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İfo. 10132 Kırk Dörcltlnetl Yd FIA'l'-1 (5) EU811Şt'llR 19 Naifi! Cmna l9J9 

il lngilterede harp hazırlıkları 
Londra 18 (ö.R) - Harp halinde J,&t&ıı 

mücehheder npurlanm bGldimetin emri albaa 
ko7JD8ia mecbar tutulac:aldard.ar. Harp unwnm. 
da biikümetçe aatm elmecak vapurlar aalb -... 
mamnc1a kullanı1nuyank ihtiyat ~ aa .. 
edilecektir. 
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Uin münderecatmdan pzetemiz meauliyet kabul etmez. 
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Btıttın gençlik ayaktadır 1 Yeni lngiliz teklifleri 
Kızılcullu bugün on binlerce gencin 

t 

neşeli hareket/erile canlanacak 
Sovyet Rusyanın isteklerini tatmin 

edici mahiyette bulunuyor ... 

. Ankarada ge~en yıl yapılan hareket baynımı 

..--,.-

19 Mayıs Romanın 
----tr- --

Şehirde bir başkalık var, gençlik 
ayaktadır. Her yer donanmıştır. Binler
ce genç izci, atlet, mektepli hareket ve 
gençlik günUnü heyecanla kutlıyor. ı 

SABAHLEYİN 
Sabah saat dokuzda gençlik teşekkül~ 

leri, bütün orta dereceli okulların izci
leri, genç sporcular, Türkkuşu teşkilatı 1 
mensupları kışla önUnde toplanarak 
önde silel bando olduğu halde Cümhu- ı 
riyet meydanına gidilecektir. 

Bu gidiş ebedi Şefin hatırasını ziya
ret içindir. Onsuz geçen ilk 19 mayıs 
gününde gençlik ona minnet ve şlikran
lannı bildirecek, hatırası önünde and 
içecek ve heykeline çelenkler bırakacak
tır. 

Yine sabahleyin Karşıyakada Soğuk
kuyuda da bir tören vard1r .. Karşıyaka 
orta okul ve kız muaUirn okulu izcileri 
birleşerek Soğukkuyuya gidecekler, 
Atatürkün validelerinin makberesini zi-
yarette bulunacaklardır. 1 

Bunun bir manası vardır. Gençliğin, . . . . , . . . 
Atatürkü dünyaya getirmek saadetine Yukanda Maıski, Halıfaks, Bonnı', a§ağıda. Mil:.etleT cemıyeh bınası 

varan anaya minnetlerinin ifadesidir. 1 Paris, 18 (Ö.R) - Beynelmilel umu- nüz sarih olarak belli değildir. On gün
öCLEDEN SONRA mi efkann dikkatini üzerinde tutan si- den beri hu müznkcrelerin bir fasila 
Sabahleyin Kızılçulluya gidecek olan yas1 ve diplomatik meseleler hiç bir devresinde bulunuyoruz. Lord Halifaks 
g~ sporcular. 1tenc atlet ve izciler öğ- yeni hadise lle değişmiŞ değildir. İngiliz pauırtesi günU Cenevrede, B. Maiski 

- SONU 2 tNct SAYFADA - Sovyet mU7.akerelerinin son vwyeti he- ~ SONU 4 "ONCO SAlll:FEDE -

ve Berlinin hayal kırıklığı 
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Polonya J 

lzmir Fuarına 
iştirak ediyor • · · 

-0--

LEH HEYEri 
ısr ANBULA Girri 

-o--
İzmir fuannın hariçte ve dahilde 
uyandırdığı alaka her sene biraz 
daha genişlemektedir. Yabancı nlke-
1erden resmi ve hususi iştirakler bu 
sene daha fazladır. 
Fransa, İtalya ve Polonya dokuzun

cu İzmir fuarına resmen iştirak ka· 
rarlanm fuar komitesine bildi?miş
ler ve pavyon yeri kiralamışlardır_ 
Frusa.nııı pavyonu yapılmak üzere
dir. İtalya cleYlet pevy-. seçea 
seneden daha &en.iş bir AhMa lata 
edileceldir • 

Ttlrk vatanının 
kuruldup gündür 

-1:r-
Tarizlerinden çıkari mana Türk - logiliz anlaşma
sının sulhu koruyan en sağlam eser olduğudur 

Polonya pavyonunun hazırlanması 
için İzmire gelen Polonya ticaret · 
ataşesi B. T. Zunaski belediye ile 
temas etmiş ve fuar sahasını gezm.İf
tir. B. Zunaski Polonya için aynlan 
pavyon yerini de tesbit eylemiftir .• 
Polonya pavyonunun inşasına derhal 
başlanaeaktır. Polonya ticaret at.fe-
si ve diler heyet Azalan dün ı.tan. 
bula gitmişlerdir. 

ŞEVKET Bll.GtN 

PARİS, 18 (Ö.R) - Tilrkiyenin İn
giltere ve Fransa ile mlinasebeUerinin 
inkişafı Romada hayal kırıldığına ter
ciiman olan akisler uyandırın.ağa de\'am 
ediyor. 

aHavas• ajasırun Roma muhabiri bu 
münasebetle şu malfunatı veriyor : 

ıİtalyan gazeteleri, Ankaranın takip 
ettiği siyasetin İtalyan mahfellerinde 
uyandırdığı ıinfiali (?) gizlemiyor ve 
TUrkiyenin İngiltere ile anlaşmasından 
dolayı sitemlerine devam ediyorlar. 

İtalyan mahf ellerinin ş~etlerine se· 
hep olan hadise TUrkiyenin •15 seneden 
beri takip ettiği sıkı bitaraflık siyasetin
den 07.ak!rsmış olmasıdır.• Bu pzeteler 1 
karşısında mütecavizane bir anlayış.oıız
bk ıöstererek •Atatürkün bütün haya
tım vakfettiti ihya ve imar eserinin 
böyle~ bozulduğunu• iddia edecek de
recede Auiniyetlerini ifşa eden bir rii
retkirhk gösteriyorlar ve onun arzusu
mı muhalif hareket edil:liğini yazacak 
kadar gaflete diişyorlar. 

Hava• ajann ve Fraıms ga~e
teleTİ, ltalyan gauleleTinin mak
ıatlarını lıali derecede gÖ•teren 
ba laaniatı, Türlıiyeyi idare eden
inin ne lıadar bairet ve darbin-
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Piyasamızda büyük 
bir inkişaf başladı 

Son iki ay içinde Avrupanın siyasi vaziyeti milnasebetiyleı piyasaya umu
mi bir durgunluk Arız olmuş, toptan ve perakende işler durmuştu. 

Türkiye - Ingiltere siyast anlaşmasından şonra Izmir piyasaaında şayanı 
dikkat bir muvman başlamıŞtır. Hafta başmdanberl hariçten ve bllA btisna 
biitün alıcı lilkelerden siparişler yapılmaktadır. Fazla talep karşısında fiat
lerde de saWı kaydolunmuştur. 'Üzüm fiatinde numara başına 75 santim te
refiil olduğu gibi pamuk, zeytinyağı gibi maddelerde de yükselme vardır. 
Yapılan satış muamelelerinin yalnız lngiltere Uz.erinde teksif olunduğu 

hakkındaki miltalAa doğru olamaz. Çilnkil talep, hemen her piyasa için ayın 
derecededir. Eyi iktısadi münasebetler tesis eylediğimi% Almanyadan da si
parişler alınmakta ve taleplere lAyıldyle cevap verilmektedir. 

lstanbul 18 (Hu.rus!) - Alman lhracatçılannın memleketlmlzden satın 
aldıkları tiltünlerden bir kısmını Amerikaya aevketülderine dair plyuamıza 
maldmat geldiğini cHaben gazetesi yanyor. Aynı gazete, bazı ihracat tacir
lerinin hUkUmet nezdinde teşebbilse girişmeğeo karar verdiklerini, Almanya
ya sevkedilm~ bir malın oradan başka memlekete satılması doğru görUlme
diğini de illveo ediyor. 

öte taraftan verilen mal<lmata göre, son seneler içinde memleketimizden 
Almanyaya aevkedilen tütünler aşajı kalitededir. Halbuki Amerika, daima 
eyi kalite tUtUnlere taliptir. Bu itibarla Amerikanın Almanyadan satın aldılı 

likle hareket ettilılerinin yeni bir --------------------------
delili olarak lıaydetmelıtedirln. 

bildirilen tütünlerin Tilrkiye menşeli olmaması da muhtemeldir. 

Paris, 18 (Ö.R) - Berlin gazetelerin
de Türkiyeye karşı hoşnutsuzluk teza- ı 
hiirleri devam etme!cted.ir. Alman gaze
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KarcirDameier ... 
Yeni bina vergisi nizam
namesi meriyete girdi .•. 

. t D kk / lzmı·rıe k111'11ldup gündü ıgor a ,· at. - -tr-
--.::r- ---&- ŞEVKET aa.G1N 

Tarifelerinde --tr Yunan adaları aP.119da _ BAŞTA:RAn 1 fNtt sAımr.m: _ 
tadDAt yapıldı Bronz Oll ft! ldkel vapur işliyor 

Yeni nizamnamenin tam metnini karilerimiz 
bu 
4 -·-

1931 seneslrıden beri tatbik edilmekte yirnd IMtf km1Afhlkla• Bir Yun.an vapur şirketi İzmir, Saim. yıe 1919 dan evvel hiçlije münblip 
olan yangın sigortaları temel tarifcsin- tedavül eclilema Midilli ve Pire uasında muntauım va- olmuştuk. Silahlarımız elimmien 
de ticaret vekfileti tarafından gen.iş mik- 2257 numaralı madeni tifiklık ~ra pur seferleri tesis eyle~ir. Yunan almmıı muk\\vemet kaynakl@rmnı 

•Ütanda bulacaktır y~ta tenilllt .i~ edllınişUr. Genel ta- kanununun sekiüncl maddeii hUkn'iUrie a~ıilan .il~-~z~ arıwnda muvasal& ~., ıönBürUlmUıtU. TürkUn her twffii 
rüede muhtelif rnsbetlerde yapılan bu teVfikan SO-J.1-938 tarlhinClen itibaren mm edildıgı ic;m, evvelce olduğu gıbl ll d ldıld h · el .• 

mevkilerinin münasebetlerine göre kom- tell7i1At, bıw sıniflardn yUtde otuza ka- tedavülden kaldırılan bronz on kuruş- adalara ihracat lmKAnları yeniden art- e er~n OW " karına u. ıp ~l k ut: 
§U köylerden birine verilir. Bir köye mer- dar yilkselmekte ve vasati olarak yüzde luklar ile nikel yirmi beş kuruşlukların mıştı.r. man ar r mu av~nıetm ım r!nnz 

(Komisyonda çalıştığım müddet zar- b t 1 d "t d b . "d "d _ on beşe tekabül etmektedir. Bilfunum muhtelif mahallerde halk arasında mü- Adalar, muvasalıi noksanından son olduğunu söyliyorlardı. Koskoca bir 
l d k u o ma_yıp a u e en en varı at ı are b" 1 l ik t ıı.ı..ı b'l , l d ih . 1 İ · b · · 1 .. k d" k ifl • 'h fuıda tam manui e vic an ve anaatı- l 

1 
.. f "d b' ltö "b' 

1 
ına aı· a nmc gwı ar Ye mo ı yaıar badele vasıtası olarak kullanıldığı ha. sene er e tıyaç arını zınır ve u cı- ımparator ugu en ı ey erıne, ı . 

pıın icabatına tlbi kalaralc hiç bir sebep .er.nce mun ~~ı ır Y gı ı.sa:ı an ve glbl halkı bllhnssn ıüakadar eden sıntf- her alınmış olduğundruı bu hususta icap vardaki iskelelerden temin edemiyordu, timılarma göre, porçnlamnğa hazır-
d dal !I--~ ihtıyar mcdısı bulunmıyan çıftlıkler ve Jarda is tenzillit nisbcli vasati yUzde d I!-• t d b" · lttiha"' l"l'kl ller hafta salı gilrilerl İzmirden Pi-ye la 1 d 19 M 1 d b :ve tesir altın a a et Te istiauunetten . b" 

1 
h .. ı..ı. d . . b 

1
. 

1 
e en mwıı e a ırın .. ı va. ı ı ere ·;< nmıı ar ı. ayla o mas~ ı u 

___ 1 .. __ L d 
1 

k aaır ına ar ll&Aln ada aynı surette mu· yınnıye a ığ o maktadır. tamimen teblF'' olunmmıtur Bu BUrctle ve adalara vapur mevcuttur.. l I ı. 
""'ıumıyacalJUDa. ge~ ev et :ve ger 1 l . . . B t1 ı1 t . 1 ~ . . 0 .... • c nayet tamam anacaatı .. . 

. . ame e o unur. Rabıt ve ılhak keyfiyetı u sure e yap an en7.ı ut netıcesın- tedavülden kaldırılmış olan bu ufaklık- --
ahali hukuk~u seyyan bır s~ret.te ~oru- icabında alakadarların ve mevkii müna- d~, yangın sigortalaı:nda . ch~ctli lann da, yeni darp edilecek paralarımız s b k } H d .. Onla~ zafr-lerinin sa.~ho~.luğu 
yarak tahmmlerde her hangı bır cıhete --'- t" b 1 k"" iht" l" . . nısbette ucuzluk tcmın edılmış olacak- i .. in hasA ıl olan maden ihtiyacını karş-1:.. a 1 a 1 u·· ayı· içmde iken kafasında bugunku RC-.. ~ . • _ . Be1Je ı u unan oy ıyar mec ısının " ııa- ıır 
temayül sureu;ırıe vaZJfemı ..ı.tımal et- . lital' _1 ____ k '---- "d tır. mak üzere metag olarak satın alınması refli varlıgvımızın bütün kanavaıını 

1 

reyı ve m auı ~ ~ ı aıe Mili• t iktıs di f li t1 · miyeceğime nam- -um üzerine yemin ede· laeyetl . k -'--tml Bu icara . 1 serve ve . a . aa ye erın ve bedelinin darphane ve Damga mat- Bir ada .. n göziiait çizıni§ olan eşsiz bir d&hibog dumn-
,. .) ennce ara11m9 rr. r en emnıyet ve selim.etle ınk:işafının başlı- baası muha~beclli~ namına hazine ve _.. ld ord 
ım . . büyu""k mülkiye memuru tarafından çift- ca funillerinden olan yangın sigortala- uabatına irsalat ka dı sureti le tedi- ~arma an . . y .

0
• 

. Mad~e 14 -.~er ~;mısy~n n~dınde liğin vesnir binalann raptedildiği köyün nnda temin edilen bu ucuzluk halk ve ~si maliye vektıleti;'ce muvaf~ görül- llHlhaketne ediliyOI' ~ır 19 Mayıs sabahı Mu~tafa Ke-
bır ve ıeabına gore mutaaddıt kltip bu- ih•;.,. 1. il l"k d 1 bl'V 1 milli ekonomimizi ehemmiyetli surette .. ld ğund b k 1 kla Tepec'kte t R'f t "sminde b" · malın Samsuna ayak bastıgını duy-Kl . . . . . . "'Var mec ıs e a a a ar ara te ıg o u- .. . _. . . mus o u an ranz on uruş u - ı o uran ı a ı ın-
lunur. tipler, komısyon re.mnın ~ nur. Ve bu •retle her l.ansi bü köye mustefit edecıcgı gibı, sıgorta muamele- nn kilosunmı on beş '9'8 nikel yirmi beş ne, aleyhine ihbarda bulundulu için ta- duk. 
i"O ~ ve ~ tasdikı1a ta)'lll L~ ·•L-k "'"' "f !""-'--· .._,:.._'- .1 lcrinin artmasını tahrik eylemek SUl'e- kur..,lukların kilosunun da elli ku?tu: ... banca kurşuniyle ·~ ederek gtizbful Karanlıklar idne aıiVnülen vurd11" 

n~ Ye IUMı eauen çı t uucrm oı.nruan e f 1 b t nzirt . yiimizhı -. ,...,,. 'll •-· " 
"olunUT. Katip tayininde maliye memur- . b" 1 dild'kl . k" b" 

1 
ıy e, u e a • sıgorta sana tan mübayaası bilhesap tesbit edilmi:l çıkrnnsına sebebiyet veren Eşref ollu muzun ufuklannda derhal bir sabali 

luğu etmi§ olanlar tercih edilir. sailır b.ın1 !_~r, rhap.te 
1 

1 en oy ına a- inki~::1;1;1: lıda hiz.mif' efı.a~!iyecektir. "h ' bulunmaktadır. Hüdainin mahkemesine ağır cezada NŞ- güneşi parladı. Onun yenilmez azmi 

H h
• k n e ır uue ta rır o unur. T~""™'t taı:: e 1 an 1939 tarı ın- lanım.ştır _, ' 

er na ıye, aza Yeya Yil&yet merlı.e- C::....L.:.. k ba b 
1 

_._ de merivete girecektir -*- Hüdai ·+ __ ._L : ... ,-~,_._ Ç'!:likten iradesi, zaferler ,aratmakta· 
· d it · n1 1 1ar • · n ~· veya an. ya mer ut 0 ap aa ~ • .ızmırae suçunu ~t..'01.&ıııcn sem- k · "h · 1 · d hl d h 1 h 

~ı~ e o~ısyo lı:ann ça q~ 1· ı ~-1!1 - beledi}•e hududu haricinde bulunan yakın -:Jc- s Q 0 haf ta ra kaçmış, Ga.7.iantebe gitmiş, orada bir rekı ı tısası, ~mBsa s.ı:-nk: sı fl~r b~. .~k-
uur Ye,.. aa)'JIMI am Ye,.. Yatı tarannoan b" _,1__ _1...:;.. • J 1 hırsWık suçundan. yakalanmış. fakat ete geçti . . ugu u şere ı, uyu 
hüldlmet L--L-..1- bir - dd" ın ....... o ~ "ftYll ka.ba bmalarile ta ya o:r,... L! • e1i ..... L.L 

_ ~- TeJ"a mütaa it birlate tMrir Ohmar. i...;;..de bmirln ihracatı evinden bçm ... muvaffak olınuftu. ıurJUyenm tem aUJm. 
oda gostuilır. ~· İstanbulda yakalanan bu sabıkalı f. 

Hükümet konağında münasip oda ol- Macide 18 - Biaa vergisi bnunu bMll' faal'- resınen ~ir ~talar birli~ ~ne göre mire getirilerek mahkemesine blıPın- 19 Mayıs 1919 da M1l9tafa Kemal 
...L1..-ı la#'nafı ecle-efılll' mev~ -~pti~ından şımdiye kadar ya- mıştır. Sudu mevkuftur. Kahkeme. bir L-----1: y =.-:u.-ı: T~..L:n 

madığı takdirde, l>edeli ican tahrir mas- me~ - l.er .,._ için ayn ayn ~ . . ,.. • . . piliın u.ıum ıhracatı 73.000 tondur. Son hidin ce1b1 için talik ecfihni§tir. ınııı;;:qııc.ru: a~n ~ uı-..uD 
nhndan tediye edi1mek Uzere vali veya tahrw YUÜw tanzim olaaur. İtalya.~ ik~t nezareti .baric! tica- hafta içinde yalnı& 132 ton tizDm ihraç şa .• ,. ehediyetıne ıman effii••m ~ 
kaymakam v.,,a laiidiir tanf.ıdan bir Belı ıSse ...uab Wanaa yerlerde ~ı::.u ~ m,:::u ~ ~t". Mevsimin incir ihracatı 42000 Jrad• tlll ılMP _, ~~ ~~ :Jmı1110'da• ~ 
bina iatiear edilir. beledip -....... +•g deki binalw Jonal fuarma ftafya hüküinetiniıı res- tona 'baii! ohnuştUr. . Ôdiemlfin AdagQme köyünde Alt km kil hir Tiiıılltiyeni. ~ iımit-. 

Köylerde çalıpcak komiqonlar için ve laele. fellDlitı ~ yerlu- meA ~ dOlayısiyJe ymi. pavyon hmuk~eatı, ı:B~ ihraç olu- Bn. Fatma, gece vakti ~ Jerini keeerek M..da --- ko--
Cl~, lcÖJ' ihtiı'u mcc:!*ri tua&och• ko- de ~ ~ eda lain.lana i1Pf ettiii ~ et6dl~ yapmak ir.nt ge~ ~ ne e 

35253 
ton *- birin1n evine liderken :vold8 Şahım. ol- ,...W hile Mustafa ~ _S.m•ın• 

m1ayonlara oda tafrik edilmesi vali veya •ha del.ilim deki b" ah• mütemmima- vıe belediye ftlSl doktor Behçet T~zut Palamut ihracatı 20000, valeb ~ ]u H.kkınm tMmmma ulrmnq. ~ ~ ı..t.ktan 80IUa ideftnde ~ 
kaymakam veya mUdar tarahndan temin tmdaa olma ..lu. ~ ıPbi arazi irat İtalya general konsolosunu. İtalya tica- catı 5000 tondur. Son hafta içinde 245 zavalh bduu 90pa ile dövmUf W blu- b hir heyecan duymal'!Jiw.dı. Demek 
olunur. takdirinde Lma,-a tibi olup bina ile bir- ret.~ reisi ve. .t~ .. ~nka m~idü_r- ton palamut ve 23 ton palamut htillse:sl nu kırmıştır. Suçlu yakalanmqtır. ki mahvolmamıftlk ... Bizi ademe .a.. 

Tahrir ltomiıs,,onlan faaliyete bql ... likte yazılır Te aynı takrir varakasına = ~~_::dnc;;~mel~m~- sevkedHmiştir. _,,,,._ rük.leyeceklerini zannedenler Tür-
dıklan gÜnden itibaren bir zabıt defteri dercedilir. Mütemmimauan masat bina ~parkın ve gerek sergin: ~vrue;: ~e~~ i~~.e ~ bin ton tütün ~.aç A~ dafet1 kün maku. talüni nuı1 yeneceğini 
tutmıya -ve. her günkü i§tigallerini bu def- ile birlikte hudutlallllllf olan yerlerdir. da emsaline az tesadilf edilir bir tarzda :it~!utun:racatmın en mühim çocalı yaralandı göreceklerdi. Bu canlanış Mustafa 

terde :öatermeğe mcc~urdurlS:. Bıı d:f- !mcarct n sanata tahsis edilmiş olan ~p ~e. ~ edildiğini ve bu~.u ı Son ~afta ~~e ·167 ton zeytinyağı, Sucanın A.şab mahallesin~e oturan Kcmal~n ille mu~~ ~i. Bundan 
ter munderecab her gun komısyon rcıs- binalann mütcmmimatından olan ve vazıyeti ıtı~ıyle ~elecek yıllarda ~ı- 1 15 ton nohut, 69 ton deri, 2.5 ton balmu- A:kif oğlu Ömer adında on ~~ yaşında sonrakı safhal~da buyuk kurtancı
leri tarafından imza edilir. bunlarla birlikte aynı işte istimal edılen şafa ~ m~t .!llr h:ıJ~e hazırl.md•gı .. mu, 233 ton arpa ve 90 ton kepek ihraç hır çocuk v dut ağacından duşmUş ve nın muzaffer bır kumandan, tapınır-

Madde 15 - Tahrir mıntakalarında arazi gerek belediye hududu dahilinde m takdırlcnyl soylemiştir. edilmiştir. başınlı hdannstanagır surekaldıntte lınıyaralanmıştır. Ya- casma sevilen bir şef, bir yaratıcı ola--*- * ra eye şbr. ak h h 1 · d l fL..1
:._ filen tahrire ba§larnazdan en az üç gün ve gerek köyde Teya sair her hangi bir - - ,__ r er am esın e nası muva ıö~ 

evveı tahrir komisyonu reisleri tarafın- yerd~ oısun irat tahmininde binaya ta- Verem pav.yonu çay,,.ı~ çtrlıin ,,,,. ıecallÜZ olduğunu biliyoruz. 
C:laıı belediye hududu dahilindeki binalar bidir. Ve tabi oldukları binanın tahrir Cürnhurıyet bayranun· cin~ti sadldcatl Be da . kin bir hldise 1m • •• .. • 
için belediye reislerine ve köylerdeki Di- varakasına kaydedilir. da ~dac:ak mahfıum 0 ... tur. ~ tnkıll soblm~ 0:: . 19 Mayıs bıze bur ve mustakil 
nalar için de ihtiyar meclisine tahririn Bir .-lsın Uhdeaiade bulunan ve ti- Emı· ~A..ı~ ı:--ıan . d .1.. ün Ç lıbah d Ha---• ı;....ı ... ___ ,_._ ran çiçekçi Ahmeclbı ~ yapndalrl km- bır vatan vermekle kalmadı. L--' .. azı ..,...,, • .,y.e = esın e vı ııye ayır çe e vuzau soıuuu.a :.~ Bu ·· ...::._ı_...:_• öaÜftdie duran 
hane{ gün ~ı~eagı ta1ırir~n tebliğ carette kullanılmak üzere oda oda ki- yaptırmah."t<ı olduğu verem pavyonu in- sayılı evde oturan berber kalfası Ali nı ~ndıran. bir c_anavar zavallı yavru- • • • gun ~-az : 
oluaur. Tehlığler unza mukabilmdc ya- raya ven1en hanlar için bir tahrir varaka· şaatı ilerlemektedir. Pavyonun te.fr/§1 ve Ulviyi öldürmekten suçlu Ahmet oğlu Y~ ıgı-enç hır şekilde taarruz et:mf3 ve ıçımıze zevk ve h;~ecan ve~en ha~.gı 
pılar. Bunan &zerine beTediye reisleri ve- 81, odaları muhtelif ethasın tasarrufu al- diğeı· noksan1nn ikmal edilince, on al- Şerif 12 sene hapse, kavgaya kanşan bir hastalık aşılamıştır. . C8Cl varsa hepsının t~elı 0 gun 
ya ihtiyar medisteri tarafından derhal tmda bulunan binalann her phsa ait tmcı cümhuriyet bayramında açı14c'ak- Aslıln oğlu Mehmet sekiz ny yirmi gün . Suçlu yakalanarak adlıyeye verlhnit- Ebedi Şefin mukaddes ehle atıldı. 
Jizmı ceJen mahallere niimunesi veıçhile oclalan için lcenlilt birer tahrir varakası tir. hapse ve suÇlulan arabasiyle kaçıran tır. 
ilAnnamder a.ulmak ıure.tite Yeya müna- ve altlannda harice knpm olan mağaza . . -- • aratiacı .~ de dört gün hapse malı- -- 19 Mayıs 1919 la 19 Mayıs 1939 
'eliler ..nfttiJe taluire hatlee=eaiı iliın ve depo gibi bmnlar vana bunlann her RUJVet vermeıı ıstem!ş kUm ed.ilmi.ştir. uıucalı lıtiyttnde arasında bir alem değişmiştir. 
ıolua~ Ula Tamltalanaa, k..m,yonlarm biri için ayn ayrı tahrir ''arakaları tan· İ~alyan. tebaa~ . Jozef oğlu Do- -*- ,,,,. hrPsızldı Bir zihniyet değişmiftir. 
'ndf.eei lr:ofa,.laıtmlmak fizen! alllcadar- zimi ve hir tah • h.sınd vı· edi· men~o, hır tcrazının ayan csna.5mda Mıustaf a Kardiçalı Kemalpaşanın Ulucak köyU halkından Bütün ya.kın Sarkın rubu değiş-

• • • nr vara ate ıt belediye ayar memuru Mahmut İnceye Akif oğlu Ahmed.in evine giren bir hır- miştir. ' 
lara tapu aenetfenm, ıcar mUkavefename- len muhtelif odalımn her birine ait irat- not defteri içinde otuz lira rüşvet ver- 1zmi .1 k ll .. . h kuku sı& tarafindan 32 parc;a eşyası ve on li-
eini Yesair evrakı ibraz etmeleri ve lazım lann tahrir varakasında ayn ayn ı;;ös- mek istemiş ve suç ü stü yakalnnarak 'km l r ~ktcrı ron o eSJınboı ve uiktısa ra parnsı çalı.nınıştır. Hırsız aranıyor. Şimdi 18 Milyon Türkün kalbinde 

d • h ~·ı 1 . . • • den 1 a etti en sonra or nne t Atatü""rltün ebedt hatırası, Onun sev-
g en ıza atı vereoı me en ıçı.a ıcap c teıilmesi ll:amdır. adliyeye teslim edilmi Ur. fakültesine devam için Parise giden bay IVWW*-
hazırlıkları yapmaları ve binayı ıönne· Bir çatı altında bulunup da istimal .. Mustafa Kardicah avdet etmiştir. M~ e- - ı · k gisi, Onun ruhu yaşıyor· 
leri- ııa .. ede eiLemeleri deJCeclilir. Ve ta.rzı ve kapılan ayn olan bina lwunları 'J'icaret JıuJiibü tafa Knrdiçalı Sorhomıe'u iyi derece ile UtU 0 genç ) 
kanunun buna mütaallilc cezai ~ülriimleri için ayn ayn tahrir varakası tanzim olu- pldnları !ıazıl'Jandı bitirmeğc muvaffak olınuştur.. Tebrik k d 19 Mayısın gençlik ve hareket; 
ae illve ofWMJr. ' nur ve her kısmın kapısı hangi eokakta Kordonda inşa edilecek ticaret kulü- eder, muvaffakıyet dileriz. aya ta 1 r bayramı olarak kahul edilmesi b~ 

iıw 0 •kakta yazılır. blinün İst.anbulda hazırlatılan plaıu ta- -..- :INd .,. •-'-- nün hakikt mAnaıını daha kudretle 
Madde 16-ŞCü ft ı ..... alarda h• B 

1 
dilen gelruiştir. Plfuu getiren mühendis- •J'W ,. .. J'•DUO·~ - BAŞTAL\111 ~llUliı - canlandırmak icindU. 

tahrir mıntakaaı dalııilindeki mahalleler İT çatı a tında bulunan binalann bazı lcr kulüp binasının yerini gezmişler ve .& , &Maft· • ~ '!P ~ 
lcısımlannın ayrıca tahrir ve iratlarının al!\'·adarlara ıza· hat veıomı'şlerdir. · Çorakkapıda Dibek aobgında oturan leden sonra saat on dört "'··-·....._ -pı· Bugün gençlikten beklediğimiz bir sıraya konularak bu sıraya ri.,.,et!e iJ.I\. ... ..,....__ J- A !'--1. • •• •:.... .ı 

-~ talın.ini ~ bu kl8Unlann: Ticaret kulübu.·· büt.ün tcsislericle 80 Bn. Havvanm uykuda bulundUju 811'8- llaeak törene ı....ı-ı;. edeceJdenlir. .tatuH.e ve onun esen uzennoe .. •.Y· 
tahrir icra edilir. Ve mallalleler aokak ve ....... -. " da ---..:1-- ~- k d afL'I- ti ..:;.,.:: bin liraya mal olacak ve muhitin içti- • uou-.u çıktılı anlaşılamıyan bir l'I- Tdrene bq1amrlmn vali, belediye :re- nı u ret ve muv uuaye e , ....... -
meydan eırası1e tahrir edilir. Binaların A) istimal tarzlarının, mat bir ihtiyacına cevap verecektir. lan ayağını lS1rtlUI ve zehlrlemiştlr. Bn. isl ve şehir bllyi1lder1 genç izciler, atlet- yen Milli Şef fnönüne layık vatan-
nunaaralanması ve eokaklara iairn veril- B) Kapılarmm, rn Havva hastanede tedavi altına alınmJf- leri teftiş edeceklerdir. da~lar olmaktır. 
melli hakkmdaki J003 numarala ve ıo Ayn bulunması §arttır. !'EPE K 0 Y tır. Bütün talebe ve sporcular tarafından Atatürk. •• lnönü Türk milleti~ 
nisan 192 7 tan'bli kanun mucibince bina- Kapılardan maksat harice yani sokak Postanesinde taJtlıiJıat -*- m~k:a ileb blr~ İstiklil ~ s5yle- zaferin, muvaffakıyetin aırlannı ver-
lara konulan umar~ın ve aolcaic isim· ve caddeye açılan ıuethallerdir. Binanın Tepeköy po_şta şefi B. Ali Şanın, ya- BiP SO~ PGlr'aı n ~ ~; ~ yralı- mi§lerdir. Kendine güvenmekten 
lerinin tahrir lr.omisyonlannca kulhınılma- clabili taksimatını ydtdiğerindcn ayıran ~ ~tişte '00 lira zimmeti çıktığı Mahmut oğlu Hayrullah adında biri mızBundan sonra ~e P:e ÖöJcay ve ibaret olan bu sır nesilden nesle ema-
eı mecburidir. kapJann taaddüdü, buı:llann ayn ayn görülmuş ve hakkında tahkikata başlnn- zabıtaya mü.racaatle. hasta YBttılı u .1c "--L.-dan ~-- b' ·· ı t ed'l kf 

mıştır. memleket hastan==1=L=: taburcu edil- ril.lu.-~~~w 111.1.ıw1 ırer soy ev V&o ne ı ece ır. 
Her sokak ve meydanda bulunan bi

nalara, mezkur 1003 numaralı kanuo 
mucibince komılmll§ olan numaralar, tah
rire esas ittihaz olunarak ve en küçük 
';;ıumaraclan ~narak tertip lllftllftl ta
kiben tahrir edilir-. 

kmm addile bu bsımlann ayn tahrir ve ~ t:Q:&ur -*- · dikten sonra sokala çıktıjım, yolda · iratlarının tahminini icap ettirmez. Zavaffı ı...ının kendisine rastlıY!Ul iki kişinin Leblebi- Bunu sporcu ve atletlerin büyük geçit 19 Mayıs bize 7.afcri verdi. 
Kualik. "-rice iki veya de.ha :ziyade .-.r!r• ci hanını göstermek bahanesiyle k dl resmi takip edecektir. 19 Mayıs inkılabımmn tcmcltaşı 

metlıali olmakla beraber taksimat ve i&- göz ~ejl yandı . sini yangın yerine getirdiklerini veen ~ ~ 1iim= = tl:be;:. oldu. Memlekette müsbet düfiince-
timıJ tarzı itibarile ayn kısımlara · ayrıl- -~ybeAY1.ınd_e1 palamlliıı~ı .. f~?z'~lada l~a p&rasmı mrla aldıklarını bild.irmif- nün _._ ... 1n 1 tam•mlıya. Bütün yi, ilmin hakimiyetini teais etti. Şim-

r t:.. al b' dd 1 k b" ~n ı og u lsma gozune uu.c • tır ---- • . T .. k.. bü" .. •• ll""'. • b""tü'" mamıı o an om ar ır· a o unanı it'! v:ılcım isabet ederek g~ünUn bebeğini · . . •. İzmir balkı bu en büyük bayrama da- dı ur un tun guze ıgını, u n 
6 Sokaklarda, evvela tek numarah bina- tahrir varakasına yazılır. yakmıs ve yaralı tedavi altına alınmış- u/Iayrl=nb~~ eyl~ğilı eş~e g~ vetlldir.. üstün vasıflarını inlıcipf ettirecek 
ların cümlesi tahrir edilir. Ve mütaaki- KCzalik aynı çatı altanda iatima.l tarzı tır. Mı~ t ld _ ! ~ a . ~= Hareket gllnll münasebetiyle resmt olan hareketli, canlı, uyanık Te mert 
ben çift numaralara geçilir. ve sokağa olan methalleri ve kullanı~ -·- e ı:;cD.~ uguçlan :şı mq "e ya - daireler, mektepler bugün ve yarın ta- insan tiplerini çoğaltmak vazifesini 

Birhinanm mütaaddit 90kaklar herin- itibarile yeJtdiierinden müstakil ve ayn Otuz Jıuru•'uJı bir mış · Ager su u a aranıyor. tilclfr. tık okullarda 19 mayıs. liakla~da üzerine almıstır. Bugünkü hareket 
,, ,_ ld - kd''".:ı b' b-'L_ b" d 1.2 • d P .......................................... talebeye faydalı mal6mat verıtecektir. ~ ,. bud Sp 

oe .-ap191 o ugu ta ınıe o manın. en uauuan yan yana il' Yeya ana zıya e cinayetin ntllltalıemesi : G l l G . J l : r~yramının manası ur. or sa-
mühim kt!lmına ait kapı (asit medhal) haneler veya hane ile dükkt\nhı.rdan her 7 __ ; ,._:ih. d T bahnın 'iT-- ku- : e ~n er' ıaen er: -- halannda gögvüslcrimizi kabartarak . :rmu-.. 11.<U.-. ın e or ~d ••••••••••••• ••••• • • • • • •••••••••••••••••• D I 
hangi sokak.ta bulunuyorae binanın ta- barerleri mÜ9takil birer bina sayılarak ay· yu köyünde yapılan bir dUğUn esnasın- İş dairesi genel mUfettişi Sait Aydos- üze f m e seyredeceğimiz kız, erkek Türk genç--
mamı, o sokağın tahririne ithal olunur. rıcn yazılır. da otuz kuruşluk bir alacak ytizünden l~ Anknraya, İzmir ikinci stilh Mkimi liği ümitlerimizi tahakkuk ettirecek .. 
Aym hudut içinde mutaaddit bina bu· Bir apartman, otel nya bir hanenin bakkal Ahmet oğlu Mehmedi bıçakla Ömer Kaya İstiınbula gitmişlerdir. Dünkü sayımızda •İzmirin emekli Jıo. tir. Gençliğe tavsiyemiz iki büyük 
lunduğa halde, hududun kap• hangi ao· münhasıran bunlata methal tqkil eden öldürıncJ::ten : uçlu çakır Hasnnın ınu- .~cr~ez Ba~k mürakibi Cemil Akok, c.ası• başlığı altın~ intişar eden yazıda Şefin hayatını örnek olarak kabul et-
kak üzerinde iee. hudut içinde bulunan bir kaç kapm olsa da tarr istimali ve hakemcsıne agır cezada başlanmış ve mürakıp Haınıt ve Vahap Ankaradan maalesef baza tertip hataları kalmışbr.. 1 "d" Onların izinde ve yolunda 

b
. al '-" • b ub ı·r kmml ·-• · b bazı şahitler dililenmiştir. şehrimize gelmişlerdir. Bunlan öziir dileyerek diizeltiriz : me erı ır. _ . l k ,,_ 
ın ann IUlffesi u solcakta yazılır. m te 1 ara arıumam11 ulunma- s 1 ""d r 1 ·ıı '"d f h•d' no- ~-1-- .. ~~ır:ı _.] ı.,,... z• ttin Ş""kril kelim . z· tt1n yürümekten büyuk bahtiyarı ouı• 
Ç_L '--'-I rd bul b 

1 
• "ha •1 b" b" 1 _L zı) uç u mu aıaa ve u , mu a aa şa ı ı ganspor ı.cuuıııını ~ cuen on ~ ayae u csı ıyae fi' l l 

a&maz IOııuut a a unan İlla arın sı ıh n e ar ına 0 anuı; ya ır. gösterdiği için bu şnhitlerin celbi için sporcu iki maç yapmılk Uzere İstanbula ŞilkUn, Kütüphanei edep kelimesi Gen· maz. ·· Bu yolun şere 1 yo cu anna 
numaralan, medhal olan sokaklardaki Ayrıca yazılaealc ber h"na için bir tah- celse talile ediİıniştlr. gitmişl~rdir. J edep, Ferahnaki Ziya kelimesi ne mutlu ..... 
binalann numaralanna mabad teşltil ey- rlr varakaaı tanzimi ve bir tahrir numa• ,E mı» 4 Ziya, ~UtUphanci gtiftar keli· $EVKE!' BfLGfN 
lemit iee aıraaiyle tahrir olunur. Eğer ma- nw verilmesi esastır. .. • . . . , . -,. mesi Gendnei Gilftar, Şeihname Şeb· -*-
b eli d~.. . d" L • ,._. fm Şu L d -L.! k _ı.· ta 'fat "b" Butiln safür<;szlıJtla beklıycnlcr .. Nıhayet Büyük filun miisabaknmuda taml name Kudusi Firdevsi olacaktır 

a cgu 1.1e e.v a aoııı.agnı 1&1 tara - ııı.a anu yu aruu n mucı ınce . ' · ,. k Esirgeme 
'<!aki binalann cümleai yazıldıktan aon- bir binanın aynca tahriri lbım gelen bir ittifakla birinciliği kazanarak en yüksek takdirleri banan -*- !fw0CU 
ra çılcmudaki binalar tahrir olunur. muhtelif 1cwm1arı yn çatı altında bu- TOTDN~VCöMVZ kurumunun bir aylık 

Meydan ve ıokaldarda inta edilmiı lunmalcla beraber asıl binanın mühim Bu·· yu·· k Vals Mudanya (Hususi) - Mudanyada yardımları.. 
olan barakalar, bulunduldan meydan ve kıanıına tam irtib b olac:ll ve inp tarzı modem ve bUyUk bir yaprak tüUin işle- Ankara, 17 (A.A) - Çocuk Esirge~ 
eokakl rdaki binalardan sonra aynca itibarile aynı binanın muhtelif cüzleri me ve Bakımevi inşasına karar verildiği ıne kurumu genel merkezi bir ny za:rfın-

baberl büyük bir sevinç uyandırdı. da kurwna ınilracant eden 767 hasta ço-
yazdlT. addedilecek vaziyette iee (bu kısımların Bu suretle kazamızda büyük bir iş sa- cuğun muayene ve tedavisini yapm1~ ve 

Madde 1 7 - Kö:Jlcrd .. bulunan bilu- ud bina ile alaka Ye müna.ebeti suhu- Hnriknlar şaheserinin FRANSIZCA Versiyonu.. hası kurulmuş olacak ve şehir gUzel bir 536 çocu{.'Un da dişlerini muayene ve 
mum binalar. köy ibôarile tahrir edilir. lede anlqılabilm · için) aaıl binadan BUG"ON MATiNELERDEN lTIBAREN binaya sahip bulunacaktır. tedavi etmiş ve sekiz fakir yavruya da 
Köyler mütaadClit ak.sama ayn)mq iee tefriki ve aynca tahriri lizmıgelen kwm- Bitlis (Hususi) - Şehıimizde yapıl- nakdi yardımda bulunmuştur. 
her btm ayn tahrir olunur. lara müatalril bir tahrir numaraSt ven1- • Elh • d makta olan bilyUk tütün ate1yesinin 2545 çocuk ve ana sıcak bwyo alınış 

Bir köye merbut çiftliklere vesair bi- miyerek bir alt numara ile ud binaya ait a m r a s l nema s l n a cllmhuriyet bayramına kndnr bitirilme- ve 2691 süt yavrusuna süt damlasından 
nalara 0 köyün eiizü nnzarile bakılır. tahrir nurnara!I verilir si için hummall bir faaliyetle çalışılmak- her gün 2155 kilo çocuk sütü tevzi edi-

l 
tadır. Küşat resmi cümhuriyet hayra- terek bir ayda bu hayırlı müessesemizin 

idareten kaza merkt>zioc beilı bulu- S&AMSLA& : ı - t _ ... - 9.00 DA BAŞLAa · mmda 
ı. .......... _____ .... • .. 



19 Mayıs Cama 19)19 YENJASIR 
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TELGRAF ~4ı$1lft,~$~iRl Edirne mebusu •ı 
B. Şeref Aykut 

'J'eda11i edildiği 
sanatoryumda 
11efat etti-Romanın ve Seriinin hayal kırıklığı 
!stnnbuı, 18 (Hususi) - Edirne 

,,. . l . el k Ta··rk lngı'lı'z anlasma- mebusu B. Şeref Aykut, bir müd-
ı arız erın en cı an mana - detten beri tedavi edilmekte olduğu 

• ' Yakacık sanatorywnunda hayata 

Sının Sulhu k en Sag.,lam eSeT oldug.,UdUr gözlerini yummuştur. Merhumun oru yan 'cenazesi bugün törenle kaldırılmış-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - rine tabi kılncak olan yeni bir diktate Gazetelerde bu itilMı tevlit eden es- iıitıir'ilm••••-J'Rlm••••• 

inkiyat tehlikesine maruz imiş {!) bu babın Almanya ve İtalyanın istila siya- -------------
teleri de, bazı İtalyan gazetelerinden da, Boğazlarda k~ .old~ğu1 hfıl<l- seti ol?~ğu ile~i s~rü.lmektedir .. Türki
ömek alınış olacaklar ki Türk milleti- miyeti elinden maçırtabilirmış (.).. ye polıtikası bır donüm noktasına vnr-
nin en aziz mukaddesaW:a dil uzatarak Bu mlitnlaaların neticesi şudur : Al- dı ve bütün Bnlkan devletleri ve Müs
Türkiyenin Atatürkün .siyasi mirasın~ man ve İtalyanlar, Türk - İngiliz anlaş- lüman fılemi Türkiyenin bu kararının 
dan uzaklaştığını ve ayni zamanda Bal- masmın sulhu en sağlam kor_uy~ ~ir tesiri altı~da kalacağı ve hatta '!ugos
kan antantından da uzak dilştüğünü, zi- eser olduğunu anlamı~lardır. işte infıal- lavya dahı bundan cesaret alacagı ve 

Hüküm et 
ra şimdi takip ettiği siyasetin Balkanlar )erinin sebebi!.. bu anlaşmanın Sovyet - İngiliz mUza-
lçin bir tehdit olduğunu iddia ediyorlar. keratı üzerinde iyi netice vereceği de 

Fevkalade tahsi
sat istedi Y. A. - İtalyanın Balkanlarda yerleş- isviÇP..F, GAZETELERİNL~ ilave olunmaktadır. 

mesi (Balkan milletlerini himaye edi- METALİBATI • . . Ankara, 18 (Telefonla - Hükümet 
mesi Bal.kan milletlerini himaye edi- Bern1 18 (A.A) - Hususı muhabırı- MISIR VE FİLlSTİN Meclise verdiği bir kanun layihası ile 58 
yor, ıaliba!) Alman fikirlerine göre 1 ıniz bildiriyor : ?'all.in .. ~8 (A.A) - Hususi muhabiri- milyon liralık fevkalade tahsisat iste-
- eğer buna fikir demek caizse ? Türk İsviçre gazeteleri başvekilimizle Çem- mız bildırıyor ; . miştlr. 
İngiliz anlaşması Balkanları Rusyanın berlaynın yaptıkları beyanatın Londra Tallin gazetelerınden •Paevalehh tr---
tehdidi altına sokmakta (!) Türkiye bu ve Paristen gelen hararetli akislerini Türkiyenin coğrafi vaziyeti dolayısiyle Berlin • Jsfanbul 
suretle kendini bu mıntnkadan .ihraç• ne.şretmekte ve Türkiyenin büyük aske- Türk - İngiliz nnlaşmasının ehemmiyet-
etmekte imiş (?) ıi kudretinin, Boğazlara hakimiyetinin li askeri netayici mucip olacağını ve Haua seferleri 

Y. A. _Bu mütnliıa eğer bir tehditse ~akın şarkta müttefiki olan devletler ve Kudüs ve ~ısı:a yapılacak bir tecavüze la ·randa IJft~fl''Or 
kendi hesaplarına pek acemice bir ha- Islfun tlünyası üzerindeki nüfuzunun karşı Türkıyenın yardımını temin etme- azı ~ ., . . 
J'ekettir, zira Türkiycnin takip ettiği si- ehemmiyetini tebarüz ettirmekte ve bil- si hasebiyle de başka bir ehemmiyeti İstanbul, 18 (Hususi) - Berlin ile İs
yasetin ne derece muhik ve basiretli ol· hassn harpte Türklerin gösterdikleri ha- b!ilz bulunduğunu diğer taraftan her Um.bu~ ar?~nda ~untaz~~ tayyare sc
duğunu ispat ediyor... Fransız gazete- maseti takdir ve itimat ile kaydetmekte- bakımdan tecavüz niyetlerini tam önle- ferlcnne iki hazıran tarihinde başlana
leri de Alınanların bu müphem ve birbi- dir. Bura matbuatınn nazaran Ankara- diğini yazmaktadır. caktır. Bu s~tle . İstan~ul. - Avrupa 
rini tutmaz mülahazalarının Türk - İn- nın verdiği kararın Sofyayı da harekete SOFYA GAZETEI .. ERİ :NE DİYOR? hava yolculugu temın cdılınış bulunu-
giliz anlnşmnsındnn ne kadar derin bir sevkedeceai tahmin edilmektedir. Sofya, 18 (A.A) - Hususi muhabiri- yor. 
1JUkutu hayale düştüklerini gösterdiği Lllhaye,

0

18 (A.A) - Hususi muhabi~ miz bildiriyor : 
_..A __ ... 

ınütalaasındadırlar. ıimiz bildiriyor : Dünkü gazetelerin bazılnrında Türk 
Fakat bu saçmaların şaheseri •Frank- Bura matbuatı Türkiyenin coğrafi ve İngiliz müzaheret beyanatının mahiyeti

furtcr Zaytungıı tarafından bulunmuş- askeri bakımdan vaziyetini tetkik et- ni tahlil suretinde ve bunun Karadeni~ Posta 
tur .. Bu gazeteye göre : Türkiye kolay- tikten sonra T~~kiye ile İngiltere ara: ze d~. şamil olup olm~dığı hakkında ba- Varı'datı 12 m ıol
ca İngilizlerin arzusuna ram olınakla sında yapılan ıtılafın çok ehemmiyetlı zı mutaHlalar scrdcdılerck Çemberlay-
anla.şılmaz bir harekette bulunmuş olduğunu, İngiltere için bunun bir mu- nın Karadeniz hakkındaki ifadesinin 
imiş (!) Zira, Lozan muahedesinin Bo- vaffakıyet ve Almanya için bir mağlu- müphem oldtığundan ve müşarünileyhin b /d 
ğazlar hakkındaki hükümlerinden ken- biyet teşkil ettiğini, Avrupanın şarkın- Balkan devletlerinin bu emniyet cephe- yonU U U 
dlııi. kurtardıktan sonra şimdi kendisini da yıkılması çok mi.işkül bir blok kurul- sine dahil olmalarına ehemmiyet verdi- Anknra, 18 (Tclcfonln) _Posta, Tel
daha kudretli bir müttefikin menfaatle- makta bulunduğunu yazmaktadır. ğinden bahsedilmektedir. grnf ve Telefon umum müdürlüğü büt-

çesi Meclis ruznrunesine alınmıştır. Büt
çe encümeni mazbatasında varidatın 
seneden seneye arttığını, 1939 senesin
de varidabn 12 milyon lirayı bulduğu
nu bildirmektedir. 

Madrid geçide hazırlanırken •.. 
Bir taraftan da 

yapılıyor 

müstacel usullerle 
ve idamlar infaz 

rrıuhakemeler 
olunuyor 

-~-

Atılay 
Paris 18 (ö.R) - ispanyada idam ce

ıaları devam ediyor. Madridde birleşik 
905Yalfst gençliği azalarından sekiz kişi 
kurşuna dizilmiştir. Bunlar bir gün ev
vel harp divanı tarafından cmüstaceb 
usUlle muhakeme edilmişlerdi ve sayı
mz chıayetlerlc itham ediliyorlardı. All
kont aabık CUmhuriyet milddeiumumi-
11 tevkif edilmi§tir. Yine tevkif edilenler 
arasında eski Valansiya valisi, mUnaka
JAt müsteşarı ve Siyudad Realın eski 
komünist valisi vardır. Dün Madridde 
klam edilenler arasında sosyalist mu -
harrirlerden Alvara ile Madrid avukat
larmın reisi de dahildir. 

Berlin 18 (ö.R) - ispanya harbm -
dan çıkan dersler hakkında tanınmış as
kerl eksperlerden mütekaid albay Fon 
Zolanser tarafından dUn Frankfurtta 
bir konferans verilmiştir. Konferansçı-

Prens Pol'iin 

nın fikrince bu derslerin en mühimmi, 
kudretli silahlar ve malzeme sebebiyle, 
Avrupa harbının bambaşka bir mahiyet 
alacağı ve her iki muhasım tarafı ağır 
harabiye sürükliyecektir. 

Fon Zolanserin fikrince ispanyada 
tank ve tayyarele:rlii litimalindcn A vru
pa harbı için muteber olabilecek netice
ler çıltarılamaz. Fakat muhakkaktır ki, 
ispanyada bu harp vasıtalarının en ha
yırlıları diskalifye olm\l§tur. En silratli 
tanklar ve en süratli tayyareler en mü
essir olanlar değildir. Bilhassa avcı tay
yareleri bu pek büyük süratlerindE!'ll 
pıiltezarrır olmuşlardır. 

Albayın fikrince Frankonun kuvvet -
leri, harbın iptidasında Fas kolordusunu 
harekete geçirmekle büyük kazançlar 
elde etmişlerdir. Kolonel netice olarak 
tanrruzi bir taktik lehinde bulunmuş, 
fakat tayyareler tarafından şehirlerin 

Roma seyahati 

bombardımanının maneviyatı kırmak 
Denize indiriliyor 

bakımından kafi bir tesiri olamadığını İstıınbul, 18 (Telefonla) - Haliçte 
da müşahede etmJştir • inşa edilmekte olan ATILAY denizaltı 

Madrid 18 (ö.R) - Madrid dün ak- rmi~ yarın merasimle denize indiri-

d b b kı 1 .. ..1 .. d.. B" ecektir. 
şam an eri ayr:ı ar a ortu u ur. ır ----t:r---

D ört yolda 
Sancak merasimi 

çok binaların kapılan bayraklar .altında 
kaybolmuştur. Her tarafta general 
Frankonun ve Antonyo Primodörivera
nın binlerce resimleri göze çarpmakta
dır. Zafer geçidinin resmi tarihtnln ilAnı 
üzerine vilayet halkından bir çoğu Mad-
ride akın halindedir. Şimal vilayetlerin- yapıldı 
den gelen yolcularla dolu nakil vasıta- D 

. k örtyol, 18 (A.A) - Bugün Dörtkl-
ları Burgostan fasılasız gıtrne te ve daki 1 Mili. ş r· · fsm t •· . a ayımıza ı e ıınız e o-
Madrid yolunu tutmaktadır. Yolların nü adına Orgeneral fuettin Çalışlar ta-
otomobillerle tıkanmaması için hususi rafından merasimle sancak verilmiştir. 
tedbirler alınmıştır. Yalnız dünkil gün Bu törende binlerce halk ve talebeler 
Burgostan Madride doğru 110 bin ki§i hazır bulunmuştur. 
geçmiştir. Vilayetlilerden veya vilayet - s.atncak • vermıle :::;rBasimin~~n sobcnra 

. . . geÇl resmı yap mı~~. u munase t-
lerde ~turan Madrıdlıl~r~en Madrıde. gi- le de gece kasabada fener alayları tertip 
den1erın yekô.nu 400 hını geçmektedır. olunacak ve şenlikler yapılacakbr. 

Reisicümhur ve Mnrcşale tazim tel-

( n git iz Mili i grafları çekilmiştir :r:r-
F ut b o I takımı Ribbentrop 

Yugoslav-ltalyan dostlu- sugün seı;radda :e~:i:~ya1ıaıını 
k 

. . Yugosla11ya milli Bükreş, 18 (Ö.R) - Hususi haberle-

g""' unu ta vı• ye etmıştır fafıımı ile 0)1nıyor re göre Almanya hariciye nazırı Fon 
Belgrad 18 (A.A) _ Üç günden beri Ribbentropun 24 mayısta Bükre§e mü-

Belgrad 18 (A.A) - Bütün gazeteler, dım etmi~ olduğunu ve cihanda tevlid Belgradda
1 

bulunmakta olan İngiliz fut- tasavver o~an ~eyahati, Alman hariciye 
kral ~ ~ . . is t bolculan, dün öğleden sonra antrenman 1 nazırı~ şımdi fevkalade meşgul olması 

naibi Prens Polün ve prenses Ol- etmiş bulundugu aklıılenn bunu pa yapmışlardır İngiliz oyuncuları, saha- sebebıyle, yapılmıyacaktır. Nazır Ro-
ganm ltalya seyahatinin ehemmiyetini etmekte bulunduğunu yazmaktadır. nın mükenu:ıeı olduğunu söylemişler- manya hariciye nazın B. Gnfenkonun 
tebarU.z ettirmekte berdevamdırlar. Ga- · did kal dir İngiliz. takunı Milıı-od ziyaretini iade edecekti Samuprava gazetesi, ayııı va e e- · , yarın cw a sa- rn-· --
zeteler, neşretrnckte oldukları uzun mü- me alınış olduğu makaledeo Italya ile haya çıkarmış olduğu ayni oyuncularla LİNDBERG DİNLENDİ 
talialarda Prens ve prensese ltalyada d 1934 tarihinde akt- oyruyncaktır. 

Yugoslavya arasın a . · Vaşington, 18 (A.A) - Meclis bütçe 
yapılnu§ olan hararetli eyi kabulden edilmiş olan Belgrnd itilMının ehemmı- SKANDINA VY A komi7;Yonu askeri hava bütçesinin tetki-
mütevellid derin memnuniyetlerini iz - tin . t tmektedir Bu gazete şöy- De11let lerinin ki munasebetiyle Lindhergi dinlemiştir. 
har etmektedirlerr. ye e ışare e · ııl.i L 1 ıı ı 

Pr le diyor: m~za"eres BOHEMYADA 
avda gazetesi, başmakalesinde, kral M 

1 
k f . dalına en derin sulh- Berlin, 18 (A.A) - Yarı resınt bir su- G I 

naibi prensin ve prenses Olganın Italya- - ~ e. e ımız. m alınakta ve bü- rette tebliğ edilmiştir : a eyan gittikçe 
:vı ziyaretlerinin sadece ltalyan _ Yu - cuyane bıssıyattan ilha .. Şimal memleketlerine yapılan ademi artmaktadır 
goslav muhalese1 ve dostluğunun bir te- tün komşuları Ue eyi komşuluk muna- tecavüz paktı teklifine Danimarka böy- Varşova 18 (ÖR) _: G t 1 B 
zahUrü olmakla kalmıyarak Balkanların sebetlerl tesis etmek arzusunda bulun- le ğibir patt için m~ke~ye girişe.bile- hemyada , galey~ın gitt~: e ::ıtı~ 
ve Avrupanın umumt sulhunda da yar- maktadır. ce F~~vad~m vberm~.k orvl e~,f ...sdveç kaydediyorlar. Almanların emrine inkl-

'
tltl•••• •••• • • ••••••••••••••- • .. , ve ın an ıya u muza ere en ay asız yat etmlyen ın· k h-.t.._.1 d 4• • dd ttikl ini b.ldi . 1 dir ın a mu wız arın an r a e er 1 rmış er · binlerce Slov k ta Boh dak0 t •t B 1 d anlaşıldı y •• a emya ı ecrı 

Bugünden itibaren biri kahkaha, diğeri büyük Şark filmi d"rtu d ~v~1 ar di~n . . Alın gına go~e kamplarına naklolunmuştur. 

Kültürpark sinemasında 
İKİ BÜ'YOK VE EŞ.SİZ FRANSIZ ŞAHESERİ 

SAHRA BEKÇiLERi 
S. O. S. SAHRA 

JEAN PiERR AUl\IANT - CHARLES VANEL 
Heyecan, aşk, ihtiras dolu biiyük Şark Filmi 

SA H TE KONT 
B A R N A B 

En IJüyüfı Fransız fıomiği FERHAHDEL 
Si~ .katılm~~ya, gözlerinizden. yaş getirtinccye kadar güldürecek, 
müzik ve goz kamaştıncı revti1er dolu kahkaha filmi .. 
SEANS~ : B.ARNAB 3.40 - 7.10 .. SAHRA 5.20 - 9.00 DA 

Cumartesı l'c PAZAR SAAT 1.30 DA BAŞLAR 

dans, 

• 

cJ..?din ev c endd erını kt ~yanın te • Sobotinadn polis şefi ve 28 polis gizli-
1...11._ he"mak •. ruztla . etmb eme eldirbleakr.kıMedz- ce Alman aleyhtarı beyannameler da-
Au.c u urne erm u rnese e n a ğıttıkları içm· t kif ed·ı · ı dir 

b. t bli~ d kl . h ev ı mı~ er . 
ayrıca ırer e g neşre ece erı a- --------------
ber verilmektedir. 
YUNAN KRALI 
'l'etfıifılerine 
de11am ediyor 
Atina, 18 (A.A) - Kral Georges dün 

şarki Makedonya ve garbi Trakyada se
yahatine başlnmış ve Kılkış, Seres, Dra
ma, İskeçe, Gümülcine ve Dedcağacı zi
yaret etmiştir. Kral her tarafta balkın 
heyecanlı tezahürleriyle karşılanmıştır .. 

Kral bugün de diğer şehirleri gez
mektedir. 

NORVEÇ İN 
MİLLi MilDAFAASI 
Oslo, 17 (A.A) - Storting, mı1li mU

dafaaya ait yirmi milyon kuron mikta
rındaki fevkalAde tahsisatı kabul etmiş-

GENE İKİ FİLlM BİRDEN 
2, 5.15 ve 9 Scanslannda 
ZEHİRLİ SEVDA 

{LES l..OUPS ENTRE LUX) 
3.45 ve 7 .30 Seanslarında 

Madam Dü Barry 
(GİTTA ALPAK) 

METRO JURNAL No. 17 

FİATLER : Localar : 150 
\'C 100, hu usi : 30, Balkon : 2~ 

<;nlon : 20, Talebe salon 10 kr 

SAHIFE3 

Türk - lngiliz muahedesi 

Montrö ahkimını 
değiştirmemektedir 

Londra 18 (A.A) - Avam kamarasında bir suale cevap ·veren başvekil 
B. Çemberlayn şu beyanatta bulunmuştur: 

12 Mayıs Türk - Ingiliz deklarasyonu boğazların Türkiye tarafından mü
d?faas_ı hnkkındak.i Montrö mukavelcnamesinin ahkamını değişürınemekte
dır. Zıra bu mukave1ename Ingiltere ve Türkiyeden başka diğer millet1erin 
de i~ ettikleri bir mukavelenamedir. 

Ingiliz - Türk deklarasyonunun metni Akdeniz mıntakasında bir harbe 
~u~a:r. olacak bir tecavüz hadisesi takdirinde diğer Akdeniz devletleriyle 
ış bırliği imkfinını kapamakta değildir. 

Amerika, Türk - lngiliz 
memnundur anlaşmasından 

Vaş!ngton 18 (A.A) -: Anadolu ajansının hususi muhnbiri bildiriyor: 
. yaşıngton Post .~a.~etesınde çıkan bir maknlcde Türkiyenin sulh cephesine 
ılUhakının pek buyuk olan ehemmiyetinden ve bunun Rusyanın teahhlir 
eden mahzurunu büyük mikyasta telafi ettiğinden ve Ingiliz _ Türk anlaş_ 
ması sulh için gnyet müessir bir funil vücuda getirdiğinden bahsedilmektedir. 

lngiltere Pragdaki elçiliğini 
kapamağa razı olacak mı? 

Londra 18 (ö.R) - Diplomatik mahfillerden öğrenildiğine göre Alınan 
hükümeti, Prng lngiliz elçiliğinin hariç ez memleket sıfatının 25 Mayısta ni
hayet bulacağını lngiliz hükümetine bildirmiştir. Pragda diplomatik temsil 
heyetlerini muhnfaza etmiş olnn diğer hUkümetlere de buna benzer tebligat 
yapılmıştır. Ingiliz hükümeti bu mesele hakkında diğer bazı hükümetler1e 
istişare hnlindcdir. lngiltere Pragda bir masluhatgüzar vasıtasiyle temsil edil
mekte idi. 

.ngiliz mebusları 
~-----------

Muvaffakıyetlerinden dolayı Çin 
ordusunu tebrik ettiler 

Cunking 17 (A.A) - Çekiai ajansı bildiriyor: 
Hupei dahilindeki japon taarruzu esnasında 26 ıncı Çin fırkası ile 

iki alayın bozgun verdiği ve çete muharebesi yaparak kaçmakta oldu
ğu hakkında japon beyanatından verilen haber bir kerre daha kat'i 
olarak yalanlanmaktadır. 

Cunking 17 (A.A) - Çekiai ajansı bildiriyor: 
Başkumandan, Çin kıtaatı tarafından son zamanlarda elde edilen 

askeri muvaffakıyetler münasebctile lngiliz parlamentosundan 34 aza
nın imzasını tasıyan bir tebrik telgrafı almıştır. 

Cunking 17 (A.A) - Çekiai ajansı bildiriyor: 
Dün japonlar üç defa Han nehrini geçmek istemişse de 600 ölü ve

rerek püskürtülmüş1erdir. Çin kıtaları Anlunun doğu şimalinde kaa 
Cang Sheu Tien ve Cu Kia Sien şehirlerini çevirmişlerdir. 

Romanya hariciye nazırı 

Balkan Antantı ekonomik konsey ini 
bir nutukla actı , 

Bükreş 18 ( Ö.R) - Balkan antantı ekonomik konseyi bugün Bük· 
reşte hariciye nazırı B. Gafenkonun bir nutki1e açılmıştır. 

B. Gafenko içtimada Bulgaristanın hiç bir mümessilinin bulunma~ 
masını teessürle karşılamış ve Balkan Antantının Bulgaristanın işti
rakile tamam olacağını, bu iştirakin Bulgaristanın prestijini hiç azalt
maksızın Balkan milJetlerinin karşılıklı menfaatlerine hizmet edece
ğini bildirmiştir. 

Sovyetlerin pavyonu açılırken 
• 

Sefir, sulh çalışmala-
rından bahsetmiştir 

Nevyork 18 (ö.R) - Sovyet Rusyanın yeni Vaşington sefiri Nev
york sergisinde Sovyet paviyonunun küşad resmi münasebetile bir nu
tuk söyliycrek hükümetinin harici siyasetini izah etmiş ve demiştir ki: 

cMilletimizin arzu ve karan beynelmilel sulh ve emniyeti temin 
etmektir.> 

Sefir, en az üç kıtada harbin başlamış sayılabileceğini kaydettikten 
sonra şunları ilave etmiştir: 

«- Sovyet milletleri tehditler kar'Jısında kılını bile oynatmıyorlar 
ve hiç bir telaşa kapılmıyorlar. İttifaklar akdini aramam.:ıkla beraber, 
sulhun muhafazasında menfaati olan ve kendilerini ta .... r. uz tehdidine 
maruz eden milletlerle tam bir mütekabiliyet esası dahilinde işbirliğine 
hazırdırlar. Şimdi her kes anlamıştır ki Sovyet Rusya sulhun miidafa· 
ası için kudretli bir unsurdur. Kimse bizi taarruz niyetleri beslemekle 
zan altında tutamaz. Ordumuz, hiç bir milleti tehdit etmiyen muazzam 
bir kuvvettir. Ancak Sovyet topraklarında ::tözü olanlar ordumuzun 
tehdidine maruz kalabilirler.> 
Sefir Amerikan siyasetinden, taarruza mani olmak için sarfettiği gay

retlerden takdirle bahsetmiştir. 

Y EN i S i NEMANl'N 
UCUZ - TÜRKÇE - YENİ FİLll\ILERİN İNCİ HAFTASI... 

Yeni Ve Tam Kopya 
Hazım· Vasfi Riza-i. Galip-Cahide·Muamm .1 
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SOZ BiR ALLAH BiR 
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Saltanat 1 arihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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rENJ ASIR 

Neşter 
--<:r-
MIRAÇ KATIBCIOOLU 

Büyümüş, kızanp mounwş, içi irin 

Yeni lngiliz teklifleri 
Sovyet Rusyanın isteklerini tatmin 

edici mahiyette bulunuyor 
dolDnş sWa:Jlp sanay1111 bir yara içia • 
neşter ea kor1-ıç bir şey elchıiıı kadar - BAŞTA&AFI 1 İNCİ SAHİFEDE - korucu bir siya.seh Giye hülasa etmiş 

19Mapscwım 

lQ ~l\~!!JA~.,;·~ 
Kan•ızlıktan gelen 

solgunluk 
--<::r-

YAZAN: Dr. G. A. 

en faytlab bir ,._,ın. Bizi lmınandırall . .. . ve ş~dlki ~e~ete gelecek nes~erln 
ruh ~dan Jımcnmzı alamaşmca vıısıtasıyle, Sovyet hükUmetiyle temas sulh ıçınde m _ışa_ na matuf oldugunu Kanımıza 0 .ael re~i veren kırmızı 
• L • .....,. ı...ı~- bir _..._ edecektir söylemiştir. Nutkun bu son kısmı geniş L.. -LI bal ~ d b-' 
'1~~-· ~ ve Y~~ clJMAİıTESt GÖNÜ mikyasta mutedildir. ıı:urecuı: er "ovanm a ıu yapan aoıl 
mı:1~;n hır çıban halinde patlak ~erır- Lord Halilaks cumartesi günü ötfe- İNGİLTEJtENİN CEVABI iJçi a.nlara benzerler. lıçi arılar oadece 
Tabıı nıhamuzda acıdan anlıyan hır ita- ı ak d"I · · diki · 'b" L bil' t Gr n bl 'da okurken den soıı:ra Parise gelecek ve hemen BB. Londra, 18 (A.A) - Star gazetesinin ça ıp.r o yeb;tıreme en ııı ı, tur· 

Bu anda sandalyadan kalkmasın- cak ııcsinde bir kısıklık, fakat pek .~~. 11:Va~~ cru:.., 0ço~ sıkıhnış ay- Datadiye ve Bonne ile ıniizakereye ciri·, diplomatik muhabirinin çok iyi bir mızı l:ürecilı:ler de l:an içen.inde dofa-
dan müteYdlit hafif bir gürültü duy- cüz'i bir kısıklık henüz meveut bu- ::~a,~~ bir akrep sokmuş gı'lıi, ~u- şerc_k akşam, ':"ans:oı delegasyonu ile "':e~bad~ aım,ğı maliımata istinaden p.ralı: ve bütün vücudun hücrelerine en 
dum._ Ledi Falkland gizlice yerinden lunuyordu: şuk ve aptal kalnmitım. bkeneemi du- aynı trende Parısten ~nevreye har~et lıil.dir~gıne gore bu a~. :f!· Mol?tofa lüzumlu olan oksijen ıııdıuı )etiıtire-
kalkmı k d" • - k · · Be · kabul - - k fakat ani ta d B edecektir Lord Balıfaksm refakatinde gonderilecek olan yenı İngiliz' tekliflerı k onl b. raf d • alma! 
ballc ş v~.~n mı gost:ı::;;;'J~n 

8 
.. -::- ~· . h' gı:J°um yo-~~r ... l:Y0t,. kusan :ır mııı!;~ ıı:;· onC: ::.; Forayııof~ orta Avnıpa şube,,I direktö- Sovyet plaruna dofıw ileri bir adım teş- ~ ":ı.ı ". ~aldt~ ~·~~ ·aı arın& 

1 
. '_Nl~~-L~ w:unada·-'r ~- . . utalı:un hgun ~ ıç • ~!(81ıya ...,.,'!'_': bir :oe dudaktan. Nihayet bu psikolojik rü. bulunacaktır. kil eylemektedir ve Mosl:ovDDDl karşı· 1 ~et L. en d :._ enb"~~~.~ maz-

erını pou_.._a :1~ ou vazıyette yar ep evce geçınyonım.. rııeı dr tiıııd t pi dı • Ingiliz • Rus müzakerelerinden sonra lıklı taahhütlere varmak ıırztımnu tat- ar. er aucre o,...., u,.~u.ı<ten aon-
d . . • k im . . . f" kabul -~·bil' . anım tortusu e e o an ve sag "-"" lan . edi • ahi edir k _ ~· . b--L •~ ,. ~..ı. 
enızı seyretmeg_e ~yu uşt.~.... • zan_ıan iÇ'.? ~-ısa ır_ eoe ınm .. ellinin serçe parmağı dolamaya benzer ... ~una .doğrudan do~u;ı.:a uaı;u o. • ııun c~ m y.ett . . . .. r~. enaı ye".."" ...,.a orr veya oır ,....... 

Ruhumda dam bir tecessus ışb- Adıyo moayo. .. fier zahmet huyu- bir şey oldu. diger bır m~sele fikirI.eı:ı işgal ediyor.. S'.ar di~loma~ ~"!18bırıne _gore, bu hucre bıralı:tıgJ halde uvalh hnıiızı llüc-
yakının dalgalandığını duydum. Bal- rursanız yakında görüşürüz... Çıban büyüyor, morarıyor ve sancı- Bu da Danzıg meselesıdir.. . ~nı İngiliz tekliflerının esası uç ~ ,.cikferin dölü olacak yeni hücreler yok-
konun nihayetinde bahçeye inilme- Harikulade bir derecede yumuşak yor<lu. Bir gece dayanamadun, odrunııı •Gaz~~a Polska• a'.111 Leh g";Zetesı. bo bir karşılıklı yardım pakbdır .. Tekllil"": tur. 

· · d b" d' rdı ı· · - .. O d 1 ıs· • b k halk ıklım Hava mesele uzerıne son hır makalesıyle bıraz de Ballık devletlerıne hiç hır garanti Onl d • d 
ainı temın e en ır mer ıven va ... e mı optiim... yanım an ayrı ıp ere e a an onuna 5 " ık . tir e bu gazetenin Polon- mevzuu bahis de""'.>:-. Fakat Fransa ve an oııuraD a vücudun içinde 
O - ~ k'I . b lr "-- '-dılr iri lr Se . .. .. ·ı· t' çok sıcaktı ve ay karşıki çamlı yamaç- ış serpını.ş v ıs~ k d ı.. __ .__ 1--·u-· L.. el rdi '-rana ı erı çar ça o seıamm tan uza a~ır en moTJÇ gozume ı ış ı.. kızıl . b' eki batı ya hariciye nezaretiyle münasebetleri İngiltere, yapacakları umumi deld&r3S'" an an .,...,, Y"" ~ nacr e r . ...-
sonra hem.en bu merdivene doğru Arkasından yeti~r~k-~i ~alk.landa ~.:~~en tlevell:= b~:;'tmışe olaı/a~:: bu makaleye ehemmiyet verilmesi için yonla~ Baltık devletlerinde.n .b~ san. aB~İn'.n kamı~yken .kırmızılı:&
atıldım Ledı F alkland ayın altın nur- yaklaştı ... Sernovıçı şuphesız Sır Ar- mı ıınutmak için kavrulan kafa ıas- bir sebeptir. . . .. . . tecavuze ~ğrar ve Sovyetler bırilğinin recıklen ılkin lcaracıgerde hasıl olurlar, 
!arı altında, asli yerinden k.ımıldamı- §ibald göndermiş olacaktı.. balkonun demir parmakhltlarına daya- Makale muharrırı B. Gob<;Isin :UU:en yardımını ısterse İngilt~~ ve Fransanın sonra dalakta, daha •onra doğacağına 
yor ve o lahit duruşile tıpkı biY ha- l~te bütün bu gösterilen lcayıtsız- dım. Dünyatla hl~ bir serinlik bu tlemi- •Folk~şe .Beo'tıahter• gazetesınde .ıntişar dcrh~l B~1;1k devletlerının ve Sovyet- yalını zamanda da kemiklerin iliklerin.-

al . d I ki 1 h f'f · .. beti kad ruh dinclinne- eden ıddialarını reddederek Lelıistanda ler bırliğirun yardımına koşaeağıru tas- d 1 d "d··•~- _ __,_ L, 
y ı an ırıyordu... ı ar, neşe ve şetaret er, a ı meş- r":' ~tu ar ıımn . "~" hüküm süren kanaate tercüman olmak- rih edeceklerdir. Buna mukabil de fn. e. .-n og u.ıuaıı 90IU'& ......,n _.. 

B. d b" - ·· clt \iki b la h · d b' · ~ Maddeyle ruh ar•vw.taki ç-.... - ı e<J ı.. .. ı_ Jı: milderin ;ı;·· ı. 
ır e~ .rre gorunm v.e onu ~ rep er, . u~ ~.ın ~1 ~.' ır nı- ma .. anlamak istiyorsunu:ı oydu- tadır. Leh mahfelleri çok yerinde ola- gatcre ve Fransa, Romanya ve Polonya- 81 en ...,....a "DllW' e fi> • 

şırtmak ıçın, yavaş yavaş ılerlemege kabdan, hır ortuden, hır gomlekten • . ~ ulm ruh taşıyan rak evvela şu noktaya işaret ediyorlar : ya verdikleri garantilerin tatbiki ıçın lır ve - gariptir ki - onlann öncede. 
başladım ... Büyük bir ihtiyatla yü- beska bir şey değihniş... !: .. :J::' ba:ı:n ;:?et eı:'d':':y batar· Danzi.g milli muhtariyete m.aliktir ... Bi- Sovyetlerin yardımına güveneceklerdir. be~i~ olan dalak sonradan onlara mezar 
rüyor, fakat bütün dikkatlerime rağ- Gizlediği esrarı başkalarının gör- ken balkon parınaklıklanna emanet naenaleyh bu v~et Danzıg hakkında ~GİL~2_~ ERKANıılAR- olur. 
men. fotinlerimin yoldaki çakıl ta~- memesi için çıplak Ruslann örtündü- ediniz. Bu canm: demirler canlı adam- ~anyada acı. hislerın yer b~ BiYE. .,...,.. iSTiFASI • Bir kırmızı kürecik doğduktan aono-

1 .t.;.- . -'- L •- l olan .... 1 •.. bir öml' elı: 1 d d h uhlud 1 s'•' daha iyi ıçın bir sebeptir. Bundan sonra Mili! Londıa, 18 (A.A) - Donanma erkim ra o"mru" bal yapan 1·~ 1· ·--- 0-·-·"- , __ 
arına '""'4"'esın<ıen nmıı guru - gu il ... ar an a a r ur ar, w Leh . tl . d"- ktedir h b' . . . al . Ro B kh ~ -- -"'1<1-.. .• - -'- . rd F it b'" p. L, ,. Ben b d . teselli ederler V • teselli her faniyi se· tezı şu sure e teyıt e wne : . ar ıye reısı amır sır ger ac ou- bil d 1 . ,_,_ ı.- ,__ -.l.JL. 
tuyu men eoemıyo nm... a at u· e.ıuua... unu a sevenm... . •. .. . Danzigde balen hüküm süren vaziyeti se sıhhl sebeplerden dolayı istifa etıtı4- e u ır. W arı ""'""' ..,... Y...--
tün bu ihtiyatlara hiç de lüzum yok- Gömlek te çok güzel... Ledi F alkland ""° ::l; .~!'11 U:çın en muessır ve yuınu- değiştirecek her hangi yeni bir anlaşma, tir. Mumaileyhin yerine Akdeniz filosu- halde kırmızı lı:iirecilı: ancalt dört hafta 
tu ... O hiç bir şeye dikkat edemi ye- onu kendisine pek ziyade yakıştm· !jllk Bir ~ birisi omuswna tlokunda, anc~k. alôkad~ .devletler~ muvafakati- n~ ba•k~~daııı sir Dudley • Pound ya-. Belki rengi gül rengine bcn""di-
cek mertebede dalgın ve kendinden yor ... Ve ne kadar gayretli... ve artık gidip yatmamı rica etti. Bu ak ne ıstiııat edebilir. Zira böyle olmadıkça tayın edilmiştir. ği için ... Dört hafta sonra, önceden kır-

. b' · tt b 1 kt id' 12 lı ruhi .. · F b hiç \ıir yeni vaziyet devamh olamaz. Vıs amiral slr Andrev B. Cuııning- mızı kürecilderin anaaı olan dalak OllJJ geçmış ır vazıye e u unma a ı.. - - s:ıç , anne u uır ransız ayanı, Bund çıkan ti d Lehi Al h Akd · fil b--L.---- ! ı ğı 
k d • sahi .. ' :.ı: B an ne ce •u ur: er • am, enız osu .....,.~~·:ıan.ı_na aka! "'d"' .. .l.!'. · • 

Ona ansızın yaklaşara : Evet şüphesi% ... Ledi Falklandın bulun ugunı apartmanın "'..... e- 'le k --·'uk' .. b tl · · ta · .,, 1_,,..._ Y ar, 0 • uıur, -.ıtır, •enamı veten • . ta. kadar "f' d" rmaiımı manya ı o.,..~ munase e ennın yın e.,,., • .,.~. . d . d • k lı:ürec.ild •. 
- Madam ... Müsaadenize nail ol- evine giderek duyduğum hürmetle- '':'. ~.'.'- ı:ak y go ur 11d vte' paeli 'nız' 1 normal bir hale üra"'" ve serbest şehrin Pıııınaıı •n yem oııac& .. er ıçıa 
ak be . k - d fi d' k . . 1 • B h" gos..,,,cre • arın onu eş ırm sı .• . tikl.li haf diı;:lmek •• ...+: 1 kemiklerin iliklerine cöadeı:ir, bir lı:ıo-

m nı pe zıya e ~ere .en ırece , rımı on_a an atacagım ... unu ıç.v~- dedL Korktuğumu söyledim. Söyledi ki ıs ~ mu aza e • ~-Y.~ ~- Eskimo 
diye söze başlamak istedım. kit geçırmeden, derhal yapmak ıstı- •Acılar eşilmek içindir. Rahat edersi- ~ hır anlaşmaya varm~gı m~ go- mmdan da lı:araciğer aafra yapar. 

9· clenb' ·kildi V ben- yorum Bu ev bende derin bir me- ruz.. Zannedersem bu dünyada birlcik ruyorlar. Fakat Danzıg:de bır Anşlus .DeStrO"ePinde ölümlü Bu kırmızı küreciklerdeıı. lı:anımızın 
ır ıre ır "· e sonra k ··· d • Or d 'ki k d d d ilir' k d d (Almanya ya iltiluık) breketi Leblsta- ı lı.er milimetre mikibuıda - normal o la-

den tarafa döndü... Baktım, aman ra. uyan ırıyor... a a 1 a m, tııd varsa 0 a acımız eş en uy u- nın mı'lli istiklali irön vahim bır' tehdit ._lr •aza oldu 
L•LJ ka ka k · f ahhktır ,,...... U H rak - bet milyon tane vardır. Orta boy· 

Yarabbi, yanakları üstünde parlıyan nııı;an ı rı ve metres, rşı arşıya gumuz er :.. .. . olacag"mdan kabul edilemez. Lelıistanın Londra, 17 (A.A) - Portland limıı-
b 1 R fak k · ) d Hakkı vardı. Bıraz once başım demır lu ve balık etinde bulunan bir kim.senin 

iki uzun göz yaşı çizgisini bu defa u unuyor... e at mas esı atın a aklı" erinli". d . t' d • "Vaziyeti uzlaı;maz bir nıabiyette değil- nında demirli bulunan •Eskimo• destro-
ih b. fa lr . B . ,_ . B' 'b' 'le uzak) maları parın gın s gın en ne ıs ıyor u. d' __ ,_, .. .. ele ka çık yerının· . ~-•---·- birinin ı·çm· deki mer- telana kanında yirmi bq ınil:ron kerre sar ır surette r ettim.. ana ee- gızıenıyor... ırı ırı as • ı:· dah yumuşak bir usulle sancıla- ır ve ..... ,.. goruşm re pıyı a ..,,.......~ 

vap vermedi ... O dakikada boğazında na asla imkan olmıyan bu kadmla- ./1ı~r dcşi; boşaltmak dejildiyse .. Fakat tutmaktadır. mi infilAk e~tir. Gemideki bahriyeli- milyon bulunduğunu h...ap ederler. Bu 
bir hıçkırığın fırlaması için kendisini rın, durumlarını akrabalık ve arka· sancılar dcrilıleşip koyulaşınca artık AVAM K~ASINDA . lerdcn bir tanesi ölmüş, üç tanesi ağır kadar yükaıtlı: aayınm adı yoksa da kaç 
pek ziyatle zodacl.ığını anlamakta da daslılı: örtüsü altında gizlemekte 0 ). yuınıışakhk kir etmiyor. Dertler ta~la- Londra, 18 (0.R) - Leh meselesı surette yaralanmıştır. sıfırla ifade edileceğini üşenmezseniz he-
h • ecikmedim A • 1ıy bir kadı- malarına rağmen bu evde pek sıkıcı şınca da1ıa kaba saba çarelere muhtaç hakkında Avam kamarasında amele Brevede hava müdafaa talimleri es- saplıyabilininiz. 
ıç g ... g an b' h . 'nd ' '- k l oluyoruz Iztırabın bir haddine kadar mebusu Fleçers tarafından başvekil B. nasında bir yangın tulumbasının devril- Her kırmızı küreciğin ömrü dört haf· 

nın karşısındasınız.. Bu kadın ne ır ava ıçı e, aynı ı<ovana apatı - ·ümkün. .. d" Dah f 1 • • Çemberlayna tahrlrt bir sual soruJmno.. mesi neticesinde iki kişi ölmüş, yedi k>-
·ı· . d d uzd O 'ki ib · k fe bi aziyette susma ın ur. a az ası ıçm İn -. _ 1_____ tadan ibanot olduğuna göno, her saniye 

sev~ ınız ve ne . ~ . o•.!"n .. ur... cnış ı arı ıı ı pe ~ r ". . sckağa fırlamak, bizi terzil etse bile, ge- ~ : • giliz sil'.a~eti .:Afmanya ".e U:- şi yar~~ ..... tır. içinde o yirmi beş milyon kemı milyon 
dakıltada kendinizi i.or gostermek- yasamakta oldukları l!\lphesızdır... lip geçene avaz avaz bağırarak derdimi- bistan arasında ıyı muna..ebetlerın tesı-
ten başka ne yapabilir ıi.ni:z?... Öteki kadın hakkın~ evvele~ ıi bay kırmak istiyoruz. sini teş~ .ve .• Almanya ile Lehistan A M E R İ JC A O A küreciltten bir çoğu dalaia :ralialanaıalt 

_ Madam diye tekrar söze başla- duyduğum sözler, bu dakikada beni Ertesi (iin hastaneye koştum. Opera- ar:ı.:ınd:OO ihtilil.fların s°'.h~u vasıtalarla BJR BALON KA ZA.SI orada telef olUT demdrtir. 
dım lkametgahınızda sizi ziyare.t pek ziyade ilgilendiriyor ... işte ona törün elinde neşteri ı:örünce ödüm kop- halli !çın her vasıtadan istifadeye ma- Nevyork, l& (A.A} - Amerika do- Kanaızlıll diediiiima liaJ de bu kırmm 

... ~ · d d • .. 1 • · 1 ed' tu Gerı' do""nmek ı·stediın l'akat o "Ka- tuf mudur? •. ı..ı. ,_,_ ka'-'"·--k lı:üreeiklerden telef olanların •erine L •• etmekliğime müsaade bnyurnr mu• aaır uy u~um soz erı ıcma ıyo- .. eh' 
1 

• ..
1
.. .. .: d . . B Nevil Çemberlayn bu suale mü.s- .narunasına mensup ...,_ = ..........,,, ' .....,.. 

hır A d babad mah · runız z ır enır, o ıırsunuz• eymce ıs- · balon, Lakehurst tayyare meydanında kalannın gdmemesi demektir. lnsannt 
sunıızL. B;ı ~t.en m~ a_- ru_m: na an an ~.m,{ir temiycrek razi oldum. Zaten bayat biri bet cevap vererek şunu da il&ve etmiş- yere inmekte olduğu sırada bir ağaea bir tarannda yara açılıp da çok kan 
kılrnamaklıgımı 1Stirhama curet edı- mı beş yaşlarında, oldukça guze ır nelere rui etmiyor ki?., Bk l3hza kor- tir : takılarak yırtılınıı; ve parçalanınışbr. hğı ....ıot gelen kanstZlık tabii b,..Iıa.. 
yorum ... ihtimal, bir kabul gününüz ı kız... kumdan yüreğim dıırur gibi oldu, fakat •Maiı;st.e .hüküıneti, alakadar iki tara· İçinde bulunan sekiz kişiden hiç biri Norm 1 hal.le, telef olan kınnızı k~ 
vardır... operatör us~.. Benim şaşkınlık ~ tasvıbını eld7 .etmedikçe muayyen ·--•·--·-·-· Balon, belium ile . 

B •. IT'IMEDJ k · b h tt har k t ttihaz ed z ,-~·-· Şl· reciltlerin yerlerine yenı1eri ııeld"ıği lıal-Hı kırık artık boğulmu§tu... An- •• .a •• anından istifade edere işhıi yapıvermış· ır a ı e e ı eme . • ~ idi. Bu da infilAk vulrua gelme- . . 
Ç ti. Kesil bir sıınet dıı~m •Ay• G.iJe MACARİSTANIN VAZİYETİ · .ı___ izah _ _,_ de, baıılanndan neden yenılen gelmea 

# - r mış .,,.._.ını ...... r. d . • 
• • baykırdıiuru lııatu:hyoruın.. Ondan son- Lelıistanla Almanya arasında ihti!Mın e ınun kanmzlıııa tutulur) Bun\H\ ... 
l Ç l n r- ruhi ııa sükWı ve vzvi bir rehavet- su!ban hallini bUbassa temenni eden bir B. ffİTLEJt beplerinden bir çoiu bilinir, !abı; -vermediği Vergi 

Germen-Anlerikan birli
ği liderini tevkif ettiler 

ti- Hani tleminki elem, ruhta şiııı.şekler memleket te hiç şüphesiz Macaristandır. ları burada saymak içinizi sıkacağından 
çaktıran elem? .• Panıuığımdan kanlı irin Buda peşte gaıetelerinin bu sabahki neş- ff allG müd«f aa batlo:• itini:ı:e de pe1r yaramaz. s.nı.., 
ile birlikte ruhumdan uap ta 'boşanı· riyatı bu hususta açık bir kanaat ver- ._xı--s-..ııe 

edir .,._,...~ teda'l'i edecek helaimler bilmelı:le miilı:eJ... 
yordu. Bir kaç dakika sonra ralıate lıa- mekt · .. Berlin 18 (A.A) _ FUhrer anında . • · 
~muştum. Daha ertesi gün uyandı- Bununla beraber Macar hariciye na- ' . .. Y lefti .. Zaten ka"'""'1ıgın oebepferiacleR ı-. 
:..-.ı- ki · · · b··1- tum. Çıban K t Ksaki b .. .. !ediği bü-''ı.. general Milch oldı:ıgu halda Karlsruh zıl da · da''- ı.· ,_,_ -· bil "'-~ es ~vıneımı ,.....uş zırt on ugun soy ,~ . ındaki ha "dafaa böl .. tef anın fUll "' ıc; ,.,,,_ meze ......... 
çıkmayınca olırımlaşınırı. Çıban irin dol- nutukta Leh i.şlerinden babsetmenılş. :::artmJ. b' va muhu be tali:'i~ınıd ha. dan dolayıdır iri lc.anaulık ı... -cı. 

sad Ma · mih de Jetler' ....,, e ş ve ır m are e • 
ınayın•a sancımaz. Çıban sancımayınca ece carıstanın, ver v ı b ı tur hekimliğin çetin ve ka,.,..ı. ~erinden M-
deşilmez .. Çıban deşibııeyinee rahat edil- başta olmak üzere, bütün dostlarına sa· zırHitul urun.~teş aki.be Fr h d • ,_,1 .. · dir 

L--·"' bir zuı·· d" dakat' · t 't le . . er mu n ansız u u. uu - .ı . mez .. Neşter mernaıncu.ı um ur.. ını eyı ey miştir. . d ki '~L ... _' t tlı:ik 1 ~;.+ı. Yı 1 ı_ d ba L ı· d ı.· 
Nevyork 18 (A.A) - cGerman-Ame- 1 ikametgil.lıları, kaçmalanna meydan Ve!'- Bırakınız hadiseler içinizde yeri belli Macar hariciye nazınnın fikrince bu gesın e "''llllUllW:' e ey e....,,-. a nız ıu oıca annı . me" azım ır ıu, 

rican> birliğinin lideri Fritz Kuhu \le / memelı: maksadiyle bir kaç gündenberi olınıyan çıbanlar çıkarsınlar. Bırakınız dostluklann ımıbafazası da orta Avru- bir adamın sadece yÜZÜnün solgunluiuna 
muavinlerinden bir kaç tanesi aleyhinde ı nezaret altına alınmıştır . .Alınmış olan başka hndiscler de onlan deşsin.. İn.san pada sulhun muhafazası şartlarından bi- Mııssolini seyahatte ba1ıarak ona kans• demek doğru olraaa. 
Nevyork belediyesin~e birliğin kazanç bu ihtiyat tedbirine rağmen müttehim- bu dünyada •ır çıban • lidise ile bir ridir. •Dostlamnızm listesi, bizim arzu- Faris, 18 (Ö.R) - lılussnlini Şiıwıll Kansız denile~k için kllnlll içindeki 
vergisi verilmediği. için tevkif müzek- !erden birinin kaçmağa ve ortadan kay- neşter - lıı1dise arasında saınanmı ~i- muza tabi olan husnsat itibuiJle, be- İtalyada gezisindt. devam edettk Nova- kırmızı kürecikleri saymak lbımdır. Bir 

rir. Saadet dnlm-sını ve .a...:ı-esini bil- nüz kapanma•...-.• ya gelmiştir. Burada yeni tayyare istas- _,.,_ tr ·ı.•L-d bul 1• kereleri i.sdar ·-'"-'""·. bolınağa muvaffak olmuş olduğu aöy - • .._.. ••-· n1arm ···'-· IDlllllle e mı"'"°"' a unma.ı ııwm ce-~~ mektedir. Macar hariciye nazırının nutkunun y~n~un_:~=te-~o ..,...,...~res- IenL--miJ~nkiirecikıes ... bdanazal-
Hesabat komiseri Laguardia ile polis lenmektedir. ---------------ıen enteresan kısmı Macar ekalliyetleri- mını ya.......,-. """ •-

komiseri arasında cereyan eden bir gö- Hatırlardadır ki iki gün evvel Lagu- Vaşington 18 (A.A) - B. Ruzvelt ne ait olan sözleridir. Enerji ile demiş- __ _.___ 11l1f1 

rüşme neticesinde bu tevküata karar ardia, hariciye nezaretine müracaat ede- Bahriye nezareti tarafından kongrenin tir ki : •Macaıistandan ayrı. konulan ŞUfllig nte.,,,,,,tJlrl Kan..,.hğın derecesi de ona göre tayin 
verilnıiştir. rek Almanyaya gitmek tasavvurunda tahsis etmiş olduğu 3 milyon dolarla bir ~eşl~ ~betini en büyük bir ~!in,. ıs (Ö.R).-:- Sabık Avusturya edilir. Bu.1.rmda dört buçuk milyonla 

Nevyork 18 (A.A) - Kuhu ile mua- bulunduğunu zannetmekte olduğu Ku- kabili sevlı: balon inşası için Goadyear- ~a~~ Wtip ~y~nu.. Z"ıra Macar şansö!yesı B. .Şuşnı_gın ~mevkuf.~ ÜÇ mily- ..... utda: Hafif k•-dık. ~ 
Vl'nlen· hakkında tevkif m"-kke-•ı' •- hu'ya n•.=port v~'-eme"'-' ıs· temış' Z !in · k ti il akt .ııı-:. 1 k n- milletinın beşte ıkisi bunlar tarafından madıgı haberı tekzip ediliyor. Son gun- milyonla bir milyon anmada pddeılİ 

~< ·~ ~ ~ = ~ eppe şır e e e~ 0 an ° teşkil edilmektedir. Nazır bükilmetinin lerde madam Şuşnigiıı koca.mu ziyare-
dar edilmesi ihtimaline binaen bunların idi. turatoyu şahsen feshetmiştir. •iV!l•etini •Milli birlli!e matuf yapıcı ve ti menedilmiştir. karısuhl<. Bir milyondan az olarsa -
ll!!"!!!!!!'!"'"'"""'"""'!!!!'!!!!!'!,,_!!!!'!~!!!!'!!!!!'!!!!!'! __ ....,...,...,,,..,,.,.,,,,.,.,..,."""..,...,...,,,. _________ , ____ ~'""'."-"!!'--:"ı""""',....,'-"'"""~e~~""'",..;;,.,.,,.,.._~..,,,m~~~~!!!!!!!!!!"""-!!!!'!~!!!!!"'!"'" derecede. Yanın milyondan az olu,.._ 

E H R A Z A D da, çarşıda dört adım öte.de idim. Hava idam ettirin, d~. Padişah ta: düştüğünün farkına varmıyarak onu bu ticeaini aor-IJJIZ. 

Büyük HALK Hikayeleri 
-11 -

Bir defa yine böyle uzunca bir seya-
1 
isticvap etmiş. Ve hiyanetinin kocasına 

hate Çlkmaıdan evvel evde bir gözcü bı- papıı.gan tarafından haber verildiiini öğ
rakmağı düşünmüş. Lak.in tüceann ~iç renince papaganı öldürtmeğe karar ver
kimseye emniyeti olmadığı için bu göz- miş. Bir gece kocası çarşıdan bir şey 
cüyü insanlardan seçeceğine kuşlardan satın almak üzere dışarı çıkınea kadın, 
seçmeği aklına koymuş. Gidip pazardan üç hizmetçisini çağırmış. Birisinin eline 
bir papagan satın alıp evine getirmiş.. bir koğa su, öbürünün eline bir deği
Maksadı seyahatinden geri dönünce, rmen, üçüncüsünün eline de bir ayna 
kendisi bulunmadığı zamanlarda evde vermiş. Koğayı tutan hizmetçi papaganın 
olup biten işleri pıpagana söyletmek kafesi üzerinden suyu dökerken, diğer 
imiş. Tüccar seyahate çıkıp evine dö - hizmetçi de arasıra aynayı papaganın 

nünce doğru papagana gitmiş, ve o se- gözünün önünde çevirecek imiş. Hizmet. 
yahatte iken papaganm ne gördüğünü çiler hanımları ne emretro4';e gidip yap
ve ne işittiğini papagana sormuş. Papa- mışlar. Evin efendisi geri gelince doğru 
gan da: papagaruı gitmiş ve çarşıda iken evde ne-

- cSiz efendim buradan gittikten son. ler olup neler bittiğini sormuş. 
ra b.., a~am hanımınızın bir ""vgilisi O da cevaben: 
buraya gelirdi, eve hanımınız size her - Vallahi efendim, gök o kadar gür-
akşam hiyanet ederdi> demiş. Tüccar liyor, şi:prı,,..k o kadar çakıyor, ve yağ
bunu işitince doğru karısına gidip ona mur o kadar çok yağıyordu ki, ne bir şey 
gtizel bir dayak atmış. görebildim. Ne de bir şey işitebildinı. 

Kadın kocası yokken yaptığı hiyaneti Gece de çok karanlıktı, demiş. 
birisinin gidip ona haber vOTdiğini anla- Tüccar pşmış: 

•- · t ı. • 1 • ,. ı •u• L 

açıktı, sıeaktı, hem de güzel bir ay ışıl!> - O vezir nasıl idam edildi idi? ya bant yerde yapayaliın: bıraktiklanm K....Wıktan 11.ı- aolıunluiun .ı...e-
vardı. Halbuki sen yağmur yağlyr Diye sorunca vezir hildyeyi şöylece gözünden inci gibi yaşlar döh dlike an- cesi de kırmızı küreciklerin _,. ıöm 
Gök gürleyip şimşek çakıyordu diyor· anlatmış: !atmış. olur. Fakat hu Ju.dar aolawıluiun luw• 

KISKANÇ VEZiR, ŞEHZADE, VE Şeluade k.wn haline acıdığı için, onu monlardan ııelcn oolcualuktan farla: ..-sun. 
Papagan da söylediğinin doğru oldu -

ğunu yemin ile tekid edince tüccar kız.. 
mış: 

- Ben sana gösteririm, yalancı kuş .. 
Diyerek papaganı tuttuğu gibi yere 

çarpmış. Biçare papagan da oracıkta 

ölüvermiş .. 
Aradan bir kaç gün geçince tüccarın 

sadık bir kölesi, karısının hiyanet etti
ğini efendisine bildirmiş. Tüccar da evde 
saklanarak kölenin sözlerinin ne derece
ye kadar doğru olduğunu göziyle gör -
müş. Kamasını sıyırarak gidip hem ka
rısını, hem sevgilisini oracıkta öldürü -
vermiş. O zaman papagnrun yalan söy
lemediğini anlamış, ama ne fayda ki pa
paganı öldürmüş bulunuyormuş. 

Vezir, padişahın bu hikiyeslııi duyun-
ca: 

- Ey padişahım, bekim Duban bana 
ne fenalık etti ki onu size çekiştireyim 
ve onun mahvını istiyeyim? Sizi çok sev
diğim içindir ki size bunları söyledim. 
Düşüncem Allah esirgesin, başınıza bir 
felaket gelmemesi içindir. Eğer benim 
söylediklerim doğru çıkmazsa beni •Se-

~ 

KADIN GUL YABAN( atına kendi yanına bindirmiş, orman - dur ki bu türlüsünde irıMa yüzii kulak. 
Bir padişahın civan. gibi bir oğlu var- dan çıkabilıaek için bir yol.aramağa ko- larma, elleri tımek1uma n avucuna 

mış. Bu genç ava pek meraklı im.iş. Pa- yulmuş. Şehzade. öteye beriye gidip ge- içine kadar solduk- hqlıa yüzü Nmit 
dişah oğluna avda bir kaza geleceğin - lirken, büyük bir harabenin yanına var- gibi olur, balmum• r-ai p,; ...,..., 
den çok korktuğu için en emin olduilu mış. Kız yorulduğundan bahisle attan Bazılannda kara san olur. Dudakları, 
bir vezire oğlunun yanından hiç ayni - ..ııip oracıkta bir az dinlenmek istemiş. gözleri, diı etleri, aizının tavanı bile -. 
mamasını tenbih etmiş. Bir gün şehzade Şehzade kızı atından indirip kendisi atı- ranr, renksiz kalır.. JCan.ıltlılrtan ııelea 
at sırtında ormanlar içinde avlanırken, run yanıbaşında kalmış. Kız da biraz 80Jııunluk bormoalann ebildiğiada ııe. 
vahşi hir hayvana rastgel.m.i§ ve merak ilerideki bir duvann a.rkasınıı gitmiş. Len 1olgmılult &ibi 61 .ıiti ıewginde tatlı 
saikasiyle bu hayvanın arkası sıra git- Şehzade hzın geri gelm@kta g;ıciktiğini ve güzel solııunluk olmaz. 
miş. Vezir, şehzadeyi bu hayvanın ar- görünce meraka düşm" ve kızı aramak Sonr.a da kan.ı.lılrtan gelen solııunluk 
kası sıra gitmekten menedeceği. yerde, üzere duvara doğru yiirüın~ Duvann yalnız alamet almak kabnaz. Solıımılult 
hayvanı kışkırtmış. Şehzade, av baleca- arkasında koslr.ocaman bir kara delik kansızlığın en zn,.de ııöze çarpan ô.la
niyle atını dört nala ileri sürmüş. Vah- görmüş. Kız bu deliğin içinde bulunan meti olmakla beraber, kansızlık onun ya
şi hayvan ko~muı;, arkasından şehzade çocuklarına: nı sıro. da!ı.a bqka marifetler yapar: 
koşmuş. Böylelikle dağlan, d..,eleri; te- - Hiç üzülmeyiniz yavrularım, bugün Yürek çarpmtıso, nele. clarbğı, bq dön
peleri aşmışlar. Nihayet vahşt hayvan: size akşam yemeği olarak §işınan bir ıneoi, ltulak uialtum. ısQzlerin önünde. 
onnanın sıln bir yerine girerek gözden şehzade getireceğim, diyormuş. Çocuk- kara kara sinekler, mide bazukluğu ve 
kaybolmuş. Şehzade arkasına dönünce !ar da: sinirlerin türlii türlü bozulm ... 
yalnız olduğunu görmüş. Etrafına ba.. - Aman anneciğim ~hzadeyi çabuk 
kınca yolunu da şaşırarak ormanda lcıy- getir de karınlarımızı, onun tatlı etleriy
bolduğunu anlamış. Şehzade sağa sola le doyuralım, diye cevap veriyorlarmış. 
bakınırken biraz ötede ağlamakta olan Şehzade bu sözleri işitince kızın bir Jw; 

bir kız görmüş. Kıza gidip nQ().en ağla- değil, lak.in kız kıyafetinde bir dişi Gul
dığını •ormuı;. Kız da Hlnd padişahının yabani•i olduğunu anlam~. Korkudan 
kızı olduğuwu, at üstünde iken uykuya 

iTAL'FADA 
rvRiZM tşı ERİ 

G.A. 

Roma, 18 (A.A) - Yeni bir milll enır 
titü ihdas edilnıiştir. Gayesi, turizm w 
otelcilik sanayiinin inld.afını temin et-
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1 ilana Cli•a I 

Sabahın seher vaktinde vücudunun en güzel 
yerinden çıkardıtı bu kaatta ne oardı? 

rs11ııa•ıa 

Ankara Radyosu 
----~·---

DALGA UZUNLUOU 
BUGVN 

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

12,30 Program, 12,35 Türk müziği 
Pi. 13 memleket saat aynrı, ajans ve me-

1 iBRAi-liM Ve NEMRUT) 
-33-

lbrahimin yalanı •• uç 

. 
p 
p 
p . . . 
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. ...,. 
EV .................. . 

Kadın 
~................. MODA . 

teoroloji haberleri. 13,15 - 14 müzik o, bu. Yalanlardan. ikisini. Allah. lçin· Ve Bwıuanlamak jçinkcndiniziim 
(karıpk program - Pi.) 18,30 program dan geçirebilirsiniz. Aşağıda 24 

izdivaçtan mesı 
olacak mısınız1 

18,35 müzik (operet müziği - Pi.) 19 birini de kendi nefsi İC, in söylemişti vardır. Bunların her biri iki kıs 
konuııma 19, 1 5 Türk müziği (fasıl he- - ibaı-et : Biri A. biri B. hepsine ke 
yeti) 20 memleket saat ayarı, ajaıu ve zi aldatmağa çalışmadan, gayet 

Tam Mısır topraklarına girmek Uzere Cevabını verdi. Tarihler, Ibrahimin 
meteoroloji haberleri, 20.15, 19 Mayaa •Eveh veya •Hayır• diye cevap 

idiler ki kendileorine doğru karşıdan bir bu suretle vaki yalanını onun peygam- ks" · miJU bayramına ait huauıi program ,mu· ce ınız. 
Bu d d ekt., d eli yolcunun gelmekte olduğunu gördiller. berlik hayatında ilçUncü yalanı olarak Eg"er A. lara 20 den fazla •fü·.-.t a ne em ı . rım, e · h L - • • v " "k 2 1 1 5 r -h ah '" 

ks ., sa aoe, ııır e muzı • ' Lll am, t - Bu .. Mısır halkından ihtiyarca bir ki- ~ft••dedcrler. Ebu Hüreyre der ki: lere de yırını' 'den fazla cHayır• ce Bu genç ve gilzel yosmanın güzel ye- - Burada ne ynpaca ınız . vilit: kambiyo • nukut ve ziraat borauı AaJ' relin d b 
rinden çıkararak kaldırım taşı altına _ Bize verilecek emre intizaren mi- ( şi idi ve bir rivayete göre de cCebraib- clbrahim ilk defa Babilde, büyük pu~ ve · izse ken inizi, mesut ir izdi 
koyduğu 0 kfl"'d parçasında acaba ne safir kalacağız ve sen de, gelecek olan ~.~~~-(21 ·~~ .~qheli L·Pı!iıklar .k· R. '-21 

•
30 

di. hanede iken halle ile beraber şeJıir bari- nkaamzcd tbsaulnııyabllirsiniz. dakiCevafplarınıika 
6' l da b mu~ reıııcum ur n armonı orıı;estra- b hi . d S bil .. .. . b k k . . h arı yorsa, ara · ar yazılı idi? on beş kişi de benim emrim a tın u- Şef H F A 1 1. .. . I ra mm yanın a arayı o tun gu- eme, ayraına çı mama ıçın astayım . hakkı d b' 

1 
ük' •• bil 

sı - : . . nar) nqe ı muzık 1 - .1 •• .. d' lan .. 1 di S tl la d yıne nız a ır ı um vere 
Bu kağıd parçası Recyoya b:.s papa- Iunacaksmız. K M V W b b .. .. zellik ihtişamı ı e gorunce: ıye ya soy e . onra pu arı r ı- niz. 

-:ı b d . . . e er - o eron uvertüru. idi b'" I ., ğ N d b la k' k d sın üzerinde bularak aldığı kflgvıdı ha- KüçUk Eftim suratını uruştur u. 2 D F E A b La - Nereye g yorsunuz oy e. 1 •ı zaman eınru un un n ıın ır ı ı - A. Erkeğinizin kadın arka~ 
1 d - . . . u er - Muette de lb h' ali b"ytik t k d l k l :ı--- d ki unl tırlattı. - Ben, dedi, kimsenin emri atın a Diye sordu. ra ım: su ne u pu ır ı cer en ya an rınwn .u.t:.ı-in e · tesiriyle, b 

Portici, uvertür. 3 - Fransız Schubert d 
- Hele bakalım bunların altından ne çalısmağa alışık değilim. - Mısır diyarına... söyledi. Bu iki yalan Allah için idi. Ih- onun üzerin eki tesirinden daha 

• Rosamunde, 1 inci ve 2nci balet müzigıv· alA1--dar olmad ~ · · · · orustupolluk çık.ıcak... - Parası peşin şarap istersem kalkıp Diye cevap verdi. rahim UçUncU yalnru Sarayı kız karde- uıut 1oınıza eınm mısınız 
Diye dU«ündükten sonra bı'r ıııu""ddet vermez misin? 

4 
- Lime Maillart - Leı Dragona de - Orada kim hilkUmdardır biliyor şimdir diyerek söyledi ve bu da nefsi B. Kadın arkadaşlarınızı onun v 

':il Villards, uvertürü 5 - A.Thomas: Mig- siyle kıskandı.rmağa çalıştınız mı? 
daha olduğu yerde bekledi. Kadın, tek- - O başka... musunuz? içindir.> 2 - A. Erkel'<l,..;• uz.er·· ın· de bır' non operası uvertürü, 6 - J. Strauaa o~ 
rar meyhaneye girmişti ... Bir az sonra - Ne başkası be .. Ben burada boyuna Wein Veib und Gesang. 22• 30 müzik - Hayır... cSarH nın Ibrahimin baba bir ana vaziyet takınmaktan veya onun, bi 
yine çıktı. Tekrar elraf ına bir göz attık- hovarda mUJteri gibi ikram edeceğim.. - Bu hükümdarın n~ ·ti r. dir maltl- ayrı kız karde,şi olduğunu da iddia eden- ne gibi, kusurlarını dUzeltmeğe 

d k 11 1 d ,_,_,. h b b (opera arya1an • Pl.) 23 •on ajans ha- rnunuz mu'. ler vardır. Fakat bu iddia yers1-..:ı'r. Va- maktan kendinizi alabiliyor musunıu tan sonra dükkfuun tahta kepenklerini Sen e a o ı us u ilAAan sa i i gi i b ,_ 1GUJ 

b eli kad k erleri ve yarınıd program. 23,45,24 _ Hayır... kıA 0 d ... .ı .. de bo"yle bir ız' divaç hl,. te B. Kendinizi ona karşı, hiç bir -s çıkannağa koyuldu. Uykudan kalkan iki ize iste 'ğimiz ar şarap ve yiyece ile ( b p ... Tu. :r --·'- eli d 
müz' caz ant • 1.) ih nl h ahlak ve usule aykırı sayılmazdı. Fakat Y1U.UUnaz 'ye i dia ediyor musunw kız da yanına yardıma gelmişti. Recyo, getireceksin. Parasını da biri on yazarak OPERALAR VE OPERETLER Bunun Uzerine · tiyar o ara üküm- 3 _ A. Evinizde bir ana veya bi 

ortalığın eyiden eyiye aydınlanmasını sarnydan uçlanacaksın... 20,35 Budapeşte: Fauat. darın anlattığımız tabiatini izah etti. Sara, Ibrahiınin kardeşi değil, amcasının ruzdan birinin hakimiyeti yok mu? 
bekledikten sonra, ıneyhaneye girdi. Kocagöbeyin ogvlu Sebastiyanonun ka- Ve: kızı idi. lbrahim onu Mısır hükümdarına B. Birisinin aşkını elde cdeme..ı:.11o 2 1,20 Berlin: Paganini. uas 
Kızlar onu tanıyorlardı. Fakat o, sa- rarında mühim bir plan olduğunu sezdi 2 1•50 Sofya: Werther. - Korkarım ki, dedi. Muhafızlar sizi ckardcşinn diye yukarıda söylediğimiz i~, mi bununla evlenmeğe karar v 

balıleyin erken kalkıp kaldırım taşı al- ve sesini çıkarmadı. Recyo, küçük pat- 22. 50 Roma: Bir operet temsili. hududda çevirecekler ve yanınızdaki ka- zaruret yUzünden takdim etmişti. Esa - n~. A 'C'-k ~· • in uf'-L b. 
tına esrarengiz kağıdı koyan kızı tanı- ronun odasında, masa üzerinde ak.~- dını alıp doğruca hükümdara götüre - sen Tanrının birliğine şehadel edenlerin - · r...r: eı:;ınız en KA ır 

b ı t>- 'b rı k BOYOK KONSERLER k A M d k hepsinin de kendi aralarında ve mukad- talığında kendisiye alfıkadar oluyor ı nuyordu. dan kalmış yarım şişe şara ı alı a ı i - 19,20 Hamburg: Weber, Schumann ve cekler ... Va ıa ısır a ço güzel ha - sunuz? 
Bu .. yeni blı- haldi ... Ve vaziyetine ba- le içti: sair bestcltlrlann eserleri. tunlar var ve bunların hepsi de hükUm- des kitaplara göre ckardeş:t sayıldıkları B. Onunla her kesin yanında, 

kalıı'Sa malın gözU idi de... - Bu §ifeyi hesaba tam olarak geçir- 20,3S Londra (Resional) Serenadlar. darın elinden geçmiftir. Fakat o hatun- düşünülecek olursa bu yalanda hem za- telefonda bile, konuşmaktan çe · 
,,a--oyu tanıuan '-·-'-- onun ıneyha- mene müsaade ediyorwn dedikten son- 21,20 K L _ la.rın hiç birisi sizin yanınızdaki kadı - ruret hem de cmuvaz.au görmek kabil- musunuz? 
.. .,,.,,..~ " ıuz.ıar önigaoerg: Mozart, Beedaoven, 5 A K dl 

enin tro K rd nın g:;.ep.:.ıı.: .. de değildi.rler. dir. - · en sinin sWo Uzer n pa nu ve ocagöbeyin oğlu kü- ra 80 u: Wagner, Griesin eserleri. .... ugu• hAkim olmasını ister mi.siniz' 
çUk Eft1m ile yakın dosttuıc.. .... u bildik- - Şey ... Eft1m be .. Bir haftadır bura- 21 20 Bu haber, lbcahimi derin bir kedere HükUmdarın muhafızları lbrahimin · 

&"'" , l.eipzig: Schumann, l..iezt, W aa· b il .idi.fa edi nlan rbest b B. Yoba siz mi ona hlkim olmak 
leri için iltifatla karşıladılar. ya ulramamıştım. Yeni bir kelepir en- ner ve aair beeteUrlann eserleri, sevketti. ceva ı e ı P o se ı - zusundasuuz? 

Patron daha uyuyordu... selemipin .. Gilzel bir parça ... Nerede l l ,lS Lyon: Chauaaon, Wagner, Sa- Geri dönmek- istedi. Fakat Tanrı ona rakmadılar. 6 - A. Sizi Aciz gösterse bile onun 
Recyo hemen uyandırılmasını söyle- buldun onu! int Saenain eserleri. bu hicret istikametinde Mısır yolunu - Sizi, (Melik) lmizin huzuruna gö- ze yardun etmesinden memnun olur ıı 

eli. Kızlar buna cesaret edemeuin.ce 0 - Ne çabuk ta farkına vardın.. O 21 ,11 5 gösternüp. Heor halde oraya gidişte bir tU.receğiz. Dediler ve sıkı bir muhafaza sunuz? 
" :1 Para (P. T. T.) Muaenet, Pier- hı'kmeU .1 .. L• vardı. altında doğruca •"raya ilettiler.. B. Onu erkeklik noktai :nazarım bizzat bu ; .. : uapmak için meyhanenin kendi gelen... F . b k 1 ıuuu _. 

"11' " ne, aure ve aaır este ar ann HükUmdar Saduı.. (Sara) yı görünce küçUk düşUrecek surette kendisine y 
arka kısmına geçti... - Nasıl kendi gelen?.. eserleri. Yoluna devam etli. Tam hududa yak- dah (ih . ~ . dım etmek ister misiniz? 

Kilçük Eftim, yatağında ve hiç şüp- - Dört beş giln evvel bir sabah bu- 22,05 Milano: Senfonik konıer. l:ışacağı sırada karısı Sarayı eşya denk- az d a tiyarı elinden gıdeyazdı.) 7 - A. Başkalarının yanında kend 
hesiz gece fazla kaçmnış olmanın çifte radan geçiyordBu. Ben de meyhanenin 1.05 Stuttgnrt: Haydn, Mozart, Beet- leri arasına sararak gizledi. E ~ uk,v o zad mh~ kadS: cvklenınemişti. ni tahkir etmiş olmaktan çekinir m 
yorgunluğu ile derin bir uykuda idi. önünde idim. ana göz kırpar gibi ol- hoven ve Schumannın eserleri. Böylece onu muhafızlnrın nazarından v enmege e ıç niyeti yo tu. ÇünkU niz? 

Kendisini dürterek uykudan uyandı- du. Baktım fena bir şey değil .. Çağır- ODA MUSIKILERI gizJcınek istedi. Mısırın hUtiln yeni evlileri söylediğimiz B. Aranızda dargınlığı sürilp gi 
ran Recyoya kaşlannı çattı. Uyku ser- dım. Buralı değilmiş... Edirneden Bi _ 18 30 H b M ht ı·r 1 Mısır hududundaki muhafızlar, ıııem- gibi kocalarının nezdlerindeki czevce- istemesinden dolayı kendisine kız 

1-ıft ' am urg: u e 1 parça ar. lı"k ... hakkını evve]tı bu zalinı hu"kümda- musg unuz? sernl birden köpUrecek ve maraza çıka- zansa ge .... ~ .. · Yine gidecekmicı ... Edir- ı 9 35 K 1 M 1 leket Jecek lan h "d ld " "' 
:t • o onya: ozartın eser eri. e ge 0 er çeşı ma an l' d al 

1 
. - A. Kendisini başka erkekl 

racaktı. Bereket versin Recyo buna nede bir çalgılı meyhanede orta işi ya - 19.SO Viyana: Rokoko devri musikisi öşür alırlardı. Hududdrı bunları gör - rın e ın e~ . ıyor ar, buna m~kabil de mukayese ettiğiniz zaman hUkmüı 
meydan vermeden kısa kelimelerle mü- pıyormuş... l l ,lO Monte Ceneri: Beethovenin dükleri zaınan: bekaretlerıru ona kurban veı·ıyorlardı. onun lehinde mi oluyor? 
h1m bir mesele için saraydan, Sebasü- - Kalır mısın burada'? (Saduk) Saranın göz ka•n~ctıncı me B i · · } k · ·· .. d ·· 1 

eserleri. - Getirdiğiniz mallar nedir, açın gö- ' ~ - · sınmı ıer esın onun e soy enı 
yano tarafından gönderildı'gVını• · s·o·yı di Dedim Iahati karşısında lbrahime·. Muhaf1- 1-r ten "Ckiniuor musunuz'. 

e · ' 23,10 Beromünster: Honnegerin eser· relim, ona göre öşür vereceksiniz... gı'bi.· ua 9 :_ n."can sllacı hallerde kencW 
Efüm mahmurluğunu izaleye çalışarak - Kalırım... Jerı', D d'l Ibr hl d 

e ı er. Ol m sor u: neN .....-.biliyor --.az? mırıldandı: Dedi ve kaldL Çok oynak ve çok fıkır- SOLiSTLERiN KONSERLERi 5 1 . ,,.:ı in -Bu senin neyindir!... B .., ksa L--.:t•-- ızın HUet izce en çok öşürü hangi . ı o siz de ~uuıine uyup 
- Sebastiyano mu gt>nderdi ... Vay dak bir şey ... Fakat hepslnden üstün 19,25 Leipzig: Piyano lı:on.eri. maldan alıraınız! Diye sordu. lbrahlm ona da aynı ce- daha fazla mı müteessir ediyorsun 

canına ... demek Mil de araya girdin qgf.lzar .. Gece geç vakte kadar çalışır. 19.SO Doyçlandzender: Dvorakın çia- Muhafızlar: vabı verdi: 10 - A Arbd•tlajınız dainıt mid 
ha ... Bu lldifle Blzansta haydud kal- ,Fakat sabah oldu mu daha ortalık tam gene aıkı. - Jpekli kumaşlardan ahraz... - Kardetfmdir. .. B. Yoba bir gün bununla, bir il 
nuyacak be .. Bir feY deiil. bizim mUf- ağarmadan uyanır. O geldiği günden- 20,20 Breslr.v: Muhtelif eserleri. Cevabını verdiler. Bunun Uzerine Ib- - Varsın kardefin olauıı, ben şimdi- şununla arkadaş olmayı mı tercih ed 
terllerimJze Jı:eaat veriyor.. beri dUkkAn.ı açmak hep ona nasip olu- 2 ı .ıo D 1 d d 1 1 . h' . 1 yedek evlenmedim ... Onu bana zevce siniz? 

oyç an zen en: ta yan musı· ra un, ıç ndeo Saranın bulunduğu dengi olarak verir misin? 11 - A . O konuşurken susar · 
Recyo: yor. Başta ben olmak üzere biz hepimiz, kiıi. göstererek: misiniz? 

E. dedi. but"- 1..._1 lt ibi k h I§ sarpa sarmıştı ve lbrahim bu ciheti - · Artık merak etme" Gö- wa AUJar pe eo g uyur en ° er 21,45 Hilversum il: Seçme havalar. - Bunun iç.inde ipekli kunıaş vardır, B. Yoba JAkırdı kan.ştırıp onun 
ziln aydın.. Sana temelli milfteri gell- işi görilyor... 22,35 Hamburg: ltalyan ~an parçalan dedi. Dengi açıp bozmayın .. Her ne mik- aklına bile getirmemi§ti. söyliyeceğini unutturur musunuz! 
Yor. - Evet... her : .. ı görüyor ve her ;.,ı· k · .. · - Bizim Adetimiz, dedi. Bir kızı bir 12 - A. Mütemadiuen kendisine ~ 9':il 22,45 Kopenhag: ilkbahar musi isi. tar öşur ısterseniz verıneğe razıyım.. .., 

.. d b hah b d "rd·· ere vermek için evvelA pederinin riza- kılmaktan h~ mısınız? 
- Yoba meyhaneyi saraya mı nakle- gor ilğllnU u .sa en e go um... 23.25 Ooyçlandzender: Mozart ve Un- Fakat muhafızlar bu teklifi kabul et- sıru almak lAzım .. Pederi ise burada de- B. Kendisine söyliyecek bir şey 

decelfz? • 8._lf9 D• - gerin eserlen', mediJer. mak ı...ı ... -=L-'-'-' zorJadıx..-•• L-ı.:ı_ 
• • • · D • ğil.. Bu itibarla size cevap veremem.. ~ ~ A"""' DaWe 

- O delll ama ... onun gibi bir §ey. - Muhakkak aç ... göreceğiz ... dedi- Hükümdar kızdı: lınıza bir şey gelmediği olur mu! 
Ben ve buailn buraya gönderecelf on lngı·ıı•z hu•• ku•• mdarl f ler. 13 - A. Konl.lfW'ken sesinize 
b- m··L-L_ -e .... 11-..ınz b11-da "'eyip a 1 ahim - Bizim de Adetimiz, dedi. ülkemiz- tonlar vermek ·c1e~-=- midir" '· 

..,, UIUUI& o~~ 5\&l&U -· " Ibr . in tercddildU üzerine büsbil- il lo&UU. 

f -x.ı.. tı Jca'L- h de dilediğimizi yaparız ve kimsenin iti- B. Yoksa söyledikleriniz dini r:-y~ vereceyak.p .._caıız .. Parasını sa- Kebekten ayrıldılar lün şüp eye düşıuler. Dengi açtılar. raz.ı:ıa kulak vermeyiz. cek kadılr durgun bir sesle midir? 
lçindC?n çıkan (Sara) yı göı·ünce de göz- 4 n--L-lan 

B hab Sonra maiyetine dönerek Ibrahimi - A. ~ konuşurken siz söi u er, Kocaıöbeyin Nı.Junu mem- leri hayretten fal tuı gibi açıldı. ı..-ft1-..:ı.,.., ... ~ bU .. _,,.'-- k 
"5 ~ gösterdi: UG.l\'ıaw~ zaman tun auuı:ayı 

nun edecek yerde kızdırdı. _ BAŞTARAFI ı tNcl SAHİFEDE - olduğunu haber vermişlerdir. Bayılan Bu ... O zamana kadar Mısır diyarın- _ Bunu alıp götürünüz ve beni bu dinize çekebiliyor musunuz? 
- Başka bir yer Yok mu idi sanki... çocuklar, mUkenunel surette ihzar edil- da eşini görmedikleri kadar gUzel ve B. Her kes gUlerken en fazla sizin 

dedi. Saray muhafızlarını burada gören Laurente hakim geniş sahada 35 bin miş olan seyyar sıhhiye otomobillerin- emsalsiz bir hatundu. güzel kadınla başbaşa, beraber hırakı- düğünüz mil göze çarpıyor? 
halktan kimse meyhanenin kapısından çocuk, Fransızca ve İngilizce olarak de der~ tedavi edilmişlerdir. . Ibrahime: nız.... 15 - A. Beğenmediğiniz kusur 
içeri adı t K klerl k •Allah, kralı korusun• diye ba~lıyan İn- Merasımden sonra kral ve kralıçe, va- •• Bl'l'MEDI •• dcğiştinneğe çalışıyor musunuz? 
yı • . m~ı aedmat. depeh n apa- giliz marşını okumuşlardır. linin ikametgahına giderek çay içmişler- - Bu senin ııcyindfr... B. İstediğiniz bir i.şi, sırf iyidir di 

p ışı pay os .e im a a eyi.. Bu sırada kral ve kraliçe, bir tribün- dir. Diye sordular. Ibrahim, yolda ihtiyar- -iiiiiiiiiiiiiİİİİi yapabiliyor musunuz? 
- Öylesi değil.. Buraya gelecekler de bulunuyorlar ve elleriyle çocukları Akşam Kebek vilayeti hüki.iıneti, bir dan lıUkilnıdarm kötü ahlakını ve bu_ 16 - A. Mütemadiyen yeni elb' 

arkalarına muhafız 'elbisesi geymiyecek- selfunlıyorlardı. ziyaf.ct venniştir. Ziyafetten sonra kral nunla berabeı- de onun kocasız kadınla- Her nevi yaphrmadrın şık gezebiliyor musunuz 
er .. Müşteri gibi gelecekler... Maatteessilf güneş ve sıcak, dört sa- ve kraliçe, valinin hususi apartmanına ra ilişmediğini öğrenmişti. R • f B. BUtUn 7.amanınızı onun hoşuna 

Belki de onlar bizim eski kapı yoldaş- jatten beri toplıuunış olan çocuktan mü- çckilınişlerdu:. Snint Lnurent sahilleri - Bu senin neyindir? esı m ve A iş mek için mi geciriyorsunuz? 
arından olacak. Seba t' b teessir etmiştir. 1 donatılınış idi. Sualine işte bu maksatla: 17 - A. Kendisinin elbisesiyle, giyiı 

git be baht s ıyano ana, sen 1 Yardım servislerini temin etmekte Bu sabah saat 9.30 da hususi bir tren- 1\Jüracant : YENİ ASIR idaresi.. mesiyle meşgul olur musunuz? 
n sa eyin onlan oray.:_~lla- ~~~!.~eroe çoc~-~~ le ~~~~~h~~dır~. - Kız kardeşimdir •. . 1 ?? Ona k~dinizce güzel bulduğun 
-· - Faka k k k ~A~~~;;;;;~k~~~k~~·~:;--~;;;;;~~~--;::;;:~~;;~~;::~~~~~ ~ elb~leri mi tavsiye edersiniz? r·-- ' ?? 1 BE cıs 1 IS FR t arısının ço sogu • deta me- ça tı ve endini zaptedemiyerek bütün bunun kadar mühim değildı.wr. -B.--u ı"t"ıbar-

18 - A. Modadan ziyade kendi zev 

DEMiR MASKE 
zb~dsaneslge:e.liyormuş gibi soğuk ve lAk:ayd vücudu büylik bir heyecan lerzesi ile la onlara ait işlerin kontro1Unil Rozarja nizi mi seversiniz. 

" sarsıldı. Monsenyör Luiyi kurtarmak bırakıyorum. Fakat bu mllhim zat ile B. Üzerinizdeki şeylerden birini v 
- Bana verilecek bır emriniz mi var- için ne kadar zamandır beklediği an işte bizzat sizin meşgul olmanızı rica edece- tuvaletinizi beğenmediği zaman ~ 

dı iti çağırttınız ... işte emrinizi ifaya ha- taliin, tesadüfün bir cilvesi olarak bu ğ" mısınız? 

Büyük tarihi ve macera 
- 159 --

romanı 1 
- BU- saat aonra. · • Bir saat sonra de
'ğiniz yerde buluşuruz monsenyör 
Dedikten sonra b' ·• 

ır reverans yaptı ve 
:>~ı~ı. Serunars hAla kendini şaş

urtaraınanuştı. 
Y alnı.ı kalınca odada bir aşağ b · 
ı sinirli sinirli dolaşınap ~~u-

Hiç bir §eyin. hiç bir zulrn"- . 
• .u& ve cına-

etin karşısında irkilrneınl§ olan bu 
dam §imdi yapacafı i§ karşısında Ad ta 
lrküyordu. e 

Fakat bu kararsızlığı çok ailrmedi. 
Derhal kararını verdL Masasının üze

nde duran zile bir yumruk vurdu. 
Koşarak içeri giren uşağa: 

- Yabuk, dedi. Derhal madam Sen
arsa haber ver. Kendisini burada bek

lyorum. 

On dakika sonra kapı açılmış ve içerl
e ada muhafızının kansı girmişti. ?..a-

ı . B va 

asil sevgisini gençliği. istikbali, saadeti 
ve... aşkının fedası ile ödiyen bedbaht 
çocuk bu zalim ve vahşi adamın yanın
da, onun hayat arkadaşı, e,şi olarak bir 
ölil gibi yaşıyordu ... Gcç_n günlerin her 
saati, her saniyesi onun için bir işkence 
ve azaptı. Güzel yiizilni.ln temiz alnında 
vakıtsız buruşukluklar hlsıl olmuştu.. 
Saçlanndaki aklar sayılamıyacak kadar 
çoktu. Yüzi.inün gül rengi çoktan kill 

rengi olmuştu. Yaşamakta tek ümidi.. 
tek gayesi monsenyör Luinin kendi gibi 
i§kenceli geçen hayatına biraz rahat kat
mak ve onu bir gün kurtarmaktı.. Ah .. 
o gün bir gelse .. . Onu bir .kurtarabllse 
idi ... Ondan sonıa ve onun uğrunda öl
se bile gam yemiyecekti. 

Senınars karısıru böyle bentbenz at
mış ve nerede ise dilşecek bir periJan 
halde gördüğü zaman ilk önce ona kar· 

zınm ... 
Sözünü duyunca derhal Gniafonun 

sözleri hatırına geldi. Ona karşı bu an
da duyduğu kin, nefret ve kıskançlık 
hislerini belli etmeden, zahiri ve riya -
kfir bir tebessümle: 

- Aldanıyorsunuz. madam, dedi. 
Evet, aldanıyorsunuz. Bugün burada 
emir verecek vaziyette ben değilim, bil
Ais sizsiniz. 

- Ne demek istiyorsunuz mösyö? 
- Kral hazretlerinden şimdi aldığım 

bir emir benim derhal adadan ayrıl -
maklığım ve TuJona giderek orada bana 
verilecek olan şifaht emirleri telAkkt et
mekliğiml söyliyor. VakıA buradan ay
rılmaklığını ve tekrar dönmekliğim faz
la fazla yirmi dört saati geçmiyeccktir. 
Fakat maiyetime, hattA Rozarj da dahil 
olduğu halde, tam bir itimadım yok .. 
Ben bw·ada yokken bana her hususta 
vekllet işini size bırakmak istiyorum. 
Burada bulunnn muhafıilar, başta Ro
zarj olmak üzere hepsi el" sizin emriniz 
altında olacaklar ve bütiın emirlerinize 
bilA itiraz itaat edeceklerdir. 

k ım. 19 - A. Bir erkekte en fazla iste 
anda arşısına çıkın•• bulunuyordu . E · 1 rini 1 h f' · -..1 ...,.. - mır e z ar ıyyen ıcra \:Uece- ğiniz §CY para mıdır) 

Senmars, gözlerini karısının Uzer"ın" ğ' Esas k f hakk d · d' " ım. en o mev u ın a şım ı· B. icap ederse kendi paranızı onunk" 
dikmiş, onun ruhunda h11 -ıt olan tehav- kad · 1 11 · d = ye ar carı o an usu enn evamı ma- le birlcttirmeye razi olur musunuz) 
vülil hiç belli etmeden mükemmelen h' t' d 1 k b · l b · hi ıye ın e o acn u emır ('r enı Ç 20 - A . Paraya fazla ehcmiyet v 
okumakta ,idi. Manmafih hiddet ve asa- bir suretle fazla mesgul etmiyecektir. memekle beraber kendisinin fazla kaza 
biyetini teskin için de oturduğu kane- - Hayır .. Öyle değil madam .. Ben bu- masını ister misiniz) 
penin koltuğunu pannakları ile sıkı - rada yok iken öyle hAdiseler zuhur ede- B. Kendisinin mütemadiyen size b 
yordu. bilir ki siz cari usulleri icabı hale göre ~Y almasını ister miainiz) 

- Tabii, dedi, siz burada bütün hare- değiştirebilirsiniz. Bundan başka gUn - 21 _ A. Sizin onunla evlenmeyi men 
ketlerinizde serbest olacaksınız. Maama- dilz iki defa ve gece de iki defa olmak faat için lcabul ettiğinizi sanmasına raı 
fih size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Uzere günde dört defa bizzat mevkufun olabilir misiniz~ 
Biliyorsunuz ki burada, Latur adında ve odasına gidecek ve onu göreceksiniz. B. Elinize geçen parayı derhal sarfet 
üzerinde büyük ehemmiyetle durduğu- - Baş üstüne ... emirlerinizin tama- mele için bir arzu duyar mıaınız) 
muz bir (mevkuf) wnuz var. Bu adam men ifa edileceğine emin olabilirsiniz. 22 _ A. Ev işlerinden bıkkınlık geti 
çok tehlikeli diye bize teslim edilmişti. - Daha Mnra devlete ait bir sır, bir rir misiniz) 

Ve hatta nıuhafazası için de husust ter- hikmete mebni bu cMevkuf> un yüzün- B. izdivaç hayatını yalnız bir aşk hay 
tibat alınmıştır. istediği zaman ve ara de daimt olarak demir bir maske vardır. tı olarak mı düşünüyorsunuz) 
sıra bahçede dolaşmağa çıkar. Bunun Bu maskenin onun yüzünden çıkarıl - 2 3 _ A. Fikirlerini derhıll değİ§tirm 
için de yalnız iki yol aynlmıştır. Bu yol- ması yasaktır. Çıkaran ölüme mahklim- sini sakin karşılayabilir misiniz) 
!arda daim! olarak silahlı muhafızlar dur. Maske ancak tek bir zaruret kar- B. Hakkınızda çıkarılan dedikodular 
bulunmaktadır. Odasının içinde ayrıca şısında çıkarılır ve o da mevkufun sıh.lıi karşı gülmekle mukabele edemiyor mu 
muhaf ızlan için bir yer mevcuttur. Bu- vaziyeti bunu icap ettirirse... Bu mas- aunuz) 

rada bir muhafız gece gUndUz onu göz- kenin çıkarılma makanlıma~ını dn bura- 24 - A. Kara dü'6ncelere daldığı za 
den kaçırmaz. Zındanının kapısı önilnde da yalnız ben bilmekteyim.. m n kendisine cesaret verebilir misiniz> 
daimi bir nböetçi bulunur. Yemeklerini - O halde mösyö, bu cihetten de emin B. Sizin hakkınızda bile olsa kendisi 
her vakıt Rozar) sıkı bir muayeneden olabilirsiniz demek... .ni meaul hiaettiii zaman. te~Ui etme 



SAHiFE._ 
w YENi ASJJI 19 Mayıs CUl8 l9J9 

Büyük tarihi güne bir bakış .. 
20 sene 

19 
evvel 

Mayısta 
19 Mayısa tekaddüm 

varlığımızın temel 
eden 
taşını 

ı •mÜsterih olunuz. Sizde hiç bir kusur ve 
atıldığı kabahat düıünmüyorum. Kusur ve kaba

19 Mayıs 1919 ..• 
Türk varlığının temel taııının 

aündür. 
Bu büyük tarihi nazarlarımızda iyice 

canlandırabilmek için o tarihte ebedi ıe· 
fin maiyetinde ve yanında bulunmak gibi 
Cilnyanın en büyük bahtiyarlığını taıı· 

yan B. Cevad Abbas Gür erin bir konf e· 
ransından şu değerli satırları naklediyo· 

7\IZ: 

Filistin cephesinde cenahlarındaki or
Cfular muharebesiz çözüldükten sonra 
Mustafa Kemal 85 bin kişilik düıman or· 
duau çemberi içinden; 7 bin süngülü 7 in

ci ordusu ile; askeri tarihlerde az tesadüf 
edilen, ve her günü muharebe ile geçen 
muntazam bir çekilmeden sonra: Şama 
Yaaıl olmuııtu. 

7 bin mevcudiyle harekete geçen ye• 
4ılinci ordu; Şama vardığı zaman bozu
lan orduların - Mustafa Kemal • adına 
koıan efradiy)e bir misli artmıştı. Bu son 
toplu ve muntazam kuvvet; Şamda Mus
tafa Kemalin elinden alınarak, ordusu 
muharebesiz dağılan Mersinli Cemal pa· 
,aya verilmişti. 

Mustafa Kemal: Ray ak - Beruk hattı
aın müdafaaııına memur edildi. Hasta· 
aelerden çıkan bir kaç yüz zuafayı. 
ayakta duran ve fakat küçük bfr müfreze 
bile denemiyece'k kadar az olan bu kuv• 
"Veti, yüksek vatanperver, itirazsız ve te
reddütsüz aldı. Çünkü o büyük asker baş· 
lıbaşına bir ordu idi. 
Şamda kumandasından alınan yedinci 

ordu da Mersinlinin elinde israf olunduk
tan sonra Mustafa Kemal Halebe hare· 
ket emrini aldı. Ona dağılan 4, 7, 6 inci 
orduları Halebde toplamak, ve bu kuv
vetle düsmnnı önlemek vazifeııi verildi. 

YENi BiR ORDU 

Bu defa da Mustafa Kemalin emrine, 
o güven ve inan kaynağı büyük kuman· 
danın adını duyan zabit, ve efrat bütün 
aevgileriyle koıtular. Bu gelenlerle ye· 
n!den bir ordu kuruldu. 

Teçhizatı pek noksan olan işte bu ye· 
ni yedinci ordu, 24 gündenberi Kudüsten 
Ha1ebe kadar durmadan başıboş çekilen 

efratla 24 bin mevcutlu oldu. 
Halep ıimalinde işte bu ordu ile Mus

'*fa Kemal; düıman ordusunu tamamiyle 
mağlup ederek durdurduktan aonra 
(Katmadaki) karargahında bulunuyor

d.. 
Bir gün latanbuldaki baıkumandanlık

tan fU mealde bir telgraf aldı. c Adana
da marepl Liman fon Sanderaten yıldı· 
rua orduları kumandanlığını tesellüm et
mek üzere Adanaya hareket ediniz.> 

Bu emir üzerine Mustafa Kemal; ge
ce gündüz mesafe katederek otomobille 
Adanaya geldi. Ve orada Liman Fon 
Sanderae mülaki oldu. Mustafa Kemal 
Aaanaya muvasalat ettiği günün öile ye· 
meği sonuna kadar mareşal Liman fon 
Sanderae misafir k11ldı. 

Yemekten sonra mareşalın bürosuna 
aeçtiler. Fon Sanders yüksek askerliğin 
bltün izzeti nefsiyle makamına oturdu. 
Ve karıısında yer almış olan Mustafa 
Kemale ,u sözleri söyledi. 
•- Çok bahtiyarım ki; bu mühim kuv

vetin kumandasını sizin gibi: Arıburnu, 

ve Anafartalardanberi yakından tanıdı· 
imı bir yüksek Türk kumandanına bıra
kıyorum. 

Mareşal bu sözleri söylerken ayağa 
kalktı . Gözleri yaşarmıştı. 

Muııtafa Kemal bu göz yaşlarına işti

ıak etmedi. O, kendisine tevdi olunan 
kumandanlığın makamını iıgal İçin san
dalvanın boşalmasına intizar ediyordu. 

Bunun farkına varan mareşal derhal 
yerini Mustafa Kemale terketti. Simdi 
Mııotaf a Kemal kumandanlık aandalye
•mde ... Liman Fon Sanders de onun kar
... ncfadır. 

hatin büyüğü.. Sizi mensup olmadığınız 
bir milletin orduları başına getirenlerde
dir. Şimdi siz belki feci akibetlere düçar 
olacaksınız. Belki hen; yalnız ben değil, 

bütün Türk milleti aynı akıbetlere uğrı
yacağız: fakat, ikimizin de müsterih ve 
müteselli olabileceğimiz bir nokta var
dır; o da, bu felaketlerin müsebbibi : siz 
veya ben olmayışımızdır. 

Bütün felaketlerin müsebbipleri; men· 
sup olduğumuz imparatorlukların başında 
ve idaresinde bulunanlardır.> Mütalaa
sında bulunduğu zaman; Mustafa Kemal 

bir yıl evvel Sadrazam Talat papya; 
devlet ve milletin felakete yuvarlanaca
ğını bildirdiği raporunuıı tecellisini gör
dü. Ve o andan itibaren de .. Memleketin, 
milletin kurtuluş çarelerine bütün mevcu· 
diyetile tevessül etti. 

SADRAZAMDAN GELEN EMiR 

Kumandasını eline aldığı yıldırım or· 
dularını: 'kendine has aııkert celadet ve 19 Mayısta vatanı kurtaran Atatii.rkün Samsundaki heykeli 

Geçen sene 19 Mayıs l.ayramına ait intibalar 
reye ihtiyacım vau niyazında bulundu. ı değilim. Ve ben şüphe etmem ki bugün

IST ANBULA GELDiKTEN SONRA kü badireler geçtikten sonra.. Harbiye 

1 

nezareti makamını İşgale benden daha 
Bu emir üzerine lııtanbula gelindi. Sad- çok müstahak zevat memleketimizd~ 

razam konağında ziyaret edilen Ahmet 1 mebzuldür. 

izzet paşanın karşısında; biri cepheden 
1 

Ben, yalnız ve ancak tarihi bir vazife 
yeni gelmiş olan Mustafa Kemal, diğeri yapabilmek anında bu mevkiin salahi· 
dahiliye nazın Ali Fethi Bey bulunuyor- yetini bana vermesini zatı şahaneden rica 
lardı. etmiştim. lııte bu zatı şahane bugün sizi 

Sadrazam; telaşlı, ve heyecanlı gözü- iskat ediyor. > 
küyordu. Karşısında oturanlara: cZntı Sadrazam çok mütevazi bir eda ile 
ıahane bizi iskat edip Tevfik paşayı seda- aldanmı~ım dedi. Ve aldatılmış olduğunu 
rete getirmek istiyor. Buna siz ne huyu- anlattı. Yalnız aldatanların isimlerini ver-
rursunuz? .. Sualini irad etti. memişti. 

Adanadan makine başında gafle tten MECLiSi MEBUSANDA 
uyandırmak İstediği ııadrazamı i tihfaf 
etmeği büyüklüğüne sığdıramıyan Mus· Avnı günde Mu•tafa Kemal ömründe 
tafa Kemal; zatı şahane kendiliğinden ne bir d efa olsun ayak basmadığı mecliııi 
karar alabilir; ne de karar tatbik edebi- mehusanın kapısından içeri giriyordu. 
lir .. Bana kalırııa makamınızda oturunuz. Etrafını saran bir çok mebus arkadaşları, 
Bunu sizden çok rica ederim. Siz buna ondan, ne haber Kemal} diye sordukça; 
karar verdiğiniz dakikada zatı şahane ka- Mustafa Kemal bunlann herbirine ayrı 

bütün milli salibetiyle idareye başladı. rarsız kalacaktır.> Cevabını verdi. ayn izahat verebilmek imkansızlığı kar-
Bu 11ralarda: beklenilmiyen bir gün- Bunun nasıl ve kimin tarafından temin şısında, ve kendisinin teklifi ile büyük bir 

de Mustafa Kemal ... Sadrazam ve Harbi- edileceğini aoran aadrazama, Mustafa encümen odasına götürüldü. Orada bü
ye Nazırı Ahmet izzet pqadan yıldırun Kemal cbunu evvela sizin karannız te- tün dikkatli dinleyicilere ıu sözleri söy· 
ordularının dağıtdmaaı için emir aldı. Ve min eder ve müsaade buyurunanız ben lüyordu. 
bu emre ıu cevabı verdi. cOrduları dağı- de ç.alııınm.> dedi. < - Arkadaşlar: siz memleketin gG-

talım, fakat ünvanı muhafaza edelim... cBEN BUCONE KADAR KiM- zide insanlanaınız: fakat alemde cereyan 
Müsaade edin: En ufak bir müfreze ha- SEDEN BiR VAZiFE eden hadiselerle temasınız ne derecede· 
linde dahi olaa: bu namla ben onun dahi DiLEMEDiM• dir. Bunu bilmem. Ben cepheden gelmiş 
kwnandanlığiyle iktifa eyler ve vatanıma bir kumandanım. lıittiğime göre paditah 
hizmet ederim.> Sadrazam izzet paşa; bu vaziyet kar- kabineyi değiştirip.. Yerine Tevfik pa-

Mustafa Kemal. Bu teklifi ile henüz fU1Dda yeni bir kabine heyeti düfiindü. şanm riyaaetinde yeni bir kabine getir
anlqılması pek kolay olmıyan hakiki Ve bu kabinede Harbiye Nezaretini ka- mek iatiyonnus. Bu doğru değildir. Böy
makaadını, anlayışlı zannettiii aadrazama bul etmeeini Mustafa Kemalden rica etti. le bir tebeddül, yalnız harbi umuminin 
iyma etmek istiyordu. Fakat aadrazam Muhatabını anlamaktan pek uzak olan askeri mağlubiyetiyle kalmaz. Fazla ola
mak.adı anlıyamamıf veya anlamak iate- aadrazama Mustafa Kemal; cpqam mü- rak galip devletlerin emirlerine kör kö
memioti. saadenizle size geçmiı bir vakayı hatır· rüne inkiyadımızı da gösterir ki; bu dev• 

Sadrazam, Mustafa Kemale telgraf !atayım; cmukaddema ben Halebde or· Jetin kökünden silinmesine razı olmak 
makinesi batında ıu visayada bulundu: du kumandanı iken padişaha doğrudan dt"mek olur. 
cSiz mağlup devletlerimize karşı, bütün doğruya bir mektup yazarak zatı dev· Sizden rica ve istirhamım· buna mu· 
galip devletleri tekrar tahrik ve devleti• letinizi sadarete, bazı isimlerini verdiğim vafakat etmemenizdir. Kctbine tebeddülü 
mizin temdlerin; tahrip mi etmek iati- arkadaşları muhtelif nazırlık makamları· ya sizin rey vermenizle. yahut reylerini· 
yor sunuz? .. . > Sadrazam bu sözlerile na, beni de Harbiye Nezaretine getirmesi· zin çalınmasiyle mümkün olabilir. Şüp
Mustafa Kemalin yüksek ve ulvi hizmet ni t~klif etmiıtim. !hesiz ki sizin gibi hamiyetli ve vatanse· 
gayesine sed çekiyordu. Paşam benim bu teklifim üzerine mi. ı ver mebı .. ı1ardan böyle bir hareket sadır 

Fakat hiç bir zaman görüşünde yanıl- yoksa, kendi ilhamı ile mi, her nedense olamAz. Bu husustaki celadetinizle mil
mıyan Mustafa Kemal, samimi olarak sizi sadarete, diğer arkada--lan da tav- Jetin kuvvet ve kudretini tecelli ettirmiı 
gaflet gösteren Sadrazamı cpaşa Hazret· siye ettiğim nezaretlere getirdi. olursunuz. Size bir şey yapamazlar; zatı· 
leri. siz bu zihniyette bulundukça korka- Fakat beni Harbiye Nazın yapmadı. f8hane de d("rhal size iltihak eder.> 
rım ki, çok geçmeden sadrazamlık san- Siz o münasebetle bana yazdığınız telg- VERiLEN SÖZ 
dalyasından düşman süngüleriyle kovula- rafta cAtide badessulh iştirakı mesai et-
cnksının cevabını verdi ve muhabereyi memiz eltabı sübhaniyeden memuldür> Mustafa Kemalin sözleri; salonu çın
kesti. demiştiniz. Ben de size şu cevabı vermİt· latan alkışlarla ve ( cevet böyle yapaca-

Mustafa Kemale gücenmiı ve onu tim. cBen bugüne kadar kimseden bir ğız) seslerile karıılandı. 
itaataizlilı:le ve devletin baıına yeni bir vazife dilemedim. Bu defa harbiye neza· I Bir kaç dakika sonra, Mustafa Kemal 
gaile çıkaracak hareketlerde bu1unmakla retini isteyişim, bu makamda tarihi va· encümen odasında verilen karann müa
itham etmit olan aadrazam bir milddet zifeler görebileceğimi tahmin ettiğim için- bet neticesini gözlerile görmek ve k.ulak
sonra onu tekrar makine baıına çağıra· j dir. Yoksa atiyen harbiye nezaretinde zatı larile iıitmek için İçtima salonunun bir 
rak: cZatı devletleri bir an evvel latan• devletinizle tqrik.i meaai etmek i • • el· locasına ötürüldü. 

günlerde Atatürk 
atan Atatürk ... 

ve 

etmiıti. Mebuslar yerlerinde, Nazırlar ı biliye nazırı olan Mehmet Ali bey: gayet 
sandalyelerinde, Tevfik paf8 aadrazam kıymetli bir arkadqımızdır. Ona sizden 
koltuğunda. bahıetıniıtim. Kendisi aizinle teıerrüf et~ 

Celse açıldı. Müzakere baılamadan meği pek arzu ediyor. Müsaade buyurur .. 
Tevfik paıa cebinden çıkardığı bir kağı- sanız hemen getireyim.> 

dı dahiliye nazırına uzattı. Bu zat kürsü- Mustafa Kemalin muvafakati üzerine 
ye çıkarak kağıdı okudu. Bu kağıt mec· Avni pap çıkıp gitti. Ve biraz sonra 
lisin feshedildiğine dair olan iradeyi se· Mehmet Ali hey ile beraber geldiler. 
niye idi. Genç gibi görünen fakat hakikatte o 

Yarım saat evvel Mustafa Kemalo he- kadar genç olmaması )azımgelen bu, 
yecanlar ve alkıılarla söz vermiş olan Mehmet Ali beyin kendine mahsua bir 
mebuslar; hiç bir kelime bile ıöylemeden ' bilgiçliği vardı. Mehmet Ali bey Mustafa 

salonu terked:?rek çıktılar .. Gidiyorlardı. 
Nereye? 1.. Bunu o günleri takip eden 
zaman ve hadiseler göstermiıtir. 

Artık muatafa Kemal için bir kabine 
meeelesi \te bu kabinede müeaair olmak 
düıüncesi kalmamııtı. 

Kemale sordu: cSiz ittihad ve terakkici 
misiniz?:t 

Mustafa Kemal; cBen ittihad ve te~ 

rakkici değilim: fakat ittihad ve terakki
nin kuruluşunda ve esaı gayeıinde onunla 
beraberim:t dedi. 

Mehmet Ali; o halde neden ittihad ve 
terakki ile beraber çalıımamakta oldu
ğunu sordu. 

Şiılideki evine çekilerek bir gün ta· 
hakkuk edecek olan derin ııörüşlerinin 
planlannın düıüncesiyle mqguldü. Tek 

Mustafa Kemal; bunun binbir sebebi 
yaveri kalmıı olmak ıerefile müftehir olduğunu ve izahı uzun süreceğini aay .. 
olan ben, gündüz yanında idim. Bir gün led.i. 

bana C~~ad ~~di. Bahriy~ ~azın Avni ı Mustafa Kemal; Enver pqadan mem-o 
paf8yı gormeÜyım. Bunun ıçm llzım ge· nun olup olmadığı hakkında Mehmet 

len teşebbüste bulun.> 
Mustafa Kemalin bu mülakattan mak· 

aadı ıu idi. Damat Ferit pap kabinesine 
bahriye nazın olarak ginni§ bulunan Av· 
ni paıa; Mustafa Kemalin yıldırım ordu
sunda menzil müfettifi idi. Mustafa Ke
mal, bu adamı aczinden dolayı vazif• 
sinden affetmiıti. Şimdi böyle .iciz bir 
kimsenin naaıl olup da nezaret makamına 
getirildiğini ııözleriyle ııörmek iatiyordu. 

Temin edilen sünde Mustafa Kemal 
yaveri Cevad Abbaala bahriye nezareti· 
ne gitti. Nazır pllf& ile konuturken bir 
aralık bir aef ertuı getirildi. Bu Nazır pa
tanın evinden gönderilen öile yemeii 
idi. 

Nazır paşa: ( affederainiz. hem konu
plun, hem ben yemeğimi yiyeyim) dedi. 
Ve yemeğe oturdu. Nazır yemeğini yer
ken Mustafa Kemal kendiaine fU aözle
ri söyledi. cSizi tebrik ederim. Devletin 
en büyük makamlarından birini ifgal el• 
mit bulunuyorsunuz. Sizin gibi yüksek 
adamlar; kıymetlerini göaterebilmek için 
ancak böyle yükaek mevkiler ihraz etmek 
fırsatına nail olabilmelidirler. Gerçi ben, 
zatı devletinizi, batka vazifelerde görüp 
tanımıttım; fakat timdi anlıyorum ki; 
kıymetinizi ölçebilmek için sizi bu ma• 
kamda görmek l&zımnuı.> 

Bahriye nazırının koltuklan kabarmış
tı. Bu aözlerden pek hoılandı. Ve Mus
tafa Kemale tetekkür etti. 

Avni paşa bu ziyareti çok geçmeden 
Mustafa Kemale Şi§lideki evinde iade 
etti. O gün her vakit olduğu gibi Mustafa 
Kemal benimle birlikte yemek yiyordu. 
Avni paşanın geldiğini haber verdiler. 
Kalkıp pqayı karşıladım. Ve ça}ıtma 
odaama götürdüm. Biraz aonra Mustafa 
Kemal misafirine müliki oldu. Avni paf8 

Alinin sorduğu aualo de fU cevabı verdh 
- Enver pllf& her halde zamanınut 

en kuvvetli bir adamı olmak li.zımgelir. 
Bunun ahini iabat edecek, elimizde, hlg 
bir vesika yoktur. Billkia kuvvetine dell
Jet edecek bir vesika vardır ki. O da En .. 
ver paşaya mevkide iken kimsenin karp 
gelemernİf, ve ancak. o memleketi terket• 
tikten sonra bir takım insanların başları
nı kaldırabilmiş olmasıdır. Böylo bir şah-
3ın kuvvetli olmadığını söylemek lüzum• 
!:UZ ve manasız bir iddia sayılmaz mı). 

Mehmet Ali tekrar sordu: 
- Paşa hazretleri, bugün Enver pap 

ile tekrar teşriki mesai eder misiniz) 
Mustafa Kemal: (Ha). dedi Buna aa

rih cevap vermeliyim. Ben ömrümde ve 
askerlik hayatımda hiç bir zaman Enves 
paşa ile yakından teşriki mesai etmedim 
ki; bundan sonra böyle bir İştirak peıin
de dolqayım. 

- Peki pllf& hazretleri, bizimle te§riki 
mesai eder misiniz') 

- Niçin etmiyeyim. Eğer memleketi 

bugün içine düımüı olduğu badireden 
kurtarmağa azmetmiı insaDlar iaeniz .• 

Mehmet Ali ayrılmak üzere kalktı ve 
ertesi gün için, Muataf a Kemali Serkl
doryanda öğle yemeğine di.vet etti. 

SERKLDORY ANDA 
Mustafa Kemal, bahriye nazırı Avni 

paşadan bqka birinin yemekte bulunma
maamı rica ederek daveti kabul etti. 

Ertesi sün Serkldoryanın yemek ulo .. 
nunda dört lr.ifilik bir maaa etrafında, 

Muatafa Kemalin aaimda Mehmet Ali, 
..,)unda Avni pap oturdular. Muatafa 
Kemalin karpamdaki yer bottu-

Mebmet Ali. aalonun k.ap1auwa aolun.
da oturmakta olan bir adamı ıöatererelu 
cBu zat poata ve telgraf mlldürü umuml
ai Relik Halit Beydir. Gayet kıymetli bir 
arkadaşımızdır. Masamızda ihtiyat onun 
için bir yer hazırlam1Jtık. Müsaade bu· 
yururaanız ge)sin.:t dedi. 

Mustafa Kemal, cbenüz kendisini ta• 
nımadım. Şimdilik biz, bize kalalım> 
mukabelesinde bulundu ve bu auretlo 
Refik Halit sofraya ç.ainlmadı. 

* Bir gün Mustafa Kemalin Şi,lideki 

evine bir zat geldi. Bu umum jandarma 
kumandanı Refet papdır. (lstanbul bi
taraf aaylavı) konufU)'orlardı. Refet pa .. 
şa bir aralık solonel bir ifade ile Mustafa 
Kemale: Biz lstanbulda yeni bir kabine 
tetir.iline karar verdik. Kabineye Ferit 
Bey de dahildir. (Vartaya eefiri) bana 
harbiye nezaretini verdiler. 

Arkadaılardan Ferit Bey, bir Muatafa 
Kemal paşa varmlf, onu da aramıza al~ 
mazmıyız diye sordu. Ben de derhal fe
ragati nefisle evet vardır. Ve benim ye
rime onu harbiye nezaretine getirmek 
muvafık olur cevabını verdim. itte eize 
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Deniz sporları başlıyor 
~~~~~---~---~--~------~ 

1939 Yılı bölie yüzme müsabaka-
larına ait pro!lram tebliğ edildi 

Dünkü sayımızda deniz sporları mil
Abaka tarihlerini nqretmiştik.. Bugün 
~ bu müsabaknların programını derce
di10ruz: 

B. M'OSABAKA NEVİLEBİ 
18 ve 25 huiran günlerinde yapılacak 

hazırlık ve bölge teşvik mUs..-ıbakalan
nın nevileri : 

1 - 100 metre serbest. 
2 - 100 metre sırtüstü. 
3 - 200 Metre kurbağalama. 
4 - fOO metre serbest. 
5 - Atlamalar : 

a) Öne Adi balıklama koşarak 
<Yüzme nizam.namesi sahife 60-1 a) 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BO~AZ ve HAN

ÇERE llASTALJKLAıtl UZMANI 
Manisa. İz.mir caddesi Na. UZ 

Şen sineması yanında 
So:ıt 3 ten S-Onra ha.<ıtalan kabul ve 

tedavi eder 
l-2t (9M) 

lZMIR SiClL TiCARET ME. 
MURLUOUNDAN: 

Tevfik iplikçi ticaret unvanile 
lzmirde oamaniye caddesinde 43 
numaralı mağazada iplik ve ka • 

:: satımı ile uğr~- r 

tevfik iplikçinin itba ticaret un • 
vanı ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2500 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

1714 (999) b) Geriye adi balıklama dura· 
rak (Yüzme nizamnamesi sahife 67-8 b) 

c) Bir porendeli ters atlama.. 
CYUzıne nlzatn.namesl sahife 77-21 b) GAYRI MENKUL AÇIK AR • 

6 - Bölge bayrak yarışı: 50 Sll'tüstil TIRMA iLANI: 
100 kurbağalama - so serbest.. SALiHLi iCRA MEMURLU. 

7 - Mümkün olan bölgelerde su topu öUNDAN: 

e~:~ temmuz günlerinde yapı- Süleymana borçlu emine, Ne -
lacak hazırlık. ve Halkevi teşvik müsa- dime ve lütfiyeye ait tatar islam 
bakalannın nevileri : demir yolu mevkiinde tapunun 

1 - 100 M. serbest. 1 - 200 M '.. Serbest, gu koş:ı.rak} B(~ahüe 82-d29
1
.b) 10-930 tarih ve 10 nmnarasmda 

2 - 100 M. Sırtüstü, 2 - 100 M. Sırtilstü, e ır pcrcn e ı ters atlnma k l 2 d.. .. "k' 1 k k d 
3 - 200 M. Kurbağalama, 3 - 200 M. Kurbağalama durarak (Sahife 77-21 b) ayıt ı onum ı •~ev e ay. en 
4 _ 400 M. Serbest, 4 _ 400 M. Serbest, f) İleri çıkıp geri devrıler k at- tarla olup halen hag bulunan ıf'bu 
5 - Atlamalar : 5 _ 4X200 bayrak yarışı lama koşarnk (Sahüe 72-14 a ) mahallinde 32 hiasede 25 hissesi 

a) Geriye Adi balıklama dura- 6 - At~nlar : 5 - 4Xl00 bayrak yarışı beher dönümü yetmi• beş lira kıy-
rak: (Sahife 67-8 b) a) ünden bir perende koşarak TALİ 1\1 AT meti muhamminesile 21-6-39 ta-

b) Bir perendcli ters atlama (Sahife 61-2 a) 1 - Hazırlık müs:ıbaknlarına iştirak 'h" t d••f d b .. 
d O .. d bülon' ı· b tm· enl . ..,_!!>f ll ..... ,,_ .. bak rı me esa u e en çarfam a gu-urarak (Sahife n-21 b) b) n en e ı yarım ur- e ıy erı mu- a ı ... 'iv~ musa a- .. l4-lS d .hal l 

c) Önden bir oerende koşarak gu koşarak (Sahife 82-29 b) lannda derece alama7..lar. Puvan ve ma- nu sa~t akrasın a ı .
1 

e 0 un
1 

-
(Sahife 61 _ 2 a) c) fleri çı~p g..er1 devrilerek at- dalyalar ondan sonra derece nlan ymü- mak uzere açı artırma ı e satı l• 

6 - TUrk bayrak yanşı : 100 sırtüstü. lama koşarak (Sahıfe ı2-~4 a) . ciiye verilir. ğa çıkarılmı.tır. 
200 kurbağalama_ 100 serbest. 6 ağustosta yapılacak bölge şampıyon- 2 - Bölge, Halkevi ve Federasyon Arbrmaya ittirak edenler mu-

7 - MUmkün olan bö1gelerde su topu luk müsabakalarının nevileri : teşvik müsabakalarında birinciden 3 ün- hammen bedelin yüzde yedi bu-
ekzersizleri. 1 - 100 M. Serbest, cüye ~adar (Üçüncü dahil) derece alan- çuğu nisbetinde pey akçesi vere -

16 ve 23 temmuz günlerinde yapılacak 2 - 200 M. Kurbağalama, lara hırer madalya verilir. Bu müsaba- kl d" 
hazırlık: ve Federasyon t~ müsaba- 3 - 400 M. Serbest, kalarda yüzücüleri en çok puvan alını ce er. ır • . • 
kalannın nevileri : 4 - Türk bayrak yanşı : kulübe ayrıca bir kupa veya büst veri- Tayın edılen zamanda gayn 

1 - 100 Metre serbest. 100 sırtüstü - 200 kurbağalama - 100 lir. menkul üç defa bağırıldıktan ıon-
2 - 100 M. Sırtüsttl serbest. 3 - Ferdi miisabnknlarda birincilere ra en çok artırana ihale edilir. An-
3 - M. Kurbağalama 5 - Mümkün olan bölgelerde su topu 3, ikincilere 2, üçüncülere bir ve bayrak -::ak yüzde yetmİf befi bulmadığı 
4 - 400 M. serbest müsabakası. yanşlannda birincilere 7, ikincilere beş kd' d b ·· d. 
5 - Atlamalar. 13 ağustosta devam edecek bölge şam- üçüncülere üç puvan verilir. ÜçüncU :ta ır e on ef gun tem ıt ve on 

a) Bir pc.rcndeli ters atlama piyonluk müsabakalarının nevileri dereceden sonrakiler puvana giremez- betinci ffiinü yapılacak artırmada 
durarak (Sahife 77-21 b) 1 - 100 M. Sırtüstü, lcr. en çok bedel teklif edene ihale 

b) Önden bir perende koşarak 2 - 200 M. Serbest, 4 - Bölge şampiyonluğu müsab<lka- edilir. t~bu gayri menkul üzerin • 
(Sehlfe 61-2 a) 3 - 1500 M. Serbest, larında derece alanların isimleri mükfı· tle bir hak iddia edenler varsa 

c) Önden btikmcli yanm bur- 4 - Atlamalar · f t t 11 · 1 f d ld'l · ih' d koprak (S hif 82 29 b) Ö · a cc ve crıy e e erasyona gc ı den in tar ın en itibaren 20 gün 
ıu6 _ 4XlOO ~ ~ - . a) ne adi balıklama koşarak sonra b unlara ait resmi şilt ve madalya- · s:inde evrakı miisbiteleriyle mü _ 

.. .. a >:~ışı (Sahife 60-1 a) lar federasyonca gönderilecektir. 
7 - Mümkun olan bölgelerde su topu b) Geriye adi balıklama dura 5 B "lg .. . 1 k1 racaat etmeleri lazımdır. Artır-

ekzersizleri . - - o e yuzme şampıyon u nrın- • • _,1_ d 
· .. .. .. rak (Sahife ~7-8 b) dan sonra gruplar ve Türkiye yüzme maya ıştira.K e enler arbrma fart-

ge3o te~:ı p~ar ~u l~Pılıı:~ak böl- . c) Önden bir perende koşarak şampiyonluk müsabaknları yapılacaktır. namesini okumut ve içinde yazılı 
,_~ıp Y ~ na azır ı musabaka- (Sahı!c 62-2 ;n) Bunların programlan nynca gondeiile- JJlanları tamamen kabul etmİf aa-
J4nDID nevllcn: d) Önden bükmeli yarım bur- cektir. yılırlar. 

tel>büale.. Sizi tebri~ ederim. Ancak hen danı Kizıın Karabekir ~~ın geldiği şu dü~nceler geçti: gidersem tutacaklar. Daha fazla malfunat almak İsti-
nazır olmak istemem. Sizin için mukın- haber verildi. Derhal kabul olundu. Gitmezsem ne olacak;> ı yenlerin 939-819 sayılı dosyaya 
rer olan nezareti muhafaza etmenizi te- Kazım Knrabekir paşa yatağının ba- Gene tutacaklar ; hem daha kolaylıkla, Üracaat etmeleri lüzumu ilin 
rncnni ederim> le mukabelede bulundu- §tnda; Mustafa Kemal ile konuşmağa ve hapsedecekler. Kim bilir neler yapa· olunur. 1707 (1001) 
lar. ba lndı. Erzuı:um kolordu kumandanlığt- caklar, ve fakat memleket ve millet n~ 

«EMREITI~IN DAKiKADA na tayin edildiğini, hundan hiç memnun olacak) 1 
HAZlRIM» olmadığını, bu tebdJlde hakaızlık gör- Pek kısa bir an içinde; kapı eşiğinde 

düğünü, ve Erzuruma gitmek hevesinde kararını verdi: gidecekti .• Ve Rauf beye 
Bugünlerden birinde Mustafa Kemal, bulunmadığını aöyliyerek Muatafa Kema- dönerek cRauf, dedi; ben gideceğim, 

çok evvelden tanıyıp talcdir ettiği erkaw lin mütalaasını soruyor, ve sözlerine şu Senin de başın sıkı;ıınca hemen hana ilti· 
harp miralayı ismet Beyi (Milli Şefi) cümleyi de ilhe ediyordu: hnk et> dedi. Ve iki arkadaş el sıkı ~tılar 
evine davet etti. Önlerine açtıkları bir c Esasen Erzurumda kolordu diye bir ve ayrıldılar. 
Anadolu haritaaı Üzerinde onunla bir ta- kuvvet de yoktur.> Mustafa Kemal; yaveri ; benimle bern
bm meseleleri görüşüyordu. Ona hiç çe- Yatağından doğrulan Mustafa Kemal, ber aahile indi ve kendisini bekliyen bir 
kinrniyerek ve hiç bir şeyi gizlemiyerelc 1 Karabekire, cErzurumda organize bir motörle kız kulesi açığında demirli hulu-
bütün düşündüklerini açtı. kolordu bırakılmamı§ olabilir. Fakat bi- nan Bandırma vapuruna gitti. 

ismet, Mustafa Kemalin tasavvurlannı zim hundan sonra iş görmemiz için la- Karadenizde 
tamamiyle tasvip ediyordu. Bunu; baş- zun olan asli unsur millettir, hallctır. Ben Bandırma vapuru, itilaf devletlerinin 
lanabilir bir iş buluyordu. size Erzuruma gitmeği bilhassa tavsiye koyduğu rejim icabı olarak Kız Kulesi 

Bu mülakat iki arkadaşın anlaıması ederim. Gidiniz ve orada hallı: teşkilatı önünde muayene olunmak üzere tevkif 
için kafi gelmi,ti. 1 yapınız. Yakında benim size mülaki ol- edilmişti. 

Muat.afa Kemal, ismet •bam- ob de-imam muhakkaktır.> cevabında bulundu. Vapura bir takım ecnebi zabit ve ne-
di. (...et, Muatafa Kemale «emrettiiiniz Kiizım Karahekir paşa, ayağa kalkarak ferleri girip çıktı. 
claln1rula bazm pqalll» cevabmı ver- selam verdi. Ve cB&J üstüne efendim, Mustafa Kemal; vapurun hareketten 
eli. emrinizi ifa ed~eğiın.> dedi. Aynldı. alıkonulacağını sezerek kaptana şu em-

Bu bir namus sözü idi. Ve tarih bunun Ve vazifesine yollandı. ri verdi: bütün aüratinle Karndcnizel .. 
nasıl tutulduğunu isbat eden bin bir ha- lstitraden arzedeyim ki: o gittikten Vapur kalktı. Boğaz geçildi. Karade· 

SOLUCAM 
BiSKUiTi 

dise ile doludur. sonra Ruşen Eşref Mustafa Kemale so- nizin :>Ükaek ve azgın dalgalan arasında (E 
Yurtdq)ar; ruyordu: Bu kimdir) ilerlemeğe başladı. • Ha ı kop u 1 o s) 
Devam eden gijnler arasuıda Refet Mustafa Kemal: cGörmedin mi>... Vapur Karadenize açı)ddttnn sonra: ltalyan hastanesi doktoru E. 

paşa, Mustafa Kemalin Şişlideki evine Bana itaat eden. ve daima emrime ama- Mustafa Kemal bir aralık kaptanın ya- H Ik 

Turgutlu belediye riyasetinden: 
1 - 2205 lira bedel aabalch ve 2000 lin nnJ.mmen hedelli 

ıhcalımam 13. s. 39 ginii yapılan ubrmaamda .-hwoede 
tadiJit hasel>t1e yeniden açık artmnaya çıkan~tır. 

2 - icar müddeti 1. 6. 39 dan 30. 9. 39 a kadar dört ay. 
3 - icar farlnamesi belediye 1>84 kitabetindedir. 
4 - Taliplerin 30. 5. 39 salı giinü ıaat 14 de yüzde 7,5 tem· 

akçeaile birlikte belediye encümenine müracaatlan. 
1710 (1003) 

IZMtR sıcıu TiCARET MEMURLUöUNDAN: 
Tescil edilmiı olan (Türkiye mensucat fahrikalan Türk 

tir!reti) nin 12. 5. 939 tarihinde alelade toplanan mnanti heyeti 
namesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2499 nım.arıuıı 
kayıt vt- tescil edildiii ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluiu resmt mührü 
ve F. T enik imzesı. 

1 - Zabıtname 
2 - Hiuedarlar cetveli. 
lzmirde ehitlerde Makara sokaimda lnmihı Türlriye met'mıct 

!~brikala~ Türk ano~~ şirketi heyeti umamiyesinin &diyen • 
ıçın 21 Nısan 939 tarihmde vaki olan davete icabet edenlerin m· 
müzakere icrasın~ kifayet etmediğinden 12 MaYJ8 939 tarihmde • 
defa toplanması lüzumuna dair olan diYCtname resmi gazetenin 
N'ısan 939 tarihli nüshasında neşrettirilmistir. 

l - Meclisi idare re:s vekili bav Süleyman faik özkan Te mec 
idare izzmndan baylar. Moris Verbek. Fevzi Beler ve mürakip dolrt 
Ali A~"h toplantıya iıtirak etm~lerdP. 

2 - Türkiye cümhuriyeti ticaret vekileti namına müralnp komi 
ba · Ali Yapnr h zır bulunmu tur. 

3 - Tevdi ed1 ip mukabilinde duhuliye varakası ven1miş ( t , 
hisse ıer.edi hamillerinin mecliste hazır bulundukları bitte ·k an~ 
makta bu m:l:tlll'ln esas mukavelenamenin lüzum gö terdii?i nisap 
seriyeti tetaviiz evledi~i ve binaenaleyh İşbu idi toplantmın kanun 
ve nizamen inikad ettiiii hükümet komiseri hl.rafından tf'!fhim edilin 
le heyeti umumiye meclisi idare reisi bay Jak Ncef Belçibda b 
ması hasebile şirket esas mukavclenamesinin 26 mcı maddesi mu 
hince bay Süleyman Faik özkamn riyaseti altında müzakerata 
lamlı. 
4-Möıyö Moria Verbek ile Fevzi Beler rey toplamağa mem 

olarak intihap edildiler. K.i.th>li'7e de Tevfik Ertaç aecildi. 
5 - Resmi gazetenin 26 Nisan 939 tan1ıli nüshasında mün 

toplantı davetnamesi katip tarafından oku.Ttarak heyeti umumiye 
muvafıkl nizam 1törüldü. 

6 - Rivaaetin talebi iizerine idare heveti ve mürakip raporları 
plinço ve kirüzarar hesabı k&.tip tarafından okundu. 

7 - Aı !hda yazth husu sal ittifakla kararlastınldı. 
A) 1938 senesi p)in~o ve karüzarar hesabı kabul edilerek mec 

idare ibra edildi. 
B) Ki.rın meclisi idarenin tt>klifi veçhi le tevzi edilerek baki yesin 

senei itiyeye devri kabul edildi. 
C) Esas mukavelenamenin 12 inci maddesi mucibince vazifeleri 

tam bulan azadan bay Moris Verbek ve Fevzi Beler yeniden intih 
edi • lerdir. 

C) 1939 senesinde vukubulacak meclisi idare İçtimaltm için 
meclisi ·dare msın& hakkı huzur mukabili olarak (300) lira verilm 
muvafık 1?öriildü. 

D) 1939 senesi mürakı11liiine tekrar doktor bav Ali Ag&hm • 
babl ve kendi&ine (100) lira verihneai kabul olundu. 

Ruznamede mfü•.akere edilecek bqka bir mesele olmadığından 
.eye nihayet verildi. 

10 kurutluk damp pUlu üzerine 12 Mayıs 1939 tann ve Türki 
mensucat fabrikalan Türk anonim $irketi mührü ve imza okunam 

lzmirde sehitlerde Türkiye me.'lsucat fabriklllan Türk anonim ş 
ketinin 12 Mal'ls 1939 cuma günü saat on albda eirket merkezi id 
sinde münakit olup zabıtnamesi -.aiıda yazılı bulunan heveti um 
mİTe ktimaı idiainde eaa1eten ve vekileten hazır bulunan hissedar 
ile hisselerini gösterir cedveldir. ........................................................................................... 

lami Hise Rey 
adedi adedi 

ikametgahı 

............................................................................................. 
Bay Moria V erbek 100 l lzmirde ilrind kordonda 

102 nllDlarada. 
.............................................................................................. 
Bay Süleyman F. özkan 100 1 Kanıyakada Faztl hey s 

ğmda 6 numarada. 
.................................... ................................ .......................... 
Bay Fevzi Beler 100 1 Klll'fıTakada Süleymaniyc 

aokaiında 1 numarada. 
........................................................................................... 
Bay Doktor Ali Agih 100 1 lzmirde birinci kordonda 

. ................................................................................................ ' 
~Mk sanavi kwnoanvaaı 
Türk anonim ıirketine iza. 
f etle mecl1ıi idare miırab
hu azası Moris Verbek 

1500 
10 lzmirde ikinci kordonda 

102 numarada. 

.............. ._ ............................................................................ . 
1 O lruruı1uk damga nulu üzerinde 12 Mayıs 1939 tari1ı ve Tüd 

mensucat fabrikalan Türk anonim ıirketi mührü ve imza olmnamaı 
( 1006) 

-'- a opulos hastanenin kapatıl -t~rar geldi. Aynı haritanın önünde ... de olduğunu söyiiyen bir ar'kadaı> dedi. nına çıktı. Ve vapurun takip ettiği yolu 
Kanuşmağn başladılar. Ve bu suretle Rusen Eşrefe Kazım Ka- sordu. ~ası ta~ebiyle Alaancak Türkkal- ,. 5 l KONKORDATO ICOMISE 

Mustafa Kemal Refet paşaya sordu: rabeldr paşayı pek samimi bir nrkadııı Tam efendi baba; deryadil bir kap· 
1 

so agıı:ıda l3 num~~lı. eski 1 p AR l S FAKOLTESlNDEN AVUKAT RAUF ONURSJ 
cSen ata binmeğe merılk.lımn; bir çok tanıttı. tan; takip edeceği yolu, tahminle, ka- ~~.~:!i:v~ne nakl~1ttıgbı'!'ldı. s~yın d i p l 0 m a 1 ı TARAFINDAN: 
at1ann da var; ne düıünüyorsunL> c.,.esine kavutarken. . rarlamadan tcsbit edeceğini söyledi. erıne ıaygı 1 e 1 ınr. DJ~ r ABiPLERI 18-5-939 tarihli y enı Aaar 1 

Refet pa~a: cHatırıma öyle geliyor ki Kardeflerim; Çünkü; yeni memur olduğu vapurun pu- 1-6 (974) ., et • • 8 • • aah"f • • 5 
()aküdarda atıma bineyim, ve hep ileri- Yük.sek salabetli ablakıyle.. Metin 1'a- sulası bozuk: paraktesi yoktu... arasında 0 tarihlerde itilaf askerleri ve Muzaffer Eroğul :Ut::::S'da Ö:~buİ = d 
ye gideyim• mütalAas.nda bulundu. rckteriyle düımanlarma bile emniyet ve Bunun üzerine Mustafa Kemal: fU ta- mümessülen' v d B w M rethaneai aaJıihi yekta ---!1 kı ___ ._ . . . . • ar ı. una ragmen us• VE c:ın:u 

Mustafa Kemal; fU cevabı verdi: itimad telkin eden Muatafa Kemal maıı:• lımatı verdı: cSahıle yakın hır rota çız; tafa Kemalin ilk planının tecdligihı Sam- kordato komiserliğinden) batlı 
cSözlerinden memnun oldum. Eğer abna aad ve gayesine kavuıuyordu. ve hep buna göre vapuru yürüt>.. sun oldu. Çünkü daha fazla hcldeyem~z- Kema ~ Çetindağ altındaki ilana ektir. 
binip Anadolu içlerine girmek .iatiyor•n; O, ... o zaman prk vilayetleri sayılan Bu rota üzerinde hep sahil boyunca di, vakit geçiyordu. Jzmirde, Aydında Yekta ercilden alacak lddw 
ben bir gün senin bu arzunu tatmin ede- ve Samsundan bqlayıp ,a.rk, ve cenup yol alan Bandırma vapuru; bin müşkülat ve Ayvnlıkta ve havalisinde Türkler bo- Jlastalannı her ıiD sabah saat 9 da bulunanlann '9eeailderile b; 
. prki hudutlarında nihayet bulan ve ile ve hata, çıka üç günde Sinoha vara- ğazJanıyordu. dan başlıyarak ~yler • Numan za- lilde büyük kardıçalı hanında : 

nm., d 'd' L· b' · · k'I d · b ' ld" T h de. Z1 numaralı muayenehanelerin- J ---L ·ı· 1 C günler e ı ı aı: cephede ve memleketin dörtte ırını teş ı e en vı· ı ı. ari i hakikatile beraber b&1lıyan ve ıayı ı YIUUl&neye J an o un 
ene 

0 başında bulunan kıymetli ]ayetlerin üzerinde. halle. memur. asker Mustafa Kemal Sinobda karaya çıktı. vaktiyle dünyanın dört bucağına medeni- de kabul ederler.. TELEFON: 3921 müddet içerisinde müracaalla a 
kolordunun M f l a·f d l tl · · s k k 1 ak'--

1 dan ve u ta a Kema- kitlelerinin başına;... t a eve enrun amsuna ara tari iyle gitmt!k için yo yet götüren asil bir milletin mahvına yÜ· G •• , •• k b• c. ...-ını ıelip kaydeta.!-ey•" 
kumandan arımız ı· F . . . d . . b' d 1 ti ' -.uuı "'61 . şl ndan A 1 uat pap; tarnamıyle ınltiya ma gırmıt ır eve n ve vasıta sordu. Aldığı cevap §U idi: rüyorlardı. un J u ır pazar nn konkordato müzakere.ine ] 
lın ~nıf arkadn arı Kemali ziyaret etti. ileti olur zanniyle umumi müfettiı olarak Ne yol var! .• Ne de vasıta!.. Güneş zengin şualariyle vatan sema· ld bul edilmiyecelderi huauaa ayrı 
gelclı ve Mustafa d" ·· d"k .. d · ı· d B u .. . M f K 1 b' d k" k 1 ki 3ÇJ ) ')" l bütün u"'un u - gon cır ıyor u. un n uzerıne usta a ema ır am a ı aranı arı yırtarken;.. Sahile ı an o unur. 1716 {998) 

Mustafa Kemal ; ona ld w Bü' • .::L K k ah '- d 1 Ç k lk d 
lerirıi açtı. Ali F t a!A bunları o ugu T- arar _ı_ d al vuçd arardg aru aı anna: c ocu - i a ımını atan Mustafa Kemal; ltendi Şülaii Saracoğlu bulvarı ile Mimar -------------
gibi kııhul etti. ~: ~~afa Keınalle ınü- M~tafYadKdemdal; Sa~ıudn~ hda.~~et ede· ar! dedi lahab bl İr gecelik tehlike var; idaresi ve salahiyeti hududunu aprak Kemaleddin caddesinin birleştiği TiRE iCRA DAiRESiNDE~ 

_..ı-t' • .d '•ft c.cgıw• gun 12 an evıne on ugu Bir& a onu a at ata i irin ve tekrar vapura bütün Anadolu valilerin'"' beledive reis- YERDE T 
aF"'- ım 1 &rtıe · · 1 b ld ve onuı• ·· · · "" .,, ire Cümhuriyet mahalleaind 

n ..;11de bir etnir'Ç!~L~an u a k v·..,;- aabılc bahriye nazm Huseyın Rauf bcyı bindile .. r. . • • •• .. .. _ le.rine, ordu ve kolordu lmmandanlanna, OSMA u BA•• ..ar ~rV 
em•· -a t' bırakara - b ld R f L - ·11e ~ y!!....I. •--=L:..:.. bu L::..:::.ı.. k " -....n.a.vva. 9erif ali karuı hayriyenin vere 

• batın•: irna11 d 
1 1 dM kapısı önünde u u. atı oey ı aoz --. U1nU111111 uu7- gunu.. hır aç gün evvel Damad Ferid pqanın Keten iplikleri, babkçı, perdelik, btikülil 

feSı olu ICanaatlerle on- k şurllar1 söyledi: cGitme Kemal; Dalgalar arasında yuvarlanarak niha- ziyafetinden birlikte ayrılan Cevad pa- bülriisüz, her nevi iplilder)e --L-- ve sinden kızı Blfetten dojma mulı 
dü. ·· --~-1..:o:...la_r_a _ _ ı:.....a.ta..ııı;ii"u..ıb.ilıa:.:JWl.3!ıut1 --.nıı tin o .. lu iımaile: 

- · ı...c..&Un - - .. - ~ 
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SAHIFES YENi A.SIR 19 Ma:vıs Cuma 19Jt 

90 Derece Limon Çiçekleri Doktor Operatör 
Sami Kulakçı 
Kulak, Boiaz, burun 

hastalıkları mütahassısı 
Muayenehane Birinci beyler No. 42 

TELEFON : 2310 

HASAN KOLONYASI 
Asıl suçlu kim? 

-
-- 2 •• 

- Kimbilir, belki de söyliyecekleriniz yıf bir delikanlı ıüpheli bakıılarla müfet• 

Dünya ıtriyat mütahassısları bir araya gelse bir damlasını vücuda ge
tiremez •• Cennet ve Portakal bahçelerini yaşatır, hayat ve ruh nefheder 

Hastalara şila, dertli!ere deva olur •• Asabi, ruhi hastalıklara hu· 
zur ve sükOn verir 

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

çok iıime yarıyacaktır. Tabii kütüphane· tiıe baktı. 
nizde kitap okumağa gelenlerin isimleriy· - Ne istiyorsunuz}. 
le hangi kitapları okuduklarını gösteren - Sizinle biraz konuıacağım. Fakat 

Nesrin Limon Çiçekleri Kolonyası 
Kemalpaşa 

bir cetvel tutuyorsunuz değil mn sizce bir mahzur yoksa içeride konu~ak Kasanın yaurusudur- Daha hafif ue dalla ucuzdur .. 

Kiraz - Her kütüphanede olduğu gibi bi- daha iyi olur. 
zim de böyle bir defterimiz vardır. Delikanlı yol verdi, müfettiş girdi.. .. 

- Şu halde kütüphanenize gelenler Odada eıya namına bir demir karyola, 
arasında falcılığa büyücülüğe dair kitap üzeri, kağıtlarla dolu bir masa, ve bir san· 
lstiyen ve daima bunları okuyan birisini dalyeden baıka bir ıey yoktu. 
hatırlar mısınız} Delikanlı nazik görünmeğe çalışarak: 

_ Valiahi bunu bütün cetvelleri bir - Sizi tanımıyorum, dedi, benden ne 

defa tetkik ettikten sonra söylemek istiyorsunuz}. 
mümkün olur ki bu çok uzun bir iştir. - Delikanlı, cebimde sizi kitapçı 
Yalnız kütüphanemizde çalışanlardan ha- Frank Higin katli suçuyla itham eden bir 
fızası çok kuvvetli bir memurumuz var tevkif müzekkeresi var. Polis müdüriyeti
cetvelleri karıştırmadan evvel bir defo ne kadar benimle beraber geleceksiniz. 

da onn soralım. 
- Olur. 
Memuru buldular ve sordular. Genç 

bir zat olan memur tereddüt etmeden ce
vap verdi: 

- Evet .. Genç bir adam ara sıra ge· 
lir, yalnız bu çeşit kitaplar okur, fakat 
on beş gündür ki görünmüyor. · 

Bu zatın ismini ve adresini gösteren 
fişlerden birisini bulabilir misiniz~ 

- Arıyayım. 

BiR TEVKiF MOZEKKERESI 

Memur kayboldu ve bir kaç dakika 
sonra elinde bir sürü mukavva fi~lerle 
göründü: 

- ismi Ailen Mir, Preşung Rudda 

Delikanlı ağzını açıp bir kelime bile 
söyleyebilecek halde değildi. Güçlükle 
iskemleye kadar gidebildı ve iskemleye 
dayanarak müfetti~e dik dik baktı: 

- Hangi cinayet}. diye sordu. Siz 

kimsinid. 
- Ben polis müfettişi Omoleyim. Fa

kat sual soracak yerde benimle beraber 
gelseniz daha iyi olur. Bir taksi bizi aşa
ğıda bekliyor. 

Alan Mir, iskemleyi itti, masaya da
yandı ve titriyen elleriyle masa üzerinde
ki kağıtları karı tırarak: 

- Beş dakika müsaade ediniz, dedi, 
müsveddelerimi sıraya koyayım. 

Omoley razı oldu: 
- Sizi bekliyorum. 

oturuyor. Delikanlı çabucak kuğıtlnnnı topladı, 
Omoley müdüre veda ederken o, mc- sonra ceketini giydi. 

rakla: Suçlu tiril tiril titriyordu. Şnpkasını al-
- Acaba öğrendikleriniz işinize ya- dı. Omolev tecrübeli bir hareketle deli-

rıyacak mı? diye sordu: kanlının bilekll"rine kelepcevi geçirdi. 

HASAN LOSYON 
ve ESANSLARI 

Lale, Şipr, Divinya, 
Nerkis, Viyolet, Milflör 
Leylak, Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, Krep 
döşin, Neroi, Suar dö 
Paris, Aşk gecesi, Dağ 
çiçekleri, Zanbak, An
ber, Fulyalar, Gençlik. 
Senkflör. Amorita, Ka
dıneli, Nadya, Fujer, 
Şanel, Nüge, Florami, 
Skandal, FJör Damur, 
Çiçek demeti, Limon 
Çiçekleri, Popi, Cennet 
Çiçekleri, Kolonya. 

MEYVA ESANSLARI 
Limon, Portakal Man-
dalina, Çilek, Ağaç çi
leği, Muz, Şeftali, Ar
mut, Ananas, Frenk, 
üzümü, Sınalko. 

Panayırı 
Panayır 20, 21, 22 Mayıs 939 
günlerinde yapılacaktır. Ke • 
malpqa kulübü tarafından 
apor eğlenceleri yapılacak ve 
temsiller verilecektir. Ziya • 
retçilerin her türlü fıtirahat • 
leri temin edilmittir. 
Baharın emaalıiz güzellikle -
rini de tafıyan bu panayırı 
kaçırmayınız. 

Panayır komitesi 
13-17-19) 990 

rılması hat mühendislikteki ketif 
ve fartnamesi veçhile kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuttur. Mu -
hammen bedeli 16400 lira olup 
ihalesi 23-5-939 aalı günü ıaat 17-
dedir. 2490 sayılı kanunun tarifa
tı dahilinde hazırlanmıt teklif 
mektupları ihale günü azami sa
at 16 ya kadar encümende riyase
te verilir. Muvakkat teminatı 
1230 liradır. 

7-12-16-19 (919) 

Omoley kısaca: Hiç sesini rıkarmıyan Mirin nihayet 
- Zannederim, dedi. Ve ilave etti: ağzı arılabildi. 

Eğer bu delikanlı bugünlerde kütüpha- - Şu halde hava gazını döndürmek 
neye uğrarsa bu hususta kendisine bir şey kapıyı kilitlemek ve anahtarı kapıcıya 

HASAN DEPOSU : 
« « 

lzmir toptan satış merkezi Yeni Kavaflar çarıısı No. 24 T.L. 2862 
lzmir perakende satış şubesi Ke meraltı hükümet caddesi T.L.3180 

1 - Belediye garaj santralında 
yapılacak benzin satıf yeri ile ga
rajdan bir kısmı, if, vahidi fiyat 
esası üzerinden hat mühendislik
teki ketif, proje ve tartnamesi 
veçhile kapalı zarfla eksiltemeye 
konulmuttur. Muhammen bedeli 

« « Karşıyaka S. » ıatıf yeri Ferah ECZANESi 5023 

söylemezsiniz. v~rmek işi size düşüyor. 
- Olur. Omoley cevap verdi. 
Müfettiı kütüphaneden çıkarken saa- - Dediklerinizi yaparım .. Fakat anah-

tine baktı. Saat dokuzdu. Binaenaleyh tar bende kalacak .. Ciinkü sonrada oda· 
Perşing Rude uğrayabilirdi. Düşündüğü- nıı:da araştırma yapacağız. 
nü yaptı, orada hiç ümit etmediği biri- Delikanlı masanın Üzerindeki kağıtlara 
siyle karşılaştı. Perşing Rudun solundaki bakarıık: 
masa başında oturan kapıcı eski bir po· - Burada eserimin müsveddelerinden 
lis memuruydu. Iki arkadaş hararetle baııka bir şev bulamıyacak!'lınız. dedi. 
selamlanmıştılar. Herkesin sat1"' alacaeı. merakla okuyaca· 

Kapıcı Omoleyin sivil elbiselerini gös- ğı bir le.itap. Büvüci.ilük tan"lıi .. Avukatı-
tererek sordu: mın ücretini d,. bu kitap ~ayesinde vere-

- Demek oluyor ki meslekten ay- bilirim. 
rıldınız. - Avukat tutmağa lüzum olm.asa ~e-

Müfettiş: rek, çünkü hilkimlt"r ,.J,.vhimizdt"ki delil-

- Hayır, dedi. Muvakkaten sivil gi- lcri rnk kal'i bulacaklar .. 
yinmek icap etti. buradaki kiracılardan Birinci kat merdivenlerini inerken Mir 
biri hakkında tahkikat yapıyorum. sordu: 

- Acaba hangisi için. Burada ekseri- - Benim Frankı öldiire" adam oldu-
ya ticarethanelerde çalışan genç ve be- ğumu nasıl ke-Jettiniz.. Diikkana girip 
kar memurlar oturur. çıktıihmı gören birisi var mı). 

- Alan Mir isminde birisi. Omoley başını salladı. 
_Tanıdım. Sefalet içerisinde bir de- - Size bu hususta izahat veremem. 

likanlı. Fakat . ikiiyet edilecek bir hali Yalnız "izi ele veren şeyin kütüphanede
yok. Bugünlerde büyük ve tarihi bir eser ki rafa ters koyduğunuz kitap oldu~ıınu 
yazmakla meşgul oluyor, kitabını biti· sövlivebilirim. 
rebilirse çok para kazanacakmış. Yakın Delikanlı mırıldandı: 
vakte kadar kirasını da veremiyordu. Fa- - cÇinde na .. ıl büyü yaparlar> kitabı 
kat son gijnlerde eline nereden geçtiyse mı) Aman vArabbi 1. 
biraz para geçmiş olacak .. Eski kira borç- ClNA. YF.T FiKRi 
!arını ödedi ve bu suretle eşyasını so-
kağa atılmış görmek felaketinden kur- s:r ay sonra müfetti Omoley garip 
tuldu. Bir ay sonra müfettİq Omcıley garip 

Omoleyin gözlerinde ııevinçten ~im- bir merRkla tekrar ayni kütüphane civa-
şekler çnktı, ve: rıııdR dolaşıyordu. 

- Bu adamın on beş gün evvelki Cenç kızın dükkandan cıktı~ını ~ördü. 
Perşembe gecesi ne yaptığını biliyor mu- Bu sefer kızın givinişi çok ihmalkarane 
sunuz) idi, vüzünde büyük bir keder ifadesi var-

Knpıcı dü~ündii: dı. 7Rvınamış, R'Özleri c;ökmü11tü. 
- Mister Mirin geceleri sokağa çık- Miifettişi görünce, ona doğru ilerle-

mak adeti değildir. Faka~ bir defa çıktı. di ve: 
Bu çıkışı da dediğiniz gibi perşembe ak- - Müfettiş efrndi, dedi. Amcamın ka
şamı idi sanırım. Dokuza doğru sokağa tilini a!!tırını7. Fakat Mtırd•ğınız adamın 
çıktL Ne vakit döndüğünü görmedim. katil "lduğundan emin misiniz. 
Fakat çok kalmamış olsa gerektir. Çünkü - Yeryüzünde en emin olduğum şey 
ben bir yere kadar gitmiştim. Döndüğü budur. 
vakit saat onu geçiyordu. Anahtarı her Kız dalı:nn ı:!Özlerl• miifeHişe bC\ktıı 
zamanki gibi yerinde asılı görmedim. - Ya, dedi, asıl katil o değil de ben-

- Bu adamın dışarı çıktığı gecenin sem. 
Per embe gecesi olduğuna emin misi- Omoley garip bir korku içerisindı- kal-
niz) dı. Meslek havntındnki ilk muvaffakıyeti 

- Aradan on beş gün geçtikten sonra acnba suçsuz bir adamın ölümüne. mi ıe

böyle ş<'yler hatırda kalmaz ama, bu de- b.-o olmu!ltu .. 
fa eminim. Çünkü ertesi gün gazetelerde Titrrkli~ini beJli etmemeğe çalıştığı 
Lambet Strit sokağında ihtiyar bir kitap- bir ae le: 
çının öldürüldüğünü okudum. - Ne demek istiyorsunu7? <live -or-

Omolf"y karnesine not alıyordu: du. 
- Verdtğiniz malumatın işime ya· Kız it:raza ba!!ladı: 

rayıp ynramıyacağını henüz bilmiyorum, - Alan niqsnlım idi. Kitabı b"'"tlır ba-

Turgutlu belediyesinden: 
1 - 81 lira bedeli sabıklı 75 lira muhammen bedelli Manifaturacı

lar car41sında 24 numaralı bir dükkan. 
2 - 25 lira bedeli sabıklı ve 20 lira muhammen bedelli postane so·· 

kağnıda 24 numaralı dükkan. 
3 - 100 lira bedeli aabıklı ve 75 lira muhammen bedelli Manisa 

yolundaki 89 numaralı dükkan. 
4 - Cınarlı meydanında ve 2Ô lira muhammen bedelli baraka. 
5 - Demirci carşısında 30 lira muhammen bedelli baraka. 
Yukanda yazılı gayri menkullerin bir senelik ican için 13. 5. 39 

günü yapılan açık artırmada talibi zuhur etmediğinden açık artırma 
23. 5. 39 salı günü aaat 14 e talik edilmiştir. 

Mezkur emvale ait icar şartnameleri beledive baş kitabetindedir. 
Taliplerin mezkur gün ve saatte yüzde 7 ,S teminatla belediye en-

cümenine müracaatları. 1709 

Kon~reye davet 
Ruznamei müzakerat: 
1 - idare heyeti raporu. 
2 - 937 senesi hesaplannm tetkik ve tasdiki. 
3 - 939 senesi bütçesinin tetkik ve tanzimi. 
4 - Nizamnamenin yeni cemiyetler kanununa göre tadili ve 6 incı 

madde hakkında müzakerat. 
5 - Umumi heyet azaları tarafından vaki olacak tekliflerin mü-

zakeresi. 
İzmir milli kütüpanesinin mavısın 4 üncü perşembe gÜnÜ yapılmasi 

lazım gelen senelik toplantısı ekserivet hasıl olmadığından yap1lama
mıştır. Bu toı>lantının mayısının yirmi be~inci per~embe günü saat 
17 de lnönü caddesinde 41 numaralı milli kütüpane binasında vapıla· 
caiı ve yukandaki ruznamede yazıh maddelerin müzakere edileceği 
milli kütüpane müdürlüğünden bildirilmektedir. 

i713 (1002) 

Devlet demir yollarından: 
lzmir - Tire - ödemis Gezi treni .. 

21. 5. 39 pazar günü Alsancak - Tire - ödemi4 gidip gelme bir gezi 
treni hareket edecektir. 

Giditte: 

1zmirden kalkış 7,40 Tireden kalkıt 10,47 ödemişe varq 11,44 dir. 
Dönüşte: 

ödemi4ten kalkış 17,40 Tireden kalkı., 18,59 Alsancağa varit 22 dir. 
Ocretler: 

Gidip gelme Alsancak - Tire: Birinci mevki 176 ikinci mevki 128 
üçüncü mevki 80 kuruştur. 

Gidip gelme Alsancak - ödemiş: Birinci mevki 199 ikinci mevki 
144 üçüncü mevki 91 kuruttur. 

1691 (997) 

dedi, fokat ehemmiyetli olabilir. Mi ter .. ,Jmnz ,.vJ,.necektik. FnkRt ona o ,..iine za asıl katil kim} .. ters konmuıı bir kitap olup olmadığını 

aramak için 88baha kadar rafları karıştı
rıyorum. Beni bu hale siz koydunuz .. 
Elimde bir silah olsa şimdi sizi öldürecek 
kadar deliyim. 

Mirin Perşembe gecesi dokuzda çıktığı- krdnr b,.klememek fikrini ben verdim.. - Bütün bunları niçin daha evvel söy
na ve sant ondan evvel eve döndüğüne KR .,dR 70 lira oldur.unu onA bt-n ~öy- lemediniz. Pek zannetmiyorum ama bel
icabındn şehadet edebilirsiniz değil mi? lt"dirn. Vakn '\k!mmı evd"! değildim. Ve.- ki Mirin akibetini değiıtirirdi. 

- Evet.. k•ı\ amcamı bir cok defolar di.icıi.indii~üm - O istemedi .. Hapishanede onunla 
- O halde benimle geliniz. ..,.ibi kt"nni ellerimle öldümıe~:m .. Alan görüştüğüm vakit eğer bir §ey söylersem 
iki adam binadan çıktılar. öldürdü. Fakat bu öldürmelc fikrini ona kendisini kurtarmak için yalan söylediği-
Bir buçuk saat sonra müfettiş beş kat veren benirtı .. Bunu bir türlii unutamıyo- mi anlatacağını iddia etti. Iılediği ıuç 

merdivcnle.ri tırmanıyor, üzerinde Alan rum .. 7.avallı delikanlı, amcamı öldürmek onu delirtmiııti adeta .. 
Mirin ismi yazılı bir kapıyı vuruyordu. isterT'ivordu. bu iııi yapmaktan korkuyor- Genç kız gözlerinde korkunç bir ıtık 

içerisi sessizdi. Müfettiş itilen bir is- du. Onn t .. c:vik l"dcn, ikna eden, zorlıyan ile sözlerine devam ediyordu: 
kemlenin gürültüııünü işitti, sonra kapı hel'im ~imdi siz yaptığınız isin tam adi- - Şimdi ben de deli gibiyim .. Gece· 

Kız deli gibi kütüphaneye girdi. Kapı
yı hızla kapadı. Omoley de ağır ağır 

uzakla~tı .. 

Bugünden sonra müfettiı ilk muvaffa
kıyetini düşünür ve amirlerinin takdir
lerinin takdirlerini hanrlarken daima kal
binde nedamete benzer bir his bulurdu. 

1ZMtR BELEDtYEStNDEN: on bin bet yüz lira olup ihalesi23-
1 - Kadastro 1190 belediye 5-939 salı günü ıaat 17 dedir.2490 

38 nci adanın 446 metre murab - sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
baındaki 9 sayılı arasının sahtı hazırlanmıt teklif mektupları iha· 
bat katiplikteki tartnamesi veçhi- le günü azami saat 16 ya kadar 
le açık artırmaya konulmuttur. encümende riyasete verilir. Mu • 
Muhammen bedeli 1784 lira olup vakkat teminatı 862 lira 50 kurut
ihalesi 26-5-39 Cuma günü saat tur. 
16 dadır. lftirak edecekler 134 li- 2 - 84 ncü adanın 24 ıayılı ar
ralık teminat makbuzile encüme- ıaıından müfrez 37,50 metre mu
ne gelirler. rabbaındaki yerin sahtı bat ka • 

2 - 63 ncü adanın 321.50 met- tiplikteki tartnameıi veçhile açık 
re murabbaındaki 24 ıavılı arsa- artırmaya konulmuftur. Muham -
sının satı,ı h.l.fkatipl!kteki fi rtna- men bedeli 46 lira 88 kurut olup 
mesi vech•lP. acık artırmaya konul- ihalesi 23-5-939 salı gÜnÜ ıaat 16-
mustur. Muhammen bedel 964 li- dadır. lttirak edecekler 3 lira 55 
ra 50 kurut olup ihalesi 26-5-939 kurutluk teminat makbuzu ile en· 
Cuma günü saat 16 dadır. lttirak cümene gelirler. 
edecekler 75 liralık teminat mak- 3 - 84 üncü adanın 24 sayılı 
buzu ile encümene gelirler. arsasından müfrez 87, 50 metre 

10-16-19-23 1578 (938) murabbaındaki yerin satı,ı batki-
1 -Namazgahta Alaybeyi cad- tiplikteki tartnameıi veçhile açık 

desinin birleftİği mahalde beledi- artırmaya konulmuttur. Muham -
yeye ait 155 numaratajlı yol fazla- men bedeli 109 lira 38 kurut olup 
sının 9-6-939 dan itibaren bir se- ihalesi 23-5-939 salı günü saat 16-
ne müddetle kiraya verilmesi hat dadır. lttirak edecekler 8 lira 25 
katiplikteki şartnamesi veçhile kurutluk teminat makbuzu ile en-
açık artırmaya konulmuttur. cümene gelirler. 

Muhammen bedeli 26 lira ol •· 4-9-15-19 1502 (901) 
ihalesi 26-5-939 Cuma 1?ÜnÜ ıaat 1 - Formül, Krista1ize, Kraolin 
16 dadır. lttirak edecekler iki li- ve kükürtten ibaret Tebhir iliçlari 
ralık teminat makbuzu ile encü • satın alınmaaı bqhekimlikteki fUl
mene gelirler. namesi veçhile açık eksiltmeye ko-

2 - lsmetpafa bulvarında be· nulmuıtur. Muhammen bedeli 1100 
lediyeye ait 69 numaratajlı Depo- lira olup ihalesi 30/5/939 Sah günü 
nun 24-6-939 dan itibaren bir se- saat 16 dadır ittirak edecekler 83 li
ne müddetle kiraya verilmesi bat ralık teminat makbuzu ile encümene 
katiplikteki fartnameıi veçhile gelirler. 
açık artırmaya konulmuttur. Mu- 2 - Gümrük karşııinda otobüs 
hammen bedeli 180 lira olup iha- bekleme yerinin 15/6/939 dan iti
lesi 26-5-939 Cuma günü saat 16- haren bir sene müddetle kiraya ve
dadır. lttirak edecekler 14 liralık rilmesi başkitiplikteki p.rtnamesi 
teminat makbuzu ile encümene veçhile açık artırmaya konulmuftur. 
gelirler. Muhammen bedeli yüz lira olup iha· 

3 - Belediye bat hekimliğinin leıi 30/5/939 Salı günü aaat 16 da
itf aiye binası içindeki an barına dır iştirak edecekler 7 Jira 50 kurut· 
teslim edilmek tartile pamuk, luk teminat makbuzu ile encümene 
band, gazbezi, oksijen, eter, lizol geJirler. 
satın alınması batki.tiplikteki 3 - lnönü caddesinde Sahil nark 
fartnamesi veçhile açık eksiltme· gazinosunun ketifnamesi mucibince 
ye konulmuttur. Muhammen be - yaJ>ılacak ~esisat insaat ve tamirat 
deli 289 lira 50 kurut olup ihalesi müstecirine ait olm"k üzere iki ıene 
26-5-939 Cuma günü saat 16 da- müddetle kiraya verilmesi baskitip
dır. lttirak edecekler 22 liralık te- likteki ~artnamesi vechile açık e.rhr
minat makbuzu ile encümene ge- mava konu1mu tur. 2060 lira 19 lru
lirler. ruııluk ke~if bedeli hariç olmak üzere 

4 - Belediye fen heyeti depo- iki senelik muhammen bedel icari 
suna teslim edilmek ıartiyle 2600 2000 liradır ihalesi 30/5/939 Sah 
torba çimento satın alınması bat rinü sa8t 16 dadır İştirak edecekler 
mühendislikteki tartnamesi veç - 150 liralık teminat makbuzile encü
hile açık eksiltmeye konulmuştur. mene gelirler. 
Muhammen bedeli 2860 lira olup 4 - Kar§ıyalrada 1700 sayılı cad
ihalesi 26-5-939 Cuma günü saat dede 42 numaralı belediyeye ait ga-
16 dadır. lttirak edecekler 213 li- zinonun bir aene müddetle kiraya 
ra 50 kurutluk teminat makbuzu verilmesi baskatin!'kteki şartnamesi 
ile encümene gelirler. vechile yeniden "çık artırmaya ko-

11-16-19-23 1595 (944) nulınu,tur senelik muhammen be· 
Aziz akyürek bulvarının 9 ey - del ican 300 lira olup ihalesi 30/5/ • 

lül meydanından itibaren 1396 ıa- 939 Salı giinü saat 16 dadır i§tiralC 
yılı ıokağa kadar olan kısmında edecekler 22 lira 50 kuru,luk teminat 
paket taılariyle 3200 metre mu • makbuzile enciimene gelirler. 
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T. Bovven Rees 1 Messag.eries l Oli,·ier e Deu tsche Le· Fr li Sperco 

ve şürekası i Maritimes .~m. 1 Şiirekisı v.an e U j ptl Acentas 
~ I HELLENic r tıı.TT.'C' LTD ~ G. M. 8. R. HANIJVRG ADRİATİCA S. A. Dl CUHARD LİNE KUM P A 1f YA~ ıA.m:.~ · ~ ICORDOJI UES HAl'IGA'J'İOHE 

GERMANİA . vapuru 15/17 mayıs JllHASl rı:ı... a44J ~ vapuru 23 ıruyusta b:ekleni-
U.erpool Ve THEOPHİLE GAU!liER va.PU!lm 3 ha- arasınia beklenilmekte ohıp Rai! .. dam , ,yar • .2.'l llQMl)Y.'!ıa ıkadar ~~ !llotter- ' .. .. 

. ~-ı:_._ -a..a _.ı ctuı ı.t.ı- Hanitwg ve l'ı.lıvsaaimanlan 'içıııyük A...-~ H \Jılu ~ ı IJ..w..ıi.™ mowru J..!l~ .. __ ... fb w t•-- ...-- lihıca1ctır. IAMfRA llAT'n ı ~ .. ... Qlll gelerdk ayıai 8lin P.iıre, adnaisi • 
• • • • • • •• • • • bul, Pire, Napoli ve 91arsilyaya harelcet ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde HERON vapuru 15 nisanda gelip 1~~~tır. h . da bek 1 ve Venediğe hareket eder. 

İA ' . edeoektir. . . beklenUınekte olup Rotterdam, Ham- Londra için yük alacakbr. . ,J.O ~ur..ka,~ = )3.Qı= BRİONİ motörU 18/ 5 te gelerek a 
BOSN vapunı 25 lll8.)'ıs tariUnie ,_. tilrli iılalılllt w -•e=et 1'8 ılJI,. 1ınn:il e hı'ler• hldan içtın fYilk ıR1a- ısztGMVİAN ~ ll ıınilanda .!:.::_ :a.e.. llaı b ~ 1J,ik P.nlıcıııı, ~ itodosa harek 

.tahminen gelip nul çıkv k ,. ,.m k rd da ... .......aa LAU- aiktır . _ _..., -'.,,. 1 ~'Ol-O ..&r. 
zamanda Llverpool ve Glasgov ile yük einel 

0 
• • Londra, Hull ve Anversten gelip yUk alacaktır. CİTI'A Dİ BARİ motöril 18/ 5 tarihin 

a~. BENT REBOUL ve.ŞER!K.t va_pur acen- BAUtANLAR AR.ASI HATft tıJtaracaktır. DEJ',QS ~ .21 haziranda ~ de gelir, -eyni 'SÜft İManbul, Pire Napo 
F.ERN LtriJ: tpma müracaat edilmesı ır:ıca olunur. :ZETSKA PLOVİDBA A. KCJlk)R niyor. 24 b.az.irSM kadar Anv~ R?,t- Mnrsüya ve Cenovı:p hareat#er. 

TEUIFOJI :2 ~ J .5 ftlG091Af'--R&U ı.JY...-MI. .,ftl terdaın,.&.eQlell 'Ve .liaıuhurg .ı~ yük ZA1U\ &r,U ,2f/5 Mtibiole g 

lffNrOBK HATll ıttaJ'--.. LESBİ.AN ,,__.. 20 m c dı U..- •--:s-.-ry J1. ._tW' ~i llÜO IWe ~iu ~nda Jlrin ' 
FERNH1LL motöril 16 mayıs tarihin- mmlerl ve navlunları hakkında acenta Lüks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gü- pool ve Svansendan gelip yük çıkaracak- GL~CKSBUR~ puru 1 haziranda Tri~Ov~~~~edifsi~:e~i~~e:~l 

de tahminen gelip mal c;ıkaracak v• ;q- bi.r teeblıUt .alW>.a .giremez.. Daba .fazla nü Suşa'k, 'Tı'iestc, 'Venefük ve Pireden tır.. '1>eklenl"9f'. a ibazirane ıkedar Anveı:s, nyni gün Patmos Leros Rodosa hareke 
ni zaınanııia Nev - york için yük ala- taisilut--eımak i~ia T. Boven Rees ıı.e ı§r. muvasalat tıdip eyni gün Köstence ve ~t~ Bı'emen ve Hamburg i9111 cd 

cakw. auı 12353 11e14oa mıaanıııına cıüracaat llwaaya arebt edecektir. ~e ı.ePJUd..,nle Y • iıor 41,g 11BERL4• 
c..s ftPlll'lamı nNTasaiit tarilıleıt, edhıem rica °""::'' uLOVCENn • KRETA vapu~ t~. nisanda Hamburg DEN JJORSKB MİDDEL- DAiSE KVMPAHYASI 

'Vııpuı:ıı :2t ayıs 1939 Ctlffiartesi gunü r.•e Am'.el'Steo gelıp yuk çıkaracak. IJA'1•UJ11B., OSLO liERCULES vapW'.\J. 18/.i) ~d 

T. C. Ziraat Bankası 
................. :ı881 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasL. 
.. be ....... adedi :26Z 

.Zirai n tıcari J.er .neri Banka muameleleri 

PARA BtBl&"JiBElllLERB • ·111 ... 
IKJIAldrE VDllC .tc 

Ziraat bankasında kı=±·-+ W abbaı:sız bwnıf t ,,.,.... Ü 1'111 ıaa:: (50) 
lıiı:w m,ı ı.8 -ea. 4 defa iQ8lıilecck lmr'ıa • ı•PI'' 2 fi ... _..ilk
...,. AJ c1 '*-: 

4 Aııilıt lJQOO .Lirak'k .... u.. 
.. • 5Qj). 29· 
4 .. 2.50 .. ı. . . .. - . .. . 

- • '50 • ~ • 
... • 48 • ... • 

... ·- :19• 
'*KHııP .. y ''d.-1•• s- ..... • • ' ... Msa! 

yenlere ikramiye çıktıb te+ '' le ,.a.ıie • ' ' ';k -• 'E &:..'.._• , .. ,..._,-..,ı.irincl'C t._.•tP '•~ 
·•• I J ' ' 'ti • 

un1r incir .-e t)'zfun Tarını !:-ı11tı~ .l>.ooııuatiOeri Birli~ 

T A B l 1 SA.KAPJ,ARJ 

.... 
.. 

,,.. .bi>p;inir ıDCOs J:q .iWialeıiııdeu ppdırupr. Sek. .9-'imisek e Ja~ 
:a Tu.if pqplamm tdaiıu te.rJıih Mi.o~ &fraw.la J1' W,Ş nualaa eklik 
obnamı)rdll' .. 

!' A R i Ş SİRKESİ 
8eJ1Dhan ._......-~..._..,._ ..... lizzlllli._...,. ra•••-•.ur Teksif edilmi§ taze ilzilm su,.aur. 'fazc üzüm suyunun bütün husnsiyetle-

mi ~"arr~j ;;;da s;1;; ''ü;(i:~W şuru~uaur. I 
Pemm en._ enldiiya1ıaa ~ lıir ~ilde ijltll9liş ve .__lallllll§tlr. 

Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır.. , 
Tari.' markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

Jzlldr .aauanı slltq maOamsı : 
Jm.:liaM.D e&Dmalt .ıNa. .7l 'H!LElllOW; .. 

1-· 26 (253) 

ın 

Zümrüt 
DAMLA Si 
Ko onyas 
Erkek Dişi 

MASK'Oı.EN, r.EMINEN, iki cins koku 
Bahar çiçeği • JAUua .ap, rLiıun ç~ 
Fulya, Son !ıa'hra, Leyınk, 'Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

Taze Temiz Ucuz Hiç 
Her Tiirlti TuıJalet Çe1itieri 

Hamdi Nüzhet ÇançaT 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçiq,ilu bam kaıpsmda .. 

Kölıien~~ avdet ea.ip :21 mayıs 939 . . BOSPH6ROS .yapunı '!O haziranda &~~ ~m ~t.mlanı ~ l1a,ut 
pazar gunu saat 12 de.. kında accnt:ı hır teahhlit altına giremez bekleniyor. Diycp ve Norv~ için yük burg hrnnnları için yilt alacaktır. 

Pire - Arnavutluk limanları - Kotor, Daha fazla tafsilat a!maJ-:: içUı Birüıcl alacakt,ır. '6A'lrURNUS vapuru 25/ 5 tarihind 
O.~ - .S~. Venedik ~ 'frieste- Ko desıda '1!12 IDWllarah •1'llIDJ\L• ~ ~lt!' Lİ])1ES ille gd~:tek Js.taoWI :.Burgas V~ e Köı 
ye'hvc'ket edecektir. r • d .. r~ 19 ' teocıe Urnarilarına hareket ..... 

.+ __ _ .__ v .:ı..:k Tr' ·t ·-ı. t f.llllwnt deniz Acentalıgı Lt . muracaat EXAMEı.AA va;>uru mayısta bek-
llZilllI" - ene... - ıes e se,. ... n 11~-"'l N --'· ~ı- ,::ı.. l ~~w._ 

didıdeti : 'f gu,ı.. ~lmesi ri~ oJu:ıur. ıaql4'y~. evy-~ YıMA< a a~. DTSKA ~İENT LiNEiN 
Gerek ırapurlann mu:v_asaltıt .tarihleri, Telefon : 4072 Müdüriyet beEXkl niCHESTEKT vapl~ 

1
9 ~ 

e yor.. una ıman an ıçın ,~ ......._ ......... ~--. ._ •--iL•- o 
geı:ek vçur lshtileri y~ .naVlu.nlaı::ı 1ıa1t- a'.wan : 3U1 Aoente alaailı::tar ••a.ı~v mot&ıtt :23, v ._._l\l 

· Bottemam 'ilam~ ~ 

------------~~~------------.-.--~-------------

SAÇ E 

\ 

. I'. .. . nıan1arı 'gin ~ ~ 
~_ED. PUt:.U ~. ay,ıstJl ~ BRAGELAND moJ§.til J/..6 itMihttıd 
~ um ibııvno.,, ımıı ~ ~.. gelerek iaot\erdan) .liıuı:ı}.vrg Skandi 
nsu, . ~ ~ ~ navya J.i.manlan için Yi\k ala?'ilt h'1'eke 

y w: .. 'il'uoa ll~ yUk ~. edecektir. 
'Ô82'4 ~ ~}ep;,.. 

;~~ ve~ nttYif»: MA.•mtlM 
..wım ... ,.. s Jtoıınaaın ııunı"""~., 

~ AL"U~ J1PL14 :vapJll'\I fV6 tarlhirı 
de ~~~~,.~ıCenon1l 

~w; ~•n JI ....,,. ~ mariJarı ~ Tidc w yoleu..,. 
.......... ~..- .._._.. ı.et.-.. 
-- • ••. Na'ıf1._._W:il8...,._ ı ..... .---··-··*- . Jar&dd~ ~ lw.:www~ :8ılAl]ll_....,. mesWl)'et W -etma. -Saha 4-la 

~· !ug-.. ~ ~ıdlllft ~ sllAt lçin .lkincl Kordon<ta t'B1t 
~ 1İbııJtt1 ı.Ji~ '1:iD ıY.Uit ıaı. SPBRCO 'YftPUr aeeataaıa 
~- e<1l1metli rica -o1ıınur. 

Vaputlann hareket tarihleriyle nav- ~ : ~ • 'toe5 
lunlardakl dleRişikliklerden acenta me-
ıruliyet kabul ehmL Zee ve CŞsı. ur eenta1Jtma m 

Daha fazla tafsilftt için 4\TATÖRK at edilmesi lca "Olunur. 
caddesi H8 o da V. F. Henry Van c:Der 1l'BL'EFOM : at'lf2118 
, ••• Jllıll'Gll 

ı.·~ 

SALONDA A 

~ u 
YARlŞLA&I 

Ha- Yerde 
Oynann Bir 

,,. 
~ İZMİRDE.JlllB IEtixüNCiU>KN 8.AlıDUZ.. iildu:t (:lQA> ııU&IF•. i UM\11\f.l>EPOSJJ: ~Mta.JxlNCt IMIBÇILAR No. 8 - 10 liltlSIUBA.T L. ~SER BAYÜ u'OSEWN JlAHRt WE ŞEKİi' xbRErHA.Nd.. 

an: 
Sabibjnjo ..aki ıdJar ,kazıpç :veqıiainden .SU Jisa .81 Jmnq borcu 

için talaaili emval kanununa tevfikan haciz edilen Ahmelaia ~ 
JetiniralCettnıeo ..... Aain 45.U..,. iwai ........ lltir ..... 
talii.a.-ı ltiltareaıoa ıdn ıdiWle •''9"cwleJıe~'-tbr. °W• 
niden a.kilir edilen kıymet 1500.liradar. 

,Almak lltV aiir:atk .. .-....... ...,_k-~ iW
tall.Mc tılbiilit We.iiıae •lruıel.i. 

ıı. ıs. J.9 1585 (951) 

ÇA'Ut !lflBNK"ılJL i\.QllC .M . 
TIRMA iLANI: 

NtııRDAVA'TÇl iM. lJCAZIM 
GöKSEL KONKORDATO KO
MISERLl(aNDD.f: SAIBHUI A MEMURLU .. 

OUNDAN: 
~naı f.lldlm;i_,, ii9fiaaü ,.aı. lzmir icra hakimliğinin ~ 

• 1 shtOfte~laıNlilı lw:uı[baf .- tuih "".939-Ull .uy,slı ..kar.ar.ma 
makıina1aırı nia :tçanmı mı tanlı n•· biııaoo ,alaQk]ılarile ~ 

• 
Süt 
Diq·awıı en ltüy:ük ;fab.riblı 

illlUUnıal&tuıclan 

Mielesfi.t maJıinaları 
Çok hassas 'Wı .p laymıllftıdır 

X1Z:J,E 
Sii t nıa\iualannın rbli tün aksamı 

paslanmaz 

l\tiEı.E SO.T MAKİNALAIU 
'Diğer ma10.na1nrd;ın daha sağlam 'll.e 

dahn ucuzdur .. 
. i'A.'NJmL Satq cle_pesu : ırahtaka-
~. rsı o.lu OKER Tlt}\Ş bısaı<Jan 
lltiJ>OSunlla ... 

İZMIJtDE ~ah§ ~ : S. - 'BUM' ve M. .P.EÇO 
"Mareşal 'Fevzi buwan No. 6 3!ELEE'ON : .227_ıi .............................. ~~~-------lam· 

Turgutlu belediyesinden: 
&lediremace ltaqpd}uda yenideJı yaptırılacak 1858tita 29daınz.t 

fbedeli -.ıAi ıpasar \}'9rİ çık eluiltmeye konulm~lur. 
1'.çlk ekllltme 7:1. 5. 39 1Cumarteai gijnü saat 11 de belediye ..en

cümenhtae yapılacakbr. CMuvakbt teminat akoeai 139 lira ~7 kuru,
&ur. 
Aı bu tftaki -.. •i&urme, [fartnune beled~ bq ldtahetinae-

6. 
~ meilt:ar Ktin n saatte belecliye endimenine müracmit-

ın:ırumda ~ ..... ele. akdetıncktii.z~~ iki.a.)'.miihlet. .. 
k.iWli ....... ... ,. .u.... iuür.ie ıubı bım.g.ar.uu1. l5.a. 
r.mla IWlmwr alalmm öili f yılı .d.ükkiuda ,h•r:daır~ M. ~ 
.....,r]riiftd.elii tdsmm ,_.ı aım Gibeldıen Juıs- .ae .an_,. 
~ tat Cllag> ... ......_ Jllll'i 'Olursa oleuo :alacaklı .aluı\arm el· 
baı6ç 'her~ ı..... im- lar.indıeki •Mika ~ .....-Ue 
nun4w llıı4 • tl&W il•' :Ji- lairliidıe ilin ııWiLbd.ı tibana 
ra Jq,•wti m § ....... yirmi ııiia A1Mf.uada izmnde ~ı ... 
31 ~laine rtm Mf ..._. ~m- hamra •ioemuı aamda fen ha .. 
baıSinl-at a.u e mr'r :U.alıe ıundQ)g ,y.ıwhuwtainde :konkorela
olam_.ıf M...pikaıaıJr- ile•- to k.mieri Y.Ulmt HuluıLSeleke 
tıbia dkvllm~. mü.t'a-:-atla ıalacaklarmı teebit et-

aliP t:dLtrilarm ındhemmen tirmeleri ve bıı müddet zarfında 
ktyınetia dide ,.,di llmı;lliu .nia- alacaklarım tesbit ettinniyenlerin 
bdtinde ~ p'lzıpeii ~dir. konkordato -:müzakeresine kabul 
~ iftinik eCledler, aos- edilmtyecekleft ·icra 'Ve iflas kanu

yada mevcut f&rtnameyi okumuf nunun 292 nci maddesine teVfikan 
tunları tamamen kabul '!!!hnİf sa- ilin olunur. lJ.711 (1004) 
yılırlar. 

Tayin eailen zamanda egay,ri ETHEMtBıt.1101001..:U1FLA:S 
menku1 üç He1a1'ağıril8iktan son- iDARE MA:SA :MEMURLU _ 
ra en çok'beaeI•teklif ede.ne ihale ôUNDAN: 
edilir. ~üzHe yetmif befİ b_ulmaz-
sa on bef glin temdit ve on..betinci 'Müflis Ethem Balcı oğlunun 
günü yine jüz8e yetmit beti bul- iliinci alacaklılar toplanhıı 15-6-
mak tartile ~n çok bedel te1dif 939 tarihine "lftÜtadif Perfembe 
edene ihale e'1llir. günü aattt 5 lle 1'tiYük kardıçalr 

GaJl'İ menkıil üzerinde .hak ia- ban '61 1No. da -yapılacagından o 
aia eden er varsa ilan tarlhinHen tün ve saatte alacaklıların hazır 
20 gün için<le evrakı müsbitelerİ· bulunması ilin olunur. 8-5!939 
le birlikte dairemize müracaat et- Müflis Ethem Balcı oğlu Mua 
meleri lüzumu ilin obmur. memuru AvUkat Ekrem 'Oran. 



SAHIP'g JO ıt Mayıs cuma ı?~9 Yl!llJ ASIR 
E !2SS!!!!!. 

Poıonya Ruslarla anlaşıyor 
Şarki Prüsyadaki nüfus tahririnde "Polonyalı,, olduğunu sö yliyenlerin 

ölüm cezasına çarptırılacakları bildirildi vatan haini addiyle 

Polonya başkumandanı 1 Alman Devlet reisi Bitler 
Baltıkmemleketmerkezleriniziyaret-Rende stratejik noktaları ve siegfri-
le icap eden temaslarda bulunacaktır ed . istihk3.mlarını · teftiş etti 

Alman Silezyasındaki Polonyalılar hudut haricine ltalya hariciye - ltalyan işbirliği 
• • 

ve kamplara teb'id edilmektedir konuşmaları ıçın 

nazırı Alman 
Cun1artesi günü Berline gidiyor 

Var§ova 17 (AA) - Gazeteler Ma
reşal Smyııli Ridzin yakında üç Baltık 
pıemleketi merkezlerine resmi bir ziyaret 
)'apacağım yazıyorlar. 

Varşova 17 (A.A) - Hükümet or
ganı olan Kurjer Poranny diyor ki: 

- cLehistan müteaddit taraflı pakt
lar yoluna girmekte değildir. Lehistan 
iyi komşuluk münasebetleri prensibine 
ve bütün meselelerin anlaımalar yoluyla 
halli esasına sadık bulunmaktadır.> Bu 
1azı Potcmkinin Varşova ziyareti üze
rine yabancı matbuatta serdedilen bazı 
fikirlere cevaptır. Matbuat Polonyanın 
Sovyetler birliğinin iştirak edeceği umu• 
ıni bir pakta iltihaka amade olduğunu 
bildirmişlerdir. 

Makalede Potemkinin Bekle yapbğı 

görüşmelerin normal bir teması teıkil et• 
tiği ve bu temas esnasında umumi politi
ka meselelerinden sonra Sovyet • Leh 
münasebetlerinin bu münasebetlere mü
sait bir inldşaf temin edecek bir hava 
içinde tetkik edildiği kaydedilmekte ve 
Leh - Sovyet münasebetlerinin halen iyi 
bir hava içinde cereyan ettiği ilave olun
maktadır. 

Königsberg 18 (A.A) - Pat ajansı 
bildiriyor: 

Paris 18 (ö.R) - Alınan haberlere 
göre Şansölye Hitler Rende Stratejik 
noktaları teftişte devam etmiştir. Ren 
köprüleri üzerinde Alman kontrolü tak
viye edilmiş, pasaportların muayenesi 
işihde daha büyük bir dikkat gösterilme
ğe başlaıunıştır. 

Sarrebruck 18 (A.A) - B. Hitler, 
Sarre ve Platin:ıt'taki Siegfried hattı is-
tihk~mlnrını teftişte devam etmekte, 
general Brauchitsch tarafından davet 
edilmiş olan Nazi şefleri ise Wuerzbach 
vadisindeki istihkfunları ziyaret etmek -
tedirler. 

Berlin 18 (A.A) - Bu sabah ecnebi 
bir devlet menfaatine hiyanet etmiş ol -
malda itham edilen Er.ııl Züdler adında
ki duvarcı ile Marti Richter adındaki 
marangoz balta ile idam edilmişlerdir. 

Berlin 17 (A.A) - D.N.B. ajansı bll-
Danzig §ehrinden bir göriinüş diriyor: 

dut haricine çıkarılmakta veya memleket Renstada Polonyalı rahip Wojcicho- Alman - Italyan dostluğunu bir siyasi 
haricine sürülmektedir. wskinin memleket haricine çıkarılması ve askeri pakt ile ifade etmek için Milô-

Bolko kasabasında Alman makarnalı büyük bir infialle karşılanmıştır. noda alınan karar neticesinde Italya ha-
be§ çocuk babaşı olan Pandzayı hudut Memleket haricine çıkarılmnlan te- riciye nazırı Kont Ciano, bu Cumartesi 
haricine çıkarmışlardır. 1 karrür edenlerin bir knç saat zarfında günü, iki gün resmi ziyarette bulunmak 

Grudiede Franciszek isminde bir Po- evlerini terketmeleri lbımgelmektedir. üzere Berline hareket edecektir . . Kont 
lonyalı yedi çocuğile birlikte nefyedil- Sürülenlerin aileleri, aınrlardanberi Silez- Ciano, husust trenle Pazar gilnil saat 
mietir. Ayni kasabada Baroz isminde biri yada yerleşmiş bulunmaktadırlar. 11 e doğru Berline muvasalat edecektir. 
de hudut haricine çıkanJmıştır. Val'"§ova 18 (A.A) - Hava müdafaa Pazartesi sabahı, başvckfilet sarayının 

B. Ribbentrop ve Ciano 
bilyük elçiler salonunda, B. Von Rib
bentrop ve Kont Ciano, yanlarında Al -
manyanın Roma büyük elçisi B. Von 
Mackcnsen ve Italyanın Berlin bilyilk 

elçisi B. Attolico olduğa halde. mnaıa... 
deyi imzalıyacaklardır. Ayrıca ııaU.tead
dit tezahürler ve mU1ıeaddit g~ 
de yapacaklardır. 

Kont Cianoya bu seynhatmde, slyaiit 
işler dairesi reisi büyük elçi Ghlıo Buii, 
umumi siyaset işleri dairesi reisi kom 
Vtetti, protokol şefi Di Vegliasco ve ma
arif nezaretinin yabancı matbuat dıı!Ns.i 
müdür muavini refakat eylemektedb. 
Kont Ciano ile birlikte, ayrıca bir çcık 
Italyan gazetecileri de gitmektedir. Bım
lar da Almanya hariciye neı.aretlniıı da
vetlisi olarak bUtiln tezahürlere lştirftJI 
edeceklerdir. 
Vaşington 18 (A.A) - Parlmneıı10-

mın tali bUtçe encllıneni azasından ba
zılarının söylediğine göre Lindberg u
keıi Alman tayyarelerinin adedini sa -
rahaten bilmemekle beraber Almanya -
nm senede 2000 tayyare inşa edebilecek 
bir vaziyette bulunduğunu beyan etm.if
tir. 

Lindberg, Almanyanın taarruz ve ha
fif bombardıman tayyarelerinin Ameri
kan tayyarelerinden daha eyi olduğu
nu, fakat bu tayyarelerin faaliyet saha
larının büyük olmadığını bu hususta 
Amerikanın cu~an kıtlan>lle mukayae 
edilcmiycceklerinl ilave ~· Şarkt Prusyadaki Polonyalılar nüfus 

tahriri günü maruz: kaldıklan muamele
lerden dolayı pek müıkül bir vaziyette 
kalmışlardır. 

Polonya aleyhtarı cBund Deutacher> 
teşekkülü, en ufak kasabalara kadar ri
.aleler dağıtarak Polonyalı olduiunu bil
direnlerin vatana biyanet etmiı addedi
lerek ölüm cezasına maruz kalabilecek
lerini bildinnittir. 

Ezyszekde Stefanidea isminde biri be~ birliği, halkın gaz maskelerile techizine 
çocuğile birlikte memleket haricine sü- uğraşmaktadır. Maskelerin beheri. 17 
rülmüştür. 1 zlotiye satılacaktır. Dünyanın en ucuz 

Grabinada Augustin isminde biri dört gaz maskeleri bunlardır. 
çocuğile birlikte memleketinden çıkarıl- Dantzig 18 (A.A) - Stettin limanın-

lngiliz Deklarasyonu 
mışbr. da nhtıma bağlı bulunan cHanseatadt-

Blotnicada kalabalık bir aile reisi olan Danzig> vapurunda çıkan bir yangın ge-
Klinek hududa sevkedil~tir. minin kısmen yanmasına sebep olmu§tur. 

Gasiroviçde Gomola isminde biri Vapurun mürettebabndan bir ki~ du-
Alman Silezyaaında PolonyaLlar hu- memleltetten çı.kanlm~tır. mandan boğularak ölmüştür. 

Asayişi temin maksadiyle 
Bir Amerikan kıt' ası, beynelmilel Ku ... 
langsu mıntakasında karaya çıkarıldı 
Amerika hariciye 

sında da 
nazırı~ 

tedbir 
Şanghay imtivazlı mıntaka· 

bildirivor alınacağını 

Filistin yahudilerini sinirlendirdi 

Yunanistanda ilmi çalışmalar 

T ermopil harbının cere
yan ettiği yer tespit edildi 

esnasında şayanı Termopil kazısı 
dikkat eserlere rastlandı 

Atina 18 (A.A) - Arkeoloji servisleri 
driektörü profesör Marinates kendisi
nin nezareti altında yapılan termopil 
hakkında Atina ajansına aşağıdaki be -
yanatta bulunmuştur: 

harbinde ölen askerlere ait olmasa ge.. 
rektir. Çünkü termopil kahramanlarmm 
kemiklerini ayrı lfillltler içinde buldu}. 
Demek oluyor ki, açıkta k~·olnn ke
mikler, sonradan gömUlmüş insanlara 
aittir. Bu tepede henüz zaman balmnm-

dan vaziyetlerini eyice tesbit edemccll -
ğimlz muhtelif !n§aata da rastladık. Ma
lQm olduğu illere burada, termopildeıa 
sonra Grekler ile Romalılar ve Golunlar 
arasında da muharebeler olmuş, Bizam.. 
lılar da bilfilıara bu geçitte müdafaa ter
tibatı yapmıştır. Halen Leonidasın 300 
askerinin müşterek mezarını, Poliandrl
onu anyoruz. Persler ile muharebenin 
cereyan etmiş olduğu mahalde bir çok 
oklar bulduk. Gayet güzel işlenmiş olan 


