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Ba§muharrir ve umw:n! neşriyat müdUrll: 

20 NapClllUrtesl 2J9 r----------
HAKK.l OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDE'l1 Türkiye için Hariç için 

SeMlill............ 1400 2tOO 
Aln ~ ••••••••••••••• 750 1550 

1 
Günü g~it nüıhalar (25) kurUftur. 

TELEFON: 2697 .......................................... 
tlin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Ciimkıı.riyetin ue Ciimhurlyet e8erlnin be1cçi!I, ıabahlan çıkar slytı.n gazetedir 

en r 

Amerikanın bahriye bütçeai 
Vaşington 19 (A.A) - Ayan mecliaJ 1940 

bahriye büdçesini 14 reye kar§ı 61 reyle kabul 
etmiştir. 

--------' Yeni Asır Mathaumdaı Buılmp • 

• u 
y1lk eoşk nlukla ku Jan l 

n aragençı·-iEtno rafy 
ind e edAŞefinöniın 

Milli Şe. imiz 
--------------.... "' 

Stadyuma teşrifleri de 
heyecanlı tezaharatla 

olis müdürünün yersizJ 
müdahalesi yüzünden ..• 

Ankara gençlik bayramı tezahüratından alkıılandılar 
iki saat süren heden hareketlerini" 4-0 bin kişi takip etti 

Yülıselı IJeden tePbiyesl taJebelerlnln dansları llayPanlılıla lıarşdandı... 

Gazetemiz Kızılçulludaki azam~tli 

gençlik tezahürünü tesbit imkanından 
mahrum bırakılmıştır 

IH dli Şef gener~ıier arasında 
:········································· • • • • 
i lstanbulda s 
• • • • i 19 Mayıs Fener 5 

Harp okulumuza mensup gençlerin sert yürüyüşleri iftihar uyandırdı 

Ankara 19 (Hususi) _ 19 mayıs, geç vakte kadar caddelere dökülmüş lar atılırken hür ve müstakil bir vatanın 
burada f~vkalade tezahilratla kutlandı .• ı bulunuyordu. Sabah saat yedide Ata- l temelini at.n bu mesut hadiseyi kadir
Gece geç vakte kadar bütün Ankara türkün Samsuna ayak bastığı günün şinas bir milleti'!l heyecanivle kutlamak 

19 Mayıs, vatanın her köşesinde olduğu gibi, Izmirde de büyük heyecanla 
kutlandı. Tarihimizin bu en büyük gününde- gençlik kendisiiıden beklenen 
uyanıklıkla Ebedi ŞEFE karşı minnet ve şükran duygularını izhar etti. 
Onun ölmez hatırası önünde saygı ile eğildi. 

~ stadında yapıldı ~ 
iÇok muhteşem geçen~ 
5 bu bayramın i 

Hareket bayramı için hazırlanan program Kızılçulluda tatbik edilmiştir. • • ! 'J'af silatı 3 cü saldfedei 
renk renk ampullerle donanmış halk 1 yirminci yıldönümünü ihbar eden top- - SONU '1 lNCİ SAHİFEDE -
E2 

Bug~n Pariste bir konferans o cak 
Halif aks Daladye ve Bone ile Londra - oskova 
arasındaki son müzakereleri görüşecektir .•. 

Atatürk 
Sağ olsaydı 

----tr---
Yolumaz yine IJugönJıü 
yolan tamamen 
ayni oıacalıtı.. 

-'i:?-
ŞEVKET B1LGIN 

Beynelmilel buhranın en korkunç 
ihtimallere kapıları açık bıraktığı bir 
zamanda, hareket serbestisini muha
faza eden hiç bir millet uzak bjr is
tikbale ait olan tehlikeleri bile şim· 
diden önliyecek kat ·ı tedbirlere baş 
vurmak ihtiyacından vareste kala
maz. Bu derece hayati mevzular üze
rinde gelecek nesillere karşı vazife
ainin ve mesuliyetinin azametini id
rak etmiyerek cesaretsiz, uyuşuk, 
çekingen bir politika takip etmek 
bedbahtlığına düşen memleket istik~ 
halinden ne kadar endişe etse yeri 
Vardır. 

Stalin, Molotof ue Litvinof bir gezinti esnasında 

Rumen haberine göre Sovyetler 
tam bir mütekabiliyet esasında 

ısrar etmektedirler • · • 
Paris 19 (ö.R) - ' Hariciye nazırı B. Bonne bu sabah In

giliz sefiri Sir Erik Fipı.i kabul cd~rek Lord Halifaksın ya
rın Parise muvasalatı Ve! Londra ile Moskova arasındaki 
müzakerelerin vaziyeti hakkında görü~müştür. 

Y arm ba~oekal"t dairPsindt? bu mPsele lıakkı,.. 
da Lord Ha[faks!a Bll. Dcla.li;,.'e ve Bonne.arasın
da bir konlerana olaca!z!ır. 1n~;tiz haTiciye ncu:rrı 
aksan treniyle C:m~v,·eyt? !.aTekcc ~deceh ve B. 
tel!ikki e1me~edirLr. 
Bonne Fransız e~ki mrrfı,.riı> r:n ·n bir ictimaıncla 
bulunarak bir nut!.lll söyldil t n f'tınra Pazar saba
hı tav.vare ile Ccncvreye gidecektir. 

ELIZEDE: 
Fransız kabinesi erkanı yarın sabah sant 10 da Elize sa

rayında Reisicümhur B. Le·brünlin riyase:.i altında toplana
rak bilhassa, Milletler Cemiyeti konseyinin içtimaı arifesin
de, harici meseblerin tetkikiyle ve Ingiliz _ Sovye1 mü.za -
kereleri hakkında Lord Halifak.,la Fransız ba;;vekil ve ha
riciye nazırı arasında yapılacak konferansla meşgul ola -
caklardır. 

Roma 19 (ö R} - Italyan gazetelerinin iddialarına göre 
IngiJiz - Sovyet müzakereleri y.ine bir tevakkuf devresi ge
çın:ıektedir. y~ .Lord Halifaks yarın Pariste, müzakerelerin 1 

netıcelerunesı ıçın, Fransanın tavassutunu istiyecektir. Fa
kat burada zannedildiğine göre kabul edilecek taahhütlerin 
tam mütekabiliyet esasına istinadı Inafüere tarafından ka
bul edilmezse Sovyetler müzakerelerin devamını faydasız 

Ame ikayı ziyaretlerinde 
Yahudiler lngiliz Kral ve Kraliçesine 
binlerce imzalı bir istida verecekler 

Çok şükür ki KEMALtST Türki
ye böyle bir bedbahtlığa giriftar olan 
ınemleketler arasında değildir. Çok 
şükür ki mukadderatımız bugünü ve 
yarını şerefle ve hassasiyetle gözeten 
kahraman bir SEF'in idaresi altında, 
cesur, enerjik eİlerde bulunuyor. Yüz 
mi1yon1arca insan ne vakit kopacağı 
belli olmıyan kasırgayı heyecan
la beklerken sulhun en imanlı taraf· 
t~~ı olan ATA TORK Türkiyesi bu g~z:.I, .hu insani maksad ugwrunda Montreal, 19 (A.A) - İngiltere kral takdim edileceği haber verilmiştir. j ıs11ııı:ıuııı:ııı::n::111uunını11111 
b t k kraliçesi gece Otta vaya hareket et- B • • k 

u un ıı:n anları kullanmaktan çeki- v~ l di 1 Londra, 19 (A.A) - Dün -Avam ka- U reşte 
neme~dı. mış er r. marasında muhaliflerin reisi B. Attlee 

•. lng.ı]~ere ile ittifak akdettiğimiz Nevyork, 19 (A.A) - Yahudilerin ln-! müstemlekat nazırı B. Mak Donalddan Ballıan Antantı 
ıçın b~zı alkı~layanlar dünya sulh una ıri.lizl aleyhine Amerikada yapmakta 1 Filistin vaziyeti hakkında beyanatta bu- elıononıilı lıonseyinin 
y~~tı~ımız hızmeti takdir edenlerdir. ,,, e; tahrikat günden güne artmak- lunup bulunmıyacağını sormuştur. 1 mesaisi 
Bılakıs «Türkiye niçin bitaraf kal- ol~uk ~ı Ruzve1te binlerce protesto tel- B. Malt Donald Filistindeki ali ko- j Bükreş, 19 (Ö.R) - Balkan antantı 
madı h diye infial göst l ta ıfr. 

1
· ktedir miserden bir rapor almış olduğu cevabı- ekonomik konseyi turizm komisyo-

h kk k k
. eren er mu- gra ı ge me · · ı· dün 

a a ı ne Türkiyenin ne de sulh An erika iş federasyonu İngiltere hü- nı vernıış ır. nu Romanya. turizm müsteşarı 
davasının dostları degw ili~ d' .. 1 

. tir t derek BaHour be- Bu raporda ezcümle şöyle denilmek- tarafından açılm.ı.ştı.r. Müsteşar tu-
r ır · · · kwnetıne .m ~caa t e edilmesini istemiş- tedir : rizm.in ehemmiyetinden ve milletle-

ş yannamesıne rıaye B"tün hirl d ah dil umt ri birbiriyle tanıştırmak hususunda-
imdi düşünüyoruz Tü k' b tir u şe er e Y u er um ki faydalarından bahsederek bu iti-

f d ·ı · . ' r ıye u · · • · Ha gr y 1 dır Yah dil b"tün' ti c en ı erın ıstedikleri gibi bitaraf Amerikan yahudi cemiyeti reısı • e; apmış ar . ·. u er u • barla turistik münasebetlerin inki-
kalsaydı su zavallı A h ı· h XX Vise gazetecilere beyanatta carı muamelelerını durdurm~lardır. şafırun dost Balkan milletleri ara-

~ vrupanın a ı am · old • s· · tl d" hah K d" b' ·· ne olurdu} bulunarak Balfourun iınZa etınış u~ 1?'onıs .er ~sa . u üste ır nu- sında bir zaruret olduğunu göster-
.. h . k. p ] b' ik Çemberlaynın iptal edeını- mayış tertip etmişlerdir. miştir. Nazırın bu nutkuna Yunan 
u esız l o on :r. • e Ro ır ves ayı . uh . el ----ı..-......-;,,;;;;,,.,,,;;,;....:....;~~ı....-..ın~~[lllll:-L.:...=-:..:.:..:~~:ı.-.: • Kita m tevıyatının ne olduğu an~ d egesi diğer bir nutukla cevap ver-

- SONU 2 lNCl SAYFADA- • • ......................................... : 

rürk - lngiliz 
lktısadi münasebetleri 
in gi liz kooperatif çil eri 

müstahsHlerle te_mas 
doğrudan 

edeceklerdir 

Atılay 
---~·---

Dün denize indirildi 
• -- --

Bn. Şlilılir Olıan: uAtday 
sana mauaffaJııyetler, 
zafePler dllePlrnn dedi... 

- {;--
İstanbul, 19 (Hususi) - Bugün Hali9-

te yapılan ATILAY. deniz.altı gem.imizin 
denize indirilmesi merasimi öğleyin saat 
tam on ikide ve törenle yapıldı.. Mera
simde vali Lütfü Kırdar, donanma ku
mandanı amiral Şükür Okan, Orgeneral 
Fahrettin Altay, Parti ve vilayet erkA
nı, matbuat erkaru, Krup fabrikası mü
messilleri hazır bulundular. Denizaltı 
gemimizin isim ruıalığını amiral Şü.kUr 
Okanın refikası yaptı. 

Bayan Şükür Okan usulen şampanya 
şişesini kırarken •ATILAY! ... Sana mu-

'ı. ica,·ı.t vekıli B. Ce.:mi vaffakıyetler ve zafer dilerim .. • Dedi ... 
Türkiye _ i--ilte :1--4-_ eli .. Krup fabrikası direktörünün nutkunu 

~ re .IAWO)a munase- ··t k' · ı ş··k.. Okan 
betl 

. . k ılıklı 1 ak mu ea ıp amıra u ur ve Orge-
erının arş o ar artması için · 

izhar edilen arzunun pek tabii bir neti- 0.~aı ~ahrett~ Altay da birer nutuk 
cesi olarak T" k 'h t ·aı İn soylediler .. Soylenen nutuklarda harp 

S 
ur İNı rai ca e~ti arının • Aletlerinin birer sulh koruyucusu olduk-

- ONU 2 C SAHiFEDE ..:.... ları tebarilz ettirildi. 

MCt-.TuP 

10.5. öteki 6 kunı.s ... 



·-
Kararnameler ... 

Yeni bina vergisi nizam
namesi meriyete girdi ... 
Yeni nizamnamenin tam metnini karilerimiz 

ba ~atunda bulacaktır 

~Blff illR 

Çok acı bir kayıp 
Kıymetli alimi ve değerli muharrir 

Ahmet Ağaoğluyu da kaybettik. 

Atatürk 
SağolsaydJ 

---i:t---
Yolumuz yine~ 
yalun tamamen 
ayni olac:alıtı •• 

--tr-
- BAŞTARAFI ı İNCİ _..__..K 

1stmlbul 19 (Hususi) - On gUndeıı • Hakikat) başmuharrir~ bW.undu. çikabllen ve Ittihad Terakkinin alikadar 
beri hasta bı.ılünan B. Ağaoğlu Ahmed Darülfununda mllderrbliği vardır. Mal- olduğu (Tilrk Yurdu mecmuası) bu su- kalırdı. Balkanların sırtındaki tazyi 
bu hah vclat etti. Merhum, bl.nletc taya sUrlllenlcr arasında idi. Bir mild.. retle doğau. • günden güne artardı. Şarki Akdcni 

leh yöUftitfiilş kıyınotll bir filim, de- det te matbuat mUdUrlUğUne tayin edil- Tilrk Yurdu lisan itibariyle edebiyat zin emniyeti tehlikeye dü erdi. 
-- 5 - l d~ cati olan ldrAlar nl etl• ıahlbinlö i rli bir ub rrirdi. öltıınU bUyUk te- di. MebU5luk ta yapmqttr. ve tetik kafalılar büytik bir vatlık . Mihverin utcdiği bundan ba 

Bir bina. kısmen vergiye tabl v Us- kiraya \rerdigi takdirde alabileceği kira essilrle karşı1aııdı. Cenaze l yarın kal- TtYIU<.ÇOLUôtJ VE TARIHÇESI olmadığı halde asıl hususiyeti (BiltUn ka bir fCY değildi. Bu neticeler h 
men vergiden müstesna olduğu takdirde bedelinden ibarettir. dırılacaktır. Kalemi en vcltid bir mütefekkirdi. TürklUk) alemini tanımasıdır. Bilh ıul bulsaydı emrivakiler eriıi du 
bu kısınllano her biri için ayn tahrir Ta· Eğer bina kiraya verilmiıı ve kira mu· HAY ATI Meşrutiyetin ilanmdan beri matbuat ha- Rus Türklerini bize çok yalandan tanıt- mıyacaktı. 
rakuı hazırlanır. kavel namesi mutunmfı veya müsteciri Bay Ahmed, Azcrbaylcan TUrklUğU - yaıımıtda onun kadar çok yazı yazmış mıştır. Türk - lngiliz ittifakı, i§te böyle b 

Mütoadclit aahipleri olan bir bina. aa- 1 tarafından komlıiyonl ta tevdi o)unınuo nUn en büyük har merkezlerinden olan muhtelli gaıete v mecmualard:ı onun TUrkçülUğUn taazzisi bahsinde en mU... tehlikeyi önlcmi§tir. Artık Şar 
hipleri beyninde resmen taksUn edilmiı veyahut kiranın mikdarı hakkında komis· Karabağ yaylasının merkezinde do~du. kadar fazla makale yetiştirmiş muhar- him müessese olan Türkocaklannın tc- doğru yürüyüşten, Balkanlara, Ak 
ise evrakı müsbitcai mucibince her biri- yonlara şifahen malumat verilmiş ise, B:ıhası ve amcası ulcmadandı. Tali tah- rir nadirdi. Derin ihtisas eserleri ver- si<;inde de yine Bay Ağaoğlunu görUyo- denize haklın olmaktan kolay kola 
nin tasarrufu altındaki bunlar için aynı' bu suretle bildirilen kiralar hakikati silini kendi mcm1eketlhde yapıp arabt ffiedl. Fakat şark ve garbın dört beş li - ruz. Ocaklar memleketin terakki ham- bah edilemez. Büyük ümitlerle ku 
tahrir varakası yazdır. hale mutabık bulundugun kanaat ve l· rslyl öğrcntilkten sonra Rilll lisrısl· runa vukufu 6'\yeslnde geni§ maln· lelerlnl tutuştur.ın. yegane varlıktı. rulan tertipler birden yıkılmı tı• 

Madde 19 -Tahrir var&kua. binanın geldigl takdirde g Yri safi iradın no glrdl. P t.r burgı:la yUks k mckt l> mntlı bir gıu ellik yaptı. Memleket her sahada hizmetleri göril- Şahlanmı iki empcrycllimıanm bö 
umumi enafuun, dahili tabünat ve mü· ' tahminine esas ittihaz olunllt. Bundan imtihnnını kazandı. Gözlerinden rahntsıı TürkçUlük noktasındnn hizmeti ve ya. len ve isimleri TürkçUlUk cereyanının le muazzam bir çöküntü kar§lSın 
temınimatının ve takdir olunan pyri afi J m d ahv ide, ltir lan malum olan ay· oldu u için meıml~ketine d8ndU. Hasta- ztla.rı biz.de milli hatoketin şuurla~ma - en başında okunan Hamdullnh Suplıl de neler cluyduklannıtahmin etmek 
iratların mikdar ve sureti tahminlerinin 1 nı ne ld n bittalaHn kiralıırile muk yeae 1ı ı g gtnc P~lse lttl, 21 y ıntla r n.. ından nratlır. Az r ylcand ki faa- dahli olduju halde bUtUn bu tcşlcilAUa- değildir. Biz ölüme, iztıraba, felake 
kayıt ve zapbna mahaua olan ve tahrire· ıuf lll . ayn sar. itad t kdir edilır. u sızca ınnkRlet r yaurak m lbuııt haya. liyNl 'ttl.rkçillUltten &h r.l.yade I 11\mt rın hlıdlmi A~aoğlu idi. yol açmaktan ba§ka bir şey yapm 
eaaa tctkil eden varahdu. ı kadarki mukayen esa!I ittihaz edilen lına atıldı. 1892 de (Şil mezhebinin Me- bir mahiyeti haizdi. Ve şark Tilrklüğil - cBildirir haddini Sultana enin kanu,. yan hırslan teskine çnlışıyoruz. 111 

Madde 20 - Tahrir varakaat a ğıda binanın gayri 11efi varidatına nazaran nabil) isimli bir tetkik.name ile Londra nün en büyük tefrika b Iası olan (Şit· ftun> san lığın, medeniyetin menfaati, 
yazılı malCimatı ihtiva edert tah~in edilecek olan binanın aayri aafi müsteşrikler kongresine işUrak etti. Sünni) ihUlMını kaldırın için müca· Dtyebll ek zihniyetle başlamış olan noktada, bizim menf tlerimizle 

1 - Varakanın baı tarafında tahrir v~daunı t~t veya ter.zile rnedar ola· 1905 hUrrlyetindcn bilistifade Hü.~y- dele etmişti. • TaıWmat Türkçlilüğil, tarihi il mUlete bir i tirak halindedir. Türk - lngi 
edilen binanın bulunduğu tehir ve b· bılecek ~ütün tcrait ve ahval bilhassa n! zade Ali beyle beraber bir sene ka- Bay Ahmed Ağaoğlu meşhur Türkçü ilk defa bildirmek şerelinl alan Neclp anla~masından duyduğum\!% in ir 
saba ile mahallesi. tahrir lcôye ait ise 1 nazarı dıkkate aluur. Bu meyanda bina· dar (Hayat) gazetesinde çalışt1. Daha şair Mehmed Emifi, merhum Ahmed Asım, ve nihayet Türkocaklaruıın Ağa- hın asıl sebebi budur. 
k6yiln ve köy kmmlan ayn}ı:ntf be b.- nın mevkii, ebada. katlan, bodrum ve 'Sonra yalıu.z başına (Irşad) ı çıkardı. Hikmelt HUs Yh1 2 dö Ali, Ak~ra Yu· oğlu, Y\1.S\if Akçc»ra ve saire gibi bUyük Alman ve ltalyan matbu tının 
mm iami. ı tann aruı katlan d dahil olduğu halde Kitap halinde ilk eserl Rusça yaz.ılmış suf ve Akil muhtar da dahil ol- enerjiler kaynağı şahsiyetler elinde tnaz. ursuzca tarizlerine gClince,, bun\ 

2 - Binanın tahrir nwnaraa. odalarının ve apartmanlardaki daire ve olan (ISlima göre ve IslAın Aleminde ka- duğu hald 1911 d (Tdtk Yurdu cenu- ıuv eden 'l'Urkçülilk en sonra Ziya sadece ihezeyan diyebiliriz ••. 
3 - Mükellefin adt, IOyadı, diğer odaların milcdan, binanın dahili taksi- dın) dır. IslAm medeniyetine me~um te- yeti) ni tesis ediyorlar. Bu cemiyetin en Gök Alpın dediği gib~ cGadnln eull ve Muh kkak ki hezeyan. .. 

bir mahalde oturuyorsa ikametglh adre· ~atı su. ha.vııgazı. elektrik. nsör, ka- !ir yaptığı iÇin tranlli~e dilştnandır. faal unsuru AğaoAJ.u. Yusuf Ak ra nmzhffer TürkçUlüğü ile bugUnkil halini Almanlar ve İtalyanlar Atatürk"üı 
si (6 ncı madde nuaca"binee binanın ver- ho~fer ,;.;;sali ves~ite Dıalik olrnaa1, 1908 m~C'tinden sonra (Terci.i.manı gibi (harici Türk) lerdi. Ancak 7 sayı almıştır. mukaddes emanetine Türk milletin 
cbini vermekle mUkellef olan kimsenin ı·ncl ~ •vaziyeti, ~hen metha- den daha fazla hürmet. daha fazlı 
adı, soyadı. lkametg&h ndrell n bahan· 1 e • tezyinatı ve tahrir esnattnda ne T • • k 1 • ı • muhabbet beslediklerini iddia etti~ 
run adı yazılır. Mühllef evli kadın ise Lalde bulunduğu, bina ile bifıiltte hudut· p ı· .. d .. .. .. . ur noı iZ leri zaman onlann bu iddialarını 
ltocuınm ada da kaydolunur. Bina mDı· landınlmıı o1an mütemıuimat'" nihayet o ıs mu urunun yersız • ~ ka suretle tavsife imkan yoktur. 
terelc mülkiyet halinde idare edilmekt. sureti ~i eheımniyetle tetkik olunar. -.tT ATA TORK' Ün her eseri. milletin 
ve Ler tcn"khı llisaeei de tabiın cdi1mlt Bir bmanın bulundu"' mahalde kirası •• d h ı • •• •• . d fk • d b l • emanet ettiği yüce varlık gibi, dün 
ise, her isabet eden hisac miktarı tahrir malum olan binalar meYCut olmnrnaıı mu a a es ı yuzu n en... tısa f milnase et erı yalan yerinden oynatacak bir volkal 
varabsında ayn ayn gösterilir. Hisse· !talinde civarda.ki mürnasi] binalann kira· - , - kudreti taşıdığı içindir ki • tikballmi 
ler tWirn edilmemi.t ise bu takdirde yan- lan esası ittihaz olunur. • - BAŞTARAFl 1 1Ncl SAHlFEDR - ze ~mnivetle bakıyoruz. 
lız teriklerin adlarile aoyadl n ve aclr.- Binanın gayri san iradını tahmin eder· G ATA TORK. yalnız Türkiyeni 
ıen gö terilir.) 1ı:en binanın bulunduğu mahallin ticaret azetemiz KızıJçulludaki azametli giliz piyasaınrmaa, 1ngınz sanayi maa- kurtarıcısı sayılamaz. o haksızlığı 

4 - Binanın mevkii. yani mahallede merkezi olması veya meskenlerin bulun· delcr.~yl~ mnkine sanayi~.' ku~, ipekli uğramıs bütün milletlere hürriyet v 
d .. _L d b l d . 11 . genPlik tezalıu··ru·· nu·· tesbı·ı ı·mkaA.nıııdan ve yun1U mensucntın Turk pıyasaların-. "kl~·· · k ıı .... iıe sokak ve meydan ismi, köyde • sem· ugu ııına a u unması, emıryo arı 19· ~, dn bundan sonra geııiş ölçüde reklam ıstı wı azanm nın yo arını ogre 

tin ismi, birumın hUtıusİ ve maruf bir tasyonuna veya iskelelere olan mesafesi h b k J edilmesi derpiş edilmektedir. miştir. Almanlar inkar edemezler 
ismi varsa bu ismi, velhasıl binanın mev· nakliyatvesaitiningelip geçtiği mahallere ına rum ıra l mıştJr İnhisarlar idaresi tarnhndan meyda- Versay muahedesinin ağır hükü 
kiini tayine medar olabilecek ..Ur maJC.. yakınlık derecesi. iktısadi teshililt ve şe- na getirilen nefis sigaralarla İnhisar şa- )erinden kendilerini kurtaran dl 
mat. rniti vesairesi gibi kiralara tesiri olan bi· _ BAŞTARAFI 

1 
İNCİ SAHİFEDE_ rapları, kokteyl, visk1, vermut ve bil- A'.TATORK'ten aldıkları derslerdir 

s _Binanın kapı numaruı. lUınum bııp ve ahvali daima naz n dik- ~=a:tisar likörle:ın ~ pitıO.:: Ancak bizimle onlar arasınd 
6 _ Binanın intaat neYi (beton, klr- katte bulundurulur. Bugün salılfe!erimlzl ba,tazl başa bu etll prosramın tatbikine ııid te- lmestn~ k::r ~ . tir ~ in- fark realite il ha a!iıı hrlcıdıt 

gir, ahşap, bağdadi kerpiç veya dolma Yalnız mevsimlik olarak kiraya veril- zahüratla, tafailatla doldurmak isterdik. Maalesef buna irnkfuı bulamıyoruz. giliz mecmua ve gazetelerinde yapılacak Türk realisttir. Yirminci asır& yao 
olduğu vesaire) mesi veya ikamet edilmesi mutat olan Zira bu .şerefli vazifeyi yapmaya memur ettiğimiz muharrir arkadaı vazife- reklfunlardaı\ başka bir İngiliz firması hancı milletler üzerinde hakimiye 

7 _ Binanııı istimal tarzı. hlnalann kiraya nırild.iii veya ikamet sini ifada beklenmiyen xorluldarla: kll'Şllqtıfı gibl fotografçuıu.ı da Polis sırf İnhlsaı'lat mamu.lltını satnın1 k \bere t isine r!lıiıtmanın fellk t d X..•raca· 
mlldüriinUn emrlle sahadan d~an atılmıştır. r-- I' ... 

(Sahibi tarafından ilc.amet edildiği v&- edildiği müddet zarfında temin edecek· Gençliğin en mukaddes h~ycıc3nına make.s olma!a bütiln milletin göğsünü Londranm :merke%\ bil' yerinde t>ir satış ~nı bllir. A.1mMı r bunun ahim 
ya icara •erildifi, mağaza. C!ükUn, tez- leri eayrl aaft iradlar, binanın bir senelik kabartan hareketleri tesbite memur edilen bir foto muhabiri fotograf almak- mn~azası nçacaktır. kanidirler. 

• f 4 • d dd 1 ta en-.2"1 --'zesl b ü.:lr ... ..ı-- taki k lan 1.:ir uhar Türk • LlıWz Uttısadl mUnasebetleft. O · · d' k' b" ·· · 1 w gah, fabrika, hastane, medrese, mektep, gayn sa ı ıra ı a 0 unur. n m ~ rse. Vaz,u ayrrunı J'C&AU>uan p etme o '"' m rir Dln lyl blr 01 kl,p tmesl 1~ iki nun ıcın ır ı urun ınsan ıgı ı:ı 
cami, kilise vesaire olduğu.) Fabrika, imallthane ve değirmenlerin arkadaş bu vazifeyi yapamıyacak mevkide bırakılmak isteı:drs bu yerSlı m ml k t ki bUUln pbs1 ~ milll' t haklı şüphel rint, inF Hn\ kendı 

8 - Bina ebadı ve dahilt teşkiliitı . gayri aaft iradlannm tahmininde içinde mUdahalelere hayret etmemek eli.Mlı.dcn gelme%. bbUsler h.lmaye dil ktir •. Üzerlerine cekrnisl rdir. Bu dAvad 
Bodrum ve zemin katı ile tavan arası bulunan eablt imal vaaıtatan dahi naz.arı Bu kadar kudsal bir gilniln bütün ihliiamile aksettirilmesi için Polis mU- T\li~ le iş yapmak mısunu Ü :ne bizim onlar gibi, ne de onlann bi· 

dürümüzUn elinden gelen yardımbn yapması ic:ıp ederken bunun tamamen ~ • , _ 
dahil olmak üzere katlarının adedi ve her itt"bnra alınır. aksi bir yol tutmuş olmnsı bi%im ıcaaar sallhiyettar makarnalı da mU~esfilr en n,gUiz firmalı:ınna ıngiliz ibatıkala- zlm ~bi düAUnmelerine ltnk8tı OK• 

icattaki oda ve apartmanların ve her Senenin muayyen zamnolannda işle· edeceğine emlııiz. n tarafından krediler açılacaktıl'. tur. Aramızda hfürivetle hUrri •et9i~-
_ı_ L, d d eb b BW b dakikadaki t llrü 0 - ı-•- ,~•.a , __ b -~-•r ..t k Qok m vsuk olarak lde tUğimlı: ma- 1.... h kk h.. '"l •· ·· d" apartmanaaıü aire "e odaların a edi, Y ilen fa n1ca ve değirmenlerin itleme m u eess mıu., l'.W.l.l"'e uuı omn ir VULU, P yapamama tnnuıta göre tos i , de İng'li2 ıgın, a a urme~ e tecavuzun, u-

oda ve apartmanların tezyinatı, kullanış müddetleri zarfında temin edecekleri yilzünden derin e1eme irılulAp cttnlştir. mUstahsll rtıUm ın ~d~ blat>ıilik rlistlilkle riyanın f rkı rdır ... 
vo babın itibarile vaziyeti; binanın cep- ir dlar aenelilc ib"bar olunın. Fakat var.ifesini yapmağa çalıştın bir Türk gaz.etesi sıfat1yt vlcclanımız blr heyet fmııre bir .... ı. ... t t rtıp t-

müsterihtir. Iztnir gençliğinin. coşkwtlufunu bu sUtuıılarda aksetti?eıneyql· l'Gli& n •t ŞEF' k d ı d 
he ve methalindek.i tertibatı, asansör, &bit bir ıurette yeTleştirUmit olmalc mlı.in günahı bl.ze süd dcğildlr. tnlşlcrd.lr. Mıı...ı... in uman MI a tın a 
kalorifer, elektrik, havag&Z.! ve ıu tema· şartlle kuvvei muham1teyi husule getiren A.ralannda sermayedarlar ~ İngiliz zafere hazırlanrnı• bir ordu hey-
CI, bina ile birlikte hudutlandınlmaf olan ve nakleden n mevaddı iptidaiyeyi me- lstlh1Ak kooporaUflerlnln mUdUrleii de betile ~flar1m aıklaştıran Türk mil 
matbah, garaj, arabalık, ahır, samanlık vaddı mamule .ekline tılh•il eyliyen llet ş he 1 bWunan ibu heyet memlekeUın.Wlelti leti takio ettiğimiz yolun Atatürk' ün 

mllstahsil mUmesstllerl ve kooperatifçi- 1 ld ~ k b · · 
vesaire gı1>i mütemmimabn vaziyeti ve ve edevat dahi sabit imal vuıta1arından e 1 r er a r a s 1 lerlc! m lar yapacak ve yakın blr ih- yo u o uguna co tan en ırnan 
avlu, bahçe lcoru "ibi yerlerin metre mu- maduttur. timalle Aydın ve Manlsa haUan Uıerlrıa etmiştir. EBED l ŞEF hugü 
rabbat itibarile sathi mesahası ve bu yer- Fabrika değirmen ve im lathanelerde de yahatler yapacaklardır. hayatta olsaydı onun da verece~ı 
!erdeki havuz vesair tezyinatın enafı. kuvvet mUharrik.e eu sukutu ile istihsal İngiliz koo~ ratlfleri doğrudan do~- direktifler M 1 L L t Ş E F'in direk1 

9 - Değirmen. f brika ve imalAtha· edildiği takdirde gayri safi varidahn tah- T } f h b ı • •• •• •• d k• naya mllstahsillerlmizl temas ederek tiflerindcn başka bir §CY olmıya .. 
nelerde iç.erlerlndeki aabit istihsal atat mini sırasında işbu kuvvetin irad üzeri- e e on mu a ere erı onumuz e 1 k.ooperatm rblrl.i~AydınhattıUzo- caktı . Unutamayız ki lnoiltere ile 
ve edevahn nevi ve milctarlan, beygir ne icra edeceği tesir dahi nazan ltı"bara • • d k ı • ı • b l k ~j~ ~o~~~~,f~~~~~!r ~k dost1uğumuzun temeli AT ATOR~ 
kuvvetleri, değirmen, fabrika ve imalat- alınır. istihsal &.lat ve edevntmdan aabit a Y JÇlll e ÇO gen İŞ eti mIŞ U UOaCa mUstrihsilleriyle doğrudan doğruya iş tarafından atılmı~tır. EBEDi ŞEF'ın 
hanelerin i letilmesinde kullanılan aynı olmayanlar tahmin ıırıuıında hesaba katıl· yapmak v mUt knbiliy t osnına mlls- Sekizinci Edvardla mülakahnı takip: 
hudut içerisinde bulun n anlalann kezalik maz. İzmirln belli başlı kaznlariylc Aydın, Bir ay sonra da Aydın vUAy u şehir- tenit tışlnrda bulunm kt.ır. eden yıUar bu ?ostluğu mütemadi-
metıe murabbaı itı"barile aatht mesahnlan Fabrika değirmen ve ime.lAth nelerin Natllll ve Dcniz.li glbi iktısadl ve ticari ler arası telefonuna bağlanacak, sonra Malnm olduğu Ü%ere bu sen A~- yen sıklaştıran, ışleven yıllar olmuş-
ve bu analar üzerindeki tesisat. haricinde olarak elektrik cereyanı ıevki ehenuniyetl ha.iz şehir ve kasabalarınu- Nezilli ve Ödemiş bat.lan çılacaktır. ralyanın fu.~:koktest ~~ t°~nın tur. Söziine giiveni1en merd ve cen-

f O - Binanm gayri •aft iradının su- havai vagonların nakli için vücuda ae- zı otomntik telefonla şehirler anısı hat- y~ mrnluak ı· : d u ititbar •.1 gılkite- tilmen iki milletin ittifakı insanlı le 
reti tahmini. . . • . tına bağlamak üzere muhabere ve mil- ** renın me e e ımız en o uz mı yon - . • b. k ld ... k •• tirıl~lf v~ z~mıne esa lı auretto rabt ve naknle vektiletinin verdiği karann ilk lo Qztlm ve mühim ınlkdarda incir al- ıçın ır a:EVnç 

0 vUf(Ul'\8"Jt\Ln~f .. H. 
(Bina icarda veya ayrıca icar edilmit tesbıt edilnut olan madent nya siman neticeleri alınmıştır. ŞChlrler arası teleEonundan daha sa- mıw kuvvetle muhtemeldir. -fi ~ ' ~ V 

kamnlan mevcut ile tahminde nuan iti· anne sütunlar•• kulelere aynca irad taJı:. İzmir telefon müdUrlUğilnilrı nezareti Um bir şekilde lstifade edilebilmesi t.::in ,_,,,,*_ -'ftMıw 
bara alınmak üzere icar edilen her bir dir edilir. altında yapılan ciddl çalışmalar sonun• devre adedi arttınlacakbr. Devreler Kil' 8İR D!IJEHCf 
la.amm iradı gayri saf.al malumat kabilin- Binalarm içinde bulunan bit imal va- da başta Ödemiş olmak üzere Tire ve arttmlınca meselt İzmir merkezi ayni az bayramı ı1ıa _. 
den olarak ait olduğu sütunda ııöaterilir. sıtalan ayn ayn phıalann tasarrufu albn• B.ayındır kazalan ot~atik telefonla ~ zamanda lıtan~l ~ Ankara ile Uçer Bugün, y~ ve pazartesi gUnleri ~e- PARASINa rAMAcH 
B d 25 

• dd hk" da b ı f b .k . 
1 
.. th d..x.· hırler arası hattına iltihak eyle-t.Mt .... muhavere yapabılecclctir İzmir • lstan- malpaşanın kiraz bayramıdır. Bu mUna- ıAitDVhV• :R•t inanın ira ı incı ma e a amma u unan ıı n a, ıma a ane ve ..-5ır· . . . .. '':"'9""' bul l l · ~ l K t k lC da b' va. n l.IUU 

tevfikan tahmin edilmi!1 ise o halde kıy· menlerde sabit imal vasıtaları da ıöz Tılmıesıs.nt ikmal il~~.~ c~~i .1 Y~- 1 in te e.J~n de~~~ kuvvetlenmesi ~~At :.,"ema P3f: ;Jr C:~ti azas~ ır Marciın (Hususi) - Ôte<len Beri lı
~ " d b .. . P Ş ve tec%' uu a ..... 1.11tneıen yı new- ç . mey1.U1na gewrucce& t ' ltafi Sôn• 11 z t-''a)'ın u a · an yır Hffifüle fülcncilik yapmnkta olan seEen 

meti dahi irae olunur.) onun : . ulundurulmalc uzere heyetı ce vermiştir. ra Izmir, Avrupa merkezleriyle kotıUŞ- mlinasebetlyİe Kema1paşa kuİUbü tara- y~ında Halil afüııda bir aaam eVln<l8 
il - Verginin nisbeti. umumıyesıne irad takdir edildikten on· Dünden itibaren Tire, Ödemiş ve Ba- malnrına başlıyacaktır. Es sen lzmirin fından spor cğlencele:i tettip edilmiştir. lilU olarak buiunmuşttii'. C dln uze. 
Madde 21 - lngasz devam etmekte ra bundan binanın ve sabit vasıtaların YU:dır kazalan şehirler arası tel fonuna t1c:ui hayatı 1~n bu lı blr ihtty çtır. Pantıyıt komite:51 İtrtlır halkını panayıra tinde b lta ve bıcak yaralan görülırlU.Ş.. 

olan yeni binalar dahi tahrir eclilir ve in- hisseleri maliyet fiııtlan nisbetinde tefrik haglanarak ~ tlç kaza!. g~e~cre ~bulun nracılığı. ile l~ıirdeki btt dav t etmcktedm lUr. Cinayetin, dilencinin.Parasına Uıma-
gaabn hitam bulacağı tarih tahmin edile- edilerek mutasamflar. namına kayıd ve açılmışhr. Bır muhavere, uç dakıka 1çin tuccar Lon?,ra, Berlı~, Parıs, ;ı-ı:ambu:g, -·- tn işlcnclPi mlmnktadır. Suçluların 
rek tahrir varakasında gösterilir. tahrir olunur. yetmiş beş kuruştur. Bu kazalar latan- Belgrad, Bukr?ş, İA~ ve Vıyana ılc Öd m;~ ve Tireve tavallı ihliyan iŞkencc ile sıauratiklffi 

G 
.. düz _,_ 

1 
. h bul, Ankara, Bursa ve Balıkesirle de konuşabilecektir. zmır - Avrupa muha- . ~ i7 ve fp uclarını kayoe mek için e1lliscleri-

Madde 22 - Gayri safi iradlann tah· ece ~e gun mc:"tep en ve alta· görüşeceklerdir. vereleri sonbaharda açılaçaktır, . .°~vlc .6 mifYo~lafı id~rcsi pazar gU- tıl ltuJrliYa atühları iliilaşilmişb . zal:;ı :ı 
mini arasında binalardan her birinin ev· nderle byatrolar, denız hamamlıın. kır • nu Ödemışe ve Tıreye bır tren geilfiUSi 11 -'~-dır 

ib 
• .-x.ı , • µ .... ı .., t t' t ·şı· B . t' . . ak d r.an ı an nramcın.ı.u • 

vela üçüncü maddenin 1, 2, 3, 6, 7 nu- ve sahil gazinoları gı ı qr; ence ve tenez-~ er ıp e mı ır. u gezın ıye ıştır e e- -:~-.....:~ 
maralı fıkralarında yazılı istisnalardan İs· zübe mah.w binalar İltinıal veya inşa Bütün sabırsızlıkla bekliyenler .. Niba.J t Bti,ut filim müsa~ tam eökl i' puöt &i3bahı saa\ 7.110 ta Alsah- r R E N -
tifade edip etmediği komisyonlarca tet- tarzlan itıôan1e diğer binalar Üe kıyas bir lttilalda birlııcillil kua.narak en yUbek takdirleri caktan hareket !!-,,ece1!!:,rdir. •RABA YI EZDİ 
kik ve tcsbit edilir. Bu fıkralar mucibin- edilerp.iyeeciinden bunların gayri safi 1f. Balik sir (lluSusi) - Çebrilıiiill! 
ve •ergiden müstesna tutulan binalarla iradları, tahrir ı: daki, istimal ıekline B •• • • k v 1 KCIP~ıyaJıa ff allıeulhde bandırma arasında fetı öir tren katası 
derdesti İDf& bulunan binaların gayri aafi ve kiraya ven1diği takdiTdc temin ede- u y u a s Resim sergisi olmuştur. Bandırmadan şehrimize gel-
iradlan tahmin edilmez. bilecekleri icar bedellerine göre t hmin Kız öğretmen olctilu resim öğretmeni inekte olnn 1282 numaralı marşandiz 

Oçündl maddenin -4, ;, 6, 9, 10 •e edilir. (Celal Uze1) J{arşıyaka Halkcvinde kcn- treni yoluna aevam ederken, önüne oir 
11 numaralı fıkralarında yazılı olup ta Tahrir komi.yontan kendilerine ay- Jlnrikıllat phcsetiıiliı FltANSJZCA Versiy dl esetlerlttdetı bit resim SeiğİSi Tiicuda tilk arabası çıkmıştır. Marşandizle ara-

. ı 1 k •L-- · -•--1 • • • getirmiştir. anın karşüaşma ı o k"ndar Arii olmuştur 
tahrırden evve mO.tesna ı ııvıu; etme· rdmıt olan rnmıa&a ardaki bmalann ıra· BlJG'"- Th.""'TERDr.t"V """',.. .awEN Sbr_..,,.. 110 t ı: .o-.ct•l- .._, ti ba d klnist" aıM • 

1 
• . aI 

1 
. 

5 
• • __ ,3d d kd' • d L~ , __ 

1 
d~'-j) un wu:.ı.. a:.L"I ı.ıwn.n ~- et e eo.ı KJ e ara cı ne e rna çarınşm oa 

mı§ o an •e ıstisn yet en ıncı mau e ının ta ırın e, D'll mıntA.ıta arın anı .rnek if. A , btiitıbW. zmir, Er- mnni olamamıştıi. G8I'J>ışmada ilö bey-
muc:ibince beyanname vermeğe mütevak-1 bulWlduğu cüztitatnın tahrlTine boşlan• Elh • d ı:utufri, Editnc rrulnzaralarınt e daha ğir ve araba paramparça olmuş, arabacı 
kıf bulanan binalann iTadlan tahmin edi- dığı sene rayicini naurı dikkate almak a m ra S l nema Sın a bir çôk f>Oi1te ve natUr mortlan ihtiva aa muhtelif xerlerinden ağır surette yn-
lir. · declirlcr. · • • · 



20 Mayıs cumartesi 939 YEHJASIR SARIPEJ 
E2 

Istanb 
Fener a oençli"' in co şe-

• s e 
İ tanbul, 19 (Hususi) - 19 mayıs 

gençlik bayramı şehrimizde büyük bir 
intizam ve coşkunluk içinde tcsit edildi. 
Spor şenlikleri için bu sene Kadıköyün
de Fcncrbahçc stadyumu tahsis edil
mişti. Sabahın çok erken santinde köp
rüden kalkan vapurlar Kadıköyüne ta
şdıklan kız erkek gençler ve sporcular
la dolmuştu. 

Sabah saat dokuzda Üniversite, uçak 
talebeleri, diğer okul talebeleri ve spor 
kulüpleri U.zalnrı kendilerine tahsis edi
len yerde mevki alınış bulunuyorlardı. 

Bunlar, önlerinde bando muzika ol
duğu halde munt.nzam bir yürüyüşle 
Fencrbahçe stadyumuna geldiler ,.c 
krokide gösterilen yerlerini aldılar. 

Saat 9.30 da başta vali LUtfil Kırdar, 
İstanbul kom~tanı, Üniversite rektörü, 
Maarif müdi.irü, Parti ve Halkevleri na
mına Kadıköy Halkcvi başkanı, İstanbul 
b01gesi beden terbiyesi direktörü, me
rasimi idareye memur okul direktörleri 
grup halinde tılebeyi teftiş ettiler. 

a ı 

Vali ve komutan, kendilerine tahsis 
edilen mevkii aldıktan sonra Ebedi Şef 
:Atatürkün hatırasına hUrmeten Fener
bahçe st.ndındald Atatürk büstüne çe
lenkler kondu .. Bütün talebe ve sporcu
lar hep bir ağızdan İstiklal marşını söy
lediler. Etrnfmı yedi erkek, yedi kız iz
cinin sardığı bayrak direğine merasimle 
Ti.irk bayrağı çekildi. 

19 Mayısta havacılarımız 

rında birincilık alan kız ve erkek okul- kip erkek talebenin jimnastiği başladı .. 
Iarına mükafatlarını dağıttılar. Gençlerimiz, erkek öğretmen oh"Ulu be-
GEÇİT RESMİ den ögrctm ni B. Ferhadın idaresinde 
Bundan sonra geçit resmine başlandı. çok murttazam, çok seri ve beraber ha
Önde askeri bando geliyordu. Onu ta- reketlerlc ve göz alıcı bir ahenk içinde 

kiben de ellerinde Türk bayrakları ve idman hareketlerini yaparlarken pek 
VALİ LÜTFÜ KJRDARIN NUTKU okul flfunaları ile sporcu tnlebc gc1i- çok alkışlandılar. Fener stadında yapı
Bunu müteakip vali B. Lütfü Kırdar yordu. lan idman bayramına spor kulüpleri de 

ayağa kalktı. 19 mayısın yüksek mana- Ünh-crsit yi temsil eôen gençler kol- iştirak ctıni ler ve bunlar da sahada 
sıııı izah eden güzel ve heyecanlı bir hi- suz atlet fanilası, beyaz uzun pantalon, muhtelif spor mtisabakaları yapmışlar-
tabed7 bulundu. ..v beyaz lastik ayakkabı geymişlerdi .. Lise, dır. 
Valıden sonra İstanbul kız ogretmen orta okul ve sanat okulu talebeleri m~ıa- Ö leye kadar süren idman şenlikle-

okulundan bayan Fikriye Altay ve spor rif vekaletinin tesbit ettiği kıyafette idi- rinde bulunmak üzere İstanbuldan gc-
~lüpleri namına Süleymaniye spor ku- Icr.. ]enler için hususi vapurlar hareket ctti-
lub~~~1,1 ~· Tank Özereng~ d~ 19 ma- JİMNASTİK HAREKETLERİ rilmiş ve Fener stadı hıncahınç dol-
yıs gun~Un tnriht ehemmıyetıni.' Be- Çok mükemmel bir intizam içinde ya- m~~tu. 
den terbıyesl ve spo~n n;ülletl~n be- pılan ve çok alkışlanan geçit ı·esmindcn Oğleden sonra Halkevleri spor alan1n
<len ve karakter kabı1ıye~ inkı~f et- sonra her okul stadın ortasındaki saha- nnda jimnastik ve spor ş~nlikleri ya
tirmek hususun~?1;1 r?Ucnni tebaruz et- da yerini aldı ve jimnastik hareketleri- pıld1 .. Akşam da şehrimizdeki bütün 
tiren nutuklar soy etliler. ne başlnndı. Halkevi salonlarında müsamereler ve 

SPOR MOSABAKALARI İlkönce kız talebenin idman hareket- eğlenceler tertip edildi.. 
Nutuklardan sonra İstanbul okulları leri yapıldı. Bu hareketleri kız öğret- Bu sene 19 mayısı İstanbult manasın

ıpor bölgeleri başkanları ve vali tara- men okulu beden öğretmeni bayan daki ihtişain kadar haşmetli ve canlı bir 
fmdan okullar arası spor müsabakala- Mesadet idare etti. Kız talebeyi mütea- şekilde kutladı .. 

Kudüste nümayişler 
Yahudilerden yüz varalı var 

Mısır askerleri bir merasimde 
K udüs 19 (A.A) - Dünkü nümayiş- diseler çıkmış~ır. Fakat bu d~klaras:~ 

ler esnasında yaralanan yahudiler ade- nu protesto eden yalnız yahudiler degıl
dinin YÜZ olduğu tahmin edilmektedir. dir. Arap komitesi de beyaz kitapta çi
On Ingiliz polis memuru da yaralanmış- zilen siyaseti kabul etmediğini bildirmiş
tır. tir. Diğer taraftan, Mısır hükümeti, bu 

Saat 22 de intizam teessüs etmiş bu- şerait dahilinde beyaz kitap ta gösterilen 
lunuyordu. Kudüsteki yahudi mahalle- siyasetin kabulünü Filistin araplanna 
sinin merkezi ciddi hasarata mfuıi olmalt tavsiye edemiyeceğini Lonciraya bild~
Jçin barikadlar vücuda getirmek mec - miş, Suudi Arabistan da buna benzer hır 
buriyetinde kalmışlardır. hattı hareket ittihaz etmiştir. 

raris 19 (Ö.R) - Jngilterenin Mısır- Londra 19 (ö .R) - Filistinde, Ingiliz 

Milli Şef 
in önü 

----tr·---
EfJedi Şef Atatürlıü11 
mezarına tazimle 
~eıenıı fıo)Jdu 

- tr-
Ankara, 19 (A.A) - Reisicümhur İs

met İnönil ve bayan İnönil 19 mayıs 
stadyumundaki merasimi müteakip B. 
M. Meclisi reisi Abdülhalik Renda ile 
beraber Atati.irkün Etnoğrafya müze
sindeki muvakkat medfenine gitmişler 
sevgili ve ebedi şefin mezarına t:lzimle 
buket koymuşlardır. 

Bu ziyarette RiyaseticUmhurun bü
tün erk5nı, Dahiliye vekili, Ankara va
lisi ve kumandanları reisicümhurun ma
iyetinde bulunmuşlardır. 
Rahatsız bulunan başvekil namına da 

Atatilrkün mezanna bir çelenk kon
muştur. 

Hitler 
--tr

lsviçre hududunu da 
teftiş ediyor 
Karlsruhe, 19 (Ö.R) - Führer bu 

sabah Kehl ile İsviçre hududu arasında
ki hudut müstahkem mıntakasında tef
tişlerine devam etmiştir. 

da takip edeceği ve tatbik mevkiine ko- beyaz kitabının neşrini takip eden çal
yacağı siyaset hakkındaki beyaz kitabın kantıdan sonra sükunet geri gelmiştir. HAdiseler esnasında mühim hasarlar ol
neşri Filistinde yahudilerin memnuni _ Kudüste yahudiler tarafından yapılan duğu kaydediliyor. 
yetsizliğiyle karşılanmış ve bir çok hfi- niimayişlere 30000 kişi iştirAk etmiştir. Yahudi cemaatinin dairelerinde h ü -

• ••••••••••••M••••••-• • kümetin emriyle araştırmalar yapılmış-ı• ' tır. Yahudiler, protestolarından sonra 
Bugünden itibaren biri kahkaha, diğeri büyük Şark filmi bu sabah yeniden işe başlamışlar ve ma-

Kültürpark • 
sınemasında 

lıd BÜYÜK VE EŞSİZ FRANSIZ ŞAHESERİ 

S H A BEKÇiLERi 
S. O. S . SAHRA 

JEAN PİERit AUMANT - CIIAHLES VANEL 
Heyecan, aşk, ihtiras dolu biiylik Şark Filmi 

SA HTE KONT 
BARNAB 

En IJüyüfı Fransız fıorniği FERNANDEL 
Sizi katılıncaya, gözlerinizden yaş gctirtinceye kadar güldürecek, 
müzik ve göz kamnştıncı r evüler d '>lu kahkaha filmi.. 
SEANSI.AR : BARNAB 3.4.0 - 7.10 •. SAHRA 5.20 - 9.00 DA 

Cumartesi \ 'e PAZAR SAAT 1.30 DA BAŞLAR 

dans, 

ğazalarını açmışlardır. Şehirde şimdi sü
kCınet hüküm sürüyor. 

GENE iKİ FİLİM HİRDEN 
2t 5.15 ve 9 Seanslarında 

ZEHİRLİ SEVDA. 
(LES LOUPS ENTRE EUX~ 
2.15, 3..15 ve 7.30 scans1armd::-

Madam Dü Barry 
(Gİ'ITA ALPAK) 

l\IETRO J URNAL No. 17 

FİATLER: Localar: 150 
ve 100, hu usi : 30, Balkon : 2· 

Salon: 20, Talebe salon 10 krş. 

anisada 19Mayısbayramı 
Büyük bir intizam ve ihtişam içinde 
yapıldı ehir baştan başa donandı 

Manisa, 19 (Hususi) - 19 mayıs bay
ramı burada geçen senelere nisbeten 
daha muhteşem bir şekilde kutlandı. 
Dalın ahın erken saatinde şehirde 
!cvl al e günl e mahsus bir kalabalık 
göze çarpı~•ordu. Bütün şehir, kurum-
lar, rc:;ıni ve hususi mü eseler bay
raldart çiçekler, yeşillik ve vecizelerle 
süslenmişti. Gençlik bayramı merasimi 
bu şerefli günün adını taşıyan 19 mayıs • 
stadında ynptldı. Enstitü ve orta oJ...-ul 
taleb l ıi, spor kulüpleri, avcılar, bini
ciler •D w b J » marşını hep bir a !ızdan 
söyliycr t çocul~ bahçe ine geldiler ,.e 
Ebedi f Atatürkün yüksek ve aziz 
hatırn a lıürm t n •Biı h e çelenkler 
koydu . 

S nt 8 de bütün gendi!; stadyumda 
toplanmış bulunuyordu. Sekiz buçuk
ta b sta vali B. Refik olduğu halde tüm 
komutanı, manrif müdürü Halkevi bac;
kanı, belediye reisi stadyuma geldiler ve 
talebeyi teftiş ettiler. Askeri bandonun 

t d d .M'anisada yapılan 19 !ıfayıs bayramı intıbalarında ı çaldığı stikIUI marşı ile sta yum irc-
ğine şerefli bayrağımız çekildi. dı.. . . 'sergi de çevrede çok bı.i.yük bir ilgi 

Valiı tz. bu mutlu ve kutlu güne ait .~at 11 d? sta~~'Umdaki b~yram bıt~ uyandırmı tır. Bütlin Manisalılar akın 
güzel bir hitnbede bulundu. Valimizin mı ti. Gençlık, yınc hep bır ağızdan akm sergıleri gezmektedirler. 
h'Uıb · · orta okul beden terbiye öğ- •D::ı' başını duman almış .. • marşı ile Çıçck s rgismde teşhir edilen çiçekler 
r~tm=n~~ayan Meliha füzalın, bu ünün şehir içinde dol~ştılar. bes kişilik bir hakem heyeti tarafından 
tarihi ehemmiyetini ve gençlik için bil- CİÇEK SERGiSİ incelenmi , birincilıgi ba~ an Sabihanın 
yük el erini b lirtcn çok güzel, çok he- Saat lG dn Halkevinin h8?.1rladığı kırmızı atlas çiçegi, ikinci ve üçüncülil-
yccanlı bir nutku takip etti. Bir sporcu (Çiç 1.) ve (Sofra taıu.imi) ser ileri iki ğü Mkim bay İsmail Hakkının k~ kon-
gen" te SPorun faydnlarından b::ıh etti. binden fazb yurddnşın iştirakiyl e maz \:e Arclea çiçekleri, dördüncülüğü 

bayan Adviyenin su zambağı çiçeği, be-
incill w i Refık çavu un Betoniyc çiçeği 
kazanmıştır. H. kem hc:yeti O)nca bay 
Sadıkın ve b y Mu taI nın çiçeklerine 
de birer büyül.. ak ı verılmesini k r r
la tırmıştır. 

rALICEVİ KUPA ... tAÇLARI 
Sant 17 de stadyumda büyi.ık bayr m 

münasebeti le Halke\i tarafından tertip 
cdıl n ku n maçlarının domi finali ya
pılmı tır. Bum çlann neticesi pazar gü
nü taayyun ed cek ve kazanan kulub 
kup::ı töre veril ektir. 

Gl:CE ŞENLi .LERİ 
Akşam büyük bayrmn Manisada çok 

parlak tezahür t içinde kutlanmıştır .. 
Beş binden fa in yurddaş Halkevi çam
lıgıncla toplnnmıs ve evin bu mesut gece 
için hazırladıwı genış programı takip et
miştir. 

Saat yirmıde yirmi kişilik koro heye
ti radyoda (Dağ başı) ve (Gençlik an
dı) mar larını söylemis ve Halkevi baş
knnı Azmi Önakın t rafından radyoda 
(l 9 mayıs ve gençlik) konosunda bir 

ylev '\'Crilmı tir. S l vı müteakip Ar 
sube i kilçiık mandolın orkestrası zen
gin programlı bir konser vermişlerdir .. 

. . . Saat 21.30 da Hnlkcv:i gösterit şube i 
Manısada yapılan 19 Mayıs bayramı tntıbalanndan tarafından (Şeriatccsi) adlı piyesi tcm-

Nutukları müteakip gençliğin geçit j törenle açılmı.ştır. . sıl edi~tir. 
resmi başladı .. Binicilerin ve spor kulilp-1 Halltc\i başkanı Azmi Öruıkın, scrgi- ı Halkevi çamlıgı gecenin geç saatleri
lcrinin de iştirak ettikleri bu geçit rcs- lcrin hnzırlnnmasındaki gayeleri belir- ne kadar büyük bir halk kalabalığı için
mi çok muntazam idi. Kız ve erkek ta- ten kısa ve veciz bir söylev vermi§lcr, 'de dolmuş taşmıştır. Gece şehirde ayrı
Jcbenin nyr1 nyrı yaptıkları idman hn-

1 
mütenkibcn ilbayımız bay Refik No- en muazzam fener alayları yapılmış ''e 

rekcllcri çok bertcnildi ve çok alkış1nn- yan kurdelfıyı kesmişlerdir. Her iki ş bir baştan başa tenvir edilmıştir. 

-----tr·---
Ha ri ciy e nazı ı 

-J:J..-
Yugoslav hariciye 

nazırı ile görüşmek 
için Belgrada gidiy or 

-----tr---
B ü kreş 19 (Ö.R) - Hariciye nazırı 

B. Gafenko yaı·ın sabah Tunadan vapur
la Yugoslavya hududuna giderek Yu -
goslavya hariciye nazırı B. Markoviçle 
görüşecektir. Hususi mahiyette olan bu 
temas beynclmilel vaziyet hakkında, bil
hassa B. Markoviçin Roma ve Berlin 
ziyaretlerini müteakip bunda hasıl olan 
değişiklikler ilzerinde görüşmek imkfuıı
nı verecektir, 

Belgrad 19 (ö.R) - Salahiyetli mah
filler BB. Markoviç ve Gafenko arasın
da yakın bir millakat imkanını ne tek
zip, ne de teyid etmiyorlar. Eğer bu mü
Jfil<at vukubulursa gayesi, B. Gafenko
nun Belgraddan son geçtiği tarihtenberi, 
Prens Polün Rôına Liyareti ve Ingiliz
Türk anlaşması dolayısiyle vaziyette ha
sıl olan değişiklileri tetkik etmek ola -
caktır. Yugoslavya - Macar ve Roman
ya - Macar münasebetlerinin birbirine 
tamamen rnüvazi olarak muhafazası ve 
Türkiye - Ingiltcrc ittifakının Balkan 
paktı üzerindeki tesirleri müzakere edi
lecektir. Bu anlasma haber verildiği va
kıt Belgradda yer bulmuş olan endişe 
hissi zail olmakt.ndır. Yugoslav hükü -
met mahfilleri şimdi şuna kanidirler ki: 
Tilrkiyenin son giriştiği taahhütler Bal
kan antantı içindeki taahhütlerini asla 
müteessir edc~ck mahiyette değildir. Zi
ra Türkiy - lngiltcre paktındaki taah
hütlerde, Balkan paktı taahhütleri gibi 
münhasıran tednf ı.i.i mahiyettedir. 

Ağrıda yaz 
Agrı - Ağrı bir kaç gündür güneşin, 

ılık şuama kavuşmuş bulunuyor. Hava
ların bir dereceye kadar ısınması üze
rine yollar açılmış ve Devlet otobüsleıt 

stanbul 
bisikle 

- Edirne 
yarışı 

Edirne 19 (Hu usi) - Bisiklet federasyonu tarafından t rtip edil n l -
tan bul - Edirne, Edirne • Istanbul ar sındaki 500 kilom trelik ) anş buglln 
bn lamıştır. 

lstanbul - Edirne arasındaki yarışta B. Lrunbo birinci, Esk ehirden Osman 
ikinci, Mihal üçüncil, Iz.mirden Bayram dördüncii gelmişlerdir. 

Yarışların sonu yarın (bugün) Istanbuldn bitecek ve galibine federasyonca 
bir kupa verilecektir, 

Uzun atlama rekoru 
Istanbul 19 (Telefonla) - Bugünkti atletizm müsabakalannda lzmirlı 

Hüseyin Şükrüye nid olan 6,88 metrelik uzun atlama rekoru genç atletlerden 
Muzaffer tarafından 7,10 metre ile kırılmış .. Bu alınan derece Balkan re -
korundan bir santim geridedir. 

Madridde zafer geçidi yapıldı 
Paris 19 (Ö.R) - Madrid zafer geçidi bugün yapılmaktadır. Bu geçide bu

tün siW.hlara mensup 250 bin mulıaıip iştirak ediyor. Bunların arasında Ital
yan ve Alınan lejyonları ela vardır. 

Kordiplomatik eksiksiz olaralt geçidi takip cdi~ or. Fransız sefiri Mareşal 
Pcten büyük üniformasiyle elçiler arasında göze çarpmaktadır. Ispanyol bas
kumandanı general Franko, iki tarafında iki kızı oldugu halde önünden ge
çen kıtaları selumlamaktadır . 

ilk olarak, başında zabitlcriyle, Guada Lamına fırkası geçmi tir. Saat 
11-15 te her silühn mensup kıtalar geçiyorlardı. Bir aralık gok yüzundcn ç • 
kilmiş olan tayyareler tekrar mükemmel bir nizam içinde gözüJ...-rnı.işler ve 
saat 11,20 de geçidin üzerinden uçmuşlardır. 

Snnt 11,25 te muhtelif mütelıassıslara ait kıtalar ve hunim ın arasmdn Mad
rid cephesinde temayüz etmiş olan birinci muhaber bölügli geçmiştir. Bu
nu levazım ve sıhhiye servisleri takip etmiştir. Geçid resmi devam ediyor. 
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ÇeYlren : BClfinl Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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YAZAN ı Dr. G. A. 

-~- ---tr-
·MtaAç KATIRCIOOLU Plfelıb ıcapuı ısmaıı efendinin""""""" 

ANLAT AN: Ecva K. K. Aldat 
Mantık, doğruyu ~ ayırmanm - 1· -

ilmidir, di7e tarif ediline de tloiru w 
pnhşı açıkta tarif etmmia bakim yok- K ek (A •) f de Kanmz.llk moda butahk olduiu za-
tur. Biz sübjektif bir içle objektif bit omı ptı e en 1 manlarda çok yemek.le damarlardaki ka· 
dışı anlamaya ve ona Mldm olmaya ~ ma artacaia ...W., onun için U- lm-
iqıyonlL Ba dhyada Wki her PJT, lara yailıca lddhutı ile yailaca kebap-
bütün tmatlariyle PD yana plebilir. lard.. takabe. yedirmeie çabpriardL 
Fakat sübjektif ne olt;ektifin •un- Oyuna ilk çılıacafı gün ben bu haltı Bununla benber çok F-• Yi7en bn-

KenclWnm büyülü bir erkek kar- c:lillate almak lazımdır .. Siz bir ec- birlefllleleri müınldin delildir. S61tjek- -' J• f stZ ktzlana - kebap Uzerine tarap da 
cle..:-...1-. L--L- L:- Jc 0 

• bDJ eb• • • 5• • -L k )--L'- tif kendi heves ve temayüllerinin emir- eaemem • e aıye aoyunma Q 
,.._. uapa ·~ _PDM" o yan n ısınız... 1Z1D ~ ço zor ~ lerini dinler 0... .. 4loira içmif olalar - lranmlddua eok söriil-

bu m Wmç,anm oldukça .. a famil- görebileceğiniz bir it. benim için ya- bunlardır ~bş78:1'~ !i:,..ı.... b'lfladı ve o yana ~ılımadı mezdi. 
yalamwLm birine IDW1IP bulunmak- pılmuı gayet kolay bir eğlence t~ dır. Ba Ht"barla sübjektire göre hak ft T S.- .....- pek b.iltir. Çok yemek 

~ar ... 8a ~z-.:m ~n.~~~~ kilb::_~bir··: 'Vızahe bunu ya~k,için_~~ -v.aze ;endi ~:;mı:ı :.,~.!. e.ı.::: Bir müdet 80llnl kampanyamıza b- brpmıdaki b6J6 locana penle1eri dai- imam ti;cıw .. atw, fakat damadardüi 
811ftllllll ta,.... J'I •- l"IUIUllllQ u7 ua. mete gırece vaıut sı • unun ıçm s r>-U& .. .. --L La.:.. cLı!L d iJ~..__L L--•· d-----ı.- n_ ı =•· h .... kamn miktamu. yani mi.an bmm kllre-
ailetılle ele uzaktan bir alrrabaLiı ha- kaybedecek ..ı.-::.:ı:- Burada ben· mevlnnn bir inde ve o iradmin eaed ragozcu UR:WUar ~ .--uo e - ma &aa-u unuuu. ua oca ..-. • • 
• _. .. .. • • ~ ~&&U.lı... un olan nuahayyel hir faziletten ı.meM etmifti. Perde anlannda ince aaz tabm mah'U'tu. Bir de ma ma lr•napeler ftl cilderm •,._ı arttırmaz. lmaa hiiabü-
ız balaaayonar ... Büyük kardqi bz miaa6rim bulunuyorsunuz... Her 1m1ştir oi.Jeımle plia mesele tleii- çalıyonla. Aranik ile Ap.YDinin kanto- koltuklar nrdı. s.lane çok biipiktii. Top tün aç bLLia vakit bile lwaan miktara 
brdetlni ta~mile ~fiye edecek bir hangi b~ ~ için .. olursa ols~?: ~ ~.. . ce lan da çok tutulmUftU. O,.le oldu ld biz anha1an bile aalmepe ptirilirdi. Gazino. azalmaz.. ö,.le olmakla beraber, ba
clerecede ~ deiil_. ... ~ ~t, ~uru- ~ bınne muracaat ettı~nız tak- Objektifin, bizce bil~ varbimuzm Gedikpqa •troeanaa yanm bdroeile da tiyatro hatlamazdan eTTel Ye perde aszlann az pmmi de llm plmez. Ne 
m_:nma bir m•eeedesi='ıgme ~~ dird~, bu hal bana karp bır hakaret özü v_e teme~l olan, şahsiyet pbi aldatıa oynadağı OJ"UDlara ıebhet bile etmaie aralannda ince m çalanla. T~ çok. ne de az. aaatıedil ~ Zatea 
~llP ~yaralr kız kardqi lÇID tetkil eder ... Bu noktayı da aynca ~~~bir ~fh~dan haberdar de- bafladak. miidür& Cillfl Apbda. Ba ec1- ..ı hnwzltkl• l>idikte eok defa mide za,,f 
ldlçlk bir cihnda bazarLumt bulu- gözönünde tutmak lazımdır... gıldir •• Bunan ~ki onma heves'" Güll- Asob b çek edi. ismi Asob VartOTipndır. F~ olduiundan giinde bir kaç defa azar 
nu:ror ... F ... 1 - tahnahnı pek o Bu aözleri eöylerlten bir müfir ol- temal • ~ obnayıpObı..~ ~~~e.~~- 8 • '!__L_ :.ı .. em da reı·· -ri idi." Bir araLlı: u:-..-1.-_ da azar yemek daha doiru olur. kadar ~ L"'--=---- .. - bi- d - ih _ _ı_ h~I-•- _L__ en y11n11r. ;r>&&n u ... ,,.... ır muuı• 1Ze nauer S cınu. l90 19'11--.;J'-

• ., ........ 7.u.uua -. sun~ ~~~ su c:ucn ~. VBJr>ur v~- vaatla 1tir kanun ve tema,iillerin çizdik- - Perdeli oyundan TUgeÇİnİz Ye burada bir mGdclet rejiaödük papta. Bil- Kar.dara hol bol piaola Y• kebap 
~e kız brdeşı çok vahmı hır hata zıyetmı tekrar t~kınmışh... O dakı- leri hudat ~ ~östentDderi )'oldan tekrar orta o:JUDaaa dönünüz. ı.tanbalda ahara bu tiyatro Ahdiilb•mit tuafmdaa yedirmeain bir .behi de et pmıelde
~ror ... Ve bu hareket, erkek Jau:d~ hda aklım~_geldı .. Bu son haha~- pder. Ona ıöre doira bu yoldur, yanhş Türkçe tiyatro oynamak ballı benim kapatıldı. Ve yıktınldı. Cüllii AP da riain kana liizmnla olan çeliii temin ecl.
flDlll, onu bayata hazırlamak ıçm hnda tam dort defa ak~ yemegıne ase hu yoldan ıaJTl yollardır. Bu be- h 1..ı_ __ dır V . .ı• ed .,,_,_ ld Y-L-- _.r __ .ı. _.ı_ ile ceii fikri idi. Vaba kana çelik lüzamlu-
~:x.: b ı __ _ı__ ~-.l-lr" ı_LL __ B .~-:L d di L._ ... __ -Lı..a...:ı - hak azif adı auunı . az ~iZ aaYll e- m-aman o a. _ .. ., en:DU1o .. .rn 
.._,._.~. U llUIQal' .reon arwuara ü,. ~ ereye "vet edilmiş ve bu- 1UJ1MU1D -,ıçao.a e gore ve v e · ~= .:....tromn ilılah dur ama çelikli yemeklerde luuadaki kır-
L-- ile '--- bir k bele . . larak lele ka. im - geçen çen;evenin riyad ve fiziki nis- nm.. araya .-uı ve saray ....,_ a • 
wp ~ ay&m mu a nun neticesı o ~~e _ . aga betlerin bağlı bbaakla tahakkuk et- Güllü Asobmı bu haberine pek tabii etti.. mm kürecic:lerin •.Jm çoia1amu. On-
tetki ediyor •• :. • mecbur olmu?tum.: Çunku §ırket ~ miş ~urlar. Buaan içiMir ki ob- bılak amnacLk. Kmkoca bir tehirde ti- lan çoiUt.ıcalt aaellİc; İIİDİ ~i söriir de ki-

Ba nankörlük~~ tamamıle purlaı:ı gece ışleı_nıyordu.. B~ dort jektif daima mllspet bir kavwtiııa ve • yatro oynamak ballı .....ı olur da bir * reciklerla ~ --.. 0 Taldt riculta 
halda olarak pek ziyade hiddetlenen geceyı yabancı bır yatakta geçırmek kuvvetin ortaya ~ n,..pet ese- d bir tek kam erilmit . . • • . . çelik bblw ite yanar. Baadan dola-
büyilk bnlefin, bir daha adını ağzı- beni fena halde sinirlendirmişti. Bu- rin tahakkuk eCmeleri için prenaifleri- • 1 :eli. panyaya v Komik Hamdi ~ ~ kam- yı. yalnız çelikli ,.emeldede kan çoial-
na almamak brarile kız kardefini nun için, Boğazda kiralık bir yer te- nin zerresini bile feda etmemiştir •• Hal-

0 
aH lb k" b h kik t. . 0 b"'-" t panyada olduiuna .,y1erniftim mamakla beraber, ,.-x...'dilı vakit çelik 

-~-- 1___ r;:. ad f L...Ll _,.L~:ına L-..:.. inı• · · ~ a u ı u a a nnlf. wı.ume - Hamd. L • • ı· k k kaktı • ..-. evuaı 1WTI1yor ... L1§er o ur a fC - min etmek istemia ve bazı tesebbüa- _..... wu,.... ....... -==•• ..,... . . . . a. ço11; sınır 1 ve ço or · h bul ak - ~ ek bn-
L_... L ___ ... h. l . d l b. - ~ l6p olavennesiJ'le Wn1m bire ........ ten bu lflD ımtiyazını cbaherat:t almıt Maela korkulu bir rüya ııördüm di- azar uam uere yem 
w ve mel'DIUllel; ıs en o u ır ler yapmlfhm. Bunu Mehmet pqaya '=hLn ..._ -=ıı.: __ &a- .n.L • • y -•d· Bizi• •L--. • ,!_ ııece azlara iyi setir. 
L-L -k k ruhi b. kad 1 Be · k ı· d'kkatle d0 

_.._ - va ~ --~-· ~ UDlf... anımıza•~ L ana IÇlll e1111- .. kabil delil liFatroF• çalrmezdı 
......,. taflyan yu .e u ır . ın an attmı.. nı eı;na ı ı ın- jektif tabiat, .m.jektif ille ilı•Mwr· BG- deki cimtiyazı> g&terdi. Biz yine aldmt "' ogun .. • • • Ancak. -.... • cıolt çelik nna P-
ona yardım etmese, bu kabahatlı kız ledikten sonra: yak Wr -ım,ede çdq pbıHe.... tnıedik. B _ • hükümete 6_ Orta oyunu oynadıgunız ..;an Hamdi sah- da et dıeiilclir. Kara tarpla. 1mp11nalrt-
çok fena bir vaziyete düımüt olur- - Bari, zevkinize uygun bir yer tabiatin fimtl.iye ....._ lüç bir ıwıeaslW- e . a~un uzenne lra td m neye kavukla delil. kocaman n kahpaz nohutta. yumurta ııanmtela. pll'Mada bile 
du. .. itte Ledi F alkland ona acıyarak, bulabildiniz mi. diye eordu). ni inlir etmediii lııaWe, um Mr prar- ~-:;t etti. ~tromazun pa muou bir feııle ~nb Te halkı katıla katıla daha zü-ade çelik bulunur. y emitlerden 
yanlarına almınaaı için kocasına kar- - He .. bulamadı Y . k.- - la 61jn11ııekte elaa ;. = m ilk ba- ilıt ~ .• - .. • • • • gijldürürdii. FU&t onun ak .ak tekerrür d __ ,_elma i1a kirazda. .--likte van:Lr. 

__ _1 _ _1_ • nuz m... enı oy ..a ...._ ' • lal L-L.9.- eeme- Hülcümet GüDu Agobun elindeki ımti- ed b h .. ıa·"· . · · · L___ e en,,.... ,,_ 
fi w-.-w bulunuyor... Ve evıne elen Bü---:.L ..1-e kadar bütün kira- ua -: 111' • S _. . en u ev amı. aınır llP lftmızı .__.. Orama içia bemz:l.P kaqa ,..Jmz et yahut 
L-L-• edi B . ·ı:;:._ __ 1 __ L!t ,.ua. .....,,..,. ili, aı. sıllr! Birili Wılia etme•• .... yan tetkik etti. rd cı...L-- -L--..1..J:.. --=-•-komik-
~ yor... u ıyıug .. m~ lık evleri do1aftmı. Yalnız küçük bir lıyor, iteld iıWia .. ..........,_. Bu imtiyaznamede bir madde nrdw. ~ a. ~e .,,...._.... guuıcı1 eebızeden ziJ'ade et yemek linm deiil· 
~ IÖ~. tarafa ne ya~ beyenır köflrü, gözüm biraz tuttu.. Diğer iki -tik 1raıf!• lıaJ"IS : Kreel1r lstanbulda Türkçe piyea temsili hakkı az blıyoniak. .. . d dir. Her vakit yenı1en yemekler berb.e 
•iniz) .. lyilije ~ ~em!ikle mub- gördüklerimi o kadar fena buldum ki 8!'kinlan ciN hanılııeti lww:lıQa fiıdk Güllü Agoba bir tartla verilmifti. Biri Şehzadebap ca~Mm ~~ ~: Yetitecek kedar ~ setirider. 
bele etmekte haç çekinmiyor ... Kur- bunlardan birinde otunınam daimt lı.:iy-1ara 4IQ '+ Ba taWatha 1 b 1 fmd b. . D--.la-d racıLk yapan Abdi efen m Etin ~ da ka....zJar için mühim 

bir takım • 1 . ede- • INtiı l plma u..ı. il &= il stan a tara a. m .Lft:7"1r'un a ..e rd ()yuna k meraklı idi Abdi 
naca proJe er tertip. ·-· bir can ..Jrınmma dii9u' olacaiım- :"v..:31. -L:r.....•- ~ ~_,, biri de Osküdarda olmak üzere üç bUyilk .,.ef dL .• "•-"' -~-- L- M:._... __ .ı• bir maıı:ledir. Kanmlardan budan .Pi-rek bir 91imb olarak kabul edıldıgı d L __ L M" • h deri uu-.. .a.....- ___, ıonı --~· en IY1.,..... _.......ve 11;0T -m d -ımez1.enedebir--X..--..,.& . •. . an ~uyorum... Ufır azre .. 1uıar1ıyan pd9vAIDjik kQ • 1 üyam tiyatro binası inşa ettirecek, ,ehrin eğlen- __ 1 deftm ederken - .. an zarar • 0 ..-.-,_-

bu fmfe Ledı Falklandın mevkiını O berbad Avrupa usulü mimari Ru- t lr B : LL- .....-".:_ .._• -L- ih. b- 1 . li ecek orumanna goıur ve ta- lı yemek Mk11Mr y.ı.uz 9iitle ~ 
1r .L. '----- • V d L_ı m _._ a - ıııııar - ..--.. ce tiyacuu oy ece temin ey y Te ıurdun · 
;apmar war verıyor... e erıuu meli yaka11m baştan bap kirletmif.. fMiıriiadea fnll)on '- .._,mia Wıll- bu tiyatrolarda daimi temailler 't'el'eCek- • .. - çoeakl- binız ~ mit b.-
ıcrasma baslıyor... - Evet .. Fakat Anadolu yaka- ...... sidir. Bid tip.._ .. ild -- ti. Hall>ulci ~ Gedik . tr Hemen hemen oynadıgnnız bütün o- ant.P l'atldma1antw aweleıiniR kal'lllft-

Ledi F alklandın rakibesi hakkında sında).. tlim WrWrine bra ••pn n eWaklan ° rd ~ Be,.oilpefad taya ~ yunlan ezbere hiliröw. Oyundan .onra dan birlikte getirdikteri çelik ihtiyatmın 
duyduklanm itte bunlardan ibarettir. Bu sual beni hayrete düşürdü llaWe imim onlarm ._. lkİsİM .. 1lo- ;n~ ~~·~ . u. eb. un a '"' ne komiklerin taklidlerini muvaffakıyetle tükenmesind• -... emdikleri tı6ttıe çelik 

lstanbul beni çok allbdar etti ... v __ L_.ı __ •• .... "L--- bütü"n A __ ;Jolu ... yan etmek nw::INriJetiade ........ eBus ·u~arla tiyatro ın~!:ptmnati'--nut- yapudL Çok neteli Ye çok pbca bir butamamalımndan ziyade .&tin yaima 
n __ _ı_ 1anm h ..r. ..ı_x.: • l"lı.ADllQIUBI uuan:n. nnau ı la y..ı W. ••ld llAM •leMlf~ tL itioar protesto ve ..-ye uu ee- adamda. 
ouraua arzu • er 8 0.:n ~·!llIYOT.. yaka8U>da. Türklerden başka hiç Wr tıe "51 • ak •nlwlpd 'ıık. ......._, bepten hUkUmetçe reddedildi. Biz de da- • L- Ld.ı- atfedeıder .ardır. Her halde bmızlann 
Düne kadar hır kayık ıatıvordum... ban . d - ·ld· B • itte omm ba lle..ancl.aa '" - __,__ ....,. _.~ -L lııll1,,,,,f, .. her • . . • ya cı ınsan mevçut ~gı ı... u objektifken sfibjekttft JBŞatmak mee• ha aerbest ve korkusuz olarak oyun!an- dı d k · · · "f d k .-. ~ as apmu •• 
Bugiln ille bir de evınun bulunmasını _L_.J_ bir A-·--1. !L __ ti. • .V.ıııtiaWir Bltla ........,.k ftl-.. n an umpanyam ıçın ıstı a e etme türlü yağlann kendilerine dobııwıcağını 

~~--·- nı! •• bunla b. YIUUIKlll •,uıpaumn ı&ame un- ... J~ .. ~--- aııza devam ettik. . d. ŞeL--d •• • l b""tiin arzu ııı::ıuayıı.uau... oütün r ır kansız tellkki edT rd Bütün Wletla .., .... Wr .. kowluaç ._... •te ım. ~ e camwwı av uau u bilmeleri &,.dala alw. 
deinek darbesile olup bitivermeli... far ti . kanaa~ ı: m:~kezde :- birleştirmeye gayret etmekte bulunan * büyük camilerin avJalan ~ ufak bir Kanm!an bn temin etmek itinde ye-
Böyle bir dıirbaz tedan1tine Mehmet e enn .. . . . ınetafizik arzmıan ıtD8nç ve avalh pazar halinde idi. Usturacdar, tesbihçi- meklerin miktanndan. her birinin terki-
pu.adan bqka le.im muktedi1' o1abi- Mehmet P8 !8 gulerek dedı kieh hihnfl nir4. dedir. Bina itibarile Gedik.,... tiyatroaa ile lıer, mühürcüler, gülpağcdar buralarda bindeki çelik nDIMtinden ziyade vita-

1:."" - Adam sende .. Bu kadar em- ~ maras elar. t..... MI- bizim oynacbiumz •tro arMmıda çok kendilerine ..a- küçik birs emaf k6.-i · ı ri · • ... _.__ _L - _ .. ! - •• 
.. r ... • • b. . . . kme · · · ...-.z1ar ... ld.. Tamm •-·- mm e " tıeeiıi - a1111ma11yea1 gonı-

Bir ak19m, Göksuda bana yaobr- mıyetsız. ır '! ıçı·n· tasa ç~ .yınız .. ~~ 41e ~ fark varda. Diyehlirim ki Cedikpafa ti- lr.urmu,lardı. nür. Hele C. vitamininin faydası pek 
clJiı latif gezinti için, ona tefekkür T e~~en ~~ı s~la~le ısla~~n =olan im.-. .,.aı.lolbl --- yatrosu gibi bir tiyatro binw hill bizde Abdi efendiFe bizim ~ ça- belli alcfaiaadaa -- ..,. ka•.l•ra 
etmeğe sitmiftim... T qekkürlerimi d~~enız, k'!çuk bir muılu~~?1? Tan m e hwct oı.-~ imam .-r· yoktur. Bu çok miiltemmel hir fe)'di. lqmumı n Lıi•imle henher ..lme7e ~- dna olm. Bir de. ~ hW olma-
bildirdiöirn sırada, bundan çok mem- ~azı pek zıyade ~ . . gını, 1u olarak yaratb. hteeeytli her nesne al- Çaqı.bpı ile Beyazıt ve Kambpwya mamm. k...aWnde wt ~ içiıa La- - ..-. ede. E wi• • • çeliiia rialt 
nun olduğunu gösteren bir vaziyette ışte anlıyorum ... Pıydaer Lotirdnın_ (Az- lai şuursuz yaratabillnlL Fabt onan sa- inilecek yobtfa. .ı tarafta. kötede k&- yük illlidat ıı3rdiiiümii eöyledim. Teldi- iı.;iDde •dnWizzs o da,..... ........ 
dedi ki. yada) (x) zamanın otu ugu ev IDİmi meılamneti imu ılW ud bir lfet indi. Burada ilk önce bir c:anbazhane 'WU- fimi deılaa1 kabul etmedi. T enddit edi- ı.. . . . ..ı.ta le -"' 

_ E. B' . T"" k k klan da gibi bir §eY bulsan fena olmaz de- vücuda ptirıniştir. Ba Metin prip ta- mlf.... Bina aoaradaa wagin bir ermeni porda. lJ.tanıabktaa k&ıla 1Mr it oW.- b~ = c... , L _._" --
.. ız~m ur ayı n n wil mi) raflarmdan biri de J8Ptıiı bunca dali- . • - .. ~•1141-='-' .. ~. - --· 

demek Dek zıyade hoslandınız... g ~".:.L_ ... u.b·L . ed" ' Jetlere rabnen kencD helJabma hill bir P"t"-• ........ Ve düa aonra da il- iuım. komik Hamdi siW WFik ~ Kamciier • ',. .._ ...... ._ 
Od ed h__ı __ _.__ L• •• - rBJUH m ıc mı ıyorsunuzr.. · clilAt --..11--L ... rıı_ • ----:11 ___ L.._~ ol .. -!!-!~=-- us..--et ba-- erec e upuauuu mu, mu- .. .. .. "----- p k faziletten \ahaelmesWir. Bis ... fazl- TfllNUI .... mre- tiyatroya ,........ • .- _........., ~ ......,- de iJoi cle.a ol.. ca.de 200 .,._ m.. 

tür hazretleri... Hemen çar çabuk - Gö~) .. vrevvar.. e ya- letinden çoktan va l'tlftik. bize redlet- mit Bu tiyatro, dört tarafı ,.ak.elt dıvar· dudnn. Alap tiyatrop pHian ciiw. K.,uadım. aiaadıaa ,..t.ıt a-.. 
bunlardan bir tane satın almak isti- kında hav~ .. a.J:tcaksın.ız... lerinden samimiyetle bahsedebil•ydL. lada çevrili b&yGk bit meydanm orta- Dk defa opw ..,a.ecelrte daa aa.-. o-dl olm.k ,i.tel ilnlw • 
yorum Ve ertesı gunu, devrın modasına Belki o wa 9ftjektill9 o1Jjeldif Wras 111Dda idi. Me,.dum içinde Te .,ı tarafta AJb.. komik • iı • • siJdi. Her zipııle Wtf'. ıle ~ p~ pmça doi-

s·;· b. L_ k b lal Bu tamamile uygun bir tan.da tuhaf bir •trhirine yaklaşır ve h871eee beDd in- süze) lMr p.ziao nrda. e. pzino iki b- fey hazam. 4 , ~~-1.: .. ......_ - ıze ır IUIVI u ım... nu kı f I ,_;;... san ... ,. _._ tabiati ltlns _._rm... ..... _ - P -:ır---
L ___ L __ L_ ·Bu ıt" le bizzat _ ya et taşıyan, rove ver Te ya"-' .. n . . . • ı--: . ~ mndı. Bir bmmda _. _. bilardolar Perdeyi llÇIDllk -. ilik . JR '- da _L-ı:!...11- _LA 
DIUMI 1J11111UDIZ... ----,r b• "ile - nah b• ka ge)d" Şımclilik biz tabiatİJI içinde fÜİatin dı- ... ..... ~ - - -
gul olacağım... ıçag m~ ır v~ .. L ... paılaya ıHli tahlatlık AribdbwUlf Ja- diZili idi. Diler h+nw-.la kitaplar. sm· Penleaia Wiiiaıılea .._. l.b. Sa- lokwn perine ikna ellili sili - -

B&t6n kuvvetimle itiraz etmek Ve 8elelllonıye muvafılr bir ~- şanuyorm. lıels, mec:muln bulmmrdu. loa hmcahmg doha idi. hala,.aıak. pl.t ~ ,..- .._. 
iatedim ... Fakat buna mevdan ver- dan M~ banat!1m mektubu verdı: Aaıl tiyatro binamun bpm mermer AINI ._ Priim:e hemen b·pnda• \Wedlr. e... da t• S ed \w-
medi... Beni hemen 8U8turdu: « Y e · · · direlrli idi. Menner Ye PDİI merdivealw· komdı: feaia1 çıkarıp atb. Bir taraftan ler karaciğeri biraz kızarttuarak ya}ıat 

_ Miralay efendi ... Föy dörazu - Bl'J'JfBDf - le çıkdınh. Tıyatro biaua ahpp& Loca- 110yunayor ve bir taraftaa da: ..da on dakika hq)ayıp yahnisini yaptı-
habrlaynuz... idi De lltNt la.~ ü? .k~tlı ~di. Altkat ~ocala.r al bdife - ~bu kadar çok hlehehk b...- raralc yeder. Fakat b.raciier ,.emekte 

Güldüm .. Ve omuzlarımı oynat- - . . . do,eh ıdı. Yme al rmldi bdifeden per- amda hö,le Mit edemeDL.. uzun zaman. ydluc:a, devam etmek hter. 
bm ... O da, benden~ yük.ekte. (ıı:) ~ !b- Loti~ latan-~~:::= ::a.~ d_e1~ri vardL 1:_avan~a ortqa kubbe D~~~ .. Ne,...._ kar etmedi.. Yemeklerden, dw cloğnna kanci-
ayru tarzda mukabele etti: Jl.ala ~-~ ......... bir roma- kilo kadar şarap i~, Ani olarak gıbı kocaman~ •YtZe .aarbJor~u. Bu. Abdiyi oııua ~ çıb,.....,. pmen M>nra. tırn bnsazl• için~ 

- Bundan mada, fUDU da nazanhnmn ı-nidir- \.::-llri ~·ı~tt" ve cJmUstür. çok muhteşem bır teYdL Sahnenın tam - Rl'l'M•nt - mühimdir. Yük8ek iklim kınnw kürecik-

=== E H R A z A D meden sizi ~ edebilen bu adam, iste-! Erteai sabah padiph .bekiı~D!haaı vazifelerini lkma1 etmek ıçı!!Da birkaç lerin aayumı arttmr. Maell dört hi~ 
diği zaman zehir içimıeden de aid öldü- ı acele saraya çaiırt:mıf. Bekim .evine gilnlilk mlllılet verilmesini istemlf. Son- metreye çıkıtmca lnndann saym kendi 
rebilir. Bu edamm .aiaemniyetinid b- sevine ve padişaha dualar okuya okuya ra: kendme,.edi m1onaçabr. Obdn,-6k
zanmak ist.....,ı, acaba a daha kolay- saraya kOflllUI. Hekim pacJiphm BnDne - Çok kıymetli ldtaplanm c1a vardır. .ek ildim her ,..de Wana~ 
lıkla öldllımek i;in delll midir? gelince; padiph HD1 nedea çai:ırd.Jiı- Bunlan size bırakacajım ki saray ldl - mümkün olduğu kadar 1&beie çdaaaJt-

n 
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Bu mal padiphı d~e RYkettl mı biliyor mUSUll? diye sonu.. Hekim tilphanesbıe koyarsınız. Hele kitaplarım dır. • • . .....aL..J.. 

Eneli ftZirine rala .ı;,lbm diJıeD c1r. arasında bir tanesi nrdır ki, dtınyac1a 0.- ..._. da lr nrl• JCla. 7--

padiph, fimdi - Mit .... ı.pa- - Gb:li Mr P7i ADahtmı bıqka khme misli yoktur. ~ bdar d iM. de. i7i - ... &. 
yaınJt gl1>i tir tir titremif. Atmm yuu- 1ar akmq, ıehzade nemll gözleriDl ve mqb. .Nihayet - a bedae: bilmez. Diye llhe etm1f. Dlllliz '-7om dem M:w ~ 
na gidip beldemif. Biraz sonra Gulya - ellerini havaya kaldırarak : - Meda dedi. Çok dolnı ~ Diye cnap ftnllİf. O aman padi- PacJfph merakla o kitabın neye dair attlmr. Fakat ~Pil ..... • cidillillariDia 

~ııw-• ,_ _ _ı__.:ı_ _.. la7demaa JU'tlk manılamaz Açık ba-ralı 
bani pama plip tehzadmin ~ - Bv Allahım, 8ell )d _,,_ olan- sun! ~ :ya 7Ü11Z Wr detmek tuttu- ..-: olduimm IOllDUf. ffe\W: • • • • 
görilnce. neden bö7le titreditini sormU§. larm lbım duyunca, hemen oalara ~- rarak beni qi eclm O-. 7arlD memlA - Seni ee1IMa -.erip idam etthece. - O kitabın içiDde bir pak teJlıır ~ hır~_! i9tirahat ve sünet ';'~u da-
Şebad., de: dmıa ve onları kmtarmaia gelirsbı. Be- bam bir P7 olm Mattrn M nnlar. a. ilm· dır. On1an birer birer uymak güç olur. ba iYi ...... r. · 

== - Büyflk ve korkunç bir dilpıanım ni fil haUmcle yalnız bırakma. Ben. pl- ni daha lımııayhkla ..ın.,.w.;ıme)r iı;ia DiJ<e gl1rlemif. Yalnız onun baha biçilmez kıymeti hak-
var da, ondan çok lmrktujum Çil tit- nız sana yalvarınm, ve her eyi)Jil ;ra1- beni öldilreWlir. Bu heldmin bir ~ Hekim durduğu ~erde pp1am•t· Ne- lmıda bit fikir ftlDif olmak için asaun iL 81 ........ ,. ••• 
riyorum. DJZ aendeıı beklerim. Beni tehlikeden olmasa ihtimali nrdır. Beai daha b- den ..,.. aldım blıpna toplı,uü: bir meziyetinden bahaedeceiim. Meseli dnde 1111' ~ 
~cevap vermif. O WD&ll dip GW- koru ve beni diipnandaa kurtar. ıa,.lılda mahwıdeJ.i1welr için beni fim- - Padtphnn beni .-.ı tııı.m etlbe- cell&d benim başımı kesip "t1leadumdan K. lhlli (Hmunll - Beş sene 0 • 

yabanisi: Diyerek halikine Yalvannaia başla - dilik eyi edebilmif olabilir. Peklll ile - cebinb., bbehatim nedir ki beai ldmı qırdıktaa soma, pedifahım siz o ldta.- :: ~~ ..;::..=. ~· 
- A §ehAdem korktutwı ,eye bak. lll1J. Din fikrin nedir. fiıadl biz bu aMaıa ae ett.iıi)aumwz? diye 9011DGf. ba ellnb:ıe alır ve il; ..mfe ~ ~ld':.;:•ve oradan da Karadeniz ~ 

Neye düşmanına biraz para verip te onu Şehzadenin duasını i§iten dişi Gulya- edelim? P.difalt ta~ wıra dördüncü sahifenin ~dan Uç Jiıd hapishanesine nakledilmişti.. Mah-
lumdine minnettar etmiyorsun? bani, birdenbire ortadan kaybolmUf, Vezir padiphm bu lliizlerini d~ - Senin bir hafiye olarak buraya 191- satır okursanız, benim kesilip vtteudum- kftm on btr aylık mahldbniyetinl ikmal 
Demiş. tehzade de ormandan ~an yolu bula • sevinciadm. çıldıracaktı. Fakat 9eYin • diibıi ölrendim. Sen beni öldDrmeMn dan aynlmış olan bapm Jlsana plir, için getlrihnişti. 
Şehzade de: rak. saraya ve babasına kavuşmU§. cini hiç belli elmedi: ben seni 61dllreceiim. ve ne sorarsanız batım size dolra cevap Yusuf ile talunil ~den APmn 
- O para ile memnun olmaz, çüııldl Padiph oihmun bapna neler geldi - - Pa•liphnn, dedi. Sen bu adamı öl- Demi§. Zavallı heJdm ricaya batla- wrir. bf-~ ve ~rBba~ti!: 

onun göızil benim hayatundadır. iinl duyunca veziri cellAda teslim ettir- dtirmeaen ana '-ahir etmeli. .ilıti.mall mJf. Sultana: Deml§. Pad.iph çok sevtmmf. hekime: y...:f ~~ bı~ çeke-
Demif. mlf.. vardır. Halbuki idam ettirir m.. artık - Beni teW etme ki ADah ta imi - Aman demel demek senin hapı rek HüıleyW alır, diğer iki JDahldbnu 
- F.ier düşmanın terrinden ve zu1- Ywa PecfipJu ve ana hiç feıaabk Mee- Tehlikede mi telef etmesia. kesildikten sonra senin bqm konup- da haflf smette yaralıyarak bıçalım 

nallnden bu kadar korkuyorsan en btl- Hekim GllMm IUkiyainin IGDU kalmak eyidir, Foba -Hcnette bulun - Demi§. L6k.iıı bir türlü padiplu •u eak ha! Ne tuW ~·· .... ha apleıtlhr ' e ........ 
yGk mimlerin diipnam olaıa Allaha yal- Vezir bikAy_. bitirince, lküılil biç mak mı w!Wtr? Bu cibeti sis tayia bu- idma ettiımeldm nq~. DemJt. Hekim ,.lnız: AiB' pnsh m Jia ..W •sJeket 
wr, Allah 1eai düpnmın mlmUnden kemnlyerek: Bmcıe bu....._ baımidaıa BıeJdm emama ~ ....... •- - Evet efendim.... hz 1 ~.!c. :,..da•-.::.:: 
111111arır. - Ginlirer W 9W ı-diphPD ki etlkawıli, W Jalywt iıJisl &nat ftl'IM IQmca pr'fplPtmı ... aile ft Üla • J)em.ekJe iktifa etmlf. ,.':"': 1ıspk 
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Ev eczanesı 
!!.!.!~!f.~ .. ~~!!.~.!..!.!i.!.!f...!f. ... >:..c:!.~.'?.. ~ Mısır hükümdarı Saduk 
Esrarengiz pusula Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Baş papazın üzerinde bulunan bu pusula 
komplocuların planlarını meydana koyuyor 

Hep can ta~ıyoruz, Allah muhafaza et
sin bir evde bir kaza olur bir yerimiz ya• 
nar, kesilir. baygınlık geçiren olur, derhal 
hekimi bulup getirinciye kadar ilk tedbir
leri alacak vasıta lhundır. Sıhhl imdat 

İbrahimin zevce•i Saraya taarruz etmek 
istedi fak at üzerine kalkan eli kurudu 

_ ı.ı. · bı't edlDIZ' • Teldinm vuıtasına arbk Jü. için bir ev eczanesi her evin ihtiyaçlan p rtik 'şl . hi te AJUI ermıyen 1 . 0 1 a 1 erme ç. l zum kabnadığmdan onu adaya yollayı- içindedir, bu ecza dolabı büyük bir ec-
:ve işi gücü meybaneeınde ve lyosma ar 1 Gönderdiğimiz on kitin.in batındaki zane olacak değildir, büyük bir masrafı 

d y•-maktan ibaret o an genç nız. k l 
ar~ın a -r-- Ciovani Teldi vuıtasile maliım yerde da icap ettirmez. Do tor ge ince. onun 
Eftım, Recyonun:. .. d .. _ .. .. bu sabah &OD talimatmuzı bulacak ve ıize verecek· eline yaplJBcak bütün vaaıtaların bulun-

- Evet.. Her ıp gor Ui'JOU tir. Parola mavi gözlü kaduıdır. Vlaher· ması bazan bir can kurtarır. Malımızı si-
ben de gördüm. 

1 
neye adecek on qinin yakalannda birer gorta ettiğimiz halde sıhhatimize karıı 

- Derken neyi kaıdettiğini an ama- .. 
mavi çiçek bulunacaklar. lakayıd kalmamak gerektir. Ev eczane-

,nıştı.. sinde aşağl yuliarı ıunlar bulunmalıdır. 
Eftim: b-'- Recyo bu yazılardan pek fozla bir ıey T entirdiyot, alkol, üç sargı, üç gaz, üç pa-

Çav da yakından gör, --
- ıırayun anlamada. muk bir yanık ilacı, beo altı paravana iğ-

,ıe mal... ,_ Komplonun esumı bUmedif;i için baı nesi, bir rekor ıırıngaıı, bir mikdar pan-
Dedi. Ve yataiından kalkarak ..,apa• 

Papazın üzerinde çıkan bu imzuı.z tez· suman muşambası, afyon ruhu nane ru· 
Ya dogruv yuru·· ""dü. 

Mısır hUkümdan şimdl gUzel Sara ile 
yalnız ve karşı karşıya kalmıştı. 

Ibrahime sorduğu gibi ona da sor -
du: 

- Sen bu adamın nesisin' 
Sara: 
- Kardeşiyim ..... 
Diye cevap verdi. 
- O kardeşin ise ben de karde~in ola

yun ne çıkar. Hep insan değil miyiz. 
Hem burada kardeş kardeşle de evle -
nir. Bizim Adetimiz budur. Sen de bu 
Adete uyarsın. 

(Saduk) böyle söyllyerek güzel Sara
ya doğru yUrUdU. Onu ihtirasla açılan 
kollan arasına almak istedi. Sara geri 

l k kerenin kimin tarafından da gönderildi· hu bir oişe hintyağı, bir kutu karbonat bir 
Kap•V1 birden açınca bir kadın a ar· 

Y • ğini bilmiyordu. Anladığı nokta şu idi. kaç tertip .etliç. eter, vil kanfre, ergo• sıçradı. 
ıılaıtı.. . • B d Ortada bir dalivera dönüyordu. tin, apu morfin ampülleri dit ağrısına - Çekil ... dedi. Ben yalan söyledim.. 

olan Sarayı dUşUnUyor ve kederinden 
kendi kendini yiyordu. 

Odada yalnız kaldığı zaman iradesi 
elinde11 gitti. Hemen secdeye kapandı. 

- Yarap! .. dedi. Senin düşmanların 
beni öde attılar. Ben kimseden meded 
iswmedim, sabrettim ama Tanrını, bu 
nesneye sabrım kalmadı, bana mededini 
yetiştir . . 

(Hemen ol dem Cebrail yetiştL Ibra
himin gözünden perdeyi kaldırdı ve lb
rahinı karısı Sara ila hükümdar arasın
da cereyan eden macerayı tamamen gör
dU ve sözleri duydu. Öyle kim kalbinde 
Mısır hUkUmdarı ile halvet olan Sara
ya karşı hiç bir şüphesi kalnuya ... ) 

* - Ooo.. Sen mi.tın Tek.la.. en e. d ğil k Bak Tek.la.. Bu dalavera işinde postacı va- müsekkin bir formül. aspirin, kinin, har• Ben Ih rahimin kardeşi e - · , arısı yun. 
• eni .. ~~ırmağa geliyordum.. aenı b _.._ yi d d" "~lk g Muhaf1ilar Ibrahimi aldılar ve hil • ,,... zifcaini görüyordu. dal kağıdı, termojen pamuğu, uit om, - Daha e e ın yn... u eme e-
iyi dostlarımdan birine tanıtayım.d ' · M-'-"m yer ... KarJı meyhanenin önün· vazelin ve oksi dö zenk merhemleri. len her kişi burada ikamet hakkını al- kümdann yanma getirdiler. 

Tekli oynak bir yürüyüşle 0 aya gır- anı U S duk karş bU ük iltif t b deki kaldırım tatının altı idi. bir makas, bir ispirto lambası, bir a.ıı- mak için evveli. hatununu bana te.c; 'mel a ona ı Y a ta u • 
ôi. l · TekliV1 buraya bu vazife ile gönder· ma ıınnga sıra ile aayınca çok gibi gözü· mecburdur. lundu. 

Rccyo, bunun bu sabah meme erı ara- ~ · ld S ded' T b ri 
m·ı.,lerdi. Ve vazifesi bittiği, tekrar geldi· ken bu teYler iki T&flı küçük bir dolaba Ve hUkUmdar tekrar Saraya sa ır - - en, ı. anrının peygam e 

.lndan çıkardığı eararengiz kağıdı kaldı- .. _ _J i · · ŞU h ı- b da b __ ,, 
a; yere yani cadaya:ı. dör.cceii tezkereoe girer, yolu bet altı lira içindedir. Gece mak istedi. ~ın. P esu. urays U V1UUe 

run ta... albna koyan kız olduğunu gör- ,.. il g ldln F kat M h lkı ,_'"' 1 ... bildiriliyordu. Vlaherna sarayına on sa- yanaı. vakitli vakitsiz he.l" dakika ihtiyaç Sara: e e · a ısır a ooy e şey-
dü. dık adam gönderiliyordu. Bunlar son ta· anında çok it görür, bir can kurtanr, ih· _ Ibrahim, dedi, Tanrının resulUdUr lere alışkın değillerdir. Onların bugünkü 

Eftim Onu elinden tutarak Recyonun k •- _ ı. ı ı· ku lUk tla d -· ı· k t b · • im limatı Teklldan alacaklardL Deme ~· mal edilmemelidir, ehemmiyeti Allan ve resuliln haremine e uzatanın e ı • a nnı egış ınne e enım ı1§ e 
yanına ııetirdiı dex.:ı mi> .. nlı meyhaneye geleceklerdi. Parola mavi esirge.in ihtiyaç anmda pek büyüktür. rwıun... gelmez. Eylsl mi sen al karını ve bu 

- Nuıl.. Gazel parça 5' hdl l kulak ak to rattlardan k. Sa k k -a1 un aözlü kadında... . . . _. .. = Saduk, bu te t ere asınıyar P çı na pe ÇO LUA&t pa-
Dedl. BUtün müıterimi ayn ayrı memn "" d - rd b ...--: ıl - eri oru Onl 1 '"mrUnUn . • . . . a. Her bU1W1ta Recyo, taray hizmetine ilk gır ııı gun İlfı tedrisat ve aç bir ku gi i Saranın Uzt:'une at • &• v Y m. ara o sonuna 
~tıneaını b~o; ~~dı:u R~yo yok mu.. böyle ve karma kanpk itlerle karpla§ma- müfefflflerlnfn malt isterken birden bUtUn vUcudu in. kadar geçinirsin. Bir bi!yUk sUrU de da-

~ ...... . 
....... 
• • •••••••••••••••••••••••• EV 

Kadın 
. • . . . . . . 

• . . 
• . . 
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•••••••••••••••••• MODA .... J 
Tatillerde vakit 

geçirmek sanatı 
-----t:r·---

Tatillerde vakit geçirmek de ba§lı ba-
ıına bir meaeledir. Y orgunlUkla istirahati 
güzel doze etmek, tatillerden istifade için 
en birinci e rttır. işte size bir kaç tavsi
ye: 

* Eğer tatılinize b şlarken çok yorgun· 
sanız, önce biraz dinleniniz. Ancak can· 
landığınw, kuvvet ve enerjinizin yerine 
gddiğini hissettiğiniz zaman por yap

mıya ba~layınız. 

* Akşamları erken yatınız ve ilk zaman
lar, sabahları yatakta epi müddet kalınaz. 
Unutmayınız ki aabılhlan tenbcllik ihtl· 
yacı duymak. hesaba katılması icabeden 
bir gorgunlulc alametidir. 

* Spor yapmaktan döndüğünüz saat ye 
mek eaatine raatlıyorea, eofraya oturma
dan önce bir çeyrek saat kadar dinlen
meyi ihmal etmeyiniz. 

* Otomobille gezmek vakıa iştihayı açar 
ama, spor bakımından egzersiz eayılmu., 
Yani otomobille dola§tp da 11onra cıpor 
yaptım:. diyemezainiz. 

* Bir saat spor yapmak yorgun bir vÜCu· 
du nasıl canlandınrsa, her gün okumaya 
hasredcceğiniz bir müddet de zihninid . 
öylece canlandım: Tatillerde okuman 
ihmal etmeyiniz. 

* Çok milhim bir nokta daha: T atı'ller 

amarat.. b' e da.. d B nim baba nndan memnun oldu O, kolay i§leri deiil _.__. Ilı _. me inmiş gibi sarsıldı. Sağ kolu yana t' var vereyim .. Tek burada ~calma.. 
Çok yaman ır a am ır.. e rd' z-•·· 'd" B' h seyunu• ile am.-.. d ı._ k ·-ı- kald Saranın hldlseslnden sonra Ibrahimin d 

1 
d elebaşısı- güç işleri seve ı. -.ı ı L. ızans ay- Uşttl ve ruıre el.3Uo ı. 

dostumdur .. Hovar a ann1· a .. teri aibi dutlannm adetl akıl hocasıydı. Fakat yeumlyelerl.. HükUmdar bu hale hem şaşmış hl!m !Mısırda kalmağa niyeti yoktu. HUkUm-
Cl Ona her ne vakit ge ırıe mu§ • d 1· d" ANKARA Maft~1ft- 3500 kuruş ve .l--- 't k t '-1ifi' i kabul fak t h di ır. • __ L "b' "b' amele ede- bu i"de aciz kaldığını kendi e tC8 ım e I• - ~-u de yaptığına pişm&-1 olmuştu. UUH.ll• f!•l .ne !?ıu n , Q e w 

deüil.. Dükkan 1JADI ı gı ı mu • daha fazla veya 2500 kuruştan az olan 1 dd 
0 N d acaksın Hat•e. yordu. ilk k ··r . 1 . kal - Kadın, dedi. Swu cadı mısın .. Sih!:'- ye er:n.ı re ettL 

tam mana.siyle bir cmütarelı:e devreli> 
olmalıdır. Onun için endişelerinizi. ku· 
galannızı ve %ihn\ meogalelerinizi evdf" 
bırakıp öyle yola çıkınız. 

--=---k · yap uı · me rtep mu cttiş erme mınta an 
cc sın. e _emr~ ersek . k demiye· Arkasından Eftimin seslendiğini duy· merkezleri dışında vaı.ife ile seyahatle- baz mısın nesin .. Kolumu bak no hale Sadukun dört yib: bakire cariyesi vnr- Bir Adam koynuna bile gırme ıeterse gı dı 

1 d ? du: rinde verilecek seyahat ve iknmct yev- koydun... · 
ceksin, an a ın mı N d ld b ·· l H r . l · 1 · d b ah ll t dd .. t Bunların hepsi de genç ve birbirinden 

Teki& işveli bir gülü"le anladığını ihsas - e a ın e oy e... Ha ıcı·ın suD~l~ medilı~die.~:ın ela lazı tırrn Maa li~rcc er~~' uti Sara: U ldil -.f:r·---
nna mı bakıyorsun.. Ah o a ıç.. ı ı gı an şı m~ · ye . vc~e - Ben ne cadıyım, ne de sihirbazım. 1 g ze e=-. 

etti. 1 . olsa da söylese .. Bizim lağımdan oraya bu hususta te~atm~ bu v~ı!etı ta~- Ben sadece '!'annnın peygnırıberinin h~- l OrJan g~tlrttı ve bu dc~fo Saraya d6n- Kart.stnı ve kaynata. 
Reeyonun bu kız hakkındaki şüphe en A K .. b k zih eden bir tamım gondcnnıştır. Tanu-, . el 1 ı d .. · 

bUsbütün artmıştı. Eftim kapıyı açar aç- nice insan kanı aktı.. mma ~'~g~l-e me göre maaşlan 3500 kwuş ve daha twıuyum. Bann, ismetim~ taldırdığı_'l · u. B . l i . d k d Sini öldürdü 
maz onu kapı önünde görmesi, muhak- mesleği değiştirdikten son~a ar~ o um fazla olanlara 93v numaralı kanuna gö- için Tann seni bu hale koydu. . - u carıye. er çın en ne .a arını 
kak içeride konuştuklarını dinlediğine laiımı da unutuldu.. Haydı gel .. Sen de· re seyahat ve ikamet yevmiyesi verile- - Eğer sen, dediğin gibi p eygamber istersen al .. dedi lsterscn hepsini al, he- -..f:ı-

n'ıze bakarken Tekla şaraptan getirdi, cek, ma""1arı 3500 kuru"*"'" az olan ilk hatunu isen Tanrıyn dua edersin .•• Tan- diyem olsun.. Niğde - Dikilitaş köyUnde pek fed 
delildi. Neden dinlemişti} Kimdi}.. ~ ~........ b" • t · 1 n-ı" b" bab '--· 

gitti.. Farkında olmadın ... Otur da bera• tedrisat müfettişlerine ise 150 kuruş se- n duanı kabul eder ve beni bu halim- Sara kabul etmedi. ır cınaye ış en.u"l"'l• ır a ve AlLI 
Burada. Kimin hesabına çalışıyordu> aha 5 k ikam · si öldUrillmllştilr. TafsilAt şudur : 

d ber yuvarlayalım. Anlaflİan, böyle sabah Y t, 22 ~ et yevmıye ve- den kurtarır. HOkfundar, dijrt Yil% ğ{lzei cariye IÇ!n- Sulucaova köyUndo 23 yaşlarında Sa-
:r••ın altına sakladı~ kasıtta ne var ı? b '-d rileeektlr d 'ki t 1nJ ti s _,, ,.. sabah buraya damlamana a11. ına ge• · _ Sara, bu haris ah1Aksız bükilmdann en 1 anes seç ve araya: dullah. henüz bir ay evvel Dikilitaş k6-

Reeyo bunlan biran evvel anlamak ceyi ayakta geçirdin .. Şarap hem uyku- Yedi_.._ llaoada kendisine taarruzundan fariğ olacağını - Senin tAbl olduğun Tannn adına yünden 17 yaşında Selime ile evlenın.iş-
ınerala içinde sabımzlamyordu. Ah Se- suzluk ıenemliğine hem de uyku malı- JıaJ s::;• lı umdu ve dua etti. Tanrı duasını kabul and veriyorum. dedi. :Uu ikiden birini tir. Fakat aralarında hemen kavga baş.o 
baatiyano veya Yengeç fimdi burada ol· murluiuna birebirdir. an u•f' Uf J ettı. muhakkak alacakıim. lamış, Selime müteaddit dayaklar ~ 

V ah l b i"leri hemen 1 d R b Amerikanın hayvanat Alimlerinden B.1 miştir. Adet veçhilc dUğilnUn on beşin-taydı.. ey ut on ara u ,.. Eftim doğru eöy iyor u. ecyonun u Lancaster bilhassa deniz hayv--1-... ve (Saduk) un hareketten kalınış kolu- Sara, naçar vaziyette kaldı ve kendi-
d "h . wıuıA.& ci gUnU kendi köyüne ve babasına git-

haber verebilseydi.. anda ıaraba her vakıttan ziya e ı tıyacı deniz kuşları üzerindeki tetkikleri ve na yeniden can geldi. sine teklif edilen iki cariyeden birini tikleri zaman Selime bunlan anlatm1', 
Eftim Tek.laya: vardL keşifleriyle tanınmıştır. Tarih diyor ki: seçti. Bu, dört Yilz cariyenin hem en kocasiyle gitmek istemem.iş, fakat ba-
- Haydi .. Dedi. Bize taraP getir de - Çek be kafadanm.. Paraaı saraydan Şimdiye kadar havada en çok kalan Hükümdara şehvet galebe çaldı. Ko- güzeli hem de ba§t idi. Saranın onu ilk basiyle üvey wıncsinin ısraıiyle fikrin-

bu baba dostu ile aabah ubah ve bqbaşa gelecek olduktan sonra sana bütün güp· kuşun, açık denizlerin ~lı adirle tanı- Juna can geldiği halde yine Snraya sal- gördüğü zaman kanı kaynamıştı. Adı den vaz geçmiştir. 
bir keyif yapalun. lerim fedi olsun .. Uyumak istenen işte nan ~e Albatros namı ver~en bır 01?a- dırdı. Kolu yine kurudu. Yine yalvardı. (Hacer) d!. Nihayet Selime, babasının köyüne ve 

.L h T kl'" d y nı nos ördeği olduğu zannediliyordu. Çün- , H d S kalb d evine kaçm:ı.ğa mecbur kalmıştır. Koca-
Tekla odadan çıa.tı. yatağım emrine azır.b e a.yı a. ~ • kil Albatros kuşu denW.erin UstUnde Sara tekrar dua etti, can geldi ve bu acer e araya in en bir mu- 51 Sadullah gelip karısını istemiş, kayın 
Ortalık artık iyiden iyiye ııılmı§tı. Bu- na gönderirim. Dört ap mamur ıatıra- beş gün ve gece suya inıneden uçar. hali Uç defa tekrarladı. habbet ba,!!lamıştı. babası Süleyman, bu talebliıde hakh 

lunduklan odanın Haliç üzer~ne .~akavn bat edenin.... Şimdi Alinı Lancaster, Okyanoslarda Nihayet Saduk son olarak ve bu sefer Saranın hediyesini kabul etmiş olma- olduğunu, fakat kızına iyi muamele et-
pençercsinden odaya bol bir gunduz ı~ıgı _ 8İ'J'MEDJ - yaşıyan ve havada Albatrostan daha yilrekten yalvardı ve yaptığı işe cidden sı hükümdar Saduku memnun etti. On- mesi lazun geldiğini söylem.iş ve onu 

d çok kalan yeni bir k\lf tesbit e~ : pic:man oldu. ları i7.zet ve ikramla Mısır hududuna bir hafta yanında alıkoyacağını da illve 
ıiriyor u. . --- -ır 

tm k behancaı- ---= Deniz Dojtaru.. S ·· ·· il d I d d edin lin kadar tı>oroi ettirdi. etmiştir. Sadullah, buna muvafakat eder 
Recyo, dqansını seyre e . Bu Do~ kuşu durup dinlenmeden ara uçunc e a ~ ua ce e e -sJ gibi görUnmU.ş, köyün dışındaki taşlık· 

le pençereye yaklaştı ve Ef~ g~i~rken PolonyG • AlmanJJCI tam yedi gUn yedi gece uçar .. Amerika yine kan ve can geldi. Böylece Ibrahim, Sara, Hacer ve Lut larda gizlenerek geceyi beklemiştir. 
o burada .. Cebinden çıkardıgı kuçuk kl· Gf'GSındG maJıaJ lllP 1liml, Doğan kuşunun geceleri uyudu· Saduk bunun Uze.rine artık Saraya tekrar Mısırdan Fillstine doğru avdete Geceleyin, usulca eve girmiş, mışıl 
ğıt parçasına bir göz attı. _ . • I ğunu, uyurken de kanatlarmm kendili- tecavüz sevdasından vazgeçti. Muhafız- başladılar. mısıl uyuyan altmışlık kayın babasuu. 

Bu klğıt parçası. baş papazın uze~ın.de tesulye .arz 
9 

ğ!nden açılıp kapandığını iddia etmek- !arı çağırdı. Gide gide Filistin civarında kupkuru altı yerinden vurarak öldürınilştUr. 
bulduğu kağıttt. içinde şunlar yazılı ıdıt mümJıÜft ntÜ•.. tedir. Bu kuşun kanatlan dört metre _ Çabuk, dedi. Bu hatunun karde- bir çölde durdular. Ve burada sa.kin ol- Her darbede bıçağın, bir yandan girip 

--tr- t uzunluğundadır. şini alıp buraya getirin .. Kız kardeşini mak istediler. öteden çıkmış olduğu ceset Uze.rinde tes-
. ··ı·· ·• ae-" defa V 19 (ÖR) - yarı resm lsın b d Bır" n"vayete go""rc Lut ta onlarla be - bit edilmlştir. Patırdıyı ve feryadı du-

c lmparaton·ç-m o umu • Y-- arşova, · . e Almanya a ve ura an g'ıtsin --~ h stan v ... yup kaçmak istiyen Selimeyi de kap1 
.. 

0
• ____ .__, __ t~bbüsü bu defa tamam- aGnzetta Polska• Le

1 
~ rınal bir ""k- o..L. raberdl. k d kıstı 

•• ~ IUUllH ..,-- B ak d .. sebet erın no ..,.. LJ r v . .1'{ ar asın a rmış, kendisine gelmcğe 
lamak imkanını bize veriyor. u pm arasın ;ı:unr··zumunu kaydederek her ne ne l Rivayet olunur ki muhafızlar Ibrahl- Bir rivayete göre ise Ibrahim Lutu hazır olduğu hakkındaki sözlerine ve 
Vlahemeye gelecek on kişi bize sadık le soku_ ası il:ı memleket arasında~- R • Af• mi tutup zorla odadan çıkardıktan sonra {Ol yalancılar diyarllld) sedum ve go- yalvarmalarına aldırmadan kızcağızı 
adamlanrnızda. Onlara her hususta iti· şeye ragmen. · imkansız olmadıgını e S) m Ve 1 Ş ba-=ka bir odaya götürUp yalnızca kapa- mu reye gönderruişti. 18 yerinden vurup öldürmUştür. 

kul bir tesvıycnın d ld ğ kadar ~ ·n. ka ka ku 
mat edebilirsiniz. imparatorla hwuai ıö- bu kanruıtin Polonya a 0 u u Mürncant : YEI\1 ASffi idaresi.. mışlardı. uvey ynana, çıp canını rtara-

. • • • ve da . ut olduğunu yaz• I bilmiştir. Katil de kaçİnıştır, aranmak-
rüşmek imkinmı elde edlJU%. Yenı lnl· A}manyada me'> c 1 Ibrnhim, hükümdarla yalnız kalmış •• B 'J'MEDI •• tadır. 

• • ...m..uı. tarihini tes- maktııdır ---- __ ---~ __ ------ _ __ _ ~-~~~~ı--
p~atonçenın saraya r.-··---~- --~!'9-/P',-~/~ mi? .. rım size benim hakkımda ban malOmat Ada ile sahil arasında ve sahile doğru dar güzel ve deniz ne kadar sakin değil 

.ZZ-ff./.7.ZZZ"/.). '/J:J<LXX"LWZ'J7/X/1~ KE -Evet monsenyor... soracak olursa benim Tulona gittiğinı.i 1 cııl.:.a hır kdyık gördü .. Kayığın içinde 1 mn Böyle güzd bir havad11 ve sakin bir 

EMiR MAS -O halde ona haber ver. Geldiği za. söylersiniz. ve ayakta bir adam d.ıruyordu. Ve bu denizde dolaımak hoı bir ıey olmaz mı) 

D "" madam S~nmarsa kapıyı açacaktır. - BaşUstüne monsenyör... adam pençerede kendisini gÖnnÜf.. Eli· Rozarj, Süzanın maksadını derhal eez. 

Rozarj hayretle mınldandı: - Size söyliycceğim sözler ve verece- Je veda se.lAını gönderiyordu. Bu Sen di. 

9 - Madam Senmars mı? ğirn emirler bundan ibaret .. . emirleri· Marstı.. Renk vennemeğe çalıpn sahte bir to-

-a••re1ı11•••••••••• - Mösyö Rozarj ... PekAlA bilirsiniz kl ! min harfiyen ifa edileceğine~ sız~ olan Gayri ihtiyari bir sevinç çığlığı kopar· eaaürle: 
f 0 m a 0) burada faila tecessils ve merak her kim itimadımdan bekliyebilirim. dı. - Ah Madam, dedi, hakkınız var .. 

Büyük tarihi ve macera 
- 160-

d·-ı gibi 
Fil ki ·· le Fakat de ıg m - va oy .. ihU li 

U ı · ma ben burada yok iken her t r u 
de nazarı dikkate almalıyım ve size bu 

ıd v öğret -demir maskenin nasıl açı ıgını 
. . . k iki parçadan 

melıyım. Bu demır mas e k 
mUrekkeptir. önden ve arkadan olma 

üzere bu iki parça tepeden geçer ve bo
yunda kilitlenir. Ense kısmında bir oyuk 

v "' nızı soktunuz vardır. Bu oyuga parmaısı 
Bu yayı yu· mu bir yaya rastlarsınız. 

k n1n tepe kıs
karıya do6ru iterken mas e 

mındaki dUğmeye de b~~~ ::; 
man deınir maske tıpkı bır po gıd 

d iki. ılır Kapatırken e orta an ye ayr .. · 
. ulil tatbik edersiniz., Fakat 

yıne aynı us 
her ne suretle olur-a olstı~ .. b~ nıa;. 
keyl çıkarmağa lUzurn görduğ~nuz. ta 

da la bir bır kimse, dirde yanınız asa ve .~ 

l ğıına enıın olabilirsiniz... de-
hntır ıyaca ? 
di Başka bir emriniz var mı 

._ Hayır madam .. A vdett_e size sıhhat 
ve afiyette görmek temennımden baş1ta 
bir dileğim yok .. • 

Madam Senmars bir reverans yaparak 

çıktı. 
h .. kapatmıŞtı ki ısırmaktan 

Kapkıylı en'i:an oturmuş olan Senmars 
duda arına .. 
kudurmuş gibi bir halde masanın uze -
rindekl çana koştu ve çanı parçalıyncak-

rnış gibi çaldı. 
içeri giren muhafıza: 
- Bana der~l Rozarjı çağırın .. . 

Emrinl verdi. 
Rozarj gelir gelmez de ona Uk suali 

şu oldu: 
B ...:ı monsenyör Luinin muhafızı - u0 ... n 

kimdir? 

tarafından :izhar edilirse edilsin fena ve Rozarj yerlere kadar eğildi: Zavallı kız.. Düıünmiyordu ki bir ka- Bu havada ve bu denizde bir parçacık 
naho,. akıbetler haurlar. - Monsenyörün itimatlarına daima IA.. yığın böyle ~ir ma.n~':"°a yapmaıı ve tck· I dolaımak insanı~ hay~bna can katar ... 

Size, menfaatiniz icabı tavsiye ederim. yık olmağa çalışac~ğun. rar adaya doruncaı ıçın fazla fazla yanın 

1 
Fakat ne yazık kı aldıgımız emirler kat· 

Emirlerimi mütıılb serdetmeden tcllik- Depi ve geri geri giderek odadan çık- saat kafiydi.. idir ve hiç birimiz bu adadan ayrllmama-
ki ediniz. Anlaşıldı d~il ınL. Kilçük tı. Süzan alelacele arkasına bir bol elbise ğa ınahkümuz. 
Şarloya söyliycceksinlz .. Geldiği :zaman * giydi. Omuzlarına mantosunu aldı. Cep· - Fakat Mösyö Rozarj, bugün burada 
-şayed gelecek olursa- madam Senmarsa Kocasından aynldıktan ıonra Suzan lerine mücevherlerini koydu .. Ve hiç bu adada emreden kimdir) 
kapıyı nçacaktır. Sonra da kendi odası- doğruca odasına çıkmlf ve orada kapan- tereddüt etmeden, hiç çekinmeden oda· - Sizsiniz madam .. 
na çekilecek ve monsenyör Lui ile ma- mııtı. Kafaaında yer bulan düıüncelcri 11ndan çıktı. Merdivenleri indi. Moneen- _ Mösyö Rozarj .. Ben, elimde bugün 
dam Senmars arasında olacak konuşma- bir araya getırmek için yalnız kalmağa yör Luinin kapatıldıiı kuleye doğru t~ için olan bu aelihiyeti size vermeğe ha· 
lıırla a.c;ll alAkad.ar olmıyacaktır. ihtiyacı vardı. Ne kadar zamandır öz- vcccüb etti. zınm. Fakat buradan canım kimi ister• 

- Her ne olursa olsun ve her ne ~i- lediği ve bu kadar çabuk husul bulaca• Bu sırada kendi tarafına gelen Roz.arj- onu yanıma almak ve ne kadar zaman· 
lirse işilc;in mi? iını ümit etmediği büyük emelinin niha- la ka(§ıla§lJ. danberi özlediğim bir deniz gezintisi yap-

- Evet .. Her ne olursa olsun ve her yet pek yakında bulunduğunu hiuediyor Rozarj onu görünce hürmetle selam mama razı olmanız ıartile ... 
ne i§iUrse işitsin... &asen fevkalAde ı ve bundan çok büyük bir eevinç ve sa· vermiı ve eğil mi ti. Rozarj, müokül bir vaziyette kalmtt 
olacak bir şey yok. adet hissediyordu. SUzan, dinin dostça bir hareketi ile gibi gözüktü. 

- Baş ilstüne monsenyör.. Fakat birden, aklına bir ıupbe gddi. onu yanına çağırdı. Kafasını kft§ıyarak: 
- Size gelince, yanınıza dört ınuhaftz Acaba Sen Mare kendiıine bu auretle bir - Mösyö Rozarj, dedi, kocam benim - Fakat madam, dedi. Monsenyör 

alacaksınız ve kendinizi madam Sen- tuzak mı kuruyordu> Maamafih kocaeı· halkamda size bazı emirler vermedi mi> avdet ettiği zaman kendi.sine bir günlük 
marsa kaUyen göstermeden monsenyör nın Moneenyör Lui ile kendiai arıwnda - Madam, muhterem zevciniz. kendi- vckilet eden kimsenin burada kurulmut 
Luinin oda kapısının yanında bulunan 1 mevcut derin kalp bailannı bilmediğine sinin gaybubetı esnasında ızc her huaua- olan usule riayetsizliğini asli affetmez. 
koridorun içinde bekliyeceksiniz ve ora- kani olduğundan bu fÜphesi çabuk zail ta tibi ve bütün emirlerinız ataat ebnck· - Ona bunu kim haber verecek) .. 
da bizzat ben gelip size yeni bir emir oldu. lliiimi bana söylediler. 

ece verince~& kadar kalacabmız Eğer u. I Dmaize nazar peoçereye :rald&fOUftl.. - Möqi Roarj. buafla baa ne ka-= §~ tr.: b~:; bu -bir şah.id bulunmıyacaktır. 
Suzan· 
- BUWn bu tavsiyelerinizi icabmcla Al'VllllU! 111uracaaoan. .. _ 
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Alnımın------ Alman - Italyan ittifakı Spor sahalarında 
çıkan hadiseler 

Kara Yazısı ---~----

K t C• k " J • Genel direktörlük çok. on ıano as erı an aşmayı ımza ciddi ted_b~le_r abyor 

Bay an ''Servet,, in acıklı hayatı 

Y AZA·N: Üç Yıldız 
-85-

için 21 Mayısta Berline gidiyor =~~~~,::= 
Roma 19 ( ö.R) - ltalyan - Alman hariciye nezaretinde Fon Ribbentropu direktörü Tümgeneral Cemil Taner ba-

askeri ittifakının imzası için Kont Ciano- ziyaret edecektir. Alman hariciye pazın zı sahalarda vukubulan hadiseler haJt. 
nun bugünlerde Almanyayı ziyareti ha- saat 13,30 da bu ziyareti Adlon otelin- kında şu beyanatta bulunmuştur : 
beri Alman gazetelerince ehemmiyetle de iade edecek ve ltalyan hariciye nazın • - Son glinlerde vaki olan badi.se-

Bütün gün çar1ıda, ıanki öte • 
beri alacakmııım gibi dolaştım. 
Akşam geç vakıt, hava kararır • 
iten apartımana döndüm. Sabri 
bey evde mi değil mi bilmiyor • 
dum. Fakat Nihal onu icabında 
tele/onla arıyarak buluyordu. 

Oçüncü kata olan merdivenleri 
yorgun argın çıktım ve kapının 
zilini çaldım. 

Cevap yok .. Allah allah .. Aca
ba Nihal de mi gitti .• Bir daha .. 
bir daha çaldım .. 

Ve ıonra anahtar deliğinden 
~eri bakmak hatırıma geldi. Bir 
de ne göreyim ... Tokmağın yanın
da bir aıma kilid ve kilidin üze • 
rinde bir balmumu mühür var. 

Demek buraya zabıta baımtf 
oe kapamtf··· 
Aklıma Nihalin bana göıterdi

ii yemek oda6lndaki kapak gel
di. Bu kapaktan alt kat apartıma
na iniliyordu. ihtimal ki Nihal 
Gfağı kata inmifti. Oraıını da 
Sabri bey tutuyordu ya ... 

A14ğı kata indim .. 
Yukarı çıkarken görmemİftİm. 

Ba kattaki apartımanın kapuı lu
rdmıı ve ıonradan çivilenmifti. 
Onun da üzerinde kırmızı mühür
lii bir aıma kilid IJardı. 

I fi anlamak için çok zrJd ol -
mak icap etmezdi. Her halde po
liı Sabri beyin dalavereli vaziye
tini ıezmif, evvela alt kat apartı
manın kapuını kırmıf ve ihtimal 
altlı üıtlü bir baıkın yapm1ftı. 

Bu vaziyet karfuında memnun 
mu olmalı idim müteesıir mi ..• 
Bunu ben de bilmiyorum. ihtimal 
apartımanda bulunan kadınları 
alıp karakola götürmüşlerdi. Be • 
ni de simdi burada bir gören olur
sa ak;betim yine aynı olacaktı. 
Derhal ve kaçar gibi merdirJenler
den indim. 

Kapının önünde kapıcı ile kar-
1ılaştım. Eıaıen yirmi dört ıaat -
lık bile olmıyan buradaki miıa • 
lirliğim eınaıında girip çıkarken 
lıapıcı beni görmemifti. Binaen
aleyh Sabri beyin apartımanında 
olduğumu bilmiyordu. 

Beni fÜpheli fÜpheli ıüzdükten 
Jnra: 
- Kime baktınız .. dedi. 
- Hiç .• 
Diye cevap verdikten •onra 

alA lacele ondan ayrıldım. Arkam-

dan gülerek: 
k d dil k .,_. l k •erefine saat 14 de Kayzerhofta bir ööle lerden hepimiz müteessiriz. Mckteplile-

ay e me te ve uu mem e et arasın- y ., ri alilkadar eden hadiseyi Maarif veka-

- T aliin varmtf ki geç kaldın .. daki dostluk ve samimiyetin yeni bir de- ziyafeti verecektir. Saat 20,30 da Füh- leti ciddiyetle takip etmektedir.. Şeref 
lili olarak gösterilmektedir. rer tarafından eski 'Şanseleri sarayında stadındaki vak'a hakkında heni.lz mu-Y okıa ıen de postaya katılırdın .. 

Diye •Öylendiğini duydum .• O, 
bu ıözlerle ne demek iıtemiıti? 
Geri dönmek, avucuna bir kaç pa
ra ııkıştırmak ve bugün burada 
olan biten feyleri anlamak iıte • 
dim. Meraktan çatlıyordum. Fa -
kat benim de ötekilerin yanına 
gönderilmekliğim korkusu mani 

Pari 19 ( ö.R) - Führer Almanya- bir akşam ziyafeti verilecektir. fassal malumat almadım. Fakat gazete.. 
nın garp hududundaki müstahkem Sig· Pazartesi sabahı saat onda Kont Cia- lerde okuduğuma göre, bu hadise, ku-
f rid hattının teftişine devam ederek dün no Berlin belediye sarayına giderek altın lüplcr arasında değil, halk ile hakem 
k S b k d R kitaba imzasını atacak ve saat 11 de ye- arasında hasıl olmuştur. Bunun için de a ·şam traz urgun tam arşısın a, en bizzat İstanbul valisi takibat yapm~1a-

nehrinin karşıyakasındaki Kehl şehrine ni Şanseleri dairesinde Almanya ve ltal· d 
ır. 

gelmiş ve 30 metre yükseklikteki bir ku- ya hariciye nazırlan tarafından Almanya Esas noksanı şurada görüyorum : Sa-
leden Sigfrid hattının bu bölgedeki kıs- • ltalya askeri ittifak muahedesi imza halarda seyircilerle oyuncular arasında 
mmı seyretmiştir. Führerin bu ziyareti edilecektir. doğrudan doğrua teması menedecek te-
esnasında Alman - Fransız hududu, Al- Saat 11 buçukta Führer ltalya hariciye sisat ve tertibat bulunmamaktadır. Şim-

di bunun üzerinde ciddiyet1e meşgulüm. 
Sinema, tiyatro gibi halkı içine toplıyan 
yerlerde nasıl fenni bazı tertibatın bu
lunması lazımsa içerisine seyirci alarak 
halkı toplıyan sahalarda da oyuncu ile 
halk arasında teması menedecek mfuıi
ler bulunması, duş tertibabnın tamam 
olması ve işlemesi, sıhht tertibat ve ala
kadar bir doktor mevcut olması gibi 
asgari .şartlar lfızımdır. 

oldu... manya tarafından, yarım saat kadar ka-
F akat bu geceyi nerede geçire- palı tutulmuştur. Führerin lsviçre hudu-

cektim? duna kadar teftiı seyahatine devam ede· 
Kapuını çalacak hiç bir doa - ceği tahmin olunuyor. 

tum, arkadaşım yoktu.. Birden 
hatırıma Şevkiye hanım geldi. Berlin 19 ( ö.R) - O N B ajansı 
Adre•ini almıftım. Ona gitmeğe Kont Cianonun Berlin ziyareti programını 
karar verdim.. neşretmiıtir. ltalyan hariciye nazın 2 1 

Eyilik zayi olmaz ... derler. Be- Mayısda sabah 11 de hususi trenle Ber
nim bir kaç ıaat evvel bu kadın • linde Anhalt garına, ili gün sürecek rea
cağıza. yaptığım küçük bir yardı- mi bir ziyaret için gelecektir. Anhalt ga
mın bana bu kadar çabuk ve bu rında kendisini Alman hariciye nazırı 
kadaT büyük layda•ı olacağını O Fon Ribbentrop devlet, parti ve ordunun 
zaman aklıma bile getirmemiş • diğer ıahsiyetleri ve Almanyanın Roma 
tim.. sefiri Fon Makenzen selamlıyacakhr. 

Kaaaba girdim. Bir koyun bu- Saat 10,45 de Kont Ciano harp ölü
du aldım. Paketi orada bıraktık- leri abidesine bir çelenk koyacak, sonra 

nazırını ve ltalyanın Berlin sefirini Fon 
Ribbentropun huzurunda, hususi meni 
kabinesinde kabul edecektir. 

Saat 1 3 de iki hariciye nazırı Alman 
hariciye nezaretinde Alman ve ecnebi 
matbuat mürneseillerini kabul edecekler-
dir. Bunu müteakıp ltalya sefiri ve Bn. 
Attoliko tarafından büyük elçilikte bir 
öğle :ziyafeti verilecek ve saat 1 7 de 
Kont Ciano Mareşal Cöring tarafından 
Laypziger meydanındaki konağında ka
bul edilecektir. Sonra Alman hariciye ne
zaretinde müzakereler devam edecektir. 
Saat 20,30 da hariciy~ nazın ve zevceai 
tarıfından bi: ziyafet verilecekti: . Kont 
Ciano Salı sabahı hususi trenle Anhalt 

Alman başkumandanı gene,-al B1"cıvç~ istasyonundan hareket edecektir. 
tan sonra manava giderek bir cu 
yemi, IJe çocuklara çikolata al • 
dım. Sonra bir otomobile atladım. 
Kaıapta bıraktığım eti de aldık
tan •oma ıolöre gideceğim yerin 

Bir Çin A 

resmı tebliği 
adresini verdim. 

_şoı;;,~nın yolları çok bozalı ve Uzun bir harpten sonra Japonların 
•akaklar dar .. dedi, bakalım gide-

::~~~!:t:ı~~ ~;~:,~:~~- Hopei' den cıkarıldığuu bildiriyor 
- Seni memnun eder.im.. Paris, 19 (Ö.R) - Çin harbiye nezareti 
Dediğim için fOlör hiç aeıini çı- tebliğ ediyor : 

karmıyor, •adece ara ııra ve •ar- Hunan vilayetinin cenubu garbisinde 
ııldıkça: Nanyang v~ ~opey vilayetinin Ki~g 

- Allah belasını versin ba vol- Nang me~ki~erınd~. ha~~ket eden Çın 

l All h d k k, kuvvetlen bır kaç gun suren muhnrebe-
arın.. a vere e ma aıı a • lerden sonra Hopey vilayetindeki Japon 

maaak.. kuvvetlerini püskürtmüşlerdir. 
Diye külürle karısık aöyleni • Bu Çin kıta1arı Tongpeyi işgal etmiş· 

yordu.. lerdir. Bütün Hopeyin işgali için ileri 
Nihayet, kafanlık bir ıokakta, hareketi devam etmektedir. 

bir köşe başında durduk.kŞolör: Paris, 19 (Ö.R) - Kulangsudan bil. 
- Buradan öteye artı otoma- diriliyor : Adaya, burada kalan Japon 

bil islemez .• dedi.. kuvvetlerine muadil birer İngiliz, Fran-
B~yle biçimsiz ıokaklı yerde sız, Amerikan bahriye müfrezesi çıka-

neden otaruyormnuz? nlmıştır. Yani 42 Japona mukabil 126 
Ben ıolöre burada oturmadıih- İngiliz - Amerikan - Fransız bahriyel.i::;i 

mı, an~ak burada oturan lakir bir var?ır ve ge~ çe~ilecek her J.apon ~-
hb b d t .., ld' .... · kerıne mukabıl diger devlctlerın de bı-

a.. 
1
a ~ yar ım e mege ge ıgımı rer askerlerini geri çekecekleri bildiril-

ıoy edım. . miştir. 
•• BITMEDi •• Bu enerjik hareket milli çin mahfel-

Bu şeraiti tesbit eden bir talimatname 
hazırlatıyorum. Kısa bir zamanda teb. 
liğ edeceğim. Sabalan işleten kulüp ve 
şirketler bu asgari şeraiti vereceğim 
mühlet zarfında temin etmezlerse bu 
sahalara seyirci almayı menedeceğim .... 
Müsabakaları seyircisiz yapsınlar .. Ve
ya yalnız antrenman yapsınlar. 

Bu suretle inzibati noksanlann bir 
kısmını önlemiş olacağuna da kanliın. 

Halkın bir milsabakayı seyretme ter~ 
biyesini alması ve bunun hakkında da
imi takibat yapılması, benimle beraber 
efkarı umumlyeyi temsil eden gazete 
muharriri ve spor muharriri arkadaşla
rın da daimi surette üzerinde durmala
n ve her vesile ile tekrar etmeleri lA
zım gelen bir mevzudur.n 

On üç ay mahpus 
kaldıktan sonra Rocild 

' 
serbest bırakılınca 

Par ise gitti -·-Avusturyanın ilhakını müteakıp, Al-
man hükümetinin gizli polis t kilab ta• 
rafından hapsolunanların arasında bulu
nan Baron Roçild Viyana zabıtası tara
fından serbest bırakılmış ve tayyare ile 
Zürich meydanına inmiştir. 

Baron Roçild tayyareden inince Baron 
Alberti ile birlikte Bauran Lnc oteline 
inmişlerdir. Burada kendisini bir saadet 
beklemekte idi. Baron Roçildin kardeşi 
Baron Eugenc 1938 martında Avuatur
yada bulunmamış olmakla bahtiyar ola
rak kardeşini bu otelde bekliyordu. 

Baron Eugene de Pnmten tayyare ile 
kardeşini karıılamak üzere Züriche git
mişti. iki kardeş buluşunca ayni gece 
trenle Parise hareket etmişlerdir. 

------------------------------ }erinde iyi bir tesir yapmıştır. Bir taraf

Isveç gazeteleri 
tan beynelmilel bir imtiyazlı nuntaka 
olan Kulang - Su adasına verilen ehem
miyeti göstermekte, diğer taraftan bun
dan böyle Jaı><>nyanın hareketleri kar
şısmda Amerika, İngiltere ve Fransanın 
ayni enerjiyi muhafaza edecekleri funi
dini uyandırmaktadır. 

Baron Roç;Jd bir müddet' için Pariste 
kardeşinde misafir kalacaktır. 

Baron Roçildin mahpus kaldığı müd
det on. üç ay yirmi sekiz gilndür. Bu 
müddeti aralarında Başvekil Şuşnig de 
bulunduğu halde Metropol otclinde dol
durmuştur. 

Ş;mal devletlerinin Alman teklif ini reddini 
ittifakla tasvi" edi vorlar 

.. :nta.raf ı emleketleru n : llol lamla askerleri manevrada 

Paris 19 (Ö.R) - Isveç gazeteleri bir ve tamamiyetini tehdid etmediği bütün 
ademi taarruz paktı akdi için Almanya dünyanın malılmudur. Diğer taraftan 
tarafından şimal devletlerine yapılan Norveç, Finlandiya ve Danimarka ile 

teklifin reddini ittüakla tasvip etmekte birlikte Isveç te kendilerini Almanyanın 
'\"e bu sebeple de Isveç, Norveç ve Fin · tehdidine maruz hissetmediklerini bil
Jandiya tarafından ittihaz edilen hctttı dirmişlerdi. 

Nevyorlc, 19 (Ö.R) - Amerika, İngil
tere ve Fransanm Kulang - Suya as-
ker çıkarmak suretiyle enerjik müda- Japon asn:erleı' 
haleleri sabah gazeteleri tarafından yetle kaydettikten sonra Şanghay bey- yazlı bölge methallerinde ve kalabalık 
memnuniyetle tefsir edilmekte ve Ja- nelrnilel bölgesinde· Japon kontrolünün mahallelerinde yapılmıştır. Geçenler 
ponların Çinde garp memleketleri men- tesisine matuf taleplerin reddedilmiş ol- başlıca caddelere doğru sevkcdilmiş ve 
faatlerini imha etmek teşebbUslerini masını da iyi bir jşaret telakki eylemek- polis memurları, askeri kıtaların yardı-
durdurmak için ilk bir hareket sayıl- tedir. miyle, böylece elekten geçirilenlerin 
maktadır. üzerinde araştırma yapmışlardır. Hiç bir 

aNevyork Taymis• diyor ki : Bütün Tokyo, 19 (Ö.R) - İngiliz sefiri B. hadise çıkmamıştır. Bazı kimc;eler silah 
hüsnüniyet iddialarına rağmen, Japon- Robert Grezi bıı sabah hariciye nezare- taşımak veya muhafaza etmek suçundan 
ya ispat etmiştir ki kendi hlltlmiyetini tine gelerek Şanghay beynelmilel im- dolayı tevkif edilmislerdir. 
tesis ettiği bölgelerde ecnebt menfaatle- tiyazlı bölgesinin idari teşkilatı hakkın- • 111 • 
rine, ancak işine elverdiği nisbetle, yer daki Japon tekliflerine verilen cevabı Nıadede 
bırakmaktadır. Fakat Japonya bu siya- bildirmiştir. 5 
sete ne olursa olsun devam edemez. imtiyazlı mıntaka otoriteleri Şanghay 7 ,5 milyon kilo elma 
ÇünkU kendi ihracabnın dörtte üçü ve konsesyonu şüpheli unsurlardan bizzat Niğde - Bu yıl elma ağaçlarının vazi-
hatt! üçte ikisi Amerika, İngiltere ve temizlemek kararındadırlar .. Mıntakayı yeti çok eyidir. Elma mahsulünün 7,5 
Fransaya gitmektedir. tedhisçi ve can! unsurlardan temizle- milyon kiloyu bulacağı tahmin edilmek-

aNevyork Herald Tribiln• gazetesi de mek için büyük devı,irmeler yapılmış- tedir 
Amoya asker çıkarılmasını memnuni- tır. Bu zabıta hareketleri bilhassa imti- · 

Bu mahsulün Niğdede ilk defa Hulusi 
mıştır. leri akdi için Estonya ve Letonya hükU-

Nihayet cSvesko Dagbladeu muhafa- metleriyle müzakereler neticesine var -
zakar parti namına bu tasvibe iştirak et- mak üzeredir. Diğer taraftan Danimar
tikten sonra şunu ilave ediyor: ka ile Almanya arasında bir ademi taar-

efendi tarafından dikilmesinin 63 tincü 
yıldönümü idrik edilmiştir. Huliısi efen
dinin elma bahçesi, şimdi Niğde için en 
büyük servet kaynağı olan elmacılığın 
birinci merhalesi olarak ha!A durmakta
dır. 

Burada kendisine ki oda tahsis edll -
miş ve yiyeceğinin de dışarıdan getiril
mesine müsaade edilmek gibi büyUk bir 
lutfa mazhar olmuştur. 
Almnnların Avusturyayı ilhakını mü

teakip Roçild ailesi servetlerinin büyük 
bir kısmının naziler tarafından müsa -
dere edilmiş olmasına rağmen Çekoslo
vakyaya geçerek silah fabrikaları işlet
meğe başlamışlardır. Fakat Çekoslovak
yanın da Almanlar tarafından işgalini 
müteakip bu fabrikalar da nazilerin eli
ne geçmiştir. 

Baron Roçitd şimdilik Pariste misa
firdir. 

Roma sinemaları Sabah 
ma inelerini lağvettiler 

Roma şehrinin resmi makamlan, si
nema aalonlannın sabahlan açılmasını 
menetmişler. Bu tedbirler sizin hatırınıza 
bir çok ihtimaller getirebilir. Acaba po· 
litik sebepler mi var} Yoksa propagan• 
da meselesi mi) 

Hiç biri değil 1.. 
Biuat Almanya, şimal devletleriyle ruz paktı için esas itibariyle mUtabakat 

yaptığı müzakerelerden sonra teklif et- h!sıl olmuş ve bu husustaki müza.kere
tiği gibi paktlar akdinin tamamen lU - 1 ler bir hayli terakki etmiştir. --*-- Çünkü, ainemalıu sabah aeanalan yap• 

bklan zaman, bazı üniversite ve mek• 
Bursya bereketli teplerin .sınıflarında azalan talebelerin, 
yağmurlar yağdı sinema aalonlannı doldurduklan görül-

zurnsuzluğunu kabule mecbur kalmış - cDiğer Iskandinav memleketlerine ge-
tır. lince, Isveç ve Norveç hükUmetJeri ken

hareketten dolayı memnuniyet izııa~ · Buna mukabil, Almanyanın teklif et-

Ic.nıektedir. tiği gibi bir ademi taarruz paktının ak-

Berlin 19 (ö.R) - Dün akşam Baltık 
ve Iskandinavya devletleriyle müzakere
ler hakkında şu tebliğ neşredilmiştir: 

cFührerin Rayştag meclisindeki son 
nutkunu müteakip Alman hiikUmeti 
Baltık ve Iskandinav memleketlerine 

her hal ve vaziyette, tamamen bitaraf karşılıklı ademi taarruz muahedeleri ak

Isveçin Berlin sefiri Vilhelmştraseye, di diğer memleketlerde yanlış anlaşılır 
Stokholm hükümetinin menli tavrü ha- ve hatta itimatsızlık husulüne sebep ola
reketinc saik olan sebepleri izah eden bilirdi. Almanya peklll bilir ki Isveç, 
P.fahi bir nota tevdi eylemiştir. 

dileriniAlınanyanın tehdidine maruz his
setmedikleri hakkında evvelki beyanat
larını tekid ederek siyasetlerinin tam 
ve mutlak bir bitaraflık muhafazası ol
duğunu ve hiç bir büyUk devletle karşı
lıklı ademi taarruz paktı akdetmek iste
mediklerini, bu sebeple Alman teklifinin 
muameleye konulmasını lüzumsuz te -
IAkld ettiklerini bildirmişlerdir. Bu nok
ta üzerinde Almanya her iki hükümeile 
mutabık kalmJ§tır. Finlandiya da, Isveç 
ve Norveçle aynı mealde bir cevap ver-

Buraa -- Şehrimiz ve civanndaki mu- .. d d 1 
muş e on an .. 

ruabn çoktanberi yağmura ihtiyacı vardı. , --~--

Çif~çile~, sebzecil~r Nisan .bidayeli.~den- Jl ... Ren~$ ve sinema 
berı yagmur beklıyordu. Nihayet dun sa- Eliaabeth Bergnery yeniden beyaz per-
at 1 5 te istenilen yağmur başladı. Ve ge- d d t d ktlr K 1 sah . eye av e e ece . ocası o an -
ce yarısına kadar devam ettı. Bu arada ne vazil Paul Czinner bugünlerde Lond· 
muhtelif fasılalarla bir kaç defa fındık rada bir filim çevinncğe haı.ırlanmaktn
cesametinde dolu da düııtü. Bereket ver- dır. 

cSosyal demokrab gazetesi Alınan 

teklifinin mutlak surette lUzurnsuzluğu
np gösteren bir makale neşretmiştir. 

lfüUılaalarının hülftsası şudur: Bir ta
rafıan, Isveçin hiç bir devletin istiklAl 

blr nötrallte muhafaza etmek azim ve di teklifinde bulunmU§tur. Bu hususta 
kararındadır. muhtelif bükümetlerle cereyan eden 

Liberal cStokholm Tidende> gazetesi müzakerelerin neticesi alınmış veya 
de timal devletlerinin Alman teklifini alınmak üzere bulunmuştur: 
reddetmelerini memn~etle karpla - clld taraflı ademi taarruz muahede-

sin iki üç dakikadan fazla sürmedi. Bun- Bu fılmin senaryosu, Çekoslovakya
dan dol • 1, dolunun mezruata hiçbir za- nın eski cümhurreisi B. Bencşin bir ro
rar vermediği, buna mukabil yafrnurun manından alınmadır .. B . Beneş, politika 

hayatına atılınadnn önce bir çok roman
tam zamanında yetif tiği, hayli faydalar 1ar yazıruştır. Paul Cı.inner şimdi bun-
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Büyük coşkunlukla kutlandı T. A. /·:~10 ::"l~ ~=~~: ::. 
. İ sABiFEDE _ mek iizere yapılan stadyumu doldur- lüğümüzü her milll hAdise gibi bu da T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

- BAŞTARAFl 1 INC . muştu .. Stadyumda yer bulamadık.lan yeni bir delil şeklinde bütün cihana gös- 13,30 Program, 13,35 müzik (Bir 
lçln bütUn Ankara halkı evlermden çık- için caddeleri dolduranlar da iki taraflı terecektir. konserto - Pl.} 14, memleket saat ayan. 
~ bulunuyordu. Şehir baştan ba~ sıralanmışlar, geçen mektepleri ŞU gür- Aziz milletim, ajans ve meteoroloji haberleri, 14 J O 
ıniİlt sancakları.ınız ve Parti bayraklan- bUz TUrk gençlerini sevinçle, iftiharla Sen dünya durdukça dur. Sen her za- Türk müziği: ı _ Ni§aburek PCf;evi 
le d • ..+. B"'tun'" vitrinlerde ebedi _1ı...~1 1 eh man yaşa, varol .. Sıcak koynunda ha- 2 Zi . b L •• onanm"'ıl-. u iki WA-L? ıyor ar · t tan ı~tı k dar "ğ .. d - ya paşanın ru~a ure... semaıaı ~fle Mil1l şefin resimleri, Türkün EKZEBSİZLER BAŞLIYOR ırası ya ev a arın a go sun e .. . . 
bUyük kahramanlık timsali olarak yan Orta mekteplerde ve liselerdeki kız- besleyip büyüttüklerin ve büyütmekte (Ey gul ne aceb) 3 - Zıya pa~ın IU§a-
yana yer almışlardı. Top seslerini fahri- )ar Gazi terbiye enstitüsü beden terbi- oldukların bu mübarek yurdu her teh- burek semaisi (Bir zeban söylersin) 4 -
kaların dUdUkleri, nakliye vasıtaları- yesi muallimlerinden Zehra Alagöz ida- ilkeden, evet h~r te~ed.en koruyacak, Fahire Fersan: kemançe tak.iıni 5 -
nın korniılan takip e~ti. resinde yeşil sahayı duldurdular. Kızla- onu var kuvvetiyle yukseltecek ve hah- Ahmet Rasimin rast şaTkı: Bir gönlüme 

SAAT SEKİZ BUÇUKTA rmuzın ritmik ekzersizleri halkın alkış- tiyar edecektir. bir hali perişanıma bak 6 - Ali Rifat 
8.30 da bugünkü gençlik ve hareket lariyle aynca bir güzellik arzediyordu.. _B:1 i~ ~o~uğunu .T~k ~de.~- beyin nişaburek şarkı: Meyledip bir 7 -

bayramına iştirak edecek olan okullar Zehra Alagözün bir erkek kadar vakur mızın buyük timsah olan millı Şefunizın . b k .. 14 40 ··-='-
d akın edi- . ah 1 tmakta 'd' .. c ~~ı.~·-da bulmakta nışa ure saz semaısı , muuıı; nete--

Saman pazarından sta yuma . ve tannan sesı s ayı çın a ı L. yu e ~ yız. · • Pl 15 30 ·ıı· k.. -
tardı. T L:1 lan şehrin Uzerın- . iki' il d .. _.. İsmet Inönü feragatli hayatı, vatan lı plaklar - , mı ı ume musa-yor ayyare .ı.uo ~ v Bır ç on.. 9 M dınd k1 ı 

ele dolaşıyor rengBrenk binlerce ki:i~t Kw h kumandaya 0 kadar yolundaki. fedakat'lıkları, azmi basireti, hakalan 1 ayıs sta an na en 7,-
aÇorlardı. Bu k!ğıtlar AtatürkUn ~ .. u~ i,;:{er ki onların bu göste- Türk ~Iabının her sa~asındaki y~pı- .30 program 17,35 müzik dans saati 18,
§efin bir çok vecizelerini ihtiva ediyor- i-· de disiplinli bir milletin bil tün ener- ~ ~et ve v ku~etiyle Ul';! Türk 15 Türk müziği Fasıl heyeti 19 konuşma 
du. .. jfuı toplanmıştı. ~etinin başbugu, ~n~eri, v~ak ve dış politika hadiseleri 19, 15 Türk müzi-

D'-- y .... ta spor yapanın başı vucu- kz . 1 . . b·~:-:- sa fazilette onun kutsal hır ornegıdir. Onun v. 
1 

C .1 b . k'' diJ'h' k .. 
·~ - Kızlarımız e ersız erını ıı.u ..... ce - d'" .. . k mill t" gı - emı eyın ur J ıcaz ar peş· duna •• .uı. ohnaz.• 1 . . k k kar- uşuncesıne uyar en e ın arzusunu . v •• • • • .. "U: . ..:ıt.. • • vücudumuz- hayı boşaltblar ve yer ~ıw. er e yerine getirdiğimize, onun sözünü tu- revı 2 - Bogosun kurdilıhıcazkar şarkı 
dn bu.,y,,,.... servetinliZ d şl . e terkettiler Şımdi kumanda •V• "11 b''lbül' lm b. k 3 d e erın · . b tarken vatanın faydasına hareket ettigı- gu er açmış u o uş ı uu -

U:~ndine bak .. Kendini koruyan nes- mevkiine Mahm~b~ ~Mi~ mize candan inanıyoruz. . Şemseddin Ziyanın kürdilihicazkar şarkı 
il konır 1 • lun~yordu. fBtri. 'b'" .. de bşulunanları se- 1919 yılının 19 mayısında Ebedi Şefi- güvenme hüsnüne 4 - Salahaddin Pına-

• T?'-t- •• deyı Şefi ve şere unun · At t .. k" ba ~ dı~ · tikııı.ı •G8vde kafayı yaşatır .. ~ gov kzersizler başladı.. mız a ur un şıa gı ıs "' ~avaşı- nn kürdilihicazkar şarkı ne gelen var 
tş1 tir Iaınladıktan sonra e . lan na, O, 1939 yılıruri· 19 mayısında hır me- . . h k k 

eGe.~ftm ... 4-~~ ihtiyarlıgaw sağlık sakla- B~~ da kızlanmızınkakın "' ~ kadartıklalkış .d- deniyet ve istiklal savaşı halinde de- 5 - KemaArl Nıykinin~. Sek~. und'lih~me~~e ta -
• '"'l<LL""~ dı.. Uç bine y genem yap arı ı - vam etmektedir. !İmi 6 - ta ur ı ıcazKHr şar-

nıalı~~m . dda ğ1aın kafa • man hareketleri bu kalpten gelen alkış- G 1 ili' Tür' k uklar lı:ı ay dalgalanırken 7 - Vasilin kürdili-• vüeu sa .. ihakkın ryıkti Orta okullar ve enç er, sevg çoc ı, . 
•S rcu çirkinin, kötünün düşmanı- ~ ~ :.ına .. boşaltınca H Unutmamış olduğunuza çok eminim.. hicazkar saz semaisi 8 - Dedenın uşak 

dır .. ıpo Liseli gençl~ nI'eri başladı. S~ Geçen yıl bugün Ebedi Şefimiz Atatürk, j şarkısı ağlattılaT giildürdüler 9 - hicaz 
Bunlara benziyen daha ne kadar gü- okuldımlarununl ile liersen kahraman ordumu- son umumi ziyaretini sizleri görmek için türkü sünnelimin gö~lerine 1 O - ıı;er-

a a er Y b l k ... S · t· r.el SÖ'Ller.. el b ___ 1..: subayları adımlarında uraya ge ere yapmışu. on zıyare 1 daniye türkü ey serenler serenler 20 
ilin · ler Yine halkın - zun u yarllllV ·· 1 Ç .. nl .. Q dan uml b' 

Hep b en vecıze :. .. . de Bir ve jestlerinde yılmaz bir milletin fevka- 0~ e... u ru un sonr~ um ır memleket saat ayan ajans ve meteoro-
lerinde .• dillerinde ve gonüllerın ·· . 1 16delikl .. taşıyorlardı. Onlar da sa- mıllet toplanmasına gelemıyecek kadar l .. h b 1 . 20 15 t .1 (W ıh ) 

anıklıv • • bundan güze ın erını h t lın t D k k' l . . OJl a eT en, , emsı er er rnilleUn uy gı ıçm · ha bo lt ca yerlerini yüksek beden as a o uş u.. eme ı genç er, sızı 
15 

t:' _,_ h .1 .. tnisa1 mi olur? yı ~ ın 1 · ld.ılar Kızl b hep bir arada görmek Türk milleti için Yazan - Goethe 21, =marn, ta vı at 
ETNO(ınAFYA MitZESİNDE terbiyesı talebke eklrı a b ··Il: kara a- besledigwi en büyük' Ümit ve emeli siz- kambiyo - nukut ve ziraat borsası (fiat) 

. G li v • an Zehra er e ere ay yas uman-
Bana ba?er vermişlerdi. ençğraf~ ~ ediyord'u. Fotoğraflar mütemadiyen !erin varlı~~~da _yaşama~ ~nun naza- 21,25 neşeli plaklaT - R. 21 ,30 müzik 

mifmesslllerı sabah erkenden Etno alışı kızlarımız ve delikanlılarımız rmda en buyük bır zevk ımış... Zaten küçük orkestra - Şef Necip Aşkın 22 haf
ra müzesine giderek büyük kurtarıcının ç k ~ıı, edilen ekzersizlerini yapıyor- kendisi için en yüksek kıymet olan talık posta kutusu, 22,30 müzik balet 
&ıilnde eğilecekler... canlı b' çlaro dı E n bcdü danslar yapıldı. Halk Türk cümhuriyet ve istiklalini o size .. •v• Pi 23 . h b l . 

cidd ha tmıın en beye ır . n so tın . . 'eli? muzıgı - . , son a}ans a er en ve 
Bu en ya: bunları lgın alkı ladı emanet e emış mı ı . . 

5 
.. 'k b 

dakikası idi.. Hayat veren, hareket ya- çı ca ş .. En yiğit yurtsever kız erkek Türk yannkı program 23, 1 ,24 muzı caz ant 
.. __ ,_ tsizlik "çinde gör- Saat yanında hareket bayramının ' Pl 

ratan dAhiyi wu;ı:=e ı sesi- ro amı ikmal edilmiş bulunuyordu.. gençleri, . 
m.ek.- Ölümün maverasm~ 0~'t::r .. _ ~Şefimiz ve büyüklerimiz yine ay-ı Sizi daima bu emanı:te liyakatli gö- OPERALAR VE OPERETLER 
n1 duymak kabil olsaydı kipı caktık'ıçı . kun tezahürat arasında sahayı rerek tebcil ediyorum. Istikl!l ve hürri- 21.05 Paris (P. T. T.) Karmen 
mize iftihar veren ne .. Jer d~ya . ttl :ı.~iuı 1 yet tarihimizin başlangıcı sizin hayra- 21 1 5 Brüksel 1: Operet temsili 

Gençliğin müm~erlni takikee m. e er. mınızdır. Yürekleriniz vatan sevgisi, di- 22.05 Roma: Musikili bir temsil. 
Etnoğrafya müzesıne yaklaşır n şu M ., ... 1• • 1 • ._ mağınız ilim a'>kı, benliğiniz fazilet nu- ' .. 
genç kalplerinin n~ .heyecanla çarptı- aarı VeKı ının genç IH ru ile dolu olsun. 22,05 Var~ova: Operet temsılı. 
ğını kendi içimden bıliyordum.. . . Ve spor bayramını Bugün sizin bayramıruz olduğu ıçın BOYOK KONSERLER 
Kapılar yavaşça açıldı. İçeri w girdik.: açış nutku bize en büyük bayram oluyor. Bizler, 21,05 StrassbuTg: Bartok ve sair bes-

Ölroez dahinin istirahate daldıgı kabrı A ağalarınız, babalarınız, analannız, atala- tek.arlann eserleri. 
önünde minnet ve şükran duygularımız- Maarif vekili Hasan Ali Yücel bugün ı-ınız bizler bizden sonra gelecek Türk 22 05 Floransa: Senfonik koıtser. 
la eğildik. Ba?ar çiçeklerinden yapılmış gençlik ve spor bayramını aşağıdaki 1 evlatlarını 'kendimizden daha mükem- 22' 35 Londra (Regional) Handelin 
taze buketlerı mezarın kenarına bırakan nutukla açmıştır : 1 mel görmekle mesut olacağız. Sizi çelik ' 
gençler gözlerindeki >:aşları tutamıyor- Büyük: Türk milleti ve onun yüc~ I gibi sağlam vücutlarmızla, şaşnuyan İ 
tardı.. 20 sene evvel hır vatan yaratan milli Şefi, akıl :ve muhakemelerinizle, doğru yol- 23,30 

eseTleTİ. 

Kopenhag: Ovarak ve CharbieT-
nin eserleri. kahramanın sesini duyacaklar, güneşin 19 mayıs gençlik ve spor bayramını 1 

dan aynlıruyan ahlak ve karakterleriniz 
ışığı kadar parlak mavi gözleı;ini gö- bUtün memlekette ve huzurunuzda açı- ile iStikbale hazırlanmış görüyoruz. 
recek gibi titriyorlaidi ' yorum. Gözlerimizi hayata yumup vücutları-

ı ODA MUSIKJLERI 

Etnoğrafya müzesinden. a~ken Yurdd~larım, mı:r.ı vatan topraklarımı kalbedeceğimiz 
18,55 Paris {P. T. T.): Purcellin caer

leri. Atatnrklin ruhu çehrelere yme eski ~e: Bugün Türk tarihinin bahtiyar bir anda duran kalplerimize son huzur ve 
tl tılmak gil l kr h b aber 2 f 35 Sottens: lsviçre musikisi. şesini bayata cesare e a verunı b~ angıcım te ar ;e . eı;ı . er .. ~a- emniyeti sizler vereceksiniz. Siz de ya- ' 

SARll'E7 

Karşılıklı bir döğüş .. 
Bulgar gazeteleri lngiliz-Sovyet gö 
rüşmelerinin neticelerini bekliyor 
Sofya - cMin gazetesi ckarşılıkh 

döğüş> başlığı altındaki yazısında iki ta
raf arasındaki politik kaynayıp ve kaTfl
Wdı teııkilitlanışa hararetle devam edil
diğini ve hu halin Londra - Berlin ara
sında ciddi bir ckarşıhklı döğüı> oldu
ğunu yazmakta bunun nasıl bir neticeye 
müncer olacağını kestirmenin mümkün 
olmadığını söylemektedir. Gazeteye göre 
Londra Sovyet Rusyayı kazanmak. için 
fevkalade kuvvet sarfetmcktedir ve bun
da haklıdır. Zira totaliter devletleri çe
virmek istiyen çemberin husule ~elebil
mesi için buna §iddetle ihtiyaç vardır. 

Londra - Moskova arasındaki müza
kerelerin uzaması, lngiltereyi mecburi 
askerlik kanununu kabule mecbur kıl
mıştır. Sovyet Rusya bitaraf kalırsa. hu. 
Alman hariciyesinin fevkalade büyük bir 
muvaffakıyeti telakki edilebilir. 

cektir. 
- Moskovanın hattı hareketi Lond 

da olduğu gibi Berlinde de derin bir h 
aasiyetle ve dik.katle takip olunmaktad 
Çünkü; hadiselerin mwta.kbel dön. 
noktasını Moskova tayin edecektir. 

KABUL EDECEK MI? 

Acaba Rusya Fransa ve Ingiltere 
teklif ettiği ittifakı kabul edecek mi> 

işte Slovonun sorduğu ve bugün hüt 
Avrupanın ehemmiyetle sorduğunu sö 
lediği sual. 

Gazeteye göre Sovyet Rusyanın 

veya bu tarafa iltihak, kuvvetlerin ka 
tekilde gruplaşmasını mucip oJacak 
Bilhassa halen tereddüt içinde bulun 
küçük devletleT, Sovyet Rusyanın iltih 
edeceği tarafa çarnaçar meyletmek za 

Gazete, son günleTde iki mühim hi.- retinde kalacaklardır. Bununla berab 
di!!enin vuku bulduğunu ve bunlardan bi- bugün için buna dair bir şey söylenem 
rinin Londra - An.kara arasında Şarki Zira, Rusya faşizme olduğu kadar ga 
Akdenize ait bir anlaşma imzalandığına demokrasilerine de düşmandır. Bir ga 
ait olduğunu, hunun Potemkinin Anka- emperyalizmi harbine girocek isteme 
rayı ziyaTetinden sonra vuku bulduğunu, Bundan mada Rusya komünizmin nih 
bu itibarla Ankaranın Rus menfaatlerini gayesi olan dünya ihtilalinden vazgeç 
nazarı itibara aldığını ve Romanyaya ya- değildir. 

pılan yardım vaadini ikinci plana attık- Hatta kominternin bu seneki kongr 
!arım gösterdiğini, ikinci hadisenin de sinde umumi bir harbin, komünizmin A 
Berlin - Roma mihverinin askeri bir it- rupaya yay.ılmasmı mucip olacağı ha 
tifaka inkılap ettiğini ve hunun lngiliz kında bazı fikirler ileri sürülmüş ve 
çemberine yeni bir cevap olduğunu yaz- fikirler komünist partisi kongresince ta 
maktadır. Buna rağmen Londra, Var!!o- vip olunmuştur. 
vaya Almanya ile müzakereye girişmesi- Rus Çarlığı başka milletler için teh 
ni tavsiye etmektedir. Bu gidişle iki kelere ablınış ve harp etmiştir. Halbu 
memleket arasındaki Danzig meselesi bugünkü Rus devlet adamları realistti 
yakında halledilmiş olacaktır. Bununla Baskalan için kendilerini ateşe atmazla 
beraber hadiselerin inkişahnda şöyle bir Litvinofun yerine Molotof gelebilir. B 
sual varid olmaktadır: ancak tnktik bir teheddüldür. Rusya 

- Bu karşılıklı döğüş içinde ve bu- herhangi bir işe karışması için ileri sür 
günkü şerait tahtında Avrupa ne zamana ceği tekliBer, kendisinin başkalanna v 
kadar tahammül gösterebilir) rebileceği ve temin edebileceği menfa 

Gazeteye göre bu vaziyet nihayet ı lerdir. 
önümüzdeki sonbahara kadar devam işte Londra - Moskova arasmda cer 
edebilir. Bu karşılıklı mücadelenin ve bu yan etmekte olan müzakerelerin anaht 
müthiş rekabetin elbette bir sonu gele- nnı teşkil eyliyen de budur. 

evyork sergisinde 

Sovyet san'atı 
vermlşti. şıyoruz. 19 mayıs milletimiZın en buyük ~anın zevkini çalısarak, adam olarak 23,25 Doyçlandzender: Muhtelif ha-

Maarif müdürünün riyaseti altında evladı .. Ebedi Şefimiz, kurtarıcımız, sev- bizden esirgemiyeceğinize itimat cdiyo- valar. · .. Nevyork Enternasyonal sergisindeki bin unsurdan terekküp eden ve bir ç 
spor mümessillerinden, mekteplerin de- gili Atamız Mustafa K:zn~?1 ~ad~lu rnz. Vatan sizden önceki nesilden, biz- 23.35 Milano: Kuvartet konseri. Sovyet paviyonunda Sovyet resim ve unsurları makine ile .işJemekte bulun 
legelerinden müteşekkil olan bu genç- topraklarına ayak b~s~gı gundur .. Yll'- den mal istediği zaman malımızı, can SOLiSTLERiN KONSERLERi heykel sanatının güzel eserleri bulunmak- bu eser, alüminumdan ve metal aüsü v 

lik t.Azimat heyeti stadyumdaki ar~a~ş- mi yıl ~~7e K~rad~ d~ga~ a~a- istediği zaman canımızı ·verd~k. .. Sizin 19,05 Saarbrücken: Keman ve piyano tadır. ren tahtadan yapılmıştır. Panoraınayı v 
larma iltihak ettiler. Onlara ınerasımı ve sında kuçük hır gemının Türk milletine de bizden sonra, gelecek nesıllerın de konseri Paviyonun önündeki meydanda yük- cuda getiren V. Kremer, maket üz:crin 
heyecanlannı anlatblar. getirdiği büyük saadeti bir ideal bir böyle yapacağın.a iman ediyoruz. 2 1, 3 5 Kolonya: Şan konseri. selen pas tutmaz çelikten muazzam hey- 3 metreyi bulan yüksek fırınları ve 2 

....... VE HAREKET sevgi ve minnet halin~e her zaman Yü- Gençler, 
GENÇ~ reklerimizde yaşatacagız. Sizi neşeli, canlı, heyecanlı, duygulu E~ENCEU KONSERLER kel, havaya kaldırdığı elinde parlak bir atelyesiy)e yalnız bizzat kombinayı gö 
BA~k har k t b amı program- Şimdi hür ve müstakil bir vatan ola- ı ve uyanık gören bütün millet sizinle be- 1 7,05 Königsberg: Muhtelif parçalar. kırmızı yıldız tutan bir sovyet İşçisini gös- termekle kalmamış, fa.kat ayni zaman 
Gen ve e b~.. Millt Şe- rak üstünde dimdik ~ur~.uğumuz bu raber ~a.yram e_d~yor. Sizi saran bu sev- 19,05 Viyana: Viyana musikisi. tennektedir. Andreevin bu eseri 80 met- kombinanın yanında 1500 yapısiyle k 

da muayyen sa:ıtte fikaları ve yav- aziz topraklar onun bıze olınez, zeval gi ile 1ftihar edinız. 22,05 Stokholm: Talebe şarkıları. redir. Paviyonun methal salonunda, Le- rulan ıehri de seyircilerin gozu on 
fin refaka:1e:f; :dyumu şereflen- bulmaz yadigandır .. Ondan ayn)manın Gençler, ibayrannruz kutlu olsun.. 23,25 Münih: Saksofon orkestra. .. ının nin ve Stalinin Merkurov tarafından kır- koymuştur. Maket üzerinde kombinan 
ruları olduhalkmgu e kuns tezahüratı da- acısı kalplerimizde vatan muhabbetine, konserı". mızı granit tasında oyulan iki heykeli trenleri mütemadiyen •~emekte ve b 
dirmeleri coş . ~dı İstiklal ~kına inkılap etti. Onu vatanı- ** · 1 -y 

klkalarca süren alkışlarıuslyle sk i ~~ mız kadar sevmek, vatanımızı onun ka- Gece Ankara bu mesut yıldönümü ----&--- vardır. Bu heykellerin her birisi 3,5 met· atelycden ötekisine beyaz ateş halin 
_!3ütUn ~ekiller, ~eb. ~is e~dilen dar sevmek olmuştur. ~ ma~. bü~ vesilesiyle baştan başa donanmış bulu- Hakimler arasında re yüksekliğindedir. Ve onar ton çek- metal ve font taşımak.tadır. 

mülld e:k.~, ~e.ndilerıne Iardı. Halk Türk milleti tek var~ o!aı:ak iliklenne nuyor. Halk, şehrin ana yollannda genç- mektedir. Bu panoramanın yanı ba~ında Stan 
şeref trıbünleruu doldub~kiş~ .. tiap et- kadar hissediyor. Milli bırlik ve bütün- lik ve spor bayramını kutlamaktadır. terli, tayin Ve Ayni salonda bir de Sovyetler birliği- da, müessesenin istihsalini nfüteren fot 
sabah erkenden şu 25 m 1 ıs kili d k "' na er yap aca nin kıymetli taşlardan yapılmış ve işlen- dial{ramlar vardır. 

A k 1 • t f • •• dd t• K ı z ANKARA - Adliye vekaletince, 350 miş büyük haritası mevcuttur. işlemekte bulunduğu 7 sene içinde, 1:) . er erı o er 1 mu e 1 ra . ogo hAl.:_:_ isnunı" • ihtiva eden bir kararna- s h ı.l d . . S ' , W:UJTllll ~".>'et. a.v~c ığını~: .e~ üatrisinın •• zı- l büyük kombina, 30 milyon ton made 
me hazırlanmaktadır. Bir çok hakimin raatınm. ilminin, teknıgınm ve sanaunm cevheri üzerinde çalı:ım.ış ve memleke 

Bir 
iki 

derecede asgari müddetin 
mislini geçirmiş ol.anlar 

maaş alacaklar üst 

S t • • b k [ terfi, tayin ve nakilleriyle alakadar bu- 1 erVe tnl an Q arı- en yüksek işçilerini gösteren c:Sovyet er 8,2 milyon ton font, 5,6 milyon ton ç 
luruın bu kararname yakında neşredile-

mıza yatırdı rek böylece adliye kadrosunda geniş memleketinin büyük adamları.> panosu, lik \'e 4,4 milyon ton da lam.ine ver • 
ölçüde tebeddülat yapılmış olacaktır. 1 80 metre murabbaı yer tutmnktadır. I tir. 

Kralın Çubukludaki Bu pano, aralarında Efanov, Bubnov, 19 3 7 senesinde, Magnitogorsk ko 

Abbas Hilmi P8$8 kÖ$• DOKTOR Raşov, Niski, Lavrov ve daha di~er yük- binasuun aylık vasati font istihsali, b' 
künde ikameti takar• sek ~essamlarmm da bulundu~u bir sa- 1 tün ltalyan ve Polonya müesseseleri i 

rür etti, hazırlık başladı c e 1 aA 1 Ya r ~ 1 n :;:::;:~;. grubu tarafından vucuda ge-l :~h~linin heyeti mecmuasını geçmekt 

Jarındaki asıl vazifelerine ilaveten mu- Istanbul - Mevsuk bir menbadan al- B d d "' b .... k hl d 
ANKARA - Kamutay bütçe enc~e: allimlik deruhte eden sivil memurlar dığımız mrufunata nazaran, şehrimizde ura a, aynca ort uyu ta 0 a Serginin ziyaretçileri, bu salonda, Ma 

ninin yeni askeri. bar.em. kan .. unu .. ~oJesveı 1 k yerlesmek kararını veren eski Arnavu• . teşhiT olunmaktadır. Vladimirovunc 1905 nitogorsk kombinasını gösteren bir fil' b di.;ın.,.; hakkındaki hükümler tatbik o unaca - • v- h Kı d k 
üzerindeki tetkiklerını ıtir ı:;~ luk kralı Ahmed Zogo, beraberinde bu- teza ürcülerinin ş sarayı önün e ur- de seyretmekte ve kombinada çıkan gii 
teklif olunan derecelerle bunların teka- tJl". ı·.Z...,JR ME ... LEKE,.. şuna dizilmeleri>, Kuznetsovun c Ki§ sa- delik c:Magnitogorsk amelesi> gazetes 

mikd ı bildirmiştiın Yeni proje ile 1453 sayılı kanunun 1 lunan servetinin esham ve tahvilat şek- ..-& Pil & 

bU~::ğış' art~ar: ~ruz olduk.lan.· hal~e ve üçüncü maddeleriyle 2702 sayilı ka- linde olanından maadasını milll banka- HAS1' A.NESi DAHiLiYE ray9ına7 hdüclum .•. u,PSokolovd - S~'.'1.ianın • nin lngaizceye tercümesini de okuyabil 

d · ı·v· d Iayısıyle hır dd · 3278 sayılı larımızdan birine ya•• ...... ...,... M••rAHA..,...,.l~I el 1 e enmm otrogya a ge &şu ve mektedir ... 
kadronun müsaa esız ıgı 0 ··a nunun birinci ma esı. v~ .. . ..... ~~.... 11 .__. • h · d s ı· hl d 
derecede ru'"tbesine mahsus asg.arl mu - kanunun ikinci maddesı hükümlerınden Söylendiğine nazaran, Kral Zogo bu -. h İkin 1 L_w_ c:Tsaritsin cep esın e tam> ta osu ur. 

- t r m .. uayene ane : · ci Bey er soıuuı. Paviyonun cilim, edebiyat, matbuat> ~etin ~mislini geçirdmesinde rabg:mır· defa~~ bu projeye muhalif olan hükümler kal- bankaya tevdi ettiği para miktarı. No. 25 TELEFON : 3956 _ ._. 
1 

. 
fi edemıyenlere her erece e ı,soo.ooo altına baliğ olmaktadır. salonunda da aıe.iıdw sanat eser en tet- ropralı uerUen 

· t d ....,.e maaşı dırılrnıştlr. 9.')9 ta ihin' d 'ti ____________ (_ı_o_ıo_) ___ hir edilmi" bulunuyoT. Merkurovun gra-
mahsus olmak iizere iı.s e .. ~-. Kanun, bir haziran .., . r en 1 - Kral Zogo, şehrimizin hangi semtin- .,. a.Ö,,l ··ı .. t L..:•ı J 
Ven·ıeccktir. Bu h"ı-;;,,.. tatbikinde ge- . ktir ·-----------fiil)"rıl~~·~ nitten crAlışan Lenin> heykeli, bayan H ., a erın GHıiH& er UAJ.llLU~ b baren yürürlüğe gıreee · de oturacağı hakkında da kararını ver- ~ E T ,..- * 
,.._k terfi müddetlerinin başlangıcı . ~ •yatı O .. U Mukinanın cMakaim GoTki> heykeli, E- -- --
,.---- ihind ıti miş bulunmaktadır. ge 1 S ANKARA Bo la 
Projenin meriyete girmesi tar' en - ~ fanovun c:Lenin ve Gorki> tablosu, Y o- - rç nma kanunu mu 

da bir adam Çubukluda, evvelce Hidiv Abba,, Ilil- [[ l cib"nce t rak il cel 'ft ·ı · bo haren hesap edilecektir. 4o 60 yaŞlll ..,.em•ı· eri rassimovun c:Stalin ve Gorki> tablosu. 1 op ver e t: çı çı erın rç 
1453 sayılı kanunwı 15 inci v~ 31 . b• -. .. - mi paşaya aid olan iki sene evvel 60,000 ı 1 ~ lannın 928 senesinden itibaren 20 senı 

sayılı kanunun birinci maddelen ~u.cı- 12 ya~ında ır ~ı lira mukabilinde belediye tarafından sa- İS et BuJuarında :- Paviyonun diğer salonlarında da bir olarak taksitlendirilmesi ve 928 senesin 
· tr bırın- ldı dı.. m PGfG N çok sovyet sanat eseTleri bulunmaktadır. den sonra ge"en her senerun' yırnu· • <·"' hince verilecek mesken tazmına. '. dağa ka r tın alınmış bulunan köşk, kral Zogo - T b ş ş k k; .·> .. "" 

. ikinci ve üçüncü dereceler ıçm 60, Ah tlı k .... d nun, misafireten ikametine tahsis edile- ayyı en 8 ra neden tenzil edilmesi suretiyle Maliyı 
cı, d el ·çın 30 KAŞ - Kazamızın a oyun e MAGNITOGORSK KOMBINASI teşkil~tınca muamele yapılıyordu. 
dördilncü ve beşinci erec er 

1 
. . ' 

60 
. nda Mehmet adında bir ihtiyar cektir. '1 T A k d l 

altıncı yedinci sekizinci dereceler ıçın yaşı d d b ' kö ı·· kızı Ve T a OŞ arı NEVYORK SERGISINDE Maliye vekaleti bu hususta yeni bi ' ' b' · · on 12 yaşında Emine a ın a ır Y u - Kral Zogo, köşkün tanzim ve tefrişile 
22, dokuzuncu, onuncu, on u~~ı, 15 da:r.a kaldırmıştır. Aranmaktadırlar. REJİSÖR : Nevyork Enternasyonal seTgisinin ziya- karar vermiştir. Bu kararda uToprağ: 

·· d ler ıçın nı y bizzat alakadar olmakta ve kraliçe Je - j uht ift ·ı b la dırm · ikinci ve on üçüncu erece 0 
_..A..__ AHME1' YEK2'A B R retçiJeri, burada Sovyetler birliği paviyo- m aç ç çı ere orç n a suretıy 

lir l ak b·ı l .. ~_,,,.,tur u raldin ile beraber mefruşatın desen ve le toprak ilin · d k t b g'b" . a o ar tes ı . o ~·....., . . tle b k Türkiyenin ın_, __ ,., sanatkhlan nunda, iki bet yıllık plan devreleri esna- ver esın en ma sa u ı t 
Izin. · veya muvakkat memunye A.ıı- ... a •Diyar 8 ır renklerini seçmektedir. ~~ le•• k ı b' kild t k --'-'b' t 

ıldıkları uoa• topluluğu smda kurulan 3, 150 yeni müessesenin 41 0 ay ır şe e opra souu 1 e 
Ankaradan ayrılanlara, ayr bereketli --11'- - k mck olduğu halde 928 senesinden sanrı 
milddetin yalnız üç ayı için bu tazminat Bursaya . Bitllste tütün Bu A şam birini ve SovyetleT birliği endüstrisinin toprak verilenlerin yirmi senelik tecil 
verilecektir. usı kal Adana 11 - Dün gece Adana-Dıyarı- t I . . ti V • d A b muazzam eserini tqkil eyliyen Magnoto- den istifade ettirilmemeleri kanunw 

Milli Müdafaa vekaleti hus e_,m b k rasında işliyen katar, Kiremithane a e yesı mşaa IC 80 za l gonıkta Stalin metalürji kombinasının pa- ruhuna tevafuk etmemektedir.• demek 
müdürü maaşlı .sivil memur oldugu a ıra K rak n1 köyünden Meh- Bitlis - Şehrimizde yapılmakta olan •4• Perde AİLE FACİASI noramasını da göreceklerdir. te ve bu kanuna göre toprak alan köy 
takdirde bunlar digw er vekaletler husu- civarında a oyu lu d b' w büyük tütün atelyesinin Cümhuriyet T "ld ı··ı · bo la k dil · ral 

• daki bük'" b ann a ır çocugu etnsı en önce zengin variyete Bu panaroına, 30 metre murabbaı me- u erın rç rının en erme top 
si kalem müdürleri hakkın um- met oğlu on .. eş y~ş • . h"d' 1 bayramına kadar bitirilmesi için hum- ve caz ah d b' ak . k b" 750 verildiği tarihten itibaren 20 senede tah 
lere tabi olacaklardır. . . çjğnemi~tir. Muddeı~ux:ıı~ık a tae et-1 mali bir faaliyetle çalıŞılınaktadır. Atel- BllMlii11CUZirilıll~~,4:n••••••••- s a. a ~r m ettir ve. om ınanın sili cihetine gidilmesini teşkilatına bil 

AsD vazifelerinden başka mua~ rafında tahkikata grr1tmııtır. ye sonbaharda jş!em~ başlıyacaktır. de bır mikyasta tam bır kopyaaıdrr. Oç dirmektcdir 
alan subaylara ve askeri memurlar - J ambalij aervisine mÜract\atlan. yona muracaallan. 
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YAVRULARA G 1 D J .. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

SEVEN KALPLER 
Cahit, •alonun bir köşesine çekildi, 

bir cıgara yaktı. Coşkun bir neşe içinde 
konuşan, gülüşen diğe:- davetlilere baktı. 
Bu kalabalığın arasında kendini yapyal
nız hissetti. 

Esasen buraya hiç istemiyerek gelmiş
ti. Macidenin kendisini Murada karşı bir 
alet olarak kullandığının çoktan farkına 
varmıştı. O gündenberi bu kızdan nefret 
ediyordu. Murat, Macide tarafından se
vildiğine emin bir tavırla ortalıkta dola
ııyordu. 

Cahit, kararını vermişti, beş on dakika 
daha oturacak, ondan sonra bir daha bu 
evin kapısını açmamak üzere çıkıp gi
decekti. 

Macide, onun küskün bir tavırla köşe
ye çekildiğini gördü. Hemen yanına git
ti: 

manızın ve böyle bütün dünyaya küsme
nizin sebebjni de bilmiyorum. Ne ise şim

di bunlan bırakalım. Sonra konuşuruz. 
Ne tarafa böyle? 

- Büyükadaya. Ya siz? 
- Tuhaf tesadüf. Biz de oraya gidi-

yoruz. Bir grup sözleştik. Gelin sizi arka
daşların yanına götüreyim. 

Cahit, çekindi: 
- Rahatsız etmek istemem. 
Muallii. manalı bir tebessümle: 
- Ne münasebet, dedi. Aramızda ya· 

hancı yok. Hepsini tanırsınız. 
Cahidin tereddüt ettiğini görünce, çap· 

kınca gözünü kırptı: 

- Merak etmeyin. Aralarında Maci
de bulunmuyor. O, öğleden sonra gele
cek. 

Cahit, kızardı: 

Günlük bir pa:ı~ar {nsanAara ölüm ve dehşet saçan bu korkunç haşarat 
açıldı 

Şükrü Sara eoğlu bulvan ile Mimar 
Kemaleddiu caddesinin birleştiği 

YERDE 

OSMAN BAKKALOGLV 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
hazır yorgan çarşafları, çarşafl ık, yatak
lık gibi bir eve lazım olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalmz bu pa· 
zarda satılır.. Bu gibi ibdiyaçlannızı 

buradan almak menfaatiniz icabıdır 
1 - 26 (922) 

OPERATÖR DOltl'OR 

Ahmet Ceıınil 
Oral 

Memleket hastanesi 
eshi operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 4,2 TELEFON 2310 

Bir çift kara sinek bir 

Malarya, sıtma) trahom, çiçek, Di· 
zanteri, Kara humma, verem, Şar· 
bon, Kolera gibi bir ço~ salgın has
talıklar taşıyan sinek, tahta kurusu, 
Pire güve ve bütün haşeratı. uyan
madan FAYDA il~ imha ediniz~" 

FAYDA bütün haşerat öldürücü 

ile 

öldürünüz 

yazda 1,500,000 olur 

- Neye böyle herkesten ayrı oturu

yorsun Cahit? Yoksa bir şeye mi gücen
din? 

Cahit, kaşlarını çattı. Kısaca cevap 
verdi: 

- Hayırl Biraz başımı dinlemek iste
diın. 

- Aranızda Macidenin bulunmadığı
nı bilhassa söylemekten maksadınız ne
dir? Ondan bana ne? 

Mualla, kendini tutamadı. Bir kahkaha 
salıverdi: 

- Sizi görür görmez ima ettim. Her 
şeyden haberim var. Hem niçin saklıyor
sunuz? Sevmek ayıp mı} 

"'-'Aı-.Y'"~"9'""r4X"r-"'z • mayilerin e!I iyisi ve müessiridir ... 

~Dr.AJiRiza Kat'iyyen leke yapmc:&:. Kokusu la· 
tii ve sıhhidir ... 

Genç kız, tatlı bir tebessümle teklif 
etti: 

- Haydi, kalk dansedelim. Seni, böy
le neşesiz görmeğe alışmadığımdan üzü
lüyorum. 

Cahit, asabile~ti: 

- Rica ederim 1 
Mualla, kaşlarını çattı. Biraz dargın 

bir sesle: 
- Pekala, dedi. Aşık değilsiniz. O 

halde Macidenin iltifatından mahrum 
kaldım diye niçin dünyaya küsüyorsu

nuz? Ne yapalım sizi beğenmiyen Macide 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Cahit, yavaş. bir hareketle cıgarasını 

yanındaki tablaya bastırarak söndürdü. 
Bir saniye Macidenin göz1erinin içine 
baktı. Genç kız, bu bakışların altında 

ezildiğini hissetti: 

~ Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Biı·inci ~ 

kordon• 222 numaralı muayeneha- !'.; 

nesinde kabul eder. tı; 
olsun. TELEFON : 2987 

Erkek, kısık ve boğuk bir sesle: Cahit, öfkeden sarardı. Nefretle yü- ı.2r;z7i.LLYTLZ7LLZZLLZZZZZZZZJ~a.7'~ 
zünü buruşturdu: 

- Çok rica ederim, bana bir daha 
onun isminden bahsetmeyin. Ben, öyle 

dan ağır ve çirkin sözler sarfedecek ka .. 
dar adi bir adam olduğunuzu söylemek 

- Bayan, dedi. Tavsiye ederim, Mu
radı kıskandırmak için beni alet etmek
ten vaz geçiniz. Bu İşte, Murat gibi so
ğuk ve donuk güzelliğiniz karşısında zaaf 
duyabilecek bir budalayı kullanınız. Adi
yö, ben gidiyorum. 

bir kimseyi ne tanıyorum, ne de tanımak için çağırttım buraya anladınız mı? .. Siz 
istiyorum. dünyanın en bayağı bir adamısınız 1. 

Mualla, erkeğin kızdığını görünce faz- Macidenin, gözlerinden yuvarlanan iri 

Hiç kimseye sel8.m vermeden çıkıp 

gitti. 

la ısrar etmedi. Lafı kısa kesti: yaşlar, yanaklarından süzülüyordu. 
- Şaka yaptım. Sakın bana gücenme- Cahit, hiç sesini çıkarmadı. Yavaşça 

Macide bir müddet olduğu yerde mıh
landı, kaldı. Cahidin, ağzından dökülen 
kelimeler zehirli bir ok gibi ta kalbine 
.aplandı. 

yin. Hafta içinde bir gün beklerim. ayağa kalktı. Bir reverans yaptı. Salon· 
Cahit, kendini topladı. Heri gittiğinin dan çıkmak üzere döndü. 

farkına vardı. Nezaketle gülümsedi: Genç kız, bir kaplan gibi yerinden fır. 
- Rahatsız ederim. !adı. Erkeğin önüne dikildi. Heyecandan 

Bütün gece kendini tophyamadı. Mi
safirlerin arasında bir hayal gibi dolaşı
yordu. Kimseyi görmiyor. hiç bir şeyle 
alakadar olamıyordu. Kulaklannda, Ca-

Ayrıldılar. titriyordu. Boğuk bir sesle haykırdı: 

* 
hidin gerilmiş dudakları arasında dökü- Ak~am üzeri, Cahit daireden çıkmak 
len melGl sözler uğulduyordu. üzere iken, odacı elinde bir zarfla İçeri 

Demek, onu takdir etmek, ona derin girdi. Cahit, zarfı açtı. Kısa bir mektup
hislerle bağlanmak için budala olmak la- tu: cSizinle çok mühim bir şey konuşa· 
zımdı öyle mi? Küstah ... Terbiyesiz.. cağım. Eski dostluğumuzun hatırasına 

Nihayet misafiı:ler gittiler. Macide oda- hürmeten yarın saat altıda eve gelmenizi 
ıına çekildi. Karyolasına kapandı. Göz rica ederim. Macide~ 
yaşları yastığını ıslattı. Dudaklarında garip bir tebessüm be-

Oşüyerek uyandı. Kendi kendine hay.. lirdi. Zarfı cebine yerleştirdi. Mağrur bir 

ret etti. iskarpinlerini bile çıkarmadan eda ile daireden çıktı. 

tuvaletiyle uyuyup kalmıştı. Kalktı. Çıp· Beş ay evvel bir gece, bir daha dön
lak kolları buz gibi olmu!Jtu. Gecenin memek azmiyle terkettiği salona girdiği 
ayazı ciğerlerine kadar işlemişti. 

Soyundu, yatağına girerken mırıldan
dı: 

- Alacağın olsun Cahit bu terbiyesiz
liğinin cezasını çekeceksin. 

zaman saat tam altı idi. 

Macide onu salonun kapısından karşı
ladı. T avırlannda soğuk bir resmiyet 
vardı. Macideyi tetkik ediyordu. Onun, 
bu kadar güzel olduğunun nasıl olup da 

- Nereye gidiyorsunuz? Ayaklar al· 
tına aldığınız gururumun hesabını ver
meden buradan çıkamazsınız. MuallAya. 

en büyiik düşmanıma benimle alay etme· 
si için silah verdiniz. Ben, size ne yap
tım? 

Cahit. bir saniye sustu. Macidenin 
gözlerinden süzülen yaşların kalbine ak~ 
tığını duydu. Yavaşça söyledi: 

- Bana gücenmeğe hakkınız yoktur 
bayan Macide. Size karşı duyduğum aş
kı Murat için bir kıskançlık aleti olarak 
kullandınız. Beni can evimden yaraladı
nız. Aşkım büyük ve derin olmasaydı. 
Belki bu hareketinizi affedebilirdim, fa. 
kat ... 

Macidenin biraz evvel ağlıyan gözle
rinde bir tebessüm, mesut bir tebessüm 
belirdi. Erkeğe sokuldu. Fısıldıyarak 

sordu: * şiındiye kadar farkına varmadığına hay· - Beni gene seviyor musun Cahit 1. 
Cahit, karşısında dudaklan titriyerek 

vereceği cevabı bekliyen genç kızı omuz
larından tuttu. Kendine doğru çekti. Ağ
zını kulağına yaklaştırdı. Kalın, ahenkli 
sesiyle: 

Aradan iki ay geçti. Bu müddet zarfın- ret etti. Sakin bir sesle sordu: 
da Cahit, bir defacık olsun Macidenin - Bir emriniz mi vardı, bayan Maci-

evine gitmediği gibi, onun bulunması 

muhtemel o1an bütün çayları ve davet· 

leri de reddetmişti. Yüzünü görmek iste
miyordu. Genç kıza karşı kalbinde bes· 
)ediği nihayetsiz a,kı müthiş bir nefrete 
inkıl&p etmişti. 

Cahit, gözlerini açtı. Baş ucunda du
ran saate baktı. Tam sekizde. Bugün pa .. 
zar olduğu için biraz fazla yatmıştı. Dü
şündü. Hiç bir programı yoktu. Koca 
bir gÜnü nasıl geçirecekti?_ 

Çevik bir hareketle yatağından fırla

dı. Pençereye koştu. Perdeleri, camlan 
açtı. Odaya bol bir ışık ve temiz bir ha· 
va doldu. Hava çok güzeldi. Birden ak
lına geldi. Büyükadaya gidecekti. Orada 
bir tanıdığı rast gelmesi imkS.nı da vardı. 
Yalnız kalsa bile ehemmiyeti yoktu. Na
ınl olsa vakit geçirirdi. 

Saat onbire doğru evden çıktı. Bir 
tramvaya bindi. Köprünün ada iskelesine 
geldi. Vapur kalkmak üzere idi. Telaşla 
bir bilet alıp, vapura atladı. Ost güver
teye çıktı. Deh~eıli kalabalıktı. Oturacak 
bir yer bulmak üzere dolaşıyordu. Bir 
el koluna dokundu. Başını çevirdi. Mualla 
ile karşılaştı. Genç kız, şen bir kahkaha 
atarak: 

- Nerelerdesiniz canım, dedi. Hanj 
biraz daha geçseydi, tanıyamıyacaktım. 

Cahit, özür diledi: 
- Affede<siniz. Çok meşgulüm. Bili

yorum, ziyaretinizde kusur ettim. Fakat, 
emin olun bütün arzularıma rağmen bir 
türlü vakit bulamadım. 

Mualla, elini kaldırarak tehdit etti: 
-- Beni aldatmak mı istiyorsunuz? 

Nafii . Hele ben sizin ortad n ka bol-

de? 
Genç kızın, birden bire rengi uçtu. 

Kendini tutamadı: 
- Sizden hiç bir şey istiyecek değilim. 

Evinde kabul gördüğünüz, arkadaşları 

arasına girdiğiniz bir genç kızın arkasın· 

- Hayır, dedi. Bana bu suali bu ka
dar geç sorduğun için senden nefret edi
yorum. 

lzmir incir ve Üzüm Tarım satış 
kooperatifleri birliği genel direk .. 
törlüğünden: 
939 sezonu için ecnebi memleketlerden getirteceğimiz kerestelerin 

gümrük muamelib işleri ııümrük komisyoncusuna yaptınlacaktır. Bu 
hizmet aleni münakasa ile 31 Mayıs 939 çarşamba gÜnÜ saat 17,30 
da talibine ihale edilecektir. Münakasaya İştirak etmek istiyen güm
rük komisyonculannın şartnameyi görmek üzere birliğimiz ambalii 
servisine müracaatları. ( 97 4) 

iz mir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Ha/kapına kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kuma9lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

fmSATIŞ YERLERilflM 
Birinci Kordon da 186 numarada 

RK H 

Adi gazJ boya ile 1ıarıştıraralı ve 
süslü Avrupa ve A.meriha etilıeti ve 

rnarlıas~ lıoyarah F A Y D A yerine 

satmak isti~enıer vardır. saıunınız 
F AY11>A ismine dülıliat ediniz. 

Hasan Deposu lzmir Şubesi: Kemeraltı Hiikiimet caddesi No. 69 TL. 3180 

• • • 

" • • 
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Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. Z8G2 

Karşıyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

GAYRI MENKUL AÇIK AR • 
TIRMA tLA.NI: 

SALiHLi MAHKEME BAŞ • 
KATIPLtölNDEN: 
Şuyuun izalesi için mahkemece 

sablmasına karar verilen ve aa • 

1 
Hhlinin mitat paşa mahallesinden 
maksut oğlu oımana ait bulunan 

l mitat pafa caddesinde alt katta 
. ·bir dükkan geniş avlu bir hela bir 

mutfak, kömürlük bir su tulum
bası, üst katta bir salon ve mitat 
pa~ caddesine nazır iki oda ve 

r 

avluya nazır küçük bir oda, taş 
ve tuğladan yapılmıf olan i9bu ha
nenin heyeti umumiyesine yeminli 
ehli vukuflar tarafından takdir 
olunan (1500) lira kıymeti mu. 
hammeneıile 21-6-939 tarihine te
sadüf eden çartamba günü saat 
14-15 arasında ihale olunmak 
üzere açık artırma ile satılığa çı• 
karılmıstır. 

Artır~aya İytirak edenler mu
hammen kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası vere• 
ceklerdir. 

Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok bedel teklif edene ihale 
edilir. Ancak yüzde yetmit be9i 
bulmadığı takdirde ihale on bet 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri\ gün temdit ve on betinci ""nü 
en mükemmel bir kıı.vvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir işti- aynı saatte yapılacak artır:a'da 
ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zekıl ve hafıza kudretini yük-1 en yüksek bedel teklif edene iha
seltir, Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşün- le edilir. 
celeri giderir. Vüdut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek Gayri menkul üzerinde hak id
lnsanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu- dia edenler varsa ilin tarihinden 
~t ink:ıbazlarda bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te- itibaren yirmi gün içinde evrakı 
mın eder. müsbitelerile birlikte müracaat 
FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet şuruplarından ayrıran başlıca hassa, de- etmeleri lazımdır. 

vamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize Artırmaya iftİrak edenler ar • 
gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansız- tırma tartnamesini okumuş içinde 
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir yazılı olanları tamamen kabul et. 
derman şurubudur. Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini hfü.zdir. miş sayılırlar. 

İzmir vakıflar müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 
Lira Cinsi N. Mevkii 

250 Dükkan 334/384 Çorakkapı 
108 « 348/162 Keçeciler 
150 Ev 365/32 Tuzcu sokak 
110 « 384/3 Yağcılar sokak 
180 Kahve 62/590 Karantina tramvay Cad. 
150 Avcılar kulübü 93/46 Osman zade 
270 Dükkin 165/33 Kemeraltı caddesi 

24 Ev 181/1 Taınll§alık 
Yukarıda nriifredati yazılı akarat 31. 5. 940 gayesine kadar kiraya ve

n1mek üzere müzayedeye çıkarılımfbr. ihaleleri 29. 5. 39 pazartesi günü 
saat ondadır. 

Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatlari. 

Daha fazla malumat almak is-
tiyenlerin ilan tarihinden itiba • 
ren her gün öğleden sonra memu
riyetimize müracaat etmeleri lii • 
zumu ilan olunur. 

1720 (1007) 

Doktor 

Hami~ Ataman 
KULAK, BURUN, BOCAZ ve HAN

ÇERE HASTALIKLARI UZMANI 
Manisa, İzmir caddesi N o. 132 

Şen sineması yanında 
Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 
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T. Bovven Rees j Messageries Umdal Oli\'İer ve 

ve şürekası Maritimes .=.-=:a Şürekası 
Deatsebe Le· 
vante Unie 

Fratelli Spereo 
Vapur Acentaıı 

A.DJUA.2'1CA S. A.. Dİ 
HAVİGA'J'İOHE 

WlfARD ı.INB 1C UM p A 11 'I' AS f GEa::;~Nt~:==sı~.:· ma.,.,.,.,., .KORDOlf UBa G. M. 8. H. HAMBVRG 
Llverpool ve TBEOPetLE GAUTİEB vapuru 3 h .. arasında beklenilmekte olup Rottetdmi BIHASI rEL. 244) İTHAKA. vapuru. 23 mayısta bcklenl-
G'• ... ov battı ziraa tarihimle relertılt llJ11İ gUa ı.. Hambu.rı ve AnYerSa llman1an için y&k• ~. zı llllllfSl bmr ~ Roller- :BAB.LrlTA motörii 11/5 tsihlnde 
-e b 1 p· N U , M rsil ·aya hareket alaenktır. t LOM>ftA BA'ftT : ~~· ~reınen ve Hamburg !manian gelerek ayni gUn Pire, Brindisl, Tricste 

• • • • • • • • • • • 0 • ır~, apo \!e 8 
) ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde HERON vapuru 15 nisanda gelip ıçın yuk alacaktır. . ve Venediğe hareket eder. 

BOSNİA vapuru 25 mayıs tarihinde edecektir. . beklenilmekte clup Rotterilam, Ham- Londra 1ç1ıı yülr. alacaktır. 'IHESSAl.İ~ vapuru 7 haziranda bek- .BRİONİ •otörtl 18/5 te gelerek: ayni 
tahminen geli al karacak ayni Her tiirlll iuılaat" ma1flaııt ıçia Bi- burs Ye Anftn& llnwnlan için ytlk ala. BZLGRAVlAU vapm\l ıs•....! qoır .. lt IMW.ram bdaıır Aılftrs .,._ ım Patmos,. LerGs Rodosa hareket 
zamanda Live~I v~1 Glasgov Üe yük riılfJ brdonda 15• lllllharaG LAV- caktır. Londra. Hull ve Anversten gelip ~ ~~r :8remen ...., Haml>urg i~ }'ilk eder. . ' 
alacaktır. BENT REBOUL ve.ŞER~ vapur acen- BALKANLA!t ABASI BA'ITI çıkaracaktır. DELOS vapura 21 hazi:ıanda bekle- Cf'r!A Dİ B~RI motörü 18!5 ta.rilıiıı: 

FERN L!NE tasına mUracaat edilmeli rıca olunur. ZE'ISKA PLOVİDBA A. KO'l'OR niyor. 24 hazirana kadar Anvss, Rot- de g~lir, ayni gun İstanbul, Pıre Napoli 
TELEFON: z ı 7 5 YOGOSLAV BANDIR&LI ı.Jy11:tn~· ., ... ,_., tercı.m, er.n- .. Hmııbuq a.... ük Matily3 ve c.~"ovaya ~k~t eder. 

NEVYORK HATrl .:t~ •• & • awalmr. ~· y ZARA motoru 24/5 tarihinde gelir, 
FERNHİLL .. . . • ((LOVCERJ> LFSBİAN vapuru 29 niAnd.ı Lhıııı!r- AltMEMENT n. SCRUl..DT ayni gibı Pire Korlu Saranda Brindisl 

ti . ~olorü 16 mayıs, tarihin- lsimlen ve navlunlan hakkında acenta Lüks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gil- pool ve Svanscadan gelip yük çıkaracak- GLÜCKSBURG vapuru l ha.aranda Trieste ve Venediğe hareket eder. 
~tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhüt altına gireme%. Daha fazla nU s~. Trieste, Venedik ve Pireden tı.r.. bekleniyor. 3 hazlrana kadar Anvers LERO motörü 25/5 tarihinde gelerek 

nı zamanda Nev - York için yük ala- tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. muvasalut edip eyni giln Köstence ve Rotterdam, Bremen ve Hamburg iç~ ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 
caktır. IUD 2353 telefon numaraaına mUracaat Vamnya hareket edccel4fr. Deufsdle Leuaııte-Llnle yük alacaktır. eder. 

Gerek vapurların muvasallt tarihleri, edilmesi rica olunur. RGYAJ,E NEERLAH 
ı---------------• •• HLOVCENn KRETA vapu~ 15 

nisanda Hambw-g DEN NORSKE MiDDEL- DA.İSE KUMPANYASI 

T. C. Zı·raat Bankası K=:=~~yıs~ wAnftl'StengelipyD.kçıbracak. HAVSLllf.JE, OSLO HERCULES vapuru 18/5 tarihinde 
pazar gUnU saat 12 de- kında acenıa bir teahhnt altına ginmu. BOSPHOR~ vapuru 20 haziranda gelcre~ Ams~m ~tterdam ve Ham-

Pire _ Arnavutluk limanian _ Kotor, , • . . beklenJyor. Diyep ve Norveç için yük burg limaıilan ıçııı yUk: alacaktır. 
Dubrovnik _ Split, Venedik ve Trieste- Daha (ai)a ıaf.sil1t ... maJıc için Birind alacaktır. SATURNUS vapuru 25/5 tarihinde 

KuPulllf tarihi : J888 
Sermayesi: ıoo.000.000 Türk lirası .. 

Şabe Ye ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BbUKTiBBJILEBE 28.800 LİRA 
iKRA.MiYE VERECEK 

Ziraat bankasın.da kumbaralı ve ihbal'SlZ tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAoa göre lk· 
ramiye daJıtılacaktll' : 

4 Adet 1.000 l.Jralık 4.000 Un 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • LOOO • 

40 • 100 • 4.000 
100 • 50 5.000 
120 • 40 • 4.800 • 
180 • 2G • 3.200 • 

L--1--t _..ı--~•- Kordonda 152 numarada •UMDAL• AMERİCAN EXPORT LİNFS İNC gelerek İstanbul Burgas Vnrna ve Kös· ye ~ ~A~• ' }i İzmir _ Venedik • Trieste seyahat umum! deniz Acentalıiı Ltd. münaat EXAJılELtA vapuru 19 mayısta bek- tence manlarmn hareket eder. 
mUddetl: T aUn-. edilmell rica olunur. leniyor. ffeyyodc için yük alacaktır. 

Gerek npurlann ıtıuvasal!t tar:lhlerl, Telefon: 4012 Mildilriyet EXCIDS'l'ER .a.puru 9 haziranda SVENSKA ORIENT LiNEtN 
gerek npır isimleri " navlunlan bak- Telebl : 3171 Acmta ~- Tuna limanlan iÇin yük VİNGALAND motiirü 23/5 tUihlnde 

D. T. 8. r. Rotte~ Hnmburg Skandinavya li-
SZ!'.GJID vapuru 25 mayısb beklen!- manbn ıcin yük ~~· 

Tuna ıimanl . . ük' al caktır BRAGELAND motoru 1/6 tarihinde 
yor. an ıçın y a . cle '<- Ro d TISZA vap 5 hazlıımd bek1 • g re Uer nm Hamburg Skandi-
yor .. Tuna limaın:,an için yük ~acak::-· na'?a ~lan için yük alarak hareket 

_........ 
19 

ı.._ .... , __ ! edecektir. 
ı~ .apuru mayısta ~u.. 

; ~~it ve İskendcriye SER~CF, MARt'l'IME 
SERV!CE MARtrlME Roınncdft Kampanyası 

ROVJIAIN ALBA JULfA vapura 1/6 tarih.hı.-
de gelerek Malta Marsilya vıe Cenova ll

DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- ınanlan için yUk ve yolcu alarak baft. 
~. Kö8tenee, Kalas ~ Tuna liman- ket eder. 

Jan ~ yOk alacaktır. fanda.ki hareket tarihleriyle navlun-
DiKKAT : HesapJanndakt para1ar bit' 1ene içinde 50 liradan aşab dtışınl

yenlen lkramlye ç1ktılı tak&rde yüzde 20 fazlaslyle vernecektlr. 
Kur'alar senede ' defa, l EylOI. t Birinci kAıuın. 1 Mart ve l lla21raıı tarih

i-. 'erinde ~kttr. 
R ·-. ................... !!llm.._ ....... mllliii .... ~-

JOHNSTO'N V 4Klt~ L'n>. 1ardakl değişikUklerden dolayı acenta 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- mesullyet kabul etme'l.. Daha ful taf• 

niyor. B~ Vama, Köstenoe, Sulina sfl5t için ildnd Kordonda FRA~rJ 
Kalas ve 1oral1 limanları için yük ala- SPERCO 

~ ...................................................... ... 

1 bmu ın; vAcz;: İŞ f~=~;;lrliii 
E,. b61palftla aefil yq Uzilmlerinden yapı}mıftır. Sek, Dömlsek ve kınm

a Tarit praplanm cla1ma tercih ediniz Sofnmzda TARİŞ praplan eksik ··-'• .. r ARIŞ SiRKPf 
s.,. ......_~le arzedWror. twlt *'-'· ... ..._ *' ' '&, 

TAR f Ş ttZOJIUU 
Tekalf eclilmit taze lbUın suyudur. Taze..._ W)W MUlll b .,.._ 

rint taJlft:Ulktadır. TarlJ tlztlm bah en sıhhi n ........ bnet ............ 

P T 4 R t $ IHC1R VE CIZONLERf 
e.mbı en IOll terakki1atma uyıun bir sekilde işlcnmif ve hazırlanmıştır. 

Zarif ambalajlar i,.inde satılm-~-.. -- "' T . ~ ~~ .. 

ı anş markalı mahsulat ve mamulitı her yerden araylDIL 

zndıt uınum; satq mağazası : 
KEMEJlALTI CADDE.Sİ No. 71 TELEFON: 4195 

1-26 (2SJ) 

....... , .................................. ~ Juvantin saç boyaları 

• 

F ellnİ gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

INGILIZ KANZUK eczanesi liıboratuvarlannda haZIJ'lıuwa Juvantin saç• 
boyalan muzır ve abirl1 ....ıdelenlea ._._. Ari elap saçlanı taWI renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip e«lilwlplr. Gayet tUU " sabit olarak c.aia .tilcı nak rb=-+ ...,. 
lemek hatd tlenbe ıirmek smeti71e de ~ Ec:ııaı::-:.! =de '" ıtriyat ~ 
zalarmda U'aJ"DIL 

Ba dtldl .. emnbetU ..mmr. 

BRİS TOL 
Be yoğlunda 
••ı•ae•ae•e•L~O~:rt~~··'······ 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
········••Y••········ 

8a ._. iki otelin müsteciri Türlôyenjn en eski otelciü 
•• 

B. Om er Lütfi Bengü 
dir 

44 Sene~ . ~6 iclaresile bütiin mütterilerine kendisini 
aevdırmlfhr .••• 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• latanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu c;~ellerde bulu,urlar ••• 

1Taze~emiz~cuziliç\_,_:_~_T_~_e_~_~u-~-~-~_._.~_0_~_e~--~-6~--~-'_~_ı_~ __ ~~· 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri lzmir incir ve Üzüm Tarım satış 

kooperatifleri birliği genel direk-
Hamdi Nüzhet Çançar törlüğünden: 

S hh t E • Ecnebi memleketlerden getirteceğimiz hami 35000 metre mik'ib 
J a ezan esJ kerestenin hammaliye, nakliye, iıtif iıleri 31 Mayıs 939 çarşamba gii-

nil aaat 15 de a1ent münakasa ile talıl>ine ihale edilecektir. Münaka
aaya lftirak etmek latiyenlerin tartnameyi görmek üzere birliiimiz BAŞTURAK Bilyilk SaleMJolla ham brpsuıcla.. 

mGracaatlan. 

caktır vapur acent.asına mU.racaat 
· edilmesi rica olunur. 

Vapurlarm hareket tarihlerlyle nav-
lunlardald değişiklil rden acenta me- TE"LEFON : ZOM - 2005 

suliyet kabul etmez. Zce ve Şsı. Vapur ncentalığına mUraca-
D:ıha fazla tafsil~t için ATATÜRK at edilmesi rica olunur. 

caddesJ 148 No.da V. F. Henry Van Der TELEFON : %007/%008 

........ a,..ma~~~'iı!I ............................. , ...... ~ 

SALONDA AT YARIŞLARI ı 

~ u 
Her Yerde 

Oynanır Bir 

aile eğlencesidi 
İZMtBDE HER TÜTÜNC'ODEN ARAYINJZ .. FİATİ (100) PARADIR.. 
UMUM DEPOSU : İZMİR İKİNCİ MIHÇILAR No. 8 _ 10 MÖSKİRAT 1. SER BA Yit lfÜSEYİN BAHJtt VB ŞEKİP TICARETHANESt. 

••& -· 
r:----------~--------....;~ 

Dilnyamn her ta- A R T ı· ' Tahta ve bmaı 
rafında tanılmq tez ltoralan 

MABANGOZLARA AİT TABTA 
BOYALABI 

ARTI BOYALARI suda ve İspirtocla 
erir. İspirtoda eriye.o A R T t tahta bo
yalan Nertli ve Çin verniklerde renk 
verir •. 

Arti Bovaları 
Her bdma y;nym lmnuıf 

ibonlandır 
Roplanmz - Bluzlaruuz sökme
ye hacet kalmadan ~ 

kabildir 
Y'VN - PAMUK • YARI YON 

İPEK VESA!RE BOYAR 

Şehrinizdeki 

.A R T j B o y A L A R 1 satıcılardan bterlab 
13-Z8-Z7-S ·----mm--........................... ._ ... . 

iLAN 
inhisarlar Çamaltı 

dürlüğünden: 
tuzlası mü .. 

Moralya 4X7Xt00 ım. 14400 add 40.320 M3. 
1 - Tuzlamız için yUkanda cim. miktan yuıh kereste ebillıoe v 

konmuttur. ' 
2 - Beher metre mikibmın mUhammm bedeli 42 lira muvakkat 

teminatı 147 liradır. 
3 - Sartnameai her gün müdürlüiümüzden alınabilir. 
4 - Taliplerin eksiltme günü olan 22. 5. 939 pazartesi günü aaat 

14 de teminat akçelerile birlikte müdürlüğümüzde toplanacak komia-
7oaa aaiirac:aadan. 



SARD'S il TS.NI A•IR 20 Mayıs cmnartesi 21! 

Moskovanın Londraya yeni tebliği 
lngiliz siyasi mahfillerinde Başvekilin nutkundan evvel bildirilen bu 

tebliğin metni hCıkkında büyük gizlilik muhafaza ediliyor 

Avam kamarasında Sovyet yardımı olmazsa 
Çok heyecanlı müzakereler oldu. Lehistana muavenet imkansız mı? 

[ . 

B. Loyd Corc · .. · 
Hü kiimeti tenkit etti. Fakat 
takbih etmedi. lngiltere
nin Türkiye ile akdettiği 

dostluk ·münasebetiyle 
deriıı memnuniyetini 

izhar etti. B. ÇemberLaynın nu.tuK: sciylerken alınmıı üç pozu 
Lond.ra 19 (ö.R) - BugUn öğleden 

sonra avam kamarasında Iııgiliz - Sov
yet müzakereleri hakkında bUyUk bir &i· 
1asi müzakere olmll§tur, Buna tekad • 
düm ederek, sabah Sovyet Rusyanın 

Lond.ra sefiri B. Maiski hariciye nezare
tine giderek daimi müsteşar Sir Robert 
:Vansitartı ziyaret ~tmiş ve geçen Çar -
pmba günü lngili.z muhatabiyle vuku
bulan muhaveresi hakkında htikilmetine 
gönderdiği J"apor üzerine Moskovadan 
aldığı bir tebliği bildirmiştir. B. Çem - ı 
berlayna, avam kamarasındaki nutkun
dan evvel bildirilen bu tebliğin metni 
hakkında en büyük gizlilik muhafaza 
edilmektedir. 
Öğleden sonra avam kamarasında ya -

pılan müzakere günün en mühim dip -
lomatik hA.disesini teşkil etmektedir. 
Münakaşa liberal muhalefet grubu tara
imdan tahrik edilmişti. Bu sebeple B. 
Loyd Corç ilk önce söz alan hatip oldu. j 
F.ski başvekil hükümete karşı bazı ten- t 
küllerde bulunmakla beraber ·her tak- ' 
bihten sakındı ve dedi ki: 

c- Her tarafta endişe ile sorulan bir 
6ual vardır: Hükümetin siyaseti ne ola
~aktır? Fransa ve Rusya ile ve mümkün 
olduğu kadar çok diğer memleketlerle, 
her taarruz hareketini lmklnsız kılmak 
ve böyle bir hareketin müte§ebblslerl 
için büyiik bir tehlike olacağına dikta -
törleri böylece ikna etmek için ne gibi 
tedbirler almaktadn-?• 

hıgilterenin Türk.iye ile akdettiği an
laşma dolayısiyle derin memnuniyetini 
izhar ederek htikümeti tebrik ettikten 
sonra B. Loyd Corç, Sovyetlerin yardı
mı ohnadığı takdirde Lehlstana muave
netin iınkAnsız olacağını ispata çalışmış
tır. 

B. Loyd Corçtan sonra söz alan ame
le partisi reisi B. Atllee kollektif emni
yet prensibini müdafaa etmiş ve demiş
tir ki: 

c- Harpten sakınmak için en eyi va
sıta Fransa ve Rusya ile diğer bazı mil
letlerle sağlam bir birliktir. Bu birlik 
harbe karşı bir dünya ittüakının çekir -
deiıi olRcaktır » 

yil değildir, Gerçi diğer bazı milletlerin 
:makt1l taleplerini, hattA şimdiki hal ve 
vaziyeti bir derece değiştirmek pahası
na da olsa, tatmin etmek ister. Fakat 
böyle bir m~şaya girişmezden evvel 
emin olmak ister ki yapacağı tavizler 
diğer milletlere karşı taarruzlan kolay
lastırmcı "'a hizmet etmivecektir. 

~u.c.i Corc ve karısı 
Başvekil de bu noktada B. Atlee ile 

aynı fikirdedir: Almanyanm bazı mil
letlere karşı taarruz niyetleri besleme
diğine kanaat hasıl olmadıkça bu mem
leketle kat'i sulh şartları müzakere edi
lemez. Ve B. Çemberlayn ilave etmiştir: 

c- Gerçi Alman hükilmeti bu ma -
biyette niyetleri olmadığını iddia edi
yor. Yalnız felaket şudur ki bu temina
ta inanmıyan yalnız B. Atllee değildir. 
Bu vaziyeti Almanya bizzat kendisi ih
das etmiştir.> (Alkışlar). 

B. Nevi! Çemberlayn bundan sonra 
lngiliz harici siyasetinin izahına giriş -
miş ve yapılan tenkidlere cevap olarak 
harbı hiç bir zaman sakınılamıyacak bir 
şey telakki etmediğini söyliyerek dem~
tir ki: 

«-Yunanistan ve Lehistana verdiği
miz garanti asla hükümetimizin göz 
önünde bulundurduğu tedbirlerin son 
sözü değildir. Bu tedbirler vaziyete göre 
inkişaf edecektir. Hükümet bu siyasete 
mümkün olduğu kadar fazla milletin 
müzaheretini temin arzusundadır. 

clngilterenin Avrupada taarruza kar
şı yardım siyaseti hlç bir sur:1le, harbı. 

muhakkak telakki eden husumctk5.r bir 

1 
fikre müstenid değildir. Harp ba~lama-

dıkça, ben onu asla içtinapsız telakki et
mem. Ufuk ne kadar kararır ve harp 

1 
tehdidi ne kadar artarsa, ondan sakın -
mak için o nisbette fazla mücadele et
memiz lazımdır. Bu siyasetimiz, millet
ler arasında ihtilaf mevzuu olan her me-
sekyi hüsnü niyet fikriyle münaka~a 
etmemize mani değildir. Sadece, bazı 

...................................................................................... 

!B. Çemberlayn'ınl 
i Mühim sözleri ~ 

--1--
Almanyanın IJazı millatlere lıarşı taarruz ni-.. 

• 
~etleri 1Jes2emediğine lıanaat edilmedilı~e bu: 

· memlelıetle hat'i swh şartları görüşülemez ••• : 

"" 

--2--
Fe aket, artık JX~n1anyanın sözüne 

imkan olmamasıdır . . ... 
ınanmaga 

--3--
Har:> başlamadıkça harpten içti

nabı imkansız saymıyorum 

-- 4 --
Sovyetlerle ıı birlilinllen, Rasyanın muave·: 
netinden bahtiyar olacaeım.. Teklilıerin ma-E 

hiyeti hakkında izahat veremem- 5 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

şartlar dahilinde tatbik mevkiine geçe- Ingilterenin. Roma sefiri Sir Persi Loren ve kansı 
cek, bir ihtiyat siyasetidir. Belki de vu- halinde olan sulh cephesiyle Sovyet yetlere, Ingiltere ve Fransa haricinde 
kubulmıyacak olan ve vukubulmaması- Rusyanın iş birliğinden ve muavenetin- müdahaleye mecbur kılacak hiç bir tek
nı temenni ettiğimiz muhtemel bir taar- den bahtiyar olur. Bizim tekliflerimiz lif yapılmamıştır. Sovyetler zaten ne şe
ruza k~ı emniyet tertibatı elzemdir. , buna matuf olmuştur. Moskovanın Le - • kilde hareket ederlerse etsinler, Ingil
Zira böyle bir siyaset takip edilmediği histan ve Romanyaya yardım hususun- tere ve Fransa kendi taahhüdleriyle bağ
takdirde Avrupada emniyet ve istikrar 1 da Ingiliz - Fransız deklarasyonuna ben- lıdırlar. Binaenaleyh taabhüdlerde bir 
hissi imkansız olur.> j zjyen bir deklarasyon yapmasını talep 1 m~:avatsızlık varsa, In~lter~ lehinde 

Sir Nevil Çemberlayn bundan sonra 1 ettik. Ingiliz hükümeti, Sovyet büküme- degıl, Sovyct Rusya lehindedır. 
lngiliz - Rus müzakereleri meselesine 1 tinden bizzat kendisinin yapmağa müte- cBu izahattan sonra sarih olarak gö
geçerek bu müzakerelerdeki teahhürün ı mayil olmadığı hiç bir şeyi istememiş - rülüyor ki ortada bir suitefehhüm var
ber hangi bir ideolojik mülahazadan ile- tir. Hüküroet, alınacak taahhüdlerin dır. Hükümetimiz Sovyet hükümetiyle 

Fraı..,.;; ve lngıliz erka.nıharbiye reisleri ri geldiğini kat'i şekilde tekzip etmiş ve mütekabiliyet mahiyetini haiz olmasını süratle bir anlaşmaya varmak istiyor. 
demiştir ki: daima istemiştir. Sovyetlerin yardım Fakat burada mevzuubahs olan bir sulh Sıra B. Çemberlayna gelmişti. En 

hürmetli bir dikkatle dinlenen başvekil 
sabırsızlıkla beklenen büyük nutkunu 
söylemiş ve ilk önce şunu hatırlatmış· 

c- Sovyet müzaheret ve muaveneti- taahhUdU, harp halinde, yalnız Lehistan siyasetidir, yoksa bir ittifak sistemi kur
ne ehemmiyet vermediğimiz hakkında - ve Romanyaya şamil olacaktır. Bazı mak değildir. Bu sebeple ihtiyat ve ted
ki şayialar tamamiyle esassızdır. Bilakis garp devletlerine şamil değildir. Halbu· birle yürümek zaruridir. Eğer bir dev-

işçi Lideri 
Harpten sakınmak için en 
• • • 
ıyı ve en emın vasıta kol-
lektif 
dedi. 

emniyetten 
Hükümeti 

ibarettir 
takbih 

takriri 26 reye karşı 
220 reyle reddedildi 

ınemlekeü endişeye düşürlirsek, kendi ğildir. 

eserimizi kendimiz bomıuş oluruz. Bu cSulhun muhafazası Ingflb Jııtlktlme
sebeple hükümet, yapılmJ§ olan işi çök- tinin bütün kaygıları arasında en ehem
tilrecek acele tedbirlerdense, biraz teah- miyetli olanıdır ve Ingiltere daimi sulh 
hürü tercih etmektedir. meselesini beynelmilel ruhla telt&kkbe 

«Sovyet hüküm.etinin B. Potemkini hazırdır. Maalesef Almanya, Bol:leı117a 
Cenevreye göndermemek hususunda ve Moravyanın ilhakiyle kendi hareket.
ciddi sebepleri olduğundan şüphe et - leri hakkında uyanan ltimadsulıiı tak· 

dir ediyor mu? Çünkü. bu hareket Al -
manyanın uzun zam.an verdiği teminata 
açıkça muhaliftir. Bu tezad Avrupada 
emniyet h.i.s&ni kökünden sarsJill§ ve bti
tün küçük milletlerin istiklalinin tehli
kede olduğu hissini yaratmıştır. Şu ka
naat hasıl olmuştur ki yeni istikrar un
surları b\ılunmaz.sa Avrupanm btlyilk 
bir kısmı inhilale sürüklenecektir. IDgil
tere ve Fransa bu sebeple Lehistan, Ro
manya ve Yunanistana teminat vermiş· 
lerd'ır. Bu teminat daha daimi tedbirler
le takviye edilecek.tir. Fakat şüphe edi.l
miyecek surette bildiririm ki siyaseti -
m1z sulh siyasetidir, bunda hiç bir taar
ruz unsuru yoktur. 

Bundan sonra başvekil Ingi}tere ve 
1 Türkiye deklarasyonundan bahsederek 

mütekabil mahiyetteki bu anlaŞmanm 
büyUk ehemmiyetini belirtmiş ve demlş

mem. Bu suretle Lord Halliaksla müla- tir ki: 

B. Atli 

katın olamamasına müteessifim. Iki hü
kümet a-.~smda, delinmesi son derece 
güç bir perde ve. duvar mevcud oldu
ğunu hissetmekten men'i nefs edemem. 

c Yolumuzdaki engellerin mahiyeti 
hakkında izahat veremem. Fransız hü
kümetiyle sıkı temas halindeyiz. Onun 
iş birliğine ve tavsiyelerine dayanmakla 
bahtiyarız. Aramızda bu münasebetle 
hiç bir fikir ayrılığı yoktur. Yarın Lord 
Halifaks Pariste bulunacaktır. Ve Fran
sız başvekil ve hariciye nazıriyle görü
şecektir. Katiyetle umarım ki bu isti -
şarelerden sonra şimdiye kadar Sovyet
lerle anlaşmamıza mfuıi olan engelleri 
aşmak mümkün olacaktır. Münasip za
manda bu hükümetle anlaşmamızın akt
edildiğini meclise bildireceğim.> i Başvekilden sonra B. Vinston Çörçil 
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kürsüye gelerek lngiltere - Fransa-Rus
ya arasında bir müselles ittifaka mani 
olan sebepleri anlıyamadığını söylemiş
tir. 

Hükümetin siyasefuıi takbih ma.ksa
diy le hariciye nezareti bütçesinden ufak 
bir tenzilat yapılması hakkında liberal 
partisinin t eklifi 96 reye karşı 220 reyle 

ı reddedilmiştir. Bundan önceo, hariciye 
! müsteşarı B. Butler hü!cümet namına, 
' Sovyetlerle müzakerelerin devam ettiği 

ve hükümetin Sovyet noktai nazarını 
sempati ile tetkik ettiğini bildiniı.iş_tir. 

Londra 19 (Ö.R) - Avam kamara
.;ının öğleden sonraki celsesinde B. At -
iee mihlfer devletlerinin taarruzi bedef
lm-inden şüphe etmeğe imkan olmadığı
nı ve bunların cya keseni, ya carunı!> 
siyaseti takip ettiklerini söylemiş ve sul
hu korumak için en eyi çarenin Ingil
terc - Fransa - Rusya arasında anlaşma 
olduğt.İ.nu bildirerek hükümetin müza
kcTeleri çok esrarla ihata etmesinden şi
kayet etmiştir. 

Başvekil B. Atleenin nutkunu düşün
celi ve kurucu diye tavsif etmiş ve mü
zakere vasıtasiyle daimi bir sulh tesisine 
matuf olan Ingiliz siyasetinden bahset -
miştir. 

B. Çemberlayn bu sulh için müzake
relerde müstemlekeler meselesinin mü
hinı bir rol oynıyacağmı kabul etmiştir. 
Fakat lngiltere, muhatabı daha fazla 
metalibelere sevkedecek, yahut sevkul-

c- lngiltere ve Türkiye, her hangi 
bir taarruz hareketi Akdenizde bir harp.. 
le neticelenecek olursa, birbirlerine yar
clnn edeceklerini bildirmişlerdir. Diğer 
taraftan. Balkanlarda emnü selbıetı te~ 
sis zaruretini tasdik etmişlerdir. Bu an -
laşma, çok uzun vadeli bir muahede lau
dudu içine alınacaktır.> 

Eski hariciye nazın B. Eden tlemiş· 
tir ki: 

cSiyasetiınizin hedefi harpten sakın
maktır. Teşkilatımız ne kadar kuvvetli 
olursa, taarruza karşı engel o nisbette 
büyük olacaktır.> 

Liberal partisi J"eisi B. Arşibald Sink
ler şu beyanatta bulunmuştur : 

cŞimdi Avrupa sulh kuvvetleri vardır 
ve Avrupa sulhu için bu sayede emniyet 
canl~tır. Buna mukabil keyfi hare -
ket kuvvetlerinin emniyeti sukuta ba~-

Ingiliz askerleri 
lamıştır. Almanya ve Italyaya bildirmek 
lhımdır ki lngiliz milleti her taarruz 
bareketineo karşı koyacaktır ve Alman
yanın her hangi bir komşusunun istikli
lini tehdid edecek bir hareketi, bu mem-


