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1 
Günü geçnıİ4 nüshalar (25) lnnıı§tur. 

_ T E L E F O N : 2697 
Cümhuriyctin ı>e Cümhurit1et eserinin bekçi$(, ıaba1ı.lan çıkar ılt1ad gazetedir 

tlin münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• • n ra a nı 1 ır 
• Fransız anlaşın Si 

ava 

An karada 
Gençlik bayramı 
Foto -Röportajı 
Son Sahifemizde _J ·------Yeni A.. Matba11mda Bmlmp. 

• 
Si o 

ngiliz - Sovyet anlaşması 
Türkiye -Rusya-Polonya-Romanya art k mu akkak say )ı 
ve Yunanistan görüşmeleri ilerliyor 

or 

Milli Şefimiz refikalariyle birlikte 19 !t1 ayısta Ankarada yapılan gençlik ııe ha-
reket bayramını takip ediyorlar. ( A.A) 

Alman - ltalyan ittifa 
cek i 

---..f:r---
Fransız ayanında 
Hariciye encümeni 

reisi Beranjerin 
beyanatı 
-'1:!

p ARİS, 20 (A.A) - Ayan hariciye 
1 encümeninde reis Bercnger umumi si

ynsct hakkında beyanatta bulunmuştur:' 
Berengcr, bir tnrt\ltan .Fransa ve in

pltere ve diğer tnrnftan Türkiye, Rus
ya, Polonya, Romanya ve Yunanistnn 
arasında müzakerelerin müsait bir ş~
kilde ilerlediğini kaydettikten sonra 
müşterek Türk - İngiliz beyannamesi
nin imzasını hntırlatmış ve bir hnrp tak
dirinde l<arşılıklı yardım paktının bunu 
takip edeceğini. İskenderun snncaI,tı 

Son Sovyet tekliflerine lngilterenin 
cevabı Çarşamba güuü Moskovaya 

~önder;Jmiş bulunacak 

Mecliste 
'---~---

Gen~ subayların 
evlenmeleri halıfıında· 
ııı lıanıın .. 

--r:r-
İstnnbul, 20 (Hususi) - İslli kanu-

nwıda baZı maddelerin tadilirie, Y nlova
nın Bu.rsaya bağlanmasına dair olan ka
nun ldyihalan meclise verildi.. Meclis 
encümenlerinde genç subayların evlen
me müddetlerini tayin eden layiha da 
son ~lini aldı. Projeye göre üstteğmen 
rütbesinde bir yıl geçiren sl.ıbay evlene
bilecektir. Yaş usulil knldırılmiŞtir. 

Ağaoğlu 
hakl.,nda iki hükümet arnsıııda nnlaş- - .":-
mn hasıl Oll!_r olmaz Fransn ile Türkiye Dün; hazin bir törenle 
tararmdan d:ı miimasil bir vesikanın im-
za edileceğini söylemiştir. def nedi idi 

Bir üçler unlnşmasının akdi için Rus- İSTANBUL, 
20 

(Hususi) _ Dtın ve-
ya ile yapılmakta olan müzakerelere ge-
lince, hnriciye encümeni reisi, İngiliz fat eden Ağa oğlu Ahmedin cenazesi bu-
Fransız _ Rus noktai nauırlarının birbi- gün kaldırıldı.. Cenaze töreninde vall 
rine yakınlaşmakta olduğunu ve önil- B. LUtfU K~~d~r, B: Fethi Ol_?ar,.B. Re-

Uzdeki ·ıı tl · r konseyi top- cep Peker, unıversıte profesorlen ve ta-
lın t mpı le er ceymıye ~ t ve Ro-1 Sovyctlcrlc 90T'U.ıl neleri büyuk h"y~ canla takip eden Ingiliz gençleri lebeleri bir kıta asker ve bir kıta pollil 
an ısının o onya, unanıs an · fre · b 1 d ik"' 

manya da dahil olmak Uzcre muhtelif L01''DRA, 20 (Ö.R) - İnıriliz - Rus eden ve Cene\Tede cereyan edecek mil zesı u un ~... Cenaze, Fer oy 
devletlerle nihai anlaşmanın yapılması-ı müznkerclerinin \'aziyctişJe birinci de- olan müzakereler ve başlıca alakadar mezarlığına defnedildi. 
nı tacil cyliyeccğini bildirmiştir. recede me,-:gul o!an İngiliz resmi malıf el- devletlerle yapılan temaslar neticesinde ---

Encümen reisi müteakiben Yugos-ılcrinde bu sabahtan beri daha nikbin bir anlaşma formülünün bulunacağı Trabzon mebusu 
- SONU 4 t}NCO SAIIİFEDE - bk ha\ esmektedir. Pariste cereyan - SONU 3 'ONCO SAHİFEDE -

4Jenevrede toplanıyorlar B. Süleyman Sırrı 
vefat etti 

--17-
İstanbut, 20 (Husust) - Trabzon me

busu B. Süleyman Sırn kısa bir hasta
lığı mliteakip vefat etti. Cenuesi bugün 
merasimle kaldınldı .. 

Çinliler 
YENi ZAFERLER 
KAZAHIYORLAR 
Pari.s 20 (Ö.R) - Radyo ajansının is-

tihbaratına göre Çin kuvvetleri merkeıS 
Çindc Japonlara karşı yeniden bazı mU· 
h!.Jn terakkller elde ebnişleırdir. 

- tr
Ll'J'VAHYA 
Hariciye nazırı 
Berllnde .. 
Berlin 20 (ö.R) - Berline gelen Lit.. • 

Zelzelelerden 
JıaylJolmalı üzere 
bulunuyor .. 
MANİL, 20 (A.A) - Nüfusu dört 

bin kişi ve genişliği 15 kilometre mu
rabbaı olan bilyük Okyanosta Ma
nilin 100 mil cenubunda kfiln Yeşil 
adada vukubulan zelzeleler dolayı
siyle kaybolmak üzeredir .. Adanın 
sakinleri ufak sandallara binerek ci
vardaki adalara iltica etmlşlerdir. 

Yann -mühim gÖTÜ§'tnelne ıah.nc olacak olan Milletler cemiyeti binası 

vanya hariciye nazıriyle Almanya hari
ciye nazırı arnsında Vilhelmştrasede Al
manya - Lilvanya ticnret anlaşması lıma 
edilmiştir. 

Ha.tfp - Bi.z .wh, medeni11et, baMf, inaanlık, kfıçüJclerin hakkı için mücadele ediyoruz. 
Hatibln lfTkacJar - Hlff11t ... Kdfi k4fi be ... Baklano gtllmı~ baıladıı.,.. 

.. 

, 



• 

Kararnameler ... ŞEHiR HABERLERi Sulh 
Davasında 

Yeni bina vergisi nizam- Fuar hazırlıkları hızlandı Devrim Orta -tr·-»anzig ue Koridorıın • • t • d• okulu ehenunlyetL. 
namesı merıye e gır ı ... Sergi sarayında standla- Gençlik ba-yra! tatillııdcnistlfade -BAŞTA~tcısAUİFEDE-
v · • • • • k ·ı k 1 eden Devrim orta okul öğrencilerinden lamaz. Lehler bu hakikati tam :zama-
1. enı nızamnamenın tam metnını arı erimiz rın yarısı 1•ra anmıştır otuz kişilik bir grup mUdür ve öğret- .nında v-e çok iyi anlamışlardır. T.eh-

bu sütunda bulacaktır menleri nezareti altında evvelki gUn ditlere aldırış etmiyerek büyük ıbir 
Ödemişe gitmişler ve oradan Bir.P, Boz- naetanet göstermeleri Lebiatanın ıİ9-

6 _ 'devam edildiği takdirde !komisyonlar bi- dağ ve Gölcük yaylasında hem gtlzel tikJAI d' ._..:..: '---- •• 

D k F k k bir gezi yapmışlar ve hem .de bazı tet- \Ye m:':cu ~~ a18JWlal mu-
Madde 24 _Gayri salt varidatın tah· nayı gezmekaizin hariçten yapacakları O UZUnCU UaTımız ren Ve lfl kiklerde bulunmuşlardır. Geceyi Göl- dafaa edecegme şuphe bırakmıyor. 

mininde, binanın tabj olduğu aair \Vergl tahkikata göre tahrire ve gayri safi iradı- bakımından cazip bir eser olacaktır cükte geçiren kafile bugiln İmıire 00. 
ve rüsum için gayri safi varidattan tenz.i· nı tahmine teşebbüs eyler. Gerek binayı neccktir. Almanlar davalarını yürütmek için 

gezdirip göstermekten imtina edenler ve * D · · ")) .. ka kt · da 
lat yapılmaz. Dokuzuncu lzmir Fuarmın munffak hendis. fen mem .. ~· bah,..van ve d-'-o- - ~ anzıgın mı ı re erme yaru-

A -L k · l k' - ~•- d erek kasten yanlJJ malWrıat Ye~ ol n· -- ,.. cx s k k J k ) 1 F'lh k"ka D · ·· f 
DcaA. omısyon arca ıra mw;av e- olabilmesi "çin hükümetinıiz.in gös.terdiği mtör Fuar sahasında çalışmıya ba .. lıya- o a ara •. ·ı m yor ar. ı a ı anzıg nu usunun 

lerinin tetkiki sırasında, su ve elektrik lardan 26 ncı maddede yazılı para ceza· ,. büyük ekseriyeti itibarile Almandır. 
sının istifası jçin bir zabıt varakası tanzı·m müsaadekarlıklar büyük bir memnuni- caktır. Fuar işleri bu sene vaktinden ev- F k ik d 

sarfiyat ve bunn mümasil maarif muta· •ık k a at · tısa iyatı itibarile Lehtir. 
edilerek mahallin en büyük hususi idare yetle karşılanmıştır. Bilha harici işti- vel, yani Ağustos iptidasında ikmal edil- Si me memnu ı:-::. Alın 

eamf veya mucir tarafından deruhte ra:klar-ı t'"'4l'Vik için er firmaya 2000, in· ' mi• olacaktır. Fuar sahan Agu-st~ta ~er anya Moravya ve Bohem· 
dl k '-'-- L-dd" memuruna imza mukabilinde verilir. ~· ..., ~" gib" At 11d - L_ • 1 

e i ere ıı;ın:ı ~ 1 ona göre tezyit edil· giltereden jştjrak edeceklere üç bin lira- ' noksansız olarak işlerini bitirmiş buluna- --1:.r-- ya 1 man 1 a munaseocti 0 
• 

mit ve kornisyon:- rca bu cihet de ,nazarı Binalar geiildiği sırada ev halkının t • 1 mıyan yerleri işga1 etmemiş bulun· 
Clikknte alınarak kontrato münderecatı ciz edilmemesine komisyon reis ve aza· lık serbest döviz verilmesi kararlaştırıl-, cağından 2 O gün içinde de dekor ve park Diln Alsancakta (Yeni Türkiye 1449) saydı davasının en kuvvetli mesned-

ları dikkat etmekle mükelleftirler. mıştır. işleriyle e1ektrik ifleri yapdııcaktır. sayılı sokaktan geçen bir arkada~mmn I b 
tetkik ve takdire csaa ittihaz cdilmif bu- F"lhakika b" h fta •. d F 1 F _,_1 l k 'k fizcrine 13 sayılı ev sakinleri tarafından erini izzat yıkmamıJ olacaktı. Al-
lunursa Lu masraflar gayri aft iradın ta· Madde 28 -Tahrir komisyorllan ta· ı son ır a ıçın e uar 1 uann ışı&. anması ve e e trı oyun· kilim silkilmiştir. manlar bu neticeyi takdir ettikleri 
yininde nazan dikkate almır. tarafından bir mahalle veya köyde mev- komitesine yapılan müracaatlar, harici lnn, bu sene gayet cazip bir fekil alacak- Belediye temiz;lik nizamına muhalif içindir:ki Danzigin ilctısadi bakımdan 

Fabrika imalathane. değirmenler hak· cut binalar tahra ve cayri safi iradları iştiraklann bu .eoe, geçen senelerle mu- 1 tJr. Bunun plam hazırdır. olıırak yapılan bu hareketten zarar gö. Polonya için hayati bir ehemmiyet 
kındaki hususi biikümter mü.tema olmak tahmin edilerek tahrir varakaları ikmal kayese cdilmiyecek kadar çok olacağını Fuarın açılma töreni için de hazırlık· ren arlmd~mız o civarda vaz.i&ı gör- tafımadığuu i ta çalıpyodar. On 

edildikten sonra tahrir cetvelleri tanzim göstenniştir. lnp edilecek olan sergi lara baılanınıJta. Vaktinde açılma dave- mekte olan zabıta! belediye memuruna ____ .J __ ı_ __ '! ospaı --~- ·!L 'da 
üzere bina vergisinin bot yani mefnıpt· S müracaatla .;1.-ly tini bildirmesi üzerine 8cııcucn :ocn ır ,o on,-aua udı T mev-
eız binaya tarhedileceği nazan clikkatte olunur. sarayındaki 200 tandın yarısından faz- tiyeleri alakadarlara gönderilecektir. Bu Alsancak: ~edi:e mıntakası Amirliğin- küne gelen hükümctlerin ~o\onyanın 
tutulmak lazım gelir. Bu itibarla şayet Tahrir komisyonlannca her mahalle lası fimdiden kiralanmışbr. Hariçten it- · sene de donanmamızm Fuar eezonunda ce hıd.iseye el konulmuştm-. ticaretini dış Gdynia limanına nalclet· 
bina klmilcn veya kıs.men mefnq olup veya köy için bir tahrir cetveli tanzimi tirak edecek ecnebi firmalar, daha mu. 1 lzmire gelmesi ve ümaw tereflendirmesi -·- ~ çalıftıldanru,, bu mesailerinde 
da bunlann istimali dolayısiy:le kira tayin mecburidir. rafsız olmasa itibariyle sergi sarayı için· için teşebbüste bulunulaealctır. büyük ölçüde muvaffak oJduklanm. 
lcılmmıt YC bu kira gayri eafl iradm tab- Talırir c:etYelinin bq tarahna, hangi deki standlardan istifade yolunu tercih l Fuarın spor müsah!Jcaları programı Usenin Atletizna bu :SUret1e Danzigdeki TaZiyetin uzun 

...._,.__ edil '-- nball L- 't ld .. • ld etmektedirler. 1 hazırlanm~ da kat'i §eklini aiıru, değil- ba~"'" müd·:ı_t ~-- _..ı_;~ 1.._t.L. __ minine esaa inmaz mq üe meuu,.'IZlta l ~ _ e Yeya &.oye ıu o ugu, ıut o tt· <1•- ae oeYaID r:ucuu,__,,. DBAUR-
ait bsmm tenzili surctite gayri aafi varida- tıU sutunlarda sıra numarası. sokak veya Belediye ve Fuar komitesi reisi Dr. dir. Buna ecbep beden terbiyesi umum Bugün öğleden ı;onra saat 15.30 ela deki ~~tJeı:ini me,dana koyduk-
tan takdiri iktiza eder. Şu ka~ lcira 1

1 

mCTda.n ismi. binaıun kapı numarası, bi- Behçet Uz, Fu_ar ıtezonunun biIBi! ~inniı müdürlüğünün 1.zmU, Ltanbul Ye Ankara AJsancak stadında senenin en mOJ,n lanm iddia ediyorlar. 
bedelinin pJTi aaff varidatın tahmininde namn Deri. istimal tam tahmin olanan olması dolaymyle Fuar fen beyetinm ça· muhtelitleri araaında yapdacak müaaba· a1letizm barekederl yapJeolcm. :iki tarafın ~ id-fdan Lir· 
.nazan clikbte almdıiı mada ha temi- sayri ..a iıadlar ve verginin tediyesile lıwmalanm procramlaodımlJlbr. Haziran lcalarm anı:ajmanmm lıenüz ikmal etme- Erkek .Lisesl •tlrtJeri iki.7e .,nJ.r:ak birinden pek azakbr~ 
Jlttan aonra b!acalc mikdann hlik.ati mükellef olanların iaimleri n vazıh ad· bqmdan itibaren her güa SOO itçi. mü- ıniı bulunnıawrlrr. yanpcaklarda. Aı1etizm mOwhelzh :Bu da emıi•akidee eakmmak için 
L l LL '----- -..1.-! hinanm tahrir numaram ar--"e rında bazı kıymetli deruıe1a: el11• • b _... ·L~ _..:L .. :. na e muta1111t oonaaına komisJ'onlarca ~ ıuıu :intizar edilebiUr. Wn:ıua U1r ecoepu.. 
lcanaat cetirimit olmaa f&rUll'. yazdır. 1 d f 

Madde 25 - Bir binanın gayri safi Talırir cetvelleri. komisyon reisile aza. Kızılçullu akı· mu·· es . f' lndını tayine medar olabilecek vesait ve lan tarafından imza edilir ve makbuz Si 
karineler bulunmadığı takdirde hin.anın mukabilinde h1U11St idare varidat tahak-

1ıaki1ı:i kıymeti takdir edilerek bunun kule memurlarma verilir. ha" dı· seden 
yüzde 1 O u safi irad addediliT. Madde 29 -Tahrir ve tahmin cetvel· sonra 

Bir binamn kıymetini takdir için o ferinin 28 inci madde mucibince teslimi 
mahaldeki hinalann cari olan alun, aa- tnrihinden itibaren 1 S gün zarfında bi
tım fiatlan üzerinden binantn s<ıb! bedeli nanın gayri ııafi varidabnı. vergiye tabi 
nazarı itibara almrr. Yakın bir zamnnda tutacak aafi iradı, 31 inc.i maddede b~ 
satılmış olup da rami evrak üzerinde yan edilen vergi nishetini ve vergi milc
göxerilen fiııti. b kiki Ye tabii mikdarda dnrını ihtiva etmek üzere her mükellefe 
muvafık olduğuna komisyonca kanaat ayrı ayn ihbamnme tebliğ olunur. 
h&sıl edilirse i!bu fiat. la,meti için esas Bir mükellefin mütaaddit binası varsa. 
tutular, abi taltdUde binanın kıymeti her birine ait aafl ve gayri safi iraddan 
•on ıene!er zarfında satı1an mümasili nrgi nisbet ve mikdan ayn ayn göste-

binalarla :mukayese sureti.le tayin olunur. ri!mek suretile, cümlesi bir ilıbamamede 
Kt)metin tayininde, itt3'az edilen U- tcvlid olunabilir. 

naya nisbede luymeti takdir edilecek bi- Jhhamameler binanm mutuarnfına. 
nanın kıymeti tezyit veya tenzile medar 
olacak ahval ve ıerait nazan dikkate ve 
itibara alam. 

binanın intifa hakkı bqlı:a.eında ise bu 
takdirde intifa hakkı sahibine, binanın ne 
mutasarnfı ve ne de hakkı intifa sahibi 

Ba - .. lar nizamnamenin 23 üncü ,.... olmayıpta binayı mutıuarrıf gibi istimal 
nl&ddeaiode bekan edilmiJtir. eden şahıs varsa o şahsa tebliğ olunur. 

Binanın kıymetinin de tayinine medar Tebliğ yapdacak şahıs ikametgahında 
olacak vesaitten mahrum kalındığı ahval- veya meskeninde bulunmazsa kendisile 
<!e. koıniJyonlar ikiden ap.ğı olmamak birlikte yaşıyan ailesi efradında!'\ veya 
Üzere ehli bibreye müracaat edCl:ıilirler. hizmetçilerinden rqid olanlara veya ve· 
Ehli hibrenin mukarrerab hakikab tenvire kili ıunumilerine Ye bunlarm. hiç biri de 
hizmet etmehen ibaret olup kıymet ve· bulunmadığı takdirde binanın zilyed ve· 
ya varidata talunin.i hma•mda ilti!ıaz ya pgillerioe teblii olunur. Hükmi p)ı .... 
edece1cleri btleümle kaTarlardan komİ8· lara :rapdacak tebliğ. huDlann rellı veya 
yontar m-tdiir. üd" -rı • L----~ •• - --''liğiv• m u enne veya ılUllluna mumC311U ne 

Madde 26 - Tahrir komilyonlan icra edilir. 
lüzum gördükleri rnalibnab malıaftt m&- Hükmt pluıJann miitaaddit reis veya 
murlardan ticaret oda1armdan talep ede- miidiirleri .ana tebliğin. hunlardan bi-

bilirler. risine yapılması !kafidir. 
Kezalik tehir ve kasabalarda belediye ihbarname tebliğ edilecek zat. kaza 

daireleri ve köylerden köy muhtarlan ve dahilinde ikamet etmediği ve başka ma· 
ihtjyar meclisleri esnasında komisyonlar hatde.ki ihmetgihı da varidat tahakkuk 
tarafından gerek binaların ahnli ve ge- idaresince maliım bulunmadığı ta'.lcdade 
rek mükellefler hakkında istenilen. malQ. tebliğat hukuk usulü mahk~deri kanu· 
matı komisyon1ara vermekte ve komis· nu mucibince ilanen icra olunur. 
yonlara vazifelerinin ifası ı:ıoktai na.zarın· Vilayet veya vesayet albnda bulunan· 
dan icap ed~n teshilatı göstermekte mü· lara ait ihbarnameler nli veya vasileri· 
keTieftir1er. ne tebliğ olunur. 

Komiayonlar lüzum gördükleri ahval- Askerlere Ye küçük zabitana ait ihbar-
de, mahalli idare memurları vasıtuiyle nameler, kıta komutanı veya müeşsese 
polis, jandarma Ye mahalle bekçilerinin l . . ib" _..__ f ki ,._,_ 1::. 

mın gı ı en ,._.... ma ev ne o.c:o~ 

lzmirin şuurlu 
dolaşarak 

teessürü 

gençliği gazeteieri 
duydukları derin 

bildirdiler 
19 Mayıs gençlik ve hareket bayramının tam bir portresini bUtüıı ihtişa

miyle sUtun1arunızda bulacaklarını ümid eden gen; okurlarımtt dün tıabah 
hayal kırıklığına uğramışlardır. irademiz haricinde vukubulan bu noksanın 
sebebini dünkü sayımızda yazmıştık. 

Bugün yine bu mevzua avdet edi~izin sebebi i.darehanemizi. ziyaret eden 
bazı gençlerin müessif hfldise mtina.sebctiyle hayret ve teessti.r'lerini izhar et
miş olmalarıdır. 

Cümhuriyet rejlml matbua.iz l.i). .ık olduğu mevkii vermiştir. Büyüklerimiz 
fırsat dii§tükçe matbuatımızın kcnclisinden beklenen vazifeleri ne kadar fe
ragatle yapbğını tebarüz ettirmekten zevk duymaktadırlıu:. Bu kadirşinaslık 
halkçı bir rejimin bütün ruhunu gösterir •.. 
Şu halde bu geniş anlayışın memleketin her tarafında kendini göstermesi 

lazımdır. Izmir gibi yurdun ikinci büyük şehrinde gazetenin ve :gazetecinin 
ııc demek olduğunu kavrıyamıyan bir zihniyete elbetteki yer verilemez. 

Gazeteci. bütün fedakarlığına. bütün feragatine rağmen şeref ve haysiye. 
tine kıskançtır. Memleketin yüksek menfaatleri de bunun böyle olmasını 
icap ettirir. Eğer bir gazeteci kendi şahsiyetinin hırpalanacağı endişesi ile 
yapılan mil11 töreıilerde vazif~ görmeğe cesaret edemezse bu gUııalı kimindir? 
Böyle bir çeltingcnlik gazeteden beklediğimiz vazifelerin hakkiyle yapılma
sına imkan bırakır mı! 

Milll menfatleri alakadar eden her büyük davanın. her güzel :fikrhı gönül. 
lü avukatı olan gazeteci milli heyecanlara makes olmağa çalı§ırlcen mevkii.ne 
saygı gösterilmesini isterse çok görUlmemelidir. 

Gazetelerin gönderdikleri muhabirler, fotografçılar hiç bir töreni keneli 
zevkleri, kendi eğlenceleri için takip etmezler. Onlar orada bir nzife yap ... 
mak için bwunudar. Bu vazifenin yapıl.mnsı milli dAvamıza bir hizmetse 
intizamı muhafaza ile mUkellef olanlar aynı zamanda gazeteciye hilüin ko
laylıktan göstermekle de mükellef olduklarını bilmelidirler. DUnyanııı her 
tarafından matbuatın, propaganda vasıtalarının faaliyetlerine ne kadar büyük 
ehemmiyet verildiğini görmekteyiz. 

Gazetelerin ne§rlyatı çok defa blitün blr dav.anın zaferini kolaylaŞtırır. Bu 
hakikatin hezkes tarafından ve bilhassa bir Emniyet direktörü tarafından 
eyice mılaşılm.ıw lhundır. 

Sa!Ahiyettarlardan bu kabil Mdiselerin tekerrürUne mcych:.n vennlyecek 
olan tedbirlerin alınmasını, gazetecinin yersiz yere vazifesinl ~Wden zevk 
alnnlara kendi vazifelerinin ihtar edilmesini bekllyoruz. 

Kanlı bir kız kaçırma 

__...,_, Geçen gün avam luw,,,.ruınde ee· 
Bel'gallla at l&'op'•ft reyan eden münılbplarda ifÇi .... 

Bugün Bergamada Şe7tmı kın mer- ti.ine mensup mebaa1ar Sooryet Raa
kiinde at koşulan yapılacaktır. Berga· ya ile antaşma ya?1~amazsa Pofon
ma koşularına tanıruruş bir çok koşu yanm A1man tazytkıne mukavemet 
otlan iştirak edecektir. edemiycceği endişesini izhar etmİ§· 

-•- ~ir. 
Sıcaklar arttı Sovyct Rusya ile yapılmakta olan 

s ca1d b' d b" 41_ "il görüşmelerin bilhassa bu tehlikeyi 

dı h at\ tırd en ı:c arttmışd, 
2
u.n
9 

go t- tamamen önlemek makeadına dayan-
ge e arare ereccsı saa on a , saa w R p 1 
on ikide ~O dereceyi bulmuştur. dıgı muhakkaktır. usya o onyaya 
Öğleden sonra bir çok kimseler denl· garanti vermeden önce yapılması dü· 

ze girmişlerdir. sünülen i birliğinin tam bir mütcka-
-*- bilivet arzetmesinde israr ediyor. 

az fabrikası Toprak tamamiyctlcrini garanti 
aır- ... L-'--.l- b L.ı. "k _ 1 edeceği memleketlere taarruz halin· 
»™ıauiıl uz .uwn_asına yau ma· d d . . . ____ ,_ " • •-,_. __ ,_ na ~,,_,.,..~.. (:;,...A: "---'1-- e yar ım ışaretını v~ ICClll ... 

N.CICJe:t' ve eu.uw.l~-· ~ye -..war ·ı F ·1 · kad ed 
YHmİJB 700 blıp buz 5mal eden fahri. qı tere ~e ransa ı e aynı em e 
ita, bundan .-.ıra 1900 küçük ve bilyilk bulunmak, ayni salahiyetleri hmz ol· 
~ bm: hazırhyacaktır. malt iıBtivor. lngiliz mahale&t parti--*- leri kollektif emniv.etin çekirdeği ol-

Bir tren kazası mak üzere bir lngiliz- Fransız· Sov· 
vet ittifakını zarur1 görüyorlar. Mu· 

Mısırlı caddesinde ıs sayılı evde otu- hafazakarların mühim b"ır kısmı u· 
nm ille okul talehesiııden ihmhim oğlu .. 1 Ed v· ç ·1 b f

1 

'k y~ Km1çull da hat - • • • cum e en. ınston urçı u ı ~ 
deıken arkadan ugelen ~~ ;stirak diyorlar. fngiliz umumi efkan 
ehemmiyet em>emiı, tren ~ Sovyetlerle bir ittifakın müstacelen 
Y usufu hafifçe ,.aralamııtır. akdini bekliyor. 

Vaziyet o kadar naziktir ki lngil· ... , .....•.. ,.,.,.,.,, ............... .... • G I l G · J f • terenin Sovvetlerle antaşmaman im-
L.!.!!!..!!.?.,. .. !~!~..!!J kansızdır. Zira mihver \bütün ümitle-
lmür mebusu Bo.. :Şehiu.e YUllDlı. B. rini 'böile hir anla§maz1ığa 1bağ1mrut" 
S~ Epilcmen Anl:madlm iAI la '#rr- tır. f ngjl;z - Sovyet enla~MI fan:t
dir_ muhal olarak suya düşerse Hıtlerin 

ManW mpddehunnmisi B. Klılannwa b• • __ t .:! • k 
Mn. __ ,, ı.11t..:-· B H 1il .M---' ır emnvaıae ce:ıarct elmesı u~-

ısa .ıs:ıı.ı.ıye ceza U<UUJul • a <Un" ._ h 1d· 
sadan, Kırkağaç müddeiumumlsi Bay ın= mu temeı rr ... 
Ömer Kırkağaçtan gelmiş!erdir. ŞEVKEr B!LGlll 

Hazineden arazi alanlar 

Bir heyet başvekile 
müracaatta bulundu 

mu11Yenet ve malOmatlanna da müracaat ol B--'1-- al_ı_,_1 ih'- • d 
unur. ~ aur; an oamameyı er· A k k k 

edebmrler. w miikellefenrmek mecburiyetindedir- yşeyı• açırır en, ar• T&bitlo mal alanlan temsilen Jıusua'I 'ıdolayısiYfe temdiCli 1l'ica edilniiıtir. 
Ko~T bina vergisi vermekle ler. ejha••n mürekkep üç ki.tilik bir he,Yet 2 - Yüksek bede11erle hazineden mlll 

rutikellef olanlara vo kimcı1ara müncaat Ev'- - -: c1a· · "t 'hb 1 ı_! i\akıt...wa .aiderek ,L--vdUl Dr. Refik 8'anlar, lbu bedeDer &erinde tem:ilit ••· ıuu ıresına aı ı arname er, uı· f --ı ,.. ~ 1 

veya onlan ıdbet ederek binayı gezip aa eYbh müJhakadan ise mÜtevellilerine, d • M t •• Id •• •• ld •• Say.dana zİ)'aret etıniı n manaatt.a M· pilmasmı 1steme1ctcdiner. 
gı;nneğe ve 1>immın umumt alıvaline ve evlca.fı maz.butadan ise mahalll evlca.f ida- e ~ l 'US a a O Uru U lunmuttur. Hazineden ta!aiitle mal alan- 3 - Arazinin ihale bedeli üzcrin8en 
ittimal tarzına Ye kiralann miktnnna ait relerine tebliğ olanur. T lar au üç nokta üzerinde hükümetimizin ıo1mayıp 90n erazi tahriri !kıymetleri üze. 
her türlü malumah iste:miye salahiyettar- Be1ediyc1erc ait ihbarnameler. bele- miizab.aretirii ricada bu1unmu~ardır: iinden tharcı 'ödemeleri istenmi tir. 

dıdar. Gerek mükellefler ve gerek kira· diye reisliğine ve idarci hususiyelere &Ut /ki suc/unun isteji ÜzeTİne dün ~ - V:aktiyle haünedeıı yükae'k be- Heyeti uzun uzadıya dinliyen sa::rm 
cdar binayı gezdirip gÖ!itermeğe n iste· ilımmıamder vilayetlerde muhabesebeyi h J ' _J k • f / ddlerle rarazi alanların Mapa ~ gayeai- bapekiliniız lzmirden heyetin dile'lderiy· 
nilcn mnJumatJ vermeğe mecburdurlar. hususiye müdürlerine, Jı:azıılarda meikOr a İse yerİnue eşı yapı mıffır ııe kadar hazineye birinci derecede ipo.- le meıgul olacağını, İJi talıkik -ederek 
Komisyonlar tnhrir esnamıda haztt bu-- idarenin en büyiik memuruna iebliğ olu- tekli olarak tapuya npt etmeleri icap mümkün olan ko1ay1ığın 'Yerine getirile-
lanmıyan mükelleflerden W'e kiracılardan Cuma ovasında cereyan eden müthiş Kımı kaçırılmasına :mAni -ohm ıannesi etmelctedir. B• müddetin, vaktiıı darlığı ceğini vaad -etm~İT. \Heyet -dönmÜftÜr. 
liizum gördülderi rnalômatı almak için OllT. İ Df bir cinayet muhakemesine ğır cezada ve A}'Şeillıı kardeşi Hibe.Jini, A}'fe)i 
bunları, hangi gÜn ve saatte ve nerede ha.- •• B 'l'frfE - devam edilmektedir. Hadise şudur: yaralıyorlar. Kız mukav.emette dev~ 1 _.., ' ... 
7.lr balımacaklan gösten"lerü t&Juir~ - Ramazan oğlu Hi.beyin, Cumaova- ediyor. Bütiln sabırsızlıkla bekliyenler .. Nihay.et Büy,iik &lim müsaha1Pnnncla aamJ 
davet edebilirler. sında mukim Ali km Ayşeyi görmUş, Bu sırada Ayşenin diğer kardeşi Mus· bir lttifakla birinciliği kuanarak .en yüksek takdirleri kazanan 

Binayı gezdirip gösterme'kten üntina Halkevinde beğenmiş Te kaçırmağa karar vermişti .. ~fa-~ hldise '}'erine g~iyor. Ve hem- 1 B .. .. k v 1 
Kendisinin ııa.bahlan tarlaya giderek. şıresının nam. usun .. u mil.dafa. ay.a.-başlı. • yor. uyu a s edenlerden veya k.asden yanl11 matümat -

verenlerden sulh mahkemesi karaiile 2S konferans çalıştığını bilıyordu. Maksadı Ayşeyı Mukavemetin böyle ciddile§tiği ıbır sı-
tarladan kaçırmak ve belki de evlen- rnda suçlular at~ ederek Mustafayı 

liradan 200 liraya kadar hafif para ce- İzmir muallimlerinden bay Şahap mektL.. katlediyorlar. 

msı nlınD'. . • GUrscl tarafından 22/5/939 pazaıtes1 Hüseyin, aıbdaşı Ahld.iıı oğlu lbra· .. KJ:u yakalıy:ar.ak-0tom~bile doğru sü-
Madde 27 - Komısyonlar bmayı günü snat 17.30 da (Sanatta Gaye) mev· bin11e anlaşar:ak bir akşam lmıire geli- ırükllyorlar. Ay.şenin §O'fore : 

tahrir için gezmek istedikleri zaman re. zulu bir konferans ile lstruıbul tlniver- yarlar. Bir §Qförle Cumaovasına gitmek - Burada cesetler yatıycr' .. 
mi sıfntlanm göstermek üzere vali tara· sitesi edebiyat fakültesi döçentlerinden üzere pazarlik ediyorlar. Demesi Uz.erine ı§Ofiir derhal omdan 

Harikalar şaheserinhı E:BANSJZCA Versiyonu.. 
mJGON MA'IİNELEBDEN ıİ'IİBMtEN 

Elhamra sinemasında 
f.ından kendilerine veri1ecck vesikatan B. Ahmet Cafcroğlu 23/5/939 salı güntı ŞoförUn yapılacak işten haberi yoktu. kaçıyor ve hadiseyi karakola .haber ~ 
alakadarlara göstererek binanın gezil- saat 17.30 da (Türk taamUl hukukunda Kendisi İbrahlmle Hüseyin! bir tarla·ıriyor... 9.ROGBAMA. .İLAQ OLARAK 
mesine müsaade talep ederler .... ,. ı_ _,,ef evl.atlık edinme meselesi) mevzulu bit mn yakınında bırakaral, orada bekliyor. Yakalanan suçlular t.ııderı nbakeme 1 ktanlnd4a Haliç tr.nanemizde inşa edilea ATILAY J)ımiıalh ıcemWıldD 

k
. h 

1 
f d k ~d.l . 'konferans vereceklerdir. Bu değerli İki suçlu <> esnada tarlaya geley Ay- edilmektedirler. Diln ~ cezaaan bir I Biiyiik meı:asinale denb.e Jadirjlmesi, tekmil ieierrilatiyle.. 

vey~ ıracı ~vu a e et e er~e en ı erme konferanslardan hallammn faydalanın ... şeyi zorla bçumağa tefebbüs edi7or- Jıe,-et 'hldi.e -,sine gic1a8c ~ 7111>" SEANSLAR : .2 _ 4 _ "6.3J) _ jJ)/,j D..l BAi' +\& 

~~thlıat~rr~~~~~l ı~~·· l r - ~m~~ ~~-·t~i,RiRQRj-~------~-~--~~--------~ • " fftc::\..Ulr 11::181 U -~ .~~.: ir , 
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lngiliz - Sovyet anlaşması 
artı muhakkak sayı ıyor 

Tekirdağ 
19 Mayısı nasıl 

kutladı 
Tekirdağ 19 {A.A) - Türklüğü ha

yata kavuşturan 19 Mayıs günü T ekirda
ğmda hakiki bir mutluluğun sevinci ile 
kut1ulanmı~tır. Saat 9 dan itibaren bin
lerce halk, subaylar, memurlar ve spor
cu gençler, bütün okullar Atatürk hey
keli önünde toplanmışlardır. 

b · d Saat tam onda vali ve tümen komutanı - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE-' yardım edeceği ve kabinenin çarşam a gazetc~ın e yazıyo~: .. . . . . . .. A • 

.. · dili. j 'inkü içtimaından sonra son Sovyet Çemberlayn aSuıtefehhumıı kelimesı- mevkılerıne gelmış ve ıstıkJa.J marşıyle 
~~~ı>Ii~~·20 (Ö.R) _İngiliz _ SoY- f;kliflcrine verilecek. re~~. ~evab~n ni kull~ndı. Lon~a ile ~osko.~a arasın- bayrağımız alandaki Göndere çekilerek 
yet müzakerelerinin süratle neticelene- Moskovaya gönderilebilecegı unut edil- da hakikaten _swtcfe~wn m~ mevcut, selam resmi ifa olunmuştur. 
ceği artık muhakkak sayılıyor. Zira baş- 1 mektedir. . . y~ksa başka hır şey mı ':ardır·· ~ese le- Bunu takiben Ebedi Şefin heykeline 

kil . ·n Ch be lai tb MOSKOV ADAKI AKISLER nın ruhu buradadır. Hakikaten suıtefeh- .. d. l kl l . k ve Sır Ncvı e aın r n nıa ua- . .. H A. h"" d b k b" şey mevzuubahis d konulan mutea ıt çe en er e çıçe ten 
tın · tı A K ·· PARIS 20 (O.R) - avas 1ansı um en aş a ır e- . 

neşrı~~ ~e vam amarasınm mu: M k a' • tihb di or : Dün ak- gıv·lse müzakere zorlukları, ne kadar bir türbe halini almıştır. Hatıplerin he-
ıakeratı uzerıne bu anlaşmanın umuını os ova an ıs ar e Y • . . • •• 1 · b ·· ·· k ıı v b 
etkir tarafından ittifaka yakın bir ekse- şanı İngiliz _ Rus müzakereleri hakkdın- çdetinHolursika. otlsuafn,t y~eb_ilmtek ıc~be- yecanlı soz en ~gu] nunk utsa ıgınıB e-

. ti · t ·ıdiv' · takdir tmiştir da Avam Kamarasında cereyan e en er. er ı ar a ıyı ruye ve ınan lirttikten sonra şıır er o unmuştur. un-
rıye e ıs ew gını e · 1 b" t hali ak Bütün partiler Sovyetler birli- müzake~eler. Sovyet gaze~ele~ .tarafın- ?1ev;ut o unca ır arzı e varmam dan sonra her kes yürüyüş kolu nizamın-
... • l l •• tl akdini dan genış mikyasta nakledilmiştir.. Ga- ımkanı yoktur. da Ebedi Şefin anıtı önünde saygı geçidi 
gıy e an .aşmanın sura e zeteler muhalefetin tenkitleriyle Bay Petit Parisien gazetesinde Bourgues, 
talep ettıkten başka Sovyetler ta- ç mberlaynın cevaplannı ayni bitaraf- bugün öğleden sonra Cenevrede yapıla
Talından ileri sürülen şartların in- Iı~la kaydediyorlar. B. Çemberlaynın cak olan Bonnc - Halifaks - Maiski ve 
giltere ve Sovyet Rusya arasında beyanatının memnuniyeti mucip telak- daha evvel Pariste yapılacak olan Mais
bir mukarenete mani olmadığı ka- ki edilmediği belli olmakla beraber Sov- ki - Suriç mülakatlarından bahsederek 
naatini izhar etmişlerdir. yet gazetelerinin lüzumsuz bir münak~- diyor ~i : . 

LONDRA 20 (Ö R) _ Havas Ajansı şa açmaktan sakınmağa karar vermış Bell~ı ~emlı1.1, o ~3:113 ka~a: Fran-
İngil" R ' ·· .. · 1 · hakkı d un- oldukları anlaşılmaktadır. sa ve Ingıltere ıle teşriki mesaının Sov-

lar ~ ih-b us gd~ruşn~e en n a ş Moskova ve Londra arasındaki fikir yetler birliği için inkar kabul etmez 
1 ıst ar e ıyor . f d 1 1 b·ı v• . mahd t f 

yapmıştır. 

Merasimin öğleden sonraki ikinci saf
hasına deniz kıyısındaki spor sahasında 
devam edilmiş ve burada on bin kişi top
lanmıştır. Bu kutlulamada okullar, spor 
kulüpleri, alaylar, avcılar düzgün bir ge
çid resmi yapmış bunu takip eden jim
nastik hareketleri ve spor oyunları çok 

Resmi dairelerin kanaatince Sovyet aynlıkları hala ne derecede olursa ol- kay a ar:ıı ot ı e-~~gı~ı ve . ut v_e.ba-
f · B M · ki il hük"" etin daimi sun B. Çcmbe.rlayn şimdilik Sovyet ga- at vaz ormu erın umumıye ıtı a- alkışlanmıştır. 

ds~ ırıl · . a~~ .. e . R beumrt vans·ttar zet~Ierinin sükutundan istifade etmek- riyle çok geniş olmakla beraber hak.ika- Tekirdağlıları çok zevkli ve eşsiz bir 
ıp oması muşavırı sır o ı 1 k d . v• k d . . 

d k . t 1 azı·yetı· aydınlat- tedir. te mutat o ara va ettıgı a ar tatbik spor günü yaratan bu bayramın gecesınde 
arasın a ı emas ar v 1 saha bulmı t ahh'"tl d dah .. 
mağa yaradığı cihetle pek faydalı olmuş- Bunlar, umumiyet itibariyle, an aş- 51 yan e ~ u er e~ a ıyı ne§eli ve renkli bir şekilde kutlulanmış-
tur. mayı mümkün addediy~rlar. ~asen t~mas etmekte oldugunu takdir edecek- tır. Sabahki merasimi müteakıp bir heyet 

SON DERECE ARZU EDİLEN müzakeratın daha açıldıgı dakikadan tir. . . hastaneleri ve ihtiyar sporcuları ziyaret 
ANLAŞMA beri, işlerin bir hayli girift .ve _çe,tin ola- Epok gazet.esınde Donnadieu ya.zıyor: 
İngiliz . . bük. •• ti M k il b. cağı Moskovada tahmin eoılmışti. Moskova ile yaklaşmaya verılecek eylemiştir. 

ume os ova e ır an- · · kl" h · t· ktu Lı1- ı m v t FRANSIZ GAZETELERiNiN şe ın e emmıyc ı yo r. =ım o an --- ---
laş~a~ v;m~gı ~~ d~re~e. arzu~ - NEŞRİYATI şey Sovyetler Birliğinin muhtemel yar- Karadenı·z 
me ted S ar~ go.~me~~ ve 1 e- PARİS 20 (AA) - Gazete tefsirleri: dımından mahrum kalmamaktır. 
ncakevrfikir~ ~ tovyt.el ~~mhess ikie~ıty eafıyaptıaat: İngı"liz ~ Sovy~t görüşmeleri hakkında Daladiye ve Bonnenin mesut bir 

ea ı erının er ar F' k · f ü1. •· bulm dil" min edecek bir formül bulunmasına tefsiratta bulunan Durmesson, ıgaro ompromı orm u asını ıyoruz. 

hükümdarları Am ~vada 
---z;,.---

On günden beri kalın 
bir sisle örtülüdür 
SİNOP, 20 (A.A) - Karadeniz sahil-

0 t t ovada şereflerine tarihte emsalsiz üstt::vli şekilde Çe-

h b. k b 1 ld kirge afeti başgösterdi 

leri on günden beri kalın bir sis taba
kası ile örtülüdür .. Vapurlar sis yüzün
den yollarına zorlukla devam edebiliyor
lar. Dün akşam limanımıza gelmesi bek
lenilen Cümhuriyet vapuru sis yüzün
den bu sabah limanımıza gelebilmiştir. 

Ve mu teşem Jr a U yapı J Aıııasya:!:J( •. ü)-\tılayetimizda-
Bir genç talebe 

Az daha Harşit 
ırmağında boğuluyordu 

J, . • iz kral ve kraliçesi Amerikanın Londra sefiri Mister Kenedi ve refikasiyle 

Londra 20 (ö.R) - Kraliçe Elizabet kiben kordiplomatik azasını kabul ey -
Ottavada temyiz mahkemesi binasının lemiş ve bundan sonra da Senatoya gi
ilk temel taşını atmıştır. Kral ve kraliçe- derek iki meclis azası önünde bir hita
ye Ottavada bu şeluin tarihinde emsali bede bulunmuştur. 
görülmemiş derecede muhteşem bir ka- Londra 20 (ö.R) - Kral Corc Otta-
bul yapılmıştır. vada Amerikanın Kanada elçisini kabul 

Ottava 20 (A.A) - lngiltere kralı al- ederek itimatnamesini almıştır. Ilk defa 
tıncı Georges dün Amerikanın Kanada olarak Kanada hüküıneti nezdindeki bir 
elçisini kabul etmiştir. Elçi itimad mek- sefir doğrudan doğruya krala itimatna-
tubunu takdim eylemiştir. Kral mütea - mesini vermiştir. u 

Amerika ile Avrupa 
açılan tayyare postası 

arasında 
ilk seferi 

Nevyork 20 ( ö.R) - Lindbergin Atlan tik Okyanosunu tayyare 
ile geçmesinin 12 inci yıl dönümü şerefine bugün Amerika ve Avrup.a 
arasında tayyare postası açılmıştır. Asur tariki1e hareket eden Amerı~ 
ka tayyaresi 1 00 bin mektubu hamildir. 

r • ' Bugünden itibaren biri kahkaha, diğeri büyük Şark fiJıni 

Kültürpark • 
sınemasında 

İKİ BÜYÜK VE EŞSİZ FRANSIZ ŞAHESERİ 

SAHRA BEKÇiLERi 
S. O. &. .SAHRA 

JEAN PİERR AUMANT - CHARLES V ANEL 
Heyecan, aşk, ihtiras dolu biiyük Şark Filmi 

SAHTE KONT 
BARNAB 

En IJüyülı Fransız lıomiği FERNANDEL 
Sizi katılıncaya, gözlerinizden yaş getirtinceye kadar güldürecek, dans, 
müzik ve göz kamaştırıcı revüler dolu kahkaha filmi .. 
SEANSLAR : BARNAB 3.40 - 7.10 .. SAHRA 5.20 - 9.00 DA 

hilinde elli altmış bin dekarlık sahada 
beş gündenberi külliyetli miktaı·da ve 
müstevli şekilde çekirge afatı başlamış
tır. Mahalli vasıta ile yapılan mücadele
nin azlığı sebebiyle Ziraat vekaletinden 
acele yardım istenmiştir. 

Evvelce 14 köy mahsulünün dolu ne
ticesi mahvolduğunu bildirmiştim. Son 
raporlar bu miktarın 28 e çıktığını gös
termektedir. 

Gerek dolu Matı ve gerekse çekirge 
tehlikesi vilayet mahsulünü endişe ve -
rici bir vaziyete sokmuştur. 

Samsunda 
Yerli mallar sergisi 

SAMSUN, 20 (A.A) - Samsun be
şinci yerli mallar sergisi bugün törenle 
açıldı... Vali Fuat Tuksal kısa bir söy
levi müteakip kurdelayı keserek sergiyi 
açtı .. Ve sergideki pavyonları gezdiler. 
Yerli malı satan bir çok müessese ser
giye iştirak etmiş bulunmaktadır. 

GÜMÜŞHANE, 20 (A.A) - Bugün 
12 yaşında ilk okul talebesinden bir er
kek Harşit ırmağında yüzmekte iken 
suyun cereyanına kapılarak 200 metre 
kadar sürüklendikten sonra boğulmak 
uzere iken ınHs memurlarından .l\'lusta
fa Çetinkaya, Alaettin Tagan Emin 
Yurddaş ırmağa atılarak bu genç tale-
beyi kurtarmışlardır. · 

BoHvva 
Anti Komintern 
palıta girmiyor 
Vaşington 20 (A.A) - Bolivyanın 

Vaşington elçisi hariciye bakanlığına 

yaptığı tebligatta Bolivyanın Antiko
mintern pakta girmek tasavvurunda ol
duğu hnkkmdaki şayiaların tamamen 
uydurma olduğunu bildirmiştir. 

lstanbul - Edirne 
Bisiklet yarışları 

Edirnede spor seyredenler 

Çorlu 20 (A.A) - Anadolu ajansının Istanbula doğru grup halinde yoluna de-
hususi muhabiri telefonla bildiriyor: vam ediyor. 12 kişiden hariç diğer bi -

Istanbul - Edirne bisiklet yarışının sikletçiler kısa fasılalarla birbirlerini ta
dönüş kısmı bugün yapılmaktadır. Bi - kip etmektedirler. 
sikletçiler bu sabah 6,30 da hareket et
mişlerdir. Saat 11,50 de Çorludan geç
meğe başlamışlaı·dır. Ilk olarak buradan 
geçenler 12 kişilik bir grup halinde idi
ler. Bu grupta Ankaradan Orhan, Os -

man, Balıkcsirdcn Sabri, Eskişehirden 
Osman, Zekeriya, Faruk, Faik, Kocaeli
den Ibrahim, Şükrü, lstanbuldan Lam
bo, Mihal, Izmirden Bayram bulunmak
ta idi. 

Bu yarışın 90 ıncı kilometresinde ya
pılan primli vitesi An!taradan Orhan, 
130 uncu kilometrede aynı suretle diğer 
bir primli vitesi Kocaeliden Ibrahim ka
zandılar. 

Bu primler bisiklet acenteleri tarafın-

GENE İKİ FİLİM BİRDEN 
~ 2, 5.Ui ve !) Seanslarında 

. ZEHİRLİ SEVDA 
(LES LOUPS ENTRE EUX) 

J2.15, 3.45 ve 7.30 seanslarındr 
Madam Dü Barry 

(GİTTA ALPAR) 
METRO JURNAL No. 17 

FİATLER : Localar : 150 
ve 100, hususi : 30, Balkon : 2; 
:)alon : 20, Talebe salon 10 krş. 

SAHIFEJ 

Liyej • • su sergısı 
Suyun hayat, endüstri ve güzellik 

olduğunu göstermektedir kaynağı 

Brüksel 20 ( Ö.R) - Liyej su sergisini açmak üzere kral Leopold 
çocuk1arile bir1ikte bu şehre gidecektir. Açılış töreni şenlikler salonun
d~ .hükümet erkanının, su spor1arı kulüpleri mümessillerinin ve Liyej 
sıvıl ve askeri hükümet erkanının huzurunda yapılacaktır. Bu sergi 
kra1 A1bert Kanalının ikmali münasebetile açılmaktadır. Kanal Belçi
kanın Va1onya kısmının merkezi o1an Liyej şehrini Flandra kısmının 
hakiki ~erkezi o1a°,. Anverse bağhyan en kısa su yoludur. Ve ayrıca, 
harp ha1ınde, hususı sevkü1ceyş kıymeti vardır. 

1 1 O hektarlık bir sahayı kaplı yan sergide 3 5 kilometrelik elektrik 
k?blosu ve 20 kilometrelik kanalizasyon borusu kullanılmıştır. Ser
gıde su hayat, endüstri ve güzellik kaynağı olarak bütün şekillerile 
ku11anı1maktadır. Fransa, Almanya, Hol1anda, Norveç ve lngiltere 
sergiye iştirak etmektedir1er .. 

Fransız nazırlar konseyi 
Dün Cümhurreisinin riyasetinde 

Elıze sarayında toplandı 
Paris 20 (ö.R) - Nazır1ar konseyi bu sabah saat 10 da Eliza sa

rayında cümhur reisi B. Löbrönün riyaseti altında toplanmış ve bas 
veki1 B. Daladiye Cezayir tahkimatına, harp halinde kullanılacak müs
tem1eke ham madde1erine, harp halinde bahri nakliyat sigortalarına 
ait bazı emirname1eri reisi cümhurun imzasına arzetmiştir. Hariciye 
nazırı B. Bonne de beyne1milel vaziyet hakkında izahat vermiştir. 

Sabık lngiliz Başvekili 
Baldvin'in nutku 

Londra 20 (ö.R) - Eski başvekil Lord Baldvin bir nutuk söyli
yerek demiştir ki: 

- Artık cebrüşiddet siyasetine teşebbüs edecek her hangi bir hükü
met karşısında öyle bir koalisyon bulacaktır ki buna karşı kimsenin 
muvaffak olması imkani yoktur. Napolyonun mukavemet edemediği 
böyle bir koalisyona kimse de mukavemet edemez. Şansölye Hitlerin 
mahir bir devlet adamı olduğunu bilirim. Böyle bir şeye teşebbüs et
miyeceğini umuyorum. Alman ve ltalyan milletleri de dahil olduğu 
halde bütün milletlerin sulh azmine şimdi daha fazla güvenebilirler. 

Cenevre toplantısı arefesinde 
Pariste görülen siyasi faaliyet 

Paris 20 (ö.R) - Lord Ha1ifaksla müzakereye başlamazdan evvel 
B. Daladiye Lehistan sefiri B. Lokasyeviçi kabul etmiştir. Diğer taraf
tan Rusyanın Londra sefiri B. Maiski de bu sabah Parise gelmiştir. 
Cenevrede miJletler cemiyeti konseyine riyaset edecektir. 

Gaf enko - Markoviç 
Miılakatı Tuna Üzerinde olacak 
Bükreş 20 ( Ö.R) - Hariciye nazırı B. Cafenko Tuna üzerinde 

bir vapurda Yugoslav hariciye nazırı B. Markoviçle görüşmek üzere 
bu akşam hareket etmiştir. Bu, iki nazır arasında 15 günde ikinci mü
lakattır. Hususi mahiyette olacağı ve bir isithbarat teatisi şeklinde ka
lacağı söyleniyor. 

Alman - /tal yan 
müddeti on 

askeri paktının 
senelik ımıs 

' 
Paris 20 (A.A) - Romadan Le Jour gazetesine bildiriliyor: 
İtalyan - Alman askeri paktı on senelik olacak ve askeri iştişare ve 

belki de daimi askeri İştişare prensibini koyacaktır. iki kumandanlık 
ya1nız umumi bir harp halinde değil taraflardan biri askeri bir hareke
te giriştiği andan itibaren bir1eşecektir. Bununla beraber tam manasi1e 
tek kumanda meselesinin bertaraf edildiği an1aşılmaktadır. 

Nihayet bazı haberlere göre taraflardan birinin diğer bir memle
ketle girişeceği bir ihtilaf demokrasilerin ittifak ve garanti sistem1eri
nin faaliyete geçmesini intaç ettiği takdrde ltalyan - Alman ittifakı 
otomatik bir surette tatbik sahasına geçecektir. 

Kırsehir elektrık tesisatını Nalıa , 
Vekili bizzat actı • 

Kırşehir 20 (A.A) - Nafıa vekili general Ali Fuat Cebesoy e1ek
trik tesisatının açı1ış resminde hazır bulunmaları hususunda belediye
miz tarafından yapılmış olan daveti kabul ederek dün buraya gelmiş 
ve ha1kımız tarafından samimi tezahüratla karşılanmıştır. 

Nafıa vekilimiz yapı1makta olan yeni ev1er1e çarşıyı gezdikten sonra 
e1ektrik santral binasına gidilmiştir. 

Fuad Cebesoy söylediği bir hitabeyi müteakıp kordelayı kesmek su
retile elektrik tesisatını açmıştır . 

Nafıa veki1imiz bu merasimden sonra tekrar Ankaraya dönmüs.· 
lerdir. 

Y ENi SiNEMANIN 
UCUZ - TÜRKÇE - YENİ FİLİIULERİN İNCİ HAFTASI .•• 

• 
Yeni Ve Tam Kopya 

Hazım-Vasfi Riza-i. Galip-Cahide-Muammer 
•• 

SOZ BiR ALLAH BiR 
İZMİRDE İLK DEFA 

•• 
SAHTE ŞOFOR 



SARIFEf YBlfl ASIR 

Cenevrede 
Toplanıyorlar Solgunluk ve 

kansızl 
---tr-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAilİI•'EDE -

LONDRA, 20 (A.A) - Sovyet büyük Plıelıal' Kitcitll isnıail efendinin ""',,.,,., ... 
,.eviren : R,,.,~im Sami elçisi B. Maiski dün akşam Cenevreye ANLATAN: Ec:zaa K. K. Aktıw 
y -T hareket ctmiF.ir. _ 8 - YAZA:Mı :Or. G. A 

Osmanlı Saltanat Tarihinin cENEVREDE NELER 

GÖRÜŞ1l"LECEK?.. ''H d H . o " Heyecanlı Bir Saf hası ~::~.l~ ıtı:ı:'"' ..!';! a_n e aneı smanı,, .. y~::.:;i~b~:':~:.:.ı:. 
tinin 105 inci jçtima devresi esnasında kadar kansızlık ve solgunluk hakk 

- 35 - r:;ız iki siyası mesele tetkik edilecek- Bu, bizim kurduğumuz ilk Tuluat kumpan- bir +'IW aö.rcnıec1\iüıdcn dolayı. ,ik. 

k k 1 k uh. 1 ç· · t bb'" ·· d • k ( L k [ J etmiyorsa da taaccüp ettiğini ~olabyt Ka....L. temin edildi .. Sizin Borsa re omıu anm, gere sem ıt zev- - ının eşe usu. . · · va~ının ismi İ l Ve ro mııva TD O uyor U. • 
k 

... ' .... _.-ı.. ____ L lmı T ph kime tamamile muvafık.. 2 - Aland ada1annın askerileştir.il- ~ · • T :Vakıa kaaau:lık ~ ıeo\sunkık bir 
• 0 agma ı-- ™ 0 Y~ . 0 an~ . .• . .. . mesi hakkmcla Finlandiya ile İneç .ara- (Abdi) nin bu ilk -tereddUdünQ izale k.imederio kaıdileriad.e btdduldan 
iskelesinde. oraya gelmeruzı beJcll- Bur~ ~gal e~ım ~§Cnu 0 ka- s.mda hbıl olan 'ülifın t.a.sdiltl için bu tettlın. Nihayet e1esi ~ gUç Wl hat oMWiu.Hlan, .enlatdan -öz ~ 
yor .• Yalmz her akpm, byılcçılara dar beğendim veısteklerıme o derece iki devlet tar.aimdao yapllan müracaat. sahneye çıkarabildik.. .sütun muharririnin çoktan beri hab• 
ertesi 8ÜD. için emrinizin neden ibaret uygun buldum ki, §U dakikada karot- Danzig meselesi ruuıaoıede yazılı d;- Ahdi, CerrahpıJ.şalı idi. Aksaray mu· ıelmek 1lzundı. f'a\.at ~anısızlık da, 
olduğunu bildirmeniz lazımdır ..• Ka- da Rumeli kıyısında, Avrupa tarzı ğildir. Bununla beraber bu mcselcnın hitinde neşe ve ~tın ile kendini tanıt- gunkı1t da .hu .zamanda hekimliğin 'h 
ık ilci. "Etedir Ben aizin · in bö le ' . , . . .. .. İm:;lterenin, Fransanın ve 1sveçin mu- mış, scvdirmi§ bir ndamdı. Ttyatromu-

yl Çl daha·· fıJc b t 1Jc.· otellerde. fren.it mımarısmın butun rahhaslarından mürekkep olan üÇler da o tarafta olduf.'Unfüm sahneye çıktı- ce kar ... 'l'e .çetia bahialerindendir. 
0 • masanı muva u um .. 11çirlrinliklerini ihtiva eden sakil göı- komitesi t.arafı dtın tetkik edilmesi kıs~- ğını gören halk onu çok a"Iln nadı.. Bu di:rebdar lu.d_an l.ah;e~llllY* 
çtfte kayıklar pek 0 kadar nazan dik- terişli binalarda yatanlara acımak- vetJıe muhtemeldir4 • alkışlar Abdi için bir teşvik oldu. Artik diiimin ıebd>i. bıs hahialeri • ,medr 
kati celbetmezler .. Üç çifte kayıkla- t · te bir türlfl "kendimi alamadım. Varşovanın serbest şehrin statüsün- utanmayı falım bıra.lttı. Sahneye alı~.. cliitünaeden • M:rkeain ...a~· 
ra ise nadiren tesadüf edildiğinden, an, ll' de tadilat yapılınasın:ı muarız olduğu İ§te meıjhur A'bdi .. &.ibneye l>öyle gir- k.ad• ~rme'lt ıİ9İB endimde ık 
onlan gizli işlerde kullanmak biraz 1 5 EYLÜL P be malumdur. Poteı::nkinin gnybubctinc rağ- miş, sanat yolunda ilk aaımmı bu ı,ekil- ret eöJemediiiıındir. 
mü§külce olur... ! erşem men İngiliz ve'Sovyet muralih:ı;:~n ara- de ve ben.im de!aletim lle cit'nı§tı. 

. . . . . .. .. .. sında yapılacak <01.tm hu!!ust goruFCkr Bizim _kumpanya artık '81mt§ yi1rü- D-in-ma ıi.Wınmiz. ıkanaz.lık :ve • 
Ka~çı~r~nı~dan_hı~ının ıs~ı Os- Dun. ~k~~· Buy~kderede Rus lbu içtima de~ en meraklı !S8:fba.. müştü .. iki komikle çalışıyorduk. Ham- gunluk babüiletinden eöz açmaktan 

man, dıgerınınkı Anfhr .. Benım ka- ateşemılıterının nezdınde yemek ye- mn teşkil edecektir. diriin evhamı tuttuğu :r:nmnnlar 1.komik- lcinm.ekte e devam ederdim.. AnQ 
:·ıkçılanm gibi onlar da Arnavuttur .. 

1 diın .. Bittabi geceyi Beykozxiak.i yeni - siz ka1mı_yorduk. f\.z zm:nanaa A.'bdi de pııeteyi ıaılwyanlann mzıılrwııı 
t ler h81 ve karda on1ann körlüğüne evimde geçirelim. Almanya a giden p.arJa_:_ı.'? di";e. tu~hlT. Fakad tb_ne ~e getirmek gazeteciliğin <n.Zifelertadeııı. • 
v~ sağırlığına itimad edebilirsiniz... . ~· d Yunoslavya Olsa .n41m nm ~0 r"'"' yanın a ıraz so- ridir. Hele 1hu arzu. göz bebcgimi% ol 
P 1. • b' ba Bu sabah, dırse.gım pençereye a- • l'!!l • nUk kalıyordu. 

o ıse, hatta ı.zzat na, esrarınız- alı B ~ . . . k l b b" Ticaret beveti K"" 11..,..jı. t .. 1 •. .,..,. K~-=ı ~"' .:3 Hataydan .,göstcülroi§ olursa onu ye 
•ı k L! k ı· .. 1 ek · y , ogazıçının tıp ı su u oya ır .J or nu:.ıımc o mu~.u. -aılu ~a u.n 
aaln ~e. Dlkır e un~b~oyde~ ten ıse, resim levhasmı andıran, .eher zama- Be1graa 20 (A."-~ - Yugostavya fiea- ölmüştü .. Hamdi,, kenCli başına bir orta geıir.mck iki .defa v.az.ife olur. 
et enn.m yma gı ı ogranmasım • •. ·-· _ ret heyeti dün ~\manyaya hareket ;et- oyun !ku~yası kordn.. O.oıın için. Lmaızhk ve so}gwıluk ~ 
tercih edeceklerine emin olabilirsiniz. nına mahsus 1bu derm ;güzellıgım sey- Kanili ağa ile 'kör Mehmcdin bıra"k- rine bir az bilgi vermiye çalışaca~ 
Bütün A.rnavutlann malumu cihan rederken, a~ğılci sahilde ve uzakta, miştir. tıkları bosh.\ğu doldurmağa çalışlı. Ma- Komik.Abdi efendi Okuyan1ann bunc3.n -canlan .&ilıraa 
o!an ketuıriluğu, .sadakati bunlara iti- k~çük bir _!>a.~kın a~açlık1~~- ara~ı?a B. M E r A K s A s mafib,, d~ğim ~ôi Hamôinin "\Pi ile ile ve p~~ . lkOJ?uşurd~ .. Ayni u- bahati .hataylı gen, zatla anımızda p 
mad etmenizi icap ettirir kanaatinde- gızlenen buyu'kçe bır ev goz.ume ılış- · keyu~ ~ ini}mczfil. .Kfilı orta oyunu oy- manda cıdden ı,>'l }ili' n~~rdü .. 'FaJ:a~ la~ırt7.. Şu kadar 'ki, o .zat bu yaz!lar 

· . 0 d k'k d hal b' '- ! b · lngiliz eJıonomiJı nar, kah 1bıze gClır., sahneye çıkardı ... Pandomina sahnesınde butUn rollennı k d k~-~--t.:::.._. d ,_..:tt.--
}'ım... . . . . ti:·· .a ı a a tu ır. ws u evm he eti p,ejsifti fıaJıııJ etti Velhasil o 1bambaşka karakt~rde 'bir konuşmadan ve sadece işaretlerle, jest- en i ~uu te aviye <&.CUA..tfiuA 

Aynı zamanda, sıze bır ev tedarik Sır Al'flbakl F alklanda aıt olması ih- . ~ _ adamdı .. "Cam ne 1$lerse ·ve -aklı neye 1erle y.apıyordu. İstan bulda başlıyan ve :v.akit ıkahahat yalwı: kend.imıde olı.i 
ettithni de tebşir ederim. timalini bana hatırlattı.. , Atına 20 (ö:R) - Ba_şvekil g:ne~~ hükme.derse onu yapardı.. 0 zamana kadar yalnız Gedikpaşa ıtiyat- Çünkü ıha ıy.azılardan maksad ıhiç im 

Yanndan tezi yok, kayık sizi ora- ıl ~Ertabas llngiliz ekcmoniik heyeti ~~sı 'Hamdinin teşkıl t!l:tiği orta oyunu rosuna irihisar etmiş iken ımzim teşeb- kit lhe1cimlik etmek cdeğil, ıaailık - 1ııa 
ya götürebilir .. Bu ev Anadolu ya- - Bİl'MEDİ •• j Sır Fredrlk Layt &su b'bw et:m.i$tir. kumpanyasında büyiıK. Asım, (B~a büsümüzle genişllyen tiyatro Todoriyi .talık üzerine gazeteyi okuyanlara bin 
1__ d B L _ _ı_ ' BosL .. meşhur koca karı Asım da dcrlerdı,) de şevke ,.getirdi. O da sözlü sahnc'lerde bil . kt ibarettir 
1U1Sın a. eyllozoa ve cor uze-

1 
küçük Asım l(Ra1.en .,..,. olup komiklNa- amak . ...,,_.:3· Kendi ı.....-- • ikum- iti v.eane en ı · 

. dedir s· . f th . t H f . --0 oyn ll~L ~- U' Ea~ b . ol nluğmm yaln rın ' , ızın Se are. anenı~ ~ s e e e ~itle Oytı."1makta ve Şehir tiyatrosunun panya kuramazdı. 'Çfuı1tü ':başlıca unsur- " n , enız 111 
•• ~ 

lcarıısma ısabet eden hır mevkıdedll'. ava r rı filimlerinde :Asım baba adiyle tanın- lardan mahrumdu. Bu sebepledir .ki.onu kansızlıga, ınsanın yuzu kmnızı olmasıı 
Hiç bir işe yaramayıp yeni mahalle- mah:tadır) ~n:bur !Mehmet, Meddah kandırmak güç olmadı_ da kanı çok olmasına atfederler ve b1 
deki konağımda bir köşeye atılmış Aşki, ~eddah lsme.t, Zenne Z~, zen- ~odori_yi kuınpanyamıza alırhn bir niz .. lgun'luiunıı geçirmek i;iıa d~ & 
duraa eak.i bir kaç acem halısım ora- ne Te:vf~ roeşh.U: ~filı ;efendi, Turşu- taşla iki kuş vurmuş oluyorduk.. Çün- yapacak-. yeme~er yemeyi tavsiye edeı 
ya pderdiğim için afvınızı temen- Neden intizamsız v. aptlıyor? Ha va ~;emal, Sc.petçı 1\h Rıza oynama'lda ~ ~~ük Amelya.da onunla bir- Jeırdi . .şimcli de. •akıa. ~nluiun kat 
ni ederim · *-..Y. Teb~;T d . b' d ... .. la ınzlıktan gelebileceği inkar edilemez. F~ . ı cJ d k . a u o on ız e JOn ,promye o - ___ .. _JL _..__ ıL __ ıL.,,_ __ 

KayıkçlJar hizmetinizde buluna- J•StaS'j00 ar:l 0 a ye e ta \i yare (lü.NDEIIA.NEi ..OSMANl) nik ahneye .çlkı,yor, yani J8§ık ırolleri bn bcmZi - .__ _nm -.-c .mııtıAlll 
caklarda. Ev. seneliği yirmi liraya, .1 Bizim kumpanyanın ndı •Handehanei yaıeyordu. Bu suretle ae mnm ıvıqan- bnmz &..dk ~c!ir. 
namınıza ıki:ralanm.ıştır.. Kayığa ge- bu . u il d u rm a k 1 a Zt m dır Osmı;ni) kum!'anyaşı idi. Müdürü de ları ibWm 1.iy.atroyu ddldurma_ğa ~a-. !Hormon çıkaran tdailiili p&adcriD • 
lince. bu da Göksuda geçirdiğimiz ~~~~.:_~~~0di?lu ,!anra'fı ~alkı tiy~tr?~a dı.. ilc:ri aıılatilnuya ~ 
l .. "f -1_'1..!1 __ ,._ b. '-- -'- ıpc ·nevt!lill J • un arı 'UU tatıriin çın iBen. Galatadaltl P.andomina 1.iyatro- mn ,.:..; ıve brabederinde ıbuDlarm 
atı w11u.~aıanmızın ır ınatırası oaa- . . . ~ . . Karşı tarafta bir •:,.-.rtro n"r.aınağa başla- suna ibu suretle ıi1k kanca atar"ken ..asıl "';" • • • • _ _ •• 

rak tarafımdan hediye edilmiıtir... Devlet hava yolları ~zm·ı·r - Ankara -j edil.llllj oldugu ıçın bo~u b~u.na ~~ dım. :'Kuledibindeki (Bclfivista) tiyatro- hedefim 'Todoriden :ziyaa:IJ>erozdu. oldu~ pı ~ ve Utmı ıcil& 
Hüsnü telikki ve kabul buyurmanı- istanbul .• A.d:111a şef':1 dun yapılama - t ~~ ~t yolda lcalmn \Ve ~le ıı_ıı mın1:1 :h11 :mabat1a tuttum. ~eraz. 0 aevirae lbafh lbqına l>ir flih- ~ae bile lbonnonlann aalü1 lı 
zı rica ederim .. lmza: Mehmet Ce- dı. Yanı Izmirden dun sabah tayyare gormenın acısını çekme1t gibı tatsız 'hır Bwm kumpanyanm kazandığı rağbet r.et ve çok ~aman bir Metti. dugu anlatplmNrt ilııııı. 
laleddin pafa .. .> hareket edemedi. Bunun sebebi hava- zaruretle karşılaşacalc'tır. Güllü .:Ag~bu nıısıl _telaşa düşü_n:ıüş ise Mese'la erkesin o "den 

Ka - çok b .. ..k ca · d tah- nın hoz.ıık1uğu değil, şebrimizden .hare- Sürat asrında tayyare fle yo1cu ıve ,Pos- Gala tadaki Pandomınacı Todorıyı de te- ** :renldi. giil ıgıôl, 11ima ea\:itıen ikmım:Zlil 
t 1 yıgun lak ~yh b' ~ar ket eaccek tayyarenin bulunmaması - ta nakliyatı bir süs olnınktan çoktan çık- l~lanaırmıştı. iDiğer 'taraftan 1rnrşımı7.a ~in kumpanyasında :&bdiden bat- hwunmaClığm.a Alamet ısayl}ıı'.bın. lbmnu 

daeandı:ekpaaprlamasılaryıa c"ıdırderen .,,~ne-rı'f mış ve bir ihtiyaç olmuştur. yepB ycnıO· bir.ral~pdçık_tı.:v __ , ·ın G ka Gülhanyan, Manoel, ibüyük İsmaı1in kandan :riyade fuDit pdoesiyle -
n :.- oL.U •• dır. Evvelki gün An'karayn giden posta . . u, sep ısmm e r u'.a-.Illl:Xu 'l • a- karile,.c:i !Ke'.l iHamit küçük Nuri. ıBalta- • w • • • • ;üınmeıct • 

Uzunluğu, tıpkı Ledi F alklanclm ka- tayyaresi, hava muha:Wcti yüzünden ak- Hıç. hır tayyaı:c nı~danı yedek ta~- l~tnda kule dibinde bizim oynadığımız zaı:y.an, !Pta:faeı bthruariian a.a !Bayzar- 9 ebeti oldugu ~ı ~ • _ 

Ylg-ını an_:ı·nyor E.,,:;._ ;..,._ ID-·ko- 7 ___._ .l::---ft"~;;· . . d" h yaresız kalmaz. Halk ıle alakalı naldı - tıyatroya dlf!k -yakın 'YCI'ile me~hur Pi- la (1'1 • de b" ıka.:.ı·- dı iBu gudde lfaila iifleymce ıırnamm aa .• ,,. ........ ......., a.x::;y şamı ll.Z.ll.lll'.e uuu.t:ın=-u,gt uçın un are- . . .. .. • . .. . . . . :< ı.ı.ereza 'lSinlll ır ı.n.u :var • L_JJ _ __ı._ 

zun bir kıyısında ınazan .dik.katı ıca- k t a L ...... lbul t B yat servıslerı lbutun iihtımaileı:ı goz rıncının gazınosu \'ardı. Osep bu gazi- l ....... EDİ lkdlıJdarma v.anncaya ı...uar. ~ 
, e c ece.K .... yynre ınıamamış ır. u .. .. . . no !tutu ll.'aht eh ıbir --'t.-- - mıa&::wıa - •. . r_ıı__, ibu _ __:1.._ -

lip bir vaziyette düm. düz .olarak .sı- d ib"f' d'" ha . t 1 ka onunde tutarak ihtiyacı 'kaı:şılıyacakıted- yu · a nn OüW.lC yaptı.. _ güzCI ILır ırenk • ır,ıuroat JPC&DUC yw 
. a u un unya va ıs asyon armca - birleri al kl ük Def a -·ı ·a· 1 ? Oyun kadrosunu düzdü .. Sade .komik 

1 
_ 1j _ f . k-mnı kUlak _ aamar'lardaki 

ralanan hır çok evler arasında, hep- bul edilmiş olan bir usulün henüz bizde .• ~~ a ~ e egı unı 111 
er. eksikti. Osep, Hamfünin bizımle olan lllJfK - raOSIZ ~e - .&ılla1et Abine c'larak 

sinden daha zarif ve daha sevimli bir t •. ed . -"----- • b" Öğrendiğimıze gore dev et :hava wo1lnn- eski daSt1 v bna•v• . . k a cOlduguna .etmez. 
eessus ememış uuui:C>.Wm .zarw::ı ır k . .ı1. - ·ikar •--'k .. ugıınu ıgı ıçın onu an ır- . • dd . :fazI =.ıt!..--'--d +J'hoJ 

gösterişe malik bulunuyor •• İki med- neticesidir. Hnva :yolları .Istanbul, Jzmir ~ .mer ezı n.ıı a o.ıım.ı uzer.e iz- mağa yanaşmadı .. :Belki de yanaştı, .mu- ı ~oıt ıgu em 
8 ;~.em~• 

hali var: önde denize inen üç basa- Ad hat1 •aln t 1k b" U}. _ mır, ılstanbUl 1v.e Adana hatlarına olan vaffa'k ô1amadı .. Friknt .Abaiyı .ayar.tb.. 30 aşmaSJ lızma da acCle oldağmıdan 11DDD UtYif· 
ma'klı bir merdNeni ve arkada ayn- ve ~ arına.,) ız c ır .}:~ gündelik üç ser.visine mukabil elinde ıye- ? .henüz .daha_ ~eSlekte ve sanatta yelli _ ~ ı .bıdl SA.BIFmE _ lar, verem lhutalığma tutulm c!a ~ 

baş'ka bi ka b l maktad :re tahsis etmckle.dir.. lBu iayy.ıı.relcr .qg- di yolcu ıtayyarcsi ve on sekizden ifazla ıdi.. Abai, 'bızım kwn_panyada san.ata :gene penihe iblır .. Bu gudde lfaZ1a ıilte· 
caz . 11_ r .:ı ikp~ _ n ukan d ~;· leden soıır.alan A.nkaradan ka1k.ıy.or.lar pilotu .vardır. Su tayyarelerden rilç tane- atıldığını düşünmeacn Oseplc birleşti.. ~a, .MacarlStan -ve iİspan_yamn wazi- yince m..nm yiizü ~va.kit pembe d:ma-
emın .K.abnaa J ı, ust tta a KU- I . I b la Adana -ı..~...... . . . .. .. . .. Vakıa Hamdi ayarında bir komik degvil ye:tleıi J,a1r'kmc1a aa 11......aJUitta hulun- . • iL _,e ır· L--- .:::-.. 

çücük üç odası mevcuttu.. Bu beş ve zmıre, stan u " ıy.a ·~.. sı ıki motorlu Drapon IRapıd ve dort ta- idiyse de ne de olsa b d . .-. • .!'IA- __ ...:;::: dair _ _:1\lmat • da, valcit ıv.akit. Del ~ ....... 
gi~: .. or1-- Şayed h 0 r hangı· bir -eb"'ple · d b •. "ilk ..ıı.- '*"·~· ı _ _J: anı aşımız a ış.- muş we ~WLl.UllJ.O ~,,..._ ı:uuu • ,ı____ '93+ -...L'L.•n ıı___vlwnn 

odum bcpsini d.e, Mehmet pap.nın \.L\.Y uu:. " "' '" nesı e uy CA.:>.164 es ,....,..,,.are emır. liyen bu kumpanya bizi kırardı. vermlştir. rm~ rn. ' en-v-' • ~ 
halılarile, muhteşem bir tarzda süs- uçımuyacak olınlarsa 0 istikametten <er- Bir de Floyer tayyaresi vardır. Bu yedi Düşündüm .. Kumpanyayı tabiri ma- l'.Berenger, ııça'hğm r1 ımay.uıt8lı5. :te- Wi ele aym ~ ıce\ir. w • 

lenmis olarak htıldum •. Evin eıa .alt lesi günü tayyare gelemiyor. tayyareden biri Izmir biri Istanbul biri rufu ile ırekabet kabul etmez bir şekle şebbüsünü hatırlatmış ve bir beşler kon- Buna 1karşi1ık 'benrz sdtgunlugu l\nr çok 

k t d. · b' .. • -._~ ,_ k · Haber nldığımrm göre lzmirde oldu- Adanada yeaek 'ıbmlkilırsa gı.inde'lik .ae- koymak istedim. 0 zaman İstanbulda fenmsnnn toplanmasının ne için muva- dda tiroit 'gUdesinin iyi işlememesinden 
a ın a ıse ır ve azamı ıı:u Kayı ıs- oyundan · ade cular b" . . d fık örülmediv' · anıa~............. ~•'- ç .. k"' b _ı.1 __ !_ • • ilı:De1D • 

ı• b kAf b" b" "kl-kt tu~hi :Adanada da yedek tayyare mcv- fere tahsis o1unatilaracuı. maaaa ayrıca .zıy oyun ırıncı ere- g gı.nı ..U.~........ ClU'o un u u .gıuaQCillll IG'l esı 
ıa ma a ı ır uyu u e ayrıca .ı-x.:t-;~ .. cede haizi ehemmiyetli. Sosyalist Bachelet Rusyaıun iktısadi ----Lteıı Jı:Umzl "• ae~ olur Inuw• 

bir kayıkhaneM de vardı Bütün pen- cud """~· Bugun hava bozuk olur Ankarada da yt?dek tayyare bulunmuş ~:-eli d .. 1 1\ır ___ ,., z_lan . ask--"' . fi ı._'kkınd izab t ~ \& • 
• da T_:_.:J ~ k_,. 1 _____ 'L!- k 1 ...-u c oy e y.a .. ~t:aıeüi tU& sme- ve en vazıye na a a ver- kaomdalti kırmızı k.üreciklerl:ll dörtte biri 

çereler, müslüman iffetinin Jiizum =znı.ruen ·wıyyare il'.UUIMU.:>A Gir aç o ur. mada ifıilan :.filim oymyor aiye aegu, ifa- miş ve 'Fransız - Rus paktının takviyesi- . .. 
gö.terdiği bir !Ckiiae tahta 1kaieslerle .saat Sfuıra !hava düzelse ıbile 0 ıgün ~ıı. • Yine haber alaşımza Söre ayol- lan _artist 'Oyruyor ilbre ıgiderler. tGalBta- ni terviç eylemiştir. azalar.. Fa.kat heniz -~ ..adece • 
örtü"li. bulunuyMdu .. Komşularıma ikarad.an posta cl.ıniyecek demektir. ıls- lan ·aaresi. ;san siStem ıüç yeni tayyare ~ :Pandoınina tiyHtrosıına aa biillc 1bu Hariciye encümeni, sosya1ist IBacibele- ~deden cetmez. ~~ ~ad~l~ 
gelince bunlar sağdaki ve 90taaki 'tanbı:lldan ıaeele ip olduğu uçin ltayyare- da1ıa 11smarlamışıır. !Bir ki "JWR kaclm: ililsiz ~o~ununu &:örmekten ziyade ıgüzel nin ır~runa werilecck netice hakkında- - bazılarının pek begendiklen - fil diti 

1 d ' t '- - • L!__! "" - L - _ e .binen Izmir yolcusu da Ankara da fu- geleceği Jhaber ;verilen bu ta--'1-in Toclorı il.e o1gun iVe ao'lgun lPerozu gör- ki kararını tehir etmiştir. "'ibi hafif samnbrak hiTaz. da ıcloouk renlt-
ev er e o uran, ner u~.l1JI uc uzun, ooe .r;}"cue&cL 'IDex.e gı;.:ı' ,1-=s. , • .=ı_ C!..!,___,_ ib' E .. b kar ed .. uddel • . :..ı 

!!Rlkatl ihf "k' T .. dct •tıa- :zuli olarak b1r ıgün hekliyecektir Hele sürntisaatte420ikilometreıimiş 1Bmıclan Ei uıyor.-nu. ~ ~ ır ncumen, u arını verm en once li beniz par.atiroit 1! ermın '8Z •e-
yaz ı, , ıyar ı ı u en ' · · Rum olan r.I'odor.inin güzel we cazü> ir başvekile bir suru listesi tevdi edere • • keld ele 0 luk beniz böb-
rettir ... Bunlal'dan biri. civarımızda- bu yolcult.ığu ıbir .Cumartesi yapmış ıisc sonra olsun~ weaekt.çyare- delikanlı olduğunu evvelce söy1Mnic:tim. Rusyanın iktısaaJ. ve askeri teşkilatı ~~ er • er ~ 90 

k . •.JI_ • __ _ı ,,... --k ............,,. n - .. ,.._ -'~ .1 • •~t·ı . '.k )t_ - .. ·a _:ı . m- , • ~ :rek uatundekı .ga.ddenın fada ıbormon Çi-
l -camux: ımmnurr ... ~ ev, ge- c.r.-.=ı .-.azar ,gımu ıWyyare cı.er.ıen ,uı ı sız aunıyMa"'...ınt umı u:uern.. u..Ul'.t"revı kenCl.ine mahsus :tatlı \bir eda hrık"kınrln ican erlen malömatı alacaktır. . . 

c . z karmıımasınm alametidır. 
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Bunım üzerine padişah heömi lbir çok bm eSki Olduğu 1çin yapra'ldan 1birbiri

muhafızlarla beraber ik~di rvine ~ön - ne yapışılt fuıiş. Bu yapraldan wbirin
dermiş. Hekim orada ıyaaıcağı mektup- den cıyırmak için Sn1tan ffi de bir de 
ları ve vasiyetnamesini yazmış, i:şlerini şelb.adet parrnağmı •ğ!:ma gotürere"k ıs
düzeltmiş. Sonra bir geni~ tepsinin içine :ıatır, sonra yapı:a'kları çeVirlr. "Halbuki 
beyaz bir toz yaym~, eski bir kitabı da hekim kitabm ıyaprıiklan rüzerine ıpek 
koltuğu a1bna alaralc saraya dönmüş. müthiş 'lbir "Zehlr yaynnş. !Padişah yap -
Padişah etrafında bütün koca sarıklı, raklara dokunup ta elini ağzına götür -
U%Wl :sakallı vezirleri oldu,ğu ıbaide tah- düğü :zammı .r.ehir ~ ~· Ve 
tan üzerine kurulmuş, hekim yeri öp - bütün vücudunu saI"IDlf· Pııdişah: 

tükten sonra üzeri beyaz tar: örtülü tep- - Aman zehirlendim. Allıan ölüyo -
siyi padişaha göstermiş. ıru:ın ! 

- Başım kesildikten sonra boğazımın Diye haykırmış. O zaman hekimin ba-
k.e~ilcn tarafmı bu tepsinin üzerine ko- şı koımşmağa b~yacik her tarafı çın
yars.uıı.z. Büliln başım.dan .inip te boğa- btan bir sesle §Unları .söylemiş: 
:zımdan akacak olan kanı bu 'toz durdu- - Ey padiph, senin ltuvvetin, şanın 
racaktır. Sonra tarif ettiğim gibi siz ki- \•ardı. Lakin bu kuvvet ve bu şan ile 
tabın yapraklarını çerirerek okursunuz. başkalannı ezdin. ~şte şimdi kuvvetin 
Ve soracağınız sualleri sorarsmIL tükendi, :pnm ela !kalmadı. Eğer adil ola 

Padişah cellada işaret etmiş. Cellad idin, kader de sana &dil olurdu, lakin zıı
zavallı bekinü yere çarparak bir pala lüm ettin, "kader de saıaa zulüm etti.Şim
YUruşunda başını gövdesinaen ayırml§. 

1 
di zulmün mükafatını görüyorsun. Bu 

Hemen hekimin bafuu tepsiye koymuş- ' ibbetten y&lnn kenCliıa mesulsun. 

tiriru:e,,ptlipihm tacı aşm.Clan!,Vere dev- lfemılıktır :etmeğe ~'"tını, sen etıne, 1 Ifrit önae balıkçı arkada saatlerce yü- F.ll~rin ve ayaklann morarması tiroit 
rilere:k ıparça pr,ça dlmuj, jıpaWpb ta beni affet, ıne 1kaaar merhamdfli 01.ilı.iğu-ı rümüşler, yüksek dağlan aımı_şlar, ge- ıguC!desinin az hormon çıkarmasından ge
cansız olarak tahtuun üzerine yikfüp nu göstermek !için .Alhih 'BBDa bu hrsatı niş ovaya varmışlar. Ovanın ortasında lir. 
kahnıi. ~ ~er.di. Beni ısıilıver ve merhametli olBu- cam gibi durgun bir göl görmüşler. Bu Bazllarmm da Cilt 90lgunluiu yüzün-

lJIMl.ç. we lf.ril: lairm' iı. ğımu !ispat et. Yemin elerim 1ki 1beiii sa- göl o kadar güzel imiş ki seyrine doyum ae deiil. de aöisünde yahut 1'.amında 
D ıe 'IY a • ı berirsen sana bir enıllik etıriiyeceiim, olmazmış. Gölün kenarına varınca ifrit olur. Göiüstcki eolıunluk ipofİ% pdde-

!Bab'kçı a ıhikiyaiai lbitiıiaı:e iifriie ih1lBm ana ıelim&m. ıgelen :J>a:rİbmı ya - balıkçıya: siyle .kadınlık veya eıke~ homıonlan-
clemi§ ilci: liJlılEl'll'k sem~ en zengin a&mı - Atını at lbablım. nın ebikliğine alamettir. Böbre1c. n.tün-

- Eğer ~™ pej;plu ıhe'kim Ou'ba- :ppacağım. Diye ıeı:ııretniiş. delCı gua.clelerin hormonlan fazla olun-
nın canını bağışlamış olsa idi, kader de Balıkçı ifrite yüz kerre yemin ettir - Balıkçı ağını atmış, ve her biri başka ca 'kann üzerinde ıolgunlUk, az olunca 
padişahın canını bağışlam~ olacaktı. dikten sonra, şişenin kapağını açmış. If- bir renkte dört tane balık tlitmUf. Balılc- da - ılltıine - benek benek kaTa 'bir renk 
Halbuki paaışah he'ldnıin canına kıydiği rit yanar dağı ağzuıdan pilskilrillen ka- çı balıkları görünce sevimnif. Kaç rUn- -olur. G . A. 
için, kader de paaişahın canına "kaydı. ra dumanlar gibi golfü:re kadar fır1anuş. aür, ağlarını atar durunnuş ta bir tane ----
Benim canımı bağışlamış olsa iClin, 'ka- Sonra ayağı ile §işeye bir tekıne vura - balık çıkaramamlll, ifrit: MHKOY• • •E•YOU 
der de senin hayalını bağışlarru. "Fa'kat rak şi§eyi de denize lfırlatmış. Balikçı - Bu balıklan al aa, iledim, ımemle - Raua aeyMaılnJ yapaıı 
sen beni o1dürmekteo inad ettin. Onun ifritin bu hareketini görünce, bu hiç te !ketin padişahına götür. Bu balıklar için ,~ .__._,1erl 
için iben de r;eui ttekrar :şişeye tıktım. eyi bir işaret değil diye düşünerek yine o sana ok.dar çok ıpara verecektir ki, WVW"~ •-.;r~·-

Paris ı20 (ö.R) -:Moskova - Nevyork 
ŞimCii sem yine denizin dibine a'tacatım. korkmağa bctŞlamış. Ifrite dönmüş: sen dünyanın en zengin adamı olacü-
Sonra ~ehre giClip lbu taraflara.a "denizin - Sen bana fenalık değil eyilik etıne- sın. Yalnız bu gölde ıgünde bir kerreden hava seyahati yaparken cebri bir inlJ 

neticesinde Kanadada yaralanan Sov -dı'binde bir şi:şe bulunauğuııu ve içinde ği vaadeltin, demiş. Ahdini yerine getir. !fazla balık avlama. Ben bin sekiz yüz 
bir · frit sıaşadığını, her kim bu ifriti ıkur- Çün'kü bana fenalık eder isen, :Allah ta -.ene denizin dibinde kaldıiuu için yer yet 'tayyarecisi Kokinaki ve arkadaşı vı. 
tan.cak olursa onu~rncılda öldüreceğini sana fenahk eder, o zaman da sen Yu- yüzünde olup bitenleri unuttum. Onun ladimir Goryenko Parlse gelmlşler ve 
ilin edeceğim. Hiç kimse bu taraflara nan paaiş-ahmın ukradığı Akibete ut- ~in sena şimdilik edebileceğim eyilik şehri geuniŞl(!l'air. Ko1cinaki 25 Mayısta 

~kovada ioplanacak fevkallde hava 
uiranuy~ sen de zamanın sonuna rarsm. lfrit hlç cevap vermeC!en öyle bundan ıibare'ttir. Ifiit ıi&Unü bitirince 

konseyine davetli oldutu IGin Parlste 
kadar, mahşerıglbıüneokadar koca beyun bir kahkaha salıvermiş ki, her giilflşün- ayağiyle yere vmmut- Kıyametler ko-

iki günden fazla kalamıyacaktır. 
ve lbosun ile 1nı daracık ~enin iÇinde den sivri datlar, görmüş g~çlnnl§ deniz- ıpuyormuş gibi bir gürültü olmuş. Yer --*--
tıkilı blacıksnı! Mr blle tl atplerlndm susılara\ b'ytıa- '.yarılmış, zındaa aibi karaıWk bir ~ukur 
lf rit yine i:ıalıkÇtYa yafvarmağa ~ - rınşlar. Sonra ba1ıkçıya aönrrıüş: ıpeyda olmuş. tfrit çu'kurun lçine a&lıp ~ 

lawn~: - A'Mcamd«h ~! bybolunca, yer yine eskiai 9101 ikça- Deniz blltfell 
- Aman baltkçı demiş. Beai affet, Diye bağırmış. Ifrit yürümiq, b11lık- lllıp örtülmüş. VAŞtNGl'oN, 20 (A~) - iki sne.-

bea ettim, sen etm~ her kesin et · fe- -da -el' 
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Kadın ·s 
1 1 - .. ilaç ile oynamamalı 
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MODA .... J 
Günün her saatinde !!. .. ~~.t:!.~ .. ~.~~~.'!:.!.t:!.!.1!.. ... f. ... ı:..l!..!..C!. * "Halil lbrahim Bereketi Haydi.. Dişı· domuzlar y.,.,., ECZACI KEMAL K.AKT~ ,, mesut olmanın sırrı 

Halk arasında bugüne kadar devam eden daima gülümsemek 
Ecı.acı diplomasını cebime yeni koy- J;J..---

muştum .. On dokuz yaşında bir genç- bu boffok Ve bereket temennisinin aslı nedir? Gazetelerden birine intibalarım yaza~ içeri gidin de adam akıllı süslenip püs/enin .• 
Bugün yeni müşteriler gelecek··· 

tim, ilaçların bütün terkiplerini biliyor- bir yüzme pmpiyonu genç kız, nasıl ant-
dum. Sınıfımın ikincisi olarak çıkmıştım. f ihl • ·· l l k ,_ d hl renman yaptığını anlatıyordu. Bu genft 
SelAnik askeri hastanesinde eczacı zabl- Din ve e ıane tar enne gore: ım. onu e meıı; e ip pi:ıirelim, saba e· " 

• --"- -L L__ l kızın söylediğine göre. gülünuıy' erek yüz-ti idim .. Fosforlu ilaçların, kalyomlu ter- )'in ıııcaıı: •acllA nazu o sun.. 
Rccyo şarabı yuvarladıktan sonra : açık elbiseleri ile bütün gün meyhaneye kiplerin ne olduğunu iyice biliyordum.. lbrahimin Sara ve Hacerle konduğu Ve, dedikleri gibi yaptdar. meğe batladığı günden itibaren yüzme 
- Cidden, dedi, bütün gece uyuma- müşteri çekerlerdi. Fakat vakit daha er- Her gün ccznnede viziteden sonra Asit bu yerde su namına bir nesne yoktu. Sabah olunca lbrahim uyandı. Bir de tanı deği mi~ ve muvaffakıyet kendili-

dım. Şöyle bir uzanayım .. Ve birazdan ken oldu[.'lllldan bunlar bir köşeye çe- fosforik limonatası Y pıp içiyordwn, bu- Sara ve Hacer: baktı ki çadınn içi taze ekmek kokuyor ğinden onun yaklarıne. kadar gelmiştir 
bana Teklayı da yollarsan hiç te fena kilmişler, kendi aralarında dedikodu ya- na bir müddet devam ettim, fosforlu me- _ Ya Ibrahim, dediler, şöyle bir do- ve baı ucunda da sıcak sıcak iki somun Bu genç kız diyor ki: 
etmiş olmaz.sın.. pıyorlardı.. vadın faz.la alınmasının ne neticeler ve- laş bak bakalım au bulabilirmisin. Zira duruyor.. - Yüzerken gülümse} ince. uzuvlarım 

Bir mUddet daha şurdan hurdan ko- Konuşma ınevzu1an ise şüphesiz ka- receğini de bilmiyor değildim, yeni oku- harnretten ikimiz de ölüyoruz. - Bunları nereden buldunuz) takallüs etmiyor. Kendimi yumuşak, ço-
nuşarak şarapları bitirdiler. çıp giden Tek.la hakkında olacaktı. Çün- muştum .. Bilmem ne kadar bu limona-

Eftim, Recyoyu yalnız bırakarak çık- kil Tcklayı hepsi de kıskaıunak.ta idi.. taya devam ettim, bir gün çarşı hama- lbrahim etrafı dolaşmnğa çıktı. Dedi. Sara: vik, serbest hissediyorum ve suyun için· 
tl.. Gitmesinden memnun olmuşlardı.. ınına gittim, ndnmcağız beni keseliyor- Etrafı bir hayli aradı ise de suya rast - Senin akşam getirdiğin undan yap· de bir balık gibi ilerliyorum. 

Recyo da yataga soyunmadan uzandı.. Eftim onlara hitaben : du, bütün hamamı bir kibrit kokusudur gelmedi. Bu sıradll kulağında bir nida tık.. Çalı§ırken aslık çalmak, yüzerken gÜ· 
Maksadı uyuınnk değil, yapacağı işi - Ulan dişi domuzlar, dedi, içeri girin istila etti. Beni kescliyen adamın na1.a- duydu: Dedi. Jbrahim hayret etti. Kalkıp bak· lümsemek, banyoda şarkı söylemek. ilk 

etraflı düşüruneku.. de biraz sUslenin. Bugün yeni müşteri- rı dikkatini celbctıni , ~eseyi v~cudu- _ Ya lbrahim... Bulunduğun yeri h ki çuvaldaki kum .. Un olmuş.. bakışta tuhaf gibi görünen bu hareketler, 
Saraya gitmek ve Sebastiyanoya ha- ler gelecek.. Haydi çabuk .. çabuk... Ve ma sürdükçe pır! pır! diye kesenın al- B · d d ı Ce bıh u_ hakikatte, gergin sinirlerimizi yatıstırmalı: 

ber vermek istiyordu ve bunun için de çağırmadan da burnya ayağınızı değil, tından mavimsi bir alev parlıyor .. Fazla kaz.. . v .. • u mucıze en ° ayı na aaı:ıı;a 
saraydan gelecek on beş muhafızın vU- burnunuzu bile sokmayın.. aldığım fosfor vücudumun mesamatın- lbrahım, a~·a~ını~ bastıgı yen . kazınca ~e~rar tekrar t*~kÜr etti. Unu elemek ve endişelerimizi unutmak için dalına 
rudunu bekliyordu. Belld onlardan bi- Kızlar, Eftimin şakalarına alışmış ol- dan çıkıyordu, hafif bir surette fosfor- oradan buz gıbı oguk ve tatlı hır su fış· ıçın çuvalı boşalttıkları zaman yarısının kullanabileceğimiz küçük «reçete> lerdir. 
rini gönderlrdi. duklarından somurtmadan ve gül~e fı- dan zehirlenmiştim, o oldu bir da- kırmağa başladı. Hemen Tanrıya şükür l buğday olduğunu gördüler. lbrahim bu Şurasını daima hahrda tutunuz ki. 
Teklanın meyhane kapısı önUnde, kal- kırdaşa kalkıp meyhanenin arka kapı- ha ilaç ile oynamamağa karar verdim. t>:lti ve hararet içinde su bekliyen Sara buğdayı ekti. Burada çıkan su ile buğ- mütekallis, sinirli bir halde iken, hiddetli 

dırım taşı altına sakladığı kr.ğıdı da Tek- sından kayboldular. Bir defa da başıma bir başka ~ey geldi .. 1 H ere bunu haber verdi. Onlarda daylar tez baıak verdiler. Jbrahimin ya- ve istemiyerek yapacağınız bir işin hiç 
la farkında olmadan alacak, okuyacak, Recyo, f~tı kaçınnak istemedi. Bu da il.aç. ıle oynan1~k yü~ü.nden .oldu. ~ e d'~c 'ne kuru çöl ortasında böyle la- nında ufak bir davar ııürüsü vardı. Bu bir kıymeti yoktur. Hayatın bütün hadi· 
sonra tekrar yerine koyarak bu esraren- Derhal yennden fırladı ,.e kapının Yine Sel.anık hnstancsmde ıdım, l.."Uvvet en 1 en .. •. . v l • • 1 1 1 1 aksil 
giz haberi oradan kim alacak diye bek- önündeki kaldırım taşını kaldırdı. ilacı olarak Likör dö Jovler alıyordum, tif bir su ihsanından dolayı Tanrıya şuk- surü de burada çogaldı. Her taraf yem se erını~ ~e o.ur arsa o sun ar,.. enme• 
liyecekti. Kaldırır kaldırmaz da ağzından bir damla ile alınnn bu ilfıcı on beş damla- rettiler.. yeşil oldu. Bütün bu bereketler T annmn den. gulumsıyerek karşılamaga. alışınız:. 

Bunun içindir ki Teklayı yanına gön- hayret nidası fırladı .. ya çıkarnu.ştım, o su-ada eczaneye bir Torbalarında daha bir kaç günlük birer mucizesi idi. Bu sebepledir ki halk K ı1lımn çatık olması, at.ım, ırade ve 
dermesini Eftimden istemişti. Tek.la ge- Ne olmuştu? mecruh getirdiler, acil bir tedbir ahnak azıkları vardı.. timdi bile (Tanrı ııana, tarlana ve dava- bir tek iş üzerinde kendini cteksif etme> 
lince bir aralık onu burada bırakacak, ~ğlt kayıp mı olmuştu? . icap ediyordu, ilücı on beş damladan çok O 1 r da bitince bu ııcfer Sara: nna ve kesene Halil Jbrahim bereketi alametidir, derler. Fakat çatık kaşlar iyi 
kapıyı UstUne kilitliyerek dışarı çıkıp Hayır .. Bilakis buradaki kagıt bırkcn.. fa7.la damlatmış, telıişla içmiştim, mec- n ay lb h' d d' . ,_ b' • veraı'n) derler... ôlamet değildir. Siz de aynanın karşw-

al d ki kA dı tki 'k' h ·ı ğ k b' i alık . di - a ra ım, e ı, yıyeceıı; ır şe 
taşın tın a ğı te 'k edecekti. ı ı olmuştu.. İ İ ru ı c u raşır en ır en geçır ın, . . '- l d B . kı b' d Civar köylerden buradan gelip a-en· na geçip lcaılarınızı çatınız Gittikçe hari-

Fakat bu plAnın son kLcımını tatbika •• B TMED •• derhal hnUrladıın ki damlayı fazla al- Yımız u ma 1• u cıvara ya n ır yer e .. -... .. · ... . • 
__ ..... _, kalmadı 1 t H b ınr· lan b' k"y veya bir ... hir falan vardır Şu ler baktılar ki lhrahimin kondu~ .. bu yer ce karşı clıtapandıgınızı• ııertleştıgınm .nuuuu .. mı:i ııu.. emen unun panze ı o ır o y- • .. - • • • 

Da.şandan patronun kaba, kalın sesi- R d manycziyi aldım bir çeyrek sonra ken- çuvalı alıp ta bir gitsen.. Belki yiyeeelc kendi oehirlerinden daha çok münbit ve derhal hiuedeceksınız. Buna mukabil, 
n1 duydu : usya a diıne geldim. Ben eczacı olduğum vakit bulu getirirsin. Yoba burada açlıktan feyizli bir yerdir. Bölülı: Bölük buraya bir de giilGmaeme,vi tecrübe ediniz. O 

- Vay kaşarlanınış kaltak var .. Kör- on dokuz yaşında idim, bügimin üstüne ölec:ğiz.. hicret ettiler. Buraaa az zaman içinde bü- zaman da derhal dünyanın baıka bir 

mil idiniz be? ... Neden haber vermedi- / / k/ çıkan çocu~ bana mesblekt iki hata lbrahim sesini çıkarmadı .. Çuvalı ala· yük bir tehir halini aldı. Adı hail bugiin renge büründüğünü, daha ziyade müla-
niz .•• Bakın bir şey falan çalmış olma- Ura ın zengin i e· ~·aptınru tır. anı ~anın~ ir eczacı sı- b hile (Abrahim Abad) diye anılır. yimleştiğinizi, fikirlerinizden ve neşeniz· 
sın ... Alimallah bir elime geçecek olur- fatiyle söyliyorum llaç ile oynanmama tak yola çıktı. Kansının ııöylediği gi i 

· J J . - Halk burasını iıgal edince ııanddar ki den hakkiyle istifade ettiğinizi görecek 
S8 YOk mu?.,, rınaen rasyone lıdır.. belki yakında bir köy Veya bir şehir var• • __ L b h-_ı- h 

Eftim, bu hiddet ve asabiyet tezahürü dı .. Fakat bu ıehirde yiyecek un almağa bu yer eskiden böyle idi. Ve lbrahim bu- ve iyı niyet IUUli i crxesin emen yanı 
i · d bt fırt ... ıhı d • di. ı"stı· rade Son!J·a "enr·e yı· b" ı h b td başında otan büyük saadet ve ha .. ·at kay-çın e ve r ına ı;o. o aya gır . T 1 nı parası yoktu. Kansına akçamızda kal- rasını oy e azır u u. J 

Recyoya · Ak d · • B d' • · d b 1 b '- l l nağından iz de hisseni7.İ fazlasiyle ala-. a emısıyen ar ının nyasetin e İr madı derneğe sıkılmıştı. fbrahimin koyun sürü eri ereaı:et i o· 
- Gördün mü olan işi.. Dedi.. Vallahi S t il' Ak d . . h t" U l mahkemeye Verdı"fer d " d b d d'" 1 · • .. .. caksınız. hiç taliin okm .. 1 ovye ım a emısı eye ı, ra ın Cüneş altında bir hayli yürüdükten ugun an ııu aşın a ıger erının suru· 

Y uş b · l'kl · .. d 1 b 1 d Yataktan kalkar kalkmaz, teneffüs ve Rccyo kemali sUkUnetlc cevap verdi: ta İİ zengın ı erını ınce en İnceye tetkik ----h--- sonra yonıldu. Bir ağacın gölgesinde din· lerin su vermeğe nö et geç ge iyor u. • 
1 · · M k d h k 1 U J B d b' k h fı .. A 'k 1 B .. • h · b' ı ·ı lb h' · beden hareketlen yaparken, kahvealtmı· - Bi iyorum .. Senin gilzel, işgüzar ve ıçın, os ova an arc ·et e ra a git· un an ır aç a a once men a ı lenmek için oturdu ve burnda uyuya unun uzerıne cpsı ır eştı er, ra ımın ... 

gözü açık Teklan cızlamı çekti de~ mi? mektedir. 130 ilim adnmlarından ınürek- bir muharrir, me~hur patinaj kraliçesi kaldı ı koyunlarını su başından sürdüler. Bu yet· zı alırken gülumsemeye başlayınız. Çalı • 
Eftimin gözleri hayretle a"ıldı • k 1 b h et k • ş· ı· Son1· D ı.:ıenı'e nleyhı'ne bı'r ela" va açmıştır. ' ... •. · 'b' h k d b 1 d l ma saatleri esnasında gülümseyiniz. Ye· " · ep o an u ey , mer ezı ve ıma ı .. -ı .. Uyandıgı zaman akşam olmak uzere mıyormuş gı ı a arete e aş a ı ar. .. .. . • ~ 
- Bunu nereden biliyorsun sen .. De- u l · ·rı · · . M h · k d' · · b' f'k · S · 1 d ık mek yerken gulumseyınız ta kı karanlık 

di Y ksa b hl . k d b ra ın granıt ması erını ve tungsten nı· u arrır en ısıne aıt ır ı rın, ona1a· idi Maksadları Ihrahimin ora an ç ıp git- • • 
.. 

0 sa a eyın er en en, uraya k 1 k b 1 ' b d h ı d'\d' ... · · · • b .. b' h tarafından aörmeg"' e alışmış olanların mÜ· geldiğin zaman işi pişirdin de onu ayart- e ve o at damarlarını tetkik edecek- nın filmlerinden irin e inti İl e ı ıgını Bu saatten sonra yoluna dvnm etmek mesı ve u mun ıt sa anın tamamen . k ~ "kk' . • b -
t. H t b' ı d h ·ı · - k · t · t ekt d' . . k d'I • k l 'd' zıç ve ye ncsak tela ı ettıklen u gı.ın--tın mı?.. ır. eye ten ır grup, a tın \'e a a ı erı surere • tazmına ıs em e ır. geceyı Sara ve Hacerden uzakta geçır· en ı erme aması ı ı. ,_ 

- Onun icıl ben der.il. başkaları p'ışır' _ kıymetli madenler ihtiva eden arazinin Bunun üzerine, muharririn avukatı k d k l k • ld K H • delik hareaı:etleri, sizin için sevinç ve ne-
"" 6 • I me eme o nen tı. lbrılhım rencide o u. arısını, acerı d l tl h 1. l . 

miş .. Otur şuraya da heni dinle Eftim .. tevzii işini, diğer bir grup ta jeoloji, mi· olan ~ikagolu B. Katz. bir temasta bu- r 1 k d ld . d'' d 1 l d - • şe o u saa er a ıne ge sın .. 
- ">'uva a um o urur ve gen o- ve avar arını a ıp ora an goç etti ve V l "h' le" "k ki 

Bu kız az daha senin başına bilyilk bir neraloji ve kimya bakımlarından demir lunmak üzere Sonjanın Hollivuddaki nerim dedi. Çuvalı dolu gören aara be- yakın bir yerde, yine kuru bir badiyede e ası ~n mu ım, ucu çocu anG 
beli\ getlrecektl 1 m&denlerini inceliyecektir. Heyet, enerı'i ikametgahına gitmi~tir. Fakat Sonja bi- . k . d'ğ' ah" 1 1 Sa d k d vaptıldan gıbl, uykuya dalarken de gG-

Nasıl belA Alimallah B' b 1 nım erza gelir ı ımc z ıp o ur ar. • ça ır ur u. 1.. . . B "I" . lw 
- •• . ızansın il- kaynağı bakımından, maden kömürü, raz şiddetli davranmı:ı, zavallı avukahl bahleyin erkenden, onlar uyurlıten kalkar, Bu yerin adına Kust derlerdi. Jbrabim umaeyın~ ~ gu u~yıt.. ~Y nuz. 09-

tiln kabadayılanıu karşımda susta dur- petrol ve 1 JAI 1 · d t ·'-''- d ktı' güçlü kuvvetli üç Ufak vasıtasivl"' kapı k I k b k . 'k b d d h' k k d R bb. nasında aaze bar çok guzel fıkirler get.ire-dururuın. Hani ğ b dan kan e e en e euua;; e ece r. · te rar yo a Çl ar ve aş a ıstı amet ta· ura a a ır uyu az ı ve a ın 
e er onu ura - U t "d · l'kl · h d'l d ,nrı tm'•tir celı:. rahat uyumanız ve n~eli uyanmaıua dırarak kaçıran biri varsa .. GUnUnU gö- ra ın ma en zengın 1 en, esap e 1 • 

1 c 1
'"' • kip ederim, belki o istikamette daha ya· yardımı ile ııu çlkardı. 

rür.. miyecek derecede büyüktür. Burada. Şimdi Sonja bir yerine iki davaya gÖ· kin bir şehir bulurum. j Diğer taraf ta ol terkeyJediği yerdeki için bir nevi ninni yerini tutacakhr. 
- Öylesi değil. Bu kız buraya niçin zengin damarlar halinde, demir. bakır, ~iis gl"rmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu kararı veren lbrnhim dediği gibill su lbrahimin ayrılması ile kesildi. Bunu -

geldi biliyor musun?.. kobalt, altın. arsenik. manganez. platin. - - yaptı. Eli boş olarak geri döndü. Tam gören halk bildiler ki bu iş lbrahimi gü- Ö)Ü)erİn Gözlerin-
- Biliyorum .. Fing atmak için.. kömür, petrol, azbest, nikel ve magnezit Tenha bir adada tek çadır kurdukları yere yaklaşmıştı ki boş cendirdiklerinden olmuştur, hemen ona 
- Hayır .. Casusluk etmek için.. bulunmaktadır. başınıza k~lsay":~~.··. çuvalı kumla doldurdu. ı ricacılar gönderdiler. Özür dilediler. Yal-
- Ne casusluğu?·· U l d · "d · 'Lt' tl b' Geçenlerde Aınerıkanm btıyuk uru - r-dıra rrcldig~i zaman karısını ve l la- vardılar. - Daha bilmiyorum .. Fakat emin ol- ra ın emır ma. enı uı ıya arı, ır ..,.... .. 

duğwn bir şey varsa 
0 

bizim patronla- buçuk milyar tonu mütecavizdir. vcrsitcforinden birinin talebeleri kendi ceri uyur buldu. Kum dolu çuvalı çadınn -Tekrar bizim yanımıza gel, sen git-
nn ve sarayın aleyhinde işliyen bir Uralan kömür mideni ihtiyatları, ma· aralnrında bir nııkel açmışlar. IşUd\k dı ında bıraktı ve uykuya yattı. tin beti bereketi de beraber götürdün. 
komplonun casusudur. halli ihtiyaçlara tamamiyle kafidir. Oçün- edenlere şu sual sorulmuş: Bir müdet ııonra Sara uyandL Baktı Dediler .. lbrahim oraya dönmek iste-

-:- YaJ>?U' be Recyo .• O kaltakta bu cü bet yallık plan devresinde Ural kömür cŞayet hali bir adada bir tek kadınla ki lbrahim gelmi:ı, yatmış uyuyor, hafif.

1 

medi. Yalnız halkın ricasını da reddetme· 
senmR dediiin surat yok.. 1 mldenleri 20 milyon ton lı:ömür vere- t1<1§<lma.k nıecburiyeı!ncie ka.ls<ıydı.n~-:. ~ seslenerek Haceri uyandırdı. di. 

ecyo cevap vermedi. Bir müddet ' h · kcıd d' · ' K lk b le ded' lb h S d d ı_ • düşündilkten sonra : cektir. . angı un seçer ınız. • - a a • ı. ra im ne getir- - ize, dedi, ye i ane :aı:eçı verece· 
- Dışanda meyhanede imdi kim Bilinen ihtiyatları altı m,ılyon tonu ge· Greta Gar.bo \'e Madene Dietrich de miş... ğim. Bu keçileri alın . Toprağınızın üze-

var~.. ' s çen Ural manganezlerinde çok miktarda rey alnrılar arasındadır. Fakat en faz.la Hacer yatağından k lktı, çadırdan rinden yürütün ve ol azalmış sudan içi· 
Dıye sordu.. bakır, çinko ve daha az miktarda da reyi, Amerikalı artist Matleleioe Carrol çıktı. Cuvala elini 1101'.up çıkardı. rin .. Yine cııkiai gibi suya. bolluk ve be-
- K12lar var .. Müşteri bekliyorlar.. kıymetli madenler vardır. alarak birinciliği kazanmıştır: Ortalık karanlıktı. Bu karanlıkta çu- rekete kavufUnunuz. 
- Dışarı çıkalım .. Sen kızların hepsi- B le • 'h · l 18 milyon ton tah- Bunun üzerine meşhur arlistu hiı i i valdan çıkardığı eline baktığı zaman eli- Halk keçileri alap götürdüler. lbrahi-

ni bir bahane ile içeri gönder .. Yammız- 0 sıt 1 liyat arı, . . b 
da kimse kalmasın.. ınin edilmektedir. Son seneler ıçınde.bu- sormus: ni hem eyaz gördü. min dediğini yaptılar. Kuyunun ııuyu yine 

- Ne olacak?.. lunan niobium madenleri de halen ışle- - Tenha hiı· odada yapayalınız kal- Cenabıhak lbrahimi mahcup etmek İs· boll~tt ve bereket tekrar avdet etti. 
- Ne olacağını o zaman görürsün.. tilmektedir. saydınız neyi tercih ederdiniz.? Tek ha- tememi~ çuvaldaki kumu una tahvil et· lbrahimin bulunduğu Kuııtda çok fe· 
Eftim önde, Recyo arkada dışarı çık- Cenubt Uralda da zengin tungsten şınızn yaşamayı mı, yoksa bir erkekle mi~ti.. yizli bir yer oldu. Mal ve davan olkadar 
~~ h . . • d halin madenleri keşfedilmiştir. Tungsten. mo- beraber olmayı mı? Hacer Saranın yanına geldi: arttı kim bütün o civan kapladı. lbrahi-

masa ~=~~~~~~~;kız ~t::u ~!~ı libden ve bizmut ihtiva eden ~uar~ da- Artist cevnp vermiş: - Çuvalda un var .. Dedi. Sara hemen min nimetini yemedik kimse kalmadı. 
du.. Y marl.an, e.ndüstriyel surette ışletilecek -.Bir erkekle beraber olmayı .. Fakat kalktı .. 

Bunlar k ah d bu eı kek bir doktor olsu! - Öyle İse, dedi. Dı .. anda atec yaka- Bl ... MEDİ 
157~ alar~g.!yd_!!c~_ı:i_ Y~ _ m ıyette ~:__- __ _ ·- " ~~"~::.ı;;;;;ı;;;ı:~~=:====~·;:;;•~~i;;i&;~~~&·li•••• 

l~D:J.>:ssEc MIRı nuaM'ı •AmXirJ•s•-Kc• Ea:e»ı z m~o~;! ~:r!ü~a:~e:~:f ~;;~~~~ g:~c: gg~~::~n !~za~u~~~va~;1:~;;;~ üz~~ee=~· gö:ı;:miş::urdandı .. 
bir reverans yapını tı. dUştü. Evet.. Kocanız .. Birdenbire kavrıyama-

Ve içinden: Sapsarı kesildi. dım ... Şimdi hatırlıyorum .. Siz artık bu 
- Güzel bir komedi başlıyor •. Baka· Kalbi derin bir kıskançlıkla burkul- zalim herifin.. bu cellAdın karısısınız. 

Büyük tarihi ve macera 
- 161 --

romanı 1 
- Fakat madam, kulelerin üzerlerin

dekl nöbetçileri unutuyor musunuz? 
- Burada şimdi emreden ben değil 

miyim. Işte emrediyorum. Bütün nöbet
çiler bili istisna koğuşlarına çeklisinler .. 

Rozarj gülerek cevap verdi: 
- Çok mükemmel bir fikir ... 

- Sonra da beni gezdirecek kayıkçı-
ya haber verirsiniz. Eter en ufak bir 
gevezelik yapacak olursa derhal öldU
;rüleceğini bildirirsiniz... Bu fikirlerime 
karşı bir itirazınız var mı? 

- Hiç bir itirazım yok madam... On 
dakika sonra bir kayık sizi kalenin arka 
kısmında bekliyecektir. Bu kısımda, ka
yalıklar arasından sahile inen bir merdi
ven vardır. Kimsenin dikkatini çekme
den bu merdivenden inebilirsiniz. 

- Mösyö Rozarj, siz çok zeki bir in-
ansmız .•• 

madam.. 
- Tasarladığım kimse ile bu deniz 

gezintisine çıkmazdan önce kocam Sen
marsın bana tevdl ettiği bir vazifeyi yap

mak isterim. 
- Ne gibi bir vazife madam? 

- cDemir maske• nin mevkuf bulun-
duğu odaya gitmek ve vaziyetini tetkik 
ve tef'tiş etmek vazifesi ... Kocamın her 
vakıt ve her giin yapmağa mecbur ol
duğu ve beni tevkil ettiği vazife ... De
mir maskeli mev~uf bu saatte oda!';ında 
mıdır? 

- Evet madam .. V c muhafızı da sizin 
ziyaretinizden haberdar edilmiştir. Ka
pıya vururken knpıyı size açacaktır

- Ali.. O halde şimdilik Allaha ıs
marladık mösyö Rozarj .... 

Suzan, sevincini belli etmemek için 
alelAcele ve monsen ör Lulnin mevkuf 

hm nasıl bitecek .. Her halde bugün bir du. Bedbaht kadıncağız derin bir elem ve 

hayli güleceğiz galiba · ·· Derhal nöbel vazifosini gördüğü oda- ıstırap içinde inledi. Hıçkırıklarını tu -
Diye mırıldannuştı. ya çekildi ve bu odanın kapısını aralık tamadı. 
Böyle söylendikten beş dakika sonra tutmak suretiyle monsenyör Lui ile Su- - Ah monseybr ... Beni itham eftneyi-

yanına dört kuvvetli muhafız almış, zan arasında geçen bütün sözleri duydu, niz.. Ben zannettiğiniz gibi suçlu deği -
Senmarsın verdiği talimata uyarak mon- bütün hareketleri gördU. linı 

senyör Lulnin mevkuf bulunduğu oda- Monsenyör Lui, kalbinde hfili ilk aş- - Madam.. Harekctleriniz.i ne tahlil 
nm yanıbaşındaki koridorda beklemcğe kının hatırnsını sakladığı Suzanı bir
başlaı:uştı. denbire karşısında görilnce hemen ona 

Gece ve gündüz daimi olarak bir si- doğru koştu ve onu yarı baygın bir hal
lahlı nöbetçinin beklemekte olduğu ko- de kolları arasına aldı. 
ridora gelince, madam Senmars burada - Suzan ... sevgili Suzanım .. Sen bu-
rastladığı nöbetçiye derhal koğuşuna çe- rada ha! ... 

ctmeğe, ne dlişilnmeğc, ne sizi itham 
etmeğe ve ne de mazur göm1eğe artık 
hakkım yok. Ben yalnız kendi hareket
lerimin mesuliyetinl taşıyorum ve hUr
riyetimi siz.e med)·un olmak istemediğim 
için teklifnizi reddedyorum. 

kilmesi emrini verdi ve bu emir bila iti- Diye haykırdı. Suzan, delikanlının ayaklarına kapan-
raz tatbik edildi. Bu sıcak kucaklaınanu1 altında the dL 

Suzan doğruca demir maskenin kapı- bir kuvvet bulan Suzan: 
sına giderek vurdu. - Evet .. dedi. Evet... Benhn monsen-
Kapı hemen açıldı ve kendisine ka· yör ve ben sizi kurtarmağa geldim. Bir 

pıyı açan muhafızın yilzilne bile bakına- kaç dakika sonra tamamen serbest ota
ğa itiz.um görmeden hemen içeri atıldı. caksınız .•• 

- Monsenyör Luil.- Monsenyör Lui!.. - Serbest mi olacağım.. 
Genç asilzade pençercnin önünde idi. - Fakat çabuk .. Kaybedecek vakti -
Suzanın heyecanlı bir hitap ile ona miz yok. Mösyö dö Serunars ... 

doğru koştuğunu gören Ivon, Suzanın Suzan bu son kelimeyi telaffuz eder 
Senmarsın karw olduğuıı.'..I bilmiyordu. etmez birden sesini kesti. Bu kelime, 
Ona kapıyı madam Senmarsa açacağını ikhl arasındaki müthi u unun 

- Monsenyör.. Monsenyör. Beraber 
geçen gençlik gUnlerimlzin saf' temiz 
hatırası namına.. Karşılıklı sadakat ve 
aşk yemlnlerimiz ruımına, mazinin me
sut günleri namına bana inanınız ... Bu
radan kaçmağa razı olunuz_ 

Ben asla size verdiğim yeminde hanis 
olmndım. Benliğimi saran bu milthlş s
rarı size sonra anlntınm. I1k önce b n 
siz.inle beraber buradan kaçmağı düşUn .. . . . 

den dirilere aşı 
Tababet, göz a,ısı ameliyatını i;ic 

asırdan uzun zamandan beri biliyor. Fa
kat aon zamanlara lcadar, bu gibi ame
liyatlar büyijk mÜf)ciller göstermekte d .. 
vam ediyordu. Çünkü bu it için lazım ge

len maddenin yaşıyan bir insandan çıka• 
rllması icap ettiğine inandıyordu. Bu ise 
bittabi ço!: güçtü ve bu yüzden ameliyat
lar da pek nadirdi. 

Ukranya ilim akademisi azasından 
Odesa göz hastalık1an Enstitüsü direktö
rü Filatov, 19 3 1 senesinde, Odesadald 
kliniğinde, bu it için kadavralardan alı
nan ve soğulcta muhafaza edilen madde
leri istimale ba lamış ve bunun muvaf· 
fakıyetle neticelenmesi üzerine bu tan: 
ameliyatlar için çok geniş ufuklar açıla
rak o zamandan beri yalnız Odeuda bu 
tarz.da 440 ameliyat yapılmıştır. 

Odesa tecrübevi oftalmoloji Enstitilati 
ve göz hastalıktan kliniği, bugün, bu tan 
ameliyatta çok ileri gitmi~ bulunmakta· 
dır. 

Akademiaiyen Filotov, kadavradam 
alınan eöz maddesinin, ekseriyetle, Yatt· 
yan bir adamdan alınan maddeden daha 
çok muvaffakıyetle tuttuğunu ve göz ha .. 
talığını binnetice iyi ettiğini klinik suret
te de müşahede etmiştir. 

Filatov, göz.lcr üzerinde müşkül ame· 
liyatlan mühim mikdarda kolaylaıbraa 
yeni lletler de icat etmiştir. Filatovun 
cTrepan F. M.> ileti, tababette çok ta

nınmı,tır. Operatör, bu aletle, göz.ün çolr. 
nazile sathı üzerinde hiç korkmadan 
ameliyat yapabilir. 7.ira, iletin keskin 
tarafının göz bebeğine bir milimetre bile 
dokunmaaının imkanı mevcut değildir. 

Bu aletle ameliyatlara büyük emniyet 
gelmekte ve aşı işini her tecrübeli ~öz 
hekimi yapabilmektedir. 

Filatov uııutiyle ve aletleriyle aıı ame~ 
liyatı yapmak, Sovyetler Birliği hekimleri 
arasında çok taammüm etmit ve büy\dt 
muvaffakıyetler vermiıtir. 

Her 

Resim 

• 
nevı 

ve Afiş 
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Mihverin karşısında Japonya 
Beşler konferansında Japonyanın yeni Avrupa vaziyeti karşısında 

takip edeceği siyaset hakkında kat'i kararlar verildi 

Tokyo son kararlarını 
Roma ve Berline bildirdi 

Dr. Göbels'in beyanatı 
''Hitler sulh dostudur. Zira harbın 

Japonyada ordu ve 
erkanı aralarında 

donanma 
uyuştular 

PARİS, 20 (Ö.R) - Japonyanın Ber
lin - Roma mihverine karşı vaziyeti ve 
hattı hareketi hakkında Havas ajansı 
Tokyodan şunları istihbar ediyor : 

cHükümet mahfelleri, Japonyanın iç 
•iye.setindeki istikrarı teyit eden tebli
ğin ehemmiyetini kaydediyorlar. Harici 
siyaset hakkında da, Japon hükümetinin 
kararları Berlin ve Roma hükümetleri
ne bildirilecektir. Bu hususta girişilecek 
müzakerelerin neticelenmesi biraz za
mana bağlıdır. 

•Salahiyetli mahfeller J aponyanın 22 
mayısta Berlinde, Alman - İtalyan as
keri ittifakırun imzasiyle neticelenecek 
diplomasi hareketine faiıl bir şekilde iş
tirakini pek az muhtemel addediyorlar. 
Fakat hiç olınazsa, askeri paktın imza
sından evvel, Alınanya ve İtalya Japon
yanın vaziyetine tam vukuf peyda etmiş 
olacaklardır. 

ne kadar müthiş olduğunu 
"Avrupanın mesut olması için tek bir 

çare vardır. O çare de Alman 
isteklerini kabul etmektir,, 

BERLİN, 20 (Ö.R) - D. N. B. ajansı,caktır. Avrupanın daha mesut bir çağa 
tarafından bildiriliyor : girmesi için tek bir çar~ vardır : Bu da 

B. Göbels yeni bir nutkunda İngilte- Alman milletinin en hayati müddeiyatı
renin Almanyayı muhasara siyaseti ta- nı tatmin etmektir. Biz bu gayeyi elde 
kip ettiğini ve Sovyet Rusya ile girişti- etmek azmindeyiz. İşte bunun içindir ki 
ği müzakerelerin de buna matuf olduğu- dişlerimize kadar silahlanmış bulunuy<>
nu söylemiş ve İtalya ile Almanya ara- ruz.• 
sındaki tesanüdün kıymetinden, akdedi- B. Göbels Alınan harp filosunun da, 
lecek karşılıklı ittifakın ehemmiyetin- Alınan ınill1 mevcudiyetinin muhafazası 
den bahsetmiştir. hususunda mühim bir rol oynıyacak bir 

Propaganda nazın demiştir ki : kuvet haline geldiğini söylemiştir. 
cFührer sulh dostudur, zira harbin BERLİN, 20 (Ö.R) - B. Hitler garp 

ne olduğunu çok iyi bilir. Fakat, Al- hudutlarında Sigfrid müstahkem hattım 
manya, her hangi bir taarruz karşısında, ziyaret ettikten sonra şimali Alınanyaya 
milll mevcudiyetini müdafaaya mecbur geçerek Hamburg ve Hanovr arasındaki 
edilirse bunu bütün kudretiyle yapa- mıntakayı ziyaret etmiştir. 

bilir,, 

Dr. Gobels 

Bu da, J aponyanın ileride şu veya bu 
şekilde bu pakta iştiraki için kapıyı açık 
bırakmak imkanını yaratacaktır.• 

TOKYO, 20 (Ö.R) - Ajans Havasa 
bilidiriliyor : Başvekil kon Hiranoma 

Danzig için bir konferans 
Jıafta son unu geçirmek üzere Tokyodan . . . . . ' ' 

1 ayrılıruştır. Bu da, anti komintem pak- z. Japon mec!ısı ıçtıma ha!ınde D • • • k • t ki Al 
tının takviyesi meselesinde başvekilin cı bir hava içinde cereyan etmiştir. Na- tinin bu mesele hakkındaki cevabı Aıne- a nzıgı e e geçırm e ıs eme e • 
teklif ettiği uzlaşma üzerinde ordu ve 1 zırlar vaziyeti hazıra karşısında takip rika tarafından bir kaç gün evvel veri-
donanma erkil.n.iyle mutabakati Msıl I edilecek siyasi prensipler hakkında mu- len cevaba benzemektedir. İngiliz sefiri b" O d • d k 
olduğunu göstermektedir. tabık kalmışlardır. Saat 11.40 ta B. Hi- bilhassa şu noktayı kaydetmiştir: Bey- manya ız.. enız en ayırma ı•stı•yor 

Domei ajansı şu malfunatı vermekte- ranoma ittihaz edilen kararları diğer nelmilel imtiyazlı mıntakanın statüsü )\ 
dir : Harbiye nazırı general İtagaki ve nazırlara ve bilhassa portföysüz nazır milli Çin hükümetiyle istişare edilmek
bahriye nazırı bu sabah toplanan Beşler ve meclisi has reisi prens Konoya bildi- sizin tadil edilemez. Va~ova 20 _<ö.R). - _Lehis:anın eski 
konferansında ordu ve donanmanın nok- rerek onların da fikirlerini ~tır. Bu- TOKYO, 20 (A.A) - Kabinenin beş Danzıg umumı konuserı bugun Danzıg 
tai nazarını izah e.....,'•lerdir .. Konferans nu müteakip kabine konseyi fevkalade azası yarın sabah için fevkalade bir top- m~selesi hakkında bir konferans vermiş 

~... 1 1 
bunu müteakip Avrupadaki yeni vazi- olarak topl~~ır. lantıya çağırılmıştır. ve demiştir ki: 
yet karşısında Japonyanın tak.ip edeceği TOKYO, 20 (0.R) - İngiltere sefiri Verilen malfunata göre, harbiye ve «- Almanya bizi denizden ayırmağa 
ıılya.set hakkında kat'! kararını vermiş- sir Robert Grezi hariciye nezaretine gi- bahriye nazırları Avrupada bugünkü 1 B h k t" b" . . . 

il ali d k Ş h b 1ınil 1 · · az1ı · · J !itik ·· · d ki t ça ışıyor. u are e ın ızım ıçın ne tir .. Başvekil kont Hiranoma e m - ere ang ay eyne e ımtıy vazıyetin apon po ası uzerın e e- . . • . . 
ye nazırı ve hariciye nazın baron Arita mıntakasının statülerinin değiştirilmesi sirini tablil edecekler ve hükümet bu kad~r tehlikelı. old.ugu ~~unl~ sabıttir. 
görüşlerini teşrih etmişlerdir. Konferans l hakındaki Japon teklifleri üzerinde mü- raporlara göre hattı hareketini tesbit, Lehistanın harıcl ticaretının yuzde dok
iki saatten fazla sürmüştür ve yatıştırı-I talaa!arını bildirmiştir. İngiliz hüküme- edecektir. sanı, şu takdirde yabancı bir devletin 

hükmü altında kalacak ve bütün ekono-

Yunan kralı ·Majeste Jorj 
Topraklarımızdan 

halk tezahürü 
geçerken san-..imi 
ile karşılandı 

mik siyase1imiz bundan müteessir ola
caktır. Lehistanm diğer dünya memle -
ketleriyle teması iki liman vasıtasiyle 
temin edilmktedir. Daıızig ve Gdyma bu 
iki limanın hukuki ve idari teşkilatı baş
ka başka olmakla beraber ikisi de bize 
aynı derecede elzemdir. Esasen Danzig 
tepeleri Gdinya ovasına hakimdir. Ay
nı zamanda, Vistol şehrinin ağzına ha-
kim olan Danzig hem Gdynianm, hem Polonya hariciye nazırı Bek 

Atina 19 (A.A) - Atina ajansı bildi
riyor: 

Yunan kralı Trakyadaki teftiş seya
hatine devam ederek Iskeçe ve Dimeto
ka şehir ve mıntakalarını gezdikten son
ra Pityon köprüsünden Türk toprakla
rına geçerek oraqan Dikayon ve Orme
nion ileri karakollarına gitmiştir. 

Türk topraklarında Yunan kralına ya
pılan kabul Yunan topraklarındaki ka
dar hararetli olınuştur. Umumi müfettiş 
Kazım Dirik ile Edirne kolordu kuman
danı ve Yunan konsolosu kralı selamla
mıştır. Kral selam resmini yapan Türk 
müfrezesini teftiş etmiştir. 

Edirneden gelen Türklerden mürek -
kep kalabalık bir halk kütlesi içten ge
len tezahüratta bulunınuşlar ve ellerin
de Türk ve Yunan bayraklarını sallıya
rak «yaşasın Vasilurs> diye bağırıruşlar
dır. Yunan kralı majeste J orj 

Kral umumi müfettiş ile kolordu ku
mandanını hususi vagonuna davet ede
rek kendileriyle 15 dakika kadar çok 
samimi görüşmüştür. 

Lehistanın anahtarıdır. Buna mukabil ı manyanın şarki P rilsya ile münakalat•- ı vasala, bizim için hayat memat mese!ıı
bizim Pomeranya voyvodluğumuz Al- na asla engel olmamaktadır. Denizle mu- sidir. 

Kralın treni halkın alkl§ları araşında 
ve Türk karakolları tarafından selfunla
narak Karağaç mi!sellesini geçmiş ve 
tekrar Yunan topraklarına girmiştir. 

Kral, Yunan - Bulgar hududuna ka-

lngiliz 
Sovyet 

- ..f:-, 
dar ilerlemiş ve oradan merkezi Trak - İş birliği etrafJj ""~ 
yaya ve şarki Makedonyaya gitmiştir. gazetelerin 

Paristeki Alman mütalaaları -*elçisinin beyanatı LONDRA, 20 (A.A) - Gazeteler 
Paris, 20 (A.A) - Alınan büyük el- Sovyetler Birliği ile pratik bir iş birliği

çisinin uzun müddet gaybubetten sonra nin İngiliz hattı hareketindeki istihale 
dün akşama doğru Bonneye yaptığı zi- ile tahakkuk edeceği intibaını elde et
yaret münasebetiyle, Fransanın Prag- mektedirlcr. Avam Kamarasındaki tef
daki elçiliğinin memleket dışı imtiyazla- •irlerde bu istihaleyi tasvir eden muha
rının ilgası hakkmda Alınan hükümeti- fLZı.kilr parti hizbinin efkan umumiye 
nin henüz hiç bir tebligatta bulunmadı- de gittikço artım bir otoriteye mazha_ 

Manisa Halkevinde 
aç1lan çiçek sergisi 

ğı tasrih edilmektedir. olduğunu göstermektedir. 1 

--------------------- ---------------------- Paris ve Cenevre görüşmeleri ve İn-

lspanya hariciye nazırı Jordana 

General Franko Radyo
da bir nutuk söyledi 

UADRİD, 20 (A.A) ~Radyo ile neş- İspanyolların birleşmesini istemiş ve de
redilen bir nutukta Franko kızıl çete- m.iı;tir ki : 
!erin zulmüne ve Marksist barbarlığına Zafere mukaddes birliğin inzimam et
karşı kazanılan zaferi tebarüz ettirmiş mesi lazımdır. 

ve demiştir ki : ı -*-
.. Biz şeref ve is~rnlimizi her şeyden MISIR VELİAHDI 
ustun tutuyoruz. Bız A vrupada sulhun 
istikrarı yolunda teşriki mesaı etmek Fransız cümflur 
istiyoruz. .. . . reisi nezdinde 

Franko bundan sonra şoyle deml§ttr : . . .. 
Madridin çektiği ıstırap bu şehri Rus Paris 20 (A.A) - Reısıcümhur Leb-

komünizminin zimamdarlarına elleri ve rün dün Mısır veliahdi prens Muham -
kolları bağlı olarak teslim eden cümhu-

1
1 metli kabul etmiştir. 

ı iyet zimamdarlarının en vahim hareke· Paris 20 (ö .R) - Reisicümhur B. 
tini teşkil .eder. Kı~ılların ha~;.z~_a Lebrün Mısır elçiliğine giderek Mısır 
soyledıklen •geçeıruyeceklerdir• sozu-ı eliahdi prens Mehmed Aliye ziyaretini 
ne biz bir zaferle cevap verdik. ~ . . 

Franko memleketin imarı için bütün ıade etınıştır • 

gilterenin taahhüde giriştiği memleket 
merkezforinden alınacak malfunat İngi
liz hüküı.10tine yeni bir anlaşma formü
lü tesis imkfuıını verecelctir. Bundan 
başka gazetelere verilen malfunata göre L~~=~~-----~-~--------·•-·"""'*"'"""'°""::~= 
Polonya hükümetinin hareket hattında ' Mı;;n'sa Hatk<ı~ •. u;e çiçek sergisini ha-
dVa mahsü~ bdiir istS ihalet mihnev~uttint.ur.. akVe zı;lıyan Ev mensupları, Ev bCL§kanı 
arşova şım ovye z ıye e y - . . . 

]aşmaktadır. valı ıle bır arada 

·--
Macarastanın 
Brezilya se ih'i 

D Mayıs bayramı münasebetiyle Ma
nısa Halkevinde açılmış olan çiçek ser
gisi muhitte çok büyük bir alaka ile kar

BUDAPEŞTE, 20 (A._\) - Naibin şılanmıştır. Çiçek sevgisinin bereket di
küçük oğlu Nikola Horti, Macaristanın 1 yarı yeşil Manisada nasıl yerleşmis ve 
Ri? - . de J aneiro orta elçiliğine tayin' kökleşmiş olduğunu bu sergi bütün kuv-
edilmiştır. · 1 ·· 1 · · - *- vetıy e gos ermışttr. 

i • 19 Mayıs şerefine konulan Halkevi 
Çelı Ras istler nırıı kupası maçlarının sonu da bugün yap•-
istedilıleri.. lacak ve resmini gördüğünüz kupa ga-
PRAG, 20 (Ö.R) - General Gayda- !ip takıma bugün törenle verilecektir. 

nın riyaseti altındaki Çek Rasistleri hü-
kümette bazı değişiklikler yapılmasını 
istiyorlar. General Gayda bı.ı maksatla 
B. Haşa ile görüşecektir. 

K enarda bugünkü yapılacak ıııaçta 
galip gelene verilecek kupa 
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lnımın ,....a----.---------q 

Kara Yazısı 
Bayan ''Servet,, in acıkh hayatı 

. YAZAN: Üç Yıldız 
-86-

rENl.UIR 

ibret verici bir istatistik 
Silihlanmıya sarfolunan paralar 
medeniyet yolunda harcansaydı 
Uç ayda 

günde 
otuz Süoeyş kanalı açılabi/i,., 
altı milyon fakir do_yuralurdu 

bir 

~ fdçi~ Şeoltiyc plili oe kni göriince bir sevinç 
haımıaa eainin nunaaraaau söyle. ~ığı lropardı:. . Bugün dünyadaki bir kısım devletler yük -panlaT, dh 'J"~lımda. imnmlığm :re- para ile. 1 67 senesinde 18 milyon fogi
JU. oe aerede oldairımı Mırılıım. - A.._ A. .. Si%.. hanunJaılı ... harp v isidir: il>ir lamn da ıWh ata-

1 
Fa'lıına sarfedilmiJ olsaydı ne o1urdu. liz !irasına mal ellilnüş olan "Süven \a-

V alı.f e.ce De eofer de e.:Jıi Olda- Sis misinis.. ~~ raftarıdır. Umumi harbin çok feci neti-1 işte aşağıda :vapacağmuz ım.ilcayeseler na1ını aç.m • b'bil olurdu. 
in*'- nmıaaralan wöziihni70' - Z"!ollı ltolluı, td.a:t6 

.... ~ ne ~- cCleri görüldükten ~onra bır çok devlet- 1 harp hanrlziına urfedilmif pmaların bu- Şu lın'tc!le uç nyda aarfolunan para ile 
'Ja. ~ ~ !J~ -Beli • \er silanlan aDltma ve harbin, büyük gün insımlığı büyük bir refaha k.avu~tu- ob1% ılnnc Süv: YI kanalı ac;mak 'ltabil 

BMfi 6eni fe,,edflll trntaia lıo- fi"' r-"::;t':ı d8t:."~ mikyasta da ölümün önüne geçmeğe ça- rabilecek miktarda olduğunu tebarüz et- oluyor demektir. Bu vekilde elde eaile-
'Jar aibJiilıten aonra: - e<!e6UJUI 'am- 1 ı lardı tirecektir. bilecek olAn suni nehirler bugün Avru-

- Ş. feocaa 'laapiate olan ka- nuınufhm doğram l.em de La fea- ışm ~ . Busün 1harp hazırlığına saifedilmi§ pa 'kıtası üzerinde dört mühim deniz yo-
d ••• ,ıar çaklı Bugün ltalyAn ve Almanyanın teşkil l b.. -1- d ti 

lft Mı... g . ••• • ,d_:ı_ı "h h . . olan para ar, asrımızın en uyu.. er e- lu açılmasını m-umk-un '-ılardı Şo-yle· n_ .. u Sonrtı nuilaoabane illioe etti. etmış oı ws; arı mı ver er zaman ıçın 

1 
_ . 1 _ . 1.• ka ilık k l a. • • 

~ • r"inden hırı o an ıpız ıge r§ onu • l - Bordo - Akdeniz kanalı. (A) 
_ E.otıit.. Ona ultiden tana • - Eoin lıcdi de f>abad.. Sisi bi~ harp tehlikesi arzctmek.te olduğu için saydı. Heı: gün bütün işsizlere yüz :r.etmiı 

"dua. Malıtoç :omydle OlJaiana otrutacaJı bir yerine yolı.. Geç gel- diger devletler de sulha çalışmalarına • b ıirank ani bizim paramız ile alh ü- 2 - Rivemc - Rımrin kaıW.ı. (B) 
haber al.dara, biras 'Y'f"dan ede. dim.. Bugün ziyaret günü itli, Ha- n.~~ mecbmen müdafaai miJJiye büt-j l':' rdağitm~ kabil olur ve mlllyonlarca 3 - Baltın - Adriyatik kanalL (C) 
yi.m, dedim... piahcmeye, fıocama uğradım. Ona çClennı artırm !ardır. ı !fukir aile refaha kavuşurdu. iBu va.ziyet ıkarpınnda da y.almzca Av-

S. .özlerim benim geç oalat ba iki. lira vadim. Dediğinizi krıla - Bütün ulh arzularına rağmen bütün 1 Her üç ayda bir aünyıı. üzerinde mev- ~ın değil, bütün dünyanın ilctısadi 
maftafleye gel.ipm oe lıoltağam~ ~ küpe yaptım. ~ocakf~ dünya var ıkuvvetiYo!e silahl nıyor: Bugün! cut 24 milyon otomobüin altı milyonunu. hayatı ~~tüst olur~~· w 

tıltınJaki paketlerin uyandırabı • ıçın de balık aldım bıraz .. Şımdı yapılan hesaplar duny nın her gun luır:p ani bir senede hepsini yenilemek müın- Her uç eyda sılııhlanm ga sarfolunnn 

feceğl fiiphcyi izale etti. ona pİfİriyordum. hanrlığınn bir milyardan faz1a sarfettiğini ~ün olurdu. pnra ile {30.DOOj kilometre demir yolu 
·- Şu yokuşu çıkınız ... dedi. Ben, elimdeki paketleri bir ke- meydana koymaktadır. ı Her üç ay.d ibir, müzeleıi, kı1iselcn, yapmak.ı:oümküo olurdu. Mesela bu yol-

lJniinilz~ bir . ~i;andik gelec~~.. nara koyd'!°'. • Silahlanma~ sarfolunan paralar bu. umumi ..bah,cleri . .her türlü .ask~i vasıta: J l~r Afrika kıta~ı iç.ine ye~~~. tirildiğ.i. tıık-
1,te o vıranelıgın karJUuula, kofe - Şevkıye ~a~ım, ~edım. B~n nisbct dahilinde gittiği takdirde bir gün !lan ba\-İ, Cenevre ,d.W ayarında )'.enı dırde 'bu kıta "hır ıı~nec:le oı:umce1c agının 
btıfında tek katlı ve lif' boyalı bir buraya dod gıbı gel~ım. Sen~ b:m devletlerin, artık ne demiryolu, ne bir .şehir kurmak .mümkün olurdu. altında kalmnsına benz:erdı. 
ev Oar •• Otlar.. • h!!lini biliyorum: .Hıç utanma!.a hutnne, nt: de ölümle mücadele için li-1 Bir senede silahlara sarfoluna~ para- Fa~at ~e ya:zik ki b?tün bu muk.a:.ese-

IC.aprnrn tam kat'fmnda da bır luzum yolr. F akirlık ayıp ~egı~. boratuvar yapacak. paralan kalmtyacak lar ile yüz seksen tane .Nonaandıe tran- ler !uç hır fayda temın edemez. Dunya 
çepne görecek•iniz .. Kolay bulur~ Hem ben bu gec~ buraya mı•alır ve milyarlar sarfederek yaptıkları topla- snt1antiği gibi gemiyi, bütün eçhiz:at ve siliıh1anmak için son kuru_şuna kadar sar· 
sunuz... kalmağa da gddım. nnın tahribatını tedavi etmek imkanları mürettebatı mükemmden hanrlanmı§ fediyor. Bütün bu gayret bir hnrp 'halinde 

V oku,. lırmanmağa IHql.adun. - Ah hanımefendi.. BQftmla ıbUlunamıyacaktu. 1 olarak yolculara açmak kabil olurdu. ba§ımız.da 'bir bomba olarak patlıyaca\:-
Y anırt yumru IQfltll' uzun topuklu beraber.. Fakat ne bileyim, pek Silalllnnmnğa ııarfolan~n bu ço\ hü-I Bugün, u' günde sililtwa sarfolunan ttr. 
:....L-!-.!~ •• •• •• - •• rahattnz olaca.ksınu: Si%i rahat el--;puıum oanıyor, yunıyupmuı . • v 

Pçleıfiriyor oe beni daha çok yo- tirecelı adamakdlı yatagım da 
ruyorJa. yok .• 

Nihayet bekçinin tarif ettiği vi- - Jzülme karde, .. Bir yalakta 
raneliğe çıktım.. koyun ~o~ı.ı~~ da yat~". 

Çepne aolda idi. Sağda, köşe Bu ~ozuman o!'an ız:enn~e le-

Şeker istihsali· 
mızı artıran 

.tedbirler 

SA.Hll'E 7 

Ankara Radyosu 
---1:r·---

D4LGA llZVNl.VCU 
BUGVN 

* 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

PAZAR 21 / 5/39 
12,30 Proııram. 
l 2,3S MıWJc (küçük orkestra • Şef: 

Necip A§Jwı) 

1 - l.indner • Şarap ilahı bakü. 
.vereline dana 
2 - Cari Rydahl - melodi. 

3 - Lchar • Göttergatte opere-
1indcn potpuri. 

13.00 Memleket aat ayan, ajana ve 
meteoroloji haberleri. 

13, l 5 Müzik (küçük orkestra • Şef: 
Necip A§kın) dC"f'llm. 
q - Hanns Löhr - büyuit vals. 
2 - Cmlo Thomsen - Dua. 
3 - Winlder - Donna OUquita 
(lııpanyol Üvertürii) 

13,50, l 4,30 Türk müziği. 
1 - Hicaz l>C§Tevi. 
2 - Şerif içlinin b.ieaz ,arla 
(Derdimi ummana döktüm.) 
3 - ~İp Memduhun hicaz: ,ar
la (Mahvolsun o tali} 
4 - Udi Fahrinin hicaz prkı 
(B ar olsa çimenzar. > 
5 - Udi Fahrinin (taksim) 
6 - Halit türlr.iilü (ince çayır 
hiçilimü) 

7 - Karacıgnr türkü (Benliyi 
ldırn kaçalctan) 

8 - Saz semaisi 
15,30 Milli küme müsabakaları (19 

17 .. .30 
J 7.35 
18,lS 
18,45 

Mayu stadmdan n klcn.) 
P.rQgram. 

Müzik (pazar çayı) PL 
Çocuk saati. 

Müzik (Şen oda uzıgı: ibra· 
hUn Özgür ve ate§ böeelieri) 

19, 15 Tıürk müziği (hasıl heyeti) 
20,00 Memleket saat .ayan. aıans ve 

eteoroloji haberleri. ba,uıda ba•ik bir eo vardı iri ren- na taır yapa_cagını, aoyledıkten 
ginin ne olduğu karanlıkta belli •onra larketlim. IJyle ya.. Ben 
olııu~a. Bu eoin tahta lıapm Şevki~ /tanımı ve Şev/tiye #1tmrm 
aralıktı. da beni çok kötü ahlak fartları 

lngilterenin Uzak 
Şarktaki donanması •. 

car 0 paradan 20, 15 Türkı müziği. 
urusa ,.ıkarddı 1 - Nihav~nt peşre'ri O.sınan 

l~Jen halil bir petrol ıpğı ve içinde tanımııtık. Y aphğım yar -
kuoodli bir balık kokum geliyor- dım ve arkadan hemen alelacele 
da. buraya geli1im onun üzerinde ba 

Kapının önünde durdum. tesiri bırakabilirdi. 
içeriden bir sea: Fakat zavallı, bunları düşüne -
- Dur yavrum •• dur evladım •• cek halde değildi bile .• 

lft:e finuli l'İfiyor..... Ben: 
Di)'Orda ve bu aa, Ş.Vki.ye ha- - 1'.arılq, dedim. Sana yar -

mmın aai idi. dun da edeyim .. l'irzolal.arı da pi-
Hemen aralık kapıyı iterek i~ fİrelim •. Çocaklar fazla ~ knlma. 

ri girdim.. •ın .. 
Şeolıiye hanım, mutlakta, mal- Birtu tereJJüd etli. 

lu;ın 8niine çökmiif ..• Kendini •a- Farkına vardım .. 
ran oe mutlağı kaplıyan daman -Neden Jurakladrnu .• dc:!im. 
içinde balık kız.artıyordu. Sözi.imde ve ıeıimde gördüğü •a· 

Benim giriıimi Juymamıflt. mimiyet ona cesaret verdi: 
Mut/ağın yanındaki odanın efi- - Doğruıunu •Öyliyeyİm mi, 

iinde bir çocuk oturmıq, aykuau dedi. Şimıli ba pirzolayı piprmek 
geldiği belli, gözlerini oğuıturu. utemiyorum. Tuzlarım ve yarın 
yordu. •ahan külbastısı yaparım. Sala 

Birdenbire ürkmemi, olmak aulu güzel olur .• 
için öksürdüm.. Onun 'bu tereJdüdünii takip 

Şeolriye hanun: eden bu cevabı beni tatmin etme
di. -- Kim o •... 

Di)'e çömeldiği yerden doğrul
du oe benim tarafıma 'baktı. Du -
man içinde bir ıey göremedi. ida
re liimban gibi küçük bir petrol 
lambcuını eline alarak bana doğru 

- Her halde baıka bir .ebep 
var .. dedim. Onu söyleyin.. Yolua 
pirzolanın ukaraıını sevmez mi•i-. ~ mz. 

-BirMEDJ·· 

Sovyetlerle götüşmeler etrafında 
Vinston Çorçilin b·r nıalkalesi 

Londradan bildiriliyor: 
Ocy li T elgrııf gazetesinin ıhaber aldı-

ğına göre, yakın bir atide Britanya do
nanmaıımın kurmay aubnylan Süveyşin 
~rkmda ve Singapurda bir toplantı ya
pacaklardır. Muhtelif fasılalarla buna 
benzer toplantı ve konferanslar geçen yıl 
do. ynpılmı tır. Fakat. görü§melerde, Sü
veyş kann"lının ıarkmda bulanan donan
ma ile mesai t~riki mesdcııi halledile>ceği 
için, bu defnki toplantı bilha.sa ehem· 
miyet kaznrunaktadrr. 

Süve kanalının pr.bnda bulunan do
nanma, 6 ağır .kruvazör, hafif kruvazör. 
l tayyare ana gemisi. 16 destroyer, 15 
denizaltı gemi, 6 hücum botu, 16 refo-

Y beyin. 
Cüırihuriyet 1lıükümetince alman isa-

betli tedbirler ınetieesinde UO bin tona 2 - Osman Nihadın nihavend 
kadar yükselen senelik şek.er istiblrutl- §ruh (Yine bu yıl ada acssiz) 
mizi müml ün olduğu kadar yerli .§eker- 3 - ,Şemsettin Ziyanın tnttııra-
le t.eınin edebilmek için bu sene fabrika- ban (Oldu şep mahmurun) 
1anmızın azami istihsalde bulunacak şe- 4 - Halidunun auzinak prkı 
kı1dc çnbstınlmnsına ve pancar 'bcde1i- (Söyle ey can.an) 
nin <le zürrn.ı 80 para 'Yerine 1 kuru 5 _ Şcmscddm Ziyanın hienz 

ıiblfıı;cn .ödehmcsiue '.karar '\o:erilmiştir. 
FnbrHmlarımızın normal islihsal kabili- farkı (Andaın yar ile) 
yeUeri, istihlak mikdarjyJe knrıştınl- 6 - J.-nk Varanın bcstenigi.r §. 

mnk sur.etiyle hazan zannedildiği gibi (Gönül sana çoktan) 
lllO - 120 bin 'ton olmayıp pancarın küfi 1 - Bimen Şenin bestenigar o. 
mi~dnrda isti1L~1 edilmiş olmnsınn ve (Derdimi umman.) 
rnndnıanı cfa mü'>ait bulunmasına gore 8 
tunıııi 75 - 80 bin tondur. Pancarın ınor- - Şükrü Qımanm buselik f. 
mnl rnndnıan vereceği müddet zarfında (Gönül hareketi) 
memleket .fobrllmlar.ında ancak bu Jt.n- 9 - Artakinin nihavent .,arkı 
dar şcke.r ıi .• tihsal edilebilir. Mevcut (Koklnsam saçlarını) 
.dört fabrikanın pmıcnr sahnSlnda elde 1 O - Ne1 .. cser saz semaisi 
edilen mahsUl ôc azami bu kadar şeker 2 1. 00 N ı.ıeli pli'ıklar • R 
verCbı1ir. Köylüniin pancara tahsis etti- 21 l'O M-:z-k (R• - ~ h .__ d 
~· -ı-.,...., h niŞl"'..__.,_ • u ı ıyasetı cum ur uan o-

k • • d LL- ctm kt d·ır sı "-'•eki~ sa asını ge CUIH!K 'Ve ~ncar at .. emllllll en tereıuıocup e e. · B ç·· .,..:ı ·..-· C:.-t JL- K- } 0 
• ~ • OT'!ı;.. .zimatine olan .rng~beti m-ttırnm · · au • ,...,.; flllZln unçer 

Dritnotlnra karşı çıkarılmalarına ımkan k eli _,__ _ · · L h. . . . çın ] S M . en cng er çıuumaması ıçın e ıstana şımdıye kadar köylüden 30 paraya mü- - ousa • ar§ 
olmamaltl.a ~eraber. tamamı:le modernlmüracaat etmekte haklıdır. bnyaa edilmekte olan pancarın bu sene 2 - J. Stw.uss - Cenup gülleri 
harp gemılen olmaları hasebıyle, bu -~e-- Şunu da kaydetmek lazımdır ki, ende- bir 1mnış 'JiaOe sntm alınması kararlaş- valsi 
milerin ç~k kıymetli ~izme"tler görecegıne ce tnm bir Sovyet .mesai tqr.ikiyle iktifa tınlm stır. Bu tcdbi~~erle hu sem: daJ5 3 _ Cczar Franck • Re minör 
üphe cdılmemekted.ir. t ı· ~ Lltv L fazln pancar mnhsıılu e1de edilebıleceği sanfon:.::ftı·n Lentosu. ememe ı, aynı zamanaa, anya, e- ·· ·ı d lm k · .,ı... __ , edil cek "" ...... 

Uzak rkta muharebe ziıhlılannın bu- • • . • uını c ı c te ve ıswıı;aı e şe- K 
tonya, Eııtonya gıbı, Baltık devletlerını ker mikdımnm da flS • 80 bin ıtona kn- 4 - ,. orsnkoff • Hint ~arkısı. 

lunma91, Büyük Britanyanm Büyük ok· d b 5 T--L -·k e lok içine almalıdır. Yirmi dinç tü- dar yükse1cccği tahmin edilmektedir. - ~ owsk}· - ltalyan kap-
yanustılki emniyeti bakımından çok mü- k · · . . . .. _ . 

1 
mene ya ın bir ordu ç.ıkn.rmnk kudretin- Mcnıldkct:tc küp şekel" buhranı mev- nsı. 

hamdır. Bntanya hükumetiyle Avustura - de olan bu üç memleket için, mühimmat cut oldu~na '\'C tüccarların siparişleri. 22,00 Anadolu ajansı (spor ~erviıi) 
ya ve Hindistan ıhüki.imetleri aras.ınd.a ve daha ba§ka yardım temin edecek olan nin yerine getirilemediğine dair bir is- 22, IO Müzik {cazbant) Pi. 

Bostan korkuluk
larına bir ihtar 

yapılan görü~elerdcn .ııonra, bazı Bn- dost bir Rusyanın mevcudiyeti elzemdir. ~a~?kul tgazctcsindc 1 Y!1J'~nn ~=şri~'iklın 22,45,23 Son ajans haberleri n yannki 
tanya ünite1erinin olcyanuaa tahsisine ita- So l B' 1.w. • f'l' d n ·ı a c uygun o mauıgmı ogrc:nw .. progmm. 

. . dl vyet er ır ıgının 1 1 yar ımmı te- Mesele tüccann dnha ziyade sandıkta 
rar ven1mı~tır. Bunların adet ve a ıı.n • d N · ·· kA 1 k İ . . mm e.lme e:n, azı tecavuz ar arına arşı yerli şeker istemesinden ve stanbul ih-
gızlı tutulmaktadır. b. k h • k d t ti •· h · dil ,, .-1_,_.__ kil. lcah d U k Ş ka .. d ril k ır ııar cep esı urup, onu evam e • yacına ,,a sıs c en yeru snn~ p 

ın a za a~ • goo e eoe tirmcnin imkanı yoktur. şekerlerin halen bitmiş olmasından bnş-
olıın donanmanın terkıbınden, he.r_n ok: _ Frankfurter Sautımc _ ka bir Sl'Y değildir. Yoksa bunun lıari-
y:ı:ınusun prkındriki hem de A:kdenl%deki -1:.r cinde 1dip ve kristal şe.ker sipnrişlerinin 
kuvvet muvazenesi ihüyük ıbir itina ile .. .. • günü gününe ve eski fiatlc yerine geti-
gözönünde tutulm ıur. Amerıkadakı sınema rnrn :ıcte 01au~ ntakadarıarıa ya~f.rı-

23/511939 PAZARTESi 
12,30 
12.35 
13,00 

Program. 
Türk müziği ( Pl.) 
Memleket Wlt ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 

Dün olduğu gibi bugün de biz harp 
istiyor değiliz. Bugün de dlin olduğu gi
bi harpten ncfrei ediyoruz. Bununla be
raber harp tehlikesini öıılemek için me
deniyetin üstüne istinat ettiği hak ve adA 
letten, hayata kıymet veren yeganeşey 
olan hurriyetten vaz geçm.iye amade de-

ğiliz. Kuvvet darbeleri ve hile teşebbüs
ler1 ıceçrıü..c;tir. Sulh mu isteniyor? Haklı 
ve müsavi bir suUı mu? Bunu yapmıya 
hazırız. Fakat harp istiyenler silAhlan
mızın ağırlığını tnnıyaeaklard.ır. lşte 

B. Daladier'rin dedikleri budur. Aynı 
anda, B. Çemberlayn, bu sözle.re .mlikes 
ol\2.;rordu. ve bugiiı:ı dünyada kimse 

şüphe edemez ki iki garp devleti kati 
kararlrmı vermişlerdir. Führer ve Dıl
çe'ye ihtar edilmiştir. Bir Makete 
sebebiyet vereceklerini, yoksa şerefli 
bir anlaşmaya mı karar vereceklerini 
bildirmek onlara düşer. 

!Bıı ikinci yolu tutacakları sanılıyor. 
Filhakika bugüne kadar bizim kan dö
külmesinden duyduğumuz dehşete gü
vendiler. Gazeteleri mütemadiyen tek
rarladılar: 1ngiltere ile Fransa dedikleri 
ğıbi müttefik degilditler. İngiltere ve 
Fransa blöf yapmaktadırlar .Fakat bugün 
bu derece yüksek, sarih ve vaiih 'beya

n .saatte. bir ırerlleme 

ÇORÇtLIN mR MAKAU'SI ümidi muhnfa7.a edemezler. Hiç lbir yan
lış anlama ihtimali yoktur. Artık teh
ditler dinlenmiyeoektir. Şiddet hareket-

kn Londradan yazılıyor: 
lerine gelince, derhal şiddetli bir mu • 

Çorçil, Deyli Telgraf gazetesinde net-

1 mız temastan :nnhısıl~. 
sa onlarının yıllık '--
kazancı bir milyar P~rlamaga başlı.van 

6ır Fransız y1Jdı zı 
dolar Fransız .sinema artistlerinden Rene 

13, l 5. J 4 Müzik (operet ııeleksiyonlan) 
18.30 Program. 
18,35 Müzik (oda müziği - Pi.) 
19,00 Konu§ma (doktorun saati) 
19, 15 Türk müziği {halle türküleri ve 

bele bunları iaıI'.Şillyacaktır. Bu ihtar Anı 
A rettiği bir makalede e>zıciiı:nle diJvc ki: erikanın resmi sinema mahfilleri, Dary, geçen sene fransız ıinemacıhğ1 içio 19,30 

tehlikeyi ur.alclaştımınk için yegane va- 1938 1 _A1_ Ruı hülciimeti tarafmduı Büyük Bri- yı ı zarfında Amerikadaki sinema, büyiik ümitler uyandırmış. Çevirdiği 20,00 

oyun havalan) 
Türk müziği (fasıl heyeti) 
Memleket aaat ayar1, ajanı ve 

me:tcorOloji haberleri . 
20,00 Türk müziği (lclaaik program) 

ldare eden: Mesut Cemil 

sıta olm•«tur ve eğer bu da Wi ı;~ıez- f 1 
~ tanya ile F.ranııaya ne Bibi ~er ya· an iyeti hakkında resmi istatistikler ne§- filmler, frans.ı:z perdelerinde fevkalade .... bu, diktatörlerin her ne bahasına .. 

... pıldıinu aimdilik bilmiyonız. Ancak. bu retmıştır. rağbet gönn" ür. 
olursa olsun harp ıistedı1derine delalet B 

tekliflerin, cesurca, mantiki ve ıümullii u istatistiklere göre: Süratle parlıyan bu yıldız, &ansız ar• 
cdeoeld.ir. Bu itibarla da bu ihtarı işit- A k 

old~ iinanm&k iÇin ortaCla • ebep meri ada halen işlemekte olan ıtiatleıinin en çok eevı1enlerinden 1Liridir. 
tirmek pek yerinde bir hareket olacaktır. de yok.tur. ıMıuunafilı ppdan tcliifleri 16,25 1 sinema 'Udu. Bu ıeinemalarda Re.ne Oa17 ıhu yaz Andra Lmd ıile evle- 21,00 

Sinirlerimizi g vşctmiye gelince, bu derhal tetkik etmek Jimndır. Bugünkii 9,835 .. 900 y~ vardır. niyor. Bal~nnı Amerikada geçirecek 21, 15 

Ankara radyosu küme heyeti. 
Konupna. 

hnynli bırakın.alt l8z.ımdır. Fransızlarla gÜnde betaede vakit kaybetmek zamaıu 19 3 7 de 16,258 sinemada 10,440,if>OO o1an artistin lıir müddet daha Hollivud-
fngilider geç ıtc olsa anlaşmıştırlar. Her değildir. Üstün k.uvvct'.leti tecavüikir~ oturacak J'cr "VaTdı. <la lkalııc:ağı aö_yJ~i~. 
ihtimale hazırdırlar. Kimseyi tehdit et- karoı bir .arııya toplamak suretiyle. sulhu ~ 9.38 ıde Amerika Birlqik. a~lctlc:ri Li rovanın 
mezler, kimseden bir şey istemezler, kurtarmak henüz kabildir. dahilinde vasati olarak haftada 84 mil- yen! fi!nti 
her türlü adilane anlaşmalara Amade- Şayet harbin önüne geçilt-.cekse, Nazi yo.n ıiruıan aineıruıya ıgitmi§tir. 19 3 7 de Dida Baarova, bildiğiniz veçblle, bir 
dirler. Fakat bostan korkulukları önünde aleyhtarı memleketlerin d<ldi tehlikeleri her hafta 85 milyon ~i§i ainemaya aritmi • Çek or.tistidir. Dr. Goöbelsin de isminin 
eğilmekten arlık bı1muşlnrdır. Nihayet göze almRları gerektir. ti. kanştıb bau dedikodular yüiünden bu 
kendini toplanıtş ve onlara demiştirler Ancak her teYden en-el, vakit lcayhe- Gösterilen S.ıfS ıfilm ıu CJıerlerde.n çcv· artist Alınanyada gözden düşmüştü. Fa-
ki : cPeki :ıma, ı>İz bizi ne zannediyor- d.itmemcai lhım ecldiğini dü§iinmdc ı&e· rilmi§tir; Bu filmlerin 316 .. el yazısı ile kat şimdi Moravya, Bohemyamn işga-

~•~·- yazıl n 1 d __ ,. . . v_ı...A linc1<'n sonra artist P.rnga gitrni!'I ,.e 
sun uz ?:t l'cıW:r. eaor er en çevnımı_ftir. ıı ıcJtunUD ttffo1unaı-ak> Alman hne vazü Mede-

Bizi evvcla korkak zannediyorlardı, Köldeşmiı mukaddes ananelerini &da yüzde 58 idir. 140 bmelli romaalardan ttini . diği b" fili d J ... 
1
_ ... 

nyn.i zamanda abma"k da. Daimi ~~viz- ederek. mecburi aske.rlik hizmetini kabul kaleme almım,br. (Y:dcimun yüzxle 
0 

n çevır ır m e ro ..... ~tır. 
terle satın alınacak hir sulhun ancak ctmi olan ifngi1iz: mı11eti. -Fransa ile bir- 25 i) 54 tane QZtall Likiyclcrdcn, .30 ta- dar film 20 milyon dolara mal olar. 
nmvnkknt bir sulh olacağını farltetmiye- Jikt~. ınüŞt~ek bir ö.Ava uirunaa yurür- nesi tiyatro pi_yealcrindeo. 2 Iİ terciimei- Bütün Amerika ainemalaruun kazancı 

Esham, tahvilat, kambiyo - nu
kut ve ziraat borsası (fiat) 

21.25 Neşeli pliıldar - R. 
21 ,30 Folklor (Halil Bedi Yönekten 

tarafından) 

2 f.45 Müz:ı"k (küçük ork~tra • Şef: 
Necip A lcın) 

ı - Gnınow • Ber1in ve Viyana 
valsi. 

2 - Zierhrer - Aşık • Roman.1 
3 - Ziehrcr - Knmaval çocuk
~rL 

4 - Hipmann - Fantezi. 
5 - Kozmak - Viyana operetin· 
den potpuri. 

Müzik (Knfonik - Pi.) ~izi ve bize de tabl olımik sırasının hallCS'.dco ıre .3 :film de~ oerlcrdcn 1.000 milyoıı dolardır. Bide· Ameri- 22 '45 
çabuk geldiğini d~ünüyotlardı Fa'kat yuian emmyet bir su1h muşaviriair. çevrilmi§tir. ka devletleri federasyonuna ainemaların 23:00 Son ajam haberleri ve yarınki 
artık bu dr...nncede ~i:iJdirler ıv.e şimdi GALWS Amerikada senede vasati 600 mily.on ·~•·-l-%.ı miktarı 100 mil .ı _ ı_ _ _ 

Wj""" , ..... """K yon oOUITil çı- program. 
bi im ~ıklı mUkavemetimi&clen ~u- fntrcınsfgeaırt metre aualuğu.cla ıfilna ~. Bu lca- kar. 

123
, l s.

24 
Müzik 

••••••••------------------·-·_·_··_·_••_·~··~·~··=·:··:·:·~··~·~··~·~··~·:!''~:L --, ... ~ uıon ıu kr§. 

( cnbant - Pi.) 
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Günlük bir pazar 
açıldı 

•• •• 

HASAN MEYVA OZU 
Gece sevişenlere mahsustur! 

Şükrü Saracoğlu bulvan ile Mimar J t L f·L Mfd 
Kemaleddin caddesinin birleştiği f c!lnSIZ '" e 

YERDE 
OSMAN BAKKALOGLU fJozufıfuğu 

Ton Martin, Glorya T ornbukun lüks madın, tabii sevgilim tabii memnun ol
yatak odasındaki kalın ipek perdelerin 1 dum.• 

Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
hazır yorgan çarşafları, çarşaflık, yatak
lık gibi bir eve !azım olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalruz bu pa· 
zarda satılır.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

arkasına iyice gizlenmiıti. Saatlerdenberi T om cinayet hırsiyle yanan gözlerini 
olduğu yerde avını hekliyen korkunç su- kızdan ayırmıyordu. 

ratlı yankesici, gece saat iki buçuğa doğ- Kendi kendine mırıldandı: 
nı kapıya sokulan anahtar sesini müte· 
akip elektrik düğmesinin çevrildiğini du
yunca, tek gözünü perdede açtığı ufak 
deliğe uyduTaTak konuşulanlaTı dinleme

ğe başladı. 

Genç kız ;;anındaki nişanlısına, esen 
hemen mutfağa git te yiyecek bir şey bul
mağa çalış, zİTa açlıktan bayılıyorum> 

diyordu. 
cBalo çok eğlenceli geçti ama büfe hiç 

zengin değildi. Rica ederim F redi, gürül
tü ctmemeğe gayret et te, halam uyan· 
mnsın, çünkü bu kadar geç kaldığımızı 
öğreniTse fena halde köpürür. Ben de 
oimdl geliyorum. > 

T om birisinin hafif adımlarla bulundu
du odaya yaklaştığını duydu. Bir dakika 
sonTa kapı yavaşça açıldı ve gül rengi 
ampullerden dökülen gül rengi ışıkla r al
bnda Cloryanın güzel yüzünü gördü. 

Yankesicinin keskin nazarları genç 
kızın bileklerini aradı. Evet, saçlarını dü
zeltmek için kolunu her kaldırı,ında par
lak ışıklar saçan kalın elmas bilezik, işte 

gene ince bileğe saTılmış duruyor. 

cŞu kız telefonu kapar kapamaz bo-
ğazına sarılıp işini bitireceğim.> 

Birdenbire oda kapısı aralandı,ve otta 
yaşlı, uzun boylu biT kadın içeri girerek. 
cGlorya bu gürültü nedir diye bağırdı. 
F ene. halde ürken Glorya: cOh halacı
ğun, dedi. ödümü kopardınız> ıonra tek
rar telefonda konuımağa baıladı: cBir 
ıey yok F redi, halam geldi, bir dakika 
bekle.> 

Orta ya~lı, uzun boylu hala biraz daha 
yaklaştı: cG\orya söyle Allah aşkına ge· 
cenin bu saatinde telefon eden kim~. 

cHiç halacığım, Fredi bana Allah ra
hatlık versin diyor.') 

Genç kız alnına düşen bukleleri geri 
itmek için kolunu kaldırdığı zaman bile
ğindeki kıymetli taşlardan gene parlak 
ışıklar çıktı. 

Yeğeninin kolunda par\ıyan bilezikler 
halayı iyice yatağa yaklaştırmıştı. 

cAnnenin bileziği 1 Aman Glorya bu 
bileziği ne cesaretle koluna taktın.> 

c:Fakat halacığım ben .. > 
c:Çabuk hemen şimdi onu çıkarıp bana 

ver. > 

buradan almak menfaatiniz ica hıdır 
1- 26 (922) 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -
CUNDAN SERTL1C1N1 MUHAFAZA 

EDEN YEGANE D1Ş FIRÇASIDIB 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

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

1" omun ince dudakları şeytani bir 
tebessümle kıvırdı. Kendi kendine ene 
l"hane ta~lau dedi .. cElde edilmesi ko· 
lay bir hazine. > 

Saatlerdenberi ayakta bekliyen zaval- TELEFO~ : 2987 
r:z::tlT'...LTrLXZX7.L/ LLZ/7L7""LZnr:.sır. 

lı yankesici gözlerini. açıp kapayıncaya -------·-------

O bu bileziğin sahibini Üç gece evvel 
operada rastlamış, oyun bittikten sonta 
genç kızı takip ederek oturduğu büyük 
apartmanını görmüş ve hiç güçlük çekme· 
den T ornbruk ailesi hakkında epey ma
IU.mat edinmiş, madam ve mösyö T ornb
rukun seyahate çıktıklannı. kızlaTının ha
lasiyle beraber oturduğunu öğrenmişti. 

Glorya. omuzlarındaki kadife kapı, 

yatağın üzerine atıp yüzünün pudTasını 
tazeliyerek ayaklannın ucuna basa basa 
yemek odasına geçtikten sonra T om uyu
ıan bacaklarını hafifçe hareket ettirdi. 
ihtiyar halanın sinemaya gidişinden isti
fade ederek kapıyı cebindeki maymun
cukla açıp bu odaya girdiğindenberi 

ayakta bekliyordu. Zaten başka türlü ha .. 
yeket etmesine imkan yoktu. Sızlamağa 
başlıyan nasırlı parmaklarını ovarak er

keğin gitmesini bekledi. 

kadar uzun boylu kadın Gloryanın ko
lundan bileziği çekip almış ıöylene söy
lene odadan çıkıyordu. 

c: Nc kadar düşüncesizsin Glorya eğer 
kaybetseydin sonra annen beni mesul 
tutacaktı. Haydi telefonu kapa da uyu .. 
Saat dörde geliyor).> 

Hızla uzaklaşan ayak sesleTİni müte
akip öfkeyle kapanan bir kapı ve arka
sından gene aynı hızla süriilen bir sürgü 
sesi duyuldu .. 

T om gözlerini tekrar karyolaya çevir
diği zaman Gloryanın telefonda konuş
makta devam ettiğini gördü. 

cÇok şükür gitti. Görsen F redi hindi 
gibi kabarmıştı. Bileziği kapıp ta odadan 
öyle bir çıkı§ı vardı ki gülmemek için 
kendimi zor zaptettim.> 

Ufak bir kahkahadan sonra muhavere 
tekrar devam etti. 

c:Ama bu senin kabahatin F redi, eğer 

SOLU CAM 
BiSKüiTi 

Bitişik salonda Gloryanın sesi geliyoı .. 
du. cOzülme sevgilim; annem, bileziğini 
taktığımı duymasına imkan yok. Bugün 
dikkat ettim, baloda herkes bileziğime 

telefon etmeseydin halam o uğursuz bi- ----·----------

leziği takdığımın farkına varmıyacaktı. 

Güle güle sevgilim, Allah rahatlık ver· 
bakıyordu. Senin bile görür görmez göz- sin. > 

]erin kamaşll. > Apartmandan çıkabilmek için genç kı-

Doktor 

Sami 
Operatör 

Kulakçı 
cEvet ama, benim gözlerimi kamaştı- zın uyumasını bekliyen Tom bir taraf- Kulak, Boğaz, burun 

ran kolundaki bilezik değildi .. Oh Glorya tan ensesini iğneliyen dondurucu rüzga· hastalıkları mütahaSSISI 
seni ne kadar sevdiğimi anlatabilsem. > ra tahammül etmeğe çalışıyor. bir taraf- l\luaycnehane Birinci beyler No. 42 

Tom nefret dolu gözlerini havaya kal- tan da kendi kendine mırıldanıyordu?. TELEFON : 2310 
dırarak gece yarısı muhabbet eden sev- cZiyan ettiğim koskoca bir geceye Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 
gili\ere lanetler okudu. Gidip ikisinin de mukabil yalnız müthiş bir kulak nezlesi TELEFON : 3668 
boynunu koparmak arzusiyle yandığı hal- kazandın. > 1 - 13 (750) 
de hizmetçileri uyandırmaktan çekiniyor-
du. Çünkü avazları çıktığı kadar bağıra
rak bütün apartman halkını uyandıran 

bir sürü hizmetçinin elinden kurtulmak 
kolay olmıyacaktı. Hayır, bir az daha 
bekliyerek işini gürültüsüzce halledecek

ti. 

Oda adamakıllı soğumuştu .. 
Pençere aralıklarından gelen dondu

rucu rüzgar vahşi haydudun ilikletine iş
liyordu. Kendi kendine cinşallak gene 
kulak nezlesine yakalanmadan şuradan 
çıkarım.• diyordu. 

Fakat dakikalar durmadan ilerliyor 
ve içerdekiler fısıldaşmakta devam edi .. 
yorlardı. Nihayet Tomun taşkın hiddeti
ni yatıştıran bir erkek sesi duyuldu. 

cArtık gitmeliyim, Glorya. Seni bu ka
dar uykusuz bırakmak doğru değil.. Oh 
Clorya bütün hayatımca sana sahip ola .. 
cağımı, seni daima himaye edeceğimi dü
şündükçe öyle sonsuz saadetler duyuyo
rum ki.. Söyle sevgilim, beni sevdiğini 

Bornova Ziraat 
dürlüğünden: 

mektebi •• mu-

Cinaİ Alınacak mikdar 

7,S Santinı 
kutrunda demir 
Su borusu 600 - 700 metre 

6 beygir kuvvetin
ed mzaotla müte-

Muhammen bedel 

Beher metre 
2ıo kuruş 

İğreti teminat 

110 lira 25 
kuruştur. 

harrik dizel motörü ı adet 600 lira 45 lira 
Mektebinıiz için lüzumu olan yukarıda cinsleri yazılı motör ve su 

borusu 7. S. 39 tarihinden itibaren ıs gün müdetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 22. 5. 39 tarihinde pazartesi günü saat ı5 de 
Burnava Ziraat mektebi binasında satın alına komisyonunda yapıla
~ından taliplerin eyreti teminahnı mal sandığına teslinıi ile makbu
zunu komisyona vermeleri ve bu i,e ait şartnameyi görmek istiyenler 
her gün mektep müdürlüğüne müracaatlan. 

7, 11, ı6, 2ı ıs3ı (9ı6) 
bir kerre daha söyle. > ------------·----·-------------

Tom dişlerini gıcırdatarak, c: artık ta· 
hammülüm kalmadı I.> dedi. Kapı yavaş· 
ça aralandı, Gloryanın ince vücudu içeri 

kaydı. 

Yatağının üstüne bıraktığı kapı, dola
bına astı. Sonra elektrikleri söndürerek 
yatağa r.irdi. Bilezik halii kolunda duru· 
yordu. Beş on dakika sonra genç kızın 
iyice uykuya daldığına kanaat getiren 
yankesici saklandığı yerden sessizce çık
tı, f;ı!·at daha iki adım atmadan odanın 
sü ·üne-tini bozan bir ses duyuldu. 

Karyolanın yanındaki masada duran 
teJ ... fo,..u n zili çalmı,tı. 

Dud:Jklarına gelen küfürü zorla zaptet .. 
miye çalışarak tekrar perdelerin arkasına 
gizlendi. Zil yarım saniye fasıla ile iki 
kerre c;a1dıktan sonra Cloryayı uyandı
rabildi. öfkeli gözlerle perdedeki yarık
tan genç kızı seyreden T om onun telAşla 
li.mbayı yakarak üçüncü defa uzun uzun 
çalan telefonu eline aldığını gördü. 

Nafıa vekaletinden: 
EKSlLTMEYE KONULAN lS: 

ı - Büyük Menderes tabirlerinden Çürük su üzerinde yapılacak 
regülatörle Sarayköy ovasını aulamak üzere açılacak kanal hafriyat 
ve sınai inıalatı ke$if bedeli ( 446 579) liradır. 

2 - Eksiltme ıS/6/939 tarihine rastlıyan Perşambe günü saat 11 
de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
itleri genel .,.rtnamesi, fenni •artname ve projeleri 22 lira 33 kuru, 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2ı 6ı3) lira (16) ku
ru,luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az aekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu iıe mahsus olınak üzere ve
aika alınalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet İçinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i,tirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecilaneler kabul edilmez. 

Hazımsızfllı Barsalı 

ataleti, Şişfıinlifı, 

lnfııfJaz Efışilifı, Sarılılı 

Bulantı, Sıfııntı, Sinir 

Gaz, sancı, Karaciğer 

Dil paslığı Horlamalı 

Ve bütün mide ve barsak rabatsızlık
lannda mutlaka Hasan Meyva Özü 
istimal ediniz... Mide için her yemek
ten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yanın bar
dak su içinde ve barsak hastalıkların
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1 - 2 çorba kaşığı yarını har
dal: su içinde köpürterek içmelidir .. 

Hasan Meyva Özü meyvalnrdan ve 
meyvalann özlerinden yapılmış bir ha
rikai sanattır.. A'Tupa ve bilhassa 
İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek 
olduğu katiyetle sabittir. Buna rağmen 
Avrupa rneyva özlerinden beş misli daha ucuzdur .. Hasan Meyva özü yalnız bir türlü olup şekersizdir .. Ve çok köpürür 
30 - 50 - 80 KURUŞTUR 

•• •• 

HASAN GAZOZ OZU 
Limon - Portakal - Mandalina -

Frenk üzümü - Sinalko 
Çilek - Ağaç çileği - Muz - Ananas 

- Şeftali - Kayısı - Armud 
Nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan mey'/a özünün bütün evsafına malik olmakla 
beraber mide ve barsak rahatsızlıldarın3 çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve 

ucuzluğu sebebile kullanılır. İngiliz ve İialyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek evsafa mııliktir
Yazın sıcak ,;inlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mide)i bozan şerbetler yerine mutlab 

Hasan Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 30 - 50 - 80 kuruştur. 

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

" " " 
• • " 

• 
• 

Toptan satış yeri Yeni Kavaflar çarşısı No. 24 TL. 2882 

Karıııyaka satış yeri Ferah Eczanesi TL. 5023 

" Oksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir PASTiL KATRAN HAKKI 

AŞÇIBAŞl l\-IA!lKA 
Makarnalar 

Se\anik sergisinin ~37 ve 933 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

,. ' I P A R 1 S F AKOLTESlNDEN g 
diplomalı 

DİŞ 'I' ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 

dan başlıynrak Beyler - Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

DOKTOR 

Celal Yar~ın 
iZMİR MEMLEKET 

HAS'l'AHESi DAHİLİYE 
MÜ'l'AHASSlSI 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

(1010) 

Doktor 

Hami~ Ataman 

Turgutlu belediyesinden: 
Belediyemizce Turgutluda yeniden yaptınlacak ı858 lira 29 kuru4 

bedeli ke$ifli pazar yeri açık eksiltmeye konulınu,tur. 
Açık eksiltme 27. S. 39 Cumartesi günü aaat 11 de belediye en

cümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi 139 lira 37 kuru,
tur. 

Bu husustaki plan, ke4İfname, .,.rtname belediye baş kitabetinde
dir. 

Taliplerin 
ları. 

mezkiir gün ve aaalte belediye encümenine müracaat-
ı3, ı6, ı9. 22 16ı6 (969) 

lzmir inhisarlar başmüdürlü-
ğüncien: 
&$müdürlüğümüz ve İzmir tütün fabrikasında 939 mali yılı içinde 

yapılacak mamul yaprak tütün sandık ve balyalarile makine akaami 
bo$ zuruf ve sair malzeme nakliyatı 2. 6. 39 günü saat 15 de ihale edil
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulınu,tur. Muhammen 
naklive bedeli ı4,933,32 muvakkat teminatı 1123.75 liradır. Şartna
mesi levazım §Ubemizde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü-
kümlerine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını muvakkat teminat 
nakit makbuz veya banka teminat mektuplarile 2. 6. 39 gÜnÜ aaat ı4 
de kadar baş müdürlüğümüzdeki komisyona vermeleri li.zımdır. 

2ı, 25 17ı2 (1012) 
• 

lzmir Defterdarlığından: 
Satı, D. 

No. 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

138 Turan Menemen caddesi ı660 No. lu aokak. ı98 
taj No. lu 486,43 metre murabbaı dıvarlı arsa. 

140 Karşıyaka Bahariye mahallesi Karakol 1869 
No. lu aokak ı3 A. No. lu 202 M. M. arsa. 

14ı Karşıyaka Donanmacı M. Dilaver ı730 No. lu 
sokak ı3 taj No. lu lOı,50 metre murabbaı arsa. 

ı42 Şehitler Papağan ı523 No. lu sokak 15//1 taj 
No. lu 2ı0,08 M. M. arsa. 

145 Şehitler 2 İnci Altın kilise 1S26 No. lu sokak 
59/ı tajlı olması lazım gelen 261,66 metre mu
rabbaı arsa. 

146 Şehitler Banyo ısoo No. lu sokak 3 taj No. ol
ması lazım gelen 297,33 metre murabbaı arsa. 

148 Şehitler 2 inci Altın kilise ıS26 No. lu sokak 63 
taj No. lu 218,94 metre murabbaı dıvarlı arsa. 

ıso Şehitler 2 inci Altın Perakendesi 1526 No. lu so
kak 4ı taj No. lu 12S,5ı metre murabbaı arsa 

ısı Göztepe Nevzat B. 96 No. lu sokak 8 taj No. lu 
harap ev. 

ı52 Hasan hoca M. Küçük demir hanı İçinde 23/2ı 
taj No. lu münharik bodrum katı. 

ı53 1 inci Aziziye M. Kemer-Gaziler cad. ı041 No. 
lu sokak 21, 23 taj No. lu 224,25 metre murabbaı 

harap ahır arsa halindedir. 
ıS4 Ahmetağa M. Şekercilerde Kestane pazan camii 
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• albnda 54/7 taj No. lu Mahzen. 600 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 17. 5. 939 tarihinden itibaren 

KULAK, BURUN, BO(;AZ ve HAN- 15 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulınu,tur. 
ÇERE HASTALIKLARI UZ:MANI 

Manisa, İzmir caddesi No. 132 ihalesi 1. 6. 939 tarihinde per,embe gÜnÜ saat 14 de Milli Emlak 
Şen sineması yanında müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerin· 
Saat 3 ten sonra hastaları kabul ve den yüzde 7,5 depozito akçesi yabnnaları ve yevmi mezkiirda Milli 

tedavi eder Emlik müdürlüğünde toplanacak aalıf komisyonuna müncaetlan cAlo, oh F redi demek bana bir kerre 
daha ha)'lrlı g•celer dilemeden uyuya-

•••• _,.., u 14~·fi·~~ ~} •• D ~•!ff ~.k 'l t'han?e21 , Q ~ 1f&t.ııo 
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T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUNARD ı.JNE 

Messageries 
Maritimes 

KllMPANYASI 

Deu tsche Le· Um dal 
1 

Olivier ve 
A::;:.~:.":n. Şürekası vante Linie 

.. ,,,,., 
Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADR1A2'1CA S. A. Dl 
HAV1GA2'İONE 

Llverpool ve 
Glasgov hattı 

HELLENic L1NEs LTD. 1 BJRİHCJ KORDON REES G. M. B. H. HAMBllRG 
GERMANİA vapuru 15/17 mayıs BINASJ 2'EL. '2AAJ İTHAKA vapuru 23 mayısta beklenl-

TBEOPHİLE GAUTİEll vapunı J ha- arasında beklenilmekte olup Rotterdaın ....,.. kadar Ro 
• ihin" d 1 k · anin İstan· Hamburg ve Anvcrsa limanlan için yUk yor. 27 mayısa Anvers, tter- BARLETl'A motörU 17/5 tarihinde 

zıran tar. e ge ere a:ru .. - alacaktır. , LONDRA HATI'I: ?~m, ~remen ve Hamburg llmanlan gelerek ayni gUn Pire, Brindisl, Tricsta 
bul, Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket ANGHYRA vapuru ayın nihayetinde HERON vapuru 15 nisanda gelip ıçın yuk alacakbr. • ! ve Venediğe hareket eder . 

• • e • • • • • • • • ~C"' AT ta 7 L--!-anda bek .-.+ t 
. edecektir. beklenilmekte olup Rotterdam, Harlı- Londra lçlıı yük alacaktır. .a.~ vapuru .luu.ıc • ı BJUON motörQ 18/5 te gelerek ayni 

BOSNİA vapuru 25 mayu tarihinde Her tilrlil izahat ve malhaat f~ Dl- burg ve Anversa limanları için yUk: ala- BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda niy;·· 1~ hazirana kadarH b Anv:-ı:s ~t gUn Patm011, Leroe, Rodosa hareket 
tahminen gelip mal çıkaracak ve ayni • 56 numarada LAU- caktır. ter am, rem.en ve am urg çın ~WA eder. 
7.8Dlanda Llverpool ve Glasgov ile yilk rmci kordonda 

1 
Londra, Hu1l ve Anversten gelip yük alacaktır. 1 Cİ'ITA Dİ BARİ motörü 18/ 5 tarihin· 

alacaktır. RENT REBOUL ve ŞERtıd vapur acen- BALKANLAR ARASI HA'rll çıkaracaktır. . DELOS vapuru 21 haziranda bekle- de gelir, ~ ıgtın İstanbul, Pire Napoll 
FERN LİNE ı...... mllraeut ec1ilmesi rlca olunur. ZETSKA PLOVİDBA A. KOTOB nıyor. 24 hazirana kndar Anvers, Rot- Marsilya ve Cenovaya hareket eder. 

TELEFON : % J 'l S YUGOSLAV BANDIRALI • ._.ERPOOI. BAft'J terdam, Bremen ve Haınburg için yük ZARA motöril 24/ 5 tarihinde gelir 
... Y alacaktır. ' 

NEVYORK HATl'l HLOVCENn IJ!:SBİAN vapunı 20 nisand.ı Liver- ARMEMENT H. SCBULDT ayni gün Pire K?rfu Saranda Brindisl 
!'ERNHİLL motörü 16 mayıs tarihin- isimleri ve navlunlan hakkında acenta Lüks vapuru 14 mayıs 1939 pazar gU- pool ve Svameadan gelip yUk Çlkaracak- GL'OCKSBURG vapuru 1 haziranda Trieste ve V':°ediğe harektarihin~t deder.

1 
L 

al · Daha fnla · · bcld nı 3 hazirana kadar An LERO motörQ 25/ 5 e ge ere .. de taluninen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhDt bDa gıremez. nil Suşak. Triestc, Vened.ik ve Pireden tır.. e yor. . vers, yni ~ p tm Leros Rod hareket 
nl zamanda Nev. York için yük ala- tafsilAt atmak için T. Boven Rees ve Şr. muvasaült edip eyni gün Köstence ve Rotterdam, Bremen ve Hamburg için ~ gun 8 os osa 

caktır. om 2353 telefon numaruma müracaat Varnnya hareket edecektir. Deatscfle Levante-l.lnle yUk alacaktır. erROYALE NEERLAN 
Gerek vapurların muvasaIAt tarihleri. edilmesi rica olunur. uLOVCENn KRETA vapu~ ıs.nisanda Hamburg DEN NORSU MIDDEr.- DAISE KVMPANYASI 

... Vapuru 20 mayıs 939 cumartesi günU ve Anversten gelip yük çıkaracak. HAVSLfN.JE, osı.o HERCULES vapuru 18/ 5 tarihinde 

T. C. Zı·raat Bankası Köstenc;cdcn avdet edip 21 mayıs 939 . BOSPHORUS vapuru 20 haziranda gelerek Amsterdam Rotterdam ve Ham-
pazar gilnU saat 12 de.. kında acenta bir teahhUt altına giremez beki . 0 . N lçln yük burg limanları ıçın· yUk alacaktır 

P . Arn tıuk liman1 K enıyor. ıyep ve orveç . 
ıre - . avu. . an • . otor, Daha fazla tafsilAt a!mak için Birinci alacaktır. SATURNUS vapuru 25/5 tarihlnde 

Kıatıdaş tarUd : 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zint ve dcart ber DeYi Banka muameleleri 

PARA BDdKTIRENLERE 28.800 LtRA 
DaLUdYE VERECEK 

Ziraat banbanda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50} 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a i1e aşağıdaki plAna göre ik
ramiye dalıtılacaktır : 

' Adet ı.ooo Liralık 4.ooo Ura 
4 • 500 2.000 • 
4 • 250 LOOO 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 il 

121 • "° 4.800 • 
180 • zo • 3.200 • 
DiKKAT ı Be.aplanndaıd paralar bir 9elle içinde 50 linıdan aPlı dUşml

yen)ere ikramiye çtkbJa takdirde J(lzde zo fazlulyle verdecektlr. 
Kar'aler __.. 4 .W., 1 EJ1t1, 1 Birind ...._, 1 lfmt w 1 Balran tuib

lerbııcle ~tir. 

··--------------lml!!lml ____________ ;m - ~ 

2' A R i Ş ŞARAPLARI 1 
t..lr fndr ve Czüm Tannı Satış kooperatifieri Birliği 

Eıe ~ nefis 1Bf Uzümlerinden yapllmqtır. Sek, Dömlsek ve kınm-
11 Tarif praplanm daima tercih ediniz. Sofranızda TARlş şaraplan eksilt 
o1m•1Uhdıı .. 

r A • ı ş •l•ıcuı 
887111 haDamıza emniyetle anedilijor. Tariş sirkesi, halls Uzüm sirkesidir. 

2' A R I Ş VZUN BAU 
Teksif e•lil-'t tue tbiba RJUdar. Tm ibtlm SU711Dun bltlha b~ 

rini ....... ktatbr. Tuq tbllm balı en sıhhi Ye mupdcU kuvvet flll'Ubadar. 

r A R I Ş iNCiR VB OZVHURJ 
Pemıla • IOll terakldyatına anan bir tekilde qlenmiş n hutrlanmıpv. 

Zarif ambalijlar içinde •tJhuktadır .. 
Tuit atarbh IUhsuJAt ft 11W11aJib her yerden arayDUL 

ızm1p annuni aatq mağazası : 
kDmRAI.TJ CADDESt No. '11 TELEFON : 4195 

ı-z' (25J) 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 
Kolonyası 
Erkek Dişi 

MASK"OLEN, FEMINEN, Ud cins koka 
Bahar çlçeii - AJtuı rfl7a, Limon çiçeği 
Fuqa, Son hatıra, Le71ik. ...... ,,,, 

aaaber,7asemm 

Hilal Eczanesi: 

1 
Taze T emjz Ucuz Iliç' 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Dubrovnik - Split, Venedik ve Trıeste- K rdonda 152 numarada aUMDAL· AMERİCAN EXPORT LİNE.S İNC gelerek İstanbul Burgu Vama ve Kös-
ye hareket edecektir. 

0 
' te lima t hareket eder 

İzmir_ Venedik _ Trieste seyahat umumi denlı Acentalığı Ltd. müracaat ~vapuru 19 mayısta bek- nce n anna . 
müddeti : 7 gUn.. edilmesi rica oJunur. lenıyor. Nevyork için yük alacaktır. SVENSKA OBIENT ıJıııodN 

Gerek vapurlıınn muvasalAt tarihleri, Telefon : ~72 Mlldilriyet EXCHES'l'ER vapuru 9 haziranda 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak. Telefon: 3171 Acenta ~=or · Tuna illmanlan için yUk VİNGALAND motörU 2315 tarihin.de 

aDc ,.. · R. ,.. Rotterdam Hamburg Skandinavya 11-

--~~-------~-------~---------------
• .... ~. manlan i in yük alacaktır 

SZEGED vapuru 25 mayısta beklenl- BRAGkND motörQ 
0 

]/6 tarihinde 

ltaradier. böbrek, tq ve kumlardan 
mlltevelli ancı1arum, damar aertlikleri 
ve ppn•nhk şlklyetlertnlzl URİNAL Ue 
geçiriniz. 

Cl 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri erilir, kanı temizler, lez.. 

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

İNGjLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - fsTANBUL 

Kolay Ve Seri Yazı 

Gösterişli Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
TGc:car, S.nba. Memur, Talebe. Ye her kele 

llzon Olan, iaıbmda lmpya kiPlı ile - lmpya 

çııbran mireldmp ayar tertibatlı '" 

Beş Sene Garantili 

f.At.~ 
İZ MİR 

Dolma lcaJemleri geldi. 

Fiyati her yerde TI.. 2. 

Toptan el.,,lan Waıato ,......... 

Türkiye umum acentesi : 

Nafiz Muatafa - lzmir 

Aydın cümhuriyet müddei umu
miliğinden : 
1 - 9 Haziran 939 tarihinden Mayn 940 sonuna kadar Aydın ceza 

m mahkômlanna vasati g-inde 400 adet verilmek üzere muhammen 
bedeli 11315 liradan ibaret beheri 960 RTaından yerli buğdayından 
yapılın" ikinci nevi ekmek ceza evine teslim edilmek .-rtile eksiltmv
ye konulmu,tur. 

2 - Eluiltme kapah zarf usulile vapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 848 lira 62/5 kunıttur. 
4 - Eksiltmeye ~tirak edecekler teklif mektuplannı ve bu gibi te

ahhüdlere girebileceklerine dair ticaret odasından alacaklan vesika
larla birlikte 9 Haziran 939 cuma sıünü saat 16 ya kadar makbuz mu-· 
kabilinde C. M. U. liiine tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihalesi 9 Haziran 939 cuma günü saat 16 da Ay
dm C. M. U. liii dairesinde toplanacak komi.yon huzunmda yapda
c:akbr. 

6 - Masraflar müfteriye aittir. 

7 - Daha fazla malUmat almak '" tartnameyi görmek iatiyenler 
C. Miidclei -..i1iiine mürwt el deri li"P"clır. 

'AICA_ ~~ 
--, •-.ve sanm-ıo-

yor. Tuna limanlan için yUk alacaktır. gelerek Rotterdam Hamburg Skandi
TİSZA vapuru 5 haziranda beldeni- navya limanlan için yük alarak hareket 

yor .. Tuna Umanlan için yUk alacaktır. edecektir. 
TlSZA vapuru 19 mayısta bckleni-

?'~r. ~yrut, Portsait ve tc;kcnderiye SERVİCE MARf2'1ME 
ıç.ın yuk alacaktır. 

SERViCE M.ARl'l'IME Roıanaln Kmnpanyası 
1901111Afu ALBA JULİA vapuru S/8 tarihin-
n n de gelerek Malta Manllya w Cenova li-

DUROSTOR vapuru 9 haziranda bekle- manJan içbı :rU1c n ,olcu aı.r.k laare
niyor. Köstence, Kalas n Tuna liman- ket eder. 
lan için yflk alacaktır. tltndüt barebt tlırllıler'71e nmun-
JOBNSTON VAR.UN ıJNEs LTD. lardalcl dejlplrllklerden dolQı -.ota 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- mesullyet b:bW etme&. Daha fazla taf

niyor. Burgas, Varna, Köstence. Sulina silAt için ddnd Kordon.da PKATELLI 
Ka1as ve İbrail Umanlan için yük ala- SPERCO vapur aoentasma mllracaat 

caktır. . edilmesi rica obmur. 
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- 'l'E"LEFON : ztM • zoos 

lunlardaki deği~ik.Uklerden acenta me- ------------
suliyet kabul etmez. Zee ve Şsı. Vapur acentalığına mUraca· 

Daha fazla tatSilAt için ATATÜRK at edilmesi rica olunur. 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der TELEFON : Z007/Z008 

ı• -·, 
SALONDA AT YAR!ŞLARI ı 

~ u 
Her Yerde 

Oynanır Bir 

aile eğlencesidi 
tzMIBDE llEB TVTONCCDEN AllAYINIZ .. FIATl (100) PAB.ADIL 
UMUM DEPOSU : tzMta tKtNct MUIÇllAR No. 8 - 10 MOSid&AT 

1 SER BAYİİ ırOsEY:tN BAHRt VE ŞEK.iP 1'İCA&ETJIANESL ·- ~ lzmir Vakıllarmüciürlüğünden: 
Muhammen B. 
Lira Cimi N. Mevkii Vald'ı 

72 DüWn 18/626 lhsaniye n-.iye camii 
72 c 52/2 Gedikli Batça meeddi 

100 EY 63/8 Karantina ........ s. H. 0.-. pt. 

72 DüWn 96/201 lkiçeımelik C. Aamab mescicl 
124 « 110/68 Hiaar önü Hisar camii 
40 • 112/25 Çanpı ç. • 

144 EY 115/2 Haftaıü eobk • 
140 DüWn 127/14 1 ci belediye c 
150 EY 151/3 Kefeli Toraman mescidi 
120 c 152/16 Kirpi 10bk c 
60 DüWn 132/ /84 Hisar meydw Hisar camii 

630 EY 196/320 1 ci kordon Benni alem 
18 ~ 293/23 Tepecik Altay S. c 
18 c 294/25 c c 

110 EY 298/13 Memil .-- y mi maDut 
84 l>l1&Wn 302/58 Halimaja PIJlll Ommtigüldim 

450 c 364/ 48 Anafutalu Şamh Saide 
170 EY 389/3 Berbawle EmetaDah t.bm 
100 DüWn 404 Hi1 hinua Mearl.k .... 
100 er 406 « c 
100 c 406 • • 
100 c 407 • c 
100 • 408 c c 
100 c 409 c c 
96 c 410 • • 
96 • 411 c c 
72 • 412 c c 

100 .. • 426 c • 
100 • 427 c • 
100 • 428 c • 
100 c 429 c c 
108 • 431 « • 
108 c 432 c c 
Yt::kanlll mfifredab yazıh ldrabk düWn ve eT1er teslim tarihinden 

itibaren 940 P~ kadar on ~ sin müddetle açlk arttırmaya konul
mumır. ihaleleri 25. S. 939 ~ günü saat onda Vakıflar idaresin
ife~ komisyonda yanılacakbr. Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. 
Talip olanlar o gün V akıllar idaresine miincaatlan. 

13, 17, 21 1599 (973) 

Bergama belediye riyasetinden: 
~gama f:!i!'ill yolu medhalincle kain ilimm namı ile manıf otel 

~00 lıra bedeli ıcan ıenevi ile 31. S. 941 tarihine kadar icara verilecek
~· Artırma açıktır. ihalesi 25 Mayıs 939 pe~ günü saat 14 de
dır ... Muv~kat teminab 45 liradır. Talip olanlann Bergama belediye 
tacnz •• lllÜncMtlan ilin ohmar. 



SAHiFE JO TDJ A.SllC za ı 
21 Mayıs PAZAR l!J! 

Ankarada Gençlik -hareket bayramı 
Statdyomda, Cümhurreisimiz İnönü'nün huzurları ile şereflendirdikleri 

gençlik ve idman bayramından Anadolu Ajansının Foto - Röportajı 
Tayyare postası ile gönderilmiştir 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
19 Mayıs, yurdun her tarafında bu sene 

çok muhteşem bir şekilde kutlanmııtır 
..................................................................................... 

,,,._ ..... .,._..:r. - ... : ..... ~"""" JJ~ .,!Jw-ıu•• ~woaııe ı .. aya=j mı.• 

lzmirpalas'ta dün 
koStümlü çocuk 

akşamki 
balosu 

Bir kaç haftadanberi haz.ı.rlanmakta 
bulunan Devrim ana okulunun kostüın
li.l ve konserli çocuk balosu diln akşam 
Izrnirpalasta verilmiştir. Balo Izmirin 
kadirşinas ve yardım sever halkının 

gösterdiği ilgi ve sempati ile baştan so
na kadar büyük bir neşe içinde yaşatıl
mıştır. Bilhassa çocukların gösterdiği 

tehalük ve alfıka bütün davetliler ara -
smda bi.iyük bir memnuniyet tevlid et
miştir. KUçük yavrularımızın baloda 
gösterdifi alaka ve i§tiriik, onların bu 
medeni eğlencelerde gösterdikleri ka -
biliyct bUtiln dnvctlilcri, anne ve baba
ları memnun etmiştir. Kostüm, dans, 
gürbüzlük milsabakalarında kazanan 
ve balo heyeti temsiliyesini teşkil 

eden güzide bayanlanmızın takdirlerine 
mazhar olan yavrularımız mül:afatlan -
dırılmışlardır. 

Çocuklara tahsis edilen saatlerde çcr 
cuklarunızın yaptıkları numaralardan 
en gilzcli umumi dans olmuştur. Dans 
sahasında yilzden fazla çiftin muvaffakı
yetle yaptıklan danslar büyük bir zevk
le temaşa edilmiştir. Tırtıllar piyesinden 
ayrılan Akgül bacı kısmı temsilinde ço- lonun heyeti umumiye.siyle muvaffakı
cukların gösterdikleri muvaffakıyet kay- yetle başarılmış olması tertip heyetini 
de şayandır. Balonun sonlarında oyna- teşkil eden ve kıymetli yardımlarını 

nan zeybek te bermutad ayrıca alkışlan- esirgemiyen bayanlarımızın müzaheret -
mıştır. Saat ona doğru sona eren çocuk }erine medyundur. Müessese kendisine 
balosunu mUteakip bUyUklerbı ejlence- gtistıfti).en bu teveceU.hten bütün dav~ 
~ .ı-..... •--...u.... 

dır. Halkımızın gittikçe yUkselen bu ne- yatı yaşıyan halkımız bu baloda da eyi 
zlh içtimalara daha ziyade inkişaf vere- saatler geçirmişler ve eğlenmiflerdl& 
cek salonlara ihtiyacımız olduğunu da MüPSSesenin direktörü tarafından ba • 
ayrıca kay de şayan görüyoruz. Gelecek loya teşrif eden davetlilere ve ba • 
yıllarda daha milteklmil topluluklara lo için yardımlarını esirgemiyenlnoe • 
doiru pülecejincle filphe yoktur. pkkUr etmiştir • , . 


