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Ôl çiil ii bir liıan 
Parti Gra6a.nda Har.iciye Vekilimiz tl4n miJlaim beyanatta 6alancla kall!"dı • 
PazaHeıi giiniJ B. M. Mecliaintle harici politi/ıamıs priiıilecelı Almanya ile möza· 

rnaldelil /aatipl• • alın"""'""· 
Hatipl.r, /tlll"ici,e •lrilimmo kere için kapıyı 
~ anaaıni,.,._ taoip .,. açık bıraktı 
ntİflerdir. 

PIU/llJ"tai .W toplıınacalı olan --tr-
Biyiilt Mill.ı M«:&iatl• harici Vaqova, 5 (Ö.R) - Polonya mebu
politilıamuı lttJJıınd• Aiiltiimet san 1necli.si buCUn t.opl•ndı.. Baric41e 
taralından ntiAi.a i-1tat oerile • kolonel Bek Alman muhtıruma 

Lfi cevap-oJarak aQn)erden beri bUyUk bir 
ffııır r • merakla beklenen nutkunu 86yledi. 

Anlçara 5 (A.A) - C.B. Partial B.M. Kolonel BeJı: ölçülü ve dip1omatça bir 
Meclbi grubu bugtln (5"5-939) saat. 17- limı Jmllanm14

1 
Polonyayı J'rama ile 

de reis vekili Huan Sakwm rels11iinde t~e baihyan rahıtaJardan mk mk 
toplandı, ~· 

Potemkin Ank.:f'adatı a ı 1 • Içtbnaın mevzuu haridye vekilimiz DJonel Bek tunları söylemlftir : 
- - -------- Anlara S (l'elelonla: Btlf lt'lll • Şükrü Saracoilunun harid siyaset hak- ı.A1muı '8J19ÖlYesi 1934 ten beri Po-

Yersiz ve 
Fuzuli 
Telkinler 

Aım.nya hariciye nezar"tinin fi
kirlerini netnden cDiplomatİ§e Ko
rapon denz> gazetesi lngilterenin 
Türkiyeyi c Sulh cephesi > içine al
mak için IUfettiii gayretlerden bah
..terek ıiyuetimizin ana lıatlan 
etrafında bir yazı netretmiftir. 

Alman gözüyle yapdmlf bir takım 
füzuli telkinleri ihtiva eden bu yazı, 
chı politibmmn .enelerden beri hiç 
abamadan ve büyük bir vüzuh 1 
içinde kendini gösteren vasfı üzerin
de bizi bir defa daha durmaja mec
bur etmiıtir. 

Genç Türkiye cümhuriyetinin dü
rüstlük ve haaaaaiyetle takip etmekte 
olduğu politikayı iyice anlamak iati
yenler siyasetimizin §İan olan fU 
cümleyi unutmasınlar: 

«içenle Ye ch§Uda 8uli.ıt 
Türkiye dünya ile olan hetaplatl

nı topyekun halle muvaffak olduk~ 
tan sonra büyük zaferinin muazzam 
neticelerini yıpratacak mahiyette bir 
aarbotluia kapılmamı§br. Uzağı tö
ren şeflerin çizdikleri realist PfOll'Mll 

lllaririmi..,,) - Parti .,,,6a, kında vereceği izahat idi. - SONU 1 iNCi SAJdırmg -
Bliyiilı Millel Meclüinin bawSnlıii ilk söz alan B. Şilbil Saracoilu ha -
igtimaıntlan _,,,." leoleol&le ola- rid mesailin heyeti umumiyelli Uzerin -
ralr to,,,.,.,,.lflır. Hariftye ,,.Jıili de beyanatta bulundu. Aynı mevzua 
B. Saraeoflıı Grapta harici politi- dair muhtelif hatiplerin miltaleAlan diıı
ltamaın _,. oaiyeti lttılılantla lendi. Ve hükUmete tevcih fdilen sual-
Ualıat Hl'lftİf, 6a isaluıttan •11ra - SONU ' 'ONc'O SAHiFEDE -

D Ha. nazırı 
Belgraddaki görüımelerin~ dün baıladı 

Şereflerin~ ziyafetler verildi 

Akşam Bükreşe hareket etti 

Bugü 
4 üncü sahifede 

Şarkın en büyük 
MASALI 

Şebrazad 
üzerinde vatam yeni battan iımr 've .1111 .... JNll-
in§a itine koyulmu9tur. Ymdmitu- . . . - • - ...... al•I• 
ımn eeri inkiphnı, kuvvet ve kudret Gclnlco H tını. ~1/"r ... .,_ ....... .... 
bynaklanmızın kiymetlenöm1meai- ~d, S (Ö.B) - ._,, hariciye kiye aeftri, Polonya elçisi tarafmdiıııa il- .._ ........ a#mdf 
ni refah seviyesinin yükeelmeaini nazın bay Ga'-ko ...... llleden fN• tikbü olunmuttur. ........ .... en 
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ııııııuııınnuıııınH11mam11D11111am.._auııwıın,111111-• 

Müthis bir taarruz 
.) 

Japonlann 36 bombardıman tıtyyaresi 
Şukinge atet ve ölü.ı11 saçtılar ... 

Binlerce ölü ve yaralı vardır 

nGfuaumuzun bir rekor teşkil ed~ ~~ ıı=. a;::: :;!•~ ~ ~ =..: S: ...,., cdrf....,J "8 ,..._, 
teayüdiinii, hüliaa busrünldi bnyG]ı ~ BeJcrad prmda da delıek nmr. B. ....,..... &lllr' H ...,, ............... ,,.,..,, wr .,_. 
ve terefli Türkiyeyi millete aulh n buldye nazm B. llarkovlç hapa oWa- ,...aq, mUzakereJer ~ ...._ .._ B m • ı.o-. ı (o.R) _ fJln-Kliil"m ~ • J..- ............._ ...,, ... iki a. 
emniyet havan içinde ~~a im- 1u hüde barlelye nnareti erMm, 'J"llıl.. - SONU ' 'ONCO UillıDS - agti? 4 11nca1 ıalaif e• dlriJlrar: 1o vıw. ..... 1a1eum ftı 'incir. Ba 

kAnlannı hazırlayan oeflenmıze bo~- UIHlllUUIHIHlllDH•uann1111 ..... 1u11111n11--I mızde mat/ai..a 'Ot qhk Mr lillnı.ttim _. ÇID .w.kl ... 11 ildnel aa .... ,p.a 
luyuz. - • awt • ., .... ,..,....... ... Dll ............. mltbltllr.1Jeb1N8 '* 
~~~2:~= lngiltere ve Fransa ııar:=:.•=• ı .......... -, __ ......,.. -wm•wc&sumara-

Fnhakib fU 1 S - 20 eene içinde 
Türki~ beynelmilel ahenk bakımın
dan dünyava kıymetli örnekler 
vermiıtir. istiklal savaşı rinlerine 
kadar can düsmanımız sayılan mem
leketlerle münesebetlerimizi norma
lize etmelcle kalmAmıııı. Jt,.rcf .. !tlik de
recesini bnlan sıkt dostluklar kur
mustur. Böylece diinvava ispat et
miıııtir kj lcarı'1h1dı hüsnii nivetl~rle 
en r•tin ınl'!•haleleri aııımak kab;1diT·. 

Biz tariht ~niyetleri ve ıniTietler 
ara11ndl'ki hııvatt menfaat örrilerini 
kevifl,.rine vöre ta~re CAlıMnlann 
ne kadar f~i bir surett .. alds"lcMda
nnı tecrübeJ,.rimi7.le bil'"~· Şefleri
miz hu tecrübelerden dahiyane bir 
.ekilde istifad_. ederek yanıcı pnliti
bınmn tf!mel~l'.ini atını•lanhr. Sev-

- !ONU t fNCt ~A 'YFADA -

YanQni•tanı mihverin elıonomilı niJlıımn
dan /ıartarmafa karor oermi,lerdir 

Atinada miibim müzakereler ••• 
Atina 5 (ö.R) - lngiltere • Ynmnletan uumda ticarl &örilfmeler bqla

ml§tır. Bu göril§Inelere büytlk ehemmiyet veriliyor. Inglltere Yunanistana 
bilyük bir istikrazda bulunacaktır. Yunaniltll1un tütün ihracatına gösterileı
cek kolaylıklarla totaliter devletlerJD aUfusundan tamamen kurtarılması için 
bir Ingiliz - Fransız ekonomik~ bmh9ediliyor. hıgiliz heyetlnba 
reisi Bulgaristaıii Yunanlstana pD8ftıİ'mak için tepbbUalerde 'bulnnaraiJ 
zannedilmektedir. Ma•mafth Yunanistan toprak biltilnlill\lnden taviatta 
bulunacak delildh-. lComfusU Amfrnt surette keııdisiyle tepiki nıealye am.. 
de lae Bulgaristaa SeJOnik veya Kavalaclan bir ekonomik mahıec verm• 
Amadedir. 

Atina 5 (A.A) - SeJAWyettar inehafil ~ Y ....... bir w
hede teklif ettiilne dm bir Alman menbamcWı wri1m w.M WrlmWı 
bir iQna malOinath oJDıaaıtmı m ~. 
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ŞEHiR HABERlERi 
Vilayetin 

Yazan: Hüseyin Avni Ozan J 
(Aruz vezninin samiida daha hot birlPerçemden cörünmez - Yüz efendim 100 bin lir~ iki gruba ayrılan at et-

ıeoir bırakmaa ve heceye 11iobet kabul yüz kredinin teciline 

1 

ve hece ölçüleri 
nde bir tedkik ikinci lisenin atletizm bayramı 

6 Mavıs cumartesi 9D 
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ŞEVKET BILCll( 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAlllFEDB -eıoıez derecede bir lbenk vücuda ıı:etir· Yer -.mı .-i-Aflk öperde imkiJI görülmedi ı b • k 1 
meoi itibarile, bu veznin Mdeliye doğru Niçin vermiyonun - Yüz efendim yüz Maliye vekaletinden vilayete gelen er ugun arşı aşıyor 
yürümekte olan fimdiki U...oda istimali On bir heceli mıaralardan te,ekkül b' da, 3279 sa ılı kanunun verdiği gi ve saygımıza liyı.k olanlara ...ıal-

LL l 1 d - d ---~1 . d b h' bi - .. _ b''I" ır yazı y mi-tle elimızı' • uza~-L~...., .,._._. rnuva""' 0 up o ma aıı:ına air, .....,, en· e en u manzume ıç r taranan o un· salihi ete istiruıden hususi idare1erin ' - L111iUW1,- ı:.-. 
_, _ _, ( 1 ) · il b' kt L_,_. 1 b .. · •- · ed'I · y . . . . . ti da dü§tllaillıkları be-•in bir dalaleti oa.. ........,en yar aıı:an ım.zaa e ır ""' "P ".'"ı<amn a tı, eı uzenoe -n.zun.. ı mıı· nakit vaziyetini tanzim için İş Bankası !kinci erkek lisesının hazırladığı atle- grup IAcıverttir. Kuvve er arasın ak dik .:-d .. k B 'tü 
al ve ıı:azetemizde neıretmiştik. Kıy· tır. Muvaffak olmıyanlara bır numune: nezdinde açtırılan kredilerin 939 gaye- tizın ve spor bayramı bugün saat 14.30 kat'l bir tevazün mevcut olınamakla be- l..r yed d vetlgoİ u h iı 1 n 111111'• 

metli şAirlerimizden bay Hüseyin Avni Şu kayıkçı - Kötü yerde - yakalan- . k d k tılm . ttigı·· bildi da Alsancak stadında yapılacaktır .. L!- raber, zevkli bir rekabetin yerleşmesi mıız ab ods ara mu at o uıumu-
b k b .L:f k sıne a ar apa ası ıcap e - . zun sırn u ur. 

Ozan u me tu a cevap te.,.i etme f1llf - bora_Y•· rilmiştir. İzmir vilayeti husust idaresi senin en mükemmel sporcu elemanları- mümkün olınuştıır. Balkan Sa dabid --Ltlan bu 
üzere bir yazı ııöndermittir. Bu yazıyı 0

0
, ıu ._ .- önlerinde - epey lehine t. Bankası nezdinde açtırılan nı kadrosunda bulunduran ikinci erkek Müsabakalara pazar günü saat 14.30 I veka a d .....,_ 

• d d __ _,. ) -•...:... ~-L--' '1 yapıcı po iti nın eaeri ir. aıagı a aynen erccaıyoruz. v_,-,; - _.,.,.... yuz" b'ın l'ıralık kredinin' •--'liı1e ı'mk._ b .. d d b 1 ak t 17 b g" kadar ~ mı lisesi. kısa ir zaman ıçın e genç grup- a aş anac ve saa uçu a 
Malllındur ki vezin meselesi edebiyat· Burada kelime aslından bir edatın ay- görülememis \'<' bunun da tediyesi bil- !ar arasından müsteit atlet ve sporcula· devam edecektir. Yapılacak müsabaka- ilk defa olarak Atatürkün kafa-

ıa tekil meselesidir. Efllil ve tefail z.arf- rılmasiyle hasıl olan zevksizlik derhal dirilmiı;tir. rı ayırmış, kendilerini muntazam suret- !ar arasında silrat ve mukavemet koşu- sında bir güneı aydınlığı içinde do-
larına heceleri intibak ettirrneği nazım ıı:öze çarpıyor. Aruz vezninde bu kaide -*- le çal.ı.5tırmıs ve katagorilerini tayin et- laı·ı, manialı koşu, bayrak yarışları, at- ğan Balkan paktı, tehditlerden yılmı-
...natının tekim" ü bir netöce.i olaralı:. mecvut değildir. Efail ve tefail kalıplann· 

00 
.. ll malar ve atlamalar vardır. Müsabakalar yan mevcudiyetini bizzat müdafaa-

görmek ve hece. ·in münavebe usullerin· daki intizam ile maktalanndaki intizam- tay Ya f e '~el Lisenin atletizm bayramında, sonunda derece alacak atl~tlere mUkA· ya muktedir olan bir Balkan Birliği 
deki bu doğruluğu mimari fendeki hen· sızlığı göstermek istiyorum. Heceler üze- genç gruplar arasında rekabeti temin fatlan tevzi edilecektir. kurmağı İstihdaf ediyordu. Bu mev-

deei tenuüp zaruretleri ıı:ibi mioallerle rine bir mioal. Mithat Cemalin vatan his· p OS ta S) g e 1 ffi ed i maksadiyle sporcular iki gruba ayrıl- Birinci lisenin atletizm bayramı da iki zu üzerinde takip ettiğimiz politika-
kartdattırmak acaba yanllfDll olur~. !eri namındaki eoerlerinin birinci mınaı: 1 d B' ık . 'ki . , _'ta sonra yapılacaktır. nın koruyucu mahiyeti bütün dostla· 

ölçüde kemiyyeı ifade eden gramlar Diit Tiirlı:çe MutııYaurt Mef Orta Anadolu ve elraiı tamamen bu- mış ar ır. ırinci grup aç • maı, 1 ncı """ rımız tarafından layıkile anlaşılmıt 
terazi üzerinde muayyen m.betler daire· Mez • • U !utlu ve hava yağışlı olduğundan dün olsaydı bugün kimse Balkanları no 

sinde tedavül eder. ölçü ve hendesi te- Ye • Küçük Lü Ankaradan İstanbul, İmıir ve Adanaya H Ik • L• ı d tehdide, ne de tazyike cesaret ede-
nuühe istinat etmiyen her tartı ve me...· Re • • Me yolcu tayyareleri hareket edememişler- a e Vl ıse er e mezdi Garip bir takım elfuıtiki for-
ha tahmin dairesinden dlf&nya çıkamaz. Zi Acemce Mutav ... ıt Fa dir. Dün sabah İzmirden, İstanbuldan müller .•cad ederek Balkan devlet-

T eoadüfün ıı:üzel tecellileri vanada Ra • • l ve Adanadan kalkan tayyareler Ankara -f.:t- -f.:t- lerini birer nüfuz mıntakası haline 
çolı:. vakit itini talie bnakanlar kötü neti· o Y-üri<çe Küçük Lü hava istasyonuna vasıl olmuşlardır. Çiçek sergisi Olgunluk sınavları koymağa çalışanların ihtirasları daha 

celerle lı:.arJıl~ırlar. Bi • • Me -*- - 1 _Mezun olduktan liselerden gayri doğmadan sönecekti. Balb.n millet-
Bir mühendis mesaha terid.i kullan· Zim • Mutan111l Fa Köy muhtar seçimleri Bugün saat 14 te liselerde olgunluk sınavlarına girmek için !erinin iktısadi ve siyasi ııerbestilerini 

madan ,.aptırdıiı binanın ıı:irinti ve Ç>- Bay » • 1 Dahiliye vektılctinden viliiyete gelen açılıyor.. müracaat edecelı:. olan lise mezunları, an• öldürmek istiven taaaddiler hiç bir 
luntılarmda. kapı ve pençerelerinde kat'! Ra • Küçük Lü bir yazıda, ihtiyar heyeti ve muhtar se- Halkevlmizin mayısm ilk haftasında cak Vekillikten izin aldıkları takdirde zaınan vücud bulmıyawtı. 
bir tenuüp ve mütabakat bedii intizam Ci » • Fa çimlerinin her yılın şubat ayında bitiril- bir çiçek sergisi açacağını haber vermiş- bu am.avlara. kabul edileceklerdir. Bu gi... Ballcanlar bir au1h ülkesi olarak 
ve urafet anyamaz. Mwıiki ritimleri de MU • Muta-..-t U mesinin esas olduğu, bundan maada ay- tik. Halkevi müze ve sergi şubesinden baerin olgunluk ımuıvı için lizımıı:elen Yaf8111ak ve inkifaf etmek için bir-
böyledir. O. • • Uian !arda muhtar seçimi yapılmasının ka- ayrılan bir mütahassıs heyet bu sergiyi müaaadeyi almalı:. üzere bir iatida ila Ve· lqmeğe muhtaç idiler. Bu ihtivaç 

Arabm faale maddesi tua.nulatından Heceleri kalıplara tamarniyle intibak rışıkl.ığı ve muamele aykırılığını mucip kurabilmek için aylardan beri çalışmak- ki1liğimize müracaat eımeleri ve U..,yi huviin dünden daha şiddetlidir. Zira 
vicu.da ıı:dmif olan aruz ölçüsü, hangi etmif ola11 bu miaalde musiki ahengi olacağı bildiril~ir. ta idi.. bitirme diplomalannın udlarile altı fo .. Balkanlann yanıbaşında büvülı: fırtı-
milletin malı oluna oı.u.., biz bununla mevcutblr. Gerçi bu rnil<llde (zira) farisi -*- Şehrimizdeki çiçek meraklılaruun, tografı göndermeleri lhımdır. Doğrudan nanın ilk isareti olan tim4ekler çakı-
m_..} olmıyalım. Yal.ruz bu ölçü ne için talil editmclan hqlı:.a ecnebt kelime yok- Go·· çm en le r ı" n bahçe sahiplerinin ve çiçekçiliği meslek d<>iruYa okul idarelerine müracaat eda· yor. Bu hakikati görmemeğe imkan 
muailı:.i alıenıı:i temin ediyor da hece Yez· aa da manzumelerde her vakit mı ralar ve geçim vasıtası edinmi.ş yurddaşların ceklerin evrala da olı:.ul idaresince ta· yoktur. 

ni 0 kadar etmiyor ve aruz ölçüs& bizim böyle düzıı:ün gidemezlmalı:. Bizim için .b~·öl; T erf ihi işi )'etiştirdiği nadide mevsim çiçeklerini marnlandıktan sonra Vekilliğe gönderile· Türkivenin kendi emniyetile ala· 
ıimdilci edebiyatmuzda lı:.ullanılabilir mi? çÜye yakm ölçü bu zaruretı ası dlkilm.iş veyahut kesilmiş olarak bu ser· cektir. kadar olan politikaya gel;nce o vo· 
kallanılamaz mı? o!lınca aruzun takıilerini ııözönüne geti· Henüz toprak verilmi• gide göreceğiz.. 2 _ Lioe sınav talimatname.inin 68 !undan şaşmamıstır. Dostlukla-

Bu suallere cevap verelim. rerek 0 yolda bir ıalahat yapmak belki yenlere ev kirası Haber aldığırruza göre, Halkeviınizin inci madde.ine ıı:öre dört defa sınava gir- rımıza dün ne kadar sadık ve bağlı 
Malllındur ki efail ve tefail zarfları mümkün olur. verilecek bu iyi teşebbüsünü layık olduğu ehem- dikleri halde muvaffalı:. olmadıkları iç.in irlisek buo-ün de o kadar bağlı ve sa-

küçük ve orta hecelerle i~lenmiye mah· Aruz veznindeki taktiler: Göçmenlerin iskfuı işleri hakkında ın.iyetle karşılıyan belediye reisimiz 69 uncu maddeye göre iki defa dahası· dıkız. Milli ve hayati menfoatleri-
ıus kalıplardır. Bu kalıplara tevzi edile- Mefulü mefa - ilü mefa - ilü faulüm Sıhhat ve içtimai muavenet vekfiletin· KültUrpark eserlerinin en nadide ve de- nava alınan ve olgunluk diploması aJ. mizi alakadar eden ,.,,.,..,.Jelerde biri· 
cek bu nevi hecelerin hafiflikleriyle a.iiır· DiDmez yett>Iİ - ra o bi:ııim - bay- den mühim bir emir gelmiştir.. Bunda ğerli çiçekleriyle bu sergiye iştirak ey- mıya muvaffak olarruyanlarm lise bitir· cik hakim Türk millf'tidir. 
lılı:.larma. durgunluklariyle oynaklıklarına raim>ızds. henüz iskan muamelelerinin ikmal edil- !emeği yerinde hulm~tur. Kültürpar· me diplomalanna, Vekillikçe durumlarını Haricin hususi maksadlarla yaotı
diklcat etmek lazımdır. Bu veznin birinci ma.ktaındaki zira memesi ve bilhassa mutlalı: surette ve- kın çiçek mağ••a•ı da hazırladığı buket ~österir bir damga basılacaktır. İlgililere <!ı t,.lkjpl.-re knJ,.klarımız ,:ı,.;ma ka-

FA 1 LA Tün ıelı:liyle yürüyen bir na· edatı ikiye bölürunüştür. l~te ( 1) böyle rilmesi iktiza eden çift hayvanatı ve ve demetleri teşhlr eyliyecektir. tebliğini ve buna göre iş yapılmamu di· 'lahdır. Zira Türkiye istiklil.line kıs-
zanm FA ·.-e yahut 1 kalıbma LA veya kalıplar ,.aparak heceyi bölmelı:sizin bu al5.tının verilmemesi sebebiyle henüz Burnava ziraat mektebi de sergiye va- lerun. kanç olduğu kadar kararlarını ver-
Tnn heceleri ııiremez. Çünkü birinci aı· harflere liayanak hem aruz veznine ,..k· hayatlarını kazanamıyan göçınenleria ev ol tnikYMta iştirak ~temelde kalmıya- Ma.if Veldli mek hususundaki serbcstisine de 
radaki heceler küçillı:tiir. llı:inı:i saadalı:.>- l&fllllt, hem de tt!lı:.nilı:. uoullerle mU1iki kiralarını veremiyecek:leri hakkında ba- rak serginin tertip ve tanzimi işlerinde Hasan Ali Yücel 1<ıskanctır. Bizi savanlar ve seven-
ler ortadır. Bir mütevauıt hece zarfına ahengini temin eden manzumeler yapmış zı yerlerden vaki şikayetler üzerine me- de Halkevimize büyük yardımlarda bu· -*- ler müsterih olsunlar, Türkiveden 
ilı:.i lı:ü.;ük lı.ece konabiline de lı:.üçük hece oluruz. Burada yaptığım kaba taslak bir selenin tetkik ve şu neticeye varıldığı lunmuştur. -.,..Ü yanlı~ bir hareket, vanlıs bir karıu 
ka!ıplanna acem ve arapça kelimelerle miaati göstereceğim. bildirilmiştir. Şehrimizde - değil hatta yurdumuz- FIUll'ın -·-- r ue sudur etmiyecektir. Beynelmilel mü-
yapılan imaleler mü•tesna olmalc Jartiy· DAVULCU . 1 __ İslr1n kanununun 17 inci madde- da - ilk defa olarak kurulan Halkevl çi- afişleri hazuolandı nasebetlerimizi alaT.-.--lar eden islerde 
le konacak her lı.anci bir küçük hece mu· Tokmak ---•- - yoktur menendım . .b. t1alı: il çek sergisi bugün saat on dörtte mera- Fuarın afiş ve broşürleri hazırlanmış parolamızın dürüstlük ve sarnim;yet-

·-~ sı mucı ınce mu surette ev ,,.er - ille. b lik edilmek üz 
siki ahengini ihlal eder. işte musikiyi te· Yallah efendim - Billah efendim m lı:l mükellef bulunulmamasına göre timle açılacak ve sergiyi bütün yurd- ve · parti roşür ta· · ere ten ibaret olduğu unutulmamalıdır. 
min eden bu kaide şartlandır. ölçer biçerde - aöz söylerim ben .~ derhal 1 rinin göste daşlar serbest olarak gezebilecektir. Saf Avrupanın muhtelif merkezlerine gön- Türkiye kendi hayati menfaatle-

Hece vezni ise böyle heaaplı ve ince Gel sende benci ... - p;.ıa. öiren g~ . U::.,.dır ev yere • taze çiçeklere inhisar eden bu sergi ya- derilmiştir. Bu seneki afişler gayet ca- rile münasebettar olan y<'rlerde em-
ölçülerle, kalıplarla yürüyen, teknik Güç İf değildir - nw.nanz evham r :~ Bu sureUe ev yeri gösterilenler- rmlı:i pazar •kşıumna lı:adar yalnız ilci ziptir. İstanbulurı tanınmış ressamlann· niyet havasının tehdit edilmemesini 
usullere Utiııat eden bir Tezin değildir. Küm bamba lı:iiın bam- Kiim bam ba den toprağını ve tohumlarını alan ve gün devam edecek ve gece yansı kapa- dan birine yaptınlmıştır. İster. Bu da aulha büyük değer ver-
Binaenaleyh bunu söylemekle bir ıı:ünah küm bam nacaktır Fuar ııahasında her türlü hazırlıklar di;,imizin delilidir. 

1 • d ·a· B ah '--' 1 .•. b' k beraberinde çift hayvanatını ve alatını .. · -·ıA-" . her . t h 1 ..... ~ Reis Dr Behçet ... it erruş eg ım. u enuız ıgı ır ço Bu mısralar aruzun iki müstelilün mu· etirenlerle yirıe toprağını ve tohum- Bugım ya.,._ olan merasıme ve ınşaa - &•nmı,_, • 
miaallerle tesbit edebilirim. Meseli: Ana· kabilidir. Ve tamamen ölçülerinde oldu· f uklarmı alan ve hükümet tarafından kes davetli olduğundm hiç lı:imseye da- Uz fuar hıpa~ bu .oene umanmdan. 
sız, Babasızım - Bahtaızırn Ah bahtsrnm ğu gibi duraklara aynl~tır. Buradaki ift ha ali verilenlerin t f. vetiye gönderilmemiffjr. evvel ilmıall için. ~dar teşlı:illtma 
_._ biriııııci yedi lıeceoi on bet'-'· mmiki aJı.enci. inptta samla tenafürii hu· çik di~tıl~~--'-~ Bun! eti Yuniumuzda ,.,..ı bir çığır açan Hal- yem direktifler vernıqtir. 

ikinci ecli lıecai d bet faz! • 1 '---'ulı: r e esı azuuwr. ara sure ke bu hbOsllııil takdir _.._ 
t':"" • hnfty etelidll e . . ...,. e sala cetirmi;yecek kadar hafif bir ...,.. • kat'iyyede ev kirası verilmlyecektir. --'~~~" ,.,..ı tefe --'da -ı... 
ymm en t etmifbr. la kalıplarına cirrnit olan birinci Ye ~çiiıı· 3 _ Henüz topraklarını, tohumlukla- eue.c~ bu ~bbllslln >'~:' ya,...... 

Ve eonra ilı:.i yedililı: bu mm-alann bi- CÜ mm-alarm (tan) ve (de) hecelerinden rını almamıs olanlarla kendi beraberle- cak çıçelı: bayramlarmm bir başlangıcı 
riinciWnde ilı:.i, il:inciainde dört aakin bu· pyri nmralar hecelerinin muntazam mü· rinde çift ~anatı ve a!Atını getirme- olmasını temenni eyleriz. 
t-ayor. Taba böyle pyri muntazam 11nebelerindea ileri ıı:elmittir. Sondaki be hük afında dahi -*-mekle bera r .. ümet tar n 
hecelerle yapılan hea)>llZ mura tetkilitı (küm) ve (bam) zarplan mutavuoıı Ye B ... _..._._1--s- .. ~a.a.-çift hayvanatı ve alıltı verilmemiş olan· _ _._...,. 'l<r ... •ıınnu& 
bedii zevlı:.i boz:ar. Ve sonra ilı:inc.i mura (ba) wOeri de küçük bece blıpları • ._ •-- a .. ı-a 

, ,_ !ara ev kirası verilmesi zaruridir.. Bu ... .,. •-.11-- ...-.-• 
hecelerinin hneket ve selı:.enatca, ağırı.ıo; makamında lı:ullamlmqtır. Bunu itiraf et-

i verilecektir. tallsJsall 
ve lıalillilı:çe birinci rrusraa intibak ede- mek mecburiyeıiDdeyim lı:i dilimiz gittik· ı il İzmir viliyeti jçindeki belediyelerin 

SELÇUK 
Noltlye a ld • ..,.Ji 
Selçuk nahiyesi. müdür vek1letixıa 

Selçuk ilk olı::ul muallimi Fahrlııln tııyl.
ni Dahiliye vekaletince tensip edilın.iş
tir .. 

ruem.C9İ de muailı:i zevkini biisbütün ihlal çe T'ürlı:.cdeşiyor, ııadelqiyor. Bu itibarla FAYDALI YAGMURLAR 
eder. arap ve acem harflerindelı:i alistikıyet Garbi Anadolunun muhtelif yerlerine 939 yılı bütçelerinde Sıhhat ve bayır lf- Topaltı okulu öğretmenliğine F.dirne 

Davul tok mağmıo bile her VurufUnda Türkçede bulunmadığı için bu nazım üç günden beri fasıla ile faydalı yağ- !erine tahsis ettikleri kısımlar peycler- kız öğretmen okulu bu yıl rnezun1arın
pey Sıhhat vekAletince taııdilı: edilmek- dan Me!Ahat Niflier tayin edilmiş ve tabir -.üp, bir ahenk ..-ardır her i.lı:.i ve· fddi bir parça mütlı:ül olacaktır. Anado· murlar düşüyor. Dün Cumaovasına faz-

Türkiye istiklal ve mevcudiyetini 
kendi kuvvetlerile mütl,.faaya muk
tedir bir yüce varlı!.:tır. Bu bakımdan 
istikbale huzuru kalp ic;inde bakmak
tadır. Bir gün şayed bu itirnadımızl 
sarsmak hevesine lcantlanlıu bulu
nursa Kahraman Mehmetçiklerin 
süngülerini yine en harıb.lı zafer
lerle silıleyeceklerinden emin ol
sunlar ... 

Milli POiitikamızın değişmez vasfı 
iste budur: 
· Evvela kendi emniyetimiz ... Son

ra rlünya icin sulh ... 
Dostluklarııtııza sadakat ... 
Saygıya saygı ile mukabele ... 

z:illd.e.,... anamn hecelerdir. Ve kelime- lu lı:.elimeai anız blıplanna ginniyormuı la rnikdarda, Değirmendere ve Torbah tedir. Seydiköy belediyesinin Sıhhat ve yin emri vekAletten gehnl§tir. 
hayır işleri tahsisatı vekA!etçe tasdik -*- r ___ '-'- - ı -!erdir. E...-..dce bizim arapça ve acemce· bunun bir cenç mektepli oöyledi Bir kaç havalisine bereketli yağmurlar yağmış, edilmiştir. Alman gazeteaının ""'""'......, 

den yaptıimuz terlı:iplere pek miloait vezin üzerinde 1"criiheler yaptım. Muvaf· İmılrde de serpinti olmuştıır. DO(;ANSPOR - A rsş hakkındaki endişelerine gelince bun· 
olan ha ince beMplı ..-ezin, bıqıüıılı:ü Türk fak olamadım aacalc failatün kalıbına -*- -*- İle lıaPfılGfl]H>r lan tamamen yer"iz bulmakt,.vız, 
dilinin hünyevi teılı:.ilitına, telı:ellömi ...., anadoludan tekliyle giriyor. Çünlı:ü bu KARASİNEKLERLE BA.ŞrURAJC Yarın Mili! küme ınaçlarından Do- Canakkalenin belc.çibri onun Türk 
ıaaavvuti ahenk zaruretlerine mUYafık malı:.tam üçüncü hece kalıbı orta hece ka· MVCADBLE 'l'a.halılnılı fefffği ğanspor - Ateş karşılaşması Alsancak aünQ'iilerinden yapılmış anahtarlıuı· 
düter mi. diiprıez mi) Bunu ıı:öz:önÜDe b..ıiiııe müsaittir. Halbuki anadolu keli· Beledi , son günlerde şehrin bazı Münhal h~_l_=an B~ şubesi ta- stadında yapıla~r. . . . . . nı hic bir zaman eli ,cinde~ bırakmı: 
ıı:etireceiiz:. Ancalı:. ortada mevcut bir ha· mesinin üçüncü (do) hecesi ise küçük akalye d '·-- . k1 hakkuk şelligıne, 35 lira maaşla İstan· Bu maç, İzmir şampıyonu ile ıkincisı- vacaklardır. En co,;!tun ihtıraa aelletı 

rrunt arın a artan AöCn sıne ere bul le besi •-L-'-Luk milll ._,, __ _,_,_. 1 ini ta . ed il l ba • lı:ikaı vardır. Bu ölçü müteki.mil bir öl· lıecedir. Bundan bqka oılclftmlıyorı.ız, k ciddi ücade1 ~ Kar . muame §U • ............... memur- nin .. u'"""""-' yer er yın e- Canakkale önünde zi ete • egrne-
çüdür. Biz Türkler uzuıı müddet bu öl- deiiftiriliyonrz, alıştuılıyonız. çalıştınlı· arklşı . h m kilde .a h .'. tad:;· larından Ziya Sıradağ naklen tayin edil- cektlr. Yani galip gelen tak.un, galip bir ğe ve dağılmai>-a mahkumdurlar ... 

• . ne erın er şe e ım ası ıçın e ır . . ih . 11 ·nı ....,,_ d' · · 1 aktır İ" ""İH çüyü kullandık. Buıı-U.. milli vezin dedi· yoruz, ıı:ibi hecderde iltizam edecegimız tındı" 'b' . k h lı . !er rruştlr. · tima e mı .. ume ye ıncısı o ac . etEVJlF.'I' .ıı.ıv a gı gı ı sıne azır yan pıs yer - a;p . • 
ğimiz hece vezninin de merhalesi. ber duraklar makt•Ju,. ıı:irerniyecektir. Bun· de temizlik yapılması için icap eden led- All --
halde aruzun iptidai haddi olacaktır. !ar hece vezniyle tam birer yedilik teşkil birlel" alınını tır. r 'f' Mli.PSSif ili .. "lidfse 

Madem ki varacağımız netice budur, eder ve kullanılır. Yapacağımız ölçülerle Diğer taraftan evlere mazot teniine ELHA MRA SiNEMASIN DA Adfh.ıP~e lntilıaf 
ne İçin bize munia olan bu ölçii:rü hıra· mıuiki llıengini temin için bunlara vedi. 

de baslarunıştır. ..tmlstlr kalım dernek istiyorwn. etmemiz lizmı gelecektir. Anettiğim ,.. •• 
d d • -- B U G .tir N Du"n müessif bir Mdise adliyeye ak-Bir parça müşkül peııent olalun. Her muaddel aruz şekli doğru an ogruya U 

okuyup yazanı tô.ir yapacak değil~ Za- ufak tefek hatalarla ka!ıul edilıniyerek VUCiyetfn sağlı'lı qleri Her ikisi de Fnnmea Söa1ü fevkalade nefis ve gii<ıel setmiı;tir. 
ten tiirlik meksüp olmalı:.tan ziyade mev· tedrice riayetle vezinde telı:.aırıülü iltizam Vi.IAyet hıfzıssıhha meclisi, 10 mayıs İKİ BVYVK FİLİJıf BİRDEN Muhitimizde lanınmı~ bir zatın refi-
haptur. Hem görüyoruz lı:i hecede muvaf- etmek İlteraek hiç olınazsa yapacağımız tarihinde Sıhhat ve içtirual muavenet kası olan bayan •M .. evvelki gece ya-

fak olanlar aleleber aruz baenlerdir. H ... manzum mısralan mümlı:.ün olduğu kadar mUdürlüğüııde toplanarak nisan ayı sağ- 1 - Radyo Mu ha rebesı· rısından bir buçuk saat sonra karakola 
( H 1 ı b · lık işlerini görıden -rı .... cektir müracaatle Pd ,z, nin eve dönmediğl-ce ölçüsünün urufu heca) - teniatın• muadili hece ere mönave eye rıayet b-~-- · ...,.. 

daki intizamıızlığa mulı:abil çok takdire ede<ek niobi bir mu.iki ahengi tezahür Nisan ayında İzmir villlyetinin Sıhht nl, geeenin bu saatinde genç bir kızın 
layilı: mümtaz bir husuıiyeti vardır. Bu ettirelim.. Hiç bir şey y .. pmasak bile aru· durumu gayet müsaitti. Bulaşıcı hasta· Beş rolde : SİMONE siMON evinde bulunduğunu bil~. 
mükemmeliyet aruz ölçülerinde mevcut zu bilmeliyiz. Cünlı:.ü bu usulleri bilmek lık nisbeti, en medeni memleketlerde bi- 2 - Deniz Zabit Namzetleri Filhakika zabıta, ihbar edilen zatı, 
değildir. Hece vezninin duraklan (ceva· nazımda muvaffakıyetin sırnru anlamak le tesadüf edilemiyecek kadar cüz'i bir haber verilen evde perisan halde bulnmş 
hiri madde) ile (levahikı) (bölmez) demektir. Hüseyin AYllİ O..n rakkam ifade ediyordu.. • • ve karakola davet etmiştir. 

* 
~ rolde : ROBERT YOUNG - LAONEL BARRYMORE JAMES Stevart Hadisenin dün adliyeye aksetmesiyle 

aruzun taktilerinde bu tekamül yoktur. - -
Oillat boyruluna görülür, hece veznin· (1) Her 1ımt,:i bir fikir ve miitaliaya lrınaJı • Zongaldalı hattı PARAMOUNT JOURNALDA: ARNAVUTLUÖUN İŞGALİ V. S. bay ,z, ile genç kızın muhakemeleri 
de durgulara itina etmiyenler nazımda laiirmet ecleliaı bu, benim. bir fiaiaıclir. hınak: - Zonguldak hattı üzerindeki •••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •••••••••ı hafi olarak yapılmıştır. Genç kızın nU-
mUYaffak olamamışlardır. Muvaffak Katiyet ifade -. yanı., diitüamiit Bol kuş istasyonunWl 1 mayıs 939 tarı- SEANSLAR : ZABİT NAMZETLERİ: 3 ve 7 de.. RADYO: 5 ve 9 DA.. fus tezkeresinde kız olduğu mukayyet 
eserlerden altı ~i bir kOflll& lı:.aydede-lolabilirim. IWlô ele iMtatlar filuDi ha· binden itibaren her tiirl i ~şya nakliya· Cumarte.i ve pazar 11 de ZAB1T NAMZETLERİ İLE BAŞLAR.. iken seyyibe bulunduğu doktor raporu 
lim: talı bulabilirler. Beni tenvir etsinler. tına açıldığı muhaberat ve mlinakal~t ile a.ıı1ıı;ılınıştır. Kı7. bakire olduğunu 1'· 

Kudrettendir o mah - Yüzünde perde Hüsnüni,.etime bağ~lalllllar. . Hkaletindcn hildirilmifitir. rarla iddia etmektedır. 
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Neşriyat ko gresi 
Mühim kararlar verdikten 

sonra dün hitam buldu 
Türk gazete, kitap ve mecmuaları, 

de yardımı ile bir tevzi şirketi 
Ankara, 5 (Telefonla Başmuharriri- tep kitaplarının satışı bu şirkete verile- rilecek ~~t.~amet.n: ~yini, ~ e~e.derl~ 

mizden) - Neşriyat kongresi bugün öğ- cektir. Şirket buna mukabil belediye Türk kutuphanesının zengınlcştırılmesı 
leden sonra iki celse akdederek mesai- teşkilatı olan vilayet, kaza ve nahiyeler- hususunda esaslı ~ararlar_ v_e çalışma 
sini sona erdirmiştir. de, bir sene içinde mutlaka bir &atıcı programları kongrenın tasvıbıne maz-

Maarif vekaletinin 
kuracaklar 

Maarif Vekilinin nutkunu müteakip bulacaktır. har olmuştur. 
reisicümhur İsmet İnönünden, Büyük 3 - Gazete Ye mecrnualarm sahşla- I 7 - Kongrenin müzakereleri ile ha
Millet Meclisi Reisinden, Başvekilden, rındaki hususiyeti nazarı dikkate ala- zırlanan programın bir kitap halinde 
Büyük Erkam.harbiye reisinden tazi- rak gazete ve mecmuaların bu teşkilata ne!')ri kararlaşmıştır. 
mat telgraflarına cevaplar okunmu~ ve girip girmemeleri serbest bıra~ır. Maarif vekili Hasan Ali Yücel, kong
aiddetle alkışlanmıştır. 1 4 - Gazete, mecmua ye kitaplarda reyi kaparken memleketin muharrir, 

Üç günden beri gece yarılarına kadar ktlllanılan kağıtların g!imrük re~de.n müellif, edip, matbaacı, kitapçı en güzi-
d• aıı~..,1.., .. ·1 di ·· · · t• dilin · · t 1 bır r.ıiitema ı ç ~ l e ye encumenın ıs ısna. e . es~ ~e ye~ gaze e erın nzi- delerinin bir araya gelerek gece ve gün-

bazırladığı raporlar umumi celsede mü- kısım ihtıyacı ıçın tatbik olunan te • . düz devam eden mesai ile elde ettikleri 
zakere ve münakaşa edilerek kabul latlı tarifenin umum ihtiyaçlarına kafı neticeden dolayı cok derin tahassüslcri-
Glundu.. gelecek mikdara çıkarılması ve bu ten- . . , . ,. 1 Kongre müzakerelerinde gazete, ki- zilatlı tarifenin kitaplara da teşmili mu- nı heyecanla ifade etmış, kongre aza a-
tap ve mecmuaların Yındun her tarafı- vafık görülmüştür. rının kendi hakkında gösterdikleri iti
na dağıtılması, kitapların ucuza mal eni- 5 - Matbaacılığın inkişafı için Dev- mat ve sevginin kendisi için başlı başı
Jerek satılması, çıkarılan eserlerin en let matbaalarının hariçten iş almaması, na bir muvaffakıyet Smili olacağına işa
iyilerine mükafatlar verilmesi. tercüme mevcut rcsmt vilayet matbaalarının tas- ret ederek kongre kararlarından sala
işinin genişletilerek garp kültüründen fiyesi ve ~a~ba.acılığın eczac.ılık ve avu- hiyeti dahilinde olanlarının hemen tat
kültU.rlimüziln faydalanması, neşriyatın katlıklar gıbı bır meslek ha]ıne koyacak bikine geçileceğini kanun mevzuu olan
progr?1111aştırılması ve teşkilatlandırıl- olan kanunla teşkilatlandırılması karar- larını Büyük Millet Meclisine arzede-
ması ille safta yer almıştır. laştırılmıştır. V• • b ların kabul edilecegvine iti-

K . k d ülı' • 6 M if k"1 tin b vl • cegını, un 
ongrenın ararı arasın a m un . - . aar .~~. ~e . e ag ı umumı m~dı olduğunu Ye azaların da buna 

noktalar şunlardır : hır neşrıyat mudurıyetı kurularak muh- 1" ldi~· . .. li k 
1 - Türk gazete, kitap ve mecmuc.cı- telif devlet teşkilatının program1aştırıl- inanmala~ azım ge _gını soy ~ere 

ları, aralarında bir şirket kuracaklardır. ması, hususi neşriyatın en iyilerinden ~~~?Te. tir arına sevgı ve saygı arını 
Maarif vekaleti bu teşekkülü maddi ve on birine bin beşer yüz lira mükafat ve- 1 ırmış ·• . . 
manevi himayesi altına alacaktır. ' rilmesi, eski kitapların yeni harflerle Kongre gelecek sene daha genış mık-

2 - Bütün devlet neşriyatının, mek- basılması, çocuk ve halk neşriyatına ve- yasta toplanacaktır. 

Macar hariciye naızrıCsaky 
• 

Başvekille · birlikte gittiği Berlin 
seyahati hakkında izahat verdi 

Budapeşte 5 (A.A) - Hariciye nazırı 

Kont Csaky mebusan ve ayan meclisleri 

hariciye encümenlerinin yaptığı müşte

•ek toplantıda başvekille beraber Roma 

·ve Berlindeki müzakerelerin 
bak.kında izahat vermiıtir. 

neticeleri 

Hariciye nazın Mihver devletlerinin 
Macaristan hakkında besledikleri dostlu

ğun ehemmiyeti üzerinde israr ettikt~n 
sonra Macaristanm Romanya ile makul 

bir anlaıma ve Yugos]avya ile de dost
luk aradığını kayd~tmiştir. Macaristanın 

bugünkü şartlar altında hiç kimseden ala- bildirmiştir. 

bile<:eğinden fazla bir şey istemediğini Hariciye nazın Macaristanın polonya 

beyan eden Kont Csaky ekalliyetlere da- ve garp devletleriyle dostluk münasebet
ir bir anlaşma hususunda Macaristan ta- lerinde bulunmasını mihver devletlerinin 

1 
gayet tabii bulduklannı kaydettik ten 

rafından yapılan teklifi Romanyanın ka~ I I il l k ·k ·· sonra ta ya e o an e onomı munase
bul edeceği ümidinde bulunmuş ve maa-

betlerin derinleştirileceğini ve Almanya 
mafih Romanya bu teklifi red ederse ile de bu münasebetlerin önümüzdeki se
Macaristanın bunu büyük bir sükunetle nenin başlarında kat'i o]arak ha1ledilece-
kar,ılayacağını söylemiştir. ğini beyan etmiştir. 

Kont Csaky, Slovakya hakkında da Kont Csaky, Roma ve Brlinden ta-

Bratislavadaki mümessilliğine Macarista- mamiyle memnun olarak döndük, diye
nın diplomatik bir mahiyet vereceğini 1 rek sözlerini bitirmiştir. 

Sabık kral Zogonun B. M. M. 
---~---

Sabık Arnavutluk elcısi vasıta-. ' 
Dünkü toplantısı 

:·········································~ • • 
~ Can Sohbeti e • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZAN: ŞAHİN AKDUI\IAN 

İşte, Yeni Asır gazetesinde, bana tah
sis edilen köşeyi işgal ettim. Bugünden 
itibaren faaliyete koyuluyorum. 

Bu ilk yazıda, sayın okuyucularla, 
başbaşa bir ean sohbeti yapmak niyetin
deyim.. Bu suretle hem kendimi, hem 
de yazılarımda takip etmek istediğim 
usulü onlara tanıtmış olacağım .. 
Dü~ya işlerinin karmakarışık gittiği 

böyle bir zamanda, çok gerilen asabımı
zı biraz yumuşatmak için, frenklerın 
fantazi dedikleri tarza yakın, hafif ya
zılara pek ziyade muhtacız.. Ben kendi 
payıma, bu ihtiyacı olanca ş~ulü ve 
olanca kuvvetiyle seziyorum .. Oyle bir 
ihtiyaç ki, tabiati yakıcı bir temmuz gü
neşi altında kavrulan insanların buzlu 
bir vişne şerbeti, yahut soğuk bir ayran 
karşısında duydukları iştihanın kuvve
tine yakın bir şiddet, bir zaruret ifade 
ebnektedir. 

Her gün, gazetelere göz gezdirdiğim 
vakit, harp denilen umacıyı, birden bi
re karşımda dikilmiş göreceğim diye, 
adeta korku nöbetleri geçiriyorum .. Ha
lecandan yüreğim ağzıma geliyor.. Biz
zat kendim de, insanlık denilen o bü
yük camianın küçilk bir ferdi olınakh
ğım hasebiyle, şahsi duygu ve kanaati
me müsteniden şu hükmü verebilirim 
ki : Yakın bir harbin bütün acılıklarını 
pek yakından tatmış olan bugünkü b~
.şeriyet yeni bir muharebe ateşine, ken
disini öyle kolay kolay ve körü körüne 
asla atmıyacaktır. 

Bu sarsılmaz kanaatime rağmen, in
sanlığın mukadderatını bugün elinde 
tutan büyük, meşhur adamların gaze
telere akseden sözleriyle karşılaştığım 
vakit, korkudan, halecandan, yine ken
dimi büsbütün kurtaramıyorum.. Kafa
mın icine biriken siyah endişeler, ora
da tek durmıyorlar. Bazan dansetme~:e 
kalkışıyorlar .. Ve bu vaziyet sinirlerimi 
bozmağa, onları altüst etmeğe kafi ge
liyor. 

Bugün bütün milletler, tepeden tırna
ğa kadar silahlanıyor.. Harp levazııı ı 
imal eden bütün fabrikalar, harıl harıl, 
gece gündüz çalışıyor .. Her millet, yiiz 
binlerce ton mevaddı infilakiye idha..· 
etmiş bir vaziyettedir .. 

Kazara, bu maddelere ufak bir ateş 
değdi mi? ... Bu hal, dünya denilen \·e 
insanlar arasında bir türlü paylaşılamı
yan bu ufak toparlağı tuz buz etmeğıl 
ve onu, fezanın derinlikleri içinde par
~alanan ve ölen bir seyyare şekline sok
ınağa kafidir .. 

Hnzırol cenge eğer ister sen sulh ve 
-salalı •.. 
Demişler amma... Böyle harıl harıl 

->ilahlanmak vaziyetini de, pek o kadar 
'1ayıra yormamak lazrm geliyor .. Acaba 
')u kadar silahlanmak. sırf sulhu tesis~ 
mi hfui..mdir? ... İhtiyat kaidelerine uy-
1'1ak için, bir de bunun aksi tarafını dü
~ünmek lazım gelmez mi? .. 

Sanki rahmetli (Fikret) bu vaziyeti 
ünceden sezmiş te söylemiş : 

Sanki diinya batacak, sanki kıyam~t, 
heyhat 

Böyle hep korkulu rüya doludur hr.
vabı hayct 

Elhasıl, Arabın daima tekrar ettiği 
veçhile : La rahatti fiddünya, vesselam .. 

* 

siyle matbuata beyanatı . 
lstanbul 5 (Hususi) - Kral Zogo, Arnavutluğun eski elçisi Asafı 

bugün Perapalas otelinde kabul etti. Asaf, Zogo ile mülakatından 
sonra gazetecilere, Sabık Kralın Türkiyeyi daima ikinci vatanı olarak 
bildiğini, Türk.iyede gördüğü iyi kabul kendisini fevkalade mütehassis 
ettiğini söyliyerek chiç şüphe yok ki ne kendim ne de maiyyetim bu 
yüksek misafirperverliği suiistimal etmiyeceğiz» dedi. Sabık Kral 
Zogo, Abdülhamidin oğlu Abidle evli olan kız kardeşinin Türlciyeye 
gelmiyeceklerini de iJave etti. 

Ankara 5 (A.A) - B. Millet Meclisi 
bugün D;. Mazhar Germenin re.~liğin~e 
toplanmış ve sanayiin kontrolun~ daı~ 
olan kanun layihasının geri verilmesı 
hakkında başvekalet tezkeresi okunmuş 
ve Vakıflar umum müötirlüğü 1939 yılı 
bütçesi 2.789.500 lira varidat ve 2.788.470 
lira masraf olarak kabul edilmiştir. 

Bu arada bizi sevindiren ve istikbale 
güvenimizi büsbütün arttıran bir vazi
yet, hükümetimizin uzağı gören, kat'i 
bir sulh siyaseti takip ebnesidir.. Bu
gün Türklüğü idare eden büyük şah~ı
yetlere, on sekiz milyonluk bir yelri'ın 
teşkil eden bütün gönüllülerin hepsi de, 
en derin bir sevgi ve güven hisleriyle, 
tamamiyle bağlanmış bulunmaktadır ..... 
Hükümetiınizin takip ettiği bu sulh yo
lu, menfaatimize muvafık olan en düz, 
en doğru bir yoldur .. Yakın maziyi he
nüz unutmadık .. Yogurttan canı yanan, 
ayranı elbette üfüre üfüre içecektir. .* 

İşte, yazılarıma başlamam, böyle ga
ileli ve nazik bir zamana tesadüf ediyor. 
Fakat insanın neşeye, gülmeğe, oyna
mağa ihtiyacı ezelidir. En nazik bir za
manda gülmesini ve endişelerini gizle
mesini bilen bir insan, şüphesiz, çelik 
gibi bir asaba malik, en kuvvetli insan
dır .. 

Balkan E. konseyi 
15 Mayısta Bükreşte toplanacak 
Ankara 5 (Telefonla: Başmuharririmizden) Ayın on yedisind_e. 

Bükreşde toplanacak olan Balkan Ekonomik konseyine Trabzon me
busu B. Hasan Sakanın riyasetindeki heyetimiz iştirak edec~~.tir. R~
manya hükümetinin bu içtimaa Bulgaristanı da davet ettıgıne daır 
An karada malUnıat yoktur. 

YENi Si NEMADA ~ 
~ 
~ 

GÖRÜLMEMİŞ, İŞİTİLMEMİŞ ŞEY... . . ~ 
Almanyadan sureti ınahsusada getirttiğimiz yeni kopyalarıyle ıkı muaz- ~ 

zam TÜRKÇE filim birden ı.. 
~ 

l'r1İHRACENIN GÖZDESİ ~ı 
~ 

MEZARI ~ HiND 
AYRICA : EN SON T Ü R K Ç E FOX JURNAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cumartesi - azar : 10 - 1.30 - 5.00 - 8.30 DA 

B. Millet Meclisi pazartesi günü top
lanacaktır. 

--.tr-
Almanyanın Lon-

dra sefiri 
-~-·

Vazilesi başına 
dönüyor •• 
Londra, 5 (Ö.R) - Pres Assosyeşinin 

verdjği habere göre A1manyanın Lon
dra sefiri yarın vazifesi başına dön"cek-
1.ir .. Sefir, hariciye nazırı Ribbentrop 
tarafından Yaki olan davet üzerine on 
sekiz marttan beri Berlinde bulunuyor
du .. 

2 Filim birden 
1. 4.45 ve 8.45 Seanslarında 

Endülüs gecelere 
3 ve 7.15 Seanslarmda 

!'ALİ YILDJZJ 
İlave: l\'.IETRO JURNAL 

Fiatler indirilmiştir : 
Hususi : 30, Balkon : 25, 
Salon : 20, talebe 10 kuruş 

Yer yüzünde gülünç mevzulardan bol 
ne var? .. İş onu aramakta ve bulduk.fan 
':ionra karşısındakilere de gösterebilmek
tedir. Bu maksada temas eden yazılar
da sanatın esası budur .. 

Şurasını da bildirmek icap ediyor : 
Bu kıratta yazılar, önüne gelenle zevk
lenmek ve karşısındakileri kahkahalar
la güldürmek manasını ifade etmez. Bi
lakis Fransızların hemcur kelimesiyle 
ifade ettikleri veçhile şuh, neşe verici 
ve okuyan 1arın gönül üzüntülerini gi
nerici hafif yazılar demektir. 

Bu sütunlarda daima bu yolda yürü
yeceğim .. 
Yazılarımda daima göz önünde tuta

cağım esaslar : 
1 - Giinün dedikoduları karşısında 

bozulan asabın takviyesini temin .. 
2 - Okuyucularımı, siyasi endi~clcr

den kurtarmak, onları neşelendirmek ve 
hafif hafif güldürmekten ibarettir. 

Bugünlük bu kadar yeter .. 
Çok söz baş ağrısı verir. İşi en tatlı 

yerinde kesmek en makul bir hareket
tir .. 

--tr-
izmir posta ve Telgral 
başmüdürü Ankaraya 
tayin edildi-. 
Ankara, 5 (Tele.fonla) - İzmir posta 

ve telgraf başmüdürü Ankara posta ve . . . 
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Devlet Demiryolları 
lngiltereden 4 milyon lira kıyme
tinde 300 yolcu vagonu alacak 
Ankara 5 (Telefonla: Başmuharririmizden) - Devlet demir yol

ları idaresi lngiltereden dört milyon liralık üç yüz yolcu vagonu satın 
alacakhr. Bu maksadla büyük bir Jngiliz firmasının mümessilleri ala
kadarlarla müzakereye başlamışlardır. 

Bütçe encümeninde 
inhisarlar bijtçesi tetkiki bitti 

Ankara 5 (Telefonla) - Bütçe encümeninde barem kanununun 
müzakereleri başlamıştır. Öğrendiğime göre kanun Jayıhası bu içtima 
devresinde kabul ecliJecektir. Ve haziranda tatbik mevkiine konula
caktır. 

inhisarlar umum müdürlüğünün 939 bütçesi encümende müzakere 
edilmesi bitmiş ve meclis ruznamesine alınmıştır. Encümen, hüküme· 
tin teklifinde esaslı değişiklikler yapmamış, artan varidatı takdirler 
karşılamıştır. 

Hariciye vekilimiz B. Saraçoğlunun 
Entransiyon gazetesine bevanat1 
Istaııbul 5 (Hususi) - Bugün gelen Pariste münteşir Enteresizan gazetesi, 

hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlunun beyanatını neşretmektedir. B. Şükrü 
Saracoğlu, Bulgaristanla dostane münasebat idame ettiğimizi, Selanik anlaş
masının Bulgar komşularımızın Balkan antantı memleketleri ile münasebe-
tini daha damim1 hale getirdiğini, Bulgaristamn Balkan yar,ımadasında h pi
mizin istediğimiz samimi teşriki mesai için lüzumlu olduğunu söyledi. Blr 
Avrupa harbında Türkiyenin vaziyeti ne olacağı hakkındaki sualine de şu 
cevabı verdi: 

- Sarih olarak söyliyebilirim ki Türkiye böyle bir ihtimalin tahakkuku_ 
halinde kat'i bir bitaraflık muhafaza etmek azmindedir. Bununla beraber 
:ruharipler Türkiye üzerinde fiili bir tazyikte bulunmağa teşebbüs edecek 
olurlarsa memleketim bu teşebbüslere karşı icabında silah kuvveti ile kendi 
istiklaline hürmet ettirecektir. 

Peri masalı gibi bir hadise 
Çölde bulunan bir Zenci yavrusu 

sonradan nasıi milyoner oldu? 
Bugünkü modern, menfaatçı ve mo

törle§miş hayatımızda mucizenin, hari
kanın yeii olur mu. t: 

Eski hikayelerin periler, binbir gece 
masallarının cinleri artık bugünkü se
malarımızda uçamaz, kanat açamaz:Tay
yareler, telsiz dalgaları gök yüzünde vı
zıl vızıl dolaşıyor. Tatsız bir yaşama ... 
Hatta insan Amerikada bile servet sa -
hibi olamıyor. 

Fak.at bundan bir kaç gün evvel Pa -
risliler, at yarışlarında harikulade bir 
şeüle karşılaşmışlardır_ Cesur bir zenci 
centilmeni ..... 
Şimdi şu hikayeyi dinleyin: 
Bundan otuz sene evvel, Cezairli çok 

zengin bir karı koca Afrika ortaların
da bir tenezzüh yapalım, demişler. Bir 
otomobile binerek yola düşmüşler. 

Haftalarca yol alarak çölleri geçmiş -
ler. Hurmalıkları aşmışlar, geniş ot sa
halarını yarmışlar, ormanlara dalıp çık
mışlar, bir gün bir hurmalığa ulaşmış
lar. Vardıkları yerde bir de ne görsün
ler, bir hurma ağacının dibinde, kuzgu
ni siyah ancak bir kaç günlük bir zenci 
yavrusu, paçavraların üstünde ağlayıp 
duruyor. 

Madam Santerin yüreği oynamış: 
- Vah! Vah! Zavallı <Ba.mbi> yi atı

verrnişler, Ne çirkin şey, ne çirkin! .. di
ye acııımış. Mösyö Daııter de: 

- Anyalım, demiş lier halde bu yav
nıcağın anası babası vardır. Şöyle etra
fını bir arıyalım. Bulursak ne ala, bula
madık mı, <bulamadık> der, çeker gide

riz. 
Fakat kadın kalbi, dayanamamış: 
- Delirdin mi a efendi, demiş, bu yav

rucağı burada kimlere bırakırız; sırt -
lanlara mı, kaplanlara mı? Yük olacak 
değil ya, zavallıcığı kurtarmış oluruz. 
Yolda anasına babasına rastlarsak veri-

riz. Olmazsa evimize alır gideriz ..• 
Kadın, peçetelerle, mendillerle bir se

p?t yapmış. Içine !mini miııi c:Bümbi> yi 
koymuş. Gene otomobillerine binmiş -
ler ve oradan hareket etmişler. O za -
manlar otomobil şimdiki kadar süratli 
gitmediğinden, Afrikada otomobil yolu 
diye bir şey bulunmadığından gene haf
talarca yollarda, kumlarda ve tekeı-fone 
yuvarlana Cezaire gelmişler: Küçük 
«Bambi> hala sepetle ve canlı.. Artık 

mini mini zenci yavrusu, çöllerin çakal
larından, sırtlanlardan kurtulmuş, mu -
kadderat o mini mini varlığını bu ceza
yirli ailenin eline ve yuvasına teslim et
mişti. 

Eyi kalpli kadının cezaire gelince ilk 
işi, Bambiye bir sütnine tutmak olmuş. 
Küçük <siyah> ın ilk seneleri zengin 
ailenin saray gibi villasında geçmiş, sağ
lam, tatlı ve güzel bir arap çocuğu ol -
muş. Büyüdükçe fevkalade akıllılık gös
termeğe başlamış. Liseden münevver bir 
genç olarak çıkmış. lüks hayatı zenci 
delikanlıyı bir centilmen yapmış. 

Gel zaman, git zaman Bambi artık o 
nilenin bir evlatlığı olmuş. Artık «Bam
hi> değil de Bambi Santer ismi ile anıl- . 

mağa başlamış. 

Bambi sözü, küçük zencinin bir hur
manın dibinde ölüme mahkum bir h'lld~ 
bulunduğu günün hatırası olarak bıra
kılmı~. 

Ce-ıairderı Paris~ gelıniş. Parhtc tah
~ilini ikmal etmiş. Gayet güzel bir ter
biye ile yetiştiği için kendisine :utık 
şöhret kapıları açılmağa başlaını~, son 
at yarışlarında Bambi centilmen kupa -
sını kazar>ınıştır. 

Fakat sad~e bu değiL 
Evlatlığı olduğu aile ölrnü~. Baınl.ıiye 

bunlardan 75-80 milyon frank bir servet 

kalmış!, .. 

i·------------------------·a. ........ , Biri zarif nükte, şen sahneler dolu enfes komedi 
Diğeri içtimai bir aile filmi takdim etmekle gurur duyan 

Kültürpark sinemasında 

1- ÇILGIN BAKiRE 
İRENE DUNNE • 1\1. DOUGLAS 

En müşkillpesentleri bile memnun eden senenin en ıniikemınel komedisi 

2-MACERAADAMI 
VİCTOR FRANCEN • IIENRİ ROLLAND 

Ömril macera peşinde geçen bir milyonerin \atana avdetinde nişanlısının 
başka birisiyle nişanlanmasmdan çektiği ıstırabı gösteren şaheser 

SEANSLAR : Her gün - MACERA ADAMI : 3.20 - 7.20 
CILGlS BAKİRE : 5 - 9 .. Cumarbsi \ 'c pazar sant 1 de BAŞLAR 
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Osmanlı 
Çeviren : HCJliın Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir. Saf hası 

-24-

YENi A.SJR 
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E Sabahtan sabaha ~ 
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Türkiye'oin sözü 
---lTI---

1\fİRA Ç KATffiCIOCXLU 

= a- sa .m-9ll 

Belediye Reisi 
lzmir halkına mühim bir 

beyanname neşretti Bu diinya yalnız ırkımızın konuştuğu 
asırlan da gördü. Zannetmem ki tarih 
bizden başka tek başına sözlinil yürüt
müş olan bir ,millet daha kaydetiniş ol- Belediye reisimiz Dr. Behçet Uz İz- un bir hamlede başarılması hiç şüphe 
sun. Biz bunUnla, bir şeyler yapm:q ar- mir halkına hitaben mühim bir beyan- yok ki imkAnsızdır. Ancak bu İ§, Jıene-
sız ve şımank çocuklar gibi, öğünmiyo. name neşretmiştir. ler geçtikçe tekamül edecek, noksanla-
ruz ve öğiinmemeliyiz. Biz sadece kam- Beyanname şudur : rı telM:i edilecek bir mahiyettedir.. Bi-

Bize aykırı taraftan gelen bir ka-1 ahlakı da bozulmuştur.. mızt.~ selcdiy~nin buyruklhatırahnıu yennB· e İnkıAzizl"' hemşelmr_iledrim, el uzun mu'"d zim .şimdilik yapacağımız, bu çok fayda-
d i . .. ge mnı:ş o uguınuzu yoru. u- ap sene erm en evv , - lı teşebbüse Uk adımı atmaktı.r. 

yık yanımız an geçti.. çınde, elle- Saçlarından ta ornuzlarma kadar gün damarlarımızda akan kan asttlar det ihmal edilmiş bir vaziyette bulunan Bununla beraber bu ilk teşebblisümU-
rinde şemsiye tutan, Avrupalı üç ka- düzgün süren Beyoğlu kadınlarını önce akan kanın aynidir, Ayni seciye İzmirimiz, Cümhuriyet hükürnetimizin ziln de mümkün olan mükemmeliyetle 
dm vardı .. ikiden fazla rakibi istiap her gün görüyorlar .. Gerek ben ve tohuınlan ayni inkişaf imkanlarını bek- ve büyüklerimizin yüksek himaye ve meydana çıkması hususunda aziz hem
edemiyen kayıkta, üçüncüsü rahatsız gerek siz, bu kadınlara daha ziyade liyerek şimdiliJt yiirek1crlınizde filizle- yardımları ve sizlerin iş başına geçirdi- şeh~ilerimin memleket severliğine gi.i-
bir vaziyette oturuyor ve bu hal rağbet gösteriyoruz.. Bizimkiler bu- niyorlar. Bir gün b~ seciye filizlerinden ğinıı: idare adamla~ına verdiğ.iniz kuv- venıyorum.. . . 
madamların şıklıg .. iyle uygun gelmi- d f k d l l B · muazzam ve gür hır meşcore yarataca. vet ile ylldan yıla ımara, tezyme ve re- Hemşehrılerlmden rıcam şudur : Bır 

nun a ar ın a 0 ?,yor ar.. u vazı~ ğımızı uınnrak bugünlük mütevazi ça- faha kavuşmaktadır. tar~~. biz bu mevzu etrafında kendi 
yecek gülünç bir manzara teşkil edi- yet ~~şısında.' T urk. k~dınlarına, lışarak yaşıyonız. Başta vatan sevgisi ve kaygusu ol- vesaıtır~le malCtmat ve vesaik toplar
yordu .. Başka daha bir çok kayıklar, kendı ısteklerıle, mazıdekı o kalın Emekler boşa gitmezler. Bunu böyle mak üzere, bütün milli duygularımızda ken, elinizde bulunan aşağıda izah etti
bizimkine nisbetle daha yavaş bir yü- yaşmak devrine dönmelerini nasıl söyliyen)er çalışmış olduklarını zanne- ve işlerirruzde toplulukla, birlikle, şevk ğim . vesikalarla siz de bu işe yaı·dım 
rüyü~le, derenin durgun sulan üs- teklif edebilirsiniz? denlerdir. Gerçek çalı.şmalda yalancı ve gayret ile gösterdiğimiz hassasiyet cdinız : . 
tünde ilerliyorlardı.. Bu kayıkların Su sözlerle itiraza nasılsa cüret çalışmak birbirine kanştınlmamnlıdrr. ve faaliyet hiç şüphe yok ki İzmiri da- 1. - Milatt~n. evvel ve Milattan son-
içinde, yüzleri peçelerle örtülü, siyah tt .'m. ' Birincisi bir hamle ve bir yaratına. ikin. ha çok güzelliğe ve terakkiye isal ede- ra Izmir şehrının kurulduğu yerleri ve 

e ı · .. . . cisi bir durgunluktur. cektir. şekilleri gösterir yazılı malı1mat, kro-
çarşaflara bürünmüş, çok güzel bir . -. ~uşır hazretlerı ... ~dın]a~~n İnsanların ve milletlerin pek çoğu Bu azimle çalışırken, bizden evvelki- kiler, haritalar, mahkukat, meskukfıt, 
çok Türk kadınlarına rastladım ... ıffetı~ı kalın yaş~akla '!eya ınce ~ul- ikinci türlü çalışırlar, hem de harıl h:ı- lerin yaptıklarını öğrenmek ve bizim resimler, fo_toğra?ar. ve.~e. 
Onlann, Fransız veya Ispanyol ka- !erle olçmekten bır netıce çıkacagını rıl .. Sevine sevine ve öğiine öğüne bir yaptıklarımızı da bizden sonrakilere 2 - İzmırde ıcraı hükumet edenlere 
dınlarmdan daha güzel olduklarını iimit ediyor musunuz? Ben bundan şey yaptıklarını zannederler. Bunlarm göstermek suretiyle gelecek nesiller için ve İzmirin eski sakinlerine ait her ti.4·
iddia edebilirim ... Sakın bu hükmü, bir netice çıkaca~ını hiç zannetmi- neşriyat fabrikası her türlii vasıtalariy- lerb~~evi ~e. faydalı bir hizmet ifa edi- lü vesikalar.. . . . . 

1 1 d yorum... Je uBu harikulade mesaiden" uzun uzun lecegı tabııdır. .3 -. Muhtel~. d~vırlcrde i.zmır~ek1 
yanız on arın ı~rdan görünfüıleri- Oh' .. 1 d' M h b" b k bahsediı> duntrlar. Propaganda hakika- Bu maksatla, bu sene de mutat ol- mımarı tarzı gosterır her nevı vesıka~ 
ne, fidan gibi ince ve uzun boylarına ~ç ~~ me ı.. a zun ır a ış- ü anlatmak ve tanıtmak için seferber ?uğu veçhile yirmi Ağustosta açılacak lar.. . 
mini mini, latif ellerine bakarak ver- la henı ~uzerek: . . oldukça nıuasır medeniyetin faydalı bir Izmir enternasyonal fuarına yeti~tirmek 4 - lzmire ait tarihi kıymeti haiz el 
diğimi zannetmeyin .. Peçeleri, tıpkı - Mıralay efeJ?-dı, dedı.... unsurudur. Fakat hakikati gizleyip ola- üzere Kültürpark .sahasında bir pavyon yazısı ve basma kitaplar, risaleler, muh. 
bizim kadınlarımızın yüzlerine ört- •• BiTMEDi •• j nı umulan gibi göstermek için faaliyet- tesis edeceğiz. . tıralar. . 
tükleri örtü gibi İnce ve seffaf ... Bu tc ise enikonu 7.nrarh bir usuldür. Çün- O?ünkü, bugünkü ve yarınki Izmir) 5 - Uza~ ve yakın c~i Izmire a!t 
peçelerin altında, niikteli, manidar, Alman baskumandanı kü yabancıhır sesin geldiği tarafa dön- adı. ~e açılnca.k b~hp::vyonda, gen~ş .b~r ev eşyası, zınet eşyası, e~bıseler vesmr 

~ meyi ve gitmeyi se\·erler. Eğer orada tarıhi eheınmıyeh aız olan şehrımızın eşya veya bunların fotografları. 
tasavvur edilemiyecek derecede tatlı, T rab/usfa seslerin dediklerini bulurlarsa onu tak- milattan evv_~lki zamanlard~ ~.k~u- .. 6-:: İ~~e ait ~iir, neşir, de~tan, halk 
siyah yahut mavi gözlerle süslü bir dir edip sayarlar, bulmazlarsa kendile- şundan bugune kadar geçırdıgı ıstiha- turkulerı güftelerı ve bestelerı. 
çok yüzlerin hafif tebessümlerle gü- Roma, 5 {A.A) - Alman ordulan rini saydırırlar. Boş klipler çınlar. Bun- leler tebarüz ettirilecektir. 7 - Bunlar ve bunlara mümasil kıy-
lümscdi~i sarih bir surette seçiliyor .. kumandanı general Fon Brauchitsch ile Jar kırılmamak istiyorlarsa ya ~abuca- . Bu mevzu etrafında bilhassa .dünkü metli vesikaların nerelerde ve kimlerde 
Bu yüzlerde, sahtelikle hic bir mü- İtalya harbiye nezareti müsteşarı ve cık dolmaya, yahut ta susmaya bakma- Izmiri canlandırabilmek için, Izmirin bulunduğunun bildirilmesi.. 

h · 1 kad - genel kunnay reisi general Pariani ve lıdtrlar. Hiç olmazsa aç gözlUlel'in is.ta- uzak ve yakın eski hallerini bilme~e ih- Muhterem hemşehrilerim, 
nase etı o mıyan, o ar tabii: bir 1 lbo 1 b uk ki Izmir Yuk d mareşa Ba tayyare i e To r tan hını kendilerine çelanemiş olurlar. Yağ- tiyaç vardır. Bu itibarla, en es · · - . . arı a madde halinde izah ettiğim 
güzellik göze çarpıyordu ki, kalori- Trablusa gelmişler ve Libyadaki İtalyan ma Basanın böreği devrini yaşıyım za- den itibaren, şehrin ınnmni vasıflarını, Izmır şehrine ait tarihi vesaik ve eser
ler uslubünde süslenen ve yüzlerine kuvvetlerine mensup hava kıtaatmı tef- '\allı dünyamızda Türkiycmiz böyle ses- ~hircilik noktasından hususiyetlerini lerden elinde mevcut olanlar, bunları 
bir takım boyalar süren garplı kadın- t~ etmişlerdir. siz ve çalışarak yaşamaktadır. Son ha- ortaya koyacak cskid~n kalına plAnlar, bize muvakkaten veya bedeli mukabi
larla, yapılacak mukayesede, üstün- Roma, 5 (Ö.R) - Alman ordusu baş- diselerin akabinde diplomatlar daha çok resimler, tablolar vesair vesikalar top- linde vererek bu teşebbüsümüzü azami 
lü~. muhakkak Tür güzelliğini tem- kumandanı Fon Brauchitsch Mareşal bu sessiz ülkelerin içine kıvnlmış baş 1amağa çalışıyoruz. muvaffakıyete isal edeceklerinden emi-
sil eden taraf kazanacaktı .. Fikrimi Balbo ile Tobruktan tayyare ile Trab- ~chirlerini ziyaret etmeyi tercih ediyor- Şehircilik bir bakımdan da, şehir hal- nim. 
. l ed b b lus şehrine gelmiş ve kendi şerefine ve- Iar. Bu.,..-üruerde Ankaraya kimler gel- kının yaşayışiyle alakadar olduğundan, Muvakkaten teslim edilen eşya mak-
ışga en u gi i ince düııüncelerim rilen ziyafette hazır bulunmuştur. ıniyor ki .. Kimler yine bizim yardımımı- eski hayah canlandıracak elbiseler, zi- buz mukabilinde alınacak ve fuar ka~ 
arasında, duygularımı Mehmet pa- - zı temine çalışmıyor ki? .. Bir vakitler net ve ev eşyası örnekleri de işimize pandıktan sonra sahibine iade edile-
şaya da açmak istedim.. R H payla.,ıimaktan başka bir şeye müstahak yarıyacaktır. . ce~tir. 

Türk güzelliğini medh etmekle av- U ID e 0 a ' na Z J rJ göriilmiycn bu ölmez yüce yurd ne ka- Yine ayni maksatla eski Izmirli şfilr- Izrniri memleket içine ve dışına baki-
ni zamanda onun, vatanı severlik _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE_ dar dirilmiş olınah ki dünkü patronla- lerin eserlerine, halk şarkılannın küf- ki kıymeti ile tanıtacak bu işimizde de 
hislerini, milli grur ve duygularını . . nnm bile medet um.duldan bir ülke telerine ve notalarına ihtiyacımız ola- bütün muhterem hemşehrilerimin her 

k 1 h vam ettınil2ştdır. krali M . t afı dan oldu. Bu vatan yine böyleydi. Biz onu caktır. vakit lütuf buyurduklan alaka ve yar-
o şamış 0 acağım ta min etrnistim. · k ~~ dil e B G ç~ nk arı arp ~ olduğu gibi ortaya çıkarmak için iç ve Bu suretle m~tellf devirlere ait es- dımlarım derin sevgilerimle rica ede· 
Fakat yanılmışım L Bu mevzu-etra- af d e denkab. ul a le . o prens .. wleo ta- dış ıniln·oplardan keiıdiınizi temizledik.. ki İz.miı· ve eski Izmirli hayatı, yanya- rim .. 
fında, uzun uzadıya söz söy1eTilekli- ra ın an a 0 unmuş ve og ye- B ·· ıkü T .. k bi r v• · d" da na getirilerek güzel bir mukayese yap-- . d d. S b' meğine alıkonulınu lur ugun ur r ıgmm, unya mev- k d ~-u 
gıme mey an verme ı.. ert ır ta- .. w d ikin . cut mi birliklerin en sağlamlartrtwm mak im t'ını el e .:uxlecektir. 
vırla benden tarafa döndii ve su ce- Rumen nazın~ . oğle en so~a . cı biri olduğuna şiiphe etmiyelim. Kemi- Bu kadar geniş ve mühim bir mevzu-

DB. JJEHÇET UZ 
İzmir belediye reisi 

. defa olarak harıcıye nezaretme gıde- tt ki lıv k .JI ki kliv • 
vabı verdi: rek görüşmelerine devam etmi§tir. y~ e azamlagı.nıızıkta e;r.uyette pe g-l· G ı b • h •• 

- Evet .. Türk kadınları güzeldir.. Saat 19 da Yugoslav - Rumen muha- 7' ~ m'ia ~- ~~'!.şer~- •• t 
Fakat bu kadar açık saçık gezmese- denet cemiyetinin bir ziyafetinde bulu- k ıç°:J ~ .• :'!' se z mı yon ° ır ra • uze Jr eza ur 
ler, daha iyi olurdu .. O zaman kendi- nan B. Gafenko burada bir nutuk söy- a;.: ~!diseı .. te • , ki .. .. . . . 
1 · · h · b ... · • !emiştir u a er gos rı)or onu- - BAŞTARAFI l iNCi SAHiFEDE - - Sağol... 
erını da a zıvade eg-enırdım ... Ve S · kizd R f . d L:_ müzde gelmekte olan milletler arasın- 1 kil tarafı d . d D' k 'b 1 d loıi 

lar h kk d d d 
... .. aat se - e umen se aretm e Vll" • •• • • •• • eıre ve n an ıcap e en cevp.p- ıye mu a e e e i 'ştir. 

on a ın a uv ugum hurmet . af t ,:ı~:n b ,:ı_ h i dakt bal'eketlerde Turkiyenın soyliyece- 1 ']d· b. k cJ h d zıy e ver..._.,~ ve unu.an sonra usus w• b" .. dır B .. .. ar verı ı. B. Potemkin yarın akşam, Semplon 
ır at a a artar ı.. trenle Biikreşe hareket etmiştir. ~ ..:1~..:1 soz var · . u sozun manasını Neticede hükümctin bu husustaki ekspresine bağlanacak hususi vagonla 
Bir sik.ayet ifade eden bu sözler B l d 5 (ÖR) _ R h · · şunuıuen anlamak ıstemiyenler ya hır- . 

k ~ d k 1.. Jd."'' c ~ 'aaf nk İtal um~n J~ıcıye sın gözlerini kararttığı şaşkınlar, yahut noktaı nazarı grup umumi heyeti tara- 1 ve Bükreş yoliyle memleketine döne -
arsısın a . susma azımge ıgıne nazırı · e 0~ yan pr İt anru. ta köhne tarihin kokmuş ananesine ina· fınd.an ittifakla tasvip olunarak celse ni- cektir. 

karar verdım ... Mehmet pasa gayet terkederken yaptıgı beyanatta, talya- ak b ml k tt hal" b'"yü.k' . t h b ld 
nazik bir zattı .. Fakat ayni ;amanda daki temaslarından memleketine iyi. ha- ~ bekt m~ ~ t c ~n a ':nas l;s : ayet u u. Sovyetler birliği Ankara büyük elçisi 
t A ·1 b. k t. tıralarla avdet ettiğini söylemiş ve Ital- ~ Ha~Ja b 

18 emıyeub m~ b'sıp ar Ankara 5 (Telefonla: Başmuharriri- B. Te11entiyef ve refikası Potemkin yol-

d
am mVanba.sı e, ır a~der rMunu taşıbvo~- yan - Rumen münasebetlerinin inkişaf .. kt rı:ıı!~t~u un tan ç ~at,· mizden) - Birkaç gü.ndenberi §ehri. daşa l'efakat etmektedir. 
u.. e ır mareşa_ ı... ünase etı- edeceğinden bahsetmiştir. n~s~. yo ~r. '< :ıı va. ve e 

mizin gayet samimi bir sekil alması- B. Gafenko, bu temaslarından Balkan dbu~ır~kaihh boyun,~ , d~ aklı d~- mizde misafir ·bulunan Sovyet hariciye LONDRA ELÇtMtZtN GöRVŞLMEER-t 
... k b l tll'aıı;... ramanlll'IJar •ostere gelmı!<ı- komiser muavini Potemkin bu akşam na ragmen, as eri rüt e erimiz ara- Tuna barışı için azamt istifadeler temin ti N 1 h 1• "' t d ğu b-;s 

sınC:laki büyük fark benim daima ettiğini de söylemiştir. ~nl· eh~ ur,daaya '1?' etiu~ .~ u , _ı.~: eksprese bağlanan husust vagonla Mos- Londra 5 (Ö.R) - Türkiye bUylik el-

h ' yı er ıraz seruy 'ormeye l1"f kovaya dönmek üzere Istanbula hare- çisi Dr. Tevfik RiiRtü Aras bugiin hari-i tivatlı bulunmaklığımı İcap ettiri- saydılar ~ .,. 
d B · · h uk b 1 M •• th• b• t · ket etmiştir. Potemkin istasyonda hari- ciye nezaretine giderek Lord HamaksJa 

yor u. · un un ıçınt iç m a e e U l Ş 1 r a 31 rU Z 8* in. ·r teci • ciye vekili B. Şükrü Saracoğlu, harici- uzun bir görüşmede bulun.muştur. 
etmedim... ır gı ız gaze sıne 

Bir dakika kadar süren bir sükut- - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA- Almanyadan ihraç ye umwn.l katibi B. Numan Menemen- FRANSANIN MEMNUNIYETI 
tan sonra, Mehmet paşa, bu defa da- çok yangınlar çıkmış, bir çok binalar yı- emri verildi c~oğlu, m.erkez ~~andanı, polis mtidü- Paris 5 (A.A) - General Veygancla 
ha sert bir ifade ile dedi ki: kılmıştır. Sivil halktan ölenlerin sayısı Berlin, 5 (A.A) _ Dün akşam yeni- rü, Kor~plomatıge mensup zevat tara- Türk makamatı tarafından yapılan çok 

- fak.at ben haksızım.. Garbın korkunç rakamlara baliğ oluyor. Henüz den bir Ingiliz tebaası hakkında Alınan- fından ugurlanmljtır. hararetli kabul resmi Fransız mehafilin-
çirkinliklerinden tamamile koruna- tathir işine başlandığı için hakiki raka- yadan ihraç karan verilmi.şti.r. B. Potemkin teşyi roreninde se11m res- de derin bir memnuniyetle kaydedil .. 
madıkları için, bu zavallı küçükleri mı söylemek kabil değildir. Maamafih Deyli Telgz:af gazetesinin Berlin bü- mini ifa eden askeri krtayı teft~ eder- mektedir. 
kabahatli bulmak. Evet. bu haksızlık- hastaneler daha şimdiden yaralılarla ~.su .~kreterı bayan Henanana 0•0 .~ ken selis bir Türkçe ile : Fra.rua hariciy~ nazırı Bonne bu lıu-

M . 1 f d' s· . k d 1 d 1 t B' J bo b rd t gun ıçınde Almanyayı terketmesı ıçın s ... 1_ T'' k k . t F ~~ .. n•n te<ıekku-t•l.... . . A k ttr.. ıra aJ:' e. en ı.. tzın a ın ar~- o m~ş u:. ır apon m ~ ıman ay- tebligatta bulunulmuştur. - . ag OqUD . ~ aı erı.. susa ra.~ • .r.rırun .c-.n ara 
nızdan, hmstıyan kadınlarından sı- yaresı Çın avcı tayyarelen tarafından Bu tedbir için polis tarafındaİı hiç bir .1?emış ve askerlerırnız tarafından ken- hükümetine i.blağma Fransanın Ankara 
ravet eden hastalıklarla bizimkilerin düşürülmüştür. SPh"n ,,;;c:t"rilmemistir. dmne: büyük elçisini memur etmiştir. 

z__ E H--R=- A z-::::SS:A- 0- = sarayında unuttuğunu gördü. o şeyin Şehriyar ne y;j,sa bir türlü ka~tın ten sonra onların arkasından /::;;;;ka
yerini yalnız kendisi biliyordu. Yol ya - memnun edememiş, onun yüzündeki 1 dar da erkek zenci ko1e çıktı. Bahçenin 
kın iken almak istedi. Atına atlıyarak elem ve kederi giderememişti. Filhakika ortasında büyük, muhteşem bir mermer 
Semerkandin yolunu tuttu. Gece vakti! Sultan Zamanın hiç neşesi yoktu. Hep havuz vardı. Yirmi cariye ve yirmi zen
sarayına geldi Doğruca hareme dahil kendisine ihanet eden zevcesini düşü. ci köle bu havuzun etrafında ve çırılçıµ
oldu ve kendi yatak odasına g.i.rdi. Bir nilyordu. Şehriyar, karJ<?~ini rahtıtsız lak soyundular. 

Evvel zaman içinde... 1 Sultan Zaman, Sultan Şehriyarm vezi-
Iki büyük ve genç padişah vardı. rini bir günlük yoldan karşılattırdL Ona 
ikisi de birbirinin kardeşi idiler. karşı büyük izzet ve ikramda bulundu. 
Büyük kardeş Hind ve Çin taraflarına Büyük biraderinin mektubunu okuyun-

de haktı ki çok sevdiği ve çıık ta gtizel etmemek için derdini sormam~tı. Şehriyarın zevcesi suda tül örtüsünü 
olan genç karısı kendi yatağında aıap Böylelikle üç gün geçtL de vücudunun kar gibi beyaz kıvrıntıla-
kölesiyle birlikte yatıyorlar. Içmi§Ier, Dördüncü günün sabanı idi, Şehriyar rından aşağıya bırakıverince tatlı bir 
eğlenmişler, zevk etıni§ler ve sonra da kard~ine: sesle: 
SlZml§lar... - Yüzünü zaif, benzini de uçuk gö- - Mesud ... neredesin .. . 

Bu manzarayı görünce bütün dünya ri.i.yorum, dedi. Sultan Zaman da: Diye haykırdı. İri bir erkek zenci ke>-

Büyük HALK Hikayeleri 
1-

hükmederdi. Adı (Sultan Şehriyar) dı. ca bu daveti memnuniyetle kabul 
Küçük kardeş (Semerkand) de pad.i- Vezire: 

Sultan Zamana zmdan kesildi. - Içi.mi yiyen bir derd var.. le bu davete koşarak icabet etti. Şehri. 
etti. Şehr ~ı - Ben, saraydan ayrılalı pek az ı.a - iyar, kardeşini oyalamak, "'l5 en - Yarın zevcesi, süt gibi beyaz kolları ile 

şahlık ederdi. Adı (Sultan Zaman) dı. - Uzun yollardan geldiniz.. üç gün 
ikisi de idarelerindeki memleketlerini istirahat ediniz, dedi. Ben de bu üç gün 

büyük bir adaletle idare ederlerdi. Halk zarlında hazırlıklarımı tamamlarun ve 
onları candan ve gönülden se-verdi. iki hep beraber yola çıkarız. 
padi§ah, saltanata çıkalı yirmi sene ol- Gerek vezir ve gerek onunla beraber 
muştu. Bu yirmi sene zarfında memle- gelen heyet üç gün üç gece Semerkand
ketleri sıkıntı nedir görm~lerdi. de :misafir kaldıktan sonra dördüncü gü-

Yirmi sene geçtikten sonra Sultan nü sabahı erkenden Sultan Zamanla bir
Şehriyar, küçük kardeşi Sultan Zamanı Hkte Sultan Ş.ehriyarın payitahtına git-
çok göreceği geldi. mek üzere yola çıktılar. 

Büyük vezirini çağırdı ve ona Semer
kande gidip biraderini davet etmesini 
söyledi. Aynı zamanda kardeşine bir çok 
hediyeler ve bir de firak11, muhabbetli 
davetname yazdı. 

Büyük vezir yola çıktı. 

Bütün gün, güneş altında atlarını sür
dü1er. Ve ikindi vakti ağaçlık ve su başı 
bir yerde konakladılar. At üzerinde git
mekle beraber yorulmuşlardı. Geceyi 
burada geçireceklerdi. Yorgunluktan 
uykuya yattılar. Bir aralık Sultan Za -

man olduğu halde bu alçak kadın böyle dirmek için bir sürgün avı tertip etti. kölenin kapkara vücudunu yanına ~ekti. 
hareket ederse ben aylarca karde§imin Fakat (Zaman) ava gitmek istememiş Zenci köle de siyah kollarını Şehriyarın 
yanında misafir iken neler yapmaz.. bunun üzcrfoe ve davetlilere mahcup zevcesinin beyaz vüeuduna sardı. 

Diye düşünerek k:ılıncını çektiği gibi olmamak için Şehriyar yalnız olarak ava Cariyeler de hanımlarını taklid et -
hem kansını hem de siyah kölesini vus- çıkmağa mecbur kalmıştı. nüşler ve yanlarındaki kölelere sanlmış-
1 t ,, __ ,_ t w da talar d iki' Sultan Zaman, sarayın haı·em daire - Iardı c ve gwı.ı:m ya agın or ı.n an - . . . . . . · 
ye biçti. Sonra atına atlıyarak vezirin 1 sınde, kendis~e tahsıs edilen odada, ba- Sultan Zaman bu manzarayı görün-
beklediği konak mahalline geldi ve ertesi şım pençercnın camına dayamış, gözü ce: 
sabah kardeşinin payitahtına doğru yola önünde uzanan geniş, büyi~k harem hah- - Benim başıma gelen feWceti kar4 
çıktılar. çesine dalmış ... acı acı düşünüyordu. d~imin felaketinden daha haôfrniş .. 

Küçük kardeşinin gelmekte olduğunu Böyle düşünüp dururken sarayın bir Diye müteselli oldu. Kederi azaldı. 
müjdeciler vasıtasiyle haber alan Sultan kapısının açıldığını ve bu kapıdan hah- üzüntüsü geçti. 
Şehriyarın memnuni:vetine hudud yok- çeye yirmi kadar genç ve güzel cariyenin Şehriyar, avdan dönüşü kardeşini 
tu. Hemen karşılamağa çıktı. Onunla çıktığını gördü. neşeli bulunca hem sevindi hem de hay. 
beraber payitahta döndü. Sultan Zaına- Şehriyarm sevgili zevcesi de bunların .ret etti. 
nın şerefine _şehirde şenlikler yapılma- arasında idi. 
sını emretti. Şehir bir ~-tan bir başa Yinni cariye, Şehriyarın giizel ve •• 

DOKTORUN KOIEli: 

Uzuvların 
terbiyesi 

Yf.iAN ı Dr. Q, A. 

Buradaki terbiyeden maksat, fikir lef· 

bi)resi ve beden terbiyesi gibi, vücudun 
içerui~eki uzuvların inkişAfını temin et· 
mek değil, bu uıuvlann huyl•rıın terbtye 
etmektir: Ahlak terbinıi gibi .•• 

Vakıa, §Uurumuza girmeden, nonnaJ 
oldukları zaman, bize kendilerini hisset· 
t.irmeden işliyen uzuvlarımızın i~lerine ka· 
rışmak ilkin biraz aarip ıörünüyorta da. 
insan medeni olup büsbütün tabii biı 
hayvan olmaktan çıkbktan sonra, §Uuru· 
muzun dışansında gibi görünen uzuvla

rına da az çok h&kim olmuştur. Medenf 
hayatta sağlığı korumak için bu hakiın· 
liğini de iyi kullanarak içerideki uzuv· 
Jarını da terbiye etmeıi lbımdır. 

Mesela, midemiz medeni hayatın tqi· 
riyle hemen büıbütün irademizin hükmü 
altına girmiştir. Yemek vakitleri, mem· 
leketine göre başka başka saatlerde ol· 
makla beraber, her medeni memlekette 
intizam altına girmiştir. 8ir hayvC'n için 
iştah ve açlık arasında fark yoktur. in• 
san da tabii bir hayvan halinde iken, 
şüphe.iz, öyle yapardı, yiyecek bir ıey 
bulduğu vakit iştahı olunca yerdi. Halbu· 
ki medeni adam yiyeceği yemekler hazır 
bulunsa ve iştahı olsa bile muayyen olan 
yemek vaktini bekler. 

Bununla beraber, "medeniyet içinde ya· 
sıyan İn•anlardan buıları yemek vakit· 
lerinde bu intizama riayet etmezler. Bit 
kısmının, belli başlı yemekleri için tam 
muayyen saati yoktur, kamınm acıkmaaı 
diye ifade ettiii iştahının kendi kendine 
gelmesini bekler. Böyle yapınca da iştahı 
maymun iştahı yani pek değişilc olur. Ne 
vakit geleceğini önceden bilmenin artık 
imkanı kalmaz ..• Bir kısmı da, beUi başlı 
yemeklerini muayyen veya muayyen ol
mıyan saatlerde yedikten sonra da iki 
yemek arıtsında gece öteberi yer yahut, 
kendi tabiriyle, şundan bundan çöple· 
nir. 

Böyle yapmak tabii hayata belki da· 
ha yakındır. Fakat medeni insanın midesi 
artık tabii hayattan uzaklaşmıştır. Tabii 
hayatta olduğu gibi, yalnız çiğ gıdalar 

yemekten rahatsız olduğu gibi, pifmiş 
yemekleri muntazam saatlerde yemekten 
yahut iki yemek arasında öteberi yemek· 
ten de nıuztarip olur. Mide bozulması 
da .;ok defa böyle intizamsızlik.tan ileri 
gelir. Bunun en iyi delili, midesi, yalnız 
yalna: yemek vakitlerini intizama koy• 
makta ve başkaca bir perhrz yapmadan 
yahut ilaç almadan, midelerinin kendi 
kendine düzelmesidir. Buna karıılık ye• 

mek vakitlerinde int:Uam gözetmiyenle. 
rin ınideai çok defa bozuk olur. 

Fakat, içerdeki uzuvlanna bile ha· 
kim olmak istiyen insanın yemek vakit
lerinde intizama da mahkum olması doğ• 
ru değildir. Hayatın düzgünlüğünü temin 
edecek şey her işin önceden tayin edil
miş bir programla görülmesi olmakla be
raber, hayatta intizam gözetilmiyeceği 

zamanlar da bulunur. Bilfarz bir yolcu
lukta insan tam muayyen zamanında ye
mek bulamaz. Midesini daima muayyen 
zamanlarda yemeğe alışbrmıı olunca o 
vakit midesi yeniden bozulur. Bu da 
intizama mahkum olmak demektir. 

Onun iç.in insan midecini her vakit in· 
tizam ile işliye<:ek, fakat lüzumunda İn· 
tizamaızlıia da tahammül edecek bir su• 
rette terbiye etmeli ve onu kendi irade
sinin tam hi\kimliği altına koymalıdır. Bu 
da biraz mümarese ile pekala kabildir. 
Bunu yapabamek için, içcrdeki uzuvlan• 
ınız:m da irademize tibi olabileceklerini 
bilmek. yetqir. 

Su içmeyi intizama koymak, yemek 
vakitlerini intizama koymaktan da.ha 
güçtür. Çünkü yalnız .su içmekte bile ye· 
mek yemekten daha hüyiik bir keyif var· 
dır. Su yerine şarap yahut bira içenler 
için bu keyif daha büyük oltır. Bundan 
dolayıdır ki yalnız su içenler de, su ye• 
rine şarap yahut bira içenler de, her yerde 
ihtiyaçlanndan çok fazla iç.erler. Şeker 
hastahğına, yahut şekersiz diyabet has
taLğına tutulanların çok su içmesi ger• 
~kten bir ihtiyaçtrr. Fakat noımal ııayı• 
lan bir adamın ibtiyacrndan fazla yalnız 
su bile içmesi, hazmını güçleetirdikten 
başka, bütün vücuduna da zararlı olur. 

Su içmelc keyfiyetinin mutlaka eusıız· 
tuğa delalet etmediğine kanaat getirilin· 
ce, onun da intizam altına konulması 
• yemek işinden biraz daha güç olmakla 
beraber - mümkün olur. 

Medeni insan yiyeceiini de içeceğini 
de kendi iradesine tabi kılmalıdır. 

G. A. 

Ne teyit ve ne de tekzip 
edilen bir haber 

Londra, 5 (A.A) - Taymis gazetesi
nin Berliıı muhabiri iyi malumat al· 
makta olan Alman mahafilinin Tokyo
dan gelen ve cumartesi günü Almanya 
ile İtalya arasında kat'i ve reşmi bir as· 
keri ittifak aktcdileceğini bildiren ha· 
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Nemrud'un imtihanı 
.., Ne kadar uğraşsan nafile.. Senin kömür gözlü dilberin 

bu sefer de başına imparatoriçelik tacını giyemiyecektir Nemrud, lbrahimi halk karşısında iltizam edemiye-
ccğini anlayınca rezil olmamak için onu zındana 

göndertti ve ayaklarına zincir vurdurttu 
Muhafız da Hıristidi de ölen köpek le

şine hayretle baktılar. 
Muhafız ... köpeği, Hıristidi de impa

ratoriçeyi düşünUyordu. 
Imparatoriçenin oda hizmetçisini efuı. 

de zehirli şerbetle yakalamıştı. Binaen -
aleyh imparatoriçenin katilini elde et -
miş demekti. 

Kendi kendine bu tesadüften çok 
menınun oldu. 
,Muhafıza: 

- Çabuk, dedi. Git bana koğuştan 
dört muhafız al gel.. 

Nöbetçi bu emre derhal itaat etti. 
Marina, hA1A baygın bir halde ve ka

pının iç tarafında yere uzanmış durmak
ta idi. 

Hıristidi doğruca Sebastiyanonun ya
tak odasına daldı. Yatağın üzerini örten 
kenarları sırmalı koyu kahve rengi bat
taniyeyi çekerek aldı. Marinanın yanı~ 
na geldi. Genç kızı bu battaniyeye sar
dı. Baş ve ayak taraflarından bağladı ve 
sırtladığı gibi nöbet yerine geldi. Burada 
em.rettlll muhafızları bekledi. 

Bunlar geldiler. Hıristidi yerdeki yU
kli gösterdi. 

- Alın bunu, dedi. Doğruca Ireni ha
pbanesine götürün ... Hapishane kuman
danına bunu benim yolladığımı söyle -
yin. Ayrı bir odaya koysunlar. Hiç aç
masınlar. Ben oraya kendim gideceğim 
ve bağlarını kendim çözeceğim. Emıime 
muhalefet edildiği takdirde cezasının 
hem sizin hem de hapisaneo kumandanı 
için öl Um olduğunu da unutmayın ... 
Muhafızlar bu emri iki defa tekrar 

ettirmediler. Battaniyeye sarılı ve bağlı 
Marinanın cesedini karga tulumba ede-
1-ek aldılar ve uzaklaştılar. 

Hıristld.i tekrar saraya girdi. 
Ve... doğruca odasına giderek yattL 
Eğer lmpaı-atorun yanında baş papa-

sın bu geç saatte bwunduğunu bilse idi 
muhakkak gözUne uyku girmezdi. .. 

* Sebastiyanoya gelelim. 

O, saraydan çıktık.tan sonra bir müd
det ne yapacağını tasarlıyarak yilrUdU. 

Sonra kararını vermiş gibi adımları
nı sıklaştırdı. Sofi annenin, Karbonopsi
nanın yanına gldiyordtL 
Teosyanın (meşum konağı) na arka 

kapıdan girdi. 

Sofi anneyi bodrum katındaki yerinde 
ve yine bUyUlil ate§ karşısında buldu. 

- Karbonopsina nerede? 
Diye sordu. Sofi: 
- Yukarıda ... Teosyanın yatak oda

sında uyuyor.,. 
- Haberi duydu mu? 
- Imparatoriçenin ölümünü değil 

nıl! Duymadı .. Kimden duyacak .. Kilise 
çanlarını başvekilln cenazesi içln çalı -
yor zannetti. Çok mU.teessird.i. 

- Ben onu değil.. Ötekini öldürmek 
istedim .. 

Diyordu. Bir az evvel odasına çıktım 
uyuyordu. 

Sebasüyano: 
- Peki, ya sen nereden öğrendin .. de

di. Yoksa dışarı mı çıktın.. 
- Hayır .. Fakat yıldızlar yalan söy -

lemezler. Şu ocakta kaynıyan kurşun 1 sinanın yıldızının önüne bu gece kara 
bana imparatoriçenin öldütünü haber bir bulut geldi. Ve bu kara bulut onun 
verdi. yıldızını kapatırken bir başka y1ldızı 

- Kurşunlar sana daha rıeler söyle - aydınlattı ... 
di? Sebastiyano mırıldandı: 

Sofi anne bir müddet durakladı. Göz- - Mavi gözlü kadın .. 
lel'i daldı. Sofi anne: 

Sonra ağır ağır: - Evet.. dedi. Mavi gözlü kadın ... ; 
- Sebastiyano, dedi. Benim falcılığı- Mukadderat onun başına saltanat tacını 

ma, sihirbazlığıma ister inan ister inan- Karbonopsinadan önce geçirecek. ... Ma
ma ... Ben yalnız sana haber vereyim ki vi gözlünün ikbaline şimdiye kadar sen 
o kadar alAka gösterdiğin bu kız, bu gü- mB.n.i oluyordun .. Sen, suayın üzerinde 
zel kız bu sefer de başına taç giyemiye- onun parlamasına engel bir buluttun. 
cek... Halbuki bu gece senin bulutw1 sarayın 

- Bunu nereden anlıyorsun'? üsttinden kalktı.. Ve kara bulut Karbo-
- Yine kaynıyan kuı·şundan .. Fakat nopsinayı kapadı .. 

merak etme ... Bu şimdi olmasa bile 
muhakkak ibir gün olacak.. Karbonop-

Liyejde bir su 
sergisi açılıyor 

-*-Belçikanın Llyej §ehrlnde önümüzde-
ki Mayısın yirmisinde büyük bir su ser
gisi açılacaktır. Sergiye Fransa, Alman
ya, Hollanda, Lüksemburg ve Isveç dev
letleri geniş mikyasta iştirAk edecekler
dir. 

Llyej su sergisinde en mUhim tesisatı 
vücuda getirenler ve en ehemmiyetli 
yeri alanlar Almanlarla Fransızlardır. 
Almanya ile Fransaya sergide sekizer 
bin metre murabbaında birer saha tah
sis edilı:ni§tir. 

Bizzat Belçika devleti ise, 50.000 met
re murabbaı dahilinde 60 sergi sarayı 
ile bu su sergisine iştirak edecektir. Bel
çikanın üstende, Gand ve Anvers şe -
hirleri sergi münasebetiyle geniş mik -
yasta tezyin edilecektir. 

Bu sergi için en büyük hadise, meş
hur Alber kanalının açılmasıdır. Kanal, 
su sergisi kapanmadan evvel 30 Tem -
muzda açılacaktır. 

Su sergisi.ne dünyanın bir çok yerle -
rinden ziyaretçiler gelecektir. Bu sergi 
münasebetiyle Belçik:adan 85 yat hare
ket etmiştir. Yatlar bir limanda sekiz 
günden fazla kalmamak şartiyle dünya
nın dört bucağına doğru gidebildikleri 
kadar gidecekler 29 Temmuzda Alber 
kanalının açılışında bulunmak lizere 
seyyahla döneceklerdir. 

•• BİTMEDİ •• 

Mer'a yüzünden 
AliÖzbek,koınşusu 
Bilili tabanca kursunu 
ile aeır surette , 
yaraladı .. 
Menemenin Seyrek köyünden İbra

hin\ oğlu BilM ile Ahmet oğlu Ali Öz
bek arasında mera yüzünden çıkan mü

nakaşa, kanlı bir kavgaya müncer ol
muştur. Ali Özbek bir aralık tehevvüre 
gelerek tabancasıru çı.karıruş ve İbra
him oğlu Bilfila ateş etmiştir. 
Çıkan kurşun Bilala isabetle ağır su

rette yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Yaralı derhal imdadı sıhhi otomobili ile 
İzmire getirilmiş ve Memleket hastane
sinde tedavi altına alınmıştır. Suçlu ya
kalanarak adliyeye verilmiştir 

-------
Yiiz sene yaşıyan 
çiçelıler lltll'! 
Fil, Kaplumbağa, sazan balığı. gibi 

hayvanlar hatta bazan insanlar bile de
ğil yüz yaşına, iki yüzüne bile basar .... 
Fakat üç beş saatte soluveren o naze
nin çiçeklerin bu kadar yaşıyacağına 
en sağlam uzviyetlerle yaş yarışın" çı
kacağına akıl yatar mı? 

Halbuki Fransada açılan bir çiçek 
sergisi, çiçeklerden de fil gibi, Kartal 
gibi uzun ömürlüler çıktığını "göstermiş

tir. 
Paris şehri bahçe işleri baş mühendi

si, sergide, yüz seneden faila yaşıyan 
bir çicek teşhir etmiştir. Bu çiçek Ha
nımeli' çiçeğidir, fakat Amerikan cinsin-

den.. Penbe kırmızı ı·eıikleri barikülade Llyej su sergisine - Milletlerarası ha
d· ı · ·· d ed b mil dan olan bu çiçek bundan 45 sene evvel 

f 
ızlase erziı musaatçi e 1 erğisetah- e~ dil~on k Fransada bir şatonun serinden getiril-

a yare ge ece mın e me - . ti 
tedir. Her ne kadar Liyej sergisi devammı __ ş_. ____ ----------
ederken Lil'de de bir sergi açılacaksa metre mlk!bı beton kullanılmış, 2000 
da, Lil sergisi, su sergisinin ziyaretçi kilovat - amperlik kudretinde 20 elek
sayısmt azaltacak yerde bilakis çoğalta- trik istasyonu vücuda getirilmiştir. 
caktt.r. Su sergisi devamınca Liyejde bir çok 

Su sergisi şehircilik, mimari noktasın- şenlikler yapılacaktır. Bilhassa Liyejin 
dan mükemmel bir eser olacaktır. Sergi yetiştirdiği büyük ınusikişinaslardan 
100 hektarlık bir arazi üzerine kurula - Grety, Sezar Frankın vücuda getirdiği 
cakttr. Bu miktar 1937 Fransız sergisine eserleri de ihtiva ebnek üzere müziğe 
hemen hemen müsavidir. Belçikalılar bu büyük bir yer verilecektir. Sergi miina· 
kadar geni§ bir sabayı yirmi sekiz ay sebetiyle şehirde teşkil edilecek büyük 
zarfında tamamen doldurmuşlardır ki bir orkestra. sergiden sonra da daimi 
bu bir rekordur. Bu sergi için 6000 ton olarak. kalacaktır. Liyej su sergisi eğlen
kereste harcanmış, bir milyon metre celerinin canlı kısmını gece donanmala
mikAbı toprak kazLlmı.ş, temellere 9000 rı teşkil edecektir. 

Nemrud, Ibrahimle bu iddiaya giriş
tikten sonra emir verdi: 

- Bana zındandan iki mahkQm getifl 
riniz. 

Derhal zındandan eli kolu bağlı iki 
mahkfun getirdiler. 
Neımud celladını çağırdı. 

MahkUmlardan birini işaretle: 
- Vur şu adamın boynunu .• 
Dedi. Celliıd, palasını çektiği gibi su

çu hiç te ölüm cezası olmıyan bu biçare
nin başını biı· vuruşta «teninden ciida 
kıldı.> 

Nemrud Ibı·ahime: 
- Işte, dedi. Bu adam biraz evvel diri 

idi. Şimdi ben onu, tıpkı senin Tanrının 
yaptığım söylediğin gibi ölü eyledim. 

Sonra, eli kolu bağlı mahkumu mai
yetine işaret etti: 

- Bu adamın bağlarını çözünüz ve 
serbest bırakınız .. 

Bu emir de derhal ifa edildi. 
Nemrud Ibrahime: 
- Şimdi serbest bıraktığım adam zın

danda idi. Onun oradaki hayatı öliiın -
den başka bir şey değildi. Ben ona hür
riyetini vermekle yeni bir hayat ver -
miş binenaleyh bir ölüyü diri ebniş ol
dum .. 

Nemrudun bu sözleri Ibrahimi ilzam 
edemedi. 

- Ya Nemrud, dedi. Neden batıl yol
da yürümekte in ad ve ısrar edersin .. 
Eğer herkesi öldürmek bir Tanrı işi ise 
bunu herkes yapar. insanları öldüren 
katillere de mi Tanrı diyeceğiz? Hürri
yetini verdiğin o adam esasen hürdü. 
Onu sen tuttun, zındana attın. O zından
da iken de yine yaşıyordu. Şimdi öldiir
düğµq şu adama hayatını tekrar iade 
etmek elinden gelir mi? Daha sonra be
nim taptığım ve sJzlerin hepinize tap
manızı söylediğim Tanrım sade ölilleri 
diri ve dirileri ölü yapmaz. O bütün bu 
dünyanın, kainatın nazımıdır da ... Me -
sela güneş her sabah hiç şaşmadan hep 
şarktan doğar ·ve dalına garpten batar. 
Güneşin bu seyrini değiştirmek ve bir 
kcrrecik olsun onu ~ark yerine garpten 
veya başka bir taraftan doğurmak kimin 
haddi. Kimin kudretidlı-.. 

Nemrud baktı ki Ibrahiın bu akilane 
sözleri ile kendisini halkın karşısında 
mat edecek, onu fazla söyletmedi. Baş
kası olsa idi derhal ve oracıkta boynunu 
vuı·d.ururdu. Fakat Ibrahim çok sevdiği 
ve daima sadakat gördüğü veziri Azerin 
oğlu idi. Bu sebepten: • 

- Bunu alın .. deli olmuş .. Ne söyle· 
diğini bilmiyor.. Zındana götürün. Bir 
kaı·anlık yere kapatın ve ayaklarına da 
demir vurun ... 

Emrini verdi Ibrahimi aldılar. Zın -
dana attılar. Ve Nemrudun emri gibi 
ayaklarına kalın demirler vurdular .. 
Genç Ibrahiın, bütün bu tazyiklere ve 
tahkirlere dalına dudaklarında aynı mü
tevekkil tebessüm, kalbinde aynı kuv
vetli iman, fütur getirmeden tahammül 

ediyor. Kendisine ekmek veo su getiren
lere peygamberlik vazifesini yapmak -
ta devam ediyor, onları tek olan, kadir 
olan Tanrıya davet eyliyordu. 

Ibrahimin hapse atılması babasını ol
duğu kadar ve ondan çok daha fazla an
nesini tizmliştli. 

Kadın, mütemadiyen kocasuu Neııu-ud 
nezdinde şefaate gönderiyordu. Fakat 
Azer, Nemruda Ibrahime ait hiç bir şey 
söyliyemiyordu. Nihayet: 

- Eğer, dedi. Ibrahimi Nemrudun 
Tanrılığını tasdik ve kabule ikna eder
sem belki Nemrud benim şefaathnl ka
bul ve onu affeder .. 

Bu ümid ile ilk önce zındana, lbrahi
me gitti. 

- Oğlum, dedi. Niçin böyle yapar ve 
iııad edersin, görmez misin ki Nemrud 
ne kadar zalim ve kahir bir hUkiimdar
dır. Onun söylediğini tasdik edersen bu
radan kurtulursun.. Bu kadar eziyet ve 
cefaya katlanmazsın .. . 

Ibrahlın: 

- Ya baba ... dedi. Sen de ne diye z.a
lim olduğunu bildiğin bu adamın güna
hına, isyanına ortak oluyorsun. Ne diye 
hepimizi yaratan, yoktan var eden Tan
rı dururken nankörlük edip Nemruda 
Tanrı diyorsun. Eğer sen. ötekiler, halk 

ıoo.ooo sene evve! 
yaşıyan bir insmı1t1 
kemikleri bulundu.. 
. ~---
ltalyada, harp hazırlıkları yapacağız 

diye toprağı kazarlarken çok enteresan 

bir şeye tesadüf etmişler : 

. ~ . /. 
hakikt Tanrıya ibadet ederlerse l>ellıl 
Nemrud da dilştUğU dallletten fatjl 
olur. Fakat sizler böyle yaptıkça, onu 
alkışladıkça hepin.iz .onun gllnahına .,. 
dece ortak olmakla kalmıyorsunus. 
Nemrudu dalllette devama. teşvik edt-
yorsunuz. 

Azer: 
- Ne yapayım evladım, dedi, Şerrtn.. 

den korkuyorum. 
Ibrahim: 
- Ben korktum mu, dedi. Benim Tao

rıın kendi yolunda nefislerini feda eden4 
lerin dalına yardımcısıdır. 

Azer: 
- Ihrahim, dedi. Sen muvakkaten ol

sun Nemrudun dediğini kabul et. Bura
dan çık. Sonra seninle birlikte Bablll 
terkedelim, uzaklara gidelim. O zaman 
ben de seninle bir olur, hak Tanrıya 
secde ederim. 

Ibrahim, babasrn.ın bu teklifini kabul 
etmedi. 

Bunun üzel'ine Azer: 
- O halde sabretı dedi. Eğer bir kola

yını bulup ta buradan kurtulursan .o 
zaman ve yine bu şehirden U7.akla~ın1~ 
Ve hen sana tabi olurum .. 

•• BirMEDİ •• 
Çikulata da Amerika 
ile beraber keşfedildi 

---·-&---
Amerika keşfedildikten sonra Avru

paya yalnız gemiler dolusu altın değil, 
Amerikan topraklarına mahsus bir çok 
nebatlar ve hayvanlar da nakledildi" 
Patates, tütün .. hep yeni dünyadan gel
di.. Littoriya ismindeki vilAyet dahilinde 

Çirçeo dağı diye bir dağ vardır. Bu da
ğın altından bUyük bir mağara çıkmış. Feınan~o Cortez, Şarlken zaı~a 
Mağaranın içi tarihten evvelki zaman- bir Meksika sererı yapnuş, oradan bir 
lı:ırda yaşamış dev gibi hayvanların ke- çok kıymetli madenlerle beraber çiku
mikleri ile dolu imiş .. Fakat kemiklerin ~tayı da ala~'Sk Avrupaya .getirmiştir .. 
arasından bir de insan kemiği zuhur et- Krnl ş~_lke~ .. sarayında, çıkulata çok 
mi;;. Antrepoloji alimleri bulunar. bu rağbet gormu~tu. 
kemiğin Paleanthrope denen en eski bir . Avrupada çıkul:ıtayı billıassa çerez gi
insan cinsine ait olduğunu bu eski in- bı kullanan ve umumileştireııler rahip
sanın zamanınızdan 80.000 veya 120.000 )erle kadınlardır. 
yıl evvel yaşamış olduğunu zannetmiş- Çikulata A\Tupaya girince, süratle 
lerdir. Maamafih daha pek iyi tesbit edi- bütün dünyaya rayılınağa başladı. F.-\·
leınemiştir. vela Fransa ile Italyada rağbet göı:d~ .. 
Asıl merak edilen :jey, bu insanın dev Fakat çikulatarun en çok mukavcm~t 

gihi hayvanların arasında bulunuşudur. gördüğü memleket Hollandadır. . Hw
Rekoru bir 
örümcek kırdı 

landalılar uzun müddet, İspanyol geıW
lcrinden alınan •Koyun tezeği n ni d~
nize döktüler durdular. 

Fakat sonradan fikirlerini tamamen 
. DUnyanın en garip hayvanları Aıne: değiştirdiler. Hatta 0 kadar ki bugün 

rıkanın ~eksas ın':°takasınd~dır. Fe~ Hollanda dünyada en çok çikulata çıka· 
a?.ı ~';11:~ Arak.nida olan bı~ ~e.vi bü- rılan memleketlerden birisidir.. Çünk\l 
yuk orumcek te bunla~ bırıdir. ovaları baştan başa otlaklar ve bura:ar-

.Avl'Upalı ve Amerikalı hayvanat da otlıyan sayısız sığır sürüleriyle d9-
alimlerı Teksas mıntakasma sık sık ge- luduı· .. Hollanda bugün sütle kakao ve 
terek, buralar?a yaşıyan acayip hayvan- şekerden ibaret olan çikulatanın ikincı 
lar hakkında ilmi araştırmalar yaparlar, vatanı haline gelıniştir. 
bu hayvanların yaşayış tarzlannı tetkik 
ederler. susuz uzun müddet yaşıyabildikl~ 

Doktoı· Francis .isminde bir hayvanat öğrcruniştir : Dev örümceği denen Tek· 
mütahasslBl orta Afrikada ve Meksika-, sas örümceği hiç bir şey yemeden tam 
da senelerce tetkiklerde bulunmuştur. beş sene yaşamL~tır. Sonra doktor tec
Doktor bilhassa orta Amerikanın beyaz ıiibelerinden bir şey daha öğrenmiştir: 
faresi ile Teksas örümcekleri üzerinde ı Bu hayvanları aç bıraktık<:.a bunlann 
tecrübeler yapmıştır, bu hayvanlann aç 1 ömürleri artıyormuş. 

rr:-~Pllllll'lllilllll .................. Z&22~?22;f~ ...... mıı::aıat91 .. ıa .............. aw+~ runa akıtmaktır. rum .. Esasen o gaye biraz da benim ga- bir baba puseai kondurdu. maktadır. 

DEMiR MASKE 
Büyük 

~ 
tarihi ve macera 
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tozun nerede ve niçin kullanılacağını dı ve ~öva.lye dö Rob.an ölümden kur-
ben biliyorwn. tulmut olsaydı o biç birimizin ve hiç bir 

- Ne demek istiyorsunuz üstat! zaman unutmadağunız Mon1enyör Luiyi 
- Şunu demek istiyorum ki şu saat-

1 
kurtarmalı:: itinde bize çok yardımda hu-

te belki de kansının itimQdım suiistimal 1 lunacakb. 
eden Kont dö Suvason artık bir daha Faribol cevap verdi: 
gevezelik edeıniyecek vaziyettedir. - Bellci lıalluuz var madmazel... 

- Kontes kocasını zehirliyecek ın1 Ben, kendi fikrime göre madam Suva-
diyorsunuz? sonun kocasını öldürmesini, eğer h u va-

- Belki bu saatte bu iş olmuş bitmiş- ki lae, sadece kendi.si için can sıkıcı bir 
tir bile.. m~ahidden kurtulmak arzusuna atfedi-

- Kuyruğu kopsun öyle ise... Daha yorum. Bana inanınız ve emin olunuz 
iyi uhnuş... madmazel ki biı: artık tamamen yalmı-

lvon müteetıair bir halde söze .kanıb: zız. Kendi bqımaza kaldık. Maamııfih, 
- Böyle aöylemeyin.. Dedi Eier in- , kuyruiu kopsun, böyle olduğu belki de 

tikam almaktaki maksadı keşfedilecek daha iyi oldu. Çünkü daha henüz yum

oluTSa Kontes de darağacım boylıyacak- ruldarunız kuvvedi, kılınçlanmız keskin, 
lir ve o zaman bizi himayeleri altına al· kalplerimizde Monsenyör Luiye kartı 
mıı olanlardan, hiç değilse bize karşı sa- sanılm.,-an sad akat ve muhabbet yqı
mimt bir alaka göstermiş olanlardan kim yor ve hepimizin bütün aczumuz damar-

Madmazel lvon ... Zannedersem benim yemdir. Ekzili yaşayan İnsanları kurtar- - Ozülme kızım, dedi. mukadder ne Bu vaziyet karşısında ve hiç bir sıf.ıt.tı 
olmıyan dul madam Skarronun sarayda 
ve güzergihınızda yeralmumı saygısız~ 
lık telakki etim v~ görünmekten içtin11;p 
ettim. 

bu söylediğim tavsif ve kuvvetlerle biz mak için çarpışacak kuvvetten mahrum· ise o olur ve olacaktır. 
bir çok kimselerin yardHDlanndan müs- dur.. O gün akşama kadar burada kaldı-
tapu kalabiliriz. Fakat o, bağh olduğu ve arkalarından lar. 

Ivon başını önüne eğmiş Faribolu din- ağladığı ölülerin intikamını alacak kuv- Gece olup ta karanlık çöktüğü zaman 
liyordu. vettedir. Monsenyör Luinin tesis ettiği Ekziliye veda ettiler. Civardaki hana bı- Kral: 

Onun son sözleri üzerine gözlerinde Üç kuvveti h.atırlayorsunuz. Bu üç kuv- raktıkları atlanna atladılar. - Hakkınız var, madam, dedi. Ma
dam Skarron adının değiJmesi lıizım .• 
Bunu ben daha evvelden yapmalı idim., 
Yarından itibaren aizin isminiz saray li.
tesinde Markiz dö Mentönon olarak Yf/f 

bir enerji meşalesi çaktı. vet, altın, demir ve zenirdi. Emin olu-ı Monsenyör Luiyi kurtarmak işinde ve 
- Hak.lwnız, dostum, dedi. Bundan nuz ki orada .. Holandada prens Ciyyon lcendi ha.şiarına hareket etmek ve yalntz 

sonra artık yalnız kendimize güvenelim. d'Oranj benim kimya sanahmın kendisi- kendilerine güvenmek azmileo paristen 
Ve bu piç kralın elinde her gün işkenceli ne temin ettiği muazzam serveti on dör- uzaklaştılar .. * alacaktır. Ve yarın bu sıfatla kraliçenin bir ömür süren ve zındanda günlerini düncü Luiye karşı hissettiği büyük lcin 
çürütı-n Monsenyör Luiyi kurtarmağa, uğrunda cömerdce harcıyacaktır. Bina
her n" olursa olsun kurtarınağa ve onun enaleyh üç kuvetten a1tın mevcuttur. Siz
yolunda ölmeie hep beraber and içelim. lerin asla şüphe etmediğim kılınç kuvvet-

Hepsi de bir anda kıhnçlannı çekerek · lcriniz de demirdir. Bana, benim hisse· 
uzattılar. me de üçüncü kuvvet, yani zehir isab~t 

H~psi de bir ağızdan haykırdılar. ediyor. Ben de bu kuvveti nasıl kuUana· 
- Yemin ediyonız .. And içiyoruz. cağımı biliyorum. ümidinizi k~meyiniz. 
f~ili mah.zun bir sesle: Eğer bir daha görüşmezsek ve eğer diit-
- Allah, dedi, yolunuzu açık etsin ınanlarımız beni yakalarlar ve öldürürler-

ve size muvaffakıyet versin.. Benim de se unutmayınız ki burası, bu melce ken· 
vazifem burada kalmak olacak. di malınız ve evinizdir. Ve siz burada 

lvon: düşmanlarınızdan daima kendinizi ko-
- Nasıl, dedi, muhterem üstad, bi- ruyabilirsiniz. lşte size bu gizli melcein 

zjmle gelmiyor musunuz) bir de anahtarını veriyorum .. 
Eb:ili cevap verdi: lvon: 
- Benim gibi bir ihtiyarın sizle, bera- - Ah muhterem üstadım .. 

ber olduğum takdirde. r.~ faydası olur) Diyerek kendini Ekzilinin kotları ara· 
Hayır .. Hayır .. Ben burada kalacak olur• sına attı. 

. in a enize daha fa dalı olu- ihtiyar alim. genç k~ın alnına mü<ıfik 

Ayru günün akşamı.. sabah merasiminde hazır bulunacalı.:._.. 
Kral on dördüncü Lui saray kilisasm· nız .. 

dan çıktığı sırada dul madam Skarronu - Ah Sir .. Majeateleri tarafından ib· 
gördü. Yanına kadar gitti. zal buyurulan bu büyük lutfa layılı.: de· 

Kralın orada hazır bulunan Kurtiı:an· ğilim .. 
larını hayrete düşürecek lcadar tatlı ve - Benden isteyecek başka bir şeyi"i,c 
iltifatlı bir sesle: bir dileğiniz var mt) 

- Madam, dedi, ~h.sım ve saltanatım - Sir.. Bu kadar büyük lutüf ve te• 
için dün gösterdiğiniz aon sadakat ese- veccühten sonra bir dilekte bulunmak af.. 
rinden de haberdar edildim. Size daha fedilmiyecek bir küstahlık olur. Maama. 
evvel teşekkür etmeğe vakit bulamadım. fih, bir istirhamda bulunmama müaa .. 
Hem esasen bir kaç gündenberi de gö- denizi rica edeceğim, tehaalannızdan ha-
rünmez olmuftunuz... kir bir kimse, bir zavallı, benim acıya-

Madam Skarron hürmetle eğildi: rnk ve küçük yaşta iken himayem albnp. 
- Sir. dedi, çocuklannızın mürebbisi aldığım ve kendi evladım imiş gibi eeY

sıfatile ve onlarla beraber sarayda ve eliğim bir sadık bendeniz dün gece ._ 
civanruzda bulunmaklığım bir mana ifa· kalsın sizin uğrunuzda fedayı hayat ~di
de ediyordu. Fakat bir kaç gündenberi 1 yordu. 
~u\laT valdelerinin yanla1W1da bulun- •• İ _ 
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76- Haftada bir gün istirahat etmeğe alış-
mak kadar güzel bir şey yoktur. Bin bir 

Nihal gözlerini açtı. idiniz .. Daha çok mahcuptu. Şim- çeşit meşgale, sıkıntı ve hele ruh ve uz-
Esnedi. Gerindi. di biraz açılmıJ .. Gittikçe ve alıf- viyet teşevvüşleri içinde bir hafta buna-
- Kimmiş gelen .. dedi. tıkça alı1ır. Aptal dediğim şu ki lan bir vücudun istirahate ne kadar muh-
- Ne bileyim ben, sormadım .. geçen halta eline bir lira sıkıftır- taç olduğunu bir kerre tasavvur edin! 

Belki bir yabancıdır. ddar sevinerek gitti. Halbuki istirahat edeceğimiz günde şunlara 
Kızcağız yatağından kalktı. onun cızı olan kadın Perizad ha- dikkat edin: 

Diz kapaklarından bir karış yu- nıma on lira vereli. Bana ela iki ı _O gün kalkın. Sebze suyu, porta
larıcla çocuk dekoltesi ile yalın lira bahsis bıraktı. Periz:ad hanım kal §Urubu gibi hakiki bir kahvealtı ya
ayak kapıya koştu. bu on li;dnın dokuzunu aldı. Biri- pın. Evinizin içinde dolaşmayın, kendi-

- Ayol.. arkana bir fey al .. ni kadıncağıza verdi. nizi çekmeceleri karıştırmak, dolapları 
ayıp .. belki gelen bir erkektir de- Ben, hayretle sordum: düzeltmek gibi hastalıklara haberiniz ol-
dim. Omu% ıilkti. Sanki (varsın - Cu: ne demek kız.. ve cız madan kaptırırsınız. Binaenaleyh derhal 
olaun .. erkekten mi korkacağım) olan bu kadına ne diye, nenin dışarıya çıkın. Yemekten evvel tam bir 
demek istiyordu. iJyle ya .. artık mukabili on lira verdi? saat konuşmadan gezinin. 
onun erkekten lalan korkacak ne- Nihalin gözlerinde şe.ytanca bir ı _ öğle yemeğinde karaciğerinizi 
•İ kalmıştı ki.. Gelen genç bir ka- bakıı hasıl oldu. dinlendirecek yemek yiyin. Mesela ke
dmdı. - Bugün anlarıını:r:, dedi. Ben bap, sade yağsız sebze, taze peynir ve 

Arkasında rengi güneşten sol - de bilmiyordum, burada öğren - meyva gibi şeyler yiyin. Akşam yeme
muf, havı dökülmüı ince bir man- elim. Kuzum Servet hanımcığım, ğinde sebzeden başka bir şey yemeyin. 
to vardı. ben geyininceye kadar •İz bu ka- 3 - Sinirlerinizin istirahat etmesi için: 

Başına, çeneıinin altından dü- clıncağu:la biraz meıgul olun.. Eğer büyük bir şehirde oturuyorsanız, 
ğümlediği ütüsüz Ve siyah bir far- Y alnu; kalmcu1n.. uyanınca gezinin. Bir ıhlamur banyosu, 
'PO bağlamıştı. Arkama gardroptan bir ıabah- arkasından bir duş alın. Uzun uzun ma· 

Nihal, koridora aldığı bu miıa- lık aldım. saj yaptırın. Herhangi bir sıcak meyve 
lire dikkatle baktıktan ıonra: Müalirin yanına gittim. hülasası için. Bütün gün kahve, çay, tele-

- Al/edersiniz, dedi. Sizi ta - - Sala geldiniz.. fon, mektup, müzik gibi şeyleri hatırı· 
nımadım. Kimi istiyorıunuz:? - Sala bulduk.. nızdan silin ve bunlarla meşgul olmayın. 

Kadıncağız mahcup oldu. Kar,ıaına oturdum. Bu, akciğer için birebirdir. 
- Tanımadınız mı, eledi. Hani - Sigara içer mi•iniz? 4 - GüzelJik için istirahat lazımdır. 

geçen halta Çarıamba günü gel- - Hayır .. Hiç ağzıma koyma. Bunun için istirahat günlerinde bol bol 
miıtim .. Peri:uıd hanımla bera - dım.. meyve yiyeceksiniz. Mesela o gün iki ki· 
ber... KQa konu,ayor, kııa cevap ve .. lo portakal; elma yiyeceksiniz. Yani 800 

Nihalin tereddüdünü görünce riyor. Yüzüme bakmıyordu. Git. ile 1000 gram arasında öğleyin, 500 
Je ilave etti: tikçe merakım artmakta idi. gram öğleden sonra, 50 gTa.tn da akşam 

- Hani canım fU odada· be. - Siz, dedim, buraya niçin ge· yiyeceksiniz. 
nim yattığım odayı göıterdi - ba- liyorıunuz? Kalkınca bademli banyo yapmalısı· 
na penbe ipekli bir rop geydir. Bu ıualimi biraz ıert aormu. nız. Bakınız bademli banyo nasıl hazır-
miıtiniz: ve ıonra da.... fUm galiba ki kadıncağız ürktü .. lanır: Bir kilo acı bademi toz haline gc· 

Nihal hemen anladı. Kendini topladı. tirin. Bu bademi beş litre suyun içine ko-

Elini küçük kalasına götürdü. - Al/edersiniz, dedi. Daha yarak çeyrek saat kaynatın. Banyonuzun 
- Evet .. Evet .. dedi. Al/eder- birdenbire alısamadım. içine dökün. Üstüne de 125 gram karbo-

•iniz. Ben Bizi arkanızda o penbe- Perizad ha;,ım bana anlattı nat dö sud koydunuz mu, bademli ban-
im gördüğüm için ıimdi tanıya - ama .. Serde henüz acemilik var .. yonuz tamam demektir. 
madım.. Ne bileyim ben .. Hiç yapmadığım Saçlarınıza gelince: Saçlarınızı reçine 

- Perizad hanım bana bugün bir ıey .. Utanıyorum .. Sıkılıyo .. yağı ile bir ~üzel masaj yapın. B~ vazi
için yine gelmemi söylemişti de .. ru.m. Ah gözü kör olasıca o ko - yette tam hır saat durun. Bu reçıne ya

- Buyurun.. buyurun.. cam olacak herifin iki tane masa- ğını şampuvan ile çıkaracaksınız. Bu 
Nihal onu sedirli odaya götür- mun nafakasını düşünmez de şampuvan da şeker kamış:ndan yapılan 

Jii. Sonra yanıma geldi. elinde avucundakini rakıya ku- 30 gram (rom) rhumla, hu yumurtadan 

- Mualirlerden biri, dedi. mara verirse işte biz de böyle alış- yapılmış olaca~: . .. .. . 
ama bu daha yeni .. Hem pek ıal .. madığımız ıeyler yaparız.. Kaşlarınızın uzerı~e de yku?.uk b~r. f~r
Aptalca bir şey.. Anladım ki kadın bu attığı ça ile bir miktar reçme yagı surmelısınız. 

- Aptalca olduğunu nereden adımdan hiç te memnun değildi. Tırnaklarınızın üzerinde ne kadar :er~i 
anladın .. Pekala ıözü ıohbeti ye- Fakat bu nasıl bir adımdı? varsa temizleyin ve tatlı badem yagı su-

rinde, güzelce bir taze.. Y alnu: Onu anlatmak iıtemiyordu. rün. 
biraz mahcup.. Bu söylediklerimizi yaparsanız güzel 

- Siz onu geçen halta görse •• BİTMEDİ •• olursunuz. 

Beklenen cevap 
Polonya Hariciye 

lere cevap 
nazırı 

verdi 
dün Hit-

Müzayede ile 
büyük satış 

7 Mayıs Pazar günü sabah saat 10 bu
çukta Bornovada park karşısında Ismet 
Inönü caddesinde 9 No.lu büyük bahçe
li evde, Izmirin tanınmış eski ihracat 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - lonya Battıktan ayn]mıyacaktır .. Buna tüccarlarından bay Pajiye ait kıymetli 
lonyayı Al.manyaya bağlıyan ademi ta- müsaade etmiyeeektir.. mobilyaları müzayede suretiyle satıla -
arruz paktını yırtmak için en küçük Birinci ve ikinci meselelerde Alman- c ktır 
lıehaneler bulmuştur. ya bizden bir taraflı tavizat istiyor. an·kk· t· B bahle ın· hare_ 

· b di fin besli b" mill t ı a . ornovaya sa y Zaten 1934 ten berı Almanya u mu- Ken şere e saygı yen ır e . 
ahcdeyi bugün bir ucundan, yann di- biI" taraflı tavizat veremez. Tavizat an· ket edecek tren saatlerı. 8,7 ve 10.15 ge-
ğer bir ucundan daima kendi menfaat-: cak mütekabiliyet şartı altında verilebi· çedir. 
)erine göre evirmiş, çevirmiştir. lir... Satılacak eşyalar meyanında lngiliz 

Efendiler, vaziyetin hakiki bir muha- 26 nisanda Alman şansölyesi çok va- mamulAtından emsalsiz iki adet birer 
ltemesini yapmadan önce Alman müd- zih olnuyarak (25) senelik bir ademi buçuk kişilik somyalı bronz karyola, 3 
eiyatının neden ibaret olduğunu bilmek tecavüz paktı mukabilinde bu teklifle- parçadan mürekkep çok klymetli anti-
lizımdır rin tarafımızdan kabulünü istemiştir. . 

E 1: D · el · p B d dahi b. taraflı tavıza· t mevzuu ka Bul ve iki jardınyere ve banyosu, vve a anzıg mes esı, sonra ome- ura a ır - .. 
ranyadan geçmesi istenen otostrat me- bahistir. Biz ise ancak mütekabiliyet maundan mamul aynalı büfe, aynı ma
selesi vardır. şartı dahilinde görüşebiliriz. Biz Polon- lın otomatik anahtarlı kare yemek ma

Danzig meselesi hakkında umumi ma- yalılar pasifik sulhçu bir gayret yap- sası, 6 adet maruken sandalye, ceviz ve 
ruyette bazı observasyonlar yapacağız. mağa amadeyiz. Fakat bu sulhçu gay- maundan mamul aynalı etejerler, 2 adet 

Danzig şehri Versay muahedesiyle I retin semere vermesi için iki şartın ta- maun şömine aynası fevkalade iyi sesli 
icat edilmiş değildir. Asırlardan beri hakkuku lazımdır : (H H 1 ) kalı' tik. 1 Alın 
mevcuttur. Alınan - Polon menfaatleri- Birinci~i pasifik niyetlerin mevcudi- . · aege e mar ~ :~e ~n 
n.in müşterek bir menfaat noktasıdır. yetidir .. ikincisi pasifik metodlardır. pıyanosu, çok kıymetlı buyuk ve kü -
Gerçi Danzig şehrinde halkın ekseriye- Ancak bu şartlar dahilindedir ki Po- çük boyda yağlı boya tablolar, 2 adet 
ti Almandır. Fakat şehrin hayatı ve sa- lonya hüküm.eti hüsnüniyet göstererek orta ve büyük yazıhane, 1900 den 1938 
adeti Polonyarun ekonomik potansiyo- ve bu son günlerin tecrübelerini gözö- senesine kadar seri halinde 200 kadar 
neline bağlıdır. Bu vaziyetin icapları ne nünde tutarak müzakereye girişebilir. kitap eyi bir halde Kappel markalı türk-
olabilir • Milletimiz sulh istiyor. Fakat Polon- d~til k. k k ili ti 
Bug~e kadar Danzigde Alman ekse- yalılar her ne bahasına olursa olsun sulh çe .. .. 0 ma ınası, ço ıyme w -

riyetinin bütün milliyetperverliği ide- istiyorlar. Şeref içinde bir sulh istiyor- k~ ~uyuk bronz vı: me~er heykeller 
olojisi içinde serbestçe yaşamasına mü- lar. buyuk soba borulanyle, krıstal aynalar, 
Baade ettik. Zaten bir çok defalar muh- NUTUK SÖYLENİRKEN Şam işi köşe etejeri ve üç orta masası, 

~i.f Almbean devlett.~~~ar.ı Danzıt ·~ şedh- Varşova, 5 (Ö.R) _ Polonya harici- kıymetli Çin ve japon vazolarık, 100 ka-
rının ser st sta W.'Ulle rıaye e öma e b ı· · d utkunu dar plak kristal aynalar hey elli gece .. 1 . 1 d. ye nazın me usan mec ısın e n • , 
old~l~ını soy emış er ır. y iradcderken Alman ve İtalyan sefirleri lambaları, laumanlar, büyük uşak ta -
Şımdı Pomeranta voyvodlugu mese- ı . 1 l dı F k · · d ı 

ıes· k lı. B k l' .. · d b'lhas meclıste hazır bu unrruyor ar .. a at ban halısı, yolluk, kilım ve secca e er, 1 
a l od~· u c z'~e uzk eı:ıdn el 

1
lim ·,Japon seffri sefirler locasında idi.. Ga- orta masaları Denizden çıkma iki anti-sa ısrar e ıyormn. c.ııra on or te e- A lar ak k ' 

· ·d dı D··. · Almanl ne zeteler hususı tabı çıkarar nut u ka testi kristal yemişlikler iki adet ]·ar-sı u~ urma r.. uzcesı ar . 
1 

d. ı • 

.tiyor1ar?. Almanların, Almanyadan neşretmış er ır. dinyer, büyük çiçeklik kolonlar, basma 

.-rki Prüsyaya formalitesiz gitmeleri -*- levhalar, bir çok perde ve kornezler, 
~in icap eden bütün kolaylıklan göster- $ A N G H A Y mermerli komodin bir bahçe su motörü 
ctikde' .. ~takomobille hmali.ın1. ~aktabt mı estet~kesinin Alman konsolosunun ve sair bir çok Iü~umıu eşyalar bilınü-

mun aşa ve mı a u e ı . 

Nevyork sergisinin büyii.1c bir sanat ifade eden kapı~ 

Daha ne istiyorlar? protestosu zayede satılacaktır. 
Almanların şarki Prüsya ile rnünaka- Berlin, 5 (Ö.R) - Hong - Kongtan Bu fırsatı kaçırmayınız. . ıtf \>•*,,,;' 

IBtını işkal etmekte hiç bir menfaatimiz bildiriliyor : . . Fırsat artırma mobilye salonu. Sahibi ... :J.. 1::& .. tl ~· 
yoktur. Fakat kendi toprağımız üzerin- Şanghay Alman konsolosu Çinliler. ta- Aziz Şınık. Telefon: 20561 - ·. :ı. . ~ 
~ hakimiyetimizi tahdit etmemiz için rafından iki Alman vapurunun müsa- l-3 Nomıandi Transatlantikinin havuzdan çıkabilmesi içuı hcıvuzttn agzında yana-
• bir sebep yoktur. Polonyayı Baltık 

1 
deresini protesto etmiş ve . vap~l~m rak batan Paris vapurunu• direklerini kesmek icap etmi§tir 

denizinden kovmak mı istivorlar? Po-. derhal serbest bırakılmasını istemıştir. 

Marakeı paşasının ko· 
nağı, yemek getirenleri 

dostları ve kokteyl 
partisi .. 

? eni bir dmı.•· 

Hicaz ııeliahdi Kahire d&niişü Irak 
mümessili ile konuşııyor 

::ııııı;ııııııııııııııııııııııııııııırrııı~ 

~ 9 Eylfıl oteli 1 
5 açıldı .. 
5 Eski İzmir ile yeni imar s~asını § 
:: yekdiğerine birleştiren ve Izmirin = 
S: en modern ve asfalt caddesiyle ma- := 
: rui ve müstehir ve bilhassa çarşıya= 
- "' h . . b' k t d -:: yakınlığı ile e eınmıyetı ır a a-= 
: ha artan İsmet paşa bulvarında yeni 3 
S sinema yamnda bu kerrc iruıa ve tef-= 
S riş ettiğimiz 9 Eylfil otelini küşat e~- .. 
:: ledik. Fiatler gayet ucuzdur. Teşrıf 
:! edecek sayın müşterilerimizin her 
:: halde memnun kalacaklarını saygı-•• 
:: larmıla bildiririm, 
:: Sahibi 
E MEHMET ve HASAN = 1-13 
'i~ıı::ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
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Bitlerin tahayyül ettiği 

imparatorluk nasıldır ? 
f mpar8torluğun merkezi Alman yada 
fakat petrolu yakın şarkta olacakmış 

Cerman uyanı§ı mükemmel ve mtithiı 
bir hiklyedir. 

Almanya l .f .ene müddetle kendi et• 
rafıacla döndükten .onra, nihayet, yalnız 
büyük deYletlik meTltüni almak için de
ğil, fakat imparatorluia kavuşmak için 
mai(Ubiyetin en derin uçuTUinundan ftr
ladL Bu iroparatorluiu o aynen eski mu· 
kaddcs imparatorluk ıek.linde görüyor 
değildir. Bu daha tönoya tövalyeliği ta• 
rihinden hatıralarla birlikte mukaddes 
imparatorluğun ve lıohcnzollann impa• 
ratorluğunun bir halitası olacaktır. Berch~ 
tcsgaden peygamberin hususi ikametga
hı olduğundan ve Münihin devri geçmiş 
bulund~ndan hükumet merkc:z:i Viyana 
ola.bilir. lmparatoriuiun mihveri Ren, 
rr una ve bunlan birlqtircn kanalla rcs
mcdümiı olacaktır. Şimal denizinden 
Karadenize, itte yeni Reiehın güzel bir 
tarifi. Fakat bununla neden iktifa olun
sun. Günün birinde doğrudan do~ru)•a 
veya vasıtalı olarak ona 91cak denizler· 
de limanlar laum olacakbr. B. Musso· 
lini bunu bilir. 

Şimailik bu. büyük rıu kütlesini garp· 
tan ayırmak ve Balkanların bütün islav 
veya mogol milletlerini vesayete almak 
gayesini güden bir imparatorluktur. 

Yazan : Piyer Dominik 

Daha yirmi sene evvel Almanyanın 
mümcssili Fon Sanders lstanbulda idi, 
ve bu general Von Kressensteine Süveyş 
kanalına taarruz etmek ve mareşal Von 
Cler Coltza Bağdadı idare etmek imka
nını veriyordu. Rumen petrolu ehemmi
yetli bir ıniktar arzet&e hUe Ahnanyanın 
hakiki hedefi, Kafkasya, Basra körfezine 
kadar Iran yaylası, arap çölleri ve Akde
niz arasındaki sahadır. Romanya muaz· 
zam servetleri olan bu sahanın ancak bir ce, Almanyanın cenubu ~rkiye doğru Bu demekti ki Hitlerin tehayyül ettiği 
ileri karakoludur. Yann oraya hakim olan bu inişinin dikkate değer bir tetkikini İmparatorluğun hükümet merkezi, hü

Anupaya hakim olacakbr. yapmtştı. Almanyanın giriştiği macerayı kümeli, endüstrisi, insan deposu olan Al-
l§te rakamlar Almanyanın sulh zama- Cengiz Hanın macerasiyle kıyaslıyordu. mcny:ıda fakat petrolu yakın şarkta ola· 

runda 7 milyon ton petrole ihtiyacı var- Cengiz han, Macariatanı eline geçirdiği caktır. 

ı 
ClW'.llZ.7..JIZi ı ; ı ı 

Arasıra 
a:azmıwaunı 

Pravaz şırıngası 

-----~·---
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

:tlaç almanın, hap, şurup, su, toz ~y~ 
merl1em ile dışarıdan sürme şekillerı 
arasına 1828 de ilk defa olarak cilt al
tından iğne ile şırınga yapına usulü gir
miştir. Bu şekilde ilacı kana kan~tı.rma 
esasatı üzerinde uğraşanlardan Lıyonlu 
Pravaz 1845 te ilk defa olarak müteka
mil bir küçük şırınga yapmıştır. Bu Alet 
bugün ıslah edilmiş ibir halde ve Pra
\·nz şırıngası adiyle eczanelerde bulun
maktadır. 

Pravazın meydana koyduğu şırıngalar 
etrafında müteaddit adapla müteaddit 
şırıngnlar yapılmıştır, bunlar arasında 
Rekor şırıngaları çok revaç bulmuştur .. 
Ekseriya koldan veya bacaktan deri al
tına et arasına veya damar içine şırınga 
yapan bu aletler, bugüııün ilaçlarına 
göre bir gramdan 25, otuz, hatta elli 
grama kadar müteaddit boyda bulun
maktadır. Kendisine hiç şırınga yapıl
mamış olanlar :iğnenin vücutlarınn bn
tacal'..'tndan korkarlar, halbuki bu iş hiç 
te a~ verici bir şey de<;ildir. Şırınga ya
pılacak yer temizlenmek maksadiyle 
rriizelce silinirken eter ile dikkatli ovu
l~r eter az çok deri üzerindeki sinirleri 
u~turacağındnn i[µıenin girdiğini bi-
le duynuynnlar pek çoktur. Vücuda 
:ığaç dallan gibi dagılmış olan sinirle
rin kıl kadar küçük olanlarına tesadüf 
etmiycn iğne hiç bir tesir yapmamakla 
beraber sinire rastlasa da duyulan şe
yin can acısı kelimesiyle ifodesi hile 
pek fazlalık olur. Bazı hastaların haleti 
ruhiyelerinde şınn"a yoliyle verilen ila
cın tesiri çok daha büyük olur. 

Mide yoliyle füç vermekte mahzur 
görep hekimler, bazı hususatta da böyle 
şırınga yolunu tercih ederler. İlacın 
manasında inanmnk ve istemek olduf,ru
na göre lüzum görülen şırıngadan kork
ınak söyle dursun seve seve kollan sı
vamaİıdır, hep can taşıyoruz, Allah yi
ne muhtaç etmesin .. 

~- -rııımw~ 
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- HER GÜN BİR REÇETE -
Yazan C. öder 

LEKE ÇIKARMAK ÇARELERi 

Cld'. Fakat harp halinde ihtiyacı iki mis- aün, Balkanların ve orta Avruparun hi- Mesele onun için Alman fabrikalarını 
lioe çıkacaktır. Ve müttefiklerinin ihtiya- kimi olmuıtu. Onda her fCY süvariden yakın prkm petrol aabalanna hağlamak
cım da hesaba katmak lazımdır. Bu tak- ibaretti. tır. Bunun için mutlaka yoluna her çı
dinle, ancak 6,620,000 tondan ibaret Yalnız atlan beslemek lazımdı. Macar kanı yıkıp geçmek icap etmez, bütün 
olan Rumen istihsali pek kifayetsiz ola- ovalan buna yetiyordu. Modern bir dev• 1 mümkün ittifakları kullanarak ve fark Mürekkep lekeleri: - Kullanmakta 
caktır. Polonya 507,000 Arnavutluk let içinse her şey motör demektir: Oto.I gözetmeden anlaıma, tehdit, ürkütme olduğunuz mürekkep çeşitleri pek deği-
120,000 ton petrol verir. Bütün bunlar 1 mobil, gemi, tank, tayyare, yalmz petro• yollarına baıvurarak yoluna devam ede- ıiktir. Aşağıda söylenecek olan tertip ve 

_._ ,L.__l rd r Romanyadan L·-ka 1 r-k--' k reçeteleri önce bir kum .. parr••ı üzcrin-pc::a. az: mor. ..... a 1 • U99 ı la sahip olmalc lazımdır. Ve albay Mora• bilir. Prensip itibariye 'Y"' oeaova ya ..... ·r-
-'----·::.. tl" tı 1 lck tleri 29 SOO- de tecrübe etmeli .. Alman neticeye göre-~,e ı pe 0 mem e ' vec yukarıda bahsettiğim sahayı gösteri- alındıktan sonra, ıimalde Polonyayı. son-
000 · ) So ti B"rlix: ve yakın de asıl kumaş üzerine tatbik etmek daha 

toıuy e vye er 1 
• • yordu. Buraya iki yoldan varılabilir: Ka· ra Rusyayı aaf harici etmek, cenupta ltal-

şaıkta 12,350,000 toniyltt lran Ye 4,300- radenizin ıimalinden ve cenubundan. yayı örtü diye kullanarak Fransız • in- muvafık olacakhr. 
000 toniyle lrakbr. Bahusus ki buralarda 1 - Soğan suyu : - Mürekkepli yer 

Berlinden kalkarak Basra körfezine gı"liz grubunu kenara bırakmak ve her 
fazla nülttarda ihtiyat vardır. Bir kaç soğan suyu ile yıkanır. Ardından bol su-
rakam daha: kadar uzanan bir hüzrne resmediyordu. ! mutavassıt şekilde istifade etmek mev- dan geçirilir. 

d Bu, eski Beri in - Bağdat yolunun nazari ı :zuu bahistir. 2 _ T---•-- ve ı....... ..... :•keli •••• • __ Bu Sovyctler Birliğinin ihtiyat mevcu u: ~ --'7- -.. ... 

854 milyon ton: lrak.ın: 387 milyon ton, resmidi. Hüzmenin cenup münhanisi Se- Bu, dünyanın başlıca üç devleti: lngil- iki ka11flkJa da lekeli bölgeleri yıkamak; 
lranın 280 milyon ton, Romanyanın 90 lanikten sonra Suriyeye doğru denizden tere, Fraıua ve Rusya, diğer bir çoklan- yerine aöre faydalı olur. Badehu ldcdi 
ınilyon ton. ge~n Balkan yolunu, yani ltalyanın hu- nın müzaharetiyle karıı koymadıkları yer sabunlu su ile yıkanır. 

Deniyle beraber yürümek prthr. im· gün karadan ve denizden kontrol etme- takdirde ve ancak ltalyanm yardımiyle ı 3 - Asit olaolik: - Pamuklu veya 
paratorluğun mulcadderatını sevk ve ida- yi üzerine aldığı yolu gösteriyordu. Hüz- bapnlabilecek bir harekettir. Fakat bu yünlü 1'.umaşların lekesini bu madde ile 
re edenler, adlan Hitler, Heu, G öring, menin şimal münhanisi, Varşova, Har- hareket muvaffak olduğu takdirde dün- almak ekseriya mümkündür. 
Göebhels, Ribbentrop, Himmler olan kofdan geçiyor ve Bakuya vardıktan aon- ya yüzündeki milletlerin mukadderatiyle Ilık su içinde bir mile.dar asit okzalik. 
adamlar, kömür, demir, dökme, çelik • ra Iranı çember içine alıp Basra körfe- alakalı olan grupların gözleri önünde eritilir. Elle hiç ovmadan bu mahlulden 

pamuk, petrol, kauçuk üzerinde muha· zinden birinci yola miilik.i oluyordu. Bu. tarihin yapt)dığına phit olmakla iktifa lekeli yere sürülür. 
keme etmesini bilirler. Bilhassa petrol. da 1914 - 18. harbi~de A~tuıya • Al-f etmeleri icap edecektir. ~ünkü onlar ~h- Bu m~~~eyi aynı şekilde kalay tuzla
Çünl.lı 'her fCY ona bağlıdır. man ordulannın takip etmiş oldukları nede ancak figüran aıfatiyle bulunabıle- rından bırısıle kaynatarak kullanmak da 

Çek alhayı Moravec, bir kaç sene ön- büyük kara yoluna tekabül ediyordu. cdderdir. çok faydalıdır. 

Ucuz kolonya 
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Çiçeği 

Bir 
kilosu 

Menek fe 
Limon Çiçeği 

Hanım Eli 
Şipr 

150 kuruf 

Açlık grevi yapan bir 
boğa yılanı.. -·-Amerikadaki Filadelfiya hayvanat 

bahçesine geçenlerde bir boğa yılanı ge
tirdiler. Yılanın boyu yedi metre idi_ 

Fakat yılan hayvanat bahçesine geldik
ten sonra bir açlık grevi yaptı: Önüne 
ne getirilirse yeınemeğe başladı. 

Hayvanat bahçesi idaresi, •Yorgun
dura, adaha alışamadı-, •Hele bir kaç 
gUn geçsinıı diye beklemeğe başladı. 

Fakat aradan üç gün geçti, be~ gün 
geçti, yılan hiç bir şey yemiyor .. Bahçe 
müdürü •yılana diri hayvan verin• diye 
emretti. Evvela o.Kendi cinsinden yer• 
dediler. Aklı karalı bir sürü küçük yı
lan getirdiler. Fakat yılanın baktığı bile 
yok. Tavuk, kümes hayvanları verdiler, 
onları da yemiyor. 

•Yese yese bunu yer• dediler, tavşan 
tutup getirdiler, boğa yılanı onu da ye
miyor .•.. 

Bunun üzerine : ıMadam ki güzellikle 
yemiyor, zorla yedirelim• dediler. Yedi 
metrelik koca vılanı beş, on kişi kimi 
kuyruğundan, kimisi boynundan, kimi
si belinden yakalavıp koca bir sopa He 
boğa y1lanının boğazına zorla gıda sok
\ılar. ... 

Y edc:k subay ve askeri memurlar 
hakkındaki kanun değiştiriliyor 

A skeri ehliyetname 
usulü kaldırılıyor 

Milli Müdafaa vekaleti, yedek subay 
ve ukeri memurlar hakkındaki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Proje ile kanu
n~ üçüncü, dokuzuncu ve on yeclinci 
maddeleri değiştirilmektedir. Projeye gö
re her eene yapılan aon yoklama netice
sinde sağlam veya aalcat aıılter edilenler
den tam devreli lise ve muadilleri ile 
yüksek derecedeki meslek mektepleri, 
yüksele deniz ticaret mektebi ve muadili 
mekteplerden ve üniversiteden mezun 
bulunanlar kanunun sekizinci maddesin
deki şartlan haiz. oldukları halde yedek 
subay yeti~tirilmek üzere tahsilleri nevine 
ve kabiliyetlerine göre milli müdafaa 
vekaletince takdir edilecek ihtiyaca göre 
muhtelif sınıflara ayrılacaklar ve bunlar 
mekteplerde askerlik dersi görüp gör
mediklerine göre a!fağıya yazdığımız 

müddctlerle talim v:e tahs'"le tabi :tutula
caklardır. AFlgıya yazdığımız hizmet 
müddetleri mükelleflerin mezun olduk
ları mekteplerden aldıkları diplomalara 
göre olacaktır, 

Yedek subnylann talim, tahsil ve hiz

met müdetleri: 

Bütün tahsilini yabancı illerde yapa
rak oralarda askerlik dersi görmiyen 
yüksek mektep mezunları ahı ay talim. 
alh ay tahsil ve asteğmen olduktan son -
n da 6 ay bir.met r.ıiiddeti ol~:ık ~re 
18 ay, bütün tahsilini yabancı illerde ya
parak oralarda askerlik dersi gören yük
sek mektep mezunlan üç ay talim, altı 

ay tahsil ve asteğmeniikle altı ay hizmet 
müdeti olmak üzere 15 ay, Türkiyede 
orta mektep veya muadil diplomasını 

nldıktan sonrn tahsillerini yabancı itlerde 
askerlik derai görerek tamamlıyan mek
tep talebesi 2 ay talim, 6 ay tahsil ve as
teğmenlikle 6 ay hizmet müddeti olmak 
üzere f 4 ay, Tür1ciyede lise veya muadili 
diplomasını aldıktan sonra tahsillerini 
yabancı illerde askerlik dersi görerek ta• 

mamlıyan yüksek mektep mezunlan bir 
ay talim, 6 ay tahsil, asteğmenlikle de6 
ay olmak üzere 13 ay, Yabancı lise ve 
orta mekteplerle muadili mektep mezun· 
larından askerlik dersi görerek Türkiye
ve gelenler, bulundukları yerdeki lise
lerden birinin kampına iştirak ettirilecek
ler ve imtihan sonundaki muvaffak1yetle
ri derecesine göre kendilerine askeri eh· 
liyet veya askerliğe hazırlık derecesini 
gösterir bir v~ika verilecektir. Orta 
mektep veya muadili diploması almış 
ôhnlar 4 av talim, 6 ay tahııil, asteğmen 
olduktan sonra da 6 ay hizmet müd
deti olmak üzere t 6 ay, lise ve muadili 
mekteplerden diploma almış olanlar 2 
ay talim, 6 ay tahsil ve asteğmen olduk
tan sonra da 6 ay hizmet müddeti olmak 
Üzere 14 ay, üniversite ile yüksek me'k
tepferden diploma almış olanlar yahut 
lise mezunlarile yüksek mektep ve üni
versite müdavimlerinden C 'bürvesi alan· 
lar 6 ay tahsil, asteğmen olduktan sonra 
da 6 ay hizmet müddeti olmak üzere 12 
ny !kertik vazifesini yapacaklardır. 

Meslek memuplannm ukeri bismet 

ve talaaiDeri: 

gösteremiyenler üç ay claha istihdam olu· 
narak yetiıtirilecekler ve liyakat göste
renler tcğmenlikle, liyakat gösteremiyen
ler asteğmenlikle terhi9 olunacaklardır .. 
Bunlardan muvanafa naklebnek istiyen· 
lerden talimatnamesinde yazılı prtlan 
haiz ve diğer veki.Jetlerde kanunen mec
bur ve müteahhit olduklan hizmeti ifa 
Ve ikmal etmiş bulunanlann ihtiyaç ha
linde muvazzaf sınıfa nakilleri icra ve 
harp okulunda tahsiJleri ikmal ettirile
cektir. 

Y :ıbancı memleketlerde tahsil 
edenler: 

Askeri lise mezunlarından yabancı 
memleketlerde askeri yüksek mühendis 
yetiştirmek üzere seçilenler iki ay müd
detle hazırlık kıtasında hizmet ettikten 
ve sınıflariyle alakadar askeri fabrikalar 
,.eya sair müesseselerde altı ny ÇAiıştık
dan sonra liyakat ve kifayeti tasdik edi
lenler tahsil görecekleri memleketlere as
keri talebe mfatiyle gönderileceklerdir .. 
Yabancı memleketlerde yüksek mühen· 
dis mekteplerinde en az iki tahsil deVTe
sinden sonra yapılacak ön imtihnnl rda 
ve mühendis mekteplerinde buna teka
b ·;1 E'd...., d .. vre İ"1tihQnlarınd muvnffok 
ol:ırak iki senelik t-:ıhsil müddetini ik
mal edenler yedek asteğmen nasp olu
nacaklar ve tahsillerine devam edecek
lerdir. Talebe sıfatiyle yab ncı memle· 
kctlerde f.,l,~;Jd .. ilrnn !!l vaft k olmıyan 
lar mmlekcte cetirilerek n'!keri memuı 
nasp edilmek üz.re mektep tahsiline ve
ya yedek subay okul tahsiline t~bi tutula· 
caklardır. Bunlardan meslek veya yedek 
subay okullannda muvaffak olamıyarak 
ıhhi hallerden gayri sebeplerle çıkanlan· 

lar kıta!ara Yerilirler ve muvazzaflık hiz
metlerinden başka askeri talebeler mec
canen okudukları müdetin yansı kadar 
hizmet edeceklerdir. Yabancı memleket 
tahsilinde iken yedek ast~en olduktan 
sonra tahsilde muvaffak olamıyanlar da 
gösterilecek muayyen bir meıılek kursu
na tabi tutularak askeri memur nasp olu
nacaklardır. 

Askeri liseleri muvaffakı•:etle 'bitir
dikten sonra memleketimizdt'ki fabrika 
ve mü~e staiJannda askeri yüksek 
mühendis ve mühendislik tahsilini taki
be kifayeti görülmiyenlcr talebe sıla
tiyle harp okuluna sevkolunncaklardır. 
Askeri sanat lLc;csi mezunlarından olup 

ta yüksek mühendis ve askeri mühendis 
yetiştirilmek üzere seçilrniyerek askeri 
.sanatkar yctistiri!mek iizere se<'ilenler 
iki ay müddetle hazırlık krtasında hi%
met ettikten sonra livakat ve kifayeti 
tasdik olunacaklar yedek astejlmen nas
bedilecelder ve yedek subay olanlar as
keri sanatkar muavini nasbolunarak kl
talara sevkolunacaklardır. 

YEDEK SUBAYLARIN YOKLAMA 
VE TERFİLERİ.. 

Yedek subay ve memurları yoklama 
zamarunda nerede bulunurlarsa o yerin 
askerlik şubesine kayıt ve yoklama edi
leceklerdir. Yoklama, ilk yoklama sıra-
sında senede bir defa yapılacaktır. Yok 
lama yapılan askerlik şubesi, yedek su
bay ve memurların asıl şubelerine ma
llımat vermekle mükellef olacakt1r. Ha
~rde yedek subayların sillh altında 
geçmiyen sivil hayattaki müddetleri de 

Bunlardan, yukarıya yazdığımız şekil- hizmetlerinden sayılmak şartiyle ınu-
de kıta hizmetini yapan ve ikmal eden vau.af subaylar gibi terfi ettirilecekler
veya yüksek askerlik dersi ve kampı dir. Ancak asteğmen olacaklar, birer, 
gördüğü diplomasından anlaşılan tabip üst teğmen olacaklar ikişer ve yüzbaşı 
ve baytarlar kamilen, kimyağer, ec:zacı olacaklar sekizer talim devresine iştirak 

etmek ve muvaffak sicil almak, denizde 
ve diş tabiplerinin en liyakatlilerinden ~'ittbaşılık kursunu tamamlamak ve ya-
ihtiyaca göre milli müdafaa vekaletince kın süvari ve çarkçı şahadetnaınesini 
lüzum görülecek miktarı tercihan kendi hiiz olmak şarttır. 

tatbikat mekteplerine ve lüzumunda slhhi GÜMRÜK KITALARINDAKİ YE-
müesseselere. aınai kimyagerler ve maki- DEK SUBA YLARlN TERFİLERİ: 
ne mühendislerinden lüzumlu miktarı as· 
keri fabrikalara ve diş tabibi, eczacı ve Gümrük muhafaza lotalannda istih· 

dam olunan yedek subaylardan telmen 
kimyaiJerlerle mühendislerden ihtiyaçtan 

olac .klann bu kıtalarda 4.5 aylık biz. 
fazluı ile di~erleri tefrik edildikleri .,. metten sonra orduda bir buçuk ay staj, 
nıfların yedek subay mektebine sevk ve üstteğmen olacaklarm iJd aene dokuz 
buralarda alh aylık bir hizmet ve tahsile ay hizmetten aonra orduda Uç ~ stai, 
tabi tutulacaklardır. Bu müddet içinde yüzbaşı olacakların dört sene hizmetten 
bunlar, idare, ilhas ve maaş hususunda sonra orduda 360 gün staj görüp 8lcll 
harp okulu talebesi, yüksek deniz ticaret almaları şart olacaktır. Bütün yedek a.
mcktebintlen çıkanlara dahi deniz tale- bayların terfilerinde kıdem hesabı mu
besi gibi muamele yapılacaktır. lıbu altı vazzaf subaylar içindeki hem nasplan 
aylık müddet sonunda iktidar ve liyaka~ arkadaşları meyanında hesap edilecek
sizlikleri anlaşılanlar sınıflannın muvaz- tir. Binbaşı olmak ve binbaşıdan yuka
zaflık hizmetlerini tamamlamak üzere ça- n rütbelere çıknbilın-=k muharip sınıf
vuş rütbesiyle sınıfları kıta ve müessese- lara mahsus olup ikmali tahsil etmek 
lerine gönderileceklerdir. ve muvazzaf subaylara mahsus terfi b

Bunların kıtada ve mektepte geçen nununda yazılı kayıt ve şartlan ifraz 
müddetleri askerlik hizmetinden mahsup etmek şart olacaktır .. Ancak bu şartlar
edilccek, fakat ellerindeki diploma müd- dan başka deniz sınıflarında yüzba§ı ol

mak iç.in yakın seferler süvarisi veya 
detleri nazarı dikkate "lmmıyacaktır.. çarkçısı şahadetnamesini hfilz olmak 
iktidar ve ehliyetleri tasdik olunanlar ye· Iaz.ımdır. Bu maksatla terfi kanwıunda 
dek asteğmen nasp olunacaklar ve sınıf- zikredilen asgari müddetin sülüsünü fi-Bir 

kilosu 200 
Her ihtiyacınız için yalnız ifa Eczanesi 

1 
ları takım komutanlığında, kıtası bulun- len ifa etmek üzere müracaat edenlerin 
mıyanlar sınıf ve mesleklerine ait itlerde orduya kabulü münhalat ve sair ihti

- hava yedek subaylari hava mektebinde yaçlar nazarı dikkate alınarak ait oldu-
.., ______________ _. altı ay daha hizmet göreceklerdir.. Bu ğu vekAletçe takdir olunacaktır. 

ZAHİRE müddeti muvaffakıyetle bitirenler asteğ- Seferde yedek subaylar muvazzaf SU· 
.a....~~~~~~~~~~~~~~~~.ı....~~~~~~~..;...~~~~~~~...:.....ı..nıBJlar. aibi~-kanunu ahlrArnına tlhi 



YAVRULARA GI Dft. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına g6re yapılmıştır .•• 

Her Gün Bir DifuU.le 

Rüya ve hakikat 
Oralarda ak§am ba§lıbaşına bir alem· el evine çıplak yollamadı. Darısı dostlar 

dir. Güneı, seh·ilerden süzülerek evlerin başına 1 
pençerelerine çarpar, mezar taşlarında Diye konuıurlar. 

dinlenir ve bir sandukanın arkasında çö- Bir gÜn Ay§eyi istediler. Bu, onların 

reklenir. Kadınlar ufak çocuklarını ku· yaşayışlarında bir dönüm noktası oldu. 
caldanna alarak, kapı önlerinde topla· l lstiyen erkeği zaten yakından tanıyorlar· 
ıırlar. işten dönecek erkeklerini bekler, dı. iyi, güçlü kuvvetli, namuslu bir adam
konuşurlar. Birisi bir tramvay kazasını; ı dı. Manavlık yapıyordu. Kazancı da fe
öteki, yeni bir aaVBJ olacağını anlahr. na değildi. Yalnız bir kusuru vardı: içer· 
öbür yandan çocuklar keçi yavrulariyle di. Ayşenin annesi bu noktada çok te· 
oynaşarak mezar laflarından atlar, itişir, reddüt ediyordu. Çünkü o, rahmetlik ko
döğüşürler. Kız çocukları takunyaları casında içkinin kötülüklerini çok yakın· 
üzerinde, ayakları burkula burkula, bir dan görmüştü. Tanrı günahlarını bağış
iki sokak ötedeki çeşmeden su taşırlar. lasın, merhum da çok içerdi. Hele son 
Sıra kapmak için etekleri ıslanarak, dü- günlerde ağız tadıyla bir akşam yemeği 
ıerek, yuvarlanarak koşuşurlar. Kovala- yiyememişlerdi. Her akşam kavga, her 
rın. tenekelerin tangırtısı onların çok ho- akşam kavga... Ye nihayet koca adam, 
şuna gider. o zıkkımın yüzünden devrilip gitmişti. 

Oralarda akşam her yerden daha se· Ayşenin annesi koca evine, gene; kızların 
vimli gelir. Erkekler işten dönerler. Ve içlerinde esen bahar okulu bir havay· 
kapı eşiklerinde dinlenirler. Erkeklerlh la gitmiş, rakı onun baharını soldurmuş, 
işten dönÜ§Ünde evlerin kapıları açıktır. öldürmüştü. Şimdi kızının ayni akıbete 
Açık kapılardan. hazan malta taşı döşen- düşmesini istemiyordu. Bunun için, Ay
rniş, bazan toprak ev altları görülür. Bu- şeyi istiyeni karşısında aldı ve bir erkek 
ralara hasırlar, çuvallar serilmiş, yastık- gibi konuşmağa başladı. 
lar konulmuştur. Her şey fakir, fakat - Oğlum, dedi, ben Ayşeyi sana veri
aaksıları arasından ıslak bezlere sarılmış rim. Hem de ic;giiveyi cirersin. Şurada 
su dcııtileri göze çarpar. Selvilerin ara· gözümün önünde büyiidün. Terbiyeli 
sından aüzülen kozalak kokulu bir rüz- namuslu bir adamsın.. . Tanrı arttırsın, 

gar patiska perdeleri bütün bir günün kazancın da iyi .. Biz de, şöyle akşamları 
yorgunluğuyla esnetir. kapımızı açacak bir erkeğimiz var deriz. 

Evlerin pençereleri günün hemen her Ocağımız tüter. Benim de şurada bir 
saatinde açıktır. lçcrden ay bir beşik gı· kaç günüm kaldı.. Biraz nefes alınm .. 
cırtısı, veya bir tencere yemeğin taze ko- Yalnız bir şey var, yavrucuğum .. Eğer 
kusu sokağa süzülür. Günün beş vaktinde kabul edersen, Ayşeyi bugünden al. 
bir sokak ötedeki mescitten ihtiyar mü- Erkek, önüne bakarak dinliyordu. 
ezzinin yorgun sesi duyulur: cTanrı ulu- Gözlerini kaldırmadan sordu: 
dur, Tanrı uludur. Tanrıdan başka yok- - Nedir o valde'? 
tur tapacak.> - Rakı yavrucuğum .. Rakı ... O mÜ· 

Oralarda oturanlar dindardırlar. Fa- sibeti bırak .. Hem sen kurtulursun, hem 
lı:at bu dindarlık mutedildir. Kadınlar biz mesut oluruz. 
yazma baş örtüleriyle başlarını örterler, Erkek uzun düşündü. Gözlerinin önün
baş örtüleri kayar ve omuzlarında top· de, kumral saçları, ışıklı r,özleri, yuvarlak 
]anır. Artık onlar başlarının Örtülü olup kalçalariyle Ayşe cnnlandı. Genç adam 
olmadığını unutmuşlardır bile... Genç Ayşeyi rakıdan daha çekici, daha erişil
kızlar ev altlarındaki hasırlara oturarak mez buldu. Gene gözlerini kaldırmadan 
sökük dikerler. Kısa basma entarileri, diz hafifçe mırıldandı: 
kapaklarının üstlerine kadar çıplak ba· - Peki valde, istediğin gibi olsun!. 
caklannı sokaktan gelip geçenlere gös· * 
terir. Onlar bunun farkında bile değil- Evleneli bir sene olmuştu. . Ayşenin 
dirler. içleri, kozalak kokulu rüzgar gibi kocası tam bir yıl sözünde durmuş. ağzı. 
temizdir. na bir damla rakı koymamıştı. Bu bir se· 

lıte Ayte, annesile birlikte, bu selvi- ne, Ayşe için ince bir söğüt gölgesi gibi 
lere bakan evlerin en ufaklarından birin- geçti. Hani bahar sabahlarında sularda 
de otururlar. Ufak, kutu gibi bir evceğiz. yıkanan gölgeler vardır. Serin ve cana 
iki odaları vardır. Birinde yemek yerler yakındırlar, işte öyle ... Ye bu senenin 
ve yatarlar. Ötekini de misafir odası ola- sonunda birde minimini İnsancığın hay
rak kullanırlar. Bu odada, Ancnin yün kırışı duyuldu. Ayşe sandığını açtı, koca
işi yaptığı zamandan arttırdığı yünlerle sı kesesini .. Ye, yeni gelene kendi halle· 
iılenmi,,, allı yeşilli köşe yastıkları, du· rine göre neler yaptılar neler .. 
varlarda el işi kağıdından yapılmıı çer- Çok mesuttular. Akşamları, artık Ay
çcveler içinde bir bayram günü ayak re· ıe de çocuğunu kucağına alıyor ve kapı 
simcisine çektirilmiş soluk renkli fotog· önünde öteki kadınlarla konu§arak ko
raflar vardır. Bir de, yüklüğün yanına casını bekliyordu. O her akşam sokağın 
sokulmuş, üstünde Galata ve Bayzit ku- alt başında elinde mendil arkaya atılmış 
lelerinin bayraklarla donanmış resimle· gözleri ışıklı, hızlı, hızlı yürür görünür
riyle, Meşrutiyet hatırası işlenmiş teneke dü. Sonra gelir. Aytenin burnuna bir fiıı. 
bir sandık. Bu Ayıenin çeyiz sandığıdır. ke vurarak çocuğunu kucağından alır, 
Ya ... Çeyiz sandığı! Bu sandık, onun, ve kapı eşiğinde dinlenirdi .. 
annesinden sonra en yakın sevgilisidir. Gene bir akşamdı .. Ayte, çocuğu ku· 
Onun içinde, göğüslerine rokoko işlenmiş cağında kapı önüne çıktı. Kocasını bek
pati.ka kombinezonlar, yakalarına su liyordu. Oralarda kadınlar konuımağa 
tqı çekilmit gecelikler, beyaz cA> mar· başlayınca zaman o kadar çabuk geçer 
ka11 yapılml§ tepsi örtüleri, Bursa hav· ki, ömür gibidir. Bir gün, bakarsınız, saç· 
luları, silecek, hamam keseleri, Üstünde larınızda aklar vardır. Onlar da bir an 
kiraz ve oeftali çiçeklerile 5 - l o arım bakarlar ki baılarının üstünde yıldızlar 
buma, yatak yorgan çarşafı, sarı bir ha- göz kapıyorlar. 
mam tası ve daha ufaktefek neler, neler. Jıte 0 akşam Ayşe başını kaldırınca 
Bütün bunlar, aıcaktan yeni çıkmıo bir yıldızları aradı. Yıldızlar, gene eski yer
genç kum aaçları gibi temiz ve saf kokar- !erinde, avuç avuç serpilmiş titreşiyorlar· 
lar. dı. 

Ayşe ve annesi yarım saat ilerde tütün Kocası bu akpm geç kalmıgtı. Kimbi-
mağazasında yaprak devşiriılerdi. Sabah- lir, belki de bir işi çıkmıştı. Hava biraz 
leyin altıda evden çıkarlar, akıam yedide serince idi; içeri girdi. ihtiyar annesi, 
dönerler. Ana, kız hayatlarından hiç de sofrayı hazırlamış cacık yapıyordu. 
fikiyet etmezler. Onlar kanaatkardırlar. Ayşeyi içeri yalnız girmiş ııörünce ıa· 
Tanrının bu kadar da vermediği kulları şırdı. Sonra bakışları bulutlandı. BBJını 
olduğunu düşünerek avunurlar. Ana kız, önüne eğdi. Gene işi ile uğraımağa baı· 
ikisinin de en büyük sevinçleri sandığa )adı. 
yeni bir şey ilave etmekten ibarettir. Sofra başına oturdular ve beklediler. 
Kenarları oya İflenmit bir İpek baı Örtü- Zaman şimdi inadına çok ağır geçer .. 
ıü, bir mendil, onlarda büyük sevinçler Beklediler. Fakat gelen giden yoktu ... 
doğurur. Ondan bagka, pençere önünde- öteki evlerde vemek yen ilmiş, hatta uy
ki çiçekleri ve snç mangnlın altında ynv· kuya bile yatılmıştı. Aksi gibi çocuk da 
rularını emziren tekiri severler. Ayşe ge· hırçınlaşmıştı.. Nihayet kapı hızlıca ça
celeri annesini uyutur ve idare lambası· lındı. Ayşenin annesi koştu, kapıyı açtı. 
nın ı •ğı altında sandığı aç rak. kimbilir Demndı, üstübaşı toz içinde. gözleri bu
kaç kerre öpüp kokladı- ı bu gül sabun lanıl-, yıkıla yıkıla içeri girdi. Merdiven 
kokan gömlekleri, hn,. 1 1 ı t krar t k- başına inen Ayşe, onun bu haline şaşmı\7 
rar öper, katlar, devşirir. Bütün hülyası kalmıştı .. Erkek merdivenin başına yıkıl
bu sandığı tıka basa doldurabilmek, on· dı .. Ayakkaplnrını çıkardılar. Ye zorla 
!ara tam saadeti getirecek annesini tÜ· o d ya getireb 'idiler. 
tün tozları ara ındn öld rm kten ol un Ayşenin r,özleri ymmrmı§tı. Günürı bi
kurtarabilecek e keğe bombo9 gitm"m k- rinde onun böyle gelebileceğini hiç dü-
tir. :·nmemi!lti. 

Çeyiz sandığı o taraflarda büyük bir Erkek, biraz kendine gelince, yemek 
saygı ile sevilir. Yeni kız evlendirenler istedi. Annesi, bir tepsi içinde, biraz bir 

için: 1 şey getirdi. Ayşe, kucağında çocuğu, san
- Aşkolsun doğrusu, kız.ına ağız dolu- dığın üzerine oturmuş şaıkın f8Şkın ba-

su iki sandık verdi: kıyordu .. Çocuk da, aksine, hili ağlıyor, 
- Tann dah 

Diktatörlerin yeni plinı 
Evvelce de gösterdiğimiz gibi, iki dik

tatör muhtemel olarak garp istikametin
de harekete geçebilmek için şark taraf
ta kendilerini emin bulundurmak isti -
yorlar. Halbuki sulh için asıl tehlike de 
onların şarktan korkmalarından doğa

cak. 
Nevil H endersonun beklenilmiyen bir 

şekilde Berline gönderilmesi bize bir 
manevra gibi görünüyor. 

Jounınl des Debats 

Hitlerle Mussolininin p15.n1arı Fransa 
ve Ingiltereye cepheden taarruz etmek 
değildir. HaUA bunlar, şimdilik orta ve
ya küçük bir devlete de taarruz etmi -
yeceklerdir. Evvelce yaptıkları gibi, bu 
taarruzu geciktiriyorlar. Sabredip tek
rar taarruza geçecekler . 

Journee industrielle 
Italyanın Almanya için, Almanyanın 

ltalya it:in birbirler ini feda edip ctmi -
yecekleri malum değil, fakat şurası mu
hakkak ki her ikisi de bir kuvve t siya
seti tatbik etmek için tamamen anlaş
mış bir haldedirler. 

Dünyanın en eski 
yeri: Balkanlar 

Onlar bu siyaseti takip etmekt;? de
vam ederler, ve bunun önüne eeçecek 
tedbirler alınmazsa, maalesef k imsenin 
arzu etmediği harp nihayet patlıyacak, 

bundan korkulur. 
L'Auto 

Almanya ile Italya Avrupada bir çok 
devletleri etraflarına toplıyarak hem 
miktarca, hem de kuvvetçe bize tefev -
vuk edecekler. Roma ve Berlin, evvern 
bir Akdeniz harbında sonra kara muha
rebesinde talihlerini deniyeceklerdir. 

Binaenaleyh kuvvetlerimizi toplamak, 
gruplanmamızı çabuklaştırmak için bu
günleri kendimize bir mühlet telakki 
edelim. 

Fransanın askeri noktadan şimdiye 

kadar yaptığı maddi ve manevi hazır -
!ıklar hemen hemen kusursuzdur. Bu 
inkılabın başlıca işçisi Daladiyedir. 

Fakat sivil seferb~rlik ve dahili poli
Hkanın her nevi it:barı üzerine mevnı 

olan ruh seferberliği yapmak ister. 
Le Jou ı· 

Bu1garistan9ın 
politikası 

Avrupanın, beynelmilel nizamları ter- So(yadan bildiriliyor : 
ketmesi ve hiçe indirmesi neticesinde Parlamentonun dış işler encümeni, 
son zamanlarda Balkanlar da vaz.iyettcn 20 nisanda, başbakan Kö~e İvanofun 
endisclenmeğe başladılar. Bulgaristanın dış politikası hakkında 

1914 ten evvel Balkanlar daimi kar- mühin izahlarda bulunduğu gizli bir 
gaşalık merkezi idi.. Miitarekedcn son- toplantı yapmıştır. Her ne kadar res
ra. yinni yıl içinde Balkanlar, dünyanın men malfun değilse de, öyle sanılıyor ki 
sak in bir yeri oldu. başbakan , Bulgaristanın büyük devlet-
Şiındi bu tezadın sebebi nedir? Sebe- lerle hiç bir siyasi anlaşma yapmamış 

bi gayet basit : Umumi harpten evvel olduğunu, Avrupadnki hadiseler karşı
Balkan d evletleri büyül: devletlerin re- sında tamamiyle bitaraf kalacağını , ide
kabet ve ihtiraslarının kurbanı idi; Bal- oloji mücadelelerine karışmak niyetinde 
kanlıların birbirlerine yapmadıkları cü- olmadığını söylemiştir. 
ı:üınler lmşka ellerle Balkanlılar için Bulgar başbakanı, Bulgar hükümeti-
irtikap ediliyordu. nin, parlfuncntonun tasvibine arzctme-

Harpten sonra. Balkan memleketleri den hic bir enternasyonal teşebbüste b u
bu korkunç derslerin neticesinden ib- lunmıyacağmı da ilave etmiş ve demiş
ret alarak bu memleketler mütekabil tir ki, Bul"aristan için ne slirpriz ve ne 
bir iş birliği politikasına akıllılık edip de emrh·aki politikası denilen !'ey var
bağlandılar. Bu suretle Balkanlıların dır. Hükümet, kendine gizli muahedekr 
politikasına hiç bir harici siyaset tesir akdi hakkını veren anayasanm 17 inci 
etmedi .. Balkan memleketleri böyle bir maddesini hiç bir suretle kullanmamış
""iyasetlc. hakik1 idarecilik hakimiyetini tır. Bulgaristan gi1Ji diplomasi peşinde 
gösterdiler. değildir. 

PARİS - SOİR 
---·'1;r·---

ln giliz 
Donanmasının 
manevraları 

Londradan yazılıyor : 

Noye Zürher Saytung 

Zayi 
lzmir tecim lisesinin 1935-1936 

yılında aldığım tasdiknamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü kalmadığını ilan 
ederim. 

lzmir ithalat gümrüğü muha -
sebe memuru Şerif Etensel 

1516 (908) 

Ankara Radyosu 
---·--&·---

DALGA UZUHLUCU 
BUGUN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
13,30 Program, 13,35 müzik (operet 
seleksiyonları· Pi.) 14, 00 memleket saat 
ayarı ajans ve meteoroloji, haberleri 14, 
1 O Türk müziği. Çalanlar: RCJBt Erer, 
Refik F ersan, Zühtü Bardakçıoğlu. Oku· 
yan Melek Tokgöz 1 - şehnaz peşrevi 2 • 
Dellal zadenin - ,ehnaz şarkı - Etmedin 
bir lihze ihya 3 - Şemseddin Ziyanın 

şehnaz ıarkı - Hem aldandım, hem al
dattım 4 - Zühtü Bardakoğlu santur 
taksimi 5 - Leminin • hicaz prkı • Ne· 
şen emelim 6 - Salahaddin Pınarın- hi
caz şarkı • Yüzüm gülse de kızlar 7 - saz 
semaisi 14,40,15.30 müzik {neşeli plak
lar) 17,30 program 17,35 müzik (dans 
saati - Pi.) 18, l 5 Türk müziği (fasıl 
heyeti) Tahsin Karakuş ve arkadaşları 
19, 00 konll§ma (dış politika hadiseleri) 
19, 15 Türk müziği (halk türküleri ve 
oyun havaları· Saqi ~man, 19,30 Türk 
müziği. Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. Okuyan: Müzeyyen Se
nar, l - Saba peşrevi 2 - Suphi Ziya
nın - saba şarkı - Semti dildare bu dem· 
ler 3 - dedenin • bestenigar şarkı - Ben 
seni sevdim seveli 4 - kürdili hicazkar 
şarkı • neşe ile geçen ömrümü 5 - Le
minin - kürdili hicazkar şarkı - Bir kendi 
gibi zalimi sevme 6 - Rumeli türküsü. 
Koyun beni yükseklere 7 - halk tür
küsü - ikide turnam, 20,00 memleket 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri, 20, l S temsil (geyik avcısı Genç Os
man) Yazan: Ekrem Reşit. 2 1, 1 5 esham 
tahvilat kambiyo - nukut ve ziraat bor· 
sallı (fiyat) 2 1 ,2 S neşeli plaklar - R. 
21.30 müzik (sonat - Beethoven Kreut
:ıer - so t"ate keman ve piyano) Necdet 
Remzi Atak, Ferhunde Erkin. 22,00 haf
talık posta kutusu (ecnebi dillerle) 22 ,30 
müzik ( kücük orkestra - Şef: Necip Aş
kın) 23,00 müzik {cazbant • Pi) 
23,45,2•1 ·- ajans haberleri ve yarınki 
program. 

OPERALAR VE OPERETLER: 

21 120 Paris (Eiffel kulellİ): Manon. 
21 , 2 O Viyana: Dorothee. 
22.05 Yarşova: Çingene aşkı. 

BOYOK KONSERLER: 

18,30 

19,25 

20,35 

Hilversum H: Glinka, Çeykovski 
Mussorgskinin eserleri. 
Ooyçlandzender: Scmidtin bir 
senfonisi. 
lskoçya (Regional) Hande! 

Arenski ve aair bestekarların 
eserleri. 

Zayi 
Konya hadim kazası ta,kenl 

nahiyesi ilk okulundan 934 sene
sinde aldığım tıahadetnamemi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan e&• 

kisinin hükmü kalmadığını ilin 
ederim. 

Şıhlar mahallesinden Baki oğlu 
Sabit özdemir 

1529 (914) 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

lzmir posta ve telgraf idaresi 
vekili avukat Murat Çınar tara • 
fından kartıyakada yalı cadde • 
sinde 148 numarada iskan müfet
titi sabit seren aleyhine ikame 
olunan 12 lira radyo resmi alaca
ğından dolayı cari mahkemede 
müddeialeyh Sabit Serenin ika • 
metgihı meçhul kaldığından hu
kuk usulü muhakemeleri kanu -
nunun 141 nci maddesi mucibin
ce ilanen tebligat icrasına karar 
verilmİftir. 

MiR:ldeialeyhin muhakemenin 
muallak bulunduğu 10-5-939 ta. 
rihine müsadif çar,amba günü sa
at 10 da İzmir sulh hukuk mah
kemesinde hazır bulunması veya 
bir vekil göndermesi lüzumu ilan 
olunur. 1519 (910) 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Devlet demir yolları ile kartı • 
yakada mukim palamut müteah • 
hidi rauf arasındaki alacak dava
sının cari mahkemesinde müddei
aleyh raufun ikametgahı mechul 
kaldığından hukuk uıulü muha • 
kemeleri kanununun 141 nci mad
desine tevfikan ilanen tebligat ic
rasına karar verilmit olduğundan 
müddeialeyhin muhakemenin mu
allak bulunduğu 24-5-939 tarihi
ne müsadif çarfamba günü saat 
10 da İzmir sulh hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi lüzumu ilin 
olunur. 1520 ( 909) 

~Dr.AliRiza 
.~ 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Deniz bakanlığının bir tebliğine göre, 
paskalya yortularından sonra, ana va
tan donanması Portlandda toplanacak
tır. Kral ve kraliçenin altı mayısta ·Re· 
pulse• dritnotiyle Kanadaya hareketleri 
münasebetiyle, donanmanın bazı birlik
leri de törende hazır bulunacaktır .. Bu 
törenden sonra, donanma, her yılın ma
;-ısında olduğu gibi, Portlandda atış ta
limleri yapacak ve arkasından gene ta
lim maksadiyle şarki Akdenize hareket 
edecektir. Bütün bu manevraların nor
mal çerçiveyi aşmadığını kaydeden de
niz bakanlığı, Akdeniz donanmasının, 
Yunanistanın, Kıbrısın. Filistinin liman· 
)arını ziyaret edeceğini ve ondan sonra 
da, şarki Akdenizde manevralara başlı
yacağını ilive etmektedir. 

21,35 
IZMIR iKiNCi HUKUK MAH-, 

KEMESINDEN: 21,35 

Oslo: Auber, Brahms ve sair 

bestekarların eserleri. 
Strasburg: Mozart, Liszt ve sair 
bestekarların eserleri. 

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

TELEFON: 2987 

Frankfurter Saytung 

dedi. 
Söylendi, söylendi .. Sonra bir gök gÜ· 

rültüsü gibi haykırdı. 
- Sustur ulan ıu piçi! .. 
Ayşe bir an yutkundu; ıonra kendini 

tutamadı, göz yaıları içinde hıçkıra hıç· 
kıra bağırdı: 

- Bu zıkkımı içmeseydin de ağız ta· 

diyle yemek yeseydin.. Kendi çocuğuna 
piç demiye utanmıyor musun'?. 

Erkek, gözlerini süze süze baktı. Son
ra okkalı bir küfür savurarak yanında 
duran destiyi kapb Ayşeye doğru fırlat
tı. Genç kadın çocuğunu göğsüne bastı· 
rarak yana kaçtı ve desti sandığa çarpa· 
rak parçalandı. 

Erkek sızmıştı. Annesiyle birlikte onun 
elbiselerini çıkararak yatağına yatırdılar. 

Ayşe, yalvaran gözlerle annesini de 
yatırdıktan sonra, idare lambasını aldı, 

sandığın yanına geldi. Sandığın dayalı 

durduğu dıvarda bir resim asılıydı. Bu. 
bir sene evvel, bir fotografhanede çekil
mişti. Anne i bir iskemleye oturmuş, on• 
lar, ikisi arkada ayakta durmuşlar ve bi
ribirinin ellerini tutmuşlardı. 

Uzun uzun bu resme baktı.. Gözleri, 

lzmirde kız enstitüsü aktam 
okulunda Mehmed kızı Penbe ta
ı·af ından Salihlide eski cami ma
hallesinde mukim eskici Demir 
oğlu Ahmed aleyhine açılan bo
'anma davasının cari tahkikat ve 
muhakemesi sonunda: K. mede -
ninin 134 ve 138 ve 142 ve 150 in
=i maddeleri hükümlerine göre 
davacı Penbe ile müddeialeyh ba
sanın yekdiğerinden bo,anmala • 
rına ve kabahat Huanda bulun
duğu cihetle hüküm tarih;nden iti
baren yeniden bir sene müddetle 
evlenmemesine ve masarifi mu • 
hakeme olan 1306 kurutun dahi 
Hasa.na yükletilmesine temyizi 
kabil olmak üzere 13-4-939 tari
hinde davacının vicahında ve 
müddeialeyh Hasanın gıyabında 
karar verildiği ve usulen tanzim 
kılınan ilim gıyap ihbarnamesi -
nin Haaanın ikametgahının ta • 
hakkuk eden meçhuliyetine meb
ni mahkeme divanhanesine talik 
kılındığı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ili.n olunur. 

1521 (907) 

bir fırtınadan sonra etrafa sinen sevimli \ 
bir hiizünle dolu hava gibi nemlendi ... 
Sandığını açtı .. Kollarını onun kenarları-
na dayıyarak orada rüyalarına, yıldızlı 

rüyalarına, gül sabunu kokan rüyalanna 
daldı. Sonra, bir iki damla göz yaıı, bü-
tün bu rüyaları sildi. 

Şimdi ince bir rüzgar çıkmış, patiaka 

22,20 Lüksenburg: Mozart, aykovski 
ve sair bestekarların eserleri. 

ODA MUSiKiLERi: 

21,05 

23.10 

Brüksel il: Muhtelif beıtekarla
rın eserleri. 
Floransa: Haydn ve sair beste-
karların eserleri. 

SOLiSTLERiN KONSERLERi: 

18.10 
19,35 
19,35 

StoTc.holm: Beethovenin sonatlan 
Beromüster: Piyano konseri. 
Saarbrücken: Cem bal ve piyano 

konseri. 
EGLENCEU KONSERLER: 

20.05 Berlin: Muhtelif bestekarların 

eserleri. 
21 ,20 Leipzig: Seçme havalar. 

NEFESLi SAZLAR ORKESTRA-

IZMtR 8Fl ~DtYF.StNDEN: 
7 kurut 30 paradan satılmakta 

olan ikinci nevi ekmeğin kilosu 
6-5-939 tarihinden itibaren 8 ku
l'Uf& aatılacağı ilin olunur. 

1529 (913) 

-· 

113.n 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eaki 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numarala eski it 
bankasının bulunduğu ve halen 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların it ban
kası müdürlüğüne müracaatlan. 

1-26 (763) 

OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

MeınJelıet llastanesl 
eslıloperatöl'Ü 

Her rWı öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokafında .. .. 
No. 4.2 TELEFON 2310 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yolJardaki hastalıkların mikroplarını kö

künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız .. 

•• 
HELMOBLO 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski \ 'e 
yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabmı bel ağnsmı, sık sık idrar bozmak ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede ta§lann teşekkülüne mani olur. 

Sıhhat Vekiletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 
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T. Bovven Re es Messageries Um dal Olivier ve 
ve şürekası Maritimes A:r:..~~~- Şürekası 

BELLENİC ~ LTD. BIRIHCI KORDON REE 

Deutsche Le-
vante Linie 

G. M. 8. R. RAMBl/RG 

su 

•A 
SAHiFE' 

acc:::z»• 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

CUHARD LfNE TURKİA vapuru ayın nilıa}·etinde BilfA.SJ TEL. J.UJ · 
Llverpool ve K u M p A ,, y A s 1 beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg MİLOS vapuru 10 mayısta beklenl-

Gla hattı ı k yor. 13 Mayısa kadar Anvers, Rotter-

ADRİA2'İCA S. A. DJ 
HAVİGA.TiONE 

SgOV THEOPBİLE GAU'l'İER vapuru 6 ma- ve Anversa limanlan için yük a aca - LOND&A BATn ~ dam, Bremen ve Hamburg için yük ala· ZARA ınotörü 10/5/939 tarihinde gc-

• • • • • • • • • • • tarihinde elerek ayni - İstanbul, tır. HERON vapanı 15 nisanda caktır. bekl . lcrek ayni gün Pire Brindisi Trieste v 
BOTHNİA vapuru mayu iptidasında yıs g guıı l/NlrED STArES A'ND Lo dra i · yük alacaktır.. CHİOS vapuru 23 mayısta cnı- • 

gelip Llverpoold.an mal çıkaracak ve ay- Pire'. Napoli ve Marsilyaya hareket ede- LEVAN!' LİNE LTD. :BLG~VİAN vapuru 15 nlsandlı yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- Venediğe hareket eder. 
ol :mnanda Llverpool ,,. Glasgov !çin cektir. PRİNCE DE LİEGE vapuru a.ym nı- Lo-.J- Hull ve Am-ersten aeliP ,ok dam, Bremen ve Hamburg llmanlan LERO motörü 11/5 tarihinde gelir, 

.___ d bekl ilrn kt lu N rk ULLla, için yUk alacaktır. ayni gUn Patmos Leros Rodosa hareket ~-alacakmk · l ___ 14t ~--'Lta..ı • Her türlü izahat ve mallımat için Bi- 't"'.71\' tinl çıke cakten e e 
0 

p evyo - çıkaracaktır, ARMEMENT DEPPE eder. 
~re vapur ann muv&:>&UI uLnıı.ı.-., an ma ara ır. T A B L t y E . 

rslmleri " navlunlan hakkında acenta riıid kenlontla 151 llillWada LAU- Gerek vapurlann muvasalAt tarlhlerl, LiVERPOOL HAftl GLÜCKSBURG vapuru 7 mayısta FOSCARI motörü 17/5 tarihinde ge-
bir teahhUt altına giremez. Daha fazla BENT REBOUL ve ŞER..00 vapur acen- gerek vapur isimleri ve navlunları bak- da U bekleni7or. Hamburg. Bremen ve An- lir, ayni gün Pire Brindisi Trieste ve 
tafsilat almak lçtıı T. Boven 8ees ve Şr. ına •üracaat edjlnwwi riu olmım. landa acenta bir teehhtlt a1tma giremez. LFSBİAN vapuru 20 nisan -;:· versten mal çıkaracaktır. Vened.iğe hnreket eder. 
run 2353 telefon ntımarMma müracaat Daha fazla tnfsilAt a!mak lçln Birinci pool ve Svanseadaıı gelip yük çıkara • GLttCKSBURG ~~puru ~ .mayısta BRİONİ motörü 18/5 te gelir, ayni 

TELEFON : ı 3 7 S Kordonda 152 numarada • UMDAL• ttr.. Bk urgedas:_~~, ve Köstence ıçın hare- gün Patmos Leros ve Rodosa hareket 
et ~ı.ır. 

------------,--- ---------- wnumt ueniz Acentalığı Ltd. müracaat eder. 
edilmesi rica olunur. Deauclle ı.evante-Unle DEH NORSKE M1DDEL· CİTI'A Dl BARİ vapuru 18/5 tari-r • •• Telefon : '°72 Müdüriy~t KRETA vap~ ~ ni--anda Hambura ffAVSLflf.JEı OSLO hinde gelerek ayni gUn İstanbul, Pire 

T C Z• t B k Telefon: 3171 Acenta ve Anversten gelip yük çıkaracak. BALK.is vapuru 15 mayısa doğru bek- Nnpoliye hareket eder. 

, • • Jraa an ası ~~~~~~erk ve No~ için yUk ROYALE NEERLAH 
Kuruı11.1 tarilaJ : J888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka munmele1eri 

• 

PARA BtııiKTiREMLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve üıbarsız tasarruf hcsaplnnnda en az (50) 
lirası bulım.nnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ilc
mmlye dağıtılacaktır : 

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

'° • 100 • 4.000 • 
100 • 50 5.000 il 

120 • 40 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : HesapianndaJııi paralar bir sene içinde 50 liradan aşa~ dfümi

ycnlere lkrmniye çıkı$ takdirde yQ.zde 20 f:azlasiyle verilecektir. 
Kur'alar 4 clela. 1 EJtal, 1 Birinci kiinun, 1 Mart ve 1 Haziran tnrih· 

ı ~dffr. 

·~----------------~~--............. ~! 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Bilffik Salepçioilu h 

. . . 
·> • ' :: ,. . . • ........ # •:. . - - ~ ... .,, .. , • 

n 
J~~ 
Opp.~ 

A\;iwoH fıır'ih 

TOPANE Terazileri 
TUrkiyenln en Birinci TERAZl 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

Denizbank müdürlüğünden: 
Konak i ketesinin 615.50 lira keıif bedelli tamirabnın eksiltmesi 9. 

5. 939 salı günü saat 15 de Denizbank binaamda yapılacaktır. istekli
lerin yüzde 7,S teminat akçesile mürıcaatlan ilan olunur. 

5 6 1504 (903) 

Juvantin saç boyaları 
INGUJZ KA..~ZUK eczanesi liıboratuvarlarmda hanrlımaıı Juvaııtin ac 

boyalan muzır \'e zehirli maddelerden Ari olup saçlara tabü renk· 
lerini hşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve "yab olarak iki tabü renk üzerine ter
tip edilmiF. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek battl deabe cfrmıek swetiyle de ~az. Eczanelerde ve ıtriyat ğa. 
ralannda araymı.z. 

En ciddi ve emniyetli mal'kadır. 

BRİSTOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
..................... 

Bu ber iki otelin müsteciri Türlriyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene!ik • t~li idareaile bütün müıterilerine kendisini 

ıevdirmqtir ••.• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati baturlar •. lstanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu ote11erde bulu,urlar ••. 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi

y~ek deftcede ucudur ..... 

Kızılay Cemiyeti lzmir me:-ke
zinden: 
Ce.me plij pzİnoeu mevsimlik kiraya verileceğinden taliplerin kira 

fUtlanm öinmmek üzere Kızılay cemiyetine müracaatları ilin 
olunur. 6, 7, 9, 10, 1 ı. 12 1524 (911) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 
Şebekede yapıhnan icap eden işler dolayıaile 7 Mayiı 1939 pazar 

günü Mimar Kemalettin caddesi ile mücavir sokaklardaki şebeke üze
rinde cereyanın saat 7 den 17 ye kadar kesileceği sayın abonelerimiz. 
ce bilinmek üzere ilin olunur, 

AMERİCAN EXPORT LINF.s, İNC 
EXCHANGE vapuru U mayısta bekle- DAİSE KUMPANYASI 

Diyor. Nevyork için yük nlacaktır. UL"SSES 
915 

.. _ _,L._..ıı_ el 
D T B. T , .L vapuru w.ınw.uw.: g e-

. :~ · .. ta beki rek Burgostc Vamn ve Köstenceye ha-
BUDnc.ı:.o.;1.a. vapuru~ mayıs e-

niyor. Tuna liman1an için yUk alacaktır. reket eder. 
TİSZA vapuru 17 ma~ beldeni- HERCULES \•apuru 18/5 tarihinde 

yor. Bcynıt, Portsait ve tskenderiye Amsterdam, Hamburg limanlanna yQk 
için yük nlacaktır. alarak hareket edecektir. 

SZEGED vapuru 25 mnyısta bekleni-
yor. Tuna 11nıanlan için yük alacaktır. 

SERVİCE MAR.ITİME 
ROVMAJN 

SERVİCE MA.RlriME 
Roumain Kumpanyası 

DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- PELEŞ vapuru 8/5 tarihinde beklen-
nJyor. Köstence, Kalas ve Tuna Ilınan- mckte olup Mnltn, Marsilya ve Cenova
lan için yllk alacaktır. ya ~ilk ve yolcu alarak hareket ede

JOHNSTON VADEN ı.JNF.s LTD. cckbr. 

İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle- t .. " '.. t 
niyor. Burgııs, Varna, Köstence, Sulina Tllld.11. S. A. D NAVİGAZIONE 
Kalas ve İbral1 )bnnnlnn için yük nln- OCCANİA motörü 20/5 tarihinde Trl· 
caktır. cstcdcn Riosanto, Montevide ve B. Ay-

Vapurlann hareket tarihleriyle nav· rcs için hareket eder. 
lunlnrdaki deği..~iklilderden acenta me- İlllndaki hareket tarihleriyle navlun-
suliyet kabul etmez. lıırdaki değişikliklerden dolayı acenta 

Daha fnzla tafsilAt için ATATÖBK mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf. 
caddesi 148 No.da V. F. Heney Van Der slllıt iç.in ikinci Kordonda FBATELLI 
Zee ve Şsı. Vapur ncentalığına mUraca- SPERCO vapur ac.entasına mUracaat 
at edilmesi rica olunur. edilmesi rica ohmur. 

TELEFON: 2007/2008 TELEFON: Z • 2005 

Bağcıların Nazarı Dikkatine 
İzmir incir ve Ozüm Tarım Sabı Kooperatifleri Birliğinclm ı 

lngiliz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden inglllz göztaşlaruu, teşkilAtı• 

mız dışında kalan ba~cıların da istifadesine ar
zetınek üzere, izmirde ve bilUınam üzüm koo
perattr merkezlerinde satmağab aşladık.. 

lzmir sahf merkezi: 
Kançibanoeıu bam.. 
859 No. la Eski Gümrük Sokağı No. S 

( Birliğimizin gijmriik ~ındaki lıletme banmm çele yakmın
dadlJ',) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
•• muracaat 

Turgutlu belediye riyasetinden: 
1 - 2205 lira bedeli nbıkb Te 2,000 lira muhammen bedelli Ur

ganlı ilıcası • 
2 - 81 lira bedeli sabıklı ve 75 lira muhammen bedelli manifatu

racılar Ç81'f111DCfa 24 numaralı dükkan. 
3 - 25 lira bedeli sabıkb ve 20 lira muhammen bedelli postahane 

eokağmda 24 numarah dükkin. 
4 - 100 lira bedeli sabık& ve 70 lira muhammen bedelli Manisa 

yolundaki 89 numaralı dükkin. 
5 - Cmarh meydanında ve 20 lira muhammen bedelli baraka. 
6 - Beı nwfdede yazılı gayri menkul emftlin 939 mali yılı İcar 

hede11eri 24/4/939 tarihinden 13/5/939 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle açık artırmaya konubntQtur. Taliplerin ihale gÜnÜ olan 
13/5/939 Cumartesi giinü ıaat on birde Turgutlu belediye dairesine 
encümene müracaatlan. 30 3 6 9 1468 (874) 

iz.mir Defterdarlığından: 
Satıı D. MuhammenB. 

No. Lira K. 

112 Kahramanlar 1517 No. lu aokak 36 tai No. lu ev 
Te aYlmu. 250 00 

113 Şehitler 1512 No. lu tokak 7 taj ııumarah ev. 150 00 
116 Bayraklı Kanarya 80bk 8/1 taj numarah 165.50 

M. M. ana. 41 38 
118 Bayraklı Muradiye Cad. 37 No. lu 383,76 M. M. 

Ana. 191 88 
ı 19 3 üncü Sultanin M. Vamah çıkmazı aokaimda 

383 yeni 11 /1 taj No. lu 240,50 M. M. yıkılmı, ev 
anası. 60 ıs 

120 Kadiriye M. A4uracı aokak 49 ve 51 No. lu 3 ba-
rakayı havi 499 metre murabbaı ana. 75 00 

121 Balhkuyu M. Ferhat sokak 34 numaralı ev. 80 00 
J 22 Bayraklı Muradiye Cad. 1609 No. lu kak 11 taj 

No. la 398,75 metre munlbbaı arsa. 319 00 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 4. 5. 939 

tarihinden itibaren 10 giiıı müddetle temdide bıralalmışbr. ihalesi 15. 
5. 939 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne 
müracaattan ilin olunur. 1526 (912) ,. mi~ .......... n.11..ı.ı:, .ı UJJ JJ 1 ' 

ı uRKÇE EN s ~ h IERASfl\1 ON FOX JURN 
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Bek'in nutkunun yarattığı esirler 
Fransız ve lngiliz matbuatı nutku azimkô:r ve vatanperver bularak tak
dir ediyorlar. Almanya Bek' in sözlerini teessür, /tal ya ihtiyatla karşıladı 

F. Ribbentrop ve Ciano Ingiliz - Sovyet görüşmesi. 
Bugün ve birlikte B. Bek'in nutku- Çemberlayn pek yakında müzakere-

nu mjitalia ve tetkik edecekler lerin iyi suretle biteceğini umuyor 
Danzig 5 ( ö .R) - Danzig şehri balkı 

kahvelerde Bekin nutkunu dinlemişler
dir. Serbest şehirdeki Naziler Leh'çe bil
medikleri için sükO.netlerini muhafaza 
etmişlerdir. Saat yarımda nutuk Alman
caya çevrilmiştir. Nutuktan beklenen 
reaksiyon olmamıştır. Zira nutuk tah
min edildiği gibi alevli değil sakin bir 
nutuk hissini vermiştir. 

LElllSTANIN CEVABI 
Berlin 5 (ö.R) - Akşam saat 18 de 

Polonya maslahatgüzarı Vilhelmştrase
ye giderek Polonyanm Alman muhtıra
sına cevabını vermiştir. 

Roma 5 (ö.R) - Virjina Gayda (Ci -
omale d"Italia) da Bekin nutku hakkın
da bir makale neşretmiştir. Makalenin 
başhğı cMübalAga etmiyelim> dir. 

cKolonel Bek Ita1yanın Polonyaya sa
dık dost olduğunu bilir. O halde fikri -
mi:zi eyi karşılamalıdır. Italya Polonyaya 
tarihi bağlarla merbuttur. Biz Polonya-

dar müzakerelerin heyeti umumiyesi 
üzerinde İngiliz noktai nazanm Mosko
vaya bildireceğim. 

Ben, müzakerelerin teahhüründen hiç 
bir mesuliyet kabul etmem. Zira bu mü
zakereleri geç bırakmak için bir şey 
yapmadım. Pek yakında Sovyet Rusya 
ile görüşmelerimizin iyi neticeye vardı
ğını Avam kamarasına bildirecek vazi
yette olacağımı kuvvetle umuyorum. 

Faris, 5 (A.A) - Havas ajansı tebliğ 
ediyor ı 

Litvinofun istifası sebepleri hakkında 
sarih malfunat mevcut olmadığından bu 
hAdisenin siyasi şümulünü ölçmek hu
susunda ihtiraz gösteriliyor. Moskova 
haberleri alAk.adar mahfiller arasında 
noktai nazar teatilerine mevzu olmuş 
ve keza hariciye nezaretinde dün Bon
nenin verdiği ziyafet münasebetiyle (ki 
bu ziyafette Sovyet büyük elçisi Su
riş te bulunmuştur) bu hususta görüş
meler yapılmıştır. 
Fransız mahafilinin intibaı şudur ki : 

Polonya Cii.mhıırreisi, başvekil ve hariciye nazırı 

Litvinofun istifası Sovyetler birliğinin 
harici siyasetinde ana hatlar itibariyle 

B. ÇembeTlayn mühim bir değişiklik yapmıyacaktır. B. Stalin 
ALMANYADAKI TESffi 1 

r Berlin 5 (ö.R) - Polonya hariciye 
nazırının nutku. D.N.B. ajansı tarafın

dan verilmediği için akşam gazetelerin
de intişar etmemiştir. Berlinde beklenen 

1 
' reaksiyon belli bu akşam dahi kendini 
1 göstermiyecektir. Berştesgadende bulu -
nan Bitlerden direktif almadıkça birşey 
söyliyecek mevkide değildir. Bununla 
beraber gazeteler B. Bekin nutku mü
nasebetiyle şiddetli tenkitler yapmak -
ta dırlar. 

TEHDITLER 
Partinin naşiri efkarı olan Volk.işer 

Beobahter gazetesi cPolonya tercih et-
B. Ciano sin .. Mihver politikası ile pazarlık edil-

lılara Almanya ile müzakereye girişme- miştin serlevhası altında yazılar yaz -
alııi tavsiye ederiz. Polonya unutmasın rruştır. 

ki Italya nerede olursa olsun Polonya - Diğer bir gazete Polonyayı lngiliz pa
nm lehine çalışmıştır. Ve Italya saye - rası ile satın alınmış uşak diye tavsif et
aindedir ki Polonya şimdi Macaristanla miştir. Akşam gazetelerinin umumiyetle 
müşterek hudutlara maliktir. neşriyatı sert ve haşindir. 

Biz söyliyeceğimi:zi söyledik. Polonya KOM GöL'O SAHILLERINDE 
kendi d~ilnsün ve kararını versin.> Yarın (bugün) Kom gölü sahillerinde 

Paris 5 (ö .R) - Fransız hariciye na- buluşacak olan Alman hariciye nazırı 
zırı Bonne Polonya sefirini kabul etti. Ribbentropla kont Cianonun Polonya 
(Lö Tan) Polonya hariciye nazırını kul- meselesi üzerinde ehemmiyetle duracak
landığı ölçülü ve mutedil lisandan do - larını ve B. Bekin nutkunu birlikte mil-
layı tebrik ediyor. talAa ve tetkik edeceklerini yazıyorlar. 

Faris 5 (ö.R) - Polonya hariciye na- Aynı gazetelere göre Alman umumi 
:ıırı B. Bekin sabırsızlıkla beklenen nut- efkarı vaziyetin inkişafını sükünetle 
ku Polonyanın vatanperver hissiyatına beklemektedir. 
ve azimkir politikasına terceman oldu- Kont Ciano ve Ribbentrop aynı za -

ğu için takdir edilmiştir. manda Fransa ve Ingilterenin çenberle-
B. Bek, Ingiliz-Polonya ittifakı hak- me harbını bütün vahim avakıbı Jle gö

kında Alman şansölyesinin tenkitlerine rüşeceklerdir. 

cevap vermekte hiç bir :zorluk çekme- GAYRI MOSAIT DECIL MI? 
miştir. Bu ittifakın tamamen tedafüi bir Paris 5 (ö.R) - B. Bekin nutku et-
mahiyette olduğunu ve Alman şansöl- rafında Alman siyasi mehafilindeki ilk 
yesine Polonya - Almanya arasında pak- tesiri pek gayri müsaid olduğu zannedil
tı bir taraflı olarak feshetmek hakkını miyor. Polonya gazetelerinin günlerden
vermediğini göstermiştir. beri Alman müddeiyatına mukabil Po-

B. Bekin nutkunu bitirdiği bir sırada lonyanın da Almanyadan toprak müd
Berlindeki Polonya .elçisi, 28 Nisan ta- deiyatı olabileceği hakkındaki yazılar~

rihli Alınan Memerandumuna Polonya- dan sonra Bekin nutkunda bugünkü iti
nın cevabını vermiştir. dale bedel bir takını mUddeiyat serde -

Bu cevap, Almanyanın müddeiyatmı deceği zannediliyoı-du. 
hukuki bakımdan cerhetmekte ve iki FRANSA VE INGILTEREDE 
memleket arasında şimdiye kadar teati Parls 5 (Ö.R) - Fransız siyasi mab
edi~ olan vesikalara ve bilhassa B.

1 

filleri Polonya hariciye nazırının nutku
Bekin parlamentodaki nutkuna temas nu takdirle karşılamışlardır. 
etmekte idi. Bek, Berlinle Varşova arasındaki köp-

ı Londra, 5 (Ö.R) - Avam Kamara- Diğer taraftan Bonne ile Polonya bü- Roma, 5 (Ö.R) - Mosk.ovadan bildi
rildiğine göre şimdiye kadar harici gö
rüşmeler üzerinde tatbik edilen sansör 
kaldırılmıştır. Litvinofun istifasından 
sonra Faris sefiri Suriç ve Londra sefi
ri Maiskinin değiştirilecekleri söyleni
yor. 

R Ribbentrop 
rüleri yıkmam!§, sözü Hitlere bırakmış
tır. 

Londradaki ihtisas ta çok müsiddir. 
SaJA.hiyettar mahfiller şimdi uysal ol -
mak sırası B. Bitlere düşer, diyorlar. 
Her halde Polonya matbuatının neşriya
tından çıkarılan neticelere göre kolonel 
Be~ nutkıı bütün Leh milletinin fikri
ni ve temayülatmı aksettiren bir nutuk 
olmuştur. 

Koryez V alşafski ak~am nüshasında 
diyor ki: 

cKolonel Bekin nutku tarihi bir ha -
disedir. Siyasi içtihatları ne oJursa ol
sun, bütün Polonyalıların fikri budur. 

Londra 5 (ö.R) - Polonya sefiri kont 
Edvard Ravinski Mançester Langişayr 
kulübünde kendi şerefine verilen bir zi
yafette şunları söylemiştir: 

- cPolonya, bir taraflı hal suretlerini 
kendi şerefine mugayir telakkl ederek 
reddedecektir. Mağrur değiliz. Harbın 
ne büyük f~cia olduğunu biliriz. Ken -
dimizi yeni bir tehlikeye atmak isteme
yiz. Fakat siz partönerlerimizin emi.n ol
manız için söyliyorum, Polonya kimseye 
meydan okunuyor. Komşularımıza ise 
daha hiç meydan okumayız.. Kimsenin 
fenalığını istemiyoruz. Sulhu, şerefli bir 
sulh olarak isteriz. 

Roma 5 (ö.R) - Italyan hariciye na
zırı kont Ciano Sanremoda Alınan hari
ciye nazın Ribbentropla göriişnıüşttir. 
Bu mtilakata büyük ehemmiyet veril -
mektedir. 

sında işçi paı-tisi reisi Major Attlee B. yük elçisi arasında yapılan konuşmalar 
Çemberlayndenİng iliz - Sovyet görüş- hakkında salahiyettar Fransız mahafili 
melerl hakkında sarih izahat vermesini Fransanın Polonyaya karşı olan vaziye
istemiştir. B. Çemberlayn şunları söy- tini gayet açık olarak şöyle ifade et-
lemiştir : mektedir : 

- Müzakereler, teklifler ve rnüteka- Mebusan. meclisi hariciye encümenin-
bil tekliflerle uzamıştır. Ayni zamanda de gerek başvekil Daladiye, gerek hari
bu görüşmelerde alakadar olan devletle- ciye nazırı Bonnenin de söylemiş olduk
re de teşmil edilmiştir. Biz müzakerele- lan üzere Polonyanm hayatı menfaatle
ri tebcil için mümkün olan her şeyi ya- rl mevzuubahis olduğu her vak'arla 
pıyoruz .. Fransa ile bu hususta müta- Fransa Polonyanın yanındadır. Bu ha
bıkız.. Daha bugün Fransadan yeni bir yatı menfaatlerin ta!.rdiri münhasıran 
kominikasiyon aldmı. Bir kaç giine ka- Polonya hükümetine aittir 

Roma, 5 (Ö.R) - İtalyan mahfellerl 
Litvinofun istifasını istismar etmekte 
devam ediyorlar. Guya Litvinof ile Sta
Jin ve Molotof arasındaki ideolojik fi
kir ayrılığı istifaya sebep olmuş .. Litvi
nof Komintemin kararlarını layıkiyla 
tatbik etmemekle itham ediliyormuş. 

8. Daladyenin beyanatı 
Umumi bir yatışmaya yardım 
edeceği kanaatini uyandırmıştır 
MALiYE NAZIRI REYNO 

Parlamento maliye encümeninde 

Fransanın mali vaziyet ve silahlanma
sı hakkında çok mühim izahat verdi 

Paris S (ö.R) - Hariciye nazın Jorj 1 nu söy]emigtir. 
Bonne bu sabah logiliz sefirini kabul Parla S ( ö.R) - Fransız başvekili 

etti. Yine hu sabah maliye nazın Reyno Daladiyenin dünkü beyanatı Varşova ve 
maliye encümeninde memleket mali va• il Pariste büyük akisler yapmıştır. Bilhassa 
ziyeti hakkında izahat verdi. Bu toplan· , R umen muhafili bu beyanatın umumi ya
bda bilhassa teıılihata ait kanun layıha- bşmaya yardım edeceği k.anaatindedir
lan görüşülmüştür. Nazır silahlanma ler. 
tukslerinin hayab. hahalılaştırmış olması· V aşingtondan gelen haberlere göre 
nı kabul etmekle beraber F ransada ha- Daladiyenin beyanatı bilhassa Amerikan 
yat seviyesinin baı,ı döndürücü silahlanma mahafilinde kuvvetli akisler yapmıgtır .. 
yanı,ıına girmiı ola n diğer bütün devlet· A vrupad a b ir hakimiyet fikrini sureti ka· 
lerden d aha yüksek. olduğunu, paranın tiyede red ederek pasifik bir teşriki me
iatikran hususunda alınan tedbirlerden Kide iarar ed en bu sözler R uzveltin me· ı B. Bone ve FTansanın Londra. sefiri 
memnun bulunduğunu, aon üc; günde pa- aajına tamamen uygun bulunuyor. moıızi lngiliz ticaret nazın ve saJabjyet
riate b ir milyan mütecaviz hazine tah· Londra 5 (ö.R) - Fransız Nafıa na- tar lngiliz ad amJan ile Fransa ve lngil
vilatının aatılmıt elması mali vaziy etimi· zın Demonzi ıaat 16 da Pariae hareket terenin teknik sahalardaki işbirliğini gB• 

ze gösterilen alakanın b ir delili olduğu• etti. Viktorya garında uğurlandı. De- ! rüşmüştür. 

Amerika cevap bekliyor 
lııgilterede ____ _,.,_ 

Nazi teşkilAtları daimi 
bir tarassut altında 

--1:ı-

V arşova talebeleri 
Aralarında iane topladılar Ordu
ya mitralyöz, bısıkiet hedı ye ettıler Ne Hitler ne de Mussolininin nutuk

ları mesaja cevap telikki edilmiyor 

Londra, 5 (A.A) - Avam kamara
sında Liberal mebus Mandere cevap ve-
ren dahiliye nazır:ı Saınuel Hoare İngil
teredeki Nazi teşkilatlarının daimi bir 
tarassut altında tutulduğunu söylemiş 
ve bunun neticesi olarak dokuz Alman
dan memleketten çılonalannın rica 

Vaşington, 5 (A.A) - Amerika hü
küıneti ne Bitlerin ne de Mussolininin 
mesajına resmen cevap vermemiş ol
dukları mütalaasındadır .. Şu halde B. 
Ruzveltin serdetmiş olduğu tekli.fler 
kıymetini muhafaza etmektedir .. Fakat 
Hitler kuvvet ve korkutma usullerin
den feragat etmek niyetinde olduğunu 
gösterecek hiç bir söz söylememiştir. 
Bu şerait altında B. Ruzvelt infiratçılar 
ile reiSicümhurun rakipleri tarafından 

kan umuıniyesini heyecana düşürmek
sizin daha ileri gidemezdi. Bundan baş
ka kongrenin müzakerat ruznamesinde 
bulunan da filli siyasete müteallik me
seleleri halle muvaffak olmaması ve bu 
suretle vakit geçmesi nisbetinde siyasi 
mahafilde bir nebze asabiyet görünme
ğe başlamıştır. 

Beynelmilel vaziyet ve 1940 intihaba
tının yaklaşması bu ataletin esbabı ad
dedilmekte olup neticesi gerek i kr ge-

Ş. diki. hald hi _ b. dahiliA h .• edildiğini söylem.iştir. un e ç ır veya arıcı 

siyaset lehine vey~ aleyhine olmak üze- 254.204. 712 dolarlık yeni harp gemile-
re hakikaten teşkilAtlandırılmış ne ek- . . . . . . 
seriyet vardır. Ne de ekalliyet.. Bu da rı ınşası der~ı~ edilm~ktedir. :8-alihaz.ır-
dahili siyasetin hey~ti mecmuasını mil- da 121 gemı mşa edilmektedir.. Bun
teessir eden bir müphemiyet vç karar- dan maada 23 gemi daha tezgaha kona
sızlık havası tevlit etmektedir. Bu va- caktır .. Bu gemiler şunlardır : 
ziyet müvacehesinde Amerika htikünıe- 45.000 tonluk iki kruvazör g desfro-
ti bir intizar siyaseti kabul~ karar ver- ' 
'Diş görünmektedir. yer, 8 tahtelbahir, 1 atelye gemisi ve 

Vaşington, 5 (A.A) - Dün kabul edı- deniz tayyareleri için iki refakat gc-

Varşova 5 (A.A) - Dün millet ile ordu arasındaki tesanüdü gös
teren heyecanlı bir nümayiş yapılmış ve Varşova mekteplerinin ço· 
cukları aralarında topladıkları ianelerle orduya dört ağır mitralyözle 
64 bisiklet hediye etmişlerdir. 

Merasim Mareşal Smygly Ridzin huzurunda cereyan etmiş ve Ma· 
reşal toplanmış olan 25,000 mektepliye ordu namına samimi teşekkür
le~"t bildirmistir. 

Belçika, Hollandadan 50 milyon 
Florinlik bir istikraz akdetti 

Brüksel .5 (ö.R) - Belçika hükümeti Amsterdamdan 50 milyon 
filorinlik bir istikraz akdetmiştir. Kabineye tam salahiyet verildiği bir 
sırada yapılan bu istikraz Belçikaya gösterilen büyük itimadın bir ni· 


