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Berlin 6 (ö.R) -Almanyanm t.m.h 
ve Paria büyiik elçileri vazifeleri ....... 
dönmiillerdir. 

1 
Günü resmi! niiıbııt.. (25) kunqtur. 

• TELEFONı 2697 

ilin münderecabndan ıazetemiz meauliyet kabul etmez. 
Ciimlouriıfaün .,. Cümhufiwat uerinin belcçW, 1Ub<1Mım etbr alııa' gazetedir 

Türk - Sovyet dostluğu etrafında 
Neşredilen tebliğde ''Beynelmilel meseleler üzerinde görüş birliği 
mevcut olduğu bir kerre daha müşahede ve tespit edilmiştir,, deniliyor 

Sulh divasına ayni derecede kuvvetle bağlıyız 
'•·ıııııııı•1 ·ı···,1···,,.,"'''''''''11'''1''1'''''''''''1 ''''''''''''''''li''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .. ll1llllllllll" • il. ••• •• ı ıı; 1• 11111ıi11111111111 •• 1111111111111111: i•== ~;ıııı ııı ı ıııı ııı ıııııı ıııııııııı ı 111111111111111 ı ııııı: ı a ,, rı ı 

Hariciye veklileti 

.. l~TÜrkiye - F rcınsa arasındaki dostane 'lf ! I görüşmeler devam etmektedir 
Dün öğleden evvel icra Vekilleri He yeti ictima ederek dahıli • 

ve harici meseleler ü~ecinde görüşmeler yapmıştır 

Dün hariciye vekaletinde b"'yük faaliyet vardl..Ankaradakl ecnebi se· 
lirlerden bir çoğu Harit:iye vekilimizi ziyaret ederek görüşmüşlerdir. 

Sovyet Harlc:lye kom'ser m1iavini ?otemkln dün tstanbuldan Sofya 
ve BJikreşe hareket etmiştir-

darıcı ye 
., 
Vekılım izın Pazartesi günü Meclıste 

be vanat vazı yetı a yciınlataca ktır yapacagı 

AnkaTa 6 (Tele/onla: Bapnu • duğu •öylenmektedir. Maamalih 1'111111' llll'ıl'l:!lllll'ılllllll!!ll!l,!!l 'ıll!li!l!l:!ıl!'ıl'ıl: ıııııııı:ııııı:ıı•1 9ııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ı harrimizden) - Diin yapılan re•mi mehalilJe bu huau•lara dair • • ·:• •• • • · • • • •• • • ._ ...................... ~ •••• ••• ••••••• •• •• ••••••• • ······- •• 
. . • • . derek Saracoglunu makamında zıyaret san 1930 da Ankaraya gelmiş ve 5 ma- seleler ve Türk - Sovyet münasebetle-

PaTti grubu içtimaından •onra hu; b": h~b': ·~·'' de~ldır. Pa- etmişler ve birbiri ardınca kabul edil- yıs 1939 a kadar kalmıştır. rini al5kadar eden hukuk! meseleler 
AnkaTada siyasi faaliyet aTlmtf· z~te•ı gunı~ !Juyuk J!ı~l~t Mec • mişlerdir. B. V. Potemkin, Türkiye cümhurrei- hakkında görüş beraberliği mevcut ol-
ta. Gayri resmi mahfillerde te • luınde ffaTıcıye vekılının ha. Ank 6 (AA) _ V kili h r si tarafoıdan kabul edilmiş ve başvekil duğu bir kerre daha müşahede ve tes-

. ol d • .. Ak .r ·• • • • • t h kk d • ara · e er eye ı D R r·k S d b · · kili" b"t ·""-'~'-mın un aguna gore aenızın rıcı •ıyıue a ın a yapacagı .. . . r. c ı ay am ve arıcıye ve ı ~.,....uı. 
emniyetini kol'umak ve bartfı kur- beyanat büyük alaka ile beklen- bugun başvekil Dr. Refik Saydam1:' Şükrü Saracoğlu ile birbirini takip eden İki komşu ve dost memleket, kendl-
tarma/ı emeliyle devam eden bey- kt d' ba§kanlığında toplanmış ve ruznamesı- görüşmeler yapmıştır. !erini birleştiren ve kuvvetle bağlı bu-
nelmilel müzakereler aerİ•inden ~~~ VEKALETINDE BUYUK ne dahil bulunan dahili ve harici me$e- Tlirk ve Sovyet devlet adamlarının lundukları sulh da~ı için kıymetli bir 
Türlıiye ile lngiltere aranrula gö- FAALIYET ı .. ıer hakkında müzakerelerde bulun- bu teması esnasında iki dost memleket zıman te~kıl eden saglam rabıtalan daha 

rüpneler Jevam etmektedir. Ankara 6 (Telefonla: Başmuharrimiz- muştur. hükümetleri arasında beynelmilel me- - SONU 3 ONCO SAYFADA -

Türkiye ile Fran•a aTıuında da- den) - Hariciye vekl\letinde bugün bü-
hi görüpneler yapılıyor. yük bir faaliyet m~ahede edilmekte Ankara, 

6 
(A.A) - Tebliğ : T k k I ~ 

Türkiye • lngiltere görüfmeleri idi. Şehrimizde bulunan ecnebi sefirlerin ği t~e.t Soı:: cüınh~J:'e~e; B~li- a y ya re aça çı ıgı 
gibi Türk • Fran•n görüımeleri. hemen tamamına yakın bir ekseriyeti ternk:cı:;ilrkiye ~:ı::::yle. ~w'.:; • • • 
nin de dostane bir hava içinde ol- sabahtan itibaren hariciye vekaletine gl- görüş teatisinde bulunmak üzere 28 ni-

Medeniyet 
Davası 

~OCAKOeLU 

Çiçek 
• • 

sergısı 

-*Dün Halkevinde 
Bütün kuvvet ve kudretini halk- açıldı .. Sergi büyük 

tan ve ihtisasdan alan Türk milleti alAka görmüştür 
muhtelif zamanlarda, muhtelif yer- --*--
lerde bir çok kongreler toplamıştır. DilnkU nüshamızda haber verdiğimiz 
Bunlann büyük bir kısmından bir Halkevimizin çiçek sergisi dün saat on 
çok faydalı neticeler çıkarıldığı gibi dörtte oldukça kalabalık bir halk küt
bir kısmı da bir nevi festival olmak- lesi ve Halkevi üyeleri huzuriyle açıldı. 
tan kurtulamamıştır. Açılış sade fakat pek samimi oldu. 

Oç gün, geceli ve gündüzlü bir ça- Güzele ve güzelliğe yaradılıştan Aşık 
lışmadan sonra faaliyet verimlerini olan kadın erkek ve mektepli yüzlerce 
muhtelif raporlar içinde toplıyan bi~ yurdclaş daha bu saatten evvel Halkevi 
ıinci ne<Jriyat kongresi, hiç şüphe bahçesiyle resim sergisi kurulan büyük 
yaktur ki Türkiyenin kültür hayatın· ~?~u doldurmuştu. Bu sırada çiçek ser. 
da bir dönüm noktası teşkil edecek- ~sının tertip edildiği camek8nlı salon 
tir. Yurdumuzun ilim adamlarının ile orta salonda son hazırlıklar ikmal 

Yazıcı basıcı ve kitap satıcılarının edilmişti. Saat tam on dörtte sergi heye-
' tini t kil d bir araya toplanmasından elde edilen eş e en, Bornova Ziraat mektebi 

neticeler şimdiye kadar mümasil - SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE _ 
kongrelerin hiç birisile mukayese --:=---------------:__ __________ _ 
kabul etıniycek bir hacim taşımak· B 1 d e 

tad~te,kitapmedenibirinsaniçin e e ıye reisimiz 
ihmal kabul etıniyen bir ihtiyaçtır. 
Milletlerin kütüphaneleri milletler 
için medeniyet ölçüsüdür. itirafa 
mecburuz ki dünyaya medeniyetin 
ıtıklannı yayan, medeniyetin ilk to
humlarını saçan Türk milleti maal
esef bu vadide çok fakir düşmÜ•tÜr . 

Türk milletinin hayatiyetini kemi
renler, hedeflerine ulasmak maksa
dile her şeyden evvel o~u gaf;! avla
mak yolunu tutmuşlar, onu karan· 
lıklar icinde bırakmı.lurdı. Asırlarca 
ve asırlarca karanlıklar icinde kalan 
Türk milleti boğulmak .üzere iken 
büyük bir dahinin elile varlığını kur· 
tarını.• ve bu kurtulu• hareketile ben
liğine, kavusmuş, dünya milletleri 
arasında bütün medeniyet vasıfları
nın üstünlük yoluna girmistir. 

Kısa bir zamanda katedilen mesa· 
fe, çok büvük ümidlerle dolu bir is

- SONU 2 iNCI SAYFADA-

Bu sabah Ankaraya gidiyor. Milii 
Şefe lzmirin tehassür ve 
tazimlerini arzedecekfer., 

Belediye ve ~ar ko~tesi reis~ Dr. Behçet Uz, bu sabahki trenle Ankaraya 
hareket edecektir. Reıs başşehrımizde Büyük ReisicUmhur, Milll Şefi ziya
retle}~mir şehrinin tazimlerini ve Milli Şefe karşı Jıisseylemekte olduğu te
hassuru arzeyliyecektir. Reıs, Ismet Inönünün Izmirde doğdukları evin mü
ze haline ifrağı hususunda hazırlanan plan hakkında ela Milli Şefe izahat ve
rerek yüksE'k mütalaalarını öğrenecektir. 

Belediye r~isinin .Ankara seyahati, hem şehir hem de fuar işlerinden doğ
muştur. Şehrın varıdatını artırmak azminde bulunan Izınir belediyesi de Is
tanbul belediyesi gibi şehir çalışmalarında hükümetiınizin yüksek müzahe
retlerini istiyeceği gibi lzmir rıhtımının belediyeye terkedilmesini, fuar tah
sisatının bir An evvel verilmesini, hüküm.etimizin sergi sarayına yardım1nın 
artırılmasını rica edecektir. 
Şehir otelinin inşası, hükümetimizin Izmir §ehrl hakkında hazırladığı tu• 

ristik programı ikmal etmesi bakımından ehemmiyet verilen bir mevzu ol
mu~tu:. ?tel, Nafıa vekfile~den alınacak mülga telefon ~iı;ketı hisse:'İyle ya-

muhakemesi neticelendi 
Suç u müdafaasında Ekrem Köniğin eski dahiliye 
vekili ile vakın münasebetlerinden bahsetti. Müdafaayı 
müteakip karar tefhim edildi. Ruhi 3 aya mahkum oldu 

Geliboluda 
----tr·---

Çanakkale fatihleri-

Ankara 6 (Hususi) - l'ayyaıe kaçak
"'~""''" çılığından maznun hariciye vekfileti pro. 
, '"'·""''' tokol dairesi memurlarından Ruhinin 

muhakemesine bugün Anltara ağır ceza
sında devam edilmiş ve mahkeme neti
celendirilerek karara bağlanmıştır. 

nin abidesi dün acıldı 

1 Gelibolu( Hususi) - Çana~e fa
tihleri için belediye tarafından şehitlik
te yapılmakta olan abide bitmiş ve yal
"" kaide etrafına yapılacak saha ile 
-:ı.crmer sütun ve demir parmak.lık1ar 
kalmıştır. 

1 Bu hafta içinde Geliboluyu ziyaret 
'~~ Trahya umumi mUletti.şi Kizmı 
Dır~e Çanakkale valisi Niyazi Mergen 
Gelıbolulııruı bu miUi ve kadirşinasane 
bereketini takdir etmişler ve inıdın et-

- SONU 4 ÖNCÜ SAHiFEDE _ j Ruhi Bozc<ılı, iıteııen izahatı tıeriy01" 

lngiliz kral ve kraliçesi 

Kanada ve Birleşik Ame
rika ya hareket ettiler 

Vaziyetten her gün telsiz telefonla haberdar 
olacaklardır .. Lüzumu halinde muayyen 

tarihten evvel döneceklerdir 
Londra 6 (ö.R) - Gayri müsaid ha- ta idi. Başv .. kil B. Çemberlayn şahsen 

va tahminlerine rağmen, saat 12.20 de bir gün evvel kral ve kraliçeye veda et. 
kral VI Corc ve kraliçe Elizabet Kana- miştl. 
ela ve birleşik Amerikaya doğru 18 bin Kral ve kraliçe 15 Mayısta Kanadada 
kilometrelik seyahatlerine trenle baş. Kebek limanına çıkacaklar ve lngiltere
larken, güne~ bütün §Aşaaslyle parla· ye dönmek üzere 16 Haziranda Halifalu 
makta idi. Vaterlo garında hülrumdarlan limanından hareket edeceklerdir. Birle
uğurlıyanlar arasında Kanada fevkallde §ik devletleri ziyaret 7-12 Haziran ara
komiseri, birleşik devletler büyük elçi- sında olacaktır. Hülrumdarlar, selefleri-
. bir k hüldimet erk.Anı bulıınm•k· - SONU 4 CJNCO SAYFADA -

Celsenin açılması üzerine ağır ceza 
mahkemesi reisi, mamunun vekili avu
':at Hamid Şevketi müdafaasını yapmağa 
davet etmiş ve müdafaa yanın saat ka
dar sürmüştür. Müdafaa vekili, Ekrem 
Göniğin vekili avukat Necip Samadanın 
dahi söylediği veçhile Ekrem Göniğin 
ydnız olduğunu, müvekkiline: 

- Sana kuvvet ve hayat v~k 
adamlar seninle beraberdir. 

Denildiğini kayd ile vakanın eereyan 
~ekli ve ceza muhakemeler! usulü ka
nunu mucibince hAdiseyi mütalea et

- SONU 5 İNCİ SAJillEDE -

Ingiliz kral ve eri 

• 
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... et pehliva ...... ~ı 
_ .. d·ıhçesine bir bak 

- :r.ariLi Kıırlgnnv ıgüreıleri münasebetile -

EHiR H BERLERi 
ise mahkemede 

'I Medeniyet 
Davası 

---iz.,---
- AŞTARAFJ l İNCİfSABİJ.l'JIDE -
tilclml :v.aadine çnk .müae.it i>ulan
ımdktadı.r. 

Namına tefe11vüz s 1 1 B k . " , • 
1 ..... _.... UP ll ar e taş av #hcldlm 

Gürq Türkün ea eski v.e en mühim j çevrilmiş ve tarihte meı1hur Sarayiçinde ::.::.:: ':'°' . ~ J :f JDJ eden günde a~ılan on yıllık ıneştlyat 
'Pir wpaııuaar. ~ 'l:iatiin .,ımgiin-ı!lre"rmme yaplhmikta ve~erCk Trakyarun, . 

4 
ıl'. 1"91~ . s~i bu ümidin en büyük l>ir te--

lerde, törenlerde•cndine güvenen Tfıilk gerek Anadoluram en :ı~i pehlivanları de~·.e~ekaletındeaf .ıgelao.l bcakır tanımı- ~apmadığını so••yledı•Jer minatıaır. "Plarl inkı1abının muSbet 
_1 • ~ı _ . ~ ....J_ --ll-_ -_,.!..,_.,_ .:ı__JL "---' ne namına.!e tiz o :mıa .emva- v :_'1_ • • • • _.ı1__ l 

cen~en _._m:mı teqa;, iti •uqy-- a,,.-. cı~ gmqpocı.:fıe mwunmuştm. · Wnde nm a1mac3k ıesaslar erııu.ıerını sergıy.ı gezcr.u:n grur a 
nana ç~ ılıe&es badi O)l!İla;,ı, elen-- · ede ciin;dle- pik. eskidenhmi l\::iildi:ı:ı11..ınişt. J!OOA ıs9ilı kammım ~ m'ü!a'heBe .etmemde. im"kinsızdır. 
gi ile gi~i. D1üı:k pcdlı!lau Cla'ba kii- ta - u ttadhi incelem&m--. -· ~ Haire · rsatılı(;a amlaıı •ki~ pek küçük bir 
çük yaştan anneleri, büyük anneleri tara- den de anlıyoruz. Edimed~ şehir içinde gayı:i uller 1ıazinece tefviz o1una- Bazı şafıitlef"in muoacelftderi yapıldı Jg.m, lnuik'la...,er, ı..f inkılihı-
fandan yigitlik masallan, güreıı ve savaş şimailti maaii'f 'bahçesi yamnaa meşhur -bilmek ie<in, <bu kammun iJ.29 :uncu ımad- K k d f h nın nejl'iyat hayatına verdiği inkişaf 
mcuallnı ;söylıenerek lhüj.ütülür, gÜreşe güreşçiler tekkesi varmı_ş.1Evliya ÇeleLıi desi mucibince mwım~le . yapı~cak v_e ar.or ya ın a le im eaüec~"lı. karşısında büyük adamın ruhunu ta-

.-!L _nu,_;J· "--"'--...lL k ~-'L .;yapılan icsv.ik '.l/ie teı:.gwlere ragmen yı- ....ı.. vak1 dd "'-'-..::ı ı "'- • l k b'. ·•k da teşv-. muuıwı. ta ;Qlllllll'ICl6., o ........ l~~o ;y.alında !Eaim.f'.Fi ıijyaret etti~ .za-- tali Uhur etm &nızin bu al ozyakcn.ıa ıKa ıpmm:' ca e:wnıe 1 wm .. Fakat asa üıterinde bir ermer ZIZ ey eme ' o uyu a mm manc-
cirit oynamak, nasil 'her 'Türk gencinin man n tekkenin pek mamur o1duğunu ~=tışa ~~arıld1ğı v::i~· bu m~: ka:' li- bir eva~ Bekt8fJi ~ ):apmak uçun- 1 taş d~~~u.. u m .. erinde de ~ Wl\Tl\ğı önünCle ~lmem6k müm-
hilmesi gerekli bir spor idiyse güreş de b'ld' . O d . .. l . h kk d .. t . b l k mikdarı te- dan aslıye cezaya verilen mevkuf Ha- ı Bektaşilik rumuilarmdan .kı.lınç ve kal- kün değildir. 

ı wyor. evrın ~W'et en a ın a raya muş erı u unaca sa o b b ·ı R' Eth . kan resimleri mevcuttu ATATORK' .. T" k ·n t• • 
öyle idi. s-almtnam.ellind.e -zdHio. al callÜZ e.tmemek üzere bir bedel takair sankuf F~ 1 e Eıl~af vMee 

1 
k e~~hrgayr~ mev- . · un ur mı e ının 

...., ,,_ ..... zt ;>arç an b ın.ı.cıye ı e .ue a ,1.1..1.av~a Milvacehede haııır bulunanlardan ko- .. , __ ı · _r. h '-- .. 
Güreş. ötedeııb8ii ['-11-a T.id\!leiinin -ynen _nı-·-. edilerek bu befüilin ;yüzae ellisi nis e- diw :n.JT' 1_-ı_' • ' _1~, Ur' la k ' akamı' "UKi5t:Jmesı sc:xa a ~vuıınnası ıçın 

......... - UJ J-•-. f ae h . ürül kf ger :ll'J.e tıH. :ı. e e;:H.U ayın miser Nedimle Oınmına h&k:im d . .,,. 1 ;.ı.--·-
en mühim sporu idi. Her sene muayyen ( G" il kk . .. .. . ı~ ınt 1 .azmcc" pciki~ ·sı eee -~;- 1 Hilminin muhakemelerine dün devam :_Siz odaya gır· ın' ce b'oivle hır' :ry guo"r. - yapbğı hizmetler sayımzHır. Zaman .. l d i.. • W•• 1 . d .. 1 ureşç erte esı cuyuşu ıs öffi rev- za eı şuyu •ar ye ve IDi:llm.eme er . . . .,,, '("" k f ' . d b' • 'fh 
gun er e Koy a .. gun enn e .gureş eT ya- ak •Lu] . . b :e:. ·ı~ . .. b'' t ·r ·.;1 1 w 1 1 ,_ __ ,_ . edılmıstır. ınediğinizi söylediniz. Şahi't Hüseyın' zaman a amızın ıçın e iT ıstı am . . .. n ıaı sun ıçın u i t&!U aoeyı gur uz. u- marı etı.r. e satı ıga çı aı.rı an ılQ.L.J.llenın · .L-I 
pı1ır, arıt °:",nanır, _..oklar a~~ ıB~ gu- ı.tini.. dilav~. •er.ves:. büne~ için :hi dar.· bulundujıı JJı!yri menkullerin Mahkeme salonu ı>ek ~alabal~_ldı.. görmüş.. ruc iriyor: 
reşlerden brr ttam:sı em ıDiiliimmi !hu- bin 1 . b. L..:ı!t__'k• k . . :rnilzaueam:inde de IJ90 savıiı kanunun Mahkeme, son safhaya gelmiş olaugun- Komiser Osman - Hasan babanm - ATıAl10RK'ün en büyük ese-.. . aey emış r. mrna ıuıK.tçll ı ~ en JB- J ' • .. • • .. • lı1 · ...:....:ı:ı. .,;. d 
gun mı1li huaut 1harici kalan pınar 

11
4 k . . H 1 b d 1 '15 inci maddesi 'hükü-nlcri aahilin<le aan 'hu ~sclle uç şabıdin ımuvacehele- evıne ıewe ız ..&'-""'-"-· ,uzerin e bek- ıri an~isidir~ 
ama revna vermıştır. a en un a o an t.aşilik rümuzları bulunan bu taşı masa AT' ATORK'.. J • d h 

giir~leri idi. Her yıl Hızır Ilyas gününde~.Rumeli .dil~ ccm ~ ba&ada hi.r kıymet takdir ett!rilmes~ ve bu kıym~t ri yapıl~tır. Müvacch~ se~e~i, ~~~t- üzerinde görmedik. Bu taş yukarıki b' . . .n un esfler edrıkn. eh~ .. ker 
.. ~· ..a..rai JiYU .. .. . ~ .. ~emece takdir e.tiitflen kıymetin lerı:len ;polıs memuru ıHuseı,'lll ile <Uğer odada halılar arasına sarılmıştı. A ~ ırının ayrı ayrı vası ar a ı uyu -

• mcı;ııu::.u OCıik;pnmr ııığası ÜfÜ:D civar ~ cuma ~unu 1.0-..BD ~t .Y-BP ~: !Ynİ .ve~ ..nok:'"~mı ise bu kıy.metin Y~- · tlerin .ifadelerinde tesadüf edilen indirerek asanın üzerine biz ko~T. 1üğünü mtikayese etmeğe imkan ta.: 
lkaıRibıılla:ıra.ctliıileiiıLı ~- tagrak olmuş, ıaelefin sahıpkıranlan gıbı de_ yetmış besıne ve ma.hkemece ta~du· ıtemikus idi .. Hüseyin ifadesinde demi§- Polis memuru HüseFin sonradan geldi- sav..vur edilemez. (Fakat muhakkıik 

a -~.,_ llUZ!Y• l I Rüsttmliısi. wtec;i ve tuvıuıa pehlivanan lbir efillen ıy.metten lfazla ıse bu takdtrde ir lü : 1 k 
on erem:&: ~ ı ahk ıtakd' dil tin .. 1 ği 'çjn taşıarıasanm :üzerinde görmüştür. o an cihet şudur i, harf inkılabı bü-

11'......_ .. _.......... ır .. _}l ........ .a. ırvet ~ı. k . - l b k k''lb k. de 75 .sine kadar miizayedeye iştirak desindeki evine gır· dig~im.zaman evin alt d • enn en uy.w~n:::nn en • 
~- :ı___ . [ biileriyle musafaha eöip aes bilstan -m emcoe ır e en nyme uz- - Hac;an babanın Kavaklıpınaı· cad- !Bunun üzerine 'ddian.amesini serde- riı'l:f • .. ~!t;L..;! d biridir 

ıı mrllm:rnilan er 1?.v allı:ı~ın. n sonra eşış musa aş 0 uıup u an 1 edilecektir. j . d b ıkad ~, . , en müadeiumutril ımuavini JB. Sabri Çünkü bize meden!Yet davasını çöz-
,v-.!1-- .-n:..'l- _ Muhammedi çekilip meydanı mıihabbet- ..&...--~ katındakı oda a azı ıwar e ıki er- Atamaner 'SU~ltilann beraetlıre karar . h l . . B 

w:e eya ı.n.u"'*'uUUA ~"'' we ıagaya 1 . . . . . . - ~,_...,. kek Yardı .. .!Bunların önilnde bir masa 'lm . . . te . ti )Kar art si menın ana tar annı ~enn15tır. u-
~ar tiritlerCli. iAğa gdJ:enlme t~ geştıgırlılt ettıklerınden Adem valeh- lzmire berelıetli dw-uyordu. Ayin yaptıklarını görme- ;:ü te:fb~mısol~cJktır. ar paz e nun ıymetini ne!'lriyat sergisi ve ne§-': 

iikmm eı:. pdıilmda lkımu'klar- ruhayran ve dem"beste .ve sergerdan olur. ın ı d .. .. r r!Yat konı:?Tesi münaaebetiylehir ker-( mu mitiine . . . k.i . ah ya~m arapiyc 
~ . .. run ~mmıısen S!)f ~r. Evvelki gece İzınire ve havalisine be- j Amer·ıka re-Baha cok·wakından an]amış ve gör-

0 ~ OCttlr;pmar ıı\iBl.iiı çrce ajır yag ıle mulcmma bır meydanı arbededır. reketli y$ı.urlar düşmekte devam et- a p on yan} n ımüı. ibtilunuyoruz. 
!la~ ıse- Ehil olmıyan aaern ayağını basmış olsa miştir. Evvelki geccKi yağış şehlrae yın Maarjf Wekili Hasan Ali 

Ciltn.llı: ~ ğy:ük ~ PiJirl:r:Uli .. olsaat kafa~ı yere gelir. Amma eski mey-
1
mctre murabbaı başma yedi kilo ve yüz TaLaS 'IJ.os.i kala rl rp ücelm acıhs 111ufkuncla işaret ettik.! 

q..uar 1Dej1tm .mam~lb&.r dam'§Ccaaterlmi ,,abün!nneweiQiı>mılton l,g:romilır •. W~~..YJ!t~in ol~~~ için l ; K w~ ;ı 1 ı İcar.el a maSI ~ri illi N~' ün-: . 
• :1e amdmiı ıiNjreııiolmr f-1 hıı meıvilzmQa · üiç .ırııat !hu~ ~zere faF~1 ınutlaktn:. ıeey.tinlere, tutüıılere, J d ·ıa· ın.:.-.a-~• 

1 
ühek,mıeHeni, ileri bir mil! 

' " liliva }fk dedmo' \ yenı çikan pamı.iklara, mısırlara faydası ipt~ e .ı 1 ilU'_Mjf~ ...... ·-~ ,L 1 __ _ıı_ ..:L !l '\ p!tlliıır.mlllar lblıım:ıtba i&UYC§• pe n ıe ı. 1 sayısızdır. Wagmwların de'l.-:arnl ilıtima- ra g ııoıilıfz... ıret«> ™ avası O'VUOCWl mıaır r.> 

ıaıınwııa ( Bu tekke gerçi kargir değildir. Am- ili ımeY:CttttuT. lfte "'d • I r d ıı· m w.elJ .. . .. "tün 'fürk.müneT.Verleii 
8llraiiz .&vıiıüıı ıııqjl • . -ı ma mamurdur. Müteaddit hüc~.mat- -*- mı aıre. f:?r. e ın e 1 meJ'qete b.'18.larmilan sıka.rmamağa mecbur· 

Um:ımö:ım ~oy:mllu. N-Aacıwuı ıgü- bahı, sabit bahçesi vardır. Selef pehlivan- .2'.atiJ günlerinde 11'!.sJfıafarı lnfHSarlar \ Irüıikiye - merika. ~t~~- mlar ... 
ler& en<liJerini Cibmıa mıırt1k'ları , !arının dmirüen yaylan, o1'111Tl, gürzleri rıelecefl 'telgraflar idaresi satın alıyor ~ m~~en tatbikine ~den iti- Hakikaten ımeBeniyet a8.vası çok 

llii ;p u asrm c:iihım ~'livam ccllan ı ve gunagun s>eııendide kemanke~ harp- T 1 1 1 1 
d • Japonyaya ihraç edi1en tuzlara ınuka- ı ı·are.n . tnnm.ıdikini~· tintlaşmk. ataikitbikdevlle- cetin bir i tir. 11Y.ılmadan, yorulma-

atl gün el'iy e gece erin e ve mesaı b'l al tak 'kalarının . talin ın ıesmt as m ea ıp o u-
nrgonCliya ur'bam Lramrlı ıuımf, leri, salklan, rrCleşt ?e mı:zreklmı 'Ve .:40 saatleri haricindeki saatlerde gelen tel- 1 ınan. . ~s wesı taki ıp . e nacaktır. Yeni anlaşma ile tütünün lib- dan çalısmağa, nihayetsiz bir varlığa 
a_,,_ .'-.. '-'}'---"'- .-::~'--,_=-. .r:o uk .ıı a .1 . ö karaı· verılıriıştır. Bu husus Maliye . d . k k 1 d d'd' y 'ht' 

11.11 ıoı en ı:vırıunr a w...u~.ı I ar J _şer OK a geıen camuz crı enn en grafhırm dcvnirde kimse bulunmama- k~ı- . k d d "]' ki resın en tiç sent, halıların ayak murab- avusma yo un a ı ınmege ı ı· 
. ..:1~1--n t-~L...:.1- wl ,,_.be"' . . _,, ı>IA _L a t } Ih a ib ··a ve cıreil ararm a eru ~or : b . d oo t al t kı . .. .. k ... ~..ı· N . k 

u ~ ... """mue ıuug.uu......... İyag ı .,.18 tıerı rve nıoe eıvan w.atı en- sın an
1 

e ~:~ ~.~ e .. a.~an uzun mu - «İnhisarlar idaresinin Japonyaya sat.- _aın nn ~. sen , P amu ... ~~~ti .uze- Y.at:ıgosterme ~1r • • e~:ıyat ongre-
mıllbm lbattiinaen ialkp.da u fu-mı.iımeydanı mnıhal;ıb:etlcri üzere mruı· det &c~~dı,gı.,go;~u,ştur. . tığı tuzlar için alıcı .ile akdeylediği mu- r~den yuzde 15, kuru uzumun libre- sı İşte böyle çetın hır davanın temel 
ili ü:ı:eJler tdk ~ IF..ı1i:meye Ubtur ... ~ .Dahılıye v.el~tınden .. gelen ..bu· ta- kavelede F D B esası kabul edilmişken, ~e~ ı;5 sent, haşhaş ~o~wnunun yüz ta81 n1mu~tur. 

dahilinde 

Bi a erı( si bakaJ ası 
hakkında vekiletin emri 

Bir .komuyoa teşkil edilerek JJergi 

ınımde bu kabil tealihurlere meydan J 1 1 b'l4h akd dilmi taka libresınden 16 sent te.nzılat kabul efül- Milli Sef'd tutu . d k 
~'el'ilmeınck ıüzere bu telgrafları teslim a3on ara~~· ar~ "b ~ 1 1 

ş. ~ ınjş ve dünden itibaren tenzilatlı güm- b en nluz La, 
0d,.urya-

filacak me.c;ıil :»ir memurun bu1uncluruı. an aşm~mt. t ıcatrtiıilrnmu ~ ;__,':..~ st rük tarifesi Amerika gUmrüklerince zar iitün .müne.vveı: er ıuu avanm 
~ı \:e ~elgrnf merkezine bilairilmesi :.~:~ 15 ına e · esı um.ön-ur e - !I'ilrk emtiası ıiçin ta:tb~ \başTumn:ışttr. emı;im:ledirler. p~lujnmu •.. ~m 
ıstenmıStıı-. . i{ kt.tbul an ekle bir ·ı !Buna ımıikabil .tA.merikad:an illkeroize :ve :ırade cku-nrctını kaqgre munuc-

_,._ '~-.. ~ı..w.. . ~~ a·· . antı.y.mı gelecek binek otomobilleri.ndmuk:ı:;yımtl, \ıııetile yakından anmmk hne~ 
. .......c.1,)a oY-"-' ır .ıı:o=-''"''''" OVJZ '!Sar ısıne .. . d 1iY.ı:l 60 :.1- e.t.:=--

ı:EZA .E'Vl,;E!U meydan .verileceği .müşahede (O}UIUil8.9l uzer.nı en 'Y .. e " ıI'.a....,o w..ıue :ve ci- m ele · diğimiz Jilasan A:li ~iicel 
il. ,,.. A ı!C'l!!l.ır• ı:tını1 .. . 1 . tle hihi' hazlarından yuzde 75, radyo llksamm- ı. ___ ..ı... • d"' _] __ ı· b' r.B.a•aH ~ADA uzerıne muame enm şu sure tas d .. de 88 teb 'd ilı zlarından .. ou {lncw::nzyet avasm1n arct ı ır 

~ye -vekaletinden ~len bir-tmnim- uygun görülmüştür. . d:n ~uz d~lap1:nn~a= yüzde ~uz: avukab. lmek şerefini ıbihakkin 
de adliye mensupları gibi ce"a evleri b ~. w- 1Me~uu'F 37:~ 15 ~şa tenzil§.th gümrük tarlfesi de dün= oınuElannda ta'ltms>ktadrr ... 
mlidür ü:rtahdemlerinin de adliye a ıg ~an - op ata as ve- ka başlanmıştır. Anlaşma ile mütekabi- NK.ARA- 6 Ma'fJI 
anurettiŞieri ·aôndan ·şıerinden çıka- s.i.kalaun<Ian -satılmamış olan 446 - i 55 ıcn ;mal bedelim serbe$t aömle öde- HtlKKf oc•KOCW 
rılabileucklerinin h~imler kanununun lJra 15 kuruŞltik kısmının satışı durdu- -kr A~~ 'k •L.. ...... ı_ ı · 

::rnım tur ~4'< ır. "6l•u;rı a :m:: !.liQl.\,:Qs muame esı ~_.,..,. 
126 ıncı maddesi iktizası olduğu bildiri!-

2 
uş Ge .. kal • ıl ycwılmıyacakiır, ıl'-.a.-11- ILJ 

mistir. - n an 'Ve satışı ~ap m.amış -ytnnırutıa SGK anan 
· -·- olnnlardan GO bin lircuınıa.ait olanlar.mm. -- p. aPafCIJ'I calanlar 

iptal edildiği ve buna müteferriğ diğer Hı d r ııes 
~ dUl.ııfüıdeıı ..aa~te .ıe'len l:iir 1 rin amami e takaifii . se :her m.bib rtah- i nzilxrfi JıaP.8r.lar muamehilerin edilmCkte ruHuğu f 1 yaludandı 

yazıda Çeıme kazasında bina vergisi be- silinin tealluk eylediği mali yılı takip Adliye encümenlerince verilecek in- bilfilt:1lerek cdiğer ı.~et c&mileı:infü~ Günü f zm11'de Ev;velld gün .. Bemiş mlntasma mii-
kayuuıa dair tanzim v~ hususi idarye eden yıldan itibaren müruru zamana tabi inzTuati 'kararların vilayetlerce tasdiki- bıilımması üstamel ikas -ıv.esı1allan • • l . racaat eden Koyunderesinde çadırda 
v.nlea ~ cetvelleıi:n&! ıYelgÜıÜı ~·· tıttıdın~ o1m"8ma i:iceJı:amanun,uusr~ .ne ..lilz.urn olmaihğ:ı .adliye vek.filetirulen satın a1macııktır. guze geçtı.. oturan Hüseyin oğlu İbrahim.ıDobriçeli, 

;,teri tanzim olunacaktır 

ve oiiktarjyle mükclleflrinin isimleTiırin te girmesinden evvel neşredilen 2566 tumim~n ~ilfürlhrij~. -,k- Dün hıdı:t?llestı .. 'Sal.lahleyin, güneş ıçadır içinde bir çuval 'Çina.e sB.kladfğı 
..::.-...Jl...l.=..: mn:ak 1 l.ka 6 dd -*- .., d doğmadanl>iııl:erce~ sokaklara dökül- '705 lira parasının çalın'dığım ~ 
~5i. 1191n1ferin ı-.ia dil- 111Unarab IUIDUI\ uıcı ma esile ıtak- TC-. .,....,.,.. ag. ar a mü.ştü.. Bilhassa Bahribaba parla ile ıtir. 
mdiii bildirilerek yapull!Cll muamele I sitlendirilmiı Olan "929 ve ilaha evvellci .. easım • Karataş, Bahriba'ba Ye L>o.lma önünde Ötlem~ zabıtası tarafından yapılan 
fiy~ s.da olumıqtnr: ~aencleı:e ait fbina :ep bir kalemde, lıen ~ar.alandı.. deniz kenan kalabıilik ~1arla do1u tahkikatta bu paranın, İbrahim Dobri-

Bina :vergisinde tahsil müruru zaman bunu takip eCleo 930.1'9.35 seneleri :O ka- IKınik ıutbiyesinlıı aşağı mahıillesi ~ ~ idi.. çeliri.i.D. JY&ruı,da be<lel olarak çal~ 
mi881!fi lllr. Ciera l. '1. "935 'tMibindcn 'lemde ,zösterilmek ..ııuretile senelerinin halkından Ramazan qflu Sellin Pamı.ik- lPllJli......,:ıZlm.. Eski bir 'tiyada u,.Wankıbir ~ok klın- Muhsin oğlu :1ıhmetle Ahmedin ttkaila-
-~b 

1 
~65'6 -~" "'---- ,___, ftlliiki zarııd lııilunmıllına&r çu, Kınık ovasındaki tarlasında taban- Ge nl a v ___ ., a..~ ... ı~--il- seler, kadırilı erkekli gruplar sandallar- şı SUleyman t>ğlu Osman tarafından ça-

m.ınc .er o an'~ •ıı,ynı ıç,amntla 'kılow . ~ . casmı kurcalarken ateş .alWrmış ve sağ çe er e Llo.t:nwtpa;rcınul UXffiJ.<U.ll.lWl 1 d . de . tI1 1 dır lındt• 1 ~·1-. tır 
emlmıı olmak ıtibarile eski seneler baka· mas ılbil.inBe mei.kuır hıikaya se- bacagınw ilan yaralanm•ctttr. kmı.ğı yüzünaen rv.dkubulan zanr nis- a enız gezın er yapmll? ar · l,'l nn a~ıu.Ş · _ _,~ --' -''- __ .,:....-ae ' '-ıil k ~ b f ti aeı tte"'ı..ıt~tı 1i fınd ttes- Bazı kadınlar da denize, içinde te- :Parnlardan 515 lirası, suçluların gönı.-
yaa1mn aeneleri eVYe)ce tefiik edilme- oaıarinin as; .. ~..>' .. ' 1,11; mı we ınere -*- b~ 1 ~ c~ . e ~ a ara an menni ;ve dileklerini ibildiren kağıtlar dtikled muhtelif yerlerde bulunmuş, di-
nıekte 8i. ~unun'1a 'beraber '2506 mnna- tlwami .i8~ v.rcBilen kbuz 8ip İsfıan isleri e ku ml§~U h ~ 1 :a.temtil atmışlardır. 'er paraları arı:adıkları anlaşılmıştır. 
ralı kanunun "6 ınct maadesi1e bina ver- .ı;aıüan. ·~ Wif cetlvcllerj öii- .a.-a.1.-::.'a •ır .a-.:- b -ıae"' nıı ~-..:'- e 

0~- :..ı .. ~~ Dün Klzılçullu sırtları da kalabalıktı. İki suçlu adliyeye verilmiştir. 
.. a-•r.~-~-ı . . a~1~- b fl . U~ UJ ..-.&UU"" ag t'lmn RIJCW\. ylll'JS11 :ıunıgJ. aıUStügu -*- --

• .gisi balta yası senelik taksitlere tıibi tutu- um ~mncı m . =I4P a W,CTgI ~n ;Muhacir iskan işlerinin istilzam ettir- 13 nisan ttatihinde uyanmıştı. 
IAralı: tecil ei:lilm~ o1duğun<lan bu hü- lblhaKlc.tik \Ve hıiill.et:me tmillUk eaen liıl- diği masraflar -i-çin !Kızılay cemiyeti na- Ulucıik, alilbeyli 've amtcyede bin .Emaneten r AB s i L .il r 
k.. a : ... ·f d d bak t b't' \&mlUnl ~aat iizerinac ~t ifu iet-ı mına açılan Jcrediden ,gönderilen para- hektar&n :300 Jıektnn ;y.Uzde kırk :nis- ••--*ırdacafı ;.,fep Jtontr..of memar.Jug" 11 

UDl el\ ....,.1 a C ~ en ayamn es 1 l _!L d"I." __ .:!1 ı. bet' a ,,.r,• " "' ;.r-p:• .,. 
· ııu: A ald - "b · 265 6 alı k -ı e& ~ ~ ~ıım urcnıe tesuıt l ların mahsubunun henüz ,.Y3pılmadığa 1:1 e Jzarar ıoo~~· Dahiliye vekfiletiniien vilayete gelen .Bursa tahsilat kontrol memmu Rem· . T .,gı 1 d ~r anu uaındlmıi:n ~ ıma1 ımüamü. Sıhhat ve içtimai mua\·enet :vekaletin- if Çt!Yl bolgesınde, :çataıteyede, bir .r.azıda. .emaneten ;yaptırılacak işler zi Deneşay münhal bulunan İzmir def-
~ .n~ ~~ onra a mururu .zaman ~ ımemu:nı :qa uırrini we ususi nen. ':il5ycte lbila~ilmi'1tir. .. ~ikezde 500 .. lh~ 20 ktar hakında İ~ vekilleri he!etinBen karar terdarlığı tahsilat ~ontı:ol ~eınurluğuna 

ndacıttP !PD ba.ııoktadan dallı~- ımdlıaaebe ımemunmilan m~ ole- VilaJ·et ımerkezzy1e kazalarına gonde- yüzde 3U nmr gonnuştur. . alınmasına lüzum olrnadıgı ve bu husus- 40 lira maaşla tayın edilmiştir. 
nm sene 'tibaiile ~ir ~ln .icrası ltlıJikil ceCli1ecdk • hn. :ile- .rilen bu nevi ,ıPar8lardan şimdiye kadar ıiknn .. kızil~da .soo lhe~&ı:1 . yUz ta belediyeler dainit encümenlerine s~ --
~ dmoktedir. ~~·· ~ ~ sariedilmeyip te Ziraat bankasında ~ he~ )Y-UZde yırmı zarar ~ormtiştür. lahiyet verildiği bildirilmiştir. Son on ... e·~ --nc1e 

• ıtBe iifam ımuvz{fik pn.LUU1ii§tur. ommyo- .sa mutemetleı· nezdinde kalan paranın Nifultı !Armutluda m hektardan -*- 11 ~ !1-
Ancak yu.b:rıda bahedllen 25{)6 na- ]§tirdkırıatlCSanemuılannıa&liwazif.e- derhal Ziraat barikacıı vasıtasiyle .Milli 120 ektarı yüzde ıs.zarar görmüştür. z --~ı ıı~ 1 ~JJllan 4ornıız 
~ lamımım 6unaıımadihinı1e. f929 lafuii eeJilıibecuğmtilmmnastc.da atlf.ip Emlak Bankasına ,,gönderilmesi blldiril- .t.An.sızca, ır ovasında ~00 lhektanıı en,..·• uf GP.lft mücadelesi 
.-it ,ılı aoııuna bilar almı. r:nalak 19'.e ı OUltjiun&aı. ~ ttanziminBe u mektedir.. beşte biri, yüzde on nisbetinde zarar zfraatte SUPetl iStintGIJ Nisan yının ikinci un beş gününde 
.+A:;ina eıgi~i bakayasının 14 ~ede~- cihetin de nazarı dikkate alınması ve ta- Henüz göndCl'ilıuiyen ~rakı ~o- ~örmtişt~ .. Ye~ek ~ö~erd~n do~an fi- Zehirli il~çlar istimali suretiyle şapı- İzmir vilAyeti içinde yap1lan domm mü-
ıili Jcılbın dlilnüı v:ıe .t8luiil ımiiı:mn 'allila- 1 ra1uuztlan -da taka göstcrilerek hu işle- ler dt? derhril Kız~ umumi merkC7me lizlerd~ ;;e.=~ ~u~er~ yekiıncaktza- lan zirat mU~~lelerde ibir kazaya ve cadelesinde 107 yaban domuzu itlM 

'- ,,1 ___ .. .. ih . ı . . . . yôTianacaktır. raı:ın !YUZ .,,.. .... w .. ış ş.ı:nı pıya ır. hafüse.}'le me~ Yerllmemesi için alın- dil ;"*;.. ç de be'" Urlada yimii 
<Ql.HIJllUOU tıva eden 2656 -nunumılı 't'm-en M"Etnmm Hrfıııda"1ntacmm temmı -*- '9u itibarla kır~ .zararının reko1te üze- ması icap eden tedblı:ler :.Ziraat ekfile- e m.~~· eşme T ""' 1-..:ı. iki' 

,L_,_ 6 __ _Jd . ,.._ . 1 • 1 . a ,_. t . . t 1• ''dlı ildirilrn' . Seferıliisarda öokuz, OrLN:U.1Ôa on • 
illOlQI......... ımm ~ em ı:ın: P'!'"l11Tlıe- , rıca o unur. OJl OJf BIC\al ,-WiNDE" -ın eKı esırı gaye cuz ı ·. tinden iştir. ilaçlanma esnasın- Ba dır(!a . i K dasında otuz tz-

&:liJ9 ıvu ı;;, lııt lııt d . ·ı . v b 1 . . yın yırın' uşa ' 
.. . -r-r a ışçı erın agt?: ve urun an ıyıce sar- ir8e ilci domuz itlaf edilmistir ' . 

- . , ., . . - . ...... .. . 

AMRA SINEMASı JOA 
GÜN 

!Her • • · le .x•""' a SiWil fevkalade fi e güzel 

bdllVRi1' FİLİM BiRDEN 

.. Radyo MuhaTebes1 
NE SİMON 

Namzet~· 

İZlllİI' -lintanının Yapılan Ödemis mücaaelesi münase- dırılacaktır. m · · 
b --ihracatı.. etiyle btjğlarda kabuk soy;ulup yakı- """"""*- . 

be . lan mikdar Kema.J.paşada 690 hektar, H-ı·çtelıı· lıonsolosı··... rıVNı4Nl8rA.BA 
Son'Otl ~ tin içinde Izmir limanın- Urlada 135 hektar, Ödemiş kazasında ... - MH •eçi u.a.-ıı· ~,-.. aan iliş memle'ketlcre 1.1159.572 lira kıy- 00 farımız .s.:-d-il .. ~ ••Nil ............ 

metinde 5.873.323 kilo mahsulıihraç edil- 1 hektar, Bergamanın Kozak bö1ge- a f"11fS ~•; ece" Ziraat vekaletinden vi.lAyete gelen bir 
mi,ştir. 61306 liralık üzüm, 35618 liralık sinde 800 hektardır. Bu mıntakalara mefıtuplara pul teikere<le, iktısadi zaruretler dolayısiy-
incir, 941T.1 liralık paım.ik, 1625 liralık mücadele teşkilatı tara"fından salkımla- iilsaJı edlleceJı le .Yunanistan hükümetinin muvakkat 
pamuk kırıntısı, 4725 liralık pamuk küs- ~:.ı_çleürceümı....:ers.ine karşı tedbir olarak zehir Türkiye haricindeki makamlarla Türk bir zaman iç~ b_?tün ihrac~tçı memle-
pesi, '919486 lirı:ılık 'tüfün, 42622 liralık ""' -- konsolosluklarına dairelerce gönderile- ketlero::_nihink~çdı, og.lt~kb, teke ıthalttia~b20il 
palamut, ffi6293 liralık valeks, 4721 lira- cek re ~• k ul t lm . mayıs .... r en ı ı aren mene && -

B .E 8 G .... ... ... .... .. . . Sııu evra a '1! -~apı,.ş ırı ası wıcap dirilm.ist' Al"''-adar ihracat ... lar ke·"'i-
lık halı, S.264 liralık meyan kökü, 3375 a.,ıq a.., n. ettıği ve mesel! '.Usküp konsolosluguna U'. aıı.. • • lr" Y~ 
liralik susam, 12733 liralik arpa, 1344 li- Kel'llles ltazırlılıları göntlerilecek evrakın tizerine (Üsktip) yettcn haberdar edılecektır. 
ı:nilik aki:ları, ~5 llirıı.Iık deri, 12432 ll- Nlayıs ayı içinde Bergamada kurıila~ kelimesinden başka memleket ismi olan ......................................... . 
~ meşin we sahtiyan ihraç edilmiş- cak kermes için hazıiliklar ilerlemiştir .. (;'Yugoslavya) kelimesinin de yazılması j Gel~nler, Gidenleri 

-*-
A.ı.••·~·
:l'dmnı awisaya 
!fiti~ ..... 
'l\lsancıik 'takmı.ını eşkil eden futbdl

ıctilar bugün ren yelli l~i~iik bir kafile 
halinde dYianisaya giderek hususi :mıibi
,y.ette bir~wııpacaklllt'-:veıbu geee av-

Kermesin ıProgramı hazırlanmıştır.. Bu icap ettiği bil~ir. • ............ • .......................... . 
sene kermese İzmirden bir çok kimse- _ _,,,, Konya mebusu :Ali Riza ı.rürel İstan· 
ler iştirak edecektir. G E L f B O ı, U D A bula gitti. Demirci belediye reisi Meh-

__ , ':fi A f, K 'E V f met t.İnlii Demirciden geldi .. 

Ç ~ ~.iri E 1 Gelibolu (Hususi) - GeUboluda . ya- tZMtR BELEDJYEStNDEN: 
HJJlııımet talJalJeti ' pılmakta olan yeni .Halkevi ~tı iler- 7 ,kurut 30 paradan satılmakta 

Eceabat hükümeti tabibi Dr. Safa Iemektedir. Binanın zem.in katı bitmiş olan ikinci nevi ekmeğin kilosu 
Adalı, Qeşme hüküm.et tabipliğine .nak- ve birinci kat duvarlan yan nisbette 
len tayin edilmiş ye tayin emri vilaye- tamamlawru.ştır. İnşaata büyük bir hız- 6-5-939 tarihinden itibaren 8 ku

l 
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Belgrad Resm" 
B. GAFENKO 

YO • o 

A vrupa hükümet merkez lerinde 
yaptığım seyahatte 
ketin davasını değıl, 
Antantının istıklô:l 

sade memle
bütü Balkan 

setini 
ve 

müdafaa 
sulh siya ~ 

ettım 

Belgrad, 6 (A.A) - Gafenko ile Yu-; 'elinin haklı olarak takdir edildiğini 
goslav zimamdarları arasında vuku bu- ; ve bütün devletler tarafından tam bir 
lan görüşmelerden sonra neşredilen , anlayışla karşılandığını müşahede et
ıesml tebliğde Yugoslav ve Rwnen dev- mi§lerdir. 
Jet adamlarının iki memleketi alfudar Gafenko matbuata beyanatta buluna
eden meselelere ve Avrupa devletleri- rak demiştir ki : 
Din zimamdarları ile mütekabilen yap- A vrupanın hükümet merkezlerinde 
tıklan müzakereler hakkında fikir tea- yaptığun seyahat esnasında yalnız 

tisin de bulundukları kaydedilmektedir. memleketimin davasını değil, ayni za-
Gafenko ile Markoviç Romanya ile manda Yugoslavya ile Romanyayı müş

Yugoslavya ve bunların dostlariyle müt- terek bir gayeye doğru birleştiren bü
tefiklerl tarafından tam bir teşriki me- tün Balkan antantının istiklal ve sulli 
..ı zihniyetiyle takip edilen sulh •iya- siyasetini de müdafaa ettim. 

ebliği 

Marl:r.viç 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çinin hava kuvvetleri 
Kara kuvvetleri ile işbirliği yaparak 

Japonları püskürtüyorlar 
Şun - King faciası 
kurbanları daha 
teıbit edilemedi 

Londra 6 (ö.R) - Hükümetçi Çin 
lı:aynaiından bildirildiğine göre Çin milli 

)tuyytleri merkezi Çin cephesinde terak
~PJerine devam ediyorlar. Nansiyang • 
: ][Jyuçang ve Şankiyang - Kiyangi de
pı!ryollarının elakl noktasındaki Çinsi-
7ang mevkiinin i,stirdadı üzerine çin 
ordusu geni§ mikyasta ilerlemek imka
Dllll bulmuştur. 

Kara kuvvetlerile iıbirliği yapan Çin 
)lava kuvvetleri Nanşangın cenubunda 

lntang mevkiindek.i japon genel karar
ıi.hının batarya mevzilerini tid~tle bom
bardunan etmiı ve 3000 kilo bomba at
mıoardır. Japon kuvvetleri Kanton .. 
J-lankeu demir yolunun oimal kısmına 
~ilmekte olup burada ricatlerini d.ur
durabileceltlerini ümit ediyorlar. 

Çunkinin japon tayyareleri tarafınduı 
bombardımanından iki gün geçtiği halde 
~umi ve hususi .. ziyan ve zayiat miktan 
l>enüz malWrı değildir. Bununla beraber 
Çunkin şehrinin dörtte birinin mahvol
duğu söylenebilir. Şehrin en zengin kıs
mı tahrip edilmiştir. Geçen akşam şehir 
ııusuz ve Jfıksız kalmıştı. Karanlıkları 
yalnız yangınların muazzam alevleri ay
dınlatıyordu. Bugün şehir yarı yarıya 
boştur. Zira bir milyona yakın olan nü
fusunun en mühim kısmı tahliye edil -
ıniştir. 

Başvekil doktor Kung ilk yarc,lını iş

leri bir milyon Çin doları mikdarında 

tahsisat verııİ.i§tir,. Hükümet, miil(eciler 
için elbise ve gıda tedarikine devam edi
yor. 

Kahirenin müdafaası 
Kahire 6 (A.A) - Elbel§ğ gazetesi 

ayın ortalarına doğru Kahirenin mü

dafaası için iki gün müşterek Ingiliz -

Mısır manevral;m yapılacağını bildir -

mektedir. 

Yüksek müdafaa meclisi yakında top
lanaralt$enga, Helnan ve Embalek mın
takalarında üç harp malzemesi fabrika
sının inşasına dair tanzim edilen projeyi 
tetkik edecektir. Bu fabrikalar için 
700.000 lngiliz lirası sarfedilecektir. 

GORULMEMiŞ, İŞİ'l'İLMEMİŞ ŞEY.. 1 

Almanyadan sureti mahsusada getirttiğimiz yeni kopyalariyle iki muaz-
zam TÜRKÇE filim birden ~ 1 

MİHRACENiN GÖZDESİ ~ l 
HiND MEZARI 

1 

AYRICA : EN SON T Ü R K Ç E FOX JURNAL 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • .. ~ ·· · ······ 

Cumartesi - pazar : 10 - 1.30 - 5.qo - 8.30 DA 

Akşam gazetesi 
----tı----

Vekiller heyeti 
karariyle kapatıldı 

--tı--
Ankara, 6 (A.A) - Akşam gazetesi 

icra vekilleri Heyeti kararile kapatıl-

mıştır ve yarından itibaren çıkmıyacak
tır . 

2 Filim birden 
1, 4.45 ve 8.45 Seanslarında 

Endülüs geceleri 
11, 3 ve 7.15 Seanslarında 

'l' ALİ YILDIZI 
İlave : lllETRO JURNAL 

Fiatler indirilnıi§tir : 
Hususi : 30, Balkon : 25. 
Salon : 20, talebe 10 kuruş 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - · ı 

~ Can Sohbeti ~ 
1
• • : . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bilmece 
YAZAN: ŞAHİN AKDUMAN 

Eskiler, sayın dedelerimiz çocukları 
yet!ştirmek içini muhteliC terbiye ve 
teı;vik çareleri bulmuşlardı. 

r.ıeselô. : 111ck tepte çocukları derse ça
lı ~ ~ ırmak için, onlara aferinler verilirdi. 
Bu aferinler, bichirlerindcn daha yük
~ek bir takdir \'e beğenmek manasını 
ift le eim~k üzere, boy boy sınıflara \'e 
de ecclcre ayrılmıştı. Alel;ide dersine 
rL.1-san lı;r talel1cyc sade bir aferin, 
~nd':.n dalıa çok çalışana tilisin, her iki· 
sLıJen dalın fazia çalışanl~ra d3 imtiyaz 
verilirdi • . l\Iektcp idareleri, çah~kan ta
lebeye \'erilen bu alkış \"e~ikaların1, 
muhteli( renkte k: ğıtlara Ye ba'tan l:a~a 
) • l dızlarla süslü olmak şarliylc, matba
~1-ıra ba:~nrlartlı. Aferin kai:tıdının ren· 

ızı, tahsininki ma\"İ, iıntiya~ınki 
ise, ö eri alacak bir güzellikte fallı ~ c
~ ildl. u d:ılilkac!a bu rcıı!i: r~nk ka~tıi· 
Jar, 'Yüzlerini si.isl~yen bütün o parlak 
yaldızlariy le, ihtiva ettikleri takdirkar 
Ye onu h zanan talebeyi metheden yazı
IariyJc, en ince ııoktalarıru:ıı vannc=ıya 
kadar bütün tefcrrüatiyle göziimün 
önünde dansediyorlar .. Onları aldığımız 
dakikada ne kadar sevinirdik .. :Mini mi
ni göğsümiiz haklı bir gurur \'e iftiher 
u~iylc dolar ve şi§erdi .. 

Eve döndüğümüz \•akit, tıpkı bit- hin
di gibi kabarır ve o vaziyette yanlarına 
yaklaşarak, maddi hiç bir kıymet taşı
ınıyan bu kağıt parçalarım, evdekilere 
de ı&terirdik.. 

İylte bilm.iyonım amma, şinıdiki mo-
dcm terbiye sistemi, eskilerin kullandı
ğı hlı bnsit, iptidai teşvik ve çalıştırma 
usnlünü orfadan kaldırroışbr zann~e
rim .. 

Eskiler çocukların zihnini açmak, on
lara, hakikatleri aramak çaresini öğret· 
mek için, ba~ka bir usul daha kullanır· 
!ardı.. Bu da, bir takım ince manalı, za
rif bi.lmeceler tertibinden ibaretti. 

Bu bilmecelerden bici ~te hatırıma 
geldi : 

Bir ufacık fıçıcık 
içi dolu turşucuk 

Bunu size sordular mı? .• Artık dü~ü
nlin bakalım .. Ufacık hçılar içine sakla
nan tur<nların ifade ettiği gizli mana
yı bulmak için, muttasıl kafa patlatın ... 
Uğra.~n dunm .. 

Bilmece süyliyenler, kar~ısındakini 
epeyce i'zdülrten, diişiindürdükten son
ra bulanıadığını görerek bir memleket 
i.o;.ter, mesela : 

- Ban:ı B~ayı verirsen söylerim, 
derdi.. Ald ığı muvafık ceva•ı üzerine : 

- Limfl'n. diye bilmecenin manasını 
haber ,-~r :rdi .. 

* 
Bu un dü, bir ı;-ün hiz de sayın oku)"U· 

cularını:za kar;ı tatbik etmek istiyoruz .. 
Ne c, ı:!m!ak lıüktüniiz! ... Böyle iptidai, 
~ocuk oyımcai(ı kabilinden bir eğlence
ye bar, \· uı.·duğumuz, sizi j şgal ettiğinıiı 
i~ in, ycksa bize danldmız mJ? 

Fakat bizim bilmece öyle limon gibi 
çok idi, cok ehemnıiyet..,iz bir mcvzua 
müstenit dcI,'1ldir .. Bilakis, bugün bütün 
dünyayı i~gal eden bir ehemmiyeti, bir 
derinliği hllizdic .. 

Evet, bugün bü!iin diinyada, harıl ha
rı·l· her kes bir şey aramakla meşgul
dur .. 

Vapurlarda, trenlerde, iki arkada• 
kafa kafaya verıniş, hep ondan bahse'. 
diyorlar. 

l\laballe kahvelerinde, günü dediko
duları, clninta bu mevzu etrafında cerc· 
yan cdiy-or!. 

1 Her kesin, ba•ka her i•i bırakarak 
ı birbirleriyle ya~ edercesU:e aradıklar: 
1 bu çok nadir nesne, nedir bilir misiniz? 
İşte bir bilmece .. Bu ne kaybedilen bir 
elmas ne de bir altındır! ... Hiç bir işe 
l aramaz ... Yenmez ve içilmez .. Ne ta
mamiyle canlı ve ne de bütün manasi
le cansızdır. l\faddl hiç bir kıymet taşı· 
ınaz.. Ancak manevi, senbolik bir de
ğeri haizdir. 

İşte oldukça izahat verdik... Gerisini 
de siz getirin bakalım .. Anlaşıldı.. Bil
ıne.c~n~izdcl<i kör düğümünü çözemiye· 
ceksınız .. Bu işi de yine biz yapalım. 

. Bugii~, bütün cihanda, yeşil yapraklı 
bır zcytın dalı aranmaktadır.. Nasıl, 
saçma mı dediniz.? .. 

Zeytin dalı sulh nıefiıuınunun sen
bolü, timsali değil midir? .. Şimdi bana 
hak verdiniz mj?,. 
~munıi harbin acısını tadan bugünkü 

nesil, suDıa, barışa, hakiki kıymetini ve 
ehe?""iyetini vermiş bulunmaktadır .. 
Afrika çöllerinde hararetten kavrulan 
b!". se~ah nasıl su ararsa, tıpkı onun 
gıbı, hız de refah, sükdn ve sulh arıyo-
ruz .. 

---ııı...,.,.. __ 
Türk - Sovyet 

dostluğu etrafında 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ziyade takviyeye azmetmiş bulunmakta
dırlar. 

Türk - Sovyet hükümetleri, barışın 
ve emniyetin muhafazası hususundaki 
mütekabil ve müvazi g~yretlerine de
vam edecekler ve B. Potemkinin Anka
ra ziyareti esnasında olduğu gibi müş
terek menfaatlerini alııkadar eden siya
si mahiyetteki bütün malumatı teati 
edebilmek üzere devamlı bir temas ha
linde bulunacaklardır. ı 

tisküdar - Kısıklı 
tramvayları idare 
müdürlüğü 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Üsküdar 

Kısıkh tramvayları idare müdür!Uğiine 
' 

SAHIFEJ 

SO.N l-l ·ABE~ 
.ıı.;. : rJ:; • 

Yunanistanda tevkif 
edilen komünistler 

'.Atina 6 (A.A) - Emniyeti umumiye tanınmış 40 komünist tev
ki f etmiştir. Bunların arasında en nüfuzlu komünis t liderlerinden eski 
r• ebus Konstantin T eos da vardır . Bu komünist lid eri menfi olarak 
lı :ılunduğu A nafi adasından geçenle rde 7 arkadaşı ile b irlikte kaçmış
t:. Bütün gazeteler emniyeti u m umiyenin bu parlıık muvaffakıyetin i 
mevzuu bahsederek dahili nizam ve asaı-i koruyucularının kar ılıklı 
unsurlarını faaliye tten m enedebilecek bir vaziyette olduğunu bir kerre 
d:.Jıa ispat ettiğini yazıyorlar. 

T eos ve bütiı ı arkadaşlarının tevki fi 4 Ağustos 936 tarihindenberi 
arl ık Yunanist'lnda komünist tahrikatı içın müsaıt bir umir k lmad -
ğını gösterir. 

Kı zılordu kumandan ları şerefine 
Kremlin'de verilen ziyafet 

M oskova 6 (A.A) - 1 Mayıs geçici resmine İ ştirak etmiş olan Kı
zı'.ordu mnsupları kumandanlar, komiserler şerefine Kremlin sara)'ın
da dün bir kabul resmi yapılmıştır. 

Mareşal Voroşilof yenilmez Kızılordudan, Büyük Sovyet milletin
d" n ve onun Şefi Stalinden bahsetmiştir. 

Stalin tayyareci Kokunaki ve Goraienkonun şerefine bir nutuk 
söylemiştir. • 

Molotof Kızılordunun Şefi Voroşilof şerefine bardağını kaldırmış-
tır. • 

Bütün bu nutuklara cevap veren Beliakof, Kızılordunun ve donan
manın komünist partisi ve Sovyet hükümeti tarafından yapılacak ilk 
i ~arette vatanı müdafaa için mücadeleye atılmağa hazır bulundukları
nı ııöylemiştir. 

Resmi kabul büyük bir konserle nihayet bulmuştlli-

ll'giltere ile Japonya arasında 
yapılmakta olan müzakereler 

Londra 6 ( A.A) - iyi haber alan makfeller Craıı:ia ile Arita arasın
d:ı son zamanlarda cereyan eden müzakerelerden dolayı memnuniyet
lerini izhar etmekte ve dostane bir hava içinde yapılan bu müzakere
lerin lngiliz - Japon münasebetlerinin ileride islah edileceği ümidini 
tevlid ettiğini beyan eylemektedirler. 

Müzakereler hakkında tafsilat verilmemekte ise de ayni mahfillere 
gelen haberlere göre Japonlar, Komintern aleyhindeki paktın askeri 
bir ittifak şe'.'1ine sokulması fikrine muarızdırlar. 

lngi ltere, Sovyet tekliflerine 
henüz cevabını göndermedi 

Londra 6 ( ö.R) - Hariciye nazırı Lord Hali faks Sovyet sefiri B . 
rı1aiskiyi kabul etmiş ve her yeni taarruz hareketine karşı mukavemet 
cephc:ı;ine SovY.etlerin de iştiraki için cereyan etmekte olan müzakere• 
lcr etrafında görüşmÜştÜT. 

Londra 6 ( ö.R) - Sovyet tekliflerine lnp;ilterenin cevabı henüz 
1\ loskovaya gönderilmemiştir. Fransız hükümetinin haberdar olması 
için bu teklifler lnp;ilterenin Paris sefiri Sir Vilyam fipse tebliğ olu
nacaktır. 

Sırp - Hırvat müzakereleri 
inkıtaa uğramış 

Zagrep 6 (ö.R) - Hırvat köylü partisi reisi B. Maçek, Sırp - Hn
vıt müzakerelerinin inkıtaa uğradığı hakkında başvekil B. Zvetkovi
ç: n beyanatını teyid etmiştir. 

Italya Hava 
söylediği 

müsteşarının 

bir nutuk 
Roma 6 (A.A) - Dün akşam söylediği bir nutukta hava müsteşarı 

Lilhassa demiştir ki: 
Düçenin her gün bütün müsellah kuvvetlerin sessiz yolunu muay

yen bir hedefe doğru tevcih ettiğinin ltalyada ve imparatorluk hudut
L rının haricinde· bilinmesi faydalıdır. Hava kuvvetlerine gelince, bu 
l:uvvetler bilha•sa durmadan bu hedefe yaklaşmaktadır. Faşist ltalya
nın hava ordusu katiyetle ve kuvvetinden emin olarak azami fedakar
lıkla memleketin semasını müdafaa edecektir. 

Roma 6 (A.A) - Faşist meclisi dün 1939-40 milli müdafaa büt· 
çeııini müzakereye başlamıştır. Hava müsteşarı general Vallanın be
yanatını müteakıp muvakkat hava bütçesini kabul etmiştir .. 

General Valle evvela cenubi Amerika yolunda ltalyan tıcaret hava 
filosuna Fran•anın p;Österdiği müşkülatı kaydetmiş ve Fransanın ltal
ya hakkındaki bu p;ayri dostane hattı hareketini ltalyanın asla unutmı
yacağını söylemiştir. 

, .... ~ .............................. rm•mmı .... •• 
Biri zarif nükte, şen sahneler dolu enfes komedi 
Diğeri içtinıol bir aile (ilmi takdim etmekle gurur duyan 

Küitürpark • 
sınemasında 

1 -ÇILGIN BAKiRE 
İRENE DUNNE - M. DOUGLAS 

En müşküJpcscntleri bile memnun eden senenin en mükeınn1cl kontedisi 

2- ACERAADAMI 
VİCTOR FRANCEN - IIENRI RllU.AND 

Önırü macera peşinde geçen bir milyoılcrin vatnna avdetinde ni"'!lnl!"-Itıın 
bnşka hirisi~·le ni~nnlanmasından !Ckti~i •~iırabı gCistC>ren sahe ... r 

SEANSLAR : Her giin • 1\1ACF.fü\ .\OAMI : ~.23 - 7.20 
ÇILGIN BAidnE : 5 - 9. Cumart 1 ,.e p:ı 3 t 1 ~e llA ' LAC - ~ . . 

• 



SAHlli'.E rn 

• --= 
.ııee•••••••••••••••••••••••••••••••waa .. • • 
i Sabahtan sabaha i 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz kral Çiçek 
Fert, Fertler ve ve kraliçesi sergisi 

DOKrORUN KOŞESJ: 
••••••••••••••••• 

Keder neden 
zayıflatır? 

--.&-çeviren : Haşim Sami Cemiyet - eAşTARAFI ı ıcı sABİFEDE - Dün Ralke;inde 

O l S it t 1 'h' · ---&-- G nin Hind seyahati esnasındaki vaziyet- açıldı .. Sergi büyük 
Sman f Q ana QTl lnln :MİRAÇ KATIRCIO LU leri hilafına olarak, telsiz telefon saye- alika görmü,ttir Kederden insanın zayıfladığını herkes 

y AZAN: Dr. G. A. 

H l B ' S fh sinde Ingiltere ile sıkı ve günlük temas --*-- bilir. Mesel& lfU hayan: Birinci eşi, iki eyecan l iT Q QSl Muvaffak ohnanıış adama derdinin halinde kalacaklardır. Lüzumu halin- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - yıl oluyor, bir kaza nericeainde gitmit-· 
--------------------- sebebini sorunuz, size hemen ve biç de, kral ve kl'aliçe tayin edilen tarihten Tabii biiyük, en büyük keder .. Bayan 

- 25 - dü..,~e~en ·N~ör, hodpesen~ akıl- daha ewel, hıgiliz deniz kudretinin hi- yardirektörü Reşid Akbeg, Kültürpark zayıflamağa başlamış. Sonra kendisine 
. sız ve mürai cemıyetıı der. Bu, liyakat- mayesi altında Ingilterey~ döneceklerdir müdürü, Haikevi müze ve sergi komite- bulduğu ikinci eşi iyi erkek, ailesini ra-

Kacbnlarm iffeti, üstüne camdan bir kat daha çogaldıklannı farkettiın. liler gibi liyakatsizlcrin de ağzında do- 1 T fil b k.ş p rtsm t · si ba§kanı Mazhar Yalay ve komite aza. hat ettiriyor ama, ne kadar olsa ikinci 
bir takım eşya konulan büyük tep- ı' - bu büyük sandalları kiralamak, kü- laşan ananevi en kolay nefis müda[aa- ngı ız osu .. u. a am, 0 

•• utan larmdan bayan Nedime Mutlutilrk ba ·· k ib · B" · · •. k 
silere benzer .. Üstü cam şişeler, bar- çük kayıklara nisbetle daha ucuz namesinin en iptidai bir formülüdi?'· hareket eden hukümdarlara 1ngiliz ka- yan Suad Güvenir ve bay Kazını Re~ :tı::~Yve ::~sıg ;~nü~;{;~ı 0;ıka:~:; 
dakı l d 1 I b t .. b" k d·· - d ç- k'· b l d "k' . Fertten ferde fark olduğu gibi fertlenn. ra sularının hududuna kadar refakat başta olmak uz"' e.re hazll' bul"~"~ uı• .. .]-ar a o u o an u epsıyı ır ı- uşuyor u. un u un ar a ı ı yen- .. da ....: diki • • v •1 "d d k ~"' • __ ;.~ . . aktır Lo ..u-..u J -u Onun içm' bı·rı'neı· k.,......,.81nın zamanın-'-h · · ... l k. . b ·n d S d vucu geur erı ı:nsan yıgını ı e ı e- e ere w~ım vazıı.esmı yapac . n- ......... wıı 

b~cın sıvrı ucuna .oilturttugud nuzub~le bne, adtı bışı o~ral ıl y°..rı· ukik: 'ıu~a. a al bir uzviyet olan cemiyet ·arasında da dra ve Kortrnut :ı.halisinin alkıştan ve daşların iştirakiyle sergi açıldı. halık etinde bulunan bayan iki yı)dan beri 
ır muvazenet tesıs e ora a tuta ı - ura a, azı guze ngı ız erının (ark vardır. Bu kaziyenin artık mfuıa- fil la t ları Ingilt ni CarneMnlı salon başlı başına kültür- zayıflı.yor, kamı sarkmtŞ. böbrekleri aşa

diğinizi farzedin .. Temin ettiğiniz bu diğer sandallara çathğı görülüyordu .. kaşasız kabul edilmesi, şuuru muhtel d ont un mls!! kmtl 
0~ ğ l et'ahae tn tve parkın çiçek ve çelenkleı:rine tahsis edil- ğıya doğru d~müş .. Daha bir çok misal-

t kad lı 1 D d h ""k'" .. A I '-· . d d b" 1 k b 1 os me e e erm cu uru sey :. e- d ilk muvazene , ne ar esas o ursa ere e u um suren sya mem e- ouwyan ve vıc anın a ır e e u un- .1 . . b_ ,, w b" ,.t;..d . lm mişti. Bura a · göze çarpan ve nadide terini elbette siz de bilirsiniz. 
1 k "l d w k b" k l . h b' .. h dam • . b. • . b dır mennı enmn eug ır il.il esı o uştur. o sun, ona parma ucı e egme ı- et erme ma sus ır karışıklık, şup- mı~~ er a ıç~ . ır secıye ıca 1 • bir kolleksiyon gibi sıralanan en ufa- Kederin insanı zayıflattığını eyice bil-

le, her şeyi a1tüst etmeğe kafi gel- besiz onları sasırtmakta idi. Hare- I~ı a~ var: ~~tü adam ~:·. Her ğından en büyüğüne kadar (Kaktüs} - mekle beraber, doğrusunu isterseniz, bt 
. '\ B' d k d l .. ..1 l k . t•w ~ ük' .. hk.. ll şeyın oldugu gıbı ınsaııın da ıyısı pek Londra 6 (ö.R) - !ngiliz hükilmdar- l rdir E k k l K k l 

mez mı ı- •• ız e a ın ar ortu er a - etsız ıge ve s uta ma um zava ı azdır Iarı şimdi yeni dünya yolundadırlar. e · . nvaı pe ço o an a tüs er zaytflığın ne suretle hasıl olduğunu anla 
tında, sizde ise açık ve serbest yaşı- Türk kadınlarının hasecl panlbları Soİ:muş çiçekler, pörsümüş meyvalar Londradan hareketleri esnasında halk içinde şimdiye kadar memleketimizde mak için pek te keder etmezdik ve h-
yorlar .. Şimdi her iki tarafı da tetkik saçan gözleri önünde cıplak kol1arHe ve kurumuş çimenler gibi bozuk ve bo- görülmemiş neviler Halkevi sergisini derden zayıf!arder, aeçeıdik .. 

ı S k yığınları kral ve kraliçenin güzergAh - e 
ede im... izin üçük kızlarınız bir kürek ceken bazı lngiliz kadınlarile zulmu"! adamlar yığın yığındır.. Niçin 1 süslemektedir. Bunların bir kısmı bü - Amerikalılar her Qeyı· ölçmek, m" sa·ııla-d annda too1anarak kendilerini alkışla- ,.. 
çok gizli meseleleri öğrenmeden bü- karsılaştık: ayni fidanda bir iki gül yetiş[yor a ge- yük bir gayretle Afrikanın muhtelif ra bile servetlerine göre kıymet Vff,.....ek 

lar Bizimki. ' kalanı ·· ı b- I 1 ., B-L · n m:ışlardır. Ingiliz kral ve kralice-sinin ye- •••• yüyor •• · · · er İse daha dört Mehmet pasa şedit bir hareketle rı şoy e oy e 0 uyor · ·· «uçıva memleketlerinden getirilerek Kültii.r - merakında olduklarından onlarm hekım· _ 
d ·k k d l w '· l ı· · ka k ~ bımu su:rnzlu.k, gübresizlik izale ede- ni dünyayı ziyareti tarihte ilk defa ola-

yasın a ı en, a ın ıga aıt sır arın e ım1 sı · ra : kt' N" . . il d bir . k ak 1 1 1 1 k park serlerinde üretilmektedir. lerinden bir kaçı kederin insanı neden · B kı B .. . . .. ce ır. ıçın aynı a e en sen serse· ra v i o uyor. Beyne mi e nazi va -
başlıcalarını belleyorlar... Bunun - a. nız.. u Goksu hızım bu- ri yetişiyor da içlerinden biri tam mil- ziyet te bu ziyarete hususi bir ehemmi- Bunla11dan başka Kültürpark salonun- ve ne kadar zayıflattığını öeçmeği merak 
böyle olmasındaki sebebi bilemem ... tün hayahrnızm bir hülasası gibidir, kem.mel çıkıyor? Biz de bunu kaderin yet izafe etmektedir. da Begonya Pelargonya çeşitlerinin pek etmişler. Bir insanın ne kadar zayıfladı-
Aklımın yettigı"' bir cihet vars<> o da dedi... Burada Asyalı ve Avrunalı emri ve ruhun kudreti diye tefsir edi- k fevkaladelerini görüyoruz. Salonun bir gıu ru bayagı" bir kantarla bile ölçmek ...., Portsmut ah-tlisinin şe ve sevinci, 
şu nazik noktadır: kadınlar, tam karşı karsıya gelmiş yor~. _Bahçivanla filozof .arasında. niha- hükümdarları Londradan hareketleri es- tarafını da yaprak nebatlar süslemekte- mümkünse de, nasıl zayıfladığı metaho· 

Eğer sizin küçük kızlarınız da, bir vaziyette bu1unuyorlar .. Birbirle- '!"e.t _ıstif farkı v.ardır, kaı!'a~ sezış her dir. Burada güzelliğe aşık dimağlan, Uzma aleti ile ölçülür. Amer"'ı-.. J1 hekı·m-kisind d --•~~ ziht nasında selamlıyan halk tezahtirahndan ı& .. 
lf b ••W k d b I b l rini teftis edivorlar M k d" 1 e e sanııııu ve va ır. karşısında saatlerce duş"" ündürecek ince- ferde öyle yapmı•lar. a a e ogren7ce yer e u sır arı e - ] V kı k ·· · u ayese e. 1: Karanlığın hamlesi ışığa olduğu gibi geri kalmamıştır. Sabahın ilk saatlerin- " 

lemek hevesıne k~pılmış olsalardı, yor ar;... e s anıyorlar .. Her ı~ı kötünün geregi de iyiyedir, İyi, ahlak den itibaren binlerce halk !u-.l .,e krali- ilkte ve yaradılışt.a öyle yapraklar var- Ancak, kendi kendine kederlenmiş 
çok muhatarah hır akıbetle karsıla- taraf ıcm de bundan daha fena hır ve din baftmıından, kemallerin hepsini . üJı:Ab .:r_ h b t1 . ak il dır ki bu güzellikleri yetiştirmek için adam buJmak güç iş. Gerçekten kederli 

t .ı 1 k B" b' 1 · d . w .ı-1_ çenın r u unaa azrr 1 u.ın' ze-
su arm .. ste buna tamamile eminim .. !>ey yo tur. •r ır erm en oarenmrç- elinden geldiği kadar nefsinde cemetmiş ~ h d 1 1 ı-·al al- m ta bunlar arasında çalışan arkadaşlara gıp- adam kendisini böyle ölçülere, belki, 
B · ' b' k d l ' l ' k f b' d kl'd 1 kim di M • K 11 · · şe re 0 muş ar ve ıu. c.yın - t t k ld lmi unun ıçın, ız a ınlarımızt sokak- erı şey en Tle ena ır tarz a ta 1 o an se r. eseLe " enıa erm ce- ki d w• 11 w lm ~ d An k e ememe e en ge "yor. alet etmek istemez. Razı olanda, bakalım 
lara çarşafsız bırakmıT,..ruz Kadın- etmeR'e kalkı~ıyorlar .. Ve bunun bir min olsaydı, çabuk halledilirdi. Fakat h p e. ec:gı yo araAyı~ı ı ar ~· . ~~1• Kültürparkta her gun'" gördüfüm.üz, 

ı 1 ki 
. ""' ·· ... . • • 1 k l I B wl asıl mesele "elinden geldiği kadarıı un- ususı bır kartı hamil olaıı. ımtıyazıı gül k f l ~ gerçekten kederle.nnUf midir, 

ara çocu arın ıdrak ve zeka kabı- netıcesı o ara , reza et er. evog u d 8 f d. k d. __ t..e ah. tl .. '"kAb k b 1 v D k ··, aran i, çanta çiçeği ve hercai nev- Ondan dolayı, en iyisi, üzerinde tec-. · 'b' k f b l k suru ur. u unsur er m en 1 rw.u ş sıye er, ru u un vu u u acagı o • 
~?"e~le:ıı:ıe, pek o ~ad~r güvenemedi- 0ı ı, artı stanw u so aklannda da iktidannı temsil ettiği için her şeyden lara kabul eıtmi'ilerdi. inden çiçeklerin en değrlileri burada rübe yapılacak insanı tecrübe esnamıda 
gımız rem, onları ınzıbat altında tut- "lenen dola~maqa başladı .. Bursa ve önce bir irade davasıdır. Her kes ayni Lo teşhir edilmiştir. kederlendirmek lazım. Sahiden keder de 
mak lmm!!eliyor... Hayat volunda Konyadaki kadınlarımız rezaletlerle derecede calışkan ohnıyacağı gibi herke- ndradan hareket eden tren saat 14• Kültürparkın sergi için hazırladığı çe- ısmarlama olamaz. Keder tecriibesinden 

k b I d ki h 10 da Portsmut garına gelerek vilayet k ilik sendelPmeden ve bir muhataraya temasa im an u ama l arı ic:;in e- sin ruhi iktidarı da bir değildir. Patırtı lenkler cidden çiçe ç" sanatının birer önce metabolizması ölçülmüş ve normal 
düsmelerine mevdan vermeden on- 11Üz J""lasum ve temiz bir vazivettedir- bvradan çıkıyor. Azımsıi kendi içimiz- erkanı ve belediye reisi tarafından kar- şaheseridir. Muhtelif büyüklükte olan bir halde bulunmuş olan adamın, birin~ 

~ 1 M l ,_ L h L d k" · 1:-·ı il J k a· terk gum" uz şılandı. Kral ve kraliçe yürüyerek bele- b lan vürütmek .. Iste kadınların hür- ~r.. em e11:etinizd,....._i ıri~tiyaT\ ırn- e l ısun~ e er e~e s e~ ço bu çelenkler şekli ve terti i itibariyle ci tecriibeyle ikincisi arasında, ailesinden 
• ·. . h b ih • . d ] . . b. d' O J bundan hır parazıt olarak istifade ede- diye sarayına gittiler. Elele yürüyen kil- . b" kin d . b' ba...;_1_ d'"" b. k' 

rıyetım. ma za u c eh temm et- ın arı ıcın rr şev ıvemem.. n a- . k hl lm il li . . . ınce ır zev ve erın ır uo.u .. u.u. sev ıgı rr ımsenin gittiği haberini ver-
k . . h" d d 'ff l . d f .1 l . .ı •. ınıyece , ç o azsa, er yenımızın çük prensesler de kendilerini takip edi- mah ul "d k k k 

me ıcın ta ai e iyoruz.. rın ı et erın en, azlet ennoen sup- eteklerine takılarak onu da yolundan s İl lir. me pe çir in olur. Zaten sevgi ve ke-
h k 1 d 1 Fak b yordu. Parlak güneşin altında kral ve ül ı 

Sustu ... Sert ve keskin bakışlı ı:röz- e tme e im en p:e mez. · at u- ahkoyuyonız. Kendimizden utanmıyor- K · türparkın mevsim sürprizi o an der büsbütün şahsi hislerdir. Tecrübeye 
d E r b ı 1 fr k kraliçe belediye meydanını geçerken, sl k ili lerile ortahih seyretme~e kovuldu... ra a L vet, starı u a ge en en sak Tanrıdan utanmalıydık. Bu kemal salatalık ve ermiş domate er pe işf a razı olan adam belki kimseyi sevmez de, 

mavi - kırmızı - sarı ünifol'Dlalı ve be -Bo<ı1uk arbk kararmaö-a, aksamın, kadınlanmn, memleketimizde oyna- ve kudret farkını iyiden önce Tanrı is· verici bir halde sergiyi süslemektedir. verilecek haber üzerine de kederlenınez. 
akı dık1 1 h _1 h d k b · ti K""tü'lük" ak · d • e yaz kasketli bahriye efradının güçlükle sal y asb~nı anlatan hafif siva'hlıklar arı ro İr:: nP. osa gi ece ir mış · 0 · yapar onun ıra esm Orta onun en zengin kısmı Bornova O halde kendisine ait kederli bir haber 

~ • • J kel w ' , . tt d w 'ld" · karşı gelmek mi istiyoruz? zapettiği 20 binden :fazla insandan mü- zır· aat mektebine aı·tfu. Burada mekte- k h _1 Hele 1 .r 
eJııyanın uzermı yer yer e emeae mı:ıı n ıve e eQ'J ır venne atıra '!'eıir. ;m erin ae vere~ 

'$ .., •• Halbuki b' b'" l 'st dik bilsbütün rekkep bir kalabalık hükümdarları uzun - ' baı:ılatTlısb ... Her iki sahil boyunda Miralay efeııdi ... Ben sarayda si- d"' Ü ız botiyb~"tü1 .. e kuçertulm ktan bin yetişmiş Koktils ve A!."Okarya. çeşit- bilecekleri kederli haber ancak hastalık. 
"I • • • uş yor ve s u n a uzun alkışlamışlardır. 

bit cok kayıklar .ı;rörülüyordu.. Bu yasi kabine şefıyım.. kurtuluyoruz. , leri göze çarpmaktadır. Salonun bir Ju- haberi olabilir. Hekim muayene ettiği bir 
Kral ve kraliçe şeref müfrezesini tef- al b t1 

Clakikacla küçük kavıkJarın azaldıi!ı- Kötü nıağlllp olmıya mahkfimdur. varı bunca sır anan u güzel neba ar adama verem olduğunu, kalp hastalığı-
. . tiş ederken muzika milli marşı çalmış d kt b d fi ı 

nı davama mahsus büvük sandaUann •• BiTMEDi •• Onun acı ve kara sözlerine kulak asmak arasın a me e in yetiştir iği ne s gü - na tutulduğunu haber verirse o adam el-
günahtır. ve bu sırada Lord Mayörün kızı taratın- leır ve sair çiçekler de yer almaktadır. bette kederlenir. Fakat böyle kötü bir 

Tu .. rk - A1 m an Aydında Asıl dinlenilmesi gereken mağlup ol- dan kraliçeye bir büket takdim edilmiş- Salon ortasındaki büyük masa vazo- haberi, tecrübeye yarasın diye yalant:lan 
muş iyinin içle.r parçahy;m sözleridir •. tir., Belediye sarayının merdivenleri ları irinde kes:l-~ ... riçeklere tahsis edil- b"l 1 k '- · ki h-'- l"' 
Çünkil iyi ancak kazara mağlup olabi- il.zerinde Portsmut askeri valisi Ports- r- ~ Y 1 e söy eme pex; çır n, eıı;im ige ya-k r ed İ anlaşmaSJ _...A-..__ lir. Ne yiıztlc ki kötü gibi mağlup ol- mut istihkAmlarının anahtarlarını krala ıniştir. Burada ilk göze çarpan bay Ta- kışmıyacak bir tcy.·Rahmetll Fıtnat . Ha-

$en1ifı lıomitesi muş iyi de günah ve suçlann hepsini takdim etmiştir. Ut Muşkaranm meşhur gülleridir. Bun- nımın dediği gibi: 
---1.z- toplandı. ııavallı cemiyetin sutma yüklemek ör- lardan başka bayan Mahdure Balkışın Tabibin olsa da kizbi m8rizin sıhhatin 

Ankara, 6 (Hususi) - Ti,irkiye - Al- • A İi füne devam etmek gafletinde bulunur.. Bunu mUte~kip kral ve kraliçe yan- bahçesinde büyük bir dikkatle yetiştir- ·• leı 
manya kredi mukavelesi layihası encü- Aydin, 6 (Hususı} - ~bay ı:.e Parti Halbuki, ne de olsa, kötülükleri az çok larındaki zevata veda etmişler ve liman- diği çeşitli güller göz almaktadır. P.alil Amerikalı hekimler, bu karışık~~ d; 
men1erce müzakere edildikten sonra başk~ız sayın Ö_:demır . Gundaym önliyen ve cezalandıran cemiyetin ada~ daki «Empresof Ostralya> vapuruna bin.. 
Büyük Millet Meclisi ruznamesine alın- başkanlıgında teşek1:61 etmiş olan . 19 let müesseseleri iyi ruhJu adamlann m.İ§le-rdir. Filonun saloları ve liman ba- Rifatpaşa caddesinde 112 numarada bay çaresini bulmuşlar, üzel'lerinde keder 

ınayıs Spor Ve gençlik bayramı komıte Ali Nizaminin '---~-ır'11 en· sergı'nt"n "id~ tecru··b-·ı· yapmak ı'ste-1''-'e..! adamlan il 
tnıŞtır. Hariciye ve iktısat encümenleri . t 

1 
nlik h - vicdanlarından kopup gelen seslerle ya- taryaları hüküm.darlan seJ.amlamış~ır. ------ KaEallllll ~ ~ auu " • 

mukavelename projesini aynen kabul sı, 
1 

op anmış ve şe programını a- vaş yavaş teşekkül etmişlerdi. Bu ha- Vapurun direğine kralın bayrağı çekil- den eşsiz ve rakipsi:: çiç:eklerindedir. kin ipnotizma ile uyutmuşlar. Böyle uyu-
etmişlerdir. zır amıştır. kundan cemiyetin adalet müesseseleri . . B ti . d . "b Adliye mübaşirlerinden bay Necati Alp- yan adama ne s:öylerıirse zihnine girer, 

. Aleni teşekkür 
Epeyce bir zamandanberi etim 

hasta bulunmakta yani ağlamak, 
bırçınlatmak, bağırmak, korku, 
uykusuzluk, atef, halecan, kol ve 
bacakların tutulması gibi asabi 
ve ruhi hastalıklar kendisinde 
mevcut idi. Bu kerre memleket 
hastanesi sinir doktoru lamail Zi
yanın yaptığı mütemadi, dikkatli 
ve itinalı tedavileri sayesinde bu 
hallerden kurmlduğundan kendi
sine muhterem gazetenizle min • 
net ve tükra.nlar1mın iblağını say
gı ile yalvarırım. 

Memduhiye M.H. Tkh. memuru 
Kemal Yasa 

Ha.,...,.lanan prograın 0 gu'"nün sabahına .1 "l"- im • • d d rnıştir. u sure e, bu dakika an ıti a - . . . diğ . nk .. . k d al l ...... t e mag up o uş ıyı a am. arasın a zen- erenın yetiştir i iıç re ve uç çeşıt sonra gene uy u için e y andan söy e.-
ait olup gece programının hazırlanması gin ve fakir iki kardeş arasındaki farka ren, vapur nazari olarak kralın kuman- Bonkarilya şayanı dikkattir. Büyük bir nilen sözü unutturmak da mümkün olur • 
da Halkevine bırakılmıştır. benzer bi'r fark vardır. Fakir kardeş dası altındadır. emekle yetiştirilmiş olan bu çiçekler her Böyle uyutulan adamlann kimisine 

Haber aldığıma göre 19 mayıs genç- acıklı günlerde zengin kardeşin yardı- ---------------
lik ve spor bayramının bu sene geçen mını elde ettiği gibi tehlikeli günlerde,. Zabıta Vak'aları yerde görülmiyen şaheserleTdendiT. Bay kanserli, olduğu, kimi.sine iki gözü bir, 
yıllara nisbetle bu yıl daha parlak bir mağlup, iyinin imdadına yetişen de ce- 0 • • •• • • • • • • • Necatinin bir kaç saksı içinde Sigas ve den kör olduğu, yahut akıllarına gelen 
surette tesit edilecektir. miyettir. Kar ttı..w. ... tn·· .ıı dd ind y da kı- Koktüs çeşitleri bu yurddaşın ince zev- daha türlü türlü ve her biri ötekinden kô-

...A... C · t vukubulm hAd• 1 ·· a~.... onu ca es e u kinin' b" timsali'.l•- ·· h al-'" h b l · · l b: h • --") ,.._ • . emıye uş ~· ~ ıse er uze- zı Franko ile Roben kın Rejina birbiri- U" w.r. tu ast ı.ıı; a er en vemıış er ve u a-

çekırge mÜcaJelesı rm~e kaza hakkını haızdı.r. T~vvur ni dövmüşlerdir. Biz Halkevimizln yurdda kurduğu ilk herden sonra onlann mtaboliznıalanm 
halmde kalmış veyahut pek gizli kalmış . . . . . çiçek sergi.sini bütün tevazuuna ve sade- ölçmüşler. Neô~de rnetaboli.zmanın yüz-

Aydın, 6 (Hususi) - Vilayetimizin hadiseler karş1S1nda bitaraf kalmak ce- * KilltUrparkta fuar bekçisi Hüseym liw• y afık 1 b' t t.. de 7,6 nisb-..:nde arttı~ı meydana -·ı.m••· 
muhtelif rnıntakalarında görülen çekir- miyetin adalet endişesinin şıarıdır. Fa- il~ ~~bede~ Sami ve Hilmi birbirlerini gıne ragmen muv 0 muş ır eşeu- ıcu .. ,..... -yo 

gelerin imhasına büyük bir gayretle ça- kat onun haksnhklan olan müdahalesi, dovmüşlerd.ir. büs olarak kabul ediyorın.. Halkevimiz Demelr. ld her günkü itadından 7,6 
lı~ktadır. izafi olsa bile nıevcuttur. Mevcut ol- * Kahramanlar sokağında Ahmet yurda yararlı teşebbüslerinden birisini fazla sarfeden adam nasıl züğürt diifer• 

iki gün evvel Ziraat mücadele mü- masaydı ferdin fertlerden çekeceği. var- kızı Melahat; evlerinde kiracı 1'smaiI kı- daha başarmıştır. se, kederlenen adam da. öylece zayıB.ı~ 
~~ttişi B. Eşref, Ziraat müdilrü B. Halil dı. Şehirlerde orman kanunlan hüküm zı Saimenin eşyasını sokağa atıp Saime- Çiçek sergisi dün blnlerce yurddaşlar 
Unsalle Nazilli havalisindeki mücadele sürecek ve sokaklarda canavarların pen- yi dövdüklerinden adliyeye v-erilmişler- tarafından ziyaret edilmiştir. Sergi Pa
mıntakalarını teftiş etm.i.şlerdir. çe ve diş kuvvetiyle hak kazandıldan dir. zartesi akşamına kadar devam edecek-

Mücadelenin büyük bir gayretle çalı;;- görülecekti. İdaın cezası olmasaydı her --------------- tir. Herkese açık olan bu sergiyi ince 
şılmasından iyi neticeler alınmakta ve nefeste bir ailam öldürecek kadar in- çok eminsek bunu haksız olarak itham 
sürlelerin mezruata zarar vermelerine san kaıuna susamışlarla yanyana yaşı- ettiğimiz cenıiyete borçlu olduğumuzu duygulu vatandaşlarımızın görmelerini 
meydan bırakı1mamaktadı.r. ""'"n7.. ElY"r hit' dakika soıJT~nl'>:dan az ımn~maJı:vız. tavsiye ederiz. 
--- _____ u:z __ --- = . seı:s .- -' _:::::zı -·----

yor. 
Kederden zayıflamakta, kadınlar i.çin 

tiroit guddesinin. eTkekler için böbrekler 
üzerindeki guddelerin tesirleri olsa ge~ 

rek. Fakat burada zayıflığa en büyü~ 
sebep beynin fazla işlemesidir. 

ğişlirdi. Gizlice oradan çıkarak saraya, !ki kardeş hemen kıyafetlerini tebdil 
küçük biraderinin yanına döndü. ettiler. Ellerine birer Asa aldılar ve sa-EHRAZAD tunun yükseldiğini gördüler. Iki kar ~ 

deşi bir korku aldı. Kaçamad.P.ar. Diz
lerinin bağı çözüldü. Hemen çınar ağa-

Çünkü, beyin işledikçe, şeker yabralc 
teneffüs eder ve karbon asidi çıkanr. n~ 
sanın vücudunda beynin işlemesine lü· 
zumlu olacak derecede şeker bulununca 

cına tırmandılar. 

Büyük HALK Hikayeleri 

Iki kardeş, sarayın harem bahçesine rayın arka kapısından kimseye görün
bakan pençereleı·inden birinin kafes ar- meden, kimseye haber vermeden çıktı
kasına gizlendiler ve beklemeğe başla- !ar. 
dılar. Kalplerinden vurulan ahular gı1ıi kaM 

yağlar erimez, fakat beynin çok işlemesi 
Ağacın dal ve yapraklan arasından 

devam ediın:e vücut yağlardan kndi ken-
baktılar Ve denizden -yükselen şeyin bir .l•- f L flik • • s·• 

-2-
- Kardeş, dedi. Ben ava giderken se

nin benzin kül gibi idi. Şimdi ise gül gi
bi olmuş .. Bu d~kten çok memnu
num. Ancak sebebini anlamak istiyo -
rum. Bu kabil mi? 

man dayanamadı. Burada gördüklerini 
sırasiyle ve tafsilatiyle anlattı. 
Şehriyarm canı fevkal!de sıkılmış, 

kendi başına da gelen bu felaket onu 
çok sarsmıştı . . 

Biraz sonra, Sultan Zamanın anlattı- nıyan ve yanan ciğerlerinin sızını seya
ğı gibi sarayın harem kapısı açıldı ve hat etmekle gidereceklerini zannederek 
yirmi kadar güzel endamlı cariye bahçe- gece gündüz ~ uçmaz kervan geçmez 
ye çıktı. Onların arkasından yirmi de yollardan geçerek yollanna devam etti-
erkek zenci köle göründü. le?'. 
Şehriyarm kansı da geldi. Velhasıl Devlet ve saltanatı, servet ve ihtişamı 

Sultan Zaman kardeşine: 

- Sana, dedi. Evvelki teessürümün 
sebebini söy1iyeceğim. Fakat bu teessü
rün neden zeval bulduğu hususunda ba
na sual sorma ... 

bir kaç gün evvel ve aynı pençerede.n arkalarında bırakan bu iki kardeş gide 
Sultan Zamanın gördüğü ve anlattığı gide bir gün zilmrüd çimenlerle örtülü 

Maamafih kardeşinin anlattıklarını bir ı · h · d kr ki ld şey enn epsı e te ar va o u. bir yere vardılar. 
kerre de kendi gözü ile görmek ve on -

Böyle söyledikten sonra Semerkand-

dan som·a emin olmak istedi. 

Ikisi de şöyle bir oyun yapmağa ka
rar verdiler. Şehriyar, yine avlanmağa 
çıkacağını ilan edecek fakat ava gidece-

den nasıl çıktığını, sonra gece yarısı na- ği yerde sarayda saklanarak kendi yok
sıl saı·ayına döndüğünü, karısını zenci ken haremde olanı biteni seyredecekti. 
köle ile beraber bir yatakta bulaı·ak öl- Aradan birkaz gün geçince Sultan Şeh
dürdüğünü ve teessürünün işte bundan riyar yine büyük bir sürgün avı tertip 
rnütevellid olduğunu anlattı. ettiğini ilan etti. Af,hrler, Şehriyarın 
Şehriyar bunları dinledikten ve an - saltanat çadırı ile birlikte av yerine git

l<:cı,ktan s,ıma böylt• bir folı.iket karşı - tiler. Şehriyar da askerlerinin ardı sıra 
SlL' la b.ı·::ir·~İ:l..'l nı itees~ • o1 ınasm: ;..Pk gitti. Çadırına girip biraz istirahatten 
t.ıhii buluı.·. Fa ~:tt tee.;sürı;nün biden- sonra en sadık kölesini çağırdı. Her ne 
bire zail olmasının sebebini de merak sebep olursa olsun çadıra kimseyi sok
etınişti. Kardeşine bu hususta o kaj:far mamasını sıkı sıkıya tenbih etti. Çadır
rica ve lSrJI' etti ki nihayet Sultan Za - 1 da tanınmıvacak surette kıv::ıf Ptini ~""-

Şehriyar, bunlan görünce aklı başın- Bu çimenleTin arasından mavi bir ır-
dan gitti. Gözlerindeki bakışlar vahşi- mak akıyor, ve bu ır.ı:na.k biraz ötede 
leşti. Adeta delirecek gibi oldu. Ağlar beyaz köpükleri ile sahili öpen denizin 
gibi bir lisanla: mavi dalgalarına karışıyordu. 

- Kardeşim, dedi. ikimizin de başı- Çimenliğin ortasında büyük bir de çı -
mıza aynı felaket geldi. Devlet ve daratı nar ağacı vardı ki etrafına geniş bir 
terkedeliın. Garipler ~bi yollara düşe- gölge salıyordu. 
rek gurbet illerde dol0§8lını. Bizim ba- Iki kardeş akan ırmağın buz ve billilr 
şımıza gelen bu fel:Thetin başka insanla- gibi suyundan avuçları ile kana kana 
rın da başlarına gelip gelmediğini araştı- içtiler. Sonra yogrun vücutlarını çınar 
ralım. Eğer bu felaket yalnız bizim başı- altında ve yeşil çimenlerin üzerine attı
rruzda ise bu hayatı lüzumsuz yere sü- lar ve uyuyakaldılar. 
lım. Çünkü ölüm böyle feIAketli bir ha- Onlar uykuda iken vakıt geç~, ak
rüklemeyip bu kara dünyadan ayrıla - şam olmuş, hava karaı·mışb. Uyandık
yata elbette daha üstündür. ları zaman gök yüzünde ay epeyce yük

Sultan Zaman, kardeşinin bu sözleri- selmişti. Deniz tarafına bakındılar deni-
ni vP tP"lrHFlni t,...,h.,l .,,u; -'- - ~- .l •• ..._ 1 " 1 • • • 

C
. ld v l dı1 o.ıne şeıcer çıaarır ve ı:ayı gebrır. u-

« ın» o ugunu an a ar. .. 1 k f 
C

. d . d ahil ld' B .. tun uzuv anınız arasında en ço tene -
. : b" en~ en sv ~· g~ k ~şı uze- füs edenlerdn biri beyindir. (fi çoğaldık· 
rın üy ve agır ı.r v 1 aşıyor- ça teneffüs etmesi n.isbeti de artar. Keder• 
du. iki kardeşin çıktıkları agacm altına 1 • d . b · · ·bin.ı · h 

• v • • erın e ınsanın eynmı, zı a.e ınce e• 
gelerek yerleşti. Sandıgı başından ındi- 1 ak dah · d · ı .... 
· k y t• S dıv .. d sap ar yapm tan a zıya e ış ettigı 

rıp ve apagını aç ~ an gın ıçın en "'b l d nl l 
b

. dık dalı ıkt c· b 'kin . gene bu tecru e er e a aşı mıştır. 
U' san a ç ı. ın u ı cı san- Be . . . d . l k ffüs" 

v • • •• ynımızın e ış eme ve tene et· 
dıg~ da açtı, içınden ınce tüller arasın- '- . . k 'h . ld v •• me.x. ıçın şe ere ı tıyacı o uguna gare, 
dan güzel, masum bakışlı ve peri gibi b' d ukl ak ll l d. b-L b · kız ık ız e, çoc ara ı L o sun ıye .. an-

ır ç tı. . ları tatlı yedirmek, bir de beyni en çok 
Cin ona ateşli bakışlarla baktıktan . 1 b·· . ..::ı. k d le d k k ·· 

ış eten uy..,., e er r en, ır gun son-
sonra: 

- Ey ince damarlarında ve beyaz te
ninde asil bir kan akan kadın .. dedi. Se-
ni ben bir düğün gecesi kaçırdım ve dün 
gece gözilme hiç uyku girmedi. Şimdi 
gözümden uyku akıyor. Çimenlerin üze
rine şöyle bir yan gel ki yorgun başımı 
dizlerine dayıyayım .• 

Genç kız çimeonlere uzandı. 
Cin de başını onun dizine dayıyarak 

uykuya vardı. Cin uyuyunca genç kız 
lıaşını havaya kaldırdı. ve ağacın üzerin
deki iki kardeşi gördü. 

ra, bal şek.erli lokma döktürmek adetle
rindeki hikmet de şimdi daha iyi meyda · 
na çıkmaktadır. G. A. 

Çanakkale fatihleri
nin abidesi dün acılJı • 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAH1l"EDE -

rabndaki derme çatma dükkanların is
tiı:n.liki ile buranın bir meydan haline 
getirilmesini ve anıt çevresine küçük bir 
~ark yapılmasını emretmişlerdir. 
Anıdın açılina töreni bütün Gelibolu 

ve havalüıi hA11nnın kti'rsılrivl• Vtıınıla. 
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Bu iki meyhane ve batakhane 
Nemrud'un cehennemi hazır oldu 

Bizans sarayı hazinesinin tahsisah we saray büyüklerinin 
Himayesi altında bulunan birer haşerat yataklan idiler lbrahim, eli zencirli ayağı bukağılı olarak 

Ateşe atılacaktı getirildi. 
~ ba,iicii bn So& ·- .... dm işıetiJın4 olan üstU me1hane altı bunda wayclaa keodierine teklif edi-

... aüdeıiade ea Jaz1a bir nokta,.. ilit· haydut yatalı yere geldi. lecek bir it beklqodardı. Aradan bir müddet geçti.. 1 Kulaio a1tmda '" etnfında bet bin 
mİftİ. .Burası. Yengeç.in saray muhafız kuman Bu iki ~ aynca lıem 5ebu. lbrahim mıdanda hiç durmadan Tan- muhafız blmçlarmı cilryam etmqler 

Sofi &ILDılt. o pceJ'8 bdu aarapa üze. dan mua"Yini ıve Koca göbeğin de tehir tiyano •e bem de Hıristidi tarafmdan te- nya ibadet ediyor ve yanına her bangl bekleşlrlerdi. 
rinde kendieinin bulata. yani himayesi mDhaim oldulianndan llOIU'a Bizana min ed;lmif taluıisatlan vardı. Buranm vesile ile gelen olursa onları da irşada Halkın bulunduğu yerin etrafını da, 
aıldai- .ö71emipi. Ve ba himaye bu haydutlan arasında büyük bir töhret buJ. daimi.., emin müduimleri burada içki. çalışıyı>rdu. ; arkalarında murassa kaftanlar, at Us-
gıece onda yoktu. mutta. :ri yan fi.J'atla içerlerdi. P&rUIZ olanlar Nemrud, lbrahimi, veziri olan Azerin tünde binlerca muhafız sa:rmqtı. Nem-

Büliia ba illaİll alm.t otma. ela belki Vabı1e Biuna ltabaclaydannm ilci bü- için arapa yine bu iki meylaane müda- hatın için öldürmemişti. Bu sırada Aın rud, başına kocaman Tamilik tacını ge-
0. scbeptendi. yük ele ha~sı olan Koca göbel.le Yen· Timleri Lalimcla açtığa bir bedi Yardı. öldü. Nemrud için artık lbrahlmia vU- çil'di ve: 

Sebutiyaao kendi kendine diifünü· geç timdi sade aaray adamı •e aataJ'lll en Sebutiyano Te Hniatidi. biri Y engeçin cudunu ortadan kaldırmakta mahzur, - lbrahlmi getirini!: ... 
yorda. gözdeleri olmUla hJmamqlar. kendile- biri de Koca göbeğin bu sabık meyhane kalmamışh. Emrini verdi . .Muhafmar Ihrahlml, 

şısına dikfller. il 

Genç lbrahlml, kwMJisl için lümrlalllll 
bu t5Ulm ceherıneml bqısmda as1l fllt.._~ 
getinnemJıtl. 

K&lbiıı1 Taıınsma ballamıştı. DudaJD., 
larmda itima1lı bir tebessüm. ~ 
du. 

Hattl o, onu buraya getiren muhafm. 
lannı bile yolda ulu Tannya tlbl OW... 
ğa davet ebırl§ti ••• 

-Su.,,.da baa yokum,, Huistidi yOlc. rine tabi olanlan da maiyctlerine atmıt- ve haşent yataklannın liesaplanna 1ba- Kfihinlerini :topladı. elinde zcııcir, ayaklarında bukağı oldu -
Yengeç ya\. .. Ve biz ~da yc>kken bir lardı. karlar. para ,.ercmiyen ltapu yo1daş1an- - Benim büyüklüğüm ve kudretimle iu halde getirdiler ve Nemrudun kar- _ BtTNEDt _ 
§C7 mi oldu acaba) Bu .d>cpledir ki gerek Yeageçin eski mn borçlannı Bizans saray hazinesinden alay eden ve Tannlığtmı kabul etmiyen ı---------------·--------------

Ha1cla da TUdı. Onlar sarayJ, İmpara- meyhanesi ve gerekse Koca göhcğin Ha- öderlerdi. lbrahimi ne biçim öldürmeliyim ki, dedi. 
toıu hiç bir zaman ba geceki gı'bi bDI (iç .ahillerinde olan batalcbanesi eni töh- Vazife icabı Sebastiyano Y eogeçin ve halka ibret olsun.. Aydın Şehir Meclisi bmdananuıllardL retlcrinden fazla fÖL.ret bulmQfla.rdı. Hıristidi de Koca göbeğin eSki İŞieri ve Herkes bir usOl tavsiye etti. içlerin-
~ buraya. Karbcmopsi- lpiz. güçsüz fakat güçlü bwwetli itim· dükkünlan ile alakadardı... . de Hizyan adında biri: 

Son toplantıda şehrin müstakil imar 
planını tasdik etmiştir 

nll)'I gönneğe. ona İnıparatoriçenin ölü- .der eberiya burada ..Labtan Ubaha / - Onu, dedi. Ateşte yakalım Ihra-
münii ~ ayni umanda bkdis etmek içia kadar geceleri de dah.il olduğa halde _ Bi'J'HEDf - bim bizi ccchcnnem> dediği ateşle teh-
çabttti-. pkmda impmatoriçe olaca- dit ediyor, korkutuyordu. Biz de onu 

i-Bö~ ..;.:.:aic._:.· ~ .......... --- Tayyare kaçakçılıgv ı ~;:~;~~!1:.edelim ki lcuıtuı-
lerinia. d.Ladoiı-llleflllll falmaatemi Bir rivayete göre, Ibrahim kırk gUn Aydın (Hususi) - Aydın helediyel Söz aJaıı a-ruk.at Osman Akçan••• 
altmda blda. ve bir rivayete göre de yedi yıl Nanru- mec1iai. dün akfa.ID belediye rem Ethem nin -..cl;ei Rahe~ tefelddir ederek ..._ 

_ So6. dedi. ben cLed.al saraya dö-

1 
d dun %1Ddanında kalmıştı. Mandl'Min bqbDbğanda toplaııdL Ruz· pllmnm 'be,eti 1mD • twlikilli • 

nüyorum. Ce1dlğimt!en KamonopsinaJ1l Ruhinin muhakemesi netice en i Nemrud bütün halkı delWla.r vasıta- aamecle~mütab.-Hilmi&y. ft teklifinhı l"e)'e k=91ftt İıltedi. ~ 
hiç bahsetme.. O.. imparatoriçeaia öl- siyle odun taşıma!a davet etti. Kadın., kal tarafından Uzulanmıt olan Şehir ğe.r lzalar da bu mü.tallayı teyid em. 
diiğünü de ~-· erkek, genç ihtiyar herkes muhakkak imaT pllntnm belediye ~lisina: ta.diki ler. 

Dı'8ıva çdcnnyacaia. senden Ye be.- _ BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -ı söylemq: kendi hissesine dil~n odunu dağdan ve 9 39 mali yılı varidat ve masraf bütçe- f.krem Çiftçi. plimn Aaıar encümen• 
den b .. kimse ile de 'teınas ettniycce· - ~e Ekremin benden telgraf1n ce- getirecek v: Nemrud tarafından gösteri- lerinin müzakeresi gibi mühim maddeleri dokm Hulua Eralp da bilha.a meltt 
ği için bunu LAher 111amaz. Bir müadet mi§: vaph olduğunu gizleyişi, telgr .... ~n lngi- len ye.re yıgacaktı. ihtiva etmekte idi. ep 

d ··.:ı.ı-· • b" lizc ı .k .:l:-· • t .ı "'"t Ef t ihinin" • • • •• hal cw..: • yerlerinin ml\M balamdan. tetkiki içia bilmemesi lazım. Ben vaziyete göre .aıe.na Ben şura a muUU!:ıumwruye ır e o uşu, enw:.ının e, _u.u a mensup sane ar :rıvayetme gore - ~r unar plinüe çok yakından alili aıhha " . .. •. . 
~--p _ .. _ L-"L ---" .,,;w.d_.;..;_. -··1 '"'"racal'<ıın Jütfen CC"""" '·ersinlt?r. oidugw unu bilişimden. Şükrü Knya. Tev- kın ...ıftı:.dan ormandan kestikleri bu ::-..-. .. eh tiıilm. • d t encumeınne tevdıuu iatdiler uıe de 
,... cucn DBoc:n .. -·· ..... --· auaa .,... oa-- • ..,... ""'6 • • • g._.. ... en ve rnut assısm ge esın e bu teklifler kabul edilmedi. 

Sofi: M"üvckkilim Buhi şayed dilsiz bir mile- fik Rüştü, Recep Zühtü, Kılıç Ali gibi odunları ne bır deve ve ne de bır at ta- başltca amil olan valima B. ÖzdemİT 
_ Ya~ dedi, benim sne gönderecek rim olsa idi ve hiç bir şey söytemese idi Ulu Gazinin en yakınlan ile son derece şımadıfo.r. 'OzerJerindeki yükleri yere .nt- Kütday da toplantıya geldiler Samiin Bunun Üzerine planın tasdiki reye it ... 

bir haberim o1ursa... iddiasını ne ile ispat edecekti! dost oluşundan ve nihayet Şükrü Kaya- tı\ar. Yalnrz katır böyle yapmadı. Bu - arnlannda ela vilayet umumi meclisi az.. nularak Leyeti umumiyeyi te!kil ed• 
Scbastiyano kısa bir dü,ünceden son- Demiı ve müdafaasına devamla Ruhi- nm bu işten haberdar oldcğunu söyleyi- nun üzerinedir ki Tanrı katır neslini lanndıuı bazılan bulwımakta idi. yirmi iki hadan yirmisinin ittifa'Jcile pi&. 

ra: nin sahtekfahğa iştiraki hususunda hiç ~nden dolayı bende şUphe uyandıımadı. melun etti ve katırı akim bıraktı. Katır- Saat 2 ı de reis Ethem Mendcree ta- tuclik edildi. 
- Yarm. cJedi. Len yine buraya la- bir dali1 meYCUt bulunmadığını iddia Içtimal mevküm 'Ve tahsil derecem iti- ların doğurmalannın sebebini de işte rafından celse acıldı. Ve unh sabık Belediye reisi B. Ethm Mendene 

bt yanmada 9* emia Lir ad••'• geli- ederek §ÖYie demiştir: bariyle sahteklrlığın farkına varmadım. buna atfederler! okunduktan Ye nhul edildikten eonra memleketin ...,.._ teallôk dea bu ..., 
riııa. O.. ........ ~· Ondan _il~ her ne tarafmdmı ba1a- Demif n devamla telegrah Ekrem Halkın bir kısmı böyle ve mütemadi- imar ptlnınm müzakere ve tasdilc:ine ge-leelede ~ alllı:a 'ft tea-üdclea 
sonra her gUn o adam buraya gelir,~ hm lwlnlsra c:e:al bir mam.ara :anet- Gönile ftrirkm dört tlelledenberi terfi yen odun laştl"larken diker kısmı da ~di. Naha veklletinin emri ve müteJ.u- dolayı tetek1tiir efti. Vebt cç oldap.... 
sörtıT. melrtedir. Bu itibarla ahteklıbk suçu- etmemq olm1ıkhlun b.aaeblyle Ekremin odunlann yığildığı malıalliıı civarında sasın iz.al:ınameai oltaad.. dan nımameileli tnaddelerin ~ 

Sel>Mtiyaoo bu karan verdikten sonra na qtirlk eımiyen milvekkiliınin devlet ~ye vekil.ine .sık sık vekllet. eden Nemrud için yüksek bir bina yapıyor- IUb.namcdelti imar pliaımn fu.BCi celsede müzakenine devam edilmek üzeıt 
«m'f'mt biııu .hn çaktı. Şilrası mazhatasmd& da yanlı olduğu Şük:ril Kaya nezdinde yapacağı bir te- lardı_ Nemrud, bu bin.adan lbrahimin esaslara istinaden hazırlandığı. tebrin bu re clseye nihayt verildi. 

Sua.,da aeler ıMdağ.mu .. merak edi- veçbile :memuriyet vazifesini suiistimal ~bb~ t~~ m~ün ola~l~ ateşe atılmasını ve orada yanmasını sey- günkü Te gelecek.teki nüfus vaziyetleri. = 
yordu. i~ Hariciye nklleti protokol dairesine : ~~~~-~:..~; eylemı.ş. mu- rcdecekti. (Hipodrom), İstasyon, Mezbaha, hay- En çok resmi çekilen 
Biran evvel oraya git:mek için sokak- ait olan bir varakayı ahara vermekten a asına şoy •-~.7 .. =. Nihayet toplanan odunJar tamam ol- van puan, büyük ve küçült anayı mın- /ı /ı 

lardan adetl koprak geçjyon!u • • cld - On aydariberl surunliyorum. mai- du ve bunlara at.eş verildi. Yanan odun- tahtan, yeşil sahalar hülAaa teinin hü- er e 3İnema yı/dızt 
Vak • • · dolayı ceza kanununun 
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met ma e- durum.. lttm alevi gök >iizünün bulutlan ile tün hayati ih•:....çlanm .......:L:t eden tees- R b ıt gece yaYısmı geçmiıtJ. si mucibince tecziyesi icap ederse de . . Ü7.ak ...... - ~ o ert Looery 

Cittiii yol karanlıku. h _ sabıkasız o1d ğwıdan Burulan sonra heyeti hikime m e- k:anşıyordn, Ateş. gittikçe .şiddetleni - süslerin yerleri hak.kında ilmi ve sıhhi 
Biraz ileride bir dört kö~ ağzı v.u- enuz ~ .. ~- luO ....ı __ ::-_ reye çekilmiş ve biraz sonra tekrar ye- yordu. Öyle ki çok umklardan uçarak esamra miiatenid izahat 'ftn1iyordu. Hollmad ydd2laruu en çok kucald~ 

ıasmm ,~ ve esasen a7~n . . ol 
& Ve~..,.,.. gitmek için lcuf bul·-.ı-~-.ı-- tahliyesine ka- nnl işgal ederek karar tefhim UIUQUŞ- geçen kuşlar bile ateşin tesiri ile havada lzahname okunduktan eonn bum"- erkclc artist lıangisidir} Tabai ya 
La köto ağ:mw. geldiği zaman ...Y. _..._ mft" UUUllf>U&IU&I& tur. kebap olmakta idiler. zu üzerinde serhest münab- ..,..,.dm.alt diyecebiniz. J1l Robert Ta,lor, --:L....t 

-- -r' rar verilmesini istiıbam ederim. ,... , -r ;y....,. 
malt uwıclwuiyetincle idi. Bu karara göre Ruhinin Ekrem Gönl- Bu ale§in yakıldığı yer KUfe idi ve üz.ere celse tatil edildi. d• ölen Rudolph Valentino diyeceltııiniıs. 

Tam 0 noktaya ~-.. kendini yo· Bu .oıderden wıra reis iddia mahmL ğiıı ortalı olduğuna dair ortada detil bu- oradan yükselen alevlerin kızıllığı gece Bu fıruttao iatifade eden mcclia iza· Halb.ki Robert Lovery hiç hatıruua4 
tan sağmd.a -we 901aada kilmçıannı çek- na ilPI eden. B. Zihni Betile~ ftl1Dlf, lunımd.tlnıa. ancak telgrafın Ruhi tara- vllti tl.. Şamdan görünüyordu. Ve bu- lan şehir plaru üzerinde tetkikatta gelmez. Bu artist. Edgar €.dvard. lfiWI 
mit ru inwı ,an.abu anmada buidu. mDdıWumumt, suçun. =pın Ekrem fınd.an a1mdılınm Um.asiyle sabit bulun- lunduğu yerin etrafına kalın, yüksek bulundular. Yulc.anda •Ydıiun temlcrin Holli.adda en çok fotografı çeka1en -\ 
Ve hu iki grup ta kendisine değil, bir- Gönilin ~~:~ ortaktle ~ muma nazaran Tilrk ceza bnununun duvar ç~şlerdL Nemrudun cbenim pfan ünrinde yertt".ri gördüler YC izallat artisttir. 

l.aleriae aalıdtrmağa tı.aza1anıyorlaıda. ğunu DnlDA flOY.yora.. o. sure ~- 24.2 hıcl maddesi mucibince tecziyesi ci- yarattığım cehennem> dediği bu ateşten alddar. Rohctt Lovery, Folu ıtüdyolannda 
Zifiri ka.-anWtta boiu:ımai- ftaz:ntanan Jesini lstemŞUr. hetine gidilmiştir. ve alevden da! artık tam kııgın aruna Y anm saatten fazla .üren tetkikat ve ç&lıpr. Bu artiste Bob da denir. Bob11n 

lwa imuılar biıbirleriaia euratlanaa gör· Ri,y~ rnabmı bunu müteakip Ru- Kararda deniliyor ki bu madde muci- gelmişti ki Nemrud şehirde: konuşmalar wnda laymetli Talimiz iti güeü. aık sahneleri çevirmektir. 
acdikteri gibi batta Slq'>lıyacaja b!ınç- hiye aon müdafaasını yapmasmı bildir- bince suçlunun, üç ay hapis ve Uç ay - Yann herkes hazır olsun .. Ibnlhimi Özdemir Künday. planın tatbikini müm- Robeıt, &iocmaya yeni giren. henüa 
Lmmn. lıançttlerinm l\edeflcrini bile doğ· mqtir. müddetle memuriyetten mahrumiyetine ateşe attıracağım diye dellallar bağırttı. kün blacalt mali imkanlar •e villyet bu- filmlerde rol almıyan genç kazlarla. aa-
nı isahctleyemedetdi. Ruhi Ekrem Göniğin nilfuzlu bazı ze- ve tevkif tarihine nazaran başka bir Ertesi gün... SU9i idare bütçesincJen yapdacalt yardım Oahtan alcpma kadar aşk sahnderi Ja• 

1şre Sebastiyano böyle ve iki taraflı bir vatla temasta bulunduğunu. eski Da- maddeden mahldllniyeti yoksa tahliyesi- BütUn hnllt, çoluk çocuk, genç ihtiyar, ve kolaylıklar etrafında tetminkar inhat rattT Ye film çe'Yirir. Filmlerde malc,.al, 
tehlike arasmda lcAJnu,b. blliye vekili Şükrll Kayanın evinde ya- ne ve Ruht 8hWd temayülleri mahke - kadın erkek, .sağlam, hasta, kötUrüm verditr. ı§lk. elbise ve diğr teknik şeyler deAtilc· ** tıp kalktığını, battl onun gömleğini giy- meye ileride bir suç işliyeceğine dair ka- hep Nemrudun cehennemi etrafına top- Bu it üzerinde Ubaym gösterdiği aı- çe aP: tecrübelerini evv~la Robert y&· 

Yengeç. 7&™ bir k.ç da maMfız ala- diğini, otomobilde beraberce gezindik- naat vermediğinden cezasının tecili hak- lanmışlardı. eak alaka bdediye mecli. i.zalannı pek par. . 
rak •ra,.dıaa çıktlktaa .,.. ... doğna Hi- lerini. Şükrü. Kayanın bir gün Ekrem kmdaki talebin.in reddine karar vermlş- Nemrud da kendi için yaptırdığı ku - memnun bıraktı. Bundan aonr• celse tdt- Bundan betk.a Bob, 40 dan fazla fil ... 
podrom civarında evelce kendisi ta.rafın- Göni~ kendi otomobiline bile aldığını tir. leye çıkmıştı. rar açıldı. de küçük -.it rolleri afnuttır. Robertin. 
" - - ,imdiye kadar kucakladığı artiat .. yı1 ... 

- - -- ~ . Te saray ~en -kendisioe j lcab~a idi. Bu dört kö~ kul; d~d_;a ·~ yanmakta idi. - mıyacak bdu çoktur. Bunlann içinde 
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hC9 bin ahin verillin. Bu onun Sen Mar- ı doğruya dnizden yük.selen bir kayanın Odamn denme nazır yalnaz tele bir tanınmıı ve tanınmamı~ bütün yıldızlM 
garit aduma kadar olacak yolculuğuna üzerine bina edilmişti Öyleki Akdeniiin pençer~ vardı. vardar. Onun için. q.]c salınelerinde artist 
kifayet eder aanmnı. Ve kendi.sine ş()y· co~n dalgalan kayalığı çok defa aprak içeriden açılan bu pençerenin dıı ta· aran ve bunda rekor bran bit tek artist 
leyiniz.. Uzaktan ve yakından himayemiz kule.nin ayaklarını yalıyordu. rafı Ja aık d~mir parmaklıkla kapanın.,. varsa 0 da Robert l..oYeıydir. 
daiına üzerinde olacalttar. Kulenin birinci katı, kayalıkla demir ta. Monsenyör ifte burada ve bap daima Şimdiye kadar uzun • fakat mnb•khk 

ınaakenin zındaru araanda olan kuıam bir demİT muke içinde olarak yaş1)'0r• iti tatlı! • bir mesai sarfcden Soba Rob 
3 ada kumandam Sen Marsm lcurbanlanna du.... §irlteti müklfat olarak ilk büyült ro1UnU 

Oç saat sonra, halın piçlerinin böylesi hasrcdilmi,ti. Ve bu zava11ılar burada 1 Moneenyör Lui, Sen Margcrit adaama verıniftir. Bobun yeni çevireceği fi1mı 
Margiz dö Mentönon unY&.ntnm beratını nıtuhet içinde, pençerenin demir par· nalclinden bir kaç ay aonn ~nda Moto Porta • Ricodur. 
alıyordu. nıa1tlıklarından içeriye sık sık dolan de- melun zınJancua Rozarjı görmü,tü. ----

Kral 90nlu: , - Ent Sir .• Ve o .eneriler timdi çok. Ene.i aabah ta Gııiafon maliye naza- niz ıwarı altında kemikleri çürüyerek Rozaı-j. Pinyerol muhafızlan firarilerin B. ~endN!PP.ayn 
- Ne mijne-ebetJe1 taa camu- ceheaaemde balmut ola- nodan aldığı altmlan büyücdc bir torba· sürünüyorlardı. pefinden ko,....k ölü zannı ile atıldığı ve dalgınldı 
O. ..halıı Şö .... dö Rob.enl• Maç caldanh. eler. ~ gi>i Marki ya doldurmut. torba ite beraber kendini Monsenyör Luinin odası - lci burada I hendekten onlar tarahndan bulunmuo- B Çembeı-lay . • . . 

ortaiı Mum dö ~ id-ml•n omm J dö Buzan..ı. w.emiliji olmuayd.ı.. bir arabaya atmış Ye arabactya: a~lc onun adına kralın mri üzerine l..atur I tu.. . .. old~. Acaba dal~~es~= 
ııayemnde kabil olmllifCm Sir.. ' - Sizia -~ adamdan emin- - Çabuk .. Demifti. Atlannt çatlatır- dıyorlardı - üç köıeli Te yüksek tavanlı 1 RozarJ, uzun muddet hayatla memat sonra bir efsane lacak dersiniz. 

- EYet ı.u.a.a bM.etti. o..tilde mİIİıııiz) cuına sür •• Cel>erirlene tazmin edecek oldukça geniı bir yerdi Üç kö,eyi teşkil I arasında çırpınıp durdu. Niha~et iyi ol· Çemberlayn. g~ ~e Oksfordda 
bir boiapna olmat n bu boppnada da - Onwa baklıında .ize biu.at n her p•ram Yar.. eden üç dıvann üçü de yine üçer köşeli dultan sonra da Sen Margcrit adasına teşrih ve biyoloji dersi okuduğu ara-. 
Markiz dö Baz:an...J bennatad ac:anilt.. türlü temi-eh ~. XXfX üç odaya açdıyordu. Zmdan vazifellini gelerek Sen Mu• iltihak etti. Herif Fari- tarda imiş. Bir gün evde yemeğe bat-
ğinin ltmbaıu olm111-.. - Ada nedir) Babri.efid eahilinde Ye Akdenizin bü- gören bu daire bir müsddes şeklini al· bola mailllp olmanın mahcubiyet .e sıca- larken, ev sahibi bayan Çemberlayaa 

- Sir. size ba1wettiiim - Bniafon... yülcle,ici letafdi ile sanlı olan bu adada mııtı. 11m Monsenyör Luiye elinden geldiği b- k~'!i bt1i.r diye olacak, bulu k-. 
e. .... ım içinde. ....ıJrj\,,,lara ~ - &. ...... tabak._,. ait bir ilim.. me-n:ut ealı:i RiJliyö ka1emni Sen Man Odalardan biri. mevkufun gardrOhuna dar cefa ve :zulüm etmek.le çıkarıyordu. m rıca etmiş. Çemberlayn da teldi-
.......1_1 de -~-- V. c-__ ~- F'-L 1 el , _.. il "''- t '- -· ed"I · · n _• • • d - ''- ır__ı R • 5e M 't d ld"-t fi memnuniyetle kabul etmi§. "oc:n::nae -,,-r-T"ao-r-· e om ~ - -=--t ..;ııu".. «mat .ize en emin aa • şeytant ve m un zex.ası ı e mwı;emme tanaııı ı mııtı. uuncımn e muuamaar ozarı n argerı a aıtna ge ıw. en Çenıberlayn blçağı. an . . b-
biı .kimader de Majeatenizi.n .aJtanat uJenizıdeo da.ha çolc aa<Wcbr. bir zındaa Laline koymıqtu. vardı Muhafızlar iki kişi idi. biri gündüz sonra Monsenyör l..uinin hizmetine bakan yun buluna daldınnca,yetin ~dell t.-
bakkuu fÜpbdİ görea Mherilerdir. - Ne iati,,oc-> Bur.da ille defa olarak bir de.let mAlı· v biri de gece bekliyor ve daima zındanm muhafızlardan biri. sırf ona karıı meıha· uı bir kan ~ Çemberlaynın di--

Bu ıözler üzerine on dördünci LuiniD - Sir .. O.... arzusu :Sen Marcrit ada· kı1mu, bir .iyuhnalJcUın için bUR.t Löc- içinde -zaTa11J71 göz önünde tutuyordu. met eseri biraz :nazik bereket ettiği için mağında birdenbire bir aksüllmel ol-
kqlan çatddL sında ikamettir. re yaptwan Se. Man olmuştu. Oçüncü odada da tayana kad•r y\ik- birden .azife.inden UINIUf Ye bir da- m , dertıal cebi:Mien mendilini Çlb-

- Madam, dedi. bana ~ On dördünc::U Lui kenmm titrcmdcten Adanm etrafı saTp UJ1llıklaıt. çe•rili selen ve çok sanmtki.rane yapdm11 bir ha g6rlnmemifti. Ve yerine bir baJkan rarak buttan sı7.an kanı silmlş, kısa '* 
bu adam. malıkamlan bçır..- ist1yen ~ zaptetti.. idi. ,Smine vaniı. ctirlmişti... pansı:ın yaparak : • .. . 
3el"len1eria !.kiki _.lcydlanaı Li1i:ror - Madam. de'd~ himaye ettip.iz o Sen Meram Dmir maske için luzırl•t• Beyaz boyalı olan tavaDJD oriuancla t~ :biretı;i ti!::,~~ 
ma) .-... ~--~ .u111 Kolbere tJiı ..dan bu .ki kale kulelİnila ikiad bir limLa aar1cı,oordL Bu llmhe LGlia - BilllBDI - DiJadar ld Çemberlayn kanlı balla 
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Olüm tehlikesi savuşturan 
bir sadrazamın korkuları 

Bizanslıların Fatih şöyle söylüyordu: ''Sakın Lala .. 
parasından çok sakın .. Daima sakın ... ,, 

Yazan: Şahin Akduman 

- 1 - ı dan bin kat fazla bir tesir yaptı .. Artık ı birine bitişınekten meneden ve arazi 

Bir sene evvel, ikinci Murat ölmüş mıyorlar, umacının o heybetli vaziyeti 1 olan muzır bir mfuıü tamamiyle izale et
Hicretin 855 senesi sonlanndayız.. Bizanslılar, endişeden geceleri bile uyu- vaziyetinde .bir vahdet husulüne engel i 

ve oğlu Fatih Sultan Mehmet, babasının karşısında, korkudan tir tir titreyorlar-tmek istiyordu. 
yerine, Osmanlı tahtına oturmuştu. dı.. Halil pa,şa ise, bu ınanii olduğu gibi 

Genç padişah, o ı;ıralarda tam yirmi ** yerinde bırakmnk, sultanı bu işten vaz 
iki yaşında idi. İkinci Mehmedin benli- Bizanslıların korkusu tamamiyle ye- '!geçirmek, bir takım hileler, desiseler 

ikinci Lisenin bayramı 
Geçit resmini binlerce kişi seyretti atletizmde 

en iyi rekor 110 manialıda alındı 
·--------~-.-.~--........ --- . göreceksiniz! 

1 
Sayın bayanlar baylar! .. Bu yapılan 1 

şeyler, bize dışarıdan gelme, kapma ye
ni gösteriler değil, bilakis ulusumuzdan 

1 doğma, bizden dışarıya çıkına, medeni- I 
lyeti dünyaya yayan Türkler, sporu da 
yaymışlar, diinya milletlerine tekniğini, 
çeşitlerini dağıtmışlardır. 

Türk gençleri, cennet yüzünün kah
raman ulusunun kuvvetli ödevleri kar
~ısında, bedenini, viicudunu da kafası, 

1 karakteri gibi sağlam bulunduracak 
l zorlu güçlü bir milletin evlatları olduk
! larını her zaman hazır olduğunu ciha
i na ispat edeceklerdir. 
1 Şanlı şerefli Türk! Tarihin her dev
rinde ve her şeyde muzaffer olduğunu, j ~ 1. 
sporda da bünye yüceliğini, iistünlüğü-

1 
"" 

nü alacaktır. 
i Çünkü : Bütün sporların şahı ve ana
sı olan harp sporunda Türk! daima şam
piyon \'e muzaffer olarak akalınla çık-

\. 

ği, babasınınkinden büsbütün başka idi.. rinde ve haklı idi.. Mehmet, İstanbulu icat etmeğe çalışıyordu .. İkinci Mehme
Murat hesaplı hareket eder, vaziyeti almağa, çok kat'i bir surette niyet et- de, İstanbulu almak fikrini ilka eden, 
'UZ\1.n uzadıya gözden geçirir ve aklı ke- mişti. Boğazkesen hisarını yaptırması, Osmanlı imparatorluğunun menfaatini 
ıa;erse, bundan sonra haı:e ·ete geçcruı... onun bu husustaki niyetini apaçık gös- temin etmek düşüncesi idi.. Halil paşa 
Murat, tam manuiyle, düşüncesine ta- teriyordu .. Genç sultanın bu hisan yap- ise, Bizans imparatorluğu ortadan kal
bi ve işinde acele etmez bir hlikllindar- brmaktaki maksadı, İstanbulu sıkıştır- karsa, bundan şahsi menfaatinin pek İzmir çok güı.el bir gün yaşamış oldu. 
clı.. dığı vakit, buraya Karadenizden imdat büyük zararlar göreceği mülahazasını, Stadyumu binlerce seyirci iştirakiyle, 

Oğlu Mehmet ise, babasına hiç ben- gelmesini menetmekten ibaretti .. İkinci göz önünde tutuyordu .. Çendreli sülale- kapılara kadar hıncahınç dolu idi .. 
&emiyordu .. O, atılgan, güçlültl~r ön~: Mehmet, bu işi bitirmeğe ve Türk ara- sinden gelen sadrazamlar, Osmanlı sul- En kalabalık lisemizin yetiştirdiği gti
d~ şa~az, pervasız ?ir ~ aahi~ı zisi ortasında, küçük bir .yama gibi ka- tanlar~a ~şı, ke~dile~ himaye ede- zide gençler seçilmiş hakikaten birer at
idı .. Bır ışe karar verdi mı, onune dağ- larak Anadolu ve Rumeli topraklannın ceklerı vadiyle, Bızans ımparatorlarını Jet oldukları süğlün gibi vücutlarından 
1ar yığılsa bile aslA §B§ırmaz, bütün bu birbirine bağlanmasına mani olan bu ye- öteden beri haraca bağlamışlardı.. Ge- anlaşılıyordu. 
zorlukları yenmeie çalışır ve sonunda, gane engeli de ortadan kaldınnağa, ar- rek Halil paşanın ve gerekse babası Ali Okul forması lacivert mavi gibi tatlı 
etrafını saran bütün engellerin içinde~ tık tamamiyle azmetmişti .. İstanbulu bir paşanın Bizans imparatorlarından öte- bir renge ayrılmıştı. Se~irciler ve tale
filynlarak maksadına kavuşmak çaresı- kerre kuşattı mı, kendisinden evvelki den beri hediye aldıklarına ve İstanbul- be iki renkli gruplaşmıslardı. Hangi ta
ni dalına bulurdu.. sultanlar gibi hareket etmiyecek, bura- dan bunlara, mütemadiyen torbalarla al- raf puanı fazla alırsa o taraf şiddetle al-

Genç ~r~nsin bu gibi karakterleri ~~ ele geçirmedikçe Bizaruı surları tın gönderildiğine, bütün dünya vakıftı. kışlanmeıa hazırlanıyordu. I 
komşu hükilmetlerce de malfun olduğu onwıden asla aynlnuyacaktı.. Bunun İstanbulun alınması sadrfıı.amın bu en lstiklul marşı ve geçit resmini mtite-
1çin, hepsini bir tellş almıştı. . . için bütün vaziyeti göz önünde tutuyor, 1 mühim varidat menbaını kökünden ku- akip atletizm bayramının organizatörü 

Bilh.ass:1, Bizans de~letinin endişesı fayda getireceğini umduğu her bir ça- r~~a:ak, l;ıütçes~~ varidat faslınd~ ço~ ve başkanı olan yardirektör M. Öz'ün 
pek bUyUkt~. F..uen, bır .. ~mlık canı reye _!>aş vuruy?rdu... . muhim hır eksiklik meydana getirmış değerli ve heyecanlı nutku takip etti ... 
kalmıştı .. Bır zamanlar, küçük Asyanın Bogazkesen bıter bıtmez, derhal Edır- olacaktı.. M. öz sık sık alkışlanan nutkunda de-
tam göbeğine kadar dayanan hududu, neye döndü.. Sarayında, odasına ka- Halil paşa, bu hasis menfaat düşünce- di ki : 1 
Sel~uk. Türkleri tarafından zorlarunak pandı .• Yenid:n der"?: ~.üş~c:ler~ .dal- sinin sev~yle, sul.~ İstanbulu alma- Sayın yurddaşlarım : 1 

.____._,. """"" ..... -'-"-'-.. ................... --.__."""~ 
neticesınde gerilere atılmış, Anadoluda dı .. Sultan, Bızans hükumetinin, ıçınde sına marn olmak istıyordu .. Fakat genç Hepinize birden lisemiz namına hoc:: ı t k d d · ttur 

ı •w• to -L1 __ b. b. eld ca1 v •• k··ı ahali daki ul .dd . d .. k .. w. b • • '$ mış ır. ı anın a aıma mevcu .. 
işga etügı prcuuan ırer ırer en bo adıgı muş u Atı, arasın s tanın şı etin en ur tuğii, onun u geldiniz derim!.. c·· b.. .. 1 r ıhh tl' b' Türk g ·ı Sporu· Bir gaye olarak, 
kaçırmıştı. Nihayet Osmanlı Türklerin- ittihatsızlığı ve din, mezhep ihtilafları- husustaki emelinin ne derecede esaslı Şimdi İzmirin yetiştirdiği gençleri 'rk uz, guze ' neşe ı ve s a ı ır spor yap~cıbulunm~k için değil, ken-
den yediği son ve kat'ı darbe, onu Ana- nı, Bizans ordusunun askeri hiç bir kıy- ve derin olduğunu bildiği için iki yüzlü İzillirli ~cuk]an kendi yavrularınızı~ ı gen~. ··· . w. . .. . . . disinde tarihten beri mevcut olan yara-
doludan tamamiyle çekilmeğe mecbur met taşımadığını pek yakından biliyor- bir siyaset takip ediyordu. Bir taraftan, arı lannı se·-redeceksiniz! .. Gençleri- Turk gençlıgının : Türk gıbı kuvvetli k d . . kam 1 ak wlı v 

etti. Bizans imparatorluğunun, bir r.a-. du .. Fakat, bütün bu zaaflarına mukabil sultanın Bizansı muhasara etmek huw- :_;~·ınş c::u aland-a ceyll!-lar gı·bı' s"-"'e-ı sözünü, dünyaya tekrar ettireceği gün tıcı u retmı çı am ' sag gını art-
...,_ ~ cuı uzw tırmak için, bir vasıta olarak kabul eder. 

ınanlar, dünyanın bir kaç kı~ına hır- onu daima ayakta tutan çok kuvvetli sundaki arzularını okşıyor, diğer taraf- rek arslanlar gibi cenkleştiğini göre- yarın kadar yakındır. Arkadaşlar: 
den yayılan hududu, şimdi, Bızans şeh- bir koruyucusu vardı.. Bu çok sağlam tan da Bizans hazinesinden aldığı altın- cek~iniz.. İşte misalleri : Dünyanın en seçkin Bugün yaşamak istiyen dünya millet-
rinin etrafını saran surlardan ibaret bu- koruyucu, bu kadar kilçülmesine ve za- lara karşılık olarak, hiç endişe etmeme- !erinde modern ordular doğmuş, ordu 
lunuyor<lu.. if düşmesine rağmen, Bizans devletinin si, ikinci Mehmedi İstanbul üzerine atıl- * hizmetleri çetinleşmiştir. Bunun için 

Bizans devleti, bu kadar ufalmnsına hayatını, asırlardan beri muhafaza ve maktan daima menedeceği hakkında gençliğin ordu çağından evvel hazırlan-
ve yerlerinden yüzde doksan dokuzunu idame ediyordu .. Bu koruyucu, İstanbul haberler göndererek, imparatora sık sık mağa mutlak bir ihtiyaç halini almış--
kaybetmesine rağmen, bu sırada, acaba şehrini, karadan ve denizden, çep çevre teminat veriyordu. Ve muttasıl saman 
emin ve tehlikesiz bir vaziyette mi idi? koşan metin, kalın surları idi.. altında, su yürlitüyordu .. 
Asla.. Evvela Araplar, sonra !renkler, daha 1 - 2 -

Tepeden, yandan, gerilerinden müte- sonra İslavlar ve Türkler .. Evet bir çok İki sene sonra ... Yani 857 senesinde
madiyen sıkıştınlmakta ve tehdit olun- milletler İstanbulu almak için, muhtelif yiz. 
makta idi .. Türkler, Bursayı bırakarak, senelerde, müteaddit ordular gönder- ! Bir kış gecesi.. Vakit sabaha yakın .. 
Edirneyi payitaht yaptılar.. Oraya yer- mişlerdi.. Fakat hiç biri şehirler kraliçe- Koca Edirne şehri, baştan başa, derin 
)eşerek Bizansın bilsbütün işini bitir- si olan bu güzel beldeye girememiş, sur- bir ı;essizlik içinde uyuyordu .. Sokak
meğe fırsat kollıyorlardı. ların teşkil ettiği aşılması imktınsız mfi- far kap karanlık.. Bu vakitte doğması 

nia önünde faydasız savaşlar yaparak mutat olan bir yıldız, gök yüzünü baş-* çekilmişler, gerisi geriye dönmcğe mec- tan başa örten koyu bir karanlık arn-
Bu sırada, bir hadise, Bizans devleti- bur olmuşlardı. :;ında, artık sönmek üzere olduklarını 

nin korkusunu büsbütün arttırdı. İkin- İkinci Mehmet, bu vakaların hepsini gösteren uıif, solgun bir ziya neşredi
ci Mehmet, Boğaz içinde, Anadolu Hi- de, en gizli, en ince tafsilatiyle biliyor- yorlardı. 
,garının tam karşısında, Anadolu ve Ru- du ... Evet, İstanbula girmek için, surla- Sokakların iki tarafından .sıralanan ve 
meli kıyılarının birbirine en yakın bu- rı delmek, buna bir çare bulmak lazım- karanlıkta o sim siyah vaziyetleriyle bir 
lunduğu noktada, yeni bir hisar inşası- dı.. kat daha korkunç görünen evlerin pen
na teşebbüs etmişti. Bu yeni hisar, Kara Elinde surların mükemmel bir planı ç:erelerinde hiç bir ziya, hiç bir ışık far
denizden Marmaraya geçecek ve sıkın- vardı .. Kendisine temin edeceği fayda- kedilmiyordu .. 
1ılı zamanlarda Bizansa yardıma gelecek ları düşünerek bunu evvelce tehiye ve Yalnız .. Bir tek ışık, Tunca kıyısında, 
gemilere karşı aşılmaz bir sed teşkil tedarik etmişti.. Bunu daima gözil önün- büyükçe bir binanın yalnız tek bir pen
edecekti. Mehmet, metin karihasının de tutuyordu .. Onu sık sık açar, önüne çeresinde görünmekte, şehirdeki bu 
yardımiyle, ona gayet manidar bir isim,kor, karşısında, saatlerce uzıyan düşün- umwni ışıksızlığın vaziyeti arasında, da
buldu : Boğazkesen.. celerc dalardı .. Bu suretle surların bü- ha kuvvetli bir surette seçilmekte idi.. 

Filhakika, Boğazkesen, Bizanslıların tün vnziyetini, burçlarını, hendeklerinin Bu büyükçe bina, Edirne sarayı, pen-
gırtlağına yaklaştırılan keskin bir hisar derinliğini, kapılarının bulunduju mev- çercsinde ışık görünen oda da, İkinci 
mahiyetinde idi .. Boğazın bu çok na.<.ıA kiler, hangi noktalarının zaif ve hangi Mehmedin yatak odasıydı .. 
noktasında bir hisar yapılması bütün: cihetlerinin daha kuvvetli ve sağlam ol- Genç Sultan hala uyuyamamış mı? .. . 
deniz yollarını kesmeğe, kapamağa kafi duklarını tamamiyle biliyordu .. PIUnda, Acaba o dakikada, orada ne yapıyor? .. . 
idi.. Türklerin sevinç sesleri arasında 1 zaü noktaların yerini, birer işaret koy- Pek merak etmiş gibi görünüyorsunuz.. 
hisarın ilk temelleri atılırken, Bizanslı-! mak suretiyle tayin etmişti.. İşte bu za- Haydi, birlikte yanına girelim : 
lar da sızlanmağa, gürültü etmeğe, söy-

1
if noktalan urmak, delmek lazımdı. Ve Büyük mumların neşrettiği kuvvetli 

lenmeğe başladılar .. Mehmet, bütün bu bu Ş, çok kuvvetli bir tahrip aleti elbe- ziyalar odayı gündüz gibi aydınlatmıştı. 
dırıltılara asla kulak asmıyarak inşaata te becerebilirdi.. Her yeri baştan başa süsliyen yüzlerce 
devam edilmesi emrini verdi .. Ve bu ha-1 Şimdiye kadar ?ökülebilen küçük tuhaf, nadide, kıymettar eşya arasında 
reketi protesto etmek için gönderilen çapta tunç toplarla, Istanbul surlarında, en. küçükleri bile tamamiyle seçiliyordu. 
Bizanslı sefirlere de : 1 içeriye girilmesine müsait bir delik açı- !kinci Mehmet, o dakikada, üstüne 

- Bu toprak benimdir .• Dedi.... Bir )anuyacaktı. Daha bUyük, daha tesirli ipek bir örtü serili yatağında, rahatsız, 
edam, malı olan bir toprakta istediği bi-1 Aletler tedarik etmeli.. Bunları elde sinirli bir vaziyette oturmakta idi .. Ça
çimde inşaat yaptırabilir .. Bu onun hak-, ederse, artık İstanbulu almış demektir. tık kaşları, o gece gözüne hiç uyku gir-
kıdır .. Bu haklo tanınuyanlar, gelsinler, Bu düşünce bir kerre zihninde takar- mediğini ve pek ziyade rahatsız olduğu-
beni buradan zorla çıkarsınlar.. rür ettikten sonra, artık peşini bırakma- nu, pek aç.ık bir surette gösteriyordu .. 

Sefirleri geriye çevirdi .. Bizans dcvle-
1 
dı .. O devirde balestik, maden eritmesi Yatağın başı ucundaki yastık, derin 

ti itirazla, münakaşalarla bir şey si.iktü- gibi fenlerden bahseden bütün kitapları kıvrıltılarla, baştan başa buruşmuştu .... 
rcmiyeceğini anladı .• Bu sefer politika- ge~tti. Odasına kapandı .. Aylarca, ar- Yastığın hizasında, yine buruşmuş ve 
sını değiştirdi .. Hisarda çalışan ameleye tık bütün saatlerini onların tetkik ve ortasından yırtılmış bir kfığıt parçası, 
içecek ve yiyecek gönderdi.. 1 mit;alhsına hasretti.. yerde, eski bir Acem halısının üstünde 

Bizansın maddi kuvveti, TUrklerle Eu esnada, tam sırasında bir tesadüf, 3örünmekte idi. 
başa çıkmasını temin edecek bir mahi- iknci Mehmede, çok ehemmiyetli, gayet Her halde bu mektup, ikinci Mehme
yette değildi.. Simdi hile ile, bir takım faydalı bir yardımda bulundu .. Top d1ik- di sinirlendiren ve bütün gece, onu uyu
cemilelerde, sahta yardımlarda bulun- mesinde pek büyük bir bilgisi olan Ur- maktan meneden pek mühim esran ih
ı . '.J;'ıe Türkleri durdurmak, ban isminde bir Macar Edirneye çıl;a liva etse gerektir. Onu okuyamadığımız 
ikinci Mehmedi İstanbul üzerine yük- 1 gelmiş, Fatihin hizmetine girmek iste- için, içinde neler yazılı olduğunu bile
lenmekten nlıkoymrık istiyordu. ı mişti .. İkinci Mehmet, bu adamın bilgi- 'lleyiz .. Fakat rndrazam Hlil paşanın, Bi-

Hisann inşaatı az zamanda bitti. sinden istifadeye hemen şitap etti. uıns taraftarlığı hakkında, kuvvetli ba-
Dı~ndan gelecek her türlü hücwnla- Yaptıracağı topu evsafını, büyüklük- zı ihbarları ihtiva ettiğine ihtimal vere-

ra gö~t\is gerecek bir sağlamlıkta yapı- leri derecesini, atacağı güllelerin sikle- biliriz. 
lan hisar, ayni zamanda başka bir hu- tini, ikinci Mehmet, bizzat tayin etti.. Nitekim, sultanın son bir hareketi, 
su. ·veti dnha haizdi.. 1 Urban da Mehmedin tarifine göre bun- bu ihtimali bir kat daha takviye etmişti: 

!kinci Mehmet, onun plfuunı bizzat ları döktü.. . $imdi ikinci Melımct seslenerek dı~a-
çizdiği sırada, birden bire bir sürpriz 1 Biuıns devletinin hayatını , asırlardan nda bekliycn hademelerden birini ça
nklına gelmişti. Bizanslıları korkutan bir beri koruyan surları delme'.: çaresi, ar- ~rdı .. Ve ona, Halil paşanın hemen bu-
l' , c ,.,.,n onların gözleri önünde 

1 

tık bulunmuştu. I<~atihin o devirde, ilk lunup yanına getirilmesini emretti. 
bulundurmak istemiş, hisarı •Mehmet» döktürdüğü bu kırk ikilikle~in o müthiş 
y ı ı andıracak bir biçimde yaptır- tahrip kuvvetleri önünde, İstanbul sur- .>f~ 
mağı dür;ünmüştü .. Bütün gözleri üze- lan baştan başa delik deşik olmağa mah- İşte, Halil paşayı, süklüm bükliim bir 
rine çeken bir güzellikle boğazın mavi kum bir vaziyette görünüyorlardı. vaziyette, sultaıun huzuruna çıkarmış-
suları üstünde yükselen hisar, bembe- ı !ardı .. Çenesi atmakta ve bu hareket 
yaz duvarları, bu duvarları birbirine ** ?Jembcyaz sakalını da, yayda atılım bir 
bağlıynn yüksek kuleleri;yle, tıpkı bir İkinci Mehmet, Biw.ns devletinin ha- T)ı\muk gibi muttasıl titretmekte idi .. 
ya7.ı şeklinde idi.. 1 yatına en son ve en kat'i darbeyi yer- Korkudan mütemadiyen terliyordu .. 

İnşaatın bitmesi, bu yazıyı açık bir 

1 

leştinnek için, böyle gece gündüz didi- Yüzünden, alnından, buram buram ter-
surctte herkese okuttu : nir, uğraşırken, sadrazam Çendrelizade !er boşanıyordu. Artık yaşamaktan 

Mehmet.- Halil paşanın düşünceleri, genç sultanın ümidini, tamamiyle kesmiş gibi görünü-
Bu yazı, en uzak yerlerden, hatta fikirlerine taban tabana zıttı.. İkinci yordu... . 

Bizanstan bile seçiliyordu : Mehmet... j Mehmet İstanbulu almağı düşünüyordu. Sultanın önüne gelir gelmez ikinci 
İkinci Mehmet, hiç aldanmamıştı. İs-

1 
Halil paşa ise statükonun muhafazasını.. Mehmedin hemen ayaklarına kapandı.. 

tanbulun gözleri önüne diktiği bu uma- Sultan, Türk devletinln Asya ve Avru- Bu hareketi sırasında, koynunda, bir
cı, orada yaşıyanlar üzerinde, umduğun. pa kıtalan üzerindeki topraklarını bir- likte getirdi~ altın dolu keseler de ve-

5 -

Sayın misafirlerin! milletlerini yenen süvarilerimiz! .. 
Birinci yaşındaki ikinci lisemizir.. ku- Hint boğası diye, dünyaya deh§et sa-

mrlannı hoş karşılamanızı rica ederim. çan güreşçinin sırtı şu seyrettiğiniz 
Gördüğünüz bu seçkin gençler, iki bi- alanda, Türk pehlivanı tarafından yere 
n.e yakın talebelerimizin arasından yüz- getirildi .. Dünya planör rekoru: Şu gör
'erce atletlerin içinden, son müsabakaya düğünüz Türkkuşu gençleri tarafından 
Jirmek için seçilmiş olan atletlerdir. kırıldı .. Dünyaya hakikt güzellik ör-

Huzurunuzla şeref verdiğiniz bu bay- neği Türk ırkı tarafından verildi.. •Ne 
-amımızın, mavi lacivert diye iki gruba mutlu Türküm diyene!• 

tır. 
Dün bütün varlığını ortaya koyarak 

Atatürktin elinde ve emrinde cepheler
de vuruşmuş, yurdun istiklfilini kurtar
mış olan büyük Türk milletinin çoçuk
ları: 
Yarın : yurdun her hangi bfr tehlike

ye uğraması halinde, onu çelikleşmiş 
kudret yüksek bir kabiliyet ve fedakar
lık ile koruyacak; yurda, istiklal ve 
cümhuriyete uzanacak elleri koparacak· 
tır. 

Türk gençleri: Okullarda, her çeşit 
kültiir ocaklarında, ahlakını, karakteri
ni yükselterek, kafaca, bedence olgun
laşarak milletini ve yurdunu medeni 
kabiliyet ve isteğinin üstüne çıkaracak
tır. 

Büyük Türk inkılabının temiz kuca
ğında doğan, Kemalizmin kuvvetli ışık-
ları içinder 'işen Türk gençliğinin, 

Atatürl. 1't 'lınine, içten bağlı bir 
varlık olu V yaşatılması, inkılApları 
nesillere geçirecek bir kabiliyette bulun
durulması, milli davalarımızın başında
dır. 

Atatürk, istiklal ve cümhuriyeli, 
Türk gençliğine emanet etti. 

Gençlik, bu emri yerine getirecek 
ve bunun için dalına çalışacak ve kuv .. 
vetli bulunacaktır. Bu sebeple, yurdun 
korunması milli varlığın ve istiklalin 
muhafazası demeK olduğundan, bu 
önemli işi başarmak için her zaman, 
kuvvetli ve daima hazırlıklı bulunmak 
lazım geliyor. 

Arkadaşlar: Tarihi bir hakikattir ki: 
Türkler cihanda hiç bir şeyden yılma .. 
mış daima ve her zaman dünyanın en 
cesur bir er ve ulusu olmuştur. 

Ölümü göze alan bir millet, daima ka
zanır ve yaşar! 

Ordularda ve yW'd içinde: çeşitli ödev· 
ler alacak olan Türk gençliğinde her 
şeyden önce, şeflerine bağlllık ister. Bu 

;ıyrılan son seçimi yapılarak derece ala- ' 
:ak olan atletlerimizin müsabakalarım ---~~-----........ - .....-:;-;----;;--....... - ........ ~--:---.. -~~,----:--.,._-ı 

---- --· 
·e düşerek, çil çil paralar odanın her 
:arafına yayıldı.. ı 

Ve ağlıyarak : 
- Şevketlim, diye, yalvarmağa başla

:lı.. Kuşça canımı bmıa bağışla... Ben 
~ttim ise, sen etme .. Bütün bu altınlar ... , 
:iazinelerlın, · malım, mülküm hep yolu
na Jeda olsun .. Bir kul azat ede!' gibi bu 
;htiyar hendcni salıver .. 

İkinci Mehmet, oturduğu yerde doğ- 1 

rulclu .. D~rin bir şüpheyi ihtiva eden 
gözleriyle, sadrazamını bir müddet süz-
dü ... Sonra af•ır, vn'tur bir ifade ile: 1 

- Lala, d~di .. Bütün altınların, ma
'ın, mülkün, hazinelerin hep senin ol
.un .. Bunların hiç birisinde gözüm yok. 
Bu ynştıi;,'I görüyor musun?,. Ne kadar 
buruşınu~ duruyor •. İşte blitün gece, Bi
zansı nasıl a!acağımı düşürfdüğüm sıra
da, onu bu hale getirdim .. Senden, bu Türk ordusu, bir tek insan gibi hare- gençliğin temel yapısıdır. Bu hususta : 
iş için bana yardım etmeni istiyorum .. ket eden, bir tek kalp gibi çarpan ve 1 Bir ve beraber olan TütklUk, cihnna bir 
Başka hiç bir şey beklemiyorwn.. duyan ve beraber olan yüksek bir var- Mıenk örneğidir. 

Bir kaç dakika susmasını müteakip lıktır.. Çok ağır şartlar içerisinde bütün ie-
bu sefer daha kuvvetli bir sesle ve kar-1 Sayın yurddaşlarım : Her Türkün 

1 

dakarlıklar ve kahramanlıklarla mey .. 
şısındakini tehdit eden bir vaziyette il!\- pazusunda, yurdumuza ve ulusumuza dana getirilmiş olan Türk inkılaplarının 
ve etti : j kem gözle bakanların gözlerini, süngü- ve onun kurduğu Tütk cümhuriyetinin 

- Sakın, Lala, dedi .. Bizanslıların pa- leriyle deşerek yere serecek kadar kud- yaşattığı ve yükselttiği hayatın, gözler 
rasından çok sakın .. Daima ..• Daima sa-ı' ret; dizlerinde düşmanlarının toprakla- önünde duran eserleri karşısında Tütk 
kın... rmı çiğniyecek kadar kuvvet.. milletinin duymakta olan he ecan v 
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- BAŞTAllAJPI l iNCI SAİllPEDE - - ME'l'RE 
sevinCin manası da inkıllplar kadar de- 1 - Ali 56.5 

MODA ..... rin ve köklüdür. 2 - uıtru 
Dün ile bugünün derin farkı; Bize 3 - Tufan 

JIVGb 

K L J J • büyük Türk inkılabının- başarısına. ı. 800 llE'1'U 
ırJC yafınua aa yır- zma ve hamJesine, dinamtlt ve~ olu- 1 - Kemal 2.14.4 

Bayan ''Servet,, in acıkh bayatı mi yaıında imiı gibi şu;;:nb~:ıc:~~eı:!;:-· koyarak ~=~:' 
lstikWl GOi.LE ATMA 

1At m. l8S Kca./UO Ww 
T. A. P. n:rt m. t4G Kes./ 2t Ww. 
T. A. Q. 11.14 m.lStts Kes./ ZO Ww. 

PAZAR - T-5-31 

6 boyanınız cephelerde vurupnuş yurd ~ - ı - Atıf. ·-.. 
Y.. AZ' ..AN Yı ,,~ nin kurtan)masa •• e0mhuri7etin Jm- -n n : Ç 1 UIZ Yqlan ilerleyip yirmiri otuzu kırkı nıim.a utrunda biiı bir fedaktrhktan 2 - IW••wıt Saat 12.JO cia prosram, 12.35 te nau-

- 77 _ qtıkça. Mı kadının ~esi ve .ifa~e et- çekinmemiş .olan. Türk milletinin • ~ ~lt ~ zik (küçük orblln - Şef: Necip Afbı) 
.. • • tiği manalarda. dalayımiyle mak.İ7aJ tar%· cuklan bugüD ve yann ~ . .ban8i ~ 1 Süha 32 60 1 - Paul Lincke -Olimpiyaılaıda-

- AJ- ae1 Ane laaıum ya:a:iMe dılt dılı lan da deiifir. Yirmi yqandan evvel bir tehlike karşısnda .~" bütün varlıii-
2 
= ~ . metr ' 1Dn1· 2 - Freid Walter - a~ keman 

Dedim. Slf7leınelı iae-a gi6i balıh: kadın için (güzel olacak) otuz Yatında le muhaf~~-mu~~~ vetirmıı: 3 _Zinnur solo ve odı:ıe11ra icin- 3-.J.Straum-Ne-
'-~- .ı .,,~ E allA/ı" k dedi Sftl zaman şew::rnuu emnru yerme•- -ıı -'- ~-..J-- B---1- -1-.,U.a amaı; JmL - V a ı ızım, · (güzel) ve kadını da geçiren (evvelden i. çalışacak ve yetişecektir. Z8t METRE ,_. -. ~~ ~ ,,,_, 

- ~ pelı 6adalcmeıpm .. K...,.a balı- ne güzldil) denir. ~ym misafirlerim: Türk millıet1. dün- 1 - Cemil 24.8 4 - Becker -DkhM•r (Melodi).13.ttte 
Di~ m.,,,.w..lı.. 1 ma CllllCI.. Bu alnl .,.Je oldalıça Bu sebeptendir ki orta boyanma A- ya kuruluşu ile hayat bullın; bütün ta- ~ = ~= memleket aat ayan. ajans Ye ıneteoro-
- Nerede ofllra)Ol_.lllS1 hem •n #tem çoerılıların af lıal- natı denilen bir aanat çakmıştır. Ve bu rih devir1erine bikim olan en eski ve .,..,. lojl habederi. 13.15 te müzik (ldiı;Uk 
F aJıir Ua.anlcnn ..ım. oldulı- ... mtt. oe •ılıtan ölrneie malt • sanabn da kendisine mahıus kanunlan en üstün dinç bir millettir. Yürk ınilleti -.. ADIM orkestra - tef: .Neclp Aşkın) d"8JllL 

•• ._- _.ı lıv asırlarca A a 1 - Vıktor, 12.72 
flırı 6ir mahalle ve •ernt adını •ÖY- ini•..,...·· K.,..ine acanıyor • vardır: Yirmi yaıında, yapacağınız boya- kudret. ve var .J?Ull~ di" kı=- 2 _ Ömer 5 - Volcnf -blWın aoJda doldu. siır 
fedi. mn, bari h """"'"'ara acı ••• Hem lar, sizi sert ve yaşlı göstermelidir. Otu- ;e ~yaka:r;Y ettiren ~lver ve $ - İhsan ~' 6 - Dobnmıyl -clüiün ~ 'I -
' - l'..u-J Aanunı ..,.etlen la- hn _,.. nannınazlalı telrlıf et • zunda, kendinizi meydana koyabilil'8iniz. ~ bv_e millettir. dan ATMA Fı.cber 4til gQnled lliiti: A) itte dal-
nuluus. 0 oraltaa lıaJar ela •elir mipum iri .. Sen yalnıs ide .. Bu Kırk yqına ııeli~ce. makyajı hafifletirsi- y Varlı;da. ıni1lt sevgi ~ heyecanın, 1-Süha 36.75 lar. B) bekl...,Umiyesı hir tewlüf. C) 
Jni1 p.lli#ı wnde oldulrfan IOftra na- niz. Umumiyeti, bu sahada. yirmi yapna zalfa d~'1 gören her hangi bir 2 - İskender 9Ulana sükClneti, D) aYdet. 
~ ilan~ ~i plıti. WftCI lelı~ !"'?"armadan ela pa- gelmiyenlerle, kırk y41ını geçmiyenJer bu fe,rdlıı . ~Jtliijünden fÜphe etmesi k~:1ftAMA 13.58 de Türk müıiji: 
- Hıç onan gabi 6ır lt.anunelen; ra lıazanabilırıın. işin en acemisi olarak görülmekte ve iyi mUmkündur. . . . 1 - Vlktor 6.11 Çal•nlv: 

u• L! • ,;,,.;,. --1:- • dedı Nanl' Damarlarında asil mılletin kanı ceve- ..., . - ' Vecibe Re t Erer R ır.-- Gev 
111 vı.zml sem. •- mı, • -: • renkleri intihap edememektedir. Ayni za- Ian eden Türklüğü ile gurur duyan in- Z - msan. • şa • ıqen --.., w -

~altallede 6ır 6olıçact lıaJrn fHll'• Diye sorrlrım.. manda makyajlannda ifrata vanyorlar. saqJ 'birbirine bağlanmaması biri 3 - İbrahim det Kozan. Okuya:ı: Mustafa Çailar, 
f L Boltf-Cı leaılm d.!"elı. • J~: - Biraz cil~li oldun mu se~n Neticede 20 Yatına gelmiyen genç kızlar diğ=· ~ birbiri için ÖIUmU Bundan ~ 8X50 küçiilder 'bayrak 1 - Fenbaak ~ 2 - MelebeU. 
meltir liliıai11i• WIL a-i•.• bu güzel viicadım ıana ıniikemmel olgun ve aerbet kadın tavrı aldıklan gibi göze aimaması varit olamaz. yarışuıı llcı".'ert takım. 4X400 ~ Ferehnak prkısı: (Titrer Y.ili'eğbiı). 
iJa., iprlleri ~ refİI manıla- bir sermaye olur.. kırk yapnı apnlar da birer genç kız ka- Arkadaşlar: Hepiniz bilirsiniz! Hatır- y~ ~vı ~ :_xı°:ı ~~ ~ 3 - Ferehnak şarkı: {Ruhumda bahar 
tarlı wtJ•ı Jela, •.., ~%«, aÇıJı Kaslarımı çattım: ri1tat5rü oluyorlar. Halbuki bu iki ya~m larsuuz!. . . d. B al da ~ k~ an yra cıve açtı) 4 ishak Varon'Un Eviç prkısı: 
~ ı#«ı Myyar ...ala- - Aype ltamm, dedim. ilen lıo- ne kadar garip de olsa, ayni ıekilde ma· Saıvaş cekpheklenkulançetın. ~r.d. aU:--ar e Teknik neticeıeı: üzerine göz gezd.iri- (kalbimde •mi§), 5 - Halk türküsü: 
'"'"~ ........ ı it p.-:- ---~ L _. l lı barut ve an o ıcm e "'"'S' v ka . . ~ı .,.,.,. ,.... pcaıcqwı.s ~an !'~uan.J'O vara ya ar'! k.iyaj yapması lazımdır. Burada, h~fif, ölilm her tarafa korku ~e dehşet salar. ~k olursa, dün de ~ret etti~ gi- <?ı .. ~ gıdeyun be kuzum) , 6-halk 
)'olıMı Oel'alye Hrlt'. ı,,. _,. ~ ıar, drl~nır, •emn bore11nu ilen· belirsiz, aydınlık ve tatlı bir renk mum- Top tülenk sesleri yerden ve gökten bi ikl taraf kuvvetlerinin gayet ıyi teY- türküsü: (Sabah olaun ben bu yerden 
~ idfll 4olıl.P ..,,_,. ofttla11 rirn .. Falı(ll bana bir Jalta böyle kün olduğu kadar tabii bir vaziyet aranı- atılan bomba gürültüleri dimağlarda zin edildiği görülür_ İzmllin en eski gideyim). 7 - hallı: tilrküsü: (Senin Y• 
6edlJ,. lau.da»ıi bira Clefe6eri ,.,la .Syferne .. Ben ilcilemin er- lacak yegane esastır. Ayrıca, yaşlı bir ka- bütün ~tiyle uğuldar .. Uykusuzluk, atleti B. Saidin bu -~~bakalan hazır- zın kıta bemer), 14.21-14.30 da konuşma 
_,,...,,.._ Parwı ela •onrfl Hl"• ltelıferi lıarf16Utda eiloe yapoctılı. dm, haddinden fazla kumral veya kml açlık ve susuzluk birl~bilir, yağmur lama~e~~yı tır ça~l (kadın saatı - Çocuk terbiyeaine <Wr). 
eelıtiın. Çocalı bir .7Gflllll 6a9't ve linA ataralı oiicadlfnd sala!'trlr aaçlan göz kapaklan, kirpikler üzerinde- çamur altındatli ~lnabbı~ırbirini .. ~k valısıcak- ~·görülmektedir ço mu 
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- 17.39 da program, 17.35 le Müzik (Pa-

a.~ L-- -....Jim. On .__._ '--d .ı ... ~. B L_ L ' •W • lar şidde SOs\AA ar ır o ya- · ) Pl 1&.1.5 ı___ (r-.~ 
~Ofta vuırCWIUI - , .. • 1aU1pea.cr en aeg11un.. af1a1 11ra- ki boyalar, zamanın ~şaretle. d.i.ğer sıma- bilİr. Vücudun yorgun dilştüğtt. diına- Bayrak yanşlarmm ~ mavi zar çayı • . ~ &UDUŞIDa ~ 
...,.de, 6aan on Hf gunde ~ pıyı... • lan daha yaşla göetenr. ğın işliyemediği, kafanın düşUnemediil takım banımştır. Dünkü müsabHa- 88atı), 18."5 te müzik (-Şen oda müzlli-

irwr'L fffll' "-'.~·~ Woe,,.. Şevlıaye ~un, bunları bana Bu .ebepten her kadınm bu huaualara 7.amanlar olabilir. Çeı,itli öliim tehlike- larda en ~ puvam talamlanaa. ka-- lbnhim ÖICiir ••ate§ böeekleıi), 19.15 
·firir, ,,... •• ~ınr, .... •: anlatr:rlten aJda lıanumcla bola- dikkat edip kendi tenine, biçimine. vü- ler~ıe kucak kuCağa balunuJabilir. za_ndıran Süha.~ Oktay. Cemil ve tilrlt mUzili (fasıl heyeti) , 9"anlwr. 

- Alt Ay,e ~. ıı.... ~ kadın OaTmlf .,ibi de sinir - cuduna müauip ııelecek boyalan, rujlan Böyle savaşm icap)an olan <etin • ~ v:ı:· c; .100
d ~ elde Hakkı Derman. Hasan Gür, FıfNf Kad

ro 6alnncr. Bwpn de lttı:arfı,,,,, lenmiffi. seçmeleri evlada'. Zira rujlar, pudralar, zar~ ;'e elem yaşayış ~kıçın~ :onı. Z:~ seneı:ıe eelde ettiii : rl. Hamai Tokay, Basri 'Ofler. Okuyan 
~olı. Bisinıılti iffe Jefil.. Çoi • • - iste lıard~~m, dedi. Ben her deri üzerinde, levantada olduğu gaôi ~ m~== koşturan te uvve : korlann aşağısmdadır. Cemil 10 eenelik C.lAI Tobes ft arkadqlan. 218.98 de 
'lrınh tefıi7fl"IS. . . Ane lıanuntı bunları .öylediın.. deiifir. Hatti dudaklar da bile teklini ~ genci : y~ mndafUSl i~, bir atlet olmm dolQmiyle bndisindm memleket sut ayan, ajans ve meteolo-
~~ ....,.,,rrn. ~YI ~111.: Hıç Falıat o piıılıin haliyle bana: deiiftirir. S~de ir duran ruj bir diie- ._ye ölüme atılmakla şöhret bulur. sürat ~şul~da d~ bil~ şe".~ 1oji hUerleri. 

•esıra ~-·w. ,atl.JL Bır ~ - A.. A .. kmnı, dedi. Sana rinde viyolet olabiJir. Türidln milli wiye ve ka.rakieri : beklenır. Siihaya gelince Diskte ıyı. 20.15 te Tllrk müziği, çeleelar: vecı.. 
fpid._ Yine weldı. 8"'! o ..... 6i- 1rinı lıötii yol g&terdi. Kim dedi Premip ot.rak, her pyden evvel kuk Asırlaruı .sai1am tem~ üzerinde ku- gülle?e oı:a.. mbia1ı ~ miikem- be. Bept Erer, Rllfe!l Kana, CeYdet Ko
fsimii ile lı..,.a etmifdm: • ._ alıelılerle .• Fingirclef.. yapna geldiğiniz vakit genç kız gibi ga· ~~ur.~~ ge~ 0 ~vvet ve meldir. ~Lalıda elde ett~ rekoı:u yi- an. Okupnlar: Necmi Rlza Alusbo, 
6iitiM ,_,... iıl.,. ofnıelt ipi 7'is -lıte biraz evvel siz söylediniz yet hafif ve Ade makyaj yapınız. . a~yetle •. ~u~ gUçlüklen .yenerek ne kendisinin egale etmesı beklemr. Safi)'e Tokat'. ı _ Best.eaiclr peş~i • 
.. .:--3 L-- halıMlffL Dört ean.. d d. c- lm" • ..:: • ileri ve Ustun bır hayat devresme gir- 2 u-~ L- • L~ • JI... :ı._. 
7" .... - -y • ya.. e ım. uze ,,.m.. ... .. cu _ nıiUir M - d .1 - .....___ uc7JD ~ııg-- §Ar•u•u· 

Bali hnı ehtelı ~ )'ille )'elet - duın güalmıi,_ Bira da ciloeli ol- Ed ı· r nede D~~ gençliği; Her zaman ve her uzay e e ] e (Kaçma meebunmdaa). l - llmtlıfa 
mes. Ama, ne ~8:· lltlfa • • tlaın 11111 6anlar btınıtı mikeırımel sahada altetmeğe; düşnan gen~ yere izzet tim.-. hestıenigar prkı: (Gayn-
plıalr:· Kırı .. wi!!'!°'' ot-~ par• lıcmmdll"lmHJ •• Böyle done- K rkp ar oüre11ferf sermeje haır olan Türk gençliği, ve bu büyük satış dan 1Mtl11•& tıaeDI). ·-Hafız Yusufun 
~, yıne alıf'lnla onune aıccuc "°' dinia mi? 1 ın e ~ gençliğin ~lik vücutlarından kuı-ulmuş bestmidr prkı _ Çok .armedi aetti-
"ot 78fftefi ol..,. lıoyıı-yorJtım. O ~ ,._.,,,. 1ıo1,..,., mi• -"' Edime. 5 (Hususi inuhabfrimizden) - olaa ordumuzun. safJarma nanır.et 7 Mayıs Pazar IÜDÜ abala aat lO bu- 5 _ Ruieıı ICam; Kemençe tabiıni, 6-
.,.balt elimde olan elli lnınıp da aaıtlidı: Ananevt Tt1rk aporanun sıenelJk mtllıim IMdilin. kafaca oldu.~ kadar., be<!~- çulda Bomovada park karşwada ismet Arü beyin nıet prkı .ca1ııiri hale bakıp 
relıip al4ı. _ i1t. ba zamane gençleri •• de- bir tezahUril .olan l(ırkpnar ~ :a: =;ıed kült1ir cephemizin lnöoii cadduinde 9 NoJu bilyilk baJloe- 7 _ Bimenin hüzzam prkı ..Ulalala ta

- Kranar o7t1ıyacaiun .. A,,,._ di. IJen öyle dernnene dedim seyretmek içm ~,her~~·- Türk _.ı=: • ~ terbl--ı ve li evde, lı.mirin tanınmış eski ihracat 981' ömrüm. 8 - Naibin llehmedbt _... • .. eli"--.:.: .. dan gelen binlerce DIWL - Ye .... ~" e--.ug• ' n 7~ tU lar dan b p .. ait '-··~~t: . "!a mna c11ı yenne 1'IS •• ı ..,...... ... eledim ama.. S..a nltelılerden doldıırm'*'1r. spor qlerinde de ileri haın1e içindedir.. ~ uı .. BY 8.JIY& • -.Y"™"""" hiluam ;arkı -Açmam açamam söyle)'• 
run ... dedi. lffe bunan flÇlll ,_.llG baluettim mi? KaallWI naımuu- Bu sabah daha erbncien halk fevç Milli sahada olduğu kadar. mi11etJer ara- mobilyaları muza.yede :;uretiyle satala- mem. 9 _ Udi Ahmedin karctpl' ...... 
,,,...,,.. na 6osma erlıJılerwlu Ve .,. •· {evç güreş yeri olan Sarayiçine akın ~ela~ müsabakalarda da, bu hamle- caktır. Vark• gönülde bin türiü yar, ıo -

" Ane lamnm pjdifi sanlllll ,,._ W )'id & dine yaban. etme.ğe başladı. Yollarda otobnsler. ara- nın yüksek eserini ve başarılarını or- Dikkat: Bornovaya abahleyin Juıre- Ka~ AZ semmi. 21.88 de N.U 

i
ni aflar baltbı. K...dimi fwl4llllCI• cı •kelı :ti'J':;::'~ -••ıaa balar vızır vızır ~liyor. -;u~~r· gençlilhün dm ket edecek tren saatleri. 8,7ve10.15 ae- pWdar. B. 2ı.1e da müzik (riywli 
~un. Ha Je7i OftCI,.,.,.,,.,,.. ..... k .. il" rri' Çocuk Esirgeme Kurumu F.dlme .~ ~ sen1ı o1duiu ~ çedir. CAmbm hndom - Şef Duan KilDfer) 
=acu111 arG •UT ar "_aıT 'IEDI- besi tarafından.~ ~ ~ şekilı: topbı, genel bir idare:. almm.Jda Sablacak etYalar meyanında Incili& 1 - G. Paı=es 1IW1 2 - A. Corbia 

- Alı tn-, deıli. Pelı .~ . sUslenelle SaM:'1! bu bUyük güDllıı daha disiplinH ve esaslı kurula bağla- mamulatından emwsiz iki aciet birer -SantialO (~ ..İ.), 3 _ Barodi-
~ --.. 8"'ı ,,.,,.,.,,. gı6mn. ::llllHlllllllllllllUUJllllllllUllWllJ Y~vanl~~anan program ~bütün mah.iyetiyle devlet eline buçuk kişilik somyalı bl'ODZ karyola. ı ne -2. inci Semonmm birinci parçasa. 

KOCflll alacalı o lteril babmq "' = 9 Eyliil oteli 5 mu:ıolnce merhwn Kurtdereli l'tfehmet ~beden terbiyesi umum müdOr- paıçadan mürekkep çok kıymetli ımti- " - E. cı.ru .&ımiıni,et (Kom.et .... 
6am1or;· Jwine aünıil 6a. ."'· E E P~hlivanm hatırasına hUrmeten bir da- ~lm~. • ka Bul ve iki jardinyere ve banyotu. Jo içiıa parp), 5 _ B. &netav _ UJla. 
mıyaearım ""'.,,,., ..... , ... = ld = ~ka ~t ~ .. teerilbe 8ürePe- sporda r~~i!:.ı..=-~:::; maıınıMn mamul aynalı büfe, aynı ma- va (Semfonik parça), 22.80 de Anadolu 

~ ataralt .. , ..... ,,_.,, ...... = açı 1 = rme ~. . .. ı..n..ı;.acı-.:ı-. :aı.:m ~- .... Ju:W=· lm otoD>1Jtik anahtarlı kare yemek ma- ·'1!13: (spor ııervisi) 22.1• ela nMilik l lar H • lı L!.- .,.,._ - • Yann aabah bakiJd &inilere bailam- """" ... - .. ....., -.auı ~ ._,._..,~ ad .. ' 
,,or • anı un yo mu,..... : Eni 1zmir ile yeni imar ıutbamu: lacaktır lerclir, ve~ ki (Ad mJih9n SUI, 6 et manıke:n sandalye, ceviz ve (Cu""'I _ J'I). 22.U-23 ICll1 ..... ba-
un dlinymun par..,.. lnr~ma... i yelaftierine biıleştlıren " lmüria S _ · olan .nokta, gençlit;in W:jkhal için verw maundan mamul aymlı etejerler, 2 adet berleri ve yarmki ~ 

Ane hanımın 6a IÖden heri- !ea mCH1enı n .f1ılt twWesiyle --: D k O - dili teminattır) buyurmuşlardır. maun .f(imine aynası. fevkalAde iyi HSli 
ne 6... w: :nı"" ......... ir ve Wt• pıwa: 0 tor perator -,raşasın Türk milleti ve onun Milli (H. H.aeple) markalımükenunelAlman PAZARTESi-~ 

_ çaı.,......11111 gitlq, N;;ı.N• ! pb ... ile ehm.wi,.ti bir kat da- i • K k Şaft.!.. piyaaoa, çok .kıymetli büpk ve kil-
'~lf'l"l'll'I, dedim. _Ilıi yaoıw ı:.:n,::.ı:.!8.!:;":e7tC:5 Samı ula çı n~~~ ::~~ çilk boyda yqtı bo~.ı taDlolar. 2 adet ~ 12.30 da PJ'O&l'EQ. 12.35 te tiirk 
lr~ bıralıayun.. Fınlı atmasına Erit ettiibnb 1 EylM otellnl klpt ey-§ Kplak Bo~ llurDa .flUS~ kupaı. Kültür 1, , * dit orta ve büyük yazıhan., 1900 da 1918 müziği - Pl. 13.00 te ~~mleket saat aya-
gel111Ce, Ollll dG ne "4PQ Dil M Je : ı.ilk. l'bılllr CQet ...... r. T.ı.: ' 8S, h 

01 
jkindlik bayrajı wıüdi. Atletiııa JDÜ- seneıjne kadar .aeı:i h..".iade 200 kadar n, ajw ve meteoroloji haberleri. W5-

ya,,....ıriın. Namawwwı• leh .,._ 5 .-.Jr saya ............ heri ba ..... lrlRft mMtB-1 •·-• •bakalarmda ahımı teknik ~ kitap, eıi bir halde Kapp..l ınarblı tiirlD- 14 te lDIDk (Sen'oııük plAklar) 
'dümuedim .. Ama aliıindant.. Z.. $1aıMe .....__ hkmk'-.. -.r11-5 -..,,r•- 8irilld llefm .._ a pyledir: çe daktilo sı•k'na-, co.k ~metli auti- 18.30 da program. U.35 te m\Wk (ae-
rar ,alt.. Yağlı yiyeeefmıe ,_.,. 5 ...... ,. bDc!lrlr1m. $ 'l'BUPON : Zili Jı»O S'Cur ka biiPk bronz ve mc~ heykeller pli müzik) PJ. 19.00 da konU§lDll (dok· 
yerim, etli yiyec:efiıne hnr elı • 5 Sabti : Evi : Gömbıpe i'raaml7 CM. m 1 - Cemı1 Kara_kul&k, !1.S ~e bü7ilk JIOha Donılariy11!, kri5tal aynalar. ıorwa l&llti), 18.15 te türk müziii (halk 

ii .. Jı---L _.ı~- .. _._..,. • lWEllMft w llASA1f = ,..... ICTftN. ,._o 2 - Melunet İDdn . . • .. . .• :ı.:-a L-ı'- ~: k::1--ı ı.-me soganı cnuır anrun ,..... : 1 _ 13 : .a~ v • - 3 _ Nihat Tlışd Şam ili kö§e etejen ve uç orta manm. m........., IU&l& ... r _., ve "11lll ,..,.va. 
yine haram yola gpntfiln.. Ü11111111111111111111111ın111111111111H: 1 - U ('158) UM li&ta er. kıymetli Çin ve jl,poı:l vazoları. 100 ka- lan: Sadi yaver Ataman. 19.35 te *' 

Yaz sıcaklannda 
Yavrularınızı 

S. Ferit 
Eczacıb"fı 

Çocuk 
Pudrasile 
Korayaı,aııs 

Laıtilı, 
Laıtilı, 

Çocuk 
Çocuk 

Laatilı, Çoculr 

Her ihtiyaanız 

Donları 
Muıambaları 
Ônlülıleri 

1 - K.e.nal Oktay 4.43.7 dakika dar plAk. kristal aynalar. heykelli ıece müziği (karl§ık program) , çalanlar: 
2 - Ahınet U..baları, laumaaJar, büyillc upk ta- Hakkı Derman, Ep"Of Kadri, HaAa 
3 Kc~ bu halw, yolluk, kilim ve seccadeler. Gür,, Buri 'O.fier. BaJQdi Toka)'. 20.00 
~ _ A e . orta masaları. Denizcien çıkma iki anti- ele memleket uat ayan. ajans •e mete-
2 __.mı': ka telti. kristal yemi,Ukler, 4ki ııdet ju- oroloji habederi. 38.15 te türk müzili 
3 - ICemaı cUıver, büyük pçeklik lroJcmlu. basıma -(klasik FOal2m), idue eden: Mesu& 
°YOKS&K Aft.AMA levhalar. bir p peme •• koımder, Cemil. AiaJma raqosu kflme heyeti, 
l - Zinnur 1.61 ~ IDf!l'lll...Ili komodin, bir bahce su mo&öril (Bestekar Rahmi beyin hatırası için 
2 - Vikooı· ve lllİr lıir çok lilzumlu ea-alar bilmi- c~ıieriuden münkkep program. 2LOO 
:,. 'tskender za.yede atılacaktır. Je bmapna, 21.15 te &Jaaııı. tahvilit, 

1 
_ ATMA Bu fırsatı bÇU'DUU'UUZ. :Jı:ambi1o - aukut ve ziraat boaası (fi-

2 -=-ati metre l'ınat artırma ..wJ.ye ..ıo.u. Sab1bi yat). 21.25 te ~ plikJar - R, 2LSO 
s- &eaa Aziz Şmık. Telefen: 2056 da müzik konuşması (Pantatonizm), 

21.46 te müzik (Hawa IMları, oda uüUJ.. 
ji), 1 - Mozart 2 - Klarnet ve Facot 
için Diwertimeıto N•. 4 (Si bemol ma
i&'), Allegro Adagio, Larghetto. Rooclo 
(Allecrftto) Meauetto-Trio, Klarinet
Jer -Hayrullah DuyJU, Mahmut Zıya Es
kin, Fagot - Hasan Ergün, 2 - Blum 
-DueUo (2 Fagot için), Allegro ınode .. 
rato Rondo {Alla breve), Andante, Ha
san Eraün, Mustafa Sesar. 22.15 te mU
zik (küçük Ol'kestra - Şef Necip Aşkın 
1 - Scbneider -mefhur Röfrenlerdea 
-Poı,tui. 2 - Gaaglberger - Efaaneler 
ormanında, 3 - Stoh -Viyanada ilk ba
har, 4 - Paul Lincke - Olur, okır, olur 
(Şea parça) 5 - J .Staruss -Hayat size 
nete versia (vali) 6 - Lehar -Götter
,rau. operetinden Potpuri. 22.45 te mtl-

Sayın mafterilerime 

Mühim lldn 
Yeni ftleftintin yalrlapnasıı MaJlllJle mluın in ~e.i tE-'Wme ve.._ 

,.... 1flerhal Mr ...... ..... 1.-e fiadert1e ~ 

Bu Mevsim için 
......_ ..... ....,..- ... eı•ıt-•t,..,.._ ....... 

••• BwiDi ... - •ı ....... ..._ 
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SAHIFEB lfENl ASIR 

tzMIR SIClLLt TiCARET ME- ler. reki.dan olduklan müddetçe reye İf-

PASTiL KATRAN HAKKI MURLU<lUNDAN: Keza ayni suretle ve ticaret kanu- tirak etmemek üzere dokuzuncu 
No: 2492 nunun 5064 üncü maddesindeki maddede muayyen ittifak veya ek-

(Abdullah Ömer ve ortaklan Türk miktardan af&ğı dütmemek farlile seriyetle indelicap tebdil olunabilir- -----------------
limitet §irketi) ticaret nuvanile iz. tirket sermayesinin tenkisine karar !er. Şirket müdürlerinin veya bunlar- Madde 21 _Şirketin safi temed- rının tebliği tarihinden itibaren bir 
mirde Halimağa çar§ısında 50 numa- verilebilir. dan birisinin azil ve tebdili, İstifalan, düü vuku bulan her nevi mesarifin gfuıa itiraz ve temyiz müracaat edil
ralı mağazada çuval, kanaviçe, dahili Şüreka, ethası f~siye dahi ancak vefatlan ııribi ahvalde §Üreka derhal ten;ilinden sonra kalan miktardan meksizin, on beş 15 gün zarfında in
ve harici her türlü tic~betle ?ta~ma~, ~hibi o!t~~arı. ~ıs~e~ere te~d~ül ic;:lın1 a ederek ittihazı muharrerat ibarettir. Bundan her sene evvela faz olunması kabul edilmiştir. 
Üzere te§ekkül eden ış " şır etın tı- , en m ıg nıs tın e mesu ur- ecaer er. o/ı 10 ihtiyat ayrıldıktan so baki- Madde 30 - Ticaret kanununun 
caret unvanı ve tirket mukavelena- ı ler. Gerek tezyid ve gerek tenkisi Madde 11 - Şirket müdürleri va- y~nin % 90 nı bila istisna nr~kl · sureti tatbiki hakkındaki kanunun 

k h .. kü. 1 • d 1 ·ı ki 1 k ·f 1 • • d ··dd · · b şerı erın mesi ticaret anunu u me erme sermaye 0 ayısı e va 0 aca .~u- z! e e~ının evamı mu etınc:_e ış u cümlesi arasında mütesaviyen birin- on üçüncü maddesine tevfikan tica-
göre sicilin ~4~~ ??marasına kayıd I karrer~t ~e .. esas mukavele tadıl~~ı- ır~etın mevzuuna gere~ dogrud~n ci hissei temeddü olarak tevzi edilir. ret vekaleti şirket üzerine mürakaba 
ve, tescil edı!dıgı ılan olunur. nın tl:amulu ve muteber olması ıçın dogruya ve gerek dolayısıyle taalluk Mütebaki kalan miktar tevkif ve lüzum gördükçe hissedaran heyeti 
l~ir .. si~~Ui ticaret . ~emurluğu b~ kararlan ittihaz ed.eı;- he!eti ~mu- ede~ ~ur ve hususatla ayrıca şah- ve hissedarana tevzii, teru:yesi ve umumiyelerini davet kanuna ve işbu 1 

resmı muhru ve F. Tenık ımzası. mıy: e~akt ve. vesa~·ı saıre tıc:-r~t sen ıstıııral edeme-ı!~r; bir losmının memurin ve müstahde- esas mukavelename ahkamına mu
vekaletfake tev?ı ~e ~azrı gelkn ızın . M ~ded~l2 dik!M~dırandan olmb.'yan mine ikramiye olarak tahsisi gibi hu- 1 gayyir hareket vukuu taktirinde §ir-

1 - Sirket mukavelcnamesi. v muva at ıst .. sa .o una~a tır ... türe . ı e. en zaman a .ız~at susal sermayenin laka! üç robunu ket hakkında ikamei dava hakkını 
27 /3/İ939 Bugün bin dokuz yüz Madde 5 - Şurekar.m hısselermı veya bılveka e evrak ve defterı ~ır- le sil eden şfuekarmı muvafalrnti ile haizdir. 

C'luz d kuz yılı Mart ayının yirmi ye- mi: eyyin vesailmame muharrer ola- kef tetk' ile umur ve muamelatııh·lledilir Şu kadar ki m•sa•;'i fev-\ Akitler başk~ b'r diyecekleri ol-
dinci Pazartesi günüdür.. calttır. ş::•-11•te itıila asıl ede ilirler. ~iade v: gavri me'lı ;za ?.r~ı'·lt tu- madığını beyan ve ikrar etmeleri 

Tü•!tiye cümhuriyeti yasalarına Sü1ekanın hisse!erini sennavei şir- ca ' bn arın umuru sirke• 

1 

tuı·~ak olan ibthrat akçe•iniıı n:iktım üzerine işbu limited tirket mukavele-
da_:r.ı;:-:-.n v~ örne;;i tasdi'·li aşa<Tıd ':'i 

1 

k~t~ laka! üç ru~ıu~~ te~;il ed~'; ~ü- müd a~r etrne!eri sureti katiyede r • '·et ~Armave•inin nısf•na müsavi namesi resen tanzimle beraber hazır 
!"~ :r ve ı~z.ııs nı lo•lla. an lzmır r~ ;an•n mı•vafazatı.'le dı"er .,.r • I.'- ernn•t• ur:, . , . . • m'kta a b• "". o•.-!t' ıa ihtiyat akçesi olanlar yan•nda açıkça okundu me-

7 Mayıs PAZAR 19J9 

-Oksürükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

AŞÇIBAŞl l\1ARKA 
Makarnalar 

ikın~. ı N~ erı Me.hmet .Emın Erener
1
, rı.n,c1vev~ ah.ara d. evır ve furulı~. e_de- M.•i!de "'.-,- H"".' o.ar M r_e.vler. ın. t. i.fre.,. nlunm·-r~calrt•r. al ve m 'inclere.c:a ını ay.nen ve tama-

' 
d S k 1 d b b 1 •. b d f t '- . f 1 '- k ı > Se1Unik sergisinin !t37 \'e 938 scı1elcrinin 

zmı· e _ am•n ı• e ~~ın ': eş sayı ı . ~er."' . u .. evır ~e um. ;e_, •ve- ta rı:~n verµ:. er .. tt'.n":zı a r '"ın ı tiyet akçesi r:mneyenin n•sfına men l<a ul ve ıl..-M ettıkten sonra al-
Buldanoı: u han nd~ın daıremde ve tı hı.sse!erı :ru. eyyın ve saıkın ır.ahrı· heveıı um mıvenın ıçtrrnaı o he- lii! olduktan 50..,.~ on.Jl\n S'!fhrat tını hevimiz imza ettik ve mühürle- birincilik madalyalarını kazannuştır · 
i~imin OO§tnda iken sıı.:ıt on b:r r•d- na deYç ve defle·i mah~u~unn ·ay:d ••e't" i::f u edil~e!!' u·bi m h:ıbere İcra i'e mi.lı:tan n;t >'!ti me7 'h"'1en \dik. Bin doku:>: yüz otuz dokuz yılı 
delerinde ya,,_ıma ıırelen zet ve hü- ve lahnl üç rubu sermıwevi l<'""!S

0

l : e r!e :,f si olur.Pbilir. Bu son se- :ı.şavı dü•erse t"krar •eme·'-?"'•tt~n Mart ayının yirmi yedinci Pazartesi GÜ n \Ü k bir pazar 
viyetl-.•i lzmir:!e Halima~a çar8••m- eclen süre ·ar.•n muvafa!c'ltları :Utl 1 ·ı (' •İrket müdürleri mev"?UU l\ is tevkifat krasına m:ilıl\•eret ohnı.a- gunu 27 /3/1939 
d" 45 numarada avukat Selim Hak- olduğu~·ı mübeyyin girkGt müdürle- hw•••n veya mutasavver kar~rı ta- Cl'.kttr z'.l;,,. ve ZlVP~ a~bi "üreldinın Genel No: 19668 Özel No: 14/5 açıldı 
men ve lzmir Kızı!çul'u ödeMİ§ rin;n ,arh ve imzalrn ile tekemmül ~ ütlü "1Pl:tupln ~iirekrt!&n her bi- v.,;. : t~p}.'hüt etti'<leri •erm~veyi ı, bu mukavelename suretinin 
caddesinde 19 numarada mukim lb- eder. risi,,,. tehlia ve onlar revlerini tPhri- teca::.a et,..em~k ;;7 ,..e mii'<>.sav1•rt>n dairemiz dosyasında saklı 27 /3/939 Şükrü Saracoğlu bulvarı ile Mimar 
r:Jıim n~lu Osman Nuri adlı sahitle- Yuh.rıda ya'!:ılı olduğu vechile ren ibliil' Pı:l•'fler. Siire'<~.ı~n me•kezi taksim. ed;Ji·. Setikleıden Sintn 5,1_ tarihli ve 19667 genel sayılı aslına Kemaleddin caddesinin birleştiği 
rin tarif ve şahadet'erinden anlru11lan devr2n hisse alanlar veva halefivet •;•kette bn!nn~nhr brihi t.-'1\iğden tiye\ k•r \ıiss.,sire r>e''""" e-:!il...,ek uygun olduğu tasdik kılındı. Bin do- YERDE 
l?'TI'irde b;rinci belediye uddesinde tari ·ile ellerinde Rirket hi~sesi bulu- •tih-.en •P iz 8, taır•"~ bulun~-n ~r Ü:>:ere ihtivacat• zatiyesi ;cin sirl·et kuz yüz otuz dokuz senesi Mart ayı- OSMAN BAKKALOGLl1 
yirmi yedi 27 nvmaralı Mağazada 1 

nanlar aynen ve bilakaydüşart işbu <>n he~ 15 ve me,.,•lilri ec,,.,b:vede vezne•ı'-d--n av~.a ,. 7 a-·, ilci vu··z ;ıl)Q nın yirmi yedinci Pazartesi ııünü. K t . !iki · b lık delik bük' ü.1' u 
· • · ed (H'' · 1 Ak k le ·'-k• k b 1 t · d h ) · • 20 ·· f d •" ~ "' ... e en ıp erı, a çı, per ' ıcraı tıcaret en useyın zzet - ml ave an amını a u e mıs a · _,, unan ar vırmı ,.,.n -.arın 1\ ce- lira svfiyet ya'>abilir. Kar hi•sesi bu 27 /3/1939 büküsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
Osm~n v~ Mehmet Fev~i Se.vrek) d.-,lı•nm\ar. . . . . ,,.,., ve"'!~'kleri tel<d!rde mevır.uu· suretle yanl\ca~ı sarfivet vekiinuP- Abdullah ömer Midillili ve ortak- hazır yorgan çar~an, çarşaflık, yatak· 
unv:ınlı §ırket namına daıremız do- Macide 6 - Hısselerın sırkete tevdı h~h• teltlrfı kabul elm>< ad.-lolunur- d d. 'd <Tu t..kdirde farkını n'- lan Türk Limited şirketinin otuz lık gibi bir eve lazım olan dokumalar 
kuz vüz otuz altı 1936 senesine ait olunmamı§ kısmı r,erek b' in<:i hi .. e- lı>r. Anc•k her Pe suretle olursa o1- ı::' un °ts_ u~imini mÜlP'lkı•,' şirk;t 1 maddeden ibaret bu esas mukavele- toptan !iatine perakeı_ıd_e ~a'?'• bu pa· 
ves8;•, dosyasında 31 /8/936 tarih darlardan ve v,erek mezkiir hisseleri ~un •Ür<"l.;,.,.,, nd-li m•mivi tc>r'.\VÜ7 v neon!': y ~~ğa ~ecburdur namesi muvafık görülmüş olmakla zarda satılır.. Bu gıbı .~ti~aç~ 
ve 144 . numara ile mahfuz lzmir devren tekabbül edenlerden ve sair .. t:ti.i'i tekdi.rd,. hisaedRTan r .eveti ezneıın a · ticaret kanununun 505 inci madde- bınadan alma; me~aatiniz ıc(';;2) 
ücüncü noterli!!ince 27 / Aiiustos suretle ve halefiyet tarikile sahip l'"'"mivesi ictimai """nim •İrketl"- JIAr<lde ".2 - H;ssedarlanhn hiç sine tevfikan tasrlik lolındı. ----------------
1936 t~rihinde 7346 numara ile tas- olanlardan talep olunabilir. Ancak ·i,,dc r.ari olan ,,.erasim ve kuyudu biri ,.eva h~lef'eri J.er pe seı.en ve Ticar .. t vekili N. 
dik edilen sirkülere müsteniden tek hissesini devretmiş olan hissedar ta- '·•-.,,-,ive"" t11\..;dir. suretle ol•1•s• 0 1_511,., .isse'Ari~ on v,.- Mu§tak 
başına ifayı muamele ve vaz'ı imza· rihi devirden itibaren iki 2 sene son- 6u tpl_.lircle he~ .. ıi '""'ımivPnİn va ..,en~fii-~,.n dola~• .:.1-r• ~ıe~hi- Damırı kanununun 26 ıncı mad-
ya izin1i şeriklerinden Mehmet Fev- ra bu mesuliyetten kurtulur. Ser· · ~·:..,,., nil-~vc-t on 1-••. 1 ı; .,.;;" "'''~""" '>e ik•mei ,l~v """'""li ,;.ı.,..; ~C7"- desi de\aleti,,Je 12 inci madde•i"e 
zi Seyrek mezkur şirkete izafeten ve mayesini şirketce tayin olunan müd- hh·•·en ı:.:aret veı,;ı t:ne ;ı..b-• ot,t- ~Pmezı... ı-r ,.,,..ıar~" •füQl.;{\. heurti- 1 t'O'vfikan istifası lazımge!en binde 
lzmirde birinci belediye caddesinde det zarfmda tedive etmiyen seri te ~-·'lk ve bunu rrıııtazı"''"'"" r'•n is- ,.,;n mukarreratını kabu!e meclıur- iki nisbı resim vekalette saklı esas 
(23) numarada ticaret eden Mehmet yenitlen bir miiddet tayin edilerek ,;.fa nameve icti~,. p-ler .. Jc l-r.,eti du•l•r. \mukave enameve (100) yüz liralık 
Nebi oğlu ve yine ayni caddede ti- ve vine tediyat vuku bulmarlığı .. - .. mİVP"e euP-l:l,.. .. k üzeı·f' :ı.-.-.r Jl~~Clc!e 2.l - :;:.:. ,.,.;... rcıi.iı:'c1At;: ı:ml vapıştırılma.\ suretiyle tahsil edil
cnret eden Abdullah Ömer Mi- takd:rde tirketten alakasının kı:t - 1:1~'· ole" JT'"r'i•; :ı:1nre ve mü••'rn Tc·~ı.t.,.;;lü tİ-•rct nrlt:Vr«-ra sur·t' mi•tir. 
dillili ve lzmirde Halimağa çar- edileceğine dair tebli~atta bulunu- '""""'•n se-0 1'1< nilan~osun•m ı,;•er k~fr·roe ı~ .. •·ı.. ,.•;•:., c:ir''" tir"0~e' t-..-'· :kind noter i"i resmi mühür 
şisinda ( 50 ) numarada t;caret U.bilir. Bu vade laakal bir 1 ay -.urr•: ,...,,.-r.d~k,1~., r~ntr.J:!.,.-ek VP tescil ve il' e.I" ı;;:;i f-.: tan :t•ı.__ I ve M. Emin Erene! Bayra!:tar oğlu 
eden SalamonMayİ§ ve yine ayni çar- olacaktır lsbu vadenin h;tamın- o:ere~ ildi VP ........ k fevk~l--le ı.eveti ~en he~ ı; ....... .ı:, ,;:~., ;.,.. . ., : •• ~f. ,., 1 imzası. 
şıda on altı numarada ticaret eden da taahhüdünü ifa tmiyen şeri- ••w11mive!r-.ı,. ticn•"t vekal,.t; tM0 • ;ı., hu ,..;;.,J.Jat ı .. -.. :-ı ve ten•.;.,. ,..ı· -
Sinto Saltiyel, baştan aşağı tarafım- kin hitsesi ve o um:>.na kadar vuku f•nd~,., t~,,;,, ed:J,.,.. ir me"1tır l·o'1li- lehilir. J-J,. .• :ı.-; b~ı.ıG tir·•~t ,.,.•.~l-•i 'Vn77///,n/7'r.l'/,,.,.//77'J"n~/./ 
dan yazılmak üzere anlatacakları gibi bulmu:ı olan tedivatı ri ket menfaa- •A• s•fat• ;ı,. 'ha-•r lmlu,,'lcal<t•r. SHre- re•men r.l>berc!···· .. ,ı;'ir.1'-';;, 1 ~•irı b'- D Al• R• 
bir limited tirket mukavelenamesi tine kar lcayıd olunabilir. ··~nın adecı: V;"l'n;vi tecaVÜ7 etsin h<'"lı""la ''"""' .Fi-. evvr-•.ı~,, f.-" "e i r 1 ıza' 
yapm~k.lığımı i~te<!il~r. Yasan?' ~a: ·•Bu husus d_!ğer şerike tahriren teb- '!!m.,•in. ""'e"li•i .i"lar~ .ve m•iralnn ra- ;,..fi•~hında •irl.:P+°'\ t•sfives;"." ""'.-1 • 
dığı gıbı kendılerını ve sahıtlennı luı- olunmak lazımdır. HP.r ne suretle no·lan ıle ~en.Plıl< mlancn"lan ve he- dii• mer-.,ırdur .. •ın •.r,. rmyı h•f•- • • 

ergin v~ olgun gördüm. ~·teklerini 1 olurs~ olsun_ şürekanın b_iris~~n v~- ··eti ı•mtılı'i·:e ;l'•"·tnımu•lp;indeıı ~e •ıe-le sa'~l,iv .. ti t•,,.,rııevi .. ,İ:>: ol?••k 1 Un 1 en 
n~ ol~ugunu sordum: Ben;m ve şa- 1 ze~,.. old~ıru senr.a!enm ~stıhsa~~- !>e.,eti mezJ.:;.n·~". ı-.:-.•r bu.;ınan •·:~- mü•te•P'<en harcl•pt ve emv~l VP. e•· 
hıtlerın yanmda aşagıc!akı !artlarla ne ur':ım hasıl o .°'~~ıı;ı ta'.tdır~e m~- .,.,ı"~'"';ın .'.'«•m•.••nı ve mı~arı hıs- yavı ~:rJ<,.ti ticı<•e• k":''"'Un t~ıfwP.
mutabm kaldıklarını bey<-n ederler le ı,, sermayeyı dıger şer:kler;" nıs- 00'p- -• rnub.,vvın r<'İVP1,ıen mu .. r!- "" dair ,.ı,ı.;;,..1 d·irPs•-.!!e rnkte toh-
şövle ki: 1 bet dairesinde tediye e:!c~ek hicse- ·'-l< i'·is"r ni!sJ.•'1 l· 0 "eti umumiye- vil ve matJüh•tı bh,;\ ve Clıwnn ve 

Sirketin tesisi . . !ere •ahi,., olma arı laır.ı!t'dır. ~'n ~""idim:- ...;;~;;':'r!GJ'. ifh:"" ~i- tıı~ı.ı,ı;.ı-t1 ~irketi te-li.,e edeı,;ı: •. 
B'..1 mukavelenın altını ımzalıyan: Madde7 - Mukarreratta her §t!- '-•·.rrl? •v 7~•f>nda tıceret vek,.Ietıne Tnsfive memuru rl•n l"'Ü..ı;:-'er 
1 - Hüıevin izzet AkOsman rikin i•tirak hiuesine göre reyi var- ~.,.,.ı~.;ı.,cekt•r. sair ~Ü•,.kan•P mmrafol.:all ile ~ir1fPt 

ve Mehmt Fevzi Seyrek unvanlı dır. Ancak 11 hissedar umum hisse- M'.\dde 14 - Mü.,akeratı tescil ve mevcudımu hp .. ,.ıj urrıumiw••i ile 
Kollektif sirkeli namına hareket eden \er miktarının sülüsünden fazla reye lcavda ınph••ıs olmak üze•" hir mu- ı.~.ı.-ı. ••"•i ..-•ddi veya maneviyeye 
Mehmet Fevzi Seyrek. malik olamaz. itayı reye vekalet için ı..arre•at defteri tutuln•. 8u d~ft,.•e .Jevreclebi\irler. 1 

2 - Kendi namına ~sa~eten hare- meruniyeti tahriri.ye lazı~dır. I,:-ı.r .. ~ar tı,.ih s•ıı;s;,,Je ılerç Vf' 7iri Uınur mu111n,.ll.tı ,;.• ... in t,.•fi-
ket eden Mehmet Nebı oglu. ı Madde 8 - Hısıeler $ırk.et naza- •ü•,..ka tarafımla,.. ımza "'?n~•r. H3zır vesin.!"'" l>al-;iye k>hn m•k.J'lr, hisse-

3 - Kendi namına esalete.n .h~e- 1 ~da ~e.cezzi ~abul etmez. Şır~et ~e~ l,ulu,..mıvan ve f•'k.e! tııhrırf'n rey ve- ler; ,,;.ı,..tin<le ~ÜrPı,.~V" tl'vzi .,11.1,.,•ır. 
\~et eden Abdullah Ömer Mıd•llılı. hıase ıçın sahıp tanır. Ancak ırs gıbı •e.-. ,;; • .,l(a,,.., t~hrırı cevan1,..ınm ve M'ldde .24 _ Sürek~dl\n biri,..in 

4 - Ke-,di namına ~leten hare-

1 

bir suretle bir hisse ~ütaa~~it ala~ 'r.!aclpln nıiidrl .. tler zarfmda cev":: vefııh veya if!i.sı ~e.,a muam,.t;tmı 
ket eden Salamon Mayıt. darları arasında gayrı kabılı taksım •ıerrr,.diklerir<:l"" dolayı karl\fl val<>ı t•ti\ evleınesi ve t~sfiveve girmesi 

5 - Kendi namına esaleten hare- ) kaldığı surette bunlar haklarını mü§- '·•bul etm;, aıldoluna.-. ,;;rek•.v" mü- balinrle •irket mii,,'esih olrna:>. 0:"er 
ket eden Sinto Saltiyel. Arasında iş- tereken İstimal ederler. Mü~terek :liran tar:-fm.-lan gön.1e•i1en mektup- hissed•rlar beyninde i•bu mukavele-
bu mukavelenam~ ve ticı;_ret kanu- ala~adarlar~n mü~essil. vey~ vekil- !arın tarihleri kaydolunur. nl\mede muharrer miirlcf,.ı icin ve ay-
nu ahkamına tevfikan asagıda yazılı 

1 
ıen olmadıgı takdırde şırketın mua- ; •erait dairesinde bihakkın devam 

sartlar d~ir~sinde .bir mah?ut ~es.u- ~elatı vele~ki bunl~dan !alnız biri- Madde ~5 - h bu mu1<avele~a- :ıer. 
liveti (Lımıted) §trket, tesıs edılmı§- 1 sıne !:arşı bıle olsa cumlesı baklanda meıle ve tıcar~t kAnı~n•ın~I\ ı<ksme M~Cl<le 25 _ ~irket umuruna mii-
tir muteberdir sarahat olmad'"'' t•'kdırrle lııkal n,..f f . h ·ı • · L 1<a ı · (Ab · . . "d • . •1 __ ,_ .• \c.... •• te em er rnesa1 ne J' nu m11. VP e 

Madde 1 - Sirktin unvanı - Şirketin temsıli ve umuru ı aresı: sermayevt temsı ecen •ure anın mu- ıJ.kô:m l•:fve l"Ünderic olrrı,..l·~ı 
dııllah Ömer Midillili ve ortakları Madde 9 - Şirketin umur ve mu- zr l<ere edile" husus lehin~ karar ~er- tak-li•.-1~ ~~et kan.ununun serahat 
Tü•k limited şirketi) dir. 1 amelatını şüreka adedi be§İ tecavüz mis olması lazımdır. ft.k~ı t'lkd•rde d" ı;letile amel olunur. 

Madde 2 _ Şirketin merkezi iz- etmediği takdirde şürekanın ittifa- "-'"l·arr,.rat keenl<'mvekiindür. ve M dd 
26 

Al< . h t im 
mirdedir. Türkiye dahilinde ve hari- kile ve tecavüz ettiği takdirde senna- lv':ı.<:lde 16 - Mııkarreratın ıirlret h e tt-. b sme ~ra ı"' 0 1~ 
cinde şubeler acılabilir. Bu takdirde yei şirktin laakal üç ruhunu temsil hrafından müdemiıın ve"a münfe- Y.a~ u~~;.a ade::. ~ k~ ::~ :n~~ 
tic-.ret vekileti~e malümat verile- eden şürekanın muvafakatı ile tayin ricle't musaddak as•I veya hülualan s~ tad?v1

.' tak/ ~ur;~.1 şı ~c~z cektir. edilecek bir veya mütaaddit müdüran ~iirek;; veya iiçüncü "8hıslara verile- ~ytifeakim~ 1\gı · ır ~. e tt.1_ .•etrıkd~rdın 
· k · - .._ d d ·d ed'lir b·ı· B 1 h··ı· l • k t ıt y e ve tecavuz e ıgı a ır e Madde 3 - Şır etın mıu<aa ı: tarafından a ı are ı . ı •r. u ası veva u a"" ar şır e . ..1.. t il ed · · ·ı b ··d·· h. ed 1 d h L u .. d h · Jitt te sermayenın su usanınt ema en Bru;\ıca çuval, kanavıçe tıcaretı e e- Mu uran ıss ar ar an veya a- "8""'n a er nevı muame a mu - .. ._, fak t• .1 . 1 

dah·ı· h · • b'·tün· · t • · 'hah · ı b.lir L. ~· •ureı<anın muva a ı ı e ıcra o una-raber 1 1 ve arıcı u tıcare rıçten ıntı ve tayın o una ı . DP•Clır. . . .. .. • bil' 
isJ,..;Je uğraşmaktan ibarettir. llk üç aene için §Ürekadan Abdul- Madde 17 - Sırketın mudurlen ır. . .. • . . 

Doğum ve: Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarım saat üçten son
ra Atatürk caddesi oEski Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha· 
nesinde kabul eder. 

TELEFON: 2987 • 
rTfiT'/77 /7 ////7/TLL/ LZ777l':7Y/J 

BRONZ 
ELYAFI IMPERMEAB1L1ZE OLDU -
CUNDAN SERTLtClNl MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DlŞ FIRÇASIDTR 
Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

ı; A R ı s F AKOLTESINDEN F 
diplomalı 

DİŞ TABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kema' Çetindağ 
Hastalarım her gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler · Numan za. 
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

IZMlR BELEDlYESlNDEN: 
Gara santralın yapılacak 75.000 

liralık kısmı baş mühendislikten 
3 lira yetmit beş kurut mukabilin
de tedarik edilecek ke~if, proje 
ve {artnamesi veçhile vahidi fiy-.t 
esası üzerinden kapalı zarflı ek • 
siltmcye konmu~tur Muhammen 
bedeli yetmis beş bin 'ira olllp 
ihalesi 6-6-939 sah günii saat 17 • 
dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dahilinde hazırlanmı~ teklif mek
tupları ihale günü azami saat 16-
ya kadar encümende riyasete ve -
'rilir. Muvakkat teminatı beş bin 
liradır. 

7-16-26-2 (920) 

Aziz akyürek bulvarının 9 ey • 
lül meydanından itibaren 1396 sa
yılı sokağa kadar olan kısmında 
paket taşlariyle 3200 metre mu • 
rabbaında yeniden dö~eme yaptı· 
rılması bat mühendislikteki ketif 
ve tartnamesi veçhile kapalı zarf· 
lı eksiltmeye konulmu~tur. Mu -
hammen bedeli 16400 lira olup 
ihalesi 23-5-939 salı günü saat 17-
dedir. 2490 sayılı kanunun tarifa
tı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami sa· 
at 16 ya kadar encümende riyase
te verilir. Muvakkat teminatı 
1230 liradır. 

7-12-16-19 (919) 

öDEMIŞ AT ATORK HEYKE· 
LI VE LiSE KURMA CEMIYE -
TiNDEN: 

29-IV-1939 cumartesi günü ya
mlan heyeti umumiye toplantısın· 
da ekseriyet hasıl olmadığından 
nizamname mucibince toplantı 
13-V-1939 cumartesi günü saat 
14 de talik edilmiştir. 

RUZNAME: 
1 - idare heyetinin raporu. 
2 - Murakabe heyetinin rapo-

ru. 
3 - idare heyetine 

salii hiyet. 
4 - idare heyetinin 

1536 

verilecek 

seçimi. 
(917) · Madde 4 - Şirl<etin sermayesi lah Ömer Midillili birinci müdür ve veyi\ onlardan yalnız birisi I~ • Madd~. 27 -=---~dedı s~reka y~ı

(50,000) elli bin Türk lirasından Sinto Saltiyel ~ci müdür ta~ q;ördükleri hu~us~ .müzakere ve bır Y.' tecavuz ettıgı ~kdır~e anonf~ 
ibaret olun: edilmişlerdır. Bınaen>ıleyh mumaı- ı,~T3ra ranlettirebılırler. sırketl.er haklon~akı !'1'k~a lev 

1 -------------------,•--CWl!!!l-•I•• 
13.000 ·on üc bin liralık hissesi leyhim umur ve muamelatı şirketi Madde 18 - Sirket sermayesinin k!"' b'!' veva. mutaaddıt murakıp ta- ~ 

Hü<,.vin t77et Ak Osman ve Meh- tedvir, şirket namına her nevi evrakı nısfının zivaı halinde m~d~r .veya yın edılecektır. . . . . · ı 
n<'• F ,.v,.i Seyrek kollektif şirketine. resmiye ve gayri resmiye ve senedat müdürler bissed~an heyetim ?ave~e • Madde 2.8 -.- .ıf bu l~~t~ şırketı 

ı 3 Ol)() on üc hin liralık hissesi ve mukavelat ve taahhüdata müçte- mecburdurlar. Hıssedaran sırketın ticaret vekaletının taadıkinı ve usu-
M-~.:.-• ~bi oğlu. mian vazı imza ve ahzu kabz ve sul- devamına veya fesh ve tasfiyesine len. tescil ve ila.'.'ını m~teakip sureti 

13 rınıı on ür bin liralık hissesi hu ibra ve huzuru muhakimde _şir- l<e•ar verebilirler. katiyede tqekkül elml§ addoluna-
A ~·'··"-1ı tt.,.,.1 l\~;cJ;ııiJi. keti bizzat veya bilvasına ol suretle Senei hesabiye ve defatir. caktır. . 

6 nn" r •ı. hi.-. liralık hissesi Sala- müctemian temsil hususlarında sa- M11.dde 19 - Şi~ketin senei mali- Is bu mu~ave~e__namede icra .~ıl~-
ı--- v-.. ;5 • Jahivet ve mezuniyeti tamıneyi ha- VP•i Kanuntani intidasından başhva- cek her nevı tadılatın te!cemmulu tı-

>: ""'l !;e• hin Jiral•L; h'o5esi s;nto izdirler. Yuk~nda ·i&imleri vazılı se- ral: '<linunevvelin so,,uncu l'iinü hi- caret vekaletinin tasdikine vabeate
.r: ····--' h••f·--1•.n •hz ve hahhüt riklerden ber h"""i ikisi birlikte dahi tam bulur. Foket ilk senei malive dir. 
r .,_,.,;.ı:r. ayni su•etle sirketi temsilen ifavı mü•tesnP oJ,.•ak sir\.-."t!n ~~reti kati- Mad?e ~9-::- Sir}tetin deva~ı v_e-

<: ·-.0ı,; • rr>\'".'lailevhim isimleri h•- muameJ,. edebilirler. Şirketin hukuk vede te,...l<kü!ü t~r.hıle bm dokuz ya tasfivesı surekanın yek?,ıg~rıl.e 
7""'".ı. -···ı-·· ,.. ..... Q~,ı:;;;n ~ .. ~ivesi- ve vezııifi sirketin unvanı ile vazı yüz ntıız dokuz 1939 •ere•i KanU'lU- muameliitı şirketten mütevelııt ihti-
• · •--•' .. , ··~ ..,,~.f ı,i••~'-·i-: be;ver,- 1 im7 ,._ eden ..,:üdiranın veya ~eriL;lerin evvel;n;n sonuncu p·i;nü beynindeki \afatın hall.i m~r~ezi tirket ticaret 

: ---·- •-.•· .. e ... ,.~.,.;5Jerdir. t•al·hüı!•tı ile ta,.yyün eden. Taah- m':.n,..; ••mil ol~caktır. m,hl<emesıne aıtt r. 
F'·-N"•~-· ,.d-c!' h-.•: tec~y;;.,, r•- büdii v-1<iin 5ir\.-ot n.,., ve hesabına M~ı:lde ?'l - Şirke•in muameleli Ali\kadar ihtil;fotı vakıanın taraf-

r- •·-· -··.• 'Pt-e •''-~'~Sn•" itt"f-ı,;_ ynmlc1·~---·n t~srih e.Jiliı> edilme'1tesi hes:ı.bivesi idn mevcudat ve muva- !arından tayin e-fil,.cek tirari hakem
i• •.• '· • .. ~ .,;.e !'·ı,: <u .. ,.••-.. •a \..'•- I"ii•-.vidir. :.ene d,.fteri ve yeVtl'iye d,.fteri ve ler marifetivle hallini ve ha1-ı:em ma
' • -·'• •· l-··· •--··ıi.i• ,.,,•e·li"i t•L-- Müd'ran esami ve salahiyetleri kopve defteri n?m:1e üc defter n•tu- rifetile ihtilaf münıelip olmadıkça 
ı·-·, •••,,..•ven'n üc r,.ı,U"" t,.m•İ ~?~,.t.,Jerle ilan edilir. lacak ve mua..,.,elah tü~cariyeye dair mahkemeye müracaat etmemeği ka
,. • • ., ,::r,.• ,·~·- ,,,.,. ' - •-- ıi i! .. •e•-' ' Müdİ?'.'.nın kevfiveti tavinini.-. ve- resen ve eenhen ahz ettie-i mektu!.)- bul Ptmişlerdir. 
r•-r-·" tr,_.-,1: r··~.:ı·- 'fl. ... ,ı,.ı:. e ya bu,.l~rden birinin saliihiveti hit~- lar ve telerafn•mele•1e tediyatı mu- H•.l<emler arasında lesavii ara vu-
,, .. . v -~--· L •-:'e•i .._. ••'•-in'·'-~· m:\ e•diğinde sici.ili t:carete kaydı la- tazam~•,; evral· mı.,,tazaman muha- kuımda ticaret 001111 reisinin iltihak , ,., ' . - . .. ... 
•• _, __ --· ı-· .... - 1 ... - ·-' •. ,.. ...... uo J..p .. ""'-~·-

Bebefı gibi sevimli 

Çoc:ufı yeti~tirmefı 

istiyen her anne, 

Senede s· rkaç 
defa çocuğuna 

iSMET 
SOLUCAN BİSKVVİTİ 

vermelidir 

HER ECZANEDE 
Kutusu (20) Jıurıqtur 



711a~PAZAR l9J9 

T. Bovven Rees 
•• .... 

ve şure ası 

Messageries 
Maritirnes 

YENJASUl 

Urndal j Oli,·ier ve 
A=-~~~TD. Şürekası 

Dcutsche Le· . 
van e Linie 

6AHIFB• 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

CVNARD f.İ1fE 
Llverpool ve 
Glaqov hattı 

BEU.ENtc L1NEs L'm. BfRiNCİ KORDON REES G. M. B. H. HAMBVRG 
K v M p A N y A s ı TURKİA vapuru ayın nihayetinde BİNA.Si TEL. 2443 

beklenilmekte olup Rotterdaın Haınburg MİLOS ·•apuru 10 mayısta bekleni-

ADRİA'J'İCA s. A. Di 
NAVİGA'J'iONE 

THEOPHİLE GAVTİER vapuru 6 ma- ve Anveıııa limanları için yük alacak- LONDRA BATl'I : yor. 13 Mayısa kadar Anvers, Rotter-
• • • • • • • • • • • br dam, Hl-emen ve Hamburı ~ 7ilk ala- ZARA moülril 10/5/931 tarihiAde ıe-
BO'l'IDIİA vapuru _... ~cıa.ada yıs 1ıor.ilıinde eelerek ~ glhı İııtmbul, VNİ'J'ED STA'J'ES AHD HERON T&puru 15 nisanda g~l!p caktır. . l~k ayni gün Pire Brindisi Trieste" 

gelip IJverpooldan mal çıkaracak ve ay- Pire, Napoli ve Marsilyaya hareket ede- LEY A.H'J' UNE L'J'D Londra için yük alacaktır. CHİOS vapuru 23 mayısta beklenı- Venedlğe hareket eder. 

nl u;:~verpool 'Ve Glaıreov için celctir. PR~NCE DE LİEGE vapuru ~ ni- ı:=ı::~l An:n ~li;ısa;: ~ ~':::" v1:'1:..mt"U::rsi.!'!:: LBRO mottinl 11/5 tarihinde gelir, 
yi1k · . Her tllrlü "zahat ve malfun t · in B" _ lıayetinde beklenilmekte olup Nevyork- karacaktır içlıi. yük alacaktır. ayni gün Patmos Leros Rodosa hareket 

Gerek vapurların muvasa!At tarihlen, 1 a ıç 1 tan mal çıkaracaktır çı · ARMEl\IENT DEPPE eder 
,....ıert ve ııavlwılan hakkmda aceııta rinci kordonda 156 numarada LAU- G !t lıırm · asa!At tarlblerl, T A R L t Y I!: · ARİ tarllılDıle 
bir teabhllt albna giremez. Daha fazla IUi:NT REBOUL ve ŞERCKi vapur acen- ekreı vap';:im\erimuv l··-•-- hak LİVERPOOL ffA.'J''J'I GLÜCKSBURG vapuru 7 mayısta FOSC motörü lT/5 ...._.~ .... 

. .. . gere vapur ve nav ........,., - d.ı IJvw- bekleniyor. Hamburg, Bremen ve AA- lir, ayni lilD Pire Brh>dlll u- ve 
tafsillt almlk ~ T. Bovm ~ .,. Şr. tmna mııracaat edılııwıl riea cıluaur. kında acente bir teahhüt altına giremez. LESBİAN vapuru 2~ nisan versterı mal çıkaracaktır. Venediğ hareket edar. 
nın 2353 telefon oumuuıııa m!lracaııt Dalıa fada tabillt almak lçlıi. Birinci pool ve Svanseadaıı gelip yUk çıkaracak- GLÜCKSBURG vapuru 8 tnalTISta Rİ Nİ .. lir ynt 
edilmesi rica olunur. TELEFON 2 3 1 5 tır B B O motorll 18/5 te ge , a 

: Kordonda 152 numarada ıUMDALı .. urgas, Varna, ve Köstence için hare- gQn Patm Lero Rod hareket 

r -- •• umu.mı tleniz Acentalığı Ltd. mUracaat ket edecektir. os s ve osa 

T C Z. t B k edilmesi rica olunur Deuuche Levante·Linle D I eder. 
1 ıraa an ası Telefon: 4072 MUdllriyet KRF:I'A vapuru 15 nisanda He.mburg EN NOR.t.KE M DDEL- _c!TrA Dl B~ ".1'puru 18/5 ~ 

• • Telefon: 3171 Acenta ve Anversten gelip yük çıkaracak. HAVSLİNJE, osı.o hinde gelerek ayın gün İstanbul, Pıre 
BALKİS vapuru 15 mayısa doğru bek- Napoliye hareket eder. Kuruluş tarihi : J888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. ------------------------ leniyor. Diln.kerlı: va NorYeç için yük 
alacaktır. ROY ALE NEERLAN 

Şube ve ajan adedi: 262 
Zlnt Ye ticari her nevi Baıılı:a muameleleri 

PARA BbUKTiRENLERE 28.800 
bmAMtYE VERECEK 

Ziraat benhsında lı:umbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en u (50) 
liraSl bulunanlera senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pl~ göre ik
ramiye dağıblacaktır : 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 1 

' • 250 • 1.000 • 
40 • 100 4.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
1&0 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : H-plarındaki paralar blT sene içinde 50 liradan aşağı dilşml

yenlere ikramiye çıktıb takdirde yU-zd<ı 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 E1ICll, 1 Birinci klnun, 1Martve1 Haman tarlh

lerhtde çelı:llecelı:t!r, 

........ ,..=-ı ........... ml! .... !GI ........... ~---~~ 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık sikD.yetlerlni2I URİNAL ile 
geçirin.i%. 

• 

1 
Vüculla toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, !ez.. 
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 

• sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK BllJil.k Salepçlotlu hanı karşısuıda.. 

TOPANE Terazileri 
TUrklyenJn en Birinci TERAZf 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Tnklltlorinden sakınınız. 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKOLEN, FEMİNEN, ilı:l e1m lı:olı:n 
Bahar çiçeği - Altın rfiya, Linıon çiçeği 
Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilal Eczanesi: 

}NGJLIZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Devlet Demiryolları 8 nci işlet
me komisyonundan: 
Halkapmar ve Alııancıık depolıınna bir aenede gelecek tahminen 

35,000 ton kömürün tahmil ve tabliyesi kapab zarf usulile eksiltmeye 
konulm~tur. fhalesi 15. 5. 939 pazartesi rinü saat 16 da Ahancakta 
İAletme binasında yaı>ılaca!dır. Muhammen bedel beher tonun tahliy..
ai 11.S ve tahmili 17.S lruru,tur. Muvakkat teminatı 761,25 liradır. 
Şartnameler isletme kaleminde görülebilir. 

isteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve bu isi yapabilecekleri
ne dair belediye veya Nafıa veyahut alakadar dairelerden verilmis v&
sika ile iyi huy kağıdı kanuni tarifat veçbile beyanname ve teklif 
mektuplarını tayin olunan giiııde ııaat 15 e kadar komisyona vermeleri 
nya iadeli teııhhütlü mektupla göndermeleri ve )>Oltada vaki olacak 
tahirlerin nazan itibara alınmıyacaiı ilin olunur. 

29, 7 1448 (869) 

Bornova Ziraat mektebi 
dürlüğünden: 

•• mu-

Cinsi Ahnacak mikdar Muhammen bedel lireti teminat 

7,5 Santim 
kutrunda demir 
Su borusu 600 - 700 metre 

6 beygir kuvvetin
ed mzaotla müt&-

Beher metre 
210 kuru, 110 lira 25 

lmnı.tur. 

harrik dizel motörü 1 adet 600 lira 45 lira 
Mektebimiz ic;in lüZ\(-'1111 olan yukanda cinsleri yazılı motör ve su 

borusu 7. 5. 39 tarihinden itibaren 15 RÜn müdetle ac;ık eksiltmeye 
konulmu,tur. Eksiltme 22. 5. 39 tarihinde pazartesi günü saat 15 de 
Burnava Ziraat mektebi binasında satın alma komisyonunda yapıla
cağından taliplerin evreli teminabnl mal sandığına teslimi ile makbu
zunu komi.yona vermeleri ve bu t.e ait '8rlnameyi görmek istiyenler 
her gün mektep müdürlüğüne müracaatları. 

7, 11, 16, 21 1531 (916) 

Bay1ndır Ticaret ve Şanayi oda
sından: 
Bayındınn Mahmut Şevket P&fll caddeıinde 16 numaralı mahalli 

ikametgahı ticari ittihaz ederek Türkiye is bankaıı anonim şirketi un• 
vanı ve ödemis tubesinin aaWıiyet ve meauliy&ti altmda bankacılık 
muamelih ile iftigal etmek üzere tesis edilen büronun Türkiye q ban
kaıı anonim ,irketi Bayındır bürosu unvanı ile ıicilli ticaretin 139 
ncu sahifuına kayd ve teacil edildiği ilin olunur. 1533 (915) 

Kızılay Cemiyeti Izmir merke
zinden: 
Çeıme plij gazinosu mevsimlik kiraya verileceğinden taliplerin kira 

prtlanru öğrenmek üzere Kızılay cemiyetine müracaatlan ilin 
olunur. 6, 7, 9, 10, 11, 12 1524 (911) 

AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle- DAİSE KVMPA.NY ASI 

niyor. Nevyork için yük alacalı:tır. ES 
915 

~-'L•-d le-
D. T. R. T. ULYSS vapuru _..........,ege 
BUDAPEST vapuru 4 mayısta belde- rek Burgoste Varna ve Kllsten.ceye ha

niyor. Tuna limanları için yük alacaktır. reket eder. 
TİSZA vapuru 17 mayısta bekleni- HERCULES vapuru 18/5 tarihinde 

yor. Beyrut, Portsait v& İslı:enderiye Amsterdaın, Hamburg limanlarıııa yUk 
için yük alacaktır. alaııılı: hareket edecektir. 

SZEGED vapuru 25 mayısta belı:Ieni-

yor. Tuna l•m•nl•n için yük alacaktır. .SERVİCE MARtriME 
SERViCE MARf!'JME Roamain Kıımpanyan 

KOVMA.iN 
DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle- PELEŞ vapuru 8/5 tarihinde beklen 

niyor. Köstence, Kalas va Tuna liman- mekte olup Malta, Marsilya ve Cenova
lan için yUk alacaktır. ya yük ve yolcu alarak hareket ede
JOHNSTON VABREN LİNES L'11>. celı:tir .. 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle-

niyor. Burgas, Varna. Köstence, Sulina ITAı.tA S. A. Dİ NAVİGAZİONE 
Kalas ve İbraU l!rnanlan için yük ala- OCCANİA motörll 20/S tarihinde Trl-
caktır. esteden Riosanto, Montevide ve B. Ay-

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- res için hareket eder. 
lunlardakl değişikliklerden acenta me- İIAndaki hareket tarihleriyle navlun-
suliyet kabul etmez. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta 

Daha fazla tafsilat için ATA TÜRK mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der silllt için ikinci Kordonda FRATELLİ 
Zee ve ŞsL Vapur acentalığına müraca-ı SPERCO vapur acentasına müracaat 
at edilmesi rica olunur. edilmesi rica olunur. 

TELEFON: 2001/?008 TELEFON : 2004 - 2005 

Bagcıların Nazarı ~ikkatine 
lzmir incir ve Ozüm Tarım Sabt Kooperatifleri Birliiindeıu 

lngi]iz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden tnglllz gözta,ıaruu, te$ld1Atı· 

nuz dışında kalan bağcıların da istifadesine ar
zetmek üzere, tzmlrde ve bilOmum üzüm koo
peratif merkezlerinde satma(lab aşladlk .. 

İzmir aabt merlcezi: 
Kançibanoğlu hanı.. 
859 No. la Eski Gümrük Sokap No. S 

( B. ı:::.· • • _,,__,,,_ •-- mel-'-' ·-· ., _ .. -'--·ır-mıızuı ııUIUO"ua IUlql6 .... -etme !'lanınm - 7--™'" 
dadır.) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
müracaat 

T. iŞ BANKASI' ntn 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Subat. 1 Mayu, 26 Ağustos, 1 EylUI, 1 tkincitetrin 

, t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

İkramiyeleri: -11!!21!111EZ!a--._. 
l Adet 2000 Urabk ·- 2.000 Lira 
S ,, 1000 liralık -· s.ooo Lira 
s n 500 liralık ••• 4-000 Ura 

16 n 250 liralık ·- 4-000 Ura 
60 n 100 lirabk -· 6.000 Lira 
95 n 50 lirabk ••• 4-7SO Lira 

2so u 25 liralık ·- 6.2SO Lira 

··- ........ 
435 32.000 

~... www ., 
T. İt Bankaıına para yahrmakla, yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olursunuz. - ....... . .. · 

lzmir vilayeti Defterdarlığı tah
silat müdürlüğünden: 

• 

Afyon tüccan J. 8. H. Günün eski yıllar kazanç ve veraset vergisi 
borcundan dolavı tahsilat ~omisyonu kararile haciz edilen Akdeniz 
mahallesinin yalı caddesinde kain 4 No. lu depo ve fevkani yazılıa-
nedeki 4/1 hissesi satılacaktır. Mezkiır binanın tamamına yeniden 
takdir olunan 12 bin lira kıymeti üzerinden 21 gün müddetle müzaye
d&ye çıkanlmı§hr. Taliplerin 15. 5. 939 günü aaat lS de viliyet idare 
heyetine müracaatları. D. 240 

23-30-7-13 1359 (816) 
ıuı 1 ll."t.lilKarlUC: 



b 

z 

SAHIFEJO ram Asıa 7 Mayıs PAZAR 

Ribbentrop • Ciano mülakatı 
iki hariciye nazırı dün akşam Milanoda mülaki oldular ve Alman - Leh 

meselesini, B. Bek nutkunu ve Leh notasını görüştüler 

Milino seyahatının hedefi Bekin nutku etrafında 
Almanyanın Polonyaya alacağı vazi- Leh hariciye nazırının sözlerinden 
yette ltalyanın fikrini öğrenmektir 

l'J>4nl/a BUlannda bulunan Alman Fon Spi zırlıt..sı 

MilAno S (ö.R) - Alman hariciye na- ki bazı sözler merak uyandnınıştır.Bıın-l münasebetiyle yarı resml cEnformasycr 
zırı Fon Ribbentropla Jtalya hariciye !ar Almanyanın tasrih edilmemiş bazı ne Diplomatika• gazetesi §U yan resmi 
nazın kont Ciano arasında görllşmeler teklifleri hakkındadır. Diğer bir telmih- notayı neşretmi§ti: cAlman nazırırun 

bugün öğleden 10nra saat 17 de başla - te, Albay Bek müzakere mevzuu olan muvasal~tını karşılıyan nümayişler, son 
mıştır. cHavas• ajansının istihbarına gö- meseleden daha ileri giden bazı teklif- günlerde Milfuıoda Almanya aleyhinde 
re Jtalyan mahfillerinde hilkUın ıilren !erden bahsetmi§ ve lüzum göriildiiğil bazı tezahilrat olduğuna dair yabancı 
intiba şudur: Alman - Leh münasebetle- takdirde bu meseleye avdet edeceğini memleketlerde çıkarılan şayiaları tekzip 
rl bu saatte Avrupa vaziyetine hAltim bildirmiştir. Varşova siyasi mahfillerinin etmektedir. 
bulunmaktadır. B. Bek tarafından söy- dikkati bu noktaya çevrilmiş bulunmak- cEnformasyone• bundan sonra Alman 
lenen nutuk, Almanyaya gönderilen Leh ta ve bu telmih hararetli tefsirlere yol ve ltalyan hariciye nazırlarının görüş
muhtırası vaziyeti daha vahim bir şekle açmaktadır. Umumi intibaa göre, mev- melerinden meraklı bir şey çıkmasının 
sokmamakla beraber Lehistanın açık ve zuubahs teklifler Rusya aleyhinde yapıl- beklenemiyeceğini, bununla beraber Mi-
aarib vaziyetini teyid •tmİ§tir. mıştır. ranodaki ltalyan - Alman görilşmelerin-

Jtalyada zannedildiğine göre B. HiUer cTranskontinantal> ajansı Almanya - den mihverin daha ziyade kuvvet!eııı:ıµş 
Lehistana karşı çizdiği hedefleri elde et- nın bu telakkilerinden bahsederek Ber- olarak çıkacağını ilave etmektedir. 
meınege milteınayil değildir. Ancak, bir linin Rusya aleyhinde milşterek bir ha
karar ittihazından evvel, Alman hllkü- reketi V arşovaya teklif ettiğini ve bazı 
met! bu hususta Romanın görilşlerini de arazi tavizleri ihtimalini ihsas eylediğini 
tam olarak öğrenmek arzusundadır. Ital- bildiriyor. 
)'an miişahltlerin fikrince, Fon Ribbent- Bu haberelerin ne derece doğru oldu
ropun MilAno seyahatinin başlıca sebebi ğu malfun olmamakla beraber, Polonya
de budur. Zira fimdiye kadar Leh - Al- Sovyet Rusya ademi taarruz muahede
man ihti!Mı karşısında Jtalya sarih bir sine sadık kalmak azminde olan Varşova 
vaziyet almamıştır. hliklimetinin bu teklifleri reddettiği mu-

Gerçi yarı resm1 gazeteleri delA!etlyle hakkaktır. Her halde cTranskontlnan
ltalya Almanyanın Lehistana karşı ta- tab ajansının bu ~aatta bulunmasına 
leplerini doğru ve mutedil telAkki ettiği- milsaade edilmesi manldardır. Böylece, 
ni bildinnlş ve B. Hitlerin Rayştag mec- Almanyanın sarih şekilde taarruz! bir 
lisindekl nutkunda ifşa ettiği teklifler maksad takip ettiği dünya umuml efkA
esası dairesinde mUzakereye girişmesini nna ifşa edilmiş oluyor. Almanyanın bu 
Lehistana tavsiye eylemiştir. Bununla siyasetine Alet olmadığı Lehistan kat'! 
beraber, her 1kl taraf ta vaziyeUerini surette reddetmiş ve Sovyet Rusya ile 
1ertlikle muhafaza ederlerse, Italyanın müsell~ ihtilaf haline düşmeği kabul 
nasıl bir vaziyet alacağı şimdiye kadar eylememiştir. 

Roma hilkilmetl tarafından ihsas olun - Lehistan umumi efk~ındaki birliğin 
meınıştır. yeni bir delili de, Reisicümhura fevkal-

B. Virjinyo Gayda cCiornale d'Italia> Ade sal~yet verilmesi hakkındaki ka
gazetesindeki makalesinde diyor ki: Al- nun adliye komisyonunda müzakeresi 
manya - Lehistan milnasebetlerinin tet- esnasında Ukranyalı ve yahudi mebus
kiki bu seyahatin biricik gayesi değil- !arın da teklif lehinde rey vermeleridir. 
dir. iki mihver devletinin mümessilleri Bunlar şimdiki nazik beynelmilel vazi
Italya ve Almanyayı alAkadar eden bil- yet karşısında, mensup oldukları ırk 

tün meseleleri tetkik edeceklerdir. Al- grupları namına, Leh devletine sadakat.
man- Leh münasebeUeri hakkında ka- !erinin ilM ve tekidini elzem telfık!d ey
naat şudur: Albay Bekin nutku milzake- lediklerini bildirmişlerdir. 
:reye kapıları açık tutmaktadır. Leh ha- Roma 6 (Ö.R) - Alman hariciye na
ıiciye nazırı oon sözUnil söylememiş ve zın Fon Ribbentropun MilMo ziyareti 

Paris 6 (Ö.R) - Ekser hükümet mer
kezlerinde vasi bir diplomasi faaliyeti 
göze çarpmaktadır. Sovyet hariciye ko
miser muavini B. Potemkinin Ankara-
dan sonra Sofyayı ziyareti, Alman ve 
Italyan hariciye nazırlarının MilMo mil
!§katı bilhassa nazarı dik.kati celbediyor. 
Diğer taraftan B. Bekin mutedil ve 
az.imkAr nutku etrafındaki tefsirler de-
vam ediyor. 

cParis - Suvar> gazetesinin Berlin 
muhabiri, orada nutkun bilhassa bir 
noktaSJ üzerinde durulduğunu kaydedi
yor: Bu da, Almanya ile şarki Priisya
yı birleştirmek üzere Berlin hiikümeti
nin Leh koridorundan geçecek bir onos
trad inşası hakkındaki teklifin kat'i ola
rak reddedilmiş olmasıdır. 

Roma ise, Almanya ve Lehistan ara
sında milsavat dairesinde milzakere ih
timalinin daima mevcut kalmasından 

memnun görilnmektedir. Jtalyanın, dos
tu Lehistan ve müttefiki Almanya ara
sında bir harbı arzu etmemesi için mu
ayyen bazı sebepler vardır. Hal ve key
fiyet ne olursa olsun, bu hafta sonunda 
siyasi havanın gerginliği gevşemiştir. 

Bu da, bilhassa, kuvveUeri mal.Om olan 
demokratik devletler arasında sulhçu 
iş birliği bağlarının kuvvetlenmiş olma
sından ileri gelmektedir. 

bir •• azmu karar intibaı çıkmaktadır 
Paris 6 (Ö.R) - Albay Bekin nutku 

Lehistanda çok eyi bir tesir yaparak 
umumi efkarın ittifakını tahakkuk ettir
m~tir. Fransada matbuat ve siyasi mah

j feller umumlyetle §Unu müşahede edi
yorlar: Leh hariciye nazırının Almanya
ya verdiği cevaptan bir azim ve karar 
intibaı çıkrna1 "dır. Bununla beraber, 
çok sakin bir lisanla söylenmiş olan bu 
nutkun tahrik mahiyetinde gösterilme
si çok güçtilr. Jngilterede de nutkun iti
dal ve azimkArlığı eyi tesir yapmıştll'. 
B. Bek radyo ile milletten millete hitap 
usulilnü kabul etmekle beraber, dikta
törllik memleketlerinde bu kabil ~at 
tezahilrlerinin hususiyeti olan hufreler
den ve tahkirlerden ictinap etmesin! bil
miştir. Bu suretle Leh hariciye nazırı 

Lehistanın haklarını göz önilnde tutacak 
bütün milzakerelere kapıyı açık tutmuş-
tur. Kolonel Bek Londra elçisi ve Halifakal.a. 

Nutkun Alman gazetelerinde uyan- ı arasındaki müzakerelerin merkezini iş-\ Figaro gazetesi şöyle yazıy<ıa: 
dırdığı akislerin, Lehistanda Almanla- gal edeceği merkezindedir. Nutuktan Bekin beyanatını tamamly!e kayıtan 
ra karşı yapıldığı iddia edilen ta...-yik ve sonra ltalyan gazetelerinde intişar eden ve şartsız olarak tasvıp edenz. Bundan 
tadillere ait neşriyatın daha ziyade şld- tefsirlerde, mihver ortakları arasında, . daha açık ve bundan daha ınalrul bir :ıı. 
detlenmesi mahiyetini alma ı tees ilfe Lehistan hakkında görilş birliğinin he- san kullanmak lmkwızdır. Bu pUrllz.. 

dır B . t, b .~. '---l~ nilz tam ve kfunil olmadığını göstermek- süz lisan Daladiyenin dün bugün Avrn-
şayan · u .~~~ya .u gı ı ""T ar tedir. pada mevzuu bahsolan yegAne mesele 
altında alıP' yurumektedir. cLehlstanda- 1 hf 11 • U k tah kkiim' .. ksa .... a... ld . ita yan ma i erinin umumıye e a- a mu yo te,,~ mesa ~ 
ki Almti . aknltara kharşükü'.. taa~~er - kinLehi' .si- bul ettiklerine göre, Italya bu meselede mi ibaret olduğuna dair söylediği sözlere 
yase ın ı asız m suruyor - s- te · le d 

aracı vazifesini görecek ve Danzig mese- masıy uygun ur. tanda Almanlara karşı zulüm kasırgası-
v~iyan, Leh taaddileri• nutkun ken- lesi üzerinde bir ihtilaf çıkmasına milni 
disl hakkındaki miltal§alarda şu nevi olmak için her tedbiri harekete geçire-

cektir. Kont Ciano, Lehistanın mihver 
manşetlerle bildirihnektedir: 

cAlbay cevaptan kaçmıyor - Bek an
lamak ist~miyor ve kuvvetli adam rolü
oil oynıyor!• 

Buna mukabil Jtalyan gazetelerinin 
dili farklıdır ve Jtalyan matbuatındaki 
tefsirlerden çıkan hissi şu suretle hü!Asa 
edilebilir: «Albay Bek tarafından söyle
nen nutuk Alman - Leh milnasebetleri-

devletlerine karşı eyi temayiillerini ka-
zanmanın mihver için ne kadar faydalı 
olabileceği hakkında, mubatabını hiç 
şüphesiz ikııaa çalışacak ve Po!onyanın 
ittihaz edeceği hareket hattının, Roman
ya ve Yugoslavya üzerinde de tesirsiz 
kalmıyacağını gösterecektir. Tabildir ki, 
iki hariciye nazırının bugünkü mül§ka
tı, beynelmilel vaziyetin bütiinlilğil üze

nin sulh yo!Jyle tesviyesine kapıyı ka- rinde de umumi istişarelere bir vesile 
pamıyor.> 

cPopolo di Roma• nın şu mütaMaları, 
Italyadaki umumt intibaı teksif edecek 
mahiyettedir: 

«Albay Bekin mildafaa ettiği tezin özü 
şudur: Alman teklifleri karşılıksız ya
pılmıştır. Bundan istihraç edilen netice 
şudur iri: Eğer Almanya mukabil tavi
zatı ihtiva edecek yeni teklifler yapacak 
olursa, Leh hükilmeti Alman taleplerini 

tatmin imUnını tekrar tetkik edecek. 
tir. Hal ve vaziyei bu merkezde lse - iti, 
V arşovada yapılan beyanat bunu farz
ettirecek mahiyettedir- sulh yolunda bir 
tesviyeye vasıl olmak için müzakere yo
lu açık kalmaktadu. 

Alman hariciye nazırı Fon Ribbent -
rop bu sabah Milanoya vasıl olmuştur. 
Siyasi dairelerin tahminleri, Lehistana 
karşı ileri sürülmilş olan Alman milddel
yatının Fon Ribbentrop ve kont Ciano 

teşkil eyliyecektir. 
Berlin 6 (A.A) - Siyasi mahfillerde 

Bek tarafından Danzig hakkında ileri 
sliriilen tezin kabule §l!Yan olmadığı, 
çilnkil bu tezde milletlerin mukadderat
larına haklın olmak haklarının nazarı 
itibara alınmadığı beyan edilmektedir. 

Bizzat Bekin itiraf ettiği veçhile mü
hlm bir ekseriyeti Alman olan Danzig 
şehri bu hakkından vazgeçemez. Danzig 
şehrinin bir Leh nehrinin mansabaında 
bulunması dolayısiyle PolonyaWarın bu 
şehir üzerinde hakları bulunduğunu id
dia eden Leh tezi de kabule şayan görül
mektedir. Çünkü bu tez her yerde tat
bik edilecek olursa biltiln Avrupayı alt 
ilst ede bilir. 

Paris 6 (A.A) - Gazeteler Polonya 
hariciye nazırı Bekin dün söylediği nut
ku milttefikan takdir ediyorlar. 

Pietri Le Jur gazetesinde diyor ki: 

Pöti Parizyene göre Bekin nutku ge
rek manevi, gerek siyasi bakımdan hak
kın ne tarafta bulunduğunu açıkça göıt-
termiştir. Bu gazete diyor ki : 

Hitlerin ai,'Zından sulh sözü ~ 

yor. Bunun ne demek olduğunu d\inya. 
da bilmiyen kalmamıştır. 

Diğer taraftan ayni gazete Nasyonal 
Sosyalistliğin tehlikeli yutulmaa siyase
tine ve İtalyada bu memleketi utandıra
cak derecede fazla mikdarda Alman 
ajanlarının bulunmasına telmih ederek 
Alman ajanlarmın §imdi bizzat rejim 
ınakanizmasına da girmiş olduklannı ve 
İtalyayı hakiki menfaatlerinin icap ettız.. 
diği sulh yolundan inhiraf ettirmeğe ~ 
lıştıklarını yazıyor. 

Epok gazetesi Polonya hariciye naza.. 
rının nutkunda çok milhim gördüğil ı.. 

zı telınilılere temas ederek Almanyamn 
Rusyaya karşı bir ta= husmunda 
Polonya ile birlikte buna alt şartlan 
görilşmek istediğinin anlaşıldığını. yım-
yor. 

Övr gazetesi de bu Alman teklifleri... 
nin mart ortasında yapıldığını ve Sov
yetler birliğine karşı evvela askeri ba-
rekatı ve sonra da bunların nilfuz mın
takalarına aynlmasını istihdaf ediyordu. 
Bu paylaşmada Almanya Ukranya ve 
Kafkasyayı Polonyada ve beyaz Rus:va 
ve Baltık sahillerini alacaklardu, 

Populaire gazetesi de şöyle yazıyOl' : 

yeni müzakereleri imkAnsız kılacak şe- ---------------------...:....--·------------------------
Hakkın ve mantıkın kendi tarafından 

olduğunu bilen Bek Avrupanın yavaş 
yavaş unutmağa başlamış olduğu mute
dil ve terbiyeli bir lisan kullanmakla ik

Bekin cevabı esaslı ve §ereill bir 11-
sanla yazılmıştır. İki memleket arasın
daki müzakerelere dair verdiği izalıtt 

Alman diplomasisi için oldukça ağır bir 
darbe teşkil eder. 

kilde değişmez bir vaziyet almamıştır. Fransız nazırlar meclı·sı· Bu meselede Jtalyaya bir aracı rolil ve-
rilmek istendi. Hakikaten Italyanın da 
bu rolü meınnuniyeUe kabul edeceği 
aanılmaktadır.• 

Berlin 6 (ö.R) - Alman gazPteleri, 
Fülırerin nutkundaki teklifler dairesin
de Almanya ile müzakereye girişmek 
için Varşovaya bırakılmış olan fırsatlar 
kaçırılmaması lüzumunu Lehistana ha
tırlatmaktadır. Gazeteler Danzig ahalisi
nin plebisit yoliyle reyinin alınmasından 
bahsediyorlar. 

B. Bek tarafından nutkunda yapılan 
kzı imalar Bulind2 hoşnutsuzlukla 

karşı.!anmıştır. Eu imalar, Lehistanın 
Ukranyaya istiklal vermeğe matuf ge
niş bir ar~zi tadilôtı ha,.ketine i.ştir:.k" 
ve bunun muk:ı~ilin:l bazı tnvizot al
mağa dwc! eJlrdiği hakkındadır. <Ber-

• !iner Z:ytung Amm.itng> diyor l:ı: B. 
B ek f yJalı l:i: 91yıosi vaziyet alacak yer
d<> gal.ri k'n •Öz 11Ö3-J"1tliştir. Bu galeri
de felaket hazıruy>01 siyasiler yanında 

B. Bone, Polonya, 
O"Öriismeleri 

Rusya, Romanya 
hakkında iıahat 

ve Tiirkiye 
verdi 

tir. Diğer taraftan hariciye nazırı papalık 

makamının da, muhtelif hükümet mer-

kezlerin..Je, s11l~ur:. mul~., "~"".ası lehindeki 
gayretlerini kaydeylemiştir. 1 

Başvekil, harbiye ve milli müdafaa na-
zırı Da1adiye ecnebi matbuatın kontro-
lü, pasif müdafaa tedrisatının mcburiyeti, 

askeri müsadereler kanununun tadili, de
niz nakliyatında harp sigoritası, memJe .. 
ket müdafaası için elzem madeni mad-

delerin istihsali, benzin depolarının hi
mayesine ait tedbirlerin Cezayire de teı· 
mili hakkındaki kanun eınirnamelerini 

risi cümhura imza ettirmiııtir. F ransada 

Almanyarun mulınl'l"'<lcıları mevki al - mevcut olan, fakat teknik veya malt se-
mışlardı. Dün Lelıiôtanın nereye gitti~i , beplerle timdi itletme halinde bulunmı• 
henüz malum deiildi. Bugün çok eyi yan bazı kuyular ve madenlerin harp ha 
anlaşılıru§tır.> ,. . ,z başv i"li Daladı ye ve hariciye nazın Bonne !inde derhal ioltilmesi için ıimdidn tedbiı-

cVolkişer Blab ta JU mü!Ahazayı yü- Paris 6 (ö.R) - Nazırlar meclisinin Sovyet Rusya, Romanya ve Türkiye ile !er alınacaktır. Bu maksadla l 5 - 20 mil-
rlitüyor: B. Bek bir şey söylememek bu oabahki içtimaı hemen hemen mün- cereyan den müzakereler hakkında ka· yon franlık tahsisat aynlmıohr. Böylece, 
için beyanatta bulunmuştur. Fakat söz hasıran harici meselelere tahsis edil~tir. bine arkadaşlarına izahat venniştir .. B. lüzumu halinde, az bir müddet içinde bu 
M15 ondadır.• . • j Hariciye nazırı Bonne vaziyeti w:"uml Bo~ne ayni zamanda.' M_oskova~a. gö.r>- mad.enler istihsal vaziyetine geçebilecek-

&riOVa 6 (ö.R - "~' ulkunda- nl~· İ7,. o+...ı •• v "'c'iml~ T ... h,.+an ll_q;.ı\'l!l . Plllkı>.fııl J'lk.liJlru •. .V. .hıldırm1"- ı~ • ..ı.. L k · ı ,.._ "1 ,,_.,.,, • t-"' ..,... ,,,,.-.,;; r ~--ya~CJu..-1: W• il r.Jl ı'•Jll' QI"< lllT ı·.ır!'o. · 1 L<"l" T" - • od • • • "lt"fla i 

ı,- -·~-~ 1--' -" -i ı,; ••• •. -j n~ '-~ m-.. ,.. ·;;.inde sic\lli t'carete kaydı la- tazammın evrakm,,,,ta:zaman m~ha- kuuı~da tıcaret ası reısınm 1 ' • 
• :ıı ı, ...... - • ..._. 
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tifa etmi§tir. 

Madrid zafer geçidi 
Almanya ve Jtalvadan kim Q'idecek? 

Mareşal Göring 

Burgos, 6 (Ö.R) - Madridde yapıla- tin inkişafına ~bi bulunacağı zaıınedll
cak olan zafer geçidi dolayısiyle İtalya mektedir. 
namına Kont Cianonun ve Almanya na- Madridde zafer geçidi merasimine ta
mına da mareşal Göring veya olamadığı kaddiim ederek biiyilk bir havacılık 
takdirde B. Göbelsin İspanyaya gele- bayramı yapılacak ve Madridin Parajas 
cekleri haberi resmen teeyyilt edilme- hava karargahı civarında toplanacak 
ıniştir. Bu husustaki kararın son daki- bütün İspanyol tayyare filoları buna 
, , ,, 1111• , , ., ' • • • , , , , ,. • _ _..,, 


