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HAKKI OCAKOC;LU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç için 
SeMliJc............ 1400 2900 
Altı qltk ......••.•..••• 750 1650 

1 
Günü geçınİJ nüshalar (25) kuruttur. 

T E L E F O N : 2697 
~ ............................... .. 

lngiliz kabine&inde 
Londra 8 ( ö.R) - Kabine bu sabah hu

susi bir İçtima yaparak Filistin meselesini 
ve yeni Alman • ltalyan askeri ittif akmm 
şümul derecesini tetkik eylemiştir. 

·-------' ilin münderecatından gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 
Cümhuriyctin ve Ciimhuriyet eserinin bek~isi, sabahları çıkar siyasi gazetedir Yeni Aaır Matbaasında Buılm'fW. 

eri ini--- anın so manevrası ••. 
ibbentrop 
Fransa ve 

ve Cianonun hazırladıkları askeri ve siyasi ittifak 
lngiltereye göre vazİJette değişikrk yapmıyacak •. 

n. Şefe tazimatı 
Belediye reisi Dr. Uz Reisicumhur 

tarafından kabul edildi .. 

Muhabirimizin tayyare postasiylc göıı dermiş olcluğıı bu resim lılilli Şefi Şeref 
tribüniinde Fahri yaveri Maverayı Erden Emirinhı oğlıı Emir Naif ve Dahili

ye vekili B. Faik öztrak ile birlikte ko§Ulan takip 
buyururken göstennektcdir 

-tr-
Türk gazetecileri 
Londraya davet 
edilmişlerdir 

- 1:!
İngilteren" mfsa21r· 
olarak on iki gün 
orada ka!acaklaaedu' 
Ankara 8 (Telefonla) - Izmir beledi-

ye reisi Dr. Behçet Uz, bugün Izmirden 
geldi. Jzmirin tazimatını arz~tmek üzere 
Riyaseticümhur sarayına gitti. Milli Şe
fimiz tarafından kabul edildi. Dr. Beh
çet Uz Izmirlilerin Cümhurreisimize de
rin tehassürlcrini bildirmiştir. Izmir şeh
rinin vaziyeti hakkında izahat alan Cüm
hurreisimiz belediye reisini öğle yemeği. 
ne alıkoymuşlardır. Dr. Behçet Uz öğ-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Sulha soluk 
Aldıran 

Düşünce .•. 

lngiltere Sovyetler e 
dün cevabını verdi . 

~EVK.ET BILGtN 

Son günlere kadar şaşırtıcı kuvvet 
darbelerile idare edilen taarruz politi
kası büyük tehlikelerle karşılaşma
dan cüretkar yolunda devam edemi
yeceğini nihayet anlamıştır. Bu po
litikanın sahipleri yine hırslı, yine 
ateşli olmakla beraber bir tevakkuf 
noktasına geldiklerini ihsas ettiren 
tekilde düşüncelidirler. 

Bizce bu düşünce sulhun talii için 
falihayırdır ... 

lngiliz - Fransız - Sovyet ittifakı ne 
şekilde düşünülrr.ektedir ? 

Moskova 8 (Ö.R) - Ingiliz büyük el
çisi bugün saat 15 ile 16 arasında hari
ciye komiseri Molotofu ı.iyaret ederek 
htikümetinden aldığı yeni talimat üze
rine Büyük Britanyanın mütekabil ce
vabını bildirmiştir. Moskovan.ın Ingil
tere - Fransa ve Sovyet Rusya arasında 
bir ittifak akdini istiycn teklifine lngil
terenin mukabil teklifi şudur: 

1 - Sovyet Rusya kendisi ile hemhu
dut bulunduğu memleketlerin istiklfil 
ve tamamiyeti külliyelerini garanti ede
cektir. 

2 - Bu garantiden müspet olarak 
Sovyet Rusya ile her hangi bir memle -
ket arasında bir harp zuhur ederse bü
yük Britanya Rusyaya elinden gelen 
bütün yardımı yapacaktır. 

Litvino!un istifası bazı memleketlerde 
Sovyet Rusyanın harlct siyasetinde bir 

- SONU 4 'ONcO SAHİFEDE - Molotof 

Duçe Fransa hududunda 
---~·---

ltalyan kralı pek 
yakında Berlini res
men ziyartı.t edecek 

• 

Askeri ittifakın 
dünya matbuatın
da yaptığı akisler 

-1'r-
Akdeniz.de yeni ltal0 

yan müddeiyatının 
ilanı beklenebilirmiş 
Berlin 8 (A.A) - cHavas> Matbuat 

mahfilleri, Roma - Be-rlin .siyasi ve as

keri ittifakının nefret ve infialle redde
dilen çenberlcme tehditlerine mukabele 
için ve tesanücl boşluklarına çare olmak 
üzere yapıldığını bildiriyorlar. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
Hitler Italyayı ziyaret eden Alnuın bcı§kumandanı Braviçle 

tetkikler yapıyor 
harita iizerinde 

Sovyet H. komiser muavini 
Bulgar nazırları ile görüştü 

Kral Boris tarafından kabul edildi 
Sofya 7 (A.A) - Sovyet hariciye ko

miser muavini Potemkin bugün öğleden 
sonra Ankaradan buraya gelmiş ve baş
vekil ve harlciye nazırı Köse tvanofla 
yaptığı uzun mülakattan sonra kral ta
rnlından kabul olunmuştur. 

Potcmkin sant 22 de Bükreşe hareket 
etmiştir. 

Solya 8 (ô.R) - Sovyet hari
ciye komi•er muavini Potemkin 
kral Borisle göriişmüftÜr. Sovyet 
Ruaya ile Bulgariatan araaında 
Karadenizin emniyetine taalluk 
etmek üzere bir pakt imzaaı mev
zuubaha olmuftur. 

Potemkin, BükreJe doğru yolu
na devam etmi;tir. Bugün BükreJ
te Romanya hariciye nazırı Ga -
lenko ile iki memleketi aliılıadar 
eden meaeleleri ve beynelmilel 
vaziyeti gözden geçireceklerdir. 

Kral Karol tarafından kabul 

lllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllll 

Sofya müldlıatında IJif' Kaf'adeniz palıtı meu
zuulJahis olduğu söyleniyof'.. Potemlıin Bülı· 
reşte Gafenlıo ue IJellıi de lıraJ Karol Ue gö· 
rüştülıten sonf'a V af'şouaya gldeceJıtlr .. BiUı· 
f'eşte Romanya ue BuJgarlstanı uzlaştwmağa 
~alışması muhtemeldif' ... 

illlflllllllllllllflliilJilJlllllllllllJlliJllllllJJllllllllJllllllllllllllllllllllllll 

edilmesi muhtemeldir. 
Söylendiğine göre Sovyet hariciye ko

miseri Bulgaristan ve Romanyayı uzlaş
tırmak için de sondajlar yapacaktır. 

B. Potenıkin Varşova tariki ile Mos
kovaya dönecektir. Varşovada Polonya 
hariciye nazırı Albay Bek'le mülfıkat 
edeceği tahmin ediliyor. 

Faris 7 (A.A) - General Veygand 
Romanyadan ayrllırken başvekil Kali -
neskoya gönderdiği bir telgrafta canlı 

teşkil etmekte olduğunu kendisine dü
şen vazifeyi yapacak bir vaziyette bu
lunduğunu yaunıştır. 

Belgrad 7 (A.A) - Naip prens Pol1ilı 
Itnlya seyahatine 8 Mayısta çıkacağım 

ve Yugos1avyaya 14 Mayısta dönecelf
ni tcyid eder mahiyette ne resmi ne ele 
yarı resnii hiç bir mallllnat yoktur. 

Milletlerinin mukadderatından me
ıul olan devlet adamları 1914 de ay
ni şartlar içinde hazırlanan facianın 
nasıl önlenmez hale geldiğini unut
mamışlardır. Yay bir kerre oktan çı
kınca hatayı tamir imkansız oluyor. 
Netekim 1914 de böyle olmuştu. En 
fazla hazırlıklı olduklarına, inanarak 
harbin bir kaç aydan fazla sürmi
yeceğini zannedenler : c Madem 
ki harp mukadderdir. Şimdi olması 
yarın olmasına müreccahtır.> diyor· 
lardı. 

Harp gibi korkunç bir faciayı mu
kadder telakki etmek muhakkak ki 
bir gafletti. Bu gafleti gösterenlerin 
yanıldıkları iki mühim nokta vardı: 

Evvela hasımlarının mukavemet 
kabiliyetini iyi tahmin etmemişlerdi. 
Saniyen lngilterenin niyetleri ve harp 
potansiyelindeki muazzam rolünde 

Kız Muallim mektebinde 
senelik spor bayramı .. 

bir vatanperverlik ve milletin istikbali
ne sarsılmaz bir iman besliyen Rumen 
milletinin şarkı Avrupada en mühim 
maddi ve marıevt kuvvetlerden birini 

HALLER DVNY ASI: 

Bükreş 8 (Ö.R) - Sovyet harlclye ko
miser muavini B. Potemkin bu sabah 
Sofyadan gelmiş ve öğle yemeğini hari
ciye nazırı B. Gafenko ile birlikte ye -
miştir. iki diplomat beynelmilel siy~ 
vaziyet hakkında görüşmüşlerdir. 

aldanmışlardı. 
işte Avrupa bugün yine ayni nok

taya gelmiştir. 
1914 de lngiltereyi Fransa yanın

da harba sevkeden hegemonya da
vası yine canlanmıştır. Londranın 
kararsızlığına bakarak, hareket ka
biliyetinden şüphe edenler şimdi al
dandıklarını itirafa mecburdurlar. 
Filhakika lngiltere gibi fikirlere hu
dutsuz serbesti veren bir memlekette 
şu veya bu politikanın mürevviçleri 
efkarı umumiyeyi istedikleri yola sü
rüklemekte serbest bulunurken fikir
leri bir noktada birleştirmenin ne ka- , 
dar güç olduğu aşikardır. Bununla 
beraber son hadiseler ispat etmiştir j l .. ii,rl'\i~ll 

- SONU 2 INCt SAYFADA -
.~Jt!111l'RT .RJ tar _________ _:__:_ ____________ -..l!~ISL.il.:JlllCL!u.lCEA.DAı....=~_j__.®ırm..tt..:~r!:n~bir~llf!YD..~l!MSLa!l!..J!!l!..WUHAl&JımuilimJııÜl.Jc..ılMlı&._ __ 



Halkevi çiçek sergisi 

Hakem 
le re 

dün kapandı 
heyeti mükafatların kim· 
verileceğini tespıt ettı 

ŞEHiR 'HABERLERi 
Belediye reisi 

An karada 
Bugiin vekaletler 
ae:ulincW te•asa 

Cellitda kurutulan ara
zide ziraate başlandı 

Sulha soluk 
Aldıran 
Düşünce ••• 

-trşEVKET BILG&M 

- BAŞTARAn 1 !Net SAebEDE -
baş~yo~. Cellat gölünün hükümetimizin tahsi-\ kümetin .mı.adıesiyle yerli ve toprak-
Beledi.,e re.ısı Dr. BeOçet Uz. ar Mti;Jie lkunıtu.lması U...-ine ~ aa halka tevzi ~dilmiş ve'* ıar...,e ~ wada. elıll'I uma işe dalen 

sabahı hareket eden ~kspı:esıe Ankara- çıkan ınthıblt ve uuiıaıldar ~n be§ pıımdc ve tGiüla mahsulled. lııi1riWlt*'.. m•arz!Mh kuvwıt ....... ....ıi 
ya haı.Sct.elmif ve_ U!f!" <>lunmu.ştur: bin dekaıtlık klllmmn &irut -nkaleti Y-erli halka teonl olunan laısım, iMn ini her ,ey bi~. Aıtrk-. Waı-
Reıs Ankarada fuar şle.a ""'beledıyeyı emrine tahSis ~undutunu yaY:mıŞttlt. rnevruatı ıdahilinde ve bedeli ur:un 't:a1c- l d · Za De 
alakadar eden isler hakkında vekalet- . . . . "tl ı ilin" tir sc yo un an çevıremcz. ten -

. " .. Zıraat vekaletı burada Zll'ai kombınala- sı er e ver ış · ~ ...Et U., b . dıe ~ 
ler oezdindeR • A k ~d b" L ~-OulkalwıaoMdık~-:. rmaan birinl kurmak tQ.sa\'Vurundadır. Ziraat vekaletine, kombina kunna'k h k"k tt ···__JJ ....-...; Y'ftlt'i 
tır. eıs n ara a ır ıuao• ....... f"d .-· ... · k .. t hs" 1 a ı a e murııı1e .... _.r. i b ı r ı 1 · dön cek Kurulan göl .sahasında meydana çt- veya ı an ,. ..... ı~.ırme uzere a ıs o u-
~ stan u ,yo ıy e ızmıre e - kan rnütıbit arat.i 22 hektardır •. :Sunun nan 5000 dekarlık kat;un ::ıçln k~fi arai 

A k S (ll ") B ı a· · 11 hektarı 'bu havalide iskan edflen blm~dıttı -anlaşılmalmldır. Tetkikat :rap-n ara, ususı - e e ıye ı·cı- , .. • : .. . .. . . 
sitili: şehrimize gclmi~. Yarın v alet- goçmenlere Sıhhat 'l'ekaletı musaadesı- ınak uzere Ziraat vekiletınce memur 
l rl len ba ·lı}·acaktır le tahsis ve tevzi <>Iunm a~-e sahip edilen lunır moaat mlıdürü B. ~fel 

~*~ Olan göçmenler burasuu ekmişlerdir. Dikcre Ye 'Jköy ıslah "'e deneme tas-

Arnk -ç;:>cuk1ar b\le tmlamıştır: 
lngiltere, senelerce ıaürecek müthiı 
bir baıp ıpahae1"" Nle olsa tuttuğu 
yoMan dOnmiyecektir. 

VJ . 'Bu on bir hektarlık kısmın sekiz hekla- yomı şefi B. Mirza refakat edecektir. B. 
1".llyasta n tatla. :u~ !hektarı da -çayır ve meradır. Mir.ı:ı dün hmtre gel~. Bugün Dl9.- Zaf . l l 
::.ı Aynca 11 hektarlık ar.azi de yine hü- halline gidilerek tetkikat yapılacaktar. erın çı gınca suiistima inden 

E" .-. .. &olan ....,.uğu · ibaret olan Versay si.atemi tamamen .. ..__, ~ T L K k h Jk yıkıldıktan sonra emniyet ve adalet 
seyyar ~ingeneJer mi a p r a Y. arş 1 ya a a - çerçivesi içinde sulhun istikrarına ça-
almıJ? •• h il f 1 1 h§mak kabildi. Almanya bunu yapa-
Torbalının Kayas köyiinde garip bir mas U er! 0 İSİ eVlDİD Ç3 lŞma afi bilirdi. B. Hit~r kendi programına 

. • • . ·-· hadise olmuştur. dk k J ak ku t Jia.!L__ ·h 
.scrgısı şehrimizde Bu noktadan, Ku. urpark bınnciligı Bu köyde iskan olunan Romanya Tüccar elillcleki eski Şeaıilder llöytiade sa 1 8 ar vve po C1&1181nl ı -

umulduğundan çok fazla. bir rağ~tle kazanmış. • ve bir.· .~eni vazo mükafat görm,..nlcrinclen Ali oğlu iki yaşında ya etmeği tercih etti. ihtirasları şah-
ı..-1 .. -. -- ,_: .... :- tkincill Bo 07'--t :r-- alyonları satın ahyor köylülerle. hasbihaller ı d nı A da h tt" be k n.c:u~ Cumartesi ve pazar gunü, verıu•uyo.u. gı ?'DO'\-a Lde"dil Muazzez, ev kapısı önünde oyun oyna- an ı ı. vrupa ' a a ş ıta 
hatıl tatil günü olmayışına rağmen dün mektebi ~· Mükafatı bir porslen dığı sırada tegayyüp etmiştir. 938 ve daha evvelki seneler mahsu- yapddı.. üzerinde büyük Almanyanın hege-
b~Je, gelen ~ ~ kadar çok . ~ vazod~- ~çüncülüğü _:aıat Muşkal'a· Çocuğu, bir iddiaya göre oradan ge.. !ünden olup halen !ahipleri uhdesinde Pazar günü Knrşıyakn Halkevi baş- monyasını tesis etmek merakına düş
ki vakit vakit ~:u)ılumn idare etmek ıçın nın gülleri ~-. M~tı Budam~ çen seyyar çingenelerden biri alıp gö- b.ulu~~n ham afyoniaı;. toprak m.ahsulle- kanlığının tertip ettiği. program veçhile tü. 
m~ çekiliyordu. • makası~-. ~uncül~.u .~Y N~tı türınüştür .. Hfıdise ehemmiyetle tahkik ~ ofısı tara~ından mubay~.a edılme.Jr:tc- Şemikler köyüne gidilerek faydalı bir A landanheridir k. .DetleT rahat 

Ziyaretçiler arasında saatlerce çiçek- Alperenin ıtina ile yetiştirdiği Bonkavıl- ediliyor. dır. Bu kabil afyonlann mubayaa edile- gün geçirilm.iştir. Y 1 mı 
ler Uzerinde tetkikat yapan meraklılar yalan kazanarak bir porselen vazo mü- ,__ bilmesi için 31 mayıs akşamına kadar .Halkevi ve parti başkanlan ile sosyal u~y~: .. • • • 
da e'tsı"k detildi. kMat \'erilmiştir. Beşinciliği bay Ali LİSE OLGUllLUK ofisin İsta.obuldaki deposuna getirilmesi yardım ve köycülük komiteleri üyeleri ~ ~u:ıpw~ takip etmi.-

. • şart koşulmuştur. ve Kızılay dokt.oını lıılabmut ~ket w yeceğinckn emm dejildirler. 
IMTIHANLARI Bu tarihten sonra getirilecek afyonla- Sıtma mücadele doktoru Tahir Olgumm 
Hariçten lise olgunluk imtihanlarına rın sureti kat'iyyede satın alııunıyacağı da dahil olduju bir kafile abehle,tn Şimdi. bu karanhk1ar içinde ia-

gi;mek isti~enlerin e~eıa maarif ve- g~bi t.ayin edilen muayyen ~üddet .~ K.şıya......., barebde Şemikler ~ -him biricik ümidi • '
1011 1 k~etine miıracaatle muwde ~~ları, hıc ~ır sebeple uzatıln~ı~a~gı. şehrımız- yüne pm...... Parti ocağa hb .. pleln ~ yme fUU 

ın~ almıyanların olgunluk imtihan- deki. alakadarlara bildirilmiştir. Afyon- halk ve U,.lü1erle temasa pçmifler 'ft -~.ı- L~ • _ .. ba L 
lanna kabul cdilmiyeceği tamimen bil- lnr Istanbuldaki ofis deposuna geliş sı- faydalı lu••"r"wr JBl•"qlmhr. ~ Al dUfllDU!-mqt-• 
dirilmiştir. ra numarasiyle kabul edilerek eksperler Doktor Mahand Şevket ft Tahir Ol- ihtüa.lara gem +m..k kabil ol.al--*- tarafından hikemi muayenderi yaptla- gun köyün !llhMt durumu ile n ka,d. br, diyoruz. Ufukta be&ıen baza ema-
YERLİ KOJIAŞl.ARA cak~. . . ki hastalar ile meşgul o111nk icap ettm teler bu tahmini bes1emeie miieaid-

Ofis deposuna teslun cdılen afyonlar- tedavide bulunmuşlar ve ilAç tevzi et- dir · 
Yabancı daıngalar dan ince afyonun beher morfin derecesi --:.1--ı:- ,· Albe. n_L.!_ L J nJ_ 

orl (. · .,5 k b f .ün d ·~....... • - Y ı:JeJUII cevaD1.auan son-vuray ar ıati ... ve a a a yonun mor erece- Sosyal yardım komitesi rem Süley- bekle fırtına k 
Elbiselik yerli kumaşlara v~ bılhnssa si 25. kuruş olara~ te~bit cdılmiştir. Bu ınan Faile Özkan tarafından köylülerin Ya _ nen opmamıfbr. 

1 erkek kumaslar.ına yabancı memleket- morfın1ere mukabıl alakadarlara alacak- kalkınması ve yübelmesi hakkında fa- 2 Alınan - ltalyan matbuatı, 
}erdeki meşhur :firmaların kullandıklan lanru gösterir birer vesika ven1ecektir. ideli bir konuşma yapılmıştır. çoktan beri alışılan tehditkar liaaııı 
damgalar~n vlll'Ularak İzmir ve İstanbul Bunlann paralan taksitle ödenecek-tir. IIalkevi başkanı Hüsnü Tonak, zirai, biraz tadil etmişlerdir. 
piy ;ılarında sataşa ç.ıkarıldığı İktısat -- içtimai ihtiyaçları hakkında köylülerin 3 - lngiltere ve f ransanın Sov-
\ l tinin :nazarı dikkatini celbct.ıniş- B k d bazı dileklerini dinlemiştir. Köyde zira- vetlerle müzakereleri neticeye yak-
lir. Ha:ıa ~anbuldaki bi~. f~bri~ 02 Ya a a at ame~~.~ bulunmama.sa ~si. etra- la§mıştır. 
çıkardıgı ycrlı kumaşlara, surum ,teını- fmda goruşmeler yapılını~ bu ibüyMm 4 Mih . .. .. .. w • t 
nı maksadiylıe Fişer ve Dormey damga- y ARALAllAN f;OCUK son günlerde bizzat köylüler tarafından . - l verın uçuncu ayagını er 
lan vurulmU§tur. RAST AJIEDE ÖLD'CJ çalışmak suretiyle izale edildiği anlaşıl- kil ect:~ J_aponya lngitfe~ye ~rıı bir 

fktısat vekaleti bu hususu tetkik et- G haf•- n.--L . .ı-. mı.ştır. aalterı ıtt•fakta yer alrnep mute11ta-
. ğe ha 1 eçea - ...__,,-a cıvar.mua vu- K"" d k.::ı..a&- • '- • · ,.rül '1 :.ı_ .. ·1c1· tirmcş amışt.ı.r. k gel bir __. __ t...!1 '- md 1.. oy e w~u.ı; ~ti ÇOa. ıyı gu - yı acgı ır. 

ua en uwwuuu -.azas a .. ya-- ··şıilr ü sıruHı r ak .d ıl B 
t; ... gün devam eden .. ic.ek sergisi dün ızamioin karanııııeri ahıuş ve son sis- -- .şında Mehmet isminde bir çocuk yara- mu lan. kç.. kto arb' . yenı . e

1
n il~ap k- ütün bu sebepler mihverin dü-

" ,, - --'--- __ ,,,_.u ~ı--.- Al- o---=- orta ok 1 mış o oy me e ınm ~s et ere .. . . izah ed. akşam saat onda bpmmllbr'- Akşam tem heykelli .:ı-.ıı.a ı.uü...c.ıat -·~· (( C'Y ~J u lanmıştı. Hastanede tedavi edilmekte ik" sınıf daha na elovuişli'S ld ~ ~uncesını ıyor. 
Halkevinde toplanan Mkem be~ teş- t.uıcılığa da Karşıyakada bayan 14abda- talebelel'inln Selç _J( olan zavallı ~ tetaDoman ölmüşt&r. g~diiğünc1en a:~tımeti ders 0 se:: Akıl ve aantık kin~a •e ilatlras-
hlr edilen çi~klere derece vererek bu re Balkişin evinin bahçesinde yetiştirdi- 1ezisL. -- zarfında mektebin dördüncü ve beşinci Iara ~aI:be ederse vazıve~ yavaf ya-
"'"cek'--'- -L•-1-..:~- v-''--'- m!:l-4_ ji .!~~~ kazanmıştır. Mükafat bir aşı CER. A tJ n _, '~~trrı· . k d t _ _ı __ kti ~ --=ırnı .-.w.--.......... --~-. ™ ~ Devrinı oda okulu talebeleri, başla- '* iTLER Kv 1' NDE sını arının ua ~ı ı ıçin teşebbüslerde vas su una av e eal:CC s. 
fadan ~tır. Hakem heyeti teşhir ça Bu iyi. ~}a?Jgıcm seneye daha farla rmda direktörleri ve tarih öğretmenle- bulunulacaktır. Bunun aksine olarak k11VVet İlti· 
edilen çiçeklerin adeden çokluğunu bir alaka toplıyacağını, sergi teşebbüsünün ri olduğu halde pazar günü Selçuğa git- iJd s ... aa ılanıı yandı -•- malinde İsrar edilirse bir dünya har-
tanfa buabnk, üzerinde çalıplarak o ni.sbette ~etileceği, çiçekçiliğin Ye rı;işler ve orada eski tarilıt eserler üze- Torbalının Şehitler köyünde Durm~ Yün ipliği satanlar binin önü~ geçmek imkansız ola· 
yetiştirilmiş nadide çiçeklere değer ver- çiçek sevgisi üzerinde faydalı olacağını nnde çok faydalı tetkikler yapm tar- Çetine ait saman dmm, çıkan bir yangın efaet kallanaeak- caktır .... 
mişeir. biz muhakkak görmekteyiz. dır. neticesinde geçen gün yanmıştı. Dün de &.'l .,.,ICE,.. Bff.QİN 

Gelibolu 
için güzel bir 

Edine (H....a malaabirimizdea) -
Geliboluda Gazi Süleyman paşa camii 
c:in...cla Gelibolu htihlerine ait gehidil:. 
cl..ilea yerde GeliLol• belediyesi tara
&.dan yapılmakta olduğunu evvelce bil
dirdiğim anıdın kitabe kısmı bitmiıtir. 

Şimdiki halde etraf merıner çevresi 
· ıı atıma dem edilmektedir. Bu mer
l'llM çene ile aDJd kitabe kımıı arası ye· 
ti Mlaa olarak bu-alulacaktır. 

& hafta içinde gcliboluya aiden wnu
mi müfettiş General Kazım Dirik Çanak
kala Yaü.i Abf Uluııoğlu ile mud mahal-
imi gözden PÇİnaitltt ve amd einrut

cWa ahtaP Tf: Duap diikkfınla.ma İetim· 
&Ak edileftk bur ... bir meyd.. halme 
..arimesi ir;ia alikeclariua dinıktif •er· 
mitlerdir. 

Fatihleri 
abide yapılıvor 

-*- ayni köyde İbrahim oğlu Jılnstafamıı Yim ipliji sataJı ~ !-1ndan. ~le ~.r.. • .a 

1 ........ ~ssn· 1 ERt dmaa dıa lıir gün acıma yaDllqtır. Yan- perakende sa~da ıplikler üaerine , 
~· l'SUl'U:i -•-~- hMkmda bunların sikletlerini gösteren etik.etler 

lzmirdeki bütün ~ müesseseleri, :q gaı fahkibt yaphyor. koyacaklardır. Etiketsiz saU§a teşebbüs Alsancak 
kanununa ele talimatname mucibince iş- -*-- edenler tecziye edilecekleroır. 
& ::~~~~ik=;a:r:~ MülUm bir lıonleıan• raırmu 11aaısac1G 
tülmesine başlanacaktır. Dahiliye ftkAleCi m.. müdürü B. :e. MEZARLJKTA ,,.,,,. ...... 

-•- ııt Ziya yarın akpm Ankara racı,..u... BiR Or.0 BUi.ONDU A11181ıcak tutbol takaımw. tePDI .._ 
Y ddeı • ·~ menkulDn miitedavil RnDa- Bergamanın Turanlı Dabiyesine bağla sporeular pazar günii bı61a ha]" da U.. 
~m~ erın 'fe haline gelmesi• meuuuna dair m6- Ali bey köyünde oturan çoban Sadul- nisaya gitmişler ve Manisa s~ 

-- ıım bir kcınferam nrecektir. Im, köy mezarhğmda ölü bulunmuştur. tarafından hararetle karşılanmışlardır. 
Bir k.ısun belediyelerin, mahallerinde 

sarf ve istihlik edilmiycn ve tran9İt 
olarak getirilip sevkeclilen Yawcı mad
delerden istihlflk resmi almakta olduk· 
lan anlaşılmış, ve bo kabil muame1e1er
de :istihlak resmı alınmaması taın.fmen 
bildirilmiştir. -·-ALSANCAK 
Tülün labrikasa 
nliidlirlilll 
İnhisarlar .idaresinin Alsancakta tü

tiiıı fa\ırikas müdürlüğüne tayin edilen 
Samsun fabrikası müdürü bmy Ekrem 
gelerek vazifesine ba§lamıpır . 

MUST••D. 

Kartallaşmış 
Bir gençliğe muhtacız 

YAZAN: Ziya Görevin 
Bir kaç satırlık hir pzete haberi: 
cSofya, 21 - BulKaristanda mekteplik4 muallimler, bankacalar, memur

lu tarafından mütemadiyen ia}'Yaa için iane vuiluwbedir. Tüccarı. !ılrliği 
mümMSilleri. barbiyo naa.u» :ziyant •relr tana- için ( 1. 90-000) leva 
tebenwia b.ı~uıleıd..:. 

Manisanın yeni stadında Manisanın Yıl
dırım takımı ile Amikal bir maç yapd
ınıştır. Bu maçın galibi O - 5 Alsancak 
takımıdır. İzmirli sporcular, Manisalıla
rın ınisafir.perverliklert arasında teş,t 
edilerek gece İzmlıe dönmüşlerdir. -·-BİR AYDA 
iznlir Unta•ma giNa 
•• çakan .aparlar 

Anıdm açılma töreni yakında bütün 
G'eL"bolu halkının ve mekteplilerin itti· Gclıbolu fatihlcn için uapılaıı anıd .JA.NDA~. ~İN~SI .. 

d. o_ L""-.L_..I_ -•- __ ı__ı_, Jandarma teşl...-ılah ıçın İzmirde ınus· 

Tiirliyenin büyük. küçük, zengin, yoksul, münevver, okumamıı bütün va
tandaşlarının on be:ı yıldanberi yolunda .ı,apıldan davaya Balkanlı komıu
muzun ülleainde daha yCIÜ ~ verilmif. olıluiu- pcüyorwı. K.IUlllAanmızın 
~ LI nıaıl.., tut~ 791• .Wa aıka edu.lıada y&&memiz içim lliEe teıvik 
olabilir. Yoksa Türl: mi1'eti,. Pıedefini lavrayııTı bir isabetle teabit etmiştir: 

Nisan ayında limanmuza 152 Türk, 7 
Alman; 1 Ame~ 1 ~ 1 ~ 
marka, 3 Felemenk. 2 Fnnsız, ' tng;ım 
1 İsveç. ıs İtalyan,.. 2 Macar, 2 Norteç, 
2 Romanya ve on Yunan vapuru gel
mi~r. Bunlarm safi tonilAtosu 120181 
dir .. 

O ili* Ot 

Kırşehirde rak.ile yapılacaktır. 
Cöndercliiim resim Gelibolu fatihleri· 

ne ait anıdın kitabe lmmlN göstermek-

te ır. aw ~ae t•-r JllZlllUS• ta.kil bir bina inJa edilmesi bra.dapmş-
cGeliboluyu kurtaran, canlannı veren tır .. Bina yeri ararmktadır. Yakında 

Tiirk yiiitleri burada yabyor.> planı hazırlanacaktır. 

EL HAMRA SiNEMASINDA 
BUGUN 

Her ika de l':i ea Siıdil feYblide nefis ve ıttzel 

UD 8UYOK FtlJM BiRDEN 

1 - Radyo Muharebesi 
ilet roWe : sDloNE SbioN 

2 - Deniz Zabit Namzetleri 
aş rolde : ROBEBT YOUNG - LiONEI~ BARRYMORE J.AMES ~ 

PABAMOUNT JOURNALDA : ARNAVUTLUliCN İŞGALİ V. S. 
................................................................................. 
SEANSLAR : ZABIT NAMZEILERİ : 3 ve 7 de.. RADYO : 5 ve 9 DA .• 

-*-RARJ.ırcag KO'lllımB 
llDl llADtsB 

Narhdere .köJünde Mı-nb ai1u X.. 
ra :u..a, ayni köyden A1ıi6t o1Ja l'e.
zı,ı ....... bmmdan ,.,.-....m. 
Fen:iuia ,_as ajmhr. &JÇla ,ablan
~ ~e~. 

AODISUWll& 
T.•••J.AM 
Bcınıotaom Pımılıap köjii&dea Ço

lak Ml"bb o1Ja AJi. D y J ...w.t 
Salih o1Ju M-hneıl 1wp1rı. .ı JraliaD. 
dan Ye ayıııimdan .. sunta. ,... 
mll)br. 

~ Geloıler, Gidenleri 
- ••• 1 1 ·-

Yaşamak, efndi olarak yaşamak için kanatlı bir gençliie ve sonsuz hava eİ· 
lilıma~...-. 

e. wa-. lıa _, fesdailıa ..-- o bdıu im~ -- e•ip ki. 
..,._-... .._. - sininde ~ ..... lııir çaıplftb ile del::lu-
yai - c:iv dik .. .- byde1m1•h,fiao 

imle: -- - ........ ilıııti,. ... lıiir :JWt ~ - Gen.encik 
•-, • • CT• ' ·> ki;iiud.a (Emir Ana ~) • ,., cııı6. 
Uzmm > 1 - 1 ......... ailmııit ...... ™. 1 iP ı..a. ..... 

• .. ıılı·lti·& --- ı._ L!__ ..L... ~....11 L ..i' ı • -'-- :&..:..-- !..!:.... ....a.., - F"'·'--_,__.,m __ ._._. • --~.--

..__..._ ...... ~--(C.. ---....... '--- ........ 
•• 1 ... __ ...... ..._ ........ _ .......... ,,..... 

ta a. •i •uet T '" - lııir ,.- ;aa ' i plwe+4 Flıbır. Emir 
Ana. .ft5 - .ullt ~ i, . Le ~ .... - ,-olu ... 
... ,,. .. ım k.m.ıııli .._ ,..-. ..._ •• , _re ~'" iftt. 
............... ~'i''Aöm-iil , . ·s elamis._d&-
...ı.. iiltia ,,. wwwealfiıık 9'· i - :ıai ' 

JC-.. ~ lıir - ...... •h 'i m t.ilim..m verdiii 

Bir ıeııçJer olıutMG 
c...ıyetı ıeds etllldt 
Kırşelm, 8 (.A.A) - Merkezi Kiqe-

birde olmak. Ankara ve ist.,hulda ~ 
rer mümessilliği bulunmak üzere bir 
gençler okutma cemiyeti kurulmuş.tur. 

Cemiyet tahsil çağında bulunan fakir, 
zekası ve çalışkanlığı ile tanmmq tah
sile devam edecek geliri buhmmıyan 
~ tahııülerini temin edecektir. 

Cemiyet, şimc:Uden hayırsever zevata 
aza kaydına başlamıp. -·--.......... n son dön 
ayldı tlc•et lll~su 
Paris, 8 (Ö.R) - Fransanın son aort 

aylik ihracat ve ithat:tb yeld\nu 28 mn
yan geçmiştir. 

1938 senesinde 24 milyardı. 

-*-
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Nevyork Sergisinde 
Pavyonumuz büyük merasimle 

açıldı, takdirkar nutuklar söylendi 
SERGi UMUMi KOMiSERi DEDi Ki: 

alıskınız. Fakat • "Biz Amerikalılar sürate 
yıl içindeki terakki süratı bizi hayret ve 
Nevyork, 7 (A.A) - Anadolu ajansı

nın hususi muhabiri bildiriyor : 
Nevyork dünya sergisindeki pavyonu

muzun reşmi açılışı dün yapılmış ve bu 
merasim Türk - Amerikan dostluğunun 
çok candan bir tezahürü şeklini almış, 
memleketimiz hakkında Amerikahların 
beslediği saygı ve sevginin derecesini 
ortaya koymağa güzel bir vesile olmu~
tur. 

Tören devlet pavyonumuz önünde 
yapılmış ve söylenen nutuklar radyo ile 
Amerikanın her tarafına verilmiştir. 

Bando Amerika ve Türk marşlarını 
çaldıktan sonra Nevyork Times başmu
harriri eski Türk dostu doktor Findlay 

Türkiyede son on beş 
takdir içinde bıraktı,, 

kısa başlangıç nutku ile Atatürke ait Nevyork sergisinde dört pavyon 
hatıralarını ve Türk inkılllbının manası-

Son oıı beş yıl içinde ilhamkllr Ata- de kaynaştıracağına eminim .. Bununla 
m anlatarak Vaşington büyük elçimizi türkün ve bugün İsmet İnönünün ön- prensipleri olan sulh, terakki ve demok
hazır bulunanlara takdim etmiştir. derliği altında Amerikan halkının aziz rasi prensipleriyle yepyeni bir millet 

Büyük elçimiz Münir, derin alaka ile yarattınız. milletler arası sulh ve anlaşmaya büyük 
dinlenen nutkunda sergiye büyük ölçü- Biz Amerikalılar sosyal terakkinin hizmette bulunuyorsunuz.Birleşik Ame
de iı;tirakimizin Amerikaya dostluğu- süratine alışmışızdır. Fakat on beş yıl' rika devletleri namına Türkiyeyi en 
muzun ve barış sevgimizin ifadesi oldu- içinde Türkiye cümhuriyelinin bu saha- samimi surette selamlarım. 
ğunu tebarüz ettirmiı; ve yarını yüksek daki sürati bizi hayret ve takdirler için- Bundan sonra sergi namına reis Vha
prensiplere göre hazırlanan kuvvetlerin de bırakmıştır. Umumi heyetinizin bü- len bir nutuk söyliyerek Türk muvaffa
ilk safında yürümek için icap eden bü- tün makanizmasını on beş yıl içinde de- !ayetini tebarüz ettirmiş ve sergi gaye
tün vasıfları haiz olduğumuzu ileri sür- ğiştirerek bugün demokratik devletler !erinin tahakkukunda Türkiyenin bü-
müştür. kardeşliğ;ne girmiş bulunuyorsunuz .. yük hisse ve rol aldığını anlatmıştır. 

Heyetimiz reisi Vedat Nedim Tör, Bilhassa kadınlığın umumi hayata gir- Misafirlerimiz devlet pavyonumuzda 
Türk inkılabının barış, demokrasi ve mesini temin etmekle, harf inkılabı gibi Türk inkılabının sembollerle ve foto
tolerans şeklinde vardığı yüksek neti- hareketlerle Türkiye, dünya milletleri montajlarla ifade tarzını hayranlıkla 
celerin her iki pavyonumuzda nasıl ifa- arasında büyük terakki adımlarını at- karşılamışlardır. 
de bulduğunu anlatınıştır. mış bulunınaktadır. Diğer pavyonuınuzun mimarisi, terti-

Birleşik Amerika devleti adına umu- Her sahada yeni iktısadi varlıklar ya- batı müze eşyamız çok beğenilmiştir. 
ın1 komiser Flenn tarafından söylenen rattınız. Bugün Amerika müstehliki için Amerikanın resmi hayatını, fikir ve 
mühim nutkundaki şu sözler Amerika- Türk tülünü, incü:i, halısı, tiftiği, en iktısat varlığını temsil eden bine yakın 
nın cümhuriyet Türkiyesini kendine yüksek kalitenin alametidir. Buna mu- şahsiyet pavyonumuzda Türk yemek ve 
ne kadar yakın tuttuğunu ortaya koy- kabil Amerikanın mühim müşterilerin- içkilerinden mürekkep öğle yemeğini 
maktadır.... den biri bulunuyorsunuz. Bu terakkini- yemi~ler, ikram edilen sigaralarımızı 

- Burada temsil edilen milletler ara- ze verdiğimiz ehemmiyet dolayısiyledir beğenmişlerdir. 
•ında bilhassa Türkiyeye hoş geldin di- ki hükümetinizin bize verdiği bina ve Bundan başka misafirlerimizin hepsi
yoruz .. Çünkü bilhassa Türkiyenin ser- sergilerden dolayı minnettarlık duyuyo- ' ne burada hazırlanan albüm ve broşür
gisindedir ki Nevyork dünya sergisinin ruz. ı !erden kolleksiyonlar hatıra olarak ve
prensibi olan yarın dünyası fikrinin el- Türk devlet binasında Türklyenin As- rilmiştir. Bu gibi merasimler az bir za
le tutulur timsalini görmüş oluyoruz... ya ile Avrupa arasındaki bağlayıcı ro- man sürdüğü halde bu toplantı samimi 
Avrupanın olgun]a!Şmasından asırlarca !ünün timsalini gösteriyorsunuz. Sergi- bir hava içinde saatlerce devam etmiş
evvel siz medeniyetinizin olgunluk ça- 1

1 

nizin mükemmeliyetinden dolayı sergi tir. 
j!ına gelmiş bulunuyorsunuz. Bugün de heyeti reisini tebrik ederim. Bu serginin Bu merasimde buraya gelmiş bulunan 
her sahadaki terakkinizle bizi hayretle- Amerika halkını büyük demokrat mil- kırk kişilik Türk turist grubu da hazır 
re düşürmektesiniz. letinizle daha büyük bir anlaşma için- bulunmuştur. 

Macaristanda yapılacak 
ve Başvekilin bir 

• • 
yenı seçım 

nutku 

Budapeşte 8 (A.A) - Başvekil kont Teleki, 28 ve 29 Mayısta ya
pılacak olan seçim münasebetiyle dün kendi dairesi olan Szeged' de 
söylediği nutukta ezcümle demiştir ki: 

Macaristanın mihver memleketlerile olan münasebetlerinin vasfı 
samimi dostluktur. 

Yugoslavya ile dostluk bağları gittikçe kuvvetlenmektedir. 
Macaristan tamamen müstakildir. 
Karpat, Macaristan teşkilatına istinad eden bir muhtariyet alacak-

tır. 

Silahlanma faaliyeti arttırılacaktır. 
Budapeşte 8 (A.A) - D. N. B. 40 senedenberi parlamentoya da

hil bulunan eski başvekil kont Bethlen, bu İntihabata namzetliğini 
koymaktan imtina etmiştir. Parlamento mahfillerinde söylendiğine 
göre, Naib Horty, kont Bethleni ayan meclisinde yer almağa davet 
edecektir. 

Arjantinde nasyonal sosyalist 
tahrikat• ajanlarinın 

Buenos-Ayres 7 (A.A) - Arjantindeki Nasyonal sosyalist ajan
larının tahrikatı sebebiyle Arjantin ile Almanya arasındaki siyasi mü
nasebetlerin kesilmek üzere olduğuna dair yabancı memleketlerde çı
kan haberler asılsızdır. 

Bütün müfrit hareketlerin memleket İçin teşkil ettiği tehlikeyi ön
lemek için bir kanun hazırlanmaktadır. Bunun haricinde hiç bir ted
bire tevessül olunmuş değildir. 

Biri zarif niikte, şen sahneler dolu enfes komedi 
Diğeri ictimai bir aile filmi takdim etmekle gurur duyan 

Ü türpark • 
sınemasında 

ÇILGIN BAKiRE 
İRENE DUNNE • M. DOUGLAS 

En nıü.1!-..ülpescntlcri bile memnun eden senenin en mükemmel komedisi 

2-MACERAADAMI 
VİCTOR FRANCEN - HENRİ ROLLAND 

Ömrü macera peşinde geçen bir milyonerin vatana avdetinde ni~anlısının 
başka birisiyle nişanlanmasından çektiği ıstırabı gösteren şaheser 

SEANSLAR: Her gün - MACERA ADAMI: 3.20 - 7.20 
ÇILGIN BAKİRE : 5 - 9 .. Cumartesi ve pazar saat 1 de BAŞLAR 

'- -

Atılay 
----&·---

Deniza tı gemimiz 

ı9 mayısta denize 
indirileceıı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Haliçte in

şa edilen Atılay denizaltımız 19 mayıs 
idman bayramında merasimle denize in
dirilecektir. 

Maçek 
-~

Hıruat milli temsil 
heyetini içtimaa 
~ağırdı.. 
Zagrep, 7 (A.A) - Hırvatların lideri 

Maçek yarın için Hırvat milli temsil 
heyetini içtimaa davet etmiştir. 

Bu heyet, geçen kllnunuevvel seçim
lerinde kendi intihap mıntakalarında 
ekseriyet kazanan yüz kadar Hırvattan 
mürekkeptir. Bunlardan ancak 47 sinin 
mebusluğu kabul edilmişti. 

!11111 .................. rzUJ 

ilan 
BANKA KOMERÇtALE 1TAL
YANA 
BANKO Dt ROMA 
DOYÇE ORtENTBANK - DRES
DNERBANK ŞUBESİ 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 
tZMtR ESNAF VE AB'ALt BAN
KASI 
OSMANLI BANKASI 
TüRKlYE tŞ BANKASI 
TüRKtYE C. ZtRAAT BANKA
SI 
Izmir şubeleri 15 Mayıs 1939 ta

rihinden iş' arı ahire kadar gişele • 
rini aşağıda yazılı saatlerde açık 
bulunduracaklardır. 

Her gün saat 8.30 dan 12.30 a ka- C 

"' dar. 
Cumartesi günleri 8.30 dan ll.30a 

kadar. 
S-3 9-11-13 (934) 

~.t.'~X~Lll'I C 
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i Can Sohbeti f1 

: :ı 
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Bahar ve Nedim 
--~-&---

YAZAN : ŞAHİN AKDUlllAN 

Kadife kalesine doğru bir !ar gezintisi 
yapmak, cü1 kokulanna bulanml§ o güzel 

bahar havasım doya doya koklamak iş
tiluuiyle bu sabah yola revan oldum ... 
Dik bayırları dÜ§iinceli bir yürüyÜ§le, 
y&Vllf yaVllJ çıkmağa koyulmuftum .. Bir
denbire, gözümün önünde beliren baba.r 
manzarası, beni bulunduğum yere, çivi ile 
mıhlanıtllf cibi hemen tesbit etti ..• 

Etrafımı oaran arazi, baıtan baf8 ye
tennİfti... Toprağın siyah göğsünden ye
til bir hayat uoaresi fıtkırıyordu. .. Bu boı
lukta hafif hafif esen rüzgar, büyük fiiri· 
miz (Baki) nin bu beyitte tasvir ettiği 

rüzl!'fıh kadar Iiıti( ve hoş kokulu idi: 
Alem hayatı nev bulur, canlar bağı§-ı 

!ar dembede~ 
Enfası rulıullahtır giıya nesimi subb.ı

d<m 
Körfezin mavi sulan, altın iılemeli Lir 

İpek örtüyü andırıyordu ... Ve bunun U:
tüne yaslanan güzel lzmir, bqtan ba; a 
güllerle, çeıit çeıit, renk renk çiçeklerle 
süslenmİf bir vaziyette görünüyordu .... 

Ağaçların dallan ara<mda gizlenen 
frutlann cıvıltılanna kulak verdim ... Ba
na öyle seldi ki lıep kuılar cFikreti> n 

bahardan bahseden bir ıiirini tekrar edi
yorlar, 

Bahardır bugün sefayı cennet qikar
dır 

Zaman zamanei tarap, zaman h<>Ş 
giizardır 

Bahardır, bahardır, bahardır, bahar
dır 

Diyordu. .. 

* Bahan bu kadar bize yakl&fllllf ve bü
tün benliğimize tamamile ookulmuı bi; 
vaziyette görünce fu derin manalı mura

lan hemen hatırladım .. Ve gönlümün 
lisaıu onları yavaş yava , bir ka~ def.ı 

tekrar etti : 
Bir nim neşe say bu cihanın bahannı 
Bir sagari keşideye tut Iıile zarını 

En kıymetli incilerden daha büyük b'r 
kıymet taşıyan bu beyit, bütün bir dev· 
ri en ince, en temiz, en neşeli edebi kah
kalıalarla doldurmuş olan meşhur bir 
şairimiz tarafından söylenmiştir.. Bu 
büyük şilirin eserleri, bahar kadar can· 
lı, bahar kadar neşe verici bir güzellik 
ta'i'maktadır .. (Fikret) onu (Şürinıizin 
çehrei civanisi) olarak tanıyor. Fakat. 
sade bu kadar mı ya? .. Aradan bir luıç 

asır geçmesine rağmen civanlık hali ıi 
haliı muhafaza eden bu şfıir, ayni ta

manda bahan hakikaten en uygun ve ca 
samimi bir şekilde ifade eden en büyilk 
şairimizdir.. İşte ayni manayı taşıyan 

bir çift kelime : Bahar \'e Nedim.. Ba
bann Nedimi ve Nedimin baban hatır
latnıaması acaba mümkün müdür? .• 

SON l-IABER 

Naip prens Pol 
Bugün Roma ya gidiyor 

Londra 8 ( Ö.R) - Belgraddan haber veriliyor: Kral naibi prens 
Pol yann Belgraddan Romaya hareket edecek ve ltalyan payıtahtında 
4 gün kalacaktır. Yugoslavya diplomatik mahfellerinde umumiyetle 
zannedildiğine göre 8. Mussolini ve kont Ciano naib prensden bazı 
tekliflerin kabulü talebinde bulunacaklardır. 

Roma Beynelmilel koşu 
müsabakaları bitti 

İstanbul 8 (Hususi) - Romadaki beynelmilel müsabakalar dün, 
neticelendi. Dünkü müsabakalarda Cevad Kula üçüncü, Saim Polat
kan dördüncü geldiler. 25 müsabıkın istirak ettiği (Kral kupası) mÜ· 
sabakasında Cevad Gürkan yedinci geldi. 

Romadaki müsabakalarda süvarilerimiz üçüncülükle on ikincilik 
arasında iyi dereceler aldılar. Süvarilerimiz ayın on dördünde ~ehri
;nize müteveccihen yola çıkarak avdet edeceklerdir. 

Istanbulda yine 15 kişilik bir Eroio 
kacakçı şebekesi yakalandı 

lstanbul 8 (Hususi) - Kasımpaşada zabıta dün on beş kişilik hır 
Eroin kaçakçı şebekesini meydana çıkarmış ve şebekeyi teşkil edenleri 
yakalamıştır. 

Kaçakçılar arasında Arap Hulusi, oğulları, iki kadın bir de ermeni 
vardır. 

Almanlar Silezyada Lehliler 
tazyik yap1vorlar 

Varşova 8 (Ö.R) - Gazeteler Almanyada Üpel Silezyasında bazı 
hadiselerden bahsediyorlar. Neosterliçde son Leh mektebi tahrip edil
miş, kapıları ve pençereleri kırılmış, mektep eşyası parçalanmıştır. 
Vilnicde Almanlar kilise dıvarlarına bir yazı yazarak Lehli papaz ve 
ahaliyi, daha vakıt varken, Almanyadan gitmeğe davet etmislerdir. 
Breskoviçde bir tebliğ neşredilerek, Alman - Leh paktının feshinden 
sonra Lehçe ayinlerin menolunduii:u bildirilmiştir. 

Fransız ordusu Başkumandanının 
Alsaslılara beyanatı 

Paris 8 ( Ö.R) - Kolmarda pasif müdafaa ekzersisleri netices' 
mevki kumandanı itfaiyecilere verdiği ziyafette, başkumandan general 
Gamelinin hudut ayaletlerini son ziyareti esnasında Alsas ahalisi için 
yaptığı şu beyanatı onun namına tebliğ etmiştir: 

« Ne sulh, ne de harp olrruyan ve mutlak surette harba dayanaca · 
ğı muhakkak olmaksızın daha bir müddet devamı mümkün olan şu 
günlerde Alsas ahalisi bütün sükunetini muhafaza etmeli, normal bir 
şekilde yaşamalıdır. Ona bilhassa şunu söyleyiniz ki: her ne olursa ol
sun, biz muzaffer olmaktan eminiz!> 

Bu mesaj hazirun tarafından hararetle alkışlanmıştır. 

Jozef Kayyo Diyor ki: 
yollardan Gurur, normal olmıyan 

hükümet mevkiine geçenler 
bir kusurdur • • 

ıçın 

Onu bu k"adar şen, bu kadar ince bir 
şiir yapan, lfile devrinin müstesna va
ziyetidir .. Bu devre lfile yerine bahar 
devri denilmesi daha münasiptir .. O de
virde mevsimler geçer, fakat İstanbulun 
bahar manzarası aslil. değişmezdi.. Bü· 
tün insanlar, daimi bir ilkbahar havası 
içinde yaşamakta idiler. En başta padi-

Paris 8 (ö.R) - Sarı vilayet genel mik konferansa girmeğe razı olsıılar, 'e· şah iiçüncü Sultan Ahmetle damadı ve 
konseyini ararken eski başvekiJlerdcn ya ikinci bir Viyana kongresine iştiraki sadrazamı İbrahim paşa oldukları hal- ~ 
B. Jozef Kayo •u beyanatta bu1unmu§- kabul etseler bile, verecekleri söze sada-

de, bütün İstanbullular kış helva solı- ' " 
tur: kat gösterecekleri hususunda muhatap-

betlerinden ve yazın Saadabat gezinti-
c- Gurur, normal yollardan başka larını ikna işleri icap eder. Zira bütün 

!erinden başka bir şey düşünmezlerdi.. 
suretle hükümet mevlciine geçen devlet mesele budur. İşle Nedimin şürlerinde bülbül sesini k k 
adamlannın gözlerini karartan bir ku- Çekoslovakya işinde kendi yü se - te-

andıran bir şakraklık, bir neşe bulun· surdur. Onlar. milletlerinin rüyeti ile oi- ahhütlerini nasıl paymal ettikleri malum· 
masını temin eden sebep, zamanının bu d d'IJ ·ı k , yasi ve ekonomik realiteler arasına bir dur. Hi.diseler ken i ı en e onuşuyor-
hususiyetidir.. • • . k b 1 b 

. 1 perde gererler. Onlar kagıt para ımal et- lar. Bun1an münakaşa etme i e cy-
Ncdi rtah" · h t rak1 .. , , k' d m 0 ga, sıya op an fU mekle en delice maııraflan karıılayabile- hudedir. iş birliği siyasetini ımse re 

renginde .. t b' .. llild bakı • d F gos eren lI' guze e · ceklerini, malt hollahazlık1a itin altın- edemez, hatti. her kes temennı e er. a-
yordu.. !dan çıkacaklarını ümit ederler. Fakat ak- kat diktatörler böyle bir siyasete huli'ia 

Bihamdillah · f · • · k" · b k kıa yıne eyzı nesımı ~v u I ]ı selim gösterir ki vatandaşların aon var- ile razı olduklannı, una no tası no -
şad.iden • lık devresine kadar alınsa bile bir gün sına riayet edeceklerini, vahşi orman ka

Hnzaran goncei ümit handan oldu tediye vadesini atlatmak imk8.nı yoktur. rıunlannı artık ku11anmıyacak1arını gös

bir gündP Ticari müesseselerin bli.nçolarını tevdi teren gajlar verecekler mi] Yoksa bir 
Schabi şadiınani öyle ~y:rap etti ettikleri gibi, bu vaziyetteki hükümetle- gün verdikleri yüksek teminab ertesi gün 

dünyayı rin de vaziyeti tasfiye etmeleri zaruretile bir taarruzla çiğnemek yolunda mı israr 
Kedeller, sineler yekser gülüstan ol- karşılaşııklan bir gün gelir. edeeekler1 Bunun anlaşılması vaktidir. 

du bir günde Vaziyeti tasfiye etmek1 Fakat nuıl1 Leydi Makbet"in meıhur •Özünü ha-
Şeklinde başlı yan bir kasidesinde de Amerika gibi muazzam menabie malik tırlıyalım: c Yapılmış olan bozulmaz I> 

işaret ettiği veçhile, o, tıpkı bülbüller bir millet için bile bu, yalnız baıına. ka· Gerçi, verilen eözü bozmakla Leydi Mak
gibi ömür sürerdi.. Vaktini bütün gü .. nşık bir iştir. Garbi Avrupa devletleri betin cinayetleri arasında pek münasebet 
lüstanlarda, !file bahçelerinde geçirdi... gibi servetleri geniı olan milletler için de yoktur. Her ne kadar Viyana ve Çekya 
Sultan Ahmetle ve İbrahim paşa ile _ münferiden tatbik ediliroe • çok giiç hapisanelerinde bir çok zulümler oluyor-
birlikte Saadabat sahillerinde, Bektaş bir teşebbüstür. Fakat ayni ıcrait dalı'.· sa da.... • 
parklarında uzun gezintiler yaph.. Ve linde, diğer milletler için imk8.nsız hır Bununla beraber. her ıeye ragmen, 
bu gezintilere : vazifedir. Ergcç onların anlaşmalatı ara· demokrasilerle totaliter devletler aıasın4 

Gü]elim, oynıyohm, kam a]an dünyadan mağa, yardımları yalvarmağa, bir masa 

1 

da anlaşma mümkündür. Şu şartla ki iş 
Ahı tesnin içelim çeşmei neopeydadan etrafına oturmağa mecbur kalacakları bir ~aşındakiler sözleri~i tut~ağa karar ver
Görelim abı devran aktığın ejderhadan gün gelir. sınlcr. Bu husustakı temınat da ancak 
Gidelim servi revanım yürü Saadabada, Ben aldansam ~il~. yani d'.ktatörler ı milletlerin o~up b.itcnl~rd~n iyice haber-

Diycrek, rastladığı giizcUeri de da· umumi efkarın tazyıkı altında bır ekono- dar olmalarıle mumkundur.> 

\'et etti .. 
Nedim (Fikret) in kaydettiği veçhile 

(Cihanı bitıniyecek bir demi Şağaj) 
sammştı .. 

Fakat Patrona ihtilali her şeyi altüst 
etti. Ansızın esen şiddetli bir hüzan rüz
gllrı Saadabat bahçelerindeki bütün 
gülleri, liileleri birden bire Jrunıttu. Ve 
Lülbiilii de ebediyen susturdu .• 

Nedimin fani benliği bugün, bir avuç 
toprak ~ckline inkiliip etmiş bulunuyor. 

de yaşamaktadır .. Onu hatırlamak için, l 
işte bir bahar manzarasiyle karşılaşmııı 
bulunmamız kafi geliyor .. Çünkü onun 
şiirleri, bahar kadar canh ve balıar ka
dar neşe verici bir giizellik taşmıakta· 
dır .. Şu dakikada Nedimin manevi ben· 
liğiııe hitap ederek soruyorum : 

Ey nedim, ey bülbiilü şida niçin ha-
muşswı 

Sen de ol hoş nc\'alar, giiftügiılar .v• 

Jandark için 
ORLEANDA 
YAPILAN MERASİM 
Paris, 8 (Ö.R) - Jandark tarafından 

Orlean şelırlnin kurtarılmasının 500 ün
cü yıldönümli bugün Orleanda kutlan
mış ve reisicümhuı B. Lebrün bir nu
tuk süyliyorek Jandarkm Fransızlara 
ebedi bir vatanpeı·vcrlik, milli birlik ve 
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~ Sabahtan sabaha ~ . . . . 
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Osmanlı 

Aşınmıyan kudret 
-~-
~IİRAÇ KATIBCIOOLU 

ltalyan kralı pek 
ynkında Berlini res· 
men ziyar~t edçcek 

sının Italya ve Almanya arasında filen 1 ondan şu neticeleri çıkarıyorlar: Alınan 
zaten mevcut olan bir vaziyete resmi ya ve ltalya artık Anti - konintern pakt 
şekil verdiğini müphede eylemektedir. paravanı arkasında gWenmeğe lüzum 
Mubanir sonra şunları ilave ediyor: gönniyorlar. Almanya, ihtilaf halinde, 

«Avrupa muvazenesini, fakat sulhçu Italyanın bil& kaydil şart milzaheretini 
bir fikirle, iade etmek ]Azımdı. Almanya temine her vasıta ile çall§maktadır. 

Çeviren : BGJlm Sami 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-26-

Mevcut mütearifelerin ea merhametsiz 
ve ıiipheaizi karfwnclayıa: Bu kainatta 
her ,ey, batta kudret bile apnıyor. Fraa
m ciPnhar reillerinden ,,.. ilimlerinden 
Sadi Camot bunu fizikteki la Dqrada
tio de l'Enesie kanunu ile pek iyi an-

_ .,J.,, __ 

A k 
" • • f k ve Italya tarafından Millno milllkatın - Sovyet Rusyanın titizliğine o kadar do

S e rı 1 ttı a 1 n da tetkik edilen bütiln problemler (Is- kunrnıyacak olan bu yem lttüak formU-

d 
panya, Afrika ve Asya işleri bunların lil, diğer taraftan Moskovada da daha 

ün ya matbuatın- arasında dahildir), fakat bilhassa Al- muvaffakıyetli bir şekilde mildahale im
manya ve Italya tarafından ileri silr - kAnını verecektir. 

Gerck Türklere ve gcrebe Avru- yeşil renk teıkil eden çimenlerin üs- l&llllf n anlatmtfitr. Çiiferin bam edebi
palılara ait bütün evleri tetkik ve te-f tünde, grup halinde bir çok Türk ka- yatla sezmedilderi en ıerçek hakikati 
cessüs etmek .v~ifesile mükellefiz ... 

1 
dınlarının oturduklarını görüyor- el oilu itte böyle ilimle kavrayıp riyui 

Burada. kendını benden gizlemeğe 
1 
dum .. Onların düz ipek veya sacla- bir formül haline getiriyor. Neyse burua 

muvaffak olan hiç bir gizli köşe yok- , kordan mamul çarşaflan, bin bir çe- bizi alikadar etmesin, ilimle ıeçİDİr sö
tur .. Hükümetle ve politika ile mü- şid renk teşhir eden bir koleksiyon riinealerimizi diifündüriip utandınm. Bizi 
nasebeti olmıyan itler beni alakadar vücuda getiriyordu.. Gül, yasemin, alibdar eden ıimclilik daha ziyade bir 
etmez .. Fakat, bazı defa öyle manza- leylak, ebegömcci, peygam~r çiçeği, eskime ve ölme kiinatında paydar ka
ralarla karşılaşıyorum ki derin bir hi- şakayik, sarı anber. fulya, menekşe, labilecek bir premibin bulunup balunma
cap duymaktan kendimi menedemi- cezair ve hercai menekşe ... Daha baş- dıiuu aratbnnaldır. Şu prensibi yeryiizü
yorum .. Buruıuk yanaklarım, derhal ka bin bir çeşid renk teşkil eden bü- ne ıeldiiimdenberi insan oğlu hem duy-

da yaptıgv 1 akisler düğü müddeiyatın teskin devresi geniş Aktedilen ittifakla Almanya ve Ital-
bir sulh ve iş birliği arzusundan ilham ya birbirine muadil prestij muvaffakı _ 

--../'r-- alan bir hareket ve faaliyet hattının it- yetleri kazanmak gayesini tak.ip ettikle-
A kden izde yeni /tal. · tihazını zaruri kılıyordu. Yani iki hükü- rinden, Lehistana karşı ileri sürülmüş 

Y
an mü J Jeı·yatının met zamana ve diğer hükümetlerin akıl olan Alman müddiyatına bir karşılık 

aaı ve idrakine bir kredi açmağa (itimat teşkil etmek üzere yakında Akdenizcle 
ilanı bek/enebi/irmiş etmeğe) karar vermişlerdir. Bu sebeple yeni Italyan mUddeiyatırun ilanı da 

askeri ittifaktan ve bunun kararlaştınl- beklenebilir. 
_ BAŞTARAFI l :lNCt SAHİFEDE _ dığı mülakattan beynelmilel vaziyetin YAKINDA 1MZA EDll..ECEK 

karışıklığını artırabilecek mahiyette hiç Bedin 8 (Ö.R) - cDoyçe Alkhanye 

kıpkırmızı kesiliyor.. tün bu çarşaflar, meşlahlar, tıpkı bü- mU§, hem diişiinm\it, hem de ara,tınnıı- Bununla beraber halle, Roma - Berlin 
Müslüman bir mealekdaıının duy- yük çiçek demetlerini andırıyor, ça- tır. Fakat daima betim başka neticelere anlaşmasının resmi vesikalara neden ih

duğu fU hicap, Parisli bir polia nazı- yırın o yeşil göksü üstünde, ifade varmı§tır. Niçin 0 iyi niyetler ve bu kötü tiyaç gördüğünü merak etmektedir. 
nna anlatılsa, onun bu hareketi ma- edilemiyecek derecede güzel bir man- neticeler niçin? Siyast mehafil, ittifakın Berlinin mü
nasız bularak o dakikada şaşırıp ka- zara vücuda getiriyordu.. Bu canlı V-1edandan bahsetmek iatiyonaz. Bir tevazi ve namuskirane tekliflerini red
lacağım düşündüm.. çiçeklerin hepsi de, ağaçların teşkil filozofun cilabi ses!• diye tavsif ettiği detmek istiyen Polonya tahrikltına bir 

Mehmet paşa seaini biraz daha al- ettiği gölgeliklerin üstüne, tıpkı bağı bu kudret içinde süründiiğümüz bu ade- cevap olduğutıu kayt ve Polonya ile 
çaltarak devam etti: çözülen bir demetin eczası gibi, peri- min insana en çok teselli Ye intirah ve- Londra - Paris üzerine milthiş bir tesir 

- Evet.. Vazifem icabt, bütün ıan bir surette saçılmış!ardı.. Ağaç ren merhametli •e rahmetli bir nağme- yapacağını zannediyorlar. 
bunları gönneğe mecbur oluyorum.. gölgelerine sığınarak istirahat eden sidir. Bu ses nereden geliyor, halbo ki RIBBENTROP ROMADA 
(x) ... Bakınız lstanbulun tam göbe- bu Türk kadınlarının çarşaf denilen nereden gelmeliydi? Sualini ruhumuza Roma 8 (A.A) - Ribbentrop ve Cia-
ğinde büyük bir mahalle vardır ... harici elbiseleri, iki parçadan mürek- sorduran Ianvet menu müeueselerden no buraya gelmiş ve halk tarafından al
Adı, Vefa ... Vaktile bu mahalle, Is- kepti .. . Büyük kısmı teşkil eden par- aklımıza yapqtanlmıı bir pınar gibi dur- kışlanmışlardır. Nazırlar, VillA Estede 
tanbulun diğer semtleri gibiydi. Şim- ça omuzdan topuklara kadar bütün dukça temizliğe huret içimizin terinle- verilen Dinede ve Dineyi takip eden ba
di size orasını gidip, bir kerre görme- vücudu kaplıyor, ayni kumaşdan mesine imkin yoktur. Biz ·kendi alm te- loda hazır bulunduktan sonra Ciano ge
nizi tavsiye ederim .. Bakınız, garp mamul diğer küçük örtü de, başa, riyle yetiftirdiği gül bahçelerini kaybet- celeyin Romaya dönmüştür. Ribbentrop 
mukallidliği Türkiyeyi nerelere çe- saçları örtecek bir vaziyette, atılmış tikten sonra ısırgan otlariyle deve diken- bu akşam veya yann sabah Berline ha
itip sürükleyor ... işte miralay efendi .. bulunuyordu ... Türk kadınları, bu kı- lerinin alabildiğine yetiıtikleri yangın reket edecektir. 
Sizin Avrupanız lstanbulumuzu bu yafette, bütün hayatını ibadete, şef- yerlerinde yqamıya mahkUın mubacırlar VAZtYFITE BlR DEG1Ş1KL1K 
hale koymuş, onu baştan başa çü- kate hasreden rahibeleri andın yordu. gibi yenis Tiı 9enel'İyiL Gerçek insanm Y APMIY ACAK 
rütmüş ve ifsad etmiştir ... Bu sözü- - BİTMEDİ - bu dünyada akibeti böyle olmamalıydı , Paris 8 (A.A) - SaWıiyettar meha-
me inanınız ki. bize hulul eden Av- denek bile bana biç olmazsa bir gilmi- filde iihar edilen kanaate göre yeni ltal-
rupahlar, havamızı ifaad edecek ka- (x) Müellifin bu gibi tuhaf dü- yec:ek küme olur mu? Fertler Yicdan yan - Alman asker1 ittifakı vaziyette bir 
dar memleketimizi telvis etmişlerdir. §Üncelerine uli İftink ebnediğimizi kaidelerinden kendilerini 0 kadar amk- deği~klik husule getirmiyecektir. Bu it
Bugün. belki de sizin Beyoğlun uz, aöylemej'e bilmem ki lüzum var mı? j latmıt görüyorlar ki ahlakın zab ... olan lif akın akdi keyfiyeti diğer devletler 
bizim Vefa mahallesinden daha çir- Türk inlalibı, kaduılanmızı, orta za- laman yakum:ıqı ,.~da neler ,.a- üzerinde ruhi bir tesir husule getinnek 
kin, daha sevimsiz bir manzaraya manian mahsus bir vaziyette, bittabi pabilec:eiiınizi biz bilirdik. Ancak kötü- maksadiyle esasen mevcut olan bir vazi
ınalik değildir. hıtamazdı •• Bir cok hurafelerle bir- lük ilminde tecriibe sönniit lr.wtlar ka- yete diplomatik bir vesika ile maddi bir 

Şimdi derenin en güzel mevkiine Jikte, kadını terfiden meneden o ka-
1 
nuna da istedikleri ıibi teflİr etmek ve şekil vermekten ibaret kalacaktır. 

gelmi!tik ... iki sahilin etrafı, mailen l•n örtüleri de kaldırdı .. Türk kadını, onan tcrmim edici aluiyonanu ,.anllf yol- tNG1LlZ PRALAMENTO MA.HFlL _ 
uzayıp giden latif çayırlarla muhat bu bürik yeniliji tamamile hüsnü lara aapbran ba fertlerden nud kurla- LER1N1N KANAATİ 
b~lunuyorJ:r~.ı .• ~ütün civar, gü~I telikki ~ec~ bir kı.biliyel!e olrluğu- rabilec:eiimizi arbk aldamz bir türlü kes- Londra 8 (A.A) - Italya ile Almanya 
agaç~rla suslu ıdı .. Çınar, meşe, so- nu ve Turkün o a.si1, temız ruhunu tnmez oldu. Halbu ki bu mablUldar arasında bir askeri ittifak akdi ,meselesi 
ğüt, servi ağaçlan, cami minareleri tqıc:h~ isnat etti ... Hünivetine ta- y....ı.,.orı.... Ba kiinatta AfllUDIYaD bir hakkında parl:ımento iriahfillerinde böy
kadar uzun boylarile, her tarafta mamile mab1c olan lnt.dmlamnızm tek k1ldret yarsa o da Yicdandll". le bir ittifakın aktdedilmesi ile vaziyet
yükseliyordu .. Ve bütün bu büyük, bugün takınd1ğı o vakur. nazik, me- Vacdana bir itikadm mah,..Jü nazatiy- te bir değişiklik olmıyacağı söylenmek
yüksek ağaçların gölgesinde, hiç bir deni vaziyeti görmekle derin bir ifti- le bakanlar da aldanıyorlar. Eğer böyle te ve bu ittifakın belki de Japonyanın 
renkte, hiç bir resim tablosundan gö- har ve sevinç duyuyoruz.. olsak vicdan sübjektif olurdu. Halbuki bu ittifaka girmek hususundaki tereddü-
rülemiyecck kadar latif. zengin bir H. S. Yicdan objektiftir. Çünki cinayetle bitir- dünü izale edeceği ilAve edilmektedir. 

lzmirin Milli Şefe 
tazimatı 

Belediye rei.ci Dr. Uz 
Reiıicümhur tarafın

dan kabul edildi .. 

lngiltere Sovyet
lere dün cevabını 

verdi 

diiimia cli.valanla bile hakkunm aldı- Aynı mahfillerde izhar edilen kanaate 
iımm Tiı arbk tatmin eclild.iiimizi san- göre bu pakt bilhassa tecavüzlere karşı 
dağmm en sübjektif ımlarmmda dahi içi- bir mukavemet cephesi kurmağa çalı -
mİzİn en derin ,.erind• bir ses bize bay- şan Fransa ve Ingilterenin bu gayretlerl
lonr: Sen b.kmdm! Ve biz baldı çakmak ne bir mukabele teşkil etmektedir. 
için yapbldanmmn llepainden nadim ola- Bununla beraber vaziyette bir değişik
rak kendi kendimize ckefke yapmasay- tik yoktur. Italyan ve Alman erkAnıhar

- BAŞTARAFI 1 tNct SAHİFEDE - dun. sanki .ne kazandım ?ıt Deriz. Artık biye görüşmeleriyle Mareşal Göringin 
vicdan azaba bat18'nqtır. Ba mp bizim vaziyeti Almanya ile Italya arasındaki 

tebeddül olarak gösterilmiştir. Royterin en mesut ve ferah anlanmazda beynima- sıkı teşriki mesaiye bir misAI teşkil et
- BAŞTABAFI ı İNCİ SAJllFmE _ verdiği habere göre Ingiliz hükilmeli den aüaülerek yüreğimizde bir sancı ola· mektedir. Bu ittifakla bir ihtiW zuhuru 

Litvinofun istifası üzerine Sovyet Rus- rak ıezjnecek, bayabnm bittiği ıün liab- halinde Italyanın bitaraf kalınası ihti
yanın harici siyaseti hiç bir tebeddüle rimize bizimle beraber ıömülec:ektir. O mali de ortadan kaldırılmış olmaktadır. 
uğramamış olduğu teminatını Moskova- sün herkes bizi baralop gidecek, bizimle PARlS StYASt MEHAFtLtNE GÖRE 
dan almıştır. yalmz yiiziimme atsbmt bir kiireldik top- Paris 8 (ö.R) - Italyan - Alınan as-

leden sonra muhtelif vekilleri ziyaret 
ederek belediye ve fuar işleri hakkında 
görU.pnelerde bulunmuşlardır. 

AT KOŞULARI 
Ankara 7 (Gecikmiştir) - Cümhur

rei!imiz dün şehir hipodromunu şeref -
lenctirerek ilk bahar at yarışlarının birin
clsinl alaka ile seyretmişlerdir. 

ING!LTEREYE DAVET 
Aılbra 8 (Hususi) - Alb Türk ga

ıetecisi Ingiltere hükümetince Londraya 
davet edilmişlerdir. Türk gazeteciler 
grubu Londraya Cumartesi günü :hare
ket edecekler ve lngilterenln misafiri 
olarak on iki gün orada kalacaklardır. 

Moskova 8 (A.A.) _ Askeri akademi- nkla iç:imiH pkdmaf ba sanca kalacak- kert ittifakının akdinden siyasi mehafil
lerden mezun olanlara dün akşam krem- br. Ve renksiz karanbldar içinde kart- de hasıl olan tesir §il suretle hUlasa edi
lin sarayında diplomaları verilmiştir. lar, akrepler ve çiyaDlar ltir vakitler k..- lebilir: Almanya ile Italya arasında fil -
Voroşilof, Kalenin ve Molotofun tebrik- bruluak sevilmit olan bu zavalh tenimizi len mevcut olan bir vaziyetin böylece 
}erinden sonra sarayda bir resepsiyon ya- kemirip tüketirlerken vicdan azabı rubu- ahdi bir şekle konulrnaaa hiç bir sürpri
pılmış ve merasimde Stalin ve diğer bil- muzu yakıp kavmac:alıbr. Fakat ruh ebe- ze sebep olamaz. Bizzat ltalyan yarı res
yUkler de hazır bulunmuşlardır. eli olduğu için ba uap hiç bir vakit tü- m1 muharriri B. Virjino Gayda bile, 

kenmiyecektir. Etin günahlara da kendiai cCiornale d'Italia> daki makalesinde bu 
Lebourget 7 (A.A) - General Dykei 

ile Alexandre ve diğer bir çok lngi.l.iz 
subaylarını himil bir askeri tayyare 
Hendon'dan saat 17 de Parise gelmişür. 

sibi biter. Rubunkilet' kendisi gibi ölmi- intibaı teyid etmekte ve 7 Mayıs tarihi
yecektir. nin Almanya ve ltalyanın siyasi haya -

Köt6.lük yapalmamalıdB', duyalmua tında tarihi bir dönüm noktası oldujunu 
da iyi ohD'. beyan etmekle beraber Millno anlaşma-

EHRAZAD vendir .. Bu bal bizi müteaelü etmelidir. 
Dediler ve hemen yola çıkarak geldik

leri yoldan gerisin geriye saraya döndü
ler. ,.... 

bir hidise fışkırın!§ delildir. Zeitung>un istihbanna göre Millnoda 
ALMAN - LEH M'ONASEBETLER1 akdedilen Alman-ltalyan ittifak paktı 

cAlman - Leh münasebetlerine gelin- önilmüzdeki haftalarda teferrilatiyle ta
ce, te!Aşçılığın azalış devresine girdiği mamlanacak ve Berlinde imza edilecek
temin edilebilir. Fakat ltalya ve Alman- tir. Bu hidise iki memleket devlet adam.. 
yanın gösterdikleri itidal demokrasiler lan arasıncta yeni bir mülikatm vesilesi 
için muallakta bulunan meseleleri hal olacaktır. 

ASKERt tŞ BtRLtOt yoluna girmemeğe bir davet olmamalı -
dır. Zira askeri ittifakla tahkim edilen 
Bertin - Roma mihveri çok kuvvetlidir. 
Italya ve Almanya ittifak aktetmekle 
sulh ve medeniyet çalışmalarında rahat 
bırakılmak istedikleri ve milli vekarları 
ile hattı hareketlerinde kendilerine ria-
yet edilmesini temin azminde bulunduk
larını göstermişlerdir. Hudutlarımızın 

ötesinde bulunanlar bunu anlamaktan 
geri kalmıyacaklardır.> 

ALMANLARA GöRE 
Bertin 8 (ö.R) - Alman gazeteleri 

ise Italya ve Almanya arasında siyasi 
ve askeri iş birliğinin ehemmiyeti üze -
rinde ısrar ediyorlar. 

cAngrib gazetesi diyor iri: citalyayı 

allkadar eden bütün beynelmilel mese
lelerde Almanya bütün kuvvetiyle Ital
yanın yanında mevki alacak ve üçüncil 
Rayhı alakadar eden her beynelmilel 
meselede Italyanın bütün kuvveti de 
Almanyaya müzaherette bulunacaktır.> 
Diğer gazetelerde Italya ve Almanya

nın harp potansiyeli (takati) hakkında 
bir çok tafsi!At veriyorlar, bütün neşri
yat bilhassa dahil1 bir propaganda tesi
rini yapmaktadır. 

LEHtSTANDAKt AKtSLER 
Varşova 8 (ö.R) - Varşova siyasi 

daireleri Alman - Italyan askeri ittifakı
nın akdi karşısında şimdiye kadar oldu
ğu gibi soğukkanlılıldarmı ve itimatları
nı muhafaza etmekte ve hiç bir teli§ 
eseri göstermemektedirler. Gazetelerin 
neşriyatı bu itibarla mini.dardır. 

cKoryer Varşavski> gazetesi ittifak 
hakkında şunları yazıyor: 

cBu Hitlerin yeni bir erzatsıdır. Ta -
mamen değil, fakat hemen hemen bir it
tifaktır. Almanya, bu ittifakı ilin etmek
le, Nasyonal Sosyalistlerin bari.et pres -
tijini biraz parlatmak istemİ§tir.> 

cKoryera Pozani> gazetesi de şu mü -
ta!Aadadır: 

cAlmanya yeni bir muvaffakıyet ka
uuıdığını iddia ederek övünmek için 
Italya ile ittifak anlaşmasını ortaya koy
mağa muhtaçtı. Zira bir müddettenberi 
Alman diplomasisi bir diziye muvaffa -
kıyetsizliklerle karşılaşmıştır. Bertin, 
Almanyanm Italyaya güvenebileceğini 
ispat etmek istemiştir.> 

Sosyalist cDnevniç> gar.etesi de şunu 
müşahede ediyor: Marepl Göringin 
Italyada uzun süren ikametini bir hami 
vaz'ü tavrını almaktadır. ltalya, bir dün
ya devleti olayım derken üçüncü Rayba 
tlbi bir devlet halini almaktadır. 

ROMANYADAKIAKtsLER 
Bükreş 8 (Ö.R) - Havas ajansının 

BUkre§ muhabirine göre Rumen siyasl 
mehafili Alman - Italyan ittifalwwı ak
dt hidisesini tefsir etmemekle beraber 

Paris 8 (Ö.R) - Romadan gelen ha
berlere göre Italyan - Alman paktının 
askeri bir ittifaka tahvili, kont Ciano -
nun Ribbentropla Millnodaki müllka
tında tekarrilr etmiş büyük bir hAdise 
değildir. Hakikatte iki memleket arasın
da sıkı ve askeri rabıtalar ötedenberi 
mevcuttu. ltalyan büyilk erklnıharbiye 
reisinin geçen Eyl(}lde Berlini ziyareti, 
Nisanda Alman - Italyan şeflerin askeri 
konferansı ve nihayet Alman başlru -
mandanınm ltalyayı ve Libyayı ziyareti, 
ltalyan askeri şefleri ile görüşmeler yap
mış olması bunun delilidir. Diğer taraf
tan Hitler ve Mussolini iki rejim arasın
daki tesanüdü sık sık illn etmek fırsa
tını hiç bir zaman kaçırm.J§ değillerdir. 
Binaenaleyh iki rejimin bir askeri itti -
faka karar vermiş olmalan bugünkil fil
li vaziyetin bir neticesi değildir. 

TEMPS'IN NEŞRtYA'ft 
Paris 8 (Ö.R) - Burada çıkan Tan 

gazetesinin Berlin muhabiri bildiriyor: 
Almanya - Italya arasında askeri ittifa
ka karar verildiği diln öğleyin bir resmi 
tebliğ ile ilin edilmiştir. Bu haber bü • 
yUk bir sürpriz oynattırmamqtır. Zira 
bir askeri ittifak, nenin mukabelesi olur
sa olsun vaziyette bir değişiklik yapacak 
değildir. Mussolininin bir çok defalar 
vukubulan beyanatı, Almanya ve Ital
ya arasındaki dostluğun bir askeri itti
faka faik olduğunu bildirmekte idi. Bit
ler, her ne sebep tahtında olursa olsun 
Iµılya aleyhine bir harp vukuu halinde 
Almanya derhal onun yanına koşacak
tır, demiştir. Iki partönerin paktomanl
leri demokrasi aleyhinde idi. Ideolojik 
birlikleri bir imzaya ihtiyaç göstermiye
cek kadar barizdi. Italyan - Alman dev
let reisleri bunu mükerreren beyan et
mişlerdir. 

iT ALY AN KRALI BERLINE 
GiDECEK 

Berfin 8 ( A.A) - lamla Jola
ıan fD.yialara wöre ltalya laalı 
Mayg 1938 Je Hitlerin lıenJUine 
yaptığı ziyareti iaıle malı.adiyle 
28 Maygta buraya gelecelıtir. 

Hitlerin doğumunun yılclöniimi 
miintUebetiyle ,ehircle lraralan 
taklar laalın welmesi,.. infizaren 
y:?rlerincle bualnlaealıtır. 
MUSSOLINI FRANSA 
HUDUDUNDA 

Roma 8 (D.R) - Torinoclan 
bilJiriliyor: M•uolininin Piya -
montu ziyaretinden •onra ltal. 
yan - F ratUıs had atlarını tellif 
edeceği haberi siyasi malılillerde 
11e ltallc _...ında büyiilı bir e'1em
rniyed. lıar,.Iannu,fır. Biitiin hu
dut ,.hirlerind• lnı zİytıret belı -
l..,,..,,,edir. Büyük HALK Hikayeleri 
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- Burada, dedi, uyumakta olduğunu 
gördüğünüz bu cin beni düğün geceaİ 
urayundan çaldı. vücudumu bir tahta 
sandığa kapattı. Bu tahta .andığı da ay
nca ve itte burada gördüğünüz ıu de
mir aandaim içine koydu. Oatiine de ko
caman ve yedi tane demir kilid vurdu. 
Çünkü cin beni lciekan.,.or ve kinnenin 

Şehriyar ve kardeşi gece yine sarayın ------------~----------------

Hemen cinin .hapm J'HqçA dizinin f Vakta~ cinin uyanmua mutad olan deiil elinin, sözünün bile bana deime
üzerinden kaldırarak çimenlerin üzerine zaman yak.Jaşb, kız cebinden tesbih cibi aini iatemiyordu. Muhafuama bu kadar 
koydu. Sonra ayaja kalkarak iki kardete f bir İp çakardı. ipte doksan aeltiz dane itinadan aonra aldaiı tertibattan yine e-

aıaiı inmeleri için ipretler yapmaia I mühür takılı idi. min olamada. Beni aandıiıa içinde gö-
başladı. Kız iki kardeşe: türüp denizlerin karanldt ve derin diple• 

iki kardq. &f8iada uyuyan cinden - Bunlar nedir bilir :miainiz) rinde sakladı. 
korktuldanm Ye inemiyeceltleriai yine Diye aordu. Onlar da: Cin böyle hareket etmekJe benim ken· 
itaretlerle kau cevaben bildirdiler. - Hayız .. Bilmeyiz. diaine ihanet edemiyeceiinıe kanaat ge-

Fakat kız inmelerini iarar etti. Ve ci- Diye cevap verdiler. Kız: tirınitti. Halbuki bilmiyordu ki ita.dm bir 
nin adetini bildiii için hiç bir zararı do· - Öyle ise, dedi, bunların ne olduğu- ltere hile etmeie karar vermesin .. Çünkü 
kunmlJ'acaimı. pyed inmemekte inad nu ben aize anlatayım. Burada gördüğü- karar verdikten aonra ne demir sandık, 
gösterecek olurlarsa o zaman cini uyan- nüz mühürlerin her birisinin sahipleri si- ne yedi kat kilid. ne de derin deniz ak
dıracaiuu.. aiacın üzerinde onlara cine zin ikiniz gibi benimle cünbüı ettiler. Ve ima koyduğu ~i yapmaktan onu mene
göstereceğini ve o zaman itin daha kötü bu cünbüşlerin hiç birisinden şurada ıim- demez. 
olacağını anlattı, bunun üzerine iki kardeş di uyumakta olan ahmak cin haberdar iki padifah bütün bunları masum ba
k ... kudan titreye titreye ağaçt ... indiler 1 olmadı. Şimdi aizde bana mühürlerinizi kıılı kızın kendi dudaklarından ifitince 
ve kıza: vereceksiniz ve onları bu dokaan sekiz hayretten dona kaldılar. 

- Bizden ne İatiyonun) 
1 
mühürün arasına koyacağun. Adeta gözlerine. kulaklarına inanmak 

Dediler. Kız bili fütur : iki padiph, hemen parmaklarından istemiyorlardı. 
- Sizinle cünL::- e~-L ·~ .,... une& - mühürlü yüzüklerini çıkartarak görünüş- Biraz evvel korktukları cine mmdi Dedi. r--

de bu kadar masum duran bu fettan kı-ı· adam akıllı acımaia bqlaautlardı. 
Ve -an cinin L-- ucunda bu f_.._- dil Od d' hl · · L B b 1 -, -, -w .,~.... za ver er. a pa lf8 ara cının .. en- ir ir erine: 

~e OFDÖ im bu iki delikanlı ile de ayn disini neden böyle aandıklar içinde ka- - Her halde biz.im batmııza selen fe-

gizli ve arka kapısından girdiler. 
Ertesi sabah sultan Şehriyar, başta 

brısı olmak üzere sarayda ne kadar 
cariye varsa hepsini celllda verdi. Hepsi
nin de başlarını kestirdi. 
Artık kadınlara düşman olmllf ve hiç 

bir kadına hiç bir suretle itimat caiz ol
madığına iman etmi§ti. Her akşam koy
nuna bir cariye, bir kız alıyor ve bu kı
zı sabahleyin şafak sökerken idam etti
riyordu. Ve Şehriyar, bu wretle hareket 
edeTken kadınların kendisine hile ya
pamıyacaklarına kani oluyordu. 

Bu hal üç sene devam etti. 
'Oç sene her akşam bir cariye ile ev

lenir ve ertesi sabah, o gece beraber 
yattığı cariyeyi idam ettirirdi. 
Kadınlar, böylelikle idam edile edile 

memleket içinde kızlar azalmağa başla
dı. Zaten babalar da kızlarının idamın
dan endişeye düşerek bütün aileleriyle 
beraber şehirden kaçmağa başlamışlar
dı. 

Nihayet bir akşam şehirde Şehriyara 
götiirUI~ek kız bulunmadı. 

Çin kuvvetleri Kanton 
varoşlarına gelmişler 
Japonlar biiyük tehlike içindedir 
Hong-Kong 7 (A.A) Çinliler tarafından bildirildiğine RÖre, Çin 

kıtaatı Kanton oehrinin banliyösündeki timendüfer iatuyonunu zap
tetmiştir. Japonlar 100 den fazla ölü terkederek çekibnişlerdir. Kan
ton şehrinde örfi idare ilan edilmiştir. 

Tehdit altında bulunan mıntakaya aüratle japon takviye kıtaatı ve 
tanklar gönderilmiştir. Öyle anlatılıyor ki eğer Fonnose adasından 
gönderilen japon lutaah süratle yetişmezse Kanton şehrinde japonla
nn vaziyeti ~.ok mütkülletecektir. 

Tiençin 7 (A.A) -Domei ajansının bir tebliğine göre, tiençindeki 
askeri japon makamab bir beyanname neşrederek Tiençindeki lnRi
liz ve Fransız imtiyaz mıntakalannın ortadan kalkmaa lizım Reldiği
ni ilin etmitlerdir: 

imtiyazlı rnınt•kalar makamab tethifçİleri himaye etmekle ittiham 
edilmekte ve eğer bunlar hatb hareketlerini deiittirmezlene japon 
ordusunun kendiaini müdafaa aulhu ve uayiai muhafaza için icabeden 
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BİZANS SARAYININ İÇ YUZU 
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Yengeç tahkikata başlamıştı 
• 

-24-

Ibrahimi yanına getirdiler ateşin 
Haydut Recyo 

bir komplo 
bunu 

işte bunun için Yengeç burada büyük 
)ir hUsnU kabul görmüştü. 

Derhal etrafı eski arkadaşları aldı -
ar. 

O, bunlar vasıtasiyle şehirde olan bi
.en dedikodulardan haber alacaktı. 
Başvekilin ölümü hakkında halk onu 

Hıristidinin öldürdüğünü ve yerine ken
il geçtiğini söyliyordu. 

Yengeç: 
- Zavallı Hıristidi, dedi. Bari bu iş

ten haberi olsa... Ya imparatoriçenin 
ölilmü hakkında ne diyorlar. 

Haydutlardan biri Yengecin yanına 
yaklaştı. 

- Halkın söylediklerine bakarsan, de
di Imparatoriçeyi, tıpkı öteki imparato
riçe gibi kilise öldürtmüştür. Fakat ben 
pnu kimin öldürdüğünü biliyorum .. 

Yengeç hayretle hayduda baktı. 
- Kim öldUrdn? .. diye sordu. 
Haydut, bUyük bir kurnazlıkla: 
- Yerine kim imparatoriçe olacaksa 

o,. •• 
- Peki. Yerine kim gelecek? 
- Mavi gözlU bir kadın varmış .. Şim-

di adada imiş ... O olacakmış .• 
Yengeç bunları söyliyen adamın oy

nattığına zahip oldu. 
- Sana bu saçmaları kim söyledi? 
Dedi. Yengeç, haydudun büyük bir 

ehemmiyet taşıyan bu sözlerini saçma 
telakki etmekte haklı idi. Çünkü sara
ya karşı kilisenin ve eski asilzadelerin 
komplu kurduklarını bilmekle beraber 
mavi gözlü dilberin mevcudiyetinden 
bihaberdi. Kendisine bu haberi veren 
ve adı Recyo olan haydut: 

- Benim, dedi. Bir kız kardeşim var. 
O Velaherna sarayının muhafızlarından 
blrinln metresidir. Imparatoriçe şimdi 
bu sarayda oturmadığı için idaresi mu
ha:fızların idaresinde ... Onlar orada iste-
dikleri gibi yaşıyorlar .. Hemşire de ora
da hem dostu ile beraber yatıp kalkıyor 
ve hem de baş papasın metresinin evinde 
hizmet ediyor. 

- Baş papasın metresi mi var? 
- Var ya.. Bunu herkes biliyor .. Fa-

kat korktukları için kimse bildiğini açı
ğa vuramıyor .. Bir gUn baş papasın met
resi.nln oturduğu eve bir adam gelmiş ve 
muhterem peder namına bir mektup ge
t~.. Muhterem pederin metresi bu 
mektubu merak etmiş usulca aÇinl§, 
okumuş.. Bunu hemşire görmüş.. Ka
dın hemşireye: 

- Sakın dem.iş, mektubu açtığı.mı 
söyleme .. Bu mUhim mektup .. Adada bit 
mavi gözlü kız var .. Ondan geliyor. Ef
timyos onu imparatoriçe yapacak. Ben 
de saraya gireceğim. O zaman seni de 
oraya ald.ırırun. Hemşirem bunu bana 
gizlice haber verdi. 

Yengeç, Recyonun sözlerine şimdi la
yık olduğu ehemmiyeti vermeğe başla
mıştı. 

Onu Sebastiyano ile görüştürmek is
tedi. 

- Recyo.. dedi Saraya gelir, bizimle 

farkında olmadığı halde mühim 
sırrına nasıl vakıf olmuştu ve 
Yengeçe nasıl anlattı?. 
beraber muhafız vazifesi görür müsün? 

Recyo: 
- Elbette görürüm, dedi. Ama ara sı

ra kelepir dlişerse dışanda da çalışmak 
şartiyle ... 

-Orası kolay... Şimdi bana gözü pek, 
öl dediğin yerde ölecek daha beş on kişi 
de bul. .. 

Recyo bu te-klifi iki defa tekrarlat -
madı. 

Hemen ayağa kalktı. . 

Meyhanede kendisinden başka sekiz 
kişi vardı. 

Onlara hitaben: 
- Hey arkadaşlar .. dedi. Yarın sır

tına sırmalı saray elbisesi geymek isti
yen var mı? 

Sekiz kişi, Rccyonun bu sözünü hor-

ralarla karşıladılar. 
Yengeç: 
- O halde, dedi. hep beraber ve he

men şimdi saraya gidelim. 
O bir an evvel saraya gitmeği daha 

ziyade Sebastiyanoyu görüp Recyonun 
söylediklerini anlatmak için istiyordu. 

Meyhaneden çıktılar. 

Karanlık sokaklaı·dan hızla yürüye -
rek sarayın yolunu tuttular. 

Işte lam bu sırada ve yolun dört so
kak başını teşkil eden bir yerde kendi
lerine doğru ve aynı süratle gelen dört 

kişi gördüler. 
Karanlık bu adamların yüzlerini gös

termiyordu. Fakat ellerinde ağır bir şey 
taşıdık1an belli idi. 

•• BirMEDİ •• 

Kozpınar ve Şaşalda 
Bu hafta nıuvaffakıyetli avlar yapıldı 

12 Domuz ve bir Çakal vuruldu 

Halkevi avcılar cemiyetine mensup mişlerdir. 
Üyeler bu hafta birisi Kozpınarda ve di- 1 lzmirden tenezzüh için Şaşala gitm~ş 
ğeri Cüner ve Şaşal civarında olmak olan bir çok kimseler avcılarıDllZI tak· 
üzere iki sürek avı tertip etmişlerdir ve dir etmişler ve avcılarımızın geç vakte 

muvaffakıyetli neticeler elde etmişlerdir. kadar devam eden milli oyunlaTından ve 
Kozpınarda yapılan avda sekiz domuz 

zevkli anlarından istifade etmişlerdir. 
Şqalda yapılan avda üç domuz bir kurt 
ve bir çakal öldürülmüştür. Avcılar cemiyeti yakında büyük bir kap-

Bu muvaffakıyetli avlardan sonra Şa- lan avı hazırlamaktadır. Bu avın çok he

plda kamp kuran avcılar akşama kadar yecanlı ve o nisbette zevkli olacağı tah· 
eğlenmişler ve çok neşeli bir gün geçir· min edilmektedir. 

A iman Baltık filosu 
Danimarka sahillerinde manevra yaptı 
Pariı 8 ( ö.R) - 3.S harp gemisinden mürekkep bir Alınan filosu

nun Balbk denizinde manevralar yaparken şimal denizine geçtikleri 
ve bütün gün Jutlaru:lm garp sahilinde talimler yaparak Danimarka 
kara sularına, sahilden 8 mil mesafeye kadar sokuldukları haber ve-

------~-~-~~~------

Fakat ateşin etrafa yaydığı sıcaklık 
idi ki hiç kimse onu ateşe 

o kadar kuvvetli 
atamıyordu 

Ibrahim, Nemrudun karşısında idi. 
Nemrud, onu mağlOp edememiş ve 

hiddetini halkın karşısında Ibrahimi 
ateşe atmakla çıkarmak istemişti. Fakat 
eğeı· Ibrahim iddialarından vazgeçer ve 
halka karşı: 
-Tanrı Nemruddur, ben yanılnıı~ım .. 
Derse onu affedecekti. Çünkü böyle 

yaptığı takdirde halkın arasında sözleri
nin bıl'aktığı tesirleri yine kendisi yık
mış, binaenaleyh Nemrudun Tanrılığın
dan eğer şüpheye düşenler olımışsa on
ların da şüphelerini izale etmiş olacak
tı. Diğer taraftan orada toplanmış olan
lar arasında lbrahimin peygamberliğine 
iman edenler ve ona tabi olanlar da var
dı. Bunlar, içlerinden kan ağlıyarak ora
ya gelmişlerdi.Kalplerinden büyük Tan
rıya Ibrahimi kurtarması için dua edi -
yorlardı. 

lbrahim, Nemrudun teklüini ı·eddetti. 
Metanetinden hiç bir zerre kaybet -

memişti. 

- Sen, dedi. Kendi kuvvet ve kudre
tine fazla güveniyorsun. Aslında bir hiç 
olduğunu unutuyorsun. Kainatın hali -
kini anlamak istemiyorsun. Fakat bir 
gün yeri göğü yoktan var eden Tanrı se
ni en küçük bir mahlUk ile tecziye ede
bilir. Gel bu küfürden vazgeç. Ben de 
Tanrıma senin bütün günahlarını affet
meosi için yalvarırun .. 

Nemrud baktı ki Ibrahim yo1a gele
cek gibi değil.. 

- Atın bunu aLeşc .. 
Emrini verdi. Muhafızlar Ibrahiıni sü

rükliye sürükliyc götürdüler. Fakat 
Nemrudun verdiği emri bir türlü yerine 
getiremiyorlardı. 

Neden? 
ÇünJüi. yanan odunların alevi ve sı

caklığı etrafı çok u7.aklara kadar o de
ı·ece sarmıştı ki... Yaklaşmak imkansız
dı. Bu vaz.iyet karşısında Ibrahimi bu 
yanan odun ve alev dağının, bu cehen
nemin içine nasıl atabilirlerdi? 

Dedi. Pejmlirde kıyafetli adam: 
- Ben, dedi. Bu şehirden değilim. 

Uzak yerdenim. Fakat sana tabiim ve 
senin Tanrılığına inananlardanım. lbra
hiıne karşı yapacağın cezayı duydwn ve 
onu ateşte yanar görmek için ta buraya 
geldim. Ben senin sadık bir bendenim. 

Herifin bu sözleri Nemrudun hoşuna 
gitti. 

- Bul bakalım bu· işe bir çare .. 
Dedi. -
Bir efsaneye göre bu herif bizzat şey

tanın kendisi idi. 
Mekanı cehennem olan «iblis, orada 

cehennemlik insanların ateşe nasıl ilka 
edildiğini görmüş ve bunu tatbik etmek 

istemiş ... 
Efsaneler, masallar iosanların yaşa -

dıklan her muhitte din ve devlet tarih
lerinde daima bol ölçüde, yer almışlar • 
dır 

Ve bu efsaneler nesilden nesilc anla
tıla anlatıla mütemadiyen yaşamışlar. 
yaşatılmışlardır. 

Hazreti Ibrahimin ateşe atılması hak
kında «Kuran> da mevcud ayetlere za
ıninıeten ve bunun etrafında latif riva
yet ve efsaneler yer bulmuştur. 

Bunları birbirleri ile olan münasebet
lerini tevhid ve telifcn yazıyoruz .. 

•• BirMEDi •• 

F ransanın kapısı olan 
lsviçre' nin askerliği 
lsviçre 'deki askeri 

diğer müdafaa 
birlikler 
tertibatı 

ve 

lsviçre, tepeleri, vadileri, ormanlan ve br. Bu vaziyette lsviçrenin elinde daimi 

d~l~ ?"nta~alariyle müdaf~ya çok el-1 o_larak 12 bin kişi bulunur. Senede tak
venşlıdir. Bınaenaleyh lsvıçıe ordusu, 1 rıben 5,000 kişi toplar. 

gere~ ~de~: ~~rek .. teknik itibariyle olsu~, 20 ile 32 y~ş arasındaki iaviçreliler her 
kendısıne ustun duşmana bu arızah arazı- 1 sene bu on hır gün bilfiil askerlik yapar. 
de muvaffakıyetle mukavemet edebilir. Bu müddet 21 güne çıkarılacakbr. 33 ile 
işte bunun içindir ki, lsviçre, son harpte 40 yaı arasındakiler için bu devre htt 
mucize kabilinden kurtulmuştur. sene değil, iki senede birdir. 

Maamafi, Alman ordusu nasıl 1914 laviçrede ihtiyari olarak ~kere her 
de Belçikanın bitaraflığını çiğnedi ise, sene 50,000 genç hazırlanır. Bunlar, 
lsviçrenin bitaraflığını da çiioeyip bu ctalim ve terbiye> den sonra endaht ce
memleketi bir koridor yaparak, Alp dağ~ miyetlerine i,tirak ederler, buraa uıec
lariyle jura dağlan arasından geçer, Ma- buridir. 
jino hattiyle tahkim edilmiş olan şimali laviçrenin nüfusu 4,200,000 olduğu 
şarki hududumuza akabilir; asıl bundan için senede askere alınanlar 25,000 i geç· 
korkulur. Bezansona ulaşmak için bura· mez. Fakat lsviçreliler bu miktarı 170000 
larda mükemmel yol şebekelerinden is· e çıkarırlar. 

Nemruda vaziyeti haber verdiler. tifade eder. Harp zamanında (sviçrede 500,000 
- Ibrahimi ateşe atamıyoruz. Çünkü Binaenaleyh lsviçreye çok dikkat et- asker seferber edilebilir. Asıl muharebe 

biz kendimiz de ateşe yaklaşamıyoruz. memiz lazımdır. Zira lsviçre, «cennaniz- ordusu 2 30,000 Landaveher ile Lands
Dediler. Nemrud, maiyetini teşkil min önünde, bir Fransız basamağıdır.> turmun her biri 80,000: 48 yaıını geçen-

eden kahinlere, vezirlere çare sordu. Liyon, Sentetiyen gibi şehirler. Alp hu- ler de ı 00,000 kişidir. Kadrolar, harp 
Hepsi de aciz kaldılar. duduna temas ettiklerinden hunların ar- zamanında hep milis zabitlere ve küçük 
- Halka sorun.. Halit içinde lbrahi- kadan vurulmalan ihtimali vardır. Zaten zabitlere tevdi edilecektir. 

mi ateşe atabilecek bir çare bulan olursa buralara göz dikip duruyorlar. Keza, Is
onu ihya ederim viçre istikametinde Paris yolu açık bu

Dedi. Dellfillar. muhafızlar· halk ara- lunmaktadır. Silahsız milletlere örnelt 
sına girdiler ve : olan laviçre, buraya göz diken Alman 

- Kinı ki lbrahimi bu alevler arasına erkanıharbiyeaine kar§ı koyabilir mi> 
atabilecek bir yol bilir, onu tatbik eder- Bunu anlamak için konfederasyonun as
se Tanrımız Nemrud ona bütün diledi- keri vaziyetini tetkik edelim: 
t:tini bahşedecektir. lsviçre, Viyana muahedeleriyle cbü-

Diye haykırdılar. tün Avrupanın türlü menfaatleri için bi-
Halk arasından biri çıktı. taraf> kalmıştır. lsviçre, askeri şahsiyet 
Üzerinde eski bir çuval vardı. olarak ancak bin kadar zabit, muallim 

Iaviçrede milli ordunun iskeleti dab.a 
ha.zer zamanında kurulur. Seferber edi· 
len bu ordu Üç tane kolordudan te§Ck
kül eder. 

Her biri üç piyade alayile, dokuz ba
taryalı ve r 05 milimetrelik toplardan 
müteşekkil iki bataryalı bir topçu alayın
dan mürekkep sekiz fırkalık bir kolord\I. 
Diğer kolordu üç fırkalı olacak. Bu fır• 
kalar da dörder dağ llvasından müteşek
kil bulunacak. 

Bu pejmürde ve perişan hali ile: küçük zabit ve erkamharp bulundurur. 
- Ben yapanın bu işi... Maamafi, bugün bütün isviçreliler ta- Üçüncü kolordunun keza üç fırkas 
Dedi, muhafızlar onu hemen alıp Nem- lim ve terbiye görmektedir. Piyadeler ve olacak. Bu fırkaların her biri dörder ha-

rudun önüne götürdüler. topçular 90 gün, süvariler 102 gün ta- fif süvari livasından terekküp edecek. 
Nenlrud Ona·. l H h ld ınıfl 1 Bundan ba§ka, lsviçre ordwıunda İf im yapar. er a e, es ar> m ta im 

rili~~ 
- Sen kimsın· ? ve örtme kttalariyle. motörize edilmiı ı>i· ve terbiye müddetini altı aya çıkaracak-

• -,,-;;;ı=; .., yade, istihkam ve telgraf kıtalan da var• 
Hi.91111811fJ&W2"'MWJ met şerefinden mahrum kalmışlardır. dini çevirdi .. Arkasından da kalın kol Monsenyör Lui garderobundan çıkar- dır. 

DEMiR MASKE 
Sonra, kendisi ile beraber gelmiş ve demirlerini vurdu.. dığl bir beyaz gömleği pençerenin için- hviçrede, i.stiklalini müdafaa etmek 

kapının yanında ayakta dı,ı.rmakta olan Monsenyör Lui, hiddetten sap sarı den kayıkçıya gösterecek şekilde salla- için, franaazlann Majino hattında olduğu 
Rozarja hitaben : kesilmiş, ve elinden bir şey gehnediği dı.. gibi, bütün Ren sahilinde ve Balden 

- Rozarj!.. Dedi. Şampanya ne oldu? için büsbütün asabileşmiş bir halde on- Arkasında b8lıkçı elbisesi bulunan Konstansa kadar tahkimat yapmıştır. Bu 

Büyük tarihi ve macera 
- ısı -

romanı 1 
- Onu balıkların muhafızlığı vazife- ların uzaklaşan ayak seslerini duydu. kayıkçı cebinden mendilini çıkardı ve hudutlarda yede beraber beton tabyalar 

sini yapmak üzere gece denizin dibine Sonra. lunçkıra hınçkıra ağlamağa, bir terini silermiş gibi bir hareketle bu işa- yapıJmıştır. Bu tabyalar, nehir boyunca 
yolladım ktunandanım.. çocuk gıbi ağlamağa başladı .. Boğulacak l'ete mukabele etti. geç.ecele mütecavize karşı ateş püaküre· 

- Yolda bir Brızaya uğramaması için gibi oluyordu.. Kayık hAUi olduğu yerde duruyordu. cektir. 
bütün tedbirleri aldın mı? Hava almak için pençereye gitti Açtı. Anlaşılan bu bir balıkçı kayığı idi. Bundan başka. lsviçrenin bütün ıehir-

- Aldım kumandanım .. Kocaman bir Ciğerlerine denizden gelen temiz ve se- Akşam olmuştu.. lerinde, tayyareye karşı. tayyare deft 
~ ~onsenyör ~~·. ~.ııbah~larınm bö~l~ ı Mo~nyör w~~ :1"~~i .sa~ muhafı- taşı beline bağladım da denize öyle a~- rin havayı çekti.. Bir muhafız demir ma<iôkenin yemeği- toplariyle tertibat. alınmıştır: 
anı olarak değiştirilmelen sebeplerını zının yıne değiştirildiğini gonmce kale hın .. Maamafih böyle bir fazla yüke hiç Hatırasında eski günler .. Gençlik ve ni getirdi.. Iaviçrede askerı tayyarecilik 1925 de 
bilmediği gibi onların ne olduklarını, kumandanı Sen Marsla görüşmek · iste- te ihtiyacı yoktu. Çünkü onu buradan saadet günleri canlandı.. Hayalinde Bre- Monsenyör Luide birden bire bura- teşkil edildi. Isviçre charp uunanında 
nereye gönderildiklerini de bilmiyordu. diğinl bildirdi.. aldığım zaman esasen hapı çoktan yut- van şatosu, kont dö Brevan.. Sir Dola- daki mevcudiyetini harice.. İnsanlara hava kuvvetleri vaaıtuiyle derhal teca-

Yine bir gün, muhafızlarından biri Sen Mars, uzun müddet intizarda bı- muş bulunuyordu. yar .. Jan nine .. ivon ve ... Gniafon bir- haber vermek ihtiyacı.. Arzusu htısıl vüze uğnyabilin denilerek havacılığa 
ani olarak bir hastalık irazı gösterdi. raktıktan sonra geldi.. - Zarar yok .. Tedbirin iki katlı alın· biri arkasında yer aldılar. oldu.. çok ehemmiyet verilmiştir. 
Bütün gün sancı içinde kıvrandı. Akşam (Demir maske) ona hitaben : ın.ı.ş olmasının daima iki misli faydası Gnia:fon .. Onun felaketlerinin müseb- Muhafızın kendisini bıraktığı bir iki lsviçre askeri tayyareciliği bariz şekil-
oldu.. Muhafız kendi odasında ve yata- - Otur ... Dedi .. Müsaade ediyorum. .. olur.. b ibi olan melun.. İvon ... Kendisi için dakikahk bir yalnızlıktan istifade etti de ikiye ayrılabilir: Birisi fırka tayyare-
ğında inliyordu.. Seninle konuşacaklarım var.. Biliyor Sonra Demir Maskeye dönerek : hayatını feda edercesine çalışan bu kız Yemek sofrasmdan kUçi.ik bir güm.Uş leridir. Bu tayyareler, diğer silahlarla ir· 

Bu adam, monsenyör Luiye karşı musun ki sen insanların en zalimi ve - işe monsenyör, dedi, Şampany'nin ayni zamanda ne büyük bir aşk kahra- tabak aldı:. Bıçağın ucu ile bu tabağın tibat yaparlar. Diğeri de, ordu tayyare-
merhamet eseri olarak çok mill!yim en alçağısın.. Bu akşam mubahzım za. a.kibetl hakkında kafi derecede tenvir manı idi de .. Ya Faribol.. Mistufle .. Bu altına şu kelimeleri yazdı : ... leri. Bu tayyareler yüksek kumanda ma-
hareket ettiği için genç asilzade ona vallı Şampany'yi neden öldürttün? ... edilmiş bulunuyorsunuz. Diğerleri için alhn yürekli ve çelik kollu kahraman4 •Beni buraya kapadılar ve her giln kamlannın emrindedir. 
karşı bir sempati beslemekte idi. Onun ne suçu vardı.. Onunla üç muha- de izahat verebilirim. Şampany'den ev- lar .. Onlar şimdi ne olmuşlardı acaba?.. işkence ediyorlar. ÇUnkU ben kralın laviçre dağlık bir memleket olduğun-

Gece olmuştu .. Monsenyör Lui uyu- fız oluyor ki ortadan kayboluyor ve ben velki muhafız Pikar boğularak hayata Sağmı idiler? .. Burada bu zındanda epey kardeşi ve Fransa tahtının meşru vari- dan, havacılığa daimi surette karanın ve 
muştu.. onlan senin öldilrttüğüne eminim. veda etti. Ondan evvelki muhafız Bur· zamandan beri kapalı idi .. Bütün bu siyim.• atmosfe.rin tesiri altındadır. Bundan do-

İşte bu sırada zındanın kapısı yavaş- Sen Mars, hürmetkar vaziyetini boz- ginyonu ise astırdım. Eğer bana soracak dostlardan hiç bir haber, mevcudiyetle- Ayağa kalktı .. Pençereye gitti. layı. Isviçre hükümeti, avcı tayyarelerin-
ça açıldı .. Rozarj içeri girdi, yanında bir madan, fakat istihzalı bir surette cevap başka bir şeyiniz yoksa çekilebilirim ..• rine ait hiç bir delil elde edememişti. Kayık, glindüzkü kayık şimdi sahile den başka ıki tarassut tayyaresi kategorisi 
başka muhafız vardı.. Bu muhafızı has- verdi : Esasen mühim işlerim de olduğundan Bu sırada denize dalmış olan nazarla- adamakıllı yaklaşmış ve !deta kulenin .. teşkil etmi tir 
ta muhafızın yerine bıraktı.. Hasta ve - Hakkınız var Monsenyör ... Doğru müsaadenizi istirham edcct'ğim. rına adaya yakın bir noktada ufak bir Pençerenin dibine kadar gelmişti. Birinci çeşıt tarassut tayyareleri bafif, 
belki de ölmüş olan eski muhafızı sırtı- hesap etmiş.siniz.. Filhakika Şampany Çıkblar.. sandal ilişti .. Bu sandalda tek bir kişi jt müteharrik, kudretleri az. fakat seridir. 
na alarak cıktp gitti. ile tam Uç muhafız oluyor ki smize~_hiz!m" ~-!_JR!!o~za~L.· _:od~a!!_!nl!ı!!n_rıde~ıntr!!!!!' r._~k~a:J.>.!!i=ıJnwıwnUk!Jil!!:l-:,UV!ar~d!!Jı!.:.: .. .__ ____________ _.!.. _____ .....,...JU~Mlli'!D~-o:.....____:'....._~-.JWm.ı...ııt....lı.u:~ı;:.a..:WIJi':lm:JZ... _ ___ _ 



SAHiFE" ·---- -----

P~zar günü canlı bir spor 
.faaliyeti içinde geçti . .. 1 

Kız Muallim mektebinde 
senelik spor bayramı .. 

1 
Doğanspor Ateşe O - 1 galip geldi. Halkevi 

bahçesinde yedi çift boksör karşılaştı. 

Greko Rumen ~Üreşlerinin neticeleri 

P, za · gum.i, şehrimizde şimdiye kn
dar nz tesadüf olunan canlı bir spor fa
aliyetiyle geçti. Öğleden evvel Halkevi 
spor komitesi tarafından tertip edilen 
bOks teşvik müsabakalarından sonra Al
sancak stadyumunda Doğansporla Ates 
takımları milli kUme karşılaşma51111 ya
parlarken saat Uçte başlıyan İzmir Gre
ko - Rumen güreş birincilikleri de gü
~ide bir davetli önünde yapılıyordu. 

Futbol ~açını sıfır bir Doğ~or ka
uındı .. Güreşlerde 56 kiloda Uçoktan 
Talat, 61 kilodn Alsancaktan Şefik, 66 
kiloda Alsancaktan Feridun, 72 kilod 
Demirspordnn Tahsin, 79 kiloda De
mirspordan Hasnn, 87 kiloda Yamanlar
dan Musa rakiplerini yenerek sikletle
rinin şampiyonları olmuşlar ve ağır sik
lctte de Mehmet rakipsiz olnrak şampi
yon ilan edilmiştir. 

Halkevi bahçesinde yapılan boks mü-ı 0j'Un ,u._, ş ,ava Ate · ıh. · · 
s:ıb~kalnr.ınn da yedi çift boksör iştirak etmeğe bac:Jadı. ;akat~.t e. ıne ınkkışalr 
etmışlerdır. "' eşın gere so 

.. ve gerekse sağ açıklan olan Ferit! İz 
Gerek gureşfor ve gerekse boks mil- zet birbirlerine d . e -

.abakaları bütUn intizam ve heyecanına oynadık} d yarıRş e ercesıne fena 
ğm •· l lm .. . arın an ve eşat ta topu mü-

ra en gureş sa onu o aması yuzün- temadiycn ezdiğın· d b. ti. al 
d dil t. . . . en ır ne ce amı-

en arzu e en ne ıceyı vermenuştir.. yorlardı İki taraf ta ad ta h.. h 
Bu Spo ı k nll!k ·· d ·· ·· u e ucum at-r ara arşı a n gun en gune tı y km hissini di · 
fazlalaşmnkta ve iyi neticeler de alındı- D~vreuJ _ 

0 
b·ırver nyordu. 

ğına göre artık bir güreş salonunun bir . ı ı .. 
An evvel yapılması zamanının geldiğine iKİNCi DEVRE 
ve hattfı geç bile kalındığına kanüm. İkinci devre de birinci devre gibi bir 

DOÔ:A ·sPOR - ATEŞ l\IAÇI ekzersiz mahiyetinde imiş gibi heyecan-
Bu haftaki milli kUme karşılnşması sız cereyan etti. İki takım da müdafile

İzmir talamları arasında idi. Birincilik riylc oynadılar. Muhacimler ise ellerine 
ve sonunculuk için çarpışacak olan iki geçen bir iki fırsatı bile hüsnü istimal 
1 1 

, ,.., ı t>ll\kalı olmadığından ~a- edemediler. Yalnız son dakikalarda Ateş 

P'" , az yırci vardı. ' e ine doğru havadan gelen topu Scy-
Hakem Mustafa Şenkalin işaretiyle fi hatnlı bir şekilde tuttuğundan topln 

sahaya çıkan takımlar karşılıklı sıra- beraber kaleye girdi. Doğanspor da te
landıkları zamnn Ateşi en iyi oyuncusu sadüfi bir golle sahadan bir sıfır galip 
Ömerden rnahrwn olduğunu, buna mu- olarak ayrıldı .. 
hbıl D nspor da Vefayı 1 - 3 yenen BOKS .l\IÜSABAKALARI 
takımını muhafaza ediyordu. Pazar günü Halkevinde, Halkevl boks 

Oyunun ille f.nlnn çok seri ve heye- mruıtörleri :tarafındnn yapılan boks mil· 
canlı c n ed }Ordu. 25 inci dakika- sabakaları oldukça heyecanlı olmuştur. 
ya k \ i bir ş kilde oynanan Halk vinın kısa bır zamanda yetiştirdi-

..... 

gi bu bok:;örleı'in gösterdikleri varlık 
cidden takdire değer .. 
Müsabakaların neticesini aşağıya ya

zıyoruz : 

Birinci maç : 2 şer dakikalık 4 ravunt
luk maçı 51 kiloda Suatla Kerim yap
mıştır. 

İlle ilç ravuntta Suat güzel hücumla
rlyle galip vaziyette iken dördüncü ra-

- SONU 7 İNCİ ~AHİFEDE -

h . • ıy •. ka kız mu Ilır.! mektebirun 
senelik spor b3yramı, Pazar günü beş 
bine yakın seyircinin takdir nazarları 
önünde büyük bir muvaffakıyetle ya -
pıldı. Yarının ogretmenlcri bu güzel 
bayrama, kıymetli spor rnuallimfori Bn 
Turanın sevk ve idaresiyle vaktinde ç.•. 
lışmnk suretiyle hazırlanmış'ar ve S"· 
yircilere güzel, zevkli ve istifade!! b! . 
gün yaşatmı!;lardır. 

Karşıyakanın bir köşesinde mÜt"va7.i 
bir şekilde çalışan bu müessesede mi 
safirleri talebe grupları karşılıyarak ok > 

lun bahçesinde yer göstennişler, izaz YI.. 

ikramda bulunmuşlardır. 
Törene 190 izci ve atletin iştirak etti

ği muvaffak bir g~id resmiyle başlar 
mıştır. Geçid resminde sürekli alkl{la,. 
toplıyan talebe grupları bir kenarda ye_ 
lerini i:rgal etmişlerdir. Bayrak meraı;i 
mini müteakip istiklal marşı çalınmış 
ve bunu öğretmen okulu şarkıSl tak.W 
e1mi~r. 

Törendeu sonra talebenin tamnmı sa 
hayı terketmişlerclir. 

Müzikle yapılan Ritmik jimnastik tam 
35 dakika devam ederek Cümhuriyet 
kızlarının bedii jimnastikte neleT yapa
bileceklerini göstermişlerdir. 

Akrobnti jimnastik hareketleri de de
rin takdir hisleriyle karşılanmıştır. 

Sıra atletik hareketlere ve oyunlara 
gelmişti. 

100 metre sürat koşusunu iki kısr.ı:t 
ayrılan talebelerden kırmızılar bi~i 
lacivertler ikinci gelmekle kazanmışhr 
dır. 

- SONU 7 1NCİ SAHİFEDE -
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Reı- Gün Bir UilUiye-
Ankara ~Radyosu Kız_ Muallim mek- Pazar günü canlı bir spor 

DALGA VZUHLUCU tebı spor bayramı f ı· . . . d . 
Bir Sirk f iciası 

auGv• _ BAŞTARAFJ. iNCi SAHİFEDE - aa ıyetı ıçın e geçtı 
1'39 m. 183 Kca./1%0 Ww 

400 metre sürat yaı-ıtıııda kırmızılar T. A. P. 31.70 m. NG$ Kes./ 20 Ww. 
birinci, Jiclvertler ikinci ıelmiftir. 

T. A. Q. 19.'14 m.15195 Kes./ 20 Ww. - BAŞTARAFI 6 ncı SAYFADA - Ali "•01ft galip 
12.30 program. 12,35 Türk müziği Pl Çok Mpli ve heyecaıılı ola Temel ·~ 

13.00 memleket saat ayan, aJ·ans ve me- topu müsabakasında kırmızılar birind. • • =-TuşServla :.,ip. 
1~ · tl i'-:--.: Im......... vuntta fazla yaptığı favulleri dolayısiy-

Tiyatro kapm önünde duran kocaman ğa kalkblar, elini öptüler. lvan sahnenin 
bir ilin balina •azar dikkatini celbedi- görünmiyen bir köteaine büzülmiif, can 
trordu. slkıntıaının verdiği dalgınlıkla onlan sq· 

Bu landa, yüksekte, bir trapez Wtün· rediyordu. 

teoroloJ"l haberleri. 13.15 m''-'1- ( 1- ... rı .. ık ucıver er AU&.-ı 0 ..... .._. • • Hi.iseyın· - Yasın.· 
\U.lA ~ ., le kendi mağlikbiyetine sebebiyet ver-

program Pl) 13.45-14 konuşma (kadın Basketbol QYUDUDA pek benziyen, fa- mişt.ir. Hi.iseyin tuşla galip. 
saati.) 18.30 program 18.35 müzik (oda kat basketsiz oynatılan Ontop müsabaka- İkinci maç : İkişer t:lakika<Lm dört ra- • • Nuri - Mmaffer 
mili.iği) Pl. 19.0Q konuşma lS.lS türk sında kırmızı işaret taşıyan taraf tefev- vuntluk maçı 56 kiloda Hakkı ile Enis Nuri tuşla galip. Cte ottlrmuı güzd bir kadın önünde bo- Nihayet gorille mücadeleye bqladdu, 

ğupn iki, iri ıoril resmi vardı. Hakilı:a- galip goril her zamanki gibi, kad1n1 kaptı. 
ten bu cnumara> hallan pek hoşuna gi- en yübek trapezden birine çıkardL lvan 
~iyordu. Orkestra gayet gize& bir parça delıfetten iriletea sözlerini ahneden 
çalarken perde ağır ağır açılınca. biribi- ayvanuyorda: Rüya mı görüyordu) 
ırinden farksız, iki goril görünüyordu. Ga- Y okaa kork~ bir hakikat lc.aqmnda mı 
yet ıık giyinmit olan hu goriller baston- idi? Galip coril her zamanki gibi mahir 
'arını. ~r pplcamu hizmetçiye ver- bir canbu inceliğiyle icadım tutmuyor 
~ikteo aonra mua batma oturuyorlar, bilakis bütün kuvvetiyle Te valıPce. lca
yemdderini iıtahla yiyorlar, praplannı dınm boğazını ..lı:ıyordu. lvan. 8eVgili. 
keyRe içiyorlardı. sinin dudaklan aruandan çıkan boğuk 

müz.iği (fasıl heyeti), Tahsin Karakuı vuk eylemiştir. y~. 
ve arkadaşları, 20.00 memleket saat aya- Çocuklar arasında yapılan patates ya- kinci ve üçüncil ravuntlarda Enis ~C!::~~ ~:- Şerafettin 
rı, ajans ve meteoroloji haberleri 20.15 r~ında kırmızı taraf birinci, lacivertler güzel hücumlar yapmışsa da Hakkıyı Ali .. 01~ ali 

.ki . lm ... 1.-ı. yıldıramamıştır. Hakkı sonraya sakladı- . t~ g ·p. 
türk müziği Çalanlar: Vecihe, Ruşen 1 ncı 0 ~-.ur. ğı enerjisini kullanarak F.ııisi nıe _ ı • Ali Çelik - Şefik Kandemir 
Kam, Cevdet Kozan, Reşad Erer. Oku- Bundan sonra lacivert takımın kazan· mele suretiyle son ravuntta ~alibiy! Şefik tuşla galip. 
yanlar Muzaffer Ilkar, Semahat Özden- dığı birincilikler gelir. 50 metre sürat muvaffak ~u. :w • YAsin - Nmi 
Ses. 1 _ Andonun Hüseynı4 P"• .... v·ı 2- müsabakasını lacivertler ka~lar, Üçüncü maç : İkişer dakikadan beş Nmi tuşla galip. 

"r- ikinciı;ıc.: kmnızı tarafa bırakm··l .. rdır. ra.vuntluk maçı 58 kiloda Halltle İbra- • • Ali Berrak - Ali Çelik Suph.i Ziyanın Hüseyni şarkı: (Feryad ug• ~ Al Çelik tuşla ali 
ediyor bir gül jçin) 3 _ Rahmi Beyin Atış topu müsabakasını lacivertler bü- hımHayliadin~mışt":. umrukl İb i · g p. 

··k f '-la ka ,01A•dır Kınn ekip çetin Y arını rahim • • Nuri Tamer~fik Kandemlr 
Hüseyni prkı: (Aceb nazende ~uhsun) ~~ .ara. . ~m~ · ızı güzel eskivlerle savdı .. Sonradan İbra- Nuri ekseriyetle galip. 

Sanpn. güzel bir kadının ah neye gir- bir inilti bile İfİttİ. Yoksa kac:lmın bo
Cliğini görünce her ikisi de yerlerinden fır~ iaZtna sarJtan AlbeTto değil mi idi) lnil
lıyor, kadının önünde bir reverans yap- tiyi gittikçe sıkla,an bqka iniltiler takip 
tıktan sonra nezaketle biri aağ elini. di- ediyordu. Glorya. gorilin iri elleri arum
ğeri sol elini öpüyordu. da boğuluyordu. Halk korku içinde aya-

4 - Faiz Kapancının şarkı: (Aman dağ- ikincı gelmıştir. him hücum vaziyetine geçerek beraber- • v Ali Berrak - Şefik Kandemir 
lar, canım dağlar). 5 - Kanun taksimi 200 metre sürat koşusunun birinci ve liği temine muvaffak olmuştur. Rakibi çıkmadığmdan Şefik 
Vecihe, 6 _ Tabi Efendinin Hüseyni ikincisi lacivertlere mensuptur. Dördüncü maç : İkişer dakikadan beş hükmen galip. 

gib 4x100 bayrak müsabakası çok alikab ravuntluk maçı 58 kiloda Mustafa ile Bu sikletin şampiyonu Şefik 
yürUk semaisi: (Ben . i sana). 7-An- geçmİıJ ve !llcivert takımın dört elemanı Kemal yapmı_,Ştır. Kandemir, ikincisi Nuridir. 

Fakat, o dakikaya kadar gayet nazik ğa kallcmış: cöldürün fU hayvanı> diye 
hareket eden goriller kıskançlığın sev- haykırıyordu. lvan hemen tabancasmı 
kiyle biribirinin Üzerlerine atılıyorlar; çıkardı, fakat ateş edemedi. Çünkü goril. 
boğuıurlarken elbiseleri yırtı]ıyor, tüylü kadını o kadar kendine yalwı tutuyordu 
vücutları meydana çıkıyordu. Corillenn ki ona atılan bir kurtunun kadma iabet 
vahıi mücadelelerinden ürken kadın bir edeceği muhakkaktı. 

donun Hüseyni saz. sema~i: 8 - Bimen b . b k . . . . Kemal yeni bir amatör olduğu halde 66 kilo : Osman (Alsancak) 
Şenin se~'L. şarkı:(Sunda i,...in yar elin- u müsa a anın neticesını kendı tarafla- 'k' . t k d .. 1 hü 

gcu• ~ • • , • • ı ıncı ravun sonuna a ar guze - Mustafa (Demirspor) 
den). 9 - Segah şarkı: (Sevda okunur) r~a he~ı~e etmişlerdir. Kırmızılar ıkin- cuınlar yapmışsa da yorula=ak üçüncü 1 dakika 3 saniyede Osman 
21.00 Konuşma. 21.15 F.aham, tahvilat, cı gelmıştır. ravunttan sonr:ı hAkirniyeti hasmı Mus- tuşla galip. 
kambiyo, nukut ve ziraat borsası (fiat) Manialı çerçeve yarışını lacivertler tafaya teslim etmeğc mecbur kalnuştır. :w • Feridun _ Mustafa 
21.25 neşeli pliklar -R. 21.30 müzik kazanınış, ikinciliği kırmızı tarafa bırak. Neticede beraben: kalmışlardır. İki dakika 45 saniyede Feri-
(radyo orkestrası_ Şef Hasan Ferid An- nuşlardır. · Beşinci maç : Iltişer dakikadan beş dun tuşla galip. 

ipe brmanarak trapezİn üzerine çıkıyor. lıte o heyecanlı dakikada mağlup goril 
bu eder goriller kadmı, takibe hqlıyor- ayağa kalktı, ipe tırmandı, trapezden tra

lar ft: icadın. takip edildiğini. görünce peze athyarak en yük.eğine çıktı. iki go
büehütün korkuyor. Trapezden trapeze ril arasında bir iki saniye süren lı:1aa biT 
gayet mahir bir çeviklikle atlıyordu. boğuşma baş]adı ve bu boğu,ma ölümle 

lar) 22.30 'müzik (operetler _ Pl.) 23.00 Bakla yarışını lncivertler kazanmak tafravuntluk mat çı 58 kiloda Halit ile Mus- ' " Feridun - Osman 
· l ikin. 'lik kı raf a yapmış ır 11 dakika 36 saniyede Feri-

son ajans haberleri ve yarınki program s~reby. e . . cı rmızı ta a tevec- Halit üçüncü ravunta kadar yaptığı dun tuşla galip. 
23.15-24 müzik (cazband - Pi) cuh eylemıştir. hücumlariyle bütün enerjisini kaybede- Bu sikletin şampiyonu da Fe-

SOFY A: Çenber yarışında lucivertler birinci, rek hakimiyeti Mustafaya teslime mec- ridun olmuştur. Osman ikin-

Halkın, heyecandan nefes almadan nihayet buldu: Kadını kurtarmağa ko
eeyrettiği bu tehlikeli takip ve mücadele pn goril son gayretini sarfederek raki
epey uzun sürdü. Nihayet gorillerden biri bini tepesi üstü trapezden aşağı firlattı. 
kadmı yakalamağa muvaffak oluyor, Korkudan nefesi kesilen seyirciler, 
maif up goril baıı apğıda sahneye iner- dehtetin iriJeftirdiği gözlerini kırpma
ken en yiikaek trapez üstünde duran ga· dan sahneye bakıyorlardı. Kadının kur
libi, goril maskesini çıkarıyor, bu maske- talutU ve vahti eorilin ölümü halkı se
nin altında esmer gözlü, pür ..hhat bir Yindirdi. 

20.35 Orkestra konseri. kırmızılar ikinci gelmiştir. bur oldu .. Mustafa kurnazca oyunlariyle cidir. 
22,00 Rus romanslan, Yogurt yeme müsabakasını, bu işi sayı hesabiyle Halidi yenmeğe muvaf- 72 kilo : Tahsin Filibeli (Demirspor) 
22.50 Hafif musiki. gayet meharetle beceren lacivert takım fak olmuştur. Ali Baytok (Demirspor) 

kazanml!j, ikincilik kırmızılarda kalmış- Altıncı maç : İkişer dakikalık beş ra- 6 dakika 52 saniyede Tahsin 
LONDRA (National) tı vuntluk maçı 58 kiloda Necdet ile Sa- tuşla galip. 

17.20 Piyano konseri (Dvorakm eser- r. mim yapmıştır. • • Hüseyin Kurtla Bekir Yolcu 
leri). llO metre mamalı koşu, bize kız mek- Her ilci boksör de oyunun sonuna ka- güreşeceklerdi. Fakat Be-

20.50 Danzig D~esl (Caryli'nln ope _ teplerinde spor ve atletizme verilen dar enerjilerini muhafaza ederek yek- kirin bir hafta evvel kaburga 
ehemmiyeti pek glizel bir şekilde anlat- cliğerlerine güzel hticumlar yaptıklan kemikleri kırıldığı için dok-

rası) · ıruştır. Bir metre ve beş santimetre yük- halde birbirlerini yenmeğe muvaffak tor güreşmesine izin verrıe-
22.45 Şan ile birUkte askeri bando (Bi- sekliğinde maniaları fütursuzca atlıyan olamıy ~ar~k benl.bere ~almışlardır. di~nden Hüseyin hükmen genç meydana çıkıyordu. Fakat, alkıttan inliyen salonu birden-

Halkın: cöteki de çıkarsın! ... > diye bire bir Mikut kapladı. Glorya, kendini 
Üran üzerine genç canbaz trapezden sah- kurtaran kahramanın maskesini almak 
neye iniyor, yerde meyus, uzanmış ya- için elini uzatınca sapsan kesildi ve hay
tan mağlup gorile yÜlaııyor ve onda çı- retten salonu çınJatan bir çığlıkla haykır· 
lı:acak bir maske olmadığını gösteriyor· cb. Çünkü: Onu kurtaran Alberto değil, 
du. O zaman kahkaha ve alkış tufam ara• balı:ilı:i aoril Ortanda idi. 

zet, Smetana ve sair bestekS.rlann çocuklardan kırmızılı işaret taşıyanlar edincı maç • 63 kiloda Nevzat Arşı- ~:~:i:~Be· .,_,_ 
eserleri). b" . 'J'ğ' al 1 1.. • rtl .kin .1 nın rakibi gelmediğinden Nevzat Arşın • JJ ıur 

PARIS (Radyo) ğiırıncırmişlı. ı erdir~ış ar, acıve ere ı cı 1- hasmına karşı hükmen galip sayılmıştır. Hükmen Tahsin galip. 
ve • Sekizinci ın...- : iı.:--r ..:ı- 1 -' 1--dan altı • • Ali - Hi.iseyin 17.35 Piyano ve klAmet musikisi. 1 ---, ~ WlAllWI 

lS.lO Orkestra konseri. Netice er puvan hesabiyle tasnif edi- ravuntluk maçta 71 kiloda Kemal ile 9 dakika 23 saniyede Hüse-
lerek iki tarafın aynı puvanı ihraz eyle- Ali yapmıştır. yin tuşla galip. 

sında onun hakiki bir goril olduiu mey- Kıskançlıktan kudurmuı gıôi Gloryayı 

19.20 Piyano konserL 
20.05 Orkestra konseri. 
21.35 Oda musikisi (Debuss •y"n"n eser-

dikleri anlaşılmıştır. Kemal yeni yetişen amatörlerdendir.. • • Tahsin - Hüseyin 
Okul idaresi, bu müsabakalar sonun- Ali ise eski ve daha ustadır. Ali güzel Tahsin ekseriyetle galip sa-

da galip gelecek tarafın renk ve işareti- yumruklariyle Kemali üçüncil ravunta yıldı. 
leri). n1 Atatürk heykeline bir sene müddetle ~a~ .. bitap bir hale koyduktan 50o.ra Neticede Tahsin şampiyon 

LYON: . w uçuncu ravunt ortalarında Kemale attı- olmuş ve Hüseyin de ikinci. 

dana çıkıyordu. öldUrmelt istiyen de, sahnede cansız ya-
Eti pek nadir balunan canbaz Alber- tan Alberto idi. 

21.35 S"nfonı"k talik etmege karar vermişti. Fakat bu gwı bir sağ kroşe ile Kemali navakt 79 kilo : Hasan (Demirspor) to, kmursuz denilecek kadar güzel Glor
ya ve dünyanın en metbm gorili cOrlan
du halkın bitmek bilmiyen alkıtlan ara
.. nela bir kaç defa ahneye çıkıyorlar •• 
seyircileri derin reveramlarla sellmhyor
larcb. 

ln~ltere 
.. konser (Haydn, Grieg, h 'ki af yap- •· sene er ı . tar ta aynı puvanı ihraz nuştır. Ziya (Uçok) 

Saint - Saens, Vagner, Franck, eylediklerinden kırmızı ve lacivert işa- Orta hakemlikler BB. Mahmut Demi- 4 dakika 53 saniyede Hasan 
Charbier) nin eserleri. retler Atatürk heykeline talik olunmu~ re], Tahsin ve Kenan taraflarından ya- tuşla galip . 

STRASSBURG: tur. ., pılmış ve yan hakefnliklerinde Ha1it1e Bu sildette başka günşçi ol-

Ha bl. ı·sı· r m ? 21.35 F.ğleııeeli konser. Çok ff k 1 k 11· k Jale bulunmuşlardır. rnadığından Hasan şampiyon, r JVO U • muva a o an ız mua ım me - R' id rta h k mliw· . :u.-ı. _ _.. Ziya ikinci olınuşlardır. J 22 35 iki tesadüf (Piem'-1- operası) tehi taleb 1 . • bu .. 1 .. . ha ıng are o a e gını .1ncuwcı. 
Fihrer. IQ8ilterenin aulh iatediii,ne ar- · .u.uı • e erını ve guze gunil zır- Nurtopu idare etmiştir. 87 kilo : Musa (Yamanlar) 

* ITALYA (Birinci grup, 421-713) lıyanlan takdir ve tebrik ederiz. Zeynel (Alsa cak) 
tık itimadı kalmadımnı ciddi bw -kilde 22 o n 

... "" r- • 5 Giyom TeU (Ro.Dinin operası). - GKEKO RUMEN G"ÜR""'SLERh.Tt~ M kse . tl 
.öyledi. Ve bu isteğin hakikaten mevcut ITALYA (Il nci grup, 369-814) • ~ .IA.ll'f usa e rıye e galip geldiğinden 

Alberto ile Glorya yedi sene tam bir olduğunu tekrar aörebilecek olana. bü- 18.20 Koro konseri. Fransanıra lıapı•ı olan Birinci de::::1CELEBI ~:~~:.mpiyonu ve Zeynel ikinci 

.. adet iı;inde yapdılar. Albertodan bao- yük bir aevinç duyacaimı da ilave etti. 22.05 Senfonik konser (Handel, Mozart j •vı·çrenı·n -· Lerlı· ıtwı• 56 kilo : Ta1At Kalyoncu (Üçok) Ağır siklette rakibi olmıyan Mehmet 
ka bir erkek bu kadını aWı:adar edemi- Bizzat Führer, lntriltereye karp bir harbi Bach ve sair bestekirlarm eser - -R 5 Hasan: Gürq (AJsaneak) şampiyon olmuştur. 
yordu. aldaadan aeçinnemektedir. Son ııünler- - BAŞTARAF.l 5 nci SAYFADA - Tallt Kalyoncu, 15 dakikalık güreşte Güreşlerde birinci, ikinci ve ü~ü-

Fakat. son zamanlarda ayni ~atn>ya deki acı tecrübelere, yani (muvaffakıyet- leri.) Orta dağlık arazide kullanılır ve buralar- ekseriyetle galip sayılmıştır. IUğü alanlara madalyalar verilm.i§tir. 
aelen bir rm artist. oalarm ..adetlerini le neticelen~ı·ı _.__L._ ~~L--), 23.05 Orkestra koro konseri. Hüseyin Asut (Alsancak) 
.. _ __....__ Ullllll&lll _. B-OKREŞ da mükemmel itler görür. F h Ö 
aarsb. Onun hayatı hakkında ıunlan an- çember irine alınan bütu··n Hametler·ını· : ati zerten (Demirspor) 

od d .. ıu 21.05 Liszt'in eserlerinden mürekkep ikinci çqit tarassut tayyareleri ise, Dört dakika 22 saniyede Fatih 
latıy ar ı: tafl)'an, o yeni politika> ya rağmen; Hit- konser. kudretli ve yükaelc dağhk mıntakalarcla galip gelmiştir. 

lvan ismindeki çok sevimli bu genç, lerin, Britanya devletleri ve bu devletin çok iyi iı görür, fakat daima yakın hava İKİNCİ DEVRE : 
vaktiyle Çarın muhafız taburunda zabit- cihandaki vazifesine karıı daima ayni rak, elbirliğile çahtmaya ve d09tluğu istih- meydanlarına muhtaçtır. 56 kilo = Talat - Hilileyin 

ı~1·(BORSA) 
mit. ihtilal çıkmca Rusyayı terke mec- dostça hükümlerde bulunmut ve lngilte- daf etmif olan. iki memleket arumda Netice itibariyle, lsviçren.in karadaki Üç d~~ 56 saniyede Talat tuşla ga-
bur olmuı. aylarca sefalet içinde kıvran- reye karıı da keza ıereflı· bir dütu-nce ta- h b be L_n___ ı'.-kal h fil lip gelmiştir 

- • ar in e di.Joeıa -..ıaa pyesİni tqı- lll". an, a • orta ve ağır hava fı1o- Hasan _ F.atih 
mtf. nihayet artistliie olan istidadından ld h Al d d 1 J 

f&rnlf o ~unu er man enn en de- yan bir maltH·elen.in fe9hedildiiini bil- arıy e takviye edilmiştir. Ağır tayyare- D"rt d k"ka 
25 

• ed 17____ .. 
01

" 
istifadeye baılam11. • h · · · 1 ı I . o a ı sanıy e Ul:>iill t~ 

• . . nne ısaetmııtir. dirmesinde de ommla hem filmdir. Hal- er, svıçrede de her sabada diieı hava galip .. 
lvan nezaketiyle, etvanndakı kıbarlı- Bu L •-ı . . b"' l b" da b--1_. I L_ 1 ku tl · l d . 

i . I da. Cl d d . b. 11111 erını. onun. oy e ır an ve UII, ngı1tere amıa m.kaLiL hedefi hü- vve erıy e auna irtibat tesis edebilir-
.1y e az ~ • .., 

0~-I~ _ı,~ 1T te- bu tarzda izhar etmit ollnUlo kanalın kümeti yakın olan mad...abı da malWn I ler. Kara. ordusunun elinde de, büyük ta· 
sır yapta V9 lleYJfllletı• OHl!J IKIUar. ••Ln_ hn 

.J'lrı...J __ .ı_ b tb :ı-tü'" l .ı_ ouur tana da da c3zden lı:açmam!fbr. olan bir harp hazırlamaktacLr. KuVYete rauut tayyareleriyle, vazifeleri sırf mü-
~U41> a ... va onnan annaan B ..l:L:.:~ • • ,_ ed claf 1 

...L'9 - '" ·ı :Lı· · d ... • uuwu .... .,., iftiras; en Alman milleti. kal'Jl kuvvetin; diploma.iye ~ diplo- aa o an avcı tayyareleri vardır. Söy-
geı:wuen zavuıı gon, 1&1U1UD etptıne- -L-- 1 "iter -SZ-1ecf!t..I • •• ı d... .. • 
· 1 h b · .. d- ·· tü Onunla puuocn 1181 e,oe SUT• aı: en eozlerden muinin airittiii .on derece pıtin bir mü- en ıgme gore fsvıçrenin 400 tayyaresi 

s::..:_ -;;.a ır ~~1 ~;ı Örı.nd dolayı olduğu lı:adar, Ren nelıırinin öbür cadele içinde olduğumuza biz de müd- bulunmaktadır. 
y orya ~ 0 

m ~ a. tarafına hitap ettiği sözlerden dolayı da rikiz. Garp deTletlerinin tekrar ittifak Görülüyor ki, lsviçre konfederasyonu, 
All>ertonun hatın muamelesıne taham· F"h . .. kı-' d" F ı__ Al I "d f · h 

u rere gıne muteşe ıur ır. aa.at - po itikasına avdet etmif olmaları, bu çe• mu a aası ıçin iç bir şey ihmal etmerniı-

'OçONctt DEVRE : 
56 kilo : Talit - Fatih 
10 dakika 26 saniyede Talit tuşla ga

lip.. 
56 kilonun şampiyonu Talat ikincisi 

de Hasandır. 
BİRİNCİ DEVRE: 
61 kilo : Ali ŞerikkoI (Demirspor) 

tiz OM 

129 K. Taner 
39 Albayrak 
12 ş. Remzi 
11 Öztürk Şir. 

191 Yektbı 
674359 ! Eski yekiln 
674550 i Umumi yekıin 

No. 7 
No. 8 
No. 
No. 

9 
10 

mil edemez, hemen Cloryanın tefltatine 'il • I _:ıizl . L • .ı_L. h • · · • d k .1 • d d' man mı eti, np1 erın oıracımae as- tin mücadeleye yeni bir unsur katmııtır. br ve netıcesı e ço iyidir. 
ı tlıca e er ı. LL ...._L ___ ,__ 1 Servet Akçalar (Demirspor) No. ll 

Yedi dakika 33 saniyede Ali 

13 
12 50 
14 
12 75 

mw uv taYJr --...m-.nna ce-np o a- - Fl'lıllldwt• CZ-..a-- - - La Republique Clorya, Albertonun fiiphe9ini dbet _,,.... Gerad ClalMat _ 
etmelcaizin yeni sevgilisine iter gün ya- ---------------·--------------

ZEYTİNYAlrt tuşla galip. 
• ıı Şefik ICandemir (Alsancak) 

rım saatlik bir zaman ayın.biliyordu. Fa
kat m'ünuebetleri uzun sürmedi. Çiinlcü 
f VMıın bu kumpanya ile olası kontrat 
middeti bitmek üzere idi. 

Alberto hotlanmadığı bu ıenç rusla 
d.a.. fazla beraber çallfJDak niyetinde 
deiftdi. Halbuki kadm, onlan biribirin
d• ayıracak hiç bir lcuTYet taaTTur 
edemb-ecelı: lcadar kendini ba yeni atka 
kaphrmııtı. 

* 
O akpm tiyatro kapıaındaki ilana iri 

harflerle cveda müsameresi> cümlesi ili
ve edildi. Bu cvedi> kelimesi, iki sev
giliye her zamanki tedbirli hareketlerini 
unutturuyordu. 

Kolay Ve Seri Y a.zı 

Göaterifli Ve Dayanıklı 

Ucuz Ve Temiz 
Tücar. Bankacı, Memur, Talebe, Ye her kese 

lima olan. icabında kopya kiiıdı ile bet lmpya 

Beş · Sene Garantili 

~··••11:111111111111111111111111111111111!,I 

i 9 Eylôl oteli § 
§ açıldı i 
- -- E'-1-! •-- • n_ • = EeAI rnnır ... yeni imar sahasnn = 
: Yek.dilerine ı.w- 'ft hmiria: 
- NU~ -

:en modern ft asfalt a .. eıiyle .-.: 
-ruf .. hi -: ve muşte r ve M• ~·= 
: yalanhğı ile ••'Wlliyetl Wr kat da- : 
5 ha artuı ismet paşa bulvarmda :reai = 
: sinema yanında bu kerre in- ve tef- : 
- .ı. u:x.: ..,.. -
: .. "9 e ..... ;rniz 9 Eyl(tl otelini küşat.,.: 
5 ledik. Fiatler gayet ucuzdur. Teşrif 5 
5 edecek 5a11ft milfterilerimisi heri 
:halde ---- bJaa...,_ -na·= 
: lanmla bildiririm. • : - . -= ...... = - -- MBll1lılET ve BASAN : 

Yasin Çalışkan (Demirspor) 389690 kilo muh. tilccar 32 
Bet dakika 4 saniyede Şefik !>850 kilo • PasaJı 21 50 
tuşla galip. 36500 kilo • Pirina 18 

" • Hüse,in Akpak (Deminp>r) 175 ton •pirina ton. 885 
Nuri Tam.er (AlsanNk) 
Üç dakika 37 smi.yede Nuri 
w.ıa plip. 

» • Muzaffer (Alsancak) 2S ton BUl)day 
Ali Berrak (Demiripor) al çınal Buiıiq 
1 dakika Z3 saniyede All ıu,.. 8"31 kilo yapak 

İKİNCİ ~~ : 15 ton Nohut 
61 kilo : Şera1mUin • Ali Çelik 73 fuval M. Dan 

Sayın müfteri/erime 

Mühim lldn 

5 25 

52 

17 
13 
15 50 
12 75 

12 
12 50 
12 75 
13 15 
1'1 

44 
30 
20 25 

900 

5 375 

54 58 
6 5e 
3 875 

lvan tiyatroya döndüjü zaman, var
yete sır•ı geçtiğine ehemmiyet bile ver
medi. Fakat Albertonun kin ve garez 
dolu nazarları üstüne çevrilince korkudan 
titredi, yüzü bembeyaz kesildi. Alberto. 
O dakikada bir insandan fazla ,,.ı.p bir 
havyam andtnyordu. O mada tiyatroya 

ge]en Gloryayı gören Albertonun balc11-
lanna büel>itü• bir v.J-.ilik çöbii. Vab 
pek dardı ... Halk sabınıızhltla ıalık çal
mağa bqladığı içİ11 acele Iİ'.Yİndiler n 
aahn~ ç.lrblu. 

f..,4[_~ = 1-13 = 
ı1111111 11111111111111111111111111111: Ymi mnshnia yakhıp .W.,Mi;Jlıt mtiumesemin kimym temfdane •e .._ 

Her wnki cwmaru lebar ectilm~ 
ie batladı: Gorille yemeklerini yediler, 

İZ Mi R 
Dolma 'mlemleri geldi. 

Fıyati ._. yenle 11.. 2. 

Toptaa • ......_ iekoato ,...,.Lr. 

Tirlaye 111111m1 acenteli : 

Acele kiralık 
Bozyaka karakolu kartıımda 

muhtelif cinalerde meyva ve zey
tin ajaçlannı, bir kuyu ve bir 
dükkinı ile altı dönüm tarla ile 
lzmirde laal.ı- ajua he•-da 31 
sayıh maiaza üıtündeki yazıhane, 
ayn, a)'l'I olarak kiralıktır. 

latiyenlerin: Gazi bulvarı dok
tOI' HalW atldMi 42 sapla elit 

ymu ~ llir istima elmak üzere fiatlerde yabm 

Bu Mevsim için 
Rekabet kabul etmiyecek derecede temillt 

İtinah işleriyb şöhret ka:rarnnq olan mile 1111m bu fnkalide iskoı:tosu ile 
uyıa mii§terilerimin tıtvecciibünU bzanacajma emMir 

SARL PRIMUS ., 



öLO SARI GöLLO HASAN Ziraat, inşaat, yangın ve sair 
T ASFlYE MEMURLUöUN - su işlerinde en kullanışlı ve en 
DAN: elverişli ve en amansız çalışan 

18 ikinci kanun 314 tarih ve BERNARD marlıalı 
106 sıra, 862 muamele numaralı 
tapu ile Sarı Göllü Hasanın sa - Bilhassa müteahhitleri alaka-
hip ve emlak ve eytam bankasına dar eden 
ipotekli lzmirde Ahmet ağa ma - H b1\lotopod mplda~ d 

1 . d H I l k ~ er oyun an aıma epo a-
hal!esın e acı marn ar so agın- rımızda mevcuttur 
da kain ve tapu kaydına göre sağı 
Yenisehirli Ahmet dükkanları KATALOC'i. İZAHAT ve 
Şerb~tçizade çocukları Mustafa TEKLİF ~LK _T~LEPTE 
ve Zi~an hanesi, arkası evvelce GÖNDERILffi 
Y enisehirli Ahmet, bugün ibra - Türkiye merkez deposu : . 

· Türk - Avrupa Limited Şirketi - IstanbuJ, Galata Perşembe Pazarı 61 him kızları Hasane ve Dildar ile 
lbrahim ve Hüsnü evi, önü yol ile 
çevrili 115 metre terbiinde olan 
13 kapu numaralı olan ve alt kıs
mında üç gözlü ve kömürle ısınır 
beher ağızda 200 kilo ekmek çı
kar ve bir hamur teknesi ve elek
trikle işler modı:rn bir fırın ve 
üst katta iki oda bir taşlık, bir un 
deposu bir küçük oda bir hela ve 
tavan arasında üç küçük oda bir 
mutfak bir tarasa bir hela olup 
hamur makinesi ve elektrik mo • 
törü bin, maa müttemilat gayri 
menkul ebniye aksamı 4000 lira 
ki ceman beş bin lira kıymetinde 
bulunan f ırmın birinci müzayede

inhisarlar Camaltı tuzlası mü .. 
' 

dürlüğünden: 
1 -Tuzlamız İçin muhtelif ebatta 24.228.4 metre mikabi çiralı çam 

kerestesi satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 42 lira olup muvakkat teminah 76 lira 32 

kuruştur. 
3 - Şartname, ebat listesi ve nümunesi müdürlüğümüzden alına

bilir. 
4 - Taliplerin ihale J?ÜnÜ olan 26. 5. 939 cuma günü saat 14 de 

müdüriyetimizde toplanacak komisyona teminat akçelerile birlikte 
müracaatları. 

9,14,24 1558 (928) 

si 10-6-939 cumartesi saat 11 de ---------------

bac;lıyacaktır. Bergama belediye_ riyasetinden: 
Müzayedeye i~tirak edecek · 

olanlar kıymeti muhamminenin 
yüzde yedi buçuğunu teminat ola
rak vereceklerdir. Belediye rföu
mu delli.liye mü,teriye aittir. Mu
hamm"!n kıymetin yüzde yetmi• 
be~ini bulmadığı takdirde en faz. 
la artıranın taahhüdü baki kal • 
mak fartile artırma on beş gün 
daha temdit edilerek 26-6-939 pa
zartesi saat on birde son ve kat'i 
ihl'lesi yapılacaktır. 

Satı' bahçeli handa ahkamı 
tahsiye sulh hukuk mahkeme ka
leminde yapılacaktır. istekli olan
lar veya daha fazla malumat al
mak istiyenler T.472-938 dosya 
numarasiyle mezkur mahkemeye 
veya emlak ve eytam bankası üst 
katındaki yazıhanesinde tasfiye 
memıtru avukat Nuri Fettah Ese
ne müracaat etmeleri ilan olu -
nur. 1563 (933) 

IZMIR SULH HUKUK MAH -
KEMESINDEN: 

Devlet demir yolları vekili avu· 
kat Murat Cınar tarafından iz -
mirde karata ta H di bev soka
~ında ::l13 saYıh evde muk'm ara
bacı Be~ir oğlu Haun ale 'hine 
açılan a!nci"k davasının cari mu -
hakemesinde miidde;aleyhin ika -
metgahın•n m ,,.hul kalmıısmdan 
ilanen vaki tebligat üzerine müd
deialevh malıkemeve gelmediği 
gibi bir vekil de Ş?Öndermediğin • 
den h" kk1nda verilen gıv!\D kara
rının da ili.nen tebliğine karar ve
rilm;f olmakla müddeialeyhin 
muhakemenin muallak bulundu -
ğu 24-5-939 tarihine müsadif çar
•amba günü saat onda lzmir sulh 
hukuk mahkemesinde hazır bu -
lunması veya bir vekil gönderme
si ve aksi takdirde muhakemenin 
gıyabında icra kılınaca~ı ilan olu-
nur. 1546 (929) 

...... :r&fiıi'tüP.resim··· ....... 
boyaları 

Fransanın alemşümul LEFRANC 
DÖ PARİ fabrikasının yağlı tüp re· 
sim boyaları gelmiştir .. İz.mirde Bal· 
cılarda 209 No. AHMET MÜMTA7 
CAHİT İSTANBULLU bola ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 

boyaları bir defa tecrübe edenler 
artık başka marka resim boyası kul
lanmak istemiyeccklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IZMiR BtRtNCt tCRA ME -

MURLUöUNDAN: 
Bir borcun tahtı temini ıçın 

haczedilen lsmail bağdikene ait 
lzmir belediyesinin 432 plaka nu
maralı Sevrole markalı 934 mo -
del ve SOO lira muhammen kıy
metli bir adet otobüs 15-5-939 pa
zartesi saat 14 de ikinci kordon 
124 No. da ileri garajda acık ar
t rnn suretile satılacaktır. Bu ar
tırmada muh.:.mmen kıymetin % 
15 şini bulmazsa satı~ 18-5-939 
per~emhe günü saat 14 de en cok 
artm'-a ihalesi yanılacaktır. Ta
lip10rle fazla izahat a mak isti -
yen1e .. in mnh~ll'nde bulunacak 
memura vevmi mezkurda müra • 
c~ ..... •1 ,,.rı ilan olunur. 

P -SATCR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

MemleJıet hastanesi 
esJıi operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 

Bergama Dikili yolu medhalinde kain ilimevi namı ile maruf otel 
300 lira bedeli icarı senevi ile 31. 5. 941 tarihine kadar icara verilecek
tir. Artırma aç1ktır. Ihaf esi 25 Mayıs 939 persembe v,ünü saat 14 de
dir. Muvaklcat teminah 45 liradır. Talip olanlann Bergama belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

9, 13, 17,21 1557 (926) 

Maliye vekaleti lzmir kırtasiye 
deposu memurluğundan: 
Kırtasiye deposu ittihazına elverİ.$li kiralık binaaı olanlar mezkôr 

adrese müracaat etmeleri. 
9, 10, 11, 12, 13, 14 1560 (927) 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden: 

L. K. No. Cinsi Mevkii 

150 00 500 Dükkan ~refp~a caddesi 
1 O 00 28 Ai?aç zeytin Buca Üç kuyular 

5 00 15 Dönüm tarla Emrez timannda 
15 00 29 Dola:> Bakır bedesteninde 
60 00 28 Ev Kar,ıyaka iktısat sokak. 
60 00 85/87 Fırın « « « « 
29 00 349/1 Dükkan lkiçeşmelik caddesi 

ldarei hususiyei vilavet~ ait olup yukarıda yer ve cİnc;leri yazılı aka
rat muhtelif müd..Jetlerle kiraya verilmek üzere 8. 5. 39 gününden iti
baren 15 gün mü•Jdetle veniden açık artırmaya cıkanlmıstır. Kira şart· 
larını öi!renmek j 1tiyenler her gün muhasebei hususiye müdüriyeti 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyen.lerin de ihale gijnü olan 22 
/5/39 pazartesi r?ÜDÜ saat 11 de yüzde 7,5 depozito makbuzlarile 
birlikte vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

1540 (924) 

Izmir muhasebeyi hususiye mü
dür üğünden: 
Amerikan devleti tebaasından Mityadi veledi Nikola Katarovanın 

müterakim vergi borcundan dolayı müzayedeye çıkanlan Burnava 
Mersinlisi mevkiinde münhedim tabakhane arsası ile tapu kaydına 
nazaran 18 dönüm sebze bahçesi ve kulesini birinci açık artırma ne
ticesinde zuhur eden talibi üzerinde tekarrür etmiş. ise de 10 gün müd
detle müzayedesinin temdidine idare heyetince karar verilmiş oldu
ğundan 17. 5. 939 çarşamba günü yapılacak açık artırma neticesinde 
kat'i ihalesi icra kılınacağından taliplerinin yevmi mezkUrda vilayet 
idare heyetine müracaatları ve yijzde 7 .5 teminat akçesini daha evvel 
sandığa yatırmaları lüzumu ilin olunur. 

1544 (531) 

Sıtma mücadelesi Küçük Sıh
hat memurluğu kursu 

Manisada 22 Mayıs 939 tarihinde sıtma mücadelesi küçük aıhhat 
memurları kursu açılacaktır. Kurs bir buçuk ay sürecek ve aynca on 
b~ gÜn köylerde tatbikat yapbnlacaktır. Kuraa vücutlan tıhhi şart
ları haiz orta okul ve eski Rüştiye mektebi mezunlan kabul olunur. 
Talipleriuı mektep 4ahadetnamesi hüviyet cüzdanı askerlik vaziyeti 
vesikası hüsnühal mazbatası ve bir dilekçe ile 22 Mayıs 939 tarihinden 
evvel Manisa ııtma mücadele reisliğine müracaatları .. 

1545 (930) 

/LAN 
lzmir vilayeti defterdarlığından: 

Açık artırmaya çıkanları lznıir körfezi dahilinde 300 lira bedeli mu
hammenli eski gediz dalyanına temdit müddeti zarfında da talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince 8. S. 
939 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

lstiyenlerin 9. 6. 939 tarihinde saat onda toplanacak olan komisyo
na yüzde 7 ,5 depozito akçeleri yatırd1klanna dair makbuz veya temi
nat mektuplarile müracaatlan ilan olunur. 

1562 (932) 

Kızılay Cerrıiyeti lzmir merke
zinden: 
Cetme plaj gazinosu mevsimlik kiraya verileceiinden taliplerin kira 

4artlarını öğrenmek üzere Kızılay cemiyetine müracaatları ilin 

IZMtR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Belediye garaj santralında 

yapılacak benzin ıatıf yeri ile ga
rajdan bir kısmı, İf, vahidi fiyat 
esası üzerinden bas mühendislik
teki kefif, proje 've şartnamesi 
veçhile kapalı zarfla eksiltemeye 
konulmuftur. Muhammen bedeli 
on hin bet yüz lira olup ihalesi23-
5-939 salı günü saat 17 dedir.2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmıt teklif mektupları iha
le günü azami saat 16 ya kadar 
encümende riyasete verilir. Mu. 
vakkat teminatı 862 lira 50 kurut
tur. 

2 - 84 ncü adanın 24 sayılı ar
sasından müfrez 37,50 metre mu
rabbaındaki yerin satısı bas ka • 
tiplikteki f&rtnamesi v~çhil~ açık 
artırmaya konulmustur. Muham -
men bedeli 46 lira S8 kurut olup 
ihalesi 23-5-939 salı günü saat 16-
dadır. lıtirak edecelder 3 lira 55 
kurutluk teminat makbuzu ile en
cümene gelirler. 

3 - 84 üncü adanın 24 sayılı 
arsasından. müfrez 87, 50 metre 
murabbaındaki yerin satışı ba.ki
tiplileteki ıartnamesi vechile acık 
artırmaya 'konulmuştur-.. Muha~ -
men bedeli 109 lira 38 kurus olun 
ihalesi 23-5-939 salı günü sa~t 16-
dadır. lstirak edecekler 8 lira 25 
kuruthık teminat makbuzu ile en
cümene gelirler. 

4-9-15-19 1502 (901) 

1 -· Belediyenin lzmir gazete
lerinde neşrettirmekte olduğu 
ilanların batkatipH.kteki fartna -
mesi veçhile 1-6-939 dan itibaren 
31-5-940 tarihine kadar bir sene
lik ne'}ir ücreti açık eksiltmeye 
konmuştur. Muhammen bedeli 
1575 lira olup ihalesi 12-5-939 cu
ma günü saat 16 dadır. l~tirak 
edecekler 129 liralık teminat 
makbuz"le encümene gelirler. 

2 - Uray caddesinin 1364 sa • 
yılı sokaf.iından Şi,krükaya bulva
rına kadar uzanan kısmma beton 
'!Ol yaptırılması bat mühendisHk
tek\ keşif ve şartnamesi veçhHe 
açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 6364 lira 14 ku -
ruş olup ihalesi 12-5-939 cuma ~ü
nü saat 16 dadır. Istirak edecek -
1er 478 liralık temi~at makbuzile 
encümene gelirler. 

3 - Kadastro 1192 belediye 
44 ncü adanın 646.50 metre mu -
rabbaındaki 4 saydı arsasının sa
htı başkatiplikteki •artnamesi 
veçhHe açık ratırmaya konulmu~
tur. Muhammen bedeli 3232 lira 
50 kurus olun ihalesi 16-5-939 sa
lı günü ~aat 16 dadır. lstirak ede -
cekler 243 liralık teminat mak • 
buzile encümene gelirler. 

28-2-5-9 1~ (847) 

AŞ~JBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selanik sergisinin !'137 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

. ··-=.., - .~., ' 

N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir işti
ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza kudretini yük
seltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşün
celeri giderir. Vüdut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek 
insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen mu
annit inkıbazlarda bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler te
min eder. 
FOSFARSOLU; diğer bütün kuvvet şuruplıınndan aynran başlıca hassa, de-

vamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize 
gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansız
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir 
derman şurubudur. Sıhhat vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

Süt makinaları iel e Dünyanın en büyük fab<ikası 
mamulatından 

lı...:!!~'?'..~ Miele süt makinaları 
Çok hassas ve çok dayarukhdır 

MİELE 
Süt makinalarınm bütün aksamı 

paslanmaz 
l\fİELE SÖT MAKİNALARI 

Diğer makinalardan daha sağlam ve 
daha ucuzdur .. 

İSTANBUL Satış deposu : Tahtaka
le, 51 No.lu POKER TRAŞ bıçaklan 

kordon• 222 numaralı muayeneha- deposunda ... 
nesinde kabul eder. İZMİRDE Satış deposu: S. ABUAF ve M. PEÇO 

6 

TELEFON : 2987 Mareşal Fevzi bulvan No. 6 TELEFON : 2273 
ct:'BZZ/777IT/7.TLTZZ/"..LZZZZJ'E7f9.f/Xl Nt .. B:!115& .. i111 .. ~•1:11! .... MM!mrııl .... RW~ ... ııall&Wel'!~:wfi·~*ôliı8ııııiO-~ •ıml .. ml!lilll ...... , 

Günlük bir pazar 
açıldı 

Şükrü Saracoğlu bulvan ile Mimar 
Kemaleddin caddesinin birleştiği 

YERDE 

OSMAN BAKKALOGLV 
Keten iplikleri, balıkçı, perdelik, bükülü 
bü.küsüz, her nevi ipliklerle makara ve 
hazır yorgan çarşaflan, çarşaflık, yatak
lık gibi bir eve lazun olan dokumalar 
toptan fiatine perakende yalnız bu pa· 
zarda satıhr.. Bu gibi ihtiyaçlarınızı 

buradan almak menfaatiniz icabıdır 
~ 

iLAN 
inhisarlar Çamaltı tuzlası nıü-

dürliiğünden: 
Moralya 4X7X100 sm. 14400 adet 40.320 M3. 

1 - T uzlamız için yukanda cins, miktarı yazılı kereste eksiltmeye 
konmu,tur. 

2 - Beher metre mikibının muhammen bedeli 42 lira muvakkat 
teminatı 147 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün müdürlüğümüzden alınabilir. 
4 - Taliplerin eksiltme günü olan 22. 5. 939 pazartesi günü saat 

14 de teminat akçelerile birlikte müdürlüiümüzde toplanacak komiı· 
yona müracaatları. 
------~ -- 'IA~ IOIV\'\ 
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9 Nayas SALI 19J9 
---

Messageries 
Maritimes 

YENJUIB 
-=- -Z:UZ 

Umdal 
UMUMIDEKİZ 

ACERTALICI LTD. 

---
Oli,·ier ve 

Şürekası 
Deutsche Le-
vante Linie 

$AHIFE 9 
azı_ 

Fratelli Sperco 
Vapur Aeentası 

T. Bovven Rees l 
ve şürekası 
CUNARD l.flfE KUMPANYASI BELLENic L1NEs LTD. BiRİNCİ KORDON REES G. M. 8. H. HAMBURG 

TURKİA \'apuru ayın nihayetinde BIN4SI rEL. 2443 ADR1AricA s. A. Dl 
NAVİGA2'İONE · GAw...ttır..... 6 beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg MİLOS vnpuru 10 mayısta beklenl-

Liverpool Ve THEOPBILE u-.u..r..n. vapuru ma- 1. anl · · yük. ı k yor 13 M•'"""' kadar Anvers Rotter-
ı ve Anversa ım nrı ıçın · a aca - LONDRA HAT11: .1-...:. Bremen....,_ve Ham,__ 1......,· .~:ı.. aı.-

Gl&CDftV battı yıs tarihimle gelerek ayni gUn stanbul, tır d 1i ~ tAUıt ,... • .Y....... ZARA motörü 10/5/939 tarihiiıde ge-
-..- . k ed · HERON vaparu 15 nlsall! a se p caktır. 1 k i gün Pi Brlndis1 Trieste ve 

• • • • • • • • • • • Pire, Napoli ve Marsılyaya hare et e· VNlrED STArES AND Londra i · yük alacaktır. CHİOS vapuru 23 mayısta bekleni- ere ~~'ll re 
BOSNİA vapuru 25 mayıs tarihinde cektir. . • . • LEVAN!' UNE 1.rD. BELG~VİAN vapuru 1.5 nlsancla yor. 27 mayısa kadar Anvers, Rotter- Venedige hareket eder. 

tahminen gelip mal çıkaracak ve ayni Der tilrlil izahat ve malılmat ıçın Bı· PRİNCE DE LİEGE vapuru ayın ni- Londra Hull ve Anversten gelip y{lk ~~· ~remen ı:e Hamburg llınan1an LERO motörU 11/5 1arihinde gelir, 
ıuımanda Liverpool ve Glasgov ile yük rinci kordonda 156 numarada LAU· hayetinde beklenilmekte olup Nevyork- ' ıçın yük alacaktır. ayni gün Patınos Leros Rodosa hareket 
,.lacaktu- BENT REBOUL ve ŞERtıd vapW' acesı- t l ...;ı. cakb çıkaracaktır. ARMEME!lıı'T DEPPE eder 
.. . FERN LİNE .. . ; . an rna -s~ara r. T A H L l y E • . 

tasma muracaat edılmesı rıca olunur. Gerek vapurların muvasal!t tarihleri, LjVERPOOL HAr'J'J GLÜCKSBURG vapuru 1 mayısta FOSCARİ motöril 17/5 tarihinde ge. 
TELEFON : 2 3 '1 5 gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- . ........ ZO . da li beldeniyor. Hamburg, Bremcn ve An- lir, ayni gün Pire Briııdisl Trleste Ye 

NEVYO~ BATrl . . kında acenta bir teahhnt altma giremez. LESBın.n vapunı . ~ ~ versten mal çıkaracaktır. Venediğe hMeket eder. 
~ ~otoril 16 mayıs tarihın- isimleri ve navlunları hakkında acenta Daha fazla tafsilAt a!mak için Birinci pool ve Svansendan gelıp yük çıkaracak- GLÜCKSBURG ~.apuru ~.mayısta BRİONİ motörü 18/5 te gelir, ayni 

de tahminen gelip mal çıkaracak ve ay- bir teahhüt altına giremez. Daha fazla K d d 152 numarada cUMDAL• tır.. Burgu., Vama. ve Kostence ıçın hare- _ p Le -n"'d h ,_et 
Y k . . ük 1 or on a ket edecektir gun atmos ros ve '"" osn are~ 

ni zamanda Nev - or ıçın Y a a- tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. umumt deniz Acentnlığı Ltd. mlil'acaat · eder. 

caktır. . . nın 2353 telefon numaruma müracaat edilmesi rica olunur. Deutsclıe ı.evante•LlnJe DEN uon~.,.ll::W M'fDDEI.· CİTTA nt BARİ • 18/5 tarl· 
Gerek vapurlann muvasallt tarihlerı, edil · l ı 15 · da Bamburg n ~n.&:"a ~apuru 

mesı r ca 
0 

unur. Telefon : 4072 Müdüriyet KRETA vapuz; .. ~ cak. ffAVSLİNJE, 0$LO hinde gelerek ayni gün İstanhul, Pire 

--~-------------~m•d•~~~~~"~ ~~:31TI~~ ~~~PP~~ B~~unıll~~~~~~~~~ il leıliyor. Dilnkerk ve Norveç için yük 

T C Z • t B k ,g•---marıiillmlmilmKmım!:fD3am_. __ ~---~ alacaktır. ROY ALE NEERLAN . . ıraa an ası AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC DAISE KUMPANYASI 
EXCHANGE vapuru ll mayısta bekle-

Kıırıdıq tarihi : J888 
Sermayesi : 100.00D.OOO Türk lirası .• 

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

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 
:İKRAMİYE VERECE 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a He nşağıdald pll\na göre ik
ramiye dağıblacaktır : 

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

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 5.000 
ın • ~ • 4~ 

160 • 20 3.200 • 
DİKKAT ı Heı>aplaıuıdald paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dilşmi

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1EyUU,1 Birinci kanun, 11\tart ve l llaziran tarih· 

lerhıde çekilecektir. 

......................... !!!!m~-.aım .. E•~l!iaım:I .... 

iz mir Yün Mensuca ı 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

T. A. Şirketinin Hal kapı na kumaş f ab ri kası '"111B-•112:ım!l!~l!!lllllllın::mr;:;arı:11:m2~!!:!:21n!!l!!rmsı!ll!!:!!!l1~~~~· 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kuma,tar -----------------·-------

SA G l A M ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni ,.apbracağınız elbiıeler için bu mamulib tercih edin 

.SATIŞ YERLERllil 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 
1 .. .. . . - . · .. . 

Taze Temiz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURA.K Büyük Salepçioğlu hanı karşı:.ında .. 

. . _· . • ,. .. ·~ , .• 1 . ·.~· ; ;, 

Siz de bu kremden şaşmav1n17. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanbimm resmi ruhsatını 

hlh bir fen ve bilgi mahsuliidUr. 
Bütün cihanda elli lelledir daima iis 

tiln ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bit tecrübe mahmUl olarak vil· 

cuda cetirilntiş Yerône sıhhi krem· 
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve tarlatanlıkla delil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork gtizellik enstitillerinden yil.z· 

lerce krem arasında birincilik milkAfa· 
tmı kazanmış olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağh ve 

lınlis acı badem ile yapılmış gilndUz n 
gece şekilleri \'ardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri tnnııımı~ lms--.ası ''uzo \'C tüp şeklinde satıhr. 
İNGİIJZ KANZUK ECZANESİ. BEYO!iLU - isTANBUL 

B Ri S TOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANiYE 
Sirkecide 
• •••••••••••••••••••• 

Bu her ik1 otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

8. Omer Lütfi Bengü 
d ir 

44 Senelik tecrübeli idaresile bütün miifterilıerine kendisini 
aevdirm.ittir •••• 

Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rebati bulurlar .. latanbuJda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu4urlar •.• 

Huausiyetleri çok olan hu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmİ· 
yei:ek derecede ucm.dur ••••• 
.... lilm!llmaB ............................. . 

Doyçe Oryentbank 
DR E S D N E R B A N K Ş U B ESi 

t Z Mi R 
l\ierkczi: BERLm 

Al a yada 11S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'e ihti)'at akçesi 

ı1ı,500,ooo Raylumarlı 
Türkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

ı.U.tsırda '?'llbelcri : KAHiRE VE ISKENDEBIYE 
Her türlil banka muanıclabm ifa ve bbUl eder • 

.................. E21 .......................... ..,. 

Devlet Demiryollarından: 
1 - Devlet demir yollannın istasyon ve gar işlerinde çahştınlmak 

ve yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz olanlardan yüz memUT 
alınacakbr. 

2 - Şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak: 
B - Faal hizmetlerde çahşmasına mani sıhhi bir arızası olmadığİ 

idarenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak: 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak: 
Ç - Askerliğini yapmış olmak: 
D - Liseden mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil gördü· 

ğünü maariften taııd.ik ettirmek: 
E - iyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkumiyeti olma• 

dığım tevsik etmek. 
F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini müheyyin bir taah· 

hütname ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - isteklilerin istidalannı ve yukandaki prtlan haiz olduklarıni 

gösterir vesikaları Ankara, Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, 
Haydarpa~. Sirkeci, Kayseri ve Erzurum işletme müdürlerine ve 
Mudanya Trabzon işletme amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istida1armdaki adresle
rini vazıhan yapacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için i§letme merkeilerindeki garlarda asılı bulu· 
nan ilanları okumalan ve müracaatlannı ona göre yapmaları ilan 
olunur. 16 20 24 1 8 11 1287 (774) 

niyor. Nevyork için yük alacaktır. UL YSSES vapuru 9/5 t.arihlııde gele-

D. 'I'. R. T. .. beki rek Burgostc Vamn ve Köstenreye hn-
BUDAP.EST vapuru -r mayısta e-

niyor. Tuna limanJan için yük alacaktır. rekct eder. 
TİSZA vapuru l'l mayı.crta beldeni- HERCULES vapuru 18/5 tarihinde 

yor. Beyrut, Poıtsait 're İskcnderiyc Amsterdam, lirunburg limanlarına yük 
için yük nlac:ıktır. alarak hareket edecektir. 

SZEGED vapuru 25 mayısta bekleni-
yor. Tuna llmruılnn için yük alacaktır. 

SERVİCE MA.RirlME 
SERVlCE MA.Rİl'İME 

ROVMAIH 
Roamain Kumpanyası 

DUROSTOR vapuru 13 mnyıstn bekle- PELEŞ vapuru 8/ 5 tarihinde beklen-
niyor. Köstence, Kalııs ve Tuna liman- melde olup Malta, Marsilya ve Cenovn
lnrı için yük alacaktır. ya yük ve yolcu alarak hareket ede

JOHNSTON VARREN LİNES LTD. cektir. 
İNCEMORE vapuru 28 mayısta bekle-

niyor. Burgas, Vama, Köstence, Sulina İTALİA S. A. Dİ NAVİGAZİOf\~ 
Kalas ve İbrai1 llnwı1arı için yük ala· OCCANİA motörii 20/5 tarihinde Tri-
caktır. estede.n. Riosanto, Montevide ve B. Ay-

Vapurlann hareket tarihleriyle nav· res için hareket eder. 
lunlardaki d.eği,uiliklerden acenta me- İlAndaki hareket tarihJeriyle navhm-
suliyet kabul etmez. 1ardaki değişikliklerden do yı ncenta 

Daha fazla tafsil.At için ATATURK ı:nesuUyet kabul e~. Daha fnz1a taf • 
caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der sil~t için ikinci Kordonda FBATEW 
Zee ve Şsı. Vapur acentalığına müraca- SPERCO vapur acentasma müracaat 
at edilmesi rica olunur. edilmesi rica oltmur. 

TELEFON: 2007/2008 TELEFON: ZOM· ZOOS 

Bağcıların Nazarı Dikkatine 
lmıir incir ve Ozüm Tanm SatıJ Kooperatifleri Birliğinden: 

lngiliz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden tngillz göztaşlarııu, teşldlAtı· 

mız d•ı•nda kalan bağcılarm da istiladesine ar
zetmek üHre, b.mirde ve bilUaıam üzüm koo· 
peratil merkezlerinde sabnağab aşladık •• 

lzmir ıatıt merkezi: 
Kançibanoğla hanı .. 
859 No. la Eski Gümrük Sokağı Ko. 5 

( Birliğimizin gümrük karşıaındaki blctme hanmm çOlr yakmm
dadır.) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
müracaat 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylCıl, 1 lkinciteşrin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i ) e c e k t i r. . 

r 
ikramiyeleri: 
ı Adet 2000 liralık -· 2"000 Lira 
S 11 1000 liralık ·- S.QOO Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 H 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 11 ıoo liralık - 6.000 Lira 
fS H S0 liralık -· 4-750 Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.250 Lira 
• . ··-· 

4JS 32.000 1 
'&!!t#J • ~ ~ı 
T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktinniı olmaz, 

ayni umanda lalihinizi de denemit olursunuz. 

Turgutlu belediy_e riyasetinden: 
1 - 2205 lira bedeli sabıklı ve 2,000 lira muhammen bedelli Ur

ganlı ibcaaı. 
2 - 81 lira bedeli aabıkh ve 75 lira muhammen bedelli manifatu· 

racılar çarfıaında 24 numaralı dükkan. 
3 - 25 lira bedeli aabıkh ve 20 lira muhammen bedelli postahane 

aokaimda 24 numaralı dükkan. 
4 - 100 lira bedeli sabıklı ve 70 lira muhammen bedelli Manisa 

yOhmdaki 89 numuah dükkan. 
5 - Cmarh meydanında ve 20 lir muhammen bedelli baraka. 
6 - B~ maddede yazıb gayri menkul emvalin 939 mali yılı icar 

bedelleri 24/ 4/939 tarihinden 13/5/939 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle açık arbrmaya konulmuştur. Taliplerin ihale gÜnü olan 
13/5/939 Cumartesi gÜnÜ saat on birde Turgutlu belediye dairesine 
encümene müracaatlan. 1468 (874) 
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Danzig zorla alınmıyacakmışl 
Almanyanın bu şehire karşı bir emri vaki yapmağa niyeti yokmuş 

ltalya - Almanya -· Lehistan meselesinde tavassut mu edecek? 

Bir Roma haberine göre Milino'daki anlaşma 
Almanya ve Italya Danzigde halkın Demokratlar cephesinde sükllnetle 

müracaat kararını vermişler ve gayet tabii olarak karşılandı • 
reyıne 

Roma 8 (ö.R) - Salahiyettar Italyan 
mahfillerine göre Almanya Danzige kar
şı bir emri vaki yapmak niyetinde bu -
lunmıyor. Roma, Polonya ve Almanya 
arasında sulhçu ve dostane bir tesviyeyi 
arzu etmektedir. 

Roma 8 (ö.R) - cCiornale d'Italia> 
gazetesinde B. Gaydanın bildirdiğine gö
re Almanya ve Italya Danzig meselesi -
nin, alakadar ahalinin reyi ile hallini 
kararlaştırmışlardır. Lehistanın Alınan
ya ile tekrar müzakereye girişnek için 
bizzat teşebbüs etmesi bekleniyor. 

Londra 8 (Ö.R) - Avam kamarasın
da Danzig hakkında bir çok sualler so
rulmuştur. Amele mebuslarından Con 
Morgen Danzig meselesinin hallini bey
nelmilel bir hakem teşebbüsüne havale 
etmek ihtimali olup olmadığını ve Ingi
liz bükü.metinin böyle bir teşebbüse mü
zaheret edip etmiyeceğini sormuştur. 

Hariciye müsteşarı B. Butler buna şu 
cevabı vermiştir: 

c- Danzig şehrinin statüsü bir mua
hede ile tayin edilmiştir. Danzig statüsü
n Un tadili veya tebdili meselesi, tatbikat 

sahasında, birinci derecede, doğrudan 

doğruya aUkadar memleketlere bağlı -
dır. Meselenin sulh metodlariyle halline 
gelince, hükümetimiz beynelmilel ihti
JMların dostane müzakere, hakem veya 
diğer sulh usulleriyle halline taraftar -
dır ve alikadar taraflardan biri veya di
ğeri tarafından taleb edildiği takdirde, 
bu hususta tavassuta hiç şüphesiz hazır

dır.> 
B. Artür Henderson tarafından soru

lan bir suale başvekil B. Nevil Çember
lan şu cevabı vermiştir: 

«- Leh Diyet meclisinde ahiren ha
riciye nazırı Albay Bek tarafından söy
lenen nutkun hem aziınkar, hem de aynı 
ı:amanda uysal ibaresini hükümet mem
nuniyetle karşılamıştır. (Alkışlar) ve 
bu nutkun ihtiva ettiği teklifleri de epey
ce kaydeylemiştir.> 

Bunu müteakip amele mebusların -
dan Tom Conson şunu sormuştur: 

«- Varşova hükümetine Ingilterenin 
garantisini bildirirken Ingiliz hükümeti 

Danzig, Polonyanm denize açılan koridorunu, Almanya, 
Prıısyanın hudutla nnı gösterir harita 

Polonya ve §arkt 

Danzig meselesinin ve Almanyanın şar
ki Prusya ile münakale hususundaki 
mutedil taleplerinin hal ve faslı için, Le
bistanın vakıt geçirmeden Rayh ile mü -
zakereye girişmesini tek.lif etmiş midir, 
ve yeni vaziyetin ortaya çıkardığı tehli
keler sebebiyle, Leh hükümetine mesele
nin adilane bir şek.ilde halli için bir an
laşma ve uzlaşma lüzumunu anlatacak 
mıdır?» 

B. Nevil Çemberlaynın cevabı şöyle 
olmuştur: 

«- B. Conson Lehistan hariciye nazı-
rı B. Bek tarafından 5 Mayısta söylenen 
nutku hiç şüphesiz okumuştur. Bu nu -
tuk ta gösterir ki bu meseleler, daha In
giliz garantisinin verildiği tarihten ev -
vel, iki hükümet arasında müzakere 
edilmekte idi. Diğer taraftan uzlaşma 
yoliyle meselenin tesviyesini Ingiliz hü
küm.etinin memnuniyetle karşılıyacağı
nı Leh hüküıneti pek eyi bilir ve hiç şüp
he yoktur ki, sualin ikinci kısmındaki 
mülahazanın ehemmiyetini de müdrik
tir.> 

Londra 7 (A.A) - Bugilnkil gazete -

ler bilhassa Alınan - Polonya münase -
betlerile meşgul olmaktadır. 

Gazeteler Danzigin Polonya için ha
yati bir mesele olduğunu çünkü Danzi
gin Baltık denizinde Polonyanın kilidini 
teşkil ettiğine dair Varşova hükümeti 
tarafından ileri sürülen noktai nazarı 

müttefikan tasdik ediyorlar. 
Sunday Times, Polonya tarafından 

gösterilen azmin lngiliz garantisinin kıy
metine büyük bir delil teşkil ettiğini ya
zıyor. 

Observer gazetesi de şöyle diyor : 
Londra ve Taymis nehri Ingiltere için 

ne ise Danzig ve Vistill nehri de Polonya 
için odur. 

Tokyo 7 (ö.R) - Japon matbuatı Po
lonya hariciye nazıxı Bek'in nutkunu 
mevzuubahsederek Polonyanın aldığı 

vaziyeti mantıksız bulmaktadır. 
Asabi Şimbun gazetesi, Danzigin Al

manyaya iadesi ve koridordan bir Alman 
yolu yapılmasının Polonyanın mevcudi
yetini tehdit edemiyeceğini çünkü Po
lonyanın iktısadi ve ırki menfaatlerinin 

garantisi Almanya tarafından vaadedil
miş olduğunu yazıyor. 

Nişinişi gazetesi de şarkt Prusyanın 
Almanyadan ayrılmasının. ve koridor te
sis edilmesinin coğrafya ve ırk bakımın
dan bir şuursuzluk teşkil ettiğini kayd
etmektedir. 
Varşova 8 (A.A) - Almanyada mu

kim Polonyalılar Alman dahiliye neza
retine müracaat ederek 17 Mayısta yapı
lacak nüfus tahririnde kullanılacak usul
leri protesto etmişlerdir. 

Bu usuller Polonyalıların kendi milli
yetlerini beyan etmelerine m~ni olacak 
mahiyettedir. 

Paris, 8 (Ö.R) - eParis - Soirıı gaze. i~~alı bir te~e tabi tutulmuş~ iki hü-ı 
tesinin Berlin muhabiri yazıyor : kum.et noktaı nazarının tamamıvlc bir-

Alman • İtalyan askeri ittifakının ak- birinin ayni olduğu bir kerre ruilia mü
dinden asıl maksat komşularını kor- şahede olunmuş ve iki devlet münase
kutmaktır. Almanya ve İtalya sözde betlerinin siyasi ve askeri bir pakt ile 
kendilerine k~ı yapılan muhasara te- kat'i olarak tesbitine karar verilmiştir .. 
şebbüslerine cevap veriyorlar. Hakikat- Bu suretle İtalya ve Almanya Avrupa 
te ise orta Avrupada sağlam bir blok sulhunun teminine müessir bir tarzda 
teşkil etmişlerdir. Buna Macaristan gi- yardım etmek emelindedir. 
bi, İspanya gibi diğer devletler de ilti-
hak edebilirler. Hatta Japonya bile. Fa- Bedin, 7 (A.A) - ııDeutscher Di
kat Tokyo şimdiye kadar bu tekliflere ensh gazetesi İtalya ile Almanya ara
yüz buruşturmakla mukabele etmiştir. sında siyasi ve askeri bir paktın imza
Kurulan bu blok bilhassa Yugoslavya sını mevzuubahis ederek diyor ki : 
ve Yunanistan gibi yakın komşuları dü- Bu paktın tarihi bir ehemmiyeti ola-
şündürmek içindir. eaktır. Bu, Bitlerle Mussolini siyasetle-

. . . ,.. rini idame ettirecektir. Ayni zamanda 
.~anların fikrince Lehistanı. tel~ Alınan ve İtalyan milletlerinin duygula

duşurmek te asıl maksatlardan bırl ıdi. rına ve azimlerine de tamamiyle uygun
Ancak bu hesapta aldanmışlardır .. Zira dur. 

Danzig :Sazileri.nin Şefi 
,AJbert Foerster 

Leh gazeteleri ittifak haberini sükö.net
le, hatta alayla karşılamışlardır. 

Paris, 8 (Ö.R} - •Havas» ajansının 
Berlin muhabiri uİttifak» hakkında bu 
şehirdeki intibaları şöylece hülasa edi
yor : Alınan • İtalyan siyasi ve askeri 
anlaşması, mütevazi ve naınuskar Al
man cüretini göstermiş olan Lehlerin 
tahrikine bir mukabeledil'. Lehistan 
üzerinde •Ezici» bir manevi tesiri ola
cakbr. Fakat Almanlar bunda aldanını:~
lardır .. Leh gazeteleri mihverin bu te
şebbüsünü ve bilhassa Alııianyanın tA
bii mevkiine düşen İtalyanın vaziyetini 

Diğer taraftan bu pakt, Alman ve İtal
yan hükümetlerinin müşterek arzuların
dan ve iki millet arasındaki tesantitten 
kasten şüphe etmek istiyen ecnebi mat
buatının uydurma neşriyatını da kat'] 
olarak tekzip etmektedir. 

l İtalya ve Almanya Milanoda bu pakt 
ile İngiltere ve Fransanın mihver mem
leketlerine karşı olan tecavüzl çenber 
siyasetine kat'i bir darbe indirmişlerdir. 
Polony;: hariciye nazırı Bekin nutku 
çenber siyasetinin hakiki hedeflerine 
dair Almanya ve İtalyanın kanaatlerini 
değiştirememiştir. Milanoda, siyasi, ik
tısadi ve askeri çenber teşebbüslerine 
karşı koymak yolunda en kat'i adım 
atılm.ıştır. İtalyan - Alınan paktı harp 
kundakçılarının tehlikeli teşebbüslerine 
karşı aşılmaz bir kaledir. 

Londra, 8 (AA) - · «Press Assodati~ 
on•, Milanoda neşredilen tebliğ hakkın-

' 

l>anı:ıg 5yan mecl.ısınin 
bugün]rü reisi Greiser 

da şöyle yazıyor : 
Roma - Berlfo mihveri siyaseti şimdi 

yeniden teyit edilmiş bulunuyor. Bunun 
İngiltere ve Fransa tarafından sarfedl
len gayretlere bir karsılık olduğuna şüp-
he yoktur .. Almanya ve İtalya bundan 
böyle bütün münasebetlerine haklın ola
cak bir askeri ittifak yapmışlardır. 

Bilhassa şurasını kaydetmek Iazımdı:r 
ki bu tebliğde mihver devletlerinin sulh
çu niyetleri ehemmiyetle beyan olunu
yor .. Hatırlardadır ki bundan bir ka~ 

gün evvel Çemberlayn avam kamara
sında yaptığı beyanatta İngilterenin bir 
ademi tecavüz paktı yapmak için Al
manya ile müzakereye hazır olduğunu 
bildirmişti. 

B. Litvinof'un istifası 
. alayla karşılıyorlar. 

Berlin, 8 (A.A) - D. N. B. 
Bu sabahki Alman gazetelerinin baş

makaleleri, fevkalade ehemmiyetini te
barüz ettirdikleri Alman - İtalyan as

Sovyet Rusyanın harici siyasetinde 
keri paktına basredilrni§tir. 

Völkischer Beobahter gazetesi yazı
yor ı 

Dovning Streette ve Kedorseyde bun
dan böyle, batıdaki meşru faaliyet sa
halariyle doğudaki gayri meşru faaliyet 
sahaları arasında tecrübe edilmiş Al
man ve İtalyan askerlerinin muhafaza 
ettiği yıkılmaz bir kale mevcut olduğu
nu hesaba katmak mecburiyetinde ola
caklardır. Bununla beraber, demokrat 
naşirleri bu siyasi realitenin Avrupanın 
mütebaki kısmına karşı emperyalist bir 
meydan okUrna teşkil etmediğini anla

hiç bir değisiklik yapmam1ştır 
Londra 8 (ö.R) - Salahiyettar Ingi

liz kaynaklarından öğrenildiğine göre 
Sovyet hükümeti, B. Litvinofun harici
ye millet komiserliğinden istifasının Sov
yet harici siyasetinde hiç bir deği!iiklik 
husule getirmiyeceği hakkında Ingiliz 
hükünıetine teminat vermiştir. 

Varşova 8 (ö.R) - Polonya hükü
meti Sovyet Rusyanın Varşova büyük 
el~füğine B. Zoromofun tayini için Agre
man vermiştir. Zoromof memleketini 
geçenlere kadar bir buçuk sene Atinada, 
ondan evvel de Osloda temsil eden Kar
yerden yetişme bir diplomattır. 

Varşova siyasi rnehafilinde kaydedil
diğine göre, B. Litvinofun istifasından 
ancak iki giin geçer geçmez Sovyet Rus
yanın gecen Teşrinisani ayındanberi 

münhal bulunan Varşova büyük elçili
ğine bir sefir tayini kararı nazarı dik
kati celbetmektedir. Bu jest, Varşovada 
Sovyetlerin Lehistanla dosthik münase
l>etlerini yürütmek hususundaki arzusu
nun bir delili olarak görülmektedir. 

Londra 8 (ö.R) - Ingiltcrenin Mos
kova sefiri Sir Vilyam Kips bugün ha
riciye komiserliğine giderek B. Molotof
la ilk bir mülakatta bulunmuştur. Bu 
mülakat, B. Molotofun hariciye komise
ri sıfatiyle bir ecnebi devlet mümessi
liyle ilk temasıdır. Saat 4 te B. Moloto
fun nezdine giren Ingiliz sefiri saat bese 

Loid Corc oğlu ile beraber London WeLslı alayına yazılmışlardır. Resimde 76 
yaşındaki baba ile oğlunu göriiyorsıınuz. Talim yapacaklar, şim-

dilik askeri. elbise geymiyeceklerdir 

B. Molotof hiç bir ecnebi lisanını silis 
bir şekilde konusmadığından muhavere 
bir tercüman yardımiyle cereyan etmiş
tir. Mesele, Sovyet Rus tekliflerine İn
giliz cevabının verilmesinden ibaretti. 

le vereceği garantinin tatbiki neticesin
de bir harp çıkacak olursa Büyük Bri
tanya Sovyet Rusyaya yardım etıneği 
taahhüt eyliyecektir. · 

mıyacaklardır. 
Montag yazıyor ı 

Demokrasiler bir harp psikozu yuat
ukları halde Almanya ile İtalya banş 
davasını müdafaa ediyor. Bu iki mem
leketin her siyasi icraatı bunu ispat eden 1 

yeni bir delildir. "3una binaen diğer 
devletler barış veya çenberleme yolla
rından birini seçmek mecburiyetinde
dirler. Bu devletlerin barış davasını te
sirli bir surette müdafaa edebilecek va
ziyette olan tarafa itimat edecekleri ~iip
hesizdir. 

1\'lilfuı, 8 (A.A) - İtalya hariciye na
zırı kont Ciano ve Alınan hariciye na
zırı Fon Ribbentrop arasında yapılan j 
müzakereler neticesinde bugün a~ğıda-
ki resmi tebliğ neşredilıniştir : J 

İki memleket hariciye nazırlarının 6 
ve 7 mayısta Milanoda yaptığı konuş
malarda bugünkü umuınl siyas1 vaziyet 

istifasından sonra Rus harici siyasetinin 
hiç bir değişikliğe uğramıyacağı merke
zindedir. 

Röyter ajansının istihbarına göre bu Londra, 8 (Ö.R} - İngilterenin Mos-
cevabın esasları şu suretle hülasa edile kova sefiri B. Molotofu ziyaret ederek, Berlin, 8 (Ö.R) - İtalyanın Akdeniz
bilir : 1 B. Litvinofun istifasından sonra, Sovyet de yeni müddeiyat ihtimalinden bahse-
1 - Sovyet cümhuriyetleri birliği ken-ı hükümetinin beynelmilel sahada çizilen I dilınektcdir. Alınan siyasi mahfellerin-

disiyle müstcrck hududu olan her dev- siyasi hareket hattına sadık kalmak j de iddia edildiğine göre İngiliz - Sovyet Ankara foto muhabirjmizin dün akşam 1ayyar~ ile gönderdiği resimler : 
letc ferden ferda taarruza karşı garanti kararında olup -0lmadığını sormuştur.. müzakereleri neticesiz kalmıştır. Hatta Başta Tahrana giden heyetimizin reisi gümrük ve inhisar1ar vekili B. Rana 
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