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verıyor 

~B~o~ğ~a~d=a~rı~d~in~d_e~tu_t~a~n~T=u~··r~k~iy~e~ I llkdefaolaraksulhbnbahsedfyor 

Bu••yu••k bı·r devlet rolÜ Ü ''Fitili tutuşturmağa niyetimiz olsaydı bir dünya sergisi 
hazırlamağa kendimizi vermezdik.,, diyor 

ifa edecek vaziyettedir ... Ufuktaki fırtınaya rağmen 
''Türkiye /nönü idaresinde hala Ata türkün demir ruh l . "Bu hazırlık kimseye hücum etmek istemediğimizi gösteren 

ile mücehhezdir ve asla mağlup . e ıy ce · ' vaad edici bir işaret olmalıdır,, mütaJaasında bulunuyor 

• 

Boğazlarda kilidilba lıirden bir manzara 

latanbul 20 (Husun) - lngiliz 
«Obsrııer» gazetesi, Türkiyeye ------------
tahsis ettiği bir yazuında, Cüm. Donanmamız 
huriyetimizin maddi ve manevi 
kudretine ifaret ederek «Boğaz. 
ları elinde tutan Türkiye, Karade. 
niz medhaline hakim oldukça ec
ki ıtratejik vaziyete her iki cihet

/cin bir deniz üssü • 
tesisı tekarrür etti 

ten hükmeden vaziyeti ile büyük İstanbul, 20 (Hususi) - Cümhuriyet 
bir devlet rolünü ifa edecek meıı- gazetesi, donanmamız için büyük bir li
kidedir. Türkiye bugün 17 milyon mania lrir deniz üssü tesisi takarrür et
nüluılu bir memlekettir. 1 nönü ııe ınİf olduğunu ve bu hususta bir Alman ı 
onun muktedir arkada,ları idare- firmasiyle anlaşılarak mukavelenin !m
ainde hiila Atatürkün demir ruhu zalandığını, yazıyor. İnşa edilecek li-ı 
ile mücehhezdir. Ve asla mağlüp manda bir tersane de yapılacak, diğer 
edilemiyecektirı> demekte, Türki. bir çok lüzumlu tesisat ve atelyeler ku-1 
yenin balkanlarda ve dünya poli- rulacaktır. İnşaata yakında başlnnacak
tikası üzerindeki rolünü tebarüz tır. 
ettirmektedir. ---111---

B. Markovicin 
' 

Berlinde ciddi endişeler Belgrad, 20 (Ö.R) - Hariciye neza- MU83olini nutuk SÖlJlerken 
reti Yugoslavya hariciye nazırı B. Mar- Roma 20 (ö.R) - B. Mussolini 1942 bildirmiş olan ecnebi mümessilleri huzu-

Venedik seyahati 

koviçin Venedikte İtalyan hariciye na· senesinde Romada yapılacak beynelıni- runda, Kapitolde cereyan etmiştir. Bu 

Demokrası·ı erı· n mahı· rane dı· pi oma tik :'ı!::a:~~~: :~:ğuıı::i~~I~::;:. ~~ ~1 ~:.!.ir1~~~;e~~= :~:::b:~t~~ı:ıı~=~ A~:,nen 
beri olmadığını bildirmiştir. lacak olan sergıye lştirAk edeceklerini - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -

hareketinden korknıa2-a has~amıslar .. Uzlaşma hissi veren sözler 
Türkiye · 

---·-tı----

Emnlyet yurdudur 
ue böyle ııaıacalıtır 

--tı--
ŞEVKET BiLGiN 

Yetimiz .•••• 

Milli istiklal, milli şeref mevzula
nnda, yurdun emniyet ve selameti 
davaııında bu milletin seve seve ka
bul etmiveceği fedakarlık yoktur. 

ATA TORK devrinde süphe gö
türmiyen bu hakikat INöNO devrin
de ayni kuvvetle yaşıyor. Bu sadece 
bizim kanaatimiz değildir. Dünyanın 
memleketimize tealluk eden hüküm
lerinde dahi ayni kanaati görmek 
kabildir. Bugün Türkiyenin yenil
mez kuvveti kadar sözüne sadakatin- ! 
den, ahde vefasından ~iiphe eden 
yoktur. Herkes biliyor ki Karadeniz 
ve Akdeniz sularile çevrilen sahada, 1 
Türkiye dostluğuna güvenilen na
zım kuvvettir. Türkiyenin azmü ka- ' 
rarına, dostları üzerindeki tesirine 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
C! ll:'V lll' .J;!'I' D ti' ır.! 

. , 

• 

• 

lngiliz gazeteleri Mussolininin 
karşılıyor beyanatını tereddütle 

Londra, 20 (Ö.R) - B. Mussollnl ta
rafından bu sabah söylenen nutkun 
Londra siyasi mahafilinde uyandırdığı 
tesir oldukça müsaittir. Bilhassa şu 

nokta kaydediliyor ki : Düçenin istik
balden bahis için kullandığı lisan en 
son beyanatı ile bir tezat teşkil etmek
tedir. •Star• gazete•i şu mülahazayı ser
dediyor : 

uTaarruza karşı bir 
sistem vücuda getiril· 
mesane şahit olmak 
arzusnnc:tı ayız •• n diyor 
Londra 20 (A.A) - Liberal Man- 1 

der, dün avam kamarasında tekrar in- 1 

gilterenin yapmakta olduğu müzakerele
re temas ederek teahhütlerin karııhklı 

olmasının ve yapılacak muahedenin Al
manyada dahil olmak üzeree bütün dev· 
letlere açık bulunup bulunmıyacağını 

Çemherlayndan ıormuştur. 
Çemberlayn ıu cevabı vermekle iktifa 

ctmi§tİr: 

lngiltere hükümeti diğer hükümetlerle 
İstİfaiede bulunmakta devam ediyor .. 
Son beyanabma her ne olursa olaun hiç 
bir fCY ilave edecek vaziyette değilim. 

..01\lllAJNf.J SA.WEmF.. 

Star diyor ki: "Mussolini sulhu isti
yorsa niçin on veya yirmi senelik 

bir sulh garantisi • 
vermesın .. ,, 
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FIKRA: . . . . . . --
Çizgiler Dünyası 

ŞiDMi REVI 

Dıı yapımızın, toprak üstündeki hüviyetini çizen çizgilerdir. Tabiıııt 
perfection'unun gözlerimizdeki aksi çizgilerdir. Bütün maddi alem, 
ye bu maddi alemin ziya tahtında yerlere düten gölgeleri dahi, yine 
çirgiterdir. 

Hayat; .....tdll ılüş"· K?hio, birlıiıriae girmiş, çıkmış mistik ve 
Miriildeyici t=ıhürü olu. ~ batk.ıt bir teli değildiıo. o çizıp. 
ler ki menfaat ve diğergim unsurların birbirine katıflllıyan, ve biri 
diierimıe daima .. Wııe ~ laiç \ıir it mezcedilııniyen tlarua-

ilıerettir. 
5"im fa t e "yetllİz topra.k, ti. içinden tutt • bir ı:nik.natı 

biz insanları bir demir kınntısı şeklinde kaldırıp dikiyor, onun en kü
çük oynamalarile dıt çizgilerimiz, İç çizgilerimiz harekete geliyor. Ve 
görünüşte bizleri, bir zava!Tı nebattan ayırıyor. 

MUdiliyyetiıı.e şu esrarerıKiz miknatı.sın roevcııdiyeti, ve <>PU ka.v 0 

rıyan kudret eliJıi dÜ§Üıımeklıe iman ettiğimiz. ha)' içiııde, xriaıli 
toprağın göründüğü gibi camit kalmayıp bizlere birer hayat bağııla
malı; şükranlarımızın en derinini ve mafevkattabiiyye kuvvetlerin 
mevcudiyetini. biz.c §U•nımuzun işkıneaine meydan bırakmadan 
inconcience haber veriyor. 

Kımıldan.,; '.anmrz.ın harekete inkılap etmiş çizgiler olduğunu, çiz
giler dünyasını yaratan da toprak olduğunu anladıktan sonradır ki 
muadelesini kurabilmiş, yahut yuvasını örebilmiş bir örümcek süku
net ve sabrile akıbetimize intizar ediyoruz. Tabiat maııa ve delaletlesi 
kendi ölçüsüne uydurarak imanlan sadece bir demir eğintisi balinclerı 
yübeğe çıkarmağa kalkışmasaydi !:!;r başka ifadeyle cllahlar insanla
şırken, biz İnsanlar llahlaşmasaydık> her halde toprağa karşı olan 
şükranlarımızın bugün çizgileşen derd ve elemlerinden bu kadar na
sip •lmazdık . 

Toprak ve tabiatte olduğu gibi medeniyetler de birer çizgiden iba
rettir ... 

Mua.su medeniyet çizgilerinden hayatiyetimizi bölecek kadar kuv
vetli ve keskin hatlarla bizi ayıran hiidi•tın dünkü cereyanı şimdiki 
mlnaaile bir aan bulmUftur. Fakat kabuğuna büzülmüş bir salyangoz 
yahut içe çekiln>iı bir hmçkınğı andıran geçen günlerimiz; öyle vakı
alar aklıyor ki onları bir kronolojiye tibi tutmak bile, bir kaç neslin 
ömriinü haraımektan daha uzmıdur. 

Viyana bpwndıın, Povatye meydanına; yahvı Polatlıdan Çaht
lııra lı:adıar çizilen batlarm derin minalan. bizde topnk ınefhumunun 
içli dqh anlaY1f)arma en iyi birer misaJdirler. 

ahan harbi dünya e&in umumiyesiııe yeni gör1i§ e bilgiler ek· 
!erken çqiler, maddi ...ın-i &lemde o kadar girift bir hal almıştır 
ki insan kendine döndüğü ..akit içinde her f"yden uzak ve fakat ken
dine CD yakin teYlcri bile, bu çizgi J.anaviçelerinden fark edebiJrn ?li 
mümkün olamamıfbr. lkmat doktrinlerinin hak.im kıldığı zihniyet. 
yer yer yeni rejimler, yeni davalar ortaya atarken yine bu müteaddit 
çizgiler; uzviyeti en fazla ~f eden ve bugün dünyayı iki kutbe 
ayıran geniş ilci hatta müncer oluyor iti, bunlar da Demokrat ve T o

taliter devletlerin çizdiği M.tlardır. 
Dünden bugüne, bugünden yarına uzanan sonsuz çizgiler dünyası, 

içine bütün bunlan alırken, her gün yeni bir renk ve mina tapması 
ihtimali olduğunu gördüğümüz Avrupa haritası üzerinde artık bu 
hatlar, ince ve basit çizgilerin hareketlerine kendi ideolojilerine uygWl 
birer Rota çizeceklerdir. 

Dünyayı saran çizgiler gi~e namütenahileşiyor. Sinir ve isaptan 
ibaret ıuur alemi aonauz ııürültüler ka:rşuıında artık muhteldir. T abia
te ve bele toprağa ıuurauzca bağhlığuı manası timdi daha iyi anlaşalı.
yor. Tayfunlara katılmıı bir yaprak hüsnü duyan her insan, barınacak 
bir kara toprağa haşrettir. Bir demir kırıntısı şeklinde, dış ve iç çizgi
lerimize baıeket veren tabiat yahut Tann. cSerı varsın. Fakat olma
eaydııı facia daha ziyade .nın.auı.. • 

Madam ki bizi çizen ve bizi silen sensin ..... 
Şinui JU.V1 

----tr---
, ...... ,yet yara 

BERlERi. EHiR H Türkiye 

B .. . Ş h" M 1. . I d IJöyıe 1ıa1accddsP 
Us Jnn e ır ecısı topan ı -:~AŞTA~ıtNC•.SA':~"-

~ büyük ehemmıyet verüme-.m. hat-
Müe.ssesesfnin dfrefıtö- v d hca ad.ehi budıu. Siyasetimizin on 

~!.!=r:!:..ım..!!~ , ari at bütçesi 1425258~.L,~~~~ 
selerinden biri olan Büssing Nag um19 ı• ı k k b ı d• d• ibaret olduğunu biliyorlıv ... 
uıWillrlu~ ~· Feliks .c. Lippal ~ ıra o ra a u e 1 1 
~ §"hrıw gelmiş'" Deiıedi,-. Tiitkiye Balka9 P~nı, B~ılızt'1İa 
r-.ıni aıa'wn-~ ziyaret e · ir. tanı da ihtiva eden bir Balk,_,, kı n-

Belediye reisi Dr. Behçet Uzun ıefa- T • d•ı k • t b •• h tJ federııııyonu şekline sokrn.Jı: için 
katinde, yeni İn,«a edilmekte olan şehir esıs e 1 ece yenı o o us a arının elinden geleni yapmıştır. ilk defa 

;:araiını ziyare~ arzusu.ou gösteren bay tarı·felerı" tusbı"t edildı" olarak ATATORK'ün kafaıııuda vü-
Feliks garaj,l !eorkalade ~~ gez- '- cud bulan bv fikre Milli Şefimiz 
-""" Ballı:an mıeııol-'-"-~'- hip bıirinde .....,. """".....,......., • INöNO daiına en sıcak alakasını 
bu kadar modern ve ihtiyaca cevap ve- bir meçlüıi dün öil~en ıonra ""l't mesini temenni etmiş ve izahatı mı.ıhik vermiştir. &ııün dört &lbn dov, 
rir bir mües•ese g~rme<İiğini beyaıı ey- 16,30 d.a reis Dr. Be~t Uz'un başkan- görülerek tasvip edilmiştir. !eti arasında birbirlerine kartı mu
Wxıiştir. Bü.Eııg mi.iesseıs~ müdü- lığında toplanarak bütçe l!lilzakerelerine Bundau sonra ehlr oteli tahsisatı ka- habbet, saygı vuclır. Fak t itir.U 
rü, İzmir namına sipar~ edilen 25 oto- ba§lamış, varidat bü~eai kabul edilmiş bul edilı:nif, imara! şirketine ait bina .,. etmeliyiz k.j hedefim.iz btmd•n ibaret 
büs İzmire getirilince Büssing mühen-

1 
ve masraf bütçesi müzakerelerine geçil- arsaların istimlAki için hazırlanan ni - olamaz. Asıl beklenen neticeler çok 

dislerinden birinin İzmire geleceğini,, miştir. z~ encümeni ~~~tası bütçe encüme- daha geni .tir. Ve onları !U avretle 
otobüslerin montaj ~ yapacağım, be- Turistik otobüsler h.kkındalti tarife nıne havale edilmiştir. hülaaa etmek kabildir: • 
lediye müesseselerinde tamir işlel'indl! <ıncümeni mazbatası okuııduau zaman * 1 t>-1L d 1 ti h 

1 ..- - ı:>&U<an ev e erinin ürri-
~ı- ustaların lıu ırıiilıenıli*n is- bazı itirazlar yükselmiştir. Azalardan yet ve istiklallerini harici tehlike!~ 
~ edecek1erini .;;,.~. bazıları amortismanı dahil olmak üze - ~ "."~ olarak bütçe müzakerelerine W!j.l koruyacak olan · yaai. askeri iı 

Bilahare Kültürparkı, hayvanat bah- re 30 lira masrafı olan bir otobüsün 120 geçilıniştır. birliğinin temini .. 
çesini, n<tbaJ.at bahçesini gezen B. Felikş liraya Bergamaya gidip gelmesinin pek Bütçe müzakeresi esnasında mecliue 2 _ lktısadi sahada menfaatleri-
funa ve KülüUparkın mükemmel bir 1 fazla olduğunll ileri sürmüşler ve iç ve h~m o~n h~va ço~ ~aya~ı dikkattl. miz arasındaki ayniyet nazarı dikka
eser olduğunu beyan ederek Büs., ing dış turizmin bu kararla t~vik e-dileı:ni- Varıda.t butçesı. m~lise ıelıoceye kadar te alınarak oiyaoi tesirlerden korun· 
nıüessesesi.nin 939 fuanna iştirak ederek yeceği noktasında urar eylemişlerdir. bir çok saflıalar geçirdiği ve inceden in- mag" a muktedir bir ı"ktısad'ı 

1
•• hır" ı:::..:_ 

traınbüs treni adı. verileıı. 200 kişilik na- Müzakerat neticesinde turistik otoWs- ce:re tetkik edildigi için mecliste oku - • h!aiai. < uıs• 
itil '·asıtaları teşhir edeceğini söylemiş- ler tarifesi aynen kabul edilın.iştir. nan fasıllan ~ k.oDarak bhul edil- nm3 A·ynı· aile '----'-
tir Kabul dil hir h ti ta " 1 · ....._.,. v-~~-· L • .__.., • - ye meneup ıuuueş-

. e en lP" a arı rue en .. ...,....... ...,..... D~ -~- uaıtu111 • !er arasında Kültür birliğin 1 
Haber alchğı.ıruza göre Büssing firma- ~unlardır: yeoi 1.425,285 l.inı eıJank kabul · e yo 

sı Anbra ve İs.lm:lbıılda da bazı otobüs 1 Konak - Ineiraltı hatt.ı 15 kuru~ Gi> · açılme• ... 
tiz. Ba iılteltler m.Wı ~ :ırii-

işlerini takip etmektedir. zelyalı - lnilialiı bttı 10 k.unı§, Alsan- l4.unl .. · •i'?1oh ' +r ceçildiii rind- tdWdmlt tbıı-ı.iı· ,e:·ir. Son -*- cak - Iuiralil haltı 2.0 kurt.1§, lnciraltı- z- -m ..ı.- Mkkı ~ ı.e.ı; ı..r m - - aalv 

Bı·r al'1· . ele lhca. hattı ıe ~konak. Giaelyah .. - -•·k· , hn ___ ,,_ ~~· . Cl AR ~-u pıb:reıı. ba hekibtin 
hattı 5 kuruş, Alnneak - Gi.W!lyah b.at. zilli . Aedee ~ ·Hay- · · -ılZ1Jr1arım d" - •sıl 
tı 16 k.unış, Konak - Efrefııaşa lıaı.tı 5 da .A.,..ı i1.e 3 di.a Şakir, BbııA - -

..... , ~ı:ıtlulı w..::ı.. t kuruş. Eşrefpaşa • Kiiltürp.uk. lllı.t.h 10 Tcmak ve Tedk Fikret ıı.kkı ıı- büyük. dlnmmn tebakhık.Wlll çUrş-
&11_ •• ....- llznndır . 
.ıtotd C'Gll aıa di kııru§1= 3-7 y~ıııdaki. ~ıklardan. ta- a !:>_, h ~ta bula. Türkiye takip ettiii "yasetin 
Tire ı..,._ıwn Mahmutlar lroyü ava- lehe ve ıı.skedertlen aısK ücret alınacak- nnı.şlud>r. ~L-' ahe:nlı:tar düriietliiği.i ile doetlulcLan-

rmda mü•'-'· lıiJ. L--- -'---u•tur.. J4ah- tır. Nscede hakkı hı.ız.ıır bın .......-
...., ~ <Mili-, Reis abat bi.r k -ı.:. işi nın ve gavretleriniıı mlnası hiç bir 

matlar kP:vü Cİ()'annda, küçük Mendres . iz vererek, . ço ~ . e- sat aynen ipka edilmiştir. z.aman tau!it ed.ihniyeceirinden emin-
mhrinin etrafına ihata duvarı ....t.mek rinin başarılacağı bir zamanda otobüs· Müzakl!n.ta Pazartesi gli.nil de d B n1 ,. , -

~~ le için teklif edil tar.ife.l ' lişil eclilecek.tir. ir. iz, Dll.WlIUarln hakiki menfaa-
Uzere taş çıkarıl<hğı sırada, bu işte ça- r en ere 

1 
me- tini biTlikte, bütün devletlerle dost 

lıştırılan amele çavuşu Bursalı Abdüs- · lı::te b ) A k d 
selfun &ğlu İsmail, ~ın üst ıc..mmdan Yabancı okullardan K~afı IJalıfı GUb]lan ~eçınme u uyoruz_- nca ~·t-

--,, ki d 1 ""' ı• a.;•j I d luk derken her yumruga boyun egen 
düşen iki tonluk bir taşm aJ.ı.ında kal- na . e en ~ ~ue. . .. a ... H~ ya a Gll 1 zayıfın zelilane dostluğunu değil, 
mıştır Maarif vekil.etinin bır tanumıne gore, Üç gün evvel Çeşme ku.sında Goni lcu etlin" L tli "- - • · . • . vv ın &.uvve ue m..-vı şart-

Amele çavuşu bu müthiş sukut attın- Yabancı okullarm ihzarı sııuflaruıdaa adası cıvar.ında belık u\amağa mahsus 1 • ....:-..1... - .• ~ _ 1 • k ' lı • kul . . ar ı.,u......, p:onıoen oost ugunu as-
tla neye u__,.,._, anlamam>< ancak ususı o !anınıza nakletmek ıstiyen ağlarını denize atarak balık bekliyen ve ded" T" k" Balk I b" .. 

01. 0
""

4 0u.u. --., • • • ıyoruz. tt ı an arın ır nu-
bir sayna ltoparabilm!F. Zavalh 1sına- talebenin ihzari snufmdalri devamlarmm Goni adasına çıkarak istirahat ettilı:leri f tak I - 1 __ I 
il sağ omm: .,.., göğils kaburga kemlldı!rl de 91üddeµcin hesabında dikkate görülen SakıW Pandeli olllu Dimiı.l Pa- uz mm ası 0 ~yacagı an"'9ı sın. 
kırılınak suretiyle, veca içinde bayata alın-• ~ bu gibi talıe_benln yabancı çôlis, ~§i. N~ ~.,..gl oj!lu Sinıo, KEMAIJST Türk.iye, vıltu Mmr-
gözlerini yummu:ştur okullarda ihzar? sınıfa gırmeden önceki kardeşı Sıderi, Dınutrı oğlu Pandell Bo- L k dr l h f d kah 

· tahsil d ·-' .. h-'-'-- bul ı.arını u ete mu a aza e en -Hadise ta1ıkikatına Ödemiş Cümhıı.ti- urımuarına gore =·• un- los ve Yaınandi Kefalis adlarındaki şa- O d .. _._ . tikL- . 
d 

• __ .n __ ,_....__, -~''--- ,_ . raman r usuna guvener= ıs .,.... 
yet müddeiumumiliği el lroymı. .!Ut'. ugıı ............,. ,........, cuw.aea:n ve res- hıslar yakalanmışlardır. le "yeti bakı 

-*- mt ve husus? okullarınuza girdikleri ta· Suçlular sandalları, balık ağları veba- T~k" e lh yoc. . d 
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A rihte:n öıoıı:e bu. .ı...ıı.r.ıa Y cMlıa hk:laıri:Jie Ç....,e ~ ~ dur ur ıye su ve emnıyet yur u-

n. u a 1 a muaf MıtlmaJan uygun el>- . . 
· Her şeye rağmen böyle kalacaktır . 

Ve arkadaşları -*- -*- ---
Ziraat mektebi Bir işçinin §ehrimize geldiler P _ eAH!t=e Bu.caya isale oL içme S.:,~ nı- B. Muzaffer 
Bahçıvanlık ihtısas Sol eli parçalandı . .1~in ç~k yakından tanıwğı ve sev- . . ·~ . . . san tarihinde dahil1 pbekere batlaaa- izmiP ofis mlült;r.Jlljfine 
mektebi olacak Dün sabah Turan yağ fabrikasında hır diğj saııatlrulanrıırııdan bayan Mual!A Ziraat 'ftklleti. İzmir ~ti çiftçil&- caktır. Qnı1aıo ııonn. da halk, iÇDM 811• tayin efllfdf 
Ziraat vekAleti, Bumavadaki Ziraat kaza olrnU§hır. relakatinde Kemant Sadi ve piyanist Şe- riniıı. istifadeleri içil> yirmi adet .Pa- yundan istifa.de edeceldiı:. İstanbul Türkofis mtıdürlüğünü mu-

mıekteblnln deha iyi randman vermesini Fabrika ustab.şılaruıdan Haşim, be- fik ~duğu. halde düıı akşw şehrimize mulı:. tııhmııu ~· ma\iııesi g~ Buca belediye ~ clahil1 ,ebelte- vaffalayetle ifa edtın B. Cenıel Ziyanın 
temin için burum hıılıçıvanlık ibbsa.s zir y~ çıkarmağa mahsus prese ~~ gelınlşlerQ.ir. • . • . . c~. Bu mW"eler ~~ İrmire !Üll .ikaali için ylnDi bin lira ..m bu- Tllrlrnfis ikinci reisliğine tayini üzerine 
mektebi şekline ifrağını muvafık gör- nelerınde çalışırke~ bozu,1":1' •il'."dirı Ba.yan .Muali'.:'.'8 sesı ve kemanı-~ getirilbıtt f:alil'* ~- heleclqe aıeümenlne sa!Ahiyet İzmir Türkofb müdUrü B. Avni Sakman 
milştl.lr. Dün vekaleUen gelen bir yau- tanzim etmek i.stemış ve e~nı. makiney~ ~e P~Y~ Şefiğin sarı.at kudretler~ bu- * _...;pır. İstanbul mlldilrlüğüne tayin ~ •. 
da, bahçıvanlık lhtısas mektebi ittihazı kaptırmıştır. Zavallı Haşimin ııol eli tUn Izmirlilsee nıalôın btılundugun.a 8iP -•- İzminle Tllrkofis muamel&tmı büyllk 
için icap eden hazırlıkların yapılması tamamen parç~anmıştır. . . . . göre.~u ~ç gilzid"."~· ~~~ada vereceği di4ere1ı 8 t G J D E bir kiyasetle idare eden B. Avni Sakma-
blldirilmiş ve 1000 lira da ha.,,.le gön- Yapılan tahkikatta Mdisenın, ışçinin mUSlgl zıyafetlerınm buyuk al§.ka ile .\W ette n-s nm İstanbuldaki vazifesinde daha çok 
derilıniştir. kendi dikkatsizliğinden ileri geldiği "."- karşılanacağı şüplı~. • Torbalı belediyesinde kayıtlı 39 sayı- ~· ~ . . . . GS~ muvaffak olacağı şüphesizdir. Yakında -*- l.aşılmıştır. Yaralı memleket hastanesın- Haber al<hğınuza gore sanatk.arları· lı kamyon, şoför Ahmet oğlu Ali Fah- Ödemişin Birgi nahiyesınde Kurtgazı yeni vazifesine ~lamak ü~ htaıı-
Kayığı sığda lıatırarafı de tedavi edilmektedir. mız ilk konseclerini cw:narte~ günü ak- rinin idaresinde yoluna devam ederken 1 mahıU"'.'indc. oturan 16 y~şlarında Bn. bula gidecektir. İzmir ofis mUdürlilğüne 

d 
d fıl I -*- şamı Karşıyakada Melek sınemasında, yol ilzerinde bıılunan bUyi.lk bir taşa Hatıceyı, aynı mahalle delikanlılarından Nevyork ticaret ataşenili B. Muzaffer 

O a a .sa. G~ ar İzmirdefıi .rofı ikinci konserlerini de pazartesi akşamı -mm•<- sar.smtıdıın kımıyonım -'ör Ahmet Olgan kaçırmıştır, aranmaktadır. Yeşim tayin edilmiştir. 
"-ede Panaıa adası cıvannda kara ~ "'ül' türp' k · da --'-1 ,,_ .-~ ..,.. y· B" ·d E · · -'-~ b' kızı 
Y"•u• .. -uJıhı fliiJıiınJere n. ar sınemasın ve~ • ..,.. er=. muavini Kmnil Başıdöoer yere d" ek ıne ırgı e ııune ısuuuue ır ' -*-

sularımızda balık avladıkları ınrada go- ~- * ~ Ah et adındaki delikanlı kaçırmıştır ff 
rOlen ve yakalanmamak üzere sandalını ifıramiye perjliyor - - ağır s~ yarelanrnı,<ıtır. Yaralı İz- m . B. Cant ıunver Vali 
sıf:da batırarak adada saklanen Sakızlı Çok çocuklu lınkim!ere her sene 23 ç ki ~~den celbedilen imdadı ~ıhhl otomo- -*- Vekili Oldu 
Yani Bali yakalanm.ış, sandalı da deniz- nisan tarihinde verilmesi mutat olan ik- ocu ara bıliyle memleket hastaııesıne kaldırıl- JL FJ ederlk .Jlro Vali muavini B. Cavit Ünver, Dahili-
den ç:ılı:anlımştır. Suçlu adliyeye veril-~ ı:nikdarlan müddeiumumilik ma- ıntf "" tedavi altına sl·-qtır. Müslü n oluyor ye vellletince vali. vekAletine tayin edil-
ıniflir. kanımı bildirilmiştir. Çiçek v_e yeşillik ma• -*- İzmirin tanınmış ecnebi ailelerinden ıniştir. Vali muavlııliğinde kıyasetl ve 

Bu ııene İmıirdeki çok çocuklu bAkim- habbeti aplanmabdır Bir garsonun yaptıfıları birine mensup olan B. Frederik Jiro çalışkanlığiyle kendisiril sevdiren tı.,. 
Vlleftdll'e De !erden ikinci bıılrult mahkemesi reisi B. Maarif mildüı:lüğilnderı ilk okul mü- Kordonda Resturanbarda çalışan gar- dün vilayete l.s.tida ile müracaat ederek Cavi\ ttnver, esasen B. Fazlı Güleç v:r· 
,,,,. ~llJIGJaına Bil1l Arasa 350 lira, ~e ikinci ceza dürlüklerine şu tami.aı gönderihniştir : son Ali, barda ışın. nilıayet verihnesin- Müslüman olmak •tedlğini bildirmiş ve rılalıdan beri bu vazifeyi ifa eylemek-
Ödemişin Yanık kır mevlı::ilnde .Meh- hA1ıi:mi B. Hallin Sidan. 175 lira, ikinci •Kendileri de birer körpe fidan gibi den müteessir olarak bar ~de havaya icap eden resmi mwımelenin yapılması te idi .. 

met oğlu Musa, bir köpek -mdeGnden icra memuru B. Ziya Yalçmbyaya 175 ışık, şeıkat ve kalp sıcaklığı arasında ye- ateş etmiş ve ortalığın kıınşmasındaıı is- hususunu rica eylemiştir. ADAGIDEDE 
kavga ettiği Mehmet Aliyi Üvendire ile j lira verilecektir. Havaleler Ziraat Bmı- ti.şen çocukl&nn §"hrin ye§illik1crine tifade ederek kaçmıştır. Alinin kaçınl- Kanaati iübariyk dini İsllını pek be- Bir hırsızlllı ı>alı'aı 
yaralamıştır. kasma gelmiştir. musalla~ birer tırtıl gibi parkların çi- dığı taksinin şoförü hakkında tahkikat ğendiğini söyliyen bu zatın istidası Öd~ Adagide ~ixıin Mez-

çeklerını yolup, dallanıu ~oparmakta yapılmaktadır. milftül.ilte havale edihni,'<tir. gitli köyünde Mehmet oğlu Melııuet 

Kıymetli okuyucularımızdan 

Mualla 
VE 

Kemani Sadi Piyanist Şefik 
Yarın akfam •aat 21 de 

Karşıyaka: Melek sinemasında 
ilk konserlerini vereceklerdir. 

Fiatleır : 11......t mevlı:I. 100, Blrinc:i aevki 75, ikinci meTki 51 Kr. 
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olduklaruu duydum. Bımu. Jımir şehri- • • • Man · · k b' t ı tab carın evme gırere ır op u an-
ni gelin gibi süslemek istlyen ve İzmir • .,,, .. L-~ınu . ik ca ve 13 lirasını alan Jl(-L-et oğlu Ali 

.. 11 '" • k Ih ou ....._ "r Bütlin anıttı. .• ve Bütün ıençl" ... ç "'u" 
guze i•ının üstllıı.e a i titriyen bir K ç •• k' Arap yakalallll\l.Şı adliyeye verllmişUr. 
adamdan duydum ve tabii inandım .. Zi- OŞUDUZ, Un t; 
yanklrlığından §iklY">t edilen çocukla-
rın ölrenci oluşu çok ağının. gitti. Bi- KayıWz, şartsı:& e m.U~ reami0 eııa bil)·"' AŞK - HEYJSCAN • 
rer bahçıvan ihtimamı ile üzerlerinde HİS • llOzt)N '" I' AZİLEl' .W. 'lıir t ve deha lh bütün HAŞ-
çalışaralı: ellerimizde çiçekler gfüi açıl- lllE'l '" AZAME'l'İYLE BUZUBUNUZA GELMİŞ BULUNUYOR... 

:.ıa::ç:;:~~ DAMGALI KA DiN 
ceklerini hiç beklemeı:dim_ Bu saygısız
lığı gösterenler laındilerini anenleriıı 
saçlarını yolmuş imenlar dunmıımda 
demektir. Bu vaziyetin her .aımf çocuiu
na onları utandıracalı:, düşündürecelı:, 

uyandırmak intibah ve teessüre götüre
cek yolda anlatılı:naşı ve ayrıca yolu 
parka d~ öÇencilerin öğretmenler 
tarafından dışarıda da bir müddet kont
rol edilınesi bu ~te ce> 1 vermek cihetine 
gidilmeyip çarenin ağaç, çiçek ve y"fil
Uk muhabbetind n ı....ı.ı...,m.emıı'-.f 

L ua. ı "'"'':G.&'ug· 

FRANSIZCA .SOZLV 
BAŞROlJ>A , nEBUAa ABTtsT G ı. AD J G E o a G E 
Ea btt yünkle.ri bile rikkate ptirec.ek ve &ilniln ea b yük :ınenuu ola-
eaktu _. D t it K A T : 
Ayrıca b 1 mrette Aıneribdaı> ıetirilen taınamiyle lteekll ea IOll 

Kadıll eşy., tuvalet ve moc1alan.. 
AYBICA: Fe,·bUıde giUel MtJd ,·e l'AJtAMUNT JURNAL .. 

BUGCN MATİNELEB.DEN İTİBAREN 

E L H A M R A S.inemasmm en büyük 
ınuvaffakıyeti olacaktır 

s 

. ,,,, ' • ·1 ı" 

Olüm 
Dün tees üde haber ald.ıiıuuu ııöre 

İzJ.nirin tanı ıımı§ eaki alleı.mdeıı Balı 
Lütfü Er Nalbant tedavi edilmekte bu.
luııduğu Gut bulvaruı.daki Mithat Ba
ran kilinitınde hayata •götlerini :ruın-

m ur. 
Buıüıı ceıı'7.esi nıed<\lr kılinik:len kal

dırılarlk ewna ruuoamu müteakip Ç<ı
rak.kepı caı:nilncle namazı lolına_calt ve 
Koklıcedakl aile kabristanına defnedi-
ıecektir. 

Kardeti muharrir arkad~ınuz B. Hıf. 
zı Nalbant ile d~r yaslı .Ue eb-aclm. 
samimi teessür ve thlyetlerimizi ouna-
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·,TELGRAF HABERLER. 
t . . . . ; . . •. . . • '1 

. • ... . . / .-1. . . . . , •. 

Bitlerin 50 inci yıldönümü 
Berlinde, şimdiye kadar görülmemiş 

bir tezahür halinde kutlandı 

B. Hitler Halkın tezahüratı arasında 
Berlin 20 (ö.R) - Berlinde Şaıisöl- göstermek istemişlerdir. 1 retçiler arasında iıli. Danziglilerin Füh-

ycnin 50 nci yıldönümü nümayişleri Payitaht erkenden trampet ve boru rere minnettarlık nişanesi olarak fahri 
azamet itibariyle şimdiye kadar görü - sesleriyle, yürüyen askerlerin ayak gü- vatandaşlık diplomasını takılim etmiş
len emsaline faiktir. Nüremberg kongre- rültüleriyle uyanmış, siviller, ekserisi, tir. 
si tezahürleri bile bu derece muazzam fabrika ameleleri disiplinle Şarlotenburg Bunu müteakip BB. Bitler ve Göring 
olmamıştır. Ecnebi mehafilde zannedil- caddesini takiben Şansölyenin binası ile askeri şefler kıtaatı teftiş etmişler_ 
diğine göre Alman otoriteleri, beyne! - önünde toplanmışlardır. Birbiri ardınca dir. Bunlar Brandemberg kapısından 
milel hadiseler dolayısiyle pusulayı şa- tanınmış şahsiyetler gelerek Führeri Bitler meydanına kadar 12 kilometre im
şırıruş olan Alman umumi efkarını böy- ti<ladınca sıralanmıştı. Askeri geçit res-

tebrik etmişlerılir. Bunların arasında 
lece ele almak ve Berlinde toplanmış mi saat 11 de başlamış ve bütün silah_ 
olan Baltık, orta Avrupa, Balkan dev- Bohemya reisi Hoşa, Slovak Cümhurre- !ara mensup 55bin asker iştirak etmiştir. 
!etleri mümessillerini Alman kuvvetinin isi Tiso, korıliplomatik mümessilleri gö- Almanyada şimıliye kadar yapılan as_ 
tezahürleri ile tesir altına almak ve ay- ze çarpmış ve ordu mümessilleri de Ma- keri geçitlerin en muazzamı budur. 15 
nı zamanda Avrupaya, Alman milletinin reşal Göringin idaresi altında gelmişler- bin milis tarafından zaptolunan ahali 
rejimi nihayete kadar takip edeceğini 1 dir. Danzig ayan reisi Forsiter de ziya - kıtaatı hararetle alkışlamıştır. 

Roman yanın azimli siyaseti 
Almaııya Romanya ya ne teklif etnıiş 

ve Gafenko ne cevap vermiş? 

Amerika 
~-

Harp filosu 
Vaşington, 20 (A.A) - Amerikanın 

harp filosunun Panama tarikiyle Büytik 
Okyanustaki üssübahrilerine avdeti dün 
başlanuş ve evvela üç cüzütam Hamton
roads üssübahrisinden hareket etmiştir. 
Filonun kuvvei külliyesi ihtimal bugün 
hareket edecektir. 

-~-

Ticaret Vekilimizin 
teşekkürleri 

Ankara, 20 (A.A) - Ticaret vekili 
Cezmi Erçin, Vekaletin uhdesine tevdii 
üzerine tebrik etmek ve muvaffaloyet 
temennisinde bulunmak suretiyle şifa

hen ve tahriren taltif eyliyen zevata te
şekkürlerinin ibl5ğına Anadolu Ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. 

-z;..-

Sinopta baiık 
bolluğu var 

Sinop, 20 (A.A) - Bir haftadan beri 
Sinap limanında bol mikdarda balık av
lanıyor. Kefal balığının kilosu 15 k~"1 
e Hamsi yüz paraya satılmaktadır. 

-~-

Romada 
1942 de acılacak • 
beynelmilel sergi 

Roma, 20 (A.A) - 1942 de açılacak 

olan beynelmilel Roma sergisine ahiren 
iştirak etmeği kabul etmiş olan hükü
metler meyanında Yugoslavya, Türkiye. 
Portekiz ve Arjantin hükümetleri zikre
dilmektedir. 

-~-

Madrid 
Zafer geçidi 

J5 mayıstan 30 mayısa 
ta!ilı edildi-
Roma, 20 (Ö.R) - Gazetelerin Bur

gostan istibbarına göre Madritteki za
fer resmi geçidinin tarihi 15 mayıstan 

30 mayısa talik edilmiştir. 

-*-i li Suriye blolıu 
iniıilôle mi ağrıyor? 
Şam, 20 (A.A) - Milli Suriye bloku· 

nun bir çok nüfuzlu azası mezktlr blok 
tan çekilmiştir. Bunların arasında mec· 

Paris, 20 (A.A) - Eko Dö Paris ya- fcrber bir halde meçhul bir tarafa bare-ı Slovakya arasındaki b"' "'k d . 1 !is reisinin kardeşi de vardır.. Bunun 
zıyor : ket etmiştir. Fakat biz iyi bir memba- hattına hakim 1 B huyu emır~o .u sebebı belli değilse de Fransanın Suri 

İn İ o an o umın merkezının yeye k ald • · ti al"- d ı 
giliz devlet adamlarına göre span- dan öğrendik ki, bunlar Japonyanın ce- Almanyaya iad . k t'" . . arşı ıgı vazıye e ""a ar o 

d b
• ç· d . esıne a 1yyen ıtiraz et- dug· u ···--edil" 

yanın harici siyaseti Berlin ve Roma a nu ı ın cnizinde Ingiliz, Fransız ve- mektedir. ~~ ıyor. 
zannedilıliği gibi öyle kat'! olarak çizil- ya Hollanda topraklarına karşı melhuz p ul · d d. . • -f::s---
miş olmaktan çok uzaktır. bir hareketine oralardaki filolarla teşri- op aıre e ıyor ki : Eğıtmenler köy 

Pöti Jurnal ıliyor ki : ki mesai ederek mani olmak için Pasi- İn.g~tere, Fransa ve Rusya ... Bunla- meclislerinin tabii 
fiinn öte ucuna gitmişlerdir. ı~ uçu başkalarını düşünmeden, hiç azası olacaklar 

Alman ricali Romanya hariciye nazı- o kim · k rı Gafenkodan kral Karola hakiki bir Ovre şöyle yazıyor : seyı müş ül bir vaziyete sokmadan ANKARA - Dahiliye vekaleti, mual· 
İngiliz - Romanya ittifakım kabul etme- Almanya - Polonya münasebetleri kendi aralarında bir müdafaa sistemi ku- hmi bulunrruyan köylere tayin olunacak 
mesi ve Londra tarafından verilen bir gergin olmakta devam eıliyor. Müza- racak derecede kuvvetlidir. İcabında ha- eğitmenlerin köy ihtiyar meclislerini• 
taraflı garanti ile iktifa eylemesi tavsi- kereler perd~ arkasından cereyan et- zıdrlanan muavenet mekanizması bu üç tabii azası bulunmalarını kararlaştırmı:;· 
yesinde bulunmasını istemişlerdir. mekte ise de Varşovadan gelen haber-

Gafenko, çok azimkar davranmış ve lere göre Polonya A!manyanın metali
Romanyanın Almanya ile büytik ekono- batına boyun eğmek fikrinde değildir .. 
mi menfaatleriyle beraber siyasi istik!~- Fomeranya koridorundan bir Alman 
lini muhafaza edeceğini bildirmiştir. yolunun inşasına Polonya mahafili şid-

Republik şöyle demektedir : detle muhaliftir. Polohya erkfınıharbiye-
60 parça Amerikan harp gemisi se- si Teschen mıntakasında Almanya ile 

Danzig'de bir Alman çiftliğine 
karşı Lehlerin yaptıkları taarruz 

evlet sistemine dayanabilir. tır. 

ln~iliz büyük elçisi Çankayşekle 
görüşmek Üzere Cunking'e gitti 
C~n~ing 20 (A.A) - lngiltere büyük elçisi Kerr tayyare ile buraya 

gelmıştır. 
Mareşal Çan Kay Şekle önümüzdeki günlerde mühim müzakereler

de bulunacağı tahmin edilmektedir. 

lngiliz ~ Fransız - Sovyet görüş-
meleri iyi bir yolda ilerleyor Berlin 20 (Ö.R) - D. N. B. ajansı Danzigden istihbar ediyor: 

cDanziger F orposten> gazetesinin istihbarına nazaran Lehlerin 
Almanlara karşı mezalimi kanlı bir şekilde devam etmektedir. Lehler 
bir Alman çiftliğini basarak çiftlik binasını taş bombarclunanına tut
muşlar ve içeri girmek istemişlerdir. Alman çiftlik sahibi' çekilmedik
leri takdirde, ateş edeceğini bildirmeğe mecbur kalmıştır. Hadise ma
halli şarkiPrusya hududundan bir kaç ki1 .:ımetre cenuptadır. 

Lond_ra 20 (A.A) - Taymis gazetesi Ingiliz, Fransız, Sovyet müzakera!ı
nın . eyı. yolda ilerleıliğini müşahede ederek Moskovanın Fransız - Ingiliz 
tekliflerıne cesaret verici bir cevap gönderdiğini yazıyor. 

dır. 

Deyli Telgraf Lord Halifaksın dünkü nutkundan Ingiliz - Sovyet anlaşma
sının Asya ve uzak şarka da teşmil eılileceğini istihraç ediyor. 

SON H:ABE~ 

Rumen Hariciye nazırı 
Londraya gidiyor 

Londra 20 (ö.R) - B. Gafenko pazar günü saat 17,20 de Londra
ya gelecektir. Lord Halifaksla görüşmeleri pazartesi günü saat 11 de 
başlıyarak F oraynofisde verilecek öğle ziyafeti münasebetile inlataa 
uğrayacak ve saat 14 de Rumen hariciye nazırı Avam kamarasında 
başvekil B. Çemberlayn tarafından kabul edilecektir. )ngiliz propa
ganda teşekkülü olan Britiş Konsil tarafından B. Gafenko şerefine bir 
akşam ziyafeti verilecektir. Salı sabahı B. Gafenko Bukingam sarayın
da kral tarafından kabul edilerel< yemeğe alıkonulacaktır. Akşam Ro
manya elçiliğinde bir ziyafet veıaecek ve çarşamba sabahı 8. Gafen
ko muhtelif tayyare karargahlarını ziyaret ederek öğleden sonra Pa
rise hareket edecektir. 

Berlin 20 (Ö.R) - Romanya hariciye nazırı B. Gafenko Almanya 
ile yeniden başlıyacak olan iktısadi müzakerelerde Romanyanın müs
takil bir politika takip edeceğini beyan etmiştir. 

Londra 20 (ö.R) - Romanya hariciye nazırı B. Gafenko pazar ak
şamı Londraya gelecek ve pazartesi sabahından itibaren lngiliz devlet 
adamlarile mühim muhaverelere girişecektir. Bu görüşmelerde lngil
terenin Romanyaya yardımının şekil ve vasıtaları tasrih olunacaktır. 

ltaiya - Macaristan 
Romadaki görüşmeler hangi nokta

lar Üzerinde cereyan etmiş? 
Belgrad 20 (A.A) - Macar devlet adamlarının Romayı ziyaretleri 

ve orada yapılan müzakereler Yugoslav matbuatının nazarı dikkatini 
celbetmektedir. Bu müzakereler gazetelerde tebarüz ettiriliyor. 

Politika diyor ki: 
Bu müzakerelerin asıl ehemmiyeti Göringin Romayı ziyaretini ta

kip etmesinde ve Venedikte yakında Yugoslavya hariciye nazırile 
italya hariciye nazırı arasında yapılacak konuşmalara teka~düm ey
lemesindedir. 

Budapeşte 20 (A.A) - Hükümetin gazetesi olan Peşti Usjağın 
Roma muhabiri Macar ve ltalyan devlet adamları arasında yapılan 
miizakerelerin şu beş nokta üzerinde cereyan ettiğini yazmaktadır: 

l - Macaristan ile ltalya arasındaki siyaset ve kültür münase

betleri. 
2 - Macaristanın Berlin - Roma mihveri ile olan münasebetleri. 
3 - Macaristanla antikomintern paktı devletlerinin münasebet

leri. 
4 - ~ 1acaristan, Yugoslavya ve Almanyanın müşterek meseleleri. 
S - Macar - Romanya münasebetleri .. 

Paris T ransatlantiki 
Yangında kundakçılık eseri mı var? 

Paris 20 (ö.R) - cParis> Transatlan- istemişlerdir. Zira hangi un kasasının 
tik vapurunun yanıp batması dolayısiy- •Paris• vapuruna gönderile<:eğini önce
le tahkikat devam eıliyor. Ayan ticareti den tahmin etmek imkansızd1. 
bahriye komisyonu raportörü, Fransız Emniyeti umumiye dairesi bir kaç gün 
ticaret filosunun en güzel gemilerini bir- evvel, Fransız vapurlarından birine kar
birt ardınca mahveden yangınlar bak- şı bir usikast hazırlandığını bildirmek 
kında bükü.metten istizah niyetinde ol- üzere Nisten gönderilen imzasız mektup 
duğunu, bu yangınların sebeplerinin bfr ı sahibini araştırmaktadır. Fakat bunun 
türlü izah edilemediğini ve buna taham- bir a1aycıdan ibaret olması ve kehaneti
mül olunamıyacağını bildirmiştir. nin ancak tesadüf~n hakikate inkılap 
Yangın hakkında şu tafsilat alınmış - etmiş bulunması da muhtemeldir. Va

tır. Vapurda ateş aynı zan1anda üç nok- purun tekrar yüzdürülm~i mesele!'i tet
tadan başlam1ştır. Bunların birincisi, un kik ediliyor. Bunun 'çin vapur içine dal
kasalarının depo edilıliği pastahane de - gıçların sokularak delikleri kapamaları 
posundan, diğeri iki kat yukarıda bu- ve vapura tatbik edilmiş hava doldurul
nun tam üstüne tesadüf eden kuvaför ması icap edecektir . 
salonundan, üçüncüsü de, yine aynı hi
zada olmak üzere, beşinci katta çay salo
nundan çıkmıştır. 

Bu üç noktaya birden kundak mı ko
nulduğu, yoksa bava cereyanı sebebiyle 
pastahaneden alevlerin süratle diğer iki 
kata mı sirayet ettiği henüz belli olama
mıştır. Bazıları, un kasalarından birine 
yangın çıkmasına sebep olan müstakil 
bir madde sokulduğunu iddia eıliyorlar. 
Fakat bu faraziye doğru ise, bu caniya
ne hareket vapur içinde yapılamamıştır. 
Zira pastahane depo kapısı daima kilit
lidir. Şu halde vapur kumpanyasının 
Haver limanındaki deposundan bu işin 

hazırlandığı farzedilebilir. Eğer bu ihti
mal tahakkuk ederse, kundakçılar mu -
hakkak surette cParis• vapurunu değil, 
her hangi bir Fransız vapurultu yakmak 

cParis• vapuru 100 milyon franga si
gortalı idi ve bir çoğu Anglosakson ol -
mak üzere yirmi kadar sigorta kumpan
yası bu sigortada alakalıdır. Bu mebl§ğ 
28 senelik bir vapuı· olan •Paris> in bu
günkü ticari kıymetine tekabül etmek
le beraber bu cesamette yeni bir vapur 
inşası için 500 milyon frank lazımdır. 

Buna karar verilip verilmiyeceğini hü
kümet tayin edecektir. 

Paris 20 (ö.R) - Bir feliıketi diğer 

bir felaketin takip etmesi kanun halinde 
tesbit eılilmiş bir hadisedir. •Faris• yan
gınından sonra bu kanun yine hükmü -
nü icra etmiş ve Lil - Faris otorayında 
da bir yangın çıkmıştır. Otorayın en son 
beşinci vagonunda kalanlardan iki kişi 
yanmış, kurtarılanlardan birisi de öl -

müştür. 

... ..:ı ......................... ---gmı------, 

TAYYARE Sineması aY/r~ 

Deyli Meyi Paris muhabirinden aldığı bir haberde Sovyetlerin Ingiltere 
ve Fransadan bir Japon taarruzu karşısında yardım istemiş olduğunu bil
ıliriyor. 
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Döçentlik 
---f.r---

İ m ti hanlarına lise 
muallimleri de 

Çeviren : Haıim Sami giTebilirler 

Osmanlı Saltanat Tarihinin Maarif vekfilemt bir tamiminde de-

iş ihtiliflarını uzlaştırma 
ve tahkim nizanıname

sini neşrediyoruz 

' 
B S ıh niliyor ki : Heyecan l ir a ası ·Memlekette en yüksek ilim" payesi 

olan Üniversite ve yüksek mektepler 
- J 2 - profesörlükleri münhasıran bunların 

Biitün lşvericiler ve işçiler bu 
nizan1nameyi dikkatle okumalıdır 

H b 1 ak 
. . . • k l içinden gelecek olan döçent ve asistan-

Kooa salonda ikimizden başka em unu an am sızın ıçın o ay larımızın varacakları bir paye sarulma-
kimse yok ... Yemek masası önünde değildir .•• Çünkü a~keri zihniY_~tiniz /malıdır. Onlardan başka ve yine meslek 3-
karşılıltlı oturuyoruz .• Çünkü Buşe onun zaafını kemalı vuzuhla gorme- için.de bulunup yüksek ilim kabiliyeti MADDE: 14 
Narsis bekar, ne kansı ve ne de ço- nize marudir. Fakat asker olduğunuz gösterenlerin. bil.has.sa lise muallimleri
cuğu var ... Sırtında aile yükü olma- için, nuru zekadan büsbütün mah- mizin. muayyen kanun ve nizam yolla- Toplanan rey puslalan seçim heyeti 
dığı için bu hususta da bahtiyar ve rum da değilsiniz ya L. Ne kadar rından Üniversitenin ve diğer yüksek tarafından tasnif edilir. Müsavi rey ka· 
ekseriya familya dedikodularını bir düşünmüş olsanl2. yine asla keşfe- mekteplerin döçentlik imtihanlarma her 
taarruz silahı ittihaz eden hücumun- demiyeceğiniz bu noktayı size izah vakit girebileceklerini hatırlatmayı lü-

zan~ardan evveli tahsil derecesi, son· 
ta işyerindelci ludemi ziyade bulunan ve 

ğer seçilmi§ işçiler bulunmazsa nya sa
yıları kafi gelmezae bütün seçim İptal 
edilerek tehnil itçilere yeni baştan se

çim yaptmlır. 

MADDE: 17 

Öan bu münasebetle de masundur .. edeyim.. zumlu görmekteyim. 
l\yni zamanda ne kardeş, ne de Y~ Beni dikkatle dinleyiniz, miralay Bilhassa genç arkadaşlarımın bu be
ğen. Akraba ve taallukat namına hıç efendi ... Evet, Osmanlılar çok geride defi daima göz önünde tutarak bulun
kimsesi yoktur .. Basit, adi familya- kalmış insanlardır .. Biz seksen, dok- duldan yerde ve vazifede buna hazır
lara pek büyük, kıymet veren F ran- san sene evvel nasıl yaşıyorsak, işte !anmalarını beklerim. Genç Türk nesil
sa hükümetinin en zi nüfüz kralla- Türkler hala o halde yaşıyorlar .. Va- lerini yetiştirmek ödevini üstüne alınış 

bunlarda da müsavat halinde y&fl fazla ı işveren veya İ§veren vekili, seçim 
olan tercih edilir. Bütün bu tercih dere- mazbatalan ile seçim heyetitı(:e tanzim 
celerinde müııavil~ görülürse kuraya olunan diğer evra1u ve rey puslalannı 

müracaat olunur. ikinci seçim yapılıncaya kadar, munta-
MADDE: 15 zam ve temiz bir şekilde, emin bir suret· 

te muhafaza etmek ve ilgili makamlar 
nndan biri böyle tek başına, münfe- kıa onların bir ordusu, bir hükümeti ilim mensuplanrun talebelerinden önce Seçim heyeti, Teyleri tasnif ederek, se

rit bir vaziyette bulunsun l.. Bu va- ve hükümdarı var.. Dinlerine çok kendilerini dalıni surette yetiştirmeleri- çilmiş olan işçiler ı 4 üncü maddeye gö
ziyeti de, sefirin ahvalindeki garabe- bağlı görünüyorlar.. Ve dinin tarif ni ve mükemmelleştirmelerini pek tabü, re sıraya k,pnduktan sonra, İşveren veya 
ti büsbütün artırmaktadır... ettiği bir Allaha inanıyorlar .. İşte hatta zaruri bulurum .. Ehliyetin ve ça- işveren vekili ile, yahut bunlardan biri-

Son ekselans, yeni tanıştığı bir hepsi bundan ibaret.... Peygamber lışmanın bir ispat yeri olan döçentlik im- nin müessesedeki diğer memurlar arasm

adamla, aralarında ilk temas buzları onları faiz almaktan men ettiği için tihanları, memleketin en kıymetli ilim dan tavzif edeceği kimse üe, birlikte se

daha erimeden evvel, ona kendisine parayı tenmiye ve tezyid edemiyor- namzetlerini seçecek esaslı bir miyar- çilen işçilerin 8 inci madde şartlarına uy
taallUki bulunan meselelerden bahse- lar .. Bizim terakki ve inkişafımızı 1 dır. Akademik kariyere girmek istiyen gun olup olmadıklarını inceliyerek alınan 
derek muhavereyi başka mecralara temin eden ticaret ve sanat hayatı, arkadaşlarımdan bu yolda azami gayret neticeleri bildiren bir seçim mazbatam 
çevirmek itiyadındadır .. Binaenaleyh Türkler için dinen tahtı memnuiyete bekler, ilim idealine yaklaşmakta önle- tanzim eder. Bu mazbataya, seçilmiş olan 
bu ilk vesileden istifade ederek, bu alman şeylerdendir .. Evet, ekip biç- lrini~ her suretle açık olduğınıu bildir- işçilerden, rey sayısı sırasile, 9 uncu mad-
yeni vazifemde kendi meslek ve meş- mesini beceriyorlar .. Bazı ehemmi- f ıne: i bir- va7ife bilirim. dede yazılı sayıda işçilerin adları ve so-
rebine aykm bir yolda yürümemek- yetsiz, adi sanatlarla da meşgul olu- Maarif vekili yadlan: doğum yer ve tarihleri, ikamet-

veya reami memurlar tarafından vaki 
olacak her bir talepte bunlan derhal İh· 
raz eylemek ve icabı lıalinde salahiyettar 
makam veya memurlara götürüp tevdi 
etmekle mükelleftir. 

MADDE: 18 

iş dairesinin ilgili teılcilatınca lüzum 
görüldüğü takdirde, her hangi bir i~ye
rinde seçim muameleleri, o teşlcilattaki 

memurlardan birinin nezaret ve muraka
besi altında yürütülür. 

MADDE: 19 
liğim için hayrıhahane bir tavurla yorlar .. Fakat istihsal ettikleri netice, Hasan Ali Yücel gah adresleri, işyerindeki vazifelerile var-
bana bir yığın nasihatlar itasına ko- bir sıfırdan ibarettir .. Bununla bera- -= sa i~çilik numaralan ve her birinin ka· A) Seç.im heyetinin işine kantmak. 
yuldu... her Türkler, baba yiğit, altın gibi te- 1 M kt 1 zandığı rey miktan yazılarak kimlerin B) Kendisinin veya başkasının seçil-

Çorba ve çerezden evvel, demek miz kalpli ve ekmek gibi iyi, aziz in- e e p er mümessil işçi ödevlerini yapmak ehliye- mesini temin için seçicileri tehdit ebnek. 
yemeğe tatlı ile başlıyacaktık ... Bu- sanlardır ... İstanbul cihetinde yapa- tini ,ihraz eylediği tesbit olunur. Mazha- C) Rey puslalanw, seçime ait evrakı 
şe Narsis o ahenksiz ifadesile, Türk· cağmız küçük bir gezinti onların ah- -t? ta, seçim heyeti üyeleri ve mümessil işçi tahrif, tahrip veya yok etmek. 
ıeri ıstanbuıu ele aıarak söze baş- ıakt kıymetini ihata etmeniz için ka- Arası maclarına dair ödevini yapmak ehliyetini iktisap etmiş ç) Seçimin selametle icrasına mani 

- -
-- -

·········-······· 
Yağdan gelen 
hastalıklar 

---·'1:?·---

YAZAN: Or. G. A. 

' Yediğimiz yağlardan gelen hastalık-

lan söylemek istemiyorum. Yağlan ka· 
nştıranlar o kan~ıklığın esrannı bundan 
ne netice çıkacağını önceden kestirmel: 
pek güçtill. 

Faka~ doğrusunu isterseniz. bizin• 
kendi vücudumuzdaki yag ııı PYr. 
sadaki yağlardan daha karışıktır. Vala:
kanımızdaki teku nizamına da karıp· 
uzuvlar pek çoksa da nizam bozulunc
netice hemen daiına aynı olur. Kımdak: 

şeker nisbeti fazlalllflllca da, aehehi ne 
olursa olsun, fazla tekeri kaybettirecek 
elimizde iyi bir ili.ç vardır.. Kanda ki 
şekerin nizamından az olması da bir lıaa
talık verir ama, hu hastalık zaten pek 
az görüldükten başka, şurup içince de 
önü alınır. 

Halbuki yağ işi 1 Onun fazlasından ~ 
manlık, eksiğinden de fazlalık geldiğin· . 

şüphesiz herkes bilir fakat onun ne faz
lasını kaybetmek kolaydır, ne de ebiği. 
ni yerine koymak. Şeker işinde olduğı; 
gibi kolay ilaçlar yoktur. Sebebini ara
mak, ona göre yağı eksiltmek veya ta
mamlamak lazım. 

Sebep diyince. vücutta yağ nizamına 
karışanlar ela hayüce çok olduğunu unut
mamahdır. Karışanludan hangiAi boz
gunluk çıkardığını anlamak. da her vakit 
kolay olmaz. Anlaşılmaymca da ne tit
manlık geçer, ne de zayıflık. 

Yağın fazlası da, eksiği de vücudun 
daşansındaki etle deri arasında bulunsa 
bile gene yüzde. karında. kollarda ve 
bacaklarda olduğuna göre ayn ayn ve 
bir çok türlü hastalık sayılır. 

lada .• Bu sözlerin orijinaliteden büs- fidir. Bir Türk, kadınlara ve çocuk- ' İşçiler ile işveren veya işveren vekili ta- olacak hal ve hareketlerde bulunmak. 
bütün hali olduğunu iddia etmek bir lara asla el kaldırmaz .. Kölesini, hat- bir tamim rafından imzalanır. Yasaktır. Bazılannda yağ fazlası vücudun içe-

h k hk ı cak 1 Sa dal el · · • A ked' · · k · v • • L :ı d .. v risindeki uzuvlarda toplanır: En çok ka-a sız o a .. n Y erımız1 ta ısını, ôpegını ot e ogmez... --~-- Fazla rey almış işçilerden bir veya bir MADDE: 20 
k · k K · tI h 'km d bil' · k' b d k" raciğerde. O zaman gene türlü türlü has-yeme masasının yanına getırere ı atıye e Ü e e ırım ı. u a ı- Mektepler arası maçlarında sporcu ta- kaçının 8 inci maddedeki şartlara uygun lşveren veya işveren vekili, seçim he-

d k A 1 k d d k d b d d . 1 · · lA talık hasıl eder. Akciğerde toplanması otur u ·· · ra ı uran pençere en ı a a, ura a mevcu ıyet erını as a le beden bazılarının müsabaka heyecanı- vasıflarda bulunmamaları sebebile yahut yetine yahut mümessillik ödevini yapan 
B ~ k daki A h'll · 'h · b ll d 1 hi da başka bir hastalıktır. Yiirekte toplan-osıor ve arşı sya sa ı erı ı sas etmıyen u zava ı a am ar ç run tesiri altında birbirlerini rencide seçim neticesine göre mümessillik ehli- işçilere. vazifelerinin ifası için ihtiyaç ha-

.. ·· ·· ·· .. ll'kl ·ı 1 b' h' b' b rak d kı dığı vakit verdiği rahatsızlıkları herkes gorunuyor, mustesna guze ı erı e ır iz, ıç ır eser ı ma an, ya n edecek tarzda - hatta hazan çirkin söz.- yetini kazanmış olmak vaziyetini kabul sıl olduğu takdirde işyeri dahilinde bir 
·• J • • bed" d Sefi k b' 'd d b b bd'l la- duymuştur, şişmanlar en ziyade yürek-goz erımı cez ıyor u . r yeme ır ah e orta an Üs ütün te ı o lerle - sahadaki arkadaşlarına bağırdık- eylememeleri dolayısiyle yerlerine sıra yer göstermekle, bunlann her türlü yazı 

· • b f d l kl b' A d 'l d · ki v lerinde yağ toplanmasından korkarlar. peçetesını oynunun etra ına o a- ca ar ır an a sı in irın yo uguna ları nazarı dikkati celbetmektedir. ile onlardan sonra rey almış olan diğer işlerinin vesair muamelelerinin yolunda 
dı ... Ve derakap: karışacaklardır... Türk çocuğuna yaraşan yiğitçe duy- işçiler geçirilerelt 9 uncu maddede yanlı yürütülmesini teminen bizzat yahut tav-

- Miralay, diye söze başladı.... Şimdi hükmünüzü veriniz ... Bu guların ve kardeşlik sevgi.sinin tezahfi. ııayıların dolcfurulmasi icap ederse, key- zif edeceği bir memur ile icap eden~-
Türkiyeyi sevmeğe başladığınızı, vaziyette, bu halde bir milletin asrı- rüne vesile ohnası icap eden mektep fiyet o suretle mazbatad::ı. tasrih edilir; dı~larda bulunmakla ve muhabere mas
İşte gözünüzün içihde okuyorum ... mızda idamei mevcudiyet etmesine spo unun kendi asil karakterini kaybet- ve gerek böylece rey sırasından çıkanla• raflarını ve kırtasiye levazımını vermekle 
Evet, hakkınız var ... Onun görünü- imkan varmıdırL. Bu asırda bütün mesini mucip olacak bu nevi hadisele.- nn, gerekse yerlerine geçenlerin hüvi- mükelleftir. • 
şü hiç de çirkin değildir .. Fakat, Bu milletler geri kalmamak, ilerlemek r~ önüne geçmek için mektep idarele- yetlerirle müteallik malumat dahi yuka- MADDE: 21 
zahiri güzelliğine bakarak, onun için, hummalı bir faaliyete bixbiıleri- rinin müsabakalardan evvel talebeyi ir· nda yazılı şekilde dercedildikten eöma Yapılan seç~m-er hakkında her hangi 
hakkında mütalaa yürütmeğe kalkı- le rekabete, mücadeleye girişiyorlar. şat etmeleri ve spor tali.matı hükümle- malı:bata yine yukanda yazılı kimseler ile, bir suretle iş daireşinin ilgili teşkilatına 
şırsanız, pek büyük bir hataya dü- Yüz senedenheri, dünyanın vaziyeti rini kendilerine hab.rlatmalan lüzumlu hunlara ilaveten, rey sırasınclan çıkmı~ vaki olacak şikayet veya ihbarlar, seçim 
şersiniz ... Onu yakinen anlamak için büsbütün değişti. Bi2 dedelerimizden görülmektedir. o1an işçller tarafından da imzalanır. neticesinin Üanından ibôaren bir ay geç-
pek de.rin ve pek ihatalı bir surette daha iyiyiz, daha bahtiyarız diye- Gerek müsabık sıfatiylc sahaya çıkan Beş nüsha olarak yazılacak bu seçim tikten sonra mesmu olmaz. 
tetkik ve mütalaa etmek lmmdır ... 1mem .. Şimdi hayat içtimaiyeyi sefa- gerekse seyirci olarak etrafta yer alan mazbatasının birinci nüshası i~ dairesinin Yukarda yazılı mühlet' içinde yapılan 
Türkiye bugün hall ihtizarda bir 1 hat ve sefalet gibi iki korkunç düş- talebenin istenilmiyen hlıdiselere sebe- ilgili te.şkilatına, ikincisi o mahallin en şikayet veya ihbar üzerine iş dairesinin 
memlekettir... man tehdit etmekte, istikbal siyah biyet vermemeleri için mektep müdın büyük mülkiye memuruna, üçüncüsü o ilgili teşkilatı tarafından icra edilecek 

Bilmem neden? ... Müşür M~hmet tehlike bulutlarile örtülü bulunmak- muavinleriyle beden terbiyesi muallim- mahallin bağh bulunduğu mevkideki za· tahkikat neticesine göre seçim, ya tama
Celaleddin paşanın bir cümlesi, o tadır ... Fakat dünkülere nisbetle bu- lcrinin kendi mekteplerinin müsabaka bıta teşkilatına derhal gönderilu. Dör- mile iptal edilerek 15 gÜn içinde yeniden 
dakikada, birdenbire aklıma geldi: gün bizim daha kuvvetli ve daha hi- günlerinde. sahada ve talebeleri arasın- düncüsü işveren nezdinde kalır. Beşinci- yaptırılır, yahut seçİlmif bulunan ifçi-
cDüydnu umumiye ile Osmanlı ban- lekar olduğumuz şüphe götürmez da bulunmalarını dilerim. ai ve lüzum varsa bunun bir kaç sureti de lerden hir veya bir kaçı çıkanlaralc yer-
kası arasında, Haliç can çekişiyor ..• 1 bir hakikattir. Eskiden bir adama, Maari! vekili hemen işyerinde işçiler tarafından kolay- lerine onlardan sonra rey alınış olan iş-
Eğer bir gün, size Osmanlı lmpara- nazikane hulul ederek, basit, tehlike- Hasan Ali Yücel lıkla görülebilecek bir veya bir kaç yere çilerden rey ura.sa ile tayin edilir. Bun· 
torluğunun inkıraz bulduğu söyle- siz bir surette yuzune gülerek onu --."--- asılır. dan maada. 
nirse, onun ölümünü tacil eden es- soymak kimsenin aklma gelmezdi. ADLİYEDE MADDE: 16 a) Seçilmit olan işçilerden bir veya 
bap arasında bu iki binayı hahrla- Eski iyi insanlar, keselerini muhafa.. İzmir ticaret mahkemesi reisi B. Ne- bir kaçının seçilme ehliyeti tartlannd1111 
malısınız .. » Sefire tekrar etmek üze- : za için, ceplerinde kurşun taşırlardı.. eati Ünligil 100 lira maaşla terfian tem- Yukarki maddede beyan olunduğu birine aykırı hali seçim dewesi içinde her 
re hu cümle dilimin ucuna geldi... O zaman, muharebe ve futuhat de- yiz mahkemesi 8zalığına. müddeiumum! üzere, mümessil işçi ödevlerini yaprmya hangi bir vakitte sabit olursa. 
Fakat sefirin kulak tırmalıyan o bo- virleriydi... O geçmiş zamanlarda muavinlerinden B. Memduh Karazincir ehliyetleri taayyün etmi~ olan işçilerin b) Bu işçilerden hazılannm mümessil
zuk ifadesi devam ettiğinden bu söz-

1 
askerler icrayı hükümet ediyorlardı. Bayındır cümhuriyet müddeiumumiliği- hepsi birden bu vaziyetlerini kabul et- j !iğe ait ödevlerini yapmadıldımna veya

leri tekrara vakit bulamadım... Fakat bugün yine çok terakki ettik. ne, İzmir icra memuru B. Ziya Yalçın mezlerse, yahut 8 inci maddedeki şart-. hat gereği gibi ifa ebned.ilclerine dair vu-
- Evet, bu devlet can çekişiyor .. Artık, Eskilerin yaptığı tarzda çal- Kaya İzmir sulh hakimliğine, Manisa lara uygun bulunmamaları dolayısiyle j ku bulacak ıikAyet üzerine yürütülen tah· 

Bunu size katiyetle söyliyebilirim .. mıyoruz ... Para kesesinden ibaret asliye hukuk mahkemesi reisi B. Galip rey .k~anma .sırasmcla çıkarılan işçi ve-l kikat neticesinde bu halleri tahakkuk 
Onu iyice tatbik etmediğiniz için, şu mermiler maksadı daha kolaylıkla İzmir ticaret mahkemesi reisliğine tayini ya ışçiler yerıne 9 uncu maddede yazılı ederse. 
dakikada bunu fark edemezsiniz ... temin ediyor... edilmişlerdir. sayılan doldurmak üzere geçirilecek di- 1 •• BİTMEDİ •• 

Yağın vücut içinde tamam eriyememe
si de başka bir hastalığa sebep olur. Ge
Çf!n gün de yazdığım gibi, şekerli hasta
lar yemiyerek yedikleri yağları eritemez
lerse vücutta ekşilik artar, t~hlilteü bir 
zehirlenme meydana çıkar. 

Yağın fazlası ve eksiği birer hastalık 
olduktan başka nesiçlerin arasında top
lanmayıp da onlann içlerine girerse o 
vakit gene bir zehir olur. 

Şek.erin k.anuruzda yalnız bir türlüsü 
vardır. Başka türlü şekerlerin hepsi ka
na karışmadan önce hep o tilllü teker. 
glikoz şekeri haline geçerler. Onun için 
şeker hastalığı da yalnız bir türlü tekerle 
olur. Buna karşılık, vücudumuzda bir kaç 
türlü yağ olduğundan her türlüsü başka 
bir hastalığa sebep olur. 

Hele kolesterol denilen yağ cinsinin 
fazlalığı da. elailı:liği de ehemmi,yetl:i bi
rer hastalık. olur. Karaciğerin safra yo

lunda kmn toplanması bu cinsten yağın 
birikm.eainden Üeri gelir. Bazılannın yüz
lerinde ve vücutlarının hqka taraflann
da peyda olan koyu sarı. beneld.i leke
ler bu tüdü yağdan olduğu gibi daha 
başka. hastalıklar da getirir. 

Erkeklik kadınlık hormonları bu ko-
lesterol yağı cinsinden birer madde ol· 
dukları için onun bozulması bu bakımdan 
da insanın ba'1Il8 işler açar. 

Vücudumuzda yağın bir de fosforlu 
cinsi vardır. Bunun da lüzumundan azlı-

şam hazreti Nuhun kendisi.ne itaat ebni
yen oğlu hakkında bir hikaye dinledim. 
Benim oğlan da böyledir. Binaenaleyh 
onu öldüı-m.eyincc rahat etmiyeceğim. 

- Ya Nuh .. dedi. Allahın emri ile ben 
senin kızına talibim.. Onu bana verir 
misin? 

Nuh çok üzülmüştü. Nihayet başını ğına ve çokluğuna göre hastalıklar var
secdeye koyarak eenabıhakka yalvardı. dır: En hafifi aptaUık. 
Bu sırada cenabıhak Nuha Cebrail aley- ,...... .. ,_, d.w. . ilA 

Masal masal icinde 
• 

80-
Deyince kadn anlatmağa başladı. kın isyan eden halka gönderdiği tufan 

j cezası içinde boğuldu. Işte padişahım, 
Nuh peygamberin ue oğıdlan1m• ki- 'senin oğlun da tıpkı hu Nuhun tufanda 

1 
kayesi: boğulan, hem babasına ve hem Tanrısı-

Vakta ki Tanrı Nuha peygamberlik na isyan eden oğlu gibidir. Eğer onu he-

Otuz dokuzuncu vezir baktı ki padi
şah bugün SÖ'L dinlemez. 

- Şahım, dedi. Madam ki Nuh pey
gamberin oğluna dair bir hikaye dinle
diniz, müsaade ediniz de ben de size 
Nuh peygamberin kızına dair bir hikaye 
söyliyeyim, bari bilginiz tamam olsun. 

Padişah: 

- Pekala .. söyle bakalım. 
Deyince vezir anlatmağa başladı. 

verdi ve Nuh insanları Tanrı dinine da- Lak etmezsen kendin onun elinde helak Otuz dokuzuncu vezirin hikayesi: 
vel eyledi, kimse ona inanmadılar. olacaksın. Sizce de malt1mdur ki dünya, hazreti 

Nuh peygamberin dört oğlu vardı. , Padişah, Nuh peygamberin oğluna ait Nuhtan sonra yenidım meydana geldi. 
Cenabıhak, Nuha isyan edenlere ceza bu hikayeyi işitince : . Yani insanlar Nuhtan sonra yeniden ve 
vermek istedi. Onlara tufan göndere- - Vall.ahi yarın ben oğlanın defterini ·linden oldu. Ve bunlar Nuhun 
cekti. Nuha çoluğunu, çocuğunu, sana dürdürürüm, sen merak etme.. oğUıları Ham, Sam, Yafesten türediler. 
tabi olanları ve mahlukattan erkekli di- Dedi, kadın memnun olarak yatağa Hazreti Nuh, gemisine yalnız oğulları· 
şili birer çifti al.. Bir geıni yap ve bu ge- yattı. nı değil, bir de kızını ·~aber almıştL 
miye bin emrini verdi. Nuh, Tanrmm Ertesi sabah padişah doğruca tahtın- Vakta ki tufan bitti. Nuhun gemisi bir 
bu buyuruğu ile hareket etti. Gemiyi da kar~ kıldı ve celladı huzuruna ge - dağın üzerine kondu. Karaya çıktılar. 

yaptı. Oğullarını da kendisi ile beraber tirdi~ Gemide olanlar kendilerine şurada bu -
binmeğe davet etti. Oğullarından üçü, - Tez oğlanın başım kes!. rada, kaya koğuklarında brrer barınacak 
Ham, Sam, Yafes bu davete icabet et - Dedi. Bu suada otuz dokuzuncu ve - yer aramağa başladılar, Nuh ta kızı ile 
tiler. Dördüncü oğlu etmedi. Nihayet 1 zir yer öpüp söz söylemek diledi. Fakat beraber bir mağaraya yerleşti. Aradan 
tufan oldu. Yer yüzü su içinde kaldı ve padişah~ zaman geçti. Tufandan kurtulanlardan 
Nuhun itaat etıniy n oğlu dn c n-· ıhak- - H; ... bir ~Y söyleme .. dedi. Dün ak- biri Nuha geldi. 

ve Ma.L uu- - ......... •"" ••••••••-• -- ·--·-·- • 

Nuh peygamber: 
- PekL dedi. Kendine barınacak bir 

yer yap ve geL KlZIIIll vereyim. 
Adam gitti, bir müddet sonra bir baş

ka adam Naha geldi. 
- Ya Nuh, dedi. Senin bir kızın var. 

Ben de bekarım. Allahın emri ile kızını 
bana verir misin? 

Hazreti Nuh ihtiyar bir adamdı. Kızı
nı daha evvel bir başkasına sözlemi.ş ol
duğunu unutmuştu. 

- Peki evlat, vereyim. dedi. Kendine 
barınacak bir yer yap ve gel. .. 

Aradan bir müddet daha geçti. Bir 
üçüncü adam gelerek Nuhtan kızını is

tedi. Nuh yine ötekilere verdiği sözü 
unutmuştu. Kızını ona da vaadetti. Ne 
ise, sözü uzatmıyalım, başınızı ağrıtmı
yalım, bir dördüncüsü de geldi, kızı is

tedikten ve Nuh ona da aynı vaadı yap
tıktan sonra aklı başına geldi: 

- Eyvah, dedi. Ben ne halt ettim. Kız 
bende bir tane .. Halbuki ben onu dört 
kişiye vaadettim. Şimdi bunlar gelecek
ler ve benden kızımı istiyccekler. Onlar 
peygamber diye bana tabi oldular. Sö
züme inandılar. Halbuki şimdi beni ya
lancı diye itham edecekler .. 

his Iam llad.L Ceb ail: ~oruyorsunuz 1n ye ıgunız p avın az 
se 1 yo r yah.ut çok yağlı olması hiç de basit bir 

- Ya Nllh .. dedi. 'O'zülme .. Sana Tan- mesele değildir. Lüzumundan fazla yağ 
rırun selinımı getirdim. Sen bir yılan, yemekle insan yalnız şişman olmakla 
bir tavus kuşu ve bir de köpek alacak- kalmaz. Lüzumundan az yenilmesi de 
sm ve bu hayvanları kızınla beraber ma- al fl ki b k y nız zayı atma a ıra maz. Onun az· 
ğaranda bir yere kapıyacaksın. trst ta- lığı, çokluğu inaanın aklına kadar tesir 
rafına kanşmıyacaksın.. eder. G. A. 

= 
Nuh, Cebrail vasıtasiyle kendisine 

tebliğ edilen bu Tanrı buyuruğu üzeri
ne hareket etti. Bir yılan, bir tavus ku- İ Z M İ R 
şu. bir köpek aldı ve bunların üçünü de Limanından ihracat 
kw ile beraber mağaranın bu bölmesi-
ne kapadı. 

- Bakalım bu işin sonu ne olacak. 

Diye beklemeğe başladL 
Padişah, vezi?in anlattığı bu hikaye

den pek meraklanmıştı. Sabı.rsızlılı: için
de: 

- E ... ne oldu sonra? 
Diye sordu. Vezir devam et.ti. 
Nihayet bir güıı Nuhun kızını ilk is-

tiyen adam geldi. 
- Ya Nuh, dedi. Kendime ve karıma 

yetecek kadar bir kovuk yaptım ve vaa
dın üzerine kızını almağa geldim, dedi 

··BİTMEDİ-

Acenteler birliği listesine göre 15 ni · 
san akşamına kadar İzmir limanından 
yapılan üzüm ihracatı 71826 ton ve in
cir ihracatı 41485 tondur. Üzüm :ih.ract 
tının 50248 tonu, incirin 17908 tonu Al 
manya yadır. 

Son hafta içinde İtalyaya 401 balya 
pamuk ihraç edilmiştir. Mevsim ihrac:ı 
tı 33!>73 balyadır. 

KOPEK ISIRMJŞ 
İkiçeşmelikte Morahane caddesinde 

Bn. Servete ait Fino köpeği, Hüseyin 
kızı Bn. Firdevsi sağ bacağından ı.mmak 
suretiyle yaralamıştır. Köpek müşahedE> 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

Hazi~···bi; .. ·~·;~;~~ .... tö;~;i~d~~ sonra Bütün erkekler ş~İıirden çıkarılmıştı 
Eski Haydut Hiristidi, kapı yoldası Sebastiyanonun --· --------------

delaleti ile koca Bizansta nasıl başvekil olmuştu? Koca Bağdat içinde Nemrudun veziri olan Azer tek 
başına ve yegane erkek olarak dolaşıyordu Başvekilin ölümü haberi evvell im· hep (Sen başvekil olacak adamsın) der· Hıristidiye (Sen başvekil olacak adam-

paratora ve sonra da imparatoriçeye di... sın) demif .. Ben bu sözü bir vasiyet gt. 
Pı·ç Leonun go··zıerın· de bir se"'"" .. t.. bi tellkld ediyorum.. Hıristidiyı· başve- Nemrud, saltanatını elinden alacağı 1 çıkarırız. Bağdad içinde kimseyi bırak- rastgelmek... onu öldürmek ve bu su. 

kşifat nazırı Huistidi tarafından bildi- •-y •- .. 1 d ğ k ""·- k rildi lesi çaktı : kil yapacağım Sebastiyano .. Ne dersin.. soy enen ° aca ÇOCU5-..u ana arnın • mayız. Böylece yıldızların işaret ettiği retle Nemruda karşı olan hulQskhlığıoı 
Bu öltiın haberi onları, ikisini de, zan- - Nasıl ... Dedi.. Babam böyle mi - Zatı hLıı.cmıetpenah.ileri dalına en iyi da vücud bulmaması için Bağdad erkek· o gece de ana rahmine düşecek çocuğa bir kat daha ispat etmek istiyordu. 

şeyi ve tam zamanında da .. n .. ilrJer. terini kadınlan ile münasebetten men· m&ni oluruz. Saatlerce dolaştı. 
n.edildiği kadar fazla mUteessir etme- derdi?. ""'i....... d k k ·· · b 
_;...,, _Evet Haşmetpenah... - Fakat, saraya." Onun yerine baş- e er ve on er e uzerıne ir gözcü ta· (Azer) in bu tedbiri Nemrudun ho U· Kimseye rastlamadı .. Yorulm~iu. Su-
·~- haki k b' · · b' ban d ,__,_ yin ederken bu gözcülerin de fırsat bu- na gitti. sa t Ka ,,_,..tı 

En çok üzülen imparatori,.~ idi. - Sebastiyano efendi .. Babanı • a ı.rını, ır ya cıyı a auıuuı; iste- l k eli ailel . 'l .. bet•~ b mış ı.. mı acı~m'ı1 . 
~ d Bütün' · N ? up en en ı e munue ... U· Şehirde delW.l.ar çağırdılar Korkulan Aylardanben' Bftr.dad erk kleri ..n.ı Ve o da babası hak.kında . katen çok akıllı bir a ammış... mıyorum.. e yapayım • 1 . • , 116 e I!>'""' 
· din dık lanla Emrederseniz arkadaşımın da Junmama anru teının etmek istedi ve günden bir gün evvelinden bUtün erkek evinin kapısının eşiğinden adını atma-

- Zavallı çok ihtiyardı, zaten bu ka- insanlar içinde ken ' e en sa . 
0 

• . -. • :. • va- en emin adamı olan veziri cAzen l bil- h-11-· sur haricm' e davet ettiler. Kontrol d 
dar sevince tahammtil edemedi. n sizleri seçtiği gibi memleketin ida- zıfesını ben uzenme alının.. Esasen r· b k tr 

1 
la ™ mıştı. Hep Nemrudun sarayın a yatıp 

Deınişti İm to Leo 
;~ ..:sınde de en sağlam esaslan kurmuş... muhafız kumandanlığında benim ken- un u on ° memur nnın üzerine memurları, Azerin nezareü altında ~eh· kalkıyor, ornda yeyip içiyordu. Fakat 

.. para r n za..:n onu Faka dim kad . ld ğ b nazır tayın' etti. rın' sokaklarını dol ... car k l b .. k 1 ldi başv kAl te kar il tirmişti. Ben babam gibi yapamıyorum.. t ar emm o u um ir muavinim ~ a , ev ere ayn ugun saray apa ı 
~ ~ di ~~r~ıkt~~ . daha gencim ve zamanım var .. Ancak var" Binaenaleyh teşrifat nazırlığı vazi. Böylece aylar geçti. ayrı girerek ne kadar erkek varsa cüın· Bütün saray adamları da §ehir harici-

b 
§lillusallat ed kain ped ~çıni onu babamın yaptıkları güzel şeyleri bozma- fesi esas vazifemi pek o kadar ağırlaş- KAhinler yine Nemrudun huzurunda lesini önlerine kattılar ve şehirden dı· ne çıkarilmışlardı. 

aşına m en erıne çten . . . .. . d • .:ı t toplandılar. şan çıkardılar. Açlık ve susuzluk ve saatlerce devam 
i i 1 . rd d magv a ve onun esen ve ızı uzerın e , ... - ırmaz. y N d d d l 
çc çer enıyo u a.. ki b bam sı· TME ı - a emru J e i er. Şimdiye ka - Koca Bağdadda er kişi namına kimse eden yürümenin verdiği yorgunluk onu 

Haberi kendisine getiren Hıristidiye : rilmeğe çalışıyorum .• Madam a •• D •• dar aldığın tedbir, tamamen ihtiyat ma· kalmamıştL bitap bir hale getirmişti. 
- İyi oldu da §U moruk öldü .. Dedi.. hiyetinde idi. Fakat asıl tedbiri bu ayın Nemrud Azeri yanına çağırdı. Bu sırada da tesadüfen evinin civarın-

0 başvekil oldukça ben sarayda rahat 1 g•Jterenı·n garantı·sı· falanca günü almakhğın lazımdır. Zira, - En emniyetli klmsem sensin .. dedi. da bulunuyordu. 
zevkedemiyordum. Çünkü herif mem- n 1 yıldızlar, doğacak olan çocuğun o gün Vakıi bUtün erkekler şehir haricindedir. Etrafına bakındı. 
leketin idaresini bırak, beni bile adam ana rahmine d~cceğini işaret ediyorlar. for ve kontrol memurları da onların ara- Kimseler yoktu .. Yani kadın ruunıoa 
akıllı muhafa:ıa edemiyordu... Bereket R y • Bu haber, Nemrudu telAşa dUşUrdtL sındadır. Ancak olabilir kl bir veya iki da kimse yoktu. Kendisini gören yoktu. 
versin haşmetl~ babamın sadık dostlan p o 1 on ya - oman ya - una n ısta na Azeri çağırttı. kişi şehirde kalmış ola .. bunu tetkik va· Herkes evine çekilmişti. 
olan sizlere ve ai.zlerin i§ dostlarınıza.... 

1 
- Falanca günU, dedi. Erkeklerin av· zifesinl sana veriyorum. Ben de şehirden Azer: 

hcak bu sayede rahat bir nefes alabil· verilen garantinin 3ffie İ neticesi nedir retleri yanına varınamalanna çok dikkat ~çıkacağım. içeride yalnız sen kala. _Acaba ... dedi. evime gitsem.. ora-
mekteyim.. etmek gerektir. cak.sın. Ve her tarafı gezeceksin. Rast- da bir lokma bir şey yesem, kana kana 

Piç Leon, kendini kendi eliyle teslim Azer, cidden Nemruda bağlı ve :sadık gelece:ıwft erkeği ""rgusuz sualsı'z o"ldil· • ı b k Avrupada \."Ukua gelen h.Adiseler Jcar.. '!rinde farzedelim. Muhakemeyi kolaylaş- 5..... ..., ıu içsem ve şöy e ir !!Sat adar dinlen-
~ bu adamlardan ku.rt:arınanın im· veya bir adamdı. receksin.. sem nasıl olur? 
Unsızlıiını anlamıt ve fakat onların ~da harekete geçme~ teçm~ 1 ~rmak için Arnavutluktan hareket eden - Ya Nemrud, dedi 'Üzülme .. biz eli- Azer, bu emri harfiyen üa edeceğine Onu bu kararını tatbikte tereddüde 
kabadayıcasına otall sadakat ve merbu· ınek, beklemek v:rı;h;el ememk e ' .. sı-, l~Y~d ~=anhtaiıaT ~arruzl ettik- mlzden geldiği kadar bu cihete itina edi- söz verdi . . . lihlamnak veya ız anma mum- ı erını uu.-~ e _ amamıy e mahalll düşUren, Nemrudun bu derece emniye-
tiyetlerinden de emın olmuştu. bo .. zl 1 kit . bakımdan ın..:ı,_:.1 . yoruz. ÇUnkU senin zevalin bizim de ze- Nemrud şehirden çıktL tini kazandıktan sonra evine girerken 

kUndilr, fakat ş 50 er e va geçır- • UUM: erm ne suretle ceı;e. valimiz demektir. Ancak ve madam ki S '--
Leon, sözde gerek kendisinin ve ge- lidir. Halbuki şu son zamanlarda, yan edeceğini anlamağa çalışalım ur ~pısını Azer arkadan kapattı. bir gören olur da haber verir endişesty. 

rekse imparatoriçenin başvekilin ölil- ~a'::nu. sözü suiistimale uğramakta- İtalya bugün Adiryatike hakimdir kahinler gün tayin ettiler, o gün şehirde Koca şehir .. erkeksiz kalmıştL di. Etrafta kimseyi görmeyince milste. 
mUnden ziyadesiyle müteessir bulun· dır. yani iki tarafına yerleştirilecek batarya~ bulunan bütün erkekleri şehir haricine Azer, boş sokaklardn dolaşıyor, Nem- rih oldu. 
dukların. ın .halle arasına _yayılmasını ve Her kes gı'bi ben de lngil. • terenin Po- larla, mayn tarlalariyle, denizaltı, torpı·- rudun kcnd!sine olan büyük iUmadın- Kafasında fuıi yer bulan kararla n 

tur. Çilnkil Rusya, Prusya, Avusturya d 1 --•t h k d h 1 k 
başvekil içın şatafatlı b~ .c~oaze mc~- lonyaya garanti verdiğini biliyorum .. Bu to ve tayyare filolan ile Otrant kanalını an gurur anıyor ve... va.Wesinl a • er a evinin apısınm ipini cektl 
siminin yapılmasını Hırıstıdıyc emretti. d ' lngiı P ı . . tng· . ve daha nz kuvvetli başka devletler ara- kiyle ifa etmek arzusu içinde bir erkeğe BlrMEDi 

.. ·~ k~· hl ~M~ek ... ~00~~~0~6~~~~ tl~~~p~~~M~~~bu~~----------------------------·-•-
Cenaze tore~ cı en çobll bzınh~:--u. tikW.ini, veya daha sarih olarak Polon- kanalı zorlamak teşebbüsüne cesaret yi ancak yinni dört senede temin ede -
HnttA bizzat ımparntor e u Ulolle . . 

tırdı. yanın •Hayatı menfaatınu müdafaa ede- edemezler. bilmiştir: Sonra da bilmem bu mukaye- Berlinde ciddi endişeler keş:: :::hafızı olan Koca Göbeğin cek demektir. Yani İngiltere harekete ~u. barajm emniyeti altında İtalya is- se yerinde olur mu? Bugün, umumi bir 
teşkilitı tarafından tutulan . iz .. geçip geçmemekte serbest:kalmaktadır .. tedıği kadar kuvveti Arnavutluğa geçi- haıp halinde, lngiltereye artık kendini 
süz1 . k ~tt~9: Bundan başka mUdahalcnın iıasıl, bai:ı· rebilir ve Arnavutluk hududundan Se- emniyette hissetmesine imkan vernılye- - BAŞTARAFI t lNCJ SAY.FADA - liğimize güvenerek iyi geçinmek §ari.
nW::: v=... :::ı: ... SiirU ıw: gi askeri vasıtalarla teeyyüt edece~ ldn.iğe 100 kilometrelik mesafe vardır" cek olan hava kuvvetleri işe karışacak· edenlere biz temiz hislerimizle hayır_. 
de ve sade saray arabalarının geçişleri- tetkik etmek fahydasız daolmasa gerehakktir. F Yunızlaranlılar dunimdada .çağıracak19:r~. hr. Sonra son denizaltı harbinin dersleri sefirini Berlioe göndermiş olan İngil- vabını vermekte haklıyız. 

. . . halka ftftt .... - ıh· Yunanistan ususun ayni mu e- rans yar edebilecekler mıclir? müthiştir. Alınan denizaltıları denizlere ter · ha harek tisa1 · 
~ seyU' ıç~ toplanmıJbird ~b' g ı me yürütülebilir. İngillercnin menfaati Edemediklerini farzedellın. Bu takdir. dehşet salmışlardır enın ttı eüne im etmiye- Epok gazetesi de şöyle diyor : 
sırnyet etmiş ve şe e wnumı ır va· Ywwüstanın müstakil kalmalarını de Ingilizler ne yapabilirler? Denizde Üçüncü oll\rllk da, Akdeniz gibi dar ccği mUtalansında bulunmaktadırlar. Avrupanın şarki ve garbi elele ver-
veylA kas~ası .ko~ . lınirdir denebilir. Korfonun veya Giritl Italyanlarla harbetmek mi? Kabul et- bir denizde zırhlılar belki de ış' e yara· mezse Avrupada hakild bir sulh kunı-

Cenaze torenınden donerken ımpara- das 'h d 1 tl · d b. · · · F k y . ' Paris, 20 (A.A) - Gazeteler demok- lamaz. Fransa İngiltere ve ft11c:ua bir-a ının mı ver ev e enn en ırının ınıyorum. a at unanistan içın ne ya- mıyacaktır. Bu itibarin tayyarelerine 1 .. ı.ı__ ~., 
tor yanında bulunan muhafız kumnn- lin esi ..... ____ h"'ı-: 1 + _ _,, bili 1 • E dalar 1 rasilerin yapmakta o duıu.ıu'l mUzakcro- lc.,melidı'rler. Moskova olmn ...... ,., __ _ ' . e e geçm ilW>llCl ı:uum o an ~· pa r er ı vet a ı kurtarabilir er. kuvvetli fırkalar telrik edecek olan ka- ,.......... ~ nuI1UUI'" 

danı Sebas~y~~ya : . . tere için bir felaket olur. Korente bahriyeliler çıkararak belki raya asker çıkarmak ve Ustünlük imkA- !erin gidişini ve bunun Almanyadaki ya Macaristarun ve Alınanyanın tanrnl-
. - Şu Hırıstıdı, dedi, hakika~n yaman Bu nokta üzerinde her kes mutabık- Mora yarımadasını da kurtarabilirler. nını temin edecektir. Halbuki Ingı·ı•~-"' akislerini tetkik ediyorlar. zuna sekiz gUn mukavemet edemez. Po-

b dam Se d dan - hl ı.cı.... Pöti Parwyen diyor ki : 
ır 8 •• n ~ on aşagımaz- tır. Hattl daha ileri giderek bir mUddet Pire hu fırkalardan mahrumdur. . . . lonya keza .. Milkcmmel ordusuna ra!-

sın. .. Fakat 0 çok ıdareci... Fakat bir adanın müdafaası hususun· ve SelAnik önünde mUdafaa edebildik- Yunanlılar bütUn bunları bilirler. in- B~ ıruiliıı:sne dip~omatik hareketler men harp sanayiinin mevcut olma.maa 
Se~tiyano, U:Operatorun bu sözleri- da zırhlı1ann rolü bllyük te olsa, ol· lerini de kabul edelim. Fakat bu müda- giltere de bilir. Temps geçen gün cteh· Bcrlinde cıddi endişeler uyandırıyor. yüzünden her hangi bir enter on.ı 

nl htirınetle tasdik etti. dukça geniş kara huduttan olan bir faa ancak bütün filoları kaçıran ağır likell bir şekilde> yaşamak zaruretini Her halde buna mani olmak içindir ki konferanstan hariç bıralanamak ~usu-
- Hakkınız var ~-ımetpenah._ Dedi.. memlekete karşı bunlar büyük bir şey topların Italyadan getirilmesine kadar kabul etmemlz icap ettiğini söyliyordu. Hitl~ Fon Papeni Ankaraya tayin etti. sundaki iddia5lnı lddetle reddeyleme-

Hani ar~da...~~ ~e aöy~yorum.. yapamazlar. sürecektir. Bu, hava kuvvetlerimizi iki, Uç misline FIGARO gazetesi önümüzdeki gün- lidir. 
Fakat hız on kişı ~dik ve Hıristidi içi- 1915 - 18 de İngiliz ve Fransız donan- Sonra? Sonra Yunanistan işgal edil- çıkarmamız, Ingilterenin askerlik milkel- lerd~ ~an faali:.eti nasıl te~ür ede- Ordre gazetesi de ayni müta!Aada bu· 
mizde en akıllısı ıdi. Esasen rahmetli malan Türk.iyeye karşı ne yapabildiler? miş olacaktır. ÇünkU donanmalarla de- lefiyetini tesic; etmesi lüzumunu söylemi. cektir, dıyor, ve şoyle cevap venyor: lwıuyor ve diyor ki : 
pederiniz ve bizim ve.linimetirnlz baş- "-ker çıkarma işini kolaylaştırdılar. Dizlere hlkim olunur ama. karaya an- ye muadildir. Her halde Ruzvelün çok insani, çok Hitl M lininin' • daıulaı R 

tl<l im V il hazretleri n:s k ·· · · .. . er ve usso a ı. u-me parator as ona Hepsi bundan ibaret .. Hiç olmazsa o za. ca o_rdular hükmeder. Fransada bugün orduya ait olınıyan ~ak~ sozlerme diktator1er yem bir ta- ya aleyhindeki hücwnlan tekrar ele al· 

~~~~Z?.:7.Zi7.Z~/.:ır/77Z7l7~ 
Sizin hayrnmmızda büyüklerinize, 
arkadaşlannıza tebriklerlnizi size bu 
bayramı yaratan Çocuk Esirgeme 
kurumunun kartlariyle yaparsanız 

yoksul kimsesiz kardeşlerinize yar
dım etmiş olursunuz!. 

Of;r;;Ljgc;Gr...QZ~I~ 

mnn elde asker vardı. İngiltere o zaman Ingiltere on dördüncü. Lui salt&!1tının her şeyi geri bırakacak ve i:i mUddetini bıye ile U:ukabele edeceklerdir .. Fakat dılar. Rusya ile süratle bir neticeye va-
Dominyonlarından gönüllüler toplıyor sonlarında, yedi sene harbı esnasında uzatacak hakiki bir seferberlik, Ingil- Hangi tabıye? ... Eğer harp çıkacaksa bu 
ve kendi adasında da' her kesi silAh al· ve Napolyon zamanında bizi başkaları- terede askerlik mükellefiyeti ancak bu harbe mecbur edilecekler buna sevinçle rarak bu hücumlan kırmak lilzundır. 

d 1 1 d Rusyanın yardımı Polonya ve Romanya 
tına çağırıyordu. Fransaya gelince, o nın or u nrını karşımıza çıkararak mağ- şarta ırki Yunnnistan ve Holanda gibi kntlanmıyacaklardır. Fakat bu harbi so- . . 'dir 
bütiln halkiyle ayaktaydı. !Qp etmiştir. Napolyon zamanında Ingil- milletler serbest kalabilirler. nuna muvaffakıyetle eriştirmek azmiyle ıçın zarurı • 

Fakat İngiltere Polonya için ne ya- tere .Holandnda, ispanyada, Portekizde. Aksi halde adalete, muahedelere, çarpışacaklardır. İşte sulh zamanında Vaşington, 
20 

(A.A) _ Amerikanın 

Pabilir? Hiç .. İcabında Yunanistan için Belçıkada, Napolide, Korsikada, bize fe- paktlara, anlaşmalara, vesikalara mer - demokrasiler aleyhinde olan fark onların 
1 k b ı b 11 f Bertin ve Romaya gönderdiği mesaja 

b'le ektir' Pek az şey.. na ı yapa i eceği her tarafta harekete ut mi etler kendilerine eltıketli sa - lehine dönece'ktir. Çünkü bizler uslu in-
ne yapa 1 c ·" · · ınilmasil Tokyoya bir mesaj göndenni-

Kendimizi Yunan hükümetinin ye· gec;mıştir. Ve sonunda muvaffak olmuş- bahlar hnzırladıklannı hatırlamalıdır. sanlarız. Ancak b l.zim harp istememek-
yeceği riyaseticilmhur sarayından ve 

,.;z/"~~.-4..;.or~~~~....&"/YJ../J~fXJ~~z:;ı::l'./../Jı düz bir su sathı, müthiş gürUltülerle vaki~iınadığını gördüğü için hemen Bu wnumi hercümerç veca~ kurtar- hariciye nezaretinden bildirilmektedir. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-137-
ronıanı 

ilerliyor ve yolu üzerinde bulunan ağaç- on dördüncü Luiyi kucakladı!;tı gibi ça- ma perişanlığı içinde kimse ileri kara
lan bir saman çöpil gibi yıkıyor, evleri dırdan dışarı fırladı.. Çadırın önUnde kol vazifesi gören ve kralın muhafız 
temellerinden sökerek çatılarını önünde daima ve eğerli halde bekliyen iki at jandarmalarının bu gece nöbetine rast 
silrilkliyordu. bulunurdu. Nazır, uykudan uynnm.ış fa- gelen küçük böli.iğü düşünmemişti bile 

-------
Korfo 

Arabacı atlarını kırbaçladı.. kat ne olduğunu anlamamış olan kralı ve bu bölük... Suların altında mahvol-
Sudan kaçıyorlardı .. Fakat araba çok bu atlardan birinin üzerine oturttu. Ve mağa mahkfundu.. ---tr--

ağırdı .. Su ise kendilerine daha büyük kendi de öteki ata atladL Bölük .. Haddi zahnda şövalye dö Ra. Ve İtalyan gazeteleri 
bir hızla yaklaşıyordu. - Haşmetpcoah .. Dedi .. Kaçalım.. hanın kumandası altında idi.... Fakat T;r·---* Böyle söyliyerek atını mahmU7.ladt..... şövalye dö Roban kralın daima maiye- ROl\IA - il Tevere gazetesinin ba§.-

On dördüncU Lui bir otomat gibi bu tinde bulunduğu için ona muavini marki makalesi, İngilterenin İılgiliz • İtalyan 
Tetkikini bitirdikten sonra dosyayı _ Monsenyör .. Den de ne olduğunu Fransız oı·dusu karargMıı sabah1eyin harekete imtisal etti. O da atını mah- dö Buzanval vekalet ediyordu. Hatırlar- anlaşmasının feshinden ve İngiltcrenio 

kapadı ve ıneşin bir torbanın içine soka- anlıyamadım .. Deminden beri atlara bir şafak!a beraber müthiş feryatlar arasın- muzladı.. dadır ki Aprcmon mağaralarını basan Korfo adasını bilfill himaye altına al
rak yanına koydu. şey oldu. Mütemadiyen şaha kalkmak da uyandı.. Kaçıyorlardı. . Orduyu düşünmeden, kTalın jandarmalarına da yine bu zat masından korktuğunu hissettirmekte ve 

- Şövalye aö Lorenle şövalye dö Ro- ve yürümemek istiyorlar. Bunca senelik Bentlerin açılması üzerine istila eden ihtiraslan için buralara kadar getirdik· Gniafonun rehberliği ile kumanda et- İngiltere Polonya vasıtasiyle teşebbUi 
hanın hakları var .. diye mırıldandı. Ho. arabacıyım, başıma böyle bir şey gelme- su baskım karşısında karargahta umumi leri Fransız evlatlarını düşünmeden mişti. Mnrki dö Buzam•alın şövalye dö ettiği ve henilz muvaffak olamadığı pll 
landalı vatanperverleri isminin ve şah· di. bir hercümerç olmuştu. ölUm tehlikesi karşısuıda yalnız nefüle- Rohana karşı büyük bir kini vardı. Bu nın İtalya aleyhine Yunanistanda da te-
sının etrafına top1ıyabilecek tek kimse Bu 8U'ada nrabacınıo yanında oturan Bu feryattan, haykınşmaları duyan rini kurtarmak kaygusiyle knçıyorlardı.. kinin başlıca sebebi kendisinin terfi et· şebbils edemiyeccğini ve bôyle bir şeyin 
varsa o da Giyyom d'Oranjdır. Fakat sayis oturduğu yerden ayağa kalkarak harbiye nazın Luvuva derhal çadınndan Fransaya dönüyorlardı" ıoesine şövn]yenin manl olnuısıyd.L.. O vukuunda her iki mukabil tarafın va-
bu iki Fransız asilzadesi de pek tedbir· ve eliyle ufku göstererek haykırdı : fırlamış, kaçan askerlerden birini 1aban- Bereket versin ki karargAhta kendi- oldukça marki aslfı bu kuvvetlerin ku- ziyetinde •Mühim deviziyonlar• tehad· 
s izcesine hareket ediyorlar. Prense gön· - Bakın .. Bakın .. Su ... Su geliyor. cası ile tehdit ederek dunnağa mecbur sinden önce askeri dilşünen ve soğuk- mandam olamıyacaktı. Sonra yine Şö- dils edeceğini yazmaktadır. Gazete bir 
derdilderi el yazılan ile yazılmış ve bu Arabacı, sayisin gösterdiği lstikame- etmiş ve ne olduğunu somıuştur. kanlılığını muhafa ... .;ı eden bir kumandnn valyenin filleri ile kralın gözünden dil- tnklDl taşkın tavsiyelerde bulunan harp 
dosyada mevcut mektuplar eğer on dör- te bakınca birden sarardı. Bir kaç kelimelik cevap ona !ela.ketin vardı.. Bu... General Türendi". Türen, şilrülmUştU .. Apremon baskınının mu- taraftarı gazetelerin İngiliz hilkümeU 
dUncü Luinin eline bir geçecek olursa Derhal hayvanların dizginlerini çe- büyüklüğünü. anlattı. BUtiln Fransız or- felaketin btiyUklüğünU ve tedblrln ace- vnffakıyetsiz.likle neticclcnınesi ve pek Uzerinde mUesmr olmıyacağını tahıııba 
bu muhter em zatların ikisi de hapı yu- kerek arabayı geri çevirdi. 1 dusu ve hnttft ordudan daha mühim gör- !eliğini anlnmıştı .. YUrilyen denizin kar- çok jandarmanın mağaralann altında ettiğini de yazdıktan sonra Akdenizde 
tarlar.. - Monsenyör... Monsenyör..... Diye düğü Fransız kralının ha:,•atı tehlikede şısında piyadelerin bacaklanna güve- can vermiş olmaları on dördüncü Luiyi hiç bir devletin İngiliz. vesayeti altına 
Arabanın birden bire durması onu haykırdı.. Felaket.. Müt~ fclAket.. Su idi.. nerek kaçaınıyacakları muhakkaktı. bir hayli sinirlendi~, kendisine haber girmek isteıniyeccğini, İngilterenin yat. 

kendi kendine konuşmalarını nihayet 1 bentlerini açmışlar.. Deniz... Üzerimize Hemen on dördüncü Luinin çadırına Derhal süvari kıtalannı toplad.L Her verilmeden yapılan bu teşcbbüsUn bU- nız kendi menfaatlerini dUşündilğünl 
' erdi~. Kafasını pençereden çıkararak 1 geliyor. Biltün ova ... Bütün memleket koştu. bir süvarinin yedeğine bir piyade verdi,tiln mesullyet ve muvaffakıyetsizlik yU- müteaddit defalar ispat ettiğini, çenber-
cslencli • su içinde.. Allah vere de bu su istil5.- Kral, yatağında ve horul horul uyu· ve böylece ordunun mUhim kısmını su. kü Marki dö Burmnvala yUkleülmiştl. Jeme projesinin cezrt tedbirler zamanm 

Hey .. Ne ver .. Ne oluyor.. sından kendim.lzi ~urtarabilsek.. yordu. ların altında kalarak bo~maktan lall'o - -- auuD,;r.Jıcaa •un ve ~I~ 
A hacı cevap verdi : :tNLMAırl N.. L. '--· • 
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Alnımın-----

Kara Yazısı 
Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
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YENi ASIR 21 Nisan CUMA ı,~ 

•••••• EV ....................... . 

Kadın 
.................. MODA ..... . 

Çalııan kadınlar naaıl 
makyaj yapmalı, ken· 

dilerine itina 
etmelidirler 

Çemberlayn'ın beyanatı .. 
"lngiltere hüküm etlerle 

istişarelerinde devam etmektedir •• ,, 
- BAŞT ARAF1 1 iNCi SAYFADA - yanoa meselesine teşmil edilip edilmemiı Bu tartların bizi büyük devletler araaın«t 

olduğunu ıormuıtur. noktai nazar teatileri yapJmaaı ıuretii 
---~--d- B '-'- Londra 20 (A.A) -Lordlar kamara- Lord Halifaks ıu suretle cevap ver- meydana gelebileceğini zannediyonım Bu ealti bir müruur.qa ır. azı ıumse· . 1 Ben, derhal vaiyeti düultmelı kendiaine ya}ı1fıyorda. 11nda beyanatta bulunan hariciye nazın mittir: Bu memleket halkı bizzat kendi ha~ ler, ça)lflln kadının makyaj yapmasını 

:,_._,ı• Bravo Servet devam et Lord Halifaks lngiliz aiyaaetinin bqlaca lngiltere hükümeti Amerika reisi cüm- tından daha mühim davaların ve L"" -ccıım. - •• •• doğru bulmaz ve bunlar ekseriyeti teşlüJ &IJ 

- Bu nnra &.Jılıaı de~1u .. de- Ba .öm lralaauna l...IJıvan hedefinin ıulhu muhafaza ve lngi]iz te- burunun geçenlerde büyük bir vuzuh ile metlerin müdafaası irin baıka çare il.\ ,,_ -r •" • " eder desek doğrudur. Bununla beraber .., 
Jim. /ıuanın naıl İıuan oldaia • Sabri beydi. baalarının can, mal ve meıru menfaat- 'beynelmilel vaziyet hak.kında ileri ıür- mamış olduğuna kail olmadıkça bn baı çalıpn kadınlardan bazılan buna ehem· 
- vümnden anlarıs. Sisin, ad- Neden bravo diy.,da.. Neye lerini korumak olduğunu aöylemİf, in- müı olduiu mütal8alara büyiik bir an- be iştirak etmiyecektir . .,- miyet verir, bazıları ise aldırmadan ge-
Janınu ne lıaJar dolpıua lıalbi- dnaın edecelıtim.. &iltere hükümeti tarafından yapılmakta layıt ve kavrayıt ile karıılarnıttır. Dün- Lord Halifaks daha evvel ıöyle d4 
ais de o kadar temiz. Naıl diifii- Kendimi fabulı toplaJun •• Ma- çerler. olan müzakerelerin ve verilen garantile- yanın her tarahnda milyonlarca inaanm miş idi : 

_, ,ı Çalıtan bir kadının makyaj yapmaıı 
lliiyor8GlllS öyle aöyliyormnaz. dam iti ba atlamlann ainJe iuim rin tecavüz maksadile yapıldığı iddiaları- B. Ruzveltin teıebbüsünün muvaffakı- ispanyada Cebelüttarıkı veyahut Poı -'-- lıi L- 1. _..._, doğru mudur. • . J •cif ki /a.; lıa asin •İbi CHRI.. Ve maJam 1111 nayala Clnlmlf • N reddetmİf Ve demittir iti: yetJe teteVVÜç edeceğine itimadJarı o)- tekiz veya Pireneler hududunu teltdl 

Adamcaia, içkinin le.iri altın- tım bir lıerre .. artılı bu yolda yii- Biz buna burada evet diyeceğiz. Ka- Hükümet Britanya aiyuetinin her tür- duğuna kanüın. lngiliz ıiyaaetinin hakiki eden askeri bir takım harekat icra edil 
tla: rüyecelıtim ue karar verdiğim .;. dm bir kerre biç bir zaman kendisini lü taarruza mani olacağı ve her keai doat- hedeflerine itaret eden hatip demiftir mekte olduğuna dair olan taYia1ara peJ 

- AUala... bi onların elinde bir oyancalı ol- ihmal etmemeye mecburdur. Y olua der· ça müzakerelere sevkedeceği ümidinde- ki: o kadar ehemmiyet atfetmemek ica~ 
Diye bü- nara attılıtan aonTa motlan yiiriiyecelıtim. Bilmeden hal kıymetini kaybeder, alaka cel'betmez. dir. lngiliz hültümeti bütün ıulhçu millet- Hepimiz taarruza kartı bir ıistem vü- der. Halihazırda lapanyol ordUIUJl 

7fllpalıyoralı ayala lıaltı. yaptıiun laarelıetler onlara benim Hattl bu lı:.C>tede unutulup gider. Şu mu- lerle beraber çahpnak istiyor. Moakon cuda getirilmesine tahit olmak al'ZUIUn• terhiaine şahit bulunuyoruz. Ve mevzJ 
- v.,. .. d.Ji. Ver .• Elini ÖJM • ba yolda lıarruulıiunı gö.termi' • hakkak ki lı:.enc:liaini ihmal eden, üıtüne ile müzakerelere de dnam edecektir. dayız. Fakat bu sistem müslihane deği- bahia aakeri hareketin büiük bir kamımJ 

yün. Ayafını ÖJNyİm •• dünya H ti. ZelıG diqinlerimi elime alJun. bqına, temizliğine makyajına giyinişine Londra 20 (A.A) - Dün Lordlar tiklilderi kolaylaıtıracalı: ve bizimle gel- bu terhia icababndan olmuı tabiidir. 8Gı 
elıret lıardefİm ol •• Sai ol •• oar ol.. Niltalin tattaiu nTnap/ı yolan itina etmiyen kadın kendi arlı:.adqlan kamaraamda Lord Halifalı:.a lngilterenin mek i.tiyen hiç kimaeyi hariçte bırakmı- tün Jngiliz milleti lıpanyol hükümetinb 
Ol .• ol .. ol be bacım •• ne İdereen alı.ini tattanı. araaında bile ihmale uğramıya malıkOm Bertin ıefirinin mezuniyeti hitam bulur yacak olan anla)'lf eaaaına müıtenit bir Avrupa milletleri camiumdaki meYkiid 
el .• Gel •• yanıma otar •• JlaJam lıi Y anunJalıi aJamcaiız benim olur. Her veaile ile unutulduğunu aran- bulmaz memuriyeti bqınn döneceiüıi Iİltem olmalıdır. Şimdiki vaziyette böy- iatirdat edebilmeai için memleketi imaı 
.. d., olJalr.. otar •• Al .• dUJanı- ifin parçalanıyordu. ınadıiını, ıözlerine ehemmiyet verilme· bildirmiıtir. le bir ıiatemin tamamiyle tatbiki için za- ve ıon feci iki yıllık yai'aJannı tesviy4 
1111 al .• Sende emnaet lıalma •• Ala - Ablacığım .• emret .. Nn yal. diğini ıık ıık görür. Erkekler ise ona ken- Lord Strabolgi balihazırcl."\ Avrupaya rurt olan tartlar mevcut deiildir. Bu te- etmek için aarfetmekte olduiu ~ 
CGnım .• canunı aldın .• ciizclanunı naz emret. Kaı siidii mü i.tersin dileri de farkında olmadık.lan hafif bir müteallik meseleler ballmda cereyan rait meydana gelebilir. Fakat bu yoldaki muvaffakıyetle tetevViiç etıneaini teınen 
alnııpın iN war.. ar.lan riidii mü .. iıte balı .• bu ra- kin duyarlar. Bu belki de gözlerinin zev- etmekte olan müz.alı:.erelerin büyik Ok- terakkinin tedrici olması muhtemeldir. ni eylemektedir. 

Adamalnllı ıarhof olmafta. lıı ~ne bira aı lıoclan rmı aralan itini kaçırdığı içindir. Roma 20 (ö.R) _ Londradan bil· 

Söz aöyl.,.lıen lıelin..lerin biri- .aJii olıır •.• Buna arJanlar içer. Eier kendine bakmıyan itina etmiyen ilk defa olarak SUlhdan bahsedı•yor dirildiiine göre Lordlar kamal'911D«Li * talıılıyor, dijerine atlıyor, allf- Ve O da lıendi eliyle doldrırda- kadın bir genç kızaa hiç bir zaman baya- harici aiyaaet müzakerelerinde l..ord Ha 
...,.., lalLır eJiyorda. ia ralıı lıaJelaini bana i~ie )inde bealediği erkeğe kaVUf&mıyacalı:. lifah beyanatta bulunmUfbır. 

ArlıaJtlfUlın 6.nlardan fOlı Çallflyorda. hatta koca bulamıyacak demektir. Şu - BAŞTABAFI 1 INct SAHİFEDE - sı olamıyacaiı cihetle bunun böyle ol- Lord. lngilterenin dünyayı ilı:.i ideolo 
ıaalaçtıp 6iriinJiiii belli üli. Ben, hiç ralrı içmediğim, aizı- muhakkak ki çaJJtaD kadın belki biitün ması bir kat daha muhakkaktır. jik gruba ayn)mıt görmek iatemediifnl 

Sabri beye Wtun.. ma içlıi lıoymaJıiunı lalıat lıatır öbürlerinden daha ziyade evlenmeği dil- c- Kapitol tepesi üzerindeki bu yU- cMaliim mesaja bu suretle temas eder- Totaliter devletleri çen'ber albna almalıi 
Cö2'nint/e eeoinç ,,.ıai pılıı • için çii tarJalı bile yenilenğini fiinür. Çünkü o bir yuva kurmıya maddi ce toplantı, büyük bir seferberliğin bi- ken; fırsattan istifade ederek tekrar et- iatiyen bir politikanın ull dü.UnOlmedi 

.,_Ja. .öyliyerelı ralııyı İ~. Halbalıi cihetten pek o kadar muhtaç olmua bi- rincl perdesidir. Hudutların ortasında mek isterim ki: Romanın siyaseti ve ğini, fapanyada Cebelüttanka lı:.al'JI ..,. 
Kaltuını a.tüte .allıyaralı, ralnya bayılıyordum. lllı dela iç • le iş hayatında kendiaini himayesine ala- bir Anlık histeriye kendilerini terkeden mihverin siyaseti sulh ve işbirliği umde- keri hareketler vuku bulduiu hlllı:.mdakf 
~ /nrJH17alı, JrıdalJ.annı mip .;bi aaratımı baı uftuJum. b ·1ecek bir kimaeye yani bir kocaya ih· az veya çok kalabalık kimseler sakın lerinden ilham alır ve Almanya ile Ital- haberlere inanmadıiını. lapanyanın ye-ı 
*"'aralı beni teıci ettiiini wör • Kalamı aaia 80la aallaJım.. ti~acı vardır. Fakat' dediğimiz gibi onun telişa kapılmasınlar! Mevzuubahs olan ya bunun çok maddi delillerini vermiş- niden in .. hareketinde bulunmak • • 
tliim. - Oool •. deJim. Çalı acı feY·· bu gayeıine varabilmesi ic;in de erkek· sivil, sulhçu bir seferberlik, silahsız bir lerdir. Bu deliller, panik ekimcilerini sulh içinde yatamağa muhtaç olduğun~ 

Böyle hayata ilk Jela •iriyor • Zehir gibi .• imanın içini kcwanı - leşmiye dikkat ederek kendine itina gös- seferberliktir ki on beş bin işçinin sakin sükGta mecbur edecek mahiyettedir.On- Sovyet Ruıya ile müzalı:.erabn hen6z ne• 
Jtım. yor .. Bana nasd içiyormnaz.. termesi lazımdır. mesaisiyle başlamaktadır. lar ki felAket müjdecileri ve mesleki fa- ticelenmediğini ıöyle .... >•tir. 

Ve.. illı .;rifimJe de demek Güldü: cMevzuubahs olan 1942 dünya sergi- tallstlerdir. Delice korku veya kinlerini .. ..,, 
-uallak olmaıtam.. Halbalıi - lllı kadeh daima böyledir... Çalışan kadın makyaj yapmalı mıdır> 
·- Sualine evet dedik. Fakat bu makyajın si için bütün milli enerjileri bir nizam ve yahut az çok inhiraf edilemiyecek M •• d •ı 
lien bir laılJalı çeuirmelt için o dedi. Hele bir daha iç o zaman içinde birleştirmektir. Ta ki, bu sergi menfaatlerin müdafaasını ekseriya bü- U Z3 ye e ) e 
.özleri .öylememiptim. lıte o za- zehir mi bal mı anlarım.. bazı şartlara tabi olduğunu ilave etme· Romaya, faşist Ita1yaya ve dünyaya iJAn yük bir bayrakla setrederler. 
ııUındanberi anladım iri erkekler, Gözlerimi lıapadım.. den de geçmiyelim. Calışan kadın az bo- edildiği medeniyet olimpiyadı unvanına cFakat ne olursa olsun, gazete hücum- f e V k 3 la de 53 ti Ş 
.ti aarhOf ve en f11Uraız zamanla- Hayalimde zauallı Muhlia bey yanmalıdır. Sonra daha ziyade temiz ol- lariyle, ziyafet sonu yaygaralariyle veya 
_ .J bil L .ı .. ıı· ... • .ı 1 ,ı masını. temizlik ve intizam bakımından layık olsun.· Acele yolculuk dolayı•ivle 23 
nncııa e ıraaın pu ııınaen can anaı.. F.ğ f'tili· t tuşt k · ~-ı- 1- Mesiht m~sajlarla kalbimizi bile oynat- ~ 

d '- d. . b k b·ı lı"dı·r Çalı•• c er ı u urma nıycuuıu. o Nı· ••- pazar .ninu" aaL-L •aa• 10 ayaJe içten gelen temiz bir aami- 0 da bana ilk rakı.vı içir iği za. ~en ısıne a masını 1 me . yo• d ıt. ta nl eti . k l mıyalım. Zira vicdanımızın mü.9terih _.. •- 1H111 "' 

l ı b 1 • d. 1 a yalnız b:.. say ı, e5er arruz Y en uruyor 0 • bnrukta --Lı·r •azı"n-unun t·-ntiyete meltandur ar ve on ar a man böyle söyl#>Jn;.,;. yorum. şun var, ıye nç arın ... dık t nal b. · '--~-'la olduğunu biliyol"ll%. Bahusus ki, aynı za- -Y ~ • ..,. -

k k k x. fı 1 k 1 ... say • en ernasyo ır sergı uau.r - arkasına t--düf eden 1382 ncı· ...mmiyet ve temizlilı karfıaında - BiTMEDi - tara vurara so a~a r ama o ma'" anda h k di sulh h d ,..... 
O 1 1.. h '- 1.. '- frr 1 L mak gibi böyle bilyilk bir mikyasta bir m ' em en umuzu, em e sokakta 19 No. lu evde maruf b"U' llltırlannı, yoklarını oe hatta lıen- --*-- n arı 8808 a~.-m 11~1 11~1 

fWll amaa k d. · · · di diği · ""'bi herkesin sulhunu müdafaa için kMi de-
tlltrlerı. ·ni bile NVe NUe leda eder • Tıbetlı'le rın ga rıp ve yüze en ivi giden tekilde tanzim etme- esere dienk ımızımill, .şuntl .vebr ~ız. &'k , recede adamlarımız ve vasıtalarımız aileye ait lükı ve nadide mobil • 

sini bilmek lazımdır. Sonra bazı kadınlar vermez . ve e erı una ıştıra e valan müzawede ıuretile .. hla • 
d 1 dik vardır. J J 

Ah 'd d . k k ı... J avet ey emez . . • caktır. Bu'°" •al ve çalı un•in Ana- d l « yoru um• ıyere a .-m ma ... ya • 
a" ef eri 1 k d üzl • . k d <Davet ettiğimiz milletlerin bir çoğu cRoma dünya sergisi terakki yoluna Dikkat·. Yanlıthı"a mahal ka' '1olıılu da benim aözlerimden si • annı çı arma an y erını yı ama an 1-

1.. d d b. bunu kabul etti ve böylece, hAdiselerin atılan her medeni devletin gayretlerine mamak ı·rı·n -hı·r ıazı·n-•unua her 7fJJe 0 aözleri içten aöylememe T"b dü · .d t1· yatarlar. Bunun ... a ar a muzır ır feY cak Bah ğ' in Y T- .,. 
1 et, nyanın en garıp a e 1 mem- k cereyanı hakkındaki fikirlerimize işti- bir nişane ola tır. setti mı, ya lZ iki kapıımda müzayede mni ı&. 

ıaeltan olmllfhı. leketlerinden birisidir. Tibeti dolatan yo tur. • ' rak ettiklerini ispat ettiler. Ufka çöken maddi terakki de değildir. Her Italyan terecek adamlar1mız bulunacak. 
Yanına oturdum. aeyyahlar, tibetlilerin acaip adetlerini an- Mesela çahtan bir kadın rimel kullan- fırtına i?retlerine rağmen eter buna bugün 1942 sergisi için üzerine düşen 
O, benim bu luırelıetimi alçalı lata anlata bir türlü bitiremezler. mamalıdır. Fakat gözlerine kalemle ha- karar vermış· bulunuyorsak, bu vadedici vazifeyi ifa ile mükelleftir. Serginin br.Sablacak -•yalar ar••mda •enı· 

•nülliilii;;;me hamletti. M• .... Ja· tı"betliler bı"rı·b·ırlerı·nı· ••lam· la- fif bir gölge verebilir. Dudaklannı bnva- ~ - ~ •- e- '""" -. -J bir işaret olmalıdır. Yani öyle bir işaret ltalyan kısmı, Sen Piyer ve Kolize ce- b hal d flrekk 
Nihal de benim tam karıuna, malı:. için dillerini çekerler ve eğilirler. dıktan ıonra ıilmeli böylece onlara hafif ki kimseye hücum etmek istemediğimi- sametinde binalarla ebediyete intikal ai:.U ..:!:k~3 f~a::U: i-~C 

lteki miaalirin yanına otarrmıf - Birisine ıu verecekleri zaman, ıu bardağı- bir pembelik vermelidir. Yüzüne yalnız zi, bilakis çalışmağa devam etmek istedi- edecek bir eser olacaktır. önünüzde kum••ından koltuk takımı, :riı 
M. F alıat o, fiip/aaiz aldığı tali • · · · d b. ·· 1 l pembe bir pudra ıürmekle de iktifa ede- ği · · ·· te · ükse. ı b il de hazırlanan ese- -,. • • • .. • nın veya tasın ıçını ışını ır guze ya ar- mızı gos rır... Y en u Ç çeşme Etamin perdeler, nikel korneza • 
lliat daıreande .hareket ettigınden lar, ondan sonra misafire su takdim eder- bilir. Tırnaklarını çok uzun bırakarak ko- cBinaenaleyh, mihver devletlerini rin muazzam mahiyeti hakkında size bir larile, elektrik eobuı, •eni bir hal-
pelı nTn'lfl~ • ıe•tleı: >:apıyorda. ler. Hem de bardaiı ne kadar çok yalar- vu renkte boyamaması lazımdır. Tırnak- suçlular sırasına oturtmağa teşebbüs et- fikir verebilir. Başlanan bu eser, müte de S çekmeceli ayaklı :İnler nakıt 
R"!" lıaJelaını kendı1elıy~e .adam- sa, ıu vereceği adama okadar hürmet ve larını kısa kesip yalnız parlaklık veren mek en yüksek derecede haksız ve her ahhitlerin ve işçilerin yapıcılıkta gös diki aki h 
~za ~hyor, %01' a ıçırmei~ itibar ettiğini gösterir. cila ile iktifa etmelidir. Giyinmesine ge- bakımdan mazeretsiz bir harekettir. terdikleri hararet sayesinde, üç senelik ve • ·, m ·nuı, yeni bir alde 
fGllflyorua: .• .. Bir kutu kibrit veya bir çakmak verdi- lince çalı~an kadının buna da çok itina Teklif edilen karşılıklı garanti ise bir mühletten evvel bitmiş olacaktır. Bugün b~odhemald ~ vitrinli~~~!~ ykeni 

Maamalıla YClflllın pek lıüçıık · ı· d d h ranlık hissi ır e müaemme 11111n1&en a· 
niz mi, ellerindekini avuçlanndakini üze etmesı azım ır. hareket vasıtası değildir. Avrupaya ait gördükleriniz en sadece ay nepe ve ı·kı· koltuk, kare ar.ılır ve-olmtuı onan ba ıımarıklılrlannı . .. 0 . f 1 .. '-' d dal 1 ~~ı. •• 1 ıkar w • • B .. ·· b T ~ .• . la d verirler. Sonra, Tıbet dunyarun en aofu aıma aza goze çarpan renıuer en en ipti_ şey eri bilmiyen bazı~....., a- ç acagınıza emınım. utun u yapı- mek muaaı, 6 adet maruken aan-

lem ma%111' göderıyor em e memleketlerinden birisidir. Yüksek Tibet kaçmalı, kıvrak biçimli, ucuz ve zarif rın düştükleri ehramsal (Piramidal) bir lacak inşaata hAkim olarak muazzam dal:reai, lükı duvar ve maaa aaat• 
--.. --------.. --~ yaylasının yüksek dağları ve sarp tepe- elbiseler giymelidir. Ozerinde iğneler, bata karşısındayız. bir Roma takı kurulacaktır ki, sulhu leri, madeni ıiıara aehpalan, ÇO-

Çocuk narin ve nazik bir fidan gi-
1 

)eri aruında adım başında bir mabede küpeler, yüzükler gibi bir takım süıler bu- cTelkin edilen büyük konferansa ge- devamlı ve gerçekten sarsılmaz bir te uk d r . be h. 
bı.dir. Bakılırsa gur·· büzle'!tir.. Çocu- l d d w ) So ·· 1 lı: lince - ki, Amen·kanm bundaki rolü mel uz·· enn· de kurm.a~a dogruw ge..ı1-'• c emo ıcı, f parça yeni ar r raatlanınız. Tibet mabetlerinin mihrap· un urmaaı ogru o maz. n ıoz o ara & ~ ~ hald • od 1 h takı 

S k kimse · l f k b. · d bare k ınsan· azmının· • mücessem l:ır· timsali ola- e ve yenı m e uır mı, ğu sev.. evece sı o mıyan ları acaip teYlerle doludur : Seyahat ha- çalışan kadın büyük bir zera et ve sade- uza ır seyırci vaziyetin en i t a- ı··ıu d • • 1 • 
d h 1 Yılda b. l k la k b 1 b afi caktır. Bu sulhun esası, çelik kanununu u uvar ete1en, ayna 1 cevu: yavruları a atır a.. ır ira vulundan, elektrik lambasından tutunuz lilc içinde kendisine itina ederek her e- ca tır- acı tecrü e er unun muv a- • rk 5 .... b 1 1 fonk 

ver, Çocuk Esirgeme kurumuna üye da fare kapanlarına kadar her türlü et- ıin hem takdirini hem de hayranlığına kıyetsizliği önceden haber veren ders- hayat kanunuyla telif etmesini bilecek :::h 1r~dyo, a:yr:~ teb~r aal: 
ol!!.. ya... celbetme;ini bilm:;ir. Ei77 ler vermiştir. Böyle bir konferansın aza- tir!> ... radyo ıramofonu, yeni bir halde 

7 
[TFii - - - . ~ -· -- zım değil midir? unm! öldUrillüne, zamanla Helenanın kalbi- fevkalade l6lu açık ve kapalı ço-

Tarihin Gizli Cemiyetleri - - Siz hayatımı tehlikede mi görüyor- Helena çok büyük bir sevinçle: · ni kazanmak mümkün olacaktır! diye cuk arabaları, ceviz Ye maundan 

Engizisyon E sunuz? - Ah .. çok tefekkür ederim, dedi. diifllııdü. tek kapılı aynalı dolaplar, aynah 

Srarı - Evet monsenyör! Fakat bu sevinç çok sünnedi. Biraz sonra, süvari müfrezesinin ku- lauman tuY&let, komocliaolar, ka-
- Sabina da aynı fikirdedir, delil mi? Helena, büyük bir halecan ve korku ın•0danı, kale kumandanı Alvarezin ya- difeli tnloak, iki çini 'YUO, 'üb 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 69 Nakleden : F: Ş. B. 
- Sebebini anlatacağım, monsenyör. niz mi? 

;akat burada bu izahatla kayedecek - Evet, monsenyör. 
uktimiz yoktur. Buraya sadece kendi - Bu vasıta ve çareler nedir? 
ttfebbüsüm ile geldim. Şu Anda baba- - Eteğimin altında bir ip merdiven 
mın büyük bir endişe içinde olduğunu lizlidir. Koridor üzerindeki kapı da açık 
da muhakkak biliyorum. bulunuyor .• Efendimiz için bu koridora 

- Evet.. evet. geçıdei ve pençereden hendek içine bu 
- Ben ilk mevlaatiyetiniz inından ip merdivenle inmek kalıyor. 

itibaren sizi kurtarmak yollarını arama- - Teşekkür ederim, kızım. Benim 
İa koyuldum. içiiı bu yaptığınızı, arz üzerinde yapa-

- Ne diyorsunuz, allah qkına? cak bqka bir insan yoktur. Fakat. Ege-
- Evet, dokuz aydanberi ancak bu mon kontu, bu kadar Alicenabaiıe bir 

itle meşgul oldum. Size dilfmanlarum.m fedaUrlığa kendisini lAyık &örmiyor. 
lllnden kurtulmak çaresini temine~ - llonsenyör, bu gece çok mUaalttir. 
tım. Ben de sizi kapıda bekliyeceğim. 

- Düşmanlarım beni uz.un uman - Bayır, kızım, hayır! ben firar ka
ibevkuf tutamazlar, kızım! Bu yapbkla- rannda deii]im. Fbar etmek, mücrim 
nDı da onlara pahalıya mal edecellm. obulı bbul etmek dtmektlr. Ba1buld 
8liaı f..-k'rlıklaruuza da bir kral b- ..,_ JDikrlm deilllm.-

- Monsenyör, her kes başınızı tehli- Ue elini kalbi üzerine bastırdı ver nma geldi: ve çok kıymetli Edieon markalı 
kede görmektedir. Az evvel zındanda - Duyuyor musunuz? diye 10rdu. - Senyör, dedi. Dilk d'Alb'dan bir .. ıon sramofonu bir çok plakile, 
öldürüldUğUnilz. bile şayi olmuştu.. - Ne var? emirname getirdim. Bu emfmame muô- insili:z mamulib iki kitilik iki di-

- öldürülmek.. evet, Ferdinand için - Uzaktan gelen bir gUrilltü var! hince kont d'Egemonu bana teslim ede- rekli eomyalı karyola, tekrar iç 
bu Jş çok kolaydır. Fakat siz gençsiniz, Kont ve Helena kulak kabarttılar, fa- cebiniz.! adet birer buçuk kitilik bo7ab 
bilmiyorsunuz.. FeTdinandın elinde be- kat kont daima müsterih, Helena da çok Kumandan Alvarez tahriratı okuduk- karyola, Kolona elbise aakııı, av
ni öldürecek kudret olsaydı bunu çok- bilyilk bir endişe içinde idi. Nihayet tan sonra: rupa mamulibndan yeni bir halde 
tan yapardı. Herif beni henüz muhake- kont: - Pekll&, kontun z.ındanma kadar iki adet f antazi ıoba ve borulan, 
me cesaretini bile gösterememiştir. Sev- - Evet, duydum. Bir silvari müfre- beni takip ediniz... iki küçük aynalı tüfinyeralı dolap 
gili çocuk, size çok müteşekkirim, ve ta- zesinin gUrUltüsU! dedi. Dedi ve hücrenin anahtarlarını alarak tık elektrik a'Yİzolan, kartallı ay· 
rnamiyle müsterih olmanızı tavsiye ede- Bu sırada kapı açıldı ve bir ses: kalenin zemin katlarına doğru ilerledi na, amerikan duvar aaati, muhte-
rim. Sizden istedJjim hemen zevcenin - Helena .. Helena! diye seslendi. Böyle vakıtsız. bir ziyareti ummamak- lif desende avrupa mumlib ye· 
yanına avdetiniz ve onu müteselli etme- Genç kız. heyecan ve korku ile: ta olan kont, yan soyunmuş bir halde mek tandalyaları, kriıtal camh 
nizdir. - Allaha ısmarladık kont .. Allah sld idi. Titrin, etejerler, iki kitililr nikel 
X.ıun hu sözleri ve ısran genç kı- muhafaza buyursun! dedi. Ve timitab- Zabit: karyola maa eomya, çiçekli aeh • 

zm kalbini derin bir elem ile doldurdu lik içinde hilcreyi terkettL - Monsenyör, dedi. Hidivin emriyle pa)ar, yazıhane, dapenç, nikel 
ve: Kont, daha kapıda iken Helenayı ku- sizi hemen bu akşam Brüksele götüre- portmantolar, taban halıları ve ta• 

- Fakat, dedi. Sbbı dilkalık sarayı cakladı ve alnından öptü. ceğim. ir bir çok mobilyalar bilmüzaye • 
z.ındanına nakliniz emri bile verilmif Kumandan Alvarez., hücrenin kapm- - PekAli, biraz ışı~ göstersinler ki, de aablacakbr. 
bulunuyor! nı kapattı ve genç kız. ile birlikte, acele ben de geyinmeje muktedir olayım. FU'l&tı kaçırmayınız. 

- Biliyorum, kızım. olarak oradan uzaklaştılar. Alvarez, bir meşale bulmak içine~ Hamit: Aynı zamanda bütibı 
_ Biliyorsunuz ela, bAIA hayatınızı Kumandan Helenayı, yatak odasına ler verdi. konforu haiz ev devren kiraya 

temin cihetini kabul buyurmıyorsunuz. götürdü. Kendi kendisine: Kont geyindikten sonra zabit kendi- Yerilecektir. 
Genç kızın heyecanı, samimiyeti kon- -Eğer kont ö]Umden kurtulursa. He- sine: Fınat arbrma mobilya aalonu 

twı branm l8J'lb ve buu ailk<ittan leııa benim zevcem olacaktır. Benim içlıı - Senyör, dedi. Size zencir vurmak Aziz Şmık 
Belenanna kontla b1'fllat- benim için pek alu'dır· Vt1 aldıiun emir Telefon: 20&6 

ı-a- ( ) 
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Maskeli Adam namzettir Barış hır ay evvelıne nis- T. A. P. 1~:.10:: s::: ~:::1:~ ::. 
da.ki hesap numarası. Gri aalon. Telefon acı acı çaldı.. Hizrnet~i salo

JIUn kapısını açarak: 
- ismini vermek istemiyen bir mösyö 

sizi telefondan istiyor madam; dedi: işin 
acele olduğunu söyliyerek muhakkak si· 
~nle konuşmak İçin ısrar ediyor. 

Dudaklarında tebessümü yeniden be

lirdi: 

--*-- b 1 d h k T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
Karacasu,18 (Husus!)-Kasabamı- ete a a ço emnı•yet 12,30Program, 12,35Türkmüzifi-PI. 

zın artık iki derdi kalııuştır. Bunlar da 13,00 memleket saat ayarı, ajans ve me-
güzel bir şoseye sahip olan belde yolla-

1 1 
teoroloji haberleri, 13, 15, f 4 müzik (ka-

n güzerglihındaki köprülerin ahşap ol- a tına a ınmış bul rlfl]t proıı:ram - Pi.) 17,30 konuıma _ Tuhaf .. dedi .. Bu sıcak seı bana 
ması ve geçen yıl başlıyan mektep binıı- unu yor (inkıl&p tarihi dersleri - halkevinden nak-hiç de yabancı değil .. 

- Kim olduğunu bildirmeliydi .. 

cHer halde çok kibar birisi olacak.> 
diye düıündü ve gitmeğe karar verdi. 

sının bir türlü ikmal edilememesidir. len) 18,30 program, 18,35 mü•ik (ope-

Bilhassa Mendres üzerinde kurulan Sofya - ihtiyar Macarof Mir' de •ha- buldür. Ancak ilk evvel her devletinken- ret müziği· Pi.) 19,00 konutma, 19, l 5 
ahşap köprü çok berbat bir vaziyette- rış kuvvetleniyor> batlığı altında lı:ü· di milli hudutları üzerinde durulmak icap Tilrk müziği (fasıl heyeti) T aboin Kara
dir. çük devletlerin istiklallerini korumak çin ! etmez mi? Bu hudutlann bütünlüğü tea· kut ve arkada,lan, Hakkı Derman, Eş

- Bildirmiyor. Yalnız m3dam size 

* ıunu söyliyebilirirn ki sesi bona hiç de 
yabancı gelmedi. Her halde ,aka yap
mak iatiyen bir doslunuz olmalı .. 

Operanın kapısında hususi otomobil- NazilU ile Bozdoğan arasındaki Men- b.ütün banıs"".er .• ~evletlerin birletmel&- 11 b~t e~'.ldikten sonra umumi ve müıterek ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay' 
dres köprüsü betondw-. Sarayköy • De- nne karar venldıgı ve bu hususta Fran· hır mudafaaya tevessül etmek elbette ki Baari Ofler. 20,00 ajanı, meteoroloji ha
nizli arasındaki Mendres köprüsü de ıa ve Jngiltere arasında tam bir arıl8§ma çok doğru bir hareket olur. Büyük dev· berleri, ziraat borııaaı (fiyat) 20, 15 Türk 
beton olduğu halde bizim köprünün bu mevcut olduğu hakkında Çemberlaynm !etler bu ciheti nazarı itibara almaz ve müz;ai, Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, 
şekilde bulunması Karacasululan pek söylediği nutku ele alarak böyle bir koa- buııünkü tek cepheli ıetebbüslerini yi.i- Cevdet · Çağla Kemal Niyazi Seyhun. 

haklı olarak taSalandırmaktadır. lisyo~u~. ~anıı kuvvet~e.n~ireceğini ve ı r~tm~k isterlerse, ~arııın muhafaza"' en- Okuyanlar: Ha!Qk Recai, Melek Tokgöz 

Madam Klodit Bolen hizmetçiye acır 
gibi bakb; sonra güldü. 

- Zavallı Melani .. Bir erkek telefon· 
da niçin ismini vermesin ki.. 

Kalkb salonda açık duran telefonun 
başına gitti. 

ler aıralanmıfb. Saat tam onu çeyrek ge
çe siyah elbiseli bir adam büyük bir dik

katle kalabalığın arasından geçerek ara· 
halara yaklaıtı .. Madam Bolenin kapısını 
açarak elini uzattı. Çok şık bir tuvalet 
giymiı olan Bolen bu kuvvetli erkek eline 
dayanarak otomobilden indi. 

Zaman zaman tamire muhtaç olan bu harbın onune geçecek bmcik çare oldu- dışeaı bertaraf edılmiı olamaz. Muahe- 1 - Şemseddin Ziya • Hicaz şarkı • Kim 
ahşap köprüler yüzünden münakale ğunu yazmakta; bu kabil fikirlerin bellı:i ! delerin 20 senedenberi bir kısım fayda- görse seni 2 - Rifat beyin hicaz tarkı 
durmakta ve geçinmeleri gezici ticaret.e de bazı kimselerce garip gôrüleceğini ve! sına ve diğer tarafın zararına olarAk de .. Sielendi hava 3 - Rahmi heyin lıicaz 
bağlı olan Karacasu halkının bu derUe- fakat, mevcut fırbnalan dindirmek için 1 vam ettirdiği haksızlıklan tetkik etmek şarkı- Aktam erdi yine ıular 4 - Züh-

- Allo .• - Bo'njur... dedi. 

- Madam Bolen mi konuıuyor) Muhatabı cevap vermeden eğildi. Ma-
rine bir nihayet verilmesini sayın ilha· en müessir çarenin böyle bir kombinezon l (bımdır. tü Bardakoilu - santur ta.1'.eimi 5 - De-- Evet. kiminle görüşüyorum) dam Bolen yeni arkadaşının uzun boylu, 
yunız Salim ()....demirden rica etmekte- 1 • il · ·· kt d' B ·· h"I" b d b denin • ıeteraban ~r'-- • Cözümden, - Şimdi müteessir oldum. Ben de na- genİf omuzlu, güzel bir delikanlı oldu- o acagını erı surme e ıt. 1 - ugun a a u mevu ir taraflı ~ "' 
dirler. Gospodin Macarofa göre Çekoılo· himayenin hudutları sarih bir surette tes· göynümden, 6 - dedenin • ıetrahan .1:arı dikkatinizi celbettiğimi zannederek ğunu göriince memnun oldu.. Yüzünü 

kendimi mesut sayıyordum. ıaklıyan ıiyah maskenin altında derin gü
- Fakat rica ederim. kim olduğunuzu zel gözleri seçiliyordu. 

Memleket işlerinde büyük hassasiyet vakyanın parçalanması bütün dünya için bit edilemezse, bu, beynelmilel politik ~rkı • Cecemiz 7 - Osküdarlı Ziya be
gösteren ilbayımızın pek yakında bu felaket telakki edilmiı ve kü ük, bü .. k durumu daha ziyade sertleştirecek ve yın • tahirbuselik şarkı • Nim nigaha kail 
derdimizi gidcreceğiıli ümit etmekteyiz. de.vletlerl kendi yurtlarını m:dafaa :t. kendisine taraftar bulamıyacaktır. Bu oldum 20,45 Türk müziği (saz eserleri) bildirmeli•iniz. Klodit Bolen arkadaşının koluna yas-

- Size kim olduğumu bildirmezden landı, merdivenJeri sessizce çıkmağa 
evvel müsaade buyurursanız ban habra· b&1ladılar.. Madam Bol en: 

Yakın yıllara. ka~n.~ dokum~ - ~ezgfilı- m~k uğrunda azami hazırlıklara sevket- endişeli günlerde lngiltere ve Fransanın Çalanlar Fahire Fersan, Refik Feraan 
!arının rnyısı ikı yuzu geçmedigı halde miştir. Bu hareketi ida;e edenler Münih böyle düşünmediklerini ümit etmek is- 2 I ,OO memleket saat ayan, 21 ,00 ko
bugün dokuma tezgfilıları bin üç yüzü anlaşmasında tavakkuf etselerdi hiç teriz. nuınna, 21, 15 Esham, tahvil&ı, kambiyo !arımdan bahsedeyim. Böylece belki is- - Bu sefer de dilsiz mi oldunuz? de· 
bulmu§tUr. Bu inkL1af şüphe edilemez şüphesiz, kendilerine pek çok ıa:aftar Pr~fesör Genof, (Miro) gazeİesinde nukut borsası (fiyat) 21.25 neşeli plak-mimi söylemeğe hacet kaJmaz ve sizi di. 

neden müstacelen telefona çağırdığımı Sonra, muhatabının hiç de susmak 
'da anlamış olursunuz .. Dinleyiniz: Dün. taraftarı olmadığını görünce evveli 0 

akşam üzeri kadife ile süslü emsalsiz bir başladı: 

ki rejimin korucu ve kurtarıcı ruhun:- b I ki d ç·· k" .. akk• k d" ı· k 1 · b lıkl lar 21,30 müzik (Riyaseti cJmhur filir-u aca ar ı. un u; muter ı ve te .. cen ı§e ı pas a ya• aş ı yazısında 

dan doğmaktadır. nlk itibariyle kuvvetli olan Alman mille· son hadiseleri tahlil ediyor. Muharrire monik orkestrası) 22,30 müzik (opera 
Pek yakında kazamızın da zengin v~ U, milli dava uğrunda her türlü fedakar- göre lngilterenin Roma • Bedin mihve- aryaları. Pi.) 23,00 müzik (cazbant- Pi) 

modem bir bölgeye layık umran eserle- lıklan yapmağa muktedir bir millettir. rini çember içine almaya çalışmaunın 23,45,24 son ajans haberleri ve yannki 'tayyör giymiştiniz.. - Randevunuza geldiğimi görünce 

riyle bir kat daha güzelleşeceğini umu- ıl b ban•ı koruyacag"ını ve v••ı'yeb' kurtara- program. Oç y süren yorucu İr harpten sonra Y -. 

Almanlar Fransa - Rusya ittifakına da- cağını zannedenler aldanmaktadır. Böy- LONDRA (342 • 877) 
S. A. 1 

• ı b' h k b" 1 b 19 05 Orkestra konseri (Rosoini, Sme-

Hakikaten öyle idi.. Madam Bolen ıaşırdmız değil mi? .. 

bu nefis elbiıeyi düıündü gülümsedi son· - Muhakkak. 
t'a tekrar muhatabına: - Bu, size gurur veriyor mu) 

yoruz. 

1 
- Dün aktam nasıl giyinmit olduğu- - Katiyyen.. Telefonumun sizi me-

mu aöylemek için mi bu kadar acele te.. raka düşürmüş olduğunu görüyorum, o 

lefon etmek ihtiyacını duydunuz~ dedi. kadar .. 

bil olacaklarını evvelden ~her verme- e ır are et ve oy e ir tetkik bilô.kia ' 
---- .dikleri için lngilizleri dürüst hareket et- felaketi çabuklaıbrabilir. Çünkü: Ber- ta~a vesa'.r beateklrların eserleri) 

ispanya ile mihver memekle itham etmişlerdi. Bugün lnıı:iliz !in· Roma mihverinin ve bilbaasa Al-
22

•
05 Eglencelı konser. 

taktiği değiımiı bulunuyor. Çünkü bir manyanın böyle bir çember albna alın- PARIS (Radio) 

d ·· d 17 35 Keman konseri. a Ya S ( n a Büyük Britanya bugün küçük devletle- maya musaa e etmiyeceği gayet tabüdir. • _ Rica ederim .. iki dakikanızı liltfe· - Hakikaten doğru... Mükalemeniz 
diniz. MC8Cle ya1nız dün ile bitmiyor ... evveli. beni hayrete düşürdü. Bir oyun 
Perşembe günü de mavi tilki ile süslü yapıyorlar zannettim. Fakat bazı tefer
açık. renk bir manto giymİI idiniz. Yalnız rüab düşününce merakım arttı .. Hayatı
bunlar değil madam, sizin geçen sene, da. ma ait teferrüatın tamamen bilinmesi be
lıa evvellti sene giymit olduğunuz tekmil ni hayrete düşürdü . Merak ettim .. cGide

elbioeleri derhal sayabilirim. Mesela ge- ceğim> dedim .. Fakat bu sefer de: c Bir 
çen aene 2S EylOI tarihinde hatınızda yabancının randövusunu nasıl kabul ede

küçük kutlar ile süslü fevkalade bir f8p• bilirim• diye düşündüm, fakat sonra bir 
ka varc!ı .. Aynı günlerde güzel bir mavi yabancının bu kadar İnce teferrüatı bil~ 
elbi9e giyiyordunuz. Madam size sene- mesine imkan olmıyacağı kanaatine var
lerdenberi taşımış olduğunuz bütün tu- dun. Bir yabancının , gri salonu, b eyaz 

valederi ve taktığınız mücevheratı saya· telefonu, bankadaki hesap numaramı 
bilirim. b'ilmesine imkS.n yoktu. Bunun üzerine 

- Fakat rica ederim mösyö. Bütün gelmeğe karar verdim .. 

bu ıöyledikleriniz bana bi.r şey ifade et- Madam Bolen muhatabının maskesi-
miyor. ni kaldırmak istiyordu. Buna vakit kal-

- Ve beni hala tanıyamıyonunuz de- madı.. Kavalyesi: 
ğil mi) . Ne yazık sizin çok güzel şüslen- - Dansetmez misiniz} dedi. 
mit olan gri salonunuzda oturmak fırsa• - Arkadaılarımdan ancak bir kaç 
tını bulamıyorum. Şimdi bu güzel salo- tanesi benim dans iptilamı bilmezler. An
nun köteSindeki beyaz telefon makine- !aşıldı, siz ne Pol, ne Pier, ne de Rober· 

sini asabiyetle sıkıyorsunuz değil mi) 

Halbuki ben size o kadar yakınım ki. Me
sela bankaruzın Opera caddesinde bulun
duğıınu, hesap numaranızın 4783 oldu
iiunu biliyorum. Size kendimi bu kadar 
yakın hissettiğim halde ne yazılı: lı:i kal
binizde ufak bir yerim yok. Hakikaten 
acı ..• 

Klodit Bolen gülmekten kendini ala
mıyordu: 

- Bu bir şaka ise de aeıinizi çok 
acemice değiıtiriyorsunuz) Bütün gay .. 
retinize rağmen bu 9ea bana hiç de ya .. 
hancı gelmiyor .. 

- Şu halde lutfen söyleyin ben ki
mim).. 

- Tele fonum aesinizi boğuklaıtırarak 
Bize suç ortaklığı yapıyor. 

- Ve tabii siz de Pier, Pol veya Ro· 
her gibi bir isim söylemekten çekiniyor
sunuz değil mi L Bunu çok iyi anlıyo
rum, madam ve bunun için de bu pkayı 
uzatmaktan zevk duyuyorum. 

ıiniz .. 
- Peki şu halde kimim L 
Kalktılar, birlikte bir vals 

başladılar .. 

yapmağa 

Erkek fevkalade maharetle idare edi

yordu. Madam Bolen takdirini gizleme

di: 
- Hayret .. dedi .. Ben de bir yabancı 

ile dansetmenin hiç de hoş olmıyacağını 

zannederdim .. 
- F alı:at biz yabancı değiliz .. Bilakis 

çok eski ahbabız .. 
- Evet, fakat yüzü bana daima ya

bancı bir ahbap .. 
Madam Bolen belinden hafifçe 11k.ıl

dığını hissetti: 
- Sesim aize hiç bir fey ifade etmi

yor mu} 

- işin tuhafı da bu yal .. Sesinize dik
kat ettikçe ıizi kendime yakın hissediyo
rum .• 

V b b ık f 7 S O Piyano konseri. 
rin istikl8.llerini korumaya karar venni• e u çem er 8 ıştırılmak i.atenirae, ' 

Gizli bir askeri 
ittifak mı? 

' B ı· R h 18 l O Saksofon konseri. bulunduğunu ve bu hususta Fransa i1c er ın .. oma mi veri bunu kırmaya ' 
teşebbüs edecektir. 19,20 

beraber olduğunu ilan etmektedir. Bina· 24,05 
Konser ( Bizetnin eserleri) 

enaleyh yarın, karşı cephe tarafından in- lngilterenin Sovyet Rusyayı kendi 

7 Nisan cuma günü saat 16 da, mih- gilterenin dürüst hareket etmediği ~ek- blokuna sokmak İstemesi, Londranın 
verle ispanya ve Japonya araıında gizli , linde tel8.kki edilmesi varid olamaz. kat'i kararlar vermiş olduğunu göster-

b . k • kt B 1 F k C d M f mektedir. Buna mukabil Berlin - Roma ır as erı pa urgosta genera ran o ospo in acaro Versaydan itiba-
·ı "h · il mihveri böyle bir te•ebhüsün ruh bulma-
ı e mı ver ve Japonyanın mümessi eri 'en Münihe kadar Alman politikası mu- Y 

d · 1 ı f k b ld dan evvel önüne germesi ihtimali kuvvet-
arasın a unza anmış ır. va ı ir yo a yürüyüştür. Fak.at, 0 an- '7 

B k ·k · k k • d lidir. Umumi harpte de aynı •eye •ahit u pa t anh om.ıntern pa tın as erı an itibaren vaziyet tebeddül etmiş ve Y ..: 

f 1 b 
olunmuştur. 

te siri o an ir protokol mahiye ti arzet- bunun için Çemberfayn ağır ve mesuli-
k d . A k • · ·ı ~ L Çünkü i o zamanki Almanya, Rusya me tc ır. s · crı ıttı i*.ln daima resmen yet1er taşıyan ihtarını yapmak zaruretin-

k · d'I b'I ve lnııiltererıin ancak 1918- 1919 da ha· te zıp e ı e ı meoine imkan verecek •e· de kalmışı G k Al 
k 'ld · ıl "' ' ır. ere manyanın ve ge- zır olacağını anladığı için umumi harp 

ı e yaz mııtır. , k Al b · · d b 1 d 
. re manya arıcın e u unup 8 aynı 1914 de ba~lamıştı . Binaenaleyh lngil-

lspanya on sekız ay müddetle mihver cepheye m •· · 1 · f l"k . . . .. .. ı ensup Kımse er, yenı c a et- ter • b .. lı:" bb' d 
devletlennm emrme butun hava ve deniz lor karşıaınd b 1 k . . 1 enın U8'un u teşe usü e yarın mu-
.. . . ı a u unmama ıstı yor arsa k. dd ı f ı~ '- · b ki 1 
uolerıoı vermekıedir. Buraları tamir ve ı.,. ihtarlara b' • k I l , I B" a er o an c aJ<etı ça u aştırmış o a-
. ... . . . "' ıga .ıe a mama ı:ıtr a:. u- bilir. 
ısliih edılccektır. Mıbverin bir koordina .. yijk bir idareci ola H'tl · b · 'b 1 k . n ı erın u ıtı ar a 
yon omı~yonu ispanyada tesis edilmiıt· yalnız politikasını deg"il takf"" · d d 
tir. ... . . .. . • ıgıru e e

gı~ırmesı umıt olunur. Çünkü bugün ec-
Bu muahede ile Berlin, Roma ve Ja• 

ponya F rankonun arazisini başka bil 
devletin tecavüzüne kartı garanti ebnek .. 
tedir. Kendini mütkül mevkide hissede• 
rek protokolu imzalıyanlara müracaat 
zamanını tayin etmek Frankoya ait oJ.a .. 
caktır. 

lspanyol ordusunu talim ve ondan iıti-
fade etmek mihverin hakkıdır. Bu ordu, 
mihver zabitleri, F ranko zabitleri ve ja· 
pon generallerinin içinde ayni miktarda 
temsil edildikleri koordinasyon komite
sinin kontrolü altına konulmaktadır. 

Franko hu komisyonun reisini tayin 
icabında hakemlik edecektir. 

Ceneral Jordananın gayretleri saye· 
sinde Cöring - Camhara pllnının, yanj 
Pireneler adında 80 kilometrelik mÜs· 
tahkem bir hattın teaisi ile bazı stratejik 
üslerin İn!)Bsı masrafını mihver deruhte 
etmektedir. 

Ostelik mihverle Japonya general 
Frankonun milli araıi taleplerine ınüza .. 
haret etmeği teabbüt etmektedirler. 

nebi esaretine girmeyi tercih eden her 
hangi bir millet tasavvur edilmez. Polon
ya, yurdunu müdafaa azminde bulundu
ğunu kat'i bir lisanla ifade etmektedir. 
Bu takdirde umumi bir harp başlamış 
olmaz mı} 

lngiltere - Fransa politikasının bu yeni 
dönüm nolc:taaı sayesinde barış, bir ay 

evvelkine nisbeten, daha büyük bir em
niyet alhna alınmııb.r. 

Cospodin P. Neykov, aynı mesele 
üzerinde Zoroda tahJiller yapıyor ve fa
kat, lngiltere - Fransa tarafından ileri 
sürülen bu kollektif anlaıma işinde sa
rih olmıyan cihetler bulunuyor. Muharrire 
göre halen arazi meselesinde haksızlıklar 
ve adaletsizlikle.r mevcuttur. Bu cihetler 
adilane bir surette tetkik edilmediği tak
dirde anlHmazlık, tereddütler ve yolsuz, 
luklar hatgösterecektir. Esas itibariyle 
böyle bir teklif bütün milletlerce mak-

Bu işde lngilte.re muvaffak ol!Ml da 
olmaea da vaziyet tehlikelidir. 

1 - lngiltere mukabil koalisyonu 
meydana getirmekte muvaffak olursa 
Berlin - Romanın derhal bir harbe ae
çeceii tabiidir. 

2 - logiltere Almanyayı çember içi· 
ne almıya muvaffak olamadığı takdirde 
Almanyanın bilhassa Şarka doğru olan 
yolu tamamen açıktır. 

O halde ne olacak? 

Profesör Cenof, bu sualin cevabını 
eski Fransız başvekili Flandenin geçen
lerde söylemiı olduğu sözlerle vermekte
dir. ltalyayı Almanyadan ayırmak ... 

Halbuki Düçe ile Hitler birbirine çok 
sıkı bir surette sarılmı§latdır. 

Binaenaleyh yapılacak it dört büyijk 

devlet arasında yeniden anlaşma. . Yani 
Münilıe dönmek .. . 

Profesör soruyor: 

- Avrupanın tekrar Münihe dönmesi 
mümkün müdür) 

Bu çok zor ve o nisbette zaruridir. 

Senfonik konser ( Brumeau ve 
Rayelin eserleri.) 

PARIS (P. T. T.) 
17, 30 Senfonik onser (Mozartın eser

leri) 
21.35 Orkestra ve pn konseri (Schu

bert Codard vesaire bestekirla
nn eserleri) 

HILVERSUM il: 
21,45 Şan ve piyano konıeri. 
2 3, 30 Orkestra konseri (Auber, Mas-

senet veaair bestek&rlann eser· 

!eri} 
ITALYA (il nci grup 369 - 814) 

18.05 Senfonik onser 
VARŞOVA 

1 7, 40 Keman konııeri ( Bach, Rabma· 
ninof veaair bestck.irların caer· 
!eri) 

20,20 Orkeotra koro konseri 
22,25 Asrl muıiki 
BUDAPEŞTE 

18, 15 Koro konseri. 

21,05 Bir maskeli balo (Verdinin ope-

24,40 
raaı) 

Daıu musikisi. 

-*
Bu akşam 

Kier, Tiflis ve Odesa 
radyolrında bir Türk 
gecesi tertip edilmiştir 
Ankara, 20 (A.A) - Diğer memle

ketlerle kültür münasebeUeri için teşkil 
edilen Voks Sovyet cemiyeti Türkiye 
için radyo konseri tertip etmiştir.. Bu 
konser 21 nisan cuma günü Türkiye sa
atiyle tam saat 21 de 12.10 da Kief 1060, 
Tifüs 349.2 Simferpol 309.9 Odesa radyo 
istasyonlan tarafından nep-olunacaktır. 

Madam Bolen cevap vermesine vakit 
bırakmadan devam etti: 

- Bu şakayı uzatmak ıerefini bana 
vermenizi rica edeceğim.. Size fU teklifi 

~apabilmek için eve gelmenizi bekleırıit
tım. Bu aktam operadaki maskeli balo 
İçin ilci davetiyem var.. Sizinle birlikte 
8'İtrnernize müsaade buyurur muaunuz). 

- Ben aizin daimi presti~kinnızım. 

Erkek bu ıözlerin fena tesir yapını§ 
olmaaından korkarak derhal devam etti: 

- Maamafih benden çekinmenize lü
zum yok .. itimat edebilirsiniz. Hatta si

ze iliiruaık bile edecek değilim. 

Berlinde ve Romada bu taleplerin 
Cibraltar ve F ranıız Fası olduğu sÖy· 
!eniyor. 

l'l,000 senelik 
eski bir ... agaç 

Yeryüzünde en yaılı fCY nedir bilir 

Arnavutlukta 
Faşist teşlıflatı 

Roma, 20 (Ö.R) - Faşist partisi Ar
navutlukta faşizm teşkilatı yapmağa ka
rar vermiştir. 

Konserin programında Türk kompozi
törlerinin aşağıdaki parçalan vartlır : 

Necil Klzım Alcses Freptiano için be
şinci Miniatür, Ulvi Cemal Beş damla, 
Hasan Ferit Şark rüzgan, Deniz kena
rında heyecan, Dans parçası, Ekrem Ze
ki Yunusun mezarında. 

- Fakat ... 

- Bu da biraz tuhaf doğrusu. 
Bu ıözler üzerine erkek dana eden 

çiftlerin ortaaında durdu .. Titrek bir ses
le: 

- Rica ederim .• Beni tahrik etmeyin. 
- Saat ondan itibaren operanın kal- dedi .. 

dırırru üzerinde bulunacağım.. Yüzümde 
ıiyah bir maske olacak ... Otomobiliniz 
geldiği zaman ıize elini uzatmak ıerefini 

Madam Bolen: 

başkasına bırakmıyacağım, 
- Fakat, mösyö ben .. 

Oeuvre 

--tr-
Çinde sosyal sınıflar 

Çinde cemiyet baılıca dört arufa ay· 
nlmıştır: Hocalarla iilimler birinci dere• 
cede, tarla ııahiplerl ikinci derecede, ea
naf ilçüncü ve tacirler d<lrdüncü derecede 
ııelir. 

Çinliler, aalı:erler için ayrıca bir 11nıf 
götererelc: ask.erleri sınıf tıraaına ithal et• 
memitlerdir. 

misiniz?. 
-Ağaç. 

Avuıturalya adasının Queenıland 
mıntakaaında bulunan Makrozamiya do· 
nilen bir ağaç 6 metre 1 O oantimetre yük. 
sekliğindedir. 

Nebatat ilimleri bu ağacı uzun uzadıya 
tetkik ederek ağacın 12,000 ıenelik ol· 
dulunu tesbit etıniılerdir. 

--t:r-
Baltılı memıeııetlel'fne 
11eıaııecelı harp 
malzemesi .. 
Varşova, (Ö.R) - Baltık memleket-

Bu parçaları Moskova mllzlsyenleri 

Edelman, Llnvenııld, Rlvsun ve Valter 
tarafından çalınacaktır. 

lerine .~~at ve harp levazımatı ve- f B O R S A ~· 
rilmesı ıçın bir anlaşma imza edl1ınlştir. , 

~-=~~~~~~-~~-~:__~~.:_ 

- Siz muhakkak biraz delisiniz. Maa· 
mafib ben bu ak§am her hareketinizi hoı 
8'Örmeğe karar verdim.. istediğiniz gibi 
hareket edebilirsiniz hakiki hüviyetinizi 

saklıyor .. Sizin hanrlam11 olduğunuz 
oyuna 8'iriyorum. Bütün &'ece bana yal

nızca •Klodit.> diye hitap etmenize de 

- Saat ondan sonra sizi bekliyeceğim. --"---
Merak etm . N b' . u 

Çelik su borusu alınacak: VZVM 

Devlet Demiryolları 8 ci işletme eyın.. e ır serserı, ne de Y V G O $ L A ., 
haydudum y 1 . • Y 

• ... a nızca sesımı tanıyama- r.·-et naz-ı 
dıgınıza ·· 'fi .... - .. -

muteessı m. Allaha ısmarladık müsaade ediyorum.. Bel'line ~itti 
rnad.arn .. Akfama görüıürüz.. - Peki sonra.. 'S 

1 
B.ır lahze sükut ettiler... Madam Bo- B k d Belgrad, 20 (A.A) - Ticaret ve sa-

en ızabat . t • h 1 - u a ar acele etmeyin .. Sonrası· nayi nazırı B. Tornitch Berline gitmek 

f 
18 emege azır anırken öte ta- m düıününüz .. Hem öyle zannediyorum 

ra lan telefonun kap d • d d k' • b . üzere dün Belgraddan ayrılmıştır .. Mu-
Resapt'' .. • an ıgını uy u.. ı sız em tamamen tanımıyorsunuz. Öy· maileyh Berlinde Hitlerin ellinci yıldö-

omuzların7r~l~e.nne asarken gülerek le olsay~ı. Tamamen serbest olduğum nlimü merasiminde hazır bulunacaktır. 
D 1• • halde asla yoldan çıkamıyacağımı da bil- ---------------- ı 

;: . e ınin biri.. meniz lhund1. yeti yok .• 
.. dı, ıonra hatırlatılan elbiseleri du'". M 1 f tundü. aa eıe veya maalmemnuniye 

F k 
öyle .. 

- a at a lacak ıc:v._,..,.~ 

- Sizce ehemmiyeti olnuyabilir. Fa• 

kat benim vaziyetim mütküldür. M-ıa 

müdürlüğünden: 
Fenni tarlnameıine tevfikan pazarhk ıuretile (800) metre 2.1/2 

in celile manıonlu çelilc Loru alınacaktır. 
Muhammenbedeli (1680) liradır. Pazarhk 24. 4. 939 saat (IS) 

de Alsancaktaki işletme binasında toplanacak komisyonda yapılacak 
ve Lorular ihaleden itibaren 1 O giin zarfında Alsancakta teslim edile
cektir. Şartnameler komisyondan parasız olarak verilir. 

10 s. Cellrdin 
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Ruzveltin mesajı ve 
Orta Avrupa devletleri 
Bu devletlerin rrıesajı itimatsızlıkla 
karşılamalarının sebebi nedir? 

ni şimdiden bildirilmektedir. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - Kazımözalp bulvarının 
doktor Mustafa Enver caddcdn -
den itibaren Alsancak meydanına 
kadar uzanan kısmının yaya yol
lariyle orta Treplenine yeniden 
kesme kordon çekilmesi bafmÜ • 
hendislikteki fartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur.Mu
hammen bedeli 3270 lira olup iha
lesi 28-4-939 cuma günü saat 16-
dadır. Istirak edecekler 245 lira 
25 kurutluk teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa iti· 
matla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu .. 
dur.. Dalına kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir iştiha temin 
eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza k:ud .. 
retini yükseltir. Sin.lrleri, adaleleri kuvvetlendirerek uy .. 

ku.suzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut makine
sine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, 
irade, neşe sahibi eder, Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şaya .. 

nı hayret faideler temin eder. 
F O S F A B S O L U; diğer bütün ilaçlardan ayıran 
başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha 

Ruzvelt, mazisinin bütün dünya mil
letleri arasında şerefli bir simsarlık rolü
nü ifade edecek vizayette olduğunu san
maktadır. Eğer bizzat kendi mazisiyle 
alakasını kesmiye mütemayil değilse, bu 
ihtikarının her tarafta kabul edileceğini 
hiç şüphesiz beklemiyecektir. Orta Avru
pa milletlerinin ve bilhassa Almanyanın 
Amerika devlet adamlarının ahlaki be
yanatları hakkında tecrübeleri vardır. 

Bunun için mesajı büyük bir itimatsızlık
la karşılamışlardır. 

Ruzvelt teklifinin hakiki sebebini Av
rupa devletlerini ayıran uçurumu barış 

hitabı perdesi altında genişletmek arzu
sunda aramak icap eder. Bahusus ki, Al
manyanın muhasımlarile birlikte bir çok 
bitaraf memleketlerin de mesajda sayıl
ması, bütün bu devletlerin mihverin şid
detle usulü kullanan ve tehditkar devlet
lerine karşı bir cephe teşkil etmeleri için
dir. Bu manevra tehlikeli olduğu kadar 

2 - Uray ve Refik saydam cad
deleri arasındaki 1362 sayılı so
kakta kanalizasyon yaphrılması 
baıpnühendislikteki sartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Muhammen bedeli 1167 lira 
22 kuruş olup ihalesi 28-4-939 cu
ma günü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 87 lira 55 kurutluk te
minat makbuzile encümene gelir
ler. 

~ yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini 
i':: u derhal göstermiştir .. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum 

kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir dernUın şurubudur .. Sıhhat vekMe
tinin resmi müsaadesini haizdir. 

da mahiranedir. Filhakika ihata siyaseti 
B. Ruzvelte gelince, kendisi Almanya- günden güne devletler ve Amerika hafta

nın ideolojik muhasımlariyle ve czcüm- lardanberi mihver devletlerinin bir çok 
le kültür düşmanı olan Bolşevizmin mer- Avrupa devletlerile olan müsalemetper
keziyle olan tesanüdünü uzun yıllardan, ver münasebetlerini hakikaten tahammü
beri göstermiştir. B. Ruzvelt, uzlaşma l lü imkansız yeni uçurumlar ianesiyle boz
ve iyi anlaşma siyaseti takip edenlere ı mıya çalışmaktadırlar. 
karşı zorluk çıkarmak için her çareye Bu teşebbüsler şimdiye kadar akim 
baş vurmuştur. Eylul buhranı esnasında kaldığı için, itimatsızlık dalgası şimdi 
Fübrere bütün dünyanın minnettarlığını mihver devletleri B. Ruzvelt tarafından 
bildirmiş olan cümhurreisi, ondan sonra sayılan devletlere taarruz edilmemiye 
bir intikam eephesi tesisine ve lngiltere i davet edilmek gibi gülünç bir teşebbüsle 
ve Fransa tarafından açıktan açığa ta- 1 takviye edilmek isteniyor. Bundan baş
kip edilen çevirme politikasının tahakku- ka şuna da ihtimal verilebilir ki, bu tek
kuna çalışmıştır. lifler kabul edildiği takdirde mihvere 

Şimdiki hareketi de aynı çerçeve için- muhasım olan devletler bu kabul key
de düşünülmüş bir icraattir. Mesajın iha- fiyetini «mihver devletlerinin bütün dev
ta siyaseti gÜnden güne devletlerde hasıl j letlere karşı taarruz maksatları mevcut 
ettiği akis, bu devletlerin Amerikanın olduğunu itiraf ettikleri> şeklinde tefsir 
kendileri hakkında yalnız bir bitaraflık edeceklerdir. B. Ruzveltin tarafgirliği 

siyaseti tatbikiyle iktifa etmiyerek tasav- şuradan tebarüz etmektedir: Tehdit ecli
vuru mümkün her türlü yardımda da bu- len devletler arasında ezcümle Sovyetler 
lunacağına kani bulunduklarını göster- 1 birliği ve Filistini de zikretmektedir. Fil
mektedir. ihata devletleri Ruzveltin mün- hakika Sovyetler birliğine taraftar olan 
hasıran kendi menfaatlerine uygun hare- bir kimse dünyada yapıcı bir istikamette 
ket ettiğine kanidirler. Buna binaendir ki 

1 
yeni bir nizam tahakkukuna çalıştığını 

Paris ve Londrada, Ruzvelt tekliflerine I iddia edemez. B. Ruzveltin bu mesajı da 
karşı tereddütlü veya menfi her türlü ha- I bundan evvelki reklam mahiyetindeki 
reketin mihver devletlerinin fena niyetle- ! gayretlerinden daha fazla bir muvaffa
rini göstereceği ve Paris ve Londranın kıyete namzet değildir.> 
projelerine Amerika tarafından müza- ı - Korrespondans 
harete bir azimet noktası teşkil edeceği- Diplomatik • Berlin-

iLAN 
lzmir Vilayet1 Muhasebei Husu
• 

sıye 

Bedeli sabıkı 
Lira K. 

müdürlüğünden: 

Cins ve mevkii 

4350 00 Balçovada kain Ağaınemnun ve Mil ıbcalan 
ldarei hususiyei vilayete ait olup Balçovada kain A~aınemnun ve 

Mil ılıcaları 1. 6. 939 gününden itibaren beş ay müddetle ve demirbaş 
eşyasile birlikte kiraya verilmek üzere 19. 4. 939 gününden itibaren 
15 gün müddetle açık artırmaya çıharılmıştır. Şartnameyi okumak 
istiyenlerin her gün M. Hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey 
sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 4. 5. 939 per.şembe günü saat 
11 de 326 lira 25 kuruşluk teminat makbuz veya mektuplarile birlik
te vilayet daiıni encümenine müracaatlan ilan olunur. 

21, 23, 25. 1338 {800) 

ilin 
iş Bank<ısından: 

3 - Karşıyaka 1700 sayılı so
kakta 42 numaralı gazinonun iki 
sene müddetle kiraya verilmesi 
ba~katiplikteki gartnamesi veçhile 
açık arhrmaya konulmuştur. Mu-
hammen bedeli senelik kirası beş 
yüz liradan iki seneliği { 1000) 
bin lira olup ihalesi 28-4-939 cu
ma günü saat on altıdadır. iştirak 
edecekler 75 liralık teminat mak

Birinci kordonda eski 68 ve 70 
yeni 38 ve 40 numaralı eski Is 
bankasının bulunduğu ve hale~ 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların Is ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 

buzile encümene gelirler. 
13-18-~1-25 1253 {758) ~1l'~~yp~~APZ2".ZJ8l 

110 At·R· ~ - Basmahane istasyonu karşı- ~ f • l ) Z a 
sında bir otobüs durak yeri inşası ~ • • 
başmühendislikteki keşif ve şartna- ~ Unlen 
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 
Muhammen bedeli 1137 lira 17 ku- ~ 
ruş olup ihalesi 25 / 4 / 39 Salı günü ~ Doğum ve. Cerrahi Kadın 
saat 16 dadır. iştirak edecekler ~5 . hastalıkları Operatörü ~ 
lira 30 kuruşluk teminat makbuzu ~ Her gün hastalarını saat üçten son- ~ 
ile encümene gelirler. ~ ra Atatürk caddesi cEski Birinci~ 

2 - Karaosma!1 oğlu hanının .~st ~kordon» 222 numaralı muayeneha- ~ 
katında 26,3 7, 26, 40 sayılı 2 duk- ~nesinde kabul eder. 
kanın yıkılarak enkazının satılması CZfi7Z'/:///7/7Z777777J/777.-V/.Y~'i. 
başmühendislikteki keşif ve şartna· 
mesi veçhile açık artırmaya konul
muştur. Muhammen bedeli 9 lira 80 
kuruş olup ihalesi 25 / 4/ 39 Salı gü
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler " 

lloktor 

Sami 
Op~ratör 

Kulakçı 
7 5 kuruşluk teminat makbuzu ile Kulak, Boğaz, burun 
encümene gelirler. hastalıkları mütahassısı 

3 - 900 sayılı sokakta belediye 
dairesinin altındaki 17/1 sayılı ma- Muayenehane Birinci beyler No. 42 
ğazanm bir sene müddetle kiraya TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. 992 
TELEFON : 3668 
1 ~ 13 (750) 

verilmesi başkatiplikteki şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammeh bedeli 400 lira olup 
ihalesi 25/ 4/ 39 Salı günü saat 16 
dadır. iştirak edecekler 30 liralık te-
minat makbuzu ile encümene gelir- SALiHLi ASLiYE HUKUK 
ler. MAHKEMESiNDEN: 

9141821 1204 (729) 

1 - Refik Saydam caddesi ile 
Uray caddesi arasındaki 3633-75 
metre murabbaındaki yolun bele
diyece verilecek kesme taslarla 
yeniden dösettirilmesi isi ha~ mü-. . . 
bendislikteki keşif ve tartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konul • 
mu,tur. Keşif bedeli 3500 lira 
olup ihalesi 25-4-939 salı günü 

•ıı=ıım ___ ._ ______ .,,_______ SSM! saat lö dadır. iştirak edecekler 

Salihlinin koca çeşme M. den 
Çallı Mustafa kızı Gülsüm tara -
fından dava edilen beş seneden 
beri gaip çallı çullu oğlu süleyman 
aleyhine açılan boşanma davası 
üzerine mumaileyh süleymana 
tebliğ makamına kaim olmak üze 
re ilanen yapılan tebligata rağ -
men mahkemeye gelmediği gibi 
bir vekil de göndermemiş oldu • 
ğundan tahkikahn kaldığı 8-5-
39 tarihinden evvel itbu ilanın 
neşri tarihinden itibaren he, gün 
içinde itiraz etmediği veya bir ve
kil de göndermediği takdirde 
mahkemeye kabul olunmıyacağı 
hakkında gıyap kararı yerine ka
im olmak üzere ilan olunur. 

i 1 
s Üt m ak in a 1ar1 2~2 lira 50 kuruı;}uk m~~akkat te-e e mınat makbuzu ıle encumene ge-

lirler. 
Dünyanın en büyiik fabrikası 

(.
. ~ . mamulatından 2 - Celal Bayar caddesinin Ali 
, ı Çetinkaya caddesi meydanından 

Miele süt makinaları. itibaren aısancak meydanına ka

Çok hassas ve çok dayanıklıdır 

MİELE 
Süt makiııalarının btittln aksamı 

paslanmaz 
MİELE SÜT MAKİNALARI 

Diğer makinalardan daha sağlam ve 
daha ucuzdur .. 

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

deposunda... 1 
İZ.l\1İRDE Satış deposu : S. ABUAF ve M. PEÇO 
Mareşal Fevzi bulvarı No. 6 TELEFON: 2273 

İtıl .. :11al3İı .... ~•rimım!!ıilrmMEll3 .. lllil9lllml.cl .. ~Sdlll'lliı* ... '~~~ ............... . 

~ ........................... ----m5-[ ............ . 
1 iki r\sırhk Bir Tt:.crübeye Malik Olan 1 

DiS MACUNU 
~ 

GLİSERiN Sabunu 

TRAŞ Sabunu 

1 UV ALET Sabunu 

BRıYANTıN 

KREM 
VE PUDRALARI 

dar uzanan kısmının 2 taraf yaya 
yollarile orta treplenine 1500met
re boyda kesme kordon çekilmesi 
iti bat mühendislikteki ketif ve 
11artnamesi veçhile açık eksiltme-
ye konulmuştur. Ketif bedeli 3000 
lira olup ihalesi 25-4-939 salı gü
nü saat 16 dadır. lstirak edecek -
ler 225 liralık teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

11-14-18-21 1223 (730) 

1 - 30 ncu adanın 2744 rr..etre 
murabbaındaki 4, 5, 6,' 7, sayılı ar
salarının sahtı ba{'katiplikteki 
"artnamesi veçhile kapalı zarflı 
artır. ıaya konulmustur. Muham
men bedeli 12348 li;a clup ihalesi 
25-4-939 sah günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifah dahi
linde hazırlanmış teklif cdctup • 
l<Arı ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riy.ısete verilir. 
Muvdckat teminatı 926 lira 10 
kuruştur. 

2 - 30 ı · .... •~nm 2051 metre 
murabhaındaki 8, 9, 10, 11 sayılı 
arsa!arının satıFJ baskatiplikteM 
şartnamesi veçhile kapalı zarflı 
artırmaya konulmuftur. Muham • 
men bedeli 9229 lira 50 kuruftur. 
ihalesi 25-4-939 salı günü saat 17-
ded' . 2490 sayılı kanunun ~arifa
tı ~ilinde hazırla:;-~111 teklif 

ka-

1337 (799) 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

1 - 34 ncü adanın 82 nci arsa
sından müfrez 56,50 metre murab
baındaki yerin satışı başkatiplik
teki tartnamesi veçhile açık artır
maya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 565 lira olup ihalesi 5-5· 
939 Cuma günü saat 16 dadır. lt
tirak edecekler 43 liralık teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

19-25-28-2 1307 {790) 

Düzeltme 
Gazetemizin 19 Nisan 939 ta

rihli nüshasının 8 inci sahifesi 
4 üncü sütun ortalarında neşredi
len yukarıdaki ilanın birinci fık
rasındaki kısmının muhammen 
bedel miktarı sehven konuJmadı -
ğı anlatıldığından keyfiyet tavzi
han ilan olunur. 

'· ~ınıştur. 
3 - 83 ncü adanın 192 metre 

1.11urabbaındaki 21,22 sayılı arsa
larının satışı için başkatiplikteki 
ljartnamesi veçhile açık artırma -
ya konulmuttur. Muhammen be
deli 384 lira olup ihalesi 25-4-939 
salı günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 28 lira 80 kurutluk te
minat makbuzu ile encümene ge-

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
o ·A Rn~ L .AS j 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği - Altın rüya, Lim~n çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

·Hilil Eczanesi: 

Kaşe DERMAN, tababetin son keşfidir .. Her evde bulunması zaruri olan 
DERMAN kaşelerini eczanelerden alınız .. Lüzumunda günde 1-3 kaşeye kadar 
almır ..• 

Kiraya verilecek büfe 
Dev!et Demiryolları 8 ci işletme 
müdürlüğünden: 

Alsancak - birinci kordonda idaremize ait 4 harita numaralı «tahtel
bahir» namile maruf sahil büfesi üç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya çıkanlmıştır. lhalesi 29/4/939 Cumartesi günü 
saat onda Alsancakta işletme binasında toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

Muhammen üç senelik kira 1,200 lira itibarile muvakkat teminat 
90 liradır. Şartnameler işletme kaleminde görülebilir. isteklilerin mu
vakkat temİnl\t makbuzlarını ve zabıtaca musaddak iyi huy vesikala-



T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUNARDLJHE 

Liverpool ve 

Messageries 
Maritimes 

KUMPANYASI 
GlasgoT hattı 
••••••••••• 

. ..ı, 
• • 1 ~ • ~ • 

Yemeklerin kı· 
rmtdarl, salya
nm Uraz ettiii 
mikroplar, dışa
rıdan alman mu• 
Zil' mevat karşı· 
smcla dişler ve 
d1' etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo
zaımaaa, çörü
meğe maMOm
dur. Çürük d.1'
ler mide ve bar
sak lbtUAtlal'm· 
dan zattarı eeye 
kadar her ne'll 
hastalıp yol aça 
ldllr. 

RADYO.LiN 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalamak şartile 

\ : - ' , -::, • - ı' -::r 

·------,--ı 

İDDlr İncir ve ttzilın Tannı Satı.• kooperatifleri Birliği 

2' A R t Ş ŞARAPLARI 
Ege blllgesinlıı nefis )'lllJ llziimlerinden yapıloıqtır. Sek, Dömlııek ve kınnı-

111 Tarif praplannı dalına tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şarap lan eksilt 
oJm••ahdır .. 

2' A R J ş SiRXESi 
Sll1Ul l..ı!amm emniyetle uzediliyor, Tariş sirkesi, halis ilzüm sirkeaidlr. 

2' AR t ş VZVMBALI 
Teksif edilınİJ tauı ilxüm suyudur. Taze üzüm su)'1111UD bütün hususiyetle

dni taşunaktadır. TariJ llzU.ın balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

2' A R İ Ş İNCİR VE UZilMLERI 
Fennin en 90D terakkiyatma uygun bir fekilde işlenmiş ve hazularunıştır. 

Zarif ıunbalijlar içinde aalılnıaktadır ~ 
Tarif marblı mahsul&t ve manıulitı her yerden arayınız. 

lzmJr ımaaıni satq mağazası : 
KEMERALTJ CADDESi No. 71 TELEFON : 4195 

1-2~ (253) 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

O S M A·N I YE 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin miiateciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Ben.gü 
d i r 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün müıterilerine kendisini 

sevdinni,tir •••• 
bG~ellerinde mİaafir kalanlar evlerindeki rahati bulUl'lar .. lstanbulda 

•un Eıre ve lzmirliler bu otellerde bulu, urlar,,, 
Hkuaiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi

Yece derecede ucuzdur ..... 

Denizbank müdür1üğiinden: . 
i-~ı~akadail 0.manzade mevkiindeki deniz banyolarının senelik 
-·na ver en bedel ı. •. u: •~-'- ·· "I ·-· • • • .. ~,.~"" ~~ crnnı fT'I& ının-- ----

1 

Um dal 
UMUMi DEJ!IİZ 

A.CEMTALICI LTD. 

Olivier ve 

SAÇ EKSIRI 

\ 

' 
'\ . 

Dcutsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. R. HAMBURG 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
• BAŞTUBAK B117ük Salepçioğlu iıruu ~da.. 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk '-1_••--~----..-aı s~bm. dökli1mesine ve kcpeklenm~ine mlnl olur. Komojen s:!çlarm k~k: ~ T c z ti -----... 

·. . : ... : ~. . . . ' . 

lerinl ku".v~tlendirir ve besler. KomOJCll saçlann gıdasıdır: '.1'abu renklerıru 'llraat B k 
lonzmaz, li'ıtü bir rayihası vardır. Komojen Kaıızuk saç eksırı maruf eczan<>- ~ • 01 an ası 
lerle ıtri7at mağımıl•nnda bulunur. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRl·pı·N Kullanın 

Sopk algınlığı, nezle kJrıkbk, grip, baş, dl' ve 
sinir aerıtarı, romatızma sancıları için raki~ 

deva GldP:iNDtR.. 

leu karışJk havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
L eksilt etmeyiniz! .. 

ica hında gün da 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT- TAKLtTLE

RlNDEN SAKININIZ.. 

TOPAN E Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZi 

Kar~uş ıtarifd : J888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk liraSL. 

Şube ve tljan adedi : 262 
~ vo ticari her nevi ~ab muameleleri 

PARA BiRİK'!'iREmERE 18 800 
lKRA.MnrE VEREG:K 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbar.m tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çeld!ecr \ kur'a ile aşağıdaki pJAna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 .......wk 4.000 Lira 
4 • 500 • .2.000 • 
4 • 250. LOOO• 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° . 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarİndaki paralar bir sene içınde 50 liradan aşağı dllşml

yenlere İkramiye çıktı.ğı takdirde yfüde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kcr'alar senoce 4 defa, 1 Eylül, ı Birinci lıinun, 1 Mart ve l lladna tarih· 
lerin~~. 1 . -. 

ilan 
iş verenlere 

iş Oairesi 4 Bölge Am1rliğinden: 
1 - !M Mart 939 tarih ve 4165 sayılı rami gazetede nepile mer

iyet mevkiine airen (it ibtiliElannı uzla,tırma ve tahkim nizamname
si) ni Yeni Asır, Anadolu ve Halkın Sesi gazeteleri de tefrika olarak 
nefretmektedi.; - . 

2 - Bu nizamname mucibince i, verenler (mümessil ifçi) seçimini 
f&ya 939 ayı aonun11 lwlrr tan:ıalamalda mükelleftirler. 

3 - (Mümeaail iıçi) ler 15 Haziran 939 tarihinde vuifeye bath
yacaklardır. 

4 - Nivımnaa.., mucibince seçim itleri hakkında dairemize gön
derilecek yazılann (taahhütlü) olarak yollıırunaıı limndır. 
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Cifte bir taarruz hazırlanıyor? 
/tal yanların Yugoslav yayı ve Almanların da Romanyayı hükümleri 

altına almak hazırlandıklarından • 
ıcın 

' 

• bahsediliyor 

Bulgaristanın vaziyeti ise 
1Jalkanlarda yeni bir gerginlik 
endişesi mahiyetinde görülüyor 

Paris, 20 (Ö.R) - Mussolininin be- -~~-...,--...,,, 
·--...-~T 

yanalı, şimdiye kadar söylediği sözlerle 
~o kadar aşikAr bir tezat teşkil ediyor ki 
t umumi efkAn uyutmak istemesine ihti
<ınal verilmektedir. Hattft İtalya ve Al
;p,anyanın çifte bir taarruz Jıazırladıkla-

Edan bahsediliyor. İtalyanları Yugos
vyayı ve Alınanların Romanyayı hü
Umleri altına sokmağa çalıştıkları gö

;tiilüyor. 
; Bulgarlar da sakin değillerdir. Bulgar 
ılı. ' ariciye nazın hariciye komisyonunda 
TBulgar hükümetinin hiç bir devlete kar
' f' taahhütle bağlı olmadığını, bitaraflık 
'siyasetini muhafazaya devam edeceğini 
\öylemiş ve hudutlara müteallik müd-
' deiyatıru alakadar devletlerle müzakere 
yolu ile halletmek istediğini !Iade eyle
miştir. Bu alikadar devletler ise, Bul
garistanın 1913 senesindeki hudutlarına 
nazaran, garbi Trakyayı işgal eden Yu
ııanistan ve Dobriçeyi işgal eden Ro
manyadır. Bu beyanatın Balkanlarda 
yeni bir gerginlik uyandırmasından en-

Sofyadan bir manzar<ı 
Londra, 20 (Ö.R) - İspanyadaki İtal-ı İngiltere ve İtalya Akdeniz hakkında

yan fırkalarının Madrit zafer resmi ge- ki anlaşmalarını muteber tutmak arzu
çidinden evvel İspanyayı terkedecekleri !arını bir daha resmen teyit etmişlerdir. 
ve yalnız siyah oklar fırkasının resmi Bu yeni ve yüksek teminat Akdeniz va

geçide iştirak için kalacağı söyleniyor. ziyeti hakkında bedbin tefsirleri berta-
raf etmektedir. Bahusus ki İtalya, Mad-

Taymis gazetesine göre bu haber teey-
ritte zafer resmi geçidinden sonra, :t...-
panyadaki İtalyan gönüllülernin geri 
alınacağını da Jıilrurmiştir. 

Burgos, 20 (A.A) - Burgos mahafi
line göre, İspanyanın antikomintern 
paktına ilhakı İspanyanın mihver siya
setine ilhakı demek değildir. 

Burgos, 20 (A.A) - İran hükümeti, 
İspanyol hUkümetini hukukan tanımış
tır. 

Bonenin yeni bir nutku 
''En büyük şeref harbı bertaraf ede
rek dünyada sulhu tesis etmektir,, 

B.Bon.ne, zevceft ile 
Paris 20 (ö.R) - Hariciye nazın B. 1 •I duyulursa endjşe zail olacak ve bu

Bonne Amerikan kulübünde söylediği nun yerine kaim olacak emniyet hissi 
nutukta demiştir ki: insanlara yeni bir teknik ile çal~mak 

- Geçen EylUl buhranında olduğu hevesini verecektir. Fakat ekonomik 
gibi yeniden Avrupa, Amerika Reisi- sulh olmadan emniyet olmaz. Silfilı ya
cümhurunun sözlerini inşirahla dinle - rışı durmadan da ekonomik sulh olmaz. 
miştir. Vaziyetin vahametini herkes hl- B. Ruzvelt böylece ilk iki merl:ialeyi 
liyor. Milyonlarca insan seferberdir. sarahatle tayin etmiştir: Ademi taarruz 
Harp gemileri denizleri yarıp geçiyorlar. ekonomik anlaşma ve silahsızlanma bir
Endjşe artıyor. Reisicümhur vaziyetin birine tAbi işlerdir. 
büyük muhataralarını karşılamak için 
zekasının parlak ışığını serpmiştir. Ta
biidir ki sulhu arzu eden herkesin ilk 

B. Eden ve B. Baldtıin 
rek insanların vekar ve şerefini muha .. 
fazadan başka hedefi yoktur. 

Madrit, 20 (A.A) - İspanyol hükU- gözün" ilişen metodu tercih e1miştir .Bir 
darbede her meselenin halli idrua edil -metinin bir kaç sınıf askeri terhis etti

ğine dair yabancı memleketlerde çıkan 
haberler resmen tekzip edilmektedir .. 

Ekonomik sulh, umumi sulhun teme
lidir. Beyaz evde Reisicümhur Ruzvelt
le cereyan eden bir muhavereıni hatır
larken heyecandan kendimi alıkoya -

cFransa harpte büyük faziletler gös
termiştir. Kuvvetli olduğunu bilir ve hl~ 
bir zaman cesareti noksan olmamıştır. 
Fakat yine bilir ki cebrll şiddet, hallet
mek idruasında olduğu meseleleri ancak 
güçleştirir. Bu sebeple, Rable ile birlik
te deriz ki: En büyük şeref mebaretlerl 
ve tedbirleri sayesinde, harbı bertaraf 
ederek dünyada sulhu tesis edecek 
prensiplere, harp vasıtalarını kullanacak 
en çok askeri hazırlıyacak yerde bun
ları lüzumsuz kılacak vasıtaları aramağa 
her suretle çalışanlara alt olmalıdır. 

dişe ediliyor. 
Fakat ferahlık verici bir işaret te Al

manyanın, intizar bilfilına olarak, Dan
slg şehrini B. Hitlerin 50 inci yıldönü
ın(] şerefine ilhaka te~bbüs etmcıtidir .. 

Lehistanın enerjik hareketi buna 
müessir olmuştur. Alman kıtalarırun hu
duttan içeri doğru çekilmiş olması şim
dilik bir tehlike mevcut olmadığını 

gootermiştir. 

1 

15 mayısta Madritte yapılacak olan za
fer geçidinden evvel hiç bir asker ter

yüd ederse vaziyet daha fazla sükilna his olunmıyacaktır. 
kavuşacaktır. İtalyan fırkalarının menı- Londra, 20 (A.A) - Ticaret ne"are
lekctlerine dönmek üzere Valansiya, tinden bildirildiğine göre vaziyet müsa
~ante. gibi limanlarda toplandıkları 

1 

ait ol~ olmaz İspanyada veya müstem
ıddia edilmektedir. lekelerınde yerleşmiş olan firmaların 

Diğer taraftan İspanya sularına doğru · İngiliz müesseselerine karşı girişmiş ol
giden Alm"".' donanması Manş denizin- ,! dukları borçlara dair bir anlaşma yapıl
den geçmiştir. mak üzere İngiltere hükümeti lspanyol 

Roma, 20 (Ö.R) - Oservatore Ro-
1 
hükümetiyle müzakerelere başlıyacak

mana gazetesi yazıyor : 
ı 
tır. 

in 2ilterenin harp hazırlı tı 
• 

l 

• 

miyor. Fakat ademi taarruz taahhüdü marn. 
bundan hüsnü niyetler için derhal bir cRelslcümhur Ruzvelt sil8h yar~ının 
toplantı noktası olabilir. Reisicümhur milleilerl harabiye doğru sürüklediğini 
bu maksatla blitün devletlerin ıo sene görüyordu. Mutat cesaretle bu meşum 
için, bir hududun bir ordu tarafından te- cereyana karşı mUcadele vasıtalarını 
cavüzü gibi en menfur cebrü şiddet şek- aradı. Mesajı Fransız hükliınet ve mille
linden ictinabı taahhüt etmelerini iste- tinin tam iştirakini kazanm~tır. Başve
miştir. Her hliktimet, otorite ve baysi - kil B. Dalaruye bunu derhal bildirru. 

yetini .. bir ~e.rre . ~ile fe.~ .:tmeden bu 1 Mille~mizin kabul. ettiği fedakS.rlıklann 
taahhude gır~ebilir. Reısıcümhurun se- ve hükümetçe takip eruıen siyasetin ge-

cEn meşhur hümanistin milletleri ida
re edenlerden dünyada sulh ihtimalleri
ni artıranlara tahsis ettiği bu en yükselı: 
takdire, son mesajiyle, reisicümhur B. 
Ruzvelt bir defa daha liyakat kesbetmiş
tir. Ve fezayı aşarak sesimi duyurmak 
imtiyazından, bütün Fransızların müşa
rileyhe saygılı minnettarlığını ifade için 
istifade imkllnıru bulduğumdan dolayı 

memnunum.> 

Kanlı bir harpten sonra 
Çin kuvvetleri Japonları püskürte

rek Kaif eng· şehrine girdiler 
Hong Kong, 20 (A.A) - Çin kuvvet

leri çok kanlı, göğüs göğüse bir muha
rebeden sonra Kaifeng şehrine girmiş

lerdir. Bu muharebede Japonlar 3400 
ölü vermişlerdir. Şehrin büyük bir kıs
mı Çin kuvvetlerinin eline geçmiştir. 

Düsnıan şimali şarki istikametinde çe
'<ilmektedir. Çin kıtaatı sevkülceyş he
jefi iı;tihdaf ettikten, yani· Kaifengdeki 
Japon mühimmat deposunu ve ruğer ba
zı tesisatı tahrip eyledikten sonra şiın
mki üssülharekelerine, Kaifeng istasyo
nuna çekilınişlerdir. 

Seiyuanda bu hafta 500 Japon askeri 
Çinlilere teslim olmuştur. Çin kıtaatı 
Sientang nehri boyunca ilerlemekte de
vam ediyor. Burada cereyan eden mü
sademelerde 800 Japon askeri ölmüştür. 
Japonlardan mUhim mikdarda harp le- Çin kuvvetlerinin istirdat ettikleri Kaifeng §ehri 
vazımı alınmıştır. 1 Çunkin, 20 (Ö.R) - Prens Konoyun nı mevcut değildir. 

Bir Çin bava filosu İnci nehrinin rnan· beyanatının halli Çin ve Japonya nrasın-j •Bizim siyasetimizin hedefi vakit ka· 
sabında bulunan Japon harp gerniler~e da bir sulh esa"' olup olamıyacağını so- j zanmak, arazi feda etmek ve bir çok 
hUcum etmiş ve düşen bombalardan iki ran gazetecilere mareşal Çan Kay Şek . küçük zaferleri birbirine ekliyerek ni-
gemi teş lmıştır. şu beyao•O ile cevap vermiştir ; ~ hai zafere kavuşmaktır. 22 aydan beri 

Cunkking Çin umwni karargaJıının , - Uzak Şarkta guya yeni nizama devam eden kahramanca mücadeleden 

sözcüsü gazetecilerin bir toplantısında dair 01".1' beyanatta yeni bir tabir varsa 
1 
sonra hfılii bir çok vilayetler tamamiyle 

yaptığı beyaoatt~ Sansinin cenubu ile: da hakikatte madde olarak yeni hiç bir: ~limizdedir ve hatta bazı şehirlerini kay
Hopehin rnerkeı.ınde ve Kuvangtungu.n şey yoktur. Sadec~ J aponyanın Çini fet- ı bettiğimiz villlyetlerde bile iç bölgeler 
cenubunda Çin ordusunun bir çok ınu· ~etmek ve mü•takıl blr devlet . haklarını ahalisi ve bunların bütün kaynaklan 
hiın askeri no~arı ele geçjrrnlŞ o~u~ lııımı _eylemek ihtiras·ının· bir itirafıdır: .1 bizim k?nt~olümüz altındadır. Japonlar 
ğunu teyıt ctmış ve Çin ordusunun u Bızıın mukave.rnetimizın gayesı milli esaslı hıç hır muvaff;ıkıyet kazanama-

<.- u " , ıı .r gu ru ıı-:ı• peh merkezinde yaptığı taarruzun Ja- hayatımızda hiJrriyet ve istiklalimizi ko- ! llll§lardır. Bilakis gittikçe bataklığa sap. 
Londra 20 (ö.R} - B. Çemberlayn başına geçirilecek zat kabineye dahil ola- dunun ihtiyaçlarına ait bütün levazımı ponları buradaki kuvvetlerinden ayıra- rumaktır. Bu gaye elde edilinceye ka- 'lanmakta ve bizim tahmin etmiş oldu

Avam kamara•ında yeni ihdas edilen 1 caktır. Başvekilin verdiği izahata göre tedarik etmek. 2 - Harbiye nezareti ta· rak hıışka mıntakalara asker gönderıne. 1 dar mücadeleye devam edeceğiz .. Şim- 1 ğumuz gibi mütemadi hücuınlarımıza biı 
harp malzemesi nezaretine şimdiki mü- 1 bu hususta meclise verilecek kanun la- rafından şimdiden diğer nezaretlerin le- !erine mani olduğu"u kaydeylemİştir. 1 diki şartlar dahilinde hiç bir sulh inıka- hedef teşkil etmektedirler.• 
nakalat nazırı B. Bürginin tayinini kralın yıha.sı kelimenin tam mAnasilc bir leva· vazım ihtiyaçları için tahsi!; edilen mad- . . 
tasvip ettiğini bildirmiştir. B. Bürginin 1 zım nezareti teşkili tını mümkün kılacak delere ait bazı stokla~ .~eşkil ~~ek:. verdiği ve vercceeği siparişlerin ehem.mi- porlar.~ tetkik e~ışlerdır. Bunlar bilhassa ı g~liz zırhh!ı, 3 destroyer ve bir tahtelba· 
halefi henüz belli olmamı$lır. 1 mahiyette olacaktır. Hükümet bu aistemı luzum goruldukçc yet sırasını tayin. etm.ek. üz~re bir nazır- Cebeluttarık bogazma Ve Süvey§ kana-J hır Mal tadan Cebelüttarıka hareket et .. 

Londra 20 (ö.R) - Avam kamara- Fakat yeni teşekkülun vazifesi şimdi- tedricen inkişaf ettirmek niyetindedir. lar komite•i ıetkıl edıl~cek~r. ima ait bulunıııakta idi. mişlerdir. Londrada bunun alelllde bir 
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