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Hatay Devlet reisi dün 
Istanbulda karsılandı ... 

ABONE ŞERAiTi lıtanbul 27 (Huıuai) - Hatay devlet 
reisi B. Sökmen Ankaradan geldi. Haydar
pqa gannda vali Lütfü Kırdar tarafından 
karıılandı. Şehrimizde bir kaç gÜn kalacak, 

OEV AM MODDE11 Türkiye için li*l'iç ~ 
Senelik............ 1400 ~ 
Ahı ,._ttk ............... 750 165 

1 
Günü geçmit nüshalar {25) kuruıtur. 

--.. ... ~T~E~L;..;;E~F..;O~N~:--2-69•7 .... _.. 
Cümhuriyetin -ve Cümhuriyet eserini11. bekçisi, $4bahlan çıkar siyasi gazetedir 

istirahat edecektir. _J 
Yeni A.ır Matbauında Buıhmttır. 

ilin münderecabndan gazetemiz meıuliyet kabul etmez. 
fi 

·nkar re u • 
1 

•• r aşlı n 
omiser muavıni Ankara dönüşünde Sof yaya uğrıyacak, Sovyet Ha. 

Bükreşte Rumen Hariciye nazırının misafiri olacaktır 

Bu akşam misafirimiz şere-· 
fine bir suvare verilecek 

İstanbul, 27 (A.A) - Sovyet harici
ye komiser muavini Potemkin bu sabah 1 

saat 7.25 te ekspresle Sofyadan şehrimi
ze gelmili ve istasyonda vall ve beledi
ye reisi Lütfü Kırdar. Emniyet direk
rorü, Sovyet konsolos ve kolonisi tara
fından karşıl.a:ruruş ve bir polis müfre
zesi selam resmini ifa etmiştir. 

Potemkin bu akşam Ankaraya hare-
ket edecektir. · 1 

İstanbul, 27 (Hususi} - Sovyet ha
riciye komiser muavini Potemkin Pera
palasa inmiştir. Öğleden sonra Boğazda 
bir gezinti yapmış, şehirde Abideleri 
gezmiştir. Akşam - Ankara ekspresine 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya git
miştir. 
Yarın akşam hariciye vekilimiz Sa

racoğlu Şükrü tarafından dost misafi
rimiz şerefine bir akşam ziyafeti veri
lecektir. Bu ziyafeti bir .suvara takip 
edecektir. 

Potemkine Sovyet Rwyanın Sofya 
maslahatgüzarı refakat etmektedir. 

Müzakereler yarın başlıyacaktır. 
Bükreş 27 (A.A} - Öğrenildiğine göre 

B. Potemkin Ankaradan avdetinde Bük
reşe uğrıyacak. ve o sırada Avrupa payi
tahtlarındaki turnesinden avdet etmiş 
bulunacak olan bay Gafenkoya misafir 
olacaktır. 

lngilterede askerlik daire
le inde tehacüm vardır 

Sovyet hariciye komiser muavini Potemkin bir gazetecile görü§iirken 

Sofya, 27 (A.A) - B. Potemkinin 
Ankaradan avdetinde yeniden Sofyaya 
uğnyacağı beyan edilmektedir. 

lngi\iz başvekili .Avam Kamarasında çok ehemmiyetli 
beyanatta bulunmuştur. " içinde bulunduğumuz 

şartlara bir barış hali diye tavsif edilemez,, demiştir lngiltere 
----r/Z---

M u lı a 11 eme t siyasetini 
lıat'i oıaralı terı:ih 
ettiğini göstermiştir-

-*-------
ŞEVKET BiLGiN 

Dünya bir «Mucizeler> dünyası 
ını oldu? 

Yakın günlere kadar parti kavga
ları içinde yuvarlanarak enerjiden, 
disiplinden mahrum farzedilen mil
letler şimdi kendilerinden beklenmi
yen kudretli bir enerji, sıkı bir disip
lin manzarası veriyorlar. 

Yakın günlere kadar sonu gelıni-
. yen müzakerelerle emrivakiler seri
sinin uzamasına sebebiyet veren 
ınilletler, şimdi şayanı hayret bir 
uyanıklıkla passif politikalarını bı
rakmış azimkar bir mukavemet cep
hesinde yer almış bulunuyorlar. 

Büyük çöküntü tehlikesi gözleri 
açmıştır. 

Demokrasiler şuurlarile, kalplerile, 
kuvvetleri]e birleşmişlerdir. 

Şu İngiltereye bakınız: 
Ne muazzam, ne içten bir değişik· 

lik arzediyor: 
İngilterenin ateşle oynamaktan 

korkar gibi kontinan işlerine fiili mü
dahaleden sakındığı günleri düşü
nün ... 

Bir ipek böceği gibi kozasına çe
kilerek yaşamanın mümkün olduğu-
na inandığı günleri düşünün... • 

Emrivakiler önünde durmadan ge
riliyen tavizat politikasile sulha istik
rar, dünyaya nizam vermeğe çahş
~ığı günleri düsünün ... 

Sonra bu haleti ruhiyede münde
miç olan hodgarnlıkla bugünkü de
ğişikliği mukayese edin .. Dünle bu
gün arasındaki tezad manzarasında 
büyük bir milletin hayati zaruretlere 
intibak suretile kuvvetini ve tari
hini yapan karakteri göreceksiniz. 
İngiltere, büyük bir ada olma
sının kendi emniyeti için muafiyet 
bahşetmediğini anlavınca İmparator
luğun emniyetini Rende, Vistülde, 
Tuna boyunda, Akdenizde ~ görme
ğe baslamıstır. 

Belki dü~e kadar bu tehavvülü si-

Paris görüşmeleri başladı 

Gaf enko Lebrun tarafın
dan· da kabul edildi 

Londra, 27 (Ö.R) - Gece yansından çok delikanlılar gece yarısından evvel leri ana vatan topraklarının müdafaasm
önce kara ordusuna gönüllü yazılacak orduya kaydedilmiş olmakla beraber dan ibaret bulunacaktır. 
20 yaşında veya daha aşağı yaşta deli- 1 sıhhi muayeneden geçemedikleri cihetle Başvekilin Avam kamarasındaki be
kanlıların mecburi askerlik hizmetin- : kayıt muamelesinin muteber olup ol- yanatmda mecburi talim devresi için 
den muaf tutulacakları hakkında dün madığı malfun değildir. derhal davet yapılacağı bildirilmemiş ise 
ak~ ~ıapılan ilan üzerine ahzı ask~r Vor Ofis (Harbiye nezareti) eski mu- de bu tedbirin muhtemel olduğu bugün 
dairelerı bütün gece gönüllü kaydedil- hariplerden mürekkep milli müdafaa beyan ediliyor. Harbiye nezaretinin sa

Bonne tarafından Kedorsey sarayında meğe koşan gençlerin tehacümü karşı- milis bölüklerinin müsellfilı kuvvetlerin lahiyettar memurlarından biri bu sabah 
B. Gafenko ve bayanı şerefine bir öğle s~~ kalmışlardır. Askerlik,.. .muayenı: heyeti umu.miyesi yanına ithal edildiği- gazetelere şu beyanatta bulunmuştur ı 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette Romanya- s~ ıc;ın mevcut dokt~rlar .. ~?fi gelmedi- ni kat'i olarak bildirmiştir.. Şimdiye ıHava müdafaası fırkalarına mensup 
run Paris büyük elçisi B. Tataresko ile ğinden mahalleieı:d~ki bu~ .do~torl~- kadar adedi pek fazla olmiyan bu kıta- erler derhal silah altına çağırılacaktır .. 
elçilik erkmı, Polonya ve Türkiye bü- rın yardımından ıstifade edılmiştir .. Bır lara 45 - 51 yaşlan arasındaki eski as- Bu da, bir c;oklan hava müdafaası fır.. 
yük elçileri, Yunanistan ve Yugoslavya kerler dört sene müddetle gönüllü ya- kalarına ayrılacak olan askerlik c;ağın-
elç:ileri, bir çok hükümet erkam : Baş- zılırlar. Bu kıtalar kara ordusunun bir daki gençlerin kendiliklerinden gönüıltı 
vekil muavini B. Sotan, dahiliye nazırı Bir Amerikan nevi mütemmimi olacak ve esas vazife-• - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -
B. Sarro, Maliye nazın B. Renov, bah-
riye nazırı B. Kampengi, hava nazın B. (ı•[ Akel • 
Gi Laşambr, Ayan hariciye komisyonu l OSU enı.ze 
reisi B. Beranje, eski hariciye nazırı B. gelmek ü:zeredı't 
Delbos, general Gamlen, vis amiral Dar-
lan, general Vilmen, belediye meclisi 
reisi, Paris askeri valisi, eski hariciye 
müsteşarı ve Markiz Dormesan, harici
ye nezareti genel sekreteri B. Aleksi 
Leje ve diğer nezaret erkam hazır bu
lunmuşlardır. 

Romanya ha~ciye nctzırı B. Gafen~o B. Gafenko saat 15.30 da başvekil Da-
Paris, 27 (0.R) - Londradan Parıse ]adiye tarafından ve 16.30 da Reisicüm

gelen Romanya hariciye nazırı B. Ga- bur Lebrün tarafından kabul edilmiştir. 
fenko bu sabah ~t ~1. de refakatinde Akşam Romanya büyük elçiliğinde bir 
Romanyanın Parıs sefir~ T~taresko ol- ziyafet verilmiştir. 
duğu halde Kedorseye gı~ ve ~er?al Paris, 27 (Ö.R) - Varşovadan gelen 
hariciye nazırı B. Bonnenın dairesme nafıa nazın B D" M . b kil tar "ğl w. ti . o onzı aşve a-
alınmı.ştır. Konuşma 0 e yemegı saa - fından kabul dilmiş p ı hUk"' -

k d d 
~;.,tir· e ve o onya u 

ne a ar evam e .... ~ · 5 
Saat 14 te hariciye nazırı ve Bayan - ONU 4 VNCO SAYFADA -

Londra, 27 (Hususi) - Pres Asos
yeşin bildiriyor : 
Vaşington deniz mahafill, reisicüm

hur Ruzveltin gösterdiği lüzum üze
rine bir Amerikan deniz filosunun 
Avrupaya giderek Fransız ve İngi
liz limanlarını ziyaretini teyit eyle
mişlerdir. Bu hususta büyük bir ke
tumiyet gösteriliyorsa da Amerikan 
filosunun evvela Akdenize giderek 
Maltayı ziyaret edeceğine muhak
kak nazariyle bakılıyor. Amerika 
hükümetinin keyfiyeti bu iki devle
te bildirdiği söyleniyor. 

Yabancı 1310 (dahıt)-=- 1330 (dahil) -

21 sınıf ihtiyat erleri
nin mutad senelik yokla
masına başlanacaktır .. 
1ZM1R ASKERLlK ŞUBESt R!YASETtNDEN: 
1 - Iznıir şubesi mıntakasmda bu:lııiian yabancı (1310) dahil doğumun -

dan (1330) dahil doğumuna kadar ihtiyat erlerinin mütat senelik yoklamala
rına başlanacaktır. 

Edirne alaylarına Sancak 
verme töreni yapılmıştır 

2 - Yoklamaya gelecek yabancı ihtiyat erlerin nüfus hüviyet cüzdanı ve 
ellerinde mevcut askeri vesikalarını da yanlarında bulundurmaları. 

3 - Bu maksatla izdiham ve karışıklığa meydan vermemek ve ashabı mü-
racaatin i§lerini çabuk görmek için aşağıdaki hususata dikkat edilmesi. . 

4 - Gösterilen günlerde ihtiyat yoklamasına gelmiyen yabancılar hakkın
da davete icabet etmemiş nazarile bakılarak askerlik kanununun buna dair 
maddesinin tatbik edileceği. 

A - Tepecik mıntakasında oturan yabancılar 1 Mayıs ila 3 Mayıs 939 ak
şamına kadar. 

B - Basmahane mmtakasında oturan yabancılar 4 Mayıs ila 6 Mayıs 939 
akşamına kadar. 

Edime, 26 (Hususi muhabirimizden) 
Edirnedeki alaylara sancak veriline tö
reni bugün saat onda talimhane mey
danında parlak bir surette yapıldı. 

Törenin yapıldığı meydan şehire ol
dukça uzak bir mesafede bulunmasına 
rağmen büyük mekteplerden ilk mek
teplere varıncaya kadar bütün talebeler 
ve binlerce halk daha saat sekizde yol
lara dökülmüş bulunuyordu. 

Tam ııaat onda Or.e;eneral Fahrettin 
Altay, umumi müfettiş general Kazım 
Dirik, Kolordu kumandanı Korgeneral 
Salih Omurtağ, Tümg!!neral Hayrullah 
ile Başmüşavir Sabri Oney, Vali Niyazi 
Mergen halkın alkışları arasında tören 
mahalline geldiler ve Orgeneral Fah
rettin umumi müfettiş kor ve Tüınge-

C - Keçeciler, Gazi ve Fevzipaşa ve fuar civarında bulunan yabancılar 
8 Mayıs ila 10 Mayıs 939 akşamına kadar. 

D - Eşrefpaşa, Tilkilik, kadifekalesi mmtakasında oturan yabancılaı· 11 
Mayıs ila 13 Mayıs 939 akşamına kadar. i 

H - Karataş, Karantina, Güzelyalı mınt~kasında oturanlar 15 Mayıs ilft 17 
Mayıs 939 akşamına kadar. 

F - Alsancak, Darağaç, Mersinli, Halkapınar mmtakasmda oturan yaban
cılar 18 Mayıs ila 20 Mayıs 939 akşamına kadar. 

K - Hükümet konağı, kemeraltı, çarşı ve mücaviri bulunan mıntakaların
da oturan yabancılar 22 Mayıs ila 24 Mayıs 939 akşamına kadar. 

E - Karşıyaka nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan yabancılar 25 
Mayıs ila 27 Mayıs 939 akşamına kadar. 
, G - Bornova nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan yabancılar 29 Ma
ttyıs ila 31 Mayıs 939 akşamına kadar. 

M - Buca nahiyesi ve buna merbut köylerde oturanlar 1 Haziran ila 3 
Haziran 939 akşamına kadar. 

N - Seydiköy ve Cumaovası ve buna merbut köylerde oturan yabancıların 
5 Haziran ila 7 Haziran akşamına kadar. 

;;~====~Jlhlıaıı~~~_x:~:.w~~:u~~~~~~:-:-:""~~~ 
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San'at Ahlakı 
Şinui ltEVt 

Muayyen çerçeveler içinde kendini gösteren ahlak kaide1eri sos
yetenin yaşayışında hakiın rol oynıyan bir nizam, ve ahenk unsuru
durlar. 

Ahlak kaidelerini, bugiinkü nizamı bozacak şekilde tereddiye uğ
ratan cemiyetlerde, tahiatile ahlak gibi diğer varlıklar da ifliaa yüz 
tutar. Böyle bir cemiyetİll bekası düşünülemez. Bütün hayat ölçüleri
m. dıpa ve içte ea luııvMli baiı ahlaktır. 

F.abt aWBk ·.,_n •'"hi rıab'it liiır tdWnille ıtahidir. LtiMleler aeçirir. 
e. ıael9epBıdir iki 'her Geftİll, ltıusuı.iyeıhini tebarüz ıetttren -.hl&\ ıte-. 
laaileri başka 1a,kat1rr. 

Tarihin hiç bir devrinde hüviyetini değiştirmiyen yalnız sanat ah
li.kıdır. Bu aa onun üstünlüğünü gösterir. Zira sanat ablak telakkisini 
lillbiatin en bedii ve temiz ~naklarından almağa alışm11trr. 

Orta Asya .mıeae-.yet dinyaımmı sanat esederim'len, A'.k&.ııiz, Ete 
medeniyetlerine, ve bunlardan yirmi, yirmi beş asır sonra gelen 
[Hoton feriez), (Pikasao) devirlerine kadar~ sanat ahlakı suiistimal 
edilmemiştir 

Sanattan beklenen şey yüzde yüz ahlak değildir. Sanat sadece bir 
te1kin vasıtc-•11 <la oıamaz. 'Onun ~ili daba 'baş'ka şey1er duyurur. (Mev
zuu) bile unutan ve yalnız hassasiyetleri, içten gelen kımıldanışları 
ifade eden son anr sanat hareketleri ahlak bakımından tetkik edildiği 
vakit hunlann cevherini teekil eden unsurlar ahlaklı veya ahlaksız diye 
ikiye ayırmak saçma bir şey olur. 

Sanat ahlakı çocuk kadar tabii ve saftır .•. Ve öyle kalmalıdır ... 
(Fidyas), (Poliklet) lerin, taşa, ~unça dil veren şaheserleri, (Ra

fael), (dö Vinci) lerin Tuval'da yarattıklan beynelmilel insanlar kar
peında bir ahlaksızlık hatıra gelir mi? 

Heykel, resim gibi plastisiteleri mevcut sanatların (Nü) leri (çıp
laklan) gelişi güzel birer mevzu olmadığını anlamak o kadar güç bir 
it olmasa ~erektir. Çıplak insan bilhassa kadın vücutları, hacim, renk 
ve şekil.. Bakımından amatörlerce sanatın bir Amentüsü sayılır. Çiz
giler ve gölgelerin harikulade ahengi, insan vücudunda bu kadar gü
zel bulan aanatk!r için artık düfijk bir ahlak tasavvur etmek bilmem ki 
ne dereceye kadar doğru olur) 

lzmit reeiın eer$6İinin haber verilen neticesi hakkında fazla bir şey 
bihniyorum. Ortada dota..an IÖz, çıplak tabloların müstehçen görülüp 
eergiden kapı dıean edildiğidir. Bu hututta sanatkarların alelitlak dü
fineeei eergiyi tertip edenlerin dütüncesine uymıyacaktır. 

Sanat, inkıllp Türk.iyeeinde gün S(eÇtikçe liyık olduğu mevkii alı
yor .. Alacaktır ... Atam•ZJn büyük ireadile aanabn muhtelif aahalann
da atılan adımın bizce büyük kıymetleri vardır. O adımlar, bugün hala 
eeki zihniyetleri yqatanlar mevcutaa onlan çiğneyip geçecektir. 

Sanah ihmal eden, onda bir ah1ak cevheri bulamıyan cemiyetler 
midye tutmuş gemilerden farksızdır. 

Şinasi Rl. vı 

Orta tedrisat muallimliği için 

Maarif V ekileti bu yıl 
da imtihan açacaktır .. 

YENJASIR 28 Nisan CUMA 1939 

EHiA HABERL:ERi 
Veki let Şehir Meclisi 

---•·---

lngiltere 
---f:r·---

Malıa11ernet nyasetllti 
Jıat'i olaralı terclla 
ettiğini göstef'ffllftlr .. 

--*-

::.":.."::"' Dün Nisan devresinin 
~pııl•r111aı Mıj~r 

JEVK&T BILQIN 
- BAŞT ARAFI l iNCi SA YFAl>A ........ 

rinin değersizliğini anlatmak İçin Bü
yük Britanyanın jgÖnüllü oıl.İle 
hUp pottmsi,,eliaıle ._,. bir bv-Birinci ile.donda iDAl:ası mUlıar« :Şe- l 

hir c;tell r••nnm taak eclildiii ?Wıa so t t b velılıl ntıııBen 'IVJlbete IWldiıilaıiP. Yal- n op an ısını yap ~ tefkil etmeCliiini beyan eıii,_... 
ladı. 

ruz, İzmir gibi her bakımdan husw.1 bir 
ehenmıi~ illıiz ııoı.n !Ye ~ <ea. Me- İngiltere, kendi prestiji etrafında 

ri bir şehrinde bu nevi inşaatın icra sa- Reı·s, kapanıc:: nutkt,nda bu sen• 'tereddütler '1yandtnn!ik için ~1\ 
hasma ıeeçme&n evvel imar durumun- lr ~ manevraları kısa kesmek lüzuM1Ulu 
dm lir barlket mliii.vt!tiılde eUkid dU)'llnca !tarihini• ıikirıci iiyük \.a-
o!un~cağınllan. şe'hİf heye:i umwn}.yesi- başarılacak işlerden bahset"•ı rarını vermeğe mecbur ka1dı. nın ımarma aıt nazım planın kat ıyyet l 
,_....._~-ed ı h ıi Askerlik mükellefiyetini kabul et· 
~.en~~ -esas ~~ t~ Şehir ımecliSi diio. ~sonra saat Uz söylediği nutkunda ezcUnue ıdemi§tir ti 
vakld edilmesmın .ınuvafık ~ı aü-~ 16 30 aa reis Dr Behçet U:r: un başkan- iki: . 
şünülmü.ştür. Hatta İzmir şehrinin imar ' . · . . Böylece fngilterenin bu derece ra-
pro~aım •. 'kro'ki ~~e belediye ıta- lıimda N~ dkevresllllD sotkin. to1!Plantıs.~ı b'-: t~rkaddaşlarıi~·kbugün çobkl feyizli dikal bir karar vermeğe asli. ceearet 
rahndan ışaret cdıhniş olan resmt, umu- yapmış ve reıs apanış nu y e mesaısı- ır ıç una evres ru apatmış u unuyo- d . v. h b d l l ~L!nci 

• · ı· 1 ·· ı · ı · h · niha . . B ,,_, . h 1 e emıyecegı ze a ın a o an ar uu 
mı, ıç ıma muessese crın yer crı arıç ne yet vcrmıştir. ruz. u sene sayın mec~ınız esap ı, d L I k h . ) . d Jdand '-
lmak ı 1 1 .. __ .J,,_ ed'ldiıc.: era o ara ta mın erın e a ı&-

0 şart Ye elavve cdane Ul3Ul&.l d 1 ~h·· Geçen celseye ait zabıt okunduktan mütekrunn ve mUtevazin blr bUtçe ha- l .. d"'l A . d t •1 otel inşasına baş ma evve e şe - • • 1 k . annı gor u er. ynı zaman a ngt -
• mt imar Hı- t tkik ettı"rile- sonra 939 senesi belediY,e bUtçesınln mu- zır ıyara nyasete verml§ bulunuyor. t . b •. k"" be l .1 l nn umu puuıınm e . · .. b .. . . erenın ugun u yne mı e va-

rek nhun plArurun tasdik edilmesi ve vazene kararnamesı reye konulmuş ve Bu munase etle, butçeyı cıdden yoru- . k" k l v k d" 
afık la k 30 1 't if kla k b ı edil ı,.t· ı k h ı b"t .. . ka zıyette ı ararsız ıgı en ı mev-şehrin ihtiyacına en muv o ca rey e ve ı t a a u m'"i ır. ara azır ıyan u çe encumenı ar - d' . . . kad .. th' b' 

d ılın ini ı ... _ mı . . cu ıyetı ıçın ne ar mu ıf ır 
bir yer e yap asının tem ı.ıı~n ş- Mezbaha, belediye otobüsleri ve Kar- daşlarıma huzurunuzda şUkranlarımı hl"k d w I I ld 
tir. şıyaka tramvayları 939 yılı mülhak bUt- ifade etmek isterim. te 1 e say ıgı an aşı mış 0 u . 

Zirat mektebi çeleri kabul olunmuştw·. Bu sene, 1,425,258 lira olarak tesbit tr-Tehlüke bu derece büyük müdür? 
Belediye Karşıyaka muhasibi B. Nuri buyurduğunuz bütçe ve alacağımtiı Demokrasiler evet diyorlar. Ve 

Son sınıl talebeleri 
tetkik seyahatine 
çıkıyor 
Buroava Ziraat mektebi son sınıf ta

lebesinden 30 kişilik blr grup yarın yurt 
içinde bir tetkik ve müşahede seyahati
ne c;ıkacaktır. 

Genç ziraatçiler sırasiyle Aydın, Na
zilli, İsparta. Antalya, Afyon ve b~ 
bire gidecekler ve Eski.tehlrden İmıire 
avdet edeceklerdir. Genç ztraatçilere 
öğretmenleri refakat edecektir. 

Mevsim içinde bmlr 
limanmdan yapılan 
ihracat rakkamları 

Aydıngo··ı.·u·n 937 yılı dokuz aylık zat ve Urnı"t ettiğimiz bazı tahsisatlarla Izmir 
vaziveti fÖyle anlahyorlar: 

zaman hesabı hakkındaki nizam encüme- şehrinin imara kavuşmak yolunda cesa- «MuHolini, lngiliz-ltalyan anlaı-
ni mazbatası okurunU§ ve tasdik oluna- retli ve muvaffakıyetli adunlarını temin maamı hükümsüz bırakmakla .öZle
rak B. Nuri Aydıngöz ibra olunmu~ur. edeceğine şUphe etmiyorum. rinin değeri olmadığını göstermiştir. 

Yine Karşıyaka muhasibi Nuri Ay - Yine §ilphe yoktur ki, yangın görmUş, Hitler teahhüdlerini sadakatle daha 
dın_göz tarafından hazırlanan muhasip bir çok yoksuzluklar içinde bulunmUf cömerd davranmamııbr. Münihi ta
ölü Envcrin üç aylık zat ve zaman he- olan glizel lzmlr ıehrinin bUttln arzu- kip eden hadi.eler meydandadır. Al-
sabı da tasdik olunmUJtur. larına ve ihtiyaçlanna cevap verecek I I d'" k 1 

Belediye un fabrikası muhasibi B. iz- bir vaziyette bulunmıyoruz. Fakat ihti- mh"~ya vlme akta Y~ -~~:~!i uvvet e 
zetin 935-936 yılı zat ve zaman hesabı yaçlarımw mlimkiln mertebe temine ça. BAi; 0 . nı~kt_ı~ır ter. 
onaylanmıştır. lışmak azmimiz, muvaffakıyeotimiz için L"-~· ~ vazıyette ı ı aıyue mevzuu-

Bundan sonra nizam encilmenlnln bir ifAret sayılmalıdır. ıMntatır: • 
okunan bir mazbatasında, rıhtımı uh - 150 bin liralık banlca borcundan bat- c Ya . tavızat •..• Ya ~~kavemet •.. 

d 1 k k hl bir 'L.t'de hl bir u clngıltere tavız polıtikatının in-
desin e bu unduran mUcssesenin, mu a- a ç fE!.ıuı ve ç m eneseye "liz l 1 .. la 

1 1 d ruh 1 eli ___ !t b bul beledi enlzin f--'-1ı ~ı moarator uşrunun sonu o ca-
ve e i e e te eye "ği Vazöai 7.ama - orcu unmıyan Y c~~ .. k bT O • • k 
nında yerine getirmedir.ı, mütcmadl ta- çal•crmalarını bu sene hep beraber göre- ~mı.artı "hı ıyo~ .. nun ıçın mu ave-

Acentalar birliği listesine göre mev- 6 -s··· t t t t • 
1 b k d k U k tahmin ed ri mki la 

me ı ercı e mış ır .... 
sim başlangıcından 22 nisan tarihine ka- ınirat iş eri ve irinci or onun ana·- ce ve e memnun o - T 1. d l 1 . · · ba 
d"r İzmir ıım· anınd"" muhtelif ccneb! d ğı ·ı ri sUrUl k ı .. _ x. B d d b d-ı-- d" k•ın- ota ıter ev et er ıse vazıyetı ş-"' ... ~ zasyonunu yapma ı ı e ere ~ ca5ız. u evre e en c:uu.c: ıre a.aw:r ka .. l" ""talAa ed. 
memleketlere 72079 ton kuru üzüm, lerin sürUnceınede kalmamasını teminen verdJnlz. Çalşnalanmm naslannı tes- ~?r u ~u 1 .ı~~r. hd"d" 
41598 ton incir ihraç edilmiştir .. Yalnız belediyenin bu vazaifi yapması ve mas- bit eylediniz. 'Omit ederim ki bunlar hU- ır mu asara po ıt~ a~ının .te ı ı 
Almanyaya yapılan ihracat 50453 ton kU k _1 _ 1 ___ d k bul altında olduklarını ıddıa edıyorlar. 
ilzilm ve 17976 ton incirdir. Mevsimin rafını §irketten tahsil eylemesi isteni- met mer eLUJıuce e şayanı a M h h)"k . L 1 

d M b d 1 · '1rill k h daim! "--'- et- u asara te ı esme maruz &a an 
Pnmuk ihracatı 33956 balyadır. Son haf- yor u. az ata ta!vip e i mı•tir. gu ere er zaman mUULCıer k be 1 · 1 

"$ lerinin 'mu•a•e'-t..•-ı bulunduıı;,.,·-uz millet etraf_ınd.a i çen. r ~rı n~ 
ta içinde Almanyaya 383 balya ihracat Şirket bulvarı clvannda istlm1Akl icap CUmh • et ~hUk·.ıuucUın .. ,_

1
_

1
_ enlıs---· oarcalamak ıhtıyac.anda ıae T otalıter 

yapılmıştır. Stok mevcudu 58000 balya- eden yerlerin istimlak muamclerinin uny el.lll1U.UI y yar- devi le • de . altında 
dıı·. _1 __ k -'~k b d 11 ,,.k d _, __ ile .. _,__ .... '-·'- ~ ...... ,. bul et rm aynı zaruret 

Son hafta iroinde İn<hltere, İtalya eve yap~a istiuı.Ui e e eriııln, aua a - ıınuın M111aaAua. ey--.., UllSUIL h k h cJ"l 1 •1-t • • 'del" .... ,.,. d ı la k dilerine ş h' lis" · b · ti d .. k are ete mec ur e ı oıK erını ı m cenubi Amerikaya 335 ton zeytinyağı, ar arm arzu rına göre en ar- e ır mec ının u ıç ma evresını a- 00. l 
Almanyaya 385 ton Arpa, muhtelif sa veya belediyenin 11ataca~ ana bedeJ.. parken cncilmenlerde ve belediyenin ıyor ar. 
memleketlere 734 ton bakla ihraç edil- lerinden temin edilecek para ile ödeıune- muhtelif kurumlar ve müesseseler aza- l .

1 
. ka R da 

Maarif vekileti; orta tedriaat kadro- titilsünde başlanacaktır. miştir. si muvafık görülınU.f ve bu mazbata da ltklarında çalışan arkadaşlarıma değerli nB1;tı l~erdenıden sb~ .. ~arlml omaya 
ıunun her gün biraz daha geoqlemekte Sözlü imtihan neticesinde orta okul- "-- tasdik edilıniştir. mesailerinden dolayı teşekkür borcumu v: erhıakn ke kt Buy~L· al • bierilh p-

nlik edeb.1 k b. ik ·.ı__ Ziraat vekaleti . . . . . tıaı mu a ır. u aKt! en aın1a 
olması ve bu sebeple muallim ihUyacını !arda öğretme 1 ece ır Ül.MU Komb·ınaıar mücl· u·· ru·· Mecliste müzakere edilecek başka yerme getirir, hepınlzf tekrar hUrmctle H" ı . k -- .l •• L k b"l , 

nl d v dan doğru .. v • • • •t erın nut unoa $Z'OrmeK a ı o a-
tinliyebilmek Uure bu sene de ilk mek- göstere ere ogru ya orta og- mevzu kalmadığı için reis Dr Behçet selamlar, celseyı teşeklcUrlerle kaparım. caktır. Muhaklr.ak ki Alman devlet 
tep muallimlerinin orta tedrisat muallim- retmen ehliyetnamesi verilecek, bu deov tetkikat yaptı.. 

aff d Ens- Şeh · 1zd bu] · t u'eü reisi atılımı adımları müdafaa ede-lllf için bir imtihan açmağa karar ver- rece muv akıyet göstermeyip e nm e unan zıraa veauu D h•ı• a •• h• b• • 
•.. d .. .. est lik b' tahs'ld kombinalar ve köycülük yardım tıleri a ) ıyenJD mu ım Jr emri cek. Almanvanın kimseyi tehdit et-

-ı ... :... tıtu e.uç .som CT ır 1 en son- dı'rektörU" B. 0--ı"t Man:-- ve •---ır.JJ.kl k h Ih h ~-- ... ._ .,,.. .ızm ~ mediğini söylivece , atta su u te -
imtihanlara dört, bq ve altı sınıflı ra }1ctışebileceklerine kanaat basıl olan- köy eıntmenlerinin faaliyetlerini aöz-

- ,.,. ,., likeve düsürenlerin Almanyayı cem-
muallim mektepleri menmları girebile- lar, yaşları (35) i geçmemiş olmak şar- den g~iştir. Bugün Ankaraya gide- b 

K •• ı ı b •• •" berlemek i!tiyen te~rhbiisler oldu(iu-
eektir. lmb'hanlar, tnrk,.,., tarih ve* tile, Gazi Terbiye Emtitüsünde leyli cektir. oy sa ma arı US U ... - B Ra ·ı .. ı_ • •- ~-'~ ,_, K.. • nu iddia edecektir. Bütün bu sözler, rafya, matematik, fizik, kimya ve tabi! meccani alınarak kendilerine Uç sömes- . · şı : !"'J.anl.58. ve ızmuueııu oY . 

--~ Hazi . . . .. d d öste •1 ek b n1 d eğıtmenlennın faalıyet ve çahşnalann- karsılıklı ithamlar bugünkii ağır ha-
biJôlerdm yapılaCiiAı.ır. "ran a71 ıçm- tir ıçın e ers g rı ec ve u ar an dan iyi neticeler -alınmakta oldujtunu 1 1 d vayı dağıtacak mı~ 
de yapalacak olan imtihanlara girmek is- üç sömcstirlik tahsil sonunda muvaffa- mi.i.$ahede eyledillnl, ziraat vekllednbı t .. ka ldırı ma 1 ır 
M-enlrr dolrudan doğruya mahallt maa- kıyeti sabit olanlara orta öğretmen okulu köy eğitmenleri işlerine ilmitle sarıldı- un Fak Ih 
_, b h h buk h Dünya sulh istiyor. at su un rif idaresine müracaat edeceklerdir. phadetnamni verilecektir. Orta öğret- ğını, unun eı:ı uc~, em ça , .. em 

d f dal bir ekil old ğunu s yle- oayular olması irin milletler arasın-Dört, "'- ve altı smıfh öğretmen okulu men ehliyetnamesi alanlardan lstiyenler ~ e!l ay 1 ş u 0 ·:ı 
~ miştır Hükml şahsiyeü ~olan köy idare- köy a1malarında da karar almak vazife da emniyetsizlik doğuran sebeolerin 

mezunlarının sınava kabulleri iç.in en aı d~ bu üç s~mesterlik tahsile devam ede- · 111 lerinin temsil ve icra vuıtalariyle mec- ve saWüyeti köy ihtiyar heyetlerine ortadan kalkması lazımdır. Dünya-
il~ yıl mesleıkte muvaffak olduklamıın bileceklerdir. Vildye'I ınH~eslnde buıi ve isteğe bağlı köy Werinin sıneti mevdudur. run en vahim en haternak bir yol 
Ispekter raporlariyle tesbiti Iazımgele- Yazilı ve sözlU imtihanlarda hangi münaJıaJe idaresi hakkmda Dahiliye vekAletinden Kanımun salma yapalmamnı tecviz et- .. . d ld ! d"' .. ••J k f 
cekUr. Kültür Direktörleri bu öğretmen- mevzulara ait sualler sorulacağı vekl- Vilayet bütçesinden yapılan 7900 li- bir tamim gelmiştir. Tamimde deniliyor tili hususatta almacakb salmadalanbn mıida"k- luz~rınk le ol ugu d~"şunu erhe "k• reni-

• r l lar b ldiri .. . . . ki : ı dar ve cinsini tayin ususun u - erı sı ı ma ı, şuur unyaya a ım o -
lerin adlarını, halen çalıştık.lan yerleri, letçe tcsbıt olunarak alaka ı a i - ralık munakaleye aıt Vekiller Heyeti 1 Kö . 1 . .. "nd k almak 1er tamame ser:ı...---. ,__,_, __ ,ıdır 1 dı 

• • • • v - y ış en uzen e arar re n .._.. uınlAllIIUU •• ma ı r. 
hangi yıl ve nereden mezun olduklarını lecclc, yazılı ımtihanlann ne §ekilde ya- kararnaı:nest vilayete teblig o~unmuşt~r. ve verilen kararları tatbik ettirmek köy İdare Amirlerinin vazifesi kanun ve teb- Şimdi bütün milletler devlet reis-
g&teren bir cetvel tanzim edecekler ve pılncağı da ayrıca tebliğ olunacaktır. Ya- Bu tahsısat, memur ve mUstahdemm ihtiyar heyetleriyle köy muhtarlarının ı liğlerle g&terilen azami haddin fevkine l . d b k" t" beki" 1 
bu cetvelde ayıracakları bir sütunda, bu zıh imtihanlar, mualli~lerin bulunduk- ~~:ş:~=~apılan tasarruflardan te- salfilıiyet ve vazifeleri cil~leslnd~.~· ~~ kanunun tecviz etmedi- erın en ~EıVyaKE!' BİLGİN 
öğretmenlerin üç yıllık müspet mesalle- ları vilAyet merkezlennde yapılacaktır. Vali, kaymakam ve nahiye mlidurle- gı işler fçın salma yapılmamasını mU- -fi' 

. . . ri önlemek, suiistimallere mfull tedbir- rakabe ve teminden \'e köy idarelerinin _ _,,,,, 
rinin neticelerini bildireceklerdir. Yalnız askerlıklerı. dolayısıyle kıtaların- Çirkin tecavüzler ler almak: mevki ve vaziyetindedirler. köy kanununun 44 üncü maddesinin • • 

Yüksek tahsile devam etmek ve baş- da bulunan muallımler, kıtalarının bu- Burnavada bir Mdise olmuştur : 2 _Köy biltçeleriyle mesai program- beşinci fıkrasına göre kullanacaklan Bır Musevi kadını 
kabir işe geçmek için meslekten ayri}- landuia Yilayet merkezindeki muallim- 1;3urnavada ~ır bul'!.nduğu .evde ~ kanll?, h~Umle~i ve ana esaslar <!8· takdir~ yer~e v~ yol~da isü-

l d t kra esleğe avdetlerine Ierle bir arada imtihana girebilecekler- A1ıye adında bır kadın musellfilı hır te- hılinde koy ıdarelen tara!ından tanzim mal elınelerını temınden ıbaretür. İslimiyetl kabul 
msş 0 up. a e r m --'--dan b dJ cavüze uğramJ4 ve zorla kırlara kaçırıl- ve tatbik edilir. Bu hususta köylerin ta- 5- Su ciheti de ehemmiyetle kaydet- 1 .. ı .. M""l~H.&a.6e kanuni bır engel bulunm1y1WJAL u r. mıştır. Dört sudu yakalanarak adliye- mamen serbest bırakılması. kanunlann mel.: isterim ki salma tevziatında karine ~· u ...... ., 
imtihana talip olanlar, müracaatlarını en -·- ye ,•erilmiştir. Suçlular sulh mahkeme- sarahaten emrettiiti hususattan maada olarak kııllamlnum tavsiye edilen o1- müracaat etti 
600 çalıştıklan Tilayet knltür direktör- HaDreol fıonferanslarl sinde sorguya çekilmişlerdir. hiç bir tş için köylere ve köylUye tek- çüler adaletsizlijte mAnl olmak ve köy- Son ~ünlerde İzmirde İslAm. dinini 
lerine yapacaklardır. Kültür direktörle- ** !üte bulunuhnamas icap eder. lüyü hudutsuz mükellefiyetten kurtar- kabul eylemek üzere müftillUğe birQok 
• :yukardaki esaslar altında diğer bir Bugün Halkevi salonunda saat 17.30 Değil"mehdcı·e nahiyesinin Karakuyu 3 - İdare ve zabıta Amir ve memur- mak maksadından millhemd.ir. mtiracaatler yapılmakta, bunlar kanun 

n, • ed kl bu ll da İstanbul ünivenıitesi Döçenti Bay köyünde 16 yaşlarında Elif adında bir lan köy isleri ve tesisleri için köyler- Hedefimiz salmayı büsbütiln kaldır- dairesinde yerine getirilmektedir. 
cetvel tanzim ece er ve cetve e Yavuz Abadan (Fikri haklara dair bazı kızcağımı bazı kimseler tarafından da- den para, mahsul ve malzeme toplan- ınak, bu imkan elde edilinceye kadar DUn de Göztepede Nevzat bey soka-
ayrıca, bu taliplerin halen çalıştıklan umwni miHihazalar) mevzulu bir kon- ğa kaldınldığını ve bir ormanda uzun masına emir vermekten ve köy parala- da asgari hadde indinnektir. ğında 16 sayılı evde oturan Bn. Roza 
yerleri. mcalekten ne zaman ve ne için ferans vereceklerdir. Bu değerli kon- mUddet kaldığım haber vermi~ .. Bu rma el aUrmekten dalına uzak Jcalmah- Köy gelirlerini arttırmaya matuf ted- Alba_gli yiJayetc istida ile müracaat ede-
ayrıldıklarını gösterir sütunlar ilave ede- feraııstan bütün yurddaşların faydalan- çirkin tecavüzü yapanlar yakalanmış ve dırlar. birler, beden mesaisine geniş yer veril- rek lslAm o1acağını bildirmiştir. MU9evl 
ceklerdir. m1at;rını tnvsiy~ !!_eri,::__ _ = adli~y! ve~tir. 4 - Biitiin köy işlerinde olduğu gibi mesi, ~'gkt~Y;ct1s~~ralı iş- =:~a~; !~~~=/nUracaatl MOf-

Muallim mekteplerinin tatbikat kıınm-

1 
• 

1arne liselerin ilk kısımlarındaki öğret- Bu ak şa m saat 21 de ~ • • 
menlerden bu imtihana girmek istiyenıe- BU!'UH DUHY ADA H A y R E 2' ve r A K D 1 R 
riıt yalnız adlarını, hangi yıldanberi va- y . s· d 
zife gördU.klerini, sicil numaralarını ihti- eOJ Jfiema a UY AHDIRAH HARİKA 
va eden ayn bir cetvel yapılarak vekil
life gönderilecektir. 

imtihana gireceklerin adları, müracaat 
eclenlett ait cetvellerin tetlıWDnden IOD

ra Maarü vekaletince tcsbit olunacak ve 
Maarif Müdürfıikle.rme bildirilecektir. 

imtihanlar, her defasında olduğu gı"bi 
bu def'a da yazdı ve sözlü olarak yapıla
caktn. Tükçe eni>• meelli-Jiii ya

zılı imtihanı 19 Haziranda, tarih, ve coğ
rafya gruba maaHirnfiii imtifıam 20 
Huirıuada matematik arubu muaUimli
ğı 21 Haziranda, fizik, kimya ve tabii 

Bir defalık BüyiJk Fır•at 

Münir Nureddin 
VE 

ARKADAŞLARI 
Halk i~in - Halk konMri Hallı ,arkılar 

.,....111 •• 

Kültürpark sinemasında 
Sinema ifeminde inlldAp yapa zanıanınıızın en BCYÜK REJISOKO .. 

f'RAHK CAPRA•IH MUAZZAM ESEat 

Gaip Ufuklar 
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Piyerlo 
---·-fr---

Potemkinin ziyareti 
Kabinesi muvaffa-

kıyet kazandı 
--fr-

Moskova-Ankara müzakeresi müte
kabiliyet anlaşması ile alakadar 

B r üks el, 27 (Ö.R) - •Belga• Ajansı 
şu notayı neşretmiştir : Piyerlo kabinesi 
tarafından dün akşam mebusan mecli
sinde kazanılan muvaffakıyet Belçika 
umumi efkarı tarafından çok müsait şe
kilde karşılannuştır. Elde edilen ekse
riyet kabinenin devamlılığı hakkında iyi 
bir işarettir. Sene sonuna kadar verilen 
fevkalade salahiyet kabinenin esaslı iş 1 
görmesini mümkün kılacaktır. 

Sovyetler 
etmiş 

vekilinin komiser 
bulunması manalı 

Sofyada tevakkuf 
görülmüştür 

Paranın kıymetten düşürülmesi ihti
mallerin! bertar eden beyanat büyük 
bir tesir yapmıştır. Belçika frangının is
tikrarı en hakim fikirdir. Memleketten 
çıkan altınlar geri gelıneğe başlamıştır. 

Sofya 27 (ö.R) - Sovyet hariciye ko
miser vekili B. Potemkinin Ankaraya 
giderken Sofyada durmuş olması çok 
müsaid bir tesir yapmıştır. Bulgar siyasi 
mehafili Sovyet komiserinin Bulgaris
tana gösterdiği nezaketten çok mütehas
Iİs olınuşlar ve Rusyanın Balkanlarda 
hazır bulunmak siyasetini takip etmek 
kararını memnuniyetle karşılamışlardır. 
B. Poteınkinin dönüşte yine Sofyada du
racağı zannedilınektedir. 

Paris 28 (ö.R) - B. Potemkinin An
kara ziyareti Fransız gazeteleri tarafın
dan allka ile tefsir edilınekte ve taarru
za mul<avemet için bir Ingiliz - Fransız
Rus anlaşmasının bilfiil mevcut olduğu
nu ve buna iki taraflı diğer anlaşmala
rın katılacağını yazmaktadırlar. 
Aynı gazetelerin mütalealarına göre 

B. Potemkinin Bulgar başvekili B. KC>-

se Ivanof tarafından izhar edilen arzu 
üzerine Sofyada tevakkuf etmiş olınası 
dikkate şayan bir işarettir. Zira balkan 
antantı haricinde kalan Bulgaristanın 

temayüllerini göstermektedir. 
Romanyanın emniyetini ve balkan

larda milijterek emniyet siyasetinin mu
vaffakıyeti de mühim ınikyasta bu mem
leketin vaziyetine bağlıdır. 

B. Potemkinin Sofyada durması Sov
yet Rusya ve Bulgaristan arasındaki 
münasebe'l.lerin çok eyi bir hal aldığını 
ve mihver devletlerinin davetlerine rağ
men, Bulgaristanın ihtiyat ve intizar si
yasetini elden bırakmak istemediğini 

gösteTiyor. 
Balkanlar için diğer bir emniyet un

suru da Londrada B. Gafenkonun elde 
ettiği prensip anlaşmasıdır. Rumen ha
riciye nazırını Viktorya garından hare-

keti esnasında selamJ.ıyan alkl§lar bu 
anlaşmanın samimiyetini göstermiştir. 
Diğer taraftan Yugoslavya başvekili 

B. Zvetkoviç ile hırvat lideri B. Maçek 
arasında lıAsıl olan anlaşma mucibince 
Hırvatistana idari muhtariyet verilecek 
ve Yugoslav kabinesine bazı Hırvat na
zırlar dahil olacaklardır. Yugoslavyada 
ınilli birlik bu suretle kuvvetlendiğinden 
bu memleketin siyasi temayüllerinde çok 
ehemmiyetli değişiklikler hasıl olabilir. 
B. Gafenkonun Paris müzakereleri de 
tam bir dostluk havası içinde bitmiştir. 
Romanyaya karşı Ingiltere ve Fransa 
tarafından verilen teminat, aynı devlet
leri halen Moskova ve Ankara ile müza
kere ettikleri mütekabiliyet anlaşmasi
le bir kat daha kuvvetlenecektir. Bu an
laşma B. Potemkinin Ankara seyahatinin 
de hedefini teşkil etmektedir. 

---.fr·---

Zafer 
-+

Şimdi Çin tarafma 
teveccüh erlemiştir 
Londra, 27 (Ö.R) - Çunkinden bil

diriliyor : Üç Çin kolordusu Nanşang 
istikametinde ilerlemektedir. Japon mu
kavemeti zaiflcmiştir. Çinliler Poang 
gölünün meşhur Çini imalat merkezi 
olan Tinşeng şehrini zaptetınişler ve 
Y angçe nehrinin cenup sahilinde diğe J 

bir mühim Japon sevkülceyş noktasın · 
ele geçirınişlerdir. 

Kiangsi vilayetinde bu suretle hare 
katın bütün teşebbüsü Çinliler tar< 
fındadır. 

----fr·---

Iranda uykusuz geceler 
Peh1ivanlarımız 

Galip geldi 
-.fr-

0 s l o, 27 ( A.A) - Bugün yapılan gü
reş müsabakalarında Türk ekibinden 
ağır siklette Çoban Mehmet ve 89 kilo
da Mustafa Çakmak tuşla rakiplerini 
yenmislerdir. Buna mukabil Mersinli 
Ahmet, Yasar Doğu ve Celal Atık ha
sımlarının karşısında puanla mağlup ol
muslar, Kenan ile Ahmet Işık ise tuşb 

Neşenin hakim olduğu komşu ülkede 
gençlik geçidi parlak oldu yenilmişlerdir. 

---{;ı----

A l m an Tahran, 27 (A.A) --:. Anad_o_l_u Ajan-par~ daha iyi anl_adık. Gençlik._adale- tan sonra dağılmağa başladılar. 
sı_~ .h~s~i surette gondcrdıgı muha-

1 
lerını ve kıvrak bun~elerını gosterır- Gece hariciye \•cı.iri eski ince İran 

hırı bildiriyor.= . . .. ken,. Sahnamede~ beyıtler okuyordu. . sanatı ile modern mimariyi ve konforu 
~vrupada bile emsaline nadır te"'!düf 

1 

. Nıhaye~ bu toren daha başka renkli mezcetmiş yeni hariciye sarayının ge-
edil~.?'?dern Emcediye s~dında Iran bır tezahur halınde nihayet buldu .. Sa- niş salonlarında bir ziyafet verıniş. zi
gençligının spor hareketlerının İranın hayı dolduran gençlik o şcl-:ilde dizildij yafeti veliahd ile prenses Fevzi yen· aç
~~-h~m d~ ~udretli,_ kuvvetli ve ki bird~n bire meydanda insandan ya- • tıklan suvare takip eylemistir. ın 
disıplinli ıstik~ _se~et~.. Sahayı pılmış ~ran ve Mısır bayraklarının dal- Yemyeşil geniş çim tarhları renga
h~y~ asgarı ell_ı bın kişilik kalaba- galandıgını gördük. Alkışın derecesini renk Venedik fenerleriyle pırıldayan 

-{:ı-

Filosu ispanya 
sularındadır 

-1r-

bgın onunde beş bınden fazla kız ve tasavvur edersiniz. bah•ede havai ıı· ~nkl at 1 • 
k k 

· · · h" ksam .. • İ ' ' er ı mış ve naı:-
P aris, 27 (Ö.R) - Kidden harekd 

eden Alman filosu İspanya sularındadıı·. 
er e ızcırun muntazam ve ıç a ı- Dun ögleden sonra meclis reisi sfen- melerini birbirine ek.liyen iki cazın re- Kiel zırhlısı Aljezirasta, •Ll'ıyzig 

Tancada, •Doyçland• Malagada bulunu
yor. •Graf Şpe • zırhlısı, beş destroyer 
ve tahtelbahirlerle birlikte Senta açıkla
rındadır. 

y&n toplu hareke_tlerini görmek . haki- diyari parlfünento binasında bir garden fakatinde çok geç vakite kadar danse
katen çok zevkli ıdı. Şurasına bilhassa 

1 

parti verdı. Muhterem reısın davctlile- dilmistir. 
işaret edeyim ki hiç bir hareket kuman- ri saat dört buçuktan itibaren halkla 1 Tahran 27 (AA) _ v liahd d .. - .. 
da ile yapılınıyor. Ne düdük ne de bir dolu caddelerden geçerek meclisi milll J nü i•in t~yin cd .. l ·ş 1 e d""rtın .. ul~uk-

. . "tili" d M··-"---·- o~ . lm . b 1 .ı d D k J ' . ı mı o an o gun u emır ışı yor u. UZlA.i:lllllJ. aJıengıne sarayına gc ege aş amı-f.lar ı. ış a- resmi merasim b"t · ld M d 
uyan vücutlar her ı;ıam üzerinden san- pıdan iç kapıya kadar yol giranbaha ha- bl heyetler bua·ı mdış 0

.t.bugun an emlcnc-
Cebelüttarık, 27 (A.A) - İki Alman 

harp gemisi saat 7.30 da batıdan Cebe
lüttarık boğazına gelirken ve daha son
ra da Ceutaya girerken görülınüştür. 

ki 
.. b ·ı . 11 1 .. ı··ı .. t·· p 1. t . . . ~un en ı ı aren me e-

goze görünmiyen iplere ag anmış gı- ı ar a or u muş u. ar amen onun ıçı ketlerine d'" a b 1 1 dır 

b 
- 1 d kı tli b" b" · d ·· 1 h J onme~e ~ amıs ar 1 yaylıınıyor kıvrılıyor ve nagı-ne er e yme ve ır ırm en guze a ı- İlk ola k b b h F ' ı· . 

b
. • nl dı 1 1 k lı "eli D k d k k" ra u sa a ransız ıeyetı-ır insan dalgası halinde ca an rıyor- ar a ap ı . ış apı an orta atta ı nin bir kı h k t t . . o·· ·ı· d 

d 
muhtesem aynalı salona kadar yollar ~ı are e e mı5t1r. g e en Bunlar bir kruvazör ,.e bir torpido 

muhribidir. u. " ' sonra da dıger kı · d kf 
Bu estetik tezahürde bütün Tahran koridorlar. merdivenler ve salonlar za- sıru gı ece ır. 

ileri gelenleri vezirler, misafir heyetler, rif giyinmiş Iranlı ve yabancı kadınlar 
gazeteciler hı'ızır bulunuyordu. Bunu ve siyah jaketleri ile bunların alaimise
bütün dünyaya tattırabilmek için en ma renklerini birbirinden ayıran bay
büyük sinema firmaları operatörler !arla dolmuştu. Bütün yabancı heyet 
göndermişti. Bu meyanda Anadolu ajan- azası, bütün kordiplomatik, İranın bü
sınm sinema operatörü Kemal Çakus tün yüksek ailelerı hep burada idi. 
ta üzerindeki bonjura, b~ındaki silin- Misafirseven Iranlılar davetlilerine 
dire bakmadan oradan oraya koşuyor ınillet vekillerinin evini meclisin içtima 
ve bu güzel tezahürü filimle tesbit edi- salonunu, encümen odalarını gezdiri-
yordu yorlardı. 

Türk subaylarının sahaya gelişleri Ala hazret Veliahd yanında prenses 
büyük bir sevgi tezahürü ile karşılandı. Fevziye olduğu halde saat 17.30 da mec
Ve dost devlet halkı subaylarımızı uzun !is binasına geldi. Alkışlar arasında yu
uzun alkışlıyordu. karıy_a bütün duvarları mozayik gibi iş-

Biraz sonra Melike Nazlı ile Veliahd Jerunıs. tavanından ay:n~ardan yap~ş 
ve sevimli eşi geldiler. Büyük bir alkış stalaktıtler sark~ buyük salona ııırdı
tufanı ile karşılandılar. l~r. ı::enscs Fevzıye Sıy_alı ınce tulde_n 
Diğer taraftan geçit resmi yapılıyor- bı~ ogle_ ~o~rası .. gıymıştı. Kırmızı hır 

du. Haval mavi renkte giyinmiş genç gül motıfı ıle s~len~ış.' sıyah. şapkası 
kız! "ki ··zerı"nde ilerlediler, elle- yüzünün penbe ıncelıgını 1obaruz ettıre-

ar ı sıra u . ı· d G ı· hd k rinde İran renkleriyle süslü halkalar rek cercıve ı~or. u. ene •e ıa 1? o-
vardı. Sonra Mısır usulü beyazlar giy- lunda davetlilerın alkışla ,.ına zarı! . te
mi$ diğer bir grup meydana çıktı. Bun- bessümlerle mukabele edıy~rdu. Sıne-
1 ·n · d d Mısır renklerivle be- macılar ve foto reporterlcrı bu mesut 
arın e erın e e . ı b"t · · b" b" 1 zenmiş halkalar görünüyordu. Iki grup günün hatıra arını te.s ı ıçın ır ır e-

k ıl ~-ı h ik l•de bır· plAstik rine rekabet edercesıne çalışıyorlardı. 
arşa,uarvearua · lk 1 d 

d l B d ra muhtelif Saat 18 de bınanın a t at sa onun a-
ans yaptı ar. un an son .. ·ı ç· kl d ] 

bed h k ti 
· ·· d""k Mısırın pira- ki bufeye geçtı '· ıçe er ve şam an ar en are e erı gor u . · . al d J"l · "ti · · kl" d ·· ·· ··zu··n 0··nun- ile süslenmıs mas ar a genç ev ı erın 

mı erı ınsan se ın e gozumu . M. t.... ı 

d 1 d G t U 
•• cutlar riyaset ettigı çay soorası umum nese 

e can an ı. enç ve uyana v . f ı ·· d"" v 
hakikl 

· • şah ı · ·· da deti- icinde bır saatten az a sur u. e pren-
. mımarı eser erı. ~ucu .. ,., . ile Veliahdın parlamento 

rıyordu. Bundan sonra eskı Iran ıımnas- ses Fevzıye . . .. k" d r 
tik h k ti 

· ·· t ·ıa· B ı ey saravını terketmesıru mutea ıp avet ıare e erı gos erı ı. un arı s - · · . · · d ke d·s· 
rettiğimiz ?aman İranlıların neden bu ]er zarif b~çenınİrtanzımıı:ı ~ d n "~
kadar güzel vücutlu ve kuvvetli olduk- ni gösteren ınce an zevkını e tattı -

1 

• 
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ELHAMRA SiNEMASINDA 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Senenin en muazzam ve en nefis TÜRKÇE sözlü, Şark musikili 
büyük mizans•nli süper fılmi 

RACANIN HAZiNESi 
Musiki kısmı : M. C. ve ÜSTAT CEVDET KOZAN 

GAZEL VE ŞARKILAR : . 
NADİR _ HAMİT DiKSES VE K. SAFIYE 

PROGRAMA İLAVE OLARAK 

MİLLİ ŞEFİMİZ iSMET İNÖNÜNÜN .y~niden Reisicümhur 
intihapları vesilesiyle Büvük Millet MeclL'ınde tahlillerı 
AYRICA : PARAMUNT JURNAL'da en son haberler .. 

SEANSLAR : 3 - 5 - 7 ve AKŞAM (9) DA BAŞLAR 

Markoviçin • • 
zıyaretı münasebetile 

Yugoslavya mihveYe 
sempati söyleyormuş 

Yugoslav ya nazırı havanın muha
lefetinden dolayı hareketini tehir eti: 

Berlin, 27 (Ö.R) - Bugün tayyare ile rolunacaktır. • 
Belgı·ada dönmek tasavvurunda olduğu 1 Berlin, 27 (A.A) - B. Markoviç BE 
halde, ~ u~oslavya hariciye nazırı bay Göring ve Hcsse son resmi ziyareti ya;~ 
Markovıç havanın muhalefeti sebebiyle mıştır. 
Berlinde kalmağa macbur olınuştur. J Yugosla·ı mahalilleri anti konminteın 
Akşam ekspr~sle hareket edecektir. Yu- 1 "'.'1<tma iltilıak meselesinin mevzuuba
goslavya h_arıcıye nazırı Berlinde husu-, hıs edilmediğini bildirmektedirler.. Bu 
si şekılde _ıkametini temdit etıniştir. Zi- hal Yugoslavyanın pek yakında bu pak
ra zıyaretinın resmi programı bitmişti. ta gireceği hakkında İtalyan ve Alınan 

. .. gazeteleri tarafından çıkarılan haberle-
. Bcrlin, 27 (O.R) - Yugoslavya hari- ri tekzip etmektedir. 

cıl'.e. nazırı. doktor Markoviç Maresal 1 Mezkur mahfellere göre Markoviçin f orıngle hır buçuk saat süren bir mü- 1 seyahati Almanya tarafından arzu edi
akatta bulunmuştur. len bir malumat alma ziyaret olarak 
Alınan gazet~leri Yugoslavyanın Ro- kalmı_ştır. Yarın sabah Markoviçin ha

ma - ~:rı.ın mıhverine büyük sempati r~ketın~en önce bir resmi tebliğ ncşre
beslcdıgmı, artık Londranın hazırlama- dilecektır. 
ğa çalıştığı koalisyonda yer almaro;ı dü-

1 

şünüleıniyeccğini. ya•~yorlar. ERZİN""ANDA 
Belgrad, 27 (O.R) - Saat 11.45 te " 

ŞU teblig neşrcdilmL,tir : Spor harefıetleri 
•Basvekıl B. Zvetkoviçle Hırvat köy- Enincan 27 (AA) Ço k h 't . r· r . . . . . - cu aı ası 

u par ısını~ :-ıe demokrat köylü koalis- münasebetiyle Erzincan sporcuları yir-
yonunun re.ısı B. M~~ek arasında Hır- mi kilometre dahilinde 45 kişilik atlı 
v".~ ıre~e]csının hallı ıçin cereyan eden bir gezinti yapmıslardır Erzincan 5 or 
m~ız~kereler bugün Zagrepte neticclen-

1 
futbolculariylc bir maç vapan p"y~de 

ı:ruştır. Ittıhaz edilen kat'i yakında neş- alayı 3 _ O galip gelıniştir: ı 
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Tayyare Sineması TELEFON : 3646 

BU HAFTA DA (2) BÜYÜK FİLİM BİRDEN .. 

Mavi Tilki 
ZARAJI LEANDER'in ÇOK SE

VİMLİ KOMEDİSİ 

Sokak şarkıcısı 
FERNANDEL'in, KÜÇÜK 

= SAHIFE3 

SC>.N . l-IABE~ . . . . 

Merkez Bankasının 38 
karı 2 milyon liradır 

Ankara 27 (A.A) -Türkiye Cümhuriyet merkez bankası alelade 
heyeti umumiyesi bugün bankanın merkezinde idare meclisi reisi Nus
r.et Metyanın riyasetinde toplanarak müessesenin 1938 yılı idare mec
lıs! v_e mürakabe heyeti raporlarını tasvip ve bilançosunu tasdik eyle
mıştır. 

idare meclisi raporuna ve bilançoya göre 1938 yılındaki banka mu
a_ınelesinden hasıl olan kar 2,210,322 liradır. Bu miktardan nizami ih
tıyat akçeleriyle hazineye ve memurlara ait hisseler ayrıldıktan sonra 
hissedarlara ait olarak kalan miktar da 1, 113 7 59 liradan ibaret bulun
maktadır. 

. Heyeti _umumiye banka idare meclisinin raporunda teklif ettiği veç
hıle bu mıktardan kazanç ve buhran vergileri indirilerek geriye kalan 
961, 159 liranın beher hisseye 600 kuruş bir temettü tevziini tasvip 
eylemiştir. 

Heyeti umumiye yine bu toplantısında B. C. D. hisselerine sahip 
hissedarları temsilen mürakiplere Denizbank idare meclisi reisi Hamit 
Hasan Can, Merkez bankası sabık mürakibi Cemil Akok ve Sümer
bank sabık mürakibi Vehap Kocamemeyi seçmiştir. 

C. H. Partisi genel sekreteri Fikri Tüzerin de bulunduğu bu toplan• 
tıda maliye vekaletini nakit işleri umum müdürü Celal Sait temsil ey
lemekte idi. 

1talyan inşaat tezgahlarında 

ovyetlerin yaptırdığı 
muhrip lstanbulda 

lstanbul 27 (Hususi) - ltalyan destgahlarında Rusya hesabına 
İnşa edilmiş olan T aşkend torpido muhribi Karadenize gitmek üzere 
sabah limanımıza geldi Muhrip 3000 tonlu!-.tur. Sürati 46 mildir. He
nüz Sovyetlere teslim edilmediği için ltalyan bayrağı taşımaktadır. 
içinde ltalyan denizcileri vardır. 

lngiliz kralının 
sebetile Devlet 

Kanadayı 

müsavirleri 
• 

ziyareti müna
tayin edilecek 

Londra 27 (ö.R) - «Pres Assosyeşin» in istihbaratına nazaran 
kralın Kanada ve Birle ik devletler seyahati esnasında hükümete ve
kalet etmek üzere yarın bes devlet müşaviri tayin edilecektir. lnı:iliz 
kanunu esasisinin bir g3rabeti neticesi olarak, krala refaket etmesine 
ra~men, kraliçe de bu devlet ~urasına dahil bulunacaktır. Diğer azalar 
kralın kardeşleri Glocester ve Kent dükalarile hemşiresi prenses Ro
yal ve yengesi prenses Artür dö Konavt'tır. 

bir Leh gazetesi yazıyor 

''Elbisemizin hiçbir düğ
mesini bile bırakmayız,' 

Varşova 27 (ö.R) - Yarı resmi lskra ajansı Polonya - Almanya 
münasebetleri hakkında dün cGazeta Polska> tarafından ne'fedilen 
bir makaledeki mütalaaları tekrar ederek şunları bildiriyor: 

Bu sene, Polonyanın yakinlerinde vukua gelen arazi değişiklikleri 
Lehistanca 1934 ademi taarruz paktına uygun telakki edilemez Dan
zing statükosunun tebdiline ve Pomeranyada Leh menfaat ve hakla
rına aykırı değişiklikler yapılma.ına ait teşebbüsler için de vaziyet ay
nidir. Çünkü Alman - Leh anlaşmasının ruhu Almanyanın Alman ol
mıyan araziyi kendine ilhakından feragat etmesi ve Bismark ile ikinci 
Vilhelmin emperyalist siyasetini terk etmesi idi. Hadiselerin buna ay
kırı bir şekilde telakkisi, Leh hükümetini 1935 de Mareşal Ridz Smigli 
tarafından verilen cevabı derhal kuvvetle tekide mecbur edecektir: 
«Elbisemizin hiç bir parçasını, hatta bir düğmesini bile bırakmayız.• 

Fransa - Polon ya bütün imti
hanlardan muvaffakıyetle çıkmış 

Varşova 27 (ö.R) - Fransız nafıa nazırının Parise avdetine rağ
men ziyaret akisleri Leh gazetelerinde devam etmektedir. Muhafaza
kar cZas» ~azetesi iki memleketin münasebetlerindeki vaziyeti tetkik 

ederek diyor ki: 

< Lehistanın Fransaya karşı hattı hareketi açık ve devamlıdır. Fran
sa - Polonya münasebetleri çok defa imtihan geçirmiştir. Bazan fikir 
ayrılıkları görülmüştür. Fakat neticede, devletlerimizi idare edenleri 
1921 de ittifak akdine sevkeden siyasi ve coğrafi telakkiler her endi
şeden daha kuvvetli çıkmıştır. Bugün iki devletin siyaseti ayni istika
mete doğru yürüyor. Teferrüata ait noktalarda ahenksizlikler olabilir. 
Esas üzerinde yoktur. Yirmi senedenberi bizi dost olmağa sevkeden 
hadiseler ayni görüş birliğini teyid etmiştir.> 
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Dünden beri İZMİR H \LKI KOSUYOR 
NEREYE? ::.; 

YE N i Si NEM A ya 
MOTOnun YEMiNİ 

VE 

KACAKCILAR • • 
ŞAHESERLERİNİ GÖRMECE 

flE:\KI.i J\IİKİ : TilRKÇE FOX JUR. Al, 

t 
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Osmanlı Saltanat 
Çeviren : Haıim Sami 

Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 
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Toprağın Tesiri 
l\lİRAÇ KATIRCIOliLU 

Binlerce atletin iştirakile 
Kızılçulluda yapılacak 
Spor şenlikleri 

•• •• gunu 
komitesi hareket 

programını hazırlamıştır 

Yer yüzünde bir tek canlı yoktur ki 
toprağa sımsıla bağlı olmasın. Hakkı var
dır. Küc;ükliikler gibi büyüklüklerlınl
zin de kaynağı topraktır. Toprağın tesiri 
yalnız ferdin hayatı boyunca duyulan 
bir kuvvet değildir. Bu tesir nesilleri 
bile aşar ve tarihlerin istikametlerini ta-

Bu gülü ıç sual, bu sefer bir daha manlarla süslü abanoz kubbesi albn· yin eder. İddia edilebir ki satvetli tarih- 19 mayıs spor şenlikleri programını n çocuklara ulaştırmak üzere lüzumu 
tekraç ediliyordu.. Gülmemek için, da, her gün, saat beşden yediye ka- lerin h~mcn .hepsi özlü topraklar.~an (~- hazırlıyan komite vali vekili B. Cavit kadar kova ve bardak (Kağıt ta olabi
ıüphesiz ailevi bir teklifsizlikle dizi- dar devam eden beynelmilel bir geçid kagehni~lerdır .. M'ılletler b~ ~uphesız Ünverin riyasetinde toplanarak bazı ka- lir) temin edeceklerdir. 

· ·· " b k v li · k 'k d · · 1 B · d · olan tesıre, bılerek veya bilmeyerek, rarlar almıştır. Çamlık kız ve erkek talebenin toplan-
mı:ı ustun~ ua tıgı ebb-' tet ı, .. e "k resmı yapı ıyor.. ~ .g~.ı retahsmı'?e, bağlanmış ve hareket etmi~lerdir. Bil- İttihaz olunan kararlar şunlardır : tı ve dinlenme yeri olarak ayrılacak ve 
)'O um.. man yara ı, ne uyu salonlarımdan her ıkısını de sıse mcyerck hareket etmiş olanlar zarar et- Şenlik, geçen yıl da olduğu gibi Kı- oraya talebeden başka kimsenin girip 
bir el .. Benim küçücük ellerimin ya- mecbur oldum .. Bu kadar kalabalığı mişlcr, bilerek hareket etnW! olanlar da zılçulludaki koşu alanında yapılacaktır. çıkmasına meydan vermemek için P<>-
mnda, bu koskocaman eller, bir kat I istiaba, tek bir salonun genişliği ka- a~~madan ilerl~mi.;;lerdir. Deva~ .ve Şenlij':e tam saat 15 te başlanacaktır. lis ve jandarma tarafından sıkı tertibat 
daha büyük ve çirkin bir vaziyette fi gelmediğinden her iki salonu bir- mustkakard' medhc'nlıy<:tledr dev~ vbne. ıstbık- Şenlik yerine Kız Lisesi 300, Kız sa- alınacaktır. Bu iş için icap ederse ci-

.. ·· ·· 1 d H k.k b' k 11 . k b' · d .. k' ·ı k ran en 1 mu ıt erın e temın e ış u- nat enstitüsü 80, B. talebesini otobüsle heti askeriyenin yardımından da istifa-
gorunuyor ar .'" . a ı ~t~n,.. ~~ ço eştırere ırın en ote ıne geçı ece lunan metrepollerden çıkagelmiştir. göndereceğine göre bunlan ücretle ta- de olunacaktır. 
lcadınları, bemmkıler gıbı kuçuk el- bir vaziyete koydum.. İlk insanlnrın deniz, göl ve ırmak kı- şıyacak otobüsler Belediyece temin edi- Şenlik hareketleri Nuri Tozkoparanın 
lere malik olmak, pek ziyade mem- Ateşemiliterler, sefaret müşavir- yılarında küçük siteler kurarak tabiatı lecektir. umumi idaresine bağlı bulunacak, Nuri 
nun edebilirdi. leri müsteşarlar ve nazırlar düyunu ~ enmeye çalıştıklarını, azçok tarih kül- Kız öğrctmnn okulu 300, Karşıyaka emir ve kumandanlarını kendisiyle da-

M d ı K 1 1. · t tk'k t 1 ' · ·· O 'ı ba k türü olanlar pek iyi bilirler. Çünkü top- orta okulu 120 mevcutla Kar"ıyakadan, imi irtibat halın· de kalacak olan 1·ım· -a maze a yop, e mı e ı e • umumıyeye, reııye, sman ı n a- ak k b 'b' 1 d ·· ·· · "l 
·~ · · h · ed k b" k · r anca u gı ı yer er e o gunun ın- Birinci Erkek Lisesi 120, 2 inci Erkek nastik öğretmenleri ve izciler vasıtasile 
tıgımı ıss ere : sına mensup ır ço tanınmış sıma- ~anma '\'C o insanın elindeki hareket va- Lisesi 300, Tecim Lisesi 110, Tilkilik kız tebliğ ve icra edecektir. Ayn bir izci 

- Oh, rica ederim.. gözlerinizi I lar, maliyeciler, muhtelif cinslere sıtalanna eh·erişliydi. Fakat iş bu kadar- orta okulu 100, Gazi orta okulu yüz kolu komite ile Nuri arasındaki irtibn-
kapayımz, dedi. Ellerim çok büyük.. mensup ve iştihaları, yutuculuklari- la kalmayacaktL Arzımızuı en arsız otu mevcutla Basmahane istasyonundan tı muhafaı.a edecektir. 
Adeta korkunç .. Fakat kollarım hiç le meşhur bir sürü insanlar .. Bütün insandır. O bir ~·ere ~tun~u .~u artık hareket edeceklerine göre gidiş ve ge- Bütün okullara şamil toplantı ku
te böyle değildir .. Bakınız, doğru de- bu kargalar .. Geniş kanadlı, aç göz- dal budak ~P gıder. Nıtekim oyle oldu. liş için icap edan trenler D. D. idaresin- mandaları izci boruları ile duyurula-
w ·ı . ? 1.. kbabal H .. 'k .. h Kıyılardan ıçcrlere, ırmaklardan kay- ce temin olunacaktır. caktır. 
gı mı :: . .. . . . • u a ar.. er gun 1 ~met~a ı- naklara doğru yayıldı. Yavaş her istika- Bölge Sanat okulu ile Karataş Orta Geçit resminde askeri bando buluna-

Bu sozlerı soylerken, daha ıyı ışıt- ma gelerek, bana choş geldm» dıyor- mete doğru a~dı. Ve neslini açıldığı her okulu ve Tilkilik Erkek orta okulu ta- caktır. 
mekliğim ve hissetmekliğim için, du- lar .. Vaziyetin icap ettirdiği bir mo- istikamctevgöt~r~ü. Ancak tabia~.b.~I~· lcbcsi yaya gidecekleri için bunlar ge- Tribünün ön balkonu komite için ay
daklarını yüzüme pek ziyade yaklaş- daya miisteniden, sırmalarla süslü gıçta oldu.~ gıbı sonra da son sozu soy- rek gidiş ve gerek gelişte tren ve oto- nlmıs ve merdivenlerde izdihama mey-
tırmıştı .. ihtiyatlı davranmak düsün- b' .. 'f t v if ler. l~er ıstıkam~tte .. yayılmaya denm büslerde yer işgal etmiyeceklerdir. dnn verilmemiş olacaktır. 

·ı d d ki k y • k 1 .~rk ufi~ı orml a . a.şıydan ~şagf_ıml zari ' eden mı;nna o bır gun uartık dur!• ku- Senlik gi.inü her okulun doktoru, has- Hareket ba~lar başlamaz kumanda ve 
cesı ek, or~y~ u a ar!mı B ma - u s ncan ar ıçın e, mısa ır ere a a· mnndasını vermişti. Irklar ve sonra mil- ta bakıcıları, icap eden ilaç ve sıhhi emirleri kargaşalığa getirmemeleri için 
tan endımı menettım... unun- turka kahve getiriyor .. Dışının göste· letler bu inkişaf seyri içinde ve ayni se- malzemeleriyle okullarının yanında bu- satıcı ı;:ürültülerine meydan verilmiye-
la beraber, kollarının güzelliğini met- rişine ve süslülüğüne rağmen fin- b~pleri~ neticeleri olarak meydana ~el- lunacakları gibi ayrıca izcisi olan her cektir. 
hetmesinde, hiç bir yalan ve müba- canlardaki mayi, Boğaziçi köyl~in- mışlrrdır. Anc~ bu ha.~at~a ~1Y,0• okuldan onar izci ayrılarak sıhhi hiz- Pistte talebenin toplanacağı yerin ar
lagv a yoktu .. Filhakika bu kollar sa- d k h ·ı · tt ki nunda şans her msan.kı_ımcsı~e a?'11ı nıs- metlere ve irtibat işlerine tahsis edile- kasında 10 - 15 hasta çocuğu barındır-

. v. . .. .. ' . . e, 8 vecı erın on paraya ~a. 1
. arı bette yardım etmemıştir. Kimini koru- cektir. mağa elverişli ı;ıölgeli bir çardak yapıla-

de benı degıl, belkı de butun şehnışı- kahveden daha bozuk, daha adıdır. mu« ve bü'-'Ük yapmıştır kimine aldırış v ·1A t · d d ıhhl t b'll · ak b · · Kı 1 11 v k · ak b" b" "kl "k · l'k "' J • ı aye ım a ı s o omo ı erı o c ve u ışı zı çu u ögretmen o u-
m sarac ır uyu u ve genış ı - •• BirMEDİ •• etmemiş, o da sönlip gitmiştir. Coğraf- ı;ün saat tnm 14 t.e koşu alanında ve ta- lu temin edecektir. 
te idi.. yadaki bu taay~iin fizikteki katilik ka- le beye en yakın mesafede hizmete hazır Şenliğin provaları kız ve erkekler 

ÖpÜ§meden mütehassıl vazıh bir __ , dar, inanılsın ki, mü~bettir. . bulundurulacaktır. için ayn ayn günlerde Alsancak stadyu-
ses duyuldu .. Paravanalardan birisi- İngiltere, Amerikan F~t son as~da bile, bu ~dar tarihi Her ok~l alanda ~irer. ~u arab~ı bu- mundan istifade edilecek ve bunun için 

• .. .. .. tecrubelcre ragmen, buna manmamak- lundurmaga çalışacagı gıbı Belediye ta- hafta içinde münasip görülecek günler-
nın arkasından, tekrar gurultuler mesajına tamamen ta israr eden milletler ve adamlar vardır. rafından iki motörlü arazöz temin olu- de stadyum kil1tilr direktörü emrine ve-
aksetmeğe başladı.. Kalyop yanım- iştirak ediyor Emperyalizm sadece bir cemiyet hırs nacak, aynca ciheti askeriyenin yardı- rilccektir. 
dan ayrılarak, paravanalardan biri~ . n iradesinin neticesi olmayıp ayni za- mından da istifade edilecektir. Gerek Kosu alanında çayırların biçilmesi 
nin içinde kapboldu .. Ve biraz sonra .. Berlın: ~7 (A:~> - . Henderso.? b~- ~anda tabiatın müı_uıkaşa k~bu~ etmez araba ve gerek arazözler başında tale- Kmlçuilu öğretmen okulu, yerin silin-
avdetle. g~n h3:rıdcıyct ~l~the:~kr;_Yle t?'~ptıRgı gol-t hır vakıasldır. İnkişafa musteıt olan he tehacümüne mevdan verilmemek dirle bastınlması Nafıa idaresince te-

. . . . . . . ruşmesın e ngı ız u ·wnc ının uzve topraklara yerlc~miş olan milletler ko- üzere okuIIar buralardan alınacak sula- min olunacaktır. 
- A~!edersınız:. ~mır Şekıp gıdı: n:esajına 'tamamen iştirak ett!J'~ini b~l- 1 toni yapabilirler, olmayan topraklarda 

yor .. Musaade edınız de, onu teşyı dırmı.s ve Londranın mecburı a5kerlık yerle:miş milletler yapsalar bile bu hal 
edeyim.. hizn:ı~tini ka?u.lti hakkındaki kararını onlarda muh~ g~icidir. Son g~n-

Ve bu sözü müteakıp tekrar ayrıl- teblıg eylcmıştır. lerde bu katogorıden olan cınpcryalıst-
d B Em. Şeki k' } B'ttab" lerin, tarihte bir kaç kerre deneyip mai':-

Edirne alaylarına sancak 
ı.. u ır P .~m · · 1 .1 E ki ,. k h • • lup oldukları, böyle hamleler ya~-~t,. 

t d O k k s ~e arıcıye "" ........ anımıyor um. nu gorme . mera ı- - üzere hnzırlandıklan seziliyor. Onlar v~rme 
le camekana doğru yaklaştım.. Fa- nazırı sefir oldu ayni hatayı t:ırihtc bir kaç kerre yap- ~ 
kat oradan baktığım vakit sokağın Prag, 27 (A.A) -- Eski harici,ye na- mış olduktan halde cezalnnnı }ine kl!n
küçük bir parçasile, dıvardan ~e hah- zırı Kvalkovski Bohemya ve Moravya- di top~'klnn \'erecektir. Bu t?praklnnn 

töreni yapılmıştır 
,...,.t baska birıtey göremedim. nın Berlin mümcssillİ~c tayin edil- uz.~ın bU: sa':aşa .. m!'-\avemetsız oluşları 
~"'en .. ~ ~ A • miştir. ıautecnvızlcn maglup edec,C.k esas sebep 

. işte guzel arkadaşım, o latıf kol!a- Hnvas ajansınır. bir haberine göre olacaktır. Hiç olnut7.sa tarih bir kerre 
nle salına salına tekrar avdet ettı ... Kvalkovskinin şimdiye kadar Pragdan daha iyice gözden geçirilse ve böylece 
Ve eski mevkiini tekrar i~gal ederek 30 kilometreden fazla uuıklaşması me- yeni 5ergüzcstçiler eskileri gibi nn~·i 
~lini de yeniden dizimin üstüne hı- nedilmişti. hatalan hem kendi yurtlarına hem de in· 
raktı.. Bu vaziyeti neticelendirmek sanlığa karşı, işlememiş olsalar. 

istediğimi anlatan bir tavırla, bırak- Roma valisi Derimde 
tığımız yerden tekrar söze başladım. Berlin, 27 (Ö.R) - Roma. valisi 
Artık biçak kemiğe dayanmıştı. Bu prens Kolonna buraya gelmiştir. 
halin böyle devam edemiyeceğini 
anlıyarak işi neticelendirmek niyeti 
ile: 

- Madmazel Kalyop.. Diye, bir 
mukaddime yapmak istedim .. Fakat 
o, derhal cevap verdi: 

- Ben Kalyop değil, Kıristinim .. 

Viliiyet inzibat 
komisyonu toplandı 

Paris görüşmeler; 
başladı 

- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -

met erkfuıiyle görüşmeleri hakkında 
izahat vernıiştir. 

Hariciye nazırı B. Bonne bu sabah İn
giliz büyük elçisi sir Erik Fipsi kabul 
etmiştir. 

Kalyop biraz evvel yanınıza gelen 

Vilayet inzibat komisyonu dün Vali 
vekilinin başkanlığında toplanarak muh
telif memurlar hakkında kararlar itti
haz eylemiştir. Bu meyanda Bergama 
kazası tahrirat katibi Osman Nuri, in
zibat komisyonu karariyle tekaüde sev
kedilmiştir. 

Sovyet Rusyanın Londra sefiri Bay Sancak verme türninden intibalar 
Mais~i .stokholmdan ~yyar~ ile Parise - BASTARAFJ ı İNCİ SAHİFEDE - Or ve Kordeneraller Kazım Dirikle hemşirem idi!.. 

Artık siz olun da bu işe şaşmayın? gelmıştır. Lond.raya gıdecektır. -.: ' " 
Paris, 27 (A.A) - Rumen gazeteleri sunu saygı ile selamlamış ve çok veciz birlikte öğleden sonra bazı ziyaret ve 

Deli olmak işten bile değil! .. Zihnim
de, bütün benliğimi saran derin bir 
şüphe: Acaba doğru mu söyliyordu? 
Kiristin mi, yoksa acaba Kalyop mu 

B. Gafenkonun Paris ziyaretinin Ro- ~ir nu!ukla Milli Sef ve B~kumandan teftişlerde bulunmuş ve akşam üzeri 
İstanbulun İzmir manya ve Fransa arasındaki dostluğu Ismet Inönü adına sancakları alay ku- Halkevine giderek yeni yapılan Tenis -·-

idi>.. 

- mümkünse - daha ziyade sıklaştıraca- mandanlarma törenle vermiştir. Bu sı- kordunu gezmiş ve bu sırada Halkevi 
fuarına iştiraki ğını kaydediyor ve Paris geçişini hari- rada hal~ın sevinç ve heyecanı görüle- salonunda yapılmakta olan serbest gü
İstanbulun bu sene İzmir fuarına da- ciye nazırı tarafından yapılan seyahatin cek şeydı. Kumandanlar sancakları Or- rcş antrenmanlarında hazır bulunmuş

ha geniş şekilde iştiraki takarrür etmiş- en mühim merhalesi telakki ediyorlar. generaldan alıp mutat merasimle alay- lardır. 
- 8 - tir. İstnnbuldaki kUçük sanayi eserleri- Zira, diyorlar, Fransa Romanyanın va- !arına teslim ederlerken halkın sürekli 

« 30 Ağustos » ni müşterek bir pavyonda teşhir ve sa- knr ve şeref siyasetine en son yardıma alkı.şlan ortalığı sarıyordu. 
fstanbula geldiğim gündenberi gö- tış yapacakları gibi İstanbul ticaret oda· kadar her müzaherette bulunmağa kat- Bunu alnylann büyük geçit resmi ta-

rüşmeğe muvaffak olduğum zevat, sı da İstanbulun sınai ve iktL-;adi varlı- iyyen karar vermiş olan bir memleket- kip etti ve halle muzika, trampet ve 

k . . . . d tme v b l d ğını belirten bir pavyon meydana geti- tir. Gazeteler Romanya ve Fransanın kahraman Mehmetçiğin metin adımlan-
artı zıyaretımı ıa e e ge aş a ı- recektir. Bu pavyonda satı.ş yapılmıya- müşterek sulh ve hürriyet idealini kay- nın gönilllere n~e, iman ve güven ve· 
Iar .. Salonumun, şark tarzında orne- cakbr. detmektedirlcr. ren sesleri arasında şehire döndü. 

",,~~K7.:T/77~
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rk7~V/.Z77Z.e7.7:05z'Y.. Y..;ı~r.17.ir~ ....... !·· oldu bir kerre .. Şimdi sen bana elinden hah hep birden ayaklanarak::ray:h~ 

gelirse bir dostluk et. Eğer beni tahtıma cum ettiler. Hain vezirleri kılınçtan geçir-
tekrar çıkarırsan ben de sana elimden diler. Padişahın oğlunu da tutup karıı-
gelen İyiliği esirgemem.. sına getirdiler. Padişah da kendisine bu 

Masal masal lcinde 
• 

95 -
Kadın: 

Hayır, dedi, ne bileyim, buraya tan
rı misafiri diye geldiniz. 

Padiph: 
- Ben, dedi, kaçan padişahım, Sakın 

benim burada olduğumu ağzından ka~ 
çırarak kimseye söylemiyesin. 

Kadın bunu duyunca sapsan kesildi. 
Benzinde kan kalmadı. Nasıl kalsın ki 
dellullar kaçan padişahı evinde kim sak
larsa cellada verileceğini günlerdenberi 
bar bar bağırıyorlardı. Maamafih padi
phı sevdiği için onu ele vermemeğe de 
karar vermişti. 

Heman ayağına düştü. Padişah sordu: 
- Senin oğlun kızın var mıdır) 

lice bana sadık kalmış olan azlettiğim o 
vezirin yanına var. Bir halvet mahalde 
ona benim burada olduğumu haber ver. 
Selamımı söyle, kendisini görmelt istedi
ğini bildir. Sakın gelmemezlik etmesin 

Kadın sabah olunca hemen vezirin 
evine vardı. Onu bir halvet yere çekip 
padiphın selamını söyledi ve kendisini 
istediğini, padiphın kendi evinde oldu
ğunu bildirdi. 

V czir kadına: 

- Sen şimdi git, dedi. Ben bir yo
lunu bulup gelirim. 

Kadın evine döndü ve padişaha haber 
verdi. Bir müddet sonra kapıyı bir arap 
köle çaldı. Bu arap köle, kıyafetini de-

Vezir de: derece nankörlük eden oğlunun başını 
- Ey tahım, dedi, malımı aldınsa cellada verdi. Ondan sonra da huzuru 

kendi malındı. Azlettinse kulundum, au- kalple tahtına geçip hükümran oldu. 
çum vardı, ondan azlettin. Şimdi müsa- işte ey şahım, bu hikayeyi onun için 
ade ederseniz Allahın izni ile evvelki ik- söyledim. Ta bilesiniz ki vezirlerin söz
halinizi bulursunuz. 

Padişah: 

lerine ve amellerine inanmak ula caiz 
değildir. Esasen ben onlann sizin hak

- Söyle, dedi, ne yapalım dersen ra- kınızdaki kötü niyetlerini çok evvelden 
zıyım. 

Vezir: 
- Şahun, dedi, buradan kalkın. Be~ 

nim fenerimi elinize alın .. önüm sıra yo
la düşün. Yol da bizi görenler sizi benim 
kölem sansınlar. Böylece bizim kona
ğa kadar gideriz. 

Padişah: 

- Peki. dedi. vezirinin fenerini eline 
aldı. Koca karının evinden çıktılar. Yo
la düzüldüler. Vezirin konağına vardı
lar. 

V czir bumda padişah için hususi bir 
oda hazır]adı. Padişah bir kaç gün bu-

biliyordum ve daim size söyliyordum .. 
Fakat siz bana değil, hep onlara inanı
yordunuz. Bana bu akpm kendime sadık 
adamlarım haber getirdiler. Ve yann ak
şam bu vezirlerin hep bir olarak sizi öl
dürmeğe kasd ettiklerini söylediler. Eğer 
yarın sabah siz onlardan önce hareket 
etmezseniz ak§ama sağ kalmazsınız. Çün
kü onlar sizi öldürecekler, oğlanı zın

dandan çıkarıp sizin yerinize tahta ge
çireceklerdir. 

Padişah kadından bu düzme sözleri 
işitince ona inandı. T elap düştü. 

Kadıncağız: ğiştirmiş olan vezirdi. rada hiç kimse ile konuşmadan görüşme-
Bu sefer adam akıllı can korkusuna 

düştü. 

- Allah bağışlarsa bir oğlum var. Hemen padişahın ayaklarına kapandı. den kaldı. Diğer taraftan vezir el altın-
Oedi. Padişah: Onun uğradığı bu ~ ·ıbetten çok müte- dan padiıahın taraftarlarını, padişahın 
- Eğer dedi, Allah beni tekrar tah- essir olarak ağladı. işah: 1 oğlunun azlettiği kimseleri, kumandanlan 

bma seçirirsc o zaman, senin oğluna han- - Ey vezirim, n seni incittim. ve aske ri beo bir """va _,;r~i 
L-~~~~~~---~-~~-..,;:,,..~~~~~~.......;.~.-..~--

Kadın da: 
- Yarın sen ölürsen, öldürülürsen be

nim halim nice olur. 

AKTUG 

Bulgaristanda neşriyat 
serbestisi verilmiş 

Sofya, 27 (A.A) - Havas ajansından: 
Gazetelerin Bulgar istekleri hakkın

daki haberlerin neşri yasağı kaldınlmış
tır. Gazeteler bu mesele hakkındaki ya
bancı matbuat makalelerini neşredebile
ceklerdir. Bugün bütün gazeteler son 
iki harpte kaybedilen toprakların Bul
garistana avdetini derpiş eden yabancı 
matbuat tafsilatına sütunlar dolusu ya
zılar tahsis etmişlerdir. 

---lfl---
lngiıterenin 
Burgos elçisi 
Burgos, 27 (A.A) - İngiltere büyük 

elçisi Peterson dün akşam general Jor
dana ile görüşmüştür. Bu millAkat hak
kında ketum davranılmaktadır. 

---111---
Bir harp ballnde 
İspanyanın vaziyeti 
Lond.ra, 27 (Ö.R) - General Franko, 

bir harp halinde İspanyanın menfaati
ni göreceği devletler zümresine iltihak 
niyetinde bulunduğunu söylemiştir. 

Jzmir Aslıerlllı Şube· 
sinden: 
İzmir şubesinde mukayyet yerli 

er1erden 1316 dahil doğumundan 
1334 dahil doğumuna kadar henüz 
sevkedilmemiş ve piyade sınıfına 
mensup olanların 1 mayıs 939 da kı
talarında bulunacak veçhi.le sevkle
ri mukarrer olduğundan hemen şu
beye müracaatleri. 
Bedel vermek istlyenlerin hemen is-

DOKrORUN KÖŞESi: 
••••••••••••••••• 

Şişmanlara 
hareket 
-*-

YAZAN: Dr. G. A. 

Herkes bilir ki şişmanlar hareket et
meyi sevmeı.ler. Balolarda dans etmek
ten hoşlansalar bile, yaya gidilecek yer
lere otomobille gitmeyi, gittikleri yerde 
de gezinmekten ziyade oturmayı tercih 
ederler. Bundan dolayı, şişmanlığın çok 
yemekle beraber, çok oturmaktan ileri 
geldiğini iddia edenler de çoktur. Şiş
manlık her vakit çok yemekten gelme
diği gibi, şişmanların hareket etmeyi 
sevmedikleri de düşünülecek bir mese
ledir; Şişman adam hareket etmediği 

için mi şişmanlar, yoksa şişman olduğu 
için mi hareketi sevmez? Tavukla yu
murta meselesi gibi.. 

Pek yakın vakte gelinceye kadar, ye
cliğimiz yemeklerdeki albüminle yağ ve 
şekerin h5.sıl ettikleri kalori hep aynı ka
lori sayılırken bu işl kesip atmak kolay 
olurdu: Mndemki, danillrdi, bu adam ha
reket etmiyor, kalori sarf("bniyor, yediği 
yemekler birikiyor, kendisini şişmanlatı
yor ... Fakat kimya bakımından farldı 

olan o üç tUrlU gıdanın h~l ettikleri ka
lorilerin biribirinden farklı oldukları, al
bümin kalorisinin vUcudu şeklice bUyU
miye ve muhafaza etmiyc, yağ kalorisi
nin daha ziyade insanı ısıtmıya, şeker 
kalori'iinin de harekete yaradığı ayırt 

ediJdiğindenbcri zihinler karıştı. Vakıa 
bu Uç tUrlU kalori lüzumunda biribirinln 
yerini tutarlarsa da bu iş zaruret halin
de olur. Hareket eden vücut şeker ka
lorisi bulamazsa yağı şekere çevirir, ha
reket devam eder. 

Demek ki şişman adam çok hareket 
ettikçe kanında ve adaleleri arasında ya
kacak şeker bulamayınca yağlarını eri
tir. Fakat vilcudun zaruret halinde kul
landığı bu usulü şişmanlıktan kurtulmak 
için kullanmak doğru olur mu? 

Znteıı üç türlü kalori cinsi ayırt E>dil
meden önce de şişmanlara hareket h<ıh
sinde ittifak olamamıştı. Şişmanlık mü
tahassısı müesseselerde tedaviye - ak
sine olarak - hareketsizlikle başlarlar ve 
zayıflamak istiyen şişmanı ilk günlerde 
§Czlong Uzerinde yatırırlıirdı .. ikisi orta
sı fikirde bulunanlar şi~manların hare
k et edip etmemesine karışmıyarak istc
dı1deri gibi yapına~ ı;&b~t bırakılır
dı. 

Şişmanlara hareket tavsiye cdenle'l" de, 
hareket maksadiyle sadece yürümenin 
fayda vermiycceğini haQer verirle-r. Yü
rümekten fayda bulmak için şişmanın 
saatte altı, yedi kilometre gidecek kadar 
hızlı yürümesi şarttır. Daha iyisi yokuş
lara tırmanmak. Hem de bu hareket bir 
buçuk, iki saat devam etmelidir. Fakat 
iki saatte on dört kilometre yol almak, 
yokll§l.ara, dağlara tırmanmak sadece ha
reket değil, aynı zamanda buram buram 
terlemektir. insan hareket ederken şe
k er yakar, terlerken de yağ eritir. Onwı 
için, işe terlemek de karışınca, hareket 
şişmanı zayıflatır. 

Glllle kaldırmak, güreş etmek te şiş
manlara faydalıdır. Çünkü bu türlil ha
reketler de ter çıkartılır. Ata binmek, at 
koıturmak da öyle: Atla birlikte sü
varisi de terler .. Ancak zayıflamak için 
at koşturan şişmanın altındaki hayvan ne 
hale gelir bilinmez! 

Bir de Isveç usulünde jimnastik hare
ketleri şişmanların yağlannı eritmlye 
yarar: Eller yukarı, bacaklar ileri, sağa 
bükül, sola bükül.. Dk her hareket §U 

kadar defa. Hepsi de bir çeyrek, yirmi 
dakike. Bunlar da hem hareket e"1ren, 
hem terlettiren işlerdir. Tenis ile esk
rim de öyle. Fakat kürek çekmek terlet
mezse fayda vermez. Terletecek kadar 
zorlu kürek çekme müsabakalarına da 
şişmanları almazlar, zaten §lşmanın IU 

Uzerlnde terlemesi tehlikeli olur. 

Görülüyor ki hareket bahsinde de fil
manı zayıflatan sadece adalelerin oyna
ması değil, aynı zamanda ter gelmesidir . 
Yağlan eritecek, vücudun suyunu '1· 
kartacak terdir. 

Bununla beraber. Çarp hamammm 
göbele taşında terlemekle hareket ederek 
terlemek aynı şey sayılmamalıdır. Yalım 
terliyen yağını eritir, vücudunun suyunu 
çıkarır. Hareket ederek terliyen vücu
dunun zehirlerini de birlikte çıkarır. Bu 
fark lAboratuvar tecrübeleriyle de sa
bittir. 

Bundan b~ka, hareket etmeık, adale
leri oynatmak yailann erimesine fayda 
verme7.5e bile vücuttaki fazla şekeri yak
mıya yarar, şeker hastalığının gelmesine 
mani olur. Şişmanlıkla şeker hastalığı 
da biriblrine uzaktan akraba değil. bir 
evde oturan iki kardeşler gibidir. Şiş

man adamın şekerli olması da ihtimal 
çoktur. Hareket ederek terliyen şişman 
hem yağlarını eritir, hem şekerin fazla
sından kurtulur. Yokuşlara, dağlara tır
manarak terleıniye vaktiniz bulunmazsa .... 
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Seba;tiY~·~~ ... Şimdi imana gelmişti -16-

Vay canına .. kendine söylendi. Demek Diye kendi 
intikam alıyor Allah da 

almasını 

hem de intikam 
biliyor ... 

lbr~him, putun ayağına ip bağladı 
Onu sürüye sürüye çarşı ortasına götürdü. Hiç bir şeye 

yaramıyan put satıyorum .• Alan var mı?.> Diye 
bağırarak putu tahkir ve tezlil etti 

çok yaman 
______ G_e_n_ç~k.m-:H;e-r-gu: ... l;-:-k-o;;lla~r:'."ı-:a:-::r:ası=n:;da:--;b:;ir:-;:n:u:n~y:a:n:ında işgal etmek istediği yere 

Sebutiyano, Marinaya ne cevap verece· ço"'p gibi havaya kaldırdı. Şap diye iki bu günden namzed olması genç kızın 
X.:-i dü·::ftüyor. . . . ••vın' cı·nı· ikı· kat etmiati. O artık saravd• Hazreti Ibrahim, babasının mütemadi.. Azerin de satilınak iizere oğluna ver-•Ul ıırv.u. I y•na~ndan öptükten sonra yere bıraktı. - " " ... k, h k k b diği işt bö 1 tahtadan ul k 

orta.sına getirdi. 
Kız. bütün safiyet ve samimıyeb. ~ e .. _...Marina.. Dedi. Sözlerine inandım. cariyeler arasında istediği mevkie kendi- yen put düzme ey el yapma ve un- e y e ve oy ına su-

bu Cm• •yeti neden işlediğini ve kendi ıı· d lar cTanrımz işte budur, size eyilik fe- retiyle yapılmış bilytik bir heykeldi. 
- Ey nas, dedi, işi olmıyanlar be-

nimle beraber gelsinler, görün balan size 
.. Bu cin~etin büyük ıırnnı muhafaza et· ni yübdmiş aayıyorlinu. b l nalık hep bundan gelir. Ona secde edi- Puttan, hasenatlarını! .. medhede ede lediğini itiraf etmiıti. l tiğin takdirde ben de sözümde duraca· Sebutiyanoya ge' ce, o u surete satmak usuldencll. lbrahim de böyle ya-

Onun Karbonopsinaya karşı kastı o - K b . 1 hare'-et ederken halcikaten genr ve gu" - niz.. Ona saygı gösteriniu diyerek sat-
ne göıterecğim. 

ı l mm. Şimdilik ar onopaına aaraya ge - &: " ak E · d k tahta h k 1i ırt 
dum•na dair olan şüpheleri zaj o muş- ... zel olan bu kıza kar"ı kalbinde bir zaaf mak suretiyle .o.lan meşguliyetini gör- pac tı. vın en oca ey e s -

.- mivecek. Ve hen de bugünden itibaren " d faka b l ak ktı "-'-_,_.__ b h k ''- k 

önde lbrahim, gümilş putu sürilyerek. 
arkada halk onu takip ederek şehir kena
nnda ve bir su batına geldiler • t~ l" 

içinden, bu kadar derin bir kurnaz ıgı 
·-'-d· d. ..vnı· zamanda zavallı 
uuı: ır e ıyor ve -,, .. .. 
Teofanonun hatırası ve kapalı gozu 

'önünde canlanıyordu. 
Kendi kendine: 
- Allah ta intikam alıyor ve intikam 

almasını biliyor. Diye söylendi. 
Öyleya.. imparatoriçe T eofanoyu i.h· 

· 1' e getırmal eden Leon, ona saraya gız ıc 
diği metresi Zoiçe ile ihanet ediyordu. 

h ül imparatoriçe T eofano buna ta amm 
edememiş, huta ve zayıf düşmüştü. Sal
tanat aleyhinde komplo kuran baı papaz 
ve kumpanyuı kararı lle ölüme mahkum 
edilmiı ve onu bizzat Eftimyos zehirle
mek suretile ayni odada hayata veda 

etmişti. 

Şimdi ise Zoiçe, hakikat olmasa bile, 
Marinanın yalanına inanarak. T eofano 
ııı'bi zehirle öldürülerek gözlerini yum~ 
muştu. 

Bütün bu işleri yapan vakıa insanlar
Clı. Fakat yaptıran, bu inaanlan bu suretle 
harekete sevkeden bir kuvvet vardı. 

Allah.. Kullannın intikamını mube.k-
kak alıyordu. 

Allaha inanmıyan Seba.stiyanoya bu 
hadiseler bir iman zerkediyordu. 

Marina, onun bu sü.ldit ve düşüncesin
de kendisinin affinin işaretini görmUş, 

sevinmişti. 

Sebastiyano genç kıza son bir sual da
ha sordu. 

.., mı duym""tu, yo'--- bo·'yl--- onun su"'-ô·· dilkçe ona da 0ıçın en acıyor, t a- ıyar çı . ouK.aıua u ey eun aya ~ Hıristidinin yerine teşrifat nazın oldum. ..,.. ıua ......, K. ak O ı:_,, k 
tunu mu sabn alwı•ı1 oluyordu. Buna ken- bası olduğu içın bir şey söylemek iste- larma bir ip t tı. nu yı.u.u oyun yere lbrahim: 

Binaenaleyh oda hizmetime sen bakacak- dı' de bu •••tte.__,.do~• bı'r cevan vere- miyordu. yatırdı. SUrükliye sürükliye çarşının or-
sın. Hizmet edecek bir imparatoriçe kal- _.. .,._ ,. Yanınızda yiyecek bir nesne var nu.

dır? madığına nazaran bu vazife her halde sa- miyordu .... Azerin yaptığı putların hepsi altından tasına götürdü. 
veya gümüşten değildi. içlerinde tahta- - Ey nas.. dedi. Put satarım.. Alan na ağır gelltlİYecektir. d d yut k ılm 

h d S b . •• aı·T .. EDı· •• dan, şimşir eI1 e o ara yap iŞ var mı .. Haniya .. Nerede o aptal insan-Hem affedilmesi em e e astıyano- PJI 

Diye halka. sordu. Kimsenin yanında 
böyle birşey yoktu. Civardaki evlerden 
birinden ekmek ve yiyecek getirdiler. 

lbrahim, bu yiyecekleri sürüyerek bu
raya kadar getirdiği gümüıı putun önüne 
koydu. 

nlanları vardı. Ve bunlar fakir halk için- larki bu putu satın ala1ar .. Hepinizin tan-

Hitlerin beklenen nutku 
di. rı diye tapbğuuz bundan ne deva ve ne 

Azer, oğlu Ibrahimin mütemadiyen şifa beklersiniz.. işte görmiyorınusunuz, 
serazad olarak dolaşmasının önüne geç- bir odun parçası.. Onu bacağından sü
mek için ona: rüyorum, bana neden sürüyorsun bile di 

- Bari, dedi. Benim yaptığım putlan yemiyor .. Put alın put ... Ocaklannıza 

- Ye bakalun timdi buolan ... 

Üzerinde Fransız Berlinin cevabı 
gazeteleri tahminler yapıyorlar 

Dedi. Tabii put hiç bir harekette hu· 

sal at•• olur .. Tarlalarınıza korkuluk olur.. lunmadı. 
sen ·· -... Bunun üzerine lbrahim onu yine •-

Ibrahim, hiç bi.r zaman inanmadığı hu Ibralıimin bu sözleri ve mukaddes bi- rüldiyerek tu baflDa götürdü. 
altın, gümüş ve tahta Tanrıları satmak linen puta karşı olan bu bürmetsizliği B ktu 

1 
istemedi. Fakat babasına karşı da ilsi halk arasında büyük hoınutsuzluk tevlit ~!l::iatu:ı: :bi ıu... Dedi.. iç bu .u-

Şansi:ilye Hitler 28 Nisanda Rayştagı 
içtiınaa davel eıtmiştir. Söylendiğine gö
re 0 gün Ruzveltin mesajına cevap ve
recekmiş. Alınan matbuatı evveli bize 
bu mesajın ehemmiye<tsiz olduğunu söy
lemişti.. Her halde nazi dirijanları fikir 
değiştirmiş olmalıdır ki dlin neşredilen 
tebliğ, bilakis, iş pek ehemmiyetli oldu
ğu için Führerin Birleşik devletler reisi
ne Alınan milleti mümessilleri karşısın
da cevap vermek istediğini tasrih ediyor
du. 

man.yası bolşevizme karşı mücadelesin- olmak arzu etmiyordu. etti. Fakat onun vezir Azerin oğlu oldu- d 
den bahsedip başkalarını onun müttefi- - Beni, diyordu, an.nemle babaın ğunu bildikleri için ve sırf Azere karşı a~~ .. sonra putu: 
ki olmakla itham edemez. Bugün, kendi meydana getirdiler. Onlara karşı bir olan saygı ve korkuların~an lbrahime _Ne diye yemek yemiyorsun ven&-
memleketlerinde bolşevizmin yatağını saygı borcum var. Fakat annemi de ba- ağır bir söz söylemediler, putun da fazla den su içmiyorsun diye tekınelemeğe 
hazırlıyan bizzat totaliter devletlerdir. hamı da, yeri deo göğü de, bütün in.sanla- tahkir edilmesine tehammül göstereme· başladı. 
Hakikat budur. rı da yaratan bir kuvvet.. bir Tanrı var. dikleri için onu Lemen ve bahalı olarak Halle: 

HitLerci matbuatın vakıaları gizlemek işte asıl tapılacak, secde edilecek. . ina- satın aldılar. - Ne yapıyorsun Ibrahinı. . dediler. 
hususundaki mahareti ne derecede olur- nılacak odur. Ibrahim Azerin yanına geldi. Hiç 

0 
su içer, yemek yer mi? 

sa olsun (ve dünden beri zavallı faşist Babası, Ibrahinıin eline kocaman bir - Baba .. dedi, putu sattım .. Başka- Ibrahim bunun üzerine halka döndü: 
matbuatı da onun izindenyürümiye mec- put verdi. sını ver.. _Behey aptallar, dedi. Yemek yemi 
bur kalmıştır!) Almanya B. Ruzveltin (Put) dediğimiz zaman bunu bugün Azer, bizzat kendi satarken bile yap- yen, su içmiyen bu putun önüne ne diy 
kendisine sormuş olduğu :::adeı ve sarih halk arasında mevcut kanaate göre (Sa- ttğı putları bu kadar çabık. elden çıkara· en nefis tbmlarınızı korsunuz ve on 
SuaJı. ka,.amaklı b,; .. cevapla atlatamıya- lip) sanmamalıdır. Salip, hazreti lsanın mazken lbrahimin bu açık gözlülüğünden ne diye meded umarsınız. Faydası v B. Ruzvcltin teklifleri kaı·şısında res- :f ~ uh d 

men vaziyet almak için B. Bitlerin te- cakb.t. B. Hitler, Birleşik devletler cüm- çarmıha gerilmesinden sonra z ur et- memnun ol u. .. .. . zararı olmıyan buna yeri göğü yara 
hurrelSl. 'ne cAlman milleti namına• ce- m.iş bir senboldür. Putperestlerin putla- Ve bu sefer ona gumuş bir put ver- Tanrı diye tapmak içın' meğer sizler n maşavi bir teşekküle istinat etmek iste- nl 'k tla .. d · 

mesine müşahede etmek enteresandır. v~ktp verbece!~ söylüyor. B. Bitler gedir: ~~ :::. ;:az:ı:n: i~ira ha;:n, g~~ ı. lbrahim, hu gümü~ putu da, tıpkı tah- ahmak insanlanmşsınız ... 
1 'k d 1 tL ü h · · · t eh. çe en u et namına cevap versey "'~ . . d ,...._ d .. Ibrahimin btı sözleri üzerine pu Bir.ıeşı eve er c m urreısının eş 1 ö 1 . '~- 1 eğini. kAl8 öküz bir keçi bu işi görür. Nemrud za- ta put gibı yere yatır ı. vnun a ayagına k.,,...

1 
daha fazla hakaret edilmeslnl 

1 . . • ötd·· biisilnün sebebiyet verdiği sarsıntı -Al- ne er s Y emesı .uuım ge ec pe ' h k 
1 
.... 'idi. • ~-'- On d •. .. - H -'lr 

- Biraz evve unparatorıçeyı ur- biliyoruz, çünkll Alman halk yığınları- manının putları ise insan ey e .erı . ıp uuı;.b. u a suruye suruye çarşının miyen bir zengin hemen putu satın a mekle kendine de bir iyilik yaptığını aöy- manya da dahil olduğu halde ~ her yer- tUrd 
de övlesine olmuştur ki, nazi devlet nın ruhl hAletine mükemmelen vakıf bu- ve onu izzet ye ikram!.la evine gö lerniatio, Bu da gösteriyor ki aen bu ci- " de b b · d" dU 

" adamları h!sıl olan tesire karşı koymak Iunuyoruz. Fakat işin feci taran mille- sulhçu tekliflerini reddetmekle kuvvet Alınan kıtalan 1908 de Amerikanın mü- Ibrahim a asının evıne on · nayeti eadece T eofanonun intikamını al· 
için Üçüncü Rayhın malik olduğu bütün tinin kanaatiyle enternasyonal realite metoduna sadık kalmak niyetinde olduk- dahalesini görünce maneviyatlamu kay-mak ve Karbonopsinanın al'%Wluna. eme- --·-.:a- dik ·· ·· yüks ı-:ft ld v 
propaganda vasıtalarını harekete getir- ar~ tatorun euu~ 0 ugu la.nnı ispat edecek ve bu itibarla Ame- bettiler. işte unutulmaması lilzım gelen tine yol açmak için değil, keneli arzunu k 

,. b'" mek lüzumunu hissetmişlerdir. Deme settir. rikayı kendilerine yeniden düşman edi- bir nokta. Cla tatbik etmek için yaptın. Belıci en u- k d Al - .1 ı kadar 
oluyor ki 28 Nisana a ar manyıwa Bi::ı:e gelince, bi::ı: hazırız. Reis Ruzve ti, ncceklerdiı·. Denecek ki bu onların Halbuki bu kıtalar o zamana 

•• BiTMEDi -----:---
yük saik ta bu oldu. muayyen bir ruh hAleti yaratmak için mesajında tespit ettiği esaslar dairesinde umurlarında değildir. Eğer bu hakikat- mükemmelen disiplini mukavim asker- HIBV ATLARLA 

lmparaton. r,_nı'n ölümünün sana ne 1 
..- Alman matbuatının mahirane bir manev- kendisini takibeı hazırız. Yani - toprak se pek mfuıasız bir şeydir. Çünkü, bir lerden mürekkepti. Anlaşma imza anıyor 

faydaaı olacak'> rasına intizar etmeliyiz. meseleleri haricinde - milletlerin yaşa- Avrupa harbi halinde, Amerika a.~ker Mütevazi birer asker sıfatiyle harbe 
M . k d fakat cevap verme· b I ---tf--

anna ızar 
1
• Biz bu suru usullere, ve nazi propagan- yışı.n.ı alakadar eden ve netice iti ariy e göndermek suretiyle doğrudan doğruya iştirak etmiş olan bir Hitler ve bir Mus- .. 

di. ek dasmın ileıri sürdUğü temellere o kadar yegane milhim olan ekonomik problem- müdahale etmese bile, yardımının hayati solini maneviyatın ehemmiyetini bilir- Zagrep, 27 (A.A) - Başvekilin 
Sebaatiuano sesine bir sertlik verer . .. ekl tı• g"rü.şmeler saat 17 

.,......, alışmışızdır ki bütün bunlar bize hayret leri en geniş bir zihniyetle gözden geçir- bir ehemmiyeti haiz olacağt muhakkak- ler. Endişe duyan ve mağhlbtyetten ur- <: e yap gı. 0 . .. y bir 
al. t '·-ar)adt ve: 4'1- ii »~·~hın h. il . . L----- tı Ç"-'-'' b d kif etsizlik" 1 . '- •-- al d.. f th . . il . ta 19 a kadar slirm.ilştür. arm su ı eıu b" veremez. Bize uçünc ... _,,. Usn" nı- mıye ı.uu.uız. r. i..uuui. u yar ım ay en Ken ıut arı ıınyayı e ıçm en a - ma ımza· edilecek, fakat bir kaç günd 
- - C'~er, dedi. cevap verm~~een .. u· k .:ı~- kaldıu ·1- l F In ·ı· h lıkl ulh d 

1
- • ı· 

1.4 - k yetinde, sulh aş ınuau., maruz gı Aynı zamanda bir kaç adamın müfrit l!Ulla eve ransız - gı ız azır arın- bilirler mi? S tan ümi i &esmıye un. evvel neşredil.miyecektir. 
tün söylediklerinin yalan olduguna hu - hastalıklar ve tazyiklerden, etrafını çe- çılgınlığı Avrupaya bu son şansı reddet- daki gecikmeleri telMiye prıyacaktır. Son söz söylenmiş değildir. B. Maçek pazar gilnü Hırvat 
medeceğim. · viren düşmanlara karşı zaruri müdafaa- tiği takdirde, her türlü ihtimallere karşı B. Hitlerle B. Mussol.ininiı:i bu tehlike- Fak;ıt Italyan diktatörünün Hitlerle temsil heyetini içtimaa davet ederehk 

Mann. a mırddanır gibi cevap vereli: tal 1 b' likt Alın u kk d l~~m.ayı tebliğ edecek ve anlaşma e 
d b sından ve l ya i e ır e anyanm koymıya hazırız. yi hissetmemelerine ve milletlerinin bun- tamamen mutabık olmadıgı ha -m a ~afınd . dildigıv· takdirde - a .... vekilin ölüsünün yanın a ana d 1 b lş d . tar an tasvıp e 

-y tek başına mtica e e ettiği o evizm en WladimiT d'Ormesson dan endişe duymamalarına imkan yok- deveran eden nvayetlere de fazla ehem- lecek hafta Belgrada gelecektir. 
olan vaadinizi unuttunuz mu? bahsedileceğini önceden biliyoruz. Fakat BERLIN NE CEVAP VERECEK tur. Alınanyada, Italyada kamoy dilsiz- miyet vermiyelim. Bunların menfaatleri Bu ziyaret esnasında anla.şm 

- Nasıl vaaddi o} · bu protestoların, hatta Almanyada hile Berlinden gelen bütün malfunat Filh- dir, fakat mevcuttur. Bir diktatör ne ka- biribirinin aynı olmadığı pek Sşikardır. metni neşir ve anlaşmayı ~atbik ede. 
- - E" Karbonopsina imparatorıçe dı d b·ı· k 1 . h•'kU t teşekkül edecek 

ger · · b tesirsiz kal ğını a ı ıyoru::ı:. rerin Ruzvelte menfi cevap vereceğini dar kuvvetli olsa da insanları düşün- Fakat Roma - Berlin mihverinin pe o an venı u me 
1 O . . yanınızdaki yennı a- k d ğil 

o ursa.. nun sızın . . "ldürür- Senelerdenberi bir harp ekonomisi önceden tahmin ettirici mahiyettedir .. Bu mekten menedemez, ve bunların düşün- sağlam olduğu da daha az aşi ar ev· - = 
na verecektiniz. lmparatonçeyı 

0 

al içinde yaşıyan ve kesif silahlanmasına cevap, küstahça olacak mı olmıyacak mı? dükleri de ihmal edilemez. Hiç şüphesiz dir. B . Mussolininin bu salAbeti ihlru Anti Komintern 
ken ben hem Karhonopsinaya a .tanat Alma H k k t b 1 k 1s b'l 

1 b 1 her şeyi feda etmiş olan Bitler n- enüz bilinmiyen budur, ve ha i -at e u adamlar bir seferberlik emrine itaat edeceği saat bir gün ge ece o a ı e 
h d . . yanınıza ge e ı ece- p ktı t kvı·ve edillyo yolunu em e sızın ld yası, tabii iktısadi güçlüklerden bahse bunun ehemmiyeti yoktur. Ehemmiyetli edeceklerdir, fakat zafere güvendikle- heniiz gelmiş değildir. 8 8 oT 

ğim kestirme yol~ ~azı~la;ıı 
0 

=~nu ka~tığı zaman ilk başta Alman endüst-1 olan nokta durumların sarahatle tayini- rine veya mağlubiyeti tahmin ettiklerine Gallus --tf-
Bu cevap eski ay u un ricileri bunu tekzip ederler. Hitler Al- dir. Diktatörlükler, Birleşik devletlerin göre ayrı ayrı tarzda dövüşeceklerdir. lntnınsigeant • 

okşadı. ---- ____ :ssaez:_~--ız = ==- - - --·- Tokyo 27 (A.A) - Hosi gazetesı 

=n~E~MI~Rz~M~A~~S~K~E~~~~~==~~~~~~~~loilk~~-~=~~~~~~=~=~di~kar~ 
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tarihi ve macera ronıanı ~ 

- 142 - ~ 
Şövalye işte ancak o zaman kom~o-

t en kerledildiğini anladı. Eger nun amam ii• • 
1 Latreoonon hakikaten hiç bir şey söy e-

d ölmüş ise, eğer Vander Eden ve 
me en . · 0 za 
şövalye dö Loren ele geçmem.ış ılllsebul -

h . d hi bir de u-man kendi aley ın e ç .. 
1 

d" 
d Halbuki ış' hiç te şova ye o 

namaz ı. . d y 'ldi. 
Ümit ettiği gibı egı Rohanın zan ve . 1 

.. al te kif edilip te Bastile ah -Şov ye v 1 B. 
,_,,ı: +...,.;., o an rı-

dıktan sonra onu teVKU e .... ~ tli 
"~lU kuvve sak muhafız alayından gu~ 

hi tl dört kişi ile beraber ve tam tec za ı 

Normandiyaya gitti. 
O, Latreomon'u şahsen tanıyord~. 

Hattft. dostlukları bile vardı. Norman~ı-
yada eski siffi.h arkadaşının otiırdugu 

. k: 

ı·atle tab'a.ncalarına kO§llluş ve Brisakın 
üzerine ateş etmişti. Kurşun Brisaka de
ğil, arkasından odaya girmiş olan dört 
muhafızdan birine rastladı ve onu ölü 
olarak yere serdi. 

Latreomon ikinci defa ateş edecekti 
ki üç muhafızdan birinin kurşunu ile ya
ralandı. Kurşun tam göğsüne isabet et
mişti. Bununla beraber henıen yere düş
medi. Fakat biraz sonra yıkıldı. 

Brisak, ateş eden muhafıza: 
- Acemi .. sersem ... diye haykırdı .. 

Ne yaptın. o bize ölü değil, diri olarak 

lazımdı. 
Silah sesleri otelde bulunan halkı te

laşa ve korkuya düşürmüştü. Bir çokları 
kaçm~tı. Fakat üç kişi. iki kadın bir 

1 beş nazır konferansının ver gı masmdandı. Odaya giren iki kadın ya- 1 dedi. Kurşun ölüme yol açmıştır. Yaralı, rın Arita tarafından Berlin, Londra 
ralıyı derhal kaldırarak yatağınııı üze- kendine gelmeden ölecektir. - Bilakis akıllılık ve ihtiyat eseri Moskmradaki Japon elçilerine te 
rine yatırdtlar. Erkek te Brisaka yak- Baygınlık geçiren kadını odaya onun- olur. Çünkü siz serbest kalırsanız bizim edildiğini bildiriyor. 
laştı: la birlikte gelmiş olan diğer kadınla er- de hüriyetimizi temine çalışırsınız. Fa- Gazeteye nazaran Anti komin 

- Muhterem asilzade efendi, dedi. 1 kek alarak çıkardılar ve yandaki oda- kat siz de bizimle beraber olursanız hü- paktın takviyesi için hazırlanan mu 
Şimdi böyle müteessir olacağınıza bu lardan birine götürdüler. riyefuniz için kim çalışır? denin muvakkat metni hakkında hu 
zavallıyı bu hale koymamağı peşinen - Madam .. Rica ederim ... kendinize - Anlıyorum madam .. Hakkınız var. çilerin mütalaası istenmiştir. 
düşünmeli değil mi idiniz? bakitn olunuz. Belki daha her şey mah- Bu sırada kulaklarına bir takım kil -

Brisak: volmuş değildir. für sesleri geldi. Kendine teslim etmek 
- Bana kalsa idi, dedi. Onu hiç bir - Nasıl nasıl ... Duymadıruz mı? Şö- istiyen kadın dışarı fırladı ve Brisakla 

----:---
Papen Ankaraya v 

kılına hata gelmeden tutar, doğruca valye dö Rohan Bastilde imiş. Bu, kom.p- karşılaştı. 
Bastile götürerek orada bulunan aziz lonun keşfedildiğine delildir. - Ne var .. Ne oluyor. Latreomon ne Ankara, 27 (AA) - Almanyarun 
dostu şövalye dö Rohaıun yanına hıra- - Ellerinde hiç bir delil yok .. Latre- oldu? ni Ankara büyük elçisi Fon Pape 

- *-
kırdım .. Fakat bizim salak mı 'ı::lfızlar- omon da artık bir daha ağzını açamıya- Diye sordu. Brisak: sabah şehrimize gelmiş ve istasy 
d ka dam hariciye protokol muavini ve an biri bu haltı etti. caktır.. - Sizlere ömür .. dedi. Fa t ma • hususi kalem müdUrU ile Alınan e 

Brisak.ın bu sözlerini duyan ve Latre- - Ne olursa olsun .. Ben şövalye dö siz kimsiniz? Kiminle müşerref oluyo- ileri gelenleri tarafından karşılanm 
omonun üzerine eğilnllş olan iki kadın- Rohanın akıbet ve taliine ortak olln.ak rum. Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu 
dan biri bir fenalık geçirdi. Eğer yanın- istiyorum. - Mösyö .. Şövalye dö Rohanın Bas- mına Fon Papenin kerimesine bir 
daki arkadaşı onun kolundan ve der - - Nasıl madam .. Kendi kendinizi mi tilde mevkuf olduğunu söy1emişti.niz de- ket takdim edilmiştir. 
hal tutmasa idi Brisakın üzerine hilcum mahvetmek istiyorsunuz? ğil mi? 
edecekti. Arkadaşı onun hem kolundan - Bilakis kendi kılıncıına hizmet edi- - Evet madam .. Evet bizzat oraya ben 
tutmuş hem de kulağına eğilerek: yoruın. Eğer şövalye hakkında itham götürdüm. 

- Madam.. demişti. Rica ederim, ili- edecek delil bulunmaz ve serbest bıra- - O halde beni de götürebilirsJniz. 
tiyatlı olun.. Kendinizi ele vereceksiniz. kılırsa beni de serbest bırakırlar. Yok - Fakat madam .. Siz kimsiniz? 

Fakat o hiç oralı olmadL Omuzlarını aksi olursa ve o zaman onunla birlikte - Ben, şövalye dö Rohanın metresl-
sanki ne olur der gibi silkti. Bereket darağacına çıkarım. Bu suretle haya - ylın. 

ımın e ane saadetine ermiş olurum. - lsminiz madam? 

-0---

Macar başvekili 
Berline gidiyor 

-'1:r-
Berlin, 27 (A.A) - Macar baş 

ile hariciye nazırı cumartesi günü 
raya gelecek ve akşam yemeğini 

dir Mi.safirler erte 
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lnımın-------·~ı lngilterede askerlik dai
relerinda tehacünı vardır 

Polonyanın endişeleri 

Kara ·Yazısı Birbirine zıt iki ideoloji arasında 
kalan Lehistanın bugünkü vaziyeti - BAŞTARAFI 1 1NC1 SAYFADA - altına çağırmak imkanını verecek olan 

bu kanun layihaSJnı meclise tevdi ka- Polonya tarihinin 
yazılmalarını kolaylaştıracaktır. rarını vermiştir .. Muvak~at mahiyette bütün devamınca, 

1 A k d olnn mevzuubahis kanun ıle daha sonra d · k R B. Çember ayn vam ·amarasm a hah d k ld _ d'w b" k nıma şar tan us, 
Bay an "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç 
-71 -

Yıldız 
b • k l"k ·· k · · k se ece o ugum ı~r ır anun mec urı as er ı muza eresını acara IA :h h"'k" t 1.. d 1 .. s- garptan Alman teh-

mecbur'i askeri talim kanununun pazar-, ayı asının u ume e uzumun a n u . . 
· ·· ti dil v • • ·ki · kr tt tacelen harekete geçmek imkanını ve- lıkesıne maruz kal-

tesı gun neşre ecegını ı ncı ac e . . . k b ı d ' . 
be gü ·· müzakere olunacağını recek veçhile gecıkmeksız\n a u e ı- mıştır. Ve daıma, 

b-ıtcm. r nu leceğini ümit ediyorum. Hükümet bu bu tehlikeli komşu-
ı .. ı_rmış ır. kanunu tevdi ederken son aylar zarfm-

Ben, hayretimden kendimi ala
mamıştım ki Sabri bey tekrar oda
ya girdi. 

Benim köylü: 
- Ne oldu .. ablacığıma ne ol

Ju. 
Diye tela, ve ciddi bir üzüntü 

ile •oruyordu. 
Sabri bey: 
- Hiç, dedi .. Ben •İze deme • 

Jim mi lıi o ralııya al11lıın değil
ılü. Baıına vurdu. Allahtan ra•t
aeldi de gömmü onun taralına 
,.virdim ve tam yere düıeceii ••
Fada yetiftim.. Y olua yavarlana
ecıi, bir taralını kıracaktı. lfle lıa
JMltu böyle .. Dayanamalar içki
... Onlar için içki lilrör .• Rakı 
a}Jelı .. babayiiit içln.idir. Haydi 
raının ...-eline birer lan• içelim. 

Hep beraber içtiler. 
Sabri bey: 
- Bana yanm aaat müaaade .• 

Jedi.. Otomobil luıpula duruyor .• 
Henlfİrqi ne lıaJar götürüp ge
le7im. Siz F aid beyle beraber ben 
•elinceye luular lrJ~ oynarnnız. 

Zaoallı aJam 6a haberden hiç 
...,,.nan olmamlf 6öriinJii. 

- Canım, baraJa luıl.a olnua 
mıydı? Ben yatağı ona verir -
Jim. 

DeJi. Sabri bey: 
- Niçin olmasın .. olar ama .. 

'Jflllli. Bu gece olm~. Malam a .. 
llemıire dal.. KomfUlar •abahle-
7İft •abah lıahoe.ine gelirler. Onu 
6örmezler•e bin bir türlü mcinaya 
pılraler; dedilıodu yaparlar. 
Ama b"flıa bir gün .. Gündüulen 
pıtte yatm müalirliğe gidiyorum 
diye komfUlarına haber veraelı 
eotlen çılıar, o zaman •abaha lıa -
"- lıalır. 

Ben, Sabri beyin bütün bu ya
lanları birbiri arlıaına ve o ka
fi• lcolaylılıla .öylemeıine hay • 
r• efmif, aynı ~anda benim de 
la gece Nihal gibi lrarban edile
ceiim lıorlram zail olmaflur. Na
..ı oha düıecelıtim, düfiiyordum. 
llettti düpniqtüm. Fakat hiç de
,_ bu leci baflangıcı gecilıtir -
melr i•tiyorJum. 

Köylüceiiz, dlf'IJ'ı çılımalı, be
llİlll yanıma gelmelı i•tedi. Ferid 
a.;,: 

- Canım ne yapacaluınız, de
A KaJınların .athOflağuna gör
,,.., eyi bir ıey değil .. Hem Ser
uet hanun o halinde sizi görürae 
rolı mahcup olar. Sabri bey yarım 

•aate kadar gelir. O gelinceye ka
dar da bir kılınç çeviririz:. 

Sabri bey odadan çıktı. Kapıyı 
kapattı. Sola.. karanlıktı. 

Madivenin eşiğine bırakılmış 
olan idare lcimbaaının gazı çok
tan bitmiş ve •Önmüştü. 

Ogledcn sonra Avam kamarasında be- d li . . . "tt h"t t 'b" 1 b !ardan birine muka-
b b k·ı ı~ a mec sınızın mu e ı asvı ıy c azı 

yanatta ulunan aşvc ı, par umento- A d 1 ti . k 1 l vemet etmek için 
nun en esaslı bir mesele üz.erinde karar vru'.'.a ~v e erme ·ar~~ a ı~mış o ~~ .. . 

v 1 t d'Jd·W• · h t 1 t taahhutlerı ve bu taahhutlerın tatbıkı otekıne dayanmış, vcrmege c ave e ı ıgını a ır a mış ve 1 d d'kk ı · 
hükümetin metni neşrolunan takririn- 1 vasıta arını a nazarı ı ate va mıştır. nazik bir baskül sı-
den bahsederek kabinenin muhalif par- Bahhaz~. m

1 
e~ekhetl1erc d~~şı byaptıh~mıkli.z tat- yaseti takip etmiştir. 

til d . tl . . h' b" · 1 " ut erı ve a en ıger azı u me - F k b . h' er en nıye erını ıç ır zaman gız e- 1 1 t _ .. .. 1 . t k t a at u sıyaset ıç 
· ld - ·· ı ·ştir B k'l er e yap ıgımız goruşıne erı e rar e -

mcmı.cJ o ugunu soy emı · aşve ı k 1.. d . Ha yapmıyorum bir zaman kafi bir 
derhal bir karar verilmesinin ehemmi- me uzum~uz uı · rp .. . . 

Beni elimden tuttu. 
- Çabuk .• dedi. Ayaklarınızın 

ucuna ba•arak beraber gelin .. 
Ayağınız baranın merdivenine 
alı1ık değildir. Düıerainiz. Bura
dan lıartulmak daha doğru•u ıizi 
kurtarmalı için bu plandan btıf
ka çare yoktu. Fakat Servet ha -
nım, .O lıalıikaten bir Servet imif
aniz:. Sizi intihap •uretiyle i•abe
timde yanılmadığundan dolayı 
kendi kendimi tebrik ediyorum. 

t . · k d t · t• z· k 1 k Harbe mfıni olmağa çalışıyorum... Her garantı tesıs etme-
ye ını ay e mış ır. ıra arar ge ece .. 1" h kk" t bb .. ·· .. ·· .. L h h · · B k ç b l l 
haftaya tehir olunursa, B. Hitlerin ya- tur u ta a um eş~ us~~. o~u?:1e miştir. e arıcıye naztrı e em er ayıı a göriişüyor 

:. 1' v• tk b' kabcl ·b· ıgeçmek hususundaki azmımızı butun B ·· p l · · b ·k· t hl'k her unutmadı. Polonya, her ne bahasına olur· rın soy ıyecegı nu a ır mu e gı ı .. . . b" . t i . ugun, o onya ıçın u ı ı e ı e 
telakki edilebilir. Halbuki, mecburi as- d~~ya~a en 1:Y1 ~ı:_~urette ~asın~~ zamankinden daha büyüktür. Polonya sa olsun böyle bir askeri yardımı iste
ker'ı talim teklifinin bu nutuktan tama- muessıı:. çarenın s a anma . mez. b d - u~ve ola iki ideolo1'i arasındadır. .. k'l b" k ld ~ · · aşar ıgımız muazzam esere et -
men musta ı ır arar o ugunun ıyıce ak b • sk l'k ı·· ·· k bul t Al l p 1 F ·b· k" K R d ·· ] ·· ·· R 

l şılm iht. dır r mec urı a er ı usu unu a e - man arca o onya, ransa gı ı ır ı eza omanya a oy e goruyor. o• 
ana asına ıyaç var . kt·v· . l v ~ı.ıı. d B k l M . h b k aJ 

H "k" t lki. • taahh"tl · · boz- me ıgımız o acagı a'l"" .. r ır. u ana- bir düşmandır. Polonya, uzun müddet manya ası acanstanı esa a atm ı· u ume evve u erını . . d b"t•• d kr • d 1 ti · 
muş değildir. Çünkü, bu taahhütler bu- a!:imız1 e u undakier_no d asıl ev e er~: ez- Prusyanın tazyiki altında kaldığından dır. Polonyalılar, macarlarla kaç kerr.,.. 

.. t şart! 1 h" ·· beti cum e Avrupa ost arımız müşte- Al anl L hl h k 1 k k b· ıı ·· k b. h l · gun mevcu ar a ıç munase ktir K 1 k tinın" hayatı- m ar e ere a aret e arııı ır er muştere ır cep e yapma arını •te-
lmı h al · · d k bul ed't-: .... : re . om.şusu mem e e 0 Y~ a v ıçın ~ ~ .. .. ı~b ... · ru ve ailesinin istikbalini feda ederken kin beslerler. dikleri halde bu it bir muammaya dön• 

Başvekil şu kanaattedır kı, hükumet u h h . b. kim . ki il -·' p 1 d SOO 000 '-' ·1·k b" Al ·· b" h ld d" B 1" d B d 
1 .. . d ml k ti .. d f a er angı ır senın zev e meşKıu o onya a , .-;ışı ı ır man muş ır a e ar. er ın en, u apq-

mese e uzerm e me e e mu a a lm t . ed · diki ·· uıı ·· 
için ittihaz edilen karan tasvip ettir- 0 ~~ını en_un ~n şım gon u azlığı bulunması, Polonya için çok teh- teye, Romanyada bulunan macarlar ifa-

k i . mill t' ~ . .. usulumuzde aşikh bır zaaf mevcuttur .. liL 1. b. • tb• p 1 d b __ , w t d'I" l'b me çın e ın umum.ı reyıne mura- U . tl il . . ... 1 fikr .. .-;e ı ır vazıye r. o onya a u azııııın re e ı ıyor ga ı a. 
Merdivenden indik. caate mecbur edilir, kendisini buna muınıburyt ehizme eterıb" suruharpenı.. __ 1 e ı..~~lre bir laamını Polonyanın taksimi ile Prua- lngilterenin Polonyaya denizden yapa• 
Solı L lı b• eld" ... . b d J ~ b' esuli t yük' mec ır ~ar """'I a- • a1e apı.ını, ız: g ıgımız mec .ur e en er agır ır m ye • maz tatbik edilebilir Ve şimdiye kadar yaya dütcn Polonya viliyetlerine on do- cağı bir yardım, doğrudan doiruya bir 

~an arktuından demirlemiftik. lenİ~dolacaklardı:ıt.dır. d . al b' da harı$ zamanın~ böyle bir karara kuzuncu aıuda zorla yerleıtirilen Al- yardım değildir. Bizim yardımımız be, 
H lb L. • d' L d . • . çın e yaşa f;ınuz evır norm ır Ur 1.. L: ___ ~,1- mı~- B' 

a a1eı pm 1 ııapının emın ın- devirdir Ne harp hali ne de sulh za- m acaat uzumu ~e q....... ız- manlar teıkil etmektedir. Şunu da ilave Almanyanın öbür ucunda kalacaktır. 
dirilmif, kapı da aralılılanm11tı. manı sa;,ııamaz. Başveku hükümetçe it- ~~n tahi te~da =b~ hi::t edelim ki, geçen Teırinievvelde Polonya- • • 

Evden kim çılım1ftt? tihaz edilen kararların blitUn memleke- u tuned~l u. ""' ebakkınvre d nSel !'!_ ta- lılar tarafından ifgal edilen T eıen mın-
s L_L b'l L S b . t' ta .b. ail old - emni etini iz caa ı emıyeceff a eum -
oxıuıla otomo ı yo1elu. a rı ın svı. ıne n ugu Y - rafından yapılan beyanatı teyit etmiş takasından Polonyaya 20,000 Alman 

be lıa hal'i k k lı har etmış ve hararetle alkışlanmıştır. b 1 • 
yd pıyı ı çe çe ere a • B. Çemberlayn şunlan da illve et- uGunu~o~di harp halind d ğiliz" F geçmiıtir. Eski miktar bu kadar daha ço-

pa ı. işt' . erçı şun e e . a- ialm ttr 
K · •• · b • m ır • kat memleketin mUcadeJeye hazır ol- 11 • 

. .aJKll!'ma •~•ı • ~.zerıne . ıraz •Son zamanla~da Polonyay~, .~ı:ıaı:ı- mak için bütün menbalanna müracaat Varıova hükUmetinin müaamahası ne-
ıler"!ekı ·~~gın ~çınden bır oto- yaya .ı:e Yun~a karşı girişti~ ettiği, barışın muhafazasına olan ltima- ticeai olarak Alman azlıkları beı yüz ka
mobıl molo~ •e•ı duyuldu. A>:n~ taahh':1tler ~eti~esınde. bu memle~etin dm baltalanmış bulunduğu ve bir harp dar ilk mektep, yirmi kadar li.e meyda-
zamanda yıne aynı •olıalıta ılıı mesulivetlen bır hayli artmış oldugun- vukubulduan takdirde bu harbe bir ti" • 1 d" B '~t ı d t d • d h"k"' t' k l t k ,.._ na ge rmıı er ır. u me~ ep er e e n-
lıavvetli lfılı kolu uzandı. Anla - beantmi.ş. ut. umç~· ınk .. art ru:larıte ~e. es- kaç hafta ~da deftil bir kaç saat sat hep Almanca olarak yapılır. Südet-
d O b'l S L ... • • d ır. un u ngı renın azım ve zarfında gırmege mecbur kalacağımızı 

un.. tomo ı ·• oııagın ıçın e kararı hakkında Avrupada şüpheler ifa- b"t" d" bildi-· · zamanda lerde olduğu gibi, Polonyadaki Alman ·d· S b • b ı· · b L t u un unyanın gını şu 
ı ı. a rı ey e . .'~ı .. ıraıımıf ı. de edilmekte idi. . . . . . anladığımız manada barış halinde oldu- azlıklarına almanlar cesaret veriyor. On-

Hızlı hwı yuruduh. •Bu haller dahilınde kuvvet istimali ğumuzu hiç bir kimse iddia edemez. Bu lar, yarın bir Alman kavgası olursa Rei-
- Ben folörün yanına otura - suretiyle diğer milletler üzerinde tabak- mesele hakkındaki kararımızı değiştir- chın taraftarı olmıya hazırlanıyorlar. Ay

cağım. Siz içeri giriniz.. dedi ve ~üm teşebbüslerini 1?ertaraf etmek için mekliğimizin diğer bir sebebi de kanu- rıca da Dansig ve cKoridou meselesi 
ı ·· ·· lı h d k ıcap eden her gayretı sarfotmek zarure- nun barışın muhafazasında müessir bir 

fO or on apıyı ~ç~ .en ° a a~ ~ ti bize açıkça kendini göstermiştir.• rol oynamıya azmetmiş olduğumuzu var. 
kapıyı açtı. lçerı gırınce hendımı Başvekil ekseriyetin alkışları arasın- göstennekteki kıymettir. Bir de karşı tarafa gelelim: Almanya-
tutamıyarah haykırdım: <la, hükümetçe ittihaz edilm kararların Arzettiğim kanun layihası mucibince da 1,200,000 Polonyalı var. Fakat bu 

_ A ... Nihal.. Avrupadald bütün dostlara cesaret, fe- uzun sürebilecek bir sıkıntı devresi için kadar polonyalımn yüz kadar mektebi 
Evet .. Otomobı.lde bizden evvel ra.hl. ı.k. ve huzur .verd.iğini söylemiştir.. kara ordusunun bazı sınıflarını ve hava 

H k b db 1 alın k b ya var, ya yok. Orta tahsil müessesesine 
I • .. h • b' · b hl' u umet u te ır erı a mec urı- müdafaa sistemimizi takviye maksadiyle 

g~ mıf ve fUP e•ız ızı e ıyen yetinde kalmasına müteessir olmakla ı de mütemmim bir kadronun silah altı- gelince, bir tek orta mektep var. Lehli-
Nıhal vardı. . beraber, memleketin emniyeti ve muha- na alınması icap edecektir. ler bu kadar baiırıp çağırıyorlar, fakat 

- Çabuk •ızdı .• dedi. ilacı /az- 1efetin de tasvibile takip ettiği siyasetin Attlee, hükümetin bu suretle evvelce Almanya onlar için en küçük bir hak 
la kaçmıf .. Daha eyi oldu.. devam cde~il~esi için bunların elzem' yaptığı ve bir ay evvel tekrarladığı bir tanımıyor. 

Şoför makinesini iıletti. oldu~u netıcesıne vasıl olmuştur. taahhüdü nakzettiğini müdrik olup ol-
Seher vahtı olmus.. Salah aök- madığını Çemberlayndan sorduğu za-

... ba l H • _:, .. .. .. ÇEMBERLA YNIN BEYANATI man muhalefet sıralarından alkış tufanı 
mege f amıJtı. oruuar otuıu - kopmuş ve hükümetin istifasını istiyen 
yordu. Londra, 27 (A.A) - Röyter ajansın- sesler işitilmiştir. 

Otomobil bizi üç dört aaatl:h dan : Attlec. bu kanunun memleketi tak-
bu gece macera•ından bütün hızı Mecburi a.<;kerJik kanununun Avam viyeden uz."lk olduğunu, partiler arasın-
·ı hl t d Kamarasına verilmesi münasebetiyle B. da ihtilaf çıkaracağını ve şiddetli bir 
ı e uza aı ırıyor u. Çcmberlayn aşağıdaki beyanatta bulun-ı muhalefetle karşılaşacağını bildirmiş-

•• BİTMEDİ •• mustur : tir. 
_ --:--- Hükümet memleket müdafaası için j Çemberlayn verdiği cevapta vicdanı-

kında tetkikatta bulunacağını geçenler- miş ve bu sözler de mukabil alkışlarla 

Pancermanizmin zehirli nazariyeleri, 
ırki, iktısadi, tarihi ve hayati sahaya mü
teallik. ilah bahanelerle istifadeye kalktı
ğı halde Polonya ile Çekoslovakyanın 

tabii antantı kar~ısında hiç bir ite yaramı
yacaktı. Almanya, hatta Avusturyayı il
hak ettikten sonra bile bu devletleri bir 
avlamıya cesaret edemiyecekti. Çünkü 
Polonya ile Çekoslovakya devleti birlik 
oldukları takdirde A1manya için strate-

Polonyanın bazer zamanında 30 pİya• 
de fırkası vardır. Bir o kadar da ihtiyat
lar tetkil eder. Bundan bqka hudut mu• 
hafızları ile mahaJli milİI ulr.erleri de ·.-r. 
Fakat denize mahreci olan Koridoru teh
dit a1tındadır. Şarki Pruıya hudutlan 
çok kuvvetli olduiundan ve talim terbi
yesi, askeri tetkil&.tı bulunduğundan bU· 
tün timal hududunu tehdit etmektedir. 
Fakat Polonyanın seferde bulunduraca· 
ğı 60 fırkalık bir kuvvet, mükemmel bir 
mukavemet enerjisidir. Buna hazerde1d 
20 fırkasına ilave edeceği malum olmı
yan bir miktar ile, Romanya ordusunu 
da katarak iki ordunun yapacağı ittifak, 
Macaristan tarafından gelecek bütün 
müdahaleyi menedebilir. 

Baltık memleketleri, kendileri için 
Almanyanın ne bahis beslediğini, Reic
hın ergeç bir cBaltikum> meselesi çıkar• 
mak arzusunda olduğunu biliyorlar. 

19 19 son1arına doğru hu mıntakaların 
tahliyesi işi ile meşgulken Alman zabit
lerinden birisi hana: cZavallı macera 
böyle bitti; onu başka bir şekil altında 
ele geçirmek lazım geliyor.> demişti . 

Polonyalılar, yalnız yardım için dahi 
olsa arazilerine Sovyet askerlerinin gir
mesinden değil, ayni zamanda arazilerin
de Alman askerlerini dahi görmekten 
tevahhüt ediyorlar. Polonyanın ıimal ce• 
nahını harpte 20 fırka dahi örtebilir. p O Y R A C 1 K T A lüzumlu telakki edeceği tedbirler hak-ı nm tamamen müsterih olduğunu söyle-

Belediye te$kilitı de bildirmişti. Yapılan tetkikat neticesi karsılanmıştır. jile vaziyet o kadar gayri müsait olacaktı. Romanya, Lehistanın yardımı ile uzun 

Yapılıyor- göstermiştir ki şimdiki seferberlik usu- Çemberlayn sözlerine ŞU suretle de- Fakat ne yazık ki Teıen mıntakasının bir mukavemet gösterebilir, ve Almanya 
\ümüz modası geçmiş bir usuldür .. Bu- vam etmiştir : 1919 da Çekoslovakyaya verilmesi bu kolay kolay bu mukavemeti kıramaz. 

Bergamanın Poyracık köyünün bele- günkü sartlara kat'iyyen uygun değil- İçinde bulunduğumuz vaziyet ve şart-
diye teşkilatiyle idare edilmesine karar dir. Zira bu usul bir harbin millet!e>re ların tetkik edilince bunu bir barış ha- iki memleket arasında bir kin meydana Oçüncü Rayh, 1914 de olduğu gibi, 
verilmiş, bu köyde yeniden tesis ediJe- sulh halinde harp haline gecmeğe im- Ji diye tavsü imkanı olmıyacağı anlaşı· getirdi. Bu kini Fransız diplomasisi ya- kendisini çember içine alacaklar diye 
cek belediye teskiH1tı hakkında Vekiller kan verecek şekilde ilan edilmeden ya- Jacaktır. tıştırmasını bilmedi. Halbuki araya dai- haykırmıya baılıyacak. Fakat Alman• 
heyeti kararnamesi vilayete tebliğ edil- pılmıyacağı faraziyesi üzerine müesses- Attlee'nin diğer bazı suallerine cevap ma Alman tahrikleri karışıyordu. yayı kimse tehdit etmiyor; bilakis her .. 
miştir. tir. Umumi şekli itibariyle şimdiki se- veren Çemberlayn ınecJisin yarınki cel- Bugün Polonyanın ehemmiyeti, ordu- kesi tehdit eden kendisi. 

-•- ferberlik usulümüz alakadar dairelerin sesinde müzakereye devam imkBnmı • ,,. 

/4/939 rt i harp tehlikesi halinin mevcut olduğunu bulacağını bildirmiştir. sunun kalitesine rağmen, lngiltere ile 
29 cuma es evvelden ilan etmelerini derpiş eyle- Sinclair, Cemberlaynın taahhUdünü Fransanın ona yapacakları sıkı yardıma Pekala, bir dünya ihtilafı olursa. Al· 

Göztepe mevkii İnönü caddesi günü yapılacak maçlar mektedir. Bu usul ihdas edilirken hiç değiştirmeden veya iptal etmeden önce bağlıdır. manya ile Rusya arasındaki devletler 

1002 numaralı villanın ikinci katı Yamanlar - Üçok saat 15 te hakem şüphesiz harbin pek yakın olduğuna ka· niçin muhalefetle istişarede bulunmadı- Polonya için Sovyet askeri yardımın- Rusyanın memleketlerinden geçmesini 

Deniz kenarı 
Kiralık Villa 

kiralıktır. Kapısı ayn altı Oda asri Ferit Simsaroğlu. naat hasıl olduğu zaman bu ilanın va- ğını sorması tizerine başvekil bunun hic d b h dild' Ev b"" ı b" l . 1 b d'" h b. R 
Hak 1 bil -· d" ·· ··1 ·· t" ı' d' hal 

1 
b' k tl lm dıv fakat an a se ı. ger oy e ır şey o ur- ıstemez erse, u unya ar ıne usya fr h Vefa - Doğanspor saat 17 de em pı a ecegı uşunu muş u. m ı en ır ma sa a o a gını ve son . b" d b. 

konforu h5iz ala anga amam, ban- Mustafa Balöz. bir harp pek yakın gözükmediği halde günlerde hadiselerin çok büyük bir sü- sa, ispanya ıç har ın e tam ır muvaf- 1 nasıl karışacak? 
yo ve apdesthane deniz banyosu ve 30/4/939 PAZAR GÜNÜ de umumi vaziyet o kadar emniyetsiz ve 'ı ratle inkişaf etmesinden ileri geldiğini fakıyetsizliğe düşen ideolojilerini kuvvet- 1 O zaman bitaraf kalarak cephane ve 
:?:at::h:~:J~· Taliplerin YAPILACAK MAÇLAR kararsız olabilir ki halkı telaşa dlişür- temin eylemiştir. lendirmek ıçın, Moskovadakiler çok iptidai madde satar. Veyahut, Polonya 

TELEFON : 2912 Alsancak - Demirspor saat 15 te ha- ~e.mek için .orta.lığı velveJcye vermeden l Hükü.met. bir çok meseleleri tetkik memnun olurdu. Fakat Lehistan on seki- tayyareciliği ile iş birliği yapar. Polonya 
S.6 1 - 3 (843) kem Mustafa Balöz.. d k F ıhltıyatBtedbıbr!erı ahnh~ak~~ arztukya ~~an mT eced~~r~yetınkde k_almazasiış vle Acakttlee bve zinci asırdaki parçalanmasını ve akabin- için bu daha iyi olur. 

•ımmmmrmm••lliimlllı•ill~ Vefa - teş.5P0r saat 17 e Ha em e-lo ur. una ınaen u ume enuısıne r unıon onseyı ye an u p . Midi 
rit Simsaroğlu.. memleketin ihtivat kuvv•tlerini silah sabah istizare imkanını bulabilmiştir. de arazisine yapılan Rua müdahalesini - ans - -

.mll!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!G!'!!!!!!!ı"!"!-Z~l!!'!_I• --- Antuvan Perez Pirene dağlarını aş- lip te bu kararı tasdik etti! uzak memleketlerden birinde bir kızın kendinizi yaln~dığınızı görünce, sır-
T ari hin Cemiyet/eri .,,.~~ mak istedi. Fakat papaslar Pirene geçit- Bundan başka bir de Valero Perez da- güzel gözlerine gönlünü kaptırmış ve bu larınızı öğrenmek için sustum. 

Engizisyon E lerini sıkı bir muhafaza altına almış idi- vası vardır ki, bir çok yerlerde bu iki suretle bir hata işlemiş idi. Fakat sene- - Ne dediniz? 

Srarı ler. Bunun için Antuvan tekrar Sarago- dava birbirine karıştırılmıştır. Valero ler sonra böyle bir hatanın cezasını çek- -.A§ikir, çünkü siz bir çok şeylerden, 
zaya dön.meğe mecbur kaldı. Bir müddet Antuvanın akrabasından, fakat zengin mek te mümkün olamazdı. Halbuki bir hele engizisyon mahkemesinden bahse-

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 74 
Engizisyon bu tarihlerde cesaret ve 

ktlıstahlığını son dereceye çıkarmıştı. 

ikinci Filip devrinde bu küstahlığın nil
munesini bulmak mümkündür: 

Birinci nazır Antuvan Perez, Jan E&
kobedonun muhakemesinde alakasızlık-
la itham edilmiş idi. Antuvan Perez. teh
likeyi evvelden haber aldığı için Arago
na firar edebilmiş idi. Tevkifinde kendi
sini itham edecek bir delil bulunamamış, 
fakat iş engizisyonun eline verilmişti. 

l:ngizisyon, bir kimseyi idam için uzun 
uzadıya düşünmez. Ve, Antuvan Pere
R, bir sürü ve dinsizce sözler lsnad edil
., dinsizlikle, rafız.ilikle muhakemesine 
~verildi. 

Zaten bu Antuvan Perez, iktidar 
... ldinde iken, elllizlsyon zmdanların-

Nakleden : F: Ş. B. 
dan idamı için yeter ve artardı bile! 

Antuvan Perez, zındanda iken de hal
kı kendi lehine celbe muvaffak olmuş ve 
papaslar aleyhine şiddetli halk nümayiş
lerini temin etmiştir. 

Bu suç, birinciden de büyük bir suç 
demekti! 

Papaslar, bu tehlikeli adamı halkın 
arzusu hilafına mutlaka imha mecburi
yetinde idiler. Serbest bırakmak hiç iş
lerine gelmiyordu. idam etmek için de 
mutla'ka ve zahiri olsun sebepler bulmak 
lazımdı. Bunun için yeniden şahitler, 

vesikalar ithamlar hazırlandı. Halkın 

nilmayişlerine meydan vermemek için 
de sıkı tedbirler ittihaz edildi. Fakat 
muhakeme edilmek üzere :ır;nıdandan çı
karılırken halk tarafından ini ve ddet.-

saklandıktan sonra, bir dostunun hiya- bir tüccar idi. gün ansızın tevkif edildi. diyordunuz. 
neti ile tekrar hudutlara kaçmağa ve Valero btiyük olan servetini gençli - Kendisini tevkif edenlere karşı: Valeroda birden bir şüphe uyandı: 
Katerin dö Borbona iltica ederek karde-' ğinde ve bahriyeli olduğu zaman kazan- - Beni ne için tevkif ediyorsunuz? - Bu adam benim gibi bir bedbaht 
şi kral dördüncü Hanriye bir teveccüh mış idi. Oldukça kibirli, etrafına ehem· diye sordu ve zamanın modasına göre mıdır, yoksa, engizisyonun casusu mu -
elde edebildi. miyet vermez bir adamdı. Servetinin şu cevabı aldı: dur? diye dtişilndli. 

Engizisyon bütün gayretlerine rağmen büyüklüğüne zaten kıskananlar vardı. - Bakın da öğrenirsiniz! Bunun üzerine zındanda derin bir ıU-
Antuvanı elinden kaçırmış demekti. Bu Böyle azamet satması düşmanlarını büs- Valero, tevkifi sebebini engızısyon - k(it hlsıl oldu. 
da, engizisyon için en büyük bir meydan biltiln kışkırtıyordu. dan öğreneceğini sanıyordu. Fakat en- Va1ero uzun müddet düşündü ve nl -
muharebesi kaybetmek kadar ağır oldu! Valeroyu düşündüren ve korkutan gizisyon erkanını görmek te mümkün hayet: 

Gerek engizisyonun ve gerek kral yalnız bir şey vardı. Engizisyon! olamadı. - Bu adam bir casus ise, ne için ııo-
ikinci Filipin bütün gayretlerine rağmen Zavallı farfara adam, engizisyondan Zındanda, kudurmak derecesine gelen nuna kadar susmadı ve benim bütün es-
Antuvan Perez, engizisyonun eline düş- ..ateşten korktuğu gibi- korkuyordu! Valero, yumruklannı kalın duvarlara rarıına vakıf olmak istemedi? Adam sen 
medi. HattA büyük paralar mukabilinde Gençliğinde deniz ve fırtınalarla, kor - vurmağa ve bağırıp çağırmağa başladı. de ... Engizisyonun eline düşmüş bulu -
de elde edilemedi. Ve, engizisyon Antu- sanlar ve düşmanlarla • hem de bilylik Ve bir aralık bir ses: nuyorum. Şurada bir miktar servetim 
van Perezin ateşte yakılmasını gıyaben bir cesaretle - boğuştuğu halde, engizis- - Bu gürültü nedir azizim. Burada var. bunu benden alacaklar, beni de en 
yaptı. yondan pek çok korkuyordu. kendinizi yalnız mı sanıyorsunuz? dedi hafif olmak üzere küreğe koyacak, ar -

Antuvan Perez, 1611 de Pariste öldU. Haksız mı idi? Kralın bile gözdesi VaJero, birdenbire ve hayretle: tık korkacak ne kaldı? dedi. Ve henUz 
Çocukları 1612 de engizisyona müracaat olmak, kralın himayesine mazhar olmak - Siz kimsiniz? diye sordu. yüztinU görmediği zından arkadaşına da: 
ederek, babalarının son nefesine kadar engizisyon tehlll:esi karşısında bir hiç - Sizin gibi bir bedbaht. Beni gör- - Arkadaş, dedi. Merak etme.. Engi-
hakikt bir katolik olarak yaşadığını id- :idi. m:lyor musunuz yoksa? zisyon hakkında söylediklerimi inkar 
dia ettiler ve hakkındaki kararın tadilini Şarlken Alfona Vırüzil, ikinci Filip - Hayır.. etmem.. Nerede olsa tekrara hazırım. Js.. 
lstediler. kendi ceddi Antuvan Perezi kurtarabil- - Yarın beni ıarebUecekalnlz .. Gaz- ter felAket arkadaşı, ister engizisyon ca-

Papaslar, 1615 te verdikleri bir karar- mi§ mi ldl? leriniz karanlıia ancak yarın a1ıpbile- susu ol, sözleri istediğin gibi kullanabl-
Antuvan Perezin 
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YENi A.Slft 

Ankara Radyosu Oahiliyenin 
Mühim bir emri ----tr·---

Doktor Operatör 

Sami Kulakçı 
M~~;~·~ı;~ .... ~;·~iyeti hak- DALGA VZVNLVCV 

BVGVN 
- BAŞTARAFI 2 nci SAYFADA -
lere girilmemesi yolundaki tebliğler bu Kulak, Boğaz, buran 

kında piyasaya akseden 
haberler iyidir 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww maksadın tahakkukuna ait tevessüller hastalıkları mütahaSSJSI 
üml . d dir 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. c Salmesınl en · .
1 

. .. d 
a arın muayyen vergı erın yuz e 

T. A. 'Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. ı ellisini aşmaması, azami had dahilinde 
12,30 Program, 12,35 Türk müziği - Pl. tevziat yapılması demek olmadığına, bi-
13,00 memleket saat ayarı, ajans ve me· lôkis salmaların sıfıra müncer olacak 
teoroloji haberleri 13 15 14 müzik (karı- şekilde daima indirilmesi maksadı ha-

, ' ' . , . . kim bulunduğuna göre kat'i lüzum ve 
şık program- Pi.) 17,30 inkılap tarihi zaruret olmadıkça bu hadde çıkılmama· 
dersleri halkevinden naklen, 18,30 prog- sı hususunun köy idarelerince tedbir-

Muayenehane Birinei beyler No. 4% 
TELEFON : 2310 

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

$eru.uruz ti ~ ahire bo ası ta- bugün için yerli birinciler için 38 - 38.5 
earç, ve z rs ., __ 1 b" . iler için ise 48. 48.5 kuruş-

ram, 18,35 müzik (neşeli plaklar) 19,00 lenmesi muvafık olur. ------------
konuşma (çocuk esirgeme kurumu _ ço-ı Köy heyetleri serbest bırakılır, ka- BERGAMA ASLiYE HUKUK rafından en son ekonomi haftasında ~a ırınlc 1 bileceği tahmin edil· 

l()inde yapılmış olan neşriyata göre tan mu~me e yapı a 
·borsada bu hafta içinde cereyan etmiş mektedir. b dan evvel ittihaz eyledi-

uk k·'- ) usiki. allim kt b' nun ve tebliğ hükümleri mahfuz tutu· MAHKEMESiNDEN: 
c şar =n m ıuu me e ı l lursa bu maksat derhal kendiliğinden 

):ılan muameleler berveçhi Midir : .. Borsan':? e:t:e pamuk alivre işleri de 
J>atılan eşyanın : gı karar uz 
Cinsi ikdar az c;ok durmUŞtur. 

m alı Şu sıralarda vadeli satışlara tesadüf 
çuv k edir 

Muhtelif buğday 3854 5.25 6.00 ed!lmeİie t · 
Bakla 291 4.00 4.00 INC : 

~~!:, 259 6.625 6.625 ., ··acat mevsimi geçmiş olmasına rağ-
ı>ı 185 19.50 19.50 ınr akt l 
\Akdarı 220 3.875 3.875 men müsait fiatlerle yapılm a o an 
Mu. pamuk (balya) 75 38.00 49.00 kid ı1 • . 18 00 (*) isbu muamelelerin es · en yap • 
. ıncır 35 18.00 . ' haft .. d b dırıl 
Çek. üzüm 304 13.oo 18.25 dığı ve bu a ıçın e orsaya yaz · 

koro heyeti tarafından, 19,15 Türk mü- tahakkuk eder. 
ziği (fasıl heyeti). Çalanlar: Hakkı Der- 1 . 6 - B_u tamimin .~~Y ida;eleri de da· 
man, Eşref Kadrı, Hasan Gür, Hamdi l hil oldugu hal?.e bulun a!fıkadar ma
Tokay Basri üfler Okuyan Tahsin Ka-ı kam ve teşekküllere teblig buyurulma-

• ' . sını, bu esaslar dahilinde köy btitçele-
rakuş, 20,00 memleket saat ayarı, aıans j rinde tadilat yaptırılarak köylünün va-
ve meteoroloji haberleri, 20,15 Türk mü-ı ziyeti ve memleketin umumi faaliyeti 
ziği (klasik eserler programı) Çalanlar: u.zer.~de fen~ ~esirler yapan hare~etle· 
Vecihe, Cevdet Çağla, Refik Fersan, Ru- . rın onlenmesını ve alınacak tedbırler
şen Kam Okuyan Muallim Nuri Halil den ac7le malô;nat verilmesini ehemmi-

' .. .. . .. yetle nca ederırn . 
Poyraz, 20,45 Turk muzıgi: Okuyan: Se- ---------
mabat özdenses. 1 - Salahaddin Pına-,, • kil 65 48 00 54 00 dıgı· anlaşılmıştır. . . . . "apagı (') · o 307 · · k ıJamak tihsal 

Zeytinyagı· (*)kilo 15605 33.00 36.50 bazı talepleri arş ıçın ıs rın hüzam şarkı. Ümidini kirpiklerine, 
"· 00 mıntakalarından . perakende suretiyle 
.l\.a, Ceviz (*) kilo 3530 18.00 18. lan allar Iznıire girilmekte ise 2 - Ismail Hakkının· hüzam şarkı -Bek-

Müzayede ile 
'.lfo. derisi (*) adet 2443 50.00 54.00 ~op mikdarlar piyasa teşkil edecek mik- !erim her gün, 3 - Hacı Arif beyin- hü-
lcu. derisi (*) adet 3600 80.00 95.oo ae d d "''di B. u ı'ti'barla şu sıralarda k M ft 1 l 4 L · · 

Haft zarfında tılmı lan yukarıda ar a e~il r. zam şar ı · e un o a ı. - emının 30 N' p .. .. hah 
a sa ş o b' . . pı'yasasının mevcudiyeti mev· h" k ki ı ısan azar gunu sa saat 

•·aretli . sal h· '-'··-da yaptı· ır ıncır uzam şar ı - Aman sa , 21,00 konuşma I O b kta Al kta it l h 
.. H eşya pıya arı <UUU'' ••• bah' olamıyacağı söylenmektedir. . . 1 uçu sanca ayan as-
"·-~ tahkikat neticesinde elde ettigı- zuu ıs bo d 35 al 11 (haftalık spor servısı) 21,15 Esham, tah- . . b"t" . bil I """'"' · H ft · çinde rsa a çuv e eme . . • . tanesının u un eşya ve mo ya arı 
miz mal1lmatı aşağıda ayrıca kaydedi- al~ a. ı. 18 kuruş fiatle satıldığı an- vilat, krunbıyo • nukut ve zıraat borsası .. d t'l t l k 
:tonız· m mcırın . .,. .. . ~· muzaye e sure ı e sa ı aca tır. 

Bu
;..DAY ]aşılmıştır. (fıyat) 21,25 neşe.ıı plaklar - R. 21,30 mu· S tıl cak I d . 
u ; Mevsı'm başından son tarihe kadar 'k ( . . .. h "1" 'k k a a eşya ar arasın a cevız-zı rıyasetı cum ur u armonı or est- d ·ı 'k' d t "fü· lı 

------ borsada satılmış olan incir mikdarı on ) Ş f P . 2 3 .. . ( en mamu ı ı a e şu nyera ay-
Hafta içinde satıldığını yukarıda gös- rası e : raetorıus. 2 , O muzık ope- l lb' d 1 b 21 d t ''k l 

d 2277 sekiz bin çuvalı hurda olmak üzere 207 al . PL) 23 00 ... 1 ( b t na ı e ıse o a ı, a e mu emme 
terdiğimiz 3854 çuval buğday an hın' çuvalı geçmiş olarak hesaplanmak- ra ary aıı • • muzı< caz an örme somyalı birer kişilik karyola, 
çuval sert 1077 çuvalı yumuşak ve 500 Pl ) 23 45 24 s a · a ha b 1 · e 

~vah mahl"t mallardandır. Yumuşak· tadır. · ' ' on l ns er erı v yarın- 21 pamuk yatak ve 25 yastık, 46 
u ki program. 1 23 d 

5.4375 - 6, sertler 5.25 - 6 mahlfit ÇEKİRDEKSiZ ÜZÜM : OPERALAR VE OPERETLER: adet sanda ye, a et tuvaletli mer-
mallar da 5.75 . 5.875 kurUŞ arasında fi- merli komodino, muhtelif boyda 14 
atlerle satılmıştır. Geçen hafta da fiat Son hafta içinde tarih sırasiyle üzüm adet ayna, 1 O adet müstatil masa, 
!.azlbil'.edi.? aşağı yukarı bu haftakinin ayni işleri şu surette cereyan etmiştir : 20,05 Stuttgart: Die Walküre. kanapeler, üç mermerli lauman, lo-
... ı rih 'kd çok 20 35 Bükreş: Nagidali çingeneler. 2 Anadolu dahilinden şimendiferlerle Satış ta · i mı arı az OO.OO 21',05 kantalar için adet büyük.buz dola-
lzmıre yapılmakta olan buğday irsalatı 19 • 4 - 939 OOO OO.OO Strassburg: Lohengrin. hı, peşkirlik, 6 elbise dolabı, dökme 
lyı.den ı'yı'ye --·'-·ştır .. Halen deniz ta- 20 - 4 - 939 10 15.00 15.00 21,35 Beromünster: Ilk insanlar. b l 

satış 

Bergama.da uzun çartıda bak
kal Veli Özbek ile Balıkesirin ıa
nihisar mahallesinde mukim bak· 
kal Ali vehbi ÖZmelek karısı Mu
rat kızı Cemile aralarında hiueyi 

fayialı Bergamanın atmaca ma • 
hallesinde ki.in malumulhudut 
400 lira kıymeti muhammeneli 

bir bap hanenin izalei tuyuu zım· 
nında satılarak bedelinin hisse • 

darlar arasında taksimine dair 
Bergama sulh hukuk hakimliği -
nin 10-2-939 tarih ve 334 nolu ila
mı üzerine icra ve iflas kanunu 
hükümlerine tevfikan açık artır
ma suretiyle peşin para ile aa\ılı
ğa çıkarılmıştır. 

Birinci artırma 23-5-939 salı 
günü saat 15 de ve ikinci ar~ırma 
8-6-939 çartamba günü saat 15 de 
Bergama mahkeme kaleminde ic
ra edilecektir.Talip olanların kıy· 

meti muhamminesi Üzerinden 
yüzde yedi buçuk depo akçasiyle 
birlikte Bergama mahkeme bat 
kite.betine müracaatları ve bu 
baptaki şartnamenin görebilecek· 
leri ilan olunur. 1431 (851) 

TiRE ASLiYE HUKUK MA. 
KEMESINDEN: Eıas:53 

Tire cümhuriyet mahalle.in -
den kadayıfçı hüaeyin karısı emi· 
ne evinde oturur giritli salih ka • 
naı ziba göksen tarafından kocası 
tire paşa mahallesinde kayıtlı 
olup ahiren dere mahalle.indeki 
evinde bulunmakta iken ikamet-

i gi.hını terkedip gittiği yeri belli 
olmadığı anla,ılan kocası aalih 

aleyhine Tire asliye hukuk mah
kemesine kanunu medeninin 132-
ci maddesine tevfikan açbğı ihtar 
davasının 17-4-939 tarihli celse· 
sinde müddeialeyh salibin ili.nen 
tebligat yapıldığı halde durufma
ya gelmediği veya bir vekil gön
dermediği anlatıldığından hak
kında lzmirde çıkan yeni asır ga

zetesile ne9ir ve tebliğ edilmek 
üzere gıyap kararı ittihaz edildi
ğinden usulüne uygun olarak dol
durulmuf gıyap davetiye varaka
sının mahkeme divanhanesine ta
lik edildiğinden tarafların ahvali 
.,.hsiye kütük kayıtlarının sorul • 
masına ve müddeinin sabitlerinin 
dinlenmesine duruşma;,ın da 20 
Mayıs 1939 cumartesi günü saat 
9 a bırakılmasına karar verildi • 
•• d 
gın en: 

Yapılan muameleye salibin b°' 
gün içinde itiraz edebileceğinden 
ve bu müddet içinde muameleye 
devam için mahkemeye müraca -
atla diğer bir gün tayin ve hasma 
tebliğ ettirebileceği ve itiraz et -
mediği takdirde bir daha mahke
meye kabul edilmiyeceği hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 
401, 402 ve 405 ci maddelerine 
tevfikan tebli~ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

1429 (857) 

;u;wu.. 939 00 00 00 00 00 büyük so a, ame iyat masası, küçük 
J'ikiyle şark vilayetlerimiz buğdayları 21 - 4

4 
• 

939 52 14·.75 · 21 35 Sofya: Manon. 
. lm kt di 22 • _ 15.25 ' yazıhaneler, insan tartmak için kü- ı 

pıyasamıza ge e e r. 
24 4 939 85 14.oo 18.25 22,05 Roma: Fedora. k k"l b" .. k 

afın çü pas u , uyu ecza vitrini, ve 
Talep yalnız un fabrikacıları tar • - • 157 13.00 16.50 BVYVK KONSERLER: ' 

'dan vaki olmasına rağmen mevrudatın 25 - 4 • 939 
4 

sair bir çok lüzumlu eşyalar bilmüza-
azlığı fiatlerin müsait cereyan etmesine Yekfuı 36 .. . . yede satılacaktır. 
funil bulunmaktadır. Yapılan hesaplara gore çekirde~ız 19,05 Berlin: Büyük orkestra konseri Fırsatı kaçırmayınız. 

iz mir Halkına Mii~de 

Şark buğdayları bugün için 5.25 - 5.5 üzüm mahsulünün ~iyasaya arzından ış- 21,20 Frankfurt: Schumanın eserleri. 
Konya ve havalisi yumuşak ve sertleri bu neşriyatımız tarihin~ kadar borsada Fırsat artırma mobilya salonu 
5.875 - 6.125 kuruşa kadar muamele gör- 675000 çuvala yakın mikdarda mal sa- 21,20 Königsberg: Sonfonik konser (R. sahibi 
mektedir. Piyasa sağlamdır. Mevrudat tıldığı görülmektedir. Straus ve Çaykovskinin eserleri) Aziz Sınık 
azaldığı takdirde fiatlerde tereffü gö- :a;.fta içinde çekirdeksiz üzüm piya- 21,20 Laypzig: Schumann, Liszt, Wag- Telefon; 2056 
rülmesi ihtimali kuvvetlidir. sasında işsizlik hakim olmuş ve bu mü- ner ve sair bestekiirların eserleri. Sa. 6-7 1-3 

nasebetle fiatlerde bazı tenezzüller hu· 21,35 Paris (P. T. T.): Haydn ve Rous
BAKLA: 

Son hafta içinde piyasada iştihah ah
çı görtilmemi.ş ve kilosu dört kuruştan 
yalnız 291 çuval bakla muamelesi ol
muştur. Geçen haftaki bakla işleri daha 
lkuvvetli görülmüştü. Piyasada. her tale
.bi karşılıyabilecek bakla stokları mev
cut olmakla beraber ihracat işi olmadı
•!ıından muamele yalnız dahili ilıtiyaçla
,h münhasır kalmaktadır. 

sule gelmiştir. Hafta başı ve hafta sonu 
olarak kabul ettiğimiz tarihlere ait fi
atleri mukayese yapılmasını teshilen 
aşağıda arzediyoruz : 
No. 19. 4/ 939 25/ 4/ 939 
7 12.50 12.25 

selin eserleri. 
21,55 Monte Ceneri: Rossini, Beetho-

ven ve sajr bestekarların eserleri. 
~2,05 Brüksel II: Bıahms, Mahler ve 

sair bestekarların eserleri. 
8 13.00 12'.75 
9 14.0:J 13.50 22,05 Sottons: Mozart, Ravel ve sair 

bestekftrların eserleri. 10 15.50 15.50 
11 18.50 18.00 22,35 Hamburg: Hande! ve Mozartın 

eserleri. 

IZMiR KADASTRO MODCR
LOGONDE.N: 

Bakla alivre işleri geçen senenin bu 
ıat'ihlerinde başlamış ve hararetli işler 
rapılmış olmasına rağmen bu sene aliv-

1 ~ işleri etrafında henüz hareket ve fa. 
illiyet görülememektedir. 

Şu hesaba göre 7 ve 8 numaralı mal
larda 0.25 9. 10 ve 11 numaralı iizünı· 
lerde ise 0.50 santim tenezz[i] hasıl ol· 
muş ve buna rağmen işler ilerliyeme
miştir. 

22,40 Droltwch: Lalo ve sair bestekar-
larm eserleri. 

Mesudiye mahl' lesinin Demir
çen~er sokağında r ·'.·an 3 parsel 
sayılı Hasan kızı f::ı. • ye ve 19 paı·- r, 
sel rayılı ahmet remzi 9:malen yi
ne 19 parsel sayılı ahmet !!'emzi ve 
18 paıreel sayılı l'~a Musa kızı Emi
ne ve 17 parsel sayılı Halil oğlu 

Sırrı, garben 5 panel aayılı Yu. t.ski Aydın Bira Fabrikası Ac. ıidı 
suf oğlu lsmail cenuben Demir - 1 

İşlerdeki durgunluk ve dolayısiyle fi. 
atlerde husule gelen tenezzlil mevsim
den fazla istihlak piyasalarında şu sıra
larda mevcut buhranlara atfedilmekte 
ve bunların zail olmasiyle beraber işle
rin aı;ılacağı ümit edilmektedir. 

23,35 
1,05 

Kolonya: Çaykovskinin eserleri. 
Stuttgart: Çaykovskl ve Liszt ve 

çenber sokağı ile çevrik 55 ve FIY ATLAR: Rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur· 
55/A taj numaralı ev 1203 adanın Reklam değil hakikat ... Tecrübe ispat eder ..• 

Bu hal ecnebi piyasalarından henüz 
Jıu madde üzerine bir talep olmadığına 
haınledilmekte ve alivrelere mayıs orta
~arına doğru başlanacağı ümit edilmek· 
tedir. 

sair bestekarların eserle'l'i. 
ODA MUSIKILERI: 

4 parselinde Yasin han oğlu veli ----·-------1•-iiilıııİiİ31m ______ lllllm(85iiii9iıi):..--ı 
ve Isa Musa kızı Emine namlarına 

Bakla mezruatı hakkında istihsal 
rnıntakalarındnn gelen haberler şimdilik 
ınlisaittir .. 

NOHUT: 

ZEYTİNYAi'il: 
20,35 Londra (Regional): Rimski Kor-

sakofun eserleri. 

yarı yarıya ve aynı mahallenin 
aynı sokağında şarkan 19 parsel 
sayılı Ahmet Remzi, aimalen ipek 

21,20 Danzig: Eski ve yeni ve musikisi. sokag" ı garben 17 par;el sayılı Ha
İstilılô.k piyasalarının vaziyeti şu sı· 

ralarda mal ihracına müsait olmadığı 21,20 Doyçlandzender: Fransız besle· lil oğlu ıırrı cenuben 3parsel sayılı 
gibi teklif edilen fiatler de satıcılarca karlarının eseT!eri. basan kızı aliye ve 4 parsel sayılı 
uygıın görülmediğinden zeytinyağı pi- SOLISTLERIN KONSERLERC: Veli ve Emineye ait gayri menkul-

Haftalık. satı.ş yukarıda işaretlendiği yasasında durgunluğa yakın bir süku- ler ile mahdut 58 kapı numaralı 

;~ !1;t;~t 6i~~ !':b:;:aç~~~=~e M~ g!~~~\~~:~~~u ':~:: 18,30 Hamburg: Piyano ile Lisztin arsa 1302 adanın 18 parselinde 
Mevsim sonu münasebetiyle nohut ış- da toptan ve kuvvetli mubayaat yapıl- eserleri. lsa Musa kızı Emine namına ka. 

!erinde hararet yoktur. Piyasaya arze· mamaktadır. 23,35 Doyçlandzender: Handelin sonat- daatrolanmıftır. Bu yerlerin mül. 
'dilen mallar kalitesine göre 6 • 7.5 ku· Yukarıdaki haftalık satış hiilasasınd.a ları. kiyetile alakadar veya bu yerler 
ruş arasında muamele olmaktadır. göriilecek 01~ satış. ta son h~ya aıt üzerinde aynı bir hakkı bulunan 

SUSAl\I , olmayıp geçmış eski muamelelenn son b. ki l 
. zamanlarda borsada kaydettirilmesin- r l" ır mse varsa i i.n tarihinden iti-

Mevsim dolayısiyle stoklar azalmış ve den ileri gelmiı;tir. B O R S A haren iki ay içinde ellerinde bulu-

İzmire az mikdarda mal gelmekte olma- . "'--------------..1 nnn. tasarruf ve;;ikalarile birlikte 
sından ihracat iı;leri yoktur. Dahili sar· YAPAÔI, DERİ VE CEViZ lzmırde Saçmacı hamam sokağın-
fiyat için yapılan ktiçiik mikyastaJ:i . ~- haft hk hiil• d VZVM da 20 numaralı binada lzmir mın-
lerde fiat malın kalitesine ve temizligı- Bu maddelere ait a " asa a ak k 

riilm · 1 ı ı · lm t aaı adastro müdiirlügu" "ne mu" -ne göre 19 • 19.5 kuruş arasında tehalüf gö .. iış o an sa ış arın yenı o ayıp 25 Akseki ban.. 13 50 14 
etmektedir. son günlerde borsaya yazdırılmış eski 8 Alyoti bi. 12 50 l2 50 racaat etmeleri ili.n olunur. 

Hafta içinde satılan 185 çuval mal muameleler olduğu borsa neşriyatından 33 Yeklln 1423 (856) 

Bağcıların Nazarı Dikkatine 
1zmir lncir ve Ozüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden: 

lngiliz Göztaşı satışı 
En iyi cinsinden İngiliz göztaşlarını, teşk.ilab· 

mız dışında kalan bağcıların da istifadesine ar• 
zetmek üzere, izmirde ve biltlmwn üzüm koo· 
peratif merkezlerinde satmağab aşladık .. 

lznıir satış merkezi: 
Kançibanoğlu hanı .. 
8$9 No. lu Eski Gümrük Sokağı No. S 

( Birliğimizin gümrük karşısındaki işletme hanının çok yakının
dadır.) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
müracaat 

19.5 kuruştan muamele görmüştür.. an;~ıı:;~dan fiatlerin halihazır piya- 7~479 1 Eski yek1ln 
Piyasada susam alıcılarının azlıgına Mkki dilm . l3zım 7 512 t U mumt yeklln 

rağmen fiatlerde görülen istikrarın sto.~: sa olarak te . e emesı ge- No. 7 

ları azalmış olmasından ileri geldigı lir Yapağı mevsimi yeni girmiş olup Pİ· ~o. 8 
DIKKA T! p YURDDAŞ. 

Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu öldüren en müthiş Met SITMADIR .. ~ -
VATANDA$ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivri sineklerin bu akla hayret verici cinayetlerinden korunmak ve 
kurtulmak için ~epimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) dir .. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

söylenmektedir. yasaya henüz kuvvetli partiler gelme- N~: 1~ 
AKDARI : mi.ş olduğuı:dan ~al7n hakiki bir piyasa No. 11 
İhracat için muamele cereyan etıne- teessüs etmiı; degıldir. . . . 

mektedir. Haftalık satış olan 220 çuval Deriler ise muamelelerındeki hususı
malın dahili ihtiyaçları karşılamak için yet itibariyle borsada satılmayıp yalnız 

ZEYTİNYAÖI 

satın alındığı anlaşılm1ştır. Akd~ . ile satışlarının borsaya tescili ile iktifa edil- 593200 kilo Muh. tüccar 
bil1lmum darı piyasalarında şımdilik diğinden muameleleri. ta;:zı mahal ola-

rnk yeni olsa dahi derı pıy~sası. hakkın-
sükllnet vardır. da borsa neşriyatından hakild pıyasruun 

PAMUK : anlaşılması imkansız gibidir. Bu i~bar-
. · · · de bil ilk la her üç maddeye ait erkam malumat 

Pamuk ışlerı son hafta ıçın uky k bil' d d dilmi.ş bulunmaktadır. 
bir siikllnet devresi geçirm.İ.Ş ve y arı· a ın en erce 
da işaretlediğimiz gibi yalnız 75 balya UMUMİ PİYASA v AZiYETİ : 
muamelesi olmuştur. b' 

İşbu 75 balyadan 50 balyası Akalak ı- Bır' taraftan mevsimin dig" er cihetten 
· · · ıı d 1 kilsu49 u- -rıncı nevı ma ar an o up . 0 l b' siyasi h3diselerin tesirleri piyasamızoa 

ruı;tan mütebaki 25 balyası ıse yer ı ı- da az çok hükmünü icra etmektedir. 
rinci mal olup kilosu 38 kuruştan mua· Maamafih mevsim sonu münasebetiy
mele görmüştür. . . O- le bilumum ticaı·et eşyası stoklarımızın 

Geçen hafta muhtelif nevilerden 3 zhğı fiatlerin kuvvetli bir istikrar gös-
49 kuruş arasında fiatlerle 240 balya pa- : rmesine funi1 olmakta ve piyasada 
muk muamelesi olmuştu. ihr ıı'ilaati celbedecek nisbette fiat tenez· 

Mevsim dolayısiyle şu sıralarda .a: züllerine restlanmamak~dır. , 
catçılar mal satın almadıkları~d~ '!! Ahvalin her gün bıraz daha salfiha 
!erde azami bir durgunluk gorülıncge doğru gitmekte olması hasebiyle mev-
başlanmıştır. cut sükı'.lnetin yakında tamamiyle zail 

· · .. erine fabrikalar tara· ca"ı muhakkak telakki ~'."ektedir. 

ZAHiRE 

360 çuval Buğday 
130 çuval Arpa 
15 ton Susam 
10 balya Pamuk 

26112 kilo yapak 

32 50 

5 85 

45 
43 

Bc;vnelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmistir ... 
Bugünün. ta~b~ti kininin bu harikulade kuvvetini arttırmak, halsizliği, kuvvetsizliği, kansız?ğı ö.nleınek ve srt
~azıtlennı derhal öldürmek i()in Arsenik Çelik ve bir çok acı nebatat hiilAsalariyle bırleştirerek BİOGE· 

·-ifiOGENiNE 
;. .: ~ .... -: ·· .... "··. . .. 

• • .. • • • • • ... . • • • ~ ...... ~:"">- _. _ ı 
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EVL.ILIK 
Kasabada iki arkadaştılar. Biri seyrek dolayı kendini tebrik ediyordu. Bundan 

san sakallı, ufak tefek, kuru sert bir başka damadı mağazasına yeni müşteri
adamdı. Kimse ile görüşflleZ, kaçakçılara ler de toplıyacaktı. Paroyun en çok dü

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Belediye havagazı fabrikasın

da tesis edilecek havagağı saatleri 
ayar istasyonu için satın alınacak 
alet malzeme ve teferruatı başkatip
likteki şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Muhammen be
deli 2,800 lira olup ihalesi 26/5/39 
Cuma günü saat 16 dadır. iştirak 
edecekler 21 O liralık teminat makbu-

karşı merhametsiz davranırdı. Yağmurlu ıündüğü ıey; kızın çeyizleriyle kayın pe- zile encümene gelirler. 
günler boş vaktini okuyup yazmakln ge- derinin kahvesinde bol bol parasız içe- 26 1 1 28 12 1031 ( 623) 
çirir, hava iyi olduğu zamanlar ya balık ceği içkiler ve kAğıt oyunları idi. Eline 
tutar. ya tarlalar arasında dolaşırdı. Lo- ı geçen para, itiyat ve arzulanna yetişmi
kantacılar onun turnelerinden çekinirl"!r, ı yordu. 
insanların tabiatlarını yüzlerinden okuyan 1 Nişan merasiminde parlak bir ziyafet 
şarapçılar onun için biribirlerinc babasını verildi. Akrabadan başka kafe Pariziye
bile asar derlerdi. nin kibar müşterileri, yeşil çuhalı masa.-

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa iti
matla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu. 
dur .. Dalına kanı tazeleyip çoğalbr .. Tatlı bir iştiha temin 
eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza kud
retini yükseltir. Slnlrlerl, adaleler! kuvvetlendirerek uy

kusuzluğu, halsizliği, fena düşünceler! giderir. Vücut makine
sine !hun olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı 82im, 
irade, neşe sahibi eder, Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
muannit inkı.hailarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda §8ya

nı hayret !aideler temin eder. 
F O S F A R S O L U; diğer blltiln ilftçlardan ayıran 
başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, lştlha 

yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi teslrlnl 
Öteki, tam tersine, kırmızı yüzlü, şiş- da oynayan arkadaşları yemeğe dAvet 

kin karınlı, tostoparlak bir şeydi. Arka- edilmişlerdi. Davetlilere eski şarapla~. 
daşı ne kadar az konuşursa 0 da 0 kadar nefis içiciler ikr~m olundu .. Par.oy da ~
çok söyler, çok içerdi. Şakayı, eğlencCyi l yafete ıeref verıyordu. Nefıs hır rakı ıle 
sever, kiğıt oyunlarına bayılırdı. Her-

1 

neşesi ıon haddine vardı. Nişanlısı ya
kesle 18.übali geçinir, etrafındaki insan .. I nındaydı. Onun eğl:ncesi~~en saadet 
lara itimat telkin ederdi. Onun İçin ( iyi duyuyordu. Ona dogru egılerek: «Çok 
bir çocuk) diyorlardı. Civar kOyden, her- nefis bir rakı, babanızın bu kadar iyi bir 
kesin pek iyi tanıdığı emekli bir mualli- rakısı olduğunu bilmiyordum. Onu böy-

Garaj santraldaki iki benzin sah§ 
yerinin üç sene müddetle kiraya ve
rilmesi bll§katiplikteki prtnamesi 
veçhile kapalı zarflı artırmaya konul
mu§tur. Muhammen bedeli icar on 
bir bin beş yüz lira olup ihalesi 
9/5/939 Salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmıt teklif mektuplan iha
le günü azami saat 16 ya kadar en
cümende riyasete verilir. Muvakkat 
teminatı 862 lira 50 kuru§lur. 

.:: derhal göste~ .. Tifo, Grip, Zatllrree, sıtma ve umum 
kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman gurubudur .. Sıhhat vekale
tinin resmi müsaadesini hô.izdir. 

23,28,2,5 1367 (815) 

min og"lu idi o. Bugün kocaman birer de- le güzel bir gün için bize saklamış ola- 1 - Selçuk mahallesinin 651 sa-
1 k d d yılı sokağında 645 sayılı sokak kana-

likanlı olmuş olan köy çocuklar:. ondan J ca • e i. lizasyonuna bağlanmak üzere 80 
okumuı oldukları için eski muallim1erine Bu çif.t_c .. iltif.attan hafi.fçe kızaran nişan- tınl 

1 k 1 k 1 D h metre boyda kanalizasyon yap • 
h.. t ·1 k d . sevgı· ı ız gu umsıyere , nışan ısına: c a a unne en og una arşı a say. 'e b "he d' likt ki k if ve 
b 1

. 1 d iyileri de var, bugün artık ailemiz arasın- ması a§mU n ıs e e§ 

Zavi 
lzmir idadi mektebinden 1326-

da aldığım mezuniyet ,ahadetna
mesini zayi ettim yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

lslam Abidin Gocay 
1438 (849) 

es ıyor ar ı. 1 1 • . . · .. · ""•tnamesi veçhile açık eksiltmeye 
1 d b. . . . . · ..:ı M da yer a mış oldugunuz ıçın sıze soylıye- y- BERGAMA ASLiYE HUKUK 

Memur ar an ırıncısmm aaı ont- . . . k im t K 'f bed Ji 420 lı'ra 

f 
.k ... d p 'd' B 1 b bılırım. Akrabalığın arkasında bahçe dı- onu uş ur. e•ı e MAHKEMESiNDEN: 

ort, ı ıncısı e aroy ı ı. unun a e- . . . . . . .. .. 1 ih 1 • 9/5/939 Salı gu .. nü saat 
. k d f b k varındakı gızlı hır kapıdan gınlen 3 uncu O up a esı Bergamanın solak hali! mahal-

raber ıl e a za ıt vara ası tutan me- 16 d d 1 t' ak ed ki 31 J' 50 
. . k d. 1 p ld 1 bir mahzen daha var> diye fısıldadı. in- a ır. § ır ece er ıra lesinden hacı Riza kızı fatma zeh-

mur ıyı çocu ıye anı an aroy o u. h' . . b' k kuru•luk teminat makbuzile encü-
T 1 . d b' . d . b'k' . . .. ısar memuru o andan ıtıbaren ır ta un ' ra ile ve Riza og"lu Ali ve Riza kı-

urne erın en ırın e ım ı ın ıyıce ınu- d.. .. I d l mene gelirler. H . 1 d h' • 
hürlü olup olmadığını anlamak için bir uşu.nce ere a mıştı. .. .. . . • • 57 zı ayrıye ara arın a ısseyı f&-

b 
• k d . . . . K d d Nışanlı kız, bu alışılmamış sukutu ıspır- 2 - Selçuk mahallesının 661,6 yialı Bergamanın solak hali! ma-

agcı a ının evıne gırmıştı. a ın ev 
0 

tonun tesirine atfetti. Hakikatte, memur sayılı sokaklannda 97 metre boyda hallesı'nde ka'ı'n malumulhudut 
yalnızdı. Memuru aletin bulunduğu mah· 1 1 b üh' 

hesaplar yapıyor, uzun uzadıya projeler k,a. n.a İzas.yon .yaptın ması aşm. eni- 600 lı'ra kıymetı' muhammeneli bir zenin yanındaki karanlık bir bölmeye gö- k f h 
türdü. tasarlıyordu. izdivacının kendisine geti- aısliktekı ~tı ve şartnamesı veç - bap hanenin izaleyi 'uyuu zım _ 

Memur bir şey görmeyince madamdan 

bölmeyi aydınlatacak bir mum istedi. Ka~ 
dın düşünmeden, raftan bir mum ·-:t.ldı, 

eski tuzluk biçimindeki şimşir kutudan 
bir kibrit alarak dıvara sürttü. 

receği saadete genç kızdan öğrendiği sır- le açık eksıltmeye konmuştur. Mu- nında satılmasına ve bedelinin 
rın temin edeceği seri bir terakki gibi hammen bedeli 565 lira olup ihalesi verese arasında taksimine dair 
menfaati mukayese elti. Renodinin kızı 9/5/939 Salı günü saat 16 dadır. bergama sulh hukuk hakimliğin
ile evlenmek: parlak bir istikbal bek- iştir.ak edecekler .42 lira .. 40 kuru§l';1k den sadır olan 1 Temmuz 934 ta
lemeden ömrünü küçük maaşlı memu- temınat makbuzıle encumene gelır- rih ve 358 nolu ilamı üzerine icra 
riyetlerde geçirmek ve bedava yemek, !er. ve iflas kanunu hükümlerine tev-

Paroy derhal kutuyu yakaladı, ve~ · k d kt' B k b'l k ak 3 At t" k dd · d 194 3 1 ıçme eme ı. una mu a ı , aç çı- - a ur ca esın e , fikan açık artırma sureti e ve pe-
c - Madam, kaçak kibrit kullandıg· ı- 1 • 'hb t kl t t' · lı S ' · · b' e k 1 ıgı ı ar e me e gayre ve cesare ını sayı enır gazınosunun ır sen •İn para ile satılığa çı arı mı,tır. 

nız İrin sizi zabıt varakasile mahkemeye · b t d k b' k · · d "k k "dd ti k' 'im • b k't' T l , ıs e e ece ır aç sene ıçın e yu se mu e .e ıraya verı esı aıı a ıp- Birinci artırma 23-5-939 sa ı sa-
vermeg"' e mecburum.> dedi ve dedig"ini b' k · · ··k k · ti l'kt k' _ _. · hil kart r ır aç sene ıçm yu se memurıye er ı e ı ş .... .,amesı vec e açı ı - at 15 de ve ikinci artırma 8-6-939 
de yaptı. vaadeden parla!< sicil ve müstesna bir mava konulmuştur. Muhammen be- çartamba günü saat 15 de Berga-

Bununla beraber bu yüzden neşesile, not almasını lemin etmiş olacaktı. Her deli bin lira olurı ihalesi 9/5/939 Sa- ma mahkeme kaleminde icra edi
nüktelerile vergi mükelleflerine telkin et- ne pahasına olursa olsun muvaffak ol- lı günü sad 16 dadır. lştirıık edecek- lecektir. Talip olanların kıymeti 
tiği sempati azalmadı ve alayla karışık mak istiyen soğuk, hodgam felsefesine ler 75 liralık teminat makbuzile en- muhammene üzerinden yüzde ye-
bir tarzda, dalgın, beceriksiz köylü ka· göre bir ev yıkmanın bir kap parçalama- cümene 11elirler. di buçuk depo akçalariyle birlik-
dın ayıpladı. Hatta Paroy tarafından ka- run ve efkarı ammenin duyacağı nefret 23,28,2,5 1366 (814) te Bergama mahkeme bat kitabe-
dının yakalanması tarzı bile ustaca tertip hislerinin ne ehemmiyeti vardı. tine müracaatları il&n olunur. 
edilmiş bir oyun telakki olundu. Me,elcyi ihbar etti. Paroyun ihbarile, 1 - Kazım Özalp bulvannda eski 1430 (850) 

Paroy, kendisi gibi şen bir adam olan uzak bir vilayet dahilinde bir şchire lzmir bahçeleri sokağında 7 ve 7 /1 
Renodinin işletmekte olduğu Pariziyen nakli ve tayini Kantonda ayni za!l'landa sayılı ev ve dükkanın yıktınlması ,. 
isimli kahvehaneye çok giderdi. Reno- duyuldu. Renoden büyük bir para ce- ve enka7•nın satı§ı baş mühendislik- p A R 1 S F AKOL TESINDEN 1 
dinin mağazaları mahzenlerindeki nefis zasına mahkum oldu. Hapisten çok güç- teki k~if ve tarlnameıi veclıile açık d İ p 1 

0 
m a 1 

1 
prap ve likörile meşhurdu. Onun yirmi lükle kurtulmuş ve cezayı ödemek için ~rtınnawa lronulmu~tur. Muhammen Di<' r ABİPLERİ 
iki yaşında, gürbüz, güzel bir kızı vardı, bütün emlakini satmağa mecbur olmuş- bedeli 600 lira oluo fü,.1esi 5. 5. 939 1 " 

kız belki biraz saftı, fakat mükemmel bir tu. ~uma gü~:; saat 16 dadır. l~tİrl\k ede- Muzaffer Erog" u l 
çeyize malikti. Paroy iskambil oyunla- Genç kız masum ı;ovczeliğinden do- cek!er 45 liralik !Pminatın makbuzi
rında kağıtları keser ve şen hikayeleri, layı uğradığı bu ih· :-ıetten ümitsizliğe 1c P9ı.CÜmene ~elirler. 
tuhaf fikirlerile oyun arkadaşlarını eğ~ 

lendirir, genç kızın salonda gidip gelme~ 
]erini gözden kaçırmaz en 18.tif tebessüm-
lerini, en ateşli nazarlarını ona ibzal eder .. 
di. Genç kızın gönlünü elde etmesi çok 
güç olmadı ve o andan itibaren Paroy 

kapılarak zalim bir hastalığa tutuldu ve 2 - Gazi bulvarından Urav cad
bu yüzdrn sıhhat ve güzelli!;:ini kaybet- desine cıkan 1364 sayılı sok3Pın bir 
ti. Diğer inhisar memuru Montfort, ar- kısmıntl•.ki molozlann kaldırılması 
kadaşının hareketindon dolayı maruz '>aıı müherınislikteki lre•İf ve Aartna
kaldığı hakaretlere rağmen gene vazi- mesi veclıile açık eksiltıneve konul
fesini eski•i gibi ayni sükıinet ve ayni mu•. tur. Muhammen bede1i 189 lira 
feragatle ifa etti. 40 kuruş oluo ihalesi 5. 5. 93!'1 cu

Çirkin zevahir altında ihtimal ki, la- ma günü saat 16 dadır. lstirak ede
partiyi kazanmak için bütün kozları elin~ 
de toplamı~tı. Onu almak için istemekten 
başka yapacak bir şey yoktu. Genç kız li!, mutedil bir ruh saklıyordu. Montlar- cekler 14 lira 25 kuruslıık teminat 
yakında bir zevce olacağından ve kah- dun zayıflığı, kuru çehresi, sert kılları, malcbuzile encümene gelirler. 
venin sigara dumanlarile dolu ispirtolu so.'juk gözleri halkın güler yüzlü Paraya 20, 25, 28, 2 1334 (796 
havasını ve tezgi.hı terkedeceğinden çok olan itimadını artırmağa yaramıştı. Pa
bahtiyardı. roy bugün yüksek bir mevki işgal eden 

Baba" da ticaretini koruyarak, kendi- bir memurdur. Fakat bir daha mcmlekc-
sini sıkıcı formalitelerden kurtaracak olan tine ayak basmağa cesaret etmemiştir. 
inhi$ar memurunu damat edindiğinden Halkın kininden endişe etmektedir. 

1 - 34 ncü adanın 82 aci arsa
•mdan müfrez 55,50 metre murllh
baındaki yerin sat"ı ba~k"1tiplik
teki fartnamesi veçhi!., acık artır
maya konu mu.tur. M"ham.Men 
bed,,H 565 lira 

0

oluo ihale!İ 5-5-
939 Cuma !(Ünü •aat 16 d~dır. 1~
tirak edecekler 43 liralık l'!minat 
"'~ kbu"'!.' i1e er>~.:ir-ı:ere f""l;.rler. 

2 - 65 inci adanın 581 ,5 metre 
murabbaındaki 109, 11O,111 sayılı 
arsalarının satı§ı başkatiplikteki tart
namesi vechile açık artırmaya konul
mu•tur. Muhammen bedeli 2.907 li-

VE 

Kema l Çetindağ 
Hastalanın ber gün sabah saat 9 

dan başlıyarak Beyler - Numan za-
de . 21 numaralı ınuayenelıanele'tin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

ilan 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski ı, 
bankasının bulunduğu ve h:ılen 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Tal ip olanların ı, ban
kaM müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 
~-~Ali!: 

~Dr.AliRiza. 
•• 

ra 50 kuruş olup ihalesi 5/5/39 Cu- :-.; 
ma günü saat 16 dadır. lstirak ede
ı:ekler 223 lira 15 kuru•luk teminat 
makbuzile encümene gelirler. 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

19,25,28,2 1307 (790) 

Süt makinaları 
Dünyanın en büytlk fabrikası 

mamulitından 

Miele süt makinaları 
Çok hassas ve çok dayanıklıdır 

MİELE 
Siit makiualarının bütiin aksamı 

paslanmaz 
MİELE StlT MARİNALARI 

Diğer makinalardan daha sağlam ve 
daha ucuzdur .. 

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

iZMİRDE Satış deposu : S. ABUAF ve M. PEÇO 
~lareşal Fevzi bulvan No. 6 TELEFON : 2273 

......... ıımil .................... ~ ........... . 

Tadil ve tamir: 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

2 Numaralı binada kurslar için yapılacak tadilat ile ufak tamirler 
acelen pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 756 lira 51 kuruştur. 
Taliplerin 5 7 muvakkat, 114 lira kat'! teminat mektupları ve ehliyet 
vesikaları ile 3 Mayıs Çarşamba günü saat 1 1 de Burnova mücadele 
istasyonunda hazır bulunmaları ve fazla izahatin müesseseden isten• 
mesi ilan olunur. 16 18 20 22 28 1289 (772) 

iLAN 
lzmir Vilayeti defterdarlığından: 

İzmir körfezinde kain ve 300 lira bedeli muhammenli Eski Gediz 
dalyanının pazarlık müddetinin sonu olan 26. 4. 939 tarihinde saat 
11 de toplanan komisyona bu dalyan için talip zuhur etmediğinden 
yeniden on gün müddetle 27. 4. 939 tarihinden itibaren 8. 5. 939 tari
hinde saat 11 de ihale edilmek üzere pazarlık müddeti temdit edil
miştir. 

Taliplerin defterdarlıkta av vergileri masasına müracaatla 4artna
meyi parasız tedarik edebilecekleri ve bu dalyan mahallinin muham
men bedelinin yüzde 7,1/2 nakten depozito parası yatırmak veyahut 
bu nisbette bankalann teminat mektuplarile devletin muayyen tahvil 
ve bonolarını vermek $artile muayyen gün ve saatte defterdarlık oda
sında müteşekkil komisyona müracaatlan ilan olunur. 

1435 (854) 

Karşıyaka klübünden: 
Evvelce ilin edildiği veçhile 16 Nisan 939 Pazar günü akdi mukar

rer bulunan heyeti umumiye içtimaının nisabı ekseriyet hasıl olma
masına binaen 30. 4. 939 Pazar günü saat 1 O a talik edildiği ilan ve 
sayın azaların ayni gün ve saatte te4rifleri rica olunur. 

1432 (852) 

IZMIR ASLiYE MAHKEME • 
Si 2 nci HUKUK DAiRESiN • 
DEN: D. 939-983 

Her tiata sataş 
Azimet dolayısile 

lzmirde birinci kahramanlar 
müzayede ile satış mahallesinde bay Emin sokağın
önümüzdeki 30 Nisan 939 pazar da 13 sayılı evde mukim Halit oğ

günü öğleden evvel saat 1 O da Göz- lu Mehmet Ormanlı tarafından 
tepe tramvay caddesi (Göztepe is- karısı Ankarada Erzurum mahal
kelesıni geçince) Mustafa Nuri apart-, lesi nitan lafı sokağında 7 ıayılı 
manı 9 numarada maruf bir aileye evde Bilal kızı Zekiye aleyhine 
ait gayet lüks mobilya müzayede ile j açtığı botanma davasından dola. 
satılacaktır. yı müddeialeyhe çıkarılan daveti· 

Son moda kübik ceviz kaplama ı yenin bila tebliğ iade edilmesi ve 
elbise dolabı tek aynalı, kübik ceviz zabıtaca yazılan tezkereye gelen 
kaplama tuvalet, ceviz son moda oda cevapta müddeialeyhin yazılı ika· 
takımı, ceviz sigara masaları, 39 mo- metgahını terkle nereye gittiğinin 

1 - Belediyenin lzmir gazete- kordon• 222 numaralı muayeneha- deli yeni bir radyo, lüks ceviz kap- meçhul bulunduğu bildirilmesi ve 
!erinde ne,rettirmekte olduğu nesinde kabul eder. lama kübik büfe, dört köşe yemek davacının da tebligatın ilanen ya. 
ilanların bafkatiol;kteki fartna - TELEFON ' 2987 masası, lüks perdeler, 5 parça hasır pılmasını istemesi üzerine bu bap-

h CLflTf/f/7T.L/Lii!/.LZ7.Li!.7..z:ArAIY;a 
me~i vec ile 1-6-939 dan itibaren takımı, askılık, kilim, halı ve secca- taki tebligatın ilanen icrasına ve 

l-5-941) tarihine kadar bir sene- rabbaındaki 4 sayılı arsasının sa- deler, kübik karyola ve yatak takımı arzuhal suretile davetiyenin mah
lilc nefir ücreti açık eksiltme:ve lifi batkatiplikteki tartnamesi ve saire lüks eşya bilmüzayede satı- keme divanhanesine talikine ve 
konmu•tur. Muhammen bedeli veçhile açık ratırmaya konulmuf- lacaktır. Satış peşindir. bu baptaki tahkikatın 17-5-939 
1575 l'ra olup ihalesi 12-5-939 cıı- tur. Muhammen bedeli 3232 lira Emniyet müzayede salonu Ç&rfamba günü saat on bete tali-
ma giinü saat 16 dadır. Istirak 50 kurut olup ihalesi 16-5-939 sa- müdüriyeti kine karar verildiğinden yazılı 
edecekler 129 liralık te~inat lı günü saat 16 dadır. I~tirak ede - Sa.8 1-2 (858) gün ve saatte müddeialeyhin veya 
m:ilibuzile encümene gelirler. cekler 243 liralık teminat mak - --- tayin edeceği vekilinin tahkikat 

2 - Urav caddesinin 1364 sa - buzile encümene gelirler. BURDUR ASLiYE HUKUK hakimi huzurunda hazır bulunma. 
yılı snk ~mdan Şükriikaya hulva- 28-2-5-9 1440 (847) MAHKEMESiNDEN: sı lüzumu aksi halde hakkında 
rmıı katlar uzanan kısmına bl'tcn Burdurun sinan mahallesinde muamelei gıyabiye yapılacağı 
yol yaı>t rı!ması bas mühendislik- 900 sayılı sokakta behdiye da- oturan lzmirli süleyman kızı Fat- tebliğ makamına kaim olmak üze-
teki ke:;if ve fartn~mesi veçhile iresinin altındaki 17-1 sayılı ma· ma hayriye tarafından kocası iz- re ilan olunur. 1434 (855) 
açık eksiltmeye konulmu~tur. Mu- ğazanın bir sene müddetle kiraya mirin Re.adiye mahallesinden 18 -
hammen bedeli 6364 lira 14 ku - verilmesi ba,katiplikteki fartna· nolu hanede molla Mustafa oğlu kararı tebliğine karar verilmittir. 
ruf olup ihalesi 12-S-939 cuma gü- mesi veçhile 5-5-939 cuma günü adil aleyhine açılan botanma da- Mumaileyhin 8 Mayıs 939 pazar
nü saat 16 dadır. lttirak edecek - saat 16 ya uzatılmı,tır. Muham- vaaının burdur asliye hukuk mah- lesi günü saat 9 da burdur asliye 
!er 478 liralık teminat makbuzile men bedeli 400 liradır. ı,tirak kemesinde müddeialeyh Adile hukuk mahkemesinde hazır bu -

ı. ~c lJEIUIA.'<, tababetin son keşfidir- Htr evde bulunması zaruri olan encümene gelirler. edecekler 30 liralık teminat mak- ilanen tebliırat vAnılıhaı ~.alıol.tı. huımırılı.utıl·tı'a •vluirlı-\-erezalr\ 
Dl.RMA:-1 l~•elerlni CCZ!lnelerı!en alını?.. J,l!zumıında gUr.de l-3 ~'l:J )lllllıu: .~"!..= J(~nntrııı?aınüıer 've 1 her lin ·aıey!İlnde çalı§ıyorlardı. L - Siz beni .ııöıi\vor mu~u.;ı bırıık- •• ' ' • k---

!dl 11L ctıretf, onun engizisyon tarafın-! bu suretle firara muvaffak oldu. o zaman Ispanya kralı olan il 'V19i. f.iJ u.MrJy.r;-.,&eniilu •.v-·"'':-'- --· ı;-~, kocasının dost ve ~~:.'i'.ton : · '1 

- .., = .. ~ e gıum:~gız' 1 Sen H . krala ve hJristiyanlı~a hiya- ket ha erını 
w .ı ·ı:;.ı..ı ı. "' 'E emonun yanı- anrı, 
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T. Bovven Rees Messageries UM~~~~ Olivier ve A Fratelli Sperco / Dcutsche Le· 
ve şürekası Maritimes ACENTAucı LTD. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 

HELLENİC LiNES LTD. BllUHCI KORDON REES ADIUATiCA S. A. Di G. M. 8. ff. ffAMBURG 
CUNARD LiHE TURKİA vapuru ayın nihayetinde BİNA.Si TEL. 2443 HAVİGATiOHE 

Liverpool ve K u M p A H y A s 1 
beklenilmekte olup Rotterdaın Hamburg AKKA vapuru 27 Niaanda beklenl-

Clasgov hattı THEOPBİLE GAUTİER vapuru 6 ına- ve Anversa limanları için yük alacak- LONDRA HATTI : ZARA ınotörü 26/ 4 .tarihinde gelerek yor. 29 nisana kadar Anven, Rottwdaıa 
tır V dl~ Bremen ve Hamburg için yük alac.lı:-

• • • • • • • • • • • ibind ı rek ayni gün İstanbul · HERON vapuru 15 nisanda gelip Pire Korfu Saranda Trıeste ve ene ,.e 

BOTHNtA vapuru mayıs iptidasında ;;e~apol; !e :Wsilyaya hareket ed~ uııı,~:,,~Ttıı~SL~:D Londra için yük alacaktır. ayniLEROgün ~~t2~d/:: ........ ,_de gelir ve tırMiı.os vapuru 10 nıayı.sta bekleııl-
gelip Liverpooldan mal çıkaracak ve ay- kt'. PRİNCE DE. ""~E • . BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda mo...... """"™ yor. 13 Hayıaa kadar Anven, Rotter-

. •-- . . ce ır. .........,...... vapuru ayın ıu- · """ p tm Le R- • L-- d nı ıı:aınanda Liverpool ve G-.gov ıçın ha tind bekl nilm kt 
1 

N k Londra, Hull ve Anversten gelip yük aynı .. ~ a °' ro ve 0<10sa ==- am, Bremen ve Hamburg için yük ala-
ük 

. . 
8

. ye e e e e o up evyor - k t ed ktı 
Y alacaktır. Her türlü izahat ve ınallınıat ıçın •· 1 çık caktır çıkaracaktır. e er. ca r. 

,..._ asal&.t tarihi ri tan ma ara . ROYALE ... EE ..... A ... 
'""'rek vapurlann muv e ' • · kordonda 156 numarada LAU- Gerek npurlarm muvualtt tarihleri, "" na. " DEH NORSKE MİDDEı.-

~eri ve navlun!~ hakkında a7a': ;:.r REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen- gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- LIVERPOOL RAITI DAISE KUMPANYASI RAVSLİH.JE o.rı,o 
ır teahhnt altına gıremez. Daha .. edilmesi rica olunur. kında acenta bir teahhilt altına glnmez. LESBİAN vapuru 20 nisanda Llver- HERCULES vapuru 30/4 tarihinde ' 

tafslllt almak için T. Boven 8- ve Şr. tasına muracaat Daha fazla t.afsilAt alırıak •...:~ Birinci pool ve Svanseadan gelip yUk çıbracak- beklenmekte olup İstanbul, Burgaıı Var- BALKl~.vapuru 12 mayısa doğru bek-
nıu 2353 telefon numaresına mllracaat ..,.... lenıyor. Dunkerk ve Norveç !çın yUk 

dilm 
TELEFON : 2 3 7 5 Kordonda 152 numarada •UMDAL• tır_ na ve Köstenceye hareket eder. alacaktır. 

e esi rica olunur. . . • tt.~~ İN umumi ılenız A.centalığı Ltd. mllracaat JUNO vapuru 1/5 tarihinde gelerek AMERİCAN EXPORT ı.,1.m:.,, C 
edilmesi rica olunur. Deutsclae ı.euante·Lfnle Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg 11- EXCELLO vapuru 1 ıı:ıayısta bekleol-

Telefon : 4072 MUdüriyet KRETA vapuru 15 nisanda Hamburg manian için hareket eder. yor. Nevyork için yük alacaktır. 

Telefon : 3171 Acenta ve Anversten gelip yük çıkaracak. SVEHSKA ORİENTE LI• EXCHANGE vapuru 11 mayısta belde-

---------- HİEH KUMPANYASI niyor. Nevyork için yük alacaktır. Yemeklerin kı· 
rmtılal'I, salya· 
nm ırraz ettiği 
mikroplar, claşa· 
rıdan alınan mu· 
zar mevat karp• 
smda dişler ve 
eli$ etleri eğer 
mütemadiyen te 
mlzlenmezse bo· 
zuımağa, çürü• 
meğe mahkOm• 
dar. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
bastabla yol aça 
bUlr. 

B h d t b k • AASNE vapuru 30/ 4/ 939 tarihinde BDU. DTAP. EŞR.TT. beki ey U e JS ıra çe meyın 1sk dl vapuru 1 mayısta e-
beklenmekte olup Hamburg, an • niyor. Tuna limanları için :ııük alacaktır. 

G R le p 
1
• N nedavyer.a limanlan için yük alarak hareket 

Kullanın SERVİCE MARtriME 
ROUMAiH 

SERVİCE MARİTİME DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle-

Soğuk algmllğ~ nez•e kırakhk, grip, baş, diş ve 
sinir airaları, romatiz a sancıları için rakipsiz 

deva GRtPbn>bl.. 

Bu karışık havalardJ 
yanınızclan 

GRiPiN 
L eksik etıueyiniz! .. 

ile muhakkak. saoaa ve akşam her 
yemekten sonra hrçala1nak şartile 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası .. 
şulte ve ajan adedi : ~2 

Zirai ve ücari her nevi Banka mııamelelcrı 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DiKKAT- TAKLİTLE· 

BİNDEN SAKININIZ .. 

iki Asırlık Bir 
- .• 

Tecrübeye MaJik OJan 1 

DİŞ MACUNU 

GLİSERiN Sabunu 

TRAŞ Sabunu 
TUVALET Sabunu 

BRiYANTiN 
KREM 

VE PUDRALAR/ 
PARA BtRiKTiBENLERE 28.800 LiBA 

L-'--· da~~~ar~E=E~~larnıda en az {SO) B.3 t - 13 ~~)Ay iNiZ 1 
Ziraat °"""""m kur' il x...ı ı.· 18.na g"re ik 11••-----lll!I .. ______________ _.. 

HER YERDEN 
llrıw bulımanlara senede 4 defa çekileoek a e "-"',..." ı p o -z 11!1 

ramlye dağı.t&lacaktır : 4.000 Lira 
4 Adet I.000 Liralık 

~ • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 
4 • ~ uoo • 

40 • 50 • 5.000 • 

ILAN 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hu-

100 
120 : ~ : ~~~~ : susı ye müdürlüğünden: 
160 ' . bir sene '"'-"· 50 liradan qağı düşmi-DİK~T : H~saplarındaki ~yüzde 20 ~le verilecektir. Mk!ai::d:u :rılhk 
~ ikramiye ~ 

1 
E 1 .n.ı ı Birinci k&.nun, 1 :Mart ve 1 Baziraa tarih- Lira K. No. Cinai Mevkii 

Kur'alar senede 4 ...,.,., 1 ..., __ --- -----
ler.inde çcl<i!ecektir. -. . ~~~~--~~~~-~-

, • . u IIA 
Taze T emJz cuz aç 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
• BAŞTURAK Biiyük Salepçioğlu ham karpsıııda.. , 

'-ın 

T O p AN E Terazileri 
· · · TERAZi 

Türkiyenin en Bırıncı 

20 
25 

500 
110 
2S 

200 
25 
40 

160 
45 
96 

276 
300 
300 
210 
250 

sı 

20 
7,9,11 

87 
7 

1124 
264 

22 
12 
37 

113 
104 
114 
112 
110 
108 
106 

DiiWn 
« 

Depo 
Ev 

« 
« 
« 
« 
« 
« 

Dülı:kin 
Ev 

« 
« 
« 
« 

lzmirde Araa mekt.ebl altmda 
3 üncü Karaosman çarımnda 
K'eçeciler caddesinde 

« « « 
Tilkilik aıddesinde 
Gm.el,.ah tramvay cııdcleainde 
fk'-çepı"'lik caddeıiııde 
ICanıyab iktı .. d ııolı:ağmda 
Celil bey 80kağmda 
Bahariye aokağmda 
Kemaioa§8 caddesinde 
lzmir lnönü caddesinde 

c 
c 
« 
« 

(( 

(( 

« 
« 

« 
« 
il 

« 
« c: « « 

ldarei bususİyei viliyete ait olup yukarıda yer ve cinsleri ıııöııteri
len emlik muhtelif müddetlerle kin.Ta verilmek üzere 24. 4. 939 eü
nünden itibuen 15 ııün · ·lidd~tle açık arbrmaya c;ıkan1m14br. Kira 
ve müzayede ~lannı öirenmek İsti.Tenlerin her gijn muhuebei hu
susiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek i&tiyenlerin de 
ihale ııünü olan 11. 5. 939 ı>eraembe ~Ü saat 11 de yüzde 7.5 de
pozito makbuzlarile birlikte vilivet daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. 25, 28, 1 138 (832) 

Turgutlu Belediyesinden: 
1 - Turgutluda 1300 lira bedel keıifli bir umumi heli yaptırılacak

tır. 

1 
2 - Bu husustaki pli.n kefifname ve fUlname belediye bat kitibinde

dir. 
3 .- Açık ekailbne 6. 5. 39 cumartesi günü saat 11 de belediye encü-

Roumain Kumpanyası niyor. Köstence, KalM ve Tuna liman
PELEŞ vapuru 8/ 5 te gelerek Malta, ları için yük alacaktır. 

Marsilya ve Cenova limıuılaruıa hare- JOHNSTON VAR.REN UN.ES LTD. 
ket eder yük ve yolcu alır. JESSMORE vapuru 30 rılsanda bekJ&. 
İTALİA S. A. Dl NAVİGAZİONE niyor. Burg , Varna, Köııtence, Sulina 
OCCANİA motörü 20/~ tarihinde Tri- Kalas ve İbrail limanlan için yük ala

estedeıı Riosanto, Montevide ve B. Ay- caktır. 

res için hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav-
İIAndaki hareket tarihleriyle navlun- tunlardaki dl'ğişikliklerdeıı aeeota me

lardaki değişikliklerden dolayı aoeırta suliyet kabul e~ 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsillt için ATATÜRK 
silit lçia ikinci Kordonda FRATELLİ caddesi UB Na.da V. F. Hemv Van Der 
SPEBCO vapur ııcentuına münıcaat Zee ve Şat. Vapur ııceıııtlıhlm• mllraca-
edilmeııi rica olunur. at edilmesi rica olmwr. 

TELEFON : ZIM - 2195 TELEFO : 2ı0e'i /teel 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

:MASltOLEN, J.l'EMİNEN, ild cim koku 

Bahıır çiçe;i - Altın rüya, Limıııı çiçeii 

Fulya, Son batıra, Leyliik, :Menelı.ıe, 

amber, yaııeınin 

Hilal Eczanesi: 

Karaciğer, b01ırek, taş ve kuınlardaıı 
mütevelli sancılarınız, damar sertUklari 
ve şişmanlık iiklyetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve olıaalat 
gibi maddeleri eritir, kaıu temizler, les

zeli hoş, alınması kolaydır. ;yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerWııde ahnır. 

iNGiLİZ KANZUK 
ECZANESi 

' 
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lngiliz kararının hariçte akisleri 
lngiliz harbiye nazırı bir nutuk söyliyerek ihdas olunan mecburi askerliği 
"elim olmakla beraber mecburi bir tedbir olduğunu tebarüz ettirmişti 

Harbı kazanmak 
için mühimmata ve talim
li erlere ihtiyaç vardır 

mukadderatı diğer lngilterenin 
milletlerinkinden 

Londra 27 (ö.R) - Başvekil, avam 
kamarasında söylediği nutukta amele 
partisinin müzaheretini kazanmak için 
çok ısrar e~ ve hükümetçe takip edi
len siyasetin bu partinin tasvibi ve hatta 
faal teşviki ile çenberlediğini, ve askeri 
talim kanununun da bunun zaruri bir 
neticesi olduğunu hatırlatmıştır. B. Çem
berlayıı. amele partisinin - kimsenin 
,Uphe etmeğe hakkı olmadığı- vatanper
verlik hissiyatına müracaat ederek hü
kilmet partisi kadar onların da tasvip et
tikleri bir siyasetin tatbiki hususunda 
Uzerlerine düşen vazifeden tam hisse ka
bul etmek azim ve kararı hakkında §ÜP

heler uyandırabilecek mahiyette geri 

ayrılamaz 
Sir Hor Belişa, netice olarak, mecburi 

hizmet ilanından evvel kara ordusuna 
gönüllü yazılacak olanların ayrıca mec
buri hizmetten muaf tutulacaklarını ve 
şimdiden orduya giren 20 yaşında genç
lerin, mecburi talime davet edilecek ak
ranlarının yapacakları 6 ay hizmetten 
kurtularak yalnız Uç buçuk senelik hiz
met taahhütlerini ifa edeceklerini bildir
mi§tir. 
MUHALEFET LlDER.tNtN SöZLERt 

Londra 28 (ö.R) - Mecburi asker
lik meselesi hakkında avam kamarası
nın bu akşam kararını vermesini isti -
yen başvekilin nutkundan sonra işçi mu
halefet partisi lideri Major Atli kürsü-

Ingilterede genç efradın talimleri 
mokratik cephenin sağlamlığını artıra - beyanatta bulunmuştur. 
cak tedbirlere baş vurması Amerikanın Snell işçi partisine bu kabil hayati ah
da itimadını tezyid etmiştir. Çünkü bir- valde lüzumu veçhile ehemmiyet veril
leşik devletlerin emniyeti de aynı şekil- mediğini kaydetmiş ve işçilerin her hare
de artmış bulunmaktadır. kederinde milletin ihtiyaçlarını gözönüu.-

B. Çemberlaynm kararı Reisicümhur de tutacaklarını tasrih eylemiştir. 
Ruzveltin son teşebbüsü ile karşılaştırıl- A ITLEENIN RADYODAKi 
makta ve demokratik devletlerin mliş- NUTKU 
terek mukavemet hattının kuvvetlen - Londra 2 7 (AA) - Radyoda bir nu-
mesi nisbetinde Avrupada harp ihtimal- tuk söyliyen Attlee bütçe tekliflerini ten
lerinin izale edileceği müşahede edilmek- kit ederek bunun hayat pahalılığını intaç 
tedir. edeceğini bildirmiştir. 

Sabah gazetelerinin mütalealarına gö- Attlee memleketin şu üç gayeyi takip 
re lngilterenin mecburi askerliğe karar etmesi icap edeceği kanaatindedir: 
vermesi Ingiliz siyasetinde tarihl bir sa- Milletin hayat seviyesinin muhafazası. 
atın işaretidir. cNevyork Taymis» şun- Elzem maddelerin istihsali. 
ları yazıyor: Ve lüzumlu olan müdafaa vasıtaları-

«B. Çemberlaynın beyanatı, Ingiliz nın inşası. 

hükümetinin harici siyasetini en drama- Hatip toplanmış servet üzerinde bir 
tik şekilde takviye teşebbüsü olarak tef- vergi tarhını derpiş etmektedir. 
sir edilebilir. Hatta Almanyada bile be- Londra 2 7 (AA) - Loyd Carc, kaç 
dibi telakki edilmek lazımdır ki Münih- ki~nin askerlik hizmeti kanununun şü-
ten beri Ingiliz milletinin düşünüş tarzı mulüne gireceğini sormuş ve Çemherlayn 
inkişaf etmiştir. Ingiltere sulhu ümid et- yılda takriben 31 O bin cevabını verrniş
meğe devam etmekle beraber harp ihti- tir. 
maline karşı da ciddi olarak hazırlan - V ARŞOVADA AKiSLER 

Ingiliz gi.ınuLlü denizcileri 
mak niyetindedir. 

Ingiliz milletinin bu kararla tekabbül 
ettiği fedakArhğı kaydettikten sonra bü
yük Amerikan gazetesi şu neticeye va-

Varşova 27 (ö.R) - Londra hü
kümetinin mecburi ask.erlik kanunu Po· 

alınmaz bir karar ittihaz etmemelerini ye çıkarak bu tedbiri ne sebeple tasvip 
talep etm4tir. B. Çemberlayn demiştir etmediğini izah etmiş ve amele partisi
kl: nin milli müdafaa için her fedakarlığa 

rıyor: 

lonya gazeteleri tarafından, taarruz ni
yeti besliyenlere karııı kuvvetli bir ihtar 
telakki edilmektedir. Yarı resmi cGaze
ta Polska> yazıyor: lngiliz kararı lng:il
terenin hareket kudretini takviye etmek
tedir. Bu karar lngilterenin siyasetinde, 
nihai muvaffakıyete kadar devam irade

cHilkümetin taarruz kuvvetlerine kar- hazır olduğunu, fakat mecburi askerlik 
ıı aldığı vaziyetin tasvibinde Ingilterenin kanununun milleti kuvvetlendirecek 
aslA bugünden daha ziyade müttehit bir yerde zaaf sebebi olacağını iddia etmiş

cÇemberlayn hükümeti şimdi ispat 
etmelidir ki demokrasiler de böyle bir 
karan eyi neticeye isale diktatörlükler 
derecesinde kadirdirler. Yani vakıt isra-

LEON BLUMA GÖRE fından sakınmağı ve buhran zamanında sinin bir delilidir. Bu siyasetin gayesi de 
Paris 28 (ö.R) - Fransız sosyalist - kat'i şekilde hareket etmesini bilirler.> milletlerin meşru haklarını himaye ey-

manzara arzetmediğini zannederim. Bu tir. 
ıiyasetin muvaffakıyeti namına elzem 
addedilecek hiç bir tedbir yoktur ki mil
let bunu kabule hazır bulunmasın.> 

HOR BELtŞANIN SöZLERI 
Londra 27 (ö.R) - Harbiye nazırı 

Sir Hor Belişa, mecburi askerliğin fer
di hürriyeti ihlfil ettiğini zannedenlere 
meşrutiyet kulübünde cevap VC'rerek de
miştir ki: 

«Hürriyet hakkında böyle bir telakki 
besliyenlere diyeceğim ki: Bir milletin 
hürriyeti, bu hürriyet namına birleşmek 
lüzumunu hissetmiyecek derecede bunu 
yanlış telakki edenlerin fikirlerine feda 
edilemez. Hükümetin ve eminim ki ay
nı zamanda milletin bir tek gayesi var -
dır: Memleketi kendisini ve prensipleri
ni müdafaaya o kadar kadir kılmaktır 
ki sulh istihsali mümkün olsun. Her şey 
bu maksada tabi olmalıdır. Avrupada ve 
Asyada besbelli kendini gösteren tema
yüller en yüksek dereceyi bulacağı za
man hüküm altına girmek istemezsek 
bunun başka çıkar yolu yoktur. / 

dngilterenin mukadderatı diğer Av
rupa milletlerinin istiklaline ayrılmaz 
bir şekilde bağlıdır. Başvekilin beyanatı, 
Ingiltereyi geçen sene bu zamanda bu
lunduğu mevkide bırakmamıştır. Baş

vekilin şimdiye kadar yaptığı muhtelif 
beyanatına muhalefet gösterilmemiştir. 
Bunların hepsi milletin müzaheretine 
mazhar olmuştur. 
MECBUR! ASKERLİK EL1M BtR 
TEDB1RD1R 

«Mecburi askerlik elim bir tedbir ola
bilir. Fakat her ihtimale kar~ı koyabil
mek için bu tedbirin ittihazı elzemdi. 
Giriştiğimiz taahhütleri parlamento şim
fii tasvip etmeli ve tatbiki için elzem 
mü aadeyi vermelidir. 

«Harp külli olmalıdır. Onu kazanmak 
ve bundan da daha mühim olarak, onun 
önüne geçmek için bol mühimmata ve 
1alim görmüş erlere ihtiyaç vardır.> 

Harbiye nazırı bundan sonra yeni teş
kil edilen harp malzemesi nezaretinden 
bahsetmiş ve siparişlerin verilmesi ve 
mi1Ii müdafaayı alakadar eden sipariş-

lerinin reisi B. Leon Blum cPopulen !emektir. 

gazetesinde Ingiliz sosyalistlerinin tota- Londra 27 (AA) - Stanhope, Lord- BERLINDE AKiSLER 
liter devletlerinin teşebbüslerine muka- . far kamarasında Çemberlaynın avam Berlin 2 7 A.A) - lngiJiz askerlik 
vemet siyasetinin en hararetli taraftar- kamarasında yaptığı beyanata benzer kanununun ehemmiyetinin küçük göste
ları olmalarına rağmen mecburi askerli-
ğe muhalefet etmelerine hayret etmekte 
ve Ingilterenin tarihi kararını kendi he
sabına alkışladıktan sonra şunları ilave 
etmektedir: cHücuma uğrıyacak olan ve 
bunu bilen bir adamın bunu karşılamak 
için hazırlanmağı zaruri addetmemesin
den daha abes bir şey olamaz.> 

Londra 27 (ö.R) - Askeri talim ka - ! 
nunu umumi efkar tarafından vazife his-
siyle kabul edilmiştir. Avam kamarası
nın genç muhafazakar mebuslarından 
biri «muhafazakar gençlik> cemiyetindeı 
söylediği bir nutukta mecburi talim ka
rarını hararetle alkışlamış ve demiştir 

1 
ki: 

cBazıları bu tedbirin demokratik 
prensiplere uygun olmadığını iddia edi
yorlar. Bunu kabul etmek Fransanın 
demokratik bir memleket olmadığını 

söylemek olur ki abestir.> 
Diğer taraftan öğleden sonra meşru

tiyet kulübünde söylediği bir nutukta 
Harbiye nazırı Sir Hor Belişa demiştir ı 
ki: 

cYeni kanun sayesinde harbiye neza
reti her sene, milletin ihtiyat kuvvetle
rine, şimdiki ordu mevcuduna muadil 
talim görmüş gençleri ilave edebilecek-
tir.» 1 

AMER1KADAK! AK!SLER ' 
Vaşington 27 (ö.R) - lngilterenin 

mecburi askerliği tesis kararına ait ha
berler Amerikan siyası mehafilinde de-

Amerika 50 milyonluk 
askeri tayyare yaptırıyor 

rin bir memnuniyetle karşılanmıştır.Bu 1 
Beyaz saray üııünde bir toplantı 

karar lngilterenin mihver devletlerince ı . . . . . .. . 
.. .. .. . Vasıngton, 27 (A.A) - Harbıye neza- dırilen muvasalatı haberı uzerıne Pana-

Avrupa statusunu cebır ve kuvvetle teb- reti 50 milyon dolarlık askeri tayyare- ma kanalı dün öğle vakti ticaret gemi-
dil için yapılabilecek teşebbüslere her ler sipariş etmiştir. lerine kapatılmıştır. 
vasıta ile mukavemet kararının bir de- Harbiye nazır muavini, B. Ruzvelt ta- Hatırlarda olduğu veçhile Cihan ser-
lili addediliyor. rafından idareye askeri tayyareler ade- gisi münasebetiyle Nevyorka gitmesi la-

A ahfill . 1 in "li . _... . b dini 6000 c çıkarmak salahiyetini bah- zım gelen filoya son günlerde Büyiik 
ynı m erın gı z sıyasıaının u d h • . 1~Lı k · Oky taki ·· ··bahr"l · d"' · 

v •• • • • • , şe en avaı sı C11uanına anunu ımza anus ussu ı erme onınesı 

dogruluşu, Munıh sıyasetinin kati ola- edilir edilmez bu siparişlere ait kontrat- emredilmiştir. 
rak terkine işarfttir ve lngiltere ile lan akdetmiştir. Vaşington, 27 (A.A) - Zannedildiği-

Mecburi askerli 
Amerikada enerjik ve 
pratik telakki edildi 

Almanlar bu kararla lngilterenin 
siyasetini değiştirdiğine kanid·r 

rilmesine matuf gayretlere rağmen siyasi 
mahfeller bu kanunun ehemmiyet ve şü
mulünü gizleyememektedirler. Mecburi 
hizmet derin bir tesir h8sıl etmiştir. Zira 
kanunun mühim dahili mukavemetlere 
tesadüi edeceği ümit edilmkte idi. 

Siyasi mahfe11er bu karann Alman si
yasetini ve ezcümle Hitlerin Rayştağda 
aöyliyeceği nutku tadil etmiyeceğini iddia 
ediyorlar. 

Resmi organ olan Hamburger Fre
denhlatt gazetesi bu haberin mahdut bir 
ıümulü olduğu kanaatinde bulunmakta 
ve kanunun totaliter devletlerin dünya 
siyaseti üzerindeki tesirini göstermekte 
çünkü lngilterenin bu suretle ananevi si-

lışan muhalif gazeteler. 
Taymis gazetesi, taahhütlerimizi ye 

ne getirmek istiyorsak sistemin de u 

mesi elzemdir, diyor. 
Deyli Meyl, hükümet projesiııin m 

dut olduğu ve Avrupa kıtasmdalti men 
leketlerin mecburi askerlik sisterniyl 
mukayese edilemiyeceğini yazıyor 

fakat prensip konulmuştur. Bu da m 
him bir merhaledir, diyor. 

Ilk gündenberi mecbuıi askerlik 
hinde şampiyon olan Deyli Telgraf p 
jenin hafil olduğunu söyliyor ve 
ileri gidilmemesini tenkit ediyor. Bu 1 
nunla beraber gazete hükilmetin mer~ 
le merhale hareket etmekte belki hakl 

Ingilterede son talimler 
yasetini değiştirmiş olduğunu müşahede bulunduğunu ve katedilen ilk merhal 
ve tesbit eylemektedir. nin en mühim merhale olduğunu kay 

Londra 27 (A.A) - Press Aasocia- ediyor. 
tion Fransa ve Amerika hükümetlerinin Nevs Chronicle, mecburi 
mecburi askerlik hizmetinin kabulü hak- prensibini köklü bir Ingiliz ananesin 
kındaki lngiliz hükümeti kararının rea- muhalif buluyor. Ve dün parlamentoy 
men bildirildiğini yazıyor: memleketi bir ananenin derhal terkedi1 

Romadaki lngiliz maslahatgüzarı da mesini yerinde gösteren bir ask.eri v 
hariciye nezaretine giderek tebliğatta bu- yet mevcut olduğuna kani edebilec~ 
lunmuştur. hiç bir delil verilmemiştir, diyor. 

Berlin 2 7 (A.A) - lngilterenin mec
buri askerlik hizmetini kabul etmesi mü
nuebetile yarı resmi mahafilde her mil
letin kendisini müdafaa için icap eden 
tedbirleri almasının tabii olduğu ancak 
lngilterenin almış olduğu bu tedbirlerin 
totaliter devletlerin ihatasına tavassut 
etmeğe aııikar bir surette matuf bulun
duğu beyan edilme'ktedir. 

Binnetice B. Çemberlaynın parlamen
teda yapmış olduğu beyanat tam ve sa
hih olarak malum olmadan evvel vaziyet 
almmak istenilmektedir. 

Varşova 27 (A.A) - B. Fon Ribben
tropun lngilterenin Berlin sefiri B. Hen
dersonu kabul etmekte geçikmiş olması 
münasebetiyle Dobry Wicczor şöyle ya
zıyor. 

Bu kabule büyük biY ehemmiyet at
febnemek icabeder. ]ngiliz sefirinin bu 
manialı kabulü diplomasi mücadelesinin 
takip etmekte olduğu müşküllerin sert
liğini gösterir. Fakat bu kabul vuku bul
sun bulmasın dünyanın mukadderatı üze
rinde bir güna tesir icra edemez. 

Londra 2 7 (AA) - lngilteıenin sa
bık Roma sefiri Lord Pert dün hariciye 
nezaretine giderek hariciye nazın Loıd 

ı Ha1ifaks ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

Varşova 27 (ö.R) - cKoryer Var
şavski> gazetesi lngilterenin mecburi 
askeıi talim kanununu kabul etmekle sul
hun muhafazasına iştirak azmini teyit et
tiğini ve lngilterenin kudretini artırmak 
ve böylece Avrupanın sulhçu devletlerine 
karşı giriştiği teahhütleri yerine getirmek 
için hiç bir gayreti esirgemiyeceğini böy
lece ispat etmi' bulunduğunu yazıyor. 

Londra 27 (A.A) - Bu sabahki gaze
telerin neşriyatından üç fikir çıkmak -
tadır. Hiikümetin hattı hareketini kayıt
sız ve şartsız tasvip edenler. Sonra dün 
Çemberlayn tarafından çizilen plfuım 

Paris 27 (A.A) - Fransız gazetel 
Ingilterede mecburi askerlik prensibi 
kabulünden dolayı sevinç gösterme 
müttehittirler. 

Le Matin gazetesinde Jean Fabry 
yor ki: 
Şimdi antant kordiyalin de formül 

var. iki millet bir hudud, bir ordu. 
Figaro gazetesinde Donnesson yazı 

yor: 
Tarihi bir hadise ismine budalaca d 

mokrasi dediğimiz rejimlerin kuvvetle 
ölçüldüğü zaman zevahirle gerçeği u 
müddet birbirine karıştırmış olan tecrü 
besiz ve tahrikata kapılmış gençler! 
menfaat güden ahmakların haline acı 
mamak kabil olamaz. 

Çemberlayn Londrada mecburi ask 
lik sistemini ilM. ederken Hull de Va 
şingtonda mütearrızın geniş bir T!llTnunıı 

yapıyordu. Ne Fransa ne lngiltere har 
bı arzu etmiyorlar. Fakat şuna kani 
olunsun ki, bir t.araflı eyi niyet hududu
na artık vanlmış bulunmaktadır. Ve bu 
hudut serbestçe geçilemiyecektir. 

Epok gazetesinde Cartier yazıyor: 
lngiliz milleti kadar ciddi bir mille · 

asırlık haleti ruhiyesini altüst etmeği 
kabul ettiği görülünce iradesinin tekar
rür etmiş ve sonuna kadar gitmeğe ka
rar vermiş olduğuna kanaat hasıl edile
bilir. Almanyada Ingilterenin blöf yap
tığını ve hudutsuz emri vakiler önünde 
eğileceğini tahayyül edenle-r hükümleri
ni cezri surette değiştirmek mecburiye
tindedirler. 

Populaire gazetesinde Blum yazıyor: 
Mecburi askerlik sisteminin manevt 

siyasi ve remzi ehemmiyeti maddi ehem
miyetin çok üstündedir. Zira Ingatere 
bu toptan tedbirleriyle kat'i azim ve ira
desinin itiraz götürmez bir delilini orta
ya koymuş bulunmaktadır. 

Londra 27 (A.A) - Yeni kanununun 
hükümete vereceği salahiyet Uç sene 


