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HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERAlTI 

DEVAM. MüDDETl Türkiye için Hariç lçiıı 
s ..... ıik....... ..... 1400 2900 
Ahı ..,.1tk ... ............ 750 1650 

• Nevyork segisindeki 
Pavyonumuz 

İstanbul 28 (Hususi) - Nevyork sergi
sinde paviyonumuzun inşaatı bitmiş gibi· 
dir. Türk paviyonu gÜnünde açılacaktır. 

·------'-' 
llin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

t:ümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar slyast gazetedir 1 
Günü geçmiş_nüshalar_ (25) kuru,tur. 

---1--~T~E:;.,:;L~E;;;..:,F.O:;;.,:N,;..;.:.,.;,26m9m7 _____ , 
Yeni Aaır Matbaasında Baaıhnıttır. 

rk •• 
• Sovye kuvvetlidir 

Dün Ankarada dostane bir hava içinde karşılanan Sov yet hariciye 
komiser muavini Hariciye Vekilimizle gö üşme/erine başladı 

• 
İngiltere Sovyetlere yenı bir teklifte bulundu ... 
-..,,,....,-..,,,,.-;:-:-,;"'.""'.'."7?::"".:::'!l!l'/ll~~~~~~~;;;[:;::;::::;'.'.":"1J::::::~;:;:"':-~~-~-.;:"'-;:~t'l"lq yük elçiliği erkfuıı tarafından kar~ılan- rün ile hariciye nazın ve Bn. Bonne, gazetesinin yazdığına göre Moskovadald 

,........,.,_ mıştır. nazırlardan bir çoğu ve bayanları, elçi- Ingiltere büyük elçisi Sovyet hükiime-

Ankaradan güze! bir görünüş 

Ankara, 28 (A.A) _ Sovyetler Birli- ı Sovyet bayrak!~iyle d~nattlm~.ş olan !eti teşrifat umum müdürü Fu~t Şev~".t 
~· h · · k . . · Eks lans' istasyonda harıcıye vekili Şükru Saraç Keçecı, Ankara vali ve belewye reısı, 
"' arıcıye omıser muavını e 1 1 . • kil. ·b · M k k d · t dir kt" 
Potemkin bu sabah eksprese bağlı hn- oğlu, hariciye vek.a =ıti uhm':'~' tik.' .. er eçz. wnan!<~tı ':.e emruySe et b. ~-

1 1 hr
. . 1m· Tür' k ' Numan Menemencıog u, arıcıye ve a- ru ve ın mas aııa guzarı ve ovyc u· 

sus vagon a şe ımıze ge ış ve __ 

Bitler dün beklenen nutku 

Muzika Sovyet ve Türk marşlar1m ı~r, llyan ve mebusan meclisinlı) tamn- tine yeni bir teklifte bulunmak için ,, .. 
çalmış, bir askeri kıta selam resmini ifa mış simaları, akademi azaları, Parisin ni talimat almıştır. Bu teklife göre &ıv. 
etmiştir. sivil ve askeri erkfuıı, reisicümhurluğun yetler birliği komşularından her hangi 

Ekselans Potem}.in gardaki hususi sa- ve hariciye nezaretinin yüksek memur- birine bir tecavüz vukuunda taarruza 
'unda kendilerini karşılıyan zevat ile !arı ve Paris sosyetesinin mümtaz şan- uğrıyan devletin istewği şekilde ona 
ü müddet görüştükten sonra doğruca siyetleri hazır bulunmuştur. derhal yardımda bulunacaktır. Bu tek-
Sov:ır!'t .~faretine gitmiştir. İNGİLİZ TEKLİFİ lif Polonya ve Romanyanın muvafakat-
GORUŞMELER BAŞLADI Lonclra, 28 (A.A) - Deyli Ekspres !eriyle yapılıruştır. 
Ankara, 28 (Hususi) - Sovyet bari- ---------------

oiye komiser muavini B. Potemkin öğ-
1eden evvel resmi ziyaretlerini yaprru~ 
•e öğleden sonra hru-iciye vekaletine gi
!erek B. Şükrü S3racoğlu ile uzun bir 
;örüşmede bulunmuştur. Akşam harici
·~ vekilimiz tarafından muhterem misa
irimiz .şerefine. b~ pyafet veri.Jniliıtir. 

P ARIS ELÇIMIZIN FRANSA 
CÜMHURREİSİNE ZİYAFET! 
Paris, 28 (A.A) - Türkiye büyük el

çisi Suat Davaz gece reisicümhur ve ba
yan Lebrün şerefine Türkiye elçilik bi
nasında çok parlak bir ziyafet vermiş
tir. Zivafette reisicüınhur ve Bn. Leh-

Leh - Alman dostluk muahedesile lngiliz u Almaıı 
deniz ~anlasmasın1n f eshedildi~ini bildirdi~ ·· 

Almanya• 
nın cevabı 
Kat'i ve s!rih teklif
leri ihtiva etmiyor 

-*-HAK.Kl OCAKOCLU 

Amerika Reisicümhuru Ruzveltin 
mesajına Almanyanın vereceği ce· 
vap, bütün dünyada merak ve heye
canla bekleniyordu. 

Cihan umumi efkarına hakim olan 
kanaat şu idi: Hitler cevabile ya sulh 
imkanlarını bahşedecek veyahut k~r
kunç felaketin biraz daha yaklaştıgı
nı ifade eyliyecekti. . . . 

Dünya mukadderatını Hitlerın ıkı 
dudağı arasında görenlerin sayısı 
hayli çoğalmıştı. 

İşte bu kadar heyecan ve ı:nerakla 
beklenen nutuk dün söylendı. 

Bu nutkun bir çok milletler tara
fından bir çok suretlerle tefsire uğ
nyacağı muhakkaktır. Ç.ü~~ü maal
esef nutuk Amerika Reısıcumhuru
nun me•ajında olduğu gibi kat'i ve 
sarih teklifleri ihtiva eylemiyor. iş
lenmiş haksızlıklardan bahsed!l~yor · 
Alman hakları müdafaa edılıyor. 
Amerikanın Avrupa işlerine karış
ması reddediliyor. 

lngiltere ile Almanya. arasındaki 
deniz anlaşmasının ve yıne, Polon· 
yanın İngilizlerle yaptığı son anlaş
ma yüzünden, Almanya ile Pol?n?'.:~ 
arasındaki muahedenin feshedıldıgı 
bildiriliyor. 

Tabii barıs severlik arzularının 
mevcudiyeti de tebarüz ettiriliyor. 

Tecavüz mevzuunda Almanya
nın bütün milletlere tevcih ettiği su
allere aldığı cevaplar üzerinde ehem-

miyetle duruluyor. . 
Korku içinde tirtir titreyen mıllet· 

!erin bile verdikleri «Hayır!» cevap-

ları istismar olunuyor. . 
· · · bır Nutkun heyeti umumıyesını 

politika manevrası olarak kabul et
mek mümkündür. Çünkü hak, ada
let efhumlarının bugünkü ~üny_ada 

B. Hitıer 

Danziğin Rayşa 
ıltıhakını ilan etti 

---111---
Ruzveltin mesajından 
müstehzi bir lisanla 

bahsetti 
---111---

ingiltereye kompliman· 
lar bezletti. Fakat ttal· 
yadan nutukta hemen 
hemen hiç bahsetmedL. 

Londra ve Pariste 
ffitlerin nutfıu Alman 
politifıasınm zorafıi bir 
müdafaası sayılıyor .. 

Polonya 
Muhtar ltir idareye 
mazhariyeti garanti 
edilmek şartiyle 
Danzigi Almanyaya 
terketmeğe razidir 

lngilterenin hazırlığı 
Vinston Çorçil diğer bazı sınıf
ların da silaha çağırılmas1nı istedi 

Lonclra, 28 (A.A) - Avam Kamar~
sında muhalefet reislerinden sonra soz 
alan muhafazakar liderlerden Churchil, 
mecburi askerliğe muarız olanlaı:ın za
feri takdirinde nasyonal sosyalist ta
hakkümüne karşı Avrupada gösteril~n 
mukavemetin yıkılacağını beyan etmış-

tirChurchil, İngiltere tarafından girişil
miş olan taahhütlerin mecburi askerlik 
tedbirini zaruri kıldığını beyan ve bu 
kararın Bitlerin nutkuna bir cev.ap. te~
kil etmemesi için Çemberlaynın ısticali-
ni tasvip eylemiştir. . . 

Bununla beraber Churchil, yalnız yır
mi yaşındakilerin çağırılmasmı killi gör
memis ve diğer h_azı. sınıfların . d~ silfih 
altına alınabilecegını kaydetmıştir. Ma-

fib wğer yaşta olan}.ar için gönüllü 

kamarası 145 muhalife karşı 376 reyle 
kabul etmiştir. 

Lılyiha aleyhindeki muhalefetin tak
riri ise 143 e mukabil 380 reyle redde
dilmiştir. 

Lonclra, 28' (A.A) - $imali Irlanda 
başvekili B. Craignavon İngiliz camia
sının bir uzvu· olan Ulsterin askeri mü
kellefiyet plıl.nına yardıma çağırılmasını 
beklemekte olduğunu İngiltere hüküme
tine bildirmiştir. 

Dublin, 28 (Ö.R) - Irlanda hükümet 
reisi Dö V alera, mecburi askerliğin Jr. 
landanın garp kısmında tatbiki Irlanda
nın lstikMli için tehlike olacağını beyan 
ederek bunu ıırotesto etmiştir. 
Varşova, 28 (A.A) - Gazetelerin 

gece nüshalarında çıkan yan resml bir 
tefsirde İngilterenin sulh zamanında 
mecburi askerlik hizmetinin kabulü yo-

B. R ·uz ':.:t:.Lt 

Berlin, 28 (Ö.R) - Rayştak meclisi ıni.ştir. • . 
dün fevkalılde toplantısını yaptı. Rayş- B. Hitler Polonyaya yap~gı . teklifle
tağa giden bütün yollar halk kitleMri ile ri hatırlatmış~. Bu. .tekliflerın . e~ 
dolu iw. Hitler, Ruzvelte cevap teşkil şu iw : Danzıg şehrınm, muhtarıyetinl 
eden nutkunu Rayştağın sık sık alkış- muhafaza etmek şartiyle, ~anyaya 
ları arasında söyledi. ilhakı, Almanyanın Leh kor~dorundan 

$ansölyenin nutku iki saat yirmi da- hariçez memleket hakkını .lıfilz ?imalı: 
kika sürdil. Bu nutuk, heyeti umumi- şartiyle ?ir otostrat ve hır d~mıryolu 
yesi itibariyle üç mühim noktayı ihtiva geçirmesı.. Bu şartların kabulu muka
ediyor. biljnde Almanya Lehistanla 25 senelilr. 

1 - Polonya _ Almanya arasında 934 bir ~demi taarruz paktı ildedecek ve 
senesinde ildedilen dostluk muahedesi Lehistan hudutlarını tasdik ederek Slo
feshedilmiştir. vakya hudutlarına verdiği g~tiyi Le-

2 - İngiliz • Alman deniz anlaşması bistan için de tekrar edecekti. Fakat 
bozulmuştur. Lehistan bu teklifleri ka?ul e~~tlr 

3 - Ruzveltin tekliflerine redle mu- ve bu red cevabı, B. Hitlerln fikrınce 
kabele olunmuştur. anlaşılmaz bir harekettir. . 

Hitler müt.>veffa mareşal Pilsudski- Alman - İngiliz deniz anlaşmasının 
nin hayatında imza edilmiş olan Polon- foshine gelince, on sene için yapıl~ ,hu 
ya - Alınan anlaşmasının Polonya tara- anlaşma, iki memleket "!asın~~ silaha 
fından bir taraflı olarak iblfil edildiğini 1 müracaat etmemek arz.usıyle .vucut bul· 
hu sebeple Almanyanın bu muahedeyi muştu. Almanya, İngilt":~.nın anl~!i;ffia 
hükümsüz telılkki ederek bu husustaki j ruhuna av kırı hareket ettıgı11e kanidir. 
kararını Polonyaya tebliğ ettiğini bildir- - SONU 4 ONCO SAYFADA -

Şehirden Çellreler : 28 

iç hutııhkl•n mütahuaw Dr. B. Şevki Uğur 
. e7ldid 
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HiR HABERLERi 
~ -

Mektepler Arası Futbol 
maçlarının son haftası 

Kadın Bay Mecit ·dün sabah 
çorabının sağlamlı~ Ankaraya hareket etti 

ğını temin için 
r.Bu ha:ftaıyÇJlacakımaç'lar,.a.ört.baba- 'leyler-de unutul\ı!'.. t dbir alını yor J 1 
=:~ ~·.:ıı-~~ ** ~izdeki .a1ôkailarlara ~elon ma-1 

1 
_:ı 

1 
d lıimata ön:. ve'ölet kadın çorap aı:ı ıni- 1 -liyeflerin sonuncusunu _ bu sene için .. - stenen ve arzu t:Uİ en alma budur. zamnamesini 'tebdile karar verın.iştir. 1 ~kil edecek.. Lik ma,Çları §eklindeki vi- .Buau ,görmek j~ de gençlerin .hc.r .za.. Merrileketimizde imal olunacak .kadın 

Uıretimizin allı lisesi arasında terti.P edi- man böyle hareketlerle uğraştırılmasını çorapları evsafı bu talimatnamede gös- 1 

len bu ma_çlar, hakikaten ~ok zevldi ve ruz. Uğr.astıra, uğraştıra .heyecan- tedlecektir. 
'b Bu çorapların ıimalinde kıillaru'lacak 

ı cmden ço'k. gürıel &KıKalar taşzyan irer 'tanziın eClilcliğini, · dare edilme'.k ipliklerin evsafı ayni olncak ve piyasaya 
spor günü olaralt kafalarımızda kalacak- k...~liyetinin en genç ve körpe iradelere şimdi olduğu gibi 80 - 90 cins kadm ço
tır. Maarif vekaletinin faali,.Yet .prqgrn- ile aşılandığını sık sik görerek.(luy.ırui'k rabı 't'.le!il, üç cins ve iiç fiat ıüzerine .ka-
rnının ise, yalnız busene a~u. fakat önü- iSt.iyor.uz. dın ço-rabı çıkarilacaktır. 
rriüzdeki bUtün yıllarda daha geniş ve Yapılan dört haftalık faaliyetler bize .. Kadın ç~rapla~?ın evsafını tetkik 

lÇln -celhedılen 'nlUtahasst:; mı 'hafta h-
daha ınstemu w ..1aba ço'k verim1i blr şe- bunu bol bol tattırmış olmakla beraber, mire gelecektir. ı 
kilde tatbikini ister malıiyet taşıması, 'bu çalışma1arın burada kesilmemesini, ,__ ' 

Sergi sarayı bizleri, bu zevkli 'Ve güzel dakilrn1ar1a Velcruetin gönderdiği geniş ,programın 
dolu istikbali duşünmeğe .se:vltediyor_ ma6deleri.nde en u'fak bir tadilatm oi
Stinük ... durgun .. silnepe gençlik yeri- mamasını en samimi dileklerle, gençleri
a:ıe, at.ılgan, canlı, kanlı, renkli bir küt- mizin şevk ve heyecanlan terbiyesi ba- Fuarımızın en büyük 
le yetif1irınek için en eyi yol hiç §ilphe- kınımdan temenni ediyoruz. Ankarnda hususiyeti olacak 
8İZ ki: Türkiye mektepler arası futbol müsab:ı- l<'uar hnzırlıklanruı devam edilmekte-

dir. Sergi sarayı 100 bin lira sarfiyle ya
Spordur ... kalan birinciliği olacak.. Bunu Maarif pılacak ve ağustos ayının başında ikmal 
Bu nevi spor hareketleri, çalşnaları, vekaletinin spor çalışmaları için gönder- cdilmis bulunacaktır. Sergi sarayındnki 

gençlik için en e~i bir imtihan olmakla diği talimat ve tamimlerden biliyoruz.. standlnr şimdiden kiraya verilmiştir. 
beraber; en eyi bir yetişme vesilesidir.. Lfıkin gazetelerimizin bu nevi haberler- 93.9 fuannm .. en. b~~- h':15usi~~~~ 
En eyi bir imtihan vesilesidir .. Çünkü: den katiycn bahsetmemeleri, içimizde scrgı sarayı, kül~ür muzcsı,_ zıraat urun-

d 
• d . leri, acık hııvn tiyatrosu, eğlence ycrle-

Knf a bakımından olgunluğu ispat et- (acaba?) sayhasını ogur u ve bıze yu- rl ve knpalı nlı.<; poligonudur. Atış po-
pıek zorunda kalan varlık, bir imtihan- karıdaki temennide bulunmamızı ilham li~onu pek yakında merasimle küşat 
dan geçer .. Vilcud bakımından da bu im- etli. edilecektir. -·-ilhanı alacalı neticelerle bUtün bir ef- Tekrar etmeliyim ki: 
kin umumlyeye an:eder. Bu netice ha- Tutulan yol çok doğru ve müsbct bir 
kınımdan böyle olmakta beraber, neü- yoldur. Bunu her hangi bir düşünce ile 
ceyl almak için lhım olan mUcadele - tıkamamak lhımdır.. Aksi takdirde, 
terde, ain.lr ve heyecan cereyanlarına ya- ırnekteplerlmi.-:in içinde görülen spor fa
pabildiii tesir, kumanda ve frenleri ile aliyetinln güzel gidişinde bir aksaklık, 
öe bu imtihanda muvaffak olmak şart- bir rahne açılır .. Ve arzu edilen gaye, 
tır .. Her nevi. cemiyet nazarında küçük gözlerde bir sis kadar muvakkat ve do
~örtılen, ve cemiyet içinde yapılması nuk kalır .. 
ayıp, çirkin, kötü diye görülenleri yine 
onların gözleri önUnde yapmış (şampi
yon olsun, hiç derece almamış bulun -
sun) her teşekkül için eyi bir not ve gü
zel bir imtihan sayılamaz.. 

F. G. 
lzmir mektepler arası spor lik heyeti 

g0 nel sekreterliğinden: 
Bu hafta yapılacak futbol maçlarının 

saha, hakem ve saatleri aşağıya ynz.ıl-
mıştır: 

1 - Ege - 2. erkek Lisesi. 
29-4-939 Cumrtesi: saha: Halk saha-

Bahar bavramı 
I 

1 ınaylS bahar bayramı pazartesi gü
nüne rastlamaktadır. O gün resmi tatil 
günleri kanunu mucibince resmi devair 
ve mektepler tntildir. Talebe grupları 
mesire yerlerine giderek toplu bir .şe
kilde eğlcncceklerdir. ---111---
BHR KADIM 
ZER. H.E! Di 
Kemerde Nizam sokağında oturan Bn. 

Safiye, kendisinde mevcut sinir hastalı
ğından, her nasılsn eline geçirdiği civa
yı içmek suretiyle zehirlenmiş ve ıncın
lckct hnstancsinde tedavi altına alın
mıştır. 

---111---
İZMİR FUARI 
icln tenznatlı tarife 

1939 lzmir Enternasyonal Fuarı ziya-

Bı..u Mecid Kar~.ya1~a istasyonunda bankacı arkadaşlannın arasında ve te~yie 
gele11leri selamlarken 

O halde, kazanmak için oynarken, faz
la çalıpnlar karşısına mağl(ibiyete doğ
ru gitmek, linlrlerde ve heyecanlarda 
bir gayri tabUlik doğurmamalıdır. Bu 
~ tabl!llk dolmadılı gUn ve dakika 
lmtlhmda muvaffak olunmU§tu.r •. Mat
lilp ta oluma.. Galip te gelinse •• Efk.irı 
'111Uımf7e qOzel> dcleal> c~ ha
reketin 9"lndnl tqır. cÇirkiıı hAdise9 
efem harebb libl hofamuza gltmiyen. 

sı .. saat 15 te.. hakem: Osman Erengin. 
2 - KültUr Lisesi - 1. erkek lisesi. 
30-4-939 Pazar .. saha: Alsancak .. saat 

9 da. Hakem: Hakkı Gür. 

lş bankası umum müdür muavinliği- yısı yüzU aşan münevver bir kütle, bu 
ne tayin edilen ~ehrimiz Cümhuriyct fazUetll, dürüst ve çalışkan arkadaşın 
merkez bankası sabık müdürü bay Me- iz.mirden aynlmasınm uyandırdığı tees
cid dün sabah yeni vazifesine başlamak sürün acısını yüreklerinde duyarak bay 

retçi ve te§hircileri için devlet demiryol- Uzere Ankaraya gitmi§tir. Mecidi uğurlamışlardır. 
larımızca kabul edilen tenzilatlı taTife 3 - Sanatlar - Tecim lisesi. 

30-4-939 Pazar.. Saha Alsancak.. saat 
10,30 da, hakem Mustafa Bayra.. 

Bay Mecid Karşıyaka istasyonunda Bazı arkadaşları Menemene kadar 
Fuar komiteaine gelmiftir. vali vekili bay Cavid, şehrimizdeki Türk kendisine refakat eyle~lerdir. Te,yi 

Ayraca ~ uann devamı m~ddetince An- ve ecnebi bankaları müdürleri, Cümhu- merasimine hlldm olan samimi duygu
kara - lzmır ~attında her gun ya.aklı v:ı- riyet merkez bankası şef ve ·memurlan lar pek az kimselere nasip olan bir maz-
gon iıletileceği de bildirilmiştir. ile ihracat tüccarları, doktor, avukat, hariye«.i. 

-- muharrir, bir çok arkadaşları tarafından Arkadaşımıza yeni vazifesinde değerli 
Bu r 0 av a hararetle teşyi edilm~tir. istasyonda sa- muvaffakıyetler dileriz. 

Bunıava Ziraat mektebi müdürü ya-
ZİRAAT MEKTEBİ Tütün rekoltesi Kara sularımızda 

29 Nisan cumartesi 939 

Alman ya
nın cevabı 

----tr·---
Kat'i ve sarih teklif-
leri ihtiva etmiyor 

-*-- BAŞTARAFI l INQ SAYFADA -
farklarla deiifiklikler arz~
tedir. 

Barış severlik mcv.ı:uu & hemen 
hemen ayni i!C'kildedir. 

Dünyada harp edeceğiz diyen bir 
ıınillet ıyoktUf'. Hemen ıbiitiin ~Jet
lerin düşüncesi barışı kurtamıak he
-defini iat:ihdalf eyliyor. Politika adam
lannm dillerinde hep barış «Vgisi 
dolaşıyor. Lakin yeryüzünde mevcut 
ılciiçiik .ıve büyüle -devletler kfunilen 
beş .döndürücü bir süratle harp ha
zırhklaruu tamamlamağa uğrCl§lyor
lar. 

Dillerde dolaşan iyi temennilerle, 
Fiili !hareketler a~nndaki tezadı gör
meme'k için kör olma\. ,azımdır. 

Eğer şimdiye kadar ateş bütün 
dünyayı sarmamış ise bunun sebebi 
çıkacak yangının bütün Avrupa m~ 
deniyetini silip süpüreceğinde biç 
kimsenin şüphesi olmamasından ve 
böyle ağır bir mesuliyeti yine hiç bir 
kimsenin omuzlanna yüklenememe
sindendir. 

Hitlerin nutkundan çok lcat'i ve 
sarih neticeler çık.anlamamakla bera
ber bu nutkun çok yakın bir felake
tin habercisi olmadığını da anlamak 
mümkündür. 

Hitlerin sözleri barış için faila 
ümit vermiyor. Harp tehlikesini or
tadan kaldırmıyor. 

Lakin ortaya harbı yaklaştıracak 
iddialar da atmıvor. 

Çıkanlabilecek netice şudur ki 
Avruoa kat'i şelı:ilde ikiye ayrılmış
tır. Silahlanma yanşı bütün şidde
tile devam edecektir. 

Dünyanın siyasi ve iktısadi duru
munu emniyet ve huzur altına 81-
mak yolurıda beynelmilel bir konfe
ransın toplanması için müsait bir :ze
min vermivor. 

Demek ki her iki taraf kuvvet mu
vazenesinde üstünlük elde etmek 
yolunda faaliyetlerine devam ede
ceklerdir. Bu gayret ve calışmalarla 
elde edilecek neticelere göre talep ve 
müzakerelere yeni istikametler veril
mek keyfiyeti daha sonra dü~ünüle~ 
cek bir mesele halinde kalacakbr. 

Bunun manası da Avrupanın da
ha bir müddet heyecanlı gün~ ~i
receği emniyet ve huzursuzluk için
de çalkanacağıdır. 

HAKKI OCAKOCl.V -*-Kız enc:titüleri 
lngilterede Alman casus
larının faaliyeti artıyor 

kında Ankarnya gidecek, ziraat mekte- B mil u • .t Ertik ve atölye 
bine verilecek yeni şekil hakkında ve- u sene 24 yon Balık avbyan uu 

C.orleydea yazalıyorı 1 ya gitmesi kararlatbnlmıştır. Bundan klletin direktiflerini alacaktır. olarak tahmin ediliyor yelkenli yakalandı dersleri ÖğretınenHk 
De•letin Bustondaki milih fabrikuuu aonra. Kelly 17 Nisanda Oınabrük teh- Haber alclığınuza göre Burnavadaki Şchıimizd ki maruf b" Amerikan t .. - Seferihisar kazasının Doğanbey kö- imtihanları 

b.mut olan inlaat fumuınm eaki me- 1 rine gelerek planlardan birini otuz lngi- müessese yine Ziraat. mekt~! olarak tün firması. e 939 yılı tü~ rekol~ yünün şimalinde, kara sularımızda di- 3007 numaralı kanunun neşrinden ev
mudannclan Jo.epb Kelly adında biri. l liz lirasına eatmıttır. Kdly, lngiltereye ka~. ~cak ~ıtinde ~h- ancak 24 milyon kiloyu bulacağını tah- namit kullanmak suretiyle balık avla- vel Kız enstitüleriyle akşam sanat okul
uled rırlan yabancı bir devlete satmak 1 döner dönmez derhal tevkif edilrniıtir. ~:ı, gın ~~ t z· t ını k:.1de min eylemiştir. Bu rakkamın ne derece- 1 dıklan görülen iki yelkenli yakalanmış- lan erlik ve at.b1ye dersleri öğretmenlik-

le kif edil · • M d ikin · ı- 1 ar veren ve e ıraa me ın e ye kadar isabetli olduğu şimdiden kes- tır. Mariya ve Katina adlarındaki bu lerine ücretle tayin edilmit olan öğret-
Mlçay tev 1W1tir. uhakeme, 8 1 Evinde yapıan ~ra.~tırma a ea ~ an ~ aynca bir bahçıvanlık ihtısas mektebi tirilemez.5e de tütün rekoltesinin geçen yelkerililerde Susam adası halkından menlerden maaşa geçmek istiyenlerin 
Ma,11ta Mançesterde batJıyacaktır. Kelly 1 ve Holandadakı a1an arasında teati edı· ih~ muvafık bulmuştur. seneden daha az olacağı uhakkaktır Manol oğlu Yorgi, Andrea oğlu Manol, imtihana tabi tutulması vekaletçe ta
Buston rilih fabrilauıuıdan iki plan çal- len mektuplar bulunmuştur. Zıraat mektebine kabul cdilece~ tale- Ekim bir çok mıntakalar: daha azdır: Yani oğlu Fiyemenko ve Kosti oğlu Ko- karrür etmiştir. Bu hususta gelen ta-
iDalc ve bunlardan birini Alman gizli tq- Kellynin göreceği en büyük ecza, 33 ~ ~dad ~1~ ilıtısas Bazı yerlerde tütüncüler fide bulmak- can~ adlannda dört şahıs bulunuyordu. mimde ~en!liyor ki=~ . 
kilatına otuz İngiliz liraama satmak töh- yıl kürek cezasıdır. Ayrıc:ı. İ~nir e _ec daki .balı - ta ~Uşkülatla karşılaşmışlardır. . Dınamitle b;alık avl~_ğa ~aldıkları .. 1 - lmtihan~ T.W:kçe ve kız banertik 

. 
1 

uh k dil k . Zürb c yt 
1 

b .. ve cıvarın çıvan Bıze verilen malumata göre Bulgur- bır sırada yedı nwnaralı gumrük muha- oğretmen okulu ılk iki sınıfının ya cı 
meti~ e m a em~. e ece .tır. . . Noye er ""a ung arı~ u muessese ile teşriki mesai et- ca, De.iilnnendere, Ahmet beyli ve Çi- hafnza motörUmüz vak'a mahalline ye- dil, Fransızca, İngilizce veya Almanca) 
lddıanamcde ~cumle ~enilmektedır ki. -*- ıncsı .'!e sebzelere Arız olan ~asta1ıkl~r- lecle fide artmıştır. İhtiyaç halinde olan tişıniş ve kaçakçı balıkçılan yakalamış- psikoloji, pedagoji ve tedris usulü ders: 

bu planlara aahıp olan bır hasım havadan J b• d 60 la m~cadele hak~-~?a mal~mat cdın- köylülerin buradan teminleri tavsiye tır. !erinden yapılacak ve bu vaziyetteki 
taarruza geçtiği takdirde atacağı bom- aponya !Z en nıelcrı muvafık go~lmektedır. edilmektedir. Balıkçılar, yakaladıkları balıklar ile her öğretmenin zümresi olan ameli dcrs-
baları daha kolay isabet ettirebilecek ve milyon kilo Sıhhi propaganda __ birlikte Seferihisara getirilmişler ve ten, kız ertik öğretmen okulu ihtısas 
d 1 • l büyük ra ]ar meydana .g ti- tuz alacak ,_._. 1 • 1 • B ... ~-- ... DADA Cümhuriyet müddeiumumiliğine teslim sınıfı derecesinde imtihan edilecektir. 

o ayıay e . . za r e Haber aldığımıza göre Japonya, Çam 8:KIŞ erı ge dl ~...u edilınislerdir. Ev idaresi ve yemek pişirme öğrct-
recck mevkı~cdır: .• . - • altı tuzlası istihsalatmdan 60 milyon ki- Sıhhat vekaletince tabettirilen 15 Belediye, Bahri baba parkı civarında -*- menleri bu derslerin i~ap ettird!ği naza-

Kelly tevkif cdıldıgı sırada ufak kagıt lo tuza yeniden talip olmuştur_ Bedeli cins sıhht propaganda afişi sıhhat mü- su baskınına mfuıi olmak üzere lağım- LİSENİN ıi kısımlardan da imtihana Ubı tutula-
parçasını ağzına atıp yutmağa çalışmıı, takas yoluyle ödenecektir. Bu hususta dürlüğüne gelmiştir. Bunlar sıhhat mü- lnr açtırmıştır. İnönü caddesinde paket caklardır. . . . . .. 
fakat buna imkan verilmemiştir. Kağıtta. henüz anlaşma yapılmamışbr. esscselerinde halkın göreceği yerlere taşı döşenmesine Bahribaba parkı önün- Atletizm bayramı 2 - İmtihana girmek istiyen. öğret-
b" Al k d ·anının adresi vardır. -*- a.cnlacaktır. Cinsi nefis bir .şekilde tabe- den başlanacak ve Asansöre kadar de- İzmir ikinci erkek lisesinin Atletizm menlerin haZır~ kolaylaştu--
ıry ~an aahı~ : 1 • • d K 11 C .. lle Kti-'h.de dilen bu afişler çiçek, tüo, kuduz kuş vam edecektir. bayramı 6 mayıs tarihine rastlıyan pa- mak üzere kız ertık ogretmen okulunun 
. ap ~n t i at nebcesın - c, e Y· ., .... palazı, lekeli humma. şarbon, buıQ1k -- zar gilnil saat 14.5 ta Alsancak stadyu- ilk iki ~a .ait müfred:at programla-

rua fabrika kapısını kırarak planları aşır- bir hırsızlık beyin hununası. sivri sinek, kara sinek. munda yapılacaktır. Genç liselilerin bu nndan bıre: n.~ası ilgili okullara ay-m• olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Değirmendere nahiyesinin Çile kö- pire, bağırsak kurtları, bir mektep ço- V~ gün llapse sene İzmire atletik rekorlar hazırhyaca- nca göntde~ştir. 
adre.ini Livcrpoldaki Alman konsolos- yünde oturur Ahmet oğlu Mustafaya cuğunun 24 saatlik programı, bir çürük mahlıtim oldu ğı üınit ediliyor. 3 - mühanlar 939 - 9:'0· 940 - 94l ve 

1 %.... d ald... "dd" tt""'" Holanda ait üç kazan ve dört tenceresi evinin diş neler yapar ve çocuk ölümU temsil- -*- 941 - 942 ders yılları tatil aylarında ya-u ... n an ıgını ı ıa e ıgı • d 1 ı · . d Menemen kazasının Çavuş köyünden 1 akt 
. . . . .. b avlusun an ça ınmıştır. Suçlu olarak erını aydınlatmakta ır. u l l ~dullahı katı Bı·r ber--' Lararı pı ac ır. 

daki bır A1man aıam ıle munase et tc· Halil oğlu Satı ve Süleyman oğlu Ali m me ımet oğ u ~a ~ .. e teşebbüs- ._.-9: H 4 - Bu imtihanlara girecekler, bUtiln 
ıi. etmiıtir. Bu ajanla Kellynin Almanya . Lale yalm1anmışlardır B E R G A M A ten suçlu Halil oglu Süleymanın ağır Keınalpaşada Fethiye adındaki ~- imtihanlarım bir veya üç devrede vere-

. T!!lllS.-:-at kati finj cezada devam eden muhakemesi neti- metçisini döverek ölümüne sebebıyet bilirler. Her devrede bir kısım dersten 

~· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i ELHAMRA SiNEMASINDA 
• • • 

• 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

S nenin en munzam ve en nefis TÜRKÇE sözlü, Şark musikili 
büyük mizansenli süper filmi 

RACANIN HAZiNESi 
Musiki lllSmı : M. C. ve ÜSTAT CEVDET KOZ.\N 

GAZEL VE SARKIL.AR : 
NADİR - HAMiT DİKSES VE K. SAFİ·- E 

PROGRAMA tı.A VE OLARAK 

MtLLt SEFİMİZ İSMET INöNONON yeniden Rcisicümhur 
intihaplan vesilesiyle Büyük Millet Meelislnde tnhl.ifleri 

AYBJCA : PARAllUNT JURKAL'cla • - haberler .. 

SEANSLAR : 3 - 1 - 'l n AK8Alııl Cf> D4 BASLAR 
...... ••••••••• .... , ı ... , ..... , •• , •• ,., ................ ,. rrıl!t ....... . 

-.&a&"'&&" o P § celcnmiştir. vermekten suçlu bayan Salibe Oganın imtihan olmak ta mümkündür. 
M~;nen .kazası eski tahrirat ~tibi _Suçlu, katle teşe~büstenA beraet et- şehrimiz a~ır cezasında de~ eden 5 _ İmtihanlar veklletçe teşkil edl
kat" ]'··Emin .Bttgama kazası tahrırat nuş, korkubnak kasdıyle silah atmaktan Jmuhakemesınde suçu sabit gorülmiye- Iecek komisyonlar huzurunda Ankara-
,~~ ıgın·e-:!1Y!!!,, edi~J!· üç gü~~:e _mahkum olmuştur. rek beraetine karar verilmiştir. 91\ da yapılacaktır. 

r 2 Mayıs Salı Günü 1 iZMiR --
................................................ 

Elhamra 
Sinemasında 

Münir Nureddin 
Ve arlıada,Larının veda konaeri 

Körıezlndeld dalyanlar 
Defterdarlık. hazineye ait olan İzmir 

körfezindeki dalyanları kiraya verecek 
ve bu dalyanlarda bazı tesisat yapıla
caktır. 

Benzin depoları 
Belediye, garaj santralda ild bem1n 

deposu yaptırmağa karar vermiştir. Ga
raj santrala gelen nakil vasıtaları bu de
polardan günlük ihtiyaçlarını kolaylık
la temin edeceklerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i Gel'!nler, Gidenler 5 ......................................... 
Buna mebmu B. Fub Gtılec. KGaya 

mebam ~ Ali Bba TUnl. Bal•• 
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Reisicümhur B. Ruzvelt 
Geçen sene de Almanya ve ltalyaya 
bir konferans teklifinde bulunmuş 

Berline giden 
heyetimiz 

Almanyayı geziyor •• 
İstanbul, 28 (Hususi) - Hitlcrin yıl

dönümil münasebetiyle Almanyaya gi
den heyetimiz erkfuundan mebus B. HU
scyjn Cahit Yalçın bugün geldi. Heye
tin diğer hası Almanyanın muhtelif 
rnıntaknlannda bir tetkik gezisine çık
mışlardır. B. Hüseyin Cahit Yalçın be
yanatında, Almanya .. Faaliyetle hazırla
nıyor ve çalışıyor .. dedL 
Sümer ve Etibank 
hakkındaki haberler 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Sümcr-

bank ile Etibankın birleşerek tek bir 

Nevyork, 28 (A.A) _ Nevyork Tay-ı ye tevdi edilmişti. . ·~· .. pe müsellfilı kuvvetlere milracaat eder- müessese halinde faaliyette bulWlacak-
mis gazetesinin Vaşington muhabiri Ar- V~g~ondn ~1:1ed~ldigıne. J?or~ B. 1 s~, harbi v~ya harp tehdidini arazi ge- ları hakkında bazı gazetelerde çıkan 
thur Krock yazıyor : Mussolını bu ~cklıfı Hitlere bil~ş ve I nışlemesi içın veya diğer memleketlere haberler etrafında resmi mahnfil a<le-

Reisicümhur Ruzvelt Mussoliniye ve k~~~ine ve:~Ien cevapta ~u _mül~atın tahkim için kullanırsa mütearriz sayı- mi malfunat beyan etmektedir. 
onun vasıtasiyle Hitlere iki diktatörün hır ıtılfifa ~u~cer. olması ıhtırruıli bu- lır.11 Bu cUmle İngiliz ve Fransız impa- Son bir haftada 
kendisine denizdi? Asor adaları gibi bi- !unsa vdahı !:'1fer~nşt_Avrupadan ayrıla- 1 ratorluk tarihlerini hiç hesaba katma- yakalanan kaçakçılar 
taraf bir ada civarında buluşmalarını mıyacagını soy e~ı ır. . makta ve bizzat Amerika ı · d ı Ank 
teklif etmiş ise de bu teklif reddedilmiş- Y~ı;>ılan .ta~kattan R~zvelltm 1 bu bir ifadeyi ihtiva etmekte~1:. eÇ:ü ara, 28 (A.A) - Geçen bir hafta 
tir. tekhfı hr.ngı tarıhte yaptıgı an aşı ma- . . . . · içinde gümrük muhafaza teşkilatı cc-

Krock b t klif
. , Eylül 938 mış ise de teklifin Münih buhranı ha- - İtaly~n gazetclerının fıkrınce! - harp nup hududunda, 33 kaçakçı, 2910 kilo 

u e ın mayıs ~e l 1 vasıtasıyle arazi g · 1 · a·~ gü "'k k v ·ı 24 T .. k 1· 6 1 buhranları esnasında yapıldığını kay- zırlandığı sırada ve Hit er i e Mussolini- . enış emesı ve ıger . mı:u. -~çagı ı e u~ ırası, a tın 
detmektedır. ye kablo ile reisicümhur tarafından ma- milletlere ~iyet usulü mevcut ol- Jıra, ı~ı tufenk, 55 ınermı, 8 kesim hay-

Ruzveltin maksadı devamlı bir sulh lüm mesajlar gönderilmeden evvel ya- ~asaydı Bırleşik devletler bugünkü va- vaı:ı ıle altı kaçakçı hayvanı, Van böl-
tesisi için diktatörlükleri asgari şartla- pılmış olması kuv\"etle muhtemeldir. ~y~te. gelmezlerdi, Vaşington şimdiki ~esınde: 6 k~çakçı, 50 kilo gümrük ve 
nnın neden ibaret olduğunu ve muta-ı .. . gıbı bır de~let merkezi olmaz ve hürri- ınhısar kaçagı, Ege m~ntakasında: Karı> 
vassıt sıfatiyle bu yolda bir hizmet ifa Roma, 28 (0.R) - Ita1yan gazeteleri ~et hey~elı Nevyork limanının metha- sularımızda avlanan b~r y_a~ancı ile bir 
etmenin mUmkün olup olmadığını anla-! Amerika hariciye nazın B. Kordel Hull line hakim bulunmazdı. balıkçı sandalı e]~ geçırmıştir. 
maktı. t~fınd~n . Am~rika ~l .~aç~m yet- . Unutmamak lfızımdır ki harbin diğer Ankara • lstanbul 

Reisicümhur bulusmak üzere her ~e: ~ı.ş hf:~ıncı tesıs yıldonum~ mll1:1a?ebe- ~ır h~d~fi de her hangi bir mjlleti di- eskrimcilerinin 
sin bir hnrp gemisiyle hareket etmesını tıyle ;oylenen ~ut~un şu cumlesını pek gerlerının boyWlduruğundan kurtar- ka -• 
teklif etmişti. Bu husustaki mesaj Ruz- acemıcc telak.1? cdıyorlar: . . mak ve başkalarının ihtiraslanna sed r~aşması 
''eltin bir ajanı tarafından Mussolini- .Eğer bir mıllet, her hangı bır sebep- çekmek olabilir. Ankara, 28 (A.A) - Ankara \"e İs-tanbul bölgeleri eskrimcileri 30 Ni-

Maliye nazırı C. Saymen 
san pazar giinü Ankarada Sosyal bilgi
ler okulu salonunda müsabakalar yapa
caklardır. Müsabakalar üç silah üzerin
den Flore, Epe ve kılınçtır. 

İstanbul takımı üçü bayan olmak üze
re 15 kişilikfü. 

"lngiltere politikasının · değişmesine 
sebep Almanyadır,, diyor 

Rekorcu Semih 
İstanbul bölgesi fahri 
antrenörü old u 
Ankara, 28 (A.A) - Türkiye mjlli 

takını atletlerinden \"e halen Türkiye 
100, 50 4 X 100 metre rekortmeni eski 
ve kıymetli atlet Semih Türkdoğan ken
di arzu ve müracaati ile beden terbiye
si ~.encl direktörlüğünün tasvibi üzer -
ne Istanbul böl;:tcsi fahri antrenörlüğiı
ne tayin olunmuştur. 

Londra, 28 (Ö.R) - Muhafazakar jm~ya hu~~tları içine ~lm3:~a mat~f ~1- olan koalisyon •El birliği» siyasetinin 
gençlik birliği önünde söz alan Maliye dugunu soylemek mum~n degıldır. yeni bir tezahi.irüdür. İngiltercnin, Mü
nazın Sir Con Saymen başvekil Sir Ne-I Alm~:yanın _son harek~~lerı.. Avrupa- !lih konferansından sonra, Almanya ve 
vil Çemberlaynın nasıl Avrupada anlaş- nın muteba~ kısmını hu~u a~tu~a al- Italyayı muhasara için giriştiği faaliye
ma teminine çal~tığını hatırlattıktan 1 mak gayretıne delalet ~edıyor. lngiltcre tin ba ka bir saiki yoktur. 
.sonra sunlan ilave etmiştir : ı buna mukavemet etmege mecburdur.• Londra. 28 (Ö.R) - Başvekil B. Ne- Oslo'da • _ Başvekil ispat etmiştir ki eğer Nazır ne~icc olarak, memI:ketin mcc- vil Çemberlayn öğleden sonra, hafta 
bu gayretler nkim kalmışsa bunun ka- huri askerlık kanununu tasvıp hususun- sonunu geçirmek üzere. Çekrcse hare
bahati İngiltereye terettüp etmez. Sim- da, Avam kamarasında muhalefetin ket etmiş ve clalıa önce hariciye nnzın 
di Lehlstana. Yunnnistana ve Romanya- aleyhte \'erruği reylerin tahmin ettircbi- Lor<l Halifak!lla kıc;a bir milddet görüş- l'J~~1'SinH tuşla, Çoban 
ya karşı yeni taahhütlere girişerek me- tcceğinden çok daha fazla birleşik oldu- müştür. ''e Yaşar sayı hesabile 
suliyetle:~izi müh!m. mi~ynsta geniş- ğunu söylemiş~~r. . . Londra. 28 (Ö.R) - B. Cemberlayn oalip idil 
lettik. B_ırıcik hedefımız yem taarruz.ha- Roma, 2~ w ~O.R) - -~ngılterede mec- bu sabah kabinenin mahdut bir içtimaı- ~ ge er 
rek~tlerıne m~~emet e~.e~te.~. ıha- ~ur1 askerlıgın ~abu1und:n }>al_lscden na riyac;et etmiştir. Nazırlar yirmi ya- Oslo 28 (AA) - Devam edilmekte 
ıettir. Hareketımızde bu de~ışıklıgın sa- l~yan gazetelerı bunun sıyası bır ted- ~anda delikanlıları askerliğe davet hak- olan Avrupa güreş birincilikleri müsaba
iklcri bazı tar~arca sorulmuştur .. B_ay ~ır _olduğu mütalfiasındadırlar. Şöyle ki: l.."Ulı veren a keri talim kanununa kat'i kalannın bugünkü neticeleri şudur: 
Çemberlayn dauna ~ulhçu kalmıştır. ln- Ingıltere Avrupa kıtasında kendisinin şeklini vermic;lcrdir Kanun metni önü-
giliz .tabiati de. dc~emiş~r.. Ecnebi ileri nöbetcisi vaziyetini muhafaza eden' mi.izdeki pa7.artc i ~ünü neşredilecek \'C Mcrsi~li ~hmet rakibi Danimarkalıy:ı 
sergiızeştlere şım~~. evve~nde;ı da~~ Fran...ayı _mcmn.~1; e.~n;~k ve kend_ileri- perscınbe günü Avam kamarasına tal:- lu!>la, Agır sıklette.Çoban Mehmet rakibi 
fazla arzukeş değilız. İngılız sıyaseti~ı ne g~rantı vcrdı.~ı k~ç~k devletlen de elim edilerek mU:r.akeresine baslanacak- Macara ve Yaşar Isveçliye sayı hesabi] 
değiştiren Almanyanın hattı hareketı- tatmın etmek ıstemışttr. Bu hareket, tır. t?alip gelmisle d ' g7 k "l d M f 

dir mili 
· wnt ta · k d veya d · d İ T k"l ' ç · r ır.. 1 

o a usta a · . Bu tebeddül · etın um . sv~-, ara .. a e~ız c ngı ız mev ı eri- Amele parti inin bu kanunun müza- akmak, rakibi lsveçliye hükmen mağ-
b ini celbetmiştir. Artık Alınan sıyasetı- ne hucum edcbılecek devletlere karşı keresinde nlacaiTı vaziueti t . . . 1,.., 1 

Al b h
··k·· tl . b" 1 l" - f ' n J ayın ıçın up o muştur 

nin münhasıran bütün Almanları - azı u u~ erı ıreş ırmege matu Sendikalar kongresi toplanacaktır. MÜreftede 

Hırvatlarla anlaşma Şarap istihsalat 
ve ihracatı 
Mürefte, 28 (A.A) - 1938 yılında1<i 

şarap istihsalfıtı 2.448.000 kiloyu bul
n;uşt~r. Beş aylık şarap ihracatımız da 
bır mılvon 200 bin kilodur. Muhalefet partisi reisi B. Maçek Fransa - Romanya 

Ticaret görüşmeleri olacak • 
muavını Faris. 28 (Ö.R) - Romanya harici-; c Başvekil 

• 

----------------------------------~ . . n~~ı bay Gafenko refakatinde Pa~ıs 
Belgrad, 28 (Ö.R) - Teeyyüt edi~or Basvekil B. Maçekle Hırvat meselesinin 

ki : Zagrepte başvekil B. Zvetkovıçlc halli için yaptığı müzakerelerin ne!ic~si 
Hırvat muhalefet l>artisi şefi B. Maçek hakkınd~ ~eyanatta bul~nmaktan ıstın
arasında hasıl olan anlaşma üzerine Yu- klif etmıştır. B. Zvetkovıç derhal Kral 
goslav kabinesinde değişiklikler yapıla- n~ibi Prens Pol t~~afından ~a~ul e~il
caktır. B. Zvetkoviç istifa edecek ve nuş ve Zagrep muzaker.e~erırun netıcc
yeni kabinenin teşkili B. Maçeke tek-

1 
siyl7 B. Maçek ve ken'."s~ arasında ~-

lif dil ktir Fa
kat B. Maçek bunu dedılen anlaşmaya daır ızahat vermış-

e ece . il . M"' k 1 . t ı· . Z kabul etmiyeceğinden kabineyi teşk e tır. uza ere erın mesu .ne ıcesı ag-
yine B. Zvetkoviç memur edilecek .'!e rep ve Belgradda umu.mı memnunluk 
Hırvat köylü partisine de kabinede do~t uyandırmıştır. 
nazırlık verecektir. Hırvatlardan kabı- .. . . 
neye girecek olanlar BB. Koşeviç, Pisa- Beblgı·~~· 2486 (0.R) -1 d~l ~aı~ıkprelns 
miç, Subatiç ve Sodelrur. Bizzat B. Ma- Pol u~un ıncı yı ı onumunu ut a-
çek başvekil muavini olacaktır. maktadır. 

B. Maçek bugün Belgrada gelerek ~u1;.~~bet!e Yu~~s~a']Xad~ genç 
kral naibi prens Pol tarafından kabul kra. ın~~. ~ıy~rı~a~ıshn a t ın a;em
edilecektir. pat1ı beteza ur erı v aku u uş urd .. rben~ 

Belgrad, 28 (Ö.R) _ zvetkoviç tay- Po ~ s':ne~e Y ın zaman an erı 
·ı z t B ı da "elrniştir bu vazıfeyı gormekte olup Yugoslavya 

yare ı e agrcp en e gra n ·• • lılı.. ,. ,. 
3 Mayıs Çarşamba günü akşamı 

Saat 21 de 

Lale 
Sinemasında 

•••••••••••••••••• 

Bn. Mualla 
VE 

Arkadasları Kema· 
~ 

ni Sadi, Piyanist 
Şefik 

Sı_Ya~ı n::ıhafi}i kendi.:;inin objektivitesi- sefır~ B. Tatarcsko olduğu halde Fran
nı, sıyası zekasını ve gereJc harici gerek sı~ t~caret nazırı tarafından kabul edıl
d?h~l}. ~il küla h bertaraf etmekt~ki çe- ~ışt~r. Fransız.- Rumen ekonomik \:c 

vıklıgını takdir etmektedirler. Hırvat ~ı~arı rneselelerınin bütün safhaları ve 
mesc;le~~nin halli hususunda da prensin ı~}. memlek:t ara~ında ekonomik iş bir
şahsı nufuzu çok müessir olmuştur. Zi- lıgı meselesı tetkik edilmiştir. 
ra prens Pol bu meselenin hallini mem
leketi için daima hayati bir zaruret te
lakki etmiştir. Yugoslavvanın en mü
him iki unsuru olan SırP'Iar ve Hırvat
lar arasındaki siyasi mücadeleye niha
y~t .~·e~~n Zagrep uzlaşmasının bu yıl
donumune tesadüfü bir hayır işareti te
H\kki ediliyor. 

B. ffitlef' diyor Jd : 

Asrın en büyük 
adamı Atatürk'tii 
Ben ondan ders aldım 

Ş b 
-~~~Ll~ - B. Hitlerin ellinci yıldo-

er Ur numu munasebetiyle yapılan merasim-
(Y de bulunmak üzere Berline bir çok he-
., }'etle~ gelmiştir. Bunların arasında Türk 

ı::;...--- h~yetine bilhassa samimi bir kabul res-
Limanı İngiliz harp mı y~pılmıştır. Geçit resminden sonra 

~· Hıtler. bir ~abul resmi yapmış ve 
gemileri ile doldu ~ır .. çay zıyafetı vermiştir. Bu ziyafette 
ı::a.ris, 28 (Ö.R) - Şerburg limanı ılkon~e aratıp yanına çağırdığı Türk 

İngilız harp gemileri ile dolmuştur. bheyletı 01"!:uştur. B. Hitler bu münase-
___ ete şu sozlcri söylemiştir : 

•Asrın en büyük adamı Atatürk "di 
BUDAPEŞTE Ben ondan ~ers aldım. Büyük bir ı:aı;: 
Beynelmilel fuarı ra.ma~ ve dahi idi. Türkiyeye ve Türk 
B d .. mılletıne karşı hürmet ve muhabbet" 

u apeşte, 28 (0.R) - Amiral Horti çok bi" '"kt"' z un 
Budapeşte beynelmilel fuarını arııı·.,..ır. ıyu ur. .ira, haksızlığa karşı is-
B" . " ""' Jnn ederek silaha s l k ır çok milletler fuara resmen iştirak fak olmak ı dan !118 

• ve .~uvaf-
etmektedir · ıususun a hıze ılk numune-

. yı veren Türkiye olmuştur.• 
WJıJitf7/.~J'lCfo7J"~YZ7.:Z7JJ!7.7.7-7X#v.7$jlı!9SBM~rz"'~,os:r~ 

Diinden beri 1Z.MİR HAL KI KOŞUYOR • 
NEREYE? 

Y E N i S i N E M A ya 
l'A O T O nun YEM J N i 

VE 
KAÇAKÇILAR 

ŞAHESERLERİNİ GORMECE 
RENKLİ MİKİ : T'OBKÇE FOX JURNAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Milli Şefimizin 
Çocuklarının arkadaşlarına ver

dikleri çay ziyafeti 
Ank~~a 28 (Tele fonla) - Cümhurreisi lnönünün çocukları Ömer 

E~dal, ?zdem bugün halkevinde arkadaşlanna bir çay ziyaf~ti ver: 
mışlerdır. 

Yeni A lrr1an sefiri Fon 
itimatnamesini veriyor 

Papen 
bugün 

··~Ankara 28 ( T elefonla) - Alman büyük elçisi Fon Papeen yarın 
ogleden e:~el saat on. b~çukta Cümhurreisimiz tarafından kabul edi
lecek ve ıtımadnamesını verecektir. 

Mısır Beynelmilel atletizm mü
iştirak ediyoruz sabakalarına 

Ankara 28 ~A.A) -. 14, ~ 9, 21 Mayıs tarihlerinde Mısırda ·apı
la~~k beynelm!le~ atletızm musabakalarına davet edilen Türkiye bu 
musabakalara ıştırake karar vermi tir. 

Türk takımı şu suretle teşkil edilmiştir: 
200 ve 400 metre Goren, 11 O ve 400 manialı Faik, 5000 ve 10,000 

metre Rıza Maksut, ve üç adım adama Pulat, G ülle ve Disk Yusuf 
yahut Arat. 

Ziraat vekili M. Erkmen 
Etlikteki Bakteriyoloji enstitüsünde 

uzun tetkikler yaptı 
Ankara 28 (A.A) - Ziraat vekili Muhlis Erkmen bugün öğleden 

s~nra Ank_ara c!varında yapılmakta olan zirai tecrübeleri mahallinde 
bızza~ tetkı~ ettıkten sonra Etlikteki merkez Bakteriyoloji enstitüsünü 

kg~kzmış ve laboratuvarları gezerek müessesenin umumi faaliyetini tet
ı ve teftiş etmistir. 

. ~a~gın hayvan hastalıklarına karşı büyük hassasiyet ~östereen ve
kılım~ memleketin muhtelif yerlerinden enstitüye gelen mahsulatı 
marazıyeler üzerindeki çalışmalarla müessese laboratuvadarında ih
zar edil~ekte olan bütün ıserom aşıları üzerinde tetkikat yapmış ve 
b_~ynel~~lel esaslara istinaden yapılan titreleri ve teşhis maddeleri, 
tube~kulın ve meJlein üzerindeki çalışmaları yakından görerek bu mad
dele:ın memleket dahilindeki sarfiyatı ile komşu memleketleree yapı
l~n ıhracatımız hakkında aldığı malumatı memnuniyetle kaydetmis
tır. 

-~uhlis Erkmen enstitünün diğer tesisatını da ayrı ayrı gezmiş ve 
rnuessesede yapı)makta olan ilmi etüdler hakkında müdür ve fen 
heyeti tarafından verilen izahat etrafında konusmalar yapmıştır. 

Geç vakte kadar müessesede tetkikatla me gul olan vekilimiz RÖr
düRÜ intizam ve faaliyetten dolayı gerek enstitü müdürüne ve gerek
se fen heyetine memnuni ·etlerini beyan ederek Etlikten avdet et
miştir. 

Sovyet Rusya 
Londranın tekliflerini kabul için 

Uzak Şark hudutlarının lngilte
rece garantisıni mi istemiş? 

Roma 28 (Ö.R) - Londrada çıkan Star gazetesinin yazdığına gö
re Sovyetlerin, komşularından taarruza düçar olacak her hangi bir 
devlete - bu devletin arzu edeceği şekilde - yardım teahhüdünü kabul 
etmesi için Londranın Moskovaya yaptığı teklife mukabil Rusyada 
Şark hudutlarının lngiltere tarafından garanti edilmesini istemiştir .. 
Fakat Londra hükümeti kendisini şarkta ağır bir teahhüd altına koya
cak olan bu teklifi kabul edebilecek mevkide d~ildir. 

Londra 28 (Ö.R ) - Vazifesi başına dönmekte olan Sovyet sefüi 
B. Mayski öğleden sonra F olkstona ve saat 18 de Londranın Viktorya 
ganna muvasalat etmiş ve trenden inerken Sovyet büyiik elçiliği me
murları tarafından karşılanmıştır. 
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Tayyare Sineması 'Il..'LEFON : 3646 

BU HAFTA DA (2) BÜYÜK JoiLİ.M BİRDEN .. 

Mavi Tilki Sokak şarkıcısı 
ZARAII LEANDER'in ÇOK SE- J.'EKNANDEL'in. KÜÇÜK KIZI 

VİMLİ KOMEDiSt ile (evirdiii ilk filim 

İLAVE Ol.ARAK : METRO JURNAL DÜNYA HABERLERt.. 
SEANSLAR : l\IA Vİ TİLKİ : 3.45 - 7.30. SOKAK ŞARKICISI : 2 - 5.30 
9.15... Cumartesi 1.30, Pazar 12 DE BAŞLAR •.. 

.....,.'.Y.'AX*Mcmlra:l:9tll!lllll!lllt .......................................... , 

/f'B~~ ... Kll ............................ _,.tm•a ......... . 
BtJrVH DV.NY ADA HA y RE r ue r A "D 1 R 

UY ANDIRAN HARiKA 

Kültürpark • 
sınemasında 

Sinema aleminde inkıl8p yapan zamanımızın en BÜYÜK RF..JİSÖR'C .. 

FRANK CAPRASJN MUAZZAM ESERİ 

Gaip 
RONALD KOi.NAN 

Dünya yaratıldıktan beri l apalan en büyük en muazzam sinema mucizesi 
dört milyon dolar sarfiyle Tibette f ime ahnan lstanbulda bir ay mütema-

diyen oym, an şa '1eserler şaheseri 

·· n 3.30 - 6.10 - 8.45 •• 
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~ Sabahtan sabaha a . . . . 
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İradeyi yenen 

Hitler dün beklenen 
nutkunu söyledi 

Osmanlı 

Çeviren : Haıim Sami 

Saltanat 1 arihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - dir. Çünkü Lehistanın İngiltere ve 
Hitler, müstemlekelerden bahseder- Fransa ile anlaşmaları münhasıran te

MİRAÇ KATffiCIOliLU ken Alınanyanın bu husustaki müddei- dafilidir. Binaenaleyh Leh - Alınan pak-
yatı üzerinde ısrarla dumıuştur. tının ruhuna tamamiyle mütabıktır. 

sans 
' 

Nihayet Ruzveltin tekliflerinden is- B. Hitlerin nutku, bazı memleketlerin 

-18-

tihza ile bahsetmiş, Almanyanın 1918 umumi efkarını kuşkulandırmamak 
İnsan yalnız içinin kudretiyle hadise- de maruz kaldığı haksızlıkları saymış, maksadiyle muayyen bazı meselelere 

leri yenen bir mahlftk değildir. Hadise- bımları kendi kuvvetiyle izale ettiğini temas etmemek hususunda dikkat ve 
Jer de onu dışından yenmeğe çalışıyor- söylemiştir. itina göstermiştir. 
Jar. Btt bakımdan şuur ve itidalin kay- AVRUPA MONROESİ FESHEDİLEN ANLAŞMANIN 

Beni ziyarete gelen har adam, bu de Asfalt bir cadde gibi düz ve doğ- nağı olan insanla tesadüf ve kararsızlı: Paris, 28 (Ö.R) - Şansölye Hitlerin MAHİYETİ 
1 k hakk dak bil I · b. ' 'dd- I daml l k 'ğın çeşmesi olan kainat arasında sanki nutku, beklendiği gibi reisicümhur Ruz- Almanya tarafından feshedilen Al-mem e et ın i · gi erımi ır ru, cı ı, namusu a ara arşı- d ti • b b' du"'..n---1.1. veya · anla 

18 
h · 

1 ı os uga enzer ır ., .. ICl.lllll\. veltin mesajına karşı, hazan çok acı ve man - lngiliz deniz şması. azı-
kat daha genişletiyor .. Ve artırıyor .. aşmıştım .. Ye çok şaşırdım. ldiişmanlığa benzer bil' dostluk var'?1' ... müstehzi bir şekil alan tenkitleri ihtiva ran 1935 tarihinde İngiliz hariciye na-
Meğerse ben, şimdiye kadar büyük Fakat bu azlığa bakarak çokluk Bu hükmii, hiç şüphesiz. tam manasıyle etmektedir. Führer Birleşik devletler zırı sir Samuel Horla Almanyanm. I -0n
bir gaflet, derin bir cehalet içinde hakkında kat'i bir hüküm vermek 1 insan olan adam hakkında veriyoruz .. reisicüınhuruna bir nevi Avrupa mon- dra sefiri Fon Ribbentrop arasında ba
yaşamakta imişim 1.. Ben şimdi öyle, doğru olamazdı .. Ufak bir nümunesi 1 Bu tipten olan ~mseler sayılac~~. ka- roesi nazariyesiyle mukabele etmekte zı mektupların teatisi şeklinde akJedil
b · 1 k · taht d b l 1 b.. .. k k.. ·· .. ·· .. d k 1 dar azdır. Kitlenın uzvu olmak J!ı ı me- ve bu nazariyede Amerikanın eski dün- ~ti. Bu mektup mucibince sir Samuel 
ır mem ek.etbın .. fı:yı t' .. kın ~l u. u-, uyu oprdu.nul n ustunzhe l aynaşan ı kanik ve kozmik talihi olan ~l~r ya işleriyle meşgul olmasını redde ma- Hor, İngiliz hüküm.etinin Almanyamn 

nuyorum ı. u u e, a em erme ve ayrı ayrı ın ere, me ep ere men- i~in, yukarıda söylediğimiz şeyler ıçm tuf bulunmaktadır. Buna mukabil şan- İngiliz filosunun yüzde 35 i derecesinde 
Yanncıya kadar her tarafı kemiril- sup, yetmiş iki buçuk milletin bir bahis mevzuu olamaz .. Onlar için baş- sölye cenup Amerika işlerine müdaha- bir filoya malik olmak talebini kabul 
mek, yutulmak için, dört taraftan 1 araya gelmesinden hasıl olan bu ala- ka iklimlerde b~ka kanlln;. ve .. kıstaslar leye ve hiç bir Amerikan devletinin da- et.ıniştir. Fakat Almanya İngiliz denizal
eıkıştırılmış, yutucular, çapulcular 1 calı bulacalı, bin bir renkte ınsan aramak zarurett vardır. Çünkü kanun- hil1 işlerine karışmağa asla niyeti olma- tı filosuna muadil bir denizaltı filosuna 

f d al 1 k k kı v d b'l lann mahiyeti de idare ettikleri mevzu- ruğını temin etmiştir. Bu da Amerikan . sahip o1mak hakkını muhafaza etmişti. 
tara ın an muayyen parç ara ayrı - ar~a a~ışı ıgı arası·n· a, ecne ı er, Jarın mahiyeti gibidir. Olmasaydı onla- efkarı umumiyesini hesapta tuttuğunu ALMAN GAZETELERİNE GÖRE 
mıştır .. işte, bizzat ben de, bu yutu- denızde hır damla kabılınden ~olgun, n idare edemezlerdi. . ve onu gücendirmek istemediğini göste- Berlin 28 (Ö.R) _ Alınan gazeteleri 
cular, çapulcular arasına karışmış zayıf bir leke, ehemmiyetsiz bır azlık / İmdi vülgerin (Bara~n) ırade .ve riyor. büyük ~anşetlerle İngiliz _ Alman de
bulunuyorum ... Safdil bir Parisli dü- teşkil ediyorlardı.. Benim görüştü- şans karşısındaki ~:ızı.yeti !"1yvanınkin- Netice itibariyle nutuk, oldukça zora- niz anlaşmasının ve 1934 te Almanya ile 
şüncesi taşıdığım için, bu sivri gagalı, ğüm adamlar ise bu damlanın bir de? çok farklı deg~di_r· Eg~l' hayv~ ki bir müdafaadır. Mesela B. Hitler Bo- Lehistan arasında akdedilen paktın fes
ı_ k. 1" · l 1 I .. .. b' · h"k ·· d "d') kfunat karşısında hır ıradesı varsa · hemyanın vaktiyle Alman devletinin bir hini haber veriyorlar. Şansölyenlıı rei
!lleS m pençe ı ınsan arın muame e e- cuzu, ır zerresı u ~~~ e ı ı er.: gerin de yardır. Eğer şansın h~~vana cüzü olduğunu ve hiç bir zaman müsta- sicümhur Ruzveltin mesajına en sarih 
rinde, kıyafetlerinde, benliklerinde- Adam sende... Buyuk te~em~n göre bir. aksiyonu varsa völgere ı:ore de kil bir devlet teşkil etmediğini söylemiş- şekilde cevap verdiği ve Rayştagda söy
ki canavar vahşetini ifşa eden bazı asrında günah çıkaran keşışlerın vardır. irade ve şans ancak keını~et ~e tir. Iediği nutku sulh için hakiki bir korucu 
nişanelere, alametlere rastlıyacağımı dediği gibi, müstesnaları istisna ede- keyfiyet a.r~sı~daki riyazi ve. ~1 ~d- Kendi hareketlerini müdafaa ~dedin- program olduğunu gazeteler yazıyorlar. 
sanmıştım .. Meğer ne kadar aldan- lim. Nadir bir kaç nümuneye baka- naseb~tle~~ ıdrak ede»; sıhhatli hır m~ - ?~ de Almanya?a ~ar~ı .0n~ı muhasara SULH KAYJTLAIBI KAPANDI MI? 

' .. .. b" 1 . h kk d rekenın vucut bulmasıyle başlar. Bu ıse ıçın kale devletı vazifesını goren devlet- Va ington 28 (O R) _ Ayan harici-
mışım... rak, butun ır e.cserıyet a ın a bir nedrettir, her kesin nasibi olamaz.. leri yıkmak zaruretinde kalmış olduğu- kş · ' · bık · · cümh' • 

B. k h" . t' al d d .. IA .. ··t k h' b' k t d ~ . 1 h "l . t b-L~-t ~ ye omısyonunun sa reısı urı-ır orsan uvıye ı tın a, ev- muta aa yuru me ıç ır va ı og- Bınaena ey vu germ şans ankkıaıı.o;k: nu anlatmış v_e. bulundugu ~ç vaziyet- yetçi senatör Boralı B. Hitlerin nutku-
rin en yüksek muaşeret kaidelerine ru olmaz... meye mantık bakımından ha Y len çıkmak ıçın, kullandıgı metodları nu tefsir ederken şu beyanatta bulun-
uygun böyle ince, kibarane tavırlar- - 9 - tur. Şanstan bahsetmek hakkı sadece, methü sena eylemiştir. muştur · 
la, vaziyetlerle karşılaşacağımı asla 4 Eylul Pazar isti~b~li~ h~~ i~tinıalini .. ş.~d~n her Fransa hakkında, evvelce yaptığı ~- ı1Bana. öyle geliyor ki B. Hitler Rayş-

E .. l . . d"l hali gıbı .go~muş ':'e du~u~uş .olan, yanatı tekrar ederek şunu izah etmış- ta.c:t nutkunu sulh lehinde yeni bir mü-
beklemiyordum.. Şimal burnundan vet, mustesna ar ıstısna e ı me- hassas zekalı ıradenın sahibme venlme- tir . aka km k ks eli 

1 
.. 

H b k d b .. · l'd' B" 1 · · A b' · l k" d d . tab• t · n şaya son çe e ma a y e soy-oren urnuna a ar, utun mem- ı ır. oy e ıstısnaı ır vazıyette o an lidir. Esase~: .. ·~ne. erse . ~m, . ıa _Almanya Alsas - Lorenden feragat !emiştir.» 
leketlerde, tesadüf edeceğiniz insan- maliyecilerle diplomatlardan para ce- bu hPhkt .bt~tun ımkan ve ısti~tlarıyle etmiş ise bu sırf realist saiklerle olmuş- Bedin, 28 (Ö.R) - Hitler, beklenen 
fara, kıyafetlerine ve tavırlarına ba- 1 l d ona vermıstır. Onun saadet gıbı ıstıra- tur. nutkunu iradederken bütün Almanyada 
karak kıymet vermeniz mümkündür. zaiı ta ın~a ı ır.İ. b' .ft b" f bı, muvaffakıyet kadar muvaffakıyetsiz- İtalya bu nutukta hemen hij zikredil- milyonlarca insan hoparlörler başında .. J e evım~ ~e en. ır ~ı ' ır şere Jiği de bu imkfın ''e istidatların eseri- memistir. Diğer taraftan nutkun İngilte- bu nutku dinlemekte idiler. 
Bir baloda bir iskandinavyahya, bir uslubundakı suslerın, hır şeref deko- dir. . v reye ait olan kısmının çok nüanslı ol- PRAGDA 
Latine, yahut bir Patagonyalıya rast runun birbirine uygunluğunu bozan Eu bakımdan irade~n olmadıgı. yer- duğu ve bu memleketin medeniyete Prag, 28 (Ö.R) _ Hitlerin yıldönümü 
geldiğiniz vakıt, bu adamların fırak iri bir leke gibi bütün bu simalar de şansın veya şansızbgm bul~abılec~- olan hizmetleri hakkında sitayişka.r gününde olduWı gibi bugün de Prag 
giymiş olmasına ve dış manzaraları- arasında, göze ~arpan bir çirkinlikle, ğinden ~~hse~ek abes olur. Bız . m~: komplimanlru: yapıldığı nazarı dikkati halkı, büyük Çek vatanperverinin hey-

i 1 b k d . . . .. k ~L_ kemmeli ısterız, o~yınca ken~ celbetmekteclir. kelini çiçeklemişlerdir. Saat 19 da mu-
nın süs Ü üğüne rağmen, ir a ının ban~ kendılerını gosterme te geçIK talihsiz addederiz. n.?grudur .. Fakat hıç Gerci Führer İngiliz - Alman deniz az:ıam halk kitleleri heykel etrafına top-
elini Öperken aldıkları vaziyetten ve medıler ... bir şey istemeden mükemmelı elde ede- anlaşmasının feshini haber vermiştir. !anıyor ve burası bir çiçek bahçesi ha-
başka hal ve hareketlerinden, hangi İpekle işlenmiş bir şark halısının med~( diyt; ~~nd~zi bahtsız telakki Fakat b~u bira~ i~temiye isteıniy~ ;:a?- lini alıyordu. 
irkdan olduklarını ve terbiyelerinin üzerinde Venedik mektebine mensup edehılme~uz ıçın hıç 0~~sa çıldırmış ~~tır. Zıra ycnı ~ır anla~a akdi ıı;;n Alınan Çek polisine daha önceden ve-
d .. h b'li . . 'k" t .. k B . t b. olmamız u:ap eder. Haki.ki zavallı bu muzakere açılmasıyle bahtıyar olacagı- rilen emir üzerine nümayişler menedil-
erte~esbını demdenhö~~Ie ı larsıı:ız.. ~. ı "pbor re .~orlmı··~ ·:·b u v~zıye hır hakikati idrak etmeden kendini betbaht m da ilave eylemiştir. ~tir. 

şın ura a a Y e o cagım, ya- uslu un guze ıgını ozacagı ve a- veya bahtiyar zanneden hebennakadır.. Nutkun en mühim hadisesi Alman- POLONY ANIN v AZİYETİ 
ni Avrupanın Türk kanını emmeğe lının üstünde tıpkı yama gibi bir çir- Bizim bu gibi matuhlarla işimiz .yoktur. Polonya anlaşmasının fesl_ıidir. Bunun Varşova, 28 (Ö.R) _ Polonya gaze
resmen memur ettiği bu bir sürü kinlik peyda edeceği için, bunun B~ada patoloji . ~ğraş~ ... Bız ~sıl, sebebi, ~ehi<>tanı~ w ~en Ingiltere ve teleri Danzig şehrinin muhtariyeti mu
adamlarla karşılaşacağım vakit, dış farkına varan bir adamı, bittabi pek kama~ anlaşılrna~ı .ıçm muca~ele edil~- F:ansa ı_le ak~ettigı anlaşmalarla 1~3.4 hafaza edileceği hakkında garanti ve-
··ru .. l . "f k b' k t" 1 . d .. l d" . N't k" be d cek hır mevzu gıbı kabul edip ona go- Pilsudskı - Hıtler paktı şartlan harıcı- ril.mek şartiyle bu şehrin Almanyaya 

g~ lünulş erbı ·1zarbı ' şı lA ır ld os um e zdıya e _sını~ ~n ırır.. ı e ırn n e re hareket eden, istiyen ve inanan ru- ne çıktığı iddiasıdır. terkine Polonyaıun razi olacağını bu 
sus o sa ı e, una as a a anmıya- e aynı tesırı yaptı. bun bahtından bahsetmek istiyoruz. Bu Fakat bu vesile kabul edilmemekte- akşamki nüshalarında yazmaktadırlar. 
cağımı ve yapacakları bir falsonun Yukarıda bir çift tabirini kullan- nth anlamak ve anlaşılmak için bi:r ebe-
bana asıl benliklerini sezdireceğini dım .. Bu tabir çok müphemdir .. Va- diyet bekles.e ~ine .. bıkıp ~anmıy~c~-

H k · G"' · · d l k · · b "f · tır. Yeter ki hır gun gayesme crışmış u.~1.?udştuh~ .. b' ~y a sı şkytan.. o- z~yetı ay ın a.t~a hıçın,d u çıktikteşl- ola .. Ve bu nıb, öldükten sonra olsun, 
runur .e . ıç ır ıpucu yo ·· .. . . kıl eden her ıkı şa sın a er e o - gayesine erecektir. Çiinkü ruhun kendi~ 

Benı zıyarete gelenler .. Turkıyeyı duklarını anlatmak lazımdır .. Bu su- sini ifade vasıtası olan fikirler kendisi 
dört taraftan sıkıştıran bütün buma- retle, bu kelimenin, bir karı ve bir ~ibi ebedidir. 
liyeciler ve bunlann muhafazasına koca arasındaki familya bağlılığıma- ~ümtaz ruhun sik~~ uğra~ğ~ mağ-

k bek ·ı d k I 'ft Ab" .1 h" b' al" lubıyetler şansızlık degıl, daha ıyı hare-
memur uyanı çı .. e~. eme 0 an nasına gele~ çı t~. ı~:ı e ıç. ır a- ket edebilmek icin kendi şansının ken-
eefaret memurları butun bu zevat, kası olmadıgı da gorulecektır. disine ihı;al ettiği nimetlerdir. Bayağı 
bilakis, hiç kusursuz, selim bir zevke Bu tabiri, burada kullanırken, işte insanlarla bu kör olasıca ömrümüzü ya
tamamile uygun, gayet temiz ve luğat kitabıma da baktım .. Diksiyo- ~ak ~ecburiyctindeyiz işt~ ... Bay~~· 
parlak harici bir kıyafet taşıyorlar- ner bu kelimeye bakınız, nasıl bir ınscakan kah. ınatki~ .sırlarmmf • d hbeulpsınıd değil, 
d V b 1 d b. w ·ı "' b"l . an ır te nı ne sm e un uruyor, 

~· e .~nar ~ ~ çogu •. ı mı,., ı - mana verıyor . onu da noksan olarak.. Bayağılar, çeşit 
gılerle suslenmış, yuksek hır zekaya < Cift hareketlerınde, yaptıkları çeşit bayağılar bizi sık sık yere serıne
malik, cidden malumatlı v_e terbiyeli işlerd~ tam bir ortaklık ve birlik bu- scydiler metafizik tecrübelerimi~ ~!~ 
insanlardı.. Kadınlara gelince, bun- lunan iki kişinin teşkil ettiği bağlı- yapacak, .~ıl ş~sımızın .~du e~f? 
1 da · ı· d "dd" kemale yukseJeccktik., Hakiki irade ıyı-ar gayet sevım ı, son erece cı ı lığa denir .. > u~ .. t: ..... b" · ..ı._1 lan, k'"tü" 

1 .. .. .. l dı İ t b · f d . k ge go urucu ırer mcnua e o o -
ve namus u gorunuyor ar .. Ş e ı- işte bu tari , şura a tasvır etme lüklcrc karşı gelmemektedir. Şans ise bu 
zim, o eğri pençeli, kıvnk gagalı istediğim iki adamın hal ve şanına, kötülükleri doğuran tesadüf ve kazala-
J\kbabalarımız, asrımızın umumi ah- tamamile uygundur... . r~ bir ~m:ın gibi m~tavaa~ etmekte-
lak düşkünlüğüne rağmen, tepeden •• Bİ'J'MEDJ •• dir .. ~ksı takWJ:~e şans ıradeyı yener ve 
tırnağa kadar sevimli ve cazibedar ITT--- hakiki sukut boylece başlar. 
görünmekte idiler .. Yüzleri ve mua- Bulgar parlamentosu A ... 0 

meleleri namuslu, şerefli bir insan ol- tatil edildL merı"anın Japonya 
duklannı anlatıyordu. Sofya, 28 (A.A) - Bulgar ajansı bil- fle Olan ticareti 

Bütün bu ecnebi memurların ara- diriyor : Vaşington, 28 (Ö.R) - Ayan meclisi 
d .. ·· .. v •• b d · Başvekil Köse İvanof milli meclisin Japonya ile ticaretin temdidine ait sala

sın ~· goru.~tugu~ z~v~t, en e, ış- 24 üncü devresinin ilk içtima senesini biyetleri on gün evvel haberdar edil
te böyle musbet hır ıntıba bırakmış-- k<lpıyan kararnameyi dün mecliste oku- mek sartiyle hükümete bahşeden bir 
lardı. Korsanlara rastlıyacağım yer- mustur. lrnnım lAviha;;ım kabul etmistir. 

Feci bir kaza 
Bir amele toprak al .. 
tında kalarak öldü:; 

iki yaralı var 
Ankara (Hususi) - Dün Cebecide, 

Kurtuluş istasyonu civarında Siyasal 
Bilgiler okuluna ait inşaatta feci bir top
rak çökme kazası olm~tur. 

Bu inşaatta çalışan ameleden uçu, 
dört beş metre derinde bir toprak çu -
kurunda çalışırken toprak birdenbire 
çökmüş ve ameleler altında kalmışlar -
dır. Kendisine haber verilen Itfaiye bü
yük bir sÜratle vaka mahalline gelmiş 
ve toprak altındakileri kurtarmak için 

lngilterenin 
Hazırlığı 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

tarihinde kat'i bir dönüm noktası teş
kil etmektedir. İngilizlerin asırlık ana~ 
neleri zamanın zaruretleri karşısında 
feda edilmi$tir. 

Tefsirde Polonyanın çoktan beri kuv
vetli, hazır ve müttehit olduğu için böy
le bir tedbire intibak etmek ihtiyacında 
olmadığı memnuniyetle kaydedilmekte
dir. ---;----

iskan kanununda 
yapılacak değişiklik 

çalışmıya başlaml§lardır. Bütün gayret- Ankara 28 - iskan kanununun ser
lere rağmen, üç ameleyi de sağ olarak best muhacir şeklinde yurdumuza gele
kurtarmak mümkiln olamamış, bunlar- cek olan muhacirlere yeni kolaylık.lal' 
dan, çiftlik muhacir köyünden Ahmet gösterilmesini temin için mütehasııı.a bir 
ölü olarak çıkarılmıştır. Diğer iki işçi- komisyon ta.rafından hazırlanan 12 ve 
den Kırşehirin Hacılar köyün-den Meh- 2 3 üncü maddelerinin tadili hakkındaki 
medin bacağı kın1mış. Kırşehirli Akif kanun projesi maliye vekaletine verilmiş
de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. tir. Proje, mezkCir vekaletçe tetkik edil-

Zabıta hadise hakkında t.ahkikat yap- ı dikten sonra icra vekille riheyetine ve-
maktadır. rilecektir. 

- -~ · ~- - - -Şimdiye kadar beni oyalıyan vezirle- Diyerek üçüncü defa meydanı dolaş-1 zade artık ne sorarsanız cevap verir. 
*-~ ·- --> - - ---

V..Zf/YXZ.7.:/ '// '//T/Y'// "'/ /.//:///::/ ' "" ///'/ Y' '//;"')L'V~M&W'.t"'.l .. , 

rim de oğlanla be-raber cezalarını buJa- tı ve padişah yine: Çağırın, söylesin .. 
caklar. Cellad .. Al bunların hepsini... - Vur... Padişah şehzadeyi huzuruna getirtti. 
Oğlanı da al.. Siyaset meydanına götür Deyince oğlanın yanına geldi. Delikanlı derhal babasının ellerine ya -
ve hepsinin de boyunlarını vur .. Kafala- - Bismillah.. pıştı. Olan işleırl baştan sonuna kadar 
rını kes... Diyerek palasını kaldırmak üzere idi ve olduğu gibi anlattı. 

Cellad ve saray muhafızları vezirleri ki halk arasından bir kalabalık koptu. Padişah, parmağını ağzına koyup ka-
de bağladılar ve hepsini alıp huzurdan - Hoca geliyor. Şehzadenin hocası dının bu fitnesi karşısında bir müddet 

Kırk Vezir ~ 
•••Ufıiııılf~*'tiil'L~iQ~~~lh'-LiU4iZV:/./ LZ'Z"A2!Y'7J'AY.;/l!S('/!~CL..t7.Ji'f/fLXax./XZ.zı.! .. ~ 

Masal masal icinde • 
götürdüler. geliyor. şaşırıp kaldı. 

Siyaset meydanına derhal kum dö - Diye bağrıştılar. Saraydaki cariyeler de şehzadeden ta-
Oiye zari zari ağlamağa başladı. dişahın huzurunda el pençe durmuşlar- küldü. Vezirleri onar onar bağlıyarak Padişah: rafa çıktılar. Onlar da: 
Paditah: dı. bu meydanda hazır kıldılar. Şehzade de - Tez o hocayı getirin. - Biz bu iş olurken kapının önünde 
- Ağlama ve merak etme, dedi .. He- Cellad geldi. Muhafızlar da şehzadeyi orada idi. idam hükmil icra edilirken Emrini verdi. Cell!da da oğlanın ha - idik. Şehzade doğru söyler. 

le bir sabah olsun, ben bütün o vezir- getirdiler. padişah ta hazır bulunuyordu. şını kesmesini tehir etmesini söyledi. Dedileır. 
leri ve oğlanı artık hiç kimsenin hiç bir Padişah oğluna hitaben: Cellad ilk önce şehzadeyi ortaya çı - Padişah hocayı karşısında görünce Padişah bütUn bu yaptıklarına pişman 
sözüne bakmadan cellada teslim edeyim - Daha hala susacak mısın.. dedi. kardı. Diz üstil çöktürdü. pürhiddet: oldu. Evladını bağrına bastırdı. Onu 
de gör. Söyle, annenin senin hakkındaki itham- Geniş ve keskin palasını kınından çı- - Bunca zamandır ararız, nerede idin kırk gün müdafaa eden vezirlerinden de 

Kadın bu teminatı alınca müsterih ol- !arına cevap ver. Sükutun ikrar mahiye- kardı. diye sordu. Seni şimdi bu vezirlerle bir- özürler diledi. 
du. tindedir. Bu defa kurtuluş yok. - Destur var mı padişahım .. Saye! likte öldürteyim de gör. Bundan sonra padişah yabani ... bir Ka-

- Çok iyi edersin .. Dedi. Kırk vezi- Şehzade yine sükut etti. devletinde kolum kuvvetli kılıncım kes- Hoca: tır getirtti. Karısını bu katıra bindirtti. 
rin kırkını da satırdan geçir. Ondan son- Baş vezir: kindir. Keskin baş geri gelmez, son piş- - Şahım .. dedi. Ne diye darılıyor - Katırın kuyruğunu sağlam olarak kadı-
ra yerlerine yenilerini tayin edersin. - Padişahım, dedi. Belki hocası söy- manlık fayda vermez. sun. Eğer maksadın oğlanı söyletmek nın bir bacağına bağladılar. Katırın 
Memleketi onlar idare eder ve sen de letir. Bir kerre daha aratsak .. Belki bul- Diyerek siyaset meydanını iki kerre ve hakikati anlamak ise çağır, sor, söy- kuyruk altına nışadır sürdüler ve şehir-
ben de kendi safamıza ve bu sefer daha dururuz. dola§tı ve padişahın önünde durarak lesin. den dışarı çıkarıp, kıçına bir kırbaç vu-
rahat olarak bakarız.. Baş vezir bu suretle yine zaman ka- destur istedi. - O kadar sordum, söylemedi. rarak bıraktılar. Katır koşarken üzeırin-

Padişah bu kavle razı oldu ve yatağa zanmak istiyordu. Padişah: - Şimdi sor söyler. den kadını yere attı. Fakat kadın kuyru-
yattılar.. Padişah derhal dellallara emretti. Şe- - Vur boynunu! - Sen mi ona susmasını emrettin. ğuna bağlı olduğu için katır ürktü, büs-

Sabah olunca padişah, akşam verdiği hirde her tarafı aradılar, her tarafta ni- Dedi. Cellad ikinci defa tekrar meyda- Hoca bunun üzerine şehzadenin yıl- bütün koşmağa ba§ladı ve böylece ka-
kararmm azmi ile ve bilyUk bir hiddet da ettiler. Şehzadenin hocasını bulama- nı dolaştı. Yine dest\lr istedi. dızında gördüğü felaketi ve bu felaketin dın parça parça oldu ve her parçası bir 
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Muhsine'nin evi9 • 
-+-

y AZAN: Dr. G. A. 

Muhsineyi, tabii, görmediniz ama. kim 
olduğunu elbette bilirsiniz: Büyük üstat 
Hüseyin Rahmi Gürpınann, bir romanın
da: 

Muhsine kaltak, 
At bana taklak T 

Diye tanıtmış olduğu meşhur Muhsi
ne. Onun kim olduğunu bilince Muhsi
nenin evi ne demek olduğunu da anla
mışsınızdır. Perili diye adı çıkan evleri 
söylemek istiyorum. 

Böyle evler olduğu çoktanberi duyul
muyorsa da vaktiyle onlardan sık sık 
bahsedilirdi. Tarihe, hir; olmazsa edebi
yat tarihine, bile girmiş olanları vardır. 
En meşhuru eski romah edebiyatçı ve o 
zaman lzmit ile Sinopta çokça oturduğu 
için bizim topraklarımıza pek de yabancı 
ohruyan ikinci Plinin anlatmış olduğu 

Atinadaki Perili evdir. Bu Plin edebiyat
çı olmakla beraber amcası birinci Plin 
şöhretli bir tabiat alemi olduğundan ye
ğenini de şimdi herkes ciddi bir adam di
ye tutarak anlattığı perili ev hikayesine 
de birçokları inanırlar. Bununla bera
ber, onun yaşadığı iki bin yıl Önceki za
manda sözüne inanmıyanlar bulunduğun
dan filozof Atenodor edebiyatçının ya
lanım isbat etmek üzere, perili diye kim
senin içine girmek istemediği evi kiralı
yor ve yazı tahtalariyle yağ kandilini ala
rak perili eve yerleşir. Fakat Plinin söyle
diği korkunç hayalet daha ilk geceden 
onun da karşısına dikilir. Perili evlerde 
görünen hayaletlerin adeti gürültü çı

karmak ve evdeki eşyayı kırmak, kınla
mıyanları dağıtmak olduğu halde filo
zofun oturduğu evde eşya bulunmadığın
dan hayalet onun yakasına yapışır ve sü
rükliyerek kırlara götürür, ıssız bir yerde 
bırakır. Filozof bu kadar korkunç bir ha
dise üzerine de aklını kaybetmez, haya
letin kendisini bırakbğı yere bir işaret 

koyar. Sonra gene perili eve dönüp dön
mediğini tarih yazmıyorsa da, ertesi gü
nü hükümet memutlariyle birlikte oraya 
gider ve işaret koyduğu yerdeki toprak 
iyice tetkik edilince bir insan iskeleti bu
lunur. iskeleti derine gömerler, filozofun 
evi de periden kurtulur .. 

lngUizler, Avruparun şimal memleket
lerine eski roma1ılann ilk talebesi olduk
larından, perili ev hükayeleri en ziyade 
lngilterede çıkmış, bir tanesi mahkemeye 
bile intikal etmiştir. Daha 19 O 7 yılında, 
yani pek de yakın bir zamanda, ingiliz
lerin tanınmış şairlerinden ve tiyatro mu
harrirlerinden lstefen Filips kira ile otur
duğu evin dıvarları ve kapılan geceleri 
sarsıldığından ve evin sofalarında, mer
divenlerinde hayaletler görüldüğünden 

,ikayet ederek kontratı bozmak ister. işin 
mahkemeye intikal etmesi iki İngiliz ga
zetesinin bu hikB:yeyi yazmalarından ileri 
gelir. iki gazete ~airin oturduğu eve fena 
bir şöhret verdiklerinden dolayı bidayet
te mahkum olurlarsa da istinaf mahke
mesi bu şöhreti haklı görerek gazetelerin 
beraetine karar verir! 

ltalyanlar medeniyette eski romalılann 
değil, kendi kendilerinin talebesi olmakla 
beraber, ne kadar olsa, eski romalılann 
topraklannda yaşadıklarından, perili ev 
hikayelerine inanmakta lngilizlerden geri 
kalmak istememeleri tabiidir. Gene pelt 
yakın bir zamanda, 1903 yılında, Anka
ne şehrinde krallık müddeiumumisi ken
di oturduğu evin perili olduğunu, gece
leri evdeki şapkaların hepsine su doldu
rulduğunu, gündüzleri de bütün yatak
ların su ile ıslatıldığını, parke döşemeler 
üzerine sütlü hakve ve şarap döküldüğü
nü haber vermişti. Krallık müddeiumu
misi oturduğu evin perili olduğuna inan• 
dıktan sonra, orada bunun aksini iddia 
etmeğe kimin cesareti kalır 1 

Bununla beraber, perilere atfedilen 
marifetleri müddeiumuminin kendi' : kı
zının, farkına varmadan, yaptığı meyda
na çıkmıştı. Zaten perili ev hikayelerinde 
hemen daima, perilik yapan bir kız bu
lunur. Hekim kitaplarında şöhret alan 
bir tanesi bizim talebeliğimiz zamanında 
okuduğumuz şehre yakın bir küçük tc
hirde etrafı velveleye vermişti. Bizim bo
ca oraya giderek perili evi tetkik ettikten 
sonra kızı bulmut. hastaneye yatırml§b. 
O zaman isteri denilen hastalığa tutul
muş olan bu kız bulunduğu yerden ay• 
nldıktan sonra ne orada, ne de onun yat~ 
hğı hastanede periler bir daha peyda 
olmadı. 

Şimdi perili ev hikayelerinin işitilme
mesine bir ıebep de isteri hastalığının he
men hemen büsbütün kaybolmasıdır. O 
evlerde perilik yapan kızlar da birer 
mediyom idi. Yalnız bu işi gördüklerin
den kendilerinin de haberi olmazdı. 

Vakıa, perili evlerin bazılannda mari
fetleri yapan kız veya erkek bulunama
mıştır. Bundan dolayı meşhur fiziyoloji 
profesörü Pişe onlara inandığını söyle
mif!IC de, tereddüt ettiğini göstermifti. 

Profesör ıimdi dünyada olsaydı, isteri ıçuıde tahta geçip oturdu. dılar. Padişah tekrar: ancak kırk gün susması ile mündefi ola- çalılıkta takılı kaldı. 
~C llldıda oğlanıdahuzuru~m~a~g~e-:L._2:B~u~n~u~n~ü~ze~n~·n~e!:...Ep~a~dişah~~::._ ____ _l__:=..]V~u~r~b~o~n~u~n~u~ .. :...._ ___ ~~~....1S!l!t!!l!.J!D!l!lWKıı:~~JW~.i.biıı.tıiLS:USina::...l.......JlW...:bilı:iill.e...dla.J:wı:ada...tıi.ULJ;:t.ı;u:naı~:a..ıUı.ııM1&.ıı.ıaiiıuuA...ad:L-.1ADıaw'-ICa..awiWl....lil!S1.1lL..~~~-
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- 17-Seba;tiy;~~· .. ·yi~·~ ... şarap başında ... 

Şimdi 0 kömür gözlü güzel kızın b~şına konduracağı im
paratoriçelik tacı için kafasında plan kurmakla meşguldu 

lbrahim Peygamberin ilk mucizesi 

Sebastiyano, yatak odasından çıktı ve 
'Marinayı orada bırakarak kendi makam 
odasının yolunu tuttu. Bu odayı o artık 
Yengece verecek ve kendi de daha muh
tqem olan teşrlfat nazırı dairesine yer
leşecekti. Maamafih, bq papasın sarayı 
baftahk ziyaretlerinde yine bu odada 

Masayı kucakladığı gibi odanın orta

sına çekti. 
Altta serili olan halıyı kaldırdı. 

Henüz uyku sersemliği üzerinde ld.1. 
Onun bu hali Sebastiyanonun büsbü

tün tuhafına gitti. 

Babasının 
birliğine 

bir 

yaptığı putlar dile geldiler ve Tannnın 
ve lbrahimin peygamberliğine hep 
ağızdan şehadet getirdiler 

misafir edecekti. 
Baş papasuı yata~ı olduğu gibi duru

yordu. 
!çeri, emir verilmediği için kimse gir-

memişti. 
Sebastiyano bir muhafız çağırdı. Oda-

yı temizletti. 
Bir kaç şişe şarap getirtti. 
Köşede duran masanın başına geçti. 
Kendi kendine kalmak, kafasına kuv-

vet veı·mek için en büyük yardımcısı 
olan şaraptan yuvarlamak istiyordu. 

Imparatoriçenin cenaze merasimi ha
zırlığı ile Hıristidi meşgul olacağından 
biraz dinlenebilirdi. 
Şarap şişesinin biri çabuk boşaldı. 
Ik.inci yarmL oldu. 
Sebastiyano, vaziyetin birdenbire al-

dığı bu şek.il kar~ısında ne yapacağını 

düşünüyordu. 

Ha1ınm altındaki boşluktan Yengeç 

çıktı. li 1 "-''-Ü. 1.nrlunı Yengeç, bir e ·y e go.ı.ILll Oo""'i" -

yor, bir eliyle de kafasını kaşıyordu. 
Narayı basan.. o idi. Rüya görmüş -

tü. 
Feryadı basan da o idi. 
Çünkü Sebastiyanonun elinden düşen 

şişe kafasına isabet etmişti. 
- Ulan unuttum seni ben de Yengeç, 
- Ben de uyuyup kalmışım.. 
Yengeç delikten çıktı. 

- Bana bir şişe şarap haram ettin.. 
dedi. Ama... daha var. Otur şuraya ... 
yuvarla bir tane~ Aldın başına gelsin, 
ne uykusu bu be . .. seni ben burada unu
tup gib:niş:tim. 

Yengeç, bir dikişte dolu şişeyi yarıya 
kadar boşalttı. 

- Siz, dedi, bana buradan ayrılma -
maklığımı söylemiştiniz. Ben de bekliye 
beldiye uyuyakalml§ım. Her haltle bir 
iki saat uyumuş olmalıyım .. 

•• BJ'J'MEDİ •• 

Yeni yollar .. 
Sovyetler Beynelmilel 

vaziyeti nasıl görüyorlar 

- Ne yaptın Ibrahim ~ 
- Sattım baea.. 
- Pazarlık ettiler mi? 
- Hayır .. ne istedirnse verdiler. 
- Aferin •.. şimdi de al bu altın putu 

götür sat. Fakat bu hepsinden kıymetli-
dir, unutma.. 

- Peki baba .. • 
Ibrahim altın puta da, tıpkı tahta ve 

gümüş puta yaptığını yaptı. Onun da 
bacağına ip takarak sokaklarda sütildil. 

- Hiç bir işe yaramaz put satıyonım, 

yok mu alan .• 
Diye haykıra haykıra ve alay ede ede 

giderken büyücek bir konağın pençcresi 
açıldı. 

Güzel bir kadın başı uzandı . 

Bu kadın, şehrin en zenginlerinden 
biri idi. 

ibralı.ime: 
- Delikanlı. dedi, baban nerede? 
- Evde put yapıyor. 
- Söyle de bana eyi bir put getirsin. 
- işte var ya .. bunu al. 

Bu genç kızı kendi eliyle imparatori- Kadın, Ibrahimin genç yüzüne bir 
mUddet baktıktan sonra: çelik tahtına oturtmaktan zevk duya - Moskova _ cPravda> gazetesinde bahsetmektedir. Bu yeni yollar ve ileri 

caktl. cbeynelmilel icmal:> başlığı altında inti- hareketler henüz beyan edilmiş olup bun- - Senin sattığın putu istemem. 
Karbonopsina elbette ki kendisini Se- ak d ı ~ l d ·ı Iarm henüz hiç biri meydanda yoktur. Dedi. Ibrahim sordu: pr eden m ale e ezcüm e şoy e em -

bastiyanoya boşu boşuna teslim etme- Bu ileri hareketlerin ne derece reel oldu-
mektedir: 

mişti. Hem Sebastiyano ona hayalını da cKapitalistik Avrupa tehlikeli ve en- ğonu ve bütün bu ayyuka çıkarılan gürül-
borçlu idi. Güzel başına taç ne de güzel dişeli bir hayat geçirmektedir. Paris ve tülerin üçüncü bir memleket hesabına 
yakışacaktı. Fakat nasıl etmeli idi de Londra. gazeteleri Çekoslovakyanın yık11- mütecaviz uzlaşma ve anlaşmadan ibaret 
bu işi becermeli idi? ması, Memelin zaptı, Leh • Alman ihti- olan mahut siyaseti tazeleme yolunda bir 

- Neden istemezsin. B un u da babam 
yapLı . 

- Öyle ama .. Sen salarken onun hiç 
bir işe yaramadığını söyliyorsun. Ben 
kaç defa babandan put aldım ve her de-
fasında o putları methetti. Her halde aradan bir kaç zamanın lafı, faşist Italyanm Arnavutluğa taarru- teşebbüs olup olmadığını ancak istikbal 

geçmesini beklemek icap edecekti. Pek zu, Franko fspanyasırun mütecavizler gösterecektir. - Peki, o aldığın put Tanrılar ne ol
du? tabiidir ki kilise yine müdahale edecek- blokuna iltihakı, Belçika tehdit altında, Faşist ltalyanın Akdenizin şark kı'I· 

ti. imparatorun ikinci iulivac.ında engel Hollanda tehdit alhnda, lsviçre hudutla- mında iyice yerleşmeğe uğraşması. lngil
çıkaran papaslar kanunu bu üçüncü iz- nnda Alman askerlerinin yığılması, Yu- terenin ve diğer demohatik Avrupa 

divaca kolay kolay eyvallah demiyecek.- goslavyanın iki mütecaviz arasında sıkış- devletkrinin menfaatlerine karşı hücu
lerdi ama .. Sebastiyaonun elinde baş pa- tınlması, Alman Propağand'a Nazın Gö- mun, cRoma - Berlin mihveri tarafından> 
pasa boyun eğdirecek vesikalar vardı. belsin kendi ajanlarını seferber etmek ve gayet geniş mikyasta düşünüldüğüne de-

- Tahtası sıcaktan kuruda. Çatladı. 
Içine kurd girdL ÇilrOOU. GUmüşü düş-

tü kmldı. Altınını da d ün gece hırsız. 
lar çaldı. 

Ih rahim: 
Esasen o bu vesikayı bunun için, Kar- bozgunculuk işlerini teşkillendirmek malt- lalet ebnektedir. Akdenizin şarkına taz- - Ben sana, dedi, öyle bir Tanrı tav-

bonopsinayı dUşüİıerek Eftimyosa im· sadiyle Balkanlarda ve yakın şarkta tur- yik, Frankonun mütecavizlerin ve onla- ----------~----
zalatınıştı.. naya çıktığı gibi haberler doludur. nn lngiliz - Fransız mutavassıtlannın ina- lstilıllara ve tecavüzün genişlemesine 
Asıl mesele bir vesile bulup Karbo- Tecavüz bütün yarıklara sokulmakta, yetiyle ispanyada vıu:iyete haklın olma- rağmen, Italya ile Almanyadaki dahili 

:nopsinayı imparatora takdim etmekti. yeni yeni korsanhk taarruzları hazırla- s.ını müteakip başlamııbr. Kendilerinin vaziyet günden güne daha gerginleşmek
Leonun kalbinde ona karşı derhal ve makta ve bunun için de Avrupanın büyük mütecavizlere mutavaasıtlan neticesinde te ve güçleşmektedir. Faşist devletleri
kuvvetli bir meyil hasıl olacağına emin- demokratik devletlerin pozisyonuna so- kendileri için de bazı pozisyonlar elde nin rehberlerini yeni delice avantüı:lere 
di. Hele Leona baş papasın muvafaka - kulmağa çalışmaktadır. lngiliz ve Fransız etmeyi hesap etmiş olan lngiliz ve Fran- sevk.eden de bilhassa dahili siyaset vazi
tını da temin edeceğini söyleyince mese- gazeteleri, ne lngilterenin, ne de Fran- sız diplomasisi bu işde mütl:Uş surette yetinin gerginliği ve güçlüğüdür. lktıaa· 
le kolayca hallolacaktı. sanın cüçüncü İmparatorluğa> karşı bir aldanmışlardır. Franltonun ilk işlerinden diyatlarmda açılan delikleri kapamak 

Her vakıt olduğu gibi bu sefer de tA.- cçevi~e• lsiyaseti g~tmedikleri hususu~- bir harp vukuunda Atlas denizi sevahilin- için faşistlere acele surette yeni yağma 
1" • k ndisine bu işte yar olacağına da fa~st A manyayı iknaa çalı:~ırken, mu- deki bütün lspanyol limanlarnu ltalyanın hedefleri lazım gelmektedir. Faşist Al-
~ . e d teeavizler, hiç sıkılmadan, kendi müte- emrine vermek. ikinci işi de, daha doğru manyanın Çekoalovakyayı ve Memeli 
guvenıyor u. . A h k d k ıl 

.. dtincli · eyi de boşaltmak için cavizkar arp un a ç an blokuna olarak söylemek 18.zım gelirse lngiltere, zapteder etmez evvd emirde bu mem-
~or lmıştı: odanın içini müthiş bir müm1'ün olduğu kadar fazla miktarda Fransa ve Birleşik. Şimali Amerikaya leketlerden erzak, davar ve kıymetli et· 

e.. e a esi tl' yeni ıerikler celbetmeğe uğra§maktadır- 1 karşı müteveccih bulunan cantikomintern yalan hummalı bir surette taşunağa b ..... 
naranın s sars · ı Ad · -dahal ·· · 1 · · k ·1 · ..,.. tt' ar. « emı mu e• murettip ennın pa tı:tna resmen ı tıhakı olmuıtur. ladığı bir ha.kik.at d .. .7il midir~ iste bütün 

- He .. e .. e ... e ... y ... rl 'kl . 1 . F k - -
S b ti boş bulundu ısra a vaaz etti en cmusa emeb 11ıya- ran onun mütecavizler blokuna ilti- bunlar mütecavizlerin dahili · zaaflannı 

e as yano .. . · · 1 · ·hlaı w h k h"d' · 
B . d k b nara onu korkutmuş setı taınamıy e ızını e ugramış ve em- a a ısesı, ne lngilterenin ne de Fran- göstermektedir. Şunu da unutmamalıdır 

ır en opan u 1· 'k A d l 1 . d k' 1 
ğil f k Urkü'tmü tü. Koca şarap şi- perya ıstı vrupa ev et en arasın a ı sanın spanyanın her han.n bitarafl•mna ki zapt dil eml k I d . .1.. I 

de , a at Ş d d h 'h b. tt t b .. .. . b vl ·-o· -e· • e en m e et er e ıstı acı a-
şesi gayri ihtiyari elinden yere .. masanın J t~a. aMa .. vnih~zı ·ı ır s~re ~ e karuz. et- uBmı~. agl amıyacaklarıru göstermektedir. ra karşı müstakbel isyanların ocaklan 

al h 1 d"ştU mıştır. « u cı en, ıstemıyere , sıya- ugun spanya ltalyan ve Alman faşiz- teessüs etmi'• bul kt dı F · 
tına. .. a ıya u . . • . .. . . . ,, unm.a a r. aşı.at tc-
Düşer dilşmez ikinci bir feryad yük- setlerını ye~ıden gozden geçırmekte, pe~ mının h~m Fran~a;~· h~m de fngiltereye ca~zlerini durdurmak ve felce uğratmak 

seldi~ 1 nahoş yekununu toplamakta ve. «yeru ~arşı ~u~~elesı ıçın hır platsdarm ha- kabildir. Lakin bu lngiliz - Leh an1qma-

v Vay ba~ım!.. yollan aramaktadırlar. Demokratık Av- lıne gınnıştır. lngi1tere ile Fransa kahra- sına mü,.abih iki tarafl ahd t l - ay anaın. .• ....,. • . . h . . t1 • d ki -, ı m u an aşma• 
k nlıgvı p"k çabuk rupa devletlermın arıd sıyase enn e rnan lspanyol milletinin menafiine ihanet )arla olamaz Em · b' k . . d 

1 bu cyenı• yollar ve mühim ılerı hareket• etmek netıcesınde Pirene yanınadaaında menfaattar ol b .. tü.. lh d l l • 
Sebastiyanonun şaş ı ~ . .. • . . 1 . . · nıye n ta vıyesın e 

geçti. b. .. A 1 . .. . . . v an u n su cu ev et enn 
Bol bir kahkaha kopardı. ler bakkınd:._ ~tun - vrup.:_ gazete en muthış hır hezımete ugramışlardır. birlikli gayreti lazımdır.:. 

-~- ;,u;-ı+n .-rq~M'!JG:VJ8CJl.i7i!z:.?W~ yanındaki sokakta, Sen Antuvankapı- dılar-:-onıarı :kendlelleri ile-hanın Shı
~ M 1 R M As K E sının ve şövalye dö Rohanm hapsedildi- rına götürüp bağladılar. Terlerini biz -

D E ~ hücrenin karşısına isabet eden yerde 
1 
zat ~ildiler. Bu işi hanın uşağına gördür-

bır :czane vardı. 1 mediler. Yem torbalarını da yine ken
lkı tarafı camekanlı ve tek kanatlı ka-

1 

d.ilcri hayvanlarm başlarına taktılar. 
~ pısı ortada olan bu eczanenin tozlu ca- Bunları yaparken birbirleri ile asla 

Büyük tarihi ve macera 
-143-

l'5 mekanları arasından bir takım şişeler, konll§mıyorlardı. 
~bikler gelip geçenin gözlerine şöylece 1 Sonra dördü de ahırdan çıktılar. ron1anı . 

~ 
~ 

b~ çarptı. Eczanenin biraz ilerisinde de Hanın otel kısmına mı gideceklerdi? 
hır otel. daha doğrusu Parise gelen yol- Hayır.. geldikleri istikamete.. Bastil 

Brisak, şapkasını başından çıkardL 
HUrmetle eğildi. • 

_ Madam.. dedi Arzularınız benım 

için emirdirler. 
Muhafızlarına döndü. . 
_ Oteli baştan aşağı arayın.. dedi 

Şii heli gördilklerinizi yakalayın. 
~nra kolunu Markiz dö Vilyere uzat-

tı : 
_ Buyurunuz Markiz cenaptan .. 

Dedi. L!- d" 
Be~ dakika sonra Brisak, Mara..a 0 

Vilyeri bir arabaya bindirirken muba • 
fızlardan biri yanına yaklaşmıştı. 

- Kumandanım.. Biz oteli aramakla 
meşgul iken fırsattan istifade eden iki 

· adı ilci 

..:. 
de gidecekleri yer Paristir. Onları Pa -
riste yakalarız. 

Ve ..• araba Parise hareket etti. Mar
kiz dö Vilyer Bastile kapatıldı. 

Devletin emniyetine ve saltanate kar
şı yapılan bu komplonun muhakemesi 
için hususi bir mahkeme teşkil olun
du. 

cularm hayvanları için bir han vardı. istikametine yayan olarak dönüyorlar-
Vakıt akşam... dı. Tam eczanenin önüne gelmi,Jerdi ki 
Güneş batalı bir hayü zaman ohnuş.. durdular. · 

Parisin üzerine koyu bir karanlık çök- içlerinden biri: 
müştü. Öyle ki bu karanlıkta Basti.lin - Işte burası ... 
lrulele~ bile görünmiyordu. Dedi. Kapıyı iterek içeri girdiler. 
Şehirde el ayak çoktan kesilmişti. Burası, basık tavanlı ve oldukça dar 
Ara sıra Parise gelen posta arabaları- bir yerdi. 

nın.. posta süvarilerinin süratli geçiş- Duvara asılmt§ bir idare lA.ınbasının 
Mahkeme, ele geçen suçlulardan Hol- leri görUlüyor, at nallarının ve araba ziyası etrafı çok hatif aydınlatıyordu. 

landalı Vander Edeni kemikleri kırıl- tekerleklerinin sesleri duyuluyor, bun- Tavandan hevenk halinde çeşit çeşit 
mak suretiyle ölüm Ce"Zastna mahkllm 1ar da pek az sonra uzaklaşarak yine otlar sarkıyordu. Kenarda, bir ma _ 
etti. Şövalye dö Rohanla Markiz dö Vil- Bastil civarı derin bir sessizlik içinde sanın üzerinde içi samanla doldurulmuş 
yere gelince, onlar hak.kında da giyo - kalıyordu. bir baykuş korku veren gözlerinin oyuk
tinle idam kararını verdi. Dört süvari.. Dolu dizgin Parise gir- luğu ile bu manzaraya bUsbiltUn ürper-

Vander Eden hakkındaki hüküm he- diler. ticl bir hal veriyordu. 
men kararın verildiği günün gecesi in - Aralarında konuşmadan, atlarının hı- Ağır bir koku .. Baş ağrıtıcı bir koku 
faz edildi. zını kesmeden Bastil istikametini tuttu- vardı. 

k uaç ve eezalann 

siye edeyim ki ne kurur, ne çatlar, ne 
kınlır, ne de hırsızlar çalar. Hem o 
Tanrı böyle, bu putlar gibi değildir. 
Dertli olsan sana deva, hasta olsan §ifa 
verir. Ne zaman başın darda olsa ve on
dan istimdat etsen senin yardımına ge
lir . . 
Kadın: 

- Muhakkak, dedi. Sen Nemruddan 
bahsediyorsun. 

Ih rahim: 
- Hayır .. dedi Benim tavsiye edece -

ğim Allah.. . Seni, beni yarattığı gibi 
Nemrudu da yaratan Allahtır. O bütün 
insanların, bütün hayvanların, bütün 
dünyanın. yerin, göğUn, ayın, güneşin, 
yıldızların halik:idir. 
Kadın: 

- Eğer, dedi. Senin dediğin gibi ise 
çok pahalı bir şeydir. Vakı! ben zengi
nim lakin bu kadar kuvvetli bir Tanrıyı 
satın almağa iktidarım yok. 

Ihrahim: 

- Benim Tanrım, dedi, para ile satın 
alınmaz. Yalnız o Tanrının birliği.ne kal
binden iman eder ve inanırsan daima se
ninle beraber olur. 
Kadın bu sözler üzerine imana geldi. 

Bundan böyle-, dedi. Ben de artık se
nin Tanrına inanıyor ve yalnız onu Tan
rı olarak biliyorum. 

Kitaplar, hazreti Ibrahime ilk tabi 
olmın, onun irşadı karşısında ilk imana 

gelenin işte bu kadın olduğunu yazmak
ta müttefiktirler. {l) 

Ibrahim, altın putu satamadan evine 
döndü. 

Babasını hlı.IA tahlalan yontup put 
yapmakla meşgul gördü. 

- Baba, dedi. Vazgeç artık bu işten, 
eğer bu işi ticaret için yapıyo~an, para
ya ihtiyacın yok, maamafih başka bir 
kazanç vasıta.:.ı. bulabilirsin. Fakat he
pimizi yaratan bir Taıırı varken böyle 
tahta ve demir parçaları ile put yapıp 
halkı kandırmak çok bilyilk günah, hem 
bunu hangi akıl kabul eder. 

Azer, oğlu Ibrahimin bu sözlerine kar
şı fena halde hiddetlendi. Dövmek için 
üzerine yürüdil. 

Ibrahim kendini müdafaa için bir ha
rekette bulunmadı. Fakat annesi araya 
girdi. 

Azere: 
- Böyle, dedi. Şiddetle hareket ede-

ceğine oğlanı ikna eyle .. Belkl o haklı -
dır. 

Bunun üzerine Azer: 
- Ya Ibrabim, dedi Madam kl ._ 

bizim bildiğimizden başka ve çok düa 
kuvvetli bir Tanrı olduğunu iddia edi
yorsun.. Ve kendini bu Tanrının habeılo 
cisl, resulü olarak gösteriyorswı. eler 
Tanrın dediğin gibi bilyük ve mukte ,. 
dirse benim bu yonttuğum putlara dil 
versin ve onlar senin sözlerinin doğrulu
ğuna şehadet etsinler. 

Tarih diyor ki: 
(Çün Azer bu sözü söyledi ve Ibra 

him elini kaldırarak dua eyledi, Azerin 
yonttuğu putlar dile gelerek Allahın 

vahdaniyetini ve Ibrahimin risaletini 
söylemek suretiyle şehadet eylediler.) 

Azer, bu mucizeyi görünce hayret. 
düştü. Fakat dalalet bütlin ruhunu ve 
mevcudiyetini kaplam..l§tı. Ibrahimin bu 
mucizeslnl sihirbazlı~ hamletti. 

- Aferin oğlum, dedi. Sen yaman bk 
sahir olmuşsun. Bu iktldannla bir bayii 
para kaz.anırsın. Fakat sakın olmıya kl 
bir daha putlara dil uzatasın, onlara ha
reket edesin. Eğe-r bu yaptıklarını Nem
rud duyacak olursa seni bir An bile sal 
koma7.. Bunu böylece bilmiş ol... 

•• BtTMEDt •• 
(1) Altı pannak - Maaricütmübüuv 
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Hollanda 
~

İngilterenln mecbari 
askerlik kararml 
nasal karpladı? 
Uhi, 28 (Ö.R) - Hollancia ~um 

efkArı İngilterenin mecbur! askerlik te
sis kararını, diktatörlerin bUtUn tet.
ditkAr nutuklanna en milnasip C8Vlll 
teşkil eden son derece ehemmiyetli 1* 
hadise gibi telakki etmektedir- Esaam 
bu cnlann anladıkları biricik cevapbr 
ve harbe karşı milletler için en iyi P
rantidir, diyorlar. 

-~--
Bir tayyare kazau 

Londra, 28 (Ö.R) - İngiliz hava kuv
vetlerine ait bir tayyare sürat ziyaı se
bebiy le Kolkston civarında yere d~ 
rek işti.al etmi$tir. İçindeki iki tllyyU&
ci yanmıştır. 

Yabancı 1310 (dahıl) .:_ 1330-(dahil) 

21 sınıf ihtiyat erleri
nin mutad senelik yokla

ı masına başlanacaktır .. 
tzMtR ASKERL!K ŞUBESİ RtYASF:rINDEN: 
1 - Izmir şubesi mıntakasmda biılunan yabancı (1310) dahil doğumun 

dan (1330) dahil c1oğumuna kadar ihtiyat erlerinin mutat senelik yoklamala 
nna başlanacaktır. 

2 - Yoklamaya gelecek yabancı ihtiyat erlerin nüfus hüviyet cüzdanı v 
ellerinde mevcut askeri vesikalarım da yanlarında bulundurmalarL 

3 - Bu maksatla izdiham ve kart§ıklıp meydan vermemek ve ashabı mü 
racaatin işlerini çabuk görmek için aşağıdaki hususata dikkat edilmesi. 

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

A _ Tepecik mıntakasmda oluran yabancılar 1 Mayıs ili 3 Mayıs 939 ak 
şam.ına kadar . 

B - Basmahane mıntakasında oturan yabancılar 4 Mayıs ila 6 Maya 93 
akşamına kadar. 

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

1 

D - Eşrefpaşa, 'IWcilik, kadifeka1esi mıntakasında oturan yabancılar 
Mayıs ili 13 Mayıs 939 akşamına kadar. 

H - Karataş, Karantina, Gihelyalı mıntakasında oturanlar 15 Mayu ill 1 
Mayıs 939 akşamına kadaı·. 

F - Alsancak, Darağaç, Mersinli, Halkapınar mm.takasında oturan yaban 
cılar 18 Mayıs il§ 20 Mayıs 939 akşamına kadar. 

K - Hükümet konağı, keıneraltı, çarşı ve mUcavirl bulunan mmtakalarm. 
da oturan yabancılar 22 Mayıs Ua 24 Mayu 939 akşamına kadar. 

E - Karşıyaka nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan yabancıl" " 
Mayıs il~ 27 Mayıs 939 akşamına kadar. 

G - Bornova nahiyesi ve buna merbut köylerde oturan 
yıs ila 31 Mayıs 939 akşamına kadar. 

M - Buca nahiyesi ve buna merbut köylerde r 
Haziran 939 akşamına kadar. 

N - Seydiköy ve Cumaovası ve bwıa merbut ~ 
5 Haziran .ili 7 Haziran akşamına kadar. Y 

S - Değirmendere ve buna merbut kövt ... 
ilA 10 Haziran 939 akşamına kadar. • .. 



• --- ı e ucr"' 
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1 ••••••• Buıgarıscanın poıı ıK&:s 
''Aramak,, 

--tr-

YA7ı:ıhanlar tatil aylarında başlıyor 
Evet aramak llizım. GUzell, iyiyi, ger

çeği aramak şüphesiz hepimize düşen 
bir vazifedir. 

19 mayıs 1919 yılından beri Türk 
yurdunda bulunan milyonlarca insan 

~nkara 28 (AA) - Maarif vekaleti Bu imtihanlara girecekler bütün imti- başlarındaki büyük şefleriyle hakları
hanlannı. üçüncü maddede yazılı im ti- nı aradılar. Türk iradesinde çelikleşen 
han devrelerinin birinde verebileckleri fikirleri dünyaya kabul ettirmek için 

Yoğurdun 
üflenmesi 

--tr-
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Bulgaristanda bir seferberlik ihtima
line karşı bir kaç günden beri 

büyük hazırlıklar vardır 
a. enstitüJerile akşam kız sanat mektep

lerinde ücretle çalışan ve en az orta de .. 
recede ıahsilleri bulunan ertik ve atelye 
der5Jeri muallimleri için imtihan açmağa 
karar vermiştir. imtihanlar. her sene titil 
ayl.•ınrb olmak Lzere 1942 senesine ka-
dar devam edecektir. 

imtihanlar Türkçe ve kız ertik öğret
men okulu ilk iki sınıfının yabancı dil, 
(Fransızc~. lngilizce veya Almancadan 
biri) p!!ikoloji, ve tedris usulü derslerin
den yapılacak ve bu va.ziyetteki her öğ
retmenin zümresi olan ameli dersten. kız 
ertik ögretmen okulu ihtisas sınıfı dere .. 
cesinde imtihan edilecektir. 

Ev idaresi ve yemek pişirme öğretmen
leri bu denJlerin icabettirdiği nazari kı
eımlardan da imtihana ti.bi tutulacaklar
dır. 

yurduna saldıranları yendiler. Sulha Sütten ağzı yananın yoğurdu lifleme-
gibi, 1941 - 1942 nihayetinde bitirmek kavuşan Atatürk diyarı ondan sonra si bir ihtiyat tedbiri ise de yoğurt esa-

1 
ıartiyle her devrede bir kmm imtihanla- medeniyet yolunda arastırmalara başla- sen üflenmiş ve okunmuş tılsımım fer
rıru vermek suretile muhtelif devrelerde dı .. Cümhuriyetimizin her yılı muhtelif mantasiyonundan almış bir maddedir. 
de imtihanlara girebileceklerdir. sahalardaki arayışların ortaya çıkardı- Menşeini orta Asyadan alarak Anadolu 1 

imtihanlar Vekillikçe teşkil edilecek ğı hakikatlerle doludur. yaylalariyle, Balkanlarda kararglihını j 
komisyonlar huzurunda ve oku1un esas 
talebesinin imtihanlarında ayrı olarak 
Ankarada kız ertik öğretmen okulunda 
yapıJacaktır. 

Bir imtihan devresinde bir veya bir 
kaç dersten muvaffak olmıyanlar, muh
telif devrelerde bu derslerin imtihanları
na girmek hakkını haiz olacaklardır. An
cak en son olarak 1941 - 1942 den yılı 
titilinde yapılacak imtihanlarda da mu· 
vaffak olamıyanlar, bir dersten ol•a bile, 
müteakıp yıllar için tekrar imtihana talip 
olamıyacaklardır. 

imtihanda muvaffak olamıyanlar iler-

(Türk tarihi) araştırmaları dünya me- kurmuş, bir taraftan Arabistan, Suriye 
deniyetine kök olmuş hakiki sahiplerin ve Mısırda (Lebcn) adiyle yer tutmuş 
yerine oturanların haksızlıklarını yüz- daha sonraları babya doğru yayıhruştır. 
!erine vurmuş, Türk dehasının ve Türk Yoğurt gelişi güzel yapılan bir şey ol
bilgisinin dünkü ve bugünkü dünyada- duğu halde ilmi esaslara dayanan bir 
ki mevkiini ispat ebniş bulunuyor. bakteriyoloji ve kimya işidir. Yol';urdu 

imtihana girmek istiyen öğretmenlerin 
hazırlanmalarını kolayl~brmak üzere 
kız Ertik öğretmen okulunun ilk iki sı
nıfına alt müfredat programlarından bi
rer nUshası ilgili okullara ayrıca gönde-

de her ne suretle olursa olsun bir mük .. 
tesep hak iddia edemiyeceklerdir. lmti
hanların, gün ve saatleri vekliletçe ay-

Evet aramak lazım .. Bugünkü şefleri- yapan beş çeşit mikrop vardır.. Mikrop 
miz gibi her kes ve bütün milletçe ken- 1 d~nildiği vakit akla ~ ~elen ~astalık 
di derinliğimizi, varlıltımızı izlerimizi ınikroplarıdır. Halbukı yogurt mikropla
aramak, bilgi ve sanatı ileri götürerek 1 n midede hazmı kolaylaştırdığı gibi ba
yurdumuzu dünyanın en mamur yeri 

1 

ğırsaklarda taaffün yapan mikropları da 
yapmak, asil kanımızın içinde bulunan mağlılp edere~ hazım .. ~ru".'111~ ~ezen
gizli kabiliyetleri ortaya çıkararak Türk fekte eder. Yoğurdun ozu asıt llliık de
dehasının yetişebileceği en yüksek yeri nilen bir ekşidir. Bu ekşinin bir nevi de 
ıtöstermek lazımdır. Bütün bu fevkala- yorgun hayvanlann etleri arasında pey
delikleri başarabilmek için aramak hır- da olduğu için et asit laktiki manasına 
sını ve sevgisini içimizde yaşatmanuz asit sarko - laktik adıru taşır. Yorgun 
!(erektir. Aramak istedikten ve aradık- hayvanlarla yaramaz keçi etinin ishal 
tan sonra meramın elinden hiç bir şey verişi bundandır. Et yemeklerinin yo
kurtulmıyacağıru hepimiz biliriz. ğurt ile yenmesinde büyük isabet var

Acaba hakikati tam olarak bulmak dır. Yoğurt etin hazmını kolaylaştırır~ 
ondan sonra hiç bir şeyin değişmiyece- Yoğurtlu kebap tamamen sıhhi bir ye
ğini ummak mümkün mü? meldir. Bir zamanlar İstanbulda Eyipte 

İnsan zekasının bugüne kadar erişe- kebapçılar vardı. İstanbulun tarihi yer
mediği bu son noktaya bir gün erişmek lerini görmeğe gelen bütün ecnebi sey
kabil olacak mı? yahlar Eyipte yoğurtlu kebap yemeği 

Bir Bulgar §ehri Tirnova ve bir Bulgar km 

rilmiştir. rıca tesbit olunacakbr. 

Demokrasilerin 
fayda ve zararı 

Hayır, zannetmiyorum. Hiç bir şeyde 1 unutmazla:dı. Meşhur ~ Meçnikof 
son yolgur. Yaşıyan değişir. Değişen 1 1904 te yogurt ~~a güzel.b~. ';""; 
yaşar .. Oyle ise hayatta •Son• olmayın- · yazmış, şarkın bu guzel ekşı sudünü 
ca acaba sanatta, edebiyatta son fikre büyük bir deva diye dünyaya sunmuş
ulaşmak ta mümkün mü? .. Şüphesiz tur .. 
böyle bir şey de düşünülemez.. Hatt1i Yoğurt, süt mahsulü olduğu için ik
biz bugün bir çok hakikatlerin ve bili- llm işidir. Mer'ası, koyunu ve. taze sütü 
nen saatların tarifini bile yapamıyoruz. bulunmıyan memleketler yoğurt esası 

. . . . • . Nerede kalnuş ki kestirmek bu, şudur üzerinı> tabletler yapmak, yoğurdu hiç 

Sofyadan yazılıyor ı ğa hazır oldu klan kanaatindedirler; an• 

Biribiri arkasından gelen enternıısyo- cak, Sofyada bu da kafi görülmemekte• 
nal hadiseler, burada büyük bir alaka ile dir. Diğer tarahan, Bulgari•tan Balkan 
takip edilmektedir. Yakın zamana kadar blokuna girip bütün Balkan devletlerinin 
bil.kim olan kanaate göre, mihver devlet- ~tiklô.lini birlikte müdafaaya kalkacak 
!erinin tazyiki karşısında, Bulgaristanın olursa, büyük bir fedakarlıkta bulunmUf 
mÜ§kü) vaziyete düfCCeği sanılıyordu. olacaktır. Şuraaını unutmamak 18zımdır 
Halbuki, Bulgaristdlı, takip etmiı oldu- ki, bugün, Bulgaristandaki iıtiboallerin en 
ğu temkinli politika ıayeıinde büyük büyük müşterisi Almanyadadır. Bu iti
devletlerin kombinezonları dışında kal- barla her an Bulgaristan üzerinde bir taz
mıya muvaffak olmuıtur. yik yapabilecek mevkidedir. Bu vaziyet, 

Demokratik milletlerin buhranı 8$1· ı bu sesın kendilerıne hasbı hareketlen demek mümkün olsun. olmazsa eczanelerde bulundurmak lü-
Urdır; bir müddetten beri ferah ver!ci a~ olan, .şahsi menfaatler~ v~ taraf- Fakat bizim yapacağımız belli başlı zumunu duymuşlardır. Memleketimiz
bazı tezahürler kaydedilmiş olsa bile gırliklerl istihkar ederek, asil bır gay- iş hakikati aramaktır. de en çok şöhret alan Silivri yoğurdu-

Almanyaya karıı olan ekonomik bağlı- daima hissedilmekte olan çekingen poli· 
lığına rağmen. Köseivanof kabinesi, bü- tikaya saik olmaktadır. 
yük devletlerin ideolojik ve politik mü- Noye Zührer Saytunıı 

(Belçika Jntihabatının neticeleri, ~gil- retle hizmet eden adamlardan gelmesi (Aramak) adlı mecmuayı Etiman ki- dur. 
terenin daha kat't bir durum alması) şarttır. tap evinin vitrininde görünce gayri ih- İzmirde yoğurt demek Menemen de-

cadeleıinden kendini uzak tutabilmi§tir. BULGARISTANlN DURUMU 

der derindir. Ve ancak insanların seba- Fakat dünyada, veya hiç olmazsa Av- tiyari bu fikirler kafamı doldurdu. Gü- mektir. Sıcak havada yoğurt uzun 
tı ve zamanın yardımı ile tedavi oluna- rupad~ husule g_elen bir . de~~k bu zeli, iyiyi, gerçeği arı yan bu eseri elime müddet bırakılırsa çok keskin bir ~ey 
bilir. ıı:ıe~ ışlemesını kotürümleş- aldım .. İzmirde edebiyat ve sanat vadi- olur. O zaman aj!ıza almak için onu lif. 

Memleketin son derece nazik olan coğ
rafi ve stratejik vaziyeti. Bulgar hükü
metine. devletlerin hepsiyle dostça mü
nasebette bulunmak zaruret ve dolayı-Ekseriya bahsedilen ve demokrasi ide- ~ır. .. .. . . uh sinde çalışan genç arayıcıların bu nüs- !emek değil, dilin ucunu değdirmek ka-

aline en bağlı muhafazakArlann bile ka- .Y•:mı hükumet. tekn!klerı ,z W: et- hadaki yazılarını teker teker okudum.. fi gelir.. siyle de imkanını vermiştir. Bulgaristan 
bul ettikleri bu buhranın mahiyeti ne- miştlı-. Şb~flekr ~etler~eilkat i e~l~r Bütün parçalar bin itina ile seçilmiş, - bütün alakasıru Balkan meselelerine te-
dir?. oDemokrasi şefleri kararlarını geç vennış'. ır. aç ış ~rtagı. e.' yanı maı- sanki tteJinllk buket hazırlıyan bir bah-

1 d t b ti 1 t tkik ~·ı-:. kararlar " ş k merküz ettirmiştir. Bulgaristan, bütün veriyorlar; bu karar ar an önce uzun ye ".' 1 e~ıy e e ':.wil""'?. . . çıvarun bütün müşkülpesentliğiyle par- " E d •• 
uzadıya müzakerelerle vakit kaybedili- vermışlerdir. Bundan böyle surat, anilik tellerden kopardıjtı çiçekler gibi taze ar ~ r U 0 bu işleri, komıulariyle doğrudan doğruya 
yor, totaliter devletlerde, bilakis, her perv~, .uyandırdıklan şaşkınlıklar canlı ve kokulu idiler. ' halletmek ümidindedir. 
ııeY ilk fırsat zuhurunda gizliden gizli- teemmul ve ızana galebe çalacaktır. Her mevzu etraflıca tetkik edilerek B --&-- Ancak, Alman - ltalyan inifinin deva· 
ye ve süratle kararlasır• denmekle bu Demokratik milletlerin ?Wu:~nı deni- büyük emek ve gayretlerle araştırılmış aşvelıillnln beyanatı mı, küçük devletlerin istiklalleri için bir 
dert klifi derecede izah edilmiş olmaz. len şey demek oluyor ki münhasıran ve yazılmıştır. Genç arayıcılar hakik.a- Şam - Şarki Erdün Baıvekili Tevfik 

tik ı buhr d ""'dir tehlike teıkil ettiği gözönünde tutularak, SükUrıetle karar verme, daha önce demokra · tesis erin anı e..., ·· ten isimlerine yakışır bir olgurıluk gös- Abdülhüda pap buradan geçerken ~u 
~eniş müşaverelere girişme keyfiyetinin Bu buhran kısmen demokrasiler şefleri- tennişlerdir. beyanatta bulunmuştur. Bulgaristanın, bitaraflığa uzun müddet 
fena bir yol olmadığını İngilterenin mi- nin karşılarındaki sistemin hürriyetle Cahit Tanpol (Şiir hakkında) ki ya- devam edemiyeceği sanılmaktadır. Bu-
__ ,., bıze· ispat eder. Uzun düşüncelerle telif edilebilir taraflarım kabul etmesini zısında bizi istedi'" noktaya alakamızı « - Malumunuz olduğu veçhile mem- ·· k d ak" d·ı · ı k. _.. ,.. 1 k · 1 1 ·ı dak. b gune a ar t ıp e ı mıı o an çe ıngeo 
0 1-·-'"•m••, milli toplulug·un lştirakiy- bilmedikleri, daha başka tesislerin mey- dag"ıtmadan ve yormadan götiirüyor. e ebm e ngı tere arasın ı mua edede 1 .. ka d ,.~-~~ 1 • 1 po ıtı ya devam e ildiği takdirde, bu-
le verilmiş bir karar umumiyetle mesut dana çıkmasına atfolunabi ir. Ayni yazıcının (Vehm) adlı şiirinde kı- yapılacak bazı degişiklikleri konuşmak 1 1 

k . . 
1 

. 
1 

d 
bir karardır. Ve önünde hUr adamlar Demokrasiler yaşlılıgı" n faydaları n;bi s:ı, fakat kuvvetli fikirler yazmak de- · · L d · · · B f 1 nun, mem e et ıçın zarar 1 netice er o-,,. ıçın on raya g>tmıştım. u ırsattan isti- • d k k 1 k d B d 
eğilir, çünkü, tam bir serbesti ile o ka- mahzurlarını da hfilzdirler. Karar ver- ğerini gösternıiştir. fade ederek Filistin mesele.ile de meşgul 1 gurmk kası~. kan or u '."] a ta JT. urkal a, 
rann husule gelmesine iştirak etmiş ol- meden önce uzun zaman düşünmek, ka- İlhan İleri hassas ve titiz ruhunu .. . . · arb at ı ararın verı me zamanı ya &f-
duklarını bilirler. rar vermeden önce bütün memleketin (Vehm) ı;iirinde : olara~ muzakerelere ıştırak ettim. Şimdi tığı bi..edilmektedir. Bulgar~tan, yeni 

Halledilecek Probıeının. bu .. tün unsur- fikrini danışmak iyidir. Daha doğrusu Terliyor mermerlerin serinliği derimde bu mtizakereler Mısıra intikal etmiı bu· b" 1 .. k 1 .k . bul k 
ır po ıti a stı ametı arayıp ma zo-

ları itina ile tartıldığı, resmi mümessil- Avrupa normal şartlar içinde yaşarken Aynalarda en korkunç ve en sevimli lunmaktadır. Her iki tarafın gösterdiği d d 
!erinin ve gazetelerin vasıtalığiyle bü- iyidi. Fakat lafla vakit geçirmek fena- yalan hüsnüniyet oayeoinde müzakerelerin mu- run a ır. 
tün Vatan~--•ann reyın· e mur·· acaat edil- dır. Kıp kızıl semaların göğsünde halkalanan Garp devletlerinin takınmış olduklan 

~ vaffakıyetle neticeleneceği ve Araplan 
"'"' zaman, verilen karar azam! istifa- Demokratik milletlerin buhranı ayni Bilmediğim kuşların hicreti içerimde.. tavır sayesinde, bu emel ve arzuların ger-
"'h" bun! ifr tJ d tf 1 D kl k d anla ali.kadar eden Fili•tİn meselesinin hallo-deyi arzeder ve milli irade denilen şe- zamanda arın a arına a a 0 u- eme e ne a ar iyi byor. çekleşmesi ihtimali kuvvetlenmektedir. 
yin ifadesine kabil olduğu kadar uygun nabilir. Bu demokrasilerin bugünkü me- Kemal Bilbasan (Sarhoş) isimli hiktı- lunacağını ümit ediyorum. lngilizler bu Gerek Fransız, gerek Britanya matbua-
olur. todları. hakim olan şartlara arbk uy- yesinde büyük muvaffakıyetlerin basa- mesele üzerinde •on noktai nazarlannı 

d ""'dir Şefi · d b ] • d Jd • ihsa .l! tında, ·Bulgaristanın talepleri sempati. ile Bir çok nesillerden beri bu usul hür gun .e;,;.. · · erın ~n . azı arın:ı_n mal(Ul a 0 . ugunu · s euiyor. Kahireye bildirmitlerdir. Oradaki Filistin 
milletlerce kullanılmaktadır; Avrupa daha zıyade bu şartlara ıntıbak etmiş Bu genem bilhassa son zamanda An- 1 il" ahh 1 b d f d karşılanmaktadır. 
demokrasilerinin en eskisi olan İsviçre olduklarından da emin değilim. kara Halkevinin hikaye müsabakasında ng ız mur. aı ~~ .. u .° a ~~~Ufa• Garp matbuatı, Nöyyi sulh muahede-
hattA azamt haddinde bir formül hazırla- Bu, totaliter devletler hükümetleri- başka bir hildiyesi birinci gruba seçile- mazlaroa lngıltere hukumeti kendmnı ser- siyle Bulgaristana karşı haksızlık yapılmış 
ınış ve tatbik etmiştir, referandüm for- nin tekniği mükemmeldir demek midir? rck her kes tarafından takdir edilmiştir. best addederek rıli•tinde takip edeceği olduğunu kabul etmekte, hatta Bulgaris-
mülü .. İngilterede, ne zaman mühim bir Şüphesiz ki hayır, onun da kusurları Nurettin Andıç mesleğinde iyi tetkik- •iyaseti ilan edecektir. Bütün bu Merin 

fak ·klir buhr ı· 1 Jd b • tan tedafüi cepheye iltihak ettiği takdir-
karar alınacak olsa parlAmentonun re- vardır] ·. Abyrıl d atdaşıt ah.. arıtın kate-a- er ydaapantevkre araştı:.anst o .uğunu1 u .Y~- şu bir kaç gün içerisinde inkişafına inti-
yine baş vurulur. Belçikada, Avrupanın met erı un ar a a ez ur e e zısın ar go ermıştir. zmınn d·ı bT de, kendisinin bazı revizyon taleplerine 
di~er muhtelif devletlerinde her zaman dir. Her gün kuvvetli olduklarını hay- muhtelif okullarında muvaffakıyetle ça- zar e ı .• ı ır. .. .. . . müzaharet edilmesini ileri sürmektedir. 
buna benzer bir metod kullanılmı.ştır. !oran memleketler de dahil olduğu hal- lışan (Ferit Hilmi) halk şarkıları üze- Tevfik Abdülhuda paşa lngılız - Er- Bu vaziyet her Bulgarı yakından alaka
Fransada da şu son yıllara kadar vazi- de, bütün Avrupanın müvazenesini kay- rinde kıymetli etiidlerini yazmakla yur- dün muahedesinde yapılan tadilat hak- landımaktadır. Şimdi, birçok muhahra-
yet böyleydi.. bettiğini daha evvelce göstermek için de dun şimdiki musiki kalkınmasına büyük kında memleketin bükümdan olan Emir 

artmak b kt · t tmeli · dıml ) caktır ları olan yeni dı 1111 politika istikametlerin· Görü~ek, t dlişünmek va- u no ayı ısare e yız. yar arı 0 a · Abd ilah ·ı ·· ·· d · ah t k • 
·~"' ' ' . d l kni". iistiin Orh Rah . h-'-'-·-d b" . u ı e gorutme en lZ a verme .. d h . . . d h 1 • 1· ld • tandaşlara danısmak, bunlar hiç te fc- Demokratik ev et te gıne an mı ~• a ır şey i!Ave • .. . . en angmrun a a e verış ı o ugunu 

pa bir sey dej\ildir sanırım. bir totaliter devlet tekniği yoktur, yal- etmek istemem.. Zira onu taruyarılar le mazur oldugunu soylemıştır. herkes biribirine sormaktadır. 
Aydınlatıldıkları, hakiki ııefler tara- nız bir insan meselesi vardır. çoktur. . Bazı mahfiller. Dobriçanın cenup loo-

fından sevk ve idare edildikleri zaman Kabındaki mtltevazi fiatten hiç bir de muvaffakıyet ve mecmualarına ömür 
rt. ~ BE dd• enf mını geri vermesi için garp devletlerinin 

vatandaşlar her türlü hırslan terkede- Eli'......,. ROC ma ı m aat gözetmedikleri anlaşılan dilerim. 
rek manbkın sesine itaat ederler. Fakat LA REPUBLİK genç arayıcıların bu güzel teşebbüslerin- İhsan Altıntuğ Romanya nezdinde teşebbüste bulunma-
·rr ·- ----- -·--- ·--- ----------- -- - · 

su Tarihin Gizli Cemiyetleri 17,~1 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 75 

- Çok mühim ... 
- Ne? çok mühim mi? 
- Altı gündenberi hiç bir kimseyi 

görmedin mi? 
- Hakikatte ..• 
- Dostum, metresinin kalbinde senin 

zım değildir. ber, ortak olmıyacağım, fakat birlikte 
- Ne demek istiyorsun? yaşıyalun! dedim. Bunun üzerine ba • 
- Senin de bir metresin yok mu? na: -Eğer benim saadetimi temin etmek 
- Benim mi? istiyorsan, bu çok kolaydır. Bana kır -
- Canım Nina yok mu? Kendini yal- daki evini bir müddet için ver, ben çift-

nız sandığın zaman bu Ninadan bahse- çi olmak ve evlenmek istiyorum, dedi. 
diyordun ya.. Ben de bu teklifini büyük bir mem-

Bulgaristanın Londra orta elçisi B. 
Momçilof, Salı günü lngiltere hariciye 
Nazırı Lord Halifaks ile iki saat görüş-
müştür. 

Londra ile Sofyada Bulgari•tanı ala
kadar eden diplomatik faaliyetlerin bir 
neticeye varmak üzere olduğu görülmek

tedir. 
Kral Boris de Alman İ§güderi, Roman

ya ve Yunanistan elçileriyle müli.katlarda 
bulunmuş olan Başvekil KöscivanoAa 
uzun uzadıya görüşmüştü. 

Oç hafta müddetle Bulgaristan dış ıi
yaoeti hakkında hiç bir beyanatta bulun• 
mamı' olan başvekilin şiddetli hücum
lara uğradığı haber veriliyor. 

Bir kaç gündenberi, bütün Bulgar ih
tiyat kuvvetlerine seferberlik 118.nı takdi· 
rinde nerelere gitmeleri. )Azım geleceğini 
bildiren kağıt gönderilmektedir. 

Anlaşıldığına göre Bulgar kuvvetleri 
şimaldeki Romanya hududuna değil, 
garptaki Yugo•lavya hududuna yığıla

caktır. 
iyi haber alan kaynaklardan öğTenildi

ğine göre Bulgaristan şimalde Romanya· 
dan Dobriçayı ve Yunanistandan T rak
yada Ege denizine bir mahreç istemek

tedir. 
Eğer bunlar Bulgaristana verilecek 

olursa o zaman bu memleket geniş bir 
bitaraflık •iyııseti güdecek ve mütekabil 
ekonomik menfaatler üzerine dayanan 
yeni bir Balkan anlaRmasına girecektir. 

- Daily Herald -
YUGOSLAVYANIN ASKERi 

TEDBiRLERi 

Belgraddan yazılıyor: 
Burada söylendiğine göre. Arnavutlu· 

ğun lıalya tarafından işgalindenberi, 
5 O, 000 kiti yeniden ıilAh altına alınmıt
tır. Fakat, Yugo•lavya, yakın bir zaman
da ordu mevcudunu iki misline çıkarmak 
azmindedir. Bu takdirde silah altına alın
mıt olan erat 300.000 kiıiyi bulacakhr. 
ilk günlerde si!Ah altına çağrılanlar, sa
dece hudut b<>ylarındaki mıntakalara in• 
hisar etmi§tir. Yugoslavyanın oulh zama· 
nındaki ordu mevcudu 120,000 ki,idir. 
Bu mevcudun iki misline çıkanlmuı 

komşu memleketlerdeki ordu mevcuduna 

-- Evet! 

Nakleden : F: Ş. B. 

bir halefin hüküm sürüyor! Bu yeni lşık 
ta her halde engizisyonculardan birisi 
veya onun arkadıl§ıdır. Mahkılm edil -
mek için bundan fazlasına !Uzum var 
mıdır? Sonra .. Toledoda mukaddes engi

olan bu insanların elinde kalmak, bizim zisyonun müsaadesi olmadan kadın sev
mukaddes papasların elinde olmaktan mek te suçtur. 

- Ha... Bu başka bir iştir dostum, nuniyetle kabul ettim. işte, aradan on 
başka! Bu bir ~k meselesi değildir. Fa- üç sene geçti. Arkad~ım evlendi. Gü
kat bir dostluk ve namus işidir! Benim zel bir de kızı oldu ve Sanşenin karısı 
için dostluk ve namus imandan kuvvet- hem güzel hem de oldukça varlıklı idi. nispetlerdir. 
lidir. Ben Toledoya döndüğüm vakıt k.a- Bu sebeple mesut oldular. Bunun için Noye Zührer Saytunıı 

- Meşhur halat tüccarı mı? 
- Evet .. 
- Donjuan d"Otrişin kumandasında-

ki Santamarya gemisinin dümencisi .. 
- Evet, ta kendisi! 
- Şu halde ... 
- Beni tanıyor musun? 
- Sen de Valero, cezayir korsarıları 

elinden kurtarmış olduğun Estevanı ta-
.ıu -...,usun? 

çok eyi idi. Bunun için kendimi sana - Fakat sevmekte olduğum kadın ..• 
eyilik etmiş sayınıyorum! - Seni hiç sevmiyordu .. 

- Allahın işine karışılmaz ki.. - O mu? 
- Allaha mı? Allah ta ne demek? - Burada altı gündenberi bulunuyor-
- Bilmem ... Bilmediğim şey, şu An- sun değil mi? 

da cehennemde olduğumuzdur! Valero - Pardon Valero .. buraya atılanlar 

buraya nasıl düştün? evvela senin gibi gürültü eder, sonra 
- Biliyor muyum ya ... ya sen? mutlak bir değişmezlik ile bunalır, fa-
- Belki de ne için hapsedildiğimi hiç kat tek Umid, aşklardır. Bundan da şüp-

ra yerlerine ... ıı:ını yoklamakta 
Memleketi onlar ıt. 

lken, bir zaman bilmiyeceğim.. heye düşmek arbk çıldırmak demektir. 
- Benim servetim ve bunun için düş- Beni buraya attıran her halde metre. 

ben de kendi safamıza v'"ni tanıyorum manlarım var. Senin neyin var? sim değildir. Daha bir gün evvel bana 
rahat olarak bakarız.. "' unutmuş - Benim mi? Hiç bir zaman zengin aşkını yeminlerle teyid ediyordu. 

Padi1ah bu kavle razı ol'iarmış ola- olamadım. Belki düşmanlarım vardır. - Pekfila, bir daha bu meseleden bah-
yattılar.. ·~i. Burada altı gündenberi bulunuyorum. setmiyellm. 

fi derecede zengin idim. arkadaşım bana sık sık evlenmek teklif 
- Haberim var. etti. Ben zaten mesut aileler görmekten 
- Büyük sevinç içinde idim. Çünkü zevk alan bir adamını. Fakat, beni ken-

fakirlere hiç bir memlekette hoş geldin disine celbeden bir kadına ömrümde 
diyen bulunmaz! Fakat benim bir arka- rastlamamıştım. Arkadaşım Sanşe ise 

[eoRSAJ 
daşım, Sanşe memleketine parasız dön- beni halli meşrep kadınlar peşinde k~- OZOM 
mek saflığında bulunmll§tur. Ben senin maktan zevk alan bir kimse sanı:ıııır ve 92 Ş. Riza Ha. 12 75 17 
hayatını bir defa kurtardım, değil mi? benim müdafaalarıma kulak asmıyor- 45 Alyoti bira. 
Sanşe ıs. e benim hayatımı on defa kur- d N · se S•n• · · · · · ~' H 24 Öztürk u. e ı . . . -..,.erun ışı eyı ıw. er 

15 
Cemal Alişan 

tarmıştır. Bu sebeple çok sıkı bir dost- kes kızı için büyük bir cihaz hazırladı- 11 P. Klark 
luğumuz vardı. ğına emin idi. Pazar kurulan günlerde 187 Yekıln 

13 125 13 25 
13 13 50 
15 15 
14 50 14 50 

Sanşeyi parasız dönmüş görünce ona: Sanşenin karısı çiçek ve meyva getirir- 673512 i Eski yekfuı 
c-Dostum, şehir civarında bir evim bir di, fakat boşa, kadının işi çok olduğu için 673699 i Umumi yekUrı 
az da bahçesi vardır. Bir de §U torbada- bu vazifeyi kızı yapmakta idi. Kızı hem ~0• ~ ~ ~~ 
ki altınlarım. Mukadderatın hatasını ta- güzel hem de yaşından bUyiik görünü- N~: 9 13 50 
mir etmiş olmak için bir çare arıyalım. yordu. Arkadaşım bana: «henüz evlen- No. 10 15 

Sabah olunca padişah, akşam \' ı,l- Bundan bir hafta evvel, metresimle - Bilakis ... Fakat 
k~rının azmi '.le ve büyük bir ı kavga ettim, metresim beni kapı dışarı bahsedelim. 

istersen senden Dedim. Fakat o bana. hayırla mukabele dirmem, çünkü küçüktür. Fakat gelecek No. 11 18 
etti. Bunun üzerine bir ticarethane ku- sene eğer eyi aileden bir talip çıkarsa, ZAHİRE ~ ~ 

,. k disinl. rtak ~ ı-- ,. ~ w t • •. 1 ". ~ 1· 163 ton Buildav 5 12~ . 7. 
:raC85lnU Ve en 0 V8Dtl~lml rV PTW11"TPl'P"'1m '·U P"n '"'"'n '"' ,... ,. • 1 • • 

1 

cagını anladığını ve bu itibarla susma- Bu hikaye de burada bitti. Hemen ce- hastalığının adı söndükten •~n~~. ~erılı 
sını tenbih ettiğini söyledi. nabıhak cemi cümlemizi hı•"..n J!:?'!i'.!- 1 

.. ~y _1!;1.!!!Y~n!ıı..!:1~- •!~!-!1..J!!'J'lldı11ını 115-
""''"'""'"'""' ........ ; vv İ.aa ... •••• •-••••••-• .... ...,.._ ... 1 ıa.,.&&'-'•• • ...,..,......... ........ -- ......_ L " • 

ı. . • . 

ıçınde tahta geçıp olurdu. ım! de- etti. Eğer bir suçum varsa, o da bundan - Benden mi? 
- Celladı da, oğlanı da hu~e cUnı;;1., 1 ih::.~• nl~0ı ........... \....... . 1 - . .... ;: ... V;J uı.uıı..r .• 

tirin.. 1 - Bugiin, dedi. ,ı.rtık ada! tim yerini Dedi. Cellad: 

r n rd KırJ:. v zir. kırk~ el" ta~lacaktır =-----··"!!"t!:;.-; ·-·' · ·· 

• 
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DALGA UZUNLUOU 
BUGVN 

~ Kadın ~ satış Buc•nıa t.te Linie 
: MOD : 30 Nisan Pazar .... aahah hün kızı A --~ 
;................. . A ..... : l o b~ta-~c:!l:01ta1yan = lanaa Ye ı.:;;;;-cı..."AllBUIMI 1639 m. 183 .Kca./1%9 Ww CASU Si ... T. A. P. 31.70 m. M65 Kes./ 20 Ww. Annelık ta~esının butün .CfYS ve mobilyaları habere nazaran taıat...ıa ~• 

••• muzayede suretile sablaıcalctır. kay içi mevkiinde ..p w, Bit*•• 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 21 Ww. 

0
.. 'f:r--- Satılacak eşyalar arasında ceviz- la Enüp oilu H • .. • 

el unyada küçük bir çocuktan daha ııil- den mamül W adet fiifünyerah ay- mlı eYleri iaü )'011 .:ı..'. '" :ız ~ ~vük.vur oldunabilir mi~ ~er ıeoç ~ elbiee dolabı, 21 adet mükemmel ft' ile ~ alb ~ __ .:ı.a..&.; 
- BomuYarl .apmca. artık takip edildiiine fÜpbelİ 

,!)alaıın dalsm dütünen Bertroo bu wle kelmamıftL Yüzünün manw deiiflnitti. 
Lfrdenbire irkilmiffi. Bu Olp idi. Bert- Sol elini yajmudaiwııuı cebine 80karak 

?on ela zaten ba anda bu k.admıı dütiinii- küçük tabanc,...• :yokiadL 

CUMARTF.SI-29/4/39 
13,30 Program. 

u uy aaa eta namzettır. Onun onne aomyalı L!_ t..:-ilik· kary 1- '= ~ 
rorcla. Kend-..i takip eden acaba Bertron 

13, 35 Müzik (eğlenceli müzik • Pi.) 
14,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 

. • 1t·· ük beb mrer ~ o..., -·•N •luaecl Lı il i....a~ ıçm. uç.. . ek dünyaya eelcliii za- 21 pamuk yatak ve 25 yastık. ~ sar.,. ;ib • Yeame • _,-.,. ~ ı.,, "':Y' hazu bulwunahdu. l,te adet sandalye, 23 adet tuvaletli • ı:. "-~ pdb ,.. bır ~aç ta;s~ye: merli komoclino, muhtelif bo ;:f4 .. r • .,,,. .... _Şilrl ... Olca iki .--beri otelde dejildi mu idi) f.ier ö,.le i8e onu artlk bir daha 
~e timdi Uher vennecLm binlmbire ote- pımi:yecekti.. Artık o, manauz k•anç
Jin ~ kaq.ına Çlk1yordu. biı ile tehlikeli olmaia batlamlfb. Ka-

meteoroloji haberleri. 
14, 1 O Türk müziği. 

Eger evınızde ufak bir oda varsa bu- adet ayna 1 O adet m ·· tafl y C. • 1 'M tlut aç D7ÖD aiacml 

Delikanla. pnç bdmm elini öptü ve babatin ..ı kendi-inde bulundujwıu bu 

Jar-.un keaaıma dayanarak ~nımla ko- paıç adama bqa lııiaeettiii zaafın ne ka-
~utmaia lıı ... cb Kaqdannda ay, hari- dar miin ehebiz oldujwıu düfiiniiyor-

Jr;uIWe .... pmlblada deeizm .t1unı da. 
J'alclıııdıyonhL Ba ...-&ekte en ufak manada bir bip 

Olsa: ............ :yer :yoktu. Zaten Bertrona kar-

- AA-h-. ae Pul bir gecel. Diye il du:yduia bil ufak bir bip rabrtaamdan 
lnınldandı. çok daha kuvvetli bir qk değil miydi} 

Genç adam fimdi onun ellerini tut- Şimdiye kadar hiç bir erlcek onun kal-
lnUfllL binde Bertronunki gibi bir yer İfpl ede-

- iki gündür nerede,'diniz. ne yaptı- memittİ· 

* - Bertron, çok müteee8Bİssiniz. Hel- Arkuındaki otomobil gitgide yalda· 
buki böyle olmamaiı baaa eYYelinden 117ordu. Bir kilometre daha gidebilse 

JMZ) 

~d etmittiniz.. Yoksa bu vaadinizi emin bir yere ulapbilecekti. 

Çalanlar: Vecihe, R"*"n K -..- am, 
Cevdet Kozan, 
Okuyan: Mefaret Sağnak. 
1 - Kürdilihicazkar pC§revi. 
2 - Salahaddin Pınarın _ kür
dilihicazkar prkısı • Atkmla ya
nan gönlüme. 
3 - Artakinin - kürdili hicazkar 
§arkm - Artık ne siyah gözlerinin 
4 - Ruten Kam - kemençe tak
simi. 
5 - Rakımın - kürdili hicazkar 
tarkua - Demedim ona hiç kimain 
ve nesin. 
6 - Osman Nihadın - kürdili 
hicazkar prkısı - Kaç yıl yiiyeğim 
sızladı. 

7 - Osman Nihadın - kürdili 
hicazkar saz semaisi. 

rayı yalnız bebeğe tahsis ediniz. B~rası kanapeler' uç·· ınerm uali la ı masal ' vı 838 metre -W.. INaim 1 . 1 L k , er uman o- tapu k d a--~ yanız ona aıt o aca11.t1T. Böylelikle hem antalar için 2 adet b .... k b d la • ay ına -a.u ediı.aı•ı 
o rahat eder, bem de anne günün mubte- ha, peşkirlik 6 elbi.e urlab ~~ - amdlm kanan ••eiince ........ 
lif eaatlerinde aerbeat kalmak imkanını büyük soba.' ameli at ma 

1
' .. _ e de ~ikat yapdacajmdaa .. 

bulur. zıha el · y sası, küçük ..... menkul 
0

le •ı.-:li - 1
--L...~ ya n er, ınaan tarbnak . . k.. ı •• ı ••• UlllD.,....... 

çük paakül, büyük ecza vi:;.'- u- le Yesaikleriyle birlikte lzmir 3. 

* Çocuğa ayıracağınız bu odanın dıvar-
laruu açık bir renge boyatmız ve yeri 
tercihan mUfUllba ile dötetiniz. Mupm
banın temizlenmesi daha kolaydır. Ayn
ca da, mikroplan, halılar gibi, muhafaza 
etmez. 

sair bir çok lüzumlu eşyalar bii:iiz':~ ~Ü mmtab tapu sicil mulaafah. 
yede aablac:akbr. sma Te yahut tahkikat a6al ... 

Fırsatı kaçırmayınız. rak ~lan 7 MaJJS 93t' 
Fırsat arbrma mobilya salonu P~ s8nG mahaDinde bala• 

sahibi -~ memura mlracadan ıa.. 
Aziz Şmık mu ilin olunur. 1443 (17Z) 

* Telefon: 2056 
Çocujunuza baaredeceiiniz mobilyayı Sa. 6-7 1-3 

itina ile seçiniz: Bunlar tekil itibariyle IZMIR 3 ndl MINT.AKA TA. 
~odizlern veel~dr~tikKolmalı.1 kolay yıkanıp PUIZ5M1~~. 3 ncü MINT AKA TA • 0PU SiCiL MUHAFIZLICIN • 
em enm ı ır. öte i veya sivri eşya '-'&&.. MUHAFIZLldlN • AN: 

kullanmaktan aakınmız. Bunlar bebek DAN: 
~uttunuz mu? iki ay evvel tanlfbğımız I Evveli, keneli.ini takip eden otomo
.fE&man aramızda böyle bir karar verme-

1 
bilden kurtulması lazımdı. Belki bu telaş 

ıniı miydik). Nitekim aiz benim kim ol- lüzumsuzdu. 
Cluğumu bilmediğiniz gibi, ben de sizin * 
"8yabnıza ait hiç bir ,ey bilmiyorum. Bu· 1 Arkadan son süratle gelen otomo-

14,40, 30 Müzik (karışık program Pi.) 
17.30 Program. 

İçin tehlikelidir. 
lzmirin Buca nahiy•ine l.ih 

* lzmirin Buca nahiyesine bağlı tahtalı kÖJÜDden Mutafa oilu 
Pençereye bir tel kafes koydurmayı tahtalı köyünden Huan wl Huanm tuarrufunda bulanan n 

ihmal etme~niz. Çocuk çabuk büyür ve Meh~~~in tuarrufunda bul::.: köyünden setirilen ilmühabere 
dıpnsını gomıelc merakı, bazan vahim ve lc:oyunden getirdiii ilmühab nazaran mezkUr köyün köv c:İT• 

llun böyle olması lizundl1'. Eauen bu bil birden yan taraftaki kıra saparak 
l 7,3S Müzik (danı saati • Pi.) 
1 7, 5 S Konutma (çocuk esirgeme ku

•ır afk.unızın en güzel tarafı değil mi? 1 genç kadının yolunu kesmişti. Olga ara
Jter teYe rağmen aramızda böyle bir sır 1 basını durdurmuştu. Avcunun içinde kü
bulunmaaı, daha gÜzel, daha romantik çük tabancasını saklıyordu. Yolunu ke-

1 8
• 
1 
S 

deği mi?. l aen Bertrondan baıka kimse değildi. 

rumu - haftanın kapanlfl) 
Türk müziği (halk musikisi Aıık 

Veysel ve lbrahim) 
Takdim eden: Sadi Ya"" Ata· 

ak•;•ı::~ doğu;.abôfü. EğM odan•• dva· nazaran ~talı köyünün köy•: n me.ıriiade ,..lmn ı..ı....;. M• 
rın a ar mer ıven varsa, bunu da dış- v~ mevkıınde f&l'kan Muataf a taf a baiı sarben yol fimalea H• . 
::;i~~necek alçak bir kapı ile kapa- r!la JI••an b~ğı ga~ben yol tima- aan oilu Ali baiı cenuben u .... 

- ~e~i, öyle .. o!~un .. Fakat em~im .. ki 1 - Demek beni takip eden sizdiniz}. 
&ene gadıp ıu kuçük Fenlon Varep got· - Evet, bendim. Dikkat ediniz Ol-
~ünüz.. 1 ga, sizi takip etmeğe lüzum gördüm .. Siz 

18
· 30 

Olganın yüzündeki mana birden· bire otelden çıktıktan bet on dakika sonra iki 
i:leiifmitti.. kiti gelip sizi aradılar. Halleri bana ol-

- Bana mü1i.zim Vare§den balwet- dukça fÜpheli Fldi. Sizi haberdar etmek 

pıemenizi rica ederim. istedim. 
- Ya 1.. Neden?. - Bu adamlann ıimdi nerede oldukla-

- Vareı kaçmı1o ve ortadan yok o1-ınnı biliyor musunuz} 19,00 
PUlf·• - Onlann da aizi takip etmekte ol-

Bertron, eenç ve güzel kadının gözle- duklarından korkuyorum. 19, 1 5 
tine dikkatli dikkatli baktı. Olga yerinden fırlamıştı. Sisli yola 

- Kaçmıt mı> Ne zaman?. bakıyordu. 
- Dün.. Kumandanına bir de Uiıt Daha dikkatli baktığı zaman uzaktan 

IJ>araknut vev ortadan bybolmUf.. Bu kil- ı iki otomobil feneri gördü. Evet, Bertro-
~Jatta. yaptıaı bu namusauzlulttan sonra nun hakkı vardı İp ediliyordu. 
~ on~ann araaanda Yllf8masına imkan Sahil tarafııf, bir motör sesi ge-
T lcalmadıgını yazıyormuş. ı· d E f • . • l d"' D. ıyor u. tra ını mı çevırmış er ı, ış· 

__ _._~u bir suiistimal işi mi, yoksa bir l leriyle dudaklarım ısırdı: 
f:A8ua~ mu?· B de.d. b · h k . ._ ·· _ AnJ--I- ...;.1... d - er ton, ı. enı a ııı•aten soy-

...- •""'1 eiill led·v· · "b' · H agınız gı ı sevıyor musunuz? aya-
- Zannedenem siz onu bir gün evvel tun t hl'L d n_ • ı_ '- · · 

1 

e 111.e e.. pc:ru ~urtarma11. uıtennı-

•örmiiftünüz. siniz? Şu zarfı alınız ve kaçınız.. Sizi gör-
- Siz bunu nereden biliyoraudaz). eeler bile ehemmiyeti yok. Çünkü kimse 
- Evvelki sOn ıizi Zolonda gör- ıizi takip etmiyor. 

inütler.. . - Nasıl? Gecenin bu saatinde ve siz 
- Ne o, yoku beni takip mi ettiri· böyle binbir tehlike içinde iken sizi yal-

yonunuz) · oız bırakacaiımı mı zannediyorsunuz?. 
- Hayır .. Yalnız sizi eevdiğimi bilen - Bunu yapmanız tazım) işte geldi-

lnaanlar var. ler bile ... Allalwn kaçacak vak.it kalma-
Şimdi ağır adımlarla taı"uada yürÜ- dı •. Geliniz fU ilerideki binaya gidelim .. 

yorlardL Orası kapanmıt eski bir lokantadır. 
Uzun bir ıükGt olmuttu.. Sonra Bert- Bertron, genç kadının verdiği zarfı ce-

man. 
Türk müziği (klUlflk program) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
kay, Basri Ofler. 
Okuyanlar: Tahsin Karakuş, Ce
lal Tokses, Safiye Tokay. 
Konutma ( dıt politika hadise

leri) 
Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 

* Çocaian odasında. onan boyunun ye-

tift:bileceii yükseklikte elektrik prizi ve
ya elektrik komütatörü bulunmamalıdır. 
Elektrik tehlikeleri üzerinde mara lıacet 
yoktur. 

* Çocuğun odasında lüzumsuz eşya bu-
lunmamalıdır. Çünkü 0 , her eline geçen 
teYİ aizına götürmek İster. Bir çok has
talıkları da çocuğa ağzından giren mik
roplar aıılar. Okuyanlar: Necmi Riza Ahıtkan 

Radife Neydik. 

1 - Mahur peşren * 
2 - Abdi efendinin - raat pr- Hava güzel olduğu zaman onu, yere 
kısı - Senin aşkınla çak oldum. sereceğiniz bir örtünün üzerine bırakınız 
3 - Yesari AB1mın - hüzam pr· bildiği gibi oynayıp çabalıuın. Bu on~ 
kısı • Yine kalbim taşar ağlar. ne;şe1endiren en iyi bir harekettir. 

4 - Refat Er« - keman tabi- * mi. Çocuğunuz yavaı yavat emdcliyecek 

S - Refik Feran • mahur pda- v_e biraz ~nra da küçu1' bacaklarının üze
• - Dün )'İne sUniimüz geçti. nnde doğrularak yürümeğe çalıpcaktır. 
6 - Refik Fenan. ınalıar tarkı O zaman, onu hemen yürütmeğe çalıpna
Saba tarfı vefadan peyam yokma yınız. Çünkn bacakları cpaytaklqır>. 

7 - Refik Fenan - mahur eaz * 
semaiai. . Ahbaplarınıza bu güzel çocuğu eevdi-

6 - Şemseddin Ziyanm • U§8k nrken, onu öpmelerine veya kucaklarına 
prkı - 01 fuhi sefa perveri. almalanna müsaade etmeyiniz. Çocuğu-
9 - Şemseddin Ziyanın - upk nuzu kendi yatağınıza almamz da tavei-
tarkı - Şu -1kım eöiiidiin. yeye pyan değildir. 

1 O - Şeımeddin - türkil - Ne za- * 
man gönem onu. Çocuiu kaynar su bulunan bir yer ci-

ton ,-avaı bir M!lle eözüne devam etti: bine koydu ve onu takip etti. Bir iki da
-Yarın beraberce bir sezinti yapabi- kika içinde koprak bu viran binaya var- 20,00 

Jir miyiz?. ddar. Olga cebinden bir anahtar çıkara-
- Hayır, buna imkan yok.. Ben bu rak kapıyı açtı. 

Memleket eaat .ayan. ajana ve varında katiyen buakmaynuz. Meeeli. 
meteoroloji haberleri. kapımn çalmma... sizi bir an için azak-

20, 15 T eımil (Korkma eönmez bu ta· ·~~rabilir ve bu arada da bir felaket ola-
faklarda) bı!~!· Ocak. ıoba gibi teYler için de aynı 

~ece gene gidiyorum. - Nihayeti. 
- Naad) Bu gece gene mi gidiyonu- Diyordu. Karanlıkta ilerledi. Cebinden 

nuz> Nereye ve ne için gidiyonıunaz~ çıkardığı küçük bir mumu yakb .. Geniş 21.15 
- Çok rica ederim Bertron gene beni aofa biraz aydınlandı. Başını yukan kal-

1atintab bqlamayuuz. f.ier bu huyunuz· dırınca korku ile bir kaç adım geri çekil- 21 .2 S 
~· dnam edecek ohıanaı: eizi bir dalta eh. KaJllSında üç adam vardı. içlerinden 2 1 • 30 

görmemek mecbariyetinde blacaitm· biri: 
puna inanınız.. - Bonsuvar, Vero Nomonie•, dedi. 22,00 

- Olga, beni seviyor musunuz?. Olga bu sözlerden bir teY anlunarnat 22,30 
()ip genç adamın ellerini tuttu: gibi bir kaç adım geriye çekilerek kapıya 
- Sizi .eviyonm. Bertron. dedi. sizi doiru ilerledi. Fakat kapının önünde 

temin ederim ki hayatımın en güzel .-t- Bertron ayakta duruyordu. 
leri .izin yanınızda geçİi-dilderiındir. Si- Oç kişiden biri genç kadma yaklqtı.. 
!&in yanmızda olduğum zamanlar kendi- Onun ceplerini aradL. Sonra bU ~ı 
mi emni.Fette hi8eediyorum. Sizden başka Bertrona dönerek: 

YAZAN: Ekrem Retit muahaza variddir. 

Esham. tabdlt. kambiyo - ..., * 
kut ve ziraat barsaa1 (fiyat) Hava soğuk da olea, çocuğun odasını 
Neşeti plaklar - R. bavalandumais ihmal etmeyiniz. bu es-
Müzik ( sonate - Mesut - Cemil nada çocuğu Örterek açılmamasına itina 
Retit) gösteriniz. Oda normal 8ICaklıiuu . den ik . yeıu-
Haftalık polta kutmu. map edince, örtüleri kaldmnız. 
Müzik (küçük oıke.tra - Şef: * 
Necip Aşkın) .. Çocuiun oduıru temizler, veya süpii-
1 - Löhr - Hül,-a gecelİ •• .ı. rurken. onu b&fka bir odaya ..,;;....::.::-·· En mod __ ........ uz. 

2 - Brahma - Macar dana No. em vaaıtalarla yapacağuuz te-
1 - 2 mizük bile, az çok toz kalbnuma .ehep 
1 - KönischofeT - Tirol Entel'- olur ve bu da çocuk için zararlıdır. 

mezo. * 
4-Willy Richartl - ilk baharda Bebeğin yeri, beıiktir: Bu hem onun 

kinue bana bu emniyeti telkin edeme- - Zarf aiz de mH diye eordu.. 
iniftİr· Hayatumn ne kadar müşkül ve Olga aapaan keailmitti. Yalvanm gÖZ• 

nasd tehlikelerle dolu olduğunu bilseniz. lerle Bertrona bakıyordu. Şüphesiz Bert-

bir çift apk - O...erture. ite~ de aizin için iati&ıdelidir. Eier be-
2 3 00 Müzik (cazbant - Pi.) beo kucakta tafımayı &det edinirseniz. 
2J,45,24 Son ajans haberleri ve yarınki 0 bunu •İze ileride pahalıya maleder. 

Bertroa heyecan içindeydi. Onu göğ- ron kendisini kurtaracakh. Onun aşkına 
ıüniin üatllne dairu çekti: güveniyordu. Onun ele geçmeaİne elbet-

program. * Çocuğu. çimen veya örtü üurinde gü-

- Hiç o1rnaaa ne zaman döneceiini· te mlni olacak.b. 
zi sifleyin baaL· Olga birden dizleri üstünde •ilandı. 

Defe bıraktııuzaa .... __ . '-hafif b. • """9ma PDlf ııtenarlı 
u ppka ziydirmeii i1ımal etmeyi-

OPERALAR VE OPF.llETLF.R: 

- Yamı alqama doiru dönebilec:eii- Yüzü korkunç bir nnk -'llllfh. Qinltü 
mi zannediyorum .. Haydi arbk witman Bertron cebinden çıkardsit zam elinde 20,SO 
li.zun Bertron. Bana böyle elemli sözler· ~· Ba zarf iki sh ~el ...mam 
fe bakmayınız. Varet tarafından sevPi OltraYa wailmit- 21. OS * li. 21.35 

Şimdi Bertıon ba zam talim edecek 21,0S 

Parla (Eiffel bleai) La O..rt
reuM de Parme. 
Brübel 11: Don Juan. 
Brükael 1: Cece yum s&neP. 
Mit&ao: Knl Leu. 

niz. Küçük çocıaldarm L--ı-n. •. 1 __ 
--L L---- ..... 8Uft8fe JLar• 

..~--br. 

• asan oılu Ali cenuben yol oila mehmet baiı ile ...W ıl~ ma~dut 2760 metre murabbaı 2760 metre murabbaı L-l'- 1d bır bagın tapu ka d b lu ._. ....... ıından kanun 1 W•' u nmama- ka,dmın bUhmmamaamdan b .. 
d t hk.k geregınce mahallin· nun sereiince mahallinde taYd 

e a ı at yapılacağından bu k t 1 imci ... • • f ayri m~nkul ile ilgili <';an bilcüm- bI rı:~ı~ o1ar:k bile::: mm
e .~esaıkleriyle birlikte lzmir 3- ilderile birlikte l • 3cl ~ 

ncu mıntaka ta • ·ı __ L_L._ Z11111' ........-
w pu •acı mW11UUb· tapa sicll mahafızhima ,.la'lll 
gına ve yahut tahkikat günü ola- tahkikat sün6 olarak "t'8 

rak kararlathrılan 7 Ma 939 lan ,ed" brarlafbPaz:reıi günü mahallind!'°b\ılu. ::. -ı...i&:!." ~ ... 
nac .... memura müracaattan lüza. ra mürac&atlan 1iz .......,. 
mu ılan olunur 1442 (871) GiDU illa .... • D111'. 1441 (870) 

lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: :ede yapılmaaı lizmi geleli itler ........... MaYD ı .... --

1 l~e 21 Mayıs 1939 tariblerinde "'pWD _...... ... : 
D Tepecik C Ba,nWa 
m Alaancak D T ..... 

E) 
iV Baaruhane ) KaıwUa 
IX Etrefpqa F) 
XV Kiltürpark Bmnao ._ 

JC•,.,&p.lu 
V 2 ~4 ve 28 Mayıa 1939 tadı1erinde ..-..W .-..1en1e: 
V1 Bahra..t. XI Gai Wwmı 
V11 Karantina XD Mırrllk .... 
VD1 GüzelyaL XID A•ntÖr 
X K ak XIV Gai Wnn 

~ x~ Glmrük 
met-~~! 7cL:..,~ cereyanın lo: ıih uii aym bt .. •1m-uı:ma ..._ 

l2mir Defterdarlığından: 
icar D. 
No. 

480 B.hldume altında müzayede ..ıa... 
481 ~ı bam ve m6'temi1ltı 
482 Güze}yah Muhtar Oumn IObk 3 numarala .., 
483 4üncü Nl .. Sultaniye M. Haa Medit Mak 21. İ9 

o. un. 

M&r
Bedel 

Ura 

ı• 
tlOO 

M 

27 
484 Altmdai Sinekli Tepe meftiinde 9 kdlıda 82,50 

dekar arazi ve içindeki ~ ihale tarlainden 
31. 10. 939 tarihine bdar icarı. 75 

Yukarıda yazln emvalin 484 numandan pyrİIİnin Wr eme ...._ 
detle icarları 26. 4. 939 tarihinden ithnn ıs idin müddetle .. arbr
ma uauh1e müzayedeye lronulamllur. n.w 11. S. 939 _.......,..... 
temhe rini uat 14 dedir. T ..... ia mnlwnnnea bedelleri --
yüzde 7,5 depııcito ._. yallnrak ~ mezlıAda milli_.. mt
c:l6rliiiünde toplemcM Nbl lwcaily8BUllll mlrac:Htlım ....... 

1402 (88.1) 

Genç kacluun. otomobline binerek miyd)? Ba delrilrech ()ip .............. 
uzaklaftliuu eören Betron birden ~ demekti .. Genç bdm birdenbire dizleri BUYUK KONSERLER: 

den doiruldu· Ve ant karar "'11111 bir n.tiinde •llancls'"' olduia ,-e ~ Siyah LAie adam tavrVle telefona kofbl. Bertron aoiak 1'ir Mile: 19,0S 
Uzun müddet konutmUfllL Bir bç da- - Evet, zarf burada. diye mınldan-

kika ....... o da bir otomobile atbyarak IDlfb •.• 

hududa doiru .arade yol a1mela btıılla- --~-İİİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİt 
m1th. Deniz kenan 

Olsa otomobitiDde artak Monte T ufo. 
nun spldannı cörmele betl-rnlflL· ~ • ı k v· ııa 
kadm batk• bir otomOWli= bir bCi •· ıra 1 
mand..ı,.i .it.dilini rMiP ._... oı.. Gar:tePe ~ İnönCl wWed ._ ~ viDinm ildnei Jmıla 
&tuluma himtmilfi. Bir tak at ....... 
«lolu .. yı••........ ·--_., lllla oıla ..t 

21.os 

21,3S 

u.os 

-

Donl•ncheecler: Bnımm 
Griesin eeerled. 
Kopeahq: D.imiıaıb Ye Nor· 

Y8V W•MW 
Stn.bars: ~ Derlioz. 
B.cla Ye eaİr ~ -1eıi 
22,0S Rw:-lt.ipn ,,_,,. ••• 
tm-uı.W. 

Vart0n: ... orkellra k~ ... 

Kolonyası 



FES YENf ASJR 

r AVRULARA GI Dfta Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ..• 

.R SiCiLi TiCARET ME-, •• 
.UôUNDAN: 

\ fahsin Piyale ve ortakları) 
ticaret unvanile lzmirde 2 inci 
belediye caddesinde 15-1 numa- 1 

ralı mağazada her türlü emtia 
alım ve satımile uğraşmak üzere 
tesekkül eden isbu sirketin ticaret 
~vanı ve sirk~t m~kavelenamesi 
ticaret kan~.ınu hükümlerine göre 
sicilin 2484 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilin olunur. 

ANNELER, DiKKAT! 
1 .. -. ---l-zm-ir_H_a_l_k_ın_a_M_ü.jd_e __ .__ 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası 

1 Mukavele 
(KOLLEKTIF ŞiRKET MUKA -
YELESi) 

Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içi1en suların temiz ve saf olma
masından hasıl olan solucan dediğimiz barsak lnırtlan en muzır hayvanlartlıı·. Bunlar, ince barsağın iç zarına ya
pt§arak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansızlık. hazımsızlık, karın ağman, ka!"ın şişmeleri, bumn, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş 

dönmesi, salya akması, saraya benzcı sinir halleri, gece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtların 
tesiridir. 

•• 
iSME T SOLUCAN BiSKUViTi 

Bu kurtların en birinci devasıdır ... Büyük ve kiiçi.iklere emniyet ve itimatla \•erilir. Her çoeuk seve seve yer .... 
Çocuklarınıza senede bir kaç defa ilıtiyaten ~·eriniz. Aile doktonınuza daıu.'jUllZ. 
DİKKAT: Kullandıktan yirm( dört saat sonra solucanlar dü.,c;mezsc çocuğunuzda solucan olmadığına it;mat 

ediniz .. Sıhhat vekruetinin resmi miisaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

KULLANIŞ TARZI: Bir bisküvit çiğzi ile beş müsavi kısma aynlmıştır .. Büyükler : Gece yatarken iki kutu 
bisküvit, çocuklar : 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
çizgi bisküviti verilir. Fiati ber eczanede 20 KURUŞTUR .. 

lzmirde doktor Mustafa bey 
caddesinde 34 numaralı evde otu
ran Tahsin Piyale ve lzmirde Bor
nova caddesinde 11 numaralı ev
de oturan Mehmet Burhan Maner 1 
ve yine lzmirde Bayraklıda Vi~ -
ne sokağında 5 numaralı evde DİKKAT: Piyasaya taklit olarak ba~ka Solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lütfen kutularan üzerinde İ S M E T 
oturan Mustafa Lütfi Gag o ve yi- markasını arayınız .. 
ne lzmirde doktor Mustafa bey • ,. 
caddesinde 34 numaralı evde otu- ----m:----•••-••••••111•••••••-••-•••••1••--~ 
ran Bedia Piyale aralarında a!a
ğıda gösterilen şartlar dairesinde 
akdi şirket eylemitlerdir. 

1) (Bu 'irket mukavelenamesi
nin tanzimi tarihi 18-4-939 Sah 
günü olup bu f irket bilumum em
tiai ticariye alım satımı ile iı;tigal 
edecektir. 

2) Şirketin nev'i kollektiftir. 
3) Şirket Tahsin Piyale ve or

takları unvanını ta~ıyacaktır. 
4) lzmir şehri 'irketin merke

zidir ve idare merkezi de lzmir 
ikinci belediye caddesinde 15-1 
numaralı mağazadır, ve şüreka -
nın kanuni ikametgahı yukarıda 
gösterilmif olup hu şirkete dahil 
başka bir firket yoktur. 

5) Şirketi alakadar eden bilu
mum muamelat, ukudat ve taah -
hüdatta unvanı şirketi istimal et
mek kaydiyle şeriklerden yalnız 
Tahsin Piyale münferiden imza
ya salahiyettardır. 

6) Şirketin sermayesi: (3500) 
üç bin beş yüz liradır bu sermaye
nin ( 2000) iki bin lirasını T ah -
ain Piyale, (500) beş yüz lirasını 
Mehmet Burhan, (1000) bin lira~ 
sını da Bedia Piyale vazetmişler
dir. Seriklerden Mustafa Lütfi 
yaln~ sayü amelini sermaye ola
rak koymaktadır. Ve bu ( 3500) 
lira sermaye de elyevm mağazada 
mevr!!t ve sirketin mevzuuna da
hil buluna~ ve şüreka beyninde 
kıymetleri takdir edilen emtiai ti
cariyedir. 

7) Şirketin kir ve zararı Tah -
sin Piyale % 45 yüzde kırk beş 
Mehmet Burhan % 15 yüzde on 
beş, Mustafa Lütfü % 15 yüzde 
on beş, Bedia Piyale de o/o 25 yüz-
de yirmi beş olarak taksim ve tev
zi edeceklerdir. 

~~XZBr~V'"'~~~ 

ıDr ·.~li Riza~ 
~ Unlen 
~ 

~ 
Doğum vr: Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

~ Her gün hastalarını saat üçten son-
~ ra Atatürk caddesi ıEski Birinci 
N kordon• 222 numaralı muayeneha-
~ nesinde kabul eder. X 
~ TELEFON : 2987 
CL/V:L////I//77L/77F/.ZZ7Zl'.:ov~ 

Her tiate satış 
Azimet dola yısile 
müzayP.de ;Le satış 
Önümüzdeki 30 Nisan 939 pazar 

günü öğleden evvel saat 1 O da Göz-
1 tepe tramvay caddesi (Göztepe is-
1 ke1esini geçince) Mustafa Nuri apart

manı 9 numarada maruf bir aileye 
ait gayet lüks mobilya müzayede ile 
satılacaktır. 

Son moda kübik ceviz kaplama 
elbise dolabı tek aynalı, kübik ceviz 
kaplama tuvalet, ceviz son moda oda 
takımı, ceviz sigara masaları, 39 mo
deli yeni bir radyo, li.iks ceviz kap
lama kübik büfe, dört köşe yemek 
masası, lüks perdeler, S parça hasır 
takımı, askılık, kilim, halı ve secca
deler, kübik karyola ve yatak takımı 
ve saire lüks eşya bilmüzayede satı
lacaktır. Satış pe!]indir. 

Emniyet müzayede salonu 
müdüriyeti 

Sa.8 1-2 (858) 
8) Şirketin hesabı her sene ka- - --

nunu evvel nihayetinde görülecek 
kir ve zarar hesabına göre taksim 
olunacaktır. 

9) Şirketin merkezi idaresi 
olan ikinci belediye caddesindeki 
15-1 no:lu mağaza için sahipleri 
bulunan şeriklerden Tahsin Pi -
yale ve Bedia Piyale icar almıya
caklardır. 

10) Şirketin başlangıcı 1 Kanu
nu sani 939 ve nihayeti 31 Kanu
nuevvel+ 940 olup bu suretle tir
ketin müddeti iki senedir. Süreka 
müddetin nihayetinden bir' ay ev-

ilin 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski iş 
bankasının bulunduğu ve l. .len 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların iş ban
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 

vel tirketin tasfiyesi hakkında SALtHLi ASLiYE HUKUK 
yekdiğerlerine resmi ı;ekilde ih - MAHKEMESiNDEN: 
barı keyfiyet etmedikleri takdirde 
bu tirket bittiği tarihten itibaren 
kendiliğinden daha iki sene müd
detle devam edecektir. 

11) Şeriklerden her hangi biri
si müddeti mukavele zarfında ve 
on be' gün evvel ,eriklere haber 
verilmek ,artiyle hu şirketi fesh 
etmek hakkını haizdir. 

18 Nisan 939 
T.Piyale, M.B. Maner, Mustafa 

ve Bedia Piyale imzaları. 
Genel sayı: 18940 
18-4-39 tarihli isbu mukavele

name suretinin ve ~hındaki imza
ların zat ve hüviyetleri dairece 
maruf lzmirde Dr. Mustafa hey 

Salihli eski evkaf memuru olup 
ikametgahı meçhul bulunan eşref 
hakkında gıyaben yapılan tahki
kat ve muhakemesi neticesinde 
müddeialeyhin zimmetine geçir -
diği 1035 lira 24 kurutun ilam 
harcı ile birlikte mahkeme masra
f mm kendi&inden tahsiline dair 
verilen 30-6-939 tarih ve 109-191 
sayılı hüküm dava edilen ~ref ta
rafından tarihi ilandan itibaren 
15 gün içinde müracaatla temyiz 
edilmediği takdirde hükmün kati
yet kesbedeceği ilanen tebliğ olu-
nur. 1445 (867) 

caddesinde 34 numaralı evde otu- mührü ve M.R. Bayraktaroğlu İm
ran Tahsin Piyale ve Bornovada 
11 numaralı evde oturan Mehmet 
Burhan Maner ve lzmirde Bay -
raklı Vişne sokak 5 no.lu evde 
oturan Mustafa Lütfü Gago ve iz-

.. mir Dr. Mustafa caddesinde 34 
karapo:lu evde oturan Bedia Piyale -
ınd in olup münderecatını tamamen 
- CellAl ve ikrar eyledikten sonra 

zası. 

Genel sayı: 18974 
l,bu mukavelename suretinin 

dairede saklı 18-4-39 tarih ve 
18940 genel sayılı aslına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz senesi nisan ayı
nın on dokuzuncu çartamba gü-
nü. 19 Nisan 1939 

SATILIK ÇiFTLiK 
Urla kazas1na tabi Seferihisar şosesi üzerinde lzmire kırk beş dakika 

mesafede 200 dönüm mamur bağ, sekiz yüz zeytin ağacı, sayısız de
lice zeytin ağacı ve muhtelif meyva ağaçları, ebniyesi ve her türlü 
ziraate elverişli tarla ve mer' ası bulunan yedi bin bet yüz dönümü 
havi ve : : 

l\cru-ısuz çiftliği 
Namiyle yad olunan çiftlik satılıktır. Talip olanların Urlada tayya

re cemiyeti muhasibi B. Hasan Tumerk veya lzmirde Cemal Cendelli 
hanında Abidin zade B. Suphiye fazla malfunat almak istiyenlerin de 
Aydında doktor Münir Ermana müracaat etmeleri i!an olunur. 

D. 10 G. A. 

Dev!et Demiryolları 8 nci işlet
me koınisyonundan: 
Halkapınar ve Alsancak depolarına bir senede gelecek tahminen 

35,000 ton kömürün tahmil ve tahliyesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. lhaleıi 15. 5. 939 pazartesi günü saat 16 da Alsancakta 
islebne binas-nda yapılacaktır. Muhammen bedel beher tonun tahliye
si 11,5 ve tahmili 17-5 kuruştur. Muvakkat teminatı 761,25 liradır. 
Şartnameler i,letme kalem.in.de görülebilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları ve bu işi yapabilecekleri
ne dair belediye veya Nafıa vey8.hut alakadar dairelerden verilmiş ve
sika ile iyi huy kağıdı kanuni tarifat veçhile beyanname ve teklif 
mel<tuplannı tayin olunan giinde saat 15 e kadar komisyona vermeleri 
veya iadeli teahhütlü mektupla nöndermeleri ve postada vaki olacak 
tehirlerin nazan itibara alınmıyacağı ilin olunur. 

29, 7 1448 (869) 

inhisarlar iz mir 
ğünden: 

baş müdiirlü-

Cümhuriyet caddesinde kain baş müdürlüğümüz binasile yanındaki 
arsasının yaya kaldırımı İnşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ke,if bedeli 615.83, muvakkat teminab 46.19 liradır. 
isteklilerin 12, 5. 939 2ilnü saat 15 de baş müdürlüğii!'!!üzdeki ko

misyona gelmeleri lazımdır. 
29, 4 1414 (864) 

Muhabere ve Münakale Vekaleti 
lstanbul Elektrik isleri umum müdür-.. 
lüğünden: 
1 - Muhammen bedeli 35091,11 otuz beş bin doksan bir lira on 

bir kuruş, muvakkat teminatı 2631,83 iki bin alb yÜz otuz bir lira 
seksen üç kuruş tutan muhtelif 44475 kırk dört bin dört yüz yetmi, 
beş kilo bakır çubuk ve çıplak bakır kablolar ile muhammen bedeli 
57465 elli yedi bin dört yüz altmış beş lira ve muvakkat teminab 
4123,25 dört bin yüz yirmi üç lira yirmi beş kuru11 tutan 65850 alt
mış beş bin sekiz yüz elli metre muhtelif yeraltı kabloları ayrı ayrı ka
palı zarf usulı1e eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme: 
Çıplak bakır kablo ve çubuklar 23. 5. 39 salı yeraltı kablolan 29. 

5. 39 pazartesi günü Metro han binasının 5 inci katında toplanacak 
olan komisyonda saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartname ve mukavele projeleri: 
Çıplak bakır tel ve çubuklar için 175, yeralb kablolan İçin 287 ku

ruş mukabilinde idare veznesinden tedarik edilebilir. 
4 - Bu işlere girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanun ahkamına 

uygun olarak tekliflerini eksiltme gÜn}erinde saat 14 de kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermeleri ilin olunur. 

1372 (862) 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret umun1 
nıüdürlüğünden: 

Türkiye cümhuriyeti ile Sosyalist Sovyet cümhuriyetleri ittihadı 
bükümeti arasında münakit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi 
hükümlerine tevfikan tescil edilmiş olan Sosyalist Sovyet cümhuriyet
leri ittihadı müessesatından Soyuzneft eksport - Nefsendikat müesse
sesinin Türkiye mümessili haiz olduğu selahiyete binaen bu kerre 
müracaatla müessesenin lzmir şehri ve ona mücavir Manisa, Aydın, 
Denizli, Ment~e. Antalya, Isparta, Burdur, Afyonkarahisarı ve iz
mir vilayetlerini ihtiva eden mıntaka acenteliğine müessese namına 

yapacağı i,Ierden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden 
edilen ve üçüncü şahıs aıfatlarile hazır bulunmak ve kendisine verilen 
vekilet müddetinin 31 ilk kinun 1939 tarihinde bitmek üzere Sovyet 

elen 

1 
E·ski Aydın Bira Fabrikası Acıldı 
FtY ATLAR: Rekabet kabul etmiyecek derecede uc~zdur. 

Reklam değil hakikat .•• Tecrübe ispat eder ..• 
1 - 3 (859) 

...... ı ............................ lliıiıiiıiııiıı .... .. 
•• Devlet Hava yolları umum mu-

dürlüğünden: 
1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizle yolcu, posta ve 

hağaj nakliyatına başlanacaktır. 
Bilet fiyatları 

Gidiş Giq-Dönüı 
Lira Lira 

Ankara - lstanbul 21 29. 75 
Ankara - Adana 30 42.35 
Ankara - lzmir 32 45.15 
İstanbul - lzmir 33 46.55 
İstanbul - Adana 35 49.35 
izmir - Adana 34 47.95 

(Gidi, - Dönü, biletleri bir ay muteberdir) 
(Vakti hareket cetveli) 

(Pazardan maada her gün) 
İstanbul - Ankara 

Y eşilköyden hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 30 
Ankara - Adana 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

14 45 
Ankara - İzmir 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 
Adana - Ankara 

16 55 

lzmire muvasalat 
Saat Dakika 

17 55 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 10 11 20 
Ankara - İstanbul 

Ankaradan hareket lstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

16 00 18 00 
izmir - Ankara 

1zmirden hareket An.karaya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 10 12 00 
Tayyare yolcularını meydanlara nakledeceek 

otobüslerin hareket edeceği mahal ve saat 
lstanhulda 

Saat 8,15 de Taksim meydanından kalkacak ve saat 8,30 da Kara
köyde yataklı vagon acentesine uğrayacak otobüsle meydana gide
ceklerdir. 

Ankarada 

İzmir ve Adana yolculan aaat 14,20 de ve lstanbul yolcuları aaat 
15,30 da merkez P. T. T. binası önünden kalkacak otobüsle meydana 
gideceklerdir. 

Adanada 

Saat 8,50 de Yeni otel önünden kalkacak otobüsle meydana gide
ceklerdir. 

tzmirde 

Saat 8,25 de konaktan kalkacak otobüsle meydana gideceeklerdir. 
T ayyarelerimizle meydanlara gelecek yolcular derhal otobüsle 4eh

re nakledileceklerdir. 
Yalnız lzmir yolcuları tayyare meydanından Gaziemir istasyonuna 

kadar otobüsle nakledilecekler ve saat 18,27 de hareket edecek trenle 
Alsancak istasyonuna gideceklerdir. 

Yolcu biletleri: 

Ankara Y e,ilköy, Adana, lzmir meydan müdürlüklerinde ve Ya
taklı vago~ -ışirketinin Beyoğlu, Karaköy ve Ankara acentelerinde sa-
tılır. 

Fazla tafsilat İçin meyaan müdürlüklerimizle Yataklı vagon acen-
telerine müracaat edilmesi. 

Zayi 
T.C. Ziraat bankasına 4236 no

lu cüzdanla tevdi ettiğim para 
için kullandığım mührümü zayi 
ettim. Hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

lzmirde Kazımdirik caddesin -
de Tecim liıeai civarında baraka-

29, 30, 2, 3, 1444 (866) 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

· Mernlelıet hastanesi 
eslıl operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız basta-



29 lfisan cumartesi 9J9 
YENİASIR -- --== 

T. Eovven Rees Messageries Umdal Oli ·ier ve Fratelli Sperco / Dcutsche Le 
ve şürekası Maritimes A=~~~TD. Şürek3sı Vapur Acentası vante Linie 
"U.,ARD LİN~ HELLENic LiNEs LTD. BİRİNCİ KORDON REES ADRiArİCA S. A. Di G. M. B. H. HAMBURG 
" .... ~ K " ,,. p A N y A s J TURKİA vapuru ayın nihayetinde BİNA.Si TEL. 2443 NAVİGATİONE 

Liverpool ve beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg AKKA vapuru 27 NL~da beklenl-
Glasgov hattı TBEOPllİLE GAUTİER vapuru 6 ma- ve Anversa lim~ları için yük alacak- LONDBA HATI'I: ZARA motörü 26/ 4 tarihinde gelerek yor. 29 nisana kadar Anvers, Rotterdam 

• • • • .• • • • • • • . . yıs tarihinde gelerek ayni gün İstanbul, tır. frE _.TAT HERON vapuru 15 nisanda gelip Pire Korfu Saranda Trieste ve Venediğc Bremen ve Hamburg için yük alacak-
BOTHNIA vapuru mayıs ıptıdasında p· N li ve Marsilyaya hareket ede- UN D _.. ES AND Londra için yük alacaktır. ayni gün hareket eder. tır. 

gelip Liverpooldan mal çıkaracak ve .a~- c:ir. apo LEVAN!' LİNE Ll'D. BELGRAVİAN vapuru 15 nisanda LERO motörü 27/ 4 tarihinde gelir ve Y:.1i'3°~~bJ! =~ = 
ni zamanda Liverpool ve Glasgov ıçın PRİNCE DE LİEGE vapuru ayın nl- Lo dra H ll An st gelip ... n1. ayni gün Pabnos Lero ve Rodosa hare- dam B H b i i ' Uk ala-

lı tind bekl nilm kt 1 N k 
n , u ve ver en ~ua. , remen ve am urg ç n y 

Yük alacaktır. Her türlü izahat ve ınalUınat için Bi- aye e e e e 0 up evyor • çıkaracaktır ket eder. caktır. 

Gerek vapurların mu-.rasal!t tarihleri, 156 nwnarada LAU tan mal çıkaracaktır. . ROYALE NEERLAN 
isimleri ve navlunlan hakkında acenta rinci kordonda . - Gerek vapurlıııi.n muvasa1At tarihleri, DEN NORSKE HİDDBJ, 
bir teahhilt altına giremez. Daha fazla RENTREBOULve_Ş~vapuracen- gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- f.İVERPOOL ~ArTJ DAİSE KUMPANYASI HAVSLİN.JE OSLO 
tafsil&t almak · · T. Boven Rees ve Şr. tasına müracaat edilmesı rıca olunur. kında acenta bir teahhiit altına giremez. LESBİAN vapuru 20 nısanda Liver- HERCULES vapuru 30/ 4 tarihinde ' 
nın 2353 telef;~ numarasına mUracaat Daha fazla tafsilat a!mak için Birinci pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- beklenmekte olup İstanbul, Burgas Var- 1 ~4u:ı'~ 

12 ~yısa d~Çru ~ 
edilmesi rica olunın. TELEFON: 2 3 7 5 Kordonda 152 numarada aUMD .. ı\L• tır.. na ve Köstenceye hareket eder. ~:1~~- er ve orveç çın 

• • • • ... - • - . • • . .·_· :.,. ... ;> -'Ar.:- .. :."·,. ". ,...., : .. 
. . . . 

Yemeklerin kı· 
rmtııarı, salya· 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, dışa
rıdan alınan ma· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bO• 
zulmağa, çürü· 
meee mahkum· 
dur. Çürük diş
ler mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastabla yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

ile · muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalamak şartile 

...... : ... ' 1,· ' . ; : .t~ ,..;.,, 

IA4................................... •• 

T. C. Ziraat Bankası 
Klll'alllf tal'ihl: 1888 

sermayesi: ıoo.oon.ooo Türk lirası.. 

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

PARA BtRtKTiRENLERE 28.800 LİRA 
tKRAMiYE VERECEK 

z· t bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
:bulunanlara senede 4 dela çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik-

ramiye dağıtılacaktır : 
4 Adet 1.000 Liralık 

500 • 

4.000 Lira 
2.000 • 

4 • 
250 1.000 • 

4 
40 

100 
120 

• 
• 
• 

100 
50 

• 
• 

4.000 • 
5.000 • 

40 4.800 n 

20 • 3.200 • 
160 • . d 50 lir d ~ d" . DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içın .e _a an ~agı uşmı-

1 
"kr · ıktıg~ı takdirde yü-.;de 20 fozlnsıyle venlccektır. 

yen ere ı anuye Ç A ı H · ·h 
ı d 4 defa 1 EylUl 1 Birinci kanun, 1 !\Tart ve azıran tarı -

Kur'a ar sene e , , 
lcrinde çekilecektir. 

11c. .. .;.ll'Jl ... mlll .......... lla'im!!!lm~~ı=5~M~lmE'W , .• 
Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı k.arşJSIDda •• , 

Aloiınell farıkıt 

umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat JUNO vapuru 1/ 5 tarihinde gelerek AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
edilmesi rica olunur. Deır!sclae ı.euante·Llnle Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg li- EXCELLO vapunı 1 mayısta beldeni· 

Telefon : 4072 Müdüriyet KRETA vapuru 15 nisanda Haınburg manlan için hareket eder. yor. Nevyork için yük alacaktır. 
Telefon : 3171 Acc.nta ve Anversten gelip yük çıkaracak. SVENSKA ORIENTE Lİ• EXCHANGE vapuru 11 mayısta bekle-

NİEN KUMPANYASI niyor. Nevyork için yük alacaktır. 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 

Beyhude Ist!rap 

BİR TEK K A ŞE 

Nevroz in 
Bu muannit baş ve diş ağrılarını siiratle 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ıstıraplım. 
NEVROZİNJ...E tedavi edilir •• 

-·-
Nede, Grip ve Bronşite karşı en 

müessir ilaç 
N E V R O Z İ N dir .. 

Panzehiridir 

Çekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 

AASNE vapuru 30/ 4/939 tarihinde D. T. R. T. 
. + • BUDAPEŞT vapuru 1 mayısta belde-

beklenmekte olup Hamburg, ıskandi- niyor. Tuna limanları için yilk alacaktır. 
navya lirnanlan için yük alarak hareket 
eder. SERVtCE MARİl'İME 

ROVMAİN 
SERVİCE MARİTİME DUROSTOR vapuru 13 mayısta bekle-

Roumain Kumpanyası niyor. Köstcnce, Kalas ve Tuna liman
PELEŞ vapuru 8/5 te gelerek Malta, lan için yük alacaktır. 

MaTsilya v~ Cenova limanlarına hare- JOHNSTON V ARREN LİNES L'IU. 
ket eder yti!::: ve yo!cu ahr. JESSMORE vapuru 30 nisanda bekle-
İTALİA. S. A. Dl NAVİGAZİONE niyor. Burgas, Vama, Köstence, Sulina 
OCCANİA motörü 20/5 tarihinde Trl- Kalas ve İbrail limanlan için yük ala

esteden Riosanto, Montevide ve B. Ay- caktu. 
res için hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me
lardaki değişiklikletden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilat için ATATtmK 
silat için ikinci. Kordonda FBATELLI caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zee ve ŞsL Vapur acentalığına milraca-
edilmesl rica ohmur. at edilmesi rica olunur. 

TKLEFON: ZOM • %005 TELEFON: 2007/ZOOS 

Bağcıların Nazarı Dikkatine 
lzmir İncir ve Ozüm Tarım Sabt Kooperatifleri Birliğinden: 

lngiliz Göz taşı satışı 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR En iyi cinsinden ingWz göztaşlaruu, teşkilatı• 

nuz <ıhşıncla kalatt bağcıların da isti.iadesine ar
zetmek üzere, İzmirde ve biliimum üzüm koo-

11.-ı-••---..-.-m&ım&t:x!maa---.ı-~----~ perati! merk2:.deriıtde satmaeab aşladık .. 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

BRİSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

OSMANİYE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
d i r 

44 Sene.tik • t~beli idaresile bütün müıterilerine kendisini 
ıevdınnqtir ••.• 

.. ~ellerinde m~ kManlar evlerindeki rahati bulurlar .. t.tanbulda 
butün Eı:e ve t.zmırliler bu otellerde bulu4urlar ..• 

Huausıyetlen ~ok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi· 
Ye<:ek derecede ucuzdur •..•. 

lzmir aaıı. merkezı: 
Kançibanoeıa bam.. 
859 Mo. la Eski Gtbnrtlk Sokağa !fo. 5 

( Birliğimizin gWmü1' kartıamdaki ltkme ı...._ - pbm
cladJr.) 

Mülhakatta: kooperatiflere 
miiracaat 

Siz de bu kremden şaşmayınız 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanbğmın resmi ruhsabm 

haiz bir (en ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir dalına lİ!'· 

tün ve eşsiz lmlmışbr. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü

<'uda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve şarlatnnlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem ara.ısında birincilik mükafa· 
tını kuanmış olmakla ispat et.mi§tir. 

Krem Balsam in 
Gündüz iı;in yağsız, gece için yağlı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündilx ve 
gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanııımış hus-.ısı vazo ve tüp şeklinde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZ~l BEYOCLU • İSTANBUL 

lzmir ithalat Gümrüğünden: 
T eahbüt edilecek teYin cinsi: Tahta döteme ve beton ve demli 

kapı içine camh antre.. Mahiyet ve miktarı: 60 metre murabbaı tahta 

T b 
döşeme 30 metre murabbaı 4aph beton 3,20x2,20 doğrama ve yaih 

Urgutlu e)ediyesİnden : boyası •• Tahmin veya keıfedilen bedeller: 250 lira .. Pazarlıim yapıw 

To PA N E T 
·ıeri lacaiı yer ve saati: lthalit gümrüiü 5. S. 939 cuma gijnü saat 14,30 

erazı 1 - Turgutluda eeman 6300 metre murabbaı sahasında '\'C 3150 lira bedeli da .. Muvakkat teı_.'Dİııat miktan: 18 lira 75 kuru .... 
·keşifli adi kaldırım yapbnlacaJ..1.ır. rilen • 1 1.-:1 al TER AZ i 1 - Y ukandıf yapılacağı göıte • Q erin eıPI tmesi pazr 
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