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Günü geçmif nüshalar (25) kuruftur. 

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

llin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

'l'IA'l'I Mlsan S.ALI l 

• Sovyet - Japon anlaşmaaı 
Moskova 3 ( A.A) - Litvinof ile Togo, dört 

buçuk ay aüren müzakerelerden sonra balık av

lama mmtakalarma dair bir itilaf imza etmit
lerdir. 

·------...J Yeni Asır Matbauında Buıhmttır. 

tıncı B. M. Meclisi dü·n toplandı 
Milli Şef reylerin ittifakile Yeni Refik Saydam kabinesinde bir muhaberat ve 

münakalat vekaletile ticaret vekaleti ihdas edilmiştir 

Reisicümhur seçildi General Ali Fuat Nafıa vekili, 
---------~ B •. M.M-. Riyasetine Cezmi Erçin . Ticaret Vekili oldular 

-~-
Yine Abdülhalik Renda Al· ç t · k · Mı· k l "' h b intihap edilmiştir.. ı e ın aya yenı ı.ına a at ve mu a erat - ~ 1 

ıDr.B.Uz Mazhar Germen, Refet Vekaletini deruhte etmiştir 

Ankara 3 (Hususi) - Altıncı Büyük 
Millet Meclisi bugün öğleden sonra saat 
14 te ilk toplantısını yapmıştır. 

Ruznameye tevfikan ilk önce azanın 
tahlifi yapılrmştır. 

Afyondan başlamak suretiyle her vi
l~yet mebuslan sıra ile aşağıdaki yemin 
IUI'etini tekrar ederek and içmişlerdir. 

Bu toplantmın açılış celsesine en yaş
lı aza olan profesör Besim Ömer riyaset 
etmiştir. 

Profesör Besim Ömer riyaset mevkii
ni alkışlar arasında işgal ederken şu kı
sa nutku söylemiştir: 

Sayın arkadaşlarım, 

B.M.Meclisimizin altıncı devresini açı-

Canıtez ve Şemsettin 
Günaıtay reis velıillilı· 
ıerine seçildiler •• 

yoı·um. Bana bu şeref ve saadeti veıren 
omuzumdaki yılların çokluğu, sayısı ve 
ağırlığıdır. Ne mutlu ki ihtiyarlığun ba
na hayattaki en mesut dakikalarımı ya
şattı. l§te bu bahtiyarlık fuunı hatırlar
ken sizleri candan ve yürekten hürmet
le selamlar ve bu devrenin büytik Mil
letimiz, memleketimiz için mukaddes 
yurdumuz ve Cümhuriyetinıiz için sela
met ve saadetle geçmesini sizlerle birlik
te temenni eylerim. (Alloşlar). 

«Vatan ve milletin saadet ve» 
"selametine ve milletin bili. kay-» 
«dü fart hakimiyetine mugayir» 
«bir gaye takip etmiyeceğime ve» 
«Cümhuriyet esaslarına sadakat-» 
6 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Ebedi Şefin muazzez 
hatırasına dil uzatılamaz 
Altıncı B. · 
M. Meclisi 

--1:?-
ŞEVKET B1LGIN 

B. M. Meclisi kuvvet ve ilham 
kaynağımızdır. Milletin hakimiyeti 
ancak onun sinesinde tecelli eder. 

«Hakimiyet Mil1etindir» sözü hür
riyeti ~zen rejimlerde olduğu gibi bir 
vahime değildir; Kemalizme vücud 
veren realitenin kendisidir. Biz de
mokrasimizin üstünlüğünü bu reali
teye bakarak anlıyoruz. 

Altıncı B. M. Meclisinin açılışı bü
tün memlekette büyük alaka ile ta
kip edilmiştir. Türk' ün büyük mecli
sinden her zaman beklediği azametli 
işler vardır. Memleketin emniyetini, 
eaadetini tekeffül eden işler ... 
Albncı Büyük Millet Meclisi, dün

yanın umumi endişeler uyandıran 
karışık bir devresine tesadüf ediyor. 
Her tarafta tehlike çanları çalınmak
tadır. Bize gelince, halkımız, sarsıl
maz iman kuvvetile gözlerini büyük 
Meclise çevirmiştir. Onun mesaisini 
adımlarından emin olanlara mahsus 
bir gururla takip ediyor. Bundan ta· 
bii bir şey de olamaz. Milli iradenin 
Büyük Millet Meclisindeki tecelliya
tında ufukları aydınlatan, yürüyÜş 
hedefimizi tayin eden kudret vardır. 
Biz, dünyayı tehdit eden kasırgalar 
içinde bile istikbale emniyetle bak
mak cesaretini oradan alıyoruz. 

Gerçi hiç bir memleketle ihtilaf 
halinde değiliz. Etrafımız dostlarla 
çevrilmiştir. Bununla beraber millet
ler ailesi içindeki mevkiimizin ehem
miyeti bize vazifemizin büyüklüğü
nü hatırlatmaktan hali değildir. 

At yarışları 

----'-1:?·---
T andaki neşriyat bü-

yük heyecan 
uyandırdı 

-*-Parti grubunda 
mebuslarımız bu ateşli 
heyecan ve infiale 
makes olacaklardır .. 

-~-
Akara, 3 (Hususi) - Emekli general 

Kazım Karabekirin Tan gazetesinde in
tişur eden beyanatı burada ve bütün mü
ne\'Verlcr üzerinde çok fena bir tesir 
yapmıştır .. 

Bilhassa bu beyanatta Atatü.rkün tari· 
hi nutku işaret edilerek bu nutukta git

- SONU 3 ONCO SAYFADA -

heyecanlı oldu 

Uçok Doğansporu üçe 
karşı dokuz sayı ile yendi 

Türkiye cihanda sulhun bozulma- Dii.rıkii at yarışlarından güzel bir intiba 
masını samimiyetle istiyen memle- Pazar günü hava fevkalade güzel ol- ko~u trenleri dalına kalabahk olur. Bu-
ketlerin başında gelir· Dürüst olmak, duğundan Buca koşu sahasile çamlann nun için bu gibi yerlere gidenler yer bu
kuvveti taarruz silahı olarak kullan- olduğu saha şimdiye kadar görülmemiıt labilmek kaygısile trenin hareketinden 
mamak şartile en dikenli ihtilafların derecede kalabalıktı. Ve mübalağasız on evvel bir yer edinmek için daha evvel 
bile. ~ulh yolile ~a~li ka?il olduğuna bin kişi varaı denilebilir. trene binmek isterler. Halbuki bu pazar 
~nıız .. Fakat .?a~ıselerı b~başka Yazıya başlarken sekizinci işletme mü- her nedense vagonların kapısı kilitlendi
bır şekılde mutalaa eden mılletler fettişliğinden bir dilekte bulunursam ğinden pek çok kimseler epi müddet 

olaca w um zan- ayakta beklemek mecburiyetinde kalmış-

Adliye, mfüıakala.t, dahiliye ve sıhhiye vekilleri bir a.rada 

Ankara, 3 (Hususi) - Büyük Millet makamından Büyük Millet Meclisi ri
Meclisinde cümhurreisimizin and içme yasetine gönderilen iki tezkere okun
resminden sonra Meclis bir çeyrek saat muştur. Birinci tezkere şudur ı 
t:itil edilmiştir. Ana yasamız mucibince Büyük Millet Meclisi yüksek reisli-
Başvekil B. Refik Saydam kabinenin is- ğine : 
tifosını cümhurreisine takdim etmiş ve İstifa eden İcra Vekilleri heyetinin is
lrnbineyi tekrar teşkile kendisi memur tifası kabul edilmiş ve başvekMete tek-
ewlmiştir. Bu hususta riyaseticümhur - SONU 3 ONCO SAYFADA -

1 . 

Hem Beledi ye reisi ı 
hem de Vali oluyor 

-o-

Vekiller Heyetinde 
bu mesele 
görüşölecektir-

Ankara, 3 (Telefonla) - İzmir va
liliği için şimdiye kadar dahiliye ve
kaletince hiç bir namzet tesbit edil
miş değildir. İsimler etrafında ya-
pılmış olan tahminler asılsızdır .. Te
min edildiğine göre Belediye ile vi
lAyetin İstanbul ve Ankarada oldu
ğu gibi tevhidi mevzuubahistlr. Tev-

1 bit keyfiyeti yeni İcra Vekilleri He
\ yetince müzakere edilecekür .. Tev-
1 bit kararı verildiği takdirde Beledi
ye Reisi Dr. Behçet Uz valilik vazi
fesini de deruhte edecektir. 

olonyah rlelye nazırı 
Dün saat 16 da Londraya varmıştır 
. *---
ltalya Almanya .. 
nın tazyikine şid ... 
detle muhalefet 

edecekmiş 
-~-

Fakat cenubu şarki 
Avrupada bir emniyet 
sistemine taraftarmış 

-r-
Berlin 3 (A.A) - Londraya gitmek-

te olan B. Bek Berlinden geçmiıttir. Ken· 
disi istasyonda hariciye nezareti erkantn
dan bir zat ile Polonya sefareti erkanının 
kaffesi tarafından selamlanmıştır. 

Mumaileyh cF rancfort Sur Oder> tre
nine binerek Berline kadar kendisine re-
fakat etmiş olan Polonyanın Berlin sefiri Alman hariciye nazırıRibbentrop bir görüşme esnasında 
Lipski ile görüşmüştür. Halifaks Polonyalı meslekdaşmı karşıla- Ecnebi müşahitlerin tahmin ettiğine 

Londra 3 (ö.R) - Lehistan hariciye mu~tır. göre Danzig statüsünün bir taraflı olarak 
nazın Albay Bek saat 16,33 de Viktor- Varşova 3 (AA) - lngiliz beyanna· tadili için yapı1acak her hangi bir teşeb
ya garına gel.mi§tir. Kendisini Duvr li- meeinin Polonyanın bir Alman geniıtleme büs derhal po]onya ile Almanya araeııı-
rnanında karşılamağa giden Polonyanın hareketine mukavemet zihniyeti daire- da silahlı bir ihtilafa •ebep olacakbr. 
Londra sefiri B. Razinski Albaya Tefa- amde ıiJahlanmuına mini olmıyacağı hü- Pragm iogali sırasında alman ve M ... 
kat ediyordu. lstaayon nhtımmda Lord kümet mab:fellerinde söylenmektedir. - SONU ' t)Nct) SAHİFEDE -

Devlet 
Hava yolları 

İzmir • Ankara seler· 
lerine dün başlandı 
Nafıa vekilimizin müjdelediği gibi, 

· devlet hava yollarının sivil bava se
ferleri dünden itibaren bilfiil başla
mış ve ilk tayyare dün öğle vakti 
İz.mire gelmiştir. ARI adındaki bu 

1 

yolcu tayyaresi dün sabah saat onul 
on sekiz geçe Ankara hava meyda-

nın~n hareketle saat 12 yi elli beş l 
(
geçe Izmir meydanına gelmiştir. Tay
yare İzmire gelince şehir üzerinde 
kısa bir cevelan yaparak gelişini şe
hir halkına müjdelemiştir. 
Bu tayyare ile devlet hava yolları 

işletme müdürü B. Şerli Laçin ve 
1 Adana hava yolları müdürü de İz- - Bay Alinin evi burası mt? diye soruyor .. 
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Şinaai REVt 

HAY AL VE HAKIKA T 

Ruh ve kafamızda, ancak hayalleri yaşıyabüen eşyanın, kendisile 
~şılaştığımız vakit, duyduğumuz heyecan çok kerre bizi hayretlere 
garkeder ... 

F otoğrafile tanılan aralan' ın yanında bir de lıak.ik.i aralan vardır ki. 
aradaki farkı her ikisini gören pekala idrak eder. Sadece muhayyelede 
yaşıyan divlerin veya cücelerin karşımıza çıktığını tasavvur ediniz ... 
Tasvirlerile mukayeseye im.kan var mıdır~ 1 •• 

Tehajryül alemi öyle vasıflar icad ediyor, öyle buluşlar ve zengin
likler katıyor ki, zaman o şeyi - eğer hakikati varsa - kendisinden 
büsbütün başka şekilde intikal ettiriyor. Faraza Nasraddin senboel 
bir insandır .. Fakat bizim kafamızda yaşıyan hoca, anonim hüviyetle· 
rin de inzimamile eşsiz bir deha haline yükselmiştir.. Onu bir karika
tür veya bir mizah süjesi halinde bir kişini~ işleyebilmesi her halde 
pek güç bir işclir. 

Cinai, avantür romanların kahramanlan «Cingöu ler ve «Faka 
basmaz» ların bir roman çerçevesi içinde, bir de okuya okuya kafamız
da yaşatılan şekilleri vardır kİt haddi zatında bir insan olabilecek bu 
düzme kahramanları daima hakim, hayretengiz tasavvur ediyoruz .. 
Bir gün imkanı olup ta karşımıza çıksalar her halde tanımaz ve inan-
mayız ... 

Geçende hafiyeliği ile tanılan Şarlok Holmes'in bir filmini gördüm. 
Holınes, Hırsız-Polis aleminin kadro:mndan çıkıp beynelmilel olmuş 
bir tiptir .. MuhayyeleJeri fetheden bu insan yaratıcısının dimağından 
çoktan çıkmış, cemiyetin aman vermez müdafii haline gelmiştir. Onun 
filmine koşan insanlar, bu sınır tanımayıp her kesin malı olan hafiye
nin akıHara hayret veren hüner ve desiselerini yakından görmek isti
yorlar. Bu suretle (Hakikat'le Hayal) in büyük istirakinden müte
hassis olmak arzusundadırlar ..• 

Filmi gördükten sonra Holmes, laalettayin bir karakol polisinden 
farksızdır. Bu niçin böyledir demeye hacet yok. Zira muhayyelenin 
canlandırdığı ile hakikatin arzettiği şey hiç bir zaman birbirine uymaz. 
Bu İ§de senaryo ile rnizansen'in tesiri ikinci derecede kalır. 

Köroğlunun muhayyelelerde yaşıyan geniş ve sonsuz kudretini şu 
fıkra ne güzel anlatıyor: Vaktile kahraman, bir değirmene gidip biraz 
un istiyecek olmuş. Alamayınca değirmenciye cBen Köroğluyum ... > 
Demi§. Değirmenci yukardan aşağı bu büyük kahramanı süzdükden 
sonra: cSen Köroğlu olsan benim ayağıma gelmezsin!..> yollu muka .. 
belede bulunup hiç bir 11ey vermemiş ..• Aradan bir kaç gün geçtikden 
sonra, Köroğlu tecrübe için adamlarından bir kaçını ayni değirmene 
yollıyarak Köroğlu namına biraz un istetecek olmuş ve hakikaten 
onların bir kaç çuval unla döndüklerini görünce hayretini gizleyeme-
miş ... 

içimizde yaşıyan şeyler, karşımızda yaşamasalar; onların güzelliği, 
bizi bir kat daha sevindirecek. ..... 

Şiruui REV1 

Türkiye - Anlerika tica-
ret anlaşmasının imzası 
lzmir piyasasında büyük bir memnu

niyet ve hareket uyandırmıştır 

Türk.İye • Amerika ticaret anlaşmaaı
JUD. im.zaat haberi lzrnir pİyasannda bü
ydlt bir memnuniyet ve hareket uyandır
mıfba'. Yeni anlapnada iki tarafın, kaqı
IJdı olarak gümrük tenzilatı kabul eyle-

" mit bulunmalan bilhaaaa şayanı memnu-
niyettir. 

Yeni anlaıma ile Türkiyeden Ameri• 
Jı;qa ihraç edilecek halı, kuru ve taze in
cir. çekirdeksiz yaf iizilm, palamut ve 
hüliaua için güınriik tenzili.b kabul edil
miftir. Amerik.adan Türkiyeye idhal olu
nacak binek ve spor otomobilleri, radyo 
ve abamı için de ayni şekilde gümrük 
ten%ilatı kabul olunmuıtur. Bu anlaşma 
ile bilhassa halı ve tütünlerimizin daha 

yo fiaüerinde hissedilecek kadar büyük
çe tenezzüller kaydedilmiştir. Amerika
dan gelecek radyolann ve otomobiJJerin 
daha ucuza mal ediJmesile, radyo idha-
labnın yalnız Amerikadan yapılması im
kan dahiline girmiştir. 

Diğer taraf tan, Amerikaya ihraç edi
len maddelerden palamut ve hülasası pi
yasasında bir canlılık göze çarpıyordu. 

** Almanya kontrol makarnalı, Türkiye-
den vaki olacak bilcümle hububat idha-
latı için yeni bir rejim tatbikine karar 
vererek bunu hükümetimize bildirmiş

lerdit. 

ŞEHiR t-IABERLERi . 
Zabıtamız Şehir Meclisi 

----tr·---

Altıncı B. 
M. Meclisi 

-{:;{-
ŞEVKET Bll.GtN 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -Yaman bir hırsazı 
yakalamak üzeredir 939 Bu .. tçesı· nı· n encu·· men akıbet hazırlıyacak olan çatışmaları 

• gözönünde tutmağa mecburuz. Bu
Zabıtamız, şayanı dikkat bir hırsızlık 

d k k b ı 
nun içindir ki dünyanm kararsızlık 

-*-
hadisesine el koymuştur. t t • • t e e 1 ine aş anmış ır ve emniyetsizlikten en çok şikayet 

Balcılar içinde gramofoncu ve saatçı- ettiği sırada yeni meclisin taze ener-
!ık yapan B. Mustafa Sarı zabıtaya mü-
ı acaat ederek dükkanının pençeresinden jilerle mücehhez olarak toplanmış 
ip sarkıtmak suretiyle gecenin belirsiz Şehir meclisi dün öğleden sonra saat sonra meclise gelsin. ıı olmasını içimize ferahlık veren hadi-
bir saatinde meçhul bir hırsızın içeri 16.30 da reis Dr. Behçet Uzun başkanlı- Bu teklif kabul edilmiş ve haftaya ay- selerin başında saymaktayız. Milli 
....: d·v· · 155 lir kı t' d bir saat ğında nisan devresi toplantılarına ı... .. .,ı .. _ ni gün ve saatte toplanmak üzere da- Şef, millete sulh içinde geniş terakki 
6 .r 1gını, a yme ın e ~ ·mk"' l hah k · • h 
''e dür bin Ye 36 lira para çaldığını bil- ın ıştır. Eski devre zaptı ile riyasetin ğılmıştır. ı ~n arını şetme •. ıstıye~ am.-
dirm.işfu. meclise sevkettiği bazı teklifler ait ol-1 Reis Dr. Uzun da tebarüz ettirdikleri lelerınde: b~ taze enerJı ~aynagından 
Zabıta memurları derhal bildirilen duğu encümenlere havale edildikten gibi belediye bütçesinin varidat ve mas- bol bol ıstıfade edecektır. 

Jükkana gelmişler ve faaliyete geçerek soru:a, Dr. Uz meclise 939 mali yılı be- raf fasılları denk olarak 1.372.539 lira .. . 
tetkikte bulunmuşlardır .. Tetkikat ne- lediye bütçesini takdim eylemiştir. o1aı·ak meclise gelmiştir. İstikraz borcu- .. T u.r~ye, bir nizam ve istikrar 
ticesinde hırsızın, mağazanın arka tara- Dr. Behçet Uz, bütçe üzerinde bazı na ayrılması icap eden meblağ bu ye- ulke~.ıdır. .. 
fında, hava almağa mahsus pençereden izahat vererek 939 mali yılı belediye büt- Hından tenzil edilince, bu sene şehir iş- Dun~anı~ . her tarafı~da T ur~e 
iple tırmanarak içeri girdiği anlaşılmış- çesinin ı.372.439 liraya baliğ olduğunu lerine tahsis olunan meblağın bir mil- say~ı. gosterılı.yor • dostlu~muza gu-
t .. . . ,. . . von 22000 küsur liraya çıktığı anlaşılır venılıyor. Bılhassa yenılmez ordu-
ır... ~oylemış \'e sunları ılave etmiştir · • kil •w • k 

Parmak izleri tetkik edilince bu cü- :. .. . . ·. ki, bununla oldukça büyük şehir hiz- muzun !eş ettıgı n_ıuazzam uvvet 

tk • hır Ç tin c· . 1 ına - ııBu sene butçenın 207 bın lirası metleri görülmesi mümkündür sulha hızmet eden hır kuvvet olarak re ·ar sızın e ın namıy e - . d . l . . · ,,. 
ruf İhsan olduğu anlasılınıştır. : are ve hesap ış erme, 119 hın lirası Bütçenin tetkikinden anlaşılacağı üze- selamlanıyor. Bu manzaradan gurur 

Evvelki günkü sayı~uzda haber ver- ~ıhlıat işl~rin~, 447 bin .lirası imar i~leri-, re varidatta bu sene 167 bin küsur lira d~y~~la beraber, dün~anın gidişini 
diğimiz gibi Çetin Cin bir yolunu bula- ne, ~72 .hın ~a~ı tenvırat ~e t.anzifa~a, bir fazlalık vardır. Bu artmanın başlıca ~oz <?,nunde tutarak teslıhatımızı da
rak Manisadaki emrazı akliye hastane- 50 hın lirası ıtfaıyeye, 150 hın lirası ıs- fımili, otobüslerden temin edilen vari- ha yuksek hadlere çıkarmak zarure-
sinden firar etmiştir. HaJen nerede bu- tikraz borçlarına, 150 bin lirası da ka- 1 dattır. tini ~ur.maktay~z: . A •• 

lunduğu araştırılırken İzmire gelmİ§ ve nuni yardım tahsislerine ki. bütçenin Belediyenin mülhak bütçelerle idare Buv:u~ Mec~ısın, Mıll~ Mudafa.a-
bir dükkan soymağa muvaffak olmuş- varidat ve masrafı denk olarak 1.372.539 ettiği otobüs, mezbaha ve Karşıyaka ya, Mıllı Emnıyete taalluk eden ış
tur. liraya ~aliğ .olmu~tur. Tensip buyur~- j tram~ayl~~ bu. ~e~~a . ilave ~dilince, lerde fevkalade hassasiyetini bili

Scnclerden beri polis memurlarını ı-:anız butçeyı encümene havale edelim. belediye butçesının ıki milyon lirayı aş- yoruz. 
uğraştıran bu yaınnn Jursızın izmlrde Bütçe encümeni tarafmdan tetkikinden tığı görülür. Millet, Altıncı Büyük Millet Mec-
faaliyete geçmesinden esasen şüphe edi- lisinden kendisine devredilen kuv-

liyordu. Kendisinin yakalanması için Bulvarda Bir müvezzi vetli Türkiyeyi daha büyük, daha 
her türlü tedbirler aluınuştır. kuvvetli yapacak olan eserleri bekli-·-*- --*-- --*-- yor. Ayni zamanda koruyucu bir p<>-

Bir kaza 
BİR OTOMOBİL Tren altında kalarak litika ile birlikte olarak kurucu poli-
KAZASI OLDU ayağı kesilmiştir.. tikanın da hızım arttırmasını istiyor. 

lnönü devri milletin arzularını te-
--~-- Evvelki gün Gazi bulvarında itfaiye Pazar günü Selçuk istasyonunda bir hakkuk ettirecektir. Zirai kalkınma 

Edremitli tüccarın önünde bir otomobil kazası olmuştur.. tren kazası olmuş ve bir gazete müvez- işi, köylerimizin daha geniş bir haya-
ölümü Posta müdürlilğilntin 119 numaralı zii tren albnda kalarak ayağı kesilmiş- ta kavuşmaları işi Altıncı B. M. 
Dört gece evvel Ankara palas otelin- kamyonu, Ankara treniyle gelen posta- tir. HAdise hakkında mahallinden aldı- Meclisinden beklediğimiz en feyizli 

de müessif bir kaz.a neticesinde Edremit- yı Basmahaneden aldıktan sonra mer- ğımız m~~t şöy~e~ : . .. eserler olacaktır. Yeni Meclisi bu 
li tüccar B. Fehıninin. ağır surette yara- keze getirirKen, gazi bulvarındaki çeş- Evvelki gun Denızlıye gıtmek uzere kanaatle selamlarken milletin derin 

!andığını haber vermiştik .. Yapılan tah- me önünde sağa, sola giden bir şahısla ~etnoln3ulr:.onnumgeçearaAlsalımuhncaktatelitnkatharar eSekel~ saygı ve itimadına tercüman ol-
ki.katta EdremitU tüccar Azını ogvlu bay karşılaşmıştır. '-'U " m kt k d 

uk b ek 
. da ü a an zev uyuyoruz ... 

Fehminin hadise gecesi kordonda bir Bilahare, 9 Eylfil baharat deposunda ç tan ar etı sırasın • gazete m -
sazlı kahvede geç vakite kadar oturdc- çalışan İsmail oğlu Mehmet olduğu anla- vezzii Ramazan oğlu Süleyman Tezge
ğu, bilahare sarhoş bir vaziyette otele şılan bu şahıs, fazlaca sarhoş olduğu için ı.er trene atlamak istemiştir. 
geldiği, hava almak için odasının balko- makineden kaçmak istemiş, fakat bun- Bu sırada makine hızlandığı için za
nuna çıktığı ve her nasılsa balkondaii dan şaşıran şoför bu kazaya mani ola- vallı gazete müvezzii tutunamıyarak 
düşerek öldüğü anlaşılmıştır. mamıştır. Şoför fren yapmışsa da Meh- diişmil§ ve trenin vagonları ile yardımcı 

Ancak sabahın saat beşinde B. Fehmi met başından ağır bir yara almış ve makinesi sağ ayağının üzerinden geç-
yaralı olarak Ankara palas oteli önün- _, 1 t hast . d t d . alt mek suretiyle diz kapağından kesilmiş-

merıue ı:.e anesın e e avı ma 
deki trctuvar üzerinde bir şoför tarafın- alınnuştu-. yaralının hayatı tehlikede- tir.. v . . . 
dan görülmüş ve zabıtaya haber veril- d"tr Ha'dıs' d . t ks' . .. "lm" Sol ayagının da parmakları ezilmiştir. . e e suru a ırı goru ıyen . 
rniştir Yaralı hadiseden sonra memle- fo·· Kemal T be t b akılını Yaralı aynı trenle derhal Aydına nakle-. • şo r arga ser s ır ş- . . 
ket hastanesinde tedavi altına alınmışsa dilerek Aydın memleket hastanesme 

tır. 
da kurtanlamamıştır. Ölmüştür. yatınl.mıştır. Kuşadası müddeiumumili--*- -*- ği tahkikata el koymu~tur. 

· k b KARABURUN -*-lstihka maz ataları K LA.-b 1 k.mı 
Sıhhat vekaletinden vilayete gelen bir aymakamı Vefat etti ana 8 arını ya yan 

tamimde, 2510 sayılı kanunun 27 inci Karaburun kaymakamı B. KAmil Sap- motosiklet.. 
maddesi mucibince Vekiller heyeti ka- ınaz uzun süren bir rahatsızlık devresin- Evvelki gece Bayraklı caddesinden, ar
rariy le muhtelif yerlere nakledilmiş olan den sonra dün memleket hastanesinde kasında bir çuval bulunan l&m.baları 
eşhasın eski yerlerinde bıraktıkları gay- vefat etmiştir. söndürülmüş bir motosikletin geçtiği 
ri menkullere mukabil mahalli idare he- Karaburun kazasında başardığı i§lel'le görülerek Mersinli noktası keyfiyetten 
yetlerince kendilerine verilen istihkak halkın muhabbetini kazanan bu değerli haberdar edilmi7tir. Mersinli polis nok
mazbatalarının kıymetlerinin bir cetvel idare elemanının cenazesi dün törenle ta memurunun işaretine rağmen moto-
tanzim edilerek bildirilmesi iste~ .. kaldırıl.ıruştır. siklet durmamış ve hızla kaçmıştır. -*- Törende vilayet nıakanunı mektupçu Mersinli noktası bunun yakalanması 

KALP SEKTESİ B. Avni temsilen bulunmuştur. için Şehitler karakolunu haberdar et-
Örnek köyü Menemen caddesinde otu- -.,.,,*- ınişse de böyle bir motosiklet oradan 

ŞEVKE'I' BİLGİN 
-------

Devlet 
Hava yolları 

İzmir • Ankara sefer
lerine dün başlandı 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -

yalnız posta müraselatı, koli ve tüc
car eşyası getirmiş ve götürmüştür. 
Nisan ayının devamınca her glin se
ferlere devam edilmekle beraber, bu 
ay tecrübe uçuşları yapılacak ve 
yolcu kabul edilmiyecektir.. Ancak 
mayısın ilk glinUnden itibaren yol
cu nakliyatına başlanacaktır. 
En modern tayyarelerle temin edi-

genif ölçüde Amerikaya ihraç imkanlan 
elde edilmi.§tir. Anlaşma, bazı kayıtlarla 

Keyfiyet dün Türkofis tarafından ih- ran otuz yaşlarında Hüseyin oğlu Meh- BİR TAYİN geçmemiştir. 

ıacat tacirlerine bildirilmiş ve yapılan met pazar günü saat 10.30 da ayni cad- 'förbalı k tahr" 1_ı1 • liv• . Yapılan araştırmada motosiklet Şehit-

len İzmir - İstanbul - Ankara uçuşu 
şimdilik yalnız posta nakliyatına ve
rilirken, tecrübeler de tamamla:n:mış 
olacaktır. Esasen son yağmurlardan 
Cuınaovası meydanı bozulmuştur. 

Bu itibarladır ki, dün ilk seferin! serbeat döviz esasına müsteniddir. d w. "klikl .. . d k 1 d d b kkal H.. . S . . . dük" azası ırat AUtıp gıne vı-
egı" er uzerın e onu!fu muştur. e e a useyın evıncının - !ayet evrak kal . kati 1 . d Ihs' Jerde iki numaralı Şefikanın evinde ter-

Yeni anlaşmanın piyasamızda.ki tesir
leri çok müsbettir. Dün otomobil ve rad-

Tüccarlar, bu husustaki mütalaalarını kıin d ıkark d'. k "l emı n P erın en an ın an ç en ansızın uşere o - Akgün terfian t . dilmişti kedilıniş bir vaziyette bulunmuştur. Mo-
Türkofise bildireceklerdir. müştür. Yapılan muayenesinde ölümün ayın e r. tosiklet Çulluoğlu hanında Mustafaya 

kalp sektesinden olduğu anlaşılmıştır. -*- aittir. Kunduracı Nuri bu motosiklete M d H Ik . k -*- Bayrağa hürmetsizlik - Dedebaş> köyünden et ahruş, 
enemen e a . evı ço ~!::~ı::a!~!~!~!~!!de ö!:~c~~~:~a:~~~:~us= gö~:ı~a!!~hi;~~:!:~:~ıİs 

1 f ı 
• • • t • bir genç, babası Aliyi tehdit ettiğinden suretiyle bayrağımıza hürmetsizlik gös- emrine itaatsızlık suçlanndan adliyeye can 1 a a ı yet g os erı yor hakkında takibata başlanmıştır. terdiğinden adliyeye verilmiştir. \'erilmiştir. 

Menemen (Hususi muhabirimizden)-' tehipler şerefine belediye tarafından be
Menemen gençleri Halkevinin sıcak ağu- lediye gazinosunda 100 kişilik bir ziyafet 
şunda yüksek kabiliyetini ve kendilerin- verilmiştir. Ziyafette muhtelif hatipler 
den beklenen faaliyeti göstermekte de- tarafından konuşmalar yapılmış, milli 
vam ediyor. Evvelce İzmir Halkevinde (lyunlar oynanmış ve ziyafet büyük bir 
çok takdir toplıyan ve beğenilen Koza- neşe içinde geçmiştir. Halkevi gençlerin
noğlu temsilinden sonra bu hafta Him- den Tevfik Levendin taklitleri, büyük 
ınetin oğlu piyesini dahi temsil etmişler- neşe yaratmıştır. 

dir.Bu piyesin lzmir ve Karşıyaka Hal~- Ödemişten satın alınan elektrik mo
kevlerinde gösterilmesi mukarrer bu- törünün montajı bitmiş olup bir kaç gün 
lunmaktadır. sonra faaliyete geçirilecektir. 

Halkevi, haftada bir gün umumi top- Belediye kasaba dahilinde ağaç dik
Iantılar yapmakta ve Parti prensipleri me faaliyetine devam etmektedir. Par
iizerinde muntazaman konferanslar ve- ke döşenen kavak pazarı baştan başa 

rilmektedir. Müzik kolu üzerinde de kazorina fidanları dikilmek suretiyle 
esaslı çalışmalar başlamıştır.. Yakında süslenmiştir. 

köy gezilerine çıkılacaktır. Halkevi, ge- Kaza müddeiumumiliğine tayin buyu
çe.o. hafta çok heyecanlı bir gece yaşa- rulan bay Berki Baran Menemene gel
mıştır. Umumi müfettiş Behçet Kemal miş ve işe baş~tır. 
Çağların Halkevini ziyareti ve gençlere Menemen - Menemen kaymakamlı
meşh w· (İzinde) şiirini inşat etmesi, ğına tayin edilen Emniyet mlifettişlerin
gençleri coşturmuştw-. Bay Çağlar Hal- den bay Ruhi Çalışların vazifesine baş
kevimizin ihtiyaçları hakkında tetkikat lamak üzere Ankaradan hareket etmek 
yapm ve notlar alın stır. ilzere olduğu haber alınmıştır. 

, -
BUGÜN 

•• •• KULTURPARK 
SİNEMASI 

Muhterem nıüdaviınlerimizin seve seve seyredeceği ild 
Muhteşem filim takdim ediyor 

ÇARIN CASUSU 
Polonyalılann istiklil uğrundaki mücadelelerini... Viya· 
nadan başlayıp Çipar saraylanna kadar giren bir casusuıı 

heyecanlı macerası .... Miiessir bir aşk hikiyesL. 
OYNIYANLAR 

VILIAMPO VVEL - LOISERAINE 

ş 
Bütün dünya dillerine tercüme edilen meşhur Polis hafiyesi 

ARLOK HOLMES 
Hayatı - icraatı ...... VE MÜTHİŞ MACERALARI ... 

iLA. Vf<...'TEN FOKS JURNAL 
SEANSLAR : ŞAl'I,QK llOLMES : 3 - 7 ÇARIN CASUSU 5 ve 9 DA •• 

CUMARTESİ, PAZAR GÜNLERi saat 12 DE ÇARIN CASUSU İLE BAŞLAR ... 

yapan posta tayyaresi Seydiköy 
meydanına inmiştir. Her gün hmtr
den Ankara ve İstanbula muntazam 
mektup ve ticari eşya nakliyatı baş
lamıştır. 

············~8<)~·~·~···········i 
• 

Kıymetli diş doktorumuz ve vil!-: • 
yet umum.l meclisi Azasından B. Ali; 
Hallin Bayerin dün sabah bir erkek: 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Genç E 
ebeveynini tebrik eder yavrunun: • 
uzun ömürlü ve sıhhatli olmasını di-: • 
!eriz. : 

......................................... : 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
IBRAHIM 

VE 

NEMRUD 
Din Tarihinin 
-------------------En heyecanlı ve en meraklı 

bir saOıa'it 

Pek 
••••••••••••••••••• 

Yakında i -
a YENİ ASIR· sütunlannda 

• • • • • • • • 
okuyacaksınız .. 
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Yugoslav dahili siyaseti 
Başvekil Zvetkoviç Hırvat reisi 

liderleri ile bir anlaşma 
Maçek ve muhalefet 
yapmak istiyor 

Zagrep, 3 (Ö.R) - Başvekil Zvetko-
viç bu sabah polis müdüriyetinde Hırvat 
köylü partisi reisi B. Maçekle görüşmüş 
ve bu mülakat saat dokuzdan 11 buçuğa 
kadar devam etmiştir. Mülilkattan son
ra gazetecileri kabul eden B. Zvetkoviç 
görüşmenin samimi olduğunu ve yarın 
devam edeceğini bildirmiştir. 

Belgrad, 3 (A.A) - Avala ajansının 
bildirdiğine göre, Başvekil Zvetkoviç 
Zagrebe vanr varmaz derhal Dr. Maçe
ki ziyaret ederek kendisiyle üç çeyrek 

•a~t görüşmüştür. Bililhare Dr. Mazel B. 
Zvetkoviçe ziyaretini iade eylemiştir. 

Her iki görüşmenin de çok dostane bir 
hava içinde cereyan ettiği kaydolun
maktadır. 

Paris, 3 (Ö.R) - Belgraddan bildiri-
liror. Dr. Maçek, Hırvat partisi namına Belgrattan bir manzara 
başvekille müzakerelerinde tam bir iti- muhalefet reisleri de bu hususta Maçek- ı gü~ olmakla beraber anlaşma için iki 
lafa vasıl olabilmek için bir müessesat le beraber bulunmaktadırlar. Müzakere- taı·afta büyük bir arzu ve hüsnüniyet 
meclisi teşkilini teklif etmiştir. Belgrad . !erin alacağı neticeyi şimdiden tahmin 1 görülmektedir. 

F ransada Cümhurreisi 1 

intihabı yarın olacak 
Manisa da 

----&·---
vali vekili geldi ve . 

bosladı 
B. Löbrön namzetliğini tekrar koydu. B. 

Goddar ise koyduğu namzetliğini 

ışe , 
Manisa 3 (Telefonla) - Manisa vali 

vekilliği ve Cümhuriyet Halk partisi 
başkanlığına tayin edilen B. Refik No-

geri almak isteniyor yan dün Afyon ekspresiyle şehrimize l gelmiş, istasyonda parti mensupları, halk 
·· evliler memurlar tarafından karşılan-

Faris, 3 (O.R) - Resmen bildirildiği- il olmadığı temin edilebilir. Binaenaleyh 5 t ' 
ne göre reisicümhur B. Lebrün, vaki ri- nisanda mumaileyh te Versayda namzet mt:isa 3 (Telefonla) _ Bugün, Bü

calara icabet ederek, önümüzdeki çar- olacakhr. yük Millet Meclisinin açılması münase
pmba günü Versayda yapılacak reisi- Radikal _sosyalist_ partisi parlilmento 1 betiyle Ankara radyo merkezinin mec
cümhur intihabatında namzetliğinin ko- grubu reısı B. Şışrı bu grubu çarşamba !is neşriyatı Halkevi hoparlörleri ile bü-

günü saat 13.30 da Versayda içtimaa da- tün sehirde talcip edilıruş· tir. Halkevin-
nulmasını kabul etmiştir. Öğleye doğru Albe b • vet etmiştir. B. r Le rünün namzet- de ayrıca bir toplantı yapılmış ve Mec-
bu haber başvekAlet tarafından teyit lil< haberi teeyyüt ettikten sonra, Radi- lis müzakereleri sona kadar takip edil-
edi'-'-"·. kal .......,,~ sosyalist partisinin ittifakla değils<! miştir. Pazar günü Iialkevinde Orta 
Diğer tarMtan Ayandan B. ]üsten Go

dann namzetliğini geri almak ıtlyetinde 

d eks . tl b tli" üzab t i e erıye e u namze ge m ere okul öğretmenleri tarafınd- cBaskm• 
edeceği tahmin edilmektedir. ve cKayıp yüzünden kazanç• piyesleri 

---------------------'----------- temsil edilmiştir. 

Belçika seçimi bitti 

28.60 63 
12.40 23 
32.10 70 

7.10 16 
7.10 16 

11.50 21 
2.30 ··----- BVGVN 

Elhamra Sinemasında 
Müsabakanın S inci haftası şerefine 
DtJ'NYANIN SEKİZİNCİ HARİKASI 

Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda getirdiği en büyük 

SANAT M'UCİZESİ 

KASIRGA 
TVRKCE SOZLÜ FRANSIZCA SOZLÜ 

BAŞ MÜMESSİLİ 

DOROTHY Lft .. MOUR 
EHEMMİYETLE NAZARI DİKKATE : 

Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edeceğimiz bu muazzam 
filmin Ttl'RKÇE Ntl'SHASI : Cumartesi ve pazar bütün seanslarda ve di
ğer günler yalnız 4 ve 9 seansında gösterilecektir .• 
FRANSIZCA NÜSHASI : Cumartesi ve pazar hariç olmak üzere diğer 
cuma, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 1.30 ve 6.30 da gös
terilecektir. 

• SOVYET ·JAPON 
BALIK ANLASMASI 
Moskova 3 (AA) - Sovyetler bir· 

1

. liği ile japonya arasında yapılan balık 

avı dalyanları anlaşması mucibince ja .. 
ponlar 4 Nisanda Vil8.divostokta açıla .. 

1 c_ak dalyan arttırmasına iştirak edecek .. 

' tır. 

1 Yeni anlaşmaya göre eskiden japon-

1 

lara ait bulunan 2 3 mahal Sovyetlere bı
rakılmış ve japonlara bırakılan kısımla

rın kira bedelleri de yüzde on faz1olaştı
l rılmıştır. Japonlar bu suretle senede 300 
' bin yen fazla kira vereceklerdir. 
1 Buna mukabil 1928 anlaşması bir se
. ne uzatılmıştır. Japonlar 309 dalyanın 

1 

kiracısı olarak kalmaktadır. Bunlardan 

254 Ü beş sene için açık arttırma ile ihale 
j edilmektedir. Diğerleri için de her sene 

1 

hususi bir anlaşma yapılacaktır. 
Sovyet mahfelleri bu anlaşmadan do

l layı memnuniyetlerini izhar eylemektedir. 

1 Filhakika bu anlaşma mucibince japon· 

l
lar Sovyetlerin japonlara ait imtiyazları 

1 
geri almak hakkını tanımış bulunmakta· 

dır. Diğer taraftan da bu anlaşma japon-
1 ların şimdiye kadar muhalefet gösterdik· 
leri açık artırma prensibine avdeti ile 

An karada 
----&·---

Toplanan Matbu-
at mümessilleri 

Ankara, 3 (Telefonla) - Burada top
lanan matbuat mümessillerinin yarın 

hariciye ve dahiliye vekilleri tarafından 
kabul edileceklerini öğrendim. Çarşam
ba günü dahiliye vekili B. Fail< Öztrak 
matbuat mümessillerine bir ziyafet ve
recektir. 

B. Beneş 
-*

Çekoslovakyanın 
istiklftlini tekrar elde 
edeceği kanaatinde 
Clevland, 3 (AA) - Beneş ile Nev

york belediye reisi B. Laguerdia birer 
nı.:tuk söyliyerek Çekcıslovakyanın is
tiklalini istirdat edeceği kanaatini iz
hm· e\nUşlerdir. 

-*-
Yabancı memleketlere 
şarap ihracatımız 
artıyor ... 
Ankara (Hususi) - Inhisarlar umum 

müdürlüğü her sene bir miktar daha ar
tan şarap ihracatımızın bu yıl 200-250 
bin litreyi bulacağını tahmin etmekte
dir. Inhisarlar idaresi ecnebi memleket
lere yapılacak şarap ihracatına muka -
bil ihracat sahiplerine prim vermeğe bu 
sene de devam edecektir. 

-*-
B. M. Altıncı 

Meclisi dün 
toplandı 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

rar İstanbul mebusu B. Refik Saydamın 
tayin edilmiş olduğunu saygılarımla ar
zederim. 

Reisicümhur 
İSME İNÖNÜ' 

İkinci tezkerede başvekil B. Refik 
Saydam tarafından teşkil olunan yeni 
Vekiller Heyetinin listesi ilişik bulunu
yordu. 

Bu liste mucibince yeni kabine şu su
r<:tle teşkil edilmiş bulunuyordu.: 

YENİ KABİNE 
Başvekil : B. Refik Saydam 
Adliye vekili : B. Tevfik Sılay 
Milli Müdafaa vekili : General Naci 

Ebedi Selin • mu az 
zez hatırasına dil 

uzatılamaz 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

ya tarihi bazı hakikatlerin tağyir edil
diği hakkındaki telmihler İstanbul genç
liği gibi Ankara gençliğini de bihakkın 
beyecanlandırmışhr. 

Buraya gelen haberlere göre İstanbul 
iiniversitesi talebeleri grup grup gaze
teleri gezerek bu beyanahn neşri mü
nasebetiyle tcessiir ve infiallerini bildir
mişlerdir. 

Yeni mebuslardan Muhittin Birgen 
bu neşriyata bir cevap teşkil etmek üze
re (Ben yok. .. Biz varız) serlevlıası ile 
bir makale yazmıştır. 

FillKA GRUBUNDA ... 
Ankara, 3 (Telefonla) - Kazını Ka

rabekirin Büyük Kurtarıcı ve Ebedi Şef 
A tatiirke karşı dil uzatan beyanatının 

burada uyandırdığı infial akisleri, birin
ri tclgrafımda bildirdiğim gibi çok de
rindir .. Bütün mebuslar bu beyanattan 
doğan bir galeyan içindedirler. 
Fırka grubunda Kazun Karabekirin 

beyanatı ehemmiyetle mevzuubahis edi
lerektir. Mebuslarımız Ebedi Şefin mu
kaddes bahrasma karşı yapılan hürmet
sizliktcn mütevellit teessürlerini bildire
ceklerdir .. 

çok heyecanlı olacağı 

ir 

SON l:-IABE:R 

lngilterenin garantisi 
Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve 

teşkil Romanyayı şamil bir blok 
edecek kadar geniştir 

Londra 3 (A.A) - Havas ajansı muhabiri bildiriyor: 
Salahiyettar mahfellerdeki umumi ka~aat lngiltere namına orta 

Avrupada İngiliz efkarı umumiyesince şimdiye kadar gayri mümkün 
telakki edilecek derecede mühim teahhüdler alabilecek bir tek adam 
mevcut bulunduğu ve bunun da B. Neville Çemberlayn olduğu mer
kezindedir. 

B. Çemberlayn, ayni zamanda muhtemel bir tecavüze karşı yalnız 
Polonyaya değil fakat Romanya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türki
yeyi de ihtiva edecek bir blok vücuda getirecek olan inanılmaz dere
cede geniş ittifaklar şebekesini kurabilecek yegane adamdır. 

Bütün Londra ve diğer eyaletler siyasi mahfelleri B. Çemberlayna 
müzahirdir. Dominyonlar ise Münih buhranından evvel mütereddit 
bir vaziyet gösterirken bugün tamamile metropolun etrafında yer al
mışlardır. 

Selahiyettar bir müşahidin de tc:;barüz ettirdiği gibi B. Çemberlaynı 
değiştirmek için hiçbir sebep yoktur. Zira Münihte göstermiş olduğu 
itimadda aldatılmış olan Çemberlayn bugün pek muhakkak olarak 
fedakarlıklar metodunun artık nihayete ermiş olduğuna emin bulun
maktadır. 

Londra 3 (A.A) - Müteaddit lngiliz gazeteleri bu sabahki nüs
halarında Romanyanın lngiltere ve F ransadan yardım garantisi almış 
olduğunu ve bugün ademi tecavüz paktına iltihaka karar verdiğini 
yazmaktadır. 

Bu haber resmen teyid edilmemiştir. 

ltalya, Yunanistanla Bulgaristanı 
kendine mi çekmek istiyormuş? 

Londra 3 (Ö.R) - «Pres Asosyeşin>in Roma muhabiri bildiriyor: 
Üçüncü Rayhın büyük Almanya siyaseti yanında ltalyan imparator
luğu siyasetinin hatları çiziliyor. Rom adan ve Berlinden her gün yeni 
haberler alınıyor. Nutuklar, yeni talepler ortalığı karıştırıyor. 

İngiltere ve Fransa cephesi, artık hayatiyet göstermeğe başlamıştır. 
Seriinin ve Romanın karşısında artık sağır, işitmiyen ve hareket et
miyen Londra - Paris mihveri yoktur. Bu defa her sesin akisleri garpta 
kuvvetle mukabele görecektir. 

ltalya, Bulgaristanla Yunanistanı kendi nüfuz siyaseti içine almak 
fikrinde olup bu maksadla bir tazyik İcrasına başlamıştır. ltalya ayni 
zamanda Korfo adasını ltalyan imparatorluğunun hudutları içine ilhak 
etmek tasavvurundadır. 

Londra, bu haberi sükunetle karşılamıyacaktır. 

Japonya, Amerika ile on senelik 
bir mütareke akdetmek istiyormuş 

Londra 3 (Ö.R)-- Japon hariciye nazırı beyanatında japonyanın 
Amerika ile on senelik bir mütareke yapmak niyetinde olduğunu ve 
on sene Amerikanın menfaatlerine japonya tarafından hürmet ediler.e
ğini beyan eylemiştir. 

Bu beyanat Amerikada tebessümle karşılanmıştır. 

Polonyanın sabık başvekili B. 
Slavak tabanca ile intihar etti 

Varşova 3 (A.A) - Sabık başvekil ve sabık diyet meclisi reısı Albay 
Slavak bir tabanca ile intihara teşeobbüs etmiştir. Kendisi çok vahim bir va
ziyette hastaneye kaldırılmıştır. 

Gece saat birde selahiyettar makamlardan verilen haberlere göre Albaya 
ikinci cerrahi müdahale yap~tır. Kendisi hala komadadır. 
Varşova 3 (A.A) - Albay Slavak bu sabah vefat etmiştir. 

Kendi kendini jiletle sünnet ederken 
yaralanan Diran hastaneye kaldırıldı 

Istanbul 3 (Hususi) - Bugün Kumkapıda garip bir hadise oldu. Müslü
man olmak istiyen Diran adında bir ermem, elineo geçirdiği jilet bıçağı ile 
kendi kendini sünnet etmeğe kalkışmış, fakat bu işi beceremiyerek yaralan
mış ve derhal hastaneye kaldırılmıştır. Diran. müslüman olmak isteğine aile
sinin karşı koyması üzerine böyle harekete mecbur kaldığını söylemiştir . 

Bul garistanda 
Doğum endişeyi mucip 
olacak kadar azalmakta 
Sofya - cBulgar istatistik yıllığı> nın 

30 uncu sayısında doğum işlerine ait en· 
teresan rakamlar vardır. Bu yakamlara 

nazaran Bulgaristanda doğum. endişeyi 

mucip olacak bir surette azalmaktadır. 
Bu Mecmuanın başmuhaniri profesör 

Dr. Zagorof'un yazdığı bir makaleye na· 
zaran 1904 - 1907 seneleri zarfında yaş-

den v. s. den ölmü~tür. 
BULGARIST ANDA NE KADAR 
DEVLET MEMURU YARDIR? 

Bu mecmuanın neşrettiği bir istatistiğıı!ıı 

göre 1 Mayıs 1 9 3 7 tarihinde Bulgari&• 
tanda 1 38 bin 12 6 memur vardır. Bun
ların 117 bin 585 i erkek, 20 bin 541 i 

ları 44 ü geçmiyn annelerin bin tane· kadındır. 
sinden doğan meşru çocuk sayısı 3007 Devlet memurlarının ekseriyetini mek~ 
iken bu yekUn mütemadi bir tarzda azal· tep muallimleri teşkil etmektedir. Bun

mış ve mesela: 1909 - 1912 seneleri zar- !arın yekunu 23 bin 380 dir. Ondan son
fında 2 7 5, 3; 191 9 - 1922 seneleri zar- ra sıra ile D. D. Yolları, kasaba ve şehir 
fında 217,1 ; 1933 • 1936 seneleri zar- belediyeleri, harbiye nezareti ve dahili-
fında da 166,0 inmiştir. ye nezareti gelmektedir. 

Muharrire göre bu tenakus yalnız ka- Bunlardan ayda 7001 leva ve daha 

saba ve şehirlerde değil, köylerde de ziyade maaş alanlar! 880 
ayni nisbette müşahede olunmaktadır. 7001-700 1 kadar leva maaş alanlar 32 75 

Yine bu mecmuanın bir başka yazısı- 4001-5000 « < < 4705 
na göre Bulgaristanda vefiyatı mucip 

1
300 1-4000 < c « 1O14 

hastalıkların başında zatürree gelmekte-,2501- - < « « 15559 
dir. 2001-2500 c « « 32235 

Bir milyon 566 bin 545 nüfus üzerin-
1

1501-2000 c « c 32 422 
de yapılan bir incelemeye nazaran bu

1
1001-1500 < c « 28847 

nüfusun 19 3 7 yılı zarfında on bin kişisi I 1000 levaya kadar < « 1 0063 
ölmüştür. ı kişidir. 

Bunlardan 2 3,8 zatürreeden; 12,3 • Bulgar devlet memurlarının büyük bir 

kalp hastalığından; 9.5 teneffüs cihazı ekseriyetini teşkil eden 93 bin 567 kişisi 
tüb erkülozundan; 3,2 diğer verem hasta- ayda vasati olarak 2500 e-r leva maa~ 

lıklarından; 4 •. 8 kanserden.; 7. 4 diyarj- ' şlmaktadlf. 
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Emek). General , Milli Şef reylerin ittif akile 

.. azım Karabekir'in 
HATIRATI 

Reisicümhur seçildi 
- BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA -

«ten ayrılmıyacağıma namusum» 
«Üzerine ıöz veririm.Jl 

-77- Celsede hazır hulunan bütün mebus
ların tahlifi ikmal edildikten sonra riya
set divanının intihabına geçilmiştir. Ben Hafız Hakkı beyin Kan haritala

rını kaç gündür tetkikle uğrqmasını ha
yıra yormadım. Belki kendisinden de 
Enver paşa malUrnat istemiıtir. Ve Al

manlar ıu aralık Enver pafBYJ bir Kafkas 
taarruzuna teıvik etmektedirler. Her va· 
ziyeti ancak Enver papdan öğrenebilir .. 

dim. 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

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

Enver paşaya fortraktan sonra ıöyle du çıltarılması ordu erkAruharbiye reisi 

Meclisin yapılan yoklamasından son
ra intihaba geçildi. Tasnifi fıra n etice· 
sinde Parti Genbaşkurunca namzet gös
terilen Çankırı mebusu Mustafa Ab • 
dülhalik Rendanın 408 reyle Büyük Mil
let Meclisi riyasetine tekrar intihap edil
diği anlaşılmıştır. Alkışlarla karşılanan 
bu intihap neticesinde riyaset mevkiine 
geçen Abdülhalik Renda: aöz: açtım: Gozenin fikrine benziyor. Vazifedar ol-

- Pllfa hazretleri - Hafız Hakkı bey 'ı mıyanlara şu hakikat dahi hatırlablabi
bize veda etmeden ıarka bir vazife ala· lir. Balkan felaketine sebep olanlar da 
ıak hareket etmişler. Zatıalileri benden ilk önce bağırıyorlardı ki hata ne duru
Kare hillında ıimdiye kadar hiç malU- yoruz. Bulgarlar kollarını sallıyarak 

mat sormadınız. Halbuki Hakkı bey bu~ memleketimizi çiğniyorlar, bırakın Fili
nun hakkında maliımat aldı. Bazı harita- beyi, Sofyayı işgal ediverelim 1 Fakat fe

cGösterdiğiniz yüksek itimattan dola
yı her hirinize ayrı ayrı şükranımı su
narım.> 

Demiştir. 

lıiket yüz gösterince ortada bu kahraman
lardan kimse kalmadı. Bugün de en tec· rum. 
rübeli ve maliımatlı ordu ve kolordu ku- Bunu takip eden intihapta yine Parti 
mandanlarunızı, çeteci zihniyetiyle ilerisi· _Genb3_§kurunca riyaset divanı reis ve-

Reis - Ruznameınize devam ediyo • 
ruz. Reis vekilleri, idare rururleri ve ka
tipler için reylerinize müracaat ediyo-

. d"" ·· · k" 1 d •· · e1· 1 killikleri için namzet gösterilen Aydın 
nı uşunemıyen ımse ere egıı,mıy un 
T 1• ö ·· ·· k d ş· d" mebusu doktor Mazhar Germen, Bur-aarruza ge ınce: numuz ıt ır. ırn ı 

sa mebusu Refet Canıtez ve Sivas mebile dağlara kar dü§mÜş olabilir. Nok-
san elbise ve techizaıla ve mahdut cep- busu Şemseddin Günaltay seçilınişler-
hane ile akibeti sarih bir felaket olacak dir. 

1DARE AM!RLtKLERl 
idare amirliklerine Dr. Saim Uzel 

Manisa). Halit Bayrak (Ağrı), Irfan Fe
rit Alpaya (Mardin), 

Riyaset divanı katipliklerine Vedit 
Uzgören (Kütahya), Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale). Cavit Oral (Niğde). Dr. 
Sadi Konuk (Bursa). Kemal tl"nal (Is
parta). Bekir Kaleli (Gaziantep). 

Reis - Ruznamemizde reisicümhur 
intihabı vardır. 

intihap derhal yapılmış ve Milli Şef 
değişmez başkan Ismet Inönü, reye işti
rlk eden 413 mebusun müttefikan rey
leri ile Reisicümhur seçilmişlerdir. Bu 
netice sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Reis - Kendilerini yemine davet için 
gidiyoruz. Yemin için ve gelinceye ka
dar celseyi kapatıyorum. 

Az sonra Milli Şef, Büyük Millet Mec
lisine gelmiş bulunuyorlardı. Yollarda 
ve Meclis önünde biriken halk, Büyük 
Şefe kalpten gelen coşkun tezahürat 
yapmakta idi. lnönünün Meclise ~i 
coşkun ve sürekli alkışlarla karşılandı. 
Milli Şef, kürsiye gelerek aşağıdaki ye
mini etmişlerdir: 

«Reisicümhur aıfatiyle Cümhu
riyetin kanunlarına ve hakimiyeti 
milliye esaslarına riayet ve bunla
rı müdafaa, Türk milletinin saa
detine sadıkane ve bütün kuvve
timle sarfı mesai, Türk devletine 
teveccüh edecek her tehlikeyi ke
mali tiddetle men, Türkiyenin fan 
ve ferefini vikaye ve alaya ve der
uhte ettiğim vazifenin icabahna 
haırünefa etmekten ayrılmıyaca -
ğıma namusum üzerine aöz veri -
rim.» 

TEZAHORAT 
Ankara 3 (Hususi) - Şehir Büyük 

Millet Meclisinin açılması şerefine baş
tan başa donanmıştır. Ilk açılış celsesin
de localarda bütün sefirler yer al=4 
bulunuyorlardı. Riyaseticümhur loca· 
sında Büyük erkaıuharbiye ;reisi Mare -
şal Fevzi Çakmak ve orgeneral Fahred
diri Altay büyük il.niformaları ile yer al
m!!ilardı. Eski başvekillerden B. Raui 
ta aynı locada idi. 

Milli Şef ismet Inönünün Cümhurr>-

isi intihabını müteakip yapılan tezahü
rat tarif edilemiyecek kadar coşkundu. 

PARTi GRUBUNDA 
Ankara 3 (Hususi) - Cümhuriyet 

Halk Partisi büyük Millet Meclisi grubu 
Pazar günü öğleden sonra başbakan ve 
grup reisi doktor Refik Saydamın riya
setinde toplandı. Bu toplantı ruzname
sini Büyük Millet meclisinin altıncı dev
re fevkalade içtima yılma ait riyaset di
vanı intihabı ve parti grubunun reis ve
killeri ile idare heyeti üyelerinin seçim
leri teşkil ediyordu. 

Grubun namzetleri tesbit edildikten 
sonra grup idare heyeti azaları seçilmiş· 
lerdir. Bunlar da şunlardır: 

Aziz Akyürek (Erzurum), General 
Ihsan Sökmen (Giresun}, Rasih Kaplan 
(Antalya), Abdülhak Fırat (Erzincan), 
Damar Arıkoğlu (Seyhan), Emin inan· 
kur (Içel), Şevket Erdoğan (Gümüşha
ne). Şükrü Koşak (Erzurum). Ridvan 
Nafiz Eduger (Manisa). 

Ankara 3 (A.A) - Altıncı B.M. Mec
lisinin bugünkü toplantısında Cümbur 
resiliğinc intihap edilmesi üzerine yemin 
etmek üzere meclise gelişleri esnasında 
Milli Ş.,f ismet Inönü meclisin önünde 
toplanm!!i bulunan kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından çok içten tezahürat 
ile selAınlanmışlardır. Meclis kapısında 
başta riyaseticürnhur bandosu olduğu 

halde bir askeri kıta resmi ihtiramı ifa 
eylemiştir. 

Riyaseticümhur intihabı 101 pare top 
atımı ile ilan edilmiştir. 

Milli Ş.,f meclisten aynı merasimle ay
rılmışlar ve meclis önünde ve yollarda 
biriken halk tarafından gelişlerinde ol
duğu gibi sürekli alkışlarla selamlan -
mışlardır. 

lann suretini bazılarının da .kendisini gö
türdil. Erzurum ve Kars yaylalannın kışı 
pelc şiddetlidir. Kııın şehirlerin sokakla
nnda bile kar bir metreyi qar. Dağlar4 

dan ku:ı uçmaz, kervan geçmez diye işi· 
tirdik. Eğer bir Kars hareketi düşünülü
yorsa az kuvvetle müdafaa olunsa dahi 
Soğanlı dağları bir faciaya sebep olaca
ğı gibi Kars son sistem tahkim olunmuı. 
kat kat tel Örgüleri ve kuvvetli istinat 
noktalarile öyle müthi~ bir miniadır ki 

hususile kıf içinde zaptı imkansızdır fik
rindeyim. Ruslar şimendiferleri sayesinde 
Karsa da hatta San KamlJa da kuvvet 
yetiştirebilirler. Bizim yollanmız bile yok. 
Değil kuvvet sevki, sevkolunan kuvvet
lere erzak bile yetiıtiremeyiz. Cephane 
meselesi de b&1lı b&1ına müthiş bir fa
ciaya sebep olabilir. Liman da Bronzart 
da önce Be.sarabyaya asker çıkarmakla 
uğraştılar. Bu kabul edilmeyince bu •efer 
bizi Kafka.syaya taarruz ettirmelerinden 
endişedeyim. 

Enver paşa - Senin şarktaki vaziyet .. 
ten haberin yok galiba, ordumuzun bir 

çok fedaki.rlıklarla elde ettiği (Azap· 
Gerek • Sıçan kale} hattından (Heran
Minevord - Pırtanoa) hatbna çekilmesi 
münasebetsizliği işi anarşiye sürükledi. 
Valiler lttihad ve Terakki ricali bile Ta
l&t beye ve hana ıifreler yağdırıyorlar. 
Bunun için Hafız Hakkı beyi pek acele 
olarak oraya gönderdim. Vaziyeti yerin

d e görerek bana hildirecektir. Kars ka
le:ıinde taarruzu düşünen yok. Hakkı bey 
d• ha evvel tetkik etmek istemiş olabilir. 

olan bir taarruza atılmaktansa kışlık mü· 
dafaa mevkiinde kalarak mahfuz mahal
ler, yollar, köprüler İntasile kışı karşı

lasak. Gerçe Hafız Hakkı bey de bu fi
kirde idi. Fakat orada Almanların pro· 
pagandasile ve güzel hayallerle dırnağlan 
dolan valilerin, cemiyet murahhaslannın, 
ve en tehlikelisi de vaziyeti kavrıyamryan 
küçük rütbeli zabitlerin tesİTİne kapılırsa 
İf vahim bir alcibete girebilir. Siz bilirsi· 
niz fakat Hafız Hakkı beyi bu noktadan 
ikaz buyurursanız münasip olur sanırım. 

··BİTMEDİ·· Pol.onya hariciye nazırı 

Bu vaziyeti harita üzerinde dahi izah
tan sonra Enver paıa endiŞtli bir surette 
üçüneü ordunun vaziyetini anlatb. Erzu
rum valisi Tahsin ve merkeziumumiden 
teşkilab mahsusa rew Bahaeddin Şakir 
beylerin Enver paşaya ve Talat beye yaz. 
dıklanna göre zabitan taarruz fikrinde 
imişler. Ordu kumandanı Hasan izzet pa· 
ıa ve umumiyetle büyük kumanda he
yeti ite yaramazını~ cesur kumandanlar 
iti ele alır ve eğer iki kolorduda Batuma 
çıkarılırsa Kalkasyarun ifgali mümlı:ün 

olurmuıl ... Van valioi Cevdet ve Trab
zon valisi Cemal Azmi beylerden de as

keri işlere müdahale ıeklinde Enver pa-
18Y• ve Talat beye ıifreler yağıyormuı 1 
Onlar da taarruz için kuvvet iatiyorrnuıl. 
izahatını bitirdikten ıonra Enver pap.: 

- lıte Hafız Hakkı beyi acele gön· 
derdiğirnin sebebi bu. Zaten kendisi de 
Bronzartla çalı,amıyacağıru ıöyliyordu. 

Ben - Asker! hareki.ta karışanlar kim 
olursa olsun susdurulsa çok isabet olur. 
Ben korkuyorum kl onlan da orada Al· 
manlar tahrik ediyor. Batuma iki kolor-

Iran Veliahtı 
----·" .,.._ --· 

Zevcesi ve kayın 
validesi ile Mısırdan 
T rana haPe P.t etti 

Mısır kraliçe•i Feride ııe fran ııeliahdi-
nin zevcesi Prenseı Fevziye 

Kahire 3 (A.A) - Iran veliahdi ve 
refikası yanlarında Mısır valide krali -
çesi olduğu halde dün akşını Mehmet 
Ali gemisi ile Basra körfezine hareket 
etmişlerdir. Buradan Tahrana gidecek
lerdir. Mehmet Ali gemisine bir Ingiliz 
torpito muhribi refakat etmektedir. 

Masal masal icinde • 
-80-

Padi§8.h ne ya99ın. melül mahzun uça· ı için sükUt etti. 
rak kendi saray bahçe•ine gitti ve orada Tutu ku, teki ine girmit olan padifah 
bir ağacın dalına kondu. 

1 

ise saray bahçesindeki bahçıvana hita· 

Diğer taraftan vezir, padip.hın kılığına ben: 
girdikten sonra doğru kalkıp saraya gel- - Bahçıvanbaşı .. Bahçıvanb8fı .. dedi. 
di. Görenler onu hakikaten padişah san- Beni al pazara götür ve sat beham aana 
dılar. Padişahın çok güzel bir karısı var .. he-IA.1 olsun.. Ancak. bin altından aşağı 

dı. Meğer vezir ona göz koymuştu. Ak-1 satma .. 

şam olun~ hareme girdi. Tabii herkes Bahçıvan, Tutu kuşunu alarak kafese 
padişahın kalbi içinde vezirin ruhu oldu· : koydu ve pazara götürdü. HerkCB baktı 

ğunu bilmiyorlardı. Onu paditahmıf gibi lr.:i Tutu İn9an gibi konuşur ve muhakeme 

karşıladılar. Sultan da aynı suretle hare· eder. onun bu haline hayran oldular. 
ket etti. Fakat gece yatağa yattıklan za. Meğer hu şehirde fettan bir kadın var
man hanım sultan baktı ki. Padi"8hın ha- dı ki her kim ile bir gece söhbet etse mu
reketlerinde, nüvazişlerinde bir başkalık hakkak geceliği için bin altın alırdı .. 
var. Bu hareketler kocasının her zamanki Yine bu ~ehirde zengin bir tüccar var· 
hareketlerine benzemiyor. dı. Bu kadın bir gece rüyasında bu zen· 

- Muhakkak bir İıJ vardır. gin tüccarla beraber kaldığını, onunla 
Diye düşünerek yataktan kalktı. Bir birlikte işret ederek ve eğlenerek vakit 

hastalık bahane ederek başka odaya gitti. 1 geçirdiğini gördü. Sabahleyin uyanır 

Dün saat 16 da Londraya varmıştır 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

melin ilhakı esnasında. takviye edilen u .. 

keri tedbirler kaldırılmamııtır. Hatta 
Vistül nehrinin munsap cihetinde kain 
He! yarımadasındaki kalelerin ııamizon· 
!arının takviye edildiği haber verilmek· 
tedir. 

R<lina 3 (A.A) - Emin bi< menha• 
dan öğrenildiğine göre Kont Ciano lngil
tere maslahatgüzan Noel Charles arasın .. 
da son günlerde yapılan görüşmeler es .. 
nasında lıalyanın Almanya ile Polonya 
arasında tavassutta bulunması ihtimalin
den bahsedilmiıtir. 

Söylendiğine göre Polonya ile Alman• 
ya arasındaki gerginliğin zail olduğu 

takdirde lngiltere ıimdiye kadar yalnız 
Polonyaya verdiği teminatın orta ve ce
nubi ,arkl AVTUpa memleketlerine de 
tctmilini derpiş edecektir. 

ltalya lngiliz teklifini reddetmemişse 
de lngiltere tarafından yapılan hareketin 
Almanyanın muhasarasını iatihdaf etme
mesi lazım geldiğini, ltalya hükümetinin 
buna ıiddetle muhalif olduğunu bildir· 
miştir. 

Siyasi ltalyan mahfellerinde hô.kim 
olan kanaate göre bu göl'Ü§melerin neti
cesi Almanyanın tarzı hareketine ve AJ .. 
manyanın Polonyadan yaptığı taleplerin 
mahiyetine bağlıdır. 

Diğer cihetten bu mahfeller ltalyanın 
orta ve cenubi p.rki avrupada bir müş-

terek emniyet sistemi vücuda getirmeği 
derpİıj eylediğini tekit etmekte ve ltal
yanın talepleri isaf edilmedikçe Avrupa
da aulhun teessüsüne imkan olmadığını 
ilB.ve eylemektedir. 

Londra 3 ( ö.R) - Pres Assosyeyıin 
bildiriyor: 

- Polonya hariciye !'.lazırırun Berline 
gitmekten istinkaf edişi, Polonya reisi 
cümhurunun müdahalesi üzerine vaki ol· 
mu~tur. Polonya bu suretle Koridor me .. 
sdesinde Çekoslovakya ve Avusturya 

gibi bir emrivaki ka11ısında kalmaktan 

çekinmi,tir. 
Polonya hariciye nazırı, Berline gitmek 

arzusunu tehir ederken lngiltereye müra .. 
caatle askert garanti istemiş ve lngiltere 

bunu vermittir. 
Bugün Londraya yapacaiı ziyaret es

nasında Polonya - lngiltere karşılıklı yar
dım paktının eı1aslart görüşülecektir. 

Bu konuşmalara Romanyanın Paris ve 
Berlin sefirleri de hükümetlerini temsilen 
iştirak edeceklerdir. 

Beynelmilel sulh birliğinin Londra
da yapacağı büyük niimayiş 

Londra 3 ( ö.R) - Beynelmilel sulh için toplanma birliğinin lngi
liz komitesi emniyet siyasetine avdet için çalışmağa karar vermiştir. 
Komite 16 Nisanda Hayd parkta büyük bir nümayiş tertip edecektir. 
Bu nümayişcle, lngiltere, Fransa, Sovyet Rusya, Polonya, Romanya 
ve arzu eden diğer devletlerin l~tirak edecekleri bir sulh ittifakının ak
di talep edilecektir. 

FransızHaoa nazırı Londraya gidiyor /ngi. 
liz Erkdnıharbiye reisi de Fransadan döndü 

Paris 3 (ö.R) - Hava nazırı B. Gi ~mle saat 15,45 te tayyare ile Lon
draya hareket etmiştir. Hava ordusu erkanıharbiyesi general Vilmen ve ln· 
giliı sefiri hareket e.sn;ısında kendisini selAmlamışlardır. ~ız tayyare 
Amillerinden Potez ve diğer bir fabrikatör de b"§ka bir tayyare ile Londraya 
gitmişlerdir. 

Londra 3 (A,A) - imparatorluk genel kurmay başkanı general Gort re • 
fakatindeki zevat ile birlikte Fransa ziyaretinden bugün tayyare ile Londra
ya dönmüştür. 

adamla bir gece eilendim, on~ ıimdi°Tutu, tüccara: ta.n hanımın kulağına kadar gider. sul· 
tan merak eder ve hazineden bin altın 
ııönderip Tutu kuounu satın aldırır ve bir 

altın kafese koyup yatak odasına asar. 

bana bin altın vermek borcudur. - Bu altın torbasını aynaya karşı tut. 
Ve böyle düıünerek kalktı, tüccarın Taki ak.i aynada görünsün., 

yanına gitti ve ondan bin altın istedi. Der. Tüccar onun dediği gibi yapar. 
Adamcağız: Tutu bu sefer kadına döner. 
- Bire kadın, henden ne paruı ister .. 

sin .. dedi . 
Kadın: 

- Dün gece beraber eğlenmedik mi~. 
Onun parası dedi. 

Tüccar: 
- Yahu ... Sen del imi oldun .. ben ev• 

li barklı bir adamını böyle teYden habe
rim yok. 

Kadın ise yakasına yap11mış iUe de 
ille parasını istiyor. Aralannda bir mü

nazaa kopar ve İ!iİ halletmek iç.in bera· 
berce mahkemeye gitmeği kararlaşbnr
lar. Ve muhakemeye giderken yollan 
bahçıvanın sattığı Tutu kuşunun civarın· 
dan geçer. Tutunun kılığında olan padi
ph bunlara nereye gittiklerini sora!', 
esasen halk Tulunun etrafına cem olduğu 
için onun bu ıuali büsbütün hayret 
uyandırır. Denize düıen yılana sanlır 

derler. Tüccar da kendi derdini Tutu ku
ouna anlahr. Tutu: 

- Sen ne istiyordun .• der. 
Kadın: 

- Bin altın .• 
Cevabını verir. 
- Gel.. Bu aynanın içindeki bin al-

bnı al. 
Kadın: 

- Ayna içinde bin altın yok der. 
Tutu: 
- Na11l yok, i,te alci• orada görünü· 

yor ya ... der. 
Kadın: 

- O altının kendisi değil .. Aynaya 
vermiş aksidir deyince Tutu da: 

- Senin rüyanda gördüğün bu ada
mın kendisi değil.. Hayalidir. 

Rüyada ki cünbüşün bedeli de işte 

böyle olur, der. hazır bulunanlar Tutu
nun bu hikmetli sözleri kartısmda p.Ja 
kalırlar, kadın da mat olarak çekilip gİ· 
der. Halk tüccara: 

- Se:n bu tutu k.uı:unu ağırlığınca al
tına alsan gerektir .. 

Diğer taraftan padişahın kılığına de
sise ile girmiı olan vezir ise bir an evvel 
sultanın vusletine ermek için can atar. 
Fakat sultan her gün bir hastalık baha
nesile onu yanından uzalclaıtınr. 

Nihayet bir gece vezir aultamn yanına 
girer .. 

- Sultanım, der, sende bir hal var .. 
Bana yüz vermiyorsun .. Fakat hastalığın 

falin ne ise söyle deva bulalım. hem ben 
bir dua biliyorum ki .. Onu okuyacak 
olursam hangi k.ı1ığa girmek iatersem gi .. 
rerim. Bunun üzerine sultan şaka olsun 
diye: 

- Mutbakta boğazlanmış bir kaz var. 
Onu buraya getirsinler, onun kılığına gir 
de görelim. 

Der .. Vez.iri derhal emreder, mutbalı:
talci boğazlanmış icazı getirirler. Vezir 
duayı okur okumaz hemen ölmüş kazın 
kılığına girerek kazı canlandınr ve pa
ditahın kalbi de ortada cansız kalır. Pa
ditah o zaman derhal duayı okuyarak 
Tutu kuığından çıkar, kendi kılığına gi-- Sizin muhakemenizi ben göreyim 

der ve sonra tüccara: Derler. tüccar bahçıvana sorar. Bah· ıer ve hemen vezirin ruhunun girdiği ka· 

- Git bin altınla bir ayna getir .. çıvan da bin altın baha ister, zı boynundan yakalar, dıvara vura vura 

DOKTORUN KÖŞESİ: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
insanın en sadık dosta 

Köpeğin sahibine karşı sadık dost, 
onun dü~anlarına karşı da çetin düş.
man olduğu pek esk.idenberi meşhurdur. 
Fakat filozof Ernest Renan, kuduz has· 
talığının devasını bulmuı olan büyük 
Pastörü Fransız Akademisinde karşılar ... 

ken söylediği nutukta köpeği cinsanın en 
sadık. dostu> diye tavsif etmeai üzerine 
bu meşhur sadakat en yüksek edebiyata 
kadar girmiştir. 

Bayanların apartmanlannda köpek 
bcsliyerek, sokağa çıktıkları vakit yanla· 
nnda yahut arabalarında - §İmdi oto

lannda - köpeği birlikte gezdirmeleri 
de ondan aonra moda olmuıtur. diye 
rivayet ederler. Yükaek edebiyata vakıf 
olduğunu anlatmak üzere .. 

Halbuki köpek her vakit kendisine 
emniyet edileçek hayvan değildir. AvCJ.• 
nın ava giderken, çobanın le.oyunlarını 

güderken yanı sıra bir köpek bulundur
masına, yahut hücra bir yerde köşkü 
olanların kapı yanında bir köpek kulü
beleri yaptırmalarına diyecek bir teY ol ... 

mazsa da, ev içinde apartman içinde kö ... 
pelc. bulundurmanın hiç minası alamaz. 
Köpeğin insanlara geçireceği hayvancı .. 
lıklarla deri hastalıklarını bir aralık bu
rada yazmıştım. 

Bilirsiniz ki, köpekten İnsana bulaşa
bilecek deh,etli bir hastalıkta vardır. Va
kıa kuduz hastalığının, vaktinde davran
mak şartiyle, devası vardır. Ancak, o 
sayede insan kuduza tutulmaktan kurtu .. 
labilir, hiç olmazsa on beş gün koca ko .. 
ca şırınga iğnelerine tahammül etmek te 
bir hastalık kadar acıklı bir feydir. 

Köpek, sahibini ısırmaz. derler. Fakat 

insanın en sadık dostu kuduz haıtalığına 
tutulunca haatahğından önce çok sevdi· 
ği sahibini de ısırır ve ona da hastalığı 
bulaştırır. Gerçi köpeği evde daima ka
palı tutup başka bir köpekle hiç ihtilôı 

ettirmeyince onun kuduza tutulmasına 

ihtimal olmaz, çünkü köpeğe de kuduz 
hastalığı başka bir köpekten gelir. Ancak 
bir köpeği hiç bir vakit çıkarmadan ev· 
de tutmak da pek kolay bir teY değildir. 
Bir gün kapıyı aralık bulur, aokağa fır

lar. O vakit de ne olacağı bilinmez. So
kaklarımızda kuduz köpekler, şüph~iz 
çok olmamakla beraber, arada sırada 
bulunur. 

Onun için, köpekte kuduz hastalığmm 
ali.metlerini bilmek ve vaktinde kendini 
korumak herkesten ziyade l<~peğin dost• 
luğuna inanarak onunla fazla ahbap olan· 
lara li.zımdır. 

Köpeğin kuduza tutulduğunu çabuk 
anlamak için, en çok dikkat edilecek ICY 
huyunun değişmesidir. Kuduza tutulan 
köpeğin en önce huyu değişir. Her vakit 
sakin, kendisini sevdirmiye çalışan, yu· 

muf8k huylu köpek akai huylu olur. in
sanlardan uzaklaşır, yanına kimseyi yak
laştırmak istemez .. Her vakit hırçın huy .. 
lu, hırıldıyan köpek de kuduza tutulun
ca - abine yumupk huylu olur. 

Galiba, köpeklerin en çoğu esasından 
kötü huylu oldukları için, kuduza tutu
lunca azgın olanlar az görülür. En çoğu 
kudurunca sakinleşir. İnsanlardan kaçar 
yuvasına saklanır. Yuvası yoksa insanla
rın yataklarında, yorganların arasına 

saklanır. O zaman yanına yaklaşanlara 
saldırır. Rastgelen yerini ısırır .. Bazdan 
önüne her şeye saldırırlar; ~eriyle 

paı·çalarlar. 

Kuduz köpek yemez, içmez. O vakit 
çenesinin ve boğazının sinirleri felce uğ
ramış demektir. Bundan dolayı kuduz 
köpek sudan korkar, derler. Sudan kork
tuğu için değil, felce tutulduğu için suyu 
yutamaz. Felce tutulduğu vakit, bulun
duğu yerden kaçar, alabildiğine ko~. 
Bir hamle kırk kilometre koştuğu olur. 
Yolu üzerinde rastgeldlği insanları, hay
vanları ısırır. 

Sonra yorgun ve bitkin bir halde, ye
rine döner. Fakat tehlike olur, kendisini 
okşamak istiyenlerl, beslemek istiyenleri 
ısırır. 

Evde beslediğiniz köpeğin huyu de
ğişince, hele yemekten, içmekten kaçın
ca hiç tereddüt etmemelidir. Fakat onu 
öldürmek değil, kimseyi ısırmasın diye, 
hağlamak, sonra da - mümkün olursa
bir baytarın nezareti altında müşahe
de altına aldırmak lazımdır... O vakte 
kadar birini ısırmış olursa, yapılacak şey 
ısırığın yerine göre değişir. Isırık beyine 
uzak, kolda, bacakta olursa bir kaç gün 
beklerniye vakit vardır: Köpeğin ku· 
duz olup olmadığı nihayet yedi, se· 

kiz gün içinde belli olur. Fakat ısırık 
yüzde olursa kuduz aşısı iğnelerine baş
lamak için vakit geçirmemelidir. Çünkü 
bu aşı insanda kuduz hastalığını başla
dıktan sonra geçirmez, hastalık daha 
başlamadan meydana çıkmasının önü
nü alır. Kuduz köpeğin insanı ısırmasiy
le hastalığın meydana çıkması arasında 
uzunca bir müddet - vasatt olarak kırk 
gün - çektiği için bu müddetten istifa
de edilir. Ancak aşı bir günde bitmez. 
On beş günden yirmi beş güne kadar 
sürer. Bulunduğunuz yerde kuduz qısı 
yapan müessese bulunmazsa onun bu
lunduğu başka bir yere gitmek için lü-
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Manisa Halkevinde Mart ayı içinde verilen ( Kanun adamı ) 
temsilinden bir sahne 

Manisa Halkevi 
Mart ayı içinde çok 

verimli çalışmalar 
kaydetmiştir 

Manisa, 2 (Hususi) - Evimize mart 
ayı içinde 12248 yurddaş gelmiştir.. Ki
tapsarayımıza okuyucu olarak gelen bin 
üç yüz yirmi üç yurddaş bu sayının dı
şındadır. 

Evimiz tarafından 19 köyde açılan köy 
okuma odalarına kitap, dergi, gazete 
gönderilmesine devam edilmiştir. 
SERİ KONFERANSLAR 
Dil, tarih, edebiyat şubemizin tertip 

ettiği seri konferanslardan bu ay içinde 
ağır ceza mahkemesi azası bay Ziya Gö
kalp tarafından (Milletçilik cereyanla
rı), saylav Turgut Türkoğlu tarafından 
(Müstemlekecilik siyaseti ve dünyanın 
taksimi), doktor Nuri Pastiyer tarafın
dan (Aile psikolojisi), saylav Kazım Na
mi Duru tarafından (HaJk partisi ve 
memlekette yeri), doktor Hfunit Ataman 
1arafından (Yürümek), doktor Muhar-

ideli çalışmalar yapmıştır. 
Evimiz dispanserinde bir aylık müd

det içinde 125 i bayan 98 zi bay olmak 
üzere 223 yurddaş muayene ve tedavi 
edilmiştir. 

Dispanserimiz faaliyetini her gün da
ha ziyade genişletmektedir. Genel sekre
le:ı;liğimizden gelen nümunelere uyula
rak muayeneler için gereken defterler 
bastırılmış, istatistik cetvelleri hazırlan
mıştır. 

Havaların mütemadi bir surette ya
ğışlı gitmesi, şehrimize hariçten bağ 
ameleliği yapmak üzere gelen yurddaş
ları müşkül vaziyette bırakmış, iş bula
mamışlardır. 

Şube bu durum karşısında derhal fa
aliyete geçmiş ve diğer yardım müesse
selerinin de iştirakiyle işsiz kalan 514 
ameleye beş gün devam etmek üzere 

-' ~fQEMiN Tfl>AYISiKABltDIRı 

Manisa Halkevinde 22 Martta açılan vebir ay devam edecek olan sosyal hasta-
lıklar sergisinden bir köşe 

rem Özgür tarafından (Frenginin inti- faaliyeti içinde verimli ve çevre için fa
şarı, frengiden korunma) konularında ekmek tevzi etmiştir. Fakir ailelere ve 
altı konferans verilmiş ve bu değerli tahsilleri şube tarafından deruhte edil
konferanslardan (2463) yurddaş fayda- miş olan fakir öğrencilere yardım işleri 
]annuştır. j muntazaman yapılrn~dır: . 

Şubenin, çevremizde büyük bir ilgi ile I 5 - Kurslar şubesı verımli çalışma
takip edilen faaliyetlerinden biri olan lar yapmaktadır. Açılmış bulunan lisan 
(Edebiyat gecesi toplantılarından) da bu kursları muntazaman devam etmekte
ay içinde inkılap edebiyatı ve milli ede- dir. Yeniden, ilk ve orta okullardan 
biyat konuları içinde iki toplantı yapıl- muhtelif sebeplerle diploma alamamış 
ımştır. yurddaşlara diploma temin etmek mak-

sadiyle şubemiz tarafından kurslar açı-

MÜZİK ÇALIŞMALARI Jacaktır. 
Gösteriş ve Ar şubelerimizin birleşik Kayıt muamelesi devam etmektedir .. 

ve programlı çalışmaları çevre için çok Nisan başında kurslar faaliyete başlıya
faydalı olmak suretiyle devam etmekte- caklardır. 
dir. Nisan başında ayrıca bir de resim 

ispanyada tevkifler 
Cürnhuriyetçi fiJo da nihayet nasyo

nalist filoya iltihak etti 

Birinci Erkek lisesi San' atlar takımına 4 - O 
Ege lisesi Tecim lisesine 2 - 1, İkinci Erkek 
lisesi Kültür lisesine 2 - O galip gelmişlerdir 

Maarif vekaletinin mektepler arası defasında ikinci erkek lisesinin kalecisi 
1ertip ettiği futbol lik maçları bu hafta muhakkak bir golü yatarak kurtarmak 
şehrimizde Halk sahasında başlaıruştır. mecburiyetinde kaldı .. İkinci erkek lise-

Nasyonalist filoya iltihak eden Ciimhuriyetçi Ispanya jilosun- Mektep sporunun kendi kendine çeki- sinin anlaşması kuvvetli .. Diğerleri ise 
dan bir Jı arp gemisi lişi ile artık sönmüş olduğunu zanneden- biraz daha çok enerjiye dayanıyor. De"'" 

ler, dlin hakikaten talebelerin düzgün re sonlarına doğru Kültür lisesinin açıl· 
Madrid 3 (A.A) - Siyasi mahfiller, Madridi terketmezden evvel az daha ve görüşlü oyunlarının heyecanlarına rlığuu görüyoruz ... Llkin devre sonu 0-• 

sabık ispanya! cümhuriyetçi teşekkül - bir suikaste kurban gidiyordu. Filhaki- kendilerini kaptırmışlardır. bitiyor. 
leıloe mensup olarak tevkif edilen aza - ka M~drid ~:ıaru.'. Madridi terk~tınez- Birinci Lise _ Sanatlar oyunu baştan İkinci devrede hızlı haşlıyan Küllili'
nın adedinin iki bin olduğunu tahmin den once milli mudafaa nezaretinden sona kadar ~ geçmiş, ve güzel !iller, canla başla oyruyorlar. 2 ci erkek 
etmektedir. çıkarken silalı.lı bir te<:avüze uğramış - Anlar yaşatarak bitmiştir .• Daha çok an- lisesi bir aralık tazyik altında kalıyor •• 

Bizerte 3 (A.A) - ispanya! filosu tır. iki komünistin tabancalarından sarf- ]aşmış birinci Lisenin maçı O _ 4 kazan- Fakat şuuru paslarla arkadaş bulmakta 
ispanyaya dönmek üzere Bizerteden ay- ettikleri kurşunlar hedefini bulmadı - dı.ğmı bir saatlik oyunun nihayetinde gecilonlyor ve dışarıdan seyredenler lçlıa 
rılmıştır. Bu filo Miguel De Gervantes ğından general kurtulınuştur. görmüş olduk. hakiki bir futbol heyecanı ile zevkini tat. 

de dahil olmak üzere iki kruvazör, 11 General Miaja şimdi, Cümburiyetçi Ege ve Tecim lisesi maçları ise daha tırıyorlar. Semeresini Hüseyinin ayala 
torpido, 1 tahtelbahir, 2 nakliye ve 1 ispanyayı general Frankonun ağuşuna genç iki takımın çarpışması şeklinde ol- ile ve çok sıkı bir şiddetle ağların ara
gaz gemisinden mürekkeptir. fırlatmakla itham ediliyor. Kendisinin muş ve netice 1 - 2 le Egenin lehine ol- sındaki topla görüyorlar. Oyunun neti-

Londra 3 (ö.R) - General Miaja halen bulunduğu yeT belli değildir. muştur. cesine beş dakika kala, yine ikinci Jis&. 

Hollanda krallık sarayı önünde nümayi§ yaparak geçen kadınlar 

Hitler .. Almanyaya ilhak ettiği toprakları ziyaret ederken 

Bugllnlin asıl mllhlm maçı, ve belki nin sol iç Hüseyini güzel bir şutla kal.,_ 
neticesiyle ortaya konan kupanın hangi cinin çahşmasına rağmen topu ikinci d.,_ 
tarafa ait olacağuu belli edecek kadar fa ağlara takıyor ve oyun ikinci lisenin · 
mühim maçı; seyretmek için iki bine ya- O • 2 galebesiyle bitiyor. 
kın bir talebe seyircisi toplaıımıştı. Ha- Dün oynamıyan ve onları nezaket ve 
kem Mustafa Şenkalın düdüğü ile Kül- terbiye çerçlvesinden seyreden bütün 
tür lisesi kımıızı beyaz formalarla, sonra talebeye, İzmir mektep muhitinin yük
da açık mavi, koyu mavi forınalariyle 2 sek disiplin ve terbiyesini gösterdikle· 
erkek lisesi sahada göründüler. Para rinden bilhassa takdire şayan buluyoruz. 
atıldı .. Dizildiler .. İkinci erkek lisesinin Önümüzdeki hafta maçlarına da ayni 
avantajı var : Rüzgllr.. şuur ve disiplin çerçivesi içinde maçla-

Hakikaten ikinci erkek lisesi kırmızı rın çok zevkli geçeceğine emin olduğu
beyaz takımın kalesi önünde oyruyor.... muzu burada bir daha söylemek istlyo
Durmadan sıkıştırıyorlar. Arada bir ruz. 
Kültür lisesinin yaptığı akınlarda tehli-
keli olmaktan uzak kalmıyor. Hele bir F. G. 

At yarışları heyecanlı oldu 

Uçok Doğansporu üçe 
karşı doku~ sayı ile yendi 

Dünkü at yarışlarından güzel bir intiba 
- BAŞTARAFI l lNCl SAYFADA - Stadyumunda Oçokla Doğanopor arasın• 

için bu yasağı kaldırarak ihtiyarları ve 
kadınlan müıııkül vaziyetten kurtaraca~ 

ğını ümit ederim. 

* 
Birinci lcoşu: üç yaşındaki yerli yarım 

kan lngiliz erkek ve diıi taylara mahsus
tu. Yarııa on iki hayvan iıtirak etti. 800 
metre meaafeli olan bu koıuda güzel bir 
çıkıt yapan Tığ birinci, önkeo ikinci ve 
Yılmaz üçüncü geldiler. 

da huımsi bir maç yapılmıthr. 
iki takımın da bir iki oyuncusundan 

mahrum o1duğu bu mPçı antrenör idaro 
etti. Üyunun birinci devre 1-4 Oçokun 
lehine bitti. ikinci devrede Doğansporun 
attığı iki gole daha beş golle mukabele 
eden lô.civerd - kırmızı takım maçı 3-'l 
gibi farklı bir netice ile kazandı. 

Bir hafta evvel Beşiktaşa da ııayı far• 
kile yenilen Doğanspor takımı hil& ma9 

kabiliyetini iktioap edememiftir. Halbuki 
önümüzde daha pek çok çetin ka11ılar 
malar olduğuna göre Doğanoporun çok 

çalıtması ve takımını düzeltmesi lazım
dır. Akıl takdirde neticeler daima oayı 
fark.ile mağlubiyet olacaktır. 

Ar şubemizin müzik kursları bu ay kursu açılacakbr. Bu kurs için de kayıt Mısır kralı, kraliçeli, Iran veliahdi, zevcesi ve kral Fanı.kun hem§ireleri, nikdh 

ikinci kotu: üç Y8'mda ve hiç koıu 
kazanmamıt halis itan lngiliz erkek ve 
diıi taylara mahsuatu... Meaafesi 1400 
metre olan bu koıuy11 3 hayvan girdi. iyi 

bir kotu yapan Batıray birinci, Dorukurt 
ikinci ve Arya91 üçüncü geldiler. 

ATEŞ DöNDO 

içinde de muntazaman yapılmıştır. Şu- muamelesi devam etmektedir. töreniwn sonrcı bir arada Oçüncü koıu: 4 ve daha yukarı yao
taki yerli yarım kan lngiliz at ve kıerak
larına mahsustu. Y arııa 4 hayvan ııirdl 

ve meııaleai 1800 metre idi. Bu haftanın 
en uzun mesafeli kotuaunu Ceylin ka
zandı. Lükıbar ikinci ve Mahmure üçün
cü geldiler. 

benin klAsik Türk müzik kolu büyük bir 
konser vermek üzere bir aydan beri HAVA HABER ALMA KURSU av gezileri yapılmaktadır. tmuştur. Sergiyi açıldığı tarihten mart 
muntauınıan toplu çalışmalar yapmakta- Bu ay içinde evimizde 24 yurddaşın Bu ay içinde Akpınar sazlık, Armutlu sonuna kadar 5450 yurddaş gezmiştir. 
dır . (27) kişilik bir kadro halinde çalı- devam ettiği ve dört mütahassıs öğret- ve sabuncu mevkilerine üç av gezisi ya- Sergi 22 - 4 - 939 tarihine kadar açık 
FID bu arkadaşlar önümüzdeki ay için- men tarafından idare edilen bir (Hava pılınıştır. Dağcılık kolumuz da bu ay kalacaktır. 
de zengin programlı konserlerini verıı- haber alma) kursu açılmış ve her glln içinde iki defa Manisa dağına tırmanma 1 
ceklerdir. Gösterit şubemiz bu ay içinde devam eden muntazam bir tedristen son- ve yürüyüş gezisi yapmıştır. Dil edebi
yeniden (Kanun adamı) piyesini sah- ra yapılan sınav neticesinde bu yurd- yat tarih ve müze sergi şubesi üyeleri
neye koymuş ve iki defa muvaffaloyet- daşlara belge verilmiştir. mizin de iştirak ettiği bu gezilerde ay-
le temsil edilmiştir. Spor şubemiz mevsim münasebetiyle nca tarihi tetkikat ta yapılmaktadır. 

Gösteri! şubemiz ayrıca biri komşu verimli faaliyetler göstermiştir. Spor sa-
vil~yet İzmir halkevinde, diğeri de Tur- hamızda tenis, basketbol, voleybol, ça- SOSYAL HASTALIKLAR SERGİSİ 
gutlu kazası Halkevinde olmak üzere lışmalan devam etmektedir. 22 - 3 - 939 tarihinde bir ay müddetle 

BİR AYLIK TOPLANTILAR Dördüncü koıu: 4 ve daha yukarı ya§• 

Evimizde bir aylık müddet içinde bir taki yerli halis kan lngi]iz at ve kısrakla
balo, saylav seçilmesi münasebetiyle nna mahsustu. Meaafeoi 1600 metre olan 
şehrimizden ayrılmış bulunan valimiz a bu koıuya 3 hayvan girdi. T omru rahat 
Osman Şahinbaşm şerefine muhtelif te- bir k<>1u ile birinci geldi. Baylan ve Şipka 
şekküller tarafından verilmek suretiyle üçüncü oldular. 
dört şölen ve başka teşekküllere ait ola- BeJinci ve son k<>Ju: dört ve daha yu-

iki maç yapmalı: üzere lıtanbula giden 
ve Vefa takımına J-3, Fenerbabçeye 
0-2 mağldp olan Atetli futbolcular dün 
alqaml:i trenle avdet eımiılerdir. 

lıtanbul gazetelerinden de öğrendiği
mize göre Atqliler hakemlerin (her na. 
ııloa göremedikleri) kararlarına kurba,_ 

olmuılardır. Bizce 85 dakikada ıı:ol yo
miyen bir takımın 4 dakikada iki gol yq.o 

mesi ha)'Tctle karıılanmıı ve Vefaya kaı-. 
ıı alınan netice de hakemin Vefa takımı• 
na luıfü olarak kabul edilmiıtir. 

(Kör) piyesini temsil etmiştir. Şube ayrıca nisan içinde yapılmak açık kalmak üzere evimizde bir sosyal 
İki temsil de muvaffaloyetli olmuş, üzere büyük bir bisiklet koşusu ha=la- hastalıklar sergisi açtlmıştır. Sergi her 

kardeş Halkevhler arasında saıninıi bir mıştır. Programı ve mükMatlan ilAn gün saat 9 dan gece 22 ye kadar açık 

yakınlık teessüsüne vesile teşkil etmiş- edilmiş olan bu büyük koşu üç )lafta de- bulunmaktadır. Frengi, bel soğukluğu, 
tir .. Bu şubemiz sistemli çalışması mah- vam edecektir. verem gibi sosyal hastalıkların intişar 

sulü olarak muntazam rovalarla Va_I Koşu çevre sporeıı geııçliği üzerinde yollarını, tahrip şekillerini, korunma 

rak 38 toplantı kaydedilmiştir. Cumarte- kan yaştaki yalnız halis kan arap an ve 1 jiiiiimiiiiiİİ!İi~ii!iiİii!İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİliii: 
si günleri yapılmakta olan aile toplantı- kısraklarma mahoUAtu. Yarııa ala hayvan 2J NİSAN 
lan bu ay içinde de muntazam olarak girdi ve mesafe 1600 metre idi. Birinci ÇOCUK BAYRAMJ 
devam etmiştir. Aktay ikinci Bahtiyar ve llçilncii Musul SİNEMA SAHİPLERiNE : 
İKİ İHTİFAL geldi. 

Çocuk varlığına aileleri ilgilendire-
cek filimlerle siz de bu milli ve müş-

Evimiz inkıMp şehidi aziz Kubillly ve 
• DOOASPOR MA I 
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• 
enı Şapka Mo as 

Evlilik hayatında 
• • • • 
ıyı geçınmenın sırrı 

Bir erkek, bir kadın yıldız 
fikirlerini anlatıyor 

Frnnsanın tanınmış bekar yıldızların
dan olan Bernard Lnncert ile Annie 
France gördilklerl bir çok tecrübeler
den sonra niçin evlenmediklerini tahlil 
e~ler ve eğer bir gün evlenecek ol
Mlar ~lerlne karşı nasıl hareket etmek 
icap edeceğini ve ne şekilde muamele 
görmeği arzu ettiklerini düşünmüşler 
ve bu neticelere varmışlardır. 

Çok tecrübe görmüş olduklarını iddia 
eden yıdızarın düşüncelerine iştirak 
edilirse aile hayatında geçinmenin sırrı 
da bulunmuş oluyor demektir. 

Bernard Lancert, ckarım niçin bana 
tapıyor> isimli yazısında aile görüşlerini 
okuyacağınız yazıda şöyle hülasa edi
yor: 

Karısının sevgisini kazanması için er
kek meziyetlerini tebarüz ettirmekten 
ziyade karısını müteessir eden hallerin 
önüne geçmesi icap eder. Şu halde kadı
na nasıl muamele etmeli işte bu mesele
dir .. Bu noktayı şöyle htilfisa edebiliriz. 

1 - Bir çok erkekler kapıdan girer 
girmez karılarını portmanto zanneder 
ppkalarını, pardüsülerini derhal eline 
verirler. Halbuki bu hareket doğru de
ğildir .. Hatıl bir erkek karısiyle konu
§Urkcn başından şapkasını. ağzından cı
garasını, ceplerinden e-llerini çıkarması 
lazımdır. 

2 - Kadının büyilk bir ihtimamla ha
ı.ırlamış olduğu yemeklere bir aç gözlü 
gibi sarılmamak, onun göstermiş :>ldu
ğu ihtimamı mehareU takdir ,ettiğini .>elli 
etmek erkeğin vazifeleri arasındadır. 

3 - Karısı herhangi bir sual sorduğu 
zaman omuz silkip geçmek doğru değil
dir .. Mevzu üzerine derin izahat vermek 
de kadını sıkar, onun için nazikAne Mr 
kaç sözle kadını başka mevzua sürükle
me-k doğru olur. 

4 - Erkek evlendiği ı.aman uzun se
neler annesinden gördüğü bakımı karı
sında bu1amaz .. Bu hususta karısına da
rılması doğru olamaz, çünkil annesi yir
mi senenin tecrübesine maliktir, halbu 
ki karısı bu hayata henüz all§lllaktadır. 
Onun için usulü alıncıya kadar kadının 
ltUçUk kusurlarını hoş görmelidir. 

5 - Giyinirken pjamalan, havluyu 
§Uraya buraya atmak kadının canını sı
kar .. Bilhassa kendi tuvaletine ait kolon
ya gibi teferrüatın kullanılması kadını 
mUthiş sinirlendirir. 

6 - Bir erkeğin karısına gençliğinde 
PJ:"Pn ~ ,. .... ::o)q-,, ,.,:ı 

maceralar kapanmıştır. 
Bcrnard Lancert bu iznhnlı vcrd:kte;1 

sonra dşte ben evlenirsem bu hus:.ısb•·a 
riayet eder ve karımın sevgisini dainıa 
muhalaza ettirebilirim> demektedir. 

KADIN YILDIZLARIN 
F1K1RLERt 

Kadın yıldız Annie France de kocası
nın dalına takdirini muhafaza için riayet 
edilmesi gereken şartları şöyle hülasn 
etmektedir. 

1 - Kadınlar kocasıruı daima itimat 
ettiklerini asla belli etmemeli, eben ko
camı dünyanın en güzel kndıniyle bir 
arada bırakırım da aklıma en ufak bir 
şüphe bile girmen gibi sözler sarfetmc
melidir .. Bilhassa başka bir kadın yanın· 
da böyle konuşmak daima tehlikelidir. 

2 - Kadın kocasından şüphe etmeme
li, etse bile belli etmemelidir. Kocası bir 
hediye verince: cMuhakkak bir kabaha
tin var onu affettirmek istiyorum> şek
linde sözler sarfetmemelidir. 

3 - Kadın kocasına cbenden ne bek
llyorsun ben zayıf, sinirli bir kadınım> 
dememelidir. Erkek karısından her şey 
beklediği ve karşısında daima canlı bir 
mablak görmek istediği için bu sözler ili? 
sarsılır. 

4 - Kadın erkeğinin hiç bir §eyine 
sahip çıkmamalı, mendillerini vecairesi
nl aslA kullanmamalıdır. 

Çünkil bu takdirde hem kocası bir giln 
mendilsiz kalır sinirlenir veyahut· karı
sının kilçUk mendilini kirletir, bu sefer
de kadın aini.rlenir. 

5 - Kadın tuvaletine itina etmE:lldir. 
Kocasiyle beraber bulunduğu zamanlar 
muhakkak ki güzel görilnmeğe gayret 
etmelidir. Erkek sokağa çıkarken tuva
let yapıp, evde pejmürde kıyafette ge
zen kadından hoşlanmaz, biltıki~ nefret 
eder. Saçlara, yüze, elbiselere ve niha
yet çoraplara bUyük bir itina göstermek 
kadının vazifesidir. 

6 - Sık sık ağlamak, ufak gürültüler 
çıkannak erkeği sıkar. Bir kadır. ancak 
ayda bir kerre ağlamalıdır. Ancak bu
nun için de haklı bir sebep oL":'as. k:ıp 
eder. 

Bu takdirde erkek karısını teselli et
mek imk!n.ını bulduğu için mer~nundur. 

Karısiyle meşgul olmaktan onun ke
derini tahfif etmekten zevk duyar .. Er
keği kendisiyle meşgul etmeli ve c:-ıima 

1... , ' , 

.. 

Yeni şapka modası sabırsızlıkla bek
leniyordu. Belki de yeni moda saç, tu

valet tarzımız da tesir edecektir. Güneş 
altında başı açık gezmeğe kabil olduğu 

zaman bunu böyle, hoşumuza gittiği için 
yapıyorduk. Fakat bu mevsim galiba bu 

şekilde harekete geçıniyeceğiz. Çünkü 
bu yeni model şapkalar, güzel yaraşa-

cak ve aynı zamanda bn§ta taşımağı 

zevkli kılacak §C'killerdedir. 

Bu şekiller arasında o derece güzelleri 

var ki, şapkacı mağazasında görülen çok 
basık kenarlı küçük şapkalar, kordelA-

]ar, çiçekler, düz müslinden, pikeli rnUs
linden garnitilrler, çok güzel ve ahenkli 
renkler, yekdiğerinden değişik ve o nis
bette yakışan bin tilrlü yeni buluşlar, 
fantezi ve aynı zamanda spor kostüm -
}erine giden bazı fotrlerdeki klasik bir 
not, insanı muayyen bir şapka seçmekte 
tereddi.ide düşürüyor. 
Bazı şapka kolleksiyonlannda da çi

çeklerle süslenmiş, tuvaletlerin verdiği 
değişiklik tipli şapkalara rastlarunakta
dır. Tuvaletler, o şapkaya, ve kadının 
çehresine değişik ve esrarlı bir manzara 
vermektedir. Gece için, havai tU1ler, ve 

Güzelliğiniz • • 
ıçın .• 

ilkbaharda Bir rejim takip ediniz 
Bu mevsimde, yani ilkbaharda, her va-

kitten ziyade yüzlerde kırmızılıklar, si-

l vilceler olur. Ayni umanda alnirli ve 
yorgun bir vaziyet hemen daimidir. Bir 
gfüellik rejimi kendisini artık lüzumlu 
gösterir. 

öğleyin, yeşil sebzelerle birlikte bir 
kızartma. Mevshnden istifade ile süt, 

beyaz peynir de bol bol yiyiniz. Akşam
ları yemeğe sıcak bir sebze çorbası ve 

bir komposto ile başlayınız. 

Yemek yetken su içiniz. 

bir kcrre de siz düşünün. 
cak bunu naz şeklinde kabul eln.emeli
dir. Erkek naz eden ve bilhassa bı; tabi
atını ileTi götüren kadından n'.!fı-et eder. 

Annie France de fikirlerini bu satırlar 
ile hülUsa ettikten sonra herkesin fikrin
de bir sual düğümlemiştir. 

Acaba Bernard Annie, il.? edense 
mesut olur mu?. 

Buna herkes bir türlü cevap veriyor 
bir kcrrede siz düşünün. 

Büyük genç kızlar için 
----tr·---

On sekiz yaşında bulunmak, şimdiki 
modanın bu yaş etrafında dolaştığı za
manda çok hoşa gidecek bir keyfiyettir. 
Büyük genç kızlar yeniden koyu serj
den, deniz, çivit veya gece mavisi bir 
renkte yapılmış elbiseler giyebilecekler
dir. Bu sahada rastlanacak her şey, göğ
sil meydana çıkaran ve belin inceliğini 
gösteren korsajın kupunrlan penbe diş

ler, feston veya volonlarla süslü geniş 
ett"klere kadar, hep kadınların karakte
ristik notlarını gösterir. Bu küçük elbi
ıteler Uzerine ekseriya iki parmak geniş
liğinde, parlak deriden kemer konur ki 
bu da tuvalete küçük bir mekteı>li va
ziyeti verdirir. Kollar hemen daima kısa 
olur. 

G~en seneler zarfında genç kızların 
o kadar sevdikleri düz suveaterler artık 
bırakılmıştır. Bunlann yerine fantezi 
korsajlar veya işlenmiş pull - overler 
tercih edilmektedir. Bazıların UzerlDde 

yuvarlak noktalarla sUslil çok şık bir 
şekli. irae etmektedir. Umumiyetle pull
overlerin klAsik kupu haricinde şömizye 
veyahut ta gayet ince tülden bülüzlerin 
örülmesi boşa gidecek mahiyettedir. 

Tuvaletli olmak kapdan vakitlerile, 
sun1, ipekten, noktalı bir rop çok sükse 
yapac:ıktır. Hakiki dantelden kUçük bir 
parça ile büyük kısmını süslemekte hoş
tur. GUzel bir dantel yerine, beyaz lınon
dan, ve iki parmaktan fazla geniş olmı-

yan çifte bir volan da konulabilir. 
İnce ve açık dradan geniş bir manto 

genç kızların tuvaletinin mütemmimi 
olur. Buradaki yenilik bu elbiseleri koyu 
bir kumaşla duble demektir. 
Diğer teferruata gelince: Yani şapka

lar, eldivenler, ve ayakkabıların hepsi 
de elbise ile bir ahenk teskil edecektir. 

llkbahar mevsimJnde, dikkat edilecek 
mühim bir mesele, gıda mcsele~icllr. ış.. 

te size tipik bir rejim: 
Sabahleyin bir kahvealtı yerine llirion 

suyu sıkılmış iki bardak ı;oğUk su. 

Her kadın, bir ay mUddetle böyle bir 
rejim takibini başarabilmelidir. Bu su-

retle teni güzel bir şeffafiyet kazanacağı 

gibi vUcudu da güzelleşecektir. 

Holivud'da Bahar hazırlıkları 

Güzel yıldızlardan güzel bir bahar büketi 

Hoş görünmek istiyor
sanız sade olnunz 

Bir çok kadınlar, aade gö~k o Bu usulün neticesi basit oldu. Kocası, 
kadar.. Sade olduğu halde, deAik ve genç kadından ayrıldı. Erkeğin kaba • 
anlaşılmaz bir muamma ıeklini almak hati olabilirdi. Fakat karısmın sevdiği 
için hayatlarında çok ııkmtı çekerler. şey onun sanki, yumuşak tabiatı, has
Buan, kadmlarm çok mükemmel .suret- sasiyeti idi. Bu vak'a insanı düşünmeğe 
te değiştikleri, kendilerini tamamile baş.. sevkeder. Tabii görünmenin faydaları 
ka şekilde gösterdikleri söylenir. Bu fi- ve kolaylığı karşısında, anu edilen şeyi 
kir o kadar doğru bir fikir değildir. Zira istemenin sadeliği önünde, düşündilğil
umumiyetle onların .s.inirleri epey zayıf nun aksi şeyi söylemekten, arzu edilıni
ve çok değişik haletler gösterir ve aynı yen bir şeyi istemekten olmıyan bir va
t.amanda fazJa heyecana sahiptirler. Fa- kayı vukubulmuş gibi göstermekten ne 
kat müthiş muhayyel ve düşünce has- fayda çıkacağını anlıyamadım. Kendisi
letleri de olduğu aaklanamaz. Bazıları 1 ni sağlam, kuvvetli, herşeye boyun eğ
tiyatroda ~ gibi bir rol oynamağa, di- miyen bir tabiatte göstermek güzel bir 
ğerlerinin göziine başka türlü gözükme- şeydir. Fakat hazan da bizzat sanatının 
ğe Adeta rnecburmuşlar gibi hareket inceliğinin bir kuvvet olabileceğini de 
ederler. Belki gayet cazibeli olabilecek düşünmelidir. Güzel bir şeyi model itti
şahsiyetlerini, orijinalllklerini kapatırlar haz etmek, taklid etmek te gUzeldir. 
ve onu inkar ederler. Ben yumuşak, sa- Fakat fazla surette taklid, model almak 
de tabiatlı, aynı zamanda hassas bir genç da, kendi §ahsiyeilnl kaybetmek, bir di
kadının, biraz uçarı olan kocasını tuta- ğerinln aynadaki aksi olmak dernektir. 

aK OCUKıan sa oıanuc --- " 

rengarenk çiçeklerin vücuda gcfüdikleri 
efelerde çok güzeldir. 

HülAsa olarak, şapka modası sok genç, 
neşeli, çiçekli, bu kış mevsimindekiler-

den daha kolaylıkla başta taşınabilecek 
şapka tiplerini arzediyor. Bu yem fikir-

lerin tahavvül ve tenevvüü herkesin 
gönlünü hoş ed~ek, arzusımu tat!'lıin 

edecek mahiyettedir: Artık ~pkaları eli
mize alarak dolaşmıyacağız, alacağımız 

şapkalar, başımızın üzerinde yerlerini 
alacaklar ve nihayet bizi güzelleştirmek 

gibi vazifeyi bihakkın yapacaklardır. 

Yeni Moda 
---·--t:r---

Zarif kumaşlar 
-*-Kadınların hemen hepsi şıklığa düş-

kündUrler. Bu bir vakıa, hem de mesut 
bir vakıadır! Zira onların sevimli gölge-
leri, ciddi hAdiseler arasında veya kala
balık caddelerde geçmediği gün, dünya 
o derece hüzünlü, yollar o kadar can sı
kıcı olurdu ki sormnyın bunu hiç! 
Hayatın pahalılığı, diplomasi • hadi

selerinin karışıklığı, bunların bir tanesi 
bile onları, şıklıklarına, zarü görünme
lerine hasredecekleri saatlerden kıstır
maz, ve bunları yapmaktan menetmez. 

1 
Zaten lehlerinde modada harekete 

geçmektedir. Ne vakit ki bir tuvalet 
maddesi veya garnitürler, istimallerinin 
umumileşmesi için çok pahalı olunca 
moda derhal daha sempntiklcrini ortaya 
çıkarır. 

Bir kaç aydanberi kürkler böyle olr 
Mdise ile karşılamaktadır. Bunlar he -
nüz gelecek soğuk mevsim için sakla;ı.
mıyorsa da, yaz ansamblnrının il.zerinde 
vilcuda getirdikleri garnitürler, tUldcn. 
tahtadan garnitürler görünüyor. Yine 
son zamanlarda, leopar, lotr, astragan 
vesair kürk nevilerini şayanl dikkat şe
kilde taklit eden kumaşlar yapılıyor. G~
lecek kış hiç şüphesiz bu kwn~lar şık 
ve rahat kürk mantoları olacaktır. 

Bu yeni fanteziden, cüzdanlarının ilk 
istifadeyi edecek olan kocaların canlan 
sıkılmıyacağma da bahsedilebilir. 

---:----
Kadın ter!ikJeri 

----1:r---
B üt ün gün dar uzun topuklu ayakka.. 

hılarla dol~tık.tan sonra kndınlar, ev
lerine gi~dikl~ri zaman yilrümekten ve 
tazyikten yorulan ayaklarını dinlendir
mek ve havalandırmak isterler. Ayni .ıa· 
manda takalli!,s etmiş adalelerini gevşet
mek de arzu ederler. Bunun için ayağın 
muvazenesini değiştirmek lhımdır. 

Bu noktada ~n rasyonel takılacak şey, 
ayağın büyük bir kısmını açık bıraknn 
ve topuklan takriben üç santimetreyi 
tecavüz etmiyen terliklerdir. 
Kunduracılarda, güzel ve şık terlik

lere rastlanır. MeselA, ev entarlshıhı gal'oo 
nitüril ile asorti ve ayni renge uyan p. 
lbe şevrodan yapılmıştır. 

Çok güze çarpabilir. 
Tamamile cllllı ve yum~k terlikle:t 

kullananlar fazladır. Zira U%UD mtıddet 

yeni alınmış gibi dururlar ve hH ~ 
bir ev robile giyilebilir. 

Yalnız, şıklık ı&terme'k Jstiytıı lltr 
çok kadınlaı>da dayanıklı bir terJill lnce 
ve çabuk eskiyecek ve fakat zarif bir ıe
kilde duran terlikleri tercih ederler. O 
vakit açık kadifeden saten veya JAmednn 
ve kenarları, garnitürle çe~, ince 
kürk veya tily parça1ariyle sUslenmiş 

terlikleri giyerler. 
Bazı kereler de, terliğin ilst kısmına, 

biraz kenara doğru Süs olarak parlak 
renkli, altın yaldı.zlı çiçekler de yerleo
tirirler. 

yor, hayrete dilşllrtUyor. Ve ekseriya 
gayet tabil olan bir kadın için diğer ka
dınlara orijinalliğe özeniyor (veya) faz. 
la kendini beğenmiş dedirtiyoY. 

Fakat erkekler için, bir kadındaki sa .. 
delik, kelimenin tam rnanasiyle her şe
yin Ustün.de aradıkları ve sevdikleri bir 
şeydir. Tabü olmak, sade görünmek, 
kendini rasgele bırakmak demek değil
dir. Nasıl ki sade bir erkek veya kadın 
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DALGA VZUHLVGU -Rumen ani şması 

• • 
SiHiRBAZ 

Tam bu mevsimde idi. Uzun bir kış- madı. 
'ian çıkmış, tatsız bahar geçirmiştik. Yor- Zahmetsiz kazanılan muvaffakıyet, 
gun ve asabi idim. Seyahate karar ver- hangi erkeğe, o muvaffakıyetin mevzuu 
•_ı· olan kadın kar"'sında ezeli tanışıklık his-
oım. ,.. 

Hatırlatayım ki o zamanlar seyahat eini vermemiştir? Halbuki bu sefer böyle 
etmeğe karar verilebilirdi: Henüz kliring olmadı. Benim için ideal olan kadını mı 
hesaplarını, serbest döviz tedariki güçlUk- bulmuştum? Yoksa birden bire mi sev
lerini bilmezdik. Bankaya gider, paranı- miştim~ Ya öyle ise, aramızdaki bir haf
b dcği tirir, pasaportunuzu cebinize ko- talık ne olacaktı? Sözleri, ok:şayışlan, hal 
yar, çantanızı elinize alır, yola çıkardı- ve tavn yep yeni idi, dünden bugüne de-
hız. ğişmişti. Hem o idi, hem o değildi. 

Ben öyle yaptım. Önce orta ~vrupa-
"a dolaştım: Karma karışıktı. Cenuba 
indim; sıcak fazla idi. Akdeniz adalannı 
ınetbettiler. Bunlardan birini seçtim. la
minden bahse ne haceti Turizme ht111usi 
bir ehemmiyet veren şirin, portakallı, 

palmiyeli, çiçekli, otelli, villalı, kısaca tu
ristin tecessüsünü, rahatını, eğlence ve 
t-linlenme arzusunu tatmin eden bir cen
rı.et .. Fakat otellerinde, plajlannda ve te
nis kortlannda hangi kaynaktan geldik
lerini tay:in edemediğim o kadar dil lco
nll§uyordu ki gözlerimin zevkine dimağı
mın huzurunu tercih ediyor, bir gün ada
nın çamlıklanna, bir gün bir balıkçı kö
yüne, bir başka gün bir burunda keşfetti
ğim kayalıklara sığınıyor, zaman gelip 
esperantonun insanlan anlaşmazlıktan 

kurtaracağını düşünüyordum. 

Gene bir gün bir layı parçamıda otu
rup denizin her yerde bir olan söyleniş

' terini dinlerken, bilmem neden, orada 
yalnız olmadığımı hissettim: Başımı çe
virdim. Biraz ileride ela gözlü. kumral 
şaçlı, genç ve çok güzel bir kadın gülüm
aiyerek bana bakıyordu. Gözlerimiz bi
ribirine tesadüf ettiği 2aman bu gü]üm
aemc inci dillerin de iştirak ettiği küs
\ahça bir gülme oldu. 

Bir gün: 
- Sen sihirbaz mısın? dedim. 
- Şüphe mi ediyordun? 
Bunu söylerken cigara yakıyordu. Kib

ritin ucu parmağına yapıştı. Bir kaç kerre 
ovuşturduğu o penbe tırnaklı güzel par
mağı dalc.ilc.alarca öptüm. Ertesi gün sor

dum: 
- Parmağın yara olmadı ya? 
- iyileşti. 
Ve hakikaten parmağında yanığın ufa

ak bir izi bile yoktu. Fakat daha ertesi 
gün yanık besbelli idicApdalb Sözünü 
hak etmemek için sesimi çıkarmamağı 

tercih ettim. 
Biraz sonra ayrılık. Onu köşküne doğ

ru giderken seven bakışlarımla takip et
tim. Ve sonra ben de çıkıp kendisini ilk 
gördügüm kayalıkların yolunu tuttum. 
Orada kiminle karşılaşsam beğenirsiniz} 
O, kayalıklar arasında oturmuş, balık tu
tuyordu. Öyle :ıaşırdım, öyle sersemledim 
ki tarif edemem. 

Bilhir sesi Üe bir kahkaha atarak: 
- Sihirbaz olduğumu söylemiyor mu 

idin? dedi. 
Öyle sevinçle, öyle samimi bir eda ile 

gülüyordu ki ko§R koşa evine gidip elbi
sesini değiştirerek gene koşa koşa bir 
kestirme )'oldan, ve yalnız bana bu sürp
rizi yapmak için buraya gelmiş olduğuna 
hükmederek boynuna sarıldım. 

- öbiir gün artık gidiyorum, dedi. 
Yarın erkenden kö ke gel. 

BUGVH 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.'10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

SALI - 4/4/39 
12,30 Program 
12,35 Türk müziği - Pl. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
13.15 Mütlk (operet ve neşeli uvertür

. ler - Pl.) 
13,45,14 Konuşma (kadın saati - ev ha-

yatına ait) 
18.30 Program. 
18,35 Mütlk (oda müziği - Pl.) 
19,00 Konuşma (Türkiye postası) 
19,15 Türk müziği (fasıl heyeti) 

Tahsin Karakuş ve arkad:ı~ları 
20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi

raat borsası (fiyat) 
20,15 Türk müziği. 

21,00 
21,00 

21,15 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet K'J
zan, Zühdü Bardakoğlu. 
Okuyanlar: Mahmut Karında~, 
Safiye Tokay. 
1 - Küçük Osman beyin - Neva 
peşrevi. 

2 - Rahmi beyin - Beyati ~arkı
sı - Gül sünbül perişan. 

3 - Rakımın - Uşak şarkı - Bann 
hiç yakışmıyor. 
4 - Lemi beyin - Isfahan ş:n·'kı -
Narı aşkınla kül oldum. 
5 - Rahmi beyin - Isfahan şarkı · 
Etme ~eyhude fegan. 
6 - Cemil beyin - muhayyer saz 
semaLc;i. 
7 - Zühtü Bardakoğlu - santur 
taksimi. 
8 - Asım beyin - hicaz şarkı- Her 
uıhmı ciğersuze 

9 - Leyla hanını Hicaz şarkı zev
ki sevda duymadım. 

10 - Leyla hanım halk türküril 
Karanfil olacaksın. 
Memleket saat ayan: 
Konuşma (hukuk ilmi yayma ku
rumu) 
Esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 

Ve gene bilmem neden, yanımda yer 
gösterir gibi ayağa kalkbm. Bu tenha 
yerde rahatımı kaçırmış olmasından do
layı özür diliyerek güzelliği, zarifliği ve 
oraları birden bire bir bahçeye çeviren 
harikulade kokusu ile kendini derhal af
fettirdi. Türk olduğumu biliyordu. cÇün
kü Türkler çekingen ve samimi, münzevi 
~e hararetli adamlardı.> 

c Ayrılışın ıstırabını bana tattırma > 21,25 
diyecektim. cAyrılacnğımıza üzülüyor 21,30 
musun? Beni esefle anacak mısın}> Su-

Neşeli plaklar - R. 
Müzik (radyo orkestrası - Şef 
Hasan Ferit Alnar) • 

- Bunu nereden biliyorsunuz} 
- Kadın erkeği tanır! 

Bu söze mim koymam lazundı. 
Henüz diplomatça komqtuğumuz için 

frnnsızcanın ianesiyle anla~orduk. Fran
sız değildi. Amerikalı mı idi. holandalı 
mı idi, rus mu, aırp mı, İtalyan mı) Falcat 
bunu merak etmeğe hiç lüzum yoktu. 
·cKndın erkeği tanır> demişti. Ben de 
'cerkek kadını tanır> düşüncesiyle onun 
her zaman rastlanmıyan müstesna kadın
lardan biri olduğunu anlamalı idim. Te
sadüf bu müstema kadını önüme çıkar
mıştı. Kendimi onun anladığı gibi sadece 
erkek değil, talihli bir erkek saymalı 

• idim. Yapmeğa cüret ettiğim her latife 
yeni bir latifeye yol açtı. Fakat, kibarca 
laubali, çok neşeli, yaşından beklenil
miyecek kadar cesur olan ve inanılmaz 
güzelliğini bir blkan gibi değil, kaqıaın
aakine her an biraz daha emniyet ve sa
mimiyet telkin eden bir vasıta gibi kul
lanan bu kadına ne cins kadınlardandı} 
Bir an aklıma ıeytani bir fikir geldi: 
c y okaa bu eğlence muhitince aşıkı tara
fından getirilip otel hesabı da görülmi
yerek bıralcdmq sr\izel olduğu kadar tec
rübeli bir kadın olmaım} > Hatta, vazi
yeti kavnyabilmek ümidiyle bazı sua11er 
de sordum. 

- Ne kocam var. ne aşıkım. Tama.
miyle bür. zevki için dünyayı dolaşan bir 
kadınım, dedi. Ve ili.ve etti: Hayatta 
Bevdiğim aşk. ıevdiğim de sadece gülü
§Üp sevi mektir. Ya siz? 

- Ben) . . . Ben de aşağı yubn sizin 
gibi dü§iinÜrüm. 

Pek sevimli, pek açık kalpli arkada· 
şından §unu da öğrendim: O sonu gel
miyen sevgilerden hoşlanmazdı. 
-A~kımız bir hafta sürecektir. Çün-

kü burada bir hafta daha kalacağım ..• 
Sonra, sac; vedi. edip ğideceğim. Aril&§
tık mı} 

Ak.şama do~FJ'U gelip heni otelde hu· 
lacağını vadetti. Ve sözünde durdu. Be-

alini sorması için sustum. Misakı unutma
mış görünmek lazımdı. Ve tahmin etti
ğim gibi, ertesi gün, bu suali harfi harfine 

sordu: 
O znmcın mi,akı unuttum: 
- Ayaklarınız<ı kapanıp. gitmeyin 

demek istiyorum. Beni de beraber gö
türün, diyebilirdim. Fakat bu harikulade 
arkadaşlık böyle devam edebilir mi idi? 
Bundan korktuğum için §U aynalara ibzal 
ettiğiniz hayallerinizden birini bana bı
rakın, şayet kabilse .• 

- Şayet kabilse mi} Bunu imkansız 
mı zannediyorsunuz} 

Yerinden fırladı. Basamaklardan birer 
birer düşen küçücük çıngıraklar gibi. 
merdilrende giilü§lerinin akislerini iıittim. 
Biraz sonra, kapıyı açıp tc1'rar içeri gi
rerken, gene güle güle: 

- Ben sihirbaz değil miyim? diyor
du. işte, gördüğünüz gibi karşınızdayım. 
Aynalardaki hayallerime bakınız. Sağ

daki aynaya, soldakine, arkadakine, ön
dekine bakınız. Ve pençereden bahçeye 

bakınız. .. 
V c o zaman hakikaten hayretler için· 

de kaldım. O, bahçede, bir manolya ile 
bir incir ağacı aruında. bir ilahe heyke
li ııibi. mu mavi uzanıp eiden denize 
dönmüı. kumral aaçlan rüı:garda uç~u
yordu ..• 

* Hayran, aesaiz gaiyolmt • ' : · .kaye
yi dinliyordulı:. 

Süleyman: 
- Anladım, dedi. Ender tesadüf edi

len çok güzel iki ikize teaadüf etmiıtin} 
- Senden bir ıey gizlenemez kil. •. 

Fakat benim yerimde hanginiz olsaydı· 
nız bahçeye bakarken gözlerinize inana-
mazdınız ..• 

Şimdi bunlar? 
Bunlar? 
- Sihirbazın. yahut sihirbazlann sihri 

böylece kayboluverdikten aonra üst ta
rafını öğrenmeğe lüzum var mı'? 

ni divaneler gibi kendisine bağlayıp ha-r 
kikaten de çıldırttılttan sonra otelin mer
'diveni üzerinde ayrılırken ileride. dağ 
yolunda, bir beyaz köşkü göstererek er
teai gün öğle yemeğini orada birlikte yi
yeceğimizi söyledi. Ve emretti: 

BORSA] 
ÜZÜM 

180 S. Pat.erson 15 25 17 
44 Öztürk L. Şirketi 15 25 18 

224 Yekfın - Kapıyı üç kerre çalacaksınız. 
Kö§k güzel döşenmiş, aydınlık, zarifti. 671023 Eski yekun 

Kapıyı eski harem ağalarına benziyen 671247 Umumi yekun 
sakalsız ve bıyıksız, kırışık yüzlü bir ih- No. 
ti,Tar açtı. Dilsizmif gibi yalnız mercliveni No. 

7 
8 

işaret etti. Merdiven başında, gene eski No. 9 

1 
Iatanbul konaklarındaki halayiklar gibi No. 10 
gençce bir zenci icadın beni karpladL Se- No. 11 

,.. aini çıkarmadan önüme diiJüp oir kapı 1NCİR 
1 'açtı. Dünkü sevgilim beni içeri alıp kapıyı 33 H. Levi 

örterken boynuma sanldığı için bu es· 1224947 Eski yekt1n 
...L kabul ile zillnim ieqple vakit bula- f 2M988 Umumi yekun 

15 

13 
13 50 
14 50 
16 
19 

19 

1 - L. Cherubini - cLes dem.: jo

urnces> operasından uvertür. 
2 - Van BceUıoven - 1 inci se::ı· 
foni, La majör, op. 92 poco sos-
tenuto - Vivace. 
Allegretto. 
Presto - Assai meno presto. 
Allegro con brio. 
3 - L. Van Beetboven - c-Cocl
olan> uvertürü. 

22,30 Müzik (Solistler - Pl.) 
23,00 Müzik (cazbant - Pl.) 
23,45 24 Son ajans haberleri ve yarınki 

20.05 

22.05 
24.30 

19.10 
20.20 

21.05 

24.20 

18.30 
11.50 
19.40 
20.05 
20.35 

program. 

LONDRA (342 - 877) : 
Büyük konser (Haydn'in. eserle
ri). 
Konser (Sclıubertin eserleri) 
Dans musikisi 

FARİS (RADİO) : 
Çello konseri 
Keman ve Çello konseri 
(Ravelin eserleri) 
Eğlenceli konser (Svendsen, 0{-
fenbach vesair bestekarların 

e$erleri) 
Oda musikisi 

PARİS (P. T. T.) 
Hafif musiki 
Şan konseri 
Piyano konseri 
Çello konseri 
Şarkılar 

HİLVERSUM 1: 
18.45 Orkestra ve şan kon.seri 
23.15 Orkestra ve keman konseri 

(Franck, Saint - Saens, Rousselin 
eserleri) 
İTALYA (1 inci grup 421-713) : 

1820 Eski musiki 
22.05 Margherita da <::ortana (Musiki

li piyes) 

20.05 
22.05 

23.20 

18.15 

VARŞOVA: 

Eğlenceli konser 
Orkestra konseri (Duparc ve 
Çaykovsky'nin eserleri) 
Çello, Piyano ve t{ernan konseri 
BUDAPEŞTE 

Askeri bando 
20.05 Koro kons€'..ri 
24.05 Çingene orkestrası 

Zayi 
927 - 928 ıeneıinde lzmir sa • 

nallar okulundan almıf olduğum 
phadetnamemi zayi ettim. Yeni -
sini çıkaracağımdan eSkisinin 
hükmü yoktur. 

lzmir Ka11ıyaka Sojukkuyu 
Huriye sokak numara 15 

Mahmut Karaplle 
1143 (688) 

Yeni anlaşma mucibince Almanya 
için serbest liman n..ıntakaları ... 

Demokrat devletler bloku için Almanlar ne diyorlar? 
Berlin - cVölkischer Beobaehter> sanayiinin kurulup inkişaf etmesi bakı

cadilane ve hakimane bir hal tarzı> is- J mından önayak olmuşlar, hatta Steaua 
mini verdiği başmakalesinde, Alman- Rumene adeta bir Alman müessesesi ha
Rumen 1icaret anlaşmasının, geTek Bir-i lini almıştı. Fakat 1919 senesinde Alınan 
leşik devletler tarafından Alman mrula- 1 hisseleri, lngilizler, Fransızlar ve Ru
rının Amcrikaya ithaline mani olmak menler tarafından paylaşılmıştı. 
maksaaiyle konulan ağır kayıtlar ve ge- SERBEST LiMAN MINTAKALARI 

zıda hülasaten şu fikirleri ileri sürmek
tedir: 

cBu çemberleme siyaseti, muhasara 
altında bulunan bir kaiede hüküm süren 
bir haleti ruhiyeye suni surette sebebi
yet \•ermek ve Almanyayı ilk evvel ta
arruza sevketmek gayesindedir. Halbu
ki bu sebep yarilıştır. Zira yirminci as
rın 19 uncu asra faik olan ciheti. Al
manyanın - her türlü imkana malik ol
duğu halde - hayati menfaatleri tehli
keye girmedikçe taarruz etmiyeceği, 

buna ;nuka:bil demokrasilerin. ancak ta
arruza uğradıkları takdirde döğüşebüe
cekleridir. 

rek Ingiltere tarafından çevrilen manev
ralara rağmen imzalanmış olmasını, bir 
zafer telakki etmek lazım geldiğini teba
rüz ettirdikten sonra teferrüata girişi-

yor. 
R01ı1ANYANIN iTHALAT VE 

iHRACATI 

Gazeteye göre Romanyanın ihracatına 
yüzde 35, ithalatına da yüzde 50 nisbe
ünde iştirak eden Almanya ile Bükreş 
arasında imzalanan muahede, bir büyük 
devlet tarafından bir küçük devlete zor
la kabul ettirilen vaziyet mahiyetinde 
değildir. Bilakis bu muah.ed~ her iki 
devletin de ihtiyaçlarına ge~ mikyasta 
cevap vermektedir. Almanya, kendisine 
lazım olan zirai mabsulat ve ham mad
deye mukabil Romanyaya mamul mad
deler ve bilhassa esleha temin edecek
tir. Bundan başka Almanya, Romanya
mn kereste sanayiinin genişlemesine, 

krom, mangan vesaire maddelerinin iş
letilmesine yardım eyliyecektir. Bu ara
da müşterek bir Alman - Rumen petrol 
şirketi de kurulacaktır ki, bu, Versay 
muahedesinin ihtiva ettiği haksı1lıklar
dan birinin tamiri demektir. Zira büyük 
harpten evvel Alman bankaları ve Al
man müesseseleri, Romanyanın petrol 

İngiliz telJaJarının 
Celı hazinesinden 
aıacalıları.. 
Londrn, 3 (A.A) - İngiltere bankası, 

İngiliz hazinesinin Çekoslovak hüküme
tinin veya bankalannın İngiliz tcbaası
m1 karşı olan bazı taahhütleri hakkında 
ı;:arih malumat edinmek arzusunda bu
lunduğunu bildirmektedir. -·-Adolf Hitler 

Sinema artisti 
Holivutta Almanya hakkında 

lilm çevriliyor 
.Amerikada naz.i aleyhtarlığı gittik -

çe artıyor. Almanya bunu Amerik.ada
ki yahudilCTin yaptıkları tesire hamle -
diyor. Son gelen haberlere göre bir si -
nema firması cbir nazi casusunun iti -
rafları> adlı bir film çevirmeye karar 
ve.rmişlir. Tabii bu filmde, nazi rejimine 
ve Almanyaya her fırsatta çamak ihmal 
olunmıyacaktır. 

Yalnız bu ıinema firması büyük bir 
güçlük karııaında kalmııtır : Çünkü bu 
filmin muhtelif yerlerinde B. Hitlerin de 
görünmesi icap etmektdir.. Bunun üze
rine firma harekete geçerek, bütün Hol
livudda Hitler rolünü yapabilecek bir 
akyör aramıştır .. Fakat na fil ... 

Bunun üzerine filmin rejisörü, ener
jik bir le.arar Ycrmi~tir. Hitler kendi ro· 
lünü bizzat oynıyacald ... 

Bakınız nasıl : içlerinde Hitlerin bu
lunduğu bütün aktüalite filimleri şimdi 
bu finna tarafından toplanmaktadır. 

Ustalıklı bir montaj sayesinde asıl filim 
gösterilirken her kes Hitlerin ti. Holli
vuda giderek filim çevirdiği zehabına 

kapılacak, bu suretle de mesele hallolu
nacaktır. 

Yeni anlaşma mucibince Almanya için 
serbest liman mınt.akalan tesis olunacak, 
Alnıanya, evvelce S'.koda tarafından ya
pılan esleha teslimatını üzerine alacak, 
münakale işleri inkişaf ettirilecek, Rhein 
Main - Tuna kanalının vücuda getiril
mesine ~ışılacak ve bütün bu muazzam 
işlerin finansmaru Alman ve Rumen ban. 
kaları tarafından ifa olunacaktır. 

POLtTtK VE EKONOMlK 1STtK.RAR 

Velhasıl son Rumen - Alman anlaşma
sı ile her iki devletin politik ve ekono
mile istikrarları tahtı emniyete alınacak
tır. Anlaşma bir .inhisar mahiyetinde de
ğildir. Ancak şimdiye kadar haksız yere 
burunlarını bu işlere sokmuş olanları 

uzaklaştırmal-tadır. 

cNeuigkeils - wcltblatb dahi aynı 

noktalan tebarüz ettirmektedir. 
DEMOKRAT DEVLETLER BLOKU 

cNeues wiener Tageblatt - Neue Freie 
Presse> İngiltere ve Fransa tarafından 
tasavvur edilen cotoriter devletler teh
likesine l..cırşı demokrat devletler bloku> 
fikrini ve bunun istihdaf ettiği çember
leme siyasetini mevzuubahs eden bir ya-

Almanya, kendi hayat sahasını, diğer
lerininkine dokunmıyacak bir :;~kilde 

emniyet altına aldığı zaman bu arada bir 
iki banker par.a kaybetseler dahi, ruaka
dar milletlerin bunu derhal bir harp se
bebi telakki etmiyecekleri muhakkaktır. 
Paris veya Londradaki sokak adamı, son 
Orta Avrupa hadiseleri kar~ısmda yapı
lan sistematik tahrikAtın tesisi altında, 
belki bir kaç küfür salıverecek, fakat 
bir mösyö Beneşin hatırı için bir mösyö 
Hacha ile harbe katiyycn razı olamıya
caklır. 

Yine 25 tarihli cVölkischer Beobach
ter> in Viyana nüshasında Almanya pro
~anda nazırı Dr. Göôbels gayet şid
detli bir .makale ~'azarak - kendi tabiri 
vcçhile - lngiltere ile kat'i surette hesap
laşmakta ve bir çok misallerle zenginin 
morali ile fakirin morali arasında pek 
çok farklar :mevcut olduğunu ispata ça· 
lışmaktadır. 

# ·- ' Ankara Bira fabrikası lzmir bayi-
liğinden: 
Halkımızın daha ucuz bir surette eğlence zevkini tatmin maksadı 

ile Halkapınardaki Aydın bira fabrikası bahçesi müstemiliıb ile birlik
te talip olanlara kirasız verilecektir. 

tıbu bahçede bira satmak istiyenlct"e, §ebir b~yilerine verilen fiat 
üzerinden gayet soğuk bira verilecektir. 

Antik, 'talip olanların qağıdaki prtlara riayet etmesi mecburidir: 
A - Servis takımları talipler tarafından temin edilecektir. 
B - Soğuk biranın bir şişesi nzami otuz be:t lnınıfa ve açık bir duble 

kadeh bira, on kuru~ satılacaktır. 
Bu şerait dairesinde mezkUr bahçede bira satmak istiyenler varsa 

(Pqtemalcılarda Güçlü sokağında 21 numaralı bayilik merkezine) 
müracaat etmeleri. 

4-6-8 (690) 

lzmir çivi fabrikası Türk anonim 
şirketinden: 
Şirketin bisaedarlar umumi heyeti senelik adi toplantısını 24 Nisan 

939 pazartesi günü saat 10 da tirketin lzınirde 1456 aokak 4 No. lu 
binada kiin merkezinde yapılacaktır. 

T oplanbda hazır bulunmak istiyen biuedarlann malik oldukları 
hiue senetlerini toplanb eününden bir hafta evveline L:adar §irket mer
kezinde idare meclisi reisliğine veya mahalli bir barlkaya tevdi ederek 
mukab.1inde duhuliye lmrtlanm alma lan icap eder. 

TOPLANIIDA KONUŞULACAK iŞLER: 
1 - idare meclisi raporunun okunması ve tuvibi. 
2 - Bilinço kir ve zarar hesabı ve mevcudat defterinin ve müra

kip raporunun okunmuı ve tudiki ve idare meclisi izalannın ihrasL 
3 - yeniden seçilmesi İcap eden bir meclisi idare azalığı için in

tihap yapılması. 
4 - Mü.rakip intihabı. 
5 - idare meclisi i.zalanna verilecek hakkı huzur ile mürakibin ge

lecek seneki ücretinin tayini. 
6 - idare meclisi izalanndan her hangi birinin .Jirketle muamelei 

ticariyede bulunması hususunda idare meclisine aalilıiyet verilmesi. 
1129 (684) 

~ 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubudur .. 
Daiına kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir iştilıa temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir .. Zeka ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusu.ı.luğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut maldnesine la
zım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
muannit i..nkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

F O S F A B S O LU, diğer bütün ilaçlardan ayıran iba~ca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve 
ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derbal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansızlıkla neti~ 

celenen tehlikeli hastahldann nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur.. Sıhhat Vekaletinin resmi 
mtlsaadesini haizdir . 



ARSLAN MARKA TERAZiLER 
B~deli nakdi 

efradına 

BASKÜL, TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇÜLERİ TOPI'AN VE PERAKENDE S A T 1 Ş DEPOSU" .. 

1939 Nisan (1) duhul için askeri ni
zamnamesi mucibince elbise postal 
ve palnska tcferrüat ihtiyacınızı ace- . , 
le olarak IL'-\SAN BASRİ ŞENBİ- , 
ÇER ve şeriki l\IEHl\U.."T GÜLAY
LARDAN askeri nümunesine muva
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 
Fiatlerde mtihim tenzilat vardır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube

sine uğramanız kendi menfaatlerini
zin icabıdır .. 
Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD
DESİ SARRAFLAR KARŞISI .. 

IS'l'AHBULDA 'l'AHTAKALE CADDESİ 67 No. DA 

KONULAN MARKA 

M. Kapamacı 
İZ MİR 

8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
HUSUSİ PAVYONUNDA TEŞHİR ET
TİÔİ TERAZİ VE TARTILARI BÜ· 
YÜK RAÔBET GÖRMÜŞ VE G'OMOŞ 

iZMiRDE : Kantarcılar çarşısı Kan- MADALYA İLE Mükfilatlandmlmıştır .• 

tnrcı İSMAiL HAKKI PUSMAZ VE HER YERDE ARAYIHJZ 
HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 

il. 3 (&U) 

GOMOŞ MADALYA 

SAMSUNDA: B. ŞAPKALİOÔLU .. 
EDİRNEDE : A. HALFON mahdumları 

Ynlnız No. 399 ızr --n BELEDlYESINDC:l'ı': 
Büyiik levhaya dikkat : Aldanmn- lzmir Yün 

Türk A. 
Mensucatı 
Şirketinin 

şeriki MEHMET GÜLAYLAR ve Montrö meydanları arasında -
ki yolun parke ta,lariyle esaslı 

yın HASAN BASRİ ŞE~~İÇER vel Şükrükaya bulvarının Lozan 

H . 3 1 -
13 

(Gl
2

) surette tamiri basmühendislikten 
1-ım-m:lm=a:iiımDG-ll!llll!!l!m• 51 kurut mukabili.nde tedarik edi-

AŞÇIBAŞI l\'IAHKA 
Makarnahır 

Seliınik crgbinin 937 \·e 938 senelerinin 
birincilik madalyalannı kazanmıştır 

D O K 'l' O R 
•• 

F. lbrahim Okte 
Operatör 

Avdet etmif hastala· 
rını JıalJule başlamış· 
tır .. 
Kılniği Hilal eczanesinden gösteri

lir .. 
İkinci Beyler sokağı No. 65 

1 - 10 (GOt) 
L &JliJ 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıet hastanesi 

eslıi operatörü 
Her gün iiğlcye kadar Fransız hasta-
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
N'o. 42 TELEFO~ 2310 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . · - . 
~Oğretmen vektr -~ 
Etasiyecilerin dik-~ 

• 

kat nazarlarına E . 
14 seneden beri (Nafiz Mustafa)E 
firmnsının kırtnsiye ve okul defter
lerini imal eden mücellithanem bu 
kcrre başlı başına siparişleri kabul 
edeceğinden, sayın müşterilerin NA
İL BASl!\IEVİNE uf,'I"amaları men
faatlerini her cihetten temin ede. 
DİKKAT : Adres : Odupazarı Kti

cük Demirhan No. 40 
, İZ MİR 

H.3 1-13 (657) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zayi 
Fatma Öngeç namına hak edil

mi' mühürümü zayi ettim. Bu mü· 
hürümle kimseye borcum yoktur. 
Yenisini tedarik edeceğimden es
kisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Namazgahta Alireis mahallesi 
Hacı Hüseyin sokak No. 62 

Fatma Öngeç 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yağlı tüp resim 

boyaları 
Fransarun alemşümul LEFRANC 

DÖ PARl fabrikasının yağlı tüp re· 
sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal
cılarda 200 No. AII:\IET :MÜI\1TA7. 
CAHİT iSTANBULLU boya ticaret· 

lecek kefif ve şartnamesi veçhile 
kapalı zarfla eksiltemeye konul -
muftur. Ke,if bedeli on bin iki 
yüz yetmit sekiz lira yetmiş beş 
kuruş olup ihalesi 21-4-939 cuma 
ırfinü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
kanunun tarif atı dahilinde hazır
lanmış teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 16 va kadar encü -
mende riyasete verilir. Muvakkat te
minat 770 lira 91 kurustur. 

30-4-11-18 1081 (656} 
1 - Hal santral binasına ayrı

lan arsa içinde yapılacak ifraz 
duvarı baş mühendislikteki keşif 
ve tartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmu,tur. Muhammen 
bedeli 2083 lira 5 kuru~ olup iha
lesi 14-4-939 Cuma günü saat 16-
dadır. lttirak edecekler 156 lira 
25 kuru!luk teminat makbuzu ile 
encümene geliler. 

2 - Gazi bulvarı kanalizasyo -
nunun cümhuriyet caddesi kana -
lizasyonuna bağlanması için yap
tırılacak 32 metre boyda kanali -
zasyon baş mühendislikteki ke,if 
ve f&rtnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmu~tur. Muhammen 
bedeli 382 lira 5 kuruş olup ihale
si 14-4-939 cuma günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler 28 lira 65 
kurutluk teminat makbuziyle en
cümene gelirler. 

30-4-7-11- 1080 (655} 

90 nıncı adanın 66,50 metre 
murabhaındaki 44 sayılı arsanın 
satı,ı hat katiplikteki tartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuş
tur. 

ihalesi 7-4-39 cuma günü saat 
16 dadır. tstirak edecekler 10 rra
hk t minııt makhuzile encümene 
gelirler. 

23-28-31-4 971 ( 598} 
l - Belediyenin Dizel motörlü 

otobüslerine satın alınacak 25 ton 
motorin başkatiplikteki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli bin yedi yüz elli 
liraya olup ihalesi 1 1/4/939 Salı 
g~nü saat on altıdadır. iştirak ede
cekler yüz otuz bir lira yirmi beş ku
ruşluk teminat makbuzile encümene 
gelirler. 

2 Tepecik pazar yerinin 400 
metre terbiinde imlası ve belediye
den verilecek kesme taşlarla döşet
tirilmesi işi başkatiplikteki keşif ve 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli dört yüz 
yirmi lira olup ihalesi 1 1/4/939 Sa
lı günü saat on altıdadır. iştirak 
edecekler otuz bir lira elli kuruşluk 
teminat makbuzile encümene gelir
ler. 

3 - Graj santralda yapılacak 85 
metre murabbaı parke döşeme baş
katipli~teki keşif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 359 lira 40 kuruş olup 
ihalesi 11 / 4/ 939 Salı günü saat on 
altıdadır. iştirak edecekler 27 lira
lık teminat makbuzile encümene ge
lirler. 

26 3147 1032 (626} 
1 - Belediyeye ait olup 3 ncü 

kahramanlarda Selanik sokağında 
6440 metre murabhındaki bahçe
nin 25-4-939 dan itibaren bir ae -
nelik icarı başkatiplikteki fartna
mesi veçhile açık artırmaya ko -
nulmu~tur. Muhammen bedeli 85 
lira olup ihalesi 21-4-939 cuma 
günü saat 16 dadır. ı,tirak ede -
cekler 6 lira 40 kurut teminat 
makbuzile encümene gelirler. 

2 - Belediyeye ait olup Ana -
fartalar caddesi Balcılarda kain 
217 numaratajlı dükkanın 20-4-
939 dan itibaren bir senelik icarı 
ba~katiplikteki tartnamesi veçhi
le açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 111 lira olup 
ihalesi 18-4-939 salı günü saat 16-
dadır. latirak edecekler 8 lira 35 
kurut te~inat makbuzile encüme

hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 
boyalan bir defa tecrübe edenler 
artık başka marka resim boyası kul
lanmak istemiyeccklerdir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ne gelirler. 
4-7·H-l 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevaim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

IRSATIŞ YERLERlfiil 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Turgutlu belediyesinrlen: 
1 - Turgutlu Cümburiyet meydanında 1375 lira 26 kuruş bedel 

keşifli Atatürk anıdı kaidesi yapbnlacaktır. 
2 - Buna ait '8rlname, plin ve keşifnameler belediyemiz baş lri

tabetinden ücretsiz olarak aranabilir. 
3 - Açık eksiltme 15. 4. 39 günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat akçesi 103,15 liradır. 

29, 1, 4, 7, 1059 (645} 

Turgut1u belediyesinden: 
1 - Turgutluda ceman 6300 metre murabbaı aahasmda ve 3150 

lira bedeli keıifli adi kaldırım yapbrılacaktır. 
2 - Bu husustaki plin; keşifname ve şartnameler belediye baı ki

tabetindedir. 
3 ·- Açık eksiltme 15. 4. 939 cumartesi günü aaat 11 de belediye 

encümeni huzurunda yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat akçesi !36,25 liradır. 

29, 1, 4, 7, 1058 (644} 

Toplantı 
D. D. Yolları 
dürlüğünden: 

mahsul satışı 
8 inci işletme •• mu-

İdaremiz Basmane ambarında toplantıdan biriktirilmiş olan a~
da tahmini miktar ve nevileri yazılı karışık mahsulat 11. 4. 939 aah 
günü saat 16 da Alsancakta işletme binasında toplanacak komisyo
numuzda açık artırma ile satılacaktır. 

tateklilerin (79,58) liralık muvakkat teminat makbuz1arile muay
yen vakitte komisyona gelmeleri. Mahsul Basmane ambarında ve şart
namesi komisyonda görülebilir. 

Mahsulün cins ve nev'i 

Karışık 
« 
(( 

(( 

zahire toplantı 
palamut « 
bakla « 
fuulya 

Tahmini Muhammen 
Miktarı Bedeli 

Kilo Lira K. 

110,000 
3,000 
1,000 

200 

990 
45 
20 

6 
. . . :· -... · 

Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Cesıtleri 

~ , 
•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••• . . . . 
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hnnı karşısında .. 

~~·~········································································ 

Burnova bağcılık istasyonu mü
dürlüğünden: 

Cinai Muhammen bedeli Teminatı 

Motör binası 
Havuz 

593.98 
283.92 

44.54 
21.29 

877.90 65.83 
1 - Cins ve muhammen bedeli ve teminatı yukarıda yazılı motör 

binası ve havuzun 19. 4. 39 tarihine müsadif çar§8Dlba günü saat 
15,30 da Bumava bağcılık istasyonu müdüriyetinde eksiltmesi yapıl-
mak üzere münakasaya konulmuttur. • 

2 - İstekliler muvakkat banka mektubu veya mal sandığı makbu· 
zile birlikte ihale günü mezkôr müessesede hazır bulunmahc:lır. 

3 - Fenni 4&rtnameler için her gÜn Buma va baicıhk istasyonu 
müdürlüğüne müracaat ohmahilir • 

4. 9. 4 19 l 

) , ............................................ ~ 

1 
İzmir İncir ve Üzüm Tanm Satış kooperatifleri Birliği 

Ege bölgesinin n~is ~aş ~!l~in~~~~P~!ş~:'!t Dömisek ve kınu-
zı Tariş şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şarapları eksilt 
olmamalıdır .. 

'l' A R i Ş SİRKESİ 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, ltalis üzüm sirkesidir. 

'l' A R i Ş tfZtlM BALI ' 
Teksif edilin.iş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hususiyetle· 

rini taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

'l' A R i S İNCİR VE tlZÜMLERi 
Fennin en son terakkiy~tına uygun bir şekilde işlenmiş ve hazırlanmıştir. 

Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır .. 
Tariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

İzmir umumi satış mağazası : 
KEMERALTI CADDESİ No. 71 TELEFON: 4195 

Tariş satı~ mağazasında şimdi, bu mevsim· 
de taze razaki üzümü de bulabilirsiniz .. 

...................... ı.--.2-6._ ... <"2·5·3·)---·ı----~ 

/· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi Iaboratuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 
boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen liri olup saçlara tabii renk-
lerini bahşeder. · · 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ,.e siyah olarak ilo tabii renk üzerine ter
tip edilıni5tir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
zalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltme ye konulan • 

ış 

1 - Büyük Menderes üzerinde Işıklı gölünün sulama suyu iddihar 
havuzu haline korunası, kqif bedeli (1133860} liradır. 

2 - Eksiltme 13. 4. 939 tarihine rastlayan perıembe günü saat 15 
de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırhk 
işleri genel '8rlnamesi, fenni şartname ve projeleri ( 50} lira mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 47765} lira (80} ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir isti
da ile vekalete müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere vesika al
maları ve bu vesikayı ibraz etmeleri '8rltır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i§ti
rak edemezler. 

5 -· isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri li.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ( 820) 
14, 21, 28, 4 722 (533} 

11114 ........................ ~ ................ &il .. . 

I• Doyçe Oryentba~k 
DR E S D NE R 8 A N K Ş U B ES 1 

İZ Mi R 
Merkeı:i : BEKLiN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur •• 
Sermaye "e ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarlı 
Tilrkiyede şube~eri: ISTANBUL. ve IZMIR 

Jrf.ımda f1lheleri : KAHiRE VE ISKENDEIUYE 



4 Nisan SALI 1939 

Messageries 
Maritimes 

KUMPAHYASI 

T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CUHARDLİHE 

rEHI A.llR 

Deutsche Le-
vante Linie 

G. M. 8. H. HAMBURQ 

Olivier ve Fratelli Sperco 
Şürekası Vapur Acentası 

BJRiHCJ KORDON .REES AD.RIA2'ICA S. A. DJ 

SAHiFE JJ 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. 
HELLENİC LİNES Lm. 

YALOVA vapuru halen liınaruınızda. BJHASJ !'EL. J44J HAVJGA!'İOHE ATHİNAi vapuru 31 martta bekleniJ. 
ANDBE LEBON vapuru 3 nisan tarı- Liverpool ve ı nisana kadar Anvers, Rotterdam, Bre- LONDRA HATTI • BRİONİ motörü 3/ 4 tarihinde gelerek mekte olup, Hamburg, Rotterdam ve 

hinde ııelerek ayni gün Marsllyaya ha- Glasaov battı men ve Hamburg limanlarına yük ala- . 4/4 te Pire Brindisi Trieste ve Venedij!e Anversa limanlarından mal çıkaracalı:-
rek.et edecektir. · .,. caktır. POLO vapuru 9 martta Londra, Hull harek t ed tır .. 
TBEOPHİLE GAUTİER va uru 8 ni- • • • • • • • • • • • . . . ANTARES vapuru 13 nisanda bekle- ve Anversten gelip yük çıkar".1'~ .ve GR~· motörü 4/ 4 tarihinde ge- HELLAS vapuru nisan iptidasında 

. Pis bul BAKTRİA vapuru rusan ıptidasında niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- ayni zamanda Londra ve Hull ıçın yUk ler k S/' te p tın Le İstankö" Ro- beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham-
san tarihinde gelerek aynı gün tan li LI 1 Gl . . _,, ... la 1 caktı e .. a os, ros y 

' ge p verpoo ve asgov ıçın ~"" a - dam, Bremen ve Hamburg için yük ala- a a r. d Trl ste V edi"- hareket ed burg ve Anversa limanlan için yük ala-
Pire, Napoll ve Marsilyaya hareket ede- caktır caktır oc e ve en aç er. caktır 
cektlr ·· · -- ZARA motörU 6/ 4 tarihinde gelir ay- · 

· Gerek vapurların muvasa!At tarihleri, KRETA vapuru nisanın on beşine nl gün Leros Kalimnos İstanköy Rodo- BELGİON vapuru 16 nisanda bekle-
Her türlü izııhat va malhıat iç.in Bi- isimleri ve navlunları hakkında acenta doğru bekleniyor. Burgas Varna ve Kös- • "'ERPOOL HA2'2'J sa hareket eder. nilmekte ~lup, Ro~~ Hamburg ve 

rlnd bNoada 151 nuımrada LAU- bir teahhüt altına giremez. Daha fazla tence için yük alacaktır. &dl~ ... " . CİTTA Dİ BARİ 614 t g lira . gUn Anversa lımanları ıçın yük alacaktır. 
•-REBOUL ş~-- -•-iJ• almak·· T B Re ş T·~""'. MARI>u•uu• vapuru 15 martta gelip e e yru 
....,..,.. ve ~vapur acen- t.u:. ut ıçın . oven es ve r. ıuı.w..u; . . ...ı•ı.. -'--cak ve a-• zamanda Llver- İstanbul Pire Napoll Marsilya Cenova- --
tuına mllneaat edilmesi rica olunur. nın 2353 telefon numara.oma ınüracaat ANDROS vapuru 9 nısanda beklen!- T""j ;.-a .. k ala~; ya hareket eder. UHl!'ED STA!'ES AHD 

TELEFON : Z 3 7 5 edilmesi rica olunur. yor. Anvers Bremen ve Hamburg li- poo ıçın yu · ROY ALE HEERLAH LEV ANT LJHE 1.2'D. 

Yemeklerin kı· 
rıntııarı, salya
nın Uraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mlzlenmezse bo· 
zulmağa, ÇÜl'Ü· 
mete mahldun· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak lbtililtıarın
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastaııea yol aça 
lrillr. 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

' . . . ~ 

T. iŞ BANKASI' 010 
1939 K. Tasarruf ikramiye PJan1 
32,000 LİRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteşrin 
tarih 1 erinde çeki 1 e c ekti r. 

,.,._İkramiyeleri: v...a/L////L/J'///////,, 

1 Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• • •••••• 
4J5 32.000 

' •ti C"5!.,..,-,.,,...-.-.CY///LJ~ 
T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihiniü de denemİf olursunuz. 

................................................... ~ 

1 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

manlarından mal çıkaracaktır. -*- DAJSE KUMPANYA.il PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 
ARMEl\IENT H. SCHULDT nisan arasında beklenilmekte olup Nev-

ROSTOCK vapuru 4 nisanda bekle- PYGMAGLİON vapuru 8/4 tarihinde york için yUk alacaktır. 
niyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve Deutsche ı.evante•Llnfe Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg 11- LİNES SUD AMERİKANA 
Hamburg limanları için yük alacaktır. DELOS vapuru 11 martta Hamburg, manian için yük alarak hareket eder. TYRİFJORD vapuru lO/ll nisan ara-
MARİTZA vapuru 5 nisana doğru Bremen ve Anversten gelip yUk çıkara- ACHİLLES vapuru 12/ 4 t~ gelerek arasında beklenilmekte olup Nevyork 

bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstence caktır. Burgas, Varna ve K6stence lımnnlarına için yük alacaktır. 
için y ük alacaktır. hareket eder. , __ --

Muayenehane nakli AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
TAHLİYE : Nevyorktan harekei 
EXMOUTH vapuru 16 martta. 
EXERMONT vapuru 23 martta. 
EXCELLO vapuru 30 martta. 

· Dr.AliRiza 
--

doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç 
umum limanları i<:in yi.ik alacaktır. 

•• 

Unlen 

Gerek VERICJ ve ALiCi tel•iz İ•tasyon ve makineleri inııa eden oenelerden 
beri bütün dünyaca tarulmış ve enternaayonal •~rgilerde yüksek müklfat 
kazanan : 

Lorenz 
Fabrilı:umm mamuli.tlan Türkiyede nam ve fÖhret kazanm14tır. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereya.nla işler bütün yedek parçalan ve limbalan mevcuttur, 
NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. lotiyenler zirdeki adrese müra-

caat edebilirler. 

F ABRiKA VEKJLI ve DEPOZITERI ı S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittioalinde .. 
Telgraf Adresi : CALDAU ..• -
NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 
BİR TEK KAŞE 

Nevrozin· 
Bu muannit baş ve diş a~ıru süratle 
izale)·e kifidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adalo ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir il8ç 

N E V R O Z İ N dir .. 

Panzehiridir 
Çekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE a KAŞE ALINABİLİR 

-*-SVEHSKA ORJEH!'E LI· 
HIEH KUMPAHY ASI 

P A TRİA vapuru 14/ 4 tarihinde gele
rek Hamburg, İskandinavya limanları 
için yük alarak hareket eder. --

TOPANE 

TERAZiLERi 
2'VIUUYEHIH EH BlalHCi TERAZİ FABR1KA· 
SIHIH MAMUı.Arıuıa._. 2'AKLİ2'1.EaJHDEH 
SA.lCJHIHIZ.. 1 • 26 (JJ6) 
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Cemberlaynın Yeni Beyanatı 
"Eğer Lehistan bir taarruza uğrarsa Leh milleti mukavemet 
edecek Fransa ve lngiltere de Lehistanın imdadına koşacaktır,, 

"Almanların meydan okuduklarını iddia etmiyorum. 
derin şekilde sarsıldığını ve telaşe düştüğünü iddia 

Fakat bütün dünyanın 
mübalagalı değildir,, 

'ngiliz hava, kara ve deniz nazırları 

Netice ne olursa olsun vaziyetimizi 
sarih bir hale sokmaya mecburuz 

INGIL TERENiN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YENi SiYASETi 
............................................. 

''lngiltere şimdiye kadar yapmadığı 
şeyi yaptı. Dünyaya kuvvet istimal 
suretiyle tahakküm teşebbüsüne 
karşı sarih teahhütler altına girdi,, 

Ingilterenin Royal - ok 

Ingiliz kralı ı;e lngiliz nazırlarından Con Sirrwn 
Hariciye Nazırı Halifaks'da dedi ki 

Londra, 3 (Ö.R) - Başvekil B. Nevil tir: f 
Çcmberlayn Avam kamarasında, hükü- • - İngiliz hükümeti, dahili hükü-t 
metin bir harp malzemesi nezaretinin met sistemi ne olursa olsun, her hangi 

teşkilini tetkik etmekte olduğunu bildir- hiikilmetin bu siyasete müzaheretini j 
miştir. memnuniyetle kabul edecektir. Zira bu• 

Son derece kalabalık bir heyet huzu-
1 
bir taarruz değil, fakat taarruza muka

runda beyanatta bulunan başvekil, mu- vemet siyasetidir .. Ve bütün imparator
halif işçi partisi şef vekili B. Grinvudun luk şimdi hükümetin bu siyasetini tas
ilk bir müdahalesinden sonra, cuma gün- vip etmektedir. 

"Sovyet Rusya ile lngiltere arasınd 
hiç bir ihtilaf yoktur,, 

hattı hareketinin 
bu hükümetle 

"Jngillz hükümeti, Sov yet hükümetinin 
yetini tamamile takdir etmekte ve 

münasebetlere tam kıymet vermektedir,, 

ehemmi . . 
ıyı 

kil beyanatının şimdiye kadar İngiltere- wGiriştiğimiz, fakat henüz neticesini 
nin girişmeği kabul ettiği taahhütlere ve almadığımız faaliyetlerin bizi hiç bir şey 
İngiliz siyasetinin ananevi fikirlerine na- kazandırmıyan, hiç bir şey halletmiyen 
:zarwı müthiş bir değişikliği tazammun ve hiç bir şey tedavi eylemiyen harbe 
ettiğini ve yeni bir devir değilse de, İn- doğru değil, fakat kuvvet yerine akıl 
giliz harici siyasetinde bir dönüm nok- ve muhakemenin, tehdit makamına da 
tas: olduğunu kabul etmiş ve şunları soğuk kanlı ve esaslı mülahazaların ka
Ha\ e eylemiştir : im olacağı yeni bir devre doğru sevke- !

derslerini derha1 unutmaları pek güç Uzak Şarkta yeni bir nizam kurmak hu- Sovyetler birliğine düşecek büyük va 
beklenebilir. (Alkışlar) 1 susundaki gayretlerinin meyvalarından ziftyi de tebarüz ettirmektedir. Sovye 

ıBizim Lehistana karşı taahhüdümüz j mahrum bırakroağa mı matuftur?» ler birliği bugünkü vaziyette filh · 
İngiliz siyasetinde son derece mühim bir 1 Gazete İngilterenin 935 senesindenbe-ı açıkta bırakılamaz ve bu husustaki b • - Bu beyanat alelade bir hudut ha- dcceğini limit eylerim.• 

di~esine müteallik değildir .. Fakat böy- Londra, 3 (Ö.R) - Başvekil B. Çem
Je bir hadisenin arkasında mevcut ola- berlayn Avam kamarasında İngiliz ga
bilecek bütün büyük şeylerle alakadar- rantisinin yalnız Lehistana münhasır ol-
dır mayıp Avrupada tahriksiz bir taarruz Stalin 

.Eğer Lehistan tehdide maruz kalırsa, kurbanı olacak bütün milletlere şamil yete istikrar vermek için kaybedilecek 
Leh milletinin muavenet edeceğinden olduğunu tasrih eden beyanatta bulu- vakit yoktur. Bu sebeple majeste hUkü
şüphe etmem .. Şu takdirde Fransa ve nurken, Lordlar kamarasında da harici- meti, bu arada, Polonyaya karşı Leh hü
fngiltere derhal Lehistanın imdadına ye nazırı Lord Halifaks bunu tamamlı- kümetinin bazı sebeplerle endişe ettiği 
koşacaklardır .. Alman teminatı fiili ha- yan müm.~il beyanatta bulunmu~~· şekilde bir tehdit vaki ohnadığı takdir
reketlerle ihlAI edilmiştir .. Bu yeni ha- Başvekilın son beyanatının ne gıbı ah- de kendi vaziyetinin ne olacağını tasri

tebeddüle ·delalet etmektedir. Bu taah- ri ç:ındeki faaliyetini gözden geçirmekte suı tefehhümleri İngiltere ve Fran 
hüdü biz her harigi bir millete karşı hu- ! ve lngiliz kredilerinin yardımiyle Çin 1 Varşova ve Bü~eş nezdinde izaley 
sumet fikriyle değil, fakat böylece ha-1 dolarının istikrarını bunun en son ne- gayret etmektedir. 
reket etmekle Avrupada sulhun istik-

1 
ticesi olarak ele alarak Japonyanın İn- '*·---

ran davasına hiı.m.et edeceğimiz ümidi- t gi!tereye karşı siyasetini tamamiyle de- Slovakyanın yeni 
le kabul etti~.» ği§tirmesi lüzumunu göstermektedir. hariciye nazırı 

Bern, 3 (Ö.R) - Federal askerlik 1 Faris, 3 (A.A) - Fransız matbuatı Berlin, 3 (A.A) _ Alman istihbara 
idaresi tarafından hazırlanan muavin enternasyonal vaziyetin bugünkü man- b" osu B tisi dan bildiri" . . . .. .. . . ur , ra ava yor : 
h~et emırnamesı b~gun ~ed~~ kon- zarasını şoyle tahlil etmektedir : Slovak hükümeti, mebus Stefan Pol 
seyı tarafından tasvıp edilmi.ştır.. Bu İngiltere ve Fransanın aldıkları ener-ı yaki har" · tin t" · . .. . . .. ıcıye nezare e ge ırmış v 

dise, beslenen emniyeti mahvederek İn- val ve şerait dahilinde yapıldığı hakkın- he' lüzum görmüştür. 
giliı: hükümetini bu yeni adıma mecbur da bazı izahat vermek arzusiyle, harici- •İngilterenin bu hareketi bazı 
kılmıştır. ye nazırı ilk önce B. Hitlerin bir nikbin-

emırnameye gore muavın hizmetle mu- jile hattı hareket umumi vaziyette 1938 mtıma·ı h · d rt 1 · · 
k 11 f 1 . . . ı ey e aynı zaman a o a e çı 

mah· e e o an her erkek, 20 yaşından ıtı- mayısında olduğu gibi muvakkat dahi p · · tir' . . . . ayesı vermış . 
· haren bır muavın servıse mukayyettır .. olsa mahsüs bir salah vukua getirmiştir. E ki h · · Dur ki ·d· 

•Almanların resmen meydan okuduk- lik hissi uyandırmış olan 30 son kanun 
!arını iddia etmiyorum. Fakat bütün beyanatını ve bunu müteakip, İngiliz 
dünya umumi efkarının derin bir şekil- hükümetinin de, sulha ekonomik saha
de sarsıldığını ve telaşa düştüğünü iddia da hizmet maksadiyle Hodsun heyetini 
etmek mübalağalı değildir. Berline göndenneğe karar vermiş oldu-

1 s arıcıye nazırı cans ı ı. 
, i 1 V, e altmış yaşına kadar bu servisin em- Aradaki fark o zaman mevzuubahis olan --~--

1 

rıne amade bulunacaktır. Çekoslovakya yerine bugün Polonyanın 
Muavin hizmetler mensupları ordu- mevzuubahis ohnasıdır. Amerika tayyaresi 

•Netice ne olursa olsun, vaziyetimizi ğunu hatırlatmış ve demiştir ki : 
mümkün olduğu kadar sarih ve şüphe- " - işte tam bu sırada Bohemya ve 
dtn vareste bir hale sokrnağa mecbur Moravyanın Almanlar tarafından aske
olduğumuz kanaatinde bütün İngiliz r1 işgali vuku buldu .. Sekiz milyon ka
ınilleti tamamiyle birleşiktir. dar Çekin Alınan devletine ilhakı, bay 

•Diğer milletlerle giriştiğimiz müza- Hitlerin o vakitten beri ilan etmiş oldu
kereler Almanyaya karşı, bu memleket ğu prensiplerden hakiki bir inhiraftı. 
iyi bir komşu göründükçe, hiç bir teh- •Buna binaen, İngiliz hükümeti Av-
dit ihtiva etmemektedir .. (Alkışlar)• rupada bir dereceye kadar emniyeti ia-

Sonra, Sovyet meselesine geçerek baş- de etmeğe ehemmiyet atfetti ve bu mak.-
vekil vaziyeti şöylece tasrih etmiştir : satla diğer bazı hüküm.etlerle temasa 

ıSovyet Rusya ile aramızda ideolojik g~-ti .. Bu fikir teatileri şimdiki halde 
ayrılıklar mevcut olduğunu bir An bile devam etmektedir ve hariciye nazırı he
iddia etmem .. Bu ayrılık değişmemiştir. nil:l bu hususta kat'i beyanatta buluna
Fakat cuma günü söylediğim gibi, ide- cak mevkide değildir. 
olojik ihtilaflar, ne olursa olsun, bu ma- •Fakat derhal şunu söyliyebilirim ki 
hiyette bir tesviye karşısında hiç sayı- fngi)iz hükümeti Sovyet hükümetinin Sovyet il"ı·a ko·ıPiser' refr.·, Molotof 

lır .. (Alkışlar) hattı hareketinin ehemmiyetini tamami- fel'erce Almanyayı muhasara altına al-
·Bizim kaygumuz istikla1imizin mu- le takdir etmekte ve bu hükümetle iyi mak arzusu şeklinde tefsir edilmektedir. 

hafazasıdır. Hem de, istiklfilimiz dediğim münasebetlere tam kıymet vermekte- Hiç bir şey bundan ziyade hakikatten 
2aman, yalnız İngiltereyi kasdetmiyo- dir. uzak değildir. Mesele şudur ki : 
rum, fakat yukarıda tasrih ettiğim siya- ıBazı devletlerin Rusya ile münase- Avrupanın göğsünde kuvvetli bir Al-
set neticesi olarak taarruz tehdidine ma- betlerinin girift olduğunu nazarı itibara monya ortaya çıkmıştır. Eğer komşula
ruz kalabilecek bütün milletlerin istik- almak la7.undır. Fakat şunu temin ede- rı, Almanyarun niyetleri hakkında endi-
laliııdcn bahsediyorum.. bilirim ki, İngiliz siyaseti ve İngiliz hü- şe!er hissediyorlarsa ve eğer buna karşı 1 

•İngiliz hüküıneti şimdiye kadar fara- kümeti nam ve hesabına bu nevi hiç bir kendi müdafaaları için m~şte~ek b_ir ha- f 
zi c.hval kadrosu içinde muayyen taah- zorluk mevcut değildir. rckcte karar vermek nıyetinde ıse]er, 1 
hütler altına girmek istemiyordu. Bu •Polonya hariciye nazırı B. Bekle, iki bu sevki tabü neticesi olan bir aksüla-
defa, dünyaya kuvvet istimali suretiyle memleket için müşterek alakayı haiz mel olup hiç şüphesiz hariçten gelmişi 
tahakküm teşebbüsüne karşı sarih taah- bazı meseleleri, samimi bir şekilde mü- bir telkin neticesi değildir. 
hütler altına girdi. Eğer böyle bir siya- nakaşa edebileceğimi ümit ediyorum.. •Eğer Almanyada, bu endişelel'in Al- 1 
set Alman hükümetinin siyaseti olursa, Ancak, İngiliz hükümeti bu vaziyeti ve man hükümetince beslenen niyetleri 

1 
ı:şikardır ki tehdit altmda olacak yega- Avrupa işlerini sulh yoluna sokmak için yanlış tefsirinden ileri geldiği ve bazı 

ne )11emleket Lehistan değildir .. Binaen- en iyi çareleri tetkik etmekte iken, Al- mr.hfellerde Alınan siyasetinden en kötü 
nleyh bizi Lehistana bu teminatı verme- m;:myanın Polonyaya karşı siyasetinin neticeleri beklemek temayülünün mü-, 
ğe sevkeden siyaset bu memlekete mün- tehlikeli bir şak.il alması imkaru nazarı balnğasının mahsulü olduğu iddia edi
hasır kalırsa ne hürmet, ne de müzahe- dikkati celbetmiştir. lecek olursa, şunu kayde mecburum ki 
ret görebilir .. Hülasa tam bir siyaset ol- •Vakıa, resmi hiç bir teyit mevcut ol- hakikatin bu merkezde olduğuna kana-
maz. madığı cihetle, hükümetin bu şayiaları at hasıl olması derhal her tarafta bir fe-

nun her sınıfo mensup kıtalarını tamam- Fransız gazetelerinin tebarüz ettirdi- dönüyor .. 
lamağa veya sırf yardımcılardan mürek- ğine göre B. Bekin Londrayı ziyareti es- Bordo, 3 (A.A) - •Yankee Clipper 
kep kıtalar ve müfrezeler teşkiline veya ntısında yalnız fikir teatisi yapılmakla deniz tayyaresi saat 15.35 te Bicarosed 
pasif hava müdafaasında hizmet gör- Jktifa edilmiyecek fakat İngilterenin iki denize inmiştir. İhtimal bu sabah Ma.
meğe memurdurlar. Bu vaziyetlerden memleket arasında mütekabil olarak te- ringhane'a hareket edecektir. 
her hangi biri harp zamanında tahakkuk sis etmek istediği yardınu temin edecek Lizbon - Bicarosse merhalesi iyi şe-ı 
edebilir. Yardımcı hizmetler 31 auııfa askeri tedbirler de prensip itibariyle İn- rait dahilinde geçmiştir. Yüzbaşı Ha. 
aynlmıştır. giliz yardımını kabul ettiğini bildirmek- rold Grayın kumandası altında bulunan 

Tokyo, 3 (Ö.R) - İngilterenin Tokyo te ve Londrada bugün yarın Bükreşin mürettebat Fransız tayyarecileri ve as. 
elçisinin, Çin hUküıneti nezdindeki İngi- kat'i cevabına intizar edilmekte olduğu- ked tayyarecilik Alemine mensup biıı 
liz sefiriyle görilşmek üzere Kobeden nu kaydetmektedir. Bu suretle İngijte- çolt zevat tarafından şetaretle karşılan.. 
Şanghaya hareketi Japon gazeteleri ta- re Avrupada sulhun taksim kabul et- mışlardır. 
rafından asabiyetle tefsir ediliyor. N~i mez maketinf kabul etmiş bulunmakta- Amerikalı tayyareciler, Bordo tayya-. 
föşi gazetesi f(>yle yazıyor ı dır. re limanının tesisatım ziyaret etmek üze-. 

•İki sefirin konferansı Japonyayı, Sol cenah gazeteleri ayrıca bu ijte re buraya gelmişle:rJir. 


