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Çok zengin hediyeler 
lıtiralı talrildtını l ildn-

. larında okuyunuz _J 
ilin münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet e.serinin 'bekçid, tobahlan çıkaT aiycıft gazetedir Yeni A.ır Matbaasında Buılmıtbr. 

Fransa - ltalya a1Tasında tav·assut 
~. 
intihaba t hazırl_ıkları •• 

Partinin namzet listesini ayın on. 
etmesi muhtemeldir . sekizinde ilan 

latanbul 9 (Hanıai) - Seçim 
laaliyeti gittilıçe hararetlenmek ·. 
teJir. Ankaradan gelen ve henüz 
teeyyücl etmiyen haberlere göre 
uçimin on dokuz Mart Pazar 
gunu cereyan etmesi ihtimali 
kuvvet bulmaktadır. Bu rivayet
ler tahakkuk ettiği takdirde Par
tinin namzetler liıtui ayın on 

sekizinde ilan edilecektir. 
Dün Milli Şelin riyasetinde 

kö,kte yapılan vekiller heyeti 
toplantısında bilhmsa intihabat 
iılerinin görü~ldüğü anla~ıl • 
maktadır. 

Istanbu·I belediyesinde 
On yıllık işler üzerinde meydana 

yeni secim 1 çıkarılan yolsuzluklar 
Karsıs.ı~da tamik ediliyor 

İstanbul, 9 (Hususi) - Belediyemi
zin on yılhk i~erini teftiş eden mülki
ye müfettişleri bazı yolsuzlukları ortaya 

---*·---
r11asumaz milli lril' 
~eyecanla 11azif esini 
ifa edecelıtl•-
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çıkarmaktadırlar. 

Gazeteler bina vergisi üzerinde mü
him bir suiistimal meydana çıkmak üze
re olduğunu yazmaktadırlar. 

Ayrıca bir otomobil ve benzin yolsuz

Yeni eeçim etrarmdaki hazırlıklar luğuna da ~esad~f .edilmiştir. t)~ sene 
hayli ilerlemis bulunuyor. Öniimüzdeki evvel bcledıye reıslık makamı lçın satın 
haftalar içinde ikinci miintehiplerin sc· a~a~ bir oto~~ilin Ka~öy?n~: iki 
çimi yapılacak, ve martın son ha(tasın- aılcnın tenezzu~une tahsıs edıldı~, bu 
da da yeni mebuslar seçilmiş buluna- arabanın kısa hır zamanda Kadıkoy ga
caktır. rajından 49 bin kilo gibi mühim mik-

Yurdun her köşesinde kanuni formali- darda benzin çektiği söylenmektedir. 
tclcrin tamamlanmasına çalışılırken C. Buna dair tahkikat başlamışhr. 
il. P. merkezinde de yeni mebus nam- DENİZBANK tşt 
zetlerinin sc~irni etrafında hummali bir İstanbul, 9 (Hususi) - Denizbankın 
faaliyet göze çarpmaktadır. umum müdiirü akşam Ankaraya git. 

Milli Şef Üniversiteden Türk milleti- miştir. Vapurlar hakkında Almanlarln 
ne yaptığı hitapta Türk inkılabında yeni yapılan temaslar ve Denizbank kadrosu 

lstanbııl belediycshıde ca11lı bir J.areket 
yaratmağa çalt§an yeni vali Liitfi Kırdar 

etrafında İktısat vekaletine izahat vere· 
uktir. 

bir devrin açılışını müjdelemişlerdir. .--- - -· - ------------- --- --------

İniinü; •Milletin mürakabesi idare ş · hl il il ı 
üzerinde hakiki ve fiili olmadıkça ve e r e.. 6iiıı1 
böyle olduğuna milletı;e kanaat edilme- '-1 ~ 
dikçe halk idaresi vardır denilemez.• 

Dernekle yeni Büyük Millet Meclisin
de millet müra!tabcsine nrilttek geniş 
cheninüyeti tebarüz dtirmiş bulunmak
tadırlar. 

Hepimiz biliyoruz ki Türk demokrasi· 
ünde bütün hikimiyet kuvvetleri BU· 
ytik Millet Mttlisinde toplanmaktadır. 
Bütün millet işlerini mürakabe hakkı da 
en undur. 

Binaenaleyh yeni seçimin namzetleri 
aynlırken bu mürakabe hakkını fülen 
kullanacak ahlak ve karaktere sahip ol
manın bir tercih sebebi teşkil edec:eği 

muhakkak sayılabilir. 
KuV\·cti halktan almak, mürnkabcde 

milleti hikiın kılmak Kemalist rejimimi
zin miimeyyiz vasıflarından biridir. 

Bu lnl\'veti canlandırmanın, bu mü· 
rakabeyi kurmanın biricik vasıtası da ı 
ulusumuzun kullanacağı reylerdir. 

intihap sandıklarına karşı milletin 
göstereceği alaka da demokrasiye bağlı. 
lığın ve siyasi terbiye olgunluğunun ifa
•sini teskil eder. 

• Tiirk milleti son belediye intihabatın-
da medeni ,.e siyasi haklarını kullan-

Hal santral tahsisatının 
teminini ~örüştü 

makta ge~miş yıllara nazaran büyük bir Yakında İn§asına baılanacak Hal San- akip günün mevzuuna temas edilmittir. 
tistiinlük göstermiştir. Bu hareket de- tral binasının inpsına muktazi tahsisa- Riyasetin meclise bu husustaki teklifi 
ınokrasimiz lehine büyük bir inkişaf tın, 929 senesinde akdedilmit istikraz ıudur: 
•larak kayıt ve kabul edilmiştir. fasıllarından münakale suretile temini c İzmir tehrinin imarına sarfedilmek 

Şimdi de mebus seçimi dolayısiyle ye- hWJusunu görüşmek üzere İçt~maa çağı- üzere 929 senesinde it bankasından is
al hir imtihan karşısmda bulunuyoruz. rılan tehir mecliai dün upm fevkalade tikraz olunan 2 milyon liraya ait fevkal
Bu iıntihiuu da milletiıiüzİli şerefle ven- bir toplantı )'a~lfbr. Toplantıya rlyuet lde bütçede Hal ve maıteler yapılması 

Göringin Romaya seyahati bu maksatla yapı

lıyormuş... Göring Parise de uğrıyacakmış 

Italya Fransız kolonileri •• • 
uzerın-

• 

deki müddeiyatından • 
vazgeçmış .• 

Bağdat 
·Komplosu 
etrafında 

HıuaJda lıırlı zalıit 

te11fılf edildi •• 
Londra, 9 (Ö.R) - Bağ<lattan bıl

dirlliyor : Elreşid mıntaknsında ör
fi idarenip ilanından sonra komplo
cular aleyhinde takibat şiddetlen

miştir. 

Bağdatta on, Musulda kırk zabit 
1 

bu suikastta pannaklan olmak töh
metiyle tevkif edildikleri gibi eski 
başvekilin taraftarlarından kızıla

n da tevkif olunmuşlardır. 

Fransız d yan reisi /tal yanların Bizim 
·deniz tabirlerini tahlil ediyor 

Mussolini ve Ciano Vatikan ziyaretinden dihıü§lerindc 

Londra 9 (A.A) - Havas ajansın - teakip beraberinde Italyan ricalinden. 
dan: biri olduğu halde Fransayı ziyaret ed .. 

B. Göringin Italyaya ziyaretini mü - - SONU 4 ÜNCÜ SAHİF'EDE -

Filistin meselesinde •• 
En çok zorluklar arzeden nokta yeni 

devletin teskili meselesidir 
Londra 9 (A.A) - Yahudi ajansı is

tişari komitesi dün icra komitesine Fi
listin hakkındaki ınliz.akerelere devam 
etmesini tavsiye clmeğe karar vermiş
tir. Müzakerelerin betaetlc yapılmakta 
olmasına ve salfihiyettar makamatın 
mutfak sükUnuna rağmen eyi malumat 
almakta olan mchafil yahudilerle arap
ların ifratkaranc noktai nazarlarını te
lif sahasında bir nebze t~rakki elde 
edilmiş olduğunu ve Bay Makdonaldın 
saburane gayretleri sayesinde bir uz -
taşma zemini huluınasının muhtemel 
bulunduğunu beyan clmektedir. 

Dün akşam Ingilizlerle yahudiler, 
Iraklılar ve Mısırlılar arasında yarı 
resmi bir toplantı yapılmıştır. Yahudi
lrr, yahudi muhaccretinin biraz tenkis 
edilmesini kabul etmeğe mütemayil 
görünmektedirler. Bu muhaceretin hat
ta bir had dahilinde ipkasını kabulden 
imtina eden araplar ise şimdi muha
cirlerin miktarını gösterecek sarih er -
kam irae edilmesini istemektedirler. 

En çetin mesele yeni devletin ~kili 

- SONU 3 oNcö SAHİFEDE -

Bağlarda 

Bu sene ilimiz bağlarında donun 
zarar yapmasından korkulmakta ve 
bu sebeple vukuu melhuz ziyanın 
önüne geçilmesi için tedbir alınma
sı muvafık görülmektedir. 
1 - Donun vukuu, vilayetimiz me

teoroloji istasyonunca ziraat müdür
lüğüne bildirilecek ve o da keyfiye
tin hemen bütün müstahsillere ihla
ğı için gerekli tertibatı derhal alacak 
ve bu tertibat Bumova mücadele is
tasyonunun vereceği direktife göre 
tanzim edilecek bir iş plAnına tevfi
kan alınacaktır. 
2 - Don tehlikesine karşı duman

lama usulii tetkik olunacak ve bu
nun ne yolda icra edileceği. Bumova 
mücadele istasyonundan viiayeti
mize bildirilecektir. 

Fili.rtin meıeleaine büyük cıldka gösteren Mı.m- kralı Faruk ve Muır bcı§veki8 
bir törende 

Yugoslav hariciye 
nazırının beyanatı 

-
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Tüllenen mairibin yaralara mer~ni keşfeden merhum Akif; görülü
yor ki, sadece batının o kızıl rengiyle değil, fakat şifa ve şefaatin; ancak daha 
bir çok renklerin de birbirinin içinde eriyerek kaynaştığı, o ilahi tülden gel .. 

diğine inanıyor. 

Zira, sevgi, kin ve ihtiraslann yuğrulduğu kızıl hüzmeler, hakikatte iztırabın 
kencliaidirler. Yeryüzünde cehennemin mevcudiyetine inananlar, bu kızıl haıı~ 

tahiltı en koyu müap).an' dır. 
l!alıi gülüşünde fıile Oante, mağr'bin içini ıuruşduran o cdlennem al..ruıden 

kaçabilmek: için Araf dan ela daha W<&klar• vann!fltr. Bir bll§ka ifadeyle, cen• 

netin yolunu bulduran cehennem olmuştur. 
Yumuşak ve sıcakhğjxle bir tiOk sanatki.rların sevimli fırÇ#lSınclan süzülen 

bu renkler; zamanla çürüyen, eriyen tüvallarda, boğazlaıınuş bir insanın par~ 
malı:larında pıhtıl8fan kan ideri gibi ~r. yer dalgalam:ror. 

Sevdiklerimiain et kok.an, uc:ak. ve. terli ellarini a.vuç1•rımızda tuhı,.dura,n 

kıvılcuular hep bu rengin eritmeye mB.tuf hassasında.ndıı ......... . 

Varlığımızın gizli köşe, bucaklarında ya~ayan hatıralarımwn dili ve rengi 

de, sadece"" ı rie8iJcfu .. Çünkü sadece an.; ııafran kadar pla ve hayal.wlir. 
Vadıklarnmzn c:-hlıi>nı ve. kıymetini. paletinde eritmiyen bütün renkle11 

hüsran ve dalaletin çırçıplak ağrılarıdır. 

y l .ılSIR 

ŞEHiR HABERLERi 
:········································· 
~ Halkapınar su a 

~şirketi tesisatına~ 
• • • • • • • • 
:~t takdiri için ~ 
:. şehrimizdeki alaka· : 
: dar emir verildW 
i Halkapınar su şirketi tesisab.nın i 
: hükümetimizce sabn alına mü.zak.e- S 
~relerine esas olmak üzere tetkikler ? 
• • 
:yapılmasına lüzum görülmüştür. Na-: 
: fıa vekaleti, su şirketi tesislerinin~ 
:.mahallinde görülerek t..tlı:ik: ediline-: • rsini, mevcut menkul ve pyri men· : 
: lwllerin kıymetlerinin teshil edil- : 
~mesini şehrimizdeki alakadarlara: 
: emretmiştir. E 
~ Nafıa müesseseleri komserliği, ve-: 

Tütün satışları 
Bu mühim 

rikan 
d" e 

mesele üzerinde Ame-
firmaların an birinin 

lüyor? -törü ne so 
Tütün aahffntn nizam altına alınmaa 

için Akhisar, ödemi§ ve Manisa gibi baş
lıca istih.oal mıntakalanmu:da bir cel'e
yan mevcuttur. Hattil, bunu temin için 

tütün rekoltesinin tahdidi cihetine- gidil
mesini istiyenler bile mevcuttur. 

milyon lı.ilo)l'L bulıa. 

Bizce, hastalık burada başlıyor. En iyi 
kaliteli tütünler piyaııadan çıkınca, müa-
tahsilin elinde üçüncü derecede tütünler 

kalıyor. ~I eritilmeoi icap eden lı.ıaım 

da işte bu 1 5 milyon kilodur. 
Eğe mıntakası her sene 23 - 25 milyon 

sağlam satı§ kabiliyetini haizdir, Ve bu
nu kolaylıkla satmaktadır. 

Falan lı.wnm müştıorileri arasında ben 

•Mart cmıaa 19J9 

Yeni secim 
' 

Karsısında 
----fr---

llfuswnuz milli bil' 
1te31ecanıa 11azif esini 
ifa edecelıtiP-

- B.AŞTARAFI 1 INCl SAYFADA -

ceiinde §üphemiz yoktur. 
l\lemleketimiziıı şuurlu bülik va bü

tfüıliik manzara& intihabat neticesini 
lıugiinden tayin ve tasrih eylemeğe kii.fi 
gclecelt kudrettedir. 

Bununla beraber ulusumuzun bu in
tihabata alaka göstermesini, bütün va
tandaşların istisnasız reyferini ınırranma
smı milli bir va:ııife sayarız. 

Çünkü milut işlerinde aliik·-Iık ik
tidar mevkiinde bulunanlar için en bü
yü.k zaaf teşkil eder. Şiddetli bir aIAa 
da devlet adamları için en emin bir Iuv
vet kaynağıdrr. 

Seçinıi yenilemenin bir manası şimdi· 
ye kadar yapılan işlerin milletçe tasvibi 
ve iktidar mevkiine h"!' itimadın ycSevginin, acının yaralarile delik. deşik; günün ve. an·ların ağıdığını içim.izde. 

bir saia bir aola çarpamk bize lıiaettiren smh kalplerimiz, bugün otuzundan 
sonra resme kalkışan Kandiski, kadar zavallıdır. Kainatı penbe ve eflatun gö~ 

renler kadar ... 

E kiıletin emri üzerine su şirketinde E 
: tetkiklere başlamışhr. Yakında An·: 
: karadan gelmesine intizar edilen bir E 
: heyet, kıymet takdiri işlerini idare: 
·edecektir. E 

Bu bahis üzerinde, başlıca tütün alıcı· 
larımız olan Amerikan tütün firmalarının 

mütalaalarını teshit etmek İstedik. Mü· 
taliasına mü-ı:acaat ettiğimiz Amerikalı 

firmalardan birinin direktörü dün bir 

muharririmize aııaiıdalı:i izahatı vemıit

tir: 

şimal rrtemleketlerini, Belçika, Hollanda-
yı oayabi!irim. nilenmesidir. 

F alca Al 1 d. k Bımdan dolayıdır ki İcra Vekillerı 
Halkapınar su şirketi tesislerinin; 

maalesef kullanılacak halde olmadı-: 
ğı anlaşılmaktadır. Bu şirketin mu- : 
kavelename ahkBmındnn bir çokla· : 
ruu ve taahhütlerini n1eydana getir· E 
n1em~tir. E 
Su şirketinin hükümete 80 biıı lira, S 

t manya ne o uyor, ıyece - H ti d-L'( kill . . b · ·nı d 
siniz? eye ne ilJU ve erıınız ugu er c 

Tıkanan göğüoler, rahmete mubıaç insanların özlediği adtanaiel'e ko.-ıpuz. 
Renklere girin. renklere bürünün.. Sevdiklerinize ancak on1ann ışığında 

kavusacak, biç bitmiyen yaralarınız, ancak onların tü.Ilenen mağriblerinde so

lacak ve kuruyacakhr ... 

- Ege tütün mıntakaaında yeti !İrilen 
tütünler koku ve tatlı içiminden dolayı 
sigara ve tütün endüstri harmanlannda 
bir kaç sene evveline kadar yüzde beş 
nisbetinden başlıyarak aon senelerde. 
şark tütünleri kullanan endüstride yüzde 
on beş - yirmi nisbetine kadar yükselmiş .. 
tir. Şunu memnuniyetle söylemekten zevk 
duyanın ki Amerika piyasalarında Türk 
tütünleri beğenilmektedir. Türk müatah-

Muh -"ak. L· Al . T·· k ·İntihap dairelerine giderek yapılmış i~-
aK.K. s.ı man pıyasasının ur . 

lerın hesabım \•erecekler ve yapılinru.ı 

Şiaul REV1 

yşe Münevver) in 
~~~---.------~~~~-

Hazin Ha at 
A 

• 
ı 

şe, çeşrrıe alağında 
destis· ile beraber keo 
'trmıştı. Faka o bunda 

arçalad•ğı su 
ayahnıda 

değildi mes 

İzmir halkına da 120 bin lira borcu : 
• vardır. Bu borç işi halen mahkeme- : . . 
: dedir. : 
~ ••••••••••••••••••••••••••• ıuı ... •••••••••l 

B .. Niyazi 
Müessil bir otom bil 
kazası geçireli.. 
İş bankası senedat şefi B. Niyazi, ev

velki gece Alsancak vapur iskelesi önün
de müessif bir otomobil kazasına uğnya

5İÜnİn hüsnü niyeti ile bu revacın devam 
etmemeaine bir sebep dahi göremiyorum. 

Tütün tahdidi için ticari tahdit ( pla
ro.;d} yapılmam bizce. iyi bir tedbir de
ğildir. Çünkü. tütün rekoltesinde bir art• 

ma mevcuttur. 

Rekolte fazlasını eritmek için tedbir 
alındığı takdir.de istihsal.atın artmasında 

rak ağır surette yaralanmıştır. Hildise fayda vardır. Biz, prensip olarak böyle 
gecesi bankadaki vazifesinden geç vakit bir tahditten fayda umanlardan değiliz. 
ayrılan B. Niyazi otobüse binerek Al- Ancak, madam ki bütün rekoltenin bir 
sancak vapur iskelesine gitmi~tir. Mak- mevsimde tükenmesi zarureti ileri süı:ül .. 

YAZAN : ÜÇ YILDIZ sadı, Karşıyakaya giden vapura yeti.~- müştür. Bu esbap mucibe önünde rekol-

.ı\yşe nasıl memnun olmasın ki haya· Denildiğini duymuş ve Istanbul.. onun mekti. lenin tahdidi mümkün görülür. 

tında ilk tatlı sözü, ilk güler yüzü bu ı minnacık kafasında masallarda olduğu 20.30 vapuru Karşıyaka iskelesine Size, bu mahsul yılının kısa bir blan-
ıı.damdan d1ıymuı ve görmüştü. efsanevi bir diyar gibi yer almıştı. yaklaştığı sırada, elektrik şlı-keti baş çosunu yapapım: 

Herifin bu ilk iltifahna sıntarak cevap ı Evde dayak vardı.. Surat vardı .. Kuru mühendisi B. Dover, idare ettiğ otomo- Rekolte 38 milyondu. Baıhca Ameri-
vermesi de işte bundandı. Ne bilsin ki tahta üzıerine serilmi, incecik bir yorgan billc. Alsanc.aktan konak istikametinde kalı firmalar - rakamlar tamamen belli 
onun bu ilk ve memnun tehe.ümü. bü.- omm yatağı idi. ilerliyordu. Makine Alsancak vapur is- olmamakla beraber - 1 7 milyon kilo tü-
tün hayatını zehirliyecek bir tebessüm Bu cmerliametli adam> i•e ona kendi lrelesi önüne, burada otobüsten inerek tün mübayall etnıiflerclir. inhisarlar ida· 
olacak... yatağımı veririm diyordu.Seni ok~arım, acele ile vapura yetişmek üzere koşan r~sinin 3 milyon kilo, Avusturya rejiei .. 

- Kız .. Sen hizmetçi misin} severim ... diyordu.. senedat şefi B. Niyazi ile karşıla,<mıştır. nın 500,000 kilo, lsveç rejisi hesabına 
- Hayır.. lı görmiyecelı:aia .. EllCl'İn pamuk gibi B. Dovtt her ne kadar fren yapmışısa da 250,000 lı:ilo tü.tü.n aağlam endWıtri lıe· 
- Seain anan baban yok mu .. Hava olacak. .. diyordu. müesı&if kazaya marn olamamıştır. Bay sahına mübayaa edilmistir. 

soğuk .. Böyle tiril bir entari ve çıplak Para da verecekti.. Niyazinin sol ayağı kırılmıştır.. Bugün .Y ukanda saydığım 21 milyon kiloluk 
bacaklarla üşümiyor ınwıun} lstanbula da götürecekti... rontkende kırık vaziyeti tcsbit edilecek- mubayaata Çek. monopolu, Rumen mo-

- Anam da Tar .. Babam da.. Fak.at - Gelir misin benimle) tir. nopolu, Fransız ve Polonya monopolla~ 

tütününe ihtiyacı vardır. Her aene vasati 
on milyon kilo tütünü en müsait ıartlarla 
Türk.iyeden almağa taliptir. Bunu anlaş
malarla tevsik eylemek zarureti vardır. 

Eğer dil.kat edecek olursanız, Türki-
yenin tütün alıcıları arasında lngiltereyi 
saymadım. Neden diyeceksiniz? 

914 - 9 18 cihan harbi do\ayısile se

nelerce Tiirlc ıütünlerinden mahrum ka
lan lngiliz piyaaalan bu ihtiyacını batka 
yerlerden temin ediyor. Amerikan, Ja
pon, Çin ve kendi müateınlcke tütü.nlerini 
lı:ullaruyorlar. 

lngiliz tü.tünlcrinin Türle tü.tünila har-
man edilmeleri mümkündür. Onlar bu 
ihtiyaçlarını kısmen Yuna.ni&tan ve Bul
garistandan temin ediyodar. 

lng[tere ile Türk tütünü Üzerine it 
yapmak mümkündür. Fakat Türk tütün
lerinin evsafı hakkında kendilerine yeni 
bir kanaat vermek lilzundır. Bu da rek-
liimla mümlı:ündür sanının . 

Almanyada sigaret endüstrisi ka;a;n 
şark tütünü kullanır ve vasati olarak se
nevi 32,000,000 kilo şark tülü.nü alır

lar. 
Sonra daha bir nokta vardır. Eğer tü

tün rnıntaka. tak.eim.i yapılacaksa, hatıra 
beş rnıntaka gelir. Bunlar Akhişar, Ga
vurköy, Adagidc. Ayaauluğ ve Muğla· 
Milaitır. 

Tahdit yapılırsa, 30 milyooluk bir re· 
kolte, Ege müstahsilini daima yaşatmağa 
kafidir. Yukarı.ela da söylediğim gibi 
tahdidi, ancak bir zaruret olarak ele al
mak lazımdır. entarim yok.. o,ümiyorum. Alıstım.. Herifin kaç defa tekrarladığı bu sual --*-- n mübayaatı da ilave olununa it§ 2 3 

Bu ouretle başlıyan ilk sözler uzayor. bu aefer cevapsız kalmadı. Iz mirde ---------------·------~--------
cAdam>, kızın aaçlarını ok§Ayor. - Gelirim ... Amma beni senden alır· 1 
- Vah .. Vah .. Sana pek yazık.. lana dayaktan kemiklerimi kırarlar. Dokuz aylık Teşekkür 
Diye bir kuru merhamet gösteriyor. - Korlı:ma.. Seni benden alamazlar.. vergi tahsilatı 
Kuzu. bu oalıte merhamet tuzağına Hem madam lı:i o kadar korkuyorsun.. İzmir vilayetinde hazinenin dokuz ay- Sükrii Saraçoilu refikası Saadet Saraçoilu ve çocukları, 

hemen düşmüştür. Benim seni eve götürdüğümü kiıme bil- R\qtü Saraçoğlu ve refikau Olfet "--"-'-·, lık vergi tahsilatı 6.345.000 liraya baliğ H ..,........._ .... 
Anlahyor .. Çel..tiklerini. yediııı·· dayak- mez ve sen de bir müddet evden d•-rı amit Saraçoğlu Te refikaaı Neriman Sar•,.""lu ve çocukları. ~ olmuştur. Bu yekiin, geçen sene tahsili- An ........_ 

lan gÖı<leri yaşararak anlatıyor. çılı:mazan.. tının fevkindedır. alarmın ölümünden doian acılanna her tekilde İ•tirak edenlere 
Anenin. soğuktan çaılam,. ve lı:ab· '- Bu 90D teldif AYııeyi adam akıllı temin eşekkürlerini edaya --emizi tavait etmi-lerdir. ~ Haliye kazanç vergisi tahsilat nisbcti ,.__ • 

bajlamış elleri şimdi bu cmeorhaınet11 etti. geçen sene yüzde 77 iken bu sene yüzde 
adanı> ın -"-n· ar"'-ndadır. -,_ allı ı.._ El" d '· d · · d • ~= - L.aV .uz.. ın e .. ı estıyı vur ugu 85.56, sayını vergisi tahsilat nisbeti ge-

Bulaşıktan, Ç8lll8'trdan ve .. pürgeden gibi çeşmenin yalağında parçaladL çen sene yüzde 90 iken bu sene yüzde EGEDE Şap hastabjı 
başlra '!"}'e değmemiş bu eller, herifin Herifin: 97.60 tır. Diğer vergilerin haliye tahsi- Şiddetti fırtınalar ile mücadele 
avuçlan aruında kalıyor - Ben önden gidiyorum. sen arkam- Lat nisbeti ba sene yüzde doksan doku- Üç günden beri Ege denizinde şiddet- Dikili kazası dahilinde gizli olarak 

- Adın ne ..,nin? dan sel za baliğ olmuştur. Sabıka vergilerin li fırtına bjjkiim sürmektedir. Bilhassa seyretmekte olan şap hastalığını alaka-
- Ayşe .. _ ihtarına uyaralı. arkaaına takıldı. tahsilatında da büyük bir çoğalma mü- evvelki gece ve dün fırtına şiddet kes- dar makamlara haber veren bu kaza 
- Kız Ayşe .. Gel seni evime götüre- Ayşe ... Bedbaht Ayşe.. şahede t'dilmektedir. betmiştlı-, Dün sabahki lodos akşama halkından deveci Mustafaya Ziraat ve-

yim. Sana güzel esvaplar alayım .. Böyle Çe~ yalağına vurarak kırdığın desti --*-- doğru poyraza çevirmiştir. kfiletince mücadele tahsisatından yirmi 
çııılalc yalda do1-ıazsın artık.. Çetme senin bayatındı. KJZ ENSTİTUSÜ Karşıya\Q vapurları müşkü.latla ve beş lira mü.kafat verilmesine karar ve-

nıülasa.-,·er isleri de izah eyliyecekler
dir. 

Esasen vekillerimiz her gün, her fır

satta millete hesap vermektedirler. Ya
pılan işlerin milletçe daima tasvip olun
duğu da muhakkaktır. Çiinkü son on 
beş yılın verimli işleri güzel Türkiyemi
zin medeni çehresini değiştinl.iği, yw -
dumuzda refalı sev.iyesini yükselttiği 

yalmz- Türkiye wnuıui efkaı:ınca deitil, 
bütün dünya umumi efldnnca görülen 
ve kabul edilen bakikatlerdcndir_ Asır
ları yıllara sığdıran bir kudrete kazşı 

;tapılacak iş sevgi tezahürleri göstermek, 
minnet ve şü.kran duy~larını canlau
dırmalı:tu. Bunun için de Türk milleti 
eline geçen çok güzel bir fırsattan isti
fade edecektir. eni seçim münasebetiy
le ulusumuzun scçinıc caıı]ı bir a13.ka 
göstermesi bu nıinnct ve ~ükran hisle· 
rinin de ifadesi olacakhr. 
Kadirşinas Tiirk milleti bu milli \a

zifesini heyecanla ifa eylemekten en bü· 
yük manevi zevki duyacaktır. 

HAKKI OCAKOC 11 

Nazillide 
Badau • · 
İnkişaf ediyor •• 
Nazillide pamuk fabrikatörü. Ali Ni

hat Amasya tarafindm Bomoğarun Yay
kın karyesinde gayet fenni usullerle 
büyük bir bademlik vücuda getirilmek
le olduğu memnuniyetle haber alınmış
tır. 

Dört bin dekarlık bir sahada 54 birı 

badem ağacı meydana gelmi.ştlı-. Bu 
mikdar yüz bine ibliiğ edilecektlı-. 

Son senelerde istihlaki gü.ıı.den güne 
artan ve memleketimize mühim bir ser
,·et gotiren bademciliğin Nazillide inki
şafına çalıŞan bu miite'jebbise muvaffa. 
kıyetler dileriz. 
... ... ~11!111111Mnmmıı:ı11al9'JI~'-' 
23NİSAN ~ 

ÇOCVK BAYRAMI 
Sinema sahiplerine : 
Ç°"uk bayram< yaklaşıyor. Bay

ramda çocuklara öğretici, terbiyevi 
filimlerle bayrama hazırlanınız.. 

_'LZY/.. 

.. 
Olüm 

' ' 

' 

ba"-uıda deati dolclurmaaın.. Sana gül Su destisi su yolunda. lunlır. İRŞAA Ti teahhürle yollarına devam edebilmişler- rilmiştlı-. 25 liralık havalename Dikili 
gibi balcanın. Bu nasalı ve çatlak ellerin Sen bu destiyi ou ba ında nasıl kırını§ clir. ınal sandığına gönderilmiştir. Memleketimizin tanınmış ailclerin.-
pamulc ııibi olur. Seni kendi döfeiimde isen hayat ta seni o desti gihi kıracaktır. Kü.ltürpark civarında 30 bin metre --*'---- den Esat Akkum mahdumu Galata· 

_ "- b·•--- murabbalık bir sahada ;noa edilmesine. Dün, Midilli açıklarında blı- İtalyan G • •• b dil İlham ya-~. . .>ana para v-'-'- Sö'yle.. '- Falca.t oen bunu iuımezdin .. "- h va- -~ ayrı mu a saray Lisesi mezunlanndan i 
--- ..- ~ ·r 1--- ·ıe Kız Ens · ·· · h vapurunun kaza • dı" h kkında ter mısın} tın tehlikeli yolunu göstermediler. ....,-ar verı n trtü.sıi için son a- ya ugra gı a tahvilleri Akkwn diiu pek acıklı bir şekil-

- Dövmezsiniz beni değil mi? Bunun mesuliyetini sen on beş baharlık zırlıklar yapılm~adır. Enstitü 33 bin çıkarılan şayianın aslı olmadığı anlaşıl- Gayri mübadllere hazinece verilecek de vefat etmiştir. llenüz ııek genç 
- Fiske bile vurmam .. Bilakis okşa- lekesiz ve misıım mev.:udiyetinin omur- Ih~!ık. kıı;rru t~~ye çıılakcakartlmıştır. ınıştır. Bu hususta alakadar makamlar- hazine tahvillerinden 38890 liralığı İz- ı Y.aş. ta hayata veda eden. İlhami lıii-

rım.. Her gün okşarım., 
1 

.. . aıesı cumar esı gunu yap tu·. da hiç bir malumat yoktur. tün tanı~"-'- d • --~ •--arına yukletemezsın.. • ~--- .,-~ ~-,,; mir defterdarlığına gelmiş ve bunun w.ıuntuu ıırın ...,..er..,., 
Ay-e hi.li. tereddi.i~. Gidi ~-~, , L,. ~~ • 5490 liralı • .. ~ · ·yorwun... 1 lil · içtimai ve al:ilil i mevzuları ihtiva ed.en filimleri göo;luaı.. 2 · ğı sahiplerine verilmiştir. içinde bırakml!jtır. Cenaze namazı 
- Seni ııonra bumdan 1 ı b y 1 • _._ .................. --••••••••••••., ... • 1 b ünd a. "· t1ıın ula .. u annı eline verdiğin ihtiras seni um- • • e .: Her gün binlette yavruyu senia :. U&"İin öğleyin Kemeraltı cam·· e 

da götürürüm.. d - h KUL T R kılın--'- beti --~· -'-·' lstanbul... tu.~ru~ynorr·a· ate değil.. Sukut ve ölüme gÖ· u -PARK :yardımınla sinei şe tinde baruulı·= naıa e i Jr"""enine bır ....... 11-• ç uk "'·'-- K d • caktır. Kederdide ailesine ve dost-

' 
b 

ı. Lı· ı.·· .. k A :ran oe ~ .. ~~ urumu ur ...•. : 
şte u le>< ı<eııme uçu nenin bü- O zaman yolunun Üzerinde tek bir kişi :Yılda. bir lira verip üye olalım.. : larına taziyetler .. 

tün tereddütlerini izaleye lı:ifi. ıı:oliyor. çıkaydı da seni bu sukut yolundan çe- s ı· N E M A s I ,,.,,,_,,,,,.,.,.,.,,, ........ ,,_........ ~~~~~~=~! 
O, lstanbulu kaç defa İfİtmİ tir. Na- ...; EJ• d d ',YY.Am-l"/f7.l!'Zu7772!T..aı&;,..za~ 

rw.e.. m en tutMy t sen bugün .. Kara · · 
zillide süslü, tuvaletli, şapkalı, mantolu lopraltJarda olmazdın.. .IZMIRDE İLK DEFA ~ 
kadınlara. u· b h f ~ ıtne u ata ailevi bir mevzudan alınmış son derecede nefis iki filim • sı•NEMADA 

- .a&.ıwu:.u _ ta un .,...yor .. - latanbuldan gelmiş.. a-.-lftİ kd" • .1: J 
-Vı~!;::;..1z:::t H-:,-:-=!,-~-~-~-.ec-. h-::~~5!=-. bah-,--Gen-ç-=~=-!=!er=1~=.E=.~=~=~=-~-Beh-t SEVGİ L /DEN GELEN 

,aaı onda Sıhhat mü.düdügun-·· de aylık! Kemal Çıııiiann bu~- ~ 
1 

çe (LE MESSA.GER) 
guu ..a.ıüA.evı sa onun· 

toplantısını yapacaktır. da t 17 30 d Kendisini her kesten üstün görme neticesi elindeki işi kaybeden bir ada-* sıuı · . a ffialkevleriniıı genç-- - ]erden beklediği) nıevzuıu bir konferan- mın hayatı müıldetiMe ıstırabı, urun milddet ail . den ayn y aması 
Bitli" meyvaıa.. neticesi basıl olan elim , .... iyeti gösteren bu cüzeJ filim 

Andiella Perniciossa - Soni- bitlıWı sı. vardır. ~u .~· ;eru konferanstan bü.- .J_~A.H P. _A. VMONT • .JEA.N GABİ.N Gaby Mol'fey 
!1\t'mlekete bulaşmaması için, Ytırd.ı it- tün gençlı:rı_=. ve ~"1anmızın gıbı Fransuı sınema halkmın en namdar artistleri taraftndan temsil edilmi.<tir 
hal olunan Pirus ve Prunus nebatı ve istifadelerını tavsıye ederız. A Y R 1 C A : 

alarmın dikkatle ınuayenesi ziraat - *--
'. . tinden şehrimizdeki alilkııdarlal"a y B A R o N E s 
bildiriıınişti.r. Eğer bunlar üzerinde ka- İaınetpaşa bulvarında Hüseyin R:ada
b u bit görü.ldü.ğü. takdirde ınemleke- if "" lfüseyin Aksu, bir alış veriş es
te sokuı,,,,Yaeak ve alınacak örnekleri nasııuı. kavga ederek yekdiğerini bıçak

VE UŞAGI 

na 

AH.HA BELLA • WİLİAM POVEL... 
tarafından temsi- eri.ilmiş son dere<cede eğlenceli büyük knmedi ... 
İLA VETE!ll : FOKS JUR.~AL" 

Zengin şaheser filimler Jıaftası ... G<iriihnemiı,t bir muvaffakıyetle devalll 

ediyor ..• 

GA liSTERiN KARISI 
AKİM rAH.i.ROFF ·AN.HA MAY • VO.NG 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÖLDÜREN AT 
Bay Çetin • Vç sUôhşöl'lel' • KOVBOY 

•••••••••••••••••••••••• 
MİLLi ŞEFİN iS'fANBULU ZİYARETİ, HALKL.'\ TEMASLARI.. 

., 
1 

/ 
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TELGRAF liABERLERi 
" r ... ·,.-· . .. : .. ,~·.·· : . . . . . 

Bulgar başvekili geliyor · 
Bul~aristandaki Türklerin ana vata
na yerleşmeleri işı de görüşülecek 

Ankara 9 (Telefonla) - Bulgaristan 
başvekilJ Ekse15.ns Köse Ivanof Martın 
16 ncı Perşembe sabahı Konvansiyonel 
treniyle Istanbula gelecektir. 

Misafirimiz, Istanbulda hariciye ve
kAleti namına Istanbula gidecek olan 
l>rotokol umum müdürü Şevket Fuat 
Keçeci tarafından karşılanacaktır. 

Dost memleket başvekili aynı akşam 
husll.!i trenle Ankaraya hareket ede -

cektir. cak ve bu arada Bulgaristandaki Türk-
17 Mart Cuma sabahı Ankarada bu- !erin anavatana yerleşmeleri meseleleri 

lunacaktır. Bulgar başvekili için Anka- tetkik edilecektir. 
rada parlak bir karşılama töreni yapı- Köse Ivanof Cümhurreisimiz tarafın-
Jacaktır. dan da kabul edilecektir. Misafirimiz 

Ankara mahfillerinde söylendiğine Ankarada iki gün kalacak, 19 Mart Pa
göre Köse Ivanofun bu ziyareti Bükreş- zar akşamı Istanbula hareket edecektir. 
te toplanan Balkan antantı konseyinin Misafir şerefine, Ankarada bulundu
Bulgaristanı alakadar ooen kararları ğu günlerde büyük bir ziyafet verile -
etrafında bir görüş teatisine vesile ola- cektir. 

General Franko 

lktısat Vekili 
Sümerbankta 

Ankara 9 (Telefonla) - lktısat vekili 
B. Hüsnü Çakır bugün Sümerbanka 
gelerek umum müdür Nurullah Sümer 
ile uzun müddet görüşmüş, bankanın 
işleri hakkında izahat almıştır. 

* 
Iktısat vekaleti hususi kalem müdür-

fıiğüne tetkik müfettişlerinden Adnan 
Sümer tayin edilmiştir. 

İŞ KOMİSYıNA KALDI 
Varşova, 9 (Ö.R) - Danzig üniversi

tesinde nasyonal sosyalist talebeleri nü
mayişleri üzerine bunlarla Polonyalı ta
lebeler arasında çıkan hadiselerden mü
tevellit vaziyeti tetkik etmek üzere b'r 
Polonya - Danzig komisyonu gelecek 
hafta içtima edecektir. 

--~--&·---
DOKTORSAHT 
Hindistana gidiyor 
Berlin, 9 (Ö.R) - Rayişbankın eski 

reisi doktor Şaht bu ay sonunda Hindis
tana hareket edecektir. Bir kaç hafta 
sürecek olan bu seyahat tamamiyle hu
su.si mahiyettedir. 

---Y:x·---
Yunanistanla 

Bir iadei mücrimin 
mUkavelesi imza ettik 

SAHiFE l 

Reisicümhurumuz ma
den arama enstitüsünde 

Ankara 9 (Telefonla) - Cümhurreisimiz ismet lnönü bugÜn saat 
15 de refakatlerinde Başvekil Dr. Refik Saydam ve lktısat vekili B. 
Hüsnü Çakır olduğu halde maden tetkik ve arama enstitüsüne şeref 
vermişlerdir. 

İnönü, doğruca petrol arama grubunun faaliyette bulunduğu kıs· 
ma geçmişler ve burada yirmi dakika kalarak petrol aramaları üze
rinde geniş izahat almışlardır. 

Milli Şefin ziyaretinde ve avdetlerinde civarı dolduran halk büyük 
tezahürler göstermişlerdir. 

Yugoslavya hariciye nazırı 

lngilterenin sulha çalış
malarını minnetle andı 

Londra 9 ( ö.R) - Belgraddan bildiriliyor: Hariciye nazın B. Markoviç 
nutkunda Ingilterenin sulhu kurtarmak hususundaki gayretlerinden bahse
derken bütün partiler tarafından hararetle alkışlanmıştır. B. Markoviç dee 
miştir ki: Hiç bir şekilde bir uzlaşmaya taraf

.tar olmadığını beyan etmiştir 
dngiliz milletinin sulhu korumak için ısrar ve fedakfillıkla sarf ettiği mü

Ankara, 9 (A.A) - Türkiye ile Yu- kemmel gayret hükümetimiz ve bütün milletimiz tarafından derin bir alaka 
nanislan arasında müzakere edilmekte ile takip edilmiştir. Bu gayretlerin mazide olduğu gibi istikbalde de muvaf
olan iadei mücrimin ve cezai hususatta . fakıyetle neticeleneceğini ümid ediyoruz.• 
adli müzaheret muahedesi hariciye ve- ' Hariciye nazırı Yugoslavya harici siyasetinin Balkan paktına müstenid 

Başta Negrin olmak 
Kafkas yada 

3000 Cümhuri yetçi 
arzusundadır 

,_., tind k"tib. , B N • olmag-a devam edeceğini, hükümetin Fransa ile annevi dostluğunu muha!a-
1"i.le e ve a ı umumı . uman il d .. b · ed -· Ital ·1 ani h za, Almanya · e ostane munase at tesıs ecegı ve ya ı e aşma a • .. uzere Menemencioğlu ile Yunan elçisi B. Ra- !inde kalacağını il@.ve eylemiştir. 
fael tarafından imza edilmiştir. 

yerleşmek --~Y:x·---

Hükümetimiz 
Paris, 9 (Ö.R) - Havas ajansının 1 rak Madridin zaptı için icap eden ted-. Kanada ve Arjantin menfi cevap ver- Burgos hükümetini 

Burgos muhabiri bildiriyor: !birler alınnuşbr. Bununla beraber, Mact-lmişlerdir. Yalnız Arjantin mültecilere 
Madrid hAdlselerine karşı nasyonali't 1 rit en esaslı hedef olmakla beraber, ni- ·erzak gönderebileceğini bilclirmiştir. r esmen ve hukukan 

İspanyanın umumi vaziyeti general Mi- hayet yine ancak diğerleri arasında biri Diğer cenubi Amerika hükümetleri tanıdığını bild irdi.. 
yabanın son beyannamesiyle ve şimdiJ;k hedeftir. Hükümet merkezini zaptet- küçük mikdarda mülteci kafilelerini ba- Ankara, 9 (A.A) - Cümhuriyet hü
müfritlere karşı kazanmış gibi görün- mek hususunda nasyonalist şeflerin ace-' zı şartlar altında kabule 5.made olduk- kümeti Burgos hükümetinin resmen ve 
ıiüğü zaferle değişmemiştir. Madridin \lesi belki de karşı tarafta bazılarının tes-1 !arını bildirmiş iseler de bunlar kendi hukukan İspanya hükümeti olarak tan1-
sukutunu sabırsızlıkla bekliyen İspanyol l lim hususundaki acelelerinden daha a•-1 ülkelerine gönderilecek olanların top- diğ.ın'. ve B~gostaki. umumi aj~nl'.ğuu 
milletinin heyecanı başkumandanın ve dır ve harp daha bir müddet devam ede-1 rak işçileri olmasını istemektedirler. elçilige tahvıl ettığinı İspanyol hukume
nasyonalist hükümet erkanının daireleri: cekıniş gibi, bütün teknik hazırlıkl,.r Madrit, 9 (Ö.R) - Dr. Negrin ile tine bildirmiştir. 
kapısından geçmemektedir. Gerçi bun-

1 
devam etmektedir. Her halde muhak- Sovyet haı·iciye nezıu-eti arasında bir 

!ar da yeni dahili harbin inkişa(ını dile-\ kak1'." ki general F~'."11"~ ı:uç. bir şekil· anlaşma .akdi zımnında müzakerat ce
katle takip. edıyorlıu·. Fakat. ",'.uh~sım 1 de ~ır uzl~şmanın golgesını bıle kabul 1 rcyan ediyo~. Bundan maksat clinlhuri
mıntakada ıdareyı zapteden mıllı mud~- etmıyccektır. 1 yetçilcrden uç bine yakın lider ve muh
faa konseyinin faaliyeti cali olmıyan bi» \ Paris, 9 (Ö.R) - İspanyol mültecile- telif parti 'mensuplarının Kafkasyad.~ 

Y:x--
Filistin 
meselesinde .. 

al~ızlığa tesa~ü'. etmektedir. Gener&l!ri meselesi bir çok mali ve ~anevl zor-:ycrleştirilmclı:ridir. Kafkasyada yerleşe,- -BAŞTARAFI 1 lNCI SAYFADA
Miyahanın Madrıdi hangı tanhte ve ne luklar arzetmekte devem ediyor. İspan-İ cek olanlar arasında başta Dr. Negr:n meselesidir. Yahudiler yeni devletin 
ııartJa teslim edeceği mesele•i ikinci de-ı yol mültecilerinden bir kısnunı mem:I Largo Kaballero, Komünistler, anarşist yahudi ve arap cemaatleri arasında 
recede telakki olunuyor. Her izahat tn- leketlerine kabul etmeleri için Fransa ·ve sendikalistler mevcuttur. Dr. Negrin miisavatı zeman altına almasını iste 
kh'"~ verilen cevap şudur : 1 tarafından vukubulan müracaate cenu- Kafkasyada tütün ziraati yapmak arzu- mekte araplar ise yalnız efradın müsa-

" tiınaller göz önün"c : '·ılö- b! Amerika hükümetlerinden Brezilyn, 1 sundadır. vatı hususunda ısrar ederek yahudilere 

--=--
, ~~in meselesini 

:·at'i surette halletmek 
arzusundadır-

Londra, 9 (Ö.R) - İngiliz hükümeti
nin Filistin meselesini al5.kadarlar tara
fından kabul edilecek bir şekilde hal 
için kat'i teklifleri gelecek hafta iptida
Aında Londradaki Arap ve Yahudi de
legasyonlarına tebliğ edilecektir. Öğre
nildiğine göre makul bir müddet zarfın
da müzakereye müstenit bir hal şekli 

kabul edilmezse İngiltere kendi karar
laştırdığı hal şeklini illin e~cektir. Bu 
hafta içinde resmi müzakereler kesil
miştir. Fakat gayri resmi olarak devam 
edecektir. İngiliz hükümeti, zorlu bi·· 
hal şekli yerine müzakere ve rizayu 
müsterut bir hal şekli elde etmeği hara
retle istiyor ve bu neticeye varmak 
ümidini terketmemiştir. 

---·Y:x---
HAYltA ALAMET 
DECİL-. 
Sen Nazer, 9 (Ö.R) - Beş altı sene 

evvel yangın neticesinde mahvolan bir 
Fransız transatlantiği yerine inşa edıl

mekte olan •Paslör• transatlantiğinde 
bir yangın çıkmışsa da itfaiye tarafından 
söndürülebilmiştir. Bu yangın inşaatın I 
devamına mani olmıyacaktır. 

Bulgaristan ve Balkan Antantı 

Kabinenin 
malinden 

istif ası ihti
bahsediliyor 

Londra 9 (Ö.R) - Pres Asesyeşine Sofyadan bildirildiğine göre bugün -
!erde Köse Ivanof kabinesinin istifa etmesi kuvvetli bir ihtimal olarak ileri 
sürülüyormuş. Kral Borisle kabine arasında Bulgaristanın Balkan antantına 
girmesi meselesinde ihtilaf zuhur etmiş ..... Son Bükreş Balkan konseyi top
lantısını müteakip kral Borisin Yugoslavyada Prens Polü ziyaret etmesi şa
yanı dikkat görülüyormuş .. 

Beyan edildiğine göre son Balkan konseyinde her hangi bir devletin Bal
kanlar üzerine siyasi veya ekonomik tazyiki halinde dört Balkan devleti bü
tün kuvvetlerini birleştireceklerdir, şeklinde bir karar alınmıştır ... Hali ha
zır kabine, Bulgaristanın Balkan antantına girmesini derpiş eden bazı hare
ketler bile yapmış .. Istifanın bu yüzden vaki olacağı sanılıyormuş .. 

Amerıkadan sonra lngıltere de 
Çıne mali yardımda bulunuyor 

Londra 9 (ö.R) - lngiliz hükümetinin Çin dolarının istikrarını 
temin maksadile tesis edilecek 1 O milyon lngiliz liralık hususi serma
yeye Çindeki iki büyük lngiliz bankasının 5 milyon lira ile İştirakini 
ve zarar ihtimaline karşı hükümetçe garanti etmesi lngilterenin Çinde
ki ticaretini himaye maksadiledir. Amerikan mali mahfellerinin ka
naatince Londranın kararı Amerika tarafından Çine yapılacak ihracat 
ve Çinden ithalatı himaye maksadile açılan 25 m ilyon dolarlık krediye 
bir mukabeledir. 

l O Marttan beri japon İşgali altındaki Çin arazisinde kambiyo kon
trolü tesis edilmiştir. Japonlar bu arazinin ekonomik organizasyonu 
için kendilerine tabi bir para mevcut olmasına lüzum görmüşlerdir. 
lngiltere de buna m ukabele o la rak, l ngiliz ticareti için Çin de her şey
den evvel elzem olan para istikrarını t em in etm ek istemişt ir. 

nisbi temsil hakkı bahşetmeğe muvafa
kat eylemektedirler. Arapların bu ta

lepleri yahudilerce milli yahudi yurdu
nun ilgasına muadil olup tamamen ka
bulü gayri kabildir. 

---Y:x---

Bağlarda 
Donun önüne geçmelı 
için t edbirler ••• 

- BAŞTARAFI I İNCİ SAHİFEDE -
Hemen mezkllr istasyonla temasa 

geçilmesi .. 
3 - Ziraat idaresi don tehlikesini 

haber alır almaz derhal bütün müs
tahsillerce dumanlamanın yapılabil
mesi için muntazaman cereyanı hu
susunda müstahsillerle daima temas 
ve teyakkuz halinde bulunacağını 

bildirmiştir. 

••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• 
~ Gel tenler, Gidenler ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 
Sabık Şurayı Devlet reisi ve İzmi" 

saylavı B. Re!j8t Mimaroğlu İstanbuldan 
şehrimize gelmiştir. İstanbul Merkez 
bank müdürü B. Sait, Cümh;,,.iyet Mer
kez Bankası umum müdür muavini B. 
Seyyit Erdenam İstanbuldan gelmişler
dir. 

Orman müdiirü Ahmet Nazif Ankara
ya, İnhisarlar müdürü Ahmet İstanbu
la, İstanbul Amerikan konsolosu F. La
timen İstanbula gitmişlerdir. 

" 
',/}''' .,~~ ·ar:,.~--~ • :ıı· .. ' - + , • •• · ,. r· ' . ....:.-.~ • '- • . • .. / • ' .,,' ...... '~,.,.~ ... •·"11:,,;;;':'·~ 

• E AllBA Si~Ell A.SIIWD A 
Diin akşam sinemacılığın en fevkalade akşamı ve senenin en büyük sinema hadisesi idi .. 

LÜİSE RAİNER ·FERHAD GRAVEY • MİLİZA KORJUS 
tarafından y araWan 

•• •• 

u 
Şaheserler şaheserlerinin dün ak..~amki takdim seansına gelen yiizlerce k:şi yer bulamadıklarından geri dönmek mecburiyetinde kaldılar ..... 

Programa ilave olarak : J\.lilli Şe!imizin Ankarada İngiliz sefirini kabulü - İstanbula teşrifleri, Dolmabahçe sarayında halkın dileklerini dinleyi,i, Üniver
siteyi ziyaretleri \'e gençliğe hitaben irad buyurdukları tarihi nutuklan - Balkan antantı Hariciye nazırlarının Biilo·eşte toplanWarı .. . TÜRKÇE İZAHLI .. 

SEANSLAR : Her gün 1.30 - 4.00 - 6.30 ve akşamları 9.00 da başlar ... Cumartesi ve pazar 11 de •• TEJ,EFON : 2573 

il 

/tal yanın himayesi altında 

Bir Suriye - Filistin dev
leti nıi kurulacak? 

R om a 9 ( Ö. R ) - B. Mussolininin ltalyanın himayesi 
cBirleşik S u riye - Filis t in » devletinin kurulmasını temin için 
p r!'paganda teşkilatına yeni bir em ir verdiği söyleniyor. 

altında 
ltalyan 

Filh akika bu fikr i müdafaa eden bazı lta lyan propagandacıları Tra
bulusun muhtelif şeh ir , k asaba ve köylerinde, köy meydanları ve ca
milerde Arap birliği lehinde nutuklar söylemektedirler. Bir hatip de

mistir ki: 
-· - cSuriye - Filistin» güneşi yakında doğacak .. . Ve İslamlığın bü· 

yük hamisi(? ) D üçenin de müzaharetile m u vaffak olacaktı r. Bütün 
Arap a lemi bu gaye uğrunda birleşmelidir. 

Hollanda hudutlarında 

Hudut boyunca istih
kamlar yapılıyor 

La.hey 9 (ö.R) - cA lgemayne Nederlandişe Pres Büro» Hollanda 
hudutları boyunca inşa edilecek yeni İstihkamlar için hususi bir ofis 
teşkil edildiğini bildirmektedir. Ofis 250 istihkamın İnşasile meşgul 
olacakhr. Bunlar Hollandanın şark ve cenup hudutlarında ve sahille
rinde İnşa edilecektir. Ofis, ordu istihkam kuvvetlerinin son derece 
mahmul olması sebebile kurulmuştur. Ve bu servise tabi olmakla be
raber mütekait bir generalın idaresinde bulunacaktır. 

Bir çok mühendis ve teknisyenler bu maksadla istihdam edilecektir. 
Tilburi silah ve mühimmat fabrikası da genisletilecek ve işsiz 300 
ameleyi istihdam etmek üzere buna bağlı yeni bir fabrika kurulacaktır. 
Şimiko - Teknik laboratuvarlar da tesis edilecektir. 

Yugoslav hariciye 
nazırının beyanatı 

Belgrad 9 (Ö.R) - Hariciye nazırı 

B. Markoviç Skopçinada hükümetin 
harici siyasetini izah etmiş ve dört bu
çuk senelik naiplik rejinlindenberi bu
na verilmiş olan istikametin devamlılı
ğını göstererek demiştir ki: 

cYugoslavya eski dostluklarını mu -
hafaza etmekle beraber yeni dostluklar 
kazanmağa da çalışmış, sakin ve engel
siz bir inkişaf temini maksadiy le hare
ket etmiştir.> 
Nazır Yugoslavyanın Fransa ile mü-

~C,./, G'.:v.l!.ıll:ôi!Wl~lln'.lelll!ıml9~ 

nasebetlerini şöyle tavsif etmiştir: 
cYugoslavyanın dostu olan Fransız' 

Cümhuriyetiyle aramızdaki ananevi si
yasi ve hissi rabıtalar ma!Uındur. Yu -
goslav milleti bu büyük millete karşı 

takdir hisleri beslemektedir. Hüküme -
tin başlıca emellerinden biri bu eski ve 
tecrübe edilmiş dostluğu muhafaza et
mek ve geliştirmektir. Iki millet müna

sebetleri arasındaki bu 5.henk mazide 
olduğu gibi istikbalde de siyasetimize 
bir esastır. Müşterek menfaatlerimize 
müteallik meselelerde Fransız - Yugos
lav iş birliği devam edecektir. Son za -
manlarda iki memleket arasında ticari Tayyar~ Sineması 

Umumi harbi doğuran 

SARAYBOSNA 
FACİASI J9J4 

;nübadelelerin hacmini genişletmek için 
hususi gayretler sarfedilıniştir, Yugos

\; la\')'aya tediye müvazenesinde mühim 

1 

bir aktif teınin eden son tıcaret anla<.::-

ULT I. MATQM ma:sı memnuniyetle kar~ılanmıştır. 
'\ clngiltere ile münasebetlerimizde, 

filminde yakm bir tarih;n caııla..,Jı- kültürel ve umum! sahada eyi dostluk 
ğını giirecek!-Jini.z münasebetleri olup Yugoslav siyasi ha .. 

MİLLİ $EFİJfİZİN \; 
1 
yatının artık değioımez daimi bir unsu-

1. tanb 1 t ·ı· . t f .. \; 1 ru oL'Yluştur.> s u u eşrı ı Ye zeng1n e erruat. '\ -.:r • • b .. b 1 N . j -ıarı.cıye nazırı u n1un!?.se e:t.e aıp 

-~~~Ü;,- ~E~;.~;,~~ ; -· --- \; pr -"' Polle z vcesi Prense$ Olganın, 
s, Irı"'il;.z kr2l v .. krz.!J;r. inin misafiri o!ü .. 
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.. 1 --CAS~~DIN--~ 
Katinka Karlova' nın 

MACERA ları 

-

_ENi ASJR 

Çocuk, aile ve mektep 
Talebeler 

zamanlarını 
okul haricindeki boş 

yolda geçirmelidir? ne 

ıo Mart cuma 1919 

DOKTORUN KOŞE.Sf: 
••••••••••••••••• 

Rümatizma 
nereden gelir? 

YAZAN: Dr. G. A. 

Nakleden : HASIP ADAMOGLV .. 

-13-
Bu Ispanyol, bu oynak ve kıvrak Jr-ı Karlova, yorgundu, aynı zamanda da 

landalı - fakat Ispanyadaki telrotki ile Malvestaynın hala meydana çıkmama -
Rusyalı _ kıza hakikt bir aşk ile tutul- sından dolayı mağmum ve mustaripti. 
muş, yanıp tütüyordu! llk akşamdan Süslü vücudunun güzelliklerini en ziya
itibaren, bir gececik olsun, Karlovanın de gösteren geceliğini geydikten sonra, 
temsillerinden eksilmemiş idi! Daha ilk büyük aynanın karşısında kendisini 
günlerde Karlovaya gönderdiği şık tetkik etti, kendi kendisine: 
mahfızadaki mücevherler, her hangi bir -Aman yarabbi... dedi. Limerik ka
kadını bir anda sevinçten çıldırtacak sahasının zavallı bir kızcağızı olan be -
kadar çok ve kıymetli idi. Fakat Kar- nim bu kadar şöhret kazanacağımı kim 
lova yalnız çiçek büketini kabul etmiş bilir ve tahınin ederdi? Benim Alman
ve o çok kıymetli mücevherleri olduğu !arın hesabına casus olmaklığım da hiç 
gibi Ispanyol asilzadeye iade etmiş idi akla gelmezdi. Hayatun, facialarla dolu 
Bunurıla beraber, lspanyolun hürmet bir komedi, yahut komedilerden mü
ve takdir makamında sadece ellerini rekkep bir facia oldu. Dublindeki kanlı 
öpmesine müsaade ettiğini de bildirmiş ve korkunç hatıra ise .. dehşottir! 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel çocu- 1 icap eder. Bir çocuğun, hazırlanmak ve- ettirdiği çocuğu için en sade ıekilde de 
ğun okul haricindeki bayatı ile öğretmen-! ya yapmak mecburiyetinde bulundu~u olsa bu .v~sıta~arı temin etme~i. zarur'.~ir. 
lerin yakından ali.kadar olmalarını isti- derslerle vazifelerin yaıına göre çocugu Çocuk ıçın hır odada kendısıne boyle 
yen bir tamim eönderm:İ§tİr. Bütün öğret- 1 

uykudan ve hakkı olan istirahat, oyun bir çalışma kö§esİ hazırlanmasının haya· 
menleri ve aile reislerini alikadar eden ve eğlenced~n mahrum bırakacak dere- , tının her safhasında verimli çaLşmak 
bu t&mimi aynen neırediyoruz: cede olması caiz değildir. Her sınıfta için mühim bir 8.mil olduğu unutulma-

.-Okulun en büyük vazifelerinden biri çocuklara evde yapılmak için vazife ve· malıdır. 

Bir rivayete göre, müzmin rümatizma 
ağnlannın ıimdi tam zamanıdlJ'. Kıt so

nunda, ilkbahara doğru gelir, derler. 
Bunun aksini eöyliyenler, rümatizmanm 
ayrı bir mevsimi olmıyacağını iddia eden
ler de bulunmakla beraber o rivayeti ka
bul edenler daha çoktur. Onun için rli· 
matizma ağnlanna tutulmağa niyetiniz 
varsa mevsimini haber veriyorum. Rü
matizma, arada sırada itten kaçıp ta ev
de bir iki gün rahat etmek iıtiyenlerin 
yardımcısıdır. Yağmurlu ve rütubetli biı 
günde geç valcta kadar yatakta kalabil
mek lceyfi için rümatizma en rnalcUI se
bep olur. Eslci hekimler bunu bildikleri 
için rümatizmalı bir hastayı muayene et
tikleri vakit söz arasında hastanın namaz 
kılmak 8.deti olup olmadığını ve o gün
lerde namaza devam edip etmediğini 
sorarlardı. Alınacak cevaba göre işin iç.

yüzü anlaşılırdı. 

idi. ~ Karlova, aynı zamanda ilk sevgilisi 

Bu, Madridde emsali olmıyan red olan ve şimdi nerelerde ve hayatta ol -
muamelesi, Ispanyol asilzadeyi büsbü - duğu da belli olmıyan Alman cususu 
tün zıvanadan çıkardı! Ve, bu oynak Malvestayıu da hatırladı, ihtiyarsız ola
kadını elde etmek imkanı olmadığım rak gerindi! 

da anladı! 
Evet.. Karlova, lspanyol erkekler -

den, yahut Madridde kendisine ilam 
aşk eden yerli ve yabancı her erkek -
ten, melekten kaçan bir şeytan gibi ka
çıyordu! 

lspanyolların aşkı çok kuvvetli olur! 
Fakat kıskançlıklarından_ da korunmak 
!Azımdır, o kadar şiddetlidir 

Dük Havan, ne bahaya olursa olsun 
bu oynak ve kıvrak vücutlu, kızıl saçlı 
dansöze malik olmak istedi. Bunun için 
de, Karlovanın yatmakta olduğu otelin 
ve Karlovanın hususi dairesinin oda 
hizmetçisi olan 6 lspanyol kadınını bol 
para ile elde etti. Bu suretle, gizliden 
Karlovanın yattığı karyolanın altına 

saklanmak fırsatını buldu. 
Dük Havan, bu karyola altında bir 

buçuk saat kadar bekledi. Bu sırada, 

Karlovanın geldiğini kapının açılma -
sından ve genç kadının perestişkarları
na teşekkür ederek kapıyı kapatmasın
dan anladı. 

Karlova, hiç bir şeyden şüphe etmi -
yordu. Bunun için, kapısını sürmele -
dikten sonra soyunmağa başladı. 

Kariova, yalnız olduğunu sandığı için 
hatıralarını yüksek sesle söyliyordu. 
Halbuki Karyola altında, şahlanmış ve 
korkunç bir yılan vardı. Dük Havan, 
genç ve kendisini reddetmiş olan kadı
nın bir casus olduğunu ve Malvestayn 
isminde birisini şiddetle sevdiğini anla
dığı vakıt, baştan başa dikkat kesildi. 
Darısözün söylediği sözlerden bir ktli
me bile kaybetmedi. Halbuki Karlova
run bu akşamki ruhi vaziyeti, aşkına 
karşı belki de sonuncu mücadele de -
mekti. Bundan haberi olmıyan Dük Ha
van hem çok kıskandı, hem de mühim 
bir karar verdi, kendi kendisine: 

- Ne ala ... bu kadının başkasını 

sevdiği, hem de çok fazla sevdiği mu -
hakkak. Şimdi buradan çıkarsam, kor
kacak, kalbi de başkasının olduğu için 
bana bir türlü teslim olmıyacak, imrlat 
istiyecek, mesele de zabıtaya aksode -
cek. Bunun için bu geceyi burada, Kar
yolanın altında geçirmek mecburi ve 
lazım! Yarın daha eyi düşünürüm . 

Vaziyete göre müke:nmel hir plan ku-

··BİTMEDİ·· 

~ehir Meeli8l 
.~-Jal santral tahsisatının 

teminini 2örüştü 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA - talclıkların kurutulmasına. 300 bin lira 

aattan bir kamı gereken mahallere sarf 
edilmit ve o anadaki ihtiyaca göre bu 
tahsisat bakiyesinin fazlalığı düşünülerek 
2 6, 000 lirası Dahiliye vekaletinin muva
fakatile münakale auretile itfaiye binMl 
intası tahsisabna zam edilmiş ve Hal ve 
marşeler tahsisatı 202,361 lira kalmış 

bulunmaktadır. 

Halbuki bugünkü ihtiyaca göre yapıl
maşı lazım gelen Hal Santralın proje ve 
keşifnamesine göre 390,000 lira sarlile 
meydana geleceği anla:ııldığından tahsi
satın kaldırılması zaruri bulunmuştur. Bu 
itibarla bu bütçedeki deniz hamamları 
tahsi.satile hamamlar yapılarak 21253 
lira tahsisat fazlası kalmıştır. Kalan 21 
bin 253 lira ve '°'ehrin mecraları tahsi!'la
tından 150,000 lira ve 9ehrin İmar aaha-
11nda yollar açJması tertibinden artan 
116,326 lira olmak üzere ceman 187 
bin 639 lirahk tahsisatln Hal ve marşe
ler tertibine münakalesi yapılarak bu tah
ıisatın 390,000 liraya iblağı ... 

Yine imar sahasında yollar açılması 

tahıisatından lcalan 99940 liralık tahsi
aatln 50,000 lirasının yeni yollar inşası 
ve 49940 lirasının da şehir yollarının 

tamirine ayrılması, böylece ihtiyacın kar
tılanması rica olunur ... 

imar sahasında yeni yolların açılmasına, 

15 O bin lira şehir dahilindelci §o•elerin 
parkeye tahvillerine, 6 7 bin lira dektrik 
şebekesinin ikmaline. 140 bin lira karşı
yaka suyu tesisatına. 20 bin lira karşı

yaka clclıctriğine, 70 bin lira lcarşıyaka 

kanalizasyonuna, 70 bin lira da karşıya
ka yol ve rıhtım divarları inşasına hasre

dilmişti. 

Yukarıda sayı1an işlerden bazıları ya
pılırken tasarruf temin edilmişti. Meseli 
Vezir ve Osmanağa suları işinden 33 bin 
lira. kanalizasyon işinden 1 79 bin lira, 
deniz hamamlarından 2 1 bin lira, ekmek 
fabrikası işinden 1 1 6 bin lira, Hal ve 
marşeler tahsi'iatından 202 bin lira mev~ 

cuttur. 

İzmirde meydana getirilecek modern 
Halin ke~il hesapları yapılmı~ ve 369 
bin liraya inşa edileceği anlaşılmıştır. 

Ancak bili.hara meydana getirilecek Fri
go, kalorifer ve diğer işler için yapılacak 

masraflara tekabül etmek üzere meclis~ 
den 389 bin lira tahsisat İstenmiştir. 

Elde mevcut 202 bin liralık tahsisata 
muhtelif 3 fasıldan münakale yapılarak 
tahsisatın 389 bin küsur liraya çıkarılması 
isteniyordu. 

B. Faik Ener izahat verirken belediye 
istikraz tahsisatının İş bankasında bloke 

Riyaset teklifinin bütçe encümenine edilmesi esbabına da temas etmiş ve o 
havale e:dilmiyerek meclis heyeti umu- 1 zaman müsaadeeiz ve programsız sarfiyat 
m.iyesince müzakere ve münakaşasının yapıldığından Dahiliye vekaletince i~ 

muvafık olacağını söyliyen azadan B. vazıyet edildiğini ifade eylemiştir. 
Faik Ener iki milyonluk: istikraz i~inin Mevzu üzerinde heyeti umumiyeyi ten· 
aafhaları hakkında uzun uzadıya izahat- vir eden belediye reisi Dr. Behçet Uz 

ta bulunmll§tur. izahattan anla,Uan ne· belediyenin fazla tahsll.B.t yapmak suretile 
tice:: iş bankasında 625 bin lira biriktirdiğini, 

929 yılında lzmir belediyesinin iş ban- belediyenin bankada mevcut olan para
kasından istikraz ettiği 2, 000, 000 lira- sile başarılmıyan işleri tahakkuk yoluna 
dan 200.000 lirası bu bankaya komis- girdiğini, şehrin mübrem ihtiyaçlarının 

yon olarak terle edilerek belediye eline 
l,800,000 lira geçmiştir. Bu para ile bir 
fevkalade bütçe tanzim edilmiştir. 

Fevkalll.de bütçede 100,000 lira Vezir 
•e Osmanağa su yollarının iılahına, 300 
bin lira kanalizasyon iıışasına, 90 bin lira 
itfaiye binuı inp11na, 250 bin lira Ho.l 
•e mar,der yapılmuına, 15 O bia lira 

temin edileceğini, Hal Santralın müna
kasaya çıkarıldığını, meclisin tasvibini 
müteakip keyfiyetin Dahiliye vekaletinin 
tasdikine arzedileceğini söylem.ittir. 

Vaktile Dahiliye vekaleti, istikraz pa
ra.sının ıarfı hak.kını lzmir belediyeıin
den alırken 860,866 lira aarfedilmiıti. 

Adi bütçeden timdiye lcadar 220 bin lcü-.. . . . - - . . 

yetiştirdiği talebeye boş zamanlarını rildikçe bu cihetin mutlaka dikkate alın· 3. Oyun. • 
iyi bir yolda kullanma itiyadını vermek- ması Hlıınıdır. Bir taraftan ailelerin de Oyun çocuğun en mühim ihtiyacıdrr. 
tir. ilk okul programının başında tesbit evde misafir bulunması veya çocuğu bir- Okul dışında çocuğun zamanını muhtelif 
edilen prensipler araaında bu meseleye likte ziyaretlere götürmeleri onların hak· faaliyetlere ayırırken oyuna da aynca 

de ehemmiyetle işaret edilmİ§ olduğu lan olan uykudan mahrum etmemeleri bir zaman tahsis etmek lizımdır. Çocu
halde bazı okulların bu noktayı IS.yık ol- 18.zımdır. ğun kendi yaoına göre okul dı.şında han

duğu derecede dikkate almadıklan gö- 2. Çocuğun okul haricinde derse ça- gi oyunları oymyacağı, bu oyunları 
rülmektedir. Okula giden talebenin okul lışması ve vazife hazırlamasL kiminle oyruyabileceği hakkında ay
baririnde bulundukları zaman vakitle- Okul dışında çocuk zamanının bir kıs- dırılatılması icap eder. Çocuk ev için
rini ne suretle geçirmeleri hususunda öğ- mını okuldaki derslerine çahımağa ve de nasıl oyuna muhtaç ise açık ha
retmenlerin kendilerine daimi surette vazifelerini hazırlamağa ayırmak mecbu- ,-ada da oyun oynaroağa muhtaç
rehberlikte bulunmaları ve bu mesele riyetindedir. Öğretmenler okul haricinde tır.. Evlerinin bahçesi veya avlusu 

oyuna roüsai.t olmıyan çocuklar, ancak 
etrafında aileleri de aydınlatmaları çocukları çalıştıracak mevzular ve vazi-

b Çocuk oyunlarına müsait olan bahçelerde ehemmiyetli bir vazifedir. Bilhassa çifte feler verirken u çalışmaların çocuğun 

öğretim ve yanın gün usulünün tatbik 
edildiği okullara devam eden talebenin 
okul saatleri haricinde daha çok serbest 
zamanı olmasına göre bu gibi talebenin 
bu mesele etrafında rehberliğe daha çok 
ihtiyaçlan vardır. Okul çağında bulunan 
talebenin, boş zamanlarını en iyi surette 
kullanmanın yolunu öğrenmesi hem okul 
hayahnda muvaffak olmasına, hem de 

diğer ihtiyaçlanna zarar vermiyecek ma
kul bir derecede olmasına son derecede 
dikkat etmelidirler. öğretmenin verdiği 
derslerle vazifeleri ağırlığından dolayı 

yapmağa imkAn bulamıyan çocuk büyük 
bir üzüntü içinde kaldıktan baıka bu ha
lin devamı onu derse ve vazifeye kar~ 
ister istemez kayıtsız bıraltmağa başlar. 

Bu da okuldaki verimine büyük zarar-
hayatta mt...vaffakıyetin en mühim oart- lar verir. 
!arından birini elde etmesine imk.8.n ve· 

rir. Onun için ilk okullarda öğretmenle
rimizin gerek talebe, gerek aileler ile sık 
sık temas ederek çocukların boı zaman· 
larını en iyi surette kullanmaları meselesi 
etrafında kendilerine yol göstermelerini 
ve hu hususta aş:ağıdakj izah edilen nok
taları dikkate almalarını bilhassa rica 
ederim: 

1 - Talebenin boş zamanlarını ne 
suretle geçirecekleri meselesi onların ya· 

~ına, '°'ıhhi vaziyetlerine. mensup olduk-
ları ailenin içtimai durumlarına ve yaşa
yı~ ta"!'zına, muhitl~rine ve bulundukları 
yerlerde mevcut imkinlara göre deği

s;ir. Bütün bu şartları dikkate alarak ço
cuğa, takip etmesi li.zım gelen C1l faideli 
yolu göstermek öğretmenin vazifesidir. 

il - Okul çağ•,da bulunan çocuğun 
okul haricinde uykudan başka derse 

öğretmenin çocuğun okul haricinde 
çalışacağı dera ve vazifeleri talebenin 
yaşına, bilgisine, bulacağı zamana göre 
ayarlaması kafi değildir. Bu dersleri ve 
vazifeleri nasıl yapması li.zım geleceğini 
her dela11nda kendisine lô.yıkile anlatma-
sı ve çocuğun muayyen bir derse çalı~r .. 
ken veya muayyen bir vazifeyi yaparken 
ne yapacağını, nasıl yapacağını vazıh 

olarak bilmesi 18..zımdır. Sazan öğretme
nin çocuğa yaptıracağı vazife hak.kında 
ona ki.fi derecede izahat vermesi yüzün
den çocuğun ne yapacağını §a§ırarak. 

üzüntü içinde kaldığı ve vazifesini yap
madığı vardır. Öte taraftan çocuğun ya-
şına, bilgisine ve elindeki vasıtalara ve 
imkanlara göre yapması iktidarı dahilin· 
de olmıyan vazifeler kar9unnda ka1m8.S'I 
da çocuğu ve ailesini Üzüntü İçinde bı .. 
rakacak i.millerdendir. öğretmenlerimi-

calı$mağa, yemek yeır.eğe. istirahate, zin vazife verirken bu noktalara aon de· 
oyuna. nezih eğlencelere, içtimai müna· recede dikkat etmeleri elzemdir. 

sebetlerde bulunmağa ihtiyacı vardır. Bayram gibi resmi tatil günlerinde ya· 
Çocuğun okul dışında kalan zamanının pılmak Üzere vazife verilmemesine bil· 
takslıninde bütün bu ihtiyaçların dikkate hassa dikkat olunmalıdır. Talebenin ev-
alınması 18.zımdır: de çalışırken alınması 18.zım gelen ted· 

l . Uyku. birler hakkında hem kendisinin hem ai-
Uyku her fert gibi çocuğun d~ en mü

him bir ihtiyacıdır. ilk okul çağındaki 
çocuklara uyku i.çin ayrılan zamanın on 
saatten aşağı olmaması lhımdır. Bu ci
hetin bir taraftan aileler, öte taraftan 

öğretmenlerce bilhassa dikkate alınması 

lesinin aydınlatılması elzemdir. Mesela 

yemekten sonra hiç olmazsa bir saat 
geçmeden çocuğun derse çalışması caiz 
değildir. Çocuk çalışırken bir iskemle 
üzerinde ve bir masa başında çalışması 
18.zımdır. Her ailenin, okula devam 

boş meydanlarda ve oyun yerlerinde 
oynıyabilirler. Çocuğun demiryolu. oto· 
büs, araba, otomobil gibi nakil vasıta· 

!arının geçtiği sokaklarda ve caddelerde 
oyun oynamaları çok tehlikelidir. Bu 
tehlike üzerine çocukların ve ailelerinin 
dikkati bilhassa celbedilmelidir. 

ilkokula devaro eden çoculclann fut
bol gibi oyunlan oynamast sıhhati ve vü
cudunun normal olarak geli;,mesi için 
caiz değildir. Çocuğun oyun için kendi· 
sinden daha yaşlı ve ahlakı tüpheli ço
cuklarla oynamaması kendisine bilhassa 
ihtar edilmelidir. Gerek. oyun esnasında 
gerek konuşurken çocuklan birbirlerine 
yakışmıyacak hitaplardan ve çirkin ti.· 
birlerden sakındırmak öğretmenlerimizin 
dikkatle takip etmeleri li.zım gelen bir 

meseledir. 
Oyuna kendini vererek vazifesini ih· 

mal ve terli terli rüzgi.rla yerde durması 
ve su içmesi caiz olmadığı çocuğa ihtar 

edilmelidir. 

4. Çocuğun muayyen zamanını 
ders ve vazifeden başka serbest müta· 
IS.aya ayırması elzemdir. Bu suretle oku· 
ma ve mütalaa, çocuğun hayatında yer 
alan bir meşgale olmalıdır. Çocuğun ya
şına ve seviyesine uygun gazete, mecmua, 
risale ve kitapları kendisine haber ver
mek, bu eserlerde çocuğu alikalandıra· 
cak meraklı ve cazip bahisleri seçip on· 
lan okwnağa teşvik etmek öğretmenin 
ve ailenin mühim bir vazifesidir. Çocuk, 
okul kitabevinde mevcut bu gibi eserleri 
İcap ettikçe eve götürebilmelidir. Öğret· 
men. bu gibi eserleri, ne suretle okuması 
!hun geleceğini çocuğa izah etmeli, ço
cuğun okuduğu eserler arasında tesadüf 
edeceği bilmediği kelimelerin, ti.birlerin 
veya cümlelerin minasını anlamak 
kendisine yardımda bulunmalıdır. 

için 

- Devam Edecek -

Göringin Romaya seyahati bu maksatla yapı-
~~~~~~~~~~~~~.;;._-~~~-~~~~~~~~~~.;._-

lı yormuş... Göring Parise de uğrıyacakmış 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__.;;.. 

ita) ya Fransız kolonileri •• • 
uzerın-

deki müddeiyatından • 
vazgeçmış .• 

- BAŞT ARAF! 1 iNCi SAYFADA -

ceğine dair ortada bir şayia dolaşmak
tadır. Söylendiğine göre B. Göringin 
Italyan metalibatını ileri sürmek için 
Italya ile Fransa arasında tavassutla 
bulunması muhtemeldir. 

Roma ve Berlindeki Ingiliz ajanların
dan alınan son haberlere göre Italya 
hükümeti araziye müteallik metaliba -
tından vazgeçmiştir. Şimdiki metalibe
tı atideki maddelere münhasırdır: 

1 - Tunustaki Italyan Kolonları için 
1896 statusunun iadesi bu suretle Ital
yan ekalliyeti Tunus devleti dahilinde 
bir nevi muhtariyete sahip olacaktır. 

2 - Djibouti de Hamburgdaki serbest 
Çekoslovak limanına mümasil serbest 
bir liman ihdası. 

3 - Djibouti - Adis - Abeba deınir -
yolunun Fransız 
Italya tarafından 

65 5. 1 79 liradır. 

arazisinde Fransa ile 
müştereken idaresi. 

1 

resine iştiraki ve kanaldan geçme res
minin tenzili. 

Paris 9 {Ö.R) - Ayan meclisi B. 
Hanri BeTanje bugün Amerikan kulü
bünün haftalık ziyafetinde şeref davet
lisi idi. Bu münasebetle söylediği bir nu
tukta B. Beranje demiştir ki: 

<Akdeniz için cMare Nostrum> -bi -
zim deniz- tabirini icat eden Fransa de
ğildir. Bilakis, Fransa onu daima cMa
re Omniıım> -herkesin denizi- olarak 
telakkl eylemiştir. Lesseps Avrupa ile 
Asya arasında Kızıl deniz yolunu aç -
mak üzere Süveyş kanalını kazdığı za
man bu yolu tek bir milletin, hatta ken
di milleti dahi olsa, inhisarı altına koy
mağı asla düşünmemiş, fakat bütün mil
letlerin menfaatlerini muhafaza etmek 
istemiştir. Bu prensipler muhafaza edil
meli ve Akdeniz müşterek medeniyeti
mizin imtiyazı kalmalıdır.> 

B. Beranje bundan sonra Fransanın 
müstemlekecilik es"1"lerinin bir tarih -

ve azimlerine ne kadar medyun oldu -
ğunu bilir. Fransız birliğinin hiç bir zer
resine, müessir bir müdafaa gösterme
den, dokunulmasına müsaade etmiye -
cektir. 

<Fransa Akdenizde herşey olamaz. 
Fakat Akdenizin ona neler medyun ol
duğunu, mazide Akdeniz.de neler yap
tığını ve istikbalde de yapacak ne gibi 
işleri kaldığını biliriz. Fransa dünya 
hızını kaybetmemiştir. Milli faaliyetin 
göz kamaştırıcı inkişafında yaptıklarını 
askeri hudutlarının müdafaası için de 
yapacaktır. Süveyş kanalı herkes için 
açılmıştır ve Akdenizde bütün millet -
!er VP. mübadeleler için yer vardır. 

Fransa toprak ve maneviyata ait bütün 
haklarını muhafaza etmek kaydiyle 
tam bir istiklalle iş birliğine hazırdır. 
Hiç bir Fransız bu milletlere, vatanının 
şerefini ve bütün insanlığın menfaatle
rini ihlfil etmeden el dokunduramaz!> 

çesini yapmış, Korsikanm ne suretle Paris 9 (ö.R) - Fransız büyük er -
Şehir meclisi, riyasetin teklifi veçbile ele geçirildiğini ve Korsikalıların, Ce- kanıharbiye reisi general Gamelin tef

Hal Santral inşası için 390,000 lira, imar nevizlilerin istibdadından kurtulmak \işlerinde devam etmek için yarın {bu
sahasında yapılacak yollara 50 bin lira, için, nasıl kendilerini Fransız ilan ede- gün) Marsilyaya giderek sivil müdafaa 
şehrin diğer yerlerinde yapılacak yollara rek 1789 müessesan meclisinde teınsil işlerini teftiş edecektir. Alp orduları 

50 bin lira tahsisat kabul eylemittir. edildiklerini hatırlatmış ve sözlerine başkumandanı ile Kolonyal kuvvetler 
Haber aldığımıza göre, lcabul edilen şöyle devam etmiştir: başkumandanı da bu teftişte hazır bu-

50 bin lira tahsisatla Konalc - Güzelyalı <1939 Fransası ebedi Fransanın var!- lunacaklardır. General Garoelin yarın 
yolunun parke intuı meaeleai düıünül- sidir. Ne Akdenizde, ne dünyanın di - akşam Parise dönecektir. 
mektedir. ~er hiç bir tarafında haklarından istifa Paris 9 {Ö.R) - Fas Fransız mümes-

Rumarnede söriifülecelc b&Jkaca it ol- etmi.J değildir ve etmiy~elı:tir. O, dün- sili eeneral Noeea Tunus ve Cezayiri . . - . .. . 
1 _ .... _ • • • • - taia eclen 1"vantt.. .-ra tıınare ile Jlabata ha-

O zamanlarda yalancıktan rümatiz
maya tutulanlar İçin bu mahzur olurs11 
da, gerçekten rümatizmaya tutulanlann 
şimdikilerden çok mutlu olduklarında 

şüphe yoktur. Eskiden müzmin rümatiz
manın ililcı bilinirdi de, şimdi unutulmut 
olmasından değil. Eskiden hekimler müz

min rümatizma hastalığını, başka başka 
oynak. yerlerinde olsa da, daiına ayni ha ... 
tahk gibi tutarlar ve onu büsbütün ge• 
çirmeseler bile hastayı tatlı dille teselli 

ederler ve söylenilecek söz kalmayınca 
bir kaplıcaya göndererek. ağrılan din .. 
!emekten hiç olmazaa bir müddet kurtu
lurlardı. 

Halbuki şimdi biT hekime rümatizma 
ağnlanndan haber verilince. hekimin ilk 
işi rümatizmanın nereden geldiğini dü· 
şünmek oluyor. Çünkü müzmin rümatiz· 

ma dediğimiz ağrılar ancak bir alfunet
tir Bu altimet türlü türlü - hem de pek 
çok türlü - sebeplerden gelir. Alametin 
yani oynak yerlerindeki ağnların onlan 
meydana çıkaran asıl hastalığın anlaşıl· 
masına bağlı. 

Bunun için de rümatizmarun her tara· 
fın1 en ince tafsil8.tiyle muayene etmek 
li.zım. Hem de yalnız vücut muayenesi 
değil, lüzumuna göre ağnyan oynak ye
rinden mikrop alınacak ve IAhoratuvarda 
tetkik olunacak, kemiklerle oynak yer· 
leri röntgen tahlili küçük iş. fakat rÜma
tizmanın kanı da tetkik olunacak ve İşta 
meraklı hekimin lüzum göstereceği da
ha başka tetkikler yapılacak ... 

Onun için, bu zamanda yalancıktan 
rümatizmaya tutulmağa niyetiniz varsa, 
tecrübe etmenizi hiç tavsiye etmem. Bu 
zamanda hekim namaz kılıp kılmadığı
nızı aormaz ama, ıizi uzun uzadıya mu
ayenelere ve tetkiklere katlandınr. Bir 
iki gün istirahat için bunlara katlanmak 
da değmez. Fakat istirahati uzatmak is
teyip de o lcülfetlere dayanmak isterse
niz o da keyfinize, ancak dilckatli hekim 
işin doğrusunu gene meydana çıkanr .. 

Gerçekten rümatizma ağnlan en çok 
mikroplardan veya onların zehirlerinden 
ileri gelir. Hangi mikroplann ağnlar yap

tığını tekmil söylemek uzun olur. Yalnız. 
verem mikrobiyle gençlikte gelen o iki 
bulaşık hastalık mikroplarının bu mari
feti çok yaptıklarını bilmek lazımdır. Bir 
de diş etlerinde, bademciklerde yerleşe
rek oralarda hastalık basıl eden mikrop
ların çıkardıkları zehirlerin tesiriyle ge4 

len riimatizma ağnları ... Bundan dolayı 

hekim oynak yerlerindeki ağrıların geç
mesi için dişinizi çektirmeye lüzum gös .. 
ter irse hiç taaccüp etmemelisiniz:... Ka .. 
dınlık adetleri tarafında iltihap rümatiz
ma ağrıları geldiği çoktur. 

Bununla beraber müzmin rümatizma 
ağrıları her vakit mikroplu değildir. Ağ
rıyan oynak yerleri bir zora gelmiş de 
ağrılar ondan kalmış olabilir. Orasının 

vaktiyle bir zora geldiği unutulur, sonra .. 
dan yalnız rümatizma ağrılan dü~nülür. 
Bunun gibi, işleri icabı olarak oynak yer
lerinden birini çok oynatarak zora geti
renlerde rümatizma ağrılan r erleşir. me
seli. birdenbire bir elleriyle 8.let döndü

rerek delik açanlarda .. 
Şişmanlann dünkü dilimizde nıkris 

dediğimiz gut hastalığına tutulanların, 

şeker hastalığı, çekenlerin de rümatizma 
ağrıları meşhurdur. Sinir hastalıklarından 
da bir çoğu rümatizma ağrılarına sebep 
olurlar. Kemiklerin iyi beslenmemesin
den, damar hastalıklarından ileti gelen 

' rümatizma ağrıları da vardır. 
Görüyorsunuz ki müzmin rümatizma

nın sebepleri - daha bu<aya kadar -
hatırınızda ka1amıyacak derecede çoktur. 
Halbuki bu lcadarla da bitmez. Burada 

anlataımyacağım sebeplerden başka, bir 
de hormonların bozulmasından ileri ge
len rümatizma ağrılan vardır. Ya1nız 

bunlar ayrı bir yazıya lüzum gösterecek 
lcadar uzundur. 

' 

1 

.\ 
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Emekli General 
Kazım Karabekir~in 
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BiZANS SARAYININ iÇ YVZU 

Küçük tavsiyeler 
-'{;;--

Elle.rdeki - sopn, iyodoform V. S. 

Sihi;b~·~·····k;·a~-~~·~·····~·~·h~~·~~·~inde gibi .. kuvvetli veya kötü kokuları gider
mek için, ılık ve alelade sabunla ellerini
zi yıkadıktan sonra biraz saf portaka1 

-58-
......................................... 
• 

Bu kap-karanlık bodrumun içini şeytani bir mangaldan 
. 
• 

esansiyle ovuşturunuz. 

YAZAN: * Madeni "§yayı, yahut da çekiç ve saire 

yükselen kızıl ve yeşil alevlerin ışıkları sarmıştı gibi deınir i.letleri paslanmaktan koru· 
trMlk için bunların mldeni kısımlannı yağ
lı bir ~zle siliniz. 

GENERAL 
Kdzrm Karabekir 

Bir çılgınlık hatırası 
1901 de ikin~i Vilhelm Cenubi Ame

rikaya asker ç1karmayı düşünmüş 
_,_ ıınes gazetesinin ne~rettlği Lord 

1 
çıkmaktan menedemez. Alman kıtaları 

Middletonun hatıraları meraklı bazı ifşa- bir kerre Amerikaya çıkhktan sonra 
larda bulwunaktadır. Sahne, 1901 de Birleşik devletlerle anlaşacağım ... Bir

Obstosnede Kraliçe Viktoriyanın cenaze l ı~ devletleri kenarda tutun, ben de 
merasiminde cereyan etmektedir. sidn için Rusyayı kenarda tutarım. 

Lord Middleton Imparator Vilhelmle * 
şahsen milnasebettardı ve lngiltere kral- Kendisine bu hayret verici teklif ya-
lık sarayında yUlcsek bir mevkie sahlp pıld.ığı zaman Lord Middletonun ne ka
bulunuyordu. Filkakika o zaman yapı- dar şaşmış oldugu tahmin edilebilir. Bu
an muhteşem cenaze merasiminin or- nunla beraber teklifi Lord Salisburyye 

ganizatörü 0 olmuştu, ve kraliçenin to- bildirdi, fakat beriki bunu hattA kabine
runu olan Kayser de bu merasimde ha- sine haber vermeyi bile lüzumsuz bul
zır bulunmuştu. Merasim daha yeni bit- du ve Kayserin bu teklifini deli yerine 
~ti ki ikinci Vilhelm lordu kenara mi koyduğunu sordu. Hakikatte Kayser 
çekmiş ve o zamanki başvekil Lord Sa- onu sadece kız zekalı bir adam telılkki 
lisburyye iblağ etmesi için siyasi dü.~ün- ediyordu. 
ce\erini kendisine açmıştır. - Lord Salisburyde, demittir, Av-

Ona demiştir ki: rupa muvazene.si dii§ünc.esi bir aab\t fi. 
- Almanya bir demir çember içinde kir halindedir. Halbuki benden ve be

mahpus 70 milyon nüfusa maliktir. Bü- nim otuz kolordumdıın başka Avrupa 
tün diğer büyük milletler yayılmışlar- muvazenesi yoktur. lngilterc kısa görüt
dır: Rusya şarka doğru, Ingiltere bütün lüdür. 
dünyaya, Fransa Afrikada kabil oldu- Asil Lord ıu cevabı vermiştir: 
ğu kadar uzaklara, Birleşik devletler - Yirmi sene sonra hala hayatla bu-
garbc doğru. . . Ben de güneşten hissemi lunacak olursam, bu konu0ınayı ali.k" 
almak istiyorwn. Imdi cenubi Amerika- ile hatırlıyacağım. 
da bizim koruyacak alman menfaatleri- Kayserin son sözü ııtı oldu: 
m.iz var. Yoluma çıkan aslan Monoe - Zamanın çerçevesi ~inde hapiı 

doktrinidir; fakat Ingiliz donanması me- olmıyalım. Bu belki elli aene istiyeeek
seleyi halledebilir. Mesela ben bir ce- tir, fakat günü gdeeektir ... 
nubi Amerika devletinin kontrolünü el- O zamandanheıi otuz sekiz sene geç· 
de etmek istersem ve Ingiltere ile ittifak miştir. Ve hala da geleceğe benzemiyor. 
edersem, Birle~ik devletler beni karaya Stepbane Lauzanne- Le Malin 

·~ " 

Tarihin Gizli Cemiyetleri '//221 

' Engizisyon Esrarı 
' f Diinyanın en korkunç ve gizli teşkilatı f 
~D!.Z'-Z • zzrr~y,zzzr<;c'Zi?2;".1'!277~YLa. 

Tefrika : 39 Nakleden : F: Ş. B. 

yazma, 25 2 7 baıma eser vardır. 

En zengin müze lstanbul müzeleridir. 
lstanbul müzelerinde 282 3 Sümer, 1424 
Asur, 948 Eti ve Etilerden önce, 59826 
Asur, Eti ve Sümerlere ait tabletler, 66 
Firikya, 291 E;:e, eski Girit, Miken, 
3074 arkail<, 326Milattan önce ve beşin
ci yÜZyıl, 3340 HelenUıtik, 3 1 l 3 Rumen, 
1660 Bizans, 777 Selçuk, 768 Oomanlı 
49 7 3 diğer devirler, 7 6 7 62 meakük.it, 
198 etnografik eserler, 30 72 l depolarda 
teşhir edilmiyen eşya, 1669 yazma, 189-
68 basma eser vardrr. 

En çok Selçuk eseri Konya müzesin· 

dedir. Kuşadasında tasnif edilmemiı 946 
lapartada tasnif edilmemit 245; Mani.._
da 173, Niğdede 65 parça vardır. Sinop 
deposunda 279, Sıvaıı müzeeinde 374, 
Van deposunda 93 parça eser mevcuttur. 

Müzelerimizin idaresi Jçin bir senede 

_:--Evet, buraya --
Ve, oda hizmetçisi, hllA köylü elbi -

seleri geyinrniş ve benzi sapsarı bulu
nan genç kadını sahte engidtörün ya
nına soktu. 

Oda hizmetçisi çekildikten oonra, sah
te engizitör Juanaya: 

- Nihayet buraya kadar g"ldiniz! 
Fakat bize çok fenalık ettiniz. Bundan 
haberiniz yok galiba? dedi. 

Ve elini genç kadına uz.attı. 
değildi. Bu adam cinayet işlerine an -
cak yeni başlamış idi. Ve geoce bin bir 
vicdan azabı içinde kaldı. Ve bedbaht 
Markizin hayaleti onu bütün gece terk
etmedi! 

aynı zamanda da süratlc giyindi. 
Biraz sonra, oda hizmetçisinin 

seslerini duydu, ve kapıya daha 
!urken: 

Genç kadın bu eli gönnerniş gibi, 
ayak kendisine en yakın bulunan koltuğa 

vuru- kadar yürüdü ve koltuk üzerine bitkin 
bir halde yıkıldı! 

Savedra gün doğmasını dört gözle 
bekledi. Ve sabah olduğu vakıt kendi 
kendisine: 

- Belki, dedi. Şimdi 

edebilirim! 
Fakat aldanıyordu. 

biraz istirahat 

Büyük sarayın kapısındaki çan, bir 
zlyaretç!nln geldiğin! haber verdi. 

Bu kadar erken gelen mi.safir acaba 
kimdi? Vicdanı rahat olmıyan sahte en
gizitör, en ldlçUk bir lıidi.!eden blle şüp
heleniyor ve korkuyordu! 
Bulunduğu daireden ne methal ne 

de dehliz görllnınlyordu. Buntın için 
Savedra, kimin geldiğini ıuılıya'bilmek 

<;in ~klemek mrclıurivctinde kaldı ve 

- Giriniz! müsaadeMııl verdi. 
Evet, gelen hususi himıetçisi 

Adamcağız tuhaf bir halde içeri 
ve: 

Savedra, bu hiç beklemediği soğuk 
idi. muameleden hayrete di.iştii. Ve epeyce 

lirdi uzun süren bir aiik\ıttan sonra, sahte 
englzitör genç kadına: 

- Böyle çok: erken zatı&Unizi rahat· 
sız ettiğim için r:ı~teessiriın. Fakat siz
ce meçhul olmıy~n ve milhim beyanat
ta bulunacağını öyliyen bir misafir gel
di. Dedi. 

- Bu misafir kimdir? 

- ZiyaretinWn sebebini söyleıniye
cek misiniz? diye sordu. 

- Ziyaretimin sebebi mi? Bu bir zi
yaret değil, bir vuüenin ifasıdır an -
cak.. Sizi ihbar ettiler! 

- Ben de bundan şüpheleniyordum! 
- Genç ve güzel bir kadın! -Size, en kısa bir zaman içinde Por-
Savedra titreınelcten kendini alamadı tekiz topraltlarmı terlı:.etmenl•i tav~e 

ve tekrar sordu: 
- Adı "". iıni§ bu kadının? 
- Juana! 
- Hemen kabul ediniz1 

- Buraya mı~ . ·~ 

ederim. Bu suretle de lstlyerek, iıtemi
yerek size yaptıiun fenalıklan tamire 
çalışın!§ oluyorum. 

- Ga,yri ihtiyari., değil mi? Juana 
• ,.,,.ı,.,;, se'!i her .2~man alclımda tµtuyoruın, 

" , ...............•..•....•.....••.••.....• 
hatbıta veya daha ileriye ürUlmui teh-

siri. 
1 - Bulııar ordusunun Çatalca üzeri

ne yürümesi, Yunan ordusunun da kıs
mı küllisile Bahri aefit boiiazına ve ikinci 
dereee bir kuvvet de lzmire debarkman 
yapmasıdır. Bu suretle de Çatalca ordu

sunu Bulgarlar. Bulgar ordusunu da Yu
nanlar hiaselerine allılar. 

2 - Romanya he1&ba katılmaksızın 
hareket halinde dahi Sofyada bir Bulgar 
fırkası, Sellnikte de bir Yunan kolordu
su bidayette ihtiyat olarak bırakılması 
ağlebi ihtimaldir. Bu suretle mukabil 
ernn\yet teal&i ve hinihaeette de Sırbiye 

ordu•una muavenet mümkün olur. 

harekB.tını setre çalışır. Bahrisefit boğa 

verilmekte olan tahsisat yekGnu 2 3 7, 5 68 zına debarkman aeferberliğin l 2 gün ti 
liradır. Bunun 229,925 lirası devlet büt- başlıyabilir. Tabii, donanmaların bom 
çeoinden, 7466 lirası villyet bütçesinden bardımanı daha evvel baılar. Oefaten 
50 lirası belediye bütçesinden, 100 lirası Debarkmana müsait vapura Yunanistan 
halkevi bütçesinden temin edilmektedir. malik olduğu gibi istediği kadarına da 
Bu yekilndan verilen maat 180,835; mil- malik olabilir. Bundan başka debarkman 
ze etyaeı eatın alınması için 4226, diğer mahallerine yakın Tenedos, Sakız gib 
masraflar 5l ,168 liradır. adalardan İstifade eder. 

Türk.iyede müze veya bir müze depo- 5 - Seferberliğin 1 O, günü lzmirden 

likeli olur. 
6 - Her halde yegAne ~iınendilerln 

Meriç ve arda köpriileri tamir kabul et
mez bir halde berhava edilmeıi ve di
ğer nafıa köprilsü, Eski şimendifer köp
rüsü de eaaıh tahrip oluntrMlll elzemdir. 

KUun Karabekir 
Ben bu tertibatla Çanakkale boğa -

zı düpe dahi lstanbul Çatalca hattırun 
müdafaasına kudretimiz olacaiiını kabul 
ediyorum. itler ba,ka suretle tecelli eder
se her hale karıı elimizdeki kuvvetler 
toplu bir halde olduiiundan icap eden 
yerlere eevk ve na.kli güç olmaz diyo

rum. Asıl yapmak istediğim tesirde Al· 
manlann Enver pa .. yı ıu eldeki altı ko
lordu ile kıt üıtü bir maceraya sevk et· 

melerine mani olmaktı ( l ) 
Hareklt ıube•i müdürü erki.nıharp 

binba ı Ali Ihsan bey de ayni günde ver
diği bir layihada fu hakikati bildiriyor· 
du: (Hükümeti Oıımaniye Balkan har
binde düçar olduğu zayiatı telafiye vakit 
bulamadan bu seferberliği yaptlfından 

pek çok ihtiyacatın zebunudur. Binaen

aleyh Osmanlı ordutu bugün bir taarru
zl harp, bahusus kış seferi icra edecek 
halde deKi!dir. Çıplaklık derhal teairatı 

TRABLIJSTAKİ 
İtalyan garnizonları 
neden arttırıldı?-
Roma, 9 (Ö.R) - Zatürreeden hasın 

olan lord Perl yerine İngiliz bUyük el
çiliğini idare etmekte olan mUsteşar ı;ir 
Noel ÇaI'ls kont Ciano ile bu sabah go
rUşmüştür. İngiliz ve İtalyan mahfell"
rince muhafaza olunan ketumiyete rag
mcn bu muhaverenin Trablustaki İtal-

}'lln garnizonlarının arttırılması me<ele · 
sine ait olduğu zannedilmektedir. 

au bulunan villyet ve kazalar şunlardır: 12, günü Bahrisefit boğazından taarru BİR PAiiİFİK KONFE• 
Ankara (etnografya ve arkeoloji) Amas- za uğradığımız ııibi 18, ııünü de Edirne RANSI TOPLANIYOR.. 
ya, Antalya, Bergama, Buna, Oiyarba- vili.yeti hudutlarından taarruza maruz Vaşingtou,9 (Ö.R) _ Yeni Zelanu 
kır, Edirne. lıtanbul, lzmir, Kay9eri, kalırız boiaza taarrı.ı:z en kısa zamanlar başvekili İngiltere, Avusturalya ve Ye
Konya, Seyhan, Sıvas müzeleriyle Amas- da pek mÜe95ir olabileceğinden lıiyıkiyle ni Zelandanın bir pasifik konferansına 
ya, Çanakkale, Dehizli, içe!, Isparta, Kır- müdafaası için belki iki kolorduya ihtiyaç iştirak edeceklerini blldirmiştir.. Ye~i 
tehir, Manisa, Niide, Samsun, Sinop, To- gösterir. lzınire bundan azami bir fırka Zeland hükliıneti bir müddetten beri 
ltat, Van müze depoları. ki.fi ııörülebilir. Şu halde mütebaki ko lüzumu hissedilen bu konferansı içtı-

Mü.ıe memurları, devlet veya vilayet lorounun bidayette tedafüi bir kuvvet ınaa davet etmiştir. 
bütçesinden maat almaktadırlar. olması dolayısiyle mecburi olarak Ergene 

- - - . z 
fakat, Markiz denilen bu fettan kadın, - Fakat, Markizin krala gönderdiği 
sizin saflığınzdan istifade etti. Size çok ihbarnamede her halde sizden de bah
Yanlış bir kanaat verdi. setıniftir. Şu halde, lehimde gösterece-

Vesikaların itasında 
gözetilecek noktalar 

Maarif vekaletinden gönderilen bir \a-

- Yanlış bir kanaat mı? Halbuki ğim birinci ve belki de tek sahil ancak 
ben sizi Markizin ayaklarına kapanmış, siz olacaksınız! 

ınimd deniliyor ki : 
•Yangın ve işgaller dolayısiyle kayıt

ları kılybolan okullarda okumuş veya bu 
okulları bitirmiş olanların 11/ 2/936 ta-

yalvarır, 3§lc dilenirken gördlim - Senyör, bu akşamdan evvel ben 
- Yanlış, yanlış .. - Eğer kalbimin Ispanya yolunu tutmuş bulunacağım! 

içini görmek kudretinde olsanız, siz de Fakat rnilsterih olunuı:, senyör! Ben rihli taınime göre tiç muallim veya ınu
teber şahsın şehadetine istinaden tanzim 
olunan vesikaların bazı kültür direktör-

yanıldığınızı anlıyacalcsınız! 

- Aşlı:, her şeyden kuvvetlidir, sen
yör! fakat beni harekete getiren atlı:. 

kuvveti değildir. Sizinle ölüm ve tehi!· 
ke anında barışmak mecburiyetidir! 

Juana biraz sustu. 90nra, kat'i ve sert 
bir ifade ile: 

- Seıı,yör, Markiz sizi krala ihbar 
etti. Sizin sahtekar olduğunuzu kral §il 

bela bilmektedir kanaatindeyim. Mev
cudiyetln.iı: ve hayatımı: tehlikededir! 
Hakkınızda takibat hemen ba§lıyacalı:.
tır. ~te buraya bunun içiıı geldiın, va
:tifem bitmiftir. Allaha ıamarladık, sen· 
yör! dedi ve yerinden kalkarak kapıya 
doğru yürüdU. 

Savedra ııenç kızın yanına kotara.le: 
- Durunuz rica ederim! dedi. Bir -

birimizden böylece ayrılamayız! 
- Ne için? 
- Çünkü, beni terkederseniz ben 

mahv;ol~ııı1 

- ..Anlıyamıyorulfl. izah edi~ . .Ilıca. 
ed~rim • 

doğruca Gardona çingeneleri arasına, 

iki aydanberi kendimi çok bedbaht san- iüklerince okullardan veya vekaletten 
dığun harabeler arasına gideceğim. Al- kayıtları bulunup bulunmadığı araştırıl
laha ısmarladık, senyör ve uzun zaman- madan tasdik edildiği anlaşılmaktadır ... 
!ar saadetle yaşamanızı A\lahtan dile - Bu şek.ildeki vesikalar, tahsil dereceleri

riın. nin tesbiti için, sahipleri veya veııik.anm 
- Hayır, J uana, beni terketıniyecek- ibraz olunduğu makamlar tarafından \'&

siniz! belki beni bundan sonra sevıni - ki müracaatler üzerine incelenirken, 
yeceksiniz, pekAI&. Fakat ben sizi sevi- kendilerine vesika verilenlerin ya çok 
yorum, bundan beni menedecek bir afaiı sınıflarda bulundukları, veya me
kuvvet var mıdır? Maksat ve hedefiniz zun olduklaruu, okuduklarını iddia el
ne olursa ol.sun beni kurtarmak istedi- tilderl okullarda kayıtlı bulunmadıklan 
niz, bu sebeple hayatım tamamiyle size görillmektedir. Bu işlerin daha sellmeL

bailanm.ı§tır. Bunun için de ııizl sefalet- le yürümesi için, tasdik edilmek üı:ett 
ten kurtar:ınağı kendime bir borç bili· ibraz olunan vesikaların tasdik edilıne
yorum. Markizi ben ebediyen ve en de- den önce bir kerre de llgUl okullara tel· 
rin bir nefretle unutu\Uf bulunuyorum, kik ettirilmesinin; okullarda eski yılia
bllQ& da emin olmalııııı! ra ait ka,yıt yoksa - re•ınl sultani, idadi 

Juana, ne ileri, ne de geıi bir haı-.. - ~e muallim mekteplerine ait - ta.adilı.1 Lı· 

ket yapmadı. HAll t.ertddUI içinde idi. lenen vesikaların son bir defa leıltik ve 
Sa'1edra hararet ve heyecanla: yaptlacak İf tayin edlim&k üzere vt.ka-

• • ~ Jete ıönderilme•inln usul lttihaılnı dile-

· •• BİTMEDİ·· - rlm. - . .. . .... 

-
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Havva 
Kara Yazısı Türkiyede bir toprak 

reformu lazım mıdır? 
Kızları 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 
(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
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YAZAN: Üc • Yıldız Dünkü yazının devamı 
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GELELİM BİZDEKİ DURUMA 
Ülkemizin her yanı bu noktadan in

celenmiş olmadığından topraksızlarla 

kıt toprağı olanların mikdarı hakkında 

ortalama sağlam rekkamlar veremiyo
ruz. Yalnız yazımızın başında anlattığı
mız Denizlideki vaziyet ve buradan 
Muğlaya ve oradan da Köyceğize kadar 
uzıyacak basit bir tetkik gezisi gösterir 
ki bazı köşelerimizde topraksızlık veya 
toprak kıtlığının verdiği ıstırap ve va
hamet köylüler arasında yüzde 95 şe ka
dar yükselmektedir. 

(Yazan: N.S. lyriboz) 
yola sokulması, sosyal devrimler arasın- Küçük bir tepeye geldiğimiz zaman 
da geri kalınak mecburiyetinde idi. ürkek bir tavp.n gibi adeta eırafı koklı

Her ne sebeple olursa olsun başar- yarak yürüyen Pohua birdenbire •ol ta
makta geciktiğimiz bu çok önemli işin rafımızdaki ağaçlara heyecanla bakarak 

Bara gitmemİftİm .. 
Fakat orasının kötü kadınlar -

la dolu olduğunu İfİlmİffİm. Ka
dın merakı ile görmek le i•tiyor
dum. 

- Barın i•mini duydum, de
dim. Oraıı eyi yer değilmif gali -
liba .. Gazetelerde, zabıta vakala
rında adları •ık aık geçiyor •• 

- Evet .• Doğrudur. Fakat her 
yerde olduğu gibi kopuklar ora
da da var .• Fakat benim seni gö
türeceğim bar öylelerinden ve 
tehlikelilerinden değil.. Avrupa -
Jan artistler gelmif. Güzel numa
ra yapıyorlarm.,.. Görmedim 
ama çok methettiler. Yalnız git -
meğe de gönlüm razı olmadı. 
Anladım ki Muhlis bey benim

le bara gitmek ve orada da be -
nim yanında gözükmemle fiyaka 

• satmak i•tiyordu. 
Tereddüdümü de görünce te

minat verdi. 
- Merak etme.. Orada kapa

lı yerler vm .• Bu bu kapalı yer -
lerden herkesi goruruz, fakat 
lrim•e bizi görmez .• 

Peki demekten bafka çare yok
la. Çünkü ben burada, ba evde 
ve Mahlu beyin yanında onun 
her istediğini yapmağa mecbur 
6ir kimtt .. bir oyancaktım. Mah
li• beyi de sevdiğim için onan 
elinde oyuncak olmağa •eve uve 
katlanıyordum. 

Erte•i gün oldu .• 
Ak,am eve erken geldi. Yeni 

tuvaletimi geyerken baf ucumda 
durdu. Bana yardım etti. 

Sofrayı Rum karısı hazırlamtf
tı. Bizim •okağa çıkacağımızı bil
miyordu. 

Ma•ayı hazır gören Muhliı 
bey: 

- Bir kaç kadeh içelim .• dedi. 
Bir azdan çok e•ki arkadaflarım
dan kardef gibi sevdiğim Hikmet 
gelecek.. Onı:nla mektepte bera -
ber okuduk. Avrupaya beraber 

Vı/Y//7f/7//: 

Ziraat vekfıleti neşriyatından profesör 
Christianzanın bir r aporuna göre: Hay
mana kazasında topraksızların derecesi 
yüzde altı, Eskişehirde yüzde 85 imi~ . 
1 - 50 dekar toprak sahibi olanların ade
di Nallıhanda yüzde 86, Eskişehirde yüz
de otuzu buluyormuş. Bu yüzdelerin 
yarısı 1 - 10 demektir, orta Anadoluda 
bu kadarcık toprak hiçliği ifade eder. 
Şu halde (Türkiyede toprak reformu 

!Azım mıdır) cümlesi arlık bir sorgu ol
maktan çıkmış muhakkak ve muazzam 
bir iş olarak karşımıza dikilmiştir. 

Buna karşı yapılan işler derdin bü
yüklüğü karşısında çok ufaktır. Devkt 

gittik. Birbirimizden saklı hiç bir her vilAyette bazı milli emlAki köylille
feyimiz yok .. Seninle olan müna- re dağıtmış ve bazı yerlerde de bütçe· 
sebetimi de biliyor. Barda yalnız nin müsaadesi nisbetinde köylüyü top
kalmıyalım diye onu da davet et- raklandırmağa çalışmıştır. 
tim. Çok nefelİ ve sevimli bir Açık söylemek !hım gelirse biz dün
adamdır. insanı hiç sıkmaz .• Dai- ya savaşından sonra bu büyük işi teme
ma anlatacak bir fey bulur ve.. !inden ve sağlam tutacak vakit bulama-
tatlı tatlı da anlatır.. dık. Memleketi yabancı ellerden temiz. 

Cevap vermedim.. !edikten sonra iç ve dış siyasamızın dü-
Her nedense erkeklere karfı le- zene, lktısadi duruşun da emniyetli bir 

na halde aıdkım sıyrtlmıfft ve ha
yatımda kader, daha doğrusu ka
dersizlik beni sayısız ve lıefap•ız 
erkeklerle karfılaftırdı. zaman 
anladım ki kocam Sadık bütün 
erkeklerin en eyiaidir. Onun ve 
onun bana verdiği yuvanl!tt kıy -
metini bilmediğim için Allah be
ni ebedi yuvasızlığa mahlriim et
mek suretiyle cezalandırtlı. Sa
dıktan sonra da tanıdığım erkek
ler masında en eyi olarak Muhliı 
beyi zikretmeği bir namuı ve vic-

Belediyeler 
bankası 

Odeme müddetini ıs 
seneye cıkarıyor .. 
Belediyeler l;ankası, esas nizamname-

sinin dördüncü maddesini değiştirmiye 
karar vermiştir. Banka dördüncü mad
desinin değiştirilmesine funil olan lü
zum ve zarureti izah etmektedir: 

dan vazifesi biliyorum. «Yurdumuzun bayındırlığı yolunda 
Benim bu sözlerimi, IÖyledi • belediyelerimize verilen ödevin devri

ğim son kelimeleri okuyunca içi- mize lay1k bir surette başarılma•= te
nizclen muhakkak güldünüz. Na- min edecek esbabın başında, varidat 
muı .• Vicdan .. V azile .. bu üç ma- meselesi ve para temini zaruretinin gel
kaddes kelimenin vazifesini ih - diğine şüphe yoktur. Ayni önemi haiz 
mal ederek evini ve çocuklarını ve parasızlJk yUzünden takdim ve tehiri 
yakan vicdanıız bir annenin ve ile Cümhuriyetimizin takip ettiği sürate 
nama•auz bir kadının ağzına hiç halel vermemek için belediyelere daha 
te yaktfmadığına hükmettiniz. _ uzun vlde ile ikrazlar yapabilmek baş. 

Siz böyle dü,ünmekle haklısı- ta gelen tedbirlerden sayılır. Beledi
ntz.. Fakat ben bir ana stlatiyle yeler bankası büyük ve mühim imar i.ş
vazifemde yaptığım kusurun aza- leri kar§ısmda ödeme kabiliyeti azalan 
bını ölünceye kadar vicdanımda belediyelere nizamnamenin müsaade et
duyacağım.. Beni namu .. az ya· (jği on senelik azami müddetle borç ver
pan kendim değilim, muhitim ve melde ise de bilhassa büyük ikrazl.arda 
İnsanlardır ve eğer onlarda da bu müddetin dahi kifayet etmediği ve 
vazife ve vicdan benim. kadar belediyelerin diğer işleri için ödünç ta-
var•a banan acısını çeksınler. 1 b" d bul dıkla ani ılın 

•• BtTMEDt •• 

e m e un.ama rı aş asına 

binaen banka esas nizamnamesinin 4ün
cü maddesinde tesbit edilen on senelik 

--+- - müddetin 15 seneye çıkarılınası beledi-
p AKİSTE yelerin teşebbüslerini genişleteceğinden 

Faris, 9 (Ö.R) - Hariciye nazırı bay mezkUr maddenin ilişik proje dairesinde 
Bonne bu sa hah Fransanın Moskova se- tadilinde zaruret hasıl olınuştur. • 
firini kabul etmiştir. Belediyeler bankasının umumi heye-

arlık başarım zamanı gelmiştir. durdu. Sağ e1inin üç parmağını birleşti-
Ne yapmalıyız?... rip şimale doğru üç defa oalladı. Cali-
Sa.ğda solda yardımcı ve örnek ara- ha gene küçük ay yıldız kümesini pokuz

ınağa hiç lüzum yoktur. Köylüyü top- !adı . Pohuaya heyecanmu belli etmedim; 
raklandırmak için şu vasıtalara başvur- _ Ne var? 
malıyJZ : 

1 - Milli emlak ve hazineye ait işe 
yarar bütün topraklar. 

2 - Sahipsiz ve kayıt harici metruk 
topraklar. 
Bunların bulunmadığı ve yetmediği 

yerlerde : 
3 - Evkafa ait topraklar, 
Bunların da yetmediği takdirde 
4 - Ecnebilerin ve burada oturmıyan 

vatandaşların toprakları, 

Ve nihayet : 
5 - İşi gücü şehirde ticaret, memur

luk ve sanat olup toprak ve ağaçlarım 

Diye sordum. 
- işaret var 1 dedi. 
- işaret mi? 
- Evet, Maul. Şimdi derhal yüzümü-

ze maskelerimizi yapmalıyız) 

- Ne maskesi~ .. ~ 
Bunu söy)iyerek merakla 

yüzüne bakıyordum. 
Pohua: 

Pohuanın 

- Artık tabulu yollara giriyoruz! .. 
d iye mırıldand ı ve belinden çıkardığı ge
ni§ ve kalın b ir yaprağı açtı. Bu yaprağın 
içinde ıol ak beyaz bir madde vardı . 

Pohua kolunda tuttuğu ikiz çocuğu 
kiraya ve ortağa vermekte olanlarla, usulca yere bırakarak iki parmağını bu 

6 - Şehirliye ait k öylerin, toprak beyaz maddenin içine daldırdı ve yü

beyler inin çiftlikleri ile köylü toprak- züne paımağile içiçe Üç beyaz ve kalın 
landırılmalıdır ·· Jl · d " B ·· U I • d · muse es çız ı. u muse es enn en ı-

Birinci, ikinci ve üçüncüler parasız ıındaki Pohuanın k.qlannı örterek ucu 
olarak k "" ı·· d • tılmalı ··t kil · d oy uye agı ı 0 e erm e çenesinde hitam buluyordu. Diğerleri, 
bedeli kısmen devlet, kısmen köylü ta- burnunu ve dudaklannm kenarlannı kap-
rafından ödenmelidir. lamıılardı. 
Şüphesiz ki dava işlenmeğe başlan- Pohua sonra benim yanıma yaklaıtı: 

dıkça daha nice yollar ve çareler bul- _ Mau ı sen de maskelenecek.in ı de-
mak kabil olacaktır. Yeter ki, biz köy di. 
ve ziraat kalkınmasmda bugünkü kötü _ Peki ı. .. 

Pohu ik.i parmağile ve alışkın b ir sür

- Buraya şeytan vadisi derler!. •• d i· 
ye mırıldandı. 

Bu kurakl ıktan çatlamış ve tek bir ağa
cın bile bulunmadığı garip vahşi vadinin 
hakikaten bir şeytan vadisi olduğuna 

şüphe yoktu. Tabiatı çok defa vahşi de 
olsa daima latif olan bu adalarda böyle 
susuzluktan mermer gibi çatlamış top
rağile, sessizliğile insana haşyet veren 
bir yer oluşu hiç tahmin edilemez. 

Ben bu garip vadiyi o gece ürpererek 
geçtiğimi itiraf ederim. 

Hatta bir aral ık. haşyetim o kadar art· 
mış:tt ki bana b ir kaç adım ilerimizde ge· 
cenin garip pırıltılı karanl ığında yere çi· 

zilmi§ şimşek işaretleri gib i uzanan kor
kunç toprak çatlaklarının içinden b ir· 
d enb ire üzerimize zehirl i oklar yağacak
mış gibi geldi. Pohuaya aksi bir tavııla 

niçin başka b ir yoldan gitmediğimizi t or
dum. Pohua hala o h assas ve ürkek tav .. 
ııan haliyle e trafı koklamakta devam ede
rek b enim bu sualime şu cevabı verdi. 

- Biz gitm iyoruz, Mau r bizi götürü

yorlar! . . . 
Hayretle Pohuanın yüz.üne bakt ;n: 

- Bizi götürüyorlar mı } Ki m r ötü· 
rüyor } 

- Onlar! 
- Kim onlar! .. . 
- Bohu - Bohularl 
Evveli. Pohuanın bu cevabından hi~ 

bir ICY anlamıyaralc hayrette kalm!lbm. 
Pohuanın İçinden hir çok dualarla meşgul 

olduğuna ve bu aralık hana böyle tuhaf 
bir cevap verdiğine hükmetmiştim . toprak tevezzuu ve cüce işletmelerle her 

hangi bir hareketin mümkün olaınıyaca
ğını anlıyabilnıiş olalım .. 

Trakyada 
Elektrik işleri.. 

Fakat sonra birdenbire vaziyeti kav-atle benim de yüzüme bu miiselleıleri 

sürerken aldığım kokudan bu beyaz radım. 
maddenin kireç olduğıınu anladım. ··BİTMEDİ·· 

Anlaşılıyordu ki Bohu - Bohular b iri-

Edirne, S(Husus!) - Trakyanın 

birlerini yüzlerindeki b u iııaretle tanı- Ankara 
yorlardı. Fena da bir usul değildi. 

ba- Zira ıssız gecelerde yapılacak gizli 

Radyosu 
yındırlık faaliyetleri arasında elektrik ayinlerde yüze sürülen beyaz kireç kadar 
işi başlı başına bir harekettir ve bütün birdenbire görülecek b .. it bir ip.ret ola
şehir ve kasabalar en modern tesisatla mazdı. 

elektrik ihtiyaçlarını karşılamaktadır- Hiç ıüphC9iz Bohu • Bohularm göz-

DALGA VZVNLVGV 
--=--
BVGVN 

larö. cüleri ağaçların Üzerindeki pusularında, 
ğrend iğime göre son günlerde Kırk- yüzünde bu İ§aret olmıyan bir yabancı- 1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

lareli elektriği de ihale olunmuş, Baha- nın ayin yerlerine yaklaıtığını görür gör- T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
eski elektriği eksiltmeye konmuş, Vize d hal 1 f L dil K" T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
1 ktr'"" · . . nafı kaı . d mez er te e ebne .. tey er. ıreç 

e e ıgırun proıesı a ve elin en maskesini benim de yüzüme sürdükten 12.30 Program 
tasdik olunmuştur. Bunlardan Vize be- aonra içimde daha hüyük bir ferahlık 12.35 Türk müziği • pi. 
lediyesi yakında istikraz işini bitirip 13 00 Memleket saat ayan, aı· ans, me hissettim. Zira artık gece karanlığında · 
elektrik tesisatını eksiltmeye çıkara··'- teo ı ·· habe ı · ....., kıyafetimden, göğsümdeki tataulardan ro oıı r erı. 
Babaeski ise bu tesisatı doğrudan doğ- 13.15.14 Müzik (Hafif müzik pl.) 

benim bir yabancı olduğumu anlamaya 
nıya mevcut varidatiyle yapacak ve bor- k 18.30 "'--gram olay kolay imkan yolr.tu. rzv 
ca girrniyecektir. Eksiltmede olan Ez.ine 18.35 Müzik (Kabare ve müzikhol pi.) 
elektriği de ihale edilmiştir. Fakat. buna rağmen. Pohuamn kireç• 

le yüzümü maskelerken ellerinin titredi- l9.00 Konuşma (Tayyareci konuşuyor) 
Keşan elektriği bir kaç ay içinde bit- 19.15 Türk müziği (İnce saz faslı) 
· J aktır Ç ı el iini hiuetmi§tİm. mış o ac · or unun su ve ektrik Tahsin Karakuş ve Safiye Toka· 

işi belediyeler bankasınca kabul olun- Yüzlerimize böylece Bohu - Bohulann ym iştirakiyle 
muş ve yetmiş bin liraSJ verilmiştir. Ya- kireç maskelerini yerleıtirdikten aonra 20.00 Aı"ans, meteoroloı" i haberleri, zl. 

il küçük tepeyi ""'"ak döndük. 5 dakika kında eks tmeye konacaktır. ~ raat borsası (Fiat) 
Sar · · b kadar yürüdükten sonra uzun ve derin 

ayın su ışı itmek üzeredir. Lüle- 20.15 Türk müzigı"" (Halk musikisi Sa-
h bek bir vadiye indik. 

urgaz su şe esinin parası verilmiştir. di Yaver Ataman) 
Yakında o da bitecektir. Pınarhisar ve Bu vadi çukur ve insana birden bire Bozuk ve curada halk havalan 
K k .. 1 haıyet veren bir yerdi. Etrafımız alabil-aynarca oy erinin elektriği sudan 20 30 Türk müziği 
alınmak ·· diğine, yani ilci taraflı denize kadar ıon · uzere yerlerinde etüdleri yapıl- Çalanlar : Fahire Fersan, Refü 
aktadır 110 be lik derece kurumuı. yol yol, damar damar 

m • ygir · bir kuvvetin te- Fersan, Cevdet Çağla . 
· dil •· ul çatlamı§ earuntırak bir topraktan ibaretti. mm e ecegı um uyor. Okuyan : Haluk Recai. 

Ayaklanmız bu kukah toprağın üıtün-
tine teklif edeceği yeni dördüncü madde 
şudur : 

clkraz müddeti bir seneden on beş se
neye kadardJr. Her ikraz talebi idare 
meclisince tetkik olunur.> 

de tok tok ses çıkarmakta. bu boğuk 

gürültüler derin vadide aksi sadalar h§. 

sıl ederek garip bir uğultu meydana ge
tirmekteydi. Yanımda sessiz sessiz yürü-
mekte olan Pohua bana alçak bir ıesle: 

1 - Osman beyin - Hicazkfu'. pe§
revi. 
2 - Faik beyin - Hicazkfu'. ağu 
semai - Benim servü hıramanım 
3 - HicazkAr şarkı - Sevdiğim 

lizadei hicranım. 

kurbandır .. Onların kastları muhakkak ğım ve emirleru;.; yerine getireceğim. tim. 

DEMIRMASKE 
benim .. Eğer tesadüfen kupayı elimden - Nasıl istersen öyle hareket et ve - Ne var orada? .. Bir şey mi oldu? 
bırakmamış olsaydım şimdi ben de öl- şimdi git.. Nazır, krala Pinyerol hAdiselerini bü
mUş olacaktım .• Evet.. Evet.. Muhakkak. Uşak çıktıktan sonra kral muhafız za- tün tafsilatı ile anlattı. Eğer kendisi 
Ah melunlar... Katiller.. Onların kim bitine döndü.. oraya ve tam zamanında gitmiş olınasay-

4 - Kemençe taksimi - Falıin 

Fersan tarafından. 
5 - Mahur şarkı - Telif edebil· 
sem feleği. 
6 - Mahur şarkı - Dün yine gil< 
nümüz geçti beraber olduklarını biliyorum ve yine onlara bir - Efendi, dedi, siz de bu elim habe- dJ bu saatte Monsenyör Luinin çoktan 

şey yapamJyorum .• Çünkü ellerinde öy- ri saray halkına bildirin. Fakat Hanri- firar etmiş bulunacağını izah etti. An-

Büyük tarihi ve macera 
-106-

ron1anı le kuvvetli bir sır var ki ... Bu sırrın if- yetin neden ve nasıl öldüğü hakkında latırken de Monsenyör Luiyi kurtarma- 21.00 
şasJ beni zehirden daha çabuk öldürür .. hiç bir şey söylerniyeceksiniz. En ufak ğa teşebbüs etmiş olanların büyük ve 21.00 
Hayatımı Monsenyör Luinin hayatı ile bir ihtiyatsızlık ve gevezelik sizi ölüme harikulade ciiretlerini, cesaretlerini de 21.15 

birleştiren kadere bin kerre ... Yüz bin sevkeder .. Bunu böyle biliniz. unutmadı ve : 
- Bilmiyorum sir .. Fakat dedikodu nü görünce zangJr zangır titremeğe baş- kerre lanet!.. On dakika sonra Sen Klod sarayırun - Sir ... dedi, böyle adamlar majeste- 21.25 

ve §'lyia kabilinden duyduklanma göre !adı. Uşak tekrar söze başladı. . içi bir matem evine dönmilştil Her ta- niz için çok büyük bir tehlike teşkil 21.30 
Şövalye Dö Loreale.. On dördüncü Lui, masanın üzerinde- - Marki bana burada serinlemek için raftan ağlamalar .. Feryatlar, hınçkırma- ederler. Hele onları himaye, teşvik ve 

- İşte en mühim mesele bu .. Ve .. An- ki çaydanlığı göstererek sert bir sesle bir şey aradığını söylemişti .. Sir.... Sir.. !ar yükseliyordu. teşci edenler de maiyetinizde ve sarayı-
lamak i<tediğim de bu nokta.. Haydi sordu : Meseleyi şimdi anlıyorum .• Fakat ben On dördüncü Lui başını kapı tarafına ruzda bulunurlarsa .. Ben, bu müthiş teş
bedbaht .. Git.. Gözüm görmesin .. Sana 1 - Bunu bu akşam bu odaya kim ge- masumum .. Benim hiç bir şeyden habe- girmemesini tenhih ettikten sonra odada kil~tın ellerinin sarayda meveudiyeti
hayatını, verdiğim söz üzerine bağışlıyo-,tirdi? rim yok .• Ve Markinin bana verdiği al- kalmış, metresi, sevgilisi ve yengesinin ne daha Pinyerolda iken şüphe etmiş
nım, fakat Fransız topraklarında bir an Uşak, korkudan haJA titrerken cevap tın cebimi de elimi de yakıyor .. İstemem başucuna diz çökmüş, dua ediyordu. tim. Şimdi ise .. Bu ölüm eseri karşısın-
bile durma .. Çık, nereye gidersen git.. verdi. işte verdiği altın. . Bu sırada kapının dJşından bir ses da buna kanaat getirmiş bulunuyorum. 
Çeşni zabiti, ayağa kalktı. İki büklüm - Ben ... Ben ... Bilmiyorum sir .. Yal- Uşak, böyle söyliyerek Marki d'Efya- duyuldu. Luvuva böyle konuşurken masaya 

•aziyette ve geri geri giderek odadan nJZ ... Yarım saat evvel odada... Ayak tın verdiği albnı masanın üzerine koy- - Bu yasak benim için değildir. Ben yaklaşmış ve uşağın biraz evvel masa 
çıkb. . :;esleri duymuş ve gelmiştim. O zaman du. mutlaka içeri girmeli ve kralı görmeli- üzerine koyduğu altınJ alarak parmak-

On dördüncü Lui, Hanriyet Danglete- buradan Marki d'Efyatın çıktığını gör- Kral : yim.. lan arasında oynamağa koyulmuştu. 
rin muhafaza.sına memur kuvvetlerin düm. - Seni, dedi affediyorum, fakat bir On dördüncü Lu başınJ kapı tarafına Nazırın bir aralık nazarları altının 

ııabitine döndü.. ı - Marki d'Efyat ... Evet.. Artık §lip- şartla ... Ben, şövalye Dö Lorenin hare- çevirdiği zaman üstü başı karışık, saç- üzerindeki yazıya ilişti. 
- Efendi, <l~i , hu akşam •Madam • m he kalmadı .. Zavallı Hanriyet... Başına ketlerin! günü gününe, hattA 188ti saa- lan danna dağın, nefes nefese bir adam Hemen sarardı. 

dairesinde .hizmet eden uşağı bulup ba-1 gelecek fefiletin hangi eller tarafından tine öğrenmek istiyorum. Bu yazifeyi gÖrdu. Gözleri korku ile açıldı. . 
ı>a getiriniz. getirileceğini biliyordu da.. ııen yapacaksın. . - Marki Dö Luvuva .. Dedi... Tam za- - Sir .. Sir .. Dedi~ Bu alb!' buraya 
. ifd dakika sonra uşak içeri getiriı.n;ş;: Krahı> şabkı-oda l>Wderı..eoğuk ter- -:. Sir .. B_!'D8 ~uvaffak ola~ ŞCS:: ınanıııda jel~. . • · nereden geldi? .• 22.30 

7 - Refik Fersan - Saz semaisl 
Memleket saat ayarı. 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo, nuku1 
borsası (Fiat) 
Neşeli pliiklar. 
Müzik (Riyaseti cümhur FiJAr, 
monik orkestrası) Şef:Praetori~ 

1 - Ant. Dvorak. 
Viyolonsel için konçerto si m• 
nör, op. 104. 
a) Allegro 
b) Adagio ma non troppo 
c) Final, allegro moderato 
Solist - Davit Zirkin. 
2 - Ant. Dvorak. 
5 inci senfoni •Yeni dünyaclanı 
(Aus der neuen Velt) mi mln~ 
Op. 95. 
a) Adagio - allegro molto. 

b) Largo 
c) Seben.o( molto vivace 
ç) Allegro con fuoco 
M··· 
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Borsa GA YRl MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA iLANI: 

Rer GiinBir Di.IUiye ÜZÜM 
42 İnhisar idaresi 
20 Albayrak 

12 25 13 

Madde 126 
D. No. T. 411 
KUŞADASI iCRA MEMUR

LUöUNDAN: 
15 15 

19 Alyoti bira. 15 15 
14 50 14 50 Son dans 15 S. Paterson 

96 YekUn 

- Dansöz çok mustarip, muhterem diğini için için hissediyorlardL 667233 Eski yekUn 
667329 Umuml yekOn 

Açık arhrma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduiu: 
iki incir hahçeıi. 

Gayri menkulün bulunduğu "aldem. aabahtanberi baıı ellerinin ara- Akpm yemeği mutaddan evvel hiti
eında, hiç kımıldamadan oturuyor. Göz· rilmit. masalar kenara çekilerek dans ye
teri dalgın, boıluklarda. Kaç defa yanı· ri bazırlanmııtı. Dıvar boyunca dizili san· 
na girdim, dua edelim dedim, za.va1h kız, dalyclerde oturan koyu kurıuni elbiseli, 
dua bilmezmitl. Ne müthif şey yarabbi! beyaz bqlıklı rahibelerin kalpleri bir· 
itikadı yok. günah çıkartmağı bile kabul den heyecanla çarph: Dansöz kapıda 

etmiyor. Şu son saatlerinde onu biraz görünmüştü. Siyah. parlak İpeklerden 
teselli edebilmek için ne yapabiliriz, muh- bol bir etek, lame iskarpinler, belinde 

No. 7 
No. 8 
No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

13 mevki, mahallesi, sokağı numa -
13 75 rası: Ku,adasına bailı Selçuk ve 
14 50 Şirince köyünde Çukur içi ve 
15 50 köprü alanı mevkilerinde. 
18 50 Takdir olunan kıymet: Çukur 

içindeki 4500 köprü alanındaki 
SEFERiHiSAR iCRA ME. 3500 liradır. 

MURLUöUNDAN: 39-111 Artırmanın yapılacağı yer, gün 
terem valde, belki oyalanır diye hayatın

cıan balısetmeaini teklif ettim: cevap ver

medi . . . içim parçalanıyor: Bu kadar 
genç, bu kadar güzel, hayat dolu bir in· 
aanın ölüme mahkUın olutu çok feci ... 
Hem de nasıl ölüm l Kurtuna dizilerek. 
delik deşik olarak ölmek! 

Kır saçlı, ufak tefek rahibe sözünü bi· 
tirince buru~uk, kansız. ellerini koyu kur
ıuni elbi.seıiyle örtülü göğsünde kavut

turdu .. . Yumuıak bakıfiı açık kahveren· 
gi gözlerini baı rahibenin duru beyaz, 
ı:iddi ifadeli yüzüne dikti. 

Bat rahibe düıünüyordu: Kanında 
çingene veya arap kanı kanıık olduğu 
eöylenen bu genç dansöz, bir Fransız 

bahriye zabiti olan iişıkından çaldığı a.
lcerl esrarı havi evrakı Almanlara satarak 
"caausluk yaptığı meydana çılcbğı için kur· 
şuna dizilmeğe mahkWn olmUftu. Karar
dan sonra dansözü manastıra getirere~: 

- Hüküm infazına kadar burada kal-

sınunk.ı sarı1mış, sırma işlemeli bir uzun 
kuşak, eiyah eaçlannın arasında koyu 
kırmızı bir gül ... 

Rahibelerin solgun renkleri pembeleş
mişti... Ortalarında oturan başrahibe 

sağına, eoluna bakınarak: 
-Acaba bata mı ettim; diyordu. Ara

mızda gençler de var... Bu manzarayı 
onlara göstermek doğru mu}. 

Dansöz, elindeki fildişi yelpaze ile bir 
mask kadar solgun yüzünü çok boyalı 
ağzını örterek odanın ortasında durdu. 
Bu ağır lapanyol dansında ayaklar he
men hemen hareketsiz gibiydi. Dansöz 
olduğu yerde sallanarak, ürpererek, tit
riyerek, müziğin ahengine uyuyor, şüp
ıısında merak tecessüs, zevk, korku1 şüp

he gibi binbir hisle mücadele eden kan
sız rahibelerin yüzlerine diktiği gözleriy
le dansın bütün mi.nasını canlandırıyor
du. 

ikinci dansta, hiç bir kaygwıu olmıyan 
bir kelebek kadar kayguauz ve şendi 

Seferihisarın ııiacık köyün • saat: 1 inci artırma 12-4-939 çar
den mahmut oğlu mehmet Yara- şanba saat 14-16 ve 2 inci artır -
ra maırafaız 195 lira borçlu ae. ma 27-4-939 pertenbe saat 14-16 
ferihisarın hıdırlık mahallesin • icra dairesinde. 
den mustafa oğlu Hüseyin ülkü- 1 - ltbu gayri menkulün artır
nün itbu borcundan ötürü seferi- ma sartnamesi 20-3-939 tarihin
hiıarın birlik çartısındaki bir den itibaren T. 411 No. ile Kuta· 
bap dükkanının satılarak para • dası icra dairesinin muayyen nu
ya çevrilmeıine ıeferihisar ic . marasında herkesin görebilmesi 
ra memurluğunca karar verilen için açıktır. tlanda yazılı olanlar
sağ tarafı tapu kaydına nazaran dan fazla malumat almak istiyen
Nuri zevcesi Emine hali hazır !er itbu tartnameye ve T.411 doa
kunduracı Hüsnü veresesi dük • ya numarasile memuriyetimize 
kanı sol tarafı Nuri kahvehanesi müracaat etmelidir. 
gözükmekte ise de halen beledi • 2 - Artırmaya ittirak için yu
ye kahvesi, arkası evvelce aydın- karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis
lı mehmet ali timdi oğlu Ahmet betinde pey veya milli bir hanka
evi ve cephesi yol ile çevrik 18 nın teminat mektubu tevdi edile
metre murabbaı arsa üzerine in. cektir. (124) 

sın, demiılerdi, belki günahlannı biraz Bazan koıuyor, dönüyor, dönüyor, son
affettirebilir. Hem de hapishanede kal- ra birden ağırlatarak uyur gib~ ölür gibi 

ta edilmit kerbiçten mamul ve 3 - ipotek sahibi alacaklılar-
400 lira muhammen kıymetli bir la diğer alakadarların ve irtifak 
bap dükkan açık arbrma suretiy- hakkı sahiplerinin gayri menkul 
le satılığa çıkarılınıttır. üzerindeki haklarını hususile fa

l - Artırmaya ittirak edecek- iz ve masrafa dair olan iddiaları
ler muhammen kıymetin % 7,5 nı itbu ilan tarihinden itibaren 

ma.sından daha iyi ... 

Şimdi, teselli ebnek mecburiyetinde 
'olduklan bu dansöze nasıl muamele ede
ceklerini hi_r türlü tayin edemiyorlardı. 

Bat rahibe, şefkatli gözleriyle, karıısın· 

daki kır saçlı hemtireyi süzdü: 
- Bakalun. kızım . .. Her insana yar

ldım etmek bizim vazifemiz, bir çare bu
luruz ... Beni onun hücresine götürün. 

Dansöz, yatağın üzerinde bağdaı kur
muı. oturuyordu. Beyzi yÜZÜ, uçlan ha
fifçe yukarı kalkık kaşları, mat rengi ve 
alnını tersine dönmüı bir (V) harfi şek· 
linde çerçeveleyen düz siyah aaçlariyle 
bir '8rk: güzelliğini andırıyordu. Yan 
aralık, muhteris dudaklarının arasından 
<fişlerinin pardtısı göze çarpıyordu . Ka
fese konmuı bir Leopar gözleri gibi vah· 

• tşİ parılhlarla. ıimteklenen gözleri, İçeri-

• ye iki rahibenin girdiğini farketmemiş, 

hiç bir değişiklik göstermemişti. 

Baş rahibe. yatağın ucuna ilitti: 

- Bir arzunuz var mı, kıZJm}. 
Dan.söz, ipek elbisesinin içinde vücu-

dunun eli.stik.iyetini belli eden bir hare
ketle omuzlanm silkti. 

- Sizi stkmak istemem kızım, ama, 
belki biraz teselli edebilirim, diye odanı
,.. geldim. Oyalanabileceğiniz l;>ir ICY 

var mı) Meseli sevdiğiniz bir kitap, yi
yecek, içecek bir fey?. 

Dan~öz gene cevap vermedi ... Kolla
rını enıetıinde kaVUfturdu. Bu hareket 
vücudunun bütün giizelJjğlni meydana 
çık.anyordu. 

Bq rahibenin yüzü hafifçe pembeleı· 
ti: 

- Bize dansed~r misin, kızım) 
- Evet, balcın, hayatta en çok zevk 

duyduğum şey odur. Kabil ise memnuni
yetle danaederim. Ne zaman ieterseniz. 

- Çok iyi... Elbiselerinizi getirtiriz. 
Bu gece yemekten sonra olur mu). Ma
tild hemşire çok iyi piyano çalar. 

- Bir kaç basit dans havası ltafi ... 

vaziyetlere giriyordu. niahetinde teminat akçesi veya yirmi gün içinde evrakı müahite-
Bq rahibenin kqları çatılmıttı. ince buna muadil milli bir banka mek- !erile birlikte memuriyetimize 

dudalr.ları kısılmış, kansız elleri biribirine tuhu getirmeleri lazımdır. bildirmeleri icap eder. Aksi hal -
lr.iliılenmitti. 2 _ Satıf pqin para ile yapı- de hakları tapu sicilile sabit ol -

Eslci bir muzikalı kutudan fırlıyan be- lacaktır. ınadıkça satıf bedelinin paylaf. 
bekler gibi mazide dirilen hayaller bir 3 _ Birinci artırma 10 Nisan uıasından hariç kalırlar. 
bir gözünün önünde beliriyor, sonra ge- 939 tarihine müsadif pazartesi 4 - Gösterilen günde artırma
ne lr.ayboluyordu. Çok esk.i zamanlan, günü saat 14 de eski belediye ya ittirak edenler artırma tartna
sevgilisinin şehid olduğu, lr.endiainin ma- önünde ve kurtulut meydanında mesini okumut ve lüzumlu malu
naahra kapandığı seneleri dü,ünüyordu. yapılacaktır. matı almıt ve hunları tamamen 

Hiç şüpheaiz diğer rahibeler de kendisi 4 _ Birinci artırma sonunda kabul etmit ad ve itibar olunur -
gibi mustariptiler. Acaba büyük bir ted- ithu gayri menkule takdir edilen lar. 
birsizlik mi yapmıştı?. Fakat bu betbaht kıymetin yüzde yetmit betini 5 - Tayin edilen zamanda 
dansözün son saatlerini biraz hoıça ge- bulmadığı takdirde en çok artıra- gayri menkul üç defa bağırıldık
çirtmek de büyük bir sevap değil miydi?. nın taahhüdü baki kalmak far. tan sonra en çok artırana ihale 

Dansederken, şafak vakti öleceğini tiyle 15 gün daha temdit edile • edilir. Ancak artırma bedeli mu
unutm~ gibi mesud ve kayıtsızdı . Ne rek ikinci artırma 25 nisan 939 hammen kıymetin yüzde yetmif 
sanat aşkı ! Ne kudret i. . . tarihine müsadif salı saat 14 de beşini bulmaz veya satış i&tiyenin 

Baş rahibenin gözü birdenbire Mariye aynı yerde yapılacaktır. alacağına ruchanı olan diğer ala-
ilişti. Manastırın bu en genç, en güzel 5 - t,bu gayri menkul üzerin- caklılar bulunup ta bedel hunla
rahibe•i adeta kendinden geçmişti. He- de bir hak ve irtifa ve rehin gibi rın o gayri menkul ile temin edil
nüz Yi<mi dört Yll!ındaydı. Nişanlısı öleli bir iddiası bulunanlar tarihi ilan- mit alacaklarının mecmuundan 
daha bir sene olmamlfh. Elleri titriyor, dan itibaren 20 gün içinde seferi- fazlaya çıkmazsa en çok artıra• 
gözleri sık sık açılıp kapanıyor, yarı ara· hisar icra dairesine müracaat ~y- nın taahhüdü baki kalmak üzere 
lık dudaklarından derin nefesler çıkıyor- lemeleri aksi takdirde tapu aiti • artırma on bet gün daha temdit 
du. !ine mukayyet olmıyan huausat ve on hefinci günü aynı aaattte 

Dan• bitmiş ti. Dansöz rahibelere el- ve bahusus faizler nazarı itibara yapılacak artırmada, bedeli sabf 
leriyle buseler yollıyarak c Adiyo> di- alınmıyarak paylatmadan hariç iıtiyenin alacağına rüchanı olan 
yordu. bırakılacağı. diğer alacaklıların o gayri men -

Koyu kurşuni elbiseler biribirine karış- 6 - Artırma şarbıamesi 10 kul ile temin edilmit alacaklan 
h ve bir hıçkırık duyuldu.. Mart 939 gününden itibaren sefe- mecmuundan fazlaya çıkmak far-

- Hepiniz odalarınıza çekiliniz. Siz rihiaar icra dairesinde açık ola - tile, en çok arhrana ihale edilir. 
biraz durun, hemşire Mari, niçin ağlıyor- rak bulundurulmakta olduğun• Böyle bir bedel elde edilmezse 
sunuz}. Sinirlerinize hakim olmalısınız. dan taliplerin daha ziyade malıl- ihale yapılamaz ve satıf talebi 
Bu zavallının günahlarının affı için dua mat alınak iatiyenlerin seferihi - dü9er. 
ediniz ... Evet yavrum, hazin şey ama, sar icra dairesine müracaatleri 6 - Gayri menkul kendisine 
kısmeti... ilan olunur. 800 (504) ihale olunan kimae derhal veya 

Genç hemfire Mari hıçkırarak uzak- -----------·--~- verilen mühlet içinde parayı ver-
laştı. , mezae ihale karan fesholunarak 

Ertesi sabah, dua vakti jandarmalar lcendiainden evvel en yükıek tek-
dansözü alıp götürdüler. Biraz sonra si- • fte bulunan kimse arzetmİf ol -
lah sesleri işitildi. Rahibelerin yüzleri bi- duğu bedelle almağa razı olursa 
raz daha soldu. Titriyen dudaklariyle ar- ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
tık ancak Allahın önünde danscdebile- hemen on beş fÜn müddetle ar • 
cek olan betbaht dansözün ruhuna dua tırmaya çıkarılıp en çok artırana 
ettiler. :hale edilir. iki ihale arasındaki 

Affedersiniz, efendim, cıgara içebilir mi- O sabahtan sonra hemıire Mari manaa- fark ve geçen günler için % Sten 
hesap olunacak faiz ve diğer za -
rarlar ayrıca hükme hacet kal -
makıızın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. Madde (133) 

yim). tırda görülmedi. iki g ün sonra başrahi-
- Pek.i kızım, şimdi yollarız... beye bir mektup geldi: 
Dansöz elini uzatll. Rahibe kendi za- cBeni affedin, muhterem valdem, ha-

yıf, damarh elinin içinde bu güzel elin yeta döndiim.» 
yuınllf'lklığuu hissedince Ürperdi. Yarın MAR!. 
bu el kaskatı ve soğuk olacalr.tı. Başrahibe, mektup elinde, hareketsiz 

O gÜn manastırda büyiik bir heyecan durdu. Ölümden doğan hayat, eski mu
vardı. ölüme mahkUm danaözün, o gece zikalı kutudan fırlıyan hayaller, dansö
daneetmeğe karar verişi manastırın dur- ziin saçındaki kınnızı gül, silah sesleri , 
gun havasını dalgalandırmıştı ..• Dünya- bir ölüm ve bir yeniden doğu~! Tuhaf 
lanndan vazgeçmif genç, ihtiyar altmıı şu hayat!Elini alnında dolaştırarak ate
nhibe ilk defa olarak içlerinde garip bir şe attı ve öğle duasına yetişmek için 
kıpırdanma duyuyor, eski şen, canlı ha- manastırın küçük kilisesine doğru yii

uralarının hortlamak temayülleri göster· rüdü. 

Jkinci Mıntaka Etibba odası Baş
kanlığından: 
21. 1. 39 tarihinde toplanan odamız ikinci altı aylık kongresi heyeti 

umumiyece tehir edilmi,ti. 
Bu kongre 11. 3. 39 cumartesi günü saat 17 de Memleket hastane

sinde toplanacaktır. Aı:amızın teşrifleri rica olunur. 
789 (501) 

ESKiŞEHiR MAHKEMESiN -
DEN: 

Eskitehir muttalip caddesinde 
46 numaralı evde lamail oğlu 
Mehmed 9en tarafından lzmirde 
Hamam S. 13 numaralı evde na • 
zif kızı ayte aleyhine açılan bo
tanma davasının yapılan muha • 
kemesi sonunda:Taraflar arasın
da tiddetli geçimsizlik mevcut 
olduğu aabit olduğundan bof&Il -
malarına ve davacı yanında bulu
nan çocukları Feridunun davacı 
nezdinde ipkasile velayetin da -
vacı tarafından İatimaline ve 15 
günde bir bir saat icrada anasile 
çocuğun görütmelerine ve 20 lira 

iki incir bahçesi yukarıda göe
terilen 12-4-939 tarihinde Kuıa
daaı icra memurluğu odasında ·İf
bu ilan ve gösterilen artırma tart
nameai dairesinde aatılacaiı ilan 
olunur. 786 (496) 

Dikkat 
70 Kuruş 
Lastik mühür 

Her nevi lastik damga ve mühürler 
çinko, brom mühür, imza ve damgalar 
ototipi, her nevi etiket kılişelcri gayet 
sanatkarane yaptlır. Hariçten gelecek si
parişler s\iratle gönderilir. 

--------------- -----------------(ücreti vekaletle mahkeme mu -

Defterdarlıg" ı iıdan: rafının müddeialeyhe aidiyetine iz mir 
ADRES : İzınir Hisa.rönü Bakır Be

destaru Ne. 15 

Etı- (zade) Halda validesi Düriye, H asan ve Lütfiy~Dirı veraset 
vercisirdee bakiye borçlan olao 1775 lira SS kuruıu bir hafta içinde 

u ___ ı .• L!l!- ..1. ..L • • !_. ,, ... __ _ 1,_,_,_ . ı. • halde ' .. __,_ =·zna UWDlllllOIC ımıne UUClllella'llll as•ı ,..ıyuz ~-

lıır " ' ir d iri 3 sarılı diiWnlıın ablseaiımn tebliii içia PNıarlnut 
iM del • • · zLrdr. Keyf;ret ilinen telılli Üearr. 

mühiittü : NU&t IŞILDAK temyizi kah il olmak üzere 18-11-
938 tarillinde 762 sayı ile karar 
Yerilmif ve miiddei aleyh aytenin de İriikmi m = lriıNa ildiaabı lı:a
t.al- nerecle olduğu biti-emif tiyet ...U. atl edilneiimi ·hil- · i 
old.jmadan iflıu iL tuilııiadea -içia ilim _.eti &ıeltlii =aLamm= 
ı.. 01 

._ • lı ol '= L -"---= !b- 0 .. ılıır. a. ••- ee•--·-w 1 • - - .__... - • 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
- Çürük su üzerinde yapılacak regülatörle Denizli • Sarayköy 

ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı keşif bedeli 446 
bin 5 79 liradır. 

2 - Eksiltme 27. 3. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Nafıa veka.Ieti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuru~ 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (21613) lira ( 16) ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
23 3 10 17 525 (398) 

Ruzname 
lzmir Tütsü ile temizlenmiş "Fümi

ge,. incir Türk Anonim şirketi 
Şirketin hissedarlar senelik umumi toplantısı 28 Mart 1939 SnL 

günü saat on birde ,irketin lzmirde Atatürk caddesinde 2 No. da bulu
nan yazıhanesinde yapılacaktır. Toplantıda müzakere edilecek mad
deler: 

1 - idare heyeti ve mürakip raporlarının okunması ve tasvibi. 
2 - 31 birinci kanun 938 de kapadılan bilanço ve kar ve zarar he

sabile mevcudat defterinin tetkik ve tasdiki ve idare heyetinin ibrasL 
3 - Tevzi edilecek temettü miktanrun tayini. 
4- idare heyeti azalarından müddeti hitam bulanlar yerine yeniden 

intihap yapılması. 
5 - Mürakip intihabı. 
6 - idare heyeti 8.zalannın hakkı huzurlarile mürakip ücretinin ta

yini. 
7 - idare heyeti ii.zalarından her hangi birinin tirketle bizzat veya 

bilvasıta muamelede bulunmalarına izin verilmesi. 
Iıbu toplantıda hazır bulunmak istiyen hissedarların hiue senetleri· 

ni top)anh tarihinden yedi gün evveline kadar tirket merkezine tevdi 
ederek duhuliye kartı alınalan lazımdır. 

( 499) idare heyeti 

inhisarlar Çamaltı 
dürlüğünden: 

Tuzlası •• mu-

1 - Çamaltı Tuzlasında in~ edilecek üç adet bekçi kulübesi ekailt
meye konmuftur. 

2- Kefif bedeli 586 lira 77 kurut muvakkat teminatı 44 liradır. 
3 - Eksiltme 27 Mart 939 pazartesi saat 14 te lzmir inhisarlar bat 

müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Bu İ§e ait ketif hüiasası, resim, ve f&rlname her gün bq mü

dürlükte görülebilir. 
5 - isteklilerin mezkiir gün ve saatte teminat akçelerile birlikte 

komisyona mürac•••lan. 
10, 25 777 (498) 

ilan 
lzmir Vilayeti daimi encümenin
den: 
İzmir turistik yollan inp.atına ait ekailtme ilii.ninda müteahhide 938 

mali yılı içinde 100 bin ve 939, 940, 941 yıllan içinde dörder yüz bin 
lira tediye olunacağı yazılnııt iae de ancak 4 müteakip sene içinde ya
pılacak tediyat miktarının inJaat bedelini aşmaması pek tabii olduğun. 
dan sureti ilana nazaran 941 aenesi içinde 400 bin lira tediye edilme
yip o sene içinde inpatın yekUn bedelini itmam edecek kadar tediyat
ta bulunulacağı vukuu meDıuz iltibasa binaen tasrihan ilan olunur. 

10, 11 802 (505) 
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SAHIFE8 YENi ASIR 

T. C. Ziraat 
Satışı Arazi 

Bankası lzmir şubesinden: 

1ZM1R BELEDiYESiNDEN: 

94 ncü adanın 150 metre mu
rabbaındaki 13 sayılı arsasının 
bu,katiplikteki fartnamesi veçhi
le sahtı açık artırmaya konulmut· 
tur. 

Hesap 
numarası 

99 

99 
112 

Borçlunun adı ve sanı 

Ali oğlu bakkal Etem va· 
risleri. Kızları Hatiçe ve 
hacı Süleyman kansı Ay
§e ve Saraç Sabri kansı 
Emine. 

« « « « 
Tireli Hüseyin oğlu Süley
man çavu!. 
İbrahim kızı Hatice 

<' 

(( 

« 
(/ 

(( 

(( 

« 
« 

Köyü 

Balçova 

« 
« 

« 
« 
{( 

« 

Mevkii 
Teminatın 

Nev'i 

Molla tepesi ve yeni Tarla 
kuyu. 

lnciraltı (( 

Yanıklık Sebze bahçesi 

Oçkuyular Tarla 
lnciraltı (( 

« « 
(( (( 

Tapu kaydında 
Mildan 

6,433 Muhammen bedeli 150 lira 
olup ihalesi 21-3-39 salı günü sa
at 16 dadır. lttirak edecekler 11 
lira 25 kurut teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

4-7-10-17 711 (459) 2,068 
5,699 

1 - Selçuk mahallesinde 671, 

1,149 742, 754, 757, 765 sayılı sokaklar-
da yapı!acak kanalizasyon bat 

S,OS4 mühendislikten tedarik edilecek 

156 
156 
156 
156 
156 
187 

« « (( « « « 

~'~ ke~if ve tartnamesi veçhile açık 
7

1 

582 
eksiltmeye konulmuftur. Ketif be-

134' 174 deli 1211 lira olup ihalesi 14-3-

219 

Yetim Mehmet kızı Hatice ltıklar 

Mehmet Bürhanettin kızı 
Hatice Nuriye. 

(( 

Manastır namı diğer 
Bihu§ 

Sabi dere 

« 

(( 

• 939 salı günü saat 16 dadır. İfti • 
rak edecekler 91 liralık teminat 

l 7,4Gl makbuzu ile encümene gelirler. 

311 

338 

338 
388 

388 
388 
388 
388 
388 
388 
?94 

394 
394 
398 

421 

(( 

390 

Mandallı Ahmet oğlu Nu- « 
n. 
Ahmet oğlu Muhacir is- Keler 
mail. 

(( « « « « 
Ali oğ. Ali vereseleri Ali Doğancı 
ve Makbule. 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

« 
(( 

« 
(( 

« 
« 
(( 

« 
« 
(( 

(( 

(( 

(( « (( (( 
lsmail oğullarından Mus
tafa kızı Fatma varisleri 
Ali çavu, ve Makbule ve 
Sezai, Süreyya, Şükriye 
ve Bekir kansı Hatiçe. 

(( (( (( (( 

« « « « 
Hüseyin o~ullanndan 
Mustafa oi?lu Mehmet 
Arnavut Zekeriya oğlu 
hacı Hasan. 

(( « (( « 

(( 

(( 

« 
(( 

« 
« 
« 

(( 

(( 

Balçova 

lzmir 

(( 

Kırlı Ahmet oğlu lbrahim lııklar 

Karacasu 

Sarmç 

Gülyerinde 
Manastır 

Karagüzel 
Manastır 

« 
« 

Köy civan 
Karalı bağlar 

Kızılca yer namı di-
ğer Mersinli pınar. 

« « . (( 
Bayramderesi 

Ta!lı tarla 

Arapderesi 

Eski lzmir 
Dedeönü 

Bağ 

Tarla 

« 
« 

Bağ 
« 
(( 

Tarla 
« 
« 
« 

« 
« 
(( 

Tarla ve 9 ağaç zeytin 

Ba~ ve kule 
Bağ 

1,838 

30,786 

5,514 
4,595 

3,216 
14,704 

5,55 
1,838 
4,136 

11,028 
18,380 

18,380 
13,785 

4,135 

4,595 

6,433 
2,528 

2 - 953 ncü adanın 37 sayılı 
er"" <;·ndan müfrez 79,50 metre 
murabbaındaki mahallin satıfı 
batkatiplikteki ~artnamesi veçhi
le açık artırmaya konulmuttur. 
Muhammen bedeli 780 lira olup 
ihalesi 17-3-939 cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 58 lira 
50 kurualuk teminat makbuzu ile 
encüme~e gelirler. 

3 - Güzelyalı tramvay cadde
sinde belediyeye ait sitaouva Ro
mana petrol tirketinin İfgali al -
tında bulunan benzin tulumba ye
rinin bir senelik icarı, batkitip
likteki tartnamesi veçhile ve 31-
3-939 dan baslamak üzere açık 
artırmaya ko..;ulmu~tur. Muham
men bedeli 75 lira olup ihalesi 14-
3-939 salı günü saat 16 dadır. lt
tirak edece~der 5 lira 65 kuru?luk 
teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

26-3-7-10 628 (416) 

Hakkı. 
« « « « « 

297 Buğdaycı oğlu Salih keri-
mesi Ayıe. 

283 Şerif Ali oğlu lbrahim. 

« 

« 

« 

San toorak cedid 
Alankızı. 

Uzuna lan 

Tarla 

« 

Sabi deresi Mukaddema tarla, 
bağ. 

1 - Belediyeye ait Bahribaba 
2,298 sahilpark gazinosunun iki sene 

müddetle kiraya verilmesi batki-
13,800 tiplikteki tartnamesi veçbile açık 

arttırmaya konulmuttur. Muham
elyevm · 6,433 men bedeli ke9ifname mucibince 

238 Hekim oğlu hafiz Rüıtü. 
198 Kabakulak oğullanndan 

Mehmet oğlu lbralıimHu-
lusi. 

49 Abdülbaki kızı Fatma. 

(( 

lzmir 

Bayraklı 

Manastır Tarla 
Oçkuyular Yahya « 

deresi. 

Mezarlık ittisalinde Bağ 
(Dağ dibi) 

yapılacak inıaat, tamirat ve tesi-
11,028 sat bedeli dahil olmak üzere 6600 

1371§Ş(> liradır. ihalesi 21/3/939 Salı gü
nü saat 16 dadır. lttarak edecek
ler 495 liralık teminat makbuzile 

11,028 Encümene gelirler. 

Bankamıza vadelerinde borçlarını ödemiyen yukarıda adlan yazılı borçlulann tapu kayıtlarına nazaran 
r ·· · ... n hizalarında gösterilen malları 3202 numaralı kanun hüküm!eri dahilinde açık artırmaya konulnıu§hir. 
111

- ihale 25. 4. 939 salı günü saat J O da Bankamızda yapılacak, alıcı çıkmadığı veya sürülen pey borcu 
t-n'.'amen kapamadığı takdirde artırma müddeti on bq gün daha uzablacak ve ikinci artınna 11. 5. 939 pet .. 
şembe günü ayni saatte vine Bankamızda. yapılacaktır. Artırma fartlan Bankamızda .. görülebilir. Baıka ipo
tek ,;ahibi alacaklılarla di~er alakadarlUL-ı bu gayri menkuller üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masraflara dair olan iddialarım evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde Bankamıza bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin payla§ılmasından hariç kalacaklardır. 
Mevcut tapu kyıtlarına nazaran yukanya çıkarılan malfımabn arazinin hali hazır vaziyetine tevafuk etme
mesinden dolayı alıcılar Bankamıza karşı bir hak iddiasında bulunamazlar. Bankamız dilediği takdirde satıı-
dan sarfı nazar edebilir. 795 { 495) 

BURDUR HUKUK HAKiM -
Lf(atNDEN: D.317 

Burdurun Sinan mahallesinde 
oturan Süleyman kızı Fntma 
Hayriye tarafından kocası lzmi -
rin R~adiye mahallesinden 18 
no. lu hanede molla Mustafa oğ
lu Adil alevhine açılan boşanma 
davasının Burdur asliye hukuk 
mahkemesinde cari muhakeme -
sinde: Müdd~ialeyh Adilin ika -
metgahının meçhul olmasından 
dolayı ilanen tebliğine karar vc
rilmit ve bu J,u ust~ ki muhake -
me 3 Nisan 9::;3 pazartesi gününe 
bırakılmıf olduğundan müddei -
aleyh Adilin muhnkemesinin 
muallak bulunduğu 3 Nisan S39 
pazartesi günü sae.t dokuzda 
Burdur asliye hukuk mahkeme • 
sinde hazır bulunması ve aksi 
takdirde muhakemeye gıyabında 
devam olunacağı ilan olunur. 

3-3-939 791 (502) 

fT-Z/.77Y.7ZLY.YJ.71ZL./2'ZZL!T.ZJ!'.Z"~N 

Muayenehane nakli~ 

~or. i 
e 

Doğum \ e Ce.rrahi Kadın 

hnstnlıklnn Opera törü 

lnhisa:-lar umum müdürlüğünde: 
1 - Şartnamesi mucibince 261 m/m lik verje cinsinden 120,000 

bobin sigara kağıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuttur. 
il - Muhammen bedeli beher milimi sif «2» kuru, heaabile «63 

bin 600» lira, muvakkat teminatı «4770» liradır. 
111 - Eksiltme 10. 4. 939 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 

de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda 
yapılacaktır. · 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen tubeden lzmir ve Ankara 
baş müdürlüklerinden 318 kuru, bedel mukabilinde alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüzde 7,5 gü
venme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar mezkiır komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

25, 10,24,8 «1183» 608 (407) 

YOLLARINDRKi 

2 - Uray caddesinin garaj 
santral önündeki kısmiyle 1364 
sayılı sokakda beton dö9eme ya
pılması ha, mühendislikten ücret
siz olarak verilecek ke~ifnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmu•
tur. Keşif bedeli bet bin on bir li
ra altmı9 sekiz kuru9 olup iha
lesi 21/3/939 Slı günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler üç yüz yet
mi9 altı lira teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

3 - Kar9ıyaka 1843 sayılı ao
ğukkuyu caddesinde eskiden kü
çükmezarlık denilen mahallin açık 
kahvehane halinde bir sene müd
detle kiraya verilmesi batkatiplik
teki 9artnamesi veçhile açık artır
maya konulmuttur. Muhammen 
bedeli otuz lira olup ihalesi 24/ 
3/939 Cuma günü saat 16 dadır. 
i9tirak edecekler iki lira yirmi be9 
l:urut teminat makbuzile encüme
ne gelirler. 

4 - 87 ci adanın 88 metre mJ. 
rabbaındaki 175 sayılı arsasının 
satıfı ba9katiplikteki tartnamesi 
veçhile açık arttırmaya konulmu9· 
tur. Muhammen bedeli 132 lira 
olup ihalesi 24/3/939 Cuma günü 
saat 16 dadır. latirak edecekler 9 
lira 90 kurut t;m~nat makbuzile 
encümene gelirler. 

7,10,14,17 750 ( 474) 

56 cı adanın 188,50 metre mu
rabbaındaki 16 sayılı arsasının 
satı91 başkatiplikteki 9artnamesi 
veçhile açık arttırma çıkarılmıt· 
tır. 

Muhammen bedeli 754 lira olup 
ihalesi 21,3,39 Cuma günü saat 16 
dadır. lftirak edecekler 56 lira 
55 kurut teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

7,10,14,17 723 ( 477) 

34 üncü adanın 180 metre mu
rabbe.ındaki 60 sayılı arsasının 
satıfı bar;ıl{atip!ikteki tartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 900 lira 
olup ihalesi 28-3-39 salı günü sa
at 16 dadır. lttirak edecekler 67 
lira 50 kuruş teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

10-17-21-24 793 (5()()) 

10 Mart cuma 1939 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Bakırçay islih ameliyatı k~if bedeli (1759363) lira (76) ku-
1'\14tur. 

2 - Eksiltme 20. 3. 939 tarihine raathyan pazartesi günü saat 15 
de Nafıa vekileti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme •artnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni fartname ve projeleri 50 lira mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 66530 lira 91 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilbnenin yapılacağı günden en a:ı 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
ile vekalete müracaat ederek bu qe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etm~leri '8rltır. Bu müddet İçinde vesika ta· 
lehinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin· 
de venneleri lizımdır. 

Poataca olan gecikmeler kabul edilmez. (519) 
21, 27, 4, 10 488 (371) 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA~~ LA S 1 

Kolon yas! 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği - Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 
f zmir Defterdarlığından: 
Hükümet konağı dahilindeki maliye binasının üst katında yapıla

cak ilavei in§aat için taliplerin verdikleri teklifler haddi layık görübne
diiinden eksiltme pazarlıkla 11. 3. 939 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

1- Muhammen keşif bedeli 3822 lira 31 kuruştur. 
2- Teminatı katiye akç.esi 573 lira 35 kuruştur. 
3- ihale yeri, Milli Emlak dairesidir. 
4- Talipler devlete ait bin liralık in~tı hüsnü suretle ve hiç bir 

itilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine ve halen de bu i§i veya daha büyü
ğünü vaktinde dürüst bir surette yapabileceklerine dair vilayet Nafıa 
müdürlüğünden alacakları vesaiki de ibraz etmeleri. 

S--;; Talipler k~ifname ve Jartnameleri Milli Emlak dairesinde gö
rebilirler. 

6- K~ifname ve prtnamelerde bir değiıiklik olmadığı ilan olunur. 
781 (497) 
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Yemeklerinkı· RADVıO Llm N rıntıları, salya- • 1 1 

nın ifraz ettiği ---=~~:;:::~-·--, 
mikroplar, dışa
rıdan alman mu
zır mevat karşı· 
sanda dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkum
dur. Çürük diş
ler mide ve bar· 
sak ihtilatıarın
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahğa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
femekten sonra tı rçala ınak şarti le 

· ~ ·, -· :.~· ... ·;,.. • ._·J:_ 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlann dökiilmcsiııe Vl' kcpeklenmesinc mani olur. Komojen saçların ki>k· 

!erini kuvvetlendirir ve besler. Komojcn saçların gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, lltif bir rayı1ıası vardır. Komojcn K am uk saç eksiri maruf cezan•" 
!erle ıtriyat mağazıılamıda lıulnmır. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRl·pı·N Kullanın 

Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları icin rakipsiz 

deva GRlPİNDiR.. • 

B'' karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
l __ eksik etmeyiniz! •• 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
i i VE MARKAYA DİKKAT- TAKLİTLE· 

rENIASIR SAHiFE 9 

Um dal Olil'İer ve Fratelli Sperco Deu t sche Le· 
va te Linie UM1JMI DENİZ 

ACENTALICI LTD. --
Şürekası Vapur Acentası 

BİRİNCİ KORDON REE.S ADRİATİCA S. A. Dİ G. M. 8. H. HAMBVRG 
BİHASI TEL. 2443 HAVİGATİOHE 

LONDRA HATTI: GRtMANt motörü 7/ 3 te gelip 8, 3 ~AKLEA vapuru 14 martta bek. 
ANGHYRA vapuru 22/ 24 m"rt ara- -~' h lenıyor. 18 marta kadar Anvers Rotll'r· 

HELLENİC LİNES LTD. 

POLO vapuru 9 martta Londra Hull te saat 17 de Leros Rodoı; Ven=ğe a- • 
sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ' k ed dam, Bremcn ve Hamburg için yük ala· 

. . . .. ve An vcrsten gelip yük çıkararak ve re et er. 
Hamburg ve Anversa lımanları ıçın yuk . d dr Hull . . yük" Cl'ITA D1BARt 9 13 le gelerek ayni caktır. 
1 cak aynı zaman a Lon a ve ıçın ' TAHLİYE . 

a a tır. alacaktır gün İstanbul Napoli Marsilya ve Ceno- · 
İ . ERPOOL HATTI vaya hareket eder. ANDROS vapuru 7 nisanda bekleni· 

-- L ıı . BRtONt motörü 9/ 3 de gelerek ayni yor. Anvers, Hamburg ve Bremen li-
.. MARD AN vapuı:" 15 martta ~elip gün Leros Rodosa hareket eder. manlarından yük çıkaracaktır. 

VNirED STATE.S AHD yük çıkaracak ve aynı zamanda Lıver-
LE ANT LİNE LTD pool için yük alacaktır. ~R~ONl . motörü 1~3 de gelip Pire __ 

V • D ._ r _ t Llnl Brındisl Tıiyesteye hareket eder. 
BENNESTVET vapuru 18/ 20 mart eutSCne .-ilan il- e ZARA motörü 16-3 de gelerek aynı · 

arasında beklenilmekte olup Nevyork DELOS vapuru 11 martta Hamburg, ün p t Le Rod h k t ed DEN HORSKE MIDDEL• . g a mos ros osa are e er. · 
için yük alacaktır. Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- HAV.SLINJE, OSLO 

calctır. ·-- BAGHDAD vapuru 15 marta doğru ts. 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 kenderiye, Diep ve Norveç umum li 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev-
york için yük alacaktır. 

LİNES SUD MIBRİKANA 

TYRİFJORD vapuru 6/ 8 nisan ara
sında beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

Ta BOWEN REES 
VE Ş'ÖREKASI 
CVHARDLIHE 

Llverpool ve 
Glasgov hattı 

ROYALE HEERLAN 
DAİSE KVMPAHY ASI 
HERCULES vapuru 8-3 de gelerek 

Aımterdam ve Hamburg limanları için 
yük alarak hareket eder. 

ULYSSES vapuru 14-3 de gelerek 
Burgas Varna ve Köstence limanları 

için hareket edecektir. 

manları için hareket edecektir. 

--
SERVİCE MARİTİME 

ROVMAİH 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 18 martta beklı-
niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman-l"t tarihi • • ••••••• • • 

Gere!{; vapurların muvasa a eri, İA . . ları için yü.k alacaktır. 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- BAKTR vapuru mart nihayetinde -*-

. gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- __ 
kında acenta bir teahhüt altına gıremez. caktır.. .SVEHSKA ORİEHTE Lİ· 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasalAt tarihleri, NİEN KVMPANY ASI JOHHSTOH W ARREH 
Kordonda 152 numarada •UMDAL, isimleri ve navlunları hakkında acenta FRAJA vapuru 7-3 tarihinde gelerek LİNİES LTD. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla Ams!l'rdam Rotterdam ve Hamburg L<- İNCEMORE vapuru 12 martta bekle-
edilmesi rica olunur. tafsillit almak için T. Boven Rees ve Şr. kandinavya ve Baltık li.manlanna hare- niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su-

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numara.oma müracaat ket edecektir. lina Kalas için yük alacaktır. 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. • ı Vapurların hareket tarihleriyle nav-

-- lunlardaki değişikliklerden acenta me

, . ............... .-!!!!1!11 ............ ~-----~ 

:············································································· . . . . . . . . . . . 
• VEBOLI·o 

• 

TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 
Halkapınar ve Osmanaia sularnı VEBOLİD ile tasfiye ediniz .• 

TECRtJ'BE İÇİN CİHAZ GÖNDERİLİR.. 

Tediyatta Ko1aylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİD LTD. Şti. İZl\IİK ŞUBESL. 

Saman iskelesi Minuır Kemalettin cad. No. ıs 

TELEFON : 2365 •• TELGRAF: VEBOLİD .• POSTA KUTUSU ı 7Z 

Cihaz satışı için seyyar memur aranmaktadır.u 

........... ............. ......................................................... 

"•ı..:3111 ................ 11111 .......................... ,,,, 

TOPANE 

T ERAZiLERi 
TÜRKİYENİH EH BİRiNCİ TERAZi FABRİKA· 
SiNiN MAMVLATIDIR-- TAKLİTLERİNDEN 
SAKIHIHIZ.. 1 • 26 (JJ6) 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. . 

• • 
İlıi defa siizülnriiJtür Şerbet gilli i~lelJUiri 

• • 
···············································································= 

Hamdi Niizhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğ'lu ham karşısında .. 

• ,. .,_,, , , 4- '. •• • • ~ , · r: 

iLAN 
Muğla Muhasebei Hususiye •• 

mu-

suliyet kabul etmez. 
.SERViCE MARİTİME Daha fazla tafsilat için ATATÜRK 
Roanıain Kampanyası caddesi 148 No.da v. F. Henry Vaıı, Der 
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek Zee vapur acentalığına müracaat edil· 

Malta Marsilya ve Cenovaya yük ve yol- mesi rica olur . 
cu alaralı: hareket edecektir. TELEFON : %007 /%008 

İ!andaki hareket tarihleriyle navlun- -----------
lardaki değişikliklerden dolayı acenta SPERCO vapur acentasına müracaa1 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olunur. 
silit için ikinci Kordonda FRATEUİ TELEFON : 2004 • 2005 

T~ iŞ BANKASI' ntn 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkincite,rin 

tarih 1 erind e ç e k i 1 e c ekt i r. 

~'2!'ZI İkramiyeleri: r.r.rLL//~/.JLA!/77//T.LJ' 
l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
s )) 1000 liralık -- s.ooo Lira 
s u soo liralık ... ıı.ooo Lira 

16 ,, 2SO liralık ••• ıı.ooo Lira 
60 ,, 100 liralık -- 6.ooo Lira 
9S ,, SO liralık··· 4.7SO Lira 

2so n ıs liralık ••• 6.2SO Lira 

32-000 1 •••••• ·--··· 
43S 

~~~--~aD:1'!illl:illl!O~-----=:z:a•cz:a;1~ 
T. lf Bankasına para yatınnalda, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

l/AWttTll 
' ÇİZii 

dürlüğiinden: TURXiYE 
Muğla hususi muhasebe müdürlüğü için lüzum görülen 3021 lira CUMHV RlYETI 

25 lrurl,, luk defter, cetvel ve sair evrak 20 Mart 1939 günü saat on AAt BAN 
be•te Jl':l .iğla encümeninde ihale edibnek üzere eksiltmededir. ~m 

Taliplerin kanuni teminatı hamilen Muğla valiliğine ve şeraiti an· # 
lamalı: istiyenlerin Huw i muhasebe mİiıİ.düİ·İ·rliüİİ"İünlelııimiüİraİlc:aa;tıeiJii'lelmieli-.ılillliİİİİİİiiilliiııııiiııllııııiiı•••••••• .. ---iiiiı 
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SAHiFE 10 r~NIA.llft 10 Mart cuma 1939 

• 

ispanya Nasyonalist Hükümeti 
···~·· ·-

Son mukavemeti de kırmak üzere Cümhuriyetçilere ait sahillerin abloka
sını ilan etmiştir. Tahtelbahirlere, gemileri batırmaları için emir verildi 

Komünistlerin isyanı Bir harp çıkarsa 
Evvelce 
olarak 

verilen haberler hilafına 
henüz bastırılmış değildir 

Ondokuz f'ırkalık bir Jngiliz sefer 
ordusu Fransız saflarında vazife 

görmek üzere hazırlanmıştır Valansiyada komünistlerle 
• 

taraftarları arasında 
MHli Müdafaa konseyinin 
muharebeler olmuş lngiltere harbiye nazırının bu husustaki kat'i 

karşılandı 
Paris 9 (ö.R) - Burgostan bildirili

yor: Ciimhuriyelçi lspanyada vaziyet 
henüz .sükUrıet bulmamıştır. Madridde
ki komiinist kuvvetlere karşı taarruz 
için general Miajaya mühim yarılım 

kuvvetleri gönderilmiştir. Bu kuvvetler 
bir kolorduya baliğ olmuştur. Bu sa -
bah Marlcidin muhtelif noktalarından 

top ve silMı sesleri gelmiştir. Bu da ge
neral Miaja kuvvetleri ile komünistler 
arasında vuruşmalar olduğunu gösteri
yor. 

V AZIYEr MUHIMDIR 

Paris 9 (Ö.R) - Madridde ve Cüm
huriyetçilerin kontrolü altındaki lspan
yol merkez! mıntakasında vaziyet son 
dereced<! mübherndir. Anlaşılıyor ki, 

lr.omünistlerle general Miajanın taraf
tarı olan askeri Junka arasında muha
rebeler devam ediyor. Bu hususta Mad
ridden gelen son haberler şunlardır: 

Saat 14.15 te Madrid radyosu karar
glihı umuminin şu notasını neşretmiştir: 
cKıtao'ımızın ile-ri hareketi zaferle de
vam •diyor. Barahaj birinci kolordusu
na m•nsup isyancı iki bölük «yaşasın 
Cümh\lriyeb sesleriyle saflarımıza geç- General Franko 

mişlerdir.> müracaate karar verilmiştir. Sabah 

• 
cM~drldin bUtün caddeleri bugiln iş- saat 3 te tayyare filoları kıyamcıların 

gal e<lllmiştlr. Kısa bir müddet geçtik- karargah kurdukları mahalleyi bom -
ten >anra hUkümet merkezinde nizam bardıman etmişler, fakat fazla zayiata 
iade edilmiş olacaktır.> sebep olmamak için ancak küçük bom-
Bwıunla beraber, caddeler h~Ja tang- balar atmışlardır. Milli müdafaa konse

ların muhafazası altındadır. Resmi bi- yi mahfillerinden alınan haberlere göre 
r 1 t · t, .J, ilvnt vaziveltedir. Ba- Cümhuriyet araz.isi dahi1inde Ciyudad 

6lac;.ridde general Miajaıım nyasetinde ki milli müdafaa kanseyi toplantıda 

~ı mahallelerde tamamiyle sükUrıet var-, de Reol ve Piantoryolda da kıyamlar 
dır. baş göstermiş, fakat bir giln süren mu-

Paris 9 (Ö.R) - Madriddeki milli harebelerden sonra bastırılmıştır. Şim
müd'lfaa konseyinin karargahı umumi- di sükUrıet hüküm sürmektedir. Bu ha
aind•n Havas ajansı şu malfunatı al - reketlerin komünist ihti!M komitesi ta
mışt.ır: Cümhuriyetçiler arasındaki kı- rafından idare edildiği teyid edilmekte-
yam hareketi nihayet bulmak üzeredir. dir. Eski matbuat ve propaganda dele
Klyamcıları ikna suretiyle milli müda- gesi hareketin başındadır. 
faa konseyi tarafına çekmek için imUn Londra 9 (ö.R) - Evvelki haberler 
dahilinde olan herşey yapıldıktan sonra JıilMına olarak Madridde nizam ve sü
\ıyamın bastırılması için her vasıtaya kftnet iade edilmiş değildir. KomilnJst 

Elen Ekonomisi 1938 de de 
normal vaziyeti tutmuştur 

Atina 9 (A.A) - Yunanistan bankası güvernörü B. Tsuderos bankanın 
ıenelik umumi heyet toplantısında Yunanistanın ekonomik ve mali vaziyeti
ni mevzuubahsederek dünyadaki gerginliğe rağmen 1938 senesinde Elen 
ekonomisinin normal olarak kalclığını tebarüz ettirmiş ve demiştir ki: 

Memleketin servet kaynaklarının randımanı hükümetin alclığı tedbirler 
sayc,inde artmıştır. Biifçenln 587 milyon drahmi bir açıkla kapanacağını tah
min ettiği 1938--39 mali senesi ancak 250 milyon açıkla kapanmıştır. 

B. Tsuderos 1938 finansının muntazam yürüyüşünü ispat eden rakamlar 
zikrt!rniş, milli hükümetin de verimll işlerin başarılmasındaki gayretlerini 
tebarüz ettirmiş ve döviz ihtiyatlarının fazlalığını da göstermiştir. 

lng1l1z Hava nazırı yeni tay yare-
lerın ehemmi yetırden bahsediyor 

isyanı henüz bastırılmamıştır. Bu sa -
bah muhtelif mahallelerde yaylım ateş
ler devam etmiştir. Cümhuriyetçilere 
mensup bir kolorduya, isyanı ezmek 
hususunda general Miyahaya yardım 

için Madride gelmesi emredilmiştir. 

Milli müdafaa konseyinin radyoda bil
dirdiğine bakılırsa vaziyet yakında nor
mal şeklini alacaktır. 

beyanatı büyük bir hevecanla 

Valansiyada komünistlerle mili! mü
dafaa konseyinin taraftarları arasında 

muharebeler olmuştur. Birçok komü -
nistler tevkif edilmiştir. Valansiyada 
sükunet iade olunmuştur. 

CUMHURIYEr SAHILLERININ 
ABLOKASI 

Londra 9 (ö.R) - General Franko 
Cümhuriyetçilerin mukavemetini kır

mak üzere Cümhuriyet sahillerinin ab
lokasını ilan etmek niyetindedir. Fa -
kat bu karar henüz Londraya ne Bur -
gos otoriteleri tarafından, ne de yeni 
Londra sefiri Dük Alba tarafından res
men bildirilmemiştir. Bu ablokanm 
ilaniyle beraber İspanyol sahillerinde 
seyrüsefer eden vapurların ihtar ve ta
harriye lilzum görülmeksizin batırıla -
cağı hakkındaki tehdit son derece va -
him te!B.kld edilmektedir. Çünkü, ne 
kadar garip görünürse görilnsün, harp 
ilaru olmadıkça abloka ııanı mümkiln 
olamaz. Halbuki lspanyada harp illlnı 

mevcut değildir. !spanyol harp gemileri 
tarafından ticaret vapurlarının ihtarsız 
ve muayenesiz tahribi bir korsanlık ha
reketi olur. Londrada zannedildiğine 

göre bu mesele hakkında Ingiliz hükü
metinin görüşlerinden haberdar olacak 

Londra 9 (AA) - Havas ajansın· 
dan: 

B. Hore Belishanın icabında berri Av .. 
rupada harcki.t İcraıına d3.vet edilecek 
heyeti scferİyenin ehemmiyeti hakkın .. 
da ifşaatı siyasi mahafilde büyük bir he· 
yecan tevlid etmiştir. 

Selahiyettar mahafil hiç bir zaman in· 
giltcre hükümetinin hu kat'i ve resmi be
yanatta bulunmamış olduğuna ehemmi· 
yetle işaret etmekte ve muvazzaf ordu 
ile ihtiyat ordusunun müştereken bcrti 
Avrupada harcki.t icra etmesinin bir p\i_ .. 
nın mevcudiyetine alamet olan kat'i bir 

tehdit teşkil etmekte olduğunu beyan 
ey1emektedir1er. 

Teknisyenler lngiliz fırkalarının Fran
saya sevkinin kıtaatın talimine ve teslihi .. 
ne göre atideki şekilde yapılacağını tah· 

min etmektedirler: 
Derhal motörlü dört fırka gönderile· 

cck ve ihtiyat ordusu fırkaları da talim .. 

!eri ikmal edildikçe scvkolunacaktır. 
T eknisyen1er bunun muhasemat halin

de talimlere derhal başlanılacağı mana
sını tazammun etmekte olduğunu ili.ve 

eylemektedirlcr . 
Bu mühim plBnın ilBn edllmesi harp 

levazımı fabrikaları imalAtının mühim 
surette tesri edilmesi sayesinde mümkün 
olmuştur. Bu fabrikalar bütün fırkaları 

son derecede asri harp malzemesi ile tec

hiz etmişlerdir. 
Siyasi rnahafil parlamentonun bu hu

sustaki hüsnü kabulünü ehemmiyetle kay
detmekte ve hüküm.etin sillhlanma ted-

olan yeni lspanyol sefiri hükümetine birlerini tenkid etmek tasavvurunda hu· 
abloka ilanmdan ileri gelebilecek son lunan B. Duf Kuperin izahatını dinledik
derece vahim vaziyeti bildirmekten ge- ten sonra sCz almaktan vaz geçmiş oldu· 
ri kalmıyacaktır. ğuna i,aret eylemektedir. 

LondrE. 9 (ö.R) - Ispanyol nasyona· Diplomasi mahafili Paris, Roma ve 
list hükümeti Cümhuriyetçilere ait sa- Berlinde bu planın büyük akisler tevlid 
hillerin ab1okasıru iliin etmiştir. Kara etmesine intizar etmektedir. Zira ln~il
su1arına girecek gemilerin zaptedilece- terenin silBıhlanma tedbirleri lngilterenin 

ği veya taarruza uğrıyacağı bildirik - kendisine zorla kabul ettirilecek olan bir 
cektir. Bu sahilin bir kısmına gönderi - harbe hazırlanmak olduğunu göstermck
len tahtelbahirlere kara sularına soku- tcdir. 
lacak bütün gemileri batırmak emri GAZETELERiN 
verilmiştir. Cümhuriyet kara sularında MOT ALAALARI: 

bulunan vapurların nasyonalist liman- Londra 9 ( ö.R) - Bütün gazeteler 
!arına iltica etmeleri lüzumu da ilan 

Harbiye nazırı Belishanın harp halinde 
edilmiştir. Nasyonalist harp gemileri Fransaya yardıma ô.made olmak İçin in· 
şimdiden abloka mıntakasını nezaret 

lngiliz kTalı bayrak teslimi töreninde 
ceğini açıkça göstermektedir. Gazete ln

giliz milletinin sulhçu niyetleri üzerinde 
İsrar ediyor. 

Muhafazakar Deyli Telgrafa göre har· 
biye nazırının beyanatı lngiltere ve Fran· 
aaya rahat nefes aldırmıştır. Yine mu-

ilave etmiştir: 
- c!ngiliz işçilerini silahlanma ve 

müdafaa masraflarına katlanmağa sevk 
eden emperyalizm değil, fakat hürriyet 
ve demokrasidir. işçiler harbe mani o] .. 
mak için herşeyi yapacaklardır. Bütün 
memleketlerin işçilerine kardeşçe duy
gularla bağlıdırlar. Bununla beraber, 
ekonomik hürriyetlerin esası olan siya
si hürriyetlere karşı hiç bir müdahale -
ye müsaade etmemek azim ve karann
dadırlar.> 

Sosyalist mebus Filistindekl Ingiliz 
asker !erini takdir etmiş ve daima aklı 
selim ve itidal ile vazifelerini gördük -
lerini bildirmiştir. 

ALMANLAR NASIL KARŞILADI· 

LAR? 
Berlin 9 (ö.R) - Ecnebl memleket

lere mahsus bir tebliğde ~u beyanat 
vardır: 

Alman slyasl mehafili dün İngiliz 
harbiye nazırı Sir Hor Belişa tarafından 
söylenen sözlere bir derece dikkat et ... 
rnişlerdir. Alman teH\kkisi şudur ki her 
devlet kendi menfaatlerin.in müdafaası 
için nasıl lüzum görürse sil8hlanmakta 
serbesttir. Bununla beraber, Ingiltere • 
nin Fransaya gönderilmek üzere 19 fır
kalık bir sefer ordusu hazırladığı hak
kında lngiliz harbiye nazırının verdiği 
haber burada hayretle karşılanmıştır. 

Çünkü Almanyanın Fransaya karşı bir 
taarruz nive1.i vo~<:tur ve zannPCilrfi?rin"' 

gilterenin bir kuvvei seferiye hazırlaması 
altına almışlardır. Ingiliz hükümeti he- Modern lııgiliz silahlan 

lüzumundan bahseden nutkunu tasvip 
nilz bu kararlardan resmen haberdar hafazakar Taymis lngiliz ordusunu kur- göre Fransa da Almanyaya karşı böyle 
edilmemiş. tir. Burgos bük" um·· etinin" rad- etmektedirler. Şimdiye kadar bitaraflık k 2 d ] b l ma için sene e, cvve ce ir nes in yap- bir niyet beslememektedir. 

politikasının tarafdarı sayılan Deyli Ekı-
yo ile yaptığı abloka ililnı hariciye ne- tığından fazlasını yapan harbiye nazırı Bununla beraber Almanyanın garbın. 

pres bile lngiliz kara kuvvetlerinin tez-
1.areti mütehassısları tarafından tetkik Sir Hor Belishayı takdir ediyor. daki tedafiil tedbirler dolayısiyle, AJ, 
edilmektedir. yidi aleyhinde bir söz yazmamıı yalnız 

harp halinde Fransaya gönderilecek lı:uv- DONYA iŞLERi manyanın bu kabil beyanatın tesiri al· 
Ingiliz mahfillerinin fikrince Franko VE SULH : tında kalacağını sananlar ağır bir şekil• 

vei ıcferiye için ]hım olan vapurlar gibi 
hükümetinln tasdiki, abloka ilanı için Londra 9 ( ö.R) - Orduya mahsus de aldanıyorlar. Nihayet demokratil( 

lngilterenin iaoesini temin maluadile er· 
elzem olan muhariplik hakkını vermek- krediler üzerinde münakafll cereyan devletler de Almanyanın hayati men< 
,_,,_

0 

zalı: taııyacak vapudann da ıimdiden = ederken muhalefet namına sosyaliot mc- faatlerini ve meşru müddeiyatını anlıo 
düıünülmcıi icap ettiğini yazmı§tlr. 

Londraya gelen haberlere göre cStan· bus Lovsen ııöz almış ve harbiye nazırı yarak sulha hizmet edecek yerde sililho 
..__p> adlı ---1- .. m .. ıu bır" T--'"- vapu- 19 FIRKALIK s H ı:.. be J lanm d b k b" düş"" ez! "" .,,........ 3 ~ ...,,..,.... ir or Be~yı, nutku münase tiy e a an aş a ırşey unm erse 
ru abloka hattını yararak hamulesini SEFERi ORDU : ve harbiye nazırı sıfatiyle başarıları d<>- sulh için ciddi bir mani teşkil eyliye• 
Valansiyaya çıkarmağa muvaffak ol- Londra 9 ( ö.R) - lngiltcrenin bazı layısiyle tebrik etmiş ve sonra şunları ceklerdir.> 
muştur. haller dahilinde, garbi Avrupada vazife ----------------·---------------~ 

ABLOKA MINTAKASI ~ökrmck üzere müdahale edebilecek 19 B. Bekı"n zı"yareti 
Burgos 9 (A.A) _ İspanyanın Akde- nr alık bir sefer ordusu hakkında harbiye 

nlz sahillerinin tamamiyle bütün gemi- nazırı Sir Hor Belisha tarafından Avam 

!ere kapatılacağı dün akşam bahriye kamarasında verilen izahat gazeteler ta- 1 •it p ı h 
büyük umumi karargahı tarafından rafından çok iyi kar§ılanm11tır. ngı ere, o onya a va-
neşredilen bir tebliğde bildirilmekte - Liberal cNiyuz Kronikl> yazıyor: 
dir. Bir sefer ordusu tc§kili hazırlığı içti- ı • b •• •• k •• • 

1 _ispanyanın Saguntum ile Arda nahı imkansız bir zaruret olduğuna gö- ıne uyu onem verıyor 
arasında sahilleri bütün gemilere kapa- re bu hazırlık ne kadar önceden tetkik 
tılmıştır. Hiçbir gemi Akdenlzdeki ve ikmal edilirse o kadar iyi olur. Berlin 9 (ÖR) - Polonya hariciye nazırı kolonel Bekin bu gün-
Frankist deniz kuvvetleri kumandan- cDeyli Meyb şöyle diyor: !erde Londraya mukarrer olan resmi ziyareti etrafında lngiliz siyasi 
lığının hususi bir müsaadesi olmaksızın lngiltcrenin Avrupa kıtasına bir sefer mahfeHerinde gösterilen büyük alaka burada dikkatle takip edilmek· 
sahilden üç ınil mesafeye kadar olan ordusu göndermeğe mecburiyeti yoktur. tedir. Görüşmelerin şumulünü şimdiden tayin dmek mümkün değil
mıntakaya giremiyecektir. Fakat ahval bu zarureti ihdas edebilir. se de lngilterenin son zamanlarda Cenubi Şarki Avrupadaki faaliye-

Londra 9 (Ö.R) - Hava nazırı Sir Kingley Vud bir nutuk söyli- 2 - Bütün kaptanlara ve müeehhizle .. Milletin harp hususunda sarf edeceği gay- tile müvazi olarak Polonyaya karşı alakasını artırmış olduğu görül-
yerek demiştir ki: re Carthagene açıklarında ve Torre La- rctin mahiyeti, binnefis harbin mahiyetine mektedir. Vorposten'in Danzigten aldığı bir telgrafa göre lngiliz ticaret 

- lngilterede yapılan yeni tip tayyareler dünyanın her hangi tip nesa ile Palos burunu arasında bütün bağlıdır. Değişen siyasi vaziyetleri kar- nazırı Hudsonun Berlinden sonra Varşovayı ziyaretini hazılayan ln
tayyareleri derecesinde müthiştir. Bir kaç ay evvel mümkün addedile- deniz cephesinde tahtelbahirlerin de - şılamak üzere zaman zaman bu gayretin giliz delegesi Robert Bootlly Polonyanın teslihatına lngilterenin atfet
miyecek bir seyirle teslim edilmektedir. mirlemiş oldukları ve bunlara sahilden de değjşmcsi icap eder. mekte olduğu ehemmiyetin tasavvur edildiğinden çok büyük olduğu-
Öyle zannederiz ki milletler arasındaki zorluklar sulh vasıtalarile kuş· itibaren üç mil mesafede kain mıntaka- Liberal cMançestcr Guardicn> mcm· nu ihsas etmiştir. Bilhassa Şandermirdeki Polonya teslihat merkezine 

··---'~~e!' ~ha iyi halledilebilir. Bir gün gelecektir ki bütün·d~ücn=:y~aisLiliah~z!ı~y(ıa~gıri:·il.ea.clı.e•kıı;b.ı.iı.ı.tııiı.·nr.;ıigl.;eınıc..l·ı.,er>liıh•ant°A!?:...·.r.b;::a::;y:i~=~!.:~~:.!!~,.uıln;.·d,.uı.r.,. ,.l.ong....ıiliote,;r;ı.e.,A..ı.vru.....ıp.;a_kuı.;taı.ı-ın.la_h,.a.Lr .. p.ı....;l:.n;:~:;.il:.;:iz:...s:.e;::r:.::m:::.;:a;;.y..:e.;;.sı:.::·n;::i.;.:n:....;.iş:;t;;.ir;.;a;;k;;i;...;;f.;;e.;,v.;;;k;;a;;lad;::;;e;;....;a;:;r;.:tı::r;.:;ı ::la:.;ca;.:.;.k;.,;t.;;ır., • ....;;E;ov.;v.;e;.;l.;.ce.;.;.b;;;.;;u.;;;n;.;u;..n-... _ _.._ _ ___ _ ..,. ....... ,,., 


