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Başmuharrir ve umumt neşriyat müdUrU: 

HAKKI OCAKOôLU 

-·~ Elhamra Sinemasının 
B ·yük ti m müsabalta~ı 

ABONE ŞERAiTi 
OEV AM MODDETl Türk.iye için Hariç için 

S"clik............ 1400 noo 
Altı cıybk ••• •• •••••••••. 750 1650 

1 
Günü geçmif nüshalar ( 25) ~tur. 

TELEFON: 2697 

Çok zengın hediyeler 
lı irak taf •ildtını el ·ıctn-

~ .............................. .. larında okuyunuz -' 

ilin münderecahndan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin t>e Cüm1nıriyet esmnfn beJcri3i, Mıbahlan çıkaT n11a3i gazetediT Yeni Asır MatbaumCla Buıhn'fbr. 

Vekillerimizin intihap seyahatleri 
•• 

Başvekil Refik Saydam 
bugün Istanbula gidecek 

Kahraman ve cöm~t Odemiş halkı hava 
müdafaasında ön safta _yer almış bulunmaktadır -.. -
Odemişliler hava ordumuza iki 

Hariciye - lktısat ve Maarif vekillerinin bugün-
------------------------------------

!ayyare daha hediye etmişlerdir 
lerde lzmire hareketleri muhtemeldir 
----------------------------------------~--------------------------

lstanbul 10 (Hususi) - Seçim hazır
lıkları ilerlemektedir. Bugünlerde miln
ıtehibisani intihabatına başlanması için 
vilayetlere tamim yapılması bekleni -
yor. Yapılan hesaplara göre Istanbul ve 
mülhakatından 1670 müntclıibisani çı -
kacağı anlaşılmaktadır. Mebus namzet-

ziyaret ebneleri bekleniyor. Başvekil 
ve diğer vekiller intihap dairelerinde 
müntehiplerle temasa geleceklerdir.Bay 
Refik Saydamın intihabata tekaddüm 
edecek olnn nutku hükümetin umumi 
siyaseti üzerinde çok mühim noktaları 
ihtiva edecektir. 

leri olarak ortaya atılan isimler hakkın- * 
daki tahminler dedikodu mahiyetini IZMlRDE SEÇIM 
geçmemek1edir. Mebus seçimi hazırlıkları artık son 

Parti genel aekreterliğince rea- safhaya gelmiştir. Izmir merkez kaza-
mi nam:utler liateainin ilcinı gü - sında 429, lzmir kazalarında 900 ikin - Bir tayyaremiz uçuşa hazırlanıTken 

.ı 

nüne kadar bütün tahminlerin ci müntehip namzedi tesbit edilmiştir. Çok kısa bir zamanda Hava kurumuna iki yüz altmış bin kiisuı· lira teberrii-
yeraiz olduğu pek tabiidir. Maa - Seçimin, hangi gün yapılacağı henüz de bulunan Ödemişliler bn tebernıları He daha iki tayyare alınmasını kararlaş-
malih önümüzdeki büyük Millet Partiye ve vilAyete bildirilmemiştir. tırnuşlardır. 
mecliainde genç iaticlat ve kabili- Istanbul 10 (Telefonla) - Vekilleri- Ödemişlilerin bu knrarlarını memnu- tayyarelerle •ÖDEMİŞ - ADAGIDE • 

Tarın 
Yeni · Asır 
Kupası .. 

----<>-

Maclarına • 
başlanıyor 

Yarın saat on üçte Oçok Na
zillinin Sümerıpor takunile, sa
at on bette Doğanıpor Aydın 
takımi)e karfılqacaktır. Bu he
yecanh maçların tafıilih spor 
aütunumuzdadar ••• yellere çok yer ayrılmlf bulundu- mizin intihap dairelerine giderek hallc- niyetle karşılıyan Hava Kurumu Genel ÖDEMİŞ TÜTÜNCÖLERİ - BOZDAli• 

ğa muhakkaktır. la temaslarda bulunacaklarını bildir- merkezi pek yakında adları takılmak adlı tayyarelerden miiteşekkil Ödemiş --------------· 
Vekillerin intihap dairelerinde yapa- miştim. Son vekiller heyeti içtimam- üzere mahallerine gönderilecek olan filosunu altı tayyareye iblağ elmiş ola- Gafenko 

cakJarı intihap seyahatlerine yarın (bu- da bu işin mevzuubahs edildiği, ve ve- yüzlerce tayyare meydamnda bu iki caklardır. 
gün) başlamalan muhtemeldir. Başve - killerin ayın 17sinde Ankarada buluna- tayyarenin de Ödemişe gönderileceğini Ödemişliler yalnız filolarını tezyitle 
kiUe inhisarlar vekilinin lstanbulu, ha - cak olan Bulgar Başvekili Köse lvano- bildirdiğinden Ödemişliler •Kiraz• ve kalmıyarak bunlara lazun gelen uçucu- --f.r--
rlclye, ikhsat, maarif vekillerinin Jzmiri Hariciye vekilimi::: - SONU 3 ONCO SAYFADA - •Beydağ• nahiyelerinin adını alacak bu !arın yetiştirilmesi Jçin evlatlarını da V h . 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!ll!!'"'!"lm!"---11!...,..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!""!""'""!""!!"'!'!!!!!!!~~~~~~~""""""':~~~~~~~---~~~~--.....,.~-~~~~~~~ Türkkuşuna verdiklerinden tayyarelc- a rŞO V 8 sey a 8t1 O İ D 

Halkevleri lspanyol dramı b tmiyor~;:,;~E:;sr.;.:; intihatarın1 anlattı 

=::myük_v_. t_ıın_ıe:ıdir General Miaja kOmünistlerle Madrid :~21~~~~:~:;;.·;;ı;; 
ŞEVKET BiLGİN varoşlarında haA laA vuruşmaktadır.. mişlileri, Ödemiş Hava Kurumu şube-

sini bu büyük muvaffakıyetleri karşı-

F erdler gibi cemiyetlerin de bir ru- sında takdirle anmağı bir vazife bildik. 
hu, bir karakteri vardır. rafından bombardıman edilmiştir. Saat 

Bu ruh ve karekterin ideal haline 23,30 da top sesleri kesilmiştir. Mitral -
gelmesidir ki imanı yapar. yözlerin işledikleri duyulmakta idi. 

Rejimler hayatiyetlerini hep hu Milli konsey mahfilleri, motörize kuv-
imandan alırlar. Bir cemiyetin telak- vetlerin asiler arasında panik yaptığını 

bildiriyorlnr. 
kisine göre ayakta durmağa değeri 
olmıyan bazı fikirl~rin diğer bir MADRID VURUŞMALARI 
cemiyette dinamik bir varlık arzet- Faris 10 (ö.R) - Madridde öğleden 
mesi saşılacak şey değildir. ideal ce- sonra üç tayyare komünist asilerin bu-
rniyetin kalıbını yapmakla kalmaz. lundukları mahalleler üzerinde alçak -
Ona can verir. Onun bütün cazibesi tan uçarak kendilerini teslim olmağa 
fevkaladeliğini teşkil eden hususiyet- davet eden beyannameler atmışlardır. 
lerde miindemiçtir. Manuc>l Berteroda şiddetli müsademeler 

Hayatı anlamağa başladığımız 
günden itibaren inanmak hem en za
yıf tarafımız hem de en kuvvetli ih
tiyacımızdır. inanmadan bir davayı 
ne yürütmeğe, ne de halletmeğe im
kan vardır. 

oŞair csüphe bir nura koşmaktır> 
diyor. 

Bu doğru olsa bile inanmak elbet
te o nura kavuşmaktır. 

Türk gençliğinin en çok öviinme
ğc değer tarafı Kemalizme mukaddes 
bir iman halinde inanmış olmasıdır. 
Onun gösterdiği yolda yÜrüme-kten, 
onun işaret ettiği hedefe koşmaktan 
zevk, şeref duymasıdır 

Cümhuriyetçi ispanya sahillerini abloka eden nasyonalist harp gemileri 
Madrid 10 (ö.R) - Havas ajansının teşviklerine kapılarak isyan hareketine 

muhabiri bildiriyor: iştirak eden askerler cyaşasın Cümhu-
General Miajanın tayyareleri bugün riyet, yaşasın milli müdafaa konseyi> 

saat on beşte Şamratino dö La Rozada diye haykırarak teslim olmuşlardır. 
komünistlerin barındıkları mahalleleıri KomünistJerin bulundukları binalar 
bombardıman etmiştir. Komünistlerin tayyareler, hafif toplar ve tanklar ta-

Çekoslovakya 
Kemalizm bir din değildir. Bir 

ahlaktır; hayat kadar seyyal bir me
deniyet telakkisidir. Şu halde bu ca
zip idealin kadrosunu yaratmak, ce- · 
miyetimizin sağdan ve soldan gelen 
fırtınalara yılmadan göğüs geren 
kuvvetli yapısını vücuda getirmek 
için muhtaç olduğumuz malzemeyi 
elbette titizlikle, hatta müşkülpesent
likle ayırmıya mecburuz. 

Yeniden parçalanmak 
tehlikesine nıaruzdur 

------t:.r·---
Bu hareket 

--t:.r-
Alm ani ar tarafından 
teşvik görmektedir 

Kemalizmin manevi cephesini 
kuvvetlendirmek vazifesi mekteple
rimiz kadar Halkevlerine, parti te
şekküllerine düşer. Hakiki inkılapçı 
bütün bu teşekkülleri cemiyetin ah· 
lak ve fazilet yapıcıları mevkiinde 
görmek ister. Bu zaviyeden bakılın
ca Halkevlerinin nazarımızdaki mev
ltii ne kadar yükselir. 

Biz Halkevlerini sad«.e yaşamayı 
- SONU 2 ~cı SAYFADA-

Faris 10 (Ö.R) - Çekoslovak fede
ral devletinin harici siyaseti ilzerinde 
Pragla Bratislava arasında ihtiH\f baş 
göstermiştir Slovak hükümeti azledil -
mi§, merkezi hilkümet tebeddülsüz knl
mıştır. 

Cümhurreisi istifasını veren Slovak 
başvekili Jozef Tisoyu kabul etmiştir. 

Slovakyanın yeni kabinesini teşkile Jo
zef Sivak memur edilmi§tir. Resmt mah
filler bu tedbirin~ vab-

oluyor. General Miajanın tankları ile 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
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BAZI BAZI 

Pazarlığın tedavisi 
- Pazarlık yok bayım .• 
- Öyle ama ... çok pahalı .. 
- Malın değeri t>aT. Başka yerde 

böylesini bulamazsınız .. 
Nafile uğrapuıym.... Bir para indi -

yemezsiniz. Çünkü dükkan sah.ibi sizi 
sicil bir belediyeci sanml§tır. Cezaya 
çarpıUıcağı kmkusu ile pa:arlığa ya -
naşmaz.. Td... sizin belediyeci değil, 

hakiki mi~teri olduğunuzu anlayınca -
ya kadar 

** Esnaftaki pazo.Tlık hastalığını teda -
vi için her çareye baş vunnak ve 
bu illeti kökiinden kazımağa çal~<nnak 
eyi bir şeydir. Fakat müşteri nfatiyle 
dükkana girip esnafı zorla pazarlığa 
sevketmek, midesi esasen bozuk ve te
daviye muhtaç bir hcutaya baklava, bö
Tekten bahsetmcğc ve hatt8. ye... diye 
baklava tepsisini öniine tutmağa benze
mez mi? 

E11uıfm pazarlık ve ihtikarla bozuk 
ve fakat bunlara karşı daima i§tahlı mi
delerini tahrikten kaçınmak ve onları 
cperhizc» baıka yollardan seııketmek 
daha doğru olur. V akıd .ru, buUındırıl
madıkça durulmaz. Ancak durulmağa 

yüz tutmU§ suyu çalkalamak hem ruyu 
hem de ..•. mıdey! bulandınr .• 

cTek Yıldız> 

Bakırçayın -·- ıslahı 

Milli Şef İnönünün mahallinde tetkik-
ler yaparak ıslahını emir buyurdukları 
Bergamanın Bakır çayında ıslah ameli· 
yesine geçilmek üzeredir. Nafıa vekale
ti su işleri umum müdürlüğü, hazırla
nan projesine göre Bakır çay ıslah ame-

liyesini eksiltmeye çıkarmıştır. Bu işe 

1.760.000 lira tahsis edilmiştir. İhalesi 
bir ay sonra Ankarada su işleri umum 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

Aynca Torba1ıda Küçük Mendres 
hav..tasında Fetrek köyü civarında yapı
lan Şiltler ve kanallar arasında yapıla
cak beş küçük köprü de münakasaya 
çıkarılmıştır. Bu iş 790720 liradır. 

Bir hesaplatma: 

Yeni Rumen başvekiliArman Kalincsku 

Bükreş, 10 (A.A) - Hariciye nazın 
B. Gafcnko Rumen ve ecnebi matbuat 
mümessillerini kabul ederek kendileri.. 
ne Varşwaya yapmış olduğu seyahat 
hakkında beyanatta bulunmuştur. 

B. Gafenko Varşovu görüşmclerinhı 

cereyan etmiş olduğu fevkalade ve da.o 
tane hava üzerinde ısrar etmiştir.. Mu

- SONU 4 ONCO SAYFADA -
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Şinasi REVi 

Ruhaniyet kadrosuna giren fikir ve kuvvet ~erçevesine tahammül edeme
diğimdendir ki, okuyucunun M E L E K veya A L L A H olma!lnı dile-

mem .. 
Lak.in dünyasının iniş ve çduflı yollarında uaemı kaleme çeviren her insan, 

kariinin Allalı kadar kuvvetli ve falı:at Melek kadar sabırlı olm8$mı arzular. 
Yancı haddi zatında kuruntulu bir in.andır. Fakat lı:ariin geniı dava ve 

dünyası karşısında, bu kuruntunun meydana getirect'ği en büyük şey bile bir 

cenini apbilir mi? 1.. 
Beğendirmekteki uluhiyeti mafevkattabiiye bir kuvvetten dilenmek demek 

olan kadiriyet fikrile, bu muadelenin çözülmesi için gereken A N noktai 
nazarını, Melek ve Allah suretinde ilham ettiren senin büyüklüğün değil 

midir'? .. 
Niyazın tütsüleJlllit haliyle. kararın ide'leşmiş durumu, ıenin için bir ola

bilir. Muammanı çözemiyen İnsanlar sadece bu tarafını iyice anlamıyanlar 
olsa gerek.. ~ ·:ıin için saçlarını yolan bir insanla, sabır ve sükuneti ihtiyar 
edenler aruında ne fark buluyorsun} 1.. c Gürültüye pabuç bırakma > yan 
en büyük tarafınla, fırtına ve kasırgaların da ula§amadığı toprakların mt"vcu
diyetini ne güzel anlatıyorsun.. Bir büyük hocasın ki takririn sükut, icraatın 

mebhuttur. Lalin davan ve yolun üzerine d•n kimsesizleri koruyan öyle 
büyük bir - yedikudret - sahibisin ki, bunu gece rüya ve gündüz hulya halinde 
düşünmek bile insanın tüylerini ürpertiyor. 

Seni enlıyan İnsanlar çok zaman c bilmediğim, gör.ncdiğim > diye hitap 
ederler. Fakat anlamak iddiaaındaki insanlar sa, pek yakın tanıdıklannı iddi
aya kalkışırlar .. Samimiyetin sonsuzdur .... 

Kari'; fırsatların zekası, kanunları yaratan kıstas'ların bağı hepsi sende ... 
Olkülerin asil kahramanı ve ideallerin asil rehberi sensin .. 

Lakin aenin öz hamurundan yuğurulan bir kısım insanların davalarına ku
laklarını verebilecek misin'? .. 

Unutma ki, KU R UNTU' lu insanların Münkir ve Nikir eliyle yazılmış 
sonsuz bir azapları vardır .. Bu ( mukaddes azap ) ın ıonu gelmez sahifelerine 
katlanacak mısın } 1 •• 

Şinasi REV i 

JrENJ •.SJR ıı Mart Qllnaftesa H9 
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~ ŞEHiR HABERLERi 
lzmirde Vilayet U. Meclisinde 
---tı---

™ .. ss:uu w 

I Halkevleri 
... 1 Halk ünive~sltesi 

haline yükselmelidir 
---/x-

Ş EV KET BİLGİN 

-BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA-

0 turan Malul /zmirde bol varidat temin eden :ı:~~~·d:~~:ıikn:;:a:~i~~ 1:~~ 
b l d E k f " kl b h malda iktifa etmiyoruz. Halkevleri· za ıt eri a vet v a ın yıız yata l ir as- nin asıl hedefi birer halk ünivetsites: 

--1:!-- / haline yükselmektir. 
Geçen sene Ankarada kın-ulan Ordu fane yap m QSl temenni edi di Parti merkez heyetinin tertip etti-

mruUller birliğinin İzmir şubesi teşkil ği konferanslar serisi bu noktaya ne 
edilmişti. Cümhuriyet halle partisinin Vilayet umumi meclisi, dün öğleden ı Fazlı Güleç, geçen sene bazı belediyele- kadar ehemmiyet verildiğini göster-
manevi şahsiyetine bağlı olan birliğiı:m- sonra saat 14.30 da Vali B. Fazlı Güle- rin ayni şekildeki müracaatleri üzerine miştir. Her şeyi merkezden bekliye
zi muhterem valimiz bay Fazlı Güleç hi- çb başkanlığında toplanmıştır. Masraf tetkikat yapıldığını ve her hangi bir cek değiJiz. İzmir ~ibi ki~ltürlü insan: 
mayesi altına aldı ve Beyler sokağında- bütçesi henüz tamamen hazırlanmadı"1 mahzur göriilmiyerek kendilerine mil- lan .~ ~l~ıyan bır şehırde Halken 
ki Parti merkezinde şubemiz için bir için cncümenlerden gelen evrak üzerin- .,., d "ldiw• . fi t h usund ··sa partinın ırpdkar yardımlarından baş-

~·a e Yen gını, a us a mu - k k d" k d" h lk .. . . . 
oda tahsis etti. de görüşmeler olmuştur. it davrandıkları :takdirde otobils, işlet- a . en ~ en ıne a unı~ers!tesı-
İzmirde bulunan Mal\ıl zabitlerden A--dan Sa"ıt Pınar ve sekiz arkadaşı- 1 . . bel d' 1 . . . . b"r ne ınkılap etmek mecburıyetmde-

n.Ld ıne mese esının e ıye er ıçın ıyı ı . . • . 
ekserisi birliğe iştirak ile beyanname ııın im.zasiyle Meclise verilen bir takrir- k 

1 
ak b hak dır. Bunun ıçın yapılacak şey şehrın 

. . 1 d azanç membaı o acağıru, anc u - hak'k ·ı· d • .::L--k vermiş \'e yem vesıkalar almış arsa a de İzmir vilayetinde bol varidat temin k aln beled" 
1 

basrın f da ı aten ı ım e en .JUA:K: tanınmı~ 
bir kısun arkadaşlar henüz kaydedilme'- ed~n Evkaf idaresinin İzmirde 100 ya-ı ın. y ız ıye w~r~ m ay. simalarını bir arada toplamak, onlar-
mişlerdir. Ordu malullerinin şeref VC' taklı bir hastane in .. .;a etmesi temenni ~:erıne zarar verecegını beyan eylemı~- dan hizmet beklemek, onları vazife

menafiini müdafaa eden birliğimize i'j- ediliyordu. Bu takrir, ~idare encümenin"' tır. . ,. . . .. . ye çağırmaktır. Konferansların mev-
tirak ile yeni vesikalannı almak her ma- havale edilmiştir. . Bır. ~ıanın ~ctı uzerın~ "U_rl~ bele- zuları bir halk üniversitesinin teme-

,. l . ~nı;; .. • diyesının bu dileği kabul edılnuştir An- ı· · h J k k"kl b. b" · · Jı'.'ıl arkadaşın ve ordu malul erı ~,_,ıyc- Urla belediyesinin, Uı·1a ile İzmir ara- . . .. ·. mı azır ıyaca şe. ı e ve ır ırını 
ti mancviyesinin menafii icabındandı:, .. sında otobüs işletme hakkının kendisi- cak ~Urla. - Izmır yolunda ot.ob~ ışlet- tamamlıyacak mah~~ette olmal~~ır. 
Şubenin idare heyeti her çarşamba gn~ ne verilmesi hakkındaki teklifi günün 

1 

mek hakkı yalnız Urla belediyesıne Vt..'- Konferans veya musahabeler oyle 
nü saat ~çte birlik merkezinde içtima l!n şayanı dikkat mevzuu idi. Alakadar rilmiş ~ir imtiyaz. ~eğildir. ~csbi~ cdt- t~nzim edilmelid.ir ki onları haftada 
etmcktedır. encümenin ha7.ırladığı mazbatada, in- lecek fıatlcrde vılayet encumenı tara- bır kaç defa takıp eden vatandaşlar 

Henüz Birliğe kaydedilmiyen ınalı'.'ıl hisar ve imtiyazı tazammun etmemek fından kontrol edilecektir. manevi kazançlarının derece derece 
zabitlerin bu saatte Parti binasına teşrif şartiylc buna müsaade edilmesinin m.ı- Ruznamede görüşülecek başkaca mev- yükseldiğini hissetsinler •.• ld~le da· 
ile yeni vesikalarını almaları rica olu- Yafık olacağı bildiriliyordu. zu olmadığından celse, salı gijnü topla- ha kuvvetle sarılsınlar... T urk ce-
nur. Mevzu üzerinde izahat veren Vali B. mlmak üzere talile edilmiştir. miyetinin bütün hayatında elzem 

--·-- olan malzemeyi, medeni insanın ah· 

ızndrden llll'acatımız Mezbahadakı· kanlardan ]ak ve karakterini kuvvetlendiren Acentalar birliği listesine göre mev- şeyleri burada bol bol bulsunlar ..• 
sim iptidasından iki mart akşamına ka- Bunlar şüphe edilemez ki yapıl· 

dar İzmir limanından dış memleketlere b 1 b 1 d ması imkansız olmıyan işlerdir. Ve 
---------------------~~~~ 4~~~.~n gu·· re ı·maı·ne aşanı ~~~h~iz~~~tt~~ 

A Jl if üne v ver Jı•n balya pamuk ihraç edilmiştit. Yalnız Al- duğuna göre temennilerimizi hakikat 

Yşe ır~ i manyaya 49580 ton üzüın \·c 17330 ton yapacak olan kudreti her zaman 
incir ihraç olunmuştur. Bölgemizde pa- Belediye mezbahasında, şimdiye kadar 1 Bu maddeler, m&zaif kimyni gübı-ele- kendinde bulabilir ... --------H· muk stoku azalmıştır. İtalya, Romanya istifade ediJmiyen kanlardan istifade edi- rin bir çoklannda mevcat delildir. ŞEVKE!' BİLGiN 

H a Z ı. n a y a t l \'e Almanyadan pamuk üzerine yeni Sİ· lerek gübre İmaline başlanmıştır. Kan- lzmir mıntakuuun gübre ih~llCI pek --*--
parişler vardır. ıar fıçılarla mezbahadan alınarak inhi- biiyük bir yek.Un• baliğ otdutunc:1an di- Darüfşefekanın 66 cı -------------------

Gelin olmak.. Bu .. bicare kızın en ... 

büyük emeli idi ~ . Kefen ona 
gelinlik vazifesi gördü •.. 

•• 4 •• 
A)'·şe, evinin için -
de esasen bir faz
labk idi. Onun 
mncudiyetl 1.§ ile 
alakadardı • Çq
med:?D. eve dön
ınesi acaba başına 
bir felaket mi gel
di ~esini değil, 
!'U7U neden geür
nıedi hiddetini 
uyandırdı. 

Çeşme yalağında 

desti kırıklarına 

ondan fazla acıdı
lar. 
- Kör olası .. bari 
destiyi kırma -
d a n cehennem 
olup gitse idi. 

* Ayıenin ne oldu-
ğu. nereye gittiği 
aranmadı hile .. 
< M e r hametli 
adam > onu evi -
ne götürmüştü. 
Bu adam evli mi 

idi, bekir mı? 
Evde kendisin -

den başka kim 
·.ar mıydı? 
Ayşe M Uncv -

ver, bu cihetler A 
hakkında arka ..:i ..!:ı.."'Ç'.L'• ~ giin... Cca vernıeden dört 
daşlarına bir py · ·~ nia ....... öai1lde ,,. bit- portakalcının ...... .,.. ... ~,..... 
söylememiştir. O sadece çeflDe bap-da Bu evde ve bu adamın yanında ne 
ve söylediğimiz gibi kandınlarak götU- kadar kaldı? 
rüldiljilnil anlatmakla iktifa etmiştir. Kendisi: 

Ay§e bu evde iş görmemİf .• Ellerinin - Epey kaldım_. 
yaraları geçmiş.. Herif sözü.nü tutmuş.! Demekte imiş .. Müddeti meçhul.. 
Yatağını da onunl~ paylaflnış! .. V~.za~~ Sokağa ç.ıkmaznuş .. 
lı Aylfl .. bu ırz dilşmanmın bütun nu- Sabahleyın işine giden ve akşam evi-
vazişlerini, okşamalarını hiç te gayri ta- ne dönen <merhametli:. adamı beklerken 
bii karşılamamış'- Uç buçuk kuruşluk bütün gününü evde top oynamakla ge-
hasma entarisi arkasında aynanın kar- çirinniş.. • 
ıısında kendini süzen Ayşecik bu emer- Top .. Onun daha küçük ve çocu)dult 
hametli adam> a sık sık: yqmda hasretini çektill teyeli. 

- ı.taııbula ne 7.8lll8ll gideceğiz. tsmeti bahasına topa ka'!11f'Duftu. 
Diye IOramtlf ve.,_. büyük bir '6- (Malö.m mahalle) deki kızların, onu 

firetle: tanıyanların ve hattl ınemui-larm an -
- Ben gelin de olacatım delil mi? lattıklarına göre o, orada bile. ve hatta 
Dernıq.. öldürürleceği güne kadar hep top ve 
Gelin olmak!.. yoyo oynarmış ... 
O bunu sadece arkasına beyaz elbl- * 

ıeler giymek ve başına tel takmaktan Merhametli adamın foyası nihayet 
ibaret sanmakta idi. meydana çıkıyor .. 

Gelin olmak.. Ay,,e bir .abeh eve bir takun adam -
Bu, biçare kwn öleceği güne kadar larm · gelerek eşyaları denk ettikl<!rini 

randığı en acı kaybı oldu. görüyor. 
Gelinlik! Soruyor: 
A,Je gelinliğe bu eve daha ilk ayağı- - Ne var ..• ne oluyor .. Başka eYe 

IU atı.ığı sUıı ve ebediyen ettiilDi JDl ~;ll~!Jil 

--·-- sarın ihrakiyelik tütünlerinden elde edi- ğer ,ekillerle de gübre ihtiyacının temini 
SfJBA'l' AYJHDA len küllerle karıştınlmakta ve kurutularak cihetine gidilmektedir. Ziraat mücadele yıfdönÜmÜ 
Ne Jıadar et yedllı? toz halin~ getirilmektedir. Balçovadaki reisliği denizde biriken otların da gübre Yarın şehrimizdeki 
Şubat ayı içinde İzmir mezbahasında :meyve ve sebze bahçelerinin sahipleri olarak kullanılması için tetkikler yap• Dartişşefekalılar 

2426 koyun, 44 keçi, 6199 kuzu, 241 kan gübresini fidanların köklerine serp- maktadır. Varelt tabir edilen ve deniz taralmdan katlanacak 
oğlak. 69 manda, 516 öküz, 329 inek, meğe ba~lamışlardır. kenarlarında rastlanan deniz otlarının Yarınki pazar gUnü Darüşşcfckanııı 
296 dana, beş malak, beş düve, beş do- Bu sur~tle dde edilen gübrelerin ilk toplanarak su ile temizlendikten ve tuz· fıG ld"" .. .. .. bet" l hm. • 

ı ıncı yı onumu munase ıy e ır· 

muz olmak üzere 10135 baş hayvan k~- tecrübeleri Burnava zeytincilik istasyo- lan izale edildikten sonra güneıe maruz d . t kkül d D .. f ka 
· d 1 1 · · 1 " bıra,_lmn°ı"Ie emsal0ı"z bı"r güb' re elde edil- e ylanenı keşel taraiınde en aruAşşkaee palmc-silmistir. A.,...ca ke~:ı-ı~ olarak Izmir nun a yapı mqtır. yı netıce a ınacagı ıa ... • ··-.. ,,.. ~ . . . zun o u an n · ra a• 

mezbahasına getirilen 367 oğlak eti '°u- iimid ve tahmin ediliyor. . mektedır. Bu gübrenm de Balçovadakı salonlannda ve saat 11 de bir kutlama 
ayenc edilerek hastalıksız olduğu aOli\- Kandaki besleyici maddeler nisbeti bahçe sahipleri tarafından kullanılması t"' . ıl w rd b k. . , . . .. . . orenı yap acagı ve yu un u en es ; 
sılmıs ve satışına müsaade edilmiştir. gayet yüksek olduğu gibi tütün külü ter- tavsıye edılmı§tır. Çunkü bu cıvarda Va- "rf ~ d f . lanl lc-+h·aki 
~ . . . ... ı an ocagın an eyız a arın ~- r---*-- kibinde de yüzde 20 nisbetinde potas, rek otundan pek fazlasını tc~mın ımkanı l l k b ı·· d D .. f k e yapı aca u oren e aruşşe e anın 
FIRrJNADAN yüzde 33 nisbetinde fosfor mevcuttur. daima mevcuttur. ananev1 kuru fasulya, pilavı ve üzüm 

ZARAR YOK.. hoşafının yenileceği haber alınmıştır 
Son fırtına ve rüzgardan vilayet için

de esaslı bir zarar olmadığı yapılan tet
kiklc.rdcn anlaşılmıştır. Yalnız Balçovı:
daki sebze kapakları yerlerinden oyna
mış ve 1.~ı cmnlar kırılmıştır. Zarar cü-
1Jdir. 

-tr
r AYİNLER 

14 lira maaşlı Tire icra memurluğuna 
Muğla zabıt katibi B. Muhsin Alpdemir 
tayin cdil~c:tir. '!'orbalı icra memuru 
B. Ata Akçeoğlunun maaşı 1G liraya, 
Kuşadası icra memuru D. Bahaettin Gii· 
naym maaşı 16 liraya çıkarılmıştır. 

Defterdarlık tahsüô.t kontrol memur
luğuna 30 lira maaşla açıktan B. E.rıver 
Kandan tayjn eclilmiştfr. 

- *
Eslıültipta 
Restorasyon iJleri 
Efes harabeleriyle Belcvinde harabe

lerin temizlik ve bakım işlerine başlan
mıştır. Bergamadaki Eskülapta restore 
işleri de yoluna girmiştir. Bu işlerin en 
kısa wmanda ikmali ve mayısa kadar 
hazırlanması derpi~ olunmaktadır. 
Yakında izmirden Selçuğa hususi tren 

tahriki ve tenezzühler yapılması içiıı 

teşebbüsata girişilmiştiı" . 

Ağaç bayramı Bir işçi HıFzıssıH*,,A 
Ziraat vekaletinden Vagonlar arasında MECLİSİ .. 
vllAyete bir fıalal'aJı yaPalandı Vilayet hıfzıssıhha Meclisi dün sabah 
tamim geldi Dün sabah saat on bir sularında, Al- saat onda Sıhhat müdürlüğünde topla· 
Ziraat vekaletinden ağaç bayramı sancaktaki Devlet Demiryotları garın- narak aylık mutat içtimaını yapmış ve 

hakkında vilayete bir tamim gelmiştir .. da bir kaza olmuştur. vilayetin sağlık durumu üzerinde tet· 
Bunda deniliyor ki : Hadise hakkında verilen malumdt kiklerde bulunmuştur. 

- Ağaç bayramlarının, büyük Milli şudur : 
Şefimiz İsmet İnönünün ağaç ve orman Ballıkuyuda Su yolu sokağında 13 sa
mefhumuna vermiş oldukları kıymet ile yılı evde oturan Devlet Demiryollan va
mütenasip bir şekilde daha şilmullü ve gon temizleyicisi Mehmet Şen Kaynak, 
esaslı yapılmam arzu edilmektedir. işiyle meşgul bulunduğu sırada hareket
Ağaç bayramlanrun fidanların, kanu- siz duran vagonlann arasından geçmek 

ımn gösterdiği şekildeki merasimle di- istemiştir. 

., . . ............. ..... ................... . 
i Gel~nler, Gidenler i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trabzon saylavı Sım Day Ankaradan, 
Aydın saylavı Nuri Göktepe Aydından, 
İktısat vekaleti müşaviri Fettah Anka
radan gelmişlerdir. 

İzmir mebusu Reşal Mimaroğlu İstan
bula gitmiştir. 

kilmeleri ve ağaç sevgisini genç dimağ- O sırada ameleler tarafından kaUıı• 
tara kuvvetle ~ için vilayet, ka- haline getirilmekte olan vagonların yek
za ve nahiye merkezlerinde mekteple- diğerine rampa ebnesi üzerine Mehmc 
rin ve askeri kıtaların bu törene iştirak Şen Kaynak tamponlar arasında kala- rf"'.v"~~,,,opı:"Aif~ 
ettirilmeleri.... rak vücudunun muhtelif yerlerinden S 8 Ü TÜN j Z M j R 
Şehir gazinosunun ağır surette yaralanmıştır. w----------
inşası basladı ~a~allı işçinin,. k~mı~da~i y~a tehli-

s hi l 1. ~b wl l k d kclıdir. Yaralı, hadıseyı muteakip mem-e r o e ıne ag ı o ara mey ana 
t. · ·ı k ş 1. . k k leket hastanesinde tedavi altına alınmı.c;. ge ırı ece e ur gazınosunun açı ıs- ~ 

. bal tır. 
mınıh ınşasına ş anmıştır. y ıla 

Gazinonun bahçe kısmı Viyanalı bah- ap n tetkiklerde, bu işçinin tali-
"lik ··t h H F d . h matname hilifına vagonlar. arasından 

çeeı mu a assısı er ru enın azır- •v• 

"Ş G . en azıno,, nun 
Muvaffakıyetlerini takdir ediyor! .. 

GREGOR feJatlndzde 
Bir hakiki •DANSİNG PA.Risi-
EN• YAR ATl'I ... iadığı plana göre yapılacak ve bu yaz geçtigı an~ıruştır. 

.ıR lffr ... ... Her gün : Matine ve SUYU'e 
açılacaktır. • & a 

r& b 211 1 m •ı 1 5 1 ..... Z 
Daima içtimai ve ahtiki mevzu.lan ihtiva eden filimleri ıtisteren .. 

•• •• 
KUL TUR-PARK 

Dafda dOllllPfllı öldü.. il MABT Pe~ Alqaau : 

~ Evvelki gün odun kesmeğe giden Öde- ccf İ K A G O 
mişin Ayşe oba mahallesinden so yaş- GANGHER GECUln 
larında B. lskender, dağda fırtınanın te- Restoran ala Kart 

\ 

SiNEMASI 
Yine bu halta aile,·i bir mevzudan alınnuş ~on derecede nefis iki fi lim 

takdim ediyor .. . 
SEVGiLiDEN GELEN 

(LE MESSAGER) 
Kendisini her kesten üstün ıörme neticesi elindeki İfİ kaybeden bir acla
mm hayatı müddetince ıstırabı, u7un müchlet aiJesiadm a)'ft >''P"'" 

neticesi bisa1 olan elim vaziyeti gösterm ba cibıel filim 

.JEAlf P. AYllOlft' • .JEAH GABiN Gally MOPley 
ıı"bi Fra11B1Z llinema ballgnın en Dllllldar artistleri tarafından tmasil edilmişti.I .. 
AYRICA: 

BARONES VE UŞAGI 
ANHA BEi.LA • wır.ı.11 llOYBr. ... 

tarafuadan temsil t..lilıniş son deret.ede elh•c•..,.. lı:ı ıL 
iı..AV&TEN : FOKS JV&NAL.. 

siriyle donarak ölmüştür. B. İskenderde umn••• .. • • ••••• ••••li 
kalp hastalığı mevcuttu. 

•• J 11 •"J 1111 !lli'~_.Jl!!JIA"~ii••-~·~llOJı!S .... llnll'J!'IEi'iMIEırm•m-· 

IZMIRDE İLK DEFA 

YENi SiNEMADA 
Zengin şaheser filimler haftası ... Görülmemiş bir muvaffakıyetle devam 

ediyor ... 

GANliSTERiN KA·RISI 
AIUJI 2'AMIROFF ·ANHA MAY • YOHG 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OL DÜREN AT 
Bay C:eıln • Clç slldJqöPleP • KOVBOY 

•••••••••••••••••••••••• 
MiLıJ ŞEFİN İSTANBULU ZİYAB.ETt, HALKLA TDIASLA&L 
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Dr. Şaht 
Hindistana gidiyor 

Deniz ban taki teftişler 
Berlin 10 (ö.R) - Rayşbankın eski 

reisi doktor Şaht yarın Hindistana ha -
reket edecektir. Seyahatini Avustural -
yaya kadar temdit etmesi muhtemC'ldir. 

lmaz 
rinde 

e sat an mavuna ar 
-*Vazi~esine ni ayet 

verilen bir Sovyet 
p oEesör·· •• 

faz a a kiralanıyor ş 
Moskova, 10 (Ö.R) - Asktik Deniz 

yolları rasathanesinin şefı profesör Oto 
Şmid vazifesinden affedilmiş ve Sovyet 
Fen akademisinde yeni bir vazifeye ta
yin olunmuştur. Meşhur kutup ktış.ifi 

Papanin ona halef olmaktadır. 
Istnnbul 10 (Telefonla) - Denizbank- satılığa çıkarılmış olan bu mavnaların ı turata raptedilerek kiralanmıştır. An -

ln tetkikat yapan komisyl)nlar faaliyet- beheri 240 liradan taliplerine satılmış - cak bundan sonra mavna buhranının 

-*GeneralFrankonun 
]erine devrun etmektedirler. Ankarada tır. önüne geçilmiştir. 

bulunan umum müdürün Pazartesi gü- Fakat bu satıştan mavna buhranı baş tddia edildiğine göre, müfettişlerin 
Paris elcisi •• oU döneceği haber verilmektedir. Ko - göstermiş, Denizbank Pireden mavna tnhkikatı bu noktalar üzerinde yapıl -

,misyonlardan üç kişilik bir heyet eski tcdirikine mecbur olmuş, Karadeniz sa- maktadır. Pireden mübayaa olunan 

lim l hillerindeki mavna tezgfıhlnrına sipa - mavnalar fahı·ş rı·atı-le mübayna edil-
Burgos, 10 (Ü.R) - İspanyanın Pa· 

rls sefirliğine tayin edilen Bilbao bele
diye reisi B. Lekerika yakında memuri
yet mahalline hareket edecektir. 

. an iş etmesi zamanında satılan ve bi- ..... 
rişler yapılmıştır. Bu mavnalar teslim 

lfıhara muhtelif safhalar alan mavnalar 
edildiği halde yine liman ihtiyacını kar-

l§i hakkında da tahkikat yapmakta ol- şılamamış, nihayet liman idaresinin çü
duğu söylenmektedir. Bu heyet liman rük olduğu için hizmetten ihraç ettiği 
işletmesi tarafından satılan 40 mavnanın ve saltığı mavnaların kiralanması lü
ıatışı işini tetkik etmektedir. zumu hasıl olmuş. bu mavnalar ayda 

rniştir. Satılan mavnaların tekrar kira

lanarak kullanıldıklarına göre istimale 
salih olduğu üzerinde durulmaktadır. 

Bunların yüksek fiatlerle kiralanması 

etrafında tetkikler yapılması da mu -
Söylendiğine göre çürük oldukları için iki yüz kırk liraya ve bir senelik kon- karrerdir. 

Bugün hariciye na7.ırı general Jorda
na ile görüşmüştür. Burgosüı iki gün 
kalacak ve hareketinden evvel general 
Franko tarafından kabul edilecektir. 
Hareket tarihi henüz malum değilse de 
gelecek haftanın ilk günlerinde Pariste 
bulunacağı tahmin ediliyor. 

Çekoslovakya 
Yeniden parçalanmak 
tehlikesine nıaruzdur 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -
dctini korumak için alındığını bildir
mektedir. 
BUHRANIN INKIŞAFI VE SEBEP -

LERt 
Prag 10 (Ö.R) - Bu sabah Prag rad

yosu Slovakya ahalisine hitaben bu ila
nı yap~tır: 

cDost Slovakya bölgesindeki ahaliye 
ıevinçle bildiririz ki, Çekoslovakya rei
ıicümhuru, müşterek Çek ve Slovak 
devletinin menfaatlerini göz önünde tu
tarak vaziyeti bir vatanperverlik hissi
ne uyarak Slovakya için yeni bir hükü
met tayin etmiştir. Reisicümhur, mu -
kadde.s hatıralı Andre Lindkanın vasi
yetini çiğniyerek ve Slovakyanın mer
kezi hU1fümetle ~ birliği hakkındaki ye
minine ihanet ederek Ütirakçı cereyan
lar uyandıran eski hüklimeti iş başın -
dan uzaklaştırmakla Slovakya ana ya -
sasının kendisine verdiği salahiyeti kul
lanmıştır. Yeni hükümet namusknrane 
iş görecek ve Slovakyanın Çekoslovak 
devletiyle ~ birliği prensibi dahilinde 
hareket edecektir. Slovakya Slovaklara 

aittir. Diğer milletler haklarına doku -
nulmıyacaktır. Bu meyanda Almanla -
rın büyük Führeri tnrafından vaziyet
leri tayin edilmiş olan Alman ahalisiyle 
de yC'.l'li hi.iküınet i;ı birliği yapmak ni -
yetindedir. Yaşasın serbest Slovakya .. 
Yaşasın Slovak Cümhuriyeti..> 

Slovak milli marşı beyanname sonun
da çalınmıştır. 

Bratislava 10 (ö.R) - Iskat edilen 
Tiso kabinesinin eski propaganda şefi 
Sanruaç Bratislavada tevkif edilmiştir. 
Profesör Jozef Tuka aynı akıbete uğra
mıştır. Yeni hükümet Slovakyada ifti
rakçı propagandaya nihayet vermek ve 
devletin bir1iğini korumak emelindedir. 

Parlamento reisi Situl ve yeni başve
kil Jozef Sivak Praga gitmişlerdir. Bun
lar Slovakyanın muhtariyeti için vak
tiyle Hodza kabinesiyle yapılan müza
kerelerde Slovak halle partisinin kabi -
neye ithali Jehinde bulunm~lardı. Yeni 
başvekil ve Slovak Diyet meclisi reisi, 
Reisicümhur Emil Ha_şa ve başvekil Ro
dolf Derani tarafından kabul edilmiş -
lcrdir. 

ln~iliz tezgahlarına 
Dört Denizaltı gemisi ile iki 

torpito ısmarladığımız bildiriliyor 
Londra 1 O (Ö.R) - Türkiye hükümeti Vıkers Armstrong bahri 

inşaat fabrikalarına 4 tahtelbahir inşası için yeni bir sipariş vermiştir. 
Tahtelbahirler Şimali İngiltere tersanelerinde inşa olunacaktır. Ayrıca 
son zamanlarda Türkiye hesabına lngiliz destgahlarına diğer iki tor
pido muhribi de sipariş edilmiştir. 

Cibutiye gönderilen Fransız 
Senegal nişancı askerleri 

Paris 1 O ( ö.R) - Laroşelden Marsilyaya gönderilen bir tabur 
Senegal nişancı askeri bu akşam Cibutiye gönderilmek üzere vapura 
irkap edilmiştir. Fransız erkanı harbiye reisi Gamelin bazı konferans
larda hazır bulunmak için bu sabah Marsilyaya gitmiştir. 

Faşist partisinin yıldönümü müna ... 
sebetile yapılacak . olan nümayişler 

Roma 1 O {ö.R) - B. Mussolini Fa~ist partisinin kurtuluşunun 21 
inci yıl dönümü münasebetile yapılacak nümayişleri 23 den 26 Marta 
talik etmiştir. Neşredilen bir tebliğ milli ehemmiyeti haiz olan çalış
maları inkıtaa uğratmamak maksadile bu tedbirin ittihaz edildiğini 
kaydetmektedir. 

14 

BUGUN 
••••••••••••••••••••••••••• 

lspanyol 
Dramı bitiyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
asilerin ellerinde bulunan tanl<lar ara -
sında müsademeler olmaktadır. Gene -
ral Miaja, Manuel Bcrteronun zaptcdil
diğini bildiriyor. Milli konsey kuvvet -
]eri Kartajenada vaziyete hakim olmuş
lardır. Kolonel Bereser Kartajene kuv
vetleri kumandanlığını deruhte etmiş -
tir. 

Halk cephesi, kayıtsız ve şartsız kon
seye iltihak etmiştir. 

DAHA TESLIM OLMADILAR 
Madrid 10 (ö.R) - Madrid sokakla

rında bir ccvellln yapan Havas ajansı 
muhabiri komünistlerin yerleşmiş ol -
dukları başlıca mukavemet yuvalarının 
teslim olmadığını müşahede edebilmiş
tir. Bununla beraber bu evlerde tehas
sün eden komünistler komünist kuvayi 
külliyesiyle irtibat hnlinde değillerdir. 

Bazı evlerden münfcrid sil.ah ateşleri 

gelmektedir. Bazı mevkilerde fasıla ile 
mitralyözlerin tarakaları duyulmaktadır. 
Buna mukabil bazı mahalleleıde trun 
sükunet hüküm sürüyor. Dün seferleri
ni tatil etmiş olan tramvaylar bugün ye
niden sefere başlamışlardır. 

-1.r-

Vekillerimizin 

---"'---
Bir lngiliz 
gemisi battı 
Londra, 10 (Ö.R) - Bankoftan Sin· 

gapura giden bir İngiliz Yapuru Singa
pur açıklarında karaya oturmuştur. Ge
mide iştial olmuştur .. Mürettebattan alt
mışı kurtarılmıştır. Diğerlerinin akıbet
leri meçhuldür. 

-*Habeşistandaki kral 
vekili Romaya döndü 
Roma, 10 (Ö.R) - Habe:::istanda İtal-• 

yan kral vekili Aosta dukası Kahire ta-
rikiyle ve tayyare ile Romaya muvasa
lat etmiştir. 

---n---
İngilİZ dış ticaret 
nazırının nutku 
Londra 10 (A.A) - Dış ticaret nazı

rı B. Hudson verdiği bir nutukta hiikü
metin yabancı memleketkrle olan mü -
nasebetlerinde Ingiliz endüstrisine müm
kiin olan her yardımı yapacağını söyle
miş ve yakında yapacağı seyahatin bu 
y l<la ilk adım teşkil edeceğini tasrih 
eylemişür. 

---"'---
Belçika d a y eni seçim 
Brüksel 10 (A.A) - 2 Nisanda yapı

lacak olan murni parlamento intihabatı 
için siyasi partiler mücadeleye başlamış
lardır. Faşist mebuslardan yedi.si ve 

lntihab seyahatleri ayandan da ikisi yeniden namzetlikleri
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - ni koymaktan vaz geçmişlerdir. Faşist
fun hareketinden sonra seyahate çıka- lerin reisi Degrelle namzetliğini ya Lie
cakları anlaşılmaktadır. ge ve yahut ta Brükselden koyacaktır. 

Istanbulda intihabat bilfiil yarından Muhtariyetçi Vallonne lideri Papas Mat-
itibaren başlamaktadır. hicn müstakil bir liste çıkaracağını bil-

Şehrin muhtelif semtlerinde yarından dirmiştir. 
itibaren muhtelif hatipler tarafından "'---
nutuklar irad edilmeğe başlanacaktır. Polonyadaki Alman• 
Propaganda işleriyle meşgul olmak üze- larıtt lideri tte diyor? 
re Partide bir komisyon işe başlamış- Varşova, 10 (A.A) - Bugün ayan 
lır. meclisinin toplantısında Alman ekalli-

Danimarka sefiri yetinin şikayetlerini izah eden Polony2-

Cümhurreisim · ze ~i~k~i ~lmanların lideri Ifasbaclı demiş-

itimatnamesini - Polonya milli ekalliyetler meselesi-
takdim etti . ni adilane bir tarzda hallettiği takdirde 
Ankartı 10 (A.A) - Danimarka elçi-

si B. Sven Peter Duurloo bugün saat 
15-30 da reisicümhur Ismet Inönü tara
fından mutat merasimle kabul edilmiş 
ve kendilerine itimatnamesini takdim 
etmiştir. 

Kabul esnasında hariciye umumi ktı
tibi büyiik elçi B. Numan Mcnemenci
oğlu da hazır !mlunmuştur. 

TRAKYADA 
Telecilikle mücadele 
Edirne 10 (A.A) - Müstahsili tefeci-

lerin elinden kurtarmak maksadiylc 
Trakya koyuncularına ziraat bankası 

tarafından kış başındanberi verilmekte 
olan kredi 300,000 lirayı bulmuştur. 

dir ki A vrupanın şarkındaki vazifesini 
görebilir. Polonya Almanlann uzun za
mandan beri, fakat tam bir doğrulukla 
kendi mukaddes hakları için mücadele 
etmektedir. Almanlar mareşal Pilsudski 
2'amanındaki ayni muamelenin bugi.in 
Polonyada ekalliyetlere karşı yapılma
masııı:ı müteessif tir. Polonya Almanla
rı :;on seneler içinde vaziyetlerinde hiç 
bir iyilik kaydedememişlerdir. Polonya 
Almanları Alman ırkının birliğini tama
miyle müdrik olarak kendilerinin nas
yonal sosyalist olduklarını ilfın ederek, 
bununla beraber Polonya devletine ve 
onun kanunlarına karşı olan vazifeleri
ni ihlal etmek fikrinde değillerdir. 

•• 
•• 

BUGUN 
• •••••••••••••••••••••••••• 

SENENİN EN BÜYÜK SİNEMA 

LÜİSE RAİNER ·FERHAD GRAVEY • 
HADİ.SESİ 

İLİZAKOR US 
tarafından ~aratılan 

•• •• 

u 
Muvaffakıyetin en yiiksek kademesine yiikselerck sayın iunirlilt>ri hayran ctm<>kte devam ediyor .. 

Programa ila,·e olnrak: l\Iilli Şefimizin Ankarada İngiliz sefirin i kabulü - İsalkan antanta Hariciye nazırlarının Blikda halkın dileklerini d'nlcyişi. Üniver
siteyi ziyaretleri ,.e gençliğe hitaben irad buyurdukları tarihi nutuktan - Btanbuln tC§rifleri, Dolmabahçe sarayınrcşte toplantıları ..• TÜRKÇE İZAHLI .. 

SF..ANSJ..AR : Her giin 1.30 - 4.00 - 6.30 ve akşnmlnrı 9.00 da ba~lar ... Cumartesi , .c pazar 11 de .. TELEFON : 2573 

Milli Şefimiz Parti merkezinde 

Seçim azır ıkları hak
a izaha a ıJa 

Ankara 1 O (T elcfonla) - Cümhurreisi ismet İnönü bugün saat 
18,45 de C. H. Partisinin genel merkezine şeref venniştir. Başvekil 
Refik Saydam da bir müddet sonra kendisine mülaki olmuşlardır. 
Cümhurreisi, seçim hazırlıkları hakkında genel sekreter Fikri Tüzer
den izahat almışlar ve parti merkezinde bir saatten fazla meşgul ol
muslardır. 

Milli Şef, parti binasından çıkarlarken bina önünde toplanan halk 
~arafından hararetle alkı*lanmışlardır. 

Mevsuk malumata göre, mebusluk için müracaat edenlerin adedi 
Üç bin beş yüz'ü geçmiştir. 

Sanat mektepleri mü-
dürleri toplantısı bitti 
İstanbul 1 O (Telefonla} - Sanat mektepleri müdürleri toplantı· 

]arını bitirmişler ve akşam Ankaradan hareket etmişlerdir. Müdürlerin 
son toplantılarında Maarif Vekili Hasan Ali Yücel de bulunmuş, Sa
nat mekteplerinin bugünkü vaziyetlerinin ihtiyaca kafi gelmediği ve 
günden güne sanayileşen memleketimizin teknisyen i~çi ihtiyacını 
karşılayacak tedbirler alınmak üzere bazı kararlar verilmiştir. 

Bir deniz faciası 
Istanbulda bir sandal şiddetli 

dalgalar 
bir 

arasında devrildi 
kişi boğuldu 

istanbul 1 O (Hususi) - Sabah Sarayburnu açıklarında şiddeth 
dalgaların tesiri ile içinde iki yolcu bulunan Osmanın sandalı devril
miştir. Osküdardan sandala binen yolculardan Tatar Yaşar kurtarıla
mıyarak boğulmuştur. Diğer yolcu $abanla kayıkçı Osman bir askeri 
nakliye motörü tarafından zorlukla kurtarılmıştır. Yaşarın cesedi bu
lunmamıştır. 

Istanbul belediyesi teftiş edilirken 
yeni bir mesele daha mı çıktı? 

lstanbul 1 () (Hususi) - Mülkiye müfettişleri belediyemizin on 
yıllık işlerini tetkike devam ediyorlar. Müfettişlerin yeni bir meseleye 
daha el koydukları bildirilmektedir. Eski vali ve belediye reisi Muhit
tin Ostündağın kanunsuz olarak 6 bin lira aldığı beyan ediliyor. Bu 
iddia üzerinde tahkikat yapılıyor. 

lngiliz harp gemileri manevradan 
Cebelüttarıka neden döndüler? 

Cebelüttarık 1 O {A.A) - Büyük Okyanos manevralarına iştirak 
etmiş olan Shropshire, lvanhoe, ilex ve Jmogen isimlerindeki İngiliz 
harp gemileri dün akşam ansızın Cebe1üttarıkn gelmişlerdir. Bu gemi
lerin pek yakında şark istikametinde hareket edecekleri öğrenilmiştir. 

Cümhuriyetçi ispanya sahillerinin abluka edilmesine dair F ranko 
tarafından verilen karar üzerine bu gemilere hareket emri verilmiş ol
duğu iyi haber alan mahfe1lerde söylenmektedir. 

Londra 1 O ( ö.R) - Akdeniz ve Atlantik filoları müşterek manev· 
ralarını ikmal ederek Cebelüttarıka gelmi lerdir. 

Fransada ayan meclisinin tasdik 
ettiği askeri kanunlar 

Paris 1 O (A.A) - Ayanmeclisi mebusan meclisince kabul edilmi~ 
olan bir çok askerlik kanunlarını tasvip eylemiştir. Birinci kanun la
yıhası 1929 tarihli askerlik kanununu tadil etmektedir. Mazbata mu
harriri bu hususta yaptığı beyanatta eski kanunda ihtiyatların 26 se
nelik müddeti için derpiş edilen sekiz ila on haftalık talimin bugünün 
ihtiyaçlarını karşılamıyacağını, yeni silahların ku1lanılması çok güçleş
tiğini ve ihtiyatların uzun müddet bu silahları kullanmaksızın duramı
yacağını söylemiştir. 

Yeni kanun ihtiyatların sık sık talimlere çağınlmalan esasını koy
maktadır. Eski muhariplerden bir kısmı hava müdafaasına aynlncak
lardır. Emekli subaylar ile ilk ihtiyat subayları nazari kurslara devam 
ettirilecektir. 

ikinci kanun layıhası kısa hizmetlileri yeni bir muayeneye tabi tut~ 
makta ve bunlardan eli silah tutabilecekleri harp hizmetine nakletmek
tedir. Üçüncü layıha doğumu az olan seneler hakkındaki J 936 kanu
nunun hükümlerini tahdit etmektedir. Hükümet silah altında bulun
durulacak askerlerin mevcudunu 5 50 bin kişiye çıkarmaktadır ki, 
şimdikinden yüz bin fazladır. Bu mevcut 1941 de 621 bine çıkarı
lacaktır. 

Hatayda Millet ~J, 5· 
Meclisinin kabul ettiği Is ayyare. •.n~ınası 
munzam bütce Uımımı lıarbı doguran 

Antakya, 10 (A.A) :_ Amıdulu ajan- 1 ~ SA~ YBOSNA 
sının hususi muhabiri bildiriyor : ~ F ACIASI 1914 

Millet meclisi toplanmış ve 220 binli- ~ u· Lrı· M ATOM 
ralık bir munzam bütçe kabul etmiştir. ~ 
Bu bütçe bilhassa fünme hi2'.mPtlcrinc I r·ı · d l 1 · il · 1 d ı mm c ya un ıır tar un can nn ı- ~ 

tahsis cdilmi~ bulunmaktadır. Yeni yol· ğını giircccksiniz ~ 
Iar yapılacaktır. · - F · M · zı· N 

Antakya, 10 (A.A) - Anadolu ajan- MiLLi ŞE • 1 J ~ 
h 

• h b. · b.ld. . İstnnbulu tc rifi ve zengin teferrüat. 
sının ususı mu n ırı ı ırıyor : x - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Hatay Elen fa~.ri konsol\lsluğun~ ~t~- ~ BUGÜN SEANSLAR: 0 ranın taııınımş tuccarlarından B. lstir~- , ~ .ı' 
N Sant 1 de talebe scansıdır .. 

ti Gliptis tayin olunmuştur. Yeni kon- .. ~ 
solos Bcyrut Elen baş konsolosu tar ... -1 3 
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Köyün idaresinde 
öğretmenin mevkii •. 

YAZAN : O. BOZKURT 

Gafenko 
--tr

Varşova seyahatinin 
intibalarını anlattı 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

maileyh Polonya milletlerinin hissiyatı
nı ifade etmekte olduğunu beyan eyle-

Maarif sürasında köy idaresinde öğ- kuk müşavirliği• gibi ağır bir vazife ve- miştir. 
~ 1 k bul Ö B. Gafenko Polonya Romanya mesai retmenin rolü ne olacağı gibi bir mevzu rilmesini ço uygun urum. yle ki 

belki görüşülür. Doğrusu.. da budur, ma- 1
1
ve.rilen he.r kararın temas .. ettiği ka. nun, birliğinin hiç kimse aleyhine mütevec-

tal cih ve hiç kimsenin emrine badim olma-
dam ki köy kanunu "Oğretmen ihtiyar I nızam, ımatnamelere gore heyetı teu-
meclisinin her zaman azasıdır• diyor, vir ve irşat etmek öğretmenin vazifesı dığını söylemiştir. 

Is B Polonya ile Romanya arasındaki si-köyün idari işlerine de karıştırıyor. Şu o un._ ir karar verilmezden kendi<;i-

Yarın saat 13 de Uçok - Sümer 
sporla saat 15 de, Doğan
spor Aydınla karşılaşıy or 

h yasi ve iktısadl mesai birliğinin tevs.ii halde ihtiyar meclisindeki mevki ve va- nin ta riri veya şifahi mütalaası alınsın. 
zifesi nedir? Biraz tavzih edilmeğe muh- Heyete kanunların ruh ve gavamızını için yapılan her şey mlinhasıran iki Gazetemiz tarafından tertip edilen da 'Oçokun tam kadrosiyle oynaması 
taçtır. Bir bakışta öğretmen ihtiyar anlatsın. devletin menfaatlerine hadim olmağı is- .. Yeni Asır kupasın maçlarına yann Al- bize bu kanaati temin edebilir. Aksi tak-

meclisinde diğer azalar gibi fakat okur, Çünkü köy kalkınması demek bu yol- tıhdaf etmektedir.. ~ . .. sancak stadyumunda b~lanacaktır. Bu 
1 

dirde her hangi bir netice bunu temin-
yazar, münevver bir azadır. da yapılan kanunları başta ihtiyar he- _Nazır ~ay Bek ile yap~ old~gu ~o- müsabakalara evvelce yazdığımız gibi den uzaktır. . 

Fakat kanun diğer bir maddesinde : yeti olmak üzere köylünün anlaması, ~cımelen~ çok do~~ hır mahıye: ık- 1zmirden Doğanspor, Ateş ve Ü!;ok, Na- Pazar günü kendi sahamızda Izmir 
.Muhtar yazılarını köy katibine yazdı- kavraması demektir. tısap etmış ve her iki tarafın noktaı na- zilliden Sümer spor ve Aydından Aydın sporunun kuvveti balmnmdan alacağ1 
rır, köyde katip bulunmazsa bu işi kö- Bir misal göstereyim. Milli Şefimiz, zarları arasındaki b~liğin ~üşah.ed.es~- spor takımlan iştirak etmektedirler. 1 netice ile bize bir fıkir verecek olan IA
yün muallimine yaptırır» denmektedir .. Cümhur ı·eisiıniz İsmet İnönüne dilek- ne me~ar olmuş ~ldugunu söyle~~~r. . "Yeni Asır kupasııı müsabakalarına civert - Kırmızı takını şliphesiz ki bu 
ııYaptırmak!• bir emri müstelzim oldu- lerini arzedenler arasında bir köylü B. Gaf~~~ netice olarak bu goruşne- lımir ve Aydının en kuvvetli takımla- maça !Azım gelen ehemmiyeti vererek 
ğundan öğretmenin ihtiyar meclisindeki - baltalığımız yok ... Toprağımız kıt.. F&- ler netayıcırun gerek Romanya.da gerek rının iştirakleri gazetemiz tarafındau oynıyacaktır. Ve haber aldığımıza göre 

. di Polonyada büyük bir şevk ile kaı·şılan- t rti dil b ların d .. vazifesi katibin bulunmadığı zamanlar kat etrafımız genış orman ye sızlandı. u •• • • e P e en u maç ne erece de Uçok sahaya en kuvvetli şekliyle çı-
muhtann emri altında zabıt tutmak, ka- Emin olunuz bu köylü samimi olarak mış oldugunu soylemıştır. f:hemmiyetle karşılandığını göstermesi kacaktır. Bu suretle pazar günü çok 

rar yazmak, yazı işlerini tanzim ve ida- bütün köylülerimizde kökleşmiş gelişi 18 inci Sovyet itibariyle büyük bir kıymeti haizdir. Bu zevkli ve heyecanlı bir müsabaka se:,Ti 
re etmekten ibaret olduğu anlaşılıyor. güzel orman tahribi itiyadının devamını K • maçlar, bilhassa Aydın ve Nazilli ta- imkanını el~ etmiş olacağız demektir. 

İş ~- k . t ah'" ttinni'şt" ongresı.. kımları icin her zaman 1 g b" -~. t te bu maddeleri teker teKer o u~~ıı arz~ et~ ~~ ez ur e ır. . . Moskova, 10 (Ö.R) _ 18 inci ,. vyet · e e eçmez ır Bu müsatlll'Kadan sonra saat 15 te z-
öğretmenle muhtarın anlaşamadığı koy- Eger. ~oyl~. onnan kanunumm ıstıh- kongresi Mas.kovada açılmıştır. Molotof fır;ttır. k 1 k l takı l mir şampiyocı.u Doğanspo:rla Aydın şam-
ler bulunuyor Muhtar benim katibim daf ettıgı yuksek gayeleri bihniş ve lış tk .. ı~;.,+;_ arın arşı aşaca 0 an m ar şun- piyonu Aydın spor çarpışaeaklardır. 

Cümh : hüküm"" • h • • · • lsa dı b '--unla 'L.·· .. •• açı nu unu soy""~......... lardır · var, .. urıyet etı epınızı manmış 0 Y' ' u ıunı ~oyumuz · İki mıntakanın şampiyonlarını ve Ege 
okuttu, öğretmen mektepteki işjne bak- sıhhat ve servet kazanacak diye şükran- Çelılrge ınikadelesi ~aat 13 ~ : !ikinin fina~erini karşı karşıya geti-
sın. Biz karanmızı verir, zaptımızı tu- larını sunardı. Bu misal bize anlatıyor Kontrol edilecelı Uçok - Sumerspor. ren bu mü•bakanın da çok heyecanlı 
tar, yazılarımızı yazarız. Lüzum görür- ki öğretmen bütün h1ziyle genç nesli ye- Bu sene vilayetimizde çekirge müca- Saat 15 te : • .. . .. .. . . 

· · · k L" daha d ~ Mill" kal Doğ<>n.....,or _ Aydınspor olacagı ta~r. Çünkü Ege lıklerınde sek kararın altım ögr· etmene de imzala- tiJhrır en, .. oy ogrusu ı - d 1 · · daha g · :ı...·asta ve esasJı --,- 'k' d k · · · 
1 e es.ının eni§ m ..... .Y Saat 13 te a ılacak olan Ü k _ Sü- ı ı efa a ılaşan bu takımlar lzmırlı 

tırız, imzalamazsa zaten biz ekseriyeti kınma yo unda yapılan kanunların ta-şt- ..,kilde tatbiki ziraat vekfiletince uygun Y P ço · il k h anlı dakik 1 ... - .. h · ki · · ·· seyırc ere eyec a ar ya-
teşkll ediyoruz diyor. dıkları ruh ve manayı büyüklerin de görülmii~ ve her kazada münhasıran bu merspo~ ~Çl'.. §UP e.sız gunun en atını . 

O .. • tme de ben "hti ---'=sın· ·n kalp ve inanlarına :u:ılamak lazım geli- . 1 gul lmak .. . ehemmıyetli musabakasıdır. Geçen ıxı- ş tlardır. Hatırlarda olduğu üzere gre n ı yar n.l.t!ÇU ı ...., ış e meş o uzere nısan ve mayıs ilk k ıl be . . . · - .... sahamızda ·· d..... ·· S"- arş aşma rabe-re ve ik.incı karşı-
tabii azasıyım. Münevverim, gencim, he- yor. aylarında bir ~çi başı çalıştırılması ta- zar gunu .. .. gor ~gw:n~ u l~ma da ufak bir farkla İzmir • 
yecanlıyım. Neden benim fikir ve milta- İhtiyar heyetinin göreeeği işler me- karrür etmiştir. Bu işçi ha§ılar atla ge- merspor, b~günkü kadros.ıyle bile her şampıy<>
laama lüzum görülmiyor.?. Neden top- den1 kanunumuzla, belediye, hıfzıssıhha zerek. çekirge mücadelesini kontrol ede- zaman için Izmir takımlariyle boy ölçti- ~unun lehine neticelenmişti. Bu bakım-
ı tı v lını b · fik:r" Ziraat T·ca-t orman kü"cük· sanatlar ekl d' şebilecek bir vaziyette olduğunu gös- an pazar günkü müsabaka adeta bir re-an ya çagın yonım, enım ım , ı • .., , , , , c er ır. . . . . . . . . . . 
alınsaydı o iş daha kolay biterdi, diyor.. zabıta, asker, spor, muhafazai abidat ve 4çibaşılar çekirge durumunu daimi tc~mıştır. Eleman itibanyle hiç hır İz- varış maçı mahıyetindedir. 
Görülüyor ki iki tarafın düşüncesinde asarıatika, tahsili emval, muhasebeiu- surette, ziraat muallimlerine bildirecek- nur ~ı~~ ~klı değildir. ~iz asıl H~ pazar günkü maçların bize 
memleket kaygusu var. Muhtar, bilerek mumiye, ceza, hukuk ve diğer adli, ida- !erdir. Çekirge inficarında teşkil ettik!e- kanaatimizi yarın Uçokla yapacagı maç- azami bır heyecan vereceğine şüphe 
bilmiyerek öğretmen en büyük vazifesi rt, içtimai, iktısadi bütün kanun ve ni- ri sürülerin ,·eya çekirgelerin kesif ola- tan sonra yazacağız. Maaınafih bu oyun- yoktur. 

olan eğitim ve öğretim işlerinden ayr1l- zamların hemen hepsine temas etmekte- rak zuhuru ihtiyar heyetleri veya 'köy
masın .. Halkta memnuniyet, veya mem- dir. lüler tarafından derhal işçi başıiara ha-
nuniyetsizlik uyandrracak idari kararla- Şehirde hükümet teşkilatında ayrı ay- her verilmesi lazımdır. 
ra iştirak etmesin, asıl vazifesiyle baş rı amir ve memurlar tarafından ahkamı Ege çekirge mü.cadelesinin umumi su
başa kalsın istiyor. Öğretmen ihtiyar he- icra ve tatbik edilmekte olan çeşitli ka- rette idare ve kontrolüne Dörtyol ziraat 
yetinin kararlarında heyecanlı fikirleri nunların evvel beevvel vazından mak- mücadele müdürü Eşref memur edil
y er bulursa köyün daha çabuk ileri gi- sat ve ga}'enin ne-ı olduğu umumi şekil- miş ve emrine bir kamyonet tahsis edil
Cieceğini sanıyor. Bu tatlı anlaşmazlık- de anlaşılmadıkça münferit maddelerini miştir. 
lar dedikodu safhasına geçirilmezse hoş- tam bir anlayışla tatbik etmenin imkaru Kaza ziraat muallimleri, diğer bütün 
tur. Fakat iş dedikodu safhasına düş•i- yoktur sarurun.. Bu kadarcık izahat işlere tercihan çekirge Zuhurunun'ıtes
rtilür ve gizliden gizliye muhtar aleyh· muhtarın yalnız okur yazar olmasınm biti Ye mücadelenin idaresi bususlariy
tarları ellerine öğretmen gibi ateşli bir kafi olmayıp dirayet, liyakat, ehliyet, le mt?§gul olacaklar ve işin sekteye uğ
vasıta düşerse az zamanda öğretmenin vukuf, idrak; kabiliyet, intibak, sü.rati ramasından mesul olacaklardır. 
bütün ümit ve hulyaları suya düşer. intikal gibi meziyetlere sahip bulunmn- Vekalet, çekirge mücadelesi için ka
Köy gibi azlık ve birbirinin yardımına sı, mevkinin ve devrimin icaplarını ta- zalarda derhal hazırlıklara başlanması
şiddetle muhtaç insanların arasında bu mamen kavramış olması gerektir. Nü- nı emretmiştir. 

gibi hallerde zararın kime müteveccih fusuınuzun yüzde seksenine yakınının --<>----

olacağını takdir etmek güç değildir. en yakından temas ettiği ilk idare ıne- Ayşe Mu•• ' 
Onun içindir ki köy idaresinde - kal- ınuru olan muhtarların ne kadar ehem- OeVVerJD 

Suriye ne haldedir 
Kürtdağında şekavet aldı yürüdü Ce
belidürüzde karışıklık devam ediyor 

isle.enderun - Halepten gelen haber· 
ler, Kürtdağmda vaziyetin son derece 
vehamet kesbettiğini 'Ye gönderilen Su
riye jandarmalanoın asayifi teminden 
aciz kaldıklarını bildirmektedir. Mavzer, 
otomatik tüfenk ve bombalarla müceh· 
hez 5 00 kadar mürid dağlara çekilip bü
tiin geçidleri tutmuşlar ve rasgetiTdiklerİ· 
ne saldırmağa başlamışlardır. 

tahliyesini istemişlerdir. 
Nümayiıçaer Suriyeli hakimler tara

fından mahkum edilmiş olan mevkufla-
ım tamam.en m.aııum olduklarını ve Dür
zü hakimler tarafından verilmiyen hü
kümleri kabul ctmiyecekleıini bildirmiş
lerdir. Nümayişçilerden bir heyet hakim 
vekilini ve Franaız delegelerini de ziyaret 
ederek hu İsteklerinin lran dökülmeden 

Alt•n babası 
Valter Skot 

--tr-

B o şanı yor 

Valter Skot bir tawcın aeyahstıinden. 
dönüfte 

PABİS (MART) 
•Valter Scott ~yor .. • 
ııÖlüm vadisi derebeyin.in esrarı niha

yet iiJa edilecek..• 
aDeath V alley Scotty'nin karısı lK>-

şanına davası açmıştır ... • 
Son zamanlarda Amerikan 

rinin heyecanlı manşetleri bunlardı .. 
Valter SCOTI' Amerikan milyonerle

rinin en fazla eksantrik ve muaıruruılı 
olanıdır. Onun muamması servetidir. Zi· 
ra Amerika, V alter Scottu Birleşik 

Aınerikarun en müsrif insanı yapan şu 
altın madenini 30 seneden beri merak 
etmektedir. Şimdiye kadar bu madenin 
nasıl çalıştığını değ~ nerede olduğunu 
bile gören olmamıştır. 

ııÖlüm vadisinin derebeyi• Hoilyvoo
du her ziyaretinde en lüks bir oteli!! 
pençeresinden 5, 10, 11.00, 1000 dolarlık 
banknotları havaya serpnelc itiyadında
dır. Bu çılgınlık onun hareketli ve he
yecanlı hayatını pitoresk yapmıştır. 

BUGÜNKÜ ALTIN KRALI 
Bugünkü altın kralı yirmi yaşıruJ :;ı 

iken meşhur Buffalo Billin trupwıda ça
lışıyordu. 

Altın babası sayılan bu adam keyfi 
için avuçla para israf ettiği halde karı
sına para vermekte dalına tasavvuruıı 

fevkinde pintice hareket etmiştir. Val· kınmasında demiyorum, çünkü orada miyetli bir mevki işgal ettikleri düşünü- hazin 
öğrebnenin vazifesi bellidir - öğretme- lürse elbette istişareye ihtiyaçlan var
nin mevkii hakikaten tasrih edilmeğe dır. Muhtar!.. Kendisine en yakın akıl 
değer. Köy kanunu ihtiyar heyetinde hocası olan köy öğretmenini bulmalıdn .. 
tabil azalık hakkı vermekle öğretmene Yetişir ki öğretmen bu ağır yükü omuz
büyük kıymet vermiştir. Fakat bugün larında taşıyacak kudreti kendisinde bu

hayatı 
- BAŞTARAFI 2 nci SAYFADA 

(Merhametli adam) cevap veriyor: 
- Hele dur .. şunlar gitsin .. sana son

ra anlatırım .. 

Güya kör Reşitle müridleri barıştır· 

mak için giden mülkiye müfettişi Behiç 
Hatip son hadiseler üzerine Kürtdağm
dan dönmek mecburiyetinde kalmı~. 
Behiç Hatip kendisile görüşen Ahali ga
zetesinin bir muharririne cArtık Kürt· 
dağında yerli kuvvetlerle müridlerin ten
kiline imkan kalmadığını, asayiş ve iıu:i· 
batın temini İçin Fransız askeri kuvvetle· 
rine tevdiinden başka çare bulunmadığı
nı söylemiştir. Ayni gazetenin yazdığına 
göre bir F r&ll9U: aslteri müfrezesi demir
yolunu muhafaza etmek üzere Meyda
nelı::ber cihetine sevlıt.eclümiştir. 

}'erine getirilmesini istem.işlerdir. Fransız ler Scotty'nin karısı şimdi Kaliforniya. 
delegesi Berutla muhabere ettikten sonra da Long Beath mahkemesinde boşaruna 

onun yazıcılığına lüzum kalmaı:nış gibi- labilsin .. 
dir. Şayet Maarif Şılrasmda köy öğret
meninin köyün idari işlerindeki yeri kcı
nuşma mevzuu olursa öğretmeni mek
tebi ve çocukları ile bırakmağı temen
niye şayan bulurum. Öğretmenin karşı
şısında çocuk gibi bir muamma ve is-

Muhtarın mektebe karşı durumuna 
gelince : Köydeki şahsi ve resmt nüfuz 
ve şerefile ve bütçedeki tahsisatiyle öğ
retmenin her zaman ve en yakın yar
dımcısı olsun .. 

Hacı Hüseyinler ; 
tikbal dururken onu bırakıp ta herhar.- O. BOZKURT 
gi bir mecliste bulunmasına akıl erdire-. ~*~ mıyorum. 

Eğer öğretmenin köy ihtiyar heyeti Teftişten avdet 
al"asmda bulunması l~u ve matlup Kuşadası, Kemalpaşa ve Çeşme kaza-
ise şimdiki gibi devamsızlığından roesul Iarı jandarma teşkilatını teftiş eden vi
tutulmıyan veya bir imza atan aza ola- !ayet jandarma komutanı B. HulCisi Giir 
rak değil ihtiyar heyetinin mesul •Hu- avdet etmiştir. 

EJI~ 

Vezir 
=s 

Masal masal icinde • 
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Adamlar... eşyalan alıp götürüyor -
lar .. 

Ev tamtakır kalıyor ... 
Mütemadiyen saatine bakmakta olıuı 

adam trenin düdüğünü duyunca Ayşe
ciği sahte bir muhabbet ve şefkatle ku
caldıyor .. 

- Ayşe... diyor.. Ben Is tan.bula gi
diyorum .. 

Genç kız sevinçle ellerini birbirine 
vurarak haykırıyor: 

- Istanbula mı?. 
Zavallı .. zannediyor ki kendisi de be

raber gidecek ... 

-BİTMEDİ·· . 
kişidir: Bu kadar kalabalığın bir klşiyi 
öldürmesi mürüvvet ve insaf olamaz. 

Bunun üzerine herkes yerlerine otur-
dular. 

Papaz Halid Bin Velide : 
- Yanıma gel.. 
Dedi, Halid Bin Velid papaza y~r 

tı .. 
Papaz sordu ~ 

- Sen P eygamberin ashabının ulula-
Bu adam şu cevabı vermiş : - Ey ahali. Dedi, ben bugün size rından mısın ednalarından mı? 
- Bizler falan kabileden.iz. Hıristiyan vaiz etmiyeceğim. Halid cevap verdi : 

dinindeniz. Sayımız yetmiş seksen bin - Neden? - Ben, benden üstün kimse olmıyan 
kadardır. Burada toplanmaktan mak- Dediler. ululardan değilim ve yine benden aşa-
sadımız da, bu dağın altında bir mağara Papaz : ğı bulurunıyan ednalardan da değilim. 
vardır. Mağarada bir rahip her sene bir - Çünkü içinizde Muhammed ümme- Papaz sordu : 
defa çıkar ve bize vfilz verir. Bugün de tınden bir kimse vardır. - İllinden ne bilirsin? 
çıkacağı gündür. Onu bekliyoruz.. Fa- 1 Her kes birbirlerine ve yanlarındaki- Halid cevap verdi : 
kat sen kimsin?.. lere baktılar. Kimse böyle bir kimse - Bana kifayet edecek kadarını bili-

Halit Bin Velit mükemmel bir Runı- göremedi. riın. 

ca bildiği için ve ayni zamanda bu ra- Papazın sesi tekrar yükseldi : - Sana bir sual sorsam cevap vere-
hibin nasıl vfilz edeceğini de merak ede- - Ey aramızda olan ve bizden o1mı- bilir misin? 
rek : yan ki§i.. Senin kim olduğunu bilmiyo- - Eğer bildiğim şey ise cevap veri-

- Ben de Hıristiyan dinindenim, fo- ruz. Fakat taptığın din aşkına ve Mu- rim. 
kat buralı değilim. Dedi ve onların ara- hammedi seversen kalk, kendini bildir. - Ya bilmediğin şey ise? .. 
larına karıştı. Halit Bin Velid bu andı duyunca be. - Bilmemek ayıp şey değil.. 

Biraz sonra hakikaten dağın albndaki men yerinden kalktı ve kendini bildircii. - Sizin Muhammediniz der imiş k i, 
mağaradan siyahlar giymiş bir papaz Hıristiyanlar, aralarına kanşhğı içinJ Allah Cennette ne yarattı ise yer yü-
gör ündii.. Papaz, kendisi için hazırlan- onu yakalayıp öldürmek istediler. zünae de onun örneğini yanıtmı§tır. 

ra11 olan minbere çıktı. Vaiz etmeden Papaz mlni oldu. Ben buna in.anmıyorwn. Cennette bir 
önce to baJb baktı. - Hiç biriniz bu Mama dokuomMUl. ağaç vardır ki adına •Tobaıo ağacı der-

Süveydeden Şam gazetelerine bildi· 
riliyor: 

Ba~armda Abdülgaffar Atraş paşa
nın bulunduğu hin kadar Dürzü şehrin 
sokaklarında nümayiş yaparak hapisa
neye hücum etmişler ve mevkuflann 

nette hiç bir yer yoktur ki onun budak
ları yayılmış olmasın.. Bunun dünyada
ki örneği nedir? 

Halid Bin Velid papazın bu sualine şu 
ceva hı verdi : 

- Onun dünyadaki örneği gilneştir .. 
Kendi göktedir, fakat ışığı yer yUzünUn 
her köşesine ve bucağına yayılır . 

Papaz: 

- Güzel cevap verdin. Dedi.. Bir da
ha soracağım. Yine sizin Peygamberiniz 
dermiş ki, cennette dört ırmak akar. Bu 
dört mnağın biri şarap, biri süt, biri 
bal ve biri de su imiş ve bu dört ırmak 
hep bir kaynaktan çıkarlarmış ve bir
birlerine karışmadan akarlarmış.. Yer 
yüzünde bunun örneği nedir? 

Bu suale de Halid şu cevabı vermiş : 
- Görmez misin ki Hakkı Taala in· 

sanın cesedinde ve bir karış kadar yer
de dört muhtelli su yaratnıJştır. Bunlar 
birbirlerine karışmadan akarlar. Bunla
rın biri kulak suyudur, acıdır, biri göı: 
suyudur, tuzludur, biri burun suyudur, 
kokar ve biri de ağızdan akan sudur ki 
tatlıdır. Ve bütün bunlar, dediğim gibi 
insanın vücudunun başından, bir karış 
kadar yerilen ve b irbirlerine kanşma
dan akarla-r. 

Papaz : 
- Aferin, dedi, hıma da ıüzel cevap 

cevap vereceğini söy1iyerek nümayişçi

lerin şimdilik dağılmalarını istemiş. on
lar da cevaba intizaren dağılmışlardır. 

Mumaileyh hükümetin bir çok mahktlm
lan tahliye etmek kararında olduğu söy
lenmektedir. 

N E V Y O R K 
Sepgfsfndefd 
pa11yonumuzda nailli 
lı0&tlUnlePin teşhiPI 
Nevyork dünya sergisine, vilayetimiz 

içerisinde mevcut miIIl kıyafetlerin en 
mutenalarından 100 takını ınil1i kos
tüm gönderilecektir. Dün bunlardan 20 
adet milli kostüm Ödemişten gelmiştir. 
Diğerleri de derlenerek ay sonuna ka
dar İstanbula gönderilecektir. 

davası açmıştır. Bu dava münasebetiy
le esrarengiz milyarderin hayatı mey
dana konacağı ümit edilmektedir. 

- *Tunusuınum 
valisinin beyanatı 
Londra, 10 (Ö.R) - Fransanın Tunw. 

genel mümessili B. Labon dün akşamki 
beyanatında Bizerte iltica eden cümhu· 
riyet filosuna mensup harp gemilerini 
Fransarun nasyonalist İspanyaya alt 
telakki ettiğini bildirmiştir. -·tngilterenin Roma 
maslahatgüzara Kont 
Ciano ile göriiştB 
Londra, 10 (Ö.R) - İngilterenhı Ro

ma maslahatgüzarı sir Noel Çarls Akde-

içmelt var, fakat abdest etmek yok :ıer- ruzin muhtelli kısımlarında askerl hare
miş ... Dünyada bunun örneği nedir .. İn- kata dair müstahberat teatisi için bari· 
san apdeste gitmeden nasıl yer içer.. t~e naz: ~~n1 Ciano ile gfınörüşmd i1ştOr. 

Halid bin Velid bu Rum papasının y~n aı-ıcıye nazın tara an verl-
sorduğu son suale de ~ cevabı vermiş: len izahatın :meronuniyetbah.ş olduğu. 

- Sorduğun sualin cevabı ana r ah- zannedilmektedir. 

mind~lti çoeuktur. Çoeuk ana rahminde • --*-
ve doğuncaya kadar yer, içer fakat ab- OKİİZLBRJNİ 
dest etmez, eğer abdest etse idi anası 01'1.A 1'1RKEJf 
heWc olurd u. Ödemişin Seyrek köyünden Mehmet 

Papas bu cevaptan da memnun oldu Arslan isminde bir genç, köye y~ 
ve kastetti ki blr sual daha sora. Fakat saat mesafede öküz otlatırken diişerelı.'. 
Halid bin Velid: ölmüştür. Ölüm sebebi araştırılmakta· 

- insaf et .. dedi Sen benden bu ka- dır. 
dar mesele sordun. Benim dahi senden --+--
bir sual sormak hakkım.. İzmir AslıePUlı JubeSI 

Rahip: relsllğlnden : 
- Sor.. 1 - Gerek İzmir içinl:le oturan ve ge-
Dedi. Halid bin Velid: rek köylerde yoklama heyetine yctiftı-
- Cennetin anahtarı nedir? remiyen 335 doğumlulardan henüz ilk 
Dedi. Rahip: yoklamasını yaptırmamış yerli ve ya-
- Isa peygambere iman etmekte deı- hancı erlerin nüfus hüviyet cüzdanlarile 

eli.. birlikte Alsancakta askerlik şubesine 
Halid: bizzat gelerek yoklamalarını yaptırma-
- Isanın tall.l'ısının hakkı için sözün ları lazımdır. 

doğrusunu söyle... 2 - Askerlik muameleleriyle sarih 
Diye and verince papas kalabalık olan adresleri tesbit edilmek üzere henfü: 

kavmine döndü: muvazzaflık hizmetini yapmamış 316 
- Ey ahali_ eedi. Bi.ru evvel biz bu 331 dahil doğumlu gay1i İslAm1arın ve 

adama · and verdik.. Biz kalabalıktık. . ıube emrinde bulunan hava tebdili er
Onu hetAk edebilirdik. Fakat andunızın lerin nüfus hUviyet cüzdanlariyle bera-
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Uz.un ve kısa ceketler, 
bluzlar, bolerolar 
-~-

O adam sarayın temel taşıdır Günün her saatinde giyilebilen iki par-
çadan mürekkep elbise modasının üç 

aenedenberi üst üste devamı blUzlara ve 
-59-

Seni saraya sokacağım ve hazırladığın zehirli, sihirli 
hançerle onu öldürmek imkanını sana vereceğim .. : 

ceketlere büyük bir kıymet ve ehemmi· (Hükümeti Osmaniye için şimdi bil-
yet verdirdi. fiil harbe müdahale etmek, gerek heyeti 

Kadın bu suretle yalnız iki tayyöTle umumiye iç.in: gerek kendi kuvvetini 
(birisi spor biçimi bir tayyör, diğeri ge- muhafaza için fayda değil mazarattır. 

ce tayyörü) günün bütün saatlerinde Odeoa ve Kafkaa taarruzlarının tehli· 
istediği yere gitmek imkAnını elde etmiı kesini de izahla liyihuını ıöyle netice• 
oluyor. Binaenaleyh modanın bütün ze- lendirİyor: 

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

YAZAN: 
GENERAL 

Sofi anne, bir müddet bu ıeytani ışık 
altında ve §eytanlaıan hayali ile şeytan 

dualarını mınldandı. 

Sonra elini ateşe .. Ateşin ortasında ya· 

narak yükselen yeşil aleve doğru gÖ· 

türdü. 
Bu yqil alevin sapsarı yaptlğt yüzünü 

göre.n baş papaz, sihirbaz kadının bu 

alevden kıpkırmızı bir cisim çtlcardığını 

@'Ördü. 
Bu kıpkızıl cısım, ateıde ve büyijlü 

alevde kızarmış bir hançerdi.. 
Karı, bu hançeri mangalın yanı başın· 

Cla duran bir geniş çanağın içine batırdı. 
Çanaktan cızılh ile karışık bir duman 

yiikseldi. 
Sofi anne. çılgın bir kahkaha kopardı: 
- Oldu.. Oldu.. Diye haykU"dı. Bir 

aydanbeıi uğra,bğım ve muvaffak qJa
madlğım şeye nihayet muvaffak oldum. 

Hançer .•. lnti.l...amımı alacak ve intikam 
yoluma engel olanın vücudunu kaldıra
cak zehirli hançer İşte hazır ... 

Sihirbaz kannın suratı bu anda hisset-

tiği sevincin tekaHUsları ile büsbütün 
iğrenç olmuştu. 

Entarisinin üzerinden bağladıiı ve 
önünde heybe gibi sarkan torbadan bir 
0vuç toz alarak ateşin üzerine aerpti. 

Mangalın her tarafından yine adl!lm 

bo, ·-eşil bir alev yükseldi. 
Etrafına ayni csTatengiz ve ağıt koku 

daha kuvvetle yayıldı. 

Sofi annenin sesi tekrar yiikseldi: 
- Saray .. Saray .. Senin bütün salta

nat ve debdebeni altüst edeceğim. Senin 
içinde yaşayanların hiç birine merhamet 
etmiyeceğim.. Benim hayatımı, benim 
:ııaadetimi sen kırdın .. Seni de ben kıraca
ğım .. Mavi gözlü de başına taç giyecek .. 

Kara gözlü de ..• Fakat onların giyecekleri 

bu taç ... Bizansın saltanat tacını, o tacın 
konduğu başla beraber koparacaklar .. . 
intikamımı alacağım .. Yalnız .. Yalnız .. . 
Buna engel tek bir kişi var .. Y1ld1zlar da .. 
KUTrnnlar da ... Yeşil duman da hep hep 
onu gösteriyorlar .. Kim bu adam 1 Ne

den İntikamımın yolu üzerinde bana en

,ıel oluyor? Hayır .. Hayır .. Artık olamı· 
yacak.. Hazırladığım büyülü ve zehirli 

hançer onun içindir. Ve ben onun kim 
olduğunu öğrendiğim gÜn bu hançeri 

kendi elimle onun kalbine sokacağım. 

- Ben, onun kim olduğunu söylemeğe 
ve sana yardıma geldim Sofi anne ... 

Sihirbaz karı başını bitclen bu sesin 
geldiği tarafa çevirdi. 

Karşısında ba$ papaz Eftimyosu gör.
dü .. 

- Siz misiniz muhterem peder .. Dedi. 
Şeytanları çağırdığım ve onların arasın· 
da bulunduğum bu yere sizin mukaddes 
mevcudiyetiniz zarar v"rmez.. Geliniz. 

Efıimyos ilerledi. 
- Şeytanı kili.sanın muvaffakıyeti 

emrinde kullanmağa başladığımızdanberi 
onunla dost olduk değil mi? 

Dedi. Sofi anne cevap vermedi. 
Gözleri bir müddet yeşil aleve takılı 

kaldı. 

Sonra: 

- Söyleyin, dedi. Sizi dinleyorum .. 
Bana nasıl yardım edeceksiniz. 

- intikamınızı almak istediğiniz ada
mı size eöyJiyeceğim. 

Sofi anne, gözlerinde müthiş bir şale 
çakarak Efıimyosa baktı. 

- intikam almak istediğim adamı 

nereden biliyorsunuz ve onun benim kin 
beslediğim kimse olduğuna nereden hük
mettiniz. Bu adamı ben bilmiyorum. 

- intikam yolunuza engel olan .. Bü
tün plinlarınızı, sihirlerinizi altüst eden, 
sarayın devtilmesine her hususda engel 
çıkaran adam değil mi? 

- Evet .. Yıldızlar da .. Kitaplar da ... 
Böyle bir adamı daima yolumun üzerine 
çıkarıyor. Klrndir bu adam~ Bilmiyorum. 
Benim bilmediğimi siz nasıl biliyor su-

nuz) .. 
- Sofi anne., Senin bu dediğin adam 

ayni zamanda bizim komplo tertibatımızı 

ketfeden, altüıt eden adamdır. Onun or· 
tadan kalkma11 ile saray yıkılacaktır. Ve 
ben seni bu adamın yanına gÖtÜTeeeğİm. 
Sana, biraz evvel söylediğin gibi o adamı 
kendi elinle öldürmek imkinını verece
ğim ... 

- Kimdir L Adı nedir? 
- Kim olursa olsun.. Adı ne olursa 

olsun .. Bunu düıünme .. Seni ben saraya 
sokacağım ve onun odasına sevk.edece
ğim. Hazırladığın hançerle ve dediğin 
gibi, istediğin gibi onu kendi elinle öl
düreceksin .. Sarayın temelini yıkacaksın. 
Bu kadarı sana kafi değil mi 1 .. 

•• Bİ'l'MEDİ •• 

Salihlide bir Orta n.ek
tep binası yapılıyor 

(50) bin lira sarfı na ihtiyaç gösteren bu 
binayı Solihli halkı bitirmek icin • 

valisinden yardım 

Manisa 
bekliyor 

Salihliden yazJıyor: 1 vermek suretile. bitirmek Salihli halkı· 

Salihlide bir orta okul binası yapılıyor. nın kudreti fevkinde bir iş olacaktır. in~ 
Bodrum kısmının inşası hitmit birinci kat ıa müddetini uzun senelere takeim et· 
da bitmek üzeredir. Sıra ikinci kata gel- mele. de, orta mektep ihtiyacının şiddeti 

raf eti ve bütün inceliği tayyör ve onunla ( Mwr Hint ve Japon aakerile takvi
beraber giyilen blüz üzerinde görünmek· ycei, pek mümlr.ündür. Yalnız Mısır ha· 
tedir. tek.eti için bütün sahillerimizde müte· 

Artık günün muhtelif saatlerinde el- yakkız beklemek her türlü muvua.lai 
bise deği§tirmek yalnız bliiz değiştirmek· bahriyeyi katetmek; 111. Orduyu muha
ten ibaret kalmıı oluyor. Sabahleyin, er- rebcye sokmak hiç bir surette münasip 

kek gömleklerini hatırlatan blüzlar gİyİ· değildir. 

liyor. öğleden sonta eski zaman korsaj- ili. Ordunun kıştn münferiden Ruslar 

!arını hatırlatan blüzlar meydana çıkarı· ı tarafından peri:ıan edilmesiyle bu defa 
lıyor. Bu blüzlar için ağır ve muhteşem Rusların Kafkaıyadan garbi Rusyaya 
ipekli kumaşlar modadır. Suriye ipekli- asker eevketmeleri muhtemeldir. Mak

leri ki (uzun zamandanberi garp. terzi-! sat Süveyşte nakliyatı bahriyeyi menet
hanelerinde kullanılmıyordu) yeniden mek ise bu çetelerle, para ile elde edil. 
kıymet almıştır. Çizgili yahut emprime I mesi mümkün fedailerle; suikast şeklin
muvarlar da en çok kullanılan kumaf· de, hali harp ihdas etmeden yapılabilir. 
lardandır. Afrikayı cenubi isyanı. Hint askerinin 

Gece, örme bolerolar yahut spor bi- fimabad oraya sevki icap ettiğini de ha
çimli kısa bluzlar çok kullanJıyor. Gece 

1 tırdan çıkarmamak lazımdır. ( 1) 
için kullanılan örme bolerolar sim veya·\ Reisisani Hafız Hakkı bey de 8, 1, 
huı sırma tellerle örülüyor. Blüzlar ma· ı Teşrin 330 da takdim ettiği 3 numaralı 
deni jarse yahut eski zaman dantelleri projesinde kıt üstü harbe girmenin mah-

ile süsleniyor. 1 hareketleri tafsilatile bildiriyor. 
Balolarda nadir olmakla beraber iki (Karadenizde donanmaların müsade-

parça elbioeler kullandıyor. Düz bir mesinde bir muharebe zuhur ettiği hal
eteklik üzerinde lam o bir blüz giyerek de müttefiklerimize yardım için:) diye· 
balolara gelmiş kadınları görmek müm· rek muhtelif cephelerden yapJabilccek 

kündür. 1 hareketleri tafsili.tile bildiriyor. 
Eteklikten ayrı blU.zlar giymek modası M&Sır, Adcn, Basra ve fran cihetlerin-

kıymet almıştır. Çünkü hu suretle ayni den yapılacak hareketlerin (8, kolor

eteklik üzerinde müteaddit b1Uzlar de- du müstesna) hepsi gayrimuntazam kuv
ğiştirilerek, yahut ayni blilz altına ayrı vetlerdir. Bunlardan ancak muvakkat 
ayrı eteklikler giyerek namütenahi tu- zamanlar için istifade olunabilir. Harp 
valetler temin edilebilmiştir. uzun sürerse biribiri aleyhine dönmeletİ 

veya kaçmaları muhtemeldir. Bunun için 
hunlardan harp sonunda istifade oluna
bilir. Adana da miştir. kaqısında, kimsenin tecviz etmediği bir Kafkas cephesinde bizim 70,000 tü-

Salihlinin bir orta mektebe ihtiyacı leyfiyettir. Nitekim, bu hakikati Mani· 1:J" fenk 20,000 kılmç, ı 72 topa ka~ Ru•· 

yıldan yıla artmak suretiyle kendini kuv- sanın yeni Valisi Sayın bay Osman Şa- Sultanın aşkı !arın 140,000 ıüfenk, J 7,000 kılınç 472 
vetle hissettiriyor. Bu ihtiyacın kuvvet hinba1ın da takdir ederek mektebin ik- yüzünden bir genç bir topu vardı. Şu halde harbe girmekle bu 

ve şumul derecesini şöyle izah edebili- ı' mali için vilayetten yardım vaadında diğer genci öldürdü cephede kışın mağlüp olmaklığımız da 
riz: bulunduğu, Salihli halkı tarafından bü- --*-- muhtemeldir. Biz bu kadar kuvvetli iaşe-

Salihli günden güne büyüyor. Kaza yük bir sevinçle haber alınmıştır. Adana - Şehrimizde oldukça ehem, de zorluk çekerken daha fazla kuvvet 

merkezinde tek bir boş ev bulmak müm- Böyle bir yardıma hakikaten ihtiyaç 1niyetli bir cinayet oln1uş, Avni isminde yığmamtza imkin yoktur. Odesaya de
kün olmuyor. ilk okullar her yıl yüzlerce vardır. Yine sevinçle itiliyoruz ki Mani· bir fabrika işçisi arkadaşı Talı.sini bt· barkman imkansız olduğunu Amiral Su
orta tahsil çağı öğrencisi yetiştiriyor. Bu sa viliyet umumi meclisi Salihli üyeleri, çakhyarak öldürmüştür. H5dise etrafın. şon da söylüyor. Diyerek cephelerdeki 

öğrenciler arasında, Salihli köylerinden meclisin bu işe yardunına temin için bir da verilen 1nalilınata göre bu vak'aya harek8.t1n imkinsızlığını ortaya koyduk

Kazım Karabekir 
~········································ 

yazıyorum. 

Hülilsa: Donanmaların Karadenizdc 

bir harbe sebebiyet vermeleri halinde: 
Kafkas hududunda müdafaada kalınır 

(Süvariler, çeteler geçer), 
2 - Umum Osmanlı ordusu lstanbul 

civarında sulhta imit gibi harbe hazır· 
lanlr ve boğazlara katşı olan taarruz.lan 

şiddetle defeder. 
3 - Mısıra k.ar§l iyice hazırlandıktao 

sonra taarruza geçilir. 
NETiCE 

Donanmaların harbe sebebiyet verme

leri halinde Mısıra taarruzdan başka biı 
şey yapılamıyor ve Kafkasya hududun 
da vaziyet imdik.inden daha müşkülle· 

ıiyor: yalnız bir Mısıra taarruz İçin eT· 
kenden harbin bütün mesaibini yüklen· 
mek faydalı olup olmadıiı evvelce teem· 
mül olunmalıdtr. Mısıra taarruzdan mak
sat, Süveyfİ kapamak İse onu çetelerle 
kısmen temin ebnek kabildir. Afrikayı 

cenubi isyanı. bir dereceye kadar oraya 
kuvvet celbine sebep olacağından sa 
venin bugünkü ehemmiyeti bir harb. 
değip deymiyeceği de düşünülmelidir. 

H. HAKKI 
Hakkı bey Bulgar - Yunan orduları· 

nın, biz harbe girer girmez aleyhimize 
hareket edeceklerini benim gibi kabul 
ediyor. Ancak bu husustaki düşünceleri· 

miz biribirine hiç tc uymıyor. Hakkı bey 
ve Bulgar ve Yunan kuvvetlerinin (De

deağaç • Tırnova • Seymenli • Yanbolu) 
hattında toplanacağını kabul ediyor ve 

tecemmü için 20 gün ister diyor. Osman· 
Jı ordusu için de aynen söylediği şudur: 

cEğer Osmanlı ordusu bu zamanda 
tekmil kuvvetleriyle ( Kırkkilise • Edir· 

ne • Dimetoka) müsellesi içinde tecem· 
mü edebilirse (Edirne • Dimetoka) hat 
tında müdafaada kalarak şimalden gele
cek Bulgar kuvvetlerine karıı faik kuv· 
vetlerle taarruz etmesi kabildir. 

c:Osmaıılı ordusunun Ergene veya Ça .. 
ta1ca gerisinde teeemmüü halinde düı-

gelen çocuklar da vardır. Salihlinin lktı- takrir hazırlamışlardır. Manisanın sayın Sultan adında bir kwn bu iki genç ta- tan sonra Rumen, Bulgar, Yunan devlet- manlarımızın Meriç hattını bizim taarru
sadi vaziyetinin ehemmiyetine zamime valisi de, Salihli orta mektep binasının rafından sevilmesi sebep olmuştul'. Mil- lerinin aleyhimize kalmaları ihtimalini de zumuzdan evvel geçmeleri ve müteferrik 
olan coğrafi durumu da ayrıca tetkike bir an evvel ikmali için yardım va.adında li mensucat fabrikasınln iplik kLısmında öne sürerek bitaraf kaldığlnlız takdirde düşman ordularının birletmderi. ihtimflti 

değer bir mevkidedir ki, bu ciheti Salih- bulunduklarına göre Manisa vilayet çalışmakta olan Sultan ayni fabrilr.a bunların 7 5 O bin kişilik kuvvetlerinin de artar ve dü~man ordulan bir kerre bir· 
lini.n Gördes ve Demirci kazalatırun umumi meclisinin de bu i~ muavenette aınelesinden Mustafa oğlu Cemal aduı~ müttefiklerimiz aleyhine hareketlerine leşince bize takriben bir rubu derecesin

transit merkezi olduğunu ifade etmek bulunmağı ittifakla kabul edeceğini şüp- daki genci seviyordu. ; m8.ni olduğumuzu bildiriyor ve aynen de tefevvukla taarruz eder ki, her halde 
suretiyle daha eyi izah edebiliriz. he11iz sayıyoruz. Ameleden Tevfik adında bir genç Le şöyle yazıyor: iyi bir variyet değildir.> diyor. 

Sultanı sevınekte idi. 1 tBu kış müttefiklerimiz Sırbiyeyi mağ- uı· TMEDt 
Şu variyet gösteriyor ki, Salihli, her Salihli orta mektebi için aarfedilen •• •• 

. . Pazar günü Milli mensucat fabrika· lüp eder de Romanya ve Bulgarları ken-
kazadan daha zıyade hır orta mektebe gayreti bir kerre daha kıaaca kaydetmek· da l f'J' .. il' k ,,_ 1 d' ta fi · · b d --=--

Eli, b. 1· sın ame eye ııın goster ır en ve- ı ra arına geçmıye ıc ar e ene; o VFVRVKÇVLVK 
muhtaçbr. ı ın ıraya çıkacak olan 1 ten husuıi bir zevk duyuyorum. Başta ali T f'k . .1 d bul 1 h ld k nl 'k ı ım' al. 

1 
m e ev ı seyırcı er arasın a unu- a e no sa arını ı ma e ış, t ım ve 

bu mekteb~, S~lihlinin irfan ıever hal~~ I m~tep yapma cemiye~inin çok çalışkan yorlardı. Fabrikadaki sinema bitince 1 terbiyesini tekemmül ettirmiş olan Os- Pazar yerinde Hanbey sokağında otu· 

yapıyor. Şmıdıye kadar halkın teberru reısı bay Mehmet Nun Karaman oldu· dağılan ameleler arasında Tevfikle Ce-1 manlı ordusu her tarafta Ruslara karşı ran Ömer kızı Bn. Oüriyenin Lltife is-
ettiği sekiz bin lirayı mütecaviz bir para ğu halde, cemiyet üyeleri kol kol dola· mal fabrika önünde karşılaşmıslardır.. mühim bir İş görebilir. ıninde bir kadına 150 kuruş mukabilin· 
ile bodrum kısmı ikmal edilmi~ ve birin· sarak ve ., köylere kadar giderek hal· Ce al T vf'" b' uk ' B' ak ,_ h I -· de ilı1ç tertip ederek verdiği ve bileği-

... ı,.c. m e ıge ır ywnr atmıştır. ır t un K:UVvet esap atını gosteren 
ci kat da ikmal edilmekte bulunmaktadır. kın yardımlarını toplamaktadırlar. Hem Yumrukla başlıyan kavgaya Tevfiğin bu 3 numaralı proje ile miitaliialarımı ni okuduğu tesbit edilmiştir .. Suçlu, 
S lihl h ık k d . d ·•· h d ı 1 k üfürükçülük suçu ile adliyeye '"er"- '" a i a ı, en ı arasın a seçtıgı su , para veren, em e veri en para aı-ı top- ar adaşı Tahsin ve Cemalin arkadaşı Üçüncü kitapta göreceğiz. Burada bu li- u..ı........,. 

ve mektep işleri komisyonuna, e.linden l lıyarak Salihliye bir orta mektep kazan .. Avni karı,smı., bıçag" ını çeken Avni Tah- yihanın nihayetindeki hüli.sa ve netice- tir. -:s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 
gelen yardımı yapmakta devam edıyor ve dırmağa çalışan bu irfan sever vatandaş- sine bir kaç defa .saplamıştır. yi harbe girmeyi reisisani Hafız Hakkı : Her gi.in binlerce yavruyu scnın: 
buna mektebi bitirinceye kadar devam j lar iç.in en büyük mükafat, Manisanın Tahsin aldığı yaradan ölmüş ve araya beyin istemediğini gösterınek için aynen : yardtnunla sinci şefkatinde banndı-E 
edecektir. 1 sayın valisi bay Osman Şahin Başın va· giren Şaban adında bir genç yaralanmış- : ran Çocuk f,!sirgeme Kurumudur.-.. E 

Fakat, vaziyet gösteriyor ki, elli bin dettikleri yardımın tahakkuku olacak· tır. Hadiseye elkoyan polis suçluları ya- ( 1) O aralık Cenubi Afrikada isyan E Yılda bir lira verip üye olahm.. E 
k 1 ık 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
liralık bir mektebi, son santime kadar tır. a amıştır. ç tığı ,ayi olmUflur. - -

ı::t'7-'f7r..rr.r~ Tarihin Gizli Cemiyetleri r;Zlllllll~ rar verdiler. mana ihtiyaç vardır. 

Ve, bu kararı bildirmek üzere Fraski· Ah.. Eğer tek başıma olsaydım, bu 
Ne haberler var şu halde? 

-- Krala sizi ihbar ettiler. 
- Servetimizin nakline gelince.. Bu 

hususta ne yapacağız? 

Engizisyon Esrarı 

' 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

l:.<Z/'..LZ7/7~LVJ ~-DJCl2ZffT4l7FZZZZ7T/ > 1 ırazzznro:z:ı.~ 

Tefrika : 40 Nakleden: F: Ş. B. 
- Ah.. dedi. Çok zalimane ve hak . 

sızcasına hareket ediyorsunuz! Eğer 

kötülük etmiş, cinayetler ve sahtekar
lıklar irtikap eylemiş isem, bütün bun
ların sizi haydutların ellerinden kur -
1armak için olduklarını bilmiyor musu
nuz? Yaptığım hareket ancak sizin için 
yapılmıştır. Juana! Buna mukabil, son 
vazifede buraya gelerek bana firar tav
siye etmekle vazifenizi bitirmiş mi olu
yorsunuz? 

J uana, Savedranın yüzüne dikkatle 
baktı, şurası muhakkak idi ki Juana 
bu sahtekar ve sadakatsız adamı hala 
ve çok büyük bir şiddetle sevmekte, 
fakat sevdasının söndüğünü sanmakta 
idi_ Savedranın bu sözleTi, genç kadı
nın kararını sarstı. 

Savodra genç kadının mukavemetini 
!ordıı;mı anladı, daha ziyade muvaffak 
ol icin. ınazlQm bir hal alnı ve: 

- Pek5.la... !sterseniz beni burada, 
her türlü tehlikeler içinde bırakıp gi. 
diniz. Evet, benden nefret etmiş olarak 
gidiniz. Ne yapalım? Ben de mukadde
rata boyun eğer, kurtulmak için en kü
çük bir harekette bile bulunmam! Aşk
sız, Juanasız bu dünyada işim ne be· 
nim? Her şeyi itiraf edeceğim ve ölü
mü cesaret ve metanetle kabul cdoce
ğim! dedi. 

Juana için artık mukavemet imkaru 
kalmamıştı ve: 

- Demek beni hala seviyorsunuz• 
dedi ve ağlamağa başladı. 

Savedra, genç kadını kucakladı, göz 
yaşlarını eliyle sildi. Ve onu öpmeğe 
başladı. 

Epeyce uzun süren bir ayrılık ve dar
gınlıktan sonra barışan iki aşık kafi de
recede seviştikten sonra ne yapacakla
rım düşündüler. Ve birlikte firara ka-

toyu da yanlarına çağırdılar. servetin yarısı ile kaçmak çok kolay 
Fraskito, Antonyanın amcasının ko· olacaktı! 

nağından ve büyük bir servet yüklen· Bu son fikir, Fraskitonun :ıi.lıninde 
miş olduğu halde geldi. Parayı en aziz büyük bir yer tuttu. Ne kadar doğru. 
bir şey bilen bu adam, bu haydut, elde dur! Fazla servet insanları çok hodgam 
edilen Se'l"Veti taşımak üzere ne kadar yapar, derler! Fraskito şu ana kadar, 
yük hayvanına ihtiyaç olduğunu hesap-, hayat ve mukadderatını Savedraya bağ
lamakta idi! lamış ve sadık kalmağa karar vermişti. 

Herif haklı idi. Bu kadar cinayet ve Fakat... bu büyük servet, haydudun 
rezaletten sonra elde edilen bu büyük bu karar ve kanaatini şiddetle sarsmış 
serveti, mesela Ispanyaya tehlikesizce bulunuyorou. Bunun için de, herif: 
nakletmek lazımdı. Bir buğday anbarı· - Dostluk, dostluğa sadakat çok gü
na giren zaif ve cılız bir farenin. şiş· zel bir şeydir, ben de böyle olmak iste
manladıkktan sonra, girdiği delik n ge- rim, ama ... bundan bana ne fayda ge
çemi.yerek yakalandığt hikayesini Fras· lecektir. Olsa olsa herkes milyonlan 
kito çok eyi biliyordu. Bu devirde ban· dostluğu için feda ettiğimi takdirle söy
ka mektubu ve banknot malam değil- liyecekler. Benim aziz canım tenden 
di. Bir milyon altınlık servet henüz bir gittikten sonra, başkalarının takdirin. 
cüzdana sığdırılamamakta idi! den bana ne fayda gelir, bilmiyorum! .. 

Fraskito, bu hususta sadre şifa vere· dedi. 
cek bir çare bulmaktan aciz bir adam Ve, herif, aziz suç ortağını atlatmağa, 
değildi. Nihayet kendi kendisine: kendi hissesiyle yalnız başına kaçmağa 

- Haydi canım, dedi. Meselenin en karar verdi. 
mühimmi yakayı papaslartn eline ver- Fraskito, Savedranın yanına bu ka -
meden Lizbondan çıkmaktır. Karvan rarla girdi. Ve, genç Juanayı Savedra· 
ne kadar kalabalık olursa, nazarı dik - nın yanında görünce, kendi kendisine: 
kat te o kadar kolay üzerlerimizde top- - Iki yerine ilç olduk. Şu halde tek 
!anacaktır. Bunun için servetimizi par· başıma hareket kararında çok haklı 

ça parça, şehir dışına çıka~mak lazım - imişim! dedi. Sonra, genç kadına: 
dır. FAkat bunun icin de uzun bir za- - Ne? .• dedi. Siz burada mısınız? 

- Eyi.. 
- Bu akşam Lizbonu terke karar 

verdik.. 
- Karar verdik mi diyorsunuz? 
- Evet. Yahut böyle düşündük. 
- Fakat düşünmek başka. karat' ver-

mek büsbütün başkadır.. çünkiL. 
- Yoksa ... hareket edemiyecek mi

yiz? 
- Şu anda limanda bu akşam Lon . 

draya hareket edecek olan bir Ingiliz 
gemisi vardır. 

- Saat kaçta hareket edecektir? 
- Meddin vaziyetine göre hareket 

edecektir. Maamafih bunu da öğrene
bilirim. 

- Hiç bir mania veya tehlike yok 
mudur? 

- Yoktur. Fakat böyle vaziyetlerde 
tehlike ve manialar tavşana benzer, ne 
zaman ve hangi delikten çıkacağını ev· 
velden kestirmek mümkün değildir. 
Akla geleni değil bir de akla gelmiyen
leri hesaplamak lazımdır. 

- Polisten mi bahsediyorsunuz? 
- Polisle karşılaşmak mümkün de • 

ğil midir? Fakat bunun da çaresi elbet 
bulunur .. 

- Gemide üç kişilik bir yer alalım. 
- Iki misli para ile bu mümklindür. 

- Ben de bunu düşünmekteyim. 
- Şu halde bir plin hazırlıyalım. 
- Buyurunuz .. 
- Söz senindir, benim de!,•il! Çünkü 

senin tecrübelerin çoklur. 
Frask.ilo1 biraz düşündükten sonra: 
- Herşeyden evvel gemi kaptanı il& 

anlaşmalıyım ki, size kat'i bir fikir ve
rebileyim! 

- Ben de böyle dü~ünüyorum. Son-

ra?. 
- Servetin nakli ... 
- Evet .. Fakat nasıl?. 
- Evel .. , nasıl? 
Fraskito yeniden düşünıneğe başladı 

Ve birden aklına bir plan geldi. Ve iJe. 
ride görüleceği üzere, bu pl3n, gizli b 
rarına tamamiyle uygundu, ve: 

- Aklıma bir şey geldi! dedi. 
- Çabuk söyle .. 
- Ben bir anahtarcıyun, hem de ye 

ni çeşit bir anahtar mucidi! Lizbonda 
engizisyon sayesinde hiç bir kasayı 

anahtar lüzumu kalmanuşlır ve benim 
de sanatkarane anahtar ve kilitlerim sa· 
tılmamaktadır. Bu sebeple memleketi 
terke karar vereceğim. Bu sayede ağır 
sandıklarımızın içinde sanatkarane ki
lit ve anahtardan başka birşey olduğu 
hicbir kimsenin aklından geçmez! d.,,Ji 
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Kara Yazısı 
Bay an "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc • 

Kapı çalındı. 
Rum karısı misafir 

haber verdi. 
Muhlis bey hemen 

Yıalktı. 
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geldiğini 

yerinden 

Yıldız 

Çocuk - Mektep - Aile 

Bu tamimi bütün aile 
reisleri okumalıdır 

- Dünkü sayıdan mabat -
Vaziyetleri müsait olan ailelerin ço· 

cuklan için evde birer kitap rafı veya 
kütüphane temin etmelerini 
daima te§vik etmelidir. 

öğretmen 

5. Çocuk, ailenin vaziyetine, bu vazİ· 
yetin temin edeceği şartlara göre boş 
zamanlarına aşağıda sayılan işlerle ge

çirmeğe teşvik edilmelidir. 

terbiyevi parçaları yolunda terennüm et.
meleri ehemmiyetle dikkate alınacak fai· 
deli bir meşgaledir. 

· ... ı Mart cumarıesı 939 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-57--

- Yani, Pohua, sen etrafta gördüğün 
işaretlere göre mi gittiğimjzi söylemek 

istiyorsun} diye sordum. 

Karanlığı adeta burnuyle koklamakta 
olan Pohua ürkek ürkek ve sesini yük
seltmekten adeta korkar gibi: 

- Evet, Maul dedi. 

- Ne var? Yanlış yere mi geldik yok· 

sa? 
Diye sordum. Pohua hayretten büyü

müş gözlerle ve son derece heyecanlı bir 
halde bu geçidin yukarısına. aşağısına 

bakarak boğuk boğuk bir şeyl<r mırıl· 

danıyordu . Onun bu hali tuhafıma git .. 
- Mutlaka Hikmettir. 
Diyerek koıtu. Biraz sonra be

raberinde uzun boylu zail ve kırk 
ya,larında kadar bir adamla içe
ri girdi. 

- Servet hanım .. 
- Hikmet bey.. en samimi 

arkadaJım .. 

a} Konuşma - Çocuğun aile içinde 
fırsat düştükçe konuşmaya iştirak ettiril

I mesi onu içtimaileştirecek en mühim 

amillerden biridir. Bazı ailelerin çocukla
rını evde ve ev dışında konuşturmağa 
k8.fi derecede ehemmiyet vermedikleri 
görülmektedir. Çocuğun fikri inkiJafına 

set çeken bu halden çocukların kurtarıl-

ı) Bisiklet - Bisiklete binmek çocuk· 
ların en sevdiği işlerden biridir. Ancak 
vücudu ve sıhhati müsait olmıyan çocuk

ların bisiklete binmeleri muzır neticeler 
doğurabilir. Bir çocuğun bisiklete binme
den önce vücudunun sağlık durumunun 

bisiklete binmesine müsait olduğu doktor 
muayenesile tesbit edilmelidir. Öğret· 

menlerin bu mesele etrafında aileyi ay
dınlatmaları eJzemdir. Sıhhatleri bisik· 
lete binmeğe müsait olan çocukların faz
la yorulmaları ve bisiklete bindik1eri za
man seyrü sefer talimatnamesi ile beledi· 

F ako.t ben bu kurak ve ayaklarımızın mi~ti. 

albnda gerilmiş bir davul derisi gibi to~ Merakla tekrar: 
kur tokur tokurdıyan kaskatı. cascavlak - Ne var, Pohua? diye sordum. 

vadi üzerine işarete benzer hiç bir şey Nihayet bana döndü: 
- Mau ! çocuğu burada bırakacağız ( görmüyorum. 

Bize gizli yolumuzu gösteren bu esra
rengiz işaretlerin neler olacağını anlamak 
için şiddetli bir meraka düşmüş olmama 

deri. 
- Burada mı bırakacağız} 

- Evet, Maul 
Takdim merasimi ifte bu iki 

kelime ile olmuftu. 
Hikmet bey uzattığım elimi sı

kacak yerde öptü. 
Benim, ilk dela olarak elim 

öpülüyordu. Kızardım. 
Muhlis beyin yüzüne baktım. 
Hiç oralı olmadı. 
Demek adet böyle idi .• 
Hizmetçi kadın sofraya bir ka-

deh daha getirdi. 
Hikmet bey bana, Muhlis be

yin benden daima takdir ve sita
yİfle bahsettiğini, onun hayatın -
da hakikaten bir nazım olduğa • 
mu söyliyerek beni tebrik etti ve: 

- Görüyorum ki, dedi. Muhlis 
cidden müstesna bir tiilie kon· 
mUf••• 

Güzel konufuyordu.. Terbiye
li konufayordu. 

Birer kadeh daha içtik. 
- Haydi gidelim .. geç kalır

sak sonra istediğimiz locayı bu • 
lamayız .. 

Muhlis bey güldü: 
- Okadar enai değilim Hik

met, dedi. Daha dünden tenbih 
ettim. Locamız hazır .• Maamafih 
6itsek ve ba masa ba,ı iilemini 
orada del)am ettirsek hiç te fena 
olmaz. 

Ben, bu konufmalardan bir feY 
anlamamı,tım. 

Loca .• ya sinemada olurdu ya 
tiyatroda .. 

Demek barda da böyle yerler 
vardı. 

Geniı bir sokağın içinde kapı
nnın etrafı tfıklı bir yerde oto· 
mobilimiz; durdu. 

Bar .• burası idi .. 
Kapının yanında mavi ampul

lerle çeurilmiı bir levha üzerinde 
bir hayuan ismi ile resmi vardı. 
Ba resim ve isim barın adını lef· 
kil ediyordu. 

Kırmızı ceketli, sarı düğmeli 
bir arap mantomu arkamdan al
dı. Muhlis l)e Hikmet beyler de 
paltolarını bıraktdar. 

Smokinli genç bir garson, 
Muhlis beyı gorunce bi:ı:e doğru 
ko,ıa. Reverans yaptıktan sonra: 

- Buyurunuz .. 
Diyerek öne dü,tü. 
Salonun ortasına geldiğim z;a • 

man arkadan bir takım gülüpne
ler duydum .• Baıımı çevirdiğim 
zaman yüksek ve azan bir masa
nın önünde, piyano iskemlelerine 
benzer fakat onlardan çok daha 
yüksek iskemleler üzerine otur· 
muf sekiz on kız gördüm. Hepsi 
de dekolte tuvalet geymiılerdi. 

Muhlis bey: 
- Konaümasyoncular.. dedi. 

Aldırıf etme .. 
Salonun nihayetinde yine ka • 

dile perdeli bir yerden girdik. 
Sekiz on baaamak merdivenden 
çıktık .. Dar bir koridordan geçtik. 

Bu koridorun sol taralı dul)ar, 
sağ taralı boydan boya kadife 
perde idi. 

ilk görÜfle bu perdeyi boydan 
boya yekpare zannettim. Fakat 
garson elini uzatarak perdenin 
bir yerinden bir yırtmaç açtı 

Kendimi hakikaten bir tiyatro 
locası gibi küçük bir yerde bul • 
dum. Ortada bir masa ve masanın 
iki tarafında da birer koltuk var· 
dı. 

Ôn kısım bir tül ile örtülmüf • 
tü. Ve bu tülden salonda.. dans 
pi.ti görülüyordu. 

··BİTMEDİ·· -
Köyde Jıauga 

Dikilinin Kansız köyünden 15 yaşınd,; 
Niyazi ile Ayvalığın Altınova nahiyesin
den Hasan Y runan'ın çobanı 14 yaşında 
Veli Kırcan arasında köy hududu üze· 
rinde keçi otlatmak meselesinden kav
ga çıkmıştır. Veli Kırcan Niyaziyi bı

çakla karnından ağır surette yaralamış

tır. 

ması 18.zımdır. ye nizamnameleri hükümlerine riayet et- ... p h h ragmen o uarun İç konuşmak arzusu 
kaçınarak sükUta 

- Bu boğazın içinde mi) 
b) Masal _Masal dinlemek çocuğun meleri öğretmenler tarafından kendileri- göstermiyen halinden 

en hoıuna giden bir meşgaledir. Evde, ne ihtar edilmelidir. mecbur oluyordum. 
- Bu aralığa f ••• 
-Ey~ ... 

fırsat düştükçe çocuklara bu zevki tat- k) Aile vaziyetleri müsait olan çocuk- Pohuanın en ufak gürültü ve uzaklara 
tırmağı ihmal etmemelidir. ların okul dıtında ailelerinin müsaadele- akseden aksisadalardan çekiniyor. her-

Başını tevekkülle salladı: 
- Öyle emrediliyor, Maul 

) R d f R d ıile ala binmeleri faideli olur. c a yo ve gramo on - a yosu hangi bir mükiılememizin gizli Bohu· Bo-
ve gramofonu olan okuHar evlerde ço- 1) Evde çocukların bahçe işleıile ev hu cinleri tarafından işitilmesinden kor .. 

rıldandı. 

cukların bu vasıtadan istifade etmelerini işlerinde aile faaliyet1eıine ittirak etme· kuyordu 
leri ehemmiyetle tavsiye edilecek. mese

Birdenbire kalbimde büyük bir mer
hamet hiıısetmiştim Gece vakti bu ya· 

temine bir taraftan okul idaresinin, öte 
taraftan ailenin ihtimam etmesi Jizımdır. 

d) Sinema - Çocuğun fikri ve hi .. i 
ink.ipfında sinemanın mühim bir mevkii 
vardır. Yalnız çoculların göreceği filim
leri iyi seçmeleri okul ile aileye teveccüh 
eden en mühim vaıifedir. öğretmenin 

bir filimi talebeye tav.siye etmeden önce 
o filmin çocuklar için terbiyevi değ-eri 

olup olmadığını tetkik etmesi Jizımdır. 

Muzır filim1ere talebenin gitmemelerini 
temin etmek için öğretmenin her tedbire 
baı vurmaaı icap eder. Bazı terbiyevi fi· 
lim1ere talebenin müşterek olarak gitmesi 
için okul idaresinin tedbir alması da fai
delidir. 

e) Tiyatro • Mümkün oldukça talebe

nin terbiyevi piyeslerin temsiline gitme· 
leri çok faidelidir. Talebenin okul dahi· 
!inde fırsat düıtükçe çocuklara mahsus 
piyesleri temsil etmeleri de muvafıktır. 
Bu husuata öğretmenlerin vck8.letçe tan
zim edilmiş olan müsamere ve temıil 

talimatnamelerinde yazılı hükümlere ria
yet etmeleri )i.zımdır. 

f) Halkevleri müaamerelerl - Halk
evleri tarafından çocuklar için tertip edi
len müsamerelere talebenin eeyİrci olarak. 
gitmelerini okul idareai temin etmelidir. 

ıı) Resim - Çocuğun boı zamanında 

meıgul olması faideli olacak işlerden biri
si reıim yapmaktır. Çocukların bu sahada 
istidatlarını lnki§af ettimıiye bir taraftan 
öğretmenin, öte taraftan ailenin çalııma· 
sı elzemdir. 

h) F otograf - çocukların fotografla 
meıgul olmalan çok faidelidir. Aile va
ziyeti müsait olan çocuklann fotogTafla 
meşgul olmağa teşvik edilmesi uygun 
olur. 

i) Müzik - Müzik çocukların boı za· 
manlarını iyi bir ıuTette kullanmak için 
elde en iyi bir vasıtadır. Mümk.ün olan 
yerlerde çocuklara mahsus olarak veri· 
lecek konserlerden onların istifade ettiril-

lelerden biridir. 
m) Çoculdann boı zamanlarında fır· 

sat düıtükçe hem öğretmen tarafından 
hem de aile tarafından gezintiye götürül
meleri ihmal edilmemelidir. 

n) Ailelerin yapacııklan ziyaretlerde 
hreat elverdikçe çocuklarını beraber gÖ· 
türmeleri, bilhaua çocuğu olan ailelere 
gittikçe çocuklarını da beraber almaları 
tavıiyeye değer. Ancak bu gibi ziyaret
lerin çocukların derslerini ihmal etme
lerine ve uykudan mahrum kalmalanna 

sebep olmaması tarttır. Sari hastalıklar 
bulunan evlere de çocukların götürülme· 
mesi 18.zımdır. 

ll1 - Çifte öğretim veya yarım gün 
usullerinden birinin tatbik edildiği okul· 
larda öğleden önce okula gelen talebe
lerin öğleden sonra, öğleden sonra ge
lenlerin de öğleden önce kalacak bo§ 
zamanları fazla olduğu için bu okullarda 
bulunan talebenin boş ~amanlannı nasıl 
geçirecekleri hakkında öğretmenlerin 

kendilerine rehberlik etmesi bilha .. a la
zımdır. 

a) Öğleden Önce okula gelenleıin öğ
leden sonra hoı kalan zaman1annda der ... 
lere çalıımak1 vazife hazırlamak için va

kit ayırmaları ve bu faaliyetlerinden arta 
lta1acak :zamanlarını da mevsime, çocu
ğun aile vaziyetine ve bulunduğu yerler
de mevcut imk&nlara göre bu genelgenin 
3, 4 ve 5 numaralı taraflarında izah edi) .. 
mit olan faaliyetlerden birine veya bir 
kaçına tahsis etmeleri uygun olur. öğle
den önce okula gelecek talebeler erken 
okulda bulunmak için erken yatıp erken 
kalkmak mecburiyetindedirler. Bundan 
dolayı bu çocukların gece çalıımaia mec

bur kalmaları için bütün itlerini öğleden 
ıonra yapıp bitirmeleri liızumu kendile· 
rine telkin edilmelidir. 

Pohua pek haksız da değildi. Zira bani şeytan vadisinin dar ve karanlık 

üzerinde yürüdüğümüz kaskah toprak bir geçidi içine biçare bir çocuğu canlı 
adeta üstündeki en küçük ihtizazı ta canlı bırakmak beni ıiddetle muztarip 
uzaklara nakleden büyük bir telefon mik- etmiıti. 

rofonundan hiç de farklı değildi. itiraz edecek oldum. Pohua derhal 
Hakikaten münasebetaiz bir muhave· elini yüzüme doğru kaldırdı: 

remiz Bohu ... Bohu cinleri değil, fakat - Yalvarırım, Mauf ... dedi. Bir şey 
bizzat yeri dinliyen Bohu • Bohu gözcü· söyleme! ... 
leri tarafından iıitilebilir. O takdirde ze· - Fakat ... 
hirli oklar bizim derilerimizi delik deıik - Emir böyle! ... korkma. Orada da-
davul derilerine çevirebilir. Üzerinde ha bir çok çocuklar vardırl 
zahmetle yÜrüdüğümüz bu korkunç va.- - Ya? 
diyi bu sebepten Pohua ile hiç bir ICY - Şüphe etmem 1 

konuımadan, yalnız onu eessiz sadasız 

bir surette takip ederek geçtik. 

Pohua panl parıl yanan gözlerile kiıh 
sağına, kah ıoluna, yerlere bakarak kah 
ıu. klh bu iıtikamete doğru yürüyor. Ba
na da yolu eliyle İşaret ediyordu. On beı 
dakika kadar bu tekilde yürüdükten son· 
ra bir denbire kendimizi dar ve keskin 
bir boğazın önünde bulduk. Burası bir 
boğazdan ziyade 3-4 inean boyunda bir 
çatlağa benziyordu, 

Pohua aanki, rüyada yürüyormuşuz 

gibi ansızın önümüze çıka:> bu garip ge
çidin önllnde birdenbire ıaıalamıı bir 
halde durdu. Pohuanın bu halini görün
ce ben de elimi tabancama atarak oldu
ğum yerde durdum. 

Boğazın öbür tarah zifiri karanlık bir 
haldeydi. Pohuaya alçak bir sesle ı 

Pohua bunu söyliyerek kuru hindistan 
cevizi yapraklarına sarılmış biçare ikiz 
çocuğu oracığa, dar ve karanlık boğazın 
içine yavaşça koyup bıraktı. Orayı biı 

daha pokuzladı. Süratle geri döndü. 
Hayatımda belki ilk defa merakın' 

merhamete galebe çaldığını gördüm. 
Pohuanın canice bir iş yapmadığını gös
teren müsterih hali de heni k1Smen tat· 
min edebiliyordu. 

Bununla beraber gayet canım ııkılmıt 
bir halde Pohuanın yüzüne bakmaktan 
kendimi alamadım. 

- Peki ama, Pohual dedim. Yol ola· 
rak burada bir bu geçit var J. .. Biz nere .. 
den geçeceğiz} ..• 

Pohua kendisini takip etmemi eliyle 
İ§aret ederek gene ürkek se.le: 

··BİTMEDİ·· 
rından bir kısmını bir taraftan bu yolda 
çalıımağa ayınrken diğer tara.han dera· 
lerini ihmal etmemeleıini. bir taraftan 
da her çocuğun hakkı olan istirahat ve 
oyundan mahrum kalmamalarını temin 
etmek üzere öğretmenlerin bu gibi ço
cukların i~lerile ayrıca sıkı bir surette il
gilenmeleri 18.zımdır. 

Vifne çürüğü renginde kadife 
kapı perdesinin köıesini kaldıran 
Muhlis bey bana yol göaterdi. 
Genif bir salon .. Ortada genif bir 
rlanıı pisti .. Etrafında küçük ma
ıalar ve maaaların üzerlerinde 
rengarenk abajurlu küçük elek -
rrik lambaları vardı. 

Yaralı Bergama hastanesine kaldırıl- mesi çok faideli olur. Gramofon ve rad-

b) Öğleden ıonra okula gelen çocuk
ların öğleden önceli zamanlarını yine 
ders ve vazife hazırlamağa tahsis etme .. 
leri ve fazla zaman kaluaa yine bu genel
genin 3, 4 ve 5 numaralı fıkralarında 
gösterilen §eylere zaman ayırmalan mu

vafıktır. Bu çocuklar da erken kalkmak 
için erlccn yatmak mecburiyetinde ol
duklarından gece çalıımağa mecbur ol· 
mamak için den1 ve vazifelerini mutlaka 
öğleden önce yapıp bitirmeleri icap ede· 

ceği kendilerine anlatılmalıdır. Bir de 
aileden ıonra okula gelen çocuklar ara· 
aında sabah kahvealıısını geç aldıkları 

için eaat 12 den önce öğle yemeğini ye.
meiie lmkln bulmadan okula gelenler 
görülmektedir. Bu gibi çocukların, evde 
kahvcaltl ve yemek zamanlarının iyi 
aya1lanmı9 olmamaaı yüzünden öğle ye
meiini yemeden okula gelmeleri asli 
doğru olmadığından evlerde bu ııibi 
çocuklara kahvealtıyı mümkün mertebe 
erlı:en aldırarak saat 12 den önce öğle 
yemeğini yedirmeğe ve ancak ondan 
sonra kendilerini okula göndermeye dik
kat edilmesi lizımdır. Bu hı1susun öğret
menler tarafından talebeye ve ailelere 
gereği gibi telkin olunması icab eder. 

V - Çocukların, boş kalan zaman
larını iyi geçirmelerini ve yukarıda sa• 
yılan faaliyetlerden istifade edebilmelerl 
için bir taraftan talebenin, bir taraftan 
ailelerinin aydınlatılması 18.zımdır. öğ .. 
retmen ile başöğretmen sınıflarda, aıraaı 

geldikçe de sınıf dışında çocuklara ne 
suretle hareket etmeleri lazım geleceğini 
anlatır ve boş zamanın iyi geçirilmesinin 
ehemmiyetini kendilerine telkin eder. 

mıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

1 
yo temin eden okullarda çocuklara, se-

_..,_.~ ................. ! 
23 NiSAN viyelerine uygun güzel parçaları sık sık 

ÇOCUK BAYRAMJ dinletmeyi okul idaresi ihmal etmeme· 
lidir. istidadı ve ailenin vaziyeti müsait 

Kalabalık yoktu.. Hatta hiç 
kimse yoktu diyebilirim. 

Sinema sahiplerine : olduğu takdirde talebenin müzik aletle· iV - Ailelerinin vaziyeti dolayısiyle 
babasının veya akraba!lının yanında ve
ya hariçte çalışmağa mecbur kalan ço
cukların okul dıoında. geçecek zamanla-

Ben, ne tarafa gideceğimi fQ. 
~ırmıştım .. 
E 
J///,,,, ////7), 

Çocuk bayramı yaklaşıyor. Bay-

i raında çocuklara öğretici, terbiyevi 
filimlerle bayrama hazırlanınız .• 
W . AZıtlJtJ4ZO ~ 
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- ·Madam• ın uşağı bıraktı. Bunu, 
ona sus parası olarak Marki d'Efyat ver

miş .. 
- Ya ... Şimdi vaziyet daha iyi anlaşı

lıyor ... 
- Anlaşılan nedir Luvuva ve bu al

tın size ne gibi ilhamlar verdi? 
- Sir ... Siz de bakınız. Bunu dikkat

le tetkık <>diniz .. 
Kral, altım alarak baktı. Üzerindeki 

üzerine fırlatıp attı. 
Boğuk bir sesle : 
- Nazır efendi, dedi, bir aya kadar 

bütün Fransız ordusu Hollanda hudu
dunda tahş.it edilmiş bulunmalıdır. 

- Emriniz ifa olunacaktır sir .. Askeri 
kuvvetimiz bugün yüz on bin kişidir .. 
Bu kuvvete Munster peskoposunun yol
lıyacai!ı yirmi bin kişi de yakında gele
rek iltihak edecektir. Fransız ordusu 

latince yazılmış şu yazılan okudu : üç kısma ayrılacaktır. Türen birinci kıs-

•Benim karşımda güneş bile karardı" ma kumanda edecektir. Konde ile Lük-
Kral, sap sarı kesildi. senburg ikinci kısmı idare edeceklerdir. 
- SeHller .. Diye kekeledi.. Üçüncü kısım da Kont dö Şamillinin 
- Yanılıyorsunuz sir .. Sefiller değil .. idaresi altında bulunacaktır. Umumi ta-

SefiL •• Diyecektiniz .. Çünkü bunu ya-, arruzu Voban idare edecek. .. Cephane
pan Hollandalı Van Der Edendir .. Şüp- ye gelince.. Epey zamandır kafi gele

hesiz bu kaba adamın hareketlerini ha-, cek mikdarda barut depo edilmiştir. 
tırlarsınız.. - Fakat Luvuva.. Demek siz böyle 

On dördüncü Lui, elinde tuttuğu bu bir harbe ihtimal veriyordunuz ki bu 
altını •inirli bir hareketle yere. halının I kadar hazırlıklar yaptınız .. . 

rinden birini kuUanmağa teıvik edilmesi 
de uygun olur. Sesi müsait olan çocukla· 
nn okul haricinde de seviyelerine uygun 

İhtimal vermiyordum amma:. Tah- Bu sözler şimdi burada kalsın. Be· Evet... Ve hatta şu saatte Markinin 
min ediyordum.. nimle beraber odama geliniz.. Marki yanında !Atif bir de hasta bakıcı bulun-

- Hakkın varmış .. Şimdi başka me- d'Efyatın da derhal aranması, bulun- maktadır. Havası insana çok yanyan bir 
seleye geçelim.. İstikbalde Monsenyör ması, sorgusuz sualsiz hemen asılması orman içinde ve yanında kontes dö Su-
Luinin tekrar firar teşebbüslerinin önü- için de emir vereceksiniz. vason olduğu halde dostumuz markinin 
ne geçmek için yeni ve daha mühim Kral ve nazır odadan çıktılar. pek çabuk ifakat bulacağına şüphe yok-

tedbirler almak icap ediyor .. Bu Andan Elim haberin yayılması üzerine Sen tur. 
itibaren Monsenyör Luinin adı •Latur• Klud sarayındaki asilzadeler, kibar ma- Böyle konuşarak Markiz dö Montes-
olacaktır. Ona ait bütün raporlarda, damlar da dağılmağa başlamışlardı. panın dairesi önüne gelmişlerdi. 
adının her geçtiği yerde o oLatur• diye Bu meyanda Şövalye Dö Loren de Şövalye dö Loren ayrılacağı sırada : 
zikredilecektir. Markiz Dö Montespana kolunu vermiş- - Siz de sıhhatinize çok dikkat edi-

- Sonra o, en kısa bir zamanda yak- ti.. niz madam .. Dedi .. Ve unutmayınız ki 

Çocuk velileri okula geldikçe öğret· 

men veya ba§Öğretmen sırasını getirerek 
çocuklann boş zamanlarını naııl geçir• 
meleri 18.zım geleceği hakkında kendile .. 
rine telkinlerde bulunmalı ve okulda ya .. 

p1lan törenler veya müdmereler dolayı ... 
ıiyle çocuk velilerinin d&.vetli olarak 
okulda toplanmalarından istifade edile· 
rek bu mesele etrafında kendileri aydın· 
!atılmalıdır. 

llk okul baıöğretmenlerinin, ilk okul· 
!arı himaye heyetleri teıkili hakkındaki 

talimatnameye göre teşekkül etmiş olan 
himaye heyetlerile temas ettikçe çocuk .. 
ların boı zamanlarını iyi geçirmeleri me• 
selesile de himaye heyetlerini ilgilendir~ 

laşılması, girilmesi çok daha güç başkıı Ge1l4 ve mermer merdivenden aşağı hazan ve bazı kimselere Parisin havası 
bir yere, başka bir kaleye naklolunma· inerlerken şövalye, Markizin kulağına da Londranın havası kadar tehlikeli 
lıdır. BugUnden itibaren •Latur• un ni- doğru eğildi.. olur. mesi, yardımlarını temin etmesi ve hu 

hayet nihayet on beş gün içinde, yani - Sevgili Markiz .. Dedi, bu akşamki Madam Dö Montespan, iki kaşı ara- mesele etrafında alınacak tedbirleri bir· 
harbe girmemizden önce (Sent Marga- elim hAdise hakkında ne düşünüyorsu- sında yer bulan bir endişe kıvrımı ile likte tesbit etmeğe çalışması lazımdır. 
rih adasına naklini emrediyorum. nuz? dairesine giderken Şövalye Dö Loreıı 

- Ah sir ... Sir .. Ne mükemmel fildr· - Bu akşamki hAdise, hakikaten de dudakları arasında oynak bir hava 
!er ve çareler buluyorsunuz .. Bu kadar Londra havasının insana yaramadığı mmldanarak uzaklaşıyordu. 

güzel fikirler arasında bu korkunç teş· hakkındaki sözlerinize beni bir kerre * 
kilatın maiyetinizdeki fızalannı da yo- daha inandırdı. Sen Klu sarayı, bütün ışıkları söndü-
kedecek bir şey düşünemez misiniz? Fakat Şövalye .. Marki d'Efyat mey- rülınüş ve karanlığa bürürunüştü .. 

- Nazır efendi.. Biz, bir harbe gır- danda yok .. Ne oldu acaba?.. Sadece sarayın tavan arası pençerele-
mek üzereyiz. Sarayın ve saltanatın bü- - Bu akşamki suvarenin gürültüsün- rinden birinde hafif bir ışık vardı. 

Vl - Kültür Direktörler: ile lspekter. 
lerin okulları teftişleri arasında, bu ge. 
nelge hükümlerinin yerine getirilmesi hu• 
susunda okul öğrebneni ile okul idaresi.ı 
nin ne gibi tedbirler aldığı meselesini da 
tetkik etmeleri icap eder. 

Bütün öğretmenlerimizin, çocukların 

tün asilzadelerinin bu harbe iştirak et- den biraz rahatsızlandı. Baş ağrısını ge- Madrun Skarron bu ışık sızan odada boş zamanlarını iyice kullanmaları me

meleri kadar tabii bir şey olamaz.. Ve çirmek için bir ata binerek dört nala ve soyunmadan yatağına uzanmış dü- selesinin ehemmiyetini daima gözönünda 
böyle bir harp içinde ölümle netice ve- kendisini tedavi edeceği ve bu kabil baş şünmekte idi. tutarak ve her vesileden İstifade ederelıı 
recek kll2.alar pek çok olur. İ§, bu kaza- ağrıları için birebir ve emin bir yere Gözleri garip bir şule içinde parlıyor, icab eden tedbirleri almağı iş edinme• 
!arı iyi tertip etmektedir. gitti. küçük ağzının kenarlarını esrarengiz !erini bilhassa rica 

- Anladım .. Majesteniz müsterih ola- ., - Bu iedavi usulünün isabetinden ve l bir tebessüm kı".'rıyordu. . , 

bilirsiniz.. şifasından emin misiniz? •• BiTMEDi •• . 

ederim. 
Ma..rif Vekili 

Huan Ali Yiicel 
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T. A.. P. 31.'10 -. Na; Kes./ ZO Ww. c K'111ayl& ltbaliıt,. U.racaa. Tmnait > tabiidir. Piyasada geçen haftaki durgunluk 
devam etmiştir. Önümüzdeki hafta 
içinde işlerde küşa yiş bekleniyor 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. p.ketüııia ..._ .w.lüs& kaıpncla a,,.k- O-.. .-kechllll'm 8izün• laetıli. 

13.30 Program ta d.r .. .-1 lua 4ilcbüe baluycndu. - Minaaaz teYler söyleme dostum. 
ı3.35 MUzik (Ç(pn w 8Ritt - pi.) B.ı. fidaa .,_,,.... -*· hıbt çok aa- - Ma-~ eô7leıai70NDL Ha-
14.89 Memleket sa.t ayan, ~ ... rif aiYinmit. --.w, wıntu.- çehreli. bnma bir çok ihtimaller getıyOT. Bu kı-

teMoloji haberleri çok güzel eli gözlü bir kızdır. zm seni ~'Yl'ftlıelli ~ ..._ •· 
H.19 'rurk Jft&!iği ~F-1 heywti) Miidü• om- TeakaYıar .. kıza ıaun tfinceler de alchmtt sefiJoır. ~ .... 

Çaı...lar: Veciıhe, Rqn Ferit u- bdtılsı.a 80,.. s&dnini ...... it paiM ralip ııı5e HRterin tııir •J-
Kam, CeYdıtt Jtoan. Bir ·~ d.Jsib d ... ti.ısın cMi,inft. ds ofdrifir. 
OkuYllO : Melek TGlrgüz Sot .imde •lllii• • s amdat illi -'- - Yahu polia rom-iaı Y.._ •· •• 

Son .... • ı..ftaa ipınııJe tehrimtz mensueat fabrikaları . tarafından satu~ tçekirdeksi~. üz~ sa~lmış bulunmakta- 14.40.15.30 )(iıizik (~ - JI&) çekti ... Sonra yazıhanesinin ös 1 Je d.. l.tidadnr nr cfuiıeJN ..• 
Ucaret ._ _.... hw .,.,_,..., neş- alındığı ve 650 balya mıkdarının vadeli ıdır- Tcıa ~ miWan alım.t bia l'UG Prowı am .,.. fite '-b,. ve ili* ı 1ı clr: iki arkadq bu suretle kon ... dadı• 
.~ .._ zi' • "': ·- eh 'bül~- kaydiyle speküliqGncular uasında alı- tonu ~~ ~.t~~ ~esaplanmaktadır. 17.35 Müzik (Dans saati pa.) _ ~- U,11. .96wez ...... 17'· Leyfi odasaıda J'ftl ~ b&flll-
lerine w 1Nıa • c:eıeıwww etmiş nıp satıldığı anlaşılmıştır. Çekirdeksız uzum pıy~ ~.!lafta lS.tS '1'tirf< rnfiziği (Fasıl heyeti _ Ce- le mi1. da ticaret' mekruptan yuıyor, ve ~ 
ınuame' 1 w cimi g • tea• mikdar ve Şu hesaba. nazaran ihracat evlerinin içinde aynen geçen ha~ vazıyeti sak- lal Tokses ve arkadaşlan.) "t.._. lmııııi Jlıı!iüıte tııı.lw. .. t.e111 nüyoınllıa. 
~tleri ayn ayn ı Jıı6 ga.teırilmiştir : hafta mübayaatı vadeli olarak ancak 20 lamış fiatlerde te~ Glıaaııwfbw. W 19'.'9 Komı"'18 (Dş ııoJiübr hiıii~- ceveb malcamınd• ıı..- tiıafi1çe efmiıt. cSıkıl~orum. S.U1nak bü,.nk bir fe-
Cinsi miidarı • çok 25 balya mildarında pmnuğa münhasır 2/939 .. ~)/~ ~ kadar a~ feri) ti. Midir .idMe -.. ettİ': liket doğNM.... s.l.d... at..am& ka· 
Muhtelif buğday G66 5.59 5.875 kalmış dem~. . . . se:iyede ~ fıatler 7(.3/939. ~ bu 19.15 Türk müiiği (Halk musildlli) _ Bu wıei~ talip- ...._ pek çok- dar çel,.mek beAi ~r. ıı.,,.tta 
~yaz arpa 311 1Sll 4.375 Hahalık fıat vezıyetille gelince : mıkdlır terıftritl ..,.ti ~. Orta Anadoh k ve türklleri -. F•t lııen .-zetfer _.._ W:.. bq parwz ,,. yapayafıu& yqamal: çok 
,asulya 29 J2.59 12.50 .. Mart iptidımada .Akala ~ ma~aı Fiat vaziyetini aşağıda gösteriyoruz : Saz şairi Sivaslı~ y~ w h ... .m --· • mim .-lelııi Jll5. zor iı ... Her teYden ~ ol~ ve 
~ce 5l lLOO 12.00 ıçın 48.75 - 49 ve rusan teslimi vadeliler No. 21/2./9 '1/2/a ı&rahim hiın -nzifenmn ı.WJ" (adın.,__. lilla- boyuna çal~.. Bar çok faiir p:nç 
M. Pamuk balya 705 40.51
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7
: için 50 kuruş fiat tayin ve haftatesbit e;!!!- 7 ı:uo u
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.. •
75 

l9.3t Tmk m6zili rachr l»eftilw t-u.f Uıliıı'liimi ,.,_..._. bzrar zengin erl:e~ avl~~or~ bdu 
M . Pamuk çe. ton 65 '.3 · miş olduğu halde bu fiatler zar - 8 14.00 Çalanlar : Vecihe, Ruşen l'nlt mr ... M!eı ende ı.endetr ..,_.... 11f1ri- suretle ~el teoıbel ve lüb ic;1n e 
M. Palamut kental ı096 ~ 411.00 da oldukça temevvüçler gösterdikten 9 li.00 14.1:i Kam C~clee K..a. Cemil Me- 0 ohnqaaii ... Maa,.eanı "3fi~... yaşıyor. Ben yapamıyorum. Yapmam• 
IKabuklu ceviz kilo 5046 ıs.. KOO sonra 7 - 3 - 939 da nisan teslimi vadeli 10 16.00 15.75 sut. ' ' .... fa. cNiiJ, httl ~ _,.ıt.- d• iıakia yok.. •• Çüalrii aam.ıu,.... •.. 
M. İncir 26052 5M 2alO Akala birinci mal Akala fiati 50.5 kuruş- 11 l&5ıt 18.51 ~ : 1'ari Halil ~ Erillr, umanı ınüd'ir Rrt Jnr adinndno, fit.. Bundan 80Dl'W sw.lude. O.-. ~ 
Razaki üzüm 28 11..25 12• ta kapanmıştır. ~ .. . Şu vaziyete göre 28/2/939 .... ı _ Zaı9il pe!feft br cömerftir 'ft! i:ur.ıM: Pr'eti çıolt it fuına arkadPfllMD eohaiD likirr.erin te-
~ Uzüm 4 12.SG 12.• Bundan da anlaşılacagı uz.ere fiatlerde nisı.& 7,1219 • ı ~ U ~ t ~ _ FlliW ~ _ ,,aııilllDın- Yak· ,...,_ zencm 1ftr nı& e fiı. .iri' altında dd.tifo.aau tetkik ederl• 
il. Qı+. ! ' · i& .Mılt 8.50 ıs.• ıörühnekte olan kararsızlık karşısında '\e on numaralar 0.25 santim kaybetmic; tı ciriü bemııi.. G8ftr.: !teııfo ·, Leyli mutedi ıir &aıanı.r ~et- ba kmn Lalca.ıanıun muammalı old-ı. 

YuJunda iflretli fl8tııtlann -- ia- mal teslimi mecburiyetinde olmıyan bel- 11 numara ise eski halinde kalmıştır. ~ 3 _Haşim be in_ Zavil şarkı : ti, ~' ducfdlanncfa hir' fd> in: çi- n~ tudii etmeie mecl»ur oldu. Le,-11 
bariyi. sMJ9 ammele ~ikcWo ve •tım 11>aş1ı aha. "; ~t evleri ~ milt- Hafta 501 ••• _.,.._ üt tn 1 aalii. Lıtene. ı-1 ~·- çeklemnedi. da. ~afumdıua. seçen _:.nm ~~ 
Jle...,,.... Pi-~n : ~ m • JC lllriP'ekten çekinmek- doğrudan clolruya ipldili- tllb& lııir .. 4 _ De ' ·a _ Jıl6s ...... Umom mitdGr memnun bir tavırla teıll• aftuadia siltilçe ıpenınqe baiad.il 

BlJODAY: • w ıı' zi iı ..._.. • hareketi daha ticesi olarak kabul edilmekte ve haltn Gönttl adlı bülbülüm var ~ Lilen Lir bzcaiız. diye cf"utiln· ha~ttan ~ çaTeTerini uafbnp 
._ ı n .. '---...lı- ı ... Yl'""""'tft- h • 

~- çuval az 
AY"ama§8k mallmr- 3130 5.50 

:qı. .,...-u esap- b\l ... , • ~ .. •ııle filld *' "- 5 - ıtıııı.ç.. ~i. da.. laencle clirii8t bU kmn11 feSirini dmdu. 
çak larc:lır ha& imar &..• 
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L müstehlik raz .... geıilıeme hW •J.aıil tUı-. 2aW A'-- • I Zb~ ~:..-&' wt- f>aralabir'ıyor.> Genç d.klil'onun ur... n kapla. 
• l mal ..... • r ı ı • ,,_..., _,.. -~ .ıh..::~_r_r_ do-.1': W L"-5.ft pıyma awa mm şun- edr•u1ı...-. ...e )w; 4Piı1t) Ounan Tezl:avrar, müeaaeseaincfe çok ...... ~- .,..o • an pazar FDU 

~~ ~= 5.75 
5.al mR mewui. .... ' 3' aktadır. Ş.. bc1ar ..- ii wu • _,_ 20.JS Termil (ftzall _.) fazilet ..tubr adwıadt. Anc.k ini ,..la- ICacl*a'yü'nde dC;neıMn vapurua giiver-

..,_ kana':-"~;'* ,,, t daha stokların a ' '§bulunması dolayısiy. Tertip eden-: İbrahim Delideniz nncfa. zenafn .._.bekar, fdfsıesiue bal.. tesinclea kend~i "1aize fad.u.e~i. Fa-
PİYASA V AZf'RTt : •vam edıeceii. so..... le fiw«ki+ a-çenı · bu~ Ter.mile AtUuı.a l'Mfw küme Tabilir. Kacfmhıııl• bir ço1. ı1w:enJnr of. kat lMa atdlfl sorcliiler. Derfıal deauze wı-

KABUKLU CEVlz. ~ ki wti;Jcye fr; ·; r:eğiı Imnıe& ili-.$ ~ Mwll CemiliD iM- dtıia rinyederi aiızlarda delapyor. Fa- cW indirdiler. "-m luartarddar. Kıa ver· 
Geçen haftaki nepiyatı.-+ kaydıd- . olunu,pıw. ftSiMe ip&M eıılew• tiw. bt müıHnaıi içeri91nde çaflpn lacl.n- diP ifademinde nılai ıabra9lan y\irind'en 

:tiğimiz gibi son günleNıe 111arimize • S- ' 
0 

1" ait ..... meırıya~~ Geçea SGenin bu tarihlerindeki fiat- 21.15 ll(ernleket saat ayan. fardan hiç biri.ine yan gözle ot..n bd- intihara karar vesdiiiai .ö]'iecli ve ~ 
b:ıikcJarda buğday gelmesi latler ... .. ., h• ... ...... tesMUf edilmiş ler : 2.1..15 Esham, tahvilit, kambiyo, nuluıt tıimı aören lim.e ~. ICadtn it- bir kelime Lile ili.-e etmedL 
rinde oldukça tesir icra dıniştir. Gepm ia e .._mi lıiır ~le olup son Ne. 2812/988 7/3/938 borsasa. ~iat) (erinde pafronl'uk nüfuzunctaa istifade Necati cruhi ıatnaplftll> kelimeeiai 
hafta piyasada l)usule gelmiş olaa a25 llfnlerde iııo:mııra S ' ldığı an1aşılmış- 7 12.00 11.05 2125 Folklor saati (Halk musihimiı \'e etmel. 0.0..na çol: afır geliyor, ltu iti er- cpatron ip. iM wöfen ümitsiz bjr atk> 
eantim nisbetindeki terakki son hatlıa tır. Bu i:bmlııa tilll kıgünkü piyasa fi- 8 12.05 12.00 garp musikiSi tekniğı) leldiiin .-uruaa bir 6..be •)'1Yorda. minuına aldı. Bu bulutunu bir çok yer-
tçinde kendini muhafau etmiş,.. Jiya- ati 1 •- - 9 13.00 12.50 Halil Bedi Yötıetgen, Sadi Yaver Le.ıa aicl'erkea patrcl* yerinden kail- lellılır wi:tl J• 
!lada dejipkUk olmamqtır. PAllUlt çaaJttDEi'ii : !O 14.2'5 U.50 Ataman, Cemal Reşit. ta. ,,ine kitiltini MPIJ'• iad'ar ufudad'ı. Ilı ılilııoenl.. ,...., .....-1.n ......, 
Bu~ mevr-hta- bu hafta da ftr 11 16.50 l&.90 ,.._.h1ıı posta kutusu Leyli üc; gün sonra. tirkette Şme batf~ da yayı]dı. Müc;lürün aıkadaşlan iljtti. 

9Ul"ette devamı takdirinde ömümörMlelıD lllıftaıftk satışın 30 tondan ibaret bu- Şu rakkamlara göre iki senenin a~ Jılüılik (Kiiçük orkestra m&f 1ınJun.,Ordu.. Ceıaç bzın lekzipl'eıi batla~ vsıifem.. 
'hafta içinde buğday fiatlerinde bir m&. lbntiuğu ve fiatin 4.375 kuruş olarak tarihlerine ait fiatlcrde bu sene lehin" Şef: Necip Aşkın) Ara.dan kııll "hir zaman geçmişli. Bir den c;elilmek i8te~ti IMa atkm wad .. 
<1ar daha tezayüt olması 'ihtimalleri mev- tesbit olunduğu anlaşılmıştır. Müh!bilki aşağıda işar~tli fazlalık mneuttur. ı _ Kochmatuı _ Her zaman için lfÜa laic:liııün arkıılCl.tlanndan Necati, hir delil olarak kabul eclildi. 
cıuıtw. Bu iböarla pmdiüi piyasaya 35 toa ise eski satış ohıp; bftsaya llOft No. & sene Wıine fazla dbst (Mmy)' aizmdia: Nihayet bu ff)iıdar o kıntar hüyüc:IU 
ağlam nazariyle bakılrmktadlr. hMla içiDde yaZ41ırılmıştır. Fiat 4.'15 ku- 7 ı.50 a,.__... Bla~ _ Güneşte (Vals) ~ Oaınan, yeitl bit" lat;. tuttlın de- li müdür ~-Nrdr. 

ARPA: ruştur. 8 1.75 3.~'nllılW· K'*'ık AAa melil. - Kwm herteYf bili}"t1'Um. inli .... 
Pamuk ~ .. ter hararetlidir. 9 2.25 4 .._ Vollgraf _ Kalbinı aşkla dol- oalme.iyle t~e ciıid1. Bu. yuayu- 6aydaaı Y91r... .._ edaim; bir .._ 

Soa ... -·m;ılesi ) , • alt Fiatlerde- laww4 hir istikrar rncut 10 2'.25 dı.ı. (Ağır vas) vartak denkek kadar ıitman ltir zattı. ltöyle m...._. lıa ... ~en in• 
çuva1 l>e,az aq;ıaılııuı ;Jlı ..S. Fiat le olap ha tiat ü:ıerind- ll!llit llNmlel~ 1I . ~.50 :5 - Biz.et ... Ai-lezyen süiti No. 1 Saçlan dikülmüt ltııtı bir bilardo i»ibra· '-- ......_,._. Bea tw-..m ettiiio-
G.875 - &.315 Iwnat. a "• ı b lif • ~r. tle-~ eylcm 1

1 tı11r. İ~bu fazlalıkla bera~r 1937 mahs1t ı a) Prerude 1111 kadar ...-Wa ltir edam. Bitip tüken· aia aibi hakiki .,Jun.. ......... ani....,.. 
Jniştir. Ancak~ Mten alım mevkiindc !ünden geçen senenin bu tarihine Jatc:far J>) Menueth> mest ••raar vril ... Müdütiin de mektep cak bir ada.., deiili- za-.. 

İhraç için ...ı -.-na' i +n mpa lı ıt -Jwm apil ~ bir iki tica- 33408 ton üzüm satılmış bulmıcfuiu hal c) Adagietto arkadap... Leyli ebeni kenöıaini sevdiğim içi1l 

fiatlerinde AIÇlm. .ut.ya nilbede- tebaclı-- aneden ibaret b11hvn• dolayısiy- de 19'J8' ma&sulilnden son. tarihe ~ d) Carill'on Oaman· intihar ettim samyar;> diye dütindü. 
C!ül olmamıştar. At• 'v siWnet de. Je ~ itaiaa ütikleri takdirde satalmış olan çekirdeksiz üzöm mi1tdarı ~00 .Müzi1t (Cazbant_ pl} - GönUio mil} ck:di. Dftktör 90ll eöaıleriai .s,.ledi ... Le:r-
vam etmekte41r.1Wta 'P!!amd0 W • fiallaia INınıE- lftfC*•esi ihtimalinden 60170 ton raddesinde bulunmaktadır, 2'-45,!f Son ajans t\aberleri ve yann- -- EYet. ....ı ~ deiil mi). l&ı ife ....... M .. Gmç iımı .. ..Wil 
hın ihtiyaçlsr blp1'amal'c için ya~ de batısedllmektedir. Halihazır stok 111evcudu ise ~ ~ ~ program Oamaa emmlaam. .illttic hbul etti. Nihayet o< dır All8İft hir ..ı ... 
tır. İNCiR : nin f>u sıralarınddi stok milcd'arıncf:arJ - Miik=nm•I )lis lllOimlr. Çelıtkan lan.. oluyor& O tll!I a.. içiruJ. 

FASULYA: çol: az bir mikdarda buİumhığu helaP': SOl"YA ~ itini.~ ~devamla._ Bqka J 1 s r 1, iirıataıi;ccei ~ilaıiiuahrh-
Boaa neşi'İl'&Una ıöre son hafta için- )anmaktadır. 1~5 Oda musikisi nolne•n lıııeM ıJUedv .an~ Taf>ifec:el. Artdt haırattaıı iireDnÜJJordu. 

...... .. i• ı..Dtahılıa Vlllıa• de giindelik ~le 8 1&i'daki incir iş- PALAMtJT: . P. Oda nımikisi Neca&i bqralc ahuaclaa. siilclü. 
,.._ hıh··-.. niPMn- pyasacfa Jeri o'hnuşttır :- Nevi üzerinden palamut muamelelen 23.35 ~ musiki - Ue~ PNDeiplesin ..ıa.a. .... O.,.... r 
anmJan neviferden ma1farm azlıtı l'ıa- Tkrifıj çuval ar çok şu §dtilde cereyan ettiği anlaşılmıştır : LONDU (312 • 11'1) da. llliikanmei bir D.ı Juan burH• Ay-
selıi)'lr muameleler inkişaf etmemiş ve 1 - 3 - 939 J80I 5..M 22.00 Nevi kental ar çok lt.05 Oıkwtıa ve pn ~ri: Schu- DUClll ~paaa. Faka& ı... lua baaa IMe .,_. 
pim&. yirmi çıı.val mal ı;ablmıpır. 2 • 3 - 939 6098 5.00 20.00 Tırnak 180 435.00 470.00 ~ Meı~lsoıı ~Sim"'~- pw bile- b.t&aa ı.;ıbacek. kadar ııüael 

BORSA) 
1zmir puarında ge~ oldukça fasulya 3 - 3 - 939 837 7.00 20.50 Tırniilh t2f: 39s.09- 396.C» lamı eserleri ge~ 1-mi ~). ~ 

1~ ,._._ Jllıılllll _ ~ _ 13a 6'l 7.50 ıs.oc» Kaba 298' 29&.8& :flt.19- rl.55- ~aııo lmmeri - l..e.]ıl&. Sönnaez Fakat._~ na .deaı 8l Si Pa• m.p: 
maJ111r ...Itır. M = l f ns ~ - S. - S T.2S i6.00 Yekan 1096 PABtS (Badio) ı. ........ ._.._._ MMac1er .&.,.... STİ. 6ztim mnm 
elde FRIC.t iıer meviıl!!a ........... y.... 20I hlaınut pi) u ı ~ ı.ftalti. 'V9lli- 2'l.35 Seufvaı:ik kamer -); 51 tnhbıar illlrm 
yata. , ..._, • a am. Aılll.:al: bıms -.i7•..ı..n ~dı- yeti bu hafta• aynea muhafaaa etmiş- PA.Bls (P. 'I. 'L) -~·-Yalına bu laım b..-d• d11... 38 •ver Conl 
dini - 1 5 • .....:. • • -.ı. jma f//ia •• - pt'lll maltellf tir. Fia~erde bvvedl bir istikrM mev- Jıt.05 Orkestra -.e solwtla konseri ....... dojaıu ~ Çok süal l• AlJldti bin. 
işt 1 

• • , u.rıaı. .... .... ; z f l llllljlannı cuttur. işler n.uıal' lııir Wde d.-m ve ~15 Verther CMassmet'Jlin operası) ı..ı.n .. mernur oim.. ~ deiil ...- • Yt!llan 
BIJCMOllX = yekftw 6111 w ı _, h ..aalmt§ cereyan etmeitedir. 14ın-. '.'6&ı'J329r Bııı1d yekQn 

me,, .... lsillmD-lllımuşara- cılduğu 1ı111ı1t ._sıpa J 'rıwamıt UMUMi PİYASA VAZİYETİ: BEBOM'ONSTER: - Seıp-l1J'•11L21' amia.... ç.k ..... .66'1S!Zl Umumtyek6n 
amla s • W ... , • 1w srı pvaL1ıa o1mt •••kı&. • ' p ıı. itleri~ Son hafta içinde borsa işlınbie _. 22.K Orbstra ve şan konseri : 11ıo- o1iı1U1Jan. Wde- it ı..,.ataııda da Jren- Ro. 1 
iba m = ', 1f w ? ' .nan lıa · iJıi ._ ş C ia e .. ı..r pi- gun)uk mevcuttur. Eşya fiatlerinde ıer· mas, J. Strauss, Bizet'nin eserleriı diia ll'iWltzıea bial.roe a-ç lmr ......._,_ Ne. 1 
m • ilia w;? ...._ , z tlllk- yuaa.?i ;AS f W ~ çi.göze çarpacak derecede dejlpiDUıır İTALYA (1ineisntP:4!1 - 713) N« 9 
ki - uı.._.... • _._..._ .. , ' oinıaımt m de il)alle bam bis-.k· 2U5 N ..... di,arr (Lehanı opereti) - Abiai- iddia etlaÜ,rGnlm ••• l'llbti Na -

2 lik~ ~-- -ium1ııa s ' !r ı devama tıUdiriillıie Gepın baftıwlıi - ; s ; ' mzeul v~ .ıımıu.YA -- pap : - • •> l.ı luzn ..n. ltir lııau.ireti ..r.u Bi· 1Jo.. ll 
lerfa biraz 411m. yS ' )i tlıllıit ec9- Ilı* 911i bi" ,. Almanyaııla vakiı . ÖnW ;; hltj Wa içi,ılılt işltre .... ~- Z_ .... ria ~ par- w m.iç aiaiw dikl.t- ettia ~ &.. 
li~ ı.-. doı..,..ıe -.ı ~ incin Y~ geleceği kuvvetle tahmin edilm.. çalar. el' PııiP lııir ....._. ~ ~bu ...... sa., ·~ ıı..v• bir tena hAsı.I dir. ..._ baltwa rubunda endife- .,...._ 

NMUK ~ ~ise de tııltbi ....,_... -1 ol- ABDi SOKULLW VAlllJOV A : sos... Dalp.. uzak ufuklarda dolapn 

iz1lr d 'tlJ ememiş&r. Dö..W. lc;çakıç..Ltr ~ Cllıkestra konseri bir ~ var. Muhakkak. bu. kız bir • 
Son hafta içiltıit bo~ lmıir .......... mmtakalarmda stok • .. uı ...._. ltwa< \ • ... : a.,.-'nhl ~- Sıakıar bur-.,. aıinaedeı ... 

mal<Unatın tasnitl neticesinııla ... lfl s !o Hev .. i. tanunq olmaaan) Seninle konUfllrken 
len neticeyi aşağıdiı _....,Te : llAZAid Vll llY AH UztlMI,g : Mabalr-tıllle teJmıu 2A.06 Karışık musiki ve pn. ifadesinden bir teYler sezmiyor musun) 3600' pal bullQ 
Nevi miWan aa pik baflancb.. ID 0perK parçalan.. - Hayır... 78 çuval Fualya 

a....a..- .______ i tı-inde bir b11Aa evve- Mersin G,.._. _. "-- - Bııdlii bu im ıPzli lliali 9lllıİo ..-vt,._. lef tan .M !>. 
Akala 1 ci vadeli Mo 48.75 51.25 lin: ~tle deii;iiiii yoltur. Piyasa- baaıvan. ihracı. -;i~ b-;;"" döYiz ka- Bt}ı(uş : ~ '" li.t bir ...__ _. .- ,..... m baJ;a Pmn11k 
Yerlr I ci' fiuır 130 40:5Ct 43': ya atzedlten maltar iyi aheıhar ve mil· çakçılliı yapıldıiı a.azetelerde ıödi}müş- 19.35 Hafif musiki ııklı bir .,.uo-. bir ,eyler beklemesi 103 kental pUınnnıt 
Yerli 1 ci vadeli 25 42.00 42. at fiatler bulmaktadır. tü. 21 Şan komeri 
Yeldln 705 ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : Fakat bu kaçakçılığın Mersin Sorgu BUDAPEŞTE : 

Günler9en beri piyasada hüküm sü- Son. hafta ~eksiz iizüm satışları hakimliğince yapılan ilk tahkikatı es- 18.4J Odcntn lıomen 
ren br.u:s.ıılnk e1ia davam etmekteclir- gürıdelik. İÜJ)miJ'R IU şekilılt cereyan nasında döviz kararnamesinin usulen 24.05 Hafif musiki liomıeri 
Bu münasebetle belli başlı ihracat ev- etmiştir : Mersinde ilin edihnemfş olmamtdam =::ı 
lerl geniş miltyasta işe girişmekten çe- Satış tarihi çuval • çok tahkikat durdumfnmş w lM ~ ...,..,. lllNF 1 
kinmekte ve işler hemen hemen ~il- 1 - 3 - 939 320 8.50 17.75 im meni muftalMtıesillct__. ~ T -Elıl&a 
llquncullra milnhmır blmq- hftm- 2 - 3' - 919 55lr R.Z> 18.st tir T~ Alime ım,tiadıe B. -.sta-
~taı:iı. $- 3 - - • :rı.• •ot Son ıünlerde haber alcbğunıza göre, fa Kaç ile B. Mustafa 'Dı ;;4a lli6 hay.I 
~,., '*' h ıpliınt ... 4 -3 -- .. •• •• ~- ....... f .•• .... • • illi ......... çalan 

-S-- 51. 1US J&2$ ...... ) j .,..= ' ..... JEıdllt. lıılr' 'j' W r df.a 
.,_, __ - .... v..Jıbmesi - 1 - • ,. ... •• b. 
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rı::.ı::::·~ı:: RADYO Li N Um dal 
VMUNI DENİZ 

ACENTALICI l.TD. 

Ofü·ie~ ve Fratelli Sperco j Deu sche Le· 
Şürekası Vapur Acentası vante Linie nın i2raz ettiği 

mikroplar, dışa
rıdan alınan mu· 
.zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlemnezse bo· 
zulmağa, çürü· 
ıiıeğe mabkUın· 
dar. Ç8riik diş
ler micle ve bar
sak ihtilitların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hasta .. ta yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile ınuhakkak sabah ve akşanı her 
yemekten sonra hrçalaınak şartile 

-
Fenni gözlük için 

ECZACI 

AKTAŞ 

; t--.._ '• • •• : ~ ... -

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzenıridır 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ainlanm süra~ 
izaleye kafidir. Romatizma cvcaı, sinir, 

mafsal \'C adale ıstıraplan 
. NEVR07.İNLE tedavi edilir .. 

~ •ezıc, Grip \·e Bro~ite karşı en 
müessir ilaç 

:S E V R O Z İ N d.ir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
1 Sıhhat Balık Yağı · . 
• . 
• NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

~ İlıl defa süzülrnüftilr Şerbet 91111 lçllellllfr 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bayük SalepçJoflu haaı karşısmda .. 

1 

-- BiRİNCİ KORDON REES ADRiATİCA S. A. Di G. M. B. H. HAMBURG 
BİNASI 2'EL. 2443 NAViGATiONE llELLENİC LİNES LTD. 

LONDRA HATTI : GRtMANt moüirü 7/ 3 te gelip 8/ 3 l~AKLEA vapuru 14 martta bck-
ANGHYRA vapuru 22/ 24 mart ara-

17 0 
Le Rodo V ediğ h lemyor. 18 marb kadar Anvers, Rottcr-

smda beklenilmekte olup, Rotterdam, POLO vnpuru 9 martta Londra, Hull le saat e ros s en e a- dam, Bremen ve Hamburg için yük ala-
1. ı · · .. k ve Anversten gelip yük çıkararak ve reket eder. cak 

Hamburg ve Anversa ıman arı ıçın yu . d Lo d Hull i . ~11. Ct'ITA D1BAR1 9/ 3 te gelerek ayni tır. 
1 kt aynı zaman a n ra ve çın ,,..~ TAHLİYE. 

a aca ır. alacaktır gUn İstanbul Napoli Marsilya ve Ceno- · 
h, vaya hareket eder. ANDROS vapuru 7 nisanckı bek.leni-

_,.,,,,.,., La ~ERPOOL HA2'2'1 . BRtONt motörü 9/ 3 de gelerek ayni yor. Anvers, Haınburg ve Brerncn Ji. 
MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip . manlanndan yük çıkaracaktır. 

UNITED sr A.2'ES A.ND yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- gilnBRLtOeroNst .Rod~. hareket eder.. . 
• nwE Ll'D pool için yük alacaktır, motorü 13-3 de gelip Pıre 

LEV A.Nr ~ • Brindisl Triyesteye hareket eder. o • 

BENNISrVET vapuru 18/20 nıan Deutsclte Le11aırte-ı.1n1e ZARA motörii l'-3 de gelerek aynı 
arasında beklenilmekte olup Nevyork DELOS vapuru 11 m~ ~amburg, Un Patmos Leros Rodosa hareket eder. DEN .N~RS'KE MİDDEL• 
için yük alacaktır. Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- g HAVSLINJE, os.ı.o 

caktır. ,__ BAGHDAD vapuru 15 martn doğru 1~ 
PRİNCE DE LiF.GE vapuru 18/ 20 kenderiye, Diep ve Norveç umum li-

nisan arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

LİNES SUD AMERİKANA 

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

T. BOWEN REBS 
VE $0REKASI 
CVNAlm l.İNE 

Llverpooi ve 
Glasgov hattı 

ıAt tarih! • •••••••• :9 •• Gerek v::ıpurltınn muvasa a erı, . . 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- ~~IA vapuru mart. ~ayeünde 

ROYALE NEERLAH 
DAiSE KllMPAHYASI 
BERCULES vapuru 8-3 de gelerek 

Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yilk alarak hareket eder. 

ULYSSES vapuru 14-3 de gelerek 
Burgas Vama ve Köstence Iimanlan 
i in hareket edecektir . 

-*-

manları i9Jı hareket edecektir. 

--
SERVJCE MARİ2'İME 

ROVJfADf 
BU~ 

DUROSTOR vapuru 18 martta bekle
niyor. Köstcnce, Kalas ve Duna liman· 
lan için yük alacaktır. 

k da b.i ahh··ı altına · gelip Liverpool ve Glasgov ıçın yük ala-
m accnta r te u gıremez. caktır.. SVENSKA ORİBNrE Lİ• 

Daha fazla tarsilfıt almak için Birinci Gerek vapurların muvasaIAt tarihleri, NIEN ICUMPANY ASI .JORNSrON W ARKEN 
--

Kordonda 152 numarada •UMDALı isimleri ve navlunlan hakkında acenta FRAJA \-apuru 7-3 tarihinde gelerek 1.INİES LrD. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhilt altına giremez. Daha faz.laf Amsterdam Rotterdam ve Hamburg 1s- İNCEMORE vapuru 12 martta bekJ.e. 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rea ve ş.r. j kandinavya ve Baltık limanlarına hare- niyor. Burgas, Vnrna, Kösteru:e ve Su 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numara.cıına müracıu-.t l k~t edecektir. lina Kalas için yük alacaktır. 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. ı Vapurlann hareket tarihleriyle nav. 

~· 

ju vantin saç boyaları 
INGILJZ KANZUK eczanesi l.ıiboratuvarlar.ında ha:urlanan Juvantin saç 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV AN'l'IN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabü renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilcn renk yıbnmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eaanelttcle ve ıtriyat maia
zalannda arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

-- lunlardaki de~erden acenta me
suliyet kabul etmez. 

.SER~ICB JIARİTIJIE Daha fazla tafsilit için ATATÜRK 

Romııaln KmnJNlllYIUI caddesi us No.da v. F. Bmry v .. 0er 
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek Zee vapur acentahğma müracaat edil

Malta Marsilya ve Cenovaya yük ve yol- mesi rica olur. 
cu alarak hareket edecektir. TELl..'l<'ON : %"7/ Zt08 

İlan.daki hareket tarihleriyle navlun- -----------
)ardaki değişik1iklerden dolayı acenta SPE&CO vapur acentasma müracaat 
tne>-uliyet .kabul etmez. Daha fazla taf- ı edilmesi rica olımur. 
sillit için ikinci Kordonda FKATELU TELEFON : 2to4 - 2005 

' . .. . .. . / , 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKA.FAT 
Kuralar : 1Subu.1 Mayıs, 26 Aiustos, ı EylW, ı tkinıcitşrm 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

r İkramiyeleri: "'-".7.7j-1J".z_,.,,.-~, 
l Ai.!et lOOO lira IL1' - 0 2.000 Lira 
S H 1000 liralık ••• 5.000 Lira 
8 11 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 ., 250 liralık -· 4.000 Lira 
60 )) 100 liralık -- 6.000 Lira 
95 )) 50 liralık -· 4.750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira -- --435 32.000 
.... .,..., JC!& A WA7""'..LZ7-Z7-ZYJ'..27J7.7..>7-! '7J0.7'7J" 

T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktinnit ohnaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemi, olursunuz. 

Kumbarct~ biri 
ıl 

flAJl•ln. 
' ç.iuı 

~ 

m SüMER BANK • 

1 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma ~ 

Fabrikaları Müessesesinden~ 
.1 v 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Beı fabrikası malı 12 No.Paket415 kuruş 
Kayseri Bez fabrikası malı 16 No. Paket 480 kuruş 
Nuilli Basma fabrikası mah 24 No. Paket sso kuru, 
Ereill Bes fabriluısa malı Z4 No. Paket sso kuruş 
Yalna Ereğli bez fabrikasında : 
10 BalyahJı: siparişler için n )) 57Skuruş 
15 " " • u )) $701mra, 
25 " • • )) )) S65 k111'11$ 
50 • • • )J )) 560 klD'llŞ 
Fiatlerle fabrikada teslim prüyle satılıoaktaciır. İplik müsteh.lik.lerinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç- • 
lan nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh
telif maksatlara yarayabilecek pamuk iptiii müstehliklerinin de ihtiyaç
larını 11.JDİ şartlarla yalnız Ereeli fahrikasana sipariş edebilecekleri ilin 
o1ua.. 468 (1393) 

ör 
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Fransız Nazırlar Meclisi içtimaı 
Elizede, B. Löbrön'ün reisliğinde olan bu içtimada yeni Cümhurreisi 
Seçimi beyannamesi, harici meseleler ve mülteciler meselesi görüşüldü 

Fransada kaç mülteci var ?1GI. Frankonun abloka il&nı 
Bunlar için her gün 7 milyon iki yüz 

bin Frank harcanmaktadır 

Da!adiye Paris Amerikan kulübünde bir ziyafette (eski Ingiliz kralı Diik dö General Fran1co 

lngiliz hariciye nazırı 
Avam Kamarasında 

Londra, 10 (Ö.R) - Lordlar kamara
sında hariciye nazırı Lord Halifaks dün 
akşam nasyonalist i<;panyol hükümeli 
tarufındnn İspanyanın şark sahilinde 
ilan . edilen .abloka münasebetiyle beya
natta bulunmuştur : İngiliz hükümc1 i 
bu teJbirin kara suları haricindeki ı;ey
risc!ainc ait olmadığını tahmin etmekte
dir. Eğer bu kaideye tecavüz edilecek 
olursa İngiliz hiiküıneti mazide olduğu 
gibi mukavemet göstermeğe mecbur ka
lacaktır. Hükümct ticaret gemilerinin, 
kara suaları dahilinde bile tahribini son 
derece vahim bir hal telakki etmektedir. 
İngiliz harp gemilerine hücuma uğrıya
cak ticaret vapurlarına yardım etmek 
ve tahtelbahir hUcumlarına karşı, kara 
sularında bile olsa, mukabele bilmisil
de bulunmak emri verilmiştir. 

İşçi partisi tarafından hükUmet aley-
Viwör de ziyafette bulunmaktadır) . hinde Yerilen takbih takriri reddedil-

bu hususta 
izahat verdi 

J 

r 

Paris, 10 (Ö.R) - Nazırlar meclisi derhal kabulünü istemektedir. Bu tahsi-ıınühim olduğunu göstermektedir. Şı~- miştir. İşçi partisinin mümessili demi~
ımat onda Elize sarayında reisicümhur sat ta on beş marta kadar yetecektir.. diye kadar komünist kıtalarından 14 bin ti ki . 
Lebrünün riyaseti altında toplanmış ve Mülteciler Fransaya günde yedi mil-ı esir alınmışbr. Madritten gelen bir ha- r_ Hükümet, ademi müdahale siyase- • lngiliz başvekili B. Çemberlayıı 
saat 11.50 de nihayet bulmuştur. Başve- yon iki yüz bin, ayda 216 milyon fran- bere göre iki taraf arasında şiddetli mu- tini kabul ettiği halde, diğer memleket- en yüksek rakkamdır. l }emiştir. İngilterenin şimdi mütevazin 
kil B. Daladiye reisicümhur intihabı ga mal olmaktadır. harebeler olmuş ve payitahtın şark ta- lerin müdahalesini teşci etmiş ve cüm- Hava bütçesinin 205 milyon liralık 1 bir hava ordusu vardır. Bu ordu gerek 
J·"ın· milli meclis (Ayan ve mebusan mec- 1 l · ı · · ··b d} · • · rafında komünistlerin işgali altında bu- h · il · h · · · · ı tahsisat proJ·esi dün akşam hava nazın , mu'"dafaa, gerek ta""'"UZ sevkülceyşin• ~ spanyo esır ennın mu a e esı ışıne . urıyetç erın ezımetını temennı ey e- cu .. 

!isleri mii..+orek heyetini) beş nisan çar- d"l · · lunan bir meydanın zaptı içın tanklar mı·..,.;... Sir Kingsley Vud tarafından Avam ka- intibak edecek vaziyettedir. ~- Hendeyde devam e ı mıştır. 1 d k 11 1_.~ M·ıı· ·· ~~ 
şamba günü içtimaa davet eden bir d ve top ar a u anıuu~tır. ı ı mu- marasına arzedilmiştir. Nazır İngiltere- Hava nazırı Londra etrafında tayya-

. . Bugün mübadele edilenler arasın a tlafaa konseyinin iddialarına bakılırsa 
emirnameyi reisicümhura imza ettırmış- d kk · lbet · ti' M d Londra, 10 (Ö.R) - Yeni dahiliye nin tayyare inuu•tı için günde 45 milyon relere karşı balon baraı'ının lüzumu ha· • iki isim nazarı i atı ce mış r. a - komilnistler nihayet magvlup olmu~1ar ve -~ 
tir. Hariciye nazın bay Bonne haricı va- 'i' bütçesi hava tehlikesine karşı pasif mü- frank sarfettiğini tasrih etmiştir. linde derhal faaliyete geçıneğc hazır o~ 
z.iyet hakkında izahat vermiştir. kaçmışlardır. dafaa için ca.rl malt sene içinde sarfedi- Geçen mayıs ayından beri İngiltere- duğunu bildirmiştir. Hava ordusuna gö-

t l ü1. t ·1 · 1 · b 'lh En kanlı mücadeleler son 24 saat zar-spanyo m ecı erı mese esı, 1 av 1 lecek 42 milyon İngiliz lirasından fazla nin tayyare inşaatı yüzde yüz artmıştır nUllü kaydı tahmin edilen seyirle de-
•-- 1 · t ..... ı...:· ti · ·n Fran fında olmuş ve cepheden Madride cel- İn sa .i!ipcanyo sıyas i"'..,ıye erını - l . . tahsisatı ihtiva etmektedir. Maarü büt- ve sene sonuna kadar yüzde 400 artaca- vam etmektedir. Hava ordusunun gil· 

ııadaki vaziyeti yeni bir tetkik mevzu•ı 1 bedi!en kuvvetler de buna 'iştırak etmiş- çesi de Avam K'aıriarasına verilmiştir .. lı tahmin edihnektedir. Sir Gingsley terede ve muhtelü müstemlekelerd( 
olmuştur. Nazırlar meclisinden sonra lerdir. 52 milyon liradır ve şimdiye kadar İn- Vud yeni İngiliz tayyarelerinin dünya- bazlarını tezyidi için icap eden tedbirleıı 
dahili'ye nazın B. Sarro mebusan mecJi- ı Fransız hududundan bildirildiğine gö- gil .. __ ..ı arif b'"t . · asıl ld v u~ı.ı .. t 1 · ld v .. ..rJınmıştır. 

~ ,._,_..
1 

bahr" . 
1 

ı.en:ue ma u çesının v o ugu nuı en m ~ ayyare erı o ugunu soy-
sinin Fransız _ İspanyol grubuna men- , re komwW>uer ıye nezareti, te e- -----------------------
sup bir delegasyonla grup reisi eski baş- fon santralını ve diğer mUhim binaları 
vekil B. Flandeni kabul etmiş, İspanyol işgal etmişlerdi. Fakat bunlardan ihraç 
mültecileri ve bilhassa bazı siyasi şahsi- edilebilmişlerdir. Bununla beraber yer 
yetlerin Fransada ikamet şartları hak- altı demiryolunun bazı istasyonlarında 

Bratislivada örfi idare 
kında görüşmüştür. mukavemetlerine devam etmektedirler. 

Paris, 10 (Ö.R) - Paris belediye mec- •

1 

Paris, 10 (Ö.R) - Fransadaki 300 bin 
Jisi Pariste bulunmakta olup Fransa ile lspanyol muhacirinin en geç Uç ay için-
İslim ilemi arasında ve iş birliği mese-, de memleketi terkebneleri sağ cenah Binlerce halk "Hür bir Slovakya 
)esi hakkında tetkilclerde bulunan muh- mebusları tarabndan istenmiş ve fimdi-
telif Arap şahsiyetlerini kabul etmiştir.! ~·e kadar bu mülteciler için 471 milyon 

Berlin, 10 (Ö.R) _ Resmi kaynaktan 1 frank sarfedlldiği gibi her ay 200 mil-
§U haber veriliyor : Südetlerin Alman- yon frank sarfedilmesinden şikayet edil· 
yaya ilhakından ilel".i gelen ticari mese- miştir. Diğer taraftan mülteciler tchli-
lelerin halli için haftalardan beri cere- keli unsurlar gibi gösterilmişlerdir. Ge-
yan etmekte olan Alman - Fransız mü- neral Franko hükUmeti şimdiye kadar 
:zakereleri neticelenmiş ve iki delegas- ancak elli bin milisi kabul etmiştir. Sol 
yon tarafından hazırlanan metin on cenah, bilhas.5a sosyalist komünistlerle 
martta Berlinde imza olunmuştur. sağ cenah ve merkez arasında çok gü-

Salahiyettar mahfellerde bildirildi- rültUlil münakaşalar olmuştur. 
ğine göre B. Bonnenin izahatı nazırlar Madrlt, 10 (Ö.R) - 18.20 de Madri-
mcclisini çok işgal etmiştir. }Jariciye na- General Miajcı din 'Onyon radyo merkezi millt müda-

.. ·· bleml ri bilh İs- faa komitesi genel karargahının bir no-nn gunun pro e ve assa · . "dafii" al M' · ğlu On 
1 d anl rıt mu gener ıaJanın o tasını neşre.....,.;..+ı ... Bu nota milli mü-

panyol mese esini uzun uza ıya at- U .• .• AH baş kil' p imo Dö ~~ 
mıştır. Siyasi mülteciler meselesi çok ~uncu ~~ . ve ı :r. • . dafaa konseyi taraftarlannı fedakarlığa 
nazik bir safhada bulunuyor. Halen Riveranın oğlu ile mübadele edilmiştır. ve disipline davet etmekte, diğer taraf
Fransada bulunan B. Negrin ve Del Va· Mö~y~ Miaja derhal Mar~ilyaya h:U-eket tan şimdiden İspanya için canlarını ver
yo hakkında hiç bir karar alınmış de- etmiştir. Oradan Valansıyaya gıderek miş_ olanların her günkü fedakarlıkları
ğildir. babasına mülaki olacaktır. nı habrlabnaktadır. Nota •Yaşasın İs-

Bugün öğleden sonra parlamento İs- Londra, 10 (Ö.R) - Madrit milli mil- panya• diye bağırmakla nihayet bul~ 
panyol dramı ile meşgul olmuştur. Bir dafaa konseyine komUnistlerin gösterdi- muştur. Bunu bir dakika plik musikisi 
çok hatipler söz almışlardır. Hararetli ği mukavemet nihayet bulmuş olmaktan takip etmiş, aonra şu ikinci nota neşr<>
münakaşalar devam ediyor. Hükümet uzaktır. Fransa hududundan, Burgos ve lunmuştur. •Bir tek parola : İspanyayı 
Fransada bulunan 450 bin İspanyol mül- Madritten gelen haberler komünist kı- müdafaa için mukavemet!• bu nota da 
tecisi için yüz elli milyonluk tahsisatın yamının ilkönce zannedildiğinden daha Yapsın İspanya diye bitmiştir. 

Sovyet - Japon Ihtilifı 
Japonya, muahedelerle bağlı bulun
duğu hakları muhafaza azminde .•. 
Londra 1 O ( ö.R) - Çindc japon i~- muahedclerle haiz bulunduğu hakları rar sermayesinin ne §ekilde kullanılaca· 

gali altınd:\ olan yerlerde vaziyet ger· muhafaza azmindedir. ğını ve ne tesir yapacağını nezaret altında 
gindir. Hankeuda Amerikan konsolosu Tokyo 1 O (ö.R) - Japon hariciye tutacaktır. 
Amerikan rahiplerine ait binaların japon nazın Çin dolarının istikrarı için te,,kil Londra 1 O ( ö.R) - Şanghay' dan 
tayyarelcri tarafından bombardımanını edilen sermayeye lngiliz bankalarının beş bildiriliyor: Çin dolarının japon işgali 
protesto etmiştir. Bir bina yıkıl1111fhr. milyon lngiliz lirası nisbetinde ifrirakini altındaki ıimali Çin arazisinde kanuni 
Japon tayyarelerinin bombalan bir in- ve lngiliz hükümetinin bu muamele için tedavül hakkı olmıyacağına dair nqredi

isteriz,, 
Berlin 10 (ö.R) - Bratislavadan D. 

N.B. ajansına bildiriliyor: 
Çek asker! otoriteleri Bratislavada 

örfi idare ilan etmişlerdir. Slovak hükü
met konağı önünde binlerce hallt, bil -
hassa Lindka muhafızları toplanmışlar 
ve chür bir Slovakya isterin diye ba -
ğırmışlardır. Bir çok müsellih §8bıs1ar 
Bratislavaya gelmişlerdir. Şehir içinde 
silAhlar patlamıştır. Çekler şimdilik va -
ziyete haklın bulunuyorlar. 

Berlin 10 (ö.R) - Bratislavadan D. 
N.B. ye bildirildiğine göre Çekler Slo
vak Lindka muhafızlarını ve Almaıı 
ekalliye1.ine mensup gönüllü himaye 
kollarını sillhlanndan tecrid etmişler -
dir. &ki ba§vekil Fiso bir manastıra 
kapanmıştır. Alman ekalliyetinin reisi 
Karmaş henüz serbesttir. 

Berlin 10 (ö.R) - Prag ile Prag ve 
Çust arasındaki çatışmaları tefsir eden 
nasyonalist cStudgarter Noges Tageb
lab gazetesi 9 Mart tarihli nUsbasında 
Slovakyada Çek devletinden tamamiy
le ayrılmak temayüllerinin galebesi ih
timallerinden bahsetmektedir. 

Londra 10 (Ö.R) - Pragdan bildiri
liyor: Bu sabah erkenden reisicümhur 
B. Emil Haba Slovakya başvekili Rahip 
Fbo ile birlikte ikisi müstesna, bütün 
nazırları azletmiş ve bunlar, şahsi emni
yetlerinin temini maksadiyle, tevkif edil
mişlerdir. Federal motörlü kuvvetler 
Bratislavayı ve Çekoslovakyanın diğer 
sevkulceyş merkezlerini işgal etmişler -
dir. Müfrit Slovakların teşkilatı olan 
Lindka muhafızları silahlarından tecrid 
edilmiştir. Bir çok tevkifat yapılmıştır. 
Sebep şudur: Bunlar bugün için bir hü
kUm~t darbesi hazırlamışlardı. Maksat
ları da Slovakyanın müstakil bir devlet 
olduğunu ilan etmekti. Bu hAdise Prag 

giliz mektebini de hasara u~tm?F. praati vermesini protesto etmek İcap len.para nizamnamesi yann tatbik m'ev- nizam haricinde kalacakm. 
edip etmediğini llükümetin tetkik etmek- küne girecekti. F.bt japonlann kontrolü Şanghay 10 (O.R) - Hankeudaki 

Tokyo 10 (ö.R) - Kabine meclisi te olduiunu .öylemiftir. Bu para yard .. albndaki Çin hiikiimed liıa planda ildi- Amerikan komolosu Hay Çang tehrinin 
hariciye nazarı Haritanın Moekcrn elçisi mı her ne kadar Çin dolanmn iatikrim llt yapmıfllr. Şimali Çin iki bma ar• bombatdunanm1 japon hükimeti genel 
Topya Sovyetlerle müzak.e hakkmda icin yapdmakta iae 41e 1Mumn l:tir netiee9i rdnutbl. Japon .,.....a tedn6li ..__ ........... neadincl• pretesto ebaiftir. 

diye. bağırmıslardır 

lngilterenin Berlin •efiri Henderson Münihte bir toplantıda 
ile Slovakya arasındaki milnauıanın en letini devletten ayınnak istiyenleri ha • 
had devreye girdiğini göstermektedir. inler diye tavsif etmektedir. 
Slovakyada llOll zamanlarda bir çok ka- Almanyarun Slovakyayı federal dev 
rışıklıkJar olmuş ve bu arada yahudiler letten ayırmak istediği hakkındaki id
aleyhinde kıyamlar baş göstermiştir. diaları esassız olduğu Pragda beyan 
Prag bu hAdiaelerden i.skat edilen Slo - edilmektedir. 

vak kabine9ini mesul tutmaktadır. Bu 
htikümetin reisi Fisonun zaafı, şimdi 
tevkif edilmiş olan iki iftirakçı reis ta
rafından istismar edilmiştir. Ahiren Al
manyaya giderek Mareşal Göring tara
fından kabul edilmiş olan iki nazır da 
tevkif edilenler arasındadır. B. Sivak 
başvekil tayin edilmiştir. Prag hüküme
tinin beyannamesi Slovak milletini fe
deral devletin tamamiyetine riayet et -
meğe davet etmekte ve Slovakya eya -

Prag 10 (ö.R) - Başvekil Almanya 
maslahatgüzarını kabul ederek Slovak
ya hadiseleri hakkında kendisine mald
mat vermiştir. 

Berlin 10 (ö.R) - &ki Slovak na 
zırlarından Dormanski B. Fiso namına 
teşebbüste bulunmak üzere hususi me
muriyetle Viyanaya gelmiştir. Kendisi
ne Slovakya Alman ekalliyeti reisi Kar .. 
maş refakat etmektedir. 

Hırvat meselesi için 
Yugoslav başvekili Parlamentoda 

Zvetkoviç'in beyan~t~ 
Belgrad 1 O ( ö.R) - Y ugoelavya parlamentosunda Batvekil B. 

Z vetkoviç Hırvat meseleırinin Hırvatlara Yugoslavya devlet kadrosu 
içinde milli ve hakikt bir müsavat bahşedecek şekilde halli lizım gel-ı 
diiini aöylemiıtjr. Bu mak_,le ..,ı;k-*ır taraflar aratmda eamiml · 


