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Yugoslavya 
senelik 

gönüllülerinin 
toplantısı 

Belgrad 28 (A.A) - Dün Zagreb'de 
Yugoslavyanın bütün mıntakalarına men· 
sup gönüllülerin senelik meclisi toplanm14-

1 br ••• 

FIATJ (5) KURUŞTUR Cümhun11efüı va Cümkuriyet eserinin bekçisl, aubahlan çıkar riyari gazetedir Yeni Asır Matbaasında Buılını,tır. 

hurreisimizin tetkik seyahati 
Milli Şef in önümüzdeki Perşembe günü 
~~~-- ~---~-~~-~~~---~~-~--------

tetkik se )'ahatine çıkacakları bildiriliyor 

lstanbulda -, mühim bir siyasi 
nutuk söylemeleri pek muhtemeldir 

Balkanlarda 
Temiz bir 
Dostluk havası 
Esiyor 

HAKKI OCAKOCLU 

Çekoslovakyanm mühim bir kısım 
arazisinin taksimi neticesini doğuran 
Münih anlaşmasından sonra küçük 
antantın düştüğü vaziyeti gözönün· 
de tutan bazı siyasi mahfeller, Bal
kan Antantı için de endişeler izhar 
eylemekte tereddüt göstermemiş· 
!erdir. 

Yugoslavyanın, Romanyanın dış 
politikalarında mühim değişiklikler 
vukua geleceğini Balkan paktına da
hil devletlerin bir kısmının Roma -
Bcrlin mihverine temayül gösterdik
lerini iddia eyliyen yazılar bir çok 
garp matbuatında yer almıştı. 

Fakat Bükr<'•ie toplanan Balkan 
Konseyi )·ap1l~Y'I l t.!!linlerin ileri sü
rülen iddiaların ne kadar boş ve yer
siz olduğunu cihan umumi efkarına 
gösterdi. 

Bükre•te to.,Janan Konsey azala· 
nnın ucü henü°z biribirlerini tanımak 
'erefinden mahrumdular. Türkiye, 
Yugoslavya ve Romanyada vukua 
gelen hükümet tebeddülleri dolay:ısi· 
le değ-i~en hariciye nazırları ilk dda 
Bükreste karşılaştılar. 

Bu karsılasma bir kere daha isbat 
eylemişti; ki. hükümet tebec!dülleri 
Balkan milletlerinin dış politikaları 
üzerinde en küçük bir tesir•ika ede
bilmekten uzaktır. 

Mille:lerin hakiki Vf.> yüksek men· 
foatierinin birleşmesinc'en doğan 

l•tanbul 28•------------
( Humsi ) 
Cümhur reiai -
miz lnönünün 
önümüz d e k i 
Perfembe gü -
nü memleket 
dahilinde •eya • 
hate çılıacafl • 
ları, bu meyan
da lstanbulu da 

1 Viliyet 1 

Ekinlerinin kont
rölü başladı 

,erellendire --o---
cekleri Anka • Bağlarda don tehli· 
radan bildiri • kesine kar~ı hazır• 
liyor. bklar yapıbyor .. 

Milli Şefin ı.. İzmir, 28 (A.A) - Batı Anadolu 
tanbulda ne ka- mücadele istasyonu mütahassıs ve 
dar kalacakla • asistanları İzmir vilayet ekinlerini 
rı, •eyahatleri • kontrole başlamışlardır. Bu tetkikat 
ni evvelce bildi. neticesinde, bu yıl ekin mahsulü-
rildiği gibi T rak nün şimdilik çok iyi ve kuvvetli o1-
yaya t e m d i t duğu anlaşılnuştır. 
edip etmiyecek • Alakadar mütahassıslar bu sene 
!eri •imdilik bel-
li d~ğildir. lnö- bağlarda don tehlikesine karşı vazi-
nünün latanbul • yeti tetkik ve icap eden hazırlıkları 
da mühim bir yapmak üzere İzmir ve Manisa bağ-

larını kontrol altına almışlardır. iz. 
nutuk ıöyleme • 
leri muhtemel • mir ve civarında kontrol işleri bit

miş olduğundan şimdi bağlar bellen
Jir. 

Hitabe bütün meye ve kazılmaya başlanmıştır. 
memlekete rad • Ziraat mücadele istasyonu bağcıla-

yo va•<t..!aiyte nefredilecektir. ra don tehlikesine karşı aşağıdaki 
/atanbul 28 (Hususi) _ Ameri- tavsiyelerde bıılurunaktadır : 

ka gazeteleri, Cümhurreiaimizin Bu sene bağlarda don tehlikesi var
meuıjının Amerikada büyük alô. • dır. Taban ve ovaların alçak yerle
ka ile kar~ılandığını gösteren nef· rindeki bağ sah.ipleri, don yapan se
riyat yapmışlardır. nelerde dondan zarar gören bağcı-

Birleşik Amerika radyoları ıer- !ar, şimdiden kuru ve yaş bağ çu
gi komiıeri bu meaaj münasebe • bukları, kuru otlar, kötü saman gibi 
tiyle radyo idaremize tefekkür ve J yanacak şeyleri, bağların ateşin za-ı· 
takdirlerini bildirmiıttir. . - SONU 4 ONCO SAYFADA---- . 

Kömür havzasından bir manzara 

Kozlu faciası 

Bütün memlekette derin 
teessür uyandırmıştır 

Sergi Sarayının inşası 

Fuarımızın mükemmeliyeti 
için çok çalışılmaktadır 

Kiiltiirparkın çocuk bahçesinde her gün görülen mmızııralar 

Hükümetimizin verdiği direktifler da· 
hilinde 939 Izmir enternasyonal fuarının 
arzu edilen tekamüle kavuşmasını temin 
için fuar komitesi içtimalarını sıklaştır· 
mıştır. Alınacak kararlar ve yapılacak 
fedakarlıklarla 939 fuarının. bu sene Av
rupanın muhtelif yerlerinde açılacak 

fuarlar arasında mümtaz bir mevki te
mjn etmesi mümkün olacaktır. 

Almanya hükümeti, Türk • Alman 
ticaretindeki inkişafın daha ziyade art
masını teminen ve bir dostluk nişanesi 
olarak 939 Izmir enternasyonal fuarın·a 
resmen iştirake karar vermiştir. Fransa 
namına da bir pavyon hazırlanması hu
susunda rnütabakat hasıl olmuştur. 

Geçen sene Italya adına hazırlanan 

pavyon bu sene genişletilecek ve bu 
pavyonda daha geniş ölçüde teşhir :·a
pılacaktır. Yine geçen sene fuarımıza iş
tirak nezaketini gösteren dost Sovyet -

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Savarona. Palamutları temizlemek 
bir makine • 

ıçın 
• • 

yenı 
Yatında zivafet 

Hariciye vekilimiz 
bugün Yunanistandan 
dönüyor •• 
Alina, 28 (Hususi) - Türkiye ha· 

riciye vekili B. Şükrü Saracoğlu bu
gün şehrimizden ayrılmıştır.. Dün 
ak§am hariciye vekili şerefine Ak
ropol donanmış, Konkordiya mey-
danı ve stadyum yolunda büyük ten
virat yapılmıştır. Saracoğlunun Yu
nan şampiyona maçlarında hazır bu
lunınası da Yunanlı gençler arasın
da Türkiye lehinde büyük tezahü
rata vesile teşkil etmiştir. B. Saraç 
oğlu bugün Savaronn yatında Yu
nan başvekili B. Metaksas şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

/(ontrol memurlarının 
tecrübeler çok iyi 

huzurunda yapılan 
neticeler verd; 

Ziyafette Yunan hükümet erkfını. 

Atina elçimiz Ruşen Eşref ve daha 
bir çok zevat hazır bulunmuşlar~ 1 

Makine kontrol 1ne11ı.urn huzuriyle tecriibe edllirke"'t 

- YAZISI 4 neti SAYFADA -

Bir facianın son perdesi 

Azana istif asını verdi 
Mektubunda lspanyol Cünı
huriyeti için mücadelenin 

kaybedilmiş olduğunu 
kaydediyor 

Parn 28 (ö.R) - lıviçre hududunda Kulony'den bildi
riliyor: Saat 12 de lspanyol riyaseti cümhur protokol ıefi 
B. Rivas Şerif Reisicümhur B. Azana tarafından Korte• mec
lisi reisi B. Diyego Martinez Baryoya gönderilen qağıdaki 
iatifa mektubunu gazetecilere okumuttur: 

Balkan anlaşması şahısların değil, lstaı1bul 28 (Husus·ı) -- Ma·den d. f• . b··t•• k·· .. h d ır. acıa u un omur avzasın a 
Balkan milletler:nin malı olmuştur. 1 ) k 

« Askeri harekabn mesul müdürü olan merkezi kurmay 
rene! b&§kanı tarafından b&§vekilin huzurunda Cümhuriyet· 
çiler için harbin çaresi olmıyacak ıekilde kaybolmut sayıla
bileceğinin bana bildirildiğinden beri ve hezimetin bir neti
cesi olarak, lapanyadan hareketimi bükümetin tavsiye ve ib
zar ettiği taribten evvel, vazifemi yaparak bükümete, b&Jve· 
kil vasıtaıile, derhal insani bir ,..rıın yerine getirilmesini ve 
böylece rejim ve memleket müdafilerinin yeni ve kısır feda
kirlıklardan esirgenmesini teklif elınİJtlm. Şahsen, elimdeki 
mahdut vasıtaların bana bıraktığı imkin niabetinde, bu isti

k h I d havzasında, Kozluda 23 işçinin Ö Ü- ve mem e etin her tarafında derin 
Bundan doıayıdır i şa ıs arın e- mü ile neticelenen facianın tahkika- teessür uyandırmıştır. 

ğitmesile o, :.ıymetinden bir zerresi- k b 1 ---------------
k h 

• tı devam ediyor. Kazanın vu u u • 
ni kaybetmemiş, bila is er ~eye rag- k 
men Bal:'an tes·nüdünün kuvvetini duğu ocakta elli kişilik e ip araştır-
bir k •e daha orl::ıya koymak fırsatı· malar yapmaktadır. Ocak, on beş 

· · gün kadar çalışamıyacaktır. 
nı vermıstır. . J 

ı r · ·· ·· 1 · · ·ı bir Kazaya sebebıyet veren ame e, \.onsey ı:;c.ruom~ erı c,mım l.k. . . ld • 

Dikilide 
Şiddetli bir yer 
sarsıntısı oldu.. 

h · · • b. ·· ·· tabal.-a Havzanın on beş sene ı ısçısı o ugu ava ı~ınc..e tam ır gCJruş mu "" - .. 
ti ile sona erdi'.:t~n sonra hariciye <ınla~ılmıştır. . . 
vekilimiz bu fııo:ıttan istifade ede- Dün ak~ama kadar tesbıt edılen 
rek B •~r.,rJ ve Atinayı da ziyaret kayıplardan başka üç kişi daha ka· 
e}!·rn~•'lr. yıptır. Bunların, iştialin şiddetind~n 

-!:O: U:: ı:ıcı :.t.'..'Ff>.'CA- kor!rnr;:ık köylerine kaçtıkları tahmın 

Evvelki gece ve dün Ege mıntakllSlll· kamette ça}ıfmtf olduğuma kaniim. Fakat müıbet hiç bir ne
da iki defa hafif ve süreksiz zelzele tice elde edemedim. Devletlerce, bilhassa lngiltere ve Fran"" 
kaydedilmiştir. Vi.Myete gelen bir tel- tarafından Burgoı bükümetlnin me,ru olarak tasdiki, yüksek 
grafta dün sabaha karşı saat beşi on ge- vazifem için elzem olan otorite ile, lapanyol aıfatile vlcdanı
çe Dikilide şiddetlice bir sarsıntı olmut- mm emrettiği ve lspanyol milletinin muazzam ekaerİyetinin 

C:r\~11 A fllUl"'ft C: A. VC" A T'Uıo. . ~ . 1. 1 
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FIKRA: 
.. • - • • • o 

DevJe Cüce 
YAZAN : ŞİNASİ REVl 

ŞEHiR -HABERLERi ~ 
Balkanlarda 
Temiz bir 
Dostluk havası 
Esiyor 

Her sa~a}ı yo~umun üzerinde mütcmndi bir gayretle, başlarını kaldırimın 
iştihalı sofrası. :lan ayırmıyan, süt gibi beyaz, tombul güvercinlere rastlıyo-
rum .• 

Bıdık blclı'li "'f'e f,.'fiat rnunia ve insanlara alışkın edalarile taşların üzerinden 
o nazlı süzülüşleri insana neler hatırlatmıyor} 

Geçende bir koca karganın bu beyaz sürünün ta ortasına atladığını gördüm. 
Bcrikilerde bir beyax dalga. bir beyaz çırpınmadır oldu .. 

Karganın iıtah ve azameti. çirldn ._ kocaman kafasını bütün bütün biçim
siz.lc:İtinnişti. Yemek, boyuna yeuıe'. durmadan yemek istediği belliydi. 

Turistik 
Yolları için yeni 
tetkikler yapddı .• 

Talip çıkmaması üzerine tutarı 1.200.000 
lira olan İzmir turistik yolları inşaatına 
ait eksiltme şartnamesinde bazı tadiller 
kabul olunmuştur. Eksiltmeye konulan 
iş Tepeköy - Selçuk yolunun tes,•iyel 
türnbiye, sınai imalatı, Güzelyalı - İn

Vilayet umumi Mecli
dünkü toplantısı · • 

sının 
• 

--<>--
HAKKI OCAKOeLU 

- BAŞTARA1"1 i İNCi SAIİİFEDE Tt 

Gerek Belgradda ve gerek Atina-

lJrla belediyesi Urla • Karşıyaka arasında da sayın .. şükr~ ~rac;o~ıunun şah· 
sınaa T urk ınılleti lehıne yapılan 

Kara vasıtalarının iş/edilmesi hakkını istiyor candan sevgi tezahürleri &ıkanıııar 
arasında mevcut çok samimi ve te-

Arkamda kalan bu iştihanın ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Fakat kafamı 
saran yalnız bir §ey vardı. yemek aurmadaa yemek ... Rızkını yemek. rızık
Jar yemek ... 

Kuşların, insanların .. Hele kişilerin birbirini yemesi. .. 
Jupiter, semaların birbiri üzerine yığılan yü~erce katının en futünden, in

sanlara, dünyayı veriyor. Bizlere müebbeden bir cmalikane• bir cmirau ola
rak bırakıyor. Hepsi bu kadar değil. Çünkü biliyor ki, insan oğulları miras 
paylaşmasını bilmezler .. Şartını koşuyor: 

ciraltı - Ilıca asfalt kaplamalı şosesi, Viliiyet umumi meclisi dün öğleden 
Karşıyaka - İzmir yolu ve Mersinli-Bur- sonra saat 14.30 da vali B. Faz.lı Güleçin 
nava yolunun asfalt kaplamalı şose in- başkanlığında toplanmış, geçen celse zap
şaatıdır. tı okunarak tasdik edildikten sonra mü-

diği, kaydının terkini isteniyordu. Tek
lif enc\.imenine havale edilmiştir • 

Urlanın Yılanlı adasının cins tav~n 
yetiştirmek üzere bir nevi tavşan üret
me çiftliği haline ifrağına dair Menemen 
azalarının isUdası ait olduğu encümene 
havale edilmiştir. 

miz duyguların bir ifadesi !:eklinde 
tecelli eylemiştir. 

Bilhassa Atina bir kaç gün iki kC'- · 
deş milletin barış sevgisi etrafındaki 
bağlılıklarının canlı tezahürleri için
de çalkanmıştır. 

Keşif bedeli 1.194.090 lira 76 kuruş- zakerelere geçilmiştir. 
tur ve eksiltmesi 16 mart per§eınbe gü- ilk tedrisat müfettişlerinin verdikleri 

Balkan milletleri vücuda getirdik
leri bu değerli eserle bihakkin if ti
har edebilirler. Dünya milletleri bir 
harp felaketi endişesi altında tirtir 
titrerlerken Balkanlılar barış ideali
ne bağlı emin bir hava içinde dost
luklarını her gün biraz daha kuvvetli 
görmeııin huzurunu duyuyorlar. 

nii saat 11 de yapılacaktır. bir istidada harcırah bakiyelerinin tuta-
' Vilayet meclisinin dünkü celsesinde 

en ııayanı dikkat mevzulardan biri, Urla 
belediyesinin bir istidası idi. Urla beledi
yesi, mühim şehir iş1erini ted\'ir edebil-

- Paylaş...,a kardeşçe olacak ... Bu inşaatın 1 ağustos 941 tarihine ka- rı olan 7500 liranın bütçeye konulması 
Fakat kargada paylaşacak göz bilmem var mıydı:> dar ikmali matluptur. Tediye §artları şu isteniyordu. Bu dilekçe Maarif ve bütçe 
Habil ve Kabil'in kardeş olduğuna inanabiliyouz. Fakat paylaşmanın kar· 

deşçesine asla ... 
şekilde değiştirilmiştir ~ encüınenlerine havale edilmiştir. 

istismar ve hegemonya' cının o kadar doymaz gözü ve o kadar büyük me• 
golomnni'leri vardır ki, bir güvercin kadar munis ve sadeliğiyle yemlerine göz 
dikilen insanların yanında bunlara D E V ve muazzam kütle yanında di
ğerlerine C O C E dememek elden gelmiyor .. 

Dev ve Cüce bir zerre ki - yanosun protoplazmn'ln§ml§ bünyesinden bittiği 
hnlde, bu iki ayrı ruh ve bu iki ayrı seciye neden~ .. 

Yahut niçin, en İnce ruh tahlillerile cürmün illet ve seyyielerini araştıranlarla, 
cürmü milyonlarca kan davası olan kör testere mucitleri ayni tutuyor ve alkış
lanıyor} 

Yahut niçin bu dev de bu cücedir} 
Cevabının en kestirme yolu da bence buı 
Devdir, çünkü dev.. Cücedir, çünkü, cüce, yani bodur, kısa, eli ermez ... 

Hatta üstüne futelikte kokoz ... 
şiNASİREvt 

Halkevlerinde profesör
lerimizin konferans serisi 

'Oniversite döçent ve profesörlerinin 
memleketimizin her tarafında Halkev
lerinde konferanslar vermeğe dav.et edil
dikleri malt'.lmdur. Bu münasebetle parti 
·genel sekreterliğinden al<lığımız bir ta
mimde şu izahat verilmektedir: 

edeceğini umduğumuz bu konferans ha
reketinin şumul sahasını genişleterek 

\'erimini verebilmesini sağlıyacak olan 
başlıca amil bu hususta gazetenizde çı
kacak ve hareketin değerini belirtecek 
yazı ve makalelerdir. 

cHalkevforimizin ilim sahasındaki ça- Günlük neşriyatıruzda imkan bulduk-
iışmalarmda değerli bir yeri bulunan ça bu listelerin münderecatı ile birlikte 
ve ilmi mevzuların ve terakkilerin vul- halk kUUeleri Uzerlndeki tesir ve veri-
garisationu mahiyetinde olan bu konfe
rans hareketini bu yıl daha sistemli 
bir şekilde ve daha çok halkın anlıyabi
ieceği ve ilgilenebileceği bir tarzda yap
tırmak kararındayız. Bu sebeple bu kon

fenıns teşebbüsümüze genç doçentleri
mizle birlikte kürsülerinde tetebbüatla 
meşgul bulunan profesörlerimizi de da
\•et ederek bu vasıfları haiz etütler ha-

minden bahsedilerek gereken alakanın 
teminini rica ederim. Vilayeünize dahil 
bir Halkevinde her hangi bir konferan
sın verilmesi zamanı yaklaştığı vakitte 

mevzuu ile birlikte konferansçının ismi
nin ve verileceği tarih ve günün gazete
nizin münasip göreceğiniz bir köşesinde 
bariz bir şekilde gösterilmesi faydalı 

olacaktır. 

zırlattık. Ve konferans verilecek Halk- Atatürk devrim inanının büyük he -
evleri sayısını Ankara ve Istanbuldan yecanını varlığında ve mll.nasında yaşa
•naada Izmir, Konya, Adana, Samsun tan ve andan hız alarak çalışmalarında 

Müteahhide mali 938 yılı içinde 100 
bin, 939, 940 \'e 941 seneleri içinde de 
dörder yüz bin lira ödenecektir. İnşaatın 
hitamından sonraya kalan istihkaklar 
için yüzde nltı buçuk faizli bono veri
lecektir. 

Evvelce bu işe tnlip çıkmaması, inşaa
tın hitamından sonra kalacak kısmın it
fa şekli idi. Yapılan tadil i.izerine, Anka
rada asfalt yol inşaatı yapan bir firma
nın mühendisleri şehrimize gelmişler
dir. İzmir turistik yollarını mahallinde 
tetkike başlamışlardır. 

-*-BELEDİYE REİSİ 
ÇOCUK YVV ASINDA 
Belediye reisi diln sabah Karşıyaka

ya giderek Çocuk yuvasını teftiş etmiş 
ve yavruların bnkımıru kontrolden ge
çirmiştir. Halen Çocuk yuvasında 56 
yavru mevcuttur. 

Reis Karşıyaka dönüşü, Çam nğaçla
riylc güzell~irllmesine ehemmiyet 
ve teşçir:ine hız verilmesi için emir 
verdiği Güzeltepeye de uğnyarak bu
radaki teşçir faaliyetini gözden geçir
miştir. Burası bir koruluk halini ala
caktır. 

-*-Seçim işleri 
Mebus seçimi işlerini idare eden :tef. 

tiş heyeti dün akşam belediyede i_ ima 
etmiştir. * Belediye daimi encümeni dün ak
şam reis Dr. Behçet Uzun başkanlığın
da toplarunışbr. 

Bir kararname.. 
Ordu, mektep \'e diğer resmi daire \'e 

müesseselerin buğday ihtiyaçlarını top
rak mahsulleri ofisinden temin etmeleri, 
hazırlanan knrarname mucibince şehri
mizdeki alakadarlara bildiri~c;tfr. 

ve Bursa Halkevlerioe kadar çıkararak başarılar bulan Halkevlerimizin giriştik- 10 Nisnn 939). 
sahasının ve değerinin genişlemesine leri bu kUltUrel teşebbüsün deklare edil- Hukuk fakültesi Doç. Yavuz Abadan: 
önem verdik. · d rd lH-- .. t ğ' · mesın e ya ım ve a UACt gos erece ıru- Fikri haklara dair bazı umumi mülaha-

Bu işte bilgili makamlarla yaptığımız zi ümit ederek şimdiden teşekkür etme- zalar Sah. 28 Şubat 939 
değet ve yazışmalar neticesinde hazırla- yi bir ödev sayar, sevgi ve saygılarımı Tarih, dil. coğrafya fakülted: Coğ _ 
nan listelerin birer örneği ilişik olarak sunarım. rafya Doç. Daniyal Bediz (Egenin iktı-
ı;ize de sunulmuştur. Yalnız bu listeler C.H.P. Genel sekreteri sadi coğrafyası. Çarşamba 29 Mart 939) 
içinde Istanbul Halkevlerine ait olanının Erzurum say lavı Prof. M.Ali Bilgişin: Türk inkılfıbmda 
tertiplenmesi işi henüz tamamlanmamış Dr. FIKRI TüZER devletçilik ve ticaret serbesfüi. Salı 11 
bulunduğundan bu evlerde verilecek Izmir halkevinde konferans verecek Nisan !:139. 
konferans listesi de geldiğinde ayrıca olanlar: Prof. H. Cahil Oğuzoğlu Medeni ,hu
gönderilecektir. Edebiynt faktiltcsi Doç. E. Ziya Kar- kukta mezhebin eheınmiyeti. Pazarte,si 

Bir halk üniversitesi şeklinde inkişaf nl, (Hilaf devletleri ve Izınir Pazartesi 27 Mart 939. 
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~ Dcmır gıbı hır program .. Seyrine doyum olmıyan güzellikler .. Heyecanlı aşk macerası .. Nezih 

bir aile romanı .... Dünya sinemacılığımn eşsiz 7ıtferi 

iki muazzam lilıni görmek üzere bütün 
İzmir bugünden itibaren 

Kültürpart Sinemasmm 
vasi ı;alonunu dolduracaktır 

•• 
Oldüren Gözler 

.Fransız sinemacılığının büJük sanatkarları 

MARİE BELL • HENRi ROLAND 
Tarafından ntÜ.'ıİC.\118 hir Ze\•kle :ynratılan bu muazzam 

filim! Aile yuvasını kuran ve kurmak istiyenJerc büyük 

bir ibret dersi te"?kil edecektir .. Çocuğun aile arasındaki 

nıevkiini: .. Vcbr \'c şerefle ynşıyan bir adamın eriştiği ~ 
saadeL. Zenginliğine rağmen sefahat yiizünden sönen bir 

~ ruhun hazin akibcti... Gönlündeki aşkt söndlirmck için 

Çalı~n bir kalbin ateşi giirülccektir. Takdir ve tebrikler. 

le sinemadan çıkılacaktır .. 

AYRICA: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizaltı Esirleri 
Tekmil Amerikan donanmasuım qtirakiyle t~il edilin~ muazzam harp \'e aşk filmi 

ODOYAIOAR : mCAR DİX • DOLORES DEL RİO 
ANSLAR : Her gün : ÖLD'ÜREN GÖZI.ER : 2 - 5.25 - 9 .. DENizALTI 3.45 - 7.2~ TE 

ödemi~ çocuk esirgeme kw·umunun rnek üzere Urla - Karşıyaka arasındaki 
bu seneye mahsus olmak üzere istediği kara vasıtalarının Urla belediyesince iş-
1500 lira yardım talebinin bütçe encü- letilmesi hakkının kendisine verilmesini 
menine havalesi muvafık görülmüştür. teklif ediyordu. Çok .şayanı dikk&ıt gö-

Muhasebci hususiye müdürlüğünün r .. len bu teklif ait olduğu encümende 
okunan bir tezkeresinde, 195 lira ihtilas tetkik edilecektir. 
eden ve vefat eden tahsildar Ibrahim Ruznamede göriişülecek başkaca mev
Kamilin zimmetindeki bu paranın vefa- ru bulunmadığından celse, Cuma günü 
tı dolayısiyle tahsiline imkan görtileme- toplanılmak üzere tatil edilmiştir. 

Yakın tarihe kadar dünya sulhu 
için en büyük tehlike sayılan Bal
kanlar, bugün Akdenizde barış le
hine en büyük kuvvet olmak ~erefini 
kazanmışlardır. 

Dün, dünyayı tutuşturmak istida
dında olan topraklar, bugün batıdan 

C it 'k . t . u·~ . d gelecek ateşi önlemek onun hudut-' e ı zıraa ı ç vıc ansız ları dışında tutabilmek için kardeş 
Vilayetlerde şehirden Bir kadına sevgisiyle biribirlerine sarılmış bulu-

bir kilometre dışarıda tecavüz ettiler- nuyorlar: ~lkan ~evlet adamlarının, 
Yapdabillr- O .. 0 · · Ad 'd nahi · . Emirl' Balkan ılım ve ıktısat adamlarının 

emışın agı c yesının ı h . . 
k .... d H" · kızı Mustaf . er temasları Balkan .mılletlerı ara· 

Ziraat vekaleti vil.iyetten, Çeltik zira- oyun en useyın ve a aı- . . . 
ati hakkında bazı malfunat istemiştir.. lesi Bn. İraz Adagideden Ödemişe gelir- sın~~~. d~~!~~~- hav:n.~n ku~vetı~ı 
Vekaletten bu hususta gelen tamimde ken Adagide köprüsü civarında üç meç- he us un. ug~nu ~e ruz ettırmege 
deniliyor ki : hul şahsın tecavüzüne uğramıştır.. Bu rsat ve ımkan verayor. 

3039 sayılı kanunun 19 uncu madde- adamlar zavallı kadını bir bahçe damın- Batı ufuklarını kaplıyan kara bu-
si mucibince kesik sulama tatbik edilen da bir gece alıkoymuşlardır. lutlar karşısında balkan semalarınm 
yerlerde çeltik tarlaları nahiye merkez.- Zabıta, ht\di.sc faillerini ehemmiyetle açıklığı, esen temiz dostluk havasını·· 
leriyle köylerde 50 ve kaza merkezle- takip etmektedir. kuvveti Balkan milletlerine tutu-
rinde 500, vilayet merkezlerinde 1000 -•- lan yolun isabetini göstermeğe kafi 
metre uzakta bulunacaktır. Su prketinln satın geliyor. 

Köy ve nahiye merkezleri için kanu- al isi Uzak ve yakın tarihin acı ve tat
1

ı 
nun tayin ettiği 50 metre mesafeden bin ınması ·J tecrübeleri Balkanlılara güdülecek 

son safhada.. ı· · ı .. · · metreye kadar yapılan çeltik ziraatinin sa ım ve emm yo u gosterrnıştır. 
dekar olarak mesahai sathiyeleri ne ka- İzmir suları Türk anonim şirketinin • işte Balkanlılar bu yolun yolcusu-
dnrdır. elinde olan İzmir ~ulan imtiyazının dev- durlar ve daima bu yol üzerinde 

Kaza m kezleri için tayin edilen 500 letçe satın alınması işi son safhaya gel- ilerliyeceklerdir. Bu suretle mevcu
metre mesafeden bin metreye kadar rni§tir. Nafıa Yekileü yakında su şirke- diyetlerini, yüksek menfaatlerini ko
yapılan çeltik ziraatinin dekar olarak ti namına müzakereye salahiyetli biT rumak imkanlarını da daima avuç
mesahaları ne kadardır. Bunun acele murahhası Ankaraya davet edecektir. lan içinde tutacaklardır. 
bildirilmesi rica olunur. İzmir sulan Türk Anonim şirketinin Balkan konseyinin son toplantı-

-•- senelik içtimaı 31 mart cuma günü İz- sında, istihsal edilen neticeler, hari· 
K~RDONDA mirde yapılacaktır. Ruznamede idare ciye vekilimizin Balkan devletleri 

TiCARET> KUL'UBÜ meclisi ve mürakıp raporlarının okun- merkezlerinde mazhar olduğu çok 
'
1
' . k d ) . .. ınası, hissedarlara kar tevıdi gibi işler sıcak ve samimi kabul bu inanımızı 
zınır or onunda ınşasına teşebbus mevcuttur b' k d h k l d' · · 

d·ı t' t kul"bü' . . kıı. ·ı . · ır ere a a uvvet en ırmıstır ... 
e ı en ıcare u ıçın ve cı etin mu- • 
vafakat cevabı bildirilmiştir. Ticaret ku- Su tarife komisyonunun tcsbit ettiği HAKKI OCAKOCLU 
IUbü, İzmir ticaret aleminde, tüccarlm· on kuruşluk tarife, tasdik için Nafıa 
arasında topluluğu temin edecek ve her vekfiletine gönderilmiştir. 
türlü ticari toplantılar burada yapıla- -*-
cnktır. Ticaret kulübünün bir büfesi bu- Görece köyünde bir 
lunacak ve ticaretle iştigal eden bütün Kumar partisi 

Sergi sarayının 
• 
ınşası 

firmalar bu kulübe kayıtlı bulunacak- Cumaovasının Görece köyünden Şam-
tır. piyon Hüseyinin evinde evvelki gece - BAŞT ARA.Fi 1 tNCl SAYFADA -

Bu kulüpte bilha.sSa gece toplulukla- birleşen sabıkalı yapıcı Hasan, arkadaşı 
rına ehemmiyet verilecektir. Kulübün Fevzi, Cumaovasından Arnavut Sülcy
bir ticari ve içtimai komitesi, gece ha- mania antant kalarak bir kumar partisi 
yatını diriltmek ve yaşatmak üzere ka- ~·apmışlardır. Bunlar koyun satmak Uze
rarlar alacak ve tüccarlar arasında çı· re gelen ve ilzerinde 550 lira kadar pa
kacak ihtilAflann sulhan halli, tüccar- ı·ası bulunan Ermenaklı İsmaili kandı
laı: arasında t .. t t · · · · · " · esaou emını ışını uzen· rarak kendileriyle kumar oynamağa teş-
ne nlacaktır. ik ım·~ı d' \' e ıi"er ır. 

-*-TE Gece kumar partisi başlamış ve bu 
PECİKTE şahıs, bir aralık kasden bir ınikdar pa-

İstlmliklar yapdacak ı·a kaybetmişlerdir. Fakat bilahare, an
Belediye şehrin güzelleşmesi bakı- laşmaları mucibince Ennenaklı İsmailin 

~dan Tepecik istikametinde usulsilz 550 lira koyun parasının hepsini kazan
ınşaat yapılan bazı yerleri istimlAk ede- mışlardır. 

cektir. Bu hususta tetkikler yapılmak- HAdise zabıtaya aksetınlş ve tahkika-
tadır. ta başlanmıştır. Bu kumar hadisesine 

İstimlak edilmesi dUşünülen yerler Görece köyi.lnde bir şahsın göz yumdu
nrasında Tenekeli mahalle istikametin- ğu söylenmektedir. Suçlulardan Hasa
de 400 parça bina vardır. Hazineye ait nın İzmire geldiği haber verildiğinden 
olan bu emlakin belediyeye devri için kendbi zabıtaca ehemmiyetle araşlırıl
teınaslara başlanmıştır. Defterdarlık bu maktadır. 
işi cheınıniyctle takip etmektedir. -*Beyannamelerin 

Gre2or 
lzmirde yerleşiyor 

cirosu ... 
İthal edilmek üzere gümrüğe beyan

namesi verilen ithal maddeleri hakkın
da, muayene edilmeden her hangi bir 

H~?1 ınüzisiyen ve hem de kibar ga- tüccarın diğer bir tüccara bu bcyanna
Ja musaıne.releri miircttibi olarak şehrin ıneleri ciro ve devretmelerine kanunen 
teveccühünü kazanınağa muvaffak olan ınani olmadığı gümrük ve İnhisar vekfı
sempatik CAZ KRALI GREGOR yarın- Jetinden schrimizdeki alakadarlara bil
ki perşembe günü akşamı Alsancakta dirilmişti;. 
KOt"don üzcrinneki •DENİZ BARAKA- KASAPLIK 
sı .. nın küşat resmi dolaytc:ıiyle sürpriz-
li bir davet yapıyor. Hayvan geliyor •• 

Modern ressam bay Kadı·i Atamanm Bir müddetten beri gelmesi duran ka-
sanat eseri olarak tamamiyle Avrupalı saplık hayvanlar bu hafta gelmeğe ha.~ 
bir kadro içinde, tanzim edilmiş yüksek laınıştır. Muhtelif bölgelerden gelen 140 
dekorlar, ve çeşitli ziyalar altında Mar- koyun ve 39 sığır, veteriner fJlrafından 
~ilya ve Tulonun •Gemici meyhaneleri- muayene edilerek mezbahaya sevkcdil
hayatını yaşatacağını sürprizine bir uc ıniştir. 
olarak söylemektedir. -*-

Yeni açılacak olan bu -dansing şehri- Veteriner müdürü 
miz sosyetesinin bir eksiğini tamnmlıya- Vilayet Veteriner mUdürü Menemc-
cak ve her gC'ce dan sarkı ve cazlarla ne ~iderek muhtelif hayvanların 

lerle Yunanistan, Iran, Belçika, Filistin 
de bu sene daha geniş ölçüde iştirak 

edeceklerdir. Romanyanın, geçen seneki 
vaadını yerine getirerek bu sene funrı· 
mıza iştirak edeceği ümit diliyor. 

G39 fuarının en muazz.aın eserlerinden 
birini teşkil edecek olan sergi sarayının' 
maketi hazırlanmıştır. Sergi sarayı ik~ 
senede ikmal edilecektir. Bu sene sara
yın ilk kısmı yapılacaktır. Zfraat pa" -
yonu ve lnkıHip müzesi de hazırlat:.? .. 't 
üzeredir. 

-*-
NAZİLLİ 
Uretme çiftliği 
Akala tohumu 
daptıyor •. 
Akala pamuk tohumu ihtiyacının tes

biti işlerine son verilerek tohumların 
nakli \'e tevziine başlanmıştır .. Bundan 
böyle tohum ihtiyacı olanların Nazilli 
pamuk tohumu üretme çiftliği müdür
lüğüne müracaatleri lazım geldiği vila
yetten kaza kaymakamlıklarına bildi-
rilıniştir. 

,. ' 
Yarınki perşembe ak· 
şamı Alsancakta eski 
itfaiye karpsmda •• 

''Ş en 
Gazino,, da 
Bir deniz llaralıası 

ortjlnaı delıoru için· 
de GREGOR sizi da• 

ueı edl or-
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TELGRAF HABERLERi 
Dahiliye Vekili . 

Istanbulda 

'1939 yılı bütçesi 
İstanbul, 28 (Hususi) - Dahiliye ve

kili B. Faik Öztrak bugün geldi.. Vali 
komutan tarafından karşılandı. 

İstanbul, 28 (Hususi) - Denizbank 
umum müdür muavinliğine İstanbul zi
raat bankası baş müralabı B. Suphi ta
yin edildi. 

Yeni bütçe hakkında Maliye 
Vekilimizin mühim beyanatı 

Atina 28 (A.A) - Kralın bugünkü öğ
le yemeğin<le B. ve Bayan Saraçoğlun
dan başka başvekil B. Metaksas, harici
ye daimi müsteşarı B. Mavrudi, Türki
ye orta elçisi B. Ruşen Eşref Unaydın, 
B. Saraçoğlunun maiyeti erkanı hazır 

bulunmuşlardır. 

Masraf 260,958,000 lira 
Öğleden sonra B. Metaksas Türki

ye hariciye vekili ve Bayan Saraçoğlu 
şerefine Maratonda bir çay ziyafeti ver
miştir. 

Milli l\ .. üdafaaya 
Ankara, 28 (A.A) - Maliye vekili 

Fuat Ağralı Anadolu ajansına yeni büt
çe etrafında aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

- 1939 yılına ait bütçe projesi hazır
lanmış ve bugün Büyük Millet Meclisi
ne takdim olunmuştur. Bu bütçemiz 938 
bütçesine nazaran on bir milyon lira 
fazlasiyle 260.958.000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. Varidat ile masraf arasında 

tam bir tevazün ve rakkamlarda tam 
bir samimiyet ifade eden ve Cümhuriyet 
umdelerine Ahenkli bir manzara arzey
liyen bu bütçede tebarüz ettirilmesini 
muvafık gördüğüm başlıca noktalar şun
lardır : 

A - Memleket müdafaası hizmetleri
nin takviyesi için Milli Müdafaa grubu 
bütçelerine geçen seneye nazaran on 
bir buçuk milyon liralık bir zam yapıl
dığı gibi günden güne inkişaf etmeld e 
olan ilim ve irfan müesseselerimizin ih
tiyaçlarını karşılamak üzere de maarif 
vekfileti bütçesine bir buçuk milyon, Zi
raat mahsullerimizin ısl1\h ve inkişafı 
işleri için altı yüz bin ve halkın sıhha
tinin korunması ve sari hastalıklar la 
mücadele hizmetleri ve hastane gibi 
müesseselerin ihtiyaçları için de altı yüz 
bin ve memlekette huzur ve asayişin te
min ve muhafazası vazife ve mesuliyeti· 
ni üzerine alan emniyet ve jandarma teş
kilAtlan ihtiyaçları için de sekiz yüz bin 
liralık bir zam icra edilmiştir. 

11 buçuk milyon 
beş milyon lirası da muhtelif dairelerin 
tasarrufu mümkün görünen tertiplerin
deki tenziller ve muvakkat mahiyetteki 
hizmetl~dcn yapılan tasarruflarla kar
şılanmıştır. 

Gerek şimendifer gerek sanayi prog
ramlarımızın istilzam ettiği karşılıklar 
da ayrıca tamamen derpiş ve temin 
olunmuştur. 

Şu maruzatımla memleket ihtiyaçları 
sıralanarak içinde bulunduğınnuz cihan 
şeraitine göre en hayati ve ehemmiyetli 
olanları başa alınmak ve vatandaşların 
doğrudan doğruya hayati menfaatlerine 
taallilk edenleri gözönünde bulundurul
mak suretiyle 939 yılına ait devlet ih
tiyaçları bu bütçemizde yer almış bu
lunmaktadır. 

Cümhuriyetin feyizli manzara ve ne
ticelerini rakkamların en beliğ ifadele
ri sinesinde toplıyan bu bütçemizin de 
geçen cümhuriyet bütçeleri gibi inkişaf 
ile ve vatandaşlar için büyük kolaylık
larla tahakkuk ettirileceğini kuvveti<' 
umanın .. 

Ankara, 28 (A.A) - Bugün Büyü.1< 
Millet Meclisine tevdi edilmiş olan 939 
yılı bütçesi masarifatı yekGnunu teşkil 

eden 260.956.000 lira muhtelif vekfilet-
!er ve daireler arasında şu suretle inki
sam etmektedir. 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticümhur 
Divanı muhasebat 
Başvekalet 

3.918.000 
407.000 

652.000 

1.300.000 

-*-lira zam yapıldı 18 Bin liralık 
Maliye vekfilcti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü 

20.858.ooo Bir suiistimal etrafında 
49

·738·000 tahkikat yapılıyor
İstanbul, 28 (Hususi) - Haber gaze-

1·472·000 tesi, İş bankasının Beyoğlu şubesi me
Gümrük ve İnhisarlar 
vekaleti 
Dahiliye vekaleti 

5.515.000 
5.201.000 

188.000 

murlarından Müşfikin, hariçte çalışan 
Necdet isminde biri ile uyuşarak sahte 
kayıtlar yaptığını, böylece 18 bin lira 
suiistimal ettiğini bildiriyor. Keyfiyet-Matbuat umum müdürlüğü 

Emniyet işleri umum mü~ 
dürlüğü 

Jandarma umum kuman
danlığı 

ten haberdar edilen müddeiumumilik 
7 .400.000 tahkikata başlamıştır. 

Hariciye vekaleti 
Sıhhat ve içtimai muaw.., 
net vekfileti 
Adliye vekaleti 
Maarif vekaleti 
Nafıa vekfileti 
İktısat vekaleti 
Ziraat vekaleti 
Milli müdafaa grubu 
YekCın 

11.013.000 
3.565.000 

8.471.000 
9.835.000 

16.111.000 
8.332.000 
3.721.000 
7.370.000 

94.025.000 
260.956.000 

Istanbul 28 (Telefonla) - Bütçede 
vekaletler arasında yapılan zam ve ten
zillerin hülisası ıudur: 

Milli müdafaaya 11,499,310 lira zam
medilmiştir. Devlet şCırasına 95,630 lira 
zammedilmiş, Maliyeden 560,600 lira 
tenzil, Duyunuumumiyeden 1,393 bin li
ra tenzil edilmiştir. Dahiliyeye 127.810 

lira zammedilmiştir. Jandarmaya 399 bin 
530 lira, Hariciyeye 29190 lira zam ya
pılmıştır. lktısat vekaletinden bir mil
yon 769 bin 790 lira tenzil edilmiştir. 

-*-
Fuara 

Getirilecek 
eşyalar 

lstanbul 28 (Telefonla) - Dokuzuncu 
Izmir enternasyonal fuarına getirilecek 
yabancı e,<yasının fuarın açık bulundu
ğu müddet zarfında nasıl ithal edilece -
ğine dair kararname bugün neşredilmiş
tir. 

-*-
Lehistan 

Leh talebe cemiyeti 
kararını takbihe 
davet ediliyor •• 
Danzig 28 (ö.R) -Senato ikinci reisi 

Diğer dairelerin mübrem ve vatan
daşların faydalı işleri için de bir milyon 
liraya yakın bir zam yapılmıştır. Yuka
rıda saydığım bu zamlar on bir milyon 
lirası geçen seneye nazaran bugüne ka
dar tahakkuk eden varidat fazlasiyle ve 

Devlet Şurası 
İstatistik umum müdürlüğü 
Devlet meteoroloji işleri 

348.000 Nafıdan 560040 lira tenzil, Maarife 
242.000 1,440,850 lira zam, adliyeye 234.660 lira 

B. Huth tarafından Leh diplomatik mü
messilliğine şifahi bir notada Leh hükü
metini Leh talebe cemiyeti tarafından 

kabul edilen karar suretini resmen tak~ 

bihe davet edilmektedir. 

umum müdürlüğü 
Diyanet işleri riyaseti ı 

zam, Sıhhat vekaletine 569,220 lira zam, 
646.000 Ziraat vekfiletine 226300 lira zam yapıl-
628.000 mıştır. 

Danzig hükümetinin kanaatine göre 

böyle bir takbih iki memleket arasında
ki iyi komşuluk münasebetlerinde zuhur 
eden gerginliği izale edecektir. Ayni za

manda hükümet 11/l2 geceoi Langfuhr 
kahvesine asılan Polonya aleyhtarı levha 
meselesi hakkında yapılan tahkikat ne .. 
ticesini de diplomatik mümessilliğc bil
dirmiştir. Kahvede üç çeyrek kadar asılı 
kalmış olan bu levhanın Alman talebe 
tarafından teşhir edildiği doğru değildir. 

Danzig matbuat ofisi bu h8dise üzerine 

Amerikanın tavassutu Iran 
Filistin meselesini yahudilerin lehine Veliahdı 

halle imkan mı verecek? vasıl 
Bağdata 
oldu 

Londra 28 (AA) - lbnissuudun Fi- listinde bir milli yurt tesisi lüzumunda 
listin meselesi hakkında Çemberlayna 
gönderdiği mektup geçen hafta terazinin 

gözünü araplar tarafına eğmiştir. Fakat 

Amerikanın Londra büyük elçisi Ken-

israr etmiştir. 
lngiliz Amerikan muahedesi (ki 1934 

kanunu evvelinde aktedilmiştir) münha
sıran Filistindeki Amerikan tebaasının 

nedynin dün Lord Halifaks nezdinde menafiini korumakta ise de lngiliz hükü
yaptığı teşebbüs bu kerre teraziyi yahu- metinin Filistin meselesinin umumi tarzı 
diler lehine düzeltmİ§tİr. ha-Hinde Amerika efkD.n umumiyesini na-

lşte Filistin müzakereleri hakkında si
yasi ıahsiyetlerden alınan intiba budur. 

Kennedy Lord Halifaksla yaptığı müla

kat ~nasında lngiJiz tekliAerinden bili
nen huausatın Amerika efkarı umumiyc

ıinde fena bir tesir yaptığını söylemiş ve 
bulunacak tarzı halde yahudiler için Fi-

A!man, ltalyan 

zan itibara alacağı muhakkaktır. 
Kennedynin bu müdahalesi resmi maw 

hiyette olmamakla beraber lngiliz teklif~ 
lerine karşı yahudilerin mukavemetlerini 
teşvik etmiştir. Bu akşam lngiliz1er1e ya~ 
hudiler arasında yapılacak toplantıda lnw 
giliz tekliflerinde ne gibi tadilatta bulu
nulabileceği tetkik olunacaktır. 

sefirleri lsviçre 
gazeteleri neşriyatından şikayetçi 

Bem 28 ( ö.R) - Almanya ve ltalya sefirleri hariciye nazın B. Motto nez· 
dinde bir teşebbüste bulunarak tsviçre gazetelerinin bu iki memlekete karşı 
hattı hareketlerini deği,tirmelerini talep etmişlerdir. Isviçreli üç gazeteciye ge~ 
çen pazar günü Romadan ayrılmak emri veriJmjştir. 

·--------------------------8 U GÜN LALEDE 
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Ölüm meydanı dinamit lıa.sırgası gibi 
bir program 

1 - NEVYORK HAYDUTLARI 
HAPİSHANELERİ DİNAMİTLE VCVRAN 

HAYDVTLARIN FİLMİ •• 
2 - Yüzlerce tayyarenin iştirakiyle yapılan senenin en büyiik askeri !ilmi 

UCAN DONANMA • 
3 •• YENİ METRO JVRNAL 

4 •• YENİ RENKLİ MİKİ 
5 •• 6 •• FRAGMANLAR 

yapılan siyasi demarşı yanlış tefsiratta 
bulunduklanndan dolayı Pat ajansını 

Şahinşah Prenses 
Fevziyeye İran 
ta!Jiiyetini bahşetti 
Bagdat 28 (A.A) - Suriye yolu ile muahaze etmektedir. 

Mısıra gitmekte olan Iran veliahdi bu-
raya muvasalat etmiştir. Litvanya ile Mısır da 

Tahran 28 (A.A) - Şah tarafından Burgosu tanıdılar .. 
~eşredilen bir kararname, nişanlanmak Burgos 28 (A.A) - Litvanya ve Mı
~erc. Mısır prensesi Fevziyeye Iran ta-ısır hükümetleri de Burgos hükümetini 
buyetinı balışe-tmektedir. hukukan tanımışlardır. 

Haynan adasına lngilizler harp 
gönderecek mi? • • gem ısı 

Londra 28 (AA) - Avam kamarasında muhafazakarlardan Vardlav 
Milnenin hükümetin Haynan adası japon işgali altında bulundukça mezkU.r 
ada Önünde demirliyerek kalmak üzere bir harp gemisi gönderip göndermiye
ceği suretinde sonnU§ olduğu bir suale B. Butler şu cevabı vermiştir: 

C Bu mesele tetkik edilmiş. fakat hiç bir karar verilmemiştir.> 
Vardlav Milna bunun üzerine Şanghaydaki vaziyet hakkında bazı tafsilat 

istemiştir. 

B. Butler japon makamabrun Şanghayda kanuna riayet ve intizam ve Asa
yişin daha müessir bir surette muhafazasını temin için Şanghay belediye mec
lisine bazı tekliflerde bulunmuş olduklan cevabını vermiştir. 

~ T· 

ALTIN FİLİMLER SERİSİNDEN MÜTEŞEK· 
KİL HEDİYELİ 

BÜYÜK FiLiM 
•• 

MUSABAKASI 
3 Mart Cuma gününden itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
BAŞLIYOR ... 

İşte müsabakanuı birinci pırlantası 
Sinemanın en güzel kadını Dorothy Lamour .. Senenin en güzel ve ilahi iilıni 

ORMANLAR PERiSi 
Tabii renkli ve Fransızca sözlü .... Harikalar şaheserinde .• 

• 
Bugün ve yarın son defa olarak .• 

DELİ GENÇLİK· ROBERT TAYLOR 
SEANSLAR: 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9.00 DA başlar 

SAHiFE 3 

S .ON :H:ABE~ 
;.. . ' . ·~ . : . . 

Milli Şef Istanbulu 
şereflendiriyorlar 

!.tanbul 28 (Telefonla) - Dahiliye vekili Faik Öztrak gazetecilere beya
natında: 

«- Bu sabah geldim. Bir kaç sün burada kalarak viliyete ait işleri gözden 
geçireceğim. Reisicümhur sayın İsmet İnönü' nün lstanbulu şereRendirmeleri 
takarrür etmiştir. Ankaradan hareket günl('ri hakkında henüz malU.mat yokw 
tur. 

Öğrendiğime göre Milli Şefimizin latanbul, kazalarını da gezmeleri muhte· 
meldir. Reisicümhurumuzun istikbal hazırlıklarına başlanmıştır. MilJi Şefimiz 
muazzam tezahüratla istikbal olunacaktır. 

Cümhurreisimiz ismet lnönünün yarın ak!'l;am hususi trenlerile lstanbula ha
reketleri kuvvetle muhtemeldir. Milli Şefimizin bu seya!\atleri dört beş gün 
devam edecektir. 

Denizbank lzmir 
tetkikler 

şubesinde de 
yapılacak 

lstanbul 28 (Telefonla) Denizbankın kadroları hazırlanmıştır. Yakında 
tatbikine başlanacaktır. Denizbank1n lzmir şubesinde de tetkikat yapılmasına 
lüzum görülmüş. müfettişlerden bir grup lzmire gönderilmiştir. 

Zonguldak kazasında 
18 ceset daha çıkarıldı 

lstanbul 28 (Telefonla) - Zonguldak mıiden ocağındaki facia hakkında 
tahkikat devam ediyor. Tahkikatı yapan fen heyetine yardım için iktısat ve· 
k31eti m&den baş mühendisi Halil Ekmen de kaza mahalline gİtmİ§lir. Bugün 
on sekiz cesed daha çıkanlmıştır. 

Amerikan müdafaası-
n-ın can damarı Panama 

Vaşington 28 (ö.R) - Silahlanma hakkında hükümetin proıesı ayan 
meclisi tarafından müzakere ediliyor. Askeri komisyon reisi projeyi müdafaa 
ederek demiştir ki: 

«- Amerikanın hududunu karada veya denizde kat'i olarak tesbit eden 
ve müdafaa edebilecek arazisinin buradan başlıyacağ1n1 gösteren bir hat çiz ... 
meğe imkd.n ye. 1ctur. Bununla beraber Amerika müdafaasının en can alacak 
noktalan Panama kanalı, Havay ve Porkoriko adaları ve diğer bazı bazlardır. 
Bütün bu bazlar düşecek olursa Amerikanın emniyeti tehlikeye düşer.> 

Cümhuriyetçi senatörler, kongrenin bu projeyi kabul edebilmesi için, hükü

metin siyaseti hakkında açık izahat istemişlerdir. 

Londra etrafına hava 
topları yerleştirildi 

Londra 28 ( ö.R) - 114 milimetrelik yeni hava toplarından bazıları Lon
dra etrafındaki mevzilerine yerleatirilmiştir. Bu toplar tayyareleri daha uzakta 
iken kqfedecek, diğer taraftan hangi irtifada bulundukJarını hesap imkinını 
verecek. cihazlarla mücehhez olup beton temeller üzerine yerle§tİrilmiştir. 

Toplar 8000 metre İrtifaına kadar ate§ edebilirler. Dakikada 1 O obus çekerler. 
Bu obuslerin her biri 25 kilo ağırlığındadır. 

Polonyada Almanya 
nümayişler devam 

aleyhinde 
ediyor 

Varşova 28 (ö.R) - Danzig üniversitesinde dün yeni hadise olmamıştır. 
Politeknik üniversitesi rektörü bugün konferansları menetmiştir. Krakovida 

dün akşam polis Alman konsoloshanesi önünde talebelerin bir nümayişini me• 
netmiştir. Lembergde Alman aleyhdarı nümayişler esnasında bir talebe }'ara .. 
lanmıştır. 

Varşova 28 (ö.R) - Doyçe Verayn Bund cemiyetinin makarrı olan \'ar· 
şova cAlmanlar evi> üniversite talebelerinin hücumuna maruz kalmıştır. Bun .. 
lar İçerideki Almanlara dürüşt muamelede bulunmuşlar, mobilyaları tahrip 

etmişler, dosyeleri ve bilhassa Polonya Alman1arı cemiyetine ait nizamname 
projelerini alıp gitmişlerdir. 

Varşova 28 (ö.R) - Varşova üniversite ve yüksek mektepler rektörleri 
ve talebe cemiyetleri hariciye nezareti nezdinde bir teşebbüste bulunarak 

Danzig gehrindeki Leh üniversite talebelerinin emniyeti için tedbirler alınma ... 
sını istemişlerdir. Varşovada üniversite ve yüksek mektep talebeleri tarafın· 
dan da bu maksadla bir içtima tertip edilmiştir. 

r ---- , 
1 Her gün Alsancakta eski İtfaiye karşısında / 
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YENi SiNEMANIN 

ZAFER HAFTASI 
(Cary Cooper )TÜRKÇE SÖZLÜ (Cary Cooper) 

MARKOPOLONUN 
Müth1s mace1aları 

' 
ICovboylar.ın şah~ JON V AYN tarafmdan yaşatılmı} ~ 

IZMIRDE İLK DEFA 

iNTiKAM YOLUNDA 
TÜRKÇE f'OX JURNAL - Her 11;i'ı, matinedr TALr..ı:•; ~-:i~ k;ırı.o • 
SEANSLAR : Cumartesi l'azar 10 - :? • 5 - 8: O • · " - " 
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Sabahtan sabaluı 
••••••••••••••• 

Tabıat ve ahlak 
l\lİRAÇ KA TIRCIOOLU 

Fikir ve hareketlerine tabiati örnek 
alanlar ahlakın bir \•ehm olduğuna ina

Palamutları temizlemek 
• 

ıçın yeni bir makine • 

Kontrol memurlarının 
tecrübeler çok iyi 

huzurunda yapılan 
neticeler verdi 

rurlar. Bunlara göre saadet tabiate dön- Iktısat vekaleti. ihracat kontrol daire-ı Bay Biyens tarafından M.J. Taranto 
melde, tabiat gibi obnakla, adım adım si memleket mah8ullerinin çok temiz ve müessesesinde yapılan ilk mikinen.in tec-

Bu hal, bir kaç gün üst üste tekerrür ona bazı direktifler verdi. Bundan sonra tabiati takip etmekle kabildir. Madam standart tiplerle dış pazarlara sevkini rübeleri dün kon.trol dairesi memurları-
etti. Fakat bir gün, kemancı ve rakkase da şoförüne: ki insan da büyük tabiat içinde küçük temin maksadiyle faaliyetini mütemadi· nın huzurlariyle yapılmıştır. Alınan ne-
ne bu meydanda ve ne de şehrin diğer - Sen şim<ii hemen benim garsonu- bir tabiattir, madam ki insan da kendi- yen artırmaktadır. Bu yıl üzüm ihraca- tice fevka!Ade memnuniyete şayandır. 
yerlerinde görünmediler. Bazı kulağı ma gideceksin! Şu ya7.acağım mektubu ne mahsus halleriyle tabiaün hususi bir tından elde edilen neticeler çok memnu- Makine saalte iki ton palamutu te -
O.elik olanlarca, bu görünmemezlik se - da Kettiye verecek ve onu hemen bura- halidir, öyle i. e insan kendi hususiyeti- niyete şayandır. Alınan neticelere naza- mizlcmekte ve bu ameliye için ton başı
bepsiz ve boş değildi. Kınruzı saçlı rak- ya getireceksin, onu buraya hangi giz- ni tabiatin wnumiliğiııe intibak ettirirse ran önümüzdeki yıllarda daha büyük in- na yüz elli kuruş masraf ihtiyar olun -
kase ve kemancı amcası, yüksek riltbe- li yoldan getireceğini tabii biliyorsun! mesut olur. Maddenin Dşıla olan bu ta- kişaf ümitleri beslemek yersiz sayıla - makta<lır. Çok basit ve iptida? usullerle 
li zat tarafından • ta fakirane ikamet_ dedi. biat meddahlarının hüküm vermek için maz. ihracatı kontrol dairesi ihracı kont- yapılan temizleme ameliyesine nazaran 
gllhlarına kadar biz.zat gitmek suretiyle Şoför, zaten bu çirkin işlerin içinde kullandıkları medrcsevi kıyas sadece role tabi bulunan palamut mahsulünün masraf yüzde elli eksiltilmiş ve temizlik 
angaje edilmiş idiler! Yüksek rütbeli za- idi, büyük rütbeli zat ile Ketti arasında- bundan ibarettir. Bundan ibaret olduğu de temizliğini temin için bir Kırbile ma- tam kat'i bir şekilde elde edilmiştir. 

DOK2'0RUN KOŞESJ: 
• •••••••••••••••• 

Yemek vakitleri 
= YAZAN: Dr. G. A. 

Yemek saatlerinde intizam göstermek 
medeniyet eseridir. Vakıa medent mem
leketlerin hepsinde yemek saatleri bir 
örnek deJPldir ama hepsinde yemek vak· 
ti bellidir. O saat gelince, herkes sofraya 
oturur. Aileler arasında bile yemek sa
atinde evde bulunan yemek yer, o sa
atte gelmiyen - lokantaya yahut misafir· 
liğe gitmemi§se - aç kalır. 

Bu intizamdan vücudlar da istifade 
eder. ÇünkU muayyen yemek saati ge
lince insanın iştahı gelir, mide hazmet
meğe hazırlanır. Yemeğe oturmak için 
iştahın geldiğini beklemek, mideyi inti· 
zamsızlığa alıştırmak, bozulrnağa hazır

lamak demektir. 
tın hu kırmızı saçlı rakkaseye küçük fa- ki münasebetlerin de mahremi bulunu- için de başka türlü düşünüp taşınama7.- kinesi yapılmasını derpiş etmiş palamut Memleket ihraç maddeleri üzerinde 
kat çok şık bir villa .. takdim ettiği de yordu. Hatta, güzel Kettiden hususi is- lar, başka türlü neticelerle başb türlü ihraç evlerine bazı tavsiyelerde bulun- elde edilen bu netice çok takdire şayan Bir aralık, Berganiye adında bir pro-

1 d 
' 

t
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1 

fesör en münasip yemek vakitlerini ta-
söy en i. ı a e er emını mu a ı ın e, casus u hakikatlere erişemezler. Beşeriyetin mu- muş u. goru muş ur. 

h 
· I · · d k la l lı k ·d· yin etmek üzere hesaplar ve kendi üze-

Bu adiseden birkaç gün sonra, kanlı ış erıru e o Y aş rma ta ı ı. kadderatında ehemmiyetli rol oymyan 

ve korkunç, esrarlı hadiseler de vukua Büyük rütbeli zat, masası başına geçe- bu ten bel zihniyetli mahlukların arzula- Bı· r fa"" cı· anın son perdesı· rinde tecrübe yapmıştı: 
ldi ki bunl halk in 

·u kA --k şu sofo .. re de bahsettı•gvı· mektubu Mademki, d,,...,;...ı;, yırmı· · dört saat irin. 
ge , ar , gı z er nnı ve ~" · s - rı bundan ibaret olsaydı zararları yine '-''"il- :r-· 
Ingiliz hafi polis te"'lr:lAtı arasında deh- yazdı: de insanın en ziyade kalori sar!etmeğe 

~ mevzii kalırdı. Fa.kat her nazariyenin 
t 

'k d d ç·· k.. k •Mı'ru' nuru· • Kettı·cı·gv ı·m b,.•fadıgv ı ...aman sabahleyin İ«e ı. .... ladığı şe ve panı uyan ır ı. un u as er ve "' • arkasında bir hareket ümidi ve her ha- ....., Y ~ 
mühimmat ytiklU trenler, köprüler, fab- cSeni bu akşanı için de rahatsız et- - BAŞTARAFI 1 INCt SAYFADA - panyadan hareket ettiiim sün bundan saattir, o halde en mufassal yemek sa-
rikalar ve cebhanelikler birbiri arkasın- mek mecburiyetindeyim. Büroma gele- reket ümidinin öqünde meçhul bir kaza arzularına tekabül ettiğine emin bulun- ferap.t etmemİf olmaman sebebi. bu la- bahleyin yedi buçuk, sekiz olmalıdır. Bil
'dan havaya uçuruldular! Fakat bunla- cek ve beni güzel refakatinle sevindire- ve kader vardır. İnsanlık işte böyle ba- duğum husuaab ecnebi hükümetlere il>- sa zamandan sulh lehinde istifade etme- tün gün lüzumlu olan gıda o saatte mi· 
rın hepsini unutturan bir hadiseyi de, ceksin! ZJ •• ~~tas.b~yinlerin indi muh~e~e ve liğ için hukuki bir temsil sıfataıdan beni ği ümid ebnekliğimdi. Binaenaleylı Ekse- deye girerse vücut .c::arfedeceği kuvveti 
Ingiliz Entellicens Servis ve istihbarat cUınulmıyan bir hadise beni bu ak. hukmnlcrmın kurbanı olagelmiştır. mahrum etmektedir. Diğer taraftan, par- lam, Koıtea reisi ııfatile resicümburluk- birden almış olur. Öğleden sonra insan 
bürosu parolasının da esrarengiz surette şam büromda alıkoyacaktır. Senden bir Halbuki tabiat. zannedildiği gibi, mut- lamenter devletin müstenit olduğu Iİyaaİ tan i&tifamı elinize tn-di ediyorum. Ta açlık duyarsa üçte hafif bir şey yer ... 
kaybolması teşkil etmiştir! ~n bile ayrı kalmak elimde olmadığın- lak hiirriyet değildir. Gerçi ahlakın te- tetkilit ve partilerin yüksek temsil be- ki f'.Jaelinsmız lütfen buna icap eden ne- Akşam sekiz veya dokuzda da, uykuda 

Dublinde esrarengiz bir el, herşeyi dan he.men yanıma gelmenizi rica ede- meli vicdan hürriyeti ve istinatgahı bu yetleri de zail olduğundan, büküm.etin ticeyi venln.• uzuvların işlemesine lüzumlu olan .ka -
ikarıştlrtyor, herşeyi bozuyor ve yakıyor- rim. hür vicdanın hür müeyyidesidir. Fakat faaliyetini anayasaya tmikan .aziyetia Gazetelere ba istifa mektubumı oku- lorileri temin için, iki türlü yemek ye-
du! Ve, Ingiliz şifresi, Almanlar tarafın- cGüzel bir yemek ve nefis bir içki ma- ruhun hiirriyeti ile maddenin muayye- icap ettireceği istikamete sevkedebilmek duldan sonra B. RiYas Şerif fQDU da ilive nilir. 
dan bir oyuncak gibi ku'.Uanılmağa baş- sası haz.ırlatıyorum. Küçük bir vaz.if~ niyetini telif etmek inc~anın dimağına için lüzumlu olan İrganlar hariçte olduğu elmİftir: Profesör kendi üzerinde bu hesaba 
lanmış idi. nin ifasından sonra bütün gece, yarın değil sema,·i vicdrının naslarına terettüp gibi dahilde de benim için meRmttar. Bu - Kortea mec:lisiaia reİIİ ufatile b- göre yaptığı tecrübeden sonra pek rahal 

Ingiliz şifrelerinin bu suretle düşman sabahrı kadar senin olac::.ğtm, evet yarın eden semavi bir vazifedir. İmdi hu <öe- ,artlar dahilinde vazifemi muhafaza et- nunen, istifa ~en reisicümltaru, B. Mar- ettiğini, çalışmak için vakit kazandığını 
eline geçmiş olması, lilandada ve blitün sabah.. nıa,·i vazifeyi insanlar yanlış anlıyagel- meği imkansız addediyonnn. Daha b- tinez Bar,.on.m istiblif etraesi lizundır. söylemişti. .. Fakat hesaplarının doğru 
Ingilterede bir felaket çanı tesirini yap. «Ne ise .. bundan ~nraki vaziyeti sa- rnişlerdir. Biz tahinti pek sathi biliyoru7. - olmadığı şüphesizdir. Vakıa insan en J":i-
tı. Ve Entellicens Servis Ingilizliğin ta na burada izah edeceğim. Seni bekliyo- Hatta ilmimiz bile, bütün azamet ve fü- Hat ay Aı· ansı d,· yor kı·.. yade sabahleyin kuvvet sarfetmeğe baş-
kalbine kadar hançer sokan eli bulmak rwn, bin bir bu.sc, Ketüciğim! tuhatle, bu ıoathiliktcn kurtulmuş de- lar. Ancak o kuv\•eti temin edecek y~ 
için en kabiliyetli casuslarını seferber Seni çıklırasiye seven> ğildir ve kullandığı muhakeme vetiresi meklerden her birinin hazım miiddeU~ 
etti! Büyük rütbeli zat, bu mektubu kalın ile istidlal e<lcbilifrz ki kurtulacak ta de- T •• k • s • d k h ri, hazundan .sonra matabolizma (vücu· 

Ve bir akşam, Ingiliz bahriye Lordu, bir zarfa koydu \'C kapattıktan sonra bu ğildir. Rira7. ruhumuzla tabiati karşılı- ur ıye, urıye e ı· a"' ,. dun aldığı gıdayı yakması) müddetleri 
hususi istihbarat zabiti ile Dublindeki zarfı .şoföre verdi. yalım. Çiinkü manasız gibi görünen ruh başka başkadır. Gıdalarımız arasında al-

mahut yüksek rütbeli zata şu mektubu manalı gibi görünen tabiatle kar;,ı kar- d • 1 1 k k 1 dığınıız şekerin, hazmedilmeğe hiç ibti-
gönderdi: ** şıya gelincf! varlığının tefsirini nıuciz ıse ere aA ayt a anıaz yacı yoktur. Doğrudan doğruya barsak· 

dngiliz donanmasının ve bütün lngil- hir şekilde yapar.. Hakiki diyalektik • lara gider ve oradan - şekerin cinsine 
terenin hayatına suikast yapan ve yap. Bundan üç çeyrek saat sonra güzel budur. Bununla seziyoruz ki tabiat olu~ göre - az çok bir müddette kana kar.ışır. 
makta olan gizli bir teşkilatın veyahut Kettinin yüksek rütbeli zatın bürosuna \'C yiirii~·üşi.inde daiına külli kalmıyor, Suriyede umumi grev yapılması i~in bir beyan· Halbuki albüminlcrin, ynğlann saatlerce 
çok mahir bir Alman casusunun Irlan- girdiği görüldü. ba7.an ciiz'i rle oluyor .. Ancak bu cüz'i~·i name fteC'!redilecek hazmedilmesi lazımdır. Vücut içerisin-
dada ve bilhassa Dublinde olduğu anla- Ketti artık lüks geyinen bir dansöz- anormal diye tasnvur \ 'C tasvir etmiye- ~ deki metabolizmaya gelince o da vita-
şılmıştır. dü. Sırtındaki ağır ve kıymetli kürklü lim. Tahintin en korkunç ve tuhaf gibi Antakya, (Hatay Ajansı) _ Siyasi Lozan muahedesile Osmanlı lmpara· minlere ve hormonlara bağlı.. Ne kadar 

«Bu mektubumu aldığınız dakikada, mantoyu çıkardı. Bir yılan gibi kıvra- göriinen halleri de normaldir. Anormal mahafil, Suriyedelci vaziyeti ve bu va- torluğundan aynlacak ülkelerin İetiklali- müddet olduğunu şimdilik kimse bile

bana bu casus veya teşkilat aleyhinde nan vücuduna, en cazip şeklini vererek bir sırdır, ~·ckneı.ak gibi <:ü.rüklenJp gi- ziyetin geçirdiği inkişafları derin dikkat- ni tanıyan Türkiye, hududuna yakın bir mcz. 
ne gı·bi m""~t sarf d.ld'ğ. · bil.J'---'--· yüksek rütbeli zatın boynuna sarıldı, den kiillinin cevherini bazı nadide di- Y k · · d · la ,L ' ~ e ı 1 ını uın..-u:~ı- le takip etmektedir.Suriyedeki siyast va- yerde ve sürekli bir surette cereyan eden eme ıçın e ııısan rın ııepsine uy-
niz. Vatan ve donanmam za k onu öperken de: mağlara hatırlatan dönüm noktası ve- labil k h ı ı,. 1 ı arşı yapı- ziyet büyük §ark devletlerinin bu mese- .. h. h•d' el k d 1· b vı k gun o ece esap ar yapma.., tam i -
l 'k tin · · •- f 1·-d l - Seni yaramaz., seni sabırsız seni! )'ahnt hüküm menscidir. Anorm•l ol- mu ım a ıs er &r§ısın a e 

1 
ag 

1 
a- • k an suı as 61Z.Ul ewa mıza - ar u aş- . ..,. le ile meşgul olup onu halletmelerini ica- 1 B .. .. k d 1 tl h mı yeme saatlerini tayin etmek şimdilik 

tığını görmek .. » dedi. Benim de senden bir dakika ayrı masaydı, tanrı alemşümul yaratmak ak- amaz. uyu eve ere yara,an attı ·· k d v L.3'-bettirecek mahiyettedir. Suriyenin başın· h k b mum ün egi wr. Onun için medeni 
Yüksek mevkili zat, mektubun daha kalmak istemediğimi bir türlii anlıyaını- siyonunda na ıl hatnlannı anbyacak ve- d k h.. ı· b. are et u gibi milletlerin meseleleriyle memleketlerden her biri kendi udeUerin-

bu kısmını okur okumaz, nasıl bir hata- yorsun! Ben seninle burada mülakatı, daha mükemmel tasavvur edebilmek an geçen ve pe uner ı ır surette ter- meşgul olarak bu meseleleri halletmek, de devam eder. 
ya düştüğünü anladı. Bütün bu mesu- evimde rnülftkata tercih ederim. Fakat için kendi kendini nasıl kontrol edecek- tip edilen hadiseler, Suriyedeki diploma- bunların YBtadık.lan memlekette sükuneti 
liyetler, ıaiyetinin ve en dogrv usu ken- bunu da anlnmıyan yine sensin! ti?.. Hasta ve mütereddi dediğimiz tik makamlar tarafından tutulan kanşık iade ederek ;~n büyümesine ve umulm1· Ingilizler sabahleyin epeyce mufassal 

siyasetin neticesinden bl\fka bir şey de-- yemek yerler, tatlısiyle ve tuzlusiyle, öğ-
dinin idi! Ve, her geçen dakika ile, va- Ketti, hiç bir şeyden haberdar değil- anormal. eğer bir itiyadın esiri değilse, ğildir. yan neticelerin hat göstenneaine mani leden sonra birde hafif, sonra akşam en 
ziyetin ne kadar elim, korkunç olduğu- di. Böyle husuSi bürosunda bu yüksek eğer irsiyetin biçare bir mahkUmu bu- olmaktır. uf ı k 
nu da gördi.1 ve ne yapacağını ~"'c::ırdı, rütbeli zatı mest etmek onun irin ele lunnuyorsa; bu fani alemde rabha beka Büyük harbi takip eden senelerde ol· m assa yeme · ·• ~ :s d v ·b· · · d 5 · Almanlar sabahleyin bir kahvealtıdan 
kaldı ! b' . tt• B . • d ti haml~inde c.n c.ok vardım eden '-~"'-:ı ugu gı ı yırmı sene sonra a urıyenin * geçmez ır mme ı. unun ıçm ave ,, DallA h 

1 
k sonra öğle vakti en mufassal yemeklerini 

Şimdi ne yapmalı idi? hemen kabul etmış· ve kıymeti.ne baha göre küçük bir halik beşeriyete göre a a arışıklıklar, nümayişler, ve çarpıt-
) 

yerler. Akşama kahvealtıdan çok ziyade 
Almanların eline geçen bu kuvvetli biçilmez vesaik ve esrar elde edecegvini büyiik bir mucizedir. ma ara sahne olmasını İstemezdik.. Su- Kahireden bildirildiğine göre, muha- fakat gene öğleyin yenilenden çok hafif 

istihbarat, ve bütün cihana kar§ı sene- saıunl§tı!. Bu mucizeyi insanlar daiına kovacak- riyede tutulacak en iyi siyaset, milletlere lefet lideri dok.tor Şehbender bütün Su- b 
h ki 

ir yemek ... 
lerce tamamiyle gizli kalmış olan şifre- Yüksek rütbeli 7..nt, bazı evrakı top- 1ar, ona daima hakaret edeceklerdir. Bu a aranı, hiç olmana b.aklaruıın bir lw- riyede umumi grev yapmak için bir be- Fransızlar da, sabahleyin hafif kahve-
ler, hep kendi bürosundan, 'hatıl kendi- ladı, ve bunları çelik kasaya koyarken mesut betbahtın ömrü cemiyeti göre mını vermektir. yanname neşretmek Uzettdir. 
sine ait kasalardan çalınmış idi! de Kettiyc: komik bir dram, ruha göre derin bir altı, öğleyin çorbasız mufassalca, ak~ 
Şaşkın ve bitkin - hatta Kaslinin ağu- _ BİTMEDİ _ melodramdır. İnsanlık bir komedyayı bir vadesizli.k, bir isyan ve bir se.rseri- taltiati ve onun ezeli nizamını dayar ve ma da çorbalı en mufassal yemek. 

~o.dan yeni çıkmış olduğu için hem mA- !'eyredip ~Jec:ek, ruh bir şiiri emip bir Jik telakki etmek hatadır. Cemiyete şeh- bilir. Bilir ld ölçii bir hikmet ve hikmet Bize gelince, sabah kahvealtısiyle öğ-
nen hem de maddeten sarhoş - bir halde ~eyler anhyacaktır. İllS81llık bu tabiat vet ziyafetleri ~k istiyenler ya iti- bir laDlettir. Ancak her kes (azileti le yemekleri, iş sahipleri için, muntazam. 
vaverini yanına çağırdı ve: Muallimlerin mesken sırrına gayri tabii deyip onu ahlaksız- yadın m.alıki'ımlan ve yahut tabiatin gür mevzuatta bu.lorken anormal rmıeti saatlerde yenilirse de, akşam yemeklert 

A
'd bedeUa..; lıkla ·th d ıj 1 evdeki büyüğün ke·~-e tabidir. Ne va-

- ı ığım emir üzerine yarın sabah ııw&-• ı am e eceıuir. Ruh, bu tabiat vu- meyva arıdır. Unutmıyalım ki itiyat gi- rezillette f.aıı:ilet yer gibi y apmakta . . .. Yllll • 

Londraya hareket edeceğim. Dedi ve Muallimlere verileoek mesken bedel- mhuna asıl tabü deyip onn süki'tna da- bi ihzal ve i}>tixal de cemiyeti kanalının arar. Bu pç ve anlaplmaz mevzuayı kit ev~e ~~ner ve ne vakit kanu acık-
--------------- !erinden kazanç ve iktısadl buhran ver- \'et edecektir. Hiç şüphesiz büyük tabi- ferde reva gördüğü iki mebzul hakaret- kimse anlıyamıyacaktır. Ve kimse Alla- tığını bı~dın~ .. Pek ~ok ailelerde hllA 
.................................... ••••4• gisi kesilmesine kanunen mahal olmadı- atle kfü;ük tabiatin ahlak laaliyetleri tir. Anormal hanlardan uzaktır. O; yok- hm varlık yarası olan pyri tabiiye acı- saat yerıne. guneşe baglı yaşarulır: Ak· 
: Yurd kaygısı nüfusun artımı de-: ğı, yalnız müvv.ene ve hava kuvvetle- arasında bir fark vardır. Esasen bu far- luğa karşı \'a.rlığm mukadder bir ham- mıyacaktır. Ne zararı var?. Eğer bu ıs- şam yemeği yazın pek geç, kt§ın da pek 
: mektir. Yılda bir lira verip Çocuk E rine yardım vergileri kesilmesi icap et- kı kudret, hakiki ahlikı yerde biz fini~ lesi olan tabiatin, yokolmamnk için, boş- tı.rap ruhun kemal tenkkis.ine --'·- erken. . . 
".•Esirgeme Kurumuna ÜYE olursan: lukt J' .... """" B ü !arak k • • tiği maliye vdcalet..indcn vilayete bildi- lere sarahatle anlatmak için, icap ettir- a bulup tutunduğu noktalardan bi- ediyorsa biz bugüııkil IStlrabmuzı kü- unun ne cesı o , pe çoılumu-
:~l:.!~!~~{~.~".1:!:· .................. .i rilmiştir. ınişti ve ettirmektedir. Fakat anormali ridir. Bu nokta asıl tabiatten daha çok çük buluyor ve beğenmiyonız. zun mideleri de düzgün gitmez ... Yemek 
-~·ö~~-}~~~· ~z::~~~iS~~~~~~~~~ijjliji~~~~fiiiliiiiıiii~~~~~!'!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~;;!~~~~;;;;~~;;ısz!!.!!11!'9ım vakitleri muntazam olmıyan bir insanın 

K k V 
J.: için kıza : dişahın kızının odasına geldi. yüzünden nihayet hayab.ndan da oldu.. midesi de hazmını şaşırır, 
• - Nereden çıktımsa -w·m, dedi, şun· - , - Artık korkma.. Bu hi1-~ye de kadınlara k f--1- bel 

ır ezlr 'iın." ıw pe ll4W Vücudun sağlığının bir~artı da yemek 
di hesap ve tafsilat verecek sıra değil... ~ sonra kızın elini tuttu .. Ay- bağlamamak lazım geldiğini gösterir. Ve vakitlerinin muntazam olmasıdır. 
Sen bana benim cin aynamın bulundu- naya : hele böyle sihirbazlık i~eri çok olur .. 

ilf<l'ZZZZı2!:Z:ZX?.ZA:Zıı:m::;.gZ!o;;~a::Z:ZZZ7:.i U7- ğu yeri söyle.. , - Bw kendi evimize götür... Dikkat etmek lhımdır. Boş yere bir 
111 / / el Kız : Dedi.. Yum gözünü aç gözünü deyin- tanecik ev!Adınıza kıya.rsantz sonra mah-
ırıQSQ masa icin e - Galiba, dedi, padişah babam onu ceye kadar da kendi memleketlerine şere kadar döviliıürsünüz amma giden 

• kendi hazinesine sakladı_ geldiler_ gitmiş olur ve pişmanlık da fayda ver-

- 60 - Delikanlı bunu duyunca hemen oda- Sarayda sabah olup cariyeler hanım mez.. 

Bunun üzerine sıçanların padic::,.hı dan çıktı.. Dışarıda bekliyen sıçana : sıilta.nı odasında bulamayınca telişla Padişah, vezirinden bu hikiyeyl iP-
-.:- zenine açılan yoldan saraya girdi. Ayak- - Çabuk, dedi.. Padişahın hazine da- padişaha koşup haber verdiler. tince oğlunu o gün de cell~da vennek-

maiyetine, sarayın altına bir yol artlma- 1---· b basa yuru·· .. d.. S ~ "1.l"ııun ucwıa asa u.. ıça- iresine bir yol kazacaksınız .. Muhakkak Her taraf arandı .. Bulunamadı.. ten vazgeçti. Onu tekrar zındana go .. n. -
sım emretti.. D ro 8 ~ u : ve şafak sökmeden, her kes uyanına- Hazinedeki aynaya baktılar. Yok.. derdi. Kendi de ava gitti. Akşam olun-
Sıçanlar padişahının bu emri üzerine - Padişahın kızının odası neresi? dan önce bu yol açılmış ve bitmiş ol- O zaman anladılar ki kuyuya attıkla- ca saraya döndü. Hareme girdi. Karısı 

bütün sıçanlar bir olarak padişahın sa- Sıçan bu sefer öne dilşlü.. malı.. n delikanlı bu işi yapmış .. Padişah he- yine onu kapıdan karşıladı. Yemekten 
rayının altına oğlanın bulunduğu kuyu- -- Arkam sıra geliniz.. Sıçan koşarak gitti. Delikanlı da kı· men cadı ve sihirbaz karıları çağırdı. sonra oturup konuşurlarken bahis yine 
dan bir tünel açmağa başladılar. Bu ' Diyerek yol gösterdi. Sarayın üst zın yanına geldi. Onunla murat alıp mu· _ Sizler, dedi, kızımı kaçırnuş olan oğlana intikal etti. Padişah, 0 gün de ve
uzun sürmedi .. Çünkü her taraftan bü- katına çıktılar.. Ve ı.:ıçan bir odıuun rat vermekte devam etti. Vak.it ki sa- adamın hangi şehirde olduğunu biliyor- zirinin tavassutu ile öldürmekten vazgeç-
tün sıçanlar bu ic::i yapmag·a koşmuc::lar- 1 önünde durdu. b h 1m - ta · - - ba 1 dı tı.ğini so··y1-..1•. ...... - :.- 1 a o aga, n yerı agarmaga ş a . sunuz .. Oraya gidin .. Ne yaparsanız ya- t."'U.l 

clı. • - İşte burasıdır.. Kız : pın .. O adamı öldürün .. Kızımla aynayı Bunun üzerine kadm: 
Sıçanlar ralısırl.:lr'ken og·lan da kedisi- Dedi.. Og·lan hemen odanın kapısını Eyvah şu· ndı' ne yapacag· ., b .. ~ t• · Y .ks h · · d bo-., - .. ız. .. ....,.a ge ırın.. o a epınızin e - Ey şahmı, dedi. Bilmiş olasın ki 

ni yanında tutuyordu. açtı .. Diye telaşe düştü, oğlan döşekten yun.larınw celladın satın altında düşü- bu oğlan pek yakında senin hayatına kı-
Nihayet sıçanlar : Kız odada, yatagı· nın irinde yalnız ve kalktı Tam bu sırada odanın tasınd r·· ·· ., · or a urum. yacaktır. O zaman asıl yanacak ben ola-
- Yol nçtldı.. Emriniz oldu.. nuşıl mışıl uyuyordu~ , sıçanı gördü. Cadaloz kadınlar korktular .. Hep bı·r - o ··k ı h af cagım. mu emme si ir ve sun öğ-
Diye haber verdiler .. Og·lan sıçanlara: Og·lan yanına yak).:lstı. Sıran ona · 1 arak la çıkt-1 N'h -s :.- • oı yo .uar. ı ayet uzabnıya- renmiştir. Senin hem gözlerini, hem kal-
- İc;m daha bitmedi.. Dedi... Biriniz Eğil" dL Kızın iki' y--- 1-larından o·'pfü', Emrı·nız' oldu H · d · · · lı vl b 1 d - h r-·· - iıllWA. - •• azme aıresının m, og anın u un ugu şe re vardılar .. bini, hem de dilini bağlıyor. Akıbet ba-

benimle beraber gelsin.. Korkmasın ... Kız ürkerek uyandı .. Karşısında oğlanı altına yol açtık ve hazineyi deldik.. İs- Bin bir türlü hile ve büyü ile oğlanın şını da yeyecektir. o tıpkı hocasından 
Kedim bir şey yapmaz .. Ve önde oğlan görünce çok sevindi.. Hemen iki kolu- terseniz hemen şimdi oraya gidebilirsi- evine girdiler ve onu yatakta uyur ha· sihir talim ettikten sonra ona fenalık 
ile kedisi, arknda bir sıçan açılan yol-ı nu onun boynuna doladı.. niz.. linde et satırı ile boğazlıyarak öldürdü- eden oğlana benzer. Bu sihirbazla şakir-
dan yürüyerek ilerlediler ve padişahın - Sen nereden çıktın böyle... Ben Dedi.. Oğlan sevinerek sıçanı takip lcr .. Kızı ve aynayı aldılar .. Aynanın dinin hikayesi meşhurdur. Bilmem duy-
saraymm altı.na kadar geldiler. 1 hep senin hasretini çeker ve ağlardım. etti. Hazine dairesine girdi. Cin aynası- sayesinde padişahın sarayına döndüler dunuz mu? 

('Vle:ıdirect"ğine taş yap.. - Neden'? . , ônÜıide' :Sa~det ber~ct edfy~- -'· '-r/a'yiıc ~ır·h~lil"kavu mJtrt~oı~ıaHtııj-.lla.. hl\!.~ı. L-n~·-
bl-.So1rn l '"""' ,,..,.~ '--- oı=-r- l ı • • ...,L .... ". ... -..-sı ..... .-...... u v•"'"6"·•··"'u ulıu''-'J'U.& .a.IW&U'V'•• ...... • ..... ııaıını 

Viliyet 
Ekinlerinin kont

rölü başladı 
- BAŞTARAFI 1 hıci SAYFADA -

rar vermiyeceği kısımlarına küçük 
yığınlar halinde yığmalıdırlar.. tık 
verilecek işarette bu yığınlar ate§le
neceğinden iyi ve dumanlı yanmala
rı için her bağcı birer parça da ma
zot hazırlamalıdır. 

İ:unir, 28 (A.A) - Bölgemizde zey
tin ağaçlarının budanmasına hara
retle devam edilmektedir... Zeytin 
istasyonunda damızlık zeytin fidan· 
!arının çukurlan hazırlan~ oldu
ğundan martın ikisinde İzmire ge
lecek olan yağlık ve salamuralık 
damlllık zeytin fidanları bu çukur
lara dikilecektir. 
Yeni zeytin kanunu muhitimizde 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
BaŞ .... p;p~~ ..... Efti;y~~;~~ .... ·pıanı 

Friksiyon nasıl 
yapılır? 

-51-

Genç imparator Leonun huzurunda olan bu hususi top
lantıda Sebastiyano ve Hıristidi de hazır bulundular 

Bayanlar kendilerine yapılan güzellik 
tavsiyelerinin bir çoğunu yerinde ve fay
dalı bulduklarını söylerler, fakat bu tav
siyelerin ekseriya tedariki lmkAnsu: bir 
takını Adetlere bağlı olduğundan, yahut 
masraflı bulunduğundan, veya çok za
mana muhtaç olduğundan şikayet eder-

Mesele Almanlar araoında alevlenmİf· 
Bu halin Alman aleyhdarlığına yol aça· 
cağını ve Türk.iyeyi büsbütün kaybede· 
ceklerinl diifünerek iti bazı Almanlar 
Liman pa§aya haber vermiıtir. O da ıe· 
fire gelip bu İf" katiyen müaaade etme· 
meeini bildinnit, aefir de Sutona tebliğ 
etmitf Suşon da bu ıefer Enveri eıkl§br· 
mıf, Enver de daha hükümetten karar 
almadan evvel müsait görünmüş oldu.
ğundan küçük düşmemek için boğazdan 

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

YAZAN: 
GENERAL 

• • • • . 
: . . . . 
• . 

B"f papazın bu diifüncelerde olduğu 
ıırada idi k.i mavi gözlü dilberin mektubu 
eline değdi. 

Mektup, muhakkak surette ada ile Bi· 
zanıın münasebette bulunmaıı lüzumuna 
işaret ediyor. Ve bunu temin için de baş 
papazın zeki, ı.. • rayet ve siyasetine gü

veniliyordu. 
Bu lüzuma Eftimyos da kanidi. Fakat 

ada ile Bizans arasında çok sıkı kayıt 

konulduğu için değil sık temaslar hatta 
seyrek münasebetleT bile kabil olamı· 
yordu. 

Kurnaz papaz, buna da bir çare buldu. 
Kilisanın ruhani reisi sıfatile adaya, 

Adadaki Manastıra teftişe gitmesi kabil
di. Fakat bu bir kere için olabilirdi. 
Eftimyosun dü~ündüğü çare ise ona hem 
adada ikameti temin edecek ve hem i... 
tediği zaman serbestçe Bizansa inebile

cek bir çare idi. 
O, bat papazlıktan muvakkaten çeki

lecek, Havası bakımından sözde fayda· 
lanma.k üzere ve istirahat için adaya çe.
kilecek, her hafta Bizan!'la inerek saraya 
gelecek. imparatora tazimlerini arzede
celc .. Buna mukabil de Leonun Zoiçe ile 
olan izdivacının k.iliea tarafından takdi .. 
eine muvafakat edecek. 

işte Eftimyos bugün saraya bu kara
rını Leona bildirmeğe gelmişti. 

Baş papaz, imparatorla yalnız ve hao 
başa kalacağını zannediyordu. 

Odaya girdiği zaman kapının sağında 
HırUtidiyi ve solunda da Sebastiyanoyu 
ayak üstünde görüne~ durakladı. 

- Haşmetmeap .. Dedi. Ben sizinle 

hu!iıu~i görü mek İstiyorum. 
Lt"on. tatlı bir tebes~iimle cevap Vt>r

di: 
- işte taınamm yalnızız muhterem 

peder .. . Saray nazırım Hıristidi ile aziz 

dostwn ve muhafız kuv,·etleri kuman
danım Sebastiyano ise bana olduğu ka· 
dar size de yabancı değillerdir, bahusus 
Sebastiyano ile hususi bir dostluğunuz 
olduğunu da zannediyorwn. 

Baş papaz fazla israrın beyhudeliğini 

anladı. 

içinden: 
- Bu Sebastiyano 

lidir. 
muhakkak ölme-

Kararını vermekle beraber düşünce ve 
hislerini belli etmemek için ili ve etti: 

- Evet .. Bu iki asil zatın saray ve ida~ 
re işlerinde zatı ha~metpenahilerine mü· 
şavirlik vazifesini de gördüklerine kani .. 

im. Binaenaleyh maruzatımı onlar da 
dinliyebilirler. Ve hatt.t tasvip edecek
lerine şimdiden eminim. 

Sebastiyano bunları duyunca içinden: 
- Vay domuz papazı vay .. Dedi. Mu· 

hakkak yine bir fırıldak çevirecek.. Gö
zijmüzü açalım .. Belki ne kadar zamandır 
aradığım İp ucunu elde edebi.lirim. 

Baş papaz, inıparator Leona daha 
yaklaştı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Ulusumuzun Evlit sevgisine inanç-: 
S lıyız .. Kimsesiz, bikes yavru)·u ko-E 
5 run1ak içlı1 ytlda bir lira ver, Çocuk E 
5 Esirgeıne kurumuna ÜYE ol!.. E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Vakıa, dedi, kilisa kanunlan dola· dum. Zatı h&fmetanelerinden biraz iıti- !er. 
yısile aramızda mevcut ihtilaftan dolayı rahat utirbam edeceğim ve istirahate çe- Halbuki bu tedbirler arasında çok ha· 
bana biraz kızgınsınız. Fakat ben hakiki kilmeden Önce de izdivacınızın takdie sitleri, çok az masraflı olanları vardır. 
bir evl8.d muhabbeti ile sevdiğim sizinle merasimini bizzat yapmağı vaad ediyo. Yalnız bu mevzulara dair yazı yazanlar, 
kilisanın arasında mevcut bu uzaklığt rum... bu basit, masrafsız tavsiyeleri yazmak
yakınlaştırmak ve ihtilafı kaldırmak için imparator, Eftimyosun bu çekilme ar- tan ürküyorlar. Okuyucuların bu tavsi
çok uğraştım. Ve nihayet muvaffak ol· zusuna bir mana veremedi. O, yalnız yeler karşısında «bu kadar basit şey ya
dum. kendi izdivacının kiliaa tarafından takdi- zılır mı?.• diye omuz silkecekleri dU-

Kilisa .. Izdivacıntzı nihayet takdise ka- sini ve doğacak olan çocuğun vaziyetinin şiincesi, muharrirleri daha büyük mev
rar verdi. Bunu •İze müjdelemeğe gel- düzeleceğini düıünerek sevinmiş, baıka zularda yazı yazmağa teşvik ediyor. Biz 
dim. hiç bir mülahazaya kapılmamııtı. bugün bu endişeye rağmen kanın VÜ· 

Leon, hiç beklemediği bu haberi du- Sebastiyano ise, papazın sade sözleri- cuttaki deveranını hızlaştıran, bu su-
yunca sevindi. ni değil, hareketlerini de tak.ip ediyor, retle vücuttaki gizli enerjiyi meydana 

Sebastiyano ise. adeta kafasının ve kalbinin içini okumak çıkaran, şişmanlığa milni olan basit bir 
_ Bu işin altından bakalım ne çıka· ister gibi gözlerini ondan ayırmıyordu. friksiyondan bahsedeceğiz. •Bir friksi-

cak: - Hah .. Hah .. Diye söylendi.. . İşti! yon mu? oyuncak gibi bir şey • demeyi-
Der gibi Hıristidi ile göz işareti yap· şimdi aoıl maksadı anlıyacağız., Bakalım niz .. İçinizden bir çokları iyi bir friksi-

tı. .. muhterem peder nerede İJtirahat buyur- yonu harikuliide tesirlerini ve nasıl ya-
Eftimyos devam etti: mak istiyeeekler.. Bu kadar büyük bir pıldığını tamaınile bilmez. Halbuki frik-

- Artık ben ihtiyarladım. Dini vazl- I fedakarlığın elbette bir mukabili var ... siyonun !Ahi olması icap eden bir çok 
felerimi ve ki~~sa. vazi!.elerini bir arada 

1 
Bu ne imiş, şimdi anhyacağız... şeyler var. 

ifaya Y•flm muaaıt degıl.. Çok ta yorul- •• BİTMEDİ •• Evvela doktor tarafından tavsiye edil· 

Denizlide canlı bir spor 
faaliyeti başladı 

Denizli sp OT takınıı 

Denizli 27 (Hususi) - Bisiklet fede- la çalışıyorlardı. 15 inci dakikada San 
rasyonu tarafından tertip edilen bisik- takım sağ için ayağiyle ilk sayısını yap
let yarışlarının ilk haftası Pazar günü sa- tı. Bunun üzerine laciverd takım daha 
at 10 da istiklal caddesinden b>şlıyarak düzgün oynamağa başladı. Bu sırada 
sarayköye kadardı. 25 kilometrelik olan Sadettin sakatlanarak sahadan çıktı. 
bu k<>§uya Denizlispordan Mehmet, Ali, Yerine Ali geçti. On beşinci dakikada 
Salih, Kılıım ~tiriik ettiler. Neticede beraberlik sayısını Salih attı. 
Mehmet 47 dakikada birinci, Ali 50 da- Sarı takım şahsi oyundan kurtulamı
kikada ikinci, Salih 56 dakikada üçüncü yorou. 30 ve 40 ncı dakikalarda lacivert 
gelmişlerdir. 5-3-939 Pazar günü 40 .kilo- takım sol iç Mlinirin ayağiyle iki gol da
metrelik koşu bu sefer Sarayköye gidip ha yaptı. Az sonra haftayım bitti. !kinci 
gelme olarak yapılacaktır. devre başladı. Sarı takım ilk fırsatı ka-

Beden terbiyesi kanunu mucibince as- çırdı. Oyun lacivert takımın çenberi 
ker ve talebelerin sivil kulliplerde oy- altında idi. Bu sırada takımın en eyi 
nama1nas1 karar altına alınınca Denizli- oyuncusu Hasanın güzel bir şütüyle 
spor kullibü de yerli gençleri yetiştir. dördüncü sayılarını yapan lacivert ta -
mek için azami gayret sarfetınektedir. kım artık galibiyeti sağlamlamışlt. Az 
Memlekette bir tek kulüp olduğu için sonra penaltıdan bir gol yapan sarı ta
iki takım halinde çalışmaktadır. Sarı ve kım 2-4 mağlup oldu. l'{üsret, R.ifat, Mü
lii.civert takımları teşkil eden gençler nir, Hasan, Abdullah, Hüseyin, Göbekçi 
bir kaç baftadanberi muntazam formala- Mustafa ve Sabri güzel oynadılar. 
riyle sanki başka bir takımla karşılaşı- Haber aldığıma göre beden terbiyesi 
yorlarmL1 gibi ciddi ve intizam dahilin- direktörlüğüne müracaat eden bölgemi
de çalışıyorlar. ze Aydında bulunan antrenör Mustafa-

En hararetli maçlarını bu hafta yaptt- nın gönderilmesi münasip görülmüş ve 
lar. Hakem liseden Çetinin düdüğü ile emri bölgemiz başkanlığına gelmiştir. 
oyuna başlandı. Her iki takım canla b~- Sayın ilbayıınız Ekrem Engürün hi-

miş olmadıkça g'ce yatmadan evvel ya· 
pılan frikaiyonlar gC!ce uykuya mini olur. 
Eğer gündüz kondinizi yorgun hissedi
yorsanız ve gece çıknı:ık niyetinde iseniz 
friksiyon yapmak İçin en müsait vakit 
ikindi üzeridir. Fakat ııünlük friksiyonlar 
sabah frilceiyonlan karından baılar. Son

ra sırasile kalçalar, bacaklar, ayaklar, 
göğüs, kollar, eller ve arka ovulur. Sırtı 
masaj yapmak iç.in 1colla1ı"11zı arkaya 
uzatarak iyice ovmak lazımdır. Bu, göğ. 
sü dolgun ve sert bir hale getirmek için 
çok iyi bir ekzersizdir. Enseden saçların 
altını masaj yapmak için başı öne eğ
meli ve parmaklarla mümküıı olduğu ka
dar kuvvetli olarak ovmalıdır. 

Friksiyon hususi kıl eldivenler, yahut 
fırçalarla yapılır. Kıl eldivenleri fırçaya 
daima tercih etmek daha doğru olur. 
Friksiyon için çok kuvvetli o)mıyan iyi 
bir kolonya kullanılır. Bazıları bu mak
sadla kafurulu loeyon kullanırlar, Fakat 
kolonya dalına bu losyonlara müreccah· 
tır. Friksiyon çok çabuk, oldukça kuvvet
li yapılmalıdır. Friksiyon yaparken dal
gın olmama1ı ve vücudu biraz incitip hır
palamaktan ürkmelidir. 

Friksiyon bittikten sonra bir hamam 
bornosuna sarılmalı ve bir müddet istira
hat etmelidir. Bu istirahat sırasında kah· 
vealtı ebnek. de mümkündür. Ondan son .. 
ra tuvaletinizi yapmağa başlıyabilirsiniz. 

Soğuktan ürkenler, •İnirliler, bütün 
uyuşuk kalan kadınlaz daima frilcaiyon 
Yapmak sayesinde bunlardan 
lar. 

-=-

kurtulur .. 

Romanya hariciye 
nazırı Var,ovaya 
gidiyor •• 
Bükreş, 28 (Ö.R) - Hariciye nazırı 

B. Gafenko Polımya hariciye nazırı B. 
Bekle görüşmek üzere cuma günü Var· 
şovaya hareket edecek ve üç gün kala
caktır. 

mayesinde 4-3-1939 Cumartesi akşamı 
Halkevinde Denizlispor kulübü bir balo 
tertibini kararlaştırmıştır. 

uzaklaşmamak ıartile çıkı ver 1 demiş 1 

Kazım Karabekir: 
" . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
imitiz. ( 1) 

22 EylUlde Bandırma civarındaki dör
düncü kolordunun manevralannda bu-

işte bu garip çekişmelerden aonra biz lunduk. Enver paşaya notlanmı hazır1a
Enver paşa ile Marınaraya açılırken Su- dım. Bu halile kıtalarımız muharebeye 
ıon da Yavuzla Midilliyi alarak boğaz- giremiyecegını, bütün kış çalıımak lü
dan çıkmış. Bunu hükümet haber alınca zumunu kıtalann karııoında kendui do 

1 1 • ve ortada Enver paşayı bulamayınca gördü. Harbe girmekte ace e etmemege 
Bahriyo nazırı Cemal paşaya da müra· karar vermiş olduğunu hissediyordum. 

caat etmişler, o da donanmaya telefonla Fakat Almanların ortasına düşünce bil· 
vaziyeti eormuş. Aldığı cevap amiral Su.. mem bu kanaat değişecek miydi? 

şonun bütün donanmayı dışarı isteme•İ 22 Ey!Ulde Tekirdağındaki üçüncü 
olduğunu görünce gitmeyinizl Emrini kolordunun manevralarında dahi aynı 
vermiş. Akşam üstü amiralın iki gemi ile ' hali gördük. Burada Hafız Hakkı beyi de 
geri döndüğü görülerek hükümet Erkinı bulduk. Benim sabık müdürüm Tove .. 
müsterih olmu1f neyle de görüştüm. Şubedeki intizamı 

Gelelim bizim seyahate: La.fit bir hava burada bulamadığından bana dert yan· 
ve sak.in bir deniz vardı Vapurd.ı biz dı. Bizim erkA.nıharpler de onun titizli

bize idile. Tek bir Alman da yoktu. En· ğinden yaka silkiyorlardı. 
verle uzun uzadıya göriifebiliyordu.m. Tekirdağından otomobillerle Murat· 
Aqam üstü güverteye çılcmlftım. Yalnız lıya ve buradan da trenle Edirneye geç· 

b8fıma dürbünle etrafı seyrediyor, Mar- tik. 
maranın temiz bavasile ciğerlerimi yıkı

yor ve lcafamı dinlendiriyordum, •Pi•· 
dan baıtarahan tek tek riivelver sesleri 
gelmiye başladı. 

Bu esnada bir yaver de yanıma gele
rek beni daha doymadığım kendi iJe-
mimden ayırdı. 

24 EylUlde oradaki ikinci kolorduyu 
gördük. Liman pata bu kolordunun yÜ· 
ıüyÜş kolunda teftişini yapıyordu. T ıım 
alu saat süren bu teftiş dahi ayni intibaı 

yaptı. işin fenası bu kolordunun talim 
ve terbiyesi elbise ve techizatı daha 
noksan ve daha da fena idi. Bu hali bi· 

- Envc1· paşa rıi.relverle nişan atıyor, ı rinci ordu kumandanı Liman paşa ~e 
sizi de istiyor! erkı1nıharbiyesl ıle başkumandan veicilı 

Enver paşanın yanına indim. Her ha· Enver paşa ve erkAnıharbıyesı birlıkte 
Jile tıpkı manastırda altı yıl evvelki En.

1

1 seyretti~ Hemi~ harbe S.i'.ece~ bir hald• 
ver bey t Beni görünce giılüm"edi ve de- o1madıgımız bu·lıkte goruldu 

di. 

- Neredesin bel Güvertede tek ha- * 
şına ne yapıyorsun. Bir saattir seni ara· 

yıp durdum. 

Ben - Bir emriniz mi var~ diyerek 
not defterimi çıkardım. 

Enver - Yok canım imdi en1rin sı

rası değil. Rüvelverini çıkar da mUsa
baka yapalım 1 

Ben - Rüvelverimi kamarama bırak~ 
mışlım. Müsaade buyurun alıp geleyim 1 

Enver - Vazgeç öyle i.set Bir uman 
seni bekledik. Şimdi de rüvelverini mi 
bekliyeceğiz.Zaten benim de 2 mennim 
kaldı.Diyerek onları da attı. Manastırda 
ve Selainikte rüver ve tüfenk atışlarında 
ben birinci geldiğim için gerek Enver pa· 
şa ve gerekse Hafız Hakkı bey bu gibi 
hklarJ yada vesile olaun diye beni atış 

hususi vaziyetlerde eski samimi arkadaş
müsabakaJarına çağırırlardı. 

öğle yemeğin,• vali Adil bey Enveı 
paşa.yı davet etti. Beraber gittik. Yemek· 
te kolordu kumandanı topçu Hasan Riza 
paşa da vardı. Tam yemek ortasında, 

efradın kaputsu.zluğundan ve kışın do
nup öl~eğinden şikiyete ha4Jadı. Yerin

de olmıyan bu şikayete Enver pa"1lnın 

canı sıkıldı. Dedi. 

(1) Fakat bir ay sonraki Liman pap. 
ile olan seyahatimizde o bizi misafir ola· 
rak beslemedi. Müsavi olarak yediğimizi 
ödedik. 

•• BiTMEDi •• 

Dünya ekonomi 
konferansı 
Berlin, 27 (A.A) - Dünya ekonomı 

cemiyetinin 25 inci kuruluş yıldönUmü 
münasebetiyle tertip ettiği dünya eko
nomi konferansı dün akşam dağılmıştır. 

Bu kongreye bir çok devletlerin mü

Bu •eyahatte yemek faslı da hoşça 
geçti. Soframız pek zengindi. Tokatlıyan
dan bir takım getirilmi§ti. Enver paşa 
konağındaki ziyafetlerinde de böyle ya· 
pardL Sofrada alkollü maddelerden eser messilleri iştirak ediyordu. Alman iktı
yoktu. Çünkü Enver ömründe ağzına sat nazın Afuller söylediği nutukta Al· 
alkol almam11t1 ve bunda ısrarla da du- man hükümeti naınına cemiyet işlerin
rurdu. Benim de bununla ülfetim yoktu. den dolayı teşekkür ve minnettarlığını 
bir binbaşı için bedelinin haylice tuzlu bildirmiş ve bugün Almanyada dört sc

;tacağım düıüne~ek, oldu bir iş deyip I nelik plan ha~im. olmakla bera~r. ~: 
azlaca yemek yedım. Halbukı sonradan 1 manyanın asla dunya ckonomı fıkrim 
ö~'.endi~ ki hepimiz bütün seyahatimiz terketmemiş olduğunu beyan eylcmi~
muddetınce Enver paşanın misafiri hassı tir . -Tarihin Gizli Cemiyetleri 'h 

he ettin mi, hiç? şiddetli bir kin haline girmiştir. Bu ka- gibi Markizin konağında da casusları 
- Hayır .. Hiç bir zaman şüphe etme- dm bana çok fenalık yapmıştır. var idi. 

ihtiyarın emlakinden bir istifade münı· 
kün değildir. Bize yarıyacak altın ve 
mücevher o1an kısımdır. Bwıun için ih
tiyardan paralarının yerini ve kasalan
nın nasıl açıldığını anlamak istedim. 
Tafsiliitı bir tarafa bırakıyorum. Iht.i
yar bana };.asalarının yerini bildirdi. He
men oraya k~lum, ihtiyar Suarezin ko
nağı bomboş idi. Fakat içeri girdiğim za.. 

ınan, iki zındancı bana balıkçı kıyafeti
ne girmiş ve benzi sapsarı olmus birini 

dim, bilakis ıneharet ve zekavetinize çok - Fakat üçüncü bir maznun daha Engizitör bu casustan, Markizin iki 
eminim. Benim için haydutluk yapmak, vardır. köylü kadın elbisesi satın aldırdığım ha. 
yolcuların yolunu kesmek, Kordo veya - Kim? her aldı. Ve kendi kendisine: 
Sevil şehrinde bir mahalleyi basmak, - Ihtiyar Suarezin vekilharcı Mikael! _ Ya.. dedi. J uana bütün esrarı bu 

Esrarı Engizisyon 
bir şatoyu yağma etmek, silah elde her Bu adam Markizin suç ortağıdır ve.. fettan kadına anlatmış demek oluyor! 
türlü kavgalarda bulunmak pek tabüdir. Fraskito birden sustu. Ve, Markiz kendisini I.Jzbonda emin gö-Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

~~---------ZZ:ill!E~~F2R'2!P.Z~~ Ve bütün bunlar bir nevi harptır. Fakat Sahte engizitör sordu: rüyor! 

Tefrika : 32 Nakleden: F: Ş. B. kadınları zındanlara atmak, onlara ip ile - ··· Ve ?... Baş engizitör casuslarına: 
ateş ile tokmak ile bin bir türlü işkence - Ve aynı zamanda Antonyanın a~ı- - Markizin kona,..ının bütün kapıla-

Juana, ilk anlarda firar teklifini red
detmiş idi. O, şehirde kalmak ve intika
mını almak istiyorou. Hatta, sabık Aşı
kı, sabık baş papas katibi ile yüz yüze 
gelmekten fayda umuyordu. Zavallı sM 
kadın, &şıkına serzenişte bulunmak ile 
intikam alacağını sanıyordu. 

iki genç ve gUzel, biri sM diğeri çok 
fettan kadın bu suretle hareket ediyor
larken, beri tarafta da Savadra ve arka
daşı Fraskito boş durmayorlardı. 

Her iki sahtekAr, Juananın sahneye 
çıkmasından d~ı çok büyük bir telô.ş 
ve korku içinde idiler. 

Fraskito, seri bir karar ile: 
- Başka çare yok .. dedi. Juanayı he

men tevkif etmek Ulzımdır! 

- Markizin konağına en sadık ve kur- yapmak doğrusu benim harcım değil- kı ve oynaşıdır da! rı şiddetli bir tarass:t altına alınacak ve 
naz adamlarımızdan birisini gönderelim. dir. Bu hareketler başka bir cesaret, baş- Sahte engizitör, hayret ve hatlA biraz şatodan çıkacak kadınlar, bilhassa iki 
Bu vasıtalar ile, biz nihayet bir saat için. ka bir soğukkanlılık ister. Evet, ben mü- da ıstırapla: köylU kadın dikkat ve şiddetle takip edi-
de Markizin Juanayı kovup kovmadığı- kemmel bir haydut olabilirim. - Ne dedi? .. Aı;ıkı ve oynaşı mı? di- lecekür! emrini verdi. 
nı öğreniriz. Ve eğer bu bir saat içinde Fakat bir cellat olamam .. Hiç bir vakıt ye bağırdı. Fakat bu emirden sonra epeyce saat-
Juana kovulmamış ise, iş büsbütün baş- olamam! - Evet. Bu hususta katiyen eminim. !er geçtiği ve gece olduğu halde Marki-
ka bir şekil almış demektir ve Markiz - Ben de senin fikrindeyim. Bu Mikael Antonyanın bütün erkekler zin konağını tarassut edenlerden hiç bir 
Juanayı sıkı bir sorgudan geçirm~tir. - Mahv ve harap olmaktan kurtul- arasında en ziyade boşlandığı ve kalbini haber gelmedi. 

- Bu ihtimal çok kuvvetlidir, fakat mak lazımsa, bir hı bile kaybedecek va- verdiği erkektir! Biz kudreti.ınizl göster- Bu habersWllc sahte engiı.itörü epeyce 
böyle olduğu t•!:dirde ne yapacağız? ziyette değiliz. Irademize haklın olmak medikçe bu Markizi avucumuz içine ala- d!lşündtirdU. Ve, bu aralılc yanma giren 
Juananın itirafları, Antoeya için en bü- lb.ımdır. Taın mıinosiyle bir engizitör mıyacağız! Antonya zındanda, fakat Mi- Fraskito: 
yülı: ve en ku· velli bir intikam silahı olmak için bütün kuvvet ve vasıtalara ki.el serbest kaldıkça, bizim kartalın an- - BW soydular! dedi. 
olacaktır. hemen müracaat etmeliyiz. cak bir kanadı kesilmiş demektir! - Soydular mı? Falcat bizi soyan 

- Tabii! - Pekita .. Ktlfi derecede zalim ve - PekAl.i .. Sen bu herif ile meşgul kim? .. Yoksa mahut vekilharç tarafın-
- Sonra ... Ne yapacağız? vahşi olmak için bize mani olan var mı? ol, ben de iki kadını takip ederim! dan mı? 
- Markizin konağını basacağız ve - Taassup, mukaddes engizitör .. Ta- Azametli ve kudretli baş engizitör, o - Evet, çok eyi buldunuz, fakat be-

Antonya ile adamlarını engizisyon tın· assup! Bizde iman noksanı var! zaman en yüksek bir kudret sahibi de- nim gibi biraz geç anladınız! Sizden ay-
claıılarına atacağız. - Çok haklı sÖyliyorsun. Fakat be . mekti. Bu zamanda da engizisyon cemi- rıldıkta.n sonra, ihtiyar Markizi ziyaret 

- Bravo .. Kat'1 ve seri iş işte buna nim fikrim zavallı Ju>nayı İ§l<ence al- yeti, her şeyden evvel muazzam bir ca- ettiın. Bilirsiniz ya .. Ben ihtiyatı elden 

gedrdiler. 
- Mikael denilen herifi '? nu. 
- Evet, ta kendisi! Ben konağa gir

diğim zaman, bu herif bahçe tarafından 
kaçmak üzere imiş. Kendisine: «Seni 
tevkif emrini haizim, kıyafetinin değ~
tirilm~ olması ve firar halinde bulun
maklığın da bu emrin ne kadar yerinde 
olduğunu gösteriyor!) dedim. Herif bana 
biç bir cevap vermedi. Yalnız kin ve 
hiddetle baktı. Kendisini iki gardiyanın 
muhafazasına bırakarak ihtiyar Suare
zln tarif ettiği mahzene indim. Gizli ka
sayı buldum ve açtım. Fakat kasa bom
boş idi. Bunun için hemen yukarıya, Ml
kaelin yanına koştum. 

Hırsız herife: - Çaldığın yüz bin al
tını ne yaptın? diye sordum. Hiç birce
vap vermedi. Sesimin bütün kuvvetiyle 

Sahte engizitör de esas itibariyle aynı 
fikirde idi. Fakat bu plilnın kolayca tat
bilc edileceğine en1in degildi. Bunun için 

dto: 
derler. tına sokmak değildir. Zavallı kız! Mar- susluk teşkilatı demekti. Bunun için bırakınıyan bir adam.un. Acele gitmek ıa. 

- Fraskito, "benim cesaret.imlldlelnlişu··· ~p-i:ıık~iz~e~~İellilnlclel, ıoınıam;k;a;rş:ı:_:o~la~n~h:isı~si~y~a~tı~rn~,~·~a~h~t;e.!,en~gı~·~z~it~ö~r~ü~n~d:e_h~er:_,;y~·e~r~d~e:,,!;o~ld~u~ğ~u~!'~ıın~J!!elll!ı;1t....lı:alı.ıılo.lııı.ıı:ada...lııoi1Lı:ıuJ..ı,,...J...~~~~~~ ... .-.. .. ~~~~~~~~~~....., 



AHlf'E '9 "tEHl 4SIR ı Mart Çarşamba 939 
==- ' . ---------~--

A.lnımın "--i<!ml!m!--= --~.ııı-7 ,.!'L.7 ... b 
1 Cümhuriyetçi ispanya

dan Fransaya getirilen 

-dihli'2.7777JJJ'JZT/7 /17T""/7FL.Z:.t:ZZZZ/7ZZY'"LZ{L)i2'..t::.ZZZZ:•Bı 

Havva 
Kara Yazısı 

malzemesi Kızları Altın, 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

silah ve 
Frankoya 

harp 
veriliyor (Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

- 49--YAZAN: Üc • Yıldız 

-27- Genç reis ve dilber Taupu meydana 
atıldılar ve oradaki yerlilerin birdenbire 
bir yaylım ateş gibi kopan müthiş gürül
tülü çığlıkları arasında yalnız ikisi dan
sa başladılar. 

sarho~. harikuli.de bir cuş ve huTUŞ için .. 
de aşkın en coştuTucu nağmelerini vücut

larile biribirleTine ifade ediyorlaTdı. Muhlis beyle yaşadığımız za • 
ınanların he~ anını ayrı ayrı an • 
latmak benim için çok tatlı ve ye
gane tatlı şey .. Fakat bunlar, be
raber geçirdiğimiz zamanın kısa· 
lığına rağmen o kadar uzun ki ... 
Size hülasa olarak bildirmeği ter
cih ediyorum. Maamalih üzerine 
dikkat çeken hadiseleri de yine 
yazacağım. 

O gece yine beraber İçtik .. Be
raber dansettik .. Fakat artık ağ. 
lamadım .. Bana terziyi neden yol
ladığını söyledi .. Bir halta ıonra 
Kızılayın balosu varmıf.. Beni 
oraya götürecekmiş .. Bütün kibar 
aileler orada bulunacakmıf .. Ba
lo .. benim çok sevdiğim bir fey
di. Sadıkla beraber, ilk evlendiği
miz :zamanlar bir iki defa gitmİf· 
tik .. Fakat ıonra gebeliğim, ço. 
cuk doğurmam, çocuk bakmam .. 
Tekrar gebeliğim tekrar lohusalı
ğun ve nihayet adamaı:zlığımı:z 
epey :zamandır beni bu eğlence • 
den mahrum bırakmıftı. Lanet et· 
tiğim için ainemaya da gitmiyor • 
dum. 

Vahui hapishanede iken artık 
bütün eğlencelere veda etmeği 
kararlastırmı&tım. Fakat gençtim, 
insan ,;,aziyi' unutmaıa bile arzu 
hele gençlik çağında daha galip 
geliyor .. Kendi kendime fÖyle di
yordum .. 

- Şimdi bir yuvam var .. Va -
kıa bu yuva temelli benim değilae 
de yine bir yuvadır .. Beni seven 
ve benim de sevmeğe başladığım 
bir adam var .. Bir hizmetçim var. 
Bütün iateklerim yerine getirili • 
yor .. Neden .. neden hayattan her 
iman gibi ben de nasibimi almı· 
yayun .. Neden evin içinde hep ka
palı kalayım .. Bugün içinde bıı • 
lunduğum rahat hayat bana mazi
deki auçlarımdan dolayı allahın 
beni al/ettiğinin bir delili değil 
mi? V araın annem ... babam .. Ko
cam ... cemiyet beni alletmeain. 

J~te bu düsünce kararımı ver • 
dirdi. 

Balo günü yaklafıyordu. 
T er:zi iki dela provaya geldi. 

Baloya yalnız bir tuvaletimi yetİf
tirebilecekti. 

Nihayet balo akfamı oldu.Muh
liı bey berberi de eve getirmİftİ. 
Tuvaletimi geydikten ve saçımı 
yaptırdıktan sonra aynaya bakın
ca kendim de hayrete düftÜm. O 
kadar felaket, o kadar kahır beni 
hiç çökertmemİftİ. Bir parça hu
zur bir damlacık saadet beni esk i
ıinden çok daha güzel yapmıftı. 
Hele Muhlis bey: 

Artık rakıya alışmıştım. Hazırla
nırken hep içimden: 

- Allah vere de baloda beni 
tanıyan kimse bulunmasa .. diyor
dum .. Saat on buçukta apartıman
dan çıktık. Otomobilde Muhli• 
bey, bir taraftan tuvaletimi bu -
ruşturmamak için aakınıyor bir 
taraftan da: 

- Servet.. boynuna sarılmak 
için kendimi güç tutuyorum .. 

Diyordu. Ben de ona gülerek: 
- ister.eniz dönelim .. Baloya 

gitmekten ise baş başa kalmak 
daha eyi .. 

Cevabını verdim .. Bu cevabım 
onu bir kat daha memnun etti. 

- Hayır .. hayır .. dedi. Baloda 
herkesin seni böyle güzel görme
sinlistiyorum .. Herkes görsün be
nim ne cici .. Ne ~eker karım oldu
ğunu görsün .. 

Bir çok erkekler böyle düfii -
nürler .. Bu onlar için bilm em ne -
den bir izzetinels meselesi gibi 
bir 1ey .. Fakat ne kadar yanllf bir 
fey .. Bunun yanlıf olduğunu ben 
de biliyordum. Fakat Muhlis bey
le beraber cemiyet hayatına gir
dikten ıonra eıasen nelret ettiğim 
erkeklere karfl büıbütün kinim 
arltL Erkeklere karfı bu kadar 
hücum etmemi mazur gorun, ve 
dü,ünün ki ben sade kendi auçu
mun cezalıaı değil.. daha fazla er
kek :zulmünün ve erkek hodbinli
ğinin mağduru ve kurbanıyım .. 
Erkeklere elbette ki rahmet oku • 
yamam .. 

··BİTMEDİ·· 

Edirnenin yeni 
imar planı 

--=--

Londra, 28 (Ö.R) - Madridde bulu· kukan tanınması üz.erine Amerikanın 

nan İspanyol cümhuriyet nazırlarının 
Valansiyaya hareket ettikleri haber alın
mıştır. Hariciye nazırı B. Del Vayo da, 
Fransada uzun bir ikamet müddetinden 
sonra, Valansiyaya dönmüştür. 

Londra, 28 (Ö.R) - Burgos mahafi
Unin haber verdiğine göre Fransanın 

Nasyonalist İspanyaya iade etmeği ka· 
imi ettiği İspanyol devletine ait mallar 
Fransaya yerleştirilmiş olan İspanya 

devlet bankasına ait altınlar, esham ve 
tahvilat ile kıymetli eşya ve cümbu:ri
yetçiler tarafından Fransaya taşınan 

harp malzemesi ile Fransız limanların
da tevkif edilmiş bulunan İspanyol va
purlarıdır. Bu tebliğde ilave ediliyor ki 
Fransa ve İspanya mütekabilen birbiri· 
nin sulh ve sükfuıunu ihlal edebilecek 
mahiyette her harekete karşı tahaffuz! 
tedbirler almağı taahhüt etmişlerdir. 
Vaşington , 28 (Ö.R) - Hariciye na

zırı B. Kordell Hull Amerikan hüküme

da ayni mahiyette bir karar vereceği 
anlaşılıyor. Vaşington hükümeti bu ka
ran vermek için deniz manevralannı ta
kip etınekte olan B. Rooseveltin Va
şingtona dönmesini bekliyor .. Amerika, 
Frankoyu tanımak için hiç bir şart koş
mak niyetinde değildir. 

Faris, 28 (Ö.R) - Hariciye nezareti, 
general Franko hükümetini hukukan 
tasdik hususunda Fransız kabinesinin 
dün ittihaz ettiği kararı Burgos hükü
mctine süratle tebliğe karar vermiştir .. 
Bu maksatla hariciye nezaretine men
sup büyük bir memur bu akşam Bur
gosa gidecektir. Bu vazife, hariciye ne
zareti siyasi kalem müdür muavini B. 
Roşaye verilmiştir. 

Londra 28 (A.A) - Londra gazete
leri lngiltere hükümetinin F rankoyu tanı~ 

mak hususunda verdiği kararı muhtelif 

şekilde karıılamaktadırlar. 

T aymis diyor ki: 

tinin İspanyada Nasyonalist hükümeti- Calip tarafın tanınması ile ispanya İs· 
nin tasdiki meselesine ait bütün safaha- tiklalinin idamesi için liderinin himayesi 

tı tetkik etınekte olduğunu, fakat bu· epey müddet değişmeden takip edilen 
hususta şimdilik beyanatta bulunacak bir siyaaetin tabii neticesidir. 

vaziyette olmadığını söylemiştir. Deyli Telgraf şöyle yazıyor. 
Faris 28 (Ö.R) - Fransanın Cümhu- Frankoyu tanımak istememek, cümhu

Kopan müthiş gürültüler arasında bu 
garip dansı hayretle seyre koyuldum. 

Genç reis ayaklarını deh~etli bir hızla 
yeT1cTc vuruyor, etinde, mehtap ışığında 
pıTıl pırıl yanan enli sabrını sağa sola sal

dırıyordu. Sonra müthiş bir kuvvetle 

kütletcrek omzunu vuruyor, başını iki ta~ 
rafa sallıyor, fevkalade büyüterek açtığı 
göz1crini iki tarafa çevire çevire dilini 

ta dibine kadar çenesinden aşağı dışarı 
sarkıtıyordu. 

Genç Teis bütün bu hareketlerile müm
kün olduğu kadar korkunç bir heybet 
almağa ve harp rnabutlarını taklide çalı

şıyordu. 

T aupu ise bu esnada yere ıiddetle 
vurduğu ayaklarile toprak.tan toz. duman 

çıkaran bu genç harp mabudunun yanı 

başında tehvedi çığlıklar atarak ve ıaç
larını iki tarafa yele gibi sa11ıyarak mü .. 

tema.diyen titriyen ellerile, dönüp duru

yor, iğilip lı:allcıyor. aanki bu genç cen

gAvere hayranlığını ifadeye çalı~ııyordu. 

Taupunun bu ıehvetk&r tetvilcleri genç 

cengB.veri sanki coıturmuı gibi genç re• 
isin elindeki kalın ve enli satır havada 

halkalar çevirdiği 11rada etrahal<i yerli-
!erin bağrışma1arından 

kopuyor gibi bir velvele ortahğı •aTıyor· 

du. 
Genç reisin bana bir parça gülüçn ge

len bu dansını hayretle seyrediyordum. 
Derken o aralık bütün yerliler bir 

ağızdan: 

- Narul ... Narul ... diye bağrışmağa 
başladılar. 

O vakit dümbelekler ,akrak bir hava
ya döndüler. Kadınlı erkekli, gayet tat
lı, ,en bir §arkı hep bir ağızdan bahçeyi 
doldurmaya, mehtaba yükıelmeğe bat
ladı. 

Reislerin Hula dan11 haılamııtı. Genç 
reis ve taupu üzerinden elbiselerini attı· 

lar. Genç cengi.ver elinde'lti satırı karıı

aında ayalcta duran iri vücutlu hizmetçi .. 

ıine doğru fulattı ve derakap hula dansı-
na başladılar. Demin yerlerden toz du .. 

man çıkaran genç reis ıimdi hafif Poli

nezyalı delilr.anlı kesilmiş gibi tatlı, coı-

Edirne, 26 ((Hususi) - Edllne şehri- riyetçi Ispanya nezdinde büyük elçisi 
nin pliinıru yapmakta olan profesör Egli olan Jül Hanri bugün Paristeki Ispanyol 
1/5000 mikyasındaki planı vekMetler- sefaretine giderek Madridin mümessili 
den tasdikli olarak ve 1/2000 mikyasın- olan Paskoez Mariteneze Burgosun hu
daki pliinı da kontrol edilmek üzere kukan tanındığını bildirmiştir. Paskonez, 
Edllneye gelmiştir. sefaret binasını derhal tahliyeye amade 

Her iki plan da umumi müfettişlik sa- olduğunu söylemiştir. 
!onunda umumi müfettiş, Vali ve Fen Bugün öğleden sonra Ispanyol sefaret 

binasının Burgos hükümeti mümessiliheyeü tarafından tetkik edilmiş ve pro-
ne teslimi yapılmıştır. 

fesör Egli ile birlikte arazi üzerine çı-
kılarak Stadyum, koşu meydanı ve ya- Paristeki lspanyol konsoloshanesi, ti

riyetçiler mukavemete te§vik etmek de

mektir. Bu ise yeniden kan dökülmesine 
yeni tahribata ve beynelmilel münasebet· 
)erin yeniden tehdit edilmesine yol aç

mak demek olur. Bütün bunlaTa katlanıl
masa bile muvaffakıyet ümidi yoktur. 

Demokratik İspanyol hükümeüne bi- kun, işveli ve ıehvetli dansına girmişti. 
yanet ettikten sonra İngiltere hükümeti Genç kadın onun yanı batında emıalıiz 
Frankonun muhariplik haklarını tanı- bir mükemmeliyetle baıdöndürücü tatlı 
makla son bir alçaklık daha irtikap ede- kıvrımlarla. k.ıvr~nmıya, ellerini, rüzg~r~ 
cek midir? tutulmuş hır kTızantem yaprakları gıbı 

pılacak olan turist otelinin yerleri bir 
kerre daha gözden geçirilmiştir. 

Bunun gibi İş ve Ziraat bankalarının 
şubeleriyle İnhisarlar ve Posta Telgraf 
dairelerinin yapılacağı yerler de alakalı 

caret ve turistik ofislerin binaları da tes
lim edilmiştir. 

Nevs Chronicle kanaatini şöyle biti- havalara, mehtaba, mehtapla gümüılen
miş ağaçlara ve avluyu çeviren aarhoı 

İnsanlara doğru fıTlabp duruyordu. 
riyor : 

Frankonun tanınması rezaletin son 
haddi ve İngiltere tarihinin en kara sa
hifelerinden biridir. 

Biraz ıonra kadınlı erkekli bütün be

kllr kulübü davetlileri de dansa iştirak 
ettiler. 

PoJinezyanın bir dans diyarı olduğunu 
o vakit her zamankinden ziyade bir hay· 

ranlıkla göTdüm. Dans, bu diyarda ha· 
kikaten her şeyin başında gelir. Polinez· 

ya adalarında hiç bir meTasim yoktur ki 

danssız olsun. Aşk. dans ve rüya diyar· 
1aTı J ••• Polinezya yerlileri arasında dans 

bir nevi ibadettir. 
Hayvan adalarından hemen bütün 

dünyaya yayılmı~ olan dansları, bizler 

için sıTf bir eğlence veya şehvet duygu· 

lannın bedii ifadesi gibi görünürse de bir 

Polinezyalı için hal böyle değildir. Onlar 
danslarında mukaddes cetlerinin macera• 

}arını, destanlarını ifade ederler. Bunun· 
la beraber bütün dansları cinsi duyguyu 

cezbetmek, galeyane getirmek için son 

derece zarif bir halde tanzim olunmuş.
tur. Nitelôm Polinezya adalarının pek 
meıhur ve umumi dansı olan Hula dansı 
bu yeTlileri o kadar galeyana getirir ki 
ekseriya bu danalardan sonra kadınli' 
eTkekli herkes biribirine karııtarak aarhot 

ll§k Blemleri yaşarlar ... 
Samoa adalannda bir köy diğer bir 

köye, bir kabile diğer bir kabileyi dahoa 
davet eder. Bu davetler fevkalade me· 
rasimle yapılır ve kar§ılıklı dans, reisin 

taupu denilen dilber kızı ve onun maiye

ti olan 1 O bakirenin idare ettiği, otura

rak yapılan zarif danslar haşlar. Gittik
çe co§ulur, ayakta oynanan ve bir ne,•i 
pandominayı andıran danslarla nihayc.t 

bulur. 
Bu danaların figürleri umumiyetle pek 

latiftir. Fakat hula dansı gerek zerafet 
gerekse zenginlik itibarile hepsinin üs .. 

tündedir. Bu dans, aşk ve şehvet dansı .. 

dır. 
Ben bekB.r kulübünün mehtap altın• 

daki bu çıplak ve coşkun dansını hayran 

hayran seyre dalmışken Pohua birdenbi
re omzuma dokundu. Bana aol taTafta 

ilô büyük ağacın altında havaya tüten 
duman1arı i~ret etti: 

- Müthiı ziyafet var! .•• dedi. 
yemekler açılmamıı !. .. 

Daha 

Filhakika Pohuanın işaTet ettiği taraf .. 

ta yerin içine kazılmış bir yer fıTınının 

üstünde, üzeri tapa kumaşi1e örtülmüı 

yemekler pişmekteydi. Bunun yanı başın
da Polinezyalıların başlıca gıdaları bu· 
lunan ve gençler tarafından hediye ge-. 

tirilrniı olan türlü türlü yemişler, hindi.s

tan cevizleri, elc.mek ağacı yemİ§leTİ, 

ÜZeTleri açık bir halde piımekte olan 

türlü türlü balılclar ve yabani av kuşları 
doluydu. Bu hediyeler arasında yerlile· 

rln garip garip yemekleri de vardı. 
Hatti Samoa yerlilerinin pek aevdik .. 

!eri ve Pololo dedikleri bir nevi kaya 
solucarılarına varıncaya kadaT 1 Bir PoJi .. 

nezya ziyafetinde şüphesiz hazır buluna· Berlin 28 (A.A) - Resmi mehafil 
Burgos hükümetinin Fransa ve Ingilte- Hakikaten dans o vakte kadar mislini marnışsınızdıT: - Aman Servet .. ne güzel.. ne 

neliı oldun .. Seni böyle görenler 
prenses sanacaklar .. 

direktörlerle birlikte tetkik edilmiş ve 
stadyumun plankotesi hazırlanarak vi
Jayet tarafından Beden terbiyesi umum 
müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Londra 28 (ö.R) - Ingiliz bükümeti
nin Madritteki Cümburiyet idaresinin 
Frankoya devri için bir teklifte bulun
duğu ve Negrin tarafından bu teklifin 
esas itibariyle kabul edildiği hakkındaki 
şayialar tekzip ediliyor. Böyle bir tek
lif yapılmamıştır. Maamafih, Cümburi
yetçiler mukavemetten feragat ettikleri 
takdirde Fransa ve Ingiltere, başvekil 
Negrin ve hükümet erkaniyle, başku -
mandan general Miajanın lspanyadan 
ayrılmalarını kolaylaştırmak niyetinde
dirler . 

rc tarafından t:ınınmasını memnuru'yet- ·· d""" d c d f' b" gorme ıgım ere e e ne ıs ır manzara Kaya solucanlaTı diyince bunun dün-
le karşılamaktadırlar. Yalnız bu mehafil alm••tı. .., yanın en gaTip kebabı olduğunu zanne-
bu tanınma işinin bu kadar gecikmiş ol- Bu çıplak kadınlar ve yan çıplak de- decek ve ıüphesiz bir tik.inme duyacak-Diyordu. O, bir taraftan /rakı· 

nı geyiyor, bir taraftan da: Yeni stadyumun yerinde hemen işe 

başlanmak üz.İıre tasdikli plfuı belclen
mektedir. Profesör Eğ)i 1/ 2000 mikyaslı 
bu planı 15 mart tarihine kadar Yüksek 

masına teessüf etmektedirler. li'ltanhlar mehtap albnda, kava içkisile sınız. 
Aynı mehafil Londra ve P<ıris tarafın-,----------------! - Baloya giderken adettir .. 

hiç değibe evde bir kaç kadeh ra· 
kı ile (içki altı) yapmalı .. diyerek 
içiyordu. Hatta: 

' Halbuki hakikat hiç de öyle değildir. 
dan ittihaz olunan kararın ispanyada barut fıçısı şimdi söndüriilmüştür. Fran- Bu kava kurtları, balık avlamak için kul· 
sulh ve sükônun teessüsüne yardım ede- sanın Cümlıuriyetçi Ispanyolların Fran-

makamlara vereceğini söylemiştir. cegı- · mu" taleasında bulunmaktadır. Bu !anılan kurtlar nevindendir ki ate§te pi-
sız Uıprağında entrikalarına devam et-

mehafil dı'yor ki·. l tirildikleri zaman hiç de fena olmazlar. 
- Uyuşuk!:ı?;un geçer biraz .. 
Diye bana da bir kadeh verdi. 

1939 yılı Edirnemiz için bayındırlık 
kaynağı olacaktır. 

Londra, 28 (Ö.R) - Frankist İspan• 
yanın Fransa ve İngiltere tarafından hu-

me erine müsaade ebniyeceği ümit olu-
Avrupa sulhunu tehdit etmekte olan nur. Kemiksiz, lop lop ve kıtır kıtır afiyetle 

yenir! ... 

DEMiR MASKE 
Büyük ta·rihi ve macera 

-100 -
ronıanı 

·-· -
tiler.. * yakalamaz da hayretten ağzı bir karış 

- Pek §lii.. Bir çeyrek saat sonra ikisi de sarayın açık kaldı. Çünkü ziyaretçilerin kadın 
Madam Dö Montespan omuzları Ü7e- arka kapısından gizlice çıkmışlar, rıhtı- olduklarını görmüştü .• Hem de kılık ve 

rine kalın bir manto attı. Yüzüne siyah ma ve limana doğru karanlık sokaklar- kıyafetlerinden çok zengin kadınlar .. 
kadife bir maske taktı. dan yürümeğe ba~larnışlardı. Markiz Dö Montespan, otelciye hita-

- Benimle beraber şövalye Dö Lore- Yolda hiç bir fena tesadüfle karşılaş- ben : 
nin yanına gelir misiniz? madan Bahriye otelinin önüne geldiler. - Sefil ... Dedi, eğer suallerime doğru 

Diye sordu. Diğer otellerde ve civar evlerde ışık ve çabuk cevap vermezsen seni yarın 
Madam Skarron hayretle haykırdı : olduğu halde Bahriye oteli zifir! karan- sabah asbrırım! .. 
- Nasıl .. Bu vakit .. Gecenin bu saa- !ık içinde idi. Zavallı otelci, bu kadınların muhak· 

tinde bahriye oteline gibnek tasavvu- Madam Skarron otelin kapısındaki kak saraya mensup bulunduklarına kı-
Markiz Dö Montespan, madam Skar- sesinin Uınunu değiştirdi. runda mısınız?.. halkayı kaldırıp düşürmek suretiyle ka- yafetlerinden hükmederek korkudan 

ronun karşısında dim dik olmuş, yum- - Aşk, dedi, epey zamandır bana - Vakit daha gece yarısını bir saat pıyı üstüste bir kaç defa çaldı. ütremeğe başladı. 
ruklarını sıktığı elini uzatmış, her türlü dostluklarımı ve dostlanını ibmal ettir- geçiyor. Şövalyenin daima geç yatmak Bir kaç dakika sonra içeriden ayak - Ben fakir bir otelciyim madam, de
mtiyatı unutarak haykırıyordu : di .. Ben şimdiye kadar onlara cidden adeti olduğuru da biliyorum.. sesleri geldi. di, ben sadece bana verilen emirlere ita-

- Duydun .. Sen de duydun... Onun vefasızlık gösterdim. Halbuki onlar hem - Fakat madam .. Sokaklar emin de- Kapıya bir anahtar sokularak çevril- at ediyorum .. 
bana karşı aşkı bir göz bağından ibaret-, ban~ hem de size çok iy~.er ya~~· ğildir. Hele şimdi askerlerin, uşakların di. - Bu emirleri sana Şövalye Dö Lo-
miş... Ve bu kadın.. Bu uğursuz, mel- Bu ihmal ve hatalarımı bugunden ıtiba- ve bir takım fahişelerin kaldırım üstün- Otelci, elinde bir meşale, eşikte be- ren verdi değil mi? 

un kadın avdet eder etmez de beni kim ren telafiye çalışacağun.. Size gelince, de çümbüş ettikleri bu saatte dışarı çık- lirdi... Bu sırada yukan kata çıkan merdivc
bilir hangi yere sürgüne gönderecek ve 

1 
madam Skarron, size de kralın çocuk· mak akıllı karı değil.. Markiz Dö Montespan, otelcinin, ka- nin alt basamağında bizzat Şövalye Dö 

yahut hangi soğuk zındanlarda sürün-1 lan nezdinde mürebbiyelik vazifesini te- - Siz bilirsiniz ... Gelmezseniz ben pının eşiğinde ve içeriye kimsenin gir· Loren belirdi .. 
dürecek.. Ve öldürecek.. Hayır ... Hayır .. l min edeceğimi vadediyorum.. yalnız giderim. Çünkü eğer bu gece Şö- mesine mfuıi olacak şekilde durduğunu - Evet madam .. O emirleri ben ver-
Ben buna a<la tahammül edemem.. V c 1 - Size nasıl teşekkür edeceğimi bil- valye Dö Lorene kendi aleyhinde çev- farketti. Ani bir hareketle herifi yaka- dim .. 

1 
madam ki kralı seviyorum, kinimi, inli- miyorum sevgili Markiz. rilen fırıldakları haber verınlyecek olur- sından tutarak dışarı çekti ve onun şaş- Dedi .. Sonra da belki yapmacık bir 
kamımı ona değil.. Ötekine çevireceğim. ı - Teşekkürlerinizi ifa için bir yol sam yarına çok geç kalmış olurum ve kınlığından ve kapının boş kalmasından hiirmet reveransı ile eğilerek : 
Bütün nefret ve intikamımın ağırlığı var .. O da bana Şövalye Dö Loren ile unutmayınız ki Şövalyenin felAket ve istifade ederek madam Skarronla bera- - Eğer, dedi, böyle ve çok JAtif bir 
ötekinin ... O kahpenin üzerine çökecek. 1 Marki d'Efyatın nereye indilclerini, bu mahvı bizim de felaket ve mahvııım de- ber otele daldı.. ziyaretin sürprlzlni tasavvur etseydim 

- Dikkat ediniz.. İhtiyatlı olunuz ... 1 akşam nerede bulunduklarını söyleme· mektir.. Otelci, karşısındakilerin kim oldukla- hiç şüphesiz emirlerim çok başlaı türlü 
Eğer sözlerinizi bir duyan olursa'.. 1 nizdir. Kulağuuz delik olduğu için bile- - Sözlerimi yanl!§ anladınız madam.. rmın farkına varmamıştı. Onlann böyle olurdu_ 

- Varsın olsun... Artık umurumd., ceğinize eminim.. Ben sizi hem de böyle bir vaziyette biç Ani hareketleri üzerine kendine çabuk Madam Dö Montespan sordu : 
bile değil.. j - Şöv;tlye ve Marki kral ile beraber yalnız bırakır ve terkeder miyim? Sizi geldi ve arkalanndan koşarak otelin - Demek bu koca otelde yalnız.,ınız. 

Sonra Markı:t: Dö f nte · d n. r.e.lrl'kl" · u in. 'R~1'..J.ve ot · .. ~ıa:-_.t.a\--fbc.J::ua,.,rt"nl. _,_,, '- ~~ .ı , ... _. ~ ~ ~ • " ' ~ -.. · ~ 
cınmıa t"Vlcn~ Kıne a (iiJ·· ---·· 

Esasen PolinezyalılaTın yemekleri ne 
me§hur Fransız ahçtlarının, ne Alman 

yemek mütahasaıslarının mutfak listeleri

ne hiç benzemezse de umumiyetle gayet 

oade, fakat çok lezzetli yemeklerdir. 
Bir Polinezya ziyafetinde yenilen ye

mekler gözönüne alınacak olursa ba~ta 

yemeklerin geldiği görülür. Zira Po1i
nezya adalarının yerlileri her şeyden ev
vel ilkin olarak tenbelle§mİ§. T enperver 
nevinden insanlardır. Böyle insanların 

en ba§lıca gıdasının hazır bir halde tabi~ 

ahn insanlara ikram ettiği meyveler ola

cağı aşikB.rdır. Bundan sonra domuz, ho

roz, balık ve av etleri gelir. Tathları da 
hindistan cevizi meyve11i ve sütü, ekmek 
ağacı meyvesi gibi Polinezyaya mahsus 

mutena meyvelerdir. Po1inezyalı1ar et, 

balık ve av eti gibi yemeklerini de gayet 

baoit, fakat çolc lezzet verecek ıekildc 
pişirirler ... Yer fır ınlannda ( .•• 

···BİTMEDİ··· 

Çankoiun kardeşi 
tevkii edildi .. 
Sofya 28 (A.A) - Polis eılci baıvek.il 

Cankofun ya.kınlan nezdinde ara§tırma· 
lar yapmıt ve Cankofun kardeıini tevkif 
etmi~tir. 

Bu tedbire ıebep Cankofun bazı dost• 
lan tarafından Lodt" da akdolunan bir 
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Zindancının hatıraları Ankara Radyosu 
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BUGVH 

''Yıldız,, olmayı 
tahayyül eden 

iki kız 

P t 'k ··············· ra ı 
.............. . 
••••••••••••••• 

Köylü kızı Kizban aşıkile kocası- ---=-=- Biri on beı, biri on altı yaıında iki 
lngiliz kızı, şöhret ve para kazanmak için, 

............ B ·ı ·ı ············ ı gı er •••••••••••• ----- HER GÖN BİR REÇETE -

nın yatağında uyurken Rifat 
Pürhiddet sokak kapısına dayanmıştı 

1639 m. 183 Kcs,/120 Ww bir gün evlerinden çıkıyorlar ve Londra-
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. nın yolunu tutuyorlar. 

Kızların niyeti, sinema artisti olmaktır. T. A. Q. 19.1.& m.15195 Kes./ ZO Ww. 
12.30 Program Çünkü, kasabalarında gördükleri bir 

filmde, fakir bir kızın nasıl yıldız oldu
ajam ve ğu anlatılmaktadır. 

12.35 Türk müziği - Pl 
13.00 Memleket saat ayan, 

meteoroloji haberleri Bu filmi görerek hevese gelen Fillis 
Şef ile Eliubetten anneleri. babalan üç haf

bl haber alamıyorlar. KızJar evlerinden 

Yazan C. ö<kr 

BIR TERTIP DAHA 

Siyah boya 60 Kısmı 
Melas 50 • 
Toz demir sülfaı 16 > 

25 > 
KlzlJan yarı çılgın ayağa ııaıııaralı aşılıına bağırdı: Yerinden lııpırda· 
mıyacalısın, eğer lııpırdarsan "lıoc:amın uğrıyacağı müthiş c'i"lııbete uğ· 

13.10.14 Riyaseticümhur bandosu .. 
İhsan Künçer) 
ı _ Lincke _ Muzaffer sil$hlar kaçarken birer mektup bırakmışlar ve 
(Marş) bunda bir gün kendilerine Londradan ve 
2 _ Schreiner ... Konser polkası sinema artisti olarak mektup göderccek· 

Yağ 

Toz mazı 
Sirke 

15 > 
80 • 

rarsın- Bu sözümü unutma.._. Tuz ruhu 30 • 
Zaç yağ 30 • 

Kocasını bir tabanca kurşunu ile yere seren Kizban, a$1kının kaçmağa 
hazırlancbtım görünce arkasından yetişti : Ulen kahpe, dedi- Ben bu 
ledakArlığı senin için yaptım, al öyle ise--·· ve onu da ağır yaraladı.. 

YAZAN : A. D H A. H B t L G E r 

(Klarnetler için) !erini ilave etmişlerdir. 
3 _ Saint .. Saens _ Sarı prenses Kızların ailesi polise baş vuruyor ve 
uvertürü tevkif edilerek iadelerini istiyor. Fakat, 

Londrada arayıp tarıyorlar, böyle kimse-

AYAKKABI BOY ASI 

Çolt ince alçı 
Siyah boya 
Zeytinyağ 

Malt 

20 Kımm 
5 > 

Solgun yüdli, yeşil gözlü genç kadın, 
eliyle saçları:nı tanzim ederken kahka
halarla giilüyorduı 
· -Nasıl, ben katil miyim cbeyefencli> .. 
ne münasebet efendim.. Buna ihtimal 
ıveriyor mu.unuz? Bende cinayet işli

f'ecek çehre var mı? 
- Cinayet işl~eıılerln hepsi, ikatil ol-

E için doğmazlar ya .. Hazan kötü bir 
düf te, en eyi bir insanı cinayet iş
eğe sevkedebilir. 

- Anlıyorum, zındanoı Numan size 
fıer şeyi olduğu gibi alllatınış .. Hem ben, 
-.rtık mazimi' kaplıyan o vakayı babrlı-

~
aıruyor.ıım bile.. Cezamı bitirip hapi.&
aneden çıkbWan sonra, tıunamen sakin 
lr hayat ııeçlrmeğe başladım. ömrümü 
l<horu.yonmı. Belld de Uç, beş sene 

sonra arhk hayatta olmzyacaftm. 

1 - Neden böyle konuşuyorsunuz, he
\P-Üz gençsiniz. 

** Otuz he!inde olduğu halde zındanda 
l!l"Çirdiği ou beş yılın teslriyle altınışın
\lia görünen Bn. Kizban, cbenUz gençsi
filz• ciimlem! fııosıtt bilerek bana hapi.&
[tıanenin 19 ;)'llattnü Ş\l cllmlelerle anlat
."tt: 

- Evet l'"'1aim.. F.ğer dokuz çoc :ık 
;<ıoğurrnuş olsaydım, bunun yarısı kadar 
lhtiyarlamndmı .. Siz zındanı bilmez
siniz ki... 

Koca.<ını öldüren, Aşıkıru ağır suret
k yaralıyan kadın bir An durdu, düşün-

1aii ve devam etti: 
- Hapishan..ye bir çocuk masumiye

ti iç.inde giren genç bir kadın tasavvur 
' ~- O zaınan yaşım henüz on yedi 
fMu. Biz köylüler on llç yaşında evlene
"'cek çağa gireriz. Tabiatin lütfudur bu .. 
' ''ücutça, cllısece, yirnıl yaşındaki şebir 
'bzları gibi oluyoruz. 

Hayatımı saran o facıa .. ·ı, ~11 dakk"d" 
''ütün hatlariyle hafızamda muhaf .ı.a 
cdcıniyor:ını. Şükürler olsun ki onun tP
ısirinden her gün bir az daha lrurtuluyo
'f'=:· Insanlar nasıl cinayet işliyorlar di
' ye ben, şu Anda ve ~ halimle hayretten 
~ayrete düşüyorum .. 

Bana bir bıçak verseler ve cşu tavuğu 
1 keS> deseler muvaffak olamam .. Muvaf
[fak olamam, çünkü fena halde hlsleni
riın. Bu, bana mazinin kara ve elemli 

'günlerini hatırlatır. 
Sizinle konuşan kadının ne kadar bed

i>aht bir insan olduğunu tahmin edemez
. siniz. Zındanın demir çubukları arasın
~da geçirdiğim geceler, lisana gelseler de 
ııize neler çektiğimi anlatsalar tüyleriniz 
ürperir. Bunları dinlememek için bir çok 
şeyler fedaya hazırlanırsınız. 

Hesap ediniz ki orada ses yok.. insan 
nefesi yok.. Etrafınızda bulunanların 
lıepsi de birer sebeple katil oluvermiş
ler .. 
Zındanın delooru karanlık, küf koku

su, titriyen birkaç ışık hüzmesi, öksü
rükler, mfuıasız cümlelerdir. 

Hürriyetiniz yoktur, işlediğiniz cü -
rüm bahasına hürriyetiniz, mensup ol
duğunuz cemiyet tarafından geri alın

mıştır. 

Hatta düşlinemezsiniz, buna hakkınız 
.voktur. 
Konuşamazsınız, çünkü hiç bir mevzu 

hakkında fikriniz yoktur. 
Bağıramazsınız, çünkü buna hakkınız 

yoktur. 
Ağlamağa hakkınız yoktur. 
Zındanda, kendi kendime isyan etti

ğim zamanlar olurdu. Htiremi saran de
mir çubuklan parçalıyasım gelirdi. Bir 
az hava, biraz güneş diye bağınnak is
tediğim zaman, etrafımdaki diğer suçlu
lar, katiller, haylazlar, yarı deüler yüzü. 
me kahkahalarla gülerlerdi. 

Zındanda arkadaş mefhumu yoktur. 
Kardeş ve insan mefhumları da yok

tur. 
Zındana düşlince insana akıl öğreten

ler çok olur. Etrafınızdakiler sizi yalan
cılığa alıştırırlar, mahkemede vereceği
niz ifadeyi onlar hazırlarlar. GO.ya sizi 

, daha hafif cezaya çarptırmış olmak için>. 
ZINDANCI ANLATIYOR 

Eski devirlerin tecrübeli zındancısı 

Numan, bana Kizbanın cinayetini şöyle 
anlatıyordu: 

- Yinni bir sene evvel cinayet işli
yen Kizban, hapishaneye geldiği zaman 

kızdı. Hapishanede kaldığı on beş sene 
içinde karakterini zerrece deği§tirmedi. 
Etrafındakilerle konuşmaktan daima çe
kindi. 

Ben, Kizbanın cinayetini, Kiııbanın ta
banca kw:şuniyle yaralanan Triyandalı 
Hasanın ağzından dinledim. Size onun 
ifadesiyle anlatıyorum. 

cBüyük Emem, bağ kulesinde otu
rurken Kizbaru bağın önünden geçer -
ken görmüş. Kizbana ckız, buraya gel> 
diye seslenmiş .. Kizban da gelmiş .. Bü
yük Emem Kizbana: 

- Benim bir yeğenim var.. Hasan, 
gül gibi kokulu bir çocuktur .. Seni pek 
beğendim. Sen de onu beğenirsen sizle
ri evlendirelim, demiş. Kizban düşün -
müş, belki de evli olduğunu söyliyecek
ıniş .. Emem Kizbana söz sırası bırakma
mış .. 

- Hele bir kendisini gör .. Yarın ak
şam bağ dönüşü kuleye uğrıyacak. Sen 
de o saatte buradan geç .. 

Kizban - Peki, demiş. 
Emem - Güle güle git, demiş .. 
Meğer bu Kizban evli bir kadınmış .. 

Sofu oğullarından Rifatle, daha altı ay 
öncesi nilcAhlanmış .. HattA karnında Ri
fatın bir çocuğunu bile ta§ıyormuş. 

Biz bundan haberdar değildik .. Ertesi 
gün bağ kulesi önünden geçen Kizbanı 
gördüm .. Doğrusu pek hoşuma gitmişti. 
Altın sarısı saçları, tesirli, bir çift göz, 
endam yerinde .. 

Kendi kendime: Buna da eyvallah, de
dim. 
Kizbanın ardına düştüm. Kendisine 

çiftliğin yanı başında yetiştim! 
- Kız, dedim. 
Gerisin geriye dönerek baktı, gülilm

sedi. Gelincik çiçekleri gibi kızardı. Ya
nına sokuldum. 

- Çok h~uma gidiyorsun. Seni ilk 
görüşte sevdim. 

- Ben evliyim, dedi. 
- Ne çıkar, dedim. Seni seviyorum. 
- Ehli olan kadına söz söylemek gü-

nahtır, tövbe et .. 
- Öyledir ama, seninkisi için değil .. 

Ne olur, benim arkadaşlığunı kabul et .. 
Ben onun <evliyim, ehlim var> deme

sine inarunamıştım doğrusu ... Taze ot
lar arasında onunla beş on dakika kal
dık.. 

Bu buluşumdan sonra Kizbanı daha sık 
görmeğe başladım. içerim onun için kül
banlar gibi kaynıyordu. Yanıyordum 

ateşinden .. Bir gün bana: 
- Gece1 seni evde beklerim, demesin 
"? mı. 

- Nasıl olur, dedim. 
- Erkeğim burada değil.. iki güne 

varmaz gelir .. 
- Peki dedim .. 
Canıma minnetti bu davet.. Geceyi, 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 

4 - Mascagni ıKavaleriya Rus
tigana• 
(Müzikli dramından seleksiyon) 
Program 
Müzik (Çigan vesaire - Pi.) 
Konuşma 

Türk müziği (Fasıl heyeti - Ni
şaburek) 

nin gelmediğini öğreniyorlar. 
Aradan üç hafta geçiyor. Bir gün FH

lisin ve Elizabetin ailelerine bir yerden 
bir mektup geliyor. Bunda, bir kontes, 
kızları yanına hizmetçi olarak almak iste
diğini söylüyor ve buna muvafakat edip 
etmediklerini soruyor. 

Kızların artİ9 olacağını ümit ederken 
hizmetçi olduk.lannı öğrenen ana baba
ları derhal onlan yanlarına aldırtıyorlar. 

1 • 
10 > 

SUNI BALMUMU YAPMAK 

1 - Reçine 2 Kısım 
Parafin 1 • 

2 - Şunlar ısıtılır eritilirse suni bal
mumu olur. 

20.00 

20.15 

Elizabetlc arkadaşı, yıldız olmak hül
Ajans, meteoroloji haberleri, ı.i- yası ile kaçtıkları evlerine döndükleri za
raat borsası {Fiat) man biraz müteessirdirler. Fakat hafta
Türk müzig'i lardanberi çektikleri sefaletten kurtul-

Celil.! Tokses, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri 
Üfler, Hamdi Tokay Reçine 

Stearine 
3Kısım 

1 > 

Suriyenin Fransa ile 
siyasi münasebetleri 
Paris, 28 (Ö.R) - Şamdan bildirili-

Çalanlar : Vecihe, Refik Fersan, duklan için de memnun oluyorlar. 
Cevdet Çağlar. Elizabetin anlattığına göre, bunlar 
Okuyanlar : Muzaffer İlkar, Se- ceplerinde yüz lira kadar bir para ile yo
mahat. la çıkmışlardır. Fakat bu para, daha bir 
1 - Tatyosun - Suzinru.: peşrevi hafta içinde yola ve yiyeceğe gitmiş ... 
2 - Sedat - Suzinak şarkı - Ne Onda sonra, yan yolda parasız kalan 

yor : Suriye Fransız yüksek komiseri 

Yeni Suriye başvekili Lütfü Hafari ile 
Suriyenin siyasi vaziyeti ve Fransa Ue 
münasebetleri hakkında ilk temasını 

dün yapmıştır. 
çok çektim hasretini. iki kız, boğaz tokluğuna hizmetçilik et-
3 - Hacı Faik - Suzin!tk şarkı miye razı olmuşlar. 

talıktan el ayak çekilince gündüz teda-

Kuzucuğum ne kaçarsın. 
4 - Suzinfil< şarkı. 
Sensiz geceler geçti. 
5 - Faiz Kapancı - Suzinak şar
kı - Unutma canım 
G - Osman Nihat - Suzinak şar
kı - Ne müşkülmüş seni sevmek 
7 - Faiz Kapancı - Suzinfil< şar
kı - Yatağını gülden yapsam .. 
8 - Şevki bey - Hicaz şarkı: Kış 
geldi firak 
9 - Şevki bey - Kudretin kafi 
değil. 

10 - Aziz efendi - Hicaz şarkı .. 

rik ettiğim Istafilna rakısını cebime yer- , 2l.OO 
leştirdim. Doğru Kizbanın evinin yolu- 21_00 

Çıkıp arzı cemal ey le 
Memleket saat ayarı .. 
Konuşma 

nu tuttum. 
Köyde gece tenha olur .. 

21.20 

Kolaylıkla evine girdim. 2L
3
0 

Beni gayet eyi karşıladı. Karşılıklı 

Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 
Temsil (Doktor... Yazanlar: Ek
rem Reşit ve Kemal Tözen) 
Müzik (Küçük orkestra 

oturarak lstafilna rakısını içtik. Eyice 
sarhoş olmuştum .. Sonra beraberce yat- ı2.0-0 
tık .. Şef : Necip Aşkın) 

1 - Villy Richartz - İlkbaharda 
bir çift 5şık - uvertür 

Yakıt gece yarısına yaklaşıyordu. 
Kapıda bir anahtar sesiyle uyandık. 

Daha doğrusu Kizban uyandı, beni de 
uyandırdı. 

Kocası idi. 
Kizbanın rengi sapsan idi. 
Kizban bana: 
- Hasan, dedi. Kocam gelmiş o!o.

cak.. Sakın telaş eseri göstereyim de -
me .. Yerinden kımıldanırsan vay haline. 
Ben şimdi onun işini bitiririm. 
Şu kadın denilen mablO.k, ne kadar 

müthiş bir şey imiş .. Kizbanın sararan 
çehresi derhal korkunç bir hal aldı. B!r 
şeye karar vermiş gibi idi. Çırılçıplak 
haliyle kalkarak, yastık altında sakladı
ğı tabancaya sarıldı . Pençereden ve ka
ranlığa doğru ateş etti. 

Onu, kocasını öldürmüştü. 
Hareket eseri gösterip gösterıniycce

ğini bekliyordu. 
Korktum, doğrusu .. ölüm sırasının ba

na geleceğinden korktum. Acele ile kal
karak aşağıya indim. Karanlıkta kııç

mağa çabaladım. Kizban arkamdan ye
tişti. 

Gözleri bir canavar gözünü andırı -
yordu: 

- ülen korkak kahpe, dedi. I!en sa
na yerinden kunıldama dememiş miy -
dim? Bu fedakarlığı senin için yaptığımı 
anlamadın mı, al öyle ise .. 
Tabancasındaki son kurşunu da ban~ 

attı. Göğsümden yaralandım.> 

** Zındancı Numan: 
- Mahkeme Kizbanı on beş seneye 

mahld'.lm etti .. Aşıkı kurtuldu, fakat ko
cası öldü .. diye sözünü bitirdi. 

27-2-939 
ADNAN BILGET 

Kont Cianoya 
nişan verildL. 
Varşova, 28 (Ö.R) - Reisicümhur, 

İtalya hariciye nazırı Kont Cianoya be
yaz kartal nişanının büyük kordonunu 
vermiştir. 

2 - Tschaikovsky - Şarkıcık 

3 - Lumbye - Şampanya (Galop 
4 - Siede - İlkbahar melodisi 
6 - Micheli - Buseler serenadı 
6 - Franz Sadek - Viyana sen 
benim rüyalarımın şehrisin 
7 - Herıriq ues - Periler raksı 
8 - Culotta - İntermezzo 

23.00 Müzik (Cazbant - Pl.) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki prograın 

OPERALAR VE OPERETLER 
22.05 Roma : Aiglon. 
22.35 Paris (182 - 1648) : Sevil berberi 

(Rossinlnin) 
1.05 Stuttgart : Otello 
BÜYOK KONSERLER 

16.00 

21.15 

23.05 

Beromünster : Hande!, Mozart, 
Ch. Bachın eserleri. 
Kolonya : Humperdink, Riınski 

Korsakofun eserleri. 
Brüksel II : Vever. Schubert, 
Rimski Korsakof ve Vagnerin 
eserleri. 

23.10 V arşova : Orkestra, koro kon.ser
leri. 

23.20 Kolonya : Keman orkestra ile 
Beethovenin eserleri. 

ODA MUSİKİLERİ 
16.20 
19.25 
21.15 

Doyçlandzender : Ev musikisi 
Leipzlg : Schubertin eserleri. 
Monte Ceneri Rossini, Respighl, 
Casellonun eserleri 

23.30 Droitvich : Mozartın eserleri 
23.30 Hi!versum il : Kentet konseri 
SOLİSTLERİN KONSERLERİ 

16.15 Hilversum I : Piyano konseri 
18.05 Berlin : Alınan §IU'kılan 
19.35 Doyçlandzender : İngiliz düeto

lan. 
19.45 
20.05 
22.05 

23.40 

Kolonya : Beethovenin sonatları 
Königsberg : Schubertin eserleri 
Danzig : Viyolonsel ve piyano 
konseri. 
Doyçlandzender : Liszt'in eserleri 

- HALKEVt RESİM 
İspanyadan İtalyaya ATELYESİMDE •• 
dönen İtalyanlar Halkevi Resim atelyesinde derslere 
Bastia, (Korsika) 28 (A.A) - 200 başlanıldığı ve bu derslerin her hafta 

İtalyan ailesi memleketlerine dönmek cumartesi günleri saat 15 ten 17 ye lta
üzere dün akşam iki İtalyan vapuriyle dar devam ettiği ve talebe kayıt ve Jca .. 

Akseki 
Anonim 

Ticaret Bankası 
şirketinden: 

Türk 

Bankamızın 938 yılı hissedarlar umumi heyeti 29 Mart 939 tarihine 
raathyan ~ ııünü saat 15 de lzmir Mimar Kemalettin cadde
sindeki banka binasında ~ıdaki buausabn müzakeresi için alelade 
toplanacaimdan İçtimada hazır bulunacak hi11.00.rlann 25 Mart 939 
ak,amma kadar hisse senetlerini banka merkezine ıröatererek duhuli
ye almaları ve vekil sıfatile ;.tirak edecek zevahn da lıiasedarlardan 
obnuımn m104rut bulunduiu ilin olunur. 

Akseki Ticaret bankası idare meclisi reiai 
H. Serter 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve mürakiı> raporlarının olrunmuı. 
2 - Bilinc;onun tetkik ve tasdilı:ile idare meclisinin ibruı. 
3 - T emettüün sureti tenii hakkında karar ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi iularmm yerine yeniden aza 

intihabı. 
5 - Müddetleri biten mürakiplerin yerine yeniden mürakip intiba

bile ücretlerinin tayini. 
1-3 (430) 

iz mir deniz komutanlığından: 
75 lira ücretli bir hesap memuru alınacaktır. Taliplerin komutanlık 

levuım müdürlüiüne müracaatları.. 
1-3 648 (434) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan • 

ış 

1 - Küçük Menderes ialih sahuında yapılacak Fetrek şütleri ile 
bet küçük köprü intaatı, keşif bedeli 79020 lira 90 kuruştur. 

2 - Eksiltme 28. 3. 939 tarihine rastlıyan salı giinü saat 15 de Na
fıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 

3 - istekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
;.leri genel şartnamesi, fenni ..,-tname ve projeleri 3 lira 95 kuruş mu
kabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5201 lira (05)kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacaiı ıı-ünden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulwıan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa vekiletine müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere vesika 
almalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri prttır. 

Bu müddet İçinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye itti
rak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif melrtuplanm ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar sular umum müdürlüiüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lizundır. 

Poatada olan gecikmeler kabul edilmez. (681) 
1, 7, 13, 18 632 (433) 

BüTüN R~RI VE SIZILARIN BiRi'Cill 
ilRC~ 

[Q)~~~[g]~ 
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TAUBI ZUHUR ETMEMESiNE BtNAEN TEDiYE ŞAR11.ARI VE iNŞAAT MODDETI TADiL ~ 
U:N IZMIR TURISTIK YOll.ARI iNŞAATINA Arr EKSiLTME il.ANI 

lzmir Vilayeti daimi encümeninden: 
ÜZÜM 1 Eksiltmeye konulan İJ . . 26+000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolunun tesviyei Hirabiye, 

amai imalit ve makadem fO&e, 
137 İnhisar idaresi 
44 S. Paterson 
36 P. Mihalef 
24 Fail< Saydam 
10 Albayrak 

8 A. Hakkı Sarra 
259 YekOn 

665415 Eski yekfuı 
665674 Umumi yekOn 

11 75 11 75 
16 16 50 
14 50 15 
15 15 
15 50 15 50 
16 50 16 75 

No. 7 13 50 

No. 8 14 

No. 9 15 

No. 10 16 

No. 11 18 50 

İNCİR 

3853 H. Lcvi 7 25 21 

1307 P. Paci 5 75 7 50 
659 P. Paci 10 18 
410 M. j. Taranto 11 21 50 

19 M. j. Taranto 7 7 75 
150 B. j. Franko 10 75 18 

49 E. B. Roditi 8 12 
32 Suphi Bayazit 9 12 50 
27 D. Arditi 7 50 7 50 
22 Hakkı Şeşbeş 6 625 7 625 

6528 Yekfuı 
191721 Eski yekfuı 
198249 Umumi yekfuı 

ZAHİRE 

141 çuval Arpa 4 
12 ton Fasulya 10 25 

20 ton Çavdar 3 875 
155 balya Pamuk 40 51 

315 kental Palamut 230 46-0 

91 ton P. Çekirdeği 4 50 

~~J'T'/fLZ7.7./~J"1 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıklan Operatörü 

Kestelli caddesinde· 
lıl muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması ci· 
uarında 222 numaralı 
haneye yalıında nalı· 
ledecelıtir. 

TELEFON: 2987 (31) 
/, ............ llill!llll .... .. 

IB:ı~~dv~~~tm~~~Y?n~e~ . 
rin afağıdaki adrese müraca
at etmeleri rica olunur. 

lzmir: Kemeraltında hacı 
Hasan otelinde No. 60 

Cavit 
Telefon: 3903 

1-13 (381) 
~-im!l!l!'AllW.M:Jll!'!ilJl9'ıılİiılilııiiııia ..... 

s+soo kilometrelik Güzelyalı - lnciralti ve ıhca BraDf&llHUU yollari
nın Asfalt kaplamalı §Ole, 
11 +97S kilometrelik Karıiyaka - lzmir yolunun Asfalt kaplamalı 
405e ve lasmen parke, 
1 +283 kilometrelik Alaancak Şehitlik karakolu kiaminın parke kal
dırım, 
4+850 kilometrelik Mersinli - Burnava yolunun Asfalt kaplamalı 
4oae İ1ı4aatı. 

Keıif bedeli : (1194090) lira (76) lnıru4tur. 
Bu ite ait eksiltme evraki &§ağıda 
yazılıdır. : A - Kapalı eksiltme ~amesi. 

B - Mukavele projesi. 

istekliler 

C - Bayındırlık işleri genel §&rtnamesi. 
E - Şose ve sınai imalit yapıama ait umumi fenni §&rtname, Asfalt 
beton 4artnamesi. 
D - Hususi ~ameler. 
G - Hulisai k~if. mesaha, ailailei fiat cetvelleri ile malzeme grafik
leri ve projeler. 
Bu eksiltme evrakını lzmir - Ankara - lstanbul Nafıa müdürlüklerin
den SO lira mukabilinde tedarik edilebilir. 

Eksiltmenin yapılacağı tarilı, gün, 
saat ve yeri 16 Mart 939 perşembe gÜnÜ saat 11 de lzmir vilayeti daimi encüme

ninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suretle ifa ve ikmal ettiklerini tev
sik edecek evrakile lznıir valiliğine müracaatla alacakları ehliyet vesi
kası ve 939 yılına mahaua ticaret odası vesikası. 

Muvakkat teminat 
lnf"llt 

( 48423) liradır. 
1 Ağustos 941 tarihine kadar bitirilecektir. 

Tediye ıartlan : Müteahhide mali 938 yılı içinde 100 bin, 939, 940, 941 seneleri içinde 
dörder yüz bin lira ödenecekir. lnıtaalm hitamından sonraya kalan 
istihkaklar İçin yüzde 6,S faizli bono verilecektir. 

Teklif mektupları isteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri hü
kümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını yukarıda S inci 
maddede yazılı aaattan bir saat evvel lzmir vilayeti daimi encümeni 
başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve postada vaki geçikme-
ler kabul edilmiyecektir. 2S, 1 586 ( 611 ) 

Emlak ve eytam bankasından: 

Esas No. 

C.Sl/6 

C.S5/7 
C.56/11 
c. S6/12 
c. 1S9 
c. 189/2 
C.202/2 
c. 223/l 
C.250 
C.259 
c. 265 
c. 286 
C.309 
c. 309/1 

c. 126 
c. 128 
c. 128/1 
c. 133 
c. 136 

Yeri 

lzmir ikinci Sultaniye Mah. Etrefp&.Ja 
caddesinde. 

« Saman iskelesi. 
« « « Mimar Kemalettin C. 
« « « Birinci kordon. 
« Şeyh Mah. Oamanzade ve Han sok. 
« Gazi Bulvarı. 
« Saman iskelesi Mimar Kemalettin C. 
« Değirmendağı caddesi. 
« Güzelyalı Saban zade sokak. 
« Karataş Tramvay caddesi. 
« Karantina Murad dağ sokak. 
« Karantina Cerrah Mehmet ef. so!,ak. 
« T eı:ıecik Sürmeli sokak. 
« « (( 

Manisa Alaybey Mah. Kazıkoğlu sok. 
) « Göktaşlı mahallesinde. 
) 

« llyas kebir M. Kuyualan sokak. 
« Kasaba caddesi Latife sok. 

No. su 

Tai 
731 

s 
s 
5 

31 
24 
17 
77 
ıs 

178 
36 

6 
6 

10 

4-4/A. 
5-S/A. 

12 
30-30/A. 

Senelik Depozito 
Nev'i Kirası T. L 

--

Dükkan 24.- 3.60 
Oda 2SO.- 37.50 
Bir oda 78.- 11.70 
Dört oda 250.- 37.50 
Depo 120.- 18.00 
Dükkin 250.- 37.SO 

» 240.- 36.00 
> 3S.- S.25 

Ev lSO.- 22.50 
» 222.- 33.30 
> 380.- 45.00 
» 164.- 24.60 
> 200.- 30.00 

Dükkan 120.- 18.00 

Ev 120.- 18.00 
]) 240.- 36.00 

» 72.- 10.00 
» 84.- 12.60 

C. 176 Turgutlu l&tiklil Mah. Mercan sok. 20 » 300.- 4S.OO 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiralan 6. 3. 1939 pazartesi günü saat ONDA ihaleleri yapılmak 

üzere arttırmaya konulmu§tur. 
istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 

2S 1 604 

Izmir Defterdarhğından: 
1 Z M 1 R SATIŞ 

DOSYA 
No. 

26 Şehitler 1497 No. lu sokak 17 taj No.lu S9,40 M. M. 
arsa .• 

27 Kahramanlar Sepetçi sokak 63/2 No. lu 144,20 M. 
M. arsa .. 

28 Kahramı:nlar Sepetçi sokak 63/1 taj No. lu 67,20 
M. M. arsa .. 

29 Kahramanlar Sepetçi aol:ak 63 taj No. lu 79,10 M. 
M. arsa .. 

33 Sebiller 1S18 No. lu sokak 16 taj No. lu 137,7S M. 
M. arsa .. 

34 Şehitler IS34 No. lu sokak 17 taj No. lu 6S,66 M. 
M. arsa .. 

3S Orhaniye M. Kantarcı so. 30 taj No. lu ev .. 
:rn Değirmendere nahiyesi Ahmet beyli köyünde jaıı-
darma karakolu binası .. 
37 Köprü M. Mısırlı cad. 1737 ada 114 ve 99 parsel 

sayılı bademli tarla ve arsa .. 
38 Sehitler 1523 No. lu sokakta 6 eski No. lu 72,22 M. 

M. arsa .. 
39 ikinci Tepecik 1155 No. lu sokakta 10 taj No. lu 77 

M. M. arsa.. 
Y ukanda yazılı emvalin mülkiyetleri satılacaktır. 

icar do•-
No. 

448 ikinci kordon yeni maliye şubesi alt katı müşte-

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

30 00 

28 84 

13 44 

ıs 82 

105 00 

40 00 
70 00 

250 00 

250 00 

36 11 

77 00 

milatından 41 taj numaralı depo.. lSO 00 
449 Develi köyilnde 25 dönüm bağ.. 211 00 
450 Develi köyilnde 13 dönüm bağ.. 80 00 
451 Gaziler Sinekli caddesinde tahminen 4 dönüm tarla S 00 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : İzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekb&f, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1'eJgraf adresi : Bayrak lzmir 

~ ' .. - ıl . ... . . ·. ~ ... .... 

Menemen Belediyesinden: 
Belediye nümune fidanlığında mevcut &f&ğıda cinsleri yazılı mey

veli meyvesiz fidan pazarlıkla acele satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin 
doğruca belediyeye müracaatları ilin olunur. 

Kayiai, zerdali, badem, nar, dut, lügüatrüm, palmiye, servi, akasya, 
tesbih, sofura, iafandan, gül ibirşimi ... 

26, 1, S, 626 ( 414) 

ilan 
Vilayet daimi encümeninden: 

Yukı:.rıda yazılı 4 parça gayri menkul bir sene müddetle icara veri- Nafıa dairesi hizmet otosu ile kamyonları için satın alınacak olan 
lecektir. 2 adet 6SOX17 ve 12 adet 32X6 ve 4 adet 82SX20 ve 6 adet 600X 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti ve icarları 27. 2. 939 tarihinde 20 ebadında İç ve dış lastikleri 2607 lira 68 kuruf muhammen bedelle 
saat lS de ihaleleri yapılacağı evvelce ilin edilmiş ise de komisyonun ve IS gÜn müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
toplanmasına binaen 9. 3. 939 tarihinde saat 14 de ihaleleri yapılmak sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacaklan teminatlan ile birlikte 
üzer.e talik edilmi-ştir. Taliplerin yevmi mezkUrda Milli Emlik müdür- i3 Mart 939 pazartesi günü saat 11 de vilayet daimi encümenine bq 
lüıiüne müracaatlan ilin olunur. 661 (435) vurmaluı. 615 (432) 
~ i .. • · - .u,...:ıı- 1... i :14 ~ ..l- .&1-1 ' J. _, , : .) -Sonr:ı. 1'-1.?rkı~ .. ontesoan biden &c)..t'klP .• n n"'1.v• ot.-.1 ue~Ü\K.. t;tt..fh,. "-ııı.,.1nm lı . . -\...•·· .... _ -·--e_. _..,_ 

1 _ ~d~n..._ nl11t'
0

11lr h."h111....- hu~ •• ..,. 
1 

.. • , 

ı:öniilce ıazıvım 

A 

ı ıcart Çarşamıta 939 ,.j ____________________________ , 

lzmir incir ve Ozüm Tarım Satı, 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömiaek 

ve kırmızı Tarİ4 taraplarmı daima tercih ediniz. Sofranızda TA R 1 Ş 
f&rllpları eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayin halkımıza emniyetle arzediliyor. Tari, sirkesi, halis üzüm 

airkesidir. 

TARJŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatma uygun bir §ekilde tertemiz itlenmiş ve 

hazırlanmı,tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tarit markalı mabıulit ve mamulatı her yerden araymiz. 

İzmir umumi satış mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 419S 

Tariş satış mağazasında $imdi, bu mevsim· 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz-

1·26 t2r;J) 

TOPANE 

TERAZiLERi 
TVRKiYENİN EN BİRİNCİ TERAZİ FABRİKA· 
SININ MAMULATIDIR- TAKLİTLERİNDEN 
SılKININIZ.. l • 26 (336) 

Burnova Ziraat Mektebi 
dürlüğünden: 

.. 
mu-

Cinai 10 santim kutrunda demir su borwu, Muhammen bedeli 3 lira 
4S kuruı, Eğreti teminatı 103 lira 50 kunq. 

Mektebimiz meyve bahçeleri ihtiyacı için alınacak demir su borusu 
25. 2. 39 tarihinden itibaren ON be4 gÜn müddetle açık eksiltmeye 
konulmllflur. 

Taliplerin eğreti teminatını mal sandığına teslim ile alacaklarl mak
buzla birlikte ihale günü olan 13. 3. 939 tarilıinde saat 1 S de mektepde 
müe,ekkil satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Bu ite ait §&rtnameyi gömıek istiyenlerin her gün mektep müdür
lüğüne müracaat etmeleri. 

2S, 1, s, 11, 611 (40S) 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
Ve bütün ağrıları derhal geçirir Mideyi, 

kalbi yorma:t:. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her eczanede ı · 12 lik ambalajlarını arayınız. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
t/YJ /7/ /./ ,,t;LL"LL ./"LJ 

Bu her iki otelin mü,teciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LUT
FU,dür. 43 senelilt tecrübeli idaresiyle bütün EGE halkına kendisini sevdir
ıni~tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
lstanbulda bütiiıl EGE ve Izmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Bir çflk hasusiyetlerine ilivetea liatler miilhil ucuzdur. 

1 
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Ye111eiderin lu- AAD V'.A Lı• N rıntdara, salya- I V 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, clişa
rıdan alınan mu
zır mevat karşı
smda dişler Ye 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
ndzleaınezse bo
zulmağa, çürü· 
mete mahkOm· 
dur. Çürük eli$· 
ıer illide ve bar
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
llastaltğa 7ol ~ 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalanıak şartile 

Eczacı K E M A L K. Aktaş' n 
"Zümrüt 

amlası,, 

Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullan1.nız 

Erkek ve dişi iki cins k oku 
üzerine yapılmıştır~ 

Zed<İlli.Ee göre .koku seçiniıı 

H iL AL 
Eczanesinden 

Bahar çiçejl, l..fınon çı. 

feği, Gönül, Fulya, Ya· 

semin, Son hatıra, Altın 

~ Jlenelrçe, Leylcifı 

............ _. ....................... a·-----.., 
......... - ..... ··----.... - ......... - ... ·--·--···--· ... ·····-··••114111••••••• ..... ·--. . 
• • • • • • 

~ VEBOLID J 

. 
• • • . . . 
• • • • • . . . 

TATLI SU YAPICI CiHAZLARI 
Halklıpınar ve Osmanağa sulamı VFJJOLiD ile tasfiye ediniz .. 

TECRUBE içtN CİllAZ GöMDERiLt&. 

~ Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti . . 
• . . 
• VEBOLİD LTD. Şti . İZMİR ŞUBESİ... 

E Saman iskelesi Mimar Ksaalcttin ud. No. ıs 

• • . 
• • • • • 
• • • . 

: TELEFON : 2365 .. TELGRAr : VEBOLİD .. POSTA KUTUSU : 72 : . . 
: t : . . 
: : 
: Cihu satışı için seyyar memur ararunaldadır... : 
• • : . . . 
• • ............................ ,. ................................ -........................ .. 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir_ 

§ tııı defa süziilmüştiif' Şerbet gilJi içllelliJJr. 
• • • • • • .................................................................................. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Um dal OIİ\'İer ve Fratelli Sperco J Deu tsche Le· 
VMUMIDEtdZ Şürekası Vapul' Aeentası va;ıte Linie ACl:NTAUCI LTD. 

-- at.R.t.NCt KORDON REE.S ADRfATiCA S. A. Di G. M. ~· H. HAMBVRG 
GERMANİA vapuru 3 martta bekle- JJJNA$J TEL. 244J NA VİGATİONE ARKADIA vapuru halen limanımız-

nilmekte olu Rotterdam, Hamburg ve • ~ •TTI ZARA motörü 27 2 &.at 8 de gelerek da ... 4 marta kadar Anvers: Rotlerdam, 
p, . . .. k HVLL ..._ . S d Bremen ve Hamburg için yük alacaktır. 

Anversa linumları ıçın yük alaca tır. tONİAN 12 ı..t 1939 tarl- !8/2 -t 17 de Pıre Korfu aran •, THESSALİA . ,..._L_ -*- "1!pwcu. şu. . B:r:iıı.disi V alona Zara Fiume ve Trieste ~apuru 14 martta """ 
hinde Londra, Hull ve Anv"""""1 gelip V edi" har k t d !eniyor. 18 marta kadar Anvers, Rotter-

BALKANLAR ARASI yük çıkaracak ve ayni zamanda Hull ve ~O ge .. .;: ; ,
3 
ete~~ . .. dam, Bremen ve Hamburg için yük ala-

HATTI için yak alacaktır. 1 ,, d m~o ~ -~ .,._,,_'.'~ ~n wtır. 
&EISILA Jll.OVj))BA A. LONDM. HAn'I ; saat ~ a Clll:mo ...._ ................. · -

... KOTOR .. .... JUTANT 15 b tt li tankliy ve Rodosa luıreket ede:r. Uo '1ıJ vapuru şu a a ge p . .. 
Lo dr · · yük tiacakW LERO motörü 6/3 te gelir aynı gun --

-- n LWERPOOL HATrl sa~t 17 
de PUe K orfu Brindisi. Valona DEN NOR$KE MIDDEL· 

Triesteye hareket eder. ,,. •~ •E OS O 
{( .L O V C E 1f il . ALGmİAN ~ lıııı:muJıslııi GRiMANt mot.iirü 7/3 ile gelir 8~ BAV.Sa.an.. ' 15 marta - L İs-

.. t 16 a Istanlıı;ılcla aktarma ....... Dmiibaalt te saat 1'7 de Leros Rodos Venediğe ha- BAGHDAD vapuru doğru. 
Lüks vapuru 5 martta saa a Dumlupınar vapuru ile İzınire gelml§- eket ed kenderiye, Dieppe ve Norveç umum li-

heJrlenilmelrte ol1Ji>. 6 martta saat 8 . ı· er. manl · · h k t ed kt" 
+ ___ , ed ek1ir "'- Itır. Cİ'ITA Dİ BARİ 9/3 te gelir ayni gün an ıçın are -e ece ır. de .ıanırden hareket ec · ~-c,· D , __ ... _ .. -·-nnte-.. inJe · 

K.orfıı, Adriftttil< !imanlan ve Tri~ eu ... ..-c ~ -.. Ist.nbul Pire Nıııpoli Kıırsilya ve Ce- --
için Y"lcu ~ yülr:: Uı<ıaldır. ANVERS vapuıu V,,2;9S9 tarihinde nowya lıeı<ket eder. 

Hamburg Bremen ve Anversten gelip BRİONİ mofürü 9/3 de gelerek ayni 
3ERVICE MARiriME 

ROVMADl -- yük çıbr.aıı&lı:.. gün Patmos Leros İslaıllı:<iy ve Rodosa 

-------------4bat-eket eder. 

IJNİ'l'ED $XA2'ES AND 
l.EVA.NX .ı..iNE LTD. 

BENNESTVET \'1lpuru. 18/ 2t mart 
arasında bekleniln.-.ılde olop NevyQl"k 
için yük ıılacU:tır. 
PRİNCE DE LİEGE vapuru. 18_120 

ııisın arasında l:ıekleııilznStıe olup Nev
y<ırk j~ yük alacaktır. 

T. BOWEK REES 
VE $ÖREKASJ: 

CUHAKD LİNE 
Liverpoo~ ve 
Glasgov hattı 

BUCAREST ·-- DUROSTOR '"'pmu 18 ~ beklı>
OY tll.E NEERLAN niyor. lföstence, Kms ve Duna liman

DAJSB ICVMPANY ASI lan için yük alacaktır. 
TRİTON vapuru 28 r2 de gelerek Bur-

gas, Vama ve Köstenoeye hareket eder. --

HERCULES vapuru 6/3 tarihinde ge- JOHNSTON WARREH 
ıerek Amsterdam Hamburg limanları LİNİE .. L..,D. 
için yük alarak hareket edecektir. . • .& 

tArih1 • • • • :ım • .., • " • • * INCEM:ORE v..wpu.ru 12 martta beJde. 
Gere'<: vapın-rnrm muvasa!At • eri, BOTENİA <1&puru 17 şubat tarihind• .. VEu.,-::""'

0
'::,.,.,....,E ,, * niyor. Burgas, Varna, .Köstence ve su . 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- gelip Li~ ,,., Glasgov lçin yilk >1' noa~ ~.& ..... lina ~için yük .alacaktır. 
kında acenta bir teabhüt altına ~z. alacaktır. . NIEN XVMPAHY ASI Va.purlann Jı.ıreket W-ilılez:iyle nav-
!>aha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek ,-apurlann muYasalit tarihleri, AASNE ~puru 27 /2 tarihinde gele- lunlardaki değişikliklerden aoonta me-
Kordonda 152 numarada ctJMDAL, isimleri ..., navluı:ılan halrkmda acenta rek .Amsterdam Rotterdam Hamburg suljyet kabul etmez. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir ~ altına ~ Daha fazla İ~dim.~•y"J. ve Baltık !im~ içilı Daha fazla 1afsilat için ATATURK 

edilmesi rica olunur_ ta!siat almak için T.. Boftn ıt""'5 w Şr. yük alaraıc lıare~t edecektir. caddeı.i 148 No,da V. F. Beıuy Van Der 
Telefon : 4'172 Müdüriyet nıtı '333 telefon nımıanısma m~ Zee \'llpur .acerıtalığına mi.ir.aı:aat edil-
Telefon : 3171 Acenta edibsıHi rica olunur. SE VİCE JfAJll!'DrE mesi rica olar. 

SAÇ EKS1RI 

1 

Saçları dökülentereKomoien Kanzuk 
Sasibnoı -.likiıln:slıııc ~ l<epeklenme>ine m8ııi olur. K:omojen saçlann klı'k

lcrlni ~irir .,,, ""51er. Komojm sa~ gıı1ımtiır. '!'ıılıil ~i 
bozmaz, ..-ıtif bir rayihası vardır. Kom~ -k sııç >tksiri Dlllrllf --
lerle ·~ -~ında bulunur. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, roınatiE•a sancıları için rakipsiz 

dev' -t;RtPiNDiR.. 

~ karışık havalarda j 
yaaını741an 

GRiPiN J 

eks etmeyiniz!.. 1 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
tstM VE MARKAYA DİKKAT . 

• ~ TELEFO.."i : 211111/2888 
A!:LEŞ vçuru U/3 Uırihinde bek- - ---------

lenmelctıo olup Malta, Cenova ve Mar- mesı.ılfyoet bbul ~ Dıııha i:ııila 1af
silya limanlarına yük ve yolcu alarak silAt için ikinci Konionda FBATEW 
hareket eder. Sl'EROO ,.apur aceatasın~ münıcaat 

llruıdaki hareket tarThleriyle navlun- edilmesi rica olımur. 
lar&akl de,ğişildikl.erden dolayı acenta TEl.EFO : 2ltt4 - 2tOS 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf İkramıye Planı 
32,000 LİRA MUKAF AT 
K-IM : 1 $ulıat. 1 &J'D, 2'; Aiustos, 1 EyJUI, 1 iltinci~ 

t a r i b t ı.: .- ~ n d e ç e k i 1 e c e k t i r_ 

- İkramiyeleri: V/LT.v/o/Li~/,, , 

1 Adet 1000 liralık ••• 2.000 Lira 
S » 1000 liralık ••• .S.000 Lira 
8 u ~ liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 2 S\i liralık - 4-000 Lira 
60 n i liralık - 6.000 Lira 
95 n :i6 tirabk -- 4-?S Lira 
ıso ,, :ı; liralık - 6.250 Lira 

us 32111 

TÜRKİYE 
CUMH'1 RIYETI 



Avam Kamarasında fırtına koptu 
.. 

Mu halef et lideri B. Atli, lngiliz kabinesi 
ile takibat yapılması lüzumunu söyledi ve 

hakkında ihaneti vataniye 
şiddetli tenkitlerde bulundu 

Başvekil 8. Çemberlayn Londradaki yahudi heyeti 
Muhalefetin tenkitlerine uzun ve 
nıüdellel bir nutukla cevap verdi 

Filistinin her tarafından 
leri kesme tavsiyeleri 

müzakere
alıyorlar 

Londra, 28 (Ö.R) - İngiliz hüküme
tinin Franko hükümetini tasdik kararı, 
muhalefet reisi B. Attlee tarafından ve
rilen bir takbih takriri üzerine şimdi 

j\vam kamarasında müzakere edilmek-
İedir. 

B. Attlee hükümetin tasdik kararı 
eleyhinde deliller zikretmiş ve cümhuri· 
;vetçi Negrin hükümetinin hala fiili bir 

hükümet olduğunu ve kontrolü altında 
500 bin kişiden fazla bir orilu bulundu
ğunu söylemiştir. B. Attlee Frankonun 
şarl<ız tasdikini tenkit etmiştir.. Onun 
fikrince hükümet Frankodan rahmane 
hareket teminatını, bombardıman ve 
tahrip edilen İngiliz vapurları için taz
minat ve Cebelüttarıkla Balear adaları
nın Yar.yeti için garanti istihsali husu
sunda ısrar etmeli idi. 

Bundan sonra B. Attlee Frankonun 
Roma-Berlin mihverine iştirak etmiye

ceği hakkında teminat verip vermediği
ni sormustur. B. Attlee nihayet demiştir 
ki: 

Ingiliz muhalefet pııTtisi lideri B. Attle 

Londra 28 ( ö.R)- Filistin konferan
sı bu 1abah toplanmadı. Müstemlekat 
nazırı B. Malkolm Makdonald bir çok 
arap delegeleri ile görüştü. 

Yahudi heyeti lngiliz heyetinin tekli· 
fine cevabını vermiştir. Şimdi hu cevap 
üzerinde görü~meler yapılacaktır. Yahudi 
heyetine Filistinin her tarafından gelen 
telgraflarda müzakereleri kesmesi tavsi .. 

ye ediliyor. 
Kudüsten gelen haberlere göre tedhiş 

hareketi çoğalmı§hr. Dünkü euikasdlar
da 32 arap ölmüş, 26 arap ve 16 yahu
di yaralanmıştır. 

Bir lngiliz müfrezesine karşı ailah isti· 
mal eden 8 arap öldürülmüştür. Bir çok 
malzeme müsadere edilmiştir. 

Hayfada bugün kısmi grev yapılmış
tır. Mağazalar kapanmış, münakalat 
durmuştur. 

Askeri müfrezeler ve zı!hlı otomobil· 
!er caddelerde dolaşıyor. 

Kudüste de bütün mağazalar kapan· 
mış, münakalat kamilen durmuştur. 

Hayfa 28 (ö.R) - Kısmi bir grev 
ilin edilmiş, araplar bütün mağazalarını 

..,,. -· ı.t .... u> 1 cransında yahudi murahhasları 
kapamışlard ır. Yalnız P. T. T. ıervisleri neşretmiştir. Taarruzlara teessüf ctmekte 
İ§lemeğe devam etmiştir. Polis kıtaları ve bunların sadece tahrip zevkile tahri

vc zırhlı otomobiller sokaklarda dolaş- bat yapan gayri mesul unsurlar tarafın• ~ 

maktadır. dan ika edildiğini bildirmektedir. Reviz- ) 

Tel&~~v _28 C_?. R). -. - ~elediye reisi j yonist partisine mensup bir rok müfrit ~ 
halkı dısıplme davet ıçın hır beyanname \rahuc-1:t ... - •-.~.L:c ,....J·1 -· 

- Başvekil her şeyi vermiş, bunun 
mukabilinde hiç bir şey almanuştır. Esa
sen pek vazihtir ki hükümetin bütün 
siyaseti Frankoya müzaheret mabadı
nı takip etmiştir. 

B. Çemberlayn hükümet namına bu 
tenkitlere cevap verirken general Fran
ko tarafından İngiliz hükümetine gön
derilen şu telgrafı okumuştur : 

bir hakimiyet bahşeden bir vaziyete ı halin dost devlete yardım mı olacağım 
geçmiş midir?. Diğer taraftan, cümhuri- sanıyor? .. Yani cümhuriyet hükümetini 
yet hükümeti azalarının vaziyeti bu hü- J mukavemette devama teşci mi edecekti? 
kümeli daha uzun müddet İspanyanın Eğer öyle ise, bütün insanlık kanunla
meşru hükümeti olarak telakkiye mü- rına mugayir olurdu. Madriddeki vazi
oait midir?. Bu suallere verilecek cevap yet hakkında hayır sahibi olanlar böyle 
pek sarihti.. bir vaziyetin daha fazla devamını asla 

Başvekil, bundan sonra, cümhuri
yet hükümetinin hala İspanyanın üçte 
birini kontrolü altında tuttuğu itirazına 
cevap vermiş ve demiştir ki : 

temenni edemezler. 

•General Franko hükümetinin tasdi
kini reddetmek İspanyol cümhuriyet 
hükümetine ve Madrid halkına bir yar
dım olmazdı. Sadece yeni İspanyol hü
kümetiyle bizim münasebetlerimizi da
ha ziyade güçleştirir ve bu hükümet 
nezdinde haiz olınağı ümit edebileceği
miz her nüfuzu mahvederdi. 

Belçika başvekil buna ı •) 

•İspanya, şerefini tehlikeye düşüre
cek veya hükümraniyetini ihlal edecek 
hiç bir müdahaleyi kabule mütemayil 
değildir.• 

• - Bu hükümet, makul bir muvaf
fakıyet ümidiyle mücadeleye devanı 

edecek şekilde erzak ve mühimmat te
min edecek mevkide midir .. Esasen bu 

Piyerlo kabinesi bir haftalık •• •• omur-
• 

Başvekil B. Attlee tarafından kendi 
§"hsına karşı yapılan hücumları hay
r ... , karşılamı.ş, parlamentoda yirmi se-

hükümet azasının kim olduğunu ve ne- den sonra istifasını verınce ... 

neden beri devam eden iız:ılığını hatır

latmış ve kendisini tanıyanları işhad 

ederek, hükümet için müşhül bir rnev· 
zua ait bile o]sa, hiç bir r.ıüzakercden 

ed b 1 dukl d kimse ·· li •General Frankonun iş başına gel-r e u un arını a soy ye· . . . 

R · · ümh. artık İs d d mesinin İngiliz menfaatlerını tehdit et-mez.. eısıc ur panya a e-
- ·ıd· İstif tti"' ·· ı · N ı tiğini iddia ediyorlar. Acaba general gı ır. a e gı soy enıyor.. azı.r a-
nn bir çoğu Fransadadır .. Diğerleri İs- Frankoyu, kendisini küçük dü~~~ 

istedig" imiz ve haksızlığa kurban ettigı-panyada bulunuyorlar. Bunlardan bazı- . .. .. . . 
!arı ve B. Negrinin askeri mü~avirleri mız zehabına duşurerek memleketimızc 

karşı husumet hisleri beslemeğe sevket-

mek iyi mi olurdu .. Frankonun muay
yen ve masruh olan hakkını vermek 
beynelmilel hukuka mugayir değildir. 
General Franko hükümetiyle dostane 
bir siyaset takip ederek, istikbalde İs
panyada cereyan edebilecek hadiseler
de, İngiliz menfaatlerinin tehlikeye düş
memesini temin etmeği ümit edebiliriz.• 

Müzakere devam etmektedir. 

rtJıuadan 1~ c...ua c ı ı~panyollaT 

Londra, 28 (Ö.R) - Avam Kamara
sında İngiliz hükümetinin Franko hü
kümetini hukuk.an tasdik kararını tebliğ 
etmesi üzerine muhalefet reisi B. Atlee, 
hükümetin bu kararı ne vakit ittihaz et
tiğini sormuştur. 

Brüksel 28 (Ö.R} - Kral bu sabah 
yeni kabinenin teşkili için istişarelerine 
haşlamış, ayan ve mebusan reislerini ve 
eski nazırlardan bazılarını kabul etıniş
tir. 

Mebusan reisi B. H üimans saraydan 
çıkarken gazetecilere: Meclisin feshine 
muhalif ve katolik - Liberal - sosyalist 
iş birliğine müstenid 3 partili bir kabine 
teşkiline taraftar olduğunu söylemiş ve 
böyle bir kombinezonun ilk şartı olarak 
doktor Martenin Flamand tıp akademi
sinden istifasını hamil bulunduğunu tek
zip eylemiştir. 
Diğer taraftan liberal nazırlardan B. 

Devez tekrar bir Spaak kabinesinin teş
kili ihtimaline muarız olmadığını, fakat 
Markens meselesine liberalleri tatınin 

edecek bir şekil verilmedikçe böyle bir 
kabineye giremiyceklerini bildirmiştir. 

Brüksel belediye reisi ve liberal parti
sinin sol cenah reisi B. Adolf Maks ta 
kral tarafından kabul edilmiştir. 

yata avdeti ihtimalinden bahsediyorlar. r 
Esasen Spaak kabinesi sukut eder etmez 
mumaileyhin adı, buhranı halle mukte-

1 dir olabilecek bir şahsiyet olarak, ileri 
t sürülmüştü. Fakat açmış olduğu zem ve 
J iftira davaları bitmedikçe hu fikrin ta

hakkuku güç görülüyordu. 
Brüksel 28 (Ö.R) - Son haberlere 

göre kral yeni kabineyi teşkil vazi.fesinl 
sosyalist ayan azasından, eski harir-iye 
nazırı B. Sudana vermiştir. 

Brüksel 28 (ö.R) - Piyerlo kabinesi 
bir haftalık bir ömrü müteakip istifasını 
vermesi üzerine kral, ayan ve mebusan 
reislerini kabul etmiştir. Mebusan reisi 

E k
. b k'l S k eski başvekil Spaak'ın katolik, liberal 

s ı aşve ı paa 1 ·ı · d b. k "· i ve sosya ist partı erın en ır ovausyon 
Bir çok gazeteler eski başvekillerden kabinesi teşkil etmesini teklif etmiştir, 

B. Yon Zeelandın cEndüpandas Beli• LibCTal partisi reisi Marten meselesi )i. 
gazetesi aleyhindeki davasından vazgeç- beraller için memnuniyetbahş şekild11 

mesini kabine buhraniyle alakadar gö- halledilmedikçe böyle bir kombinezona 
rünerek eski başvekilin tekrar siyasi ha- giremiyeceklerini söylemiştir. 

kaı;ınacak tıynette olmaclığını söylemiş- muhasamatın terki lehinde bulunmuş
lardır. Bu vaziyet dahilinde böyle bir tir. 

Sonra Fransız mebusan meclisinde hükümetin meşru telakki edilebileceği 
B. Daladiye larafımlan söylenen nutku şüphelidir. 
ima ederek İngiliz hükümetinin kara- •General Franko hükümelinin tasdi
rından değil, fakat mütalaasından balı- ki kararı beynelmilel hukukun lhHlli 
settiğini söylemiş ve şöyle devam etmiş- mahiyetinde değildir. Bilakis tasdikin 
tir : reddi böyle bir ihlal olurdu .. (Muhafa-

B. Çemberlayn, Lord Halifaksla bir
likte hafta tatilinde mevzuubahis kararı 
almış olduklarını söylemiştir. 

B. Attlee, bu cevap üzerine tekrar 
kürsüye gelerek : 

Yeni Papanın seçilmesi için 
- Hakkınızda ihaneti vataniye suçu 

ile takibat yapılması icap eder demiştir. 

Bu ağır sözler Avam kamarasında bir 
infial havası uyandırmıştır. Muhalefet 
partisi hükümet aleyhine ademi itimat 
kararı vermiştir. 

Konklav meclisi bugün ilk 
• - Fi'.hakika Franko hükümetini zaldlrlar arasında alkışlar.) 

·Muhalefete sorarım : Tasdiki reddet-tasdik arzusunda idik. Bunun için za
manın geldiği mütalaasında idik .. Fakat, 
Fransanın da ayni şekilde hareket ede-
ce ..,ine emin olmadan, bu kararı ver
mek i>•emiyorduk. Hükümet Fransanın 
vaziyetini, cuma gününden evve1, kat'i 
olarak bilecek vaziyette değildi. Bu se

bt'p!e tasclık kararını hafta sonunda ver-
mtştir. 

seydik ne olurdu? .. Muhalefet böyle bir 
- - - -------·---- --------
lngiltere Milli Müdafaa 
bütçesi çok kabarıktır 

•M '.'ıalefetın tenkitleri üç noktada te- Londra, 28 (Ö.R) _ Mill1 müdafaa kruvazör, bir tayyare gemisi, 16 destro-
merkuz eUT!cktcdir : b··t . den sonra ayrı ayrı bahriye, ha- yer, dört tahtelbahir ve 22 muhafaza ge-

l - Frankcnun t~sdiki İngi~te~~nin "~ ~~;ara ordularına ait biitçeler hak- 1 misidir. Bahriye. ordusu mevc~du 1939 
dostu bır de,·! .ın meşru hukume·ı . baş! tır <encsinde 133 bın nefere balıg olacı&:-

. kında taf~ilatın neşrıne · anmış ·· - · .. _. b 

tarihi toplantısını 
Paris 28 (Ö.R) - Fransız hükümeti

nin emriyle Vatikan sefiri B. Şarl R u 
papalık hariciye müsteşarlığına giderek 
yeni papayı intihap edecek Konklav 
meclisi müzakerelerinin süratle bildi
rilmesi hususuna Italyan hükümeti ta
rafından çıkarılan engellere nazarı dik
katı celhetmiştir. Bu engeller, telefon ve 
radyo muhaberelerinde ve bir çok ecne
bi gazetecilerin Vatikana gitmek için 
Iia1yan arazisindPn geçmeleri hususun· 
da çıkarılan müşkülattır. Fransız hükü
meti katolik kilisesine ait müslahberatın tmc kar ı kasd n y. pıbuş bır hakaret-, b··t . d'I tır Deniz tayyarecıbgı masraOarı u 

. Bugün 1939 bahriye u çe<ı neşre ı - • -· . . . .. 
tir. . . "- r iht• bütçede dahil degıldır. Şımdıden mu- eyi bir şekilde cereyanına mani olan bu 

mi~tır 149 rnılyon ı.ıra ma.sra ı ıva 1 . . . h il . k _,. il b·ıd· •. b' zil 
2 Beynelmilel hukukun kaba bir 

1 

' · d him mikdarda deniz tayyare erı sıparış a erı a'"ına ere ı ırmegı ır va e 

k ·ıd ihl'J'd' etmektedir. Bu mikd:ır geçen sene enı edilmiştir. Ayrıca İngiltere sahillerinde teliikk.l etmiştir. 
şe ı e a ı ır. . ı· f 1 d H"k.. t bunun! 

3 1 
·ıt . d kr tik d 23 mılyon ıra aza ır. u ume deniz tayyareleri için yeni bazlar tesis Diğer taraftan başvekil B. Daladiye 

- ngı enın ve emo a ev-ı . 1 'k . li J t darik 
1 ti 

• h:. .. . ı· hakkmdak' kanaatı· 80 mılycnunu stı raz >O ye e olunacaktır. Bu tayyareler ihtiyaç ha- bu sabah papalık mümessili monsenyör 
e erın umunıye ı ı . . y • • 1 . . k b ı · · h . ed . b. . t nıyetınd_• oldugundan vergı vasılasıy e I )inde filo bazlarından da ıstıfade ede· Valeryoyu a u etıniştır. 
yav~şçt ~· rıp en yenı ır sıyase temin edilecek mikdar geçen seneden ceklerdir. Roma 28 (ö.R) - Konklav yarın ta-

merBıa esı U'd· d. . ak .. tü z· daha az olacnktır. Masrafın en büyük 1 Amirallık bas Lordu tarafından neş- rihi celsesini yaparak yeni papayı inli-
• u scın ı ıaya ınanm guç r. ı- .. . :ı; ~ • • b ı ktır 55 k di al 

· t d kr t h · · ı F an kısmı yeni inşaat içindir. Uç senelik I redilen bir notaya nazaran geçen eylUI- hap ışıne aş ıyaca . ar n 
ra, ıs e emo a em~ıremız o an r - . . .. . K ki · · h 1 hali k 

d 
· la h k ı· •-k <t bahriye p• nraını şundiye kadar en de yapılan bahrı seferberlık normal şe- on av ıçın azır anan ma e apa-

sa a aynı \.rt .ırc e ı w ınmı:ıo ır. ~ 0 1 • !' b" d nacaklardır. Bir yenilik olarak yeni pa-
•HukUmetce ta' ın edilecek 11 ,esele şu yUksek masraOarı istilzam etmiştir. Fa- kilde cere):an. etını§ ve kıymet ı ır e~s ' ı ı Ibt t f ı k c gemı panın intihabı ananevi seremoni ile ya-irlı : Il rselonun •ukutun<,lan ve Kata kat 939 s nesınde inşa edUecek gemi er, o mu,.-,tur. ıya ı osunun e s r -

yapıyor 


