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Büyük bir harp hazırlıkları ·m.ı? 
Fransız kabinesine milli müdafaa işlerinde --
hudutsuz ve tam bir salahi:yet verilmiştir ,,_, _____________________________ _ 

In19llterenln kararları 
Fransa ile Antant kordiyal hakiki 

bir ittifak şeklini alıyor •. 

intihabat Sovyet Rusyaya bir .lngiliz - Sovyet 
- -----tr---

Partlnin talimatı 
teklif edildi işbirliği Köse lvanof Istanbulda 

Muhterem misafirimiz 

çarşamba günü ayni Lorcl Halllaks Alman tazyikine baraj yapmakta 
saatte 26 intihap daire· alakab memleketler mümessilleriyle görtilmtiş. 
sinde belli olacak 

taksim 
koydu .• 

-*-Namzetler Perşembe Romaya göre lngiltere şimdi bir demok-

abidesine çelenk 
veya Cuma günü rasiler cepheıi kurmağa çalışıyormuş 

ilan edilecek Hltıerln riyasetindeki Jtaıtp şirası İngiliz Alman 
Ankara, 20 (Hususi) - Yann ak§am deniz ftlfdfının feshini fetfıfJı etmiş •••• 

Ankarayı ziyaret İntibalarından çok memnundur ~:::aere::~:~ae:ın;~=~:: 
Istanbul 20 (A.A) - Bulgar başvekili Ekselans Köse 

Ivanofu, refikalarını ve maiyetindeki zevatı himil olan hu
susi tren bu sabah saat 10-45 te Ankaradan Haydarpaşaya 
gelm~tir. 

Misafir başvekil istasyonda vali muavini, Istanbul ku -
mandam, Merkez kumandanı, Emniyet direktörü, Bulgal' 
konsolosu, Bulgar kolonisi ve çok kalabalık bir halk küt
lesi tarafından karşılanmıştır. 

Ekselans Köse Ivanof gardan halkın alkışları arasında 
Haydarpaşa rıhtımına inmişler re kendilerine tahsis edi
len Ulav vapuru ile ~at 11-10 da•Topbane rıhtımına çık -
lnl§lardır. Oradan da otomobi1le·rle Perapalas oteline git
nıi.şlerdir. 

Vilayet Meclisi 

Muhterem misafirimiz bugün şehirde bazı hususi gezi - namzet listesinin perşembe veya cuma 
ler yapacak, Jeneral konsolosluğunda Bulgar kolonisini ka- günü ilfuı edilmesi muhtemeldir. 
bul edecek ve akşam Ustü Taksim abidesine çelenk koya- 26 intihap dairesine giden mebuslar. 
caktır. ı Partinin göndereceği talimatnameye çar-

Istanbul 20 (A.A) - Ekselans Köse Ivanof bugün saat ba ...;ı,,.u • tt k f ı . kl· 
12 d "l" t ak 1 k li · . . . şanı 6 .._ aynı saa e va 1 o aca iir-
~. vı aye m amma ge ere va muavınını zıyaret et- _ SONU 4 ONCO SAYFADA _ 

Istanbul 20 (Hususi) - Bulgar başvekili Dr. Köse lva-

nof bugün 17,45 te, Taksimdeki Cümhuriyet f\bidesine bir lstanbU marlarJ 
çelenk koymuş, Bulgar konsoloShanesinde Bulgar koloni - "r!-
sini kabul ctmic:fü .:> 

-:ıı ---•·---
Muhterem misafirimiz., Ankaradan son derecede eyi in- Beden Terbiyesi 

tibal:ırla avdet ettiğini beyan ebniştir. direktör.. ün 
• • • 

mesaısını bitirdi beyanatn 

Dün gece 
şerefine 

Vili yet MecliSi azaları 
bir ziyafet verildi ... 

İstanbul, 20 (Hususi) - Fen<>.rbah
çe kulübü idare heyetinin karan hi
lafına olarak milli küme maı;ma iş
tirak ederek dün Vefalılarla karşıla
şan Fener birinci takım oyunl.-ulan 
hakkında karar vermek üzere gele
cek pazara fevkalade kongresini ak
dedecektir. 

Avrupa ka
ranlıklar 
icinde ... 
' ~-

ŞEVKET BiLGİN 

Dünya hadiseleri karıştıkça millet
lerin endişeleri ve kendi emniyetleri
ne olan hassasiyetleri artmıştır. 
Hele küçük milletlerin mukadderati
Je oynamak salahiyetini kendinde 
gören bir tehakküm zihniyetinin in
sanlık ve adalet mefkuresini çiğne
mek için artık zevahiri korumağa bi
le lüzum görmemiş olması bu hassa
aiyeti bir heyecan kasırgasına kal
betmiştir. 

Bir tarafta, ellerindeki malikane
leri muhafaza edebilmek kaygusu 
içinde kendi emniyetlerinden başka 
bir şey düşünmiyen ve bütün hadi
aeleri bu objektif altında mütalaa 
ederek başkalarının hayat hakların
dan kolaylıkla tavizata razı olan ego
ist bir zihniyet ckoma> halindedir. 

Diğer tarafta nüfusunun fazlalığı
nı vesile ittihaz ederek kendi halkı
nın <yaşama muhitini» geni§letmek 
behanesile başka milletlerin en mu
kaddes hayat haklarını çiğnemek
te tereddüt göstermiyen bir cebir ve 
§iddet zihniyetinin tezahüratı vardır. 

Birinciler ne kadar passif bir po
liti canın esiri iseler ikinciler o nisbet
te aktif ve mütearrız olmak cesaretini 
bulmuşlardır. Filhakika artık birinci 
kategoriye mensup olan devletler de 
Avrupanın, hatta dünyanın müşte
tek emniyetini tarumar eden emri
vakiler yiiziinden, günün birinde, 
kendi c mukaddes emniyetlerinin > 

Beden terbiyesi umum müdürü be-

Vilayet umumi meclisi, dün saat on miştir. ı yanatında : 
dörtte vali B. Fazlı Güleçin riyac;etinde Meclisin dünkü toplanbsında encü- •Fenerliler maça iştirak ettiltlerin-
939 toplantı devresinin son içtimaını ak- menlerden gelen evrak, berayi tetkiki den haklarında bir karar almadığını, 
dederek bütçe nizaınnamelerini kubul vil!yet makamına havale edilmiştir. Büt-, Galatasarayın maçlara iştirak etme-
etmiştir. çe nizamnamesinin esaslan şunlardır : mesi meselesine gelince, bunun mali 

Umumi Meclis azalan dün gece saat BÜTÇE NİZAMNAMFSİ cihetten ziyade diğer sebeplere, me-
21.30 da İzmirpalasta verilen ziyafette •939 mali yılı vilayet hususi varidatı 1 

selA takımın zaif olması ihtimaline 
hazır bulunmuşlardır. Dün geceki ziya- 2.609.650 liradır. Adt hizmetler için ve- de istinat edebileceğini söyledi. Ga
fette Şehir Meclisi wuan da bulunarak rilen tahsisat 1.872.800 liradır .. Varidat latasarayın millt kümedeki yerinin 1 
geç vakite kadar iyi dakikalar goçiril- - SONU 2 tNCt SAYFADA - boş bırakılacağını ilave etti. 

Lebrün bug~n Londrada 
--~~~~~~--~~-

Bu ziyaret 1914 te Puankarenin 
Petresburgu ziyaretini andırıyormuş 

Londrada 
Fevkalade muhtesem 
bir kabul resmi -
hazırlanmıştır .. 
Londra 20 (ö.R) - Payitaht yarın 

Fransız Cilmhurreisi B. Lcbrünle ba -
yan Lebrünün ziyaretini en muhteşem 
tekilde kabule hazırlanmış bulunuyor. 
Şehirde bir bayram manzarası vardır. 
Bütün hususi ve resmi binaların pen -
çereleri ve balkonları Fransız - Ingiliz 
bayrakları, (R.F.) remizlerini taşıyan 
levhalar ve cidden azametli bir dekoras
yonla süslenmiştir. Bilhassa Bukingam 
sarayına giden büyük cadde bu dekor 
içinde ayrı bir ihtişam arzetmektedir. 

EVKEr BILGIH 1 

Paris 20 (ö.R) - Fransız Cümhu:İ-re
isl B. Lebrünün Londraya vukubulacak 
seyahatini mevzuubahseden Popolu 
dtıtalia, Fransız - lngiliz dostluğunun 
flmdi en kuvvetli şekli aldığull kayde
derek diyor ki: «Bugünkü vaziyette bu 
ziyaret, müteveffa Puankaranm 1914-
'M harbın patlamasından pek aı: evvel 
Petresburga vukubiılan ~yaretini hatlJ'-

Ingiliz başvekili Sovyet sefaretindeki ziyafette Soı•yet elçisi 
Maiski ile görüşüyor 

- YAZISI ON 1K1NC1 SAYFADA -

Halkevi batkanı bayan Şehime Yunus ve B. Osman Yunus 
cB~lik kafıJc OflU kalman Hak 11erini bulur hemen 
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HAREKET - BEREKET 
• • 

F 1 K R 1 
ŞinıW REVi 

Bereketin mahiyetini iyice bildikten sonra hareketin manasını daha 
iyi anlıyoruz. Bir başka ifadeyle, edineceğimiz istifade kadar, hareketin 
değerini ölçüyoruz ... 

Bütün mevcudatile beraber dönen dünya, esasen harekettedir. Bu, 
bizim için de bir nimettir. Zira onun hareketi bizi yaşatmak gibi büyük 
bir berekete müncer oluyor. Lakin, sayısız mahlukat içinde harekete 
geçen nice nice teYler varki ber":keti pek azdır. Veya yoktur. 

Bir kaplumbağa da haddi zatında hareket eder. Bundan edinilecelc 
bereket ne olabilir} !. 

Hayır, o kadar küçüğüne gitmeden de istifadesiz hareketleri gör
mek mümkündür. Zihniyetimize uymıyan insanların hareketi de, c:ok 
zaman bereket yerine nefret uyandırabilir. Muhtelif kaynaklardan 
sızan bu manasız şeyler; ya koyu bir din hareketi, veya bir anlayış 
meselesi. yahut ta her şeyin aksine İş görmek hevesile meydana gdir. 

Bütün bunlar fikrimizin aksini İspat ederler. Lakin hareketteki esas 
bereket, s~dece SORA T FtKRl üzerindedir. Sürat fikri, bereket' n ta 
kendisi ve en feyizlisidir. Devrimin, fabrikanın, icadlann hemen her 
şeyin manalan sürattir. 

Süratin bilhassa siyasal, ekonomik, kültürel... Tezahürleri o ka<lar 
barizdir ki, Fizikman günden güne yavaşladığı ihbar edilen şu ihtiyar 
dünyanın mihverini yerinden koparacak, bir fırtına bir tayfun olacak, 
kabına sığmıyacak sürattir. Asri kıyametin bir manası da belki budur. 

Bununla beraber; bugün bizi üzen, içimizden taşan bütün sıkıntı
ların bir kısım kaynağı da yine oradan geliyor. Bereketsiz tasavvur 
edilen bütün bu işlerin en başında yine sanat var .. Resmin, şiirin, hey
kelin hatta muziğin karikatürleşmesi, sürat fikrinin tecellisinderı ba"'
ka nedir? 

Oniformasımn parlak düğmesinde bir pençcre hayalin\ Tesmettire
cek kadar ince elenip sık dokunmuş, ve bunun perlavsı7Jarln seyre dal
mış bir tablo veya kafileye tesadüf etmek muhaldir. Eski operalarJn bin 
bir emekli bahçelerinde bugün On-Step'in gevrek kahkahaları duyulu
yor. Voliim veya Stilize merakile tıpkı bir mihver gibi yuğurup, büst'
lerl ikinci nevi ekmeğe döndüren zihniyet; hep sürat fikrinin, eşyada 
ve hadiselerde görülen tezahürl~ri değil midir?. 

Üzüldüğümüz noktalar oluyor. Lakin bunun kabulü zaruri ve ha
yati bir meseledir. Hareket sürat ve bereket fik..;ni Burnava otobüsler; 
ayarına düşüremeyiz ... 

Şinasi REV1 

... ....,Hl A.SIR 
=ı:c:ı ... e v 

ŞEHiR HABERLERi 
Vilayet 

Dün gece 
şerefine 

Meclisi • • • 
mesaısını bit.rdi 

Vili yet Meclisi azaları 
bir ziyafet verildi . .. 

~ı MART SALI 1939 
i ss 

Avrupa ka
ranlıklar 
icinde ... 
' -*-ŞEVKET Btl.Gt • 

- BAŞTARAFJ l İNCİ SAHİFEDE -
bir hayal olacağını pek güzel görü
yorlar. 

Bu iki zihniyet arasında asırlarca 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - yetine kadar olan belediye vergi ve re- DA1Mt ENCÜMEN SEÇİMİ müstakil ya.~amış, istikUıllerine tam 
~imlerinden matlt\batı mlkdarlarının te- Dalmt encUmen halıkları için yapı- liyakat göstermiş bir çok küçük mil-

bütçesinde 736850 lira fevkalade tahsi- kabül etmemesine bakılmaksızın müte- laıı seçimde BB. Mehmet Aldemir, Sırn letler vardır ki yarın bir sürprizle 
sat tefrik edilerek 2.609.650 lira olmak kabiliyet şartiyle iki daire arasında ta- Şener K8.mran Örs ve Ekrem Oran kır- karşılaşmıyacaklarından emin değil
üzere ınütevarin bir şekilde tesbit edil- kas suretiyle mahsup ve kayıtları terkin kar r;yle asll Azalığa, Emin Solakoğ)u, dirler. işte bu umumi cmniyetsizl'1• 

mi§tir. edilecektir. Maarif ve sıhhiye bütçele- Refik Sandıkoğlu, ŞükrU Sayar ve Hak- ?a~ası i~n?e h~r millet t~likenin 
Bina ve iktısadi buhran vergilen1837. rinde hademe ve hastabakıcılar ve Nafıa kı İdil yedek Azalıklara seçilmişlerdir. ıstıkametinı tayın ederek tetık ve ha-

18.'{3, 1890 ve 2870 numarnh kmıunlnr bütçesinde amele için mevL.u tahsisatı te- Avukat Ekrem Oran, seçimden ooııra, zırlık]ı bulunmak mecburiyetini duy-
Öairesinde tahakkuk ettirilip birinci tak-

1 
cavüz etmemek kaydile tahsisatı mevzu meclisin gösterdiği itimada encümeıı ar- muştur. 

s.it haziran, ikinci taksit ağustos, iiçüncii dahilinde ücretleri azaltmak ve çoğalt- kadaşları adına teşekkür etmiştir. 
taksit ikinci teşrin 939 ve dördünci.i tak- 1 mak suretiyle gösterilen mikdardaıı faz- KAPANIŞ NUTKU Biz Balkan milletleri, dünyayı 
sit te ikinci kanun 940 aylarında başla- 1 ıa veya az hademe ve hastabakıcı ve Meclisin mesaisini bitirmesi dolayısiy- kaplıyan karanlıklar içinde tam bir 

k · d k h ı ı al B Fazlı G ı b ka tk ,·ahdet manzarası vermek mevkiin-ma i.ızcre ört mi.isavi ta sitte ve ara-
1 
amele isti damına encümen karuriy e e v i . ü eç ir panış nu u 

zi \'ergisi de nğustos, biı·inci kanun 939 vali mezundur.• söylemiş, meclisin başardığı işleri say- deyiz. Bugüne kadar sulhu sükuna, 
aylarında bao;lnmak üzere iki müsavi İLK TAHSİL BAHSi mıştır. Vali nutkunda meclisin bu dev- tera~iye mazhariyet yo~unu a~~n 
taksitte tahsil olunacaJ...-tır. A . . ıedeki en mühim hizmetinin vilayeti emnıyet kapısını yann teklıkeye duş-

Bina arazi ve nakdi yol vcrgil •rinde .. Bayı.ndır azası Yusuf Zıya, maarıf en- takviye ve tarsin olduğunu, hizmet bUn- mü~ görmemek için bu manzarayı 
h k bul k h ·ı· l 1 d· ıcumenı tarafından hazırlanan mazbata- . . k tl d""' . bUt eti daı"ma en mu''tesanı'd daım' a en kuv er ny vu u aca ta 1 attan ~ P e ı- . . .. .. yesının uvve en ıgını, çe en me- • -

Z. h k . h l . da scrdoluııan temcnnilerın huh.unıete . . b öste. d" ... ı· . ı·ğ· k vetlı" ı:ıekı'lde yasatmagv a mecburuz ye, n·n!l.t t. nsı ve tayyc..rc ı c erı . . nının u sene g r ıgı ıtiz ı ın ço ı: • 

Naf.a vekaleti hissesi 1882 numarcıh ka-1 arzını ıste~ v~. bu ~~zbata okunmuş- yerinde olrluğunu mecllsln kabw ettiği Balkan devletleri Avrupanın iki bü
nun hükiimleri d. ircsindc tefrik oluna-' tur. Mruırif encumenının mazrota.:mıda, talısisatlnrla vilayetin yükselme hareket- yük grupmanı arasındaki mücadele-

1 
muhtelif yıllar bütçelerine ayrıları tah- • ·· k ·· ld .. kad d d rak vaıidat ve masrııf bütçelerin;! at·ı- lerini teşvlk edici tedbirler aldığını Ka- nın mum un o ugu ar ısın a 

A . # sisatın artmasından şükranla b:ıhscdil- ·· . ' kal kJ be be B Jk 1 lan nazım fasıllar& natlen ırat v mas- raburun Odemıs ve Kuşadası yollıınnın ma a ra r a an sınır ara 
1 mekte ve ezcümle şöyle denilmektc.-dir • ' # • • d ,_ · · "klAl L - - •• h raf sureti;yle nl5.kndar dairelere te:;v-iye . . . · merkeze bağlanacağını beyanatmda te- ıçm e tam uır ıstı a ve seroe3tll a-

olunur. 1 - Iftihara şay:an o~an. maarıf aşk ve barfö: ettirmiştir. Vali gelecek sene tek- reket muhafaza ebnek azmindedir-
Yol ~eni mükellefiyeti on guu \'e' heye~n~m he~ h~ı bı~ sebep ve ~~- rar buluşulmak temennisiyle s&t.lerlııe ler. Bu istiklal ve hareket serbestisin-
1 ük._u t· . makt . . ı.· j ıetle ontıne geçılemıyeccğı ve fakr.t but- "h t . lk 1 t den zerresini feda edemezler Balkan yo parası ın cue ıyeti uan :.a1.ıı; . . • • nı aye vermış ve a ış anmış ır. • 

liradır. Bunun altı lirası asli vergi, iki c~sın~n .~ını ~u kısın~ tahsıs e<le.n vı- Meclis sekiz şubnt 940 tarihinde top- milletlerinin hayatiyet kudretlerini 
lirası turistik yollar hi5Sesidir. ı laye~ımızın mnlıy kudr~~ı de d~a zıyade }anacaktır. milli varlıklarına olan hudutsuz bağ-

Yol bedeni mükellefiyeti eylu~ birin- tahsısat aym~aga mu~ı:ııl. bulun- DON GECEKt ZiYAFET: blıklannı en ağır felaJcetler karşısın-
. . . . . . . madığını derpış eden encümenınuz ya ilk U • ·ı· ı· · · · · · d ·· t d"kl · ·ı k cı teşrın ikıncı teşrm 939 mart ve nı- mumı vı ayet mec ısının mesaıaını a gos er ı erı yenı mez mu ave-

san 940 a}·ları içinde ifa ettırıleı;ektıı·.. . sona er ırme.!:ı munase etı e a ı ve . me ı ır gozonune ge ıre ım, mı et-, ' . . . 1 tahsil mecburiyetinin müvazenci umu- d. · .. h ·ı V ı· C t" b' ·· ·· ·· t' ı· ·ıı 
• . . . . . mıyeyc alınmasını veyahut kE.illwıu mah- H p B le B Fazl' 1 J • • • h t · ti"kl'l h ki Yol nakdı vergısı ve turıstik yollar hıs- . • . . . aş anı . ı Gü eç tarafından erımızın aya ve ıs el a arının 

1 1 l k 
. 1 .. 1 suslarla nlayctlere muhasses vcrgı ve • ·ı· 1. • • 1 f' ne kada b d. ld ... I 

İKİ KADJNA • • • sesı memur arın ngustos ve mart ay a- . . · . ıımumı vı ayet mec ısı aza arı §ere ıne r e e ı o ugunu an arız. 
Ş ve lŞ"l ı d d"" . k llefl . b" . . ,_ resunlerın fazlnlaşhrılması ve hassaten 1 . 1 d"" k ··1c il f hl . Balkan Antant d 1 ti . }Adi triio · LMİ -.,_ nn a, ıger mü e enn ınncı tar"".si- .. .. zmırpa asta un a am mu e e r zı- ı ev e erı ev a an-

TECA Y "Z EDI c. 1 İ . 'kin . 1 •.. • • b" . . . 11882 numaralı şose ve kopruler kanunu f t ·1 . . z· f E b'"I . nın kanı.le çı"zı'lrnı·s ola m·u· I ~- ş kanununun 31 inci maddcsı muci- tı temmuz ve ı · cı ta~"'ltı ınncı t..,~ın . . . . • ya e ven mıştır. ıya ette ge o gesın- _ n ı ı sınır ar 
Ödemişin Dalaylar köyünden H~ hince işinden her hanni bir surt.'tlc cı- 939 aylarında iki müsavı taksitk tahsil ı~ucıb.ınce yol bedelının nafıa .. vekaleti de mebus intihabatına memur edilen me- dışında bir emel ve iddia beslemez-

Kara d-ruı .... d b ı k ··z.ere Öde- ' 6 hic:;sesı olarak alınmakta olan yuzd<> 15 b 1 1 K 1 Sad h bö'] l · d k d' , U5..u•un e u uruna U kan veya çıkarılan işçiye ~eren tarn- olunac.-ıktır. 1 • • • " • • ~ us ar a olordu kumandanı general er. ece ayat ge erın e en ı 
· t F t Şiikri dlannd~ iki # ' • • • • • hı~senın vılnyetlere tahsısı temenn.ıyatı- M f v .. • l k d" d" .. 1 mış en ama ve ye a fından yalnız işin nevini, mahiy t Vt' Vesaıtı naklıye resmı 15 hazırnn ve 15 . .. . . . . usta a Muglalı, Mustahkem mevkı ko· arzu arının, en ı uşunce ve eme -

kadını köye davet etmiştir. müdd:tini gösteren bir şehadetnan eve- birinci kanun 939 da olmak üzn-e iki ~ı~ hli~umct m~rkczımıze arzı ı~n m~ mutanı g~neral Rasim Aktuğ, a'keri N· lerin!n hükümran olmasını, Balkan-
D .... ·· d b 1 b ik" kadı kö"-· - . . . !ısın milzakcresıne arzı teeınmul edıl- k" d . .. . • ı . L - 1 · b' ·· fu k 1 u~ e u unan u ı n .,- rilmesi icap etmektedir .. Bu şehaılctna- mu a\'l taksıttc tahsıl olumıcaktı.- 1 . . • ·an, evaır ruesası, adlıye erlcanı, mat- ara yauan~ı ııç ır nu zun so u -

den Odemişe avdetlerl esnasında Mur- meye ancak i<:Pi tarafından talep edil- Memurların hatasiyle mükeJleften 1 mıştır. . .. buat ve iktısadi müessesat mümeşsilleri mamasını ısterler. 
__ 11. k · al da ı.,.,. t..:~;-:- ta uzla ' -s:ı: _ • •• Bu mnzbata Uzerınc soz alan B. Ek- Balk 1 B Jk 1 1 d ·· ·· 
liillll öyl\ tın ·~ ~uu. arr • diği takdirde kendisinin hal ve lıar~ke- mukerrcı tahsıl veya nsicn mukcllef ol- Ö . . . • hazır bulunmuşlardır. « an ar a an ı arın ır> sozu 

ğr ~ı la M u k" ' ~ ı·em Oran ( deınis) ılk tahsilin umumı . • . . . b fk... de d .. nna u RJnlg>ar ve :zor Ul'Sô 1 oy tiyle çalışmanın ne yolda olduğu dd ay- mıyanlard:uı alındıgı anl~ılaaık para- b" al . - İzmi . A • • Çok samımı bır hava ıçındt! geçen bu u me ure n ogmuştur. 
kahvesine getirilerek çalgı çalmışlar, iç- rıca yazılabilir. L"lrm ıntiruru zamnn sebeplerine bakll- hutç;yc b' ınmasıyle r ":_1Üi.yetinın ziyafetin ortalarında B. Faili Güleç bir 
ki içmişlerdir. Sabaha kadar köy kahv~ Kanunun yukarıda cınrettigı ş •kiJClc mndar. encümen karariyle iadesiıı vali .~n ~ ~ ~y tn7y:ca~ı;d tc~- ııutuk irad ederde bu mudu günde as
sinde alıkonulan iki kadın zabıtaya mu- işçiye ~detname VC!l'Illetnek W\'a şc- mezundur. Bunlaruı senesi içinde tahsil rttt c tır;ı~c ") n~r e 

1 
er a e ~r keri erkanın da §ehrimizde bulunmasınm 

racaatle uğradıkları tecavüzil haoor ver- hadetnameye işçi hakkında doğru olnu- olunanlar taalllık ettiği varidat hcsıwla- . ~ ısaıt··k~ 1:51. b~lrd~ ?'1 ası ~e:ne:~I : ziyafet için &YTJ bir şeref teşkil eylediği-
·~~ S lul h kkı da t kib ta ı..~n • sının ıu umetımıze ı ırı mesını 1 en 

mı:ı ..... · uç ar a n a a ~- yan yazılar yazmak İş kanununun yüz rmdan tenzıl ve emanet hesabına naklo- .. .. .. . . .. . ni tebarüz ettirdikten sonra wnum1 vill-
ı~ ,.,,. ' l 1 il surmuştür. Bu tcmennı yeı·ınde goril· 
.. nın'ii'.ır. sekizinci maddesinin 13 üncü fıkrası unüra ~ mahsup cd ec-ek, başka borç- 1 k 1 b 

1 1 
yet meclisinin mesaisini takdirle kaydey-

* 1 ı d y kd" d sh b . d d' ere m u o unmuştur. 1 . l k . f I - - mucibince cezayı müstelzim buh.ndu- arı o mn ıgı ta ır c n. n ına m c c ı- .. . .. . emı~. mem e etm maari , yo ve sağlık 
TOPRAK BAYRAMI ğundan, bilumum iş verenler tar..d'uıdrın lecektir. B~nu mutcnkıp l~u~çe esas nız."lnın~- i leri üzerinde nlınmış musip kararları ve 

Ö
.. kanuni şartI 1 k ·ı k Fi.izulen tahakkuk ettirildi«; VC\.'rt ınu- me 1 reye konarak ıttıfakla kabul t.>dıl- bu mevzular etrafında hükümetin Jzmir Bugün toprak bayramıdır. gleden ara uygun o ara vel'ı ece . <> • • ıişt" 

t 15 t B Z. t kte şehadetnamenin örneği iş daiı~l rine rıfiyet haklarından istifadeleri l~ımgel- 11 ır. 'ilayetine yaptığı ve yapacağı ynrdımları 
sonra saa e urnava ıraa .lnt! - ·-· • l\foncmen kazasına bağlı bulunan Be ·· d il işti dıgı veya knnunı sC'bcplerfo terkini icap - tebşir ederek kadehini Milli Şefin sıhhn-
biııde köylülerin iştirakiyle merasim ya- gon er m r._ _ .,.tt·ıgi·ı ... nlnşılacak vergı"lerı'ıl tetl:;•: •. ,, len köyünün ınlistakilcn idarc.-.;i hak-* " ., _ıı;;, ·~ tine, umumi vilayet meclisi nzalnnnın şc-
pılacaktır. Bunu bir çay ziynfetl takip r, .... ,, .. .,'ER NASI.. terkinine endim'"n knran"yle .... y,· mc- kındaki dilek kabul edilmemiş, ancak fi k ld -4 

edecektir. ~ •r' .., zundur. ._ '" köylüler arasında ihtilaf çıkmasın:\ ~na- re ne ·a ırm.ıl'.ır. 
YAPJ .. ACAK' Umumi vilayet meclisi azaları namına 

., • - Bonoya merbut olanlar müstcsn;:ı ol- ni olacak tedbirlerin alırunası muv.ıfık bu nutka ödemiş aznsı Avukat Ekrem ce-
Vekiller Hey~tince .. ka.bul ~en bir mak üzere vilnyetin belediycdeıı 1938 görülmüştür. vap vermiş, umumi vilayet meclisinin 

kararnameye gore Turkıycdc ıcr.ıyı fa. senesi gayesine kadar bina \'C ru-..:1.i ·ver- VERGİ TERKİNİ eğer gördüğü bir vazife. verdiği isabetti 
aliyet eden yerli ve yabancı şirketlerin gı·ı . d 1 t] .b ti' 1 ı· . bel r'd . h b' ''-

Başturak caddesinde oyuncak &abn erın en o an ma u a y e znm· ..ı- arcı ususiyenin, mUruru :zam.-m ve- ır ~arar ·varsa bunu Atatürk rejiminin 
hariçteki hi~ar ve tahvilat hamilleri- a· . d ·ı· t t ı . be 1 1 1 ·ıh 

l ak 1 A . tl ı Ah din ıyesm en ~ı aye namına sn ırı n man saır se p er e tahsiline imkfuı görli mi- ı am ettiğini, ve medi~in sayın reisi B. a m ta o an ımu u u me ce- ne göndermek mecburiyetinde bulun- . • . . . . . . . 
bl.ndeki para kesesini yankesicilik sure- dukl 1 1 1 .. . . arsa bedcllerınden ve hususı ıdart-~\' aıt yen 382.582 liralık vergının terkını hak- Fazli Cüleçin irşadatından çok müstefid 

arı para ar a, e yevm Turkı~ cdeki ı-k k t d 938 · "h k d k" t kı·t f k ·· ··Im·· ·· ld ... 1 
i 1 1 şh T . Ahın b nk 1 d . cm a ve a nra ın an scnesı ııı a-, ·ın a ·ı e ı muva ı goru u.ştur. o ugunu söy emi~tir. 

t y e a an me ur opuz et ve ar- a ·a nr a rnuhtclıf sebeplerle hloke 

-*-iKI Y AllKESiCI 
Y AKALAJIDI 

Bulgar başvekiJinin memleketi
mizde tatlı akisler uyandıran ziyareti 
bu buhranlı günlerde Balkanlar tesa
ııüdünün yeni bir delilini vermistir. 
Böylece Balkan devletleri arasındaki 
birlik bira7. daha kuvvet bulmustur. 
Şeflerimizin uzağı gören kafalar;nda 
olgunlaşan bu siyaset asla zaafa diiş
meden hele böyle nazik dakikalarda 
vaziyetin tahmil edeceği vazifelerde 
en küçük bir tereddüde kapılmadan 
kendini gösterecek kadar gürbüzle~
miştir. 

Avrupa ufukları çok karanlıktır. 
Avrupada bir haq> havası esmek

tedir. 
Medeniyet ve insanlığı asırlarca 

felce uğratacak olan feliıketin hangi 
noktada ve ne zaman haşlıyacağı 
kestirilemez. 

kadaşı Kerim zabıtaca suçUstil y~kalan- bulunan paralarının hah, giiiy~.ğı mn· 
mışlardır. Para kesesinin iç.inde on beş den suyu, şnrnp ve likörlere n;ı.,eten 
lil-a bulunuyordu. Bu paralar sahibine mazı ihracı suretiyle de transferi icrn s n Fırtınanın Zararı 72 y d Bunun içindir ki Tiirk milleti bü-

aŞJ D a yük Şefinin idaresi altında çelikten 

iade edilmiştir. cdılebilccektir. 

-*- Knramnme Türkofise bildirilnıi ·tir 

SU KAVGASI BİR KADIN BOCULDU 
Ödemişte Cilmhuriyet mahallcsindı:! Çeşmenin Çandnrlı nahiye~indc Ada-

oturan Ali Doguş ile Mehmet oğlu Mus- oktaki su birikintisi içinde Rahmiyi! is
tafa çay arasında tarlnya su salmak me- minde 35 yaşında bir kadına ait bir ce
selesinden çıknn kavgada, Mustafa Çay fet bulunmuştur. Kadının bogulduğı.t an
bıçakla Aliyi kovalnma~a başlam~ ve,laşılmıslır. Adliyece tahkikata el konul-
yakalanıııJŞtır. muştur. 

~Gı!~ 

Bütün ıneucadlyetlndzle iddia edi~oruz •• Bugiin 

•• •• 
KULTUR-PARK. 

SiNEMA SIND A 
Göreceğiniz filimlcr kadar &iizel program ne görülmüş ve ne de göriilecek
tir .• Bu programı görenler hcdrlkaten şahane iki filim gördüklerine kani 
olacaklardır .• 

BET H O v E N 
Bü~·ük rejisör ABEL GANJ tarafından sahneye vazedilen 

VE HARRJ B A UR 
Tarafından yap)aa bu muauam filimde Beetho\'euin !ınyatını .. A~kını bes

telediği senf011ileri hangi sebepler tahtında yar.&iı göriilecektir. 
A Y R 1 C A ı 19H dünya savaşmda Londnda Alınan casus te ki latımn 

faaliyetini ... Müthq tayyare muharebelerini ıösterir muazzam filinı 

s u z 1 
GARY GARA..."JT - ffiANCHOT TONE tarafından temsil edilmiştir 

fLA VETEN FOKS JURNAL 

DiKKAT: HER iKt FİLMİN DEVAMI OÇ SAATI'İR 

SEA ·sIAB : Her ıüıı suzy US - 7.20 de BBBIBOVBN 4.51 ve t tla 
tU 

Kaza· arda camlar 
uçtu. Köylerde 

Son fırtına esnasında Kemalpaşa ka
zasının muhtelif köylerinde hasarat 
kaydedilmiştir. Bu hususta vilayete ge
len malumat §U merkezdedir: 

Fırtına esnasında kaza merkezinde 
530 adet çam kırılmış, 10.000 kiremit 
uçmuş, 12 kapı, 15 ev ve avlu duvarı 
yıkılmı§ ve devrilmiştir. 

Köylerde ekscdsi zeytin olmak üzere 
1600 ağaç dcvrilmi..'ltir. Armutlu köyün
de 150 m~yvalı ağaç devrilmiştir. ören 
köyi.iı:ıde 200 badem ve 30 zeytin ağacı 
kökünden. 200 zeytin ağacı da dalların
dan kopmuş veya kmlınl§tır. 

Yukarı Kızılca köyünde dört kav:ık 
devrilmiştir. Aşağı Kızılcada zeytin 
ağaçları yüzde em nisbetinde :zarar gör
müştUr. Parsa, Yiğitler, Sarılar, Kerde
me köylerinde 1900 ağaç devrilmi~, 3000 

BİR ÇOCUK 

kırı!d•, kiremitler 
ağaçlar y1k1ldı 

kiremit kırılmıştır. Sinancılar köyü 
okulunun bacası uçmll§tur. Bu köyün 
hir kaç ev duvarı yıkılmıştır. 

Hnlilbeyli köyünde 83 ağaç devril
miştir. 

Ulucak köyünde 8 duvar yıkılmış. 
100 zeytin, 15 çam, 10 badem ağacı sö
külmüştür. 

Kemalpaşanın bütün köylerinde az 
çok zarar vardır. Dereköyde zahire yük
lü bir merkebi sular götürmüştür. 

Ç~MEDE 
Çeşme kauısında bir yelkenli fırtına 

esnasında demir tarıyarak karaya düş
müş ve parçalanmıştır. Kazanın bazı 
yerlerinde ağaçlar devri.lmiş, kiremit -
ler uçmuş, camlar kırılmıştır. Alaçatı ve 
Uzunkuyu mıntakasında telefon direkle
ri devrilmiştir. 

Bir tavzih 

BİR İHTİYAR TREN kale gibi metin, ka1oler daima heye-
ALTINDA CAN VERDİ canlı, daima uyanık vatan ufukları
Pazar günü sant on birde Hil5l istas- nı bekliyor. Varlığımızı, serefli istik

~onu civarında bir tren kazru.-ı olmuştur. lalimizi, milletimizin parlak istikbali
Basınahaneden hareket eden makinist ne olan inancımızı kudret1 

... rmhafa
Halit Erdilin idarc:>~indeki katar, Hilal zada gösterdiğimiz hassasiyet ayni 
istasyonunda yoldan geçmek istiy('n Os- zamanda müttefiklerimizin emniyet 
.man oğlu Süleymana çarparak -a~r su- ve selametine de samil bulunmak
rettc yaralamıştır. 72 yaşında olan yaralı tadır. Hiç bir millete kar~ı husu
Meınlekei hastanesinde teda\•i altına met beslemiyoruz Fakat sempati
L'lınnuşsa da ölmüştür. Hadise tahkik mizin daima hak ve adalet tara-
ediliyor. fında olduğunu inkar edemf'yiz. - *- Ve bütün karanlıklar içinde bir sabah 
İZNİR • İSTA!IBUL güneşi doğacaksa bu mucizenin an-
DENİZ SEl'ERLERİ cak hak ve adalet mefkuresinden do-

İunir - İstanbul seferlerini yapan İz- ğacağına kaniiz. 
mir vapuru İstinyc fabrika ve tu.vuzla- ,,EVKEr BİLGİN 
rına çekildiği için dün Ankara \ apunı • ••• ............... •••• .. ......... ••••'• 
gelmiştir. İzmir vapuru esaslı surette ta- E Gelenler, Gidenler E 
mir edilecektir. •• • • • • • • •• • •, • • • • • • • • • • • • • •• • •• • ı •• ı • •• ı• - *- Bun1ava Ha~ernt istasyonu müdürü 
FRAJISIZ PA VYON1J Nihat Eğriboz Anluıradaıı, Zon~,ıldr.k 
İÇİN !fAZIRLJ onnan baş mühendisi Necmettin DcP-iz-
Fuarda Fransa ynla"!._JIR . . llden, Aydın su işleri müdürii Mt-ınduh 

büyük bir tit~~k a gösteru!ı:~ı~ Aydından, Bursa ınebusu Sadık Konuk 

F b
. ı.:ı.:_ı Ankaradan gelmişlerdir. 

ransa pavyonu an metre murauu.uık 
bir uhada yilbelecektir. İtalya ve İn- ~~~~----------------------

giltere de pavyonlannı geniŞletmeğc ka-
Vüc:udıınun muhtelif ıa mart pazar günu Denizlide yapılan rar vermişlerdir. 
yerlerinden yaralandı bisiklet yarışına ait yazıda Mehmet ile - · -

Sahlık iki ev 
Alaancakta Atatürk caddesin -

de 402 no.lu denize nazır yedi 
oda, banyo ve bahçeli konforlu 
bir evle, Meaudiyede Halk sokak 
13 no.lu bef oda, banyo ve bah • 
çeli gayet kullanıtlı ev satılıktır. 
Görmek ve pazarlık için Cumar
teıi ve Pazar günleri öğleden 
ıonra No. 402 ye müracaat. 

Keçecilerde Şamilin hanında müessif Ali arasındaki mesafe bet metre idi de- Seldzincl VCIPllCI 
bir kaza olmuştur. nilecek yerde tertip sehvi olarak beş ki- Panayıpı.. 

Burada oturan Mustafanuı iki yaşın· lometre idi denilmekle tavzih ederiz. Sekhi.nci Vanıa beynelmilel panayırı-
daki oğlu Yaşar, odada yalnız btJw.ıdu- -*- nm 13 ağustosta açılarak: 2 eyl\ılde ka-
ğu sırada mangaldan etekleri tutuşarnk BİR Y ARAl.AllMA panacağı Türkofise bildirilmiştir. 
vilcudunun muhtelif , ~.terinden ağır Halkapınar Şayak fabrikası :r.nkine Bulgar kralı majeste Borisin himayc-
surette yaralanmıştır. Yaşarı odada yal- dairesinde calışan Halit oğlu Mustafa, leri altındaki onuncu Plovdiv fuarı 25 
nız bırakan babası Mustafa ve ano&Q Ay- makineden çıkan bir mekikle gô den nisan - 8 ~ 'E -No ---· 
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Almanlara cevabı 
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' Havva " 

Kara Yazısı 
~ 
N 

Bay an "Servet,, in acıklı h~yatı 
Almanyanın muahhar icraatı indi mü
tecaviz ve zorbalık hareketlerinden 

Kızları 
~ 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi)s 
YAZAN: Üc Yıldız başka türlü telakki edilemez 

' - 64 --
- 4 J - Moskova 20 (A.A) - Tas ajansı tebliğ 1 yordu. Binaenaleyh mezkCı.r vesika meş- Diğer esirler Pirot torpil gemisinin mÜ· tipten başka ana step bulunmuı mudur> 

adam.
• ediyor : • ru değildir. Ve bir kanuni loymet\ yok- rette batı olan 3 zabit 27 neferdi. Ev- Anın en eon teşekkül etmiş mıntakası 

Komiser önde, ben arkada oda- d k 
H d d • Almanyanın Moskova büyük elçi.si tur. vela bir kaç neferden teker teker mallı- olan Avrupa kıtıuı üzerin e en es i insan 

dan ,ıktık. - ayır.. e ı. d b k 
Mantom, barın vatiyerinde _ Fakat cinayet tam sizin ma- Schuelinburg hükümetinin emri ile 16 3 _ Alman hilkünıetinin sık sık ileri mat almalc istedik. Bilmiyorum - dan menşesi olarak bulunan a u i ·i step 

lıalmlflı. Ben, dekolte tuvaletim- ıanızın önünde iflenmif, na.ıl martta Sovyetler birliği hükümetine biirdüğü milletlerin kendi mukaddera- baıka cevap tıpkı Makedonya Bulgar çe- değil midir~ 
le lıcırakolda tuhaf bir hal almlf- olur da görmeuiniz? Çek hüküınetinin Alınan devleti hima- tına kendilerinin sahip olması prensibi teleri gibi bilmiyorum! dan başka birce- Biri Mongol tipi. Biri Okyanusya vah-
hm. Ne:uuethane tıklım tıklım _ Ben 

0 
sırada yüz numaraya yesine alınması hakkında 14 mart tarih- her milletin kendi.iradesini serbestçe iz. vap vermedilCT. Zabitler ayn ayYı sor· şilerine son derece yakın olan siyah de-

lıalabalıktı. gitmiıtim. li anlaşmayı bildirmiş ve 17 mart tarihli har etmesini tnz.ammun eyler. Bu irade guya çektik. Bunlar da aşağı yukarı ayni rili ve uzun kafalı tip. 

B 
.
1 

. ..dd _ Muhlı'• ı__yı· t-.. ır muınız? bir notasında da Alman başvekilinin Bo- ne kadar yüksek mevkide olursa olswt· cevaba kalk••tılar. Iıte bu ikinci tip. Okyanusyadan dün-
at' müfferı erı, uzun mu et ve ..... ..,.. 

belılemenin can •ılııntuı ile •Öy- _Haya .. tanımam.. hemya ve Moravyada himaye i laresl iar bir kaç kişinin imzasdle tczahi.ir edip - Bir §eY bilmiyoruz. bize bir şey yaya yayılan insandır. 
leniyorlar: _ Maada yalnız mı oturuyor- rakk.ındaki emimamesinin muhtc\•iyatı- o iradenin yerine kaim olamaz. şormayınl dan ibaret! Mongol tipi ise, tufandan sonra. As-

- Allah bel&.ını ver•in kalta- dunuz? nı bildirın.işlir. Mevzuubahis meselelerde Çek mille- Kendilerini ayn ayrı tatmin ettim ve ya - Afrika ve Amerikaya birleotiren ve 
ğın ... Onun yüzünden cinayet İf • _ Evet .• yalnızdım. Sonra Hik- Sovyeller birliği hariciye komiseri B. ti iradesini izhar etmiş değildir.. Hattn dedim: ikinci tufanda bugünkü halini alan kıtaya 
lendi, bir adama kıyddar. Biz bu- met adında bir arkad'Jfım geldi. Litvinof bu iki notaya aşağıdaki t:e.\'ahı bu mesele yukarı Silezyanın ve Sarın - Bizim donanma Alman amiralinin geçmiş Polenezyalılardır ki birinci tufan· 
raJa talı•iratını çekiyoruz. Şarap içtik.. Arkadafım kalktı, \'eı·ıniştir : muk~~derat~nı tay~ için yaptlmış olan kumandasında olduğundan hakikati hü- dan sonra bu kıtalarda vukua gelen so· 

DiyorltırdL bardan gitti. Ben de yüz numara- Cekyanın Alınan hiın~ycsi idare~ nl- plebısıt şeklındc bıle olmamıştır. kümetinizin önüne atarsak belki Rusya ğuk aklim tesiri nlunda guddeleri fanli-

Bela ... okudukları kadın fÜphe • 'tt" G ldiaim zaman orta- tına konularak Alman ımparntorlugunn 4 _ """k milletinin serbestçe irades~- ile bir harbin önünü alırız. Maksadımız I yetlerini değiştirerek Çinli - Mogol tipi· 
ya gı ım. e 0 ba"l .:ı • .ı:...~ S t hük' ·· · b"ld' Y'- A •İz bendim. Bar kızları ve gar•on- lık karıfmıf, cinayet iflenmişti. g nnu.töu•l ovye . . umetınc: ı ı- ni izhar etnıemiş olmasına binaen Cek- harbe Ruslar mı yoksa Almanlar mı se· ni m•ydana getirm'cleT ve bütün vru· 

lar da bana kötü kötü bakıyorlar- Maktulün üzerine bir kadının eğil- ren 16 ve 17 mart Uırıhli ı:otalarmızı .ıl- ynnın Alman kıtaatı tarafından işgali ve bebiyet verdi, bunu anlamaktır. Bize pa bu tipten türemi~tir. 
dı. Halbuki içlerinde en mç•uz diğini gördüm. Belki de onu bu dıın .. Mezkur notaları sükut ile ~eçişli~ Alman hükümetinin muahhcr icraatı in- doğru cevap verirseniz kendi memleketi- Avrupa kıtasının yanar dağlan faali-
olanı bendim.. kadın öldürmÜflÜr. ıııek. ve bu sur~tle Çe:oslo~~a ha~i~ di mütecaviz ve zorbalık hareketlerin- nize hi:zmet etmiı olacaksınız. yete başladığı ve cümudiyder çözüldüğü 

Bizim girdiğimizi gören ve ne- Bu •Özleri duyar duymaz titre- .sclerı.ne karşı g~~·n. n.laka goster.n~dığı den başka türlü telakki edilemez. Bu sözlerim üzerine bizimle konuşmı- devirde. Asya kıtasından Avrupaya hic-
zarethanenin i•kemle•i üzerinde d' T d v b d b . :;urctmde almış oır ıntıba bırakmak ıste- .• , ... _ k' "}t:ı.. 1 Sl k ya ve suallerimize cevap vermeğe başla- ret ettiklCTi zaman Mogollann guddeleri, ım. anıma ıgım u a am enr . S h .. k.. . kA- 5 - YUA<Uı ı ınu wıaza ar ova ·yıı-
..._t b' l' M hl' b . "ld'. Ll 'fh mıuen ovyet u umetı mez u.ı· notaln- . l .. Ah· 1 d ı ö ... b·tı · t cu·· • hallerı"ne daha sert ve sog"uk iklimde d..m ... rek bu· " uran ır po r• memuru: u ı• eyı o urmeR e ı ama " b b 

1 
·a· 

1 
hakkı ..ı.. • nın Alman ıınpnrator uguna ta ı o nuısı ı ar. nce ... a ı enn er meı -.....-

s ı_ d •d• d ra ccva en u ut ısc er nuakı ha- b ..... , k . . d dair bazı sualler sordum. Dikkate deg" er günkü Avrupa tiplerini vücuda getirmiş-- uıun ... Ra ar gı ıyor u. . • . . . . .. yolwıda u mcuue et vaııyetın ~yapı· 
Diye bağırarak ayağa kalktı. Müddeiumumi, iladesini imza· kı~ı ~nzıyetınl ızah etmeğı luzumhı gör- 1an tadilat ıhakkmda da tamamiyle va- bir cevap aldım! Bu zabitler vaktile Is- !erdir. 
Komi•er ona: lattıktan •onra: mtiştur : • • . . rlttir. Slovak milletinin de bu hususta tanbulda Dolmabahçe önünde duran Ruı Büyük Asya • Afrika - Amerikanın 
- Cafer elendi .. dedi. Şu ''ığı - Peki gidebilir•iniz.. ı - Alınan deklarasyonu hadıseler;ı serbestçe idaresi sadir olmamıştır maiyet gemisiode bir kaçu yıl hizmet et· mil§terek kıta devrine kadar dünyada 

tut bakalım.. D d. H·• '/ k k .. ~ kapı muhik göstermelc Jçitı :mukaddiııtı:ısindL- mi§!erdir. Yani Boğazın sularıru, kara- yalnız Okyanus1u insanların olduğu ve 
e ı. erı çı ma u re • ' h 1 . --~ t-.:..ıı..~ il · ı· 1 6 - Alman hilkümetinin icraatı Ma- hattı üstüvacla katan Afri\cada da bu in· Caler elend:, duvarda a.ılı bir J•• J•• ..... g"'yrı· ı"htı'yarı· 17.a o unan sıyw.ı v.e cu-wı .m ta aa nr kı t K . R"te lar:uu, ;istihkimlaum velnaşıl i:llerine ya· ya On U8U ;ıaman M b•th ç ,1 .. t ak a Car Ula ının 8rpai: U llya5U\3 zor- , ı_ 1d" L kk-1-

pe._Ol laAmba•rnı elı·ne aldı 6 . I k d ·ye ı assa eKoıuov yanın ov.amb halk . ·a t h kl nyacalc her ..,.,_,j ög~renmi-ıerdir. Avrı sanların artık arı Ka ıgı muna wı:tır. 
u • ır eryat opar ım.. . . ~ la girmeSine ve lllllı ıpti a o arı- y--,, ~ ,....., 

Komi.erle beraber, orada bu- _Bu .. bu ... lıte katil bu ... diye bır karışıklık ve Avrupa bulhu ıçuı :le~ nın ihlaline bir işaret olmuştur. ayrı isticvaplanndan ilk çıkan netice §Ü- Çin1i • Mogo1 tipi ise (Türk) dediği-

' 
r ·· l • d n ayrı ayrı b .., d likeJi oldug·u, Çekoslovak devletinin '"a- dur: miz umumi 'bir ırk ismi altında tufandan 

anan arın on erın e agır ını... • x..· b d dol Ah 1 7 - Binaenaleyh Sovyet hilk~t: 
geçerek hep•ini gözden geçirdik. -BiTMEDi- şatamıyaca5• \'e un an ayı nan ,..._t.;.. d b kild . Bil~liyiz ve tereddütsüz hbul etme- sonraki dünyayı kurmuş bulunmaktadır. 
Komı.•er •or :ıu .• 'ımparatorluğunun bununla bllhas.<ıa ... "'ıı.. \.A: .... ,anın a şu veya u şe e ıyıne liy k h ı. 1 r. n iptidai Okvanuslu Kfan ve kabile-

" "'
1
... l ilh k ed l · iz i eT uirimiz. rengimiz ne olursa o - "'° " 

_ Bunların içinde var mı? kadar olmak mecburiyetinde kaldığı ':vo- Alman imparator ubğunla . a i mesi-
1 

sun, bu Okyanusya vahşilerinin torunları- lerinin bütün ~det ve ananeleri büyük de-
Ben, ba,ımla hayır ifareti ve- Ed • d !undaki isnatlar doğru ve biltiln dUn~o.- nl tanıyamaz .. Ve un arı enternasyomı ytzl... _ği ikliklerinc: Tağmen milyonfaTca senelik 

rirken bir ıarhof seli yükıeldi: 1 r ne e ca malOm olan hadiselere uygun değil· hak ve adalete ve mllletlerin kendi mu- . . izlerini hiıla bütün dünya yüzünde mu· 

k a. kadderatlarına serbestçe kendift.ririin Sarı, beyaz veya kırmızı derilı oluşu· lı ( .•. ib. L d p . B _ Senin aradığın ço tan mor .. · __ ..A._ ır. w .. •• •• .. h a az.a ettıgı gı ı on ra - arıs ve eT-

k ,, .:ı ı. L u k k i 1 ~'-=p olmalan prensibine •ıygun t"'lakki muzun: agzımtZın, yuzumuzun da a ya· 1. d b - k'' b 1 k lcl toyu çe ti e .. Bir uana •elere aR- E . l . l Filha i u umum \arp sonunda Slo- :-.cuu ' · .. .. ın e ugun u eyaz arın onuştu an 

1 b 1 d l b k S Ll eser ert s~ven er k . h . d hil h edemez yık veya daha toplu ..:>luşunun. buyuk kı- 1. 1 d b" .. ..ı .... 'kl"-1 . ... ını afına a a canı böy e ça u R. . ıc: va ya etim urıyeti a · i uzuru ve ha- · • . .. ısan ar a utnn oegı~ı ıK enne ragmen 
... L LI d i k , llh S S et h"'k" ti~ · .. ,_,~ talarda büyük aklim dc~~k.liklerinin vü- h·ı • Ok ~ l . tJ • • 1. ~uımıy~CGR ar an ~O~~ tutf: • kurumunun mesaisi rict siyaset at iyyen lnl!S ane olan - ovy U umc nın muı.waa<;ı cudumuz guddeleri üzorindeki temrinden a a ynnusyaıı arın, yanı ce ennm ı· 
Komı•er onun yuzune dılr ılık ender Avrupa devletlerinden biıi ol- şudur ki; Alman hükümetinin icra!\t· sanlarıdır. 

baktı. 1:ı mu<>+ur. umuıril sulhu tehdit eden tehlikelerden ileri geldiğine fÜpbe yoktur. 
Ed' (H ") 1935 ıl da Edir ':l' • d Bugün Hindistandan geldiğine şüphe Okyanuaya İnsanlarının adet ve ana· 

Heri/ aarhoftu. Ne söylediğini ırne ususı - Y ın • 2 - So•nıet hükümcti, hUkümet rei· hiç birini orta an kaldırmamış, hilAkl~ nderi ve dilleri tetkik olunursa ta Okya-
d kurul Eski 1 · S nl N bu '-,"- B olmayan bizim Cermen ukunızın Hindi düfÜnecek halde değildi. ne e an • eser crı e\'e er sine milletin muvafakati olmaksız.ın bu tenıı11;eyi arttırmıştır. u hareketler nusyadan Paris - Londra ve Berline ka-

k · da.5 ] 1 _ı_ d .......... '-- esmediğirıden Ceımen beyazlığına dö-- Ba.lurea be aiabeyim yüzü• ununu• nun sessız şa ız ça ışına an milletin i.sUklallni Uga edebilmek salab.J- nı~eZt A.vrupa. 8 siyasi. ıısuATBZ. _ 1 bor,.. dar .hiitün insanlrg"ın arasımla milyonlar-
da ı..._... ..:ı.~ k ti' t "h" ..:...:m 1 h - nÜfÜ, iklimin vücadumuzun guddderi 

me öyle yiyece/ı gibi.. Fena mı arasın Uü:>~ır""'6ı ıyme ı arı 1 ::ser- yelini veren hiç bir AvruP.a devleti ana ~ '9'e .llllllet erın emnıyet ıssıne yenı ca senelere Tağmen bağların asla lcaybot-
söyleJilr yolı.a .• Hani bu canına ler Trakya kültürü için bir hazinedir. yasasından malumatı yoktur. Ve böyle bir darbe indinniştir. üzerindeki tesirinden başka biç 'bir su· mamıs olduğu hayretle görülür. 
yandığımın yo•ması beni Jo•t ta~- Bu eserlerin her biri ,.ilim ve ihtı.sas bir cey bilmiyor. Bir milletin kendi i'- -- ' retle 'Vllkua geJmif <!eğildir. Tu··rk • Mogolların (kurt) u yedı.kleri, 

d b haL ı.. • • daml kal k f !arından "ık ı.- .., ~n llte cenup iklimlerinden bir es-
aa ; İ imanım Ta bena RRI ıçın.. a arının cm ve a a " - tiklalini istiye istiye imhasını kabul et- B. Lebrllnün hayvanlan !takdis cttik\ıeri Okyanusya 

'omi•er, onun bu •armalarını mış ve ilim dünyasına armağan e:lilmiş- mesı \'e b:ı.:ka bı'r devlet" b"'~l"nmay... mer adam -§İmali Al manyaya gidecel< d d 1 :L. h d 
s- • • d • -ı.- " -ö " ~' W' - d ah ..:ı :20 25 d ak 1 evj erinin e an y&§fyan vır atırasan an 

dinlemeden Caler efendiye dön- tir. Ilkönce orta çağlarda Egcnın ve a a- razi olınasını kabul etmek -~·- "Ü"tür.. ....n ra sey a~ . ve • .sene ora a ıyaşıyac o ursa b -"'· L' d .. ld 
dii: ların ilk Türk kahramanı Selçuk1<tı dan v.:,n.. "' ı. . memleketine döndüğU uman onun Al- am.:a oit ı.ey egi ir. 

1 Hususiyl~ ki, o millet asırlarca is;tiklRli Londra, 20 (Ö.R) - •Kot Dazl1ı •va· 1 t .. "I'- l.! '- t •· -1.. y . . ı..nA~k " ~,,a -AfTika _Amerika .mü~-
c b b · I _, •Çaka• arkasından Kazan Hanı U ut • man •t ıgt • K oa~aş a goru ur. aru reugı t-\ ...... ruJ • 

- ın ız u gece yıne a;;ua Muhammet Hanın Edirnedc Fatihin bo.- için çarpı§nıış ve yirmi .sen.:-den hi>ri Ctt! puru yarın Duvr limanımı gelince 1tra- hayret verece], derecede beyıu:lanmı*. terde luıası üzerindedir ,ki insanlar at ve 
. kaçırmıf .. dedi. A,ağıya, musluk istiklaline kavu"1Y'I t 

l 
bası ikinci :!\forada yollafüğı aYsrlıkn. ı.-• .,.uş ur. lın kardeşi Glocester düki.i. vapura .gi.le- saçları koyu aiyahlığını kaybetmiş, yüzü sığın keşfetmişler. Baınlnrı da ilk defa 

btıfına götürünüz de ıs atınız, "' ç k ı k h b ondan sonra uTurova harabelerh, Geli- c os ova rcisicüm uru Haşa u rck Fransız rcisicümhurunu ve refika!lı- bir Cermen gil>ı müdevve1'eşmİ!I. haffit T'mkler e'.hlilcştirmişierdir. Ondan son· 
ayılsın.. bolu ve Yöresi tarihin ile •Trak~a !:ül- aym on beşinde Bcrliıı dçklfıra.sycınund ııu zi t ed kür' B e hac I _,.ı....:\n kemikleri da'ha kalınlaımıştır. r.ıdır iti kurlun yerini -sığır almas bulun· 

Nezarethaneden çıkmlftık.. · ed k ·ıı · · ı·h· 1 yaı:e ece · v ,,an .... un 
_ Şı"mdı" mu"ddeı·umumı·nı'n ya- tür tarihi• basılmış ve şimdi ac mual- ımza er en nu etinin tam 6a a ıyet eL B ki h d ,_ 1 kı . . i .?S Rne urfında görülen bu tahavvül maktadır. 

• unc m ilk d -udi V k Ç k sl .. Jt u ng am sarayın a :Kra ve ·aııçen n 25 b' ..... L 

"'na gı.delı·m.. dedı'. Orada da lim Osman Peremecinin ilç yıldım ben a eg • e gere e O< ov. 

1 

. . . . . ın seneye ..,..anlırSll Okyanusya vah- Nitekim tanh efsanelerimiz SümCT ve 

Ed
. 'h· d 1 ana ""asasının 64 ve 65 m· cı· maddelerı"vle mısafırı olacaklardır. Harıcıye nann B. ·ı . . Ce A 1 k h ı· M c.......J 1 :ı... v d ·rt . d . .,~ 

l l ·· L • • Bel 1•., .. •rladı~ı • ırne tarı ı• v. az u-ıınııc. . ". . . . ,, , . . . fi ennın nnen veya ng osa son at- ısını ann ·ou sıgıT eVJ enn en ıtioa· •orgu arı yapı an u~ Rııı var. • ....... 0 ~ ıı - B f th k 
L '\l'e basımevine \'erilmişür. au etmm attusu hilafına harek~t cdt· onnc FranslZ se are anesıne ınece tı?. ne nasıl gelebildilc1eri, hiç hayYet etmeden ten etimize g..,.m; .. bulunuyor. 
Ri aradığımız onların ara.ın3a - ~,,. "' 
d Bu tarihler blrbirleriyle o kadar ~lele anlaşılır. Zira bütün Okyamf!IYada gör- Okyanusya insan!annm ildet ve ana· 
ır ... ı c1 • 
Odada, merkez memurunun vermiştir ki Türkistanda Milattan 5000 nziz cümhuriyet devrinin Monlrö =.\feri- mekle beraber yüksek kıymette olan ta- üğüm insan tipleri bana o kanae.tı ver· neleri iyice takip olunursa, bugünkü üdet 

ma•oıına genç ve gözlüklü bir- sene evvel o devir Türklerinin merY.c:?:i ne kadar bütün kara, denİ7. ve gc(;it hii· rihi eserlerin korunmasını ve hcJe b- mi.ştir ki yüz'lerlnde ufak tadilat yapılırsa ve ananelerimizin CS'l!slannın bunlardan 
adam oturmu~fu.. olan Ano (Şimdiki Aşkabad) medeniye. diselcrini göstenn~tir. tanbul ve Ankaradan sonra birinci :;afta ve renkleri beyazlaştırılırsa bizlerden as- gelme olduğu görülür. 

Bu adam müddeiumumi idi. tiyle Balkan höyüklerinde rastlaıınn ke-;. Edime tarihi ele ana hatlarını yine tutulmağa değer yeni ve büyük Etnoğ- la farklı olmazları... Mesela Polinczyalıların mabutlan 
Karşısında, arkası bize döniik l'amik eserlerin birbirini tama.'llhvan tarihin derinliklerine götünnekle bera· rafya müzesini nasıl kurduğunu Wşhir Bütün dünyayı do1aşantar ve insanların Tanga. Ruadır ki imşek mabududur. Bu 

birini isticvap ediyordu. kUltür zinclrini göstermiş, Anadoluyu her daha ziyade Osmanh ve cümhuriyet edecektir. bütün ~..sre.nnı göz.lcrile yak1ndan gÖYen· kelimeyi Ç;nlileT de (R) telaffuz edcrne-
Biz odaya girince müddeiumu- Çanakkale boğazında Trakyaya baelıya11 tarihini son giiıılere kadar yürütiu'il~tnr. Bu kurum Devlet merkezinden v~ıa- ler için, bu hakikate vasıl olmamak v.e dikleTİ jçin Tan - yu Tan - ju, Türk -Mo-

mi ba,ını kaldırdı. Komiserle be- ve Milattan 4000 sene önce Eolya me· cEski eserleri seı;enler kurumu• iki aYil yellerden Ye belediyelerimizden gösteri- iman etmemek imkansı~dır.. gollar da Tang • rı, Sümerlerde Tıng·ır, 
·ni gördü. Sesini çıkarmadan •or _ dcniyctini gösteren Turovayı düğüm V-1 kadar bu sonuncu eseri de çtkamll§ bu· len yardımla bu kadar iyi ve mcşkôl· Evet, Okyanusyn vahşileri ::n eski in- Cermenler de DonneT, Franklarda Tenn· 
guıuna devam etti: bağlaç olarnk ortaya koymuştur. lunacak ve yakın günlerde kongresini neticeler \'ermiştir ve bütün bunları, sanlardır ve biiler bütün <lünya yüzünün er, Angto Sa'ksonlan:la Tiund-er olaTalc 

- Demek hiç bir fey görmedi_ GeJibolu ve Yöresi tarihi biitüu tarili Edimede akdederek sessiz fakat çok fi'!· kurum, cümhuriyct l'ejiminin canlı ve insanlan onların torunlarıyul Bugün de, buluruz ki cümlesi hala {şimıek - yıldı-
niz? boyunca Marmarayı milnttan Önl-e ve refli olan çalışım raporunu okuyac;tld. kültilr ateşini yakan büyük haıeketc <lün de, yani bundan milyonlaTCa ~Ot! rım} demektiTlerf. .. 

Müddeiumuminin karruındalri sonraki akışlarla Osmanlı devrine ve tır. Bu rapor bastırılan eserleri eösteı-· borçludur. evVcl dahi dünya yüzünün ~tili etmi~ iki ••BİTMEDİ _ 
liiiiiiiiiiiM;..iiiiiiiiiiiiiiiiliölii;..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioi.iiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiııl....-~~~~~~==~~~~...-~-;:i~~~t~~~~~~;;;:;;~~~;;;;;-,~:--~;;o;;;-,..~1 ~~~~~;;;;;;;;;:iiiiiiiiiiiiii!i;;;;;~--~~----iıiiiiiii .... iiiiiiiliiii;iii_;j~~~.;;ı~;;;;;:;..;;;;;;rı;;a;~ - --- - • 1 - J 5 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 
karşı bir itimatsızlığm mı var? lık içinde görmeğe muvaffak olamadı~ dedi. iddianız esassızdır. Karanlıkta gör- sonra Savedra, Juananın Li.ıbonu yirmi 

- Haşa, monsenyör! ben Allaha ina~ nız.. mckle hiç bir kimse itham edilemeı. dört saat ~c Portekiz to~aklar1nı tla ni-

Engizisyon Esrarı 
nanlardanım! - Hayır monsenyör, görmedim. Esasa döneliın. Siz şurada hazır bulu - hµyet sekiz gUn i~nde terketmcsi hale-

- Mahkeme huzuruna gelmezdca e t - Fakat söylediklerinize göre bu i nan ve Jurına adııu taşıyan. genç kadına, kmda bir karar ~•ereli. 
vel katil ile ı:nukadCles baş engirltör ara- dianız yerinde değildir. Mcrkiıin hızmetçi.si olarak tanıyor ımu-
sındaki ınüşabcheti biliyor muydunuz? - Gözlerim çok kuvvetlidir. Burada sunuz? 

- Hayır ınonsenyör! da o ka8ar aydınlık olmadığı halde betı - Evet .. 
- Mücadele ettiğiniz yer aydınlık mı her şeyi bir daha \inutmıyacak kadat· - Markiz Aantonya ile birlikte Taj 

·~·? t ıaı · nmam görmekteyim. nehri .ken.ar.ındaki küçük evde onu gör-
- Şöyle, böyle! - Faht, orada buradan %iyade 'karrın- dünüz mü? 
- 17.ah ediniz? hk vardı, değil mi?. - Evet monsenyör! 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkiJatı 
H.rJ!.~AJa•1'WO!I KnwzzZ«JiiltıMZIJcii4m~q::&f'2~ 

Nakleden : F: Ş. B. Tefrika: 46 
- Evet, monsenyör! •edra, bizzat kendisini mahkfun mevki- - .Bilişik odadan otaya tşık geliyor· - Evet, monsenyör, 'fa'kat. .• - Gündüz göziyle mi gördünüz? 
- '.Bunun üzerine .siz ka~.mak istedi-ı inde görüyordu. Salondaki mahkem Bu. I ~ Faka'.lı ar mı artık?. Sen bu iddi- - ~t .. 

ıniz. Ve neticede bu iki adamla .mücade- azası, cellat ve mübaşirler, sami.in Sa- - Şu halde... .ayı huınısi bir maksada göre yapıyor - - Cinayet akşam'! da gö~ünüz du? 
~eye mecbur kaldıntz, değil mi? vedranm göğsilnü açarak. yumruk izi- - Odayı -aydınlatan kanalı bir köşe- .sun! - Hayır, gôrmcdlın. 

- Evet_ nin olmadığını göstermesini beklediler. ye konmuş idi. Halılar üzerinde · anlar Henüz kat'i bir karar veı·emiyen halk, Savedra ayağa kalktı, mahkeme aza-
- Sonra?.. Fakat Savedra, şayanı hayret bir soğuk- içinde bulunan Markiz ancak göriinü • §im.di tehar Savedta lehine dönmüş bu- ları da aynı sure&! hareket ettiler ... ve 
- KayJğıma doğru kaçmağa başla- :kanlılıkla : yordu Yanında da eli bıçaklı katil var- luntiyordu. Ve: hakimler heyırti mlisabre lçin çekildi -

<hm.. - Şimdi vaziyeti tetkik edeliin .. ıdedi. dı. - Doğru ... karanlıkta bir in.san ne ler .. 
- Sonra? Görüyorum ki siz henüz o korkunç ha- - Diğer katil? kadar görebilir? Hem de mukaddes bir T~lenı da kralm ~·anına gitti ve ona 
- Fakat sonunda böğrüme bir bıçak disenin tesirleri altında bulunuyorsu - - O da benim arkalnda bulunuyordu Uaş ~nglzitörü itham için böyle hareket göz işaretiyle: 

darbesi yedim, .nehire düştüm. Büttin nuz! Herşeyden evvel ruhunuzda sü - Beni içeriye aluı odur. Fa'kat .Markizi olur mu? deıneğe başladılar. - Prens Filibin cevabını bekleyiniz. 
bunlar_. evet bütün bunlar, ortada bir kOn ve huzur tesisi lazımdır. M.ahkeme öldilrUlmilJ görünce ben ona doğru Şunu da il.ive etmeliyiz ki, mahkeme Bu cevap her halde çok geç kalmıracak-
~ti. Tek şahidi kaldınnak için yapıl- huzuruna gelmeden evvel cenabıhak - geri, geri çekilmeğe başlamıştım. aza.sa ve Portekizli olan müşavir ve mu- tır!. 

nıştır.Çünkü onları tanıDllŞ idim, aleyh- tan Atıfet diledin.i% mi? diye sordu. - Devam ediniz.. hafızlar, bu kadar .tnı:!nhus bir hayduda Hakimler heyeti tekrar yerlerine dön-
lerinde şahitlik yapacak idim! Bundan - Tabil .. Tabii! bütün gece ve sa - -Arkaya doğru iki veya üç adım yap- aldanmış olmak istemiyorlardı. Bunlar dükten sonra, Juananın beraetine karar 
bafka da, Marklı., zavallı güzel kadm bahleyin dua ettim. Allahtan beni doğ- tım. Karanlıkça olan muhitte, mildafaa- Savcdranın kazanmasına taraftar idi - verdiklerini bildirdiler. Bu karara hiç 
hırsızlık kastiyJe değil, krala bir mek - ru yoldan şaşırmamasını rica eyledim! ya yarıyacak bir silah veya birşey ara- Jcr. bir aza muhalif kalmamı~ı. Ve karar 
tup yazdığı için katledilmiştir. Evliyim ve çocuklarım da var. Bunun mıştıın. Elime bir sandalye geçti, kcn- Yalnız Talera, ilk fikrinde ısrar edi- halk arasında büyük ~ir sevinçle karşı-

ka.,) ıkçınm verdiği bu izahat, Juana- için ruhumun dalilete düşmesini hiç dimi onunla müdafaaya başlamış ve yol"du. Savedra biraz düşündükten son· landı. 

nuı ifadesinin temin ettiii müsait vui- bahçeye kaçmağa çalışmış idim ! ıra: Fakat, Juana ile Sa'redranın bu se -
- Şu IWde, ka&Uleri tam bir aydın- - Buna artık l>ir nihayet verelim.. vinci uzun .ııirmecii. Bundan bir .. t 

Kendisini henüz mağlup saymıyan 

Xalera, he.ınt-n kralın nezdine gitti ve 
Juana,ya hududa kadar zabıtanın re.fa· 
.kati eınr.ini a1dı. 

Talera keııdi kendislne: 
- Prens Filibin cc\·abı geldiği zaman 

Juana böyle bülbül gibi ifade vcremiye
:;cktir. Bunun için bu kadını büsbütün 
elden çıkarmamak lazımdır, dedl. 

Tabii, Talera ile Savedra arasındaki 
mücadele nihayet bulmamış idi. Saray
da aa her iki baş engiliför kendilerine 
göre birer parti vlicuda getirmlş bulu
nuyorhı.rdı. 

Talt~ra, "krakian gerek Savedra ve ge
rek Juana hakkında gÖz hapsinin deva
mı halclcında beraber oldu. Bu emirden, 
ne Sıw~tanın ne de Juananın haberi 
yoktu. 

'Bütiln mevcudiyeti hile, hud'a ve fit
ne ile geçen Talera: 

- Bir gece içinde neler olamu! diye
rek hek1emeğe karar verdi. 

O gece .için Talera biltiln ~gi~bıyon 
hlkim ve amlarını \'e Savedrayı tla ye
meğe davet etti. Sa~ra, ~rgun oldu
tunu ileri sUrdü. 

-BiTMEDi-
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Milli küme maçları 
İzmirde Doğan sporla Ateş Ankarada De

mir sporla Ankara gü.cü karşılaştı 

Rumenler ve Macarlar askeri tedbirl, 
Askerlerin aldılar lngiliz hükümeti Romanyanın 
Sivil k~üplerle dostlarile temasta, Almanya dışında 
münas~bet1eri daha ne kadar Alman var? 

Maçlar beraberlikle bitti 
~~~~~~~~~--~~~~ 

istanbulda hasditın taksimi şekline kulüpler 
itiraz ettiklerinden maç yapılmadı ... 

müsabakalara iştirak 
şekilleri tesbit edildi 

--tr-
S on zamanlarda bazı spor kulüpleri 

tarafından vaki müracaatler üzerine ala.
kalı yüksek makamca askerlerin sivil 
spor kulüpleri ve onların tertip edeceği 
müsabakalara ne suretle iştirak edebile
cekleri aşağıdaki §ekilde tespit edilmiş 
olduğundan beden terbiyesi genel direk
törlüğü bu hususu bütün teşkilatına ta-
mim etmiııtir. Buna göre: 

1) Muvazzaf subaylar, askeri okullar 
talebesi ve askeri şahıslar sivil ku1üpleri
nin kadrosu içinde ve siviller arasında 
müsabakalara iştirak edemiyeceklerdir. 
(Aakert müesseselerde çalıp.n siviller bu 
kayde tabi değillerdir.) 

2) Yedek ıubaylar, yedek subay ole.u
lu talebeleri ve muvazzaflık hizmetini ifa 
eden1er bulundukları ı:.amanlarda ve 

Londra 20 (Ö.R) - Avam kamara
sında işçi mebuslardan biri Roman.yaya 
bir Ingiliz ticari heyetinin sevki husu -
sunda karar ittihaz edilip edilmediğini 

sormuş, ticaret nazırı Sir Oliveı: Stan
ley buna cevap vererek böyle bir karar 
verilmiş olduğunu, fa.kat teferrüatnvn 
henüz tesbit edilmediğini bildirmiştir. 

Hükümetin haber verilen kararı meclis 
tarafından alkışlarla selamlanmıştır. 

Londra 20 (ö.R) - Ajans Royterin 
istihbaratına nazaran Ingiliz hilkümeti, 
orta Avrupa vaziyeti hallın&, Türk, 
Bulgar, Yugoslav, Rumen, Leh ve Sov.
yet hükümetleriyle temas halindedir.Bu 
müzakerat devam ederken muhtelif sa
halarda ilrtiyat tedbirleri alıntru§ bulun· 
maktadır. 

Londra 20 (ö.R) - &YJr.. !& aefitl :S. ,,.;r, ~ 

M8iski ~ğleden solll'R tel'Tar Fo.raYM;ll.. 
• ... "' ( :::..s -~1• 

90 gitmi§tir. Hariçiye na&m I,.ö:ıu nau· 
faksla Sovyet .reiiri pas~ millftkst 

amirlerinin müsaadeıiyle. asker olmaz- Jngiliz hariciye miiste§aTı Butler Iktısat -:nüsteşan ile beraber 
Ate.·.: tal~· rn~ d 1 ld-~'-'- '-uI·· 1 rl ' yarım saat sürm~. 

- an evve mensup 0 
U1LArt .. up 8 nın Londra 20 (Ö.R) ...,.. Roy\er ajan.ıı~ k~şlan arasmda ayağa kalkarak demiştir Bükreş 20 (ö.R) - Salfilıiyettar me-

Milli küme müsabakaları, maatte~:.siif I }erine verdiklerinden kaleye şut çekme- mUsabakaJanna jıtira.k. edebilirler. An- diplomatik muharriri yazıyorı Ingiltere ki: hafit Karpatlar altı Ukranyasındaki ha-
bu sene de arzu edilen şekilde ba~laına- ğe vakit bulamıyorlardı. Doğaru..-poıun cak; asker bulunduklan mGddetçe ltendi ile Sovyet Cümhuriyetler birliği araım- cK.am.ua, Birmingamda söylediğim diseler üzerine Romanya tarafından alın
mıştır. FutbolUmfu.Un inkişafına çok yeni kalecisi de bu tehlikeli gibi görü- kulüplerini temsilen hiç bir asken takı- da şimdi, çoktanberl misli g<Srülmeml§ nutka bakarak geçen haftaki Mdiseleri mış olan askeri tedbirlerin son 24 saat 
büyük yardımı olacağına kani bulundu- nen alanları kolaylıkla defediyordu. ma karıı oynıyamazlar. derecede sıkı bir lf birliği mevcuttur. ne kadar vahim telAkkt ettiğimi takdir zarfında mühim mikyasta tevsi edildiği 
ğum bu işe üç senedir hiç te hoşa git- Doğansporlular otuzuncu dakikadan 3) Ordunun bütün mensupları, askeri Bunun sebebi de Romanya Uze:rhıe çök- edecektir. Bu h!diselerin ortaya çıkar - haberini tekzip ediyor. Romanya sefer-
miyen engeller musallat olmclctadır. sonra ortada tutunamıyan İrfunıru sağ vazifelerine halel getimıemek ve lmiriyle müş olan tehdittir. dığı vaziyet, diğer hükilmetlerle de bu berlik ilan etmemiştir. Sadece Macar ve 
Bundan evvelkiler hakikaten doğru ol- hafa, Macidi orta hafa ve Fuadı da san- bulunduğu mevkün garnizon komutanı- Hariciye nazırı Lord Halifakmn dün hususta temas halinde olan Ingiliz hü - Karpat Ukranyası hududlarının muha • 
mıyan şeylerdi. terfora almak suretiyle bocalıyan haf run müsaadesini almak §artiyle sivil spor Sovyet sefiri B. MaJsldye bir ittifak tek- kümetinin di~katini üzerinde tutmakta- fazasına memur askeri alayları takviye 

Fakat bugünkü ihtilM, halli kolayca hattını takviye ederek bJraz toplandı!ar. teşkilahnda fenni ve idari her hangi bir lif ettiği haberi doğru olmamakla bera- dır.> eylemiştir. Hudutlardaki kıtalar harp ni. 
mümkün olan şeydir. Biraz etraflı dü- Devre O - O bitti. vazife alabilirler. ber Ingiliz hariciye nazıriyle Sovyet se- B. Attle başvekilin ilk fırsatta daha zamma geçirilmiştir. Bir çok mütehassıs 
şünülecek olursa İstanbul kulüplerinin İKİNCİ DEVRE : 4) Kıta bulunmıyan yerlerde asker- firinin umumi vaziyete ait realiteleri ve tam beyanatta bulunup bulunnuyacağı- kıtalar silah altına alınmıştır. Resmi ol-
talepleri haklı ve makul görülür. Çünkü j Oyun yine Ateşin hakimiyeti .ıı1tında lik ıubesi, hastane vesaire gibi askeri imkanları tam bir tok s!Szli.Uükle tetkik nı sormU§.: B. Çemb"rlayn buna müsbet mıyan tahminlere göre Romanyanm 
kendi aralarında yaptıkları maçlarda el- oynanırken Doğanspor muhacimleri ani müesseselere mensup subaylar ve erat ettikleri muhakkaktır. cevap verm•ltle be-raber Ingiliz bükü_ normal vaziyette 200 bin neferden iba • 
ôe edilen hasılatın geçen senelerde ol- bir hücumla topu Ateş kalesi önlerine toplu olarak ve amirlerinin müsaadesini Hariciye nazıriyle SoV'JCt sefiri ara_ metinin hangl .btükümctlerle temas ha- ret olan hazer ordusu bu tedbirlerle 
duğu gibi kendilerine bırakılmasını iste- naklettiler .. Mehmet güzel bir kafa vu- almak suretile bulundukları yerin sivil sındaki mülakata dnlr yapılan rernıi In- linde olduğı.u>..I.! bildirmeği reddetmiştir. azami 300 bine çıkarılmıştır. Dört gün .. 
mektedirler. İstanbul kulüplerinin bu is- ruşiyle sağ zaviyeden oyunun ilk golü- kulübünde idman yapabilirse de resmi giliz tefsirlerinden anlaşıldığına göre Budapeşte 20 (Ö.R) _ Macar payi _ denberi emredilen tedbirlerin tatbiki 
tekleri yerine getirilerek ehemmiyetsiz nü Doğanspor lehine kaydetti. müsabakalarına iıtirak edemezler. h~diselerin umuml seyri tetkik ve saml- tahtındaki resmt ıruıhfiller Macaristanın bila h§.dise devam etmektedir. 
bir mesele yüzünden Milli kümenin sa- Bu gol blr müddet Doğanı.porurı har~- 5) Temsili mahiyette yapılacak müsa- ıniyetle münaka§a edilmiş ve iki hükü- ittihaz ettiği askeri tedbirleri şu suretle Sighet «Romanyada> 20 A.A) -
kat kalmasına müsaade edilmemelidir .. ketli oynamasına vesile oldu. Fakat ta· bakalarda, bölııe muhtelit takımına veya metin almış oldukları haberler müteka- izah ediyorlar: Havas ajansından: 
Bu meseleyi salahiyetli makamların da- kımın heyeti umumiyesinde göriilE:n ant- milli takıma alınacak subay veya askert bilen teati olunmuştur. Vaziyetin ileri- cRumenlerln Macar - RumfJn hudut- Bir Macar tayyaresi Macar • Rumen 
ha iyi kavrıyacaklarına emin olduğum renınansızlık yüzünden bu hal uzun şahıslarla talebeler ve erat için ilgili böl- de muhtemel her türlü ~afları kar- larına bazı askeri kuvvetler ~H etmiş hududu üzerinde kain Sighet şehri üze
için son sözü oradan beklemek her hal- müddet devam edemedi .. Ateş yine canlı ge beden terbiyesi direktörlüğil tarafın- şısında iki hükUmetin sıkı temas halin- olmaları sebebiyle Macar askeri maka- rinde uçmuştur. Macar kumandanı tay• 
de faydalı bir şeydir. ve fakat tesirsiz olan oyununu Doğan- dan sporcunun mensup bulunduğu as- de kalmalanna karar verilıniştl.r. Öyle matınca da buna mümasil tedbirler alın- yarenin yanlıı:lıkla Rumen arazisi üzerin-

spora kabul ettirdi .. Yirminci dakikada keri yurda müracaatinde §U §ekilde ha- sanılıyor ki Londra ve Moskova arasın- de urmu• oldugwunu beyan ederek Rumen 
;<. TEŞSPOR MAÇI 1 ~ı •• ı~ ö 1 k Dll§tır. Bu karar, komşu bir memlekette ,, " DOuANSPOR - A Ferit güze bir sıy .. ~ mer ~ arşı reket edilmesi bildiTilmlştlrı da Sovyetler birliğinin yalnız lngiltere h hudut karakolun' tarzı.ye vermi.,tir. 

1 lm .J. mutat harici olarak yapılen asker! a- - " Pazar günü havanın çok güze o a- karşıya kaldığı halde gol yapamaw. a. _ Müsabaka, yurdun bu1undugv u ile değil aynı zamanda bütün diğer de- la 
d nh 1il 1 reketler karşısında ittihazı mutat o n sına rağmen her nedense sta yum te a Dakikalar ilerledikçe Ateş · erin go bölgede icra edilecekse, mezuniyet as- mokrasilerle her yeni taarruz hareketi- kararlar cümlesinden telakki edilmeli. 

idi. Ve müsabaka beklenilen şektldtı ol- yapacakları .ümidi büsbütün kalmadığı keri idman yurdu bll§kanının muvafaka- nin Bnilnü almak maksadiyle en ııkı bir 
madı .. Doğanspor, durgun bir oyun oy- bir sırada Ömeri hücum hattına aldı- tiyle garnizon komutanı tarafından ve- iş birl1ğ1 tesis etmeslırl mümkün kılına- dir.> 
nadı ve Ateş takımı ise birinci devrede lar ... Bu değişiklik semeresini verdi. rilir. ğa matuf proje müzak6 e mevkii.ne vaz,. Londra 20 (ö.R) - Birleşik Amerika 

k • kal ·· ·· d k. Ö ~ftı. ~ b ti il h li bir devletleri ıefirl B. Jozef Levi öğleden fai oynamasına ragmen e onun e ı mer ~·S1 ir gayre e ş P e · va- b. - Müsabaka baoka bir ıehirde ve- dilmiştir 
be iks har k tl l -'·1 · ·· ü dakik d be \.._ e · '------ az sonra Maliye nazırının evine giderek cer· izce e e ere spor mer~ ı- ziyette otuz tiçunc a a ra~r- ya yurt dlfında ise mezuniyet için asked Londra 20 (Ö.R) - Avam .&lUWifil • 

lannı tatınin etmekten uzaktı. lik golünü yapmağa muvaffak oldu. Ve yurt reisinin delaletiyle Genkur, Baıkan- sında işçi muhalefet partis1 llderi B. Bir Con Saymeni :dyaret etmiştir. 
Sahaya evvel~ Ateş ve biraz sonra da golden sonra da hemen yerine geçti. lığına müracaat edilir. Attele b~ekilin orta Avrupa va:tlyeti Londra 20 (ö.R) - Romanya sefiri 

Doğanspor ~· Mutat merasimden .:::ıJn- Maç, Ateşin canlı oyunu devam eder- hakkında beyanatta bulunmasını talep B. Tileo saat 12 de Foraynofise gitmiştir. 
ra takımlar karşılıklı sıralandıkları za- ken 1 - 1 beraberlikle nihayetlend\ • etmi§tlr. B. Çemberlayn hazırunun al... Mumaileyh 10 dakika sonra Polonya se-
man Doğansporu şu kadro ile görJük: NASIL OYNADILAR: iz mir bisiklet firl B. Roçtm'.ki takip etmiştir. Saat 
Doğanspor : Ömer, Abdullah, Fethi. Evvela şampiyon takımdan bahsede- Ad/• • d 12,40 ta Ahnanya maslahatgüzarı Fo -

Sait, İrfan, Abbas, Sabri, Fuat, M::ıdt, rek sahaya çıkış kıyafetlerini tenkit ede- koşul arı lyemız e ranyofise gelmiştir. 
Yusuf, Mehmet. ceğim. M h d l Londra .80 (ö.R) - Orta Avrupa va-

Bükreş 20 (AA) - Selahiyettar 
mahfellerin Havas ajansı muhabirine bil
dirdiğine ~öre Romanya seferber1ik ilan 
etmemiş, yalnız normal zamanda Kar .. 
patlar Ukranyası hududunun müdafaası• 
nı temin eden askeri kıtalan takviye ey• 
lemiştir. iyi haber alan mahfellere göre 
Romanyanın sulh zamanında 200 bin 
kişi olan kuvveti halen 300 bine çıkarıl .. 
mııı, huduttaki kıtalar ise seferi vaziyete 
getirilmiştir. 

Oslo 20 (A.A) - Iskandinavya mem
leketleriyle küçük devletlerin istiklal .. 
lerinin garantisi için muhtemel bir tek· 
lifte bulunulmasına dair Londra avam Buna mukabil Ateş.spor da şu ~ekilde Bir çok renkli pantalonlarla sahaya ---&-- eş U SUÇ ar rJyeti hak.km.da bir rapor vermek üze-

tcrtip edilmişti : çıkmanın ne derece doğru olduğunu tak- Bütün koşularda k re İngiliz hUkümeti tarafmdan davet kamarasında yapılan son beyanata te • 
Ateşspor : İbrahim, Cemal, Sezai. Sa- dirde Doğansporluları serbest bırakıyo- Bayram birinci anunu edilerek dUn Londraya gelmiş olan B'cır- mas eden parlamento reisi Hcımbl'O, siya-

Lh, Ömer, Avni, Ferit, Reşat, Osman, rum. Sonra takımı müsabaka yavınnı- _ BAŞTARAFI 4 neft SAYFADA _ Un sefiri Sir Nevil Henderson bu sabah si bir içtima esnasında demiştir ki; 

Mahmut, İzzet. yacak derecede antrenmansız bırakm~k geliyor..:::__..A..__ bir celsede karara bağlanması mümkün Foraynofüe gitmiştir. Bu sırada kabine Şimal memleketleri hakkında gösteri· 
Hakem Alsancaktan Hasan Yaruk... doğru değildir. Hiç olmazsa bundan son- ... İzmiru olmıyan hallere pek nadir olarak tesa- Dovning Street 10 numarada içtima ha- len bu ı:empatiyi tabü pek takdir edi. 
Yan hakemler de Mustafa Şenl<:al ve ra çalışmalarını temenni ederim .. Ta- Pazar gunil - Urla şosesi üze- düf. dit~:~ . B dir hali ·d d llnde idi yoruz. Fakat kim olursa olsun hiç bir 

ind ıl d .. dtin ü haft 1 e ... ~tir. u na eı e e 
Baha Konoralptı.. kunda yalnız kaleci Ömer ba§lı başına r e yap an or c anın 8 tını~ mahkemeler bu imkanSJzlığı doğuran Berlin ~ (ö.R) - cYabancı illerdeki devletin veya devletler grubunun neşe--

Oyuna Atesin vuruşu ile başlandı. !Ik talili bir oyunla muvaffak olmuştur. Ma- kilometrelik bisiklet koşusunda alın.ın noksanları en çabuk vasıtalarla ikmal Almanlar> ceıniyıtı tarafından 17 Mart- kilde olursa olsun garantisini istemiş ol-
anlarda iki taraf ta bir şeyler yapmak cit iyi oynamıştır. Diğer oyuncuları mu- neticeler şunlardır. . etmek suretiyle işi nihayet ikind cel.!e- ta Milnlhte yapılan içtimada Slovakya madığımız gibi böyle bir garanti veril· 
için çalışıyordu. İkinci dakikada Ateş vaffak olmuş addedemeyiz. 1 inci Alsancaktan Bayram Adıvar.. de karara bağlamaktadirla?. Almanlarının lideri Karmazın cenubu mesinl de istemiyoruz. 
aleyhine bir korner oldu. Bunu az son- Ateş takımına gelince : (1 saat 50 dakika) Kanunun, tatbikatta gösterdiği mu- şarki Avrupada Almanlığın vaziyetin - Mumaileyh emniyet garantisi vaidleri. 
ra Doğanspor aleyhine olan bir korner Gol çıkarmak hususundaki kudretsiz- 2 inci Ateşspordan Süleyman Özgir- vaffakıyetin canlı bir delili olmak üzere den bweodecekti. Hatip rahatsızlandı - ne inanmadığını ve her memleketin ken• 
takip etti. Ve beşinci dakikadan ı.onra da liklerl müstesna olmak üzere takım iyi gin (1 saat 58 dakika) kendisine en geniş bir tatbik sahası bu~ ğından B. Bertold tarafından cenubu eli kuvvetlerine güvenmesi lazım geldiot 
oyun Ateşin baskısı altında bu devrenin bir netice almıştır. !ki açık, takımın en 3 üncü Alsancaktan İsmail Gocar (iki lan İstanbul mahkemelerinin vaziyeti şarki Avrupada Almanların adedi kuv- ğini söylemiş ve Avrupada emniyet his-. 
oyun tarzı şudur : iyi oynıyanları idi.. Defans hattı muvaf- saat 1 dakika) gösterilebilir. veti hakkında hayret verici bir rapor sinin takviyesine ancak bu şekilde ha .. 
Ateş forvetleri pek çok defalar Do- fak olduğu nisbette üç orta fena oyna- 4 üncü Doğanspordan Hasan. (İki sa- İstanbul mahkemelerine 936 senesi okunmuş ve şaşılacak rakamlar ileri sil- reket etmekle yardım etmiş oluruz, de .. 

ğanspor kalesine gol yapacak vaziy-ete nuş ve topu lüzumsuz yere ayaklarında at 8 dakika) haziranı başından 937 senesi mayıs ayı rülmUştUr. Buna nazaran, resmt rakam- miştir. 
geldiler. Fak.at golden ziyade tekni.k gös- ezmişlerdir. Bundan evvel yapılan koşularda yirmi sonuna kadar geçen bir senelik müddet lar çok zalftlr. Yugoslavyadaki Alman- Budapeşte 20 (A.A) - Havas ajan-
termek için altı pas içinde topu birbir- Agah Bartu beş kilometrede 42 dakika, 40 kilomet- zarfında (3785) meşhut suç davası sev- lar hakikatte 50 bin, Romanyada 800 

rede bir saat 23 dakika, 50 kilometrede keclilmiş, mahkemeler bu davalardan bin, Macaristanda ise, eğer ırk mensubl-
Faal sporcu Ankaradaki maç bir saat 34 dakika ne birinciliği muha- pek azını kanunt zaruretler dolayısiyle yeti nazarı dikkate alınırsa, en a~ağı 3 

üyelerin sıhhat ANKARA, 20 - Her üç bölgede bir- faza etmekte olan Bayram Adıvar bu- yakın bir celseye tehir ederek gürıü gU.- inilyondur. Bu rapora göre dünya aha-

..__ ____ ~·ti.har. n luılünl<>l'! ,..,,., 'h • 

raporları den başlıyan milli küme maçları, ~ehri- günkü koşu ile dördüncü defa olarak bi~ nüne halletmişlerdir. 937 senesi haziran lisinin 20 de biri Almandır. 20 milyon 
. ~falen. mer'i ol~ .TürkA spor Ku:-~mu I mizde, Demirsporla Ankaragücünü kar- rinciliği kazanmışhr. ~yma girildiği sırada bütün İstanbul Alınan, yani Alman nüfusunun beşte 

.ncıl talimatnamesının fafil spor\!u uy~- 1 şılaştırıyordu. Dört koşunun puanlarının t<buifinde mahkemelerinde meşhut suç vak'alacına biri, Alman devletinin hudutları haricin
ler \'C müsabakalara iştirak edecl'k bü- Hakem bay Muzaffer Ertuğun idare birinci Bayram ikinci İsmail, üçüncü ait olmak üzere elde ancak altı dava de yaşıyor. Hatip, yabancı illerdeki Al
tün sporcular için istediği sıhhi muaye- ettiği bu oyun, baştan nihayete kadar Süleyman, dördüncü Hasan olartık tes- bu!unmakta idi.. manlar için, vatandaşlık va:i~etinin hiç 
ne ve hel;:im raporu keyfiy~tinin tutbi· ı ··t az·n b" . taki +m>., 1 bit edilmiştir işte kanunun memleketin her tarafın- bir rolü olmadığını söylemıştir. .. .. mu ev .ı ır scyır p e~~ o ması- · . •. . .. .. d k 
~atta kuluplere ~ol~tor muayene ucre- na rağmen, zaman zaman çok heyecanlı Önümüzdeki hafta da 75 kilometrelik da .v:rdigJ, gerek adliye ve g:r~k .ıabı- ~und~ sonra s~zune devam e evre 
tı ve rapor pulu gıbı bazı masraflar tah- 1 dakikalar yasatmakta idi. İlk devr(', An· koşu İzmir _ Seferihisar yolunda yapıla- ta ıçın şeref kaydeden ve tatbikir.c ge- Isvıçrenın neden hır demokrasi oldugu -
mil ettiği malumdur. Genel direktörlü-lk .. .. k dah 

1 
b" c.aktır. çildiği sırada en nikbin düşünceleri de nu sormuştur. Ve buna şu cevabı ver-

v .. 1 l v . t db' 1 l B d b' I nragucune arşı a can ı ır oyun "d b ak b :t-b t . 1 . t t 'şti gun a < ıgı yenı e ır er e, e en ter ı- k . lib' . . 1 gerı e ır an u mu.::ı e netıce erı a - mı r: 
yesi kanununun mükellefleri arasına gi- bç~ az:an ıDcmırspor~ 2 

- '
1

. ga. dı~etıyd.e Havacılık ve Spor bik sahasını genişletmeğe vesile olmuş "Çünkü İsviçrede ekseriyeti teşkil 
1 bb• 1 . . 1 ıtmış omasına ragmen ikincı evre P, il .. k 

13171938 
. d Almanl k .. t idi ler ve ren sporcu arın, tı ı muayeno.? crmın . . . ' 

1 
• Havacılık ve Spor mecmuasının 235 ve kanun tad gorere tarı- e en ar ço mu evaz . r. 

teşkilatça g&lerilecek hekimlere mecca- l:endını t~p~ıyan ve cıdden seyya, hır numaralı sayısı intişar etmiştir. Okur- hinden itibaren ağır ceza mahkemeleri. daha fazla hüküm ve nüfuz sahibı o1ma-
nen yaptırılması ve damga kanuuuna oyun tatbıkine muvaffak olan Ankara larımıza tavsiye ederiz. nin vazife gördükleri Belediye hudutla.- ğı istiyememişlerdir.> 
göre cüzdanlarla raporlara yapıştırılma- gücünün yaptığı beraberlik sayısı ile rı içinde işlenen ağır cezalı meşhut cU- Kongre yabancı illerdeki Almanların 
SJ icap eden pul resimlerinden bu mua- sona kadar devam etmiş, ma!; 2 - 2 be· lannda hariciye vekilimiz Şükrü Sara- rümler hakkında da tatbik eclilmeğe baş- el eserleri teşhir edilmiş ve Alman milli 
melenin muaf tutulması müsaadesi te-1 ı-aberlikle neticelenmiştir. c.oğlu ve refikaları bulunduğu halde, lanmıştır. Bu sahada alınan neticcltr de kostümlerini gösteren kartlar dağıtıl -
min edilmiştir. Önümüzdeki hazirnndan l Şehrimizde misafir bulwunakta olar. swda gelmişler, ve stadı doldw·an bin- sürat ve adaletin tecellisi bakımından mıştır. Bu kartlar arasında Strasburglu 

sından: 

Bütün memlekette Viyana hakem ka
rarından evvelki Çek - Macar buhranlı 
günlerini andıran istisnai bir askeri kay• 

naşma hüküm sürmektedir .. Dün bütün 
gün şehirde askere çağırılaıı bir çok 
sivil geçmiştir. Bunların bazısı Buda -
peştede kışlalarda yerleştirilmişse de ek
serisi Macaristanın doğu ve cenup do -
ğu hudutlarına gönderilmiştir. Roman -
ya hududu boyunca mühim askeri tahşi
dat vukubulmaktadır. Halen eski Kar
pat Ukranyası topraklarında 200,000 ki
şi seferber edilmiştir. Her gün Munkac
sadan ve diğer Macar şehirlerinden Kar. 
pat Ukranyasına doğru trenler hareket 
etmektedir. Eski karpat Ukranyası hu
dudu boyunca ve bilhassa Munk.acsda 
müteaddit beyaz Rus subayları görül
mektedir. 

Brüksel 20 (AA) - Bütün gazeteler 
Almanya aleyhine yazılar yazmağa de-



ZI MART SAU 1939 !'EHİA.SJR 

Ankara 23.00 Müzik (Cazbant - pi.) 

Her Gii.nBir lli.liiiye 
Radyosu 

DALGA VZUHLİ16V 
BUGVH 

23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program 

OPERALAR VE OPERETLER 
22.05 Roma : KüçUk Marat 

I L A N 
Manisa Nafıa müdürlüğünden: 

Transatlantikte cinayet 
22.35 Paris (P. T, T.) İnci avcılaı·ı 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww B'ÜYÜK KONSERLER 
T. A. P. 31.70 m. 9165 Kes./ 20 Ww. 17_05 Breslav : Mozart, Haydn, Beet

1) 60758 lira 98 kurut keşif bedelli Manisa Adliye binasının 40 
bin liralık birinci kısım İnfa,ab vahidi fiat esası üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmu4tur. 

2) Eksiltme 5. 4. 939 çar4amba gÜnü saat on altıda Manisa Nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 
12.35 Türk ınüziği - pl. -1- 21.15 

hoven, Gounod, Puccini, Dvorak 
vesair bestekarların eserleri_ 
Königsberg : Senfonik konser 
Leipzig : Mozart, Schubert ve Size anlatacağım esrarlı macerada yarı 

açık bir kamara pençeresi çok mühim rol 

oynar. Bu vaka o zamanki transatlantik

lerin en mükemmeli olan Anju vapurun ... 

da geçmişti. Ben de o vapurun doktoru 

idim. 

Vapur Nevyork.tan hareket etmek üze

re idi. Yolcular birer birer geliyorlardı. 

Evvela Teo Muratın, on dakika sonra da 
eski arkadaşım Jak Lögranla beraber 
Muratın eski kanın Alisin vapura girdiği

ni gördüğüm vakit esasen bu seyahatimi

zin kazasız, belisız geçeceğini sezmiş· 

tim. 
1 T eo Murahn Nevyork.la Havr arasın-

düreceğimi söyledim. Vazgeçmiş görün· 13.00 Memleket saat ayan, ajans, me- 21_50 
dü, fakat eminim ki Jaka tesadüf edip de teoroloji haberleri 
bu adamın elinden kaçmasaydım başıma 13.15 Müzik (Senfonik pJaklar) 
bir çok felaketler gelecekti. 13.45.14 Konuşma (Kadın saati 

Jak size söylemiştir her halde. Eski hayatına ait) 
kocam bopnmaya razı olmak için çok J 8.30,Prograın 
külüyetli bir para istiyor. Hatta bana şu 18.35 Müzik (Dans plakları) 
teklifte bulundu: cElimde eski metres· 19.00 Konuşma (Türkiye postası) 

Vagnerin eser lcri 

22.05 Milano : Senfonik konser 
ev 23.15 Hilversum II : Orkestra k.:ınseri 

23.20 

(Mozart, Beethoven, Brahmsın 

eserleri. 

Frankfurt : Volf - Ferrari, J uon, 
Scharrerin eserleri. 

!erimin ınektuplan var. Eğer bana bir 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 23.25 
milyon frank bulabilirsen bu mektupları Safiye Tokay ve Tahsin Karakuş 23.30 
sana veririm, mektupJarı muhakemeye 2.0.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi. 

Münih : Çaykovskinin eserlerL 
Droitvich : Mussorgskirıin "'5~r-
leri. 

gösterince mahkeme derhal talak karan raat borsası (Fiat) 
verir, çiinkü çok sebepsizce yazılmış şey- 20.15 Türk müziği 
)erdir.. Çalanlar : Vecihe, Refik, !.<'ersan 

Kadının yüzü aapea.rı olmuştu, sözü.. Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Re-

1.05 Stuttgart : Gece konseri 
ODA MUSİKİLERİ 

19.05 Beromünster : Trio konseri 
Brahmsın eserleri 

3) Bu i~ ait evrak: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Proje 
C) Keııif tafailab 
D) 
E) 
F) 
G) 

Kesif hülasası cetveli 
Fiat silailesi cetveli 
Bayındırlık işleri genel fUbıamesİ 
Yapı i•leri umumi fenni şartnamesi ve 40IC ve ki.rgir İnfa· 
ata ait umumi şartname 

H) Hususi sartname 
1 ) Mukavele projesinden ibarettir. 

Bu evrak iki lira bedel mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden 
satın alınabilir. 

4) Muvakkat teminat 3000 liradır. 

da, vapurda.kilerin huzurunu bozacak bir ne devam etti: şat Erer, 19.35 Leipzig : Mandolin konseri 

5) İsteklilerin 939 mali yılına ait ticaret odası vesikasını ve ihale
den en az sekiz gÜn evvel vilayete müracaatla aiacaklan fenni ehliyet 
vesikalannı de. teklif mektuplarıruıı içerisine koymalan lazımdD'. 

harekette bulunmasından ltorkulı:nilzdL - Doktor, bu İt böyle giderse eskiı Okuyanlar : Necmi Riza Ahıskan 
Melek Tokgöz. Alisin, cihazından vazgeçerek, mücevher· 

lerini, bütün kıymetli eşyasını, hatti. kürk. 

lerini kendisine bırakıp J aka kaçmıt ol

masını ideta memnuniyetle kabul etmiş

ti. O günden sonra da ne Alisle, meşgul 
olnı~tu. ne de Jakla. 

Fakat boşanmıya razı olmak için kül· 
liyetli bi-f para istiyordu. Jak ,,.akıa Alis
le evlenmek için deli divane oluyordu. 

Fakat buhran yüzünden fakirleşmişti. 
Muratın istediği paranın dörtte birini bile 

verecek haldC değildi. Ara sıra Pariste 

bir iki gün kaldığım vakit J aka uğrardım. 
Her uğrayışımda da Alisin ahlaksız ko· 
cası hakkında fırlattığı ağır sözleri dinle· 

mek mecburiyetinde kalırdım... 

Jak, kuvvetli, sağlam yapılı bir adam· 

dı; Murat esmer yüzlü, soluk. rengi, za· 

yıf vücudu, düşük bıyıklarile prklı bir 
Ermeniyi andırıyordu. 

Onları Anju vapuru üzerinde birleş

tiren sadece bir tesadüftü, hayatı doldu· 

ran kötü tesadüflerden biri .. 

Murat bir kaç aydu Nevyorkta oturu

yordu. Amerikan polisi bazı hallerinden 

fÜphelenmiş, fakat suçunu isbat edeme

Cliği için kendisine Amerikayı terketme· 
sini tavsiye etmişti. 

Jak. Al~ gelince: Onlar Nevyork ser .. 
gisini görmek üzere Amcrikaya gelmit

lerdi, dönüşte Muratla ayni vapurda bir· 

leşecekleri hatırlarından bile geçmemiş· 
ti. 

Onlar vapur listesine isimlerini mösyö 
ve madam Jak Lögran diye vermişJerdi. 

Hareket zamanının kargaşalığı sırasında 
Jab, Muratın ayni vapurda olduğunu ha

ber verememiştim. Zaten onların vapu• 

run birinci katındaki kamaralarında çay 

vakti gelinceye kadar yerleşmekle meJ-' 

gul olacaklarını ve binaenaleyh dışanya 

çıkmak için vakit bulanuyaca.klannı tah
min etmiştim. 

Teo Muratın lüks mevkide olan kama· 

rası onlarınkinden çok uzakta idi. Bu ka
maranın çok genİf bir pençeresi vardı. 

Bugünün vapurlannda bu çefit pençere

lere rast gelinmez. Hemen hemen kapı 

kadar geniş bir kamara pençeresi. 

Düşüncelerimin hil.i.fına olarak Alisle 

Jak bavullarını bile açmadan NeVYorkun 
yüksek kulelerini bataryaların~ Broklin 
köprüsünü görmek üzere üst güverteye 

çıkmışlardı. Ambruvaz burnunu aştıktan 

sonra atlas denizinin soğuk rüzgarile kar· 

şılaşarak üşüyünce aşağı indiler ve sa· 

!ondan geçerken Teo Murat ile karşılllf· 
tılar. Jakın yüzü kıpkırmızı oldu. Ve Mu
rata işittirecek surette homurdanarak bir 
hayli küfretti. • 

Murat bu küfürleri işitmemezliğe gel

di, hatta ellerini cebinden çıkarmadı bi· 

le. Yalnız gitti, vapur komiserine "'iki.
yet etti. 

Komiser, J akın samimi arkadaşı ol

duğumu bildiği için bir hidise çıkartmak· 

lan çekinmesi icap ettiğini. nazik, fakat 

kat'i bir lisanla Jaka söylememi rica etti. 
Ben de komiserin arzusunu yerine getir· 

dim: 
Jak. 
- Doktor, dedi, hatırınız için vapurda 

bir vaka çıkarmıyacağım, fakat Havra 
gider gitmez onu herkes.in gözü önünde 
tahkir edeceğim. Cesareti varsa rövelve

rini cebinden çıkarsın. O vakit onu bir 

köpek gibi gebertirim. 
Yemekte Jak ve Alis oturduğum ma· 

&aya oturmuşlardı. J ak sabahki hadiseyi 
unutmuş ve tamamen aükô.net bu1muf 

görünüyordu. Yemek hi.disesiz geçti. 

Meyve yenirken Jak cigara paketini ka

marad<t. unuttuğunu söyledi ve kamaraya 

indi. O vakit Alis hiddetten boğulan bir 
sesle mırıldandı. 

- Jaka nasihat ettim. Fakat henüz öf
kesi tamamile geçmedi. Sonra eski ko· 

cam da yeryüzündeki insanların belk..i en 

alçağıdır. Size ifşa edeceğim sırrı uydu· 

rulmuş bir fCY aanmayınız. Baştan bqa 
doğrudur. Muratla yeni evlenmiştik. Bir 

gün bana inanılmıyacak bir teklif yaptı. 
Beraber iş yaptıkları zengin bir bankerin 

kocamı öldürmek arzusuna, claha doğru-' 
su ihtiyacına mukavemet edemiyeceğim.i 

Hem onu öldürmekle tehlikeye girmiş de..i 

ğilim. Bana yaptıklarını anlatırsam hiç' 

bir mahkeme beni mahkU.m edemez. 

1 - Osman beyin - Segah peşre
vi.. 
2 - Tanhurl Ali efendi - Segah 
şarkı - Dilbarabı aşkınım. 

Hayatını saran fRcialara rağmen Ali~ 

çocuk çehresini muhafaza etmişti. T erte·j 

miz yüzü11de, gözlerinde kin, nefret bil 
le yumuşıyor ve tatlılaşıyordu. 

3 - Hacı Arif bey - Segah şarkı 
Olmaz ilaç sinei şatpareme 

4 - Ruşen Kaın - Kemea~" tak
simi 

iki gün her şeyi iyi gitti Al is ve J ak 
neşeH iki yolcu gibi yaşadılar. Yediler 

içtiler, güldüler, eğlendiler, hatti danset
tiler. 

Murat, vapurda bir çok tanıdıkları ol
masına rağmen salonda ve güvertede çok 

az görünüyordu. Ara sıra sabahlan Ame

rikalı zengin bir İş: adamının kansı olan 

Misteri Kalderle beraber güvertede bir 

iki defa dolaşıyor sonra kamarasına ini
yordu. 

Ternöv açıklarına geldiğimiz vak.it fi.-
cia başladı. Orada soğuk ve kesif bir sis

5 - Suphi Ziyanın - Miisteu ~ar
kı - Dönsek mi bu aşkın şafağın-
dan. • 

6 - Halk türkiisü • Bülbül taştı 
ne gezer. 

7 - Halk tiirkiisü • Esmer bu
gün ağlamış 

8 - Ahmet Rasimin • Hicaz 1ar
kısı - Can hastasıyım. 
9 - Mustafa Nazifin - Hicaz 'laf
kısı - Göğsünde açılmış 

10 - Hicaz şarkı - Kurdu meclis 
aşı kan 

le karşılaşbk. Deniz sisten simsiyah bir 
mantoya bürünmüş olmakla beraber hay- 2l.OO 
li de dalgalı idi. Böyle zamanlarda deniz 

21.15 

21.00 Memleket saat ayarı 
Konuşma (Hukuk ilmi yayma 
kurumu) 
Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
bor0ası (Fiat) 

tutan yolcuları!\ tedavisine koşmak i~jn 

kamaramdan çıkanuyordum. 

Gecenin on birine doğru kamaramda 
telefon çaldL Misteci Kalder hastalan
mış, beni istiyormu,. derhal kam.arasına 

gittim. Kadın sanki çok ıı;tırap çektiğini 

bana göstermek istiyormuş gibi bir kana-

pe üzerinde kıvranıp duruyordu. 

- Kum tancıla.nm tuttu doktor. dedi, 
aenelerdenberi bu ı~ırabı çek~rim. Bana 

bir morfin tırıngası yapsanız. 

Derhal teşhisimi koymuştum: 

- Madam, dedim, bende nasıl kum 

sanclSı yoksa sizde de yoktur. Fakat göz

leriniz.in ve göz kapaklarınızın vaziyeti 

bana sizin morfin müptelası olduğunuzu 
gösteriyor. Bugün morfin bulamadınız, 
öyle değil mi) 

- Evet. ..... Sizden hiç bir ı;ey gizle

miyorum, rica ederim. Bir şırınga. 

- lmk8.nı yok. Madam. Şimdi size bir 

2125 
21.30 

Neşeli plaklar 
MV.zik (Radyo orke.<trası 
Şef : Hasan Ferit Alnar) 
1 - Mendelsshon - B~rthoHy 

Ruy Blas ııvcrtürü 
2 - V. A. Mozart 
41 nun1aralı sqnfoni, do ınajor ... 
(iupiter senfonisi) 
Allegro Vivace 
Andante cantabilc 
Menuello 
Molto Allegr·o 
3 - P. Comcliı.ı.s 
Bağdat berberi uvertürü 
4 - F. Masscnct 
Seenes pittoresk 
1-Marchc 
2 - Air de Ballct 
3 - Angelus 

ilaç gönderirim. Bu sinirlerinizi teskin 22.30 
eder. 

4 - Fete Bohem 
Müzik (Eğlenceli plaklar) 

- Hayır, il3.ç istemem. Morfin isterim, 

bir ş:ırıngacık, ne olur. Ben, bir Fransız 

doktorunun kadınlara karşı daha nazik, 

daha müsamahalı davranacağını sanır· 
dım. 

Hıçkırarak diz çöktü, ayaklarıma ka

pandı. Gözlerinde bir morfin şırıngası 

için her ~yini feda edeceğini söyliyen 

bir mi.na vardı. Bu yalvan, karşısında 
sarsılmadım. Göndereceğim ilicın sinir

lerini uyuşturacağını söyliyerek çıktım. 

Tayfalardan biri kaza neticesinde ha

fifçe yaralanmış .. Onun yarasını sardım. 

Ancak yarım saat sonra Miateri Kalder 

aklıma geldi. Morfine al!lkın birisini bir
denbire morfinden kesmek doğru olma· 

dığını düşünmüştüm. Bir şırınga yapma

ğa karar verdim. Kamara111na indim. 

Kadın çok fena bir haldeydi. Dişleri 
arasından: 

- Çabuk, çabuk bir şınnga! diye mı· 
rıldanıyordu. 

Şırıngayı yaptım. iğneyi çekerken ya· 

lun bir yerden bir rövelver sesi ve arka· 
sından bir feryat geldi. 

Derhal koridora çıktım. Kamarot bir 
kamaranın kapısını yokluyor ve cmöı
yö Murat, mösyö Murat diye haykırıyor· 
du.> 

Içeriden hiç bir ses gelmedi. Uzaktan, 
yukarı salondan süzülen tatlı musiki se· 
sinden ba,.ka. 

Ben de haykırdım. Beyhude. Kapıyı 
açmak istedim .. içeriden kilitli idi. Ka

marotla beraber kapıyı omuzlıyarak iki

miz de çok kuvvetli olduğumuz halde ka
pı açılmadı. Yaptığımız gürültüye rağ
men yukarıdan hiç kimse gelmemişti. 
Herkes eğleniyordu. Kamarot titrek bir 
sesle telefon etti. 

Nihayet, geminin komiseri olan baıı 
saçsız bir adam, arkasında bir çilingir 

ile göründü. Komiser hiç acele etmiyor

du. Hatta bizimle alay ediyordu. 
- işittiğiniz gürültü ailah sesi olmua 

erek... Belki möoyö Murat içeride bir 

m1ş olacak. 

Çilingir kapıyı açtı. 

Tamamile karanlık kamaraya girince, 

yarı açık kamara pençeresinden dolan si· 

sin ltökusu boğazımızı yaktı. Vapurun 

acı acı çaldığı düdük bu karanlık kamara

da insanı Ürpertiyordu. Kamarot elektri· 
ği yaktı. 

Kolları açık, ense kökü kan içerisinde 

yerde y&tan Muratın cesedine basmamak 
için geri çekildik. 

Yapacak bir ıey yoktu. Murat ölmüş· 
tü. Bu ölüme intihar denemezdi. Çünkü 

kurşun yarasl ense kökünde idi. O halde 
adamı öldürmüşlerdi. 

- Kötü bir İş .. Bunu yolculardan sak· 

lamak çok müşkül olacak. Bu cinayet. 
Fakat acaba katil ne oldu> Her halde 
yarı açık kamara pençeresinden denize 

atlıyarak intihar etmiş olacak. Başka tür· 

lü olmaz. Bu lüks vapurlarda da kamara 
pençerelerini neden bu kadar geniş ya• 
parlar, bilmem kil 

Komiser doğru söyliyordu. Tombulca 

bir adam bile bu yuvarlak pençereden 

kolay kolay sığabilir. Pençereyi kaparken 
denize baktım. Mürekkep gibi simsiyah
tı. Bu siyahlığa atılarak pervanelerin yap· 

tıkları girdaplar ua.ında boğulmak feci 
ıey doğrusu. 

Komiser, üzerindeki parmak izlerini 

bozmamak için namlusundan tutarak yer· 
den rövelveri aldı. 

- işte katil cinayeti bu sil8hla yap

mJş. Fakat bu rövelver Muratın kendi 

silahıdır. Geçen gÜn kendisile J aka dair 
konuşurken bunu bana göstermişti. De

mek oluyor ki ölen ile öldüren kamarada 

boğaz boğaza gelmi,ler. öldüren Muratın 
elinden rövelveri almış ve kendi rövelve· 

rile adamcağızı öldürmü~. Sonra da ceset 

ile baıbaşa kalınca kendisini denize fır· 
latmı~. Fakat acaba kim öldürdü) Mura· 

tın o kadar çok düşmanı var ki. 

Bu sırada yerde, devril.mit bir maaanın 
yanında kapının anahtarını gördüm ve 

20.45 Beromünster : Eski klasik musiki 

Kati alaka 
lzmirde açık yemit çartısında 

tüccardan bayMuzaffer keskinoğ
lunun ticarethanesinden kendisi -
nin muvafakatiyle her ikimiz çe • 
kildik. Ve bu sebeple lzmir 3 ncü 
noter ve Aydın noterinin vekalet
lerinden de İstifa ettiğimizi bildi
ririz. Yakında yeni adreslerimizi 
de bildireceğimizi beyan ederiz. 

lzmir Göztepe 81 nci sokak No. 
14 evde Aydınlı Mehmet Arpacı 
oğlu 

Güzelyalı 56 ncı sokakNo. 29 
evde Aydının köfk nahiyesinden 
Cemal Aydın. 

954 (581) 

f'"""""i)ik'k'~'i"'""'"'" 
• • • • • • • . 
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TEMİNATLI SAAT 
TAMİRHANESİ 

~ Her çeşit, cep, kol, duvar s~:ıtleri 
i gramofon ve yazı makineleri temi-S 
ııatla tamir olunur. Büyük saWn sa- 5 
atleri istenilirse yerinde de yapılabj.: 
lir. 

İZMİR : MEZARLIKBAŞI : 
Eski mahkeme önü Alipaşa coddesı 

131, 489 numarada saatçi ETHEME 
müracaat edilmesini muhterem 

• okuyucularımıza rica olunur. 
: 1-3 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMIR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK HAKtMLlölN -
DEN: 

10-8-938 tarihinde vefat eden 
ve vaki müracaat üzerine terekesi 
u~ulen tahrir edilmif bulunan Ce
lal Parmaksızın mezkur terekesi
nin alacaklı talebile ve medeni 
kanunun 573 üncü maddesine tev
fikan tasfiyesine karar verilmit 
olduğu ve alakadarların tasfiye 
memuru tayin kılınmıt olan Cemal 
Cendeli han 10-11 numaralı yazı
hanesinde avukat Sabri Savcıya 
müracaat etmeleri lüzumu mede
ni kanunun 574 üncü maddesine 
tevfikan ilin olunur. 

956 (582) 

6) isteklilerin 2490 numaralı kanuna göre teklif mektuplannı 5. 4. 
939 ~mba giinü saat on beşe kadar Nafıa müdürülüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar gelecek ~kilde posta ile 
göndermeleri lazımdır. Postada vaki olacak geçikmeler kabul edilmez. 

21 (579) 

1 LAN 
Borsa idare hevetinden: 

Borsa binasmda yapılacak olan tadilat münasebetile takriben 165 
metre murabbaındaki demir çatı ve mevcut muhtelif eb'at ve kalite
deki camları pazarlıkla satıhkhr. Taliplerin 21 Mart 939 dan 27 Mart 
939 pazartesi gününe kadar her gün saat on birden on ikiye kadar bor
aadaki encümene müracaatlan ilin olunur. 

21,23,25 958 (585) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
454 lira 41 kuru, bedeli k~ifli hükümet caddesinde kain 1/31 No. 

lu Hacı Sadullah otel ve kahvesinin k~fi mucibince tamiratı 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi 6. 4. 39 perşembe günü 
saat 1 O dadır. 

Muvakkat teminat 34 lira 10 kuru4tur. 
Şeraiti görmek ve daha fazla malômat almak i.atiyenlerin Vakıflar 

idaresine müracaattan. Ve ihale gün ve saatinde de hazır bulunmalan 
ilin olunur. 

21, 24, 28, 1 950 (583) 

DIKIU SULH HUKUK MAHKEMESiNDEN: 
Muhammen kiymeti 

Cinai Mevkii Dönümü Lira K. 

Palamutla tarla Böveller köyü Göltepe 78 156 00 
« « « « Çatal ahlat 20 100 00 
« « « « Aktepe 15 45 00 
« « « « Gölteoe 122 244 00 
« « « « Kara hayıt 33 264 00 

Dikili sulh hukuk mahkemesinin 22. 2. 939 tarih ve 939/23 sayılı 
ilamile •uyôun izalesine karar verilen yukarıda mevki, cins ve muham
men kiymetleri yazılı bet parça tarlanın açık artırma •uretile sab4ı 
mukarrer olduğundan açık artırma suretile saltşı İcra edileceği birinci 
satışın 11. 4. 1939 tarihine rastlıyan salı günü 1 O - 12 ye kadar Dikili 
sulh mahkemesi kaleminde bu günde müıteri çıkmaz veya nıuham
men kıymetinin yüzde 75 ini bulmazsa ikinci sat14ın 25. 4. 939 tari
hine raahyan salı günü saat 10 - 12 ye kadar Dikili sulh mahkemeai 
kaleminde yapılacağt bu hususta daha fazla malumat almak istiyenle
rin 9. 3. 939 tarihinden itibaren açık bulunan satış şartnamesini gör
mek üzere 939/23 ııayile Dikili sulı mahkemesi kalemine müracaat 

_etmeleri ilin olunur. 944 (586) 

IZMIR ASLiYE MAHKEME -
Si 2 nci HUKUK DAtRESlN • 
DEN: 39-554 

Davacı namazgah taslı çe,me
de 3 sayıda Faik tarafından ha -
piıhane yanında 452 nci sokak 11 
numarada iken halen ikametgahı 
meçhul talip kızı pakize aleyhine 
açtığı S. Talak dava~ının dava ar
zuhali sureti ile davetiye varaka
sı müddei aleyhin ikametgahının 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlefıet llcutanesi 

esfıf opef'atörö 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağloda .. 
No. 42 TELEFON 2310 

meçhul olmasından ilanen ve ilsa- ikinci hukuk mahkemesinde gerek 
kan tebligatı kanuniye ifa kılın- bizzat ve gerekse bir vekili kanu
m.ı~ olduğu halde tahkikat günü ni göndermesi aksi takdirde tah
olan 18-3-939 cumartesi saat 10- kikat ve muhakemenin gıyabında 
da müddei aleyh tahkikata gel - cereyan edip bir daha tahkikat ve 
memit olduğundan hakkında gı- muhakemeye kabul edilmiyeceği 
yap kararı ittihazına ve gıye.p ka- ve hakkında gıyaben karar ittihaz 
rarının ilanen ve ilaakan tebliğine olunacağını gıyap kararının teb
ve tahkikatının 7-4-939 cuma sa- liğ makamına kaim olmak üzere 
at 1 O na bırakıldığından yevmi ilan olunur. 20-3-39 
mezkôrda müddei aleyhin İzmir 955 (584) 

Emlak ve eytam bankasından: 
c. Depozitosu 

Kıymeti T. L. Esas No. Yeri 

46 
124 
126 
128 

Manisa Y arhasanlar M. Karamızrak C. 

131/1 
133 
164 
243 

« Kasaba caddesi 
« Alaybey M. Kazıkoğlu sokak 
« Göktaşlı mahallesinde 
« tbrahim Çelebi « 
« tlyaskebir M. Kuyualan sokak. 
« Alaybey ~itler tramvay caddesi. 
« Çar4ı mahallesinde 13, 15 

No. su 

1~12 

9-7 
4-4/A. 

5 
51 
12 
11 

taj 21 

Nev'i 

Ev,dükki.n 
« 

Ev 
« 

« 

Dükkan 
Ev 

« 
Otel, fırın ve 
dört dükkan 

700.00 
600.00 

1300.00 
2250.00 

30.00 
600.00 
550.00 
600.00 

140.00 
120.00 
260.00 
450.00 

6.00 
120.00 
110.00 
120.00 

264 « Mimar Sinan malı. Erler caddesi. « 48 Ev 800.00 160.00 
266 « Meyhane boğazı °""' caddesi. 134, 136 Ev ve dükki.n 1200.00 240.00 
lzahati yukarıda yazılı emli.kin pefİn bedelle aabflan 1. 4. 939 cumartesi günü saat ONDA Manisa Bağ-

cılar bankuında yapılec•lctır. 
bteldi olımlanıı hizalarında yazılı depozito •kçesini veznemize yatnralı: artırmaya ıiımeleri ve yudum-



tZMtR BELED1YEStNDEN: 
1 - 85 nci adanın 469 metre 

murabbaındaki 48.49 sayılı arsa
larının 5atışı başkatiplikteki çart
namesi veçhile açık artırmaya 
konulmu~tur. Muhammen bedeli 
469 lira olup ihalesi 28-3-939 ca
lı günü saat 16 dadır. i~tirak ede
cekler 35 lira 20 kurusluk temi -
nat makbuzu ile encü~ene geliı-
ler. 

YENJ A.IJR 

2 - 17 nci adanm 180 metre 
murahbaındaki 24 sayılı arsası -
nm satı~ı başkatiplikteki 'artna
mesi veçhile açık artırmaya ko • 
nulmustur. 

Muhammen bedeli 9001ira olup 
ihalesi 28-3-39 salı günü saat 16-
dadır. İftirak edecekler 67 lira 
50 kuru,luk teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubudur. 
Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücud makinesine la
zım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, iı'ade, neş'e sahibi eder,Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler,tcmin eder. 

11-14-21-24 818 (509) 

Kadastro 1192 sayılı adanın 656, 
75 metre murabbaındalri 6 sayılı ar
sasının sabşı ~ katiplikteki prtna
mesi veçhile açık artırmaya konul
muıtur. Muhammen bedeli 2627 lira 
olup ihalesi 31. 3. 939 cuma günü 
saat 16 dadır. lıtirak edecekler 198 
liralık teminat makbuzile encümene 

FOS FARS OLU; diğer bütün ilaçlardan ayıran başlıca hassa, devamlı birsurette kan, kuvvet, iştiha yaratması ve 
ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıbna ve umum kansızlıkla neti
celenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi 
müsaadesini haizdir. 7-11-14-18-21-25-28 

gelirler. 
15,21,24,28 (860 (540) 

1 - Kadastro 368 ci adanın 
104 metre murabbamdaki 1,13 sa-
yılı arsalarının satışı ba~katiplik-
teki snrtnamesi vc~h!le acık artır
may~ konulmuşt~. Muhammen 
bedeli 832 lira olup ihalesi 31-3~ 
939 Cuma günü saat 16 dadır. lf
tirak edecekler 63 liralık teminat 
makbuziyle encümene gelirler. 

Kiralık ev 
Birinci beyler sokağında 

numaralı ev kiralıktır. 
ikametgah ve klinik 

kullanılmağa elverişlidir. 
Görmek istiyenlerin Anadolu 

ajansına müracaatları. 
1-3 (577) 

~----------~-----
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yağlı tüp resim 
boyaları 

Fransanın alemşümul LEFRANC 
DÖ P ARİ fabrikasının yağlı tüp re
sim boyaları gelmiştir .. İzmirde Bal·· 
cılarda 209 No. AHMET MÜMTAZ 

2 --48 ci adanın 312 metre mu- CAIIİT İSTANBULLU boya ticarct
rabhaındaki 10 sayılı arsasının hanesinde satı1maktadır. Bu meşhur 
satı,ı ba~katiplikteki şartnamesi boyaları bir defa tecrübe edenler 
veçhile açık artırmaya konulmu~
tur. Muhammen bedeli 3744 lira 
olup ihalesi 31-3-939 Cuma günü 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 
281 liralık teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

artık başka marka resim boyası kul
lanmak istemiyeceklerdir. 

llllllllllll81111111Mlll8118181111alllllal• 

AŞÇIBA~l l\'1AltKA 
Makarnalar 

• • • - • • ,. : • - • '. ~ 1 : 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Pian1 
32,000 LiRA MUKAF AT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteşrin 
t a r i h l e r i n d e ç e k i l e c ek t i r . 

1 rzL/" İkramıyeleri: C7Z7//////Y/J(/Lzx/xz--. 

~ ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira § 
~ S n ıooo l~ralık ••• 5.000 L~ra ~ 
~ s n 5~0 lıralık ••• 4.000 Lıra N 
~ 16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira ~ 
~ 60 » ıoo liralık··· 6.000 Lira ~ 
~ 95 n 50 lirahk ••• 4.750 Lira ~ 
~ 2SO n 21$ liralık ••• 6.250 Lira ~ 
§ •••••• ••••••• ~ 

~ 435 32.000 ~ 
~T./Jf7T./ZZZ'YA'Z""./.'77YY.7////IZX./7:JIJ7J-L/Y/E/4/Jt:.U///LJ'* 

T. lş Bankasıııa para yatırınakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Nal ıa Vekaletınden: 
EksıLtme ye konulan ıs • 

3 - Karıpıyaka 1843 sayılı so
kakta 127 sayılı kahvehane önün
de 60 metre murahbaındaki yol 
fazlasının 1-4-939 dan itibaren 
bir senelik kiraya verilmesi ba~
katiplikteki fartnamesi veçhile 
açık artırmaya konulmu~tur. Mu
hammen bedeli 25 lira olup ihale
si 31-3-939 Cuma günü saat 16 • 
eladır. lstirak edecekler 2 liralık 
lem:nat 'makbuzile encümene ge- 1 - Büyük Menderes üzerinde ı,iklı gölünün sulama suyu iddihar 
lirler. havuzu haline korunası, keşif bedeli (1133860) liradır. 

4 - Bahribabada Sahilpark 2 - Eksiltme 13. 4. 939 tarihine rastlayan per.şembe günü saat 15 
gazinosunun iki sene müddetle de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
kin·va verilmesi ba'\katiplikteki odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
tart;.amesi veçhile açık artırmaya 3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
konulmustur. Ayrıca 2050 liralık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabi-
inşaat ve' tamirat ile te:;isatı müs- linde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

f d 1 k t . Selarıik sergisinin 937 ve 9:;13 scnclcrinilı teciri tara m an yapıma •arı- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (47765) lira (80) ku-
le muhammen bedeli ic"'.rı 4540 birincilik nıadalyaları.nı kazanmı§tır ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 

liradır. ihalesi 31-3-939 Cuma gii- - az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir iati-
nü saat 16 dadır. lıtira!: edecek- <'7.'Z//Y/7'/YLLYJZU/////!/.D~A"" da ile vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika al
ler 341 liralık temi~at makbuziıe ~Muayenehane nakli~ maıarı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
encümene gelirler. Bu hu;;usta ev- ~D Al• R• ~ Bu müddet İçinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye İ§tİ
velce yazılan ilanlar hüküm~üz - ~ r. 1 ı z a§ rak edemezler. 
dür. S '' 5 - isteklilerin teklif mel~lannı ikinci maddede yazılı saatten 

5 - 904 sayılı gokakta Servili ~ • • ~ bir saat eveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin-
hanm üst katındaki belediyeye ait N u ı ~ de vermeleri l8zımdır. 
31-20 sayılı dükkanın yıkılarak ~ n en ~ Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (820) 
enkazının satılmashı h

1 

aşkilktiplikte- ~ ~ 14, 21, 28, 4 722 (533) 
ki sartnamesi veç i e açı artır - ~ Doğum ve Cerrahi Kadın ~ 

' k 1 K 'f b d ı· ~ hastalıkları Operatörü maya anu mustur. esı e e ı ~ 

50 lira olup ih~lesi 31-3-93~ ~u - ~ KesteJly cadde~inde·, 
ma günü saat 16 dadır. l~b:.-e.k ~ lıi muayenelianesin~ ~ 
e~ecekler 3 lira. 75 k~u~luk te- , BİRİUCk KOR.DONDA 
~mat makbuzu ıle encumene ge- ~ ray];a~e sgneması ci· 
hrler.. ~ ~ 2 J " 

17-21-24-28 903 < 561 ) ı~ varıntea 22 numara '1' 
~ haneye yahında nalı· ~ 

34 üncü ad<:.nın 180 metre mu- ~ ledecelıtir. ~ 
rabbaındaki C3 ":ısılı arsasının ~ TELEFON: 298 7 ( 3 1 ) ~ 
satı~ı ba~katip ·i!it:'!ki şartnamesi ~fl«""/:/:.1rxzT..tX"JV.X~7:W-'°'~/Z.r& 
veçhile açık artırmaya konulmu1-
tur. 

Muhammen bedeli 900 lira 
olup ihalesi 28-3-39 salı gilnü sa
at 16 dadır. lıptirak edecekler 67 
lira 50 kuru' teminat makbuzile 
encümene gelirler. 

10-17-21-24 793 (500) 

- Yapılacak şehir oteli bah
çesının inşa ve tanzimi kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
~artname ve vahidi fiat cedveli 
ba~ mühend;sllkten istenir. Mu -
hammen bedeli on sekiz bin sekiz 
yüz en sekiz )im.dır. ihalesi 28-3-
39 sah günii taat on yedidedir. 
2499 sayılı kanunun tarifatı dai
resinde hazırlanmıs teklif mek • 
tupları ihale giinü ~zami saat on 
nltıda encümende riyasete verilir. 
Muvaldu:.t teminatı hin dört yüz 
on bir lira otuz bet kuru~tur. 

11-17-21-24- 819 (508) 

Bdediye emlak ve akarından 
yeni yolda yeni 863 sayılı sokak
ta 22 ve 24 sayılı dükkanların iha
le tarihinden itibaren bir sene 
müddetle kiraya verilmesi ba,ka
tiplikteki farlnameleri veçhile 

hammen bedelleri 22 sayılı dük
kanın 32 ve 24 sayılı 36 lira olup 
ihalesi 24-3-939 cuma günü saat 
on altıdadır. istir ak edecekler 
be' lira on kuru~luk teminat mak
buzile encümene gelirler. 

8-14-17-21 768 ( 487) 

' - Cumhuriyet mahalle5inde 
1420, 1423 sayılı sokaklarda yap
tırılacak kanalizasyon bas mü -
hendisUktcn ücretsiz v~rilecek 
ke:;;if ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltemeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 1840 lira olup ihalesi 24-
3-939 cl!ma ı;ünü saat 16dadır. ı,. 
tirnk edecekler 138 liralıkteminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

9-14-17-21 { 492) 

1 - 14 Mart 935 tarihli lzmir 
limanı nizamnamesinin 50 inci 
maddesini deği,tircn 7-3-39 tarih
li ve 10437 numaralı kararname 

2 - Hava taarruzlarına kar'ı 
u;ıkların söndürülmesi ve karar • 
tılmaaı hakkındaki 25-2-39 tarihli 
ve 10346 sayılı kararname beledi
yenin ilan tahtasına her kesçe bi
linmek iizere esılmı,br. 

•• iz mir Muhasebei hususiye mu-
dürlüğünden ! 

1 - Münakasaya çıkarılmış olan idaremize muktezi 47 kalem de
fatir ve evrakı matbuaya ikinci defo olarak yine talip zuhur etmediğin
den i~bu evrakı matbua 13. 3. 939 tarihinden itibaren bir ay içinde 
p3:zarlık suretiyle tedarik edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 3600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 270 liradır. 
Nümüneleri görmek için her gün Muhasebei hususiye müdürlüğij

ne ve almağa talip olanların da bir ay içinde pazartesi ve perşembe 
günleri daimi encümene müracaatları. 

16 21 888 (548) 

Devlet demir.yolları 8 inci işlet
me komisyonundan: 
Muhammen bedeli ile miktar, cins ve evsafı &§ağıda yazılı yağlar 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Muvakkat teminat 114,53 liradır. Eksiltme 31 Mart 939 saat (15) 

de Alsancaktaki işletme binasında toplanacak komisyonda yapdacak
tır. Şa~tnameler komisyondan parasız olarak verilir. isteklilerin mu
ayyen gün ve saatte muvakkat teminat makbuzları ve 2490 sayılı ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince lazım olan beyannameyi hamilen 
komisyona müracaatlan. 

Tahmin edilen 
Fiat Tutari 

Kuruf Lira K. 

400 Kg. Mobilöl A. veya Shell C. Y. 2 
marka yağ 30 120 ()() 

2000 (( Mobilöl b. h. veya Shell C. Y. 3 
m,arka yağ 31 620 00 

1600 « Aero W. veya Shell C. Y. 4 
marka yağ 32 512 ()() 

500 (( Mobil kompound No. 5 marka yağ 35 175 ()() 

200 « S. K. F. yağı so 100 00 
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Çünkü ASPtRiN senelerdenbe 

her tür' Ü soğuka1gın1ıklarınC!_ ve r a 

rı\ara karşı tesiri şaşmaz. birl.il 

olduğunu isbat etmiştir .. 

• • AS p 1 R 1 N in tesirinden. emin J 

a k d"kkat ediniz. . lütfen eAieR mar asına ı 
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-Doyçe Oryentbank 
DRESDNER BANK ŞUBES 

İZ MİR 
Merkezi : BERLJN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo Rayhsmarh 
Türkiycde şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

ı\fısırda ııubcleri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Her türlü banka muamelatını ila ve kabul eder. 
............... 1 ................................. .. 
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Gerek VE.RlCl ve ALICI telsiz istasyon ve makineleri inşa eden seneler 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek müka 
kazanan : 

Lorenz 
Fabrikasının mam.ulatları Türkiyede nam ve şöh:ret kazanmıştır. 

5-6-7-11 Lambalı~ 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçalan ve lambalan mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. lstiyenler zirdeki adrese mü 

caat edebilirler. 
F ABRiKA VEKiLi ve DEPOZlTERl : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 
T Adresi : CALDA 
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Sovyetlerin bir teklifi 
lngiltere, Fransa, Rusya Türkiye, Yunanistan, 

Polonya ve Romanyanın dahil bulunduğu 
bir konferans toplanması istendi 

Ru.- ' 1 Macarlar da 
men hududuna 

geldıler 
Monfaç, 20 (Ö.R) - Havas muhabi

rinden : Macarlar Karpatlaraltı Ukrau
yasının bütün noktalarında Rumen hu
duduna vasıl olmuşlar ve diğer taraftım 
Polonya hududuna kadar memleketteki 
askeri mevzilerini tanziın etmişlerdir, 

Macar salahiyettar mahafili Karpatlar 
altı ukranyasındaki kuvvetlerin arttırıl
masını harici bir taarruza karşı tahafhız 
sebebiyle izah ediyorlar. Monfaç şehrin

Ankara, 20 (Ö.R) - Sovyet Rusyarun 
Londra sefiri Maiski, İngiliz hariciye na
:ı.ırı Lord Halifaksı ziyaret ederek Al
ınan istilllsı karşısında Sovyetlerb fik
rini bildirmiştir. 

Polonya, Romanya, Türkiye ve Yuna· nın vaziyetinin tetkik edilmesini illlve deki askeri tehacüm zail olmuştur .. Fa-
r.istanın da dahil bulunduğu halde bir 

1 
etmektedir. kat şehir henüz son günlerin heye= 

k nf t 1 iste kt b ı Lord H•lifaks, Sovyetler birliği ııefiri- eltındadır. Çekoslovakya tarafından ih-
o erans op anmasını me e ve u ne verdiği cevapta, yakında İngilterenln tiyaç halinde Rumen ordusu ile iltisak 

konferansta Çekoslovakyanın Almanya ı lıu hususta bazı tekliflerde bulun11eağını temini için yapılmış olan Monfa~ - Obar 
tarafından ilhakı dolayıslyle Romanya- bildirmiştir. arasındaki büyük sevkülcey~ yolunda Sovyetler birliği, İngiltete, Fran"'1, 

Resmi tebliğ neşredildi 
Ankara ziyaretile Türk - Bulgar 

münasebetlerinin bariz dostluk ma
hiyetinden dolayı sevinç duyulmuştur 

pek az kıtalara tesadüf ediliyor.. Bunlar 
&ı cenubu şarkiye doğru ilerlcmL~ olan 
k'ı:ıvayi külliyeye iltihakta istical göste
ıen geri kalmış kuvvetlerdir. 

Memleketin dahilinde sükCınet tama
miyle teessüs ebniş, on gün evvelki ted
hişçilikten eser kalmamıştır. 

Faris 20 (AA) - Macar elçiliği, Ma
caristanın cenup ve cenubi şarki hudut
lan üzerinde asker tahşidata yaptığı ve 
kısmi seferberlik ilan ettiği hakkındaki 

pyiaları yalanlamakta, yalnı;;: bazı şahsi 
davetler vuku bulduğunu tasrih eylemek
tedir. 

SAHIFEJ 

SON l-IABE~ 

Romanya topraklarını 
Parcalanmaktansa harbe razıdır • 

Paris 20 (A.A) - Matin ve Petit Parisien gazeteleri lngiliz kabi
nesinin dün akşamki toplantısında Almanyanın Romanyaya verdiği 
ültimatomun kralın riyasetinde toplanan meclis tarafından şiddetle 
reddedildiğini mübeyyin Romen notasının muhteviyatını tetkik etti
ğini yazıyorlar. 

Matin ıııızetesi Romanyanın lngiltereye müracaat ederek yardım 
istemiş olmasını topraklarının parçalanmaktansa harp etmeğe karar 
vermiş olduğunun delili addetmektedir. 

Petit Parisien diyor ki: 
Romanya Almanyaya vermiyeceğini Seriinin cebren Almak üzere 

kuvvete müracaat ettiği takdirde lngiltere ve Fransanın nasıl bir hattı 
hareket ittihaz edeceklerini sormuştur. 

Londra 20 (A.A) - Kabine derhal toplanarak müzakerelerde bu
lunmuştur. Şurası bedihidir ki Almanyarun Romen tamamhğına ve 
ekonomik hürriyetine dokunma.sına katiyen müsamaha edilemez. 

Diğer taraftan Londradan öğrenildiğine göre İngiliz hariciye nazın 
Lord Hali faks ile Fransız Amerikan ve Sovyet büyük elçileri arasında 
vukubulan mülakatta Almanyanın muhtemel bir taarruzu karşısında 
müşterek bir siyaset takip etmek üzere aralarında istişarelerde bulu
nulması mevzuu bahsolmuştur. 

Amerikan Demokrasileri kongresi 
dün Montevideo?da açıldı 

---·-1;;---
Ankaıa 19 (A.A) - Bulgar başvekili !erinin bariz dostluk mahiyetinden dola- yükselmesini bilmiş olan Türk matbue.- Eslıi Karpatfaye 

ekselans Köse lvanof ve bayanı, refakat 
1 yı sevinç duymuşlardır. tının Türk ve Bulgar milletleri r.rosında başvelıili Voloşinin 

ve maiyetlerindeki zevat ile birlikte emir·! Ankara, 19 (A.A) - Bulgar başvekili sıkılığı ve samimiyeti dalına d:Jıa ziy<:- beyanatı 
!erine tahsis edilmiş bulunan hususi tren-

1 
ve hariciye nazırı B. Köse İvanof bu- de artan bir yakınlık yolunda iki hükil- Ank 20 (o·· R) K ti k" 

Nevyork 20 (AA) - Amerikanın hükümet, üniversite ve kilise 
mahfellerine mensup 77 şahsiyeti bugün Montevideoda açılan Ame

l rikan demokrasileri kongresi reisine demokrasilerin müdafaası için kı
talar arası tesanüd lehinde bir mesaj göndermişlerdir. 

h d 1 1 arf 1 araJ . - arpa ar es ' 
le ıaat 20, 1 O da şe rimiz en ayrı mış ar- gün Türk gazetecilerini kabul ederek met tarafından s o unan gayretlere ba kil" V 1 . Bükr" Be" d .. . ... . şve ı o oşın eşten era u 
dır. aşağıdaki beyanatta bulunmuştur : muzaheret etmekte devam eyliyeoegıne lmişt" V 1 . . . . d "f . . ge ır.. o oşının maıyt!tın e maarı 

Muhterem mi•afirler istasyonda baş- - Komş~ ~e do_st ~kiycnin . hükü- e~. . . . .. nazırı da dahil olduğu halde on hLr kisi 
ta başvekil Refik Saydam, hariciye vekili met merkezını derın bır memnuruyet ve Türk milletı nezdinde hakkımızda gos- dır G t .1 b t d -'ar . aze ecı ere eyana. ın a : 
Şükril Saraçoğlu olduğu halde riyaseti şükran duygusu ile terkediyorum. Ge· !erdiği unutamıyacağuruz hararetli k:ı- B kili ·zı .. .. k . . . - aşve nı e goruşme ıstıyorum 
cümhur umumi Htibi Kemal Gedelce ile rek Türkiye reisicümhııru Ekselllns Is- bulden dolayı gerek benim, gerek zev- B d z t ki d ti · · ı ura an agrcp e os arımın vanmn 
1eryaver Celal, hariciye vekaleti katibi met Inönü tarafından gerek başta Ekso- cemin ve bana refakat edenlerin derin "d -- K ti . . '._, da 

gı eccgım.. arpa ar vaz.ıyetı .ou -
umumisi Numan Menemencioğlu, Anka- lllns Dr. Refik Saydam olmak üz.,re hii· şükranlarına tercüman olmanızı •izdet. t d M h""k"" t" il Uk lı 

peş e e acar u ume ı e ranya -
ra valisi, mevki kumandanı, devlet de· kümetçe hakkımda gösterileıı kabul be- bir kerre daha rica ederim. I d d d .. ak I . ar arasın a evam e en muz ere erın 
miryolları umum müdürü, Merkez ku- ni fevkalade mütehassis etmiş ve kalhi Ankara, 19 (A.A) - Hariciy~ vekili ti . b -ı dır F k t be b .. ne cesıne ag ı . a a n ll muza-
mandanı ve emniyet müdürü tarafından bir dostluğun sağlam temelJeri üzerine Şükrü Saracoğlu ve bayan Saracoğlu la- k l . . . ti . d ... lı 

1 
ere erın ıyı ne ce vcrmesın en sup .e 

uğurlanmışlardır. istinat ettiği kanaatini bana bir kerre rafından bugün saat 13.30 da muhterem eli z t b" ""dd t k~'dık 

1 

. e yorum.. agrep e ır mu e ·'il -

Başda bando bulunan bir askert kıta daha vermiştir. Halkın ta hudu&n beri misafirimiz ekselans Köse Imnof ve bo- Lo d p . d "d 
t 

tan sonra n ra ve arıse t! gı eC0-
ek~el&ns Köse lvanofa rasimei selamı ifa stanbuldan geçerek güzel hülrümet yan Köse İvanof şerefine Anadolu kulü-
eylemiş ve Ankara garını dolduran halk merkezine kadar gösterdiği hararetli te- bünde bir öğle yemeği verilmiştir. ğim . 
ıık sık tekrar tekrar ettikleri alkışlarla zahürlerden de bilhassa mütehass;s ot. Ekselans Köse İvanof ve bayan Köse 
misafirlerimize karşı sevgilerini göster- c1um .• Bir kerre daha ehemmiyetle kay .. İvanol yemekten sonra başvekil Dr. R~ · 
mişlerdir. cietmek isterim ki, münasebetleriıniz bu- fi.k: Saydam, hariciye vekili Saracvğlu ile 

Madam Köse lvanof ve kerimesine günkü tebliğde neşrolunan dcklarRSyon· birlikte stada gelmişler ve stadı dolclu· 
müteaddit buketler takdim edilmif ve lar mucibince sarahaten dostaned'r .. Ve ran binlerce Ankaralının i~ten sovgil~
Ankarada bulunan Bulgar kolonisi bü- bu dostluğun mütemadiyen inkişaf bııl- rini topbyan alk1şlarla karşılanmışlar

yüklerine iyi yolculuk temennilerinde ınası için icap eden bütün şartlar rnPV- Cır. 

bulunmuştur. cuttur. Muhterem misafirlerimiz oyunun i~k 

flESMI TEBLI{; Balkanlar sulhuna ayni sw·etle bağlı devresinin sonuna kadar statta kalnışlar 
bulunan Türkiye ve Bulgaristan müşto- ve gelişlerinde olduğu gibi ayni sevgi 

Ankara 19 (A.A) - Bulgar başvekili ıek menfaat meselelerine ve bilhassa sul- tezahürleriyle stadyumdan ayrılmışlar
ve hariciye nazırı B. Köse fvanof ile ba~ 
vekil Dr. Refik Saydam ve hariciye ve
kj}j Şükrü Saracoğlu arasında yapılan 

müteaddit müli.katlar neticesinde aşağı
daki tebliğ neıredilmiştir: 

Bulgar başvekili ve hariciye nazırı B. 
Köse lvanof cümhuriyet hükümetinin mi
safiri olarak Ankaradaki ikameti esna-

sında reisicümhur ismet lnönü tarafından 
kabul edilmiştir. Diğer tarafdan B. Kö
se lvanof ile başvekil Dr. Refik Saydam 
ve hariciye vekili Şükrü saraçoğlu arasın· 
da müteaddit mülakatlar vukubulmuş

tur. Büyük bir samimiyet havası içinde 
cereyan eden bu konuşmalar esnasında 
Türk ve Bulgar devlet adamları doğru· 
dan doğruya kendi memleketlerini ala~ 

kadar eden meselelerle balkan i,lerine 
ve dünya vaziyetine tcalliik eyliyen me
seleleri müştereken tetkik etmişlerdir. 

Avrupada takip eden h8.diseler karşı
sında gerek Balkan millet1eri arasındaki 
tesanüdün gerek bunların ayrı ayrı ken
di siyasetleriyle müşterek siyasetlerinin 
lı:at'i istikliili yalnız bu milletlerin bulun
dukları coğrafi mıntaka için değil bütün 
Avrupa için de bir sulh garantisi teşkil 
ettiğini bir kere daha müşahede eylemiş
lerdir. 

Sulhun idamesi kaygısının esaslı bir 
8ınil bulunduğu müşterek menfaat me
selesinde eskiden olduğu gibi istişare ka
rarında olan Köse lvanof Saydam ve Sa
raçoğlu Bulgar ba§vekili ve hariciye nazı
rının Ankara ziyaretleriyle temelleri sağ
lamla~mış olan Türk - Bulgar münasebet-

hun idamesine müteallik bütün faali- dır. 

yetlerini eskiden olduğu gibi mt~terek Ekselans Köse İvanof ve bayan İvanof 
menfaat meselelerine ve bilhassa sulhun müteakiben radyo stüdyosuna gelmişler· 
idamesine hasreylemeğe karar vı•nniş- dLr .. Muhterem misafirlerimiz stüdyoda 
!erdir. Nafıa vekili Ali Çetinkaya tıırafındoıı 

Aralarında tanınmış gazeteciler bulu I karşılanmış ve şereflerine hususi bir 
nan ve bu derece yüksek bir seviyeye' program tertip edilmiştir. 

Almanya, ltalya nasyonalistlere ne 
şartla iktısadi yardım yapacaklar? 

Londra 20 (Ö.R) - Almanya hükümeti, Nasyonalist ispanyanın 
bir teklifine verdiği cevapta, Almanyanın ispanyada yetişen mahsul
lerle madenleri satın almak suretile iktisadi müzaharette bulunacağını 
bildirmiştir. ltalyanın verdiği cevap ta aşağı yukarı Alman cevabının 
aynidir. 

Nasyonalist ispanyanın istikraz talebine ltalyanın müsbet bir cevap 
veremediği öğrenilmiştir. 

Tahşit kamplarına Pragdan 
sürgünler gönderili yor 

Prag 20 (ö.R) - Ahali bakkaliye, kumaş ve elbise mağazaları 
önünde yığın halinde beklemektedir. Alman askerleri de Çekoslovak
yada daha bol ve daha ucuz olan tereyağı, elbise ve züccaciye eşyasını 
kapışıyorlar. Ahali Çekoslovakyada şimdiye kadar ihtiyaca kifayet et
miş olan erzakın Almanyaya gönderilmek üzere toplanmasından kor
karak ihtiyaten fazla mübayaatta bulunmaktadır. 

intiharlar ve tevkifat azalmıştır. Fakat Prag civarında Miloviçi ve 
Pilsen civarında Saç tahşid kampları dolmuştur. Bu sonuncusuna cu
martesi akşamı iki tren dolusu sürgün gönderilmiştir. 

--1;;·-
ROMANYAYA BİR 
İNGİLİZ HEYETİ 
GİDİYOR... 
Londra, 20 (Ö.R) - Bir İngiliz ticari 

heyetinin Bükreşe gideceğini Avam l<n-
marasında bildiren ticaret naz•r~ndan 

l:azı mebuslar Almanların tazyiki karşı
sında buna zahmet etmek lllzım gel:p 
gelmediğini sormuşlardır. Sir Oliver 
Stanley heyetin gönderilmesi için bu· 
nun daha kuvvetli bir sebep old•ığunu 

söylemiŞtir. Heyetin Rumen petrollerini 
rntın almağa salahiyeti olup olmıyacağl 
sorulmuştur. Nazır şimdilik beyanatına 

bir şey ilave edemiyeceğini bildir:ni1tit:". 
Bükreş, 20 (Ö.R) - Sabah habex alın 

dığına göre yeni Alman - Rumen !icarP•. 
onlaşmasının bu hafta imzası muhlemel
dir. Bu anlaşma geçen teşrinisani anhş· 
masına benziyecektir. Romanya, mili; 
parasının devalue edilmesi (kıymetirıir. 

düşürülmesi) hususunda Alman pardsı· 
nı reddetmiştir. Müzakereler eko'lomlk 
bakımdan Romanyayı Almanya He bir
leştirmeğe matuf çok geniş bLr 2ah•r 
ihtiva ediyordu. Temin edildiğine göre 
Çekoslovakyanın istilası sırasında Al
man delegeleri adeta tehditkllr bir iavır 
takınmışlardı .. 

--~-1;;---

Resmi lıabuller 
Varşova, 20 (Ö.R) - Hariciye nazırı 

B. Bek bu sabah Estonya hariciye naTI· 
ımı ve İngiliz ticaret nezareti n1Usteş.,n 
B. Hodsonu kabul etmiştir. 

---·-1;;---
PRENSPOL 
Hırvat reisiyle 
görüşecelı mi? 
Belgrad, 20 (A.A) - Naip pr~ns Pol 

Slovanyada kain Penaji malikane
sine gitmiştir.. Teyidine imkan hulun
mıyan bazı şayialara göre naibin oraıh 

Hırvat reisi Macek ile görilşmesi r:ıuhte
meldLr .. 

. ~ ,-~,..,·• ·. ·, .: •.. ·.:.: .• ,'l..('}::t·:''· 

1 Yüzlerce ve yüzlerce müracaat ve kat'i ısrar üzerine 

El"'HAJIB~f\ Si~EJl.(t.Slı 
Bugünden itibaren perşembe günü nkşamına kadar yalnız ( üç ) gün için .. 

•• •• 

BUYUK VALS 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

TA CLI CANAVAR 
t 

Harikalar lıarikasiyle birlikte olarak gösterilecektir. Fırsatı kaçırmayınız ... DİKKAT : Müsabakanın birin~i kuponunu alanuyanlara, 
mahsus olmak iizcre bu iiç gün zarfınd:ı 3 nunıara ile birlikte 1 nunı:mılı kııpon da verilecektir 

SEANSl.AR : BÜ . 

yalıttı Hr tl••f:ıya 

Macar Basvekili Teleki 
Hariciye nazır! iie birHkte Nisanda 

Romay8 gidecekler 
Roma 20 (A.A) - Gazetelerin bildirdiğine göre Macar başvekili 

T eleki ile hariciye nazırı Csaki Nisanın ortasına doğru Romayı resmen 
ziyaret edeceklerdir. 

Budapeşte 20 (A.A) - Karpatlaraltı Ukranyasının işgali Macar 
ordusuna 200 maktule malolmuştur. 

Prag 20 (A.A) - Havas ajansından: 
Alman ordusu tarafından yapılan geçit resmine yalnız Macar ata

şemiliteri büyük üniformasını giymiş olduğu halde iştirak etmiş ve 
general Blaskovitzi selamlamıstır. 

Bratislava 20 (A.A) - Slovakyanın bütün kiliselerinde Slovak 
istiklalinin şerefine dini merasim yapılmıştır. Monsenyör Tissonun 
rahibi bulunduğu ruhani daire olan Banovece de merasim Hlinka mu
hafızları tarafından tertip edilmiştir. 

Tisso Viyanayı ziyareti esnasında yani Slovakya hududunun istik
lalini garanti ettiğini söylediğini bildirmiştr. 

Suriyede bir nümayişte 
kişi öldürüldü •• uç 

Londra 20 ( ö.R) - Şamdan bildiriliyor: Fransız kıtaatı şehrin 
stratejik noktalarını İşgal etmiştir. Fevkalade komiser asa)işe taalluk 
eden bütün tedbirleri Fransız otoritelerinin kendi üzerine c.ldığını bil
dirmiştir. Şam polis müdürü istifa etmİE ve yerine jandarma kumanda
nı geçirilmiştir. 

Ankara (ö.R) - Suriyede iki gündenberi sükunet vardır. $amda 
dükkanlar hala kapalıdu·. Amara mahallesinde nümayişçiler seyrüse· 
fere mani olmuşlar ve arbedeler olmuştur. Bu arbedelerde üç kişi öl
müştür. Halepte vaziyet sakindir. Polis grevci talebeleri dağıtmıstır. 

HitleJ' Berlınde halk taraf ırdan 
hararetle karşılanmıştır 

Berlin 20 ( ö.R) - B. Hitler Berline dönmüş ve ahali tarafından 
hararetle karşılanmıştır. Halkı selamlamak üzere bir çok defalar bal
konda gözüktükten sonra B. Hitler, kendi tabirile, mühim müzakere
leı için çekilmiştir. 

Bcrlinde tahmin edildiğine göre müzakere mevzuu olan mesele Al
manyanın deniz kuvvetlerini lngilterenin ücte biri derecesinde tutma
ğı teahhüt ettiği lnııiliz - Alman deniz anlaşması idi. 

Ayda bin tayyare!ı. 
Amerika hava tezgahlarında faaliyet 

Paris 20 (ö.R) - Amerika hava tezgahları ayda bin son sistem 
tayyare hazırlamağa ve bu suretle dünyadaki harp endüstrisinin ver
diği neticenin en iyisini almağa başlamışlardır. 

Başkumandan Trablustaki askeri tesis . 
/erin takviyesini tavsiye ediyor 

Roma 20 (ö.R) - Londra telsizi haber veriyor: 
Baş kumandan Mareşal Badoğliyo, Düçenin iştirak ettiği müdafaa 

meclisinde Libyanın teslihatı ve hali hazır askeri kuvveti hakkında ha
zırladığı raporu okumuştur. Mareşal Trabulustaki askeri tesislerin 
takviyesini tavsiye etmiş ve bilhassa T rabulusta yeniden bir askeri üş 
meydana getirilmesini istemiştir. 
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Ve şu raporun suretini aldım: 

Alman Sefaretine 
29/ 10/1914 

Saat: 5 öğleden sonra 

Rus sefaini harbiyesinden Pirot vapu· 
rile Bezpokoyno sisteminde üç torpito 
muhribi ve bir kömür gemisi fikri muha
t.ama ile Boğaz önünde dolaşıyordu. Ya

vuz torpil gemisini zapteyledi ve bir tor .. 

pitosunu da mühim surette hasarzede 
eyliyerek 3 zabitle 72 nefer eoir eyledi. 
Yavuz Sivaetopolo kemali muvaffakıyet

le bombardıman etti. Osmanlı torpitoıu 
Kobaneç topçekerini batırdı. 

Lutfen bu haberi karargahı umumiye 

t.sal ediniz. 
Donanma bqkumandanı 

Alman Sefaretine 
29/10/1914 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

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

istedim. Rusça masası tefi Binbaşı Sadık 
berabcrime aldım. Bir Karadeniz harita· 
sile bir miktar kiğıt ta cebime koyarak 

yola çıktım. 
Büyükdere hizasına geldiğimiz zaman 

önde Barbaros olduğu halde gelen bir 
kısım donanmamızla karşılaştım. Hemen 
Barbarosa yanaşarak yukan çıktım. Sü
vari Arif beyi daha evvelden tanırdım. 
Muharebe hakkında biraz malUmat iıte
dim. ikinci filo olarak boğaz dışı yakı

Saat: 10,30 öğleden sonra nında bırakılmış olduğundan vaziyetten 
Tahrip edilmiş olan Pirot torpil ge- haberi olmadığını söyledi. Esirleri istic

misi 700 torpili havi ve 250 mürettebata! vaha geldiğimi bildirdim. Esirleri harp 
malik idi. Bir torpito tarafından 3 zabit: gemisinde bulundurmayı muvafık görmi-
72 nefer kurtarıldı. 30 Birinci teşrin 1914 i yerck Reşit paşa vapuruna koymuşlar, 
öğ~ede~ ~onra _1stan~ula va~ul olacaktır. I arkadan geliyormuş. Biz de tekrar istim· 
Esırlerın ıfadesıne gore Rus kumandanı botumuza binerek geriden gelen esirlerin 
gece boğaz methali önüne torpil döke· 

1 bulunduğu gemiye yanaştık. Önce cSir\ıeri 
rek huruç anında bu suretle Osmanlı filo.. gözden geçirdim. Neferler serilmiş uyu
eunu mahveylcmek. fikrinde bulunuyor .. yorlardı. 

du. Midilli -.vvel emirde haber verdikten 1 Büyük salonda iaticvaba başladık. Va
MUtTa l'fovoroıisk limanında 50 petrol purumuz Harydarpaşa rıhtımına yana.,

deposunu, nakliye sefinesi olmağa salih tıklan sonra da isticvaba dcvarr ettik. 

14 vapunı ve bir çok. buğday depolarını 
1 
Esirler iki vapura ait idi. Bir kısmı bir 

:aktı. Berk de ~ovor~siski tels:z telgraf i' ticaret gemisi mürettabatı olan siviller 
Jstasyonunu tahrıp ettı. Karargahı un1u· idi. Bu gemi bizim sahillerden fındık yük-

miye haber veriniz. ı lemi,, Odesaya gidiyormuş. Karadenizin 
Donanma kumandanı ortasında bizim harp gemimize rast gel-

Don:nma ~u:nandanlığınd~. !ürk 1 mi!'.ller. Geminizi batıracağız, gemiyj ter
karargaluumumısındcn de 20 Bırıncı tcş- kedin! diye kendilerine ihtar olunmuş. 
rin l 914 saat 11, 15 de atideki maliimat Geminin süvarisi: gemiyi batırmayın, ya

veriliyor: . . . ! zıktır. Hamulesile birlikte alın götürür., 
Ru<J donanması: 27 ve 28 Bırıncı teş- işinizr: yarar! diye çok yalvarmış ise de 

rinde Türk donanmasının bütün hareki.- bizimkiler kabul etmemiş, mürettebatı 
tını takip ve yaptığı talim ve tatbikatı aldıktan sonra gemiyi batırmışlar. Gemi 
mütemadiyen taciz etmiş ve bugün de, 
Uç torpidobot ve bir kömür gemisinin 
bir fikri husumetki.rane ile Karadeniz bo-

Bu gemi mütemadi bir surette bizim ve 
Kafkasya sahillerinden Odesaya Rus 

fazına doğru ilerlemesi üzerine (Coben) . ordusu için yiyeyecek ve saire taşıyan Rus 
tarafından torpil gemisi batınlmış bir tor- j gönüllü filosundan bir gemi olduğu anla
pito ağır surett~ hasara uğratılmu;ı, kö- Işılıyor. 
m~T gemisi zapte.dilmiıı. 3 zabit, 72 nefer ••• BİTMEDİ ••• 
~<ır alınını, ve Sıvantopol muvaHakıyet· 

le bombardıman edilmiştir. 
Torpil gemisinde 700 torpil ile 250 

nefer bulunuyordu. Torpidolarımız ta
rafından kurtarılan 3 zabit ile 72 nefer 

intihabat 

Masal masal icinde 
• 

- 71 
Oğlan: 

- Peki.. 
Dedi ve kız önde, o arkada bahçeye 

çıktılar. 

Bahçedeki mahzenin içine giren oğlan, 
s~nı:emliğinden önündeki merdiveni gör

medi. Düz yolda gidiyorum sanarak aya
ğını boşluğa attı. Ve atar atmaz da yu

varlandı. Başı mermer basamaklara çar
parak parçalandı. Ölüp gitti. Ey §ah. işte 

aenin oğlun da böyle sersem ve akılsızın 

biridir. Kendine hayır gelmiyen kimseden 
8.lrm n~ hayır görür ki ... Gaflete düşme .. 

O seni öldürmezden evvel sen onu öl
dür ... 

Bu söz1eri padi~h duyunca: 
- Hele yarın olsun .. 
Diyerek uykuya yattı. ErteBİ sabah kal

kıp adamlığa çıkınca cellada haber gön-

Hemen ileri çıkıp etek öptü. 
- Ya şahım... dedi. Hükümdarlara 

vaciptir ki bilmediği şeyi utanmayıp so
ra .. Çünkü ilim öğrenmek ve bilmediğini 
sormak asla yiızsüzlük sayılmaz. Eğer 

sen bizim sözlerimize inanmazsan başka
larına sor. Eğer tuttuğun İş iyi ise amen

na ... Fakat kime sorsan sana şehzadeye 
zinhar kıyma ve avret sözüne uyma, 
inanma .. diyecektir. Meğer siz oduncu
nun hikayesini bilmez.siniz. Müsaade 

ederseniz o hikayeyi anlatayım. Bak gö
rünüz kadın şerri nasıl şeymiş .. 

Padi~ah: 

- Anlat ... 
Deyince vezir anlatmağa haşladı . 

Yinni yedinci vezirin 
Hikayeıi 

"' 

YEHIASIR ... 
····························~··············: • • 
E Okurların Dilekleri E . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir köy muhtarının 
cevabı 

-*-Yüksek gazetenizin 8 / 3 / 939 tarihli 

-bi;-;-,;reti-~;rdı-. --

Kadın o kadar cadalozdu ki zavallı 

adamın elinde on para komaz ve ona 
rahat yüzü göstermez, ağız tadı ile bir 
lokma yemek bile yedırmez di. 

Bir gün yemeğin tuzu az olmuş dese 
ertesi gün tencereye tuz doldurur. bu çok 
tuzlu dese yemeği büsbütün tuzsuz bıra
kırdı. 

Bir gün oduncu kendisine odun bağla
mağa lüzumu olan ipi sahn almak için 

kazancından az bir parayı koynuna &ak .. 
!adı. 

Gece uyuduktan aonra karısı cebini 
karıştırıp sakladığı parayı bulunca koca
sını şiddetle uykudan uyandırıp: 

- Bire utanmaz herif .. Nedir bu sak-

Adliyemizde 
Meşhud suçlar kanunu 

Ne ise nihayet böyle kavga gürültü. 

~abahı ettiler. Sabah olunca İtdamcağız 
her vakit gibi eşeğine binip odun kesme· 
ğe da~a giderk.n kadın: 

- Ben seni attık yalnız bırakmam ... 
Ben de beraber geleceğim .. 

Dedi. Ve ahırdaki diğer eşeğin üzerine 
binerek kocasının peşine koyuldu. 

Ne ise.. Dağa geldiler. Adamcağız 

odun. keserken kadın da dağda öteye 
beriye dolaşmağa başladı. Meğer orada 
büyük ve kör bir kuyu vardı. 

Kadın bu kuyunun başına geldi. Aca· 

ha içinde ne var diye kenarından eğil~ 
di. 

Kocası: 

- Aman hatun .. Oralarda pek dola:ı-

pek az bir ınikdan müstesna olmak iiz~
re ayni günde mahkemeye sevkcdil Jik
leri gibi mahkeme de işleri, denUcbilir 
ki hemen ayni günde hükme bağlamak
tadır. Kanun1 zaruretler dolayısiylc i~in 

- SONU 8 İNCİ SAHİFEDE -

Diye~ek kuyunun ağzına geldi. Baktı 
ise de dibi karanlık olduğundan göre

medi. Seslendi. Cevap alamadı. Kuyu
ya biı: koia sarkıttı: 

- Hatun eğer sağ isen bu koğaya 

otur .. Seni kurtarayım .. Dedi. 
Bakb ki koğa ağırlaştı. 
Kar,.ı zannederek çekmeğe başladı . 
Nihayet koğayı tamam çekince bir de 

ne görsün. Koğada karuı değil.. Koca
man ve korkunç bir ifrit var. 

Ihit, oduncunun korktuğunu görünce: 
- Ey yiğit .. Dedi. Korkma .. Sana fe

nalığım dokunmaz. Allah senden razı 

olsun ki beni bir azaptan kurtardın. Bu 
iyiliği kıyamete kadar unutmıyacağım. 

Oduncu: 
ladığın para .. Muhakkak senin bir kapat- ma .. Kuyunun kenarındaki taşlar kayar. masal 2 ey}ğk 

man var .. Bu parayı ona sakladın .. Her 
gün onunla oynaşmağa gidiyorsun .. 

düşersin .• - Nasıl azaptan kurtardım~ 

Diye sordu. ifrit: 
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• Yemek nızamı 
-*"-

YAZANı Dr. G. A. 

ları yerine koymak üzere ağırlığının her 
kilosuna günde bir gram albümin yani 
gıda li.zımdır. Çocuk1ar Te ihtiyarlar için 
bu nispet değişir. Onlara lüzumlu olan 
azot maddeleri daha karışık ve ayrıca 

yaZJlacak bir iştir. Bir de her gün lüzum .. 
lu olan azotlu maddeyi 'ıer hangi bir 
türlü albüminle temin etmek yetiımez. 
Vücudun muhafazası, hayata lüzumlu 

ikinci madde - Vücuda lüzumlu olan 

bir işe yaramaz. Vücut azotun fazlasın .. 
dan kurtulmak üzere onu hemen parça .. 

l:::ı.r, sonra da yakar. Ondan dolayı insan 
fazla albümin yemekle, meseli, adalele· 
rini büyütemez. 

Üçüncü rnadde - Azotlu madde yan .. 
dıkça kalori verirse de bu. iyi C'İnsten de
ğildir. Onun İçin lüzumundan fazla azot 
vücut için, daha ziyade zarara sebep 

olur. Barsakların içinde kaldıkça orada 
çürür ve gaz hSsıl eder. Kana karışınca 
da ondan amonyak ve daha başka za
rarlı maddeler çıkar. 

Dördüncü madde - Hareket için, 
iş için en iyi gıda şekerdir. Azotla hare-
ket, iş ancak vücudun içerisinde ıeker 
kıtlığında olur, o da bir hastalık. demek-

kalori 18.zım olur. Bunda şekerin cinsinin 
bile tesiri görülür. Üzüm şekerinden 1 00 
kalori yeti }mediği halde, pancaT şekerin
den 102.5 , nişastadan gelecek şekerden 
de 106 kalori ister. 

Altıncı madde - Fikir işi, adamına 

göre, dünyayı değiştirebilecek netice ver
diği halde onun sarfettirdiği kalori öl
çülememiştir. Yalnız Amerikada yapılan 

bazı tecrübelerin neticesine göre fikrin 
işlemesi de gene kanda şeker bulunma-
51na bağlıdır. 

Yedinci madde - insan gibi sıcak 
kanlı - hem de en çoğunun kanı sıcak 
- hayvanın dışarıdaki sıcaklık değişme· 
lerine karşı İçinde daima az çok. aynı de
recede sıcaklığı muhafaza etmeai için üç 
gıdadan her biri İşine yarar, tabii her bi-
rinin verdiği kaloriye göre. 

Sekizinci madde - Ancak vücudun 
hararetini temin için yalnız azotlu gıda 

yenilirs~. bunun vereceği kalori hem iyi 
cinsten değildir, hem de vücutta zehir 
bırakır. Yalnız yağ }"CnİÜrse o da gene 

zehir olan ıeton maddesi bırakır. Demek 
ki vücudun sıcakl1ğını muhafaza 
için de şeker lüzumludur. 

Dokuzuncu madde - Cıda 

etmesi 

olarak 
y-Jiğimiz yağ ile ~ker araeında bir nis
pet bulunmak lizımdır. Şeker yağın dört
te birinden az olunca kanda aseton h8.sı1 
olur, vücut şiddtle zehirlenir. Bu da şe
kerli hastaların hiç şeker yememelerinin 

ne kndar yanlış oldllğunu Röıterl.r. Şe

k,rli hastaları aseton tehlikeııinden kur· 
taran gene şekerdir. 

Onuncu madde - Fakat şekerin vÜ· 
cuua kalori temin etmesi için de yağ Ja .. 
zımdır. insanın 'gıdasında yağ bulunma
yınca azotla şeker işlerini göremezler, 
İnsan şiddetli bir açlık duyar. 

On birinci madde - Öncekilerin hep

sinden uzun ve pek ehemmiyetli olduğun
dan bugün onu yazmıya yer kalmıyacak. .. 
tır. Zaten bu nizam yemek meselesinin 
nazariyesidir. Bir de na.zariyenin tatbi
kinin göstermek kalır. Bunu da, on bi-

Diyerek kıyameti kopardı. 

Adamcağız her ne kadar: 

Dedi. Kadın aksi ya.. Kocasının bu 
tavsiyesinin aksine hareket ederek büs
bütün kuyuya sarktı. 

- Bu kuyu, dedL nice zamandır be
nim meskenimdir. Dün bir cadaloz karı rinci r. . .. Jde ile hiTlikte, başka bir gün 

okur:;,ı..1nu.z. 
- Aman karı .. Etme .. Yapma .. Be

nim dağda odun kesmekten başka iş 

yaptığım yok. Bu para ile de ip alacak
tım. 

Dedi ise de kime anlatırsın. Cadaloz 

1 

kadın: 

- ln~allah seni o iple darağacına 
ı . .:_1__ -

Hakikaten ayağının altındaki toprak 
kayar kaymaz kuyuya yuvarlandı. 

Oduncunun canı pek fazla yanık ol
duğundan kendi kendine: 

- Oooh oldu .. Elinden kurtuldum. 
Diyerek evine geldi. Ertesi gÜn tekrar 

oduna gitti. 
ll..Jr'2~- "'-~),. .. ~ ..... 

üzerime düştü. Omuzlarıma bindi ve heni 
kulaklarımdan tutup en büyük azap ve 
işkenceyi yaptı. 

Bir türlü bırakmıyoTdu. Sen geldin. 
Kuyuya kovayı sarkıttın. ipi tut diye 
çağırdın .. O beni bıraktı. fakat inad ol
sun diye İpi de tutmadı .. Onun yerine ko-

G.A. 

·····································•••\• . . 
S Yılda bir lira verip Çocuk Esirge

: tiıe Kurumuna OYE olursanız yok .. 
S sul, bakıma muhtaç. kimsesiz yav-
• 
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1 Kadın Ev Moda 1 - -- -- -
=·····ıly;;;k····d·;·······hi~·····sa;atti~····" 

Karanhkta mı, aydınlıkta 
• karyola tek • 

mı. ıçın 

mı 

çift 
yatmalı? Evliler 
karyola mı? 

Hayatımızın üçte birini uyumakla, ya
hut uyumağa çalışmakla geçmyoruz. 
Çünkü medeniyet ilerledikçe uykusuz
luk da fnz.1alaşıyor ve uykusuz geçen bir 
Reee, bir felaket halini alıyor: Umumi 
Yorgunluk, baş ağrıları, gergin sinirler 
\'e saire ... Fakat insan ertesi gece, uy-

kusuzluğu telafi imkanını bulabilir. Asıl 
feci olan, daima kesilen, devamsız, gayri 
kafi \•e lüzumu kadar derin olmıyan bir 
Uykudur. 

KAÇ SAAT UYUMALI? 
Erkekler için 7-8, kadınlar için de 8-9 

saat uyku kafidir. Fakat uyuma ve uyan
ma saatlerinin muntazam olması laz1m
<lır. Nebatlar ve hayvanlar bize örnek 
oluyorlar: Güneş batarken uyuyup gü

neş doğarken kalkıyorlar.. Doktorlara 
göre 9, 30 la 1 O arasında yatıp, 5,30 la 
6,30 arasında kalkmak iyidir. Gece uy
kusu şüphesiz daha iyidir. Geç yatıp 
gündüz geç kalkmak insanı nihayet uy
kusuzluğa, sinirliliğe ve zayıflığa götü-

Uzak şark milletleri, en dehşetli İş-

kenceleri icad etmekle meşhurdurlar. Ri- rür. T K ODASI MESELE.si: 
•· .. b 1 d b' . d b.. y A A wayete gorc un ar an ırın e, en u-, 
~:k · k b. hl• · t d•Y• · Ömrünüzün üc;te biri yatak odanızda ,., .. ış ·ence: ır ma ~ume ıs e ıgı şeyı I 

k b k k aeçı'yor Onun için bu odanın c;ok genis Vermek fakat onu uy U"UZ ıra ma tır. " · "' 
' çok havadar olması, bol güneş alması 

Yapılan tetkiklere göre, sekizinci gün-
den itibaren mahkum o kadar büyük ıs-
hraplar içinde kıvrnnmağa başlarmış ki, 
hemen öldürülmesi için yalvarmağa ko
)'ulurmuş ..• 

lii.zımdır. Dıvarların rengi düz, açık ma
vi veya açık yeşil olmalıdır. Fazla mobil-
yeye de ihtiyaç yoktur. Resimler insanda 
sükl'ınet uyandıracak cinsten olmalıdır. 

Velhasıl yatak odasının döşeniş tarzı, 
Bu kadar uzağa gitmeKe de esa'len ha- uyanık iken bile insanda sükunet ve rahat 

cet yok. T cdavisi imkanım: bir uykusuz- hissi hasıl edebilmelidir. 
luk hastalığına tutulan kim!!eler. Avru-

EVLiLER iÇiN 
Pada bile, nihayet intihar ediyorlar. Ne 

Evliler için çift karyola bilhassa tav
için uyuyamıyoruz? Yahut, niçin iyi uyu- siyeye ~ayandır. Bu suretle karı ve koca, 
ınıyoruz? Önce sebepleri ayıralım, son- biribirlerini rahatsız etmekten c;ekinmek
ra da bunlan izale çarelerini bulalım. Se- sizin uyumak imkanını bulurlar. Uyku 
beplerin bazıları kendinizdedir, bazıları arasında insan istemiyerek bir takım ha

da haricidir. reketler yapabilir. Sağına veya soluna 
Ba,lıca sebep, uykuyu kendi keyfimize döner. Bu da, tek yatakta yatanlardan 

tabi kılmamız, yani istediğimiz saatte birinin zararına olabilir. Çünkü tecrübe 
Yatıp İstediğimiz saatte kalkmamızdır. ile sabit olmuştur ki uyuyan bir insan ay
Aynı şeyi midemizde de tatbika kalksay- nı hareketi bir saatten fazla muhafaza 

dık halimiz ne olurdu? Uykuyu daha yu- edemez ve her on dakikada bir ya bir 
ınuşak başlı, daha uysal zannettiğimiz tarafına döner, yahut da kolunu veya ba
İçin boyuna onunla uğrasıyoruz. O fil- cağını kımıldatır. 
vaki önceleri ses çıkarını) or ve bizi ya- HAFiF YEMEK YEMELi 
'\'aş yavaş terkediyor. Akşam yemeği daima hafif olmalı ve 

Uykusuzluk tesirlerine gelince: Uyu- biberli, baharlı şeyler yemekten, alkol 
Yamayınca enerji ihtiyatlarımızı yenile- almaktan ve kahve içmekten sakınmalı. 
ıniye imkan bulamayız. Fikirlerimiz bu- Elmanın iyi bir uyku için faydalı oldu
lanılc.tır. Huyumuz değ~ir: Huysuzlaşır, ğunu söylerler. Yemek ve yatma zaman
akıileşir .•. Zayıflamağa başlarız. Velha- lan arasında en aşağı iki saat bulunmalı 
&] uykusuzluk sıhhati, maneviyatı \'e sn- ve bu müddet zarfında da, imkan bulu
adeti mahveder. Çarelerine gelince, bun- nursa, küçük ve hızlı adımlarla, yarım 
ların çoğu İptidai bir takım ijiyen kaide- saat kadar gezinmeli. Gezintinin yerini 

1 
lerdir. Fakat tatbikleri gayet kolay: hazan jimnastik hareketleri de alabilir. 

RAHAT VE BOL ELBiSE 
iptidai ırklar uyurken hiç bir ıey giy

medikleri için uykusuzluktan ~ikayet et
mezler. Nazari olarak da en iyi uyku kı

yafeti, onların kıyafetidir. Gecelik göm
leği dört yüz senelik bir hayata maliktir. 
Ve pürüzsüz bir uyku için bilhassa tav
siyeye şayandır. Pijama giyiyorsanız, bu
nun bol olmasına itina gösteriniz, fakat 
pijama pantolonunun havanın vücutda 
rahatça dolaşmasına mani olduğunu, bel
deki kemerin de sıhhi olmadığını unut
mayınız. Upuzun yatmak da, yatarken 
tostoparlak olmak c:la tavsiyeye şayan 

değildir. 
PEN ÇERE AÇIK MI KAP ALI MI? 

Hava cereyanı doğrudan doğruya uyu
yan kimsenin üzerine gelmemek fal'lİy
le, pençereyİ açık baakarak uyumak tav
siyeye fAyanda. Hava cereyanınm tid
detli olmasına, havanın hafif, fakat dai
mi bir tekilde deiifmesine itina etmelidir. 
Gündüz yatak odaı bol bol havalandı
nlmalı ve günetli aaatlerde perdeler açık 
bulundurulmalıdır. Yatak odasmda soba 
yakmamak ve kaloriferli apartmanlarda 
da radyatörü kısmak limndır. 

KARANLIK MI AYDINLIK MI? 
Karanlıkta uyumak lazımdır, çünkü 

ufak bir ~ık bile uykunun derinliğini 

azaltabilir. Ay ışığı olduğu zaman per
deleri sım sıkı kapamalıc:lır. Gürültünün 
tabii olmıyanı zararlıdır. Su şırıltısı, dal
gaların gürültüsü, hatta Ağustos böcek
lerinin ve kurbağaların ötüşleri az çok 
alışılabilen seslerdir. Asıl ehemmiyetli 
olan, bunların haricindeki, İntizamsız 

gürültüleri yok etmek çaresini bulmaktır. 

YATAKTA OKUMALI MI? 
Yatakta okumak, kötü bir ihtiyatc:Iır 

ve insan çok geçmeden bunun esiri olur. 

Hele okunan kitap meraklı ise, uyku büs
bütün kaçar. Can eıkıcı bir fCY okumak 
da İnsanı korkulu rüyalar görmeğe sev
keder. Hepsinden iyisi uyuyuncaya kadar 
zihinde sayı saymak veya hiç bir şey dü
şünmeden uykuyu beklemektir. 

Bütün bu tavsiyelerden sonra, allah 
rahatlık versin .• , Güzel güzel uyuyun. 

------- ----------------------------------------------------

Sabah tuvaleti nasıl 
Sabah yataktan kalkma saati herkes 

için değişebilir; işlerine vak tile yetişmek 
ınecburiyetinde olanlar altıda, yedide, 
kalkarlar, işleri evlerini idare etmekten 
ibaret olanlar uyku saatini sekize kadar. 
~atabilirler, hatta öğleye kadar yatak
ta kalmaktan hoşlanan bir çok kibar ba
Yanlar vardır. Fakat uykudan kalkma sa
ati ne olursa sabah tuvaletinin değişmi
)en bir sırası olmalıdır. Her gün munta
~am bir surette ve ayni sırnyı takip ede-
11"k yapıhın llıvnlet hem vaht kazanıyor, 

hem de alışıklık vererek unutmanın önü
ne geçer. 

Hem sıhhat kaidelerine hem c:le güzel
lik esaslarına uygun bir tuvaletin yapılış 
çehresi şöyledir: 

1 - Jimnastik. 
2 - Sıcak duş veya banyo (su ted

ricen soğutulacak en !!Onunda tamamile 
soğuk olacaktır.) 

3 - Kıl eldivenle masaj. 
4 - Kolonya ile friksiyon. 
5 - Makyaj. 

yapılır? 
6 - Giyinme. 
Eğer akşam yatmadan bir gün evvelki 

makyajını ıilmiş, ıaçlarınızı iyice fırça

lamış iseniz ıabah tuvaletiniz çok zaman 
işgal etmez. Kısa bir müddet içerisinde 
bütün vücudunuz hem ııhhatten istifade 
eder. Hem de tam bir cazibe kazanır. 

Her sabah yapılması faydalı olan jim
nastik hareketlerine dair burada izahat 
vermiyeceğiz. Zira her kadın yapacağı 
jimnastik hareketlerini kendi vücudunun 
ihtiyaçlarına uydurmağa mecburdur. Yal
nız herkes için sabah jimnastiğinde dc
ği,miyen bir esas vardır. Yapılacak ha
reketlerin cinsi üçü, nihayet dördü geç
memeli. Her hareketi icap ettiği kac:lnr 
(ki bu 15-30 rakamı arasında değişir) 
yaparak vücudu günlük yorgunluğa karşı 
sabahtan hazırlamalıdır. Duşun altına 

geçmeden evvel çok derin teneffüs ha
reketleri yapmalı. Kanın deveranını art
tırmak ve zehirlerin çıkmasını kolaylaş
tırmak için de gayet aüratlı olarak sabun
lanınalıdır. 

Duş suyunu tedricen ıoğuklaştıracak 
en ıonra ıoğuk su dökünmek, bilhassa 
kış günlerinde insana hararetin tahavvül
lerine karıı daha eıash bir surette mu
kavemet imkanı verir. Bu hareket güzel
lik bakımından da faydalıdır. Çünkü cil
di inceltir. Hele bu duştan sonta kıldan 
bir eldiven ile masaj yapılırsa kollarda 
veya bacaklarda ekseriya husule gelen 
ve bir türlü geçmek bilmiyel} bir takım 
et benlerinin husulünün tamamile önüne 
geçilmiı olur. 

Bunlan yaptıktan sonra kolonya ile 
kuvvetli bir friksiyon yapmak çok fay
dalıdır. Bu friksiyon bütün vücudu, sa
bahtan akşama kadar hafif ve latif bir 
koku neşreden bir hal olur. 

Bu işleri yaparken yüzünüzde hafif, 
bir tabaka temizleyici krem bulunması f e
na olmaz. Bu işler bittikten sonra bu kre
mi çok dikkatli olarak silmek lazımdır. 
Bundan sonra ııra makyaja gelmiştir. 
Yapılacak İş sırasile krem sürmek, ya
naklann rujunu koymak, pudralamak, 
kirpiklere kozmantik, dudaklara ruj sür
mekten ibarettir. Bunu yaparken bilhas
sa nazan dikkate alınmaaı up eden en 

Bahar 
günleri 
geliyor 

ilk Bahar için zarif rop
lardan bir kaç Örnek 

Bıraz elişi kağıdı ve boya ile 

Güzel bir masa örtüsü 
' Güzel bir resmi bir masa üstü olarak sine çevirerek lake boyası ile dolduracak-

kullanmak mı istiyorsunuz~ Bunun en ko- sınız. Bu da olduktan sonra o günlük iıi
lay usulü resmi bir cama kopya etmek ve niz bitmiştir: Camın, boyalı tarafı Üste 
masanın üzerine bu camla beraber koy- gelmek şartile bırakılıp yirmi dört saat 
maktır. kuruması lazımdır. 

Evvela, masanın üzerine koyacağınız Ertesi gün ayni vakitte boyayı kuru-
kadar bir cam alırsınız. Bunun tam masa muş bulursunuz. Şimdi çalışmanızın en 
büyüklüğünde olması icap etmez, masa- zevkli tarafı başlıyor: Resmen renk vere-
nın kenarları boş kalabilir. ceksiniz. 

Bu i? için ıize camdan sonra lazım F arzedelim ki, cama aldığınız resim, 
olanlar biraz siynh lake boyası, bir şişe buradaki misalde olduğu gibi, çiçek ko
çini mürekkebi, bir boya fırçası ve hari- paran bir köylü kızıdır. Çiçekler, yap
ta kalemidir. rakları, kızın entarisi ve başlığı boyanmak 

Bunları hazırlayıp masaya oturmadan ister. Buralara sulu veya yağlı boya ile 
evvel camı güzelce yıkar, temizler, kuru- renk verebilirsiniz. Fakat, boya ile pek 
]arsınız. Ondan sonra, bulduğunuz resmi muvaffak olnmıyacağınızı zannediyorsa
de alır, masanın başına geçersiniz. nız boyalı kağıt imdadınıza yetişir. Bu-

Evvel:ı camı resmin üzerine koyacnk, nun için de kullanacağınız, parlak dişi 
harita kalemini çini mürekkebine batıra- kağıdıdır. 

rak resmin etrnf çizgilerini dikkatle kop- Kırmızı elişi kuğıdından keseceğiniz 

ye edeceksiniz. bir parçayı camın arkasından, kızın enta-

Şimdi camı, beş on dakika bir kenara risini kaplıyacak şekilde yapı,nrırsınız. 
bırakın, kurusun. Yalnız, camı dıvara ve- Entarinin bütün etrafı siyahla boyandığı 
ya dik bir yere dayamayın: Mürekkep için, kağıdın fazla uçları camın öbür ta-
akar. Camın yatık durması lazımdır. rafından görünmez. 

Mürekkep kuruduktan sonra, camı ter- Ayni şekilde, zemine, yapraklara ve 

bu krem tabakasının fazlalığını ince bir 
kağıt peçete ile silmek tabii ve şeffaf bir 
makyaj yapmak için şarttır. Kışın gerek 
bu makyaj tabakasının, gerekse yanakla
ra sürülen rujların bir parça daha müba
lağalı olmasına müsaade edebilir. Zira 
kadın kışın elektrik ışığı altında daha 
uzun müddet kalır. Fakat ilkbahar gelir 
gelmez güneşle karşı karşıya geçirilecek 
satler daha fazla artacağından yüzde bo
yanmış hissi bırakmamış olmak için müm
kün olduğu kadar az krem sürmelidir. 

Bu iş te bittikten aonra rahat rahat el
bisenizi giyebilirsiniz. Giyinirken şu nok
tayı unutmamak gerektir. Ne kadar acele 
giyinirseniz o kadar fena giyinmiş olur
sunuz, sonra bu giyinme kusurlarını dü
zeltmek için daha çok zaman sarfetmek 
lazımgelir. Sokağa çıkmadan evvel el
çantası içinde bulunan ocylere bir göz 
atmak lüzumlu bir ihtiyattır. Pudranız 

kafi midir? Temiz bir mendiliniz var mı~ 
Dudak boyanız yerinde duruyor mu? ve
saireyi kontrol için. 

Eğer kendinizi bu kısa izah edilen di
sipline sokabilirseniz bunun semerelerini 
çok lu.a bir zamanda toplar, giyindiiiniz, 

çiçeklere c:le elişi kağıdı ile renk verir
siniz. Eğer intihap ettiğiniz reaimde bazı 
parçalara parlak bir renk muvafık düşer• 
ee bunları çikolata kağıdı ile yapabilirsi
niz. 

Şimdi, üzerinde güzel bir resim olan 
cam hazırlanmıştır. Bunu masanın üzeri
ne koyabilirsiniz. Çerçeveletip dıvara as· 
mak da kabildir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Küçük tavsiyeler E 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Süt kaplarını ve fincanlarını yıkarken, 
önce soğuk su ile çalkalar ve sonra sıcak 
su ile yıkarsanız, bu kaplar çok parlak 
olur. 

* Kaşlarınızın dökülmemesine karşı: Ay
da on gün, bir çorba kaşığı kolonyayı üç 
çorba ka~ığı asidborilc.li su ile karıştırdık
tan sonra bir pamuğu bu mahlule batınp 
kaşlarınızı yıkayınız. 

* Bahar geldi. Mantonuz ağır, tayyörde 
.erin havalarda hafif. 

Bahar günlerine mahsus çok zarif 
bir manto 

genç gösterir. 

* Çiçeklerinizi vazoda muhafaza için, 
suya bir aspirin komprimesi atınız. Böy
le hareket etmek şartiyle suyu her gün 
değiştirmeyi de ihmal etmeyiniz. 

* Robunuz siyah yünlüden ise, bolero-
nun rengini güzel bir sarı olarak seçebilir
siniz. Lacivert bir rop için de açık mavi 
çok iyi gider. 

* Mücevherlerinizi temizlemek istiyor• 
sanız. bunları bir gece 90 derece alkolün 
içine bırakınız, sonra da odun tozu dohı 
bir kutunun içine koyarak kurutunuz. 

* 
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Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı 
-5 

Vay canına yandığınıın papazı!. Amerikalı artist Jan 
Herif, haydutlukta, bizim gibi kaşarlanmışları 

taş çıkartacak derecede usta! .. 
bile Koveni kim öldürdü? 

Vaydman, bu cinayeti başı ile tasdik 
ediyor fakat bir türlü dili 

Imparator ayağa kalktı: 
Bu hareket. vaktin tamam olduğuna 

bir işaretti. 
- Geceniz rahat olsun muhterem pe

derim .. 
- Size de saadet ve selametler dile

rim .. 
Salonda imp..a-ator, imparatoriçe ve 

başvekil kalmışlardı. 

Hıristidi de dışarıda ayrılınca, Sebas
tiyano yalnız olarak baş papası kendi 
odasına götürdü. 

- Muhterem peder, dedi. Bu odanın 
sizin için eyi bir hatırası da var. 

- Ne gibi azizim Sebastiyano? 
- Aramızdaki ittifakı bu odada ka-

rarlaştırmıştık zannederim. 
Eftimyos giilümsedi 
Sebastiyanonun nasıl olsa bu gece 

4$ofi Anna> nın eüyle öldürüleceğine 
emin olduğu için arb.k onunla serbest 
görüşmekte bir mahzur görmemişti. 

- Hakkınız var .. dedi. Eğer siz olma
sa idiniz kUise ile .saltanat arasında bu 
i tilAf asil vukUbulmazdı. Beni çok zaif 
tarafımdan yakaladınız. Ah bu kachnbr. 

- ~ki muhterem peder ka
dınlardan nefret ediyorlar. Böyle oldu
ğu halde kendilerini yine kadın alemle
rinden uzak tutmıyorlar .. 

Eftimyos, m.8.nalı bir şekilde Sebasti
yanoya baktı .. 

Sebastiyano: 
- Merak etmeyin .. dedi. Bu sefer fe

na maksatla söylemedim. Yalnız bir me
rnknn vnr .. Bunu da §İmdi d<?ğil ama .. 
yakında öğreneceğim .. 

- Ne gibi bir merak, ne qğrenmek is
tiyorsunuz? 

YüzünU görmediğim, ismini bilmedi
ğim, fakat sesinin gilzel olduğunu du
yarak anladığım blr kadının kim oldu
ğunu çok merak ediyorwn. Zamanı ge
Jfnee bu hususta SiZin de yardımınızı 
Hca edecelitn .. 

- Çok esrarengiz konU§uyorsunuz 
muhterem ,kınnandan • 

- Çok açık konupcatım zaman çok 
uzak değildir muhterem peder .. Çünkü 
o meşhur cmav! gözlü> dilberi sizln de 
tanıdığınıza eminim. Allah rahatlık ver
kin. Size gilzel geceler ve güzel rüyalar 
temenni ederim .. 

Sebastiyano, bu son sözler üzerine 
odadan çıktı. 
Kapının önünde yengeçle karşılaştı. 

Kulağına: 

- Şarap mahzenine in.. dedi. 
Oradan bu odanın altına açhiımız bir 

··oldan baş papasın odadaki biltUn ha
t"eketlerini gözetle.. Şlipheli gördüğün 

her hangi bir halinde ve hele odasından 
çıkarsa derhal bana ... yatak odama gel, 
haber ver .. 

Sebastiyano, bu emri verdikten sonra 
koridora doğruldu. Yatak odasına doğ
ru yürüdü .. 

Yengeç te alelflcele şarap mahzenine 
indi.. Burada açılan yeni ve zemin yo
lundan baş papasın misafir edildiği ku
mandanlık odasının altına geldi .. Bura
daki deliğin üzerine örtUlen halının 

ucunu hafifçe kaldırarak içerisini taras-

sut etmeğe başladı. 
Sebastiyano odadan çıkar çıkmaz baş 

papas, onun s5ylediği son söilerin te -
siri altında bir müddet ayakta kalmış, 
gözlerini kapanan kapı istikametine dik
mişti. 

- Biliyor.. bu herif he~eyi... hepsi
ni biliyor. Allahtan bu gece son uykusu
nu uyuyacak, yoksa hepimizin hali ber
battır. 

Diye mırıldandı .. 
Soyunmağa başladı. 

İşte yengeç bu sırada gözünü delikten 
uzatmış içerisini tetkike başlamıştı. 
Baş papasın, cübbesinin altından ko-

caman bir bıçak, bir ip ve bir de küçük 
şişe çıkararak bunları kanepenin üze -
rine koyduğunu ve üstünü de tekrar 
cübbesi ile kapadığını gördü. 

- Vay canına yandığımın papası .. de
di. Herif haydutlukta bizim gibi kaşar
lanmışlara taş çıkartacak derecede us
ta .. Dur bakalun hele bu işin altından 
neler çıkacak .. 
Baş papas ise tarassut edildiğinden 

bihaber ve Sebastiyanc:ıun bu gece mu
hakkak öldürüleceğine emin, yatağına 
uzanmış ve ... horlamağa başlamıştı. 

··BİTMEDİ • ., 

Rumen - Polon ittifakı 
ve şümul derecesi ... 

Polonya hariciye nazırı Londrada 
hangi işlerle meşgul olacak? 

Bükreş - cGurentub gazetesi cPo
lonya ve Romanya Yahudi meselesinin 
biran evvd hallini istemektedirler> bq. 

lığı altında Varşovaya sureti mahausada 
gönderdiği siyasi muharririnin bir yazı
sını neşretmektedir. 

Muharrir bu yazısında, Romanya ha
riciye nazırının Varşovaya yaptığı bu zi
yarete !>İyasi mahfcllercc müstesna bir 
hadise nazariyle bakıldığını, Polonya ile 
Romanyanın Yahudi mesdesinin biran 

evvel halledilmesi için müttehid bir kuv
vetle lngiltere nezdindt! yapacakları de
marşın bu ziyaretle alakadar olduğunu 
ve bu yahnc:ü :meselesinin reel bir şekilde 

halledilmeli için beynelmilel bir konfe• 
ranııın toplanmAsı çarelerini arıyacakları
nı, Polon matbuatının. Romanya ile Po
lonyanın prkta heyndmilcl '\'aziycti ge
nişletmege ve terakki ettinneğe mukte

dir olduklarını kaydettiğini, bugün Po-

ile ikrar edemiyor 

Bir bıyık 
(Kolet Triko) ile 
ihtilaf çıkmasına 
- Voer Heş, veğenime kendisine her 

zaman Karrer diye hitap etmesini söy
lemi§tir. Yeğenim de bu adamla müna
sebetini kesmesini defalarla tavsiye et -
üm. 

Vaydmnn - Fromer de beni daima 
Vaydman adiyle tanımıştır. 

Reis - Henüz bir fikir edinmiş de -
ğilim, :fakat öyle sanıyorum ,ki, Frorncr 
Vaydmana Parlste :rastgeldikten sonra, 

meselesi 
şahitler arasında 
vesile teşkil etti 

desi olduğunu söyledi:. 
Reis - Bu ffadcyi siz mü yoksa rnü

ekkilıniz mi yapacak? (Handeler). 
Metr Zevacz, Koletin ifadeforinin tah

didini istedi .. 

1 aydman... 9 yaşında_ 'llmtuni harpte 
babası ile beraberken alınmış resmi 

marun ifadesine çok büyük bir kemmi -
yet vermesine hayret ettiğini söyledl 

Kolet, mösyö Leblondun katlinden 
evvel, 18 T~şrinievvelde mösyö Molly -

arasında uzlaşmak I nin nczdine bir aperitif almak iizere git
tiğini söyledi. 

Relı - Fakat, nasıl yapabilirim, bu
nu, bir defo söz vermiş bulunuyorum. 
(Kahkahalar). 

Ve, her iki taraf 
epeyce giiç oldu. 

Vaydma7tı. L?vkif edildiği &ınıcfo Vııydmcrn. .. Uk tahkikat atraforuınıt Vaydnuı11 ... ttd.ôlet .tfı-rşısınCla 
kendisine V.aydman hitap et.ı:ıe;ği hrar 

1 
~~! Kolete - Mutlaka söylemek t - Bugün mösyö Molly, Vaydman ne 

albna almıştır. mı ıstiyorsunu:ı? 1 Milyona da Lelondun işi içinde olduğu-
Celo;e 17.35 e talik edilmiştir. Kolet - Milyonu lokantada tanıdım. nuza şüphe }"ok. Fakat siz Kolet, sizin 

* Ve taıumak mecburiyetinde idim. bu iş ile bir alakanız v~ ınünasebctiniz 
Reis Laemlenin nükteperdaz ve şaka- 1 Kolet, Vaydmnnın komşusu mösyö 1 yok, bunun için aileniz nezdin oonebi

cı olduğu muhakkak. Ve, mahkemenin Mully'yi nasıl tanıdığını söylerken, yine lirsiniz! dedi. 

lonyanın Romanyaya gösterme~te oldu- K l l B k bir çok yorucu L,,ler.ine rağmen, hakim sustu. Kolelin bu sözlcrj, umumi bir hayret 
ğu dostluk ve samimiyetin, barış üzerin-

0 mıc ec yalnız şundan müşteki: Metr ~Ioro - Giaffcri müdaltıle ede.o uyandırdı. Metr Moro - Giafforinin talc-
de tesiri görülebilecek bilumum meşum Tuna komi yonuna girmelerini kolaylaş· - Gazetecilerin duhuliye kartları be- rek - Lczobre işinin son şahitlerini din- bine rağmen Kolet sesini alçaltmak is-
cereyanlara karşı Polon • Rumen ittifa· t•racağını tazammun eden hariciye nazı- ni cidden yoruyor, her şeyden evvel he- liyemez miyiz? temedi. Reis müdahale clti. Fakat C} i 
kından bir mania teşkil edilmesi arzula- rımızın yaptığı beyanatta mevcuttur.> le şu kartların hepsini d r ımza ede_ Koletin vekili ve müdafii itıraz etti. işitilmediği için, mübaşir sözlerini tekrar 
rından ileri geldiğini kaydederek czcüm~ Muharrir bundan cıonra programda yim! diyor. Sadece Koletin ifadesinin dinlenmesini ihtarında bulundu .. Kqlet, mösyö Molly-
le şöyle diyor: mevcut işlerin yarınki toplantıda görü· Bu öğleden sonra, kar.ışık Froıner ~<Ü- istedi. nin Vaydmana yalnııca Vulziye gitme-

< Rumen • Polon münasebatı. yalnız 1 şüleceğini. fevkalade mahi:vcti haiz Ru· ni bitirmek, bundan sonra Amerikalı Kolet, Şarlo bıyıklı bir adamın, mo- sini $Öylcdiğini ve kendisinin de fenalık 
siyasi ve iktisadi bakımdan d~ğil, hilu· men • Polon meseleleri de pazartesi gÜ· dansözün ıkatli işine geçmek lazım! Bu dası geçmiş bir otomobille geldiğini gör- hissettiğini söyledi. 
mum Avrupa devletleri ile muhtemel mü- nü tezekkür edileceğini, Romanya bari- bedbaht kızın katli

1 
katilin bir sürü İ§- düğünü söyledi. Bundan da halen Şarlo Saat 14,10, reis celseyi tatil elti. 

nasehat balumından da tezekküjr edile· ciye nazırının Var§ovaya geleceğini ve !eri arasında en müthişidir. Çünkü bıyığı faşıınıyan bir şahidin mcvcudi- Vaydmanı 1ıapis1ıaneden tanıyan bır 
cektir. Romanya H. Naıın yarınki pro· Litvanya nazuının da gelmesi muhtemel Vaydınan, zavallı kııı -elleriyle boğmuş- yeti anlaşılıyor.. şa1ıit: 
gramına Bulgar ve Yugoslav sefirleri ile olduğunu ve bilahare hariciye nazırı tur! Metr Moro-Giafferi - Doğrusu, şu Altı dakika sonra, celse tekrar açıldı. 
yapacağı görüşmeleri de kaydetmiştir. Beck'in de Londraya gideceğini söyliye- Metr Moro - Giafferi, Vaydmanın bu anda bir şahidin daha çıkıp geleceğin- Met.r Planty - Molly il< Obrinin sa-
Balkan Antant1 konferansının neticesine rek yazısına §Öyle nihayet vermekte- cinayetinden bahsederken başını önüne den ve burada bulunanlardan birisinin londa olup olınadıklarm1 öğrenmek iste-
ve Romanyanın Tuna ağızlarında tnhak- dir: c-ğdiğini, ve sesinin kısıldığını söyliyor! de bunun bir katil ika edeceğini sandı - rim. 
kuk ettirdiği temkkilcre keza Rumen • c Polonya hariciye nazırının Londra- Saat 13,30_, Maznunlar aynı hal ve ğından korkuyorum. Mctr Balmari matmazel Obriye tcbli-
Polon menfaatleri noktai nazarından ha· ya yapacağı bu ziyaretin. Şarki Avrupa· şekilde giriyorlar. Maruf avukat, Vayclmana döndü ve gat yapılamadığını ve mübaşirin celse 
kılacaktır. da yahucli meselesine dair yapılan tahki.- Rcis LaemlC! - Cumaı:tesi günü din- tannan bir sesle: açılırken davetine de Mullinin cevap 

Polonyanın geniş mikyasta bir Tunn katla .sıkı bir alakası vardır. Romanya lenmemiş olan şahitlerden mösyö Dor- - Vaydman, mösyö Molly katledil - vermediğini söyledi 
siyaseti takip edeceği yavaş yava§ beda· ve Polonya bu ağır meseleyi hal husu- terden bir mektup aldım. miş midir? dedi. Matmazel Kolct ise, me ·; Mollyin 
hat ve sarahat kesbetıncğt: haşlnmıştır. ~undu bu hirleşik kuvveten ümidvurdır- Kolet Trikonun müdafii Mctr Ravat Vaydman - Hayır! huzuru anlaşılmadan beyanatta bulun-

Bu mesele, Polonya ve Romanyanın lar. > kalktı, Lezobrc meselesi üzel'ine bir ifa- Fakat, Metr Rahat, vekilinin Vayd - mıyacağını söyledi 
ez 

DEMiR MASKE 
Fransa asilzadeleri ile bir de HollruıcbJı zır Marki Do Luvuvaya Fontcnehlo or- ~ırada Fransada bizi arkadan vurabile- M. Dortcr çağrıldı. Bu adam Vayd
sefir midir, nedir, adına Van der F..di>n maru ve Apremon knyalılHarı hakkın- cek ve bir ihtiW çıkara<:ak bu ~kilat- manı hapishanede tanımış olan Alman 

- siyasi mahktımlanndan birisidir. diyorlar, onlara, böyle kibar kimselere da Gniafondan duyduklarını tamamen tan korkuyorum.. 
merkez olmakta.. anlattı. - Evet. .. Ve bu teşkilit, korktuğunuz Şahit - Hiç bir kimseye senli benli 

Harbiye nazırı, eskl vaziyetini derhal - Fakat madam, dedi. BütUn hu .sôy- ihtillli Sen Jılargarit adası "Mevkufiu hitap etmiyen Vaydman yalnız Soerb -

Büyük tarihi ve macera 
-113-

ron1anı 

terketti. ledikleriııiz, tarih itibariyle bir serıe ev- için yapacaktır. reşte cSen> diye hitap ederdi. 
Gözleri hayretten açılmış bir halde veline ait şeyler .. O zamandan bugiine - Nasıl? .. Siz bunu da biliyor musu- Ilk defa olarak: sesini yükselten 

madam Skarrona doğru yürUdil : J....-ad.ar bunhm bize nc~n haber ·~rme- nuz? Vaydman - Hayır, hu doğru bir söz de-
- Ne sÖyliyorsunuz? diniz? - Evet .. Monsenyör Luinin artık Pin- ğildir! 
Dedi.. Sonra daha yumuşak ye tatlı - Çünkü Moruenyör, bu müCfdet 'yerol kalesinde dejil, Sen M.argarit ada- Şahit - Soerbreşt tahliye edildiği za-

b'ir seste ilave etti : ı içinde bizzat ben, kendim de S'lkı bir ta- ~1nda olduğunu biliyorum .. Bwıu bana man Vaydman göz yaşı dökmüştür. 
- ÇünkU bana kalırsa Holandayı iş- Luvuva, bu sözlerden sonra artık ına- _ Ben zaten sizin böyle çok ı:ıeşgul rassut ve büyük bir tehlike içincle idim. zeki ve sadık bir dostwn haber verdi. AralaMında tabii olmıyan bir dostluk 

gal ederken siz en büyük ve mühim dam Skarronun itiraz etmeden çekilip olduğwn.u bildiğini'Z bir sırada yanıma Söyleseydim lkibetim madam Hanriyct EBasm komplocular ha.klanda size ver- vardı. 
harbı orada veımeniz ve evvela orada gideceğine emin olarak tekrar haritası- gelmenndeki hikmeti anlamış ve bu ha- Dangleterin akibetinden 1-şka türlil ol- dijim bütün mablmatı bana haber ve- Reis_ Bu Soerbreşt nasıl bir adam-
muzaHer olınanız lhımgelecek. na döndü ve tetkiklerine devam etti. reketiniiin bize karşı olan büyük sade- mndı .. Daha sonra bu bir sene içinde ren de yine odur_ Bu hizmetinin mükl- dı? 

Luvuva, hem büsblltün hayrete düş- Fakat madam Skcrron, bu .sert söz - kat ve bağlılığınızla alAkadar bir ~ bu komplo hiç bir faaliyette bulunma- fatmı sizin cömertlikle ödiyeceğinize de şah.it - Tahmiodeı çok küçük bir 
tü hem de adaınaltıllı slnlrlendt, asabi- lerden ve hatta bu açık koğulmadan hi~ le ... Mühim bir mesele için olduğunu h1s mıştı. Verdiği kararlan ancak yeni tat- einindir .. BahUlllll bir saat enet gele- adamcık. Bunun için başka biri.si. ile b-
l~ti . .' 1e miiteelir olmut görünmiyordu. etmiıtiın. bik ettL. Milyonlarca a1tm bugUn Hol- reJı: bana aôJ'Wline flÖl'e Jimdi, şu Sn-~ mümkün olal!IM' 

Elıyle kapıyı ipret ederek: Saııkt o sözler kendisine hltllben eöy- - Bunun içindir ki beni •Çılwm bir landaya gönderilmiş bul\D\uyor. da bOtiin komplocular Atı enwııü U,... il. Dorter, Vuhi7e lDÖsJÖ Glaztt de 
- Madam! .• n.di. Sial buraya ... be- lenmemif gibi ve bUyUlt bir qukkanlt- "1k• veya •Zır deli• telikld etıniJtini&. - Vltt kardeşlere mi? Wdarı •Jt1111delri mıeıbderinde ve i~ birlikte gitmq, Va,dmaıı !ıl. Glaelden 

nim odama iki PY .. tlrmit olabilir. Bu tıkla devam etti: - YapQlım kabahlı affedtnk .. DQ- - Hayır .. PreM Ginom d'Oronja.. htıbnıle bu11mmelrtacf1dar. Ve oalM- y. bir otomobil pWresmm ıwmarasmı de-
.iki şnden bi.rl ya hr &fk macerası v• - Fonteneblo ormanının manzara iti- §Ününüz ki vaktim hem dar hem de ~ - Fakat, bu bah..ettilinlz prens henüz rıa -dwkbk .IOll bnrlanw vwdilctıen liftiıip ~ 30rmllflur. 
yahut ta bir çılgınlıktır. bariyle en gti :!l ve yine tehlike bakı- kıymetiL. Kafamda dii§ünülecelr, yapa- daha çocu'ktur ve .. Hollandada ht~ btr scmra .... , tp-, bir kımu Brit:uıya- JıılGqö Gluer de cima bir hareket ba-
VakıAa bir zamanlar sizin böyle 8fk mından eıı koı:kuaç :aoktuı hiç jilphe&ı Jacak bir çolc işler var ... Çabuk söyle- otoritesi yoktur. ya ve 1ıir lcumı ille.. BoU.nclaya gitmif zırhyacağız. demek oluyor> demipir. 

maceraları yapmak arzularınıza uygun Apreman kayalıkları ve bojazıdır. Ve ytn ve açık söyleyin... - O bugün Protestan partisinin .şefi- bal~- Bu itibarla bepıini ve Vqclman mösyö Dortere te)gnf çek-
ve yumupk hareket etmJştlm.. Fakat bu boiaz.ın kayalıkluı altında da bir ta- Kbnden ve neden btımelmek istiyor- dir .. Yarın bütün Hollandayı alacaktır .. derl.ı yabl..,,.lr pek lro1aydn- şimdi.. ınq ve Vulziye, ~rica etmif, ...-
Jimdi aıra o sıra deiiJ... Ben ~ dalaa kım mağaralar vardır. sunuzt" Şiiphesiz bir komplo ihbanrıda Ve o uman Hollanda, Fransız crdusu - Sizıe bu kqmedi haberleri ~ nesi bastıa olduiu ve bu ~heple Abnan-
miibim itler tberindeyiın. Yok, böyle - Evet ... bin bir gece hikayelerinde- bulunacaksınız .. Elinttde dellllerinlz vttr için kolayca yutulacak bir parça.. Ot- adamın imni nedir? yQa sitmek medauriyetinde bulundu-
değil de hakikaten aklınm oynatmışsa- ~l kırk haramilerin ve Ali babanın mes- DD?.. mıyacaktır.. - Gniafen... ğunu da miylerniftir. 

nız saray doborlarına l.f vuna.. Size bn kurduiu 11Ö71-.ı ımıPralar... - Delilim yok .. Fakat bu deliUeri .1- - Evet amma .. O prensin de nru!tl Reis - Siz ne diqünüyorsunuı:! 
üAr WIM n her halde bundm - ııı.,. ... Dedi, mua tıAJl Mbe•mD ele._. Pnkteem me ~. elde edileeejiai -. biliyonmı._. 1Jmi 

' • --YJ'k b den gelen l)ır ııanerut.: :nlJllCIU A.UCUCU.• ••-J -~-.,-
oynanmak istenen oyun ıçın ten 1 e, u t Okran a- . in Bel adla giriştiğim müzakaeleri 
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HAVİGA!'İOHE 

Deu tsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG 

HERAKLEA vapuru 14 martta bek-
A " ril 2o; 3 t ı k 21/3 leniyor. 18 marta kadar Anvers, Rotter-

ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 nınrtta Londra, HulJ Z~ mo~o e ge ere. dam, Bremen ve Hamburg için yük ala-
sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yilk çıkararak ve te Pire Brindısi Trieste ve Vcnedığe ha- caktır. 
Hamburg ve Anversa limanları için yilk ayni zamanda Londra ve Hull için yük reket eder. y ALO VA vapuru 29 martta beklenl-
alacaktır alacaktır GRİMANİ motöril 21/ S te gelir 22/3 1 . k d An Ro ~-

. · . V yor. rusana a ar vers tteu....., 
LİVERPOOL HA!'rl ~de Leros Rodos Trıeste ve ene- Bremen ve Hamburg için ~kalacaktır. 

·MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip diğe hareket eder. TAHLİYE • 
yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- CİTl'A Dİ BARİ motörü 2313 te ge- ANDROS ~apuru 7 nisanda bekleni-

uuı· rED •rArE• AHD . · k la ak lir .. vni gün İstanbul Pire Napoli Mar-n .. • pool içın yil a c tır. ....., yor. Hamburg Bremen ve Anversten •EVAH!' •iHE • ,..D fi "' • ._._ silya ve Cenovaya hareket eder. ' ... ... ..... • Deaısc e .,eoante--.....c LERO ınotörU 23/3 te gelir ayni gün mal çlkaracaktır. 
BENNESTVET vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, p L Kallmn t t--'L" atmos eros os s llllKoy ,·e 

ar~ında beklenilmekte olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- 0_..ıı ___ har k _..ıı 
~ e et ısuer. 

için ~·ük alacaktır. caktır. LER~ ~otörU. 27/3 te gelir ~8/3 te DEH NORSKE MİDDBJ.. 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 Pire Bnndisi Trieste ve Venedi~e ha- HAVSLİHılE ası.o 

reket eder. ' •-
nisan arasında beklenilmekte olup Nev- T. B O W EN RE ES BRİONİ motörü 2013 tarihinde gi?le- BAGH~AD ;apuru 17 marta doğru J.S-

york için yük alacaktır. k i U p tm Le R d ,__ kenderıye, Dıep ve Norveç umum ll-. . V E Ş ,.. R E K .&. S I ıe ayn g n a os ros o O<;a nc.i~ 
LINES SUD A.\IERIKANA u A k t d m:ınları için hareket edecektir. 

TYR!FJORD vapuru 6/8 nisan ara-ı CVHARD LİHE ıe e e er. AMERİKAN EXPORT LİNES, İNC 
sında beklenilmekte olup Nevyork için Liverpool ve ,__ TAHLİYE: Nevyorktan hareket 
yük alncaklır. GI h 6'- ROY ALE NEERLAN EXMOUTH vapuru 16 martta 

asgov a&ı.ea DAISE KUMPAHYASr EXERMONT vapuru 23 martta 
Ge.:-c1~ ~·apurlnrın muvasalat tarihleri, • • • • ~ • • • • :ıo '"' • • STELLA vapuru 29/3 tarihinde bek- EXCELLO vapuru 30 martta 

gerek \'aour isimleri \'e navlunları hak- BAKTRIA vapuru mart nihayetinde lerunekte olup Amsterdam Hamburg li-
gelip Livcrpool ve Glnsgov için yUk ala- . 

kında ~ •o bir teahhlit altına giremez. manlarına hareket edecektır. 
cnktır .. 

Do.ha f37la tafsi!Dt a!mak için Birinci G k 1 ___ ,;it tarihi . _..,,.,,.;, _ •E'ftVİ"'t:t ... A-••ja.E 
ere vapur ann mUVW>Clm en, .. E C"K ıft-· rE • .,.s;, "t7' ~Q... ~4 ... 

Kordonda 152 numarada •UMDALıı isimleri ve navlunlan hakkında acenta ~ V Nl11 A unsEH La• ~OVMAİH 
umumi deniz Acentnlığı Ltd. müracaat bir teahhüt altımı giremez. Daha fazla NİEN KUMPANll AS! BUCAREST 
edilmesi rica olunur. tafsilut almak için T. Boven Rees ve Şr. GUNBORG vapuru 28/3 te gelerek DUROSTOR vapuru 18 martta beklc-

Telcfon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaraınna müracaat Amsterdam Rotterdam Hamburg İskan- niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman-
Telefon : 3171 AC'enta edilmesi rica olunur. dinavya ,.e Baltık limanlo.rına hareket ]arı lçln yük alacaktır. 

edecektir. 

--

--

--

--ı- Terkibinde • ·- • ~ : ... .. ...... • • • • • • ~ - .!.. •• , .. 

SERViCE MARİ!'İME .JOHNS!'ON WARREN 

t 

r 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMU.l\11, KANSIZLIK, R<lMA-
• • • • 

TIZMA, SIRACA, KEMIJ\, SiNiR 
hastalıklarına, cılız yavrular, yiirüyemiycn, diı çıkaramıyan çocuklar, 
dennamız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttırır, i§tiha verir, 
,ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmif, içilmesi kolay :ve lez
zetli bir ıurubdur. Küçük ve büyük her yqta istimal edilebilir ..• 

• 1 • • 

: . . . . .. - ~- . - .. 

r.::a:.ı:ıe:;:: RADYOLiN 
nın llraz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zuımağa, çürü· 
ıneğe mahkOm· 
dur. Çürük diş· 
.ler mide ve bar· 
sak ihtilitların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

--~.... . .... •. . , ":'"..:.;~ 

RADYOLIN · 
. ~ . 

ile muhakkak sabah ve aksam her .. 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

. -~ ... · . . ~ ; . . . ... .. . ~~~ .. ~ /t#·. #'- .. _..J .... 1'\.~ .. ·~ ~,~ ;~ .. 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
B t R TEK K A ŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ağnlarını süratle 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal ve adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. -·-

Nezle, Grip ,.e Bronşite karşı en 
müessir ilaç 

N E V R O Z İ N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KASE ALINABİLiR 

\. . . ·. "·: .... ~ . ~ !~ : -. ' .. ~ .. ,,.. .. •, ~ . . ~ , . 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .• 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuvarlarında hanrlanan Juvantin saç 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen ari olup saçlara tabU renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk Ü2el'İne ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk y:ılammak, ter• 
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ye ıtriynt mağa-

Roumain Kampanyası LiNiES L'l'D. 
ALBA JULİA vapw·u 13/ 4 tarihin.- A VİEMORE vapuru 9 nisanda bekle

de gelerek Malta Marsilya ve Cenova niyor. Burgas, Varna, K&tence ve Su
limanlanna yük ve yolcu alarak hare- lina Kala" için yilk alacaktır. 
ket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İJA.ndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden aeenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul ebnez. 
mesuliyet kabul ebnez. Daha fazla taf- Daha fazla tafsilAt için ATATtJıuc 
silAt için ikinci Kordonda FRATELl.J caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına milracaat Zee vapur acentalığına milracaat ediJ. 
edilmcsi l'İca olunur. mesi rica olur. 

TELEFON : 2004. • 2005 TELEFON: 2007/ZOOS 

TOPANE 

rVRKiYEHIH EN BiRiNCI 2'ERAZI FABRtır•· 
SIHIH MAMULA!'IDIR ~- 'l'AKLİTLERINDEN 
SAKIHJNJZ.. l • 26 (J36) 

Kumbar~ bini 



SAHİFEJ2 YENİ ASIR 21 MART SALI 1939 

Yeni bir Dünya harbı 
' 

' 

mı olacak? 
ı . Vaziyet 1914 

''R apar,, 
hazırlıklarını andırıyor. Berlin 

vermek icin memleketlerine 
ve Paristeki sefirler 

davet edildiler 
' 

Fransız ka.binesi Ingiliz kabinesi 
Ayandan sekiz ay sürecek hudutsuz 

ve tam bir salahiyet kararı aldı 
ile fev

akdetti 
Bütün nazırların iştiraki 

kalade bir toplantı 
Fransa ile lngiltere arasında mevcut 
Antant Kordiyal hakiki bir ittifak 

şeklini almak üzeredir 

Romada 
lngiltere şimdi bir 

cephesi kurmağa 
endişesi hüküm 

demokrasiler 
çalışıyor 

H H suru yor 
Londra 20 ( A .A) - HaıJa• 

aian•ından : 
Saliihiyettar bir menbadan öğ

renildiğine göre Lord Hali/aka 
dün SoıJyetler birliğinin Londra 
•elarethane.inde lngiliz - SoıJyet 
if birliği için yeni bir lormül tek -
lil etmiıtir. 

firi Kalondr bu sabah ekspresle Berlin
den geldl ve derhal hariciye nezaretine 
giderek B. Bonneye mülAkl oldu. Vazi
yet hakkında kendisinden istenen rapo
ru takdim etti. Bundan sonra hariciye 
nazırı Sovyet sefiri Suriçi ve Ingiltere 
sefirini kabul ederek uzun müddet gö
rüştü. 

Lord Ha lif aks, 
Bara j yapmakta 

Alman 
alaka~ı 

1~r mümessilleri ile 

tazyıkına 
memleket
görüştii 

~~~~~~~~~~~~~ 

Berlinde 
Hıtle1in J"iyaseti altında harp şurası 
toplandı. lngiliz - A lman Deniz 

ittifakı bozulacak mı? 
B. Çemberlayn da sabah kralla gö- ri inkişaf etmiştir. Muhtelif devletlerce 

1'\lşmÜ§, sonra Amirallık baş Lordu !le oçıkça anlaşılmıştır ki hariçten gelecek 
milll müdafaa nazırını kabul etmiştir taarruzlara karşı hiç bir garanti mevcut 
Hariciye nazırı Lord Halifaksla da iki değildir. Bunun neticesi olarak kuvvet 
defa görtişmtiştür. terazisinin iğnesi derhal mevkiinl de-

Sefir Maiaki hükümetinin de · 
rrnl ~-= nr tarafından teklif edi -

lNGlL!Z KABINESINDE Macar as/;or/cri iiıı'cnyada 

Londra, 20 (Ö.R) - Av<t>lı k:ınıo.ıa- ğiştirmiştir ve her kesin müdafaası için 
ıında bazı mebuslar başv..!~lden Bo- daha geniş karşılıklı taahhütlerin kabu
hemya ve Moravyanın Alıranya~a ilha- lüne lüzum olup olmadığı sorulmaktadır. 
kını Ingilterenin tanıyıp tnr,, rruyacağını İngiliz hükümeli bundan derhal ibret 

·orınu~lardır. B. Çemberla• .1 İ,,yilte- dersi çıkarını~ ve diğer hükümdlerle fa. Londra 20 (Ö.R) - Jngiliz kabinesi ı s~~v~r ve .düşünceleri tatbik edilmedi- müddeti haftada 45 - 48 saat ve ic~bında 
----.,...~-..-.... .-.-.,....,.....,....,.._,..,,,,.. ği ıçın denızaltı harbının tam bir netice daha da fazla olacaktır. 

Alelacele Bcrline 

lecek her türlü mü,terek emniyet 
si.temine müzaheret etmeğe hazır 
bulunduğuna ıahaen kani bulun -
duğuna aöylemi,tir. 
SoıJyet hükümetinin pek yakın

da bu hum.ta kat'i bir ceıJap ver
mesi beklenmektedir. 

Faris 20 (O.R) - Fransız başvekili 

B. Daladiye sekiz ey müddetle Fransız 
milli müdafaasını alakadar eden bütün 
sahalar üzerinde lüzumlu göreceği her 
türlü tedbirleri bilA münakaşa ve bila 
milddet almak salahiyetini bahşeden ka
nun Fransız ayan meclisinde 17 muha -
lif reye karşı 281 rey le kabul edilmiş ve 
böylece mebusan meclisinden sonra aya
nın bahşettiği tam salihiyet Daladiyenln 
otoritesini tahkim etmiştir. 

DüNKü KAB!NE MECL!SlNDE 
Dünkü kabine meclisinde hariciye na

zırı Bonne ve başvekil Daladiye, bey
nelmilel vaziyet hakkında uzun izahat 
vermişlerdir. Aynı zamaoda hükümctin 
harbiye nazırına lüzumlu göreceği bilu
mum müdafaa tedbirlerini azami sürat
le ittihaz etmesi için ne gibi kararlar al
mak niyetinde olduğunu bildirmişler -
dir. Mali sahalarda harp endüstrisine 
en geni~ ölçüde olarak bütün kolaylık
lar yapılacaktır. Dahili sa.itada Faris 

dönen Göring 
bu sabah saat 10 da istisnai bir ehemmi-
yet taşıyan bir içtima yapmıştır. Lord 
Runemaodan başka bütün nazırlar bu 
içtimada hazırdılar. 

Alman ordusunun Çekoslovakyaya 
girmesinden doğao vahlm vaziyet tet -
kik edilmiştir. Başvekil bütün domin. 
yonlar reisleri ile görüşerek kabinenin 
kararlarını kabulde hepsinin müttehit 
bulunduklarını bildirmiştir. 

Diğer taraftan hariciye nazırı Lord 
Halifaks Alman tazyikine karşı bir pa -
raj vücude getirmekte alakadar memle
ketler mümessilleri ile yaptığı temasla
rın neticelerini bildirmiştir. Bunların 

Polonya, Romanya, Yugoslavya, Balkan 
devletleri olduğu tahmin ediliyor. En 
mevsuk haberlere göre Fralll'a ve Ingil
tere arasında şimdiye kadar mevcut 
olan antant Kordiyal hakiki bir ittifak 
şekline irca edilecektir. Başvekil ve ha
riciye nazırı, Rayhşın efkllr ve niyetle -
ri hakkında kabineyi tenvir e1mişlerdir. 

Londraya gelen haberlere göre Hltler, 
Almanyanın milli müdafaa reislerini 
kendi riyaseti altında fevkalade bir iç
timaa davet ederek Almao - Ingiliz de -
niz anlaşmasının feshini görüşmilşttir. 

B. ÇEMBERLAYN AVAM 
KAMARASINDA 

şehri ve civarı şüpheli şahıslardan tat- Başvekil B. Çemberlayn bugün avam 
hir <d!lecektir.Yalao haberlerle milli mü- kamarasında, Lord Halifaks ta Lordlar 
dafaa projelerinin ifşasını meneden en kamarasında beynemilel vaziyet hakkın
kat'i t ~dbirler yarın sabahtao itibaren· da mühim beyanatta bulunacaklardır. 
tatbik mevkiine girmektedir. lNGILTEREYE YAPILAN TEHDIT 

Yüksok Akdeniz komitesi, B. Şotanın Berlin 20 (0.R) - Doyçe - Nahrih-
riyasetindc ~ i :ııali Afrikanın vaziyetini tenbur, Alman hükümetinin Paristeki 
tetkik rtmi~tir. sefirini vaziyet hakkında bir rapor ver-

Şimall Afrikada propaganda işlerine mek üzere Berline davet ettiğini blldl -
büyük bir yer ve tahsisat ayrılacağı gi- riyor. Şimdi bütün Alman gazeteleri In
bi Afrika topraklarının müdafaasını ko- giltereyi Ingiliz - Alman deniz anlaşma
laylaştırmak için burada s!lfih ve mü - sını fesh ile tehdit ediyorlar. Amiral Fon 
himmat fabrikalarının miktarı çoğaltı - Tirpiç'in seksen yedinci yıldöntimü mil-
lacaktır. nasebetiyle yapılan neşriyat bilhassa şa-
FRANSANlN BERL1N SEF1Rt yanı dikkattir. Fon Tirpiç büyük harp-
P ARtSTE tc denizaltı harbının en kuvvetli mürev-

vermediğini iddia ediyorlar. Kısmen ecnebi memleketlerden yapı-
Bir Nisanda denize indirilecek olan lacak mübayaat ile ham madde ve Pr· 

35 bin tonluk yeni zırhlıya Tirpiç ismi zak stoklarının tesisi için her tedbir it-
verilecektir. tihaz edil<?cektlr. Milli müdafaa ve tica-

DEMOKRAS!LER CEPHESt ret nezaretlerinin servisleri milli müda-
Roma 20 (0.R) - Faris ve Londra _ faayı veya sivil ahalinin laşe•ini al3.l:a

daki büyük diplomasi faaliye1 burada doc eden ham maddelerle erz..ka ne 
gittikçe artan bir alaka ile takip edil - mikdarda ihtiyaç olduğwrn şimdiden 

mektedir. SalMı.iyettar mahfillerin fi - tesbit ile meşgul bulunmaktadır. 
kirlerini aksettiren gazeteler şimdi In- AVAM KAMARASINDA SORGULAR 
glltereye bir (demokrasiler cephesi) ya- Londra, 20 (Ö.R) - Avam k:ımera
ratmak te,.,.,bbUsU &~ediyorlar. Daladi- sında hariciye nazırı Lord Halifoksa şu 
yenin ayandaki beyanatı bütün bu ga- oual sorulmuştur : 
zetelerde ehemmiyetle y~ almıştır. •Almanyanın Çekoslovakysyı yüni bir 

Faris, 20 (Ö.R) - Saat 17 de topl:ıruın kuvvet darbesiyle fethetmesi kaı-§1'ında 
nazırlar meclisi memleketin askc~I em.- il ayni metodlarm diğer memleketlcı e knr
niyetini takviye edecek ve Fransada ela-! şı kullanılmıyacağı hakkında teminat 
lml ekonomik ve endüstriyel sef&rbcrlik var mıdır?. 
tesis edecek ilk tedbirleri karadastır- Hariciye nazırı şu cevabı vermiştir : 
mışlardır. • • - Muhtelif memleketler şimdl, Al-

Kabine konseyinin dtin 18.30 dan M· manya menfaatine iftirakçı cerey.mların 
at 21 e kadar devam eden lçtimaında tahrik edilmesi tehlikesiyle karşılaşmok
başvekil Daladiye harici vaziyet hakl:ııı- tadır. Almanya ile komşu olan memle
da gelen raporları bildirmiştir. FevkalA- ketler yarın haklonde kararsızlık için
de salahiyet kanununun süratle kabl'lil, dedir. ÇtinkU hariçten teşvik gören da. 
diplomatik raporlara göre, huzur verici bili tehlike müvacehesindedirler. • 

Aımaıı "8kerbrl Çek tvpraklar:nda 

renin bu hususta bir karar vernıczde!l lil şekilde temasa geçmiştir. 
evvel bu hareketin neticelerini <1Cnebi Fek~t şunu habrlatmek icap eder ki, 
hükümetlerle birlikte tetkik arzusund• Avrupad.ı her tahkim teşebbüsünlin bu
olduğunu bildirmiştir. na teşebbüs oden taraf için feU.ketl• 

Londra, 20 (Ö.R) - Htikünıet Çe- neticdendiğiru tarih :;ö,teriyor. Eğer ta
koslovakya bankasına ait olup İngilte- rih tekerrür ederse, Alman milleti Çe· 
re bankasında bulunan albnlara ve koslovak milletine karşı yapılan taarrn
bUtiln Çekoslovak esham ve kıymetleri- za pişman olabilir. (Şiddetli alkı~lar) 

ne ambargo koymuştur. Bu beyanattan anlaşıldığına göre İn-
Londra, 20 (Ö.R) - Kabinenin fev- gilterc orta Avrupada tehlikeye kar!! 

kalAde. l.çtlınaını müteakip Avu&t~·al~~ bir sed çekmek hareketinin başına g~
ba~ekili telefonla B. Çemberleya.a go- meğe karar vermiştir. Esasen Rumen 
rüşmüş ve Avrupadakl vahim MJisele- hükümeti de Romanyanın istiklali ve 
rin Avusturalyanın dikkatini cel\,cttiği- hudutlarının vikayesi hususunda mu· 
ni ve İngilterenln ihtiyaç halinde Avus- ahh""tl k b 1 diln · · · .. . . :ıyyen ta u er a u e lesuu ıstcı-
turalyanın tanı müzı:ıhoretınden enun lşf İn iliz k b" · · dl p isi 
labll • · . bildirmiş" tir m ır. g a ınesı şım ar e 

0 ecegını · ·· k B d B'"-- V K d uhalif uhaf-··- ._. _ . . müştere en u apeşte, wueş, arşo-
ana a m m .ua.,..,. partı. ı d b" ··tabak . 

· 1 d K d h"' . . . uh f va arasın a ır mu at tesısiııe ve 
reıs e ana anın urrıyetini m a a-
za azminde olduğur<! göstermek i~in hü- bilhassa Macaı· - Rumen ihtilMııu :ızalt· 
kUmete müzaheN~ a.:"'<'• olduğunu mağa çalışıyor .. Bu gayretlerin de mn-
blldirmiştir. vaffakıyeti imkhsız telakki edilırJyor. 

V • gto no !Q. D) h . İngiliz " Fransız antantı da h&kikl bir aşın n, '- , .« --~an . ..rıcıye 
Hitler bir ziyafette komisyonu reisi B. Pi'»· : ı radyoda söy- ittifak şeklini almaktadır.. İngiltere 

bir tesir husule getirmiştir. B. Daladiye' Hariciye nazırı mülteciler mese!esin- ledlği bir nutukta biı,., .. ,Iık kanununda Sovyetleri Alman taar•uzune mukave
ayni zamanda Fransız hudutlarının mu- den bahsettikten sonra Rumen ordusu yapılmasını teklif ettiği tadilatı lz:.ıh et- met hususunda İngiltere ve Fransa ile 
ayyen noktalarında ve ayni .<amanda için dört milyon İngiliz liralık bir kredi miş ve reisicümhur Rooseveltın •alahi- birlcşmeğe davet etmiştir. Varşovads 
Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve açıldığını söylemiştir. İngiliz htiktime- yetlerini arttıracak bir kanun teklif et- İngiliz müsteşarının başladığı mtizake• 
diğer memleketlerdeki askeri tedbirler ti diğer htiktimetlerle temastadır ve son mek niyetinde olmadığını bildirmiştir. rat da ticari mevzuları aşarak ayui siyı.•1 
hakkında izahat vermiştir. hadiselerin tesirlerini hafifletınek için LORD HALİFAKSIN BEYANATI meseleye temas edecektir. 

Tam salahiyet kanununwı ncticele- temaslarına devam edecektir. Fak•t bu Londra, 20 (Ö.R) - Lordlar kamara· 
rinin ne olacağı şu suretle izah edilmek- teşebbüslerin muvaffakıyeti Almruı nii- sındaki nutkunda Lord Halifaks şwıları ALMAN GAZETELERİNİN 
tedir : kümetinin alacağı vaziyete tabidir. Al- söylemiştir : Alman kuvvetleri son sözü HÜCUMLARI 

Asker! bakımdan mütahassıs ve t~k· man htiküınetinln geçen haftaki teşeb- söylemeğe kalkışınca İngiliz hükümeti Berlin, 20 (Ö.R) - Akşam gaz.leler 
nisyen sınıflarına mensup bazı ihtiyat- büsleri karşısında alınacak neticelerin icap eden tedbirlere tevessül etmi~tir. ecnebi, bilhassa İngiliz ve Fransız ~aze< 
lar silah altında tutulacak ve bö~J.ace tayini müşküldür.• Böylece ticaret nazıruun Berlin scyaha- telerinin Almanyaya karşı giı-iş•ikler 

oskerl emniyet cihazının anı olars.k tak- İNGİLİZ KABİNESİNİN İÇTIMAI ti ilga edilmiştir. Bu istikamette (Yani •Rezilllne mücadele• ye şiddetle rücuil' 
viyesi tahb temine alınmış bulunacaktır. Londra, 20 (Ö.R) - Kabinenin içti- İngiliz - Alman ekonomik iş birliğ"1c ederek şunları kaydediyorlar. AlmtlllyB· 
Bilhassa, ihtiyaç halinde, daha mühim maı iki saat sürmüştür .. Toplantıdtlll ev- doğru) her gayret, diğer bir çok şe:,.ler ya en kara niyetler atfedili~•ur. Bu neşri· 
mikdarda kuvvetlerin silah altında ınu- ve] hariciye nazırı Lord Halifaks kr.ıl gibi, kat'ı olarak talik edilnıiştir. yattan maksat Almanyanın umumi siy~· 
hafazasıru mtimktin kılacak olan tedbir- tarafından kabul edilmiştir .. Bu sııada Gerçi Bülueşe ültimatom verildiği si muhasarasını hazırlamaktıı·. 
ler muhafaza edilecektir. muhalif işçi partisi liderleri BB. Attlee tekzip edilmiştir. Fakat bugün Bükreş 

·Ekonomik bakımdan, ordu, donanmn ve Grinvud ile liberal partisi lidc=i Sir doğrudan doğruya tehdit edilmese bile, 
ve hava kuvvetlerine ait siparişlerin ta-ı Arşibalt Senkler başvekalet doircoinc Rumenlerin de diğer milletler giLi oon 
ka~~~'.:'-ü _ _.1:ar3:_1:~tırılmıştır. Doğr~d~m ~i~~lerdi. F aris sefiri S'.r Erik Pips te hfüfüeleri itimatsızlıkla karşılaıııal~rına 

Paris, 20 (Ö.R) - Fransız ba~kumetl 
canı Ge. Gamlen dün Strazburgda 
t. bin ihtiyat zabitini ve bunu müteskl 
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