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Başmuharrir ve umumJ neşriyat mUdUril: 
HAKKI OCAKO~LU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MUDDETI Türkiye ~in Hariç için 

Snıelik. .•••••••••• 1400 2900 
Altı a~lık •.. • ••••••••••• 150 1650 

1 
Günü geçmiı nüshalar (25) kuruıtur. 

T E L E F Ö N : 2697 ...................................... 

• Macarlar Slovakyaya 
çekiliyorlar 

Berlin 24 (ö.R) - Macar latalari dün 
saat 14 den itibaren Slovak arazisinden çe
kilmeğe baılaml§lardır. 

·-----' 
1lan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul ebnez. Cümhuriyetin ve Cüm7ı.uriyet eam"l" beJcçbl, acıbcıhLın rıkar ntl(Ut gazetedir Yeni Aaır Matbauında Buılmlfbr. 

Partinin namzetler listesi 
Dün Parti. U. divanında Londranın kanaatine göre 

kat' i şeklini almıştır 

lnönü 
Devrinin 
Müideieri. 

ŞEVKET BİLGiN 

ı~ıste illin edildi 
Yeni mebuslar arasında Sadri 
Ertem, Abidin Daver, Kemalettin 
Karni, A. Şükrü Esmer de vardır 

Diğer vilayetler mebusları arasında 
da büyük değişiklikler yapılmıştır 

Çankayşek 

300 Bin kisilik bir .. 
yardım kuvveti aldı 
Hanlıeu etl'afında en 
büyük harp olacağı 
söyleniyol' .. 
Londra, 24 (Ö.R) - Çin kaynağın-

--!:r-
ANKARA 24 (HUSUSi) - Parti 

umumi riyaaet divanı Bitytik Millet Mec. 
liai binaaında, Ctimbarniai aalommda 

Milli Şef lnöniinün b.ıbnlıimda top• 

landı. Bu toplantıda namzecf liatai kat'i 

teklini aldı ve Meclis koridorunda 
okundu .. 

Yeni mebus namzetleri arasında mu
harrir ve matbuat mensuplanndan Sad
ri Ertem, Nasuhi Yaydar, Abidin Daver, 
Ahmet Şlikrii Esmer, Kemalettin Ki
minin bulunduğu haber alınını.~. 

Rumen - Cermen anlaşması üzerine 
şimdilik tehlike zail olmuştur 

Fransa ve İngiltere Şarki Avrupanın 
emniyeti için temaslarına devam 

ediyorlar. Rusya cevap verdi 

Şarki Avrupada bugünkü vaziyeti gösteren harita 

Bilkrcş, 24 (Ö.R) - Romanya hari- ithalat ihtiyaçlarına, Rumen ekonomisl
ciye nazın B. Gafenkonun beyanatına n1n inkişafına cevap vermekte olup, Ro
nazaran Rumen - Alman ticaret anlaş- manyarun diğer blitUn devletlerle ticari 

1 Sömikok 
Beher tonda 3 - 4 
lira ucuzlatılacak 

---•---
Ankara, 24 (Hususi) - Kömür fi. 

atlerinin ucuzlatılmusı etrafındaki 

tetkıkat de\ am ediyor. Öğrenildiğine 
göre Sömikokun beher tonunda üç 
dört lira tenzilat yapılacağı neti~ 
ne varılmıştır. 

Kalinesko 
·---r:r·---

'J'ürlıiyenin ci11anmert· 
fiğine teşelıfıül' 
etmiştir •• 

Milli Şefin etrafında çözülmez saf
lar halinde toplanan millet, intihabat 
münasebetiyle, hakikaten göğüsleri 
iftiharla kabartan bir vahdet manza
rası vermiştir. Bu heybetli manzara
nın istikbalimize garanti teşkil etti

. dan gelen haberlere göre mareşal 

Çan Kay Şek ordularına Hankcunun 
garbindc 300 bin kişilik yardımcı 

kuvvetler iltihak etmiştir.. Burada, 
Hankcunun sukutundan her en 
büyük harbin vukubulacağı tahmin 
ediliyor .. Japon kolordusu, yilz lark 
kilometrelik bir cephe üzerinde Tang 
Çang istikametinde bir ileri hareke
tinde bulunmağa çalışmaktadır. 

- SONU 3 ONCO SAYFADA - 1 ;ınsı mumam protokolu, Almanyanın - SONU 4 ONCO SAYFADA -

ğini söylemeğe hacet yoktur. 
Eğer millet kendi hakimiyet ve 

mürakabesine atfedilen ehemmiyetin 
derecesini bilmeseydi, eğer her inti
habın ıiyasi hayatımızda terbiyetkar -S--b-k-~----,--~---.
ve faziletkar tesirleri olduğuna inan- a ' ".lansö ye ".luşnıg 
masaydı, eğer milletin mukadderatı- serbest bırakılmamış 
na hakim olan büyük meclisten 
ümitler ve isteklerimizin genişliği Berlin, 24 (Ö.R) - Sabık Avusturya 
nisbetinde büyük eserler çıkacağına şansölyesi Şuşnigin. tahliye edildiği ha-

k · 1 d lbett b ·· k.. beri yalandır. Şuşnıg hAla Gestaponun 
anı o masay ı e . e ugun u coş-

k l"k ·· t d. 11.1·11 t merkezi olan Metropol otelinde ikamet un a a ayı gos eremez ı . • , ı e çe-
k. ··t dd.t ·· 'd · 1 ebnektedir. Serbest bırakılıp bırakılrnı-
ıngen, mu ere ı ve umı sız o a- . . 

h·ı· d. yacağı hakkında luç hır karar yoktur. 
ı ır ı. 

Halbuki gördüklerim İz ne kadar ;:;:::;:;:::;;:::;;:;:,;;;:;;:;;;:::;;;;::::::;:::::::;:;::;::::::;;;;::::;;:;;;;;;;-

başkadır. Yurdun en hiicra köşe- Mebus intiha bJ' 1 

sinde dahi halkın uyanıklığı, sağ-

duygusu parlak bir şekilde tecelli Teftiş Heyeti 
etmiştir. 

tyiyi kötüden, güzeli çirkinden, Riyasetinden 
ileri harnleyi geri hamleden ayırmak 
ta şayanı hayret bir isabet gösteren 
hüküml,,.rinde nsla aldanmıyan, inkı
laba mukaddes bir iman halinde kal
bini veren büvük milletimizin Ata· 
tür)-· rejimine hudutsuz bağlılığınd. 
İnönü devrin· n P parlak miijdesin · 
ta~ıyan bütiin ıı~ rl!'l.rı bulmak ka
bildir. 

Mebus seçimi 26 Mart 939 
Pazar günü Halkevinde yapı
lacağından lzmir kazası ıa -
yın müntehibi sanilerinin o 
gün ıaat 9 da müntehibi sani 
mazbatalarile Halkevine gel
meleri ilin olunur. 

•• Onftmftzdekl ı.J.kbaharda 

Belediyemiz ekmek ve süt fabrikaları 
• • • 
ışını tahakkuk ettirecektir Romanya başvekili Kalinesko 

Haber aldığımıza göre belediye, önü- • .. . 
ilzd ki · d iki "hlm ı~ı b. İstanbul, 24 (Hususı) - Cümhurıyet m e mevsım e mu ~ ır-

den tahakkuk ettirecektir .. Burilardan gazetesi başmuharririnln Bükreşte Ru
nL• km k f b ik ikin . 1 üt f b . men başvekili Kalinesko ile mülAkatını 
uıu e e a r ası, cıs s a rı-

kasıdır. Ekmek fabrikası hakkında Sov- neşrediyor. 
t1 · f T kstr il . . B. Kalinesko ezcümle şunlan söyle. ye erın maru ur oy ın essesesının . . 

evvelce yaptığı teklif tetkik edilmekte- rnıştir : . . .. 
d. Alın d lbcdil km k f b- • - Swn vatanınız olan dost ve mut-
ır. anya an ce en e e a 

rikası planları tizerinde de tetkikler iler- tefik Türkiyenin son günlerdeki bazı 
}emiştir. vesileler dolayısiylc bizi tekrar memnun 

150 bin liraya mal olacak olan ekmek eden civanmert hareketi münasebetiy
fabrikası şehrin ekmek ihtiyacını tama- le minnettarlığımızı izhar etmek bir va
men temin edecektir. Karşıyakanın ek- zifedır .. Türklerin mertçe hareketleri-

- SONU 2 iNCi SA'YF ADA - - SONU 6 iNCi SAHlFEDE -

$ehfrdence Çehrelel' : 1 

Demokrasimizi diğer demokrasi· 
lerin zaafını te~kil eden hatalara düs· 
mckten koruyarak daimi bir teka
mül yoluna sevkeden de budur. 

Beynelmilel vaziyet kararsız mil-
1etler için korkunç ihtimaller taşıyor. 
Böyle bir 7.amanda riyazi katiyetl., 
görüyoruz ki saflarımızı sıklaştır 
maktan, kalplerimiz gibi diişüncele
rimizi de bir gaye etrafında birleş
tirmekten daha büyük kuvvet yoktur 
ve olamaz. Her rejimin aradığı mu
vaffakıyet anahtarı milletin itimadın
dan ha ka bir sey değildir. Zira milli 
itimndın sarsıldığı yerde anarşi, mu
vaffakıyetsizlik hezimet vardır. Biz 
etrafımızda cereyan eden hailcler ve 
facinlnrda hu hakikatin acıklı mi

Madrid teslim mi oluyor ? 

salJerini görm kteyiz. 
Kemalizm kuvvetini halktan alan 

bir rejimdir. Eserlerinde ve icraatında 
daima halkın suuruna ve kalbine hi
tap etmekle kendi bünyesini imansız 
parazitlerden temizlemiştir. Seneler
denberi tevali eden muvaffakıyetlere 
rağmen hala bedbin olmak bahtsızlı
iından kurtulamamış bazı hasta, de
jenere tipler varsa onlar da içlerinin 

Miajanın murahhasları kayıtsız ve 
sartsız teslimiveti kabul etti 
~ . 

----~·---

F ranko oıdlilt!'tl· 
nun buğtin Malt
ride girmesi be~ 
lenmekte.<tir • • . 

-?f 
lfad,.., hall11ndan §ljnde · 
J • 4 ,,,,. ,,........ ~lllııan 
H INufalddcuı U..esl IHI 
lıarCU'CI Mllep °'"""""~°"' Roma, 24 (Ö.R) - Burgostan halyan 1 

gazetelerine gelen bir telgrafta bildiri!-' 

-dlt.4tııı&..11ımt....Madr:U~J.11.JııQ.glafaa~k~...._~-~~~---X~~:.=!!!'-.ı:::::::.=.:::__~~-~-~--~ 
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Mizah ve Tarih 
Şinasi REVl 

Mizahm, beşer tarihi kadar eski olduğu malumdur. ilk devrelerde, 
mağara taşlarına bir takım resimler çizmek suretinde başlıyan bu iş, 
orta çağı idrak ettikten sonra, kilisa ve din mensubini içinde aşırı 
fikirler taşıyan in~anlara bir ders verici mahiyet almış, yine bu arada 
şeytan enmuzicinin çizgi ve röliyef suretinde tehziline yaramıştır. 

Hakikatte mizah, cemiyetin pürüzlerini kqfedip onları zekanın 
süzgecinden süzdürdükten sonra ortaya koymaktır. Terbiye vasıtası 
olarak kullanılan mizah, belki bunlann içinde en çok önem alanıdır~ 
Eski Yunanın mizahı, hep bu gayeye matuf bilhassa tahriri bir ~ekilde 
alıp yürümü~tür. ArU.tofan ileri gidenlerindendir. 

Söz ve yazının resimle ifadesi karikatürdür. Kendi tarihimizin mi
zah bünyesi pek eski olmakla beraber sadece çizgiye hasreden mazisi 
ancak yetmiş seneyi bulur. Resmi günah sayan bir anlayış tabiidir ki 
mizalun çizgi suretindeki tecellisine müaaade edemez. Buna mukabil 
şifahi ve tahriri mizah, ealciliği nisbetindc de zengindir. 

Mizahın tarihi değeri pek büyüktür .. Edebiyat çerçevesinde müta
laa edilen mizah varlığı, nihayet ( Şeyhi ) nin ( Harname ) sine ve 
( Kani ) lere dayanıyor. Eşek hikayesi haddi zatında zeki bir istihza
dır. Lakin bu ~akirin asıl hüneri, kibar ve nezih üalubündedir. 

Bir çok büyük şairlerin ortaya mizah diye koydukları şey nükte'nin 
tekme'ye çevrilmesinden ve birbirlerine sövüşmekten ileri gideme
mişlerdir. 

(Sihamıkaza) yüz kızartır. Molla İzzetin (Keşan - Sıkıntısı) kuru 
ve yavandır. Leskofçalı, Arnavud Kazım keza ... Bu devrede yalnız 
Ziya'nın zafernamesini zikretmek icap eder ki, nice hüznameyi takip 
eden Satir nümuneleri içinde en üstüruplusu da budur. 

Sanat yapabilmek gaye ve emelile, hokkabazlık suretinde bile ol~. 
Osmanlı Heccav'ları, cidden çok güzel şeyler bulmuşlardır. Lakin 
hepsi de ferdiyetinin çenberinden kurtulmuş sayılmaz. Satir sosyal, 
hemen hemen zafernamede başlıyor. Eşref büyük bir merhaledir. Her 
ikisi de zulüm ve istibdadın otopsisini yalnız Ali paşa ve Sultana has
retmiş sayılmazlar. Bütün bir milletin feryadı o eserlerin mizah çer
çevesi içinde meydana çıkmasına sebep olmuştur. 

Bu arada karikatür suretinde mizah alemi büyük bir hız almı~tır. 
Meşrutiyetten evvelkilerle, Meşrutiyeti takip edenler arasında pek ba
riz farklar gösteren bu çalışma, ne yazık ki yakına gelinciye kadar 
mühim bir varlık göst::remez. Çizgiler basit, Espriler sönüktür. Os
manlı hiciv zihniyeti hala devam eder.Malum mürebbiye eşek, Cart 
beyim, Püsküllü bela .... lar hep böyledir. 

Diken, Fuat beyin Karagözü, hele Cem bunların içinde bedia sayı
lır. Sonuncusu uzun müddet saltanatın kırbacına karşı durmuş, devrin 
bozuk siyaseti ile senelerce çapışmışbr. 

Bugün yepyeni bir şekilde yürüyen Türk mizahı, muhakkak ki 
Cem'den pek çok şey öğrenmiştir. 

Söylenmiş ve yazılmış olan mİ7.ah varlığı, muhakkak ki hepsinden 
üstündür. Anonim zekaların mahsulünden başka karag;Öz, orta oyunu, 
Nnsraddin, incili, Keloğlan.... varlıkları, Türkti.{ı mizahtaki yüksek 
kabiliyetini cidden, en beliğ bir şekilde anlatmağa' kafidir ... 

Şinasi REVl 

Türk - Bulgar dostluğu 
inkişaf yolundadır 

Sofya - cDneu Gospodin Karayo· ettirmek için pek çok uğra;ığını ve bu
vof cTürkiyede ekonominin ink.ip.f ve 1 nun Bulgarlarca unutulmıyacağını ve ni
muvaffılkıyeti> bqlığı altında neırettiği t tekim Bulgaristanın, yeni Türkiye ile 
makalede ebedi şef Atatürkün Türk eko- doıtlulc akdeden ilk devlet olduğunu ve 
nomisinin temellerini attığını ve bu esas- son zamanlarda bazı kimselerin cntrika
lann Türk milletine ve onu idare eden- lar çevirerek iki memleket arasındaki 
lere bir (vasiyet) olarak kaldığını ve bu münasebatı haleldar etmek istediklerini 
muvaffak yolda bili tereddüt yüründü· yazdıktan sonra: 
ğiinü ve yürüneceğini yazdıktan sonra - Fakat Türkiye cümhuriyetinİn dur
ilCtısadi hayatımıza ait bazı istatistikler bin reisi. bugün Bulgaristanın Avrupada
zikretmekte ve büyük endiUtri inkişaf- ki Türk topraklarında zerre kadar gözü 
lanmızdan, bankalarunwn mazhar ol- olmadığını anlıyacak kadar dirayet sa· 
duğu muvnffakıyetlerden sitayifle bnh- hibidir. Bugün iki memleket arasında 
setmcktcdir. Muharrir, makalesini tu · mevcut bu samimi dostluk olmasaydı 
cümlelerle bitirmektedir. Bulgaristan için yine böyle bir fikrin pe· 

_ Dikkate şayandır ki, Türkiye hü- ginde koımağa imkan olamazdı. Çünkü; 
kümeli bütün bu iktısadi, mali ve endüst· Türk Tralcyası denilen arazide bugün 
riycl müesseseleri, her hangi bir baricl büyük devletlerin çok büyük menfaatlc
istikraza baş vurmaksızın başarmaktadır. :ri yekdiğerine zıd birer durnm arz.et· 
Bu itibarla çok sağlnm senelere dayanan mektedir. 
komtu memleket, durmadan, dinlenme· Diğer taraf tan bir Akdeniz devleti 
Clen daima ·ve daima ileriye doğru git- olan Türkiye, bu bir türlü sükun bulamı-
mektedir. yan denizdeki menafiini müdafaa ede· 

TORK BULGAR DOSTLUGU cek kadar kuvvetlidir. Hüseyin Cahit 
cZora> gazetesi cTürk - Bulgar dost· Yalçın geçenlerde haklı olarak: Biz Ne

luğu> başlığı altında neşrettiği baımaka- uilly mucibince Bulgarlara hiç bir §ey 

lesinde Türk - Bulgar dostluğunun yeni borçlu değiliz, demişti. Biz de bu itibar· 
bir hakikat olmadığını: bunun çolı:: eski la Türklere hiç bir ıey borçlu dcğila. 
zamanlara ait bulunduğunu ve hele CÜm· Türk.iye - Bulgaristan arasındaki illı:: dost· 
hurreisimiz ismet lnönünün Lozan müza- luk paktı da iıte bu sebepten pek kolay 
kercleri esnasında Bulgar isteklerini kabıµ aktcdilmemit miydi~ Demektedir. 

il R+ta<M • 

ibretle, merakla, heyecanla seyre-
dilecek muazzam bir şaheser 

•• • 
MUCRIM 

Fransa filim müsab•kasmda birinciliği kazanan ... Müessir bir aile 
macerasmı tasvir eden bu muazzam rıUm 

SUZEr MAJS • MARGERJr HORON 
taraf mdan temsil cdilmlştir 

BUGÖNDEN tTIBAREN 

• • • • 
KULTUR-PARK 

SiNEMASINDA 
A Y R 1 C A : FOKS JURNAL 

l~ANSLAR : HER GÜN : 3.15 - 6.00 - 8.45 TE 
CUMARTESi: 12.30 DA iLAVE SEANSI VARDffi .. 

• • 

YENJASJR :as Mart Cumartesi tJ~ 
ce:cczc -

__ .. = • o 

ŞEHiR HABERLERi · ınönü 
Devrinin 
Müjdeleri. Burnava 

- tr-
G ol f Maçları 

Sedat Evliya zade - Harri Jiro ile Cim 
Jiro - Erik Jiro arasında yapılacağını 

geçe.o hafta yazdığ'ınu% mühun maç bu
gün öğleden sonra saat .iki buçukta ce
reyan edecektir. Çok enteresan olan bu 

Milli nıaçları 
Beşiktaş takımı şehrimizde 

küme 

Bugün saat 14 te Alsanccııı • Y amanlat', aaat J6 
dG DoğGMf'OI' • llefildClf lı•~,orıar .. 

---tl·---
-BAŞtARAFI 1 iNCi SAYFADA -

büyük güneşi inkAr edemezler. 
Bu güneş milletin istikbalde gü

venle bakan varlığıdır. Dünya içinde 
y:Ukaelen prestijidir. Büyük eserler 

·· k ,_.....,_,_'"' 1 t bul ... ,__ . tli ,_._ .. b L-·ıa d ç ·· ve bliyük insanlar yaratmak husu-
Dwı a şam şen.nnuze ge en 5taı1 

1 
awmmıye Ol4Ul musa BM& r ır. un· ..ı_t.• 1 __ .b•t· .d. 

maçın neticesini ayrıca yazacağız. şampiyonu Beşiktaş, bugün ilk maçınılkü ilk deplasman maçında iki memleke· sU~WUL~. k ı .ı!c!ı dr. h t L k . . . -:*- şampiyon takınumız Doğansporla yapa· tlrt şampiyonlan karşı karşıya gelmek- _ tatur rcJı°?ın e aya na~e ~t-
IZMJRJN iMAR PLAHI kt H , ·· ·ı ld y taıcd· d ıL! l .. Ad' le, durmadan ılerlemckle kaımdır, ca ır. ava musaı o ugu ır e uu """ ır. B · · d. k" · 
Belediye, İzmir şehri imar planının §Atnplyon tİlltiiiUh bu katşı}aşnıası iz- Beden terbiyesi İr.m.ir l>ölğesi futbol .. ~nu.? açın ır ı ~ız yaratıcının 

hazırıa .. -ft ..... ı·ç·uı N-~ıa v--'•-to 1 ...ıo.:nın bı·r • ~·1 •. h _.. k. ,,~1 . b. f "--I . lı" d b. il 1,,, ta •. olümunden eonra hamleler durma• •u"'""' uı t:lM:Uc•• mıru ere şup e~ız ı zevK ı ır ULIJU aJan gın an ıze verı en ma uma go-
.. h ı t · · · t · t' ~ · · mıııtır lnönü devri tekamülün de-ınuta assıs tavs ye e mesıru ıs emış ır.. maçı seyri imkanını verecektir. re bu haftaki maç saatlariyle hakemler :ır • 

Pltln birftn evvel hazırlanacak ve tal· Bu sene ktanbül takunlannı henilt şu suretli! te!bit edilmiştir. vamıdır. 
bikine geçilecektir. yakından göremediğimiz için bugünkü 2513/939 CUMARTESİ : B .. k .. k lk 1 • ı· · -*- · h k d . ı · r·kr· · k ' ugun u a ınma ve ınşa po ılı· ınetıce a kın a esas 1 bır 1 ımız yo - Birinci ma~ saat 14 te Alsancak - Ya· k b .. ·· 1 l '11 · 

AB R DA 1 b .. .. b :-s amız, utun ça ışına ara mı etın KAR (/ UN tur .. Bununa hera er henuz musa aka manlar Hakem : Ferit Sirnsaroğlu. . ··ı "d . • k. . . ..... nd 
,.. 1 b·ı· .: .. : ·kti tın · 1 · genış o çu e ıştıra ını gozonu e tu-

Karabunında Sıhhat vekaletince cıçı - <:a ı ıyew.m ı ~p e enuş o an şampı- (Doğ,..nc.nor} 1 1 · ·· hed .- d b. 
. Be k k d -r tuyor. ş erın şup en aza e ır 

masııuı. karar vcrılen muayene ve tcdn· yonumuzun yarın şi ta~ın arşısın a htinci maç saat 16 da Beşiktaş - Do- · ı·k f ·1 · · · · . · · ı w • ı ı k d. · · temız ı ve azı et çerçevesı ıçm-
vı cvınc aıt malzeme kısmen gelmış ve a acagı netıce ne 0 ursa 0 sun en ısın· ğanspor hakem : Esat Merder (Ya- d b.lh • · d. 

.. . . . d b kl d.ğ. · h. b" · kt e cereyanına ı assa ıtına e ı-Knraburuııa gonderılmıştır. Muayene ve en e e ı 1ımız ıç ır netıce yo ur. mnnlar) . • . . ... 
tedavi evine bir de Sıhhat memuru tayin Çünkü İzmir kulüpleri bu sene zaif kad- y~r .. Mallı Şe~ mıllctın va:lı?1nda te-
cdilmiştir. Yakında faaliyete geçıl"cck- rolnrla kalmıslardır. Bu sebeple Doğan- 26131939 PAZAR : ~ıZlık .. ve fazı}et. aşkını bır ıdcal ha· 
· por da dah henüz takımı takviye et- Birinci maç : lıne yubeltmıştır. 

tir. -•- mek fırsat ve imkanını elde edememiş- Saat 14 te Üçok - Demirspor , ,..Hal~ımız i~tiha:battaki şü?1ullü 
tir. Bununla beraber misafir takım da Hakem Hasan Yanık (Alsancak) ıa~asıle aynı zam ... an~ bu ıd~le 

PA.Z fozlıı bır üstünlük gösteremeden galip İkinci maç : ~urmet ve hayranlıgını ıfade etrnış-
SA'J'I . . gelecek olursa bu hiçte tabii bir şey de· Saat 16 ela Beşiktaş - Ateş tır. . . . ,.. . . .. 
Pazarlıksız satış kanunu tatbikatı sıkı -;"ld' l•' tb ld .. t•· b. tak Hakem : Mustafa Balöz (Üçok) Mılletm sıyası terbıyesındekı ın-. . . gı ır. u o a us un oyruyan ır ı· . . . 

surette kontrol edılmcktedir. Bu ışe mc- 1. 1 . k d •~b·· b" ti 1 * kı~~f gıttıkçe olgunlaşmak.ta oldu-mm ga ıp ge mcsı a ar ..... ıı ıı· ne ce . r-
mur eclilen G2 memur muhtelif lkollar ktu j 1• t b 1 . B "kt ğundan gelecek intihap devrelerinde yo r . ~ an u şampıyonu eşı aş sporcu· 
halinde çal•smaktadır. Düıı H satış ınü· . . . . İs bı·r derece1ı· ı0ntı0haba dogr"' u gı0deceg"' ·a-~ Uu maçtan evvel •Beden Terbıyc.sı ı brı diln gece Bandırma eksprcsıyle -
csscscsi tecziy~ edil.iniştir Bun1nrdan ı ' · ·· h kt B d f "k" • • kupa.<n• karsıln~alarından olan Ya- 'tanbulaan şehrimize gelmişler ve istas· mıze ~up e yo ur. u e a ı mcı 
birinin pazarlık yaptığı tekerrür etti- ınanlar Alsa~cak müsabakası da saat yonda İzmir sporcuları tarafından kar- müntehiplerin serbest yoklaması bu 
ğindcn kanun mucibince. hapsen t>ız- h d Tkl · d ed "'· • 14 tc yapılacaktır. :Su müsabakanın Al- şılnnmıı::lnrdır. sa a a yem ı erın evam ecegıne 
~·iki irin müddeiumumiliğe müracaat • · tt• T· k ·· h · ti 1 · · ır· sancak takımı lehine neticeleneceğini İstanbUJun güzide sporcuları on beş ışare ır. ur cum unye eser ennı 
edilmiştir. tahmin ediyorum .. Bu tahmine sebep te futbolcu ve iki idareciden ibarettir. Bu- yaşatan ve ebedile~tiren bir millete .-*- . . Yamanlnr tnkımmın bu sene hiç bir ta-1 gün ve yarın yapacakları maçlardan dayanıyor. Onun sağduygusuna hu
BELEDiYE ENCVMENI kıma karşı esaslı bir oyun çıkaramamış 1 sonra pazartesi sabahı ekspresle ve yine dutsuz güven besliyor. Türk milleti 
Bel;diye daimi encümeni reisin baş· olmasıdır. ı Bnndırma yoliyle İstanbula hareket ede- kendi saadetine, ter~k~ine vakfı 

kanlıgmdn toplanarak bazı kararlar al- l\foamafilı gerek bugünkü m.çhır: gc-o ceklerdir. Kendilerine muvaffakıyet 1.e· hayat eden vatansever ıstıdat1an seç-
mı51ır. reksc yarınki maçlar her bakımdan -mennilerimiz.i bildiririz. mekte hiç bir zaman mü külata uğ--*- ramıyacaktlr. Yarınki intihap bunun 
BELEDirE CEZA~ARI •• en parlak delilidir ... 

Onümüzeki ilkbaharda ŞEv~r ~İLGİN Yerlere fükürdiikleri anlaşılan yimıi 

sekiz kişi. haftalık ruhsat tezkeresi al
mıyıın bcs ki5i, hamur ekmek çıkaran 

iki fırıncı, köpeklerini bası boş bırakan 
beş kişi cezalandırılmıştır. 

İNCİRAl..'J'J PLAJ 
VE GAZİHOSl1 .. 

Beledi yemiz ekmek ve süt fahri- ViUyctin inşa ettirmekte olduğu tn. -*- ciraltı plaj ve gazinosunda inşa faaliye-

SADJK ZADENİN haları ısını tahakkuk ettirecektir tine geçilmiştir. PIA.J ,.e gazino mayıs ayı 
ffAMUl.ESİ ' sonuna kadar ikmal edilerek haziranın 
Dün limanımı1.a gelmesi lazım gelen . on beşinde açılacaktır. 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - Bu fabrikada sütten ımaaaa yoğurt, te- Gazinonun milkc.mmel bir terası. mü-
Mcrsin vapuru fırtına yüzünden Finike ~ı:.ı. 

reyağı. peynir ve diğe.ı.· Y~u ve sınai 1lk yerleri, istirahat salonları buluoa
civarında karaya oturan ve kısmen ba!-

mck ihtiyacı ela ekmek fabrikası tarafın- ınaddelerı de meydana. gctirileoelctir. caktır. Plaj kı.c:rnında, banyo alanların 
mı.ş vaziyette bulunan •Sadık zade• va- d ,,. b f ] 

. . . an temin edileceğine göre Karşıyaka- J.' a rika ııa iyete geçince süt ve yo· istirahatleri için tabii kum tertibatı 
purunun hır kısım hamulesırıı kuı·tar- d k' i . d k" fır 1 k k t y t · · ·· d ne bo eı · ..ı:ı . a ı ve zınır e ı ın ar, e ıne sa ış gur JÇın gun e ı a n er tesıs ew e- meydana getirilecektir. 
mıştır.. Mersin vapurWlun hugi.in J~. rşubcsi halinde çalışac.:tklardır. Fırınla- ceği gibi mahallelerde süt w yoğurt ba- --~--
'mnnımızn gelmesi muhtemeldir. k ıo ı kl ıft .tkTWkY ı·m ekme ·ten maada diğer maınu öt ve yi i eri tesis olunacaktır. CERKES KuYunun -*- fırınlama işlerinde çalışm:ıbrına da mü- Her iki müesseseyi belediye, kendi i'ERAKKISI 
M A N İ S A. sııade edilecektir. vasıtalari.vle işletecektir. Bunlar mü1-

İY · Edirne (Hususi) - Günden güne en 
ADL E BJNASI Si.it fabrikası, şehrin süt ihtiyacını te- hak bütçelerle .idare edil.erek ~chrin ka· iyi şartlar altında inkişaf eden ve büyük 
Manisa adliye binası ~c;aatına baş- min edecek mükemmeliyette olacaktır. :t.anç kaynakları artmış olacaktır. bir merkez halini alan Çerkes köyünün 

lanmak Uz.eredi.r. 60 bin liraya ınal ola- ekonomi, bayındırlık kalkınması dikkn-

cak olan bu binawn ilk kısun inşaatı 40 Sergi sarayı Şehrimizde ti çeken bir duruma gelmiştir. 
bin liradır. Bu kı_qrn derhal inşa edile· Eskiden harap ve kömür tozlarile do-

cektir. .. ÖlfVMOZDEKi HAFTA ZABJ'J' A v AK' Al..ARI lu bir köy olan Çerkesköyü son Üç dört 
-·- İHALE EDİLECEK sene içinde fabrikalarile, yeıü evlen1e, 

A lf A V A 2' A il A Fuar sahasında daha şimdiden pav- AZALMJŞ'J'IR.. su, elektrik tesisatile, güzel yolları ve as-
GOçHEN lfAKLİYA'J'J yonlann en mühim kısmı satılmıştır. Yapılan bir tetkikte, son bir sene için- ri kabirliğile modern bir köy olmuştur. 
Anavntana göçmen nakliyatı bu sene Muvakkat pavyonların adetleri azalmış, de İzmirde zabıta vak'alarının azaldığı Bu köyde son günlerde ayrıca bir Figo-

ınayıs ayında başlıyacak ve mevsimi bütün kuvvet sergi sarayına verilmiştir. nnlnşılmı.ştır. Adi sirkat, yankesicilik, rifik soğuk hava deposu da yapılmakta 
içinde 3800 göçmen getırilecektir .. Gö!?" İstiyenler, sergi sarayındaki pavyonları mantarcılık vak'aları, adi cerhler yüzde ve Nafıa şosesi istasyona bağlanmakta-
men1erin mühim bir kısmı İzmir, Manisa isticar edc.rek hem iyi teşebbüsler, hem elli nisbctinde azalmıştır. dır. 
ve Aydın vilayetlerinde iskan edilecek- de satış yapabileceklerdir. Emniyet müdürliiğü bıçak ve tabanca . . . ../:r·---
tir.. Fuar komitesi sergi sarayı inşaatını araştırması işlerine büyük bir hassasi· JNGJLIZ • SOVYE'J' 

Getirilecek göçmen sayısına göre göç- münakasaya çıkarmıştır. Önümüzdeki yelle sarılınl§tır. Bu hususta kanun icap- 'J'icaret görü,mew • 
men evleri yapılacaktır. Ewelki sene ve hafta çarşamba günü ihalesi yapılacak· ]arı layıkiyle takip ve intaç olunmakta· Moskovn 24 (Ö.R) - İngiliz-Sovyet tica-
geçen sene getirilen göçmenlere, ev, top- tır. d ret müzakereleri b:l<:laınıştır. Pazartesi 

k 
ı~ ~ 

rak, tohumlu ve koşum hayvanatı ve- Bu seneki inşaat kısmının keşfi 75500 gününe kadar devam edecektir. Sir Hod-
d · Evvelce gizli şekilde faaliyet gösteren 

rilmi~. hepsi e müstahsil bir hale geH· liradır. Elektrik tesisatı ve dekorasyon son B. Litvinofla ve ticaret komiserliği 
ı·andcvu evlerinin tamamı kapatılmıştır. 

rilm·stir. işleriyle 100 bin liraya mal olacağı tah· yüksek mcmurlnriyle görüşmüştür. 
~*- min ediliyor. SCrgi sarayının ikinci ka· Umumi kadınlar znbrtanın sıkı kont.rolü - · --

KÖYLERDE SİNEMA tı gelecek sene yapılacaktır. altındadır.. --tı:-- Amerilıaya Sef)lıedUen 
Halkevi tarafından getirilen sinema -·- altınlar-

makincsi yakında şehirde ve köylerde K f b • Göztaşı Londra, 24 (Ö.R) - Avrupa vaziyc-
faaliyctc geçecektir. İzmirdeki ilk mek· a p 0 ez I tinin vehameti karşısında mali mahfel-
teplerde ders mevzuu olarak sıöht fi- VE PAMUK jpJ.,j(;j İ'J'HAL EDEN lerin endişeleri Amerikaya altın sevki-
limler, inkıltıba ait şimdiye kadar çev- ilZERİNDE FERAHLIK FİRMALAR.. yatı suretinde tezahür etmektedir. 
rilen filimlcr gösterilecektir. · u_ •-- ·1 12 mil n ing· Iktısat vekaletinin üç mart 939 tarih· İ 1 ad .. lbc 1 b f 11mıınoı.u.u» vapuru ,ı c yo ı-

Almanyadan da umwni malumatı art- ta Y an goz taşı cc c en azı ır- ı· ı· L. • d ı b ·· N li kararından sonra pamuk iplig .. i ve ka-ı 1 • od .. tl ız ırası ıUymetın c atın ugun cv-
t f·ı· 1 lb. t bb.. d'I · ma ar, tıcaret asına muracaa e ma- .. . . . 
ıncı ı ım er ce me eşe us c ı mış· pot bezi üzerindeki narh kaldırılmı!ı ve lA yorkn gonderılmiştir. 

tir. ha . . uw· ·tııar ıı: b ruzatta bulunmuşlardır. A akadarlar bu --1::.r---*- rn~~muk ıp gı ı ı s:rbest ı- seneki ~htiyacı ıc:ıamak üzere Mila- DR. ŞAH'J' B~RLİNE 
SİVRİ SİNEK İhtikllra \"C gizli satışlara yol açan ~ bu: ~taJ~n ~~dan .400 ton AVDET E'J''J'J 
MÜCADELESİ narh usulü kalkınca piyasada bir ferah- ~oz taşı ıçın yuz kil.osu sif İzmir olmak Londra, 24 (Ö.R) - İsviçrede mezu-
Mevsimin yak.ltışması münasebetiyle lik başlanuştır. Şimdiki halde piyasada uze.re 216 ve 224 liretten muttı~ık ~ı.., nen bulunmakta olan, Ray~bankın sa-

belediye, sivri sinek mücadelesi için fa- istenildiği kadar kapot bez.i ve pamuk ~dır. B~ ~ kısmen İzmır gwn- hık direktörü Dr. Şahtın Berline dm'Ct 
aliyete geçmiştir. Her sene olduğu gibi iplif.ri bulmak imkan dahiline girmiştir.. rugune gelmiştir. edildiği bildiriliyor. 
bu sene de bütün şehir halkı semt semt Evvelce gizliden gizliye yüksek tutulan Diğer taraftan İtalyadaki başka bir --1:}.--
mücadeleye davet edilecek, bu husus fiatler de nisbeten inmiştir. firma, bu .atışı müteakip İzmirdeki tüc- B • t V • h 
be:;~amelerle evlere bildirilecektir. Paıntlk ipuği ithalatına başlanmış, si- carlara yüz kilosu sif İzmir olmak üzere ] r a Z J 

Öte taraftan bataklıkların kurutulma- parişler yapılmışsa da halen gümrüğe 185 lirete satış yapınl§, bu ikinci parti l 9/Mart/939 tarihli ve 10060 8ayılı 
sı işine de nisanda başlanacaktır. biç bir parti pamuk ipliği gelınemiftir- de İzmlre gelıniftir. gazetenizin ikinci sahifesinin dördüncü -*- İthalat başlayınca rekabet yüzünden fi- Aradaki 35 liretlik fark, ayni kaliteli sütununda ödemişcle bir yaralama vakası Ba 1 O atletin düşe~ muhakkak sayılmakta-. göz taŞlannda her hangi bir piyasa te- başlığı altında ismimin karıştırıldığını 

dır. j reffiiünden ileri gehnemiF·· ~ddiaya I gördüm. Hüse~in ~ın rakı ~i_n-
Veremle mücadele cemiyetinin yıllık Halen fiatler, aleni olan fiatlerden göre bu ikinci parti mallar a: Yunanistana 1 de bulunmadıgım gıbı yaralanması ı le 

balosu bu gece saat 21 c!e İzmirpalasta yüksek, fakat gizli satış fiatlerinden da-1 lkaydiYle satılmıştır. de alakam olmadığını arz eder ve gaze· 
verilecektir. V cremle mücadele balosu-

1 

ha dundur. f Oda, hid~i •Türkiye fiafü ve • Yu- tenizd<.' tavzihini' rica "°ederim. 
nun muvaffak olabilmesi için her türlil Ticaret odası vaziyeti iktısat vekaleti- nanistan fiaü• bakımından mütalaa ede- Birgi Belediyesi daimi encümen 
hazırlıklar yapılmıştır. ne t>r ranorlA htMil"mi ti" 1 ... ı.- + +1.;ı.A+.. ·-· -= •' !'r 
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Mebus a zet Listesi 
Valimiz B~ Fazlı Güleç Borsadan 

mebus namzedi göster.ildi 
Namzet listesi, eskı mebus adedinden (25) fazla 

(323)üde 
ile ( 424) ısım 
eski simalardır ihtiva etmektedir. Bunların (101) i yenı, 

Ankara 24 (A.A) - Mebus namzet 
listesi aşağıdadır: 

A.lonkarahisar: 

Çoruh: 
Asım Us, Atıf Tüzün, Mazhar Müfit 

Kansu, Ali Riza Eren. 

Ali Çetinkaya, Haydar Çerçel, Cemal Corum : 
Akcin, Mebrure Gönenç, izzet Akos - D;. Mustafa Cantekin, Eyüp Sabri 
ınan, Hamza Erkan (müstakil mebus). 'Akgöl, lsmail Kemal Alpsar, ismet Er

A.pea: 
Doktor Hüsamettin Kural, Halit Bay

rak, Ihsan Tav. 

ker, Münir Çağıl, Şakir Baran, Süleyman 
Köstekçioğlu, Nuri Kayaalp. 

Denizli: 
Hamdi Berkman, Necip Ali Küçüka, 

Amasya: Kazım Samanlı, Emin Arslan. 
E.sat Uras, Nafiz Aktin, Jsmail Mum-

cu. 

Ankara: 
ismet Inönü, Mümtaz Ökmen, Yahya 

Galip Kargı, Arif Baytın, Falih Rıfkı 
Atay, Rifat Aras, Muammer Eriş, Aka
gilndüz, Ahmet Ulus, Şakir Kınacı, Eş
ref Demiel, Fevzi Daldal, Belkis Baykan 
(müstakil mebus). 

Antalya: 
Cezmi Ercin, Numan Aksoy, noktor 

Cemal Tunca, Tayfur Sökmen, Rasih 
l!:aplan, Türkfuı Örs, Dr. Münir Soykan. 

Aydın 
Doktor Hulusi Alataı, Adnan Men

deres, Nuri C">ktepe, Nazmi Topçuoğlu, 
Dr. Mazhar Germen, Mümtaz Kaynak, 
Dr. Ş~kir Şener, 

Babkesir: 
Hacim Çarıklı, Hayrettin Karan, !s

ınai! Hakkı, Khım Özalp, Mehmet Ca
..ıt Emir, Rahmi Selçuk, Osman Niyazi 
lıurcu, Fahrettin Tiritoğlu, Fevzi Söz -
~ner, Hilıni Seremetli, Muzaffer Akpı -
nar, Yahya Sezai Uzay, 

Bilecik: 
Salih Bozok, Dr. Besiın ömer Akalın, 

Dr. Muhlis Süner, 

Bingöl 
Feridun Fikri, Necmettin Sahi r. 

Bitlis: 
Tevfik Temelli, Örge Evren. 

Bolu: 
Fethi Okyar, Ha•an Cemil Çambel, 

Dr. Emin Cemal Suda, Dr. Zihni Olgen, 
Lütfü Gören, Emin Y erlikaya, Cemil 
Özçağlar. 

Burdur: 
lbrahim Necmi Dilmen, Dr. Ahmet 

Ruhi Yeşilyurt, Mehmet Sanlı. 

Bursa : 
General Naci Tınaz, Refet Canıtez, 

Dr. Galip Kahraman, Dr. Refik Güran, 
Atıf Akgijç, Mustafa Fehmi Gerçeker, 
Dr. Sadi Konuk, Fatin Güvendiren, Mu
hittin Baha Pars, Fazlı Güleç, Nevzat 
Ayaz. 

Çanakkale: 
Hilmi Ergeneli, Ziya Gevher Etili, 

Atıf Kamçıl, Reıat Nuri Güntekin, Av· 
ni Yukanuç, Rusuhi Bolayırlı. 

Çankırı: 
Mustafa Abdülhalik Renda, Hüseyin 

Cahit Yalçın, Fazıl Nazmi Orkun, Ziya 
E:sen, Dr. Akif Arkan. 

Tokat: 
Yusuf Baıkaya, Fahri Akçakoca, Ta-

hir Berkay. 

Diyarbakır : 
Dr. lbrahim Tali ÖngÜren, General 

Kazım Sövüktekin, Rüştü Bekit, Zeki 
Mesut Alsan, Zülfi Tiğrel, Cahit Çubuk
çu, Veli Necdet Süngütay. 

Edirne: 
Dr. Fatma Memik, Faik Kaltakkıran, 

Şeref Aykut, Osman Şahinbaı. Fuat Bal
kar. 

Elazığ : 
Fuat Ağralı, Fadıl Ahmet Aykaç, Fu

at Ziya Çıyıltepe, Fethi Altay, Sabit Sa
ğıroğlu, 

Erzincan: 
Abdülhak Fırat, Aziz Sami llter, Saf

fet Arıkan, Salih Basotaç, Iskender Ar
tun, 

Erzurum: 
Dr. Fikri Tüzer, Aziz Akyürek, Gene

ral Pertev Demirhan, Nafiz Dumlu, Na
kiye Elgün, Şükrü Koçak, General Ze
ki Soydemir, Münir Hüsrev Göle, Salim 
Altuğ, 

Eskişehir: 
Emin Sazak, Osman Isın, Yusuf Ziya 

Özer, izzet Arıkan, (müstakil mebus), 

Gaziantep: 
Bekir Kaleli, Dr. Mehmet Ali Ağakay, 

Mehmet Şahin, Ömer Asım Aksoy, Ah
met Aksu, Nuri Pazarbaşı , Dr. Abdur
rahman Melek, 

Giresun: 
General Ihsan Sökmen, Ismail Sabun

cu, Münir Akkaya, Talat Onat, Nafi 
Atuf Kansu, Dr. Hasan Vasıf Somyü -
rek, Fikret Atlı, 

Gümüşhane: 
Durak Sakarya, Edip Servest Tör, 

Hasan Fehmi Ataç, Şevket Erdoğan, 

Yusuf Zarbun, 

Hakkari: 
İzzet Ulvi Aykut, 

tçel: 
Emin Inankur, Ferit Cef//I Güven, 

General Cemal Mersinli, Turhan Cemal 
Berker, Dr. Muhtar Berker, Ahmet 
Ovacık. 

tsparta: 
Kemal Ünal, Mükerrem Ünsal, Ibra -

hiın Demiralay, Hüsnü Ö'.ı:damar. 

İstanbul : Mardin : 
Dr. Refik Saydam, Ali Rana Tarhan, Dr. Riza Levent, Edip Ergin, İrfan Fe-

General Kazım Karabekir, Ahmet Ham- rit Alkaya, Riza Erten, General Seyfi, 
di Denizmen, Abf Bayındır, Saadettin Düzgören, Muhittin Birgen, Hasan Me
Uras, Şükrü Ali Öge!, Ziya Karamürsal, nem.,,cioğlu,. 
Fakihe Öymen, Ali Kam Akyüz, Abidin 

Daver, Galip Bahtiyar Göker, Şükrü 1 Muila : 
Esmer, Ibrahim Alaettin Gövsa. ı Dr. Hüseyin Avni Ercan, Hüsnü Ki

tapçı, Yunus Nadi, Sadullah Güney, Ce-
Kars : mal }{aramuğla. 

E.aat Özoğuz, Muhittin Akyüz, Hüs
rev Kızıldoğan, Ömer Küntay, Fuat Köp
rülü, Kahraman Arıklı, Zihni Orhun, Şe-
rafettin Karacan. 

Kastamonu: 
T evlik Arslan, Tahsin Coşkan, Nuri 

Tamaç, Hilmi Çoruk, Hüsnü Açıksöz, 
Muharrem Celi.1 Bayar, Hacer Dicle, 
Abidin Binkaya, Riza Saltuğ. 

Kayseri: 
Faik Baysal, Reşit Özsoy, Saadettin Se

rim, Ahmet Hilmi Kalaç, Salih Turgay, 
Nazıni Toker, Fuat Hayri Ürgüplü, Ömer 
Taşçıoğlu. 

Kırklareli : 
Dr. Fuat Umay, Şevket ödül, Zühtü 

Akın, Bürhanetıin Denker, Hamdi Ku
leli. 

Kırşehir: 
Mehmet Sayleli, Hazım Börekçi, izzet 

özkan, Yusuf Ziya Sümer. 

Kocaeli: 
Orgeneral Ali Sait Akbaytuğay, lbra

him Süreyya Yiğit, Ali Dikmen, Salah 
Yargı, Ragıp Akça, lbrahim Diplan, 
Kemalettin Olpak, lbrahim Tolon, Dr. 
Fuat Sar ağman. 

Konya: 
Tevfik Fikret Silay, Ahmet Hamdi 

Dikmen, Naim Hazım Onat, Ali Muzaf
fer Göker, General Ali Fuat Cebesoy, 
Kazım Göre!, Dr. Osman Şevki Uludağ, 
Ali Riza Türel, Kazım Okay, Mustafa 
Uluşan, Fuat Gökbudak, Vehbi Bilgin, 
Şevki Elgün, Galip Gültekin, izzettin 
Erdal. 

Kütahya: 
Muhlis Erkmen, Vedit Uzgören, Be· 

sim Atalay, Recep Peker, Hüseyin Rah
mi Gürpınar, Alaettin Tiritoğlu, Sadri 

Ertem, Mustafa Bacak, Ali Süha Delil
başı, 

Malatya: 
Emrullah Barkan, General Osman 

Koptagel, Mahmut Nedim Zapçı, Osman 
Taner, Muttalip Öker, Mihri Bekta~. 
Dr. Hilmi Üytaç, Vasıf Cinay, Nasuhi 
Baydar, Mehmet Şevket. 

Manisa: 
Hikmet Bayur, Refik İnce, Faik Kur

toğlu, Kenan Er, Yaşar Özey, Kam Ka
raosman, Osman Ercin, K3.zım Nami 
Duru, Dr. Saim Özel, Ridvan Nafiz, Et
güer, Hüsnü Yaman, Asını Tümer. 

Maraş: 
Hasan Reşit Tankut, Mehmet Erten, 

Mansur Boğdoğan, Ziya Bayran, doktor 
Abdülkadir Kemali. 

uş: 
Hakkı Kılıçoğlu, Şükrü Ataman. 

iide: 
Cl\vit Oral, Dr. Rasim Ferit Kalay, 

Faik Soylu, Halit Mengi, Naim Eren, 
Hazun Tepeyaran. 

Müstakil mebus. 

Oftlu: 
Ahınet İhsan Tokgöz, Ali Canip Yün

tem, Hamdi Yalman, İsmail Camas, Se
lim Sırrı Tercan, Hüseyin Eski, Hamdi 
Sarlan, Dr. Vehbi Demir. 

Rize: 
Ali Zırh, Hasan Cavit, Raif Dinç, Dr. 

Saiın Dilemre, Fuat Sirmen, Kemalettin 
Kllmi. 

Samsun : 
Hüsnü Çakır, Mehmet Ali Yörüker. 

Meliha Ulas, Amiral Fahri Ergin, Rü
şeni Barkin, Zühtü Durukan, Süleyman 
Necmi Selman, Naşit Fırat. 

Seyhan: 
Ali Münif Yegane, Damar Arıkoğlu, 

Geneı-al Naci Eldeniz, Hilmi Uran, İbra
him Mete, Tevfik Tarman, İsmail Safa 
Özler, Sinan Tekellioğlu, Şemsi İşcan. 

Siii"t : 
Hulki Aydın, Naki Bekmen, Ali Riza 

Esen, Şefik Özdemir. 

Sinop: 
Cevdet Kerim İncedayı, H ulılsi Oruç 

oğlu, Yusuf Kemal Tengirşenk, Cemil 
Atay, Cemal Alış. 

Sivas: 
İsmail Mehmet Uğur, General Akif 

Öztekin, Erdemgil, Mitat Şükrü Bleda, 
Necmettin Sadık, Remzi Ciner, Şemset
tin Günaltay, Ziya Basara, Hikmet Işık, 
Abdurrahman Naci Demirağ, Mergübe 
Gürleyük, Atıf Esenbel. 

Tekirdai : 
Faik Öztrak, Cemil Uybadin, Rahmi 

Apak, Yahya Kemal Beyatlı, Nazmi 
Trak. 

Tokat: 
Galip Pekel, General Sıtkı Uke, Na

zım Poroy, Recai Erişken, Muammer De
veli, Cemal Kovalı, Sıtkı Ataç, Hasip 
Ahmet Aytuna. 

Trabzon: 
Daniş Eyüpoğlu, Halil Nihat Boztepe, 

Hamdi Ülkümen, Hasan Saka, Mitat Ay
dın, Raif Karadeniz, Sırrı Day, Süley
man Sırrı Gedik, Faik Ahmet Barutçu, 
Salise Abanozoğlu. 

Tunçeli: 
Haydar Rüştü Öktem, Abdurrahman 

Sami Erkmen, Mitat Yene!. 
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İzmirlileri tesiri al!ında bırakan BÜYÜK VALS şalıeseriııden sonra, onun gibi bütün büyüklerin bir araya gelmesiyle omm kadar kuvvetli olarak 
edilmiş olan MÜZİK - CAZ VE AŞK ŞAHESERİ 
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BUYUK CAZ 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

TAYRON POVER • ALİCE FAY · DON AMECHE 
Tarafından yaratılan bu BÜYÜK FİLİM, görenlerin tekrar tekrar görmeğe doyamıyacakları her şeyi ile BÜYÜKLÜK HARİKASIDIR .. 

Programa ilave olarak : l\1emleket jurnali, Bulgar başvekili ekselans Köse İvanofun Ankarayı ziyareti, Sipahi ocağında atlı yarışlar, İstanbul mlintehibi 
saııi seçimi, PERA - ŞİŞLİ futbol maçı vesaire ayrıca PARAMUNT JURNAL .. 

SEANSLAR : Her gün 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9.00 DA .. Cumartesi ve Pazar günleri 11 DE BAŞLAR 

Milli Şefimizin 
TURK MiLLETiNE 
BEYANNAMELERi 

Sevgili vatandaşlarun: 
Büyük millet meclisini teşkil edecek 

yeni namzetleri huzurunuza takdiın edi
yorum. Bu namzetleri intihap ederken 
bize yalnız vazifemizin vicdani ilcasile 
vatandaşlarımızın temayülü rehber ol -
muştur. Asil milletimizin büyük Mec
lis azaları üzerindeki itimadının derece
lllni anlıyabilmek için Parti teşkilatında 
ve Halk tabakaları arasında çok dik.kat
li tedkikler yaptık, memleketin geııiş 

mıntakalarında Partiye mensup ikinci 
müntehiplerin takdir ve tavsiyeleri de
mek olan istişare reylerine müracaat et
tik, ta ki namzetleri yüksek reyinize ar
zederken vatanın mukadderatına dört 
sene müddetle lılliın olacak mebuslar 

retine yeni bir delil olacakbr. 
Aziz vatandaşlarım: Cümhuriyet imar, 

ktiltür, endüstri programlarına geniş 

mikyasta devam edilecektir. Fakat bil
hassa köylü ve çiftçi kalkınmamızın ka
zancını arttırıp maişet seviyesini yüksel l
mek bunun için geniş mikyasta ziraat "'C 

ilk tahsil imkanlannı bulmak başlıca 

emelimiz olacaktır. Bütün bu idare dil· 
zeninin halk içinde halkın meselelerile 
yuğrulmuş müstakil ve muntazam işleyi

şinin semereleri hatta iktısadi olan ve
rimli tedbirlerinin başındadır kanaatin
deyiz .. 

Aziz vatan~larım: Bana ve riyaset et
mekle iftihar ettiğim Cümhuriyet halk 
partisine yüksek itimadınızı layık görme-

Ü!:erinde milletimizin takdir ve itimadı- nizi isterim. Ben ve büyük milJet meclisi 
D!. azam! derecede toplıyabilmiş olduğu- azası arkadaşlarım itimadınızı kıymetli 
muz kanaatindeyiz. 

Vatandaşlarun: 

Millet hizmetindeki vazifelerin iç ve 
dış siyaset aleminde çetin olduğu devir
lerde yaşıyoruz. Canlı inikat halinde 
olan büyük bir milletin her istikamette 
bir çok ihtiyaçları ve meseleleri karşı -
smdayız: Cüınhuriyetin vatana temin 

ettiği emniyet ve imarı geniş olarak iler
letmek istiyoruz. Vatandaşlar arasında 
huzur ve hürmetin muhafazasını vazife
lerimizin başında tutuyoruz. Cümhuri -
yet Halk Partisinin memleketin bütün 
çalışkan ve kıymetli evlatlarını hizmet 
yoluna sevk etmekteki rnuvaffakıyeti 

her gün daha ziyade kendini göstermek
tedir. Nifaksız ve huzur içinde bir ça -
lışma hayatının hizmetlerini vatandaş
lara temin etmek başlıca emelimizdir. 
Aziz vatandaşlarım: 

Harici siyaset sahasının şüpheli ve 
karışık bir devrinde bulunduğumuz uya
nık gözlerinizden gizli kalamaz. İnsan
lığın büyük facialar karşısında kalması 
ihtimali her zamandan ziyade artmıştır. 
İnsanlık ailesinin mühim bir uzvu olan 

bir emanet gibi vicdanımızın içinde mu
hafaza edeceğiz. Bize açık ahnla işleri

mizin hesabını vermek hiç gözönünden 
ayırmadığımız bir borç olacaktır. Türk 
milleti ilcrliyen ve daima yük.selen bir 
heybetli varlıktır. lçerdeki ihtiyaçlar ve 
sıkıntılar ne kadar çok ol1a dışardaki si
yasi buhranlar ne k:dar karışık ' do
laoık görünse bütün bu zor şartların için

den Türk milletinin itibar 2 refahının 

artmış ve genişlemiş olarak çıkacağına 
samimi ve kat'i olarak inanıyoruz. Gü- .,, 
veniyoruz. 24 ·3 '939 

Türkiye Reisicümhuru Cümhuriyet 
Halk Partisi genel ba9kanı 

ismet lnönü 

lzmir 
Mebus namzetleri 
Vilayetimiz için Cümhuriyet Halk 

Partisi genel başkanlık divanının tesbit 
ettiği mebus namzetlerinin isimleri :: 

Hasan Ali Yücel eski İzmir mebusu 
Maarif vekfö, Şükrü Saracoğlu eski İz-

Türkiyenin ne vazifeler karşısında bu- mir mebu'u hariciye vekili, Mahmut 
lunacağını kat'i olarak tesbit etmeğe im- Esat Bozkurt eski İzmir mebusu, Halı! 
kan yoktur. Bu ihtimaller karşısında an- Menteşe eski İzmir mebusu, Rahmi Kö
cak kudretli milletler kendilerini ve in- ken eski İzmir mebusu, Reşat Mimar 
sanlığı koruyacaklardır. Kudretli mil- oğlu eski Izmir mebusu, Celal Bayar es
letler muhabbet ve emniyete dayanan 1 ki İzmir mebusu, Kamil Dursun eski İz
bir birlik içinde vatandaşlarınıri yüksek ı mir mebusu, Sadettin Epikmen eski İz
menfaati için her fedakftrbğı yapmağa I mir mebusu, Benal Arıman eski İzmir 
hazır olan imanlı iradeli milletlerdir. Biz 

1 

mebusu, Mustafa Bengisu es~i Çanak
bu milletlerin başında bulunanlardan kale mebusu, Şehime Yunus Izmir lise
olduğumuz kanaatini cesaretle söyliye-ı si muallimi ve Halkevi başkanı, Mohm_et 
biliriz. Reylerinizde göstereceğiniz kal- Aldemir İzınir C. H. P. üyesi, Nazmi II
b! beraberlik ile itimat milletimizin kud-

1 
ker İzmir erkek lisesi riyaziye muallimi. 

Urla · 1 Y ~ d k · 
.Al. Sai u

0 

G al Ahın tY ugos. ::;vya a 1 
ı p rsavaş, ener e az-

gan, Mehmet Emin Yurdakul, Refet Ül- Alman az!dıiarı 
gen, Şeref Uluğ, Sami İşbay. mümessilleri Hitlerıe 

görüşmeğe gittiler 
Van: 

Hakkı Ungan, İbrahim 
Boya. 

Faris, 24 (Ö.R) - Yugo,lavyanın 
Arvas, Münip Voyvodina eyaletindeki Alman azlıkla-

rının mümessilleri Hit1erle görü~ınck 
üzere Almanyaya gitmişlerdir. 

Yozgat : Kanada uKamaran sının 
Cellil Arat, Ekrem Peker, Sırrı İçöz, 

Sungur, Velit İzbudak, Ziya Erkan!, Sa
lim Korkmaz. 

lıabul ettiği harar 
Londra, 24 (Ö.R) - Kanadada, On

tario Avam kamarası kabul ettiği bir 
karar suretinde, A vrupada şimdi mev-

Zonguldak : cut olan vaziyetin, İngiliz hükümetince 
Halil Türkmen, Hasan Karabacak, Ri- ı ittihazına lüzum görülecek bütün ted

fat V~dar, Hüsarnettin Okan, Yusuf 1 birlere imparatorluğun bütün milletleri
Ziya Ozenci, Ibrabim Etem Bozkurt, • nin iştirakini zaruri kıldığını bildirmek-
Mustafa Bozma, Şinasi Devrim. 1 tedir. 
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Her y • s • Koşturan filim haftası sonsuz , 
Kesi e 0) J 0 e ID a Ya muvaffakıyetle devam ediyor X 

TAKSi HAYDUTLARI 
Taksi haydutlarının feci icraatları 

PEKOS KRALI 

Her gün matinede TALEBE 8.50 KURUŞ .. 
Pazar 10 da ucuz H.!\LK Matinesi.. 10 - 15 ~' 

...;;.;;;;;;;;.;;;;..;;;;.;;.;.;;;;.;,;;,;;,;;;;,;;.;...~ .... ~~~~~~~--~~~~~~~-'' 
Cumartesi. Pazar 10 - 2 - 5 8.15 tc 
Sair günler 2 - 5 - 8.15 tc 

ı.cr-azr.L"Z7Z~LLJ'7"/77'TJ'777'./ZZfiSVJ//77T.TT..TL'LZZJ'J 

~ TAYYARE Sineması T~~:0~ ~ 
Bütün bir hafta İzmire neşe saçan ABDÜLVEllIIABIN 

YAŞASIN AŞK 
Tamamen TÜRKÇE sözlü ve Arapça şarkılı şaheseri ... 

Geçen hafla kalabalıktan göremiycnlcrin talebi üzerine 
BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR 

BUGÜN SEA:~SLAR : 11.30 - 2.33 - 5.30 ve 8.~0 DADlR .. 
13.30 Zil kadar Hususi mevki 30, diğer n1evkiler 20 KURUŞTUR 

V//////.//.//////.//.//./?"/.L/L//./,F/..H'./..ö!././JL-'7,'Li!///..// /L.L.:ill;.m'.l'.11\l 
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19 8 e terkedilen toprakları kaplı
yor, nerede duracak, kinı durduracak? 

~70-

Bu zamana kadar T rnkyada ve Mar: 1 
mara havzasındaki Osmanlı kuvvetlen 
yerlerinde kalır. Balkan devletleri düş· 
man olursa Bulgar üzerine yürünür. Bun
dan başka bu teşebbüsler esaslıeş hazır· 
lanmak ve her ıeyden evvel harp <:epha
nesi ikmal edilmek lazımdır. Bu veçhile 
harekatın ba langıcına kadar geçerek za
mnn ordu terbiye ve techiutının ikmali

ne hasredilir. 
Her halde hemen harbe başlamağı as

keri esbaptan ziyade siyasi ahval icap 
ettirebilir. 

Bronzart V on Şellendorf 

Enver paşa bu teklifi kabul ediyor ve 
Türk erknmharblyesinden gizli olarak 
Bronzartla birlikte aşağıdaki planı Al
manca olarak tertip ve imzalıyarak Bron
zartm imzasi]e Alman karargahıumumi
sine bildirtiyor. (Alman ııefarethaneain
de şihe edilmiş o1acakl) 

Alman Karargahı wnumiai General 
Molteke: 

Osmanlı kuVYetleri atideki lıu9U!latı 

icra veya ihzar edecektir: 

1 - Donanma Üanıharp etmeden 
Karadenizdeki Rus donanmasını basarak 
'deniz hakimiyetini kazanacaktır. Donan
manın zamanı hareketi amiral Şosona bı
rakılmıştır. 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman karargahıumumiainden tasvip 
cevabı geliyor. Zaten bu tekliflerin esa
sını Bronzart sefarethane vasıtasiyle Al
manya hükümetinden almıştı! 

işte Enver paJn; erkiinıharbiyesini de, 
hükümeti de, milletini de, ordusunu da 
apansız böyle bir emrivaki karşl!ında bu
lunduruyor J 

* 
Bronzart bir Atmandır. Hükümetinden 

aldığı direktife göre hareket edeceği ta
biidir. Enver bu teklifi eline alınca yap
ması liizımgelen ilk iı Türk erkanıharbi
yesini toplıyacak ve onlarla meseleyi bir 

karara bağlıyacaktı. Erkimıharbiyesi ken
disini de Almanlan da belki şu kışı olsun 
geçirmeğe ikna edebilirlerdi. Harbe giri
lecekse kı,ın tanrruzi hareketlerde bu
lunmamak, cephane ikmali dnba sair 

2 - llanıharpten sonra Zatışahane menfaatler temin etmek meseleleri karara 
müttefiklerin düşmanlarına karşı harbi alınıyor. Eğer Enver pa!!a Türk maiyet
mukaddes ilan edecektir. lerinin fikrini herhangi makul bir müta-

3 _ Kafkıu hududundaki Osmanlı laa ile ki bu da ancak Almanların gemi
ordusu oradaki Rus ordusunu İşgal ede- !eri kat'i olarak kullanılmaz bir halde 

bırakıp gitmeleri karşısında düşünülebi

lirdi .. Kabul etmediği takdirde işi derhal 
hükümet meselesi yapmalı idi. (Kabine
de değil bu mühim vaziyetin halli diğer 
işlerde dahi itimat olunomıyacok bazı 

unsurların hiili.i. bulundurulması esasen 

<:ektir. 

4 - Vllf. Kolordu icabında XII. ko-
lordu ile takviye edilerek Mısır üzerine 
hareket edecekse de bu hareketin altı 

haftadan evvel icrası gayrı kabildir. 

5 - Bulgarlar beraber hareket eder-
lerse Osmanlı ordusu kısmen Sırbistann 
karşı hareket için Bulgarlara yardım ede-
cek, icabına göre Yunan ve Romanyn 
aleyhine yürüyecektir. 

kabahatti.) Fakat Enver paşa muahedeyi 
imzalıyan Sait Halim paşaya ve hatta ar
kadaşı Tal ut beye dahi İşi açmadığı an
laşılıyorki bunu ne ,le tefsir edeccğind<' 
insan mütehnyjİr kalıyor. l İn en mühim 

ciheti de Enver paşanın harp açıldıktan 

Daha anşlustan önce, burnda mareşal faatlerini aradılar, fakat ayni zamanda! dar eski bir siyasetten, kuvvetli bir ana-
Göringin bir sözünü zikretmiştim : 1 Selaniğe ve ileri~e lstanbula .d~ğru y.ü: neden, Ma~da,. Tr~i~:~~yada. ve 

cHükümet merkezi Viyana ı0lacak rüyorlardı. Bir lahza Tuna vılayetlerını hattA Hırvatıstanda ızlerı gorulen sıs -
dördüncü bir Rayh> .. 1938 den if.baren düşündüler. Ve orada bir Hohenzüller· ı temli kolonizasyondan istifade ediyo:· 
denilebilirdi ve ben burada dedim ki nin hüküm sürmesinden memnun oldu- 1914-18 harbının sonu, Baltıktan Adrı -
Avusturyalı olan Habsburgların sabık · !ar. Cenubu şarkiye teveccüh eden Ha- yatik'e kadar Almanyanın muazzam bir 
tebaası Hitler olarak Avusturya _ Ma- I bsbu0r~ .ııiyaset~ Sivastopoldan .. cenup. - gerileyişini kaydetti. Çünkü Avusturya
caristan imparatorluğunun yeniden vü- garbı ıstıkametınde lstanbula muteveccıh Macaristan hafifletilmiş bir Almanya, 
cuda getirilmesini dış siyasetinin temeli Rus geni~lemesinin yolunu kesiyordu. Almanyanın maskeli bir öncüsü idi. 
yapacaktır. Keyfiyet gözlerimizin önün- Bosna - Heraek'in işgalini ve sonra ilha- 1918 de Bohemya dağlarına kadar geri 
de tahakkuk etmek yolundadır.. Hitler kını bu manada tefsir etmek lazımdır. atılan Almanya bugün seddini yıkınca 
sefalet içinde geçen yılları zarfında On dokuzuncu asrın sonunda, Avustur· tekrar hücuma geçiyor ve 1918 de ter
Avusturya - Macaristanda Fransuva Jo- ya - Macaristanın müttefiki olan Almanya kedilmiş olan toprakları muazzam dağ
zefin sarsılan otoritesi altında Macarın bütün ağırlığıyla ona müzaharet edince lariyle kaplıyor. Nerede durdurulacak? 

' Çekin, Polonyalının, Hırvatın Almanla neye şahit olduk> Bosna ve Hersek il- Kim durduracak? 
öldüresiye mücadele ettiğini, onu geri hak edildi; bir Alman prens Arnavudlu- Habsburgların halefi olan devletler 
plana attığını gönnüşlil. Bu itibarla Hit- ğa yerleşti, Almanya Avusturyanın be- yedi taneydi: Avusturya, Çekoslovakya, 
lcr bir kerre Afmanyaya hlıkim olduk- l d.eni. üzerinde B~rli~ • .Bağdat yolunu Macaristan, Romanya, Sırbistan, Polon
tan sonra, eski Avusturya - Macaristan çızdı. Hanedan zıhnıyetınden başlıyarak ya ve Italya. Avusturya ilhak edilerek 
arazisinde yeniden Almanlık cihadına her şey Almanyanın ~ine uygun gidiyor- geçen sene ölmüştür. Çekoslovakya il
girişmektcn geri duramazdı. 1 du: Bükreşde bir Hohenzüllern, Sofyada hak edilerek bu sene son nefesini verdi. 

Kendisi yeniden bu i§e girişmiştir, fa- bir, Cobourg, ikinci Vilhelmin kız kardeşi Sıra kimindir? Burada büyük sözler sı
kat basit bir Habsburg gibi yalnız Avus- Atinada bulunuyordu. Mare§al Liman ralamak, yinni senedenberi devam et
turyanın vasıtalariyle değil, fakat bü- Fon Sanders Istanbulda Alman ticari mü- rn.iş olan vaziyetin yıkılı.Jına göz ya§ı 
yük bir Alman gibi ve büyük Almanya- messilini destekliyor ve onun tarafından dökmek mevzuu bahis değildir. Hak.ika
nın bütün vasıtalariyle girişmi~tir.. Ve destekleniyordu. 1913 de, küçük Sırbis- ti görmek ve onları eyi tefrik etmek li
muvaffak oluyor. tan Habsburgların yolunu kesince aradan zımdır. Olanlar, eski Habsburglar impa-

İlkönce bu nokta iyi anlaşılmadı .. An- bir sene geçmeden umumi harp patladL ratorluğunun, parça parça, fakat bizzat 
lamak i<;temediler. Biz söylediğimiz zn- Görülmek istenilmiyen şey şudur Almanya tarafından yeniden vücuda ge-
man inkar ettiler. Bize cevaben denildi ki Hitler cereyanı takiben yüzmektedir. tirilmesidir. 
ki •Hitler nncak blitün Alman1arı AI- O asırlık bir gayretten, bir hanedan ka- Pierre Dominique La Republiqe 

manyaya bağlamak istiyor•.. Şliphesiz 
bu ilhak Hitlerin o zamanki maksadı idi, 
fakat bunun bir vesileden ibaret olduğu 
kimin meçhuliydi? .. Şüphesiz, Anşlusu 

yapmakla şansölye Hitler, basit bir Al
man sosyalist gibi hareket eder görünü
yordu .. Çünkü Alman sosyalistleri Anş
lusu istiyorlardı. Hakikatte, o eski 
Avusturya Macaristanın merkezini ele 
geçirmek ve oradan bu coğrafi, kültürel 
asked, manevi merkezden onun naza
rında ancak kabilelerden ibaret olan 
komşu milletler üzerinde azam.l derece
de müessir bir surette faaliyette bulun
mak iddiasında idi. 

Bu surctledir ki 1938 martında Viya
nayı aldıktan, Çekoslovakyadan Südet 
ülkelerini ayırdıktan, bu memlek,eUn ~ 
lavlarını üç nyn knbileye ayırdıktan 

Alman teslihatı için 
Hükümet 
hazırlad~. 

yeni bir 
Masraflar 

mali plan 
kısaltılıyor 

Berlin 24 (ö.R) - Alman.hükümeti bugün ~ilahlanma ve orduya 
ait techizat için yapılacak. fevkalade masrafları karşılamak üzere yeni 
bir «mall plan> neşretmişti!'. lrad vergisine, 2400 markın fevkindeki 
iradlar için mühim zamlar yapılmıştır. Diğer tarafdan ticaret ve en
düstri müesseseleri ileride tediye vadesi gelecek olan vergileri şimdiden 
faizsiz hazine bonoları mukabilinde tediyeye mecbur tutulacaklardır. 
Bu bonolar para yerine tedavül edebilecektir. Hükümet umumi mas
raflarda tenzilat yapacaktır. 6 - Romanya bizimle beraber olursa 

o halde Osmanlı kuvvetleri Romanya or
dusile beraber Rusya aleyhine yürüye
cektir. 

~onra dahi bu marifetini hepimizden giz- sonra, iki zayifi en kuvvetlisine karşı 

lemesidir. Bana, ne adamlık yerinde, kullanarak nihayet hepsini ilhak -etti. 
Çin doları için 

kabul 
Avam Kamara
ettiği karar 7 - Deniz üzerinden Odeaa aleyhine esirlerin isticvabı hakkında emir verirken 

3 ;4 kolordu ile hareket hazırlığı yapıl- ve ne de sonraları en yakın bir arkadaşı 
mıştır. Faknt bunun icrnaı deniz bakimi- ve alıikadnr bir maiyeti eıfatiyle olsun 
yetine ve Romanya ile Bulgaristanın hakikati söylemediği gibi ölünciye kadar 
dostane bitaraflığına tabidir. Zamanı icra da bir sır gibi sakladığı anlaşılıyor. Bu
Alman ve Avusturya ordularının Rus- nu Talat beyin kendi ağzından da aşa· 
ya dahilindeki taarruzatının ilerlemesi ğıda okuyacağız. Enver pa~a Kafkas tn
derecesine tabidir. arruzunu bizzat idareye de koşmuıttu. 

8 - Buraca Balkan hükümetinin Al- Acaba kendisi ne mevut olduğunu zan
manya tarafına kazanılması temin edile- nettiği Turan fütuhatını ikmalden sonra 
mediğinden oraca hu hükümetin beraber şahane bir itiraf mı yapmak istiyordu: 
hareketi bütün kuvvetle temin edilmek Ben düşündüm ve ben yaptım f 
lazımdır. Bu mabat istihsal edilinciye Talat bey Berlinde iken ölümünden az 
kadar Osmanlı ordusu Trakyada ve Mat· evvel kendi elile yazdığı mukaddeme 
mara havzasında kalacaktır. Balkan hü- hatıratında diyor ki (Enver paşayı çok 
kümetinin dü~anlığı halinde Bulgaristan sıkıştırdım halbuki yemin etti ve haberi 
aleyhine taanuz olunacaktır. olmadığını musırren söyledi.) Ayni yc-

Oımanlı ordusu nizamıharbi ve kuv- mini Sait Halim pa§aya dahi verdiğini 
veti buradaki Alman ata~militeri vasıta- yukarıda kaydetmiştim. Talat beyin har
aiyle gönderileli. Bu maksatlanmızm si- be nasıl girdiğimiz hakkındaki yazısını 

z:in arzunuza tevafulc edip etmediğini bil- aynen okuyalım: 
dirmenizi rica ederim. 

Bronzart •• Bi'l'MED1 •• 

Loodranın kaııaati 
Rumen - Cermen anlaşması üzerine 

şımdilik tehlike zail olmuştur 

Devletlerinin yıkıldığına şahit olan 
Çeklerin bu müthiş mart ayında ne dü
şündüklerini bilmiyorum, eğer Beyaz 
dağ muharebesi hafızalarında canlanmı
yorsa bu, milletlerin hafızalarından ümit 
kestirecek bir haldir. Budapeştenin ne 
düşUndüğUnü bilmiyorum, fakat Macar
lar, Avusturya hanedanına karşı idame 
etmiş oldukları kahramanca mücadelele
ri ve Macaristanın Habsburgların haki
miyetinden kendini kurtarmaktan dai
ma Aciz duymuş olduğunu hatırlamak is
temiyorlarsa, Hitler Tunada yaman iş 

görecek demektir. Aşağı Karpat Ulcran
yasınm Macaristan tarafından ilhakı ye
ni Almanyayı pek işkil edecek değildir. 
Şansölye Hitler bu 700 bin Slavı Maca
rio;tana verdiyse bunlan kaybetmek ni
yetinde değildir. Bunları Macaristana, 
Macaristanın 1914 den 1918 e kadar Cer
men - Avusturya - Macaristan kadrosu
na benzer bir çerçive içinde kalınası 
şartiyle verecektir. Bu, 8.f&.ğı Karpat 
Ukranyasını bilvasıta elde tutmak de
mektir. Polonya çok geçmeden bunu 
farkedeccktir. Sovyet Rusya keza.. 

Ya sonra? .. 

Sonra, Şansölye Hitler, devam etme
mesine imkan olmadığı için yoluna de-

"' vam edecektir. Mantığın bu işte bir ye-
ri yoktur. Biz şüphesiz ki bir mistik, fa
kat ayni zamanda bir nevi siyast ve coğ
rafi hattA bazı noktalardan iktısadt bir 
mukadderin karşısında bulunuyoruz. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIIİFEDE -ırinden şimdilik vazgeçilmiştir. Bunun- Filhakika Ren mihverini uzatan ·Tu-
la beraber, İngiltere ve Fransa, alakadar na oradadır. Hamburgu elinde tutan pek 

ve iktısadi rabıtalarını muhafaza ve in- devletlerle ve bilhassa Sovyetler ve Po- tabii olarak Tuna mansabını dütünecek· 
kişaf ettirecek mahiyettedir. lonya ile görüşmelere devam edecekler- tir. Sonra Macaristan buğday, mısır, et 

Kral Karol, anlaşmanın imzasını mü- dir. ve daha ileride Romanya buğday ve hil-
teakip, görüşmelerde Almanyayı temsil Almanya - Romanya arnsında ticaret hassa petrol yetiştirir. Seksen milyon 
eden Alman mümessilini kabul etmiştir. anlnşınasının imzasından sonra sulhu silahlı adam karşısında dolu ambarlar 

Yine bu anlaşma mucibince Almanya, tehdit eden tehlikenin şimdilik zail ol- ve tayyarelerin gıdasını muhtevi kuyular 
Romanyanın Çekya silah fabrikalarına duğu neticesine varılnuştır. vardır. Karpatlar üstünde Hitler demek, 
daha evvelce vukubulan bütün harp le- SOVYETLERİN CEVABI alplar üstünde Bonapart demektir. Geri-
vazımı siparişlerini infaz etmeği deruh- Paris, 24 (Ö.R) _Doğu Avrupa em- si hatta daha işi bile değil, sadece maddi 
te etmiş bulunuyor. Bu siparişler, za- niyetinin teşkilatJ~q için yapılan İn- kuvvet ve biraz da maharet işidir. 
manmda teslim olunacaklardır.. Esasen giliz teklifine Sovyetler mUsbet cevap Şansölye Hitler Viyanayı ele geçirir 
harp malzemesini ihtiva eden 30 vagon l vermişlerdir. geçirmez. Avusturya havasını teneffüs 
daha şimdiden Romanyaya gitmek için İNGİLTERENİN KARARI eder etmez, habsburglar tahtına çıkar 
Polonyadan geçmişlerdir. Londra, 24 (Ö.R) _Siyasi mahfellcr- çıkmaz Avusturya siyasetini tekrar ele 
TEHLİKE ZAİL OLMUŞ de beyan edildiğine göre İngiltere Av- almıştır ve Avusturya siyaseti bilha"sa 
Londra. 24 (Ö.R) - Salfıhiyettar kay- rupada birbirine muhalif bloklar \'Ücu- bir Tuna ve balkan siyaseti, cenuba doğ

naklardan bildirildiğine göre İngiliz baş- da getirmek niyetinde değildir .. Büyük ru bir tazyiktir. 
vekili Çemberlayn, İngiliz hariciye na- Britnnyanın bütün gayretleri, müstakil Tarih meydandadır. Ne diyor bu ta-
7.ırı Lord Halifaks ve Fransız hariciye devletleri hürriyetlerinden mahrum et- rih? Habshurgların on yedinci asırda 
nazırı Bonne arasında dün öğleden son-1 mege matuf ohm her hangi bir hareke- Bohemyonın istiklnline nihayet verdikten 
ra vukubulan görüşmelerde tehdide ma-' tin önüne geçmektir. İngiliz devlet adam· ıonra Macaristanı sonra Transilvanyayı 
ruz kalan memleketleri tpcavtizdcn ko- ]arı, icap ederse bu maksatla İngiltere- sonra I lırva .istanı, l triya ve Dalmaçya
rumak için bir konferans yapılması ve-

1 
nin bUtün 'kuvvC'tlerini kullanmağa nz- yı istila etti~·ini söylüyor. T riyesteye iyi-

) a mü terek bir be~annanıe nPcn-i fik- mPtmi "M · , .... ı.,,., - .:ı • -ıft. r,. .... 1 .. -.. .. ..... -. 1 ı - r. 1 ..ı 
IDWHC1C'&11 yoq ~uı;u.a-1 - """'°'' ı~uı uag ~·'&'"'~u~.uu· -- ı-- .. 

sının 

Londra 24 (ö.R) -Avam kamarası Çin dolarının istikrarını temin 
için verilen bir kanun layıhasıru kabul etmiştir. Bu kanun mucibince 
lngiliz bankalarının Çine yüzde 2 3/4 faizle 5 milyon lngiliz lirası 
vermelerini fngiliz hükümeti garantisi altına almağa salahiyettardır. 
Bu garanti hem resülmale, hem faizlere aittir. Çin bankalan da ayrıca 
5 milyon lira vereceklerdir. Böylece teşkil edilecek istikrar sermayesi 
Çin dolarını bütün milletlerin ve lngilterenin Cinle ticareti için zararlı 
olan temevvüçlerden vikayeye yanyacaktır. 

B. Kordel Hull diyor ki 
Avrupadaki son hadiseler dünya 
sulhunu ciddi surette tehdit ediyor 

Vaşington 24 (Ö.R) -Hariciye naziri B. Kordel Hul bugün be
yanatta bulunarak Avrupadaki son hadiseleri dünya aulhunu son ola
rak tehdit edecek bir mahiyet iktisap etmiı olduğunu aöylemiı ve şun
ları ilave etmiştir: 

< Beynelmilel karışıklığın bu yeni şehadeti karşısında derin suret
te müteheyyiç oldum. Bu hadiseler, her millet için kanunun hükmüne 
ve sıhhatli ekonomik şartlara dayanmak zaruretini daha sarih şekilde 
ispat etmektedir.> 

Polonya 
silah 

. 
iki ihtiyat sınıfını 

altına davet etti 
Yarşova 24(ö.R) Polonya hükümeti iki ihtiyat sınıfını silah 

altına çağırmıştır. Bu tedbirlerin şimal hudutlarının müdafaasını tak
VİY.eye matuf olduğu beyan ediliyor. Dün akşam reisicümhur Muşili
nin riyaseti altında baıvekil, hariciye nazırı ve baş kumandan mareşal 
Smigli Ridzin iştirakile bir içtima olmuştur. 

Alman - Rumen anlaşması 

Ve Bükreş gazetelerinin bu anlaşma 
etrafındaki geniş tef Birleri 

Bükreş 24 (Ö.R) - Düne kadar, bilhassa payitahtta alınan fevkal8de as
keri tedbirlerin çok göze batncak bir şekil alması sebebiyle inkişaf eden asa
biyet havasmı takiben Alman - Rumen ticari anlaşmasının imzası haberi ga
zetelerin hususi hatlariyle çok geniş şekilde yayılmıştır. Resmi ınehafil 
anlaşmalarda fevkalade bir şey olmadığını temin ediyorlar. Gazetelerin bu 
sabahki tesfsirleri hariciye nazırı B. Gafenkonun beyanatını tahlil mahiye
tindedir. Bunlardan çıkan netice şudur: Bu anlaşmalar sulhun takviyesi için 
elzem bir merhaledir ve Avrupanın bu kısmı için zaruri bir \'asıtadır. 

Fakat hususi muhavCTelerde anlaşmaların ancak prensip noktalarına teal
luk ettiği ve teknik planda her şeyin tasrihine ihtiyaç olacağı kaydedilmek
tedir. Anlaşmalar nncak teknik bakımdan verilecek kararlarla hakiki mahi
yetini alacaktır. Almanyaya hiç bir noktada bir inhisar hakkı verilmediği ve 
diğer iki büyük devletin Ingiltere ve Fransanın da istedikleri mikyasta Al
manya gibi Rumen ekonomisine iştirak edebilecekleri kaydedilmektedir. Bu 
itibarla Almanyanın Roıruınyadaki terakkilerini önlemek için iki demokrasi
nin onunla kafi derecede rekabet edebileceklerine pek ihtimal verilmemekle 
beraber siyasi mehafil Rumen umumi efkarı Romanyanın ekonomik istiklali
n":! selameti ümidini ancak Ingilter ve Fransanın hareketi Uzerineı~al'!i 
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Çocuğun burnu 
neden kanar? 

- ..f:r-
YAZAN: Dr. G. A. 

Pek küçük Yftlta iken yüzünün üstüne 
düşer, büyücek erkek çocuk ta arkadaı· 
lariyle kavga ederken yüzüne bir yum• 
ruk yer, ondan burnu konar. Böyle hal· 
lerde burun kemiklerinden birinin zede
lenmiş, yahut kırılmış olmak ihtimali var
dır. Onun için hiç vakit geçirmeden ço· 
cuğu mütahauıaa muayene ettirmekte 
ihmal etmemelidir. 

Fakat çocuk durup dururken burnu 
kanarsa o zaman· ateşli bir hastalık bat
langıcı ihtimalini hiç hatırdan çıkarma• 
malıdır. Kızıl hastalığının, kızamık has
talığının. tifo hastalığının böyle burun 
kanamasiyle baıladığı çoktur. Hem de 
bazılannda burundan haylice kan gelir. 
Hastalık böyle burun kanamasiyle yahut 
burun kanamadan başlayıp teşhis edil· 
dikten sonra da üstüste burun kanadığı 
olur. 

Çocukların bazılarında, düha pek kü
çük yaştanberi, küçük bir sebepten çok 
kan gelir. Bir taraftan ufacık bir çizgi 
olur, yahut düşer dizinde ehemmiyetsiz 
bir yara açılır, çürük dişi çıkarılır yahut 
kendi kendine düşer. bir çok kan gelir. 
Buna hemofili hastalığı derler ve çok de
fa irsidir. Burnu !!ık sık ve pek çok kanı• 
yan çocuğun babasında böyle bir hal 
olup olmadığı aranılır.. Bu da çocuğun 
parmağından veya kulak meme.inden 
biraz kon çıkarılırsa. kanın göze çarpa· 
cak kadar geç pıhtılavtığı görülür. 

Bu sebeplerden hiç biri olmadan <la 
çocukların burnu kanadığı çoktur. O za· 
man burun deliklerini biribirinden ayı• 
ran bölmenin ön tarafındaki damarlar
dan kan geliyor demektir. Burnun o kıs· 
mında cmuhati gışu denilen örtü pek 
ince, ve pek naziktir. Çocuk parmağını 
burnuna sokup biraz karıştırırsa yahut 
damarlarındaki tansiyon herhangi bir ae· 
bepten azıcık artsa hemen burnundan 

kan gelir. Çocuklarda burun kanamasına 
sebep çok defa böyle. burun kemiğinin 
ön tarafındaki örtünün nazik olmasıdır. 
Bilirsiniz ki çocuklnnn bazılarının burun
ları sık sık kanar ve pek çok kan aktığın
dan çocuğun, zayıf. cılız kalmaaına sebep 
olur. ~ 

Bir de, büyücek kız çocuklannda hu· 
run kanaması vardır. Kız çocuğunda he-
mofil olmadığı ve burnunda kanamıya 
hiç bir sebep olmadığı halde burnu sık 
sık kanar. Çıkan kana dikkat ederseniz 
görürsünüz ki pıhtılaşması gecikmez, de
mek ki burun kanamasına sebep hemofili 
değildir, yalnız kan yavat yavaş çıkar. 
Kandan bir damla alımırak mikroskop
la muayene edilince kanın içindeki kırmı
zı küreciklerin de haylice azaldığı, on
ların yerine beyaz küreciklerin çoğaldığı 
görülür. Bu hastalık dalaktan geldiği için. 
dalak çıkarılınca geçer, burun kanaması 
kalmaz. Kandaki kırmızı ve beyaz küre
cikler arasındaki nisbet de düzelir. 

Çocuğun burnundan gelen kan az 
olunca, bir pamuk parçasını - evde var
sa - oksijenli suya yahut yüzde on nisbe
tinde antipirin mahlulüne, hunlardan ev• 
de yoksa, mümkün olduğu kadar sıcak 
bir suya batırarak pamuk parçasını ço· 

ğun burnunun kanıyan tarafına sokmak 
yetişir. Bazılarında bumun içerisine pa
muk sokmadan, yalnız burnun kanıyan 
tarafı üzerine basılınca kan kesilir. 

Kan çok gelirse, bir taraftan hekime 
haber, göndermekle beraber, bir taraf
tan da çocuğun elbisesinin yakasını aça
rak kendisini de yatırmak lazımdır. He
kim yakında olmazsa yahut hiç hekim 
bulunmıyan yerde, burnun kanıyan tara• 

frna üstüste pamuk parçaları sokmaktan 
korkmamalıdır. Kanıyan burun deliği pa

mukla doldurularak sık.14ınca kan durur. 

Burun kanaması durduktan sonra er· 
tesi gün pamukları çıkarmak lhımdrr. 
Çıkarılmazsa pamuklar mikroplarla bu• 
la,ır, burunda iltihap yapar. Burun telt• 

rar gelmemesi için çocuğu burun hasta· 
la doldurulmaia bir mlni yoktur. Kan 
ıelecek. diye çocuğun bumuna daima pa· 
muk parçası sokarak bırakmak doğru 
olmaz. 

Kan büsbütün dindikten sonra da tek· 
rar gelmemesi için çocuğun burun hasta• 
lıkları mütahassısına muayene ettirerek 
kanıynn yeri yaktırmak lazımdır. 

--=--
Londra1 Roma 
Varşouada siyasi 
görüşmeler 
Londra, 24 (Ö.R) - Kral bugün İn· 

gilterenin Berlin sefiri Sir Nevil Hen· 
dersonu kabul etmiştir. Bu sabah bay 
Çemberlayn cenubi Afrika fevkalade 
komiseriyle görUşmüştür. Romada kont 
Ciano İngiliz sefareti müsteşarı B. Noel 
Çarlşi kabul etmistir. Vnrşovada hari~ 
ye Qazlft B. Bek Fransa sefiriyle ınUIA-
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BIZANS SARAYININ İÇ YUZU 
Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röoorta:ı 

-9-

Zehiri'güfŞ~;~~ti·~~···~iiY:i~ ... k~Ymuştu V aydman itham ediyor 
Şimdi şu saatte imparatoriçe belki de şerbeti içmiş ve .. 

Belki öte dünyayı çoktan boylamış bulunuyordu. 
Marina, sarayın bir çok entrikalarına yordu. 

~aha küçük yaşından beri şahit olmuı Fazla düşünmedi. 
Ve alışmış bu kız, baıvekilin önünde ve Hemen odanın kapısını açarak İçeri 

:tatta ... Koynunda gık demeden can ve• girdi. 
ritini pek o kadar da garip görmemişti. Tam z.aınanı idi. 

de mütemadiyen döndüğü 
nihayet fırlayarak kalktı. 

yatağı!\dan 

Kendi elile imparatoriçenin odasında 
ve gül şerbetifte koyduğu zehir ••. Onun 
ilk cinayeti idi. 

Onu en çok lc:orlutan, bu ölüm tuza· Ayak sesleri, koşarak gelen sesler oda- Saltanat ihtirası içinde başı dönen bu 
genç ve güzel kız, şimdi yaptığı harekete 

ka- nadim miydi? 
ğını kuran kims.:min meçhuliyeti ve yine nın tam önünden geçiyordu. 
bu ölüm vakasının bütün suçunun kendi Biraz bekledikten sonra Marina 
Üzerinde olması idi. pıyı arahkladı. 

Öyleya ... Başvekil sağ salim bu odaya Ba:ımı uzatarak dışarı baktı. 
Rirmişti. Gözleri, SCbastiyanonun odası istika-

On bizzat İmparatoriçe refakat et- metine çevrildi. 
rnişti. ı Ve ... Orada ... Kapının önünde, ko-

& vekil, gül şerbeti ile ölmüştü. ridorun yarı karanlığı içinde bir İnsan 

Bu gül şerbetini de Marinaya yine biz.
1 
hayali gördü. 

2ılt imparatoriçe vermiş ve Marin onu Scbastiyanonun kapısını açarak içeri-
kendi elile bu odaya getirmişti. de kaybolan bu hayali Mariııa tanıdı. 

Odaya başka kimse girmemişti. Gözleri büyük bir hayret içinde açıldı. 
imparatoriçe giderken de Marinayı - O ... O ... Gecenin bu saatinde Ve .. 

kapı önünde nöbetçi bırakmıştı. Sebastiyanonun odasında ne arıyor .. 
Yarın ölüm meydana çıkınca bunun, Diye mırıldandı. 

bu suikasdın bütün şüpheleri pek tabii * * 
olarak genç kızın üzerinde toplanacakh. Karbonopsina, sinir ve sabırsızlık için-

Sebastiyano ona: 
- Sabret.. Ve.. Her hangi bir hare· 

kete teşebbüsten önce bana haber ver. 

Demişti. Halbuki o ne sabretmişti ve 
ne de Sebastiyanoya haber vermişti. 

imparatoriçe zehirli şerbeti içe<:ek 

miydi? 

Belki şu anda içmiş ve ölmüştü de .. 
Yarın kopacak fırtınCl ile Sebastiyano

yu emrivaki karşısında bırakmamak için 
işi ona haber vermek lazımdı. Yalınızlık .. 
Onu büsbütün korkutuyordu ... 

•• BirMEDİ •· 
Marina, İ§te bu korku içinde ve ne ya

Pacağını şqarmı, bir halde dekolte kıya
feti ile odadan dıprı fırladı. 

Nereye gidiyordu~ Sovyet askeri akadeniisi 
Scbastiyanonun yanına gidiyordu. 
Vaziyeti olduiu gibi ona haber vere· 

ctl_ ve ... Ne yapmak lazım g~tdiğini on
dan danışacaktı. 

Çılgın gibi koşarak, saray halılara üze· 
tine ayak uçlan ile basarak Sebastiya
nonun odasına doğru koştu. 

Kuruluşunun yirminci yıldönümü
nü kutladı - akademinin ilk 

talebeleri kimlerdi?. 
Sarayın arka kapıSJna açılan ve SCbu-

1iyanonun odasının bulunduğu koridor, 
6on ışık'lannı '68.ÇAn ve can çekişerek ya• 
nan mumların çok zayıf ziyası altında 

Yarı karanlıktı. 

MOSKOVA - Sovyetler Birliği' arasında, bir çok yüksek Sovyet azası 
•Frunze• Kızılordu askeri akademisi,! da vardır. 
son günlerde, kurullJ§unu11 yirminci yıl 1 Akademide, gece kur.sları da mevcut
dönümünü kutl~tır. 1 tur, ve aynca bfr çok kumandanlar da, 

Koridorun yarısına gelmişti ki MaTina 
birden durdu. 

O, telq ve korkusundan kendi dekol
te kıyafetini unutmu!ltu. 

Baıvekilin koynuna gireceği sevıncı 
ile soyunmuş ve ölümle karşılaşmnsı ona 
her şeyi unutturmuştu. 

Akademi, 1919 da, dahili harbin çetin hir taraftan kendi işlerini görürken, 
senelerinde, genç cümhuriyete liya- mektuplaşma sureli ile yüksek askeri 

katli askeri mütahnssLc;lann liizumu hak- tahsil göm1ekte ve pratik bilgilerini teo
kında hUkUnıetin aldığı bir knrar Uzeri- rik bilgilerle zenginleştirmektedir. 
ne tesis olunmuştu. Akademi, askerlik ilimlerinin de bir 

Böyle, bu kıyafetle elbetteki Sebastİ· 
Yanonun odasına girmesi doğru olmazdı. 

Hem elbiselerini ölünün odasında bı
rakması şüpheleri büsbütün üzerine çe· 
kerdi. 

Akademinin ilk talebesi, dahili harp merkezi haline gelmiştir. Yirmi sene 
kahramanlarından Çupaev \'e Birinci içinde. Ak<.ıdemi, 600 den fazla ilmi eser 
süvari ordusunun meşhur kumandanı neşretmiştir. Akademi, halen de, geniş 

Budienni gibi, aslında işçi ve köylü olup mikyasta, ilmi araştıımalarda bu1unmak
askcrlikte yararlık ve kabiliyet göster· La ve muhtelif sahalarda askeri hazırlık 
miş, cepheden gelmiş kızıl askerler ve ile dahili hnrp \'e büyük harp tarihi üze
kumandanlar teşkil ediyordu.. Dahili rinde tetkik eserleri hazırlamaktadır. 

Ceri döndü. 
Tekrar İmparatoriçenin odasına, b&§ 

Vekilin cesedinin yanına dönecek ve •.• 
elbiselerini alacaktı. 

işte bu sırada da koridorun kendi gel
diği kısmında bir ayak sesi duydu. 

Bu ayak esi, telqla telqla Sebaıtiya
nonun odasına doiru geliyordu. 

Şa91rdı. 
Bu vaziyette ve burada yakalanmiı 

olmaktan korktu. 
Gelen kimdi? 

Belki de Sebastiyano .. 
Etrafına bakındı. 

Saki nacak bir yer yoktu. 
Gözüne koridora açılan oda kapıları 

geldi. 

harp esnasında, akademi talebeleri, esa
sen. bir çok defa tahsillerini yarıda bı
rakarak yeniden cepheye gitmek mec
buriyetinde kalıyordu. Bir çok talebe, 
bu suretle yararlıklarından dolayı ni
şanlarla taltif ediLniş ve nihayet akade
miye de 1922 senesinde Kızıl bayrak as
keri nişanı verilmişti. 

1924 senesinde, akademi rektörlüğü
ne, halen bugün ismini taşıdığı tanın

mış kumandan Frunze tayin edilmiştir .. 
1924 senesinde, akademinin hayatında, 
yeni bir devre başlar. 

O zamandan beri, Frunze akademisi, 
yüksek kaliteli askeri mütahassıslar ve
ı·en bir yüksek askeri mektep olmuştur. 
Bu akade•niden çıkmış olan binlerce ku-

0, bu kapılardan birinin ölen impa- mandan, halen, K.ızılordunun yüksek 
~atoriçe Teofanonun hususi inziva ve ·makamlarını işgal eylemektedir. Aka
'.badet odası olduğunu, Teofanonun ma- demi, bir çok askeri profesörler de ha
ıyetinde bulunmuş olması itibarile bili- zırlamıştır. Halen, akademinin talebesi 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera ron1anı 
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Madam Skarron bu komedyayı o ka- · sası şu: Bana. istediğinizi yaptırmak is
dar güzel ve mükemmel OYlUUillilı ki' tiyorsunuz. 
Gniafon, bütün kurnaz zekasına rağmen ' Madam Skarron mahzunane boynunu 
bu komedyaya kapıldı .. · j büktü. 

- Bir evllt, dedi, anası tarafından - Benim hayatımı istediğin şekilde 
terkedilen bir evlat, bu metrukiyet yU- ve tarzda anlamakta serbestsin .. 
ıUnden üzerine çöken nefret, kin ve tel- - Mnamafih, benim muhterem ve gü
kin hareketlerini nasıl unutamaz.sa .. ana- zel anneciğim, son bir tecrübede daha 
sını da kolay kolay affedemez .. Ben, si- bulunacağım.Son defa olarak size inana
zjn yüzi.inUzden çok çektim .. Şimdi size cağım .. 
inanıyor, sizi .. Affediyorum. - Gniafon! 

Madam Skarron, bu sözlerden derin -Binaenal yh biraz evvel çizdiğiniz 
hir tehassüs içinde kalmış gibi oğluna plan dahilinde hareket edeceğim. 
ko:itu. Kollarını açtı ve onu.. bağrına - FraD§ar geçidinden biuat geçecek-
hastırdı. sin değil mi? 

- Şimdi, dedi. Artık senden eminim. - Evet., Hem de süvarilerin en başın-
5en beni seviyorsun ve ben de seni se- da olarak .. 
Viyorum.. - Hangi silvaı·i bölüğünil seçeceksi-

Gniafon tekrar k~kul~tt. nlz? 
- Evet.. dedi ve sizin bana karşı gös- - Hangisi olursa .. 
1 dı •ıniz n uhabbt>t ve şefk:ntin hUHi - - Bana kalırsa kralın jandarma bö. 

Akademinin bütün faaliyetini, biz1.at 
ma~e_.c;al Voroşilof idare etmektedir. 

Sovyet hükiimeti, 19:14 senesinde aka
demiye, büyük başarılarından dolayı 
Lenin nişanını vermiş ve bu defa yir
minci yıldönümü dolayısiyle de Akade
mide çalışım 109 kadar profesör, ku
mandan vesair Akademi mensubuna 
muhtelif nişanlar dağıtmıştır. 

Danzigde de 
---ı:;..---

Y ahu d i cemaati 
tasfiyeye ağrıyor 
Berlin, 24 (Ö.R) - Danzig resmi ga

zetesinde neşredilen hır emirname ser
best şehirdeki yahudi cemaatinin disip
linli bir şekilde tasfiyesini istihdaf et
mektedir. 

lüğüııü intihap ederdim. 'Biliyorsunuz 
ki bu bölilk Rohanın idaresi altında -
dır. 

Rohanın muavini de Buzanvaldir. Bu 
adam. mösyö dö Rohan bulunamıyacağı 
için bölüğün kumandasını memnuniyet
le alacak ve hele Rohanın da komplocu
lar arasında bulunduğunu duyacak olur
sa Buzanval daha fa?.la faydalı olacak -
tır. 

Gniafon, madam Skarronun biitün 
maksat ve planını keşfetm~ti. 

- Merak etmeyiniz madam, dedi. Şö
\•alye dö Loren de diğerleri gibl ele ge· 
çecek ve yakalana~aktır. 

- Mükemmel.. akşama kadar burada 
kalabilirsiniz. Akşam da selametle yola 
çıkarsınız.. Beliti sizi giderken göre • 
mem. Bu itibarla şimdiden yolun açık 
olsun diyor ve sana eyi muvaffakıyet -
ler diliyorum. 

Madam Skarron böyle söyledikten 
sonra elini uzattı. Kanburun elini sık -
tıktan sonra odadan çıktı. 

Gniafon: 
- Şeytan ala:.ı kaltak... diye mırıl -

dandı. Az kaldı bana kurduğu tuzala 
enayicesine düşecektim. Fakat asıl ena
yilik onda ıkaldı. Beni kandırdığına, fa
ka bll.'Stığına inanıyol'. Maamafih ben 
hem Fra~r boğazından hem de Apre
mon boğazından geçeceğim. Çünkü şö-

-- Madam Keller'i Milyonla beraber 
öldürdüm. Bu cinayette onun da 

hissesi var.. Diyor 

Milyon. itiraz ediyor 
Vaydman yalan söylüyor. Benim bu işler

den asla haberim yok·.· Diyor 
Vaydman - Çünkü onu Batyola gi

derek alacaktık. 
Mctr Rnvat - (Jan Blana) - Siz, ilk 

soı·gunuz esnasında Milyonun Vaydman 
hakkındaki şüphelerinden size bahsetti
ğini söyleıni;itiniz. 

Jan Blan - Evet. Fakat ben ne Mil
yona ve ne de Kolete inanmıyordum. 
Ve o sırada Vnydmanın bir katil olabi
leceğini hatırıma bite gctirmi~'ordum. 

ALTINCI CELSE 
Muhakemenin şimdiye kadar ol:ın sa

fahatı Vaydmanın ilk cinayetlerde ve 
adam kaçırma teşebbüslerinde suçunu 
lkafi miktarda tesbit ve bu katilin mu
kadderatı hakkında bir fikir verebilmiş
ti. Muhakeme safahatı «Milyon> u bü
tün bu işlerde uzaktan alakadar göste
recek ~killer arzetıni:?ti. Milyonu sade
ce Steynin kaçırılma teşebbüsü ve 
Vaydmanın işledikleri cinayetlerden ve 
bilha~sa Jan dö Kovenden alınan para
lardan istifade eder vaziyette gcirüyor -
duk. 

devü veriyor. Randevünün maksadı, ka
tilin ifadesine göre ve sözde namuslu bir 
aile olan Vinterler nezdinde bir müreb
biyelik işidir. 

Vaydman, Kuffinin otomobili ile otele 
geliyor. Otomobili Milyon idare etmek
tedir. 

Vnydman - Ben, dıyor. Modern ote
line geldiğim zaman madam Keller he
nüz gelmemişti. Onun için bu otel& 
bir oda tutmak istedim. Fakat otelin b?:
tün odaları meşguldu. Mndam K~ller 

geldi, görüştük. Otelde oda olmadığını 
söyledim ve Milyonu başka bir otelde 
bir oda aramağa gönderdim. Milyon 
Dünkerk caddesinde Pikardi otelinde 
bir oda bulmuş ve tutmuş. Gelip bi7.e 
habel' verdi. 

Madam Keller kendisi hakkında yapı
lan bu zahmetlere çok teşekkür ediyor. 
Geceyi Pikardi otelinde geçirecek ve er
tec;i sabah sekizde Vaydman gelerek onu 
Vişi istikametinde oturmakta olan Vin
ter ailesi nezdin~ götürecek. 

PLAN 

Ytıl,arıda Mılyon, mahkeme 1mrunmd4 
aşagıdcj, Milyonun babası oğltı aleyhinde 

şe1ıadet ediyor 
evvel, Haziran ayrnda bir kerre zi}·aret 
etmiştim .. 

Diyor. Mağaranın b~ında duruyorlar. 
Sonra aşağıya doğru iniyorlar. 

Vaydman - Milyon otomobıle dön • 
dü. Cep fenerini almak bahanesini ileri 
stirmüştil. Hakikatte ise kürek almar,a 

Şimdi onu yeni cinayetlerde Vaydma
na ortak olarak göreceğiz. Bilhassa ma
dam Keller ve Roje Löblonun öldürUl
melerinde onun da eli bulunduğunu an-

gitti. 
Bu sırada mahkeme reisi Laemle Reis _ öldürdükten sonra kadını 

Vaydmana birdenbire bir sual sordu. 
Reis - iste bu andan itibaren Milyon-

Vaydıncuı.. cıdcılct iiniind" 
lıyacağız.. I~in garip tarafı, yine görece- la mutabık mı kalmıştım::. On .... 
ğimiz üzere Milyonun babasının belki de cBu kadını FonlenC"blo ormanında, 
isteıniyerek oğlu aleyhindeki ifadeleri- haydutlar mağarasına götürüp öldüre -
nin bu .katilin vaziyetini büsbütün ağır- ceğiu demediniz mi? 
laştırınış olmasıdır. Vaydman - (Çok sakin) - Evet... de-

MISTER BROVN dim. 
Ilk önce madam Janin Keller cinaye- Bunları Milyon duyunca birden s2rar-

ti görüşüldü. Otuz yaşında ve Straz - dı, sonra morardı .. 
burglu olan bu kadıncağız iki çocuğunu Ra:ndevü saatinde, yani sabahın se -
be~lemek için bir him:ıetçilik, mürebbi- kitinde madam Kelleri alıyorlar. Oto
yelik aramakta idi. mobile koyuyorlar, yolda, Fonteneblo 

Bu maksatla kadıncağız 30 F.y!Cılde ormanı civarından geçerken kndıncağı
gazctelere bir ilan verdi. Vaydman, za buradaki «haydutlar mağarasını> d
Brovn müstear adı ile madam Kellere yareti teklif ediyorlar. 
3 Teşrinievveldc (Modern) otelinde ran- Vaydman - Bu magarayı ben daha 

valyc dö Rohanın adamları ile buralar
da karşılaşmıyacağıma eminim ve esa -
sen ben onları değil, ötekileri arıyorum. 

* Gniafonun yanından çıkan madam 
Skarron derhal saraydn, madam dö 
Monte~anın işgal ettiği daireye inmiş
ti.. 

Madam dö Montespan, onu görünce 
sordu: 

- Ne haber? 

Madam Skarron cevap verdi: 
- Her şey yolunda... Luvuva tekli

fimi müsait surette karşıladı. Bir süvari 
bölüğü bu akı;;am şövalye dö Rohanın 
komplo me,rkezini hak ile yeksan ede
cek. 

- Ya şövalye dö Loren? 
- O da, büyük tehlikeyi arkada~ -

!arına bizzat haber vermek için saray
dan çıkmağa ve dolu dizgin Fonteneblo 
ormanına gitmeğe karar verdi. Öyle ki 
o da orada, diğerleri ile beraber tuzağa 
tutulacak. Yani öyle ki ne siz ve ne de 
ben arlık korku ·uz yaşıyabileceğiz. İçti
ğimiz çayda veya ıhlamurda zehir var 
mı yok ınu endişe.sinden kurtulacağız. 

- Evet. .. hakkın var .. In~aallah öyle 
olsun .. Fakat bizim esrarımıza vakıf olan 
o adam da en büyük düşmanımızdır, di
yordun .. 

- EveL. adı C'411iafon olan bu adaıu da 

:F'ran~al' boğazında ilk kurbanlar arasın
da bulunacaktır. Emin olabilirsiniz .. 
Onun hakkında şövalye dö Lorene biz
zat kafi malfimat verdim. 

- Sevgili madam Skarron.. sözlerin.iz 
kalbime biraz su serpti. Ve bundan son
ra artık sizi sarayda resmen çocukları -
mın mürebbiyesi olarak ilan etti rece· 
ğim .. 

- Çocuklarınızın mı? 

Madam dö Montespan kendini gurur
la aynada temaşa ettikten sonra: 

- Evet, dedi. Çocuklarımın. . Çünkü 
majeste on dördüncü Lui ikinci defa ve 
yakında baba olacak! 

Alqam olmuştu. 
Odasının pençeresi önünde ve perde

yi hafifçe aralıklıyarak dışarısını taras
sut eden şövalye dö Loren sabırsızlık 
alAmetleri gösteriyordu. 

- Acaba bu melun dul benimle alay 
mı etti? 

Diye söylendi. Ağzından ve birden bir 
sevinç sayhası çıktı. 

Avluda, bir süvari bölüğünün hazır -
liklan arasında madam Skarronun kan
bur oğlunu görmiistü. 

- Vay canına ... dedi. Haydut kan -
bur adamlarını eyi seçmiş .. Hepsi de krn
lın jandarma alayına mensup süvariler! 

•· BirMEDİ ·· 

gömmek için değil mi? 
Mağarada, Milyon, elindeki elektrik 

feneri ile madam Kellerin taşlar üzerin
de hakkedilmiş eski yazıları okumasın 
yardım ediyor. Vaydman da yanı başın
dadır. Böylece ve ikisi can larını tama
men sarmış bir haldedirler. 

Reis - Milyonun elektrik fenerinin 
ziyası bu bedbaht kadının aynı zaman
da ense kökünü de tenvir ediyordu. Ve 
sız, Vaydman, mutad usulünüze baş vur
dunuz ve kadıncağızın ense köküne a~ 
ettiniz. Sonra ne oldu? 

Vaydman - Sonra, sılah sesinin naza
rı dikkati c~lbedip cıtmediğini anlamak 
üzere mağaradan çıktık, etrafımıza ba
kındık. 

Milyon ve Vaydman bundan sonra ka
dının ölüsünü gömüyorlar ve şapka ı 
ile ayakkaplarını çalı çırpı arasına atı
yorlar. 

Reis - Siz, maktulün üzerinde nakit 
olarak yüz frank, bir aile cüzdanı, bir 
yiizük ve 1300 franklık bir posta havu
lesi buldunuz değil mi? 

Bu sual.. tasviple karşılanıyor .. Bulu
na'l nara ikisi arasında tal:sim ediliyor. 

GÖZ YAŞLARI 
Bu cinayet ancak Vaydman tevkif 

edildikten ve itiraflarda bulunduktan 
sonra meydana çıkıyor. 

Reis - Vaydman .. Siz., ilk sorgunuz 
yapıldığı zaman bu cinayetiniz ınevzuu
bahsolduğu sırada annenizi hatırlıyarak 
ağlamışsınız. Annesini hatırlamak eyi 
bir şc·y .. Fakat başkalarının da bir arı -
neleri olduğunu düşünmediniz mi? 

Bu sözler. sanki Vaydmanın anlama -
dığı bir lisanda ve mesela Çince imiş gi
bi tesirsiz kalıyor. 

Vaydman - Bu cinayetin verdiği neti-· 
ce ve kardan tilyon hiç :ie memnun ol
mamıştı. Kendi başına ve daha çok ve
rimli bir i~ yapmak istedigini söyliyor
du. 

Reis - Vaydman .. sözlerime dikkat 
et. Sana çok mühim bir sual soracağım. 
Bu müthiş cin~vetler ki, onları işlediği -
nizi. itiraf ediyorsunuz, onların Milyon
la da alakası olduğunu söylemekle bel
ki suçsuz bir insanı da lekeliyorsunuz. 
Doğru mu? .. Milyon hakikaten bu cina
yetleri işlerken ::.izinle beraber mi idi? 

Vaydman - Ben bu anda hakikatten 
başka bir şey söylemcği düşünmiyorum. 
Ve, ne söylemiş isem hepsi doğrudur. 

Milyon, bu ağır ithamlara karşı ne c~ 
vaplar verecek? Kaçamaklı cevaplar, 
mübhem cevaplar veriyor. Vaydman -
dan Temmuz ayı sonunda ayrıldığını ve 
onu ancak 27 Eylulde, o da 'tesadüf. ıı 
gördüğünü söyliyor. 

Reis, Milyônn bu sözleri söylemekle 
gerek babasının gerek Kolet Trikonun 
ve gerekse Trikonun kocasının ifadeleri 
ile tezada düştüğünü, bütün bunların 
Milyonun 27 Eyl~lden itibaren Vaydma
ı\ın işlediği cinayetlerden haberdar o1-
duğunu söylediklerini hatırlattı. 

• 
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Kara Yazısı 
Dünyada Neler Oluyor? •••••• 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 
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Ertesi sabah uyandığım vakıt tamı bana hatırlatan «•illeJı le:·e 

odada benden başka kimse yoktu. karşı hiasiyatım cidela na•ırlaf • 
Oda arkadaşlarım, diğer koğuı- mıştı .. 

lardaki tali arkadaşlarının yanla- Etralıma halka oldular. 
rına gitmişler ve beni uyumakta Onlara geceki cinayet hadi•e•i-
yalnız bırakmışlardı. T evkilhane- ni olduğu gibi anlattım. 
nin kadınlar kısmı hem muhake- Benden /azla Muhli• beye acı-
meleri görülünceye kadar muvak- dılar .• 
katen mevkuf tutulan kimaelere - Çok eyi adammtf .. Eline ge
ve hem de mahkumiyet kararı al- çen bu kelepiri ecel almtf .. Ah .• 
dıktan aonra cezalarını çekenlere öyle adamı Allah bi:ıe de ncuip et
tahıia edilmişti. Umumi hapiaha- ıe ama .. böyle kısa ömürlü olma
nede kadınlar için ayrı bir yer bu- ıa ... 
lunmamaıı bu vaziyeti icap etti - Diyorlardı. Bu ıırada yanımı • 
riyordu. Bu itibarla içinde üç aene za henüz yirmi YQfında bile olmı
yaıadığım bu yeri .. kendi evim! .. yan ıarı kıvırcık ıaçlı, mavi gözlü 
gibi biliyordum. narin biri şımarık ftmarık kofa • 

Yataktan kalktım.. rak geldi. Elinde bir gazete tutu. 
Yüzüm gözüm kim bilir ne hal- yordu. 

de idi.. - Ayol.. demindenberi arıyo-
Çantamı ve eşyalarımı buraya rum, dedi. Bu Servet nerede? Ak

girerken kapıda almışlar ve ema- fam bir cinayet olmuf.. gazete • 
net kaydetmi!jlerdi. Aynam yok- ler Servetin reamini baım11lar .• 
ta. Burada aynaya müaaade edil- Tevkil edildiğini yazıyorlar. Her 
mediğini de biliyordum. Kadın halde buraya getirildi ama .. Han
makumlar, gardiyanların ceple - gi koğuıa .. 
Tinde taş1dıkları küçük el aynala- Sonra gözleri bana ilİfti .• 
rını bin rica ve minnetle onlardan Hemen elindeki gazetenin bi -
alırlar ve günde birer defa surat- rinci ıahilesindeki reıme baktı: 
larrna bakmlardı. - A ... Sizıiniz ... dedi. lıte reı-

Elim:n alışkanlzi]ı ile saçlarımı mınız ••• 
düzelttim.. Ben, deli gibi bir halde bu şı • 

Yatakta buruşmuş elbise!min marık kızın elinden gazeteyi ka
kıvrımlarını elimle gererek açtım, parak baktım .. 
ve ... odadan çıktım.. Birinci sahifede, üç sütun üze-

Bıırada bir «gözdeler hoğ:.ı<;u» rine kalın yazılarla sanları oku -
vardı. Paralı kimseler ve yahut drm: ' 
dıçarıda kendileri ile alcikalrları D ·n r,cce1 i ci ayet .•. 
bulunanlar hep bu lzopuı;ta toplan- B rda bir gence 1cı• dılar .. 
mıflardı. lçlerin,1e s 'i~ sen"', on ortagı yakala 1.. 
seneye mahkumlar lriu w • gibi ı ursu:: kadın «Servet. tc bıı i§tc -
bir kaç defa buraya · "M • ş ve çık- pa ağı old !JtL anfo ıldığından tevkif 
mış olanlar da vardı. Hatta bazı-! cd 1.ı·. 
ları müddetlerini bitirip çıkar/zen Ben, beynimden vurulmufa 
yataklarını, halılarını, evet halı - döndüm. 
ları da vardı. Hatta bazı çamaşır- Gazetenin ilk cahilesinde be -
larını burada bırakırlar: nim resmim .. Sadıkla ve ölen yav-

- Nasıl olıa yine geleceğim. rularımla bir arada çıkarttığımız 

.................. MODA 

Bacakların 
güzelliği 
---·-.f:r·---

il?:••• 

Filhakika, kısa etekler, ortaya çok 
mühim bir mesele çıkarmıştır. 

Bir tuvalet ne kadur güzel oluna ol
sun onu tamam]ıyacak olan, güzel ve 
mevzun bacaklarla, ıık iskarpinlerdir. 

Zaten bacakların muhakkak surette 
güzel olması icap eden bir devirde ya
ııyoruz. Bunda hem modern, hem ıpo
run büyük bir dahli var. Kadın bacaklan 

hCT zamanltinden ziyade yabancıların 

bakışlarına ( dolayısiyle, yapacakları 

tenkitlere) maruz bulundukları için, bun
lara itina göatermek, her bakımdan, lü
zumludur. 

Her ıeyden önce, bacağın çızgıaını, 
yani biçimini ele alalım: Jnaana leventlik 
hissi vermiyen ıeyler. güzel sayılamaz:. 

Onun İçin, ıimdiki estelı:ik, bütün rık 
kadınlardan uzun bir boy, ince ayak bi
lekleri, adaleli, fakat gene ince baldırlar 
istiyor. 

Eğer bacakların kalınlığı flebit, varis 
ve saire gibi herhangi bir hastalıktan ileri 
geliyorsa, bir taraftan doktorun fikrini 

almakla beraber, diğer taraftan da ma· , 
saj ve diyatermi gibi hususi tedavi usul
lerine baş vurmak lazımdır. Şayet bu ka· 
lınlık pek fazla değilse, buna kendiniz 
de çare bulabilirsiniz. 

Evvela, fazla <;ıişman> kısımlara, ıim
di ticarette satılmakta olan ve içinde io
dure de potassium gibi maddeler bulu
nan zayıflatıcı kremler kullanabilirsiniz. 
Bu gibi kremler cilt tarafından emilince, 
fazla yağları kolaylıkla eritirler. 

Saniyen bacağın kalın kısımlarını ve 
bilhassa ayak bileklerini - vücutda kul
lanılan korse gibi - elastik şeritlerle 

sarabilirsiniz. Yalnız, bunlar olcltıde las
tikten i e, cilt üze-rinde bir saatten fazla 
kalma1ım doğru değildir. Korselerdc ol
duğu gibi, lustikli bir kumaştan iseler, 
hiç çekinmeksizin bunları daha uzun za
man, hatt:ı bütiın bir gün cildiniz üzerin
de bırakabilirsiniz. 

Holanda veliahdi Prenses Jiilyana, 
Holandanın vannki siyasetine ha.kim 
olacak bir kadın ve aynı zamanda eyi bir 
ev kadınıdır. Çocuğu ile bizzat mewııl 
oluT". Yanında Isveç kralı bir baloda 
tebrikleri kabttl ederken .. 

,, .._1' 
,, ....... 

l 

Son ispanya hadiseleri iizerine nazar
lar aynı derece ehemmiyetle Portekiz 
üzerine çevrilmiş bulunuyor. Bilhassa 
Ingiltere, Portekizle eski ananevi bağla
rı kuvvetlendirmeğe büyük ehemmiyet 
veriyor. Diğer taraftan Italya ve Alman
ya da, Portekiz faşist te§kilcitları vası -
tasiyle faaliyetlerini genişletmek istiyor. 

Resim. Portekizin merkezi l.,izbo1ıdan 
bir kaç manzarayı ve diğer resim ele 
Lizbonda mıkubıılcın bir suıka.st hadise
sinin mtıhakeme ve tah1-..-ik.at saflıasmı 

göstt>riyor. 

Diyerek gözleri arkada kalma - ve muhakemem olurken gazete • 
dan çıkarlardı ve hakikaten de yi- lerde çıkmış olan resmim vardı. 
ne gelirlerdi. ismimin meydana çıkması üze. 
Doğruca bu koğuşa yollar.dım. rine gazete karilerinin merakını 

Muhakkak orada eski tanıdıkla- tahrik için, eıki klişeleri arasında 
rı göreceğime emindim. resmimi bulmuı ve .. lıraattan iıt!· 

içeri girince beni bir sevinf çığ- iade ctmifti. 

Aynı makr:ıtln, csıhhi ~O!;ıp'lar> da 
kullamıbilirsiniz. Bunlar, bacııklir için bir 
nevi sütyen yerini tutarlar v:c bunların 

biçimini düzeltmekle berahCT kanın do
laşmasını da kolaylaştırırlar. Böylelikle 
varis hastalığını da önlemiş olursunuz. 

Fakat bir bacağın mükemmel olabil-

Bahar geliyor .. Fakcıt Avrupada kar ve _ 

kış sporu, kayak eğlenceleri halci 

devam etmekte .. 

bu mahzur önlenebilir. 

lığı karııladı. Resmimin altında da fU yazı 

mesi için yalnız biçiminin güzel olması 
kafi değildir. Bacağın derisi beyaz, par
lak ve her türlü kırmızı lekelerden, ana- Ayak bileklerinin knlınlnıımasında çok 
sırı andırır kabarcıklardan, çatlaklardan defa zararlı bir. rol oynıyan sellülit has
ari olmalıdır. Bu sonuncu mahzurları ön- talığı cildi kızarmasına ve yumuşak ol· 
lemek için bacakların bilhassa bilek ve mamasına da sebebiyet verir. Önlenmesi 
baldır kısımlannı ılık su ile bfnyo yap• çok güç olan bu inatçı ve müziç hastalık, 
tıktan sonra, çok İnce bir ponza taşı ile ancak elektrik tedavisiyle giderilebilir. 

- A ... Servet .. Servet .. Sen mi vardı: 
idin... (Dört ıene evvel yuvaıını ve 

Etrafıma bakındım.. Odadaki yavrularını yakan uğurmz kadın 
arkadaılarım da burada idiler. diye anılan Servetin resmi» .. 
Ve benim gelişimi onlar anlalmtf· •• BİTMEDİ •• 
lardı. Fakat beni tanımadıkları ---o-- ovmalı, daha sonra da alkolle friksiyon Bacaklardaki fazla siyah ve lüzumun-

yapmalıdır. dan çok kıllar da bunları çirkin gösterir. irin hakkımda kô.li malumat ve - Kalinesko 
rememiflerd i. Bazı kadınlar, bilhassa bacaklan için Kıllar ince ise, bunların rengini biraz ok

T ü r kiye n İn civanmert- hazırlanmış hafifçe renkli kremler 1ı:uı- sijenıi su ve bir kaç damla amonyakla - Ayol .. yine neye geldin .. 
Yoksa yine mi bir ev yaktın? 

Ah bu ıual ... bu acı ıual .. 
Fakat artık yavaş yavaş alıf

mı$fım. Mazimi ve mazideki ha-
' 

······································••\ 

lanırlar. Bu hem sürüldükten sonra ha- caçabilirsiniz.> Kalınlarını da. hususi 

liğine teşekkür ediyor caklarda çok ince bir çorap varmış hissi losyon veya kremlerle izale etmek ka
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - hasıl olur. Kremin cilde verdiği donuk, bildir. Bunların kullanılması esnasında 
nin büyük kıymetini dalına hatırımızda kadifenin görünüşünii andıran renk, bil- yapılacak yegane tavsiye, cildi daha ön-
tutacağımızdan emin olabilirsiniz.• hasaa ıüvarelerde, çorap giyilmemesine ce temiz bulundurmaktır. 

B. Kalinesko, Bulgarisianı Balkan imkan verir. Bu vesile ile usturanın zarannı da bir Yılda bir lira verip Çocuk Esirge
me Kurumuna OYE olursanız yok
sul, bakıma muhtaç, kimsesiz yav
ruyu kurtarmış olununuz. 

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

pakbna almak için mUmkün olan her Şayet ciltdeki kırmızılıklar, kılların kerre daha hatırlatalım. Usturanın kul
şeyin yapıldığını, Romanyada, son va- diplerindeki küçük damarların genişle- lanılmaaı kılları sertleştirip kalınlaştıra
ziyetten mütevellit alınan askeri tedbir- mesinden ileri geliyorsa, bu damarları cağı için. ileride başka türlü müstahzar
lerin vaziyet diizelince kaldırılacağını da kuvvetlendirmek üzere doktor tarafından lann kullanılmasını büsbütün imkansız 

Kaliıo1 niyad.a cÇıplcıklık> bir moda gibi hüküm sürmektedir. Yukanda göTdü
ğünüz resim (Sandiyego) fuannda ve .çıplaklığın propagandası halinde 40 do
laT"a seyredilmekte olan bir grubun resmidir. Resimde, eski devirleri tanziren 

beyan etmiştir. verilecek huausi loayonlar kullanılarak bir halde koyar. bir de cAdem baba~ vardıT". 

••= ı ı ı Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 49 
Talera tekrar ve şiddetle: 
- Haydi, itiraf et. Çabuk ol, yok.sa, 

yalancılığın cezası çok müthiş olacak -
tır! dedi. 

Juana cevap vermedi. 
- Hala inad ediyor musun? 
Aynı sükut! 
Engi7Jtör yanındakilerden birisine bir 

işaret yaptı. Bu celU\d, yanındaki hüc-

relerden birisinin kapısını açtı. Bu hüc
rede maznunların üzerine bağlandıkları 
mahut masa, duvarlarda zcncirler, bu -
kağılar, kerpetenler, şişler ve daha bun
lara benzer bin' bir türlü işkence alet
leri görünüyordu. Fakat hücredeki man
zaranın en müthi§ kısmını kolları sıvan
ın~ cellad teşkil ediyordu. 

Juana, korkunç bir çığlık ile bağırdı. 
Ve iki mübaşir zavallı kadını tutarak 
işkence dairesine doğru sürülde<liler! 

Cellld, dev gibi bir Adam~ yüzü de-

Nakleden : F: Ş. B. 
rin çizgilerle buruşmuş, kaşları çatık, 
gözleri kanlı, cadıya benzer bir herif
ti! Ve hiç bir söz bile sarfetmeden, genç 
ve güzel kadını tuttu. Bir hamlede ma
hut işkence masasının ilzerine yatırdı. 
Akıllara hayret verecek bir alışkanlık 

ve çabuklukla güzel kadını masa üzeri
ne, güzel küçük ve tombul ayaklarıma
sadan dışarı kalacak şekilde bağladı. 

Bu iş görUldükten sonra, lspanyol en
gizitör Talera ile dindar (!?) azalar diz 
çöktüler ve cenabıhakkın adaletin izharı 
ricası makamında bir dua okudular ve 
Talera cellAda: 

- Haydi, Allahın inayeti üzerine ol
sun, bu günahkin tecrUbeye bqla! em
rini verdi. 

CellAd, hücrenin bir kÖJeslnde, için
de ateş bulunan bir mangalı aldı ve J u
ananın ayaklarını kili derecede yaka
cak bir yere koydu. 

Juana, ayaklarında ateşin hararetini 
hmedince, bağırmamak için dudakları
nı ısırmağa ba§ladı. Fakat gözlerinden 
akan yaşlara bir türlü mani olamadı. 

Talera, kan ve ifkence görmekten 
zevk alan bir canı tavriyle J uanaya: 

- Gilnahklr ve melun kadın! diye 
bağırdı. Mahkemede söylediklerinde • 
rar ediyor musun? 

Genç kadın hiddetle: 
- Evet .. diye bağırdı. Beni aalıverlnlz, 

Allah için bana bunlan yapmayın.. 
Kadının bu haline ka.rşı Talera mer

hamet edeceği yerde, cellAda yeniden bir 
işaret yaptı .. 

Henüz bir kelime bile söylemlyen ve 
cehennem zebanilerini andıran cellAd, 
içinde kıpkırm12.1 ateşler dolu olan man
galı, bedbaht Juananm ayaklarına bir 
derece daha yakınlaştırdı. 

At.eş, zavallının ayaklarını kavurmağa 

ve çok şiddetle yakmağa bqladı. 
Juana, ciğerler parçalayıcı bir feryat

tan sonra sustu. Fakat dudakları titri -
yerek morardı, burun dellklei ~kildi, 
ölü gibi bir hal aldı. 

Hm zerre kadar tee&silr eseri göster
miyen Talera: 

- Melun ve menfur kadın! dedi. Mah
keme huzurunda söylediğin sCSzlere 11-

rar ediyor musun? 
Genç kadın bu suale ancak dıtria ye 

korkunç bir inilti ile mukabele etti. Cellad bu sırada, Savedranm tekıne-
Şu Ana kadar, bulunduğu yerde hare- siyle dökülmüş ve dağılmış olan ateşleri 

ketsiz duran ve hiç bir sö:ı söylemiyen mangala tekrar toplamakla meşgul bu-
Savedra: lunuyordu. 

- Aman yarabbi .. bu ne kadar zulüm! Her biri, ce11Attan daha zalim olan en-
dedi. Ve bulunduğu yerden şiddetli bir gizisyon mahkemesi azaları da, hücre
hareketle sıçradı, evvela mangala bir nin duvar kenarlarına dayanmışlar, her 
t.ekme vurdu ve mangalı devirdi, sonra, biri birer şeytanı tanzir ediyorlardı. 
müba§irlerin mevcudiyetine rağmen. Büyük mumlardan isli bir dwnan çık
sevgilisinin dizleri yanına koşarak diz makta n ağır bir yağ veya mum koku
çöktil ve: su dar hücreyi kaplamakta, vaziyeti o 

- Juana .. Ne isterlerse öyle hareket kadar korkunç ve cehennemi bir hale 
et.. Hiç bir şey inkar etme .. Her§eyi söy- sokmakta idi ve, bu dar işkence hücre
le. HattA yalan bile söyleme, fakat şu sinde asaba en ziyade dokunan, dilber 
zalimlerin istediklerini yap, Allah atkı- Juananın ayaklarının yanmasından do-
na yap! diye yalvardı. ğan yanık et kokusu idi. 

Talera bunun üzerine, yanındaki aza- Juana, vakıA ölmemişti, fakat ağır su-
lardan birisine kenarda bir masa üzerin- rette bayılmış bulunuyordu. Bunun için 
de bulunan kAğıd, kalem ve hokkayı al- Talera, şUle tutanlardan birisine: 
masını işaret etti ve: - Juan, dedi. Sen o şı1leyi elinden 

- Ne söylerse yazınız! emrini verdi. bırak, bu melun kadının bağlarını çöz. 
Juana, halsiz bir .esle: Ve diğer birisine de: 
- Mikel... diye mırıldandı. - Don Pedro, dedi. Sen de bu melun 
Savedra: kadını ayıltmağa çall§! 
- Ne söylemek lazımsa söyle, fakat Bunun üzerine ik1 cellAd, hAlA diz üs-

çabuk söyle, bu işkencelerin temadisJ - tQ ve yere kapanmlf bir halde duran 
ne meydan bırakma! dedi. Savedraya ya'klaştılar. Birisi, sabık ve 

- Mikel. uhte baş eııgizitörUn omuruna dokuna-
Fakat genç kadın daha fazla ~yleme- rak: 

dl Dudaklarını, tatlı, fakat tatlı oldufu - Savedra .. Ayağa kalk! dedi. 
kadar hazin bir tebessüm bpwh Savedra, epeyce bir zamandanberi 

Gari.bıUfe göre, J uana almlftü! emir aJmaiı unutmut n ladece, mutlak 

bir kudret ile emir vermeğe alışını§ idi. 
Ve verilen emirden memnun kalma

mış bir hareketle, başını döndürdü: 
- Ne var? benden ne istiyorsunm! 

diye sordu. 
Bu defa Talera, bizzat: 
- Ayağa kalk, diyorum, sana! dedi. 

Ağzınızdan kaçan bir takım sözler hak
kında izahat istiyorum. 

Savedra _ayağa kalktı ve: 
- Kalktım! dedi. 
- Bu kadını evvelden tanımakta ol-

duğunuzu söylediniz değil mi? 
- Evet .. 
- Nerede tanıdınız? 
- ispanyada. 
- Hangi §ehirde? 
- Kartubede! 
- Bu kadın sizin dostunuz veya met-

resiniz mi idi? 
- Bu kadını uğursuz ağzınızda ke

kelemeğe lüzum yok! 
- Dikkat tavsiye ederim, çünkü ben 

baş engizitörüm! 
- Ne menhus ve ı.alim bir adam ol

duğunuzu çok eyi bilirim. 
- Sahtekar bir adam ve sahtekAr W. 

engizitör değil misin? 
- Hayır! 

- Hayır mı, diyorsun? Sen sabık bir 
haydut değil misin? 

- Bayii'! 



Japon kızın in aşkı 
Gurup vakti idi. Birdenbire kuduran ev hallunı çıldırtmıttı. ihtiyar babası da 

denizde, yelkenleri Jı:wllatmıt olan bir rahatsızdı. Buna rağmen, yanına Soueyi 
kayık dalgaların araaında bocalayıp du· alarak aramaia ÇÜtmıtb. Ukin, biitün 
ruyordu. Ar. sonra, Japon bayrağı t&flJ'an arqtırmalar boşa çıkmış, oğullarının o 
bir çok yelkenliler sibi, bu s&rilnen yel- gidifi aon olmut ve bir daha görebilmek 
kenti de su.lann aruında yok olmQftu. onlara kmnet olmamılft. l~e. o zaman 
Uzaklarda ufak bir ışık parıldıyordu. zavalı baba durmadan ağlamı;ı, kocalık 
Dalgalann arasında gömülmü§ olan fe· bir çağa gelmiş olan kızını bile göremi· 
llketzede. bütün Japonlar gibi, sinirli ve yecek kadar kör olmuıtu. 
anut bir gençti. Artık dalsalarla savaı- insafsız dalgaların bu adaya sürükle· 
mala kuvveti kalman1ıt olacak ki, olan- m.İf olduğu Yang artık, evin çocuğu ol
ca eelİle: muştu. Souenin bir dostu olmaktan ziya· 

- c Y qıyorum. Y&flJ'orum t Boudha. de bir kardeli ıribi idi. Bir sabah tan yeri 
Sen inayet et de. .ai ve ealim olarak ıu ağarırken, her ikisi de kumsalda dolap
aörilnen ufuk lflia ulapyım b diye hay- yorlardı. Souenin ıırtmda açık deniz ma
ltnvordu. Bu lpk: abit idi. Yang bura- visi bir kimon olup yalınayaktı. Yang 
sının, balıkçıların eağınaltltlt vazifesini gö- kuşların cıvılblannı yeşil ormanları gö
ren ıssız bir ada olduğunu sanmış olsa rünce kendini tutamadı ve Soueye: 
gerekti. Bir kaç aat devam eden fırtına, - Hayatımı sen kurtardın. Ben timdi 
tanyerinin ağarma.aile dinmlt ve bütün senin ve ihtiyar babanın kölesiyim. Ulu 
gece ufacık ışıiını açarak felaketzede tanrı seni ve senin ihtiyar babanı her ka

insanlara, ve kazazede cemilere yol gös- 7adan korusun ... 
teren fener, vazifesini artık güneşe terk Yang bu sözleri orada o anda, kiiçük 
etmiıtl. k1zın üzerinde bir değişiklik meydana ge-

Yang bütün geceyi sularla kucak ku- tirmişti. içinde bir heyecan duyuyordu. 
cağa boğuşarak geçirmi§, ve amk kuv- Bu kalbinden gelen bir duygu olup adı 

vcti kalmadığını görünce, ya kısmet di). da a ktı. 
)'erek kendini suların akıntısına bırakmı§, Artık arkadaşlarına karşı beslediği giz. 
ve jnaafaa dalgalar onu bir kumsala at· li hisleri daha fazla saklnmağa tahammÜ· 
mı~ardı. lü kalmamıştı. Büne§ iyice yükselmiş bir-

Yang kendioe ıelip, kulaklarını tatlı birlerile dudak dudağa gelmiş olan çift
bir müzik çınlatıyordu. Bumuna, o za- lerin bqlanndalti beyaz çizgileri parla
tnana kadar duymamıı olduğu litif bir tıyordu. On iki .... tten sonra, güneı kı
ltoku seliyordu. Vücudunun bir ince tü- zıt eteklerini toparlıyarak, ormanların te· 
le aanlmıı olduğunu hissediyordu. Göz· pelerinde kaybolurken, ihtiyar ama baba 
lerini açıp çevreaine bakınca: Kendisini da çiftleri BoucUıaıun heykeli önünde ni~ 
dört etnfı dıvarJarla çevrilmi§. içerisi f&lllıyordu. Her ikisi de mesut ve hiç bir 
bambo ağaçlarile biribirine geçmiı bir rıeyden şikayetleri yoktu. 
evde bulunduğunu görmüştü. Burası Na- içinde yürüdükleri tabiatın güzellikleri 
gasaki adasındaki mini mini evine ne ka- ile sarhoş idiler. Müstakbel kocasının 
dar benziyordu. Pençerelerinden engin canını kurtaran Soue değil miydi? Ba· 
deniz de görünüyordu. Bu manzara onu baamm ölümünden sonra. onun yegane 
ilk şaşırtan şey mi olmuttu acaba? Ha- istinat noktası Yang olmıyacak mıydı? 
yırl Onu gözlerini açtafı vakit hayretlere Iıte, günlerini. aylarını ve yılarını içinde 
düşüren, ufacık bir kız çocuğu olmu§lu. geçirdikleri bu ada, onların cenneti ol
Kolları arasında tuttuğu bir Dün • Kam muttu. Fakat, gözlerini heran yaşlandıran 
tellerine ince parmaklarile vurarak ku- bir teY vardı. O da kardeslerinin meşum 
laklannı çınlatmıı olan tatlı müziği mey- akibeti idi. 
dana getiriyordu. Yanında da gözleri Bir sabah tafakla beraber, (Uzak 
perdeli bir ihtiyar duruyordu. Kızcağız Şarktan} binbir zorluklara katlanarak 
Yanga dönerek: uçup gelmiı; olan siyah bir kuş şarkı ıöy-

- Dostum ••• Seni ulu tanrı mı yolla- lüyor ve: • 
dı? Babamın evi senin evin. Onun hiz· - Ah! Ah Ben ne kadar zsvallıyım! 
metkirlan senin bizmetkirlann. Senin diyordu, tam bu anda Soue evin önünde 
ba)'K1n vücudunu ben, ormanlardaki çalıoeyordu. Kutun şarkıaı onu sonsuz bir 
vahtl l.ayvanlann parçalamak üzere ol· azap içerisinde kıv:randırmaia başlamış
duğu bir sırada kumsallıkta buldum. Se- tı. Derhal, Yangı arıımağa koyuldu. Onu 

nin fırtına esnasında korkunç dalgalarla yük.ek kayalano üzerinde bambo ağaç
boiuttuiuou ifitmif ve babama haber lan keserken ve kıpkırmızı olmuş bir 
vermiştim. O vakit babam bana 1 vaziyette buldu. Derhal titrem eğe başla-

- Annen ile kardeılerinin ruhlarını dı. Yang kü(_(ük kızı ko11an ara81na ala
Uçer kerre ya.det ve güneşin İran evvel çı- ralc, tatlı bir sesle ıöylemeğe başladı. Ve 
it arak, fırtınanın dinmeai için yalvar de- el ile denizin enginlerini göstererek: 

miıti. Ukin kayalann üzerinde yükselen Soue dedi. 

e•imizin kamaaltanna, senin vücudunu - Nagasaki adasında, senin ihtiyar 
dalgalar atar atınaz fırtına durmuıtu. baban gibi, bir ihtiyar it.adın var. O da 

Seni orada bulunca, yukan evimize benim annem. Onun evi de benim hakiki 
götürmek için çok zahmete lcatlandun. evim. Meşum deniz yolculuğuna çlkar
CözU g6rmfyen babam seni, bu içinde ken onun yanına arkadaşlık etmesi için 

bulund\aiu yumutak yatağa yatırdı. Sen küçük nif&nlınu da bırakmııtım. Hiç ıüp
bizim bir misafirimizsin. Boudha daima he yok ki, o senden -daha az güzel ve da-

Çocuk Islihhaneleri 
Cümhuriyetin suç işleyen çocukların 
ıslahına atfettiği ehemmiyet büyüktür 

Kanunun suç saydı~ı bir fili işliyenler 
cezaya çarpı9bnrlar. Fakat bir insanın 
ceaaya çarpbnlmaaı onun irade ve ihti· 
yara malik olmasile kaimdir. Bu iradenin 
serbest olması ve failin kuvvei mümeyyi-
zeye sahip bulunması yani insanların ta
bii halde olmaları ve yaptıkları şeyin 

fenalığını idrak edecek vaziyette bulun· 

malan lazımdır. 

Suç işliyen çocuklar yaşlarına ve fark 

ve temyiz kudretini hfilz olup olmadıkla
rına göre kendilerine hiç ceza verilmez 
veya tam ceza ehliyetini hfilz olan bUyük 
lerden daha az ceza verilir. Bu, bütün 
medeni memleketlerin kanunlarının ka
bul ettikleri bir prensiptir. Bu gibi ço· 
cuklara verilen cezaların mahiyetleri ay· 
rıdır. T erhibi olmaktan ziyade kendile-
rini ıslah ve terbiyeye matuftur. 

Çocukları suçlu yapan sebep ve i.mil

lcr muhtelif ve ınütcnevvidir .. Çocukla
rın suçluluğu uzun zamandanberi dünya-

nın her tarafında zihinleri işgal eden 
mühim bir mcaeledir. Çünkü umumiyet 
itibarile suçluluğu azaltmak için devlet
lerin açtıklan mücadelede muvaffak ola
bilmeleri, mücrim çocuklar hakkında 
alacakları tedbirlere mütevakkıftır. Her 
hangi bir sebeple ahlak fesadı tehlikesi
ne maruz olan küçüklerin hüsnü ahlak
larına ihtimam etmek, fikri ve ahlaki 
bünyeleri henüz inkişaf devresinde bu
lunan ve fiillerinden hiç mesul olmıyan 
veya diğer ceza ehliyetini haiz büyük 

mahkumlara aynı derecede mesul bulun
mıyan çocukların ve gençlerin suç işle

melerini men eylemek, fikri ve bedeni 

tekamül devresinde iken fenalıklardan 
vikaye etmek ve kendilerinin ıslah ve 
tchziplerine çalışmak lazımdır. Ve bu 
gayenin tahakkuku için önleyici, koruyu
cu ve ortadan kaldırıcı olarak derpiş edi-
len muhtelif tedbir ve çarelerin en mü

himlerinden birisi ıslnhhanelcrdir. 
Çocukları yaşlı mahkCunlarla beraber 

umumi ceza evlerinde bulundurmanın 

7.ararları pek çoklur.•Bir cemiyette müc
rim yetiştirmenin usullerinden biri suçlu 
çocukları umumi ceza evlerine gönder· 
mektir> diyenler pek haklıdırlar. Bunun 

için mahkum çocukların diğer mahkum
lardan ayrı olaTflk hususi müesseselere 
konulması prensibi kabul edilmipir. Bi· 
zim ceza kanunumuzun 54 üncü madde· 

sanatlar öğretilmektedir. Burası bir ~ 
mHessesesi değil bir mekteptir, bir terbi· 

ye müessesesidir. Buradan çıkan çocuk· 
lar cemiyete faideli bir unsur olarak av· 
det etmektedirler. 

Uzun zamandanberi tahakkuk ettiril-
mesi şiddetle arzu edildiği halde ancak 
bir iki sene evvel açılabilen, memleket 
ve adliyemiz için elzem bulunmuş olan 

bu müessese de cumhuriyetin sayesinde 
vücut bulmuştur. 

Yapılması asırlara mütevakkıf olan 
mühim işleri 5 • 1 O sene gibi kısa bir 
müddet zarfında ba§&rarak milleti ve 
memleketi her sahada en müterakki ve 
mütemeddin milletler ve memleketler 
seviyesine ulaştıran cümhuriyet rejimi, 

mucrım çocuklar meselesini artık ele 
almıştır. Bu sahadaki çalışmalann daha 
genişletilerek bu meselelerin de bu gün
kü terakkiyatın ve ilmin icap ettirdiği 

tekilde halledileceği şüphesizdir. 

----:----
Fransadaklgrevler 
ve Bay Daladiyenln 
tauslyesl 
Faris, 24 (Ö.R) - Fransız başvekili 

B. Daladiye, bir toplantıda son grevler 
dolayısiyle işlerinden çıkarılan işçileri 

tekrar işe almalarını patronlara tavsiye 
etmiştir. 

-*-B. Çemllerlaynın 
hafta tatili istirahati 
Londra, 24 (Ö.R) - B. Çemberlayn 

hafta tatilini geçirmek üzere Çekers ' 
hareket etmiştir. Hiç bir nazırın Londra 
yakınında kalmağa davet edilmiş olma
ması vaziyetteki gerginliğin azaldığına 

delil sayılıyor. 

niÇKt İÇME!» 
EBLEH. ABT AL, SAKAT çocuk 

sahibi olmamak istiyorsan içki İçme! 

1., 8 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

tJ4JdiAl.U1Ki--~ 
-------

Eteklerin uzunlu
ğunu tesbit çares 

si fili işlediği zaman on bir yaşını biti- öğle ıonu roplarının etekleri kısadır. 
rip de on beş yaşmı doldurmamıs olan· fakat acaba bunlann yerden itibaren kaç 
ların mahkum oldukları cezaların bir ıs· santim olmaları lazım. Bu ölçüyü santim· 
lihhanede çektirilcceğini &mir bulun· le vermek pek doğru olmaz. Vasati ola
maktadır. ra, diz kapaiuu biraz geçen etek müna· 

Memleketimizde şimdiye kadar böyle ıip sayılabilir. Fakat en iyisi, bir aynanın 
bir ıalihhane mevcut değildi. 1937 büt· karıısına geçerek en münuip uzunluğu 
çeaine konulan tahsisat ile adliye vekı· bulunc::aya kadar eteii kaldırmak veya 
leti tarafından Edirnede mahkGm çocuk- indirmektir. Etek uzunluiu ber şeyden 
lar için ulihlıane açalmlfbr. Bu, içtimai önce bacaklann ve aluetin biçimine bailı 
it sahasında fennt, içtimai muavenet aa- bir ittir. Eteiin yerden itibaren 25 veya 
basında ileri atılmış bir adımdır. Bu ıs- 2 7 santim yU)c.eldikte olmuı arbk kla-
1.abhaneye memleketin her tarafından sik aaydabilecek bir ölçüdür. 
mahk<im çocuklar g&nderilmektedir. Bu- Eier boyunuz uzun ve ayak bilekleri

rada çocuklar ısWı ve terbiye edilmekte niz ince İM, daha ba etekler siYmeği de 
okutulmakta ve kendilerine muhtelif dütünebilininiz. 

iyilerin yardımcıaı olsun! dedi. da ufak tefek ... Lakin, ben ona kendisini dönmeden ölmiyeceiim. Omiclini kesme da bizim qkmıı.zdan doğan sakinlerle do-

Yang, kız sözlerini bitirince: alacağıma söz vermiıtim. Madem ki, mu- yalnr. Bir sün tekrar me .. t olacabın lacald ... 
- Senin adın aedİT ~ diye eordu. bale kak bir ölümden kurtuldum, hana dü- diyordu. Her gün ihtiyar baba kwm kollan an.-

- Aoaem besa.i. Soue yani. tatlı diye ten batlıca vazife oraya kadar gidip an· Y ang ise. uzun ve çetin bir deniz yol· aanda ..brak titrek eeaile ı 
Piavdı... nemi ve ni,anhmı aörmektir. Ben de se- culuğundan eonra Naguaki adasına -1 -Soae b. Yang gelinceye kadar öl-

Yue: nia ihtiyar babanı aevdiiiıı gibi, o ihti- ve salim ayak basmıttı. EYine dojna JÜ- mİyeceiim. Omidini kesme. Yangın diin-

- K.ilçük Soue ••• T ann aeai ve aenİll YIU' annemi seviyorum. Seni hiç unutmı· rümeğe başladı. ETinin &ftUMma plia- meaini belde diyordu. Artık Soue aaçla
ibtiyar babanı her tehlikeden k.onmunl... yacağun. Benim Souem muhakkak bir ce ve her tarafın yCfİI çimenlerle dolu n dannadajm, çıplak ayak ve Yllf tane· 

Bu ada, Nephün imparatorluğunun gün tekrar gelerek aeni bulacağım. ve bezenmit olduiwıu sörcli. Ukin. evin lerile dolmut olan sözleri ile, adanın kı· 
nankör illhları tarafından encin deniz· Genç delikanlının gözünde hiç bir şey kapısı kapalı idi. Bağırdı, tekmeledi, ça· yılarını dolaşıyor, yamaçlardan topladtiı 
lerin ortuında insafsızca unutularak bı- yoktu. O güzel hayatı unutmuş ve ruhu iardı ve yırtıldı. Fakat. hiç cevap veren kokulu otlarla eve dönerek, babumın hiç 
nW-lf ol.. mm bir yerdi. Yem Yetil kapkara olnıUfhı, Derhal bambo ağaç- yoktu. Y llf&Tmlf gözleri ile. köyün içeri- yanından eksik etmediği bronzdan ( Bo

bir dağ adayı baıtan bata süslüyordu. !arından yapmıı olduğu sandalı denize ane doğru siderkea adaldardan bin.i •dha) beylcelini.n önüne pçerek bakıyor-
Kuılar ve yılanlar hür ve müstakil yaıı· indirmiş uzaklaşma üzere idi. Soue: kendi.ini tanurarak: d\l. Hep günleri böyle avare geçiyordu. 

yorlardL Dereler ise, yamaçlardan is- - Sevsüiın. qlmmz niçin böyle sona - Yans sen mmn) Biz seni. ne za- Bir abakb. Yine kimonoeanu giymİf 
tedikleri sibi. ptaklu wücuc:la aetirerek eriyor) Tan'n mı böyle ietedi yok•> Bi- mandanberi aulann dibinde biliyorduk. mutat sezintiaine çalumtb. Cünet heniiz 
tatlı ıırıltılarla kumsalın bir kenarından ribirimizi ne kadar seviyorduk. Halbuki Zavallı annen .min için o kadar ailadı yeni doğuyordu. Ensinlerden pupa yel· 
denize dökülüyorlardı. bugün, anneni ve bırakmış olduğun ni- ki. aba y.,Jannın içerisinde boiuJdu ve ken bir kayaim gelmekte olduğunu ıör-

Bu ada, belki kurulduiundanberi in· şanlını bahane ederek beni terk ediyor- öldü. f.ier, timdi aai olup da .eaİ sör• dü. Derbal tanıdL Zira. direiinde vakti· 
san yüzü görmemişti. Yalnız bir Pa. eun. Sen onları bıraktığın yerde bulabi- eeydi ne kadar eeviaecektil... le kendi eli ile itlemit olduiu beyaz at· 

uzak memleketlerden gelea bir ka,,k leceiine emin misin? Naııaaakiye sider- Y anıı: lu ortumda kırmm yuvarlak ipretin 
adanın yakınlar.da fırtanaya tatalmut iten tekrar bir ölüm tehlikesi atlatmıyaca- - Ya nİ§anlım?. dalaalannı gönniiftü. Bu Yanstı. Nihayet 

içinde bir aileyi te.,.kkül eden, ana. ba- imı biliyor musun) Senin bu yapbğın - O da seni öldü biliyordu. Bir gün kayık y&nllfmlf ve Yans. Souenin dizlerl-
ba ve erkek çocVlrlan handa yerfetip hareket dofru değildir. Tanrı da bunu buradan geçen bir Yokohomalı bir ipek ne kapanıyordu. 
lcalmışlardL hot sörmiyecek. Baham ihtiyar, alünce tüccan ile ~vlenerek gitti .. Şimdi, evini, Bir kaç ay sonra, tem: ada deiitmiıti. 

lıte, ltaya)arm üzerinde ve kumaal ben yapayalnız burada ne yapacağım. O falan mirulan ne yapmak fikrindeain Her taraf kere.teden yapalmıı ufacık ev· 
kenarında yijkeelen bir evi. babalan zaman. eeni buralara sürüklemit olan Yana> lerle dolmut. lc:üçücük bahçelerde mimo· 

bambo aiaçlanndan ke.tiii merteklerle korkunç dalplaım arasına ben kendimi Genç hu iki acıklı haber kllJ'f&Slnda ae, kırmızı ve beyaz g{iller ve bütün 
yapmıı ve küçük SOue bu vahşi dekor atmaia mecbur kalacağım. Diyerek yal- donmut kalmııtı. Birdenbire gözleri. bir ağaçlarda tabiat ananın en güzel meyve
İçerisinde dünyaya gözlerini açmıştı. vanyor ve ağlıyordu. Fakat, genç çoktan çeıme gibi hotaJdı. Onun yürefini par- leri sallanıyordu. itte tabiatın bu güzel
Beraberlerinde getirmiş oldukları pirinç· tekrar enginlere açılmış gözden bile yok çaiıyan nipnlıaının ihaneti değil, anne· likleri İçerisinde, binbir renk kimonolara 
lerle meyve tohumları elemiş ve yetiştir- oimuştu. ıinin ölümü idi. bürünmüş kadınlar adeta birbirlerile re· 
mişlerdi. Sc>u 'bütün Pagod mabetlerinin ilah- Sonra, içini çekerek: kabet ediyorlardı. 

Anneleri kumaz dokumak, küçük er- larına: - ihanet ha} Adalıya döndü: Bütün bir mevsim süresince tatla bir 
kek çocukları dağlarda kuru çalı topla- - Canımı alın diyerek yalvarıyordu. - Ben uzaklarda, ba,ka bir cennette 1klime sahip olan bu ada pek az bir za· 
makla b.ahaJan da giinden aüae evin nok- Fakat. ilahlar onun canını almıyorlardı. sadık bir sevgili bırakbm. Orada benim manda bütün Japon zenginleri tarafından 
san taraflarını bitinneie çaJ..,.kla Çünkü. o ölürse ihtiyar bir baba ne"Ol· için ağlıyan bir melek var. Belki de ümi- sayfiye addedilmiş ve akınlar başlam19h. 
Ömiİderiai seçiriyorlardı. lakin, Y8fllYll- mazcL ki! dini keserek ölmek üzere olan bir .. Bü- Llkin btitün bunlann içerisinde de en 
larındaa memnun idiler. Gözü biç bir fC7 sörmiyen, ve haeta tün evimin Cf)'alannı, falan servetimi mesut olanlan Yang ile Soue ve etnafla-

Erkek çocultlan artllc ~ Lir lumı ıeaaini hile bilmiyen baba. onu te· kadın ve erkek hizmetçileri alarak oraya 1ını çeviren yerli evleri idi. 
alqam annesi balık tutmak üzere onu selli ediyor: gideceiim. Soueyi eevindireceğim. Hiz· ite, şimdi Çin Nlanndaki Sutenjio 

Ankara Radyosu 
---=~---

DALGA UZUHLUGll 
BVGVH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./. 20 Ww. 

CUMARTESi • 25/3/39 

13,30 Program. 
13,35 Müzik (operetler - Pi.) 
14,00 Memleket saat ayan, ajanı ve 

meteoroloji haberleri. 
14, I O Türk müziği (Halk musikisi) 

Sıvaslı saz şAirleri aşık Veysel ve 
lbrahim 
Takdim eden: Sadi Yaver Ata· 

man. 
14, 40, 15, 30 Müzik (Uvertürler ve ope· 

ra aryalan) 

17,JO 
17,35 
18, 1 s 

19,00 

19, ıs 

Program 
Müzik (Dam saati - Pi.) 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 

Safiye T okay ve Tahsin Karılku

ıun iştirakiyle. 
KonUfma (D1t politika hadise· 

leri) 
Türk müziii: Beş mızraplı sazla 

pCfJeV ve semailer. 
iki Tanbur, Kanun, Santur, ut 
Mesut Cemil, Refik F eraan, Ve
cihe, Zühtü Bardakoğlu, Cevdet 

P 
ık .............. . 

ratl .............. . 
••••••••••••••• 

············ Bı'lgı'ler •••••••••••• •••••••••••• 

---·- !?.iP~ - HER GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. öcleT 

SUNI IŞIK (ALMINYUMLA) 

Gcca fotograf çekmek için alminyum 
kullanmak mağnezyum kullanmaktan 

klrlıdır. 

Alminyum tozu 2 1, 7 Gram 
Antimvan ısulfür t 3,8 > 
Potasyum klorat 64,5 > 

DAHA KOLAY VE ÇABUK 
HAZIRLANR BiR TERTIP 

Aloıninyum 

Potaayum klorat 
Bu tertip biraz ceç yanar. 

30 Gram 
70 • 

iNDiKTEN ÇEKiLMiŞ SAF SU 

Bulunmadığı takdirde yağmur ıuyu 

toplanar. Dört kat yapılmıı keten bezin. 
den süzülür. Saf inbik suyu yerine kulla· 

nılahilir. 

MACNEZI KARBONAT 

19,35 
Kozan. 
Türk müziii. 

Çalanlar: Vecihe, 
Cevdet Kozan. 

Beyaz bir tozdur. lspirtoda erimiyen 
esansları bu maddeden bir miktar kant· 

Ruşen Kam, 
tırmalda eritmek mümkündür. 

Okuyan: Mustafa Çailar. 
t - Kömürcü Hafız post • Hü
zam beste - Aldun hayali perçe· 

min. 
2 - Sadedti:ı Kaynak - Hüzam 

prkı - bin hüzün çöktü. 
3 - Hacı Arif bey • Hüzzam 
tarkı • Bahar geldi beyim evde 

durulmaz. 
4 - T anburi Faize • Upk • ni
çin nalendeain böyle. 
S - Asım beyin • Uplc şarkı· 
Cana rakibi handan edersin. 

6 - Bedriye - Karcığar şarkı
Güneı doğdu damlara. 

20,00 Ajans, meteoroloji ha ıerlcri, 
ziraat borsası (fiyat) 

20, l 5 Temsil {meraki) 

21.15 
21. 15 

21.25 
2 f ,30 

21 ,45 
22.00 
22,30 

Yazan: Moliere. 

Adapte eden: Merhum Vefik pa
şa. 

Istanbul şehir tiyatrosu sanatkar· 
larından. 

Behzad Butakın iştirakile. 

Memleket saat ayarı. 
Esham, tahvilat, kambiyo· nu· 

kut borsası {fiyat) 

Netcli plaklar - R. 
Folklor (Köroğlu hakkında) 

Doçent Pertev Boratav 
Müzik (Halil Bedi Yönetken) 

Haftalık posta kutusu. 
Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necip A~kın. 

1 - Johann Strauss - binbir ge
ce (vals endigo) 

2 - Gold\'}'11 - Cambazlar (fok
strot) 
3 - Komzalc • Viyana aıkı 

( Potpuriler) 
4 - Lincke· Danı melodisi. 

23,00 Müzik (~azbant - PL) 
23,45,24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

OPERALAR ve OPERETLER 
2', 1 S Hamburg: Şen dul. 
21 ,ZO Stokholm: Kontes Marit.za. 
21,SO Monte Ceneri: Karmen. 

BOYOK KONSERLER 
19,45 Doyçlandzender: Moı:art (sen· 

foni C- dur) 
19,4S Viyana: Akpm konseri. 
20,50 Droitwich: Roasini ve Respighi

nin eserleri. 
21 ,3S Sottens: Beetlıovenin 9 uncu 

senfonisi. 

22,3.S Floransa: Giulini. Crieg, Liazt, 
Çaykovskinin eserleri. 

23.30 Lüksemburg : Senfonik konser 
(Bach, ve sair besteklrların eserleri) 

ODA MUSiKiSi 
19,35 S.arbrücken: Eski musiki (Han· 

del ve T ellemannın eserleri) 

19,50 Hamburg: Haydn ve Beethove· 

nin eserleri. 

SOLISTI.ERIN KONSERLERi 
19, 15 Münih: Eğlenceli piyano konseri 
19,25 Brealav: Musiki ve şan konseri. 
20,05 Bükreı il: Schumannın eserleri. 

Madrid teslim mı 
oluyor? 

- B~TARAFI t tNCt SAYFADA -

ve bila kaydüşart teslimi, cümhuriyetçi 
ordunun tamamiyle silôhlanndan tecri
di ve general Frankonun İspanya dev
let reisi ve İspanyol müsellah kuvvet
lerinin şefi sıfatiyle tasdikini teklif et
mek üzere dün sabah tayyare ile Bur

gosa gelmişlerdir. 
Elçiler bugün Madridin bütün müda

faa bölgelerinin sitıihsızlandınlmasını da 
taahhüt etmişlerdir. Frankist kuvvetle
rin Madride girişi yarın vukubulacaktır. 
Cilmhuriyet hükümeti, Madritte her 
gün daha natlk bir sekil alan vaziyeti 
göz önünde tutarak kayıtsız ve şartsız 

teslim olmağa karar vcrroiF. Söylen
diğine göre Madritte her gün iki bin ki
şiden fazlası açlıktan, mahrumiyetten ve 
hastalıklardan ölmektedir. General Mi
yaharun milli müdafaa komitesi bunun
la beraber yalnız Madrit şehrinin tesli
mini tekeffül etmektedir. Zira komite
nin hüküm ve nüfuzu cümhuriyet İs
panyasının diğer lasımlannda kMi de
recede müesses değilmis. 

19 s. Erkin 
26 P. Klark 
95 YekUıı 

670074 &ki yekUn 
670169 Umuml yek.Uıı 

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

9 
.ıo 

11 

14 
15 

17 
17 25 

13 Sö 
14 
15 
16 
19 

260 ton Buğday 
21 çuval fasulya 

24 balya Pamuk 

5 3125 5 6875 
12 12 
4i 50 

OPEB&TOR DOKTOR 

Cemil Oral 
MernJelıet llcutcınesl 

eslıl ope.-atöl'ii 
Her gün iiileye kadar Fransız basta
neeiıHle ljledeft sonra Birinci Beyler ...... 
Ne.U TELEFON Z318 

23,40 Doyçlandzender: Muhtelif mu· 

siki parçaları. 

KORO KONSERLERi 
19, 3 5 Hamburg: Şark.dan. 
21, 15 Leipzig: Şan konseri. 
22,55 Varıova: Şan konseri. 
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YAVRULARA G 1 D ft. T ah•in Piyalanın Afçı bafı marka pirinç unları 
fennin en aon terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

DOKTOR Emlak ve Eytam Bankasından: •• 
F. lbrahim Okte 

Operatör 
Audet etmiı hastala· 
rını lıabule baııam~· 
tır •• 
Kliniği Hilal eczanesinden gösteri-

lir .. 
İkinci Beyler sokağı No. 65 

1 -10 (604) 
............ 11\m .......... 

IZMIR iKiNCi iCRA MEMUR
LUôUNDAN: 

Mutahhare ve Fatma Vedide Em
lak ve Eytam bankasından ödünç al
dığı paraya mukabil Bankaya İpotek 
eylediği lzmirde Tilkilik Hatuniye 
mahallesinde Namazgah caddesinde 
8 numaratajh kapısı ayrı olan alt 
kısma girilince bir sofa sabit bir do
lap üç oda ve ikinci kata çıkılan 
merdiven altında kömürlük ve avlu 
tarafında mutbah ve hala ve arkada 
geniş bir bahçe bahçede havuz bir 
tulumk ağaçlar ve nihayette bir oda 
vardır. 2 inci kata çıkılınca sağda gu
sulhane, hela avluya doiıru yemek 
odası ve üstünde taraça olup bu katın 
bir de sofa ile dört odası mevcut ve 
üçüncü katta ayni teşkilatı havi ve 
iki kat arasında ve merdiven ortasın
da bir de despenç ve üstünde sandık 
odası vardır. Eve muttasıl 8 numara
tajlı dükkanla birlikte 8000 lira kıy
metli olan ve geçen seneki satışı 
2280 sayılı kanuna tevfikan geri bı
rakıldığı halde birinci sene taksiti 
muayyen vadesinde ödenmediğin

den bu hüküm ortadan kalkarak maa 
dükkan evin yeniden mülkiyeti açık 
artırma suretile ve 844 numaralı 
Emlak ve Eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsus olmak 
şartile artırması 8. 5. 939 pazartesi 
günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere 30 gün müd
detle satılığa konuldu. 

c. 
Eaaa No. Yeri 

51/1 

51/2 
51/3 
51/4 
51/5 
51/6 

96 
105 
159 
180 
223 

İkinci Sultaniye M. Etrefpaşa cad. 
195, 75 M2. 21 ada 7 parsel. 

(( « (( (( 

(( (( (( « 
(( (( (( « 
« (( « (( 

(( « (( (( 
Güzelyah Urla caddeıi 484 M2. 
Kar,ıyaka Turan Menemen caddesi. 
Şeyh mahallesi Osman zade sokak. 
Mesudiye M. ikinci kordon. 
Fatih M. Değirmendağı caddesi 
63 M2. 89 pafta, 495 ada, 6 parsel. 

226 Karatq tramvay caddesi. 
59 M2. 480 ada, 4 parsel. 

250 Güzelyalı Şabanzade sokak. 
144M2. 868 ada, 6 panel. 

258 Karat-. tramvay caddesi. 
944 M2. 480 ada, 5 parsel. 

259 Karataş tramvay caddesi. 
67 M2. 480 ada, 6 parsel. 

260 Göztepe tramvay caddesi. 
767 M2. 838 ada, 26 parsel. 

265 Karantina Duatepe «Muratdağ» sokak. 
105,50 M2. 725 ada, 13 parsel. 

276 Karşıyaka Soğukkuyu eski Mektep yeni 
Kahramanlar sok. 168,50 M2. 
140 ada 106 parsel. 

279 Karşıyaka alaybey eski Mektep yeni 
Mimar Kasım sokak. 
78,75 M2. 8 ada 10 parsel. 

281 Birinci Süleymaııiye üçüncü karat.af 
İplikçi hacı Hasan sok. 91.50 M2. 
581 ada, 4 parsel. 

282 lımetpaşa M. Birinci yüksek sokak. 
80 M2. 483 ada, 7 parsel. 

286 Karantina Cerrah Mehmet ef. sokak. 
377.75 M2. 741 ada, 1 parsel. 

292 İkinci Sultanıye qrefpaşa «yeni 

295 
297 

Şehirli» Başlangıç sokak. 201 M2. 
37 ada, 16 parsel. 
Tepecik Ule sokağı. 
Kestelli M. Başdurak caddesi. 
153 M2. 189 ada, 4 parsel. 

No. su N ,. 
ev ı 

Taj 
2 Ev 

725 
727 
729 
731 

1123 
183 
31 

118/A. 
75 ) 
77 ) 

174 

15 

176 

178 

745 

Di1kkin 
» 
» 
lt 

» 
Ev 

lt 

Depo 
Ev 
Ev 
Dükkôn 
Ev 

» 

Y alıutlıaııe 

Ev. 

36 1ki daireli 

17 

23 

13, 13/ A. 

1, 21 

6 

7/1, 7/2 

aparbnan. 
Ev 

» 

» 

)) 

» 

Depozitosu 
KıJJDetl T. L 

) 1300 00 260 00 

) 
) 
) 
) 
) 

5000 00 
2000 00 
1500 00 
3200 00 
2000 00 

1500 00 

1200 00 

3500 00 

2000 00 

6500 00 

3500 00 

400 00 

1000 00 

1300 00 

1500 00 

2000 00 

2500 00 

1000 00 
400 00 
300 00 
640 00 
400 00 

300 00 

240 00 

700 00 

400 00 

1300 00 

700 00 

80 00 

200 00 

260 00 

30 00 

400 00 

500 00 

8 -10 
193-195 

» 
» 

1200 00 
Dükkan 3500 00 

240 00 
700 00 

743 » 1800 00 360 00 
Bu artırma neticesinde satı• be

deli her ne olursa olsun borcun öden
mesi tarihi 2280 numaralı kanunun 
meriyete girdiği tarihten sonraya 
miisadif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın üze
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 844 
numaralı Emlak ve Eytam bankası 
kanunu hükümlerine göre yapılaca
ii'ından ikinci artırma yoktur. Satış 

306 Göztepe Tramvay caddesinde. 
261 M2. 838 ada, 27 parsel. Dükkan 
Tepecik Sürmeli sokak. 6 - 1 O » Bir magwaza Ahmetağa M. Başdurak caddesi Gün 12-130 

309 
310 

2200 ()() 
5000 ()() 

440 00 
1000 00 

hanı çikmbında 278 M2. ve bir depo. 

187 ada, 35 parsel. izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin% 8} faizli taksitle aaht1an 3. 4. 939 pazartesi günü saat ONDA 
yapılacaktır. lstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini vhnemize yatırarak artırmaya girmeleri 
ve yanlarında birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri.. 19, 25 921 (566) 

P"'~in para ile olup mü•teriden yalnız iZMlR iK!NCI iCRA MEMUR-
yüzde iki buçuk dell~liye masrafı LUôUNDAN: 
alınır. Hüseyin"in Emlak ve Eytam ban-

ipotek sahibi alacakhb•la diğer kasından ödünç aldığı paraya muka
ala.k~darların ve irtifak l"kkı sahio- bil bankaya iootek eylediği lzmirde 
lerının ~ayri menkul iİ 7~r i ndeki hak- Burnavacla Hamam sokağında 59 ı 
~arının ~u•~siyle fa iz ve masrafa da- eski 51 taj No. lu hanenin kapısından j 
ır olan ıddıalarının i•bu ilan tarihin- girildikte sofa, solda iki oda saada 
de.~ i~ibare.n yi:m_i gün içinde evrakı harap bir kiler bodrum katta rr:'ut- 1 
muobıtelerıle bırlıkte memuriyetimi- bak ve dam arkada avlu ve ahşap 1 
ze bıld!rmeleri icap eder. bir taraça ve bir su kuyusu ve hela-1 

~ksı halde hakları tapu s:cilince yı ve cay sokağına açılır 23 No. lu 
malum olmadıkca pay]a,madan hariç ikinci bir kapıyı mü;temil 450 lira 
kalırlar 25 4 939 t "h" d · "ba · · · · arı ın en ıtı - kıymetli bu evin geçen sene yapılan 
ren •artnam.~ her ke~e açıktır. Talip satışı 2280 sayılı kanuna göre geri 
olanların yuzde vedı buçuk teminat bırakıldıaı halde birinci sene taksit 
akcası veya milll bir banka itibar borcu m

0

uayyen vadesinde ödenme-
mektubu ve 39/ 4516 dosya numara- d·- · d b h""k"" d k Jk ·ı 1 . "k" . . ıı~ın en u u um orta an a a-
sı .. e zmır ı ıncı ıcra memurlug' una k · "d ··ık· · k .. l . • ra evın yem en mu ıyetı açı 
muracaat arı ılan olunur 464 t t"l 844 ) · ar ırma sure ı e ve numara ı 

(618) Emlak ve Eytam bankası kanunu 
_ız;_z;_71_:n_=_=_zr,_z_F>_Z_~_7_7_=_z_z_7._7!1_'.l"'._7l _ _.-r, __ muôbince bir defaya mahsus olmak 

M h k/ .'N şartıle artırması 4. 5. 939 perşembe 
uayene ane na l günü saat 11,30 da icra dairemiz 

Dr.AliRiza. 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

içinde yapıhnak üzere bir ay müd
detle satılığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satıs be
deli her ne olursa olsun borcun Öden
mesi tarihi 2280 numaralı kanunun 

, meriyete girdiği tarihten sonraya 
müsadif olması hasebile kıymetine 
bakılmıyarak en çok artıranın üze
rine ihalesi yaoılacaktır. Satış 844 

Kestelli caddesinde· numaralı Emlak ve Eytam bankası 
lıi muayenehanesini kanunu hükümlerine göre yapılaca
BİRİNCİ KORDONDA ğından ikinci artırma yoktur. Satış 
Tayyare sineması ci· peşin para ile olup müsteriden yalnız 

• uarınıfa 222 numaralı yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 
" J alınır. 
ıane~e yalıında nC!~· ledecelıtir. ipotek nahibi alacaklılarla diğer 

TF.LF..FON: 2967 ( 31 ) a
1 
la_k~darları~ ve ık"rti1f~k h~kkıksahip-• W/./, '.7M'"-""noQO/',,_,<~;r,r.- 1erınm <(hayrı '."1

enfu. ıizerınde i hak
arının ususıy e aız ve masrafa da-

-------------- ir olan iddialarının i~bu ilan tarihin-
1ZMIR 2 nci iCRA MEMUR _ den itibaren yirmi gün içinde evrakı 

LUcUNDAN: 3~-1568 müsbitelerile birlikte memuriyetimi-
lzmirde yol bedestanında ~emsi ze hildirmeleri icap eder. 

tZMIR ASLiYE MAHKEME· 
Si 2 nci HUKUK DAiRESiN -
DEN: 

IZMIR BELEDlYESIN['f.N: 
- 904 sayılı sokakta 2 sayılı 

dükkanın yıktırılmaaı ha, ki.tip
likteki ketif ve fartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuttur. Ke
tif bedeli 13 lira olup ihalesi 11-
4-939 salı günü saat on altıdadır. 
19tirak edecekler bir liralık temi
nat makbuzu ile encümene gelir
ler. 

25-28-31-7 1010 (615) 

Davacı kartıyakad;ı alay beyin
de yıldız sokağında 1683 ncü so
kakta 23 numaralı hanede hüse
yin kızı emine tarafından kocası 
müddeialeyh birinci süleymaniye 
mahaUesi 546 numaralı hanede 
mukim muıtafa aleyhine açılan 
subutu talak davasının yapılmak
ta olan muhakemesinde müddei - ---------------1 

Zayi 
lzmir esnaf ve ahali bankaaı 

alatehir 9ubeoinin 779!> defter aı
ra numarasında kayıtlı bulundu. 
ğum 505 makbuz numaralı 11,11. 
930 ve 25.1.931 tarihli ve yine 
657 makbuz nolu 31.1.932 taıihli 
üç kıtada ceman 70 lirayı muhte
vi hisse makbuzlarını gaip ettim. 
Yenilerini alacağımdan mezkur 
makbuzların hükümsüz olduğunu 

Nezle·· Grip 
Baş - Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Eczanelerden 
1 - 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız:. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız: 

inhisarlar Çamaltı Tuzlası mü
dürlüğünden: 
1 - Çama1tı Tuzlasında in,a edilecek üç adet bekçi kulübeai ekıilt

meye konm~hu". 
2 - Ke~if be-:leli 586 lira 77 kuruş muvakkat teminatı 44 liradır. 
3 - Ekailll!",e 27 Mart 939 pazartesi aaat 14 te lzmir inhisarlar h84 

müdürlüğündı- toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - Bu İşe ait ketif hülasası, resim, ve §811name her gün bat mü

dürlükte görülebilir. 
5 - latekl.ilerin mezkur gün ve ıaatte teminat ıs.l<çelerile birlikte 

komisyona :"lüracaatları. 
10, 25 '177 (498) 

1 LAN 
Borsa idare heyetinden: 

Borsa binasında yapılacak olan tadilat münaaebetile takriben 165 
metre murabbaındaki demir çatı ve mevcut muhtelif eb'at ve kalite
deki camlan pazarlıkla satılıktır. Taliplerin 21 Mart 939 dan 27 Mart 
939 pazartesi ııününe kr.dar her gün c:ıat on birden on ikiye kadar bor
sadaki enc:ümene müracu.tları ilan clunur. 

21,23,25 958 (685) 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 
hak'kat mağazaaı sahibi remzi Aksi halde hakları tapu sicilince 
r.!:ı.ğazaıında iken l:alen ik~met _ malum olmadıkra oaylasmadan hariç 
gahı meçhul bulunan mustafa oğ- kalırlar. 13. 4. 939 tarihinden itiba
lu ehmet tarafına c ılak ve ey- ren ı;artname her kese açıktır. Talip 
tam bankasına ipotekli gayri olanların yüzde Yedi buçuk teminat 
menkulünüze vaziyet ve takdiri akçası veya milli bir banka itibar 
kıymet muamelesi yapılarak ehli mektubu ve 39/1566 dosya numara
V'.ıkuf marifetile (2500) !ıra kıy- sile lzmir ikinci icra memurluğuna 

aleyhin ikametgahının meçhuli -
yeti?e binaen muhakemeye gel • 
mesı hususunda kendisine gazete 
ile ilanen tebligat icra edildiği 
halde gelmediğinden davacının 
ıebk eden talebine binaen müd· 
deialeyh hakkında gıyap kararı 
tadiriyle bunun da ilanen i.::raaı
na karar verile~ek bu baptaki mu
hakeme 14-4-39 tarihine müsadif 
cum~ günü aa~t ~na bırakılmı' 
oldugundan muddıealeyhin tayin 
edilen i-,bu günde bizzat ve yahut 
tuafından bir vekaletname ile 
bir vekiliıı lzmir asliye mahkeme
ıi ikinci hukuk dairesinde ispatı 
vücut etmesi gelmediği ve vekil 

ilan eylerim. 1 

-~t konulduğu bildirilir. müracaatları ilan olunur. 357 
1013 (614) (617) 

• r 

Ala9ehlrin Af9ar köyünden ab
dullah oğlu Halil 

25-26-28 1008 (616) 

de göndermediği takdirde davacı edileceği tebliıı makamına kaim 
tarafından dermeyan edilecek va· olmak ~i:aere itbu ıııyap kararı 
kıaları kabul ve ikrar eylnıi. ad ilüı olunur. 1007 (61') 

,. , .. ·,r·,-:. ;\ üiıı~ .BU:-- l.C" ~UUA t.c-Auuuı ıuUUl• .... ~ .... - .,- -.. 
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Unıdal Oli~'İer ve Fratelli Sperco Dcu sche Le-

• 

uvv 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLll\, R()MA-
• • • • 

TIZMA, SIHAC:A., KEMiK, SiNiR 
hastalıklarına, cılız yavrular, yürüyemiyen, diş çtkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
K U V VE T Ş U R U B U'ndan içmelidir. Kanı arthnr, iıtiha VCl'İr, 
fifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lez
zetli bir ,urubdur. Küçük ve büyük her y&Jta istimal cdileLilir ... 

f • • ~ ....... • .:.• ... 

Yemeklerin kı· 
rıntııarı, salya
nın ilraz ettiği 
lhikroplar, dişa· 
l'ldan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
Sında dişler ve 
dl§ etleri eğer 

ütemadiyen te 
lllizlenmezse bo· 
ZUlınağa, çürü• 

eee malıkilm· d•. Çürük diş· 
ler ·de ve bar· 
Sak ihtiliUarm· 
dan z türreeye 

dar r nevi 
:. . lı a yol aça 

ile ınnhakkak sabah ve akşa111 her 

yernekten sonra fırçalaınak şartile 
•k-~"""' ,.,.,,. 

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

··r~~~·T~;·iz Ucuz 1 aç 
Her Türlü Tuvalet .. Ç'!.f.~~!.'!..~.~ .... 

' .......................... : 
: ••• 1 •••• 11. 11 ••• 1 ••• 1 •••• 

:························· • . 
• • .. 
• .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
~ BAŞl'URAK Büyük Salepı;ioğlu hmu knrşısında.. • 

:... ······•································· ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VMUMI DENiz Şürekası - Vapur Acentası vante Linie 
ACENTALICI LTD. O .. B H BAMBU G BfRINCt KORDON REES • ~. • • 

Bı.,A•ı ,..EL 2AAJ ADRİA2'İCA So A. Dl 
n • • • .... HERAKLEA vapuru 14 martta bek· 

--
HELLENİC LİNES LTD. LONDRA HATii : NAVJGA7JONE leniyor. 18 marta kadar Anvers, Rotteı--

ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londro, Hull dam. Bremen ve Hamburg için yük aı..,. 
sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve LERO ınotöril 27/3 te gelir 28/3 te caktır. 

Hamburg ve Anversa limanları için ytik ayni zamanda Londra ve Hull için yük Pire Brindisi Trieste ve Venediğe ha- YALOVA vapuru 29 martta bekleni-
alacaktır. alacaktır. reket eder. yor. l nisana kadar Anvers, Rotterdam., 

-- 1.İVERPOOL ffA2'2'J BRİONİ motörü 20/3 Uırihlnde gele- Bremcn ve Hamburg için yük afocaktır. 
MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip ttk ayni gün Patmos kros Rodosa hn- TAHLİYE ; 

yük çıkaracak ve ayni 7.ama~da Liver- ıeket eder. ANDROS vapuru 7 nisanda bekleni-
UNll'ED sr A2'.ES AND pool için yük alacaktır. ıyor. Hamburg, Bremen ve An\•ersteo 

LEVAN!' LİHE L2'D. Deatscfle Le11ante·Uıde -- mat çıkaracaktır. 
BENNES'l'Vm' vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, 

arasında beklenilme~ olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara-
için yük alacaktır. caktır. 

PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

LİNES SUD A.'1ERİKANA 
TYRİFJORD \'apuru 6/8 nisan ara-1 

smda beklenilmekte olup Nevyork için 
yi.lk alacnktır. 

T. BOWEN REES 
VE $UREKASI 

CUNARD l.İHE 
Liverpool ve 
Glasgov hattı 
• • D .. D CI • m 0 • • 

Gerek vap~r!nrın. mu\'asalat tarihleri, BAKTRİA vapuru nisan iptidasında 

ROYALE HEERLAN --
DAISE KVMPANYASJ DEN NORBKE HİDDEL-

RAVSLİHJE, OSLO 
STELLA vapuru 29/3 tarihinde bek- BAGHDAD vapuru 17 marta doğru is.. 

lenmekte olup Amsterdam Hamburg li- kenderiye, Diep Ye Norveç umum Ji. 
manlanna hareket edecektir. manlan için hareket edecektir. 

-*-
SVENSKA ORIEHrE Lf· 

HIEH KUMPANYASI 

A:\'IERİKA'S EXPORT Lİı."IBS, İNC 
TAHLİYE : Nevyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta 
EXERMONT vapuru 23 martta 
EXCELLO vapuru 30 martta 

gerek Yapur ısımlerı ve navlunları hak-
1 

Gl . . k la 
· gelip Liverpoo \'e asgov ıçın yU a - GUNBORG vapunı 28/3 te gelerek 

kında ncenta bir teahhüt altına giremez.. c:aktı +_, _ --
{ 1 f ·ı~ 1 ak · · B" . . r.. Amsterdam Rotterdam Hamburg l.SKDil-

Daha a7. a ta sı at n.m ıçın ırıncı G k . purlann muvasalat tarihl.....ı . . L---kct SERViCE MARI İME 
ROYMAfN 

BUCAREST 
DUROSTOR \•apuru 18 martta bekle

niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman· 
lnrı için yük alacaktır. 

ere 'a ..._.., dinavya ,.e Baltık limnnlanna sıarc 
Kordondıı 152 numarada • UMDAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta ed ktf 
umumi d"'niz Acentalığı Ltd. müracnat bir tcahhüt albna giremez. Daha fazla ece r. 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Bovcn Bees ve Şr. 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numara.cnna mUracaat 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. 

N-EVROZiN 
Bütün Ağrılartn Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK K A ŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ağrılarını süraile 
izaleye lt5fidir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal n ndale ıstıraptan 
NEVROZlı\'LE tedni edilir .. 

·-·-
Nezle, Grip Ye Bron,,'lite karşı en 

müessir ilaç 
N E V R O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİJJR 

(· 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi lfıborntuvarlannda hazırlanan Juvantin saç 

boyalan muzır ' 'e Eehirli maddelerden tamamen liri olup saçlara tnbii renk
lerini bahşeder • 

JUV ANTIN saç boyaları l.."U.Cll'al ,.e siyah olarok iki tabü renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ,.e sabit olarak temin edilen renk y.ıknnmak, ter
lcmelt hattiı denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mnğa· 
zıılarındn nrayınız. 

En ciddi ,e emniyetli markadır. 

--
SERl!ICE HARlrtME --Roarnain Kumpan~a.n 

ılOHNS'XON WA.RREH 
ALBA JULİA vap~ 13/4 tarihLı- LİNİES fl!'D. 

de gelerek Malta Marsilya ve Cenova A VİEMORE vapuru 9 nisanda bekle· 
limanlarına yük ve yolcu alarak hare· niyor. Burgas, Varnn, Köstence ve Su-
ket edecektir. llna Kalas için yük alacaktır. 

Vapurların hareket tarihleriyle nav· 
İlandaki hareket tarihleriyle navlun- tunlardaki değişikliklerden acenta me-

Lırdaki dcğlşik1lklerdeu dolayı acenta suliyet kabul ebncz. 

mesullyet kabul etmez.: Daha fazla taf. Daha fazla tafsilılt için ATATURK 
sll!t için ikinci Kordonda FRATELL1 caddesi 148 No.da V. F. Henry Van De 
SPERCO vapur accntasma müracaat Zee \•apur ace.ntahğına milracaat edil· 
edilmesl rica olunur. • mesi rica olur. 

TliLEFON : 200J - 2005 TEl.fi'.110N : ?007/%008 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rVRKİYENİN EN BİRİNCİ TERAZİ FABRİKA· 
SiNiN .MAMVı.ATIDIR._.. !'AKLir.LERiNDEN 
SAICININIZ.. l · 26 (336) 

Kumbar«i'· bir:i 

ı 
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lngilterede • mecburi askerlik mi? 
Dün toplanan imparatorluk milli müdafaa komitesi içtimaında bilhassa 

bu meselenin üzerinde ehemmiyetle · durulduğu haber veriliyor 

Havadan taarruza karşı Meme.tin işgalinden sonra 
lngilterenin müdafaası için olan 
hüküm et projesi dün neşredildi 

Yahudiler şehri ter kettiler. Limanda 
hesapsız mal sahipsiz kaldı 

Amerika 
i lhakını 

hariciye müsteşarı Amerikanın 
meşru teJa1· ki etmedjğj ni resnıen 

Berlin, 24 (Ö.R) - B. Hitler bu sa
bah sDoyçlandn zırhlısiylc Memelden 
Şvingbah limanına gelmiş ve zırhlı saat 
dokuzdan sonra hisarlar önünde demir 
atmıştır. Kara, deniz ve hava orduları
nın ~eref müfrezeleri ihtiram vaziyetin
de bulunuyordu .. 

Saat ondan az evvel Führer, harp ge
milerinin top salvoları altında sDoyç
land• zırhlısından ayrılmış ve hususi 
trenle Berline hareket etmiştir. 

Kaunas, 24 (Ö.R) - Alınan işgalin
den önce Memeli terkeden ahali on bin 

Memelin 
bildirdi 

Litvanyalı ve üç bin yahudi olarak tah-
lngilterc kralı Londrada yapılan sıfjma!:lardan biıini teftişte ve Londrada bir askl'ri tc;;a'f-.ilr min edilmektedir. Limanda mühim mik-

Londra 24 (Ö.R) - Imaparatorluk mev'kilnde değil midir? Şurası da kav- le birlikte, azmetmiş bulunuyoruz Eğer dard te ft'I..:. iz · tte k 1 . . · · a em a s ... .u.ps vazıye a rruş-
müdafaa komitesi bu sabah Dovning cı.ediliy~: ~böyle mühim bi: mesele üze- Ingilterenin müselliih bir ihtilafa iştirak tır. 
Streette başvekil B. Çemberlaynın riya- nnde hukümet, yalnız kendı taraftarları- etmesi zaruri olursa büyük küçük her Kaunasa avdet eden hariciye nazın. 
seti altında toplanmıştır. Malt'.\m olduğu nın değil, aynı zamanda muhalefeti teş- 1 mi1lctin istiklili için ve dünyada bakim d h 

nın bugün Diyet Meclisin c .son füiise
iizcre, milli müdafaa nezaretleri şefle - kil eden partilerin ve dominyonların mü- olmağa matuf her t-.ebbüse karcı "ar-

-~ ~ ~ ler hakkında beyanatta bulunmas· mul.-
rinden başka, Dominyonlar ve müstem- zaherctini temin etmeden bir karar ver- pışacağız. Bu niyetlerimizin ciddi olup temeldir. 
lekat nazırları, hariciye nazın Lord Ha- mez. Bu itibarla başvekilin dün muhalif olmadığını soranlar Ingilterenin silah- Hıtle-r Memel yolunda 
lifaks ve Maliye nazın Sir Con Saymen işçi partisinin başlıca idarecileriyle yap- ]anmak için sarfettigvi gayretin azametİ- yaya ilhakı Alman devletine hafif bir olup bunun da sene sonundan evvel 934 

Berlin, 24 (Ö.R) - İyi haber alan 
de bu teşekkülün müzakerelerine işti - tığı mültıkatlar siyasi mehafilde çok m5- ni ve vaptığı masrafların derecesini göz h l"f ahf ll d b dild·v· prestij muvaffakıyeti temin etmekten Alman - Leh anlaşmasının ruhuna mu-
"'k d ı ·a t rkk. d"I k ed" • mu te ı m e er e eyan e ıgınc 

ra e er er. nı ..;r e~ı ı e ı me t ır. önünde tutmalıdırlar.> göre Danzig limanının statUsU değiştiril- başka bir şey yapmaz. Buna mukabil tabık bir şekilde halledilmiş olacağı 
Komitenin müzakereleri etrafında en unu a beraber, gelecek hafta ya- Londra 24 (Ö.R) - Ingiliz milletinin ktir Ö l ____ ,_ ki Alın Almanya Polonya ile münasebetlerini ümit edilmektedir. 

ı ak t d k b · · ti h · · d miyece . y e ıw..ıw.ıyor anya 
büyük bir gizlilik muhafaza edilmesi pı ne mu a n ınc ıç mnı ancın e sivil müdafaası için Ingiliz hUkUmetinin fil b bcst hrin uk dd tın b 1 d 1 B li . -~ ahaf"l" Va:::"gton. 24 (Ö.R) _ ı:rarı"cı·ve mu··s-hi b · t ı t h •· t d . en u ser §C m a era a u an ırm.ış o ur. er n sıyru;ı m ı ı- ::u• , :ı .1 

mutad olmakla beraber, siyasi mchafil- Ç ır op an ı cnuz mu asavvcr e - prOJesi bu sabah neşredilm!ştir. Proje h"1_,_ • tt d" D _, . um1 k t• .. ak ki tcc::"~ Am"rı"kanın Menlel <ı:1>hrın" ın· Al-
~ild" An ak ı d lüz .. -·ı . . wum va.zıye e ır ve anLlg resmen nın um anaa ıne gore anc şar ,.uı• ~ r-

de iddia edildiğine göre komitenin bu g ır. c nazır ar an, um goru - sıvil müdafaa için 25 milyon lira derece- Alın b ğl lm hi PrUs Aln d"v kısım] . manyaya ı"lhakını mec::ru tclf!kkı" etmedı"· 
dug··~u·· takcli.rd h f k ı,,_ ı da t . d _r __ ı. ektedir B anyaya a anmış o amasırun ç yanın 1anyanın ıger arıy- ~ et sabahki müzakereleri bilhassa, milli hiz- e, er ev a uc e ve c sın e masraıa .cuıısat verm · u 

met planının takviyesi için hilkümet ta- derhal iştirak edebilecek vaziyette bu - masraf yanında mahalll idarelerle ~ıği - bir tesiri yoktur. Serbest şehrin Alman- le iltisak peyda etmesi meselesi mevcut ğini bildirmiştir. 
rafından derp~ edilen tedbirlere taalluk lunmaları rica edilmiştir. Diğer taraftan nald.ar inşası için mUbayaa edecekleri 
etmiştir. Bu tedbirlere son beynelmilel hükümet mtihtelif dominyonlarla sıkı arsalara ait masraflar dahildir. Bunlara 
hfıdiseler sebebiyle !Uzum görülmekte- temas halinde kalmaktadır. husust ikametgahlarda sığınaklar inşa 
dir. Londra 24 (Ö.R) - Ingiliz 'nazırların- ettirmek salAhiyeti de verilmi§tir. Pat-

Parlamento koridorlarında deniliyor dan Lord Delaner bir nutuk .!!Öyliyerek ronlar işçileri için sığınaklar inşasına 
ki, artık ortaya konulmuş olan mesele demiştir ki: Ingiltere Almanyayı muha- mecbur tutulmuşlardır. Vazife halinde 
şudur: Ingiltere, ister doğrudan doğru- sara etmek istemez. Keza onu dünyada yaralanan veya ölen sivil müdafaa me
ya ahzıasker felcliyle, ister Ingiliz ana- rne§ru mevkiini işgal etmekten menet- murları içbı ıulh halinde dahi taznıi
nelerine daha muvafık, fakat aynı de - mek arzusunda da değildir. Fakat tah- nat verilmesi derpiş edilmektedir. Yeni 
rece müessir diğer bir şekille mecburi 1 riksiz olarak yapılacak her hücuma mu- işaatta hava tehlikesine karşı busust ter
askerlik mUkellefiyeti sistemini kabul kavemet etmeğe, diğer si!Uıçu milletler- übat alınması mecburi olacaktır. 

Fransız Reisicümhuru 
Pariste büyük tezahürle karşılandı 

Pazartesi Elizede nazırlar içtimaı var 
içtimadan sonra Fransız Başvekili radyoda söyleyeceği 

nutukla Fransanın harici siyasetini izah edecek 
Paris, 24 (Ö.R) - Reisiciimhur Al

bcr Lebrün, karısı ve maiyeti Kaleden 
hususi trenle bugün 16.20 de Parise av
det etmişler ve tıyan, mebusan meclisle
ri reisleriyle başvekil ve nazırlar ve 
muhtelif şahsiyetler tarafından selamlan
mışlardır. Gardan çıkarken relsicümhur 
ve Bn. Lebrün kalabalık bir halk tara
fından hararetle alkışlanmışlardır.. Pa
zartesi sabahı sant onda Elize sarayında 
:reisicümburun başkanlığı altında bir na
zırlar konseyinin toplanması muhtemel
dir. 

Pqris, 24 (Ö.R) - Başvekil bay Da
ladiye gelecek haftaıun ilk günlerinde 
radyoda mühim bir nutuk söyliyerek 
beynelmilel vaziyeti tahlil edecek ve bu
nun karşısında Ftansanın hattı hareke
tini tayin ve tarif eyliyecektir. 

Madrid teslim·mi oluyor? 
Bu haber henüz teyit edilmiş değildir 
Mareşal Peten itiinatnamesini verdi 

.::J 

Nihayet tc:;lin. ulmağa mecbur bırakılan Madridden iki man:ara 

Londra, 24 (Ö.R) - Madridin teslimi bu ananevi dostluk kimseyi kuşkulan- · sınızdan ve hükümetinizden tam müza
olduğu ve Frankist kuvvetlerin yarın dıramaz, zira ne inhisarcı, ne de kıskanç 1 

heret göreceğim kanaatiyle kendi namı
tehre girecekleri hakkında İtalyan kay- bir dostluk değildir. En yüksek ve in- 1 ma ve memleketim namına şahsınız ve 
naklarından verilen haberler henUz di- sanlığın umwnt hayrına mutabık bir ga-1 İspanyol milleti hakkında en hararetli 
ter membalardan teyit edilmemiştir. yesi vardır. Vazifemin ifasında ekselan- 1 temennilerde bulunurum.• 

Burgos, 24 (Ö.R) - Fransız sefiri 
mareşal Peten bu sabah general Franko
ya itimatnamesini takdim etmiştir. Me
rasim saat 11.10 dan ll.30 a kadar de
vam etmiş ve altıncı askerl mıntaka ge
nel karargahının yerleşmiş bulunduğu 

kwnandanlık binasında cereyan etmiştir. 
General Frankonun etrafında bütün na
zırlar ve diğer otoriteler hazır bulun
makta idi. General Frankonun Faslı mu
hafızları mareşal Petenin otomobiline 
kumandanlık dairesine kadar refakat et-

Isviçre Federal konseyi 
12 sınıf askeri talime davet ediyor 

Halk, Nasyonal Sosy alist tahrikô.tına karşı 
hükümeti 

eden 
sert tedbirler almağa davet 
bir kararı kabul ettiler mişlerclir. Mareşal, itimatnamesini tak-

dim ederken şu nutku söylemiştir: Bern 24 (ö.R) - Federal konseyi çıkanlma vadesinden istifade ederek 
•Ekselans, memur edildiğim yüksek 1891 • 1903 sınıflanna mensup hafif Zülbih fabrikasına girmesinin men'i ia-

Londra, 24 (Ö.R) - Fransa reisicilm- vazifeye bütün gayretlerimi tahsis ede- motörlü kıtaat ihtiyatlannın harbiye da- tenmektedir. Zira bu suretle tahriklita 
huru bay Lebrün ve bayanı, Londrada ccğim. Eski bir silah arkadaşiyle, bil- ireııinde lüzum göreceği tarihlerde altı 

1 

d~vam. etmektedir. Solör. Kan~~nun~a 
resmi ziyaı etleri nihayet bulduğu için, Fransız Cümhurreisini Londrada istikbal eden Londra belediye reisi merasim hassa mühim şerait içinde temasa gel- günlük bir talime daveti hususunda hü- Hıtlercı propaganda sebebıle dıger ha
bugün Parise hareket etmişlerdir. Bu zi- arabasında mektcn mütevellit memnuniyetimi be- kümete salahiyet vermiştir. Bu davet as- diseler daha olmuştur. Bir posta memuru 
yaret merasimin şaşaası ve kabulün sa- kaç dakikalık bir muhaverede bulun- ı B. Lebrün krala şu telgrafı gönder- yan etmek isterim .. Fransa ve İspanya keri talimlerinin ikmali maksadile ola- ayni ııebeple i~en çıkanlmış ve bir ti
mimiycti ile hususiyet kesbetmiştir. muşlardır. Misafirler öğleden az evvel miştir : •İngiliz milleti tarafından göste- Avrupada olduğu gibi, Afrika toprakla- caktır. mendiferci tevkif edilmiştir. Zülbih pro-

Kral ve kraliçe, Bukingham sarayın- Duvr limanından hareket ederek alq;am rilen kabul, Fransada iki milletimizi nnda da komşudurlar. Mütesanit men- Bern 24 (ö.R) - Solör Kantonunda testo mitingine 500 kişi iştirak etmiştir. 
dan Viktoriya garına kadar reisicilmhur Parise vasıl olmuşlardır. Dün akşam, İn- 1 bağlıyan tesanüdün yeni bir deliU ola- faatler onları birbirine yakınlaştırır. Her Zülbih kaaabaııında bütün partilere men- Berlin 24 ( ö.R) - lav içre hükümeti 
ve refikasına refakat etmişlerdir. Bura- dia Ofiste tertip edilen bir eğlencede ha-1 rak tefsir edilccektir.n Kral da, cevabın- biri, vatanlarına varlıklarını veren in- sup halk toplanarak nuyonal ıoıyaliııt lsviçreliler tarafından Bohemya, Morav• 
da bir çok güzide şahsiyetler kendileri- zır bulunmuşlar ve meşhur Fransız ak-1 da reisicümhurla refikasının ziyaretleri- sanların yarattıklan büyük mazileriyle I tahrikata UJ'fı hükümeti daha sert ted- ya ve Slovakyada ödenmesi icap eden 
ni bekl~meıctt: idi. Trenin hareketinden 

1 

t.örü ~ Gitry ile ayni .derecede meş- 1 
nin bütün imparatorlukta çok büyük bir müftehirdir. Birbirinden kıskanılacak bir!er almağa .d~vet eden bir karar ııu- me~lağlann tediy~i~i talik ed~.n bir 

evvel Sır Nevil Çemberlayn ve Lord Ha- hur İngiliz meslekdaşı Sımon iks tara-! memnuniyet uyandırdığını ve ingiliz hiç bir şeyleri yoktur ve Adece istiklil reti kabul etmıttır. emırname neşretmııtır. Bundan boyle bu 
lifaks Fransa hariciye nazırı bay Bonne fmdan verilen bir temsili seyretmişler- milletinin Fransaya derin bağhbiJm ye- ve sulh. içinde yanym J'*. isterler~ Hi proaqaada eebebile vazife- tediyatm laviçre milli bankua vuatuile 


