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Snelik............ 1400 2900 
Altı •wlJc .... .••••••••.• 750 1650 

l_§nü ıeçmit nüshalar (25) kunqtur. 
L- TELEFON: 2697 

ilan münderecatmdan ıazetemiz meıuliyet kabul etmez. --

Frankonun Paris sefiri 
Paria 25 (ö.R) -lapanyol Nuyonaliat 

hülriimetinin Paria aefiri Handayda hudu
du ıeçınfttlr. Bu alqam 20,40 da Pariae 
aelecektir. 

·-------' :Yeni A.. Matbaaamda BuılmittJr. 

Mebuslarımız bugün seçilecektir 
Yeni Büyük Millet Meclisinde bulunacak olan 

yenı simaların sayısı yüz otuzdur 

Seçilmiyelıler kimlerdir? 
1 
1 

C. H. P. G. Başkanlık divanınca 
tesbit. edilen mebus namzetleri 

B. Ş. Kaya Paris sefiri mi oluyor? 
Ankara, 25 (Hususi) - Yeni kamu

tayda müstakil mebusluk için yalruz 
dört yer bırakılmıştır. Eski mebuslardan 
namzet gösterilmiyenlerin sayısı dün de 
bildirdiğim gibi yüz birdir. Meclise ilti
hak edecek olan yeni simaların sayısı 
:ise yüz otuzdur. Yeni Büyük Millet 
Meclisinde geçen meclisten 25 fazla me
bUs bulunacaktır. 

B. ŞÜKRÜ KAYA · 

İstanbul, 25 (Hususi) - Vakit gaze
tesi mebus namzetleri arasında ismi bu
lunmıyan eski dahiliye vekili Şükrü Ka
Yanın Paris büyük elçiliğine tayin edi
leceği rivayetini kaydediyor. Halen Pa
ris büyük elçisi olan bay Suat Davazın 
tekaüde scvkedileceği söyleniyor. Maa
rnafıh bu haberi şimdilik kaydı ihtiyat
la karşılamak lazımdır. 
PARTİCE NAMZET GÖSTERİLı'1İ
Yf;.'llJLF..R: 
Afyon : Bcrç Türker 
t\nkara : Dr. Tnptas, Hatı Çırpan, Izmirm yeııi i iç môbm-u: Bn. ~ehime 

Müşfik Ayaşlı. B. Nazmi 1lker, B. Mehmed Aldemir 

Aydın : Tahsin San 
Balıkesir: Cemal Esener, Enver Ada

kan, Sabiha Gökçül. 
Bilecik : İbrahim Çolak 
Bolu : Cevat Abbas GUrer, İamall 

Hakkı Uzmay, Mitat Datcfe
mir, Şükrü Gülez. · 

Burdur : Halit Onaran. 
· Bursa : Asaf Doras, Sadettin Ferit 

Talay, Şekibe İnsel. 
. Çanakkale : Ahmet Cevat Emre, Şük

rü Yaşın. 
Çankın : Hatice ÖZgener. 
Çoruh : Akif AkyUz, Fuat Bulca, İh

san Kurtkan, tlyas Sami Mut 
Çorum : Ali Riza Özenç, Nabi Riza 

Yıld.ınm. 

. Denizli : General Şefik TUrsan. 
Dıyarbakır : Huriye Öniz, Tevfik Bilge 
F.clime : Mecit Boysan. 
ElAzık : Tahsin Berk. 
&kişehir : Ahmet Özdemir, f.stamat 

Özdamar. 
- SONU 2 JNCt SAYFADA -

Macar - Slovak vuruşması 

Vilayetin.iz ~ Cümluırİ1/et HaUc 
Parti.ri genel baıkanlık divcım"ın teabit 
•ttiği mebus Mmzetlerinin Uimlerini 
qağıda ildn ederim: 

Reisidlmhur C. B. P. Genel başkanı 

İSMET iNöNO 

Hasan Ali Yilcd eski İzmir mebusu 
Maarif vekili. 

ŞUkrU Saracoğlu eski İzmir mebusu 
Hariciye vekili 

Mahmut Esat Bozkurt &ki İzmir me-

----~---

Bugün -·-- \ MWetln Peytle 
melJaslalı slfaımı 
lıazanaccdılarcl• .. 

---•·---
Reşat lılimaroilu Eski İıılmlr ınebusu 
CelAl Bayar Eski İzmir mebusu 
KAmil Dursun Eski İzmir mebusu 
Sadettin Eplkmen &ki İzmir mebusu 
Bcnal Arıman Eski İzmir mebusu 
Mustafa Bengisu eski Çanakkale me-

busu 
Şehime Yunus İzmir LlsesS muallimi 

ve Hallcevi başkanı 
Mehmet Aldemir İzmir C. R P. üy-1 

Nazmi İlker İzmir Erkek Usesi riyazi.. 
ye muallimi 

Mebus intihabı heyeti teftişiye riya
setinden: 

C. H. P. Genel başkanlığından alınan 

Partinin mebus namzetleri hakkındaki 
telgraf yukarıya çıkarılmıştır. 

Herkes tarafından bilinmek üzere Uln 
olunur. 

Ur. BEHÇET UZ 

Heyeti teftişiye reisi 

Mebus intihabı Teftiş heyeti Biyase-
tlnclen: 

taarruz mesuliyetinin Macarlar 
Slovaklarda 

1 bu.su.. lı:mir "MebUlut}tı tçtn ,_Jue. 1Mltn%'et-

Halil Menteş Eski İzmir mebusu lUclerini koyan zevatın iaimlm Gf4"1ltı 
Rahmi Köken &ki İzmir mebusu 114zılml§tır, ilin olunur. 

• 

olduğunu söylüyorlar Beyoğlunda beş katlı bir 1 ! 2~:~1• 
Milletler 

Prag, 25 (Ö.R) - Şimdiye kadar 
Karpatlar altı Ukranyasiyle Slovakya 
hududunda Macarlarla Slovaklar ara
sında vukun gelen müsademeler hudu
dun sarih olarak çizil~iş olmamasından 
ileri gelen bir sui tefehhilm sanılıyordu 
ve Hlinka muhafızları tarafından mese
lenin bertaraf edileceği tahmin ediliyor
du .. Slovak gazetelerine ihtilaftan bah
setmemek emri verilmişti. Bunlar şimdi 
lıattı hareketlerini değiştirmişlerdir. 

apartman . yıkıldı :=;::\1:'..vu 
6 - Mi tat yazıcı 

Arasında 
- --i:r·---

Siyasi ahlak 
Mefhumu iflas 
Halindedir 

Muhtelif gazeteler Macar müstevlile
rine şiddetle hücum etmekte ve ahaliyi 
vatanın müdafaasına davet eylemekte-

--i;r-- dir. Askeri makamlar gönüllü kaydi için 
HAKKI OCAKO~LU davetler yapmışlardır. Ahzı asker dai-
--- releri önünde pek çok delikanlılar Ma-

•• 
Olüler 

men 
ve yaralıların miktarı tama
anlaşılmış değildir ••• 
------------------~------~ 

f.tanbul, 2S (Hususi) - Beyoğlunda mail bir arazi üzerinde yirmi •ne evvel 
Yerdrblrde öğleden sonra çok fect bir inşa edilmiş olduğu, çöküntüye sebepte 
kaza oldu. Be§ katlı bir apartman ansı- harcının toprak olmasından ileri geldiği 
zın yıkıldı.. Yanındaki iki ev de• koca anlaşılmıştır. 

Mebus intihabı 
Teftiş Heyeti 
Riyasetinden 

Mebuı seçimi 26 Mart 939 
Pazar günü Halkevinde yapı· 
lacağından lzmir ka~aaı sa • 
yın müntehibi sanilertnia o 
gün aaat 9 da rnüntehibi aani 
mazbatalarile Halkevine gel
meleri ilin olunur. 

Cihruı matbuatı yine :Memclin Alınan carlara karşı gönüllü yazılmak için sıra 
bekliyorlar. 

apartmanın enkazı altında kalarak yı- İnhidam tam saat IS te olmuş Ye bu 
kıldılar. Ölenler ve yaralananlar var- altı katlı muazzam bina bütiln heyeti ile 
dır. Zabıta ve adliye derhal hAdiseye el yıkılmış, yanı başındaki iki ahşap bina 
koym~tll!. Kazanın neden ileri geldiği üzerine düşerek tamamen tahrip etmi§, 1 
tesblte ~yor. Ölenlerin hakild mile- - SONU 3 ONCO SAYFADA - ~=========----ıı;;;;;;;;"" 
dan henüz tesbit edilmiş değildir.. Bu • 
korkunç facianın tafsilAtını ayrıca vere-- 8 --- -----------
cellm- Şehirden- Çehreler : 

ordmm tarafından işgali etrafında mü-
taı· ı ·· ··t kl ld"" n· 1 17 - 18 yaşında Lise talebeleri bile aa ar yuru mc c meşgu ur. ıp o- . 
... ti y zı d t f kı k cepheye hareket edıyorlar. Slovaklar ... a arın agı arın an a eş ış rır en, .. . 
ı._ _ ti" t k' k. ı · t · 1 . acele mudafaa tcrtıbatı alıyorlar. Kar-
•ııarare ı nu u .arın a ıs erı , .c esır erı 

iiıerinde kulak kabnrtılırken yapılan bu patlar altı Ukranyasından çekilen Çek Slovak başvekili Tiso ta11yareden 

Yeni emrh·aki bundan evvelkiler kadar - SONU 4 ONCO SAYFADA - inerken 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Çöken 
apartman, altı katlı, 16 odalıdır. Apart
manm, Yeni ,ehirde GUlleci sok.ağında 

heyecan uyandırmamıştır. ~----------------....:.......:..-------~----------~----~-. 

ÇUnkü yirmi sene evvel işlenmiş bir 
hatanın tashihi suretinde bazmediliver
lbiştir. 

Fakat bütün bu hadiselerin hakiki 
llıanasını tahlil eylemek lazım gelirse 

1 

"arıJacak netice beynelmilel siyasi ahlak 1 

bıefhumunun iflasıdır. 
Artık beynelmilel münasebetlerde im

lanın, sözün, muahedelerin hiç bir de
leri kalmamıştır. 

IIuzur ve emniyetin muhafazası için 
llli!Ictlc.rin neye , .e kime güvencbilecek- ı 
lerıni kestirmek hayli 20rlaşnuştır. 

Boma Stadında 
Bugün 8. Mussolini bir 

nutuk söyliyecektir .. 
---·~---

Almanyada 
-~

Selerberlik haberleri 
doira mudar?
ls111pte de aslıePi 
tedfJl•ler almalıtadır 

Almanyanın Avusturyayı ve Çek top- ı 
l"aklannı işgal altına alınası henüz mü
tekkebi kurumamış Münib anlaşmasının 
)'ırfılıp ortadan knldırıvt'rmesi Almanya 
llleyhinc bütiin cihan umumi cfkirını 
8 Yak1anclmnak için kari gelmektedir. Ve 
hakikatte bu ayaklanma da çok yerinde- dının kaydinden ibarettir. Şimdiye ka-
dir. · ı dar askerlik hizmetini yapmamış olan 

l<'akat ayni ~ckildc elli kiisur milletin bu aınıflar 1939 sonbaharmda çağırıla-
1aahhüdii altında bulunan miHetJerin cak ve .sekiz haftalık normal bir talim 

~:~~un~ı ~e i~iklalin~ m~afa~ mü- .. . müddeti geçirecektir.. Esasen bunların 
~fıyetmı yerme getırmıyenlenn me- Roma, 25 (O.R) - Kor diplomatik bir nutuk söyliyecekür. bir kmnı 1938 •nesinin buhranlı ~·Ja-

lllaliyetleri ve taahhüt şikenlikleri acaba yarın Roma olempik stadyumunda yapı- Berlin, 25 (Ö.R) - Alınan resmi ma- rmda silAh altına çağırılmıştı. 
~yanın vaziyetinden daha hafif lacak olan Faşist hücum kıtalannın yir- hafiline göre Alınan hUkümetinin iki aı- Salihiyetli mahfeller yukan Silezya-
lni41ir? minci yıldönümil merasiminde hazır bu- nıf ihtiyat askerini sillh altına çağırdı- da mekteplerin vaktinden evvel tatil 

- SONU 2 lNCl SAYFADA - lunmağa davet edilmiştir. B. Mussolini ğı hakkında çıkan1an haber doğru de- edl1ectıli ve mektep blnalannm ordunun 

_.., .. OQ4KC0W bu 111 ile ı olan • J90'I. ..., IOllV ı 1Ncl SAldnDB -

• 

Awkat Murat Çmar ... Ankara 1olunda 
eller bahç~• bif' cÇman, Güzel Qidif bu cGicUp, 

dlet" ..,,. Hril.o ~"" ~ 



FIKRA: 
••••••• 

Şinui REVl 

Müziğin Rolü 
ve 

ANLAMI 
Kanaatlerin şahsiliğine cevaz verirken, bir noktayı gözönünde bu

lundurmak icap ediyor. Ekseriyeti ara ile ( Ruhun Gıdası ) addolunan 
Müzik için; ( gürültülerin, en sevimli ve en zararsızı ) şeklinde 

tarife yeltenmek, artık §ahıi kanaatlikten de çıkar ... 
Ölçülerimiz içinde değiımiyen, en sağlam tarahmız, deruni hayatı

mıza tesir eden tebeplerdir. Öyle teeirler altında kalıyoruz ki, cemiye
tin maşeri vicdanı hep birden onu duyuyor ... Hoşa giden veya nefret 
uyandıran her hangi bir şey, umumi teessürü hep bird.,.n yaratıyor 
demektir. 

Müzik ruhların bu seyyal kımıldanıılarını Ritme sokan en büyük 
kuvvettir. Artık onu bir teneke gürültüaü, bir kova takırtıH halinde 
teşhise gitmek maşeri vicdanın dışına çıkmak demek olur. Bu, her ke. 
sin ak gördüğünü penbe görmektir ki, illetine müptela olan insanları 
ya TIMARHANE, yahut ela öLOM paklar ... 

Hayata ~özlerini açan insan, coşkun ve durmadan akan bir selin 
içine yuvarlanmıştır. Orada her çırpınış, gövdesini suyun üstünde tu

tabilmek için yapılacak en tabii bir harekettir. Bu hareket umumidir. 
Fizik'tir. Fakat iç alemi, dolaşan bir cereyan vardır ki o ela nefsin ba
kasını düşünebilmek ... Her kes, ayni ide'nin peşindedir. Bu Ruhi'dir. 
Öz ve esas cereyanın bu iki ahenği sosyetenin her hareket noktasına 
miyar olarak alınabilir .. 

Müzik, bu itibarla, kütlenin istemeden dahi kulaklarına hoş ve si
nirlerini sükunete irca eden bir unsurdur. Dünün, R'iirültü olarak tasvi
rine kalkılan müziği değil, soysuzu ve zevksizidir. Yalnız sosyetenm 
muayyen ölçülerinden ayrılmağa kalkmakla kalmıyan bu insan, ayni 
zamanda, birliğin manevi hüviyetile, istihzaya da özeniyor, demektir 
ki ölümden evvel sezası olan c e z a a ı nı görür ... 

Bağlarımızın en kuvvetli perçinini tamamlıyan ahenktir. Ahenk ki, 
baştan başa müziktir. Konuşma, anlaşma, sevişme ... Bütün bu hare
ketlerin içinde erir. Hayatın müzikalitesine kendimizi bıraktığımız vakit 
tabiat bizi kucaklar. Eşyayı sevdiil;imiz kadar kendimizi, ve kendimiz 
kadar da başkalarını sevmiş oluruz. 

Daima maddi menfaat pe~inde, her gün yeni bir didişme yaratan 
bunaltıcı günler arasında, hiç olmazsa, eadece nağme ve ahenlı:'ten 
ibaret müziği düşünebilsek ... Belki o vakit ihtirasların korkunç akı
betlerine, bile bile, atılmaktan kendimizi korumuş oluruz. 

Menfi ve rulisuz insanların ( her şeyden evvel müzik ) düsturuna 
tabi, müzik terbiyesine verecekleri gayret, kendilerine o kadar hayati 
şeyler öğretecektir ki; bir kimse yanında her hangi bir mevzu üzerinde 
ağızlarını açtıkları vakit, pis ve müstekreh bir ( Balat girizi ) konuş
mıyacak, mübarek ve temiz tabiatın, mübarek ve temiz insanı laf 
söyliyecektir ... 

Fakat müzik terbiyesi, bir bastonun ucunda.ki Solfej'le değil, ancak 
sevmek, sevilmek ve sevdirmekle kaim olacaktır... 

Şinui REVt 

HAMtŞ: 
Bana mektup göndermek lütfünde an karilerime: 
Karikatür ve yazılanmdan ötürü baldrunda gösterdiğiniz teveccühe 

minnettarım. Ben de sizler gibi dütünüyor ve « Sükiit » un en beliğ 
bir ifade vaııtaaı olduğunu kabul ediyorum. 

Ş. R. 

Kron bölgesi 
Türkiyenin maden serveti hakkında 

bir lngiliz gazetesinin neşriyatı 

. 

HiR HABE ERi• ' Milletler 
_;Arasında 

1 - Ankara Hukuk fakilltesi profe
sörü bay H. Cahit Oğuzoğlu 27/3/19391 
pazartesi günü saat 17 de Halkevi salo
nunda (Medeni hukukta mezhebin 
ehemmiyeti) mevzulu bir konferans ile 

u r 
mühim 

mitesi bazı 
kararlar aldı 

Ank T ih Dil C ,._, fakültesi Türkofis müdürlüğünde bir toplantı ara ar , , o&'-.._ya . . • k 
döçenti bay Danyal Bediz tarafından 29 yapan fuar komıtesı bazı mühim arar-
3/939 çarşamba günü saat 17 de (Ege- lar almıştır. 

· 'kt ~· • fy ) --"u diğer Komite, dokuzuncu İzmir fuarının run ı ı.saw cogra ası me~\ll . . . . . 
b. k nI il •· h be .ı.~-.. afış ve broşürlerini ihale etmiştir. Afiş-ır o erans ver ecegı a r cu .. ı.uuı~ • • t 
tır. Yurddaşların bu değerli konferans- lerın hır ~mı nisan ayı ortasın'.1". z-
1 d · Uf d ı · · t · ed · mire gelmif bulunacaktır. Türkofuin W, ar an ıs a e erını avsıye erız. 

2 B .. Halk · d t 14 t E ülkelerdeki şubeleri, daha şimdiden, - ugun evın e saa e r- . . 
k k L. · d' kt" .. M o" t·-f propaganda ışıne başlamışlardır. Bu se-e ısesı yar ıre oru . z o:u.a ın- . . . 
d (F'k' bed t b' · · · ne harıçten hır çok turıst ve ekspozan-an ı ır ve en er ıyesının ınsan-
lar .. · dek' t · ·ı 1 k nf ans !arın fuarımıza gelecekleri anlaşılmakta-uzerın ı esırı mevzu u o er 

· ·1 16 d F 1 f ... t dır. neşrıyatı ı e saat a e se e ogre me- . lları 'da . 'b' d . llar 
ni bay Kazım Gürpınarın (Devlet De- Demıryo ı resı gı ı enızyo .. ı 

· ll 'ktı d. · "'·safım d ki idaresi de dokuzuncu İzmir fuarı ıçın mıryo annnı ı sa ı ın~ ız a 
! .. ) ı di bi k nf tenzilatlı yolcu ve eşya nakliye tarifele-ro u mevzu u ger l. o arans neş· 

ri kabul eylemiştir. 

Yolcular için kabul edilen tenz.ilat 
nisbeti yüzde ellidir ve gidif gelişte mu

teberdir. Yolcu biletleri fotoğraf}ı ola

cak, İzmirde fuar komitesi tarafından 
vize edildikten sonra dönüş bileti pa
rasız verilecektir. 

Ecnebi memlelı:etlerden fuarı ziyaret 
için gelecek turistler ve ekspozanlar, 

eğer ülkemizin diğer yerlerinin ziyaret 
etmek isterlerse kendilerine yüzde elli 
ni.sbetinde tenzi!At yapılacaktır. 

Eşya nakli tarifesinde de yüzde elli 
tenzi!At kabul edilmiştlr. Tenzilllt on 

ağustos - 30 ey!QI arasında devam ede
cektir. nyatı yapılacağı öğreni!miştir. 

-*-PAMUK İBBACATI 
E'-velce kabul edilen Öır kararname 

ile buğday ve kömür dahil olmak üzere 
madenlerimizin ihracı hüktimetin müsa
adesine ta' i tutulmwıtu. 

Yeni B. Millet Meclisinde bulunacak 
olan yeni simaların sayısı yüz otuzdur 

Ahiren gôrülen lüzuın üzerine J1an1uk 
mahsulunün d ihracı müsaadeye tabi 
tutulmuş ve 13 mart tarihinden itiba
ren tatbikine geçilmiştir. Pamuk ihra
calı eskisi gibi serbest olmakla beraber 
ihracından evvel alakadar ihracat tacir
lerinin ınüracaatiyle kendilerine İktısat 
vt kaleti tarafından lisan.s verilecektir. 
Türkofbıe gelen malıimata göre, bu 

kararnamenin neşri tarihinden evvel ya
pılan satış mukaveleleri mucibince li
sans almağa lüzum yoktur. Ancak bu 
hususta İktL<at vekaleti haberdar cdi-
lecektir. 

-*-Danimarka ile yeni 
bir klering 
Danimarka hükümeti ile hükiiınetimiz 

arasında yeni bir klering ve ticaret an· 
!aşması akdi hususunda yakında müza
kerelere başlanacağı iktısat vekfiletin
den Türkofise bildirilmiştir. 

Yapılacak anlaşmaya esas olmak üze
re Danimarka ile ithalat ve ihracat mu
&melesinde bulunan tüccarların milta
liialarına müracaat edilmiştir. Tüccarla
rım1zın makul göriUen temenni ve ta

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİFEDE -

Gaziantep : Ali Kılıç, Mehmet Şahin, 

Remzi Güres. 
Giı·esun : Hakkı Tarık Us, Muzaffer 

Kılıç, Sadri Maksudi Arsal. 
Güınüşhııne : Ali Şevket Öndersev. 
İçel : Fikri MuUu, Hakkı Saydam, 

Hamdi Ongun. 
1.tanbul : Ali Barlas, Dr. Neşet Ömer 

İrdelp, Dr. Hakkı Şinasi Erel 
-general Refet Bele, Hamdi 
Gürsoy, Hayrullah Ergin, Sa
lah Ciıncoz, Yaşar Yazıcı. 

İımir : Hamdi Aksoy. 
Kars : Baha Öngören, Mehmet Nafiz 

Sirel. 
Kastamonu : Dr. Şükrü Şenozan, İb

rahim Grantay, Sıtkı Şerif 

Eken, Şerif İlden. 
Kayseri : Ferruh Güpgüp, Hasan Fe-

rit Perker, Nahit Kerven. 
Kırşehir : Lütfü Müfit Özdeş. 
K~eli : Hasan Hayri Tan. 
Konya : Bedis Merova, Cemal Tekin, 

Mustafa Eken, Mustafa Halit 
Üner, Ressam Şevket Dağ. 

Kütahya : Dr. Şakir Ahmet Ediz, 
leplerine yeni anlaşmada yer verilecek- -----

Mehn1et Somer, Naşit Uluğ, 
Ömer Dinç. 

Manisa : Turgut Türkoğlu, Tahir Hitit 
Maraş : Kemal Kusun, Nuri Ural. 
Mardin : Ah<iürrezzak Şatana, Hilmi 

Çoruk, Osman Necati Dinçer. 
Muğla : Şi.ik;rü Kaya. 
Muş : Naklfyücekök, Şevki Çiloğlu 
Niğde : Ahmet Vefik Uluçay, doktor 

Avravaya, KAmil İrdelp. 
Ordu : Dr. Ziya Naki Yaltırım. 
Sİımsun : Ali Tunalı, Dr. Asım Sirel, 

Mehmet Güneşdoğdu. 
Seyhan : Esma Nayman, Ömer Biçer. 
Sürt : Şevki Süsoy. 
Sinop : İsmail Hakkı Veral. 
Sivas : Rasim Başaran, Sabiha Görkey, 

V asli Raşit Sevik. 
Tekirdağ : Şakir Kesebir. 
Tokat : Hurrem Ergün, Hüsnü Konay, 

Süreyya Genca. 
Trabzon : Seniha Hıza!. 
Urfa : Behçet Günay, Fuat Gökbu

dak, Muhittin Dinçsoy. 
Yozgat : Emin Draman, Ömer Evci 
Zonguldak : Esat Çskmakkaya, Ra

gıp Özdemiroğlu, Raif Dinç, 
Recep Zühtü Soyak. 

tir. Dilekler bir raporla İktısat Yekale- Adlıft ıslaA hatta tine arzcdilccektir. -·-İZMİRE SEYYAH 
GELECEK 
29 mart günii bir İngiliz transatlantiJi 

ile İzmire (350) ecnebi seyyah geleceği 
haber alınmıştır. Seyyahlar, Bergama ve 
Efes harabelerini ziyaret edeceklerdir. 

--~i:r·---

Siyasi ahlak 
Mefhumu iflas 
Halindedir 

-i:r-
HAKKI OCAKOCLU 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Deaecektir ki dünya barışını kurtar
nıak, cihanı kana boğına.ınak için dem.'<
rat memleketler feragat ve feclakirlık 
gWıtenııek mevkiinde kalnıışlarılır.. Bu 
feragat ve fedakarlık duygulan bazı 

milletlerin hayat ve istiklaline mal oldu· 
ğu as!ıi nazara alınmıyor. 

Ele alınan her hangi bir hadisenin 
muhte[i[ za\'iyelerden mütalaasını yap
mak mümkündür. 

Almanya yirmi sene evvelki ~lennti'i 
hataların tashihini ve yaşamak için za· 
ruri gördüğü istilıl. hareketlerini kendisi 
için nıeşru bir hak tanıyor. 
Diğer büyük devletlerin daha evvelce 

mevcut taahhütlerine ve Cenevrenin ru
huna ayları düşınesine rağmen bazı kü~ 
çiik milletleri barış kurbanı yapmakta 
beis görmemektedir. 

İşgal ve istilaların meşruiyetinin la
nııunamasının bizde bugün bir laymeti 
yoktur. Dün meşruiyeti kabul edilıniyen 
hazı emrivakilerin bugün tasdik olun· 
muş bulunduğu da gözlerinıiz önünde· 
dir. 

Bugünkü gayri meşru vaziyetlerin ya· 
rın tabii bir hal olarak kabul edileıniye
ceğini kinı temin edebilir? 

Binaenaleyh yakın hiidiselerin küçük 
milletler i~in esaslı bir ders teşkil eyle· 
diğine şüphe yoktur. 

Cihan vaziyeti cidden büyük bir endi· 
şe ile takip edilmeğe değer bir mahiyet 
arzeylemekledir. 

Menfaatlerinin tehlikeye düştüğünü 
gören biiyiik devletler şimdi Almaııya
nın etra[ma yeni bir çenber vermek te· 
Iıiş ve heyecanı içindedirler. Kıırulacak 
bir çenberin teminatı ne olacaktır. 

Beynelmilel ahl8ka ve beynelmilel 
laahhütlere karşı itimadın tamamen sar
sılmış bulunması karşısında teminat 
mevzun diişüneleeek bir meseledir. Ye
ni siyasi kombinezonlar kurulurken 
Türkiye ve Balkanlılar bilhassa bu te
ıninatı görn1ck ve istemek mcvkiindc· 
dirler. 

HAKKI OCAKOOLU 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gelenler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Türkiyenin maden serveti, ihracat ti- ehemmiyet kazanacağı anlaşılmaktadır. -*-
Mühim bir merhale 

katetmiş bulunuyoruz .. 
Denizli mebusu Mazhar Müfit Kansu 

Denizliden, Ziraat vekfileti onnan şube
si müdürü Seyfettin Tuncer Balıkesir
sirden şehrimize gelmişlerdir. 

Orman ha~ müfettişi Necmettin Ke
ços Deni7.Hye gittniştir. 

careti için olduğu kadar iıhal~tının te- Nakliyatın kolaylığı dolayısiyle İsken- İLKBAHAR 
diyesi için de büyük bir ehemmiyeti hll- derun serbest limanından bakır ihraca- AT y ARJŞLARI 
izdir .. Türkiyenin i§letmeye büyük bir tı için azaml istifade temin edilecektir.. İlkbahar at yncı~ları programı gelmiş
ehemrniyet verdiği bu maden servetinin Eskiden en mühim bakır madeni Erga- tir .. Yarışlara iki nisan pazar günü baş
b~calan krom, kurşun, kömiir, bakır nide idi. Şimdi Artvin viliyetinde bulu- !anacak ve beş hafta devam edecektir .. 
ve linyittir. Türk kromlannın en baş alı- nan Murgul ve Kuvarsan da bunlara ila- 2 9 16 ve 23 nisan tarihlerinde Yarış 
clliı Almanyadır. Ondan sonra İsveç ve ve edilmiştir. Kuvarsan madeninin im- v~ l~lah encümeninin, 30 nisan tarihinde 
Amerika gelir. tiyazı eskiden İngilizlere aitti .. Fakat vilayet muhasebei hususiyesinin koşu-

Adliye teşkilltında vazife alınış olan avukat müşterek bir vazifenin ifasını, 
muhtelif uzuvlara ait faaliyetin rasyo - hak taharrisini deruhte etmiş olur. Ak -*-
nel bir şekilde geçen dört yıl zarfında si halde us(U kanunlarının zaruri olan Bu akşam saat 8.30 da Halkevi temsil 
tatbik edilen inkişaf ve yükselme mesa- teminata taraflar elinde davayı uzatma- kolu tarafından mebus intihabatı yapıl-
1.sin.in ehemmiyeUi bir merhalesini teş- ğa yarıyan bir vesile haline girer. Bu ması müna<ebetiyle •Bir gönül mao;alı• 
kil eder. Usıll kanunlarında silrat ve itibarladır ki kanunun esbabı mucibe - piyesi temsil edilecektir. 

HALKEVİNDE 

Almanyn 1935 senesinde 4-0.425, 1936 şimdi hilkümet tarafından alınmıştır. !arı yapılacliktır. 
senesinde 64.474, 1937 senesinde 58.383 Bu llç madenin faaliyeti şimdilik pek Koşulara bu yıl büyiik bir alfil<a var
ton, İsveç 1935 senesinde 31.312, 1936 ehemmiyetli değilse de bu sene içinde dır. Daha şimdiden İzmire bir çok ına-

sadeliğin en güzel bir nümunesi ve hak sinde tebarilz ettirildiği veçhile bir 
ve adaletin tecellisinde örnek teşkil ede- memleket adliyesinde, hakkı hak olduğu 
cek mahiyette olan meşhut suçlar kanu- için yerine getiren faziletli bir Mkirnler 
nun neticeleri hiç bir tereddüde mahal kütlesine ne derece ihtiyaç varsa hllki
vermiyecek derecede vazih ve kat'ldir. min faaliyetini tenvir eden ve yalnız 

-*-Bir kavganın sonu 

· senesinde 34.587, 1937 senesinde 45.889 ehemmiyet kazanacağı beklerunektedır. ruf koşu atları gelmiştir. 
ton; Amerika 1935 senesinde de 21.055, 1937 ve 1938 senelerinde Türk maden -·-
1936 senesinde 13.919, 1937 senesinde hazinelerine büyük bir ehemmiyet atfe- M .. d f h ) " d 

Mencn1enin Kesikköy civarında Ce· 
vahir İbrahiınin çiftliği yanında koyun 
otlatmakta olan Menemenli Bölük Ali 

Bunu takip eden avukatlık kanunu ada- bilgi ve doğruluğu kendine rehber tanı- Riza ile kanbiraderi Ali arasında çıkan 
!etin süratle teminine ve kanunların yan bir avukatlar topluluğuna da o mer- kavgada, Ali tabanca kw-şt•nu ile All 
tam olarak tatbikine bir bll§ka yoldan tebe lüzum vardır. işte yeni kanunun Rizayı hafif surette yaralamıştır. Suçlu 
fakat daha şümullü bir tarzda hizmet hedef tutmuş olduğu bu gaye adli teşki- yakalanmıştır. 

45.632 ton krom almıştır. dilmiştir. u a a a a 1 n e 
Türkiyenin bütün şark kısmı •Krom Her ne kadar son bir kaç aydan beri 

bölgesi• olmak üzere meşhurdur. VelTürkiyenin en büyük ekonomik faali
buradaki maden serveUeri Türkiyenin 1 yeti zirai istihsale tevcih ol"_'.'m~ş ise de 
dünya krom piyasasındaki mevk.iini gerek ihracatı arttırıp ıthalatı ödemeğe 
uzun müddet muhafaza etmesine imkan 1 gerekse ınill1 müdafaa ihtiyaçlarının tat-

• verecektir. ı minine yarıyacak olan madenlere de 
Türk bakırlarının gerek istihsal, ge- . ehemmiyet verilmiştir. 

rek ihracat bakımlarından pek yalanda 1 Great Britain and the East 

~~~~Z277./.XZ,Ç'/.X,Q~ • heyecanla seyre-. ibretle, merakla, 
dilecek muazzam bir şaheser 

•• • 
MUCRIM 

Fransa filim müsab•k•sında birinciliği kazamm. ... Müessir bir aile 
macerasını tasvir cdeo bu muazzam filim 

SUZEr MAIS • MARGERtr MOROH 
tarafından temsil edilmiştir 

BUGtl'NDEN İTİBAREN 

•• •• • 

KULTUR-PARK 
SiNEMASINDA 

A Y R 1 C A : FOKS JURNAıL 
SEANSLAR : HER Gtl'N: 3.15 - 6.00 - 8.i'.i TE 
C'UMARTESİ: 1!.30 DA İLAVE SEANSI VARDIR .. 

Damadını öldüren 
adam beraet etti edecektir. Filvaki sosyal hayata yeni bir !attaki ıslahatın ve yükselme mesaisinin ı---------------

nizam veren mevzuatın üstün esasları en milhim bir merhalesidir. Avukatla - hususunda yardım etmek •suretinde 
Menemende Hasan Güven adında 7o Mkimlerin olduğu kadar avukatların da rın adaletin tevziindeki müessir rolünü tesbit etmiştir. ilmi ehliyeti temin bakı

yaşında bir ihtiyar, geçen sene kıziyle geniş kültürlü olmalarına ihtiyaç gös - adli teşkilAttaki hak ve vazifelerini bu mmdan avukat namzetleri için iki sene
görüşmek üzere bağ kulesine taarruzda !erecek mahiyettedir. Avukatın teşkilat- zaviyeden ölçüye vuran yeni kanun avu- lik bir staj dewesi tesis eylemekle be -
bulunan sabık damadı Kulalı Aliyi ta- taki rolü bilgi ve doğruluk hususunda katlığı cA.mme hizmeti mahiyetinde bir raber avukatlık sıfatuun iktisabını mil
banca kurşunu ile yaralamak suretiyle teminat arzetmekten ibaret kalmıyarak meslek addederek> gayesini avukatla- tcakip ehliyet ve iktidarı daima nazara 
öldürmüştü.. adliyenin müdahalesini icap ettiren hal- rın hukuk! bilgi ve tecrübelerini adalet alan bir sistem kurmuştur. Bundan baş

Suçlunun ağırcezada devam eden mu- !eri de tahdit eder. Davacı ile yapacağı hizmetine tahsis, tarafların hukuki mü- ka seciyenin tetkikine de büyük bir 
hakemesi sonunda, nefsi müdafaa için istişare mesnetsiz iddiaların bertaraf nasebeUerinden doğan ihtilWarın hak- ehemmiyet atfedilerek avukatların hak 
tabanca kullandığı anlaşılarak beraetine edilmesini, içtinabı imkansız olmıyan ka uygun olarak halline tavassut ve ve vazifeleri vuzuhla tesbit edilmiş, mes-
karar verilmiştir. ihtilAflarda bir uzlaşma zemini bulun - umumiyetle mahkemelerle diğer resml !eğin vakar ve haysiyethıi muhafaza ve -*- masına yarar. Bu takdirde Hakim ve mercilere kanunun tam olarak tatbiki adalet gayelerine uygun olarak sadakat 

memurları • z . . "'-:: ve şerefle icrasını murakabe vecibesi 
. . Her y • s• Koşturan filim haft&ı sonsuz, muayyen teşekküllere tevdi kılınmıştır. 

Noter memurları yardım hırlı- Kesi e 01 1Dem3 Ya mm·afialayetle devanı ediyor '• Bu vazifeJ...,.in ihmali müessir mücyyi -
ği umumi heyeti Cumartesi günü ' delerin tatbikini istilzam eder. Böyl<ee 

saat 13,30 da. ~oplanmıttır; ~u T A K S J H A y Q LJ T L A R ( ..., yolsuz ve haksız işleri red ve mesleğlrı 
toplantıda yem ıdare beyetı reıs- ,~ vakar ve haysiyetile telifi mümkün ol-
liğine Raif Giray ki.tipliiine Şe - Taksi haydutlarının feci icraatları ~ mıyan her türlü hal ve hareketten içti-
fik Çubadaroğlu, azalıklara Ri - P E K Q S K R A l / ~ nap elmek mecburiyetinde bulunan avu-

fat Onran seçilmitlerdir. KOVBOYLAR KRALI COHV AYN kat kuvvei kaza iyeyi vazifesine isal eden 

-·- makinanın en kudretli uzuvlarından bi· 
Bir kahvecide I s T A N B u L s E N F o N 1 s j rini teşkil etmiş olur. 

esrar bulundu MVHIR HURErrtH MEHTERHANE Musiki heyeti ~ Knunun tatbikinden kısa bir zaman 
Baymdınn Falaka köyünde kahveci- •••••••••••••••••••••••••••••••••,,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··~ zarfında elde edilen neticeler Türk ad .. 

lik eden Mehmet oğlu Bekir Be~incinln İSTANBUL sinemalariyle ayni zamanda göstermeğe muvaffak olduğumuz : liyesinin bu eseriyle hakkiyle iftihM 
üzerinde bir mikdar sigara kAi!ıdı ııe rVRKCE FOKS Jt.IRHAL ·~ edebilecek ve istikbalde de teşkilatın 

••••••••••••'f••••••••••••••••••••• 'l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"' faaliyetine ait bir çok meseleleri halle--iki gram esrar bulunmu~. Suçlu bu- Her gün ınatinede TALEBE 8.50 KURUŞ.. : 
nu Ödemişli Saraç Mehmetten satın al- ' de bilecek vaziyette olduğunu göster• 

Pazar 10 da ucuz HALK Matinesi .. 10 • 15 .-,, ~, ınektedir. Denebilir ki büyük inkılabırı -dığını söyleme!!! üzerine Saraç Mehme- -
din evinde araştırma yapılmış ve •ekiz Cwnartesi, Pazar 10 - 2 - 5 8.15 te , , mPmleht adliye.;ine 
~am esrar bulunmuştur. Her iki suçlu Sair giinler 2 - 5 - 8.15 te 0 !ey'•U t ilttly <'o 

Noter 

· · · 1 ~ .Ben° Ka-stil ~a: ~:·zitö:u;;;,;,. Bu-1 ze ştnıdi 
:~~ t '~:us m:~~'~ r~l~~4;ı4 , .'1:k;~~d:rı~n~ı~I ~·=-:H:•:n:g~i ;n~o;k~ta~,limiıııiuh:;:..teT.;.;:e:m::;.:paş;J•e•n•gızılİ-... ~ ••• ililiİİllll• l'I....,. 

"'un 1 • rvl• ... r. ,. .. uır-ı 
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Belgrad paktı yıldönümü 
ltalya gazeteleri Yugoslav dostlu
ğundan hararetle bahsediyorlar 

Roma 25 (Ö.R) - It.alyan - Yugoslav 
,anla,masının ikinci yıldönümU faşist 
&azetelerl tarafından t.esit ediliyor. cGi
}>rnale d'Italia> Belgrad paktının ikinci 
•ildönUmU münasebetiyle iki millet ara
~ siyasi ve ekonomik iş birliğinin in
~~ temenni ediyor ve ilave ediyor: 

.A:vruparun haritasını değiştiren son fe
llketll hAdiselerde Italya - Yugoslavya 
~anlaşması kuvvetini ispat etmiştir. Ile
ıide iki memleketin tesanüdünü imti -
handan geçirecek yeni hildiseler çıkabi
lir. Bu sebeple bu tesanüdün faaliyet 
&abası her gün daha ziyade genişletmek 
faydalı olur. 

cPopolo Di Roma> diyor ki: Beynel -
ınllel :siyasetin geçirdiğimiz şu nazilt da
kikaı8rında Italyan - Yugoslav dostluğu 
aulhun bir temel taşıdır. Ahiren bir çok 
Avrupa gazeteleri Arnavutluk mesele -
linden bahsettiler. Bu mesele mevcut 
delildir. Adriyatik sahilindeki iki mem
leket her zamandan fazla birleşiyorlar. 
Çekoslovakyanın yıkılmasını müteakip 

Bclgraddan bir manzara 
dostluk bir kat daha inkişaf etmiştir. ki: Avrupa sulhu binnetice Italyanın 
Yugoslavyada i~ar edilen mütalealar meşru menfaatlerinin tatmin edilip edil
manasız değildir.> memesine bağlıdır. Tatmin edilirse sulh 

Ciano ailesinin fikirlerini ne§reden olur, edilmezse olmaz. 
cTelegrafo> gazetesi bugün beynelmilel Fakat bu gazete bu müddeiyatın ne 
vaziyeti hülfu>a ederek neticede diyor olduğunu tasrih etmiyor. 

lstanbuldaki ficia Binicilerimiz 
Avrupa mtisabakala· 
rına iştirak için dün 
hareket ettiler. Altı katlı 16 odalı 

birdenbire 
koca apartman 
yıkıldı 

5 ölü, bir çok yaralı var 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Binicileri
miz, Avrupadaki müsabaklara iştirak et
mek üzer

0

e bugün deniz yoliyle Marsil
yaya hareket ettiler ve rıhtımda har~
retle uğurlandılar. 

ALMAN • RUMEN . 
Ticaret anlapnasınm 

-BAŞTARAFI 11NCt SAYFADA - beşe çıkmıştır. Enkaz altında daha iki imzası Pariste endişe 
diğer lk1 ahşap ev de kısmen yıkmıştır. kişinin cesedi aranmaktadır. Bunların Uyandırdı .. 

Enkaz altında kalanların adedi on se- ölü veya sağ bulunup bulunmıyacağı Faris 25 (Ö.R) - Fransız mali maha-
kizdir. malum değildir. Ağır yaralı dört kişi- fili yeni Alman - Rumen ticaret anlaş-

Kurtarma ameliyatı esnasında gayet dir. Ayrıca dört kişi de hafif yaralan-1 masının Romanya~·ı ekonomik. bakım
fed ve tüyler ürpertici sahnelerle kar- I01§lardır. dan Aln1an hakimiyeti altına sokmasın

fl}aşmı§tır .. Enkaz altından ilk evvela l Kürtarılanlar arasında <lört saat en- dan Ye Almanyanın Rom~yedaki nü
Ratya isminde l>fi' 1tadıiı çıkarılmıştır.. kaz altında ltalanlu ~ · fuzunu arttırmaaıı,.duı. Yo"rJonaktadır, 
kadın hastaneye kaldırılmış ve bir kaç Apartmanın sakinleri 25 kişiydi.. Fa- Bu anlaşmadan Fransanın Romanyadan 
6aat sonra gözlerini açar açmaz •Eşya- kat bunlardan dokuz kişi inhidam esna-' petrol mübyaatının da müteessir olma-
larım nerede• demi§tir. sında evd~ değillerdi. sından endişe ediliyor. 

Kurtarma ameliyesi arasında ilk ev- Apartmanda altı aile oturuyordu. İn- Pamuk ta ihraçtan 
Vela o1U olarak şoför Niyazi ve on beş hidam büyük bir gürültü ile olmuş ve evvel lisansa tabi 
Yaşında Todori çıkarılmıştır .. Diğer üç bütün mahalle halkını ayaklandırmıştır. tutulacak 
kişi de ağır surette yaralı olarak hasta- Facia yerine Vali, polis müdürü, Be- İktısat vekaleti buğday ile kömür de 
neye kaldınlml§larsa da geç vakit öl- yoğlu kaymakamı gelmişler ve kurtar- daihl bilumum madenlerin ihraçtan ev
ınüşlerdir. Ölenlerin sayısı bu suretle ma ameliyatına nezaret etmişlerdir. vel lisansa tabi tutulması hakkındaki 

Almanya 
Sonbaharda SoO bin 
kişiyi silah altına 
davet edecek 
Londra, 25 (Ö.R) - Sonbaharda si

laha çağırılacak 1906 - 1907 Alman ih
tiyat aıruflnrı 500 bin kişilik bir kuvvet
tir .. Bunlar üç ay talim göreceklerdir .. 
1920 kuralarından yabancı illerde olan
lar bir nisanda başlıyacak olan askeri 
hizmetleri için Almanyaya avdete davet 
edilmişlerdir. 

Fransada 
kararnamenin tatbik suretine dair tali
matnameye miizcyyel, pamuğun da ih -
raçtan evvel lisansa tabi tutulması hak
kında bir talimatname neşretmiştir. 

B. Daladiye çarşamba Bu talimatnamede denilmektedir ki: 
günü radyoda mühim - Buğday ile kömür de dahil olduğu 

k · · li k halde bilumum madenlerin ihraçtan ev
bir nutu soy yece vcl lisansa tabi tutulması hakkındaki ka-
Paris, 25 (Ö.R) - Mebusan meclisi rarnarncnin sureti tatbikine dair tali

salı günü tekrar müzakerelerine başlı- matnamenin birinci madcsindc yazılı 
yarak intihabat knnununun ıslfilıı hak- mallar meyanına pamuk da ilave edil
kındaki metinleri tetkik edecek ve cu- miştir. 

ma günü 15 mayısa kadar içtimalarım --:-------------
tatil edecektir. Fakat arada, 5 nisan ta
rihinde ayan ve mebusan meclisleri Ver
ı:ayda birlikte toplanarak yeni reisicüm-

ENTERNASYONAL 
VE ÜNİVERSEL 

B 1 • k huru intihap edeceklerdir. Başvekil B. 
e ÇI a Daladiyc 29 mart çarşamba günü radyo- ParisFuarı 

.Askeri hazırlıklara da mühim bir nutuk söyliyecektir. Bütün dünyanın q ue 
başladı.. R . ticaret merlıezldlr 
Brüksel, 25 (A.A) - Resmt gazete omanya 8.1!"" Eks 

Belçikanın askeri hazırlıkları için iki ~ pozan 
eınirname neşretmiştir. Birinci emirna- Askeri tedbirlere 2.000.000 ziyaretçi 
illede seferberlik işleriyle meşgul olmak 1 devam etmektedir 13 mayıstan 29 mayıs 1939 a kadar de-
~:- k b d k d Bükr. 25 (A A) M d vam edecek olan P ARİS fuanm :ıiyaret o.u:ere a ine azasın an mürek ep ai- eş, . - acar or usu- ediniz 
ını bir komite kurulmaktadır. İkinci nun seferber edilen kısmının terhisi için F .... . t .

1 
• 

e · dahil" "k . f lm kta 1 . _o •• k 1 . uar zıyare çı erme pek çok seyahat 
nıtrname ıye, ı tısat, zıraat, na ıa yapı a · o an sıya::u muza ere ere ın- k la lıkl .. te 'lir . . in 

v ıhhi 1 · d f be lik . tizar R t .. 1 ttiv· o Y an gos rı . Bunun ıçm ya ız e s ye nezaret erın e se er r ış- en omanyanın evessu e gı as- f . t' ak ka t him'I 1 __ 1_ k"fi 
leri namı altında birer daire tesisi hak- keri tedbirlere devam ediliyor. Seferber- ~ara ışır İz r.ını 1 

OllIUlA a -
k dadır dairel d lik ·· be · 1 T il halkı dır. Bu kart mır Fransız general kon· ın . Bu er or unun seferber- munase tıy e rans vanya - 1 1 v dan . . . 
1

' • • • • • d db' 1 · 1 cakl .. t d' • · tan lik h . so os ugun temın olunabilir. ~gı ıçın ıcap e en ~ ır erı a a ar- nın gos er ıgı va perver e emrnı-
dır. yetle kaydolunnıaktadır. • 

~ .SON HABER _..._.~ i 
Ve Irak kralı arasıırtda : 
teati edilea telgrallar 

-~-
Ankara 25 (A.A) - Irak kralı Ma. 
te birinci Gazinin doğum yıl dönil

mü münasebetiyle Reisicümhur Ismet 
lnönti ile Irak kralı arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur 

Majeste birinci Gazi, 
Irak kralı 

BACDAD 
Majestelerinin doğum günlerinin yıl 

dönümü münasebetiyle samimi tebrikle
rimi ve şahsı saadetleriyle dost ve kar
deş Irak milletinin refah ve ikbali hak
kındaki halisane temennilerimi t:ılrdl.I!l 

ederim. 
FahametlO Isıhet Inönümüz, 

ANKARA 
Doğumumun yıldönümü münasebetiy

le irsal buyurulan telgrafnamei alilerir.~ 
an samimiilkalp teşekki.ir ve zatı dev -
!etlerine sıhhat ve refah temenni eyler 
ve meveddetimizin devamını dilerim. 

Fenerbahçe 
-!:r

Ank ara g tl c ünü 
1·4yenclL 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bugün 

milli küme maçlarına devam edildi. Fe
ner'bahçc ve Ankaragücü takımları kar
şılaştılar. Maç çok heyecanlı oldu.. Fe
ner, Aakaragücünil 1 - 4 yendi. 

Londrada 
Siyasi vaziyet 

Amerika - lngiltcrc denıokrasıleri 
birbirlerine yakl~ıyor 

Londra, 25 (Ö.R) - Fransız sefiri B. 
Kurbin bu sabah hariciye nezaretine gi
derek daimi müsteşar sir Aleksandr 

Mebuslukla bir arada 
Profesörlük 

azalığı 
veya meclisi idare 
birleşemiyecek 

Ankara 2S (Hususi) - Mebusluk, profesörlük ve meclisi idare aza
lığının bir zat üzerinde birleşmemesi prensibi idari teşkilatta da tatbik 
olunacaktır. Buna göre bir vatandaş birden fazla İş görmiyecektir. Bu 
hususta hazırlanacak olan kanun layıhası yaz tatilinden evvel yeni 
büyük millet meclisine verilecektir. Muallimlik ve gazetecilik müs
tesna bir vatandaş birden fazla yerde memur olamıyacaktır. 

Italya tehdit ediyor 
"Habeşistanda yarım milyonluk bir 

ordu toplıyacak bir kudrettedir,, 
Roma 25 (Ö.R) - ltalyan gazetelerinin Fransaya karşı lisanı git

tikçe daha tehditkardır. «Rejime Faşista», gazetesi ltalyanın Habeşis
tanda yarım milyonluk yeni bir ordu toplıyabileceğini yazıyor ve ilave 
ediyor: 

c Siyasi hareketimiz ancak yeni başlamıştır. Fransa müddeiyatımı
za inadla mukabeleye devam ederse bu müddeiyat artacaktır. Bu işin 
sulh yolile hallinin mümkün olup olmadığını tarih gösterecektir. Fa
kat bir oeY muhakkaktır: Ergeç ders alacak kimseler vardır.» 

« Ciornale D'ltalya> diyor ki: ltalya sulh arzusundadır. Fakat ge
niş sahaya ihtiyacı vardır. Ve bunu ele geçirmek için harbe ve her mu
kavemeti yenmeğe hazırdır. 

Bir Fransız gazetesi diyor ki: 

''Çekoslovakyanın imhası herkesin 
nazarında bir rezalet olmuştur,, 
Paris 2S (Ö.R) - cJurne Endüstriyel> gazetesi yazıyor: 
cÇekoslovakyanın imhası her kesin nazarında bir rezalet olmuştur. 

Anlayışlı bir propağanda bundan istifade etmelidir. istifade etmemek 
delilik ve cinayettir. Her kese ve en başta Almanlara şunu ilan etmek 
lazımdır: Olan bitenler gösteriyor ki rejimin ahlaki bir doktrini yoktur. 
Münakaşaya şayan olan ananeleri parçalamış olması ne ise ne, fakat 
şimdi en basit medeniyet prensipleri de ayaklar altına alınmıştır. Bu 
yold:: devam etmek barbarlık ormanına dönmektir. 

«Epok'.) gazetesinde B. Kerilin Rusya ile ittifak zaruretini inkar 
edenlerin Almanyaya karşı şerki sedleri yıktıklarını o zaman anlıyama
mış olduklannı kaydediyor. 

Madrid teslim olmadı 
Müzakerelere da1r bir malumat yok 

Paris 25 (ö.R) - Madridin teslimi hakkındaki müzakerelere dair 
sarih bir haber yoktur. Burgostan gelen bir telgraf şunları kaydedi-

l yor. Nasyonalistlerle Cümhuriyetçiler arasında, şu sonuncuların tale
bile temas hasıl olmuştur. Madrid Yuntası Burgosun serdettiği şart
lara vakıftır. Anlaşmanın olması ancak bunların kabulile mümkün
dür. Şu takdirde Nasyonalistlerin kurşun atmadan Madride girecek ve 
taarruza girişmeğe mecbur kalmıyacaktır. Fakat ~u noktaların bilin- · 
mesine.ihtiyaç vardır: 

J - Burgos hükümeti hasım tarafla müzakere istemek için bir _şey 
yapmamıstır. 

2 - Umumi ta .. rruz hazırdır ve erkanıharbiye bunun seri netice 
vereceğine kanidir. Bu sebeple, üç seneye yakın bir zamandan beiı 
devam etmekte olan dahili harbin bi\ kaç gün kısaltılması neticesini 
verebilecek olan müzakerelerin pek fazla bir ehemmiyeti yoktur. 

3 - Esasen Cümhuriyetçilerin mümessillerine pek itimad edilme
mektedir. Zira henüz Frankonun kontrolü altına girmemiş olan bütün 
araziye nüfuzlarının şamil olup olmadığından şüphe edilmektedir. 

Cebelüttarık 2S (ö.R) - Nasyonalist harp gemilerile bir çarpışma 
neticesinde c;belüttarıkta karaya oturan Joze Luiz Diego adlı Cüm
huriyet harp gemisi yüzdürülerek lngiliz hükümeti tarafından Nas· 
yonalistlere teslim edilmiş ve Alcezaras limanına sevkolunmuştur. 

Kndoğan ile görüşmüştür.. Almanya •••r:ıı•awu•ı:tı•mmzıa!lil•ı:ızm••••••••••••mr •:ZP227ı™B•'Y.77'!'T.'LTZ7../.~ 

maslahatgüzarı d:ı sir Aleksandr tara- 1"'AYYARE sı·neması TE3'L6~6FON 
{ından kabul edilmiştir. ~ 

Londra, 25 (Ö.R) - Diplomatik ma- Biitiin bir hafta lzmirc neşe saçan ABDÜLVEHHABIN 

~i~r~~~:~o:~::=::i~7ıa ~: YAŞASIN AŞK 
temas muhafaza etmek maksadiyle haf-

ta sonunu Londrada geçirmeğe karar Tamamen TÜRKÇE sözlü ve Arapça şarkılı pheseri ... 
vermiştir. Başvekil şimdi Çekers villa- Geçen hafta kalabahktan göremiyenlcrin talebi üzerine 
sında jse de burası otomobille Londra- BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR 
ya ancak bir saat mesafededir .. Esasen BUGÜN SEANSLAR : ll.30 _ 2.30 _ 5.30 ve 8.30 DADIR .. 
sir Nevil Çemberlayn yarın akşam Dov- 13_30 :zn kadar Hususi mevki 30, diğer mevkiler 20 KURUŞTUR 
ning Strite dönmüş bulunacaktır. ~~.77..Z~.D'~~-..-~J'_;t;;I'~ 

~ 
.,------------------------------BUGUN 

MüSAB.AKANIN DÖRD'liNCÜ HAFl'ASI ŞEREPİME
B U GÜN LALEDE 

••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• 
HEYECAN KAYNACI BİR PROGRAM 

Dünyanın en yılmaz casuslarının MACERASI 

TROYKA ilk defa 
JAN MURA2' • ŞARL VANEL 

Alaskn dağlarının eriyen buzlan arasında çe\Tilcn hakiki ve hissi şaheserM 

KUTUP ŞEYTANLARI 
İLK DEFA 

YENJ ME2'RO JURNAL 
SEANSLAR: 
1.30 - 13.00 - 16.30 - 20.00 DE 

SlllEifl &SIND il_ 
İzmirlileri tesiri altuıda bırakan BÜYÜK VALS ~ahcscrinden sonra, onun gibi biitün hliliiklerin bir araya gelmesiyle onun kadar Jruvyctli olarak 

edilmiş olan MÜZİK - CAZ VE AŞK ŞAHESERİ 

•• •• 
BUYUK CAZ 

FRANSIZCA SOZLil 
rAYRON POV.ER • ALiCE FAY· DON AMECHE 

Tarafından yaratılan bu BÜYÜK FİLİM. görenlerin tekrar tekrar gcinneğe doyam1yat'aklan her ~eyi ile BÜYÜKLÜK HARİKASIDm .. 
Programa ilive olarak : Memleket jurnali, Bulgar başvekili ekselans Kös~ İ\'Bnofun Ankarayı ziyareti, Sipahi ocatrında atla )nnşlar, İstanbul müntchibl 

sani seçimi, PERA • ŞİŞIJ futbol maçı vesaire aynca PARAMU:l\"T JURNALM 
SEANSLAR : Her gün 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9.00 DA- Cumartesi ve Pazar günleri 11 DE BAŞLAR 



azar ıy~y - - ----__ .. ::escz::- -Z-•- ;45 - ~. • 

Emekli General 
Kazım Karabe ir~in 

HATIRAT 
- 71-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ Sabahtan sabaha E . . . . 
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Hürriyet katilleri 
---.f:r---

Macar - Slovak 
vuruşması 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -

ordusu huduttan 30 kilometre mesafede 
MİRAÇ KATIRCIO(iLU mühim harp malzemesi bırakmış oldu-

ğundan Slovakların elinde bir çok as
Hürriyeti inkıir edenler .~kArtru:uu keri kamyonlar, zırhlı otomobiller, tank-

delilsiz bırakıruf olmamak ıçm tabıab 1 bol h dır ş· dilik . ar ve cep ane var . ım mu-
ileri sürerler. Bu anadan doğma zalimler hasamat devam etmektedir. 
için tabiattaki taayyün, hürriyeti nabe- Slovak hariciye nazırı B. Dukanski 

1 

1 

.. ••••••••••••••••••••••••••••• 11
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11 •••Q1 d H d bil h b 1 b nıh ( - Pek az bir zaman sonra A man- • er. ayvan an e un nr 0 an u derhal Budapeşteye bir protesto notası 

1a ile Rusya arasında harp ilan edildi. Y A Z A N : acezesine göre hürriyet anarşiye yol açar. göndermiştir. Bunun üzerine Budapeşte 
Muahede mucibince derhal harbe İştirak Tabiab tefsir ve akidelerini neıreden bu hUkümeti Bratislava hükürnetine hudu-
etmek mecburt idi. Sadrazam derhal har- G E N E R A L adamların kendi zeminlerine bile inan- dun tahdidi için muhtelit bir komisyon 
be iıtirak etmemek fikrinde bulunduğun- 11'..adıklanna inanıyoruz. Bunlar inanma- teşkilini teklif etmiştir. Slovaklar bu 
dan Alman ve Avusturya sefirlerini ida- Kazım K arabekir dıklan yavelere beıeriyeti zorla olsun teklifi derhal kabul etmişlerdir. Müza-
re ediyordu .. Aktettiğimiz bir encümeni ........................... •• ........ •• inandırmakta menfaatlan olan tüc~ kerata başlamak üzere Slovak delegele-
vükelada Bulgaristanın ve Romanyanın lunduğumuz. icraatı bahriye neticesinde demagoğlardır. ~ yate.klanna gı- ri pazartesi günü Budapeşteye girecek
vaziyeti anlaşılmaksızın Türkiyenin der- Ruslar ve binnetice lngilizlerle Fransız- rince zifiri karanlık vicdıınlannı biraz da-, lerdir. Bu uzlaşmanın, Alman hüküme
hal harbe girmesi kendi!!inin ve mütte- lnr hükümeti Osmaniyeye ilanıharp et- ha kuartmak için homurdana homurda- ti tarafından Budapeştede yapılan bir 
fiklerinin menfaatine mugayir olduğunu tiler.) r..a yoi'ganlarıru baılarına çekerler ve • teşebbüs üzerine htısıl olduğu söyleni-
eefirlere anlııtmıya ve Bulgaristanı ka- Fakat Cemal paşa donanmanın son utanmadan insanlan düşünerek «yine bir yor. 

zanmak için çalışmaya ve s~firleri de ik- Karadenize çıkacağı gün yanında amiral knçmı aldattım eşeklerin!• diye mınl- Paris, 25 (Ö.R) - Budapcşteden Ha-
na etmeye karar verdik. Soşon olduğu halde gemileri dolaşarak, dnnırlar. G~c bütiin güna1ılan yutacak vas ajansına telgrafla bildiriliyor : 

(Halbuki arife günü akşamı, Kara- Amiralm her emrine itaatı şifahen za- kndcr midesizdir. Fakat büyük vicdan Resmen bildirildiğine göre Macar kı-
denizde Rus donanmasile Amiral Şoson bitana emretmi~. ve ayrıca da Karade· semavi bir göz gibi değil hareketlerimizi taları karada ve havada muntazam Slo
arasında top patladığı ve ( Göben) in nizde Amiral Soşon kapalı zarfla süva- e.klımı.zdan geçenleri bile gözetleye du· vak kıtalarının taarruzuna uğra~tır .. 
Rusya sahilini topa tuttuğu haberi geldi. rilere emrini verirken Bı:.hriye nezareti- ruyor. Sonra bir gün hep:sirun he!abını Buna rağmen Macarlar 23 martta saba
Sadrazam bu vakadan fena halde müte- nin tahriri olarak şu emrini hııvi zarfı da birden soruyor. Acaba 0 gÜn vereceği. hın ilk saatlerinde işgal ettikleri mev
essir olarak ertesi günü bayram müaye- göndermi~ti: miz ce~abı hiç olmana §imdi günahımız- kileri muhafaza etmişler ve hiç bir an 
ıJcsine gelemiyeceğini bir tezkere ile ba- Donanmayı humayun Bahrisi yatta ic- h berabc:r dü~ünüp hazırladık mı? bu mevzileri terketmemişlcrdir .. Slovak 
na bildirdi. Bu vakadan hiç birimizin ra edeceği manavralarda donanmayı hu· Günddik hayatımızda ferdi hürriyet- tayyareleri Dubar, Rosnior, Tagibreşna 
ınalUınatı yoktu. Herkes gibi ben de En- mayun birinci kumandanı Amiral Soşon lerimi:i azaltan veya öldürenleri affede· şehirlerine bombalar atmışlardır.. Ma
ver paşanın haberdar olduğuna kani paşa cenapları tarafından verilecek emir· bilir, unutabiliriz. Çünkü küçük bir yer carlar yedi Slovak tayyaresini dilşilr
idim. Bayram günü meclisi mebusan reisi !eri hüsnüniyet ve cesurane bir hareketle deifütinne bize ycp yeni hürriyet imkan- milşler ve bir diğer tayyareyi yere in-
Halil beyin evinde içtima ettik. Orada kabul ve ifa etmenizi tavsiye ederim. lan verecektir. Yeter ki muiyi bir den meğe mecbur ederek bir Çek binbaşısı 
Enver paşayı çok sıkıştırdım. Halbuki Bahriye nazırı: Ahmet Cemal o!arak unutmuş olmıyalım. Zira hatanın olan pilotu esir etmişlerdir. Mukabele 
yemin etti ve haberi olmadığını musır- Cemal paşanın Sofya sefiri ve arkada- tekrar edilmemesi bususwıda mazinin olmak Slovak tayyareleri de Lesboh 
ren söyledi.. şı bulunan Fethi beye verdiği bir cevap, babrlaıımıuı hem faydalı, hem de zanı- şehri üzerine bombalar atmışlardır. 

(Bu vaka harbi bir emrivaki haline lcendinin hadiseden haberi yokmuş gibi ridir. Fakat beynelmilel hayatta fertlerle Faris 25 (ö.R) - Macarlara karşı ha. 
koydu. Sadrazam paşa teessüründen is- davranarak onu bir nimet diye karşıladı- beraber cemiyetlerin hürriyetlerini azal- rekette bulunan Slovak kuvvetlerinin 
tifa etti. Kendisi aylarca bu vaziyeti ida- ğını gösteriyor. Bundan başka {ya na- tan veya ö1dürenlere İnsanlığın dÜfman- kumandasını albny Malar dCThute et -
me edeceğine kani bulunuyordu. Halbu- muskar bir millet gibi ya,amak veyahut lan gözüyle bakabiliriz. Çünkü bir ce- miştir. B:?rlin olimpiyadlarının galiple -
ki şimdi kat'i karar vermek zamanı gel- tarihine parlak bir hatime ç~kmek Türk- mİyetİn hürriyetiyle birlikte elinden nıhi rinden teğmen Hambro hava kuvvetleri
mişti. Bayramın üçüncü günü Sadrazam lerin son vazifeleridir.) Gibi o zamanki hayab da alınnuı ohD'. Ruhi hayab öl- ne kumanda etmektedir. 
paşanın yalısında içtima ettik. Vükeladan ittihat ve Trakki ricalinin zihniyetlerini mü, bir insan İçin ol gibi yapmak ne Dün akşam Macarların kaproni siste
ekserisi derhal harbe girilmesine taraftar de ilan etmesi cihetile dikkate değer. korkunç bir ifkencedir! Vatanperverliğin minde 9 tayyaresi cenubi Slovakyada 
görünmiyordu. Rsmi bir başlıkla ve hususi bir niha- hakiki manası İşte buradada. Onun için Diska Noves kasabnsını yarım saat bom-

(Halihazırın devamına çalışması te- yetile bezenmiş olan bu tahriratı da ay· hürriyet ve İ!tiklBI katilleri cemiyetlerine bardıman etrni§tir. 6 ölü vardır. Bu sa -
karrur etti. Halbuki itilaf süferası haliha- nen okuyalım. bu manayı saldırmakla yol açmtJ olur- balı ta iki Macar tayyaresi Ozerofçe ka-
zınnz.ınn müdafaası için lstanbulda bu- Sofya sefıı.reti seniyui canibwisi.ne: lar. sahasını bombardıman etmiştir. 
lunan Alman heyeti ıslahiyesile (Göben) Atufetlu efendim hazretleri 1 Avnıpada bir rezalet oluyor. Ve bu Paris 25 (ö.R) - Litvanya sefaret-
zabitan ve efradının çıkarılmasİnı şart C. Karadeniz Ru!I limanlarının bom- rezaleti yapenlar m~deniyetin pi,tarlığı- hanesi 22 Martta Berlinde Almanya ve 
koymuşlardı. Esasen kabine azasının bir bıı.rdımanına ve bir çok Rus sefainin gark nı yaf'mak iddiasında bulunanlarda. Bu Litvanya arasında imza edilen muahede
kısmı müttefiklerimiz ısrar ettiği takdirde edildiğine dair hariciye nezareti siiferııya adamlar uklannm aınırlannda durmadı- nin 4 üncü maddesinin şöyle olduğunu 
bermucibi ittifak derhal harbe iştirak re- bir tamim göndermişti ki bunun ben tes- lar. Şerefli olduklarını söyliye söyliye tasrih ecliyor: 
yinde idiler. Ben de bu reyde idim: bina- vid etmiştim. Şimdiye kadar almış ola· tükürdüklerini yaladılar ve baıka bir ar- cMadde 4 - Aralarında dostane ınU
enaleyh Sadrazam bir karar vermek mec- cağımıza göre tekrarını zait görürüm. Bu- km topraklarına tepine tepine girdiler. nasebetlerin inKlşafını temin hususun
buriyetinde bulundu. Ve haliharbı ka- nun ne ticesi olarak itilafı müselles ve Yoksa kainata yeni bir adalet akisleri mi daki kararlarını tnkviye maksadiyle iki 
hul etmeyi ihtiyar etti. Diğer nazırlar da, garp ~üferası lstanbulu terk ettikleri ci- getiriyorlar ( ?) Medeniyetleri, kan dö- memleketi birbirine karşı kuvvete mil
Cavit bey de dahil olduğu halde istifa betle münasebatı siyasiye munkati oldu. kücü kibirli medeniyetleri onlann olsun. racaat etmemeği ve iki memleketten bi-

ttiler. işte Devleti aliyenin harbe i,tira- Ruslar Kürdistan cihetlerinde hudut kı- insanlığı rahat bırnkmalıdırlar. Toprağın rine karşı diğer biri tarafından kuvvet 
kı bu suretle olmu§tur.) taatı aleyhine ateş açtıkları gibi lngilizler azlığı ve nüfusun çokluğu küıueye bq- istimaline mt1zaheret eylememeği taah-

Talat paı1anın son ittihat ve Trakki de Urlada Beyrut nam mesaha yatımıza kasının yurduna girmek için bir ıebep hüt ederler.-. 
kor.gresinde beyanatı da bu hatıratında- tecavüz eylediklerinden elyevm haliharp olamaz. Çok çocuklu bir babanm az ço- Binaenaleyh bu maddeyi tefsir eden 
kine benziyor. Orada da namusu üzerine ba~lamış addolunabilir. Bu suretle Alman tuklu bir bahayı •çocuklarım evde sıkı- bazı gazetelerin iki memleket arasında 
yemin ed~rek Enverin So!ion ile ittifak ve Avusturalyalılarla müştereken öteki- tıkbrlar. Koıntum bana evini. venin ·ye askeri bir ittifak aktedildiği hakkındaki 
ederek Rus limanlarını topa tutmak hak- er aleyhine muharip bulunuyoruz. benİ.."11 çocuklanmı doyurmak için çal!Ş· mütalealan doğru değildir. 
lcındaki karanndan katiyen haberi ol- Ruslar asırlardanberi lngilizlerin şu sın! Demesi gibi ... Bu zihniyet ne kadar Budapeşte 25 (Ö.R) - Macar hUkü-

h h_._.._a aykm ı"se o hamle de o ka'~ar ha- meti Slovak kuvvetlerinin Macarlara • madığını ve sair vükelfı gibi kendinin de son senelerde ma vımıza müteveccih me- aa& u 
b k k d h ·ı· b h d l kikate ıınbyor. So"'zu'"n kı•••ı fazilet ve karşı müdahalesinin vahameti üzerine u apansız va a ·arşıınn a ayret ve te- Misi gözönüne getirı ınce en a is o an -

medeDJ"yet demek olan -ukaddeı d- Bratislava hükümetinin nazarı dikkati-cssür içinde kaldıKınt, ancak itilaf devlet- bu hali cedidi memleket için aynı nimet ·~ ... -
1 l k S k • b mokruıy" • dömi•mek vazifesi bir kerre ni celbetmiş ve bu halin devamı halln-
eri Almanyaya meyimizi bildiklerinden te ak i ediyorum. on ve at i bir teşe - daha terettu"p 0ed...,.ı"yor. Ve - -Ler bır· k- de Macaristanm hudud kuvvetlerini ar-

bir türlü bize itimat edemedikleri cihetle büsle ya namuskar bir millet gibi ya,a- zu· ...... 
tırmak mecburiyetinde kalacağını bil -

Karadeniz hadisesi, esasen sakınılması mak ve yahut tarihine parlak bir hatime daha onund ur. Buna kimse fÜphe ebne- d~tir. 
kabil olmıyan bir hali sadece tacil etmiş çekmek Türklerin son vazifeleridir. Ka- sin. Bu dünya hayvanlığın mağlup ol· 
olduğunu söylemiştir. naatındayım. Yaşıyacağımız hakkındaki maıı için yaratılmqtır 

Gelelim Cemal paşaya: Bu zatın İşten ümidim pek galiptir. Mahza şu bapda --*-- -*-Son bir haftada 

Petrol 
Sovyetlerin ''ikin

ci Baku,, sü 
' Volga ile Ural dağlarının garp yamaç

ları arasındaki geniş arazide yeni muaz
zam bir petrol istihsal merkezi, cikinci 
bir BakO.> kurulmaktadır. Bu petrol 
havzası, 1942 senesinde, Çarlık Rusya -
sının 1913 senesinde istihsal ettiği pet
rolün heyeti umumiyesine çok yakın bir 
miktarda petrol verecektir. Filhakika, 
üçüncü beş yıllık plan devresinin sonla
rına doğru, yeni şark petro mıntakaları
nın istihsali, umumi Sovyet petrol istih
salinin yüzde 19 unu teşkil efliyecektir. 
dkinci Bakü> nun toprakları altında 

mevcut cndüstriel petrol ihtiyatlarının 

bir buçuk milyar tonu tuttuğu, bugün 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu havzaya, önümüzdeki seneler için
de, senede altı milyar ton petrol üzerin
de çalışacak büyüklükte yeni petrol tas
fiye fabrikaları kurulacaktır. 1942 se -
nesinde, Volga ve Ural mıntakaları tas
fiyehaneleri, memlekette yapılan ben -
zinin yüzde 40 ını istihsal eyliyecektir. 
Ufa tasfiyehanesinin ilk kısmı, daha 
1938 senesinde faaliyete başlamıştır. Bu 
muazzam fabrikanın ikinci ve üçüncii 
kısımları da sırasiyle 193!) ve 1940 son
larına doğru çalışmağa başlıyacaktır. 

Aynı zamanda, Sirazan ve Buguruslan 
mıntakalarındaki fabrikaların inşaatına 

da iptidar olunacaktır. 
Volga mıntakası ile Ural dağlarının 

garp etekleri, çok uzun zamandanberi 
büyük Rus Alimlerinin, petrol zenginlik
leri bakımından, nazarı dikkatini çekmiş 
bulunuyordu. Bu mıntaka, petrol bakı
mından, bir buçuk asırdanberi jeolog
ların tetkiklerine saha teşkil eylemiştir. 
Fakat, Çarlık hUkümeti, hiç bir zaman 
ilini araştırmalara 1Azım gelen ehemmi
yeti atfetmemiş ve icap eden yardımı 
vermemiştir. 

Bu mıntakada, esaslı jeolojik araştır
malara, ancak Sovyet rejimi zamanın
da başlanmıştır. Yalnız 1937 senesi zar-

fında yapılan ilmi tetkiklerin neticesin
de, bu mıntakadnki endüstriyel petrol 
ihtiyatı, 1933 senesinde tesbit olunan 
ihtiyata nazaran bçŞ misline çıkmıştır .. 
Şimdiden, bu mıntakada, tetkik olunan 
damarlar yanında, müteaddit petrol ku
yuları işlemektedir. 

Sovyetler Birliği ilim akademisinin 
madeni mahrukat enstitilsü, •ikinci Ba
kCı..nun derinden derine tetkiki ile ya
kından meşgul olmakta ve araştırmala
rına devam eylemektedir. Bu mıntaka
dıiki petrol damarlarının şematilc hari
tası şimdiden yapılmış ve bir çok yer
lerden alınan petrol nümunelerinin kim
ya tahlili de yapılmıştır. Enstitü, 1939 
senesi içinde, Kuybişev mıntakasına, Ka
ma mıntakasına, Tataristan ve Başkıris
tanın muhtelif yerlerine ve Urahn garp 
yamaçları mıntakasına, araştırmalara de
vam edilmek üzere, muhtelif heyetler 
gönderecektir. Bu heyetlerin getirecek
leri araştırma neticeleri ile, bu havza 
hakkındaki umumt bilgi bir kat daha 
artacak ve pek mükemmel olarak hav
zanın petrol ihtiyatı da yükselecektir. 

-*-
Türk Hava kurumuna 

haberi olduğu. eldeki vesikalara göre. senin kanaatını sarahaten bilmek ihtiya- Bu ı gar kral 1· yakalanan gtbnrük vatandaşların 
kaçakçıları yardunlarL. anlaşılmaktadır. Gerçi hatıratında bu- cındayım. Türkiyenin teşebbüsatı ahire-

nu itiraf etmiyorsa da red dahi etmiş de- sine karşı Yunanistanın muhafazayı bita- Elçimizi kabul etti 
ğildir. Sadece ıöyle yazmıştır: rafi edeceği ve Venizelos galip Kemali Sofya, 25 (A.A) - Kral, Türkiye elçi-

(Amiral Soşonun Karadenizde düı- beye söylemiştir. Bulgaristan Yunana ait si B. Berkeri kabul etmiştir. 
man donnnmasile kendi beyninde T eşrİ· Makedonya arazisinden sarfınazar et- Sofya, 25 (A.A) - Türkiyeden avde
nievvelin yirmi dokuzuncu günü cereyan mek şartile Sırbistan aleyhine yi!rüyecek tinden beri ilk defa olarak bugi,i.n me
eden ahvale dair verdiği rapor mucibince 

1 

olsa dahi Yunanlar bitaraflıklarını muha- busan meclisinde gözüken başvekil Kö-
en evvel Ruslar tarafından teııebbüs edil- faza edecektir. sc fvanof biitün mebuslar tarafından 
diğini kabul etmek mecburiyetinde bu- •• BJ'J'MEDJ •• şiddetle alkışlanmıştır. 1-=-.----- ·-----aYY////7Kirl(m/.vezrr--
\)GfZl~~&Z.~~:;,Qı:f,Qlfilf;j~~02(!7:;2!fıallR!l!llilllP.'>~..T.Y.Z.O'/~/'~/..cr...;.l7.ııll 

Masal masal icinde 
• 
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ıözleri aize benim doğru sözlerimden da
ha yakın geliyor. Dikkat ediniz. Bir gün 
gelecek nadim olacaksınız. Ama.. iş iş

den geçtikten sonra. Size benden fazla 
yakın hiç kimse yoktur. Bunu biliniz .. 
Fırsat elinizde iken kaybetmeyiniz. Son
ra Ebu Ali Sinanın nasihatını kabul et
miyen padişah gibi nadim olursunuz. 

Padişah sordu: 
- Ebu Ali Sinanın nasihatı ne idi. Ve 

o padişah bu nasihatı neden kabul et
medi .. 

Kadın: 

- Bu acayip bir hık "ı '' 
1i .. Is-

terseniz anlatayım. 
Padişah: 

- Anlat bakalım .. 
Dedi. Kadın anlatmağa baıladı .. 
Ebu Ali Sinanın nasihatı: 
Evvel uıman içinde Halep şehri 

{ .. relerin hücumuna maruz kalmıştı. O 
kadar ki evl~de zahire ve yiyecek na-

mına bir şey kalmıyor, hep fareler tara
fından ınnhvediliyordu. Fareler hatta 
küpleri bile yiyiorlardı. Halep padişahı 
bu fare salgınında naçar kalm~ ve halk 
ne yapacaklarını şaşırmışlardı. 
Padişah nihayet büyük bir alim olan 

meşhur Ebu Ali Sinanın kendi şehirle
rine uğradığını haber aldı. Hemen onun 
huzuruna getirilmesini emretti. O gün 
izzet ve ikramda bulundu .. 

Ertesi gün: 
- Ya Ebu Ali Sina .. dedi. Ş~hrimizi 

şereflendirmenizden çok memnun kal -
dık. Fakat sizden bir ricamız var. Eğer 
bu ricamızı kabul eder ve bizi başımız
da bulunan büyük bir belAdan kurta -
rabilirseniz size daimi 
cağız.. 

Ebu Ali Sina: 
- Derdiniz nedir? 

minnettar kala -

Diye sordu. Padişah ta far<.'lcriıı yap
tıkları tahribatı ve onlardan k urtulmak 

- .. cz-

için o futa kadar baş vurdukları bütün 
tedbirlerin fayda vermediğini yıma ya
kı la anlattı. 

Ebu Ali Sina: 
- Peki .. dedi. Ben sizi bu beladan kur-

tarırım, fakat bir şartla .. 
Padişah: 

- Aman, dedi. Tek kurtar da ne şar
tın varsa kabul ederim. istediğin kadar 
mal ve para veririm. 

Ebu Ali Sina: 
- Benim şartun ne para ve ne de mal

dır. Siz, şehir kapısının önünde dura -
caksınız ve ne görürseniz görünüz aslA 
gülmiyeccksiniz. 

Padişah, bu garip şarta razı oldu. Tah
tını şehir kapısının önüne kurdurdu ve 
kendi de üzerine çıkıp oturdu. Beklcme
ğe başladı. 

Diğer taraftan Ebu Ali Sina bir afsun 
okudu. Şehrin biitün farelerini büyük 
bir meydana davet etti. Sonra bu fare
lerden birini tutarak öldürdü. Ufacık 

bir tabut yaptırdı. ölil fareyi tabuta 
koydu. Tabutu dört farenin omuzuna 
verdi. Sonra yine bir afsun okuyarak 
ellerini birbirine vurdu. Tabutu taşıyan 
dört fare şehir kapısına doğru yürüıne
ğe başladılar. Bütün fareler de arkala
rından gittiler. 

Nihayet şehir kapısına geldiler ve dı
şarı çıkmğa başladılar. 

flK""' ııırJ••••~ •••• • ' ' ''"'' nnt?n- -· ..,._, .,._ ' r - ·-·- .... _. ., ,,. ... ,_ ....... •• • 

Ankara 25 (A.A) - Geçen bir hafta Ankara 25 (A.A) - Türk hava kuru-
içinde glimrilk muhafaza te~kilAtı Su- muna B urdurdan Mehmet Sanlı 200, 
riye hududunda 18 kaçakçı, 330 kilo Ahmet yeşilyurt 200, Samsundan Aslan 
gilmrUk kaçak malı ile 1 kilo 152 gram Bayrak 100 lira teberrü etmişlerdir. 
uyuşturucu madde, on kaçakçı hayvanı Göklerimizin korunması davasına 

ele geçirmiştir. Ege mıntakasında kara karşı candan bağlılık gösteren bu va
sularımızda avlanan ü9 yabancı ile iki tandaşlarımıza TUrk hava kurumu şük-
balıkçı kayığı ele geçirilmiştir. ranlarını sunar. 

Padişah bunları görüyor, hayret edi 
yor, katıla katıla gülmemek için kendi
ni güç tutuyordu. 

Farelerin yarısı kapıdan dışarı çıkın~ 
yarısı da çıkmak üzere idi. Par~ah ni
hayet sabredemedi ve bir kahkaha sa
vurdu. Bunun üzerine kapıdan çıkmış 
ne kadar fare varsa hepsi de helA.k ol -
d ular. Fakat şehirde kalmış ve henüz 
şehir kapısından çıkmamış olan fareler 
çil yavrusu gibi ve tekrar şehir içine ya
yıldılar. 

Ebu Ali Sina: 
- Padişahım.. dedi. Eğer nasihatimi 

tutmuş ve biraz daha gülmemiş olsa idi
niz bütün bu fareler de dışarı çıkacaklar 
ve helak olacaklardı. 
Padişah yaptığına pişman oldu ama .. 

ne yapsın.. Bir kerre olan oldu.. Son 
pişmanlık fayda vermedi 

Işte padişahım, bu na halef oğlanın 
bize ettiğini sen affedeceksin ama.. o 
bizi affetmiyecektir. Affedeceklin, bari 
onu zındana koymadan önce affedeydin. 
Şimdi, bu kadar sıkıntıdan sonra o 
ölümden kurtulursa sanır mısın ki seni 
ve beni affetsin. Bu sefer fesadı daha 
ziyade artacaktır. Eğer saltanatını ve ha
yatını se\'iyorsan onu öldürmen lazım
dır. 

Kadının bu sözleri Uz r inc padişah : 

Hakkın var.. dedi. Artık ondan 

-
bize hayır gelmez. Sabah olsun da def-
terini dürdüreyim .. 

B u karar ile yata~a vardılar. Sabahle
yin padişah se!Amlığa çıkınca yine cellA
da emreyledi. Oğlanı da zındandan çı
karıp siyaset meydapma gönderdi. Cel
lAda: 

- Vur şunun boynunu .. 
Dedi .. 
Bu sırada yirmi dokuzuncu vezir ileri 

gelip etek öptil: 
- Şahım, dedi. Hind padişahlarından 

biri ecel yastığına başını koyduğu za -
man biricik oğlunu yanına çağırdı: 

- Ey ciğerköşem, dedi. Sana bir va
siyetname vereceğim. Sen onun içinde 
yazılı olanlara göre amel edesin. Benim 
hayatta tecrübem çoktur. Bu nasihatler 
dairesinde ve bütün ö:_rümce hareket 
ettim. Ben şimdi müsterih ve memnun 
olarak ölüyorum. Eğer sen dahi benim 
gibi rahat olmak istersen bu nasihatle
rimi ve vasiyetlerimi tut.. 

Oğlu, babasının yazdJğı vasiyetname
yi açtı ve şunları okudu: 

cSana eyilik edene eyilik et.. Fenalık 
edene yine eyilik et. Senden bir hacet 
istiyenin hacetini gör. Elinden geldiği 

kadar halka muhabbet göster. Sakın 

kimsenin ayıbını yüzüne vurma.. Acı 
söz ı;')yl me, komşun hasta olsa hatırını 

··...BiT -·--·- .,, 

DO.K2'.0RUH KÖŞESİ: 
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Semirmek istiyef. 
bir ha.yan ••. 

--&
YAZ AN: Dr. G. A. 

Zümrüdü Anka kuşu gibi bulunma 
mümkün olmıyan bir şey diyeceksinİ> 

Ben de öyle sanırım. Vakıa arada sıracl 
semirmek için hekimlere müracaat eden 
ler bulunur ama, bunlar hep erkeklerdi 
Kadınlığın zayıflık modası hala deva( 
ettiği bu zamanda, bayanların hepsi zı 
yıflamak için çareler ararlarken, aemiı 

mek istiyen bir bayan bulunabileceği bt 
nim de aklıma gelmezdi. Meğer vamı 
hem de bu gazetenin okurlarından b 
bayan. Bu sayın bayan zahmet edere! 
bir de mektup göndermİ§, acele semir 
mek istediğini söyledikten sonra bunu' 
çaresini soruyor .. 

Geçmiş zamana acımak hiç adetil' 
olmadığı halde, bu mektubu okuyuncl 
eski zaman hekimliğinin şimdi çok de 
ğişmiş olduğuna göre, doğrusu, canı!" 

sıkıldı. Eski zamanda bulunsaydık,zayt 
lıktan semirmek için daima bir örnek çl 

re bulunduğuna inanarak ben de bu be 
yana: 

- Fıstık üzüm yiyiniz! ... 
Derdim, böyle deyince de içim rahı 

ederdi. Halbulci şimdiki hekimlikte he 
şeyin sebebini aramak adet olmuş. çür. 
kü tedavi sebebe göre oluyor. Onun içi 
acele semirmek istiyen sayın okura d 
hemen bir cevap vermek kabil değil. n 
kin: 

- Acaba, bu bayanın zayıflığı nert 
den gelmiş~ 

Diyerek aramak lazım .•. Zayıflığın sC 

be9leri de o kadar çoktur ki. 
Bir kerre insan doyasıya yiyemez! 

elbette zay1flar. Fakat zayıAığın bu tiif 
lüsü gazetelerin okurlarında bulunmaf 
E::kiden gazetelerin muharrirlerinde bı; 

lunurdu: Meşrutiyetten önceki imparator 
luk devrinde, pek zayıflığıyle bir de ıc 
kakta giderken lastiklerini sürüklemek! 
meşhur olan bir muharrir, meşrutiyeti 
ilk meclisine aza olunca, bir iki hafta İçt 
risinde gelişerek semirmesi üzerine, bi 
gün gazetenin müşterek yazı odasınd 
atkadn!}lnr bunu konuşurl~rken. aralarııı 
dan biri: 

- Ya, birader, zavallının zayıfll! 
meğer açlıktanmış! ... 

Diye tam hekimce bir teşhis koymu 
tu. Bu zamanda ne gazete muharrirle 
arasında ne de başka me:lcklerde o türl 
sebepten zayıf knlmı, kimse bulunmıyt 
ca"tı şüphesizdir. Onun için gimdiki zll 

yıfların zayıflığı daima başka sebeple! 
den ileri gelir. Fakat zayıflık sebepleriıı 
den bir tanesi ortadan kalkmakla gerici 
kalanlar gene haylice çoktur. 

Kimisi doyasıyadan fazla yer de hfıl 
zayıf kalır, semiremez. Çiiukü yediğir. 

hazmedemez yahut kanına kı:.rıştıramn1 
Ya midesi ve barsaklan bozuktur, yahıı 
karaciğeri yolunda işlemez. Böyle olunc 
da yedikleri bir İfe yaramaz. 

Bazısı da yediğini çohuk eritir, ne kıı 
dar çok yese zayıflıktan kurtulamaz. Bö> 

lelerine metabolisma zayıfları derler. 13 
türlüsü de en ziyade mikroplu hastalık 
!arda görülür. Veremli hastaların zar/': 
oldukları mefhurdur. O kadar ki, zayıf 
lıktan kurtulmak fatiyen herkesin ilki 
gogaunu hekim kulağiyle ve Röntge 
ışıklariyle muayene ettirerek veremJi olu. 
olmadığını anlaması şarttır. Bu aebe( 
bulunmayınca da 11tma çekip çekmediği 
ni düşünmek iyi olur, çilnkü bu da İli 

sanı haylice zayıflatır... Yaşlıca olanl• 
için kanı.er har.talığını hatırlamak lazııf 

olur. Bunu, tabii mektup yazan baya 
için söylemiyorum, yaşlı olsaydı gazete 
ye mektup yazarak semirmek çaresifl' 
sormak hatın~a gelmezdi. 

Zayıflığın en yeni - yani yeni anlatı 
lanı - ve onun en meraklı sebepleri hor 
monların bozulmasıdır. Tiroit hormoll 
fazla olunca iıı.an zayıflar. Fakat bu hot 
mon azalınca da ~ yıflattığı vardır- Böln 
rek Üstündeki guddenin kabuk kısmında( 
çıkan hormon azalınca gene zayıflık gt'. 

lir. - En meraklısı kadınlık ve erkeld~ 
hormonlarının bozulmasından gelen xı 
yıfltktır. Erkeklik hormonu fazla olunc1 

zayıflatır, fakat kadınlık hormonunu 
fazlası daha ziyade tombulluk verir. C 
günlerini görmekte geciken, mesela o 
beş yaşını geçiren kızlar zayıf olurlııt 

sonra da semirmeleri güçleşir. Kafa t• 
sının içindeki ipofiz guddesinin hormoll 
lan azalınca da zayıflık gelir, hem el 
insan küçücük kalır. 

Zayıflığa bu kadar türlü sebep yeti< 
miyormuş gibi, bir de, tabii zayıflık vıır 
dır, derler. Bu türlüsünü de kabul etme~ 
zaruridir; çünkü böyle zayıflar güçlü ku' 
vetli olurlar, hem de rahat yaşarlar .. Şill1 
di : 

- Bu bayanın zayıflığına sebep ac:' 
ba nedir? 

Bunu ne kendisi kendi kendine bufı 
bilir, ne de uzaktan anlaşılır. Onun iı,; İll 
İyisi,. kendi hekimine giderek kendi5İll 
İyice muayene ettirdikten sonra seminn 
çaresini de hekiminden ö " renmeeidir. 
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,"VİNDSORLAR 
· Kötü bir filmin 
rağbet görmesine 
sebep oldular •• 
Ne yaptıklarından artık sık aık bah-

Colleen Mooreu bilmem unl•ttu lUZ bulunan olur. Dedi. Nevyorkta t31u•eye 

sedilmiyen dük ve düşes dö Vindsor 
son hafta içeri.sinde Pariste gösterilen 
Pigınalyon filmine üstüste iki defa git
mişlerdir. Bu, filim için inarulmıyacak 
bir reklam olmuş, sinema her seansın
da tamamiyle dolmuştur. 

rnu} . j çıktı; ne geze~. m~vaffak. ~lm~..!ı; Ora• 
- Hani şu, sinema kumpanyalarıyle, j dan kalktı Kalıfornı~nya gıttı, bır c. c ora-

her haftn 12,500 dolar üzerine kontratlar l dn teşebbüs .~~e~ektı. . • .. 
lmzalıyan meşhur sinema yıldızını? Temsil ettıgı pıyeı, Kalıfornıyada mut-

Pigmalyon bir İngiliz filmidir ve İn-
Colleen Mooreun kazandıgv ı para, o hi~ bir tenkide uğradı. Artistin ::.dı !aDJ 

k d gilizcedir. 
Umanlar dı'llcre destan olmu,.tu. Bu gü- çok geçti. Fakat, ona ne ontrat e en 

,. Eğer dük dö Vindsor bu filme gitme-
zcl yıldız, zamanında o kadar parladı, o oldu, ne de bir şeyi... filinin p 

M ı miş olsaydı. Bu · · ariste nazarı 
'--adar kıvmetlendı· ki, artık haftada 12,- Nihayet Metro • Golduyn - ayer e 
"'" ,,. d ı dikkati celbcdeceği yoktur .. Çünkü filiin 
500 doları azım samağn başladı, 15,000 uzun müzakerelerden sonra 2,000 o ar sinemacılık ı{okt.ai nazanndan hiç te 
'd haftalıkla bir kontrat imzalıyabildi. Fa- ~ 

olar haftalık istedi. muvaffak bir fiilin sayılmaz. Teknik: 
Fakat bir gün baktı ki, ufkun öbür 

ucundan, göz kamaştırıcı şulcler saçarak 
Yeni ve daha parlak yıldızlar doğuyor, 
artık yıldız. sinemacılara: 

- 12,500 olsun, zarar yok, 

- Canım 10,000 olsun, ne çıkar} 

kat gene film çevirmedi. Çünkü kum· 
alelade fotoğraflar orta hallidir. panya, onu kullanacak bir film bulamad1. 

1933 de Foka filme geçti. Orada bir Pigmalyon bir filimden ziyade sinema 
film çevirdi. Gene tenkit edildi. ikinci perdesine akseden bir tiyatro piyesidir. 

Bu filimde marızaralar sık sık değişmez. ve iiçüncü filmleri çevirmek için iki sene 
Dekor hiç te muhteşem değildir .. Fakat 

daha bekJedi. 
aktörler uzun uzadıya konuşurlar. Bir 

Bu filmleri çevirdikten sonra, unutul-
mizah filini olan Pigmalyon da İngiliz. - Sizin için 7,500 doları kabul ede- mnmak için 1935 ve 1936 yıllarında 
cenin biltün inceliklerini, biltün kelime yalvarmağa Amerikayı dolaımağa bqladı. Geliri ha-rim derneğe, yalvaranlara 

başladı. 

Baktı ki şulcleri gittikçe sararıyor: 

- Şöyle herkesin önünde bir kerre 
aörüpeyim de, ne imişim görsünler ..• 
Belki tekrar film çevirmek için teklifte 

oyunlarını dinlemek mümkündür .• Tek 
yır müesseselerine ait olmak üzere sey- bir kelime ile bu filimden . zevk alabll-
yar Bebek sergi.si açıyordu. İn . · İn · · · 

F k b .. ·· ··b 1 · " C 1 mek için gilizceyı bir giliz gibı bil-a at utun tecru e erme ragmn o • 

leen Moore, yavaı yavaş nisyane göm~l.; mek. şartd~V· . dso b filmi iki d f 
d.. .. ,. Dille o ın ra u e a 

u. ' seyrettiren sebep güzel İngilizce söyli-
1 yen ve uzun uzun konuşan aktörleri 

B • • •• k c ı dinlemek hasreti olsa gerektir. 

UYU a Z Bunlar, en tecrübeli ve maruf profe~ 
eörer tarafından okutulmaktadır. Ders

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA.Ş ler üçer aylık kurslar halinde verilecek, 
fakat bunları bitirenlere diploma verme
ye ıüphesiz lüzum görülmiyecektir. On
ların diplomaları, öğrendikleri gençlik 
11rndır. 

Londra, ihtiyar (ve evlenmemiş kızların kulüpleri olan yeg4ne memelkctttir.Evlcnmcmiş ihtiyar kı::lar burada ve 
kendi aralannda mahrum kaldıkları hayattan bazılannı §arkı ve musiki ile elde etmcğe çal1§1yorlar. (Yanda), bu sene

ki Londra güzelini görüyorsunuz 

o ... u C R 1 M 
PieıTe Blancnr - Signoret Madelin mükemmel bir mevzu... Kusursuz ve 

Ozeray .. :M. l\forcno .. Bu hafta Külli.lr- muvaffak tcmsll.. Tabii ve mükemmel 

pa.rk sinemasında gösterilmekte olan 

F.rançois Coppee'nin çok acıklı ve çok 

dekor .. Elhasıl bir şaheser için lfizıınge
ı .. , her şey en iyi ve en mükenunel bir 
surette bu filimde mevcut büyük küçük 

müessir romanından iktibas edilerek y::ı- her kesin mutlak görmesi lfizım olan bir 

pılnn mücrim filimil'~ pro~·alarında bu-

1 

a~le faciru:ını okurlarımıza hararetle tav
lunduk.. Ender tesadüf cdılcn acıklı ve sıye ederız. 

Greta Garbo 
İsveçe gidiyor 

Sinemnya meraklıyım. Elhamranın gü- şey yok .. 1 layatını kazanmak istiyen ka-

1~el filimle~ müsabakasına mun~az~~~n ı ıakteri itibarile yüksek .sosyet~ye .t~ma
dcvam cdıyorum. Bu haftadakı buyuk yülü olan bir kemancı ıle ahlakı ıyı ol

eazı da .~ör.d.üm. Müs.abak.nda iyi ye~ t~- ! duğu halde aldığı terbiye icabı düşük ya-; 
tacak hır fılım... Artıstlerın adını hılmı- şamağı istiyen genç bir kızın a§kı var .... 
Yorum. Bende !Iİnema merakı böyle de- Ç k b. z d e b 1 o enteresan ır §ey.. anne ers m u 
\.ram ecterse ezberliyeceğime ı:üphem yok. ı 

Evlilikte aşkı mu
hafaza etınenin 
şartları nelerdir? 
Ruhiyatçılar ve doktorlar bugün genç

liğin eırrını keşfettiklerini iddia ediyorlar. 
Gençlik ve ihtiyarlık bir vücut mesdesin· 
den ziyade bir ruh meselesidir. 

- Yirmi beş yaşında ihtiyar olabile
ceğiniz gibi, elli ya~ında genç kalabilir· 
siniz, diyorlar. 

Greta Gnrbo ile Stokovskiden gene 
bahsolunduğunu işitiyoruz sinema yıl

dıziyle orkestra şefi - bu, bir roman is
mi de olabilir ..• - Bu sene yeniden ls
veçe gidecı-klerdir. Hata kendilerine 
Gretanın memleketine götürecek olan bir 
transatlantikte kamaralarını bile tutmuş
lardır. B•• 0 'k f'I ' •• lJ•V• • d•O k' • filim en çok gençlerden rey alacaktır., uyu caz ı mı guze ıgını ort ışıye • . 

d d M f. p · D ı Zira gençlerin duygularına göre bır mev· el lem ziyaret, hem ticaret> kabilin
den, Stokovski bu vasıta ile lsveç te iki 
konser idare etmek üzere bir mukavele 
imzalamıştır. 

ine yun ur. ystro §e ı nma onna, 1 
piyanist ve neşeli davulcu. Filmin hika- ı zu takip ediyo.r. Ben b.ile .bü:ük caz.da~ 
)'esini size söyliyecck değilim. Sujede tam sonra gençleştım. Bu fılmı bılhassa ıhtı
bir hayat var .. Hayalden uydurulmuş bir 

1 
yarlara tavsiye ederim ... 

~arip bir doktor ailesi .. 

Dr. Sen Lui Estes adında ve 73 ya~ın- intihap etmiştir. Sade meyva ve sebze 
da olan bu Amerikalı on altı seneli ev-

1 
ile gıdalanırlar. Oğlan çocukların hepsi 

lidir .• On bir çocuğu olmuştur .. Çocuk- de tek bir isim, (Sen Lui) ismini tnşır
lnrının en küciiğü on sekiz aylıhtır. Bu 

1 
!ar. Kıt çocuklarının adları yoktur. 

aile, bir ağaç l ovuğunu mesken olarnk 1 

Gobina Riyghtof, yeni yıldızlardandır. 
PZO.j elbisesiyle alınmt§ bu. resmi bu se
ne plaj mayoları moda.sının bir işaretini 

taşımaktadır 

O halde, genç kalmanın sım nedir~ 
Bunu öğreten mektepler açıyorlar. 

Bunlardan biri geçenlerde Londrada açıl
UU§br. Mektebi açan Eileen Askroft is· 
ıninde bir genç kızdır ve uzun müddet 
bu mesele üezerinde tetkikler yaptıktan 

Bu seyahat dolayıaiyle Hollivudda ge· 
ne bu iki artist arasında izdivaçtan bnh· 
solunuyor. Fakat bir çok kimseler de, 
ötedenberi beslemekte oldukları kanaati 

sonra mektebi ac;mıya karar vermiştir. 
bu ve"ile ile yeniden ve kuvvetle ileri Kücük haber/er: Eileen Askroft b!!_lunduğu bir beyan~t- sürüyorlar: Greta Garbo ve Stokovski 

• ta §Öyle diyor: çoktan ve gizlice evlenmişlerdir . 
.,. Danyel Daryodan sonra Vivian Ro- - Bana mektep açmak fikrini ckalp- K 

mans da Hollivuda dönmeğe karar ver· te ya,ayan gençlik> ismindeki filim ver- a ty a 
mı.,.tı·ı·. di. Ondan sonra, her şeyi öğretmek için D l D . ..hr tini' tt ... anyc arrıyonun şo e ar ıran 

Vivian Romans şimdiki halde yapılan bir mektep açılabilirken niçin gençlik 1 ve bütün dünyaca takdir uyandıran bu 
bütün teklifleri reddetmektedir.. mektebi açılmasın diye düşündüm. fiilin, bir saltanat dekoru içinde saf, te-

• K ti. F uh .. Emil z Mektepte okutulacak dersler ıunlar- . b. kın . tır l b. 
ıyme ı ransız m arnn o· d mız ır aş sevınç ve ıs ap arını ır 

lanın cbir qk gecesi> isimli romanının ırlr .. b ld arada toplaması bakımından cidden ne-
fil k·ı . k ril . . B ~ - Her gun yapmaya mec ur o u- f' b. d' Asri . d h me çe ı mesıne arar ve mıştir. u ~ ıs ır eser ır. sınema a ve er se-

h R .. .. Ed d G vill . __ ı.. ' uz işleri ıeve aeve nasıl yapabiliriz} ansta t l dı~ b .. yülc k l balık .. l ta eser e1ısor mon re em SAJı• , • op a gı u a a guze 
Y k v •• 1 • f.1i 2 - Boş vakitlerimizde bizi alakadar filim. l k halkımızın kad h kh ne e oyacagı ıoy enıyor. ~ ere arşı ne ar a 
Coç • . 1 .. h .. > ,_. . b ' edecek şeyleri nasıl bulabiliriz? b. ~bet ••st diğinin' b .. yük. d illi. 

ı a ıor eaıunuyen ır mevzu· r ır rag go er en u e -
dur. Maka Linderin cSsska aülhıör> '· :-- insan nasıl genç ve giizel görü- dir .. 

d . 1 · d ..... ,_ 'k b' • . d nebılır) a ıy e çevır ıgı JLODU ır venııyon an 
aonra Amerikalı üç komik olan Ritz kar• ·4 _Gençlikten nasıl istifade etmeli) 

dctler de aynı mevzuda bir komedi çe• 5 - Nasıl bir a~kla sevişmeli? 
vireçeklerdir. " '" .. 

* 
. Avrupalı artistler Hollivuda gitmeğe 
korkuyorlar. Çünkü her giden, cpaçavra> 
halinde dönüyor. Buna rağmen Viviane 
Romancein Hollivuda hareket edeceğin· 
den bahıolunuyor. 

* Büyük Vals filminde kendisini hayran· 
lıkla seyrettiğimiz Mili:ıa Korjuıı, Litu
vanyalı bir artistir. Kendisinin budalalığa 
varan bir saflıkta olduğunu ıöyliiyorlar· 
sa da, şimdi Hollivuddan en uzak yerlere 
kadar bu yeni artistin bir çok hö'\yranları 
var. 

* Bernard Shawun Pigmalion adlı tiyat• 

6 - Evlilikte agki muhafaza etmenin 
~artları nelerdir~ 

ro piyesi, filme alınmıştır. Şimdi bu film 
Londra ve Pariste gösteriliyor. Seyirci
lerin söylediklerine göre Shaw piyesini 
senaryoculara fazla czedeletmediği> için, 
film çok güzeldir. 

Bir canba.::lık mı? .• Hayır .. Holivutta bir Kovboy filminin çekilmesinden bir 
manzara 

Virjinı. Grey, 1935 yılının en çok mu
vaffak olan yıldızlarından biri sayılıyor. 
Kaliforniyanın daima bahar güneşi ile 
yıkanan plajlarında J...'iiçük köpeği ile 

me§gul oluyor 

Hedy Lamarr 
---·-.tr-----

Hollivud sansörünün 
pençesinden nihayet 
yakasını sıyırabildi 
Avrupanın Hollivuda giderek ameri

kan filim şirketlerinde bir ancajman al
mağa uğra~ıın, fakat bir türlü muvaffak 
olamıyan Hedy Lamanın macerasından 
daha evvel de bahsetmiştik. Vaktiyle 
Çekoslovııkyada çalışmış olan bu güzel 
artist, o zamanlar Hedy Kiesler adiyle 
bir film çevirmi~ ve bunda tamamen çıp· 
lak olarak görünmek ihtiyatsızlığında 

bulunmuştu. Sonradan Fritz Mandl 
Heety, adında Avusturyalı bir mühimmat 
taciriyle evlendi. Çok kuıknnç olan Mandl 
karısının çıplak resimlerini etek dolusu 
para harcayarak toplattı. Nihayet le.arı 
koca biribirlerinden ayrıldılar ve Hed}•, 
Hollivuda gitti. Fakat nereye müracaat 
ettiyse red cevabiyle karşılaştı. Holli
vuddaki sanıür, onun mazisi dolayısiylc 
Amerikada çalışmasına izin vermiyordu. 
Saruıör idaresi nihayet merhamete. gele
rek Hedynin isim değiştirmelt §Brtiylo 
film çevirmesine müsaade etrniıtiT. 
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BIZANS SARAYININ İÇ YUZU 
Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı 
Milyon - Kolet Trikonun kocası sö

züne inantlacak kadar sağlam bir ayak 
kabı değil. .. Madam Kellerin öldürülme
si meselesine gelince .. ne bu cinayetten 
haberim var ve ne de madam Kelleri 
gördüm.. Bu cinayetin ikaı tarihinde 
Vaydman Paris sergisinde tercemanlık 

-10-

Kendi~i'k~~di~d~~"bi'i~·k;~k~·~ıyordu Keller'i kim öldürdü? 
Bu vücut,. Bu güzel vücut ancak ve ancak şahane 
saltanat yataklarına layıktı. Fakat o saltanat 
yatağından önce Sebastiyanonun koynuna girmişti 

ediyordu. . 
Müddeiumuml Balmari - Peki, gü -

zelük enstitilsü bu sırada ne oldu? 
Milyon öyle bir tarzda omw: silkti ki., 

mahkeme salonunu dolduran hallt ka
labalığı kendini tutamadan gilldü. 

Vaydman, Ben öldürdüm, diyor fakat 
Milyon da benimle beraberdi 

yarı çıplak vücudunu odanın içinde Odanın içindeki şamdanın kollarında idi.. 
Reis, Milyona bu Keller meselesinde 

vaziyetin pek karı§lk olduğunu .söyledi. 
Çünltü maktulün üzerinden 1300 frank
lık posta havale kağıdını alan Milyon 
ve bu havaleyi postahaneden tahsil eden 
de Kolet Triko idi. 

Milyonun avukatı 
boy aynasında ... İmparatoriçe Teofnno- yanan mumlardan yalnız bir tanesi çok Biraz sonra ise o ... Bu uykuya ebc-
ya alt ve zavallı Teoianonun bir kerre sönük bir ış1k saçıyordu. eli olarak dafmış olacaktı. Bunun aksini 

Tiriko da 
iddia edi yarlar· Kol et 

postaneden 
anlatıyor. 

bile bakmadığı aynada uzun uzun tetkik Sönmek üzere olan bu ışığın can çe- Ah. .. Fakat ne kadar isterdi ki o, onu 
etti. kişerek titreyişleri arasında Sofi anne-' uykuda değil, uyanık iken öldürsün ve 

Bu güzel vücut.. Elbette ki anc-ak şa- nin siyahlara bürünmüş gölgesi odanın ıstıraplariyle kıvranışlannı görsün .. 
hane saltanat yataklarına Jlyıkti.. duvarında korkunç bir kocamanlıkla te- Elinig öğsüne soktu .. 

Reis - Vaydman bir kahvede size 
madam Kellerin eşyalarını ihtiva eden 
bavolu vermiş ve siz de alını~~;ınız. 

nasıl 

parayı 

aldığını 
Kalktığı yatak ta bir imparatoriçe ya- ı·essüm et.uıişti. Kızıl ve yeşil alevlerin sihirli büyüsU 

tağı idi.. Derin derin içini çekti. altında en kuvetli zehire bulanmış han-
Bu, ta1ün ona istikbali hakkında bir İşte ... Bütün intikam planlarım bo- çeri çıkardı .• 

müjdecisi değil mi idi? zan, yıldızların kader seyrini değiştiren, 1 Safi kemik kalmış avucu içinde han-
Amma o... Saltanat yatağına girme- büyülerin hedeflerini şaşırtan, zehirle-! çenn kabzasım sıktı .. 

den önce Scbastiyanonun koynuna gir- rin tesirini hiçe indiren adam._ Orada, Yatağa doğru Yü;üdü .. 
mişti .. Bunun ne ehemmiyeti vardı .. EJ- iki adım ötede ve derin bir uyku içinde •• J E •• 
bette ki merdiven basamakları insanı 

yükseltmeğe yanyan en iyi vasıtalardı .. 
İşte Sebastiynnon bu vasıtaların içinde 
çok kuvvetli olanı idi.. Hem o çok iyi bir 
adamdı d.rı .. 

Knrbonopsina, bu d~ünceleri arasın
da Sofi anneyi de hatırladı. 

içindeki ihtirasın hakild kaynağını 
keşfeden, bu ihtiras saltanatı ile hüvi
yetleşliren bu kadın, bu sihirbaz kadın 
değil mi idi? 

umen gaze eleri 
rini ehemmiyetle 

Şefimizin söz e
a ydediyorla r 

Milyon - Vaydınan bana bu valizi 
yolda buldum, demişti. 

Reis - Yolda bulunan ve başkasına 
ait olan bir valize tesahüp ve temellük 
etmek te bir hırsızlık değil mi? Siz ki 
ceza mahkemelerinin sabıkah bir mü -
davimisiniz, bunu çok eyi bilıneniz la -
zımgelirdi. (Gülüşmeler) 

Milyon - Valizdeki kadın eşyaları 
karşısında hE.'n fazla bir şey düşünemo
cli ııı. 

Posta havalesi meselesine gelince, 
Milyon bunun hasta bir arkadaşına ait 
olduğunu söyliyerek Vaydman tarafın
dan kendisine verildiğini beyan etti. 

Reis - Siz de bunu tabii gördünüz 
değil mi? 

Ah... Onu bir daha görebilse.. Ondan 
talil hakkında tekrar ~'lldızlann hüküm-

Bükreş - •Universal• ıÇekoslovakyn bir zaruret olarnk yaşamasını istiyoruz. 
ahvali. başlıklı bir yazısında, eski Çekos-

1 
Ve üç viUlyetin mes'ul amillerinin teh

lovakyanın evvelce aralarında mevcut likeler lizerine nazan dikkatlarmı celbe
ittihad sayesinde Merkezi ve Şarki Av- 1 derek Atatürkün müdebbir halefinin şu 
rupada itiraz götürmez bir otoriteye sa-1 hakimane sözlerini kendilerine kema1i 
hip olduğuna, Münih itilfilı bu devleti 

1 
ciddiyetle tekrar ediyoruz: •Bilumum 

Milyon - Evet .. Ne yapar::.ınız. Yirmi 
beş yaşında idim. Bu yaşta olan insan 
her şeyi bilınez ki ... 

.)uçLulcınn nıüdaJaa vekilleri bıT arada 
!erini öğrenebilse .. 

Bir ayak sesi duyar gibi oldu .. 
Kulak kabarttı. 

Reis - Yirmi beş yaşında olan bir in
sanın ne yaptığını bilmez iddiasındası
nız demek. Sizin yaptıklannız.ı anlamak 
için kırk yaşına kadar mı beklemek lii
zım gelecekti? Netice, paranın tnhsiline 
Vl" taksimine iştirak ettiniz demek. 

Pı·adye ismi altında diğer kurbanınız dığım karmakarışık bir takım işlere 
Löblonun yanına gidiyor. kendimin de karıştınldığımı görmüş -

1 
Elini göğsüne, hissettiği heyecan ile I teşkil eden anasır beynindeki bağları e\•lfıtları arasında hakim olan birlikten 

ile harekete gelmiş k.nnından büsbütün gevşettiğine, Avrupa sulhunu kurtarmak! milletler için en biiyük kuwet, kendi 

Milyon - (Biraz mütereddit) bunu tüm. işte bu şartlar altında o ifadeyi 
kabul ediyorum. Fakat hülfu;a olarak verdim. 
arzedeyim ki ben, madam Kellerin ölü- Sorgu sırası Kolet Trikoya gelmişti. 

penbcleşmiş gUzel gö~üne bastırdı.. için Münih itilafını zaruri olarak kabul 

1

1 cloğnn kuvvettir.• mü hadisesi ile asla alAkadar değilim. Kolct ayağa kalktı. Gözlerini fıldır 

Avucunun değdiği körpe cildi ateş gi- ettiğine ve bugünkü kargaşalıkları bu ıTimpula gazetesi nÇekoslovakyanın Müddeiumumi Balmarinin muavini fıldır çevirerek etrafına bakındı. 
bi yanıyordu. devletin dostlan tarafından teessüfle' maruz kaldığı müşkiliıt. başlıklı baştne-

Blrisl mi geliyordu? karşılandığına işaret edcı·ck Türkiye Re-
1 
kalesinde, geçen eylül ayında başlıyan 

Koşuşuyorlar mıydı?. isicümhuru İsmet İnönünün geçenlerde! lmreaşalıklardan henüz kurtulmak im-' 
İmparatoriçenin ölümü belli mi ol- irad buyurdukları nutuktan şu fıkrayl kanı olmadığına, üç muhtar hükümetten 

muştu. nnklctmektcdir: mürekkep yeni devletin esas temc1inlıı 
Ayak sesleri uzaklaştı ve ... Duyulmaz cBiitün milletler için en büyük kuvvet kati surette atılmadığına. bu meselelerin 

oldu.. kendi evlAtları arasında hakim olan bir- il hukuku düvel, maliye ve ordu teşkilab 
Karbonopsina hemen sırtına kadife liktcn doğan kuvvettir. Nüfuzu az olan i~leri oldu ~,una i'i~ll'et ettikten ve bu hu-

pelerininl atb. milletlerin istinad edebilecekleri başlıca,susta Prag ile Bretisla\•a ve Chust ara-
Çıplak ve ufak ayaklarına yine kadi- kuvvet, halle beynindeki tcscınüttiir. • smda başlıyan müzakerelerin sureti cerc

fcdcn ve mercan terliklerine benzer to- Hakikaten, bu akilane ve hakimane söz-1 yanına dair malumat vererek ezcümle 
puksuz terliğini geçirdi. lerde her milletin kendi mevcudiyetinin 1 &ğır ve hakiki hir devlet revulüsyonu 

Odasından çıktı. esas pcrinsipleri mündemiç bulunmak- içcı·isindc yüzmektedirler. ~=~ı~~~i~ 
Scbnstiyanonun odasına gidiyordu. tadır. Bugün anana sahibi büyük millet- cı.Çok tecri.ibeli olan Çekoslovaklur l ti 
Ona, yaptığl işi, işlediği cinayeti niha- ler bu hakikati gözönünde tutınaktndır- şöyle diyor: 

;}'et söyliyecekti. lar. Büyük devletler ve bilhassa İsmeti .l\'laru:t. kaldığı felaketleri bertaraf el-
Sebastiyano şüphesiz onu affedecekti. İnönilnün çok iyi tebarüz ettirdiği küçük ınck hususunda kahramanca mücadele
Affetmesi için de koynuna girmesi.... devletler, evlatları arasında ittihadı ve lerini büyük bir sempati ile takip cttiği-
0 ... İşte bunun içindir ki kendini bile devleti teşkil eden anasır meyanında te- miz bu milletin, beynelmilel hayatta 

kGfiydi.. sanüdü ve milli vicdam temin etmezler- mümtaz mevkiini tekrar elde etmesi için 
kıskandıran güzelliğini sadece pelerini- sc en büyük tehlikelere mnruzdurlar. • asayişi bir saat evvel temine muvaffak 
ne bilrerek oraya gidiyordu. Muharrir bundan sonra Fransada, in- olmasını candan dileriz.• 

* 
gilterede ve Şimali Amerikada halk ara- Yine 11Timpuı. gazete:;i Çckoslovakya
sında ittihadın 1crninine çalışı}dığım, da- daki Mdiscler• başlıklı başmakalesinde, 
hili ittihaddan doğnıı kuvvetle her türlü hur eden itilafın, reisicumhurun knt'i 

Sebastiyano, horul horul uyuyordu. tehlikelere karşı durulabileceğini, impe- Prag ile Bratislava ve Chust arasında zu
İçtiği şu-aba ıSofi anne• nln koymuş riyalist devletlerin istila edecekleri yer- müdııhalesi üzerine şiddetlendiğine işa

olduğu kuvvetli •Minyunu tesirini he- leI'.in halkı arasına nifak sokarak disip- ret ederek ezcümle şöyle diyor: 
men göstermişti.. linini bozınağa gayret ittiklerini ve Çe- ıPrag hiikümeti, muhtar Slovakyanuı 

Vaydmanm cinayet 

Mılyon - EveL. fakat hüsnü niyetle .. 
(Gülüşmeler). 

Reis - Kendi kafamzdan uydurdu -
ğnunz cMeşaron sokağı numara 42> ad
resini Kolete yazdıran Vaydmandır, di
yorsunuz. Halbuki Kolel sizin ya:ıdırdı
ğmızı söyliyor. 

iMlyon - Koletin sözüne hiç inanılır 
rol? 

Milyon, Koletin madam Kellerin Aı;t.. 
ragan yakah mantosunu giydiğini de 
söyliyor .. 

Reis - Ve o .. bu manto arkasında 

olarak, sizinle beraber sahte madam 
Sofi nnnenin başı yatağın altından ya- koslovakyada bugün zuhur eden karga- yeni kabin~siylc mutablk kalmak sure- ----------------

vaşçn uzandı.. şalıklnrın amili yabancı bir devlet olması tiye! bu gergin vaziyeti izaleye şüphesiz 
İntikam almnğa susanuş bu kadın muhtemel olduğunu kaydederek yazısına muvaffak olacaktır. Fakat, mernleketleri

ağılı kapısından uzatan aç bir kurt gibi şöyle nihayet vermektedir: nin zaruri hayatlarına, geniş arzularına 
etrafını ateşli bakışları ile yaladı. •Çekoslovak devletine ve milletine ve reel otonomiye uyi,'Un olarak devleti 
Yavaş yavaş ve sıyrılarak yatağın al- karşı beslediğimiz dostane hissiyat ile bu çetin ·alı.şmalara ve aralannda akıllıca 

tından Çlklı. Ayağa Jrnlktı. devletin tarihi bir hak ve Avrupa için sağlam esaslara istinad ettirmek için en 
o -=- --

anlaşmaya ihtiyaç vardır .. 
HüıTiyetini bilyük fedakhhklarla ve 

asiltıne birs ahırla elde eden ve ağır tec
rübeler geçirmekte bulunan bu millet 
için Allııhın muin olmasını candan te
menni ederiz.• 

Bollan da Milyonu müşkül bir vaziyet
te bırakıyor. Sorduğu sualler madam 
Keller cinayetinde Milyonun cMasunu 
rolünü bozma)stadır. 

Müddeiumumi muavini - Matulün 
yüzüklerini siz almışsınız. 

Milyon - Iki yüzük vardl. Kolet, 
uğur getirir diye bunlardan at nalı şek
linde olanını aldı. 
Vaydmanın avukatı Metr Ciyaferi 

tarafından Milyona bir darbe indirildi: 
Metr Moro Ciyaferi - Jan Blan iddia 

ediyol· ki bir gün, 5 Teşrinievvel günü 
kendisi, Kolet ve siz hep bir arada ye
mek yerken siz Mis Koven ve şoför Kuf
fiyi Vaydmanın öldürmüş olmasından 
şüphe ettiğinizi söylemişsiniz. 

Jan Blan - EveL. Ben bunu söyle -
dim ve söylediğime de şimdi pi§manım. 
Fakat söylediğim zaman çok perişan bir 
halde idim. Hapishanede idim. Anlama-

-·--- .-----;=a 
07.1'././T//"'f.../J"'",AY..x7../.J:Z7.7'7..:/...7:7'../.7ZX7././Z7.:J'7J7V~//:.;":/.Z'XZZJ'...7.YLLY.LY:T..A - Hayır .. Benim daha henüz ikmal boğaz.mda ve kayalıklar altındaki mağa- •Onlar• var ... Ve 7.avallılar mutlak su-

edilmemi§ bazı kimya tecrübelerim vnr- ralarda öyle ml?.. • rette mahvoldular .. Ne yapmah? .. 
dı.. - Evet Monsenyör_ 

Bu itibarla Apreınondaki laboratuva- • - Öyle ise felaketi.. XXIV 
rımda kalmıştım. - Onlar, kendileri ıçı.n bırakılmış EN KISA YOLDAN GİTMEK İSTE-

~ DEMIRMAS E 
Artık işim bilmiş ve bu sabah orasını olan tezkereyi buldular ve okudular. Fa- NİBKEN YOL NASIL UZAR? 

t\ Büyük tarihi ve macera 
- 118 -

ron1anı 
lerke hazırlanıyordum ki üç kişi ve bir kat bu tezkerenin tarihi oldukça eski Faribol ile Mistufleyi Pinyerol kale-
genç klz, bulunduğum laboratuvardan idi .. Yeni talimata infu.aren orada bek- sinin pençcresinden atlamış ve kale hen.-
içeri girdiler. lemeğe karar verdiler. değinin suları arası.na Mistuflenin Fari-
Şövalyc Dö Loren elini alnına götür- - Onlara artık oraya hiç birimizin bolu sırtlıyarak atılmış olduklarım yaz-

Şimdi aziz dostumuz Rohana haber ver
mek sırası geldi. Zavallı iki gündenberi 
odasında saklanmış bir halde bekliyor
du. 

Şövalye dö Loren, böyle söyliyerek 
kalın ve geniş pelerinini omuzları üzeri
ne attı. Pelerinin yakasını kaldırdı. Sağ 

kolu ile yilzünü maskellyerek arka mer
divenden indi.. 

'ram bu sırada ve yarı karanlıklarda 
bir adamla karşılaştı. Derhal kilıncmı 
çekerek: 

- Geri! .. diye bağırdı. Çekil geri .• 
Yoksa öte diinyayı derhal boylarsın. 

Sonra bu adamın ihtiyar olduğunu 

görerek kllmcınl kınına soktu. 
Adam sordu: 
- Sizi görünce. üzerin.J.zde'ki elbise -

den mnjestenin maiyetine men.rup oldu
ğunuzu anladım ve yanınıza yaklnştım. 
Ben, saray asilzadelerinden bir zatı an-

dü.. dönmiyeceğini söylemediniz mi?. l1U§ ve kahramanlarımızı burada blrak-
yorum. Onu behemehal görmeliyim. Soğuk terlerini sildi. - Söyledim monsenyör .. Lakin onlar mLŞtık. 

- Aradığın adamın adı nedir? Kesik ve heyecanlı bir sesle : bunun aksine inanıyorlardı .. HattA ben Mistufle, yüzme bilmiyen Faribolu bir 
- Şövalye dö Loren. .. - Bu .. Adamlar, nasıldılar? bile onlara inandım .. Buraya gelerek si- kaç kulaçta hendeğin karşı tarafındaki 
- Nasıl? Şövalye.~ dö Loren mi? Ne - Fakat Monsenyör .. Onlan siz de ıi bulmamı da bana yine onlar tavsiye çimenlik üzerine bıraktı. 

yapacaksın onu? tanıyorsunuz.. Genç kızın adı İvon. Ar- ettiler. Tam bu sırada karşuarında bir muha-
- Monsenyör .. Ne yapacağımı ancak kadaşlanndan birinin adı Faribol, öte- Şövalye Dö Loren hafif ~esle mınl- fız belirdi. 

kendisine söyliyebilirim. kinin adı Mistufle... dandı : Elindeki dolu siWıla namlusunu bun-
Bu görüşme esr>asmda Loren ihtiyara - Ya üçüncüsü?.. - Evet.. Şimdi daha iyi anlıyorwn ... lann üzerine uzatarak haykırdı : 

adamalullı yaklaşmıştı. Onun yUzünli - Ah Monsenyör .. 1,ıe onu tanımıyo- Tabii kral ile olan büyük milşabeheti - Durun ... Yoksa ikinizi de yakanın. 
görünce derhal tanıdı. rum.. yüzünden Monsenyör Lui ile birlikte - Kuyruğun kopsun dostum.. Şimdi 

Bir hayret nidası fırlattı. Şövalye Dö Lo.ren, yumruklarını sı- meydana çıkmak ve üzillmekten pek bizim böyle şakalarla uğraşmağa vakti-
- Ekzili ... ten ha!.. knrak bir kUfür savurdu.. Ve sonra : haklı olarak içtinap ediyorlar. miz yok.. 
,Şövalye bir hareketle yüzünü de mey- - O, dedi, muhakkak Monsenyör Lu- Ve ~valye, bir taraftan bıyıklarının Faribol böyle söyliyerek ani bir sav-

dana çıkardığı için ihtiyar onu tanıdı. idir .. Size Pinyeroldan geldiklerini söy- ucunu dişleri arasında çiğneı· ve bir ta, !etle muhafızın üzerine atıldı .. Mistufle 
- Monsenyör dö Loreıı! .• diye hay- leınediler mi? raftan da ayaklarını asabiyetle yere vu- herifin siJAhını elinden kaparken Faribol 

kırdı. Ah Monsenyör_. Orada öyle şey- - Evet Şövalye .. Böyle .eöylediler. nırken : da hücum knrşlSında müvazenesini kay-
ler oldu ki. - Arbk şüphe etmiyorum.. Muhak- - Çok ... Çek geç .. Diye söyleniyordu. bederek sırtüstü düşen muhafı7.ın kal-

- Fontenebloda... kak onlar_ Ben orasını arkada§lanmız tarafından bine hançerini sapladı .. 
- Nasll Fontcnebloda? Ben seni öte- Loren, ihtiyarın ellerinden tutarak tahliye edilmiş zannediyordum ve buse- Yolun üzerine çıktılar. 

kilerle birlikte ve Holandaya yahut ta aertncak derecede sıktı. bcple Gniafonun teşebbüsünü alayla 

J.U .ılU IUUl<I 

nuahut ~ 

Brctanyaya gitm~ zannediyordum. - Şimdi, şu saatte onlar Apreınon karsılamıştım.. Halbuki şimdi orada •• ,QİT.MED 
-·· ...... _ -·· - ... •.•• • . iınd tekıııım şua ur: neınl!lı ~uu• ı - ......... ;,.,.. .. ..... I" -··-·- w 
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mrıktııllere uit <'şyalar 

Sorulan suallere verdiği cevaplarda 
gıizcl kadın lbise ve tuvalt!llerini ken
disine Vnydmanın verdiğini ve bunların 
bir kadın ahbabına ait bulunduğunu 
söylediğini ifade etti. 

- Posta havalesi meselesine gelince, 
dedi. Ertesi sabah Milyon yataktan kalk
b ve bana {Hnydi postaya gideceğiz.. 

Orada işim var) dedi. 
Reis - Milyon o sabah yJkandı ım? 
Kolet - Evet .. bilhassa çok kirli olan 

ayaklarını yıkadı. Çoraplarının içi kum 
dolmuştu. 

Kol~t pastahaneden havalename muh
teviyatını Milyonun cebir ve tazyiki ile 
aldığınl söyledi. 

- Ilk önce parayı almak istemedim, 
dedi. Fakat Milyon ceğer dediğimi yap-
mazsan sonrasını düşün> d~i. • 

Kolet, bilahare Vulzi villasında yine 
madam Kellere ait büyük ve siyah bir 
sandığın açılışında bulunuyor. 

Kolet - Bu sandıktaki eşyalardan 

ben hiç bir şey istemedim. 
Reis - Evet.. istemediniz, fakat size 

verilenleri de kabulde tereddüt göster
mediniz değil mi? 

Kolet bunu gayet tabii imiş gibi tas -
dik etti. 

Mctr Moro Ciyaferi belki de bu kadı
na acımışb. Çünkli onun bütün bu işle
ri büyük bir korku içinde ve tehdit al
tında yapmlŞ olması ihtimalini ileri sür
dü. 

Kolet Trikonun sorgusu bitmişti. 
Onu, Milyonun avukatı Metr Hanri 

Jerotun Vnydmana sorduğu bir sürü 
sualler takip etti. 

Bu sualleri sormakliıo maksat ne idi? 
Madam Kellerin öldürülınesinde Milyo
nun da iştiraki olduğunu söyliycn Vayd
ınanın yalnnını çıkarmak .. Bu, oldukça 
güç bir vazife idi. Vaydmanın sakin, 
açık cevapları, Metr Hanri Jüroya iste
diğini elde ettiremiyordu. 

Metr Jüro - Fonteneblo ormanında, 
haydutlar mağarasında, madam Kellt -
:rfo cesedinin gömüldüğü yerde Vnyd
manın bir fotografı bulunmuştur. Vayd
ınan bunu nasıl izah edecek? 

Vaydman - Folografın bulunduğunu 

biJiyorum. ~akat bunun oraya ne suret
le girdi~ini aklım almıyor. 

·rMED 
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Alnı ın ~mmi•W'EH 

ara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 

-46 
Ga.ute, barda İflenen cinayeti, di. 

hakikatten çolı raak, bar ganon- - Beyelendi, dedim. Hatırla
/arının, bar kızlarının iladelerine mcuı bile beni harap eden o «ma
Clayanarak almq ue ya,znuffı. Ka- ziyi• bana aormayın, o hıuuata 
tillain yakalandığını ve benim bütün öğrenmek i•tedikleriniz 
de tevki/haneye gönderildiğimi mahkeme doaycuında merJcut. 
öğrenince, bunan •ebe.bini aTCJ.f • Hakim urar etti. 
tamağa bile lüzum 6Örmeden be- - Şimdi, dedi. Sizi katil ile ve 
nim de tevkil edildiğimi yazmtf- katilin auç ortağı Hikmetle mu -
tr. Sonra muhbir, benim hakkım- vacehe edeceğiz. 
da da ulak bir tahkikat yapmtf. Ben korktum .. 
Bir zamanlar pek çok kalemlere - Aman, aonra bana Fenalık 
aermaye olan elim maceramı tek- ederler. Yapma•anız olmaz mı bu 
rarlamağa ve•ile bulduğuna se - ip .. 
vinmiı, yeni baıtan bir Roman Diye yalvardım. Olmazmlf·· 
düz.mÜf·· Bu rorrıanın ve bu cina- - Esasen mahkeme huzurun -
Yetin kahramanı olarak ta dilinin, da da bildiklerinizi yine onların 
kaleminin ucuna ilk gelen ismi, yüzlerine karşı söyliyecek değil 
«Uğursuz kadın» sıfatını bulmuş misiniz .. dedi. Hem onlar sızın 
ve kullanmııtı. Bu kelimeyi bil· çok bağlı olduğunuzu söylediği
meden, düşünr.:cden kulla-.an o niz Muhlis beyi öldürdüler. Bu su
gazetecinin bu auretle benim üze- retle hayatınızm bir dela daha 
rimdc ne kadar lena ve acı bir te- kır:lmasına sebep oldular. Onlar
sir yaptığını elbette bilmez ve ta- dan korkmayın. Bilakis onlara 
•avvur edemezdi.. karşı duyduğunuz nelret ve kin 

Gazete elimden düştü. hakikati izhar yolunda 8ize kuv-
Be ben de gazete ile beraber vet versin. Hem esasen bir z ev

yere düştüm .• Hıçkıra hıçkıra ağ- vel sorgularını yaptığım ; "man 
lamağa bQfladım. iki.si de itiraf ettiler. Kanuni mu. 

Sarı aa,lı m ... vi gözlü kız şaşa- amelenin tekemmülü için muva-
lad ı. ceheniz lazım .. Siz •adece kanun 

- A ..• A ... ne oldun kardef.. karfısında onları tanıdığınızı söy
ga.zetclcr rumini baBml.Jıa Fena liyecekıiniz .. 
mL. banda üzülecek ne var .. Ben, Sesimi çıkarmadım. 
bcusınlar diye kendi resmimi elim Odacı içeri iki kiıi getirdi. 
ile verdim bile.. Elleri kelepçeli idi. 

işte bu •ırada idi ki baf garcli - Hikmet bey, ba,ını önüne eğ-
yan yanıma geldi. mifti. Yüzüme bakamıyordu. Fa-

- Servet hanım .. dedi. Benim- hat öteki .. kanlı bakıslarını üze -
le beraber gelin.. rime dikmifti. Kapalı• dudakları 
Ayağa kalktım. Gözlerimi oda- altından dişlerini sıhtığını ve için

arkadaşlarından birinin verdiği den: 
mendille sildim.. - Ben sana gösteririm .. 

- Nereye götüreceksiniz be - Dediğini hissedi;yordum . 
ni? -BITMEDl-

Pedim. Eğer o sırada bana (.ae- -.,.,....,..,...,,..,...-
ni ölüme •. darağacına götürece -
iiz) deselerdi itiraz bile etmeden Roma Stadında 
ve sevine sevine giderdim. 
Baş gardiyan: Bugün B. Mussolini 
- Telefon ettiler .. dedi. Sor~ bir nutuk söy/iye

ha ·,imliğinc çıkacaktınız. 
f(oğustan çıktık. cektir·. 
Baş g'ardiyan odasında sivil bir _ BAŞT ARAFI t tNCl SAYFADA -

aClam oturuyordu. Bu zabıta me -
rnuru imiş. Beni sorgu hakimliği
ne sevk için götürecek memurun 
•ivil olmasını bilhassa müddeiu
mumi emretmiş .. Ne eyi adam .. 

Adliyede aorgum yapıldı. 
Gece karakolda müddeiamumi

.)!e söylediklerimi aynen aorga ha
kimine de tekrarladım. 

emrine tahsis olunacağı hakkında çıka
rılmış olan haberleri tekzip ediyorlar ..• 
:Ne askeri otoriteler, ne de terbiye na
zırı tanıfından böyle bir karar ittihaz 
edilmiş değildir. 
İSVİÇRE ASKI~Rİ TliDBİRLER 
ALIYOR .. 

Faris, 25 (Ö.R) - İsviçrede askeri 
ihtiyat tedbirleri aluunıştır. Federal kon

...... EKV a ... d ..................... EI 

~' n . . . 
.................. MODA ..... ~ 

Erkekler 
kısalıyor 
-*-Geçen ilkbahardan kalma, henüz yep-

yeni robunuzu, mavi saten iskarpininiz:I, 
beyaz tüylü hasır fapkaruzı bu sene de 
giyebileceğinizi hiç unutmayınız. Moda
dan anlıyanlar tamamiyle başka fikirde
dir. 

Geçen sene ilkbahar modasında fan
teziyi seven bir çocuk lie erkekle§mek 
istiyen yirminci asır kadınının zevki ha
kimdi diyorlar. 19 38 yılının sonbahann
danberi moda, bu cereyanlardan müm
Jtün olduğu kadar uzak kalıyor ve eski 
asırların kadın elbiselerinden itham al
mağa çalışıyor. 

Geçen ilkbaharda kadın, kulaklarının 
ve en~•İnin güzelliği ile uğrll§ıyordu. 

Çünkü vücudunun en çok görünen kısmı 
bunlardı. Önümüzde ki ilkbaharda bil
hassa bacııkların güzelliğine kıymet ve
rilecektir. Çünkü etekler gün geçtikçe kı
salıyor. 

E~kler tnmnmiyle kloş oluyor. De
mek ki önümüzdeki ilkbaharda kenarlaTı 
eski zaman işlemeleriyle işlenmiş. geniş 
güzeve güzel jüponlar göreceğiz. Bu for
ma, spor eteklere varıncaya kadar gir
hatmiş bulunuyor. Bilhassa adımların ra
hat atılmasına çok müsait olduğu için 
sporcu bayanlar da kavuştukları rahattan 
dolayı memnundur. 

Etekliklerle beraber ceketler de kısa
lıyor. Kısalan ceketler bele iyice oturmu 
örneklere doğru gidiyor. Umumiyetle ön
den düğmeli olan bu ceketlerin yakaları 
ve kol kapakları da kısadır. Bir çok ce
ketlerse tamamen ynknsızdır. 

Redingot mantoların önleri düz, ar
kaları tek pililidir. Diğer mantolarda mü
him bir değişiklik göze çarpmıyor. Gün
düz giyilen roblarda da ehemmiyetli de
ğiııiklikler olmıyacak gibi duruyor. Gö
ğüs ve bel kısmı vücuda intıbak ediyor; 
etek kısmı kloı. bazıları düz ve bazıları 
da baştan başa pilili. 

Gece tuvaletleri için, tamamile değiş
miştir denilebilir. Bu tuvaletler, başka 
baııka zamanların örneklerinden ilham 
alarak ~eşit çeşit biçimle:-~ giriyor. Ekse
riyetle dekolteler çok geniş. kollar çok 
kısadır. 

Gündüz giyilecek elbiseler için mat 
yünlü kumaşlar tercih ediliyor. Çizgili 
kumaşlar dıı beğeniliyor. Havalar yava;ı 
yavaş ısınmağa başlayınca ketenden, suni 
İpekten, linondan ve patistcn yapılm·~ 
roblar da göreceğimiz şüphesizdir. Ge
ce tuvaletleri için muslin az kullanılıyor. 
Umumiyetle tafta ve mat muvar en çok 
beğenilen kumaştır. Dantela. tül ve vo· 
lan senenin en çol: beğenilen süsleridir. 
Renklere gelince: Mavinin bütün nüans
ları ve bej senenin en makbul renkleri· 
dir. Spor elbiseleri çok renkli kumaşlar
dan yapılıyor. Fularlara benziyen küçük 
kareli, yahut dama tahtasına benziyen 
kumaşlar çok makbuldür. Bir aralık yanımıza miiddeia -

ınumi de geldi ve bana: 
- Servet hanım, dedi. Hiç çe

kinmeden bütün bildiklerinizi 
•öyleyiniz. Bu meselede ıiz aaçlu 
mcvkiinde değil, bilcihia suçluları 
adalet önünde he•ap vermeleri 
için bize yardım edecek merJkide

seyin emrettiği bu tedbirlerin geçen ey- ---------------
lıll buhranı esnasında alınmış olan terti- toplıyabilir ve bunları vaı.iyetin lüzuın
batın ayni mahiyette olduğu bildiriliyor. lu kılacağt müddet silah altında tutabi
Mesele yığın halinde asker almak değil, lir. Normal talim devresi ise üç hafta
fakat hudutlardaki nezaretin takviyesin- dan ibarettir. 

ıiniz. 
Ben, Muhlis beyle na•ıl ve ne

rede tanııtığımdan başlamak su -
retiyle bardaki leci :z:.iyaına kadar 
her şeyi anlatıım. Sorgu hakimi, 
mazim hakında da malUmat i•te-

den ibarettir. Şimdiden tahmini imkfun Resmen bildirildiğine göre, bir ihtiyat 
olmıyan bir vaziyet halinde daha başka tedbiri olarak federal konseyi bütün 
tedbirlerin alınmasına da liizum hbıl hudut mıntakalarında lağımların dolu 
olursa hükümct üç şubat 1939 tarihinde tutulmasına ve lüzumlu mikdarda askeri 
kendisine verilmiş olan askeri fevkalade teşekküllerle hudut nezaretinin takviye
salahiyetleri istimal edebilecektir. Bu sine karar vermiştir. Şimdilik daha vasi 
salabiyctlerc göre Federal konseyi 1939 mikyasta tedbirlere lüzum görülmemek
scncsi zarfında tam mevcutlu kıtalar 1 tedir. -

~x;czw~ Tarihin Gizli Cemiyetleri "'/J~ edeceğini düşünüyordu. 

En eyi olarak onu itiraf ettirmek ve 
kendisi de itiraf etmek idi. Fakat zalim 
Taleranın, itiraflarını kafi bulmaa.nk ve 
işkenceye devam etmC'k hakkı idi! Engizisyo~ Esrarı 

N llünyaınn en korkunç ve gizli teşkilatı N 

~~..4'7~CU~FT~Ji&LT.AZZY.ZZZZZ"L~A:ZıfTh'-

T ef rika : 50 Nakleden: F: Ş. B. 
- Şu mangaldaki kömürler hfil:i yan-

maktadır. Görmiyor musun? 
- Bu ateş tekrar yanmıyacaktır! 
- Sebep? 
- Çünkü, elde vesika olmadan hare-

ket imkansızdır. 
- Pekil.ln .. Fakat bu kadın bizim için 

lazım olan vesikayı teşkil edecektir. 
- Işkence ve ıstırap sayes.inde .elde 

edeceğiniz yalanlarla, değil mi? 

- Eyi. Faknt sen ona cher şeyi itiraf 
eti!:t demedin mi? 

- Evet. Fakat bu sözü, onun ıı.iırap 
çekuıcmesini temin için yüz defa daha 
tekrara razı ve hazırun. 

- Ne faydası var? Yalancı engizitö.r 
olmak, her şeye kafidir! 

Savedrn, acı, acı güldü. 
- Enghitörlük vazife ve ha):larını 

kan derecede biliyonım! derli. 
- Bil nezlikten gele~ ksin. 

- 17.nh eder misiniz? 
- Bütün hadiseler aleyhtedir. Umu-

mi efkar, kafi derecede aleyhinizdedir. 
Engizitörlüğün ise, ancak isınendir, ya
kın bir zamanda bu isim de senden alı
nacaktır. ltirafın, bizi artık tenvir etmiş
tir. Işkencelere nihayet verileceğini mi 
sanıyorsun? Hayır .. Usul, bu ınelun ka
dının kemiklerine kadar ayak etlerinin 
yanmasını icap ettirmektedir. Ve böyle 
yapacağım. 

Talera iki mübaşire: 
- işkenceye, tekı·ar başlayınız! emri

ni verdi ve Save<lraya: 
- Haydi, en müthiş sahneleri görme

ğe hazırlan!.. dedi. 
Savedra, delirecek bir hale geldi, ne 

yapmalı idi? Bir şeye karar vereme -
mek, bir şey yapamamak, Savedrayı de
lirtiyordu. Ve, zavallı ve fedakar Jua
nanın bu ijkencelere nasıl tahammül 

Şu halde, itirafla ne bir fayda inci'n 
Şu halde, itirafta bir fayda yok, de -

mekti .. 
Ve, iş bu kadar da kalınıyacak idi! 

Çünkü iti.rafı müteakip kendisi hemen 
tevkif edilecekti. Itiraf etmediği takdir
de ise, tabii kendisi hususi dairesine gö
türülecekti. Bu münasebetle belki de 
dairesinden firar edebilecek, dışarıda za. 
ten Ispanyollnrı hiç sevmiyen halla, Ta
lera aleyhine ayaklandırabilecc i. Hal
kı ayaklandırdığı takdirde, zından ka -
pılarını cebren kırdıracak ve bir şeyler 
yapını~ olacaktı. 

Fakat.. Savedra bunları zihninden ge
çirmekte iken cellad da işine devam edi
yordu. 

Juann, ayılmış idi. ilk iş olarak göz
leri Savedrayı aramak oldu. Ve Saved
ranın mübaşirler arasında ve salonun 
yarı karanlık bir noktasında bulundu
ğunu gördü. Kendi kendisine: 

- Yine ne var? .. Ne oluyor? diye dü
şündü. 

Cellad, kendisini tekrar masa üzerine 
yatırdı ve bağlamağa başladı. Juana, 
hayret ve dehşetle: 

Milli Küme Maçları 
Beşiktaş dün Doğansporu 6-1 mağlôp 

etti. Bugün Ateşle karşılaşıyor 
Dün Alsancak stadyumunda iki mü

him lcarşıl8§ma olmU§tur. Biri, Beşik
taşla Doğanspor ve diğeri de Alsancak
la Yamanlar takımı arasında.ki maçlar .. 

Ilk karşılaşma «Beden terbiyesi ku
pası> maçı idi. Ve Alsancakla Yaman
larspor oynadılar. 

Saha oldukça kalabalıktı. Hava rüz -
garlı .. Bu sebeple takımlar hakilô oyun
larını gösteremediler. Tabiatiyle maçlar 
da ümit edildiği gibi seri olmadı. 

Al3tlncak - Yamanlarspor maçı: 
Oymıun birinci devresinde Alsancak 

rüzgarın yardııniyle ve otuzuncu daki
kadan sonra Eııverin attığı gollerle dev
reyi 0-5 lehine bitirdi. 

ikinci devrede Yamanlar biraz eyi oy
nadılarsa da takım halinde çalışama -
dıklarından muvaffak olamadılar. Ve 
hu devrede de iki taraf knrşılıklı olarak 
ikişer sayı yaptıklarından maç 2-7 Al
san cağın galibiyetiyle bitti. 

Be§ikta§ - Doğanspor maçı: 

Bu maçtan sonra Beşiktaş - Doğan
spor takımları karşılaştılar. Evvela Be
şiktaşlılar ve biraz sonra da Doğanspor
lular halkın alkışları arasında sahaya 
çıktılar. 

Mutat merasimden sonra takımlar 

karşılıklı olarak şu şekilde sıralandılar: 
BEŞiKTAŞ: 

Mehmet Ali, Hüsnü, Naci, Hüseyin, 
Bedii, Rifat, Eşref, Şeref. Hakkı, Rid -
van1 Hayati. 

DOCANSPOR: 
Ömer, Abdullah, Sait, Macit, lrfan, 

Sabri, Yusuf, Fuat, Abbas, Emin. 
Her iki takımın yukarıdaki şekillerin

den de anlaşılacağı üzere Beşiktaş son 
karardan istifade ederek başlı başına 

hif. oyuncu olan Hakkıyı takıma aldık
tan sonra derhal kuvvetli bir ekip man
zarası iktisap etmiş, buna mukabil Do
ğanspor takviye şöyle dursun esas ta
kımını bile sahaya çıkaramamış ve lü -
zutnsuz bir jestte bulunan Mchmedi de 
takıma almamıştır. 

Hakem Esadın işaretiyle topa ilk vu
ru.şu Doğanspor yaptı. Ve ilk fırsat 

6 ıncı dakikadn B~iktaşa geldi. Hakkı
nın yakından çektiği sıkı bir şut kale
nin üstiinden avuta gitti. 15 inci dakika
da da ~ref kaleciyle karşılaştığı halde 
hayret edilecek bir beceriksizlikle mu
hakkak bir gol kaçırdı. 

Dakika 20. Top Doğanspor kalesi ön
lerinde dolaşırken Bedii de hafif bir vu
ruşla umulmadık bir zamanda Beşikta
şın ilk golünü kaydetti. 

25 inci dakikada da Hakkının isabet -
siz bir şutu avutla neticelendi. 

Nihayet 32 inci dakikada Doğanspor 
da bir tehlike yarattı. Fakat "sağ açığın 
tecrübesizliği yüz.ünden muhakkak bir 
sayı boşa gitti. 

d~yi 0-1 gibi tabii bir şekilde bitir -ı Beşiktaşlılar Şerefin ayağiyle topu ye -
mıştı. Fakat hataya evvela takımdaki dinci defa Doğanspor kalesine soktular. 
lüzumsuz değişikliklerle başlanıldı. Ve Ve bu suretle Beşiktaşlılar ilk defa ola. 
sonra gayet sert olan Beşiktaş forvet- rak Alsancak .sahasından kolay bir gali
lerine de mahut ofsayd sistemini! tatbik biyet temin ederek 1-6 vaziyette ayrıldı
edilınek istenildi. Ve bu sistemin isabet- lar. 
sizliğidir ki takım be§ dakika içinde 0-3 
vaziyete düştU. Ve neticede de 1-6 gibi 
farklı bir netice ile mağlllp oldu. 

ikinci dakikada bir karışıklıktan isti
fade eden Şeref ikinci ve beşinci daki
kada da Hayati güzel bir giri§le üçüncü 
Beşiktaş gollerini yaptılar. 

'Ostüstc yapılan bu gollere rağmen Do
ğanspor müdafaası enerji ile oynamala
rına devam etmelerine rağmen hücum 
hattı dn hiç bir iş göremediği gibi geriye 
yardım da yapmıyordu. Esasen birinci 
devrede bunalan defans bu defa da Be
siktaşın bir aralık tutturduğu taktikli 
oyuna mukavemet edemiyordu. Bereket 
versin ki Be iktaşın bu oyunu kısa de
vam etU. 

19 ncu dakikada Hakkının verdiği bir 
geri pasını Hayati dördüncü gole tahvil 
etti. 29 ncu dakikada da Şeref beşinci 
golu yaptı .. 

31 inci dakika.. Beşikta~ aleyhine 
uzaktan bir serbest vuruş cezası veril -
di. Orta çizgi yakınlarında olan bu atışı 
Fethi yaptı ve topu doğruca kaleye gön
derdi. Top Mehmet Alinin önüne düşe
rek başından aşmak suretiyle Beşiktaş 
ağlarına takıldı. Bu suretle yetmiş beş 
dakikada forvetlerin yapamadığı golü 
Fethi yapmış oldu. 

Fakat beş dakika sonı-a da güzel bir 
kombinezonla Doğanspor kalesine inen 

Nasıl oynadılar: 

Beşiktaş bugünkü kadrosuna göre ge
çen senelerden zaif olduğu için tam oyu
nunu gösterememiştir. Yalnız ikinci 
devrede bir aralık güzel bir taktik kur
dularsa da bu oyunları kısa sürdü. Ta
kımın Hayati, Ridvan, Hakkı tarafı gü
zeldi. Haf hattı ve müdafaaya bir iş düş
medi. Fakat haf hattının diğer senelere 
nazaran zaif olduğu görülilyordu. Meh
met Aliye de iş düşmemekle beraber 
hatalı bir gol yemiştir. 

Takımın heyeti umumiyesinden bu -
gün daha eyi bir oyun beklenir. 
Doğansopra gelince: 

Başta Macit ohnak üzere Ömer ve 
Fethi muvaffak olmuşlardır. Sait haf 
hattında iken dnhn eyi idi. For hattınn 
alındıktan sonra takımda kayboldu. 
Abbasla ·ırfan çnlışmalarına rağmen 

muvaffak olmuş sayılamazlar. Hücum 
hattı baştan başa bozuktu. Bilhas!'a Fuat 
lüzumsuz yere gerilere gelerek mevkii
ni ve vazifesini unutmuştur. 

Bütün takımın milli küme maçlannı 
eyi bir şekilde bitirebilmeleri için çok 
çalışmaları lazımdır. Aksi takdirde di
ğer karşılaşmalar bundan daha fena ne
ticeler verecektir. 

AGAH BARTU 

Dost memleket Başvekili B. Dı·. 
Köse Jvanof Edirneden geçerken .. 

Edirne, 24 (Hususi) - Dün sabah konuşmalar arasındn iki ıneml<!ket ara- · 
Edirne garında parlak bir surette karşı- l sındcıki samimi münasebatm günden gü

lanış ve uğurlanışını bildirdiğim dost 1 ne kuvvetleşmekte olduğunu tebarüz et
Bulgar başvekilinin bu son hudut nok- 1ircn samimi beyıınatı burada memnuni

Devre Beşiktaşm 
lehine bitti. 

baskısı altında 0-l tasındaki temaslarını gösterir fotoğraf- yetle karşılarumşt.ır. 
Gönderdiğim fotoğraflarda ekselans 

tKtNC! DEVRE: 
!kinci devrede Doğanspordan daha 

düzgUn bir oyun bekleniyordu. Çünkü 
rüzgara karşı oynadığı halde birinci 

- Ne? işkence' yeniden mi başlıya -
cak? demek ki benim bu uğursuz masa 
üzerinde can vcrnıe)<liğim lazım! Mikel 
de beni terkediyor mu? diye söylendi. 

Bu sırada, Savedranın gözleri kendi 
gözlerine ilişti. 

Gözgöze anlaştılar. Savedranın: 
- Seni terketmek mi? Hayır. Seni şu

racıkta katlctscler ne eyi .. Çünkü bura
da insanları işkence ile öldürüyorl~r! .. 
Deme kistcdiğini anladı. 

Cellad, genç ve yarı baygın kadını 
tahtaya bağladıktan sonra, sönmek üze
re bulunan ateşi hususi görüğü ile can
Jandırmağa koyuldu. Mahkeme azaları 
da, Juananın ayaklarındaki yanıklar 
üzerine bir miktar zeytin yağı sürdüler. 
Engizisyoncular, zeytinyağının ayakla
rın daha eyi yanmasına ve yanıkların 
daha fazla ıstırap husule getirmesine ya
radığını bir çok tecrübelerle anJamış -
lardı! 

Ateş tamaıniylc yandığı zaman, Jua
na zaten en büyük acı ve ıstırap içinde 
idi. Bundan fazlasına tahammül imkan
sız idi. 

Juananın ne kadar büyük acılar çek -
tiği yüzUnden belli oluyordu. Savedra, 
bu hale dayanamıyarak yeniden: 

- Monsenyör! diye bağırmaktan ken
dini alamadı. 

Talera, şeytani bir gülümseme ile: 

ları da gönderiyorum .. 

Gnrd.n kalpığı yirmi dakika zarfında 

dost başvekilin general Kfl7.1II1 Dirik, 

Köse İvanof general Kazım Dirik, Sof
ya elçimiz Şevki Berker, Garbi Trakya 
umumi valisi M. Gavdns ve Edime va

Edirne valisi, Garbi Trakya umumi vali- lisi Niyazi Mergenle görüşürken görül
si ve Türk - Bulgnr sefirleriyle yaptığı mcktcdir. 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
- A.( ve merhametinizi .rica ederim. 
- Ne gibi? 
- Şu bedbaht kadın hakkında bir söz 

söylemekliğime müsaade rica ederim. 
- Söyleyiniz! 
- Juanaya bir şey söylemek istiyo -

rum. 
- Pckfi!a .. söyleyiniz. 
- Fakat, söyliycceğiın seylC'ri ikimiz-

den başkasının duymaması lazımdır. 
- O .. çok oluyorsunuz, sabrımızı sui

istimlli ediyorsunuz arlık! Cezaya de -
vnm etmekten başka yapacak bir işimiz 
kalmadığını size kat'i olarak bildiririm! 
Bnş eugizitörün bu sözleri üzerine, 

cellad mangalı bedbaht kadının ayakla
rına bir derece daha yaklaştırdı. Ve bir
den artan acı ile Juana ciğerleri parça· 
lıyan bir çığlık salıverdi, \"e: 

- ölüm .. ölüm isterim ... bunları çek
mekten ise ölmek bin defa daha hayırlı
dır! dedi. 

Bu feryat üzerine büsbütün şaşıran 
Savedra, yıldırım kadar çabuk bir hare
ketle, yanında bulunan zındacılardan bi
risini gırtlağından yakaladı ve yine o 
kadar seri bir şekilde zındancının belin
deki meçi çekip aldı. Hiç bir kimsenin 
yerinden bile kımıldamasına meydan bı
rakmadan tahta üzerinde bağlı olarak 
yanamkta bulunan Juananın yanına fıl'o 

ladı ve meçi kadının göğsüne sapladı. 
Genç, fakat çok bedbaht kadın derin 

bir inilti halinde sevgilisine: 
- Mersi! dedi ve gözlerini kapadı. 
Savedra, meçi sevgilinin göğsünden 

çekerek: 
- Sıra şimdi de benim! dedi. 
Fakat, mübaşirler, zındnncılar şaşkın

lıktan kurtulmuşlardı artık.. 

Savcdrn, meçi düşmanlanna \•erme
mek ve kendi göğsüne saplamak için çok 
uğraştı. Fakat bu gayret beyhude oldu. 
Az bir zaman sonra, zındancılar Saved
rayı kıskıvrak tuttular. 
Müh~irlerden birisi: 
- Meçi ver! dedi. 
- Hayır .. venniyeccğim! 
Bu ısrar dn fayda vefmedi. Izbandud 

gibi bir zındancı, Savedranın kolunu, 
koparacak ve kıracak bir şiddetle bUk
tü ve bu suretle meçi yere düşürdü. 

Talera, bu sahnenin son kısmı ile alA
kadar bile olmadı. Zındancıların ne ba
haya olursa olsun Savedranın meçini 
alacaklarına emin idi. Onun asıl endişe 
ve teltışı işkence altında bulunan Jua
nanın bu meç darbesi ile ölmüş bulun
ması ihtimali idi. Ve, bu ihtimal de, gö
rünüşe göre, çok kuvvetli idi. 

Talcra: 
- Don Pedı-o, dedi, şu kadının ~·ara

sını tetkik ediniz! 



Ankara Radyosu 
DALGA UZUHLUGU 

BUGUH 

EVLiLER 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. 

- Dinle aziı: sevgilim. Evlenmeden 

önce aşktan, vefasızlıktan, alakasızlık
tan bahsederdik. Biribirimizdt:n hiç bir 
11ey gizlememek için söz vermiştik. 

Erkek çok nadir haller müstesna, on-
dan nynldığı asla i,itilmiş değildi. 

- Söyliyecek bir şeyin mi var} 

- Evet. 
- l ler halde korkulacak bir şey yok. 

Ben bu sözleri anlıynmazsam bile sen 
zekisin. Bana anlatabilirsin. Her şey ge· 
çer. Geçer amı:ı. sen beni endişeye düşür

dün. 
- Dinle. Seni seviyorum. Mesudum. 

Ben, sen, ikimiz: Bu bana yetiyor. Fakat 
neden senin evde olmadığın zamanlar 
Galev bize geliyor} 

Muhakkak odur. 
Avluda birisiyle konuşuyor. Fakat bu 

ses bir yabancının sesini hatırlatıyor. Ka
pı açıldı Saşal .•• 

PAZAR - 26/3/39 
2 I , 30 Program 
12,35 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Ve kadın onun kollarının arasına dü-
şüyor. Eğer Saşa onu sıkmasaydı az kal-
sın kadıncağız kendini tutamıyarak dü- 13,00 
şecekti. 

- Ne yapıyorsun Linoçka} Ayağa 13, 1 5 
k(llkl Sakin ol. .• Korkacak hiç bir fCY 

yok. 
Evet öyle, beni tahkir etmen la-

zım. 

Böyle saçma ıeyler konuşma ca
nım. Otur hele. 

Biz iki evliler küçük mağazalar ve bü-

Necip Aşkın) 
1 - Lehar - çocuk prens opere

tinden potpuri. 
Memleket saat ayarı, ajans, me

roloji haberleri. 
Müzik (Küçük ortektra • Şef: 
Necip Aşkın (devam) 
2 - Schrader - Akşam üzeri 

(hazin parça) 
3 - Paul Linclcc - yeşil vadiler· 
de bir randevü 
4 - Brahms • Macar dansı No. 3 
5 - Gebhardt - Nokturno - Nin-

nı 

uı 

P 'k .............. . 
ratl ............... 1 

••••••••••••••• 
............ B ·ı ·ı " 
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---- tQfp'_ 
- HER GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. öder 

DEMlR OZERINDEKI PASLARI 
ÇIKARMAK 

Demirden mamul bir parçayı yağlı bo
ya ile iyi ve gösterişli hale getirmek için 
boyanacak aksamın temiz olması icap 
eder. Pas ve sair lekeler yağlı boyanın 
ömrünü azaltır. Umumiyetle dayanıklı 
yağlı boya temiz zemin üzerine yapılır. 
A,ağıda verilen tertip < 1 O.> litre suda 
eritilir. Temizlenecek parçalar bununla 
bir kaç ~aat banyo edilir: 

Asit tartrik 
Çinko klorür 
Cıva klorür 

30 Gram 
100 > 

20 > 

- Bu nasıl sual} O seni çok eskiden 

de tanırdı. 

yük mağaza lavhalarına benziyoruz. Aşk, 
ndakat, vazife... Bunlar boş ve birer 
reklamdır. Bunlarla uğraşıp duruyoruz. 
Halbuki biz ikimiz de fani ve günahkar 13,50 
insanlarız. Aziz yavrum beni yalnız bı-

6 - J. Strauss - Ritter pasman- ••••••••••••••••• • 
komik operasının balesi. 

- Evlenmemizden evvel çok seyrek 
gelirdi. 

- Onun seninle bir alakası yok ki ... 
• Yoksa bir tesir mi gördü} 

- Hayır! 
- Haydi saklama} 
- Söylediklerinden bir şey anlamı-

yorum. 
- Sen aşıkınn, seviyorsun onu. 
- Ne saçma sözler 1 Ben onu bir gün 

bile değerli bir adam yerine koymadım 
ki bana aşık olsun. Sen, teneffüs ettiğim 
şu hava gibi zaruri olarak benimsin. Ona 
artık bize gelmemesini söyledim. 

rakma. 

** Taze bir hayat bulan Llnoçka yavaş 
yavaş sükunet buldu. Çok zaman göğ
sünü eğip büzülerek, mırıldandı: 

d-Jislerimle mücadele ettiğimi o bili-
yor.> 

Saşa şimdi daha çok yumuşamı~tır. 

Hayatından bu manasız sayfayı l!lildi. 
Artık öteki adamın hayali aile hayatının 
sükunetini bozmuyor. 

Türk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 

Cevdet Kozan. 
Okuyan: Mustafa Çağlar. 
1 - Rast peşrevi. 
2 - Dedenin - Rast şarkısı • Se
nin aşkınla çak oldum. 
3 - Dedenin Rast şarkısı - Yine 
bir gülnihal. 
4 - Kemal Amin • Mahur ıark.ı 
iki gözüm sensiz. 
5 - Cevdet Kozan - ut taksimi. 
6 - Rakımın U~ak şarkı • Si-
mem bir gün. 

, niÇKi tÇME!n 
EBLEH, ABT AL, SAKAT çocuk 

sahibi olmamak istiyorsan içki içme 1 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merkezi 
~ ................ -.... 

Balet muzıgı. 
13,45/14 Muzik {Hafif muzik - Pl.) 

18,30 Program. 
18,35 Muzik {Cazband - Pi.) 
19. 00 Konuşma (Doktorun ..aati) 
19, 15 Türk muziği (Halk tüTklilerl • 

Sadi Yaver Ataman) 

- Tamiri imkansız bir hata yapmış
sın. Bu hareketin bence bir aşk itirafına 
müsavidir. 

Bir gün, erkek yedikleri bir akşam ye
meğinden sonra beraber duymuş olduk
ları tatlı atmosfer içinde su!muş duru
yorlardı. Birden bire Linoçka 

7 - Halk türküsü - Misket ge- 19,30 Türk muziği {Karışık program: 

liyor. 

- Ben onu seviyorum anlıyor musun? - Evet, dedi. Biz kadınlar siz erkek-

Yanımdan geçeceğini düşündüğüm za- lerden daha idealist insanlarız. Erkek ona 

14,20, 14,30 Konuşma (Kadın saati- ço· 
cuk terbiyesine dair) 

man bile sırtımdan titremeye başlıyorum. hayretle baktı. 
Ve ıstırnp çekiyorum. Senin bu hareke- - Ne dedin anlamadım} 
tin bir hastalıktır. ihtimam et. - Ne olacak. Sen beni af ettin. Emi-

- ]si anlıyorum. Bu hal bir dram ve nim ki sen beni af etmeseydin hen seni 

17,30 
17,35 
18,35 
18,45 

yahut bir komedi halini alacak. Ve pi- asla af etmiyecektim. Asla 1 19 • 15 
yestc kimin rol alacağını da biliyorum. Kndın bu sözü o kadar İnatla tekrar 

Ben kulislerin arkasında bekliyeccğim. etti ki erkeğin yüzünde kızmış olduğu 20,00 
Çünkü sahneden gözükür!lem hiddetini görülüyordu. 20, 15 
tahrik edecek ve umumun içinde kendi- -f:r---
me gülmeği ve merhameti celbedeceğim. 

Seni seviyorum ve sana İmanım var. 
Evet, dehakar bir tablo, bizi ayni za-

manda alelade bir manzara önünde dur
maktan alıkoymaz. iyi yemek yimeyi se
ven bir adam bile en büyük lezzeti çok 
zaman karavanadan aldığı zevkde bulur. 

Fahıt beni af et. Bütlin bu saçma sözleri 
çol· biiyük sıkıntı içinde bulunduğum için 
söylüyorum. 

«Neden beni serbest bıraktın} Yoksa 
bizi korkutan tehlikeyi önceden yok 
ederdim. Ol O bana inanıyor, fakat ben 
ben ona inanmıyorum. Oh... Zevcim, 
seni aldattıkları zaman çılgınlık göster
din. Ve sadakatsızlıkları önlemek için hiç 
bir harekette bulunmadın. Ne kayıtsız
lık!.> 

Elektrik <!Ereğine 
çarparak yaralandı 
Salih oğlu Süleyman adında bir şahıs 

sarhoş olduğu halde kordonda Osmarun 
gazinosuna giderek para io;temiş, kendi
sine verilen 17.5 kuruşu aldıktan sonra 
evine gitmek üzere gazinodan ayrılmış
tır. 

Süleyman İş Bankası önündeki elek
trik direğine çarparak kulağından yara
lanmış ve baygınlık geçirerek hastaneye 
kaldırılmı~tır. -·-Bir alacak kavgası 
Çeşmede İnönü mahallesinde Maraş 

caddesinde İstanköylü Ali Yayla, ala
cak meselesinden Rizeli Mustafa Karayı 
dövmüş. dudağından yaralamıştır. Suç
lu hakkında takibata başlanmıştır. 

Program. 
Müzik (Pazar çayı • Pl.) 
Konuşma (Çocuk saati) 

20,00 

Müzik {Şen oda müziği - ibra- 20, 15 
him Özgür ve Ateş böcekleri) 
Türk müziği {Fasıl heyeti). 

Celal T okses ve arkadaşları 
Ajans, meteoroloji haberleri. 
Tiirk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Necmi Riza Akıskan, 
Melek Tok göz. 
1 - Cemil beyin - Muhayyer 
peşrevi. 

2 - Hacı Arif bey • Muhayyer 
şarkı- Mevhane tarapgahı mey. 
3 - Tanburi Ali efendi - Mu
hayyer şarkı - Feryada ne hace . 
4 - Suphi Ziya • Hüseyni şarkı 
Ferynd ediyor bir gül için. 

5 - Refik Ferııan - Hüseyni tar· 
kı - Kimin mecburu hüsnü anıa\n. 
6 - Şevki beyin - Hüseyni pr
kı - Hicran oku sinem deler. 
7 - Nevresin - Muhayyer pr
kı - Gün kavuştu. 
8 - Mahmud Celaleddin pata
nın - muhayyer şarkısı Niçin mah-
zun bakarsın. 

21,00 
21,00 
21, 15 Kadın artık erkeğin kendisini sevme

diğine ve sevgisine karoı hiç bir saygısı 
kalmadığına kani olmuştu. Erkek kadını 

çok hafif buluyor, hatta hareketinde bir 
cinayet mevcut olduğunu kabul ediyor
du. Eğer bu kadın onu sevseydi böyle 
bırakıp gider miydi} Kansından başka 
bütün diğer kadınlar gözlerinin önünden 
geçti. 

- *-Bir kısrak çalınıılar 
Ödemişin İlkkurşun köyünde Süley-

man oğlu Halilin iki kısrağını çalan ve 
Salihliye götüren Ahmet oğlu Şerif ve 

9 - Muhlis Sabahaddin • Hi- 21,25 
cazkar tarkı • Bahar geldi ıün 2 1,30 
açıldı. 

cKocam ne kadar l!levimliydi. Beni 
bu meseleden dolayı hiç teessür duyma
dım zan ediyor. Mukavemet ediyorum. 
Ama mukavemet bu kadar basit bir şey 
olsaydı bütün kadınlar haysiyet sahibi 
olurdu.> 

Mehmet oğlu Hasan tutulmuşlardır. 

-*-Mehmet Bulut 
Yakalandı 
Ödemişin Birgi nahiyesinde kahveha

neden evine gitmekte olan Süleyman 
oğlu İbrahimi bıçakla sağ bacağından 
cerheden Şerü oğlu Mehmet bulut ya
kalanmıştır. Sonra cesareti kırılmış bir halde kane

penin üzerine çöktü. Ve bir çocuk gibi 
bir zaaf İçinde ağlamıya başladı. Slovakya, Abnanyaya 

- Sor bana, Linoçka, hale.alım sensiz müracaat etıneıniş 
rahat edebildim mi} Berlin, 25 (Ö.R) - Slovakyanın Al-

- Bana hakaret ediyorsun! Bana yap- manyaya müracaat ettiği tekzip ediliyor. 
tığın bu şeyleri başka bir kadına yap- Şarki Slovakyada, mevzil bazı muhare
mazsın. beler istisna edilirse, tam si.ikUnet iade 

- Hayatta olan şeylere boyun eğe- edilmiştir. Müzakerelerin devamı müd-
rim ben. Fatalistim {Kadere inanırım). detince çarpışmaların kesilmesi emre-

- Yani? dilmiştir. 

- Beni aldahrsan} Hariciye nazırı Macar sefirini dün iki 
- Sizin boyunuzdan futün mülaha- defa, bugün de bir defa kabul etmiştir. 

zalnrn girişmenizi doğru görmüyorum. 

- T ekrnr ediyorum.. Ben fa tal istim. 
Sen benim olmasan, bir başkası olacak. 
Şimdi olmnsa sonra olacak. 

Sana henden başka bir kimsenin kıy
met vereceğini anıyor musun} 

tZM1R ASKERLiK ŞUBESINDEN: 
24-3-939 günlü ilanımızda tasrih etti

ğimiz sınıflardan piyade-, süvari, istih -
kum, demiryolu, topçu sınıflarına men
sup erlerin içtima günü 30-3-939 Per -
şembe günüdür. Herkese bilgi olmak 
üzere ilan olunur. 

2 t,00 
21,00 
21, 1 o 

1 O - Halk türküsü - Yürü dilber 
yürü ömrümün varı. 
Memleket saat ayan. 
Neşeli plaklar - R. 
Müzik (Riyaseti cümhur bando
ıu • Şef: Ihsan Küncer) 

t 
1 - A. Arnoks - Dalgalansın 
Sancaklar (Marş) 

2 - Uo Delibea - Kopelya ba
lesinden {Vala) 
3 - Me.ndelssohn - Bartholdy 
Fingal mağarası (Uvertür) 
.f - Gustave Chartentier - ltal
ya intibaları (Senfonik parçalar) 
a} Serenad. 
h) Çeımede. 
c) Küçük katırlar üzerinde bir 
gezinti. 
ç} Dağlarda. 

22,00 Anad olu ajanl!lı (Spor eervisi) 
22, 10 Müzik {Dans müziği • Pi.) 
22,45,2 3 Son ajans haberleri ve yannlc.i 

Program. 

PAZARTF.SI - 27/3/39 
12,30 Program. 
12, 3 5 Türk müziği • Pl. 
13, 00 Memleket saat ayarı, ajans, me-

teoroloji haberleri. 
13, 15 Miizik (Küçük orkestra • Şef: 

Necip Aşkın) 

- Hayır! Fakat allaha ısmarladık. Ve 
erkek onu kollarının arasında sıktı. 

cNiçin onu gönderdim? .. Fakat kendi 
kalmadıktan sonra . .> 

* Bugün geliyorum. 

1 - Ziehrer - Viyanalı küçük 

r e o R s A ] ~oz-(V~~~hardt Maskarade 

_ - (Konser valsi) 
S A Ş A ÜZÜM 3 - Stolz • Viyana geceleyin 

cSaat on. Biraz sonra burada olacak.> 26 P. Klark 15 16 güzeldir. 
Kadın asabi idi. Mutbağa girdi. Onu 670169 &ki yekun '4 - Rubinstein - Kostümlü ba-

böyle yemek vakti düşünüp beklediğin- 670195 Umumi yekun lo l!luitinden Napoli balıkçıları. 
den dolayı hiç şa§madı. Bir şeyden ürk- No. 7 13 50 5 - Heuberger • cŞarkta> sui-

Saz eserleri) 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Bas
ri üfler, Hasan Gür, Hamdi To
kay. 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi

raat borsası (fiyat) 

Türk muziği {Klasik program)' 
idare eden: Mesut Cemil 
Ankara radyosu küme heyeti 
1 - Tanburi Zeki Mehmet ağa
F erahfeza peşrevi. 
2 - Hammami zade lsmail de
de - Ferahfeza - Birinci beste. 
3 - Hammami zade Ismail de
de - Ferahfeza ağır semai. 
4 -Reşat Erer - keman taksimi. 
5 - Hammami zade lsmail de
de - Şehnaz şarkı - Sana ey canı
mın canı efendim. 

6 - Kemani Riza efendi - Şeh

naz şarkı • Meramı andelibin. 
7 - Dellal zade • Şehnaz şarkı
Etmedin bir lahza ihya. 
8 - Dede efendi - Şehnaz şarkı
Gönül durmaz çağlar. 
9 - Hammaml zade lsmail de
de Ferafeza yürük semaisi. 
1 O - T anburi Osman beyin • 
Ferahfeza saz semaisi. 
Memleket saat ayarı. 
Konuıma. 
Esham, tahvilat, kambiyo - nu

kut borsası {fiyat) 
Neşeli plaklar - R 
Bethoven gecesi. 

ölümünün 112 inci aeneıi mü
naııebetile. 

1 - Konuşma: Cevat Memduh 
tarafından. 

cBethovenin hayatı ve eaerleri> 
2 - Muzik: Sonata (Sonata qu
asi una fantasia) 
Mehtab (Opus 27, N. 2, Do mi
nör.) 

Adagio ıostenuto 
Alegretto (Trio ) 
Presto agitato 
Çalan: Cemil Reşit 

3 - b) Trio N. 5, Opua 70, N. 1 
Re majör 
(P'ıyano, keman ve vlolonael 
için ) 

Allegro vivace e con b rio 
Largo assai ed eapreaaivo 
presto 
Çalanlar : Ferhund e Erkin (Pi
ano) 
Necdet Atak {Keman) 
Mesut Cemil (Violonsel) 
4 • c) S~nfoni N. 9 Opus 125, 
Re minör (Korolu) Pi. 
Allegro, ma non troppo, unpoco 
maestoso 
Molto vivace - Scherzo 2 
Adagio molto e cantabile - An
Finale (Presto - Allegro assai -
Andante moderato - Presto - Al
legro assai - Alla Marcia - An
dante maestoso Allegro ma non

tanto • Prestissimo 
Çalan: Berlin devlet operası or
kestrasi. 
Söyleyenler: Eotte Leonhard 
(Soprano) 
Jenny Sonnenberg (Kontralto) 
Eugen T ransky (Tenor) 
Wilhclm Guttmann {Bas) 

Belçika topraklarını mü
müdaf aa tedbirleri alıyor 
........................................ : doi;,Tu yönelir. Mestrih mevkiinde Hol· 

E yazan: Fredric : landa ve Belçika arazisine doğru soku· 

..=Denis lntransigeant~ lan Alınan topraklarının cenubundan ge. 
• • çerek, Eskoya kadar gider. 
• •• , • , , • ••., •• , •• , •• , ••• ,., •, • • ı • • • • • • • •• L. .. . li d b' · farkı 

B -· b 1 ·1 l · t k 'dd" 1ye1ın şıma n e ıraz sevıye ugun eyne mı e vazıye ço cı ı-

d. B ı 'k h d l ht 1 bulunduğu için kanal bu mmtakada otuz 
ır. e çı a, er şey en evve mu eme . derini .• 

müdafaasını kuvvetlendirmeğe çalışı - l ılc altmış metre arasında qtiril· 
B l 'k b t' ,_, · h miştir. Bir çok yerlerde de kanalın se-yor. e çı anın u gavre ı ıuınseyı ny-

t d.. .. . · viyesi toprak seviyesinden farkh delil· re e uşurmesın. . 
Belçika, iki bin yıllık istila ve akın dır. 

H"lA ] k d ·ı b.lir ki b .. yoludur. Bir asırda iki kerre meydan u asa 0 ara eru e ı . • ugun 
muharebesine sahne olmuştur. Coğrafi Alber kan~lı, m~temel b~ taarruza 
mevkii tabii varidat kaynakları ve ge- karşı Belçıknnın şımal ve şimali şarki 
nişleın~ imkanlariyle daima göz dikilen hudutlarını müdafaa edecek mükemmel 

bir mevkide muazzam bir eserdir. bir toprak olduğundan Almanya ile 
Fransa arasında harp olursa kendisinin Kanal boyu baştan başa tahkim edil
çok tehlikede olduğunu hissetmektedir. ır-iştir. Kanal boyunca yakın yakın ya
Çünkü bu iki devlet arasında bir taraf- pılmış olan beton sığınaklar bugi.ln bir 
ta Majino hattı, bir tarafta Sigfrid hat- tek işarete hazır talim ve terbiyeleri 
tı bulunduğundan, orduları bu cephe. mükemmel askerlerle doludur. 
}erde karşılaşmıyacaktır. Albcr kanalının, her biri birer sanat 

Belçika harpten evvel olduğu gibi bi- eseri olan köprülerinde dahi müdafaa 
taraf değildir. Daima milletler ccmiye. tertibatı alınmış bulunuyor. 
tine sadık kalan Belçika anlamıştır ki Her hangi bir mütearnz, Liyej mm• 
bugün mutat mütekabil yardım misa - takasındaki tahkmatın arkasını çevir• 
kına güvenmek bir deliliktir. Belçika mek üzere taarruza kalkamaz.. Bunun 
Lokarno ittifakının tesis ettiği garantiyi için Hollanda ordusunu söküp geçmed 
kaybetmiştir. Şarktaki hududu, Ren l5zımdır ... Sonra, Alber kanalı, Juliana 
mıntakasının silahsızlığı ile artık hima - kanalına hemen hemen müvazl olarak 
ye altında değildir. inşa edilmiş olduğu için, böyle bir ha· 

Fransa ile Jngilterc, Belçikanın arazi- reket, mütecaviz için hasaratı mucip 
si bir taarruza uğradığı takdirde kendi- olacaktır. Çünkü, Alber kanah gayet 
sine yardımda bulunacaklarını ve bazı muhkem surette tahkim edilmiş bir hal· 
şartlar altınd.ı Almanya Belçika ara1.i- dedir .. Binaenaleyh şimalden ve §imali 
sine hUrmetkar kalacağını vaadetmiş ol- şarkiden Belçika müdafaa edilmiş bir 
salar bile, Belçika kendi kendini müd::ı- haldedir. Fakat ya şark hududu? 
faa etmek istiyor. Bunu daha sağlam Bu mesele de iki şekilde halledilmiş 
buluyor. Belçikanın, kendi müdafaac;ı - bulunuyor : Liyej mıntakası, modem 
nı hi1.zat kendisi organize etmek isteme- harp tekniği ile tahkim edilmiştir. Hem 
sinin dahili ve harici bir çok siyasi !'e- Hollanda hem de Belçika toprağına doğ
bepleri var. Bu siyasi sebeplerdir ki, ru sokulan Alman arazisinin önünde çok 
Belçika komşularından hiç birisini kır- nıühim bir tahkimat eseri meydana ge
mak istemiyor. Halkının flaman unsuru- tirilmiştir. 
nu hoşnut etmek istiyor. Belçika, Fran- Kanala pek yakın olan bu Ebenemael 
sa ile yaptığı askeri anlaşma ile yaptığı tabyası takdire dğer müdafaa silMılariy
avantajlardan vazgeçmiştir. le de teçhiz edilmiş bir haldedir .. Bura-

Geçen EylQl hadiseleri Belçikanın yir- larda daha bir çok muazzam eserler 
mi dört saat ~rfında 600,000 kişi sefer- meydana getirilmiş olmakla beraber 
ber edebileceğini göstermiştir. Flaman- mahiyetleri gizli tutulmaktadır. 
lar, BrUksclliler ve v::ıllonlar .müşterek Ne olursa olsun Bclçikanın bu kıs

vatanlarını müdafaa etmek için kardeş mm mükemmel surette müdafaa edebi
olmuşlardır. Belçikada sekiz milyon in- lcccği bütün askeri salahiyetler tarafın
san yaşıyor, bir milyon asker çıkarabilir. dan ittifakla söylenmektedir. 

Silahlnnma 'Ve miidafcuı tertibatı: Bu roıntakada 60 - 70 metre derinlik
Belçika silahlanma ve müdafaa tcrti- te, bir çok yeraltı tesisleriyle, mühim

batı almayı Hi~umlu görüyor. Belçika- mat depoları, oda, mutbak, ameliyatha
nın müdafaa tertibatı hazırlığını bil - ne ve pansıman yerleri yapılmıştır. Top
hassa şimal hududunda almaktadır. Bu- rağm üstünde ise, zırhlı otomobil ve 
radaki müdafaa hazırlığı Alber kanalı tankların geçmesine müsait bir çok ma
ile boydan boya temin edilecektir Alber ha1lerde, bir çok maniler yapılmıştır. 
kanalı bugün Avrupanın en büyük sanat Tanklara karşı derin hendekler, meyilli 
eserlerinden birisidir.Albe.r kanalı, Möz, bir şekilde çakılmış ray tarlalan, llğım 
Esco nehirlerini, yani Liyej i1e Anvers sahaları, tel örgü mf\ ileri, bir çok mü· 
şehirlerini bağlamaktadır. Kanal bu se- dafaa vasıtaları ile her yer kapatıhnıt
ne içinde ikmal ediliyor. Kanal bittik- tır. Buradaki tesisat, söylendiğine göre 
ten sonra, Liyej şehrinde büyük bir su Fransızların Majino i!o1ilıkimlarmdaki 
sergisi açılacaktır. Sergi münasebetiyle kadar miikemmeldir. 
kanalın açılış şenlikleri yapılacaktır. 

Sergiye en geni§ mikyasta iştirak ede
cek devletlerden birisi Fransadır. 

Bu kanalın açılması ve inşası öyle ko
lay kolay olınamıştır. Milyarlarla para 
sarfedilmiştir. Halbuki, Hollandalılar, 

1839 muahedesini öne sürerek Belçika
lıların kanalı açamıyacaklarını, hakları 

olmadığını idda etmişlerdir. 
Mesele Milletler arası Lahcy dalet di

vanına verilmiştir. Mahkeme Belçikayı 
haklı çıkarmıştır. Hollandalılar, mahke
menin kararından çok memnun olduk
lan gibi, iki devlet arasında mutat sa
miml dostluk zerre kadar sarsılmamış
tır. HattA Hollandalılar da, Liyej su ser
giaine iştirak etmeğe karar vermiştir. 

KANALIN STRATEJİK 
EHEMİYETİ 
Alber kanah ikbsadi kıymetinden baş

ka, Belçikanın millt müdafaası noktasın
dan büyük bir istifade temin edecektir. 
Kanalı uzunluğu yirmi dört kilometre 
kadardır. Lijeyzden başlıyarak Vijeye 

Zayi 
Kardeşim REŞAT AYDİNÇ 9Z6 mene· 

sinde İzmir Tınnztepe ilk mekteltindea 
almış olduğu şahadctnameyi zayi et.it
tir .. Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin 
hükmii kalmadığını itan ederim. 

E§refpaşa 513 No. Sokak 
4 No. hanede aiaheyiai 

M. AYDINç 

Tashih 
Gazetemizin 24 Mart 939 Cuma giln

kü nüshasının 7 inci sahifesinde clzmir 
icra memurluğu dosya 939-2565 sayılı> 
icra satış illnının 3 üncü maddesi IO • 

nunda <satış 2280 numaralı kanuna aö
redir> kaydiyle sehivli olarak neşredil• 
mi§tir. 

Işbu satış ilarunın aslında bu kayıt 
mevcut değildir. Keyfiyeti tashih ve 
tavzih eyleriz. 

BUTUN AC.RI v; SIZILARIN BiRiCilC 
iLRCI 

@~~~[g]~ 

müş gibi odaya döndü. Salona girdi. No. 8 14 tinden - Rakseden kızlar. 

Saçlarında portakal çiçeklerinden yapıl- No. 9 15 6 - Ziehrer - Karnaval çocuk- ve J1A/ • J)l/ • NEZl E • G/i'lP. ~~ • ~'Nlfl. 
mış bir taç, üzerinde geliıJik robu. No. 10 16 lan (vals) Bruno Kittel Korosu J 1111/M,1,N S/.ZE .f~IJI 1.-E'R. 
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Arazi Satışı 

T. C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Ajansından: 
Miktari Hududu 

Senet NI ---t48 

c 

245 

c 

232 

c 

201 

198 

173 

c: 

« 

« 

Karye.t ı 1 nı i Mevkii 

Uluc:ak Sulak oğlu Ha- Çalhlant 
aan. O. Musta-
fa. 

c « c At alanı 

San bat oğlu Boz köyde 
Mehmet Ali va-
risleri Ay§C 
Emine ve Mua-
tafa. 

c c « 

~nsizca Osman oğlu 
Molla Ahmet 
varisi oğlu Hil
mi. 

« c « 

Ulucak Muatafa oğlu 
Sabri. 

« Cirit o. Mehmet. 

c 

Külçükde 

Ara palanı 

Çalhkiriç 
namıdiğer 
Çatalçamda 

lzmir yolu 

Kemalpqa Haci Alinin Harıldak 
Emin. 

{{ « 

« 

c « 

« Taılıyol 
namıdiğer 
Bahçeler 

« Harıldak 

c öte yaka 

Cinıi 

Bağ 

« 

(( 

« 

« 

« 

« 

« 

Zeytinlik 

Bahçe 

Tarla 

(( 

5514 Şa. Bekir, ga. ermeni Boguı, fi. Sulak oğlu Ali, ce. Oıman ağa bai· 
ları Kinunuevvel 339 T. 13 No ' . 

6433 • Şa. ~li onb8:!ı oğlu l_:lüıeyin tarlaai, ga. Ihsan hanima müfrez bai, 
, •. Emmeye mufrez bağ, ce. Mehmet çavuı zevcesi baiile mahdut 
Kanunuevvel 339 T. 10 No 

19299 Hacı Hüseyin ve yekumi ve Mustafa ve tarik Ağustos 315 yoklama 
286/287 

5514 Şa. sahibi mülk, ga. Nikolaki ve ıimal Mehmet, ce. Hacı oğlu Ah-
met Teşrinievvel 328 T. 27/28 

2757 Halil ağa ve tarik T. sani Y. 955/956 

9650 Şa. HaJil oğlu Hüseyin ga. biraderi Mehmet şimal. Osman ağa 
kerimesi Ayşe, ce. Halil oğlu Abdullah ile mahdut Teşrinievvel 319 
48/49/272 

36760 Şa. Andon, ga. Karadağlı Mina ve Halil çavuı ıi. hazine hissesi ve 
yıllık lsmail oğlu Mehmet ce. Ank ve Manisalı hafız Mehmet T e§rİni 
sani 927 T. 25 

6433 Şa. T arikiam ga. kantarcı lbrahim ağa şi. Kayserli Ahmet zevcesi 
Hatice ce. bayi Cemile uhdesinde kalan üç dönüm bağ Teşrinievvel 
335 T. 20 No 

2757 Şa. hemıiresi hissesi ga. biraderi molla Ahmet ,i. çay ce. miricihaci 
Ahmet efe Haziran 327 T. 112 

1379 Şa. yol ga. Ayte vereseleri ,i. bakkal Mustafa oğlu Mustafa ce. ha-
cı Osman zevcesi EylUl 327 98/99 

10109 Şa. Tarik ga. haci Osman zevcesi zeytinliii ıi. çay ce. kız oğlan Hı-
riato bağı T. sani 325 T. 63 No 

9190 Şa. Kandil Ali ga. Badem oğlu Marko ıimal. Haci Ali yetimleri ce. 
Kara Yani Haziran 327 T. 3 

155 Ulucak ~lh Muatafa Bayram kuyusu Bağ 7352 Şa. Kasap Hüseyin ga. Zaim zade Ahmet baği şi. biraderi Halil ba- · 
• r • • oglu Muıtafa. ğı ce. Sulak oğlu Hüseyin bağı. Mart 926 T. 30 

Yukarıda ısimlen yazılı ıaJııılann vadesinde tebliğ olunan ihbarname müddeti zarfında borçlarım ödemediklerinden dolayı isimleri kartisın-
da gösterilen ve bankamıza birinci derecede ve birinci sırada ipotekli bulunan gayri menkulleri 3202 sayılı kanuna göre 45 gün müddetle açık 
artırma ıuretile satılığa çıkarılmıştır. 9. 5. 939 tarihine müsadif Sah günü aaat 11 de bankamızda ihaleleri icr::ı kılınacaktır. Birinci artırmada 
ailriilen pey bankamız matlôbatını ödemeğe kafi gelmez veya muhammen bedeli bulmazsa o~ beJ gün sonra 25. 5. 939 tarihine müaadif per
tembe günü saat 11 de ikinci ihalesi icra kılınacaktır. Artırma şartna.wnesi bankanın ilin tahtasında talik edilmi§tir. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptır
mamak bankanın yedi ihtiyarında olduğu gibi kat'i ihaleye kadar barçlular borçlannı faiz ve mauaflariyle birlikte öderlerse satış muamelesinin 
fesih ve iptali yine bankanın elindedir. Müıteri bu vaziyet karşısında yahrmıf olduğu pey akçesinden bntka bir hak talep edemez. 

ipotek sahibi alacaklarla diğer alacaklıların mezkUr gayri menkuller üzerindeki haklarını ve hususiyle hiz ve masrafa ait idd!alannı evrak 
mUsbkeleriyle 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicilile sabit o\ır..adıkr"' H.tıA bedelinin peylaamasından 
hariç kalacaklardır. ~ - ~ 

Bu gayri menkullere talip olanla tın yüzde 1 O pey akç~ile birlikte ih!l!e günleıinde hazır bukınmalan ve daha fazla malfunat almak isti-
yenlerin ihale gününe kadar her gün bankamıza müracaatlan ilan olur ur. 1030 (628) 

wwaa 
·- J.~ • • • • .... ,. ' 

T. iŞ BANKASl'nın 
1 ~ 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 

Kuralar : 1 ŞubaL 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylôl, 1 lkinciteşrin 
tar i b l erin d e ç e ki l e c ek t i r. 
• 

l&am ikramiyeleri: ~Z//'.E./~.A!ı2Li,lr~ 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 ,, ıooo lirabk ••• S.000 Lira 
s ,, 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 ,, 250 liralık ••• 4-000 Lira 
'8 ,, ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-?So Lira 

250 n 2s liralık ••• 6.250 Ura 

1 •••••• ... .... 
435 )2.000 
~""1A• w • o sa ı# 

T. it Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif olmaz, 
ayni zamanda talihinizi ele denemit olursunuz. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk Pb •. Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar 

Sa&"lam Zarif 
V E U ·c. U Z D U R 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERLERi. 
Birinci Kordon da 186 numarada _ 

ŞARK HALI T. A. ŞQ 

iz mir 
icar dosya 
No: 

Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira K. 

464 Murabıt çarşısı Çuha bedesteninde 114/116 No. 

tZMlR lKlNCl iCRA MEMUR- du. lu dükkin. 
LUöUNDAN: Bu arttırma neticesinde satış be- 465 Karııyaka Y emİtçİ Pafll sokak 32 eski No. lu dükkan. 

24 
36 

150 
72 
24 

Çünkü ASPİRİN seneler.:. 
~· ......... 

denberi her türlü soğukal~ 
gınlıklarına ' ve ~rılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaÇ ~lduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 
.. roo...,,~ ... Ety 

emin olmak için lütfen BAeeR mar-
•3 ...-. ..... .. s , 

kasına dikkat ediniz. 

IZMtR sıcıu TiCARET MEMURLUôUNDAN: 

Tescil edilmi, olan (Endüstriyel Türk Anoninı Şirketi) nin 23. 3. 
939 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 2463 numarasına kayıt ve tescil edildi
ği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1 - Zabıtname 
2 - Hissedarlar cetveli. 
lktısat vekaleti tarafından mürakip - Komiser tayin buyurulan bay 

Ali Yapar huzurile idare meclisi reis vekili bay Küçük Talat Muşka· 
rarun riyaseti altında 23. 3. 93D per§embe günü saat 15 de ıirketin 
merkezinde aktedilen umumi heyet zabıt varakasıdır. 

Tasnifi ara neticesinde nisabı ekseriyetin mevcut olduğu an'la4ıl
makla Küçük Talat Muıkaranın riyasetinde heyeti umumiye müza
keresine başlandı. 

Evvel emirde reisliğe Küçük Talat Muşkara ve reyleri toplamağa 
en çok hiuedar Kazını Muaal ve Kazını Gürel seçilerek onların tefri
kile katipliğe lsmail Nqli tayin olundu. 

Evveli idare meclisinin raporu ve mürakip bilanço ve mürakip ra
porları okunmut ve umumi heyet tarafından ittifakla tasvip ve kabul 
edilerelı idare meclisi ibra edilmi,tir. 

Temettü t..?vziahna 1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren b&tlanmasına 
karar verildi. 

Müddeti hitam bulmuş olan meclis azalıklarma isimleri aşağıda ya-
zılı olan zevat ittifakla seçildi: 

• 

Bay Nazmi Topçoilu 
« K. T alit Muşkara 
« K. Muaal 
« İsmail Nqli 
« R. Şapd 

Mürakip olarak bay Cahit Erel tayin edilmit ve ücreti tehriyesi 40 
lira olarak tesbit edilmi4tir. 

Reiaicümhur ve ba§vekil ve lktıaat vekillerine tazim telgraflari çe-
kilmelerine vaki olan teklif üzerine karar verildi. 

tktıaat vekileti Rey toplamağa 
Mürakip komiseri Memur 

Reis vekili 
K. T. Muıkara 

Ali Yapar K. Muaal 
Rey top1amağa memur 

Kazım Gürel 

ENDOSTRlYEL TORK ANONiM ŞiRKETi 
23 Mart 1939 tarihinde toplanan alelade sendik 

Heyeti Umumiye içtimaında 
Hiuedarlar listesi. 

Tevdi ettiği hisse miktarı 

Aaa- Vekl Y ekWı Rey adedi 
leten 1eten 
----

imza 
_ lamailin Emlak ve eytam banka- deli her ne olursa olsun kıymetine 466 Daraiaç tramvay caddesinde 5 taj No. lu 2 depo. 
aından ödünç aldığı paraya mukabil bak.ılmıyarak en çok arthranın üze- 467 Oruç reis M. Çirkin sokak 19 taj numaralı ev. 
bankaya ipotek eylediği lzmir Akçe- rine ihalesi yapılacaktır. Satış 844 468 Alsancak Bahçeler sokak 109 No. lu dükkin 
limeaçit Damlacık iğneci sokağında numaralı eınlik ve eytam bankası 469 2 inci Karantina SekUfe perakendesi sokak l O No. 
eski ve yeni 70 taj numaralı evin ka- kanunu hükümlerine göre yapılaca- lu baraka. 12 pısından girilince bir taşlık ve solda ğından ikinci arttırma yoktur. Satış 470 Kartıyaka Boatanhda 2 dönüm sebze bahçesi. 10 Bay K. T. Mutkan 
kiiçük bir havuz beton merdivenle peşin para ile olup müşteriden yalnız 471 K~ıyaka Boatanhda Yab sokak 145 No. lu ev. 12 Klll'!ıyab Muradiye S. 
yukarı çıkılınca yukarda bir koridor yüzde ikibuçuk dellaliye masrafı alı- 472 Kireçlikaya M. Topaltmda 307 No. lu ev. 13 lmıir. 

13 13 2 K. T. Mutbra 

solda bir ve karşıda bir oda karşıda- nır. Yukarıda yazıh emvalin senelik icarları 26. 3. 939 tarihinden itiba- Bay Kizım Muaal 
ki odanın sol tarafında mutbah mer- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ren 15 gün müddetle açık artırma usulile müzayedeye konulmuftur. ikinci K. Ferruh Ap. 
diven altında bir elbiselik ve üst kat- alakadarların ve irtifak hakkı sahip- ihalesi 10. 4. 939 tarihine müsadif pazutesi gÜnÜ saat 14 de Milli lzmir. 
ta bir koridor üzerinde ve yan yana lerinin gayri menkul üzerindeki hak- Emlik müdürlüğürde yapllacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri Bay t. Nqli 
iki oda ve koridorda bir balkon alt larını hususiyle faiz ve masrafa dair üzerinden yüzde 7.5 depozito akçesi yahrılarak yevmi mezkUrda Milli Kavaklı Dere No. 199 
kısmı bodrum ve halkapınar suyu olan iddialarını i~u ilan tarihinden Emlak müdürlüğünde toplanacak komiayona müracaatları ilin Ankara. • m~vcu t olan 1, 600 lira kıymetli bu itibaren yirmi gün içinde evrakı müs- oltmur • 26, 5 1033 ( 627) '2mir ~yi Şirketi evın geçen sene yapılan satışı 2,280 bitelerile birlikte memuriyetimize Bay K. ~urel ~yılı kanuna göre tecil edilmi' bi- bildirmeleri icap eder. IZMiR BiRiNCi iCRA MEMUR- k 1 öd • • . ~· Soğuk. S. No. 8 rınci .ene taksiti ödenmediği cihetle Aksi halde haklan tapu sicilince LUöUNDAN. r arı an al :me f mrmın ıkamet~&.- lzmır. 
tecil hükmü ortadan kalkarak kat'i malum olmadıkça paylaşmadan ha- lzmirde : tkiçeımelik caddesinde l~~ızb~w m d1m ~~am.ası dol~y;sıy- 1. ihracat Şirketi Gazi B. 
olarak satışına karar verilmiştir. riç kalırlar. 10/4/939 tarihinden iti- 332 numaralı hoca Ahmet oğlu Eş- t btw ıg.; ı me~ıgı ciheilıntle. ~lanen Dr. Hul. C. No. 46 

Mülkiyeti açık arttırma suretiyle haren şartname herkese açıktır. Ta- ref tarafından emlak eytam banka- .~ .. ıgat ı a~ına "h~dar v~r.baıştır. B~ lmıir. 
v 844 l l"'k 1· 1 1 .. d . ı anın neşrı tarı ın en ıtı ren yedı Bay K Serbes 

e numara ı em a ve eytam ıp o an ann yuz e yedıbuçuğu te- sından ipotek mukabili ödünç aldığı- ·· · · d bo al cakl · · · bankası kanunu mucibince bir defa· minat akçesi veya milli bir banka nız 355 lira 58 kuruşun % 9,5 faiz f~n 81ı~~~ ~e ,:1~/e . a arın~n :~- Ka.1. Dili. S. No. 1 
ya mahsus olmak şartile arttırması itibar mektubu ve 39/328 dosya nu- ve icra masrafları ile birlikte 844 nu- r~ b.ldı~etıne. karış~ bırdıtı- lzmir. 
5/5/939 C - ·· t 11 d · · l t · ·k· . . · ınız varsa ı ırmenız azım ır uma gunu saa e ıcra marasıy c zmır ı ıncı ıcra memurlu- maralı banka kanununa göre yedi aks" h ld ""teak" l d · 

• • · • v üzere -:ı.o w ·· ---~lan ·•~- ol ı a e mu ıp muame eye e--lllııii , . -' guna mw:a- ı11111 unur. aün zarfında ödemeniz için rehnin vam cdilcc ... t bl"W ihba ı egı e ıg ve r o unur. 

134 134 10 K. Muaal 

100 100 10 lımall Nftli 
"' 

91 91 10 imza okunimam 
22 23 45 9 Klzim H. Glnl 

' 11 

12 12 2 imza olömamadl 

s 25 30 6 K. Serbea 

Türk Anon}m tirked 



wcr 

Bedeli nakdi 
p A s T 1 L K A TR A N H A K K 1 Öksürükleri kökünden 

keser tecrübelidir 
efradına GAYRiMENKUL MALLARIN ~ı ......... a11._ ............ _. .... ,.~._._. .. ._ 

AÇIK ARTIRMA iLANI 
1939 Nisan (1) duhul için askeri ru. TiRE iCRA MEMURLUöUN-
zamnnmesi mucibince elbise postal DAN: D.No. 938-677 

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

ve palaska tcforrüat ihtiyacın.ız.ı ace-~ Açık arttırma ile paraya çevrile
lc oinrak JLı\SAN BASRİ ŞENBİ- • cek gayri menkulün ne olduğu bir 
ÇER ve şeriki l'tlEH.:\lET GÜLAY- bap hane. VEBOLID 
LARDAN askeri nümunesine muva- • Gayri menkulün mevki, mahallesi 
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. sokağı numarası: Cümhuriyet ma-
Fiatlerde mühim tenzilat vardır. hailesi. 

··-·-·-
Her halde ve mutlaka fabrika şube- Eski yeni hamam sokağında 3 

sine uğramanız kendi menfaatlerini- numaralı. 

zin icabıdır.. Takdir olunan kıymet: 1,500 li-
Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD- radır. 
DESİ SARRAFLAR KARŞISI.. Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
Yalnız No. 399 saat: 24,4,939 Perşembe saat 14 Ti-
Büyiik levhaya dikknt : Aldanma-1 re icra dairesinde. 

yın HASAN BASR.t ŞENBİÇER vel 1 - işbu gayrimenkulün arttırma 
şeriki l\IEHMET GÜLAYLAR şartnamesi 23,3,939 tarihinden iti-

H. 3 1 - 13 (612) haren 677 no. i]e Tire icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin gö

İZMIR tKINCJ iCRA MEMUR- rebilmesi için açıktır; Hande yaz.ılı 
LUC.UNDAN: ~lanlarda~ fazla malumat almak ıs-

Ahmet, Nazife Ayşenin emlak ve tıyenler, ışbu şartnameye ve dosya 
numarasile memuriyetimize müra

eytam bankasından ödünç aldığı pa- caat etmelidir. 
raya mukabil bankaya ipotek eyle- 2- Arttırmaya iştirak için yukar
diği İzmir Esnafşeyh mahallesinin da yazılı kıymetin < ~ 7,5 nisbetinde 
hastane caddesinde 1 5 eski 1 7 taj nu-

pey veya milli bir bankanın teminat 
maralı hanenin kapısından girilince mektubu tevdi edilecektir. ( 124) 

TATLI SU YAPICI CİHAZLAR! 
Halkapınar ve Osmanağa sularnı VEBOLID ile tasfiye edini7 .. 

TECRüBE İÇİN CİHAZ GONDERiLDL 

Tcdiyatta Ko1aylık 5 Sene Garanti 

VEilOLİD LTD. Şti. İZllİR Ş UDESİ... 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

TELEFON : 2365 •• TELGRAf: VEBOLID .. POSTA KUTUSU : 72 

Cihaz satışı için seyyar memur aranmaktadır ... 

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

Dl KAT mermerli bir taşlık sağda bir solda 3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
iki oda karşıda bir avlu ve avlunun ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
sağında bir mutbah ve bir hela ve hiplerinin gayri menkul üzerindeki 

avluda bir erik ağacı ve sokağa kö- haklarını hususile faiz ve masrafa ·solucan dedi~imiz bag"' ırsak kurtları 
şede bir kapı mevcut olup merdiven- d l l 5 
1 k 1 . k·ıd b. 1 air o an iddialarını işbu i an tarihin-
e çı ı ınca yıne aynı şe ı e ır ıa- d 't'ba · · ·· · · d k .. en ı ı ren yırmı gun ıçın e evra ı 
yat ve uç odası vardır. Halkapınar ·· b.t ) ·ı b' ı·kt · t' · 

2 300 
mus ı e erı e ır ı e memurıye ımı-

suyu ve kuyusu mevcut olup , b·1d· l · · d Ak · h ld 1 . . . ze ı nme erı ıcap e er. sı a e~ 
lıra kıymetınde olan bu evın geçen h ki t · Tl b't 1 dk 
sene yapılan satışı 2280 sayılı kanu- a abrı dal~u. sıcı ı el sa ı odma hı ~a 

·· · b k Jd v h ld b' . . satış e e mm pay aşmasın an arıç na gore gerı ıra ı ıgı a e ırıncı k I I . 
k . bo .. d a ır m. 

sene ta sıt rcu muayyen o enme- 4 G" · ı ·· d 
d•v• d b h .. k.. d k lk k - osterı en gun e arttırmaya 
ıgı~ en u ';1 u~ orta an a ara iştirak edenler arttırma şartnamesini' 

yemden mülkıyyetı acık arttırma su- k ı·· l ı· t 1 . • • o umuş ve uzum u ma uma a mış 
rehyle ve 844 numaralı emlak ve ey- ve bu l t k b 1 t · d 
tam bankası kanunu mucibince bir .t.ban arı lamam} en a u e mış a 

. ve ı ı r o unur ar. 
defaya mahsus olmak suretıle art- 5 T · d'I d · 
hrması 5/ 5/ 939 Cuma günü saat k-1 .. ayıdn fe ıbenv zaldmkan a gayrı 
1 1 d t . .k. . . d . . d men u uç e a agrı ı tan sonra 

e zmır ı ıncı ıcra aıresın e k 'h 1 d')' A k 
1 k .. 30 .. "dd I en ço arttırana ı a e e ı ır. nca 

yapı :na uzere gun mu et e arttırma bedeli muhammen kıymetin 
satılıga konuldu. . . yüzde yetmiş besini bulmaz veya sa-

Bu arttırma netıcesınde satıs be- · · · l · • h l .: tış ıstıyenın a acagına ruc anı o an 
deli her ne olursa olsun borcun oden- diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
mes~ tarihli. 2~~.0 nuı:ıaralı kanunun bunların o gayri menkul ile temin 
merıyete gırdıgı tarıhten sonraya edilmiş alacaklarının mecmuundan 
müsadif olması hesabile kıymetine fazlaya çıkmazsa en çok arttırana 
bakılmıyarak en çok arttıranın üze- taahhüdü baki kalmak üzere artt a 
rine ihalesi yapılacaktır. Satış 844 on beş gün daha temdit ve on be~~~ci 
numaralı ~~~ak v~ eyt~m . ban1knsı ~ünü aynı saatte yapılacak arttırma
kanunu hukumlerıne gore )apı aca- da satıs istiyenin alacağına rüchanı 
ğın?an ikin~i arttırma·.!okt.ur. Satı~ ol~n di~er alacaklıların o gayri men
peşın .. par~ ı.le olup mu~t~rıden yal- kul ile temin edilmiş alacakları mec
nız yuzde ıkı buçuk dellalıye masrafı muundan fazlaya çıkmış şartile, en 

alınır. . . •v çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
İpotek sahıbı alacaklılara dıger bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. 

al.akalıla~ın ve irtif~~ ha.kkı s~hipleri- Ve satış bedeli düşer. 
nın gayrı ~enku! uzerındekı haki~- 6 - Gayri menkul kendisine iha
rını hususıyle faız ve masrafa daır le olunan kimse derhal veya verilen 
?~an iddi~lar~nı .. iş~u. ilan tarihin~~n mühlet içinde parayı vermezse ihale 
ıtıbaren yırmı gun ıçınde evrakı mus- kararı fesholunarak kendisinden ev
bitelerile birlikte memuriyetimize vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
bildirmeleri icap eder. arzetrnis olduğu bedelle almağa razı 

Aksi halde hakları tapu sicilince olursa ~na, razı olmaz veya bulun
n:ıalum olmadıkça paylaş~~dan h~- mazsa hemen on beş gün n1\iddetle 
rıç kalırlar 20/ 4/939 tarıhınden tı- arttırmaya çıkarılıp en çok arttırma 
haren şartname herkese açıktır. Ta- ihale edilir. iki ihale arasındaki fark 
Jip olanla~ın yüzd«; ~e~i buçuk !~mi- ve geçen günler için Jt 5 ten hesap 
nat akçesı veya mıllı bır banka ıtıbar olunacak faiz ve diğer zararlar ayrı
mektubu ve 39/ 1564 dosya numa- ca hükme hacet kalmaksızın memu
rasile ikinci icra memurluğuna mu- riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
racaatları ilan olunur. Madde ( 133) birinci arttırma yuka-
H. IS. 197 rıda gösterilen 24,4,939 tarihinde 

Tire icra memurluğu odasında işbu 
AŞ~: 1 R A ~ l 1\1 AH K A ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilan olunur. 
Makarnalar 

Seli nik ~erg· .nJt !137 \ 'C 938 scııclerinin 
birincilik ınadalyalnrıru kazanmıştır 

Zayi 
lzmir esnaf ve ahali bankası 

ale.~chir fUbesinin 77f. _ defter sı
ra numarnsında kayıtlı bulundu -
ğum 505 makbuz numaralı 11,11. 
930 ve 25.1.931 tarihli ve yine 
657 makbuz nolu 31.1.932 tarihli 
üç lutada ceman 70 lirayı muhte
vi hisse makbuzlarını gaip ettim. 
Y eniierini alacağımdan mezkUr 
makbuzların hükümsüz olduğunu 
ilan eylerim. 

Ala,ehirin Af sa~ köyün'den ab
c!t="" J, oğlu Halil 

25-2"" .. ; 1008 (616) l 

Tarih ve icra memurunun resmi 
mühür ve imzası 

1028 (621) 

tZ77.Y.T.7.7.Y.7../JJ.7ZZ/..T././I.P/..TJ~Z~ 

~ Muayenehane nakli 
N 

NDr.AliRiza · 
' •• 

Un len 
~ Doğum ve Cerrahi Kadın 
~ hnstalıklan Operatörü 

~ Kestelli caddesinde· N 
~ lıi muayenehanesini 
N BİRİNCİ KORDONDA 

., 
Tayyare sineması ci· 
varında 222 numaralı 
haneye yalımda nalı
ledecelıtfr. 

TELEFON: 2987 (31) 

EN UCUZ EN KIYMETLi 
YILBAŞI HEDlYESl 

BRONZ 
Dit F ırçalandır. 

H• Eaane ve Tubafij'ecide bulunur. 

it 
~ 
it 

SOLUCAN 
JjiS~UiTi 

Ekseriyetle çocuklnrm bağ1r;)::ıJdarma yapışarak kanlarını emmek sucetiylc 
biiyiiycn ve üreyen muzır hıwvnnlardır ... BUNLAR ... 
HAZI1\1SIZLICA, KANSIZl 1(.;A ''c IlİR ÇOK HASTALIKLARA .. 
Sebep olurlar, lmrm şi~mclcri burun ve maknd knşınmalan, ishal, obur

ltık, salyn uleması. baş dönmesi ve dnha bir çok gayri tabii haller görüniir ... 
Bunun ilacı çoculılara ,·cnlmcsi pek kolay olan 

is Er SA 'lfON ~İSRüviri 
dir .. Kutuların içinde sureti istlımıli ~ nzılıdır.. Okuyunuz, her cc.ıancdc 

fiati (20) kuruştur .. Yulnu: (iS1\mT) İSMiNE DİKKAT ... 

lzmir lnhisar.lar başmüdürlüğündne 
Barut hanındalti üzüm ambarlnrunızda mevcut 1020 adet müsta

mel çuval pazarlıkla satılacaktır. 
Beherinin muhammen fiati 11 k\ıruJ muvakkat teminatı 8,42 lira

dır. 
lsteklileriıı 5. 4. 39 günü saat 15 de bq müdürlüğümüzdeki komis

yona gelmeleri ilan olunur. 
22, 26 

ızn:ıR BELEDiYESiNDEN: 

963 (591) 

Zayi 
1 - Belediyenin Dizel motörlü İzmir esnaf ahali bankası ödemiş 

otobüslerine satın alınacak 25 ton şubesinden almış olduğum 28/ 5/ 9-
motorin başkatiplikteki şartnamesi 38 tarihli 1 20 liralık hisse makbuzu
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. nu 25/ 2/ 933 tarih ve 6849 defter 
Muhammen bedeli bin yedi yüz elli sırasında yazılı 60 liralık ikinci tak
liraya olup ihalesi 11 I 4/ 939 Salı sit makbuzumu zayi ettim. Yenisini 
günü saat on altıdadır. l;tirak ede- alacağımdan eskisinin hükmü olma
cekler yüz otuz bir lira yirmi beş ku- dığı ilan olunur. 
ruşluk teminat makbuzile encümene ödemişte peyrıirci Molla 
gelirler. Osman oğlu Recep 

2 Tepecik pazar yerinin 400 f 029 ( 622) 
metre terbiinde imlası ve belediye-
den verilecek kesme taşlarla döşet-
tirilmesi işi başkatiplikteki keşif ve lık teminat makbuzile encümene ge
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye lirler. 
konulmuştur. Keşif bedeli dört yüz 26 31 4 7 
yirmi lira olup ihalesi 11 / 4/939 Sa-

1032 (626) 

lı günü saat on altıdadır. iştirak - Belediye havagazı fabrikasın
edecekler otuz bir lira elli kuruşluk da tesis edilecek havagağı saatleri 
teminat makbuzile encümene gelir- ayar istasyonu için satın alınacak 
ler. alet malzeme ve teferruatı başkatip-

3 - Graj santralda yapılacak 85 likteki şartnamesi veçhile açık eksilt
metre murabbaı parke döşeme baş- meye konulmuştur. Muhammen be
katiplikteki keşif ve şartnamesi veç- deli 2,800 lira olup ihalesi 26/ 5/ 39 
hile açık eksiltmeye konulmuştur. Cuma günü saat 16 dadır. iştirak 
Keşif bedeli 359 lira 40 kuruş olup 1edecekler21 O liralık teminat makbu
ihalesi 11 / 4/ 939 Salı günü saat on zile encümene gelirler. 
altıdadır. lıtirak edecekler 2"1 Jira.. 26 11 28 12 1031 623) 

Hafif bir ü'ütıne bazan büyük bir hasta· 
bk. çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E FAL İ N Alınız 
GRİP • NEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütün ağrıları 

derhal geçirir •• 

. .,' . : .. :1'-.. ]i·. . "" - . . . - : - • • ' . .• 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DA JJLAgI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

l\1ASKÜLEN, FEl\IİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeği - Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 
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Gerek VERiCi ve ALICI telsiz istasyon ve makineleri inşa eden ıenelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mükfifat 
kazanan : 

Lorenz 
Fabrikasının marnulatları Türkiyede nam ve şöhret kazanmııtır. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçalan ve lumbnlan mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münbaldir. lstiyenler zirdeki adrese müra-

caat edebilirler. 
F ABRiKA VEKlLt ve DEPOZITERl : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 
Telsnf Adresi ı CALDAU ••• . ....,.._.,_.,. . .. - 1 ~MI!!!!~-



Kuvve Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA-
• • • • 

TIZMA, SIRA(~A, KEMll\, SiNiR 
haıtalıklanna, cılız yavrular, yürüyemiyen, di, çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar H A S A N 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmeüdir. Kam arttınr, i§tiha verir, 
•ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiı, içilmesi kolay ve lez
zetli bir turubdur. Küçük ve büyük her yqta istimal edilebilir ..• 

4. ~ . • . 
. • • . . • - . - . ! • ... . .. .. -~- ,.. _......,, • _.. , '. -

Yemeklerin kı· RADYO Lİ N 
rınbları, salya· 
nın ilraz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sanda dişler ve 
diş etleri eğer 
ıttütemadiyen te 
ınızıenmezse bo· 
zuımağa, çürü· 
nıeğe mahkôm· 
dur. Çürük diş· 
ler ınlde ve bar· 
Sak ihtUAtlarm· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bu· ır. 

'."!-,;*'· .. '• .. ·_.. . - . ,. ' 
.. . : 

RADYOliN~: 
---· ·.. . . . .· ... · ~ ·. . ~- ;·.· •. -,·.. ' , . ..~ _. 

ile ınuhakkak sabah ve akşanı her 
y~nıekten sonra hrçalaınak şartile 

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

Taze T emjz Ucuz 113.ç 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri 

. 
• ••••• •• ••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••• . . 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioilu hanı karşısında .. 

Un1dal 
UMUMIDENiZ 

ACENTALICI L'fD. --
Oli,·ier ve 

Şürekası 
BJRiNCİ KORDON REES 

BiNASI 2'EL. 2443 

Deutsche Le
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBURG 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRiA2'lCA S. A. DJ 
NAVİGAriOHE Macedonia vapuru 29martta bekleni-

LONDRA BATI'I: yor. ı nisana kadar Anvers, Rotterdam, 
ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra, Hull Bremen ve Hamburg için yUk alacaktır. LERO motörti 27/3 te gelir 28/3 ta 

llELLENİC LlNES LTD. 

sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anverstcn gelip yük çıkararak ve TA.HLİYE 1 Pire Brindisl Trleste ve Venedi~e ha-
Hamburg ve Anversa limanları için yilk ayni zamanda Londra ve Hull için yük ANDROS vapuru '1 nJsanda beklenl- reket eder. 
alacaktır. alacaktır. yor. Anvers Bremen ve Hamburg li- BRİONİ motörü 20/3 tarihinde gole-

LİVERPOOL HA'l"J'I manlanndan mal gıka.racakttr. rek ayni gün Patmos Leros Rodosa hıı-
-- MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip ıeket eder. 

UNl
.2'-='D ~rAI'-='~ AND yUk çıkaracak ve ayni zamanda Liver- _,,,,,_ 

.:, • .:.• pool için yilk alacaktır. --
LEY AHI' LIHE Ll'D. Deatscfle Le11ante·Unle DEN HORSKB llİDDEL-

BENNESTVET vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, HAVSLIN.JE, os.ı.o ROY ALE NEERLAN 
arasında beklenilmekte olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- BAALBEK vapuru nisanın ortasına DAISE KUMPAHY ASI 
için yük alacaktır. caktır. doğru bekleniyor. İskenderiye, Diyep STELLA vapuru 29/3 tarihinde ~k

------------ ve Norveç umum limanlan için yU.k ala- lenmekte olup Amsterdam Hamburg Jl-
PRİNCE DE L'İEGE vapuru 18/ 20 caktır. manlanna hareket edecektir. 

n.isnn arasında beklenilmekte olup Nev
york için yük alacaktır. 

ı.tNES sun AMERİKANA 
TYRİFJORD "apuru 6/ 8 nisan ara- 1 

smda bcklcnilınckte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

T. BOWEN REES 
VE Ş'OREKASI 

CUNARDLINE 
Liverpool ve 
Glasgov hattı 

--
SERVlCE MARlrJME 

ROUMA!N 

-·-
SVENSK.A ORiENrE Lİ· 

NIEH KUMPAHYASI 
BUCAREST · GUNBORG vapuru 28/3 te gelerek 

DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle- Amsterdam Rottcrdam Hrunburg İskan-
a 1 1 ı~ t tarihl · • • • • • • • • • • • n1 K' Kalas D liman crcı<: vapur nrın muvasn a erı, t yor. östence, ve una • d' Balt k lim 1 har-L t 

AKTR A · · :Udas da ınavya ve ı an anna CAe 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- B vapu~ rusan ıp m tarı için yUk alacaktır. . 

. .. . gelip Liverpool ve uuısgov için yük ala- edcccktır. 
kında acenta bır tcahhut altına gırcınez. ktır 

en .• -- --Dalın fazla tafsilat n!mak için Birinci G k 1 __ ,j!.t tarihl ı, ere • vapur arın mu·ıi.i:>iUö er 
Kordonda 152 numarada •UMDAL11 isimleri ve navlunları hakkında acenta .JOHNS'EON WARREN 
umumi c.lcniz Acentalığı Ltd. müracaat bir tenhhUt altına giremez. Daha fazla JLİNİES L'l'D. SERVİCE MARİTİME 
edilmes i rica olunur. tafsiH'it nlmak irin T Boven Recs ve Şr İEM . Roumain Kumpan"GSI 

.. .. . ~ · • AV ORE vapuru 9 rusandn bekle· ., 
Telefon : 4072 Mudurıyet nın 2353 telefon numaramna müracaat ni B V Köst" S ALBA JULİA vapuru 13/ 4 tarihia-

j yor. urgas, ama, ence ve U · 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. I" K 1 . . ilk al ktı de gelerek Malta Marsilya ve Cenova 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-

zeti hoş, alırunnsı kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOCLU - İSTAN"BUL 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRl·pı·N Kullanın 

Soğuk algınbğı, nezle kırıldık, lriP, baş, diş ve 
sinir atrııarı, romatizma sancıları için rakipsiz 

deva GRıPDn>m .. 

ı Bu karışın havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİMVEMARKAYADiKKAT-.. TAKLİTLE· 

BİNDEN SAKININIZ •• 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••• t , ••••••••••••••••••••• 

• 

OSMAN/YE 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Ru her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Onıer Lütti 

ına a as ıçın Y aca r. limanlarına yük ve yolcu alarak hare-

ket edecektir. 
İlılııdaki hareket tarihleriyle navlun-

ARMEMENT H. SCHULDT lardaki değişikliklerden dolayı acenta 
ROSTOCK vapuru 28 martta bekle- mesuliyct kabul etmez. Daha fazla taf

niyor .. Rotterdam, Hamburg ve Bremen silAt için ikinci Kordonda FRATELLI 
için yük alacaktır. SPERCO vnpur acentll.sına milracaat 

D. T. R. T. edilmesi rica ohmur. 
TİSZA vapuru nisan ipUdasmda TELEFON : 20M • 2005 
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imdi ' ( sıra müstemlekelere ge·ldi 
.. ~ ... 

Japonylı, büyük bir hüsnü niyet göstermiş ve eski Alman müstemlekesi 
Karolin adalarının mandasını tekrar .l .. lmanyaya iade • 

etmış 

Almanya temin.at veriyor Alman -Rumen anlaşması 
Diğer müstemlekelerini ele geçirir 
geçirmez Karolin adalarını Japon

yaya ve derhal hedive edecek 

Avam Kamarasında nasıl karşılandı? 

1 

Tokyo, 25 (Ö.R) - Harpten evvel 
Pasifik denizinde Almanyaya ait olan 
Karolin takım adalarının mandasını ele 
geçirmiş olan Japonya bir hüsnüniyet 

ljesti olarak ve diğer Alman müstemle
keleri için de bu örneğe imtisal edilme
m ümidiyle bu adalan Al.manyaya iade 
etmeği teklif etmiş .. Fakat garip bir şart 
dermeyan ediyormuş : Almanya İiıgil
tere ve Fransadan eski müstemlekeleri
ni geri aldıktan sonra bu :ıdaları tekrar 
Japonyaya bırakmalı imiş!. 

Londra, 25 (A.A) - Deyli Herald 
gazetesinin bildirdiğine göre dün akşım 
Berlinde Kiao - Ceu müstemlekesinln 
'.Almanyaya iadesinden bahsedilmekte 
idi.. Bu hususta Deyli Herald diyor ki : 

Kiao - Ceu bir ticaret üssü olarak 
pek :faydalı bir müstemleke te~kil et
mekle beraber Almanya için lktısadl ol
maktan ziyade J>evkülceyş bir kıymeti 
huiz olacaktır. 

Diğer cihetten Nevs Chronicle gazete
sinin öğrendiğine göre Almanyanın es
ki büyük okyanus müstemlekeleri olan -Karelin adalarının iadesi Milletler Ce-
miyetinin mandasına istinaden bu ada
lan idare etmekte olan Japonya tarafın
dan Berline teklif edilmiştir .• Bu iade 
teklifi eski Alman müstemlekelerini el
lerinde bulunduran diğer devletlere kar
§ı bir hüsnüniyet misali olmak üzere ya
pılmı.,tır. Bu teklif ile beraber aşağıda
ki garip şart koşulmuştur : 

Almanya eski müstemlekelerini Fran
ımnın ve İngiltercnin elinden alır almaz 

Mare§al Göring Alman lktısat naZ1rı Ftmk 

Karelin adalarını Japonyaya iade ede- yacağını söylemiştir. 

cektir. Sureti umumiyetle zannedldiğine gö-
Faris, 

liyor : 
25 (A.A) - Berlinden bildiri- re 20 nisana kadar bir sükfuıet devresi 

Nasyonnl sosyalist partisi memurları
nın bir toplantısı esnasında beyanatta 
bulunan Von Epps, ecnebi memleketler
de izhar edilen hoşnutsuzluğun Alınan
yayı müstemleke istemekten alıkoyamı-

geçecektir. Hitler Berştesgadende üç 
hafta istirahat edecektir. Göring ise J.5 
nisana kadnr İtalyada kalacaktır. Bitle
rin ellinci yıldönümü merasimle tesit 
edilecektir. Bir nic;anda Amiral von Tir
pitz zırhlısı denize indirilecektir. 

B. Çemberlayn istifa mı edecek? 
Londra 25 (ö.R) -Alman - Rumen 

anlaşması parlamento koridorlarında de
rin bir tesir yapmıştır. Gazeteler bu tesir
leri tahfife çalışıyor1ar.Ingiliz hü.ki.imeti
nin müşterek beyanname hakkında bir 
haftalık müzakereden sonra ne netice 
aldığı sorulmaktadır. Çemberlaynın siya
setini ne dereceye kadar değiştirdiği ma
Hmı değildir. Bazı mehafilde B. Çem -
berlaynın istifaya mecbur kalacağından 
açıkça bahsedilmektedir. Memlekette bir 
devir seyahatinden dönen maruf bir mu
hafazaklr m;bus hükümetin dıı siyaseti 
dolayısile derin bir hoınmsuzluk oldu
ğU'°'nu aöylemiıtir. 

ÇekoslovakyanL"l A1manyaya Ohaltın
dan sonra, hükü~et aiyasetirri değiştir
~e:ue bir çok muhafazakar mebusların 
kabineye karşı cisyan edecekleri> haber 
verilmiıtir. Bunun üzerine B. Çemberlayn 
1 7 mart Birmingam nutkunu ıöylcmiıı-

tir. 
Parlamento koridorlar.nda Lord Hali

faksın yeni bir kabine yapmasından ve 
B. Edenin hariciye nezaretine gelmesin .. 
den bahsediliyor. Eski başvekil B. Bald
vinin de B. Çemberlayna karşı muhalefet 
için büyük faaliyet sarfettiğinl iddia edi
yor. 

"·'-!""--
Almanyanın ballmnldra doğru iktısadi genişlemesini gösteren harita. 

tierecede ileri gitmektedir. manyanın teslimiyet göstermesi ve Le
histanın tereddüt i'i şaşılacak bir ~ey de
ğildir. 

Alman istilisı karşısında 

Şimdiye kadar tecerrütçü olan cEv
ning Standard• muhafazakaı· gazetesi 
cArhk bir karar Yeriniz b ıerllvhasile 

bir makale neşretmiştir. Bunda Alman
yanın R omanyada muvaffakıyeti ve Le
histan için hlsıl ofon tehlikeli vaziyet kay
dedilmektedir. Bu gazetenin fikrince ln
giltere ve Fransa muhtemel menfaatleri 
olacak memleketlere sağlam garantiler 
vermezlerse ve bunlarla erkanı harbiye 
müzakerelerine girişmezlerse Alman ta
arruzuna karşı saflam bir fttifalı: imkanı 
yoktur. 

c Evning Niyuz> gazetesine göre de 
Romanya ekonomik bakımından Alman
yanın emri altına girmiştir. Çemberlayn 
Almanyanın hakiki niyetleri hakkında 

garip bir anlayışsızlık gösteriyor. Hükü
met enerjik unsurlarl takviye edilmeli

cDey]i Herald~ sosyalist gazetesine 
göre de ıükunet hasıl olmuştur. Ve ta
arruza mukabele deklara!lyonunu imza 
etmelc artık acele değildir. lngilterenin 
Romanyadaki mümessilleri ticaret anlaş· 
ması karoısında bedbin değillerdir. Bu

nunla beraber ayni gazete küçük harf· 
lerle neşrettiği bir haberde 1918 de Ru
men ordusunun ezilmesini mütaakip Al
manya tarafından imza ettirilen ilk sulh 
muahe'dcsile mukayese ettiklerini yazı-
yor. 

cDeyli T elgrab lngiliz muhafazakar 
mahfellerinin endişelerine tercüman olu
yor. Avrupa sulhu üzerine asılı olan ve 
gölgesi doğrudan doğruya lngiltere üze-

Londra (AA) - lyi haber alan mu
hafazakar mahfellerde söylendiğine göre 
hükümet hali hazırda mecburi askerlik 
hizmetinin lüzumuna dair parlamentodan 
kat'i bir karar istihııal etmek tasavvurun
dadırlar. Taarruzlara mukavemet beyan· 
namesi projesi hakkında yapılan son dip
lomatik görüşmeler neticesinde !!ulh za
manında iken de her hangi şekilde olur• 
aa olsun mecburi askerlik hizmetinin 
ihdası zaruri olduğu anlaşılmıştır. Bir kaç 
ay evvel Çemberlaynın parlamento sureti 
katiyede haberdar edilmeden evvel sull\ 
zamanında mecburi askerlik hizmeti ih· 
das etmiyeceğini avam kamaraııında rcs• 
men taahhüt ettiği hatırlardadır. 

Polonya muhaliflerle de birleşerek 
tek cephe almak istiyor 

Varşova 25 (ö.R) - Leh gazeteleri 
Alman taarruzuna karşı müşterek bir 
emniyet cephesi tesisi lüzumundan bah
sediyorlar. cKoryer Varşavski> gazetesi 
diyor ki: Almanyaya mukavemet için 
birleşmek lazımdır. Diğer mülahazalar 
ikinci derecede kalır. 

dir. 
En ağır başlı muhafazakar risalelerden 

cSpektatön ün mütalaası C:f ikkate p

yandır. c Taarruza karşı mukavemeti or
ganize etmek için beynelmilel blr kon
feransı davet hakkındaki Sovyet teklifi

rine düşen tehlikeler izale olacak yerde 
her an artmaktadır. Almanyaya muka
bele tedbirleri almak lanmdır. Şimdi ne
fes alacak bir devrenin başladığı hayali 
en tehlikeli bir şeydir. 

Söylendiğine göre hükümet erkanı ara .. 
sında ve efkarı umumiyede mecburi as-
kerlik hizmeti hakkında müşahede edi
len ihtilaflar yeni intihabat yapılmasınİ 
muhik gösterecek mahiyettedir. Fakat 
efkarı umumiyenin muvafakat edeceği 

muhakkak olmadığı gibi şimdiki beynel
milel ıerait altında umumi intihabat ya
pılması da mümkün görülmemektedir. 
Bunun içindir ki Çemberlayn Lord Ha• 
lifaksın kuvvetli müzaharetine dayanarak 
harici vaziyet dolayısile lngilterenin bü· 
tün müdafaa tedbirlerine başvunnıısİ 

lazım geldiğine dair tanzim edilecek bir 
karar ıureti şeklinde bu meseleyj ilk fır• 

sattan istifade ederek parlamentoya ar
zedecektir. 

«Polonya> gazetesi de şu mütaleada
dır. Lehistan anlamalıdır ki Avrupada 
beyn~lmilel siyaset bakımından müsta
kil kalabilecek münferid bir devlet mev
cut olamaz. Sadece devletlerin müşte -
rek cephesi Pancermanizm dalgasını 

durdurarak dünya sulhunu koruyabilir. 

Paris 25 (ö.R) - cLö Suen gazetesi
ne Varşovadan bildiriliyor: 

Lehlstan 1913-14 ihtiyat sınıflarını ai
ltıha çağırmıştır. Varşova hiikü~ti 
§arki Prüsya Pomranya hudutlarında 
her ihtimale karşı asker tahşid ediyor. 

Varşova 25 (ö.R) - Almanlar muha
ceret nkınının önüne geçmek için dün 
Memel hududunu kapamışlardır. Me
melde 200 zırhlı otomobil, bir çok top
çu kıtaları, 3 ngık deniz torpidosu, dört 
torpil gemisi ve bir çok muhafaza gemi
leri bulunmaktadır. Limanda ticari faa
liyet durmuştur. 

Varşava 25 (ö.R) - Hükümcti g~ -
nişlctmek için müzakcre-lex oluyor. Baş
kumandan Mareşal Svingli ve köylü 
partisi re.isi bu hususta rdsicümhur 
Vitz parti lideri ecnebi memle~ctlerde 
sürgün halinde kaldıkça partisinin hü
kiimete i.,.1irak cdemiyeceğini bildinniş
tir. iki sınıf ihtiyatın silfıha çağırılması 

huzursuzluk hissini göstermektedir. Bu 
kuvvetler şimal hududuna gönderilmiş
lerdir. 
Varşova 25 (Ö.R) - Ayan meclisi 

Litvanya ile ticaret muahedesini tasdik 
etmiştir. Raportör btı münasebetle Lit
'\'anya milletinin ıstıraplarının Lehistan
da derin bir makes bulduğunu temin et
miştir. 

Var O\'a 25 (ö.R) - Ordunun gaze-

dir. 

Buna mukabil h6kümet gazeteleri fi· 
kirleri te~kine çalışıyorlar. cTaymis> ga
zetesine göre müstacel istişare zaruretleri 
zail olmuotur. Romanya hakkındaki kay
gılar azalmıştır. Ve acele kararlara lüzum 
kalmamıştır. Bu gazetenin Bükreş muha
biri Rumenlerin, Almanların istedikleri 
derecede t!vizat yapmadıklannı iddia 
ediyorlar. 

cOeyli Ekspres> Avrupada bir süktı
nct devresinin başladı~ını temin edecek 

Taarruza karşı müşterek deklarasyon 
hususunda da ııunlan yazıyor: Bazı na
zırlann kararaı;ı:lık ve iradesizlik göster
dikleri rivayet ediliyor. Bütün memleket 
azimkar bir siyaset beklerken hükümetin 
içinde idare birliği olmaması müessiftir. 
Maliye nazırı Sir Con Saymen geniş ve 
aayri muayyen teahhüdlere muhalefet 
oldu~nu bildiren bir beyanname neşret
miştir. 

cNiyuz Kronikl> daha tiddetli tenkit
de bulunuyor. On gün geçtiği halde sulh 
cephesi hllA. teesüs edemediği için Ro-

Ja_ponyanın verdiği karar 
Almanya ve ltalya ile beraber fakat 

Avrupa işlerine kar1şm1yacak 
Tokyo, 25 (Ö.R) - Siyasi rn.ahafilde r 

temin edildiğine göre beş nazır komite
sinin perşembe günkü içtimaında A vru
pa meseleleri ve bilhassa totaliter dev
letlere knrşı siyaset hakkındaki Japon- l 
yanın hattı hareketi tesbit edilmiştir. 
Bir ihtiyat ve itidal siyac;eti tercih edil
mektedir. Japonya komünist aleyhtarı 

Leh ordulan baş1mmandanı Mar<'§al Smigli Rid: mücadele haricinde kuvvetlerini Alınan 
14-h ordusu, ne kadar kuvvetli olursa lô,:> olmak müreccahtır .. > 1 ve İtalyan kuvvetleriyle birleştirmek 

olsun, h er hasma karşı hnrbe hazırdır. Varşova 25 (Ö.R) - Haric.;yc mzır arzusunda değildir. Dünyada birbirine 
Milletimizin, kudretli millet vaziyeti vekili B. Sondek Sovyet maslahatgüzarı muhasım iki blok teşekkülünü terviç et-

1 
mevzuubahs olunca, kendini dün hisset- ile bir takım notalar teati etmiştir. Bu memek ve kendi hayatı menfaatlerini 
mediğini açıkça söyliyebiliriz.> notalar mucibince geçen 19 Şubatta Le- alAkadar etmiyen teşebbüslere sürü.k-
Varşova 25 (ö.R) - L;itvanya başku- histan ve Sovyet Rusya arasında aktc- lenmemek için sırf Avrupaya müteallik 

mandam general Rosketis askerlere bir dilen ticaret anlaşması hükümleri, iki bir siyasete karışmamak kaygusunda
mcsaj neşrederek Litvanya ordusunun tarafın tasdikine intizaren, 27 Marttan dır .. Bahusus ki böyle bir hareket Japon
arnzisinc karşı her tehdide mukavemet itibaren tatbik mevkiine konulacaktır. yayı kendisine esaslı bir hüsumeti ol
edeceğini bildirmiş ve şunları ilave ey- Varşovada Sovyet ticaret mümessilliği mıyan İngiltere ve Amerika gibi mem-
lemiştir: cKorkakça teslim olmaktansa, hakkındaki hükümler de aynı tarihten leketlerle karşılaştırabilir. Japonyanın BeTlin sefiri Alman ,a11;11öl-
:ı \. 1 ...ı,l• k'· , .. t1 • •L J H ·~ . m uaur: nemt:ıı ~u~ ı 

ı lis i müzakerelerini önümüzdeki ilkka-
1 nun ayına kndar tatil etmiştir. Meclisin 
( kapanma töreni yarınki pazar günü ya· 

t pılac:ıktır. 
• Tatil ';dranndan sonra ek:ılliyet par-

tilerine :nensup bir grubun yaptığı bir 
teşebbüs "t>iyasi mahfelJerde biraz telaş 
uyandırmıştır. Bu mebuslar Diyet mec· 
lisinde başvekilin bürosuna atılarak B. 
Hiranomaya bir dilekçe vennişlerdir. 
Bunda hükümetin Almanya ve İtalya ile 
derhal askeri bir ittifak akdetmesi hu· 
susunda şiddetle ısrar edilmektedir. 

--=--
B. B onnenin d ünkü 
görüşmeleri-~ 
Faris, 25 (Ö.R) ..:._ Hariciye nazırı .B. 

Bonne bu sabah hava nazırı ile Fran.58" 
mn Berlin semB. Kulondru ve Soqet 


