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ilin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhurlyetin "' Cümhuriyet eımnin bekfııl, tabııhlan rıka,. dvcut gcızetedw 

- • 

Amerikada Milli Müda
faa tahsisatı 

Vqington 28 (ö.R) - Ayan mecliai 
513 milyon dolarlık milli müdafaa tahıiu.
tmı kabul etmiftir. Bunun bir kısmı 1100 
tayyare ıİparifİne tahsis edilecektir. B. 
Ruzvelt deniz tayyareleri için yeniden 19 
milyon dolarlık tahıiıat iıtemiftir. ~ 

Yeni Asır. MatbaulJ?.da Buı~lfbr. 

Yugoslav a tehdit mı ediliyor? 
' 

B. Şakir Kesebir hakkında 
adli tahkikat yapılıyor 
---·'./:r·---

Yugoslrı.ı•ya baş-ı·ekili Svetkoviç v e diğer iki nazır 

Alman ya Yugoslavya ya istediği gibi bir ticaret 
---------------------------------muahede s ı kabul ettirmeğe çalişıyormuş 

----------------------------------------
V o yvodina Almanları mümessilleri 
Berştesgadene davet edilmişler 

Eski Jktısat vekilinfra 
bir şeker işinden 

muhakeme edileceği 
anlaşılmaktadır -·-1stanbul, 28 (Hususi) - Sekiz sene 

evvel mülga şeker inbisarınca Şark vi
ayetlerinin ihtiyacı için Arkas şirke
tinden külliyetli Rus şekeri satın alın- , 

mış, bu yüzden 273193 lira zarar edil
diği anlaşilinıştır. O zaman yapılan tet
kikat neticesinde müfettişler eski ikbsat 
vekili Şakir Kesebirle idare meclisinde 

bulwıan merhum Ktutamonu mebusu ,., ~ 
lla.çın Fchnıinin teşrii masuniyetlerinin 
kaldırılmalannı istemişlerdi. B. Şakir 

Kesebirin son intihabatta mebus seçil
memesi Uzerine hUkümet tahkikata de-

C. H. P. Grubu 
-*Cumartesi günü 

toplanacaktır-
Ankara, 28 (Hususi) - Parti grubu

nun cumartesi günü toplanarak Büyük 
Millet Meclisi riyaset divanı namzetleri· 
ni seçmesi muhtemeldir. Büyük Mille( 
Meclisi riyasetine tekrar AbdülhnltK 
Rendanın getiriloceği tahmin ediliyor. 

-=--
B. Şiik~ü Kaya 

-*-Cuma akşamı halU bir 
paralizi geçirdL. 

Budapeıtede d~manca propagandalar yapılıyormuş •• Hırvatistanı Yu· 
gosıauyadan ayırmağa çalqıyorıar.. Falıat Belgrad Jıuvvetlnden ve 

1stanbul, 28 (Hususi) - Eski Dahili~ 
ye vekili B. ŞUkrU Kayanın geçen cu
ma akşamı hafif bir paralizi geçirdiğini, 
doktorların kendisine istirahat tavsiye 

vam olunmak Uzere bu mesele hakkın- B. Şakir Kesebir ettiğini gazeteler yazıyorlar. 
daki fezleke ve merbutatırun geri vcril-ı B. Şakir Kescbirin mevzuubahis mc- B. ŞilkrU Kaya, evinde tedavi edil-

birliğinden emindir - YAZISI 3 cil SAYFADA -

Hayatı 
Ucuzlatma ' yor. Madrid Milli müdafaa komitesi Va

mesini BUyük Millet Meclisinden iste- seleden dolayı muhakeme edileceği an- mektedir. 
ml§Ur. laşılmnktadır. --=-

. 
• • 

VE 
- ---t?---

lktısadi kalkın-
lansiyaya gelmiş ve burada general Mi-

l yajanın riyasetinde toplanmıştır. M -_,..:ıd ala aunu en nıanzar r 
ı Nasyonalist ispanya propaganda ne- . 

ti ğ daki t bli•. tmiş' tir" kilde temsillcriM devam etmeleri temin 
,~NEMRUD. 

zare aşa •ı e gı neşre : edilıni§tir ma davamızın 
temelidir 1 

cFalanjlstler saat 12,30 da Madride Cilmh · hl 
· · ı di N ı· 1 kum da b uriyet ordusuna taben neşre-

gırmış er r. asyona ıs an e- dil bir be d uka _ _.9.L.• .--' 

ti h · "d · · l' 1m l d en yanname e cm vem.et ar-ye şe nn ı aresını e ıne a ış ar ır.> 

- --tr-
HAKKI OCAKOCLU 

1938 senesi toprak mahsullerimi
zin dış piyasalara satılmasında 
büyük zorluklara rastlanmamıştır. 
Muhtelif ihraç maddelerimizden ge
riye kalmış gayri tabii stoklar mev
cut değildir. 

Halit sevinç içindedir. Şimdi her taraf- tık beyhudedir. Kan dökülmemesi için 
B. 1 azlı Güleç uc Dr. B. Uz ı t.ıın yaşasın ispanya sesi yükseliyor. Ti- bUtUn Cilmhurlyetçileri teslim olmağa 

- YAZISI 2 iNCİ SAHİFEDE - yatrolar ve sinemaların normal bir ~e- davet ediyorum. General Frank.o, tes-
lim olanlara adaletle muamele edeceği· ı Paris 28 (Ö.R} - Hariciye ne7.areti 

I b •• •• k 1 k ni aöylenıiştir. Sözilnü tutacaktır.> Fransanın Madrid konsolosundan şehrin ran uyu şen i Deniliyor. -SoıılUSINCISAHiFEDE-

Buna rağmen t:icaret işlerimizin 
normal bir sey ir iizerinde bulundu
ğunu iddia edecek mevkide bulun-

hazırlıkları içindedir Bir köy 
eğlencesinde 

rnıçc;;::Ü ihracatımızın . büyük bir ! Havaya ateş edilirken 
kısmı yalnız bir memleket üzerinde bir genç kadın 
toplanmıştır. Klearing anlaşmasının yaralanarak öldü 
en müsait bir şekilde işlemekte bu- -o---
lunduğu Almanya ile ticari münase- Ödemi~ kazasının Adagide nahiyc-
betimiz istisna edilirse diğer memle- alne bağlı Bademiye köyünde birkaç 
ketlerc yapabildiğimiz satışlar çok arkadaşın eğlenti yaptıkları bir ev-
rnahdut bir rakam etrafında kalmak- de müessif bir hAdise olmuştur. 
tadır. Köy gençleri, nisan devresinde as-

Beynelmilel piyasalara uyarak sa- ! kere gidecekleri için köy delikanlı-
lış yapmak imkanlarını elde edemi- lan Ye ihtiyarları toplıyarak bir 
Yoruz. lngiliz piyasası eskiden bizim evde eğlenti yapıyorlardı. Bir tarafta 
için en geniş bir pazar olduğu halde çalgılar çalınırken öte tarafta da mil-
b~gün bu memleketle olan ticareti- 1 ll oyunlar oynanıyor ve köylünün 
rnız hemen hemen ehemmiyetini neşesi son haddini buluyordu. 
kaybetmiş bir hadde inmiştir. Neşe içinde coşan gençlerden yinni 

Bunun dünya iktısadi buhranın- dört yaşlarında Mehmet Çar, bir 
~?n doğan bir çok sebepleri yok de-

1 
aralık tabancasiylc havaya üç el ateş 

gıldir. Fakat dünya piyasalarına in- etmiştir.. Tabancasının namlusunu 
lihak edememekten mütevellit ku- kazaen sağ tarafına meyletmiş ola 
8llrları kendimizde bulmak ta kabil- cak ki bu sırada kapının dışından eğ-

1 
dir. Mısır kralı Faruk kraliçe Feride, l\Jısırana kraliçesi Nazlı Iran vetiahdi ve lenceleri seyretmekte bulunan Halil 

Türk köylüsü dünya çiftçileri ara- zevcesi Prenses Fevziye karısı Ayşe, kurşunlardan birinin 
11~nda en kanaatkar olanı ve en basit Kahire, 28 (Ö.R) - Tahrandan bildi- lunacaklardır. İrandakl düğün §eDlilde- rastlaınasiyle ağır surette yaralan-
~ır. hayat yaşayanıdır. Amele ücret- rildiğine göre İran, Mısır kralının heın- rine bütün dost ve müttefik devletler- mıı ve derhal hastaneye kaldırılmış
erı memleketimizde dünya amele- şiresi Prenses Fevziye ile nildhı yapı- den heyetler ~ak edecektir. Bu mU- tır. 

1 
Şehirden •• Çehreler: ıo 

Din Tarihinin 
En heyecanlı ve en meraklı 

bir safhası 

Pek 
D•ıaa111e111aa1111a 

Yakında : 
u YENİ Asın. siitunlannda 

okuyacaksınız.. 

• • • • • • • • • 
····~····································: 

teri ile mukayese kabul etmiyecek lan veliahd Mohammed Riza ile zevce- nasebetJe Saadabad paktını teşkil eden Bu 25 ~aşlanndaki genç kadın has-
adar ucuzdur. sini istikbale hazırlanmaktadır. Veliahd, Türkiye - Irak ve Efganlstan hariciye Mtanede ölınU§tUr. Suçlu genç yaka-ı 

- SONU 2 iNCi SAYFADA- Prenses Fevziye ve Mısır ana kraliçesi nazırlannın da Tahranda fikir teatisine ~lanmıştır. 
Dr. Ali Agah Dinel 

Politik çcwba.nn içtim J Bin meslekten birin ıeçtim, 
HAKKI OCAKOiJLU Nazlı nisanın on beşinde Tahranda bu- imkin bulacakları tahmin ediliyor. '--ııı-.;ı;;;m;;ıım;;;;;;ı;;;;;:;;:;ıı;;;;;;;==-ıı;;;;;;;;;;~ ~iit' 11azıp ... ı4Mqıim. Doktorluğu evl4 buldum. 



FIKRA: ...... -
Gelip Giden Baharın 

MASALI 
Şinasi REVi 

Mevsimlerin en güzeli baharın; sıcak yaz güneşi altında bunalıp ta. 
güzel hmire daha varmadan çabucak vcdaa kalkışı, biz Akdenizliler 
için ne talisizliktir .... 

Bahar ki, gönüllerin çiçeklenip dillendiği, neşelerin tutuşup ta alev
lendiği bir mevsimdir. Kasvetli kııın ardından ılık nefeslerile gözleri
mizi açan. kollarımıza, göğsümüze dennan veren odur. O kadar ki; 
onun yalnız ismi bile, üzerimizdeki durgunluğu silker .... 

Yıllarca (Bahariye) namilc uzun kasidelerine birer ayak olan bu 
neşe sembolünün, hemen her devir Osmanlı şi.irlerinin kalemlerinde 
yeşerişi malumumuzdur ... 

Tabiat deyince, bizler sadece baharı düşünüyoruz. 
Aydınlığa, kokuya, türlü renklere isyan eden bir çok sanatkarların, 

yine ilham kaynağı o bahar olmu§tur. 
Bahar mülayim insanlara benzer. Ayni zamanda makul ve mantık

lıdır da ... Yaşına hürmet ettiği kışın, gerisinden gelir. Fakat insanlığı 
tutuşturan o kızgın yazdan önce davranmayı hiç bir vakit ihmal et
mez ..• Pençcrcrnizdc bir kuş olur. Sabahın şebnemli dallarının arasın
dan ba,şını czataralc bize; cehennemin kızgın zebani'lerinin, ellerinde 
ateşden oklarla üzerlerimize hücum edeceklerini, (Virjil) gibi, müj
deler ve önümüzden gider. 

Sonuncu baharda bile hissesi vardır. Hiç bir vakit tutu§Cln bizleri 
birdenbire titretmiye riza göstermez .. Hülôaa haharı sevdiğimiz kadar, 
bahar bizleri seviyor. Muhakkak ki çok daha fazlasile ..... 

Ne yazık bir küçük tebessümden sonra uzaklaşsın .. Tıpkı sevilen 
insanlar; dizinde saçlarımızı okşıyan sevgililer gibi, gidiyor .• 

Suçumuz, günahlarımız boynumuzda .. Fakat kabahatlerimiz bil ki 
senin ellerinde .• Bilmiyormusun ki. biz insanlar, henüz Hayır'ın, her 
şeyin ortasında olduğunu henüz öğrenemedik .• 

Uzanmak istediğimiz vakit, boylarımızın rnisillerce yüksekliğini; 
eğilmek için de, yedi katın en dibini arzularız ... 

Her şeye rağmen bahar, seni bir Juliyet gibi bekliyen Romeolar'ın 
var .. ......... . 

Şinasi REVl 

ilk öğretim sahasında 
radikal hamleler ..• 

İlk okullar için kırk bin öğretmene 
ihtiyacımız vardır 

ilk tahsil meselesi modern devletin de eğitmenlik ,·azifesi vermek. 
belkemiğidir. Maarifi Tuba ağacına ben- Işte eğitmen teşkilatının ana hatları 
zetenler feodal telakkiye tercüman olan- bunlardır. 
!ardır. Demokrasi devrinde bu telakki Eğitmen bir taraftan köyün çocuklari-
istihfafla karşılanır. 1e uğrnşırken diğer taraftan da köyün 

Cümhuriyetten evvel: Meırutiyettc da· fidanlık ve ağaç işlcrile uğraşacak, cins 
hil olduğu halde. ilk tahsil itile katiyyen buğdayların faidelerini köylüye bilfiil 
uğTaşilmamlŞ bcr fCY tabii acyir ve teka- anlatacak kendi tarlası daima numune
mülunc bırakılmııhr. Cümburiyetten ev- lik tarla olacak ve istiyen köylüye her 
vel ilk ok.ullanmıı:da talebe eayeı 3 36- zaman yardıma hazır bulunacak. 
061 di. Bunun 62,954 dü kızdı. Bu ye- işte bir eğitmen ki hem çocukla meş
kun cümhuriyet devrinde her sene kül- gul hem de muhitinin prodoksiyonu He. 
liyetli nisbette artarak bugün talebe sa- Nüfusu 400 den aşağı olan 3 sınıflı ve 
yısı 766,8 78 i bulmuştur. Bunun 263- tek öğretmenli köy okulları için şimdilik 
328 i kızdır. Bu halden memnun olabi- bundan dııha ucuz ve elverişli bir teşki-
. . . .. .. . . . ' Iat düşünmek güçtür. 

lır mıyız? Dunku vazıyetımızle muka- Iki ld b . takribe 2 b" -·1 yı an erı n ın egı men 
yese edecek olunınk elbette. Fakat baş- .; .. ti ·1 · ti B ılda "tib h 

ye~ n mış r. u y n ı aren er 
ka variyctlerle mukayese edecek. olur- .. b. ··t ..... ı· ·1 k ·· 

& sene uç ın egı men Y""•lŞ ın me uzere 
sak asla. tertibat alınmıştır. Bu suretle ilk tahsil 

Bugün Türkiyedc talıail çağındaki 
davamız kemiyet saOıası on senede hal-

çocılklann miktarı 1,800,000 dır. De· )edilmiş olacaktır. Bundan herkesin 
mekki şöyle böyle bir milyon çocuğu he- övünmeğe ve sevinmeğe hakkı vardır. 
nüz okutamıyoruz. Bundan memnun de- 1lk tahsil işi umumi mahiyette bıi tarz
ğiliz. Son.Tft diğer devletlerle de muka- da halledilirken işin keyfiyet ciheti de 
yeselere girişecek olursak bu meselede ayrıca düşünülmüştür. 
de hayli y•ya kaldığımızı görüyoruz. Bundan böyle öğretmen okullarından 
Bundan da tabii memnun değiliz. mezun olacak talebenin yüzde doksanı 

O halde ilk önce bu kcmmiyet me- köyde çalışmağa mecburdur. Şehirlerin 
selesini Türkiye için en elvcri li bir tarz- ihtiyacı az çok tatmin edilmek üzeredir. 
da hallebnek zarureti vardır. Bugün köylerde çalışan iki tip üğrct

Türkiyenin ne kadar ilk okul öğret- men vardır: Biri fedakar ve gayretli di-
mcnine ihtiyac.ı vardır~ ğerl bedbin, şehir dostu ve ruhsuz. 

Tnkrlbcn 40 bin öğretmene, 40 bin Her ikisinin de müşterek vasfı şudur: 
öğretmen deyip geçmeyiniz. 40 bin öğ- Köyde muvaffak olacak bilgi ve mahn
retmenin yalntZ maaşı 50 tcr liradan sc- retlerden mahrumiyeL 
nede 2S milyon lira eder. öğretmen okullanna öyle bir btika-

40 bin öiretmen yetiştirmek için her met verilmeli ki talebesi birinci dercce
sene sarfcdilecek milyonları da hesaba de köylü olsun ve okul köyün bütün z.i
katacak olursak o zaman i~in tahammül rai faaliyetini içinde toplasın. Çocuk tah
hududunu ac;tığını görürüz. silini tamamlarken gübre, hayvan,ağaç, 

O halde meseleyi kılasik usullerin ha- süt, inşaat, demircilik, kooperatifçilik .. 
ricindc bir takım usullerle ve radikal tın. işleri üzerinden bilfiil çalışarak bun
olarak halletmek icap eder. !arı iyice başarsın talebe köyüne gittiği 

Maarif Vekili Saffet Arıkan şu düşün- zaman kollarını sıvayarak ileri kültürü, 
ce ile ve şu tarzda hareket el:rnekle me- ileri teknibri, ileri zihniyeti Türk köyüne 
selenin hallini imkin dahiline sokm~ iyice aşılasın. Ve bunu aşılarken hiç bir 
tur: Türkiyede nüfusu 400 den a§<lğı zorluk hissetmesin. N'üfusu 400 den yu
taloibcn 32 bin köy vardır. Bu köyler- karı köylerde küçük kasabalarımız şim
de üç sınıflı ve tek öğretmenli birer okul dilik bu neviden 8 bin öğretmene muh
nçmak zaruridir. Nitekim Avrupada bir taç vaziyettedir. 
çok köylerde üç veya daha fazla sınıflı Maarif Vekili Snffet Arıkan iki sene 
VE." tek ögretmenli mektepler mevcuttur. evvel sessiz sadasız hu ikinci hamleyi 

O halde çocuklara bu iptidai maluma- de yapmış ve ilk tecrübeye Izmirde Kı
tı veren, çocukların gözünü açan, sıra- zı1çulluda eski amerikttı.ı kolleji binasın
sında köylüye de ziraat sah.asında ve da girişmiştir. Okulun talebesi, muhiUn 
sıhhat işlerinde faide temin edro bu un- köylerinden ve üç senelik ilk tahsilini 
suru nereden bulmalı? iyice bitirenlerden alınmaktadır. Burası 

Yapılan ilk sondajlardan anlaııldı ki talebeye hem munmzaın öğretmen okulu 
her köy okuma yazma bilen bir iki açık tahsilini veren bir müessesedir. Hem de 
göz insan vardır. Ve bunların yüzde tarlası ile, bağı ile, bahçesi ile ve hay
doksanı orduda çavuşluk veya onbaşılık vanlarile beral r tam bir çiftliktir. Ço
etmiştir. O halde bunlardan istifade edi- cuklar şimdi ıoınıfta fizik ve kimya ka
lebilir. nunlarını öğrenirlerken öğleden sonra 
Bunları memleketin muayyen mmta- taş kırarak bina yapmakla ve toprağın 

kalarına toplamak, oralarda açılacak cinsini ıslah. etmekle meşguldürler. 
kurslarda 9 - 10 ay kadar kendilerine Okulun daha ilk yılda gö7.e batacak 
bir çok zirai maharetler, ameli bilgiler bir çok iyilikleri görülmüş ve okulu zi
vermrk ve iptidai mah1matlarını geniş- yaret eden bir çok mlihim şahsiyetler 
letınek ve ondan sonra da ayda 10 lira yeni okuldan sitayişle bnhscimektedir
muk 

ŞEHiR ~ABERL:ERi. ~ Hayatı Ucuzlatma 
----tı---

1 k tıs adi kalkın-Nişanlısını B. Fazlı Güleç Cuma gü
Yaralıy!n Kaya nÜ fznıirden ayrılacaktır ma davamızın 

--tr- temelidir 
Dün teslim oldu ve Gece valı·mı·z f• verı·len -~-tevkil edildi- şere ıne _ BAŞTARAFI ı tNcı SAYFADA -

Nişan yüzüğünü tde etliği için Ke- ziyafette Samimi OUfUklar söylendi Buna rağmen istihaal fiyatları 
merde nişanlısı bayan Fethiyeyi bıçak- . . _ .. dünya ietihsal fiyatlarının Üstünde-
la sekiz yerinden yaralamaktan .ı;uçlu iz.mirde bulundugu dort buçuk sene zuu vardır. dir. Beynelmilel pazarlarda pamuk 
Abdullah oğlu Ömer Kayanın hadiseyi içinde viliyete ve şehre değerli 'hizmet- 1 - Yaptığı ve yapabildiği işler için qağı yukarı yirmi altı kuruıtur. 
müteakip firar ettiğini haber vermiştik. ler yaparak bir çok müesseseleri yUk- vicdanına karp hesap vermek:. Halbuki bizim memleketimizde elli 

Suçlu Ömer Kaya, karakola rnüraca- ~elbneye muvaffak o~ valimiz B. Fazlı 2 - Amirlerine karşı hesap vermek, kuruıtur. Açıkça itiraf edebiliriz ki 
atle teslim olmuş ve dün adliyece sulh Güleç cuma sabahı hmirden ayrılacak- 3 - Muhitini tatmin etmek. istihsal maliyetimiz beynelmilel fi. 
cezaya se\·kedilerck hakkında tevkif ka- tır. Bunlardan birincisi için çok derin bir yatların üzerinde yani yirmi altı ku-
rarı verilmiştir. Dün ge<:e saat 19 da Kültürpark. ga- huzur duymaktayım .. Yaptığım, yapma- ruıun üstündedir. 

Fethiyenin yaraları gayet ağırdır.. zinosunda belediye reisi Behçet Uz ta- ğa çalıştığım işler için \•icdanımla her Klearing ve takas usulü haricin-
Suclu ifadesinde hfıdi.o;enin dün kavdet- ı afından B. Fazlı Güleç şerefine bir ve- zaman muhasebesini yapıy~r ve derin de dıt piyasalara bir kilo pamuk sat-
Liğlıniz seklim anlatınıs ve Fethi;eninj da ziyafeti verilmiştir. bir huzur duyuyorum .. Amirlerimi tat- mamıza imkan yoktur. 
hic bir ~ebebe istinat etrnc.+·.sizin başka. Ziyafette, ordu müfettişi orgeneral min cdeb~ olmamı, ne benim, ve ne Üzüm fiyatları (9 Numara) bu yıl 
bi; delikanlı ile nişanlanmak üzere bu- hzettin Çal~lar, Müstahkem Mevki ko- sizlerin bilmesine imkan yoktur. O, ida- vasati on bir kuru~ etrafında rnua-
lunduğunu söyiemiştir. mutanı general Rasim Aktuğ, şehrimiz- re makanizmasının başka bir cephesi- mele gördüğü halde lngiliz piyasası 

Tahkiknta devam olunınnktadır. de bulunmakta olan mebuslar, adli, mül- dir. bu fiyatları çok bahalı bulmuş yalnız -*-- ki ve askeri rüesa, banka müdürleri, Üçüncü olan muhiti tatmin edebilmek lüks mallarımızdan üç bin ton kadar 
İLKBA AR AT iktısadi müessesat mümessilleri, Şehir keyfiyetine gelince, işte bu nolrta gön- almıştır. Halbuki en az bu baraja l meclisi ve umumi vila}·et meclisi 37.a- Iümün en büyük hicranıdır. Bımu mu- on beş bin ton üzüm satmak müm-
2' l LA 1l lan, matbuat mümessilleri haz.ır bulun- vaffakıyetle başaxamadığın>dan dolayı kündü. Eskiden daha çok ta satıla-
İlkbahar at yarışlarına pazar günü muşlardır. çok muztaribim .. Fakat gönlümde ya- biliyordu. 

lıaslanarak beş hafta dc\•am .cd~c~k~·· l . Çok samimi ~ir h~v.a iç'.n<le geçen bu nan İzmi: sevgisi. ateşiyle bundan sonra Bu & mu~ayeseyi. bütün memleket 
Hususi bir ehemmiyet alan lzmırrn 1U-:- zıyafotte umuııuyet ıtıbarıyle bay Fazlı bulunacagun vazıfelerde de daha çok mahsullenne teşmıl etmek gayet ko· 
bahar >·arışlanna bu sene. Türkiycııin Güleçin İzmir ·valiliği esnasında bırak- faydalı olmnk iınkfinlanru bulmağa ça- faydır. Şu halde neden satamıyoruz) 
t:n maruf at \·c kısrakları iştirak ede- tığı iyi tesirler konuşma\ann mevz.uunu lışnmk yoliyle gönUl hicranımı da sön- Sebebi maliyet fiyatlarının yük
cektir. İzınire koşular için gd!rilmiş teşkil ediyordu. Ziyafet esnasında söz dünncğe çalışac::ığuna huzumnuz::da söz sekliğidir. Satılabilen kısımlar da 
olan koşu hay\•anlan, Kızılçullu civa- alan belediye reisi doktor Behçet Uz \·eriyorum. takas ve klearing esaslarına dayan
rmda anb·cnmanlara başlatılımştır. Bay Fazlı Güleç şerefine verilen ziya- Bay Fazlı Güleçin bu çok candan ve dığına göre müstahsilin eline· geçen 

Bugün hayvanların t~ıyacakları sik- fete şeref veren davetlilere teşekkür et- çok mütcvaziane olan söıleri bir çok paranın yarısını dış pazarlar değil, 
letler tesbit edilecektir. miş, bay Fazlı Güleçin arnnıızdan ayrıl- defalar hararetli alkışlarla kesilmiş ve bizzat Türk müstehlikleri ödemek--*- masına rağmen İzmirlilerin gönüllerin- tevazu ifadeleri cEstağfuruHah• söıle- tedir. 
TABANCASINI de daima yasıyacağıru, en müşkül mese- riyle karşılanmıştır. Klearing ile bizden yüksekçe fi-
KURCALARKEN leler üzerinde vazifeten yakından ~e- ** yatla mal alan memleketlerin bize 

• • masta bulunması itibariyle bay F~lı Bay Fazlı Güleçin İzmirden aynlma- yükse fiyatla mal satmak sureti le 
Bi,. lıoylii fıazaen fıendl Güleç.in en müşkül ~tlar altında Iz- 51 münasebetiyle bu akşam Cümhuriyet verdikleri fazla fiyatı kompanse et-
fıendisini yaraladı mire fai~eli o~~a~ için ne bü~ük gay- Halk Partisi, per~embe günü de İzmir- tikleri muh~kakbr. 
Menemenin Seyrek köyi.inde müessif retler .. gost~rdı~nı ço~ canlı ıfadelerl~ de bulunan konsoloslar tarafından şeref- Takas esasıl~ ma~ a~a~ me~leke~-

hir kaw olmuştur. Seyrek köyünden tebarU7: etbrmış ve nıhay:t _bu ayrılışın }erine birer veda ziyafeti verilecektir. lerden yapılaı.1 ıdhata: ıçın temın cdı-
Me.miş oğlu Mümin adında bir köylü, memurıyet hayatının tabıı ıcaplarmdan len takas vesıkaları adeta devlet bo-
tabancasını kurcaladığı sırada ateş al- olduğunu ve millet, memleket için da~a lflf nosu imiş gibi yüzde yetmiş seksen 
dırmı~. çıkan kurşun ayağından yara- faydalı bir vaiife deruhte etmesinin Iz- Vali B. Fazlı Güleç, İl.mirden aynl- fazla fiyatla idhalatçılar tarafından 
}anmasına St'bebiyet vermiştir. mirliler için yegane teselli medarı ol- maları mi.lnasebetiyle dün kaza kayma- satın alınmaktadır. 

H<ldise, kazadan ibarettir.. Tahkikata duğunu ilave etmiş, bay Fazlı Güleçi kamlnrına, nahiye müdürlerine ve vila- idhalatçı da ödediği meblağı idhal 
adliyece el konulmuştur. hünnelle selamlarnışllr. yet daire müdürlerine aşağıdaki veda eylediği malın üzerine zam etmekte--*- Bay Fazlı Güleç, belediye reisinin bu mektubunu göndermiştir : dir. 

· · çok samimi, 1emtz duygularına büyük a ıBursa mebusluğuna seçilmem dola- Bazı dış pazarlarda bizim paramız-
ISVIÇRE YUMURTA bir heyecan içinde titriycn sesiyle ce- yısiyle sizden ayrılıyorum.. Vilayette la perakende dokuz kurusa incir sa-
İSTİYOR- \-ap vermiş, İzmir se\•gisinin kalbinde, bulunduğum müddetçe muvaffakıyet tılmaktadır. Halbuki bu i~cirin bor-
İsviçre ticaret neutrcti tarafından İzmir valisi olduktan sonra değil, vali olarak bir hizmetim geçmiş ise bwıu ta- sadan mübayaa fiyatl belki on iki 

Türkiye için evvelce ayrılmış olan 106 mmwini iken değil, maiyet memuru iken mamen size borçlu olduğumu söyleme- kuruşun üstündedir. Aradaki bu for
ton yumurta kontenjanı iki misline yük- değil, tarihini hatırlıyamadığı doğuş gü- yi vicdan borcu bilirim. Tem.iz varlığı- kı nakliye masraflarını ve saireyi 
seltilmiştir. İsviçrede bir çok firmalar nünden beri bir ateş halinde gönlünde nızın temiz mazrufu olan temiz gönlü- ödeyen yine Türk müstehlikleridir. 
memleketimizden yumurta almağa talip yer aldığını ve bu sevginin hiç bir an nüzde bir yer alabilmiş isem kendimi Aradaki mutavassıtların takas ti-
olmuşlardır.. sönmiyeceğini söyledikten sonra, şunla- bahtiyar sayacağım.• careti yapan muayyen adamların ce-

Aitı firma Türkofisc müracaatle Türk n ilave ctmistir : İzmir Valisi bine giren paraların tamamen bizim 
yumurta ihracatçılariyle tanışmak iste- - İdare m~murları için üç hesap mev- FAZU GÜLEÇ sırtımıza yüklendiğinde şüphe yok-
diklerini bildirmişlerdir. tur. 

-·- Şehı·r Mectı·sı· 3 Nı·sanda idhalat emtiasına zam edilen bu idare amirleri bilvasıta ihracat primleri hayatı ba· 
toplantılarL. halıfaştırmakta, hayat bahalılığı da 

Dahiliye \'ekiıletindcn ,•iJayete gelen 
bir tamimde, idare şubesi reislerinin her 
ay sonunda vali tarnfınd~n toplanıp vi
layet işleri hakkında kendilerinden m.-ı.

IUmat istenmesi bildirilmiştir. 
Vekôlet, bazı vilftyetterce bu hususı 

riayet edilmediğine de işaret etmüıtir. 

-*-
Halkevinde 

konferans 

. . başlıyor istihsal maddelerinin maliyet fiyat-m esa ısın e larını arttırmaktadır. 
· Bizim için hayati ehemmiyeti ha-

iz olan nokta her şeyden evvel istih
Şchir meclisi nisan devresi toplantı- 1 Her ne kadar şimdiki halde hav::ı gazı salatı ucuzlatmak, cihan piyasaların-

larına üç nisan pazaı1csi günü başlı,ya-ıve mezbaha işletmelerinde ucuzluk te- da memleket mahsullerine rekabet 
caktır. Meclisin bu devresinde üzerinde nıin edilememişse de, yeni alınan tedbir- imkanlarını temin eylemektir. Bu
du~acağı .. cn ı~i.~him mevz~, 939 .~ılı ~- ler ve meydana getirilen tesisatla ya- nun da biricik yolu hayatı ucu7Jat
lcdıy~ butçesıdır.. Beledıye butçesıne 1 kında bu iki i~letmede ucuzluk temini mak, istihsalatı bilgili bir çalışmaya 
otobUs, Karşıyaka tramvayları, mezba- cihetine gidilecektir .. Hava gazı müesse- dayamaktır. 
ha ve hava gazı gibi mülhak bütçeler de sesi tnm randmnn- vermeğe haşlayınca, Mevcut sistemler buhranları ön
dahildir. Garaj santral için de ıniilhak ha,·a gnzı ücretleri yedi buçuk kuruştan lemek için alınmış muvakkat tedbir-
bir bütçe har.ırlanınışt.ır. bes kuruşa indirilecektir. ler mahiyetinde kabul edilebilir. 

Bugün Halkevi salonunda saat 17.30 Belediye d::ıimt encümeninde müza- Yeni bütçe, geçen seneki yekundan Meseleyi kökünden halletmek için 
da Ankara Tarih, Dil, Coğrafya döçenti kere edilen belediyenin yeni yıl büt~-e- kabarıktır. yapılmış tecrübelerden elde edilmiı 
bay Danyal Bediz tarafmdan (Egenin si bir çok ihtiyaçlara cevap verecek -•- neticelerden istifade ederek daha 
iktısadi coğrafyası) mevzulu bir konfc- ehemmiyettedir. Belediyenin tuttuğu yol • Jıltifl DernirJıaya esaslı bir iktısadi programla çalışma-
rans verecekleri öğrenilmiştir:- Bu de- şehri alAkadar eden umumi hizmetleri Defterdar B. Nafi Demirkaya, Mene- ya ihtiyaç vardır. 
ğerli konferanstan yurddaşların fayda- kendi vasıtalariyle işletmek \'e her şe- men ve Bayındıra giderek hazinenin tah- Hayat ucuzluğu iktısadi kalkınma 
!anmalarını tavsiye ederiz. yin en iyi ve sıhhisini halka temin eyle- sil.at işlerini gözden geçinniş ve avdet davamızın temelidir. Beynelmilel pi-

-•- mektir. etmiştir. yasalarda mahaullerimize serbest re· 
BİR M'ÜSAMERE kabet imkanlarını hazırlamak ta ik-

Halkevi sayın başkanının saylav ola
rak ayrılışı ve müzik kolu amatör genç
lerinden bir kısmının yurd borcunu öde
mek üzere askere gitmeleri hasebiyle 
29/3/938 çarşamba günü saat 20.30 da 
Türk müzik kolu tarafından Halkevi sa-
}onunda bir müsamere verilecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gel'!nler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni İzmir mebusu Dr. Mustafa Ben

gisu İ.stanbuldan gelmiştir. 
Balıkesir mebusu Hacim Çarıklı Balı

kesire, tıp fakültesi fizyoloji döçenti B. 
Sadi Irmak İstanbula gitmişlerdir. 

.... YZ-Miir···A5: .. ···ş·üaF:s-ıw:: 
DEN: 
Geçen birinci T etrin 938 gü
nünde bedeli nakdi vermit 
olanların askere sevk edil -
mek üzere 31-3-939 Cuma gü
nünde fUbede behemehal 
mevcut bulunmakn ilan olu
nur. 

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

• a d*l LIS& W*W! 117l1J!D 2 • 
tısadi davamızın hedefi olmak la-

Jbr eti e, merakla, heyecanla seyre- zım ~~I OCAKOOLU 

dilecek muazzam bir şaheser 
•• • 

MUCRIM 
lı'ransa filim müsabakasında birinciliği kazanan.~ ~lüessir bir aile 

macerasını tasvir eden bu moan•• filim. 

SUZEr MAİS • JIARGERİT llORON 
tarafından temsil edilmiştir 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

•• •• 
~ULTUR-PARK 1 
SiNEMASINDA~ 

AY R 1 C A: FOKS JURNAL 
SEANSLAR : HER GÜN : 3.15 - 6.09 - 8.45 TE 
CUMARTESi: 12.30 DA İLAVE Sf:ANSI VARDIR" 

-*-Gecrz ve Mendreste 
Denizde ve karada fırtına devam et

mel...-tedir .. iki günden beri ha,-nlar, ade
ta mayıs günleri kadar sıcak ve sıkıntı
lıdır. Havaların sıcak gitmesi, nebatatın 
ve bağların çabuk uyanmasına vesile 
olmuştur. Bu vaziyet tehlikeli ve belki 
de zararhdır. Bir kaç gün sonra havala
nn tekraı· soğuması halinde billıassa 
bağların 7..arar görmesinden korkuluyor. 

Gediz ve Mendreste başlıyan taşkın

lık dün zail ohmış ve sular tabii haline 
avdet etmiştir. 

-*-
DENİZ VASITALARI 
İ7.ınir limanındaki motörlü \•e yelken

li deniz vasıtalarında çalışanlann balık
çılaı· cemiydine ve işçiler birliğine kay
dedilmelerine baslnrunıştır. 

Geçenleriie fırtınadan harap olan ba
lıkbunenin tamiri i in \•ckflettcn tallSİ· 
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ticaret Almanya Yugoslavya.ya istediği gibi --0--
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKP.AŞ 

muahedesi kabul effirmeğe çalişıyormU Ş Yemeklerimiz.in tadını tuzunu ayarlı-
--------------------- }'an biber Türkçemizde bazı zarif tel .. 

17oyvodı·na Almanları mümessilleri :n:::;: g:ı~.::::tl.::::~ ;::: V ~ Ierin çe~isini dilzeltmesi ile zaikaya 

Ber t gadene da""'vet edı.lmı·şler ::~~liv;;~:e;en:;~~~i=re=~~ 
Ş e S mişUr, her hangi bir hadiseye şiddet ve 

Paris, 28 (Ö.R) - Bclgrad muhalefet da bulunan 450 bin Almanın Yugoslav rıyacağı söyleniyor. ateş verme manasına da "Yaraya biber• 
1eşekkü1U hilkümetle Hırvat muhalefeti ayanındaki dört mümessili ile mebusan- Yine ayni gazetelere göre Almanya ekme derler. 

·1· · ı Be 1in 1 1 kabul . k is Yaramaz çocukların ağzına biber sur-
arasındaki görUşmclcrde doktor Maçeke 
tam salAhiyet vermiştir. 

Bayan Tnbuinin Övrde yazdığına gö-

re Almanlar yeni bir ticaret muahedesi 

yapmak için Yugoslavya üzerinde tazyik 

daki üç mümessı ı milstace en r e Yugos avyaya zor a ettirme te- nruf B'be 1 . . 
d 

mek cezası m tur. ı r çtimaıyatı-
çağırılrnışlnrdır. Bunfar, Berştesga ene diği yeni ticaret mukavelesi Jçin Belgrad . . b' k telmih] be . . mıza gırmış, ır ço ere se p 
gıdeceklerdır. hUkümetini kırk sekiz saatten beri taz- clrnuş sofrala.rımw silslemiş olmasına 

Budnpestede Hırvatların Macaristana . ' . . . . dis d 
. . . :.: . d ılı yik etmektedır. rağmen Hıntlidır. Onu Hın tan a keş-
ilhakı ıçın genış propagan a yap yor.. . . d b' 

. d · d' eliş k Fakat Belgrad kuvvetinden ve birli- feden adam Pıperı adın a ır Rwndu .. 
Peşte ıle Zagrep arasın a gı ış g pc . . 

1 
ak b . .. hlik 1 Biberi bu rum vaftislemiş ona kendi ac1ı-

;vapıyorlar ve Hırvatistanın Macaristana sılodır. Budapcştede Yugoslavyanın pek ğinden emın o nr titun te e ere . .. . 
A • • w .. w.. k · tt di nı takmış Pıper olmuş ... Turkçernızdc 

ilhakını temine çalışıyorlar. Voyvodina- yakında Çekoslovakyanın akıbetine ug- gogus gerece vazıyc e r. ise biber şeklini almıştır. Terkibinde pi-

AVAM KAMARASINDA BİR SUAL 
perin denilen ve acılığını yapan madde 
vardır. Bu madde sınai kimyada mühim 
rol sahibidir. 

Polonya taarruza uğrarsa 
Biberin tababette kullamlan meyva

landır, bunlar ilk defa ycşiJ, sonra kır
mızı daha sonra da siyah olurlar. Biber 
usta bir aşçı elinde yemeklerin lezzeti
ni arttırır, yağ kokulannı alır .. Kendisi 
Hintli olduğu halde benliğimize karış

mıştır .. Biber şakayı sever, renginfo. e"
merliğine, lezzetinin hem taUı, hem acı lngilterenin vaziyeti ne oJacak? 

ğini meclise temin etmeliyim. Fakat bir oluşuna dokunmak için (Ah kara bibc
çok hükümetlcrle isti§are halinde oldu- rim, top şekerim) diyenlere tuzluktan 

Londra 28 (ö.R) - Avam kamara· 

sında B. Grinvud, Polonya bir Alman 
taarruzuna kurban olduğu takdirde, di
~er bilyUk devletlerle birlikte yapılacak 
}'ardım hakkında B. Çemberlayndan iza
hat istemiııtir. Bagvekil §U cevabı ver-
nıi;ıtlr: 

c- Öyle sanırım ki ıimdilik bu mev· 
zu ilı:erinde ihtiraz muhafaza etmeğe 

ınecburum. Bununla beraber şunu söyle
yebilirim ki Majeste hükümeti istişare ha
linde bulunduğu diğer devletlere, ban 

hal ve şartlar dahilinde, neleri yapmağn 
hazır olduğunu en sarih bir surette bil
dirmiştir. Kamara meselenin müzakeresi 
için şimdiden bir tuih tesbiti arzusunu 
tatmin etmeğe imkan olmadığını takdir 

edecektir.> 
İşçi partisi liderinin diğer bir sualine 

cevaben başvekil demiştir ki : 
c- Hükümetin müzakeratın müsta-

celiyetini ve mümkün olduğu kadar sü-
ratle kat'i bir neticeye varmanın pyanı 
temenni olduğunu tamamile takdir etti-

iiumuzdan netice münhasıran bize tabi 
değildir. 

Londra 28 (ö.R) - Frankist otori
teleri Madridde idareyi ellerine almışlar
dır. Milli müdafaa konseyinden yalnız 
Albay Desteyro Madridde kalmt!1tır. Ge
neral Miyaha, Albay Kasado ve milli 
müdafaa konseyinin diğer nzalan Valan
aiyaya gitmişlerdir. Diğer cephelerde 
Nasyonalist taarruzu devam etmektedir. 

başına sarık sarmış bir Hintli racası gibi 
vakurane cevap verir. Ona fazla dil uza
tılmaz .... 

Biberin talii büyüktür .. Son zaman
larda kendisine bir de vitamin piyango
su çıkmıştır .. O şimdi bu taliin neşesiy
le sofralarm zevki .Jlrnuştur... Bibere 
hürmet gerektir. 

Romanya milli kalkınma 
partisinin · toplantısı 

·Ask·e~~············· 

Divet 
333 ve 3341 doğumlu 
piyadeler de silm~ 
altına çağırdıyor 

1 - 333 ve 334 doğumlu pi

Başvekil ile 
hakkında 

Harici.ye nazırı son 
beyanatta 

sıyasi vaziyet 
bulundular · 

adeler dahi silah altına alına
caktır. Ce1p puaulalan hilküme
te verilmek üzeredir. Bu do
ğumlu erler dahi hemen hazırcok mühim , 

Bükreş 28 (A.A) - Milli kalkınma 
partisi meclisinin dünkU toplantısında 
hiıkümet azası mühim beyanatta bulun
nıuşlardır. Başvekil Kalinesko beyana
tının harici siyasete ait olan kısmında 
hUkUmetin son enternasyonal h5.diseler 
eınasmdakl vaziyetini anlatm1ş ve de -
nıiştir ki: 

Son Çekoslovakya hadiseleri sırasında 
Macaristan Rutcnyayı ilhak etmek üzere 
bir yandan oraya girerken diğer taraftan 
seferberliğe başlamıştır. Daha geçen 
Sonbaharda Romanyadan böyle bir ha
rekete iştirak edip etmiyeceği istimzaç 
edilmişti. Fakat Romanya dost ve mtit
tefik bir devlete karşı yapılan bir taar
ruza iştirik edemiyeceğinden dolayı bu
nu reddetmişti. 
Romanyanın aktettiği ittifaklara sa -

mimiyetle, hulOs ile ve sadakatle hür -
met ve rişyet ~tmek azminde bulundu
ğunun herkesçe bilinmesini istiyor. Ye
ni vaziyet karşısında da ve Rutenyanın 
Romanyaya ilhakı istenilmesine rağmen 
bunu da reddettik. Çilnkü biz yabancı 
bir milliyet toprağını ilhak etmek iste
miyoruz. Bununla beraber Macaristanın 
ekseriyeti yabancılar tarafından ikamet 
edilen bir toprağı ilhak etmesine mil -
maneat edilmemiştir. Romanyanın bu 
dilrüst hareketine rağmen 14 Martta 
Macaristanın seferberlik yapmakta oldu
ğunu öğrendik. Bu seferberlik faaliyet
le devam etmiş ve Romanya hudutların
da beş Macar kolordusu tahşit edilmiş
tir. 

topraklarımızın masuniyetini müdafaa- Balkan antantının her hfidiseden ihtiva lnnmalan ve celpname!erde ya-
ya karar vermiş olduğumuzu ecnebi hU- ettiği devletler için sağlam bir esas ola- zılı günde muhtarla.tile ve ma- " 
kümetlere bildirdik. Silah altına bir kaç Bulgar başvekili ve hariciye nazırının halle mümeuillerile beraber §U-

sınıf ı çağırdık. Ve ihtiyatların çağın - geçenlerde Ankaraya yaptığı ziyaret bil- bede mevcut bulunmalan li-
landan dört misli fazlasiyle silah altına tUn Balkan devletlerinin kendilerini bir- Z?mdır. 
koştuklarını gördük. birlerine bağlıyan mi.işterck menfaatleri 2 - Bedel nakdi vermek isti-
Diğer taraftan her tilrlü ihtilafın önü- anladıklarını ispat için çok güzel bir yenlerin hemen dilelccelerile be-

ne geçmek iç.in de kuvvetimizi huduttan vesile olmuştur. (Alkışlar.) Bu ziyaret rabcr ıubeye gelınele;i ilin olu· 
bir günlük yürüyüş gerisinde ve tahaf- sonunda neşredilen tebliğ memleketi- nur. 
fuz mıntakasında tahşit ettik. mizde fovkaltıde derin ve fevkalade sem- 3 - Bu sınıf ve doğumlu er-
Başvekil son Alman - Rumen iktısa- patik bir alfil<a uyandırmıştır. Son zn- lerin içtima günü 114/939 cu-

di anlaşmasını mevzuu bahsederek bu manlıırda Rum~n hükümetinin sarfetti- martesi gününde bedel nakdi 
anlaşmanın katiyen normal ve son siya- ği çok sıkı diplomatik faaliyet sah:ısın- vermek isteyenlerin 31/3/939 : 
si hadiselerle hiç bir alakası olmadığını da merkctl Avrupa buhranı bizi sağlam cuma günü alqamma kadar be- : 
kaydetmiş ve memleketin siyasi istiklô- bir vaziyette buldu. Almanya ile cko- dellerini hükümete venne!eri : 
line hiç bir suretle halel getirmediğini nomik müzakereler başlamış, müttefik lazımdır. : 
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ve a ıyen e onomı ma ye e o u - ve komşularımızla bağlarımızı takviye --------------
ğunu teyiden beyan eylemiştir. edilmiş ve Romanya hudutları üzerine 
Başvekil bu anlaşmanın Romanyanın tazyik tehlikesi daha az vahim bir ma

menfaati bakımından ve kat'iyyen mü- hiyet almış bulunuyordu. 
savat dairesinde aktcqildiğini ve Ro- Hariciye nazırı Gafcnko, Macar se
manyanın milli ekonomisinin ihtiyaçla- ferbcrliği ve Rütenyanın işgaline de te
rını temin eylediğini söylemiştir. mas ederek Romanyanın Polonyaya knr
B~,·ekilden sonra söz alan hariciye şı dostça ve Mac:ıristana karşı da anla

nazırı Balkan memleketleri hakkında yışla hareket ederek müşterek hudut 
şöyle demiştir: istiyen bu iki devlete karşı düriistçc 
Sıcak ve heyecanlı bir hava içinde davrandığını ve bu mesele ile alakadar 

Bükrcşte toplanan Balkan konferansı olmaktan vaz geçtiğini hatırlatmış ve de
Türkiye ile Yunanistan ve Yugoslavya miştir ki : 

manyaya karşı ittihaz ettiği hattı hare
ketten dolayı duyduğu hnyreli izhar et
miş ve demiştir ki : 

- Milletlc.r arasında sulhun takviye
sine devam edeceğiz. Macar seferberliği 
bnz.ı noktnlıırda hudutlarımıza kadar da
yandığı için biz de tahşit ettiğimiz kuv
vetlerimizin sarsılmaz duvannı azimle 
yükselttik .. Macaristan terhise başlarsa 
biz de ayni nisbet dahilinde askeri ha
zırlıldnnmw azaltacağız. 

Hariciye nazırı Gafcnko sözlerini şöy
le bitirmiştir. ile olan antantımızın bugünkü şartlar - Binaenaleyh Romanya hüküıneti 

iç.inde gitgide artan bir ehemmiyet al- Rütenyanın Romanya ile birleşmesine 
dığını ispat etmiştir. Son buhran esna- dair papas Colosin tarafından yapılan 

sında bütün müttefiklerimizle teati et- tekilli reddetmiştir. Bugünkü karışık 

tiğimiz dostluk teminatı ve bilhassa fuılarda harici siyasetimizin esası olan 
Türk hükümetinin hakkımızda ispat et- prensibi kat'i olarak aydınlatmak iste
tii;,>i halisane ve sadıkane dostluk hisleri dik ... Bizim olmıyan hiç bir şeyi alama

Hfidiseler karşısında gafil avlanma - (Şiddetli alkışlar)' üzerine ısrar etmek yız ve ancak bize ait olanı müdafaa ve 
mak için her kime karşı olursa olsun benim için gilzel bir vazifedir .. Bunlar takviye ederiz. Nazır, Macaristanın Ro-

- Bi.itün bu prensipler arasında en 
mühimmi bir miJJetin milli hürriyet ve 
huzuruna olan hürmet prensibidir. Ro
manya hudutlannı ve istiklalini silahla 
müdafaaya karar vermiş olduğunu ispat 
etmiştir. Romanya kendisine karşı yapı
lacak her hangi bir tecavüze karşı dö
vüşecektir. 
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Ankara Vilayet Meclisinde 
Saygı tezahüratu 

Ankara 28 (Telefonla) - Ankara vilayeti umumi meclis azaları 
·mgün belediye binasında toplandılar. Meclis azalan, Milli Şefin An
tara mebusluğunu kabul buyurması münasebetile heyecanlı tczahü
·atta bulunmuşlardır. Meclis Ankara vilayeti halkının saygı ve minnet 
'lislerinin Milli Şefe arzını ayakta sürekli alkışlar arasında karar alt1-
1a almıştır. Bazı hatipler bu münasebetle heyecanlı beyanatta bulun
nuş1ardır. 

lşbankası U. n.üdürlüğü 
istifa eden Muamm~r Eriş yerine 

idare meclisi reisi Salahattin 
Çarri tayin edildi 

Ankara 28 (Telefonla) - Mebusluğa seçilen Muammer Eriş iş 
bankası umum müdürlüğünden istifa etmiştir. lstifanamesi banka 
idare meclisinin bugünkü toplantısında okunmuş ve kabul edilmiştir. 
idare meclisi inhilal eden umum müdürlüğe idare meclisi reisi Sala
hattin Çam'ı tayin etmiştir. Salahattin Çam bugün yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Şeker meselesi hakırıda 
Ağaoğ!u Ahmedin sorduğu bir sual 

lstanbul, 28 (Tele fonla) - Şark vilayetleri İçin sekiz sene evvel 
Ruslardan· alınan şeker meselesi hakkında o zaman şeker inhisarı ida
re meclisi azasından bulunan Ağaoğlu Ahmet de bu meseleye isminin 
karıştırılmasından müteessir olduğunu beyan ettikten sonra bu işin 
bu zamana kadar neden sorulmamış olduğunu ve şimdi niçin kurca
landığını sual etmektedir. 

lsviçre hudutlarında 
~ 

ihtiyati tedbirler 
Londra 28 ( ö.R) - Royter ajansının Bern muhabirine göre ihti

yati bir tedbir olarak lsviçrede hudut muhafızları takviye edilmiştir. 
Federal meclisi hudutlarda yol ve köprü gibi mühim noktalan rnulwfa
za eden lağımların doldurulmasını emretmiştir. 

Brüksel 28 (A.A) - Belga ajansı bildiriyor: 
Kolonya radyo istasyonu pazar günü Belçikaya hitaben neşriyatta 

bulunarak Belçikalılara, Alman olup olmadıklarını sormuştur. 
Bu tekilde bir hareket-B«:l!;~ada talıammül...edilmez..hir müdahale 

mahiyetinde telakki edilmekted.i•. 

33 Eski Rumen nazırı 
Kra~ Karola bir muhtıra vererek 

hükümetin değişmesini 1stedi~er 
Bükreş 28 (Ö.R) - Romanya sabık nazırlarından 33 Ü kral Ka

rola bir muhtıra tevdi ederek hükümetin tebeddülünü istemişlerdir. 
Bu muhtırada kral Karolun son zamanlarda çok fazla mesuliyet ve 
otorite yüklendiği bildirilmekte ve milletle temas hülinde bulunacak 
bir miJli birlik ve emniyet rejiminin tesisi talep olunmaktadır 

Jmza edenlerin başında eski başvekiJ ve köylü partisi lideri B. Ma
nin, Liberal partisi liderlerinden Bratiano ailesine mensup 3 zat ve di
ğer devlet adamları vardır. 

Bükreş 28 ( ö.R) - Hariciye nazın BZ. Gafenko dün uksam söy
lediği bir nutukta Romanyayı lehistana, Yugoslavyaya ve diğer bal
kan antantı devletlerine bağlıyan bağların son zamanda kuvvetlendi
P.ini ve böylece Romanyanın emniyet ve selametinin arttığını bildir
miş ve bilhnss..ı son buhran esnasında Türkiyenin verdiği teminattan 
te~ek!~ürlc bahseylemiştir. 

lngiliz hükümdarlarırın Ame-
aika yı zıyaretleri 

Londra 28 ( ö.R) - cPres Asosyasyon~ tarafından bildirildiğine 
göre lngiliz kral ve kraliçesi şimali Amerikayı ziyaretleri esnasında 
Kanadadan, Niyagara beynelmilel köprüsü vasıtasile birleşik devlet
ler arazisine geçecek ve burada hariciye nazırı B. KorClel Hull tarafın
dan karşılanarak Vaşingtona hareket edeceklerdir. Hükümdarlar Va
şington garında reisicümhur B. Ruzvelt tarafından karşılanacaklar
dır. 
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Unutmıyalım ki . 
Avusturya - Macaristan uzun zaman 
ltalyanın yegane düşmanı olmuştur 

1918 de Avusturya - Macaristan yı· ı Dahası var, söylendiğine göre propa· 
kıldığı zaman ltalyan askerlerinin sevin- gandaaı cenubi Tırolda genitlemckte olan 
cini hatırlıyalım. Açıkça itiraf ediyorla-

1 şansölye Hitler B. Mussoliniden Triyes
y aşadıkça beynimis kadar etimiz del dı: harbe iıtiraklerinin b..,hca gayesi ta- tede kendisine serbest bir liman verme-

--...L k ••••••••1111111•1111111a11111111111111e -v 
Binaenaleyh Bulgarlar için anı&. ay· zavallı ~~UDl~ .bırp~~ yo~ar.... O 1 cini hatırlıyalam. Açıkça itiraf ediyorlar· sini istediği zaman müstakbel faaliyet 

hedilecelt zaman kalmam11tır. Buralannı Y A Z A N : kadar ki bır gun hır servmm goJıesı al- , lecek siyaset kolay görünüyordu; en mü- istikametini bizzat tebarüz ettirmiştir. Bu 
Radoslavofa anlat ve sara has olan kuv· bnda uyanmaz uykuya dalmak hayat him ş!y, bilhassa t 815 den 1866 ya ka· ı hadise Allfluadan az sonra olmuştu. B. 
vei iknaiyenin semeratını göster. Allah G E N E R A L güriiltii~iindc yuvarlanıp gitmekten bi- dar ltalyanın üzerine pek. aiır basrnıt Muuolini küçük Avuaturyaya bu serbest 
muinimiz olsun kardeşim. zc daha hoş gelmeye başlar. o kadar gi- olan imparatorluğun yıkılmaaı idi. limanı vadetmişti; büyük Almanyaya bu-

20/1 / Tqrin/330 Kazım K arabekir derilme% yorgunluklanmız ve o. kadarı Caribaldinin iki dti§maru vardı: Papa nu verme~ten istinkaf etti. Çünkü Alma~-
Bahriye Nazın 1 ...... 11110110 """""" •• ••••••• ........ •• unutubnaz acılarnnı:z vardır ki luıf1%8 ve T edeşi. Hem B. Sonnino, harp esna- yanın T rıyestede uzun zaman sadece hır 
.Aluaet Cemal bizde kaldıkça maziden kurtulup istik· 11nda, Avusturya - Macaristanla mÜn· tüccar olarak kalmıyacağını biliyordu. 

Cemal paşa ne Yunanlılar ve ne de üzerine En verin: artık kendisine de aç· bale sevinen bir ırmak gibi akmak eli- ferit bir sulh fırsatlarını akamete uğrat· bahusus ki bugün bir ltalyan şehri olan 
onlann siyuet adamlan hakkında ol- mak zaruretini duyması üzerine mi En· mizde olnuyor. Fakat yine hayattan vu mamış mıydı? Eski İmparatorluğun ya· Triyeste evvelce Avusturya • Macari. 
gun bir fikre aahip olmadığını gösteriyor. 1 vere iltihak etti? Anlaşılamıyor, her ~~ g~emiyor, yine doğa gelen acılan sefil- şamasını istemiyordu. Onu Avrupa bari· tan imparatorluğuna ait olmuıtu. 
Yunanlar Te Bulgarlar bir veya bir kaç hal ise Cemal paşa hatıratında ne verdıgı ce iyiye yorarak önümüzdeki günlere tasından silmek istiyordu. Ve Avuatur· Böylece, biz.zat B. Mwısolininin reaksi
Jı:işinin arzusile değil, hakiki menfaatleri· emirden ve ne de yukardaki itirafından boynumuzu bükerek süriinüp gidiyo- ya _ Macaristan gerçekten haritadan si· yonu bize tehlikeyi kendisinin de sarahat
ni, kendi meşruti rejimlerinin istilzam et- asla bahsetmiyor. Gerek Sofya sefirine ruz. Bir yandan hayatın boşluğu varlı- !indi. le hiaetmiı ve ölçmÜf olduğunu göster
tiği tarzda inkipf ettirmekle yuruyen yazdığı mektubundaki ve gerekse Rus ğımızı kökiinden incitirken öte yandan 1918 den 19 34 e kadar ltalyada hü· mektedir. Şimdiden Almanyanın dostu 
milletlerdendir. Eğer muvaffakıyetsizliği- abidesi karşısında zabitana karşı irad ölümiin anlaşılmaz oluşu nıhumuzu ör- küm süren derin emniyet de bu yüzden olan Macaristan, yarın, macar ırkçıları
mizi görürlerse Bulgarlann derhal aley· ettiği nutkundaki celadeti Cemal pa~ kütüyor. Ve biz bu ürkme ile o incitil- olmuştur. ltalya kendisine haksızlık nın tesiri altında onun resmi müttefiki 
himize ittifaka gireceklerini, Yunanlıla- sonunda ııöıtermemiştir. Bu işleri başlı me arasında gönlümüze yeni bir düzen edildiğinden şikayet edebilir. ltalyanın olur ve Almanyanın gümrük siatemi da
rın iee lzmiri düşündüklerini ben siya· başına yapanlardan biri olduğunu itiraf vermek üzere tabiate, bilerek veya bil- Fransa ile kavgaları, Yugoslavya ile ih- hiline girerse ve harpten evvel Maca
set adamlarının aldatıcı 9'izlerinin tesi- ettiğine, ve onu, (zelilane yapmaktan· miycrek, koşuyoruz. tilafları olabilir; fakat Habsburgların ristanın limanı olmuş olan F'iumeye tek
rinden uzak kalarak hesaplarımla daha sa şerefle ölmek) diye kalemile ve dili- Sümbüllü bir hava altında, akşam &ii· muazzam yükünü sırtında hissetmemek- rar sahip olmayı aklına koyarsa, ltalya 
harbe girmeden evvel bulmuş ve şifahen le ilan ettiğine göre tam şerefli bir ölüm neş batarken Üç kuyulara doğru hiç tedir, ve 19 34 de, An~ua tehlikesi belir- ı tam 1914 deki vaziyetine düşmüş ola· 
de tahriren de bu meseleyi Enver paşaya günü, memleketi paraSIZ ve teşkilatsız gittiyseniz mesut ve merhametli tabia- diği zaman. B. MU9SOlini atıldı ve küçük caktır. Şu farkla ki 1914 Avusturya • Ma
bildirmiştim. ( 1) harap bir halde bırakarak dÜ§manlar ta· tin bu tedavi edici aksiyonunu sezmiş- cümhuriyeti boğacak olanları durdurdu. caristan, bu iki hükümet bürokrasisinin 

Cemal paşa; 18 ( 5) ikinci teşrin Çar- rafından çiğnenmesini seyretmek için, sinizdir. Bir ömür devamınca yeşil zey- Bu mahir siyasete neden devam edile· kırbacı altında ini iyen bir ırklar mozaiki 
pmba günü Küçükc;ekmece 91rtlannda Beri ine savuşmak kendilerinden asla tinlikler yeni fırça1anmış yeşil bayırlar· miyeceği herkesin malUınudur; Habeşi.- idi. Öyle ki l 914 de karşmnda hasta ve 
yapılan tatbikattan sonra, hedmine karar beklemediğimiz bir netice idi. Bunlar; la yalnız renk bakımından değil, ihenk tan meselesi, Fransız hükümetinin işleri on kerre mağlup edilmiş ihtiyar bir dev· 
verilen Rus kilisesi karşısında~ hakikatı hiç olmazsa hakikati hndi kalemlerile bakımmdan kucak kucağa uyuşmuşlar yoluna koymak için sarfettiği bütün gay· lct bulan ltalya, hadiseler makadder şe· 
:zabitan muvacehesinde söylemek zaru- tarihe tevdi etmeliydiler. bakıp görmesini bilen ve istiyen gö:ale- retlere rağmen demokratik devletlerle kilde devam ederse karşısında yeni tip-

retini görmüştü: Kararrih:ım;1~ .. ~İyesİ· re bir başka dille konuşuyorlar. Papat. Italya arasında bir uçurum açmııtır; Is· ten muazzam bir İmparatorluk bulacak-
(Karadenizde donanmamız tarafından ~....--- yaların ağarttığı dekoratif bataklıklar-, panya meaelesi dokuz ay sonra bu uçu· tır. 

k b l h _LA b k k kl Mı'lletim·rzı·n matbuatı. mütefekkirleri, b .. b'. ·· d 1 d. I al H 1 t h. b. it 1 k t k 1 vu u u an ar~at, azı or a ann zan- dan ic;li gelen kurbağa sesleri kırın ba· rumu us utun erin eştir ı; t ya a- ş e ıç ır ayanın ayı sız a amı· 
nettikleri gibi, sırf Alman Amiralının hü- hükümeti vesair iç kuvvetleri harbe ve tan giineşe karşı veda senfonileridir. Ya· beşistan fnthinin derhal neticelerini ve- yacağı bir vakıa. işte haritanın bize söy
kümeti Oamaniyeyi bir emri vaki karşı- Cihada susamış olduklarını gösterdikten lınayak baş açlk, sevgilileri şımarıkça receği ve ispanya da nasyonalist ihtilalin leCJiği. Prag hadiseleriyle bütün Avru
sında bulundurmak için kendiliğinden ve ordunun baş kumandanı da aldığı sa- rahatsız eden, arsız köy çocuklannm çarçabuk muvaffakıyetle sona ereceği paya talim edilen bu müthiş dersi inkar 
yaptığı bir teşebbüs değildir. Bu hareket labiyet intibalarla bu yola koyulduktan haykınşlan yosunlu kayalara dalga dal- ümidiyle Almanyarun kollarına atıldı. etmek mümkün değildir. Italyanın bütün 
emri mahaua ile yaptırllmıştır. Alman ge· sonra artık bizim gibi ilı::inci üçüncü de- ga gidip gömiilen bir sevap günahın he- Fakat Habeşistan yutulmaı:ı güç bir lok- harpçı gayretinin artık manası kalmamış-

ıl Am. il b"L.. u· o rece mevkileri İ"gal eden Türk Erkanı- ık · Ü h Is d h""A d br·, zafer art-L ancak kıymetsiz bir netİ· nera arı ve ıra an U&ume sma- Y nüz manasını bulanıamıs bir melodidir maç tı ve sıv arp panya a ıua e· ... 
niyenin emrinde birer vesaiti icraiyeden harbiyesi; hala eski mesleklerinde devam Parça parça çiçek aÇJllL'?. mcyva ağaçla~ vam etmekt,.dir. Haftalar ve aylar geç- ce verebilir; askerler beyhude ölmekte-
başka bir oey değildir. Milleti Osmaniye· ederse ba"larına gelecek olan teY belli tikçe, mihver yavaş yavaş kuvvetlendi. dirler; özlenen tehlike yeniden doğmak-

1 ki b 
rmın çıplak dallarını öperek esen akşa-

nin mukadderatını da idare dmek mes- idi. Bunu bi me e eraber bizi bekliyen Roma ile Berlin arasında bin türlü siya- ta, dünkünden daha büyük olarak mey· 

ul
. · · d h • 1 • ı '-' büyiik bir vazifeyi yapmaktan da ""eri mm ninnili riizgan maddcn=n ruhu te- • 'k d• k"l .. ı b ı · · dana rıkmaktadır. 
ıyetinı eru te etmış o an ınsan ar, ıum· c. ır ed b .. ·1ı:: .d .d. V sı, ı tısa ı, u ture ra ıta ar tesıs ettı. " 

1 duramazdık. Bu vazife; ordulanmızın kı- se 1 en ancı neşı esı ır. e sonra V t 938 M d 9 AJ A Bundan daha traı'ik bir vaziyet tasav-senin nüfuz ve tesiri altında o mayıp fikir Ç t ika .. .. f . le l k e artın a 1 3 7 man • vm-
L 1 d k·ıd· ) T'"rkl y~~ya harcanm"•ı keyfiyetı· ı"dı· an yaya gomnmez •~Y son ı ı ı · ı · ·ıA h vur etmı·ye ı·mkaAn yoktur·, bugun·· u··n ltal-•e -.arar ann a müsta ı ır er. u er - """' · kl • .. ilihi :~-- V turya an aşmasry e ıstı a manevrası a· 

zdiline ya§amaktan İıte milli istiklal ve reni verı bsure~--11:1. ı:uhneş..nk • • edsonra zırlamış ol~n Hitler ansızın Anıılusu ta- yanlan ancak bu meselenin dikkatle tet· 
( ) n-........---•- 1 __ L. • var ıgın u gilM:UJ.A ve a e "'in e var . . . . k·'-· b d ık ki · l baklannı sil&hlarile temin etmek veyahut l ~ 1UUJmesi erklnaun sl)'a- •-.:..k . . V u. :? huni hakkuk ettırınce, B. Mussolını se-J çıkar- 1.-;1 ve un an Ç araca arı netıce er-

h 
-'- l A ' .... t.t.. b. '----\ d ;ı o.uua sevmcı... e sonra uutun a- d 1 d" k. . • olgunluklannı . P t ed ~Tefle ölmek için mu arc:oeye girmİ§ er· " ve acııı:ın un ıır ocanDa ayanmauan ma ı. e ır ı sıyası ıs a ~ 

dir.) inanıveftliii ...adlere V~ ve ra, bu fani nimetlere Jayık olan zavallı O gün ltalya için kara bir gün olmuş- ceklerdir. Avrupanın istikbali, mühim bir 
Cemal papyı bu nutku söylemeğe Y1lllanlann ne kadar sadık bıldıklanm ruhun.. Bir kaç saatlik durulmasL. tur. kısmiyle onların elindedir. 

mecbur eden ICY· orduda ve halk arasm- Cillan ı...bincle ve t.ilbaaaa mütarekede Yerin ıözlere sanabt1diği ıiizellikleri Mussolini bunu bilir. Viyananm mus- Pierre Dominique 
da uyanan şu fikir idi: Bir Alman amiral gördük. Bulgarlar İae Almanlan ve bizi ıöriinür yapan ıfuıeş artık hatmışhr- tarip istimdatlarına cevap vermedi; meş- La Republiquc 
koca bir Osmanlı devletini harbe sürük- uzun zammılar avuthdar ve ancak lııgiliz- Artık karaıllık her kemali gizlemeye hur telgrafı aldır cMU89olini bunu asli tr---
ledi. terin Çanakkalede muvaffakıyetsizliğe huırlanl)'or. Şimdi ne mat yeşil zeytin- unutmıyacağım.> Çok gijzel. Elinde Al- 8. Gôbels'İn 

Bu hususa, karargahıumumi erkanıhar- uğrayarak çekildiklerinden yani bizden lilder, ne de yemyeşil bayırlar beliriyor. manya üzerine bir poliçe var. Buna öd~ 

DOKrORUN KOŞESi: 
••••••••••••••••• 

Çocuk neden 
horuldar? 

-..t:z-
YAZAN: Dr. G. A. 

Çocuk olmıyanlann horuldayıp iç sı· 

kar, hele yataklı vagonda yola giderken. 
altınızda yahut üstünüzde hatta yakında· 
ki ba,ka bir kompartımanda horuldayan 
bir adam tesadüf ederse yolculuk adeta 
bir felaket olur. 

Fakat çocukların horuldama.sı yürekler 
ac191d1r. Bakınız, ~ mini mini kız çocu~ 
ğuna: Gözlerini kapayıp ta uyuyunca he· 
men horuldamağa bqlıyor. Hem de uy

kusunda rahatsız olduğu bellL Yastığı 

iyi konmamış da ondan horuldayor, der
siniz. Yastığı kendi elinizle düzeltirseniz. 
çocuğun horultusu kesilmez, tena tarafa 
yatmıt ta ondan denainiz. Bapnı öteki 
tarafa çevirirsiniz, gene horuldamakta 
devam eder. Ne yapsanız horultu kesil· 
mez. Çünkü horultunun sebebi çocuğun 
vaziyetinde değil. vücudunun içindedir. 

r. 
1 

E:ğ 
det 
lağı 
lned 
~ 

lığa 
l( 

lehli 
lard 

Uykusunda horuldıyan çocuğa uyanık -
olduğu zamanda dikkat ediniz. Benzi kül lıayk 

l:ıan gibi, kendisi zayıf, gözlerinin etrafı siyah 
çemberle çevrilmiş gibi, dişleri ileriye, S 
doğru çıkık, bumu ince ve uzun, üst du· N 
dağı kwı, fakat alt dudağı daha geride, ~tad 

v h d • _L fetti 
agzı emen auna aç~. 

Zaten cüssesi de yaıına göre küçük A 
kalmış, zekası da pek uyanık değil, ha· -

lfıtn kıtı dumanlı. Burnundan rahat nefes ala· n·· 
madığı için ağzını açık tuttuğu belli. Ho· a;r 
ruldaması da ondan .. Çocuk nezle olun- :ıti 

ca • pek te '°ezle olur • nefesinde güçlük il~ 
artar. O yaşta burnunu da temizleyemİ· ~ 
yeceği için burun delikleri bildiğiniz mad~ ~ 
delerle dolar ve çok defa dudaklarına ~t 
kadar da akar. 0 

Çocuğun sesi de bozuktur. Ağlarken, l:n 
söylemeğe başladıysa, söylerken burun- :'>'e c. 
dan söylediği, hım hım olduğu anla'1lır. ~ 
Arada sırada kendine sağırlık ta geldiği la 
belli olur. Bazısı da kulaklannı göstere- fif 
rek ağlar, orada ağn var demek.. l'ıl 

Dişleri çıkmağa başladıysa onlar da )'ak 
bozuktur, çıkan dişler biribirinin üstüne S 
biner. Çocuğun damağına dikkat eder~ 
seniz, Yenicami kemerinin tavanı gibi 

ld v .. - - Av k lns o ugu gozunuze çarpar. gzının ar a ,, 
f b v k d . b .rlc tara ı, ogazının yu arısı aıma eyaı 

beyaz kirlerle doludur. ~: 
Göğsü de pek dardrr, karnı büyük, 

omuzları yukarıya doğru kalkık, bazısı· 

nın belkemiği de çarpık, çocuğun i:ıtahı 

iyi .. Fakat ne kadar yese büyümiyor, 811" 

ka gibi .. 

Horuldayan çocuğu kulak, boğaz ve 

biyesinin değiştirilmesi bahsinde dahi bir yıl sonra (1915birincitepin11 de) Şimdi ne beyaz köpükten örübnüş pa· tebilecek mi} Seriinin minnetine de bel Budapeşte seyahati 
temaa edeceğim, yalnız fU kadarını bu- harbe pdiler. patyalar, ne de sümbül hareli bataklık· bağla~ığmı tahmin ediyorum. Fakat1938 B da ite 28 (Ö.R) -Alman • 
taya kaydedeyim iti: Bu hakikati aöy- _ Bİ2'JIEDİ _ lar ıörülüyor. Şimdi çocuklar da etin- Martının .. o günü eski Habsburglar im~ gan::a :::.r: B. Göbels saat 12_:;o~e 

burun rnütahaSS1Sı bir hekime götürünüz. tııa 

Muayene edince onda vejetasyon hulun• l'ab 
duğunu haber verecek, küçük bir ameli· 
yatla çocuğun borultusunun geçeceğini da 
sonra daha iyi büyüyeceğini, saydığım ce 
alametlerin kalmıyacağını söyliyecektir. mek mecburiyetinde kalan Cemal paşa; lenmek için ortalıktan kayboldular. paratorlugu mezarından c;dtarmıya baş- .-.l-:otir Zi tin h A ld v .. 

bundan on dokuz gün evvel, Sinan pap Riizgarın sesi başka, ruhun hevesi lamıştır. Anısturyayla büyilmüı büyük la~ ·B Gö~bels Almanususı 0

1 . ~g~ so~- Onun münasip gördüğü zaman çocuğa dı, 
ameliyat yaptırmakta tereddüt etmeyi· BJITERNASYONAL ..__k •v • • V b. Al --1.ı.. B . enıyor.. • e çısının mı-

camünde Enver paşa benden dahi haki- _,.,•~-SEL mı§ a, aıerlerm nefesı başkadır- e ır manyanın a,. .. u,.. renner Ozerın· safiri lm t A""'"" ahatin d -
..- 11:1 una y .,_ . . d F J fi . 1c· -'- o uş ur. --,,a sey e e 

kab ıaaklıyarak esirlerin isticvabı için ta· mhu delirten beyni tqımaya mabkftm e, tam ranıuva oze nın es ı teoaaaı . . B GO'bels be .. il B niz.. d' 
limat verirken, horoz gibi bağırmasının Darı·s r:'uarı et bu başkalaşmış lihzayı içe içe şehire 300,000 Alm~nın bulundu~u noktada ~am;: . harek t pe;::~tir. gun U· Çocukların bazısı horuldamaz da. yal~ a

1

~ 
hikmetini bugün anlatmış oldu. Manevra r 1 r ; dönüyor .. Artık ölen ıiizelliiin hafızaya ltalya üzerine çökmektedir. ~n 28 (Ö~) e _ Buda fted ruz nefes alırken ıslık gibi bir ses çıkarır ~e 
Clöniifünde Çekmecede bize iltifat eder- serpilen ~ ve sa~lan ~J'81l -;er· 192~ Eylôlünd4:: _Habehurglar ~pa- bildirildiğine göre Slovak b~ti ;::. bu aea kimiainde ince, kimisinde ltalUI le .. 
ken, manalı bakışlarından ben böyle an- ""''*" d~ .. ue haınetli ellenn ıhk ftY• 1enn ihs15.an ratorlugunun teetllUIUDe dofnı yem bir va ordusunu V9 hava müdafaa teşkilatı. olur. Çocuk uyurken ıalık sesi vak.it vakit 
ladun. tfecaıef ntel'fıezldlp kaldı.. h~le daha oldu. Nihayet bugin)erde nı aeferber bir hale koymuştur. Bratia- artar, o zaman çocuk morarır. 

Cemal pap donanma zabitanına şi- LSoO Ebpozaa İman neden bir ömürltik ıstırabı bir hu~n Çeko.lonkya Alma~~. n ev- lavanm yüz kilometre §imalinde Slovak- Bu ıslık aeai de çocuğun bkalı yahut 
fahen ve tahriren Amiral Soıonun her 2.000.000 zlyCll'ef~ saatlik reçici saadetle amıtayor?. Olim· vel~ A~?8ya il~ ~ilmiftir. Ma· lann Hlinka muhafızları alayı Alman dolu olmasından gelebilir. Öyle olunca şın 
emrine itaat etmeleri hakkında verdiği 13 mayıstan Z9 mayıs 1939 a kadar de- pom bile alçak 1ndan dimdik bir boş ca~ta~ tundıden antiltomıntem hl~ kuvvetleriyle bir ihtilaf üzerine ~tıl· çocuğun burun delikleri temizlenirse he-
emre bakılınca Amiralın harp açması için vam edecek olan PARiS fuannı ziyaret vefa için yere düşmeye razi olmuşken dahıldır; ber gün yahacll dÜffnanlıgmı mıştır men geçer. 
kendinin de reyi almdığuu gö.teriyor. Fa- ediaiz- tabiatın karşısında her şeyi unutuyor .•• daha yiibek le9le baylunnaktadır. Ba. · Geçmezse bqka bir sebepten gdiyor. 
kat Enver patanın Bronzartla imzaladığı Fuar ziyaretçilerine pek çok CJeyahat Bu iradesizlik vefaya yemin etmiş olan tün bir parti, binbqı Saluinin partm pn- Btila eı Mnl•erslteslnde demektir. Kimilinde, çocuklar büyüyün~ "" 
harp mukavelesini ve Alman Karargahı· kolaybldan ıösterilir. Bunun için yahm yiireiin mi, yoba yürefi yenen baya- sölye Hitlerin emirlerini yerine getirir. 'J'örllctUtlk enstlttlsl ceye kadar boyunlarının apiıamda ve 
umumisiyle olan muhaberelerini zama· fuara iştirak kartını bimil olmak kifi. tın mı? •. Neden yaşamaktan, her şeye eski İmparatorluğun un1Urlan pek tabü Bükret °18 (A.A) - Bapeltil Kali- ön tarafında bulunan timüs guddeainio 
nında biliyor mıydı} Yoksa Alman sefi- dir. Bu kart İzmir Fransız ceneral kon- rağmen yaşamaktan vaz geçemiyontz? Viyana etrafında yeniden lebimlenmek· nesko Bükret üniversitesinde bir Türk- pek büyük olmaamdan ileri gelir, bu gud' 
rinin davetindeki teklifinin ertesi günü l solosloi1Jndan temin olunabilir. Beni affet yüreğim, yaşamak her ~- tedir ve Viyana fimdiden Berlin kadar çülük enıtitüsünün ihdasmı maarif nazın· de hançereyi daraltır, ııea ondan gelir .. 
Meclisi vükelad:ıki iki muhtelif karar 1 Pa. Ça. Sa. 3 ] _ 15 dir. Almanyanın merkezi olmuttur. na emretmiftir. Bu halde timüsiin kendi kendine kaybol• 

.. 1 

1 ıirv.X//iıiOOSWAı::Ui i:UZ:w.t!:D!'Ji""~Zi LU~raJI -&ti 1 onun belki gururlanmasına sebep olur - O halde, dedi, bir tecrübe yapalım. - Ya Musa .. Dedi, ben sana deme- masmı beklemek zaruridir. Zaten ses, çO' 

Kırk Ve-zı· r diye Cenabı hak ona bir ders vermek Benim ile yoldaşlık et.. Fakat benim dirn mi ki sen bana arkadaşlık edemez- cuk bir, nihayet ilci yaıma gelince kaybO' 

istedL yaptığım işlerin hiç birisinin sebebini sin.. Hani bana hiç bir şey sonnıyacak· lur. . . . k • itil 
Hitabı ilahi sadir oldu : sorma.. tın.. Bale, sabredemedin ve sordun.. Kımıaınde ıalı 1esı hançerede fe el 

••••ilı211~~~~rilıiııffaı:IKJm••••••••• ... .,. ...... ,,,,. -- ~ -Ya Musa .. Benim yarattıgımy :-ran. Musa, bu teklife r"": oldu. Musa, onun bu sözlerinde bir hikmet bir bozukluktan ileri gelir. Böyle, banc;e" 
PK«<t<s«MKVdt.WIK •~Lnwı _"_. p..-- ...... • d b ukluk b ı L -

lar arasında senden daha alim olanı var· Beraber yola çıktılar .. Sahilde yürü- vardır diye düşündü ve mazur gör, de- resm e oz u unan, uyura;en 'lr' Masal masal icinde dır. Eğer onu görmek ve onunla bulu- yorlardı. Biraz sonra denizden yelkenli di, kendimi tutamadım ve söyledim. .• kardığııslıkseaindendolayıtedaviyeço~ 
• şup konuşmak istersen bir balık. başı bir geminin geçtiğini gördüler. Bundan böyle ağzımı açmam.. defa vakit kalmaz. Böyl~ çocuk za~eıt 

- 7 7 - al.. Yola çık.. Bir deniz kenarına kon... Hızır yelkenliye işaret etti. Gemi dur· Bu sırada küçük bir serçe kuşu gemi· pek zayıf olur. Bazwnda da, ıalık ae~ 
Balık başı ne zaman kendini denize du.. nin üzerinde uçtuktan sonra yanlarına sebep dilinv şekil~e .. bozuk ~lmaaıdır. UJP 

İşte padişahım, kadınlarda böyle hile-İ muradın vardır? .. Benim bildiğim bu atarsa orada rast geleceğin adam senden - Biz yolcu ve fakir insanlarız.. Pa- kondu ve ayakları ucunda birikmİ§ de- arkaya dogru diifük oldupndan çoc~ 
ler pek çoktur. Onlar daima sureti hak- oğlan Musa Peygamberle yoldaşlık eden daha alim olan adamdır. ramız da yok .. Geminize bizi alır rnısı· niz suyundan ga~ı ile bir damlacık al- uykudaylı:e~ nefes borusunu daralbr. 5;; iç· 
tan görünüyorlar. Sözlerine inanmak as- Hazreti Hızırın öldürdüğü oğlan güru-1 Musa merak etti. Bir balık başı aldı i nız? dı.. çıkartır. Boyle çocuklardan, gene P 

laA caız· dnğildir. bundandır Megv er padişahım tarihe mal 1 kt B' d · k d k j D d' G "d k'l güt• •• göste' Hızır bunu Musaya gösterdi : zayıf olmakla beraber, yaşıyanlar da vat' "' • ve yo a çı ı, ır enız enarın a o- c ı.. cmı e ı E:r er yuz r- . ~ 
Padişah, vezirinden bu ibretli hilcaye- olmuş bu hikayeyi galiba i.:itmemlctir. kl d v k't 1 t u d diler - Ya Musa .. Dedi, bu serçeyi ve bu- dır. O zaman da çocuk, bir ıkl yapna gtl' '-..,. ~· na a ı.. a ı gece o muş u.. yu u... · . L_ bo' 11. 

yi işitince oğlunu öldürtmekten vaz geç- Padi~ : . .. .. v . Uyandığı zaman balığın başını koyduğu - Canla . ~la.. Dediler ve Hwrla n~n g~gaSl ile a~. su. damlasını g~· ::ce uykuda çılı:ardıfı ıslık sesi JU1Y it 
ti.. Onu tekrar zınd;µıa gönderdi ve 1 - İşıtmcdım, soy le de ogrenelım. yerde bulamadı .. Fakat onun yerinde bir Musayı gemılcnne aldılar. Yelken açıp dun mil? .. İşte senın ilmın bunun aldıgı · 
kendi de ava gitti. ı Dedi, kadın anlatınağa başladı. adam gördü... denize açıldılar. Gemide çok kalabalık bir damladır .• Ve benim ilmim de bu Bereket versin ki bunlar pek ende' 
Akşam olup ta avdan dönerek sara- MUSA İLE IIIZ~RI~ YOLDAŞLIÔI Bildi ki tanrının kendisine göster~ek yoktu. Akşam olup ta her kes yattıktan koskocaman denizdir. Arada bu kadar görülür. hallerdir. En çok işidilen bayai' 

HIKAYESİ f k horultudur, o da mütahauısın maayen.-: 
yına girince kadın kapıdan karşıladı.... istediği adam budur. Hemen yanına yak- sonra Hızır, geminin tahtalarını kopar· ar vardır. 

d ttil Niba sinden sonra küçük bir ameliyatla geçet· 
Koltuğuna girerek yemek odasına gö- Musa Peygamber, vakta ki Firavunl iaştı .. Selam verip selam aldıktan sonra ınağa ve kopardığı tahta parçalanm de· Yollarına evam e ·er. · yet ge-
türdü. Yemekten sonra sohbete başla- elinden Beni İsrail kavmını kurtardı ve! kendisini tanıttı : nize atmağa ve bu suretle gemiyi Jıas. miden dışarı çıktılar. Bir hayli kara yo-
dıklan sırada sözü yine oğlana getirdi Cenabı hakkın iz.ni ile firavun, bütün - Ben, dedi, Musayım, Tanrının pey- men tahrip etmeje başladı. lu yürildükten sonra bir köye geldiler. 
ve : maiyeti ile Şap denizinde boğuldu, bu- gaınberiyim .. Senin ilminden istifade et- Musa bunu görünce sabredemedi : Burada karşılanna beı on çocuk çıktı .•. 

- Ne yaptın oğlanı... nun üzerine Musa, Beni İsrail halkını mek isterim. Hızıra : Çocuklar birbirleri ile oynarlardı .. İçle- PİRE SERBEST 
Diye sordu.. bir araya topladı ve onların büyükleri- Bu adam, Hızırdı. - Ne yapıyorsun ..• Dedi, bu adamlar rinden biri ise diğerleri ile daima kavga MINTAKASI . ~ 
Padi~ : ne : - Ya Musa .. Dedi, sen vakıa peygam- bize merhamet ettiler. Para almadan bi- ederdi. Gümrük formalitelerinin sadeleş~ 
Bugün falan vezirim rica etti. Tekrar - İçinizde benden daha ziyade alim hersin .. Fakat benim sabrettiğim şeye z.i gemilerine kabul ettiler. Halbuki sen Hızır onun yanma yanaştı •. Kuvvetli mesi hakkındaki beynelmilel mukavel 

zındana gönderdim. olan var nu? sen sabredemezsin.... onların yaptıkları iyiliğe mukabil ge- bir yumruk vurarak çocuğu yere devir- ye uyularak, Yunan hUkUmeU • 
Cevabını verdi. Bunun üzerine kadın: Diye sordu .. Beni İsrail halkı da : Musa : 1 ınilerini parçalıyor, batma tehlikesine di .. Çocuk, bu yumruğun tesiri altında serbest mıntakasmııı menşe şebade 

n d · bu ov uzat- - Ha a Musa.. Yoktur" Dediler" - Ederim.. 1 maruz bırakıyorsun. ve hemen oracıkta can verdi. mesi itasına kılmış ve keyfiyet hillı:lbd 

-*-



E.vet •. 
imparator karısı ve şimdi 

olacak iken uğursuz bir 
Bir zamanlar 

tahtının varisi 
gibi 

Bizans 
kadın 

tel'in edilen ben... Sofi. .. 
- Içme .. dur .. 
Bu ... bir ihtar değil, adeta bir feryat-

Eğer Karbonopsinanın müdahalesi · 
~e.rhal vaki olması idi. Sofi Anne, gırt
agını sıkan bu iki el altında gık bile de- tı .. 

meden can ver"cekti. Kupa, Sebasliyanonun elinde kaldı. 

l 
.'.Mum düşerek sondüğü için oda karan- - Ne .. Ne dedin ... Neden içmiyeyim. 
ıga gömülmii§tü. Yoksa şaraba zehir mi kattın cadaloz. 
l<arbonopsina, sihirbaz karının ölüm Sebastiyano böyle söyledikten sonra 

lc·hlikesinde olduğunu çıkardığı hırıltı- şamdanı masanın üzerinden alarak Sofi 
lardan anladı. Anneye yaklaştı. Bir eliyle kadının ka-

- Sebastiyano.. Sebastiyano... diye fasını saclarından yakalıyarak kaldır -

Sofi.. Teosyanın evinde senin kapı yol
daşın Sofi. Bizı-.ns imparatoru ve Make
donyalılar sülfllesinin hanisi Vasilin ilk 
karısı Sofi .. . Eger imparator Mişelin 

ve kadel'in insafsızlığı olmasa idi ~imdi 
Biuıns tahtında ve imparatoriçe olnrak 
hüküm sürecek olan ben Sofi .. Bizan -
sın en uğur,,uz kadını c::ıyılan büyiici.i, 
sihirbaz Sofi Anne.. ben... bunların 
h p<:i benim Sebastiyano .. 

Sofi Anna, büyük bır heyer.anla söy -bhaykırdı. Bırak .. O ... Sofi Anne ... ya - dı. 
ancı de •il.. Diğer elindel;i şamdanı da suratına ledikçe S bnsti:, r.no geril n is, sanıd0nı 
Sofi Anne! yaklaştırdı. Sihirbaz knrının gözüne ba- masının üzerin koymuş, kafasınd 11 ma-
~e zamandanberi Sebabtiyanonun kar bakmaz gayri ihtiyari ve geri çeki- zinin bütün hatıralaı-ı, gi.ızleı ini büyük 
radığı şrarengiz kadın .. ellerini gev- }erek haykırdı: bir elemle karşısındaki kadına dikrni.<; .. 
lti. - Sofi!.. dinliyordu. 

Avurt dolusu bir küfür savurdu. - Evet .. benim Sebastiyano .. ben ... ! •• BirMEDİ •• 
- Yak şu !§ığı .. dedi. Göreyim baka

;l•ıtn odamda ve etrafımda neler oluyor? 
;nÖYle vakıtsız ve ihoşa gitmiyen misafir
etj kabul etmeği pek sevmem. Bunu se
~.n için söylemiyorum Karbonopsina .. 

ılil'Sin ki sen her zamnn icin burava 
~ gelirsin. - . 

~arbonopsina karanlıkta ve el yorda
'rnı ile masanın üzerindeki samdanlar -
dan birinin mumunu yenil;di. Burası 
ldeta kendi odası olduğu için herşeyin 
l'erini biliyordu. 

Yine masa üzerinde bulduğu çakmak
)~ lllumu yaktı. Odanın içine yayılan ha
fif tiya, Sofi Anneyi, yatağın dibine kıv
l'ılınış bir halde ve başı önüne eğik ola
l'ak gösteriyordu. 

Sebastiyano: 

- Bu cadalozun, dedi, bizi böyle ve 
ansıtın ziyaretinin sebebini şimdi anlı
hcağız. B~niın ona daha başka soracak 
teyleorim de var. Fakat bu gece her ne
dense başımdan bir türlü gitmiyen şu 
8~l'Senillği defetrneliyim. 
'Yatağından sıçrıyarak kalktı. 
Enine boyuna gerindi. 
- Hiç te böyle olduğum yoktu .. ~edi. 

O kadar çok ta içmedim hani.. Ben es -
kiden, Teosyanm yanında iken, şarap 
l'lıahzeninde tek başıma koca bir küp şa
l'abı içerdim de yine bir şey olmazdım. 

i - Evet.. olmadınız ama .. Bir defasın
da da o küpün dibinde sızmış ve saatler
~ kendinize gelmero4tiniz. 

Sebastiyanonun gözleri hayretle açıl
dı. 

- Bunu sen nereden biliyorsun .. de
di. Senin sihirbazlığın& şimdi inandım. 

' llu dediğin şeyi bilenler arasında ben -
<len başkası sa2' kalmadı. Fakat dur he
le.. Seninle u;un konuşacağız.. Daha 
evveı ve aklımın başına gelmesi için bir 

t Şarap yuvarlıyayım. 
Sebasliyano konuşurken masanın ba

şına gelmişti. 

Madrid dün teslim oldu 
- BAŞTARAFI 1 İNCt SAHİFEDE -

Frankistlere teslimini haber veren bir 
radyo almıştır. Bunda Fransa sefaret ve 
konsoloshanesi için her şeyin yolunda 
cereyan etliği blidirilmektedir. 

Yollar, silihlarmı ve siperlerini tel'k
etmiş Cümhuriyetçi askerlerle doludur. 
Cüınhuriyet bayrakları yollardan kay
bolmuştur. Şehir kapıları firariler]e do

ludur. Her tarafta kırmızı- sarı nasyo -
nalist bayrağı dalgalanmaktadır. Dük -
kanlar Cümhuriyet banknotlarını artık 
kabul etmiyorlar. Saat l 1,20 ele hükümet 
sarayının balkonuna beyaz bayı·ak ya
nına nasyonalist bayrağı çekilmiştir. Bir 
az sonra bütiin umumt binalara aynı 

bayraklar keşide olunmuştur. Saat 12 
ile 13 arasında bir tayyare filo~u alçak
tan Puenta del Sol meydanı üzerinde 
uçmuş ve bunu az sonra diğer bir grup 
tayyareler takip etmiştir.Halk tayyarele
ri alkışlamışlardır.Şehrin cadde ve mey
danlarında. bilhassa Del Sol meydanın
da tarif edilmez bir izdiham vardır. Hü
kümet sarayı önünde muazzam bir halk 
yığını Frankonun zaferinde hazır bulun-

mak üzere yakın cephelerden gelmiş 

olan Falanjist ve Rektes kıtaları zabit
lerini alkışlamaktadır. Ilk görünen za -
bit iki senedenberi Karabanşeli cephe -
sinde harp eden Felis Kostilyodur. 

Sonra bir Falanjist teğmeni, bir topçu 
zabiti, Faslı askerlerle bir regulares gel
miştir. Bunları diğer askerler ve üç lej
yoner takip etmiştir. 

Ilk nasyonalist bayrağı Puenla del 
Sol meydanına nazır bir evin ikinci ka
tında oturan Tradisyonalist yaşlıca bir 
kadın tarafından asılmıştır. Haber der
hal etıafa yayılmış ve her tarafa ı1ac..,yo

nalist bayrakları çekilmiştir. 
TOLEDO CEPHESINDE 

Toledo 28 (A.A) - T,ıledo mıntaka

sında cephe ~O kilometre genişliğinde 

bir sahada yarılm1*tır. Yatılan cephenin 
derinliği akşam 30 kilometreyi bulmak
ta idi. Bu ameliyat ile beş kolordu meş
gul olmaktadır. Bu mıntakada 450 esir 
alındığı resmi tebliğcle bildirilmektedir. 

Zaptcdilcn mtihim miktarda malzeme 
arasında 155 milimetrelik bir l>nlarya. 
124 milimetrelik iki batarya ve bir çok 
mitralyöz bulunmaktadır. 

lngiliz ticaret filosu 
Beş senede 

lirası 
28 milyon 
harcanacak 

/ngiliz 

Londra 28 (Ö.R) - lngiltcre ve Sovyet Rusya arasında yeni bir 
ticaret anlaşması için yakında Londrada müzakere başlıyacaktır. lngi
liz delegesi B. Hudsonun Moskovada Sovyet dış ticaret komiseri B. 
Mikoyan ile mülakatı neticesinde lngiliz büyük elçiliği tarafından .şu 
tebliğ neşredilmiştir: 

l<ocnman avucu içine kavrıyat'ak al
<lığı kupayı birden ağzına götürdü. 

« B. Hudson gazetec.ilerle görüşürken lngiliz heyetinin Sovyet hü
kümetile en enteresan muhaverelerde bulunduğunu ve iki memleket 
arasında muallakta bulunan ekonomik ba7J meselelerin tavazzuh edil-

7.;QJJ.Y:!Z77ZJG!7.ZX7.7.7.T/.J9J'KH!J :'\ diğini söylemiştir. lngiliz müştesarı B. LiLvinof ile bir çok mülakatlar-
Çocuklarm bayramı ynklaşıyor ... ~ da bulunmus olmakla beraber asıl muhavereleri B. Mikoyanla cereyan 

, ra~·~u~ara iyi bir ba:rrnnı gcçirnte- ~ etmiş ve iki taraf görüşlerini açıkça izhara fırsat bulmuşlardır. B. Hud-
ert ıçın hazırlanalım.. ~ h·'k" · · ·· d·~ · d · f. k b } ~..nr~~A4' 1 son Sovyet u umetınm goster ıgı son erece mısa ırperver a u e 

tesekkür etmiştir.> 

Tabancayı ben doldurdum 
içine yedi kurşun koydum 
ve Milyona verdim. Milyon 

odaya girdi ve ateş etti. 

insan kasabı 
Ense kökünden bir adamın 
nasıl öldürüleceğini Milyo

na ders verir gibi izah etmiş Vaydmamn kurbanı ol n a an eseri kurtulm 

Tedbirsiz ndaın .. Oğlunun daha evvel 
bu Stayn işi ile liiç alakası olmadığını, 
herifi bile tanımadığını söy1ediğini bilse 
idi elbette ki şimdi bu ifadede bulun -
mazdı. 

Hattfı Milyon bu işi bilmediğini söyle
diği içindir ki mUdafaa vekillerinin tale
bi lizerine Amerikaya telgraf çekilmiş ve 
Staynın ifadesi istenmiiti.Halbuki Vayd
man bu işte Milyonun da bulunduğunu 
ileri sürmüştü. Milyonun babasının bu 
ifadesi Vaydınanın doğru söylediğini 

gö,,teriyordu. 
Babası, isteıniyerek, farkında olmıya

nı.k oğlunun bütün yalanlarını meydana 
çıkarmıştı. Hiç şüphesiz bu celsenin ak
şamı zındanda kendi kendine düşünen 
Milyon: 

- Ah . K:ışki babasız olsa idim. 
Temennisinde bulunmllitu. 

DÖRDÜNCÜ GÜN 
Biı· gün evvelki muhakemede Milyo-

1 nun maruf tabiri ile çay yutmağa başla
dığı .görülmüştür. Vaydman, ilkönce bü
tün cinayetleri kendi üzerine aldığı hal
de mahkeme huzurunda Milyonun da 
onlardan bazılarına ortak olduğunu id
dia etmis, Milyonun avukatları, müek- l 
killerini kurtarmak için bu iddiayı bü-' 
tiin kuvvetleri ile :reddetmişlerdi. Fakat 1 

şahitler ve hele Milyonun babasının şa- ! 
hadcti onun \'aziyetini bir hayli gücleş-ı 
tirmi!rtı. 

Bu~Gnki.i muhakeme ise Milyonun 
akibel ve mukadderatı üzerine kat'i bir 
darbe mdirecek mahiyette olmuştur. 

VAYDl\iANIN ELİNDEN HAYA
TINI UCUZ KURTARAN BİR 
TAL1Lt.. 
İlk olarak matmazel Billoy dinlendi.. 

Oldukça yaşlı ve ciddi olan bu nınatma
zeh Vaydman'ın 11kelepir bir iş• olarak 
pençesine düşmüş iken kendi zeka ve 
se\•ki tahlisi ile bu ölüm kapanından, 
kendisine edilen güzel teklifleri red su
ıctiyle 'nasıl kurtulduğunu anlattı. 

Vaydmnn - Evet ... Doğrudur. 
Müddeiumumi Balınari - Matmazel 

Belloyu tu?.ağınıza düşürseydiniz ne ya· 
pacaktınız? .. ·ı 

Vaydman - Soyacaklım .. 

biliyoruz. 
Mahkeme bundan sonra Vaydman çe

te:sinin son cinayeti olan Roje Löblonun 
katli meselesi üzerine geldi.. Genç bir 
sanatkar olan Löblon gazeteye verdiği 

bir ilana aldığı cevabın tuzağı ile Vulzi
ye getirilmiş, orada 16 teşrinievvelde öl
dürülmüş ve ölüsü daha evvel öldürül-

mii§ olan Kuffinin otomobili içinde Vik
tor Tuvar caddesi üzerinde terkedilmiş
ti .. Otoınobili ve içindeki ölü adamı ge
ce yarısından bir saat evvel görmüşler, 

zabıtaya haber vermişlerdi. Cinayet bu 
suretle meydana çıkmıştı. 

1ııatmazel Belloy 
Reis, Löblonun katlini ilkönce Vayd

manın kendi üzerine aldığını, fakat son
ra onu öldürenin Milyon olduihınu söy
lediğini tebarüz ettirdi .. Sonra katile hi
taben : 

- Vaydman, dedi, anlat bakalım hu 
iş nasıl oldu? 

Vaydman, ağır bir sesle söze başladı .. 
Keller meselesinde Milyonun nasıl canı 
sıkıldığını ve artık kendi başına bir iş 

görmek istediğini söylediğini hatJrlattık
tan sonra devam etti : 

- Löhlona yazılan mektubu )>en yaz-
dım .. Fakat muhteviyatını bana Milyon 
dikte etli. Bir kahvede idik. O söyledi, 
ben yazdım .. Altına da ben imzaladım ... 
Ancak benim imzalamnını Milyon muva-

1 fık bulmadı .. 
j Mektubu yırttı. Tekrar söyledi. Tek-

i 
rar yazdım ve bu defa altına kendi eliy
le Pradye im1.asını attı .. Mektupta Löb
lona Grenel sokağında bir kahvede ran
~devu verilmişti. Milyon beni Löblona iş 
1 bilir ve iş nasihati verir bir adam olarak 
l takdim etti. Ben çok meşgul olduğumu 
1 Vulzi villamda bir randevum olduğunu 
söyliyerek onu Vulzi~·c davet ettim. 

1 Löblon kabul etti. Beni kendi otomobi-
' · line aldı .. Milyon da Kuffinin otomobili 
1 ile arkamızdan geliyordu. Nihayet Vul
: ziye geldik.. Otomobilleri dışarıda bı-
raktık.. 

Reis - Sonra ne oldu? 
• Vayclman - Odada bir müddet üçü-
1 müz konuştuk .. Sonra hen, aramızda ka
rarlaştırdığımız veçhile dışarı çıktım .. 
Milyonu Löblonla yalnız bıraktım. Mil
yon da biraz sonra dışan çıktı .. Dolap· 
tan tabancasını alarak tekrar odaya gir-
di .. Girer girmez de silMı patladı.. Ben 
odaya girdiğim zaman Löblonu yere yu
varlanır gördüm .. Vakit öğleyi pek az 
geçiyordu. 

Reis - Hm·a nasıldı? 
Vaydman - Güzeldi.. Milyon bahçe

ye çıktı ve Löblonun otomobilini villa
nın arka kısmına aldı .. 

Vaydman susmuslu. 
Reis - Sonra? .. Devam ediniz .. 
Vaydman - Sonra, Löblonun üzerin-

de ne buldu isek aldık. 
Reis - Sizin •Soymak• demekle ne 

t tt·~· · · ~ k "1" 1 \'aydma1ı .. lıapı·shan" ao·· mz,,g~ı· ı·ıc , Mahkeme salonu i.izerine nğır bir SÜ· mura e ıgınızı ve ne yaptıgınızı pe a a " " 
--- = . 2 kut havasl çökmüştü .. ... o - ==,-

~XY:Z7.Y:/.Y"~.Z.T/Y3!LXY~..:/.ZZY':K77h'7 // // .ı': '7/7X-./77.'J'.7'L77Z~T'Llf! - Pek alfi .. Sen de biı.lc berabet' ge- - Evet. .. Canla başla .. Hatta istediği- yola çıkacağız. Katiller de, başlan öne eğik, susuyor-
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lirsin.. nizden ala .. Çünkü ben, papaz olmazdan, - Başüstüne.... lardı .. 
- 'Fakat... Ya benim manastırun. Ora- manastıra girmezden evvel büyük yol- - Sonra vazifelerini de söyliyeyim... Vnydman - Öğleden sonra saat üçtü. 

da rahat bir döşeğim ve daima hazır ye- Iarda kendi hesabıma iane toplardım. Her sabah uykudan kalkar kalkmaz at- Milyon otomobili Villanın Peronuna 
mef:iın vardı.. Arzuları ile keselerini veren namuslu lanmızı timar edeceksin .. Elbiselerimiz.i yaklaştıı·dı .. Cesedi ikimiz beraber oto

- Geçtiğimiz yollarda biz de rahat Hu-istiyanlara dua ederdim .. Eğer kafa süpüreccksin, silahlarımızı sileceksin, 1 mobile koyduk .. Belli olmasın ve görün
dö~ek ler ve hazır yemekler buluruz .. tutan olursa o zaman onlara tabancamın yemeğimizi ha1.ırlıyacak:;ın \'e matmazel mesin diye üzerine bir battaniye ile ört
Fakat her şeyden evvel ~unu bilin ki en ağzını veya kamamın ucunu gösterir- İvonun her sözüne, gözünün bir işareti-! tük .. Hatta, otomobilin oturma yerini de 
ufak bir kancıklık görecek olursam sor- diın .. Bunlar daima tesirini yaparlardı.. ne, parmağının oynayışına bile itaat kaldırdık .. 
gw;uz sualsiz muhterem beyninizi dar- - Ya tesir yapmazlarsa.. edeceksin .. Onu bir baba gibi SC\'ecek- Reis - Nöryi istikametine hareket el-
ma dağın ederim.. - O zaman da herifçi oğullarını ce- sin .. Anladın mı Otezim?.. tiğiniz 7.aınan saat kaçtı? 

. l\tistufle, Faribolun bu emrini icra 1erime başlıyorum .. E\'Vela söyleyin, :-;iz - Merak etmeyin ... Sizi doğruca Fon- hennemin dibine yollamakta tereddüt - Evet mösyö .. Mösyö.. Vaydman - Hnva kararmıştı .. Buza-
ı. 

<:ın Papaza yaklaştı.. buralı mısınız? lenebloya götüreceğim.. etmezdim.. - Ha ... Adlını bilmiyorsun.. Bana mana kadar du evdeki kan lekelerini te-
r Papaz, bu div adamın elinde hançer - Hayır .. Ben Grönoblda küçük bir - Ne kadar zamanda?. - Aziz biraderim, sizin adınız ne? Monsenyör diye hitap elmeğe müsaade 1 mizledik, sildik.. 
e- ~lltıına geldiğini görünce müthiş bir 

1 

köyde doğdum.. - Bir ... Nihayet bir buçuk ayda.. - Otezim... Fakat manastıra girdik- ediyorum.. Reis - Bu müddet zarfında Milyonla 
O' it 01'ku içinde boğuk bir feryat kopararak - Daha iyi.. Alp da..)arındaki geçit- - Bir buçuk ay kabul.. Çünkü yolu- ten sonra bana Frer Krızostom adını - Evet monsenyör.. konuştunuz mu? .. 

~dinden geçli.. leri daha mükemmel bilirsin.iz demek.. muzun üzerinde bazı can sıkıcı hadise- verdiler. - Ala .. Şimdi serbestsin artık .. Boş Vaydınan - Tabii.. Hem de dost~a ve 
el .. Göuerini açtığı zaman ... Bir ot yatak - Adım adım bütün köşe ve bucakla- lere rastlamamız ihtimali var .. Siz ayni - Şu halde azizim Otezim Krizostom zamanında belki canın sıkılır .. Vakit ge- arkadaşça konuştuk. 

~rinde uz.anını' bulunuyordu.. Ölme- rıru bilirim.. Oralarda çok gezdim, çok zamanda bizim tesadüf edeceğimiz ma- sana bir şey diyeyim mi ben .. Sen dün- çirmek için çizmeleri boya.. 1 Otomobil hareket edeceği sırada vil-
' ~ ... ÖldUrülmem.işU" dolaştım .. Manastırın menfaati için iane nastırlarda misafir olmamızı ve icabın- yanın en mukaddes adamısın.. Mistufle işte böylece hem iyi bir reh- laya Kolet Triko geliyor. Vaydman ve 
· it ltllr§ısında bir iskemleye oturmuş ve toplamağa ve cerri! çıkar, büyilk cadde- da bu manastırlarda hariçten gelecek Sonra sesinin tonunu değiştirerek : her hem sadık bir uşak kazanırken mat-1 Milyon, Löblonun cesedini Nöyyide bı-

~lldisini süzen Mistufleyi gördü.. lerden geçer, da~lar aşar, köyden köye tecavüzlere karşı müdafaamızı da temin - Otezim, oğlum, dedi .. Ben senin ra- mazel İvon da barakadan çıkmış, arka_I raktıktan sonra tekrar Vulziye dönü-
- Nasıl... Dedi... Demek beni öldür- ~ğrardım .. Bö~ ece Fransayı ve hatti edeceksiniz. Çünkü, öyle sanıyorum ki hip elbisesini Mösyö Sen Marsa hediye sında dilenci elbisesi olduğu halde Pin-1 yorlar ve Kolet Trikoyu yine burada 

lnediniz? Italyayı dolaştım. bu yolculuklar öyle pek gürültüsilz pa- ettim. Onun yerine aziz ve zavallı dos- yerol kalesinin etrafını do~mış ve Mon-, buluyorlar. 
l\tistufle : - Ala .. O halde buradan Fonteneblo- tırtısız olmıyacak.. tunuz Rozarj cenaplarının elbisesini si- senyör Luinin kapatıldığı odanın karşı- Bu cinayetten katillerin karı arala· 

. - llayır .. Dedi.. Fakat bu demek si- ya giden en kısa yol hangisidir? - Merak etmeyin, şeytan hakkı için ze hediye ediyorum.. Güzel maldır. sına geçti.. Gözlerini bu odanın pençere-

1 

nnda paylaştıkları beş bin iki yüz frank-
rt" :: daha uzun zaman muammer olaca- Papaz, şaşırmış bir halde başım kal- ben de size yardım ederim.. Ay... '.Aj- Onun kılıncını da kuşan, çeliji halistir .. sine dikti.. tır .. Milyon fazla olarak maktulün saati 
~1'1 ~ demek değildir.. dırarak Mistufleye baktı.. zundan bir küfür çıktı .. Günaha girdim. Sonra kulağında küpe olsun .. Ejer bi7.e İvonun barakadan çıktığını gören Fa- ile Stilo kurşun kalemini almıştır. 

- Ne ... Ne dediniz .. Ne dediniz?. - Vakıa .. dedi, ben Fransanın bütün - Aldırış etme ... Ben o kadar küfür ihanet etmek değil, etmeği aklından ge- ribol da, genç kızın farkında olmadan Dönüşte, Kolet Trikoyu da beraber-
. - Söziimü kesmeyin .. Sadece sualle- yollarını bilirim .. Bilirim amma .• Bun- ediyorum .. Hiç mikdarını :sayıyor mu- çirecek olursak seni tahta biti gibi par- takibe koyulmuştu ve o, kalenin karşısı- lerine alarak yemeğe gidiyorlar. 
~e cevap verin .. Yoksa Meryem ana- lan tarif etmek güç ... Ancak beraber ol- yum? .. Demek bize hizmet etmele ha- maklarımın arasında ezerim .. Şimdi ha- na geldiği zaman Faribol da tam arka-ı Reis - Yemekte ne konuştunuz? 

ınala ki österebilmeli • zınuuz... zı.rlan bakalım .• Bu akşamdan tezi yok. sında bulunan bir çabhğa saklanmıştı.. •• Bİ'J'MBDİ -
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Bu kız belki haklıydı. 
Belki değil, muhakkak haklıy

dı. O, genç yaşına rağmen yuvar
landığı hayat içinde benden çok 
pifmiş ve tecrübe görmÜftÜ. 

Fakat ben o zaman onun bu 
•Özlerini i•yanla karşıladım. 

- Zannederdim ki, dedi. Ka • 
'Jınları ahlaksızlığa yalnız ve yal
nız erkekler •evkeder. Halbuki 
bu yolda kadınların erkeklerden 
~ok daha baskın olduklarını gÖ -
rüyor ve anlıyordum. Ben sizin 
uınnettiğiniz kadınlardan deği -
lim kardeı··· 

Bunları •Öyledikten •onra a•a
biyetle yanlarından ayrıldım. Ko
iaftan çıkarak ufak hapi•hane 
rHlaıına gittim. Arkamdan ıarı 
ıaçlı, mavi gözlü kokainci kızın 
11faylı kahkahcm.nı ve iğneli •e•i
ni duyuyordum: 

- Mllfaallah hanımefendi. Yu
oa~mı ve yavrularını yaktıktan 
aonra metre• y41am1f·· Şimdi Ü•
lelik bir de namu• taslıyor .. Me
rak etme .• •enin de sonunu görü
rüz. 

Odada, yatağın üzerine yuzu 
koyun kapanarak saatlerce hün -
gür hüngür ağladım. 

- Kardeş kalk .. kendini boşu 
boşuna harap ediyorsun .. Gençli
ğine yaz.ık. . Bak.. yemek getir • 
Jim .. Gel beraber bir lokma yiye
lim .. 

Bunu r;öyliyen oda arkada~la -
rımdan biri idi. 

Hakikaten de karnım çok acık
mıştı. 

Yatağımın üzerinde doğrul· 
dam. 

- Koğuşlarda yemek piıiriyor
lar ama .. dedi. Benim hoşuma git
miyor. Benimki her gün dı1arı • 
Jan a1çıdan bana yemek gönde
rir. Poraiyonlar bol.. ikimizi de 
doyurur. 

- Yemeği kocanız mı gönde· 
riyor? 

Diye •ordum .. 
- Hayır .. do•tum .• Koca inıa

na doıt gibi bakar mı hiç .•• Ama 
Joıt ta bir kaç zaman için bakar 
11e ıonra bıkarmtf·· V araın ol.un. 
Bir günlük ya,ayıf ya,ay1ftır. Ha
ni lıardeı ıen demin fiiphelendin 
ama .• Sananın da pek haklu yok 
değil .. O •ana acıdığından böyle 

söyledi.Bu dünya böyledir. S::hip
ıiz. ·olanın boynu daima yetim gi
bi bükülür .. Sonra, ıen bizim gibi 
değilsin. Mahkum olmacl n .• Ol
mıyacak•ın da .. Buraya suçla ola
rak getirilmedin .• Eğer •enin de 
bir •ahibin olsa idi ıimdi burada 
mr olurdun? 

Lokmalar boğazımı tıkıyor, 
yutkanamıyordum. Kiıi refikin -
den azar .. diye bir ıöz. vardır. Ha
kikaten inıanı arkadtıfı kadar 
baıtan çıkaran bir ıey yok.. Ya -
vaı yavaı bu ıö:r.lerin teıiri altın
da kalıyordum .• 
Kalmayıp ta ne yapacaktım. 

Kimıeai:zdim. Himaye.izdim. Sa
hipıiulim. Bugün beni burada tu
tuyorlar, barındırıyorlardı. Çün
kü adliyeye lıllımdım. Fakat ya
rın, muhakemeden •onra 11e artık 
bana lüzum kalmayınca: 

- HayJi git .• 
Diyeceklerdi. Nereye gidecek

tim? 
Aradan üç gün geçti .• 
Sorgu hakiminin huzuruna çi

karddığım günün erteıi günü ga
zeteler yine benden bahıettiler. 
Bunların içinde bir tanesi vardı 
ki bir gün evvel benim hakkımda 
yazı yazan gazetenin rakibi idi. 
işte o beni müdafaa için değil, la
kat rakip gazeteyi tekzip için le -
himde ya:r.mıftı. Cinayetle alaka
dar olmadığımı, bilakis benim 
verdiğim maliimat sayesinde ka -
tillerin adaletin pençesine düştük
lerini, filvaki tevki/hanede bulu
nuyorsam da bunun şimdilik bir 
ikamet gösteremediğimden oldu
ğunu, maamalih tahliyem için la
z.ımgelen muameleye teveııül 
olunduğunu kelalet ve ikamet ka
ğıtlarımın yapddığını yazıyordu. 

Gaz.etenin yazısında dikkatimi 
çeken ıey, benim tahliyem ıçın 
lazım gelen muamelelerin yapıl
makta olmcuının bildirilmeıi idi. 

Benimle kim alakadar olabilir
di? 

Hapiıhanede üç yJ yattığr:n 
müddetçe ara ııra bana para 6Ön· 
deren meçhul bir el vardı ki, bu
nun kocam Sadık olduğuna emin
dim. Y ok•a Sadık mı benim için 
uğrtJf ıyordu? 

Çekoslovak yada 
den ltal_ya 

ele 
da 

•• BirMEDt •• 

geçen tay yareler
pay istemiş 

Londra 28 (ö.R) - Bazı Fillandiya gazetelerinin yazdıklarına gö
re ltalya Almanyanın Çekoslovakyada ele geçirdiği tayyarelerle tank
Jarın ve hava müdafaa toplarının yarısını kendisine vermesini istemiş· 
ae de Almanya buna razı olmamıştır. ltalyanın talepleri şunlardı: 

1 - Bazı harp malzemesi fabrikaları makinelerinin ltalyaya tesli
mi, 2 - Çekoslovak toplarile tanklarınm ve defi tayyare toplanrun 
yarı yarıya paylaşılması. 

Almanya sadece Çekoslovak fabrikalarından çıkacak silahları ltal
yava satmağı teklif etmiş ve ltalyanlar bu hareket tarzından muğber 
olmuşlardır. 

Ayni gazeteler Çekosl~vakyaya haddinden fazla Alman askeri gön
derildiğini ve bir çok hadiseler çıktı~ını da iddia ediyorlar. 

. .. ,.: WWW L 

Cl"'J..ı?r..27~ Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 52 
üçüncü : 
- Cenabıhak bizi günahlarımızdan 

kurtarsın! dedi. 
Taler:ı da: 

- PekaUL dedi. Görüyorsunuz ki, 
siz sade aldatılmış değil, fakat bu sefil 
ndamın suç ortağı bulunmaktasın12! 

- Biz, biz mi onun suç ortağıyız! Fa
kat biz size bütün samimiyet ve mevcu
diyetimizle ta~i olduk ve hizmet etlik. 
Kayıkçının yumruk darbesinde sizinle 
birlik hareket etmedik mi? 

- Sadece odasına birlikte girdik! 
- Sizi ona karşı müdafaa etmedik 

mi? 
- Bu ciheti hiç bir zaman unutmıya

cnğım. Evet, Allahtan sonra, hayatımı 
siz kurtardınız.. 

Bu son söz, beş papasa biraz serbest 
nefes aldırdı. 

Talcra sözüne devam etti: 

Nakleden: F: Ş. B. 
- Şimdi, kardeşlerim, sizden bazı fi

kirler istemekteyim, bu adamı, hepimizi 
aldatan ve her cihetten kötü bir adam 
olan bu Savedraya tam bir ceza vermek 
lazımdır, değil mi? Benim kanaatimce 
bu adamı, tam bir vicdan azabı duyması 
için kendi kurbanlarından blrlsi ile bir 
hücreye hapsetmek lhımdır. Ne diyor
sunuz? 

- Çok mükemmel bir ceza! 
- Şu halde Savedra ile birlikte hapsi 

lazun gelen mamunu tayin ediniz. 
Engizitörlerden birisi: 
- Benim kanaatime göre, Savedra 

ile birlikte Don Suarezl, ihtiyar maznu
nu bir hücreye kapatalım .. dedi. 
Baş engizitör: 
- Markiz Antonyanın amcası .. değil 

mi? diye haykırdı. 
- Evet, ta kendisi! 
Talcrn, muhafızlara: 

.Ankara _Radyosu·Duçe'nin nutkundan 
DALGA UZUlfLUOU 

sonra 
BUGVH 

ltalyanın Alman mihverinden ayrıl· 1639 m. 183 Kcs.,1120 Ww 
T. A. P. 3L 70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
Ç~AMBA-29/3/39 

f 2,30 Program 
12,35 Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Fahire F ersan, 
Refik Fersan, Rept Erer. 
Okuyan: Muzaffer llkar. 
1 - U,ak peorevi 
2 - Rahmi beyin • Uıak ıarkı 
Ağyare nigah eylediğim. 
- Lem inin - Uıak ıarkı - Ya-
§llmıştım ne güzel bezminde. 

ması mümkün 
Londra 28 (ö.R) - Bazı gazeteler 

Mussolininin nutkundaki itidale güvene
rek Ita1yanın Alman mihverinden ayrıl
ması mümkün olacağım ümit ediyorlar. 
cTaymis> gazetesine göre, meharetli bir 
diplomasi takip edilirse, Mus.c;olininin 
sözleri yeni bir devir açabilir. Mussoli
ninin Adriyatik hakkındaki sözleri bu 
denize doğru kendine yol açmak istiycn 

4 - Zeki Duygulu - U§ak ıarki- Almanyaya karşı idi. 
Bir gün geleceksin diye. cDeyli Telgraf> ltalyanın mihverden 
5- Refik Fersan • Tanbur tak- ayrılmasını pek ümit etmiyor. cM:ınç:es~ 
aımı. ter Gardiyan> ise Mussolininin bilakis 
6 - Türkü - lzmirin içinde vur- Fransayı Ingiltercden ayırmak is1ediği
dular beni. ni tahmin ediyor: Musolininin nutku 
7 - Türkü • Şu dağlan delmeli gösteriyor kl: Italya için asıl düşman 
gönülü eylemeli. Fransa değil, Ingilteredir. Hatta Tunus 

13,00 Memleket saat ayarı, ajanı ve üzerindeki müddeiyat bile Fransadan 
meteoloji haberleri. ziyade belki lngiltereye karşıdır. 

13, 15, 14 Müzik (Riyaseti aümhur cTaymis> gazetesinin Berlin muhabi-

•• mu olacak? 

bandoıu - Şef: Kilnçer) rine göre Almanya Mussolininin nut- ltalya kralı nutkunu ıöylerken 

1 - H. Maquet • Asker marıı kundan çok memnundur ve Ingiliz • 
2 - E. Waldteuld • DoJoroa Fransız iJıtiWı ihtimaline önceden se -
'(Vala) vinmektedir. Berlinde tahmin edildiğine 
3 - Roısini - Semiramis opera- göre B. Lebriinün Londra seyahati unıu
ıının uvertürü. lan neticeyi. vermemiştir. B. Bonne gar-
4 - A. LuiglnJ - Mısır bala! bt Avrupa haricinde hiç bir taahhüde 
(N. 1,2,3,4 )' girmek istememiştir. Ingiliz nazırlarının 

lik tesiWıi talep ettiği tekzip ediliyor. 
Kabineye liberal ve_ işçilerin girmesi-

ni temin edecek bir tebeddillden bahs
ediliyor. cDeyli Meyb gazetesine göre 

17, 30 Konutma (inkılap tarihi CleH· bir kısmı da bu fikirde olduğundan In -

bir çok nazırlar mecburi askerliğin ka
bulü suretiyle Ingilterenin taahhütlerini 
tutmağa hazır olduğunun dünyaya gös
terilme.ı;ini istiyorlar. 

18,30 
18,35 
19,00 
19, IS 

20,00 

20, 15 

leri - Halkevinden naklen) 
' Program 

Müzik (Hafif senfonik plaklar) 
Konu§ma. 
Türk müziği (Fasıl heyeti) 

Celal T obcı ve arkadaşları. 
Ajanı, meteoroloji haberleri, 

ziraat borsası (fiyat) 
Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet, Çağla, 
Refik F ersan, Kemal Niyazi Scy-
hun. 
Okuyanlar: Müzeyyen 
Mahmut Karındaş. 
l - Suzinak peşrevi. 

Senar, 

2 - Hacı Arif beyin • Suzinak 
ıarkı - Beni bizar ederken. 
3 - Hiristonun - Suzinak §arkı
Cörünce gerdanında. 
4 - Hacı Arif beyin mahur §at• 

kı • Seninle durmak derdinak 
eyler beni. 
5 - Dede efendinin - Rast tar· 
kı - Karlı dağı aıdımda geldim. 
6 - Rast ıarkı - Çalıma bak efe· 
de. 
7 - Faiz kapancı - Hüseyni tal'
kı • Aman dağlar canım dağlu. 
8 - Kaynak - Hüseyni prkı -
Aynhk yıldönümü. 
9 - Erzurum mayası • Y avro 
kurban humar gözlüm. 

Mussolini ve devlet adamlan kra1ın nutkunu dinlerken 
giliz kabinesinde ihtilaf olduğundan 1 Paris 28 (Ö.R) - cEpok> gazetesinde 
bahsediliyor. B. Rerilis vaziyeti hülasa ederek diyor 

cDeyli Telgraf> diyor ki: Ihtilaf mil- ki: Mussolininin nutku müzakere tekli -
letten ziyade htikümetin içindedir. Ka- finden ziyade açık bir şantajdır. cHer 
binenin kuvvetlenmesi için bazı nazır- şeyi intaç eden> kuvvet hakkındaki 
ların istifası lazımdır. Taarruza karşı tavsiyesi ise açık bir tehdittir. Italya ha
müşterek cephe taraftarları Ingilterenin raretle harbe hazır bulunmaktadır. Ha
askeri taahhütlere girişmesini mecburi va kuvvetlerini ve hava müdafaasını se
askerlik usulünü tesis etmesini istiyor- ferber hale koymaktadır. Almanyadan 
lar. her gün askeri teknisyen ve müşavirler 

Fakat sosyalist partisi buna muarız - It.alyaya gelmektedir. Cenubi Alman şi
dır. Başvekil ve Sir Con Simon ,Sir Sa- mendiferleri direktörlüğünün Münihten 
muel Hor gibi mühim nazırlar da aynı Inoburga nakli çok mühimdir. Zira yı -
fikirde olduklarından sosyalistler şimdi ğm halinde Alınan kuvvetlerinin Italya
onları müşkül mevkide bırakmak isti- ya gönderileceğini ihsas etmektedir. 
yorlar. cArdr> gazetesi bilakis Kedorseyin 

Mussoliniden müddeiyatını tasrih etn1f' 
sini istemesine ihtimal veriyor. Faksl 
cEpok>, cEko dö Pari>, cHümanite• gB' 

zeteleri Fransayı .sakının$ davet edr 
yorlar! Mussolini fimdilik tek bir par• 
mak istiyor gibi gö:rllnUyorsa da makSS" 
dı bundan eli koparmaktır. Italyanııl 

arazi talepleri dermeyan etmediğine bil' 
gün sevinenler yanılıyorlar. Ekononıiİ 
tavizleri elde ettikten sonra sıra araı< 

tavizlerine gelec~ktir. 

Fransada vatanperverlik cereyanlarl 
kuvvetlenmektedir. Ayan ve mebu~ 
reisleri Fransayı yeni tehlikelere kaı1 
ikaz etmişler, milli birlik ve fedakarlıl 
tavsiyesinde bulunmuşlardır. Fakat k" 
binenin bazı nnzırlan Italya ile müzakt" 
re taraftarıdırlar. 

Faris, 28 (Ö.R) - İngiliz gazeteler 
nin B. Mussolininin nutku hakkında!; 
tefsirleri ihtirazlı.dır. Fransa üzerind 

tesir yapmak :stenılıniştir. Bununla bf' 
raber •Taymis• nutku bir müzakere d:r 
veti telakki ediyor. İtalyanın şivesini dl" 
ğiştinniş olmasını mali vaziyetinin be' 
zukluğuna, harp malzemesi için elze 
olan ilk maddelerin !ıkdanına atf ediyoJ' 
İngiliz gazetelerinin Paris muhabirle 
nutuk karşısında Fransanın vaziyetin 
şu üç noktada hülasa ediyorlar : 

1 - Fransa İtalyadan bir şey isteme'1 
diği cihetle yapılacak bir teklifi yoktut 

2 - Roma ve Pariste sefirler old 
ğundan Mussolini müzakereye giri§111e) 
isterse bu yoldan istifade edebilir. 

3 - B. Daladiye Fransanın daima m\J 
hafaza ettiği mutedil lisanı muhafaza et 

mekle beraber ı ıFransa bir karış ar 
bile terketmiyecektir • şeklindeki es1' 
beyanatından rücu etmesine imkfın yo1' 
tur. 1 O - Türkü San kurdele. 

21, 00 Memleket saat ayan. 
21,00 Konuşma. 

2 1, 15 Esham tahvilat, kambiyo • nu· 
kut borsası (fiyat) 

21,25 Neşeli plaklar - R 

cMançester Gardiyan> diyor ki: Çem
berlayn ile Atlee arasında mütareke 
varoır. Çemberlayn siyasetinin istika -
metini değiştirmek karannda olduğunu 
bildirdiğinden amele partisi bu yeni si
yaseti arayıp bulmakta onu serbest bı
rakmak taraftarıdır. Amele partisi mec
buri askerlik tesis edecek bir hUkümete 
müzaheret edemiyeceğini son günlerde 
bildirmiştir. 

lngiltere • Sovyet Rusya arasında ticaret 
müzakerelerine Londrada başlanacak 

21,30 Temsil (Tayyare piyangosu-ko
medi) 

22,00 
Yazan - Kemal Tözen. 
Müzik (küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın) 
1 - F ereire • Ay - Ay .. Ay • 
'(Serenade) 
2 - Hruby - Viyana operetin· 
'den Potpuri. 
3 - Micheli - Memleket hasreti. 
4 - Ganglberger • Benim küçnk 
teddi ayım. (Salı:ıofon parçası) 

5 - Kutach - lspanyol kaprisi. 

Fransarun Ingilterede mecbuıi asker-

6 - Cari Rydahl - melodi. 
7 - Uhar • Eva operetinin 
vals lan. 

23,00 Müzik (Cazband • Pi.) 
23,45,24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

- Maznun Savedrayı. ihtiyar Don Seyis yalnız başına ilerledi ve: 
Suarezln hücresine götUrilnüz. Onu du- - Kralın namına, diye kuvvetli bir 
vara zencirle bağlayınız! emrini verdi. sesle bağırdı. Ve on adını kadar me.safe
Muhafızlar başka bir emir bekleme • de durdu. Hürmetle eii}di ve bekledi. 

den dışarı çıktılar. Karanlık yeraltı deh- Talera: 
lizlerl içinde kayboldular! - Kalkınız! ve hoş geldlniz! ne için 

Işkence salonunda kalanlar, hep..1 de geldiğinizi söyleyiniz! dedi 
derin bir sükiit ve sükfuı için.de yeni Seyis: 
emir ve Mdiseleri beklediler. - Monsenyör, dedl Kral nauetlerl 
~kence dairesinde böylece hükiim sil- monsenyör Savedranm hemen kendisi

ren derin aüktlnet içinde, m:aklardan, ne tcsliınJ.nl istiyor! 
rilzglrdan, denizden ve yahut binlerce Engizitör Talera çok büyük bir Iıay-
kişi ağzından gelen gürUltUlere ben.tlyen retle: 
bir uğultu duyuldu. - Monsenyör Savedrayı mı? bu, ruç 

Bu uğultu, Savedra taraftarlarının bir ohnazsa §U Anda imkAnsızdır. Bu vazi-
harekeünden mi doğuyordu, acaba? yeti kral hazretlerine bizzat ben izah 

Bu meçhul, tabiidir ki halledliecek- ederim, dedi. 
ti! 

Savedra, her ihtimale karşı kapı ya • 
nmda bir yer tuttu. işkence aalonllllda
ltilerln hepmnde bir merak ve end.fıe 
vardL Savedra, bile olduğu yerden me· 
rakla neticeyi beklemeğe ba§ladı. Ken
di kendisine: 

- Bu halk, beni kurtarmak mı ı.t1 -
yor? diye d~dil. Nihayet, halk ga
ründU, halle aarsında her mııftan tnsan 
TardL Mqale ile önden selen de hal 
aeyialerinden birisi idi. 
Tı&ra, önde ikrahn seyislerinden blrl

einl görünce, derin bir ne!~ aldı ve ae
vindi: 

Hiç bir şey dinlememeğe karar vermiş 
gibi bir vaziyetle kralın memuru: 

- Monsenyör! dedi. Monsenyör Sa • 
vedra hayattadır! Bunun için kral haz
retlerinin iradelerinin yerine getirilme
mesi için hiç bir sebep yoktur. Bunun 
için Portekiz baş engizltörUnü alıp gö
tUrmedikçe buradan bir adını bile kı -
ınıldıyamam! 

Talera, hO§llutsu.z.lukla: 
- Kralın zevkü selimi. BaJka bll'§ey 

var mı? 
- Hayır monsenyör .. 
- Gürültüleri buraya kadar gelen 

halk hareketinin sebebini bana l%ah edo-

Londra 28 ( ö.R) - Ticaret filosu için beş senede 28 milyon lira
lık bir yardım projesi avam kamarasına bildirilmiştir. Yeni vapurlar 
inşası için armatörlere 1 O milyon lira verilecektir. Muntazam hatlara 
işleyen yük vapurlarına beş senede 2 milyon 750 bin lira verilecek ve 
ecnebi memleketlere satılacak veya servisten çıkarılacak vapurların 
mübayaası için 2 milyon lira ayrılacaktır. Bunlar ancak harp zamanın
da tekrar kullanılacaktır. Ecnebi kumpanyaların hükümet tahsisatile 
yaptıkları rekabete mukavemet için lngiliz kumpanyalarına 5 sene 
müddetle senede 500 bin lngiliz lirası derecesinde yardım yapılacak· 
tır. 

Ticaret nazırı ticaret filosunun harp zamanındaki mühim rolüne de 
hu münasebetle temas etmiştir. 

bilir misiniz? 
- Monsenyör, bugünkü hadise ve ka

rarlardan son derecede meıİınun olan 
halle, mukaddes zatınızı görmek ve siz
den takdisini almak istiyor!. 

Taleranın alnı birdenbire buruştu. 

Engizisyon azalarına gelince, onlar ölU 
gibi .sapsarı kesildiler. 

Bunlar: 
- Sakın aksi olmasın?.. diye düşün

dUler. Savedranın masumiyeti anlaşılır
sa, biz hain ve iftiracı olarak tevkif edi
leceğiz. Tabil bize işkence yapacaklar 
ve bizi nihayet yakacaklar! Ey Allahım .. 
Bizim mevkilmiz ne kadar güç .. Ne ka
dar ihtiyatla hareket etsek, kendimizi 
kurtarmak yine mümkün olamıyor. Bi -
z.bn gilnahınl:ız nedir, yarabbi? 

Talera, daldığı düşünceden birdenbi
re çıkarak, arkadaşlarına: 

- Mukaddes karoe§ler, ded.J. Benim
le beraber kralın nezdine gelir misiniz? 

- Fakat. monsenyör •.• 
- Kral bana .ziyaret müsaadesi verir-

se? .• 
- O zaman için evel. monsenyör. 
Engizitör Talera, kralın adamına: 
- Sinyör, dedi. Şurada biraz bekle -

yiniz, mon.c;enyör Savedra she iltihak 
edecektir. Ben monsenyöre haber ver
meğe gidiyorum .. 

Talera çekildi, fakat salonun ağır ve 

kalın kapısını Üzerlerine sıkı, 
pattı. 

Baş engizitör, zındancılara: 
- Mahpus Savedranın zencirleri 

çözünüz! emrini verdi. 
Bu emri verirken, usQJ. üzere Save 

ra için «monsenyör> unvanını kullan 
madı. Bu da telA.şından ileri geliyord 
Çünkü kralın bu Ani emrinden ve aytı 
zamanda gürültüleri bu yeraltı zındııll 
!arına kadar gelen halkın ntimay~dc 
dolayı endişe içinde idi. Bütün bu hn 
ketlerde Savedranın parmağı ve entri 
kası olduğunu sanıyordu. 

Savedraya gelince, o, çok müşkUl b" 
mevkide olmasına rağmen kAfi derce 
de sakin idi. Uzaktan uzağa bir za(c 

rüzgarı eser gibi idi. Bunun için, nrad 
sırada, Juanaya csabır ve cesaret> de 
gibi bakıyordu. Bununla beraber, Stı 
vedra bu çok korkulu vaziyetin hayır 
bir şekilde biteceğine inanıpıyordu. Bil 
tiln ümitler, bir firar imkanı veya fı 
satı bulabilmŞte idi. 

Talera, Savedranın bütün ümitler· · 
firarda olduğunu bildiği için gardiyanl 
ra sıkı emirler vermi§tl. Ve Saved 
saraya kadar muhafızlardan bir k 
ile göndermeği lüzum gördilğU halel 
halkın bir taarruzu ihtimalinde engi · 
yon dairesini mUdafaa edememek ko 
kusu ile bundan da vazgeçti. 



Esiri eserlerin lıorunman : 
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IZMIR SULH HUKUK HA. 
KtMLtctNDEN: 

M··zele mız .. 
Devam eden hafriyat sayesinde pek 

yakın zamanda zenginleşecek 

............ ı gı er 
........ ~.... Y7_7.L;. 

- HER GÜN BiR REÇETE - Çeteye esir düşen kız 
Mustafa Ömer ile vedia ve ah. 

met karısı servet Ve seher ve h v
vanın şayıan mutasarrıf oldUkla
rı izmirde mekke yokutunda to • 
raman sokağında 17 No.Iu 5000 
lira kıymeti muhammeneli 6 oda 
mutbak, hamam ve ayrıca bir 
miktar bahçeyi au ve elektrik le • 
ıiıatım havi ev mahkemece veri
len izalei fUyu kararı üzerine 2 
mayıa 939 tarihinde aalı günü ıa
at 15 de İzmir sulh hukuk mahke
mesi salonunda satıfı yapılacnk
br. Bu artırmada tahmin olunan 
kıymetin yüzde yetmİf beti nis • 
betinde bedel verildiği surette ta· 
libine ihalesi yapılacaktır. Aksi 
takdirde 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 17-5-939 tarihine 
müsadif pertembe günü saat 15-
de yine orada müzayede yapıla • 
caktır. 

Ycızcm C. öder 
Amerikalı avUkat Peter Morland. üç da kapı açılarak bir elektrik. fenerinin 

bir mevki işgal edeoeektir. 

ÇINKOOZF.RINEYACIJBOYA 
Önce boyanacak zemin ~~ahlule tıliı. 

edilir. 

ziyası gözlerini kamaştırdı. Peter, sordu: 

- Kimdir o) 

Kapının önünde bir erkek ve bir de Biz Türkler doğrudan doğruya, veya 
bilvasıta eski medeniyetlerin varisiyiz. 
Irkımız tarihi devirlerde dünyanın dört 
bucağını Çine, Hinde, MJSJra, A vrupanm 
ta ortalanna akın ederek sağlam teşki
latlı devletler ve yüksek medeniyetler 
kurdu. Ve muhtelif medeniyetlerin nak
line vasıta oldu ise tarihten önceki de
virlerde de aynı veçhi.le faal bir rol oy
nadı. Eski medeni kavimlerin ezcümle 
Sümerce ve Elencede1ı:i Clillerinde 'lürk-

Yalnız 1938 senesi itibm'a alınacak 

olursa Türkiye topraklarında şu yerler
de hafriyat yapılmıştır. 

Tuz ruhu 50 Gram 
Zaçyağ 50 > 

gün evvel bir başkası ile kaçan sevgilisi 
Kateri.nayı kaybettik.ten sonra. on aydan
beri terketmŞ olduğu köy evine dönmüş
tü. kadın duruyordu. Erkek Peter Morlandın 

Yalnız fena halde dokunuyordu ken· yüzüne bir lahze baktıktan sonra: 
dine. Ak~ın alaca karanlı.klan çölanü~ 
tü. Ev bomboştu. Arka kapıda bıraktığı MtLLt HAFR1Y AT 

Alaca - Höyük, Pazarlı, Karaoğlan, 
(Ankara), Çankırıkapı, Ankara mabe
di etrafı, Vize (Trakya). lzmi.r. 

ECNEBi HAFR!YAT 

çe ile müşterek sörler buna tanıklık Turova, Tarsus, Van Amerikalılar ta-
ed.iyor. Atlı Halklar diye anılan yüksek rafından, 
medeniyete ~hip Asyalı kavımlara ait Boğazköy, Bergama, Milet Almanlar 
arkeolojik belgeler bir ışık hazmcsile tarafından. 

tan1ıten önceki çnğlann karanJıklarmı Ynzılkaya, Milas, Afyon, Arslantepe 
eydullattı.kça babalarımızın mert sima- (Malatya) Fransızlar tarafından. 
lan beliriyor. Yümüktepe (Mersin), Sulta.nahmet. 

Prehistuvara ait araştırmalar onun (Istanbul) Ingilizler tarafınOan. 
lçin büyük milli bir ehemmiyet kesbe- Fenni §tırlları haiz asri müze binala
diyor, Cihanşümul medeniyete verdiği- rının yapılması milyonlara mütevakkıf 
miz ve aldığımız kıymetlerin hesabını olduğu için acil tedbir olmak üzere ta
bilcrek istikbalde kendimize bir yol t&- rihl binalar onarılmakta ve eserler bu
~ ih ve nihayet bir hak talep etmek az- raya konmaktadır. 

" Ü güdüyoruz. Bu bakımdan hafriyat- Sivil ve resmi monumantal mimari 
ıa .. -:ümhuriyet Türkiyesinde bir define b:ılomından mebzul örnekleri ihtiva 
ara}. cılıkta.n çok daha yüksek bir mana . eden Topkapı sarayının Cümhuriyct re
ta§ıy'- ve müzeler bir süs değil belki jimince müzeye kalbi ve büyük ma.mı.I
bir kül tclftkki ettiğimi% maarifin parça- 1ar ihtiyariyle harabeden kurtarılarak 
lanma ve bulunmaz bir kültür müesse- Türk sanat eserleri mC§hcri haline :kon
sesini, halk terbiyesinin ön safta gelen . ması dikkate şayan ulvi bir mana ihtiva 
bir vasrtasmı teŞkı1 ediyor. eder. 

Cilmhuriyet rejiminde müze ve asarı Asırlarca hıiistiyanlık ve müslüman -
lıüka işleri bir devlet işi olarak ele alın- lık aleminin cidal sembolü olan Aya.saf
mış bulunmaktadır. Ondan evvelki var- yanın bir ilim müessesesi olacak olan 
iıklan Halil Etem H.amdi ve Su.pıbi paşa müz.eye kalbi de Türk (Talerence) nin 
gibi bir kaç fedakar zatın şahsi himmet- beliğ bir misalidir. 
lerine borçluyuz. Onlar bütün ömürle- Maarif vekaleti Evkafla birlikte abi
rince yabancı ülkelere peşkeş çekilen delerin onarun işini ciddiyetle ele almış 
milli hazineleri kurtarmak için Osmanlı bulunmaktadır. Ilk adım toprak üstün
idaresile mücadele halindedirler. Cüm- de henüz ayakta duran abidelerin tesci
huriyet idaresinin eski eserleri kurtar- li olacaktır. Bunun için sclUhiyettar tek
mak. için bütçenin müsaadesine göre nik heyetler çalıştırılmaktadır. Kısmen 
ayırdığı meblAğ seneden seneye yüksel- veya tamamen onanlan eserlerin başlı -
mekte ve iş hacmı da o nisbette artmak- caları şunlardır: 

tadır. Istanbul: Topkapı sarayının muhtelif 
Sayısı 34 e varan müze ve şubelerini senelerde tamiri, Hekimoğlu Alipaşa Se-

ıu derecelere ayırmak mümkündür. bilinin tamiri, Ayasofya müzesinin ta-
l - Birinci sınıf devlet müzeleri; miri. 
2 - Mahalli "milzele.r, Amasya: Bimarha~ etraf mm açıl -
3 - Eskiden toplama yerleri (depo- ması. 

lar) Kayseri: Alaca Mescit, HocahtlSan 

Habiyat yapılarak açılmış müze ha- lümbetlerinin tamiri, Huvant Hatun, 
line konan öreıller ile tarihi binalarda Schabiye Medreselerinin tamiri. 
bckçilikler seneden seneye artırılmak- Selçuk (Kuşadası): Isabey camiinin 
tadır. kısmen tamiri. 

Müzelerimizdeki eserleri cins itibarile N"ığde: Ahı Eyip kümbeti, Akmedrc--

taş devri, bakır devri, Sümer, Asur, Eit, I se tamiri, 
Frikya Lidya Arkaik Kll\sik Hollanis- Bergama: MC§bur harabe etref ının 
tik Rom' a B.; ...... ~ S l •uk 0sman1' yolla çevrilmesi. Ilimevi yapılması. , , ı~, e ç , ı eser- ı . . 
lerile meskilkat, Etnoğrnfik eşya, yazma ~mır: ~af:-ıyatlarında çıkan eski ese.r-
ve basma kitaplar teşkil etmektedir. lerın tanz.ımı.. . . . . . 

Bütçenin müsaadesi nlsbetinde mühim Antalya: Yıvli Mınare camımın kıs. 
kolleksiyonların nakdi mükafat ve bedel men tarihi, müze olarak, 
ınukahili alınarak memlekette kalmasına Erzurum: Çifte minare medresesinin 

tamiri çalışılmakta.dır. Bu cümleden almak 
üzere meşhur Bay Reşat, Bay Cafer, Söğüt: Ertuğrul Gazi türbesinin ta. 
Bay Tevhit, Bayan Seher Sikke kollek- miri. 
siyonlarmı bir kaç sene içinde satm Bo!ayır: Süleymanpaşa, Namık Ke-
alınmıştır. mal türbelerinin tamiri. 

Adet itibarile: KU§ada: Kalenin tamiri. 

Milz.elerim.izde tasnif edilmq eserlerin F.di.rne: Darüssübyan .. 
yekönu, 281,000 Konya: Iplikçi camii, Karatay ve ince 

Milze kütilphanesi.ndelri yazma ve bas- minare medreselerinin ta.miri yapılmak-
ına kitaplar yekfuıu 38.000 tadır. 

Müzelerde tasnif edilmiş tarihi evrak Ankara: Bedestan, Eti müzesi olarak 
ve defterler 200,000 e baliğ olmuştur. kullanılmak üzere tamiri yapılmakta -

Neşriyat müzelerin şüphesiz en mü· dır. 
him işidir. 

Su 900 > 
Badehu aşağıdaki mahlul sürülür. 
Mayi potasyum silikat 1 00 Gram 
Çinko beyazı 100 > 
Bu ameliyeden sonra 24 saat beklenir. 

Bu müddet nihayetinde iatenilen boya 
tatbik edilir. 

otomobilinin açık kalmış radyosundan 
gelen bir cazband havası, onun bu hazin 
yalnızlığiyle eğlenir gibi, şehir hayatının 
taşkın ruhunu olanca hıziyle aksettiriyor· 

du. 
Hafif san macan (verimli) terkibi Peter Moıland, bu musikinin uyandır-

~ğıda gösterilen macun çok dayanıklı dığı düşüncelere o kadar kapılmışb ki, 
ve sert netice verir= npğıya inip radyoyu kapatmağa üşeni-

Çinko beyazı 500 Gram yordu. Gözlerini, gittikçe kararan ve si-
Sarı okr 25 o > linen ağaçlara dikmi, olarak sadece dü-
Vernik 250 > şünüyordu. Derken radyodan cazband 
DIGER BiR VERNIKU MACUN sesi kesildi. Birdenbire havadis verilmeğc 

Çinko beyaZl 400 Gram başladı. 
ispanya beyazı 3 75 > Spiker §Unları söylüyordu: 
Bezir yağ 75 > - Boston merkezinden aldığımız son 
Vernik 15 O > bir habere göre. inanılabilir bir kaynak· 
Macun: Aşagıda verilen macun husu- tan zabıtaya şöyle bir ihbar vaki olmu,_ 

sidir. Tavan ve döşeme tahtalarında hi- tur: Bir zamandanberi Baston şehrini 
sal olan uzun yank ve çatlaklan kapatma· ınerkez ittihaz ederek ortalığı kasıp ka
ğa elverişlidir. Bu macun sıcak kullanılır. vuran Kelııey çetesinin reisi ve efradı ara
tatbik edildiği yerden ayrılmaz ve kop- ~11nda ihtilaf çıkmıştır. 
maz. Önce tutkal münasip mikdar suda Ihtiliif, çetenin bir kadın aza51 yüzün-
eritilmelidir. den çıkmıştır. Bu kadın, çete reisi azJlı 

Btanc de Meudon 540 Gnım haydut Andru Kelııeyin metresi Luiz 
Tutkal 180 > Kelseydir. ihtilaf o dereceyi bulmuştur 
T erve de Sicnne 15 O > ki, verilen habere göre Kelsey ağır su· 
Terre d'onbre J ro > rette yaralanmıştır. Ve kadın, kendi ha· 
Terre Cnlcinee 20 > yatında endişe ederek çeteden kaçmıı 

ve şehri terketmiştir. 
Bu havadis. verildikten sonra. musiki 

Kari şikayeti eri yine başladı. Peter Morland şimdi biraz 
••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ... .. d ç k d memnun gorunuyor u. Ün Ü Ünyadan 

Turgutluda bir havadis almadıkça. bu zor olacaktı. 
Haydi gündü7.leri şöyle böyle geçirdiğini 

Şimendifer andJarına farzedeJim. Fakat gece vakitleri hayat 
girme'lı zor r pek durgundu. o kadar ki biraz vchime 
iş olmııştııl'- kapılacak olursanız. yumu~k ayak ses-
Turgutlu tüccarlarından ve vesaiti leri, duvarlarda mınltılıır ve kapılarda 

nakliye sahiplerinden aldığımız bir mek- yalnız size hitap eden esrarengiz 8 esler 
tupta şimendifer ::ımban civarında bu- biJe duyabilirdiniz. 
lunan ve kışın göl yazın da toz toprak Fakat o ncl Hakikaten ayak sesleri ge
dcryası haline gelen çukurlardan dolayı liyordu. Pcter Morland, yumruklarını sı
şimendifer ambarına nakledilen veya karak dikkat kesilmiş olduğu halde aya
ambfırdan çıkarılan emteai tüccariyenin ğa kalktı. Ayak sesleri dışardaydı . Git
pek büyük müşkülatla yapılabildiğin- tikçe eve doğru yaklaşıyordu.. Kapının 

den ş:Udiyet edilmekte ve şimendifer hizasında bir ses: 
mnbanna müntehi olan ve nihayet 50-GO - Tekrar köyümüze geldiniz öyle mi, 
metreden ibaret olan bu yolun imla ve Mister Morland '> Doğrusu çok sevindik. 
tesviyesi suretiyle münakalatın kolay- Hay Allah cezasını vermesin 1.. Bu 
laşbrılması Devlet Demiry~Ilan idare- adam köyün !>ak.kalı Ced Hanri idi. Ced 
sindcn' rica edilmektedir. Hanri eski mÜ§terisinin bir şeye ihtiyacı 

Keyfiyeti 8 inci işletme müdürlüğü.: olup olmadığını sormağa celmişti. 
nün na7.an dikkatine vazederiz. içeriye girerek etrafa bakdı: 
__.......__ - Büyük bir d~klilı: yok içerde de-

[ : 1· di. Uzun boylu burada kalacak m15ın1z) B O R S A Yoksa, her zamanki gibi daima şehirde 
_ _ bulunup arada bir kaç ay içinde mi bu-

UZÜM raya geleceksin.iz"> 
1( 

25 14 25 - Şimdilik bir şey bilmiyorum. 26 Akseki bankası 
15 F. Soydan 
41 YekUn. 

670195 Eski yekWı 
670236 Umumi yekun 

No. 1 
No. 8 
No. 9 
No: 10 
No. 11 

İNCİR 
149 H. Levi 

224526 Eski yektın 
224675 Umumi yekfln 

16 17 
50 - Her hangi bir şeye ihtiyacınız olur-

sa bana haber yollayınız Mister Morland 1 

- Memnuniyetle.. Yarın sabah dük

16 

kana gelirim. 

l3 50 Bu lı:19a konupnadan sonra hak.kal 

14 Hanıi çıkıp gitmişti. 

l5 Ced Hanrinin çıkıp gitmesinden bir 
müddet ıonra, Peter Morland, arka ka
pının kol demirini kaldırarak dışan çıkb. 
Dışau11 ıoğuktu şimdi. Kuvvetli bir rüz
gar esiyordt!. Otomobilindeki radyoyu 
kapattı. Otomobilin pcnçerelerini de ka
pattı ve karanlıklara doğru gözlerini dik
mi, olarak orada bir müddet öylece kal-

16 
19 

16 

dı. 
Merkezde müzelerin organı olarak 

(Türk tarih, Arkeoloğya, ve Etnoğraf
ya Dergisi) adile bir ilmi mecmua çık. 
rıldığı gibi rehberler serisi vücuda geti-

iz mir Defterdarlığından: Bugünkü yalnızlığının sebebini tama
men kendinde buluyordu. Bilhassa ıon 
dakikada Katerina, aynlmamak temayü
lünü göstermişti. Morlanddan küçük bir 
İşaret !bekliyordu. Eğer ona ufacık bir 
ihtarda bulunsaydı, belki de T oni ile kaç
nuyacaktı. Belki de Morlanddan daha 
başka türlü bir hareket bekliyordu. Şid
det göstermesini, onu himayeye kalkma
sını ba§kasma kaptırmamak için, her 
şeyi göze almasını, ona her hangi hata-
1ıından dolayı kaba muamele etmesini, 
rakibine çılı:ışmasını ümit ediyordu. 

rilmekte Arkeolog mimarlarımız mimari Sah, 
fibidelerimizin Corpusu için :rölöveler No. 

Muhamen 
Bedeli 

Lira K. 
hazırlamaktadırlar. Istaılbul müzeleri 
mutat neşriyatına devem etmektedir. 

İstanbul mliz.elerinde iki mütahassıs 
tarafından hazırlanan ve tanzim olunan 
sikkelerin kataloğu ile, Türk :is1am eser
leri müzesinin kataloğu, Kayseri kata
loğu, Tilrk kumaşlarına dair mühim bir 

eser matbaaya verilmiş bulunmakta
dır. Eski eserlerin tatlı.iri ve fenni muha
fazası. işini bir kimya laboratuvarına 
tevdi edilmiştir. Bu laboratuvar takviye 
olunacaktır. 

HAFRtYAT 

Müzelerimizde eserleri çoğaltan kay
naklardan başlıcası hafriyatlardır. Çıkan 
eserler Türkiyede kalmı:ık şartile ecnebi 
ilim heyetle.rile ve ecnebt arkeoloji cns
titülcrile teşriki mesai olunduğu gibi 
'!'ürk tarih kurumunun yüksek himrneti
le milli hafriyatlar işi de ele almmı,ş bu
lunmaktadır. Hafriyatlar bugünkü şe
kilde devam ettikçe ve verimli oldukça 
çok kısa bir zamanda müzelerimiz eser
lerinin gerek kemiyet, gerek keyfiyeti 
bakımından zenginliği ile dünyanın bl
:rinci sınıf mü21eleri arasında mümtaz 

86 Güzelyalı Güne~ sokak 14/1 taj No. lu 125 M. 
M. arsa. 

87 Süvari M. Kiremitçi sokak 8/20 yeni faj No. lu 
48 M. M. araa. 

88 1 inci Tepecik Dar So. 7 No. lu 72,12 Metre 
Murabbaı arsa. 

89 Kahramanlar 1552 No. lu sokak 44 taj No. lu 100 
M. M. araa. 

90 Güzelyalı Metrestepe zeytinlik aokak 3 taj No. 

75 

19 

36 

50 

lu 1217 M. murabbaı dam ve araa, 290 
91 1 inci Tepecik 1223 No. lu sokak 28 taj numaralı ev 350 
92 2 inci Tepecik 1143 No. lu sokak 38 taj numaralı ev 250 
93 2 inci Tepecik 1142 No. lu sokak 22 taj numaralı ev 325 
94 Kahramanlar 1517 No. lu sokak 40 taj No. lu ev 250 
95 1 inci Tepecik 1221 No. lu sokak 10/2 taj No. lu ev 75 
96 Güzelyah tramvay caddesinde 1170 taj No. lu 

337 M. M. arsa. 505 
97 1 inci Karat~ 9 EylW sokak 624 ada 25 parsel 

00 

20 

06 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

50 

sayılı 175 metre murabbaı arsa. 70 00 
Yukanda yazıh emvalin mülkiyetleri 26. 3. 939 tarihinden it.ibaren 

15 gÜn müddetle açık artırma uıulile müzayedeye konulmu§lur. 
ihalesi ~O. 4. 939 tarihine müsadif pazarteai günü saat 14 de Milli 

Emlak mi..'ı:lürlüğünde yapılacakbr. Taliplerin muhammen bedelleri 
üzerinden yü?.de 7,5 depozito akçesi yatınnalan 't'e yevmi mezkUnla 
Milli Eml5k müdüdüiünde toplanacak komisyona müracutlan i1'n 
olun 1034 ( 639) 

Fakat Morland medeni bir adamın 
böyle hareket etmiyeceğine kanidi. 1 (iç 
sesini çıkarmamış v olan olmuştu. 

Peter Morland bunları düşündükten 
sonra derin bir göğüs geçirdi ve tekrar 
içeri girdi. Dü~ndüklerinin neticesinde 
neye vannış olursa olsun, artık her şey 
geçmişti. Sevgili Katerinası, T oni isimli 
maceraperestle kaçmış, kilometrelerce 
mesafe uzaklara gitmişti. 

Hayli müddet sonra Peter Morland 
dışısrdıın bir otomobil motörünün sesini 
i§itti. Derken bir otomobil kapısının ka
panmasını andıran ıiddetli bir ıea duyul
du. Arkasından da ayak sesleri. Ayak 
sesleri gittikçe kapıya yaklaıtı. Derken 
kaJ)lya bir anahtar sokuldu. Peter Mor
land ne olduğuna pşıyordu. Ayağa kalk
mış, kapıya doğru yürümüştü. Bu esna-

- Hayret dedi. Ben burayı boş zan
nediyordum. 

Fakat bu hayreti çok sürmeden yarun
daki kadına döndü. Ve Peter Morlaııdı 
göstererek: 

- Merak etme sevgiüm, dedi. Bu z:at 
benim ağabeyimdir. 

Her ikisi de iç.eri girdiler. Peter, so. 
baya yeniden odun attı. Bunlan mihaniği 
bir surette ynpmt}tı. Sonra kardeşine 
dönerek. ona bir müddet halctı. kapıyı 
kapadı ve kilitledi. Şimdi yanındaki ka
dına bakryordu. 

Peter Morlandm lcardeıi Cek yirmi 
dört yaşındaydL Kolejden çıkalı iki se
ne olmuştu. Yanındaki kadmı takdim 
ederek.: 

- Sana tanıjtrrayun ağabey. dedi. 
Bu bayan, Luiz Kelseydir. 

•• Dl'J'HEDİ -

BAYINDIR ASLtYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Bayındınn demircilik mahalle
sinden çulha oğullarından Ali çul
ha tarafından kansı müddeialey • 
ha bayındırın orta mahallesinden 
Rahime çulha aleyhine açtığı bo
fanma davasının muhakemesinde 
müddei aleyhanın ikametgahı 
meçhul bulunduğundan davetine 
ilanen tebliğ edildiği halde müd
deialeyha gerek bizzat veya ge -
rekse bir vekili kanuni mııhake -
meye göndennemit olduğundan 
hakkında gıyap kararı ittihazına 
ve göaterilen Ömer oğlu Hüseyin 
ve Hasan oğlu lamailin tahit sı -
fatiyle dinlenmelerine ve muha -
kemenin 14 Nisan 939 Cuma gü
nü saat 10 na talikine karar veril
mit olduğundan müddei aleyh 
bu gıyap kararına kartı ~ gün 
zarfında itiraz etmediği takdir • 
de muhakemeye kabul edilemiye
ceği ve gıyabında arar ittihaz 
kılınacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

1057 (646) 

Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunk!llar ellerindeki res
mi veıaiklerile birlikte 20 gün 
içinde dairemize müracaatları li
z.ımdır. Alui halde baldan tapu 
sicilim. ~ malum olmadıkça pay • 
IA.fmadan hariç kalacaklardır. 

Şartname 12-4-939 tarihinden 
itibaren berkesin görebilme.i için 
açıkta •e gayri menkulün evaafı 
tartnamede yazıhdır. Müzayede
ye iftirak etmek İstiyenler kıyme
ti muhamminenio yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası veya 
milli bir banka teminatı irae et • 
meleri lazımdır. Gayri menkulün 
vergi ve sair kanuni mükellefi • 
yelleri sahcılara yüzde iki buçuk 
dellaliye ve ferağ harçları ahcıya 
ait olup ihale bedeli def aten ve 
peşinen ödencektir. 

ihaleyi müteakip müfteri ihale 
bedelini vermediği veya vereme
diği surette gayri menkul tekrar 
15 gün müddetle artırmaya konu
lup bu artırmada en çok bedel ve
renin üzerine ihalesi yapdacak 
arada tahakkuk edecek ihale far
kı hiç bir hükme hacet kalmaltsı
zm vecibesini ifa etmiyen müşte
riden tahıil olunacaktır. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 
mahkemenin 939-1091 No.lu satıf 
dosyasına müracaatları ilan olu -
nur. 1064 (642) 

Yurdun en uzak köşesindeki yoksul 
ynnuların sağlığına eri,....ebilmek için 
yılda bir lira verip Çocuk Esirgeme 
Kunımuna üye olalım! .• 

Turgutlu belediyesinden: 
1 - Turgutluda ceman 6300 metre murabbaı sahasında ve 3150 

lira bedeli keşifli idi kaldırım yaptırılacaktır. 
2 - Bu husustaki plin; kqifname ve ıartnameler belediye bq ki

tahetindedir. 
3 - Açık eksiltme 15. 4. 939 cumartesi günü saat 11 de belediye 

encümeni huzurunda yapda.caktı.r. 
4- Muvakkat teminat akçesi 236,25 liradU'. 

29, 1, 4, 7, 1058 (644) 

Elektrik Türk lzmir Tramvay ve 
Anonim Şirketinden : 
Şebeke ameliyab dolılyııile Niaan 1939 ayı zarfında: 
1 - 2, 16 'f'e 30 Niaan 1939 ~r günleri saat 7 den 17 ye kadar llf&· 

ğıdaki aektörlerde: 
1 - Darağaç E ve F Karıryaka 
il - Tepecik D - Turan 
m - Alaancak C - Bayraklı 
iV - Basmane Bwnava 
IX - Ep-efpap Kızılçullu ~ 
XV - Kültürpark Buca 

2 - 9 ve 23 N'ıaan 1939 pazar günleri saat 7 den 17 ye kadar &§a· 
ğıdaki sektörlerde: 
V-ÇUJı 
VI - Balıribaha 
VII - Karantina 
Vlll - Güzelyalı 
X - Konak 

XI - Gazi bulvan 
XIl - Mezarlıkbatı 
Xfil - Asanaör 
X1V - Gazi bulvarı 
XVI - Gümrük 

Cercyanm kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilan olı.mur. 

BüTüN AQRI VE SIZILARIN BiRiCilC 
iLRCI 

[Q)~(Rı~[g]~ 



ARSLAN MARKA TERAZiLER 
Bedeli nakdi 

efradına 
BASKÜL, TARTI, LİTRE, METRE VE SAiRE ÖLÇÜLERİ TOPTAN VE PERAKE?\"DE S A T 1 Ş DEPOSU .. " 

IS'J'ANBULDA TAHTAKALE CADDESi 67 No. DA 

M. Kapamacı 
İZ İ R 

1939 Nisan (1) duhul için askeri nİ• 
zamnnmcsi mucibince elbise postal ıi 
ve palaska tcfcrrüat ihtiyacınızı ace
le olarak HASAN BASRİ ŞENBİ
ÇER ve şeriki MEHMET GÜLAY· f. 
LARDAN askeri nümunesine muva
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 
Fintlcrde mühim tenzilat vardır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube

sine uğramanız kendi menfaatlerini

KONULAN .MARKA 

İZMİRDE : Knntarcılar çarşısı Kan

tnrcı İSl\tAİL HAKKI PUSl\tAZ VE 

HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 

8 inci ENTERNASYONAL FUARI.l\'DA 
HUSUSi PAVYONUNDA TEŞHİR ET
Tilii TERAZİ VE TARTILARI BÜ
YÜK RAliBET GÖRMÜŞ VE GtiMOŞ 
l\IADAI,YA İLE Mükafatlandmlmışhr .. GVM()Ş MADALYA 

zin icabıdır .. 

Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD- • 
, DESİ SARRAFLAR KARŞISI .. 
Yalnız No. 399 

HER YERDE ARAYJNJZ SAMSUNDA: B. ŞAPKAıloCı .. u .. 
ED1RNEDE : A. HALFON mahdumları 

11. 3 (641) 

Büyiik levhaya dikkat : Aldn.nmıJ· 
yın HASAN BASRİ ŞE~'"BİÇER ve 
şeriki l\IEH.MET GÜLAYLAR 

t L A N ,ı:·e!1ms::ıt1-ı:mıam-=-ı--~-~-W.Gl:iilCDi:ı&!WI .. , 
Kemalpa9anın çeltik alanında 

vaki ,arkan yanyalı cezmi ve sai
re Garben eskiden halis fİmdi yan· 
yalı ce:ımi şimalen yol cenuben 
mustaf a şimdi yan yalı cezmi ile 
çevrili 1 hektar 3785 M.M. eski
den bağ halen tarla ve yine nif al
tı alanında vaki ,arkan balcı hacı 

H. 3 1 - 13 (612) 

IZMIR 2 inci iCRA MEMUR -
LUGUNDAN: 

mehmet ali garben yol timalen va
kıf tarla cenuben salepçi zade ve
resesi bağı ile çevrili 4595 M.M. 
e:ıkiden bağ şimdi tarla ve içinde 
30 ağaç zeytin ve yine aynı alan 
vaki şarke.n yol garben basan 
dayı oğlu abdullah ve salepçi ha
tan bağı ve balcı hacı mehmet 
ali tarlası şimalen balcı hacı meh
met ali tarlası ccnuben eskiden 
rnustafa şimdi İzmirli ahmet ile 
çevrili 7352 M.M. eskiden bağ 
timdi tarla ve yine aynı alanda 
vaki şarkan yol garben yol şima
len bacak ahmet cenuben dülger 
yani ile çevrili 3676 M.M. bağ ve 
yine aynı alanda vaki tarkan yol 
garben molla ahmet oğlu taban 

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

VEB LID 
TATLI SU YA ICI C AZLARI 

Halkapınar ve Osmanağa sul~rnı VEBOLİD ile tasfiye edini7. .. 

TECRUBE İÇİN dH Z G NDERİLİR .. 

Tediyatta olaylık 5 Sene Garanti u 

VEBOLİD LTD. Şti. İZl\ıİR ŞUBESL 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. t:> 
TELEFON : 2365 .. TELGRAF: VEBOLİD .. POSTA KUTUSU : 72 

,Cihnz satışı için seyyar meoıur aranmaktadır ... 

, •.•..•••••......•...............•.•.......................•............•••... ~ 

lsmailin emlak ve eytam ban -
kasından ödünç aldığı paraya 
mukabil bankaya ipotek eylediği 
Izmirde Selimiye mahallesinde 
Berber sokağında 1-1 numaralı 
ve 496 ada 21 parselde kayıtlı 
190 M.M. miktarındaki ve evsafı 
dosyada mevcut vaziyet ve tak -
diri kıymet raporunda münderiç 
900 lira kıymetindeki evinin mül
kiyeti açık artırma suretile ve 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu mucibince bir de
f aya mahsus olmak şartiyle artır
ması 3.s..939 Çartamba günü saat 
IS de icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere 30 gün müddetle satı
lığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde aatıf be
deli her ne oluna olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği tarih -
ten sonraya müsadif olması hase
bile kıymetine bakılmıyarak en 
çok artıranın üzerine ihalesi ya -
pılacaktır. Satıf 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine ıöre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satıf pefİn 
para ile olup mü,teriden yalnız 
yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 
alınır. 

fİmalen kosti zevcesi •imdi bak- •••-r.::11m1--zr .. m:ı .. -ıı::ıı:'.Jwamam•ım---3·ı;aıllEii3•mcı:• -mc~ız=:rıııl!!!l-ı;ıı•' kal ahmet veresesi zeytinliği ce • -----------------------

ipotek sahibi alacaklılarla di • 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
ıahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı iı; • 
bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
~ün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bildir • 
meteri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicilin
ce malum olmadıkça payla,ma -
dan hariç kalırlar. 20-4-939 ta.ri • 
hinden itibaren tartname herke • 
se açıktır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçası veya 
milli bir banka itibar mektubu ve 
39-1392 dosya numarasile Birinci 
icra memurluğuna müracaatları 
ilan olunur. 1140 (647 ) 

IZMIR 2 inci iCRA MEMUR -
LUöUNDAN: 

n u ben arif bağı ile çevrili 6433 
M.M. bağ ve yine aynı alanda va
ki ~arkan hacı mehmet ali verese
si garben yol timalen salepçi za • 
de hasım bağı c~nuben basan da
yı bağı ile çevrili 1838 M.M. es· 
kiden bağ ~imdi tarla mart 329 
gün ve 45 ila 60 sayılı tapu sicil 
kaydına müstenit ltalya devleti 
tebaasından Aliyoti nikolakiden 
haricen 331 yılında satın alma su
retile ölü hacı mehmet ali oğlu 
f ükrü mirasçıları namlarına iz -
mir üçüncü rnıntaka tapu sicil 
muhafızlığının 18-11-938 gün ve 
112 ve 16-3-939 gün ve 19 sayılı 
knre.rile tasdik edilen i'bu gayri 
menkullerin 32 de 7 hissesi ~ükrü 
verisleri namlarına tescil edile -
cektir. ilan tar.hinden it'1:::ren 
bir ay hitamında yukarıda adları 
yazılı kimseler namına tescil edi- 1 
leceğinden bu müddet içinde bu 
gayri menkullerde tasarruf iddia
sında bulunan?ar varsa tasarrufu 
ispat edici vesikalarla birlikte Ke
malpafa tapu memurluğuna mü
racaatları ve alakadarına lehli • 
gı:.t makamma kaim olmak üzere 
ilan olunur. 643 

<Z7.ZY.7.7.7.ZZ-/.ZZ7./J./T//7P/..zJ~1 

Muayenehane nakli 

r.AliRiza 
•• 

Un len Ahmedin emlak ve eytam ban- ~ 
kasından ödünç aldığı paraya ~ 
mukabil bankaya İpotek eylediği ~ Doğum ve Cerrahi Kadın 
ikinci Süleymaniye mahallesinin ~ hastalıkları Operatörü 

Kurtulut soke~ında ada 151 par- Kes e!li caddesinde· 
cel 9 da kayıtlı c':safı sairesi d~s: N Jıf muayenehanesini ~ 
yada mevcut vazıyel._ ve ~akdm ~ İRİNCİ KORDONDA !'.; 
kıymet raporunda munderıç SOO N • 
lira değerindeki evinin miil • N ı'ayyare sıneması Ci• 
kiyeti açık artırın~ suretile ve N Varında 222 numaralı , 
844 numaralı emlak ve eytam ~ haneye yalıında nafı
bankası kanunu mucibin~e bir de- ~ ledecehtir. 
foya mahsus olmak tartı~~e .. artır- ~ TELEFON: 2987 (31) 
ması 3-5-939 Çarşamba gunu saat r..r-T.A~A;Qa'llllQ9c!JaN 
16 da icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere 30 gün müddetle satı
lığa konuldu. 

Bu artırma neticesinde satıf be
deli her ne olursa olsun borcun 

• ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
lcanunun meriyete girdiği tarih -
ten sonraya müsadif c!ması hase
bile .:ıymetine bakılrnıye.rak en 
çok artırımın üzerine ihalesi ya -
pılacaktır. Satı' 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
hükümlerine göre yapılacağından 

'' D.. lt uze me,, 
Gazetemizin dünkü tarihli ve 

l 0087 sayılı nüshasının onuncu 
Gnhifesinin bir ve ikinci sütunla
rında neşredilen lzmir beledi • 
yesi ilanlarından (904) sokakta
ki yıkılacak dükl~an sayısının 
(12) olarak yazılması icap eder· 
ken sehven yalnız (2) denmiştir. 
ltbu dükkan sayısının ( 12) oldu
ğu tashihan iliin olunur. 

ikinci artırma yoktur. Satı' peşin -----------------
para ile olup mü,teriden yalnız mcleri İcap eder. 
yüzde iki buçuk dellaliye masrafı Aksi halde hakları tapu sicilin-
nhmr. ce malum olmadıkça payla,ma • 

ipotek sahibi alacaklılarla di - dan hariç kalırlar. 20-4-939 tari • 
ğer alalcadarların ve irtifak hakkı binden itibaren şartname herke • 
sahiplerinin gayri menkul üzerin- 1 se açıktır. Talip olanların yüzde 
deki haklarını hususiyle faiz ve ı yedi buçuk teminat akçası veya 
masrafa dair olan iddialarını i' - milli b ir banka itibar mektubu ve 
bu ilan tarihinden itibaren yirmi 39-840 dosya numarasile lzmir 
gün içinde evrakı müsbitelerile ikinci icra memurluğuna müraca · 
birlikte menıuriyetimize bildir - atları ili n olunur. 980 (648) 

1 Z M 1 R 

Pamuk ensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekb~, Değirmen, Geyik 

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

Telefon No. 2211. ve 3079 
1.,elgraf adresi : llayrak lzmir 

Toplantı 
O. D. Yolları 
dürlüğünden: 

mahsul 
8 inci 

satışı 

işletme 
.. 

mu-

idaremiz Baımane ambannda toplantıdan biriktirilmiş olan a§8.ğı
da tahmini miktar ve nevileri yazılı kan,ık mahsulat 11. 4. 939 salı 
günü saat 16 da Alsancakta işletme binasında toplanacak komisyo
numuzda açık artırma ile aablacaktır. 

isteklilerin (79,58) liralık muva~ teminat makbuzlarile muay
yen vakitte komisyona gelmeleri. Mıt'ılfıl Bu:nane ambannda ve şart
namesi komisyonda görülebilir. 

Tahmini Muhammen 
Miktan Bedeli 

Mahsulün cins ve nev'i Kilo Lira K. 
--

Karışık zahire toplantı 110,000 990 
« palamut « 3,000 45 
« bakla (( 1,000 20 
(( fasulya « 200 6 

29, 4, 1021 (640) 

Turgutlu belediyesinden: 
1 - Turgutlu Cümhuriyet meydanında 137S lira 26 kuru§ bedel 

keşifli Atatürk arudı kaidesi yaptırılacaktır. 
2 - Buna ait şartname, plin ve kqifnameler belediyemiz baş kf

tabetinden ücretsiz olarak aranabilir. 
3 - Açık eksiltme I S. 4. 39 günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat akçesi 103,15 liradır. 

29. ı. 4. 7. 1059 (641) 

Türkiye Cümhuriyeti merkez 
bankasından: 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası tdare Meclisi, hissedarlar 

umumi heyetini 27 Nisan 939 perşembe günü saat 14 de Ankarada 
banka idare merkezinde alelide içtimaa davet etmeğe karar venniştir. 

Hissedarların bankadan gönderilmekte olan davet varakalariyle 
birlikte toplaruiıa saatinden evvel bankaya gelmeleri rica olunur. 

Alelade umumi heye in •• uza-
kere ruznamesi: 
1 - Bankanm 1938 yılı idare meclisi raporunun tetkiki. 
2 - Mürakabe komisyonu raporu üzerine bilançonun tasdiki ve 

temettüatın teklif veçhile tevziinin tasvibi. 
3 - tdare meclisinin ibrası. 
4 - Müddetleri biten mürakiplerden: 
1) B ve C hisselerine sahip bankalar ile ~irketler tarafından iki mü

rakip intihabı. 
il) O sınıfı hisselerine sahip hissedarlar tarafından bir mürakip in-

tihabı. 10S2 (635·)--
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~iti . Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının yukarıda yazıhl : z a r. heyeti umumiye toplanb ilanı gazetemizin dünkü nüsha-: 
:Sında intqar etmi,tir. : 
: Yalnız sahifenin tanziminde bir hata yapılarak altalta konulması: 
Elizım gelen mabad yazı yan tarafa konulduğundan bugün tekrar neı-: 
~~~ : .....•..... ~ ............................................................•.•...•..•••.. 

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

kalbi yormaz. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her ec.z;necıe ı · 12 lik ambalAJlarını arayınız. 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
• •••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi 
dir 44 Sene~ik • t~crübeli idaresile bütün müfterilerine kendisini 

sevdınnqtir ...• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahnti bulurlar .• tstanbutda 

bütün Ege ve tzmirliler bu otellerde buluşurlar .•• 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatları da rekabet kabul etmi

y~ek derecede ucuzdur ....• 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAML.ASI· 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

l\IASKÜLEN, FEMİNEN, lld cins koku 
Bahar çiçeği - Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leyıak, Menekşe, 

amber, ;yasemin 

Hilil Eczanesi: 



Kuvvet Şur bu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA-
• • • • 

TIZMA, SIRACA, KEMiK, SiNiR 
haatalıklanna, cılız yavrular, yürüyemiyen, dif çıkaramıyan çocuklar, 
dermansız ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iftiha verir, 
,ifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmiş, içilmesi kolay ve lez
zetli bir ,urubdur. Küçük ve büyük her ve•t~ ; •• :--ı r-'!1p!.Hir .. . 

Yemeklerin kı· 
rınblara, salya· 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, dlşa· 
rıdan abnan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkilm· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahğa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN . 

·. . -·· .,,._ ... 

RADYOliN' 
• ..~ . ....... • • • • • .~j .• • ~ ·.:. 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fıı·çalaınak şartile 

llf , 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taze Temiz Ucuz ilaç 
Her Türlü Tuvalet Cesıtleri 

' ' :························· . •••••••••••••••••••••••••• . 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Biiyük Saleprio,lu baru karşısında .. 
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Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. --
OIİ\'İer ve 

Şürekası 
BiRiNCİ KORDON REES 

BİNASI f'EL. 2441 

Deu tsche Le
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBVRG 

YALOVA vapuru 30 martta bekleni-

Fratelli Sperco 
Vapur A~entası 
ADRIAf'İCA S. A. Dt 

NAVİGAf'İONE 
LONDRA HA'ITl : yor. 4 nisana kadar Anvers, Rotterdam, 

ANGHYRA vapuru 22/24 mart ara- POLO vapuru 9 martta Londra, HuU Bremen ve Hamburg için yük alacaktır. LERO motörü 27/3 le gelir 28/3 te 

HELLENİC LİNES LTD. 

sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yük çıkararak ve KRE:I'A vapuru nisanın on beşine Pire Brindlsi Triesle ve Venediğe ha-
Hamburg ve Anversa limanları için yük ayni zamanda Londra ve HuU için yük doğru bekleniyor. Burgas Varna ve Kös- reket eder. 
alacaktır. alacaktır. tence için yük alacaktır. BRİONİ motörü 20/3 tarihinde gc\e-

LIVERPOOL ffAf'f'J TABLİYE : ıek ayni gün Patmos Leros Rodosa hn-

-- MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip ANDROS vapuru 9 nisanda bekleni- ıeket eder. 

UHlf'ED Sf'Af'ES AND yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- yor. Anvers Bremen ve Hamburg li-
pool için yük alacaktır. manlarından mal çıkaracaktır. 

LEV AHf' LIHE Lf'D. Deutsefle Le11ante-Llnle 
·--

BENNESTVEI' vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, -- ROY ALE NEERLAN 
arasında beklenilmekte olup Nevyork Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- DAfSE KUMPANYASJ 
için yük alacaktır. caktır. DEN HORSKE MIDDEL- STELLA vapuru 29/3 tarihinde belı:-

------------1HAVSLİN.JE, OSLO lenmekte olup Amsterd~ Hamburg U-
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 BAALBEK vapuru nisanın ortasına manlarına hareket edecektır. 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev· T. B O W EN RE ES doğru bekleniyor. Diyep ve Norveç 
york için yUk alacaktır. umwn limanları için yük alacaktır. 

LİNES SUD A.'WERİKANA 1 ~ E ş v R E K A s 1 AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
TYRİFJORD vapuru 6/8 nisan ara-ı CUNARD LİNE EXPRESS vapuru 2 nisanda bekleni- SVENSKA ORİENf'E Lİ• 

sında beklenilmekte olup Nevyork için Liverpoo! ve yor. Nevyork için yük alacaktır. NİEN KUMPANYA.Si 
Yilk alacaktır. GI h ttı TAHLİYE : Nevyorktan hareket GUNBORG vapuru 28/3 te gelerek asgov a 

G 1 1 1
• tarihi ••••••••••• 

ere~ vapur arın muvasa at · eri, . . . 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak· BAKTRİA vapuru nısan ıptidasında 

gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala
kında acenta bir teahbüt altına giremez. cak 

tır .. 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasa!S.t tarihleri, 

Kordonda 152 numarada • U AL• isimleri ve navlunları hakkında acente 
umumi deniz Acentalığı Ltd. ~ caat bir teabhüt altına giremez. Daha fazla 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. 

' Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

1 nın 2353 telefon numarB!luıa müracaat 
edilmesi rica olunur. 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kcpeklenınesine mani olur. Komojen saçlann kök· 

!erini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tablt renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri maruf eczaıı..
lerle ıtriyat mağazalarında hulunın. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRl·pı·N Kullanın 

SGğuk aigınbğa, nezle kı rıkhk, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatiz~ a _sancıları için rakipsiz 

dev~ GRi PINDİR •• 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! •• 

icabında günda 3 kaşe alınabilir. 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT ..... TAKLİTLE· 

EN SAKININIZ.. 

EXMOUTH vapuru 16 martta. Amsterdam Rotterdam Hamburg İskan-
EXERMONT vapuru 23 martta. dinavya ve Baltık Jiroanlarına hareket 
EXCELLO vapuru 30 martta. edecektir. 

-- --
SERViCE MARl!'IME 

ROUMAİH 
SERVİCE MARl!'IME 

Roumain Kumpanyası 
BUCAREST ALBA JULİA vapuru 13/4 t.arihi.:ı-

DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle- de gelerek Malta Marsilya ve Cenova 
· K'" t Kal Duna liman limanlarına yük ve yolcu alarak hııre-

nıyor. os ence, as ve .. 
lan için yilk alacaktır ket edecektir. 

ABMEMENT B. SCHULDT İlibı~aki .~e~et tarihleriyle navlun-
Iardaki degışikliklerden dolayı acenta 

ROSTOCK vapuru 31 martta bekle- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf
niyor .. Rotterdaın, Hamburg ve Bremen silAt için ikinci Kordonda FRATEW 
için yülı: alacaktır. SPERCO . vapur acentasına müracaat 

D. T. R. T. edilmesi rica olıınur. 
TİSZA vapuru nisan iptidasında TKLEFON : ZOM - ZOOS 

bekleniyor. Te!Aviv, Portsait ve İsken-
deriye limanları için yük alacaktır. suliyet kabul etmez. 

SZEGED vapuru nisan iptidasında Daha fazla tafsilat için ATATÜRK 
bekleniyor. Duna limanları için yük caddesi 148 No.da V. F. Heruy Van Der 
alacaktır. Zee Co. N. V. vapur acentalığına müra

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- caat edilmesi rica olunur. 
lunlardaki değişikliklerden acenta me- TELEFON : ZOGT /!t98 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rVRKiYENİN EN BİRiNCİ f'ERAZI FABRiKA· 
SiNiN MAMYLAf'IDIR-. f'AKLl'ELERINDEH 
SAKJNINJZ.. ! • 26 (J36) 

TURJ<iYE 
CUMHV RİYETi 

~IRAAT.BANKASI 



SAHiFE ıo 

Beynelmilel vaziyet çok karışık 
Daladye bugün, Çember/ayn yarın mühim nutuklarını söyliyecekler 

lngilterede mecburi askerlik fikri gittikçe kuvvetleniyor 

Avam kamarasında bir sual Macar-Slovak görüşmeleri 
Çemberlayn: "Oyun bitmeden bütün Müzakere cereyan ederken hudutta 

kartları açmak güç iştir,, diyor da karşılıklı hücumlar oluyor· 
Ve ilave ediyor: 

gay e alelade 
"Hükümetimin görüşmelerde 
istisarelerden , daha ileri ve 

istihdaf ettiği 
gitmekted;r,. "JU 

l 

Slovakyad:ı yapdan son nümayqlerden iki intiba 

lııgıliz kralı Yeni Zcland ba§vekili Maken=i Kingle 

Londra, 28 (Ö.R) - 30 mart pcrşem-j bcrlayn şu beyanatta bulunmuştur : 
be günü öğleyin başvekil B. ~her-! • • - İngiliz hükümeti son hadiselerin 
layn Vestminister mahallesinde Üniyo- ortaya çıkardığı meseleler hakkında di-

Bratislava 28 (ö.R) - Macar - Slo-ı 
vak hudutlannın tahdidi için ilk temas 
bu sabah Budapeştede olmuştur. Slovak 
delegasyonu Macarların iogal ettikleri 
Slovak arazisini tamamile tahliye etme
leri ıartile müzakereye girişmek istemek
tedir. Slovak delegasyonu reisi ou prtlan 
dermeyan ettiğini hariciye nezaretine 
bildirmiştir: 

1 - iki memleket arasında kat'i hu
dudun teessüsü. 

2 - Slovakyanın Macarlar tarafından 
iatilasından dolayı hasıl olan ılyasi ve 
maddi zararın tamiri. 

3- Mesuliyetlerin tayini. 

nist muhafazakar cemiyetleri merkezi ğer hükümetlerle istişarelerine fafıl bir Baş-vekil Çemberla111ı 
k · d k ühi' • b" t k ·· 1 Budapeşte 28 (ö.R) - Macar telgraf onseyın e ço m m ır nu u soy-, şekilde devam etmektedir. Bu müzake-
liyecektir. Bu münasebetle başvekil reler cereyan etmekte iken, Avam Ka- zik ve güç bir iş1ir de onun için... Bu- ajansı bildiriyor: 
partisine mensup liderleri dahili ve ha- marası bunların mahrem mahiyetine ri- nunla beraber, evvelce söylediklerimden Slovakların dün eabah Macar hudu
ricl siyasi vaziyet hakkındaki fikirlerin- ayet etmek zaruretini takdir edecek ve 1 istidlal edilebilir ki hilkümetin istihdaf duna taarruzlarından sonra Slovak kıta
den ve İngiliz partileri arasında iş birli- her halde tam bir şekil alamıyacak olan ettiği gaye alelade istişarelerden çok lan öğleden sonra top ateşi açml§lardır. 
ği imkfuılarını nnsıl telakki ettiğinden beyanatta bulunmanu beklemiyecektir.. daha ileri gitmektedir. Bir Macar askeri ölmüş, bir diğeri yara
haberdar edecektir. Her ne kadıır yatış- Çünkü diğer alakadar hüktimetlerin bu Londra, 28 (Ö.R) - Lordlar kamara- lanmıştır. Macar bataıyalan mukabele 
tırma siyasetinin son hadise1er sebebiy- husustaki kat'i noktai nazarlarını ön- sında harici politika üzerinde müzake- ederek Slovak toplarını ateıi kesmeğe 
le ifHisa mahkfun olduğu söyleniyorsa ceden öğrenmek ihtiyacı vardır. reler başlamıştır. İşçi partisine mensup mecbur etrni~ir. 28 Mart sabahı eaat4,30 
da bazı muhafauıkarlnr arasında Fran-ı B. Grlnvud başvekilin meclisi teskin mebuslar Çekoslovakya istiklalinin ye- da Slovak kuvvetleri bir Macar devriye
m ve İtalya arasındaki meselelerin halli etmek ve İngiltere ile diğer memleket- niden tesisi için İngilterenin bUtün gay- ıine hUcurn etmişlerdir. Macar müheze-
hnlinde daha iyi bir hava hasıl olacağı lerin umumi efkfu-ını haberdar etmek retini sarfetmesini istiyorlar. ei hUcuma mukabela etrniı ve bir Macar 
fikrine doğru bir temayül. vardır. Fakat üzere bazı devletlerle yapılan temasın askeri ölmü§tÜr. 
bundan İngilterenin İtalya ve Fransa münhasıran istişareye mi matuf olduğu- DALADİYENİN NUTKU Saat 10,45 de Slovaklar Bovkovsk 
arasındaki müzakerelere karışmak ni- nun, yoksa askeri yardımı intaç edebi- Paris, 28 (Ö.R) - Kabine yarın Eli-

Macar Baıvekili Telki 

nahiyesine ateo etmişlerdir. Mermilerin 

isabet ettiği iki ev yanmıştır. Macar ba
taıyalan mukabelede bulunmuşlardır. 

yetinde olduğu neticesi çıkarılmamalı- lecek karşılıklı yardım siyasetine mi zede Daladiyenin riyasetinde toplana
dır .. Zira İngiltere bu işe müdahalesinin müstenit bulunduğunun tasrihini rica caktır. Daladiye akşam saat 19.45 te Pa
talep edilmiyeceğini vakıf bulunmakta- etmiştir. B. Çemberlayn demiştir ki : ris radyosunda beklenen siyasi nutkunu 
dır. • - Meclis takdir edecektir ki muha- söyliyecektir. Bu nutuk, ana hatları iti-
BİR SUALE CEVAP tabımı tatmin etmek hususundaki ar- bariyle Fransanın iç ve dış politikasına, 
Londra, 28 (Ö.R) - Avam kamara-ızum pek büyük olmakla beraber bunu dünya buhranı muvacehesinde büyük 

mlda muhalefet işçi partisi şef vekili B. yapacak mevkide değilim. Bir oyun he- bir azim ile takip etmek niyetinde ol
Grinvudun talebiyle başvekjl B. Çem- nüz bitmeden bütün kartları açmak na- duğu yolu gösterecektir. 

Polonya kuvvetine 

Güveniyor 
• • re ısı lngiliz erkinıharp Hariçten gelecek 

Fransız E. harbiyesinin daveti üzerine yardımlara bel 
p ,rise 1!eliyor Ma.jino hattını S?ezecek ~-a~~amada~ her 

· · turlu feda karlığa 

Hazırdır 

1 

~abah saat 7, 15 de sükun iade edilmit
tir. 

Bratislava 28 (AA) - Slovakya mil-
li müdafaa nezareti 19 32 den 19 36 ıı
mfına kadar bütün tayyare ve hava mU
dafaa zabitlcriyle 1934 den 1936 sınıfı
na kadar hava servisi efradını sil&h alh
na çağırmıştır. Pilotlar, telsizciler ve fo
toğrafçılarla motörlü kıtaların efradı da 
ayni suretle silah altına davet edilmişler• 
<lir. 

Kaunas 28 (AA) - Son hadiseler 
Bratislava 28 (AA) - Slovakya mil

den sonra vatanperverane bir aksülamel 
hasıl olmuş ve halk nümayişler tertip et· 
meğe başlamıştır. 

Matbuat tarafından neşredilen ordu 
gönülliileri cemiyetinin bir beyanname
sinde halk ittihada davet edilmekte ve 
bir cvatanperverler cemiyeti> teşkili tek
lif olunmaktadır. 

Londra 28 (ö.R) - Doktor Göbelı 
demiştir ki: 

- cÇekoslovakyadaki ynhudilcr hak· 
kında Almanyanın ittihaz eylemiş bulun
duğu mukarrerat yoktur. Onların akı

betlerini Çek hükümeti tayin edecektir. 
Malum olduğu üzere Prağdaki hükümet, 
kendi ülkesindeki vaziyete hakimdir. 

Bratislavadan bir manzara 

.lı...n sı.. tay.;c.rdcrindrn biri 

Londrn, 28 (Ö.R) - İngiliz büyük er- Londra, 28 (Ö.R) - Matbuat ve uınu-
kanıharbiye reisi Fransız büyük erkanı mi efkarda mecburi askerlik taraftarla
harbiye 'reisi general Gamlenin daveti n günden güne çoğalıyor. Amele partisi 
üzerine Fransaya hareket etmiştir. mecburi askerlik aleyhtarı olnn tezini 
Fransız ordusunun manevralarında ha- müdafaada müşkültıta uğramaktadır. 
zır bulunacak ve Majino hattını geze- Deyli Mcyl gazetesi, bugünkü başma-
cektir. kalesinde diyor ki : 

Boş sözlerle vakit geçirmiyelim. Faa-
Paris, 28 (Ö.R) - Saat 13.55 te tay- liyet 15zımdır. Önümüzdeki saatler sayı

yare ile Londradan hareket eden İngiliz lıdır.• Şayanı knyıttır ki bu gazete, son 
erkfınıharbiye reisi saat 15.40 ta Parisin zamanlara kadar yatışma siyasetinin en 
Burje tayyare limanına varmış ve Fran- büyük mürevvici görünüyordu. 
sız kara, hava, deniz orduları erkanı.har- Taymis, makalesinde mecburi hizme-

Varşova 28 (A.A) - Millt müdafaa Varşova 28 (ö.R) - Korye Parony 
için canlarını ve mallarını feda etmeğe diyor ki: Polonyarun askeri kuvvetine 
hazır olduklarına ve hükümetle ordu itimadımız vardır. Hariçten gelecek 
Şefinin emrine imade bulunduklarına muhtemel yardımlara bel bağlıyoruz. 

dnir karar suretleri kabul eden meslek! Her tarafta şu tipik cümlelere tesadüf 
teşekküllerle diğer cemiyetlerin adedi- edilebilir: Polonya için her 1ürlü feda
nin gittikçe arltı~ı görülmektedir. k~rlıklara hazırız. Kanımızın son damla-

Bu karar suretleri ile birlikte silfill - sına kadar Polonya için mücadele ede
lanmn için toplanan ianeler de munta- ceğiz. 

zaman gönderilmektedir. 

beşeriyet için bir felaket olduğunu iddia 
yor : •En demokratik memleketlerde ediyor, bu meşwn fikir devam ettikçe 
askerlik ve vergi mecburidir. Zira bu demokratik devletlerin askeri kuvvetle
en uygun ve en pratik şekildir. Üstün rini en yüksek bir seviyeye çıkarmala
bir demokratik faziletin mecburi asker- rından daha tabii bir şey olamaz.• 
liğe muhalif olduğu ileri sürülemez. Finansal Tayrnis, İtalyanın mali ve ik-

Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda gi- tısadi müşkülfıt içinde lovrandığını, it
bi demokrru,;ye bağlantılarından şüphe halat ve ihracat müvazenesinde mühim 
edilmiyen memleketler mecburi asker- bir tenakus mevcut olduğunu, İtalyan 
liği tatbik ediyorlar. Mesele mecburi as- ordusunun teslihat ve techizatı için ip
kerliğin ahlaka uygun olup olmadığı de- tidai madde noksanı hissedildiğini, yeni 
ğildir. Pratik midir? .. Bütün iş burada- vergiler ihdası ve sermaye üzerinde ver
dır .. Muayyen bir zamanda gençliğin gi alınmak suretiyle İtalyan milletinin 
askeri talimini hazırlarnağa mecburuz .. tahammülü fevkinde masrafları karşıla

k d · or. 

Varşova 28 (Ö.R) - Hükümet hava 
kuvvetlerini ve hava müdafaasını artır
mak üzere mllli bir istikraza karar ver
miştir. Istikraz 20 milyar 200 milyon 
Zloti (takriben 10 buçuk milyar frank)
tır. Hükümet partisi reisi ahaliyi milli 
müdafaa istikrazına en geniş mikya~ta 
iştirake davet etmiştir. Bu beyanname
de demiştir ki: 

cHudutlarımız yakınında tarihi ehem
miyette hAdiseler cereyan etmiştir. Bu 
mühim tebcddillleri biz sük<inetle kar
şıladık. Zira emniyet ve scl5metimiz 
kendi kuvvetimize olan itimadunıza ve 
harp hazırlığunıza milstenittir. 

Her taraftan i§tldk1er yığın halinde 

başlamıştır. Lodz belediye meclisi 250 
bin Zloti vermiştir. cx> gazetesi 130 bin 
Zloti ve-rrniştir. Şahsi bir çok ianeler de
vam etmektedir. 

Londra 28 (Ö.R) - Bcrlindcn ecne
bi matbuata verilen yarı resmi bir ha -
bere göre Alman siyasi mehnfili Brom
bcrg'de garbi Polonya cemiyeti tarafın
dan tahrfü edilen yeni Alman aleyhtarı 
hadiseleri hayretle karşılamıştır. Bu 
mevki Polonya koridorunun cenubun
dadır. Bu tebliğde Alman aleyhtarı M
diselerin birbirini takip ettiği ilave edi
liyor. Esende çıkan cNasyonal Zaytung• 
gazetesi bunlardan uzun uzadıya bah
sediyorsa da diğer gazeteler bu haber· 
leri tekrar etmiyorlar. 
Varşovadan yarı resmi olarak bildi -

rildiğine göre Bromberg'de ciddi bir 
hadiseden Polonya hükhmetinin haberi 
yoktur. Lehistanda yapılan bir çok va
tanperverane nümayişler esnasında hlç 
bir karışıklık çıkmamıştır. Alman mat
buatındaki şiddetli lisanı mazur göste
recek hiç bir ıey olmaml§tır. 


