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lli.n münderecatmdan gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

• P>tiln akşam radyoda söyledlji 
çok mühim nutka 

Son Sahifemizde 

Romanya -Lehistana askeri teminat · 
Altıncı B. ·Millet Meclisi fBe~k Londraya gelmeden. 

Milli Şefimizin n~tku lngiliz -. P~l?nya . ~nl~şm~sının res
içerde ve dışarda büyük ,.~~.'!., -~!!!!!~ılmesı ıhtımalı vardır ... 

1 Ak •ı b ki • cavUzlere nlhayet verilmesi hakkında a a a ı e e enıyor . . ~:~::ı~:e;;::ız~;::ı~~= 
Ankara 29 (Hususi) - Altıncı 

Büyük Millet Meclin önümüzde. 
deki 3 Niaan Pazarteai günü Milli 
Şef /nönünün mühim bir nutku 
ile açdacaktır. Cümhurreiaimiz 
memleket içinde ve dıfında büyük 
alakayla beklenen nutkunda bü
tün memleket meaelelerine temas 

bUtUn dünya meselelerine teşmil edildi· 
Yeni mebu.Zar burada toplan• ğini Nisan başlangıcında avam kamart<-

mağa ba,1am,,lardır. sında beyan edebilecek bir vaziyette ıı.,. 
Mebualar, Mecliain Pazarteai lunacağı parlamento mabfillerinde aby

günkü açdma toplantısında ye• lenmektedir. Avam kamarasında aleni 
min edeceklerdir. Müteakiben ka;, müzakereler ağlebl ihtimal 3 Nisanda 
bine, mutat olduğu Üzere istilası- cereyan edecek ise de lngiltere hliküme
nı Cümhurreiaimize verecektir. tinin Bek Londraya gelmed•A evvel de 
/nönünün yen~ kabineyi te,kile Polonya ile bir ittifak aktedildlğini bil
tekrar _ !J· Refık Sal'.d~ı m~ı;n.url dlnnesi ihtimali vardır. 

edecek, millet ve vatan için hayır- edecegı, kabınede hıç bır degı,.k- ö nildi"ln .. in .11 hü'~'-
l d . k il kl d. l.k l " h ' d'l' ğre g e gore gı ere .. wııe-ı ıre ti er verece er ır. ı o mıyacagı ta mın e ı ıyor. k • til ri aln P 1 ti as erı garan e y ız o onva w 

------------ ---İRomanyaya teşmil etmeği değil 1936 ta-

BuguH n u" n rilıli Ingiliz- Fransız !til&flannı ;kı mem-
, leketin dünyanın her tarafında menfa-

atlerin! koruyacak bir şekilde tevsi et-

p l meği de derpiş eylemektedir. aro ası Parlame'!lto mahfeller!nde, Inglltere~ 

----tı-·---
Kavvetli ve hareketli 
olmaktan ibarettir. 

-*ŞEVKET BiLGiN 

Mussolininln nutkunu dünya sul
huna ve bllhasaa tehdit altındaki mil-

~
tlere kargı istenmeden yapılmış bir 
lzmet telAlı:kt edenler bulunursa 
una hayret etmiyelim. Zira bu nu· 

tukta otoriter devletlerin telakkileri 
açıkça meydana konarak cemrivaki
lere teılimlyet:. ıeklinde ifade edilen 
zaif ve hareketıiz bir politika ile dün
yanın yatıımaeı imkansız olduğu 
ııöııterilmiıtir. 

Valimize dün de veda 
ziyafetleri verilmiştir 

- SONU 3 ONCO SAYFADA -

cDüçe>, devletler arasındaki mü- f ,......-..-,,=~_.,,_,,,.~_,,,_.,=..,.="""'"""'='J 
Bursa mebusluğuna seçilmesi dolayı

$ly le vilayetimizden ayrılan Bay Fazlı 
Güleç ve yenl hınir mebusları şerefine 
dün akşam Cilmhuriyet Hallı: partisi ta
rafından Izmirpalas salonlarında bir ve
da ziyafet verilmiştir. Ziyafette yeni h
mlr mebmlan bayan Şehime, bay Nu-
ml Ilker ve bay Mehmet Aldemir, ordu 
mllfettlşl orgeneral Izzettin ~!ar, 

müstahkem mevki komutanı general 
Rasim Aktuğ, l?elediye reisi doktor Beh
çet Uz, devalr rüesası, parti kaza ve vill
yet idare heyetleri azaları, muhtelif ce
miyetler mümessilleri ve matbuat erkA
nı hazır bulunmuşlardır. Ziyafet esna -
sında Ilyönkurul azasından avukat Ek
rem ilk sözÜ alarak partililerin valimiz 

naıebeılerde kuvvetten başka birşey, 
tanımıyor. Mevcudiyetlerini müda
faa edemlyecek kadar zaif, korkak 
olanlann yll§llmağa haklan olmadı
iını i!An ediyor. Bu yeni bir iddia de
lildir. Tarihin altı bin yıllık sahifeleri 
araıında mevkilerinden düşürülen 
hır çok ilahlar vardır. Fakat insanlı
lın vicdanında hala yaşıyan biricik 
tanrı kuvvetten ibaret olduğuna gö
re bu hakikate gözyumanlar gaflet 
uçurumunda kaybolmağa mahkum
d'urlar. 

Bugünkü şartlar içinde demokra
ailerin otoriter devletlerle uzlaşma
ları imkansızdır. Zira iki alem birbi
rinin kullandığı lisatıı anlamıyor, bir
birini şuursuzlukla ittiham etmekte 
Israr ediyorlar. Bu vaziyette millet
lerin hür ve müstakil yaşamak için 
kendi kuvvetlerine güvenmekten 
kşka çareleri yoktur. 

Güvenmek ve İnanmak. 
işte emniyetin 'lnahtarı ... 

Taksimde 
Bir artist kocası 

tarafından 

yaralandı 
---0---

Istanbul 29 (Hususi)- Gece Tak
simde bir yaralama vakası oldu. 
Şakrak kumpanyası artistlerinden 
Zehra gece saat ikide tiyatrodan 
çıktıktan sonra evine giderken bir 
müddettenberl ayn yaşadığı koca
sı Hasanla karşıleşmıştır. Zehra 
kocasının barışma teklifini reddet
tiğinden Hasan tarafından başın -
dan yaralanmıştır. Zebranın fer -
yadına koşan polisler müteamz 
kocayı yakalamışlardır. Yaralı ka
dın hastaneye kaldırılarak tedavi 
altına alınmıştır. 

Bay Fazlı Güleç ve' yeni Izmlr mebusla- masla çok değerli beyanatta bulunm~ 
n hakkındaki temiz ·duygularına terce- tur. Ezcilmle dedi klı 
man ohnuş, Izmirlllerin samimi teha:ı- cinsan kütlelerinin, cemiyet te!Jlkkl -
süslerini heyecanla ifade eylemiştir. siyle, cemiyet olarak tavsif edilebilmesi 

Vali kendisi hakkında Izınir partill - için, onların vuurlandırılmasını ideale 
!erince gösterilen ve kemali tevazula il- sahip kılmak !Azımdır. Partiler insan 
yakatlnin fevkinde olduğunu iddia etti- kalabalıklarını ideal ile techlz ve tezyin 
ğl teveccüh ve kıymetten çok müteh,.... eden, onlara hareket ve kuvvet veren te
sis bulımduğunu tebarüz ettiren candan gekkUl!erdir. Bunun içindir k1 partilerin 
mukabeleslııden sonra parti teşld!Atına cemiyet içindeki rolleri çok mühimdir. 
ve onun kıymet ve ehemmlyetine te • - SONU 2 INCt SAYFADA -Zencirlerini kopannış ihtiraslar l"--===--=---.... =--=--" 

Hnündeyiz. ----------------------------~~--------------
Madem ki zaifin hakkı yoktur. 1 • ı • k d • k • 

:~~~~:7:
1

~:~~~~:~~Ei;e~t::1b~~: ngı ız ara or usu ı ı 
lı:a birşey değildir. Hareketli olmak e ı · k 1 kt 
~:~F:;~b~~~~/biı:tır:~~;,~:~ mıs ıne · çı arı aca ır . . 
ne! müsalemetçilik> seklinde alay lngilterede 
mevzuu olmuştur. Demokrasilerin 
de icap ettiği zaman harbe mukte- --~-&---
dir olduklarını, yumruğa yumrukla Muazzam seler hazar· 
mukabele, edebileceklerini isbat et- lıkları büyük harp gün• 
ıneleri lazımdır. lerini hatırlatan bir ha· 

Hülasa Mussolininin hakkı vardır: 
Sulh için ataletten büyük tehlike raretle yaı.almaktadar. 

olamaz. Londra 29 (Ö.R) - öğleye doğru 
Demokrasiler cDüçe» nin ikazına Duvning sarayından B. Çemberlaynm 

teşekkür etmelidirler. O, tehlikeyi riyasetinde toplanan ve saat 2,15 te bi-
bütün dehşet ve fecaatile göstermek ten kabine konseyine çok bilyük ehem-
lçin sanki demokrasilere şöyle hitap mlyet verilmektedir. Avrupada sulhım 
etmek istemiştir: muhafazasında doğrudan doğruya alll -

<- Biz sulhçu değiliz ve olama- kadar hilktimetlerle yapılmakta olan 
Yız. D.ı: ni 1ulh felakettir . Medeniye- milzakerelerin neticeleri tetkik edilmiş-

- SONU 2 iNCi SAYFADA- Ur. F.sasen bu müzakereler kabinenin 
- SONU 4 ONCO SAYFADA -

lngiltere teahhütlerinin icap ettire
ceği derecede masraflarını arttıracak 

Fransız Cümlıurreiri Lebrün ve madam Lebrün Bukingam aarayının balko • 
nunda Inglll.ı kraı ve kraliçesi flıı birlikte halkı ıel4mlıyorlar 

• 

Köylümüzün 
() c Q .. . 

gıyınmesı ıçın 

Milli Şef in yüksek ifaretleri 
dairesinde hareket edilecektir 

Kara yönden ealıet 11e pantaJon 
imalini fıöy tezgahlarında temini 
mUmlıUn györülmelıtedir-

Köylü elblaelerl için Milli Şefin )'ilkoek lrpd ve ifaretleıi< 
nin ııöz<lnünde tutuhnuı ve köylilnUn ıılyeceii elbiaenin .... 

Ni;'.:ı.."I retl temini hakkında Dahiliye Veklletlnden villyete mühln( 
bir tamİın gelmiıtir. Bu t3mlmi ehemmiyetine binaen aynerı 
razıyoruzı 

-c Relıicllmhur lamel ln<lnünlln fimalt Anadoludaki ıet. 
ldklerlnde mU,..hede buyurduk.lan huauaata alt notlannda( 
c Halkın wnumt aurette temiz ve iyi ıılYfnec:ek zevkte ve kuıf,. 
rette olduiu, kara yünden ceket ve pantalon veya ,.Jvar do. 
kumanın çok yerde ldet bulunduiu ve bu manzaranın ke"" 
dilerlnde köylünün iyi ııiyinmeai için ucuz ve aailaın elbise 
tedariki arzuıunu canlandırdıiiı ve bunun bir taraftan Slime• 
bankla halk ihtiyacı için tekrar tqebbüa fikrini telkin edel'o 
lı:en diğer taraftan köy!Ulerin kara yünden kendi ııiyimlerinl 
dokumalannı ııeniı mikyaata kolaylaıtırarak yepmak, cidd 

- SONU 3 ONCO SAYFADA -

Şehirden Çehreler : ıı 

Milli kütüphane müdürü tiıtad Celal Mollanın derı zamanları kW 
tüphaneye gelip te Şarlok Holmes romanını okuyan talebeye f 

- Sizi gidi.. gidi •• gidi dediğim,. rasmldir. 



SAHIFIE2 - FIKRA: 
••••••• 

~--· 

KTISA İ 
HEGEMONYA 

Şinasi REVt 

Bankaların mabet, paraların mabut olduğu bir devri id Ak eden 
şuur, elbette ki ik.tısadı en geni§ manasiyle kavrar. 

Hegemonyaların hak.iki hareket mihveri, kalkınmaların en büyük 
rolünü ifa eden iktısattır. Teceddüdün hakiki menşe

0

lerini on doku
zuncu ası;da buluyoruz. lnsanLğı orta çağın karanlık zihniyetinden 
kurtaran röncsana ve refonn"lann bugünkü tecellisi ve bugünkii ad
lan iktıaattır. Bu sebeptendir ki, geçen asnn ileri ihamlelcri meyanında, 
ekonominin en 'başda gelifi, artık hayret uyandırmıyor .... 

Sağ ve sol zihniyetin hareket noktası, ve ideoloji kavgalarında çı
ban başını teşkil eden iktısadın geniş _şümulü; sosyetemizin estetik 
hüviyetlerine bile çoktan gİrmİ§ bulunuyor. Gül ve lale. mevzuların
dan motör ve buhara geçi~. tutumun yirminci asra ait bir hususiyeti-

• dir. 
(Mes) ve (Koral) ların opera ve !lenfonifeşen üslubu kadar derin, 

fakat ondan çok daha şümullü ..... 
Bir vakitler rüyasında kendisini öldürdüğünü gören hasmını, tu

tup ta ertesi gün sahiden öldüren zavallı zihniyetlerin habercisi L. 
Brun bile; şu insancıkların bugünkü iktısadi hegemonyanın, amansız 
kulları karşısında nasıl kıvrandığını, ve fakat akıllarının ne suretle 
başlarına ~e1diğini görüp duruyor .... Habeşin kara lokmasından, altı 
milyonluk Çek'in verimli gıdasına gelinceye kadar ortaya dökülen şu 
lokmalar, hep iktısadın dişleri araSJnda üğütülüyor. Müstemlekecili
ğin, sağmal ineğe döndürdüğü öksüz yurdların hazin sergüzeşti, yir
minci asır insanlan iç.in korkunç bir F antoma, bir kabus. gece uyku
larına giren bir umacı manzarası alıyor. 

Parmaldanmızda kumbara, kulaklarımızda küpe olan ve şu Orta 
Avrupadn en büyük çığlığı koparan da yine ik.tısatbr. Bunclan dola
yıdır ki, zirai ve sınai kalkınmaların hayati rolü, milletlerin mukadde
ratına yegane miyar olmuştur. 

ldhal ve ihracabru hiç olmazsa hemahenk bir seviyeye u~hrabiJ.. 
mek içn, gecesini gündüze katan ümmctlr..r, mukaddes gayelerinin 
bir gÜn tehakkuk edeceğine kuvvetle kanidirler .• japonyarun yabancı 
eıyalara koyduğu boykotaj, milli sanayiin, ve milli ekonomik inkişa
fında pek büyük roller oynadığını duyuyoruz. 

Cümhuriyetimizin alemşümul yapıcıLğında bu gayenin, esas tutul
duğu; milli sanayi ve milli i~fı mümkün olduğu kadar, büyük bir 
ehemmiyetle korunduğu ma1Uı:numuzdur. 

Türk İIÇİai, vatandaşlanmn aelametine ve hürriyetine çalışıyor. 
Türk münevveri iktısat doktrin 1erinin hayati veçhelerini birer birer 
teşrih ediyor. 

Ve artık bu millet, iktısadın şümul ve mahiyetini iyice anlamış 
bulunuyor ...• 

Şinasi REVt 

Zirai sütunlar : 
••••••••••••• 

Nebatat hasta ıkları 
ve zararlı hayvanat ve 
böceklerle mücadele 

rBHIASIR 

Ormanlarında Çam 
tırtıllarile mücadele 

alimize dün de veda 
ziyafetleri verilmiştir 

Çam tırtılları hakkında bu sene or-
man müdürlüğü taralında.ıı miadın~ - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -,n~ ve şahsı ve arkadaşları namına gös-

. Izmir ve Manisa vilayetlerinde yapılan Onlarm rolleri h§at ve teıtipk:Anhr. terilen tezahürata teşekkür etmi,.<rtir. 
mücadele neticesinde §imdiye bdarotm Fakat bizim partimizin bftyUJc bir hu- Ziyafet geç vakte kadar çok samimi 
bin yedi yüz yetmiş attı hektar mütefe?'- .susiyeti ve hmust bir lcıymetl vudır., hasbihallerle devam etmipr. 
rik orman sahalarında sekiz bin altı yüz Bu hususiyet ve kıymet şununla müte- Bugün öğleyin konsoloslar tarafından 
doksan dört amele ile üç yüz elli bin seı- barizdir ki bizim putimb milletin kay- lzmirpalasta, yarm akşam. da memurlar 
kiz yüz on iki kilo tırtıl imha edilmiş ve bolrnak tehlikesine maruz fstfklAtini tarafından Ankarapalasta Bay Fazlı Gil
bu sureUe bu sahalardaki çam ağaçlan kurtarmış,,. ondm IOnnt da kurtardığı leç ıerefine veda :dyafelterl verilecek, 
bu afetten kurtarılmış ve temizlenmiş - mlleti ilerih1:: yolunda hamle hamh! fuı- Cuma sabahı çok .samimi. tezahliratla 
tir. tüne yaptığı inkılaplarla yüksek bir me- teşri merasimi yapılacaktır. 

Devlet ormanlarında mücadeleye fa- deniyet seviyesme ~tır. Ama bi- ** 
alil•etlc devam edilmektedir. zinı partimizin en yUksek hususiyeti jU· Iı bankası müdürü B. Haki tarafından, 

Kasabalarda parklarda ve ev bahçe- dur ~ arkadaşlar onu kuran vatanın Bursa uw:bualuiuna .eçilen valimiz B. 
!erinde bulunan çamlarda görülen tırtıl- ktırlancrsı ve asırların mislini yetiştir- Fazli Güleç gerefine C:lüo öğle üzeri De· 
larm imhası için ~elıir dahilinde de mil- mediği ve yeüştiremiyeceği Atatürk· niz gazinosunda bir ziyafetverilmi§tir. 
cadele yapılmaktadır. :tür. Zi)"llf~ttc belediye reisi. Baaka müdür-

Lise, orta, ilk- ve köy mekteplerinin Va};nin çok veciz olan ifadeleri çok leri, iktısat vekaleti teşkilah direktör ve 
bahçelerindeki çamlarda bu tırtıllar gö- hararetli alkışlarla müteaddit defalar reisleri hazır bulunmu§lardır. 
rülmüş olduğundan Iunir ve Manisa vi- kesilmiştir. Dün gece at f9 da parti tarafından 
liiyetleri maarif müdürlüklerine keyfi- Müteakiben Mehmet Aldemir famir lzmirpalas salonlarmda valimiz şerefine 
yet bildirilmiştir. halkının ve lzmir müntehibi sanileri ile verilen ziyafet büyük bir neşe içinde geç· 

Bu mücndelcyi tetkik için mt:'mleket parti t~kilitırun haklarında ibraz eyle- mi3tir. 
dahilinde bir devir yapan orman umum dikleri teveccüh ve itimadın, hayat.ları- Bugün öğle üuri §Chrimizdcki konso· 
müdürlüğü yedinci şube müdürü Sey- run sonuna kadar unutlanuyacak bir loslar. bu gece de vilayet daire müdür
fottin Tunçer tetkikatını bitirerek An- kıymeti" haiZ bulunduğunu, ve bu itimat leri tarafından valimiz gerefine birer zi
karaya dönmüstür. ve sevgiye layık olınağ çalışmak vazi- yafet verilecektir. Valimiz ynnn sabah 

felerinin başında geldiğini tebarüz ettir- Ankaraya hareket edecektir. 

r BOZYERDEI 
Köylüle zengin 
kömür madenil 
buldular-
Konyanuı Be:>·şehir kazasının Dam-ı 

lapuıar köyünde Bozycr mevkiinde 
köyde Mustafa Günbaş adında bir 
köylü tnrafmdan bir kömli.r mndeni 
bulunmuştur. Maden üç muhtelif 
~erde ÜÇ<:.'r metl"C kutrunda \'C elli 
metre de,rinliktc üç kuyu kazıldığı 
\-C · buralarda kömür tabakala-ının 
devam ettiği bildirilmclttcdir. 
Kömürün bulunduğu İktısat veka

letine köylüler tnrafı.ndan bildirilmiş 
ve elde edilen kömür nümuneleri de 
önd~-:•-:~•:-g "'-"~· 

Sadıkzade Sığırtmaç 
Yolaıları dün ücretleri tevztinde 
şelrl'imize geldiler Hayvan cinsi ve 
Dün Mersin hattından limanımıza ge-

len Anafarta vapııru i1~ Finike civarın- adedi esastır 
da karcıya oturan S::: Iık zade \-apurunun Köy Sığırtmaç ve danacı ücretlerinin 
yolculan şehrimize gelmişlerdir. Yolca- tevziinde tutulacak esas hakkında Dahi
lann anlattıklanna göre vapurun .kam- liye v kfiletinden şu tamim g~ : 
ya turduğu gece yolcular büyük telaş 1 - Köy kanununun 17 inci madde
\-e korku geçirmişlerdir. Kaptanın emri sinin 17 inci fıkrasına göre Sığırtmaç, 
ile yolculara can kurtaranlar tem edil- danacı ve emsaline gütmekte oldukhn 
miş. vapurun kazaya uğradığı sırada 0 hayvan adedine göre öteden beri hizmet 
c:ivnrdan geçen Mersin vapuru yetişerek mukabili ücret olarak verilegehnekte 
bütün yolculan ve tayfaları kurtamuş- olan para veya mahsulü.Iı köy idarele
tır. Yolculardan bir kısmı İstanbula gi- rince salma suretiyle tevzii sırasında 
dece'!c, bir kısmı İzmirde kalacaktır. tevziatm hayvanı olmıyan köylüye de -*- teşmili ve böyle bir külfetin bu nimetten 

Tı·yatro artı~stı• hiç bir suretle faycblanmıyanlara da 
tabmili adalet prensiplerine ve mevzun-
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!Bugünün 
• 

Parolası 
----tr·---

KuvveW ve hareketli 
olmaktan ibarettir. 

-*-ŞEVKET BiLGtN 

- BAŞT ARAFI 1 tNCI SAYFADA -

ti böyle bir felaketten masun( 1) bu
lundurmak için durmadan harpler 
tahrik edecek, yeni emeller peşinde 
koşacağız. Bugün istediklerimizi ka
bul etseniz bile yarın onlarla iktifa 
edeceğimizi zannetmeyin ... » 

l§te Mussolinin nutkunda yaş~i.!
lan hakikat ... 

Milletler kıssadan hisse çıkarmalı, 
vazife ve mesuliyetlerinin azametini 
idrak etmelidirler. 

insanlığın taarruza karşı birle -
meaini istemiyenler: «böyle bir bir
leşme olursa otoriter devletler dün
yanın her tarafında «müdafaaJo <itin 
t'taarruza> geçeceklerdir.» diyorlar. 
Meğer otoriter devletler bugüne 

kadar müdafaa halinde imişler ... 
istilaya uğrıyan milletler acaba 

taarruzlarının günahı olarak mı en 
mukaddes hayat haklarından mah
rum edildiley? 

cMüclafaa> l •limesiı:ie bu kadar 
alastikiyet verenlerin taarruzu nasıl 
anladıkları düşünülecek şeydir. 

Zamanımızda söylenen hiç bir söz 
akissiz kalmıyor. Garbi Avrupada 
durmadan tehlike çanları çalıyor. Ve 
arbk hiç ihtimal verilmiyen şeyler 
oluyor: 

Fransa bir istikrar ülkesi haline 
gırıyor. 

Mecburi as~erliği Demokrasi ah
lakına aykırı bulan f ngiltere şimdi 
mecburi askerliğe doğru gidiyor. 
Milletler dislerine kadar silahlanmış 
muhtemel taarruzlara karşı uyanık-
tırlar. • 

Tehlike önünde yalnız vicdan1arı 
birleştirmekle kalmıyarak kuvvetleri 
de birleştirmek istiyen bir insanlık 
vardm Huşunette çok ileri giden mı
tuklar insanlığı biraz daha bu yola 
sevketmektedir ... 

ŞEVKEr Biı..GiN 

-*-Yakında Damlapmar köyüne ma
den amma enstitüsü müfettişlerinin 
giderek tetkıbt yapması beklen-' 
mektedir. 

Nadyeyf öldliHn ta uygun diişmemektedir. 
2 - Öteden beri bu gıöi çobanlara Egı" • tm en 

Ahmet var ınahlıtim büyük \'C küçük baş hayvan esası üze-
----------~~ edildi- rinden cinslerine göre yıllık veya aylık - · -

imparatorluk devrinde en ziyo.de çe
kirge milcadelesile uğraıılıyordu. Mah
sulata zarar veren diğer böcek ve has· 
talıkbrla mücadele için bir teşkilat mev
cut değildi. Cümhuriyet idaresi diğer iş
lerde olduğu gibi ziraatın bu şubesine de 

Lititya V8paru ile Kemalpaşanın Armuthı köyünde ti- olarak verilmekte olan mikdarın her yıl yetiştirme JıUl'SUllUft 
le de cümhuriyet devrinde çok uğrapl- seyyahlar gehli yatro artistliği yapan Naciyeyi öldür· yine ayni şekilde bütçe tanziminden ön- Jıadf'OSU ge!di 
mJ§ ve 340,938,520 kilo sürft öldürül- İngiliz bandıralı Liüt}-a vapuru ile ~e~tcn~suçlu Ahmet Var hakkında şeb- c:e ve müml-ün mertebe :teşrinlerde pa- Köy eğitmenleri kurmz cumartesi gfi. 
müştür. Portaknllanmıza zarar veren bö- ekserisi L-!"- lmak •. uhtelif 1 ımız agır cezasında devam etmekte zarhkla tesbit olunarak karar defterine nünden itibaren açılacak ve faaliyete ge. 

gereken önemi vererek bütün mahsul ve 
nebatat z.ararlılarile mücadele yapmak 
üzere hususi bir te~kilat vücuda getirdi. 
Bu teıkilat evvela çiftçinin en mühim 
derdi olan ve genif mikyasta uğraşılması 
icap eden fare, domuz gibi muzur hay
varilarla mücadeleleri ele aldı. Her sene 
fa~liyet mevzuu ve sahasını bir az daha 
geniıleterek cümhuriyet devrine kadar 
ehemmiyet verilmediğinden ötürü çift
çiyi çok mutazarrır eden bir çok mühim 
hastalık ve bir çok haşerelerle de müca
deleye başladı. Gerekli silah ve ccpane 
meccanen temin edilerek mükellefiyet 
usulü ile yurdun her tarafında domuz 
mücadelesi yapıldı. Bu sayede 722,326 
domuz ve 2,997.662 muzur hayvan İt· 

l&f edilerek mnh ulat zarardan kurtnnl-

dı. Keza bazı yıllar fazla üreyerek ekin
lere çok hasar ) apan tarla forelerile ya
pılan savnş neticesinde 2,832, l 78 hek-
tar fareden temizlendi. Buğdaylanml2ın 
en mühim hastalıklanndan biri olan sür
meye karşı 195,004 ton tohumluk ilnç
lanarak hastalık~ız tohum zeri lmbil ol-

L} L 501 044 DutI .uıgıı.u 0 u:zere m _ı __ da"a ~ .... : 1 · t• ,.,__ ed ce&: ere r.arşı , . ara zarar tebalara mensu 
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rah dün sabah OJilll. • .. ~cc enmış ır. "-='eyan. en geçirilmesi ve pazarlıkla tesbit olunan çecektir. Kursa kaydedilen Eğitmenler 
yapan böcelı:lere kaqı da 5,4.51,319 şehrimize gelm~ ~ahlardan 

140 
muhakeme esn~~ suçlu, dayJ.Sllllll ücretin alakadarlara tevziindc 3206 ve İzmir kaza ve 'köyleriyle Muğladan gel· 

ağaç ilaçlanmıştır. Meyve ağaçlannm en ~ otobüslerle ~ya gid,.rek ha- kızı olıın ve aı1.ıs~ eden Naciyeye gı:)22 sayılı tebliğlerle mukayyet olımya- meğc başlamışlardır. 
mühim dü~anlarmdan olan ag tırtılına rabeleri ziyaret etmiŞlerdir 

122
- k" . de •• Y~~~ ~~.~ile Ş?rcf ve haysi.- rak hayvan adedinin esas tutulması, tev- Hepsi yarın akşam Kızılçulludaki ınii· 

karşı muhtelif m~yve mmtakalannda vt'ese gı"d,,.~k -t.p~- d.. ·- ~-~=:1 u'. yetlerinı ihlal ettiguıı, bu meslekten vaz ziatın da her ferde ait kü,.;ık ve büyük essesede hazır buh.tiın:cakl.ard. 
4 572 558 - ı·ç1 6 ~, .... "' ~ onm~enu.r. va- ge ;ıesi · •• lcd·v· · be · · ıt"' • • agaç i a anmış. l8 .681 pur geç vakit Rodosa hareket etm~. çn nı 50~ .~~,. yan etmiştır. hayvan cins ve ınikdarını gösterir bir Köy ~ğitmenleri yetiştirme kurıu: kad-
ai:racın öksderi temizlenm~. Meyveli n.-n gitm. di- -'L~-- mil Suçlunun sabıt gonılen suçundan dola- cetvel üzerinde ve diğer köy işleri için rosu dun veld'tletten vilayete tebliğ edil-

~~ ıyen ger sen'cu:uac - b" ti ıl üdd' tl ğ h 
ve meyvesiz ağaçlara musallat olan ka- zeyi ve şehrin ı(rülecek lerini _ ~· ınne ce ~n ~ . m e e a ır ap- totan yaptlması zaruri olan salma ka- miştir. Direktörlüğe B. Talat, grup şef-
buklo bitlerle püseronlara karp 25.000 mişlerdir. Lititya ~erbüyük g~ sıne karar verılmıştir. rarından ayrı olarak ve ona karıştın!- liğlne Şadi Ara4 Ôğrctmenliklerc Din~ 
ağaç ilaçtanml§ penbe kurttan temiz pa- trnnsatlantiktir. İçinde yüzme havuzla- Sular altında mıyarak yapılması muvaôktır. dar Gürsoy, übü Omnr Fevzi Cengi:ı, 
muk bölcrelcrine yollanilacak pamuk el- B anda lıkla tesb•t l K ...... al r~ıı~ M,<~ .. T--.tevs.. ... __ . " n, sineması marşesi ve hatta kücük bir JıaJan 1 u mey pazar ı o unan ........ ~ U-1.1.'- ..--. ,.-, .IDi:l.:tWRı 
ynf ve tohumlnnnı dezenfelc:te etmek de gazetesi 'vardır ' E elki lle:: er ücret mikdan ile tev..:iat yek\ınu arasın- Baykalı, Om~ Lütfi Gök::sal', Hasan Ot-
üzerc Mersinde bir vaknfum cihazı ku- _,,;,*_ ~ ~ece vam eden yagınur es- da her hangi bir fark olmamasına ve hwı, Ali Fehmi Etgin ve Rilki Tantekin 
rulmuştur. n· C' An~ ODAS! ~ a . yındır, Torbalı, Tire havali- fazla ımlma tahakkuk ettirilmemesine, tayin ~lerdir. 

C.. h • ·a ~ & _inde arazı stılar altında kalınıştır. ke . ..1ilın ib" Ile * um urıyet ı aresinin yurt ziraat ve mm, o , satış gı ı ha rde de mil- - -
ekonomisi için tntbik ettiği çok verimli Ticaret odası meclisi bugün saat 15 te Bayındırdan gelen malllmata göre tenkip aylara ait ücretlerin ihtiyar mce- y ı · .. "' f 
esaclnnndnn biri de neLatl koruma mü- toplanarnk borsa biitçesini tetkik ede- yaln~ Bayındırda 1500 hektal" mezru nsıert karariyle ve senetle sahiplerine er 1 Si gır afi n 

ırt· arazı sular altında ka]m1..+1P Sular çe- . ... 
esseselerinin tcııkilidir. Bu yöndeki ça· 
lışmalar netİc6inde evvda lzmir ve 
Adanada birer ziraat mücadele istasyonu 
ve hunu takiben 193S yılında da mer
kezde bir mücadele enstitüsü kurmuştur. 
1936 da nebatı koruma teşkilatı bir elde 
toplnnarnk busuretle lzmİT ve Adıınn z.i-

ce ır. . . ··-:t-· ıadesine bilhassa dikkat olunması kap '<f:ro-....---*-- kilıncc zaraTın tesbitine ~ılacaktır ed ıır:ı' iit' ~• ,.. . er. El6 ue s veru..-erı 

Naklen tayin·-.-.-.. -.-.. -.-.. -=.-.-•• -.-•• --.-•• -.--•• --.-.-•• -.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.- 3 - çobanlar için nakit veya mahsul arttırılacalııırcu 
İzmir vilayeti yapı jşJeri ikinci sınıf Dogy um i ilzerinden yıllık veya aylık olarak pn- --'1:?--

fen memurlarından Asaf Sinan, maaşi- • zarlıkJa tesbit olnnm~ iicret karan fzınir \il.ayeti yerli sığırlarının et ve 
le Muğla vilUyeti yapı işleri ikinci sırtif uh.arrir arkadaşlardan Kemalet-: tasdikli örneğinin - mürakabeyi kolay- süt verimlerinin arttırılması nus~ 

tin Şükrü: ~ dün bir erkei:: fen memurluğuna naklen tayin edılmi~ ...., ....... .,.... • laştırmak için - bütçelere raptı hususu- kararlaştırılan g~ mikyasta montafon 
:.: çocuğu dünyaya gelmip-_ Küçük:. 

rant mücadde istaıyonlan merkez mü- tir. nun do usul ittih:ızı muvafık olur.. Bu- tahviline başlamazdan önce bu ırk sığır-
cadele enstitüsüne bağlıınmıştır. Merkez -*- yavruya uzun: ömürler diler arkada-E na göre muamele ifası hususunun ilgili lnrın İzınir ikliın ve gıd.'l şartlarına ak-
mücadde enstitüsü ile ziraat mücadele Sanat okulun.... §UllW ve hayat arkadaşını tebrik E dairelerle köy idarelerine tebliği rica limatize kabiliyetinin tecrübe edilmesi 

--· ederiz. : istasyonlarının fııaliyeti çok önemlidir. mütedavil sermayesi ......................................... : olunur. zaruri görlilmtiştür. 
Bunl b tad J h lı.k 1 · b .. lge ___ ,,.,,,.,,.,_,,,,,_ ""'llUDml~MIJ İzmir YCteriner mu··du··ı·un·· ün nezare-du. Yurdumuzun kıymeyli mahsullerin· ar ne a a anz 0 nn asta ve zmır o sanat okulu mütedavil ~,.._,.,,,..,,Jll.,,u,~~~~.z::rıv.hı: 

den biri olnn pnmuklanmıza anz olnn zararlı böceklerin teıbiti ve bunlara karşı smmayesinin .mc.rkezden iki bin lira ve-- Jb J ki b J tinde münasip bir çiftlikte yetiştirme 
böceklere karşı Seyhan ve içe! vilayetle- alınacak mücadele tedbirlerinin tayini. rilmek suretiyle 13000 liraya iblağı :ıı.ıa.. fef e, mera a, eyecan.a Seyre-" tecrübeleri yapılmnk üzere iki baş 
rinde fennin icap ettirdiği şekil ve vesa- ziraat mücadel~inde kullanılacak kim- arif vekfıletince muvafık görülerek ha- d 1' lece k m U 3 z.z a m bJ• r Montnfon boğasının Karacabey harasın-
itle mücadele yapılarak 54 629 hektar yevi madddcrin makineleri muayenesi. valesi gönderilmiştir. _ şaheser dan satın alınması Ziraat vekaletinden 

hn ild.çlnQdı ve penbe kurdo. knr!!ı vazifdcn1c mükelleftirler. Türkiyeyi ha- -·- hitdirilmişth-. Tecrübe yapılacak, çiftlik 
393.525 kilo pamuk tohumu tathir edll- ri9ten iluç satın almaktan müstağni ka- KÖY İH İYAR • • • yeri tcshit ve Ziraat vekl\letine bildiri-

di. Cenup vilayetlerimiz ekinlerinin en lınmak üure yeni nebat koruma ilaçla- MECLİSLERİNDE M U C R I lccCktir. 
korkunç düşmanlanndan olan Sunc ha- nnın hazırlanması gibi işlerle de uğraş- Muallimi bulunmnr.:ın kö'yl--1e ınual- ---------------

ak dı B 1 d ·.ı1- .1.t!.CU :········································:. şeresine karşı mücadele açılarak 719, 7 48 m ta r. un. ar ~n Laı1kn memleket liınin yerini tutan eğitmenlerin köy ih- : J B R A H J M :.= 

kilo hal'ere toplattırılıp imha ettirildi. nebat k~ruma ~lennde k~l~.anıl~calc me- tiyar meclislerinde tabit ~ sıfatiyle Fransa filim müsabekesmda birinciliil kazamn, .. Müessir bir aı1e 
Halkımızın en mühim geçim vasıtalo.nn- murlar luzumunda bu enstıtu ve ıstnsyon- bulıınmahn icap ettiği dahiliye vekile- nıacerasmı tasvir eden bu muaz:ıam filim a 
dan biri olan zeytinlerimizde zeytin sine- lar~a açılan kurslara gönderilerek bilgi- tinden vilAyete bildirilmiştir. SUZEr· HAJS • Jf A DQEJlt2' MOROH : V E : 
ği ve zeytin güvesi g"b" h J • lerı arttmlmaktadır. * ~ •NEMRUD • ı ı aşere er zıyan - - tarafmdan temsil edilmiştir : : 
yapmakta idi. Bu haşerelere karşı 4.328, -*- Bir kızcalJz denize BUGÜNDEN İTİBAREN .E · : 
192 ağaç.ilaçlanarak temiz mahsul aYın- SERGİ r ARAYI düşerek boeuld • • • : 
~a~ k;bı~I 01~~: ~~za Elmalarımız iç İHALE ~DİLDİ Evvelki gece saat 19 sıra:!ında Ka- KUı TU• •R P~RK • ~ 

ur u e~ı en oce e bula ık olduğun- Fuar komitesi toplanmış ve sergi in- rnntinada 388 sayılı evde oturan Hnyim Din Tarihinin : 
dan dış pıynsalardaki ravaç ve kıymetini şaatını bir müteahhide ihale etmiştir .. kızı beş yaşlarında Kalina sahı1de oy- - : 
kaybetmek üzere id·t r B b ·· ki S ' En heyecanlı \'c en meraklı : 
d .. • 

1 
e · . u. oce e yur- ergi sarayının ilk kısmı bu mevsimde nnrken denize düşmüş ve istimdada baş- s I' N bir sarhası : 

un en muhım elmn yetiştiren mıntalta- ikmal edilecektir. lamıştır. E M A S J N D A ................. .: 
l~rında .. müc~~ele yapılarak 2.477.583 Birinci kordonda şehir otelinin önün- Evde bulunanlar derhal çocuğu deniz- Pek yakında : 
e mn agııcı ılaçlnndı. Bağlık sahalarda de ~ edilecek şehir ga%İiı da 19000 de k lard : 
görülen hastalık ve haşerelere lc:afJJ lirava ihale edilm;,..ı, Be1':ıye mil ;~ n:;"'fn ır: il kız ğ A y B 1 C A: FOKS JURNAL •l'ENi ASIRn sütwı]nrında : 
16 136 h k h ·ı· f .. • ..,,~. - .r ......... n .. ava ı ca •ız mem- SEANSIAJt: HER Gtl'N:: 3;,ı5 - S.00 - 8.45 TE "• ,,. oku:>acak.smız.. : 

' e tar n 1 uç anarak zarar on- hendisl:" şehir ott'li temel vesaire ak- Ieket hastanesinde hayafa gözlerini ka- CUl\IAR.TESi : 12.30 DA İLAVE SEANSI VARDIR.. : • 
~ f : ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
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Madride nasıl girdiler? 
Bütün siyasi 

sefaretlere 
bırakıldı. Ecnebi 

meydana ç~ktılar 
mevkuflar serbest 

Madrid, 29 (A.A) - Frankistler dün 
ınukavemete maruz kalmadan hükümet 
merkezini tamamiyle işgal etmişlerdir .. 
Şehrin teslim olduğu ilfuı edilir edilmez 

her tarafa Frankist bayrakları çekilmiş
tir. Frankist kıtaları taşıyan bir kaç kam-

yon öğleden evvel Madride girmiş ve şe
hir halkı tarafından Faşist usulü ile se
limlamıştır. 

Franko kuvvetlerinin kısmı küllisi ge
neral Espinoza De Los Monteironun ku
mandasında saat 12.30 da üç muhtelli is

tikametten şehre girmiştir. Öğleden son
ra Frankist kıtalar şehre yayılmağa baş
lamıştır. 

Cümhuriyetçilerin büyük bir kısmı 

evvelkl gece siperlerini terketmişti. 

Askerlerin bir kismı tüfenklerine be
yaz bir mendil bağlamış bir kısmı da 
ıilAhlarmı bırakarak kaçmıştır. 

gizlenenler 

Frankonun müsaadesi ile Bu.rgosa gideceği söylenen eski ispanya kralı on 
~bazı anarşist unsurlar muka- üçiincil Alfons 

Bay ve bayan Sinameki 
~ 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

Şu bizim bildiğimiz Sinamekinin bayı 
~e bayanı da mı varml§ diyeceksiniz.. 

Sinamekinin muhayyelede titiz, hattA 
tabir cab:se sersem bir insan üpi yara~ 
tığına cllkkat eder misiniz? Mizah yazı
cıları şaka ve neşeli siljelerde: 

- Bırak şu Sinamekiyl canını diye 
işattt ederler. 

Sinameki alay mevzularında bay olur
sa sersem, aklı gevşek bir tiptir. Bayan 
olursa iş hemen değişir ... Bayan Siname
ki her l!kırdıya itiraz eder .. Çirkin ol -
duğu halde kendisini dünya güzeli zan
neder ... Az çok okumuştur .. Fakat oku
duğundan bir şeyler anlamadığı Sinamc
kilik ettikçe meydana çıkar. Sinameki, 
Sina ağacının rengi bozuk, sünepe, cıl ız 

bir yaprağıdır. Cinsi ve çeşidi boldur. 
Eczacılıkta kullanılanı lskenderiyeli 
olanıdır. En çok Afriknda, Suriye ve Mı
sırda yetişir... Bütün dünyaya dağıl -
mak için, Iskenderiyeden vapura bind;
ği için, pasaportu Iskenderiyeli çıkar. 

Ticaret aleminde böyle tanınmıştır. Hi
caz ve Halepte de bulunur. Sinamekinin 
Follicule de sene denilen meyvalariyle 
yapraklarında Canthartiqe adiyle maruf 
müessir bir madde vardır. Ishali bu vc
r'ir. Yaprakların nihayetinde ve sapla -
rmda bu madde çok olduğundan e<:za
nelerde bu kısımları kesilir. Sinameki ile 
eczacıların arası çok eyidir. Onun çelim-vemet etmeğe teşebbüs etmişlerse de 

derhal vaz g~lerdir. ler. keri valiliğine tayin edilmiştir. F.ski be- siz ve sünepeliğini daha doğrusu Sina-
Tramvaylar da dahil olmak üzere lediye meclisinin ekalliyet hasından mekiliğini eczacılar çok eyi idare eder-

Frankist radyo istasyonları Madridin i ervisl d"" ··x.1 d · M 1 hi R dr" M dridin bel d' k k ki · 1 k umum s er un ogı.e en sonra ış- e c or o ıguez a e ıye leır. Pe ço ter p ve tertıp ere so ar-
b~ damla kan bile ~8kUlmeden işgal lemeğe başlamışlardır. Bütün sivil me- reisliğine tayin edilmiştir. lar. Her formülde arkadaşlariyle derhal 
edildi~ bildirmişlerdir. murlara vazifeleri başında kalmak emri Bütün siyasi mevkuflar serbest hıra- uyuşur. Sancı verme yaramazlığı yapar-
Şehlrde b~yUk ~U: faaliyet göze çarp-1 verilmiştir. Mağazalar, tiyatrolar ve si- ~ştJ_r· H~ 1936 senesinden be~i ih- sa hakkınd~ ~n gelir. Sinameki 

maktadır. NUmayışçiler sokaklarda do-• nemalar açıktır. illa ettiklen ecnebi sefarethanelerınden diyip geçıneyıruz.. O hazan cana yakın
laşarak falanjistleri ve reketesleri alkış-! 16 mcı Frankist fırkasının kumanda- çıkan Franko taraftarlarını alkışlamış- dır, yerinde çok sevimli de olur .. Yalnız 
lamakta ve milll §arkılar söylemektedir- nı miralay Edourdo Hozas Madridin as- tır. onun halinden anlamak gerektiı'. 

Suriyede vaziyet karışık Japonyanın yeni emeli 
Fransızlar, ihtilalcılar 

nalı tüfeklerle ateş 
üzerine maki

açtılar 

Şam Ünioers,itesinde Fransızca kitaplar ya. 
kıldı· Şam sokaklarında istihkamlar YAAıldı 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Adanadan olmamasına }:a~en Sıniye mebusan 
gelen haberlere göre Suriyede vaziyet ı' mecliSi toplanarak eski başvekil Cemil 
karışıktır. DUkkanJar kapalıdır. Şam so- Mardamın izahatını dinlemi§tir.. Cemil 
kaklarında barikatlar istihkAmlar ya- Mardanı kabinesinin esasını 1936 Fran-

. pılmı§br. Fransızlar iht.ilAlcılara maki- siz - Suriye muahedesinin tatbik.ini teş
neli tüfenklerle ateş ediyorlar. 25 ölü kil eylemiş olduğunu söylemi§tir. 
var.. Mebusan meclisi müzakerelerden son-
Şam üniversitesi Fransızca kitapları ra kabul ettiği bir takrir 1936 muahede

bir araya toplıyarak yakmışlardır. 1936 sine ve Fransa ile ittifak sistemine av
da imzalanan Suriye muahedesi tasdik det için memlekette ilan edilmiş olan 
e-dilmedikçe manda hük.Umetini tanımı- greve müzaheret göstermeğe karar ver-
yacaklarını bildirmişlerdir. miştir. 

Şaında ve Halebte sükfulet devam edi
Şam, 29 (AA) - Hüküınetin mevcut yor .. 

ilk fırsatta Hong - Kong'u 
P-]e geçirmekmiş 

SON HABER 

inhisarlar bütçesinde 
Geçen seneye nazaran iki 

milyon lira artış var 
Ankara 29 (Telefonla) - inhisarlar idaresinin 1939 bütçe proje

sinde varidat 1938 yılına nishetle 1,206,500 fazlasile 49.466,000 
liradır. 

Masraf da 938 yılına nishetle 960,898 lira noksanile 7,370,350 lira 
olarak tesbit olunmuştur. 

lşbankası idare meclisi azalıklarl 
Ankara 29 (Telefonla) - Türkiye lş bankasının münhal bulunan 

idare meclisi azahklanndan üçüne eski Kayseri mebusu Nahid, eski 
Trabzon mebusu Ali Bedri, eski Samsun valisi Osman seçilmişlerdir. 

Alamanya Belçika aleyhindeki radyo 
neşri.vatını kesme emrini verdi 

Brüksel 29 (ö.R) - Belga ajansı bildiriyor: Alman sefiri Von 
Bülovun Belçika hariciye nazırı B. Sudanı ziyareti üzerine Alman hü
kümeti Kolonya radyosunun Öpen ve Malmedi hakkındaki neşriyatı
nı kesmesi hakkında emir vermiştir. Bununla beraber Alman hüküme
tinin fikrince bu neşriyat esasen Kültürel kadroyu tecavüz etmiş de
ğildi. Sefir bu münasebetle Herştad infilakı dolayısile Alman hükü
metinin taziyelerini de bildirmiştir. 

Reasürans şirketi 
Şirket U. müdürü Refi Bayarın teka .. 
ütlüğünii istediği haberi veriliyor 
Ankara 29 (Telefonla) - Reasürans şirketi idare mec~isi reisliği

ne Güven sigorta şirketi umum müdürü Rabbani intihap edilmiştir. 
Şirket umum müdürü Refi Bayann sıhhi ahvaline binaen tekaüd]ü

ğünü İstediği haber verilmektedir. 
Milli ve Reasürans ve Anadolu ve Ankara sigorta şirketlerinin 

umumi hissedar heyetleri hugün toplanmıştır. Bu toplantılarında her 
üç şirketin yeni idare meclisleri teşkil olunmuştur. 

Amerika 45,000 tonluk iki biivük 
harp gemisi inşası emrini verdi 
Vaşington 29 (Ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt, bahriye nezaretine 

iki adet kırk bin tonilatoluk zırhlı inşası emrini vermiştir. Amerika 
filosunun en kuvvetli ünitelerini teşkil edecek bu zırhlılar için icap 
eden fevkalade tahsisat bahriye nazın tarafından derhal kongreden 
istenecektir. 

A vrupada hadiselerin büyük karışıklığı nisbetinde Amerika tesli
hatını en yüksek dereceye çıkarmak kararını vermiştir. 

Türkkuşu A, B kampı 
Bu sene şehrimizde kurulacak 

Türk.kuşu umum müdürü B. Osman rın göz önünde tutulması istenmiştir. 
·Baykal yakında şehrimize gelerek Türk- Lise dokuzdan alınacak talebenin aza· 
kuşu teşkilatını ve çalışmalannı gözden . mi yaşı 17, Lise ondakilerin azami 1& 

geçirecektir. olacaktır. Bunların boyları 1,58 metre• 
Bu sene Türkkusunun cA.,, ve cB> den aşağı olınıyacaktır. 

kampları Izmirde kurulacaktır. Kamp-
lar Temmuzda açılacak ve 2 ay devam 
edecektir. Kamp yerleri henüz tesbit 
edilmiş değildir. Cumovası veya Ulu -
cak sahalarından biri tercih edilecektir. 

937 de cC> brövesi almış bulunanlar .. 
dan 938 lnönü kampına iştirak edenler 

bu sene Ankaradaki motörlü tayyare 
kampına iştirak edeceklerdir. 938 de B. 

Talebelerin muayenelerine bir hafta son- prövesi almış bulunanlar bu sene Inönü 
ra başlanacaktır. kampına i§tirfik edecekle<rdir. Valiler arasında B. Vehbi Demirel Çinde sık görülen feci mtıhaceret sahnelerinden Türk hava kurumu genel merkezin - Sınıflarından dönenler veya iki ders· 

Ankara 29 (AA) - Son günlerde 
bir kısım gazetelerde bazı valiler arasın• 
da tebeddüller yapılacağına, Istanbul va
lisi K.ırdann eıhhi vaziyeti dolayısile is
tifa edeceğine dair neşriyata tesadüf e<lil
mektedir. 

Başvekil et 
müsteşarı oldu .. 

Tokyo, 29 (Ö.R) - Japon hükümeti Londra, 29 (Ö.R) - Hong Kongtan den gelen bir emirde, bu sene alınacak ten sözlüye kalanlar Türkkuşu kampla· 
namına söz söylemeğe salahiyetli bir zat bildiriliyor : Bir çok kruvazörler, deni- talebeler hakkında bazı kayıt v a- rına iştirak ettirilmiyeceklerdir. 

Ankara 29 (Telefonla) - Dahiliye Japonyanın anti komintern paktını tak- zaltı gemileri ve iki harp tayyare gemi--------------------------------

vekaleti müsteşarı Vehbi Demiral baş ve· 
kalet müsteşarlığına tayin edilmiştir. Da
hiliye vekaleti müsteşarlı.ima Konya va· 
!isi Nazif Erkin ve Eskişehir valiliğine de 
eski Çanakkale mebusu Yasin'in tayin· 
leri tasdika arzedildi. 

viyeye karar verdiğini, fakat bu paktı sini ihtiva eden 55 parçadan müteşekkil c;ıuıaı lib4ZPW. w;sp.wg na &SOW2 a • 7..r..a77JZ;a;~ 

kuvvetlendirme . işinde ne gibi vasıtala- bir Japon filosu bugün Cingtaoya gel- § TAYYARE s· TELEFON N 
ra müracaat edileceği henüz belli olına- miştir. Bu tecemmuun sebebi malfun 1nemas1 3646 

Anadolu ajansı bu haberleri tekzibe 
mezundur. 

dığıru, Japonyanin doğrvdan doğruya değildir. Maamafih Japonların Şanghay- KATE DE NAGYC, JEAN MURAT ve U YıJdızın ibda ettiği 

Romanya - Lehistana 
askeri teminat 

demokrasiler aleyhinde bir harekete da beynelmilel imtiyazlı mıntakayı kül- p ı • G • 
geçmek niy~tinde olm~akla. ~rab~r liyen ortadan kaldırmak ve hatta ilk r e n s e r 1 n e c e s 1 
Roma - Berlin - Tokyo mihverırun genış fırsatta Hong - Kongu tamamen ele ge-
bir dostluğa istinat ettiğini nazarı dikka- çirmek niyetini besledikleri zannedil--*-Parti grubu te almak icap ettiğini söylem.iştir. mektedir. 

- BAŞTABAFl 1 İNCİ SAHİFEDE -
n1n hududu yalnız Ren üzerinde değil · PAZAR GtJ'NO B H F h • A/ p 
aynı zamanda bütün müstemlekelerin- TOPLANl'YOR.. • asan . e IDI manyanın O• 
de ve Fransız - lngiliz menfaatlerinin Ankara 29 (AA) - Cümhuriyet Belediyeler bankası [ 
nıevcut olduğu yerle<rdedir, denilmekte- Halk partisi ge~el ·.,ek.re.terliğinden: On ya ya yapflğl 
dir. Türkiye büyük millet meclisi parti gru· idare meclisi azabğııta 

Söylendiğine göre bugünkü toplantı- bu 2 Nisan 939 pazar günü saat 15 de nakledildi... ÜC teklif 
smda kabine Avrupada girişilecek yeni Türkiye millet meclisi aaJonunda topla· Ankara 29 (Telef.~n~.a?-Ankara ha: Varşova, 2ğ (Ö.R) _ Ayan meclisi 
taahhütler meselesini ve bu taahhütlerin nacaktır. va yollar umum mudurı.i Hasan FAehr;" reisi hükümct partisinin parlamento 
icap ettirdiği şekilde masrafların artırıl- Sayın mebusların toplantıda hazır bu- belediyeler bankası idare meclisi aza ı- grubuna beyanatta bulunarak Almanya-
ması işini müzakere edecektir. lunmalan rica olunur. ğma tayin edildi. nın Lehistana yaptığı şu üç tekliften 

• • • • • 
gıyınmesı ıcın 

t 

Milli Şef in yüksek işaretleri dairesinde hareket edilecektir 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA - ltesbit olunarak bu arada her kesm k~nd: tezgahında evinin 
ihtiyacını karşılaması ve kara yünden dayanıklı iş hayatına 

olarak ele alınacak bir teıebbüs göründüğü teabit buyrulmak- elverişli ucuza mal olur kumaşlar dokumak ve elbise yaptır· 
ta ve sosyal bünyemize ve ekonomik durumumuza uygun mak hususunun tedbirlenmesi, dokuma imkanı bulamıyan 
köylü tipi elbisenin bizzat köylü tarafından yapılması husu- yerlerde Sümer bankla muhabere edilerek çare ve imkanlar 
ıuna İ§8Tet olunmaktadır. Köy kanununun 14 üncü madde- bulunması çok faydalı görülmüştür. 
ıinin 15 inci fıkrasında· tasrih edilen bu hUllUll 15. 1. 19 3 7 19 3 7 Ana planında derpiş olunan bu iş etrafında gerekli 
gün ve 301 sayılı tamimde gözönüne alınarak mahallen ya· tedbirlerle faaliyete geçen bir kısım vilayetlerde oldukça 
J>ılacak tetkikler sonunda tesbit edilecek kıjafetlerin yerli muvaffak sonuçlan alındığı tetkik edilmekte olan raporlar· 
ınallardan yapılması, köylerde kendi ihtiyaçları için el tez- dan anlaşılmışbr. Binaenaleyh işe çok nüfuelu ve varbklı köy· 
gahlan kurulması etrafında teşvik.at icrasiyle beraber vila· !erden başlanılarak her yıl nüfusu daha az köylere doğru tat• 
)'etlerce mahalli ihtiyaçlara uygun tezgah tipleri ile istimal bikabn genifletilmeai imkan ve çarelerinUı aranması, alına· 
tarzlannın öğretilmesi esasları tcsbit ounmuş ve bu · iş 9 38 calt tedbirlerle elde edilecek neticelerden erkama müstenit 
p)8.n1anna da alınmıotır. raporla bilgi verilmesi teabit olunacak kıyafetlerin üçer nüs· 

bahsetmiştir : 
1 - Danzigin hükümraniyetinde bir 

tebeddül olması. 
2 - Almanyaya Leh koridorundan 

geçecek bazı otostratlar inşası için ruh
sat verilmesi ve bu suretle şarki Prüs
yanın Alınanyanın diğer kısımlariyle 
birleştirilmesi. 

3 - Lehistanın anti Komin.t.ern pakta 
i§tirak etmesi. 

Bu tekliflere Lehistan menfi cevap 
vermiştir .. B. Bek tarafından takip edi
len harici siyaset milletçe tasvip edil
mektedir. Milleti bu siyasete tamamiyle 
müzaheret ediyor. Lehistan askeri ba
kımdan vaziyeti karşılamağa hazırdır.• 

isparta mebusu 
velat etti .... 
Ankara 29 (Telefonla) - Isparta 

mebusu lbrahim Demiraly vefat etmiş~ 
tir. Cenazesi yarın lspartaya nakloluna
cak 

(NUİTS DE PRİNCFS) 
Mevzu, dekor, temsil, tuvalet, müzik ve dans zenginliği 

BUGÜN SEANSLAR : 2 - 4 - 6.30 ve 9 DA 
~2!1»11imlli!!l!JIVM\rmılilı.;aıı21!ı:aıı•1 2!!6iff?11EiZWZJllBZFtZ!'lliB2'11WD3ZWD· 1"'/i!ktWeilllB'Ul•Bll, !'119Mlli,ı5.'tıt!WmlmİBi 

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA 

DÜNYANIN SEKİZİNCİ llAldKASI 
Sinemacılık aleminin bugüne kadar vücuda getirdiği en büyük 

SANAT MUCİZESİ 

KASIRGA 
2'ÜRKCE SÖZLCI FRANSIZCA SÖZLV 

BAŞ MÜMESSİLİ 

DOROTHY LAM O UR 
EHEMMİYE2'LE HAZARI DİKKA2'E : 

Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edeceğimiz bu muarzam • 
filmin TÜRKÇE N'ÜSHASI : Cumartesi ve pazar bütün seanslarda ve di· 
ğe4 günler yalnız 4 ve 9 seansında gösterilecektir .. 
FRANSIZCA NÜSHASI : Cumartesi ve pazar hariç olmalı: üzere diğer 
cuma, pazartesi, 5alı, çarşamba ve perşembe günleri 1.30 ve 6.30 da gös.
terilecektir. 



•A.HD'Ef 

Emekli General 
~ Kazım Karabekirtin 
·. HATIRATI 

-73-
Bu vazifenin hakkile başanlabilmesi 

.için birinci ,art AlmanJarın lcarargihı
umumiden çıkanlması keyfiyeti idi. An· 
cak bu surette Enver paşanın; harbin ida
resini bir Türk kafasile ve Türkçe düşü
nerek yapmasına imkan vardı. Esasen 

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

YAZAN: 
GENERAL 

YE1llUlR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i Sabahtan sabaha ~ 
• • . . ......................................... 

Vefaya dair 
-~-

Gelibolu fatihlerinin 
ibideleri hazırlanıyor 

MİRAÇ KATIRCJOÖLU Mazhar • yapan mımar 

Sadakat dilin verdiği sözü insanın tut

Projeleri 
Altanın gazetemize beyanatı ••. 

masıdır. Vefa ise ruhun duyup duyur- E~ne 29 (Hususi muhabirimizden)-
duğunu sonuna kadar duymasıdır.. Bu Gelıboluda 1arihi Sarucapa§a kale ve 
bakımdan yüreğin sadakatine vefa de-' havuzu yanında yapılacak park ile Ge-

il vo "b" .. .. ~-- d dakat libo1u fatihleri için dikilecek ah.idenin n ecegı gı ı .sozun vel.illtına a sa 
demek doğru olur~ Ve yine dilinin dedi- projcleı·i umumi müfettişlik mimarı 
ğini yapmıyana y.alancı dooilcceği gibi Mazhar Altan ta~ hazırlanmıştır. 

····-~·-···--···· 

Doğacak çocuk. 
-~-

y AZAN: Dr. G. A. 

Eskiden kız çocuklaTa rağbet edilmez, 
hemen herkes oğlan çocuk istermiş. ~~ 
leri kız doğurursa boşıyacaklannı söyli~ 
yen erkeklec bile bulwıdağunu rivayet 
ederler. Şimdi öy]eleri artık işitilmiyor, 

doğacak çocuklanwn kız olmasını istiyen
ter de çok var. 

Fakat, çocuğun kız veya oğlan olma-
sıru öru:ıeden temin etmek acaba mümkün 

mÜdÜT~ 

Dah.a on yedinci asırda bir hekim çıka-

K K 
.. v• • d d v bir .. d.u iki gün evvel Gelihoıudan Ed.imeye dii-

aAzım b k • yureguun uy ~unu gun ~'maz ara e l r 1 d hı: • d . y lanla h' t nen mimar Mazhar gazetemize aşağıdaki 
ordumuz.un yabancı bir erkamhaTbiyenin -O ana a nın enır. a ıyane ara- ~ 

:....................................... dal• b J • t b rv• ~Aı.1: .. d beyanatta bUlunmuştur:: 

re.k çocuğun. arzuya göre. kız veya oğ
lan olması için tam iki yüz altmış dört 
tarzda çare bulduğunu haber vermiş. An
cak çaTelerin bu kadar çok sayıda olması, 
hiç birinin tesirli olmadığına delalet etti· 
ğinden o vakitten beri bu 'haberin arkası 

eline tevdi hususunda, hazer vaktinde' ber Almanlar tebligw resmileri <le kont- &ın cı u ma nye enz.er ıgı ~ e U • "L..tt" . . g al v-,!\. __ _ 

bile gaflet edildiğine itiraz ederken §İm- rol.lan altına aldılar. Bunun için de benim goze çarp:ır. 3 ancı ar. n ve . Dirik son GeUboluyu teftişlerinde Ge-j 
·· y 1 kad hai hain c mumı mw.~ ı.şımız ener n..cu.llll 

d.i Larp halinde n hele Cilıad ilanuıdan ki ··d·· V T T L· d w _..__ kadar yalancı adamlar bırer ccmıyct libol··ı--- memleketi · · fa.._..,_.le • • · 
1 
es mu UT on oveney eıc1T agınuan .. . . . . uııu-.u..ı. • ennm ı.uı n .IÇlll 

aonra tahammül etmekliğimiz mümkün . k ·1ıı . . ·ıd· b= . düşmanı, hırer :ruh hatibi.dider. Saf ve ._ __ -ı.. =~-,;ı:1.1 • b" .ıe.1..:d ile . 

l
yıne ararga urnumıye getırı ı ve .nn· . -' . d--t-- . 'k yapı..ı.rwaA ~ı.t:WJUen ır auı e , yıne 

•_ı vild' Ç" k .. b . . 'k1·1· . . ır.av.csız • aı.D..l.illl cınayete teşvı ve ueg 1• un u u vazıyet; ıstı a ımızı ci ikinci şubeler müdürü umumisi ünva- . . bu fati.hlerb. memleketlerinde ebedi ve 
'- b tm" b" ed' d . -scvkcden yala.net ve hainler a,yDJ zaman. . 

gelmemiştir. 
Yakın zamanlarda Buanr ad1,;da bir 

ıı;ay e lf ır mannra arz ıyor u. nmı aldı. Bu suretle a1anslara ve matbu- . . . . şerefii bır hatırası olarak yaşıyan Soru-
!Müttefik oTdıılar hiribirinin yanına ir- ı d·v· . bt·V ·ı E da medenıyetın terakkı etıncs.me engel ,,__1 . . .._.c. ılarak b da hekim, çoeuğun lc:rz veya enek o•masının 

ata VeT ıgunız te ıg resmııer ve nver lıı . ınikr d capa.şa ~es.mın eı..ı-..u.ı aç ura 
ti>at erkanıharp heyeti gönderirler. BIDl· paşaya vereceğim fortraklar; Alman " ıı esrarcngız oplar ır. bir park meyrlana getirilmesi hususun - anasından çıkan yumurtamn 'beslenmiş 
tar; !Azımsa ayni zamanda EnTer paıaya sansörü altına girmiş oldul Hazer çalış· uYal:ıncının mumu y~ya ~~ar ya- da.ki k.adi:r..,.~e teşebbüs1erini ala- olup olmamasına i,ağfı bulu.ndağamı. yu-

•. · lik d bil. d' ı · d. T··....ı. narıı clc.rlcr A.suiarca güncşleruu yak- ı rta besi · lmaz dan kacak muşavır e yapa u 1• şte §im 1 U~g. malanmızda Almanlarla samimi idim. · . . ~ ka ve takdiile karşılıyarak bunların pro- mu enmıt 0 
sa oa çı 

mıs yalanctlar bu füıi.den.ın c.n .. Jarıdır ı Ga::etzmize b2yanııtta bulunan mimar w k k I w ddia 
erlci.nıharbiyesinin vatani ve milli davası Çünkü ortada iki milletin zıt menfaatleri ~ tehlikeli olanlar da bu.nıa:-tfu.. Yek~ jelerini wtanzlın etmek için beni Gelilxı- Mazhar Altan çocugun er e o acagıru i . etmişti. 
bu idi. Bu davayı, bir taraftan Enver yoktu. Halbuki şimdi -vu:iyet s1yasi, as- luya çagırdılar O hek.imin iddiaanı ba:Wan yumurtanın 

sa giindelik ekmeğini kavmahilmek için y . k. G. libol . ~=---· 1... ı. - -ı· 1 -L paşayı iknaya uğraıarak halletmeğe ça- kerl ve mali bakımlardan ayni i~i biribiri- .. . enı par e u:nım. ıç Ull1dlll ·..,a- Dt:ll 
1 0 nıasını anamım )"Cltl~ taızına 

1 
w "b" d"v _c.._ __ d H hz '-"alanlar sovlemek zor111ufa ka1aıı ınsan ten en'"Cl şehir bir kale ile mahsur ve b-~'- t. __ ı_ __ ~1uo11n11 so~-aL '--dın mesela· 

ıştıgımız gı ı ıger taıanan a a ne zı.t ~kitlerde lıalle se"t'k ediyordu. Me- ~:t. t b" • _11 • .ı._ B •t.! ha' şında.ki Saru<:apaşa .kalesiyle tarihi ha - ~ DUJ.1.1.DU .. - -· ~ ~ 
H kk b 

· I h k k .u.uaare ır zaviU.IKUI". unun •ım ı- . de _, __ ~-.J~- mahd.ııt bir kmm(Jan ibaret ıi.k.eıı Türk- ısp---L y-~· o~-- ı._ı..ap y-~-- '---do-
a ı ey vasıtaıııy e ü ümet er anına sela: "' "' vuzun çeovresı.n yap.ua~~ pro ıuı.aıı;. ........ 1'- M:D =- K.1.Z -

ı. • fuzl 1, ___ 'L nin de cibilliyeti eı-geç meydana çıkar. . d k d h . d- t'k"t l - ler kale haricine çikarak kasabayı tevsi gvurac,..ıYı m.Bnasm.da --•-nn-l--dı. Halbu-
ve 1Jazı mi u mecU.i nıeousan aula- Ben Çanakkaleye bir debarlauan teh- .

1 4 • •• • ..:ı_ Jem e, par ın a a zıya e an ı ı c er t ..... ;~ı "d k• 1 -, .ıuu.a ,......... 

d 1 
.. .. F k H&iye meshıırdur : Bır gun bir -.cep b k d b t .hl 1 . h . e ·~er ve yem en arvansaray ar, ki hekimin söyledigwi yumurtanın o belli 

ıına a ma etmege ugTaştık. a at ne- likesini gösteTerek ~imdiden iki kolordu- • a ımın an u arı eser erın ususı - l il b ük hanl d 
ticede aksi dava sabit oldu: Reisisani ve luk bir ordu uJısiaile tahkimat ve yolları- dereyi geçmek için kurbağaya yalvarır yetini bozmamasını göz önünde bulun- çe_şme er, cam· er, üy" ar, arül- günlerden önce veya sonra çıkması idi: 

lı •-· . ihb b T . • . . Te SU"tına bindirip kcn.clisini öte yana d 1 ,;!! kal . fındaki kuralar, kargir köprüler ve çarşılar ile O günlerde -Lan yumurta beslenm:•, 
are11.at ve ısti a~t şu eleri ürk mü- nın ikmalını teklif ediyordum; Almanlar . . .. _ • J dur um. Be ewye enın etra ·· 1 · l dir ..-. ...,, 

·_ı • 1 · ..:ı _ w ~.:..:ld geçırırse onu sekmıy.angma -soz venr_ b" ·· d·-kJ-• ı ~ · b .. ··k f sus eroı,ş er · ondan çıkacak çocuk da kız, o gu""nlerden 
uiır erı a.egi_...;.~ i ve hat.ti. lstanbuld.an müdafa.ayi değil Rus ıahiUerine debark- _; k ba utun u ı::an arı ve t:vıen uyu e - Hatta Bursadan sonra ve Edirnenin 
C:la çok uuk.Ia,tmldı. :Bunun nasıl bir üs- ıF11tuıt tam suyun ortasmda akrep ur - yirmi dört saat sonnı çıkacak yumurta-

man kuvveti düıü.nüyorlanL. ğarıın nrtını sokunca beriki sorar : j fethinden evvel Gelibolu bir müddet 
lühii :bAlcimane jic kin:der arasında takar- Almanlar Berlindeu getirttikleri bü- payitaht olarak kalmış 117e birinci. Murad dan basıl olacak çocuk da oğlan oluı 
rür ettirildigıv"ni bilmiyorum. Yalnız icraa- ··L b' -'-! . z . h - Ne yap.ıyQl"Sun adrada51. manasında idi. Yeni anlaşıldığına göre 

YUK lr tCMHZ fftasyonunu eytllt Ul'OUil• • • • • _ • , 1 burada kendi adına n<>ra kest;.,.,....,ı"tir 
bn Enver paşa tarafından şona erdirildi- d b b. al d b. . k k . . Otekı şu TCzil, fakat değru CC\"n ı \'e- ..-- --s · o bel1i günleTden yirmi dört saat sonra 

a azır m ar an ırme urma ı.stı· rir : 1 Mimar, son neşredilen Gelibolu tarihi- bit- kadının !.?. ebe lkalmasma i:>iie mtimal 
ğini, yaptığı tekliflerden ve verdiği emir- yorlardı. Sebehl masraha.n karınmak. ne gı"rmernis çok mühim 1..:- d t .. 
l d 

,..... C"bil'" •:- t ..u --.: uu: eseı·e e e- yo'-tur . .nı..___n U..n vn·~"-nın L - -'~' olup 
er en anladık. Bu mi.ihim ve meraklı kola}1ıkla idare etmek 'le memurlarına - 1 uyl!ı.uu \H.~ll. d k d ki ıı: '-"Il<.I .,... "-··-·~.. 'De9U mas e ere emi_ştir ·: t . . •1 b . ..ı-t_ L y 

bah.sı ett.flıca görebilmek İçİD harbe gi- da deniz kıyısında hoşça vakit aeçirtmek- Kurbağanın da 'hen·en craı:ı\ 'a Gelibolu bir üssü bah.rl olması iti.ha- o maması 'Uazanyea 'e ımde .- ~ag· 
rifmezden itibaren lcarargahıuru11mi me- ti. Halbuki bu a!ket"i balcımd:n telılilceli liyeti tutar ve suya dalım~a geheresire riyle burada bir ~ok tanınmış kaptan lı olan lceb~~ v~ ıspa~ak nazarıyelen de 
&adini kısaca gözden geçirelim: idi. Çünkü lngil.iz donanması Çanakla- akr~p boğulııvcriı·. Yukardaki ata sezü <ieryalaruı m~arları ve .eserleri vardır. hep su:a .dii_şmu~Ierdu. 

Harbin mısıl açıldığı !b.all..ında da Al- leden girmesi ihtimali tö1le d rsun bir gibi ba ınmıalm oda istisnası varilır. Ge- Başta Osmanlı Türkleri tarihinde ilk ~ekirnlilde hikmya analalerinin çokça 
man amirlerinin raporlarına ve Enver pa- deni:7-altı gemisi cla.1ti onu tahrip edebilir- heriil gittikten soıra bile bizi snkm \~a kaptan d~al <Han Karamiirselden. ~- ragbet bulması üzerine. bir hekim de kı7. 
şa.mn da hakikati bizden gizlemesine rağ- di. Ben bwıun yerini Okmevdanmdaki <lc,·am eden n!ı:c akreı>i~r var .. Ve rılc·! ra ikinci kaptan derya 'Olan Ali baba veya oğlan olmasının babasından gelen 

men donanma zabitlerimizden işin iç yü- harbiye tahi,yesi olmasır.ı tehlif ettim. l '!'·rcple:r sokhklıırır..ıhn Ah cmıınu yak- o1n:ı.a.k üzere Kanuni sultan Siilcyman yumurtaıwn anne ~annnd.alc:i çocuk ,.ata-
zünü öğrenmek de geç kalmadık: Filo- Yine diğer rn~Jele. Jııgiliz donanması- hı~, arb1t y:uımn!~·. yal~~rıc;ını bil~. diııJe- d.:?vri kaptan deryalarından Güzelce Ka- ğına varmadan önce geçtiği yerlerin ek-
muz mürettep bir planla Rus sahillerine mn Çan~kkale boğazından içeTİ girmesi ı~.ı.ş.' d:ı~'lnu~ d"gilfarw.r. :Su d~n;y~ sım paşanın, ikinci Mabnuıdwı kaptan şi veya kalevi: olmaaı!Kliin ileri geldiğini 
taarruz etmişler. Burada bazı Rus harp ihtimalini~özönüne.alarak paytahtın yani ~ıı.;: yet wctmcrlen ~~t~a~ mechurıyetm-ı deryalarından Hafız Ali paşanın VL! 3ün- söylemişti. Bu fikre göre, bir kadın gebe 
gemilen1e de çatışmışlardır. padişah ve hükümetin en yakın Eskişe· de old.ugwnuz zelur gıbı acılarım!% v:z- cü Mustafa devrinde Navarin ve Cesme ka1mağa teşebbüs etmezden önce kar-

R l d h b 
· b ıl 1 dk ..1 . - eo:ı-~..,.eı ~-'- L......, .. _ '-'1--0.;.,_ Ol J ---1..a--'1..- . .!il k t d , -M- ibouat1ı .a11 ile ....,. .. .,... wnoıparsa o:::.l- ço-us ann a a ersız as m.ış o ma ı - hire ve daha iy1s'i Ank:ıraya karargahı na •. ~.' "'~ 11~..ı '-"R: .. ..-.,- - ıw.uı JXJJl;!sınue ap an erya oıan ım- ... --,,,- ,,,_ g.au 

lannı Rus sefirinin vakadan evvel gelip umuminin de Alemdait <>rmanına nak- ınclt ve yok olmaktansa acıya ikaHana dalzade Hüsameddin paşamn ve Lale cuğa gebe kalması, asit 1aktik.li au iJe şı-
Cavid peye işi haber vermesi gösterdiği lini münaslp bulara'k ıştffldielen hazıdık- lmilaruı ~ak ve "var .cb.nak la · "1t· devri Sadırazamı damat Ibrahiın paşa - rınga yapana kız çoouia ge~ kafması 
~ibi Novoye vremya (Yeni zaman de- !arda ıbuiunma!!mt lüzumlu göTdüm. AI- mettir. liis:m 8C.Ulm bir :ün hitec1~İ!Ü nın damadı kaptan derya Kaymak Mus- lı!zmı gd-iyorttu. Bunun üzerine ekı:ili 
mek) adlı resmi mahiyetteki Rus gazete- manlar bu gibi te~cbbü-lerin halkın ma- uma uma acıya btalmyor. Ve bunun tafa paşanın IDE'Zarları en ziyade göze ıveya gamonatlı su ile şmnga yapan ka-
si de harpten beş gün evvelki şu neşri- neviyatını kıracağını, ( 1) ileri sürerek i?n bir gün yalanonm .d~ söyliye- çarpar.. dınlar naylice çoğalrmşga d.a cftlann da 
yatı1e aıılatıyorda: ~ · Imak · "'I T b .• E eejine,, hainin vcb~a düneeeğine inam- işte bu son kaplan deryanın Gelibolu- meramla. nna nail .ôlap olmachktan pek 

manı o ıeteaı er. a u over paşa- _ ı _ _ -
(Türk gemileri Karadeniz boğazını yı ikna ile hayli münakaşalan:Ian sonra yor_ Bu da ruha karşı bir yaJan, Rabba ıGc!ibo!ıı&ı Namı7= Kem& 1'1j!!Mrı ve da yaptırdığı ve halk arasında Telli çeş- de bellı olmamıştır. 

P:*:erek RUA denizlerini çiğniyor Rusya mütal.aalarun1 kabul ettirdim Ye Dahiliye kar.şı biT hiyanettir. Gazi Siileyman pa.şa. tiirbui me denilen eseri bize yalmz Lale devri Hormonlu üzerine ıtetfcikler .çoğaldık-
ile Türkiye arasında harp olacak mıdır~ Vekaleti ile bu i.,Ierin icap eden bazm.ık- 'l'annam. pespaye 7aratmış old.uldan- dakarlıklara :katlanarak istimlak et.mi§, mimarl tarzını ifade etmesi itibariyle de- tan sonra.. bunlann an:uya gi)re kız: Teya 
Suali.ni sormak bile abestir. Çünkü bu lan tanzim olundu. nm günün. birinde armacaJdanna inan- bu tarihI ~rlıeri tama.men meydana çı- ğil, aynı zamanda Lale devri tarihini ay- oğlan çocuk doğurtmak için tatbiki de 

harp bugün mevcut ve caridir!) Yine bugünlerde Odesa debarhnanın- mak onun muazzam mulesine tamamen karmıştır. Projemi-ıbelediyeye verdiğim- dınlatınası cihetinden çok mühim ve pek tabii oldu. Vagt adında IMr hekim 
Bundan başka Fransızca gazetelerin dan Bronz.art bana da bahsederken ver- iııanmamak demektir. O nasıl aaemy.e den yalanda işe başlanacaktır. kıymetlidir. ,ekerli ha9'talara fD"Vlg• edilen enwülin 

tehdidi, lngilizlerin daha 16 birine te§rİn diğim pı cevap .kendisini bana kar§l da lıerş ey ve !her kes öyle oldu. Hiç çirkin Biliyorsun.uz; ki Saru.c.apap kalesi, :lı.ormonunda.n bir kadına !•nnga elilip 
•914 de Bombaydan Basn körfezindeki cephe almağa sevketti. ~lir mi?, Hiç y.anbş dofnı ela- ~ız.ade Gazi Süleyman paşa.dan sonra GELtBOLUDA BALIKÇILIK de bir yJ beldeniliree çocuğun matlaka 
n_L d. la b" ı__ f b":... . ., E gib" hi '-""tü" :..:.ı- b" · · M t d ,...._1"1..-l Gelibolu 29 (Husu.si) - Gelibolu öte- kız olacağını iddia etô. ID4Ulrt'yn a a rma it' .:u.v..-ei ııe eriye _ Ekselamıl Vama lmıanmclan Bul- uu: mı.. mum ı Ç .. o ·z~- rrıncı ura or usum:ın uewxı uya 

•• _5__ ,_ • M "d 40 b '-' 11..:ı:... • ., Bii...:a.. :__..:.1_.:_ ta · ~ k b' ~~n k Id K ':T'L:- denberi denız" cı"lik karar~\..ı ... eni~ istih- Uklman adında başka bir hekim de, -gocıQCTmeı.en ısıra yem en in .ıci- ga.r orduwu vasıta.siyle bu iti daha k.olay una aıı... :t- &.nNaU11 )'111 "'OIA.lf;" geçere ır ~ o an epn, ;v.1.Dıeto- 5ct.u u 
9i'ik bir ordu cetirmeleri: harbin yakın yapmak mümkündür. Bu wuretle bizim vakıalara .rui olmak Jremlimize IÖTe ka, Çorlu ve oradan Edime üzerine yü- salatı pazarı olan bir sahadır. Dış ve iç kız çocuk daoğurmak içiD ~~ ka.lmıya 
bir zamanda itilaf Jeyjederi tarafmdan Çanakkale boğazını müdafaa nzifemiz ~ bahmduimnm kemal mertebesi- rüyüŞlerinde boğazların emniyeti, iç ve denizlerin kucakladığı Gelibolu balık - teşebbüs etmeden Önce sistomensin şı-
•çalaçaima tiiPhe huakımyordu. Her ne de tehlikeye düşmez:. nin metafizik icabıdır. Biz bu icapla dış limanların muhafazası için Saruca- ~ilarınm bu denizlerden. istihsal ettikleri maga etmek uaalünü bulda. 
hal ise olan olınut ve Mı-be girmek veya _ BİTMEDİ _ mucibi b.ideştirmeğe çalıştığuruz için paşa tarafmilan y.apıhn~ ve bu .5llretle deniz mevaddı vaktiyle dış pazarlara da- Oğlan çocuk doğurtmak istiyen he-
Cihad ilLıı etmek gıÔİ münabta meY%UU ıstırabmuzı.n sebebi olaıı vefımım ve sa- Gelibolu bir deniz üssil haline getiril- hl ihraç edilmekte iken. ha:rpten ronra kimler gen kalmıya dbette Tazı oimadık-
o1aca1t meselelerde ortadan kalkmıJt.ı. ( ı) Almanlarda.ki .b.u .zihni etin bir mimiyetinıizi takdir edifomz. miştir. birdenbire 1eDakus etmiş ıve balıkçılık Ianndan Koh adında -üçüncü bir he\:im 
Y.Lm tabii olamlc A.lın.a.a1ula ve bilb.u- 1ıece1r • ele Bağded• ....,,..: ıwle- !şte Gelibolulular yıllardanberi harap kudretsiz ve -Olü. ~:r ~a:ıızara ane~eğe de 0~ iki ~ sıra ile, .gene kalmıya-.t~-
aa erkAnılıarbi,..e reisi Bronzartla araya Iİnde ,.Jait oldum. Colç ı-.ıa ba bıumta- D • ı • ve bakını.sız bir halde bulunan meızile.. ba~1~~ bu~~~ gayretle GeJibo1:1 şebbösten once, on iki_ damla faf&ülin 
bir soğukluk ....... io.ti. Ba 111u l.aJ l..iJ I...! t..&difirm • d"" .. :ı_ ec1.ı---....! en1z l ketlerinin bu yüce hatır.asını ortaya çı- gençlerinin denız ut.ih.sali.tma ehemmı- hormonundan e"'e den 11.Yasma flJ'lDga 

-- ,, w n g e .. -- aynı •nce ıım r .-.a. , ___ 1 _ _. _._L ~ • • - • d"l" d w k ... • 
yakında k.aıargaiu wnuınicie .bir fımna Zaıanediyonım ki Alımmlar bu kabil t.e- U " :ila . karmak suretiyle tarihe ve bilyük :fa- :vet_ ':~.met.en. b~~hga ~af kabili- e ı ır~e ogac.a • çocugun mutlalca oglan 
koparabilecek bir istidat YilTatmı.ştı. febbü.le.rle halkm maneviyatı kınlarak ~ini 'V. yet ~-eclisi· tihlerine karşı kadi:rşinasa.ne bir vazife yet.ini ıade ettinniştir ve hatti artırmış- olacagmı bildirdı . 

._ • _J!... il__ Dcnızli (HUS'Ub'l) - Deruzlı umuını if etm · 1 l tır Hormonların şöhretinden istifade eden 
qte 11m .... ,.e gadar hen, rui.stakileo şıı- bmp aleylalarhima yol 9Pcaimdan kıor- . • . a 1§ o uyor ar. . 

hemi idare edet'ken harp kararile bera- kaiayordu. meclısı toplantılan Z5 nuırt cumartesı Y~ılacak anıda gelin.ce: . H~en G~lib~ ~l?J1 ~. bal~k bu çareleri tatbike kallcışanlar epeyce 
güni.i. sona ermiştir. 939 yılı vilayet büt- Yıne biliyW"Sunuz ki Gazi Süleyman ımalatıhanesıne firmaları Türkiyenın çok bulunduysa. da, cfoğaeak çocuğun 

lngiliz kara ordusu 
iki 11ııisline çıkarılacaktır 

çesi (568000) liradır. paşanın bir avuç kahramanla Anadolu her tarafına balık gönderdikleri gibi dış hatırı için etle deri uu.ı.ııa iğne batıraTak 
Vilayet daimi encümen azalıklarına kıyılarında ve tarihi rivayetlere göre de piyasalara. da halık gönaereock kabili - şmnga yapmak biraz acıklı - sonra i~ 

B. Faik Aseal, bay Hamza Türkmen, B. sallarla denizi aşarak Geliboluyu zap- yet arzetmekiedir. tahı azaltaca1c - usul olduğundan o da 
Cemal Öncel ve bay Hulu.si Kapancıoğ- tında ve birinci Muradın Trakyayı is- Trakya umumi müfettişi general Ka- yavaş yava.§ rağbetten düştü. 
lu seçilmişlerdir. tila için hazırladığı büyük ordusunun. wn Dirik Geliboluların büiü..o. arzu ve Kriıtalli adında bir hekimın gösterdiği 
Sıhhat ve Maarif işleri üz.erine, bazı Geliboluyu istirdadmda burada şehit ih.tiy.açlar.i.yle alakadar olmaktadır. Halk çare biraz eski zamanlaraaki müneccim. 

mühim yerlerde nahiye teşkili ve pa- düşen, adları ıbilinen ve bi.limniyen kah- ile general Dirile axasu:ıda o kadar kuv- hekimlerin usulüne benzemekle beraber, 
zarlar kurulması ve köylerde mektepler ramanların bugün birer topnık yığının- vetli. bir ~kınlık val'd.ır ki bu ancak doğrusu pek şairce, hem de tatbiki pek 
yapılması ve yardım edilmesi hakkında dan ibaret kalmış olan ve ;Şehitlik diye halk idare.siyle ifade olunabilir. G~ kolaydır: Çocuk annesi olma.k istiyca ba
mühim karar1ar da alınmıştır. anılan mezarları ilzeriııe .kahramanların Dirilt memleketin münevver işçi, sanat- yan gök.teki ayın başında gebe kalmıya 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SA.HİW.DE -
charic1 işler komitesi» adını ta~tyan 
mahdut komitesi tarafından adım adım 
takip edilmiştir. Hülri.imeiler arasındaki 
fikir teatilerinin henüz büı:nemiş oldu
ğu zannedilmekle beraber, B. Çember-
1ayrun kendi tabirine göre calelftde bir 
istişareden çok daha ileri giden> lngiliz 
projesinin Ingiltere hesabına ~ mü -
him bir vaziyet alma teşkil ettiği kabul 
edilmektedir. Gazeteler bu &lına.n vazi
yeti cyeni bir hadise> diye gösteriyorlar. 
imparatorluğun askeri kudretinin art

masına gelince kabine harbiye nazırı 

tarafmd..-m memleketin insan potansiyeli 
hakkındaki tetkikat diye tarif ettiği tet
kiklere ve buna verilmesi icap edecek 
neicelere ittıla kesbedecektir. 

Avam kamarasında, kara ordusu hak
kında hükümt namına beyanatta bulun
ınağa igi partisi reis vekili B. Grinvod 
ta.rafa1dan davet edilen başvekil Çem
berlayn şu izahatı vermiştir: 

c - Vaziyetiıı tetkiki esnasında hiikü
met bütün memlekette gösterilen gOOill
lü hizmet tehalükünden müteheyyiç ol-

edilemezdi. Bu sebeple .sefer ordusunun 
hal~n 120 bin olan ha-rert mevcudunun 
derhal nizamına çıkarılması kararla~tı
rıldı. Bu. orduıwn takriben 40 bin nefer 
artması demektir. Diğer taraftan sefer 
nizamına ibl~ edilen kaca ordusunun 
hazeri mevcudu iki misiine çıkarılacak, 
yani 340 bin neferden ibaret olacaktır. 
Kamara böyle bir kararın mütemmim 
diğer bazı kararları intaç edeceğini tak
dir edecektir. Çünkü askeri binaları, 

muallimleri, techizatı aynı n.isbet dahi
linde artı.r.mak icap edecektir. Bu hu -
susta icap edm plan hazırlanmaktadır. 
Kamaraya lüzumuna göre vakıt vakıt 
buna <lair malumat verilecektir. :Milleti 
en kısa zamanda lazım olduğu kadar 
adam temin zaruretine ikna için daha 
fazla bir gayret sarfına lüzum vardır. 
Hü.kümet meclisteki bütiln mebusların 
§U ve:ya bu şekilde böyle bir gayrete iş
tirake hazır oldulclarmdan emindir. 

Birinci idari kısmı masraflarına 91898 hatıralarını gelecek nesillere de saygı kar, çiftçi, sporcu, kayıkçı züınreleriyw teşebbüs ederse çocuğunun erkek olma· 
ikinci kısım nafıa işleri 18528, üçüncü ile yaşatmak gayesiyle Gelibolu gençli- ayrı ayrı görüşür, k-öylülerin gösterdik.- sı, ayın ortasında teşebbüs eclerae çocu
maarif adı Kısmı 207776, dördüncü zira- ği bir abide yapmağa karar vermiştir. leri ihtiyaçları dinler, dertlerin ianlar. ğunun kız olması ihtimali pek çoktur. 
at ,.e baytar işleri adı kısmına 5556, be- Bu abidenin de projesini bitirdim.. Ve Notlarını yaparak derhal infaz eder ve Şimdiki takvim kitapları gökteki aym 
şinci Sıhhat ve hayır işleri .adı kısmına belediye bu işi Ihsan adında yerli bir ettir.i.ı:. Bu it.ib.arladır ki geneı·alle balk günlerini 'bildinniyorlarsa da, önümüz 
49974 ve altıncı muhtelif işler kısmına Türk sanatkarına verdi ve inşaatına~ arasında tavassutsuz bir münasebet ve yaz old.uğımdan. ayın Jı:endisini gökyü
da 58158 lira ayrılml§tır. Adi bütçe ye- landı. daima inti,?ar eden ve sahasını genişleten zünde görmek mümkün, şair hekimin 
kfrnu 431890 ve fevkalade bütçe de Şunu da ilave edeyim ki umumiyetle bir samimiyet vardır. söylediği usulü de tecrübe etmek kolay 
136110 lira olarak tesbit edilmiştir. bu fatihlerin torunları olan Gelibolular AKTUC. olur. 

memleketlerinin fatihlerine 'Olduğu ka- - ·--- G.A. 
bırakılmadan yeni sefeT orı!usunun tee- dar büyüklerine karşı da daiına kadirşi- SU TARİFESİNİ 
hizatı sürntle temin edilecektir. lttihaz nas kalmışlarıhr. Bolayırda (Gıtti Sü- İndirebilmek i .. in Bir eve ydclırım düştü 
edilen kararlar gösteriyor ki hükümet ieyman paşa) türbesi ve bu türbe ya- T Evvelki gece Çeşme kazası istikame-
gönülli1 hizmetin bahşettiği imkanların nmda biiyük Edip (Namık Kemal) in .. Nafıa vek!leti, İzmird~ ~ tari.fesinin tinde düşen şiddetli yağmur ve fırtına 
asla tükenmediği kanaatindedir. Bu im- mez.aı:ı da esaslı bir şekilde tamir etti- ~üksek kalması sebeplecını araştırırken esnasında Reisdere kö ünden Öın 
kanlann bütün ihtiyaçları karşılamağa rilmiş ve bu anıdların çevresi güzel bir Izmir şehrindeki su sarfiyatının yi.Wle Anarm -ev.ine yıldınm. d.":! üştür. Ev~r 
kifayet edeeeğhıi bilfiil ispat cdebilece- parkla süslenmiştir. kırkının resmi dairelerin sarfiyatı teş- bulunan iki kilçük çocuk U:rkulanncını: 
ğimizi sanıyoruz.> Esasen Gelibolular hemen her yıl Na- .kil ettiğini, meccani olan bu gibi sar.fi- bayllmış ve hastalanmıştır. B kaca _ 

Muhalif lı"beral parfü.i lideri B. Arşi- ~ Kemalin ölümünün yıldönümünde yatm fazla istihl!k yüzünden şirket rar Yoktur. a§ za 

bald S.inkler bir levazim nez.areti tesisi Bolayıra giderler orada Namık Kemalle masrafına tesir ettiği neticesine varıl- i~İİIİİİİİiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ .. 
B.Gı-invodun mütemmim bir sualine meselesinin yeniden ortaya çıkıp çık- beraber memleketlerinin ınu fatihi Ga- mıştır. 1 

ce'J'aben başvml yeni kadrolann talimi .madığını sormuş ve ilave etmiştir: ri Süleyman paşa için de bir ihtifal ya- Vekalet, su tarifesi.ni.n yü.ksek kalma- Yurdun en uzak köşesindeki yoksul 
için mütekaid asker ve küçük zabitle- - Başvekilin beyanatının .son kısmı parlar. sına ve binnetice şehir halkının zaruri )'avnllarm sallığma erişebilmek için 
rin muallim sıfatiyle kullanılması niyeti- itibariyle ben arkadaşlarım bu husus- Gelibolu Tw·kler tarafından alındık- olan bu vaziyetin önüne geçilmesi için yılda bir lira verip Çocuk Esirgeme 

Kurumuna üye olahm! .. 
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Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanı •• • rooorta ı 

BIZANS SARAYININ İÇ YVZU 

Eğer K~;b~·~~p~i~~· .. y~'tiŞ;~~e idi 
-13-

•• o Vaydman bayıldı 
Şimdi şu saatte zehirle hançerle çoktan hayata veda 

etmiş bulunacaktın Sebastiyano ... 

insan kasabı, çok heyecanlı bir 
itiraf ta bulundu. Sesi gittikçe kısı
lıyor' adeta mırıltı halini alıyordu 

Müddeiumumi Karbonopsina da derin bir hayret ic;in· 
de ikisine bakıyordu .. 

Sofi annenin esrarengiz hüviyetini şim

di anlamlJb. 

heyula idi. Vasili elimden alan, saade
timi, aşkımı yıkan hep ... hep bu saray ... 
Bu kahpe saltanat değil miydi? 

- Seni buraya kim getirdi? Odamı 

Bugün izdivacının takdisi yapılan impa· 
Tatoriçe Zoiçenin de ölümü yakin ola
caktır. 

- imparatoriçe Zoiç.e de öldü. - işte şimdi ve tam insanca 
Sofi, çöktüğü yerden yavaı 

kalktı. 

Bu sözü, gayri ihtiyari ve büyük bir yavaı kim gösterdi? 
Sofi anne kısa bir tereddüt anı ge· heyecan içinde Karbonopsina söylemiş· söz söylediniz dedi. 

- Sebastiyano.. Dedi. Şarap zehirli 
değildir. Fakat iliçladır. içine ben ilaç 
le oydum. 

çirdi. 
Sonra: 
- Baş papaz Eftimyoa ... 

ti ... 
Sehastiyano yerinden sıçradı. 
- Ne ... Ne dedin ... imparatoriçe 

dü mü? 
öl-

Vaydman nihayet kendini heye
cana kaptırdı ve yüzü koyun 

kapanarak bayıldı Vaydnıa nın müdııfaa vekili Moro Cıyaten Sebaatiyano, merakla sordu: 
- Ne ilacı?. 
- Uyku ilacı .. 

Diye mmldandı. Schaatiyano zaten böy
le tahmin etmiıti. Hayrete düşmedi. 

1 Sofi anne ilave etti: 

Karbonopsina ayni heyecan İçinde ce· 
vap verdi: Vı:u'dman - Hatırlamıyorum. Müddeiumumi - Vaydman, siz, sor

gu hakimine verdiğiniz ifadede maktulü 
sandalye üzerine kendiniz ve tam öldü
rülıneğe müsait bir şekilde oturttuğunu
zu söylemişsiniz .. 

tavsiye ettiler. 
Bundan sonra Vaydmanın if adcleı-i 

şayanı dikkat bir itiraf mahiyetini al -
mıştır. 

- Kimin için} 
- Senin için ... 
- Beni uyutup ta ne yapacaktın So-

fH 
- öldürecektim ... Şu zehirli hançer

le öldürecektim. 

- Neden} Ben sana bir fenalık yap· 
madım. Ta ne zamandanberi seninle kar
tı karşıya da gelmedim. Bana düşman· 
lığın niçindi:? .. 

- Sana düıman değilim Sebastiyano .. 
Saraya düımanım. Benim kocamı elim
den alan saraydan ve saltanattan intikam 
almak istiyorum. SenelCl"denberi hep bu
nun için çallfbm. Bunun için Yllf&dım. 

Baktığım fallar, tetkik ettiğim yıldız
lar intikamımı istediğim gibi alabilmeme 
mani olan birini gösteriyordu. Bu adam 
en nazik zamanda bütün planları altüst 
ediyordu. Saraya karıı yapılan komployu 
lcctfeden bu adamdı. imparatorun dev
rilmesine mani olan bu adamdı. Ve ben 
bu adamı yolumun Üzerinden kaldırma· 
ğa, öldürmeğe and içmiıtim. Amma o 
adamın kim olduğunu. adı ne olduğunu 
bilmiyordum. Bana: 

- Merak etme, onu sana gösteririz. 
Seni onun bulunduğu yere götürürüz. Ve 
sen de intikamını alırsın ... 

Dedile. Buraya aetirdiler ve senin 
odam g3eteTdiler.. Eier bu genç kız .... 
Karbonopsinanin birdenbire ve tam za
manında gelmesi olmasaydı Sebaatiyano, 
sen şu saatte zehirli hançerin altında çok
tan can vermiı bulunacaktın. Allah yal
nız sana değil, bana da acıdı. Az kalsın 
ve kendi elimle mazinin aziz hatıralarını 
canlandıran bana en yakin bir dostu ken
di elimle öldilrmüt olac:altbm. 

Sebaatiyano ile Karbonopainanın giSz
leri yatağın dibine ve yere düf111Üt olan 
hançere çevrildi. 

ikisi de titrediler. 
Sebastiyano, nihayet sükunetini elde 

etti. 
- Zavallı Sofi .. Dedi, bak ne hale 

gelmi,.in.. intikam Petinde k()f&C&ğına 

bana müracaat etseydin de ııenin rahatini 
temine çalapaydılc olmaz miydı? 

- Senin sarayda ve mevki sahibi ol
duğunu bilmiyordum. Saraydakilerin hiç 
birisi ile de alakalanmak istemiyordum. 
Saray, benim gözümün önünde koca bir 

f7~·~~ZiitibG 2 
Çocukların bayramı yaklaşıyor ... 

Yavrulara iyi bir bayram geçirme
leri için hazırlannlmı .. 

f:l!,J JWF~;?i,m~~ 

- Maamaflh, Sebastiyano, eğer bu 
saltanatı aen himaye ediyorsan. bil ki ta· 
lihe ... Kadere karşı gelemiyeceksin. Yıl
dızlar Leonun etrafında hep ölüm göste· 
riyorlar .. Valide İmparatoriçelik maka
mına çıkan ve Vasili elimden alan Etka· 
rina öldü.. imparatoriçe T eofano öldü .. 

- Evet .. öldü .. Şimdi, şu saatte o ya· 
tağında, benim zehir kattığım gül şerbe· 
tini içerek ölmüştür bile... Çünkü kattı· 
ğım zehir .. Asla aman vermiyen bir ze
hirdir. Valide İmparatoriçe Etkarina ve 
imparatoriçe T eofanoyu öldüren zehir .. 

•• BirMEDi •• 

iyi komşular 
Bulgar gazeteleri: Beynelmilel vaz· -

yet hakkında neler yaz1yorlar ? 
Slovo diyor ki : uDünya ınöraicllr kurnazdır, ve 
bllekirclır- Binaenale'1h tehlikelere karşı iyi 

ve reel bir politika takip etmek IAzıındır.u 
Sofya - S1ovo ~iyi komşulan başlığı la iyi münasebetler tesisini zaruri kılmak· 

altındaki yazıda paktomani denilen po-: tadır. Son hadiselerin biricik dersi de 

litik hastalığın bütün Avrupa rnilletl~~ini 1 bun~an ibarettir. 
saTdığı bir zamanda Çek • Slovak cum· Yıne aynı gazetede P. Neykof, son 
huriyetinin de F raruıa ve Rusyadan me· Çek hadiselerini tetkik ederek bu vazi
det umduğu ve bu iki devletle ittifak yet karşısında küçük memleketlerin Ye 
akdettiği ve fakat yanıbaşında 80 mil· milletlerin mukadderatlarını bahse mev
yonluk bir komfu bulunduğunu, l>u kom- zu etmektedir. 
fU ile iyi geçinmek mecburiyetinde oldu- Muharrire göre küçük milletlerin hu 

Reis - Löblonun bahsi geçmedi mi? .. 
Öyle ya .. Artık onun işini bitirmiştiniz .. 
Adını anmağa ne lüzum vardı .. 

Vaydman - Kolctm bu işlen haberi 
)'oktu .. Karnı da açtı.. İştihasını kaçır
mam$. için bahis acmadık. 

Reis - E\·ct.. Onu gündüzden hava 
dmağa göndermiştiniz.. Fakat erken 
döndü .. Vakıa bir şey görmedi amma ... 

Vaydman - Ne öylediğimi şimdi ha
tırlamıyorum .. Eğer söylemiş isem doğ
rudur .. 

Bir juri azası - Vaydman tab.,ncayı 
Milyona bir atış talimi yapmak için mi 

Vaydman - Şimdi, çok ciddi ve ıniı 
him sözler söyliyeceğim. Sözümü ke 
meden beni dinlemesini heyeti hakimt>
den rıca ediyorum. Çünkü şimdi söy
liyeceklerim beni çok üzecektir. Müm
kün olduğu kadar kısa ve ihatalı söyle-

ğunu, aksi halde hu komşu tarafından hi.diader karıaaında meyus olmalarına Vcıydınan ve s~ ortaklan, -müdafaa ı•ekiUeri ile mahkeme huzurunda 
yutulacağı hakikatini unuttuğunu yazdık- ve inWI etmelerine lüzum yoktur. Ya- h d l la k ve...,,.;,..; .. -,_ meğe çalışacag·ım. Her al e bir şey er sezmiş o ca tır. ~~ 
tan sonra bu itde kendisini Romanya ve pdacak İf, her milletin dahilde büyük Müddeiwnumi Balmarinin suali üze- • Vaydman _ Hayır.. Öldürmek için Insan kasabının sesi hafi{ olarak şôy-
yugoslavyanln bile kurtaramadımnı ila· bir inanla ve sarsdmaz bir ruhla milli ı d m ettı' · 

e· rine Vaydman, cinayetten bir gün evvel verdim_ e eva · 
ve etmekte ve bundan çıkacak dersin: bir birlik meydana getirmesi ve kenid k Lö"b'-n aüesın· ın· avukatı olan çok -Evveli bir kaç gün evvel Milyonun Milyonun kendisine ense kö ünden bir w 

- iyi bir harici siyaset takip edebil- varlığını kahramanca müdafaaya hazır- k tı· h ti M t Şod ğ k l b" soz·· u""ne cevap vermek isterim Mil-ndamı nasıl öldürdüğünü kendisine sor- uvve ı a P e r ey aya a a - ır · 
mek için herhangi bir devletin iyi komşu· lanmasıdar. Bunlar, bir millet için en bü- duğunu söyledi ve : karak bu cinayetin mesuliyel hissesi ve yon demişti ki ben, onu ithaın ederken 
lara malik bulunması lazım geleceği mer· yük ve katiyyen saraalmıyan kuvvetler taksim edilen para etrafında bir su··nı·· mütı..: .. bir hatip kesiliyormuşuın ve - Tabancayı ben doldurdum, içine ·~ 
kezinde olduğunu söylemektedir. ve silahlardır. Dahilde böyle olan küçük sualler sordu. kendimi müdafaaya gelince de dilim tu-yedi kurşwı koydum, dedi.. 

GaZeteye göre uzaktan yardım bekle- milletlerin de müıterek tehlikelere kal"fl ............ ............ ••• • • , ... 1 • 1 •• • ••. Metr Şodey _ Löblonun gazetelere tuluyorml.1§ .. 
mek doğru olmaz. Bütün devletlerde aynı samimiyetle birleımeleri l&zımdır. Fakat dasına düşmeleri çok boş bir şeydir. Eaa- verdiği ilana cevap vermek fikrini ilk Pek kolay anlaşılır ki insan, ufak tc-
düriistiyi ve samimiyeti aramak aafdila- bu birlctme itinde taraflann biribirlerine een arazi ihtirası hasebiyle bu küçük önce kim düşündü? fek ve teferrüata ait noktaları çabuk 
ne bir harekettir. 191-4 te Rus Çarlığı kuşı kuvvetle inanmaları ,arttır. memleketler kendi aralarında yıllarca Vaydman _ Milyon düşündü. Çünkü unutur. Bunlara ait doğru cevap vermek 
menfaatlerini kurtarmak için ortaya atıl- Mir diyor ki: Gospodin Velçeef. cha- mücadele etmiılerdir. Bugünkü paktla- 0 kendi başına bir vurgun vurmak iste- için düşünmeğe muhtaçtı. Fakat bir ha
dı ve bu, kendi hayatına mal oldu. O za· diaeler ve küçük devletler> başlıklı ya- ra ve ittifaklara rağmen ttehlike mev· diğini bana söylemişti. kikat ifade eden bir itham için düşün -
man mevcut bulunan beynelmilel vicdan, zıaında Çek hadiselerini tahlil etmekte· cuttur. Küçük Antantın akıbeti malGm- Müddeiumumi Balmari - Vaydman meğe asla ihtiyaç görülmez. 
beynelmilel hukuk daha kuvvetliydi. Ru- dir. Muhanire göre, Çek - Slovakyanın dur. BugÜnkü şekliyle Balkan paktının da ilk önce neden bu cinayeti kendi üzeri- Vaydman, sesini daha ~iyade azalttı 
men ordulannın Bulgaristanı istila etmiş dahili anfatmazlağı guya Almanya için böyle bir darbe kuıısında aynı akıbete ne almıştır? ve ancak işittilebilen bir hırıltı ile devam 
olmalanna rağmen 1913 de Bulgaristanı bir tehlike teıkil etmİ§ ve 80 milyonluk uğraması pek tabiidir. Vaydman - Dk önce Löblonu ben öl- etti: 
parçalanmaktan .,kurtaran da bu beynel- Almanya bu yüzden küçük bir memleketi - Küçük antanta dahil devletler, dürdüm, dedim. Bunu Milyona karşı bir - Sorgu lınkiıni Ben; nin Qdasında 
miele vicdan olmuıtur. Bulgaristan 1918 yutmuştur. Bu vaziyet karıısında küçük muhtemel bir Macar taarruzuna karşı arkadaşlık göstermek için yaptım. Mil- ben Löblonun annesi ile müvacehe edil
de de yine aynı kuvvet sayesinde kurtul- milletlerin endişesi büyük ve yerindedir. lendi arazilerinin bütünlüğünü koruma- yon kendi kendine polise teslim olduğu dim. O sırada benim içimde olan ve ge
muştur. O zamanlar Bulgaristanın dünya Çünkü: Almanya Münihde yapılan anlaı- yı taa'1hüt etmiı1lerdi. Balkan paktına da- zaman avukatlarım vasıtasiyle öğren - çenlerin kimse farkında olmadı. Ben, 
haritasından silineceği biran bile hatır· maya sadık kalmamıştır. Bu, küçük mil- hl! devletler de muhtemel bir Bulgar dim ki o, sözde benim onu tehdit ve ted- derhal bu muhterem kadının ayaklanna 
lardan geçmiş değildir. Fakat vaziyet !etlere ait meselelerin badema masa taarruzuna karşı aynı taahhütte bulun- hiş ettiğimi söylemiş .. Bunun üzerine kapanmak ve ona yaptığım en büyük 
bugün baıkadır. Dünya müraidir, kur- başlarında halledilmiyeceklerine İ!><lret mu,..lardır. Hadiseler, Avrupadaki ve bil- ben de hakikati avukatlarıma bildir - fenalıktan dolayı affını yalvarmak is-
nazdır ve hilekardır. eden korkunç bir delildir. Bugünkü Al-I hassa Cenubuşarki Avrupasındaki küçük dim. Löblonu öldürenin Milyon olduğu- ledim. 

Binaenaleyh: mnn genislemesi karşısında küçük millet-
1 
devletleri mühim bir imtihan karşısında nu söyledim. Onlar da bana mahkeme Fakat, bunu yapmağa C-S rd -edeme--

- iyi ve real bir politika, kom!lu)ar- lerin birer kendi yurtlarını korumak ~e\.'• btılundunnaktadır. huzurunda bunu dosdoğru söylememi dim. Bunu yapmadığıma imdi pek na-
;;;;+ - 7 c- · dimim. Bu söı.leri cezamı hafifletmek 

"/~f!Jl:J'Y!Y'.AJ'.?77Z?,7.1'.J'JM Mistufle, hastalığın ateşi ile meçhul yi.ik bir sadakatle rehberlik ve yardım İlk defa Monsenyör Lui ile tanıştığımız için değil, hakikaten bu kadıncağır.ın 

D E M 1 R M A S K E 
bir hayale doğru saadet içinde ellerini vaz.ifcsini ifa ediyordu. Onun sayesinde- otel.. affına muhtaç olduğum için söyliyorum. 
uzatan ve gülümsiyen İvonu göslere:-e~ dir ki Sen Marsın muhafızlarının takip- - Peki amma .. Şu halde .• Ötede gö- Vaydmanın sesi artık ve sadece bir 

- Fakat patron .. Dedi1 bu zavalh kı1.- ler.inden kurtulmuşlardı. rünen büyUk şato da.. soluk halinde devam ediyordu: 
cağız bu haliyle yol meşakkatine nasıl Grcnobla gelmişler, buradan Liyona - Kuyruğun kopsun •.. Üz.erine bas- _ Şimdi de suçlunun babasını, büyük 

Büyük tarihi ve macera 
-121-

ron1anı 

Birden İvonun gözlerini pençereyc kar
~ı dikerek bir sayha kopardığını ve son
ra kollarını yana açarak sırtüstü düşüp 
bayıldığını gördü .. 

Hemen yerinden fırladı .. 
Gayri ihtiyari onun gözleri de kalenin 

pençeresine çevrildi ve o da bir feryat 
kopardı .. 

Pençe.rede, demir parmaklıklar ara
sında bir yUz görmUştU. 

Bu yüz, demir bir maske geçirilmiş 
olan Monsenyör Luinin yüzüydü. 

Faribol: 
Vay alçaklar .. Haydutlar .. Naınus

ı>uzlar .. Dedi .• Zavallı Monsenyör Luiye 
bu kadar ağır bir işkence yapıyorlar ha .. 

Derhal İvonu kolları arasına aldı. Onu 
hiddetten çatlıyacak gibi olan kalbine 
bastırdı.. Ve oradan .uzaklaştı. 
Akşam karanlığı çökmek üzere idi ki 

İ \on gözlerim açtı. Fakat zavallı kız 

Monsenyör Luiyi o vaziyette görmüş ol
manın tesiri altında ve yarı çılgın bir 
halde idi. 

Yatağın baş ucunda diz çökmi.i§ olan 
1'"aribol \'e Mistufle ayni his altında ve 
yaşlı gözlerle genç kıza bakıyorlarch .. 

Onun göz kapaklarını nihayet oynattığı
nı ve gözlerini açtığını görünce her ikisi 
de ayni ı.amanda bir sevinç çığlığı ko
pardılar. 

Fakat bu sevinç çok sürmedi. 
Genç kızın \ ;.icudu ateşler içinde ya

nıyordu. Ara:.-ıra tek tük söz söyliyor, 
fakat bu sözler manasız, deli saçmasına 
benZiyordu. 

Faribol ve Mistuflenin gözlerinden 
yaşlar boşanınağa başlamı,tı. 

Nihayet Faribol : 
- Mistufle, dedi, burada artık kala

mayız. Nerede ise gelirler . .Bizi ı·akalı

~ abilirler. 

tahammül eder? geçmişler, İvonun sıhhi vaziyetinin mü- tın.. O şato da kont Dö Brevanın şato- babasını, ann ini. bütün aile, akraba 
- Onu kucağıınıwa taşırız_ Ben yo- saadesi nisbctinde yavaş yürüyerek Di- su ... Şurada akan nehir de Armanson ve yakınlarını, onların bu ınuhakcme

rulunca sen ve sen yorulunca ben alır jona doğru yol almağa başlamışlardı. nehri ... Allah bize yardım ediyor.. He- nin neticesini nasıl bir üzüntü ile bek -
ve böylece incitmeden götüriirür. .. Belki Dijonu geçtikleri sırada genç kwn men şatoya gitmek laum .. Çünkii mat- lediklcrini, mahkeme safahatını nasıl 
de bir kaç saat ötede ve tehlikeden uzak- hastalığı birden bire ağırlaştı.. Taşıma mazel İvon ancak orada ölümden kur- bir heyecanla t kip ettiklerini düşü -
ta daha sakin barınacak bir yer bulabi- sı,rası Faribolda iken İvonun başı birden tutabilir .. Ve çünkü orada annesi var.. miyor, gözümün önünde canlandırıyo-
liriı... arkaya düştü .. Kolları yana sarktı. Fa- - Annesi mi? .. Evet ... Evet .. Haklısı- nıın. Mılyon ha!,kındaki ithamlarımda 

Otezim : ribol, genç kızı öldü zannetti. Bir feryat ııız .. Şatoya gitmeliyiz.. bana kuvvet verC'll ve beni maı.ur gcistew 
- Evet Monsenyör .. Dedi, buraya üç kopararak yol kenarına oturdu ve kol- Ve, yorgunluklarına rağmen adımları- ren tek bir nokta var. O da her ne olursa 

saat uzakta bir yer var ki.. ları arasında tuttuğu İvonu bağrına bas- nı açarak tekrar yola koyuldular. olsun, hakikati söylemek endişesi ve ar-
Faribol, onun sözünü kesti : tırarak ve hiingürdiyerek ağlamağa baş- 'f'f zusu .. 
- Mösyö Mistufle, dedi, haydi, gidin Jadı. Metruk bir halde olan şato harap ol- Müddeiumumi - Işte şimdi tam in -

ve atları hazırlayın .• Fakat onlara bin- Bu kalbi ve hissi nasırlaşmış adam bel- mağa yüz tutmuştu. sanca söz söylediniz. 
miyeceğiz .• Bu kızcağızı sarsmadan gö- ki de hayatında ilk defa olarak teessür Bahçedeki yollar dikenlerin, ısırgan- Vaydman, başını kaldırdı ve biraa 
türmek lAzım.. duyuyordu. 1arın, yabani otlann istilası altında kay- kuvvet bulmuş gibi doğrudan doğruya 

On beş dakika sonra, atlarını yedekte Mistufle hemen koştu .. İvonun elini bolmuştu. Fakat şatonun küçük kAhya mahkeme reisi Laemleye hitap etti: 
çekerek dağ yollarından ve dağ geçitle- alarak nabzına baktı. dairesinin bacasından hafif bir duman - Reis efendi .•. geçen gün bana, be-
rinden yürümeğe bqlamışlardı. - Ölmemiş .. Yaşıyor. gök yüzüne dojru ince kıvrımlarla yük- nim hislerimden bahsetmiştiniz. Din his-

Eski papaz önden giderek rehberlik Diye haykırdı .• Ve sonra : seliyordu. leri, din duygusu ve inanları insanlarıft 
yapıyordu. - İşte ... Uzakta ev gibi bir şey görü- Burası, İvonun doğduğu ve büyüdüğü çok hususi ve şahsi hisleri, duyguları -

Onun arkasından Faribol geliyordu. nüyor.. Dedi.. Otele de benziyor .. Bir yerdi. dır. Fakat madem ki bu hisse baş vurul
.Mistufle ise, kucağında yaVTUBunu ta- dağ oteli olmalı.. Alt kat odada ihtiyar bir kadın, ke- du, şimdi söyleme~ten untanmıyorum 

şıyan bir anne pfkatl ile kolları arasın- Faribol başını o tarafa çevirince meş- mikleri çıkmış elinin parmakları ara-1 ki ben, ay1ardanberi çocukluğumda ha--. 
da tuttuğu İvonu taşı.yordu. hur küfürünü savurdu : sında çorap örüyordu. Karşısında, arka-! na hah edilen v.., diz çökerek duaya sev-

İster korkudan olsun. ister dini elbl- - Kuyruğun kopşwı Mistufle .. Ben lıksız bir iskemleye oturmuş kırk yaş- kettirilen büyük Allahı tekrar bulmağ:ıı 
sesini çıkarıp hür bayata kaVUflllU§ ol- bu oteli tanıyacak gibi oluyorum... Sen larında kadar bir adam vardı. ugra kta,> ım 
masının sevincinden olsun ()tezim b\l- tanımadın mı? .• Hani •La Kuron• oteli. I - •mv•ai. 
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Cümhuriyet devrinde 
öğretmen yetiştirme 
işine kısa bir bakış 

Seviyesi ne olursa olsun umumi ola- nı alan bu mektep, on iki senedenberi, 
rak öğretimde iyi verim ancak iyi öğret- Türkiyenin en güzel bir mektep binası, 
menlerle mümkündür. Bilhassa ilk ve modern tesisatı ve ders vasıtaları içinde 
orta öğretimde öğretmen, başta gelen bir orta mekteplere her zümreden, her sene 
Cleğcrdir. öğretimde gaye, Türk c;ocu• yüzlerce mükemmel öğretmen yetiştir

iuna yalnız programlarla tesbit edilen mcktedir. Bu ders yılına kadar bu mek
faydalı bir bilgi yükü vermek değil, sa- tepten mezun olan öğretmen sayısı 850, 
1lm bir düşünce melekesi, muvaffak bir bu ders yılında mektebin muhtelif §Ube
cahıma metodu ve hepsinin üstünde ço- lerinde okumakta olan talebe sayısı 456 
euğu iyi ve faydalı bir insan yapan temiz dır. 
Ye ltuvvetli bir karakter vermektir. Bu Lise öğretmenleri, mesleki bir mektep 
Cla aktif bir metotla, sınıfta talebeye haline getirilen yüksek öğretmen oku
cloğruyu ve iyiyi kendi kendilerine dü- lunda yetiştirilmektedir. Bu mektep ta· 
ıündürp buldurmakla, onların fikri ve lebesinin ilmi te~kkülleri, fen ve edebi
TUhi inkişaflarını temin edecek gayeli ve yat fakültelerinin muhtelif ıubelerinde, 
planlı çalışmalarla mümkündür. Kolay mesleki teşekkülleri de bir taraftan lı:en
olmıyan bu çalışmanın temini ise ancak 

1 

di mekteplerin-le, diğer taraftan edebi

eınıglann ~yi yet!şmiş ve karakteri~ öğret- yat fak?ltesi~e bağlı ~eda~oji e~stitiisün
menlerin ıdaresınde olmasına baglıdır. de temın edılmektedır. Cumhurıyet dev-

Cümhuriyet devrinin memlekette ya- ri taşından bugüne kadar bu mektepten 
rattığı uyanıklık, her derecedeki mektep· mezun olanların sayısı 2 1 7, bugün mek
Jerc doğru mühim bir talebe akını hfuııl 1 tebin muhtelif şubelerinde okumakta 
etti. Mektep açmak, bina, tesisat ve ted- elan talebe sayısı 1 76 dır. 

ria vasıtaları bakımından, nihayet bir pa- Bunlardan başka, öğretmen olarak 
J'a işidir; asıl güç olan, bu mekteplere yetişmek üzere, her yıl muhtelif garp 
lizım olan öğretmenleri, zamanında iste· memleketlerine bir çok talebe gönderil
nilen adet ve seviyede bulmaktır. Her mektedir. 

eene yeniden açılan mekteplere lazım Bu suretle yetişenlerin bir kısmı bu
Olan öğretmenleri temin etmek için cüm- gün üniversitede, diğer kısmı da orta 
huriyet maarifi her derecede iyi öğretmen öğretim müesseselerinde muvaffakıyetle 
yetiştirmek için her türlü tedbirleri aldı. c;alıımaktadırlar. 

Jlk öğretmen okulları; yapılan muhte· 
llf değişikliklerle, her bakımdan vt"Timli 
hale getirildi; tahsisatı, umumi bütçeye 
bağlanarak, bina, tedris vasıtaları, ve 
~ğretmen kadrosu bakımından kuvvet
lendirildi. Tahsil müddeti dört seneden, 
an~e beşe. sonra üç senesi orta okul tah
ıili olmak üzer~. altı seneye çıkarıldı. Bu 

Liselerde öğretmen olmak üzere yeti
şen ve bu ders yılı içinde dönecek olan 
talebemiz 3 3 tür. 

Bütün bu normal yetiıtirmelerc rağ
men. ihtiyaç oldukça açılan ehliyet İmti
hanlarında muvaffak olanlardan ve ay
rıca yardımcı öğretmenlerden de istifa
de edilmektedir. 

Ertik ve teknik okullarının öğretmen 
ihtiyacı bugüne kadar, elemanlarla temin 
edilmekte idi. Bundan sonra, sanat okul-
larının eleman ihtiyacı, Ankara sanat 
okulunda açılan Ertik öğretmen okulu, 
kız enstitüleri ihtiyacı da Ismetpaşa kız 
enstitüsünde açılan kız Ertik öğretmen 
okulu tarafından temin edilecektir. 

Bugün muhtelif fakültelerde ve yüksek 

1'E1fl ASDt 

f ..... EV ................ : ...... , 

~ Kadın 1 
~................. MODA ..... : 

1939 Baharı moda 
kataloğlorı 

-*-Bu sene kış gayet hafif geçti sayılabi-
lir. Hemen hergün, bir parça soğuk da 

1 
olsa, güneşi gökyüzünde parlar görebi- ' 
liyoruz. Ve güneşi görür görmez hatırı
mızda ilkbahar canlanıyor. ilkbaharda 
giyilecek tayyörlerin biçimi derhal gii

nün me5elesi olarak zihinleri iıgal ediyor. 
Ve derhal moda kataloğlarına koıuyo-
ruz. 

Fakat bu kataloğlar tereddüdümüzü 
izaleye tamamile kafi değildir. Zir~ 19391 
ilkbahar modelleri çok mütenevvidir. 
Modellerin hiç bir noktasında bir tek 
benzeyiş yok .. Hatta eteklerin uzun veya 
kısa olması Üzerinde bile daha kat"i bir 
şey tesbit edilmiş değildir. Modellerin 
ekserisinde etekler - ıimdiye kadar bir 

çok defalar söylediğimiz gibi - yerden 
42 santim yukarıda kalıyor, yani çok kı
sadır. Fakat bir kaç modelde de yerden 
39,38 santim yüksek nisbeten uzun etek
lere rastgeliniyor. Eteklerin ekserisi kloş
tur. Fa~at önden yırtmaçlı eteklikler de 
vardır. Hatta nadir olarak düz etekliklere 
de rastgeliniyor. 

Ceketler umumiyetle vücuda tamamile 
intıbak ediyor. Yakalar, cep kenarları, 

kol kapakları uzun veya kısa olabiliyor. 
Ceplerin konma yerleri de çok değişiyor. 
düz renkli eteklikler üzerinde Iskoç ku
maılarından yapılan ceketler adeta mek
tepli erkek çocukların eski üniformalarını 
hatırlatıyor. Bluzlar ya l 9 39 en .1on te.

bih örneği olan tivil isimli yünlü kumat
tan yahut donuk renkli krepten yapılı
yor. Mesela dantel yak:ılı müslin bluz
lar da tamamile kaybolmuş değildir. Ke-

ten bluzların ilkbaharda görüleceği zan
nedilmiyor, bu bllızlar ancak yaza doğru 
meydana çıkabilecektir. Jlkbahar redin
gotları arkadan bele kadar yükselen bir 
fili sayesinde vücut çizgilerini meydana 
çıkarac~k bir şekil almııt~r. Süsler seçme 
yapılıyor ve akşam giyilecek tayyörler 
üzerine dikiliyor. 

Başka bir kataloğu karıştırdığımız va
kit garip bir modelle karşılaşıyoruz, Si
yah bir tayyör yalnız cepler arkaya doğ
ru dikilmiş cep kapakları elbisenin yan 

Almanyanın Londra. elçisi Fon Dirksen 
Leaving hükiimetine izahat 'Vermek 

ilzere gitmiş olduğu Berlin garında 

lngiltercnin Berlin sefiri licnderson, 
hiikümetinc izahat vermek için Londra · 

ya gelişinde Viktor1Ja garında 

' suretle ilk öğretmen okulunu bitirenlere, 
hem lise seviyesine yakın bir bilgi. hem 
de kuvvetli bir mesleki teşekkül vermek 
mümkün oldu. Bu ders yılında il ilk öğ
J'Ctmen okulumuzda kız ve erkek okuyan 
talebe sayısı, mesleki birinci sınıfta 1 169 
lklnel ıınıfta 716, üçüncü 760 olmak 
Gsere, hepai 2646 dır. Bu öğretmen oku
lu tipinden batlı:a, bir de yeni bir köy 
&iretmen okulu tlpl ihdas edildi. Bugün 
•YJSı l ve talebe sayısı 309 olan bu tip 
8ğretmen okullarına, mezun olunca her 
talebe yine kendi muhitinde öğretmenlik 
cbnek Uzere, köy ilk okulları talebesi 
içinden gUzideler eeçilip alınmakta ve iki 
eenedenberi hu mekteplerdeki nazari ve 
pratik tedrisatın verdiği neticelere göre, 
b• mekteplerin, köyün mektebinde öğ
•etmen, köy işlerinde rehb~r muhitine 
candan bağlı, mütevazi ve çalışkan yeni 
bir öğretmen nesli yetiıtireceği kuvvetli 

mekteplerde, önce asistan olarak başlı- çizgisi üzerinde. Düz renk eteklikler üze
yan, ve bir imtihandan sonra doçent rinde çok renkli, çok çizgili ceketler veya 

olan güzide gençlerimiz, Türk ve garplı çizgili lıkoç eteklikler üzerinde dilz renk 
profesörler yanında muvaffak bir çalış- ceketler. Spor tayyörleri umumiyetle 
madan sonra, profesörlük sıfat ca mev- renkli. Gece giyilecek tayyörler umumi-

Framu: CümhurNi.ri B. Lebrün w. modam .l.Abriinün Londrcıyı 
ıevwtUriM ait muhtelif Wıbaiar 

kilerini almaktadırlar. yetle aiyah. 

Her derecede öğretimde çalışan öğ- Oçüncü bir kataloğda dört köşe omuz-
retmenlerin meslek hayatları, maaşları lu klasik ceketler görünüyor. Kollar büz
ve ilerleme şartları kanunlarla teabit edil- güsüz. T urvakarlar biraz lazla uzun, al t 

limit edilmektedir. 

diğinden, cümhuriyet devrinde öğret· 

menlik, vazife ve mesuliyetleri muayyen 
istikbali emin bir meslek haline girmiş-
tir. ___ , ___ _ 
FRANSADA 
KADİME KONSEYİ 

kısımlar çok geniı. Mavi renk hala moda
da kıymetini muhafaza ediyor. Siyah tay
yörler üzerinde bile mavi zıhların kulla
nıldığı vakidir. Bu kataloğun bütün bl6z
lan linondan. 

Dördüncü bir kataloğda orijinal siyah 
bir tayyör var .• Kenarlarına koyu kırmw 
bir zıh geçirilmiş. Renkli tayyörler umu

Cümhuriyet devrinden evvel, orta öğ
J'etİm mektepleri güç talebe bulurken, 
cümhuriyet devri ile gelen büyük bir olrn
ma ve yükselme arzusu, orta öğretim 

mekteplerini hıncahınç doldurdu. Bütün 
bu talebe için lazım olan öğretmenleri 
bulmak kolay olmadı. Cümhuriyetin ilk 
senesinde orta öğretim m ekteplerindeki 
öğretmen sayısı 1634 iken bugün 694 ü 
yardımcı öğretmen olmak üzere 3660 a 
çıktığı gözönünde tutulunca, bu hususta, 
\Jğranılan güçlük ve sarfedilen gayret ko

Paris, 29 (Ö.R) - Kabine konseyi sa- miyetle nikel kumaşlardan yapılmış. 
at 11 de B. Daladiyenin riyasetinde har
biye nezaretinde toplanmış ve saat 13. 

15 e kadar devam etmiştir. B . Daladiye 
hu akşam radyoda söyliyeceği nutuk 

-------
AVUSTVRALYADA 
Mecburi Askerlik 

layca anlaşılır. 

Orta mekteplere iyi öğretmen yetiş

tirmek üzere önce Konyada ve küçük 
mikyasta bir orta muallim mektebi açıl
dı. Ankarada Cn:zi terbiye enstitüsü adı-

metnini okumuştur. K<mseyin tasvjp et- Londra, 29 (Ö.R) - Avusturalya ka
tiği bu nutukta başvekil İtalyan rnüd- binesi şimdiye kadar tasavvur edilen 
deiyatına karşı Fransanın vaziyetini tns- mecburi kayıt sistemini tesise karar ver
rih edecektir. Nutuk oldukça uzun sUre- miştir. Anıavutlııkta karga§alık olduğu n vayet 

edilmişti. Bu. haberler tekzip edilmiştir. 
Arnavut kralı Zogo kansı ile birlikte 

cektir. Kahine konseyin içtimaından az Parlamentonun yeni içtima devresin
evvel B. Daladiye Lehistan sefiri bay de bu hususta bir kanun teklif edilecek-

1 • 

Avusturalyanın merkezi olan Sidney ıehrinde genç kızlann büyük 

Lokaseviçi kabul etmiştir. lir. Avlonyayı ziyaretinde ;imna.stik bayramlanndan bir manzarcı 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 53 Nakleden : F, Ş. B. 
Zencirleri çözüldüğü vakıt, Savedra, hın ilhamı ile kral, bu sarayda çok çir-

balın memuru önünde eğildi ve: kin bir cinayetin ikaına meydan verme-
- Kral hazretlerinin emirlerine tA - diler .. 

) iim! dedi. Halk arasında korkunç bir uğultu 
Kralın adamı, anlaşıldığına göre, çok l peyda oldu. Savedra, vaziyetini bozma

lAfı sevmiyen bir adamdı. Bir şey söy - dan sözlerine devam etti: 
lerneden maiyetine hareket emri verdi. - Hıristiyanlar .. beni uyurken bastır
Savedrayı da berabe-rinde alarak engizis- dılar, o fında el ve ayaklanma zencirler 
yon zındanlarından ve sarayından çık - vurdular, ve beni zındana attılar. Bunu 
tJ, gitti! yapan ve yaptıran Kastilyalı Talera hai-

Bu sırada, binlerce Lizbonlu engizis- ni ve zındığıdır. Eğer kral hazretleri 
~n sarayının önündeki meydam işgal Cenabıhakkın ilhamiyle beni kurtar
etmiş bulunuyorlardı. Bin bir yaygara mış olsa, şu loda dinsizlere lAyık ceza
:koparan bu binlerce kişi, Savedrayı gö- lar altında öldürUlecektim! Lizbon halkı
J'Ür görmez hemen sustular ve hepsi de nın muhabbetine malik olmak, beni her 
liz çöktüler! zaman için mUftehir edecektir. Var ol-

Sahte engiz.itör, evvela göğsünde baç sun kral, yaşasın Libonun sadık hırls -
,aptı. Sonra bir dua mırıldandı ve ni - tiyanları! 
Jlayet halka: Bu sözler, Savedranm beklediği neti-

- Lizbonun sadık hıristiyanları, eli- ceyi husule getirdi. Halk, bUyUk bir hid-
. • • -·+~,,......a.-~ u.qo .Alla.. 1-o 

- Kahrolsun hainler, kahrolsuıi za . 
limler! .. diye saraya saldırdılar .• 

Savedra, Taleranın kapaltırmşı oldu
ğu saray kapılannın halkın bu hiddet 
ve §iddeti karşısında mukavemet ede -
miyeceğini pek güzel anladı ve kendi 
kendine: 

- Kurlulanuyarak ölsem bile, hı ti -
kamım alınacak, J uana da kurtulacak
tır elbet! dedi. 

Kapıları müdafaa hakikaten milmkiln Saray, yeni yapılan binalardan oldu- Münadi, at · ilzerinde göründü, Ye fU 
o1amadı, engizisyon .sarayı adamları, ju için, eski pto ve saraylar gibi gizli beyannameyi okudu: 
yer altı nndanlarına vanp ta demir ka- firar yollarına malik değildi. «Kralname! 
pıyı kapadıklan sırada halk dl§ kapıları Talera, kraldan bir yardım yapılma- «Kral hazretleri, hakibtl tahrlntlar 
kırmış ve saraya dolmağa başlamlf idi amdan hen Uz ümidini kesmiş değildi ile aziz dostlan imparator beşinci Şad 1 
bile. .. lsyanı gören kralın hemen yardım kuv- ile haşmetld kral DUk Filipten ölren-

Halk hiç durmadan: veü göndereceğini kuvvetle tahmin edt- miştir ki, Mlkel Gittarez Savedra bh 
- Kahrolsun hainler! diye balı.nyor- yordu. Ahteklrdır ve Portekiz aarayın tama . 

du. Zaten seyis ııaraya döndüğü vakıt çı- miyle uydurulmuş vesikalarla baş engi-
Araya girecek bir vasıta ve kuvvet kan hAdiseleri, halkın vaziyetini ve say- zitör olarak kendialni anetmişlir. * te yoktu. balarını krala anlattı. •&§inci Şarl ve haşmetld Filip bu 

Talera, bu kasırganın kopacalını ev- Bu gibi işlerde her zaman böyle oldu- Kral hu~usi kAübini çağırdı, bir emil"- Savedra adlı aahteUrın kendilerine tee-
velden anlamıştı. Savedra, kralın adamı ğu vakidir. Bu suretle beklenmiyen hA- name yr.zdırdı ve sillhlı bir mUnadiye limini kral hazretlerinden rica etmlşler-
ile sarayı terkeder etmez, Talera bUtUn diselerle evyelden verilmJ§ olan karar- verdi. dir.> 
muhafızları yanına toplamış ve onlara: lar tatbik edilemez. Bu 1§, nihayet on dakika kadar az bir Beyannamenin bundan sonraki kısmı, 

- Kardeşlerim! demiş idi. Buradan Mübaşirler tarafından sevk ve id1re zaman içinde bitti. Ve Savedra, kralın halkın gürUltelerl arasında anla§ılmaz 
çıkmağa muvaffak olan adam, dışarıda- olunan bir ağır silahlı sil&hşör, sopa, bal- yanına çıkarılırken, silahlı w süvari bir halde geçil. Ve gürültü o kadar arı. 
ki halkı aleyhimize tahrik edecektir. ta ve hançerlerden başka silahı ohnıyan münadi de borusunu öttürerek engiz.ls.. tı ki, milnadi nihayet çekilip gitmeğe 
Hilek!rlıkta çok ustadır, bunun için muhasırlara birinci kattan karşı koydu. yon sarayına doğru dört nalla yol aldı. mecbur kaldı. Ve halk tarafından daı 
biz, burada halkın şiddetli bir taarruzu- SilAhşörün mermileri ile yaralananlar: Halk hAIA heyecan içinde idi ve hep «Yaşasın kral!> Avazeleri ile teşyi edil-
na uğramak Uzereyiz. Kaçmak ihtimali - Ah alçaklar •.• diye bağırıp geri ka- bir ağızdan, yüzlerce kip: di. Maamafih, bazı ıslık ve hatti .yu-
yoktur. ÖnUmüzde bir kaç dakikadan çıyorlardı. - Hainlere ölUmt diye haykırdı. ha! .. > sesleri de duyulmadı değil ! 
istifade ederek eyi müdafaaya hazırla - Talera ateşi söndürdü ve karışıklığa Ve bir çok güçlü, kuvvetli imanlar Halk, b.lr An için sahte englzitörün 
nalım. Kapı, pençere, dehliz başlan hep mUmkUn mertebe bir dUzen vredi. Fa - da, ellerindeki baltalarla önlerine rast- aarayında yağmadan sonra, Talerayı ~ 
müdafaa edihnelidir. Ve sonunda da yer kat Talera, vaziyeti ve mevkii, evvelden gelen her ıeyl parçalamakta !dl. panmış olduğu yerde bırakarak gitti• 
altı zmdanlan bizim için bir melcedir. tahmin ettiğinden çok vahim gönnefe BUytik kapı henüz parçalanıDlf w lh- ler. 
Bu zındanların büyük kapısı demirden- başladı. Buradan hayatta olarak kurtul- til.Alcılar da genif metbale h Ucum etınlf Talera ve arkadqları z.ındanda yil». 
dir. Bunlan kırmak hiç birhaydut tçln maktan, Adeta, Uınldini kesti. Bunun idiler. sek 1ea1e dua okumakta idiler! Yağmaol 
mümkün olmamıştır. için, en alt katta bulunan zındanlar kıs- işte, tam bu ıırada kralın münadlsl- ve Asiler çekilip gittikten • yahut Tale-

Vaziyeti herkes anladı. Bu 11ebeple mına iltica etti. Demir kapılan kırmak nfn borusu duyuldu. Ve bu borusu halk ranın kanaatince duaları Allah tarafm-
bütUn muhafızlar müdafaa vazlyetlnl al- için, halk çok büyük gayret sarfma mec- üzerinde mühim bir tesir yapb. dan kabul edildikten- sonra, Juanayı 

dalar, bur .Jralacalrlardı! Balk, durdu ve bek1emele batJadı. kastederek: 
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Pratik ••••••••••eaH• ••••••••••••••• ••••••••••••••• ............ B ·ı ·ı 
············ ı gı er •••••••••••• -m::I-- . 
- HER GÜN BİR REÇETE -
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DALGA UZllNLVCU 
BVGUH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 946~ Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 J{cs./ 20 Ww. 
PERŞEMBE - 30/3/39 

12,30 Pıoııram. 

işlerin önümüzdeki hafta 
larda inkişafı bekleniyor 

12, 35 Türk müziği - Pi. 
Son ekonomi haftası i~e Borsada 28 - 3 - 939 41 

satılmış olan ücaret eşyasının sabş rnilt- Yekfuı 175 

14.50 17.25 memleketlerine Cermen BiNA oAHıu ıçıN KULLANı. 
LACAK YAtaU BOYA Slav 

unsurlan DaSJI girdiler ? Bu tertip boya verniksiz olup üç kat 

MUKADDES IMPARA TORLUöUN olmak üzere tertip edilmi,tir. 

13,00 Memleket saat. ayan. ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

1 3, 15, l 4 Müzik ( Kanıık proııram • Pi.) 
17,30 Konuşma (inkılap tarihi dersleri 

Hıılkcvinden naklen) 

dar ve fiatleriyle piyasa vaziyetleri hak- Bundan bir hafta evvel borsada 12.25 
kında edindiğimiz malfunatı aşağıda ar- 18.5 kuruş arasında fiatlerle 1360 çuval 
zediyoruz: çekirdeksiz üzüm muamelesi olmuştur .. 

MERKEZi: PRAG Birinci kat: Çinko beyazı 65 5 Gram 
Bezirynğ 2 5 O > 

BUt'iDAY : Çekirdeksiz üzi.im fiatleri geçen haf. 
Harbin ertesi günü idi. Cümhurreisi 

Mazarik ile Beneş. Yeni Çekoslovakya 
'devletinin hürriyete kavuşmasndan do._ 
layı birihirlerini tebrik ediyorlardı. Tam 
bu arada Avusturya - Macaristan impa
ratoru Fransuva Jozefin nezdinde elçi 
olarak bulunmuş olan F orta isminde bir 
çek diplomatı Yeislere töyle dedi: 

Diğerlerinin harple elde etb"k.lerini 
Esans 60 > 18,30 p 

sulh yoliyle elde eden Hal:Jsburglardan Sikatif 30 > rogmm 
birinci Mak similiendir. Ba kral, tor.un- 18,35 Müzik (Virtüozlar· Pl.) 

Son hafta içinde Borsada 2Q22 fs'Uval taki seviyesinde kalmıştır. Piyasa geçen 
yumuşak ve 1436 çuvalı sert olmak Uze- haftaya nisbetle durgun geçmiş ve işler 
re 3458 çuval muhtelif buğday satılmış- gevşek cereyan eylemiştir. 

ikinci kat: Çinko beyazı 750 Gram 19 00 K ez· ") lannı. macar ve Bohemya k.rallarmm to- , ' onuşma ıraat saatı 
runlariyle evlendirerek Habshurg hane- Bezir yağ l 60 > 19, 15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 

tır .. Yumuşak mallar 5.3125 - 5.6875 sert Fiat vaziyeti yukanda kaydolunduğu 
mallar ise 5 - 5.625 kuruş ara..cnnda fiat- gibi geçen baftakinin aynidir. 18/3/939 
lerle muamele görmüştür. da teessüs etmiş olan aşağıda işaretli fi. danım Sen Vıenceslaa, yani Bohemya ile, Esans SO > Tahsin Karakuş ve arkadqlan. 

Sen Etiyen, yani macar tahtına varis etti. Sikatif SO > 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi- Geçen haftaki satış yek(inu da 3309 ntler bu hafta da aynen cereyan etrniş
cBiz altm kafea içine hapaedilmit va· 

ziyette idik. fakat bu altuı kafesin par
maklıkları, bizi harici bir taarruzdan ko-

Oçüncü knt: Çinko beyazı 770 Gram b (fi ) 
15 15 de bir misak yapıldL raat orsası yat 

Bezir yağ 190 > 20 15 Türk müzi~. 
çuval olanı.k hesaplanıruş ve fiatler he- tir : 
men hemen bu haftaki seviyede bulun- No. O andan itibııren mukaddes impara- • ... 

torluğun imparatorları Pragda bilhana Esans I O > Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, 
Siko.tif 30 > R fik F fah' F Hradschinde oturmağa başladılar. e · er&an, ıre ersan. 

ruyordu.> 
m~~. 7 
Buğday piyasasında bir hafta evveli- 8 

ne nisbetle değişiklik yoktur. İşler nor- 9 

Fiat 
13.56 
14.00 
15.00 

Filvaki harpten evvel Viyana parla
mentosunda müthit ;gürültüler kopuyOI"• 
du. Bir to.raf tan çekler, öte taraftan diğer 
Slav ekalliyetleri dil ve idare imtiyazı 
lstemeğe başladılar. 

mal bir şekilde devam etmektedir. 10 
MISIRDARI : 11 

Hradschin anrayı, harikulade bir yer- --------------- Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Sa-

dir; Hitler çek merkezinden geçerken r B o R s A ı· fiye Tokay. 16.00 
bir gece bu ,sarayda lı:almı§tır. 1 - Nişabürek peşrevi. 19.00 

Maksimilienin, torunlarınııa evlenm~. 2 - lsmail Hakkı beyin • Nişa- H ft kil 4 4 12~ k Ş fiatler hafta ı~l • 8 9 

bu bu··yı'ı'lc dı'pl~-.. tı'k muvaffakıyetı" do- ÜZÜM bürek beste - Bir kene yüzün a a satışı osu - . a uruş ara- u c nazaran ~en ' ve 
E~er o zamanki A vuıturya - Macaris

tan imparatorluğunun Bohemyadaki va
ziyeti ile Bohemyanın, Çeklerin ve Slo
vnklo.nn mukadderat iJe Almanyaya geç
mesi mukayese edilecek olana, çek dip-

..,.,_ sında fiatlerle 225 çuvaldır. Esa5en pi- on numaralı üzümler üzerine olmuştur. 
ğurmuştur. Asırlarca evvel söylenen latin 50 Akseki bankası 12 50 14 75 görmeği. ynsada fazla mal da yoktur .. İşbu 225 UMUMİ PİYASA VAZİYETİ : 
vecizesi nasıl da tahakkuk etti: 29 j. Kohen 11 50 11 50 3 - Ziya paşanın - Nişabürek çuval mısırdan dahili ihtiyaçlar için İzmir piyns:ısında son hafta içinde 

cBella gerant alü» tu feix, Antria nube 20 Sabri Gülbay 17 25 19 A. Semai - Ey gül ne acap. mübayaa edilmiştir. Piyasada istekli alı- ınnwru bir sükfü müşahede edihniş ve 
cBa~kaları harp ediyor. güzel Avus- 17 S. Pnterson 16 16 4 - Ziya paşanın • Ni,ahürdt cı varsa da mal azdır. işlerde mahsüs bir durgunluk hasıl ol-

d 
" d 17 l\I 3· Taranto 16 16 50 şarkısı • Bin zeban söylenin. lomatının sözilnün değeri o zaman mey- turya sen ügün e iyorsun.> · · F ASUL YA : muştur. Buna rağmen bilUmum eşya fi-

B- 'L 132 Yekun 5 - Vecihe - Kanun taksimi. dana ç&ar. Fak at ne yazık 1 Avusturya ile ooem- Ortada istekli alıcı bwınunasına rağ- ntlerindc tenezzül göriilmemiş geçen 
ı__d k f k b b · b "1 • 670236 Eski yek{\n 6 - Aziz efendi - Ni~bürek aar- h ftak f 1 k nd Verilen sözü, hakkı ve D'k nazariyt:sini ya ne ıı.A ar sı ı ı ı iri irme ag ı ıııe- " men mal hemen hemen yok gibidir. Son a i iat er e ilerini muhafaza et-

i b h 
670368 kı - Kırdı geçirdi. lıtibkar ederek Hitlerin Bobemyayı ilhak er de ir çok harpler yaptılar. Bo em- hafta satışı kilosu 12 kuruştan 21 çu- miştir. 

b l ildi J H 
No 7 13 7 - Aziz efendi - Nişabürek saz p· d örü]'• b hal b 

etmek için bin senelik bir anane iddia ya ir zaman ar ateşe ver ·. an uss · valdan ibarettir. Geçen hafta 11.5 ku- ıya.s.ı a g' en u il hassa 
etm~i insanı güldürüyor. ltalyanın bü- 1418 konsilinden sonra umwni bir mey- No. 8 13 75 semaisi. ruştan 23 çuval f asulya muamelesi ol- mevsime atfedilmektedir. Bu itibarla bu-

d d ak ıd S 1 dk 1 
No 9 15 8 - · Refik Fenanın - hicaz "ar· r. kk ı bakıl 

yük bir kısmı veya bütün ispanya bir za- an a y ı ı. öy e i ya, o zaman mi - · ,,. muştu. na arız vem uva ·at nazariy e -

li 1 ~'- al d il-" No 10 16 kı • Göğsümden kaçıp gittin. 1 k d 
man cAlman mukaddes imparatorluğu>- "yetc;i Uli. henüz m um eğ oi, fakat Av- · Gerek zmir ve gerek dahilde stokla- ma ta ır. 

b 1 h 1 
No 11 19 9 - Saadettin Kaynag" ın - türkü- M hakkı da •-- dahili 

na iştirlk etmiyecek :rni) Hollen Zollern- rupa din ir iği namına arap o uyor- · rın azalmış olması dolayısiyle fiatlerin czruat n ıruntaKa · "nden 
d 

ZAHİRE Bağrıma taş hasaydım. - ı h be l dilik 
lerin ve Habsburglann variai olan Hitler u. ~ biraz daha ilerlemesi varit görülmekte- ınman a r er şim · · memnuniyet 

30 SENE MUHAREBrC!ı 756 çuval Bu"'~ay 5 625 5 8125 1 O Saadettin Kaynıığın - türkü- di · 'dir ihtiraslarını Şarlman ve hattl Şarlkenden .ı:.w b-... r. verıcı · 4 ag 4 25 Dağları hep kar aldı. ö ''-..1 ki 
ileriye götilrmiyecekmH 1616 de, Pragda pcnçereden aşağıya v on nrpa PAMUK: nüm\U.ue · haftalar içinde işlerin in-

b 
••••••••••••••••••u••••••••••••• .. ••••••• 21,00 l\1emleket saat ayan. ı..:~f _..;ı __ 

Al 6 Ü 
_,_, ühak d" ir insan atılması hadisesi 30 sene devam • • • • Son haftn içinde borsada sahldığı an- ~ ~,;:cği kanaati mevcuttur. 

manya m yon çmu ı e f7or. :o.., k : 2 t ,00 Konuşma. t 
B

. k 'l SJ-~-ı- .•. il . edecek hnrbin ilk İ§nreti oldu. lmparato- •••• gretmen Ve 111" •·.·. !aşılan pamUklann nevi, mikdar, satış ABD SOKULLU 
ır aç mı yoD uY1Llf> arazıaının zerıne li 21 15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu-

run ordularını Aristokrat bir çek olıın ' şekli ile hafta içindeki asgari ve a7.ami 
uzaşnıyor. uhnkk k k' 1.._...::... nlk b Vallenstein idare ediyordu. Bu adam E.\ası·yecı•lerı·n dı·k.E: kut borsası (fiyat) fiatleri şu surette tasnif edilmiştir: IZ~~:R BELED!YESINDEN: 

urası m a ı, ıun~u,a ı a~ 21,25 N~eli plaklar - R. 1 H } } b 
1 1 d b 

. nl Boh b. T 648 de ihanet suçuylıı öldürüldü. Arka- • Nevi Balya az çok - a santra inaaına ayrı-
ıya ı an en cerme er emyanın ır k ı • 21,30 Müzik (Oda müziği Kentet) 1 · · d J k f ,__ • l .

1 
d' Şi l Sl"' l daharapolmuşbirAlmanya,tahripedil- at na"'ar ar•na .. ·. Akala 1 ci mal hazır 448 50.00 51.00 an arsa ıçın e yapıaca i raz 

ausmını ışga etmi er ır. ma av an .a.. ~ H yrull h D Ki t d b h d l k 
b

. d b . l A tu miş bir Bohemya bırakılarak Vestafalya • a 8 uygu • arne · Akala 1 et vadeli 100 50.25 50.25 ovan af mü en is ikte i ketif 
ın sene en erı a man veya vus rya . . • Orhan Borar - 1 inci Keman. ' h'l k k 1 . 

1 
d d F-L ,_ ·ıt . __ ,A muahedesı ımzalandı. 14 seneden beri (Nafiz Mustafa): Akala 2 ci hazır 18 42.50 46.0-0 ve tartnamesı veç ı e açı e ıi l· 

vesayetı a tın a ır. am;at çe.,;. mı eb aaıa • Ca ·d ö A 2 · · K k f Muh Bir asır sonra Prusyalı F redrik Habs- firmasının kırtasiye ve okul defter-: " 1 zmf'ngu • ıncı eman Yerli 2 ci hazır 107 39.00 39.00 meye onu muftur. ammen 
erimemiş temessül edilmemiştir. Z k" B k"· \T' l burglardan olan imparatoriçe Meri Tc- lerini imal eden müccllithanem bu E e 1 er uren • ıo a. Yeklın 673 bedeli 2083 lira 5 kurut olup iha-

Bil!kis, facialarla. ibtilAllerle dolu olan E Kak C )1 

k k d 
rezden Bobemynyı kopardı ve Pragı iş- .kerre başlı bac:ınn siparı"şleri kabul:.· nver ıcı - e 0· Bundan bir hafta evvelki satış yekunu lesi 14-4-939 Cuma günü saat l& 

Bohemya tarihi bize gösteriyor i mu a • :r - W A "" -gal etti. 1756 da yedi sene harbinde o :. edeccg"inden, sayın mfö::terilerin NA-:. • · mozart ·Kentet (Lama- ise 453 balyaya münhasır k~l-·~ fıatler dadll'. iştirak edecekler 156 lira 
'des imparatorluğun bütün büyük müca· ,, . ) •""'"9 1 __ korkunç Prusya ordusu Bohemyada tek- : İL BASIMEVİNE ugra~ malan men-: JÖr de bugünkü sevi vesinde bulunm .. .,.u. 25 K:urutluk teminat makbuzu ile 
deleler Pragda doğmu • • (Ki "' ~· rar göründü. :. fnatlerini her cihetten temin ede. .: amet ve yayl1; EaZ!ar kuarteti Son "hnfta içinde satıldı&'lnl yukarıda encümene geliler. 

KELTLER VE SLAVLAR · · ) Napolyonun Ostcrliç zaferinden sonra : DİKKAT : Adres : Odupazarı Kü-: ıçın iıru-etlediğimiz G71 bnlyndan 450 balya 2 - Gazi bulvarı kanalizasyo -
Memleketin ilk sakinleri Keltler ve mukaddes imparatorluk parça]andı. Mari : cü'k Demirhan No. 40 : Allegro. küsurunun ihracatçılar tarafınd~ hazır nunun cümhuriyet caddesi kana • 

Boyerlerdi ki Boyer ismi, sonradan Bo- Lüizin babası ikinci Fransuva 1806 da : ~ İZMİR E Larghetto. olarak mübayn:ı edildiği anlaşılmıştIT. lizuyonuna bağlanması için yap-
hemya olmuştur. Südetlerin dağlık mın- Alman imparatorluğundan ferağat etti. ~ H.3 1 _ 13 (657) E Menuetto. Mütebaki mübayaat İzmir mensucat fab- tırılacak 32 metre boyda kanali • 
takasına derhal cermenler ve Markoman- Ondan sonra yalnız Avusturya impara- .......................................... Allegretto con variazinoi. rikalaıiyle spekülasyoncuların mübaya- zasyon ba~ mühendislikteki ketif 
lar yerleştiler. toru, Bohemya ve Macaristan kralı oldu. O 22,00 Müzik (küçük orkestra -Şef: atıdır. ve şartnamesi veçhile açık eksilt· 

Fakat altıncı ıuırda Barbarlar garbe Artık ilk müfrit milliyetperverliğin OPERAT R DOKTOR Necip Aşkın) Haftalık piyasa geçen haftadan biraz meye konulmuftur. Muhammen 
doğru ilerlediler. O zamana kadar kiıpse- Bohemyada doğduğunu ve Fransuva Jo- Cemil Oral f -Lautenschlager - Primavera- daha sakin görülmüştür. En son fiatler bedeli 382 lira 5 kun1t olup ihale-
nin bilmediği Slavlar ııelip Bohemyayı zefio saltanatını bilmem tekrara hacet Arjantin soranada. Akala birinci hazır mallar için 50 mart ai 14-4-939 cuma günü saat 16 da-
lgal ettiler. Başlarında cCSech> isminde- var mı1 Meınlelıet hastanesi 2 - Breuer - ltalyan şarkısı. ve nisan teslimi 50.25 kuruştur. dır. lttirak edecekler 28 lira 65 
ki eFsanevt reisleri vardı. O~lan bu mün- 1848 ihtüô.l Fransuva Jozefi daha 18 esJd operatöril 3 - J. Strauss - Bizde (Vals) Şimdilik piyasada fevkaladelik yok- kurtlfluk teminat makbuziyle en-
bit topraldara getirerek. ya~ında iken tahta geçirdi. Bu ihtilal hem 4 - J. Strausa. polka. tur. cümene gelirler. 

L, d . Iler gün öğleye kadar Fransa hasta- 3n "'7 11 1080 (655) cfşte topraıuannız, dedi. Burayı aı- Bohemyada hem de Macaristanda bil- 5 - Nülzlader - Bana bir dans PAMUK ÇEKİRDEGİ ~ - -
t 

nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
ma muhafaza edecebiniz.> itte çek er, hassa şiddetli oldu. Halk me§rutiyeti is- daha çalsana. Hazır mal mllame1esi olmamıştır. Yal- Şükrükaya bulvarımn Lozan 

d b d b ml
_1 __ t sokağında.. (V 1 ta o zaman ır u zamıı.n ır u me eu: e tiyordu. iyana me odiai) nız 400 ton kadar çekirdek muamelesi ve Montrö meydanları aruında. 

L• • No. 42 TELEFON %310 6 ean1pttr. AVUSTURYA YA KARŞI PRUSYA - Dostal - Marş. eski satış kaydiyle borsadan geçirilmiş- ki yolun parke tatlariyle esaslı 
E.aki Bohemya hakkında malfunatımız 1866 da Pn111yalılar Bobemyayı tekrar· fa olarak Hab.burg sülalesini bu kral 7 - Leopold - Çigan yortusu. tir .. Piyasa vaziyeti geçen haftakinin ay- ıurette tamiri başmühendislikten 

o kadar kat'! değil. Yalnız, ııekizind Mir· İstila ettiler. Avuaturyayı Sadovada ve tesis etmiştir n aüllle onun ismini almış· 8 -Stolz - Praterde ağaçlar tek- nidir. 51 kurut mukabilinde tedarik edi-
da burada Ludmilll iaminde bir: kraliçe Moravyada mağlup ettiler. Ondan sonra bı. rar çiçek açıyor. PALAMUT lecek ketif ve fartnameıi veçhile 
bulUllduiu bunun mukaddes Vencealaıı Avusturya cermen federasyonuna ııirme- BunlD\ üzerine Ottokar ayaldandL 9 - Schönherr • Alp köylüleri- Hafta satışı 488 kental tırnak ve 766 kapalı zarfla eksiltemeye konul -
ile zalim Bole.l&v admda iki oğlu olduğu di. Fakat beş sene sonra 18 71 de Prus- Avusturyadan almı§ olduğu vilayetleri nin danı havalan. kentali kaba mallardan olmak ilzere bin muftur. Ke,if bedeli on bin iki 
.&,.{enir. ZAiim olan, öteki brdepm, yalı Yenay sarayında Almanya impara- iade etmek istemediği gibi, Rodolf dö 23,00 Müzik (cazband - Pi.) iki yüz elli dört kentaldir. Tırnak mal- yüz yehnİf sekiz lira yetınit bef 
Prac ciwnndaki Kuttna Hasada bir iri- toru ilan edildi. Hahsburg tarafından da memleketinin 23,45,24 Son ajans haberleri ve yannki lar 430 - 470 kabalar ise 250 - 370 kuruş kuruf olup ihalesi 21-4-939 cuma 

lieede öldünnüttür. Macaristaa krallıima Ondan sonra iki imparator birden bu- iatili edilmesini istemedi. iki kral arasın· program. arasında satılmı~ır. günü saat 17 dedir. 2490 sayıla 
ita9JI. Sentetiyen tacı bir ~sal olarak 1 lundu: Birisi HobenzoUernlerin idare.iıı- da bir mücadeledir. Başladı. Fakat Ot- Geçen hafta yalwz 500 kental kaba kanunun tarif atı dahilinde hazır-
kaldıywe, Sen v:enC::eıilu tacı da S:h.em·ıde alman imparatorluğu, öteki Hah.bur- tokar yenildi. Ve 1278 de Dünkruatda ~~~l'J".::~~1:2'"1Cet1•"1a palamut 360 - 370 kur~ arasında fiat- lanmtf teklif mektuplan ihale gü
ya krallı~ına bır sembol olarak oylece lann idaresinde ATUSturya - Macaristan öldürüldü. Muayenehane nakli lerle muamele görmüştü. nü azami ıaat 16 ya kadar encü
kalmılfhr. İmparatorluğu. Napolyon düştükten son- Muhacirler ne oldular} Bu azim mik· D Palamut piyasnsı geçen haftaki vazi- mende riyasete verilir. Maham -

Daha sonra, Bohemya krallan alınan ra milliyetçilik aldı yürüdü. Bugün İsmine tarda gelen muhacir buraya yerleştiler. r.Aıı· Rı· za yetini aynen muhafaza etmektedir. Mat- men bedeli 770 lira 91 kuruştur. 
hallanna timar vermeğe, fakat aynı za- akalliyet denen ve Avusturya_ Macaris- Rodolltan sonra oğlu imparator ol- luba muvafık mallar ihracatçılar tara- 30-4-11-18 1081 (656) 
manda imtiyazlarına lrnıkançlıkJa dikkat tanı kuşatmıı olan küçük milletler ha- du ise de. ondan sonra imparatoru seçe- • • fından istekle sntın alınmaktadır. Piya- 1 - Belediye emlak ve akarm-

etmeğe ba~lamışlardı. Bunlarda, mülhit ı rekete geldiler Cenup Slavları Sırpları cek prensler alman tııhbna Bohemyalı Un len sa sağlamdır. dan 863 sayılı sokakta 22,24 ıa -
bir istiklal fıK:ri nrdı. ilhak etmek istediler. Triyestdiler ken- bir kral geçirdiler. Artık Bohemyalı kral- İNCİR yılı iki dükkanm ba~tatiplikteki 

lmparatorlalc bir aralık hükümdanıız dilerini ltalyan olarak ilan ettiler. lar münavebe ile Habsburgların. Avus- Son hafta muamelesi muhtelif mal tartnamesi veçhile bir senelik ica· 
kalınca on üçüncü asnn sonlarına doğru Galiçyadaki büyük bir Polonya hül- turya düklerinin metbuu veya tabii ol- Doğum ve Cerrahi Kadın kaydi altında 149 çuvaldan tbaret olup rı 4-4-939 salı günü saat 16 ya 
ikinci Ottokar iktidar mevkii.ne geçti. Bu yasına daldılar. Rütnler, Slovaklar ve dular durdular. Bohemyalı krallar Lük- hastahkları Operatörü kilosu 16 kuruş fiatle satılmıştır. Fiate temdit edilmiştir. 
kralda hem fatih, hem de idareci ruhu çekler istiklıil istediler. senburgların neslindendir. Lüksenburg· Kestelli caddesinde• naz:ıran mczkılr incirler elleme nevin- Muhammen bedeli 22 sayılı 
vardı. Avusturyalılar alman dili ltullandılda- lar ise Fransanın dostu idiler. Lüksenburg fıl muayenehanesini den<lir. dükkanın 32 ve 24 sayılı di•kki. • 

iLK HABISBURG 
Bir taraftan: Ottokar. hükümaürdüğQ 

mıntabdaki çekleri tcnbd görerek. bü
tün Bohemyaya Almanların gÖç etmetıin\ 

kolaylaşbrdı hatti. alınanlar. müesae.e
lerini dahi Praga getireceklerdi Slavlar, 
cermenler görerek çal14&caklardı. 

krallarından ama ajn 1980 de Kreai mu
harebe inde telef oldu. Oğlu dördüncü 
Şaıl Bohemyalı Almanya kralı idi. Bu 
kral Fransada büyüdü. 
1438 de, mukaddes alman İmparatorlu
ğunun başında bir Habsburglu bulunu
yordu. Bu kral hem Macaristanın hem de 
Bohemyanın kralı ünvanını aldı. Bu öl
dükten 80nra Habsburg krallan mukad
Cles İmparatorluğun İmparatoru oldular. 
Fakat macar ve Bohemya krallannı tek
rar kaybettiler. 

Bu zavallılar milliyet mücadeleleri 
lıenüz yoktu. O zaman, birihirlerini yal
nız taht için, imparatorluk için, toprak 

randan imtiyaza çoktan hazırddar. Fakat kalmalıdılar. BİRİNCİ KORDONDA Geçen hafta 16.5 kuruştan 124 ÇU\•al nm 36 liradır. lttirak edecekler 
Bohe~da da cbüyülc almanyu un- '914 harbi patlar patlamaz Ruslara ve Tay~e sineması el· elleme incir muamelesi olm~lu. be. lira on kurutluk teminat mak-
suru yok değildi. Bunlar uilaşm17a mu- Sırplara Slovak kan:leıferine karşı yürü- ,,_. İncir mevcudu kalmamış esasen kuv- buzile encümene gelirler. 

du
-ler. Varında 222 nı;ınaralı. vetli isteklerin arkası da ahnmıştır. Bu 2 - Kartıyaka 1834 sayılı so -

halefet ediyorlardı. h :S 
Pekala Bohemyadaki bu unsurlar kim- 1918 de Avusturya - Macaristan im- aneye yaJıında nalı• itibarla bundan sonra incir için piyasa ğuk kuyu caddesinde küçük me • 

dir) Bunlar, vaktiyle zavallı Ottokarın paratorluğu ortadan kalktı. ledecefıtfr. tessiis etmiyeceği anla~ılrnıştır. zarlık denilen yerin batkatiplik -

B h 
L- l .. d 20 SENELiK HORRIYET TELEFON: 2987 (31) ÇEKİRDEKSİZ "ÖZÜM teki fartnamesi veçhile bir sene -

o emyaya muıuıceret erine musaa e -••••••••••••ili ettiği Almanlardır. Bunlar tıpkı Südetler Asırlarca esaretten sonra Bohemya Hafta içinde borsada gündelik itibari- lik icarı 4-4-939 salı günü saat 16-
gibi Almandır. Daha Fransuva Jozef za- Çekoslovakyanın bir parçası olarak yir- JICWE'9•••••• .. u•A• .. le yapılmış çekirdeksiz üzüm muamele- ya temdit edilmittir. 

D O r O 
leri şöyledir : Muhammen bedeli 30 liradır. 

manında vatanlarına hiyanet ederk Al- mi sene hür yaşadı, şenlikler yaptı. K R •• Satış tarihi çuval az çok lttirak edecekler 2 lira 25 knrut-
manyaya bağlanmayı tahayyül ediyorlar- F..ski Avusturya - Macaristanı haşin F. ibra hı· m Okte 23 - 3 - 939 13 15.50 15.50 luk teminat makbuzu ile encüme-
dı. hte bunlar ki, 19 38 eylul faciasını ha- bir surette parçalıyan nice şefler var ki, 24 - 3 - 939 95 14.00 17.25 ne gelirler. 
zırlamışlardır. bunlar, bugün siyasetlerinin kısa görüş-

0 t .. 25 - 3 - 939 26 15.00 16.00 1075 (653) 
Bohemya çekleri, tazminat tecrübe- !erine ne kadar ağlasalar yeridir. pera or 

lerine ve yarı imtiyazlarına rağmen Habs- Fakat Bohemya. hasım olduğu zaman, Avdet etndf llastala· 
burglann ta ortasındada daima memnun cesur, mukavemetli, hatta intikamcıdır 

Diğer dhetten: Ottokar, Avusturyaya bile .. Çekler için, Slavlar arasında irade rını Jıabule flqlamq• 
tabi olan iki vilayeti de ilhak etti. Bu su- itibariyle en Pn18Yah olandır, derler. fır .. 
retle alman imparatoru olmayı düşünü- 939, Bobemya tarihte bir fB.ciadır. Fa- KıJıüii Bilil eczanesinden &österi-

yordu. Diğer krallar lcentfuini intihap kat 1918 kurtulUfU onlar için ne bir tek lir .. 
edeceklerdi. olan. ne de en ıon olan bir kurtuluş ola- İkinci Beyler •kalı No. 65 

Fakat istediği olmadı. Onun yerine rak kalacaktır! 1 - 10 (604) 

b r • eli. l te ilk de- Dominipae Anclene 

lzmir inhisarlar baş müdürlüğün
den: 
Çamalb tuzı..mda yaptırılacak iiç adet bekçi kulibesi u.atırun 

ihalesi 10 gün azablonftır. Ketif bede1i 586,77 Munldmt tem.inab 44 
liradır. isteklilerin teminat pualarile 6. 4. 939 günl aat 15 de ba4 
m6d6rliilmüleld ....,._. selrılıri .. oı-.. 
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Jl:er,,Gün·8ir DifiA,ge, 
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Çeteye esir düşen kız 
-2-

Luiz Kelsey mi? Bu isim, Peter Mor
landı yerinden oynatacak kadar tiddet

böyle bir nezaket bekliyorduk. 
Arkasından bir kaç adam daha gir-

li gelmişti. Onun kuvvetli bir hafmtaı di. 
vardı. Luiz Kelsey bir kaç aaat evvel llk giren adam ıözüne devamla: 
otomobilinin radyoıundan verilen polis 
haberinde bahsi geçen kadının ismi idi, 
o dakikada verilen haber şimdi bütün 
tafsilatile hatırasında canlanıyordu. Ade
ti ikinci defa onları iaitiyordu. 

- Sizi rahatsız ettiğimize müteeaairiz. 
Fak.at birisini arıyoruz. Siz Cekmorlan
dın kardqisiniz ıanınm. 

- Eveti Kardeşim. 
- Y anılmam11ım demek, köyde bize 

verdikleri malumat da doğru imiş, pe
kala nerede delikanlı? 

Peter Morland evinin arka tarafında 
kendi otomobili bulunduğunu hatırlıya
rak ümit ederek şöyle bir yalan söyledi. 

- Kardeşim bir müddet evvel bura-
dan otomobille ayrıldı. 

1 IZMIR 2 inci iCRA MEMUR
ı LUöUNDAN: öksürenlere: KATRAN HAKKI · EKREM 

ANı ELER, DiKKAT! 
Et ve seb-ulerin iyice pişınemcsinden, meyvalann fiizelce yıkanmamasından, içilen sulann temiz ve saf ohna
masından bisıl olan ıolucan dediğimiz barsak kurtlan en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın iç zanna ya
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocaJdarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, haxımsızlık, karın ağnJan, kann pşmeleri, bunın, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş 
dönmesi, salya akması, saraya benur sinir halleri, ıece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurt1arm 
tesiridir. . 

iSME T SOLUCAN •• 
BiSKUViTi 

Bu kurtların en birinci devasıdır ... Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Der çocuk seve seve yer._ 
Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten ''eriniz. Aile doktorunuza danışınız. 
DİKKAT: Kullandıktan yi,rmi dört saat sonra solucaiılar dilşiriezsc ç~uğunuzda solucan olmadığına itimat 

ediniz .. Sıhhat vekaletinin resmt miisaadesinl haizdir. Tarzı istimali kutulann içinde yazılıdır. 
KULLANIŞ TARZI : Bir bisküvit çiizi ile beş müsavi kısma aynlmıştır .. Büyükler : Gece yatarken iki kutu 

bisküvit, çocuklar : 10 • 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
çizgi bisküviti yerilir. 

Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR.. ( 1 S M E T ) lsfine dikkat. .• \ 

Fakat kadının yüzüne bakınca, onun 
Kelsey gibi bir azılı hayduda layik, hat
ta onunla geçinecek bir kadın olmadığını 
görüyordu. O daha ziyade nazik, şefkatli 
bir kadına benziyordu. Ve şimdi ürkek 
bir hali vardı. iri, ıiyah gözleri odanın 
etrafını dolaşıyordu. Kimse ona bir hay
dudun kansı demezdi. Daha ziyade Ka
terinaya benziyordu. 

- Ya öyle mi? Yalnız mı idi? 
- Yanında bir de kadın vardı 1 

Mustafa kızı Fatma Fitnabn 
emlak ve eytam bankasından 
ödünç aldığı paraya mukabil ban
kaya ipotek eylediği birinci Ka
rantina tramvay caddesi 514-1 
kapı ve 630 taj No.lu ada 703 par· 
sel 24 numarada kayıtlı ve demir 
parmaklılkla çevrili avlıdan ge -
çilerek methal kapısından içeri 
girilince bir ıalon, ıolda bir, kar
tıda bir oda ve bunun yannıda 
bir mutfak ve merdivenle yukarı 
çıkılınca bir koridor üzerinde aağ. 
da iki, ıolda bir oda ve bir heli 
ve orta katta merdivenle ataiı 
inilince bir çamatırlık, bir mutfak 
üç oda, bir hela ve bir aralık olup 
buradaki kapıdan deniz kenarın
daki bahçeye çıkılır. «6.500» lira 
kıymetinde olan bu evin mülkiye
ti açık artırma suretile ve 844 nu
maralı emlak ve eytam bankuı 
kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak tartile artırması 
9-5-939 Sah günü saat on bir de 
hükümet konağındaki icra daire
miz içinde yapılmak üzere bir ay 
müddetle satılığa konuldu. 

, ____________________________________ , ______ ,,, 
Peter Morland, kardeşi Cek Morlan-

da sordu: 
- Niçin buraya geldiniz?. 
- Niçin gelmiyelim? Burası aylardan-

beri boş duruyordu. Hele tıen buraya bir 
daha hiç geleceğe benzemiyordun. 

Luiz Kelsey, sobaya daha ziyade yak
laştı. Isınmak istiyordu. Fakat bir taraf
tan da mütemadiyen Cekin yüzüne bakı
yordu. Pcter Morland, onun bu halinden, 
burada bir mesde çıkartmaksızın çıkıp 

gitmek istediğini anlamııtı. Peter de 
Morland da karde§inin yüzüne bakıyor· 
du şimdi. Nasıl olup da bu kadar tedbir
ıiz bir harekete giriştiğine adeta faŞJYOr• 
du. 

Aylardanberi kardetini görmemişti. 
- isterseniz burada kalabilirsiniz, de

di. Fakat vaziyeti bilmiyorum zannetme• 
yin. Otomobilde radyo var. Ve ben bü
tün havadisleri bu akpm oradan dinle
dim. 

Cek Morland acele ile: 

- Uzun boylu esmer adam nrkadaş-
larına dönerek: 

- Anla~ılıyor ki Celc Morland geldi
ğinden başka bir otomobille gitmiş.siz bu 
yoldan başka bir otomobilin geçtiğini 

gördünüz mü çocuklar~ 
Çocuklar diye hitap ettiği haydut kı

lıklı adamlar cHayıu makamında baş
larını aaJladılar. 

Uzun boylu esmer haydut birdenbire 
nezaketi bırakmağa karar vermiş gibi bü
yük bir kabalıkla: 

- Pekala dedi. Açıkgözlülüğü söktü
remedim. Nerede ise göster ıunlarıl 

Peter Morlandın sesi çıkmıyordu. 
- Sağır mısın be herifi Çıkar şunları 

diyorum meydana: 
Bu ıırada içerideki odadan birdenbire 

Cek Morland elinde bir tabanca ile be
lirerek: 

- Beni mi arıyorsunuz, dedi 1 
Haydutlar ona baktılar. Eamer haydut 

kat'i bir ıesle: 
- Bütün havadisleri dinledin mi? - Evvela o elindekini indir bakalım, 
- Evet. diye bir ihtarda bulundu. Bir kadın için 
Luiz Kelsey bu 11rada Cekc dönerek: eenin gibi bir delikanlıyı parça parça et
- Daha iyiai biz buradan gidelim mek ayıp olur. 

Cek, d~i. Ağabeyinin de başını belaya - Sen kimseyi parça parça edemez-
eokmıyalım. 

Fakat Cck, ağabeyisinin bilmediği 

teYleri de ona anlatmak istiyordu. Kadı
nın tcıvikinc kulak asmaksızın: 

- Ağabey, dedi, ben ve Luiz uzun 

ıinl 

Haydutların reisi arkada~larına: cŞu
nun hesabını görün> der gibi bir işaret
te bulunduğu ıırada idi ki, odanın içeri
ııine beti benzi solmuş bir halde fakat hiç 

l ' zamandanberi sevişiyoruz. Yakında ev- aallanmaksızın Luiz Kelseyin girdiği gö-
lenmek niye.tindeyiz. Aylarca evvel ev- rüldü. 
lenebilirdik. Fakat onun çete reisi Kelsc- Genç kadın müdhiş bir asabiyet buh
yin cebri altında bulunduğunu öğrendim. ranı geçirmekte olan Ceke doğru yürü
Tam bir sene evvel nasılsa onun eline yerek: 
dü-;müş. Ne gibi bir hayclut olduğunu bil-ı - Vazgeç yavrum dedi. Haydutlarla 
miyormuş. Luizin kendisi çok İyi bir kız. haydut mu olacaksın? 
Buna İnanmıyorsan eğer ki vallahi... Çetenin reisi bu defa Luiz Kelseye dö-
( Cek burada yüzü kızarnrak önüne bak- nerck: 
tı. Ve sonra sözüne devam etti.) Bu ak
§Bm vukun gelen hadiseyi biz o zamnn
danberi bekliyorduk. işte nihayet kuttul
du. Kelsey ölmüştü. Bu gece aralarında 
bir münakaşa çıkmıştı. Münaknşanın se
bebi Luizdi. Çete, Luizi istemiyordu. Ona 
itimat edemiyorlardı. Kelsey ise onu bı
rakmak niyetinde değildi. Derken kavga 
başladı. 

Luiz kaçarak benim yanıma geldi. Ben 
de onu buraya getirdim. Burada onu bu
lamazlar. lşte sana işin doğrusu. Öyle de
ğil mi Luiz?. Hakikat böyle değil mi? 

Luiz başını aallıyarak: 
- Evet, dedi. Anlattıkları tamamile 

doğrudur. 

- Seninkine söyle, dedi. Bataryasını 
in dinin. 

Luiz sevgilisine hitaben: 
- Bırak tabancayı dedi ... Değmez. 
Fnknt Cek Morland kızı elinden kaçır-

mamağa delicesine azmetmi:ı görünüyor
du. 

Haydutlara ~örünerek bir daha hay-

~~L • 

- Ben burada varken tek bir ki§i bile 
dışarıya çıkamaz. 

Kardeşinin cesareti Peter Morlandın 
da mukavemetini arttırmıştı. O zamana 
kadar nedense teşhir etmeği düşünmedi
ği tabancasını birdenbire kaldırarak: 

- Benden de al o kadar dedi. Bura-

Bu artırma neticesinde aatıf be
deli her ne oluna olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun meriyete girdiği t.arih -
ten sonraya müaadif olması haıe
bile kıymetine bakılmıyarak en 
çok artıranın üzerine ihalesi yapı
lacakbr. Satıf 844 numaralı em
lak ve eytam bankası kanunu hü
kümlerine göre yapılacağından 
ikinci artırma yoktur. Satıf pefin 
para ile olup mü,teriden yalnız 
yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 
alınır. 

İpotek ıahibi alacaklılarla di -
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
itbu ilin tarihinden itibaren yir -
mi gün içinde evrakı müıbiteleri
le birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu ıicilin
ce malum olmadıkça paylaşma • 
dan hariç kalırlar. 28-4-1939 ta -
rihinden itibaren tartname herke
se açıktır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçası Teya 
milli bir banka itibar mektubu ve 
939-2608 dosya numarasile ikinci 
icra memurluğuna müracaaJl~ı 
ilan olunur. 794 (649), 

Di, F ırçalandır. 
Her Eczane ve Tuhafiyeeide bulunur. 

kanların sıcak ve tuzlu tadı. Dudaklarını 
dolaşıyordu. 

Kapı açıldı. Oradan bakkal Ced Han· 
rinin yüzü göründü. Ced, Hanri, bir şeye 
İşaret ediyordu. Derken, ellerinde tüfenk· 
lerle polisler belirdiler. 

Ced Hanri _ polisleri getirmi~ti. 

Peter Morland birdenbire durdu. Em
reden bir ses, ·ortalığı bıçak gibi kesmiş· 
ti. Polisin silahlarını gören haydutlar dö
ğüşmeyi kestiler. 

Ced Hanri ~öyle diyordu. 
Luiz konuştukça, Peter Morland, ken- dan kimseyi çıkaramaz.sınız. - Polisleri getirdiğime çok iyi ettim, 

di ııevgilisi Katerinanın konuştuğunu sa- Luiz Kelseyin oecaati herkese sirayat değil mi Mister Morland? Köyde bana 
nıyordu. Onun sesinde Katerinanınkine etmi~ti. sizi ıoruyorlardı. O esnada bir takım gü-
benziyen bir yumuşaklık vardı. Sordu: Peter Morland elindeki tabancanın rültüler işittim. Kavga olduğuna hükmet-

- Acaba sizi takip ettiler mi? avucuna çok iyi intibak ettiğini hissedi· tim. Komisere haber verdim. Onun üze-
Cevap verdi: yordu. O kadar ki tetiği bir çekse nişan rine işte hepimiz geldik. 
- Hayır etselerdi ııimdiye kadar ya- aldığı hedefi vuracağından emin görünü- Peter Morland bir sandalyeye yıkıldı 

kalanırdık, onların otomobilleri cehen· yordu. ilk iş olarak tabancayı tevcih ve gözlerini kapadı. Dehşetli yorgundu. 
nem süratile gider. edip: Tekrar kendine geldiği zaman polis-

Peter Morland. - Defol!... Buradan dedi. ler gitmişti. Yanı başında genç kadın Luiz 
- Isteneniz uyuyalım, dedi. Siz de Bu ıırada çete reisinin ardından biri- Kel'4ey duruyordu. Yanında da Cek. dur• 

yorgunsunuz. si tabancasına sanlını~ olduğu için Peter maktaydL Ev, Garip bir ıurette ıeaizdi. 
Cek, ağabeyisinin bu alicenaplığına ateı etti: Peter, ağrıyan kolunu diğer eliyle tuttu. 

teşekkür ettikten sonra onu eliyle selam- Bir an içinde ortalık mah~re dönmüt- Yaralı kolunun bağlanmış olduğunu gör- 1 
lıyarak Luiz ile birlikte odalardan birine tü. Peter Morland haydutlarla döğüştü- dü. Uzandığı yerden kalkarak oturdu. , 
ceçti. ğü sırada gösterdiği cesarete adeta hayret Luiz Kelsey ona derin bir tefkat ve mer-

Peter Morland, kendi sevgilisi Kate- ediyordu. Tabancasını ıon kurşunu kalın- hamet duygusiyle bakıyordu. Kard~i 
rinayı ve onu kaçıran T oniyi düşündükçe caya kadar boşalttı. Ondan sonra yum- Cek de ayni ~kilde.. ~ 1 
gözüne uyku girmiyordu. O kadar ki aa- ruklariyle vuruşmağa başladı. Cek: ~ 

iz mir 
Tahrir 

No. 

Muhasebeyi Hususiye müdürlüğünden: 

Mevkii 
Kapı 
No. 

Kıymeti 
Lira K. Hek. Ar Metre 

62 Sinekli Caddesi 88 20 00 40 
11 Hacı Ali caddesi 63/ l 50 00 50 
30 Servili tepe 38 35 00 70 
19 Kapu 00 15 00 30 
36 Servili tepe 55 180 00 60 00 
45 {( (( 51 600 00 60 ()() 
39 Sinekli 98 1424 45 2 84 89 
49 Sinekli caddesi 188 137 85 27 57 
81 Toprak tepe 10 24 00 00 80 
28 Tahir sokak 02 600 00 03 00 
06 Sinekli 23 450 00 01 50 
89 Havlucu 15/1 100 00 04 00 
66 Yukan Sinekli 80/1 459 Sil 91 90 
02 Gaziler caddesi 45/1 600 oa 02 ()() 
28 Sinekli caddesi 108 275 7 27 57 
04 « « 19 450 00 01 5() 
43 Kemer 03 240 00 00 80 
51 ikinci Suçu 06 12 80 00 64 
12 Hacı Ali caddesi 63/2 50 00 00 50 

125 Şimendifer 10 206 00 02 06 
3 Büyük Fettah 00 154 00 00 77 
4 Fettah 08 400 00 02 00 
5 <t 20 93 00 461 

19 Karakapı 99 700 00 03 50 
33 Dere 00 40 00 00 80 
13 Servili çıkmazı 123 170 03 40 
10 Servili tepe 49 115 l 00 01 15 
14 Servili çıkmazı 125/2 170 00 03 40 
06 Servili tepe 42 45 00 00 4$ 
11 Servili çıkmazı 53 36 00 00 72 

Cinai la mi 

Ana Fatma 
« 
(( 

« 
Tarla 
Ana 
Tarla 

Cemal 
Hüseyin 
Hafız Süreyya 
hıarlık. Kürt Salih 
Şakir 
Zehra oğlu Hüseyin 

« Samuil 
Ana Cemal 

« Mustafa 
« Zühtü 
« Nafiz Mehmet 
« Şeraf ettin 
« Ihsan 

Bahçe Oıman 
Ana Mevlut 

« Ahmet Apmlar 
« Azize 
c Şahap 
« Hatice, AJte 
« Suade Emin 
« Mustafa 
« Durmut Ali 
« Niyazi 
« Mahmut 
« lımet 
« inayet 
« Hacer 
« Emine 
« Konyalı Mehmet 
« lbrahim 67 Sinekli caddesi 160 275 70 27 57 

1_4 Hacı Ali caddesi 63/4 50 00 00 50 « Havva 
47 Servili tepe 63 459 50 91 90 Tarla Durmu! 
46 « « 53 350 00 00 70 « Emine, Mustafa 
13 Hacı Ali caddesi 63/3 50 00 00 50 Arsa Latife 
83 Hisar arkası « 62/1 20 00. 20 00 « Mustafa Midillici 
85 « « « 64/1 100 00 30 00 Zeytinlik Selimi 
Evsafı kaydiyeleri yukarıda gösterilen 37 parça arazinin sahiplerinin ikamet ettikleri mahal malfun olma· 

<lığından tebliğ makamına kaiın ohnak üzere 2 inci arazi talimabıameainin 7 inci maddesine tevfikan ilanen 
tebliğ olunur. 1083 (650) 

M 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

Bedeli nakdi 
efradına 

1939 Nisan (1) duhul için askerl ıüı 
zamnamesi mucibince elbise postal 
ve palaska tefcrrilat ihtiyacınızı ace
le olarak HASAN BASRİ ŞENBİ
ÇER ve şeriki MEHMET GÜLAY
LARDAN askerl nlimuncsine muııra
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 
Fiatlerde milhim tenzilat vardır. 
Her halde ve mutlaka fabrika şube- : 

sine uğramanız kendi menfaatlerini
zin icabıdır .. 

Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD
DESİ SARRAFLAR KARŞISI •• 
Yalnı7. No. 399 
Büyük levhaya dikkat : Aldanma

yın HASAN BASRİ ŞENBİÇER ve 
şeriki MEHMET GÜLAYLAR 

H. 3 1- 13 (612) · 

1ZMtR 2 inci HUKUK MAH • 
KEMESINDEN: 

bahın dördüne kadar gözlerini kırpmadı. Bu yumruk kavgasından vahşt bir - Epey mücadeleli bir ıaat geçirdik; ~ı 
~e~mo~t~di~.~b~ı~~~u~~~~u.&~~~~~~~~d~L~~~~iy~izd.~? •••••••••••••••••••••••c~~-~••m 

Pazaryeri emir ıultan tekkesi 
binaıında Ahmet oğlu Mehmet 
aleyhine karısı Ali kızı Ki.mile ta· 
rafından açılan ihtar davasının 
cari tahkikat ve muhakemesi ıo· 
nunda medeni K.nun 132 inci 
maddesi hükmüne tevfikan müd· 
deialeyh Mehmedin bir ay zarfın· 
da mütterek eve dönerek evliliğin 
üzerine yüklettiği vazifeleri yap • 
maaı hususunun ihtarına ve masa• 
nfı muhakeme olan 1234 kurufun 
dahi Mebmede yükletilmesine 
temyizi kabil olmak üzere 20..10 
938 tarihinde davacının vicahın· 
da ve mehmedin gıyabında karar 
verildiği ve usulen tanzim kılınan 
gıyap ihbarnamesinin mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı teb· 
liğ makamına kaim olmak üzere 

dı. den kaçan sevgilisi Katerina ve onunla Peter gülümeiyerek: 
Peter yazıhanesinden bir tabanca ala- giden gönül hırsızı Toniyi unutuyor, onun - Evet iyiyim, diye cevap verdi. Sen 

rak fırlamıştı. Derhal Cekin odasına ge- yerine büyük bir itminan ile dişleri ım· nasılsın? Luiz nasıl? 
çerek: tan vahşi yüzlere indiriyordu. Ve bütün Luiz söze atılarak: 

- Geldiler, dedi. bunları. bir kadın için yapıyordu. - Cek fena halde örselendi, dedi. 
Cek yerinden sıçradı. Hiç bir ıey söy- Şimdi ağzından kan akıyordu. Koluna Cek, 

lemeksizin ayakkaplarına uzandı: bir kurşun yemişti. Fakat kur§unun acısı - Fakat ağabey, dedi. Hayatımızı si-
Peter Morland: onu döğüşmekten alıkoymıyordu. Belki ze borçluyuz diyebilirim. Bunu asla unu-
- Ben kendilerile konuşacağım, di- de daha ziyade harekete a-etiriyordu. Bir tamıyacağız. , 

yordu. Belki de onları makul yola sev- hayvan hırlıyor ve kendi ae-inin bu vah- Peter güzel bir alicenaplıkla gözlerini 
kedebilirim. ıi ahenginden zevk alıyordu. Odanın bir yere indirerek ve ıızlıyan kolunun ıab

Daha fazJa ıöyliyemedi. Çünkü dışar• diğer tarafında da kardeşi Cck ayni ıu- rabını hiçe saymağa çalıııp: 
daki kapı vuruluyordu. retle döğüşüyordu. - Ben, her hangi bir erkeğe diitcn 

Geri aönerek kapıya doğru yürüdil. Bir ara haydutlann eline geçmek üze- vazifeyi yaptım, diyebildi. 
Açtı. ince uzun boylu esmer bir adam re bulunan kw kurtardı. içerideki odaya Sonra, elinden kaçan kendi aevgi)isi 
içeri girerek. gitti. Peter Morlandın yüzü kandan brr Katerinaıun güzel aözlerini dü§ünıırek 

- T eşeklt:ür ederim dedi. Sizden de maılco halinde idi. Ba11ndan doiru akan boiıwııda düiümlene.n bir hıçkırıiı tuttu. 
wı,ocua~ '1~. --- ---...-~ ..._.aera---,,-·- 1 

iLAN 
D.'· D. · Yolları 8 inci işletme mü
dürlüğünden: 
2. Nisan. 939 tarihinden itibaren bet hafta müddetle pazar günleri 

Buca koıu alanında yapılacak ilk bahar at kotu1an münasebetiyle 
Alsancaktan koıu mahalline 11,30, 12,20, 13,10 ve 13,35 de olmak 
üzere dört tren tahrik edilecektir. 

Kotunun bitammda da kotu mahallinden saat 12,50, 16,36, 17 ve 
18,35 de avdet tren1eri yapılacaktir. Sayın halka ilin olmıur. 

1068 (662) 
ilin olunur. 1076 (651) 
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Kuvve Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA-
• • • • 

TIZMA, SIRACA., KEMiK, SiNiR 
lıaatalıldanna, cıhz yavrular, yüriiyemiyen, diJ çıkaramıyan çocuklar, 
dennamız ihtiyarlar, rolgun kızlar, venınıe iatidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kıını arttırır, qtiba verir, 
tifai tesirleri çoktur. Fenni surette imal edilmif, içilmesi kolay ve Jez-
--·" b" urulıd K::.-::L bü' _,,._ L - . • • • ' ••• • .,. ;.c.eıo D' t ur. ~ Te yua oer ya• -. -s-L " _ .._ ,........ ... ...... , ..... 

~-r::e::::: RADYOLiN 
llUI ifraz ettiği 
lllikroplar, dişa
tııdan alınan mu
zır mevat karşı
Suıda dişler ve 
diş etleri eğer 
lttütemadiyen te 
lttizlenmezse bo
ZUlmağa, çörü
ltteğe mahkOm· 
dur. Çürük diş
ler mide ve bar· 
Sak ihtilatların· 
elan zatiirreeye 
ltadar her nevi 
lıastalağa yol aca bu· ~ r . 

.. ,,,..... ' . •·,:-.·. 

·RAD.YOLi N' 
.. , ,. . ' . . ... 

ile ınuhakkak sabah ve akşaın her 

yemekten sonra fırçalaınak şartile 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . -
~Taze Temjz Ucuz ilaç~ 
~ Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri ~ 
·••····•·•················ :························· : . 
:························· ........................ . . 
• • . 
• • • . 
• • . 
: 
• • • • • • : . 
• • 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Bü;·ük Salepçio~lu hnnı karşı~ında .. 

...........................••..... , ....................•................• , ..... 

ve Deutsche Le- Um dal 
Ü eka 1 vante Linie 

Fratelti Sperco 
V Ci pur Acenta§ı 
ADRİATİCA S. A. :Jt 

NAVİGATIONE 

UMUMIDENiZ 
ACEMTALICI LTD. 

BİRİNCİ KORDON REES G. M. 8. R. HAllBl7RG HELLENic L1NEs LTD. 
BİNASI rEL. Z44J YALOVA vapuru 30 martta bekleni- ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenil-

LERO motörü 27/ 3 te gelir 28, Z te 
Pire Brindisi Trieste ve V enedi!io> ha-

LONDR .. ,u....,. ·. yor. 4 nısana kadar Anvers, Rotterdam, mekte olup H b R tt· -'--
"' ,...,. .. _... B Hamb . . yük" lacaktır ' am urg, o =-• ve 

POLO vapuru 9 marlta Londra, HuD reınen ve urg ıçın a ._.....: Anvet"Sa lim:ttılarmdan mal ~aracak
.KRETA vapuru nupnın Oll ~ 

rekBeRİt eOdNİer. ı· · .. 20 '3 t 'hind 1 ve Anversten gelip yük çıkararak ve doğru bekleniyor. Burgas Varna ve Kös- tırHE. . LLAS . . 'd d 
mo oru , arı. c gc e- ayni zamanda Lomlra ve Hul! için yük . . yük k vapuru nısan ıptı asın a 

ıek ayni giln Patmos Leros Rodosa h:ı- alacaktır. te~ • alaca tır. beldenianekte olup, Rotterdam, Ham-

ıeket eder. -- • bekl burg ve Anversa limanları için yük ala-
ROY ALE NEBJlLAH .., ANDROS vapuru 9 nisanda eni- caktır. 

L• YERPOOL ffATTI yor. Anvers &emen ve Hamburg li- · . 
DAİSE Ja1Jf PANr ASI MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip manlarında.n mal çıkaracaktır. ,~~I01N vapuru dam,16 nisandab bekle-
STELLA vapuru 29/3 tarihinde bek- yük çıkaracak ve ayni zamanda Livw- -- 1 hWIJC&&e ~ up, Ro~~ Ham urg ve 

lemnekte olup Amsterdam Hamburg li- pool için yük alacaktır. DEN NORSICE .MIDDEL· ' Anvena w-nları ıçm yük alacaktır. 
man1arma hareket edecektir. Deutscfle Levante·LlnJe HA VSl.İll.JE, OSLO ---*- DELOS vapuru 11 martta Hamburg, BAALBEK vapuru nisanın ortasına 
SVElfSKA O.RIE1f1'E Lt- Bremen ve Anversten gelip yük çıkara- doğru bekleniyor. Diyep ve Noneç VNİTED srA'l'ES AlfD 

lflEJf IClllf PANr ASI caktır. umum limanları için :rük alacaktır. LEV AN'I' ı.JNE 1.rD. 
GUNBORG vapuru 28/3 te gelerek AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC PRİNCE DE L1EGE vapuru 18/ 20 

Amsterdam Rottezdam Hamburg İskan- EXPRESS vapuru 2 nisanda bekleni- nisan arasında beklenilmekte olup Nev-
dinavya ve Baltık limanlarma hareket T. B O W EN RE B 5 yor. Nevyork için yük alacaktır. yorlı: için yük alacaktır. 
edecektir. 1 VE $ O R E K .A S I TAHLİYE : Nevyorktan hareket LİNES SUD A."llDiKANA 

-- EXMOUTH vapuru l' marlta. TYRİFJORD vapw-u 10/ 11 nisan :ıra-
SERVİCE MARİTİ.ME CVNARD LİNE EXF.RMONT vapuru 23 martta. arasın.fa beklenilmekte olup Nevyork 

Roııınain Kampanyası Lhreıpool ve EXCELLO vapuru 30 martta. için yiik alacakllr. 

ALBA JULİA vapuru 13/4 tarihiA- Glasgov hattı --
de gelerek Malta Marsilya ve Cenova • • • • • • • • • • • SERVİCE .MARİ'l'İME ·---
limanlanna yük ve yolcu alaral< hare- BAKTRİA vapuru nisan iptidasında ROV.MAİN BALKANLAR ARASI 
ket edecektir. gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- BUCAREST HATTI 

İlandaki hareket tarihleriyle navlun-: caktır.. DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle-
lardaki değişikliklerden dolayı acenta Gerek vapurların mu?asalat tarihler!, niyor. Kösteru:e, Kalas ve Duna Jiman. ZETSKA PLOVİDBA A. 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- isimleri ve navlunları hakkında acenta lan için yük alacaktır. D. KOTOB 
silAt için ikinci Kordonda FRATELLi bir teahhüt altına giremez. Daha fazla ARMEMENT il. SCIIULDT ll L O V C E N U 
SPERCO vapur acentasına müracaat tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. ROSTOCK vapuru 31 martta belde- Lüks vapuru 16 nisanda saat 17 de 
edilmesi rica ohınur. nın 2353 telefon numarasına müracaat niyor .. Rotterdam, Hamburg ve Bremen :K;.'iltence ~ V iıı;n hareket ede-

TKLEFON : %004 - ZOOS edilmesi rica olunur. için yük alacaktır. cektir. 
• D. T. K. T. 

"'?· 

•LOVCEN. 
TİSZA vapur" nisan iptidasında Lüks vapuru 22 ııisında beklenil-k-

bekleniyor. Telaviv, Portsait ve İsken- t.e olup 23 nisanda saat 12 de İzmirdea 
deriye limanlan için yük alacalı:tır. harebt edecektir. Pire, Patra.s, Korfu, 

SZEGBD vapuru nisan iptidasında A.driy:ıtik limaılan V enedi.k ve Trij!ste 
bekleniyor. Duna limanları için yük için yolcu ve yük alaca!rtır. 
alacaktır. Gerek vapurlann muvasalit tarihleri, 
Vapurların hareket tarihleriyle nav· gerek vapur isimleri ve navlunlan bak.

lunlardald değişikliklerden aceı:ıta me- kında acema biı- teahbüt altıDa giremez. 
sullyet kabnl etmez. n..ha fazla tafsilat almak- için Bl:riDci 

Daha fazla tııfsiat için ATATÖRK Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
caddesi 148 No.da V. F. Bemy Van Der umumi deniz A.cenlalığı Ud. müraaıat 
Zee Co. N. V. vapur acentalığına müra- edilmesi rica olDllW'. 
caat edilıneıı! rica olunur. Telefon : 4072 Müdüriyet 

TELEFON: ZOOl/200& Telefon: :U71 Acenta 

TOPANE 

TERAZiLER 
rvıuctFENiN E1f BhUNCi TERA.zi J'ABRfgA. 
BlltllH MAMvı.Arıoıa_ r AKLirJ.EailfDE.N 
SAKININIZ.. ~ • 2' f)J6) 

, 
1 juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuv:ırlarında hazırlanan Juvantin Hf 
boyalan muzır ve zehirli maddc1"rden tamamen iiri olup saçlara tabii renk
lerini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyaları kumral ve siyah elaralı iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olamk temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suntiyle de ~ı.kmaL Enaııe!eru ve ıtriyat mağa.. 
zalarmda arayımz. 

~umbarcrt bir· ı 
En ciddi ve emniyetli markadır. 

. . 
• ··'lo' ,,. ·... - • t " ~ • .. .. ,• • •, ' ·":t.... • . .. 

NEVROZiN 
Butün Ağrıların Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
BİR TEK KAŞE 

Nevroz in 
Bu muannit baş ve diş ağnlannı süratle 
izaleye kifidir. Romatizma cvcaı, sinir. 

mal'81 ve adale ıstırapl:ırı 
NEVROZİNf.E tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir ilaç 

N E V R O Z İ N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz . 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALI. '.\BiLiR 

TURJ<iYE 
CUMHU RİYETt 

1 I 

ı~/14 
( 

r ' ' 

• 

~IRAA'tBANKASl 
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Daladiyenin · dün akşamki nutku 
Fransız başvekili dün söylediği metin ve azimli nutku ile bütün dünya 

karşısında F ransanın kuvvet, siyaset ve azametini anlattı 

ransa ç k vv tli 
Fransanın 

dar tam 
bi liği asli ve bu ka
ve kat'i olmamıştır 

Fransa sulh istiyor. Fakat bir harbe mecbur 1 

~ırakıla~c~ak~o~l~u~rs~a~~~en~d~i~si~n~i~v~e~~~fi~rr~iy~e~t~in~i~~~uk~tedirdjrl 
Paris 29 ( ö.R) - Fransız bat- Böylece patlak vennlş olan beynelmi- Endişe içindeki milletler en eski usul-

vekili B. Daladiye saat 9,45 te bü- lel buhran Fransayı zebun kılmamış, za- lere \"e en köhne vasıtalara baş vuruyor
tün Fransız ve bir çok ecnebi rad- if ve kararsız bulmamıştır. Bilfilds bey- far. Hürriyete, esaret deniliyor. Muvafa-ı 
7oları tarafından dünyaya yapı • nelmilel buhrana rağmen Fransa ihya katin adı inkiyat olmuştur. 
lan atağıdaki nutku söylemittir. hareketine devam etmektedir. :~şamak gurın:1•. nevmitlik diye gös-

1 Fransız hUkümetlnln mesul reisi sı- İstihsal artıyor.. teriliyor ... Terakkının adı da insani kıy- , 
fatiyle Fransız siyasetini izah etmezden İşsizlik azalıyor.. metlerin tahribi olmuştur. Bununla in-
evvel bir insan sıfatiyle bütün dünyada Fransız parası, dünyanın en sağlam 

1 

sanların selametini kurmak iddiasında- 1 

mert ve Alicenap bir kalp taşıyan lıısan- paralarından biridir. Daha dün bir ihti- dırlar. Halbuki onları böylece harabiye: 
lam hitap etmek isterim. laç devri içinde frank, bütün paralara· sürükliyorlar. 1 

Merdane Usanun, anlaşılması için ter- nisbetle iJer.i gitmiştir. Ve tek dünkü gün Hakiki vatan hizmetinin ne olduğunu 
cümeye ihtiyaç yoktur. Eğer beni dinli- içinde Fransaya tlört tondan fazla nltın Fr~n na~na söyleı:nerne. _müsaade: 
)'CD sizler, QOCuklarınızla ve ben de ken- girmiştir. edılsın. Hakiki vatan hizmetinin ne ol-
di çocuklarımla kaq:ı karşıya olsak emi- O kanaatteyiz ki, tehlikenin her teza- duğunu Fransızlar bilirler. 
nim ki ayni saniyede anlaşırız ve bu sa- yüdUne Fransa kendi kudretinin tezayü- Şudur : 
atin güçlilkleri hakkında ayni §Uuru ta- dil ile mukabeleye mecburdur. ·İnsanları asla boş yere feda etme-
§lyarak istikbal için ayni funltleri bes- Bu zarurete tamamen kani olduğum mek. • 
}eriz. için tehlike devri olabilecek bir devre-I •İnsanları asla gurur veya kuvvet 

Hepimiz sulhu muhafaza etmeği ve ye şamil olmak Uzere tam saltıhiyet is-- esareti nltmdn ezmemek.• 
vatanımızın geref ve hUrrlyetini koru- tedim. •Vatanın siyanctkar himayesi altında 
mağı isteriz. Bu tam snlıThiyeti niçin istedim? onları arzularına göre yaşamakta, kaip-1 

b eli ? lcrine göre itikat etmekte, dehalarına 
Bu dakikada her kes kendi memleketi Ve niçin parlfunento onu ana ver . 1 

hudutlannın tehdit edili·p cdı"lmediğini Çünkü müzakere etmek deg~il, hareket göre diişünmektc ve vicdanlarına görel 
hareket etmekte serbest bırakmaktır.• 

ve kom§ulannın emin olup olmadığını etmek lllzımdı.. İ§te biz, buna inanıyoruz ve bunun 
'9(>rmaktadır. Bu kararsızlık, hükümetle- Çünkü sürat ve sükut ile memleketin 

içindir ki milletler arasındaki münasc- 1 
ri ihtiyat tedbirleri nlmağa sevkediyor. mUdafaası için istisnai tedbirler almak betlerin kuvvete dayanarak tanzimini 

1 
İmza edilen muahedeler daha henüz Uizımdı .. 

uslu kabul edcmiyeceğiz. 
tatbik mevkilne konulmadan bazılan Evvelki cmirnamelerimizi tamamlı- Bize göre bu münasebetleri tanzim 
için bir garanti olmaktan çıkıyor ve dl- yan yeni emirnamclcrimiz.le memleke- eden ilk önce adalet ve haktır. 
ğerleri için :fso ancak bir engel oluyor. ün gayretini arttınnağa karar verdik. Ve ancak bunlar kaybolduğu zaınan
Hareket etmiyenler, kuvvetin ıuç orta- Hususi menfaatleri umumi selfunet şu- dır ki ccbrü şiddet karşısında kuvvete 
f,rı oluyorlar. Hareket edenler ise onu urunn tabi kıldık. Ve Jfızun gelen askeri müracaat bir vazife olur. 
tahrik etmekten korkuyorlar. Her taraf- tedbirleri de nldık. 
tn bir ailfthlanma hummasıdır gidiyor.. Sulhçu ve kudretli olduğu için Fran-

Millet, davetimize merdane bir azim sa istikbale itimatla bakabilir. Etrafın
Ve bu diğer bUtUn faaliyetleri imha edi-

ve kararla tarihinin her tehlike saatin- da bazan yükselen gürültülü mUddeiya-
yor .. Bu şerait dahilinde insanların ser- İs d ~ · · 

de yaptığı gibi icabet etti. te igımız tı sükunetle dinler. Çünkü çok iyi bilir 
best bir dUşUnce i1e hareketleri nasıl dd 

gayreti ifa etmeği kimse re etmiyor. ki her müzakere ancak onun hakkını te-
ıo.Umkün olur1 "'dil b Zira her kes bilir ki Fransa, u · ir va- zahür ettirebilir. 

SilAhlar, daha yüksek silahları tahrik tandır .. Ve, milli müdafaa ihtiyaçlarını, Ve bilir ki ona karşı her cebrü şiddet 
ettikçe harp bir daha kopmak istidadın- çocuklarının sefaleti üzerine dayamaz. kınlmağa mnhkUmdur. 
dadır .. Bu vaziyet Fransanın ne istedi- Eğer biz Pasif ve atıl kalsaydık eğer F k d 1 . dını k Son zamanların mühim siyasi hciQ.i.se-ı· Pertch, ikiııci $1Ta: RibbantTop, Alman.-! I!olondr, Dalad.iye, Londra. aefcri Kor• . ' ' a at ne en mese enın a oymı-
ilni ve Fransız kuvvet ve azminin ne memleket hareketsiz dursaydı, eğer bü- alım? B""t"" d'" be d bu ak- lcri arasında adlan geçen mühim aima- 11anın Londrcı ·~ Dirkaen, Velçe1c, ~ dördüncü nra: Çemberlayn, Herı-
olduğunu size aöylemeğe beni mecbur kümet Uzerine düşen mesuliyeti alma- y ·•· u unİ unl ya ~ en betl . lar: Birinci şıra: Kont Cuıno, Chandi, üçüncil ııra: Framantn Berlin .sefiri clerson ve Bek •.• 
edf •~-.::ı• • best · şam Fransız - ta yan munase erın-

yor. Framanm .l.;)\4:\Uği, ser insan saydı, o zaman haklarımızın teyidi an- . . . . 
ısıfati il sulhtur Fransanm lru ti alırd den bahsetmemı ıstiyor. 11-1-t!- • .::ı v• ı"taı . . . .. • .....ıı. k . e ·• vve • cak boş bir mukabeleden ibaret k ı . V b da b"" ük . . etle 17 iuı..Nwun mektubunu neşn.>uecegız. yanın vaz.ıyetıru ı.a.:ı.ıı.n etme l!te-
tehlike karpında b1r daha tahakkuk Halbuki bugUn kuvvetimiz her zaman- ba'-~ dun .ır.:~ ezn t uyh11.dissamımıl . .~ 1 t Yann bunu okuyabileceksiniz. Ve bir rlın.. Bunların zulüm ve tazyika uğradı-
ed dcll vt b · li v • dir F nse ecelr'"·. a en cı. e erı soy e -

en ma ve mane ır gı · ran- dan daha büyüktür. k kaf'd' kaç gün sonra İtalyan bükü.metine tev- ği iddia ediliyor. Bu, bir masaldır .. Bi-
18D..ln u:mi, idealini ve haklarını koru- Fransanın kuvveti nedir bunu iyice me ı ır. . . eli ettiğimiz cevap ta bunu takip edecek- lak.is her sahada kendileri ve çocukları 
maktır. Her kese böyle basit ve bedihi bilir misiniz? ' .. Çoktan ~rı devam ede ~e:en suıtefeh; tir. Fakat bu akşamdan itibaren size için en liberal bir rejimden müstefit olu
,eyleri anlatmak için bir hUkümet rei- Fransanın kuvveti bu enfes orduları- ~ı~.ere nihayet vermek ıçm Fransa, haber vermiş olayım ki bu mektupta hiç yorlar. Tunustan geçen her ecnebt bu-
-ı-· ünak ihti kt ' ıkincı kfınun 1935 te Romada Fransız . k . ah d . . 
ıu.uın m aşaya yacı yo ur. dır ki şefleri ve erleri uzun bir tecrübe t an1 . . h hır sarahat yoktur. na e serıya ş a et etmıştir. 

Beni dinliyen Fransızlara bir §ey öğ- il k şarak ayni fikir içinde tek bir ta~ya~. aşmasını ımza etti. ~unun ,.e- Ne Süveyş Ne Cibuti Ne Tunus mev- Ve ıon zamanlarda orada olduğum için 
e ayna defı, iki memleket arasındaki muallak . :. . ' b k di h d timi d il11. ed · 

retecek değilim. Fakat belki yabancılara blok teşkil ederler ve ferdi mer.iyetleri- . , . zuuhahis degıldır. una en ııe a e e öVe enm. 
bir ""ğr tirim di di ~· ki . . . . . meselelerı kati surette halletmekti. Bu . Tunustan bahsederken müsltiman aha-

§ey o e ye yecegını nın de hıç hır zerresıru kaybetmezler. uzlac::ma neticesinde İtal a lehinde hu- 17 ilkkfuıun mektubu ne diyordu? . . . . . . 
Fransarun birliği asli bu kadar tam ve B k t ift il · · · d "'... Y S d 1915 anl h"'-''--iiz liyı selAmlamak benım için hır vazifedir. u uvve , ç ç eruruzın anu ane dut tashihleri yapıldı. Afrikada kendi- a ece aşmasının UAW.113 • • • 

kat't olmamıştır. gayreti sayesinde sefalet ve kıtlığa kar- . '---· . t k dildi Ek _:L is- olduğunu bildiriyor ve bu hareketi hak- Onlar ki asırdide iti.katlarını ve medenl-
ş .. ph · d"" illUn k h.iki sıne ucu.ı arazı er e · ononUA 1 yetlerinin. bütün faziletlerini muhafaza 

J 
~_,_esıztmak, unnzif~:ay~ ~ elce. . ye- §1 b~ sığınak olan zengin v~ ~üvazene- tifadeler bahşedildi. Buna mukabil ı göstermeğe çalışıyordu. ediyorlar, Fran.saya gösterdikleri heye-

er wıw v es. ını ilzer erme almış U hır memlekette desteklerını bulmak- Fransa, Tunustaki İtalyanların statüs" Ü· E.saS delili de qu idi : Habeşistanın 
lan bazı kimsel Fr lrudre "' can verici sadakatten dolayı onlara te-

o erın, ansanın t- tadır. nü tedrici olarak tadil etmek hakkını fethi ve İtalyan imparatorluğunun teşek- ıekkür etmek isterim. 
81zliği veya feragatleri hakkında söyle- Bu kuvvet, en uzak roalikfuıelermize kazandı. kUJU İtalya lehinde yeni haklar ihdas et- Kat'i emniyetim vardır ki Fransa, dai-
dikleri buna benzemez. kadar bütün dünyaya yayılmıştır. Daha Bu da 1945 ve 1955 ve 1965 te üç mcr- mlş .• Bu delili kabul edemiyeceğimizi ma onların sadık ve nlgehban hAmisi 

Fransanın azim ve karan, ull bugUn- on be~ sene evvel müstemlekat nazırı hale olacaktı. söylemeğe ihtiyaç yoktur. kalacaktır. Ve hiç bir vesile ile bu vazi-
günden daha yüksek ohna:mıştır. Ve iken bu malik!nelerin en samimt sada- Anlaşmanın Fransa tarafından tatbl- Bu, ne demektir? fesinin ihllline müsaade etmiyecektir. 
Fransa, hiç bir zaman bugünkil derece- katle titrediğini görmüştüm. kine .. başlandı. Ne Habeş fütuhah sıra- Şu demektir ki her yeni fütuhat ve Tunus Italyanlarma karşı gösterilen 
alnde kuvvetli olmamıştır. Bu kuvvet muazzam imparatorluğu- sında ne daha sonra ne 1938 ilkbaha- her yeni taviz yeni haklar ihdas eder- büyük nezaket hissinin bir misali de ne-

Fransa, sulhun kurtanlacağını ümit muzla mUte~asiptir ve, Afrika bloku- rındakt miizakerelerd~, ne İtalyan impa- miş .. Böylece bize anedilecek müddei- dir, onu slze söyliyeyim. Fransa Ana va
ediyor, zira harpten nefret eder. Fakat, tnuz da onun esasını teşkil etmektedir. ratorluğunun tasdi.ki ve Romaya sefir yat filen hudutsuz olur. Zira bunlardan tanında 900 bin Ita]yan yaşıyor. Fransız 
eğer harp kendisine empo1.e edilecek Son ziyaretim esnasında bu blokun tayini esnasında bu anlaşma biç bir iti- her biri bir defa tatmin edildi mi, mtis- misafirperverliğinden bir An bile §ikA
olursa veyahut sukut ile şerefsizlik ara- ana vatana ne kadar muhabbetli bir sa- razı davet etmedi. takbel müddeiyatı içinde taşı~ ola- yet ettiler mi? Kanunlanmızın ve hUrl-
sında tek çıkar yol. olarak arzedilirse dakntlc bağlı olduğunu ölçebilirim. Ancak daha sonra, 17 ilkkAnun 1938 caktır. yetle.rimizin himayesi altında yaşamak-
Fransn, tek hamle ile hürriyetini mü- Fransanın kuvveti ne midir? de Kont Ciano, bu 1935 anlaşmalarını, Kaldı ki 17 ilk.kanun mektubunda bu tan mesut değiller midir? Işte Frans, bu 
dafaa için kalkınacaktır. Bu hürriyet, O, sadece bu maddi kuvvetten ibaret hükümetinin muteber addetmediğini bi- mUddeiyatın hiç biri ifade e~ de- sahada da diğerlerinde olduğu gibi en 
Fransa onu kurumağa muktedirdir. değildir. Ayni zamanda fikri ve ruhl ze bildirdi. ğildir. Bunların bize matbuat makalele- yUksek ananelerine sadık kalmaktadır. 

Dünynnm içinde çırpındığı karışıklık- kıymetlerden ibarettir ki, bugün de, ta- Diğer taraftan geçen pazar günkü nut- ri veya sokak ~ğlıkları ile ifade edildiği Keza kendisi ile bunca ihtilMlara dtiş-
lardnn ders alan Fransızlar anladılar ki rihimlzin her anında olduğu kadar bü- kunda B. Mussolini aynen şöyle dedi: mi iddia edilecek? .. Şu halde şunu ha- tilğümüz diğer büyük komşu millete 
Fransanm selametini temin için büyük yüktür. ıBiz, dilnyarun, bizi muhakeme etme- tırlatınak kMidir ki Fransanın hattı ha- ka~·şı da Fransa devamlı htisnil niyeti-
bir gayret elzemdir. Ve onlar bu gayre- İnsanlık, vnkarını her itikadın ve her sini icrtemiyoruz .• İstiyoruz ki olup bi- reketi derhal ilan edilmiştir. nln delillerini göstermekten hiç bir za-
ti yaptılar. fikrin kardeşlfğinde arar. Kendiliğinden tenden haberdar olsun .• 17 ilWnun 938 Söyl~dim ve kuvvetle tekrar ederim man geri kalmamıştır. Münlh anlaşma-

Me.sal artmıştır.. doğmuş o]an bu birliğin esası hakikat ve de Fransaya verdiğimiz nota ile Fransız ki : Asla ne bir karış toprağımızı terke- ıını ve bir kaç haf ta sonra Fransız - Al-
Maliye, sihhatli ve selim bir idare al- adalettir.. İtalyan meselesinin ne olduğu sarahaten decek ve İıe de bir tek hakkımızı feda man deklarasyonunu imza ettik. Bu dek

tına girmiştir. Fransızlar elzem olan fe- Fransa, barışmak için tehlike çanının anlaşılmıştır. Bu meselenin bir adı var- edeceğiz.. Fransa, 1935 anlaşmasını im- lnrasyonun ruhundan ilham alarak Ber-
dnkiirlıkları kabul etmişlerdir. Bu dalın çalmasını bile beklemez. dır : Tunus, Cibuti ve Süveyş kanalı .. • za ederken kabul ettiği taahhütlerin line ekonomik bir anlaşma imzası için 
dün müfit neticeler vermişti. Fransanın kuvveti, nihayet dostlu- Bu iddia, beynelmilel umumi efkarda tam ve samimi tatbikine, bu anlaşmanın bir heyet göndermiştik. Çünkil devamlı 

Ekonomik vaziyet mütemadiyen salüh f,rundadır .. O dostluklar ki, anlaşmaları- hayret uyandırdı. Öyle sanıldı ki 17 ilk ruhu ve mutckabiliyeti dairesinde de- bir ~ birliği için bu esaslı bir şarttır. 
bulmaktadır. Fransız istihsaline ait rak- mızla Msıl olmuştur. O dostluklar ki, kanun mektubu ile İtalya mUddeiyatını vnmn hazırdı. Kendisine bu suretle ya- Fakat Çekoslovalcyanın istilası, Pragın 
kamlar ve frangın tayin edilen had üze- bütün hilr milletleri ve ıstırap çeken tasrih etmiştir. Bahusus ki bütUn gaze- pılabilecek teklifleri tetkik etmeği asla Alman ordusu tarafından işgali bu sa
rinde sapa sağlam durması bunu ispat milletleri ona birleştirir. te mücadeleleri de beni teyide matuftu. reddetmez. hırlı gayretleıre en ağır darbeyi indirdi. 
eder. Dünyanın şimdiki kanşıklığı içinde Frnnsanın maddi taleplere muhatnp Fakat madam ki bundan bahsediliyor, Senelerce bize bazı hareketleri müdafaa 

Milli müdafaa muhkem surette garnn- yeni hayat tarifleri teklif edildiği görU- olduğu, fakat buna cevap bile vermedi- Tunusta 110 bin Fransız ve iki buçuk için milletlerin kendi mukadderatlarını 
tidcdir. lUyor. ği iddia edildi. milvon İ LllmlB h1r]iktrı vıı~wın M hin biz?~t tavin hnkların.ilım bn\ı..<'Pdlldi. 
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Sonra tabi! emeller ileri sUrUldU. Şimdl 
ise hayat aahıısından bahsediliyor. 

Bu, fütuhat arzusundan başka bir ~ey 
ohnıyan daimi bir istihaledir. 

Az evvel dediğim gibi Avrupa, nasıl 
endi§eye dil§mez. Harbm her millet içili 
bir felAket olacağını bilmiyen tek .insan 
yoktur. Hiç bir millet onun tahribatın .. 
dan Azade kalamaz.. Biz, bunu istemiyo
ruz. Avrupanın kendini kurtarmasına 
yardun etmek istiyoruz. 

Memleketim namına bizim gibi düşi}.4 
nen ve bizim gıöi hepsi sulh yolunda ıs
rara hazır olan bütün devletleri itimaf.o 
lı bir Jş birliğine davet ederim. 

Taarruza karşı cephe tesisi, için lnt 
tesanUd esas prttır. 

Bilirim, Fransanın vaziyetini taybl 
eden bu sözler gerek Avrupa kıtasında 
gerekse Manş ve Atlantik ortasında dost 
milletler nezdinde kardeşçe akisler bu
lacaktır. Eğer, meseli Ingillz - FnLMd 
iş birliği bugünkü kadar tam ise, bunun 
sebebi bütün meselelerde Fransa ve ın,. 
gilta-enin dil§üncelerinin. aynı olması• 
dır. Nasıl ki aynı vasıtalarla aynı gaye
yi takip ediyorlar. 

Bütün makul insanlarm, ve her memo 
lekette makul insanlar vardır, bu akıl 
lisanını dinliyeceklerini ümit ederim. 
Şunu hatırda tul5unlar ki bu lisan he'J' 

tehditten azadedir. Kimsenin zillete düş
mesini istemiyoruz. Fransa tam ve yek,. 
pare olan bütUn kuvvetini hararetle 
sulh emrine koyar. 
Vatanımız olan Fransaya gelince, hig 

bir şey onu haklarının ve kuvvetinin 
tam şuuru ile serbestçe intihap ettiği 
mukadderattan çeviremez. 

insanlık vekarının hizmetine tahsis 
edildiği zaman çalışmanın neye kadir ol
duğunu, adaletten başka rehber tanıma .. 
dığı zaman cesaretin neye kadir oldu .. 
ğunu ve hürriyetin selfuneti namına ka .. 
bul edildiği zaman fedakarlık hissiniıl 
neye kadir olduğunu bütün dUnyaytl 
tekrar ııöstennck lstivoruz. 


