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LGndıa 30 ( ö.R) - Kalalll'ipda Koee_ .. 
~ ... Wr ........ B. Mmeolinl ....... 
ldı I~ Akdenbde mabpaa lıalmqa m,.ai 
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Din münderecatından gazetemiz meauliyet kabul etmez. 

lngil·terede büyük hazırlık 
Nafıa Vekili Dftnkft mfthlm toplantıda 

·~ ~ı * lsnanbulda hara· 
retle karşılandı 

--tr
Bavagazı prketinln 
mübayaası işiyle 

meşgul oluyor .. 
--tt-

• ı, 
' • 

Polonya üzerinde yapılan Alman 
tazyiki etrafında müzakereler oldu 

---·*....__ __ 
lngiliz - Fransız 
askeri işbirliği 

-*----
Istanbul 30 (Hususi muhabirimizden) .imdi Jlajlno hattında 

Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya bugün An- 1 kendini --mıQ'-
karadan geldi ve hararetle karşılandı. -f:r-
Vekil bir müddet istirahat ettikten son- Londıa 30 (0.R) - Kabme 4ün ak-
ra Metrohana gitti. Orada merasimle pmki tıoplantıamdan IOIU'a bugUn tek.-
karşılandı. Memurlar namına söylenen rar ansızın tıoplanmııtır. Bu toplantıda 
nutukta milli idareye ge~ olmaların - Fnmanm ltalyan mtlddelyatma kartı 
dan dolayı sevinç ve minnettarlıkları bil- vuiyetinl ve Avrupa bldiselerl karp-
dirilmiştir. anda takip etmek rmnhıde olduğu yolu 

Vekil saat bire kadar Metrohanda arallatle gösteren B. Daladiyenin beya-
meşgul oldu. Devlete intikal eden tram- natı tetkik mevzuu ohnU§tur. Bundan 

Ingiliz muhalefet f'eislerinden Senkler, l•ailiz ifri partin 7'M Attlee ile .onra harldye nazın Lord Halifaks orta 
vay ve tünel idarelerinin yeni yapacak- muavini ve Eden \re prk! Avrupada yeni bir taarruza ml-
ları işler hakkında direktifler vermiştir. Roma 80 (ö.R) - Fransız başvekili yaya gitmiş olması mumaileyhin avdet ni olmak maksadiyle neler yapıhnası dU-

Nafıa vekili şehrimizde bir kaç gün ka Bay Daladiyenin radyodaki nutku ga - edeceği Cumartesi gilnilnden evvel Ital- §UnUldüğUnU, aJAkadar devletlerle te
lacak ve havagazı şirketinin satın alın- zetelerde henüz geniş surette tefsir edil- ya hUkUmetince hiç bir karar alınmıya- maslarının neticelerini anlatmıştır. Ay-

~~====~~~~~~=~m~a~s;ı ;~;le;n;~;k~~;ş~p=l ;~;a~~;k~~;·~~~~~~~~~~~~~~~ -~WS~S~™-

Alman talebinin reddi 
Polonya hakkını, menfaatini ve 
hudutlarını silihla müdafaa edecek 
Halk icin 

' 
Çalışanları 

---·-.t:r·---

Halkımız asla 
Unutmaz 

-tı-
HAKKI OCAKOCLU 

Bursa mebusluğuna seçilmesi mü
nasebetiyle bugün valimiz Bay Fazli 
Güleç fzmirden ayrılacaklardır. 

Ostad mukaniT aTkadaf'mua imMt Wf'ivor 

On bin çocuklu baba 
Memleket haataneai aertabibi B· H. Y. 

Başkanın 25 yıl jübilesi yapıldı 

Üstadın muvaffakıyetle dolu olan 
mesai hayatının bir portresi ••. 

var 
Köyler 
Pldnlı bir infa
ata kavuşacak 

o 
!Dahiliye veaaht111lll4• 
.UAyetlere gelen 
tamim-

Dahiliye vekaletinden vtlAyete 8§8.ğı

dald emir gelmiştir : 
- Relslcilmhur İsmet İnöntlntın şi

mall Anadoludakl tetkiklerinde mil~ 
hede. buyurduklan hususata al~ notla
rmda, Ankara şimalindeld Step araziye 
gelinceye kadar §imalt Anadolu köyle
rinde evlerin yübekçe, çok defa ild 
katlı ve bir Jdremltll oldutu, tuğla ve 
kiremidin yapicılıkta esas olması, Kas.
tamonu viliyeünln gUzel bir fabrikası 

bulunduğu tesbit buyuruhnuı ve bu su
retle köy evlerinin ıslAhi ve ~tlyaca uy
gun bir tekle ifrağı bakıriıından ön pl~ 
da düşünülmesi gereken tedbirler ip-

' . ret olunmU§tur. 
tklJm prtları ve toprak kabiliyeti 

mt1salt olan yerlerde k6y1Untın her yıl 

bir çok günlerini alan ve kııllanılmasm
da fenni ve sıhht bir r.aruret olınıyan 
köylerdeki toprak ve otlarla örtlllen n 
damlannın kiremitle kapatılması için 
937 yılında klSyün işletilen ve işletilme· 
le mUsait olalı kiremit ocaklarını, nü
fusu beş yüze kadar olan köylerde tet
kik ve tesbitiyle, mlitealdp yıllarda fa. 
aliyete geçilmesi ve böylece köylüye faz-

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -Bir kaç günden beri verilmekte 
olan veda ziyafetlerinde lzmirlilerin 
temiz duygularına tercüman olan 
hatipler, Bay Fazlı Güleç hakkında 
beslenilen sevginin kuvvetini ifade
ye çalışmışlardır. 

Polonya ve Macar OTdu kumandanlan hudutta görii.§ÜyOTlar On bin çocuklu bir baba, bllyük bir -------------------------

Biz bu hadiselerde siyasi ve idari 
terbiyemizin olgunluğunu sezmekle 
gurur duyuyoruz. Cümhuriyet Tür
kiyesinde halkın hakikatleri olduğu 
gibi görme kabiliyetini iktisap eyle
rniı bulunması milli terbiyemizin ol
gunluğunun da en kuvvetli delille
rinden biri sayılabilir. 

İdare makanizmasmın başında ve 
İcra mevkiinde bulunan adamların 
her kesi memnun edebilmesine, bü
tün halkı tatmin eyliyebilmesine im
Un tasavvur edilemez. 

Hatta bu gibi mevkilerde bulunan
lara karşı menfi hisler ve duygular 
daima hareket halinde bulunur. 

Fakat Cümhuriyet rejiminin mem
lekete aşıladığı bir terbiye sistemi 
vardır ki o da hadiseleri ve hareketle
ri imkanlarla ölçmek ve ona göre 
hüküm vermektir. 

Eski devirleri hatırlarız. Nahiye 
müdürlerinden valilere kadar bütün 
Jdare amirleri için sık sık mazbata
lar yapılır, aleyhte iddialar hatta va
lualar ortaya atılır, sık sık değiştir
ll'le talepleri ileri sürülürdü. 

Şimdi ekseriyetle vazifelerinden 
ayrılan idare amirleri için umumi 
;teessürler izhar edilmekte, sevgi te
zahürleri canlandırılmaktadır. 

Bu da gösteriyor ki idare rn.aka
llİzması ile halk düşünceleri hem

- SONU 2 iNCI SAYFADA..-

Dikkat 

Bugün 
Askere çağırılanlar 
vazife başında bulu

nacaklar 
izınlr Askerlik labesl 
Relsllilnden : 
1 - Henüz muvazzaflık hizmetini 
yapmamış olanlar İzmir §Ubesinde 
kayıtlı 316 ill 334 dahil doğumuna 
kadar piyadelerin hemen sevkedil
mck üzere şubeye mUracaatleri. Be
del vermek istiyenler için 5 nisan 
939 toplanma gUnUdür. Bugüne ka
dar behemehal bedel vermeleri mec
buridir. 
2 - Şubemizde kayıtlı 316 ila 334 

(Dahil) doğumlulardan muhabere 
sınıfına ayrılmış olanların sevkedil
mek üzere acele şubeye mUracaat
leri .. Bu sınıftan ·bedel vermek isti
yenlerin 5 nisan 939 toplanma günü
dür .. Bugüne kadar bedel verm.ek 
istiyenlerin bedelleri kabul edilir. 
3 - Gerek teşrinievvel 938 de bi

rinci taksitlerini yatırmış olanların 

gerek bu defa bedel yab.rnıış olanla
rın 1 nisan 939 tarihinde kıtalarında 
bulunmalan kat'iyyen mukarrer bu
lunduğundan bu gibi bedele.ilerin 
sevkedilmek üz.ere 31 mart 939 g\l

nü behemehal tubeı• m~tleri 

Paris 30 (ö.R) - Havas muhabiri 
bildiriyor: 

insan, mütevazi bir ilim adamı, göruü Şefdıtden ÇellPeler : 12 
bol, şefkat ve muhabbeti taşkın, mesut 

Almanya Danzig üzerinıieki hakimi

yetini tesis, şarkt Prüsyayı Almanyaya 

bağlıyan Otosrada yolu ve büyük de -
mokrasilerin yeni bir cephe kurmağa 

- SO!tlı'U 5 iNCi SAHİFEDE -

Yaralanan 

bir doktorla karşı karşıyayım. 
Ortalama bir hesapla on bin kadını 

doğurtarak hepsinin de çocuklarını sağ 
ve salim cemiyete teslim ve hediye eden 
bu ak saçlı ilim adamı, şUphe edilemez 

- SONU 5 iNCi SAHİFEDE -

nişanlı kız 
Suçlu, Fethiye için bir çok masraflar 

ihtiyar ettiğini söylüyor 
Henüz 16 Y•flllda olan Pethlye ise 11Sevendyece
iiln bir gençle hayatıma blrle1t1remezdlmHcllyor 

Nişanlısı Ömer Kaya tarafından MkD. 
yerinden bıçakla yualanan Bn. Fethiye 
memleket hastanesinde tedavi edilmek
tedir. Henüz on altı yaşında olan ge119 
kız verdiği ifadede demiştir ki : 

- •Sevemiyeceifm bir gençle hayatı
mı birleştinnek istemedim. Giinahım 
budur. Nişanlılık hayatı esasen bir genç 
kız için tecrübe devresidir. Eğer nişan
hsıru sevebileceğini anlarsa evlenir. Or
tada yenmiş, yutulmuş bir fCY yoktur. 
Mesele bundan ibarettir.• 

Zabıtaya teslim olan ve sulh ceza hl
ldml!ğl tarafından tevkif edilen Ömer 
Kaya da tunları söylemqt.ir ı 

- Neden bu hidbeyl izam ediyorlar. 
Ben Fethiye ile tanıpun ve nlpnlandmı. 
......._ $n1Uyle evlenmek w D»-

Memleket huteneli ...tabibi B. Huaıa Yaeuf Betk-m DolctOna........ • -- w. ..... 



SARIFE2 
tW' -

Zirai tedrisat işi • 
rı 

Orta ziraat mekteplerimiz nasıl 
çalışıyor ve ne radman veriyorlar? 

Mersin vapuru dün geldi ________ :.,_ __ ~~--~~-=-

Sadıkzade vapurunun 
kurtulması imkinı yok 

Vapurun teknesinde büyük rahneler acıldı , 
Malları aktarma ediliyor 

Şimdiye kadar Fenike civarında fır
tınadan kısmen batmış vaziyette bulu -
nan (Sadıkzade) vapurunun yanında 

kalan Mersin vapuru, limanımıza gelmiş. 
ür. Şimdi (Sadıkzade) nin yanında Kon
ya vapuru bulunmaktadır ve Istanbul
dan bir fen heyeti geil~tir. Bu heyet, 
(Sadıkzade) vapurunu yerinde tetkik 
edecektir. Kazazede vapurda su alma -
mış bazı hamule, Konya vçuruna ak
tarnın edilmektedir. Hora tahlisiye va-

puru da oradadır. Haber aJdığuw.za gö
re Sadık.zade vapurunun kurtarılması 
için limit kalmamıştır. Kazadan t ekne -
de bilyük rahneler aç·1m~1r. Hattn 
Mersin vapuru mürettebatından öğren
diğimize göre (Sadıkuıde) vapurunun 
fırtınadan karaya döndUğU gece Mersin 
vapuru, bir mucize neticesi batmaktan 
ve karaya dlişrr..!kten kurtulmuştur. 
Mersin süvarisi B. IsmaU Hakkı, bunu 
mucize kelimesiyle tavsü etmektedir. 

·rENI ASIR esa 

Halkicin 
' 

Çalışanları 
---tr·---

Halkımız asla 
Unutmaz 



Bitarafların endişesi · 

lsveç meclisi, müdafaa kuvvetleri 
yeni tahsisatlar kabul etti • 

ıçın 
• 

Br.Uksel 30 (A.A) - Alman sefiri, 
Kolonya radyosunun son zamanlardaki 
neşriyatı dolayısiyle hariciye nazırlarına 
teessürlerini beyan etmiştir. 

Öğrenildiğine göre Alman hükümeti 
bu radyo istasyonuna Epuen ve Mal -
medy arazisi hakkındaki neşriyatına ni
hayet vermesini emretmiştir. 

Helsinki 29 (A.A) - Ingiliz nazırı 

lludson Moskovadan bu sabah buraya 
gelmiştir. Gazetecilere yaptığı beyanat
ta Helsinkiye yaptığı bu ziyaretin Ingil
tere ile Finlandiya arasındaki ticaret 

münasebetlerinin sıklaştırılmasını istih
daf eylediğini söylemiş ve demi§tir ki: 

Ingiltere serbest mübadele prensibini 
terketmek fikrinde değildir. Bazı Ingi -
liz müesseselerinin şu veya bu eşyayı 
vermedikleri yolunda Finlandiyanın 
yaptığı şikayetler tetkik edilecek ve bu
na bir çare bulunacaktır. 

B. Hudson Moskova ziyaretinden 
memnun olduğunu ilnve etmiştir. 

Stokholm 29 (A.A) - Hükümet par
lamC'lltoya verdiği bir kanun layıhasın
da Isveçin müdafaa kuvvetlerinin artı-

rılmasını istemiştir. Bu kanun lAyıhası 
mucibince bahriyede askerlik hizmeti 
200 günden 340 güne çıkarılmakta ve 
50 milyon Isveç kronluk munzam tahsi
sat istenmektedir. 

Stokholm 30 (ö.R) - Rikstag mecli
si harp zamanında veya harp tehlikesi 
halinde ittihaz edilecek tedbirler için 
hilkümetin 230 milyon kronluk yeni 
tahsisat vermiştir. Ekonomik buhrana 
karşı kullanılınak üzere de 280 milyon 
kron hükümetin emrine verilmiştir. 

Hayfada 
Bir ölü, beş yarab var 
Hayfa, 30 (A.A) -Asiler bir yahudi

ye ait olan bir taş ocağına taarruz et
mişlerdir. Bir Arap telef olmuş ve biri 
kadın, üçü çocuk olmak Uzere beş Arap 
yaralanmıştır. 

Kudüs, 30 (A.A) - Son 24 saat zar
fında İngiliz kıtaab civar mıntaka1arda 
vasi mikyasta polis harekatı icra etmiş
lerdir. Bu kıtaat aralarında meşhur çete 
reisi Fahri Hamad ta bulunan bir çok 
Arap asisini tevkif etmişlerdir. 

---111---

/ktısat müşavir-· 
liğine Remzi 
tayin edildi 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Üçüncü 
umumt müfettişlik iktısat müşavirliğine 
lç ticaret umum müdürlüğü şirketler 

müdürü Remzi tayin edilmiştir. 
---"'---

Fransız delegesi 
ANKARAYA GELiYOR 
Antakya, 30 (A.A) - Fransız yüksek 

komiserliğinin Hatay delegesi albay Col-

lngil tere erkinıharbiyesi Dr. Göbels ~!!~!!:~~~.:~::;~0~:~.:~ 
asker kaydına başladı :::r~rpıanc1ı g!~~> Ka!a':.!~~.in 

----tr-- birden bire Kalabraya gitmesi Faşist 
Londra, 30 (Ö.R) - İngilterenin ka- İngiliz erkaruharbiye reisi ve maiyeti Budapeşte, 30 (A.A) - B. Göbels, hükümetinin Daladiyc nutkuna karşı B. 

ra sefer ordusu, yani deniz aşırı sefere ile Fransız genel kurmay başkanı gene- dün başvekil Teleki, hariciye nazırı B. Mussolininin cumartesi günü Romaya 
tahsis edilerek ana vatan müdafaasından ral Gamelen ve maiyeti arasında harbi- Csaky ve mezahip nazırı Homan tara- avdetinden evvel vaziyet almıyacağını 
ayn olan ordunun ihtiva edeceği 200 bin ye nezaretinde uzun bir konferans ya- fından kabul edilmiştir. göstermektedir. 
yeni askerin barındmlması ve teçhizi pılmışbr. Bu akşam Meç şehrinde İngi- Atina, 30 (Ö.R) - Alınan propagan- Mareşal Göring 
mesaisi başlamıştır. B. Çemberlaynın be- liz generali şerefine muazzam fener ala- da nazırı B. Göbels bu akşaıri Atinaya Roma, 30 (A.A) - :Mareşal Göring, 
yanatından bir kaç saat sonra harbiye yı tertip edilmiştir. gelmiştir. Belgraddan tayyaresiyle ge- dört Nisana kadar Sanrcmoda kalacak 
nezareti ~ni teşkilAta asker kaydine Paris, 30 (Ö.R) - Müstemlekat na- çerken Alman nazın Yugoslav hava öilahare pek muhtemel bir surette Ro
başlanmasını emretmiştir. Bu yeni cü- zırı Mandel Fransanın mtisteinleke or- kuvvetleri kumandanı tarafından se- maya giderek B. Mussolini ile görüşe-
zütamlar harp nizamına geçince 340 bin dusunun 1938 senesinde iki misline çı- lfunlanmıştır. celctir. 
askerin 33 fırka teşkil edecek ve ana va- karıldığını ye her baskın taarruzuna 
tan mildafaa ordusu ile birlikte 440 bin karşı müstemlekeleri korumağa kAfi ge
eri ihtiva edecektir. Diğer taraftan ha- leceğini söylemiştir. 

va müdafaasına ayrılan yüz bin erle · 
ve diğer servislerle birlikte İngilterenin Londra, 30 (Ö.R) - Kraliçe Elizabet 
nizam! kara ordusu 686 bin kişilik bir dün öğleden .sonra Avam kamarasında, 
kuvvet teşkil edecektir. 1.200.000 lira sarfiyle 50 tecemmü kam-

Londra, 30 (Ö.R) - İngiliz ordusu pı tesisi kanununun müzakeresinde ha
aenel kurmay baş~anı general Lord zır bulunmuştur. Bu kamplar harp ha
Gord Fransada Majino hatbnı ve Meç linde mültecilere tahsis edilecek ve sulh 
ıeJıriııbı iç istihklııılarını ziyaret etmiş- zamanında da her sene 200 bin çocuk 
tir. bunlarda hava değiştirebilecektir. 

Mısırın . müdafaa işleri 

Hiç bir devletin MıStrı 
mürakabeye hakkı yok 

danlık meselesine dair .sorulan diğer bir 
suale de cevap veren başvekil umumi 
harpte müttefik ordulann Fransız baş
kumandanlığı emrine verilmiş olduğu
nu hatırlatmış ve bir harp takdirinde 
Mısır ordusu başkurnandanlığının da en 

Almanyanı~ Varşo.vadan talepler~ 

Kolonel Bek Berline 
gitnıeği reddetmiştir 

~~dr~ ~O. (A.A} - Havas ajansı mu-, elçisi nezdinde bazı teşebbüsler y<:pmış 
habırı bildirıyor: olduğu muhakkak gibidir. 

BuraciaJ? şayialara göre Danzig üze - Fakat B. Bek bu teşebbUS1ere şf:mdi-
r~deki hakimiyeti, şarki Prüsyayı Al - ye kadar her hangi bir suretle cevap 
manyaya bağlıyacak Otostrad yolu ve vermemiştir. Yalnız bunun üzerine Po
Polonyanın Roma - Berlin mihveri kar- lonya askeri tedbirler almıştır. 
şısmdaki hattı hareketi meseleleri hak- Nihayet Polonya gazetelerinin neşri
kında vaziyet alınası için Almanya Var- yatı ve resmi Polonya mahfillerinin be
şova nezdinde taleplerde bulunmuştur. yanatları şu cihetleri teyid etmiştir. 

Yine bu şayialara göre Polonya hükü- Almanya- Polonya münasebetlerinin 
meti bu üç mesele üze.rinde münakaşa esasını 1934 ademi tecavüz beyanname
etmeği ve Bek de müzakere için Berli- si teşkil etmekte berdevamdır. Polonya 
ne gitmeği reddetmiştir. her hangı bir bloka iltihak etmek arzu -
Varşova resmi mahfilleri Polonyaya sunda değildir. Polonyanın niyeti biltün 

bir ültimatom verilmiş olduğunu yalan- komşulariylc eyi münasebetler idame 
lamıştır. Maamafih B. Ribbentropun bu etmektir. Fakat lüzumu takdirinde Po
meseleler üzerinde diplomatik görüşme- lonya haklariy]e hudutlarını ve istiklali
lere başlamak üzere Polonyanın Bcrlin ni si1ah elde müdafaaya hazırdır. 

Kahire 29 (A.A) - Mebusan mecli -
sinde Mısırın bir harb takdirinde mut
lak hAklmiyet ve istiklllini muhafaza 
edip etmiyeceğine dair sorulan bir su
ale cevap veren başvekil, hiç bir ecnebi 
devletin Mısırı murakabeye hakkı ol -
madığını söylemiştir. mühim orduya terettlip edeceğini söy- -----------------------------

Yine bir harp takdirinde başkuman - lem.iştir. 

Dr. Funk'a 
ile ticari 

göre, lngiltere ve Fransa 
müzakerata başlanmalı 

Berlin 3 (Ö.R) - Rayşbankın yeni reisi doktor Funk tüccarlara · 
bir nutuk söyliyerek Almanya ile lngiltere ve Fransa arasında ticari 
müzakerelerin yeniden başlaması hususunda ısrar etmiştir. Orta Av
rupadaki yeni vaziyet müzakere lüzumunu · artırmıştır. Almanya 
dünyanın en geniş endüstri vahdeti olarak bakidir. Şimdi şimal de
nizi ile Karadeniz arasında en geniş bir ekonomik sahası vardır. 

Son Alman - Rumen ticaret anlaşmasından bahsettikten sonra Dr. 
Funk Almanyanın cenup şarki Avrupada kabul ettiği değiş tokuş 
ticaret sistemini müdafaa etmiştir. 

li' .............................. rr~·• 
BUGÜN MATİNELERDEN tTtll.AREN 

Elhamra · Sinemasında 
Mtisabakaıun 5 inci baltası şerefine 
D'DNYANIN SEKtzıxcı llAldKASI . 

Sinemacılık iJeminin bugüne kadar vilcuda getirdiji en büyük 

SANAT MUCiZESi 

KASIRGA 
rURKC:E sozı.u PRANSIZC:A sozı..u 

BAŞ MÜMESSiLi 

DOROTHY LAMOUR 
EREMMttErİ.E NAZARI DIKKArE : 

Türkçe ve Fransızca her iki lisanda da takdim edeceğimi.% bu muauam 
filmin TÜRKÇE NÜSHASI : Cumartesi ve pazar bütün seansJarcla ve di
ler ıi1.nler yalnız 4 ve 9 seanamda gösterilecektir.. · 
FRANSIZCA NÜSHASI : Cumartesi ve pazar hariç olmak üzere diler 
cuma, puarte&i, aah, çarşamba ve peqembe ıön)eri 1.30 ve 1.38 da ıös· 
terilecektir. 

Alman kuvvetleri 
Slovak kuvvetlerinin Şark hudu
duna varmasına mani mi oldular? 

Bratislava 30 (A.A.) iyi bir menbadan öğrenildiğine göre Alınan 
ordusu hükümet tarafından gönderilmiş olan Slovak kıtaatının mem
leketin şark hududuna varmasına mani olmuştur. 

Slovak hükümeti, Berlinden bu husus hakkında izahat talep et
miştir. 

Londra 30 (ö.R) - Macar - Slovak hududunun tahdidi için Slo;; 
vak delegasyonu Bratislavaclan Budapeşteye gitmi~tir. Havas ajan
sına göre Slovak başvekili B. Tiso hududun eski haline iadesi için 
mukabil teklifte bulunacağını söylemiştir. Alman haberlerine göre 
iae Slovaklar Macar tekliflerini kabul edeceklerdir. 

Berlin 30 (Ö.R) - Bohemya ve Moravya devlet reisi doktor 
Haha cÖropaişe Revyu» da bir makale neşrederek milletinin son 
hiıdi.seleıi-kabulde gösterdiği sükunetin zayif ve kendini tevekkele 
terketmiş bir millet in hali olmadığını ve tarihindeki derin değişik
lilderin çek mmetini imha etmiyerek bilakis ruhunu takviye ettiğini 
yazmaktadır. 

Alman hamisi baron Fon Noyrat da son hadiselerden bahis bir ya
zıda himayesi altına konulan milletin hissiyatına hürmet hissettiğini 
bildirmiştir. 

• IU .. 
Sinemada Yeni BUGVN 

iZMİRDE İLK DEFA 

15 SERİ 30 KISIM BİRDEN 

•• 
BUG'UN 

Sinemacılığın HABİKASI GANGSTER filimlerinin ŞAHESERİ... DEHŞET •. 

VAHŞET ..... KORKU ... BİR Fiı.JM 4.30 SAAT 

ÖLDÜREN ÖRÜMCEK 
TÜRKÇE FOX JURNAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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SON HABER 

N. V. B. Çetinkayanın 
gazetecilere beyanatı 
Istanbul 30 Telefonla} - Nafıa vekili B. Ali-Çetinkaya gazetecilere şu be

yanatta bulunmuştur: 
- lzmirde Belçikalıların imtiyazı altında bulunan elektrik şirketini satın 

almak üzere Nisandan itibaren müzakerelere başlıyacağız. Buna ait hazırlık
l~r ~itirilmişfü. Ankara, Adanadaki elektrik ve havagazı şirketleri idareleri
nı bıze satmak istemektedirler. Eğer müzakere vaziyetini müsait görür_ 
sek bunlar için bir müzakere açılacaktır. Istanbul, Izmir, Ankara hava se
ferlerine 1 Nisandan itibaren başlanacaktır. 

Uzak mesafelere, Diyarbakır, Iran ve Iraka kadar uçabilmek imkanını te
min etmek üzere tayyareler satın almak üzereyiz. Bu tayyareler yakında 
memleketimize gelecektir. 

Vekil Erzurum hattının 939 senesi Teşrin aylarında açılacağını ve nynı 
sene içinde telefon hatlarının Erzuruma bağlanacağını ilave etmiştir. 

Bundan başka halk tipi radyo için de yakında meclise bir layiha verilece
ğini söylemiştir. 

Ankara radyosundaki parazit meselesinin halli için beynelmilel radyo 
kongresine üç murahhas gönderilmiştir. Müzakfreler devam etmektedir. 

Etrüsk vapuru Alman-
y aya gönderiliyor 

İstanbul 30 (Telefonla} - Etrüsk vapurunu yapan şirketin mü
messillerile lktısat vekaleti arasında yapılan müzakereler neticesinde 
şirket mümessilleri Etrüsk'ün ve o tipdeki üç geminin bütün noksan
larını bilabedel yapmağı, vapurlara birer kazan daha ilave etmeği 
şartname icabı olsun, olınasın, vapurları mükemmel bir hale koymağı 
kabul etmilllerdir. Etrüsk bugünlerde Alınanyaya gidecektir. 

Ruhi için lüzumu muha-
keme kararı verildi 

Ankara 30 (Telefonla) - Devlet şurası ikinci dairesi tayyare ka
çakçılığı hadisesinde evrak sahtekarlığından dolayı mevkuf bulunan 
hariciye memurlarından Ruhinin evrakını tetkik etmiş, memuriyet 
vazifesini suiistimal eden Ruhi hakkında lüzumu muhakeme kararı 
vermiştir. Ruhiye bugünlerde tebliğat yapılacaktır. 

Reasürans Müdürü B. Refii 

Fazla yorgunum, istira
hate ihtiyacım var,diyor 

lstanbul 30 (Hususi) Tekaüdlüğünü talep ettiğini dün bildir-
diğim reassürans müdürü Refii Bayar bugün bana şu beyanatta bu
lunmuştur. cTekaüdlük meselesi yeni bir hadise değildir. lki senedir 
hem kalb hastalığından hem de fazla yorguııluktan muztaribim. Bel
ki bir seneden fazladır ki iş i>ankanna müracaat ederek. telcai.idlüğü
mü istedim. Şimdi yeniden mevzuu bahsolan tekaüdlük havadisleri 
aylarca evvel yapmış okluğum müracaatimden galat olacaktır. Uzun 
istirahate ve tedaviye kafi ihtiyacım vardır.> 

Fransa - Romanya ticareti 
Fransa Romanyadan petrol mıiba-

yaatını artırıyor 

Paris 30 (ö.R) - Bükreşden bildiriliyor: Fransız - Rumen kül
türel münasebetler anlaşması hariciye nezaretinde Romanya harici
ye nazın Gafenko, Romanya maarif nazırı ve Fransız murahhası 
arasında imza edilmiştir. 

Paris 30 ( ö .R) - Fransa ve Romanya arasında bu akşam parafe 
edilecek olan yeni ticaret anlaşması mucibince Fransa Roman yadan 
petrol mübayaatını iki misline çıkaracak ve Rumen ziraat mahsulle
rinin Fransaya ithali için gÜmrük resmini azaltacaktır. Cumartesi gü
nü Yugoslavya ile de ziraat mahsulleri için gümrük resmini indiren 
yeni ticaret anlaşması imza edilecektir. 

Yugoslavyada Hırvatlar meselesi 

Muhalefet reisinin baş
kanlığında toplanıyor 
Zağreb 30 (ö.R) «Übzor» gazetesi bildiriyor: Hırvat köylü 

- demokrat koalisyonu reisleri, Belgrad muhalefet grubu şefleri ve 
nasyonalist Yugoslav partisi liderleri gelecek hafta iptidasında Zağ
rebde Hırvat muhalefet reisi B. Vladimir Maçekin riyaseti altında 
içtima edeceklerdir. Bu içtimada siyasi vaziyet tetkik edilecek ve üç 
muhalefetin ilerideki müşterek hareketlerinin eıkili tesbit olunacak
tır. Bu içtima Hırvat meselesinin halli için Belgradla Zağreb arasında 
açılan müzakere ile ayni zamana tesadüf edecekt ir Ba~vekil Zvet
koviç 3 Nisan pazartesi günü Belgrada gelerek Hırvat muhalefet 
rei!'l;J~ görüşecektir. 

Yqgoslav ya Romanyanın yaptığı anlaf· 
maya müfabih bir anlafmayı kabul edemez 

Belgrad 30 (Ö.R) - Yugoslavya ticaret miizakerelerinin açılışı 
münasebetiyle bunun mahdut bir programa müstenid olduğu ve Yu
goslavyanın ekonomik istiklalini bertaraf edecek mukavelelere zemin 
teşkil edemiyeceği bildirilmektedir. Romanyanın hattı hareketi Yugos
lavyayı düşündürmüştür. Yugoslavyaya ayni mahiyette teklif yapi
lırsa reddedilecektir. Esasen Yugoslavyanın vaziyeti başkadır. Bura
da Alman menfaatleri geri kalmak istemiyen ltalyan menfaatleri ile 
rekabet halindedir. Yugoslavyanın petrolü yoktur ve döviz tedarilC 
etmek için bütün ham maddelerini lngiltere ve F ransaya satmağa 
mecburdur. 
~ ....................... llllll .. llllm!ll ..... , .... ~mııı•?FlllmllWI~ 

TAYYARE Sineması TELEFON 
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KATE DE NAGYC, JEAN MURAT ve 11 Yıldızın ibda ettiği 

Prenslerin Gecesi 
(NUİTS DE l'KlNC~) 

Mevzu, dekor, teJDSil, tuvalet, müzik ve dans zeacinliği 
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Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 

~ Sabahtan sabaha E . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lüzumsuz ıstıraplar 
-tr-
:\ IİRA Ç KATIRCIOC.LU 

Musset der ki: 
L'homme estun apporenti, la douleur 

est Nttl ne se connait tant qu'il m'a pas 
souffert! 

: Kritik : . . 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

Köylerde de 
----r/;r---

B eden terbiyesi 
teşekkülleri meydana 

* getirilecek.. 
Kültür bakanlığı b-e, haftadanberi haf- --*--

ilk Öğretim 

talık elik öğretim> adlı bir meslek der- Dahiliye vekaletinden aşağıdaki ta-
gİ!!İ çıkarmaktadır. mim gelmiştir : 

Öğretmen her §eyden evvel modern 3530 sayılı beden terbiyesi kanunu 

- 7.4 -
eğitim ve öğretim itlerinden haberdar ınahaUi idarelere mali ve esaslı mükel

olmak- mecburiyetindedir. Halbuki öyle lefiyetler tahmil etmiştir. 
köylerde, öyle öğretmenler vardır ki de- Kanun hükümlerine göre; vilayet hu
ğil mesleki bir dergi, günün hadiselerini susi idareleri bir sene evvelki nakdi tahBen bu sözleri Liman paşaya da En

ver pa~ya da söyledim. Almanlar bizi 
harbe soktuktan sonra sıra kuvvetlerimi-
1in faaliyetine gelmişti. Mademki itilaf 
kuvvetleri liizım gibi Türkiyeye yüklen
miyodar, gu hal de Türkler onlan arayıp 
bulmalıdırlar! Kafasında idiler. 

* Hafız Hakkı beyle ara sıra dertleşir-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
YAZAN: 

GENERAL 
Kazı"' Karabekir 

•••••ııaı•eıaıııııııııııaıı•••ııaııwıı•• 

dı. Bazı zabitlerimizin donanmadaki ak· 
raba veya arkadaşlarından aldıkları ha
berlerden ilk önce Rusların değil bizim 

1 

Şarkın musiki şairleri de buna benzer öğreten bir gazeteyi bile alamaz ve oku- ~ilAtlarmın yüzde ikisi nisbetinde bu işe 
!.Özler söylemi~lerdi. Dünyanın neresine yamazlar .. Bunun çok sebepleri vardır .• l·ardım edecekleri gibi gelirleri elli bin 
gidilse orada acı '\'ardır ve acı her yer- 1 Bunları burada tetrih edecek değilim. liradan fazla olan belediyeler bir sene 
de ayni ~ekil de tntıJmış ve ayni surette ı Kültür bakanlığı her öğretmenin oku- evvelki tahsilat yekUnlarırun yüzde 4 Ü 

tefsir edilmiştir. İnsan yığınlannuı fiz- masını ve almasını mecburt tuttuğu bu nisbctinde bütçelerine tahsisat koyacak
~rnlojik acbından kurtulabilmiş ve acı- d . . • .. du un her tarafına ha lar ve indeliktiza valiler köy bütçelerine • ergıyı ınsan vucu n -
yı sadece ruhun tatmakta olduğu bir yat taşıyan kan damarlan gibi, en uç köy- de vilayet umumi meclisleri kararı ile 
metafizik dram gibi telakki etmiş kimse lere kadar göndererek öğretmenin fikir münasip nisbette spor tahsisatı koydura
de bu husu~ta bir hususiyet gösteremi- dünyasını genişletmek, onun bilgi hazine· caklardır. 
yor. Biz, samimi ,.e derin ıstırabın '\'ar- 1 a'ın"ı kuvvetlend'ırmek gayes"ını' gu"tmek- Kanunun on dokuzuncu maddesinin donanmanın Rus sahillerini bombaıdı- -
lığın ve varlığımızın sırrını biraz olsun 1 t d" B. ve C. fıkralarına göre, spor için hu-mnn ettiklerini öğrenmeleri tabiatile bu e ır. 
çözebileceğine inananlardandık. Ne ya- ilk .. v tı" • V•t· v 

0 
.. gvret'ım susi idare ve Belediye bütçelerine ko-kabil münakaşalara yol açmış bulunuyor- ogre m, en yenı egı ım e 

b b k 1 zık ki bütiin inıındığuruz şeyler gibi bu . 1 . d .. v t . h b d r edecek nacak tahsisatın yüzde 80 ni münhası-du. Kimse Ruslara karşı ani ir as ın a ış enn en ogre menı a er a , 
da bombos bir rüyaymış!.. !Uaamafih biz d k . . 1 1 ran mahallin Beden terbiyesi saha ve hareketin aleyhinde değildi. Çünkü Rus- - ona enenere ıyı sonuç ar a ınmış mo-

bik maddenin sert, ~plak ve manasız haki· d .. v t" il t t k rl k tesislerinin vilcuda getirilmesine, geri lar bunu bize kaç defalar tat · etmiııti. . . .. ern ogre ım yo arını anı aca , pa a 
R d katını ya~amaktansa bu avutucu boş ru- kA v t il . b 1 nkl. tik kalan yüzde yirmisi de yine mahallin di-Herkesi müteessir eden us onanma- agı zenne ası mış re ı şema ma-

·ayı görnıeğe hain raziyiz. teryal verecek, gazete ve dergı' alamıyan ğer beden terbiyesi teşkilat ve faaliyet-sının baskına uğratılıp imha edilememesi 
b Al . 1 ,_ d" İnsan ruhunun dehlizinde günde kaç .... tm . d d"" 1 b"l .1 . lerine ve gerekli spor malzemesi teda-ve bir de işi ir man amıra ının ıııoen ı- ogre enı yur ve unya gene ı gı erın-

kerre göğe u~mıyor ve kaç kerre topra- riki masraflarına tahsis ve sarfoluna-

31 Mart CUtna l9J9 
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DOKl'ORUN KÖŞ 1: 
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ilaçları 
seven er ..• 
-tr-

Y AZAN: Dr. G. A. 

Onlardan bazılan - ötekilerin darılmı
yacaklarını bilsem daha akıllıları diyece
ğim - bir ilacın senasını duyup ta ondan 
kullanmak istedikleri vakit, hiç olmazsa 
yolda rastgeldikleri ve tanıdıkları bir he
kimden sormak ihtiyacını ~österirler, o 
vakit ilicın senasını tasdik edip etmemek 
kendisinden sorulan hekime aittir •• O no 
cevap vereceğini elbette bilir. 

Fakat bazıları bu ihtiyata hiç lüzum 
görmezler, zaten evlerinde, apartman· 
lımnda mahıus ille; dolaplan vardır. 
Onun içinde, meıhur eski zaman heki· 
minin dediği gibi: 

- Ne yaparsan bulunur, derde deva

dan gayri.. 
Ba, ağrısına kartı. nane şekeri ıeklin· 

de tiirlü türlü iliçlar, inkibaza karşı toz
lar, yağlar, ve şuruplar, mide ağrılarına 
karşi, bulantıya kargı, ishale karşı, öksü
rüğe karşı, sözün kısası her rahatsızlığa 
karıı bir ilaç bulunur. 

C:lik. Enver papnın göz göre göre Alman
lar elinde oyuncak edildiğine ve kaç 
kerreler ikaz etmelerine rağmen hükü
metimizin de gafletli sükutuna çok kızı
yorduk. Hususiyeti olan Talat beye ve 
Cemal paşaya sık sık şikayetlerin de 
bir netice çıkmadığını görünce Hafız 
J-lakkı bey, dahi kendini umumi cereyana 
bırakarnk damatlıkla Enver p&§ayı takip 
ettiği gibi seri tefeyyüz dahi ona ben· 
zemek için ruhi bir zafa kapıldığını esefte 
gördüm. 

liğinden yapmış olması şekli idi. den iıııklandıracak, öğretmenin vaktini 
~a saplanmıyor ki... Aldığı her nefes bir 

Çamlıca tepesinden Osküdara dünü~- hoıı geçirecek yazıları da ihtiva ederek 
ümit, \"erdiği her ne[es bir ümit<dzliktir. 

ilaç meraklısı bunlardan yalnız kendisi 
caktır.. k 11 b lk. k' · b' d v u ansa, e ı ımsenın ır şey emege 

Gelirleri elli bin liradan aşağı olan hakkı olmaz.. Her koyun kendi bacaim· 
Belediyelerle Vi.JJyet bütçelerinden ay- dan asılır, derler .. Fakat ilaç merakluı 
nlan Ziraat bankası, Tayyare, Belediye, dolabındaki ilaçlardan çoluğuna, çocu~ 

28 Birinci teşrin 330 ( 1 O lkinciteşrin 
9 14) de Harbiye nezareti müsteşarlığın
'dan beşinci kolordu kumandanlığına ta
yin olunan Mahmut Kamil bey kolordu
aiyle Nikolay beyin kendi üçüncü fıtka
sile ( 1) müdafaa ettiği Çamlıca tepeleri
ne taarruz ediyordu. Ben Hafız Hakkı 

beyle beraber Mahmut Kamil beyin ka
rargahında gündüz ve gece manevrayı 
takip ettik. 

Gündüz manevra meydanında her 
üçümüz bir arada iken, Hafız Hakkı bey 
bir aralık sözü Enver paşaya getirerek 
dedi: 

- Enver kaymakam Hafız Kayma
kam - Enver miralay Hafız kaymakam 1.. 
Enver paşa - Hafız Kaymakam• ... 

Daha neler söyliyecekti bilmem. Mah
mut KB.mil bey bile Hafızın ağzına arka
daşça dokunmak istedi. Fakat Hafız ba
tını döndürmesi ve elin de biraz fazla 
açıktan gelmesi bunu tam bir tokat şek· 
line soktu! Mahmut Kamil özür diledi 
ve dedi:" 

- Hafız! Enverin kulağına giderse 
gücenir. Hususile burada manevrada ne
ler söyliyorsun ~ 

Geceyi veliaht Yusuf izzettin efendi
nin Çamlıca yamaçlarındaki köıkünde 

geçirdik. Gece hücumları ve nihayet ta
fokla son hareketler yapıldı. Gündüz Ce
mal paşa büyük Çamlıca tepesinde ha
rekatı tenkit etti. Bir gün ve bir gece fa
ıdasız devam eden bu manevraya dört 
fırka iştirak etmişti. 

Cemal paşa bu fırkaların zabitleri kar
§ısında tenkitten sonra: ( Haliharp ira
desinin bugün çıkmıı bulunduğunu teıhir 
ederimi) Dedi. Zabitlerimiz de bunu al
kışladılar. 

Fakat zabitlerimizle temaslarından şu 
netice çıkıyordu. 

te H :ız Hakı beyle birlikte ikimiz yal- öğretmenin en sevdiği gazetesi olacak-
' ... . Biz göğe bile· razı olmıyan, fakat yer-

nızd . Atlarımızla Bnglar başından ıner- .ı b'l k 1 b' t 
. . . . ven ı e urtu amıyan ırer us urayız .. 

ken ı: .... z En vere ve harbe gırışımız tarzına' N k lh' . • t k t' d 

tır. 

Bu güzel ve lüzumlu ertiksel derginin 
intişannın ilk haftalarını sevinçle kaqı
larken bulduğumuz noksanları da aşa

ğıda madde halinde sıralamağı bir borç 

. . . " e a ımızın sevmemeye a a ı, ne e 
intikal ettı. Enver paıanın bızlere hıç l f inki' d dır 

Al ı l • 1. ru nımuzun ena~·a ya ı var .. 
ehemmiyet vermeyip man ar a gız ı C"" di I . . d" h. · V · di 

-:ıını ıeııız, ~ım ı ıçız. e şun var-
knpnl· 1 ı iş yapması tehlikesinde karar kı-

ken biraz sonra yok olacağımızı sezdiği
lıyorduk. 

nıiz i~in iirperınelerle yan deli, yan 1 - Mecmuanın estetik kısmı zayıf-
nkıllı yaşı~·agitmekteyiz. Istıraplann 

bildim: 

··BİTMEDİ·· 
tır. Daha şık ve göz alıcı bir kap içinde 

( 1 ) B L-k ku d b' tiepsi hu sC2isin anlaşılınasiyle doğarlar. . w 1 k 1 k h d 
u nr anın rna.n asını ır ay V . ti ka d . k .• ~-'-- ogretmen j mcs eğine ya ışır, atti i-

ben ıd B. ku • f • e ınsan mu a saa eh pe ıyı UUU1Y- v k 
1 

v 

1 sonra a ım. ır vveti se enye I .. 1 ·;:.· h ld la b ger erti se ve magazin mecmua ara ta-
hal~e Tahranın itaaJine memur edildim. ~'1.1'-~ve tla~vvurhke!ti,..,ı lda w e ~o~ d" ki~ bı ve nefaset itibariyle üstün bir tekilde 

Edremitli bir 
tüccar 

Ankarapalas oteli 
balkonundan düşerek 
yaralandL. 
Anknrapalas otelinde gece yarısından 

soma elim bir kaza olmuş ve Edremitli 
bir tüccar ağır ı;urette yaralanmıştır. 

Edremit tUccarlnrından B. Fehmi, İz. 
mir gümrüğündeki bazı işleri için ev
velki gün limirc gclmlş ve Aıikarapalas 
oteline misafir olmuştur. Azım oğlu bay 
Fehmi akşam erkt>nden kordondaki ga
zinolara giderek fazlaca rakı içmiş ve 
gece yansından iki saat sonra otele dön
müştür. B. Fchminin maksadı yatmaktı 

B. Fehmi odasına girince, sarhoş ol
duğu için rahat edememiş ve balkona 
çıkmıştır. B. Fehmi bir aralık balkond:ı 
mü\·azenesini kaybederek tretuvarın 

üzerine diişmüştür. Yaralı memleket 
hastanesine kaldırılarak tedavi altına 

alınmıştır. Hayatı tehlikededi~. 

Halkevinde 
BİR ÇİÇEK SERGİSİ 

ımıuın~ız ıgl\ ma llffi o ugu ıçın ır k "-
çıkması yol göstericili ve öğretmeni~ 

asıl muztariplir. Sanat gibi ilim de bu 
bakımından lazımdır. 

muztarihin ihdalnrıdır. Ancak bütün 
bunlar nazariyenin ~erçivcsini aşamı

~ or. Pratikte sanat ,.c ilmin ~ifa verici 
merhametli nk~iyonları zehirleyici zalim 

1 aksiyonJarmd:ın pek daha derin ve çok
tur. Metafizik ıstırabın eserleri olan sa-

7.1\· 

2 - Muhteviyatında öğretmene ye
ni dünya eğitmen ve öğretim usullerinden 
bab~~en ve öğretmenin asıl istifadesini 
temin edecek olan öğretim usutlerinden 
en güzel örnekler veren yazdara rastlan
mamaktadır. Bu hususa fazla önem ver-nat ve ilmin ak-;iyonları bu kadar 

rarlı oldul<tan ~onra ıstıraplıırınuz 

zumsu:ı: değiller midir? 

lü- mesini ilk öğretimden candan dileriz. 

-*-Resmi binalarin odun 
lıömürü lıuJlanma.sı 
memnudur .. 

3 - ilk sayılardaki hep monotondur. 
Bu. çeşidli hayat konulan içinde yaşamak 
mecburiyetinde kalan öğretmeni tatmin 
etmiyor. 

4 - Materyel kısmı seçim husuııunda 
sok değerli ise de tabloların çocuktan 

Knbu1 edilen mahrukat kanunu mucl~ alakadar edecek şekilde rnkli ve gösteriş
bince altı ay sonra Ankara, İstanbul ve li olması Materyelin işe yararlığı ve daha 
hmir başta olmak üzere bir çok vila- fazla ilgi doğurması bakımından fayda
yetlerimizdeki resmi binalarla fabrika Iıdır. 
ve müesseselerde taş kömürü, Linyit, 5 - Bu mataryelleri havi sayfalar 
Turp, kok, petrol ve müştakatı gibi mah- parlak kağıtlar üzerine iyi ve renkli baa
rukat kullanılması mecburidir. Etibank kı olarak mecmuanın metninden ayn bir 
hunları temin edecektir. ~ayfa halinde olması görünüm ve göste

Bu kanunun hüsnü tatbiki hakkınd~ rim bakımından çok ilgi doğurur ve mak
orman umum müdürlüğünden vilftyete sada daha çok hizmet eder. 
gelen bir tahriratta deniliyor ki : 6 - ille öiretim, öğretmenin biricik 

Asırlardanberi Türkleri ezip bitiren AÇD.JYOR 

ıBu kanunun tatbiki yalnız yeraltı gazetesi olduğundan onda kendi derd
.ervetimizi kıymetlendirmekle kalmıya- !erini ve isteklerini öğretmen akaettire
cak, ormanlarımızın muhafazası bakı- bilmeli, günün ve dünyanın hidiselerioi 
ınından daha çok faydaları dokunacak- ve isteklerini en kısa bir haftalık icmal 
tır. Nitekim eldeki orman mevcudumu- halinde aayfalannda okuyabilmeli, ayni 
zu azaın'l tasarrufla harcamak mecburi- zamanda öğretmen bu dergi ışık ve ha
yetinde bulunduğumuz maJtlındur. Mah- yat vermekle beraber onu eğlendirecek, 
rukat kanununun tatbikinde büyük bir ona hoş vale.itler geçirtebilecek sayfaları 
hassasiyet gösterilmesi, sıkı bir müra- da ihtiva etmelidir. 

Çarlık Rusya .devletinden intikam alına- Halkevi tarafınpan 6 mayısta bir çi-
cağından herkes memnundu. Müttefik- çek sergisi açılacaktır. Sergide saksı 
(erimizin galebesine de itimat vardı. Fa- ıçinde, parterde veya kesilmiş olarak 
kat bir Alman amiralının bizi harbe sü-

1 
çiçekler teşhir edilecek ve juri tarafın

rüklediği hoşa gitmiyordu. Bunu Türk- dan çiçekleri beğenilenlere münasip 
lüğe mahaua mertlikle telif edemiyorlar- mükafatlarla takdirnameler verilecektir. 

Egede ilk defa açılacak olan bu sergi-

•••••••••• .. ••.••.•••~ }e iştirak edecek çiçek yetiştirenlere 
Yurdun en ~ koşe~ınd~ yo~~ Halkevi bahçesinde parter ve reklim 

yavrul~nn. sagb~ er·b~k ~ın ~·apmak için yer de verilecektir. Sergi
yılda bır fıra ''erıp Çocuk Esırgeme nin devamı müddetince çiçek yetiştiril-
Kunımuna üye olalım!.. · bakun h kkı da k nf lar d 

iiı••••"MIOJ!.!!'J'7:'7 /Y°/YY-~ iLiı'Jt- mesı, ı a n o erans a 
• Yerilecektir. 

kabc lazırrdır. 1 - Yoluna konması l&zım gelen en -*- mühim bir iş de cillc öğretim> in intişari 
Seyyahlar geliyor anında bekletilmiyerek ve ihıni.l edilmi-

4 nisan salı sabahı Beyruttan limanı- yerek yurdun dört köşesine sevk edil
mıza gelecek Fransız bandıralı bir sey- mesi ve ayni zamanda ele geçmesinin 
yah gemisiyle İzmire fazlaca seyyah ge- teminidir. 
leceği haber alınmıştır .. Bu seyynhlar- Posta ve telgraf makanizmamız çok 
dan bir kısmı Bergama, bir kısmı da iyi iılemektedir. Tevziat mrkezden mun
Efes harabelerini ziyaret edeceklerdir. tazam ve her şeye üstün tutularak yapı-

...-s ••• ...""' .., ~~~~-~-'!'.!-~-~-'.""--~-111-~-'!"-'!'!!!!!!!!e~. !!!!!''!'""-~-·!!--- ___ _ - -- _ _ ~-----------
~...l'-""7Y.i'/iTK~~~~_;ır..r~-""'"'Y-2Y~./7~ f7.7...,,El11!91 .. ~, lokma bile yiyecek vermediler halbuki büyüdüğü zaman Tanrıya asi olacaktı. ' - Kırk Ve zı· r biz onlnnn yıkık dıvarlannı tamir ettik. Adam öldürecek, katil olacak, anasına 

Vakıa iyilik yapmanın hududu bu kadar babasına ziyanı dokunacak ve sefalet 
ve insan daima iyilik etmelidir. Fakat bu içinde ölecekti. Halbu ki ben onu peşin 
bizim yaptığımız iyiliği kimse biJmiyecek öldürmekle hem ~nu Tanrıya isyan etmiş 
ve bu İyilik onlara ders olmıyacak. bir halde ölmekten hem de anasını ha-

Musa kendini tutamadı : 

Masal masal icinde Hııır bunun üzerine: 
• 

78-
- Ya Musa .. dedi .. Üçüncü seferdir ki 

aramızdaki anlaşmayı bozuyor. sözünde 
durmuyor ve sabretmiyorsun. Belki ben 

köye ıidclim. dedi. Bura balkt misafir-
• 

artık seninle ve sen de benimle yoldaı-
- Ya Hızır .. Dedi, ne yaptın? Bu oğ- perver değiller. lık edemiyecek!!in. Ayrılık düştü. Fak.at 

lanın ne suçu vardı? Onu nahak yere Köyden artık çıkıyorlardı: senden ayrılmadan önce garip görerek 
neden helak ettin? Yol kenarında bir tarla gördüler. Bu ve '.'labır edemiyerek bana sorduğun üç 

Hızır cevap verdi : tarlanın davarı yıkılmağa yüz tutmuştu. sualin cevabını vereyim ve seni merak-

- Ya Musa, ben sana demedim mi ki Hızır: tnn kurtarayım. Evvela bindiğimiz gemi-
sen sabredemeı.si.n, bana yoldaşlık ya- - Ya Musa .. dedi. Sıva kollarını da nin tahtalarını sökerek gemiyi bir parça 
pamazsın .. Hani bana yaptığım işler hak- seninle beraber §U dıvarı tamir edelim. tahrip etmiştim. Bu geminin sahipleri za-
kıncla hiç bir şey sormıyacaktın? Musanın bu tek.lifi garibine gitti. Fa- va Ilı iki kardeştir. Onların gittikleri li-

Musa tekrar mazeret diledi. kat l İızırın soyunarak hemen işe koyul- manda, 0 şehrin sahibi bir hükümdar var 
- Bir daha bir şey sormam .. Sahre- duğunu görünce o da kollarını sıvadı. ki, limana gidecek bütün sağlam gemileri 

derim.. Güneıin altında bir kaç saat çalışmak ve tahrip edecektir. Halbu ki bu iki karde-
Dedi ve yine yollarına devam ettiler. terlemek suretile tarlanın yıkık dıvarını şin bu gemilerinden b&§ka geçinecek 

oradan uzaklagtılar yolları üzerine bqka tamir ettiler. vasıtaları yoktur. Ben geminin tahta-
bir köy geldi. Bu köyde misafir kalmak Hızır: larını kopardım. Hükümdar gemiyi hu 
istediler. Bir kaç eve baı vurarak biaz - Oldu .. dedi, artık yolumuza devam halde görünce gasbetmiyecek ve onlarda 
yiyecek istediler. Fakat hangi evin kapı- edebiliriz. bu suretle ve az bir zararla hem gemileri-
sını çaldılarsa. 1 Musanın içine dert olmuştu. ni hem de mayi;ıet vasıtalarını kurtarmış 

- Verecek bir §eyimiz yok.. Yoluna devam ederken aklı fikri hep olacaklardır .. 
Diye red cevabı ile karşılaştılar. 1 Hızırın bu yıkık dıvarı neden tamir etti· öldürdüğüm çocuk i!!e çok namuslu 
Bunun üzerine Musa: ğine takıldı kaldı. Nihayet sebredemedi: ve Tannnın birliğine inanmış iman etmi, 
- Burada fazla kalmayalım, bqka - Ya Hızır .• dedi. Bize bu köyde bir bir ana ve babanın oilu idi. Fakat o, 

basım bilahare üzülmekten kurtarmış ol
dum. Tamir ettiğimiz dıvara gelince. Bu 
davarın altında bir define vardır. iki ye· 
tim ve küçük çocuğun malıdır. Dıvar 

büsbütün yıkıldığı zaman yol halkı al
tındaki defineyi görece~er ve yetimlerin 
hakkı ziyan olacaktı. Dıvan onun için ta

mir ettim. Çocuklar büyüdükleri zaman 
onu bulacaklardır. Ve Hızır böyle söyle
dikten sonra kayboldu. 

Iııte padi~ahım, bu hikayeyi söylemek
ten maksadım, bunun içinde ve Hızırın 
öldürdüğü çocuğa dikkatinizi çekmektir. 
Senin oğulların da Hazırın öldürdüğü oğ
lan gibi yarın hem sana hem de Allaha 
asi olacak. iyisi onu bugünden senin öl
dürmen çok hayırlıdır. 

Padi!,!ah, kadından bu hikayeyi işitin· 
ce fikri değişti. 

- Aen onu yann muhakkak öldürtü
rüm. 

Dedikten sonra yatağa yattılar. 
Ertesi sabah padişah uykudan uyanıp 

giyindikten sonra sclamlıw-a çık h ve oğ
lanın öldürülmesini emretti. 

Bu .ırada Otuzuncu Vezir orta-

Ctimhuriyet Merkez Bankası hisseleri v • k 1 da dagıv tır Böyle guna verır, omşu ara , 
gibi nS.Zım vnfidat hesabına alınması kl •. 1.k ttı•V• '- d' tabiriyle . . . . yapma a ıyı ı e gı, ıı.en ı , 
H\zım gelen emanet mahiyetındeki his5e- . 1 d·v· f'k · d d" sevap ı~ e ıgı ı rın e ır. 

ler ve edayı mükellefiyet cetvellerine H lb k" .1,, akl b" l y pm-L .. . . . . a u ı ı ac; mer ıaı oy e a aa.• 
müstenıden hesabatta nakitl ifade edı- 1 .. . b' ı· t ··kı · Kanuna a uzenne ır mesu ıye yu enır. 

len bedeni yol mükellefiyeti tutarları k 1. t• •. l k · t ·y rum 
arşı mesu ıye ı soy eme ıs emı o • 

hisse tefrikinden hariç tutulacaktır. K .. l k tt b' · h .... . . . anuna gore mem e e e ır ınsan ...-
K.ky ıdarelerıne gelince : Bunların kimlik edehnmek için ilkin doktor dip· 

iştirak ve nisbetleri imkan ve gelir esa.c::- 1 aJ 1 k l. get·~ de 
lann 

. . . il elidir omasını mı' o ma azım ı...... • 
a ıstınat ettır m · h k b·ı d b·t · d h 1-·k t er es - ı en e ı mıyen e - aıı.ı a -

Gelir membalarına sahip olmıyan kad- h k" l"k t kt b t bulunmak te, e ım ı e me e ser es -
ro ve hizmetlerini salma ile karşılıyan 

köyler mükellefiyet ve iştirakten bitta-
bi hariçtir. Masarifi umumiyelerini, na
kit gelirleri ile karşılıyarak bütçelerini 
~alma yardımından kurtarnuş, kanunen 
yapmakla mükellef bulundukları mec
buri hizmetled ifa edebilecek imkan ve 
seviyeyi elde etmiş köylerimizde kanu
ııun hükümlerinin yerine getirilmesi \'e 
bu kabil köy bütçelerinden ayrılacak 
muhassesat nisbetlerinin tayininde yu
kandaki esasların nazarı dilckate alın

ması muvafık olur. 
Buna göre gereken tedbirlerin alın

masını, şehir ve köy gençliğinin Beden 
ve sihhl inkişafına ait tedbirlerde ma
halli idarelere kanunla tevdi edilen va
zifelerin üasında aumi hassasiyet gös-
terilmesini rica ederim. 

Yaralanan · 
Nişanlı kız 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

sut bir yuva kurmaktı. 
Ben Fethiyenin üçüncü nişanlısı idim. 

Onun ilk nişanlısı Hüse"Yint ikincisi Hü
samettin, üçüncüsü ise bendim.. Fethiye 
Uç nişanlılık hayatında en fazla Hüsa

mettini sevmiş, onun sır ortağı olmuş ve 
gönlündeki blitUn gizlilikleri ona açmıt
tı .. Maksadı benden ayrılarak Hilsatnet
tinle tekrar nişanlanmaktı. Ben kendi
sine nişanlılık hayatımızda masraf et
miştim. Eğer masrafımı verseydi yakası
nı bırakırdım. Olmadı, vurdum.• 

tırsa her öiretmen gazetesini ne 
uzakta oluna olsun bir kaç gÜn 

alabilir ve okuyabilir .. 

F erici RaeiP 

ya atıldı. 

kadar 
içinde 

- Padişahım, dedi. Bu işte acele et
me. Acele şeytan işidir. Şeytan adamın 
damarlarında kan nasıl yürürse öyle yü
rür ve kadın kısmı da şeytan gibidir. On
lar yüzünden nice insanlar ölmÜ!J, nice 
kanlar dökülmüştür. Hatta sadece kadı
nı anmak bile iki kabile arasında yıllarca 
süren bir katle sebebiyet vermiştir. Bu bir 
hi1P.ye değil, bir vakadır. ihtimal iıitme
diniz, müsaade ederseniz anlatayım. 

Padişah: 

- Anlat .• 
Deyince vezir anlatmağa baıılar. 

OTUZUNCU VEZiRiN HIKA. YESI 

cBeni Akib kabilesinden bir arap 
bir gün bir şehre bir keçi satmağa gider 
cBeni Nefir> kabilesinden bir başka 

arap ta bu geçiye müşteri çıkar. 
Keçiyi satan iki mecidiye ister. Müşte

ri olan bir mecidiye teklif eder. ikisi ara
sında bir münakaşa başlar, müşteri: 

- Anam avradım olsun ve avradım 
boş olııun ki bir mecidiyeden fazla ver
mem .. der. 

Keçiyi satan da: 
- Benim de anam avradım olsun ve 

avradım bo~ l"!:r.ın ki keçiyi iki mecitten 
aşağı satmam. 

Diye cevap verir. Müşteri: 

tadır. 

- Başınız mı ağrıyor, kardeşim? 

Aman şu ilacı yutuveriniz, ağrınız şıp di· 
ye geçer. 

Şüphesiz o ilaç ha, ağrısını geçirir, fa
kat muvakkat bir zaman için .. Bir taraf
tan da mideyi bozar. Halbuki baş ağrısı 
pek çok defa zaten midenin bozulmuş 
olmasından ileri gelir. Onun için, ilaçtan 
sonra baı ağrısı gene gelir. Hem de daha 
şiddetli olarak .. O zaman da düşünecek 
ne var? iki tane, üç tane, beş tane alıve
rirsiniz ve mideniz gittikçe daha ziyade 
bozulur, baı ağrısı gittikçe artar. 

Çocuğun ateşi var! Vah, şimdiye ka
dar neden beklediniz? Veriniz §U anti
bilmemne güllaçlarından, çocuğun ateşi 
şimdi geçer .. 

Vakıa öyle .. Çocuk ilacı alınca, buram 
buram ter döker, ve ateıi düıer. Fakat 
bir müddet sonra daha yüksek olarak 
tekrar gelir ve hasta çocuk kendi haline 
bırakılmıı olsaydı hastalığı iki günde geç
miş olacağı halde, komf'lnun eevap it
lemek için verdiği o ilaçtan sonra hasta· 
lılc günlerce sürer, üfiimelc çocuğun böb
relclerine dokunduğu için yüzü ve gözü 
de ~iıer. 

- Mideniz ıişiyormut- Aman bir aTiıç 
karbonat yutuveriniz. Hem bende halis 
lngiliz karbonatından kocaman bir life 
var, size ondan vereyiıul.. 

Karbonah yutunca komşunun midesi 
o anda rahatlar, fakat arlı:asmdan ağrılar 
artar ve karbonab arttırarak yutmakta 
devam ettikçe sonunun ne olacaiuu ön
ceden lcimse bilmez. Belki böbreklerden 
albümin gelecek, belki baraalclardan is
hal gelecek .. 

- Çocuğunuzun her gÜn ishali vennif. 
Alınız ıu tozları da her gÜn üç paket yut-
turunuz. 

Tozlar çocuğun ishalini keser mi bilin
mez ama, keserse belki daha büyiik fe
nalık eder. Çünkü ishal, midenin ve bar
sakların bozulduğuna alamettir, bozuk 
olan teYi düzeltmeden alameti kesilirse 
hastalık daha büyür. Çocuğa sadece kay
namıt içerseniz daha çabuk iyi olacaktı. 

Onun için, benim burada anlatmak is
tediğim, ilaç meraklılannın üzerlerine al
dıklan vicdan me.uliyetidir. Komşunun 
bahçe.indeki su boruaa patladıit vakit 
aiclip onu tamir etmek habnna gelmez 
de çocuğu hastalanırsa ona ne tesir yapa
cağını bilmediği il&çları içirmekte hiç te· 
reddüt etmez. 

---=·---
Yeni eserler : .... -...... . 
ARKİTEKT (Mimar) 
Bu dersinin 96 ncı sayısı intişar etmiş

tir. (Arkitekt) bu sayı iJe 6 inci intişar 
yılıru İkmal etmektedir. 

Sekiz acnedenberi muntazam ve de
vamlı bir neşriyat yapan ve memleket 
mimarlığının kültürel inkişafı için çalı

şan (Arkitekt) in bu sayısında, Kalamıı
ta bir villa, bir mobilye fabrikası projesi 
eııki hassa mimarları, abideler, Japon 
bağçeleri hakkında birer tetkik yazısı ile 
Ankara iktısat kurumu sergisi, Kadıköy 
imar projesi eHidü, ve mimari haberler 

- llftlıltınt-~-=~~~ 
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Odanın kapısı birdenbire açıldı 
Kapının eşiğinden bir 

imparatoriçe hazretleri 
geçirmedi binaenaleyh 

ses 
bu 

yükseldi: - Telaş etmeyin 
geceyi kendi odasında 

içmedi ve.. ölmedi .. zehiri 
Karbonopsinanın bu ifşaat ve ltirafatı düğünü önce yazmıştık. 1 Marina, ağır bir sesle cevap verdi : 

heın Sebastiyanoyu hem Sofi anneyi de- Genç kız, Sebastiyanonun akrabası - Eğer bunu aı-zu ediyorsanız yine 
riıı. bir hayret ve deh§et içinde bıraktı. olarak bildiği ve Teofanonun odasında yapabilirsiniz .. İmparatoriçenin yatağın. 
İınııaratoriçenin böyle ve ani ölümü, misafir kalan bu kömür gözlü dilberi da ve şu saatte çoktan ölmüş biri var
heın de kilise ta.-• .fından izdivacının tak- gecenin bu saatinde saray muhafız kuv- dır .. Ve bu biri ... İmparatoriçe değildir. 
dis edildiği sırada olümü çok büyük ve vetleri kumandanının odasına girerken Çünkü imparatoriçe hazretleri bu ge
geniş neticeler verebilecek bir mahiyet- görünce bütün kadınlık hisleri, merak ceyi kendi odasında değil, imparator 
le idi. damarları kabardı. hazretlerinin odasında geçirdiler. 

Bahusus ki başpapaz da sarayda yatı- Ayaklanrun ucuna basa basa kapının Marinanın bu haberi odadakileri büs-
Yordu. önüne geldi. Kulağını dayıyarak içeri- bütün dehşet ve meraka saldı. 

İınparator, imparatoriçenin ölümünü sini dinlemeğe başladı. Hele Karbonopsina, rakibe olarak te-
llıubakkak kiliseden bilecek ve kilisenin Ve bu suretle konuşulan bütün söz- 18.kki ettiği kadını kendi eliyle öldürdü
kaı-a cübbeli papazlarına bu sefer açık- !eri işitti. ğ(ine emin iken bu tasavvur ve plarun 
tan açığa hücuma geçecekti. Sebastiyano, onun içeri girdiğini gö- böylece akim kalıruş olmasından adeta 

Bunun neticesi ise memlekette bir is- rünce ve : üzülmüştü. 
l'an başlangıcı doğurabilirdi. - İmparatoriçe sağdır.. Sebastiyano, genç kızın kolunu daha 

Sofi anne ise, saraya karşı beslediği Dediğini duyunca hemen yanına koş- kuvvetle ''e canını acıtarak sıktı ve sor-
ltin ve intikam arzusunun kısmen olsun tu ve çıplak kollarından sım sıkı yaka- du : 
ltarbonopsina tarafından tatminl ile !adı.. - Kim.... İmparatoriçenin yatağında 
llıeııuıun olmU§tu. - Doğru söyle .. Diye bağırdı.... Sağ ölü olan adam kim? 

- Yıldızlar yalan söylemez .. Dedi.. olduğunu nereden biliyorsun .. Ben ise Marina, ayni sükfuıetle cevap verdi 
kader yerlnl bulacak.. İmparatoriçe Zo- hemm imparatoriçenin odasına koşa- - Bizans başvekili ... 
lÇe de ölecelı: w .. Karbonopslnıı bu sa- cak ve orada, onun yatağında bulacağım 
l°ayuı saltanat havası içinde hlldm ola- ölü vücuda can vermeğe çalışacaktım. •• BirMEDi •• 
ı.k yapyııcak.. Bu, bugün olmasaydı --------------------------------------------------

hnn muhakkak olacaktı. 
Karbonopslnıı, saltanat ihtirasını kö

tllkliyen bu sözlerden duydutu ııevlncl, 
ltlediğl clııayetin Uzerlnde bıraktığı te
Sİt"e rağmen saklıyamıyordu. 

Sebasüyano : 
- Fakat... Dedi, imparatoriçenin ze.. 

lıirlenerek ölmesi. lil!renllirse hepimizin 
Vaziyeti nazikleştr .. Onu derhal kurtar
mak azım gelir. 
Muhafız kumandanı bunu söylerken 

bu müthiş :ıehirin kendisinde mevcut 
lre ölen valide imparatoriçe Etkarina ta
rafından yine kendlslne verilmiş • Pan 
t:ehlra 1 dllşilnmll§ ve bu düşünce ile 
de odanın kllşeslnde 1re yerde bulunan 
abanoz çekmeceye kO§lllU§tu. 

Sebastlyanonun bu sözler1nl ve çek
meceye doğru yaptığı hareketi gören 
Rarlıonopsina endi§eye kapıldı. 

Sebastlyano ne yapmak istiyordu T 
İmparatoriçeyi nasıl ve ne ..• ile kurta· 

racaktı? 

Tam bu sırada odanın kapısı birden 
açıldı .. 
Eşikten bir ses yilkaeldi : 
- Te!Ap düşmeyin ve ... ÜzUlıneyin ... 

İınparatoriçe hazretleri sağ ,,. salimdir. 
Bunu ııöyliyen, bizzat imparatoriçenin 

oda hizmetçisi Marina tdl 
Odadakiler put gibi dona kaldılar. 
Orada söylenmiş olan bütün a&lerin 

bu kız tarafından duyulduğunu da an
lıyarak korkmuşlardı. 
Marinanın, arkasına elbisesini giymek 

lre dekolte kıyafetini kapatmak için ge-
ri dönerken odaya saklandığını ve ko-
ridordan geçerek Sebasüyanonun kapı-
sı önünde duran Karlıonopsinayı gör-

Çocukların bayramı yaklaşıyor ... 
Yavrulara iyi bir bayram geçirme
leri için hazırlanalım .. 

ıç;çvzz:aı••~••~~•••••~ 

Askerlik bedelleri 
Vekaletinin Maliye 

malsandıklarına 

• • •• 
tamımıne gore 
verilecektir 

Maliye veki.leti muvazzaf hizmete ti.bi dürünün vereceği cevabı da dosyasında 
erat taraf.odan ""erilecek bedeli nakdi~ aakhyacağı izah edilmiş bulunmasına bi· 
lerin, malsandıkle.rınca alınma şekli hak· naen askerlik şubesinden bu suretle ge .. 
kında bir taminı neşretmiştir. Bu tamimi len arzuhallerin bazı mal!:andılc.laru~ca 
aynen dercediyoruz. \kabul edilmiyere~ 6 ~ub3t 1 341 tar~ 

Muvazzaf hizmete tabi erattan bedeli ve numaralı teblıgata ıstınaden askerlik 
nakdi vermek iatiyenler hak.kında ask.er· şubelerinde tahsili.t müzekkeresi İ&tenil
lik kanununun 105 inci maddesinde: Be· mekte olduğu cari muhabereden anla· 
deli nıılcdl miktarının 250 lira olduğu şılmıştır. 
(tayyare hieseai hariç} ve bunu mükel
lef veya namına aharı Türkiye dahilin· 
deki malsandıklanna ve ecnebi memle-

Alınan şekli kanun ve talimatnamesin· 

de sarahaten yazılı olan bedeli nakdileri
nin ask.erlik şubesinden havaleli istidalar 

ketlerde elçilik ve konsolosluklara resmi üzerine muhasebe kalemlerince tanzim 

makbuz mukabili defaten veya iki tak· olunacak tahsiliit müzekkerelerine isti
naden alınması ve kesilecek makbuzla~ sitte verir diye yazılı bu1unmMına ve bu 

kanunun tatbik.ini mübeyyin milli müda
faa vekaletince tanzim olunan talimatna
mede de: Bedel vermek istiyenler ya 

kendileri veya vekilleri, bulundukları 

mahal aokerlilc ıubesine istida ile müra
caat ederek bedellerini bir veya iki t•k
sitte verecelderini bildirecekleri, ~ube 

bedel verecek olanın kaydına bakarak 
bedel vermek hakkı var ise bedelinin 

rın sahipleri eline verilmesi ve bedeli 

nakdinin alındığının da bir tezkere ile 
§ube reialiğine bildirilmesi ve §Ubelerden 
bu husus için ayrıca tahsilat müzekkeresi 
iatenilmeai lAzım gelmektedir. 

Ona göre muamele ifası hususunun 
merkez ve mülhakat memurlarına tarni~ 

men tebliği rica olunur. 

---·---
Evlenmek yasak! 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
llllı::ı:ı:z:z;ı:z:ıı:zzı•c:zıcı:z:ı:zz:ıa:ıı::z:z:zıı::itZl7Z.1!2111B._.ı:nıımııı1:11111:zzzz,(LZ. 

Tefrika: 54 
- Vakııl, asıl günalıkAr elimizden 

kurtulmuştur, fakat elimizde suç orta
ğı kalmıştır. Allahın intikamını almağa 
rnuvaffak olacağız, dedi. 

Savedra ne olmU§tu? Şimdi ondan da 
bahsedebiliriz: 

Bu kadar cesaret ve küstahlık, ve 
bunlarla beraber kuvvetli bir zeka diye
biliriz ki tarihte bu kadar harikuU.de -
line pek az tesadüf edilir. Meseli orta 
devirler meşhur sihirbazı Semerdis gi
biler bUe Savedranm yanında gölgede 
kalırlar! 

Evet, tarihte Savedra gibi bir çok sah
teklr ve serseriler vardır! Bunların bir 
kısım kralların taç ve tahtlarını tehlike
ye düşürmüşler, ve bilhassa fettan bir 
kadın doğrudan doğruya bir babayı bi
le duzağa d~ürrneğe muvaffak olmuş
tur, Fakat bunların hiç birisi Savedra 
dere~sinde cPsaret P'Ö~termi• dP.iiller-

Nakleden : 'F: Ş. B. 
dir. 

Işt<> bunun içindır ki. Prens Filip ve 
Portekiz kralı, bu çok meşhur sahtekarı 
bizzat istintak arzusundan kendilerini 
alamamışlardır. Bununla beraber, Por
tekiz kralı, hiç sevmediği engizisyonun 
bu skandalından dolayı bıyık altından 
gülüyordu. 

Kral, sahtekArı, bilhas.sa o günün me
seleler! üzerinden istintak ederken, gör
düğü zekA, hazır cevaplık ve kabiliyeti
ne hayran olmaktan geri kalmadı. Ve 
sözü birden Ispanya ve Esküryal sara -
yına getirerek: 

- Prens Filipten bir mektup aldım, 
işte .. dedi. Ve açık bir mektubu Saved
raya uzattı: 

- Bu mührü ve imzayı tabii tanıyor
sunuz, değil mi? diye sordu. 

Savedra, gözlerini indirerek: 
- Evet Sir! dedi. 
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VAYDMAN ... DAVASI 
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Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı 
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Milyon 
inkar ediyor 

Ben, diyor, bu cinayetle asla ala
kadar değilim· Ben sadece V ayd
manın elinde bir alet idim. O kadar 

Mahkeme reisi 
Milyonun müdafaa tarzını 
pek aptalca buldu ve bunu 
açıktan açığa söy~emekte 

beyis görmedi Vayd11ıan itiraflarının elim so.hnesind(' 

Bw·ada, beni dinliye111 sözlerimi du -
yan hiç kimse ; oktur ki benim samimi
yetimden şüphe edebilsin.. Ve brn, iş

lediğim günahların mağferetini cenabı -
haktan yalvarırken bir masumu suçlu 
diye itham altında bırakınağı elbette is-
leınem. 

Sarfettiği gayret ve hissettiği heye -
can Vaydmanı bitkin bir hale getirmişti. 

Maznun mevkiinde yüzü koyun kapa
narak bayıldı. Kendinden geçti. Celse 
tatil edildi. 

Celse tekrar açıldığı zaman Löblon 
ailesinin müdafaa vekili olan Metr Şo
dey «insani sözlerinden dolayı .. Vayd -
manı madam Löblon namına tebrik et-

Ben ilk önce Vaydmanın mühim bir tetkiki lazımdı. Vaydmanın Vulziye da· 
sermayesi var zannediyordum. Ameri- vet teklifini ben bu tetkik meselesine 
kalı Steyn de ona 40 bin frank v rmeği hamletmiştim .. 
vadettiğini söyliyordu. Vulziye geldik. Bir müddet beraber 

Itham tarafında yer alınış olan Löb- oturduk. Bir aralık Vaydman bana kA
lonun annesi, bayılmak derecesine gel- ğıt getirmemi söyledi. Ben onun istedlğt 
miş bir heyecan içinde haykırdı: kağıdı getirmek için odadan çıktım. it

- Bu alçak neden cinayetini itiraf et- te bu sırada silAh sesini duydum. Odaya 
döndüğilm zaman Löblonun öldürülm"· miyor. ... 

Milyon, hlila kendini müdafaa ediyor- olduğunu dehşetle gördUm. Vaydman 
bana bu işi paraya ihtiyacı olduğu için. du. 

- Evet, dedi. Löblona yazılan mektu
bun altına ben Pradye imzasını attım. 

Fakat bu kabil iş isteme ililnlarına veri
lecek cevaplarda daima böyle ve müs
tear bir isim kullamldığını zannediyor-

yaptlğmı söyledi. 
Milyon, bundan sonra Vulzidekl kaıı 

lekelerinin temizlenmesine bizzat V ayd· 
manın yaptığını, ona asU. yardım etm ... 
diğinl, hattA Löblonun ölilsilnUn otomo
bile naklinde ve onun Nöyylye götilrill• 
mesinde bulunmadığını, Vaydman git
tikten sonra Vulzide yalnız kaldığını id
dia etti. 

ti. 
Mil yon .. kendini müdafaa ediyor 

dum. 
Metr Moro Ciyaferi - Ben de, dedi. 

Muhterem meslektaşım gibi müekkili
min bu hissi itiraflarını derin bir elem 
ile dinledim. Ve çok heyecanlandım. 

Vaydman, halll b3!jı eğik ve kollarına 
dayalı ağlıyordu. 

Söz Milyonundu. 



Alnımın-----

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 

-49-
Hapi11hane arkada,larım bana: giren gardiyan, elinde büyük bir 

. - Gözün aydın .. bak 11enin için termüa fİfeai ve küçük bir paket 
apQfan varmlf·· Derlerken ben ile beni uyandırdı. 
/tep hep bu uğraıan adamın kim - Servet hanım .. dedi. Uya· 
olabileceğini dü,ünüyordum. nın, •ize kahvaltınızı getirdim. 

Acaba? Ben, gözlerimi oiuıturarak 
Evet .. acaba bu Sadık mıydı? hayret içinde gardiyana ve elin. 
Stulık beni al mı etmiıti. dekilere baktım .• 
Y okıa ıon bir iyilik mi yapmak Gardiyan: 

fdiyordu. - Bunları, dedi. Bir bey getir-
Kalbimde ona karar hala ve di. Çok eyi bir aJam. Bana birli

.Bnme:z bir aık IQftyo;dum. Ah o ra da bahıiı verdi. 
oha.. Oda arlıaJaılarım da uyanmlf• 

Sarlfın kızla barıımlflık. O ba- lardı. •a tekrar bir ıürü •ualler •oruyor ! - Oo.. Servet.. dediler. Artık 
- Madam ki ıenin için uğraşa- taliinUı dönüyor. Hani bize kim-

11ın kim olduğunu bilmiyor11un, ıem yok diyordun.. Bak, •eninle 
kalanda tanıdığın erkeklerin de alakadar olanlar varmlf .. 
&imlerini hatırla .. Gözünün önün- Ben, ilk önce belki bir mektup 
de onları canlandır. Kim olabile- lalan vardır da kim olduğunu an
ceğini belki bu suretle bulunun. larım diye alelacele küçük pake. 

Diyordu. tin iplerini çözdüm. içinden tere. 
Benim ıuatuğumu görünce de yağ, kQfar peyniri, bir tiip Ançüez 

devam ediyordu: ezme•i ve taze lrancııladan baf • 
- Ben, bazan kokain bulmak ka bir ,ey çıkmadı. 

ftin paraaız kalıyordum. O zaman T ermüs fİJe•İnin içinde de aı-
lalamın içinde bütün konuıtu • cak •ıcak aütlü kakao vardı. 
'lam erkeklere re•mi geçit yaptı- Bunları getiren adamm nasıl 
ru, içlerinden hangiainin paralı, adam olduğunu ve bekleyip bek
lumgiaini daha çabuk bulup para lemediğini ıormak için bapmı 
lıoparabileceğimi bu 11uretle bu - kaldırdığım .zaman gardiyan oda
lar ve derhal telelona yapıftığım dan çıkmlflı. 
gibi bir iki muhavere ve bir iki Şaşkınlığımdan T ermü11 fİşl?n· 
yere baş vurmakla istediğimi el - nin ağzını açık bırakmlf ve gözle. 
de ederdim. rim dalmıf, kalmışhm. 

Zavallı kız.. - Karde,.. Adamcağız o ka -
Ona çok acıyordum. Fakat fİm- dar ö:zenmif, bezenmiş aana aıcak 

di düşünüyorum da o zaman acı- ıütlü kakako göndermif. Sen İse 
nacak rJaziyette onun değil, be - onu soğutuyorsun .. içsene .. 
nim bulunduğumu anlıyorum. O, T ermüsün muhetviyatını ara -
içinde bulunduğu •elalet ve sela- mızda takıim ettik. Yudum yu • 
ileti kendine zevk etmesini bili • dum içtiğim bu aıcak kakao, bo -
yordu. Hayatı olduğu gibi kabul ğazımı yakarak mideme inerken 
"ediyordu. Ben İlle kimaesizliğim düfünüyordum. 
ve biçareliğim içinde ve tek başı- - insanlar, birbirlerine ıade
ma hayatla ve kaderle mücadele- ce menfaat için yardım ederler. 
ye girifmiştim. Elbette ki mağlUp Hele erkeklerin kadınlara ym -
olacaktım.. dımları! .. Ben ıimdi içtiğim bu 

O günü hep böyle ve tereddüt kakaonun mukabilini kime ve 
içinde geçirelim. acaba nasıl ödiyecektim?. 

Erte11i •abah erkenden odaya -BiTMEDi-

Köyler 
Planlı bir inşa
ata kavuşacak 

-0--

DahUiye vekiletinden 
vHAyetlere gelen 
tamim... 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -
Ja para yükü yapmaması için el ve kol
dan elde edilecek kiremitlerle ev çatı
larının yenilenmesi ve köy manevi şah
liyetine ait ocakların kireçleriyle köy 
evlerinin her yıl en çok yüzde on. nis
l>etinde sıvalattırılması bildirihnişti. 

Köylünün çalışma ve istihsal enerjisi
ııi ve sosyal kudretini arttırmak, sıhhl 
ve rahat bir meskene kavuşmasiyle 
mümkündür. Köylünün, mütevazı büt
çeleri dahilinde sağlık ve medeni ihti
yaçlarını karşılıyabilecek küçük birer 
yapıya kavuşmaları kalkınma davasının 
ön safta gördüğü ve güttüğü bir esastır. 
Örnek ve sıhhi köy evleri için idare 
Amirlerinin köylüyü irşat etmeleri ve 
bunun için sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüklerinin mütaUaları alınarak 
köy hayatına yarar ve hak.iki ihtiyaçla
nnı karşılar bir şekilde, köylüye ev 
p1Anları verilerek mümkün kolaylıklar 
gösterilmesi lazımdır. Bu şekilde, plana 
uygun ev yapanlara vilayet ve köy cep
hesinden mevzuata uyar ve mümkün hi-

' mayeler gösterilmesi, fakirler için köy 
kanununun on dördüncü maddesinde 
.ayılan imkanlar dahilinde kolaylıklar 

yapılması tamimen bildirilir.» .... 
Köylerde yapılacak helalar ıçın açı

lacak saldırma çukur ve hendekler hak
kında Sıhhat Vekaletince bir tip kabul 
edilerek bunun bütün köylerde tatbiki 
vilayete bildirilmiştir. 

Köy sağlığı üzerindeki büyük tesiri 
itibariyle her evin bu projeye uygun bir 
Jıeliya sahip olması işinin. köy işleri 

arasında programın en başta tutulması 
mecbur! ve zaruri görülmüştür. Dahili
ye vekaleti gezici ı;ıhhat memuı·lariyle 
köy sağlık koruc!!1iirının bu işi ehem---1 

Alman talebinin 
reddi 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

matuf teşebbüsleri münasebetiyle Ro -
manyanın Almanyaya karşı vaziyetini 
şimdiden ve kat'i olarak tebsit etmesi 
için Varşova üzerinde bir tazyik yap -
maktadır. Polonya hükümetinin verdi
ği karar üzerine hariciye nazırı kolonel 
Beck bu meseleler üzerinde görüşmeler
de bulunmak için Berline gitmeyi red
detmiştir. Almanyanm Polonyaya ülti
matom verdiği haberi yalanlanmış ise 
de Alınan hariciye nazırı Von Ribbent
ropun Berlindeki Polonya elçisi ne'Ldin
de bu meseleler etrafında müzakerelere 
girişmek için teşebdüslerde buulnduğu 
muhakkaktır. Kolonel Beck sefirin is -
timzaçlarına da red cevabı vermiştir. 

Polonya her tazyika mukavemet için as
keri tedbirler almıştır. Varşova siyast 
mahfillerinde söylendiğine göre, Al
manya - Polonya arasındaki münasebet
lerin esasını 1934 ademi tecavüz paktı 
teşkil eder. Polonya her hangi bir bloka 
iltihak niyetinde değildir. Bütün kom
şuları ile eyi münasebetleri idame etmek 
ister. Fakat icabı halinde haklarını, 
menfaatlerini ve hudutlarını si!Ah elde 
müdafaaya hazırdır. 
Varşova 30 (A.A) - Hariciye nazırı 

B. Beck dün millt birlik kampı reisi ge
neral Skvarczynski ile kamp erkiinıhar
biye reisi Albay Vendayı kabul etmiştir. 
Varşova 30 (A.A) - Milli birlik kam

pı parlamento kulübü dün bir heyeti 
umumiye içtimaı yapmış ve buna ayan 
reisi B. Miedzinski ile nazırlardan B. 
Ulryeh ve B. Koscikovski iştirak etmiş
tir. 

B. tedzinski bir nutuk söyliyerek esas 
vaziyetten bahsetm.İ§ ve uzun uzadıya 
alkışlanmıştır. 

Kulüp azaları almkata oldukları meb
usluk tahsisatından 120 bin ziloti ile mil
li istikraza iştirMt etmeğe karar vermiş
lerdir. 
Varşova 30 (A.A) - Varşovadaki 

Litvanya sefiri B. Sauiys Kaunasa vasıl 
olmuş ve hariciye nazırı B. Urbsys tara
fından kabul edilmiştir. 
Varşova 30 (A.A) - Varşova haham

lığı yahudilere hitaben bir beyanname 
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On bin çocuklu baba 
Memleket hastanesi sertabibi B· H. Y . 

Başkanın 25 yıl jübilesi yapıldı 

* Eğer bir gezintiden sonra ayak bilek- Doktor Hasan Başkam doktor aTkadaşları aTasında 

_ _, ____ .... -----

F1STOL AMELtYATI 
Yine doktor Unlen anlatıyordu: 
- Hocanın en mühim vash kadınlar

da Fistül ameliyatını büyük bir b&§arı 
ile yapmasıdır. Kadınların mesanesi zo:r 
doğum neticesi kangren olarak parçala· 
nıyor. Işte bu ameliyatın en bUyuk üs
tadlarından biri Dr. Başkamdır. Fistül 
operatörü nam.iyle bihakkın tanınmış -
tır. Bu ameliyatlar için Antalya, Bur -
dur, Isparta ve hattı daha uzak yerler
den gelen kadınlar bulunuyor. Bu krilel 
malQliyet doktorun elinde eyi oluyor. 

RAH1M URLARI 

leriniz şişmişse ve bacakJannız yorulmuı- yın doktor için evvelki akşam İzmirpa-ı içinde ameliyat yaptığım ohnuştur. Yu
sa, eski havlu parçalannı çok sıcak suya lasta •yirmi beş yılın jübilesh yapıldı.. nan işgali günlerinde bir çok arkadaşlar 
batırdıktan sonra bacakJarınıza sannız Doktor arkadaşlan kendisine mütevazi hastaneyi terketmişlerdi. O günlerde 
ve üzerine de - kabilse • yün çorap giyi- bir çay vererek bu mesut hadiseyi sa- düşman kurşunu ile yaralanan Mehmet-
niz. Sonra da bir iki saat kadar uzatınız. miıniyetle tebrik ve tesit ettiler. çiklerin, polis memurlarının ameliyatla- Doktor ünlen: * AMELİYAT MASASINDA rmı yapmak zarureti Msıl oldu. Bunla- - Daha bir nokta var, diyordu. Ka-

Açık kumral renkte saçları daha ziya- Beyaz, ameliyat gömleğini arkasına n yaparken geçirdiğim korkuyu takdir dınlarda Kistler dediğimiz rahim urları 
de csarışınlaştınnah çaresi on kısım ok- geçiren doktor ameliyat masası başın- edersiniz tabil.. olur. Vaktiyle memleketimizde hayatı 
sijenli suya bir kısım amonyak karıştı- dadır. Kır saçları altında azami surette Doktor : cerrahiye ilerlememişken Anadolulu ka-
rınız. Sonra sabah akşam, bir fırçayı bu müşfik ve asabi bir fizyonomi .. O kadar - Bunlar hala yaşıyorlar arkadaş ,de- dınlarda 50, 60 kiloluğa kadar urlara 
mahlule batırarak saçlarınızı tarayınız. asabi, müşfik ve mevzuuna bağlı ki san- di .. Bu ne büyük bir teşvik ve teselli- rastlanıyordu. Cürnhuriyetin çalışmala
Saçlannız istediğiniz rengi alıncıya kadar ki ameliyat masası başındaki üstat bi- dir insana... riyle hastanelerimiz ve bilhassa Izmir 
bu suretle harekete devam ediniz ve saç- zim tanıdığımız Başkamdan bam başka , , 
1arınız uzayıp renklerini kaybetmeğe baş- bir insandı. '• 
ladıkları zaman aynı çareye tekrar baş Hastanın yalvarmalarına tahammül 
vurunuz. edemiyen bayan ebe doktora : 

- Müsaade edilirse morfin yapacağun 
diyor .. 

Doktor asabi, söyleniyor : Dünkü mühim 
l 

- Bırakın şu morfin lakırdısını ar-
i O p Onfzda tık ... Doğumu geciktirmekte ne mana 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA _ varmış sanki .. Ana değil mi, elbette acı 
~eker .. 

da 1 k hafta . . d Lo dr Hasta yalvarıyor : 
nı zaman ge ece ıçın e n a- ·· .. . . 
Yı Zl.yar-... d k 1 p ı h . . - Oluyorum doktor. Bu acınu dindi-

.,.~ e ece o an o onya ancıye k b. 
k 1 1 B k1 .. k rece ır şey yapın? .. 

nazırı o one ec e muza ere mevzuu 
olacak meseleler görüşülmüştür. Doktor bu defa bam başka bir sesle : 

Deaspeatch gazetesinin VeTdiği malO.- - Nasıl, ana ohnak kolay mı kızım ... 
Biraz tahammül ·· t Y mata göre bugünkü kabine toplantısı gos er.. arım saate 

Polonya üzerinde Almanyanm yeni taz- varmaz .her şeyy yoluna girer. 

Yikini bildire hab ı ·· · d y On bm çocugun manevt babası olan Nisaiye koğu.§unda n er er uzerıne ve og- . ..L • 

rudan doğruya başvekil tarafından ya. üstat, on ~kika ~onra müjdeler : Nisaiye Iosmmda gezerken iistat bir Memleket hastanesi bu urlar ameliya~ 
pılan bir davetle vuku bulmuştur. Itti- - Tebnk ederım, bir çocuğumuz da- hemşireye : tında daima mtisbet neticeler al.mı§tır. 
haz edilen kararlar mektum tutulmakta- ha oldu. - Dün gece doğan çocuğu gösterin, Şimdi en fazla 5, 6 kiloluk urlara .. rast>-
dır. Bu kararlar efkan umwniyeye arz- DOKTORU DİNLERKEN : emrini verdi. lanıyor. Hoca, 55 kiloluk ur ameliyatı 
edilıniyecektir. İzmir memleket h!Wanesinde yirmi Hakikaten güzel bir tesadüf..... Üstat yap~ ve muvaffak ohn~. 

Paris, 30 (A.A) _Dün başvekilin be- beş yılını dolduran doktoru ıYeni Asır• dün gece yirmi beşinci yıldönümünU üstad, Hasan Yusuf Başkam, kıymet... 
yannamesini tanzim etmek üzere toplan- adına tebrik ederken üstat : kutluladıktan sonra bir doğumda bulun- li vakitlerinden bir saatini ayırmak lüt· 
mış olan kabinenin akte~ olduğu cel- - Evet, diyor .. 1914 senesi martının muş ... Bir kadın, hiç bir sıkıntı çekme- funda bulundular. Beraberce memleket 
seden evvel B. Daladiye Polonya sefiri 29 uncu günü İzmir memleket hastane- den bir çocuk dünyaya getirmiş.. Fo- hastanesinin hemen bütün servislerini 
B. Lukassiviez ile görüşmii§tUr. sinde vazifeye başlamıştım.. Berlinden toğraiında da görüleceği gibi bu çocu- gezdik. Nisaiye servisinde doktor Pert-

Sidney 29 (A.A) - Avusturalya hü- yeni dönmüşt?m .. İstanbulda açılan bir ğun bir kolu, anasının karnında kesil- han Tün ve Dr. Kemal Yalaz da bize 
kümeti 15 yaşından 64 yaşına kadar bü- müsabaka imtihanını kazandım.. İzmire miştir. Çocuğun üst dudağı ve damağı izahat lütfunu esirgemediler. 
tün erkekler için mecburi bir kayıt def- veladethane ser tabibi olarak gönderil- yoktur. Sağ nahiyei cidariyesinde pini Bugün 325 yataklı olan memleket has-
teri ihdasını kararlaştırmıştır. dim. O zaman hastanemizde bir vel!det- görülmektedir.. ~e~~ ~alnız lzınirin değil,.~enin en 

Paris 30 (ö.R) _General Gam.elinin hane yoktu. Üstat doktor Mustafa (bey) Doktor izahat veriyordu: büyük ihtiyacına ce~ap verdigı m~akı-
bir daveti üzerine burada bulunmakta bana hastanede bir servis verdi, çalış- - Garaipten olarak bu yavru iki sa· kaktır. Yapılan d~~ulara .. ragmeıı 
olan lngiltere imparatorluk genel kur- mağa başladık. Bir aralık vel!dethane- at kadar yaşamıştır. Tıp edebiyatında h~~a~ büyük ~i~ ihtimam gosteril~ 
may başkanı general Vilkont Gort har- nin temelini attık. böyle vak'alar nadirdir. Çocuk normal ğini m~edelerimizle .anlıyor.duk.But
biye nezaretinde Fransız genel kurmay Umumi harp patlak verince vel!det- şekilde doğdu. Kordon sıkıp dolaşmak çe ve tahsisat milsaadesı nlsbetinde ha9-
başkanı general Gam.elin ile iki saat de- haneyi yapamadık. Her iş yanda kaldı. suretiyle kanın cereyanına mam olmuş taların her tUrlU ihtiyaçları temin edil-
vam eden bir göriişmeden sonra her iki O zamandan beri hastanede nisaiye ve ve kolu kendine bitir yapmıştır. Bu ço- mektedir. . 
general refakatlerindeki zevat ile Rems vilAdiye §eli olarak çalıştım. 928 yılında cuğun yaşama kabiliyeti yoktu. Esasen Dok.tor Başkam hastanenın ba§ına 
tariki l Ma.. h ttını y ..u.....; nisaiye şefliği uhdemde kalmak .,..,..; - yaşamaması ailesi il'in de iyı·dir. geçtikten sonra modem tesisat artın~-Y e ]mo a gezmege 6 ........ ş- S""" ~Y r- H stan . , __ 1··_,.r te · t n1s · 
lerdir. T-...:1:.. alına k t har kA le ser tabip oldum. ALİ RİZA ÜNLEN ANLATTI tır. a enm .ıuuoruer sısa ı, aı • 
~ gener as er e "'t viladiy .. h . t ll thanelerl 

ve istihbarat servisi şefi general Povnel, YAPILAN AMELİYATLAR Bu sırada yanımıza gelen memleket ye, .e, goz, anc ame ya 
genel kurmay servisi direktörü general Ustada sordum : hastanesinin değerli nisaiyeclsi Dr. Ali moder~ hır şekilde yapılm~t~. Diş kıs· 
Car, genel kurmay servisleri direktör - 25 sene içinde kaç ameliyat ve do- Riza Ünlen doktoru işaret etti : mı ih~yaca ce~ap .vere~ek bır e~~-
muavini general Holblack ve askeri mü- ğum yaptınız? - Hocanın doğurttuğu çocuklar bu- yettedir. Zengm bır müze ve kiitüpba-

be nesi vardır. 
şavir binbaşı Cordon refakat etmekte- - Yirmi Ş senede .. , Bunu toplamak gün 25 yaşına ayak basmış Cümhuriyet 
dir. Majino hattında yapılacak olan tet- mii§külce bir iş ..• Fakat ortalama bir he- çocuklarıdır. HattS torunlan bile var- Hastanede bilhassa çamaşır ve yemek: 
kikler Ingiliz - Fransız büyük erk&ru _ sapla irili, ufaklı yirmi binden fazla ni- dır. Ben şahsen hocanın harikulııde servislerini çok ileri buldum. Her şey 
harbiyelerinin teşriki mesaisi zümresin- saiye ameliyatı, on bin kadar da doğum ameliyatlannı gördüm. Üçüzlü çocuklar temiz ve tam bir intizam içindedir. Fev
den bulunmaktadır. yaptık. Bu yektl.nda, hastane haricinde doğurtmuş, yine nadir görülen birbiri- kalade bir otopsihane meydana getirile
- - -----------"---- bulunduğum doğumlar da dahildir. Do- ne yapışık çocukların doğum ameliyat- rek büyük bir ihtiyaca cevap verilmiştir • 
na karşı müdafaa istikrazına işitrak et_ ğum rakkamı on binden eksilt değil faz- 1arını yapmışbr.. T.rakopajlar bir müd- Servisleri dolaştıktan sonra dönüşte 
meğe davet eylemiştir. ladır. ' det için yaşamıştır. nisaiye kısmında bir yavrunun ciyak ci-

Bromberg 29 (A.A) - Gazetelerin Bu arada, servisimize gelen bir çok Dört sene evvel hocam böyle bir vaka yak bağrışmasını işittik. Ustad: 
ve garp Polonyalıları birliğinin tahrik$.- doktorları yetiştirdim. on beş kadar ni- ile karşılaştı.. Birbirine yapışık kardeş- . - Y~e bir yavrumuz dünyaya gel· 
tından mütevellid Alman aleyhtarı nü- saiyeci, bugün memleketimizin iftihar lerin iki kafası, iki kolu ve dört ayağı di, ~edi. . . 
mayişler devam etmektedir. Colmab ettiği tanınmış nisaiyecilerdir .. Benim vardır. Fakat iki kolu noksandı. Bu do- Dikkat ettim. Doktor cbır yavrumuz> 
bölgesinde ktiçük Mabgonun şehrinde veMletçe imtihan ederek sertefika ver- ğum en müsait şartlar içinde, hocamın derken gözleri Adeta içinden gülüyor ve 
geceleyin Almanlara ait bütün evlerin meğe salAhiyetim vardır. Bunların mü- ilitimamı sayesinde temin edildi. bundan sonsuz bir zevk içinde bulun· 
camları kırılmıştır. İşlerinden dönen iki tahassıslıkları tasdik edilmiştir .. Kendi - Tabü surette doğurmasına imkan duğu anlaşılıyordu. 
Alman da Polonyalıların tecavüzüne uğ- değerleri ve yüksek gayretleriyle yetiş- olmıyacak. derecede dar havsalı kadın- Üstada tebrik .ve teşekkürlerimizi bil• 
ramış ve bunlar bıçakla ağır surette ya- tiler. fardan şimdiye kadar 500 _ 600 kadar direrek, gıpta ile memleket hastanesin• 
raianmışlardır. Diğer bir çok mahaller- HEYECAN DUYMADIM ameliyat yaparak çocukları sağ olarak den ayrıldım .. 



' 

Endüstri 
(FEN VE SANAT) 

G 1 N Neşriyatında günden güne bariz bir 

Y A N teka~~. gösteren ~u biricik fen ve sanat 
dergısının mart nilshası çıkmıştır. 

1 f . f · ö ··tbi bir titre- ayaklanna bir §ey takıldı, onu, baygın İçinde : (Türkçe teknik ve endüstri-
t ıuye ne erı mer mu § k il l k çl . .. lim . . 

k l rd Çe derinin ve yaTı ölü bir halde o arına a ara yel lfigati - sanat gen en gore sw, meye ya a anmıf, yabyo u. n .. d" . 
d ak c'fcsler yan.ı ya- koıtu. Hem koşuyor bem mutema ıyen iş elemanlarına tavsıyeler, pamuk pren-

arasıb~. ~-n s~andsıc ı_ın 1 a. .... >7ünü tekrarlıyordu: cCebenin kahbe.> Şid- ses ile yedi cüce filminin t~kniği, deniz 
vaş utun vucu unu m;ap ama.-, .z- •. . . v •• • • 

k . 1 · v ba-la ca biraz aa- detli bir yazdan sonra muthiş hır sıcaga endüstrisi, tayyare endustnsı, sepet sar-

" Pratı'k .............. . ••••••••••••••• ••••••••••••••• 

•••••••••••• ............ Bıtlgı.ler ----- HER Gtl'N BİR REÇETE -

Yazan C. öder 

vocurı AKI F AZLAUKLARI 
DOŞORMEK iÇiN TERTiPLER 

Tescil edilmit olan (lzmir tütsü ile temizlenm' « Ffunige » incir 
Türk anonim ıirketi) nin 28. 3. 939 tarihinde &diyen toplanan umu
mi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2468 
numarasına ıkayıt ve teacil edildiği ilin olunur. 

1: 
2: 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü 
ve F. Tenik imzası 

Zabıtname 
Hissedarlar cetveli 

ZABITNAME ~en sız eştırmege ~ yın • b.. •. "k 1 . . 1 ·· t .l• 2 K"I 
k" . d" B seferde ç&bnak çakmak giren vücudunda sankı utün mı rop ar gı bobinlcrının sarı ması, mu emauı ve Kalsiyun sülfür ı o 

lınleşe b.~1 lı .. ~ _ _ d z uzun yeniden uyanm1ı onu bit.kin bir hale ge· mütenavip makinelerin bobinajları, çe- Şeker 1 > lzmir tütsü ile temizlenmiı (fümige) incir Türk Anonim Prketi 
o muş goz erınm onun e eynep .. 1. • • • Salı •• •· b!......J_ 

• • _:! ___ L d - - ba.:ı d Ev- tirmişti. Ancılk o dakikada çoktan ızın ı likleri sertleştirme usullen, marangoz Su > hissedarlan; 1939 senesi Mut ayının 28. mcı gunu saat on u-ae eteklerııu çc~ onmcge i'a ı. . . k · ı · . . d ~ 1 da ı~:_ ~-L "nd 
• ..1 ...::t---'- 1c- -ı ve mltilaT ve llasta olduiunu unladı. Dizlen esı ı- !konstroksıyon resmı, torna a se.,man a- Amidon > Şirketin lzmirde Atatürk caddesinde 2 numara K1U11 ,~anesı e 

vela gu en g .... cr ... en uçu en P k f '"riin knik k "· · 30 G usul edil ı._....,!___ ı· de ıh L!---..1--lar h ki ... • ...::u. el" - tık iki kq yon:lu aik.a pençcreye koştu, ve pe te ların kesilmesi, ŞO o te oşesı, Limon esansı ram en tanzim ·en uazİrwı cıetve ın yaz ~ azır o ugu 
yapan bır -.UL • goz, sonra ça d ı k il b "l • • ,. r· fabrika 1 o 
ve asabi bir çehre.. Renkler. karart:ilar, yük.ııek olmıyan pcnçcre en ~çı an okar pratik işçiye fen 1• gısı,hyun u ih . - Mente esansı > halde senelik umumi toplanhsını yaptı. 
k .... k L • _...ı.. d d gelen arasına Zeyncbi bıraktı. Sagırlaşan u- !arda desinatör, Eclison ayat ve lira- DJ«:iER BiR TERTiP T~tıda 1ktısat vekiletini temsilen mürakip komiser Ali Yapar 

uçu tau.ta evın ~• o asın an . İn ·ı· d 1 ) 
b. k k • d-L- b ____ ,. ilı- laklarında sarhoş adamın sevınç çılgın· }arı hizmet masası, gı ızce esr er hazır bulundu. 

ır er e SCll ana sonra ll§l Y~ • • ' v _ ,_,,_ • • l v·ı0 • b ' k d - '"L "- ıda sert bldan annesinin feryadı çınlar gıbı olu- gibi her mcslege mensup tt:J'Ull.l\. ışçı, us- Sönmüı kireç ~ Komiaer; toplanbya daveti mutazammın ilinı ve huzurunda imza lıyar ır a ının yan anuu. &.ap n • • .. _ .. . l . . . k f d lı 
.. 1 . yordu. Sonra dizlen bükuldu hır boş u· ta ve teknısyenler ıçın ço ay a pra- Kalsiyum sülfür 600 Gram edilen bazirun cetveli ile duhuliye varakalarını tetkik ederek davetin \ı'e kalın soz erı: b' k d T · ed · 1 K"l 

_ Artık kızımın nişanlısa değilsin. Git ia dü1U gibi içinde bir boşalma, ır op- tik yazılar var ır. avsıyc erız. Amidon ı 0 uaUlünde yapıldığını ve içtima nisabmm mevcut olduğunu; binaena-
nereye baş vurursan vur. istemiyor seni ma lhisııetti. . . .. .. -*- k Dit.ER TERTiP leyh toplanbnm açı]aLileceğini beyan etti. 
Evet artık istemiyor. Fak.at daha evvel Ev, büyük ba çatırtı ıle yere ço~muş, Milano kadar sıca Su ile karıştırılarak lc.ullantlır. Şirket esas mukaTelesinin 58. inci maddesine tevfikan J. R. Jiro 

. . . • t . ., El" e zorla __ L__.__,aıı san alevler kararmıı. sadece karışık yıgınlar Sönmüş kireç 2 Kilo toplanbya riyaset etmektedir. 
nıçın ıstemıŞ ı r ın IWUJ..._.U • l b • ''bu '9 3 O 
h ık d . 1 . 1 L • __ .z: Koca vü- arasından beyaz dumanlar yükselıyordu. o an ır 41 Arsenik sülfür o Gram En fazla reye sahip olan .bay f. Braggiotti ve Mustafa Münir Birael a ayı ış erıy e czmea; ı..-.ecu. • .. 

cudunun bütün kuvvetine rağmen kendi- ~~bala.r ge1dilderi~rültülerle gen don- memleketi,, rey toplamağa ve Hakkı Bayman kitipliie seçadi. 
· k · h" d' d dülcr.. .. IZMIR 2 inci iCRA MEMUR- Rumamede yazılı ialerin müzakeresine g.-.rildi ve qağıda yazılı ka-nı uvvetsız ısse ıyor u. 1 l" d d b·ı· · 'z lzlanda de LU;Jll,UNDAN 39-7306 '"!/: ~ .. . ' d d bel Etrafını çe.rçevcliyen bir sürü iri yarı z un a a asını ı ırsım · • u : __ _..!.__ i"-"-~-- edildi. 
Ateş vucudunu gıt gı e sarıyor 0

• - ı k · d kti F k t n· K k d l del · d ranar uuuu; 
,_. k k .. ·ru. B .. tü k _ ıitfaiyc ncierlcri arasında Ömer yatağında mek, buz mem c etı eme r. a a ıç artıya a a ya ı ca esın e • l _Okunan idare heyeti ve mürakip raporlarının tuvibine ve bi-
ıu de kır ı aşma uzere ' < u 1\ a _:. ki r · k' t• Gruenlandın yanı rag""bet sokag"'ında mukim iken el-
bahat annesinde.> diye söyledi. Annesi dalgın yattyorou. a ınıza ~e ır rndı .dı ~ b" linço ve kir ve zarar hesabile mevcudat defterinin tasdikine ve idare 

f f • _ Nasllıın Ömer} Diyenlere çatlak bagındakı bu tı. a a uz namına ır şey yevm ikametgahı meçhul hulu· heyeti· ~--•----- geçen ı"d,.•e dewe·m· e aı"t muamel:."-- dolayı zim-kızını, parasız bir it aiye ne erme ver- k b b f azaıannın ... .. ~UUA 
l ve kabuklu dudaklarını zorlıyarak arka bulunmasın} Evet, şimal ut unun uz nan Münire tara ma. l . . ib 

mektense parası çok, ne olduğu be irwiz d d ~ H . N met ennm ı rasına. 
l arkaya tekrar ediyordu: denizi içinde bulunan ~zlan a a ası o a- Alacaklı üseyın eaimiye 2 - idare heyetinin" . teklifi" v--L:ı_ hi.sıl olan 19454 lira 35 kuru• 

bir h erife vermeği daha münasip bu muş - Gebersin kahbe, gebersin... dar mcaktır ki Avrupadan her sene bura- mahkeme masrafı ve avukat üc- ~ "' 
"e kızının aklını çelmişti. 1 d T ak 12 t• 35 kur ah kir geçen seneden müdevver 3434 lira 26 lruruıun ilavesi.le mecmuu-

ömcr üzülüyordu. Arkadaşlarına kar- ------- - - ------ ya takım takım buz dolap mı gön en ır . reli olar ıra UfUD t • nun baliğ olduğu 22888 lira 61 kuruştan 12000 lirasının yüzde 6 be-
l. A k R d Kayak l!lporlan bile senede ancak bir sili hakkında adresinize çıkaı .an aabı"le hıs" sed••lara hır" m· cı· temettu·· Ljueai ve lOSOO lirasmm yüzde 

fi, kendine karşı her şeye karşı üzü iıyor n ara a yosu ıkaç gün devam eder. Adanın kışı oka- icra emri çıkarılmıf ise de ikamet- ... D 

eriyordu. Henüz biç kinweye de söyle- • h 1. • h b" l 5-1/4 hesebile ikinci temettü hissesi olarak tevzüne ve mütebaki 388 ---~ dar az sürer ve ılık geçer. Halbuki yazın gahınızın meç u ıyetı ase ıy e vredibnei 
llle~ti. Alay edilmekten korkuyordu. Reykyavikde hararet MJanodaki kadar- bila tebliğ iade edilmi,tir. Yuka- lira 61 kunı,un ~ecek seneye de . me. 
kendisini o kadar çok sevdiğini her za- CUMA - 31 / 3 / 39 dır: Kutuplarda cehennem gibi bir yer! rıda yazılı borcunuzu İfbU icra 3 - Şirket mukavelesinin 22. inci maddeaine tevfikan idare heye-
aan iddia ettiii Zeynep bunu yapsın ha. ~ 2, 30 Pcogram. emrinin tebliğ tarihinden itibaren tinin sülüsünü teşkil eden üç aza için yeni intihap yapılmak üzere lru-
Bir türlü aldma sığdıramıyordu. Kim bilir 12.35 T'ürk müziği • Pl. , S gün içinde ödemeniz ve yahut ra ke,ide edilerek iaabet eden J. R. Jiro, W. J. Jiro, Hakla Baymanın 
.. dakikada onlar ne yapıyorlardı. Belki '3,00 Memleket saat ayan, ajans, rne- r B o R s A 1 Mr itirazınız varsa yine bu müd- te!.:rar idare heyeti azalığına intihaplanna. 
de küçük bir tepsinin başında Zeynep teoroloji haberleri. det içinde istida ile ve yahut !fifa- 4 - Sirket hesap mürakipliğine H. Harfuı'un tayinine. 
yeni sevgilisiyle kadeh tokuşturuyordu. 13, t 5, 14 Müzik (muhtelif neşeli plak- "-------------_.- ben icra dairesine bildirmeniz bil- 5 - idare heyeti iza1arına her toplanb için her birine ~r lira hak-
lf ekrnr bütün vücudunu bir titreme aldı. lar. ) 'ÜZÜM dirmediiiniz takdirde bu müd. kı huzur ve hesap mürakibine aenelik 150 lira Ücret verilmesine. 
'We daha l!lonra ~zmdaA yüzü.ne vuran 0,30 Konuşma (ink1lô.p tarihi dersleri 267 S. Paterson 14 16 25 det içinde icra iflas K. 74 ncü 6 - tdare heyeti izalaruıdan ber birinin firketle bizzat nya bilva-
mcak. nefeslerle ısınıp, uyuşarak gözlerini Halkevinden naklen) 47 M. j . Tnranto 16 375 16 maddesi mucibince mal beyanın- ııta her hangi bir muamele yapmalanna mezmıiyet verilmeaine. 
kapadı. Biraz dalmıştı. 18,30 Program. 44 Akseki T. Ban. 13 13 50 da bulunmanız lazımdır. Beyanda Yukandaki bütün kararlar müttefikan ittihaz edilmiftir. 

Birden uzun bir zil sesiyle uyandı. Or- 18,35 Müzik (oda müziği - Pi. ) 15 Liya Galeınidi 15 50 17 bulunmazsanız hapis ile tazyik Ruznamede görüşülecek bir cihet kalmadığından toplanbya nihayet 
talık biribirine giriyordu. Anbalann kuv- 19, 00 Konuşma. 373 Yekun olunacağınız ve hakikate muhalif verildi. 
~tli. yeri sarsan gürültüleri, sağa ııola 19, 15 Türk müziği (fasıl heyeti) 670368 Eski yekOn beyanda bulunduğunuz halde ce-
koıupn neferlerin .aert çizme vuruşlan, Celi.l Tokses ve nrkadaşlan. 670741 Umumi yekUn ı:alandırılacağınız ve borcu öde· 
heyecanlı ve uzun $esler. Hakkı Derman, Eşref Kadri. Ha- No. 7 13 mez veya itiraz etmezseniz hakkı-

ömer uyku sersemliğili ve vazife alış- !'an Gür, Hamdi Tok.ay. Basri No. 8 13 50 nızda cebri icraya devam oluna-
.ıcanbiiyle deli gibi yatağından fırladı. ilk Oflcr. No. 9 15 cağı icra emri yerine kaim olmak 
adımda biraz sallanır gibi oldu !lonra ken· 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi- No. 10 16 üzere ilanen tebliğ olunur. 
dini topladı. izinli ve hasta olduğunu ta- rant borsası (fiyat) N 11 19 30-3-939 1095 (662) 
mamen unatar~lc arabaama atladı. Şid- 20, 15 °_· -----------Türk müziği. 
Cletlibir e.yıız ortalığı kasıp kavuruyordu. Çalanlar : Z ühtü Bardıı.koğlu, 
Srrtını yalıyarak geçen ıiddetli soğuğun Cevdet Çağla. Refik Fersan, Ke-
lc.ar:pnnda tamamen iyi olmuş gibiydi. mal Niyazi Seyhun. 
H iç bir ICY duymuyor. hiç bir şey düşün- Okuyanlar; Halı1k Recai, Radife 

miiyordu. Neydik. 

Arabalar, biribirinc omuz vcnniı ÇÜ- 1 _Osman beyin - Uşak peşTevi 
Tük bir ahşap bir sıra evin önünde dur- 2 _ Lemin.in - Uşak ,arkı - Ne-
Clukları vakit Ömer taş gibi dona kaldı. 
Bu Zeyneb in evi · idi. Ve karanlık alev

lelİlı kv§ısında beyaz yazma örtülü an
ne çırpınvor yanınıialc.i yarı sarhot ada
ma kızım .oruyordu. 

Alevler ort.aljı gündüze çıcYİrmiJtİ. 

Yangını seyxe we}en bir sürü baş kırmızı 
alevlerin brşısında yanıp .önüyordu. 
)'anan evin pençerelerüaden ale~er bir 
Clil gibi karanbiı yalıyordu. Bitişik ev
lerin pençerelerinden yorganlar, yastık
lar büyük bir telaıla fırlatılıyordu. Şiı

tnan itfaiye kumandanının ..k .1t öten 
Clüdüğü neferleri daha telqlı kofbuuyor 
ve halkı daha helecana dü,ürüyoTdu. Bir
'den karULlcta bir ltadm ömeria kolun-
Clan yakaladı. 

ler çektim neler canan. 
3 - Faiz Kapancı • Uşak şarkı
Haya}i çılı:rnıyor bir dem gönül· 

den. 

4 - Haldun Menemencioilu
Nihavent ~aikı - Gülzara saldın. 
S - Zühtü Bardak.oğlu - tahim. 
6 - Arif beyin - Hicazkar ıar
b - Güldü açıldı yine gül yüzlü 
yar. 
7 - Sadettin Kaynağın • Hi
caz şarkı - Benim·gönlüm bütün 
sevmek. 
8 - Y eeeri Asımın - Hicaz şarkı-
Bilmem niye bir puseni. 
9 - Osman Nihadın - Hicazkar 
şarkı - Ellere uzaktan balı: . 

- Ömer ~nı seversen kurtar onu. 1 O - Şükrü Osmanın - Puselik 
Bu Zeynebin annellİydi. Ömer sert sert şarkı - Günül harareti sönmez. 
yüzüne baktı. Kolunu, kadmm kuvvetli 21 ,00 Memleket saat ayan. 
parmaklarından kurtararak va.zifetıinin 21 ,00 Konuşma. 
bqma ltO§tu. cOerndt Zeynep içeridey- 2 1, 15 Esham, tahvilat. kambiyo - nu-
Cli.ı. Fakat kr tarafı ea.ran bu kuYVctli kut borsası (fiyat) 
aleYlcrin aruana atılmak bir cinnetti. He- 21,25 Neşeli plaklar - R 

le onu kurtararak fU uzakta, arb.sım hah- 21, 30 Müzik Riyaseti cümhur Filar-
çeain teline dayıyarak bnlı gözlerle yan-

guu ıacyrcdcn yan aarboı adama t-cSlim 
etmek.. Bu büabütün bir delilı1c olurdu. 
O, cezası.ru bemcn akabinde bulmUfhl. 

:A.rblt Zeynep ömerin değil9C fU arbo~ 
herifin de obmıyacaktı ya 1. Kadın yal
Yanyordu. Nefcrlcriıı birini bırabp bi
rine ltOfUyOr fakat en çok ömcrin adta-
91.1\ı bırakmıyor, ailı:yor, y8}vanyordu. 
Şi.di hu yalYarmalara Lenüz ayılır gibi 
olan o adam da i}tir&k ediyordu. Ve o 
yardımdan ziyade itfaiye kamandanm
daıı bir emir bekliyordu. Fakat bu göz 
ıöre göre adamlanndaıa birini ateşe at
rnak, yakmak olacaktı. Belki de Zeynep 
evde bile değildi. Bir ba~a yere kaçmış 
\ı'e orada korkudan bayJmıı da olabi
lirdi. Kancalar takıldı. Her tiz düdük se-

monik orkestrası. ) 

Şef: Hasan Ferit Alnar. 

1 - Jan Sibeliwı - 2 inci senfoni 
Re majör, Op. 34 Allegre tto. 
Tempo Andante, ma Rubato. 
Vivacissimo - Final, Allegro Mo-
derato. 

2 - M. Moussorgsky - Soroçint
ai fuvarı, Entrodük.syorı. 

3 - M. Moussorgsky - çıplak 

dağ başında bir gece. 

4f - F . Smetana - cSatılmıı ni-
şanlı> operasından uvertür. 

22,30 Müzik (Lieder - Pi.) 
23,00 Miizik (Cazbant - Pi.) 
23.4S,2"4 Son ajans haberleri Ye yarınki 

program. 

ııinde kopuk ve çürük tahtalardan bir kıs- z • 
rnı büyük bir çatırtı ile yere iniyordu. Ka- 3 yt 
dın lıi.li. ha.ğırıyor, yalvarıyor yere ha- 26 senesinde Sığacık nahiyesi 
lcarak bir insana benzemiyen sesler çıkı- ilk mektebinden almıt olduğum 
Yordu. Ömer, «gebersin kahbc. .> diye ilk mektep tehadetnamesini kaza· 
Yüksek sCl!lle bağudı. Ve sonra bu cüm- en zayi ettiğimden yenisini çıka
leyi tekrar ede ede kendini sıcak alev- racajımdan eslrisinin hükmü yok
lerin, boğucu dumanların arasında bul- tur. 
<ıu. Boğazı yanıyor, yanık, keskin bir Seferi.laisar kaza11 Sıiacık kö -
odun kokusu sanki kulaklarından f.Cı- yünde mulc:imMuatafa oğlu Haaan 
rıyordu. Gözleri kapalı, elleri açık sağa Tufan 

I L AN 
Manisa Nafıa müdürlüğünden: 

1) 60758 lira 98 kurut ketif bedelli Manisa Adliye binuının 40 
bin liralık birinci kısım İnfu,b vahidi fiat esuı üzerinden kapalı zarf 
usulile eksilbneye konmuttur. 

2) Ebiltme 5. 4. 939 ~ günü aaat on albda Mania Nafıa 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3) Bu İşe ait evrak: 
A) Eksiltme prtna.mesi 
B) Proje 
C) K~if tafsilib 
D) Kesif hül•ıui cetveli 
E) Fiat silsilesi cetveli 
F) Bayındırlık Qleri genel ,artnameai 
G) Yapı itleri umumi fenni ıartnamesi ve '°ae n: 1kirwir İnfa· 

ata ait umumi p.ıtname 
H) Hususi tartname 
1 ) Mukavele projesinden ibarettir. 

Bu evrak iki lira bedel mukabilinde Mania& Naha müclürlüğündm 
satın alınabilir. 

4) Muvakkat teminat 3000 liradır. 
5) isteklilerin 939 mali yılına ait ticaret odui ve.ikuini Te ihale

den en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla alacakları fenni ehliyet 
ve.ikalannı da teklif mektuplannın içerisine koymalan lizundır. 

6) isteklilerin 2490 numaralı kanuna röre teklif mektuplannı 5. 4. 
939 çarfamba gÜnÜ saat on beşe kadar Naha müdürülüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya bu saate kadar ıelecek r..kilde posta ile 
göndermeleri lazımdır. Postada vaki olacak ceçikmeler kabul edilmez. 

21 (579) 

, 

MA~TAl,KlARI KÖKÜNOEN TEMiZlER 

Katip 
Halda Bayman (imzası) 

Reis 
J. R. Jiro (imzası 

tlcbsat vekileti 
Mütakip komiseri 

Ali Yapar (imzuı) 
Rey topJamağa memur Rey toplamağa memur 

F. Braggiotti (imzası) M. Münir Birsel (imzası) 
lzmir tütsü ile temizlenınİ§ (füınige) incir Türk anonim şirketi 

bissedarlan senelik iıli heyeti umumiye toplanbsmm 28 Mart 1939 
salt cünü saat 11 de .uketin lzmirde Atatürk caddeA 2 No. dairi yazı
hanesinde yapılması hakkında, idare heyeti tarafından vaki divet tz
mirde münte$ir Yeni Asır gazetesinin 10 Mart 1939 tarihli nüshasmda 
ilin edilmi4 ve •irket merkezine müracaatla hisselerini gösterir vesa
ikin ibrazı üzerine kendilerine dUbuliye varakası verilmit olan hiMe
c:larlann .,.ağıd~ isimleri ve hiue1eri adedi ile rey miktan yazılı olup 
toplantıda hazır bulunmı141ardU'. 
Sıra 
No. isim Te adresi 

1 B. J. R. Jiro 
Bumava, lnnet lnönü Ca.d. 

2 B. Vilyam J • .fıro 
Bmnan, Çayfenh eobk 

3 B. M. Münir Birsel 
Kar,iyaka, Fabreüin pqa Cad. 

4 B. Femand Braggiotti 
tzmir, ikinci kmdon 

5 8. H. Fevzi Beler 
Karııyaka, Cümburiyet cad. 

6 B. Marcel Ruaao 
lzmir, Atatiirk aıddesi 398 

7 8. Halda Bayman 
tmür, İnönü caddeai 645 

8 B. Aziz Paker 
lzmir, ikinci kordon 

9 8. J. Fadao 

Hiase 
Miktarı 

4000 

4000 

500 

300 

100 

300 

200 

50 

Rey 
1'.dedi 

10 

10 

10 

4 

2 

6 

4 

1 

imzası 

. . . 

. . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

Bmnava, Uzun aokak No. 2 300 6 ••• • • • 
5650 hisseyi temsileden 7 hiuedar toplantıda hazır bulundu. 
Y ukanda isimleri yazılı hissedarlar isimleri hizuma imzalarım hu

zurumuzda koymutl.archr. 
Katip 

Hakkı Bayman (imzası) 
Umumi heyet reisi 
J. R. J"ıro (imzası) 

tktiaat vekileti 
Mürakip komiseri 
Ali yapar (imza.sı) 

Rey toplamağa memur Rey toplamağa memur 
F. Bragiotti (imzası) . M. Münir Birsel ~~_) 

On kuru,Iuk pul üzerinde lzmir tütsü ile teıni-zlenmif f üımge mcır 
T:!!.-.1... • ..!..1..-: uriiba .. 

11111. .,..,_ ~ u. 

BRISTOL 
Be yoğlunda . ............................ . 

• 

OSMANiYE 
Sirkecide 
..................... 

Ba ber iki otelin müsteciri Tiidriyenin en et.ki otelcisi 
•• B. Omer Lütfi 

dir 
idaresile bütün müıterilerine kenclisini 44 Senelik • ~beli 

sevdinnqtir .... 
OteBerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .• lstanbulda 

bütün qe ve 1zmirliler bu oteHerde buluturlar •.• 
Hua • etleri k olan bu otellerin fiıatlan da rekabet kabul etini-



~ENJASIR 
• 

JZI\!IR BELEDtYESINDEN: ARSLAN · MARKA TERAZiLER 90 nıncı adanın 66,50 metre 
murabbaındaki 44 sayılı arsanın 
satıtı ba' katiplikteki fartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmut
tur. 

BASKÜL, TARTI, LİTRE, METRE VE SAİRE ÖLÇ'ÖLERİ TOPTAN VE PERAKENDE S A T 1 Ş DEPOSU .... 

ısr ANBULDA r AHr AKALE CADDESJ 67 No. DA 

M. Kapamacı 
İZ MİR 

ihalesi 7-4-39 cuma günü saat 
16 dadır. lstirak edecekler 10 rra
hk teminat makbuzile encümene 
gelirler. 

23-28-31-4 971 ( 598) 

1 - Garaj aantralda yapılacak 
iki benzin satıf yerinin bat mü -
hendislikteki ketif, proje, ıartna
mesi veçhile her satıf yerinin iki
ter bin liralık intaatı müsteciri 
tarafından yapılmak tartiyle iha
le tarihinden itibaren iki sene 
müddetle kiraya verilmesi açık 
artırmaya konulmuttur. Her biri
nin iki senelik muhammen bedeli 
icarı iikiter bin lira olup ihalesi 
44.939 salı günü saat 16 dadır. 
lttirak edecekler her biri için 150 
liralık teminat makbuzile encü -

KONULAN M ARKA 

tzMiRDE : Kantarcılar çarşısı Kan

tarcı İSMAİL HAKKI PUSMAZ VE 

HÜSEY:İN BIÇAKÇILAR 

8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
HUSUSi PAVYONUNDA TEŞHİR ET
Tilii TERAZİ VE TARTILARI BÜ
YÜK RAÔBET GÖRMÜŞ VE GÜMÜŞ 
MADALYA iLE l\fük.8.fatlandmlmıştır .• GtJMtJŞ MADALYA 

HER YERDE ARAYJNJZ SAMSlThı'DA: B. ŞAPKALİOliLU .. 

mene gelirler. 
19-24-28-31 (576) 

- 904 sayılı sokakta 12 sayılı 
dükkanın yıktırılması bat katip
likteki keşif ve tartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuttur. Ke
fif bedeli 13 lira olup ihalesi 11-
4-939 salı günü saat on altıdadır. 
lttirak edecekler bir liralık temi
nat makbuzu ile encümene gelir
ler. 

25-28-31-7 1010 (615) ~::Z:Z:ZZ:tz;!:ZZZ:OZZZZTLT,L/ZD 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 

- Belediyenin Dizel motörlü 
otobüslerine satın alınacak 25 ton 
motorin başkatiplikteki şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen "bedeli bin yedi yüz elli 
liraya olup ihalesi 11 / 4/ 939 Salı ~ 
günü saat on altıdadır. iştirak ede- ~ 
cekler yüz otuz bir lira yirmi beş ku- Doğum ve Cerıahi Kadın 
ru§luk teminat makbuzile encümene hastalıkları Operatörü 

gelirler. N Kestelli caddesinde· 
2 Tepecik pazar yerinin 400 lıi muayeneJaanesini . 

metre terbiinde imlası ve belediye- BJRJHCİ KORDONDA 
den verilecek kesme taşlarla döşet- rayyare sineması el· 
tirilmesi i~i ha k.atiplikteki k.eşif ve N varında 222 numaralı 
§Clrtnamesı veçhıle açık eksıltmeye ~ " 1ı d alı ~ 
konulmuştur. Keşif bedeli dört yüz aneye ya ın a n • 
yirmi lira olup ihalesi 11 / 4/ 939 Sa- ledecelıtir. 
ı .. .. l d d I . k TELEFON: 2987 
ı gunu saat on atı a ır. ştıra ~--D!IDll:lr&ı!SICClll'!~P;zz:~~.ı.l 

edecekler otuz bir lira elli kuruşluk 
teminat makbuzile encümene gelir- --------------
ler. 

3 - Graj santralda yapılacak 85 Zavi 
metre murabbaı parke döşeme baş- Akhisar tütüncüler bankasının 
katiplikteki keşif ve şartnamesi veç- namıma yazılı beheri 20 Türk Ji. 
hile açık eksiltmeye konulmu~tur. rası itibarı kıymetinde 1182 - 1184 
Keşif bedeli 359 lira 40 kuruş olup numaralı birinci ihraç üç adet asıl 
ihaleai 11 / 4/ 939 Salı günü saat on hisse senetleriyle 446 numaralı 
altıdadır. iştirak edecekler 27 lira- ikinci ihraç bir adet muvakkat 
lık teminat makbuzile encümene ge- hiue makbuzunu · zayi etmit ve 
lirler. ikinci nüshalarını almıt olduğum-

26 31 4 7 1032 (626) dan evvelkilerinin hükmü olmadı
ğını ilan eylerim. 
Akhisar Yazıcı oğlu Halid Kınay 

1090 (659) 
1 - lnönü caddesi Bahribaba 

Parkı önünde, Asansörde, Karan
tina polis karakolundan itibaren 
21 O metre uzunluğunda Ana Ka-
nalizasyon yaptırılması Bat mü- -------••21m•rım•a 
hendislikten ücretsiz olarak alına
cak kefif ve fartnamesi vechile 
açık eksilmeye konulmuttur. Ke
tif bedeli 2699 lira olup ihalesi 
4/4/939 salı günü saat 16 dadır. 
ı,tirak edece!tl,.r 203 liralık temi
nat makbuzu ile encümene gelir
ler. · · 

2 - 1182 Kadastro sayılı ada
nın 697,50 metre murabbaındaki 
10 sayılı arsasının satıfı ba,katip
likteki farlnamesi veçhile açık ar
tımaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli·2092 lira 50 kurut olup iha
lesi 4/4/939 sah günü saat 16 da
dır. İttirak edecekler 157 lira iki 
kurutluk teminat makbuzu ile En
cümene gelirler. 

3 - Kadastro 1186 cı adanın 
765 metre murabbaındaki 7 sayılı 
arsanın satı,ı bafkitiplikteki ıartna
mesi veçhile açık artırmaya konul
muttur. Muhammen bedeli 2295 
lira olup ihalesi 4/4/939 salı günü 
saat 16 dadır. lttirak edecekler 
175 liralık teminat makbuzu ile 
Encümene gelirler. 

4 - 87 ci adanın 206 metre mu
rabbaındaki 14 sayılı arsanın sa
lJ111 h_;ki.tiı;~ikteki famamesi vec
hile açık artırmaya konulmuttur. 
Muhammen bedeli 412 lira olup 
ihalesi 4/4/939 salı günü saat 16 
dadır. iştirak edecekler 31 :iralık 
teminat makbuzu ile Encümene 
gelirler. 

Bedeli nakdi 
efradına 

1939 Nisan (1) duhul için askeri ru. 
zamnamesi mucibince elbise postal 
ve palaska tef errüat ihtiyacınızı ace
le olarak JL.\SAN BASRİ ŞENBİ
ÇER ve şeriki MEHMET GÜLAY
LARDAN askeri nümunesine muva
fık ısmarlama usuliyle yaptırırsınız. 
Fiatlerde mUhim tenzilat vardır. 

Her halde ve mutlııka fabrika şube
sine uğramanız kendi menfaatler~
zin icabıdır .. 

Adrese dikkat : ALİ PAŞA CAD
DESİ SARRAFLAR KARŞISI .. 
Yalnız No. 399 
Büyük levhaya dikkat : Aldanma-

yın HASAN BASRİ ŞENBİÇER vel 
şeriki MEHMh'T GÜLAYLAR 

H. 3 1 - 13 (612) 

yol fazlasının bir sene muddetle 
kiraya verilmesi ba,katiplikteki 
tartnamesi veçhile açık artırmaya 
konulmuttur. Muhammen bedeli 
25 lira olup ihalesi 4/4/939 salı 
günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 190 kuru,luk teminat mak
buzu ile Encümene gelirler. 

19-24-28-31 939 (573) 

''Düzeltme,, 

EDIRNEDE : A. IIALFON mabduınlan 
H.3 (641) 

tZMtR sıcıu TiCARET MEMURLUaUNDAN : 
Tescil edilmiş olan (lzmir Esnaf ve Ahali Bankası Türk Anonim 

Şirketi) nin 27. 3. 939 tarihinde i.diyen toplanan .umumi heyeti za
bıtnamesi ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 2469 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü 
ve F. T enik imzası 

1 - Zabıtname 
2 - Hissedarlar cetveli. 

ZABITNAME 
İzmir Esnaf ve Ahali bankası Türk anonim şirketinin on birinci 

hesap yılına ait alelade heyeti umumiye toplantısı; asaleten ve veka
leten 428560 liralık sermayeyi temsil eden hissedarlar tarafından 27 
Mart 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14,30 da İzmir ticaret 
ve sanayi odası salonunda, iktısat vekaleti mümessili mürakip komiser 
bav Ali Y apann huzurile heyeti umumiye ba~karu bay Hamdi Akyü
reğin riyaseti altında aktedilmit ve •u kararlar verilmiştir: 

Müzakereye bqlanmadan evvel, asaleten en çok hisseye sahip olan 
ortaklardan idarei hususiye namına müdür bay Adil Sayar ve mühen
dis AJi Nihat örge, zabıtnameleri de imza eylemek salahiyetile içti
m.ada hazır bulunan ortaklar tarafından Süreyya Akahn ve Lütfü 
Okan zabıt katipliğine seçildiler. 

Bqkanm teklifi üzerine, idare meclisi ve mürakip raporları, bilan
ço, ki.r ve zarar hülisası umumi müdür bay Atıf inan tarafından 
okundu. Bqkan raporlarla bilanço hakkında söz söyliyecekler var mı
dır dedi. Ortaklardan bay Ahmet, Ege tirketinin kazancı, mesaisi ve 
bankanın gayri menkulleri hakkında izahat istedi. Umum müdür bay 
Atıf inan istenen izahatı verdi. Ortaklar, verilen izahati muvafık bu
larak bilançoyu ittifakla tasdik ve idare meclisini ibra ettiler. 

Viliyet umumi meclisi tarafından idare meclisi i.zalığına namzet 
gösterilen bay Talat Muşkaranın izalığı ittifakla kabul olundu. 

Esas mukavelenamemizin 34 üncü maddesi mucibince kur'a ile çı
kanlmıt olan bay Hamdı Akyürelc, bay Mehmet Seyrek ve bay Ki.
zım Musal yeniden ve ittifakla ~a seçildiler. 

Mürakip intihabına geçildi. Bay Kamil Ocakoğlu ve Muhasip Ke
mal Akpak bir sene müddetle mürakip seçildiler. 

idare meclisi raporunda gösterilen temettüün, idare meclisinin tek
lif ettiği veçhile 1 Nisan 939 tarihinden itibaren tevzii muvafık gö
rüldü. 

idare meclisi i.zasına ve mürakiplere verilecek hakkı huzur ve Üc· 
retlerin geçen seneki gibi tediyesi tensip edilerek içtimaa nihayet ve
rildi. 
Heyeti umumiye ~!;anı 

H. Akyürek 

Ari camii 
tdarei Hususiye Mümessili 

A. Sayar 

iktisat V eki.leli 
Mürakip komiseri 

Ali Yapar 
Ari. cimii 

Mühendis Ali Nihat örge 

İzmir Esnaf ve Ahali bankası Türk anonim tirketi ortaklarının 27 
Mart 939 tarihine müaadif pazartesi günü saat 14,30 da 1zmir ticaret 
ve sanayi odası salonunda akdettikleri alelade toplantıya asaleten ve 
vekaleten iştirak edenlerin isimleri ile temsil eyledikleri sermaye mik
tarlarını gösterir cetveldir. 

K.S.N. isim ve adresi 

502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
510 
511 
516 
517 
518 
519 
520 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
52S 
529 
530 
531 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
706 
707 

lzmir Fahri Dokuzeylul 
« Ahmet Acar 

Buca Habibe 
lzmir Hasan Serter 

« H. Fehmi Serter 
« Mustafa Karaoğlan 
« H. Bahri ve Şekip 
« Mustafa Nuri Terzi 
« Mehmet Rasim 
« Mehmet Seyrek 
« Ali Nihat örge 
« Şevket Arda 
« Mehmet Nebioğlu 
« Süleyman Akyürek 
« Talat MU§kara 
« Şerafettin Serbea 
« Nazmi İlker 
« Ki.zım Musal 
« 1. Hakkı Ocakoğlu 
« Ahf inan 
« Abdullah Bakkal 
« Moreno Nahum 
« Hamdi Akyürek 
« Süleyman Saiın 
« Hamdi Akyürek 
« Adil. Hususi idare M ·. 

A18'ehir Kemal Karabiber 
lzmir Atıf inan 
Tire Kazım Ağralı 
ödemiş Fethi Uygune; 

« Mustafa Bengi.su 
lzmir H. Avni Başarır 

« Şevket Arda 
Tire Kazım Ağrah 

R.A. 
Asa-• 
le ten 

1 
1 
2 
6 
1 

10 
6 
1 
1 

10 
10 
10 
10 

1 
5 
5 
1 

10 
1 

10 
1 
1 

10 
3 

10 
10 
10 

10 

3 
3 

Temsil 
R.A. edilen 

V eki.- R.A. sermaye 
leten Y ekfuı T. L. 

40 

67 
23 
23 
25 
57 
51 
17 

1 
1 
2 
6 
1 

10 
6 
1 
1 

10 
10 
10 
10 

1 
5 
5 
1 

10 
1 

50 
1 
1 

10 
3 

10 
10 
10 
67 
23 
23 
25 
67 
51 
20 

3 

500 
500 

1000 
3390 

700 
18000 
3000 

850 
500 

5690 
5000 
5000 
5000 

900 
2500 
2500 

500 
6110 

500 
35000 

500 
500 

5000 
1500 

48000 
50000 

5000 
33790 
11500 
11520 
12640 
36470 
25500 
10000 

5 - Bayraklı 1595 ci sokakda
ki yol fazlasının bir sene müdtfetle 
kiraya verilmesi batki.t;plikteki 
'8rtnemesi veçhile açık artırmaya 
konulmuftur. Muhammen b ::deli 
24 liraolup ihalesi 4/4/939 salı gü
nü saat 16 dadır. lttir~k edecekler 
180 kuru~luk teminat makbuzu \le 
Encümene gelirler. 

Gazetemizin dünkü tarih ve 920 
10089 sayılı nüshasının yedinci 922 
sahif eai son sütununda netredilen 921 
belediyenin Şükrükaya ve Mont- 543 
rö meydanları arasındaki parke 544 
tatlariyle tamiri ilanının sonun • 918 
daki (muvakkat teminat miktarı 

« Riza Ayarcı 
öclemİf Mustafa Bengisu 

« Fethi Uyguner 
« Fethi Uyguner 

Alqehir Kimil Ocakoğlu 
İzmir Nuri Savq 
öde~ Cafer Tayyar 

• 

4 46 
1 54 

ıs 

10 
5 
1 

50 
55 
15 
10 
5 
1 

1500 
25000 
27500 

7500 
15000 

2500 
500 

184 418 602 428560 
770 lira 9·1 kuruftur) denmesi icap 
ederken bu miktar (muhammen Heyeti umumiye 
bedeli) olarak yazıldıiı görül· Bafkanı 

Udıaat vekileti 
MUrakip komiseri 

3ı Narı cuma 1939 

, ......... Em .......................... .. 

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

VEBOLID 
-·-. -·· • 

TATLI SU YAPICI CİHAZLAR! 
Halkapınar ve Osmanağa suların VEBOLİD ile tasfiye ediniz .. 

• 
TECRüBE İÇİN CİHAZ GöNDERİLİR.. 

Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti 

-
VEBOLİD LTD. Şti. izMİR ŞUBFSL 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

TELEFON : 2365 •• TELGRAF: VEBOLİD .• POSTA KUTUSU : 72 

Cihaz satışı için seyyar memur aranmaktadır ... 

................................................................................. 

'~~ ........................................... , 

ECZACI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 
. 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahar çiçeil - Altın rüya, Limon çiçeği 
Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 

Motör yağı eksiltmesi tehir edildi 
D. D. Yolları sekizinci işletme 
müdürlüğünden: 
31 Martta ihale edilmek üzere eksiltmeye konulan motör yailar'inm 

m6beyauı ikinci ili.na kadar tehir ediJmi4tir; 
1099 (661) 

6 - Kartıyaka 1843 sayılı so
kak 111 eayılı kahvehanenin sol 
_.t.-..J-l.:.. 4lö..---- ., --L\.-· V-..... t:....... • •• ı..;ı.. 1."'... U AJ..w.:;...I. 

· me rainnm lnrdır. D ""ter bir ok mahaller-
Atl Yanar 

HEYECAN DUYMADIM ameliyat ynparak çocukları sağ olar - u,;u- ~y. uuıuı • 



SAHiFE' ~~~~~~~~~~~E~N~l~A~S!IR~~~~~~~!!!!!!!l!~"8-:~~~~~~~~~~~~~~~-=!ii!m!!!!l!lrl sı Mart cama l,39 ~ u d 1 -.r~~~~~~~~~~-- _sz D Le· 01
1
·,.1·er ve Fratelli Sperco m a 1 

eutsc e • UMUMi DENtz 

Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, ROMA-
• • 

TIZMA, SIRACA, KEMiK, 
~aha yavrular, yürüyemiyen, dit çıkaramıyan çocuklar, 

· ............ ihtiyarlar, solcun kızlar, vereme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET $URU B U'ndan İçmelidir. Kanı arttırır, i§tiha verir, 
tifai telirleri coldur. Fenni ıuretle imal edibnif, içilmesi kolay ve lez
Mtli bir ıurubdur. Küçük ve büyük be.. yqta istimal edilebilir ... 

rı::::ıe::::: RADYO Li N 
nın Uraz ettiii 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karp· 
sında cUıter ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
ndzlenmezse bo· 
zaımaıa, çöri· 
meee mabk8m· 
dar. Çtlrtik diş· 
ler mide ve bar
sak lhtllAtların· 
dan zattirreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bllir. 

R.ADYOLiN . ' ' ~-. 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartife 

- ~· • 1 / • • " • .... "' ... : ; /J" ; ',)' -

.• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!Taze Temiz Ucuz Iliç 
i Her Türlü Tuvalet Çeşitleri . 
• • ••••••••••••••••••••••••• ·························~ : . . . 
.......................... ························: • • . . 
~ Hamdi Nüzhet Çançar i 
• • • • 

! Sıhhat Eczanesi j 
• • • • • • 
: BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karpsmda.. : 
• • : .......................................•...................................•.•. 

Va .. ..,.te Liı1ie Şürekası Vapur Acentası ACENTALICı LTD. 
.. • i j s A Dİ IIELT .. E!\1C LİNES LTD. 

G. M. B. H. HAMBURG ADR AT. CA • • ATHİNAİ vapuru 31 martta beklenil-
YALOVA vapuru halen limanunızda. BiRiNCi KORDON REES NAVJGA'J'~~NE mcktc olup, Hnmburg, Rotterdam ve 

d R tterd B BıNA~I 2'EI.. 2""3 BRİONİ motörü 3/4 tarihinde gelerek An lim ı dan ı ık __ ,_ l nisana ka ar Anvcrs, o aın, re- • • .... V di versa an arın ma ç aracaA-
mcn ve Hamburg limanlarına yük ala- LONDRA BATTI: 4/4 te Pire Brindisi Triestc ve ene ğe tlr .. 

cakur. POLO vapuru 9 martta Londra, Hull hareket eder. .. . tarihinde e- HELLAS vapuru nisan iptidasında 
ANTARES vapuru 13 nisanda bekle- ve Anversten gelip ytik çıkararak ve GRİMANİ motorü 4/ 4 tank"" :o_ beklenilmekte olup, Rotterdam, Haın-

niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter- ayni zamanda Londra ve Hull için yük lerek 5/4 te Patmos, ~os 1s 0~ burg ve Anversa limanları için yUk ala-
dam Bremen ve Hamburg için yük ala- 1 kt dos Trieste ve Vcnediğe harekete er. caktır. 

• kt, a aca ır. ZARA motörü 6/4 tarihinde gelir ay- BELGİON vapuru 16 nisanda bekJ... 
ca ır. K 1 fstank"" Rodo-

KRETA vapuru nisarun on beşine -- ni gün Leros n imnos oy nilmekte ol\lp, Rotterdam, Hamburg ft 
doğru bekleniyor. Burgas Vama ve Kös- 58 hareket eder. Anversa limanlan için yük alacaktır. 
tence için yük alacaktır. LIVERPOOL HA2''J'I CİTl'A ~t BARİ 6(4 te g~ ayni gUn __ 

TABLİYE: MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip İstanbul Pıre Napolı Marsılya Cenova- VHl'J'ED ffA'J'.E.I AND 
ANDROS vapuru 9 nisanda beldeni- yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- ya hareket eder. LEV AH'J' IJNB f.t'D. 

yor. Anvers Bremcn \'e Hnmburg li- pool için yük ala.caktır. ROY ALE NEERLAN PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 
manlanndan mal çıkaracaktır. DAİSE KUMPAHYASI nisan arasında beklenilmekte olup Nev-

ARMEMENT H. SCHULDT -*- PYGMAGLİON vapuru 8/4 tarihinde york için yük alacaktır. 
ROSTOCK vapuru 4 nic;anda bekle- Arnsterdam, Rottcrdaın ve Hamburg li- ~ SUD AMERİKANA 

niyor. Anvcrs, Rotterdam, Bremen ve Deutscbe Levante•Linle manları için yük alarak hareket eder. TYRİFJORD vapuru 10/11 nisan ara-
Hamburg limanları için yük alacaktır. DELOS vapuru 11 martta Hamburg, ACHİLLES vapuru 12/4 te gelerek arasında beklenilmekte olup Nevyork 
MARİTZA vapuru 5 nisana doğru Bre.men ve Aııversten gelip yük çıkara- Burgns, Vnrna ve Köstence limanlanna için yük alacaktır. 

bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence caktır. hareket eder. -fllNW 

için yük alacaktır. -*- BALKANLAR ARA.Si 
SVENSKA ORIEİf'J'E LI· BATTI --

AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
TAHLiYE : Ncvyorktnn haı·ek t 

EXMOUTH vapuru 16 martta. 
EXERMONT vapuru 23 martta. 
EXCELLO vapuru 30 martta. 

--

' . . "., .. 
' -

T. BOWEN REES 
VE ŞVREKASI 
~VNARDLİNE 

Liveıepooi ve 
Glasgov hattı 

NİEM KUMPAHYASI ZETSKA PLOTIDBA A. 
PATRİA vapuru 14/4 tarihinde gele- D. KOTOR 

rek Hnmburg, İskandinavya limanlan (( L O V C E 1f )) 
için ytik alarak hareket eder. Lüks vapuru 16 nisanda saat 17 de _ _., 

SERl' f CE MARl2'1ME Köstence ve Vama için hareket ede
cektir. 

Roumain Kumpanyası ·LOVCEN· 
ALBA JULİA vapuru 13/4 tarihia- Lüks vapuru 22 nisanda beklenilmek-

de gelerek Malta Marsilya ve Cenova te olup 23 nisanda saat 12 de İzmirden DEN NORSKE MIDDEr..- .. "" • "' • ~ • • • • .. 
. BAKTRİA vapuru nisan iptidasında lirnanlanna yük ve yolcu alarak hare- hareket edecektir. Pire, Patras, Korfu. 

HAVSLINJE, osı..o . . ool ve Glasgov için yUk ala- ket edecektir. Adriyatlk llmanlan Venedik ve Trlestıe 
BALKİS ınotörü Mayısın ortasına gelıp Lıverp İTALİA S. A. Dİ NA VİGAZİONE için yolcu ve yük alacaktır. 

doğru bekleniyor. Dünkerk ve Norveç caktır.. asala tarihl r1. VULCANİA motörU 20/4 te Trieste- Gerek vapurlann ınuvasallt tarlhJerf. 
umum limanlan i~in yük alacakltr. Gerek vapurların mu~~da e ta den Napoli, Nevyork için hareket eder. gerek vapur lslmlerl ve navlunlan ı.k-

isimleri ~~ nalavl~ Dahaac~•- İmıirden 11/4 tarihinde kalkan ZARA kında acenta btr teahhtlt altına gh-.nıa. 
bir teahhut ~~a gıremez. J.iUJC& vapuru ile aktarma tahmil edilir. Daha fazla tafsf.lAt almak için Blrlnd -- tafsilıit almak ıçm T. Boven ~.ve Şr. NEPI'UNİA motöril 27/4 tarihinde Kordonda 15! numarada ıUMDAL• 

ARMEMENT DEPPE nın 2353 telefon numarasına ınuracaat Triesteden Rlosanto, Montevidea, B. umuml dentı Acentalılı Ltd. mtı.racaat 
GİRONDE . vapuru nisanın y ortasın.a edilmesi rica olunur. Ayros için hareket edecektir. Aktarma edilmesi rica olunur. 

doğru beklenıyor. Anvers (Dogru) lı- 19/4 te İzrnirdeo. ha?'eket edecek olan Telefon • 4072 MOdUrfTet 
manı için yUk alacaktır. Grimani töril il temln edilir T ı-~ : 3171 a ~ta 

T · Köstence Kalas \"e Kalas *tar- mo e • e aou . ~~ 
D. T. Jt · nıyor. . ' . .. tlAndaki hareket tarihleriyle navhm-
TİSZA vapuru 31 martta bekleniyor. ması Tuna lımanları içm ytik alacaktır. ----------m-Gnı--ca-at 

• . . . . !ardaki de~klerden dolayı acenta SPEBCO vapur acentuuıa 
Beyrut., Tclavı,·, Portsaıt ve İskenderl- Vapurlann hareket tarihlerıyle nav- mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf- edilmesi rica olımur. 
ye limanlnrına yük alacaktır. lunlardaki değişikliklerden acenta me- ,,...t 

1
,., .. iki _. K rd da -ATELLİ TEL.F.PON ı ZOM • zees 

·· ·· 5 · d beki · u1 SUG lr'" n._A o on ırn SZEGED motoru nısan a enı- sullyet kab etmez. 
yoı· .. Tuna Hmanları için yük alacaktır. Daha fazla tafsillt için ATA'l'tJRK 

-- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SERViCE MARlrlME Zee ve Şsı. Vapur acentalığına milraca-

ROVMAİN at edilmesi rica olunur. 
DUROSTOR vapuru 14 nisanda bekle- TELEFON: 2007/ZOOS 

Beyhude ıst1rab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrdarı, romatizma _sancıları için rakipsiz 

deva GRlPINDiR •• 

Ba karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyinfz! .. 

icabında günda 3 kaşe alıuahiii~ 
iSiMVEMARKAYADtKKAT ..... TAKLİTLE .. 

BİNDEN SAKININIZ •• 

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

• 

1 
Vücutta toplanan asit Urik ve oks8lat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez. 
zeU ho~, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır, 

INGİLIZ KANZUK 
ECZANESi 

TOPANE 

2'tlRKiYElllll EN BİRiNCi rEllAZI l'ABRIKA· 
SiNiN MAMULArıoıa._ .. 'l'AKLlrLERiNDEN 
$AKJlllNJ~~ 1 • 36 (336) 

--
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Daladyenin nutkunun akisleri 
Nutuk Pariste fevkalade, lngilterede isabetli, Vaşingtonda imalı, Romada 
fena, Berlinde lakaydi, diğer merkezlerde cesaretli olarak mütalea edildi 

talyan matbuatına göre 
Daladye,ltalyanmüddeiyayatına kar
şı F ransanın uzlaşmazlığını teyit etti 

ltalyan muharriri Gayda söylüyor 
Yarı açık duran kapı kapanmıştır. ltalya bunu kaydediyor 

/tal ya bekliyebilir. Beklerken de Mu&solininin son vaadı açık kalır 

Bütün Tunus Halkı 
Nutku disiplin içinde dinlemiş ve esaslı her 

ı.ıgtliz LCJ§t:ekili Çcmbcrlayn ııutıık sôyhyor fıkrasını SeVınç tezahürati,yle karşılamıştır Fransız bQ.J1Jekili Daladiye nutuk söyliyor 

Paris, 30 (Ö.R) - B, Dalndiyenin dün I şöyle yazıyor : Nutuk, İtalyan müddei- parlörler yerleştirilmişti. bir nutuktan ziyade akla ve ba'kkaniyet sederek Almanya ve İtalyaya karşı dU- Kabinenin içtimamdan evvel ~vek11 
akşamki nutku bUti.in Avrupada derin yatına karşı Fransanın uzlaşmazlığını •Depeş TünizyeD1 diyor ki : İlk önce fikrine hitap eden bu nutkun, bütün ~UnUlecek sözler söyledi. Fransız mille- muhalif işçi partisi reis vekili B. Grta. 
bir tesir yapmıştır. Ecnebt aksülaınelle- teyit etmiş ve yarı açık duran kapıyı halkın disiplinini takdir edelim.. Nut- hakların muhafazası kadrosu içinde, sul- ti dünyada biiyUk millet mevkiini mu- vud ile muhalif liberal partisi reisi baı, 
ri tetkik için henüz pek erkendir. İtal- kat'! "olarak kapamak kararını ispat ey- kun dinlenmesine mani olmamak için ha yol açmasını temenni edelim .. Şimdi luıfaza azminde olduğunu göstermiştir. Arşibald Sinkleri kabul etmiş ve ya.rml 
;,ada, Mussolininin Romada bulunma- lemiştir. İtalya bunu kaydediyor. İtalya sevinç tezahürlerini zaptedebildi .. Fakat yaşadığımız cılız sulha değil, fa.kat ha- Paris, 30 (Ö.R) - Mebusan meclisi saat kadar görüşmüştür. Kabine toplan-
ması, gazetelerin ilk tefsirlerinin ehem- bekliyebilir ve beklerken de, İtalya ve nutkun esaslı her fıkrası şiddetle alkış- kild sulha!• B. Heryo reisicUmhur inühabatına, bir tısı sebebiyle başvekil bu sabah muı.. 
miyetini azaltmaktadır. Bununla bera- Fransa arasında, Mussolininin son nut- Jandı. Bilhassa Tunus müslümanları İSVEÇ GAZETELERİND çok defa reylere yeniden müracaat za- fazakir cemiyetleri içtimaında hazır btr 
bcr. yan resmi iki mütalaa kayde de- kunda bahsettiği dava açık kalır.• hakkındaki fıkra son derece hararetle Paris, 30 (Ö.R) - İsveç gazeteleri B. rureti hAsı.l olsa da, namzetliğini koy- lunamamış ve nutk:mıu söyliyememişts.. 
ler : Gazete nutukta Tunu!I İtalyanların alkışlandı .. Nutuk bitince halk bir ağız- Daladiyenin nutkunu ve Fransız • İtal- mıyacağını teyit etmiştir. LONDRADA 

•Telgrafon gazetesi diyor ki : Daladi- vaziyeti hakkındaki noktalan redde ça- dan •Marseyyez• i terennüm etti ve yan notalarının metinlerini neşretmiş- Londra, 30 (Ö.R) - DUn iki saat mü- Londra, 30 (Ö.R) - Fransız başv., 
ye 5/1/935 anlaşmalarının muteber ol- lıştıktan sonra şu neticeye varıyor : toplanmış olan 5000 kişiden fazla bir ]erdir. Liberal ıStokholm Stidlingen• zakereden sonra nazırlar bugün yeni- kilinin dün söylemiş olduğu nutuk bu.
duğu iddiasında ısrar ediyor .. Halbuki Açıkça anlaşılıyor ki Fransa arazime- kalabalık bunu açık başla dinledi.• gazetesi nutkun maharet ve azim hissi den toplanmışlardır. gün bütün gazeteleri meşgul ediyor .. 
Faşist İtalya bunlan reddetmiştir .. Bu- selelerini, ne hukuk meselelerini mü- •Pöti Maten• yazıyor : Daladiyenin bıraktığını yazıyor. İtalya müdeiyatına karşı Fransruun Bu nutku tefsir eden Deyli Ekspres ga
nunla beraber •Muadeliyeh tabiri elas- nakaşa etmek istemiyor ve İtalyaya kar- nutku Tunusta her yerden fazla alaka Romanın hiç bir talebini ihtiva etrni siyasetini sarih olarak izah eden B. Da- zetesi, bu sözlerin ümitsiz günlerde ga
tikiyeti içinde, belki de bazı mütekabil şı •Asla!• cevabını tekrar ediyor. Fran- ile, Fransız, İslam, yahudi ve İtalyan bü- yen notaların neşri müzakereye giriş- ladiyenin mutedil nutku ve bunun Av- yet enerjik kayıtlar ihtiva eylediğini, 
tavizler manasını ihtiva ediyorsa diplo- sız - İtalyan münasebetleri meselesi, da- tün unsurlar tarafından bekleniyordu .. mek teşebbüsünü İtalyaya bırakmakta- rupa vaziyeti üzerindeki tesirleri mil- İtalyan müddeiyatına karşı Frnnsanı:n 
matik münakaşanın müsait bir şekil al- ha vahim bir şekilde açık kalmaktadır.~ Fransızca, Arapça, İtalyanca yapılan bü- I dır .. Müddeiyatmı, Fransanın tetkik ede· zakere mevzuu olmuştur. pozisyonunu ifşa emiş bulunduğunu t&o 
ınasına imkfuı verebilir.• İsviçre, Lehistan ve Yugoslavyada tün tefsirler başvekilin Fransız - İtalyan bileceği bir şekilde tasrih etmek artık Başvekil, ortn Avrupada her yeni ta- barüz ettiriyor. 

Gazete, Fransız başvekili tarafından tefsirler fevkalade müsaittir. Anglo sak- münasebetleri meselesi pek açık bir su- B. Mussoliniye knlmış bir iştir. arruzun önüne geçmek için takibi icap Di Peuple gazetesi ise, muhtelif mer-
19Öy1enen nutkun bilhassa Fransız umu- son matbuntı için, tabii ayni vaziyet rette teşrih ettiğinde müttefiktir. Dala- Eğer harbe mUracaat etrneği aklına eden siyaset bakında muhtelif hükilmet- kezlerdeki intibaı şöy]e tesbit ediyor : 
m1 efk~rına ait olduğunu ispata çalıştik- vardır. diyenin sulh kaygısına bütün bu unsur- koymamışsa Mussolinhıin bu müzake- lerle cereyan eden müzakere ve fikir - Dalııdiye konuşurken bütün millet. 
tan sonra şu neticeye varıyor : •Hülf'ı- FRANSIZ GAZETELERİNE GÖRE ]ar iştirnk etmişlerdir. Zira milletler ve reler için vaziyet alması icap eder. Fa- teatileri hakkında izahat vermiştir. Po- ler dinliyordu. Buna sebep, her milletin 
aa, Fransanın içinde ve demokrat mem- Paris, 30 (Ö.R) - Daladiyenin nut- ırklar arasında kardeşlik 7.aruretine bu- kat İtalya ekonomik güçlükler içinde lonya hariciye nazın B. Bekin gelecek bu fırtına ve sıcak günlerde biraz seriıı-
1eketlerdc uyandıracağı refleksler iti- ku Tunusta bütün unsurlar tarafın- rada her yerden fazla inanılmaktadır. olduğundan ve Habeşistanla İspanyada- hafta Londraya yapacağı ziyaret üze- !iğe ihtiyacı olduğu içindir. Daladiycnhı 
bariyJe, nutuk bir derece aiaka uyandı- dnn sevinçle dinlenmiş ve bunlnr şevk Aralarında bir çok Fnşist1er bulunan ki sergilzeştlerindcn zaif düştüğüıiden rinde durulmuştur. nutku Paristc fevkallde, Londrnda isa
rırsa da beynelmilel sahaya hakiki bir içinde kardaşlaşnrak gece geç vakite ka- İtalyan ahali bile Daladiyenin söyledi- ! kuvvete müracaat etmeğe hazır olduğu Kabine kara ordusunun .Y~~i .kıtalan- betli ve m~hik, Roma~a fena'. Ber~.ıncı.. 
yatışma unsuru getirmemektedir.• dar başlıca caddelerde rlolaşmışlardır. 1 ği nutkun vakarb, kibar ve doğru ol- forzedilemez. Daladiye Fransarun bir nın barındırılması ve teçhizi ıçın alına- lakayt, Vaşıngtonda ımalı, dığer ülk..-

B. Gayda ise •Curnale d'İtaliaıı da Bütün şehirlerden başlıca noktalara ho- duğunu tasdik ediyor. GUrültülU diğer kat dnha artmış olan kudretinden hah- cak tedbirleri de müzakere etmiştir. Terde •Cesaretli• olarak karşılandı. 

Polon yada Mitingler 
lngiltere ve Fransa, taarruz halinde 
Polonyaya askeri yardım 

ispanya dahili harbı dün 
öğleyin nihayet buldu 

neral Frank.oya teslim olunmuştur. Sa-
d tt • ı Paris 30 (Ö.R) - Madritten sonra Va

V a e l er j lansiya şehri de d~ saat 12,30 da ge -

m::rr:::-:;-;::-;;~~;p:7.2J;;;::::-:-:----:-----:---;:-7-:--:::-~-:--:---~--~---:r<.""'.'r':"~'IT"I--~=-..,,..,~ at 13,30 dan itibaren bütün ispanyaya 

Polonyanın 

Moskova 30 (Ö.R) -Lehistanın muh- liyor. 
telif şehirlerinde dün vatanperverane Londra 30 (ö.R) - Varşova lngiliz 
mitingler olmuştur. Memleket müdafa- ve Fransız sefirleri Lehistana bir taar
smın takviyesi istenilmektedir. Leh kuv- ruz halinde lngiltere ve Fransanın as
vetlcri her taarruzu redde hazırdır. keri yardımlarına şart olarak Lehista-

Londra 30 (Ö.R) - Ingiltere ve nın Romanya ile bir mütekabil yardım 
Frnnsanın taarruz halinde Lehistan ve paktı aktctmesini talep etmişlerdir. 
Romanyaya müzaherete karar verdik- Paris 30 (Ö.R) - Maten gazetesinin 
leri haberine gazeteler çok ehemmiyet Londra muhabirine gören yeni Ingiliz 
veriyorlar. il:ıarici siyaset planı Lehistan, Romanya 

cDeyli Meyl> bu iki devlete verilecek ve Yugoslavyanın bitaraflığını himaye 
askeri garantiyi Ingilterenin yeni harici için lngiltere ve Fransanın askeıi garan
siynseti olarak gösteriyor. cDeyli Tel - ti vermelerini kabul etmektedir. F akat 
graf> gazetesine göre Ingiliz erkanıhar - şartı Romanya ve P olonya arasında kar
biyesi Polonya, Romanya ve Yugoslav- şılıklı yardım paktıdır. Bu da Lehistan 
yanın ilkıbetinin lngiltere tarafından ve Romanyan.ın vaziyetine bağlıdır. Bu 
müdafaasını tavsiye etmİfÜJ'. B. Belrin sebeple B. Bek'in ziyaretinden çıkacak 

;J! '9'A ·~., .... ., a ._..cae i! _. .. .,,...., ._.....,,.. • 

Moskova 30 (Ö.R) - dzvestiya> ga
zetesine Paristen bildirildiğine göre Leh 
hududuna doğru mühim askeri hareket
ler olmakta ve bu maksatla otosradlar -
dan istifade edilmektedir. 

Paris 30 (ö.R) - Berlinln Varşovaya 
karşı kat'i milddeiyat serdedeceği temin 
ediliyor: Eyi haber alan mehafile göre 
bu müddciyat Danzig şehrine ve Leh 
koridoruna münhasır kalmıyacaktır. 

Berlin 30 (Ö.R) - cFrankfurter Zay
tung> Lehistanda Almanya aleyhinde 
yapılan nümayişlerin 1934 anlaşmasına 
uygun olmadığını yazıyor. Bu gazeteye 
göre umumi Alınan - Leh meselesi Po
lonyadaki Alınan ekalliyetleri mesele -
sine münhasır değildir. Ve bmıdan da 

general Franko hakim olmuştur. Cüm-

huriyet kuvvetleri her tarafta silA.hları
nı bırakarak dağılmıştır. Madrid müda
fii ve milli müdafaa komitesi reisi gene

ral ?\'linja bir tayyare ile Cezayirden 
Oran şehrine gclm1ştir. General k endisi
ne sorulan suale cevaben: cŞimdi artık 
her şey bitti.> demiştir. 

General Frnnko yarın Madridi ve da
ha sonra Valansiyayı ziyaret edecektir. 

Paris 30 (ö.R) - ispanyada 18 Tem
muz 1936 danberi devam eden dahili 
harp bitmiş sayılabilir. iki sene ve seltiz 
ay süren bir mücadeleden sonra Cüm -
huriyetçiler hasımlarının silah futünlü
ğüne, ve yabancı yardımlara mağlup ol
muşlardır. Almariada, Kartajana, Ali -

kante ve Valansiya şehirleri de birbiri 
ardınca teslim olarak general Franko 
ordusunun işgali altına girmiştir. Gene
ral F rankonun büyük kararg".iliı Mad -
ridde üniversite mahallesindeki hastane 
binasında yerle.'1l1İştir. 

Ma.drid 30 (A.A) - Madridde kalan 

birlikte Lehistanın denize mahreci mese
lesi de mevzuubahistir. 

1934 anlaşmasmclanberl Lehlstanm 
deniz mahrecini kaybetmesi ihtimalin
den asla b u derece açık bir şekilde bah
sedilmemişti. 

General Franko Barselcnıda bir gemiyi ziyaretinde 
milli müdafaa komitesi azası tevkif edil- ne Frankist kuvvetler bu sabah resmen 
miştir. Basterio ile Albay Prada da mev- girmi§lerdir. Cümhuriyet mıntakasınm 
kuflar arasındadır. bütün mühim şehirleri nasyonalistlerbı 

General Miaja şehir teslim olmadan kontrolü altındadır. Cümhurlyet kuv
evvel son !nda kaçmıştır. Kartecana yo- vetleri her tarafta yığılmıştır. Madrld 
lu ile Fransız Fasına kaçmağa çalışacağı müdafii general Miyaha, milli müdafaa 
zannediliyor. komitesi reisi albay Kasada ile birlikte 

Londra 30 (ö.R) - Valansiya şehri- tayyare ile Cezayire iltica etmiştir. 

mül edemez. Eyi komşuluk yapmak is
terse de bunun yükünü yalnız kendi 
üzerine alamaz. Garpten gelen bazı te
mayüllere karşı Varşovanın hareketi 
1934 anlaşmasını Almanya ile münase-

betlerinde daima esas olarak kabule ha-

sir ederek esassız olduğunu kaydediyo11-
lar. 

Nasyonalist partisi lideri Varşovada 
demiştir ki: cDiplorn3tişe Kovespovdam 
gazetesinin son neşriyatı Almanyanın 
ilk ~cıaretidir. Fakat Polonya herşeye ha

zır olduğunu gösterm:ıktedir. Eğer bu zırdır. 
Val'§ova 30 (Ö.R) - Danzig Nasyo- halin değişmesini istemezse Leh hükü - Poderevskl partisi reislerinden Kova. 

nal sosyalistlerinin fikirlerini neşreden meti Almanya aleyhindeki münasebetle- tans Lehistana dönerek hükümetle bfı\. 
ve Alman h ariciye nezaretiyle sıkı te - re ve harp p.çlkolojisi tevlit eden bazı ilkte çalışmak için müsaade etmiş ve 
ması olan d)anzinger Forposten> gaze- yaygaralara nihayet vermelidir. kendisi gibi menfi olan köylil partisi 11-
tesi bugün Lehistan için ciddi bir ihtar deri Vitozun ö~i takip etmiştir. 
olan bir makale neşretmiştir. Diyor ki: Londra 30 (Ö.R) - D.N.B. telgraf Alman harbiye nezareti P olonya hu-
Varşovada Alman aleyhtarı patırtı de- ajansı Lehistanda Almanya aleyhinde dutlarına doğru anormal askeri hare.ket.o 
vam ederse bilyük Alman devleti niha- nümayişler yapıldığını haber veriyor. ler olmadığını bildirmektedir. 
yet sUkötu muhafaza edemiyecektir. Bu haberler ecnebi muhabirlerine veril- Londra 30 (ö .R) - Polonya sefiri öl-

Çilnkü Alman.va otoritesini gayri mlf, fakat Almanyada neşredilmeıniştir. leden sonra Foraynofiae giderek kabul 
~·J'Mo~lllııftldJr.... 


