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Cümhuri11etin t1e Cümhuriyet eserinin b~kçi.ri, ıabahL:ın çıkar siytm gazetedir 

Refi Bayar Ankara ya 
davet edildi 

İstanbul 2 (Huıuai) - Milli Reuüram Mii
diirü Refi Bayar ini bir davet üzerine Anbraya 
hareket etmiJtir ... 

·-------' Yeni Aaır Matbaasında Buılımttır. 

Milli efimiz lstanbulda 
Çok azametli ~evgi tezahürl~ri . için~e karŞılandı 

/nônü Dolmabahceye giderken ı K örfe~· vapllrlcirl . için 
Fethi Ok.yarla görüştüler, Boludan çıkarılan 
gelen mebusun izahatını dinlediler 

------------------------------------------~ CümfaurPeisimiz aıııam Aftnadan audet eden 
hariciye ueldllmlzf Dorm~IJalı~ede lıabuJ ede· 
relı seyahati halılıında uzan IJoyl~ izahat aldı· 
ıar- Milli Şef bugün tetlıllılerine baflıyorlar ... 

latanbul 2 (Humai) - Cümhurreiaimizi hamil olan humai tren 
bugün aabah aaat onu yirmi beı geçe, halkın coşkun alkışları ara-
11nda Haydarpaşa garına geldi. Gar fevkalade günleri hatırlatan 
büyük bir kalabalıkla dolmuftu. Milli Şef ve ref ikal.arı, vali, ko -
mutan, generaller, meba•lar ve refikaları ile birinci umumi mület
tif Abidin l:Jzmen tarafından selamlandı. Gardan rıhtıma kadar 
aıra halinde dizilmiş olan üniveraiteliler ve halk kütlesi tarafın -
dan alkı•landı. 

- Vdr ol... Sağ ol Mi!l; Şefimiz ... 
Sealeri mütemadiyen yiikıelmektc idi. 
lnönü, halkın bu içten gelen aevgi tezahüratı arasında güler yü

zü ile ağır ağır ilerlerken eliyle fapkasını kaldırarak tezahürata 
mukabele ediyordu. 
Mahşeri bir kalabalığır. bu heyüc:ınlı tezahüratı, dakikadan da· 

kikaya artmakta idi. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
--

dedikodular 
Salahiyettarlar bunların 
asılsız olduğunu btı.yan 

Kör/ez vapurlarından Ef cz 

tamamen 
ediyorlar 

Denizbnnkın Izmir limanında işletil· pılmalctndır. lstanbul gazetelerinden nak-

T ürk -Elen Katolik aı eminin beklediği ~::~.:,~:~:~;:·{:,~·;:~~ ~~;~:: ;:: ı •• :-;~~~;;~~;~~:;;~:ha-

Londrada lrlanda ted
hişçilerinin suikasdı 

l)osthığn Balkanlı· 

)arın ideali için en 
büvük kuvvettir 

haber dün akşam verildin 
-0---

HAKKI OCAKOCLU 

Kardeş Elen milletini~ son defa 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğ
luna gösterdiği ~ıcak ve samimi ka
bul resmi ziyaretlerde mutad mera-
simin çok üstüne çıkmıştır. ' 
Komşu ve dost iki milletin birbir

lerine karşı besledikleri temiz duy
guların bir ifadesi demek olan hu 
hareket, Balkan milletleri arasındaki 
tesanüdün bir tezahürü şeklinde te
celli eylemiştir. 

Daha doğru ve daha açık bir ifade 
ile Atina, bu ziyaret vesilesile Bal
kan tesanüdünü kundaklaJT?ak isti
yenlere karşı susturucu bir cevap 
vermiş ve Balkan tesanüdünün nasıl 
yıkılmaz ve sarsılmaz bir kuvvet ol
duğunu tebarüz ettirmiştir. 

Binaenaleyh Elep milletine gerek 
Türk milleti hakkındaki sevgi teza
hürlerinden ve gerekse, politika ale
minin en buhranlı dakikalar yaşadı
ğı şu günlerde, bir sulh unsuru olan 
Balkan tesanüdünü bir kere daha te
barüz ettirmek fırsatını yarattığın
dan dolnyı te~0kltüre borçluyuz. 

Vatikan Ha. Nazırı Kardinal Ojen 
Paçelli Papa intihap edildi 

lwrainaller bir topla1ıtt halinde - Ortada görüle1~ Kardinal Pas;ellidir 
' . , . . 

Vatikan Sitesi 2 (Ö.R) · - Bu dakika
da bütün katolik alemi büyük heyecan
la beklediği haberi almak için hakiki 
bir insan dalgası halinde yüz binlerce 
Rom:ılı Senpiyer meydanında toplan -
mıştır. Gözler, Konklavm bulunduğu bi
nanın üstünden yükselecek beyaz du -
manı bekliyorlardı. Nihayet saat altıya 

beş k:ıln büyük locadan beyaz dunıan 
görünmüştür. Bundan anlaşılıyor ki 
Konklavda toplanan kardinaller daha 
ilk günden neticeye varmışlardır. Papa 
intihap edilmiştir. Katolik aleminin en 
büyük reisi ruhanisinin ismi bir :kaç da
kikaya kadar hildirilecektir. Vatikan 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

incir alt! 
Plij ve gazinosu için 

ilk adım atıldı .. 
Mayıs sonuna Jıadar 
IJa if ııımaı edllecefıtfıt 

--o---
Vali B. Fazli Güleç'in üzerinde 

durduğu ehemmiyetli davalardan 
biri olan lnciraltı plaj ve gazinosu 
teşebbüsü de kuvveden fiile çıkmış 
ve ilk mühim adım atılmıştır. 

Nnfıa vekaletince tasdik edilen 
plan mucih[nce lnciraltı plfıj ve ga· 
zinosu 70,000 lira üzerinden eksilt
meye Çlknrılmı~ ve eksiltmesi dün 
yapılmı~tır. 

Vilayet encümeni lnciraltı plaj 
ve gazinosunu beş bin li .ı. noksanile 
65,000 lira üzerinden ihnle etmiş
tir. Incirnltmda ilk olarak modern 
bir plaj, ba~yo ve soyunma daire
leri, bir de gazino yapılacaktır. Mü
teahhicl derhnl çalışmalara başlıya
rak, şartnnmesi mucibince Mayıs 
ayı sonuna kadar bu işi ikmal ede
cektir. 

- SONU 4 UNCU SAYFADA -Balkan milletleri ayrı ayrı muta
laa edildikleri zaman dünya muva-
7.enesindeki mevkileri küçültülebi-

lir. Fakat Balkanlılar kuvvetli bir te- Bur o-o liiiı1u tanıd-ı I-r-tan iiiiı10 nra 
sanüd)e tek cephe ifade eyledikleri _ ~ ~ .ft.. ~ 
gün Avrupa muvazenesinde ihmal 
edilmez bir kuv\ret olmak mevkiini -----------------

derhal ihraz ederler. F B b •• •• k l • 1 k 
ve'!:~~~nik~!~~~]b~kıi:d~~::t~:k~~! ransa urgosa uyu e çı o ara 
;;;he:k~~:~:~1a:~~:~ar kabul etmi- eski başkumandanı Peteni 0 önderiyor 

Ancak bu kuvvetler büyük devlet- ~ 
Jer tarafından istismar olunmu' ya- A~na 2 (ö.R) - Atina ajansı~ gaze- manidar olduğu gibi, Mareşal Pctenin 
kin tarihe kadar birbirlerine çarptı- telerın yazd.ıklar~a atfen Yuna~vı~nın yüksek askeri şahsiyeti de general Fran-
rılmak suretile heder edilmistir. Fa- Frankoyu tanunaga karar vcrdıgını ve ko nezdinde o nisbette müessir olacağı 
kat bugün Balkanlılar acı ~ecrübe- ~u kararı Bu~os hilkü~etine bildirme-- kanaati mevcuttur. 
]erden aldıkları derslerle artık bir da- ge Burgostakı Yunan aıanının memur Paris 2 (A.A) - Eyi malumat almak-

h l t v d.. k k d edildil,rini tebliğ ediyor. ta ofon mehafil Mareşal Petenin Burgos a m uzaga uşmeme ararın a-
dırlar. Londra 2 (ö.R) _Avam kamarasın- büyük elçiliğini üç ay için ~tabu) eylemiş 

H d olduğunu beyan etmektedir. er ne pahasına olursa olsun mev- a sorulan bir sualc cevap veren Barkley 
cudiyetlerini ve yüksek menfaatleri- Ingiliz hükümetinin şimdilik general 
ni Jl'liidafaayı aralarındaki tesanüde Frnnkoya istikraz venneğe niyeti olnia-
İstinad ettireceklerdir. dığını beyan etmiştir. 

Ancak Balkan Antantının gedik Faris 2 (ö.R) ·- Elizede Cümhurre-
hir köşesi vardır. O da Bulgar mille- isi Lebrünün riyasetinde toplanan na -
tinin hala Balkan paktında boş du- zırlar meclisinde Burgos elçiliğine Ma
ran mevkiini doldurmamasıdır. reşal Petenin tayini kararlaşmıştır. Bu 

MADRIDDE NELER OLUYOR? 
Madrid 2 (Ö.R) - Hemen hemen dai

mt surette toplMmakta olan nazırlar 
meclisir..de müzakeordcr vukubulmakta, 
alman kararlar hakkında ketumiyet mu
hafaza olunmaktadır. 

Başvekil B. Negrin yakında memleke
te hitaben bir beyanname DC§redecektir. 
Nazırlar meclisi, Kor.ez reisi Martinez 

Yeni yapılmakta olan muazzam su 
bentlerine atılan bomba infilak etti 

Tcdhi§çilerle mücadele eden lngiliz polisleri 
Londra 2 (Ö.R) - Bu sabah Irlandalı müş, su kemerleri mühim surette hasa· 

tedhişçilerin yaptıklan bir suikast ne- ra uğramıştır. 
ticesinde Londranın şimal varoşlarında 
Yenı. v ··th· b" 'nfilAk k b lm (Skotland Yard) derhal faaliyete geçe. e mu ış ır ı a vu u u uş-

tur. Bu suikast büyük su kanalına tcv- rek bu suikast failleri olduklan zann .. 
cih edilmişti. Nüfus zayiatı yok ise de dilen bazı kimseleri tevkif etmi§tir. B'\ 
yol üzerine büyük beton külçeler düş - mevkufların hepsi Irlandalıdır. 

Hayattan pal'ÇaJar : 
•••••••••••••••• g 

Filhakika Bulgaristan ile diğer hususta Burgos hilkilmetinin Agremanı 
Balkan milJetleri arasında ayrı ayrı derhal istenecektir1 Bl;l tayin, Fransanın 
normal dostluk hisleri hakimdir. Nasyonalist ispanya ile milnasebetlerlnl Baryöyil cilmhurreisliğine namzet ilin -Ayol dün sizi (A§ktn göi yaşları)na gittiniz .andık ..• 

-SONU 21NCI SAYFADA - dilzeltmete 'ne bdar bUyWr- ehemmiyet etnalfür. lnülıap, kanımnesasl muelbm- - Gitme6e hacet kalmadı ka.rdef .. Asıl filmi bizimkiyle beraber evde bU bi-
-lJONU 1 iNCi S&Bb'BDB - a 'evinli1c!I. 



SAHİFE2 FiYI ASIR 3 Mart cuma 1939 

FIKRA: 
••••••• 

Rahmet 
YAZAN: ŞİNASİ REVİ 

ŞİNASİ REVİ 

ŞEHiR HABERLERi j Türk-Elen 
Dostluğu Balkanlı

Jarın ideali için en 
hüvük kuvvettir c Kıldan ince > c Öpüşten yumuşak > lığın il3.n edildiği gündenberi rahme· 

tin gizli sırrına erebildim. 
Düne kadar çatılara, oluklara musallat olan bu hazin gözyaşlarını, insanla

rın sadece zara.rlanna teli.kki eder, delik ve yamalı pabuçlarım kadar sana ah 

eder dururdum. 
Güldüğüm. ağladığım belirsiz, bir yoğurt kadar ha1eketsiz ve çizgisiz yü

züın; gelen ve giden günlerimin çetelesini tuttukça. bii uma ıülü gibi günlerce 

rahmeti bekliyeceiim-
Azapların lif- rahmet. Omiuiz günlerin teadlw, maviliklerin dili, çisi!, 

çisil ağlıyan rahmet .. Semaların iniş yokuşlarından süzül de gel.. Ruhumuzun 
en derin, en içli höcrelerine gir, ÇJI< •. Se.. ağla iti biz gülelim. Dallanmıza kon. 
Vicdanımıza gir. Burnumuzdan eüzül. Sırtımıza yağ. 

Ti ki.. bir şey duyalam. Sırtımızın kaynqmuuıı. kafamızın seninle uyuşma

sını duyahm. 
Kızgın kum çöllerinin Tanrıya ulaştumağa çal.ışt:Jiı ili.hi zirveler, hakikatte 

ne bir Piramit ne de bir Sfenks dir. Onlar, rahmetsiz ve zavallı bir Fellahın 
arşa uzanmı~ niyazının bodur ve (Kısır) birer timsalidirler ... 

ihsanı bol 1 _ n, gÜnahlaruntzı sen yıka: ( Ehe kuşağı ) nan tatlı Nüans'ları 

bizi yeniden dünyaya getirıin. Ressamın fırçası, alemin kafası, anamın tığı, 

senin muadeleni hal etmekle meşgul ... 
Kararan bahtmuzın camlanndan süzül.. 
Biliyoruz ki senin mlicizeli elinin ferdasında şebnemleri çözen o büyük gü

neş saklıdır ..• 

vapurları için 
dedikodular 

Körfez 
çıkarılan 

C. H. Partisi 
·-

ikinci müntehip 
namzetlerini tesbit 
etmiştir ... 
Mebus seçimi hazırlıkları artık son 

safhaya gelmiştir. Seçim heyeti teftişi
ye.si muntazam surette toplantılar yapa
rak noksanları ikmal etmekte ve kanu
ni formalitelerin ikmaline intizar et
mektedir. 
Vatandaşalann saylav seçimine karşı 

gösterilen hassasiyet yerindedir. Bu se
ne defterler gayet muntazam bir suret
te tanzim edildiğinden merkezde yalnız 
iki kişinin itiraziyle karşılaşılmış ve hu 
noksan da ikmal edilmiştir. 

C. H. P. başkanlığı, ikinci müntehip 
seçimi hazırlıklarını dün akşam bitirmiş 
ve ikinci seçiciliğe gösterilecek namzet
ler teshil edilmiştir. 

-*-
Mezbahada 

Kanlardan istifade 
edilerek gübre 
yapılacak. .. 
BiUıassa meyva ve sebze bahçeleri

nin gübre ihtiyacını temin hususunda 
bazı maha!Ji t eşebbüsler yapılmıştır. İz
ınirde alakadar zirai dairelerin ve bele
diyenin yardımı ile kandan gübre yap
mak meselesi etüd edilmektedir. Bu iş 

bugünlerde kuvveden file çıkacaktır. 
SalahiyettarJar bunların 
asılsız olduğunu ht~yan 

tamamen 
ediyorlar Belediye mezbahasındaki kanlardan 

istifade edilerek gübre istihsali husu
- BAŞTARAFI 1 lNCl SAYFADA- 80,000 lira oarfedildiği söyleniyor. Bili- sunda hazıı-lıklar yapılmaktadır. Bugün-

yorsunuz ki Bayraklı vapuru geç.en kış lerde müsbet ne ticelerine intizar edi
berlerin katiyen uılllZ olduğunu bildi- mevsiminde lzmire gelirken Bayyonda liyor. 
ğimiz için hunları kaydetmeğe lüzum fırbnaya tutularak karaya oturmuş ve Filhakika ziraat vekaleti İzınirde bir 
görmemi,tik. l lıuara uiramtflı. AIB.kadar sigorta kum- kin1yevi gübre fabrikas l inşa ettirecek-

Bir muharririrniz dün, Deoizhank Izmir panyaaı hunun tamirlerini lzmirde yaptı tir. Bu hususla etüdlcr yapılmaktadır .. 
şubeı-ı i müdürü B. Ha~met Dülgeyi bu~ Makinesine 8.rız olan sakatlığı gayet tabii Bu i~in tahakkuku senelere mütevakkıf 
larak izahatını rica etmiştir. B. Haşmet olarak tamir ettik ki, masrafın heyeti olduğundan İzınirdc birinci tc.şebbüsün 
Dülge bu hususta diyor ki: umumiyesi yedi. sek iz hin lira ara ~ında- 1nuva[[akıyeti için çalışılmaktadır. 

- < Almanyada inşa ettirdiğimiz iki dır. ,.,,.,,,,,.*,.,,,,.,._ 
vapur, ha1en lzmir 1iman servislerinde Bayraklı vapuru için çıka rılan d ediko
i~lemektedir. Vapurların işletmelerinden dular çok gariptir. Bu va pur lngilizlerin 
heyeti umunUyesile hiç bir şikiyetimiz A :- şahadetnamesini haizdir ki bu şa
yoktu:r. Bu vapurlar gelince normal prt- hadetname ancak birinci sınıf vapurlara 
lar altında boya işleri yapıldı. Muntazam verilir. Bu vapurdan da en ufak bir şi-
bir surette sefer yapıyorlar. kayeti niz yoktur. 

Bu vapurların Istanbula gitmeıi, iz- Müi ·tti1lerin lzmire geldikleri haberi 
mirde sahih bir havuz bulunmamasın· de şu anda asılsızdır. Böyle bir şey yok
dandır. Mukavele mucibince bunların, tur. Maamafih her teşekkül, kendi mü
alb aylık garanti müddeti zarfında mu· easeselerini ede: ıık teftiş ettirir. Bundan 
ayencleri icap etmektedir. Bu Zaruretle biz de istifade ederiz. 

Çamlara ariz olan ha
şere nle mücadele •. 

İzmir ve Manisa vilayetlerindeki bazı 
çam ormanlarına bir kaç seneden heri 
fıriz olan Kinotokaınpa Uityokamka ha-
şeresinin imhaı;ı içiı1 her sene açılan mü
cadele, bu sene de şıddetle haşlamıştır. 
Külliyetli mikdarda tırtıl keseleri topla
narak imha edilmi!jlir. 

Kasabalar içindeki parkların ve hu
susi hahçelerdt'n bazılarında bu haşere
lerden görülmüş olduğundan imhaları 

için belediye zabıtası marifetiyle sıkı 

. " Vilayetin zıraı vaziyeti 

8015 zürra ailesine 
pamuk tohumu veriliyor 

Vılayetin 
anason 

beş yerinde bu sene 
zeriyatı yapılacaktır 

Ziraat müdürlüğünce teshit edildiğine yapacak ve kendilerine 775350 kilo 
göre, havaların müsaadesizliğinden son Ak.ala tohumu verilecektir. Binlerce zü..r
balıar ve kış ekilişleri geçen yıla nazaran ra da kendi tedarik ettikleri saf pamuk 

bazı mahsullerde yüzde on noksanlık, tohumu ekmek üzere hummalı bir faali
hazılarında ise yüzde elli fazlalık göster- yetle tarlalarını lıazırlamaktadırlar. 
mektcdir. Umumiyetle mahsulün geliş- Anadolunun yayla bölgelerinden uy .. 

meleri normaldir. gun tohumluk. patatea getirilerek köylü-

Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun ye dağıtJacaktu. 
B d ·nh· 1 ·d · · d il Ziraat müdürlüi\ince Mersinli fidanlı-ve uca a ı usar ar ı aresının yar ım e 

ğından 10,000 kadar paruız olarak köy
anason zeriyatının bir misli arttırılması 

lüye tevzi edilmigtir. Ziraat veki.letindeo 
kararla~mıştır. k gönderilen 2000 dut fidanı ödemiş öy 

Nazilli pamuk tohumu üretme çiftli eğitmenlerine dağıtJmak üzeredir. 
ğinde yetiıtirilen Akala pamuk tohumu, Ziraat veki.letindcn gönd~rilen atı ça

parasız olarak zürraa dağıtılmağa başlan- kısı ile budak makasları köy eğitmenleri· 
mıştır . Bu mahsU.l bölgemizde geç.en yıl- ne dağıtılacaktır. Aynca Burnava vilil.

lara nazaran yüzde kırk bir fazlalık gös- yet fidanlığında bu sene bir çok meyv• 
tereceği umulmaktadır. çekirdekleri ekilmiı, ayrıca yabani mey-

Bu yıl lzmir ve kazalarında 8015 zür- va fidanı dikilerek aşılandıktan sonra 
ra ailesi 1 9 3838 dekar pamuk zeriyatı . çiftçilere dağıtJacaktır. 

Yunanlılar domuz eti istiyor 

Bir firma, kozak teslimi 
5 kuruşa domuz eti alıyor 
Köylüler toplu şekilde yaban do-

ehemmiyet muzu avına 
• 

verıyor 
Yaban domuzu etlerinin lstanbul pi

yasasına sevki için yapılan teşebbüsler 

Köylüler. yabaıt domuzu etlerinin pa
ra etmesi üzerine kafile halinde yaban 

müsbet netice vermiştir. Bir firma Ber- domuzu avına çıkmağa baJJarru~ardır. 
Bu suretle, bu mıntaknın yaban domuz .. gamanın Kozan nahiyesinde teslim şartile 
tarından kurtulması mümkün olacak.tir. 

kilosu 5 kuru~dan yaban domuzu eti satın 
Son günlerde Yunanistandan da ya-

almalr.ta ve hunları Ayvalıia getirerek ban domuzu talepleri haşlamıştır. Fakat 
oradan vapur ve motörlerle lstanbula fiyatlar müsait görülmemektedir. Eğer 

sevkctmcktedir. Yaban domuzu etleri bir anlaşma temini mümltün olursa yaban 

lstanbulda kilosu 30 - 35 kuruşa kadar domuzu eti ticareti lzmir vil8yeti için mü-
satılmal.tadır. him bir servet olacakhr. 

- BAŞT ARAF! 1 lNCt SAYFADA -
Türkiye, Yugoslavya Bulgaristan'l 
dostluk m uahedelerile bağlıdır. 

Selanik anlaşmasile Bulgar-Yunan 
münasebetlerinde de hayli mühim 
bir inkiııaf kaydedilmi tir. 

Fakat Bulgaristan Balkan Antantı 
içindeki yerini almakta hala tereddüt 
gösteriyor. 

Bununla beraber çok yak.in gün
lerde bu noksanın tamamlanacağı da 
ümit edilebilir. 

Bükreşde yapılan Balkan Konseyi 
toplantısından sonra Balkanlarda fa
al bir politika hayatı gözden kaçma
maktadır. 

Hariciye Vekilimiz Bükreş dönü
şünde Sofyadan geçerken Bulgar baş 
vekili ile uzun müddet görüşmüş, 
karşılıklı fikir teatisinde bulunmuş
tur. Belgrad ve Atinada da mühim 
görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşme
ler esnasında bu mevzua da temas 
edilmemiş olmasına ihtimal verile· 
mez. 

Balkanlılar arasında bu sıkı siyasi 
faaliyet devresi sıralarında Bulgar 
Kralı Sa Majeste Borisin Belgradı 
ziyaretini de çok manidar bulmak 
yersiz bir mütalaa sayılamaz. 

Bütün bunlara ilaveten Bulgar baş 
vekilinin çok yakında Ankarayı zi
yareti beklenmektedir. Ankara siya
si görüşmelerinin de bu mevzuda 
mühim bir mevki teşkil edeceği mu
hakkaktır. 

Bulgaristan hürriyet ve istikLilini 
takyid eden bağlardan kurtulmuştur. 
Karşılıklı anlaşmalarla umumi harp 
sonu muahedelerinde tadilatın kabu
lü Bulgarların pek tabii olan hakla
rının tanınmış olması yapılmakta 
olan ve yapılacak olan görüşmeleri 
muhakkak ki çok kolaylaştırmıstır. 
Eğer Bulgarlar da tıpkı diğer Balkan 
devletleri gibi istila arzusu beslemez
ley, milli hudutlarını emniyet altında 
görmek arzusile hareket ederlerse 
ortada hal eclilmiyecek hiç bir dava 
kalmaz. 

Karşılıklı hüsnü niyet bütün müş
külleri yenmek için en büyük kuv
vettir. Bulgarlardan beklenen bu 
hüsnü niyetin gösterilmesidir. 

lstanhula gidecektir. lzmirde sahih ha- Denizhankın lzmir ıube kadrosu he
vuz yapıhncaya kadar havuzlama i,i bu nüz tasdikten gelmemiştir. Kadroda de
tekilde devam eder. iilik.Jik yapılm1yacağını şundan anlıyo-

Bayraklı vapuru lıakkıoda çıkarJan ruz ki, dün eski kadroya göre maa~ların 
ıayiaların tamamen asılsız olduğu mey- ödenmesi müdürlüğümüze emredilmiş ve 

takibat yaptırılması hususunda belediye -----K---------
1
----. • 

riyasetlerine tebligat yapılmıştır. uyumcu ar ıç1 

-*-
gece bekçisi 

Bu suretle temelleri Türk - Yunan 
dostluğu ile atılan her gün yine bu 
dostluk sayesinde biraz daha kuvvet
lenen « Balkanlar, Balkanlılarındır > 
ideali tam ve kamil şeklini almış 
olacaktır ... 

dandadır. Güya, bu vapurun tamiri için maaşlar verilmittir. 
BİR MEMUR 
TAKDİRNAME ALDI Eczacı Kemal Aktaş j LONDRADA 

Hi.W eczanesi sahihi eczacı Kemal K. Jrlandah suikastçilerin 
Aktaşın dört gündür devam eden ra-

Villiyet mektupçuluk katiplerinden B. 

hatsızlığı k!milen geçmiş bulunduğunu faaliyeti 
haber aldık. Her gün yüzlerce reçete Londra, 2 (Ö.R) - Londra civann-

Nevzat Erdurun vazifesinde gösterdiği 
gayret ve muvaffakıyetten dolayı tak
dirname ile taltifine karar verilmi!jtir. 

hazırlıyan Kemal Aktaşı.o. ha.stalanınası- da su kanalizasyonlanna karşı iki sui

nı doğrusu çok garip bulduk, lilyetler kast yapılmış, fakat mecraları tahribe 
-*-KtiLTtiR. LİSESİ 

diler kahkahalarının hol olınasını dile- muvaffak olammıştı.r. Maksat mecrala
rı taşıyan köprüyü berhava etmekti 
Eğer suikastçılar muvaffak olsalardı hu 
taraflar su altında kalacaktL. Sadece 

TALEBELERİ .. 
riz .. 

Esrar satıyordu. 
Tilkilik parkında, Sait oğlu KAınil 

esrar sattığı sırada iki gram ve on san
tigram esrarla birlikte yakalanmıştır. 

Kültür Lisesi talebesinden bir grup 
Cumartesi günü Kuşadasına giderek 
tetkiklerde bulunacak, dönüşte Efes 

yol civarına biraz su fışkırmakla iş bit- harabelerini gördükten sonra pazar ak-
miştir. şaıru İzmire döneceklerdir. •- ;.; J 5 ; //"/7J 7}'~/77.- :r.r/V'Y7.'A:'Wi~!· 

Yalnız şaheserler vermekle saym müdavimlerinin itimadını kazanan 

KÜLTÜRPARK SiNEMASI 
Yine bugünden itibaren 

Bütlin dünyanın takdirlerine mRzhar 

olan dört büyük arti•t 

CLARKGABLE 
MYRNALOY 

SPENCER TRACY 
LİONEL BARRYMOOR 

tarafından em<alsiz bir surette temsil •.' 

edilen 

YARALI 
KARTAL 

Naınmdaki büyük ,..tc ve layy~ xilik filmini takdim ediyor ... 

Bu filimde nezih bir a k bikiyeoini... l\Ieslek arkadaşları kıza alakaları dolayısiyle iki arkadaş arasında rekabeti .. 

Vazife ve felaket karşısında ı:österdikleri sadakat \C fedakirbğı ... Tayyareciliğin en son terakki ve inkişafı ..... 

l\lüthiş ve amamız uçu~ları .... Görecek takdir ve tebriklerle sinemadan çıkılacaktır .. 

AYRICA : FOKS JURNAL ve renkli Mİ Kİ 
SEA. 'SLAK : HER GÜN : 3 - 5.50 - 8.45 te ... Cumartesi pazar 12.15 le ilave le8JlS1 varıiır_ .. 

Dün sabah bir kaza 
yaralanmıştır 

HAKKI OCAKOCLU ___ Jlf, __ _ 

Pazaı günü yapılacak 
maclar 

• 
Oçok, Doğanspor. Ateş, Aydınapor kurşunile 

Kurşun bekçinin ayağında kaldığı 
dün ameliyat • • 

ıçın yapıldı 

ve Nazilliden de Sümerspor takımları 

arasında bir kupa müsabakası yapılacak· 

tır. Eğer Aydın ve Nazilliden beklenen 
cevap gelirse müsabakalara önümüzdeki 
pazar günü başlanacaktır. ilk karşılaşma
lar saat 1 3 de Ateş - Aydınspor, 1 5 de 
de Doğansporla Sümerspor arasında ola-Evvelki gece sabaha kar~ı vazifesini 

bitiren Kuyumcular içi gece bekçisi 85 
sayılı Mehmet, bir kaza kurıunile ağır 

surette yaralanmıştır. Hadise hakkında 
aldığımız ma1Umat ıöyledir: 

Keçeciler merkezine bağlı olan Ku-

laskasını çıkarmıştır. Palaskanın çıkm:ısı 

sırasında, bekçinin cebinde bulunan ta· 

banca birdenbire yere horozu üzerine 
düşmüş ve ateş almıştır. Çıkan kaza kur-

~unu :t.c.7o.llı bekçinin sağ ayağına Tastlı .. 

yarak içeride kalmıştır. Hadiseyi mütea· 

caktır... -

Vefat 
yumcular içini.o gece bekçiliğini yapan 
85 sayılı Mehmet, sabahın saat yedisinde kip bekçi memleket haotanesine kaldırıl

mıt ve tedavi altına alınmııtır. Dün ken .. 

Doktor B. Muhittin Adam ve mu
harrir bayan Nezihe Muhittin'in va

lid~i Bn. Zehra, uzun müddetten 
beri müptela olduğu hastalık.tan 

kurtulamayarak vefat etmi~tir. Ce· 
nazesi dün Beyler sokağında B. Fa· 

vazifesini bitirmiı ve karakola malUmat 
vererek yedi buçukta yatmak üzere oda- dişine kurtunun çı.kması için ameliyat ya· 
sına çekilmiştir. pılmıthr. ,'\.kıam geç •akit haber verildi-

1 ik Muhittin'in haneeinden kaldınl
nuş ve doktorlar, etibba odası iza
ları, Kıztlay i.zaları ve yak.in dost· 

Bekçi Mehmet, bütün bir gecenin yor- iine göre bekçi Mehmedin sıhhati ye
ııunluğile, biraz dal&ın calcetini ve pa- rindedir. 

Bölge kır koşusu 
birincilikleri .. 
Pazar günü Bucada Çipura yolunda 

büyüklere 6000 metrelik ve küçüklere 
üç hin metrelik İzmir bölgesi Kır koşu
su birincilikleri yapılacaktır. 

Bu müsabakalara bütün amatörler iş
tirak ederler. 18 yaşından küçük olan
lar küçükler katagorisinden ve ondan 
büyük olanlar da büyükler katagorisio
den koşacaklardır, Büyükler müsabaka
sında kazananlara bölge tarafından bi
rer mülcMat verilecektir. 

Belediyelerin !arının iştirak eıtilderi hazin bir tö-

pazarlık işlei'L. ı renle Asri kabristana delnedilmi•
İstanhulda Şehzade başında yaptırıla- . lir Merhume hayırsever bir kadın-

cak konservatuva.· bin.asına ait proje- dı. ölümü zayiattandır. B. Faik Mu-
lerde yaptırılacak tadilat üzerine Vekil- hitıin ve hayan Nezihe Muhittine 

1 bu acı kayıptan dolayı ba~sağı di-ler heyetinin karar ittihazına üzum gös-

terilmişti. Dahiliye vekaletinden vilayc- ••l•er•iz•··· ·----- mıımama12D 
tc gelen bir tamimde Vekiller heyetin-

de tezekkür edilen bu iş hillımum he- ıiiİİİSi~~-İİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİiiiiİİniliİm~'/:~X:;;'/./,:11 
lecliyeleri alakadar etmesi itibariyle, he- ~ Belediyeden: 
lediyelere ait pazarlık işleri için Vekil- ~ Şehir meclisi &fağıda yazılı 
ler heyetince karar ittihazına lüzum ol- ı ruznamedeki i•leri görütmek , 
madığı neticesine varıldığı bildirilmiştir. üzere 9 Mart 939 Pertembe. -*- günü fevkalade toplanacağın

dan sayın azanın o gün ıaat ' 
Mektupla tehdit 16 da belediyeye gelmeleri 

Güzelralıda oturan Bn. •F• müddei- rica olunur. 
umumiliğe bir istida ile müracaat ede-1 ~ 
rek eski nişanlısı • N • nin kendisini ''.'\ 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:, mektupla tehdit ettiğini bildirmiştir. Ad-
E Gelenler, Gidenler E liye hadiseyi tahkik etmektedir. ~-

Bu müsabakalarda birinciden üçün
cüye kadar derece alanlar hu ayın on 
yedisinde Ankarada yapılacak Türkiye 
Kır koşusu birinciliklerine İzmir takımı 
namına iştirak edeceklerdir. 

Ruzname: 

Belediye reisi 
Dr. Behçet Uz 

......................................... ·' 
Çeşmede bulunan İzmir saylavı pro- Yalancı şehadet ~ 

fesör Mahmut Esat Bozkurt İzmire gel- Ağırceza mahkemesi huzurunda ya- ~ 

1 - Geçmit zabıt hülasıuı 
2 - İstikrazı fevkalade büt-

çesinde yapılacak münakale 
ve lüzumu kalmıyan tahsisat 
bakiyesinin de lüzumlu cihet
lere tahsisi. 

mi!jtir. Çanakkale saylavı Dr. Mustafa !ancı şehadetten maznun olarak tahtı :~ 

Bengisu Ankaraya gitmiştir. Kasta~-i ı~ıuhak'."ney~ alınan. şah'.tl~rden ~asan ·~ 
nu sayla\ ı Samı Ku '1<l? ından gelmış- 1 Ozell nın suçu sabı~ gorulınrdıı;ınden 

1 
il 

?.'17.77:iilll!.W.,••112'llMlµıA"aı•••••••••••••cmn·Jf'"'""''Zrf'ı~i. 1 "" , •.. •• t,ıı ..,,. ..1- J.'L.J O r ' 1 " .. - • _._ HU. 
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TELGRAF HABERLERi 
Milli Şefimiz Istanbulda 

• Çok azametli sevgı tezahürleri içinde karşılandı 
- BAŞTARAn 1 iNCi SAYFADA - etti ve Solya, Bükref, Belgrad, isi İsmet İnönü öğleden sonra Dolma

Milli Şef, bu coşkunluktan çok Atinadaki temasları hakkında bahçedeki dairelerinde muhtelif teşek-
mütehauia olarak Suvat vapuru- uzun boylu izahat verdi. küllerin mümessillerini kabul buyur. 

na bindiler. Vapur, alkıılar, İstanbul, 2 (A.A) - Reisicümhur İs-ımuşlar ve dileklerini dinlemişlerdir. 
- Var ol.. met İnönü bu sahalı saat 10.20 de riya- . ~ _olar~ sin~macılardan Naci İpek-

Sesleri arasında Dolmabahçeye seticümhur treniyle şehrimizi teşrif et-ı çıyı .ru:uemişl':d'.". . . . 
hareket etti. Şehir tamamen do- mişlerdir. Millı Şef İnonu, filım sanayii hakkın
nanmıftır. Cümhurreiaini karşılı- Bugün şehrimizdeki bütün binalar ve da ve burada yapılan filimlerle Türkçe
yanlar arasında B. Fethi Okyar limandaki bütün deniz vesaiti bayraklar leştirilen filimlere dair malfunat almış. 
ve Recep Peker de vardı. Vapur- ile süslenmişti. Haydarpaşa istasyonu- !ar ve filim sanayiinin inkişafı hakkın
da lnönü ayakta durarak B. Fethi nun içi ve dışı irili ufaklı bayraklarla da sualler sormuşlardır. 
Okyarla görüştü. donatılmıştı. Bundan sonra ekmekçilerden Ahmet 

Fethi Okyar, Bolu intihap dai- Milll Şefi getirecek olan trenin vü- Riza dinlenmiştir. Ekmek fırınları hak
reaindeki tetkiklerini anlattı. Bo- rudundan bir saat evvel istasyon binler- kında izahat vermiş, ve büyük ekmek 
lunun ormanları ve dertleri hak - ce halk tarafından çemberlenmiş bulu- fabrikaları yerine küçük ekmek fab~ika-
kında uzun izahat verdi. nuyordu. İstikbal heyeti arasında vali !arı kurulmasını müd'lfaa etmiştir. 

- Yurdun bu en güzel bölge- Lütfü Kırdar, İstanbul komutanı gene- Müteakiben ithalat tüccarlarından 
sini de fimendilere kavuşturmak ral Halis Bıyıklay, generaller, mebus- Sait dinlenmiş, ithalat işleri, kontenjan 
lazımdır. hakkında izahat vermiştir. 

!ar, Milll Şefin hemşiresi bayan Seniha, Detli Mı0lli Şef Fethi Okyarı Yarın ı·thala"t ış· !eriyle ug'raşan bazı 
• biraderleri ve akrabası milll Şefi karşı-Jinlerken : tüccarların da dinlenmesi muhtemeldir. 

Jamak için sabırsızlıkla bekliyordu. 
- Tam mebus iıte.. .. 
Diyordu. Vapurda / ilimler alın- Dahiliye vekili Fail< Oztrak milli Şe

fi huduttan karşılamak üzere Pendiğe 

Bundan sonra otelci Osman dinlen
miştir. 

zlı. gitmişti. 
Suvat, saat on ikide Dolmabah-

Yirmi beş seneden beri otelcilik yap
tığını, Sirkecideki oteline ecnebilerin de 

çeye yanaştı. Evvelli bayanlar aon
ra lnönü ve maiyeti çıktılar. 

Saray direğine Tiyaseticümhur 
baJITaiı çekildi. 

Milli Şefimiz şehrimizde de 
tetkiklerde bulunacaklar, iktısadi 
te,ekküller mümessillerini kabul 
edecekler, memleketin irfan kay
nağı olan üniveraiteyi ziyaret ede
cekler ve bilhassa güzel lstanbu
lun büyük imar hareketi ile çok 
yakından allikadar olacaklardır. 

Oniversiteliler, Milli Sel e üni
veraiteyi ziyaretinde genÇliğin bü
tün bağlılık ve sevgi duygularını 
ifade edecek en coşkun tezahüra
ta fimdiden hazırlanmaktadırlar. 

Iatanbul 2 (Husuai) - Harici
ye vekili B. Şükrü Saraçoğlo bu 
akfam Savarona yatı ile Pireden 
geldi ve doğı-uca Dolmabahçeye 
giderek Milli Şefe tazimatını arz-

Reisicümburu getiren tren lam saat 
10.20 de istasyona girdi. İstasyonda sı- geldiğini, otelinin en modem usulü ha-
raya dizilmiş bulunan istikbal heyetine iz olduğunu söylemiştir. 
iltifatta bulundular. Kunduracı Abdullah dinlenmiştir. 

. Abdullah Eriman köylüye mahsus 
Bayan Inönüne Bayan Lütfü Kırdar kunduralar hakkında izahat vermiş bu 

bir buket verdi. 1 arada çarık yapılması hakkında fik;rler 
Reisicümhur her zamanki sevimli le- t l' dilmi'ştir. Abdullah E · · ea ı e . rıınan vergı. 

bessümiyle kendisini karşılamağa gelen- !er meselesine de temas ederek mua-
leri selamladılar ve iltifatla bulundular. ' mele vergisinin bugünkü şekli bizi vergi 

Reisicümhuru Dolmabahçe sarayına kaçakçılığı.na sevkediyor, demiştir. 
götürecek oian Denizbankın Suvak va- Bundan sonra karyolacı ve mobilyeci 
puru Haydarpaşa rıhtımında hazır bek- Halil Şerer dinlenmiştir. Vaziyetinden, 
liyordu. Sanayi himaye usullerinden memnun 

İsmet İnönü ve maiyetindeki zevat olduğunu söylemiştir. Müteakiben bir 
gençliğin ve halkın içlen gelen his ve 1 tütün amelesi dinlenmiŞtir. Bilahare 
sürekli alkışları arasında vapura bindi-j tekrar bir kunduracı dinlenmiştir .. En 
!er. Suvak lam saat 10.35 te Dolmabah- son fabrıkatör Sezai dinlenmiştir. Sezai, 
çeye müteveccihen hareket etti. Saat pamuklu kumaşlar yaptığını söylemiş v~ 
11 de rıhtıma yanaştı. Reisicümhur be- bazı dileklerde bulunmuşlardır. 
raberindeki zevatla beraber Dolmabah- Reisicümhur İsmet İnönü teşekküller 
çe sarayını teşrif ettiler. mümessillerini sekize çeyrek geçeye ka-

İstanbul, 2 (Telefonla) - Cümhurre- dar dinlemekte devam etmiştir. 

L 

Amerika 
Mesajı nasıl 
karşıladı? 

Ankara 2 (A.A) - Nafıa vekili Ali 
Çetinkaya 1939 Nevyork dünya sergisi 
radyo direktörü B. John Youngdan aşa
ğıdaki telgrafı almıştır: 

Türkiye cümhuriyetinin milletlere se
la.mını, Amerikan halkı ve matbuatı bü
yük hararet ve şevkle karşılamışlardır. 
Programınız, reisicümhur Inönünün gü
zide mesajları ve Flarmonik orkestra 
ve mugannilerin lemsilleriy le radyo 
muvaffakıyetinin en büyük biri olarak 
kaydolunacaktır. 

Bu pek çok muvafak neşriyattan do
layı size ve mesai arkadaşlarınıza sami

mi takdir ve hayranlığımızı arzederim. 

--=--

lstanbul 
iş Bankasındaki 

suiistimal hadisesi 
Istanbul (Husus!) - Iş bankasından 

18500 lira çeken banka hesabı cari me
muru Müşfik ile yüksek ticaret mektebi 
talebelerinden Necdet isminde iki kişi
nin sorguları Sultanahmet sulh birinci 
ceza mahkemesi tarafından yapılmıştır. 
Bunlardan Müşfik sorguda şöyle demiş
tir: 

c-Paraya ihtiyacımız vardı. Gençtik, 
aldığımız para bizi idare edemiyordu. 
Bu işi tcrtip ederek paraları çeklik. Ben 
10 bin küsur lira aldım, Necdete de 7 
bin küsur lira verdim. Ikimizin aldığı

mız para 18 bin liradan fazla idi. Fakat 
muhtelif zamanlarda çektiğimizden kat'l 
rakam hatırımda değildir. 

Iş yapmak için evvelce N ecdetlc uyuş
muştuk. Ona muhte-lif zamanlarda ban
kadan dört hesabı cari cüzdanı aldırttım. 
Bunlarla bankaya 90 lira kadar bir pa
ra yatırdık, sonra bu cüzdanlardaki pa
ra rakamlarını büyüterek vezneden pa
raları çektik. 

Bütün paralan dört defada çektik. 
ötede beride de eğlenerek paradan sarf
etlim. 600 lira da terziye vererek elbise 
yaptırdım.> 

Sorgudan sonra iki suçlu da tevkif 
edilmiştir. 

Filistin konferansı 

Katolik ileminin bekledig~ i 1:it~0=.:i~~::~0:::~!:: 
. kere esası olmasını 

haber du .. n akşam verı·ldı·.. kabuletmedimi? Londra, 2 (Ö.R) - B. Çemberlayn 
dün Birmingham İngiliz endüstri fuarı
nı ziyarete gitmiş olması münasebetiyl<> 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
radyosu bu haberi bUtün !insanlarda 
dünya katoliklerine vermiştir. Haber 
bilhassa Romada muazzam tezahürata 
sebebiyet vermiştir. 

Yeni papanın ismi locadan görünecek 
olan kardinal Dömitoni tarafından ilan 
edilecektir. Halk yeni papayı selamla
mak için dakikadan dakikaya daha mu
azzam kütleler halinde Senpiyer meyda
nına akın etmektedir. 

Vatikan Sitesi 2 (ö.R) - Papalık dev
let sekreteri (hariciye nazırı) kardinal 
Öjenyo Paçelli 3 üncü defa reye müra
caat neticesinde papa intihap edilmiştir. 

Kardinal Paçellinin ismi üzerinde ekse
riyet hasıl olur olmaz Silcstin Şpaelinin 
kapıları açılmış ve Konklav sekreterle
riyle merasim müdürleri içeri a1ınmış
tır. 

Kardinallerin Dövayeni kardinal Pa
çelliye tekarrüp ederek Latince şu ana
nevi suali sormuştur: cPapa olarak in
tihabını kabul eder misin?> Kardinal 
Paçelli müsbet cevap verince münlehip
lerin iskemleleri üzerindeki bütün ar-
kalıklar, yalnız kendi iskemlesi müstes
na olmak üzere, bir darbede indirilmiş
tir. Dövayen bundan sonra, papa olarak 
ne isim alacağını sormuştur. 

Bu sırada Konklav sekreterleri inti
hap ve kabul zabılnamesini tanzim edi
yorlardı. Bunu müteakip yeni papa kar
dinallerle birlıkte küçük bir salona git
ti .. Burada yeni papanın elbiseleri hazır
lanmıştı. Büyük, orta ve küçük boy ol
mak üzere 3 takım elbise vardı. Yeni 
papa ayağına kırmızı pabuçlarını geydi 
ve üzerine beyaz rahip entarisini geçir
di. Sonra kendisine hazırlanan koltuğa 
oturdu. Kardinaller kıdem sırasiyle 

önünden geçerken ayağını, sonra elini 
öpüyorlardı. Papa arkalarına eliyle vu
rarak onları kaldırıyordu. Bunu müte
akip yeni papa dua yerini takdis etti ve 
kilise çanları alabildiğine çalmağa baş
ladı. Taç kardinali hazırlanan mevkiden 
dışarıda toplanmış olan ahaliye Latince 
hitap e tti : 

- Size mesut bir haber vereceğim. 
12 nci Pi adını alan yeni bir papamız 

vardır. 

Az sonra yeni papa, baş rahip elbise
leriyle görünerek ilk defa olarak şehri 
ve dünyayı takdis etmiştir. 

12 nci P i'nin emsali görülmemiş ka -
dar kısa bir zamanda intihabı bütün kar
dinallerin P açelli ismi üzerinde ittifakını 
göstermektedir. 12 nci Pi 2 Mart 1876. 
aa dogmuştur. Romalı bir burjua ailesi
nin çocuğudur. Tfili tahsilini ikmal eder 

Duyduk duyma~ık demeyin •• 
Altın Filimler serisinden müteşekkkil büyük filim müsabako<ı 

BVGVHDEH İTİBAREN 

ELHAMRA Sinemasında başlıyor 

etmez papaslığa girmek arzusunu izhar 
etmiş ve 1898 de rahip olmuştur. Bunu 
müteakip az zamanda rahipliğin bütün 
mertebelerinden geçmiştir. 22 Temmuz 
1917 de papa 15 inci Benua onu Brüksel 
mümessilliğine tayin etmiş ve orada bü
tün harp zamanında esirleTin vaziyetle
rini tahfife çalışmıştır. Sonra papalığı 
Berlinde temsil etmiş ve daha sonra pa
palık devlet sekreterliğine (hariciye ne
zareot.ine) geçirilmiştir. Bir çok devlet
lerle papalık arasında aktedilen konkor
daların amilidir. 1936 ilk Teşrininde 
Amerikada reisicünıhur intihabı esnasın
da Vaşingtona geçmiş ve bu ziyareti 
1866 danberi Amerika ile papalık ara
sında inkılaa uğramış olan münasebet
lerin iadesine hizmet etmiştir. Paçellinin 
o vakıt Amerika katoliklerine Ruzvelt 
lehinde direktifler verdiği hatırlatılmak
tadır. 

Paris 2 (Ö.R) - Kardinal Paçc.Jlinin 
papalığa intihabı 13 üncü yıldönümiyle 
aynı güne tesadüf etmektedir. 

- -=-
Mussolininin direktiH 

kabinenin mutat haftalık içtimaı bugün 
yapılmıştır. Hariciye nazırı Lord Hali
faks ve maliye nazırı Sir Con Saymen 
hafifçe hasla olduklarından içtimada 
bulunmamışlardır. Filistin konferansı

nın girdiği çlicmaz ve İngiliz tekliflerini 
müzakere esası olarak kabulden yahudi 
delegasyonunun imtinaı sebebiyle Ingiliz 
hükümetinin almağa mecbur kalacağı 
tedbirler müzakere edilmiştir .. Başvekil 
B. Çemberlayn ve hariciye nazırı Lord 
Halifaks bu akşam Avam kamarasında 
yahudi ajansının ve beynelmilel siyo
nist teşkilatının reisi doktor Vayzman 
ile görüşecekler ve kabinenin sabah it
tihaz ettiği kararlan kendisine bildire
ceklerdir. 
Diğer taraftan saat 15.30 da ' İngiliz

Arap komitesi toplanmış ve bay Makdo
nald Filistin arapları namına İngiliz tek
lifleri hakkında yapılan tenkitlere ce
vap vermiştir. 

Nazırların ayni zamanda geçen çar
şamba gününden beri Roma sefiri Lord 
Pert tarafından yapılan teşebbüslerden 
haberdar edildiği tahmin ediliyor. 

Roma 2 (A.A) - B. Mussolini bu .. lfil'j>IJ4il-r:llıo!:ıY.;;y;; 
gün faşist partisinin yeni merkezi idare T 
heyetini kabul ve kendilerine aşağıdaki ay ya re Sin eması 
direktifi vermiştir. 

F aı1izm aleyhtarı dünya temayülleri 
taraftarları totaliter devletler hakkında 

ileri sürülen muhtemel çember altına al· 
ma plinlara karşı ltalyanın müdafaasının 
temin maksadile gittikçe daha büyük as· 
kerl hazırlanma ve gitlikçe daha büyük 
içtimai adaJet. 

Kitler prens Fr ansuva 
Jozefi kabul etti.. 

TelcCoıı : 3646 

, MAYERLİNG ve KATİA mübdii 
dilber ve sihirkfir artist DANİELLE t-; 
DARRİEUX ile genç DOGLAS 
FAİRBANKS tarafından yüksek 

bir kudretle temsil edilen 

P ARiS ÇiÇEGi 
(LA COQUELUCHE 

dePARİS) 

M. Ustündağın muhake
tekrar başladı • 

mesı 

lstanbul 2 (Telefonla) - Eski vali Muhittin Üstündağın temyiz 
dördüncü ceza dairesinde bugün muhakemesine tekrar başlandı. 
Temyiz ceza dairesinin mazbatası okundu. Mazbatanın okunması bir 
saat 20 dakika sürdü. Muhittin Üstündağ müdafaasını yaptı. Bundan 
sonra eski belediye reis muavini Ekrem dinlendi. Otobüs meselesi 
hakkındaki ithamlara cevaplarını verdi. Muhakemeye yarın saat do
kuzda devam edilecektir. 

ltalyan hariciye nazırı 
Po lon~ adan Romaya hareket etti 
Roma 2 (Ö.R) - İtalya hariciye nazırı Kont Ciano Krakoviden 

Romaya hareket etmiştir. Kont Cianonun Polonyadaki görüşmeleri 
hakkında neşredilen resmi tebliğde iki hariciye nazırının görüşmele
rinde, iki memleket arasındaki münasebetlerde hüküm süren dostluk 
ve sarahati müşahede ettikleri, ltalya ve Polonyanın müşterek menfa
atleri ile karabetlerine dayanan İş birliğini inkişaf ettirmeği karar al
tına aldıkları bildiriliyor. 

Amerikanın harici siyaseti hak-
kındaNevyork Taymis ne diyor? 

Nevyork 2 (A.A) - Amerikanın harici siyaseti hakkında müta
laalar yürüten Nevyork Times gazetesi bu siyasetin esasını l1iç bir ec
nebi devletle ittifak akdetmemek yalnız Amerikanın nüfusunu donan
ma ve hava kuvvetlerinin müzaharetiyle kanun ve nizamı müdafaa 
eden taraf lehinde İstimal etmekten ibaret bulunduğunu yazmaktadır. 

Italya asker toplıyor 
1918 Bun ların tecilli efratla 

tevellütlüler olduğu bildirildi 
Roma 2 (Ö.R) - ltalyan hükümetinin bir çok ihtiyat sınıflarını 

silah altına çağırdığı rivayeti çıktığından hükümet mahafilinde şu iza
hat verilmektedir. 

Hakikatte her sene bu zamanlarda yapılan normal bir davet karsı
sındayız Silaha davet edilen 1918 sınıfıdır, yani 1918 senesinde do
ğan delikanl ılardır. Bundan başka 1915, 1916 ve 1917 sınıflarının 
t ecilli efradı talim devrelerini yapmağa davet edilmişlerdir. 

Londra 2 (Ö.R) - ltalyanın 1915 ve 1919 sınıflarını silah altına 
çağırdığı hakkında bir akşam.•o;ıazetesinde çıkan haber tekzip ediliyor. 
ltalyada sınıflar tevellüd senesine göre tayin edilir. 191 8 ve 1919 sı
nıfları ( yani o senelerde doğanlar) esasen silah altında bulunmakta
dırlar. Şimdi ça"ğırılanlar evvelki sınıflara mensup olup şimdiye kadar 
talim görmemiş efraddıt. 

Ha. Vekiliµıizin beyanatı 
"Türkiye her yerde itibar görüyor 

Sulha hizmeti takdir ediliyor 
Istanbul 2 (A.A) - Hariciye vekili-, memleke1.lerimizi alakalandıran mevzu

m.izi dost ve müttefik Yunanistandan lar üzerinde konuşınak fırsatını bana 
getiren Savarona yatı bugün saat 17 de vermiş olan bu syahatimden memleke
Dolmabahçe sarayı önünde demirle - tim hesabına memnun olarak geliyorum. 
miştir. Türkiye cümhuriyeti her yerde itibar 

B. Şükrü Saraçoğlu, refikaları ve ma- görüyor. Ve Türk milletinin sulha ve 
iyetindeki zevatı karşılamak üzere ser medeniyete hizmetleri takdir ediliyor. 
yaver Celal, Korgeneral Halis Bıyıktay Balkanların tek bir aile teşkil ettiği fik. 
bir motörle yata geçmişlerdir. ri Bükreş içtimaından sonra daha ileri 

Hariciye vekilimiz saat 17-10 da ken- gitmiş bulunmaktadır. Ve kanaatime 
dilerini almağa gelen molörlc Dolma- göre balkan birliği fikri gün geçtikçe 
bahçe rıhtımına çıkarak reisicümhur daha kat'i bir ihtiyaç ve bir zaruret ola-
Ismet Inönüne mülaki olmuşlardır. rak kendisini tanıtacaktır. 

Türkiyeyi temsil edm ben ve arka. 
Islanbul 2 (A.A) - Hariciye vekili daşlarım geçtiğimiz her yerde büyük 

Şükrü Saraçoğlu gazetecilere aşağıdaki bir samimiyetle kar.5ılandık. Bilhassa 
beyanatta bulunmuştur: Yunan halkı ve devlet adamları tarafın. 
«Komşumuzun ve müttefiklerimizin dan bize karşı gösterilen sıcak !C'lahüra· 

devlet adamlariyle tanışmak ve onlarla, tı tebarüz ettirmeği bir borç bilirim. 

r . 
Her gün Alsancakta eski itfaiye karşısında 

''ŞEN GAZiNO,, DA 
GREGOR sizi belıli;ııor! ••• 

Saat ıs de DAHSLI APERİTİF 1 
---_j L 
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Yeni Sınemanın Zafer Haftası 
.Muvalfakıyetle de~nm ediyor ... 

(GARY COOPER) Türlıçe sözlü Türfıçe şarlıılı 
İşte müsabakanu1 birinci filmi 

Senenin en güzel kadım DOROTHY LAMOUR 

il8h i filmi 

scn-?n!n en ,. ü:::l ve 

Berlin, 2 (Ö.R) - B. Hitler Lihtenş
layn prensi Fransuva Jozefi kabul et
miştir. Prens BerJine kısa bir resmi zi
yaret yapmaktadır. B. Hitler tarafından 
kabul edilmezden evvel hariciye nazın 

Fon Ribbentropla görüşecektir. 

Mcvzuunun inceliği, tuvaletlerinin ~ 
ihtişamı ve dekorlarının zenginliği '\ 
ile hatıralarda yaşıyacaktır. 

1 - MARKOPOL O'nun 

ORMANLAR PERiSi 
Tabii renkli ve Fransızca sözlü harika şaheserinde .• 

3 - 5 - 7 - ve 9 da başlar 

ingilterenin Burgos 
maslahatgüzarı 
Londra, 2 (Ö.R) - İspanyol hüküme

ti Sir Robert Hopsonun Burgos masla
hatgiizarlığına tayinini kabul etmiş ve 
dük Malbin Londra maslahatgüzarlığına 

İngiliz hükümetinin ağremanını istemiş
t ir. 

İlave olarak : EKLER JURNAL 
dünya havadisleri .• 

' ~ 
SEANSLAR : Her gün 2 - 5 - 7 ~ 
ve 9 dn .. Cumartesi günü 1 de lale- ·, 
be seansı, pazar günii 1 de ili ve se- :-, 
ansı. . . . ); 
DİKKAT : Pazar günii 11 de Halk ' 

seansında duhuliye 20 kuruştur. 

Müthq Maceraları Türlıçe söz lü 
• •••••••••••••••••••••• • 

2 - Sabu Sonvayn tarafından yaratılan ... 

İZ~tİRDE iLK DEFA ..• 

iNTiKAM YOLU 
3 - FOX JURNAL Türkçe sözlü .. Her gü n matinelerde talebe 8.30 kuru.~ 

SEANSLAR : Cumartesi.. Pazar 10-2-ı>--S.30 .. Sair günler 2-5-8.30 DA · 

'//7J1V.//"//7J/J/./.Lr.Jf'Jf.UV;.Ol,/J'ATJ'JIZ~7--' U..oııet~· 

• 



•ARiFi!: f DlllAS'IR •• ·= • -
---... CA~DIN•nw-; 

Katinka Karlova'nın 
M A CER A ları 

Sabahtan sabaha 
••••••••••••••• 

Susmak 
• 

Bulgar batcılıfı 

Geçen yıl 57 milyon kilo 

DOKrORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 
Hardal ve havyar 

YAZAN: Dr. G. A. 

MİRAÇ KATIBClOÖLU t •• •• •h tt•ı Otuz yıl kadar oluyor, o 21111ianki vali 

Nakleden: HASİP ADAMOOl.V.. Yaııux1manıaruı koou~twıu saaıı- aze UZ Um J raç e J er rl:1~~:~0~:r~:ınu:~:: :~;nkda:~i~e0~~: 
lar yaman aldaıııtlar. DeiiJ hayvanlar, luğu yapmıştık. O tarihlerde Anadolu 

- 8 - değil nebatlar, hatd cematJar bile ko- cMin gazetesine göre Bulgaristan BtJ l•tatiltikten anlaşıldıiına göre yollannda, mahallcebicilerin yiyebilecek· 
_Evet .. Sen ne yapıyordun?- Nere- lwunakta idiler. Çünkü büyük rütbcll tt11~maktadıtlar. GCcemn, ay ışı!mda, 1938 senesi zarfında 57 milyon 205 1933 den itibaren mütemadiyen art- leri yemek değil ekmek bile bulamadı· 

de idin?_ zat, bu gece de kız.ıl saçlı dansöz - yahut na~1 içten içten sırla bir dille konuştu- bin kilogram taze üzüm ihraç etmiş- makta olan taze üzüm ihracata 1938 ğından "endime :ye~çek kadar peksimet· 
_Ben mi? .. Ben de burada idim. Fa- yılan tabiatli güzel kız ile- eğlenecekti.. ğunu hiç duydunuz mu? .. Dil biJıinleı1 tir. Bu .üzümün Bu~gar para.ile geliri ıtenetincle 37 KÜ•Ür milyon kilogramı le kutular içinde hazır yemekler tedarik 

kat bu hain casusa bir §eY yapacak hal- Kelli, vaziyetinin henüz tehlikede ol- lisan mcseJ~ini bir işaretler ~isteml ola- )53 mılyon 760 hın levad1r. Üzüm bulmuştur. 1933 yılı üzüm ihracatı etmiştim. Yol arkadaşım, hancınm önü· 
de değildim! ... Çürikü bir kütük gibi madığıru hissedince, hala açık bulıman , r.ık kabul ederler.. Oofnıdur. Faht ihracatı, Bulgar umumi ihracatının Bultn1riatana 84 milyon 890 b. 1 müze 1'oyduğu 'bulgur piJ!viyle eql yo· 

k ı...ft~•-ft " f .. d 103 .. L'J k d' e- ın eva uyuyordum, çünkü, 0 hain casus, şara- asanın "'"9'""' geçti, kasanın para go- bunu zaııuur, mekin ve mantığın tabak- , yuz e , nu tqıLı etme tc ır. girmişken bu yekun 1938 yılında ğurda seve seve lca~ık sallıyabiliyorsa dı 
burun içine kufi mikdarda Narkotik kat- zünde yığın halinde bulunan altınlardan kiimle hüküm sürdükleri madde llcmi . Gazeteye göre 19~8 taze üzütn 553 milyon 760 bin levayı bulmu kutulardaki yiyeceklerden ' kendisine ik· 
mış idi. Bu halin bir çok defalar tekrar- çanta ve ceplerini dolduracak kadar al- için böyle kabul ediyoruz. Ruh alemi ıhra~tı 1937 yılına nıabeten 22 mil- tur. t- ram etmemek, tabii, ayıp olacaktı. Fahı 
landığına da şi.iphe yoktur!. dı; sonra ... Kanlar içinde yatan kurba- için meçele birden bire defi.şir. Zaman, yon kilogram fazladır. H J B J • d 254 bi 395 ilkin çılı:ardığun kaz ciğerinin kutusuna 

nma bakmağa bile lüzum görmeden ve k. L-1- b · ı .. ~--' Yani· 1938 .enai 57 milyon 205 a en u garıstan a n pilav k.atıg~ını daldırınca, o uzun yolun 
Ketti sustu ve bir cevap vermedi.. . li k d k K k 'litJ d'k me an ve manuK müste itlerın n Ulllal· b' k'J · dekar sofralık üzüm bağı ~ardır. Fa-
Fakat çok asabi ve heyecanlı ve sağ ~~ı.. aplı ktan• w~ı dtı . .. adpıüyı edı ebı ~n tütünden kurtulmuş olan ruh için işa- ınl 931 o7gram.. kat, bu yekun seneden seneye art- sonuna varamıyacağıım anladım .. Dah• 

eli de halli tayyörünün cebinde idi.. Sol ~a. e e rıgı e son rm en ır~- ret bir ~eaıbol, konuşmak bir sükuttur. senesı 35 milyon 991 bin _,_ d . . ıonra büyük muharebeler de betle~ öğ· 
eli ile de masa üzerindeki bir otomatik ve aşagı}a ın ·· Bıraz. kendunıze ıoçilp dil~hm: Dört ı ogr · . .. .. . , , . . • ... retti, yiyecek kıtlaıınca insan yalnızken· tı w • • di' ı · . . .. . . . k'I am maada ır. Makale muharrırı bu teza-

ka1emle asabi bir halde oynıyordu. Şoför. lüks otomobilin içinde uyukla- ~even gözün birbirine dalışı ve di1in su- l 93_6 ten~ı 23 milyon 1 S9 bin rkd'ud ıs~ıkbal ıçın ıyı olmıyacagı disini düşünüyor. Onun için, havyar te· 
YUksek rütbeli zat ta bir müddet için mağa hazırlanmış idi. Ketti, halinde hiç suşa eıı belii ve en fa.~b bir konuşmak 362 kılogram: . ı. rın edır Ve ~şka memle~etle~d~ nekeaine aıra gelmeden, havyarı hifip bil· 

sustu. Fakat gözlerini _ biraz da tahkir bir heyecan göstermeden şoföre yaklaş- tarz• değil midir? Bunu iyice duymus j f 93; senesı 3 3 milyon 995 bın hılhassa Yunanıstanda oldugu gıbı, mediğini arkadaştan .ordum: 
ifade eden bir şekilde _ Kettlnin gözle- tı, alçak sesle : olan, Kah frenin ünlü ve içli şiiri, mer~ 1 5 7 6 kilogram. bağ dekan yekununun tahdidini, bu- - Bilirim zahir, dedi, toz gibi hir ,ey, 
rinden ayırmadı .. Birden bire yilzli sap - Şoför, dedi. Generalin emriyle be- hum Ahmet Şevki : 1934 senesi 19 milyon 281 bin na mukabil üzüm cinsinin biraz daha vali paıanın sofrasında her gün dururdu. 
san kesildi ve Kettiye doğru ilerledi : ni evime götürecek, ondan sonra yine Ve taattalf!t lügatil kelAıni fehatabet 316 kilogram.. ı•lahım, kemiyetten ziyade keyfiyo- Hardal tozunu havyarla hnıtırdığmı 

bura"a dönecek ve generalin •C<>ğı in- Ayneyye biJılgatil heva aynaki. (.) 1933 sene•ı f O milyon 550 bin te ehemmiyet verilmeaini istemekte- anladıktan sonra havyar lcutueunu açtım. 
Kettinin göz.le.rinde Anı bir surette J -.,- 441 k'] 

mcsini bckliyecebin!. Diye Nilin y-il kfwtlannda ka" ba- ı ogram. dir. içindekini tanıyamadı. adına Lahnalı 
şimşekler çakar gibi oldu. -~ J -r 

Büyük rütbeli zat sert ve ciddi bir ta- Esas itibariyle böyle emirleri yerine har ağlamış ve kaç U, beldemi~·~" Ve üzere kocaman ka,ığını ltutuya .. Idınr· 
vırla : gctinneğe alışkın olan ~ör, hatta beklemek susarak konuşmayı ogreten 1 • • llA ı • • ken: 

•Evet veya hayır! • derneğe bile lüzum ne bityük ve ne kutlu bir öÇetmentfu. svıçre mı 1 mec ısı -Amahaberinizol•un, dedim,ıiyalı· 
- Bu hain casusun kim olduğunu ben gönneden yerinden indi; otomobilin ka- 1 Bütün ruhumuzla bağlı olduğumuz ların üzerinde parlıyan domuz yağıdır. 

tamamiyle biliyorum, dedi.. Evet. kı:-n- pısını açtı ve Kettiyi bindirdikten son- 1 ve bütün kalbimizle ~vendifhniz birisi 1 • • L d e • Bana nefretle bakarak elini çekti v• 
disi ile bir çok akşamlar haşhaşa, ku- ra, korna çalmadan hareket etti! lrizi aldatınca kUsttiz. Küsmekte sus-1 reısı on raya gıtti bir daha, yediğinı teYlerin hiç birine rağ. 
calc kucağa eğlendiğim kimsedir .. Evet, Otomobil, bü·~;ı.. rütbeli zatın .,,...,,"'"" ~anın. husu.,i bir halidir. Kiiseıı küstü- bet ııöttermedi. 
bu hain casus, bir an evvel elektrik tel- 3 ua. _........- ~( -'1 ' J .. UkAt ı J <;:.: d' h ) L_ d- 1 • 

niy . .. ,,_.,ı_ d d w. akit, r·· 4- sune Jç~· erıy c v~ :ıu ll u i e ne el' 9Öy- .,.,.m '· avyar a nar au ayırt •tmiye· 
lcrini de kesen, bu suretle buraya hiç csı °"'"ıuc ur ugu v şo Ot' 0 """ ı ~ · k L d 2 (ÖR) 1 · il ] k k '· I " ·• 1. •--1 b·ı· k b K . em~z ıı.ı ... Deme ki dilimizden başka . on ra. . . .- l'Vıçre mi i mec isi reisi Londraya ıelmi<>tir. ce artı Kımse o mıyac.agı fUpnca~ir. 
bir kimsenin davetine meydan bırak.mı- mo ı ın apısını ayan etliye açmak 1 t 1 11~ k k 11 !( F ka d b • ,_. L üı.ere . d tekr • d' fak t lini u:ıuv arımız da kendimni b~mma ve svıçre mı ı onseyı müza ere usu erinde bazı tadilat icrasına karar a t o zaman an erı ne vaıı.ıt navyarla 
yan klıraedir!. Evet, şimdi şurada, kar- k yetnkn ~ de~d~ ı; v b~l e ~·ahut sevgiliye anlatan başka tiirlU ko- ! verdiğinden, mumaileyh lngiliz ve Fransız parlamentolarında tetkik- hardaldan birini görsem, yahut ansam 
,. da kta d kad b ic:I · apının o magma g ırmege ı e mu- . . 1 l I ti-._ ._. h B ~ım aya uran ın, u ..,, erı ya- vaffak olamadı. nu§mak çaresıdrr. Bu haJamdan, tanıa- ere memur o muştur. Bir kaç gÜn Londrada kalarak Avam ve Lord- mu aaa öteıU atırıma ielir. ugün de 
pan caswnm tl kendisidir!.. Evet, şu men susmak için biltün tmıvlıınmızın, 1 lar kamaralannı ziyaret edecek ve reislerile görüşecektir. ikisini birden yazmak istedim. Ancak 
Anda da, tayyörünün cebinde buluna.o Kettinin bir ipreti veya hareketi üze.. bir tek sözle uzviyctbnfzin hepsinin yok havyardan söz açmak onu .evenlerden 
mini mlnl tabancanın kabzesini asabi- rine, lüks binanın önünde agv açlardan l kt k H K ' " h di'- pah o mac;ı gere ir. Yani ölüp ara toprata • 1 çoııunu - avyarın şim 'ıti asına 

yetle sıkan kadın, benim ha.ıiın.imden birisinin arkasından iri ve dinç bir er- :irm~kle as~l . ~orlcunç ru.<rnıak başlar. . on iT. on ug un vazıy'-llt göre - meraklandırmaktan ha§lca hir 
her şeyi hatta namus ve haysiyetimi de kek çıktı. . Şoförün gırtlağına iki eliyle Hatta kendımrzm bulumnadığımn 7.a· ~ ~ ı ite yaramıyaca.ğından onun habrasiyle 
çalan casustur! .. Maksadı... sanldı . Ve ~oför de bu çelik n<>nçelerden 1 'kt' f d k 1 h dal ··- tnan \'e mekanlarda hatıraınızla konu- 1 ı a e ere ya nız ar ın ne işe ya-

Faka ı kendisini kurtamıağa vakit bulamadan 1 d ~ ı t sözünü tamam amağa vakit bu- şanlar oldugu~ .,!!'ibi hatıramızın kon•<clu. , L d) K . d J ra ısmı söy iyeceiim. 
boğuldu, ye.re dı; ... u!. ""'1· or ar amarasın a apo lamdı; boğuk bir tabanca sesi duyuldu; ~· ğu şimdinin içindeki şiındikilerin vaz 1 0 Ya 0) 0 Hardal hem yenilecek bir eeydir, hem 

Ketti cebinden tabancasını ateş etmişti.. Bu ikinci fficiayı da seyreden Ketti, geçmiştekilerin ha~·alleri de vardır. Ebe- • k d • ı • • • d 1 de helcim illcıdır. ilaç olmadan önce 
Kettinin bu taarruzu boşuna gitmedi yine bir engerek yılanı gibi : di siikUt harrzanın ebediyen yok olma- taz y J e ) meSI JSleO ] yenilmiş olmuı hatıra ıelirse de eski 

Menni, genç casusun cebini parçaladık- _ Bu da cehenneme gitti! Bravo, siyle başlar. Şu halde iHüm bile mutlak ~ ., helciınlerin haıdaldan bahsederken pek 
tan sonra, doğrudan doğruya yüksek Erik! dedi. süki'ınu temin edemez. Ölümden sonra Londra 2 (A.A) - Lordlar kamara- lep etmiştir. acemice davranmalarına bakılırsa harda· 
rUtbell zabitin gırtlağına saplandı. Katil adaın, hayretle : ~yılların geçmesi, bir tahattur sebep ve . sında Lord Strabolgi Japonlar tarafın - Lord Plymouth vermiş olduğu cevap- lın Y~klere karı,maaı epice yeni olsa 

Yüksek ru-tbel' b't, bo"azla b ' imkaru olan tarihin unutulması ""rttır. 1 dan Kantonun işgali dolayısiyle Hong- ta Japon ma1·amatı nezdı'nde yapılmı<ı ııerektir. Metela her teYi bileıı pirimiz 1 za 1 g nrnış ır .... Ne dediniz? .. Bu ikinci kurban nu? ~ 1 K. " J boğa gibi acaip bir ses çıkararak olduğu DI~~ s6rdu. , Bunan için de ego'nmı yok obnası, kongun pratik bakımından abloka edil- olan protestoları ve Japon makamatının pokrat hekiın hardalı aoc:alc idrar azal-
yerde yıkılıp kaldı.. n d !lk. .h . k de kendi kenclini inkiro et.inesi zarurıdir .. ( miş bir halde bulunduğunu beyan etmiş- bilhassa Haynan adasına müteallik olan tacak bir ilaç diye aöstermittir. Ondan 

Adam ğ u a am, v ;;ıa l lıyar emaıicı - Biraz daha sabnn o dehietli işkencele-! tir. teminatını hatırlatmıştır. çok yakın olan Calinos bile hardalın ah4 
ca ız, canını - cehennem veya ğildi,· Fakat hakikatte yine o, yani asıl 1 1 · ı-~~ - .:ı 

la rine tabammiiJ edelim. Btt, gitgide ka- Mumaileyh Şanghaydaki imtiyazlı Mumaileyh Ingiltere hUkümet'-t- atı temız..,.,~e yaraoığını zanneder ve 
cennete! - ko y, çok kolay göndermiş kıyafeti ne Erik Fon Malvestaynin ta t uıil.l b' ak 1 
'd' ' ıaran bir gecede IŞl'k bekliyenleriz. mıntakalar memurlarının tehdit edilmiş Çinde vazih ve nısfete muvafık bir hal ıraz Y ııeı 0 doğunun farkına •ararak 
1 ı.. kendisi idi. y d J I h Şimdiye kadar hasta bir metafizigwin olduklarını ve muhayyel Nankin hükü- sureti bulmak için digy er devletlerle sıkı agzın a yara 0 an ara ardal yapraklan· 

Limerikin, ihtiyar balıkçısı Pat Karro- B ' d h b ı ı ır gece e, atta ir saat içinde iki yorıun sembolleriyle konu!'-tuk. Şimdi- metinin bu şehrin beynelmilel imtiyazlı bir temas halinde bulundugwunu so"y1e- mn suyu i e gargara yaptırırmıı. Hardalı 
lun kızıl saçlı kızı, bugUnün bu kanlı de 1 -s ı el ha faciası önünde ZCTre kadar teessür gös- cinayet?.. Hem ô ümlcri adamakıllı den ~onra fizik dünyaııuza tekrar döne- ! mıntakasındaki Ingiliz ve Fransız tebaa- m~tir. a iyi tamyan eski Romalı tabiat alimi 

şüphe uyandıracak iki kimsenin katli? .. lim ve susmanın cemiyetteki t~ir ve sına 'karşı yerinde olmıyan bir lisan kul- Maamafih Lord m.-outh simdiki ih- Plin olmu§tur. Romalılar da ondan son· 
termiyecek kadar casuslaşmış idi, artık~. E ik b d • · ı b. r. z: 'Y'" • h d ı rı u üşimce ı e ır an korktu.. manasını anlamaya çalışalım. Maksadı- lanmış olduğunu ilave etmiştir. timallerin müsaid olmadığı mütalcasın- ra ar a ın zevkine varmışlar ve sirke 

Çok haincesine ve hiç beklcnmiyeıı Fakat kendisine pek kısa bir 7,aman nuz d:ı buydu : Lord Strablogi Japonya üzerinde bey- dadır. ile karıştırarak yemeklerinde iştah artır· 
bir şekild~ ~1~~ ~·~:e1' ~ütbeli şakirtlik yapan kızıl saçlı kız, ustasının Gece gündiiz yaptıklarınızı her kese nelmilel bir tazyik icra edilmesini ve Çi- mak üzere kuJlanmaia baılamttlardır. 
~tın .~se 00 etti : tees- korkusuna karşı : söyleyiniz, ha ·ınıza gelecekleri seyredi-ıne mali bir yardımda bulunulmasını ta- Moskova 2(ö.R) - Japon büyük elçi- Fabt bizim Diyarbakırlı Aetiu. he-
sur gostermcdikten başka yennden kı- .. . B' h' . . .. ·~. . • · rn So h . • k i kim Romalıların yanl ... nı hulmut v• har-ld d al k 

1 
.. d .. k - Merak etme, Erik! dedi.. Otekini nız. ır ıç ıçın soylcdıgınız sözleri sıze l sı ıogo ve vyet arıcıye om seri Lit- d 1 k ...,.. ~ 

mı ama an an ar ıçın e yuzen ur- "ld'' v b k ı.ı·- s·ıah d' i k. k::..ı··ı .. k .. ··ııüJ· . -ı- ı..ı k ko vinof arasında, mu··n--:rın olan mesel"'- a sir eyle kar11ınca kuvvtti azaJ..Jı..n~ı b b' Udd t tt' Soğukkanl o urmege mec ur a UMn; çünkü en ı sye ÇC\' rece ı<nU u ıenu e- 1 ıe~uıoeu.-.:r oıua fa nupnaııa rerek- cu.u .. - uıg• 
lıa;m1 kır :tm ed seyreb.1•• k ı- mühim hırsızlıklarımdnn birisini keşfet- ri ıündelik hayatınızın etrafında ağl tiii 7ertle ıUSMak bir tedltir, susmanın ler üzerinde görüşmeler devam ediyor. göstermi,tir. Onun 'bulUJQ hucün de de-

10ımk ay d e
1
.enl bcestmın Yk~~da .. ta ti, beni ya öldürecek, yahut tevkif etti- ören birer örümcektir. Bunlar hayatla- gerektiği 7erde konuşmak bir hlöftiir. Henüz hiç bir anl~ınaya varılmamıştır. ğerlidir: Sirke l:ı.ardalın kuvvetini azaltır 

o an ısmını a e ıy e a ırara son ur- zal ti k k sad-L Sanki demek midenin muhiti eqi olduau i.rin, 
dü.. recekti. Onun yapacağını ben yaptım... ~ın.• r~ . e ,e azanan ötüJüğüıı ıa • · Tanrı bize bu ti.ili susmak için h ·- -. 

ışçılnıdir. Sokak sokak, müessese mü· ,.errnq n sanki lııakikat unutalalak: için Tokyo 2 (ö.R) - Sakatrsaesi civarm- ardal mideyi - muhiti alblen olan ağız 
Kcttinin bakışı, Kettinin - ihtiyarsı:G - ••• BİTMEDİ ••• esscse ,.e otel otel rezip sin avlarlar .. hadikidir. Bunun içindir ki luıat.a dili- da bir yangın çıkmış ve bunu şiddetli kadar yakmaz demektir. Onun için et 

asabi hareketleri, bir engerek yılanının -*- Avladıklarını iuftza.rlık olsun diye ağa· ni susturuyor ve 18Jlatm sembolik di- infilaklar takip etmi§tir. 20 kişinden faz. lokmasının üzerine sürdüğümüz hardal 
ayni idi!. larına yetiştirirler ve ulıllelcrini alır· Hyle kobUŞlbayı zavalh rahumuza •tr la ölil,500 kadar yaralı vardır. Birçok ev- fazlaca kaçıp da gözlerinizden Y&f ııeti-

Ketti bir müddet etrafını dinledi; fa- Jncira/ft plaj Ve gazi- lar. Böylece cemiyet bir kadın haınanıı ilaç telakki ediyoruz. Müteredm ımı· ler harap olmuştur. Barınacak yerleri rirae bile midenizi o kadar yakmıyaca-
kat dışarıdan hiç bir şüphe verki hare- nOSU İci n i/ k adım halini alır. Kiınscnin kimseye pveni hitlerde bmal bir clefer olmakta ziya- kalmıyan 6000 kişi vardır. ğından emin olabilirsiniz. 
ket veya gürültü duymadı. Bundan, iş- • kalınaz. Yürüdüğümüz sokaklardan, ba· de kudretin acze sunduğa tesirsiz •ir Şu kadar ki hium divan cfenddıinin 
lenen cinayetin dışarıdan henüz hiç bir - BAŞTARAFI l iNCi SAYFADA - sıp geçtiğimiz topraktan, yatbğumz ya- ilaçtır. Çtinldi bu ıibi muhitlerde insan· Tokyo 2 (Ö.R) - Imparaloriçe bugün papsı gibi hardal tozunu kendi ~ndine 
kimseye malum olmadığını, tabancası- taktan, duvarlardan, pençerelerden, her Ja.r birer ~ocok olduklan isin soculdar öğleden sonra bi~ kız çocuk doğurmuş- su ile kanştırmak da doğru değildir. O 
nw sesini hiç bir kimsenin duymadığım Bilahare ayni yere Ağamemnurı şeyden korkuyoruz : Benden bir sö-z gihi hu ilaa da içmemekte is.rar ediyor· tur. zaman pek (azla yalcar. hem de insan 
anladı. ılıca.laruun sıcak suyu indirilerek s.. alır, götürür başka türlü. knMli işine Jar. Tokyo 2 (ö.R) - Japon kabinesi 310 ne le.adar hardal tozu koymak lazım ol. 

Zaten bütün emirber veya lıizmetçi- cak ~u banyosu ve modern bir otel geldiği 'ekilde tehlikeli yerlerde 9Öy- milyon Ingiliz lirasına baliğ olan husu- duğunu bilemez. Bakkallann bize hardal 
lcr, büyük rütbeli zabitin mutat emir- inşa edilecektir. Bu İli de ikinci plan- ler, diye gere gündüz ödümüz kopu- (.) Söz dili susup gözlerim gözlerine si askeri bütçeyi kabul etmiştir. Bu pa- diye şişe içinde sattıkları şey hardal to· 
feriyle çoktan buradan u.z.aklaşm~ bu- da gelmektedir... yor. Cenıiyct söz komisyonculuğu ile ~\·gi diliyle hitap ettiler. M. K. ranın kısmı mühimmi Çindeki askeri hukm~~nu yirmi dört saat sirke içinde hı-
, eza sasıaa:au :;,: w_w ı iM z a ~ ·- •. ...,,,. ' harekata sarfedilecek ve gelecek sene ra h.ıdan son ezip üzüm şırası, •ıı•rap ve 
~.x~7777~~~v7rr..awm1YJ'HllBll• .,.._..~"' hakkak öldilrte"""ğı· , .... dım' · ve-~1- b"'- dı.. . k ,,,... 
t.j K k v ---:ıı "" .. n:rl.!l\. "- Marta kadar kifayet edecektir. te rar sirke ile karıştırarak yapılır. I~ter· 

ır e Zir r~ber uy~uya__ vardılar. Sabah oldu. Pa- Bır gün yankesici olan koca~n tel1ş- _ seniz en alasım evde yaptırabilirsiniz r 50 
,.. dışah selamlıga çıktı. la eve geldi. Uzak Şark muharebe· gram ceviz İçin. 100 gram çamfuıtığı. 50 
1 Tahtında karar kıldı ve şehzadenin - Aman ya hatun... Dedi.. Bugün leri blBnçoSU gram Antep fıstığı, 5 gram zeytinyağı, 

---..ı:.Aı--.-~-nıır~ ~~7.7.&n."~d boynunu. vur diye cellada emir verdi. ben yankesicilik yaparken yakalandım. Sunging, 2 (A.A) _Milli Çin hükü- 1 O gram harda) tozu, biraz biber, biraz 

AIQSQI fflQSQ/ 1'ct'n Je H Sıra, ~~i dördüncü vezire gelmişti Zaptiyelerin ellerinden güç bela kaça- rneti namına söz söylemıeğe sal&hiyettar d~ kekik otu. Jyice kanştırmalı. Bunu 
lYJ 1 Uı emen ılerı varıp : rak kurtuldum .. Fakal nasıl olsa yaka- bir zat son -:~l • k ~ zl f . yıyeceğiniz kürbastıya yahut kebaba da 

• _ E ~ı · şahı D di f . . 1ı , ki 1. . . . . . • 5u.1uenn as en. va ye mı şu .. b l 
Y tt emın ·· e ... ııe Siı1lD ~ aca ar. yısı mı bu şchırden hır miıd- sutetle htilha etmistir : sure i irsiniz, fakat en iyisi iki İnce dilim 

- 62 - havasına uyma ve kadın sözüne meylet- det uzaklaşmak, izimi kaybedip kendimi . . ~ ekmek arasında havyarlı sanduviç niye
me •. Ciğerparene kıyma .. Belki bizim unutturmak lazım. Bana biraz yol azığı 1 - Çmliler Kanto~wı ~~ubunda Pa- tine yemektir. Saat bq çayında misafir-

Öylc güzel saz çaldı ve öyle güzel şiir- horoz şekline girdi ve yerdeki darılan söileriınizi acı bulursUD, fakat d~,..,.u hazırla ... Hemen -:.:ıeyı·m.. oan ve Uamutu şehırlerını geri almış- 1 . . d d k 
ler söyledi ki, padişah çok memnun ol- ğ ı...~~ı ı "&'- !>Al • erınıze e on an i ram ederseniz m•m-ycme e ~acı. sözdür p ber d K d ~ır .. d .. eygam imiz oğru sözü, acı a ın derhal fırına büyük bi~ çörek ' nun olacaldannda fiiphe yoktur. 

u. Tek bir darı tanesi padişahın dizi di- da ı. .. J kt f lm di B 2 Haynan muharebele · · b 1 - Benden ne dilersin? oı..<ıa ~eme en ariğ o ayınız .. \'er .. ir de hindi kesip kızarttı. Çö- - rmın aş an- Hardalı aşk duy~uaunu arttırmak üze. 
bine gitlenmişü. Bu dan dcrlıal bir Buyurm••vt s· .. d l kadın ğ' gıcından beri Japonlar üç bin ölü vet-Diye sordu. Şair de: --s".ur. ıze, musaa eniz e re ın yarlSl ile .Hindinin yarısmı yan- re· kullananlar sadece kuruntu etmit olur-
adam oldu ve göz açtırmadan horozu tu- hilesine ait bir hikaye anlatayun.~ Çok kesiçi !kocasına \·ererek u~·-ladı. miştir. far Onu h 

- Göğsündeki kırmızı gülü.. \up başını kopardı. 5uı • n &98&11 tatsız yemeklere lezzet 
Cevabını verdi. Padicah: P ibretli bir hikayedir. Akşam olmuştu. Gece yansına doğru 3 - Şimali Çinde, bilhassa Hosun Da- vermek, iştahı arttırmak ve tenbel mı'de-

" adişnh ve vedrleri bu hale tancclip p d;.,...,ı.. k d l ç· k taları rak1c 
- O gül bana hakten "'el.J: . .ı_.ı:. B:tc.. 1 • a -ru : a ının öteki ve hırsız olan k~ı da u una ın l te iler ~ydeyle- !eri tenbih ederek hazmı kolaylaıtırmak-

b w ut.-w -s· etti er ve hikmetini oğlandan sordular. Anl b kal · 
ka bir şey iste vereyim, O d h - at a ım... telasla çıka geldi. ınıştir. tır. Bir de kan damarlarını tenbih eder. 

a er şeyi olduğu gibi anlattı .. f Cfte D · · nl .. k 4 J 1 s Şair başka bir şey istemedi. Yine tan- padişahun, bu o~lan kendi h6casına ~a- eyınce vezır a atmaga oyuldu.. - Aman knn, dedi, arkamdan zapti- S - apon ar ansinin cenubunda Bundan dolayı insana neşe ve keyif ve-
burunu çaldı. Yine gu"zel şı'ı'rler okttdu. 1 .... ..., 1 k yeler kovalıyor .. Beni bir evi soyarken utangtiano civarındaki dağlık araziyi rir. Bunun üzerine, bar.ıları kuruntu ede-

61 uüy e m1n örlük etmiş ve onu hellk YİRMİ DÖR ü Ü İ · hl PPdişah daha fazla memnun oldu. D NC VEZ RIN yakaladılar'" Artık burada durmak ol· ta iye etmektedir. rck hardala başka türlü hassa isnat eder-
etmiş ise senin oğlun da sana öylece p+u· :YESI. 

Tekrar sordu: 11..l'>.A ına71• Yakalanırsam sana da Zaı"an do- 5 - Hopei eyriletinde Çinliler Pao- leı-. 
nankörlük etti ve senin helakini tasar-
lar On 

"ld- dik kunur. Bana biraz azık ver kaçayıtn. tingin şarkında Jencin Psoungseini, Kas- Fazla yenildiği zaman mideyı' yorar, 
• u o urme çe sen rahat ve hu- E l d M hr d Şair yine gülü isterim deyince padi- .. . IA vve zaman a, ısır şe in e ahlak- Kadın ona da yankesici kocasına ver- yangı zaptetmiştir. barsaklara iltihap verir. Mutedil milı:tan, 

:ıur yuzü gormez, se amcte çıkma~. sız bir kadın vardı Bu kadının iki k.o d' V• ·· ckl hi dinin d' v şah: Sen öldükten sonra ise Allah bana iyi d . . - ıgı çor e ıı ı~r yarısını ver- 6 - Merke2i Çtnde Çinliler Yangtse- tabii, hardalm cinaine göre değiııir. lngi-
- Bu şfilrin bu gülü istemesinde el- gün göstermez Hem sensiz d" ba ~~ v~ ıd O, ~ki kocasını birbirinin ha-ı di ve 0 da şehirden dışarı çıktı. in cenup sahiJinde Vuhanın otuz k'ilo- liz hardalı dediğimiz cins daha kuvvetli 

bette bir hikmet vardır. na haram ol ' B '. d dimunya . - Krı 0 a an ·~~e etmekte idi. Kadının yankesici kocası &ıide gide metre cenubu~da Sinkov ile Yangtsenln olduğundan ondan pek az kullanılmalı-
sun.. enım er scnsın. ocasının bırısi k " · b' · · d · b' k · 

Diyerek gülü vermek üzere elini ya- Tek sen sağ ol .. Benim canım feda ~ hır dı K d . :,a.~ .. esıcı ırısı . e 1 ır su .. enarına gelmış ve akşam da ol- şimal sahilinde Yuhanın 20 kilometre ce- dır. Çok sigara içmekten ağızlarının duy-
kasına götürdü. su o 1 sız .. a ın ıse kötulukte ve bu ış- r duğu ıçın orada ~atarak uywnuştu. Hır- nubunda Huarglinciyi geri alml§tır guu azalmış Ve çok alkol lı:ullanmal:tan 

Gül d 
n.. erde onlardan aşağı kalma:uh Biri gün- sız koca da t d"f · ı B · . . · ·d f b 

, erhal yere düştü ve bir a\•uç Padişah karısından bu düzenba7.ea d" d'y . l v • •• , • f · . esa u en aynı yo u tUUnlJ! u ıkı şehrın geri alınması Yuhan ile mı e eri ozulmuıı olanlara mutedil mik· 
dan oldu. Şiir ise bemm silkiaip bir aöderi d a"ltu I~ u~ ve •. ıgerı gece ça ıştıgı ıçın bırbır-/ ve aynı su kenarına gelmişti. Orada bu Ya,ov ar__.. Japon iUoıluntna Dare- tarda hardal YecliiiAin lezzetini .... inak 
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- Ne düersin? 
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BiZANS SARAYJNJN iÇ YUZU 
Başp·~ı;·~~·····t~k~~·;·····~~·ps~~~····kesildi 

Hiç 
ve 

korkunç düşmanı şüphesiz komplocuların en 
Bizans saltanatının en kuvvetli himayecisi 

bu Sebastiyano .d. 
1 ı •. 

Baş papaz, istirahat etmek için çekil
meği tercih ettiği mahallin Büyükada 
olduğunu ilk peşin söylememesi ve da
ha evvel bu inzivagahından her hafta 
sarayı ve imparatoru ziyarete geleceği
ni söyliyerek Leonun müsaade:.;ini al
ması Adadan Bizansa gelip gidebilme
sini teminat altına alması demekti. 

Bunu imparator anlıyamadı. Çünkü o 
başpapazın kendi saltanatını devirmek 
istiyen komplocular arasında bulundu
ğunu bilmiyordu. Hatta onun Adaya 
gitmesini memnuniyetle karşıladı. 

- Ne güzel yer seçmişsiniz .. Dedi.. 

biz ancak itaatle mukabele edebiliriz. 
Eftimyos tekrar sarardı. 
Sebastiyano bu sözlerle demek iste

mişti ki, başpapaz kilise ve elin kanunla
rını ayakları altına alarak hovardalık 

etmektedir. Buna ne kadar emin bulu
nuyorsam yine onun saltanat aleyhinde 
komplo kurduğuna o derece eminim .. 

Ve Eftimyos, bir kerre daha Bizansın 
komplocular hesabına en korkulacak 
adamının Sebastiyano olduğuna iman 

etti. 
Onunla Scbastiyano arasında, tıpkı 

kedi ile fare arasında gibi bir oyun oy-
nanıyordu. 

. 

Başpapaz bu oyunda kedi rolünü ken
di yapmak istemekte idi. 

Fakat hadiseler, şimdiye kadar kendi
sini hem fare vaziyetinde ve Sebastiya
nonun pençesine ve kapanı altında bı

rakmıştı. 

Sebastiyanonun ciddi sesi tekrar yük
seldi : 

- Muhterem peder, imparatoriçemi
zin kilise tarafından izclivaçlaruun tak
dis merasimini hiç şüphesiz adaya teş

riflerinden daha evvel ifa buyuracak
lar .. 

···BİTMEDİ··· 
' 

Jngil~ere her şeyden evvel 

•••••• ~~ ....................... . 

Kadın 
•••••••••••••••••• MODA • 1111 

Nefes almak vü
cut icin cok ' . 
faydalıdır 

Havalar mnmıya başlıyor ve gilneıi 

gördüğümüz zaman. onun 19ığının hara
retle dolu olduğunu hissediyoruz. Mev
simin bize hazırlad1ğı imklnlardan isti
fadeyi bilelim ve en büyillı: zenginliğin 
de, cnefeı almak> olduğunu unutmıya

lım. 

Belki gülecekıiniz. Fakat hava olma
saydı, ine.anlar, hayvanlar veya nebat
lar yaşıyabrnrler miydi) Vücuda faydalı 
bir şekilde nele• almak. aıağı yukarı bir 

sanat .sayılabilir ve faydaları da saymak

la bitmez. 
Ba,hcalarını ben söyliyeyim: Derin ve 

muntazam .tekilde nefes alırsanız, uyku
suzluğa, yorgunluğa, slnirliliğe ve keder
liliğe karşı gayet basit ve tesirli bir ili.ç 
tatbik etmit olursunuz. 

Fakat usulü dairesinde nefes almak 
için dikkat, sabır ve sebat li.zım ..• E--ler 
sab8.h muntazam yapacağınız ekzeraiz

ler ·hem göğsünüzü inkişaf ettirir, hem de 
ciğerlerinizi temiz hava ile doldurur. 

Gayret saifetmeksizin derin ve bol ne
fes alabilmelisiniz: Vücudunuzu ve kol· 

Orada beni sevmiyenler pek çoktur. Si
zın adadaki mevcudiyetinizle benim 
oradaki düşmanlarım üzerinde iyi bir 
tesir yapacağınıza cminiın. Eğer eski
den beri adet olduğu üzere bu ada sür
günler adası olmasaydı orasını ben de 
görmek.. Hatta orada yazlarımı geçir
mek isterdim. kendisine .. . , larınızla bacaklarınızı tamamen serbest 

guvenıyor 
bırakınız. Sonra ağır ağır burnunuzdan 
nefes almağa batlayınız. 

Ba~papaz, imparatorun bu sözlerine 
ıöyle mukabelede bulundu : 

- İnşaallah bir gün bu adanın sizin 
için, saltanatınız için olan düşmanlığı 
ıail olur ve siz o zaman buraya .. Kendi 
evinizmiş gibi gelir ve ... Rahat edersi

niz. 

Çemberlayn anladı ki sulh kendilerini 
koyuver.miyen milletlerin mükafatıdır 

Temiz ve saf hava ciğerlerinizi doldu· 
rup göğsünüzü l}İ-,irdi mi, gene burundan 
olmak üzere havayı yavaş yavaş çıkan· 
nız. Esas olan, havayı ne lazla çabuk, ne 
de fazla yavaş çıkarmaktır. Nefeo almalı: 
ve vermek için aarfedeceğiniz zaman ata· 
ğı yuk&n müsavi olmalıdır. 

Eftimyosun bu sözleri söylerken güt
tüğü hedef ne idi? 
İmparatorun, Leonun yerinde tahtın

dan indirilerek bu adaya sürüleceğini 

mi kasdecliyordu? .. 
Yoksa hakikaten adada Leonun ve 

sarayının düşmanlarını teskin edecek 
ve sindirecek bir plfuı mı takip edecek

ti? ... 
Onu çok yakından ve çok içten tanı

yan Sebastiyano bu ikinci şekle aslA. 
ihtimal veremedi. 

Ingiltere her şeyden evvel kendisine 
güveniyor. Işte bu itimat sayesindedir 

ki, en güç vaziyetlerden şerefle çıkar. 

Ingiltere bugün dünyanın en kuvvetli 

denizci devletidir. Tezgahlarına 35,000 
tonluk zırhlı koyuyor!. · 

Ingilterenin tayyaresi yoktu; fakat 
bugün ayda 400 tayyare uçuyor. Hava

ya karşı Ingilterenin almış olduğu mü

dafaa tertibatı ile düşman hava taarruz

Iarından kendisini mükeınmelen koru
yabilecek hale gelmiştir. 

Pasif müdafaa teşkilatı o kadar faali
yet göstermiştir ki, bugün Ingilterede 
yaşıyan sivillerin üçte ikisine gaz maske-

si verebilirler. Halbuki biz. Pariste otu
ranlara gaz maskesi verebilt>"cek 1niyiz, 
diye sorup duruyoruz. 

Nihayet Ingiltere, istediği kadar asker 
toplıyabilir. Geç kaldığı yerlerde dev 
adımı atarak yet~ebilir. 

Bundan Çemberlayne hürmet besle
ınek-hakşinaslık olur. Sulhçu Çember
layn anlamıştır ki, sulh kendilerini koyu
vermiyen milletlerin mükafatıdır. 

Kendimize Çemberlayni ve takdire 

şayan milleti misal tutalım. Ingiliz mil
letinde ciddiyet, devamlı enerji, hikmet 
ve derin bir realizm hep birden teces
süm etmiş bir haldedir. 

Lıı Justice 

Başı arkaya atmak değil, bilakis ha
fifçe öne eğmek faydalıdır. Dinlenmek 

için kısa fasılalar bırakarak üç defa ne· 
f~s alıp veriniz. ilk gün 9 defa nefes alıp 
vermeniz kAfidir. 

Nefes almak basit bir ekzersizdir. Fa· 
lc;at bunun da tedrici surette arttırılması 
lizımdır. Yalnız, her gün uzun ekzeraiz .. 
ler yapacağınıza, hu ekzerıizleri günde 
bir kaç defa tekrarlarsanız daha iyi olur. 

--------
- İşler !azışıyor ... Diye düşündü. Asıl 

nesele başpapazın adaya niçin gittiğini 

öğrenmektedir. Ve bence mavi gözlü 

dilberle Totaras adadadır .. Hele baka
lım... Alt tarafı ne çıkacak .. 

İmparator Leon, Sebastiyanonun ba
jını önüne eğerek durduı{unu görünce 
endişe ile sordu : 

Suriye ne haldedir? 

. Mısır İran veliahdının 
gelmesini bekliyor 
Kahire, 2 (Ö.R) - Dün Beyruttan 

<Eemrusa• yalı ile hareket eden İran 

\·eliahdı bugün İskenderiyede bekleni-
3·or. Şehrin her tarafı ve bilhassa liman 
Mısır ve İran bayrakları ile donanmış
tır, Gazeteler iki hanedan arasında ya
kınlığın büyük ehemmiyetini kaydet
mektedirler. 

- Neden sustunuz? .. Muh!creın pe
derin fikirlerini yoksa taç;vip etıniyor 
musunuz? 

Sebastiyano ba~ını kaldırarak cevap 
vereli : 

Kanıışlıda halkın gözü 
Suriye bayraklarını 

önünde 
yaktılar ıneınurlardan biri cebinden bir Suriye 

lirası çıkararak halka hitaben: 

- Bilakis Haşmetpenah .. Muhterem 
pederin karar ve planları o kadar yerin
de ki .. Aı·anılsa kendisi ve istirahatleri 
için bundan muvafık bir yer bulunmaz. 
Kendilerinin kiliseye ne kadar bağlı ve 
İsa dini ile kilise kanunlarına karşı ne 
kadar riayetkar iseler saltanatınıza ve 
şahsınıza karşı da o derece sadakatle 
bağlı bulundukları da bence muhak
kaktır. Kendilerinin bütün arzularına 

Gazeteler manda memurlarının Suriye milletini 
tezlil ve tahkir etmesini protesto ediyorlar .... 

•Arkadaşlar Suriye bayraklarını yak
tık. Şimdi kiın bu Suriye lirasının üze
rine bevlederse bu parayı ona hediye 
edeceğim.> 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Ulusumuzun EvJit sevgisine inan<:- S 
i hyız .. Kimsesiz, bikes yavruyu ko-: 
i rumak içiıt yılda bir lira ver, Çocuk S 
i Esirgeme kurumwıa ÜYE ol?.. S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Antakya (Yeni gün) - Halepte çı

kan cElnezir> gazeteıi Kamışlı muhabi· 
rinden alarak şu haberi vermektedir. 

Ho - Komiserin Cezireye gideceği 

haberi üzerine kendisini kaTŞılamak için 
hükümet hazırlıklar yapmağa başlamış
tır. Halka Ho Komiserin geldiği gün 
çekilmek üzere yalnız Fransız bayrağı 

dağılmıştır. Bunu gören bir kısun vata

niler, Ho - Komiseri Suriye bayrakla

rile karşılamak için hazırlanmağa başla

mışlar, fakat Kamışlıda kafi miktarda 

Suriye bayrağı bulamadıkları için Halebe 

Tarihin Gizli Cemiyetleri ,,,,:rcz.z:, 

Engizisyon Esrarı . . . 
•' 
~Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

~~•'R'KnG"'rrcrcr C{ srz?KCl';;rzy;zwzm.z *?"'Zr..zaı-~~ 

Tefrika : 34 Nakleden: F: Ş. B. 
ıdı ve, her ikisi için de uzun bir azap ı raplara tekrar düşmemek için itiraf edi-
\.'e ıstırap olacaktı! nız! 

Baş engizitör, hiç olmazsa Antonya- Maznun: 
nın nerede bulunduğunu bilse, bu kadar - ltiraf edecek hiç bir şeyim yoktur. 
heyecan ve endişeye kapılmayacak icli. ı Beni öldürecebilirsiniz! dedi. 

Keneli kendisine: - Günahkar olarak ölmekten kork-

- Bu kadını bir ele geçirsem, Jua - mıyor musunuz? 

nanın hakikati söylemesine meydan hı- - Hayır! 
rak:mamak için kendisine amcasının ser
vetini hediye edeceğim. Ve aynı zaman
da da Fraskitonun hakin olan elli bin 
altını da kesemden vermeğe razı olaca
ğun! diyordu. 

Bir az sonra cellit geldi ve: 
- Aradan bir saat geçmiş ve maznun 

kendine gelmiştir. Emrinin bekliyoruz! 

dedi. 
Baş eııgizitör maznuna yaklaştı, ve: 
- Eyi düşün kardeşim! dedi. Elimiz

her za. 

- Fakat cehennen1 azabı yer yüzün
deki azaplara benzemiyor. Bunu düşün
ıniyor ve bundan korkmıyor musunuz? 

- Cehennem azabı mı? Fakat sizin 
gibi katil ve zalim insanların eline düş
tükten sonra, ben hiç bir şeyden kork
mıyorum, artık' Hiç bir günahun yok
tur, fakat sizin i§kencelerinize d<! taham

mül edeceğim. 
- Itiraf ediniz, cliyorwn size! 
- Hiç bir zaman itiraf etmiyeceğim. 

- Yoksa .• bir günahınız mı var? 

iki balya bayrak ıomarlamı,lardır. Bay

raklar trenle Nusaybin istasyonuna gel
m~, fakat Fransız taraftarları vaziyeti 
haber alarak istasyondan bayrak balya
larını zorla alarak şehrin meydanlığına 
getirmişler ve bayrakları çıkararak üze
rine benzin döktükten sonra ateşlemiş

lerdir. · 

Meydanda ve kalabalık bir kütle ile 
Fransız ve Suriyeli memurların gülüş
meleri arasında yapılan bu fcd bayrak 
yakma hadisesinden sonra halk şarkı 
söyliyerek merasiın yerinden ayrılırken, 

nu da itiraf etmiyoruın, işte! 
- Efendinizin servetini aşırdığınızı 

itiraf etmiyecek misiniz? 
- Etıniyeceğim! 

- Antonyanın suç ortağı değil mi -
. . ? 

Sınız.. 

- Değilim. 

- Pek818 .. 
Ve, engizitör su işkencesinin başlan1a

sını emretti. 

Maznun, su tecrübesine tBbi tutulınak 
üzere bitişik bir odaya götürüldü. Bu 
odanın ortasında, geçen bahislerde tarü 
edilen şekilde ve kısa ayaklı bir kere
vet vardı. Maznunu bunun üzaorine ve 
arka üstüne yatırdılar. Başı vu .ıdun -
dan alçak olmak üzere bağladılar. Yal -
nız bir elini, icabında söz söylemek is
tediğini bildirmesi için serbest bıraktı
lar. Bundan sonra. cellat ıslak bir bezi 
bir kısmı gırtlağa kadar ağzında olmak 
ve bir kısmı da burnunu örtmek üzere 
maznuna tatbik etti. 

Cellat ince em>ikli bir su kabından 

Demiştir. Halkları biri parayı alınış 

ve memurun istediğini yaptıktan sonra 
parayı alarak savuşmuştur. 

Gazete bu acı hadiseyi yana yakıla an
lattıktan sonra diyor ki: 

cBu fecayi, mesul Fransız manda me
murların gözü önünde ve on1arın 

rıza ve muvaffakıyetle yapılmıştır . 
Dünyada mevcut hangi hükümet ve han
gi millet bu şekild" tahkir ve tezli! edilir 
\'e mukaddesatı ayaklar altında çiğnenir. 

üstelik bizden sabır, sükılnet ve Fran
saya sadakat de isteniyor. 

yük işkence altında ve en büyük ıstırap 
karşısında da metanetini kaybetmedi! 
Baş engizitör, karşıdan bu ıstıraplara 
bakmak cesaret ve kudretini kendisin
de bulamadığı halde bu adam bütün bu 
1'üyük ıstıraplara tahammül ediyordu. 
Hele haydutluğa çok alışkın olan Fras
kito, bu ınanzaraya bakmak cesaretini 
kendisinde bulamıyordu. Nihayet, maz
nun ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Baş 
engizitör cell3.tlara: 

- Durunuz! emrini verdi. 
Mikae\ baygın idi. Cellatlar onu ılık 

suya batırılmış bir beze sardılar, elleri
ni bileklerini ve kollarını masaj yaparak 
kendisine getirdiler. 

Gece oldukça ilerleın~ idi. 
Fraskito, melanet ortağını bir kenara 

çekti ve: 

- Bu adam ~kence ile yılacak bir 
adama benzemiyor, dedi. Bugünlük onu 
bırakalım, yarın yine başlarız! 

- Benhn de kanaatim bu merkezde
dir. 

maznunun ağzına damla, damla su akıt- - Fakat itirafa mecburum ki, eğer 
mağa başladı. Damlalar devam ettikçe yarın da böyle olduğumuz yerde sayar
bedbaht adamın da ıstırabı son dereceyi sak halimiz çok fena olacaktır. Ve eğer 
buldu. Suda veya nefesi tıkanarak öl - mahut iki kadını elde edemezsek, hemen 
mek çok ıstıraplıdır. Fakat bu Ledl'ici Lizbondan kaçmak 18zıın gelecektir. 

boğulmanın ıstırabı her ıstıraptan bü -ı - Bu kadar çabuk mu? 
yük olur! Fakat, bu Mikael her halde - Tabii.. Markizin daha şimdiden 

'r mahlüktu. Cünkü bu ~n bü- krallara, Madridc, Paoava ;hbaratta bu-

-· 

• • 
Emekli General 

Kazım Karabekir~in 
HATIRATI 

' 
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( Dünkü sayımada yanllflık 
e•erİ olarak bir gün sonra nep· 
redilecek telrika konulmuftur. 
Bu yanl1flıktan dolayı özür di • 
leriz. Bugün, evvelki gün kalan 
yerden devam •uretiyle bu ha
tayı düzeltiyoruz;.) 

- Şikayetin tam yerini buldunuz 1 
Kabahat sizin, Harbiye Nezaretine neden 

yazmıyorsun} 

Hasan Riza paşa Manastırda miralay 
iken E.nver paşa maiyetinde yüzbaşılıkla 
staj yapmıştı. Şimdiki vaziyeti pek far
kedemiyerek şu sofrada olsun işi tatlıya 

bağlamadı. O da öfkelendi ve adeta En
ver pa~ya çıkıştı: 

- Kaç defadır yazıyorum. Cevap bile 
alamıyorum. Şimdi de size söylüyorum. 
Vallahülazim günahtır. Diyerek kendine 
mahsus bir şive ve eda ile yüksekçe ce
vap verdi. Enver paşa sustu. Fak.at bir 

kaç gün sonra Hasan Riza paşanın teka
üt edildiğini işittim. CUya kendisi iste· 
mişl 

* 
öğleden sonra saat tan\ 2 de Enver 

paşa otomobiline bindi ve emir verdi: 

lotanbula 1 
- Aman paşam! Gece yarıu bozuk 

yollarda bir kaza olabilir. Ya trenle dö
nelim. Yahut yarın sabaha kalalım. Mü
nasip olmaz mı> dedim. 

- Hayır olmaz 1 Üjye kısa bir cevap 
verdi. Oç otomobildik bir kafile halinde 
yola koyulduk. Birinci otomobilde ken
disi ve ser yaveri Kazım bey, ikinci oto
bilde birinci ıube müdürü Ali Ihsan bey
le ben, üçüncüde de diğer iki yaveri. 

Saat 2. 1 S de Edirnenin Ayşe kadın 
mahrecinden çıktık. Yollarda hala ko
lordunun döküntüleri geliyordu. 

Lüleburgazı geçerken Balkan harbin· 
de buraların ne kanlı sahnelere p.hit ol· 
duğunu düşünceye dalmıştım. Enver pa

şanın otomobili büyüle. aüratle gözünıüz

den kayboldu. Üçüncü otomobıl pan yap

tı, kaldL Biz de ikioi ortası ıtidiyorduk. 
Daha Çorlu istaıııyonuna varmadan or· 
talık karardı. Enver paııanın Çorluda ge
celiyeceğini Ali ihsan bey zannediyordu. 

Ben Enveri pek iyi tanıdığım iç.in: bir 
kerre ağzından latanbul çıktı. Kabil de· 
ğil Çorluda durmaz bile! Yol da müna
sebetsiz bir yerde bir kaza olacağını ak
lına da getirmezi .. 

Dediğim gibi de çıktı. Karanlıkta Çor
lu kasabasına geldik. Enver paşa dur· 
madan geçmiş. Akdlıca istirahat yerine 
delice karanlığa gömülmüştü. Biz de onu 
takibe mecburduk. Yani biz de zorla de· 
lilik yapıyorduk. Önümüzdeki koca Üs· 

manlı ordusunun başkumandan vekili idi. 
Ayni zamanda geçmişte pek.samimi arka
daşlığımız da vardı. Yaverlerin otomo· 

bili pek geride kalmıştı. Enver paşayı bu 

ıssız ve bozuk yollarda yalnız bırakma

mak için şoföre olanca ı:ıürati verdirmiş· 
tim. Zilkadenin 4 üncü Cuma gecesiydi. 
Ortalık. zifiri karanlıktı. Sanki her saat 
dalıa koyu karanlıklara gömülüyorduk. 
Şoförlerimizin bu yolları tanımadığını 

öğrenince Ali Ihsan bey dedi. 
- Ya o, ya biz veya her ikimiz bir 

tarafa deVTilmeseydik bu gece! 

- Böyle fena şeyler düşünme hiç 1 
Kader denilen şeye insan böyle yerde 

.......................................... 
YAZAN: 

GENERAL 
Kazım Karabekir 

·······································~ 
inanmalıdırlar dedim. Balı: ben kendimi 
Pariste Bolonya ormanında bir gece se.o 

yahatinde farzediyorum. Y o\ genit ve 

mükemmel bir ıosadır. 

Ihsan bey - Azizim t Benim orman 
falan gördüğüm yok. Bu berbat vaziyette 
Bolonya ormanı senin aklına nasıl ge1i· 

yod 

Ben - Şimdi sülün gibi çam ormanla· 

rına girdik ~osa da daha geniıledi - Oto
mobil kapalı:lanıncaya kadar böyle de
vam edecek.tir. Eğer sen hayalinde ean

landıramıyorsan uyumana bak? belki 

rüyada görebilirsin. insanlar kaza ve ka
dere böyle zamanlarda inanmazsa onun 
tatbik sahası kalmaz. Hem ne korkuyo
ruz. Önümüzdeki otomobil daha büyült 
süratle ve daha meçhul içinde koşuyor. 
Bari tehlikesizce bir pan yapsa da biz de 
şu Bolonya ormanından çıksak! 

Gündüz her tarafı görerek Ali Ihsan 
beyle geçmişten ve gelecekten sohbet· 
!er ediyorduk. Bu karanlıktaki tehlikdi 

yürüyüşte sükGtten veyahut bu kabil 
eğlenceden başka söylence.ek bir şey 

yoktu. 

SükGte dalıp kafamı dinlerken Enver 
şu çılgın hareketinin kendisine ve ku
manda edeceği ordulara açacağı yaralaı 
hayalimde canlanıyordu. Ne erk8nıha.rp
lerini ve ne de yaverlerini beklemiyen 
Enverin arkasında kalacak ordunun hail 
dumandan bOfka ne olabil.cekti ( 1 ). 
Ali Ihsan beye sordum: 

- Uyuyabildin mi? Nasıl çam orma
nına girebildin mi? 

- Bırak Allahını seversen! Ben tel 
bir ağaç bile göremiyorum, sen hem çam 
hem orman görüyorsun r dedi. 

Ben - Biliyor muoun şu dalı:ilı:ada ne 
istiyorum) Kazaeızc.a Enverin otomobilt. 
nin bir arızaya uğramasını. Taki eli böğ
ründe bizi beklemeğe mecbur kalsın da 

biraz gururu kırılsın 1.. • 
Silivri yoluna İnmi tik. Bir de ne göre

lim? Enver paşanın otomobi.li yoldan 

geçen derenin yaptığı çamura saplanmtf. 
kalmış - Bizi bekliyor! Oh 1 Buna candan 
sevindik doğrusu I 

Saatlerce uğraştık. Halatla bizim oto

mobile bağlıyarak çekmeğe çalıştık. Ol
madı, olmadı. Enver çok sıkılıyor ve kı
zıyordu. Nihayet çaresini keneli buldu; 
gidin en yakın köyden bir çift öküz bu
luıo! emrini verdi. Şoförler arayıp bul
dular. Bir hayli de bunlarla uğraşıldı ve 
otomobil kurtarıldı. Kalikratyaya vardı

ğımız zaman şafak söküyordu. Yol da 
güzelleşmişti. Enver paşa yine aldı ha· 
şını gitti. 
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( 1) Bir kaç ay sonra Sarıkamlf hezİ· 
metini öğrendiğim zaman gözümün öni· 
ne bu g.ceki divanece hareketi geldi. 

Sonraları SarıkamıJta o facia yerlerini 
gezerken de hep bu geceyi habrladun. 

lunduğuna şüphe yoktur. Badojoda bek- da bu korkunç hadiseler geçmekte iken 
!emekte olan Kasti! baş engizitörüne de beri tarafta, Antonyanın nezdinde de 
bizi ihbar ettiği muhakkaktır. bir takım hadiseler cereyan etmekte idi. 

- Hakkın var, Fraskito! Eğer yarın Antonya ile J uananın eyi bir tesadüf 
vaziyette bir değişiklik olmazsa, biz de eseri olarak konaktan çıkarak, şehir dı
hemen Portekizden ayrılırız. Fakat ne- şına vardıklarını daha evvelden gördük . 
reye gideceğiz? Ispanya bizim için kapa- Bu iki genç ve güzel kadının, köylll 
lı demektir. kıyafetinde olmakla beraber engizisy~ 

- Eyi ya .. Deniz bizim için açıktır! nun casusları tarafından görülmemiş ol-
- Yahut şöyle böyle açıktır! ması fevkalade bir mazhariyettir. Fakat 
- Ne demek istiyor:;unuz? o devirlerde Lizbon gibi büyük bir şeh-

çu .. n- rin civarında ve büyük bir nehir kena- Lizbondan denize geçemeyiz, 
kü bizi herkes tanımaktadır. Evvelden rı, çok tehUkelı hır yer demektı. 
mükemmel bir firar plAnı hazırlamış ol
saydık, ne eyi olacaktı! 

- O kadar ümitsizliğe lilzum yoktur, 
sizin ihmal ettiğinizi ben evvelden ha -

zırladım! 

- Ne diyorsun Allah aşkına? 
- Size bu hususta ileride maıamat 

vereceğim. Fakat şimdiden haber vere
yim ki bizi denizlere çıkaracak olan Taj 
nehri kenarında metrOk bir balıkçı ku
lübesi vardır. Fakat şu anda cellA.tlar 
ve işkence memurları henüz sizin emir
lerinizi beklemektedirler! 

Sahte engizitör, mübaşirlerinden biri
sine Mikaelin biraz daha eyi bir hücre
ye kaldırılmasını emretti ve: 

- Maznun yarın ikinci bir işkence -
den geçecektir! dedi. 

Engi1.isyon cemiyeti n1erkez binasın· 

Engizisyon casuslarından kurtulan bu 
iki kadın için nehrin bu tenha kenarla· 
rında bir sürü tehlike daha vardı. 

Nehir kenarındaki metruk bina ise, 
hiç bir kimsenin hoşuna gidecek bir hal
de değildi. Vakıa, binanın bir iki odas.ı 
oturulacak halde. hatta mükemmelen 
mefruş idi. O kadar ki, şamdanlarda ge
ce yakılacak mumlar bile hazır idi. Dc>
laplarda kafi derecede yeyecek, bir milı:
tar nefis şarap ta vardı. Böyle metruk 
bir binada bu hazırlık cidden nazan 
dikkati celbedecek bir şeydi! 

Antonya burada uzun müddet kal. 
mak fikrinde değildi. Bunun için bu ga
rip hazırlıklar üzerinde zihin yoracak 
valı:ıt bulamadı. 

Kulübenin önünden her gün kayıklar, 
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Evet .. demek hayat bu idi. 
içkinin, gururun, egoizmin göz

lerini bağladıkları erkekler ter 
kokusu, kadın kokusu ve içki bu
hariyle sardı böyle bir muhite gir
diler mi hayatı böyle görüyorlar
dı. 

Hayat bu .. 
Hayat eğer bu ve yalnız bu iae •• 

ve bu, hayat iae, herke• gibi be -
nim Je bu hayattan, böyle hayat
tan nasip almam hakkımdı. 

Halbuki ben bu hayatı, ıçıne 
girmeden önce çok ~ka tasav
vur ediyordum. 

ye gittik .. 
- Ne içerıin .. 
- Rakı .. 
Nedense ıampanyayı o kadar 

aevmemiftim •• 
Ve içki .. bana her,eyi unuttu -

ruyordu. 
Unutmak .• 
Maziai benim kadar karanlık 

ve korkunç, iatikbali meçhul kim
ıeler için yafadıkları hal içinde ve 
unutarak y(lfamak ne kadar bü
yük bir saadettir .. Bunu, bu aöz
lerimi ancak bilenler anlar .. 

Benim rakı iatememe Muhlia 
bey evvela hayret etti. Sonra ve 
gülerek: 

Polinezyalılar hiç şüphesiz neşelerin
de kfunilen dini olan bu dansların bütün 
dini mahiyetini bugün kaybetmiş bulu
nuyorlar. Onları kendilerinj yalnız vecde 
getirmek, ve ruhlarını, ihtiraslarını yaşa
mak neşelerini coşturmak için dansedi
yorlar ... 
Şimdi size sorayun: 
Bir insan kütlesi düşününüz ki hayatı 

güzelleştirmek için yalnız dansı birinci 
plana getirmişlerdir, bu insanlar vahşi 
midirler? ... 
Dünyanın hangi bekar kulübü olabi

lir ki böyle içkili, rakslı, kadın ve erke
ğin çırılçıplak olarak kendilerini en bü
yük coşkunluklara salıverdikleri bir 
mehtap alemi rezaletsiz hatta bir cina
yetsiz geçebilsin? ... 

lJnümüzdeki masada bir çift 
oturuyordu. lkui de genç •• 

Koca aalonu dolduran kalaba
rıkla asla alakalı değiller .. lki·i 
Je kendilerini birbirlerine vermi,_ 
ler •• 

- Yavrucuğum .. dedi. Baloda 
rakı bulunmaz .. Vakıa biz erkek
ler rakıyı iıtediğimiz zaman ve 
i.tediğimiz yerde bulmaaını çok 
eyi biliriz ama.. Sen kadınsın ve 
fİmdi uygun düfmez .. lateraen bir 
Bol iç .. 

Bir köy mektebi binası Bu insanları en büyük coşkunlukları 
esnasında kudurmalı:tan ve yırtıcı birer 
hayvan kesilmekten koruyan ananeydi. 
Gene ananedir ki bir taraftan bu coşkun 
eğlenceleri sessiz sada.sız cinayetlere boğ
maktadır. Nitekim bu nefis ve şaşaalı, 

hakild Brodvay revüsilnün altında da, 
reisin genç muharip oğlunun, karısının 
kız 1card~ almakta hak buluşu biz.im 
için ah!Akt bir cinayet değil midir? 

Dansa b.raber kalkıyorlar ve 
yine .. yerinine dönüyorlar .. Gar
sonun gelip: 

- Bir fC!Y i•ter mi.iniz? 
Sualine menli cevap verdiler. 

Belli ki halleri, vakıtları pek le 
mü.ait olmıyan iki nipanlı veya 
yeni evli •• 

Fakat yarın onlar Ja yanımız -
laki masadakiler gibi olacaklar •• 
Caz, « T akwnatin e ba,ıadı. 

Piat yine doldu. 
Cazın eli borulu arabı çiftlerin 

arasına kar11tı .. 
Bir Rum delikanlısının, aevdi

ği kadının .. kendiaine ihanet ede
rek kaçmaaı üzerine 04! onun için 
be•telediği bu Rumca tangonun 
Türkçesi bir çok dudaklarda do -
lafarak arabın aakaolonuna rela -
kat ediyor: 

Gelecekain ..• 
Aylar ydlar geçae bile .. 
Gelecekain .. 
Yanımızdaki maaada oturan 

kadının kocaaı yine aynı kadınla 
Janaediyor. Kadın •• maıada yal
nız .• Güzelliğini bozar korkuaiyle 
ka,larını çatmıyor, fakat intikam
cı bak'flarla danaedenler arasın
da kocaaiyle o kadını takip edi -
yor. 

Muhli• bey: 
- Bu, güzel bir tangodur .• Ka

çumıyalım .. 
Dedi. Kalktım .. Pefine doğru 

masaların arasından geçerek gi -
derken bir adamın yanımızdaki 
masada yalnız oturan kadına yak
la,tığını, önünde eğildiğini gör -
düm .. 

Şüphesiz onu dan•a davet edi -
yordu. 

Fakat biz danaederken gözleri
mi büfe tarafına çevirdiğim za -
man onları.. ikisini de büfede 
içerken gördüm .• Kadının kocası 
ue karıaının mevcudiyetini bile 
unutmuf·· (Dam) ının kulağına 
kim bilir kaçıncı defa aynı f"yi 
tekrarlıyordu .. 

Hayat bu .. 
- Gel.. aeni büfeye götüre -

yım •• 
Muhlia bey koluma girdi. Büfe-

- Şu içinde karma karJfık ye
mifler bulunan 1arap limonatası 
değil mi? .• latemem .. O uzun bar
daktakiler ne? 

Viaki? 
Hiç içmedim .. Acı mı? 
Oldukça .. Fakat çok aert .• 
Eyi ya .. ondan içelim i,ıe .• 
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Mukavemet kararı 
Ingiliz avam kamarasında dün harp

ten çok bahsedildi. Fakat, harpten bahs
edildi diye heyecana düşecek yerde bila
kis sevinmek lazundır. 

Korkunç felaketler doğuracak olan 
harbı ortaya çıkaracak olanlar beşeriye
tin istikbalini musibete sokacaklardır. 

Onun için sulhçu ınilletler, harbın mesu
liyetini üzerine alanları ne topraklarına, 
ne haklarına dokunduracaklardır. Onun
la mücadeleye hazır olacaklardır. Ve bu 
karar da ·1erilmiştir. 

Sulhçu milletlerin mutlak surette mu
kavemete karar vemıiş olmaları, ve 
kuvvetli askeri hazırlı~r yapmaları se
lamet ve kurtuluş işaretidir. 

Ingiltere ile Fransanın, bütün ga.sp, 
tahakküm ve netice itibariyle harp te
şebbüslerini menetmek için akdettikleri 
sözleşme, ad! bir laftan ibaret değildir. 

Jurnal des Delı<ıt& 

---"'---
Bur go su tanıdık-

tan sonra 
- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -
ce bir ayda yapılacaktır. 

B. Martinez Baryö, Cümhuriyetin en 
şayanı dikkat simasıdır. Kortez mec
lisi, reisicümhuru yeni intihabata b~ 
vurmadan seçmek salahiyetini haizdir. 

Madrid 2 (A.A) - Siyasi mehafil B. 
Manuel Azananın istifası keyfiyetinin 
hükWrıetin merkezi mıntakaya çekllme
sindenberi bir çok partiler z.imamdarla
rını meşgul etmekte olan müphem va
ziyete nihayet vermiş olduğunu beyan 
ebnE."ktedirler. Şimdiki vaziyet B. Mati
nez Barrionun ispanyaya avdetine bağlı 
bulunmaktadır. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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Maarif ıUrasında konu§ulmağa esa.a 
olacak mevzulara temas eden yazı1ara 
c Yeni Aaırın aütun1arını açık bulundura· 
cağını okudum, ben de yalnız 1cöy okul
ları için görüılerimi vazife borcu olarak 

yazmak iotiyorum.> 
-t-

Köy mekteplerinin cugarb tedriıi 

müddeti 3 senedir. Kafi olmıyan bu müd• 
deti arttırmak kartımı%A yalnız büyük 
muraflar çıkarmakla kalmaz. ô&retmen
lerin kemiyet ve keyfiyeti cihetinden de 
bizi dütündürür. Bugün üç sınıfı birden 
yetiftiriyor aandığımız öğretmenin uhde
sine iki ıınıf daha vererek köy mektep
lerini de be~ seneye çıkarır ve bu auret
le hem maariften, hem öğretmen yok
luğundan kurtulmak istersek o zaman 
öğretmen için söylenecek bir tek söz ka .. 

lır: 

- Buyurun cenaze namazına. 
Bu meseleyi halletmek için köy mek

tebinden beklediğimiz neticeyi dü~ünmek 

bize ne yapmamız lizım geldiğini anla
mağa yeter. ilk tahsilden ne beklediğimi
zi, ilk mektepler talimatnamesinin ikinci. 
maarif teokili.tı kanununun beşinci mad
delerile, C. H . P. programının hctinc;İ 

kısmından açıkca anlarız. Bence bir öğ
retmenin en mühim vazifesi Türk çocu .. 
ğunu bu maddelerin anlattığı ve istediği 
gibi yetittirınektir. Sayalım ki bu madde· 
)erin gösterdiği gaye çıkılması, varılma

"' mütkül bir mahalle dikilmit bir abide
dir. Öğretmen çocukları bu abidenin bu
lunduğu yere kolaylıkla götürmeğe me
mur cdilmit bir kdavuzdur. Oraya ulat
mak için bir çok maharetler lazımdır. 

Çocuklara İ§te o maharetleri verebilen 
öğretmen vazifesini yapmı§ sayılır. 

Her hangi bir sanatkir kendisine veri
len malzemenin p1&n veya modele göre 
yapacağı İ§C mukavemeti o1up olmadığı
nı, o İ§c yetip yctişmiyeceğini düşünür, 
köy öğretmeninin eline llpkı böyle bir 
program ve o programa göre İ§lemesi 

istenen çocuk1ar veriliyor. öğretmen bu 
çocukların ciçtimal kudret ve kabiliyet
lerini arbracak, Türk Cümhuriyetine ru
han, bedenen en faydalı tarzda intibak 
ebneğe Azami ehliyet kazandıracak> ga· 
yeye ulaştU"abilcccktir. 

Şimdi düıünebiliriz, ıehirde çocuk ye
di yaşında mektebe alınır. ilk üç sene 
okumağa, konuımağa, anlamıya hazırla

nır. Bu üç sene öğrebnen bir anne gibi 
çocuğun elinden tutar, konuıtura, konu~-

he etmemiştim ve sizin bizimle beraber 
olduğunuza esasen emindim.. Hattfı 

Londralti sisli ve rütubetli hava insanın 
sıhhatine hazan ne kadar zararlı olur«a 
ayni havanın da Fransada da esebilece-
ğine sizin de inandığınıza eminim. 

Madam Montespan bu gizli tehdidi an
lamatnl§lan gelerek : 

- O halde şövalye, dedi, sizden, dost
luğunuza güvenerek ayrılabilirim .. 

- Hay hay Markiz .. Ve unutmayınız 
Buyurun muhterem Markiz sizi dinliyo- - Evet.. Manş denizi büyük değildir. ki en iyi. .. En kuvvetli ve sağlam dost
rum .. Size yardım için bizden ne bekli- Londraya gidip gelme losa sürer.. Fa- luklar mütekabil menfaatler üzerine 
yor ve ne arzu ediyorsunuz. kat markiz ... Londranın havası o kadar kurulm11ş olanlardır. 

Bunun üzerine Markiz dö Montespan sisli ve rütubetlidir ki ... En ufak bir ih- Madam Montespan ve madam Skar-
bır kaç saat evvel şatoda, kral on dör- tiyatsızlık in= derhal ve uzun müd- ron, mantolarını giydiler. Eşarpları ile 
düncü Lui ile yengesi Hanriyet Dangle- det yatağa düşürecek kadar hasta ede- başlarını örttüler. 
tor ara<ında ge<;en sözleri tamamiyle an- bilir. Veda edip odadan çıktılar. 

!altı. - Nasıl bir hastalıktan bahsebnek is- Şövalye dö Loren onları otel kapısına 
Madam Montespan anlatırken iki asil- tiyorsunuz? kadar teşyi etti. 

ı:ade, yerlerinden knnıldanmadan ve 1 Madam Skarron, Madam Montespa- Karanlık sokaklara kaybolduklarını 
büyük bir sükı1net içinde onu dinliyor- na : gördükten sonra otelin kapısını kendi 
]ardı. - Markiz ... Dedi, burada çok kaldık. eliyle kapadı. 

Nihayet Şövalye : Saraydan çıkalı epey oldu .. Her hangi Yukarıya çıktığı zaman ise odada, 
- Madam, dedi, verdiğiniz habere I bir suretle gaybubetinizin farkına varır- marki d'Efyattan başka üç kişi daha var-

çok teşekkür ederim. Fakat mesele zan- !arsa netice hiç te iyi olmaz. ıL. 

nettiğiniz kadar korkunç ve tehlikeli de- Madam Dö Montespan ayağa kalktı. Şövalye, bunları görmüş olmaktan hiç 
tiL - Şövalye, dedi, size sizinle ve sizler- te hayrete düşmedi. Çünkü onlar, ka-

- Fakat şövalye .. Kralın yengesi en le beraber olduğumu ispat edebilir mi- dınların gelmesi üzerine hemen yanda
{ok on güne kadar İngiltereden dön-, yim? ki odaya çekilen ve onlar gidince de 
mii' olacaktır . - Ah Markiz .. Ben bundan a.sl5 şüp-

1 
meydana çıkan ve konuşulan sözleri ta-

tura, göstere, göetere, yeni ilk tahsile 
hazırlar. Çocuk ta asıl dördüncü, betinci 
ıınıflarda ilk tahıilden faydalanmağa 

baılar. 

Kllyde ele tıpkı tehirde olduğu gibi 
çocuk yedi yagında mektebe alınır. iki 
üç sınıfı bir arada olcutan öğretmenin 

karıısında üç aenc kalır, köy mektebini 
bitirir. Bir taıdilcname ile çılcar, gider. 
Öğretmenin üç senelik mesaisi, bir ıınıf
ta topluca bulunan üç sınıfa ve bu tiç sı

nıfta bulunan çocuklara tahim edilecek 
oluraa çıkacak harici k11met her halde 
bizi memnun etmez. 

Bu izahatten anlaıılmıttır ki tehirde 
ayrı deraanelcrde yapılan ilç senelik tah
sille köyde iki Üç sınıf bir dcraanede ya. 
pdan üç acnelik tahsil arasında cdağlar 
kadar mı diyelim> çok fark vardır. Hal
buki kısala kısala pek küçük kalan bu 
senelik tedris müddeti zarfında köy ço· 
cuğunun ıehir çocuğundan fazla öğrene
ceği şey1er vardır. 

1 - Köy çocuğunun ana dili l6gat
çaııı gayet dardır. Şehirde dcp> diyince 
cleblebi> yi e.nlıyan çocuğa, köyde 
leblebinin ne olduğunu anlatmak ve gös
termek isurı 

Şehir çocuğu mektebe gelincıye kadar 
geniş ve renkJi muhitinden çok ~yleT 
öğtenmiı~. Köy çocuğu ise aunt gök
yüzü ile ye§il tarlalardan başka ne gör
müıtür?. 

2 - l<töy mektebi tedrisatının üç se
ne ııibi pek kısa olduğunu gÖzönüne alan 
pı:ogram tehir çocuğunun dördüncü 91 .. 

rufıa öğreneceği coğrafya ve yurt bilgi
sine müteallik bazı bilgileri de öğretmeği 
ietemİ§tİr. 

Halbuki on yatındaki çocukların va
tan, Millet Hükümet, Kanun, Nizam, Ce
miyet, Cümhuriyet gibi, mefhumları de
lalet ettikleri manada anlıyamadı1clarını 
anlamak için cRuhiyab olrumağa hacet 
yoktur. Eaaaen çocukların mücenet ve 
tümullu mlna ifade eden kelimeleri öy
le bir anlayıgları vardır ki, ömürdilr. 

Bir kerrc dokuz yatındaki bir çocuğa, 
okuduğu manzumedeki cnur> kelimeai
nin ne demek olduğunu aormuıtum ço
cuk hiç dü,Unmeden cpeynln cevabını 
verdi. Çünkü o bilmediği cnur> \\ blldiii 
c]or peyniri> sanıyordu. 

3 - Bundan batka çocuğun yalnız 
zihnen, fikren değil, bedenen de çalıg
ması bir zaruret halindedir. Çünkü köy 
çocuğu bir çiftçi gibi mektebinin bah-

Diğer taraftan Pohua, kava kadehle
rinin dolup boşaldığı bu vecdli dans es
ruı:ıında bütün çıplak kadınların karın
larını gilzden geçirmek suretile ölüme 
mahkfun bir ikizi aramakta değil miydi? 
Pollnezyanın hlndlstan cevW koruları 

üstünde gömillen bir avize gibi batan 
desdeğlrml ay, bahçenin ağaçları arasına 
ilerlediği zaman dans birdenbire durdu. 

Herkes yerlere çöktiller. 
Kadınlar bellerine silslü otlardan etek

liklerini taktılar ve herkes artık mü
kemmel acıkmış olacaklar ki kadınla
rın dağıtbkları yemekleri büyük bir iş
tiha ile yediler. 

Biz de reisin oğlunun yanında bize 
genç kadınların ikram ettiği sıcak av et
lerini ve serin yemişleri onlardan ~ağı 
olmıyan bir iştlha ile yedik. 

Yemekten •onra tekrar dans başladı. 
Ta mehtap silinip kararıncaya kadar. 

Bundan sonra kadınlar ve erkekler 
çift çift içeriye çekllmeğe başladılar. 

Avluda en son biz, yani karnını fena 
halde şişirmiş ve hayli sarhoş olmuş bu
lunan Pohua, ben ve nereden peyda ol
duğunu anlıyamadığım, yüzü gözü ta
tau döğmelerlnden görünmez bir hale 
gelmiş olan acaip kabile sihirbazı, yalnız 

çeaini iılemeğe, kıtlasını temizliyen bir 
aıker gibi mektebini ıilip ıüpürmeğe 

mecburdur. 
NETICE - Köy öğretmeninin eline 

verilen çocukların iatenilen tekilde ye· 
titmelerine kabiliyetleri ırardır. Fakat 
yaş ve beden ve binnetice zihin kudret
leri henüz bu tekli iktisaba mütehammil 
değildir. Onun için iki teYden birisini 
yapmak llmin ve tabiatın İstediği gibi 
hareket olur: eh Köy tedrisatını hiç ol· 
mazaa bq seneye çıkarmak. Yukarıda 

ıöylediğim gibi tinıdilik imkan görüle
mezııe bile c2> Köy çoculclarını mektebe 
daha büyük yafta almak. 

ikinci yazımda .ikinci bir aksaklığı ya
zacaiım. 

Hacıhüseyinler 

O. BOZKURT 

mamen duyan kimselerdi. nim çok faydam olacak... Fransanın 
Birisi, şövalye dö Rohandı .• Ötekisi mağ]ftbiyeti Hollandada devleti elinde 

Hollandalı Van Der Edendi .. Üçtincilsü- tutan Vitt kardeşlerin sukutunu ve be
ne gelince, kılığına kıyafetine bakılırsa nim de devlet reisi olmamı temin ede
henüz pek genç, çocuk denecek kadar cek .. 
genç bir delikanlı idi. Yüzünde tüyden - Fakat Monsenyör.. On dördüncü 
eser yoktu.. Luinin orduları .. 
Maaınafih tavrı çok ciddi ve vakarlıy- - Hangi kraldan bahsediyorsunuz .... 

di.. Şimdi saltanat sürenden mi? .. Fakat o 
Şövalye Dö Loren odaya girince dos bir piçtir ve onun kuvvet ve saltanatı 

doğru bu gence yaklaştı. sizin kurtarmak üzere olduğunuzu bana 
- Monsenyör ... Dedi, duydunuz de- söylediğiniz hakiki kralın karşısında sö-

ğil mi? necek ve eriyecektir .. 
Delikanlı kısaca cevap verdi : Şövalye Dö Loren : 
- Evet. .. Duydum... - Heyhat Monsenyör ... Dedi..... Bu 

- Zatı asaletmeabınız, Hanriyet Dang- maksatla Pinyerola gönderdiğimiz adam-
leterin bu İngiltere seyahati hakkında larımızdan şimdiye kadar hiç bir ha
ne düşünüyorlar?? her alamadık .. Bu habersizlik bana te-

- Hanriyetin, kardeşi ikinci Şarl nez- şebbüsümüzün muvaffakıyetsizliği endi-
dinde muvaffak olacağını umuyorum. şesini veriyor .. 

- O halde Monsenyör?.. Delikanlı asilzadenin siması bir üzün-
- Kısa zaman içinde Fransa ile Hol- tü ile karardı. 

landa arasında harp olacak demektir. Maamafih metanet ve ciddiyetini hı-

- Bu harpten muzaffer çıkacağınıza rakmadı. 
emin misiniz Monsenyör?. 
-Hayır ... 
Şövalye dö Roban söze karıştı : 
- O halde monsenyör, şimdilik sizo 

hiç bir faydası olıruyacak bu mücadele
yi tehir liizım gelecek. 

- Aldanıyorsunuz mösyö .. Bilakis be-

- Zarar yok.. Dedi .. Siz muvaffak ol
mazsanız bile ben muvaffak olacağım ... 
Ben Hollandanın Mkimi olacağım ve o 
zaman kuvvet ve salahiyetle ve alenen 
Monsenyör Luinin hukukunun müdafii 
olduğumu ilan edeceğim. 

··BİTMEDİ·· 

başımıza kaldık. 

Mehtap çekilmiş. bekarlar kulülr.inün 
aleni lUbiyatı sona ermiş bulunuyor. Şim· 
di binanın içinden akseden boğuk ve yor .. 
gun dümbelek sesleri daha mahrem saat· 
lere girildiğini ilin ediyordu. 

* Böylece sakin Okyanus denizlerinin 
bu dans ve aşk adalarında ilk defa göre
bildiğim bir bekar kulübünde en çok 
hayretimi mucip olan iki ıey oldu. 

Birisi esmer tenli ve ekserisi güzel in

sanlar olan Polinezye genç kızlarının er
keklerle birlikte çırılçıplak dansedişleri. 

zira, Pohuanın da bana ihtar etmeye lü
zum gördüğü, gibi Polinezyalılar hassas 
ve sanatkar ruhlu insanlar oldukları için 
gayet kıskançtırlar. Hatta bu yüzden Po .. 
linezyada pek garip Bdetle.r flleydana 
gelmiotir. 

Mesela Polinezyalıların yabani kut 
avı en çok ıevdikleri bir avdır. Bu av için 
kurulan ökselere kadınların yaklatmaai 
ıiddctli tabularla memnudur. Ava 9kan 
genç1er av ile meşgul olduk1arını göater· 
mek İçin yüzlerine aiyah birer halka çiz
meye mecburdurlar. Polinezyahlar hu 
yabani kuşları evlerinde ıüs olarak beı· 
!erler ve çok itibar ederler. Hatti kabi
le reislerinin ku§larına hiç bir yerli lAu .. 
hali bir surette hitap edemez. Kabile re· 
islerinin kuşlarına bir ıey ıöy1endiği ve .. 
ya bu kutlardan bahsedildiği zaman ay
nen kabile reisine kullanılan lekabı kul
Janırlar. Ayni hürmeti göstermeye mec· 
burdurlarl 

··BİTMEDİ·· 

Muayenehane nakli 

DrGAliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesinde· 
lıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması c:i· 
varında 22.z numaralı 
haneye yakında nalı· 
ledec:elıtir. 

TELEFON: 2967 (31) 

NAZiLLi ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

D.No. 939-176 
Çapa haaan mahallesinden Hü

seyin oğlu bahri gülerek tarafın
dan, karısı nazilli aümer mahalle
sinden kara ömerin ahmet kızı 
dudu gülerek aleyhine açtığı bo
,anma davasının tahkikatında: 

Müddei aleyh dudunun yeri be
lirsiz olmasından ilanen tebligat 
icrasına karar verilmit ve tahki
kat 14-4-939 cuma günü saat lOa 
bırakılm ftır. Mezburenin mezkur 
gün ve saatte nazilli asliye hukuk 
mahkemesine gelmesi ve ya ka
nuni bir vekil göndermesi aksi 
takdirde tahkikat ve muhakeme 
gıyaben bakılacağı ilan olunur. 

695 (452) 

IZMIR SULH HUKUK HA -
KIMLICINDEN: 

Dosya Numarası 39-643 
Müddei emlak ve eytam banka

sı tarafından izmirde iımet pa'a 
mahallesinde Dündar sokağında 
3-7 sayılı evde lsmail ve mezarlık 
batında hayrettin pafa sokağında 
S sayılı bahriye hanında Mustafa 
aleyhine açılan alacak davasın -
dan dolayı müddei aleyhler namı
na gönderilen davetiye varakası
nın ikametgahlarının meçhul kal
masına mebni gazete ile ilanen 
vaki davet üzerine de muayyen 
günde gelmediğinizden hakların· 
da gıyap kararı verilmit ve mu -
hakeme de 3-4-939 pazartesi gü
nü saat 10 na bırakılmıf olduğun
dan yevmi vakti mezkurda müd
dei aleyhlerin bizzat ispatı vücut 
etmeleri ve yahut taraflarından 
bir vekil göndermeleri aksi tak -
dirde hakkında gıyaben muhake· 
meye devamla karar verileceği Jü. 
zumu tebliğ makamına kaim ol
mak ve bir nüshası divanhaneye 
talik kılınmak rf'tit.. ;ıı:.. . n 



Yafanmış hikdyeler: 

Resinili oda 
YAZAN : C. IURHAN 

ve büyük odamızın yüksek pençeresinden 
görünen diğer geniş bir avluyu seyreder· 
le.en arkadaşım o resimli odanın hikaye
sini anlabyordu: 

·Hardal ve Havyar Ankara Radyosu İzmir tramvay \>e 
anonim~rketinden: 

elektri ---:----- BAŞTARAFI " NCÜ SAHİFEDE -
DAl..GA VZVJfLVGU ve hazmı kolaylaştırmak için iyi bir yar ... 

dımcı olur. Şirket, i..-.a.i apjlda yUllıı üonelerine. sabn ....... 

ayar murafı İçin evvelce öclemİf bulUDclaldan 250 kunafu 
• 

BVGVN 
bulmıdurmakta olduğunu babrlatmaktaclır: 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww Abone No. bıai 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 1800/1878 H. Sadik 

1801/2123 K. n::.ı- A. Emin T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ zt Ww. "'5-

-=- 1119/1129 A. Yenaplmi tnönii cadcleai 
« 

Yübek kalın dıvarlarla çevrili küçük 
lf aire biçimli tat bir avludayıL Bu dıvar
lara yarım daire biçiminde sık parmak
'aklı büyük demir kapular açdmakta 1 Her 
bpu bilek kalınlığında demir bir zencire 
bailı kocaman bir a•ma killtle kilitlenmiı 
bulurunaktadır. 

ilaç olarak, içeriden kullanılmasının mo
dası artık kalmamJtla da, dışarıdan hlll 
kullanıldığı ve yerine göre çok faydalı 
olduğunu bilirsiniz: Hardal kağıdı bir 
çok •irıları geçirir, göğsün derisini kız. 
dırarak bronşitlere, nezleye karıı iyi ııe

lir. Yalnız, hardal kağıdını soğuk su ile 
Orta tahsilini bitirmiş on sekiz yaşla- ıslatmayı unutmamalıdır, sıcak hatta ılık 

rında bir genç komıulanndan birinin kı- su hardalın tesirini kaybettirir. 

12.30 Program 1059 / 541 Fesçi Mebmet 
12.35 Memleket saat ayarı, ajans ve 56/ 69 Yemİ!çi zade Mmtafa • • 

Kapu parmaklıklarının iç taraflarından 
traı1arı uzamıt solgun çehrelerin hazan 
yapmaktan usanmıı duygusunu &§ılıyan 
Clurgun bakıılarile avludan geçenleri süz
~ükleri, hazan da hayatlannı zehirliyen 
insafsız talihlerinden intikam almak ister 
gibi kindar kıvılcımlar saçan bakıılannı 
gölce doğru kaldırdıkları görülmektedir. 

zile •eviıir. Kız civarında güzelliğile met· Bir litreye 30 gram hardal tozu nİ•pe
hur olduğu kadar hoppa mizaçlıdır. Her tinde az ılık suya ayaklan batırarak beı, 
ikisi de biribirini delice sever. Biribirin- on dakika öylece tutmak nezleye başlan
den ayrı yaşamalarına imkan göremezler, gıcında iyi bir ilaç olur. Bazıları hardallı 
evlenmek için gizlice hazırlık yapmaia su ile bütün banyoyu tercih ederler. O 
başlarlar. Fakat ebeveyinlerinin haberi vakit bezden bir torha içerisine bir kilo 
yoktur. Haber vermek İstemezler. Çünkü kadar hardal doldurarak banyonun içine 

bu iki aile biribirine dü~mandır, araların- bırakılır. Banyonun suyu pek aacak de.
da birleşilmez bir ayrılık vardır. Bu d- ğilse hardalın tesiri olur. 

meteoroloji haberleri 284/ 123 Mehmet Nusret c 
13.10.14 Müzik (Küçük orkestra 157 / 199 Dr. A. Margulies 1 inci konlon 

Şef : Necip Aşkın) 452/ 41 t. Arditti inöaii c:add• 
1 - Carlys - Dülsineye serenat 131/ 17 Y. Betx:uya c 
2 - Ferraris - Çigan sevgisi 120/2337 M. Benmayor « 
3 - Siede - Nahira - İntermezzo 127 / 923 K. Ojlu Abdullah Tmc:a Meecit 

4 - Becce - Notturno 196/ 519 R. Miznbi tnönii aıddeei 
5 - Brahmaninov - Serenat 1172/ 962 Ahmet S.bri Alİpafa 

6 - Amold Meister - .Bohemya 1299/ 973 Galip 1 inci kordon 
Rapsodisi 1414/1261 E. Bencuya lnöni caclcleei 

Kapılardan biri aiır bir pngırtı ve bo- heti gözönünde tutarak karar verirler: 
iulc bir gacırtı içinde ağır, aiır açıldı. Genç erkek kızı kaçıracak, birleşmelerine 

G. A. 7 - Liszt - İkinci Macar rapso- 1443/ 994 L. Galimeri lrplpUan 
disi 1455/1365 Fesçi sade Mehmet Y.ü ....._....._ 

Kılavuzluk eden arkada9ımın arkasından şiddetle karşı koyması muhakkak olan ----- 18.30 
ürkek adımlarla içeriye girdim. öğle za- ailelerinden uzakta yeni bir yuva kura- JZMIR SiCiLi TiCARET ME.. 18.35 
manı olmuına rağmen etrafunızı hafif caklar. Erkek üç yıl bu gayeye ulaşmak MURLUöUNDAN: 19.00 

Program 1607/1290 Katalan biraderi• « 

Müzik (Sololar ve Lieder - pl) 1733/1255 Filibeli Mat.mat AIİpafa 

Konuşma (Çocuk esirgeme kuru- 2104/1679 Marbo. Alsancak, Hendek S. 
hir karanlık sardı. ilk bak.ııda bir tunel için çalışır. iş. •ermaye sahibi olur. Ku-
9etlini veren bir tat dehlizde ilerliyoruz. racağı yuvayı mesut edebilecek bütün 
ince bir küf ve rütubet koku.u burun de
liklerimizi kıcıldıyarak akınrtıyor. Ufak 
Ctemir kapu önünde duran arkadaşım ka-
p unun yukanındaki küçük yuvarlak bir 

va•ıtalan temin eder. Bir gün kıza: Haydi 
hazırlan iki gün •onra ka--,,acağız der. Fa
kat bu esnada kız bazı küçük, küçük iti-

razlarla genç erkeii oyalarruya, kaçmak 
<lelikten bakarak kapuyu tıkırdattı. Der- kararını hep tehire uğratmağa başlar. 
hal açılan kapu aralığından hatları kes- Erkek bu hallerden sinirlenmekle beraher 
kin, .übülqmiı esmer bir çehre göründü. 
Bizi görünce yanaklannın gergin derin 
lm11ıp bir •ıra aailam diı soluk dudaktan 
arasında parladı. 

Küçük koyu gözleri neşe ile canlandL 
Uzak yolculuktan dönen bir do•tunu kar-
par gibi. 

9üphelenrnez. O kadar itimadı vardır ki 
dünya yalan söylese sevgilisi doğrusunu 
söyliyecektir. On beş yirmi gün bu •u
retle geçer. Bir sabah ansızın kara bir 

haber alır: cSevgilisi kaçırılmış> beyni
ne bir kur11un, kalbine bir hançer sokul
muı gibi evinden çılgınca fırlar. Her iki

- Buyurun, buyurun bot geldiniz .. mni de gizlenmiı olduklan yerde bir seb
Çoktanberi aörünmemiıtiniz. Ben de gel- ze bahçesinin kulübesinde yakalar. Artık 
memiftiın ya ..• Diye sevinçle haykırdı. kanlı bir facia başlamış, iki delikanlı ku-

Bura•ı yübek tavanlı küçük bir oda durmuş birer canavar gibi biribirlerine 
idi. Tavana yakın bulunan demir çubuk- 981dırmışlardır. Uzun dakikalar süren 
.farla örülü küçük pençeresinden akan ha- korkunç bir boğuşmadan ııonra düşmanı

fif bir ışık odanın loıluğunu dağıtmağa nı cansız yere seren genç erkek bir kö
çalışıyordu. Ostleri halılarla örtülü kar- ıeye büzülerek derin hıçkırıklarla sarsı
ıılıklı iki peyke arasında ma .. hizmetini lan sevgili.inin Mçlarından yakalıyarak 
gören bir dolap ve yan taraflarda da iki kaldırır. Deli gibi ne söyliycceğini, ne ya
eandık göze çarpiyordu. Her şeyinde pacağını tayin edemiyecek bir haldedir. 
tam bir temizlik ve intizam görünen bu Bir müddet gözlerini gözlerine dilterek 
odanın dikkati en çok celbeden ciheti dı- bakar, bakar ve sonra yürü gideceğiz 
varlannın bqtan bap binlerce resimle der. Fakat kız yine gitmek istemez. 
Mislemnit olmamydı resim, resim her ta- - Hayır, hayır beni bırak ben bura
rafta •Ürü, •Ürü resim vardı. Bu fotograf da kalacağım. Sen çabuk git: Seni hura-
yığını içinde neler yoktu ki. da görmesinler. 

Tabii ve medenihayatın l>ütün varlık
.fan bu davarlarda canlanllllf gibi idi. 
Canlı ve canBJZ tabiatın sayuız manza
raları, medeni hayatın en hurda teferru
atına kadar bütün bir hayat hu küçült 
oda dıvarlarina aksettirilmi§ti. 

Resinller sırasının en üstünde de yal
nız başına büyütülmüı güzel bir kadın 
fotografı görünüyordu. 

Oda sahibi bize yer gÖ•terdikten son
ra bquı bir sima ile bana döndü: 

- Yeni geldiniz galiba? 
Aflcadaıım takdim etti: 
- Oç gündenberi mevkuf bulunuyor. 
- T ann çabuk kurtarsın. Dedikten 

eonra 

Bu mümanaat karşısında büsbütün çıl
dıran genç erkek sevgilisine bıçağını sap
lamakla mukabele eder. Saplar. saplar. 
Parça, parça edinciye kadar saplar. Ni
hayet kendisine gelir. Etrafındaki kor
kunç manzara feci hakikati ve kendi za
vallılığını anlatmakta. hertcyin artık ta
mir edilemez bir hale düştüğünü söyle
mektedir. iki ceset arasına diz çökerek 
ağlar, ağlar ve kanlı bıçağını kendi kal
bine saplamak için kaldırır. Fakat o lah
zede bu kararından vazgeçerek yeis ve 
ıstırabın çılgınlığı içinde caddelerden ko
şarak bir karakola girer. 

Beni tutunuz, yakalayınız der evet be
ni hapis ediniz yerim hapishane olmalı
dır. Bundan eonra onlar bir mezarda çÜ· 
rürken ben de diri diri bll§ka bir mezar
da çürümeliyim. Diye bağırır. 

Birer çay ısmarlıyarak sandıktan çı

brdığı iki portakalı •oymağa ve derin 
bir neşe içinde bir çok şeyler anlatmağa 
baııladı. Arltadaşım onu hiç dinlemiyor- Muhakeme neticesi; otuz yıl ağır hap i
mut gibi önümüze konan tütün tabaka- se mahkUnı olur. Sekiz yıldanberi bura
eından bir sigara sarmakla m~gul. Ben da.·· O lavhada gördüğün kadın İ§te bu 
iee etrafunı hayret içinde çoktan ,eeyre sevgilidir. Alt sıradaki fotograflarda ku
Clalmlf bulunuyorum. Bilmem ne kadar raca.ğı ev ile yapmak emelinde olduiıı 
xaman gcçmiıti ki kolumun hafifçe dür- itlerin resimleri ve akrabaJarile tanıdlkla
tülmeeile •ilkindim. Oda wibi hem bir rı sıralanmıştır. Her sabah uyanınca ilk 
9iaara uz.abyor hemde tatlı ve çalak bir iti sevgilisini selamlamak olur. Ondan af 
.. da ile: diler. Bütün diğer resimler ona her gün 

yeni birer havadis halinde görünür. On- Resimler sizi dalgınlığa sürükledi 
1arla konuşur, vazifedar bir adam gibi galiba, Diyordu ve cevap beklemeden 

d tetkikler yapar, kararlar verir. Sonra lti-evam etti: 
tap mütalaasına dalar. Okur okur ve 

- Fakat hayret etmeyin. Onlar benHrı d ft d 1 ' . . ,. e er o usu yazı yazar. O, manevi bir 
n,.._..,.in lı:aynagvıdır u"'mı·t ve t--llınıı on- a~I ..ı b"" · 

-y-•• ._. emae utı.in arzu ve emellerile birlikte 
larda bulur burada yaşamaktan usan - '- d T - yaşaın .. da ır. alihi, hayatı ona bir ha-
mam. Resimle bir de kitaplar canlıwbirer ya) yapml§tır. Fakat 0 bu halinden hiç 
arkadaşmljlar gibi beni hayata baglıya- meyus olmaz Bir fı'lo~of 'b" d · ·· · .. gı ı aıma mu-
rak sefaletimi unuttururlar. t '-k l d eveıı: e ve şen İr. Muhayyele•inde bir 

Hemen yanındaJr.i Mndığı açtı. Oç ta- dünya yaratml§tar. MefkUıe ve muhay
ne büyük albüm çıbraralc dalıa yiizterce yele. Bu iki kuvvet onun iç.in iki kanattır. 
fotograh önüme yığdı. Diğer bir sandı- O bu kanatlarile dünyayı doI.,ır, beteri
ğı da açank kitap yığınlarını, mecmua, yeti alüauar eden bir çok meseleleri ta
gazete koHeksiyonlannı gôaterdi. Ar- kip eder. Hüla.a: 
kadaşım dıvara bakarak mınldandı: 

Dünyaya aç&lm~ binlerce küçük pen
çere değil mi? 

Evet yerinde başımı 
dum: 

sallryarak sor-

- Şu en yukarıya konan fotograftaki 
kadın kimdir?. 

Heyhat verici bir tip. 

Arkada11ım susmuştu. Ben de talihin 
acı tesadüflerile hayatın yaratıcı hamle
leri karşısında derin düşüncelere dalmış
tım. 

C. KJRHAN 

mu) 2869/2681 Siiley.-.ı lnönü cadcleei 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti-acem 2907 /2691 H. Hiienü « 

lzmirde birinci kordonda Pa -
teraon binasında ticaret yapan 
(F.Paji ve oğulları) tirketi terik
lerinden Pi yer Pajinin vefatı üze
rıne vereaeden olan diğer terik • 
ler tarafından yapılan mukavele 
zeyli ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2449 numaraıına kayt 
ve tescil edildiği ili.n olunur. 

aşlı-an) 12746 Me9ir K. ye Vitali Yeai Tabafiyeciler 
20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi- 2938/4251 D. Spridioai Alsancalr, ffacıpafa 

raat borsası (Fiat) 3273/2861 t. Levi Kuzuojla ÇUflll 

20.15 Türk müziği 3389/3673 J. Struao Yeni Mımifatunıalar 
Çalanlar : Vecihe, Refik Fersan, 3297 /2989 Filditi sade Muttafa Çangın ÇU'flll 

Cevdet Çağla, Fahire Fersan 4253/3774 J. Mam.ao Kuyumcular 
Okuyanlar : HalUk Recai, Safiye 4046/3670 Y. AllNaili Kantarcı oflu ban 

lzmir •İcili ticaret memurluğu 
reami mührü ve' F. T enik imzası 

Tokay 4084/3569 ~ Sinqoga Türk pazarı K. Aft'& 
1 - Gambos - UŞ§ak peorevi 4882/4358 Vehbi Fevzipqa mahalt.i 

1 Mukevele z~yli 
MUKAVELE 

2 - Hacı Arif- Uşşak şarkı-Mey- 4434/4349 Ahmet Fevzi ,.,. Bul. H 
hanemi bu bezmi taraphaneyi 4717 /4295 Şarl Sin.ayi AI.ancak, Karakol 
Cernmi 5465 B/4997 B Sül.,.....n tnönü cadd..i 

1-Bay Fenaand Paji, fzmirde 3 _Haldun_ Suzinak şarkı 104712596 Karaburunlu Mustafa Karantina, Man,altepe 
Bornovada ismet pauı. caddesin • 

r- Söyle ey cananı ruhum 5739/5262 Cemil tnönü caddesi 
de 9 numarada mukim. 

4 - Şemsettin Ziya - Mahur 5780 B/5268 B Nesim Kamfeu c 
2 - Bay Raymond Paji,, lzmir- Şarkı - Çıktı bir feryadı 5523 B/6037 B Bn. K. Çilmrd « 

de Bomovada Kazak oilu ıoka • 5 _ Fahire Fersan _ Kemençe 14223 B H. Mazlmn « 
ğmda mukim. taksimi 1435 8 Ha,.n Karantina, Şehit Nazmı 

3 - Bayan Vanda lkar, lzmir- 6 - Hacı Arif - Rast prkı - Ni- 5804/5335 B Hüseyin Yeni Manifaturacdar 
de Bomovada ismet pafa caddesi hansın dideden 1668/1459 Y. Miznhi lrptpazan, Gebe, S. 
9 numarada mukim. 7 - Refik Fersan - Rast semaisi 6244/5864 Tahak Za. Mehmet Ma.ÇiYiciler T. H. M. H. 

Aralarında atağıda yazılı hu - 8 - Rakım • Uşşak şarkı - Ba- 6332/5905 Hü.eyia tkİçefmel.İk Tonman 
susları kararlattırmıtlardır. Şöyle na hiç ya~ınıyor 1511/1808 Ali fnönü caddesi 

lci: 9 - Uşşak şarkı - Şahane gözle- 6703/6292 Bn. Fatma « 
1 - lzmir ikinci noterliğinden re gönül bağladım 6523/6097 Mehmet Hastane caddesi 

6 Eylul 1937 tarih ve 9246 genel 10 - Udi Ahmet - Saba şarkı .• 6892/6487 J. Ranio Alsancak, Kiiçüll Hac 
ve 8-237 Özel sayı ile musaddak Gülzarı harabeyleme 6969/6548 B Hüseyin Avni Alsancak, Burnava Cad 
mukavelename hükümleri daire - 21.00 Memleket saat ayarı 6939/6521 Ahmet KaYaldı Pmar 
ı.inde faaliyette bulunan (P. Paji 21.00 Konuşma (Haftalık spor servisi) 5946/5576 Ahmet Tilkilik, Dı'bek 
ve mahdumları) unvanlı tirket 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 5898/5436 Jak ve E. Bencuya O... Hulu.i c:addeei 
~~riklerinden bay Piyer Pajinin borsası (Fiat) 2313/2034 Ahmet E,reEpap 
·ıefatı üzerine mezkur tirket, mü- 21.30 Konuşma (Konserin takdimi 2639/2460 Yusuf Hasta &<>kak 
~eveffanın ojulları bulunan, di - Halil Bedi 2068/1838 Ali Molla Ahmet lnönii caddesi 
ğer terikler, (Fernand Paji) ve 21.45 Müzik (Riyaseticümhur filArmo- 2243/1846 A. Hikmet « 
(Raymond Paji) aralarında de - nik orkestrası) 6000/5570 şekip « 
vam edecektir. Müteveffanın va- Şef : ltasan Ferit Alnar. 7268 8/6808 B Bakırcızade Sücudi Araita 
&islerinden olan kızı hayan Yanda ı - K. M. Von Veber; Eurpan- 3989/3492 hmail lnönü c:addeei 
lkar babasının fİrketteki hissesin- the uvertürü 1093/ 608 Abdurrahman K. Şakir B. sokak 
den kendisine düfen kısmı diğer 2 - v. A. Mozart: Keman kon- 3333/3231 Bizanti Asansör, dokuz eyltil 
feriklere devr ederek tirketten çertosu, la majör. 6564/6170 B M. Amado Mektapça 
çekilmit ve •irketin eski unvan 3) Allegro aperto 4271 /3802 Hakin tnöoü caddesi 
üzerinde devamına muvafakat et- b) Adagio 4842/4424 Süleyman Halil Rifat pap caddesi 
mittir. e) Tempo di Menuetto 4513/4111 Kilimci zade Ahmet Araphnm, Haatane eacl 

2 - Şerikler (11.000) on bir Solist ; Enver Kapelırian 116/ 58 R. Defttae tnöaU caddesi 
bin liradan ibaret olan tirket ser- 3 - L. Van Beetlıoven : 5 inci 7581/7104 B Halil Ali luırdctler Mimar Kemalettin eadcl 
mayeıini yirmi bin liraya iblağ senfoni, do minör, op. 67 4260/3753 Osman AnaPfm, Ha.tane cad. 
etmitlerdir. Bu sermaye münaıe- a) Allegro con brio 5235/6160 Aydmlı Tahir Haftani, Turna .-.Jr 
feten iki terike aittir. b) Andante con moto 2480/2291 Ş. Eekenui lrptpuan, Azme.. 

3 - Şirketin müddeti eaaı mu- c) Allegro (Scheno) allegro ---• 

kavelenamede yazılı iki ıenelik 22.30 Müzik (Romans, halk şarkılan lzmir inhisarlar Başmüdürlü 
müddetin hitamından ıonra hilafı '·esaire - pl.) 
üç ay evvel tahriren feriklerden 23.00 Müzik (Cazbant - pl.) 
biri tarafından ihbar edilmif ol- 23.45.24 Son ajans haberleri ve yann
madıkça iki ıenelik devreler için ki program 
kendiliğinden temdit edilmit ola· OPERALAR VE OPERETLER 
caktır. 21.05 Berlin : Freischütz. 

2 Mart 1939 tarih ve pul üze - 21.05 Budapeşte : Traviata 
rinde imzalar. 21.15 Breslav : Madam Butterfly 

Vanda Ikar Fernand Paji 22.05 Roma: Ave Maria 
Raymond Paji BÜYÜK KONSERLER 

ithu mukavele altına huzurum- 20.35 Varşova ; Polonya ve İsveç mu-
da konulan imzalarm fahıı ve hü- sikisi 
viyetleri marufum F ernand Paji, 21.15 Münih : Bach, Casella, Mozart, 
Raymond Paji ve Bayan Vanda Debussy, Rob. Bagtlerin eserleri 
lkarın olduğunu taıdik ederim. 22.05 Londra, (Regional) : Rimski Kor-
Bin dokuz yüz otuz dokuz ıeneıi sakof, Galestanın eserleri 
mart ayının ikinci pertenbe gü- 22.05 Milano : Orkestra konseri 
nü. 2-3-939 22.15 Oslo : Griegin eserleri 

lzmir üçüncü noteri Süreyya ODA MUSİKİLERİ 
Olcay resmi mührü ve imzuı. 16.35 Viyana : Braluns, Beethoven, 

Umumi No. Hususi No. Volfun eserleri 
ltbu mukavele suretinin daire 23.05 Paris (Eiffel kulesi) : Seçme ha-

dcayuında aaklı 2-3-939 tarih ve valar 
3165 umum 3-129 lauauı numaralı 23.35 SaarbrückeD : Muhtelif parçalar 
aslına uygun olduiuııu taıdik ede- 23.40 Doyçlandzender : Trio konseri 
rün. Bin dokuz yiiz otuz dokuz (Haydn'in eserleri) 
aeneai mart ayının ikinci per,en- SOLİSTLERİN KONSERLERi 
be günü. 2 Mart 1939 16.50 Stokholın : Piyano konseri 

İzmir üçüncü noteri Süreyya 19.05 Breslav : Piyano musikisi 
Olcay resmi mührü ve imzası. 24.45 Hilversum I : Keman ve piyano 

697 ( 450) konseri 

Burna.-a fabrikumda mevcut dokuzu kapaksız 145 i kı 
ve müstamel bidonun ihalesi 1 O gün uzatılm1'br. 

Kapabızlann muhammen fiati 6 kapakWann 8 muv 
91,0S lindır. lıteldilerin 10. 3. 939 günü saat 15 de'-' 
müzdeld komisyona gehneleri ilin olunur. 

682 

Arkadqım cevap vermeğe yeltenir- ı JLAN 
ken oda sahibi daha evvel :~ı1vdgı_1=11·m. Belediye bonosu 

- Vak'anın kahramanı ..... M 1 M h b • \.__ · • •• 
- Onu çok mu seviyonsunuz'? Şimdi ;Alma~ Ve satmak İatiyenle- uğ 8 U ase eJ ı-lUSUSJye mu• 

ne oldu'? rın atagıdaki adreıe müraca- d ) d 
Uzun bir iç çektikten aonra: at etmeleri rica olunur. Ür üğii 0 en: 
- Ne sen sor ne de ben anlatayım. İzmir: Kemeraltında hacı Muila h1.11uai muhasebe müdürlüğü için lüzum görülen 3021 llra 

Dert t-ip dertl-miyelim. dedi. . Huan otelinde No. 60 __ ._ M · ..,.. -,.. 25 kunqluk defter, cetvel ve Mir evn.a 20 art 1939 günü aaat on 
Bu esnada dıvar_aa_ .... a_ti.._ce .. v._a_:p:...._.v,_er .... iy._o_r_-.ım:_ı.111ı1ıtnn.t....a1110:L.~C-a~vı-·_t ___ _.1L...:b:;:letl~e=-=M=·~- enc:iimeninde ihale edilmek üzere ebiltmededir . ...... ... ~ a. • ..:.. L::- .. • - - T . 1 

,,. • -... .. -
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lZMtR BELEDtYESlNDEN: 

- 1024 sayılı adanın 325 met
re murabbaındaki 2 sayılı arsaaı
nın satıtı bat katiplikteki tartna
nıesi veçhile açık artırmaya ko -
nulmuttur. 

Muhammen bedeli 1300 lira 
olup ihalesi 7-3-39 salı günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 97 li
ra 50 kurut teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

21-24-28-3 543 (365) 

Garajsantralda yapılacak ta -
mir atelyesi kapalı zarflı eksilt -
meye konulmuttur. 

Ketif bedeli on iki bin liradır. 
Şartname, proje ve ketifname 

belediye bat mühendisliğinden is
tenir. 

ihale 10-3-939 da saat on yedi
dedir. 2490 sayılı kanunun tarif atı 
dairesinde hazırlanmıt teklif 
mektupları ihale günü saat on al
tıda encümende riyasete verilir. 

Muvakkat teminat dokuz yüz 
liradır. 

22-28-3-7- (379) 

1 - Selçuk mahallesinde 671, 
742, 754, 757, 765 sayılı sokaklar
da yapılacak kanalizP.syon bat 
mühendislikten tedarik edilecek 
kesif ve tartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur . Ketif be
deli 1211 lira olup ihalesi 14-3-
939 salı günü saat 16 dadır. itti -
rak edecekler 91 liralık temi.:at 
m:"" 1·'1uz11 Jle ~I''!Ümene gelfrl~r. 

2 - 953 ncü adanın 37 sayılı 
an<'.··~d:ın müfrez 79,50 metre 
murabbaındaki mahallin sahtı 
batkatiplikteki tartnamesi veçhi
le açık artırmaya konulmuttur. 
Muhammen bedeli 780 lira olup 
ihalesi 17-3-939 cuma günü saat 
16 dadır. fttirak edecekler 58 li~a 
50 kurusluk teminat makbuzu ile 
encüme.;e gelirler. 

3 - Güzelyalı tramvay cadrle
sinde belediyeye ait sitaouva Ro
mana petrol tirketinin ifgali al -
tında bulunıuı benzin tulumba ye
rinin bir senelik ic,.rı. ba,katip
likteki sartnamesi veçhile ve 31-
3-939 d~n başlamak üzere açık 
artırmaya konnlmustur. Muha.n
men bedeli 75 lira olup ihalesi 14-
3-939 salı günü •aat 16 dadır. Jş. 
tirak edecekler 5 lira 65 kuruşluk 
teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

~6-:J-7-1 o 628 (416) 

1 - Arazi vergisi kanununun 
ba~· hüküm!er;nin de~iştirilmesi 
h,.I '·mdaki 3585 sayılı ve 7-2-39 
ne•:r tarihli kanun, 

2 - Arazi vergisinin 1935 mali 
yılı sonuna kadar olan bakayaıı
nın terkinine dair 3586 sayılı ve 
7-2-939 lliinlü kanv.-. 

3 - ldarei uD'umiye vilayet ka
nunun · :ızı maddelerinin tadili 
hakJ..,nda 2630 oayılı kanunun 
ikinci m:ulder"ni değiştiren 3578 
sayılı ve 7-2-39 günlü kanun. 

4 - Muvazene vergisi kanunu
nun 1 : ·ci maddesinin muaddel 
}-M;'lCİ fıkrasının deili•tir;lmeıi • 
ne dair 3588 sayılı v,. 7-2-939 gün
lü Jranun. 

5 - ['-,.m-;a resmi kanununun 
tad'l'ne dair 3590 sayılı ve 7-2-39 
günlü kanun belediyenin ilan tah
tas•na her kesçe görülrrıel< üzere 
a11lonı•tır. 6A7 ( 445) 

Cadde ve sokaklara uzatılan 
soba borularından akan pis sula
rın gelin geçenl,.rin üstlerini tel
vis ettiiiinden ilar> tarihinden iti
baren bir ay içinde bu boruları 
bacası olan ev sahiplerinin baca 
içerisine almaları ve bacası olmı
yımların da yapılacak borulu ter
tibatla harice akmıyacak ve gelip 
geçenlere zarar vermiyecek bir 
hale koymaları ve aksine hareket 
edenlerden maktuan on lira ceza 
alınacağı ilan olunur. 

700 (449) 

iLAN 
lzmirde Fevzi pata bulvarında 

3-6 numaralı binada güzel lzmir 
nakliyatı umumiye anbarından 
memurlarımızdan bay Bekir Sıtkı 
Yazarın arkadatları baylar Ali ve 
Arif ile birlikte 15-2-939 tarihin
den itibaren kendi arzulariyle an· 
harı'"lı~dan ayrıldıkları ve bu mü
nasebetle ticarethanemizle tama
men alakal-!'mı keımit oldukla
rından mezkur tarihten sonra her 
hangi bir sebep ve suretle firma
mız namına tesebbüs edecekleri 
iften ve bilhass

0

a nakliyat iflerin
den (Güzel lzmir nakliyatı umu
miye anbarı)mn mesut olamıya -
cağı sayın mÜfterilerimizin malu
mu olmak üzere ihtiramla ilan 
olunur. 680 (454) 

YEHIASIR 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
G. 

Eoas No. Yeri No. su Nev'i 
Depozitosu 

Kıymeti T.L. 

51/1 

51/2 
51/3 
51/4 
51/5 
51/6 
52 

63 

96 
105 
153 

159 
180 
223 

226 

244 

lkinci Sultaniye M. Eşrefpqa cad. 
195.75 M2. 21 ada, 7 panel. 

(( 

(( 

(( 

« 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
« (( (( « 

• 

ikinci Sultaniye M. Nezaket S. Etrefpa§A mevkii 
489 M2. 21 ada 8 parsel. 
Ahmetağa M. Yemiş çarpında 
58 M2. 223 ada 5 parsel. 
Güzelyalı Urla caddesi. 484 M2. 
Karşıyaka Turan Menemen caddesi. 
Ahmetağa M. Şamlı çıkmazı 
98 M2. 187 ada 19 parsel. 
Şeyh Mah. Osman zade sokak. 
Mesudiye M. ikinci kordon. 
Fatih M. Değirmendağı caddesi 
63 M2. 89 pafta 495 ada 6 parsel 
Karataş Tramvay caddesi 
59 M2. 480 ada 4 parsel. 
Köprü Şakirbey sokak. 
1927.50 M2. 815 ada 2 parsel. 

245 Kartıyaka Bahariye M. Yeni sokak 
38.40 M2. 181 ada 1 parsel. 

249 Fatih M. Değirınendaği cadde•İ. 

250 

253 

258 

259 

260 

265 

267 

45 M2. 498 ada 4 parsel. 
Güzelyalı Şaban zade sokak 
144 M2. 868 ada 6 par•el. 
Karfıyaka O•manzade lsmetpaıa buları 
1036,50 M2. 103 ada 21 parsel. 
Karataş tramvay caddesi. 
944 M2. 480 ada 5 parsel. 
Karata§ tramvay caddesi. 
67 M2. 480 ada 6 parsel. 
Göztepe Tramvay caddesi. 
767 M2. 838 ada 26 parsel. 
Karantin3 Duatepe «Muratda~» sokak. 
105.50 M2. 725 ada 13 parsel. 
Al;deniz M. Yeni büyük tuhafiyeciler. 
Tezeren sokak. 25 M2 986 ada 2 parsel. 

268 Akdeniz M. Büyük tuhafiyeciler Ersan sokak. 
23 M2. 985 ada 4 parsel. 

269 

270 

271 

274 

275 

Akdeniz M. Yeni tuhafiyeciler 
28 M2. 980 ada 2 parsel. 
Akdeniz M. Yeni tuhafiyeciler. 
24.50 M2. 985 ada 7 parsel 
Akdeniz M. Kazım paşa bulvannda 
15.75 M2. 987 ada 24 parsel 
Kar4ıyaka Bahariye M. «Mefharet>> Abacı sokak. 
144.50 M2 164 ada 15 parsel 
Karsıyaka Bahariye M. Soğukkuyu cad. 
132 M2. 161ada12 parsel 

276 Kar~ıyaka Soğukkuyu eski Mektep yeni Kahramanlar 
sok. 168.50 M2 140 ada 106 parsel. 

279 

281 

282 

285 

286 

Karşıyaka Alaybey eski Mektep yeni Mimar Kasım 
sokak. 78.75 M2. 8 ada 10 parsel. 
Birinci Süleymaniye Oçüncü Karatq İplikçi hacı 
Haoan sok. 91.50 M2. 581 ada 4 parsel. 
bmetpaşa M. Birinci yüksek sokak 
80 M2. 483 ada 7 parsel. 
Göztepe Danişbey sokak. 
256 M2. 838 ada 18 parsel. 
Karantina Cenah Mehmet ef. sokak. 
377.75 M2. 741 ada 1 parsel. 

Taj 
2 

723 
725 
727 
729 
731 

2/1,4 

23 

1123 
183 

35,35/1 

Ev 
Dükkin 

« 
« 
(( 

« 
Ev 

Mağaza 

Ev 
« 

Aile eYi ' 

31 Depo 
118/A. Ev 

75 . (( 
77 Dükkan 

174 Ev 

13 (( 

2 Dükkan 

49 Ev 

15 (( 

9 (( 

176 Yahuthane 

178 Ev 

745 (( 

1300.- 260.-

1200.- 240.-

1400.- 280.-

5000.- 1000.-
2000.- 400.-
6000.- 1200.-

1500.-
3200.-
2000.-

1500.-

300.-
640.-
400.-

300.-

9300.- 1860.-

100.- 20.-

600.- 120.-

1200.- 240.-

3300.- 660.-

3500.- 700.-

2000.- 400.-

6500.- 1300.-

36 iki daireli apart- 3500.- 700.-

17 

17 
19 Es. 

97 
24/5 Es. 

45 
15 Ye. 

42 
49 Es. 
4/4A. 

22 
16 Es. 

17 

23 

13,13/ A. 

1,21 

17,17/A. 

6 

man 
Dükkan 

(( 

Maa oda 
Dükkan. 

(( (( 

Dükkan 

Ev 

« 

« 

« 

« 

(( 

« 

750.- 150.-

750.- 150.-

800.- 160.-

750.- 150.-

250.- 50.-

1400.- 280.-

400.- 80.-

400.- 80.-

1000.- 200.-

1300.- 260.-

1500.- 300.-

650.- 130.-

2000.- 400.-

289 Eski !kinci Sultaniye, yeni Kadiriye ve ikinci Aziziye 15 (( 700.- 140.-
M. ikinci Nezaket sokak. 96.46 M2. 

290 Fatih M. Tabur katibi sokak. 
58 M2. 495 ada. 34 parsel. 

291 ikinci Süleymaniye qrefpaşa Mısırlı caddesi Dere 
sokak. 125 M2. 130 ada 5 parsel. 

56 

23/5 

292 tı.inci Sultaniye Efre~ uYeniJebirli» Ba§langıç 7 /1,7 /2 
sokak. 201 M2. 37 ada 16 parsel. 

294 Fettah M. Küçük Fettah sokak. 
117 M2. 374 ada 34 parsel. 
Tepecik Lale sokağı. 295 

297 

306 

Kestelli M. Başdurak caddesi. 
153 M2 189 ada, 4 parsel. 
Göztepe tramvay caddesinde. 
261 M2. 838 ada 27 parsel 

309 Tepecik Sürmeli sokak. 

5 

8-10 
193 - 195 

743 

6- 10 
12-130 310 Ahmetağa M. Ba§turak caddesi Gün hanı 

çıkmazında 278 M2. 187 ada 35 parsel. 
izahatı yukanda yazılı gayri menkullerin peıin bedelle oab§ları 15. 3. 

« 

(( 

(( 

(( 

(( 

Ev, Dükkan 
ve bir depo. 

Ev 

350.- 70.-

350.- 70.-

2500.- 500.-

1700.- 340.-

1200.-
3500.-

240.-
700.-

1800.- 360.-

Ev, Dükkan 2200.- 440.-
Bir mağaza 5000.- 1000.-
939 Çlll'§amba günü oaat ONDA ya-

pılacaktır. 
istekli olanların hizalannda yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri ve yanların-

da birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri.. 28, 3, 630 ( 424) 

Nal ıa Vekaletinden: 
Eksıltmeve konulan iş: 
- Çürük su üzerinde yapılacak regülatörle Denizli - Sarayköy 

ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı keşif bedeli 446 
bin 5 79 liradır. 

2 - Eksiltme 27. 3. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 21613) lira ( 16) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu İşe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri sarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı . saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
23 3 10 17 525 '(398) 

tZMIR SULH HUKUK HA -
KlMLiölNDEN: 

Dosya numarası 39/241 
Milddei emlak ve eytam banka

sı tarafından izmirde güzel yurt 
mahallesinde azizler sokağında 
83 numarada mukim Zeki aley -
hine açılan alacak davasından do
layı müddei aleyh namına gönde
rilen davetiye varakasının ikamet
gahının meçhul kalmasına mebni 
gazete ile ila'len vaki davet üze
rine de muayyen günde gelmedi
F";_,;7den hakkında gıyap kararı 
verilmif ve muhakemede 3-4-939 
pazartesi günü saat 10 na bırakıl
mış olduğundan yevmi ve vakti 
mezkôrde müddei aleyhin bizzat 
İspati vücut etmesi ve yahut tara
fından bir vekil göndermesi aksi 
takdirde hakkında gıyaben mu -
hakemeye devamla karar verile
ceği lüzumu tebliğ makamına ka
im olıpak üzere ve bir nüshası di
vanhaneye talik kılınmak sureti-
le ilq ohnmr. 689 (448) 

llJl"ı ................................. .. 

lzmir incir ve Ozüm Tarinı Satq 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yq üzüm1erinden yapılmtftır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı T arq farllplarmı daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 S 
tarapları eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tarif sirkesi, halis ü, .. .,· ... • "'il 

airkesidir. 

TARIŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmq taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyımun bütün hu

susiyetlerini t8'iuıaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir tekilde tertemiz qlenmi, ve 

hazırlanmı4tır. Zarif ambalajlar içinde oatılmaktadır. 

Tarif markalı mahsulat ve mamuliitı her yerden arayınız. 

İzmir umumi satq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

Tariş satış mağazasmda şimdi, bu mevsim 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiıliz.. 

1-26 (2j!l 

BAf .Dlf. NEZLE.Gli/P. ~:z>t.4. ~'N,-R. 
.l NAfE DlllM.4N f /ZE .fA'GLIN VERiR~ 

Devlet 
işletme 

demir yolları sekizinci 
müdürlüğünden: 

1 

Kiraya 
verilecek 

Mahalli Muhammen 
Na.Müddet bedeli 

sene Lira K. 

Muvakkatı 
teminat 
Lira K. 

Kahvehane Kemer kiiğıtane 34/18 3 600 00 
Cad. 

45 00 

Bet dönüm 
tarla 

Kır kahve civan 
Kilometre 100 + 
500 

3 15 00 1 12 

Benzin oatıf ba
raka ve arsası. 

Alaancak 5/15 3 600 00 45 00. 

lzmir-Bandır- Yolcu tren-
ma katarları sey- lerinde. 
yar büvet. 

1 600 00 45 ()(f 

idaremize ait yukarıda yazılı gayri menkullerle seyyar büvet hiza
larında gösterildiği müddetlerle açık artırma uaulile kiraya verilecektir. 
ihaleleri 13. 3. 939 pazartesi günü saat 10 da Alsancakta 8 inci iflet
me binasında toplanacak komisyonumuzda yapılacaktır. isteklilerin 
muvakkat teminat makbuzlarile beyanname vermek suretile tayin 
olunan vakitte komisyona müracaatları lizımdır. Şartnameler komis
yondan parasız alınır. 

25, 3, 605 (408) 

Akseki Ticaret Bankası Türk 
Anonim şirketinden: 
Bankamızın 938 yılı hissedarlar umumi heyeti 29 Mart 939 tarihine 

rastlıyan çar4amba glinü saat 15 de lzmir Mimar Kemalettin cadde
sindeki banka binasında qağıdaki hususatın müzakeresi için alel&de 
toplanacağından içtimada hazır bulunacak hissedarların 25 Mart 939 
alqamına kadar hisse senetlerini banka merkezine göstererek dulıd
ye almaları ve vekil sıfatile i4tirak edecek zevatın da hissedarlardan 
olmasının me,rut bulunduğu ilan olunur. 

Akseki Ticaret bankasi idare meclisi reW 
H. Serter 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdikife idare meclisinin ibrası. 
3 - T emettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalarının yerine yeniden iza 

intihabı. 

5 - Müddetleri biten mürakiplerin yerine yeniden mürakip intiha
bile ücretlerinin tayini. 

1-3 (430) 

Jzmir deniz komutanlığından: 
75 lira ücretli bir heoap memuru alınacaktır. Taliplerin komutanhk 

levazım müdürlüiüne müracaatlari .• 
ı~· 648 (434) 



--~J~M~a=r~t;..;C=um;;.;,;;a;;...:19~3~9~--~~ ............. ...._ ......... ._..------..-----.....::Y~E~N~İ~A~S~I~R-. ______ , ... __ _.. ________ ~-~------------.--..._ ..... ~.A.H•I-F•E•9._ 
Oli,·ier ve Fratelli Sperco f Deu tsche Le-Yemeklerinkı· RADYOLiN 

rıntıları, salya· 
nın ifraz ettiği 
mikropla r, cbşa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahldlm· 
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar· 
sak ihtilaOarın· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şa rtile 

' ' . ,..:•, · . ~·-· ~·:\. .. .. 

Eczacı KEMAL K. Aktaş'ın 
-

"Zümrüt 
Damlası,, 

Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullanınız 

Erkek ve dip iki cins koku 
üzerine yapılmıştır. 

Zevkinize göre koku seçİnİll 

H iL AL 
Eczanesinden 

Bahar çiçeği, Limon çı. 

çeği, Gönül, Fuly~ Ya· 

semin, Son hatıPa, Altın 

rüya, Menelıçe, Leylcilı 

------------------------·-------, ................................................................................ 

VEBOLID 
• • 

TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 
Halkapınar ve Osmanap sularnı VEBOLİD ile tasfiye ediniz.. 

TECROBE İÇİN CİHAZ GONDERİLİR.. 

Tediyatta Ko1aylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİO LTD. Şti. İZMİR ŞUBESİ... 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

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

Cihaz satışı için seyyar memu r aranmaktadır ... 

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

1 • .' - •• - ~· ' • 

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

Sıhhat Ba1ık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlri defa süziUmiiftür Şerbet gibi içilebWr. 
• • . . 
···············································································= 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Sal~~ioğlu hanı kar~ısında •• 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. --GERMANİA vapuru 3 marlta bekle
nilmekte olup, Rotterdam, Hamburg ve 
Anversa limanları için yülc alacaktır. 

-*-
BALKANLAR ARASI 

HATTI 
ZETSKA PLOViDBA A. 

D.KOTOR 

--

Şürekası Va pur Acentası va~•te Linie 
BİRİNCİ KORDON REES ADRİATİCA S. A. Di G. M. B. H. HAMBVRG 

BİNASI TEL. 244J NAVİGATİONE ARKADİA vapuru halen limanımız-
HULL HATTI ZARA motörü 27 '2 saat 8 de gelerel: da ... 4 marta kadar Anvers, Rolterdam, 

28/2 saat 17 de Pire Korfu Saranda., Bremcn ve :ı:amburg için yük alacaktır. 
İONİAN vapuru 12 şubat 1939 tarı- B . dis" V !o z Fi T 'este THESSALIA vapuru 14 martta bek-

li nn ı ana ara umeve n 
hinde Londra, Hull ve Anversten ge P .• !eniyor. 18 marta kadar Anvers Rolter-
ytik ıka cak · da Hull ve Venedıge hareket eder. , 

ç ra ve aynı zaman LERO lö'rü 213 t lir . gün dam, Bremen ve Hamburg için yülc ala-
• • ille' al aktır mo e ge aynı k 
ıçın y ac . . t ca tır. 

LONDRA HATTI : saat 19 da Patmo Leros Kalimnos s-

ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip tanköy ve Rodosa hareket eder. 

Lo dra · · tik al aktır LERO motörü 6/3 te gelir ayni gün n ıçıny ac. 
LİVERPOOL HA!'TI saat 17 de Pire Korfu Brindisi Valona DEN NORSKE MİDDEL• 

--
.. Trıesteya hareket eder . · .JE 0 .. (( L o v c E H J) ALGERİAN vapurunun ham'.*sını GRİMANİ motörü 7/3 te gelir 8 ·3 HAVSLIN ' ~LO 

İstanbulda aktarma ederek Denızbank t t 17 d Le Rod V di. h BAGHDAD vapuru 15 marta dogru ts. 
Lüks vapuru 5 martta saat 16 da Dumlupınar vapuru ile İzmire gelmif- e :a;ed e ros os ene ge a- kenderiye Dieppe ve Norveç umum li· 

beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 . re e er. · '. h k ed kti 
de İzmlrden hareket edecektir. P ire, Dtir. .. L __ L•.J CİTTA Dİ BARİ 9/3 te gelir ayni gün manları ıçın are et ece r. 
Korfu, Adriyatik limanlan ve Trieste eutSCne ev ..... e. ....e İstanbul Pire Napoli Marsilya ve Ce-

için yolcu ve yülc alacaktır. ANVERS vapuru 7/2/939 tarihln~e novaya hareket eder. --
Hamburg Bremen ve Anversten gelip BRİONİ motörü 9/3 de gelerek ayni 

-- yülc çıkaracak. . gün Patmos Leros İstanköy ve Rodosa SERVİCE MARİı'İME 
ROVMAİN - ------------ hareket eder. 

VNİı'ED SrA.rES AND 
LEVANT LiNE Lı'D. 

BENNESTVEr vapuru 18/20 mart 
arasında beklenilmekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 
PRİNCE DE LİEGE vapuru 18.'20 

nisan aı·asında beklenilmekte olup Nev-

T. BOWEN REES 
\'E $'0REKASI 
CVNARDLİNE 

Liverpool ve 
Glasgov hattı 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 18 martta bekle

ROY ALE NEERLAN niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman· 
DAfSE KVMPAHY ASI !arı için yük alacaktır. 
TRİTON vapuru 28/2 de gelerek Bur-

, __ 
gas, Varna ve Köstenceye hareket eder. --

HERCULF.S vapuru 6/3 tarihinde gc- .JOHNSTON W ARREN 
!erek Amsterdam Hamburg limanları LİNİES LTD. 
için yük alarak hareket edecektir. .. • . • • • • • • • * İNCEMORE vapuru 12 martta bekle-

Gere'< vapurlı:ırın muvasalat tarihleri, BOTP.NİA vapuru 17 şubat tarihinde - -Rİ İ niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su· 

york için yülc alacaktır. 

gerek vapur isimleri ve navlunları bak- 1. L' 1 v Glasg . . ytik SVENSKA O EN'EE L • 1. K 1 · ·n Vl.ik alacaktır . ge ıp ıverpoo e ov ıçm İ ına a as ıçı ~ . 
kında acenta bir teahhüt altına gtremez. alacaktır. N EN KVMPANlf ASI Vapurların hareket tarihleriyle nav· 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasalat tarihleri, AASNE vapuru 27 '2 tarihinde gele- lunlardaki değişikliklerden acenta me-
Kordonda 152 numarada • UMD.'\L. isimleri ve navlunl:ırı hakkında acente :ek Anısterdam Rotterdam Hamburg suliyet kabul etmez. 
umumi deniz Aeentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla Iskandinavya ve Baltık limanları için Daha fazla tafsilAt için ATATURii 
edilmesi rica olunur. tafsillit almak için T. Boven Bees ve Şr. ytik alarak hareket edecektir. caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Deı 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat -- Zee vapur acentalığına müracaat edil· 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. SERVİCE MARİı'JME mesi rica olur. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damaı· sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİN AL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit iirik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanın bardak su içerisinde alınır. 

İNGiLiZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
soewm algınlı~ nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma _sancıları için rakipsiz 

deva GRtPINDtll .. 

ı- -
. Bu karışık havalarda 

yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

icabında güoda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA D iKKAT- TAKLİTLE· 

BİNDEN SAKININIZ .. 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rVRKiYENİN EN BİRiNCİ rERA.Zi FABRİKA· 
SININ MAMVLAı'IDIR ....... TAKLİTLERİNDEN 

Rournain Kumpanycr.sı TELEFON : 2001; 2oos 
PELEŞ vapuru 14/3 tarihinde bek- - --- - ------

lenmekte olup Malta, Cenova ve Mar- mesuliyet kabul etmeı.. Daha fazla ta{. 

silya limanlarına yülc ve yolcu alarak siliit için ikinci Kordonda FRATELLI 
hareket eder. SPERCO vapur acentasına müracaat 

İl~daki hareket tarihleriyle navlun- edilmesi rica olıınur. 
!ardaki deği'!f:.:liklerden dolayı acenta TELEFON : 2004 - 2005 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 
Kuralc : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustog, l Eylul, 1 lkinci~rin 

t a r i b 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

~E'(Zj İkramiyeleri: ta/...UZ;.(LO'ör7....UC..v...a' 

ı u'-det 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
s u soo liralık ••• ıı.ooo Lira 

16 n 2$0 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 liralık··· 6.000 Lira 
9S 1J SO liralık··· 4-7So Lira 

~~-- n 2; liralık ••• ~=~-Lira 1 43S 32-000 
' ~ ~r,rn# 
T. it S.nkar,ına para yatırmakla, yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olummuz. 

TtiRKİYE 
CUMHV RiYETI 

gJRAAT-B 



SAHİFE ıo YENIASIR 3 Mart Cuma 1939 

lngilterenin sivil müdafaa planı 
nazırı -Anderson Avam Sivil müdafaa 

izahat verdi. 
Kamarasında 
izahatı tasvip 

etraflı 
Muhalef'et partisi bu • 

ettı 

Hava hücumlarına karşı 

Londra 2 (ö.R) - Hava nazırı Lord 
Zetland dün akşam Liverpolda söyledi
ği bir nutukta lngilterenin silahlanma
şına temas ederek demiştir ki: 

clngilterenin kimseye hücum arzusu 
yoktur. Fakat taarruza uğrarsa vazifesi
ni yapacaktır. Almanya bizi -müşterek 

menfaate taalluk eden bütün meseleleri 
müzakereye hazır bulacaktır. Fakat ta
banca boğazımıza dayanmışken ellerimiz 
sırtımızda bağlı bir vaziyette müzake -
reye bizi hiç bir zaman hazır görmiye

cektir. 
dngiliz hava ordusu ·bütçesi hu sene 

220 milyon liraya baliğ olacaktır. Bu ra
kam geçen seneye göre üçte iki nisbetin
de fazladır. Fakat bunun vergi vasıta
siyle temin edilecek miktarı geçen sene
den 7 milyon lira noksandır. Hava ordu
sunun kuvveti 118 bin nefer olacaktır. 
Mali sene sonuna kadar ilk zafer tayya
relerinin sayısı 1750 olacaktır. Bütün 
harp servisleri ve sivil müdafaa bütçesi 
yekilnu 1 milyar 150 milyon Ingiliz li
rasından fazladır. Fakat bunun 350 mil
yonu vergilerle, 800 milyon lirası istik
razla temin edilecektir. 

Londra 2 (Ö.R) - Sivil müdafaa na
zırı Sir Con Anderson avam kamarasın
da sivil müdafaa hakkında şu izahatı 

vermiştir: 

Hükümetin programı tahminden daha 
süratle tatbik ediliyor ve belki 1939 se
nesinde ikmal edilmiş olacaktır. 50 mil
yon enspiratör (ne.fes makinesi) halka 
dağıtmıştır. Yeni doğmuş çocuklar için 

Fransız 

lngiliz filosundan biT paTçıı 
de bunlardan hususi tipte 1,500,000 ta- ler, hükümeti tenkit etmekle beraber, 
ne hazırdır. Bütün halk için zehirli gaz- sivil müdafaa nazırının dikkate şayw 
!ara karşı müdafaa çuvalları imal edil- terakkller temin ettiğini kabul etmiş·· 

mektedir. lngiliz hükümeti bu çuvallar- leT<lir. 
dan 250 milyon tanesini Hindistana si- Sıhhiye nazırı harp halinde hastane -
pariş etmiştir. Ahaliyi hava hücumların- lerin yarahları kabul hususunda ihtiyaca 
dan korumak için çelik levhalarla ya- tekabül etmesi için alınan tedbirleri bil
pılan sığınaklar çok eyi neticeler vermiş dinniştir. Harp halinde mevcut hastano
ve yapılan tecrübelerde bombalara ol - ler derhal icap eden mikyasta genişle
dukça eyi mukavemet göstermiştir. In- yebilecektir. Bu sayede bunlara harp 
giltereden şimdiden 1 milyon 250 bin yaralıları için 300 bin yatak ilave edile
kişi sivil müdafaa servislerine yazılmış- cektir. Harp ba§lar başlamaz 24 saat zar
tır. fında 200 bin yatak yarahları kabule ha-

Muhalefet namına söz söyliyen hatip- zır bulunacaktır. 

sefiri Mrl. Peten 
On dört 

silah 
sene evvel 
arkadaşlığı 

Franko ile 
etmişti 

Mareşal Peten, U. harpte Fransanın başkumandanı idi 

F-r ansız askerleri bir manetn"a. hücumun da 
Paris, 2 (Ö.R) - Saat 10 dan 12.10 a 

kadar Elize sarayında B. Lebrünün ri
yaseti altında devam eden nazırlar mec
lisinden sonra Dahiliye nazın Sarro şu 
tebliğde bulunmuştur : BB. Daladiye ve 
Bonn•nin teklifiyle mareşal Peten İs
panyol hül:ümeti nezdinde Fransa sefir
liğine tayin edilmiştir. Mareşalın yük
sek şahsiyeti ve memlekete büyük as
ker sıfatiyle 1 İ7.metleri çok mnlfun ol
duğundan krcümci halini yapmağa lü
zum yoktur. 

Memleketini Burgosta temsil etıneği 
kabul etmekle Verdön fatihi 82 yaşında 
olmQsına ra~mcn bir daha Fransaya em
salsiz bir hizmette bulunmaktadır. 

•B. Bonne harici vaziyeti izah etmiş
tir. 1\Iarc~a~e tevdi edilen vazifenin 
müddetle takyit edilmediğini tasrih et
mek icnıı eder. Diğer taraftan hariciye 
nezareti, mareşal Petenle mutabık ka
larak sefaret erkanını tayin edecektir. 
Mareşal Petenin kurmay başkanı gene
ral V od ye de bunların arasındadır. On 
sene evvel Madrid sefaretinde bulun-
muş olan Brüksel sefaret müsteşarı B. 
Gazel Madrid sefaret müsteşarı olacak
tır. 

Da-

Fransız başvekili Da ladiye ve kabine arkadaşları 

derek kısa bir müddet görüşmüşlerdir., Burgos sefaretine tayinine müncer olan 
Nazırlar meclisinin içtimamdan evvel müzakerelerin mesut neticeye ermesi 
B. Bonne hariciye nezaretinde B. Kino-; münasebetiyle memnunluk bildirilmek

nes de Leonu kabul etmişti. İspanyol tedir. Saat 12.35 te Kedorseye dönen B. 
diplomatı mareşalın tayinine hükümetin ! Bonne İngiliz sefiri Sir Erik Fipsi ka-

ağremanını bildirmiştir. ı bul etmiştir. 
Öğleden az sonra B. Bonne İspanyol Mareşal Pcten umumi harpte Fransız 

Nazu·lar meclisinden sonra BB. 
ladivt- \'P Ronnl"' h~u·hi-. o ...,_... ....... .,.; ... 

hükümetinin çok hararetli bir telgrafı-
1 
ordıısu başkumandanı idi. Harpten son-
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Harp ihtimaline karşı 
Belçikalılar da müthiş kuvvette 

bir nıajino hattı kurmuşlardır 
Bu müdafaa hat
tında herşey 
. _otornatiktir 
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Hattın yalnız bir ııısnı" 
için altı mil?fo" stef"liw 

l
sarfedilmiştir. lıtihn 
fıamlar yeraıtında 24(, 

! 
ayalı derinliğe fıadaf' 
inmefıtedir,.. ' ······-··-~-~--
En müthiş bombalara 
karşı mukavemet gös" 
terecek veya sf:yrinB 
değiştirecek kudrettıc 
yapılmıştır .. 
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Eir istikkd mın 1netha~i Y (->Tu.ltı galerilert 
Londra (LN) - İstikbalde, Avru- fa~ nezaretinin huo~ müoauicoik alı...- kinden kafüecc noksan değil, ilerid•dir. 

pada patlıyacak ilk •ilah oeainin millet- mıştır. Belçika hudutlarını bekliyen müdafaa 
leri ne gibj vaziyetlere sürükliyeceği he- Belçikanm müdafaa9!. icap eden teh· ordusu hususi tesislerle takviye edilmiş· 
nüz belli değildir. Fakat ilk silah sesini likeli hududu 831 mildir. Şark hududun- tir 
müteakip habYa gelen hedefler aras,ndu. da meydane getirilen müdafan hattı için Müdafaa hattında tank ve tayyare defi 
ve en başında Belçikarun mevcudiyeti 937 senesinde sarfedilen para 6,600.000 topları, bombardunan tayyarelerinin ta .. 
muhakkaktır. Avrupa haritasında, hiç te sterlindir. Müdafaa hattının her türlü va· arruzlarına ve aavuracak1arı bombalara 
hoşa gitmiyen bir yol üzerinde bulunan sıtaları gizlidir ve halen tek bi!.· y~bancı karşı manialar mevcuttur. Bunlar en ağır 

Ot or~a~ik ı...' ..,LlfC'n iorta ı· 

Belçika §ablanacak ihtiraslar->l'l bir kw:-, lıile bu hatta girmelı. ...., ıı<ııın>ek imkanını 
bam olmaktan dainw çek;n..,..ı. mevki- .looılamamı§tır. 
indedir. Malum olduğu fuv.m: Bd~ilr.r.nın hazari 

Belçikalılarda Franaızlarm Maginot, ordusu 80,000 nefer ..-e 4000 zabit ve 
Almanların Siegfried mlidafaa haılan sis- memurdan ibaretti". 
teminde Belçika hududunda bir müdafaa Ordu mod•mİze edilmiştir. Silah kud
hattı teai:ı etmişlerdir. Burada gördüğü- reti, ateş nisbeti gayet yüksektir. O rdu 
nüz fotoğraflar belçika müdafaa hattını iyi tAlim görmüştür. Ordunun motör kuv
gösterm.ektedir ve Belçika miHi müda- vetl de gayet müsaittir ve komşuların-

sikletteki bomhala:-u karşı mukavemet 
gösterec~k veya bu bombaların seyirleri• 
ni değiştirecek kudrettedirler. Müdafaa 
hattında her şey otomatiktir. Ve bir in .. 
san dimağı gibi işlemektedir. 

Müdafaa hattının içinde müdafaa or
dusunun her tür1ü esbabı istirahati temin 
edilmiştir. Müdafaa hattı, yeraltında 2 46 
ayak derinliğine kadar İnmektedir. 

iki devresinde siy ast vazife kabul etmiş 1 
ve birinci defasında B. Gast.on Dumer
gin, ikinci defasında B. Feman Buisoni
nin ricasiyle harbiye nezaretine geçnriş
tir. 

Bulgaristan kralı 

Mareşal Petcn 14 sene evvel general 
Franko ile de sil§h arkadaşlığı yapmış
tır. 1925 ağustosunda Fasta Abdülkeri
min Ril isyanı esnasında gönderilen 30 
bin kişilik Fransız ordusunun kuman
dasını deruhte etmiş ve İspanyol kuv
vetleriyle müştereken mücahit Abdül

kerime karşı hücumları idare ederek 
nihayet onu esir etmiştir. Bu askeri ha
rekat esnasında İspanyol kuvvetlerin
den bir kısmına kumanda eden general 
Franko da onun kumandası altında bu
lunuyordu. Fasta mareşal Petenin emri 
altında hizmet eden ve onun harp mek
tebinden yetişmiş olan general Franko
nun, mareşalin sefir olarak tayiniıİi 
memnuniyetle karşı1,.ırıı olması 

Yugosla vyada 
Prens Pol'la gö
rüştükten SPnr~ 

Sofyaya avde~ ~tti 
Sofya 2 (ö.R) - Kral Boris dün Bel

gradda Yugoslav başvekili Svetkoviçi 
kabul ederek Yugoslavya - Bulgaristan 
münasebetleri üzerinde görüşmüştür. 

Kral, dün akşam Belgraddan ayrılarak 
Sofyaya avdet etmiştir. Bulgar gazete
leri, bu ziyaretin iki komşu ve kardeş 
millet arasındaki yakınlık ve dostluğun 
bir tezahürü olduğunu kaydediyorlar. 
Yugoslav kral naibi Prens Polün de bu 
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