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Cümhurreisimizin ·· parlak hitabeleri 
Gençliğe hitap . 

r 

Universıte mensubu talebenin 
istıkbal için verdiği teminata güve
niyoruz .. Talebenin idealist olması 
vatanın istıkbali için büyük temeldir. 

Millete hitap 
Milletler için en büyük kuvvet her silah

tan keskin her kudretten üstün en bü.yük 
kuvvet kendi evladları arasındaki birlik 
kuvvetidir. Memleketimizin hali bu bakım
dan cok kuvvetli ve cok ümidlidir. • • 

• • . 
• • 
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"Atatürkün hatırasına karşı sa mi- ; 
nıi tezahüratımızla yeryüzü 
göklere kadar bir daha çınlasın., 

C. Halk • • 
partısı 

Memleketimizin bütün menfaat
lerini 
lıyan 

ve bütün evlatlarını kucak
bir siyasi aile haline gel-

mistir .. 
' 

B. M. Meclisimiz 
Milletin dahili ve harici bütün emniyetle

rinin kudretli ve uyanık teminatıdır. Yeni 
intihab vesilesile onun vasıf /arından bahse
dişimizin sebebi ona millet hayatında yep 
yeni bir tekamül temin ettirmek içindir . 

·····································~··············································· İstanbul 6 (Hususi) - Cümhurreisi· site gençliği ve on binlerce vatandaş ta- Cüınhurreisimiz üniversitede rektör ve alkışl:ıriyle karşılandılar. Bu ilim Saat on bire doğru bUyük salona geç· dolduran on binlerce talebe ve vatanda· 
miz İsmet İnönü bugün saat 10.15 te üni- rafından •Var oJ. sesleriyle alkışlana - taı-afından üniversite hakkında Şefe iza- merkezimizin çalışmalarından Milli Şe- tiler. Burada üniversite işleri üzerinde şa hitaben sık sık alkışlanan mühim nu· 
versileyi şereflendirdiler. Gençlik ve rak fevkalfide heyecanlı tezahürat ara - hat verildi. İnönü ayrı ayrı sınıfları gez. fin memnun kaldıkları çehrelerinden tedkiklerde bulundular. Sonra rektör tuklarını söylediler. Nutuk on beş daki· 
Beyazıt meydanlarını dolduran üniver- sında karşılandılar. diler. Her sınıfta talebenin candan sevgi belli idi. odasının yanındaki pençereden meydanı - SONU 4 ONCO SAYFADA -

Milli Jelin Pazar maçları ıVarşovadan Bükreşe dönüş 
Gençliğe ve millete 
I:itabesi.-

ŞEVKET BİLGİN 

Düıı Istanbul üniversitesi pek aza
metli tezahürata sahne oldu. 

Cümhur Reisimizin kudretli sesi 
üniversiteden bütün Türkiye ufuk
larına yayıldı. Gençliğin coşkun sev-
gi halesi içinde hitabesini irad eden 
lnönü, vücutlarını seve seve vatan 
"l<e millet hizmetine veren feragatli 
gençlikten bahsettiler. Bütün sevgi 
ve ümitlerimizi kendi Üzerlerinde 
toplıyan gençliğin ancak muntazam, 
metodik, yorulmak bilmiyen bir ça
lışma ile emellerimizi tahakkuk etti· 
receğini, idealist bir gençliğe atfetti
ğimiz büyük ehemmiyeti gösterdi
ler. 

idealist genç, kalbini vatan ve mil
let hizmetine veren gençtir. Maddi 
menfaat kayguları içinde ruh asale
tini kaybetmiyen gençtir. Yatanın 
yüksek menfaatlerile alakadar olan 
mevzularda vazife ve m esuliyetinin 

Ateş Aydınsporla 1-1, Doğanspor 
Sümersporla 3- 3 berabere kaldı 

Haftaya başlıyacak olan "Yeni Asır" 
knpası tikistürünü neşrediyoruz 

Romanya hariciye nazırı Varşova 
seyahatinden pek memnundur .•. 

Ayşe Münevvt•rin -
Hazin 

Hayat-

uıs ya$1ftda idi .. 
---~---

Hiç gelin olmanuşan 
--~--

Hayatın ve maceranın bu körpe 
kurbanı ayni zamanda bir iivey 

ana kurbanı idi •. 
---<>-

iki gün evvel biçak altında CilJJ 

veren bu genç kızın ba?.İn bayatını 

1 
Varşova 6 (ö.R) - Romanya harl· 

ciye nazın ve Madam Cafenko ıaat 15 
de Bükreşe gitmek üzere Vartovadan 
hareket etmi§lerdir. Polonya hariciye na· 

ıırı ve Bn. Bek ve Balkan Antantı sefir
leri hareket esnasında kendisini seJi.m .. 
lam1şlardır. 

Varşova 6 (ö.R) - Albay Bekle 
Rumen hariciye nazın B. Gafenko ara,.. 

sındaki müzakereler münascbetile neşre
dilen bir resmi tebliğde iki devlet ad .... 
mmın müzakere ettikleri meseleler üze• 

rinde tamamile mutabık bulundukları ve 
mÜ§terek menfaatlere müteallik mesele

lerdeki iş birliğinin genişlemesi arzusunu 

izhar ettilderi kaydedilmektedir. 

dereces;ni bile n gençtir. Bu vasıflar- ve acıklı ölümünü yanndan ib'baren 
la mücehhez bir gençliğin soi!;lam ah- Dünkü maçlardan heyecanlı bir intiba « YENi ASIR » sahifcl.,,.;,de oku-

Müzakere edilen meseleler arasında 

nehir yollan vasıtasile Karadenizin Bal bk 

denizile birleşmesine müteallik bir proje 
ve mtitekabilen hususi bir transit teshi· 
l8tı vardı. B. Gafcnko Varşovadan hare• 
ketinden evvel B. Bekle muhaverelerİn· 
den son derece memnun olduğunu gaze

tecilere söylemiş ve yakında Londraya 

gidecek olan B. Bekden yahudi meselesi 
hakkında Romanyarun görüşlerini de 

lak ve karekterden daha kuvvetli Pazar günü, Alsancak stadyumunda ilk maç Aydmsporla Ateş takımları 1 cak 
istinadgahı olamaz. iki mühim karşılaşma yapıldı. Ve iki maç arasında yapıldı. Oyun umumiyetle mü-ı \ yac sınız ... 

Biz bu hakikati en c::nlı ve en ta berabere bitti. - SONU 8 İNCİ SAHİFEDE - l_ 
parlak şekilde Milli Şefin ağzından, __ _ 
duyduk ... Ve şu kanaate vardık ki 
Türk cemiye t in in bazı yabancı ül
kelerden taşan su ursuzluk dalgaları-
na karşı korumak azminde olduğu 
bir fazilet davası vardır. Bu dava mil-
li varlığımızın en. değerli hazinesi 
olarak titizlikle muhafaza olunacak
tır. 

İnönü, Türkiyenin parlak istikba
li hakkında teşhis koymak istiyen 
yabancılara gençliğimizin sağlam ah
lak ve karekterini göz önünde tut
mağı tavsiye ederken yalnız Türk 
gençliğine sarsılmaz güvenini izhar 
etmekle kalmamıştır . Ayni zamanda 
istikbalde dahi zaferi fazilet yolun
da arayacağımızı ifade etmiştir. 

Tarihimiz bu hakikatin canlı mi
sallerile doludur. 

Atatürk inkılabının bütün muci
zeli eserlerinde ahlak ve karekterin 
bu üstünlüğü göze çarpar Milletimi
zin cevherindeki ahlak ve karakter 
zenginliği medeniyet ailesi içinde şe
refli mevkiimizin de teminatıdır. 

Bir. cinayetin tafsilitı 
Ayşe Münevverin katiline bıçak 
veren suc 

' 
ortağı da yakalandı .. 

Katil Osman 
Ayşe Münevveri hastanede iken 
de öldürmeğe te~ebbüs ettiği ve 

Türkan adında bir kızın Münev. 
ver zannile otomobilini çevirdiği 

iddia olunuyor 

Cumıll'tesi günü Kemerde Ayşe Mü -
nevveri öldüren katil Osmanın suç orta
ğı Bayburtlu Neşet te dün yakalanmış
tır. Fevzipaşa bulvarında enkaz ticareti 
yapan Bayburtlu Neşet, cinayetten üç 
saat evvel Fevzipaşa bulvarında ve Tev
fik'in kahvesinde katile cinayeti işlediği 
beyaz saplı ve kulaklı bıçağı veren 
adamdır. Mehmet Ali adında biri bu 
bıçak verme Mdisesini görmüş ve tele
fonla zabıtaya Neşeti ihbar etmiştir. Ne
şet, istihbaratımıza nazaran Mehmet 

Cafenko 

Bir kadın 
izah ~tmcsini rica ettiğini bildirmiştir. Kavga ettiği kocasını 

bıçakla ağır yaraladı 
Londra lı ( ö.R) - Bugün öğleden İstanbul 6 (Hususi) - Üsküdarda bir 

sonra Polonya hariciye nazırı Albay Be- aile faciası oldu. Neriman adlı genç biı 
kin yakında Londrayı ziyareti hakkında kadın kocası Necati ile kavgaya tutu• 
sorulan bir ziyarete cevaben batvekil B. şarak Necatiyi muhtelif yerlerinden bı· 
Nevil Çemberlayn bu ziyaretin Nisanın çakla yaraladJ. Yaralı hastaneye kaldı• 
ilk haftasında vukuunun çok muhtemel rıldı. Kadın, elinde bıçağı ile yakalan• 
olduğunu bildirmiştir. dJ. 

l 

. 1 

Mılli Şef gençliğe vazifesini an
lattı. isteklerimizin tahakkukunda 
cümhuriyetin gençliğe muhtaç oldu· 1 
ğu ilim malzemesini noksansız te- ı 
mine çalışacağını, lstanbul üniversi
tesinin dünya üniversiteleri arasında 
ilim bakımından büyük bir kıymet 

- SONU 2 iNCi SAYFADA-

ŞEV.KET BİLGİN 

Aliyi para teklifi ve ölüm ile tehdit et- -Sana ıör.teririm ben mebualuju... iki aydanberi •aman dİİfünceliyim ı..n. 
mlf fakat Mehmet Ali bunları da yine cıiım. dm" belrelun oeçim ....,. .,...ca1o deJip le ko!Dfımmı gelinine bekan oda. 

- SONU 8 ııci SAYFADA - J& bpndpı baa4ıor 71 
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Tuh a afatar 
Şinasi REVi 

Diışünmek u~tJıdır. Dü ünmek acıdır. Ge~ mana.aile düşünmek her şeydir. 
(Kaza) ve (Kader) namı altında alnımızın kırışık1arına işlenen gizli ve esrarlı 
yazıların haricinde emen butün faaliyetimizin mihveri, istinadı düşüncedir. 

uUT rtl ti, fleks e tıevki bitlerin dili ustukça, biz düşünüyoruz. Dima-
ğımız, kolumuz, :kanadımız bu · erin yarilmu:ısıdırlar. iç kımıldanışlarımız, 
yahut dahn müteassıp .şeklile ;ihtlla.slarımız, .günddik hayatın akar cereyanı, 

izi koldan kola, yoldan yola sürükleyip götürüyorlar .. 
Ne.vazişle tüylerinde parmak.lanmızı d.ola-'tı~ her hangi bir h~an 
rşısında, alnımızın ~iğuu, omuzlamn.ızm çôküatüsünü unutuyor, fakat 

nlanlan "'.bizi yımn hu tek h ile üvünüp iftihar aı:ıyeyoruz.. 
D~ünen · nın (R n) elile bedile~n formu, bize bu ftnın dinamizmini 

ne güzel ifade etmiştir. 
(Bir adam-yantmalc) ıpiyesinin kahramam Hüsrev, korkunç bir cenderenin 

kıskaçları arasında ve atmosfer denen çsuz bucaksız bir potada erimiş bir 
düşünce külçesiöir. 

Kainat; düşüncenin en lirik ve n güzel bir nümunesidir .............. . 

Şakaklara dayanan parmal<lııno gerisinde ve kemik aoyunun ta içerisinde 
mi.mı e düz~u tasarlıyan '.beynimizin tten yuvan ğı .gilnüo bilinde iaamının 
fer.manını yazdı: 

K. lanmlZU\ ana lüyÜne nncaya kadar vailik y.aşny mızı ıp d!Ü 

}iyen son asır; düşünen ,insan karşısına, ambalajlarında standıırd mührünü ta
ıyan tf AHTA KAFA.'lı e kafasının içintle talntilan gayri bir fey bulunnuyan 
(Robot) lan çıkardı .. 
Düşünmek tatlıdır, düşünmek acıdır. 

Şinasi REVI 

u sı münasebetiyle 
•••• ·····-··-····-·····-~ 

ilkokullarda inzibatı 
temin meselesinde n~ler 
yapmağa mecburuz? .• 

ilk mektqı hocasının bu mesele J1.ir köy 
"!trafında gôrüşier.i tlüsüncel eri 

Valimiz Aiaçatıda bir cinayet 

Milli Jelin 
Gençliğe ve millete 
hit2 esi ..... 

----<.l---
ŞEVKET BiLGİN 

- BAŞTARAf'I 11Nct SAYF~DA

olacağmı ~üjdeledi. :ıeerç:;ne:.ı~e.:: Nikihta kaynatayı öl-
Bergama ve Dikili kazalarını tefti~ Cümhurreisimizin gençliğe hita· 

eden vali B. Faı.lı Güleç dün sabah av- d •• hken ede hını jllete hitabeleii :.takip etti. &-
det etmiJtir. Valimiz Bergamada yol i~- uren genç ma .l a1İ8t 'Şefin halk idar~ine ait görüs-
leıini gömcrı gq;ircliktcn oma lBerga- binde kalplerin derjnliklerine ko-
ınnnm Kozak nahiyesine ccsmio "Te bu- !aylıkla nüfuz cllen bir samimiyet 

maa yapumakta olan çamlik 1.<>telini Suçtu, nıkah töreninden Çl'kaTıl- mevcut olduğu muhakkaktır. 
görmüştür. Otel ikmal <>lunmuştur. Açıl- İnönü: .:Milletin .mürakabesi ida· 

ma töreni Mayısta, Beçgama .kc.rmeai ...., • • Cinayeti tş\emlŞ re üzerinde hakiki~ fiili olmadıkça 
esnasında pilacılktır. lğıl ÇID Ye böy1- okhım•na milletçe kanaat 

Valimiz oradan Dlk.iJfye esmi,ş; · ~ e.-~ 
a 1 d edilme<lik,se halle idaresi vardır, de-

edilmekte olan hükümet konağını öz- :Dün öğleô.en sonra .:saat on beşte ğır 1,mahkemenizde mtlhakeme e i iyor u. nemez. > Sözlerile bizde halkçılık 
den c,Çirm:iş ".C Çanaarhaa .z&dcilen ..ı:ezn ,mahkemesinde J?D.tez:esan ihir ..cina- Ben makemeniz huzurunda şahitlik ede· 

1 k k telakkisinin genisliğini göstermiş· , yıkilan evlerin tamir e in i leiini tef- t Clnvasının~e'.ba§lnnmıştır.tBu_ç- rek Sadettinin Hasan ağanın ızını açır k 
tiş tmi§tiY. lu, )15 ~da, ılacivera :elbiseli, uzun : dığıruian ;malCbnattar olmachğun söyle.o le~d11ir .. dŞ~phe edkileddmez ki, Tuh·: 

• . . N-·:ı . . de bi · ti mı etı aıma mu a eratına s::ı ıp 
boylu, eyı gey.mmış, wı .ısmm r mış m. l k D 1 k" · · "h · 

Dört ;Cündeıbe.ri Ege mıntakasının her 
yermde '§iadetli soguKlar üküm süri1-
yor. Stihunct deı:e.-c.esi sıfırın üzerlnde 
üçü gö.,.termektcilir. 

Dün Kar.ihurunun suhunet der.ecesi 
sıfır.ın rutmaa 'ki idi. 

gençti. Çeşmenin .Ala.çatı nahi~de Hasan nğaıbundan bana ~ber oldu. 0 J:i~ tır. ;; et .x;a .~camı ~ ~~las, 
60 ya.;lnnnda ;B. ıHasanı knüiaen <luruş· Kızının aleyhine şehadet ctıncmek1iğinii de, .?'etl ve b ılrab)Celt e ı?ı~tm~~-ı . )1 en 

.....:ı . , b" ı.·· l"" aff 4-: d ır11an an o o yetıştırec~hr. ması ıyqpilıyoı:u.u. ır ur u e.uı.ıyor u. .. ,_, l d 
. . .. . . Ql.~!ı.tıL glinü arkadaşım Saaettin hem AtaturK ten sonra, onun yo un a, 

Mriktul ~ mudnfan vekili .ı.-rnuw ' h 1 1 . d . k d 
. . .. ' "kAL c · e dave..t etti Gitt.lm. .Nika- onun yaratıcı am e erın e aynı u -

mahkemede .hadiseyı oyle .anlntmıştlr: nı <Uı orenın · tl 0 ,e<J S f ·· 1 · 
h başlanmadan evvel Hasan ağa içeriae re e evam en e ın soz erı, şayet 

- Hasan ağa, lkızıw Sadet.ün !ismin- b:lediye reisinin kulağına eğildi. B~ ~emleketin istikbali hakkında en· 
de bir delikanlı ile evlendlı:mck iiza:e d d l 1 la d 1 t 

1 ·· 1 a· Bunun üzerine beni ka- ışe e o an ar varsa on ra a an a -D~ istikametinde da~lara knr Al bcl a· d . . d b" .... şey er soy e ı. .L· d.. . d.... k 
açatı e ı.Ye aıresın e ır .~oren ya- clı tüler mıştır ~ı unvanın geçır ıgı en or-

düsmüstür. ai1 b ·= pı şarı e . k b h 1 · · a b"I T·· k. 

IW!~i:ı!Ya~ 
Zonguldakta hayır se'\oerliği ve yurt iş-

lerinde fedakarlığı ile sevilen Bay Meh
met Çelikel h2!' sene öksüz ve yoksul 
40 yavruyu giydirmek suretile çocuk 
esirgeme kurumuna ;yardımlarda bwun
dyğu gibi bu kcrrede kimsesiz yavrular 
için Zo~da'k meikezine 200 ira te
berru etmiştir. 

Bay '!Mehmet Çelikclin bu sW:.ekli 
yardunla:rını takdir e.den çocuk esirge
me kurumu genel .merkezi bir şükran 
hatırası olmak üzere kendisine bir ~ 

pıyordu. Suçlu 'N · , u tör.ene, .o.asan Ondan ~onra da futbol sahasına gide- unç u ran ar ıçm e ı e ur ıve 
ağanın malllmatı :ı.'e nr:zusu haricinde :i§- rek top oynadım. Dönüşte yolumu bek- her bakımdan en müsait mevkidedir. 
fuak cesaretini gösterııiiş ve tören yeri- lediğini zannettiğim Hasa~ ağa ile kar- Nifaktan azade olan birliğimiz istik· 
ne gclınişti. şıl~ctt.ım. Bir taş.alarak alnıma attı. ,Ayni l:ınl İr..İn azametli bir güven kaynağı

Hasan ağa, Naili tören yerinden bele- taşla daha fazla yaralamasmdan ürk- dır. Bu sayede çalı!imalarımı7. her 
diye ~asıtasiyle çtkadtı. Nail hundan r·m Kenmmi müôafaa iÇİn bıçağımı ~ün daha verimli olacaktır. Türki
muğber olarak nikah günü akşamı, Ha- k':uı~ndıın. IKotku jle .kaçıyordum. Bek- yeyj ile.rleme ,Yolundan alıkoyacak 
aan ağ<,ı.y.ı bıçakla yatnlamak suretiyle çilerin düdük seslerini işitince durdum. kuvvet yoktur. 
öldürdü.. o =man elimdekil>ı~ kanlı dla~ 

Su lu Nail de hadiseyi öYle anlat~- nu gördüm.• İnönü Atatürkün sönmez bir ates 
tır: Bunu müteakip şahit sifatiyle Alaçatı ~i~~ kalPleiim~i yakan hatıras; 

- Hasan ağonnı kı:ı:ını bir sene evvel beledi.Ye reisi B. Saffet Din.çer dinlenm!ş onu.~de: (<Ebedı Ş<:!e .. mu~bbet te-
Sadeltin kaçırınıştı. Ve bundan dolayı 1 ve mahkeme talik..edilmiştir. zahuratımızla yeryuzu ;,goklere ka

... 
D yıığa tnrıı.Etar mısıni • istatiaqğini göı:.&eydim, o .zaman inzi- c.uk e irge.me madalyası v.ernıiştir. Odemişte bir cinayet 

dar çınlasın ... ) Sözlerile ışık kayna• 
ğımızı işaret ettiler. inkılabın her ye
ni hamleainde Atatürk'ün aziz ha
tırasından kuv:vet almakta de.vam 
.. dcceğimizi helagatle anlatmıs oldu-

A•lD.... batsızlık d diğiniz hadiseleri doğu n. Hayırlı yardımlarından dolayı Meh-
Ko~u duymaz yapnr mısın/ esbap ve avamili tetkik eder, bunlara "'lne.t Çelikeli biz de tebrik ederiz. 

l.Eh ••• 6Yde aoyak .•. Sokakta & rşı almm mı Eayi:lalı gördijğüm tei:I- -·- B. d 40 JI. • • •- d 
Mektepdednyalc ... lştebudot-rudejil .•• birler hakkınaa düşüncemi yszaraım. ,m n ·anın meyva lf a am lira IÇJn arKa aŞJOI 

lar... -

ŞEVICE'l' BİLGİN 
Evde azar tozar ... Sokakta itişip sövü~- Bence inzibat işlerinde ve hadiseler kar· ithalatı ' d•lt b .., k ••1..:.1 ° d ·0 

me ••. Mektepde cetvel tahtası . .Bu doğ- şı:ı~da ,~nu bunu ittihnm et~ed~n evv.~1 Hazırlanan bir istatistiğe göre 938 se-1 m e 0 1 e og ara 01 UI Ur U 
ru gibi. • • • l.h.~discl rı prat.an eb~'1tr uzer.m~e .du- esi icinde .Almaıway.n muhtelif memle- .. _ . - .. 

M :tepde inzıbat diye ır babı~ oxta-~ ~~tır. !lA.ksı. hare.ket. ~ ıy.at ketlerden 208243 ton Elma, lGO,l19 ton G.eçe~;perşcmbe gunu akşa~ı ödemııı-j a~lıy.or .ve onu ~vv.e!cc hazulaaıgı bu-
ya ahlınca bir kaç kitapta bu mevzua ~z~rıne ı:nutalaa olu~. ~ır 9ahıfelı~ ıstat~s- Muz, B9ll4 ton_ynş üzüm (ywdc 39 zu i te .hır cınayet olm~t~r .. ~demışde ame- yu~çe bı~ menc:Ulı ~~-g~ı-~a 8olamalc au
dair yazılmış ~ıwlan t'Okuy.qp Jiliın uıeda- tiki .tetkik .etmek 1.DZJbat na:r.ar~dcnle ırden), '59267 ton Limon, 84639 ton lelik yapan Eşmeli yırmı hct Jta.tlarında ~retile boguyor ve olusunu bahçede bıra-
gok böyle ~~. la1An rpsikolo,g d~ şöy- Bolu bir c;.ok. k;tqpla_xı ~ku~alctan ~~ Portakal, 33125 ton Şeftali ve 21982 ton ~ usuf adındaki genci ıu~ada_şlannd~~ karak k~çı_:.or. . . . .. 
le söylemiş diye tenkit ve temennılerde faydalıdır. Bız bu ciheti yuksek salahı- armut ithal olunmuştur. yıne .amele Konyalı Kadır adınaa hırı 1 Ertesı gun bıihçe sahiplerının tesadu-
bWwıınU i:lar la_y ir .>,etli zatlara bırakarıik ~ünkü vaziyete -*- içki alemi tertibi hehanesile ödemişten fe.n qğrendikleri ve gördüklerilbu cinaye-

!F. t b~ün aaıif fuasmila konı.ı- gÖre işi öğretmen ve talebe yönlerinden yarım saat mesafede bulunan bir bahçeye ı tin ihbarı Üzerine zabıta aerhnl faaliyete 
o ıru diğimiz 'lllevzıilar araştıralım. Mal •stty.orJar götürüyor. Konyalı Kadir Yusuiunı,Keçmiş ve kı!\a bir tahkikattan sonra ka-
• ekt p(le im:ibıın gibi h:ibiTc c tcCI- 1 - lnzibatsızlık .öğretmenin mesleki Londrada bir firma Izınirdcn kendir, üzeıinde kırk Jim kadar pnnısı oldujunu tilin Kadir olduiunu tdbit ederek onu 

· ae cköb il e<ıen . lcr- aciz ve kifayetsizliğinden doğuyor a bu- Bremenden bir firma da yaş ve kuru bilmekte bun tttmnao onu öldürmı:;ği ıarnmağıı koy:ulmuıı ~Kadiri evvelki gün 
den • • • hıikkında fikrimizi ~en nun çaresi memurin kanununda ya7.llıdır. ıncyvalar alacağını bildirmiş ve eyi ran- peşinen k detmektedir. W.e eaascn onu yukıilamnğ muvaffak olmuJtur. Gina
dqğru oturup, .doğru konu dtiha ö,ğretmenin rehberi kalbi selim ile aklı scyman vermiştir. ihracat tacirleriyle bah_s;eye bu ..rmibadla ı;ötürmüvtür. içki ~etlıakkında müddei umumilik tahkikata 
d doğru bulQYo:rum. Ben inzıô t ce· selime dayanan mesleki kudret olursa, muhabereye girişmek arzusundadırlar. arasında Kadir birden >\"mutun üzerine devam etmekt dir. 
bir e 7.CCrlle temin eanıneli, l)'ahut ııe i inzibatsızlık karşısınaa meşhur Yunan -*-

Kocakar.ı i1acı 
Yazau: ~ZACI LKEMAL J\..AIO'A§ 

ve ,-gıya:mitttenit hür umbat olmak ,gi- hatibi Demosten gibi hareket ederek Talebe muntazam 
bi fikirlcrtten e uıilar üzerine .müt&Y 

1 

kendisini saydırmasını pekala bilir. surette derse 
yürütmekten kalacoiım. Bu m - Bilirsiniz ki <Demostcn> hitabette da- kaldırılacak 

:Benim gibi bir cczacmm koca karı iÜı
cına dütman olmasını dbettc haklı bulur
e.unuz. Fakat beni böyle.ıgeliJi güzel koca 
kan :ila<:ı d ü manı ızannetmeyin~ Mahiye
tinde ilmi bir mahzur, yapılı~ında tesiri 
bozacak biT hususiyet ohnadılcça koca 
ken ilacı ile neden ulay edeyim) Eski 
.eczacıhktan kalma 1tKebnhe, mürdesenk 

Wa~et EC • .. ele 1 ıEır.tına •e soialdar havlıcan, .yedikmd kanı, iistilb~. ki-
Wlay:et ':':1eclisi ;bugün '14,30 da 1.o~la- Bir~kaç gunifoıibcri §clırimizde :fıttımı lanneni, -kremtartar, ravenCI, yarasa k.a

narok. enc.umenlc:tlen gelen e\'rak i.ıze- ~ so.ı,iUklar dııvnm etmekte, bu sene yu- nı, it üzümü, mercan güş• gibi şeyleri 
rinde kanır tila.cılktır. !Aldığımız ,ıruilu -m~ sesen ilu 'Martta kendini göste- aı:am açık deiildir. ElveYirki y:apılan ter
mata göre dün :llıtisas encümenleri tbUt.-~ ömürcülcrin yüzünü giildilrmek- tip .yerinde bilerek ve dozajında yapll
çeler üzerinde~ am':mll et- teö.ir. İzmir iklim itibariyle pek soğuk mı, olsun ... Bundan otuz sene evvel Se
ıniştir. 'Fakat bütçcler mecliste kül ha- yçmaz. Baharı kısa olmasına .rağm.en lanikte asker.i hnstanesinde eczacı idim. 
lındc gürlü Uleceğj için ~ :masraf her ~hude !Hiınl eczanesi Kemal Ka- Hiç unutmam günler.den bayramaı . Has-

lc,.i e e CD. eli.mae o yaı imka- ha aoğrusu halka bir §ey anlatmak İste- Kültür bakanlığı orta okullar, liseler 
mnı !Ydun :nikaı:rilcmn beliğ tila1ı§- aiği zaman <tebliğ tarzı> na kıymet ve- ve sa.net okulları rlirektörlüklerine gön-
larına c:hıyaumıik istcr.aim: Q.yle ıki: rirdi. Bir ;gün «Agora> da Atinalılan derdiği bir-tamimde talebenin aer5e kal
Urmım '.l"üikiYe.uıCkteple.tinae.v:ukı.ihtllan memleket mü<ıafaasına aavet etmeğe ve dmlmalarını ve her dcrSte talebenin der
ve ~Y ti mucip olu~ çoci1a r için 'Dl k- onları uyanC!ırrn~a .ıralı ırken bakm11 ki se kaldırılacakmış gibi uynnık ve hassas 
tep inzib t komisyoıilıınnda ve 6ğret-, sözlerini 8inl\yen, kenaisile alakadar olan bu1undurlilmalanru bilô.irmiştir. Öğret
raeftler isin ne :ı.-ilayct jnzihat komişyon- kirnsed1'1er yok •. • Herkes kendi ~va- menler her nat devrcSi.nde ıbehemebal 
bnnCla ;verilen inzib ti kanır an a~iJ & sınCla, ortada bir inzibatsızlık var, güve- talebelerini derse ,kaldırmakla mükellef 
ha · eri d M sebeplerin b eııClik 1 - SONU 6 iNCi SAHiFEDE - tutulmu~larclır. 
~LZ~ aızr/7/~rLZ//.7.'L//.X7/Z//-7..Z/'/.7.YI/.ZJ 

Yalmz şaheserler ver k>le sayın müdavimlerinin itimadını kazanan ~ .. . •• 
KUL TURP ARK SlıVEMASI 

Yine bugünden itibaren 

Bütün ıdü1'3 tnktliılerine 

olan aört büyiik artist 

bütcesi riıüz.akerotw.a 'ba§lanacaktır. mil Bahar.çi~ği .kolony.asiyle Jzmire Ba- t • t" · • -'- ı ·· d ,J•ı a :2ı:yare ı n;ın 11-.er ere mui;uı e eaı -
har alemi pşatnuiktadır. Eczacı Kemal ·'"'; K v t k" k 1 ·ıA d v p •*• 

Köy eğitmenleri 
muva~lak oluyor 
lVtanrif müdürü B. Ali Riza Özkut 

öClemişin yefü köyünde eğit.nenlerin 
çalrşmalarını 'teftiş edere'k avaet etmiştir. 
Eğitmenlerin çalı,Şmalarında eyi semere
ler verdikleri ve büyük bir heyecanla 
köy ve köylü .için çalıştikları rtesbit cdil
ıniştir. 

-*-Bulgaristanın yaş üzüm 
~catı 

lBulgmoistanın ilıracat maddeleri itiba
riyle yaş üzüm, ikinci sınıfı işgal etmek-

. k" mı~~· o~ a ı ns er er~ ı aç agıtı-

~-·diyor. ı: Ko~onyalanm, Izmirin yoıdum. Her yatak başında bir ziyaretçi 
en orıJınal bırer hedıyeleri olmııc:tur Jz- d Be · ·· ·· h · v k lk 

-;ı • \Tar ı. nı gorunae epsı ayaga a tı-
mir demek ile 'kolonyalanmı hatırlat - lar. 

maktan bir lftihar duyuyorsam bunu iz- « _ iBayramızın mübarek o1sun ar-
rnirlilerin yüksek zevklerine medyu- kadaılar dedim. 
num. Kafürşinas yurddajlarunı her ve
sile buldukça hürmetle ad ederim di • 
yor ... 

-*-Apçtan düşerek öldü 
Kozak nahiyesinin aşağı Cu11M1 köyün

den Mehmet oğlu K-bını, çam ağacın
C:lnn (lü~k: yaralanrno ve liir müddet 
sonra ölmüştür. Hadise müeııııif bir ka-

Birer birCT ilac;larını dağıtıyoTdum . 
Bir yataim b<\Şmda bir kase gördüm ..• 
lçinde rel'\fti, km.mı, şekli bozuk bir fCY 

vardı. 

- Bu ne? cletfün. 
Ziyaretçi aekcr iliç dedi. 

Kardeşi lıatıta idi. Sarılıktan yahyortiu, 
ilaç yapını, getirmiş ... 

CLARK G E Jeqir. 938 yiluı.da Bulgacistanın "hraç et- zadan iharettir. 
.Dedim ki burada ;vatıın askerlere ben

den N:şka kimse ilaç ,yapamaz, <een bu 
ilacı rwtaıl yaptın, ne ile yçtm bana aa 
anlat ôğı:e~yim. 

tiği yaş iizüm tutan S"l:Ml tonöur. Ve -*-
MYRRA LOY ı · B.ulgar.istana .5~7,430,000 leva girmesi-

SPENCER TRACY nı ~. ıBulgnrlstnn 938 ılm-
LİO AllR-1'!\l.!l'ıft.• ... aı !".\ da, 93ii wıiı üzüm ihracatının Mı üç 

tarafın n ıenısal'ıiz lbir surette ıt 

edilen 

YARALI 

~ mc ıuu t min tJnW,i Bucanın yukarı mahallesinde oturan 
.1 ~ c r. 'Mehmet oğlu Bam isminde '.bir çocuk, 
ı yoldan geçen bir merkebin tekme atma-

el~!.is~l' zir. t aile '.kll§ından ağırca yaralanmı.,Ş ve ıncm
le.ket ~aStanesine kaldu:ılmıı llr. 

-*~ 
amele 'ay.euHla 

KARTAL 
alandı 

ammdaki büyük aşk ve tayyaı·r ilik filin" • • u ed.Q·.or ••• 

Beni mülayim gören ıasker bayramın 
nC§csiyle güle güle anlattı. Sarılık ilacı 
ne olsa be.> enirainiz) 

A~rciğin ffaües:ine göre tarlalaraa 
kurumu ve beynzlanmıı köpek tersini 
yoğurt ile ezmeli imi . derhal ka~yi or
tadan kaldırttım. 

O gün bugiindür koca karı ilacı bunun 
yanmda milılci amberdir diyornm. 

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

Mesut bir akit E ... . . . 
Akhlc;arda tüccardan bay Ethem : 

• 
Bu filimde neSih ir .aşk hikayesini ... Meslek arka~lan kıu aliik&lan dolayı~e iki arkatlaş arasında rekabeti .. 

Kara Ahmctoğlunun kızı bayan : 
Samiye lle gazeteci arkaBaşlan- : 
mızda bay HulQsi GUnaym nikah : 
akdi, evvelKi gün akşam Akhisar E 

'Vıv:ifc "\'C da gösterdikleri sadakat 1'e e&lkülığı. .. &,'8J'ecil4ğin .en &on .terakki .ve iııkişab ..... 

lrriklerle &inemadnn çikılacnktır .. 

A:YRICA : FOKS roRRA'L ve renldl M t K l 
SEANSLAR.: HER G'ON; 3 - 5.50 ~ 8.115 te. .. Cumartesi pa.ıar ll.15 te ilHve seansı vardır .... 

m • 

be ediyesinde icra edilmiştir. Bu : 
mesut nkid münasebetiyle tara1cy- ~ 

Adkaı:n1m1 eli YJnw. ıp ~lan b.thlcikattn uQ!illnr \Jtleyl:lana ç.ıkarı- ni 1ebrik eder, genç çiftlere- 'San-E 
Ma11isa1•a, Kastamonu saylavı Ragıp, larak yakalanmışlardır. Para gizlendiği • detlcı· dileriz. : 
Erkma rdir a ka ı 1 '""·---._.._. ..... _ _., ••••••••• anisayn gi e . yın ım ı;ı n raıııtır . 

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



• 

r.:ı~::;~1e:;;:: RADYO Li N 
nın ilraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alman mu· 
zır mevat kar11· 
smda diısler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zalmağa, çtirö· 
meğe mahldun· 
dur. Çürük elif· 
ler mide ve bar
sak ihtiladarın
dan zatürreeye 
kadar ller nevi 
hastalıja yol aça 
bilir. 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

... : . ' : ' . . ,. ...... 

Urrdal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. --
O İYİer ve Fratelli erco 

Şürekası Vapur Acenta ı 
BİRİNCİ KORDON REE.S ADRİATİCA S. A. Di 

Deut eh Le· 
va ... 1:e Linie 

G. M. B. H. ffAMBURG 
GERMANİA vapuru 3 martta bekle- BİNASI rEL. 2443 NAViGATIONE 

nilmekte olup, Rotterdam, Hamburg ve 
Anversa limanlan için yük alacaktır. 

ARKADİA vapuru halen llmanımız 
GRtılANt motörü 7/ 3 te gelip 8,13 da ... " marta kadar AnvP.rS. Rotterdam. 

-*-
BALKANJ..AR ARASi 

HATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

D.KOTOR 

--

LONDR& HA'ITI : 

POLO vapuru 9 martta Londra, Hull . Bremen ve Hamburg için yük alacaktır. 
ve Anversten gelip yük çıbraralı: ,,., te saat 17 de Leros Rodos Ve~e ha- THESSALİA bek 

vapuru 14 martta · ayni zamanda Londra ve Hull için yük reket eder. . 
ClTrA DtBAIU 9/ 3 te gelerek ayni lewyor. 18 marta kadar Anvers, Rotter· 

alacaktır. dam B Hamb · · yük" al gün İstanbul Napoli Marsilya ve Ceno- • remen ve urg ıçın a· 

LiVERPOOL ff..&Trl vaya hareket eder. caktır. 
BRtONt motörü 9/3 de gelerek ayni 

MARDİNİAN vapuru 15 martta gelip gün Leros Rodosa hareket eder. --
yük çıkaracak ve ayni zamanda Liver- ~R~~Nt . motörU 13-S de gelip Pire DEN HQRSKE MİDDEL• 

u L O y C E il ,, ı:ıool için yük alacaktır. Brindisi 'fiıyesteye hareket eder. v.-ırı JNJE O.SLO 
l ZARA motörü 16-3 de gelerek aynı HA t11•1 ' 

Lüks vapuru 5 martta saat 16 da 1 Le••ante•Llnle gün Patmos Leros Rodosa hareket eder. 13AGHD. AD ~apuru 15 marta doğru f... 
beklenilmekte olup, 6 martta saat !S DP.utsclıe ., ke.,denye, Dıeppe ve Norveç umum !i-
de İzmirden hareket edecektir. Pire, manJarı için hareket edecektir. 
Kortu, Adrlyatik liınanlan ve Trieste DELOS vapuru 11 ~ -~burg, ·--
. . ole ilk" ala ktır Bremen ve Anversten gelip yük çıkara-
ıçın y u ve y ca . caktır. ROYALE NEERLAN ----
UNi'l'ED HATES AND 

LEVAHT LİNE LTD. 
BENNESTVET vapuru 18/20 mart 

arasında beklenilmekte olup Nevyork 
için yük alacaktır. 

DAl.SE KUMPANYASI ......... ı HERCULES vapuru 8-3 de gelerek 1
• Amsterdam ve Hamburg Umanları için 

yük alarak hareket eder. 

SERViCE MARITiME 
ROUMAIH 
BUC.ı\RES'.P 

T. BOWEN REES 
VE Ş"UREKASll 

CUNJM.RD 1.INii: 

ULYSSES vapuru 14-3 de gelerek DUROSTOR vapuru 18 martta bekle
Burgas Varna ve Köstence limanları ni7or. Kösteru:e, Kala. ve Dıma liman· 

I için hareket edecektir. lan için yük alacaktır. 

PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 Liverpool ve -*- --
nisan arasında beklenilmekte olup Nev- Glasgov hattı .JOHNSTON W ARREN 
york için yük alacaktır. • • • • • • • • • • • SVENSKA ORİENTE !.İ· LiNiES LTD. 

Gere!< vapurlnrın muvasa15t tarihleri, BOTHNİA vapuru 17 şubat tarihinde NİEN XUMPANY ASl İNCEMORE vapuru 12 martta bekle 
gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- gelip Liverpool ve Glasgov için yük FRAJA vapuru 7-3 tarihinde gelerek niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su 
kında acenta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. Amsterdam Rotterd.am ve Hamburg !s- Una Kalas için yük alacaktır. 

Daha fazla tafsi!At almak için Birinci Gerek vapurların muvasal!t tarihleri,! kandinavya. ve Baltık limanlarına hare- Vapurların hareket tarihleriyle nav-

i-------------------~ Kordonda 152 numarada ·UMDAL· isimleri ve navl:ınlan hakkında acenta ket edecektir. lunlardaki d~erden acenta me-
• \ umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla sullyet kabul etmez. . . . 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTA 

NEVROZiN 
Bütün A.ğrılar,n 

Beyhude lstırap 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş vr diş alnlannı sür..ılr 
izaleye lifidir. Rcmatizma evcaı, sinir. 

mafsal ,.e adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

• · .,..ı... Grip ve Bronşite karşı en. 
müesm ilaç 

E V R O Z t N 4.ir •• 

f'anzenırıaır 

Cekmeviniı! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GtlNDE 3 KAŞt; ALINABİLİR 

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

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balı\tyağlarının en halisidir .. 

iıu defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir 
................................................................................ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı kıu-şısuıda .. 

~"":·_. . . ı . , '... ,,··' ' . ,._,_.._ ... .:.~"': ... _:;rr ' 

edilmesi rica olunur. tafsillt almak için T. Boven Rees ve Şr. -- ~ fazla talsillt ıçuı. ATATURR 

Telefon: 4072 Müdüriyet run 2353 telefon numara.sına müracaat .SERViCE MAJUTIM.E caddesı 148 No.da V. F. Henry Van Deı 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. Zee vapur acentalıAma müracaat edil· 

Roamafn Kampanyası mesi rıca orur. 

"'?· 

Juvantin saç boyaları 
INGil..IZ KANZUK eczanesi laboratuvarlarmda ha:urlaııan Juvantin saç 

boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen !iri olup saçlara tabii renk· 
!erini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk il%erine t.:,... 
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yılrAftmak, tl!r
lemek hatti denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mai'a
zalarında IWaYUUz. 

En ciddi ve enıniyetli marka•'ıı·. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 

J - Küc:ük Menderes islab sahasında yapılacak F etrek şütleri ile 
be1 küçük k()prü inııaab, kesif bedeli 79020 lira 90 kuru4tur. 

2 - Eksiltme 28. 3. 939 tuihine rastlıvan ıalı giinü saat 15 de Na
fıa vekaleti Sular umum mi; 'rlüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kaualı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler; eksiltme 4artnamesi. mukavele projesi, baymdırhk 
i,leri genel şartnamesi, fenni farlname ve proie!eri 3 lira 95 kurut mu
kabilinde sular umum ınüdürlüiünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye ııirebilmek İçin isteklilerin 5201 lira (OS)kW""'luk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel el!erınde bulunan Teıikalarh birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa vekaletine müracaat ederek ba İ§e mabaus olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikaYl ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunnuyanlar eksiltmeye itb
rak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplanm ikinci maddede yazılı saatten hir 
saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabili.nc:le 
vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabu• edilmez.. (681) 
ı. 7, 13, 18 632 (433) 

PELEŞ npuru 1'-3 tarihinde gelerek TELEFON : Z0117/Z80S 
Malta Marsilya ve Cenov.ya yük ve yol- -----------
cu alarak hareket edecektir. si!At için ikinci Kordonda FRA TElLİ 

İIAndald hareket tarihleriyle navlun- SPERCO vapur acentasına müracaat 
!ardaki değişikliklerden dolayı acmta edilmesi rica olunur. 
me>-uli,y..t kabul etmez. Daha fazla taf- TELEFON : !004 - 2005 

·. . ~--~-·- . . . 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralac : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustoa, 1 EylUI, 1 lkincitepin 

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

~ı::zı l k rami yele ri: rn7rxun'(/;V?, 
l Adet 2000 liralık ••• 2.000 L 'a 
s n loo.> lirabk •H .s.oon ı.m. 
8 n SOO liralık -" 4-00D Lira 

16 n 2SO liralık ••• 4-000 Lira 
60 » 100 liralık ••• 6.ooo Lira 
95 n SO liralık ••• 4-7SO lJıod 

250 ,, 21j liralık ••• 6.2SO Lira 
··-· .. _. 
43S 32.oao 

_..,,_,_=--m:z:,z.ı:r.,t;7Lfil77;1l'l"2!11?'11';l9' fll2.U/n-1 
T. it Banka•ına par. yahrmalda, yalnız para biriktinnit olmaz, 

a}'Dİ zamanda talihinizi de denemit olurıunuz. 

"~"'"''' f:.İUR 

TURKiYE 
CUMHt1 RİYETJ 

2IRAAT.BANKASI 

' 



SARJl'E J2 YEHIASIR 1 MART SALI 1939 

Negrinin- hükümeti iskat edildi 
Cümhuriyetçiler bir Milli müdafaa konseyi teşkil ettiler 
'' lhanet ispanyaya vatanın bir parçasını kaybettirmiştir 

yüksek noktaya 
ve bu ihanet 

~ Başvekil Negri}nin şahsında en • • • • 
ırışmıştır ,, 

' r 

Nasyonalistlere bitap! U. Şarkta vaziyet vahim 
''Biz sulh istiyoruz. Fakat toprakla
rımızda vabancJ kalmamak şart,, 

Sovyet 
kerleri 

kuvvetlerile Mançuko as
arasında vuruşn~a oldu 

"B. iZ lehinde sulh kararımızı verdik .• Ya tspanya 
,..110'1nho n hizmetinde veya emperyalist 

Londra 6 (Ö.R) - DUn lspanyada, 
henüz general Frankonun kontrolüne 
tabi olmıyan arazide mühim Mdisele.· 
cereyan etmiştir. Doktor Negrinin bil· 
kUmeti dün akşam Madridde iskat edil· 
m.iş ve yerine 6 azalı bir milli mlidafa:ı 
konseyi geçirilroiştir. Milli müdafaa kon
•eyinin başında Madrid askert valisi bu· 
lunmaktadır. Cümhuriyet orduları baş
kumandanı general Miyaha ilk önce kon
•eye daihl değildi. Fakat sonradan kon
ııey riyasetini kabul etmeğe davet edildi 
\•e bu sabah ilk içtimaında hazır bulun
du. 

Konsey azaları sosyalist partisi ile di
ğer mutedil partileri, genel iş konseyini 
ve Anafor sendikalist grubunu teınsıl 

etmektedirler. Bu sabah Madridin başlı
ca caddeleri ve umumi binaları askeıl 
muhafaza altında idi. Fakat hiç bir ha
dise olmamıştır. 

Bu sabah Madrid askeri valisi kolo • 
ne! Fasano, bilhassa nasyonalist lspan · 
ya otoritelerine hitap eden bir radyo me- liarselonda "'5yonalistler 

harn!.., 

"'jı neşretmiştir. Albay uzlaşma, istik. dafaa konseyine tabi olduğunu haber 1 !ayn İngiltere ile henüz general Franko
JAI ve hürriyet arzusuna müstenid bir vermiştir. / nun kontrolil altına girmem.iş olan Ispan-
rulh için müracaat etmekte ve şunları •Madrid asker! valisi otomobillerin yol arazisindeki idare arasında artık dip-
UAve etmektedir: şehir haricinde seyrüsefer edebilmeleri lomatik münasebet mevcut olmadığını 

Loodra 6 ( ö.R) - Uzak tarkta vazi· 
yet ansızın vehamet kesbetmiştir. Vil8.

divostokdan 300 kilometre mesafede 
Mançuri .. SovyctJer hududunda kanh 

müsademcler olmuştur. Mançuri a!kcr
lcri kızılları püskürttüklerini bildiriyor
lar. Vaziyet naziktir. Hoidi3enin devamı 
olup olmıyacağı kestirilemez. • 

Tokyo 6 ( ö.R) - Ordu ve don&Jlma 
için mütemmim tah•i.at 18.YJhuının mil• 
zakercsi esnasında istizahta bulunan bazı 
mebuslara cevaben bahriy• nazırı amiral 
Buney deJJ'i§tİr ki~ 

c- J at> on silahlanma pli.n1 pasifi}(. 
Okyano~unda en rr:.übim olan ecnebi de .. 
niz kuvvetleri göz önünde tutularak ha· 

z1rlanm1şbr. J apoı:, deniz sili.hlarının an
ması, Anti-Korninl.?t.;.• naktının bir nefl_. 

:""sİ olmakL"' b.:!-abf't arık şaı1'.ta yeni 
nizaı ·ın tees: ü•ünden hucule gelebilecek 
beynelmilel sürtünmey l donanma nazarı 
dikkate alma!:" mecb11Tdu. Fakat diplo· 
malik müzakerc.!erir:. böyle bir sürtünme .. 
·ıin önü-ıü a.labileceğiı1' üm~l: ediyoruz..;• 

Nezır Amerika· 'a veni Vilson kanu.M 
nunun Amerikan d'lna•-unasının Va§İn!;
ton mııahedesile tayiro edilen hadden yüz.. 

de 20 derecesinde fazlala§maaını ve bö7-
lece eskJ Vilson kanunundaki hükümlerr. 
genişletilmesini istihdaf ettiğini hatırlat-
mı§hr. 

Japqn istihbarat bürosu 11e 

istihbarat reisi 

verilen yeni ıili.hlanma programı 5-6 se

•Her ecnebi nüfuzundan ve diğerleri- için genel kurmay başkanının, mill1 mü- avam kamarasında bildirmiştir. 
nin emperyalist hırslarından Azade bir dafaa konseyi reisinin veya emniyeti 
millet istiyoruz. Eğer bize böyle bir sulh 

1 

umumiye müdürünün imzasını taşıyan 
teklif ederseniz alicenabane cevap vere- bir ruhsatnameyi hamil olmaları lazım 

ne içinde sarfedilmek üzere 111 milyon etmektedir. Bunun en muhım kısmı ao· 

Tokyo, 6 (A.A) - Diyet mecllıı!ne lngiliz lirası miktarında tahsisatı ihtiva 1 nanmaya aittir. 

ceğiz. Fakat bize karşı ve kendi kendi·! geleceğini bildirmiştir. 
nize harbe devam ederseniz ölünceye • r:;_,ı. • .. ~ .. ..,,.+ n,..rlu~u 

kadar mücadele edeceğiz.• 

Madrid 6 (A.A) - Başveklllet dUn ak-
şam aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Pazar günü saat 18 de cümhuriyet ku
baskumandanı mandanlığı K.aratajanada vaziyete tama Kartajenede isyan mı çıktı? 

Konsey tarafından neşredilen bir be
yanname harici bir yardun ümidi mev
cut olmadığını, fakat ispanyanın istikla
li ve ecnebi kuvvetlerin Ispanyadan tar- 1 

dedileceği hakkında teminat almadıkla
n takdirde nihayete kadar mücadeleye\ 
devam edeceklerini ilan etmektedir. 

1 
miyle hfiltiındi. Krtajana garnizonuna 
mensup asi elemanlar Pazar sabahı is -
yan etmişler ise de isyan hareketi sü -

ratle ve tamamen bastırılmıştır. K.artaja- c • o h • t • f • 1 
naya gönderilen cümhuriyet kuvvetleri um urıye çı ı o 
ile deniz kuvvetleri azımkarane ve şaya-

ve tayyareler 
etmişler? Beyannamede Negrinin ehliyetsizlik 

gösterdiği ve imtiyazlı bazı şahsiyetlerin 
lspanyadan ecnebi memleketlerine ra -
hat rahat sığınmalarına müsaade oluna

nı takdir bir sadakatle hareket etmişler c • f 
di;ebliğdc şu satırlar ilave edilmekte- eza yıre mi ir.ar 

mıyacağı ilave edilmektedir. 

dir: Paris 6 (ö.R) - Bu sabah Kartajen 
Memleketin geçirmekte olduğu vahim limanında bir isyan hareketi baJ göster· 

ahval içinde disipline, birliğe ve bükü - di. Bu husustaki haberler birbirine zıttır. 
mete bağlılığa her zamandan ziyade ih- isyanın çabık bastırıldığı anlaJılmakta· 
tiyaç olduğu bir sırnda düşmanla birlik dır. ilk önce asiler radyo istasyonunu 
olup cümhuriyetçi Isprnyayı arkasından zaptetıni§ler ve tehrin aukutunu ilan et· 
vurmağa teşebbüs edenlerin derhal aza- mi§lerdi. Fakat sonradan Madridin tek· 

- ml bir şiddetle cezalandırılması için asi· rar Kartaien üzerinde hüküm ve nüfuzu

lerin süratle muhakemesine başlanmış. nu iade ettiği bildirilmektedir. Bununla 

tır. beraber cümhuriyet filosuna mensup bir 

Madrid 6 (Ö.R) - Albay Kafaro ta-

Doktor Ncgrin ve istifa eden kabine
nin di~er azaları Madridden sahil vila. 
yetlerine hareket etmişlerdir. Bir kaç 
gün evvel, Kortes meclisi reisi sıfatiyle 
istifa eden reisicümhur Azananın yeri
ne geçen Martinez Borio milli müdafaa 
konseyinin harbe nihayet vermek husu
.undaki arzusuna tamamen iştirak ettiği-
ni beyan etmiştir. B. Baryo şimdiki hal- rafından nasyonalist arazisindeki lspan· 
de Fransada bulunmaktadır. 1 l'iladrid mudafü general Miyaha yollara hitaben neşredilen beyanname 

çok harp gemileri, aöylendiğine göre, 
bugün limandan çıkını§ ve Cezayir açık· 
larında görülmüştür. 

al Mi ah M drid imiş Mil şöyle bitmektedir: gener Y a a · e ge · tir. · - . Paris 6 (ö.R) - Caayirden bildiri· 
Paris 6 (Ö.R) - Negrin hükümetinin li konseyle görüşmezden evvel şu beya· •Artık kat'ı karar verilmiştir. Kendi liyor: Sabah aaat 7 d e ispanya cümbu· 

yerine geçen milli müdafaa komitesi natta bulunmuştur: irademizle bu çıkmazdan kurtulmak riyet fil osu Cezayir açıklannda bir tayya· 
hakkında Madridden gelen ve mutad ih- •Bütün Cümhuriyet arazisinde tam bir kendi elimizdedir. Ya verimli hürriyeti re tarafından görülmüştür. Fdo Bizert 
tiraz kayıtlariyle neşrolunan son haber- nizam hüküm sürmektedir. Milli müda- veya yliucı esareti, ya Ispanya lehinde istikametinde şarka doğru gidiyordu. Fa· 
!er şunlardır: faa konseyinin teşekkülü bütün sadık sulhu ve ya emperyalist çılgınlığının biz- kat saat 15 de Cezayir ve T unua sahil-

• Madridde mutlak bir sükfuıet ve nor- arazide büyük bir şevk uyandırmıştır.• metinde harbı tercih edeceğiz. !erinde biç bir noktada filonun geçl§i ha-
mal bir vaziyet hüküm sürmektedir. İt- •Bu beyanattan sonra general milli •Bizim mıntakamızda asHi ecnebi yok· ber verilmemİ§tİ. 
tihad radyosu tarafından bildirildiğine müdafaa konseyi azalariyle ve merkez tur. Hangisi olursa olsun, her devletin Oran 6 (A.A) _ Kartajanadan firar 
göre Negrin hükilmeti reisicümhur veki- ordusu büyük genel karargillıile görüş- müdahalesini reddettik. Bizim ordumuz· d k d e ere ün saat 1 7 de Oran civarında 
Ji B. r.fartinez Baryo ile telgrafla temas müştür. General Gomera radyoda şu da yalnız lspanyollar vardır. Ortada La Seniada karaya inen 2 Partcz tipi ve 

Milli müdafaa konseyi teıkil eden •Wnburİyetçi Generallerden bazdan 

Askeri makamlar tarafından tevkif renin Kasaplanka civarında kain Saida 
edilen cümhuriyetçi zabitler Kartajanada hava meydanına inmeğe muvaffak oldu-etmi< ve kabinenin istifasını vermiştir. beyonatta bulunmuştur: olan vatanımızın menfaatleridir. Ispan- ı Curtiss tipi tayyarede 36 zabit ve kü-

G 1 1 ba•kanı general Ma ı·h t 1 tam b' parça yanın istı'kJ•" t · dilın d'k mü ,.ıkan isyandan istifade ederek Frankist gu" dün a!.•am saat 18 de haber ahnmı• .. , ene rnrmay , - • ane spanyaya va n ır • au ernın e e ı çe • çük zabit bulunmakta idi. • • • 
nüel Motoyona, Alikante vilayetinde B. sını kaybettirmiştir. Bu ihanet hareke- cadele bitmiyecektir. Ispanyol milleti, Tayyareciler Fransız topraklanna İn· ispanya topraklarına kaçmak istedikleri· tır. Bu tayyare de Kartajanadan hareket 
Negrinin hususi ikametgahında Negrin ti Negrinin şahsında en yüksek noktaya ancak bir sulh için silahı bırakacaktır. diklerini anlar anlamaz potezlerden biri ni ve lspanyol Fasında karaya indiklerini 
kabinesi azalarının içtimaında hazır bu- erişmiştir. Şerefsiz ve liyakatsız olan bu •Bu sulhu tem~ ediniz. Size böyle hi- derhal havalanmağa muvaffak olmu§· 
/unduktan s"nra müstacelen Madride hükümet reisi, muharipler vatan müda- tap eden ben değilim, ben harp etmek tur. 

zannettiklerini söylemişlerdir. 
Cümhuriyetçilere ait diğer bir 

etmiş ve MPlillaya indiğini zannetmişti. 

Mitralyözlerle mücehhez bulunan tay· 
tayya· yarlerin silahlan alınmıştır. 

larafından kabul edilecektir. Bütün vi- neleri tophyarak kaçmaktan başka bir mına söyliyorum. Bunların artık ricat 
hareket etmiştir. Milll müdafaa konseyi faası için kanlarını dökerken, milli hazi-, için seferber edilen bir milyon in.!an na-

!iıyet valilerinden telgraf ve telefonla şey düşünmiyordu ve milleti terketti. edecek mevkileri yoktur. Ispanyanın is- sulh teklif ederseniz karşınızda astl Is- Valansiya 6 (Ö.R) - Başkumandanı !etler cemiyetinin muhafazasına teslim 
milli müc!.Uaa konseyine iştirakler _gel - Bugün merkez ordusu bir Şefin idaresi tikla!ini. temin eden bir sulh kazanmak panyol ki.lıncımızı bulacaksınız. Fakat tarafından neşredilen resmi tebliğe göre 

1 
edilen lspanyol san~t hazinelerinin en -

mektedir. Bunların arasında komünist altındadır ve millet ordu ile birlikte hür- için ölünceye kadar çarpışmağa hazır - harp yapmağa devam ederseniz bizi bütün Ispanyada sük\lnet tamdır. Ahali vanteri 3 Martta beynelmilel konseyin 
partibine men.sup olanlar da vardır. Ke· riyetini ve istiklalini müdafaa etmek ni- dırlar. Memleketimizin bir kan deryası amansız ve kahraman muhariplerimizin Albay Gofado ile diğer reislerin radyo huzurunda başlamıştır. Yüz kasanın ih· 
za Karlajcnde bulunan Cümhuriyet fi. :;etindedir, Bugünden itibaren Ispanya içinde bo!,'Ulmasından sakınınız. • maneviyatım çelik bir süngü gibi sağ- nutuklarını dinlemektedir. Şehir normal tiva ettiği tablolar ve haWar çıkarılmış
losu, bütün polis servisleri, cephe geri- ve hükümetinin bir tek vazifesi vardır: •İspanyol milletinin yil'l.e kendi kendi- lam bulacaksınız. Ya lspanya için sulh, manzarasını muhafaza ediyor. Bu sabah- hr. Ambalajların çok itina ile yapıldığı 
si müsellah kuvvetleri, askeri tahkikat Sulh. Fakat adalete ve kardeşliğe müs- si için o kadar muhtaç olduğu sulh bi • yahut ölünceye kadar mücadele. Bu iki ki hava bombardımanı neticesinde 2 ölü ve $anat eserlerinin hiç bir zarara uğra· 
•ervisleri, Madrid, Guadalahara ve Go- tenid bir sulh .. Eğer bu sesimiz duyul- / zim değil, sizin elinizdedir. Mentleketi- şıktan her biri önünde biz serbest lspan- ve 7 yaralı vardır. Öğleden sonra saat madığı görülmüştür. Bunlar arasında 
ema vilayetlerindeki bütün servisler mil· mazsa Ispanyanın istikllllini müdafaa mizi kansız bırakan ve istiMcılarm emri yollar sıfatiyle vaziyet aldık ve vicdanı- 13.50 ve 16,35 te tehlike düdkilleri ye- Greko, Möryö, Velaskez, Tisyen ve Re· 
li müdafaa konseyinin emri altına girdik- için ölünceye kadar mücadele mevkiinde altına koyacak olan harbın nihayet bul- mızı vatarumızın mahvolması mesuliye - niden çalmışsa da hiç bir bombardıman tel gibi resim üstadlarının şaheserleri ve 
lcrini bildinni~lerdir, Alma şe1ui cüm· kalacağız.> ması da size tiibidir. İki yoldan birini se- tiyle yüklemek istemeyiz. lspanyollar, olmamıştır. takriben 600 kadar antika Flamftnd ve 
h uriyetçiler birl iği komitesi de milli mü- Londra 6 (Ö.R) - B. Nevi! Çember - çiniz. Fakat biliniz ki eğer bize hakiki ol C' • 
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· r ... Mi'nr·şer··· ı 
• in önü Kabinenin kar rı uzerıne Dün Silivride tet-

Belçika kral 
• • • • 

emı na.mesın 
o 

en o un feshi 
za etti 

kikler yaptılar 
.Bugün Şileyi şeref-: 
s Jeudirecekler : . . 
İstanbul 6 (Hususi) - İnönü, saat 

11,30 da talebenin büyük tezahüratı ara
sında Dolmabahçeyc döndü. Yemeğim 
yedikten sonra saat 13,30 da maiyetleri 
ile otomobillerle Silivriye hareket etti -
ler. Akşama kadar orada halk ile temas
tn bulundular. Cümhurreisimiz yarın 

Şilede tetkiklerine devam edeceklerdir. 

Brüksel 6 ( ö.R) - Kral mebusan 
pıeclisinin feshine müteallik bir emirname 
hnza etmiştir. Bu karar kabine konseyi· 
~in son içtimaından sonra verilmiştir. 
Ba§Vekil B. Piyerlo bu içtimadan sonra 
earayn gitmişti. Saat 1 8 de dönerek şu 
tebliği matbuat mümessillerine okumuş
tur: 

cHükümet son iki günii siyasi müşkü
labn halline tahsis ettikten sonra Krala 
'rnebusan meclisinin feshini teklif etmek 
ıtaruretine hükmetmiştir. Kral fe~ih emir

namesini imza etmiştir. Kral hükümetin 
istifasını kabul etmediğini bana Lildir
pıi~ir. Bu sebeple kabine intiho.bat:ı kn
dar iş baııında kalacaktır.> 

intihabat 2 nisanda yapılacaktır. Fe
ıih emirnamesi dahiliye nazırının da İm· 
~asını taşımaktadır. . 

~-· 

Milli Ş~f gcc~ saat 22 de Snvaron<> 
yatı ile avdet buyormuşlardır. 

---n•---
0 "" 

Uç noter 
.!) 

Tasfiyeye tabı. 

tutuldu 

Brüksel 6 ( ö.R) - Başvekil Piyerli Belçika kralı askeri teftif ederken 

İstanbul 6 (Telefonla) - Geçenlerde 
mcriyetc giren Noter kanunu noterler 
arasında tasfiyeyi derpiş etmekte idi. 
Knnunlarının bu hükmüne göre, Adliye 
vekaleti noter skilleri üzerinde yaptığı 
tetkikler neticesinde, yalnız üç noteri 
tasfiyeye t!ıbi tutarak vazifelerine niha
~ et vermiştir. 

bıtihabat mücadelesinde halkı sükfuıeti l edebilecek hareketlerden içtinaba davet j isine devam etmiş ve hatta .Bclçika~ın ge
mulıafazaya ve memleketin yüksek me-1 etmiştir. Hükümet bu sabah da iki partili çirmekte olduğu kararsızlık devresı daha 
nafiini göz önünde tutarak ayrılık tevlid 1 bir parlamenter kabine t~kili için mesa-

1 
ziyade uzatılmak istenmemiştir. 

Hindistan da çarpışma 

100 kişi 
liandi 

yaral1 
protesto 

170 kişi rrıevkuf 
orucuna devamda 

Londra 6 (ö.R) - Hindistandan bildirildiğine göre Hi~duların bir 
dini bayramı münasebetile Hindularla müslümanlar arasında müsa
demcler olmuştur. Kalküte civarında bir Hindu dini alayına müslü
manlar hücum etmişlerdir. 100 yaralı vardır. 170 kişi tevkif edilmiş
tir. Jevelpurda buna benzer bir hadisede 50 yaralı kaydedilmiştir. 

Londra 6 (ö.R) - Hindistandan bildiriliyor: Gandi üç giindenberi 
orucuna devam etmektedir ve daha zayıf düşmüştür. Bu oruç Raşpu~ 
müatakil devleti hükümdarı Safora Sahibin devletinde siyasi islahat 
yapılması projesini kabul etmemesini protesto maksadile yapılmakta
dır. Birleşik ayaletler kongre ve kabinesi Gandinin talebini kabul et
tirmek için Kral vekilinin müdahalesi olmazsa istifa edeceğini bildir
miştir. lngiliz kral vekili ile Gandi arasında mesajlar taati olunmuştur. 

lngiltere ile F ransanın 
Askeri ve bahri işbirliği görüşmeleri 

Londra 6 (A.A) - Fransa sefiri Corbin gec:;en hafta zarfında ge
rek Lord Halifaks gerekse Cadogan veya Van Sittart ile her gün mü
zakerelerinde bulunduktan sonra dün akşam Parise hareket etmiştir. 

Öğrenildiğine göre bu müzakereler esnasında Italyanın tasavvurları 
Libyadaki yapılan hazırlıklar ve lngiliz, Fransız askeri ve bahri işbir
liği meseleleri görüşülmüştür. 

lngilizler için pek mühim olan bu meseleler zannedildiğine göre 
Fransa sefirinin Parise hareketini icap ettirmiştir. 

Bonnet ile Halifaks on beş gün sonra Lebrunun ziyareti münase
betiyle iki memleketi alakadar eden meseleleri tetkik edeceklerdir. 

Haritanın beyanatı 
Japonya otoriter devlet değildir· Anti 
komintern pakt siyasetimizin esasıdır 

Tokyo 6 (ö.R) - Hariciye nazırı B. Harita mümessiller meclisin
de şu beyanatta bulunmuştur: 

- Japonya otoriter bir devlet değildir. Binaenaleyh onunla Fran
sız, lngiltere ve Amerika arasında bir husumet mevcut değildir. Bu
nunla beraber Anti - Komintern paktı siyasetimizin esası olarak ba
kidir. Çin hadiselerini perde arkasından idare eden hakiki mürettep 
komintern olduğu için bununla mücadele zarureti üzerinde israr etmek 
zaittir. Japonya uzak Şarkta yeni nizam tesisi hususundaki kararını 
ln~iltere ve Amerika ve F ransaya her suretle anlatmağa mecburdu. 
Dünyadaki mevkiini muhafaza için başka suretle hareket edemezdi. ,, .. , 

Elhamra Sinemasında 
M"" sabakan!n iltinci lıa:tası ve sene~!!! en 

büyj"i< ~inema hediyesi 

üyiik Vals 
İstanbuldn Beyoğlunda MELEK shemasında hugünc kadar Türkiyede 

ilk defo olarak mütemadiyen dört hnfta gösterilerek en büyük rekoru kı
ran bu şaheser :film önümüzdeki per~eınbc günü akşamı saat 9 da sayın Iz

mir halkına takdim edilecektir. 

DİKKAT: Hususi koltuklar numaralıdır. Loca ve koltukların 

ln~iltere 
---o----

Çine ikrazatta 
bulundu 

LONDRA, 6 (AA) - Deyli Telgraf 
gazetesinin yazdığına göre İngiltere hü
kümeti Çine beş milyon Sterling ikraz 

' ederek Çin parasını tutmağa karar ver-
diğini yazıyor. 

Diğer taraftan Londra ile Vaşington 
hükümetlerinin Japonyayı bazıekonomlk 
tazyikler altında bulundurmayı istihdaf 
eden çarelerin tetkik edildiği haber ve
rilmektedir. 

-*-
Negrin 

Cinayetle itham 
ediliyor 

BURGOS, 6 (A.A) - Nasyonalist 
radyo bir nota neşrederek _Negrin ile ar
kndaşlannm milletin Franko hükümetine 
iltihak arzusuna r:ığmcn ·mukavemete 

devamda israr ettikleri bildirildikten 
sonra milletin bu arzusuna karşı gele
ceklerincinayeUe ittiham olunlC<lğı bil
dirilmektedir. 

Notada deniliyor ki: 

--=-
Dolmabahçe 

Hadisesi tahkikatı 
devam ediyor 

İstnnbul 6 (Telefonla) - Dolınabah
çeQeki müessif lllldiscdcn dolayı Üstün
dağ ve arkadaşları hakkındaki tahkikat 
evrakının noksanlarının ikmali için ev
rak Dahiliye vekaleti müfettişlerine ve
rilmiştir. Müfettişler halen bu i§le meş
gul olmaktadırlar. 

.:---

Iran 
-o-- . 

Polirnatname, nizam-
name istedi 

İstanbul 6 (Telefonla) - Iran hükü -
meti Türkiyedc mer'i sey.rüsefere mü -
teallik nizamname ve talimatnameleri 
hükümetimizden istemiştir. 

-*-
Meçhul tayyare 

Karpatlarda düşerek 
parçalanan tayyarenin 
kime ait olduğu 
anlaşılamadı 
Londra 6 (Ö.R) - Loft Hansa Alınan 

hava kumpanyası Fransız Alp dağların
da parçalanmış olarak bulunan tayyare 
ile hiç bir alakası olmadığını bildirmiş -
tir. Bununla beraber Fransız kaynağın
dan verilen haberlerde tayyare enkazı 

İsyan hareketi milletin düşünceleri- arasında bulunan bütün cesetlerde Al
ni gösterir. Askerler esasen kaybedi1- man ünüonnalarmın bulunduğu bildi
miş bulunan bir harbe nihayet vermek rilınektcClir. 
için ayaklanmışlardır. Nasyonalist İs

panya aldatılmış olan milisyenlere kar
şı atıfetle müdafaa edecektir. Fakat 
katiller katiyen cez:ı göreceklerdir. 

-*-
Bir fırıncı elektrik 
cereyanından öldü 

-*-
lngilterede 

Gönüllü tulumbacı ve 
havacıların sayısı 
gittikçe artıyor 
Londra 6 (Ö.R) - Londra tulumba-

1STANBUL, 6 (Hususi)_ Kndıköyde cılarının son 12 ay içinde 10 misline çı-
Kars pastacı fırınında İbrahim pastalaıı cılarının miktarı son 12 ay içinde 10 mis
f ırına s::ılarken elektrik cercvanına tu- line çıkarılmıştır. Dün yüzlerce tulum
tularak öldü. · bacı ve seyyar hastabakıcı sokaklarda 

~·-
bir geçit yapmışlardır. Belediye reisi 
bunlara hitap ederek demiştir ki: 

Tedrisatı Alman- •İngiliz demokrasisi gönüllil hizmeti
ne dayandığını ve hür bir millet olarak 

· f İ y J her ihtimnle karşı teşkilat albna girebil-
C a l S OT ar ffl l Ş diğini bütün dünyaya göstermiştir.• 

---O----
MEMEL, 6 (A.A) - Memel mıntak:ı

sındaki 14 ilk okulda okuyan çocukla-
• rın aileleri nezdinde yapılan tetkikat 

neticesinde bunların yüzde 99,9-u ted

Londra 6 (Ö.R) - İngiliz hava kuv
vetlerine geçen hafta kaydedilen gönüi
lü miktan 840 tır. Halbuki geçen sene
nin aynı haftasında ancak 295 gönüllü 
kaydedilmişti. 

risatın Almanca yapılmasını istedikleri -------
resmen anlaşılmıştır. ~a9.'..ı;;l'..7-7J.ZZ7.X7X/r.L7Z7J.7~~ 

~1~ C• t'S 

lngiliz filosunun 
manevraları 

Ccbelüttarık G (Ö.R) - Ingiliz ana -
vatan ve Akdeniz filoları müşterek ma-

ayyart)o ~ınenıası ~ 
N Bugün: 3 - 5 • 7 ve 9 seanslarında ~ 

~ P ARiS ÇiÇEGi 
Muvaffakiyetle devam ediyor ~ 

Şerefti ilavemiz ~ 
B"" ük" Mili. Ş r· · R nevralarının ikinci kısmı için Cebel üt - uy ve 1 e unu: ~ 

tarıktan hareket etmişlerdir. Mane\Ta - 1S01 et J l) () n ii' Jl ii 0 ~ 
ların bu kısmı Atlantik Okyanosunda ~ı bul "fi . B"' .. f • ~ . . stan u le§rı en. utün ta &ı· ~' 
cereyan cdecektır. Filolarlar gelecel: li. 

1 
(Marmar film) t\ 

Cuma günü Cebclüttarıka avdet ede - b;;.... 1 a 
1 
z~ 

cekle.rdir. a 

1.,ayyare kaçakçılığına iştirak eden 

Ruhinin evrakı Harici
ye Vekil etine verildi 
lstanbul 6 (Telefonla) -T ayyarc kaçakçılığı dolayısile evrak sah

tekarlığından mevkuf bulunan hariciye vekaleti memurlarından Ru
hinin vaziyetini, vazifeden mütevellid bir suç addeden Ankara cüm
huriyet müddei umumiliği muhakemenin memurini muhakemat ka
nununa göre yapılması için evrakı hariciye vekaletine göndermiştir. 
Hariciye inzibat komisyonu bugünlerde Ruhi hakkındaki kararım ve
rerek cümhuriyet müddei umumiliğine bildirecektir. 

elediye a kası uz n 
vadeileikrazatyapacak 

lstanbul 6 (Telefonla) - Yurdun imarı yolunda en başda varidat 
meselesi para temini gelmektedir. Bu sebepden dolayı bir çok işlerin 
yüzüstü kaldığı malumdur. Belediyeler bankası esas nizamnamesinin 
dördüncü maddesini değiştirecek, bu suretle daha uzun vade ile ikra
zat yapabilmek için on senelik müddet on be~ seneye çıkarılacaktır. 

Yahudile~ Şanghaya hicret ediyor 

Şanghay 6 ( Ö.R) - Avrupadan hicret eden 400 yahudi dün Şang· 
haya gelmiştir. Şimdiye kadar Şanghaya gelen yahudilerin miktarı 3 
bin tahmin edilmektedir. 

Londra 6 (ö.R) - Hükümetler arası yahudi muhaceret komitesi
nin murahhası Berlinde Alman hükümetile temasdan sonra avdet et
miştir. Almanya yahudi muhacereti için şu makanizmayı teklif etmek
tedir: 

Yahudi muhacereti Alman hududuna kadar Alman sayJm merkezi 
tarafından idare edilecek ve bir trost masrafları kar~ılayacaktır. Hu-
dudu geçtikten sonra yahudi muhacirler beynelmilel komitenin idare
si albna geçecek ve kendilerini kabul edebilecek muhtelif memleket· 
lere tevzi olunacaktır. 

Yahudi mürahhasları 
Filistin kongresini terk mi edecekler 

Londra 6 ( Ö.R) - lngiliz gazeteleri, yahudi murahhasların bugün 
Filistin kongresini terk edeceklerini ve konferansdan ayrılırken gö
rüşmelerin akametinden doğacak mesuliyeti kendi Üzerlerine alma
mak için yahudi ajansı mümessilini Londrada bırakacaklarını yazıyor· 
lar. Bu takdirde miiatemlCk.at nazın B. Malkolm Makdonald, konfe· 
ransın tehir edildiğini bildirecektir. 

Londra 6 (Ö.R) - Filistin konferansındaki lngiliz ve Arap dele
gasyonları Ingiliz tekliflerile mukabil arap tekliflerini müzakere için 
bugün toplanmışlardır. Şimdiye kadar yahudilerin lngiliz tekliflerine 
karşı muhalefetten vaz ·geçtiklerini ı;ı;österecek hiç bir emare yoktur. 
Yahudi ajansı icra komitesi toplanarak müstakbel hattı hareketi tayin 
etmiştir. Bu akşam yahudi delegeleri Sitede lngiliz delegelerile top
lanmışlardır. 

Be)nelmilel radyo konferası dün 
Montröde ilk toplantısını yaptı 

Montrö 6 (ö.R) - Montrö palasın büyük salonunda kırk hükü
met mürahhasının iştirakile Enternasyonal radyo konferansı top!andi. 
Sovyetler, Konferansa iştirak etmemişlerdir. Losern radyo mukavele
sinin tadili ve yeni dalga tevziatile iştigal edilecektir. Konferansın 
meşgul olacağı meseleler arasında iki yüzden iki hin metreye kadar 
orta ve uzun dalgaları alakadar eden işler vardır. Türk mürahhası, 
şimdiki 1600 metreyi muhafazaya çalışacaktır. 

Ademi müdahale komitesinin tasfiyesi 
işi de ayrı bir mesele oldu 

Vatikan sitesi 6 (Ö.R) - Öğrenildiğine göre Papa kor diplomatik 
Dovayeni olan Alman sefiri Fon Bergeni ve Almanyanın Kolonya. 
Münih, Breslav ve Viyana kardinallarını kabul etmiştir. Paris kardinalı 
da Papa tarafından kabul edilmiştir. 

Öğrenildiğine göre 12 inci Pinin taç giyme töreninde bulunm~k 
üzere şimdiye kadar 150 binden fazla kart istenmiştir. Halbuki B 
Jik azami 40 bin kişiyi alabileceğinden bütün yerler kapanınıs bulua
maktadır. Taç giyme merasiminin bir kısmına olsun daha fazl<t kim
selerin iştirak edebilmesi maksadile Papa asıl taç giyme töreninin Ba
zilik harici locasında yapılmasına karar vermiştir. Böylece Sen Piyer 
meydanında toplanacak halk Papanın taç giymesini görebileceklerdir. 

Macaristan Anti komintern pakta 
neden iltihak ~tmiş? 

Budapeşte 6 (A.A) - Ozod intihap dairesinde bir nutuk söyliyen 
hariciye nazırı Etienne Csaki yukarı Macaristan mıntakalarının kan 
dökülmeden ilhakına yardım eden dost bir memlekete h""arşı minnettar
lığını göstermek üzere Macaristanın Komintern aleyhindeki pakta il
tihak ettiğini söylemiş ve demiştir ki: 

Kadirşinaslık ve sadakat Macar milletinin esaslı meziyetlerindendir. 
Nazır Macc.ristanın pakta iltihak etmekle beynelmilel bir teşekküle 

karşı bir müdafaa tedbiri almış olduğunu ilave etmiştir. 

Yeri Papanın taç glymesı 

40 bin kisi kileseye g,"rmek ıçın 

kisi müracaat etti 
olan 

bin 
.. 

150 
~ 

Londra 6 ( A.A) - Ademi müdahale komitesinin tasfiyesi Fransa 
ile lngiltere arasında bir noktni nazar teatisine vesile olmuştur. 

Francis Hemming tarafından idare edilmekte olan ademi müdahale 
bürosu deniz müşahidlerinden takriben ı 20 ve kara mi.işahidlerinden 
takriben otuz kişinin vazifesine nihayet verilmi~tir. Büroda kalanlar 
Fransa ve Jngiltere hükümetleri tarafıf)(bn F ransaya gden lspanyol .. . . 
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Mukaddes tabiat rının beyanatı Kuzukulağı 
• 

___ ...,., __ _ 

Universitede genç i • vem 
MİRAÇ KATIRCIOliLU 

Virjil De Natura Renun'da tabiatle 
başba:.c:a kalınca 11fakat niçin arasıra ru
hum::ı susuyorsuıı?.n demişti. 

V ARŞOV A,6 (A.A) - Romanya ha
riciye nazırı B. Gafenko yabancı matbu
at mümessiline şu beyanatta bulunmuş
tur: 

YAZAN: Dr. G. A. 

ilkin kimyaca analizini haber vereyim: 
yüzde 91.40 su ..• Bundan sonra da çok 
bir şey kalmaz, yalnız yüzde 2, 74 azotlu 
madde, yağı gayet az, yarım bile değil. 
Ost tarafı de söze değmez ..• let~ karşı değer i 

-=. BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

kiı sürdü. 
· Şef nutuklarına şu suretle başladılar. 
Üniversitenin kıymetli mensupları, 
Istanbula gellşiınde beni muhabbetle 

aelfunlndınız. Bugün de tiniversitcnin 
tnüessesclerlnde yakından gördüğtim 

memleket ve millet için ümitlerle dolu 
olan çnlışmalan bende eyi intibalar bı -
raktı. Size teşekkürlerimi ve takdirleri
mi söylemek isterim. 

Bilirsiniz ki Cümhuriyet İstanbul üni
versitesinin mUkemmel olmasını rejimin 
ilk gününden itibaren emel edindi. Muh
telif istikametlerde samiml gayretlerden 
sonra üniversitenin bugünkü şekli tees
süs etmiştir. İllin seviyesinde ve tedri
ı;at malzem inde İstanbul üniversitemi
zin kıymetine umumi olarak güvenebl

a el • 
1 

Bayron Lem::ın gölü kıyısında yeşil 

dağlara bakmıJ? ve utabiat senin de acı
yan bir yerin var mı? Varsa bana söy
le... Senin için ben de biraz ::ıc1 duya· 
yım. • diye sormuştu .. 

Bir k:lç yıl önce, lise öğretmeni bu • 
lunduğum sıralarda. ~·az tatilimi Kır~e
hir t::ıraflamıda geçiriyordum. Bir gün 
ahmmn doğru bir köye \:aracağunız sı
rnlardn istepin ortasuıda bir yeşil büket 
gibi duran bir söğüt koruluğundan ar
k::ıdaslarunL'l geçiyorduk. Gün kavuş -
mnk üzereydi.Ve aziz okuyucu Anadolu
nun bu yerlerinde gün batarken renlde
rin zavallı tatlılığını \'e tabiatin durgwı 
acısını sana nasıl anlatayun? Durmadan 
akıp giden ruh yalnız bu yerJcrde birnz 
duruyor ,.e biraz sonra yok olacak gü
zelliğe izinden tekbirler ve tehliller geti
riyor. İşte biiyle bir ruh lıali içinde öyle 
bir tabiat dckonınun ortasında, zaman· 
sız, da,·arlarını incecik bir dcrcn;n ke -
narına yığnıı;j bir çobanın kııvaliyle ye· 

B. Bekle olan görüşmelerim seri bir su
rette memnuniyet verici neticeler ver
ıni:?tir. Lehistanda Romanya menf aatla
rı ve politikası için tam takdir mevcut
tur .. Bu ta kdir ayni derecede Yugoslav
yada ve balkan antantı devletlerince de 
mevcuttur. Romanya ile Polonyanın müş 
terek menfaatları sahasındaki politik ic
raatları arasında bir koordinasyon tesi
sine muvaffak olmuştur. Müttefik iki 
memleket diğer komşu devletlerle dos
tane münasebetlerini karşılıklı olarak 
kolaylaştırmağa amade bulunmaktadır. 

Ekonomik sahasında iki memleket ara
sındaki münakalata taa11uk eden mese
leler ön safta tetkik edilmiştir. Bu saha
da seri bir tarzı halle varılacağı ümit 
e<lilınc-ktedir. 

Onun için kuzukulağım beslenmek için 
yiyenler aldanırlar. Lezzetinin mayhoş• 
luğundan dolayı~lacak ki eski zamanlar· 
da kuzukulağının çok yenildiği rivayet 
edilir. Eski Roma şairlerinden Virjil ile 
l laras şiirlerine girmiş olduğunu merak
lılnn - kuzukulağı meraklıları değil, şiir 

meraklıları - haber verirler. Yalnız Ha
rasın kuzukulağı yemek İçin Istanköy 
adasının beyaz §llrabmdan içmeği şart 

koşmasına bakılırsa onun da kuzukula
ğından ziyade saraptan hoşlandığına hük
medilebilir. Eski zaman şairlerini kıska
narak kuzukulağını övmeğe kalkışan ye· 
ni zaman şairleri de varmış: mesela fran
sız meşhur şair Fransuva Kape kuzuku-B. Gafenko B. Bekden Londrayı :rJya-

.. :.o::ıra h;,ızan hıç t..nuim,yan köliriz. Cümlıuriyet bükümeti yeni Anka-
ra üniversitesini tedricen meydana ge. şelerde insan yeni meselelerin vücudun

dan haberdar olur. lnanılmıyacak kadar tirirken lstanbul Universitesinin eksik-
ufak tedbirler millet için büyük faydalar terini de durmadan tamamlaıniya çalışa- . . . 

cakt temın edecek hızmetlere f mıat verır. 
F~at aıııl mühim olan nokta üniver- Bu uzunca esbabı mucibe ile anlatmak 

· b t l b · · · t"kb 1 ·,.· 1 i tiyorum ki, vatandaşlarımla yakından ıııte mensu u a e emızın 13 ı a ı .. ın 

verdiği teminattır. Kız ve erkek üniver· 
siteli arkadaılanmız çaht'kanlıkta, ideal
de. nhlak ve karekterde Türkiyenin sağ

memleket meselelerini görüşmek benim 
için ~uurlu bir zevktir. 

Sevgili vatandaşlarım, 

lam istikbaline en inandırıcı delil olmak Şimdi Istanbul üniversitesinden bü -
mcvkiindedirler. Dikkat ediyormusunuz 1 tün vau:nd_a~lann~a .. hi~p ediyor.u~n, 
talebemizin meziyetlerinden ba

0

hsederken l ı~emlek?tırnı~~ ?üyuk millet. meclis~ -
zeka ve istidatlarından yani daha ziyade nın yenı scçımını başında haız oldugu 

rü kü kıymet ve _kudret göz ka:'Jn<it• .. p ~,.,1 • bi.r 

rinıizde durakladık. 

göstermiş Jler çoban kaval çalar. Fakat bu b -
,·alda çobandan fazla bir şey vardı. Ruh 

Vatandaşlarım, bilirler ki. bir siyasi ki samimiyet müı>teh\sıdır, bizi bu yanık 
partinin yUksek idaresi tarafından mün- yürekten ünenip gelen sesten yana y(i.. 

tehiplerc namzet gösterilmesi tabü bir neltti. Ben benim değildim, ses beni ona 
şeydir. Bizim ananemiz de böyledir. Bu- doğru götürdü. Vardım ki bir delikanlı 
nunla beraber namzetlerin halkla tema- sırtını bir söğüdün kütüğüne dayamış, 
sını daha 7Jyadc artıracağız. Ve riyaset kac;ketini yere atmış, saçlan darına da
divanını takdiri ile parti teşkilatının tak- ğınık, gözleri şebnemlcnmiş, elleri titri
dirini daha yakından birbiriyle temasa yerek bu sesleri örüyordu. Arkadaşla -
getirecek usulleri şimdiden tecrübe ve rımrı halimle yalvardım, sussunlar ve bu 
tekamül ettireceğiz. giizellik senfonisini bozmasınlar diye. 

Aziz vatandaşlarım, halkçı ibir jdare - Doyasıya seyrettik ve doyasıya dinle -
nin bütün yüksek ve jlcri te'kamüllleıi dik. Kendimize geldiğimizde gün orta -
siyasi hayatımızda mütemadiyen tahak- dan silinnıiş n ~oban •ağalar burada ne 
kuk ettirilecektir. Milletin murakabesi ediyonuz• diyordu. nu hir kır sarlı, buğ
idarc iizerinde hakiki ve fiili o1madıkça day benizli, gür gövdeli delikanlıydı. 

ı 
ve böyle olduğuna milletçe kanaat ~il- Elinin (<'rsb•le ıslnk kirpiklerini siJerken 
medikçc halk idaresi vardır denilemez. bir günah yapmış gibi, bizden utanıyor 

ı Onun için büyük millet meclisinin va- ve sanki özUr diliyordu. Ben neden son· 

1 

zifc ifa etmesi en ufak bir tereddüde ma· ra Ju:ndimc geldim ve sorabildim: 
hal vermiyecck salahiyetle olacaktır. - Niçin ağlıyorsun'? Bir yerin mi a~-
Büyük millet meclisi milletin dahili ve nyor çobanım? 
harici bütün emniyetlerinin hakikaten Bizdelıi köyliiniin arı \ 'e duru içini bi-
kudretli ve uyanık teminatı olacaktıı. lenlcr çobanın höylc bir sual karşısında· 

!Büyük millet meclisi milletin menfaat ki vaziyetini fosavvur ve tahayyül cde
V<' ideallerini hakikaten temsil eden bir hiJirlcr. Bu guruh kadar giizcl delikanlı 
millet hülftsası, vaziyet ve itibar nda qu- farkında olmı;rarak, daha genç yaşıııd:ı 
lunacaktır. nasırlnşınış, esrarengiz ellcrini göğsünde 

Onun için onun teşekkülünde 'le onun bir müddet gezdirdikten sonra yüreği -
çalışmasında hepimizin en temiz gay- nin tistündc ı.'lm sıkı durdurdu. Ve sanki 
retlerimiz ve emellerimiz mündemiç bu- "işte burası!• d!!r gibi oldu. Fakat deme-

) · d b ı b l t l b · ,, .::ı"e•· " bulunuyr--. "'•'iiu;: millc.-tı ı·~r 1 1 1 kl"I 
- li'el enn .ııma o o a e emız· ~ unacaktır. Geçmiş ınec is er isti · a za- di. Utandı ve :r;ustu .. Anladım ki astl ~Ü· 

d ld ~ ı· d B ·· k" türlü nifak tesirlerinden uzak ve salim _.] c mevcut o ugu mn um ur. ugun u ferinin kazanılmasına ve on beş seneuir ncş çobanm yüreğinde batmış .• Tam gi-

reti esnasında Lehistan ile Romanyanın 
yahudi meselesindeki müşterek noktai 
nazarını izah etmesini rica ettiğini bu
nunla beraber bunun müstemleke mese
lesiyle hiç bir alakası olmadığını kaydet
miştir. -·-Amerika 

Goarn adasının 
tahkiminden vaz geçti 
Vaşington 6 (Ö.R) - Ayan meclisi 

bahriye komisyonu reisi büyük Okya -
nostaki Goam adasının tahkimi fikrin
cien vazgeçildiğini bil~tir. -·-Hata yda gümrük 

inkisaf ı , 
-=--

2 1. 1 O. 9 38 tarihinden itibaren 1 Iatay 
gümrüklerinde teşkilat yapılm~ ve güm
rüklerde sıklet ve kıymet üzerine güm
rük resmi alınmak üzere tarife tatbik 
olunmuştur. Halen Suriye ve Lübnan hü
kümetleri Hatay menşeli mahsulata tam 
tarife tntbik ettikleri için bilmukabele bu 
memleketlerden gelen eşyalara Hatay 
gümrüklerinde tam tarife tatbik olunmak
dadır. Hükümetimiz Hatay menşeli eş

yalara yüzde 99 nisbetinde tenzilatlı ta· 
rife tnthik ettiği için Hatay menşeli mah
sulat Türk pazarlanna bol bol sevkolun
mugtur. Diğer tnraf dan Ha tayın İç İstih· 
liiki için lazım olan ecnebi menşeli mad
deler için gümrüklerde yüzde 40 tenzi
latlı tarife tatbik edilmekte ve Türk me-d · ı ı· ı b. "k" bir birlik ve beraberlik havası içinde f b 1 me enıyette ası azım o an ve ır ı ı i tihar ettiğimiz ütün icraatta baş ıcıı deccğimiz zaman çocuk yerinden fırladı 

k d' · ·· kt d . varidatından gümiük resmi alınmamak-asırdanberi bilhassa ihmal ettiğimiz te- en ını gosterme e ır. ıncsned ve kudret olmuşlardır. Geçmiş ve bana doğru gelerek •nğa bit şey var 
1 h t d .k ı insaniyetin gec.irdig·i buhran irinde b k ill 1. 1 ll . tadır. me ve assa muntazam me o ı yoru - :. tiyü m et mec Le; erini mi etimız ve sanma, gün glize1di de .~özümü yaşarttı11 

-*-mak bilmeden çalışmak kabiliyetidir. bir çok milletler ufuktaki hadiselere bil- tarihimiz hürmetle yadedecektir. dedi. Jıcn de •ya ka,·ahnı niye öyle ya-
Onun için üniversitelilerimizin çalışkan- hassa kendi içlerindeki nifak ve zaa~an Bizim büyük millet meclisinin yeni in- nık iifliyordun? .. dedim. Dedi ki •gün Halayın dış 
lığı benim için çok kıymetli bir hassadır. dolayı ıstırapla bakıyorlar. Türk milletı tihnbı vesilesiyle onun vasıflarından ve acıklı kavuşuyordu da aklıma getirdi: 

Hocalardan ve talebelerden bilhassa rica beynelmilel siyasetin yarın için beklen- vazifelerinden yeniden bahsetmemizin Acaba şu dağların, o derenin, bu söğüt- ff,CQ ret ı'şlert' 
ettiğim nokta da budur. medik hadiseler hazırlaması ihtimali kar- sebebi ona millet hayatınd yeni bir teka· leriu bir sızıları var nıı diye. Elim kava· 

Gene talebenin idealist olması vata- şısında her türlü nifaktan masun ve mil· ınül temin ettirmek içindir. Şüphe yok- la gitti. Be.n üfleyince o bunları güneş - ~ 
nın istikbali için büyük temeldir. Bizim leneffir bir halde kendine güvenir vazi- tur ki bugün .istikrar bulmuş bir milli ten surdu. •Yarabbi boz yabanda kimin Iİataydan 1938 birinci kanunundan 
ideallerimiz vatan ve millet hizmetinde yettedir. varlıktan ve feyizli inkılaplarla teşekkül ağzından neler işitiyordum! Tabiatin 1939 ikinci kanun ve şubat aylarmda 
toplanır. Her meslekte yetİ§en üniversiteli Milletler ıçın en büyük kuvvet her etmiş yeni cemiyetin emniyet ve buzu- içinde ruhun duymakta olduğu bu me- Türkiyeye 1,992,696 sa~ sıklette 
için Türk milletine ve Türk vatanına hiz- l silahtan keskin, her kudretten üstün en rundan bahsetmemiz on beş senelik Ata· tafizik ıstırabı anlamak için insanın ne 142,639 TUrk lirası kıymetinde muh
met edecek faydalı un~ur olmak ideali büyük kuvvet kendi evlatları arac;ında- türk idaresinin müsbet neticesi olarak Virjil, ne Kayron ne de akademisiyen telif eşya ithal edilmiştir. Bunlar ara
bütün çalışma hayatına hakim olmak la- ki birlik kuvvetidir. Bilhassa nüfusları mümkün olmaktadır. olması gerekmiş. Samimi bir samimiyet sında, portakaL limon, mandalina, 
zımdır. • çok milletlerin henü2'. insaniyet ideali Atatürkün ebedi adını hep beraber ruhu gerçeğe yaklaştırmaya yeter. tatli limon, kebbat, barsak, meşingibi 

Cümhuriyet Türk milletine milli dev- için istikrar bulmamış haris siyasetler yüreklerimizden taşan sevgi ve tazim Bu maceradan iki yıl geçti. Fakat be· maddeler birinci planda gelmektedir. 
!eti ve yeni cemiyeti temin etti. Bu iki karşısında nUfusları daha. az milletlerin hisleriyle yad edelim. Onun habrasına nim etimin hafızasında hiıla 0 güneşin Geçen senenin 21 teşrinievvelinden 
esas ile Türk milleti insaniyet aile~inde başlıca dayanacaklan kuvvet kendi iç- karşı samimi tezahüratıınızla yer yü _ ılık rcnkJeri ve 0 k8\:alın serin sesleri sene sonuna kadar muhtelif memle
kıymetli bir varlık vaziyetini almıştır. Bu terindeki, kendi aralarındaki nifaksız zil göklere kadar bir daha çınlasın.. vardır. Ve hata yüreğimde çobanın yü- ketlerden Hataya 24,256,759 frank kıy
vaziyet ancak temi7. idealle yetişen genç beraberlik kudretidir. Memleketimizin Aziz vatandaşlarım, biz halk idaresinin ı·eğinde l'l%lıyan tabiatin ruhu doludur. metind~ mal ithal edilmiş. ve buna 
nesillerin karekter kuvvetlerile muhafaza hali bu bakımdan çok kuvvetli ve çok milletimizin bünyesine ve arzusuna en Arasıra şehir, kasaba ve köylerden ka· mukabil 6,993,739 franklık ıhracat ya-
olunur, yükselebilir. Bilmenizi isterim ki ümitlidir. uygun geldiği kanaatindeyiz. Halk ida- çarak dere ve bayırlara çekilmiş özlü in- pılmışt1:: •. 
ahilik ve karekter ımğlam olmadıkça ce- Kırk elli senenin türlü nifaklarını tür- resinin en nazik tarafı bunun anarşiye sanlara rastgclmek insanın özünü sevin· Bu muddet ıçinde Hatayla en ÇO~ mu
miyette esnslı bir hizmet görmeğe imkan lii tecrübesizliklerini ve felaketlerini ve zora meydan vermeme~ini tanzim diriyor. Ve hu sevinç yıllarca bıkmış amele yapan d~vletler: Fr~, İngıltere 
yoktur. Cümhuriyetin kudret ve ehemmi- okumuş ve içinde yaşıyara'k geçirmiş ol- edebilmektir. Çünkii gerek anarşi gerek u~anmış insan için yaşnınak cesareti olu- Almanya, Darumarka, Amenka ve İtal-
yeti vasati ahlak ve karakterinin luyme- gun bir siyaset neslimiz var ki yeni ye- zor halk idare!;inin muhitinde külietsiz- yor. yadır. 
tine her faktörden ziyade bağlıdır. t..işen nesillerimizi siyasetin zehirlerin_ ce dolaşabilen ve 0 idareyi kökünden -*- H~t~yda yüzde kırk te~latlı tarüenin 

Genç üniversiteliler, den koruyarak onlara Türkiyeye uygun tahrip etmeğe istidatlı olan hastalıklar- Ciiınhuriyet merkez tatbikinden sonra muhtelif memleketler-
Moraliniz ve karakteriniz büyük Türk olan en eyi siyasi muaşeretin hem örne- dı b k den Hataya 812,300 Türk liralık eşya 

r. an asının şubesi ithal edilmiştir. 

lağının <!ilinden bir türlü uydurarak onu
mahsus bestelenmiş şairlerin kuzukula· 
ğından hoşlanmadıklarını gören hekim
lerden de onu sena etmiş olanlar çoktur. 
Bizim Calinus hekim kuzukulağının kö· 
künü bir taraftan i,tahsızlara, bir taraf· 
tan da belli günlerde sancı çeken bayan· 
lara, sıracalı çocuklara, hem de kann• 
!arı gevşek olan kimselere iyi ilaç diye 
sağlık vermiş. Onu kıskanan gene bizim 
diyarbakırlı meşhur hekim Aetiyıa daha 
ileri giderek kuzukulağını kuduz hasta· 
lığına baş ilaç olarak göstermiş. KudUJ 
hastalığına ilaç olan bir şeyin veba has
talığına da iyi gelmesi tabii olduğundal! 
bunu da on altıncı asırda meşhur he· 
kimlerden Cöro söylemiş ... 

Fakat kuzukulağında en mühim haa· 
sayı keşfeden, orta çağlarda Cilbert adın· 
da bir lngiliz hekimi olmuştur. Bu heki· 
min rivayetine göre yeni bülıiğa eren 
erkek çocuklar kuzukulağı yedikleri hal
de, yatarken parmaklariyle göğüslerine 
cya Ali> diye yazmasalar bile ertesi sa· 
bah tertemiz kalkarlarmış. Fakat kuzu
kulağını kırdan kendileri değil, henüz 
büluğa ermemiş olan küçük kardeşleri 
toplam3k şartiyle. Kuzukulağı kanna yu
muşaklık verdiği için bel kemiğinin ara
sında çoleça kan toplanmasına mani ola· 
cağını anlamak kolay olmakla beraber, 
o şartın bikmetini şimdiye · kadar hiç 
kimse keşfedememiştir. 

Kuzukulağı bu saydığım hassalnrından 
ve daha sonra onlara katılan türlü türlü 
başka hassalardan kazandığı şöhretini ta 
on dokuzuncu asra kadu devam ettirdiği 
halde, o asrın ortalarında Majendi adın
daki hekim onu birden bire dü~rmüı
tür. Buna da sebep o meşhur, hekimin 
her sabah bir büyük kase içerisinde ku
zukulağı yemeği adet edinmiş olan bir 
adamın idrarında kum taneleri bulmuı 
olmasıdır. 

O zamandanberi de kuzukulağı böb· 
Teklerde kwn hasJl eder diye pek fena 
bir şöhret almıştır. Bu yeni ve fena şöh
reti hiç de hak11z değildir. Çünkü lcu:zu· 
kulaiının kökünden, yapraklarından hat
ta yapraklarının üzetindeki sinirlerinden 
neresi analiz edilse her tarafında az çok 
- yapraklarda en çok - asit oksalik 
bulunmuştur. Böbreklerde kum yaptıran 
da bu maddedir. Ondan dolayı kuzuku
lağı şimdi böbrekleri kum hastalığına 
müsait olan kimseler için tehlikeli bir ye
mek diye yasak edilir. Yaprakları yıkan
dığı vakit o maddenin yüzde 68 i lcay· 
bolmakla beraber kalan kısmı hala teh
likelidir. Mide.i bozuk olanlara hele ve· 
remli hastalara pek çok dokunur. 

Bundan başka kuzukulağı çiy yenilir
se - hep o maddeden dolayı - daha 
tehlikeli bir zehir olur. Evlerde onu yı· 
kamadan ve pişirmeden yemek ldct de-
ğilae de, kırlarda dolatan çocuklardan 
kuzukulağıru yiyerek zehirlenenler gö
rülmüıtür. Kuzukulağı yapraklannı yiyen 
çocuğun 18,20 saat içinde gidivermesf 
pek muhtemeldir. milletinin yüreğini ümitlerle dolduracak ğini hem terbiye.sini veımek mevkiinde- Bu hastalıklara karşı yetişmiş vatan açıbyor 

güzel örneklerle kendini göstermektedir. dir. Gerek matbuatımızda ve gerek si - ı~ 1 L!"f· d d 1 d -*-
ev at arının Kö ı erece e o gun ve yur Ciimhuriyet merkez bankası şehrimı.z 

Türkiyenin istikbali üzerine te•his koy- yaset adamlarımızda gördilgumv·· hal ve d .. ·· ·· lı ta ·ı ka t d b' Tunusta 
" uşunur o na rı ı e mu veme e e ı- müdür muavini bay Niyazi Denker İs-

mak istiyen yabancılar tahsil çagw ında bu- meslegvin istikbal için çok ümit verici ol- ı· · n·· "k mili t li · · b" · k 
mz. uyu e mec sının unyesın- enderunda hükümetçe açılmasına karar 

lunan gençlerimİLİn ahl&k ve karakterin- duğunu vatandac:larımın önünde zikret- d daki "d tan 
Y e ve şuurun tesanu ve va ın verilen merkez bruıkasınm şubesi mil-

deki sağlnmlıktan ders almalıdırlar. mek benim için hakiki bir zevk, samimi "'·--k · t' · uhaf ka te d 
-=-

Fransız askeri 
lutalarııu teltiş 

Sözün kusuı, kuzukulağı inaaru bea
liyecek bir gıda olmadığı gibi, bqb ye
meldere lezzet vermek için bile rağbet 
edilecek bir ot değildir. 

Ywu.e • eınruye ını m aza ygısı · ürltiğüne tayin edilmiştir. 
Bu toplantıdan istifade ederek Istan- bir sevinçtir. minaUarın en başında olanıdır. Görüyor- İlk vasıta ile Hataya hareket edecek-

buldaki sayın vatandaşlanma da teşek- SIVASI AILE sunuz ki halk idaresinin feyizli hizmet- tir. Bay Niyazi Denker İzmirde bulun-
kür etmek istiyorum. Vatandaşlarım üç Aziz vatandaşlanm, Cümhuriyet halk terini tahakkuk ve tekamül ettirebilmek duğu müddetçe değerli mesaisiyle tema-
dört gündür muhabbetli muhitlerinde be- t• · · d"d l k t• b··ı·· · · d k ti' l d par ısı şım ı en meın e e ın u wı men- ıçm e ıyme ı şart ar var ır. yüz etmiş kıymetli bankacılarımızdan_ 
ni bahtiyar etmiclerdı"r. Bir bakıcta sade fa ti · · b"'t•• )"tl k kl S ·ı· ta d 1 · · b 

,. y a erını ve u un ev a arını uca ı - evgı ı va n aş arım, yenı seçım a- dır. Yeni vazifesinde de kendisine ha_ 
görünen mevzulara temas ederken istifa- , .. a b' · • ·1 h ı · l · ı· V d h""k" t · t 

J n ır sıyası aı e a me ge mış ır. a - şm a u ume programının ve ıcraa J- yırlı muvaffakıyetler dileriz. 
de edebilmemi temin edecek ciddi bir tandaşlar büyük partinin teşkilatı iç.inde nın çerçevesi haricinde olan bir iki nok- "'---
dikkat ve samimiyet göstermişlerdir. her türlü hizmet ve inkişaf imkanını tadan aziz memlekete hitap etmek iste- Bir sağır yaralandı 

I Ialkımııın her tabakasile memleketin bulmaktadırlar. Partinin bu mahiyeti is- elim. Belediye mezbaha şoförü Mehmet, 
her köşesinde doğrudan doğruya aradı- likbalde daha ziyade kendini gösterecek- Bütün diinyanın dikkatli gözleri dün sabah Tilkilik caddesinden geçip 

TUNUS, 6 (A.A) - General Augues 
dün Tunusa gelmiştir. Mumaileyh umu
mi vali Erik Labonne ve Tunus kıtaları 
kumandanı general Arne<lee Blano ta
rafından karşılanmıştır. 

General Nougues dün Labonne ile bir 
kaç saat görüşmüştür. General refaka
tında general Blanc olduğu halde bu
gün cenubi Tunus ekspresiyle teftişe 

gidecektir. Salı günü de tayyare ile Fasa 
hareket edecektir. 

ğım bu tema:!lıı.r benim için çok istifadeli, tir. Evvela halk evlerinde memleketin önünde birlik ve beraberlik kütlesi gös-- kasaplara et tevzii ~ırasında sağır oldu
hattli çok zevkli bir usuldür. Küçük bü- içtimai ve kültürel sahalarında meınle- teren kudretli Türk milleti kendine ve ğu anlaşılan Bucalı Recebe çarparak 
yük meselelerin benim önümde ortaya kele hizmet etmek için istidatlı vatan- idaresine itimadını göstermek için yeni başından yaralanmasına sebebiyet ver-
d 

.. k . 1 . d k ICllLiSWl2' N.JAi""'san !~ak 0 li me.sın e ve im an derecesi üzerin· daşlnrdan geniş mikyasta hizmet istiye- bir fırsat bulacaktır. Hep beraber bu im- miştir. Tahkikat yapılmaktadır. :11 y--

de hnyalata kapılmaksızın millet dert- ceğiz. Sonra parti teşkilatında memleke- tihandan şerefle ve muvaffakıyetle çıka- BA YR.AMJ 
lerinin açıkça mütalaa edilmesinde halk tin siyasi terbiyesi ve inkişafı için \'atan- cağımıza eminim. fermekte idi. 
l"dar••ı"nı·n b"" '"k . b" • b 1 Ç k d 1 . h" sah la b l H' L-- b" "k d 1 1 ismet Ino··nu··, tvık mu"tehass.ıs" olarak·. Çocuk bayramı, bayramların bay-""" uyu nıme nı u urum. o aş arımız gcnış ızmet a rı u n - ıtauc ıtü ten sonra a genç iğin a • r-

defa konuşulan feyler zaten bilinen şey- caklardır. kışları bitmiyordu. - Gençleı· .. ben yine aranıza gelece· raınıdır. Çocuk1annıızın bayramı 
!erdir. Bununla beraber ayni şeyin muh- Diyebilirim ki gelecek intilınplardaki Milli Şefi aralarında görerek coşan ğim, islediğiniz zaınan geleceğim, sizleri eğlenceli geçirmeleri i~ şimdi· 

l'f h d den hazırlanahm, te 
1 

mu itte, muhtelif vatandaşlar tara· mebus namzetleri Halk.evlerinin ve par- gençlik onun şahsında büyük Milli da - airna Ze\•k1c dinliyeceğim ... buyurmU§- .. •••••••••••••••• 
tından söylenme-sinde bıle bir İstifade tinin dört scı elık faalheti csnasınd:ı valarım~ al;ıkao;ının clPrinlieini nP ";1 .... lnrdır 

• • • "''W&•• 

G. A. 

Acı bir ölüm 
Akhisar (Hususi) - Akhisar tütüncll

Jer bankası genel direktürü Halil ve 
Denizbank İzmir şubesi ve kız lisesi 
doktoru Cemal Ermanın anneleri ve 
Manisada diş doktoru Hüsnü Halil Er
manın büyük annesi Bayan Fatma Er· 
man evvelki gün Karşıyakadaki evle
rinde rahmeti rahmana kavuşmuştur. 
Cenazesi dün merasimle kaldırılarak 
aile makberesine defnedilmek üzere 
Akhisara nakledilmiştir. 

Memlekete güzide evlAt ve torunlar 
yetiştiren yüksek iradeli Türk kadınının 
irtihali AkhL~rda ve ailenin dostlan 
arasında derin teessür uyandırmıştır. 

BütUn aile için sabrı metanet ve mer
humenin Tanrının rahmc'ine mazlaar 
olmasuu~ 
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Bugünün gençleri odalarını lüzumsuz j ediyorlar. 1 Je bir pençere veya kapı kar§ıhğıdır. Bu 

biblolar, yahut zevklerine uymıyan mo- Dıvarlar ekseriya beyaz, yahut renkli dolaplar bir genç kızın veya bir delikan

bi1ya1arla doldurmaktan hoşlanmıyorlar; olarak badanalıdır. Nadiren yıkanabilir. lının bütün elbiselerini ve çamaşırlarını 
.:traflarında yalnız işlerine yarıyacak ma- Çerçeveler de gene kolay temizlenen be- alacak §ekilde geni~ ve taksimatlıdır. Bu 
ealar, rahat koltuklar, okuyacaklan ki- yaz yağlı boya ile boyanmıştır. en son sistem gardropların üç kapısı var

taplar için pratik kütüphaneler. odada ki Zevke göre yeşil, okr, grj, açık sarı dır. Gardroplar bu sayede ayrı ayrı Üç 

bütün İntizamsızlığı ortadan kaldıracak, olan bu fon üzerinde kapı çerçeveleri, dolaba aynlmı§ oluyor. Bu dolaplardan 
her şeyi. ayrı ayrı gözlerde saklıyacak perde askıları için koyu ve parlak kontr- birisi münhasıran elbiseler içindir. Diğeri 
taksimatı havi dolaplar, bulunduruyor- plak kullanılıyor. Açık ve koyunun bu iç çamaşırlarına tahsis edilir. Oçüncüsü
lar. Ağır çerçeveli tabloları süs saymıyor- &uretle vücuda getirdiği kontrast bugü- nün üst gözü şapkalar, alt gözü de kun
lar, dıvarlara büyük tablolar yerine kcn- nün zevkine çok uygundur. duralar içindir. Orta gözde bir çok çck
dilerinin ve arkadaşlarının fotografları- Zemin halısının, ayni :ramanda yatak meceler vardır. Bunlara eldivenler, kra
nı, renkli, resimleri, ufak manzaraları vazifesini gören geniş divanın lfunba aba- vatlar, fularlar, boyun atkıları vesaire 
gösteren porşadları asmakla iktifa edi- jurlannın, perdelerin dahi biribirile aynı konur. Bütün gözlerin aıağısında tamami
yorlar; spor resimleri de dıvarlara bü- renk tezadını ihtiva etmesi, bugünün mo- le ayrı bir kısım, yıkanacak çamaşırlar 

""k k. 1 · 1 1 · d d bı"ly•cılıgı" nda çok mu""hı"mdir. için aynlmıştır. yu sanat ar arın ımza ı eser erın en a- ... 
ha jtina ile takılıyor. Bu resimlerin en mü- Divanın iki tarafına konan küçük do- Bu odalarda iskemlelerin sayısı çok az-
him iyiliği keseye dokunmaması, bir ha- ]aplar ise, bu tezadın tesirini idame et- dır. Çünkü genç kızın veya delikanlının 
tıra resminin, yahut İyi basılmış bir mec- tirmek için, beyaz lake boyalı olan bu bu hususi odasına ancak teklifsiz arka
muadan kesilmiş bir fotografın bu eşyanın kenarlarına koyu renkte yağlı daşları girer ki onlar da divanın yahut 
işi görebilmesi oluyor. Bu sayede onlar- boya çizgiler konuluyor. Büyük gardro- odadaki bir tek koltuk ve iki saldalyeye 
dan bıkılınca değiştirmek imkanları da bun yerleştirildiği yer, hemen umumiyet- otururlar. 

elde edilmiş oluyor. Bu suretle odaların ------------------
••• •••••••••••• •••••••••

111111111
••••••••. 2 5 ~am Alcoolat d dekoru sık sık değişiyor. o· e sange. 

~ Tavsiyeler ~ Avrupada bugünkü genç kız veya de
likanlı oda1annda hemen daima rastge
linen iki biblo var. Bunlardan bir~si kü
tüphanelerin üstüne. spor resimlerinin 
önüne konulan eski zaman filozofların

dan birisinin büstüdür. Genç, bu filo
zofu, takip ettiği meslekte şöhret kazan
mış büyük adamlardan seçiyor... ikinci 
biblo ise yelkenlerini vi!Jirmiş, uzak ufuk~ 
lara doğru uçacakmış gibi duran bir yel
kenlidir. Bu yelkenli bugünün cüretkir 
gençlerinin hülyalarını dolduran aeya· 
hat ve macera ihtirasının canlı bir timsa
Jidir. 

Bugünün gençliği çabuk örselenen, te~ 
miz muhafazası müşkül, ipekli kumaılar
)a kapalı koltuk1an, kanapeleri odasına 
eokmuyor. Bunlann yerine gri, bej gibi 

1
gilç kirlenir, temizlenmesi kolay, çabuk 

örselenmez kumaılar~ yahut meşin, ha

sır. veya sadece tahta iskl""mleleri tercih 

: ....................................... . 

Yüzdeki çilJeri gidermek için bir tu

valet suyu: 

700 gram imbikten çekilmiı ou (arık 

su). 

1 O gram mayi amonyak. 
50 gram kolonya. 

Biribirine karıştırmalı. Sabah 
yüzün derisi bu au ile ıslablmalı. 

kendisine kurumağa terketrneli. Sonra 
deriye yağlı bir krem sürmeli. Bir ay so

nunda çillerin tamamiyle zail olduğu gö
rülür. 

Yüz derisinin teravetini muhafaza için 
iyi bir tuvalet sirkesi: 

20 gram Alcolat de menthe. 

2 O gram Alcoolat de romarin. 

20 gram Alcoolat de tbym. 

2 O gram Alcoolat de lavande. 

1000 gram üzüm sirkesi. 

Sabahleyin yüzünüzü yıkadığınız. su
ya bu mahlulden bir kaşık dolusu döker 

ve yıkarsanız çok memnun olacağınız ne
ticeler alırsınız. 

• Cildin teravetini muhafaza etmek 
İçin banyo yapacağınız auyun İçersine 

aşağıda terkibi yazılı macundan iki tadı 

kaıığı miktarı koymak kifayet eder. 

100 gram karbonat dö sudu 200 gl'am 
ni~ta ile kanştırınız, bunun içersine 80 

gram zeytinyağı il&ve ediniz. Hoşlandı

ğınız bir esanstan (gül, yasemin, menek .. 

ıe ve saire) koyunuz. Bu suretle bir ha
mur elde etmiş olursunuz. Bu ham.uru 

ağzı kapalı cam bir kavanozda saklayınız. 

Her banyo suyuna iki tatlı kaşığı koyar
aanız cildiniz teravetini muhafaza eder. 

16 - 20 yaşındaki kızJar 
Ne kadındırlar ne de çocuk 
Onların da kendilerine mahsus ve 

yakışır 2iyim tarzları vardır .. 
On altı ile yirmi arasında bulunan genç 1 ve bir önlüğü andıracaktır. Ceket yahut 

kızlar tabii genç kadınlar gibi giyine- blUz uzun olacak, kalçaları örtecektir. 

mezler. Fakat on beş yaşındaki kızların 1 BlUz çok sade beyaz Jinondan ve kı
elbiseleri de kendilerine yakışmaz. Bu : sa kollu yapılır. Önü ve arkası ince di
yaşlarda bulunan gençler son modanın 
kendilerini dü~ünerek ortaya çıkardığı 

modelleri seçmelidir. Bu suretle genç 
kızlar annelerinin tuvaletini kopya et
mekten kurtulmuş olacaklar, bilakis an
neler çocuklarının tuvaletlerinden ilham 
almağa çalışacaklardır. 

Genç kızların gündüz giyecekleri en 
iyi elbise tam takım bir tayyördür. Hem 

ki,li pililerlc süslenir. Bunun üzerine göze 
çarpacak renkte linondan papiyon bir 
kravat takılır. 

Eğer elbisenize daha orijinal bir şekil 
vermek istiyorsanız, pililerin kenarlarına 
pembe ve mavi, yahut sarı renkte ince 

iğne işleri ile eüsliyebilirsiniz. Tayyörün 

ceketi mutlaka çok sade kalacaktır. Kol-

pratik hem rahattır. Yalnız genç kızlar lan klôsiL olacak, yakalar ve kol kapak-

s~çec.ekleri tayyör ~odel~erinin erkek el-1 ları _geni_ş yapılacakbr. Ark_asınd~ .bel çu
bıses1ne benzemesıne dıkkat etmelidir. kuruna ıntıbak etmek şartıyle pıliler ya
Etekler tabii çok kısa olacak ve diz ka- hut daha iyisi büzgüler yapılarak ceketin 

paklarını gayet az geçecektir. Geniş ola- de eteklikle ayni tesiri vermesi temin 
rak kesilecek eteklikler ya iki taraftan, edilecektiı. 

için raye yahut iskoç güzel bir yünlü ku .. 
ma$ seçilir. Renle itibarile mavi rengin 
bütün teferrüatı beyenilebilir. Çünkü ba. 
harda genç kızlara en yakışacak ren'.ı. 
mavidir. 

ince açık renkli dar bir robunuz vı rsa 
üzerine çok geni~ sa.de bir manto giyebi-
lirsiniz. Yakası devrik, cepleri geniş, cep 
kenarları pike, omuzları erkek pah oları 
gibi geniş ve dolgun bir manto. Bu man
to biraz kalın olmak şartiyle her çeşit 

yünlü kumaştan yapılabilir. 

Dans etmekten, balolara gitmekten 
hoşlanan genç kızlar ise, balo elbiseleri 
İçin bir parça fanteziye kaçabilirler. Ha .. 
fi! kumaşlar bilhassa muslinden bir balo 
elbiseoi bu yaşta çok yakışır. Tabii balo 
elbisesinin modelini zevkinize göre se· 
çebilir, 1 t1 bu robu kendiniz de dike-

yahut yalnız önden büzgülü yapılacak Her gün giyilecek olan bu güzel elbise bilirsiniz. 

Fazla mı 
şişmansınız? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E Güzellığin 1 O şartı ~ 
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1 - Her gece iyice havalandırılmış 

Vakıa zayıflık modası artık kalktı ama, bir odada sekiz saat uyuyunuz. Eğer uy
pek fazla şişmanlık da moda değil tabii. kunuz gelmiyorsa ışığınızı söndürmeden 

F ula •i•m• ı · fl k . . yavaş yavaş bir fincan süd içiniz. 
y :ır .... n ar yıne zayı ama ıçın 

1 2 - Dişlerinize çok dikkat ediniz. Bir 
çare arar ar. Bunun için, türlü türlü iliç· h- ı.ı. k d" 1 · · · fı 
1 b 1 

şey yer yemez mu 11..K.&.a ı.ş erınızı r-
ara aşvunna.. h" ı·· k B ga ıç uzum yo tur. azı, çalayınız. Bunu yapmıyorsanız her halde 
haotalıklara yol açacak derecede gıdayı ·· d ik" d f uh kk k d" 1 · · · k k gun e ı e a m a a ış erınızı yı-

esme de doğru değil. kayınız. Dişlerinizle fındık, ceviz kırma-
Zayıflamak için en iyi netice verdiği yımz. Altı ayda bir defa mutlaka diş dok

tecrübe ile sabit olmuş ve doktorların toruna uğrayınız. 
tavsiye ettikl~ri tek çare şudur: 

Çok koyu çay içmeli. Bunu sabah kah
vealtılarında içece·"~iniz gibi, istediğiniz 
vakit de içebilirsiniz. 

Bu çay tı.>ulüne bir buçuk ay kadar 
muntazaman devam etmek lazımdır. Bir 
buçuk ay sonra 6 - 7 kilo düşersiniz. 

Çay sinir yapar diye korkmayın. ilk 
önceleri vakıa. biraz uykunuza tesir eder 
ama bir iki gün sonra alışırsınız. 

Belki çay sevmezseniz ve böyle çayla 

tedavi belki size bir azap gibi gelir. O 
halde yapacağınız başka bir ıey varı 

Hamamda veya banyo dairenizde çok 
oıcalı: su ile yıkanır ve buhar ile h&.ıl olan 
bu sıcaklık içinde yirmi dakika, yanm 
saat kadar kalırsınız. 

3 - Saçlarınızı ihmal etmeyiniz. Her 
akşam baş derisine masaj yapınız ve saç
larınızı sabah akşam fırçalayınız. 

4 - Gözlerinizi de düşününüz. Göz 
lc.apo.klarınızı sık sık açıp kapatmanın göz 
kenarlarında, hatta bütün yüzde vaktin
den evvel buruşuklar yaphğını habrla-
ymız. Gözlerinizi sık aık soğuk suyla yı
kayınız, nrasıra göz kapakları üzerine ılık 
kompres yapınız. 

5 - Kalbinizi yormayınız. Nefesiniz 
kesilecek kadar konuşmayınız. Bunlara 
rağmen merdiven çıkarken nefesiniz 
kesildiğini hissederseniz hemen doktora 

~··M-~<l·~·h~b~·;i;;i··~ 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Etek uçlarına da yaka ve kol kapağı 
renginde ıeritler geçirmek çok moda ol

muştur. 

• Siyah kadife kordelalar hemen her 
çeşit elbiU" üzerinde görünmeğe ha,Ia .. 

mıştır. 

Jiyetini yani güzelliğinizi artbrmak için 
zeytinyağı yemekler yiyiniz. 
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HATIRATI 
- HER GUN BİR REÇETE --145-

BJZANS SARAYININ iÇ YUZV Yaım C. öc:Un-

Ge~Ç-;-;-giii~;rx;p;·~y·;-kimdi? FARELERLE SAV AŞ 

-55 

Sara a asıl girmişti? 
kimin esa hına 

Orada 
casusluk 

ne arıy,ordu? 
ediyordu? 

Ve 
1 - Karbonat döbarit ve yeşil anasoı:ı 

esansr unla knrşhrıhr. Farelerin dal&fbiı Şatk darülh.areki.tmd.a dahi Avustur-
yere bırakılır. yalılann bazı muvaffakıyet haberleri ge-

2 _ Kireç. kaymağı iki ince kaş-u liyordu:. Denizlerde ise münferit lm1.va-
peynixi arasına konulur. zör ve denizalb gemileri muharebeleri 

3 - Sönmemiş kireç_ toz edilerek un~ ohıyor, her· iki taraftan bata.olar biılunu~ 
la ka.nştınlır. Farelere yemek iizere su- yordu. 

Bu Aspasya kimdi? mişti. Aspasya artık hafta izinlerinde - Bunu, siz.in. bildiğinizi ben de bili- nulur. işte ou sıralarda yani 10 Bi:rinciteşriu
Bu gen~ kızın.. baş pıapasla ne müna- raporlarım bu evde Eftimyosa bildiri- yordum muhterem peder .•. dedi.. ~ 4 _ ,Ayni veçhile alçı da yapılabilir. de 75 yaşmcfaki Romanya Kralı ölm~ 
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beti vardı! yordu. bu sabah imparatoru zıyaretin.izi: v.e Bu kireç,ten dafia iyidir. tii Ve bizim matbuat müdürü umumisi 
Je V sö lediğine bakılırsa saraydan ge- Bugün de.. yine onun hafta izini ve j haftada bir gün Adadan Bizansa teşrif • 5 _ Kuru süngex. parçaları çok tuzlu Hikmet bey de ertesi günü hana tava- bırakılmJ!, bütün kuvvetler Avusturya 
~u:. 'Y rapor: günü idi İşte baş papas buraya ı ederek sarayda misafir kalacağınızı da yağda ciğer gibi kavrulur. Tereyağı kul- lüümülükten ve Muhiddini Arabiden ' Macaristan cephesine sevkolunmuş. 

Oraya nasıl girmişti? bunun için gelınişµ. Aspasyanın saray- üiliyortmı. ··~ . . lanınak sayanı teı·cihtir. Fareler bu par-1 müjdeler getirmişti. Görülüyor ki askeri f 3 - Rus?ann pek yorgun bir halde 
Bu genç kız, imparatac üçüncil Mişe- da verileceğinden bahsettiği ziyafet.ten - Bunları nas:ıl oğrendin? dedi. Bwı- çalan k~lay ve istiyerek yutar. Akibet ! makamlar harekatın geri brraiıalmasma 1 

bulanan Avusturya - Macaristan ordWRI-' 
lin kız kardıŞ Teklmm gece ve httvv- haberi olduğunu ona anlatmak. için: lar konuşulurken imparatorun yaıu.ı:ıda muhakkalt ölümdür. · karar verdikleri_ halde siyaset adamlan na yöklenmeğe başladıkları anlaşıldığı. 
dalık macera1armı yaşadığı e9'İn krz:la- _ Bili:ımum- dedi. Imparator haz- Hıristidi ve Sebastiyanodan başka kım· Bu usuller tecrübe edilmiştir. Aynı: propagandalaTile pişmekte olan aşm so- halde Almanlann da garp cephesindeki 
ımd3n biri idi. retleri Bu hafta pazar akşamL sarayın se yoktu ve ben: bu kararımın izdiva~~ zamanda Korkusuzca tatbik edileoilir. ğumasına meydan vermemeğe çal1şıyor- vaziyetleri birden büyük kuvvetlerle yal'· 

Ve Tekla. daha baskma uğramadan selamlık kısmında muhterem kilisenin takclis merasimi yapılıncaya kadar gızh Mutfağında; dükkanında açıkta bol yi- : lardı. Bu, Almanlann tabii menfaati idi. chma müsait olmadığı anlaşılıyor. 
ft sürgünü boylaımııvm önce. ikbal dev- 1 bütün mensupları şerefine bir ziyafet kalmasını istiyordum. Demek sarayda yecek bulunduranlar kapanla fareleri bi-

1 
Fakat bizimkilerin hayretine ne demeln 4 _ Bu vaziyet tehlikeli ihtilatlar ya

'feSİnde iken onu saraya.. Saray cariye- tertip ettiler ve bıL ziyafet de yine bu 1 bunu. da herkes biliyor. _ raz zor tutar. Yüzlerce fared en ge.cede Buna dair yukarlardan tafsilat verirken pabiürdi. Hususile Bulgaristan gibi Al
leri arasına atmıştı:. bafta imparatoriçenin izdivaeının kilise - Hayır muhterem peder.. Herke~ bir veya bir kac dane tutmak bir şey te- I o günkü duygularımı da söylemiştim!. manların en güvendiği bir balkan hükü-

Teklanm devam ettiği cünbüş evinin tarafından yapılacak takdis merasimi .şe- ı ~ilmiyo~ .. G~~~cler~:~ şahidi 0~:~- min etmez ki: E~aslı ve zecri tedbir yu· 16 (3) Birinci teşrin Cuma ı:unüv Dol- ıne1i bile itilaf müselles tarafına ge-
aym zmnanda Eftimyosun da o: dünya refine olacak.. Görüyorsun ya Aspasya. gunu soylcdi~ Hıris~. ve Seb . - karıda ve aşağıda arzed eceklerimdir. mabahçe camiindeki Cuma selamlıgında çebilirdi. 
e:viıt olduğunu "Te bu evin Samatya ma- Senin çok taze bir haber diye bana ge- I yan~dan .s?n.ra ~ır ben bilıyoruın.. Bır bulunmak sıram imiş, bir davet tezkeresi Bu vaziyetleri fortrak ta Liman paşa· 
nastın civarındaki. meşhur komplo mer- tirdiğin bu malt'.imata ben daha evvel sa- M:ırına bıliyor hır de... ÇOK ZEHlRLI MADDELF.RI aldım. Büyük üniformamı giydim. Altın ya söylediğim zaman birden köpürdü. 

kezi olduğunu da biliyoruz. bip bulun uy~ ı KULLANARAK FARELERLE maarif madalyamı da takmıştnn. Alman• Almanlar garp cephelerinden büyüL 
t:...e "'-- papas onu buradan + ..... ._or- Asp<><nra hafifr-t? gülü.ı:nsed.C -· Jr EDİ. - SAVA ı;: lar bunun ne olduğunu soruyorlardı. ~ ...,~ ~. -., :s ~ kuvvetlerle Avusturyalılara yardım ede· 

du. Striknin; Potasyüm siyanür, arsenik, Fransız ataşemiliterlerinin de buna ben- nıediklerinden bizim de 1'at"i olarak ar· 
Tekla tarafind.an saraya alınmasını d.a Jlaalil ijlll"8SI münasebetiyle beyaz fosfor gibi şiddetli zehir olan mad- zer madalyası nrdı. O da merak edip tık harbe girmekliğimizi istiyorlardı . 

.n~ ~;-~os ta:vsiye -+-:..+; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • deler un ve İç yagv ı ile karıştınlarak fa. l>enim. madalyamı sordu. Kendi.sininki ı-- """loUUJ 05~- Liman paşa sefarethaneden ve Almarı 
BldiseJer g&teriyordu ki Bi:cms sa- ilkokullarda ı•nzı• batı relerin geçeceği yeı-lere l>ırakıltr. Bu Akademi nişanı imiş. Benim nişanı ilk 

l k b lım B d k luu:argahı wnumisinden dahi hayli ma· 
~ tr ....... ı...~..tm ......... ~., olduğu hal- hamurları kedi, köpek hatta tavuklardan ° ara en a ştlm. en en sonra İ St· 
•-.z - .-...~!'- "'"'"i ... ~ ..,_ .... - f d dil IG.mllt almış ve kat'i teşebbüste. bulunma· 
de ......nılan komplo daha 0 zamandan. ft bile uzak bulundurmak; hazırlarken çok nı a a ver ·er. Sonra kimseye verme-

J, -r dil E k rb sı emrini de telakki etmiş görünüyordu 
hatt.l belki de imparator Vasilin 7.ama- temı•n meselesı•nde neler tedbirli olmak gerektir. ·er. r anıha iye smıflanndan birinci ç··nkü· hi b l d.. .. ed el ım:ıdan mevcuttu. çıkanlara altın ikinciye de gümüş olarak u ç uzun oyu u.şunm en, · 

·ı· el lerini masasına vurarak bağlrdı: 
Baş papas, genç kın saray cariyeleri FAREl.ERI CAtERILERINDE ven ır i. 

arsına sokmak suretiyle sarq içinde b ? BC>taMAK iÇiN Dost düşman ecnebiler merakla padi- - Şu halde biz bmada ne oturuyo· 

emin bir el elde etmek gayesini gütmüş- ya pm agv-a mec uruz• ee Karbon sülfür fare deliklerine dökü- şahuı sarayından çıkmasım bekliyorlar- ruz. Ruslar bütün kuvvetlerini Avustur· 
d S 1 R b ·ı d Halk yalıların üzerine yığıyor. lngilizler Mısırı 

tü. lür. Ardından Eıütün görülen delikler sı- L utan eşat ara ası e görün ü. 

A · l b . k dı A l k d=--L ı. 1 d' çocuklara bırakarak cephemize toplanı· spasya gı.ize ır ız . ynı zaman- __ kıca kapatılır. 
1 
ve as er~ pa ~ım çoıı> yaşa ıye avaz 

d h d · d b - b ı dıl B d al yor. Biz de buradan seyrme bakıyoruz. 
da eli hem çabuk ve hem e er işe yat- _ B A ~TARAF! 2 nci SA Yı!'ADA - ı tehucüm göslerdiği cümhuriyet evrın e Bu cisim çok çabuk buhar halin~ ge· avaz agrışmaya aş a ar. en e tt 

k d Bilha fra :-ı • d ~ı.. b "ıo>.J 1 k. l 1 h k b k Mademki harbe girmiyeceksiniz, bizi ne ın ı . · ssa so A:?Lenn e. ~-= ece- neceği bir talimatnamede yok . •. Duha) ad· kafi olamaz. Çünkü eline bu i ı ve- çer. Enı ufak bir at"'" karşısında bile ateş yı evve ta ta çı tığı zaman ir erre 
da h d ., d ~ b h k nk h 1 derneğe burada alıkoydunuz. Hükümeti-

rikli idi. Bu itibarla saray , arcın e alakayı celbederek vazifesini yapabilmek sikayı alan bir takım budala, sersem, ap- alır. 1 gör ügüm u a anın bugü Ü a ine 
f d d di 1 k 1 k k d' d lm d niz verdiği sözde durmıyor, bizi aldatı-

verilen her ziya eti o i are e er ·. .. için eşek gibi anırmış, at . gib. i . kiş.nemiş, I tal, şımarık . mü.teredd.i çocu .. lar, norma Oruın için kullanırken dikkatli olmalı. ço mer a e ıyor um. Bi em ne en 
d k dınl b - ı. hl k f d h z· G k ı • d ki yor. Harbe girmiyecekseniz. açıkça kati Aı: zaman a saray a arının u- köpek gibi havlıuruş, kedi gıbı mı)'.'avla· yaradılışlı, temız ahlaklı, yukseıs; ru u B . . b h 1 d k a am a ep ıya ö A p ın Tanin e · 

ı u cısının u ar arı aynı zaman a ço (T söyle.sinler, blı: de vatanımızın müdafaa-
yüklli küçüldü hepsinin sevgmm kazan- mı .... , çocukların arasına karışıyor.. işte emin b l ff" dllir. b" l ' d. 1 uranın hakimi sultan olacak 1) beyti " ve o tene us e se ze ır ı ır. 
dı. Bakmış ki etrafı sükun içinde kendisini j olunuz ki bütün fecaatler bamdan çık - canlanıyordu. Arabasiyle önünden ge- sına gidelim. 

Bu genç kız, şehirde ihtiyar bir anne- dinleyen halk ile dolmu~ lş_te 0 zaman yor. üzüm üzüme bakarak kararır, kişi la.zmıdır. I çerkeıı tamamile dikkat kesilerek balttırn. Kendilerini teslcin edeyi.nı diye söze 

si olduğundan bahsettiği için müstesna vaziyetten istifade. ederek «kendi diliniz-r refikinden azar, gibi ata sözlerinin ahıta- Tedavisi kabil olmıyacak aptal. veya Sultan Re§a(lm biç bir helinde hu beyitin h..t]adım: 
o~arak. hafta~ bir. ~ce ~~ ziyarete le c;airrcbm da g_eld.iaiz: diye hem onlan tmı yerini bulmakta gecjkıniyol' .. Bu .. gibi mütereddilere mensup çocuklar ise mü- ; medlülu yoktu. Onun da omu_zları tıpkı - Ekselans, harbe ,girmekle bugünkü 
gıdudi. Bu ızın m~ de daha lllandsnnı~ hem ele .ciyliyece.ğlW söylemiş • çocuklar derhal etraflarmda hır zumre nasie bölgelexd.e hu aıaksad. için açılacak zavallı A.nadoltı halkı gibi koca vaziyet arasında b.ilhusa k:şm büyüle 
Tek1a sarayda iken ve onun tavassutu ve öğretmiş. de yaratabiliyorlar. müesseselere gönderilmelidir. Bunlu ora- 1 yükü çe-k~yecek ~dar lcizdi! Bizim fark görüyor musunuz) Mademki ordu· 
ile elde etmişti. Dökrol de eben tedris ve terbiye usu- Eski zamanlardaki falakaya yatırma· larda ayrı usul ve şartlarla cemiyete. fay· Aünaulua dikkat ettım: Bıydt altından larımızda henüz taarruz kudreti yoktur. 
Tcklanın sürülmesi. valide imparato- lünü lokantadan aldım. Baktım ki !okan-, lar, şimdi de cdayak yasak, ceza yok, bir dalı bir şekilde yetiştirilmelidir. iş bu ci- gülüyorlardı. harbe girsek de yapacağumz aşağı ytı · 

riçe Etkarinanın, imparatoriçe Teofa • tacı müşterilerinin midelerine göre ye- çocuğun izzeti nefsi kırılamaz:. gibi dedi hetten diifünülmez de. canım 1 ne yapa• karı aynıdır. Belki de bu tehdit edici kud. 
nam.m ölümlerit imparator Leonun izdi- mek pişiı:iyor, ve masalarını müşterileri- ı kodulara sebep olan iki taraflı mü.essif lım ~ yararnazlan dövemiyoruz, kovamı- HARBE GIRIYORUZ retimizi de gösteremeyiz de karşınuzda 
vacı gibi birbirini takip eden hadiseler nin i.şta.hlannı artuacak şeylerle süsleyor. ! hadiseler bize anlatıyor ki mekteplerde yoruz, elimiz hağlı: ltalıyor diye düşü.- 20 ( 7) Biıiııci teşrin 914, üçüncü te· bugünkü kadar da kuvvet tutamayız. 
arasında.. bile Aspasya haftalık izinlerini Ben de bir lokantacı gibi hareket ederek l disiplin namına alınacak tedbirlerin bıı- nürsek mektep de inzibat işinin. hali edile~ şebb~ün bir ültimatom şeklinde yapıl- Hususile cephane ikmali meselesi düşü-
muntazaman. çıkar ve bu izinleri kimse- çocuklara öğreteceğimi öğretiyorwn, de- şında cezri tedbir al&umalıdıx. Yaş. ve s;ıb- ceği.ne inanmıyorum. mış günüdür. Şöyle ki: nülmeğe değer bir iştir. 
nin dikkatini ve şüphesini çekmezdi. miyor mu~ ı hat şartlannın yanında göz, kulak, bu· lnzibat namına mektepden, çocuk al- 1 - lngilmerin Mısıra lngiltereden Liman paşa pek öfkeli bir suratla göz. 

Hakikatte Aspa.syamn annesi falan Demek istiyorum ki vazife başındaki run. ve dahili ihazat guddelerinin faa- mak veya bir yaram.an şefkat namına. 
1 
çocuk denecek yaıta gençlerden mürek.- lerime sert sert bakarak haRırmasına de-

yoktu. o, haftalık. izinlerini Samatyada· öğretmen cephedeki kumandan gibi her liyetine dair doktor mütalaaları da bu- mektepde alıkoymak. bana atalanmızın 1 kep t 7,000 kişilik kuvvet getirdiklerllıi. vam etti: 
ki maruf e.vde geçiriyor ve sarayın ha- hadise ve harekette vaziyeti derhaJ kav· lunmalıdır. Fennin terakkisi kar§ısında cyukan tükürsem bıyığım. aşağı tükür-ı bu genç çocuk.lamı yeıli halkın bile te- - Ya öyle mi) Demek avutma n 
rem kısmında gördükleri, duyduklarmı, ramım gerektir. Halbuki bu iş talimat ve hu uzuvların muayenesi ve tetkiki bir ib- se~ sakalım> sözü ile anlatmak istedi.lı:.-ı ceS8Üa bakışlarım celbetmekte olduğunu oyalama siyaseti 1 Şu halde benim de ya· 
komplocuların işlerine yarıyacak maIQ. S'llİre ile değil öğretmenin şahsi meziyet tisaa işi iken bir l.:ağıdm deliğinden bir len zararı kendimize müteTeCcih bir luiıı- baber a.lmışbk.. Süveyş kanalı boyunca pacağun şey yok değildir. Cöbenle Bres· 
n:ıatı baş papasa bildiriyordm (Mabut ve ka&iliyetlerile temin edilir. yazı göstermekle göz, yere para düşür- rek.eti hatırlatıyor. Şu halde mahkemenin l lngilizlerin ancak 14, 000 asker ve 15 lavı kullanılamıyacak bir bale getirerek 
ev) in vaziyeti tehlikeye düşünce de Ef- 2 - inzibat işlerini talebe cihetinden mekle kulak, kolonya koklatmakla bu· verdiği cezaların ekserisinde doktor ra- ! santimetrelik 12 top ve ayrıca Ismailiye bütün ordu ve donanma zabit ve eha· 
timyos onu, kendi gözdesiyle birlikte tetki~ edersek hen bu ~in kökünü. mek· nın hakkında kat'i bir kanaat edinilemez. poru hükme müessir olduğu gibi, artık: i kaıpuıda iki bataryaları bulunuyormuş. dını alarak Alrnanyaya döneceğim. Si
V1aherna sarayının kilisa evine getir. tebe talebe alumken aranan şartiann ki-ıi Hele insanın iyi. kötü her hareketi bir mektep inzibat işlerind~ de c~ talimat- Elariş, Akabe. arasında tahkimat yapılı- viller vaziyeti düşünrniyebilir. Sizler hu· 

fayetsizliğinde buluyorum. ifraz guddeıinin faaliyetine isnad edilen namesinin her hangi bir maddesinden ev-1 yormuş. Kanal sahillerinde birer hafif susile erkanıharpsiniz nasıl oluyor da dü-
GC"...77//Ni:ZT//'T/.T//;l"'ZZlr/kı Ilkmekteh. girecek bir çocukta. 7 ya- ilim devrinde biç bir çocuk hakkında hir vela yalnız czati hadise> değil onun bün-1 filo bulunuyormuş. Sina çölündeki ku- şünmiyorsunuz: Avusturya - Macaristan 

23 an Çocuk ~mda olması; bula~ıcı hastalıklardan sa- hüküm verilemez. Sonra ayıp olur. Hep y~vi ve ruhi esbap ve avamilia.i izah ede11 l1 yuları arap kabilelerine para vererek tel- ordusu mağlubiyete uğrarsa Rusların Is-
~ DA YRAMI lim bulu:nma.ıu gibi iki şart aranır. Köy- bu işleri öğretmenden beklemek ise hır doktor rapOTU da bulunmak gerektir, vis ettiriyorlar ve kapattırıy0Tların1ş. taobulu işgallerine de artık bir mani kalu 

Çocuk bayramı, bayramların bay- terde yalnız yedi yaşında olması kafidir. «teklifi malayutak> tır. fakat hu rapor cezayı azaltmak. veya c;o- I 2 - Kafkasyada.ki il. Kolordunun mı) Tam lazunı olan bile hala bize masal 
~ ranııdır. Çocuklannuzın bayramı eğ- ~te en büyük alaakLk vo dikkat edile- ı Hakikat böyle olunca öğretmen mek· ğal~mak için değil, çocuğu bünyevi ve 

1 
Avusturya cephesine nakline ve yerine okuyor! Bu mesele zaten sizinle hallolu· 

'lenccli geçirmeleri için şimdiden~ cek nokta, burasıdır. Bu iki şart her ke.I tepde çalışırken bir elinde'Il. doktor, bir nıhı anzalarclan lwrtararak: uslu yapmak il. Türkistan kolordusunun nakline baş- nacak değildir. Siz gidebilirsiniz! 
.wu.1.n••- -- - sin mektepclen ~tağı. devirlerde belki ğer e in en varl lılar için aile, fakir er ıçm. · · lanmış, Romanya hududunda Akkeı:ma-L---'l::nalım . X 1 l d ık l · · ı 
YL'/l~(M;l/.'.F/AP~.ı çok bile idi. B'l'gün her kesin mekteplere için de çocuk esirgeme kurumu tutmak Hacdiüaeyiiıler: O. Bozkurt na kadar sahillerde dahi yalnız postalar •• Bl'J'MEDi •• 

~ -hirde bo~ak hususunda aceleye n; giidiler. oldu, ve aklında paradan başka bir şey olmıyacaktır. Bir fl: kelime kafidlıı25 
N lüzum var dilber madam?. dedi. Bu ev, büyijk değildi, ve beş dakikada olmadığı için de Mikaelin aşırdığı para Dedi. 

Savedra: evin her tarafı gezildi ve araştırıldi. !ardan bahsedildiğini sandı ve: - Gnayet irtikap ederken cidden sa· 
- O .. artık çok oluyor! .. ben işlerin Savedra, düşkün bir halle: - S"ızin eyi düşünen bir madam oldu- bll'Sl2' oluyorsunuz! 

çabuk hallini .istiyen bir adamım. Mar- - Ju:ana burada yok! dedi. ğunuz.a ben zaten eminim. Bu bedbaht j - Fazla söze lUzum yok:. Yuı.n.ız. ha· 
kiz, bana cevap veriniz! Juana şimdi ne- Antonya: Mildelin amcanızın servetini nereye sak- kalım. 

rede bulunuyor? diye sordu. _ şu halde kaçmış demektir! dedi. whğmı bize haber verirseniz, onu ateş 1 Markiz, krala mektup yazdığı masanııı 
Antonyn, cevap vermedi. Fraskito dı Fraskito da: tecrübe&inden kurtarmış olursunuz.. Bı- 1 başına geçti ve istenilen mektubu. yaz . 

susmuş ve bekliyordu. Uyor.suuuz ya_ Ateş tecriibesi çok kol"- mağa Savedra da arkasında durdu. Ya-
- Nereden kaçtı.? diye sordu. 

Savedra: _ mlli miviYn ben? kunçtur! dedi. zı.lan yazılan gözleriyle takibe hazırlan. 
- Haydi, cevap verini~ Eğer Mikaeli Savedra: w..,...,. - Mikiele bu serveti sizin elin.izden dı. 

- Demek istiyor ki size hoş götün-ı ki size ne yapmak lazun:geldiğini güzele!! seviyarsanız, omm da Juananın sizin eil-1 B _ kaçırmasını ben emrettim. Fakat bunla-j Markizin asabı tamamiyle bozulmlli 
ı:nek isüyen vekilharç MikAel. amcamzuı göstereyim. Fakat, ne çaxe ki siz. bir ka- nizde olduğu gibi bizim eliriıizde olduğu- - unu anlamak ko~.dır! ~edi. rı nereye salrladığmı maalesef ben de idi, genç ve güzel kadın, kelimeleri blı 

. . h b '---- .ı.-...1-....U..:~ dınak w· ...:1J>L1. "'--d ts Elim "--•- dn.,;;MlnUz! cled. Ve yaxı açık kanTVI gosterdi bilmi. engı.nsycm esa ma UiüM1 "'"'nc ... "5 .. pa- arşı. ::suwlll UA3 u unuz.. - nu g~e ~....... · ı. ~,, · · yorum. türlü. bulamıyor, eli de titriyordu. Niha-
ra ve mücevherlerini aşı.rmlt ve kaçmak den ne gelir? Markiz, Jı.ıananm da. kaçmağa mnvaf- Jwma, ~ halde ba bpulaıı kaçmış -P9iEl.. l!ıleselelıiA. halli yine kolay,. et k:a ~ da ~ başl8dı 
istatken eliınm dÜ§Jl'.llişW. Bıı azılı ~ cidden. korlamç bir hal al - fak olanuyacağını ve u zaman sonra 1 olacaktı. dir. l\likiel sizin el YazlOW bilir ve ta - Y c~ ~~a · 
adam, hayatını size v•Prnic olacak, çün- mış idi. biı-dıenhire nehir tarafına doğru meydana çıkarılacağını duş" ündü. Bunun Savedra; nır, değil mi? 

---s ı Fakat, nrufanlaroa yan ölü. bir halde 
kil. en müthiş işkencelere tahammül: P aı.ıJ.ara1c için: - Madam, dedi. Bu. kö,ylü kadın. iar- - E~. buhmduğu muhakkak olan lıllkhli dü-
terdi, o kadar li hayatrmu aoouna ka • - Fakat. ben sizm. el.iniEden kurtu.- - J uana buradadır! dedi. fnıdao. kırlara kaçı:mştır. Bu kadimn sia - Şa halde ı;ıenla-nn yerini bililir • şündi.l, yazacağmı yeniden pşmfi! 
dar. · lacalnn! cli7e baiJ,rdı. - Bu evde mi? bazı esrarı f8f e:ttiiiDt pphem ~Fa-- mtıSiDi cma yaıırgğ emrediım.: N"dıayet dayanamadi ve Savedraya: 

Antonya, da7anamJ1'anılc f FraskiııD, bu. hz'rcketi ~orm.uş gi- - Sizin geldiğiiıiz Ana kadar burada, bt zararı yok.:. ÇUniii * elmfesin17.f - Oiiır. _ Ri ederim, arkamd '" çıekillnm. 
- Ne!. Zavalh igkewe akmda öldtl bi, çok acelecesine ve emin. bir hareketle bu evde beniinle beraberdi. andim iSe kın.Sam pııi:tm: :S.. mcH: Antanya aym. zamanda kendi keııdisl· Çünkü, ca iıDR a cJ. 

mti? diye bay kırdı. iki elini, güzel ı admıa. om:uzlarma do - - Peldla!.. SZdım: bıkanm,; Ve llamm Çil. de ili- ne: di. ne yazara ŞllŞllVoııım.. 
~ Hara. Hen& ölmemiştir, fakat öle-- Jr.undmdu. O a.ıa diz u.stil yere düşen Ve SUedra: ziD. 'Vib;tıdo1tm•1 aıtaıcfiıtt bldimıak tie- - Ne i1L. Bu.: auretle epeyce bir za ~ _ Zar _ı:. N ·---L JA--.-'~ 

--1- Ölm 1--.. •1 , .. _,_!__ J di ---1 ilim ;..;;.. en '&iriilci vazifıi!dir! ar Y'"'"- e J'&rnWllli. -~.-..-~tir. eje w sureö.e mabkO.du.r • .ır~~ ... ._ uam!.. ·,. -.:uendi. ~ maJ11i:mımuş olPrağmı' dedi. ğini' -•-- '-- •• Iiy~• 
Fakat 1xı herif cidden yamm imif. En - Hayıı:. madam.. dedi. Kapl:mk. sWıı Fakat cwvç .ıiaadı;. lf.am CJ11Mızl1mm silkti: Vakıt kazwmmk çok lizımdi. sadık M~ bt~tr ~: 
m.üUU, i§k:enceleıe .ses bile çıkarmadan elinizde değildir! Susmanız 18zımcfırl Salak. uhtekir eeajzitöw, feneti. aldı; - Sııacıi:a, tiımi öTelijrıebjljrsjniz l'a: -,,. 5'f W•kçmm krala vaziyetibildirme- _Hayır, oLnnazf dedi 
tahammül gösterdi ve biitün bu.al.ara ai~ Yoksa... şimdi ellerinizi. ve araklarmın blılıçeniu bm tarafım aıtadl; fakat J\UlJUloo. kU h• unla i§: l:ıimırii: olma: Çfüdcii in- si için ftlut Jıiw,,eımak ehem& Bu_.. _ Necleıa oliıımar. madllOl> 
ı.in. h.atı.ı:um için tahammül etti! ~ve.. aizı••u da bir beııt.1:ıkanm! yı. bulamacb, Bunun. ~e: ~ .ım.11: frnmN@f• "G...rr.;_..ı.;- 1 ,..:te hMr nriidWWm çak yerinde ola- ç·· k .. b •- b M•tc• _._"""fPR& - un u u son meıdu umun u~a· 

- Bu işkenceler sizill elinizle 7apd- E'Hıskito, nükte .sarfe&m.e.si.D bilen bit: - Evi arıyalım! dedi.· vasıtanın escarmı da berabe.r götüıı:ı:ı.üş cakt.ı.!. Fakat, Savedrat bir söz.le ümitleri- ele saf olal'alt yazılmaer lazımdrTI 
· Fraskila l\&arkizia kalkma&LD.a.. yardun olacağµnl dedi. nW. ınii1ıi.m kısmmı kırdı! j 
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Kara· Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: -Uç Yıldız 

-30-
- Evlendiniz mi? Buna imkan Muhlia bey yanıma gelmiş ve 

uermemekle beraber Joiram benim halimin IMlıına varmam!f
m4!mnan da oldum. Fakat her hal- tı.. BQfımdaki ser•emlik de bir az 
rle kocamz veya dodanuza yakıp geçer gibi olma,ta .• 
yı/dığınu; öteki evinWlen, çocuk- - Bak .. bak Servet •• Sana ne 
lMınızdan ve hele hapiahaneden ciciler getirdim. Diyordu. Elinde 
lxıhaetme mifainudir.. iki baslık vardı. Biri Anhıvanın 

Heri# ba aö:deri aöylerken yii- Kaski
0

biri de Kaleopatranın ta
.ziime öyle hayvanca bir ihtirasla ciydi. 
bakıyordu ki ••. Eğer yalnız claay. Vuri a;yna kırıkları ile aiislen
dım onu boğacak kadar kendimde mİf karton tacı bafıma eliyle koy
kavvet his ediyordum. da. Kendi de Antavanın kaskını 

- Kimainu.. Siz kimainiz .. giydi. Bana: 

----·· ..... _ 
•• 

Oden .. işte Kızılayın 
faaliyeti artmaktadır 

Ödemişte bir kızılay dispanseri mey
dana getirmek için hazırlık yapılıyor 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-53-

Ftçı adalaıı coğnfya ve antropoloji 
denilen kum tipleri bakımından daha 
çok Melenezyaya mensup ise de seciye 
itibarile Polinezyalılann aynıdır. Uzun 

1 _.:ı.man genif bir e.urette Polinezyalılarla 

_:kı aıl:ıya münasebette bulunan Fıçı yer
lileri Melenezyalıklarını kaybetmİ§, Poli
nezyalıların ırk, adet ve hayatlarına in .. 
tibak etmek suretile Polinezyalılaşmış

lardır. 
Daha doğrusu Fıçı adaları kuzguni 

Melanezya ile esmer Polinezya arasanda 
melez ve geçit teşkil eden bir ırk halin· 

dedir. 

deniz evleri pek ,,Jr.tır~ Büyiik ve 
ağaç d.Uannın üz ·ue .faç d.Jlan 
otlarl.o dört kötc ve çatilı evler yaparla 
ki deniz üstünde küreklerle çek.ilen b 
müteharrik. ve a.e.yyar deniz e•leri insana 
harikulade ferahlık veren bir icattır. 

Benden ne istiycraunuz.. Benim - Tam .. tam bir Kleopatra cl
hayatımı kırmakla ne makaad gö- dun .. Dedi. tam bir Mıaır melikui 
rüyoraunıu:: cldan .. 

Diye sordum. Masanın kenarına Ben: 

Fıçı yerlilerinin bugiinkü kıyafetleri 

vakıa Avrupanın adi kumaşlarından bir 
pcştcmalla bir de gömlekten ibaret ol

hakkuk ettirercl< yüzlerce luzılay mer-

ödemitde Ku:ılayın giydirdiği çocuklar 

ödemiş 6 (Hususi) - Kasabamız Kı

zılay şubesinin yoksul halka ve mek
tep talebelerine karşı h er zaman göster
miş olduğu ve yıldan yıla artan yardım-

maya başlallll§ bulunuyor. Fakat aail kı
kez ve şubeleri arasında sekizinci dere-

fıçı yerlileri bu deniz evlerinde avla
nırlar, yerler, içerler, kızgın güneşte bun· 
lamı içine girerek au üz.erinde ve ağaç 
dallaruun aerin gölgeliğinde uyurlar. Fı
çı adalannm bu basit gondolları uzak 
mesafelere rahatça aeyah.at etmelerine 
fevkalade müaa.ittir. Doerusu Avrupalı
ların bu kadar konforlu bu kadar rahat 
ve l&tif deniz evlerinden mahrum oluş-
!arına acımak li.zımdır .. 

Fıçı ada1arında da vücutların süsü ih
mal edilmiş değildir. Burada da genç 
kızlar derilerine tatau denilen döğme ve 

dağla malan yaptırırlar. Fakat Fıçı yer
lilerinin modası biraz farklıdır. 

bırakmış olduğu viaki kadehini - Gidelim ... Buradan gidelim 
boşalttı. Mendili ile dudaklarını Muhlis bey. 

yafetlcri ağaç kabuklarından kendilcrieeye yükselmek gibi halkımızın göğsü-
nin ördükleri iptidai kumaşlarla ağaç 

nü kabartacak bir mevkide bulunan sildi. Dedim .. Yüzüme hayretle bak-
1arı , hepimizi sevindirecek bir derece-

lçaeniz e .• dedi. içerseniz daha tı: dedir. Öd · · · · 00· 1 h 1 .. yapraldanndan ibarettir. Büyiik mcra-
em1Ş100121n y e ayır ı muesseseye . . . . . . 

k h b .. "k b. iht ' sim e.nasmda ycrlilerın ilen gclenlen IOC Burada genç kızlar büliiğ zamanlarının 
arifesinde bulundukları zaman, yani ka· 
dın olmıya müsait devreye girecekleri za
man vücutlarına tatau yaptırırlar. O da 

sırt ve ka1çalanna ..• 

İyi konuşuruz. Ben sizi mahkum - Niçin .. dedi .. Böyle asıl e;f
eden muhakemenin zabıt katibi lenilecek zaman gitmek mi?. Yok

avuşroası em uyu ır ıyacı ve , 
hem de hakkıdır. 1 vücutlarına gayet .uzu~ . tapa ku~aı~a~ı 

iJim. Muhakemeniz esnasında sa rahatsız mısın?. 
hep karfı karfıya bulundulı. O za- Muhlis beyin üzüldüğünü gör-
mandanberi sizi gözüme kestir- düm. Ona şüphe vermemek için. 
dim. Merak etmeyin ••. Şimdi yine - Hayır. hayır. Bir feyiıı- yok. 
muhakeme katibi laliin değilim.. declim. Ben daha lazla aizi l•~şü
ehemmiyetsu bir ihtilas yıızıın- nüyorum .. 
den sizden aonra ben de bir müd- •• BİTMEDİ •• 
det hapiahanede kaldım •. Şimdi.. --=-
Artık memuriyet laliin ela alamı- B • t f Üt ı · 
yorum. Maamalih halimden fİka- flS 0 e l 
yetçi değilim ... ince sanat komis
yonculuğu yapıyorum ve Allah 
bin bereket versin. Çok kazanıyo
rum .• Sizinle görüşmek utemekli
ğim yalnız kendi arzum için de
ğil .• Sizin de menfaatiniz içindir. 

Kısaca hatıratım ve 
tarihçemdir 
Kırk dört senedir otelciyinı. 16 yaşım

da otelcilik mesleğine başladım. 61 ya
~ına bastım. İzınirde ekmekçibaşı otelin
de kırk ay çalıştım ve Yusuf oğlu ote
lini on dört sene kendim işlettim ve İz. 
mirin hükünıet karşısındaki askeri kıra
ethanesini tuttum ve üstündeki odaları 

Benim, bu adamla görü.•tüğü
mü gören büfedeki garsonlM ve 
yanımızdan geçen bazı erkekler 
lxına tuhaf tuhaf bakmağa baı-
l .• ı d otel haline koydum ve kışlaya doğru 

Cemiyet. bu sene de fakirlere (2300) 
kilo kışlık kömür dağıtmış olduğu gibi 
elli mektep talebesini ba~tan aşağı giy
dirmiş ve ağır hasta bir kaç vatanda~ın 

Sıhhiye Vekaletinin halkın ve köylü
nün sağlık korunması ve kalkınması hu
susunda vilayet ve kaza merkezlerinde 

am~ar ı.. , " 
Beynimin içinde bir ağaltu var- yeniden ~ir kısım odalar da ilav~ ed_e~ örende Kızılaym fakirlere yardımı 

dı. Bu melun heril beni açıkça rek ~~. ~aptırdım. Oranın mues.sısı Izınir memleket hastancsıuJe tedavileri- olan kum ve ta§ın parasını temin etmek 
tehdit ediyordu, ayni zamanda da ve müstecınyım. ni temin etmiş, velhasıl fakirlerin der- için söz verdikleri ve Ödemişin en şe
kencli gibi melun vasıtacılık aan- İzmir şehrinin Yunanlılar tarafın- dini ve sızısını dindirmek için elinden reffi bir yerinde yeni istasyon yakınında 
atında benden istilacle gibi çok dan fuzulen işgali yüzünden emsali."TI gelen her türlü yardımlan yapmaktan bina için lazım olan arsanın belediyece 
iğr-.nç bir gaye RÖdüyordu. misillt'l ben de firara mecbur olarak İs- geri durmamıştır. temin edildiği, yalnız, arsanın cemiyet 

Bu aırada da Muhlis beyin, elin- tanbula geldim. Sirkecideki Osmaniye Kızılayın (bu ;ş için bütçe haricinde tı.amına tapuya bağlanması hususunda 
de kotiyonlarla gelmekte oldu- otelini isticar ettim. Altındald kıraetha- hususi gelirler de temin etmek suretiy- lüzum görülen (Kızılay umumi merke
ğanu gördüm. Kendimi kaybeder nenin ismini Izmir askeri kıraethanesi le) öd~te bir Kızılay dispanseri/ zinden bu iş için salilhiyet verilmesi) 
gibi: tesmiye ettim. Muhterem saylavlamru- meydana getirerek yoksulları geruş ve ı meselesi yüzünden işin muhaberede ol-

- Allah rızası için .• dedim ... zın ve muhterem halkımızın ve muteber esaslı bir şekilde himaye etmek ve bil- duğu haber alınmıştır. 
Sevdiğinizin bQfı iç;n benclen tüccarlarunızın hakkımda gösterdikleri hassa fakir işçi ve köylümüzün sağlıitı- Her sabada biı· çok Vilayet merkezle-
azaklafın ... Kocam geliyor.. hüsnü teveccühleri emniyet ve itimatla- nı korumak düşüncesinde olduğu ve bu tine üstün bir vaziyette olup kalabalık 

O sırıttı: n eserinin bana verdiği cesaret sayesinde maksatla teşebbüse girişilerek ilk mas- bir işçi kitlesini sinesinde barındıran ve 
- Sevdiğim aiuinu .• dedi ve on bir sene evvel Beyoğlunda İngiliz sa- raflara karşJık olmak Uv>re yapllan •!t- geçen yıl beş bin liralık bir bütçeyi ta

.iz, kendi bafınıza yemin verdiği- rayı ittisalindeki büyük Emperyal otelini ya piyangosundan bin liraya yakın bir bir çok hastane ve dispanser açılmasın1 
niz için yanınızdan istemiyerek de tuttum ve beş buçuk sene evvel Tep.ı- varidat elde edildiği, hamiyetli ödemiş program altına aldığı şu sırada kasaba
ayrılıyorum, lakat muhakkak yine başında belediye bahçesi ve şehir tiyat- arabacılannın da dispanser için !Aznn 1 mız kızılay şubesinin hülı:ümetin prog
balaşacaiiız.. Yine konUfacağız. rosu karşısındaki Bristol otelini de tut- ramına giren çalı: hayırlı bu iş hakkında-

0 uzaklafırken ben de, Muhlis tuın. Bristol ve Oınıaniye otelleri ve lz- Rusyada Kafkasya cihetlerinde ve Tif - ki bu teşebbüsünün bir ayale önce başa. 
bey görüpde şüphelenmesin diye mir Askeri kıraetlıanesi elyevrn tahtı is- listeki otelleri de gezdim. Bristol oteli nlması için alalı:adar yüksek makamla. 
önümüzdeki dolu viaki bardağını !icar ve idaremdedir. Mesleğimden meın- ~eyoğl~~ y~ne temiz, nezih ~~k ! rın Lfızung"len alAka ve müzahareti gös
•a içer gibi bir hamlede Ve bir yu- nunam., müteşekkirim ve mütehassisim. aile otclıdir. Halıç ve Mannara denızıne 

1 
termelerini halkuruz namına rıca etme

dumda boşalthm. Sanki kalama Bristol oteli elli odadır, her odasında ve İstanbul cihetine nezareti kamilesiyle ği kendime borç bilirim, baıta Ilçebay 
bir tokat inmi,, mideme bir kor akar soğuk ve sıcak su!'.'."'. ve odal":'.' ~çin: e~e .~t kat fail< bulwıduğunu ma-

1 

ve belediye heyeti o~ak ~ere bu işte 
dü.•müstü. de banyoları ve asansoril ve kalorüeu aliftihar ilan olunur. yardımlarını esirgemıyen roınert halkı-

Gö:z:lerimin önünde kelebekler dahili ve harici telefonları lokantası ve fstanbulda &yoğlunda Tepebaşında I ınıza ve hamiyetli arabacılarımıza teb-
uçu~mağa ba~ladı. KuBacak gibi müzeyyen salonları vardır. Her veçhile Bristol ve Sirkecide Osmaniye otel- rik ve teş.,kkürlerimi sunar lızılay ida-
oldum. konforu havidir. Kanaatim her meslek- !eri ve altındaki İzmir Askeri kıraet- /re heyetine de tutmuş otduğu hayırlı 
imdadıma bir aandoviç dilimi le hüsnü niyet durmadan çalışmak azinı hanesi müsteciri işlerde \re teşebbüslerde muvaffakıyet-

yetİflİ. ve sebat muvaffakıyetin anasıdır. Lozan ÖMER LÜTFİ !er dilerim. 
Ağzımı onurtla kapadım... ve Isviçre otellerini gezdim, gördüm v.o (2526) 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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landa ile ittifak yaprnıyacağı teminatını mıyorlar ... 
ve hatta Fransa ile bir iş birliği vaa<lını 1 Montcapan başını bu ıözleri eöyliyene 
ge~ir.. çevirdi. Dişleri 1>raaından: 

Haıuiyetin bu auretl<> on dördüncü - Şövalye dö Loren .• Dedi. Dünkerk-
Luinin büyiik muhabbet ve teveccühünü de görüştükleıinüzi hatıılayonunuz de
üzezine toplam...., büyüle aalonun bir kö- ğil mi} 

§esine sinmi§ olan Markiz dö Montespant - Bir kelim.esini bile unutmadım Mar-
kıskançlık ve kin içinde kıvrandınyordu. kiz.. 

Saat on bir olmuştu. 

Saray lr.em.ancıl~n Meaue dansinın ilk 
notlarını yiikaclttiler. Kalahalıkla yapı
lan bu dansı bizzat Majeste on dördüncü 
Lui idare ediyordu. 

Biitün nazarlar danı edenlere çevril-
mifti. 

Ba arrada bir aııtlzade, lr.enarda ve yal. 
ruz batına otunnuş olan madam Mon
tespanm yanuuı. :vaklattı. 

Hürmetle ciii!erelı:: 

- Görüyorum ki, dedi, Markiz ce
nap! n bu ha"'1etli eiifentelerden hotlan-

- Şövalye dö Rabaıun 
adam gddi mi} 

- Yarım aaal uvd geldi. 
- Ne dedi>. 

yolladığı 

- Hiç.. Yalnız bana fWlu vudi. 
Ve tövalye böyle oöliyuek cebinden 

ağzı sımsıli:ı kapafı küçük bir ıife çıkar
dı. 

Nihat Köpna 

sararlar. Kahile reialennın a.nancvı gıyı· 
nişleri ise daha gariptiT. Zira vücutlanna 
oardıklan ağaç liflerinden yapılmış örtü
nün boyu 160 metreyi bulur! ... 

Bu. aynı zamanda zengin. ş~man ve 
heybetli görünmek içindir. 

Fıçı ad.alarmın modası ise Polinezya 
kadınlarının aynıdır: Bir iç gÖmleği, da
ha içeri köylerde ise ağaç liflerinden lwa 
bir eteklik 1 

Fıçı dilberleri eakiden oaçlarıru kireçle 
yıkayıp ooluk bir hale koyarlardL Bu es
ki modaya bugün bala devam ediliyor! .. 
Fakat modern Fıçı bayanları bugün saç
lannı mutlaka ··a kırmızıya, yahut is ile 
siyaha boyarlar! ... 

Fıçı bayanlarının .açları aşağı yukan 
aynı şekilde kesilmiıtir. Yalnız g-enç kız-
la dır ki eeki adet veçhile evleninceye 

Bir 1'.ızın evlenmiye mezun olduğu hu 
tataularla anlaşılır 1 ••• 

Fıçılılarda ayrı bir moda daha var
dır. 

Fıçılı genç kızlar, henüz tırnak cila
•"" bilmedikleri için, parmaklarını do 
tatau dövrnelerile süılerken kabile reis· 

!erine ancak böyle aüolü pannaldada ye
mek ve iç.ki vermek hizmetini görmiyc 
mezun olurlar. 

Kadınlarsa bazan sırtlarına ve kolla· 

rını kızgın tahta çubuklarla yakarak ya· 
nık yerlerden mürekkep şeritlerle aü•ler
ler. Bu suretle kızgın tahtalann ateşe ta· 
hammül edebildiklerini gÖ!tennek ister .. 
lerl... 

l:.adar ıaç ÖTgüleri uzatabilirlCT. Fakat ev.. Fıçılarda diğer bir Adet daha vardır 
lenir evlemnez bu örgüler merasimle ke.. ki Musevi, Arap ve müslümanlarda gör-
silir. düğümüz sünnet Adetidir. 

Bu 111retle Fıçı. adıılarmda omuzların- Fıçı yerlileri erkek çoc.uklannı küçük 
dan llfaiı bukle bukl., ıon moda açlar· yaşta iken büyülı: metuiaıle mutlaka 
la yahut lrumızıya boyaıımJJ, veyahut da sUnnet etıirlrler. Silnnet amellyeel ga.. 
isle kuzgun! siyah ve pırıl pırıl parhyan yet sade ve iptidaidir. Çocuğa diz çô1::tü
saçlarla do~an yarı çıplak kızlar görü- rülür. Bir adam çocuğu çırpınmaması 
lür. için kollarından tutar. Sünnet mütahas-

Avrupada bayanların aaçlamu kırmızı sın bu sıralarda basit bir tahta çubuğun 
veya. penbe renge boyamaları ta yİrmin- Uzerinde keskin bir deniz böceği kabu

ğunun ağziyle slinııet eder. 
ci unda bir a.ralık moda olabilrniJtir. 

Yaraya biraz hindi.tan eeTizi yağı IÜr
Halbuki Fıçı adalarında bu zarif moda 
ole F 1 1 . l mek ki.fi gelir 1 .•• 

ç tan yqıyor 1... ıç1 yer i ennin ""' eri 
Esuen bu adalarda hindistan cevizi. 

de modern. fakat fevkalade latiftir. F 1Ç1 • • d •. k anıl ad • 
rlil · l · · · kul"b l .. h kik" nın gırmc ie'ı. ull m l&'l yer hemen ye erı ev cnıu. yanı u e ennı a ı k :-:L. . --L • • ... 

küb. ik d . ed 1 1 yo ,.~ıdır. Tabbm ~ spbdal kaldısı 
tan a ınp er er b . __ , d h. d. b 

u ın-.ru.ar arasın a ın ıstan cevizi in 
Uçlan Iİ'ni olmıyan yarım ehram tek· derde deva.dır! .•. 

!inde 1. · • Polinezya adalarında aünnet ldeti ıı:ö-
Fıçılılu bu kulübelerini kurum.ut .,... J ,., ru müyor. r ıçı adalarında bu adetin olu

manla yaparlar. bu bir metre iki metre 

boyunda yarını ehramlar uzaktan ıı:örül-
düğü zaman pek ıık bir manzara ıcşkil 
eder. BllDların oıta1ında 7-8 metre yiik-
seltliğinde olanlan da ıı:örülür ki bu ku-
lübeler kabile reislerinin aaraylandır. 

Samandaa örülmüş bu yüksek kulübele-
rinin dört cephesinde de küçük kapJar 
vardır. Fakat kabile reisine ait kulübe· 
lerin yan kapilarınclan bir yerlinin içeriye 
girmiye cesaıet etn:ıesi imkinsızdrr. Bu 

kapılardan ancak kabile qrafı girebilir!. 
Yan kapılar uilza.delerin bpılandırl. 

Fıçılılann karadaki evlerinden zjyade 

-BtTMEoı •• 
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Ateı,in Aydın kalesine hücumu 

Pazar maçları 
Ateş Aydınsporla 1- 1, Doğanspor 
Sümersporla 3 - 3 berabere kaldı 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA
savi bir cereyan takip etti. Karşılıklı bir 
çok fırsatlar kaçtıktan sonra birinci dev
re 0-0 berabere bitti. 

ikinci devre de Ate1 ilk dakikalarda 
fıula gayret aarfetmeğe başladı. Onuncu 
dakikada Aydın aleyhine olan penaltıyı 
Ömer gole tahvil etti. 

Bu gol oyunun tarzı cereyanını değiş
tirmedi. iki taraf da gelişi güzel oyunla
nna devem ediyorlardı. 

32 inci dakikada Osmanın ayağile 

beraberlik. sayı:ıını yapan Aydınlılar bu 
defa ga1ibiyet golü peşinde koşmağa baş
ladılar. Bu gayretin neticesi olarak oyun 
Aydın lehine hızlandı. Fakat son daki
kaya kadar kayda değer bir hadise olma
dı. 4 5 inci dakikada Ateş müdafileri to
pa el ile vurdular. Son dakikada yapılan 
bu penaltı At~ için hiçte hoş bir şey de
ğildi. Fakat §ansı almış kaJecisine yardım 
etti. Zihni tarafindan atılan topu Seyfi 
elle karşıladı. Top tekrar Zihniye gitti 

ve o da yine topu Seyfinin ellerine vere
rek muhakkak bir golü kaçırdı. 

Takım kaptanlan bir arada Müsabaka 1-1 berabere bitti .. 
Takımlar ıu kadrolarla oynadılar: 
Ateş: Seyfi, Sezai, Cemal, Salih, Ömer, Bir anda iki gol yiyen Doğansporlu-

Avni, Keşaf, Ferit, Osman, Mahmut, lar vaziyeti kurtarmak için bütün hızla-
izzet. . . . 1 r~le ~alışmağa başlad·ı·lar. Bu gayreti~ ne

~y~nsp~r\!.".ıkr.~t, Zıhnı, Ragı_p, Is-ı tıc~sı olarak oyu~ Sumerspor kalesı ön-
r - -·- ··~:-•ı. Sungur, Ulvı, Os- lerınde oynanmaga başladı. Bu çalışma 

Aydın takımı 

man, lbrahim, Ali. 
Doğanspor - Sümerspor 

Bundan sonra günün en mühim kar
fıla~ması olan lzmir şampiyonu Doğan
c porla Nazilli Sümerspor takımları maçı 
yapıldı. 

Bu maç hakikaten seri ve heyecanlı 
oldu. Bilhassa Sümerspor takımı cidden 
güzel bir oyun çıkardı. Karşılıklı yapılan 
hücumlar iki taraf için de tehlikeli olu
yordu. 35 inci dakikaCla Sümersporlu 
rı";dafilerin hata .. ından istifade eden Yu-

semeresini verdi. Ve Doğanspor ela Sü
merspor gibi iki dakika içinde iki gol 
yaparak oyunu 3-3 şekle soktu. Ve bu 
maç ta 3-3 beraberlikle nihayetlendi. 

Takımlar: 

Doğanspor: Ahmet, Abdullah, Sait, 
Macid, Abbas, Emin, Osman, Fuat, Yu
suf, Sabri. 

Sümerspor: Mehmet, Ziya, Kadri, Ci
had, Sudi, Rifat, Hamdi Enver Sevki 
Niyazi, Nevzad. ' ' J ' 

Her iki misafir takım sahaya çıkarak 

N ~zilli takınıı 

YENIASIR 1 MART SALI 19J9 

Ankara Radyosu Bir cinayetin tafsilitı ----:---
DALGA UZUNLVGV - ., 

--~ 

Ayşe Münevverin katiline bıcak 
' 

ortağı da yakalandı .• 
1639 m. !83 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

veren suc 
' SALI - 7 /3/939. 

Nasıl müşkül şartlar altında çalıştığı- dedi. 

12. 30 Program. mızı biı- Allah, bir de biz biliriz. Bir bo- Bu söz, çılgın aşık Osmanı coşt 

12.35 Türk muziği - PL 
13.00 Memleket saat ayan, ajans, me

teoroloji haberleri. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
zabıtaya ha'bcr vermiştir. Dün akşam 

geç vakıt zabıtaca yakalanan Neşet hak
kında müddeiumwnilikçe tevkif mü
zekkeresi kesilmiştir. 
CANİ CİNAYETİ UZUN ZAMAN -
DA.NBERİ HAZffiLAMIŞTI 

ğazın hatırı için her çeşit insanın arzusu- ğa kafi geldi, kavga etmeğe, bağırıp 
na ram oluruz. Bazısının ağzı rakı ko - ğırmağa başladı. 

kar .. Bu ağız kokularını çekeriz .. Bazısı Bu arada Ayşe Münevver, sokak 

13.15 Konuşma (Kadın saati • Pi.) 
13.30/14 Muzik (Karışık program-Pi.) 

18.30 

18,35 
18,45 

Program. 
(Halkevinden naklen) 
Muzik - Pi. (Melodiler) 
Muzik (Flüt solo - Ahmet An
diçen) 
Riyaseti cümhur bandosundan. 
1- Michel Blavet • Sonata 
No. 2 
( 1700 - 1768) Andante 
Allemande (allegro) 
Gavotte (les Caquets) 
Sarabande (Largo) 
Finale (allegro) 
2- Cesar Ciardi - Karnaval 
(Varyasyonlar) 

19.00 Konuşma (Türkiye postası) 
19, 15 Türk muziği (Fasıl heyeti) 

Tahsin Karakuş ve Safiye To· 
kayın iştirakile. 

20.00 Ajans, meteoroliji haberleri, zi· 
raat borsası (fiyat) 
20.15 Türk muziği. 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen F e
rit Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Mustafa çağlar, 

Radife Neydik. 

21,00 
21,00 

21, 15 

21,25 
21,30 

1- Osman beyin - Nihavent 
peşrevi. 

2- Faik bey - Nihavent bes
te - Visali yare. 
3- Rakımın - Nihavent şarkı
Ne yanan kalbime. 
4- Arif beyin - Nihavent ıar· 
kı • Söyle nedir baisi ahın. 
5- Vecihe tarafından • Ka
nun taksimi. 
6- Rahmi beyin .. Nihavent 

şarkısı - Saçlarına bağlandı ey
peri. 
7- İsmail Hakkı bey - Niha
vent ağır semai - seni hükmü 
ezel. 
8- Selahattin Pınar - Kürdili 
hicazkar şarkı - aşkınla yanan 
kalbime. 
9- Selahattin Pınar - Kürdili 
hicazkar şarkı - Ne gelen var 
ne haber. 

1 O- Selahattin Pınar - Kürdili 
hicazkar şarkı - Akşam yine 
akşam. 

l 1- Sepoh - Kürdili hicaz
kar - oyun havası. 

Memleket saat ayarı. 
Konuşma (Hukuk ilmi yayma 
kurumu. 

Esham, tahvilat, kambiyo • nu
kut borsası (fiyat) 
Neşeli plaklar. 
Muzik Radyo orkestrasi - Şef: 
Hasan Ferit Alnar) 
1- G. Fr; Hande]: Concerto 
grosso, op. 6, Nr. 2, fa ma
jör. 

Andante larghetto 
Allegro 
Largo 

Allegro ma mon troppo 
2- R. Sehumann: 1 inci sen
foni, si bemol majör. 
Andante un poco maestoso 
Allegro molte vivace 
Larghetto 
Scherzo, Trio 1 ve 2 

Haber aldığımıza göre bu cinayet et
rafında zabıta ve adliyenin yaptığı tah
kikat, katil Osmarun bu cinayeti uzun 
zamandanberi hazırladığı mahiyetinde
dir. Maktul Ayşe Münevver Şubatın yir-1 
mi sekizinde hastaneden çıkmıştır. Cani 
Osmanın onu daha hastanede iken öl - ' 
dürmeğe teşebbüs ettiği fakat hastane_ 1 

ye sokulamadığı iddia olunmaktadır. ! 
Ayşe Münevverin çalıştığı evde bulu - j 
nan Türkan isminde bir kız da zabıtaya 
verdiği ifadede bir müddet evvel Keme
re gelirken otomobilinin yolda katil Os-

man tarafından çevrildiğini ve Osm~7ı 
otomobilde kendisini görünce: 

-:-Seni Münevvere benzettim .. Gidebi
lirsin .. 

sövüp sayar .. Hiç birine: pısının yanındaki odasına girdi ve 
- Ben seni istemiyorum, derneğe pıyı arkasından sürmeledi. Osman b 

hakkınız yoktur. Derhal bıçağını çeker, nu görünce delice bir hiddete kapılar 
tehdit eder, hakaret eder. tekme ile kapıyı açmağa muvaffak 

Yaralılardan 

Şükriye ve Aysel 

muş ve odasına girmiştir. 
Osman belinde sakladığı bıçağını 

kararak Ayşe Münevverin üze<rine h 

cum etti. Bıçağını, bir katil zevki 
saplamağa başladı. ZavaJlı Ayşe Mil.ne 
\er: 

- İnsaf artık, merhamet et .. 
Diye bağırıyordu. Biz kapıya koşm 

ve istimdada başlamıştık. Bunu anlıy, 
gözü kanlı katil biz2 de yetişti. Sırf P1 
lise haber vermemekliğimizi temin iç 
bizi de bıçakladı. Bu arada kendisi 
yaralanmıştı. Yaralı haliyle kaçark 
yetişen polis memurları tarafından y 
kalandı.ıı İçlerinden bazı kahramanlar da: 

Diyerek kendi!,-ini bıraktığını söyle - - Mecbursun, para veriyorum, der. AYŞE MÜNEVVER 
miştir. Suç ortağı Neşet hakkında tahki- Biz işte bu şartlar altında, bir boğazı- KİMDİR? 
kata devam olunmaktadır. mız için çalışır, didinir ve ömür törpüle- Ölen Ayşe Münevverin hayatı, e * riz. bir macerayı gizler. Bize verilen mal 

Bu cinayet ve tek bir evde beş kadı- HADtSEN1N TAFSİLATI mata göre maktul Ayşe Münevver, h 
nın birden bir azgının bıçağına kurban - HMise nasıl oldu Bn. Şükiye? nüz on yedi, on sekiz yaşlarında bir 

gitmesi bu muhitte derin bir teessür _ Sıkıldınız galiba uzun konuşma- dı. Üç sene e~.el Na~de. bir genç 
uyandırniıştır. Hemen ekserisi böyle azı- dan.. Zaten bizi kimse dinlemek istemez tanışarak kendisiyle derın bır aşk hay 
bların bıçak yaralarını vücutlannda ta- ki ... Öyle ya sokak kızı, kaldırım kızı ne- tı Ya§amIŞ, bu delikanlıyı sevmiş ve s 
şıyan bu bedbahtlar arkadaşları için göz ye yarar! Cemiyet içinde k.ıymeti ne? vilmiştir. Bu delikanlı, daha Ayşe M' 
Ya§ı dökmektedirler. Halbuki başka memleketlerde bizim i- nevverle sevişirken ve onunla evlen * bi insanları ·himaye edenler bulunur. Ja- ğini söyleyip dururken başka bir 
BİR ARKADAŞIMIZffi TETKİK.LER1 yatları sigortalıdır. Cemiyette vazifeleri tanışarak nikahlanmıştır. 

Memleket hastanesinin kapısındaki vardır. Biz ise parazitiz, cemiyetin dı- Ayşe Münevverin hayatının bund 
üç hademenin üçü de çok gayretli kim- şında kalan insanlarız. Öyle değil mi? sonraki safhaları karanlıktır. Bu acı · 
seler.. Günahsız insanların sokağının bu uzun müddet ağlamış, evinde yalnız ka 

- Yasak .. öğleden evvel misafir ka - mıştır. Kendisinin halen Nazillide b 
bul edilmez, diyorlar. halası ve bir de dayı çocuğu vardır. 

Hastanede içeri girmek için epeyce ter Ayşe Münevver bundan bir sene e 
döküyorum. Hademeler ne baş doktorla vel lzmire geliyor. Ve ilk defa Bn. A 
ne de nöbetçi tabiple görüşmeme mü - viyenin evinde misafir olarak kalıyor 
saade etmiyorlar. Bereket versin, hasta- Fakat bu evde kalış,kendisini umumi b" 
ne sekreteri imdadıma yetişiyor. Bir fır- hayata sürüklemeğe kafi geliyor. Teş · 
satını bularak içeri giriyorum. lerle bazı erkekler peşine talolıyor. N 
KADIN HARİCİYE KOÖUŞUNDA hayet Sürmeli sokağın muhabbetsiz b" 

İkisi sağlı, ikisi sollu dört yaralı genç kurbanı oluyor. Kendisi bir senedenb 
kadının yattığı kadın hariciye koğuşuna ri Izmirde bulunuyordu. Yaşı on ye 
giriyorum. Sağdakiler ağır, soldakiler olduğu halde umumhaneye girmiş olın 
hafif yaralı.. Sağdakilerden Bn. Ayselin için nüfus kaydını 21 olarak tashih ettir: 
öldüğü bile söyl~se de bunun doğru mek mecburiyetinde kalmıştı. 
olıiıadığını anlıyorum. Aysel: ŞÜKRİYE KİMDİR 

- Ben seninle görüşecek halde deği- Hidayet ı Şükriye, kendi hayatını şöyle anlatı 
Ilın yavrum diyor. Sen Şükrüye ile gö- bahtsız, romantik ferdi epeyce akıllı bir yor: 
rüş.. kız .. Galiba dert dökmek, içinin zehirini - Ben üç ay evvel Ankaradan gele 

Bn. Şükriyenin 23 yaşında olduğu baş dökmek ihtiyacında.. Nihayet hadisenin rek İhsan Zebranın evine girdim. Be 
ucundaki asılı duran tabelasmdan anla- tafsiUtına girişiyor. girince bu evin itibarı arttı. Şöyle böy 
ş1lıyor. Ben sormadan o 11nerhabaı di- - Hadise akşamı bütün kızlar oturup le, güzelce bir kızım. Konuşanlar benim 
ye söze başlıyor. duruyorduk. Amelelik yapan Mevlftt oğ- le sohbet etmekten hoşlanırlar. 23 ya 

- Yaranız ağır değil galiba, diyorum. lu Osman geldi. Kapının yanında bulu- şmdayım. Ankarada iken metres hayat 
- Bilakis çok ağır .. Dün ameliyat ol- nan arkadaşımız Hamide ile konuştu. yaşıyordum. Bu yollara Mürüvet yü _ 

dum .. Hamdolsun ki vücudumda eyilik Hamide, kendisini tanımadığı için içeri zünden düştüm. Eğer benim ellinden tu 
hissediyorum. aldı. tacak bir adam çıksaydı namuslu bir 

ŞÜKRİYE ANLATIYOR Ha.mideye işaretle bu adamı alınama- kadın, eyi bir aile kadını olurdum. 
Bn. Şükriye Mahmut Mdis ftt..~ sını anlattık. Sebebi bu Ali Osmanm Katil Osman halen memleket hasta 

' e ~amı A M"" d ·· bulm · · 1 k b Umumi evde cereyan edenleri şöyle an- yşe une:.-':~r ~ yuz aması ve n~sının er ~e ariciye koğuşunda teda 
latıyor: ona karşı kotü hisler beslemesidir. Bu vı altındadır. Yaraları pek ağır değildir 

- Ben ve arkadaşlarım., sizce de ma- sırada İhsanın vekili olan Hidayet mey- ~ç. j~n~~ma ~eferi koğuş önünde ken 
lCım olduğu üzere İhsan z hr blanın dana çıktı. Osmana: dısıru goz hapsı altında bulundurmakta 

evinde ça~ırız. Hayat bu .. eKi:i:i ban- - Bu evde kimse ile bulunamazsın, dırlar. 
kaya memur olur, kimisi terzilik eder, ----------'-------
kimi de ~e böyle bizim gibi şunun bu- Yugoslavyanın ihracatı Yeni eserler 
nun keyfinin oyuncağı olur. ve serbest döviz iıleri 

Yugoslavya milli bankası, Yugoslavya 
23,00 Muzik (Cazband • Pi.) 
23,45/24 Son ajans haberleri ... 

BROKSEL: 620 - 484 
22,05 Konser: Bethovenin eserled. 
23,20 Belçika musikisi. 

SOFYA: 

Endüstri 

Allegro animato e grazioııo 
.3- Otto Nicolai: c Vindso
run şen kadınlan> operasın• 
dan uvertür. 

20,35 Orkestra konseri. 
f 1, 05 Kuvartet musikisi. 

ile serbest döviz esası üzerine ticaret 
yapmakta olan memleketlerden Yugos
lavha ihracatçıları namına gelen serbest 
dövizin bir ruhunun, kendi tayin edece
ği kur üzerinde kendisine satılmasını 

mecburi addetmiştir. Mesela İngiliz li
rası tek kuru resmen 264 dinar olmasına 
rağmen İngiliz lirasile ihracat yapmakta 
olan müesseseler, namlarına gelen In
giliz lirasının yüzde yirmi beşini milli 
bank::ıya 205 dinardan bırakmağa mec

Memleketimizde 24 yıldanberi işçi us
ta ve teknisyenlerin endüstriyel bilgisi
ni artırmağa çalışan bu değerli mecmu 

anın Şubat sayısı çıkmıştır. İçinde: (En 
düstrinin faydalı neşriyatına teşekkür. 
İş elemanlarına tavsiyeler - hava tekni· 
ği ve tayyare endüstrisi - son sistem di. 
zel motörleri - Radyo amatörlerine ce .. 

vaplarımız - Pratik dizel motörleri
Akümlatör muayene usulü-Oksijen kay
nağı - Şoförün teknik köşesi - hatırınız

da olsun - Atelye şefine tavsiyeler • 
Tornada segmanların kesilmesi- Elek -
trik lambasından ölüm - memlekette en-

Muzik (Virtüozlar - Pl) PARJS (Radio) . 
2 l ,05 Orkesna konseri: FTansız beste-

konduğunu evvelce yazmıştık. Bundan karlarının eserleri. 
evvelde yazdıgwımız gibi rnu··· .. bakalara 24 20 F' · . d ik' ..... • au_remn o a mus" ıııi parçaları. 

lzmirden Üç ve Aydın bölgesinden iki PARIS (P.T.T.) 
takım iştirak etmektedir. Bu takımlar 20, 1 O Piyano musikisi. 
şunlardır: 20 35 Ş · • an konseri. 

Izmir şampiyonu Doğanspor, Izmir 22,35 Nanuşa (Casııardm opereti) 
ikincisi Ateş, Izmir Üçüncüsü . ve geçen PARtS (Poste Parisien) 
senenin şampiyonu O k A d 22 25 Ok ço , Y ınspor, • r estra ve solistler konseri 
Nazilli Sümerspor.. 2 4 l 5 Senfon"k ·k· . • ı musı ı. 

YENi ASIR KUP ASI MAÇLARINJN STRASSBURG ~ 

bur tutmuşlardır. 
Son zamanlardan Yugoslavya hükü

meti serbest döviz ile olan ihracatının 

her suretle tezyidine çalışmakta oldu
ğundan, Yugoslavya milli bankası da bu 
hususta ihdası düşünülen kolaylıklar 

meyanında bu mecburi döviz satışını 

yüzde (25) yerine yüzde (15) olarak 
tesbitini tasavvur eylemektedir. 

düstri hareketleri - ufak atelye işleri : 
Edison hayatı 1 ve ihtiraları - Ingilizce 
dersler) gibi bilün\wn fen ve sanaat cr
babımızı alakadar eden pratik faydıilı 

yazılar vardır. Ehemmiyetle tavsiye ede-
riz. suf oyunun i':: r;olünü yapmağa muvaf-ı halkı seliimladılar ve alkı.şlandılar.Aydın 

f .. k o'du. 40 ıncı dakikada Sümerliler takımı, İzmir takımları gibi ekzersiz 
solcfo.n y~ptıldarı hir hücumla beraberlik 1 görünüyordu. NaziJli Sümerspor takımı, 

FIKOSTORO: l 8, 30 Eğlenceli konser. Rotanda hudutlarının 
aıayısını y:-pmı:ı.l.ta geçikmediler. pazar günü müsabaka yapan dört takı-

Devre 1-1 berabere bitti, mın içinde o günkü kadrolarına göre en 
ikinci dev.rede rüzgarla beraber oynı- kuvvetlisi idi. Maamafih lzmir takımları 

yan Doğam:porun daha iyi bir oyun çı- noksan kadrolarla oynamak mecburiye
kar<:c""ğı ümid edilirken Sümerliler gay- tinde kaldıklarından oyunların tarzı ce
retli bir oyunla bu ümidi boşa çıkardılar. reyanı hakkında esaslı bir fikir yÜrütüle
Ostüste yaptıkları hücumlarla Doğanspor mez .. 
kalesini müşkül vaziyete sokuyorlardı. YENi ASIR KUPASI: 

2 6 ıncı dakikada güzel bir akınla ikin
ci sayılarını lc:aydeden Sümerliler biraz Gazetemiz tarafından be takım ara-

12 Mart Pazar: 21,35 Hafif musiki. 
Saat 13 de Sümerspor - Üçok. 22, l 5 Karmen (Bizetnin) 

« 15 de Aydınspor - Doğanspor. JT AIY A (Birinci grup. 42 1 • 713) 
19 Mart Pazar: 22 05 L d l (M • o o etta ascagninin bir ope-
Saat 13 de Aydınspor - Sümerspor. rası) 

< 15 de Doğanspor - Ateş. V ARŞOV A: 
26 Mart Pazar: 20,05 Orkestra k ve şan onseri. 
Saat 13 de Oçok - Doğanspor. 22,05 Orkestra konseri. Mozart, Beet-

< 15 de Sümerııpor - Ateş. hoven. Vagnerin eserleri. 
2 Nisan Pazar: BOKRE..Ş: 
Saat 15 d k -

tahkimi meselesi 1 · ı 
Lahcy 6 (Ö.R) - Holanda hudutla- ngI terenin 

rında hafif istihkamların inşası projesi - Otomobil endüstrisi 
nin tatbiki hususi bir teşekkülün kontro- Berlin,6 (A.A)- Dört senelik endüst-
lü altına vazedilmiştir. · l" b·ı . • • • • rı p anının otomo ı endüstrisi hakkın . 
ispanya velıahdının bır daki kısmına müteallik bir kararname 

kızı Oldu neşredilmiştir. Buna nazaran bu endüst· 
Roma 6 (Ö.R) - Ispanya •veliahdiı ri bir komiserin kontrolü altına konul. 

Don Juanm karısı prenses Astürya Mari muştur. Komiser yapılacak otomobille· 
bu sabah bir kız çocuk doğurmuştur. rin tiplerini tayin edecek ve ancak ruh-



Her Gün Bir llifiaye 

Polis hafiyesi 

.,. .. , .... 
TAllUDD.BR 
Yaw1ilerin ellerinde INhmuı altın 

p1ltJn veya aiimüş, elmu.- lllal w lalr 
kıymetli tqlarm devlete te.lfmtnl emre
den kararname öncedm DlfNClllmil 
olan kanun hükümlerinin bir "aeticesi
dlr. Zaten geçen yıl, 5 ilk Klınmcln iti
baren, yahudilerin milcevber ve ziynet 

c X ıaaa. lmıini tqıyan huaael detek-1 ketmit olacak ki yammdan a,pnlmak ce- e§Y81arını satmaları veya atm almalan 
tif büronnaa itleri oldukça fena sidi,yor- .uetini göremedi. T abit ba defalak ela y~ edilmi§, sadece devlet atin alma 
du. Baro. hemen hemen iki ~ beni aldatamadı. bilrolanna satmalanna izin verilmlftir. 
kelimenin tam mlnuiyle sinek avb;ror- Gene bir batb defa giin ortası eve Hükümetin yeni tesis etmiş oldufu bu 
C:lu. Bundan iki ay öııçe. oldukça bürme- geldim. Kapıyı çaldmı. Hizmetçi. bpb bUrolara satılacak olan bu gibi etyanın 
te .. ,.an bir aile b~ sünde bet kmo- geçen defaki sıôi uzun müddet kapıyı bedelleri, ihtimal ki, Pariste öldilrillmilf 
na kızını takip ettinnit, o zamanclanberi açmadı. Evin içinde bazı konutmalar ol- olan ataşe Rot için yahudilere yüklenen 
C:le herhangi yeni bir it dfitmemitti, du. Nihayet uzmı bir fudadan 90nra b- bir milyar marklık tamıinata mahsup 

c X ıuaı> detektif bürmunun tefi cPa- pı açılanca doğru misafir oduma kot- edilecektir. 

Hn_Ee~ancd.~_Bu,unur. 
- T: ~URUB )J~d~ 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatapdpp itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel ~şurubudur. 
Daima kanı tazeleyip çolaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman geD9lik. dinçlik verir. Ze~ kudretini 
yiibeltir. Sinirleri, adaleJeri kuvvetlendirerek uykusuzluiu, balsizliji, fena düşünceleri giderir. Vücud makinesine ll
zım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, irade, neş'e sahibi eder,Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 
muannid inkıbazlarda, bel geV§ekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler,temin eder. 
FOS FARS OLU; diğer bütün illçlardan ayıran baflıca hassa, devmnh Wnurette bn, kuwet, iftUıa yaratması ve 

ilk kullananlarda bile mueit.e gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kanmzhlrla neti
celenen tehlikeli hastahkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman fUJ'Ubudur. Sıhhat Vekiletinin resmi 
müsaadesini haizdir. 7-11-14-18-21-25-28 

toçb> elindeki sucuk parçasını dilim di- tum. Kanın gene orada idi. F abt yüzün- Alınan finans bakanı, bu tazminat 
lim kesiypr ve ralr.wna meze yapıyordu. de korku eMrleri okunuyordu. Ben ora- için. yahudilerin servetlerinden yüzde 
Bu sucuk parçam. kızma takip ettiren h6r- dan yatalı: ocluma kottum. Karyolanm yirmisine el koyacağmı söylediği zaman, 
mete pyan aile babuaıın eon batıraa albnı muayene ettim. Kümeler yoktu. bununla bir milyar markın temin edile
lcli. Bu aile babw. detektif bürosunun Fak.at buna Aimen, içimde Ula Wr miyeceği, ileri sürülmüşttt. Ancak, ya
tahkikat raporlanna nazaran. kızının f(lphe varda. Cardrobu. perde, luıpa ar• hudilerin ellerindeki kıymetli eşya ve 
fiipheli bir r..amla gizli gizli göriifme- kalannr muqene ettim. Mutfaia pdim; mücevherlerin alınması, kendilerinin 
Cliiiııi öğrenince pek sevinrnitti. Detek- köll)iirlüiü bile aözc:len aeçirdim.. yok.. bqka memlekete çıkıp gitmelerini ye- lZMIR BF.I EDtYEStNDEN • _ ........................................ ": 1 ) L A N 
lif bürosunun heaabım görürken. büro :rok ... yok Kimw:ilder yolr.ta ... 8iltlla niden güçleştirmi§tir. Çünkü, bu tedbir • § Yalh ttip Nsbn ! 
tefine pazadık haricinde üç fİfe rakı ile bu arama fudlannclan...,.. brllli. ...... neticesinde paraya tahvil edebilecekleri 94 ndi a~anm 150 metre mu- i lloyalaft 5 .. 
kendi maiazumdan bir kanpl eucuk he- ele bir kibrit old. Wde yanıma Setai: yegAne servetleri de eDeriııden gitmlJ rab~d~ 1•3 aayıb ~mı!' 5 Fransanın alem§iimul LU'BANC 5 P~bafı '!67f111J• Ut. • )'CN 
"iye etmifti. c - Iıte. d.ed~ ....... ba deil mil oluyor. kararnamede nişan ytizü1cleri de batkitipliktekı fU'lnamesı ftÇ)ıı- ! DÖ PARl fabrikasının yağlı tüp re- =ınaeolulıiüwfe 6iri, ~-- l~ H 

Bür fi. ·-L 1 ': - r_u ... Jbı--" .. rinin __ Lı...:.~L ~--·~...... vardır. le aabfı açık arbrmaya konulmut- : sim bovalan gel-:~- •---'--"- Bal~= y , ... ,,.,. Demir.,. Atlile, "":': 
O te eon auc-. O!!!!:DMPDI m ....... c.8&I "' Aelç - ..,...._.,. .. Ula 8G tar. " U&U91o&& .. JZDUrae : len Jfll'e N fwail ~ OCUlll' 

:7aparak bem raluauu içiyor. hem de tlOD c -Tetekkür edfih:. ~ d.. Noye z f't!t' yt'uftf1 Muham • 150 lira cı1arda 209 No. AHMET ~AZ5 H MalıWe oe A4a. ~ 
sünlerde pek kötü ııiden iflerİllİ d6tlnl- elim. Haldbten kibritimi an,yordum.> T h h olup ihale:r;l="aab sünfi K• CABİT İSTANBVLLU boya ticaret-: porili (llOSS) metre marcı6ha• 
7orclıı. Nibvet kanım nud yabJadliam bİ• as •. t .. • haneıdQde atılınakt.dlr. Bu ....... ur: L!-.! L- ffı • a_ __ .u! 

Birdeqbire büyük bir afb,le a:raia li.)ror -~. ~t 16 eladır. ATtir-!' ecleceld. ~1 bo7a1an bir defa tecrübe edenler: ~ ,_.,... • raa79, Wlll"vsn _.., 
bitb.. Blroaun bıpmclaki eYde ota- Ceec ..._ ~ ailaımaia batla· G•zetmııizin 28 ~ 1! & Mut ta- lira. 25 kanıt. temınat makbmıle 8*lt llllilr4 marka ı.im ~ 1tu1-5 ~-8:;ırL~~~ O~ ı. ... durmadw . :t...aıllo.I. ela. Hlçlanklar ~: rihli ni" his ..... nı111ılilm ~encümene ı~ler. ı..,...u, -.11 ...,........_.. i vs- -9'----- .fe""™ 
rm fıDNmmım ~ ÖJ'~ __ _. ele - -=--& --•...a-L! A.L'S-11:.::.:: !lll.-- 4-7-ın-17 711 (459) ••••••••Uiij ................ •••••••••••• .. (4tl0' lllefN mara66cn,· 4:z...we cAla o f 'r, • .... i.w f ' .U. - Size bunu aalatmaia ita-im .... --- ......,.. m .. ,.. ...... umun- v- .. ' ,.., 

• da •- L...-1.. L-..L.- ....... HIDqiıa H Ali ~, ~ dupaanuık jçia p-.çere.ini kuvvet göremQ-or-. dedi. !Pi mi br- miim-..,a -:;-' aunuum lzmirde Ba -ha • tu ,_._ A,__ .,. H,,.... 6cr1fe 
bpMIL Tekrar ınuw ba....- seçtl. detimi çaiıraymı. O da benim bdar .._ mldan JUllnwhit ~· ela ~ ;.:onu .,. IGl"la.ı fiııtalen #..ıola ..,... 
~eki bir deftere bakarak bir talı:ım teYİ biliyor. Beni turacıkta. kapanın önün- Mil···~ lmnalm ~ ......... =e Hal 1tat mfllaendiat:kt: AŞÇIBA .. MARKA eai ~, cena6en ,_. ile~ 
,ednlleri kona ıetmaie ba.W. Bunlar ele beldi:ror. Ona bara:ra çaiırayan. Al- 408 lldet olduia tMhhn ilin olu- on dokuz lira yirmi bet kanat mu- rili (UN) metre llllll'a66aı • 
~ 981rilme1E. 0zere bir fahrikamn laha mnarladık. nm. bhilinde tedarik eclilecek lretif, Makarnalar ,.,,ali ~ Oanan im Sali-
~.·• .... 1 ıdl. ~ M ..,..._. c ~ ~ .......... tefi delikanlı:ra IZMIR ASUYE MAHKEM& proje, ye fU'blamelerl veçhile b- yenin WNfm malı Uı.n US yı1,... 
~. bu adree kop:rwyle ekmek ~ tıwılli etta. Genç ·~ bıçkua hıdma Si BiRiNCi HUKUK DAiRESi palı zarflı ebiltmeye konulmut - 1.....a., .,,.,. Hllllifin iYi ydwl. 
-. çıkarıyordu. cX t-D bürosu te~ ~una ~dı 3I/ 29 t.r. ~....o &v yaz seksen bet ı...a., ..,.,.. Hlilin 331 7dwl• 

'Birdenbire odanın kapw vuruldu. Pa- Ye •ısklr ederek büyük bar meyuaıyet GIYAP KARARI bin liradır. ihalesi 11-4-939 Salı ölm..ae ojla ı..,.aile Wllıfıatl .. 
~ hiç see çıkarmadı.Ziyaretçileri bi- IPade odadan dıtan çıktı.. lzm • siimriikJeri bat müdür- tUnf1 saat OD yedidedir. 2490 a • 6a/üle yenü/en laeili lhazım 
P8 kapının önünde bekletmek ldeti idi. c x Şuaı> büronun tefi sen~ aclanun hiiüne .:.,eti Tekili "le ikinci )'lb bnmnm tarifab claireainc! WrJen oerilen ilmiiltaben:le w• 
ıB. arada adrealeri. defteri bir pzete ile br~etini beldemeie b"!1adL ~ır çeyrek. K.donda ~f Remzi ~caretha- hamlammt teklif mel-:~1,.,,, •• , ; 1 - l..u..;,tir. T,,,,.. lıttqdlııın 6.-
~dı. Bıyıklannı büktü. S.çlanıu da hatta yanın saat geçmeıııne ragnıen gelen wind kal • • kefil le siiDii azami saat OD albya ka- ,_,, __ ..,.,.,,_, N 11/J/lllJ C• 
ıllselttikten eonra: giden olmadı cX Şuaı> büroeunun tefi Biri .ek demıdye Doreçlıye •• -'-! dar encfimende ri--te verilir. ,,.,,,.,_; ... İıitttİlwtllütle laltlıiltaı 

..1n..z: ___ 1.o d& ·· li ı· · b' t ... v ncı or on a ma meYııu- ., -- ı 
Ci .. 1 ded. au9 .. nçen ıunce e mı ce ıne a u. e. !_..1_ .Lil • L • ...ı_ 11--' .. '·-t •-1--·b OD d-•--- bı"n -•-=--~ ... L- -~•-- ~ - nnız . ı. • • . • ..... ~llW ......... IDUC !'77.1 liA ııcuuua U1UUi ,,_,._.._, _. ..-..rlll --

Kapı açddL içeriye ... L!. .dam ..;._ Dehtet içinde bır adım gen farladL Bu- frenle arı·· b 1 clor iki" • k --- elli liradır. iri~., ..,.,,.1anıw1., ,,., ,.... - .. r...:....~• ...-.cblaaa Nhin otank a- or a a ve ncı or- ,_ 
C:li. Herhangi bir daveti beklemeden aan- gan ~..., .. _._ ... ı: Y donda aolari aralarında ki -1acak 23-7-17-4 587 (399) ~ 6ir a7flİ Wılanila ilwİ8İ .ı. 
,_._._ı_... b ... --L=- d u..1. ... ~ •'84ili ı.on l"'Y ..... ~ ewumm d" • ..__I _ ....... _ J,-ıt...-~an ~~.ııa· -~·- - o ~ 
Q~ -- ınm ,,,....., 9-talr u. J!_.,...- irüı•;· .ı:.::.t.....J ;:._~ -.vuının ıc;ra .. IQP'amna oıa.. ........ , ..... --· -- ·-
......... sual .,rm ... ~~ ~ ~ ~ p:llll!I° ı=ıu~ muhak~._.te: I'-~ ft. Garajaantralda ,..pıı.cak ~ - niiıltollinJe la/ılıilıat ........,w 
d•: pınnı. renk Artör baladorua dlel,m k...U zarflı elailt • ya/m o wiiıHı lıadGJ" lsmir JörJin-

Beai --6f ~ dedi. Çok c X Şt.a~ .""'~un tefi lSPkUlnı ıııe pnü olan 27/2/1939 tarihine meye ~ul~ftur.. . • . Se~ ~ 937 ~ 938 senelerinin c,fi mınlah "!"" ~ rrirıltalal. 
1...-----•- k .• 1. • v L-! yakalaclıjl libı fölw karakoluna koıtu. .. d•f .. .. t d I ~ Ketıf bedelı on ıkı bm hradır. birüıcilik madalyalanm kuanmıştır .,na bel•elerile birlilıfe ,....._. __ va ..... r ay.un.. .w\.anıB UlnU muıa ı pazar gunu ıaa on a z.ı Ş . k . f .• • . . • 
_.ıaatayor. Y.ardınun~ ricaya :geldim. = mir birinci bukuk muhakeıneain ar~name, P~.oıe :v~ •v~şı na~e atları l11w m 6ild~ • .._...._bulan •1'edikten- .ebDeai 1iakkuıda l,...ircl9 mi,in- • ıye ba, mühendıabgınden ıe- T-!i" Ata, 
~ hüns&r ail•m•ia batlada. lclll'llal' 1" y..._. Asır aazetea~İıa t4ll tenır. 4. M. ,.,_ aio&X 

'Detektif bürostı tefi~ dik- -ödeJDiPa &udi ~- oae... tarih ve 10028 ,.aplı ~ .. i,.. ..~~:.. aat °:' >:f: N8 (478) 
e .cmlükten sonra: a.lirkeıtDn. _. -....r.da bir kadnun ta· le ilinen teblisat ifa edilc'liıi ha].: d • ır •• ...,d aa,..h., 1 •-~ antekal.f 

• __ -ııL.... -~ v d ·ı h ___ .__ .. aıreaın e azır ....... llT ı 
_ Ya. ~ mi> dedı. arruza upacfaiım haber ~ ı a- e mumaı ey ......... ~ Vt: aa- iılektuplan ihale sini .at on al-
Cenc; adam t,~ bir zorlukla der- Pllan talıkikAtta l>u fildi. ile al&kalı atte muhakemeye ıebnemıt olcİu- iMia eacimmcle riyuete •1• •• DENiZLi ASLiYE HUICUK 

CIW ulatmafa bqladı: olanlarnı dokuz ldwi' oldaklan anlatıl- iundan ma~kmneee ~·klnadaki Munkbt teıniaat d;;: ~ u ı MAHltD1ESINDEN ZJ4 
- Ben fahribtörüm. Pragda iki fab- llUfbr. mubakkemeDID llYd·~ ~::ruın~-~e liradır. . n en Denizlinin Feeilpn ........... 

rlamı Tar. Biri tebria fimaliade cliieri ~!ap. ar~ 1 ·~~ mı- 22 28-3.7- (379) Dojum ve Cerrahi Kaduı aintlea tmcll Ali oiha •tata la-
~ ~ubu~adır. Bundan ötüril ben SA 11Ş il.ANI ~:~~::.:~-:t:i!r: . butalıklan ()peratöıü zı Ha,ri,e tarafmdan kocuı ...... 
lw. a ı...tı:ren fimaldea ceaa ve ce- 1ZM1R SUUI HUKUK MAH- ahakem • • bld iı 20/3/ ttw 1 - Selçuk maball•iacle 671, K ..... C'86ıi•a .. de- me ôlhl AU mahclw Nmi alej. 
ıuıptan fimale gidip selm~ -mecburiye- KEMESINDEN: ;:. tarihi:::aadif ~--·..._i ..n_ 742, 754, 757, 765 ~yıh aokaklu- lalıiie -.•ı• ..... tlaftRMP teNd-
ti.ıleyiın. lla · • _ı:__ !•- ~ • • · d aft.,_.. -ab. •:; da yapı'ac:ak kanahze.a70D hAf ld 1 llllQ808fl•ı ıılnl bil ~ a19,1a Nt.ı-

Delikanlı yeniden ailamaia batlada.PW _,_ ..zrmenw ~)'1- 'DÜ ~t OD a ~ • llY ıye7a mihendialikten tedarik tMlilectık lllldlrcl ......... .._ ,-JAe M-
Mahzun mUmın etrafına .... ...,.. ... an mutawnf ~ ~ te~ ~en:I' bmir u~ye .malak• ketif ve fU'baameai veçlaile açık ftltı•• C ... ... ... hmlr ...._... sidlp 111-
__. eözüne devam etti: =~=mm= a. mea! b~ !k'd:e J!i!· ekailb;DeJe konulm11 

.... Jtetif be- .. ıaHI• 211 W 1INılli ... 'kamıtallal ••IA- ol=aıfilı 
-itte 'ba:rle ayn ayn yerlerde bulu- 150 lira la--=____.:= I !e ~d-~ __ L_ı_ 1 

• ben. deli 1211 Hr. .. ilaal•i 143- ..... P- ·-•lflda ..ıı. anlatılmuma mebni tebliptna 
• • • • • ~--"~ eYlll &m aaı m.....aememn 11ya 938 salı siDf1 ... t18 eladır. itti- ,,_ ı- illnen yapılmuma ...... ..._ 

..- fabriblanmın iflerinl takip açm mi--+·'• ıae V--. izaW..,. b- icruına karar verilerek bir daha -L ~·- 91 ı! __ ,_._ .._: t ledecelıdP. •---• ..;. olmalrla ---L-L__...:-. •-=r'IJoes dltancl• blmek meebarlJe- • • L- 8. lı --LL..._ L-L--• edilmi" --%.: ~..-~ uru• _.mı TELEFON 2987 (31) &ar-•- ------ mU1111&-9!!!!! 
nnaa ill•--- 4. 938 pll'I re 8Mlllllalle)'e .. uuı yecea. .--'-',,,zu He enrümene geliri-,. : maallik b.ıanan %7 Mart 939 ta-

ıtimle ldhn. Bundan 8tUrll ele b8tUn g&n c&dl aut 15 ele lznair d hukuk teblii makamına imim olmak ise- .. v • rih 
~ 1ı n i söremiyon:lum. Derken mahbmeai ..Jcwmda Abp ,..-.. re illn olunur. 2 - 953 ıac:u aduam 37 aayıh • . •• Pazaı:t-i - ..at 14 de ~ 
~el Wr ,.._.,.. .W-. Ba t1ı;1a- ald.. Bu utaıwla b' .;11 olanan 749 ( 472) ~-adan mü!r-~ metre Teçhıle ~· eb~ltme~ .. ....+:-t- nbli ~ laulmk --la'-m111~ 
~& fahrlEam tamamen batb bir yerde, ._ d ı= ..a-1- whnL L.-! ... d. ::L ~ m•hallın aabtı tar. Ketif .._..li lııet bin •bir H- ......... ft dift,. c.&p Ymil-

...... z~ ,~~m--ı'lllD L- l--6tip• ı!t.....-L! • -L! al --L!- L-.. .-L- ...__ --fmereilln .. tehrin sarbinde idi. Bu eefer bnm Ofeli- bedel Yaildiii surette tallline ihale-1 DllfllW unmu ,.,,......,., ~- ra bluf __.. ...--.. ....., .._. --· 
}Yqa m.; girmez oldum. Abi gibi .._.. ti • k abi talrıdinle aabf IS S t 1 k ev Ye 1

1 açık arbrmaya kon ......... a.i 21/3/939 Sb - saat 16 da- (471) 
..._ ele fevkalade i7i ııidiyordu. Hatta itin ~ca UDblank ikinci 8 1 1 Muhammen hecleli 780 lira olup dD". lflirak eclecekler iç Jlz yet- _.._

111111 
_______ _ 

lt>ir dötı iR M' felıırika lsurwık ir-kt.dan- ..._. ......_.. h b• • ihaleai 17-3-839 cuma süa6 aaat mit allı lira teminat makbuzile 8 1 d. b 
,.. bile elde ett6n. F•t 1.ana :raPtıimı 2!-· ~=i=-·~ ti ele I amam ISSeSI 16 dadır. lftirak edecekler 58 lira -dlmene ıelirler. e e IJe 000SU 
takdirde bnnun yüzünü bit sörmiye- 'G. . <l.r.:e;.ı;;i.k We Damlacak Kılcımeecit ma- 50 kuna,luk teminat makbuzu ile 3 - Kaqıyaka 1843 aayılı ao- Almak Ye •tmak _,....._ 
ceiimi anladıiam için dördündl fabrika- ilinde~-::-. elleriı •ki .....ı laalleai (Sa.. mahallesi) eoci8'ene ıelirler. jukkuyu caddesinde eakiden idi- ria .,.;..laki .._. ...... 
daa ~ •• u ile lıiııllde 20 sin~ Damlacak .-ak (No. 427) 3 - Gbel,,.b tramny cadde- çiik11.,.•hk denilea INhatu. açak at etmeleri rica olunm. 

Bir ah elan. -.... itine ait bir up n.Z: INcaatlmn 11 .. 0 • Ati sokak 46 w 48 •7ih •ınler ainde belediyeye ait aitaouTa Ro- blaYehaae laalhHJe hir MM mlcl- hmür: ıc-.tbncla haca 
ca- Wauak için Taklbiz olarak ne pi- taWlııde ........... ı... licni odah w tıelwı•b ha'wi iki eY mana petrol firketiain itıali al - detle kira,. verilmesi baflritiplik- H .... ...u.ı.- No. 80 
eti& 1C..,. ~dun ..• Kapama açt1m .. l8m .......... ı......-. .;; ı ile Kemeralb caddeaiade ba- tmcla bahman besin tulumba ye- teki fU'lnanae9i "SIHle llPk .....,_ CaTit 
ı1Qia Wr .... beklemek 1cap e111. Bu ara- bkcaMenllr 'Ma:'ec1e ittink• ..... _.,.imıla VeJMI ha· ıWa Mr senelik icarı, bafkitip- map b-n'-Uflur. M-....... Telefaa: 3913 
Cla nin içinde telltlı bazı hareketi• mek ~ ~ ,. hun mamınm 3 •its•i de aahblc. .., •i tutnameai ~ •e 31- bedeii etus lira oh.., Oaaleei 14/ 1-13 (38l) 
oldu. • ~ edi ~-=-:i; br. latiyenı.in Dpmla=k.. "!-MI dan ba,ı-mak ._. açık 3/9'J9 Cama aln& saat 16 dadır. ----------· 

IC le!-= bazı f..ltdar çalmd Niba- Dlll .ı--: Y' -!lh bir L-•- t •M. biında talbca .. ) B ıl iN arbrmaya konalmattur. M.iaa..'11- iftinlir etleceld. lld Un ,.._ bet 11 
...... L pey~ veya-=-- .,..... eau- m6raculleri. men hecleli 75 lira ... hleA 14- k.,., teminat maW.....1e ene&.... --------------

:ret kapa .Pc:lı. Ben. renk Yernaemeie nab ll'M etn ılen ıa ... ,... (4-7) (417) J.831 aalı - saat ti dad 1 elirls J L A 
~•ralı: ilk önce miafir od=-~ • Ştrbw t~ 3. 1.19 ~ !'!'1 tirak edecelder 5 lira 81 ımr:.ut ne/_ 87 ~i Memn 81 metre mu-
M-fir =hmde bnmdea ...._ ~ ıı .. ~ ......- nı IÇDI OPBRA'IOll DOKTOa teeinat .-..... ile ence ene rabbamtlaki 17& ayıh anamam DiftCI ffuiUinia Çapuaa -... 
~ :roktu. Sonra yemek oc1 ......... aplda ve pyn menlmlln enafı ela Cemı·ı Oral ....... ...... t.fkltiplikteki .............. laal•i••• Ala ..... oila H ... 
elim: orada da~ söremeclim. v ............. y•...Mr. w.,ı ....... . 28-3-7-10 828 (418) yeçhile açık artbnnaya kanalniut- yin ow.r o .......... 
~ere baklMD: ~ calip .. PF YGlt· ldp lllift.l :yedi sin içinde hle be- tur. Malaa=.., W 132 lira den Toaprlı ı..n.. Ha-
tu. VelbW abdathuıqe. yalak oda- delini pbrmua Jlamchr. Gayri..... Jlende,,., ........... 1 - Beledi,eye ait BahriHba olup iMleei 14/3/939 Cama sfinG tice ...,... .......... eli-
-. evin her~~: Kjmeecik- kalin 'Nl'Iİ ft lliır bamal aıilrıelefi- etld .......... ••ilpuk ıuimun iki MDe saat ti eladır. lflink ••celrler 1 n.-• ,...._ • \ ıhmeıl .... 
ler yoktu. Bu aramalanmclan bir netice )'tllleri alacaya ft ya.le ild t.lplk Her .... ....,...._... m ....._ ..adcletle kiraya ~ bafki- !ira 90 lmnt temi-t makbuzi1e n .... : 
çh•ıwa: clelUye ft fent ........ alıa,a ait _... llldıa ._. Birlnd ...,._ tiplildeld ............ wıchile -cık enclmene ielirı... Taraflana botanmalarma 5/2/ 

- Nerede) O nerede). olup ihale ı..deli yubnda eözii p- solmimda- artbnna,. koaal ......... M.la•m. 7,10,14,17 750 (474) 937 .. a•emecinde kuw Yeril.ek 
Diye baimnaia batlaclua, Kanın bu çen lia icinde il ....... lir. ödenme- No. U TELBPON Z31t men W lr.etifname wibince il. ...,.. tarafından bota-

helimi s3rünee IBfttdı. Al~• bat- diii talalircle pyri .....lral telav 15 yapılacak iDfUI, tamirat ft teai- 56 cı adanın 188,50 metre -- dl•mm teblij ettiri..._i istım-
laclL. afhı mlddetle artun.ya lmnulup bu Satılık Motosı·kıet sat w dalail olmak ...... 8800 rabbamdaki 16 aayıb ana..-• meal herine cliftcmın ibM811&-

8- fiiphelerônden ~ Ka- artınmicla m çok bedel ...m fbe- liradır. ihalesi 21/3/939 Salı si- aabfa ba,lr•liplilrtelri ,.......t lunı terkle wati meçlnale ıittiii 
nma. lılldt ....,... .. .a,ledim.. Ne,.. rine hhli 1111..._ .... ı.lısHıalı Mioeddet dıauelı .-.... as nl aaat 18 cladir. iftar. edecek- veçhile açık artbnna Çlbnhmt- maNlle miinMtaailinin ....,. .... 
Hula el ...... u annede'l'ek beni yata- .lemlı ~ hıla ~ Wr 14 w ... kıılla-'mlf hİçllir ..... 8111 Q mit ı. • linbk tı iut md•••He br. birlikte verdikleri .-hele anlatd
ia ,... '• ı. •pmıa ı...pw a.,.lulu. mt hhtl•BW ...caıli 8 ifa illli- çok iJi Hny DaYiban _ .... 7-l Encfinıene pHrı... M11laammen hecl9li 714 lira olup makla it bu ilinua ilanen tebliii-
Kanm hiraz .Gktaet Wmem icia ~ :rm ....-w- taW a'rznaaıldw • ...,sir lm++elinde Wr a. 1 M tıla- 2 - Uray cadd_.. ıaraj ihalesi 21,3,39 Cama - aaat 16 ne •e tarihi ilinclan itibaren on 
- tawi)'e etti. Be..... Wllıilem Dllla,... alııılak _,_.. wm &,at w ..... ..a. ı r' 1' ••· santral öalaclelri ~le 1384 cladlrı lftiaıak ..... .._ li6 lira bet sin wfmda tllncYm' ._. 
-.. .......-~ wmw .............. ., , 'I .911/aM ~ ••ı••s a• m.tP ..._ .. ,..h .-.w. .._ c1a, ... ,... 11 il.., ı, inat • ......_ u. ,a llakla llüi .... ._ 

...._,.. Blidla... 4'11 ' s I• • YMıl pdmuı bat .... ~ 1C1.et- •c? "'• ......... .armile 8'•• · ••• 
... ~..._~ ...... ~~Mıii • • ~·~~...l!Jlı!WZ.7....__JiutUIJ~ ........... ~_Dl!dJlll~~ 
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• SüMER BANK --~•mi 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 

Kayseri Bez fabrikası malı 

Nazilli Basma fabrikası malı 

Ereğli Bez fabrikası malı 

Yalnız Ereğli bez fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için 

15 " • "' 
25 

50 

• • • 
• • 

12 No.Paket415 kuruş 
:6 o.Paket480 kuruş 
~ıs No. Paket SSO kuruş 
24 No. Paket sso kuruş 

)) 

)) 

)) 

il 

)) 

)) 

)) 

)) 

575 kuru~ 
570 kuruş 
S65 kuruş 
561> kuruş , 

Fiatlerl~ fabrikada teslim artiyle s:ıtılınaktaöır. İplik müstcbliklcrinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç- ~ 

lan nishetinde iplik siparişi vercbilecelderi ve 21 numaradan ince ve muh. 
teli! maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstchliklerinin de ihtiya~
larını ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasın.ı siparis edebilecekleri ilfuı 
olunur. 468 ( 1393) 

D. D. Yolları 8 ci işletme 
dürlüğl.inden: 

•• mu-

Alsancak ambannda toplantıdan birikmiş ve aşağıda miktarla..Y\ ya
zılı hurda sicim parçaları ile palamut, fuulye ve kendir tohumu açık 
utırma usulile 15. 3. 939 çarşamba günü saat on besle Alsancakta 
ıe~<İzinci işletme binasında toplanacak komisyonumuzda satılacaktır. 

YENi ASIR 
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Gerek VERtCJ ve ALiCi telsiz istasyon ve makineleri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mük8.fat 
kazanan : 

Fabrikasının mamulatları Türkiyede nam ve ~öhet kazanmıştır. 

5-6-7- 1 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 

Her cereyanla i;:pler bütün yedek parçaları ve li.mbaları mevcuttur. 
NOT : Bazı yerler acenteliği münhaldir. lıtiyenler zirdeki adrese nıüra-

caat edebilirler. 
FABRiKA VEKiLi ve DEPOZITERI : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 

Telgraf Adresi: CALDAU._.. .. ..ı:mımı::c:CE:mnı:m-==:mı=z=mlli 

lste!dilerin işe girmeğe mani bir halleri olr:ıadığına dair beyanname ~·----ım:=---------an______ • 
vermek ve muvakkat teminat makbuzu ibra~ etmek sureıile tayin oıu- 1 o 0 y ç e o r y e n t b a n k . ' ı· 
nan vakitte komisyona müracaatları lizımdır. Şartname komisyondan 

parasız verilir. Muvakkat teminat D R E s D N E R B A N K ş u B E s 1 
Miktan Muhammen bedel Miktarı 

Cins ve Nev'i 

Hurda sicim parçalan 
Palamut 
Fasulya 
Kendir tohumu 

Kilo Ku~ Lira K. 

100 1100 o 85 
3000 6900 5 18 

500 1500 1 12 
250 1250 o 94 

2, 7 641 (439) 
Basmane ambarında dökünıüden biriktirilmiş aşağıda tahmini mik

tar ve nevileri yazılı dört kalem mahslll 23. 3. 939 perşembe günü saat 
16 da Alsancaktaki işletmemiz binasında daireyi mahsusuında topla
nacak komisyonumuzda pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin (72,83) liralık muvakkat teminat makbuzları ile tayin 
olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartname komisyondan 
parasız verilir. 

Muhammen 
Tahmini miktar Bedeli 

Mahsulatın cins ve Nev'i Kilo Lira K. 

Karıtık Zahire toplantı 100000 900 
« Palamut « 3000 45 
« Bakla (( 1000 20 
« Fasulye (( 200 6 

971 
7, 14 757 (480) 

D. Demir yalJarı 8. cı iş!etme ko-
misyonundan : 

Fenni şartnamesine tevfikan açık eksiltme ile yüz yirmi beş bin tane 
ııdi tuğla alınacaktır. Muhammen bedeli (1437,50); muvakkat temi
nat (107,82) liradır. Eksilhne 23 Mart 939 saat 15 te Alsancaktaki 
işlehne binuında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Şartnameler 
komisyondan parasız olarak verilir. isteklilerin muayyen gün ve sa
atte muvakkat teminat makbuzlarını ve 2490 No. lu kanunun dördün
cü maddesi mucibince lazım olan beyannameyi hamilen komisyona 
müracaatları. 

7, 14 755 (479) 

• • •• 
1şçı ve rrıus-1. K. T. 1 emurin, 

tahdemin istihlak kooperatif 
ortaklarına şirketi 

Şirketimizin 1938 senesi heyeti umumiye İçtimaı 26 Mart 1939 
pazar günü saat 15 de Alsancakta Devlet Demiryollan 8 inci iıletme 
okuma salonu 'a yapılacaktır. 

Ortaklarımızın İçtima günüı>de hazır bulunmaları ilin olunur. 

Müzakere 
Kooperatif idare meclisi reisi 

imza okunamadı 

• ruznamest 
1 - idare mecliai ve mürakip raporlıınrun kıraati ve idare mecliai-

nin ibrası. 
2- 1938 senesi plinço kir ve zarar hesaplannın tetkik ve tasdiki. 
3 - Kazancın sureti tevzii baklanda karar ittihazı. 
4 - idare meclisi azalarının ve mürakiplerin intihabı. 

729 (476) 

TOPANE 

E .nZILER 
TiiRKiYENİN EN l!JİRIHCİ TERAZİ FABRİKA· 
SiNiN MAMVLATIDIR.-••• TAKLİTLERİNDEN 
SAKIHINIZ.. 1 • 26 (D6) 

i Z MİR 
Merkezi : BERLIN 

: •manyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'e ihtiyat akçe•i 

ı1ı,sao,ooo Raymmarlı 

Tiirkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

ılt:ısırda subeleri : KAHIRF. VE ISKENDERIYE 

Her türlü banka muamelatını ifa ve kabul eder. -------
lzmir Defterdarlığından : 

Sabş 
No. 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

58 A\aybey 1697 No. lu 10kakda 5 taj No. lu ev. 100 
59 Birinci Tepecik 1228 No. lu 90kak 4-6 taj No. lu 

120,20 M. M. arsa. 72 12 
60 Bumava Havuzbaşı mevkiinde 89 taj No. lu harap 

ve kısmen müııhedim dabakhane. 15 00 
61 Bumava bölüm 10kağmda 14 No. lu ahır yolluk ve bir 

su kuyusunun nısfı. 60 00 
62 Karşıyaka Donanmacı M. 1737 No. lu 10kak 33 taj No. 

lu ev. 300 00 
63 2 inci Tepecik 1148 Numaralı 10kak 20 taj Numaralı ev 175 00 
64 1 « « 1240 « « « 5 « « ev 275 00 
65 1 « « 1230 « « « 5/1, 5/2 « ev 275 00 
66 2 « « 1145 « « « 7 « « ev 200 00 
67 2 « « 1148 « « « 16 « « ev 100 00 
68 Buca Tahir ağa sokak 1-3 taj numaralı ev. 150 00 
69 Bayraklı 1609 No. lu sokak 102 taj No. lu ev 100 00 
70 Turan 1651 No. lu sokak 44 taj No. lu ev. 300 00 
71 3 üncü Kahramanlar Nusret sokak 6 Uıj No. lu ev. 120 00 
72 1 inci Tepecik 1227 No. lu sokak 25/1 taj No. lu ev. 100 00 
73 Seydiköy Cümhuriyet meydanı Gaziemir yolu çar11-

sında 36 taj Numaralı harap kal;vehane. 450 00 
Y ul:anda yazılı emvalin mülkiyetleri 4. 3. 939 tarihinden itibaren 

15 gün müddetle açık artırma usuliyle müzayedeye konulmuftur. 
ihalesi 20. 3. 939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Ta
liplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatlan ve ihale günü iki§er 
fotoğraf ile nüfus cüzdanlarını getirmeleri ilin olunur. 

717 (470) 

KORTiN~ 
SiZi AHENGLE SARAQ. 

OYALAR 

, ...... 

1 MART SALI 193' 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
• 

denberi her türlü soğukal-
gınlıklarına ve ağrılara kar~ı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 
dikkat ediniz. 

lzmir incir ve Uzüm Tarını Satış 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 

mar· 

J 

Ege bölgesinin nefis Yat üzümlerinden yapılmıftır. Sek, Dömisdr 
ve kırmızı T ariş şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
şarapları eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza ımmiyetle arzediliyor. Tarif airkesi, haliı ü -

sirkeıidir. 

TARIŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmi• taze üzüm auyudur. Taze üzüm auyunmı bütün ı.... 

susiyetlerini taşımaktadır. Tarif üzüm balı en llhlıi ve mugaddi lmf
vet furubudur. 

T ARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en IOn terakkiyatına uygun bir tekilde tertemiz itlenmit 'l'e 

hazırlanmıtlır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tariş markalı mahsulat ve mamulitı her yerden arayınız. 

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

Tariş satış mağazasında şimdi, bu mevsim 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz .. 

1·26 l2Şll 

iLAN 
Muğla Muhasebei Hususiye mü
dürlüğiinden: 
Muğla hususi muhasebe müdürlüğü için lüzum görülen 3021 lira 

25 kurutluk defter, cetvel ve sair evrak 20 Mart 1939 günü saat on 
~le Muğla encümeninde ihale edilmek üzere eksiltmededir. 

Taliplerin kanuni teminatı hamilen Muğla valiliğine ve teraiti an
lamak istiyenlerin Hususi muhasebe müdürlüğüne müracaat eyleme-
leri. 3, 7, 10, 13 696 (451) 

lzmir Yün 
Türk A. 

Mensucatı 
Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaiyle yeni çıkardığı kumaflar 

aclaın Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

lfiSATIŞ YERLERilll 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 


