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Seçim Faaliyeti 
Inönü dün Dolmabahçede 

istirahat buyurdular .. 
Istanbul 7 (Hususi) - Mill1 Şef in. 

önü bugün öğleye kadar Dolmabahçe 
sarayındaki hususi dairelerinde istira
hat buyurdular. Inöntinün Şilede ve Is
tanbulun diğer kazalarında tetkikler 
yapmaları muhtemel olduğu gibi .An. 
karaya avdetleri de ihtimal dahilinde

dir. 

Istanbul 7 (Hususi) - Relsicümhur 
dün saat on beşte ııaraydan ayrılarak 
Çatalcaya gitmlşler, tetkiklerde bulun

muşlardır. Oradan Silivriye geçmişler -
dir. Mill1 Şefe bu seyahatlerinde Dahi
liye vekili B. Faik öztrak, Istanbul va
lisi B. Lütfi Kırdar, Emniyet direktörü 
ve maiyetleri refakat etmlşlerdir. 

Çatalca halkı Milli Şefimizi coşkun 

Jl;adrid oındafllnin nutku 
En Büyük 
Kuvvetimiz 

--~i:r·---

En Büyük 
Teminatımız ... 

--tr-
HAKKI OCAKOt.LU 

Milli Sef ismet lnönü"nün Üniver
•itc gen~liğine ve bütün Türk vatan· 
claşlarına hitap eden nutukları, her 
§eyden evvel inkılap tarihimizde bü
yük bir kıymet taşıyacak üstün bir 
eser olmak bakımından ele alınabilir. 
Nutkun tahlili yapılmak lazım gelir
se onun her cümlesi için cildlerle eser 
yazmak mümkündür. 

Binaenaleyh bu nutku yeni bir se
çimin başlangıcında iradı mutad si
yasi nutuklardan, veya takip edilecek 
siyasi bir politikanın izahı olmaktan 
ayırd etmek ve böylece mütalaa ey
lemek lazımdır. 

lnönü istikbalin varlığını yetiştir
mek vazifesini Üzerine ahnan güzi .. 
de bir kürsüden Kemalist rejiminin 
mümtaz vasıflarını kudretli beyana
tile bir kere daha milletimize izah 
eylemek suretile önderlik vazifesini 
yapmış bulunmaktadır. 

Bizim ideolojimiz malumdur. 
Onun üzerinde münakaşaya taham
mülümüz yoJ..tur. Büyük bir kıs
kançlıkla bağlı bulunduğumuz inkı
lap prensipleri için en büvük temina
tımız milli varlığımızın bütün kuvvet 
kaynaklarıdır. 

Binaenaleyh şu veya bu şekilde 
değişiklik uman ve bekliyen sayıları 
çok mahdut bahtsızların her adımda 
hayal sukutile karşılaşmaları mu
kadderdir. 

Milli Şefin son nutku umumi vic
danın bir ifadesi olmak bakımından 

Miaja lspanyol silahları 
için şerefli bir sulh 
istediğini söylüyor ••. 

Franko ve diğer Ispanyol generalleri 

Madrid 7 (A.A) - Radyoda söyledi
ği bir nutukta general Miaja bilhassa 
demiştir ki: 

Biz sulh istiyoruz. Fakat bu sulhun 
Ispanyol silahlan için bir şeref olan bu 
barba layık şerefli bir sulh olmasını ar
zu ediyoruz. Hiç bir muhalefet karşısın
da kalmadığımıza bakılacak olursa yeni 
hükümetin halkın arzusuna uygun bir 
hükümel olduğuna hüküm vermek Hl-

Netice olarak Miaja demiştir ki: 

Başkaları bu kardeş kavgasına devam 
etmek istiyorlardı. Fakat biz sulh isti -
yoruz. Ve bu haberden sonra Ispanyol

ların refaha kavuşacaklarını ve zaferi 
elde edenler kim olursa olsun neticede 

vatana zarar getirecek olan mücadelele
re sürüklennıiyeceklerini ümit ediyo -
ruz. 

zımdır. 
k Ispanyollar.. Yaşasın ispanya. 

Miaja boşanan ihtiraslar arşısında 
kan dökülmesine mfıni olmak için evvel
ce iktidar mevkiine geçmek istemediği
ni söyliyerek demiştir ki: 

Vaşington 7 (A.A) - Madrittekl hU
kümet darbesinin yeni cümhurlyet hU

kümetinin Amerika tarafından tanın -Bu mücadelede çok kan dökülmüş· 
tür. Dahili ihtillilar için de ayrıca kan ması meselesini ortaya attığı salMıiyet-
dökülmesine razı olamayız. Biz hiç kim- tar mahfilleTde söylenmektedir. 
seye ihanet etmedik. Esasen edemezdik Ispanya sefiri De Los Rios Madrid ile 
de. Çünkü ortada bir hükümet yoktu. henüz temas edememiştir. Amerika hü
Hükümeti teşkil ettiklerini iddia eden- kümetlnin de bu aralık ne Franko ne 
!erle reisicümhur arasında ihtil!lf var-ı de Cüınhuriyet hükümetl ile resmi mü-
dı. nasebetleri vardır. 

da hususi bir ehemmiyet taşıdığında --------------·-------------
şüphe yoktur. 

Bu nutuk ayni zamanda üzerinde 
bulunduğumuz yolun isabetini ve 
takip edilecek yolun güzergahını ay
dınlatan bir projektör kudretini haiz 
bulunmaktadır. Esasen ismet lnö
nünden daha başka türlüsü de bek
lenemezdi. Türk milleti onu Reisi 
Cürnhur olarak tanıyacak, onu irad 
edeteği nutuklarla ölçecek değildir. 

Türk milleti onu ilk defa lnönün
de Jürkün makus taliini yendiği gün 
tanıdı. Onun ebedi sevgisini o gün 
kalbine yerlestirdi. 

O tarihte; sonra ismet lnönünü 
garp cephesinde, Lozanda, on sene
den fazla süren hükümet reisliğinde 
yaratbğı harıkalı eserlerile tanıdık 
ve ölçtük .. 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Tepecik Cinayeti 

ur hanı 
Ayşe f ~ ünev ve
rin Hazin Hayatı· 

Kendi arfıadaşlaı 
trafından anlatılmq· 
tır .. 

6 ıncı sahif emiz.de 
okuyunuz 

hararetleniyor .. 
Vekiller yakında intihap dairelerinde H mun-

tehiplere hitaben nutuklar sö yli yecekler 

Parti teşkilatınd~n rr1ebus namzet-
~------------------------------------~ 

. lerini göstermeleri istenecek 

Başvekil 
----tr·---

ıstanbulda mühim. bir 
nutuk söyliyecek... 

--t:r-
lstanbul 1 (Hususi) - Seçim 

Faaliyeti bütün memlekette gün • 
den güne hararetleniyor. Yakın -
da vekiller de intihap dairelerine 
giderek halkla temasta buluna • 
caklar, müntehiplerine hitaben 
nutuklar söyliyeceklerdir. 

Ba,vekil B. Relik Saydamla 
inhisarlar vekili Ali Rana Tar -
kan bugünlerde intihap daireleri 
olan buraya geleceklerdir. BafVe· 
kil l.tanbulda mühim bir nutuk 
irad edeceklerdir. Seçim seyaha
tine vekillerin önümüzdeki halta 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Vilay-et ıne~lisi 

ı 
·, I . Fırtına 
· Karadenizde ue Mal'· 

ı marada şiddetle 
de1Jam edi;yor •• 

Istanbul. 7 (Hususi) - Karadeniz.. 
de fıriına bir parça halinemiştir. 
Yalnı.ı Marmarada şiddetli lodos 
fırtınası devam etmektedir. 

Sinop 6 ~A.AJ - Uç gün evvel 

1 başlıyan fırtına bütün şiddetiyle 

devam ediyor. Deniz çok dalgalı -
dır. Vapurlar sığındıkları limanlar
da kalmışlardır. Sinop, Boyabad 
yolu kardan kapanmış ve münaka-

1 

lalın temini için karla örtülü yol -
]ara amele çıkarılmıştır. 
k-----

toplandı 
1 Namusunu! !Esnaf bankasının ça/ış-
Kahramanca maları takdir edildi •. 
nıüdafaa eden 
kadın için 
Mütecavi:E Ali Şf;ftin 
ölümünden önceki 
iladesi üzerinde 
tahkikat yapılıyor 

Bayındırın Fırınlı köyündı; v~i

yane bir tecavüz hadisesi cereyan 
ettiğini haber vermiş, mütecavizin 
yaralandığıru kaydetmiştik.. Hadi
se etrafında elde ettiğimiz tafsilat 
şöyledir : 
Evli ve namuskar bir kadın olan 
Bayındırın Fırınl.ı köyüılden bayan 
Ayşe, bundan yirmi gün evvel bir 
gece evinde yalnız bulunduğu sıra- ! 
da, bir gölgenin duva!dan evw atla- ; 
dığını görmüştür. 

Evli kadın, bu vaziyet karşısında 
ne yapacağını şaşırmıştır. Gölge evin 
bahçesine, sonra da Ayşenin odasına 
giriyor. Maksadı kadına tecavüzdür. , 
Güçlü ve kuvvetli bir kadın olan 1 

Ayşe, bu yabancı adama mukavır 

met ebnek kararını vermişti. Fakat 
mütecavizin elinde bir tabanca bu· 
Junduğunu görüyor .. Aralarında !>ir 
iffet mücadelesi başl.ıyor .. 
Ayşe, namusuna taarruz etmek is

tiyen adamın elinden tabancasını 

alıyor ve ona karşı ateş ederek ken
disini yaralıyor. 
Yaralı İzmlre getirilerek Memleket 

hastanesinde tedavi altına alınıyor .. 
24 şubatta hayata gözlerini kapıya
rak gömülüyor, 
Ali Şen adındaki suçlu ölümünden 

evvel hastanedeki ifadesinde : 
- Beni Ayşe vurmadı .. Ben Ayşe

nin evinde, onun odasında kendisiy
le görüşürken bir başkası ateş ede
rek beni yaraladı, demişti. 
Bu iddianın ırz düşmanı tarafından 
yapılmış bir iftira olması çok muh
temeldir. 

** Bayındır Cümhuriyet mtiddelwnu-
miliğinin bildirmesi üzerine dün Ali 
Şene fethi meyi yapılarak kurşunun 
seyri tesbit edilmiştir. Kurşunun vü
cudda olmadığı anlaşılmıştır. 

Bayan Ayşe halen mevkuftur. 

Maarif 

Vilfi~ ~ m~lisi dün öğleden sonra 
saat 14.30 da toplanmış ve meclise ge
len evrak üzerinde müzakeratta bulun
muş ve kararlar almıştır. 

Menemen hava kurumunda açık bu
lunan azalığa Menemen üyesi Faik Us. 
tünün seçimi kabul edilmiştir. 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

bu alqcım p 



2 8 Mart Carşamba ' 
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A YNŞT A YN'ın Cevabı 
Şinasi REVt 

ŞEHiR H BERLERi lEn Büyük 
Kuvvetimi 

Kırm1d-"Un&k, kuıadsız, motörsiiz fakat ecir ve savaplanmızın gayretile, 
ilmin, kehanetin kudretile kımıldamak ne mümkün ..• 

Tabiat sımm çözecelt M çnpınma, 'biıderi yerlerimize çivileyor. Etlerimizi 
çimdikleyen esirin muamması, koskoca bir düğüm olarak, bu çırpınmanın bir 
mükafatı imiı gıôi, kafamızın üzer-ine dü~Üyor ..• 

Güııün birinde bir ilim kahramanı. aTZXmJzdan k.ilometreluce yübeldude, 
beşeriyete hediye ettiği o sevimli tüysüz başını, korkunç bulutlan yalatırken; 
sevincimiz yanda kall)"or .. Zira sondajlanan cev hava. çomaldanan deniz dip.. 
leri, muammalan bir kere daha depre.Ştirmekten gayri bir if göremiyor .. 

Bizi, kefenimizden evvel çürüten istifhamlan çözmek, başımızın üstünc:leki 
akıbetlerden haberdar etmek için gayret gösteren; batta bu işi prensip, şiar 
ve kanun halinde müsbet fikirlere bağlamayı düşünen alimlere de, tabiat bi
gane kalmıyor. cTanrı dilerse büyük dileu fehvasınca onlara, şu meziyet ih
san olunuyor: DALCINUK .. 

Mejhur izafici ~tayo.. bet ne le.adar bu ihsana layık ki.m&elerden ise de 
o, tefekkür ve sır alemini çok yakından ve çok veciz bir ifadesile hülasa et

miş bulunuyor: 
cJenev> de entellektüellerin yaptığı bir toplantıda, Leman gölüne hakan 

bir ~mek ao"'rası odaanda Madam ve Madmazel Güri ile daha bir kaç da· 
vetli bulunmaktadır ... 

Kapı açılıyor, tıknaz, kıta boylu, büyük kafalı AyDJtayn İçeı'İ giriyor. Ma-
dam ve Madmazele selam verdiği halde şapkasını başından çıkarmıyor. 

Sevimli alime karşı duyduğu sempatik tesirile Madam: 
- Mösyö, şapk<lnızı Çlkarmadınız 1.. 
Diyor. Alim, nazikane hatırlatılan bu ihtarı memnuniyetle kabul ettiğini ima 

eden bir tarz takındığı halde şapkasını çıkarmaiı yine unutuyor. 
Bu hali gören Madam: 
- Fakat möeyö, şapkanız hala ba§ınızdal .• 
Diyor. Bu ikinci ihtarı belki de bir üçüncüsü takip etmiştir. Fakat ilim, o 

kadar dalKJndır ki Madam Cüri'nin müteaddit ihtarları üzerine hakikaten şap
kasını çıkarmağa muvaffak oluyor. 

Fakat dalgın ve daima bir şeyle düşünen samimi gözleri hu defa Madam'a 
dönerek: 

- Oh r.. Madam diyor. Başımızın üıtünde diifüııecdt o kadar şeylerinüz 
var ki ....•• 

Şinui REVi 

Suriyede neler oluyor? 

Kürtdağındaki n~üritler 
Suriye hükümetine is yan ettiler. Bir 
karakolu basarak üç jandarmayı kestiler 

ve üciinii de esir aldılar • 

lakenderun (Hatay) - Müritlerin kin-
1 
ma ku~eti Afrine gelmiş ve müritlerin 

ci reisi Şeyh Hanefi ile 50 kadar müridin bulunduğu mıntakaya doğru gitmişler

hile ile yakalanarak silahlarile birlikte dir. 
Halebe sevkedilmeleri, Kürtdağındaki ı Dönen şayialara göre müritlerin re.isi 
bütün müritleri ayaklandırmıo ve hepli Şeyh lbrahim Halil, <Suriye lilikümeti 
de dağa çıkarak Suriye hükümetine is~ 

1 

şimdiye kadar beni aldattı, fakat hak
yanlanm ili.n etmi~lerdir. kından geleceğim> diye hükümete karşı 

Geçen Çarşamba geceai krrk kadar 

1 

açıktan açığa diş bilemek istemiş! 
miirit Zeytunek köyündeki jandarma ka- Geçenlerde Kör Reşit ile Şeyh lbra
rakolunu basarak karakol kumandanı ile hlın Halilin Halepte barıştıkları ve bun
alti neferi koyun boğazlar gibi kesmişler ların biribirlerile iyi geçinmek için ahdü 
ve beşini de esir alarak dağa götürmüş- peymanda bulundukları haber vnrildiği 
)erdi.r. Bunların da hayatından haber zaman, işe aklı erenlerin bu barışmayı 
yoktur. Bu hadise üzerine Kürtdağındaki muvakkat addettiklerini ilave eylemiş
bütün yollar kesilmiı. hiç kimse evinden tik. Hadisat bu hükmün doğnıluğunu is
çıkamaz bir hılle gelmiştir. Dün akşam bat etti. Ve her halde bu son hadiselerde 
ve hu sabah Halepten 200 kadar jandar- Kürt Reşidin parmağı olsa gerektir. 

~ekaletten sorulacak 
sualler-
Ziraat Vekaletinden vilayet ziraat mü

dürlüğüne gelen bir sirkülerde, ziraat ve
kaletinden sorulaeak her türlü suallerle 
iatesıilec.ek. malômam bq gün. tetkike 
müstenit suallere azami on gün zarfında 
cevap verilmesi bildirilmipir. Eğer tah· 
kiki icap ettiren mevzulara on gün içinde 
cevap veril.miyec:dc. bir vaziyet hadis 
olursa, bu da vekalete arzedilecektir. 

-*İntihap laaliyeti 
Mebas seçimi lı.azulıldan son safhaya 

gelmiş Ye ikinci mİ:intdlip yoklamaları 

yapılmışbr. lkincı müat:ehipkr seçimi 20 
Martta yapılacaktır. 

-*ESki paraların 
tebdili-. 
Piyasaya ~karılan 25, 5 ~ ve gumuş 

1 lirahkla eski paralann değiştiriJmesine 
devam olunmakta.dır. Son ay içinde bil
hassa giimü~ t liralık piyasada te
sir yapmaktadır. Keyfiyet Maliye veli.
letine ve darphane müdürlüğüne bildi
rilmi1 ve gümüş 1 liralık gönderilmesi 
istenmiştir. Halen darphanede basılmış 
olarak gümüş 1 liralık mevcut olmadığı 
anla'1lmıştır. Bu hafta piyasaya mühim 
miktarda gümüş elli kunı~luk çıkarılac.ak
tır. 

-*
Sıcak damgalar 

Memleketimizde Şap hastalığının 

münteşir bulunduğu şu sırada hayvanata 
vurulacak sıcalc damgaların celeplerin 
eline bıra~lıxuyarak biz:za.t veteriner ne
zareti albnda gayet okunaklı olarak vu
rulması ziraat vekaletinden vilayete hil
diriJmiıtir. 

-*Evkal pavyona 
Fuar sahasındaki evkaf pavyonu, bu 

pavyonun arkasında mevcut bir adanın 
ilhakile tevsi edilecektir. Evkaf paryonu 
bu sene kültürparkta bir ilim müe"sesesi 
halinde faaliyet göaterecektir. 

- +
TASFİYE 

KuşadaSJ ve Menemendeki evkaf teş
kilatı tasfiye edilmektedir, Burada mev• 
cut irad getirriiiyen akAi satdığa çdcanl· 
mıştır. Tasfiye muamelesi Hazirana ka
dar ikmal edilecek ve hu iki kaza, lzmir 
merkezine bağlanacaktır. 

-*-
iş verenlerle ilÇiler 
arasındaki ihtilaflar 
Şlırayi devletten çıkhğı şehrimizdeki 

alakadarlara bildirilen iş ihtilafı nizam-! 
namesine müteallik tebliğin bugünlerd~ 

1 
neşrine intizar olunuyor. I 

Bu nizamname mucibince iş verenler 1 

üe işçiler arasında tahaddüs edecek ih-, 
Zeytinliklerin imarı ALMANYA YA tilAfların ilk tetkik mercii iş daireleri 
Evkaf idare8i lzmir Ve müllı.a.k.atmda· TAVUK İHRACAT! bölge arnirlikleri ihtilafın . halledileme-, 

ki zeytinlilderi imar etmeğe karar venniı- Son zamanlarda İstanbul limanı yoliy- mesi halinde ikin~i tetkik mercii, valile-
tir. Bunlann imar keşifleri hazırlantnı§ ve ie Almanyaya tavuk ihracatı artmıştır .. rin riyasetinde teşekkül edecek crİş ihti· l 
imar işlerine sarf için 7000 liralık havılle Bu yüzden tavuk neslinin memleketi- 1Mı komite• leridir. Memleketin her J 
emri gelmiştir. Evkafın ödemit. lıre, t mizde inhitata doğru gittiği alakadarlar hangi müstakil bir iş şubesini ala~alan-

1 Bayındır ve Bergama zeytinliklerinde 1 tarafından iddia ediliyor. Keyfiyet tet- dıran mevzular ve iş ihtilaflan Ik:tısat ; 
imar • budama ve bmar ameliyesine baı- I kik edilecek ve ica'"> ederse, yumurtla- vekaletinde teşekkül edecek ı Yüksek iş 

1 
lamıştır. Muvakkat fen memurları bu mıyan tavuk cinslerinin ihracına mü.sn- hakem heyetia nde tezekkür edilecek ve 
•ere nezaret etmektedir. 1 ade edilecektir. karara bağlanacaktır. 
-~lllll"~M•4'-'Ml~WWWJPiA'-'~..AllfT~M%7i#Y.Y:Y:JliJl;tzJl'!JWl'i77///,,f':////F//////7T/Y7Y////.T/J 

Yalıtız şaheserler vermekle sayı müdavimlerinin itimadını kazanan 

Vilayet meclisi toplandı 

Esnaf bankasının çalış
maları takdir edildi •. 

Maarif bütcesinin müzakeresinde 
' 

münakasalar olması muhtemeldir 
• 

-----'f:r'----

En Bü yük 
T emiratımız ... 

-*-HAKKI OCAKOlaLU 

-BAŞTARAFI l iNCi SAYFADA 

Onu, Türk milleti Milli Şef olar 
seçtiği gün en isabetli bir işi baş'.1J 
manın zevkini ve nesnetini tattı. Dq 
ne kadar kendisine ne kadar sarsı 
maz bir kanaatle bağlanmış isek y 
nn için bu inammı;ıın kuvvetinde 

- BAŞTARAFI 1 INCt SAYFADA -ı ta hisse senetlerinin yüzde otuz beşten en küçük bir şüphemiz; yoktur, 
2814 numaralı kanunla alakalı ola- yüzde altmışa fırladığını söylemiştir. Bize verdiği ahlak ve karakter de 

rak ziraat bankasına borçlu olanların 1 Bunun üzerine bankanın faaliyeti si, takip edilecek politikanın an 
hini hacette mitsakkafatlarına kıymet memnuniyetle karşılanmış v~ B. Talat prensipleri ancak bu inanımıza ku 
takdir ettirilmek üzere tesekkül edecek Muşk.a.ranın vilAyet adına vazifesine de- vet verecek bir mahiyet taoımaktadı 
komisyonlara vilayet um~ meclisin- vam etmesi ittifakla tasvip olunmuştur. Milletimizin esasen bugüne kada 
ce Izmir adına BilAl oğlu Sabri, yedek- Sıhhat vekfiletinden gelen bir tezkere yaratmağa muvaffak olduğu varlık 
liğe Hocaoğlu litiseyin 'Ozümcü, Foça mecliste okunmuştur. Bunun memleket lar, her şeyden evvel milli birlik v 
için Niyazi Çelebi, Tire için Mehmet hastanesi <baş hekim makam ücreti> bütünlüğümüzden, ve Şefe sons 
Yorük, Menemen Ahmet Karadayı, Ka- olan 7S liranın cbaş tabip ücreti• olarak bir inan ve sevgi beslemenin kuvve 
raburun Mehmet Güneri, Urla Mehmet her halde 250 liray~ çıkarılması, Eşref- tinden hız almıshr. Ve bunun neti 
Ak.kaş, Kuşadası Nazmi Baysal, Dikli paşa hastanesi kadrosuna ilAve edilen celeri yarının yolunu aydınlatan ışık 
Şevki Saygılı, Bergama Niyazi Abdul- bir hemşire maaşının 16 liraya iblağı is- lardır. 

lah, Bayındır Ali Karaca, Ödemiş ziraat- teniyordu. Vekaletin tezkeresi bütçe en- Milli Şef cMilletler için en büyük 
çı Refik, Çeşme Hüseyin, Seferihisar cümenine havale edilmiş ve toplantıya kuvvet her silahtan keskin, her kud-
FuaL Akın, Kemalpaşa bakkal Abdul-, son verilmiştir. retten üstün en büyük kuvvet kendi 
lah ve Torbalı parti azasından Tevfik'in ** evlatları arasındaki birlik kuvveti-
scçilmesi kabul edilmiştir. dir» demekte ve yurdumuzdaki şu-

Esnaf bankası idare meclisine vilayet Masraf bütçesi müzakerat.ına Cuma urlu birlinği istifade için gÜvenilecek 
adına iştirak edecek azanın, seçilmesi günü b~Janmasına intizar edilmekte - en büyük teminat olarak tebarüz et
hakkmdaki tezkere okunmuştur. Bu dir. Muhtelif dairelerin bütçeleri, ali- tirmektedir. 
münasebetle azadan bir zat vilayetin kadar encümenlerce uzun tetkiklerden Çok d yerin e o1an bu güvene biz 
Esnaf ban.kasiyle olan alfusı dolayı.siy- geçirilerek tesbit edilmiş ve mazbataları ikinci bir kuvvet daha ilave edebili-
le bankanın vaziyeti hakkında maltlmat hazırlanmıştır. Ba riz. şımızda kayıtsız ve şartsız ve 
talep eylemiştir. Mesela maarif bütçesi, daimi encü - hatta istisnasız bütün milletin sevgi 
Bunuıi üzerine vali B. Fazlı Güleç, mence kabul edilen rakkamdan 92000 ve inanını etrafında toplamağa mu

baıikanın vilayetin elli bin liralık isti- lira fazlasiyle 1.005,000 lira, Veteriner vaffak olan kudretli bir Sefin bulun-
rak hissesine her sene bankanın yüzde bütçesi 1820 lira fazlasiyle 10080 lira d ' 

ması ır. 
sekiz temettü verdiğini ve bankanın olarak kabul edilmiş ve mazbataları ha- B l u şuur u birliğe ve bu sonsuz 
mali vaziyetinin gayet kuvvetli olduğu- zırlanmıştır. sevgi ve inana dayanarak istikbali-
nu söylemiştir. Vaı-idat ve masraf bütçeleri arasında, mizde en küçük şüplieli bir bulut 

Azadan diğer bir zat ta bankanın bu bu şartlar altında tevazün temini çok · h 
. görmenin uzur ve inşirahını duyu

sene yüzde sekiz nisbetinde temettil müşkül görülmektedir. Bu itibarladır 
·· k yonız •.. 

tevzune arar verdiğini, banka muame- ki masraf bütçeleıinin müzakereleri sı-
latının eyi ellerde salim bir şekilde yü- rasında şayanı dikkat münakaşalara in- HAKKl __ :C_A_KOE'l.V 
rüdüğünü beyan etmişler diğer bir zat ! tizar edilmekt0 fu. Japon 1 ar 

Devlet aygırlarının 
Sıfat mevsimi ·~elmiştir 

Almanları protesto 
etmişler 

Berlinden bildiriliyor: 
Japon iş güderi, hariciye nezaretına 

ziyaret ederek Almanlann sömiirge ta

lepleri arasında «renkli ırklann hakim 
vaziyette bırakılmasına tahammül edil
miyeceği• şeklinde olan ifadeleri protes
to etmiştir. 

Sefir, Berline yakın bir yerde bulun
duğu halde ziyaret ve protestonun iş gÜ

der tarafından yapılması japonların bu 
meseleye ziyadece içerlediklerini göster
mektedir. 

Ayrıca sefaretin de Berlinde son iki 

1 
ay içinde ayni şekilde iki teşebbüste bu
lunduğu haber verilmektedir. 

-*Kudüste 
Divanıharbjn verdiği 
bir tiliinı Jıararı 
Kudüs, 7 (A.A) - Geçen hafta Yafa

da tevkif edilen ve kızıl ölüm çetesinin 
reisi namiyle tanılan Ahmet Simlin di-

KÜLTÜRPA ~K SlıVEMASJ 
1 l vaıuharp tara(ından idama mahktım 

edilmiştir. 

Yine bugünden itibaren 

Bütün dünyanın takdirlerine mazhar 

olan dört büyük artist 

C::LARK GABLE 
MYRNALOY 

SPEMCER TRACY 
LlONEL BARRYMOOR 

tarn{ından emsalsiz bir surette temsil 

edilen 

YARALI 
KARTAL 

Namındaki bii)iik aşk ve ta,yar ~'Cllik filmini takdim edil·or ... 

Bu filimde nezih bir qk bikiyeshd ... Meslek arkacl.aflan .ima alakalan dolayısiyle iki arkadaş arasında rekabeti .. 

Vazife ve feliket kaqısmdaı cösterdilderi eedabt ve feclakArbiı.- Tayyarecilifin en son teiakki ve inkişafı'"" 

Müthiş ve imansn uçıqlan .... Görecek takdir \'e tebriklerle sinemadım ~ıkılacaktır .. 

AYRICA : FOKS JURNAL ve renkli Mi Ki 
SEANSLAR: HER GÜN: 3 - 5.50 - 8.45 te ... Cumartesi pazar 1!.15 t~ ilive seans& ~ardır .... 

1 Devlet aygırlarının sıfat mevsiıni gal-J Cumaovası, Değirmendere, Kemalpa
mişlir. Bu ayın on beşinci gününden şa, Seferihisar, Urla, Çeşme, Menemen 
itibaren duraklara tevzi edilecek Aygır- Tire, Kuşadası, Torb~ı. Beydağ, Birgi, 
lar sıfat faaliyetine geçeceğinden veteri- Adagide, Kiraz, Kınık, Turanlı, Bölcek, 
ner mtidürü Tfre ve Torbalıda tetkik- Kozak, Reşadiye, Dikili, Foça, Bayındır 
ler yapmıştır. Tirede gümüşlü çiftliğin- kaza ve nahiyelerine de ayrıca merkep 

1 

d.e. Kalır yetiştirmek için bir durak te- aygı.rı. 
sısıne karar verilmiştir. Çiftliğin kırk Sıfata getirilecek kısrakların haiz ol-

kısrağı bu hizmete tefrik edilmiştir. Bu maları lazımgelen vasıflar: 
hususta veteriner müdürlüğünce ala - A - At aygırına çekilmek üzere ge-
kadarlara gönderilen beyannamede de- tirilecek kısrakların yüksekliği 1,38 den 
niliyor ki: aşağı olmaması lazımdu·. Bu irtifadan 

1 - Sıfat işine 15 Mal't tarihinde aşa
ğıda isimleri yazılı duı·aklarda başlana-

caktır. Sıfat duraklatı ve bu duraklar
da bulunacak aygırların isimleri şunlar-

~ 1 dır: 
' · Torbalıya Had.it, Bunka, Tireye Şi -ı len. Jontürk, ödemişe Yörük, Flespuar, 

Kuşadasına Normanfoks, Bayındıra Çe
sar, Menemene Küheylan 2, Dikiliye 
Küheylan 1, Bergamaya Navarin, Tro
tör. 

MEZBAHADA 

aşağı olan kısraklar ancak merkep ay
gırlarına çekilecektir. 

B - Yapılacak sıfattan ınüsbet bir 
netice alabilmek için behemehal kısra
ğın hirap -kızgınlık- göstennesi şarttır. 
Kızgınlık halinde olmıyan kısraklar ay
gıra çekilemezler. 

Kısraklarını uzak mesafelerden aşım 
duraklarına getirecek yetiştiriclerin 
beyhude yorulmamaları 1ç1n kısrakları
nın kızgınlık hallerini mahallinde tec
rübe ve muayene etmeleri lAzımdır. 

bmlrclen ihracat 
Şubat ayı içinde lzmirden dıı memle

ketlere 7 4 362 kilo küçük hayvan derisi, 

1369 kilo tuzlu bağırAk, 300 kilo kuru 
bağırsalr:: ihraç edilmiıtir. Ayni ay içinde 

Şubat ayı içinde Dikili mezbahasında 
2 S 3 küçük hat ve 24 büyük baş hayvan 
kesilmiştir. Bumova mezbahasında 592 
küçük baş, 7 6 büyük baş hayvan kesil
miştir. Torbalı mezbahasında 240 kü
çük baş, 39 büyük baş. hayvan kesilmiş- ecnebi memleketten lzmire 13720 kilo 

tir. ödemiş mezbahasında kesim az ol~ küçük ve 3.SS97 kilo büyük hayvan de-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gel(?nler, Gidenleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vilayet iskan müdürü Dr. Fuad, aıh-
hat Vekaletinin daveti üzerine dün sa
bah Ankaraya gitmiştir. iskan ve göç
men işleri üzerinde vekalete izahat vere
cek ve hafta sonunda lzrnire avdet ede-
cektir. 

Amerika hükümetinin İstanbul cene
ı·al konsolosu B. Latine İstanbuldan şeh
rimize gelmiştir. Bir, iki gün kalarak 
İstanbula dönecektir. 

Kocaili mebusu B. Ragip Ankaraya git-

miştir. Manisa mebusu B. Turgut Tür
koğlu Kemalpaşadan gelmiştir. 

~ ......................... 11!!. 

ŞE. VKİ 

Şen Gazinosu 
~ (Alsancakta Eski it· 
l laiye karsısında-. 
YARINKİ PERŞEMBE 

AKŞAMI 

APAŞ GECESi 
Orijinal delıorlar için· 
de neşe salgınll" 
Meshur GREGOR ... 
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Reisicümhur ismet lnönü 
Coşkun tezahürat 
.Ankaraya hareke 

arasında 
buyurdular 

Istanbul 7 (Telefonla) - Ismet lnö- bir çok zevat ve kalabalık bir halle küt.

nü bu akşam saat onda hususi trenleriy- lesi teşyi etmişlerdir. 

le Ankaraya hareket buyurmuşlardır. Inönü bugün hareketlerinden evvel 

Reisicümhur saat 21,35 te Dolmabah- binicilik mektebini şcreflendirmişler<lir. 

çe sarayından Suvak vapuriyle Hay - Mektepte subaylar tarafından karşı

darpaşaya geçmişlerdir . Kendilerini lanmışlardır. Milli. Şef, mektepte manaj 

Fethi Okyar, emekli general Fuat ve yerlerini gezmiş, subaylarımızın mesai-

leriyle yakından alfilta.dar olmuştur. 
Isrnet lnönü saat 17 de Acar motörly

le refakatinde Dahiliye vekili, vali ol -
duğu halde tersaneye giderek kızakta 
inşa edilmekte olan denizaltı gemilerini 
gözden geçirm~lerdir. Ismet Inönü de
nizaltı gemilerini tetkik buyurmuşlar
dır .. 

Mevsinisiz baharı takip 
eden şiddetli soğuklar 

Bağlara ve meyva ağaçlarına 

yağmurlar da ihtiyaca 
zarar verdi. Y ağ.:..n 
kafi değildir 

An .. ~ra, 7 (A.A) - Devlet metcorolo- şafı geriletmiş bulunmaktadır. Bazı dar pılmış, doğu ve Orta Anadolunun Sivas 
ji işleri umum müdürlüğünden : çevreler nazarı itibara ahnmaksızın bu 1 çevresi hariç olmak üzere bütün bölge-

Yurdda geçen şubat ayına ait hava ay içinde yurdumuz~a ;aki :ağışlar j Ierde yer yer ve mahdut mikdarda yaz
ve ziraat durumu : Şubat ayı bazı dar mczruatın ihtiyacını layıki veçhile kar-. lık arpa ve yulaf, anason, şeker pancarı 
shalar hariç tutulduğu takdirde bi.itün şılanıış değildir. En az yağış gören Ege, 1 ziraati icra edilmiştir. 
zira! bölgelerde umumiyetle az yağışlı Orta Anadolu bölgeleriyle cenup doğu- t Pamuk ve tüti.in yetişen bölgelerde 
ve sühunet bakımından geçen aya ve ge- sunun sark losımları, cenup sathi maı- ! ekim hazırlıkları yer yer ikmal edilmiş 
çen yılların ayni aylarına nisbetle biraz lesi ve Karadeniz kıyılarının Sinop çev-j ve bazı yerlerde hafriyata devam edil
daha soğukça geçmiş bulunmaktadır. relerinde önümüzdeki ay içinde, uyguıı, miştir. Samsun çevresinde ilk yağacak 
Geçen ay devam eden latif bahar hava- aralıklı ve bol yağış13:1'a ~tiy-~ç v:ırdır .. 1 yağmuru müteakip tütün fidelerinin 
!arı doğu bölgesi ile orta Anadolunun ~'.15lı .~ir ziraat faalı~eti. ~oster~e~i 1 ta:Iaya. na~ için bütün hazırlıklar ik
§arkında Sivas çevresi müstesna olınak mumkun olınıyan bu ay ıçınde musaıt mal edilmış bulunmaktadır. 
tizere hemen her tarafta bağ ve meyva hava ve toprak şartlarından azami nis- / Yurdun bütün çevrelerinde hububa
ağaçlarından erken inkişafa sebep ol-ı bette istifade edilerek pek dar sahalara tın umumi durumu pek dar sahalar is
ınuştu. Soğumağa başlıyan hava bir çok inhisar ~tmek ü~crc. Malatya, ~erzifoıı, 1 t~na _edilecek olursa memnuniyeti mu
yerlerde bağ ve ağaçlardaki erken inki- çevrelerınde gecıkrnış kışlık ı.rıyat ya- cıp hır halde bulunmaktadır 

Rumen Başvekili in ölümü 
Bükreşte büyük teessür uyandırdı 

53 z 

Hazin bir 
hikiyeo .. 
----tı---

B i r adam sağ gözünü 
2000 Sterline sattı 

1 

~ ---
Bu anlatacağımız çok lıazın bir hikd.

yedir: 
Yağmur yağıyor. Gökyil:ı:ü de onun ıı·

tırabtna i§tiTfik ediyor gibidir. Lavrar.s 
Gunt namında bir adam yağmııra. 1·üz
g6.ra, bütün 1ıızlariyle gelip geçen oto
mobillere aldırış etmeden Westport so
kaklarında dolaşıyor. Karısına ne diye
cek? 

Daha üç aylık ömrü kaldığına göre 
bu 11ıiiddet zarfında ne yapacak? 

Herkes bilir ki ölüm mukadder bir 
neticedir. Bıından kimse yakasını kur
taramıyacaktır. Fakat vadenin meçhul 
olmasıdır ki insana ebedi. hayata maz
harmt§ gibi iimidle, neşeyle çalışmak 
cesaretini veriyor. 

Lavrans Guntun başına gelen sergü
zeşt işte budur. 

Bir kalp hastası olduğu için mutahas
sıs doktorlara başvurmuştur. Doktor -
Zar kendisine ilç aydan fazla örnr·ü olma
dığını açıkça söylemişlerdir. 

Vç ay ..• 

Boğazı sıkılıyor. Kafası <;atlıyacaknıış 

gibi zonklıyor. 
Karısı, biricik yavrusu. üç ay sonra 

nasıl yaşıyacaldar? 

Hayatta onları geçindirmek için ka
fasından ve 1rnllarından başka serveti 
yoktur. 

Geceyi biiyiik bir sıkımı içinde geçi
riyor. Kararmı vermişti. Sabah yazıha
nesine gidince bir gazeteye şu ilanı gön
deriyor: 
«Sağlam bir göze ihtiyacı olanlara 

sağ gö::iimü 2000 sterline satmağa ama
deyim.» 

2000 sterlin .. Bizim paramızla on üç 
bin liralık bir servet ... 

Bu parayla karısı ve kr::ı sıkımıya 

diişmiyebilirler. 

!lan tesirini göstermiş, Lavrans Gunt 
sağ göziinii. iki bin sterline feda ederek 
tek gözlii bir adama vermiştir ve bu 
ameliyat muvaffakıyetle yapılmıştır. 

~~~~nB~~,~~~~=~~ .. t~~~~ .. ?.~P~•~l?g~~ .. Bir Çingene 
M.iron Kristia dün 21,30 da Kan şehrin- ~f ı~~ /~: · · , ~ey.: -.. $."'ı~Wff...~ taşıyarak tam bır asker gıbı oldu. O, ~·---

~ ' 'j,'it!.. '1.0c . • v . '.;·· ~~-.. 1 k sili . . b. .. k 1 k o il k 
de vefat etmiştir. 1 t>+/ ':f~;.~,-;~;\t'.':>r~: ' ge ece ne er ıcm ır orne o ara fe osunun inti amı 

::~ ~:~:~:.·~tF~;:::~~:~:'. rt' 'tr 'f: ~ :;;~;.,7 ~öd~) y~ ~:~~~~:ı ::-:~ 
manya kral ve kraliçesi telefonla pat- Galineskonun riyasetinde toplanmıştır. 
rikin ailesine ta7Jyetlerini bildirmişler _ Yeni başvekil arkadaşlarının huzurun-
dir. Patrikin cesedi akşam tahnit edil- da P.ıtrik Miron Kristiayı medhü sena 

miştir. Bwıdan sonra Kan ortodoks ki- ı F 
lisesinde teşhir olunacaktır. ''. 

Bükreş 7 (ö.R) - Birkaç saat içinde 
payitaht matem manzarası almıştır. Bü
tün evlerin cephelerine siyah dantelle 
bağlanmış bayraklar asılmıştır. Tiyatro 
ve sinema salonları bu akşam kapanacak 
ve patrikin ruh istirahati için bütün kili
selerde ayinler yapılacaktır. Kordiplo
matik bu sabah başvekalete giderek def
tere kaydedilmişle-rdir. 

Başvekil ve Patrikin vefatına gazete
.ler sahifeler dolusu yazı tahsis etmişler
dir. Miron Kristianın bir Transilvanyalı 
köylü çocuğu olduğu ve devletin en 
yüksek mertebesine yükseldiği kayde
dilmektedir. Gazeteler müteveffanın mo
ral, medeni ve fikri meziyetlerini takdir
le yad ediyor ve kilise ile milleti derin 
bir mateme garkeden üfulünü teessürle 

ölen Rıımen başvekili Patrik Miron 

kaydediyorlar. 
«Universab Miron Kristiaııın son se

ne zarfında devletin yeniden teşkilatlan
dırılması gibi muazzam bir vazifeyi üze
rine aldığını hatırlatıyor. 

«Timpul» ihtiyar Patrikin sıhhl vazi
yetinden gelen ıstıraplara cesaretle ta
hammül ettiğini ve bütün gayretlerini 
memleketin kalkınmasına hasrettiğini 

yazıyor. 

«Kurentul> şöyle yazıyor. B. Miron 

etmic; ve konsey patrika milli cenaze 
"lr!< ı yapılmasına karar vermiştir. 

Danimarka 
-i::r

Veliahtı ile karısı 
Amerika ya gidiyorlar 

---·~·---
. Kopenhag 7 (A.A) - Veliahd Fred-
rikle Prenses Ingrid bugün Nevyork 
sergisi münasebetiyle mukarrer Ameri
ka seyahatlerine çıkmışlardır. Prens ve 
Prenses evvela Londraya ve Pazartesi 
günü Kanada vapuriyle Couthampton -
dan hareket edeceklerdir. 

Va1antin Valdes adlı ~ingene kıZ?nı 
hatırlar mlS'lnız? 

Gazeteler bir zenginle evfenme hika
yesini neşretmişlerdi. Daha balayını ge .. 
çirmekte olan bıı mesud çift, son gün -
Zerde neşe ve sevinçlerinin ansızın ka -
7·ardığını görmii şlercl'ir. 

Fransız polisine Valantin Valdesin 
yabancı olarak tescili yapılmamış oldu
ğu ihbar edilmiştir. 

Ih barı yapan yine bir çingene deli -
kanlısıdır. 

- Ben Valdes çerkesine rakip olan 
bir çingene çergesine nıenmbum. Va -
lantin Valdesi sevdim. O da bana la -
ka.yd görünmiyordu. Fakat seksen bin 
franklık bir koca çıkınca onu tercih et-

az 
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SON .. HABER 
. . . 

Vekillerimiz intihap 
dairelerine gidecekler 

Ankara 7 (Telefonla) - Vekiller heyeti bugün BaşvekiJin riyase
tinde toplanmıştır. Bugünkü toplantıda vekillerin intihap mahal1erine 
giderek halkla temaslarda bulunulması takarrür etmİ!?tir. Başvekilin 
bugünlerde lstanbula hareket etmesi muhtemeldir. 

lngiliz Ticaret nazırının 
Berlin seyahati 

Londra 7 ( ö.R) - Ticaret nazırı Lord StanJey Berline yapacağı 
seyahatin endüstri grubunun davetine mukabele olacağını söylemistir. 
Nazır lngiltere ve Almanya arasındaki ticari münasebetlere ait bütün 
meseleleri gözden geçirebileceğini ümit etmektedir. 

Diğer bir suale cevaben nazır Berlindeki muhaverelerinin siyasi bir 
şümulü olmıyacağını ve kendi bildiğine göre kısa vadeli Alman borç
lan meselesine temas etmiyeceğini bildirmiştir. 

Amerika hava filosun
da 6000 tayyare olacak 

Vaşington 7 (Ö.R) - Amerika bahriye nazırı Goam adaları tah
kimatının tezyidine kongreyi ikna için yeni bir gayret sarfetmektc
dir. Deniz erkanı harbiye reisi ayan meclisinin bahriye encümeninde 
Goam adasının Amerikanın Hollanda şarki Hindistanile Amerikanın 
ticaretini himaye bakımından çok ehemmiyetli olduğunu ve Amerikan 
endüstrisinin bu Hollanda müstemlekesinden ham madde temin etti
ğini söylemiştir. Diğer tarafdan Goam adasının tahkimi, Amerikanı11 
Hovay adaları gibi diğer deniz üslerine karşı hücumları durduracak 
bir mahiyette olur. 

Mümessiller meclisi Goam istihkamlarının ıslahı projesini reddet
mişti. Şimdi ayan meclisi projeyi yeniden tetkik etmektedir. 

Vaşington 7 (Ö.R) - Ayan meclisi Amerikan hava kuvvetlerinin 
6000 tayyareye iblağını kabul etmiştir. Bu miktar mümessiller mecli
since kabul edilen miktardan 50 fazladır. 

Bir sürü Beynelmilel davalar için 
Beynelmilel bir konferans teklifi 

Londra 7 (.Ö.R) -- Liberal mebuslardan Mander beynelmilel ihti-.. 
lafları halle memur beynelmilel mahkeme tesisi ve beynelmilel nizamı 
koruma ve beynelmilel hukuka riayet edilmesini temin eylemek üzere 
beynelmilel bir zabıta kuvveti teşkili meselelerini müzakere için hii
kümetin beynelmilel bir konferansı içtimaa davet etmesini teklif et
miştir. Başvekil B. Nevi] Çember1ayn buna verdi'~! cevapda demi -
tir ki: 

c lngiliz hükümetinin fikrince beynelmilel bir mahkeme tesisi ve 
beynelmilel bir zabıta teşkili hakkındaki tekliflerin şimdiki halde umu
mi bir anlaşmaya iktiranı ihtimalleri mefkuddur.» 

Kral Leopoldun başvekile mektubu 

Brüksel 7 (Ö.R) - Kral Leopold başvekil B. Piyerloya gönderdiği 
bir mektupta hükümetin teşekkülüne mani olan ihtilaflar karsısında 
anarşiye mahal vermemek için parlamentonun feshini muvafık gördii
ğünü, fakat meşrutiyet hükümlerine sadık kaldığını bildirmiştir. 

Fransız filosunun rrıanevraları 

Paris 7 { ö.R) - Dunkerk Amiral zırhlısile birlikte Rretanya, Lo
ren zırhlıları, Monkolm ve Gluar kruvazörleri, 7 destruyer, 2 inci toT
pido filosu ve 4 üncü tahtelbahir filosundan mürekkep harp gemileri 
manevra için Brest limanından hareket etmişlerdir. Uzun sefer tahtcl~ 
bahirlerinden Sürkuf da garbi Ekvatör Afrikası sahiHerine hareket 
etmiştir. 30 haziranda Breste dönecektir. 

Mareşal Göring San Re modan sonra 
Romada Mussolini ile görüşecek 

San Remo 7 (A.A) - Royter Ajansının muhabiri bildiriyor: 
Göring, zevcesi ve on beş kişilik maiyeti ile dört haftalık tatil müd

detini geçirmek üzere buraya gelmiştir. 
Romadan verilen haberlere göre Göring bir müddet sonra Romaya 

giderek Mussolini ile görüşecektir. 

~ . . . 
.... " 

il 

Danimarkanın yegane harp gemisi 
olan Niels Juel Mayıs sonuna doğru 
Kiel kanalından geçerek Amerikaya gi
deceık ve veliahdin ziyareti esnasında 
Danimarka bayrağını Amerikada gös -
t~ecektir. ti. Şimdi sevgime ihanet edenden inti-

kam almak istiyorum, demiştir. .~zy;r...,-~~7...T7~YAIJ..U.J!"}B~.D'ımıl§l1 

Müsabakanın ikinci haftası ve senenin en 
büyük sinema hediyesi 

üv·· als 
İstanbulda Beyoğlunda MELEK sbemasında bugüne kadar Türkiyede 

ilk defa olarak mütemadiyen dört hafta gösterilerek en büyük rekoru kı
ran bu saheser filim yarın akşam saat 9 da sayın İzmir halkına 

takdim edilecektir .. 

DİKKAT: Hususi koltuklar numaralıdır. Loca ve koltukların evvelde 

-B 
Fransız polisi tahkikatında bu ifade-

ne kızı tevkif edilmiştir. Ve zengin ko
cası Nikola yeis içindedir. işte bir çin-

Yeni Sinemanın a Şvekl• ı nin doğrııluğıtnu tesbit ettiğinden çinge-

ne Ot ıı '". BUGU .. N ----./::{ ge e osu... ~ 

istanbulda mühim bir ~r.zr/.-wzxv~Af///Y~/..mT,h,Y$A~ ~ 
nutuk söyJiyecek.- j Tayyarp Sineınası ~ ı ~ 

- BAŞT ARAFI l tNCt SAYFADA - N Bugiin: 3 - 5 • 7 ve 9 seanslarında ~ N 

baslamaları muhtemeldir. ~ v ~ ~ 
İstanbul 1 (Hususi) - Parti ~ P ARiS ÇiÇEGi ~ ~ 

riyaset divanının yeni mebus ~ q 
namzetlerini ilan etmeden önce . Muvaffokiyetle devam ediyor i ~ 

k l ! Şerefli Uavemiz j ~ 
Parti teş i atından da her llyön- ıl Bijyük ve Milli Şefimiz ı '""' 
kurul adma namzetler gösteril -
mesi talebinde bulunacağı bildiri- J il ii n Ü' n Ün ~ 
liyor. Bu .uretle her vilayette en 

ZENGİN ŞAHESER FİLİMLER IIAFTASI 

GANliSTERiN KARIS 
AKİM TAl\IİROFF -ANNA MAY VONG 

OLDl)REN AT 
BAY (ÇE'fİN) VE ÜÇ SİLAHŞÖRI .. ER - }{0VBOY 
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Verdiği karar Köy kalkınmasında Katinka Karlova'nın 

M A CER A ları 
, Arapları o kadar mem.. •• "" t } • } •• 
nun etti ki bütün gece ogre men erın ro u 

Nakleden : HASİP ADAMOGLV .. 
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Ketti, Alman casusunu kolları arasın

da iştiyak ile sıktı; ve içten gelen esrar

lı bir _$t!Sle : 
- Beni sana çeken giz.li kuvvetin ne 

olduğunu ~imdi anlıyorum. Sen, keman 
çalmağa başladığın vakit, görüni,iş iti
bariyle benim için yaşlı, yilzii buruş

muş bir erkek idin, fakat ben. bu buru
şuklukların altında sevimli bir ruhun 
genç simasını sezer gibi oluyordum. 
Evet, senin böyle yakışıklı bir genç ol
duğwıu kat'iyycn bilmiyordum, fakat 
içimden gelen bir iman vardı; ve seni 
seviyordum. Şimdi de seviyorum.. Ve 
imanımda aldanmadığım da işte mey

dancladır! Dedi. 
Sanatkar gençler, birbirlerini yenidE!n 

ve hararetle öptüler; Ketti, birden çap
kın ve oynak kız halini aldı ve.. Yarı 

alayla, Malvest.ayne sordu : 
- Böyle ne için titriyorsun, Allahaş

kına? ... 
Dur, dur.. Sana soracak bir sualim 

daha var : Dublinde beni seviyor mu 
idin yoksa?... Orada da mahut yüksek 
rütbeli zabitle de münasebetlerim var
dı; onunla da hatUi bütün geceler baş 
başa kalıyordum, içiyor, eğleniyordum. 

O zaman hiç kıskanmıyordun.. Hal
buki şimdi bu genç Lord ile olan mü
ııasebetimi hemen kesecek kadar kıs
kançlık gösterdin!. 

- Ketti... Vaziyet Dublindekinden 
çok başkadır ... Dublinde kart Lort, se
nin sadece vilcuduna sahip olabilmiş 

idi? .. Fakat buradaki genç Lord, senin 
kalbini <le kazanmak üzere idi.. Dub

lindeki İngiliz. nihayet bütün kazan
dıklarını hayatı ve kanı ile ödemiştir .. 
O, gelip geçici ve zararlı bir fırtına idi .. 
Fakat burada, esen kasırga, harap edi
ci bir kasırgaya tutulmuş idik!. Halbu
ld sen manen ve maddeten bana ait
sin~ Benimsin... Seni böyle tehlikeli 
maceralardan kw1armak benim için el

zemdir!. 

.A§ıklar, birbirlerini yeniden sıktılar, 
tekrar öpüştUlcr. 

Hiç şüphe yok ... lki sanatkar genç 
birbirlerini çok seviyorlardı .. 

Aşk sarhoşluğu geçince, iki uşık va
ziyetin ciddiyetini gözden ge-çirdiler. He
men, en kısa bir zaman içinde Rosans
tan ayrılmak }Azım idi!. Genç Lordun 
da birden bire eğlence muhitlerinden 
kaybolması zaten iyi bir alamet değildi; 
san.atında çok usta olan Malvestayn bu 

tegayyUbii tabil bulmadı; esaslı surette 
şüphelendi!. Ketti için hakiki bir meyil 
ile yanıp tüten bu ~enç Lorda böyle bir
den bire ne olmuştu?. Hasta mı idi? .. 
Hayır ... Böyle bir şey olsa, hemen du
~-ulurdu ve bunu saklamağa da hiç lü
zum görülmezdi!. Hakikatte Lord, mev
ki kumandanının ihtar ve ikazını ciddi 

ve kendisi lehinde olarak kabul etmiş 
idi .. Bununla beraber, Malvestayn kü-

tl9.t'2P1"7..T/.Ji91.l!lllRM'l!!i81'1 .... ,..V' 
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BAYRAMI 
ÇocUk bayramı, bayramların bay
ramıdır. Çocuklarımızın bayramı 

enceli geçirmeleri için .şimdi -
en hazırlanalım. 
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çük bir tahkikat neticesinde genç Lor
dun, kumandanı bulunduğu muhripten 
karaya çıkmamak emrini aldığını da 
anladı .. 

lştc ... Bu haber çok mühimdi. Bu ka
rarın akıbeti Malvestayn ve Ketti için 
çok fena olabilirdi. Ve, h emen bura
lardan uzaklaşmak artık kat'iyyen lfı-

2un idi.. Çünkü İngilizlerin o müthiş 
istihbarat zabıtası eline geçmek tehli
kesi baş göstermiş demekti! 

En emin, en kısa yol, lngiliz toprak
larından ayrılmak ve hattA o gece bir 
Alman tahtelbahirine kapağı atmak idi. 

Malvestayn, çok zeki ve istikbali iyi 
tahmin eden bir casustu; bunun için o 
gece, Malvestayn ve Ketti Skoçyanın 
tenha sahillerinden bir tarafına gittiler, 
denizin uzaklarından görülebilecek te

pe bir yerde Malvestayn üç ayn nokta
da birer küçük ateş yaktı. 

Casus. münavebe ile, yahut munta
zam bir usule tabi olarak bu üç ateş 

üzerine esrarlı toz.tar attı; bu tozların 
her biri kırmızı, mavi veya yeşil ışık

lar verdi. 
Bu, bir nevi muhabere idi. 
Malvestayn epeyce uzun bir 

bu acaip tecriibcye devam etti. 
zaman 

Alman casusu bu suretle, nçık de
nizlerde bulunması çok muhtemel <>lan 
Alman tahtelbahirlerine şu haberi ver
miş oluyordu: 

cHernen bu istikamete yaklaşınız ... 
Sahile bir lastik ve sessiz motörlü san
dal gönderiniz... Burada hemen kurşu
na dizilmek üzere bulunan Alman ca
susları vardır.> 

Fakat, bu işaretleri mütemadiyen ve 
saatlerce verdiği halde, Malvcstayn 
müsbet ve ferah verici bir mukabele gö

remiyordu. 

Ve, eğer sabaha kadar bir cevap alın
mazsa, .Mnlvestnyn ve Ketti mahvola

caklardı! .• Fnkat, epeyce uzun süren 
azaplı intizardan sonra, uzaktan muka
bil cevaplar şelmcğe başladı.. Ve biraz 

sonra da, bir tahtelbahirin sahile doğru 
yanaşdkta olduğunu hlıladılar. 

Malvestayn lüzumu kalmadığı için 
ate§leri söndürdü .. Zaten lastik bir snn
dal da sahile ynnaşmış bulunuyordu ve 
yarım saat sonra, 1\falvestayn ile Ketti, 
son sistem ve büyük bir Alman tahtel
bahirinde yer aldılar! 

•• Bir kaç gün sonra, Malvestayn, dilber 
arkada51 ve sevgilisi ile Belçikaya yer
leşti. Malvestayn Alman işgalinde bulu
nan Belçika topraklarında merkez ola
rak Brükseli seçti.. 

·· BİTMEDİ·· 

Aristid Briyanın 
ölümünün yedinci 
yıldönümtl 
Paris, 7 (Ö.R) - E.ski Fransız hari

ciye nazırlnrından Aristid Briyanın ölü
münün yedinci yıldönümü münasebeti
Je aAristid Briyanın dostları• cemiyeti 

1 müteveffanın hatırasını yaşatmak için 
Kedorscyde rekzedilmiş olan abideye 
bir çelenk koymuş ve hariciye nezareti 
genel sekreteri B. Aleksi Leje ile diğer 

yüks~k memurlar ve bay Bonnenin bir 
mümessili merasimde hazır bulunmuş

lardır. 
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- Padiphı hakem yapacağım. Ona 1 Hırsız bir yolunu bularak eline geçir
hangimiz.in hün~ri daha faz.ladır ve ka- 'ı diği uzun bir kılı uşağın sakız çiğnerken 
dm hangimizin, onu soracağım... açdıp kapanan ağzına sokmu§. Adamca

- Sen deli mi oldun> Ben vazgeçtim I ğız sakızı kıl ile beraber çinerken tabii 
böyle tehlikeli işten sen benden daha us-

1 
salız kıla yapı,,mış .. Ve yine bir aralık 

tasın .. Bırak beni gideyim. kılın ucunu çekince, kıl ile beraber yapı-

- Hayır .. Olmaz .. Sen şimdi böyle şan sakız da ağzından çıkmış ve bir az 
diyorsun ama .. Sonra ve buradan çıkın- 1 sonra uşak uyuya kalmış ... Hırsız hemen 
ca başka türlü söylersin .. Ancak bu işte' uşağı kaldırdığı gibi bir zembile koymuş 
padişahın hükmü lazımdır... ,. ve zembili dıvara asarak kendi uşağın 

Diyerek yankesiciyi de beraber padişa- yerini almış, padişahın ayaklarını ovma
hın yatak odasının kapısına kadar sürük- ğa başlamış. 

ledi. Kapının aralığından baktı. Cördü-1 Yankesici bunlan kapıdan görüyordu. 
ki padişah yatağa yatmış ve bir uşak Bir aralık pa~işah yattığı yerde kımıldan
ayak ucunda ayaklarını ovuyor ..• Hemen dı. Hırsız derhal ve pesden sesle: 
usulca odaya girdi ve yavaş yavaş kar- - Padişahım, dedi. Arzu ederseniz 
yolanın altına sokuldu. size bir m~sal söyliyeyim .. 

Padişahın ayaklarını ovan uşak, uy- Padişah, y:arı uykusu arasında· 
kusu gelipde uyumaması için bir taraftan - Söyle: 
da sakız çığniyormuş .. Fakat gözleri ka- Dedi. HJrsız an1atmağa başladı: 
pala ve mütemadO-en kafuı önüne düt- - Bir 'Y•raut bir yakmUf.. Bir kadı-

• A o 

köylüler B· Çember- Bir köy öğretmeni köylerde muhtarlık vazi
laynı alkışladılar fesinin öğretmenlerde olmasını teklif ediyor 

tl'ç haftadanberi Londrada devam et-

mesine rağmen ayn ayrı toplanan arap Maarif Şurasının toplanmak için ha- sıp kavurdu.. Ekinlerin sarı yapraklan 
ve yahudi mümessil heyetleri arasında zırlıklara giriştiği şu günlerde, köyün günden güne ölüme doğru sürükleniyor, 
en küçük bir köprü kurulmasına bile kültür ve diğer alanlardaki kalkınması tarladaki mahsuller biçare köylülerin 
imkan vermemiş olan Filistin konfor:ın-1 hararetle münakaşa edileceğini ummak- gözleri önünde yanıyordu .. Köyün (900) 
sı dün Ingilterenin müstakil bir Filistin tayım. Bunun için altı sene bilfiil köy- metre cenubundan Alaşehir çayı akıyor. 
devleti teşkil etmesiyle en hararetli f3U- de öğretmenlik yapmış bir vatandaş sı- Köye yük taşıyan develer çaydan gc
hasına girmiştir. Bu teklıf araplnrı o ka- fatiy'le görgü ve tecrübelerimin intişarı- çerken karınlarına kadar suya batmak
dar memnun etmektedir ki Filistin köy ... na, memleketin ilerleyiş hamlesinde da- tadırlar. Yine köyün üç kilometre ka
lüleri bütiin gece, Kudüs müftü.siyle B. ima ön ~afta yer alan Gazetenizde bir dar. şimalinde Gediz nehri var. O koca 
Çemberlaynı birlikte alkışlıyarak rakk- yer ayrılmasını saygılarımla rica ede- su alabildiğine boşa akıyor. 
etmi~ler, fakat yahudiler de bundan o rim. Köyde bu kuraklığa karşı bir çare ... 
kadar gayri memnun kalmışlardır ki bir KÖY KALKINMASI VE Muhtar önde .. Köyün ileri gelenleri 35 
gün içinde seksen arap hiddetlerlnin ÖGRETMEN kuzu toplıyorlar. Ertesi gün yağmur du-
kurbanı olmuş ve Londra konferansın- Köyün kültür, ekonomik ve diğer asma çıkılacak .. , Derhal faaliyete giriş-
daki siyonist murahhaslar Ingillz hükü- alanlardnki inkişafını süratle yürütcbU- tim ... ~Dua ziyafctsiz yapılacak .. Kuzu-
metinin kendilerine verdigyi bir zivafete 1 t 1 k Al h" d " mek için köyün öğretmeni veya başöğ- ar sa ı ara ~<>e ır çaym an su ge-
gitmekten istinkaf etmişlerdir. retuıeni ayni zamanda köyün muhtarı tirilecek ve yanmağa başlıyan ekinler 

lngilterenin teklif ettiği şekle göre Fi- olmalıdır. sulanacak .. • dedim .. Köylüden bir çok-
listinin istiklali üç ila beş senelik bir s- Büyi.ik devlet ve fikir adamlnrıınız, tarı ikna edildi. 
tihale reJ.imiy~e hazırlanacaktır. Bu re- · b fh • F k uh köylünün kalkınmasında hemen yegane iş iyi ir sa aya gırmişti.. a at m • 
]"im, mevcut iki konseyin bakanlar he- ı k b 1 k ·ı · çarenin kültür elemanlarının candan ve tar ve üye er ur an arın esı mesıne 
Yetine ve devlet şurasına tebdiliyle der- k d"l y v d ld yürekten çalı§masiyle iş alanına girebi- -arar ver ı er. agmur uası yapı ı ... 
hal tesis edilecek, araplarla yahudiler y ~ ğ d K"" ı··ı f leceğini her vesile ile ileri sürmektedir- agmur ya ma ı... oy u ere suyun a-
bu heyetlerde memleketteki miktarları d k • y · be k h kkın ler. Bu şerefli işi, Türk köylüsünü me- i esi ve öye getirecegı re et a -
nisbctinde temsil edileceklerdir. Yani Jd (200 deniyet icaplarına süratle götürmek için da esaslı propaganda yapı ı.. ) lira 
takriben bir vahudiye mukabil iki arap ·ı k b" üh di · ·ıa· s " maddi ve manevi yoksulluklar içinde ça- verı ere ır m .. en ·s getm ı. uyun 
bulunacaktır. ı kl k l lışmağı vicdani ve milli en büyült bir geleceği yerler ö çüldü .. Kazı ar ça ı -

Bu istihale rejimi sona erdiği zaman d d k ı ı borç biliyoruz. Fakat bu i"leri başarma- ı .. Köylünün ay a i i gün ça ışınasiy c 
Ingiltere mandasını terkedecek, fakat ~ mak kaygusu ruhumuzu perişanlığa gö- beş ayda bu su gelecek ve her sene kö-
Filistinc bir muahede ile bağlı kalacak türnıektedir. Türk köylüsünün kalkın- ye on beş bin lira fazla para girmesine 
ve asken üslerini muhafaza edecektir. ması, hızla medeniyet icaplarına koşma- sebep olacak .. 
Demek ki yeni devlet karşısında Ingilte- ı·lm sı, her vatandaşın alaka ile takip ettiği in icabı ileri gidecek ... Fakat öğ-
re 1937 anlaşmalarının Mısıra temin et- ardım ed h b d k mevzudur. Fakat o köylünün yanı ba- retmene Y en iç ir este yok-
tiğine benzer bir vaziyette bulunacak- t şında, beraberce çalışan köy öğretmeni tur... Ş yarım kalıyor .. HAIA o köyün 
tır. Fakat arapların adetçe üstünlüğü köyün kalkınmasına yardım edemediği kuraklık yüzünden iki yakaları bir ara
dolayısiy le bu devlet, bütün vatandaşla-

ve bu devletin istediği şekilde süratli ya gelmiyor. Köy kanununda köy öğret
ra tanınan hak eşitliğine rağmen fiil~n gitmedigvini çok yakın bildiği için deni- meni köy idare heyetinin daimi üyesi
onların malı olacak ve yahudiler orada 

lebilir ki köy öğretmeninin kalbi her dir .. Fakat mühim içtimalarda hemen 
bir azlık teşkil edeceklerdir. kesin kalbinden daha fazla sızlamakta- hiç fikri alınmadı .. Köy bütçesinden kUl-
I~e yahudilerin de kabul etmek iste-

dır. Günlük "alışmalarından sonra ak- tür işine konan paranın mühim bir kıs-
memele'I"inin sebebi budur, çünkü siyo- :s 

şamlan vicdan rahatlıgy ı ile ınasalarınm mı çok zaman sarfedilmez .. Bakayalarn 
nizm hareketinin yegane hedefi, Balfo-

üzerinde oyunlarına dalan]ar haklı bir karşılık olarak gösterilir. Öğretmen köy 
run beyanatının vadetmiş olduğu gibi, 

istirahat duuuyorlar. Fakat asırlarca il- katibinin işini meccanen görmek ister ... 
içinde kendilerinin hükmedeceği bir " 

min, teknigıY•n yardımlarından çok az is- Köy kanunu bunu emrediyor, der. Ka
yurt parçasına sahip olmaktır. 

tifade etmi:ı:s olan köylülerimizle başba- tibe vereceğiniz paralarla okulun ihtiya
Onun içindir ki yahudi ajansı, en pi-

şa Çalışan köy ögr~ etmeni gündüzkU ça- cını görelim diye teklif eder •. 
hayet, Pael komisyonunun Filistini r-

1.~ft.,iyle gönül rahati duyın:ızsa elbette Bu sistem bozulamcu cevabını alır. 
tasında Kudüs'ü aenize raptedecek Jıir ""J'•&<&.:> 

ki çok haklıdır. Kirveli :köyünde : • 
Ingiliz koridoriyle iki ayrı memleket 
halindi! taksim eden projesine iltihak Köy işlerini çeviren muhtar v~ üye-ı - Haydin köylüler toplanalım dedik. 

ler zamanın ekseriya kaplarına ayak Köy için yirmi döoüın bağ dikelim .. İki 
etmişti. Fakat araplar, Osmanlı impara-
torluğunun varisleri sıfatiyle, ve Ingil- uyduramıyol'lar. Onlar daima göreneğin üç sene sonra bu bağ köye (800) lira 
terenin büyük harpteki vaadlarına isti- dar çerçivcsi içinde yuvarlanıp gidiyor- gibi büyük gelir getirecek. Köy salması 
naden, memleketlerinin bir kısmının el- Jar. Her iş başına gelen köy heyetleri hemen ortadan kaldırılacak. 
!erinden alınmasını kabul etmcdilet. mümkün olduğu kadar kendi akraba ve Bütün köylü can ve yürekten bunu 

Ingilterenin Akdeniz havzasında ağır taraftarlarını koruyucu bir yol tutuyor- istiyor. Fakat biraz zahmet çekeceğim 
b 1 1 b k b d d lar. Kö.Y kanununda yapılması istenen diye muhtar buna yanaşmıyor .. u ut arm iri tiği ir sıra a arap ev- -
}etlerinin hoşnutsuzluğunu kazanmak güzel işler tatbik sahası bulamıyor. Geçen sene köyün önünde yol kena-
ve oradaki nüfuzunu kırmamak isteme- Düşünüyorum. Öğretmen okulunu hl- rına (200) kadar ağaç diktirdim.. Su· 
si pe'k tabiidir. ÇUnkü mümessillerınin tireli tam altı sene oldu .. İlk geldiğim !anma zamanında muhtara yalvardım .. 
Londrada toplanmış olduğu panarap günden beri fasılasız köyde çalışıyorum. - Üç tane bekçi var .. Haftada bir de
emellerini başka devletler himayeye Bu altı senede köylülerin kültür, sağlık fa ŞU fidanları sulayıversin •• Yahut baş
yani lngilterenin yerini almıya hazır_ ve Ekonomik alanlardaki ilerleyişlerin- ka bir suretle hareket edilerek bu fidan
dırlar. Onları daha sarahatle işaret et:- de ne gibi bir yardımda bulundum .. Si.i- ların kurumama.c;ı için sulanma tedbir-
miye lüzum yoktur. ratle ilerlemek istiyen bir ulusun öğret- leri alınsın .• 

Fakat Ingiltere ecdatlarının toprak - ıncni için hemen hiç denilebilecek bir Dilşünceml haklı bulan üyeler muh-
larına yeniden yerleşmek istiyen yahu- şey .. Köyün blitün tahsil çağındaki ço- tan zorladılar .• 
dilere karşı da teahhiltlere girişmiştir cuklarından ancak bir kısmı okuyabil- - Bu fidanlar mutlaka sulanmalıdır .. 
ve bundan istinkM ettiği takdirde bil - ,miş ... Hallt okulları vasıtasiyle beş on Dediler .• 
tün dünyada ve bilhassa Ingilterenin vatandaşa faydalı olmağa çalışılmış .. Bir Muhtar haykınyor ı . 
gitgide münasebetlerini sıklaştırdığı kaç köylünün orta işi olarak ortaya atı- - Yahu biz biliriz işimlzl .. Öğretmene 
Amerikada geni§ nüfuz sahalarına ma - lan ve yarım kalan işlerden ibaret. fazla yüz vermeyin .. 
ille olan yahudi aleminde şiddetli bir Bu hakikati açıkça ortaya koymak va- Zavallı fidanlar susuzluktan kurudu 
hoşnutsuzluk doğurur. tanın üzerimize yüklettiği en bi.iyük gittL 

Bu öyle muğlak ve dikenli bir mese- borçtur. Zira vaziyeti olduğu gibi gör- Ciimhuriyet köy kalkınmasında basit 
ledir ki, Ingiliz diplomasisinin maalesef meliyiz ki yürüyeceğimiz yolu tayin ede- göreneğin yerine ilmin sağlam esa.sları
son derece tezatlı görünen menfaatleri bilelim... nı koymak için çalışıyor. Fakat bu işi 
uzlaştıracak bir çare bulması temenni 1!)37 yılında Durac;allı köyünde öğret- tatbik eden köy elemanlarımızın birçok-
edilmelidir. menim. Müthiş bir kuraklık ortalığı ka- ları cahil olduğundan istenilen şekilde 
~-- ___ _ ll! & C:! L --"" - --ZL-!!!!!Sr.PE .m işlere hız vermek kabil olnnyor .. Bunun 

ri hırsız ve biri de yankesici imi~.. Biz gelelim padişaha.. . Sabahleyin için köy kalkınma işlerinde öğretmene 
Hırsız. işte böyle kendi hikayelerini uyanınca utaiını çağırdı. U,a)c yok.•. faal bir yer ayrılması lhımdır. Hükümet 

ma!lal gibi anlatmağa koyuldu. Padi~ Her tarafı aradılar, yok ... Padişahın gö-. öğretmeni ayni zamanda köyün muhtarı 
ise gittikçe artan bir merakla dinliyor- züne dıvarda aaılı zembil rastladı ve der- yapmalı.dır. Köyün bütün kalkınma 
du. Hırsız ara sıra kapıda dinliyen ar- hal akıamki masalı habrladı. Zembili in- programında öğretmenin fikri almmalı-
kadaşına: dirdikleri zaman İçinden uplc çıkınca, dır. Şimdiki muhtarlar bugün almakta 

- Çevir... Kaz yanmasın... paditah akıam kendisine anlatılan hika- ldukl larl uhtar • · 1 o an maaş a m ınuavını o -
Diyordu. Bir aralık padiıah. yenin bir masal değil , hakikat olduğunu duldan takdirde okulu olan bütün köy-
- O ara'!ıra çevir kaz yanmasın dedi- anladı. Hazineye de bakınca büsbütün lerde muhtarlar hem lise mezunu olınU§ 

ğin ne dir. Diye sordu. Hırsız: emin oldular b u kadar büyük bir cüret olur. Hem de köyde kültür, sağlık ve 
- Masalın ara namesi padişahım. padişahın da hayretini mucip oldu. ekonomik işler medeniyet icaplarına sil-
Cevabını verdi. Hırsız, padişahın sa- Hemen dellallan çağırth: ratle yaklaştırılmış bulunur. 

rayına nasıl girdiklerini, hazineyi naeıl - Bu İşi yapan her kim ise suçu bağış.- Mehmet Ali Eren 
soydukları. kazı nasıl kızarttıklarını ve lanacak ve aldıkları yanına bırakılacak-
nihayet padiphın dizini ovan upğın ağ
zından '!akızı nasıl aldıklarını masal gibi 
anlııttıktan sonra. 

- Ey şahım ... dedi, siz hakem olunuz. 

Hırsızın mı hiineri ziyade yoba ">'.are· 
'!icinin mn 

Padişah da: 
-Vallahi hırsızın hüneri bask ın dedi: 
- Şu halde kadın kimin hakkı: 
- Hiç şüphesiz hırsızın ..• 
Hırsıı: bir müddet daha padişahın 

ayağını ovmakta devam etti ve pndifah 
uyuyunca yavaşça kal ktı. Yankesici ile 
beraber ve kızarmış kazı da alarak sa· 
raydan geldikleri gibi çıktJar. Kadının 

yanına gelerek işi naldettiler kadının ai
ZI hayretten açık ~aldı ve hırsızı kendine 

.______.. . . 

tır. 

Diye ilan ettirdi. Hırsız ayağı ile padi
şahın yanına geldi. Huzuruna çıktı ve 
hikayesini tekrar ona da anlattı. Padişah 
onu afEetti. O da tövbekar oldu. Maama
fıh uzun zaman biribirinden usta iki hü
nerli adamı biribirinden haberleri olmı
yan koca gibi idare eden kadının fırıl

dağına parmak ısırdı. 

işte padişahım, bu hikayede lı:adınla
nn ne kadar hillebaz olduklarını ısbat 

eder. Kadın sözüne uyarak ciğer pare 
evladınıza kıymaymız .. • 

Padişah bu hikayeyi vezirinden du
yunca ıehzadeyi öldürmekten Jariğ ol
d u. 

O IÜn ak,.ma doiru avlanclaktan .. n-
.-.. . \. 

Salihli : Kırveli köyü öğretmeni 

---=·----
Ereğli'de feci 

bir ölüm 
Karadeniz Ereğlisi {H ususi) - Ereğlide 

şimdiye kadar görülmemiı derecede feci 
bir kaza olmuştur. Hadise şöyle olmuş
tur: 

24 yaşında balıllı Mehmet oğlu lbra
him adında bir kayık:çı, henüz yeni ya· 
pılmış bir kömür kayığını yüzdi.irmeğe 
uğraşırken, kayık 'birdenbire hareket et
mi~tir. Bu esnada dikkatsizliği yüzünden 
lbrahimin başı iki kayık arasına sıkışmış

tır. Zavallı kayıkçı derhal ölmüştür. Bu 
hadile kayıkçılar arasında büyük bjr te-

DOK2'0RllH K0şESi: 
••••••••••••••••• 

Aminli asitler 
- ------

YAZAN: Dr. G. A. 

Bu tabiri yazılarımda - hele et Gze
rinde söz açtıkça - sık sık kullanıyorum. 

Gün geçtikçe, hayat ve sıhhat işlerinde 
onların ehemmiyeti de artıyor. Vitamin
ler, hormonlar ve aminli asitler, insanla. 
rın sağlığını korumak için en lüzumlu 
maddeler sayılıyor. 

Canlı cisimlerin albümin olduğu için 
biyolojide onun ehemmiyetini bilirsiniz. 
Yakın vakte gelinciye kadar, albümin sö
zü işittikçe ona derin saygı göstermekle 
beraber, onun her canlı cisimde aşağı 
yukarı .bir örnek olduğunu sanırdık. Hal
buki şimdi albüminin manası kalmamış 
gibidir, yahut ancak idrar tahlili raporla
rına yakı~acak bir tabirdir. Kimya a.Iim
leri albümin tabiri yerine protcid ttıbirini 
kullandıklarından beri onun pek çok 
türlüsü olduğunu ve albüminin aminli 
asitlerden mürelckep olduğunu da gös
terdiler. 

Burada aminli asitlerin kimyaca terk.ip
lerini ve kübik formüllerini göstermiye 
kalkışmıyacağımı elbette tahmin edersi
niz. Yalnız, henüz bilmiyenlere haber 

vereyim ki, aminli asitlerin çeşitleri he
men hemen sayılamıyacak kadar çoktur. 
l~n ehemmiyeti de buradan çıkıyor. Dün 
sadece kimya meselesi olan aminli asit-

ler bugün bir sağlık veya hastalık mese
lesidir. Yarın içtimai bir mesele olma
sını da beldiyebiliriz: insanların ayn ay
rı sağlıkları onlara bağlı olduğuna :göre, 
bütün bir milletin sağlığı da aminli asit-

lerin çeşitlerini iyice ayırt ederek kendi
sine lüzumlu olan çeşitlerden yetitecek 
kadar yemesiyle kaim olacaktır. Bir me
se]e İçtimai olunca arkasından beynelmi-

lel olma~ı da tabiidir. Her millet öteki
lerden geri kalmamıık üzere yalnız top, 
tüfenk ve tayyare hazırlamakla kalmı
yarak gıdalarında bol bol aminli asit bu-

lunmasına dikkat edecektir. Onun için 
milletler meclisinin sağlık teşkilatı, insan
lara lüzumlu olan kalori miktarını tesbit 

ve vitaminlerin her birine her memleket
te muteber olacak birer ölçü tayin ettiği 
gibi, aminli asitlerin herkese lüzumlu 
olan miktannı tayin ederse hiç taaccüp 
etmemdiyiz. 

Meşhur biyoloji alimi Abderhalden bir 
köpeği tam yüz gün yalnız aminli asit
lerle - pek az yağ ilave ederek - bes
lemiş, ~öpek pek sağlam, gayet çevik 
kalmış, hem de ağırlığı bir kaç kilo art-

mış ..• Bu tecrübenin en mühim noktası
na ~lbette dikkat etmişsinizdir: Köpeke 
gıda olarak verilen aminli asitler köpek 
cinsine lüzumlu olan çeşitlerdir. Bu çe
şitler sığır etinde de bulunmakla bera-

ber, köpek etinde daha iyi bulunacağı 
şüpheııizdir. Bundan dolayı köpek cİn'!İ· 
ni en İyi besliyecek olan gıda gene kö-

pek eti olması tabüdir. Bu kaideyi başlca 
cinslere tatbik edince, büyük bahğın ne
den küçük balığı yediğini ve bütün ba
lıkların neden o hdar çoğaldığını da da
ha kolaylıkla anlıyoruz. 

Fakat kaide insanlara tatbik edilince, 
b ir iki asırlık zamana 1telinciye kadar 
Avrupanın bazı ormanlık memleketlerin
de insan eti yiyenlerin bulunduğu riva
yet ed ilirse de, o yamyamların vücutları 

iyice geliımiş ve sağlıkları yerinde oldu
ğuna dair - Maalesef - hiç bir fenni 
mü§ahede kalmamışbr. Zaten öyle de 
olsa insanlara sağlıklarını temin için -

balıklar gibi - biribirini yem~ tavsiye 
etmek kabil değildiı. Ondan dolayı aığır 
etine kalmak zaruridir. Şimdiki halde 
bilinen sığır etinin başka cins hayvanlar
dan da birçoğunu idare edecek kadar 
aminli asitler vermesidir. 

Ancak bu aminli asitlerin hepaini aeh
zelerden bulmak kab ild ir. derlerse inan
mayınız, anlaşılan sığır, aminli aaitler i 
yapabilmek bakımından, inaandan C:laha 
ileri olduğu için kendisi yalnız ot yiye-

rek İstediği aminli asitlerin hepsini terlclp 
edebilir ... Vakıa insan ltaraciğeri onlar
dan bir çoğunu, hazır bulamadığı vakit, 
başka aminli asitlerden, hatta hiç albü-

minsiz bayağı şekerden, yapmıya kudreti 
vardır. Fakat hepsini değil. Mesela buğ
day ununda triptofan adındaki aminli 
asit varsa da, çoeuk]ann büyümesine 

mutlaka lüzumlu olan lizin olmadığı gibl 
onu bizim karaciğerimiz yapamaz. Yal
nız ekmekle beslenen çocuk a11ka kalır. 
Ekmekle beraber süt, bulursa bir zaman 
onunla idare edebilir. Daha büyüyünce 
mutlaka )izin y~meğe ihtiyacı olur. 

Bu aminli asitlerin insanlara lüzumlu 
olan çeşitlerinden mahrum kalanlar, vi
taminlerden mahrum kalanlar gibi, tür
lü türlü hastalıklara tutulurlar. Ondan do

layı, bilhassa gençlerin gelişmek, güzel• 
leşmek ve sağlam olmak için, aminli uit
lerin lüzumlu her çeşidini temin edecek 
et yemeleri lhımdır . 
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Alnımın------a Münevver' in Ayşe 

Hazin 

l Havva - - - -

·--
Kara Yazısı Hayatı Kızları 

, Bay an "Servet,, in acıklı hayatı Hayat çirkefinde can veren ve 
çocukluk çağından bir kaç sene 
evvel çıkan küçük Ayşe, elbette 
ki bu hayata kendi arzusu ile 
ve kendi kendine düşmemişti .• 

,. 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
YAZAN: Üc • Yıldız 

-31- -54-
Yani, bir erkek kendisine Fıçı anane .. 

sinin tayin ettiği dayı veya teyzesinin kı
zını iste·r alsın, ister almasın, İster ba§lca
ıilc, doğacak çoculdar gene kendilerin
den sayılır. Fıçı ananesinin yazdığı ka
deri hiç bir JeY deği,tiremez. Diğer ta
raftan bir erkek aksine olarak baba tara-

çocuğunu hindistan cevizinin serin tutan 

yaprakları arasında ve ağızda garip bir 

büyilk bir ihtimamla beraberinde gizle
mit olan Pohua hepimizden evvel karaya 
atladı ve hemen timale doğru dönerek 
küçük ay. yıldız kümesine doğru parmak~ 

!arını uzatarak adayı Pokuzladı. 

Cazın davetkar trampeti vur
du .. 

- Haydi Servet .. Dedi .. Dansa. 
Başımızdaki baflıklarla piste 

çıktığımız :zaman caz da çalmağa 
boıladı ... 

Muhlis bey: 
- Eyvah ... Dedi .. Vals .. Mah

volduk ..• Re:ıil olduk ... 
Filhakika ca:z, çok oynak ve se

ri bir valae boılamııtı .. 
Evvelki danalarda adım atamı

yacak kadar dolu olan pi•t üze
rinde beı on çiftten bafka kimse 
yoktu .. 

Muhlia beyin : 
- Re:ıil olduk ... 
Demui bu güç, ve b41 döndii

'iicii vahi benim beceremiyece
ğim entliıeaindendi .• 

- Bana uyabiliraen.... Dedi, 
allatırız ... 

Halbuki ben mükemmel vals 
eder ve valaa çok baydırdım .. 

Kendimi büabiitün Muhlis be
yin Jıolları araaına verdim .• Dön
meğe bafladık .. 

llkönee beni idare etmeğe ça
llfan Mahlu bey bira:ı aonra ken
dini bana terketti. 

Ben artık, kaderin ve hayatın 
ba,Jöndürücü hadiselerine kendi
ni vermif bir insan gibi dönüyor .• 
Döndükçe coıuyor .. Co,tukça hı
zımı arttırıyordum .. 

Birinci valsin bitmesi ile bera
ber ikincinin b<1flamaaı bir ol
du .. 

Pist üstünde bizden bafka yal
nız iki çift kalmıştı .. Bütün gö:ı
ler bize çevrilmifti .. 

Ben, kadınlığın gururu ile vis
kinin sarhoşluğu arasında artık 
her ff!yİ unutmuftum .. 

Ca:ı sustu .. 
Bir alklf koptu .. 
Bu alk'f benim içindi .. 
Ven ben, Muhlis beyin kolun

da masama dönerken bundan en 
fazla Muhli• bey gururlanıyordu. 

Garson : 
- Balo tertip heyeti tarafından 

hediye ... 
Diyerek geti,diği fampanya fİ· 

Jeaini patlattı .. Tanımadığım bir 
aiirü erkekler maaamı.za geldiler. 
Mahlia beyi ve beni tebrik ettiler. 
Banların çoğu sırf beni tebrik et
mek bohanuiyle elimi sıkmak 
için gelenlerdi. içlerinde Muhlis 
beyin arkad41ları da vardı ve 
Muhlis bey beni onlara sadece : 

- Servet hanımefendi .. 
Diye takdim ediyordu .. 
- Karım .... 
Demiyordu .. Diyemiyordu. De

mekten utanıyordu .. 
Neden? ... Çünkü kar .. ı değil

dim ... Ve onun beni böyle takdim 
etmesi Ü:ıerime fÜphe1i nazarlar 
davet ediyordu ... 

Belki böyle değildi de bana öy
le geliyordu .. 

Artık aarhof olmuftum .. 
Bunu Muhlis bey de anlamıftı. 

V dit iae ikiyi bulmuf.. Balo sa-
~·,,,,. ____ _ 

lonu yarı yarıya boıalmııtı .. 
- Gidelim ... 
Dedim ... 
- Şampanyalarımı:zı bitirelim 

bari ... 
Dedi .. 
Vestiyerde mantomu giyerken 

o mel'un adamın da gö:zlerini ba
na dikmiı bir halde paltosunu giy
diğini gördüm .. 

o anda haykırmak, bağırmak 
ve ... Her ıeyi ... Her ıeyi Muhlis 
beye anlatmak, bu adamdan beni 
kurtarmasını yalvarmak istedim .. 
Boğazım tıkandı .. 

Bi:ı, otomobile binerken o mel
on herif te arkadaki otomobilin 
kapı.mı açıyordu .. 

Muhakkak ki bi:ıi takip edecek
ti .. 

- Muhlu bey ... Dedim... Eve 
gitmiyelim .. 

Hayretle yii:ıüme baktı : 
- Neden ... dedi, nereye gide

lim? .• Nereye gitmemizi iatiyor
sun? ... 

tl'zküru mevtaküm .. 
Evet .. ölilleri hayır ile anmalı .. 
Hele bu ölü, kimseye bir fenalığı d<>

kunmamış ve, kendini bildiği günden -
beri, başta üvey anası olmak üzere her 
fenalığı insanlardan görmüş ve yine bu 
yolda can vermiş bir zavallı olursa o 
zaman onu bayır ile yAd etmek sade din 
borcu değil.. insanlık borcu da olur. 
Ve insarJık, kendi kurbanı için bu ka
darcık bir mersiyeyi hoş görmelidir. 

* 
Oyuncaklar vardır. Çocuklar daha yeni 

ve cicili bicili iken orJardan pek hoş -
larurlar. Fakat hevesleri geçtikten, ke
narını kulpunu kırdıktan sonra fırlatıp 
bir kenara atarlar .. 

YAZAN : VÇ YILDIZ 
sinin nasipleri olan bu acı ~kıbet karşı
sında yazılarımı ve duygula:rımı bir fından amcasının veya ana tarafından 
cmüdafaa> dan ziyade, yukarıda da söy- halasının ~ızını hiç bir suretle alamaz. 
!ediğim gibi, bu bayat tortularına pefi- Zira bu kızlar, anane n,ucibince erkeğın 
nen söylenmiş bir cmersiye> saymak kız kardeıleridir. Fıçılarda ise kız kardeı-
lhımgelir. le evlenmek memnudur. 

* 
Hele bir kabile reisinin evlenmesi bü-

yük ıen1ilc1er1e tesit olunur, o vakit bütün 
kabileler ayağa kalkar. 

Sukutun çirkefinde can veren ve ço _ Fıçı yerlileri için dünyanın en büyük 
cukluk çağından daha bir kaç sene ev- hadiııeai bir kabile reisinin evlenmeaidir. 
vel çıkmış olan kilçük Ayşe, elbette ki Ortalık biribirine girer. eğlenceler ziya
bu bayata kendi arzusu ile ve kendi feıler, mera.imler biribirini takip eder. 
kendine düşmedi. Uzun uzun ıenlilcler yapJır. Ve bu ıen-

0 henüz düşmenin mAnasını kara liklerde harfiyyen de eski adetlere birer 
toprağa düşilrüldüğil anda bile anlamı- birer riayet olunur. Ben Fıçı adalarında 
yacak kadar körpe idl. böyle bir evlenme kıyametinde bulun-
•· ..... , ...• ,.............. • ....••• , ••. , , • , , ••• , muotum. Güvey Reva1a11n reisi, gelin de 

Kilçilk Ayşeyi Nazillide herkes tanır. Bau prenaeaiydi. 
Kilçük evinin kapısı ön\lnde beş taş Fıçı adalarının en büyük kulübelerine 

Sonra bana döndü. Son derece heye· 
canh bir yüzle: 

- Mau 1 dedi. Gemicilerden hiç kimse 

karaya çıkmasın t 
Hayretle sordum: 
-Niçin} 

- Bütün adanın etrafını ıimdi Pohu-
Pohular gözetliyorlardır 1. 

Pobuanın omuzuna vurarak sordum: 
- Ama yaptın ha, PohuaL. dedim. 

Senin Pohu - Pohular bu kadar çok mu 
ki bütün Fıçı adalarmm sahillerine göz
cü k •. -muo olsunlu t. itte adanın en ten .. 
ba yer~• yanaıtıkl. Bizi nerden röreb>
lirlerl. 

Pohua benim bu a1ayh aözlerim üz.e
rine üç parmağını bitiştirip küçük elini 
yıldız küm .. ine doğru kaldırarak: 

- Ah, Mau 1 dedi. Onların bütün ada· oynıyan kıvırcık !lll'.çh ve kara gözlU bu oabip olan hu pr~n• ve prenııeaio pha-
yavruyu herkes hatırlar. ne düğünleri bütün Fıçı yerlilerini coıtur- lan gözetliyen kendileri değildir!. 

cDüşkünler muhitinin talisi7.leri de Çocukluğun masum hali ve sif neşesi du. - Ya} 
* •• Bi'J'MEDİ •• 

Bristol Oteli 
cinlerini adalara yaymışlardır! Gemici
lerin karaya çıkbğını bu cinler habc!r 
verirler•. 

işte tıpkı bu yıkılıp, fırlatılıp atılan ile <'llCeğizinin önilnde sessiz oyununa Fıçılılarm düğünlere verdikleri ehem- - Cinleri! .. Onlar bütün Pohu -Pohu-
oyuncaklar gibidirler. OrJarın, kırılan dalmış ;ken kulağında çınlayışlar hıra- miyet görülecek ıeydi. 

Kısaca hatıratım hayatlarının hasretinden başka bir te- kan serl bir sesin korkusiyle yerinden Gerek prenı ve gerekae prenses, asil-
ve tarihçemdir sellileri yoktur ve yine orJar .. hAIA .. hA- fırlaıruşlı.. zadeliklerini ve p.haneliklerini göstermek 

Kırk dört senedir otelciyim. 16 ya- IA ... oyuncak ohnakta devam ederler. - Yumurcak .. gir içeri... için en ap.ğı otuzar, kırkar metre uzun- - Yok canımı ..• 
- Elbette Maul ... şımda otelcilik mesleğine başladım.. 61 Ta büsbütün kırılıncaya kadar.. Bu ses, Ayşenin üveyi anasının sesi luğunda ağaç liflerinden örülmüı kumaı-

yaşına bastım. İzmirde Ekrnekçibaşı idi. ]ara sar1lm1~lardıt Pohuanın gözleri korkudan büyümüo~ 
otelinde kırk ay çalıştım ve Yusuf oğ- llti gilndenberi Koklucada, tAze bir Ve Ayşe ... üveyi anasının nazarında Yüzlerce yerliler en güzel elbiselerini tü. 
lu otelini dört sene kendim işlettim ve toprak yığını altında ve kanlı kefeninin sadece bir cyumurcalc> olan Ayşe, yine giymiı. bütün süslerini takınmıı olduk- Anlıyorum ki biçare Pohuayı daha 
İzmirin hükümet karşısındaki Askeri içinde son uykusunu uyuyan Ayşe Mü- onun huşuneti yilzünden (kahpe) de lan halde yer yer yanan ateş yığınları ıimdiden Pohu - Pohulann gizli nüfuz 
kıraethanesini tuttum ve üstündeki nevver işte böyle ve hodbinliğin kırdı- olmuştu. etrafında yüzlerce dümbeleklerin dağ- ve kudretleri tamamile tesiri altına al-
odaları otel haline koydum ve Kışlaya ğı bir oyuncak, kapkara bir alın yazısı ••• Bİ'J'MEDİ ••• lan hoplatan nağmeleri arasında ta sa-
doğru yeniden bir kısun odalar da ilfive ile genç yaşında kara toprağa göç etmif • bahtan geceyarısına kadar süren bitmez 
ederek kendim yaptırdım. Oranın mü- bir zavallıdır. Edirnede tükenmez danalarına giriştiler. Sabahtan 
essisi ve müsteciriyim. İzmir şehrinin O, dört yara ile didiklenen on sek.iz geceyaTwna kadar eü:ren bu danalarda 
Yunanlılar tarafından füzulen işgali yü- baharlık körpe vücudunu şimdi ebedi Soğuk hava depoları• bir tek kitinin yorulupda: 

zünden emsalim misilHl ben de firara sük!lnun ebedi döşeğinde dinlendirirlı:eıı nın İft$8SI - öf!.·· 
mecbur olarak İstanbula geldim .. Sir- arkasında bıraktığı kendi gibi nasipsiz gecikmiyecek Dediği dahi görülmüyor!... Hindistan 
kecideki Osmaniye otelini isticar ettim. ckara yazılılar> ın da bir senbolüdür. Edirne, 6 (Hususi) _ Belediyeye ait cevizi kabuklarından kadehlerle içilen 
Altmdaki kıraethanenin ismini İzmir Ayşe Münevver, bu çamurlu hayat bon;ların itfasiyle bir soğuk hava de- kava içkisi burada bir imparator sara
askeri kıraethanesi tesmiye ettim. Muh- selinin içinden ve ilk bıçak yarası ile posu inşası ve diğer bazı işlerin meyda- yındaki şampanya kadar sarfolunuyorl. 
terem saylavlarımızın ve muhterem hal- kurtuldu. na getirilmesi için belediyeler Bankasın- Ertesi günü gene ayni coılcunlukla 
kımızın ve muteber tüccarlarımızın hak- Ne muı!u ona.. dan istikraz edilecek olan 200 bin lira danslar ayni cümbüıler devam ediyor. 
kımda gösterdikleri hüsnü teveccühleri Bu çamur içinde bucalıyan ve her an işini hallebnek üzere saliilıiyet mazbata- Dağlar bu tenliklerde FıçJılann do-
emniyet ve itimatları eserinin bana ver- vilcutları ustura, kama darbeleri ile siyle Ankaraya gittiğini bildirdiğim Be- muz ve kaplumbağaların kemilderile i.de
diği cesaret sayesinde on bir sene evvel şişlene kesile kalbura, çeteleye dönen lediye reisi Şerif Bilgen Edirneye dön- ta dohnuıtu 1. 
Beyoğlunda İngiliz sarayı ittisalindeki nice kadersizler var ki Ayşe Milnevve- müştiir. Bütün yerliler evlenen prensle pren
büyük Emperiyal otelini de tuttum ve re gıpta ediyorlar.. Şerif Bilgen Ankarada Belediyeler •ese yığın yığın hediyeler getirmiılerdi. 
beş buçuk sene evvel Tepebaşında Be- ölüm, hiç şüphesiz ve her şekli ile bankasından yapılacak olan 200 bin li- Fakat bu hediyelerin gelin güveyin malı 
lediye bahçesi ve Şehir tiyatrosu karşı- çok acı bir şey .. Fakat bence bir cdüş- ralık istikraz işine ait muameleyi bitir- olduğu zannedilmesin 1 ..• 
sındaki Bristol otelini tuttum. Bri.sUıl ve müş> ün nasipsiz hayatının onu düşü - ıniştir. Zira Fıçı i.deıince kabileler efradının 
Osmaniye otelleri ve İzmir Askeri kıra- renlerin.. eliyle sona ermesi daha çok KARGALARLA MüCADELE getirdiği bu hediyeler tekrar kendilerine 
ethanesi elyevm tahtı isticar ve idarem- acı ve barin.. Edirne, 6 (Hususi) - Villyetirniz mukabil hediye olarak dağııJıyor 1. 

dedir. Mesleğimden memnunum, milte- Fikretin: içinde bir müddetten beri devam etmek- Ben PolinezyalJann kava denilen ve 

mış bulunuyordu. 

Pohuanm Bohu - Bohu cinlerinden 
korkmak lazım geldiği hakkındaki bu ih-
tarı üzerine gemiden hiç kimsenin dışaıı 

çıkmaması için emiı verdim. Pohua, ge
miden çıkarken belime büyilcek bir ta
banca iliotirdiğimi de görmüotü. Daha 

doğrusu ben bu ihtiyatımı ondan gizl€
miye liizum görmemiştim. 

Gemidekilere son emirlerimi verip 

gene Pohuanın yanına döndükten son-
ra: 

- Haydi Pohua timdi istediiin yere 
gidebilirizl .. Dediğim zaman o kumsal 
üzerinde bir kaç adım mesafede duran 

bazı hayvan kemiklerini e1iyle itaıet ede
rek: 

- Mau l görüyorsun ki ıssız zannelti
iimiz bu sahi] de de insanlar bulunmu§ 1. 

Dedi. Sonra belimdeki tabancayı pat .. 
mağile göstererek: 

- Mau 1 ıiz beyazlar buna çok itimat 
besliyorsunuz 1 dedi. şekkirim ve mütahassısrm .. Bristol oteli Me!un eden de biz te olan karga mücadelesi mart ayı ni- bir nevi biber köklerinden ağızda çiğne-

elli odadır. Her odasında akar soğuk ve Tel'in eden de biz. hayetine kadar uzatılmıştır. Yeni geliş- nip ıonra da hindistan cevizinin sütüyle Tekrar güldüm. Pohua hiç gülmiyen 
sıcak suları ve odalar içinde banyoları Dediği cbedbaht> kadırJarın ekseri - meğe ve yetişmeğe başhyan mezruata kanıhnlarak o garip milli içkilerini iıte son derece ciddi bir yüzle: 
ve asansörü ve kaloriferi dahili ve bari- zararı dokunan kargaları her yol bedeli ilk Fıçı adalarında ve bu Reva prensile - Gülme Mau 1 dedi. Bohu - Bohu-
cl telefonları lokantası ve müzik salon- lidir .. Haliç ve Marmara denizine ve İs- ödemeğe mecbur bulunan çağdaki yurcl- Bau prenlC9İnİn izdivaç şenlikleri ıerefine !arın •ibirli oklan yanında sizin bu silahı· 
!arı vardır. Her veçhile konforu havidir tanbul cihetine nezareti kimilesiyle enı- daşlar itlM edeceklerdir. içtim. nızın sihiri para etmezi ..• 
kanaatim her meslekte hüsnü nİyet, saline kat kat faile bulunduğu maalifti- Kargaların şehirde itlMı için şehir için- Bm Fıçı adalarında gemimi yanaştJr- - Bizim bu silahlarunızı sihirle bağ-
durmadan çalışmak azim ve sebat mu- har ilan olunur. de de silruı atılmasına müsaade ediluıiı;- dığım zaman Okyanus denizlerindeki lamak mümkün değildir, Pohual 
vaffakıyetin anasıdır. Lozan ve İsviçre İstanbulda Beyoğlunda Tepebaşında tir. Tayin edilen müddet zarfında Zira- kwl akp.mların son hüzmeleri ıilinmİ§ - Biliyorum .. biliyorum .. fa"8t Bohu-
otellerini gezdim ve gördüm ve Rusya- Bristol ve Sirkecide Osmaniye oteli at idare;ıine teslim ile milkellef bulun- ve seaaiz denizlerin üstüne vahıl Polinez- Bohuların sihirli okları ... 
da Kafkasya ciheUerinde ve Tiflisteki altındaki Askeri kıraethane mlisteciri duğu bir karga kafası teslim etmiyen ya akf&Jlllannın yıldızları ıerpilmeğe baş- - Ey} 
otelleri de gezdim. Bristol oteli Beyoğ- ÖMER L1h'FÜ milkellefler para cezası ile cezalandırı- lamııtı. - Sihirli oklarından kurtulmaya im-
lunda yegane temiz, nezih Türk aile ote- (2526) lacaklardır. Bekar kulübünden aldığım ikiz erkek kan yoktur! ... 

!Zl odanıza kadar derhal takip ediyorum. tikaın .. Çok tatlıdır ve çok çabuk alın- On dördilncü Lui : Kumluk yoldan yabani ve bodur 
Kral, maiyetine ve asilzadelere döne- ması. bu tadını arttırır. _ Ne oldun .. Neyin var Hanriyetçi- ağaçların oıklaştığ, bir yola girmiştik. 

rek : Hanriyet, böyle söyledikten sonra ğim.. Gecenin karanlığı yavaı yavaı bastırma-
- Eğlencenize ve eğlenmenize devanı kalktı. Masanın başına gitti Çaydanlık Diye ve endişe içinde sordu. ğa baılamış!J. Sol kolu altında hindistan 

ediniz.. . bardağına ve kralın bardağına Hindiya Hanriyetin yüzil gittikçe sararıyordu. c~~~i y~p.r~a:ı arasında ikiz çocuğu 
DEMiR MASKE 
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rontanı 

- (Madem) ın odasında aradığınızı, _ MajeSe .• Bu parlaklığım sizin ... 
bulamazsınız, dedi. Burada yalnız hindi- Fransamiı ıGiineş kralının• gölgesinde 
ba suyu var.. isterseniz içiniz.. .I o1maklığımdandır .• 

- Hayır .. Teıekkür ederini., Baıka f Ve sonra, Hanriyet Dangleter, On 
yerde ararım. ! dördilncü Luinin kulağına : 

Sen de şunu al.. Bir ihtiyacını defe- - Sevgili sir .. Dedi, müsaadenizi ri-
dersin.. ca edeceğim .. Odauıa kadar gidip Hindi-

Uşak, Markinin avucuna koyduğu bir ya çayımı içmek istiyorum .. 
Lui altınına sevinçle baktı ve memnuni~ - llindiya çayı mı? .. Yine o acı şey 
yeıle eğildi. değil mi? 

Dedikten sonra Hanr!yetin koluna gı- suyundan lı:oydu .. Sonra kendi bardağı- _ Hiç .. Hiç .. Diye soludu .. Belki bir buyuk hır ıtına ıle taşımakta olan Pohu-
rerek salondan çıktı. m dudaklarına götürerek bir yudumda baş dönmesi.. Çabuk geçer.. aya beni gizli ayinlere götürdüğü için 

Kralın ıMadam•la birlikte ve (Ma- içti. Bu sözilne de fazla devama imkanı bu- her hangi bir tehlikeden korkmasına ma-
damı ın odasına yollandığuu gören rna- Bardağı tekrar masanın ilzerlne kor- lamadı.. hal olmadığını kaı'i surette bildirmek 

dam Montespan ise boğuk bir inilti ile ken : Bütün vilcudu sarsıldı. Damarları Jro.. için: 
koltuğu içine çökmüştii.. - Ve Sir .. Dedi, bu içkinin acılığı ne parcasına gerildi.. Ve kral yardımına - Pohua! dedim. Eğer senin korktu-

- O ... O ... O da mı ölecek yoksa?·· kadar kuvvetli olursa olsun .. O benim 1 koşmağa fırsat bulamadan yere yuvar- iiun ıu Bohu Bohuların sihirli okları bu * üzerimde ve kalbimde Markiz Dö Mon- landı. silahlardan daha üstün olsalar, neden 
Hanriyet Dangleter, kral ile beraber tespanın bıraktığı acılık karşısında bal On dördüncü Lui ... Şaşırmıştı.. Bohu - Bohular bu kerametli oklarile 

odasına girer girmez uşağına masayı gibi tatlı kalıyor. Yengesinin yaruna ve halı ilstüne diz beyazları koğup da hükümeti kendileri 
hazırlaması emrini verdi. Kral da yerinden kalkmış, masaya çöktil.. almıyorlar? 
Uşak masayı hazırladıktan ve Hindi- yaklaşmış, bardağuu alarak dudaklarına Başını kaldırarak göğsüne dayadı.. Pohua korku dolu gözlerle ve git-

ya çaydanlığı ile bardakları yanına koy- götürmüştü. Hanriyetin Markiz Dö Mon- Şaşkın bir halde : tikçe heyecanı artan bir halde yüzüme 
duktan sonra çekilip gitti. tespandan bahsedişi birden hayretini - Hanriyet.. Hanriyet .. Ne oldun ... bakarak: 

Hanriyet, on dördüncü Luinin yanına mucip olmakta .... Elindeki bardağı iç- Neyin var.. •• BİTMEDİ •• 
oturdu.. meden tekrar masanın üzerine bıraktı. Diye sordu ve bu sırada hatırına ge- ----==----

- Te~ekkür ederim Marki cenapları.. - Evet sir ... Ve sWıı acı dediğiniz bu - Demek ki Sir, dedi. Majesteniz be- - Madam MonteSP3n mı? .. Dedi .. Fa- len meşum bir şüphe ile bizzat kendi de GAHDİ 
Çok alicenapoınız.. . içki bilakis bana hem tatlı gehnekte N nim nacizane hizmetimden memnun kal- kat sevgili Hanriyetçiğiın, bu ismi dllş- sarsıldı .. 

Kral on dördüncü Lui ile Hanriyet hem de sıhhatime faydası ohnaktadır .. dınız?. manlarınızın arasında olarak şimdiye Gözleri gayri ihtiyari odanın ortasın-
Dangleterin müşterek dansları salonu Eğer majesteniz bu içkiden bir yudum Kral cevap verdi : kadar hiç telMfuz ebnemiştiniz.. daki masaya gitti. 
dolduran asilzadelerin çılgın alkışla., alacak olursanız ve hatta sadece bir ker- - Hanriyet.. Siz, benim tanıdığım Hanriyet, derin bir infial ve milthi~ Bütün vileudunda, beyninden topu-

Meşruti ıslahat vaadi 
üzerine oruçtan 
vazgeçti... 

;,rasında bitti. recik dudak değdirirseniz fikrinizi de- kadınlar içinde hem en güzeli ve hem bir kin içinde haykırdı : ğuna kadar soğuk bir cereyan geçer gi- Londra, 7 (Ö.R) - Hindistan kral 
Kral, kolunu •Madam• a verdi ve onu ğiştireceğinize eminim.. de en çok sevilmeğe layık olarusınız.. - Ah Sir .. Sir .. Bilmiyor musunuz ki hl oldu. vekilinin meşruti ı.slfiluıt talebini intaç 

iki sıra üzerine dizilmiş halkın arasın- On dördüncü Lui gülümsedi : - Ah Sir ... Sözleriniz bana saadet ve- o sizin en miltbiş düşmarJarınızla bera- Hanriyet ise en ıstıraplı ihti!Açlar için- ettireceği hakkındaki vaadi üzerine ba 
dan geçirerek koltuğuna kadar götürdü. - Peki .. Dedi .. Bu sözlerin altında riyor .. Fakat bu saadet.. bana vaadetti- her.. de çırpınıyordu.. Gandi orucunu terketıniştir. B. G-

... ____ -- '°ııil'~"'-ınr~eL. Dedi,. bt!. ı:c-cır_,ı!,~U ola.n 15li'"f. ve vaaı~tkl<'a~r~m:a~k:;:sa~dı~nız!::.'L·:..·:_· _ · ....:..·ilk~'~lllıü'ı:tf~u~b~u:_.:akşanı~~Jg~ö:::mı~e~kl~e:J1~· Söz.~··~ü~b~ird~e~n_;b~ir~e~d~u~d~ak~1arm~~d~a:.,k~al~dı~ . .l..---------..::_----..l2kr~al~ve::kilinin~· ~· ~·~b~u!..!!m~e;::se~l~e~de;)k~i:.,"~llJIZ.I.. __ _ 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

En biiYiik .... i~hiik~ .. ··s~b';·~·tiY~no idi 

Kadın 
•••••••••••••••••• MODA 

Sofranızı 

süsleyiniz 
-1;.r-

. . . 
• . 
• • •••••• Kizım Karabekir~in 

HATIRATI 
Elbisenin veya bir salonun süsü oldu- -56-

Onun hakkında verdiği ölüm kararını artık ve bir an 
evvel tatbik etmek lazım 

Genç kız birden sustu.. - Adını bilmiyorum.. Sarayda kimse 
Başpapaz. gittikçe artan merakına de biliniyor.. Yalnız Marinanın bir kaç 

geliyordu 
Bu son habere başpapaz ilkönce o 

kadar ehemmiyet verir görünmedi. 

ğu gı'bi sofranın da süsü vardır. Ve yine 
biltün süsler gibi bu da modaya tabidir. 

Mesela, geçen sene, bilb1L88a yazın sof
ralarımızın üzerini meyvalarla, turp veya 
havuç gibi şeylerle süslüyorduk. Bunla
nn san, kırmızı renkleri, yeıil yaprakları 
sofraya bir başkalık, bir İn§İrah veriyor
du. 

Hemen Enver paşaya gidip, gelmekte 
olan fırtınaya karşt hazuhklı bulunma
sını söylemek kararile Limanın odasından 
aynldam. Arkamdan Llınıın p~ ya
verlerinden Praga Bey geldi ve şunları 

söyledi: 
- Kazım Bey( Çok rica ederim vazi

yet pek nazik bir safhadadır. Sen de te

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

! GENERAL 
• • 
5 Kazım Karabekir 
• : ....................................... .. 

simdi bir de endişe ilave olunmuştu. defa ona prenses hazretleri .. Diye hitap 
- Bir de.... Diye sordu.. Söylesene. ettiğini duydum.. Hakiki bir prenses 

Bir de kim biliyor? mi? .. Yoksa Sebastiyanonun hatırı için 

Onu şimdi ve en fazla ~gal eden Se
bastiyano idi .. 

Onun hakkında verdiği ölUnı kararı
nı b.ir 8n evvel tatbika koyması l!zım 
geliyordu. 

Bu sene ise sofrayı yemeğe ilave olu· 
nacak şeylerle süslemek moda. Mesela 
bir y~mek masası üzerinde tuz, biher, 
zeytinyağ, siTke ve hardal bulunacak ve 
bunlar gayet şık, güzel renkli kaplar 
içinde olacak. Bu arada renklerin biribi
rile ahenk teşkil etmesine tabii dikkat 
etmek lazım. Tuzluk. biberlikleri ve har
dal kabını kırmtZL renkte intihap edebilir
siniz, bilhassa kırmızı turp çok zarif tuz. 

luklar var ki, masanın üzerine hakikaten 
güzel bir süs teşkil etmektedir. 

sir yap da biraz muharip olsun - O bala ne netice alacağını da sabırsızlıkla bek
harpten kaçınırsa netice bizim için de liyordum. Aradan yarun saat kadar geç-

_ Sebastiyanonun akrabasından olan 1 mi böyle hitap ediyor bilmiyorum. 
iyi bir şekil almıyacakbrl mişti. Baktım yine Prege göründü. 

ismini bilmediğim kara gözlü çok gü- - İmparator bu kızı gördil mü? 
Ben - Büyüklerin İ!!ine karı§mak da- _ K&ztm beyi Liman patanın 11ela1111 

zel bir kız... - Onu da bilmiyorum .. 
- Bu kız kim?.. Bana bundan hiç _ Peki Aspasya .. Getirdiğin habere 

bahsetmemiştin?·· çok memnun oldum. . 

Aspasyaya : 

- Saraya dön .. Dedi ... Annenin iyi 
olduğunu söyle ve madam ki kadınlara 
verilecek bi:r ziyafet vardır .. Bu ziyafet 

eğlencesini hiç değilse uzaktan seyrede
bilmesi için anneni de getirmek istedi
ğini Marinaya söyle .. Rica et .. Gece ve 

ha fena bir netice doğurabilir. Onlann var yarın Bandırmada kolordu manev
sesleri yükseldikçe bizimkilerin çıkına- rasma gidecek sizin de birlikte gelmenizi 
masını daha muvafık bulurum. istiyor. Bir ay evvel Enver paşa ile bu-

_ Çünkü saraya geleli henüz bir kaç _ Hepsi bu kadar değil muhterem pe-
gün oldu. Daha doğrusu onu bir · kaç 
gündür görnıeğe başladım .. Sarayın mi- der ... 

Prege - Pek haklısınız fakat işler lunarak gördüğünüz vaziyetle bugünkü 
fe~ay~ gidiyor fenaya r. . . Diyerek geri ı ara&tnda ~e fark va.r~ıT? Görerek elc.se-
dondu. lansı tenvır edecek.smız. 

Ö 
- Daha ne var? ..• 

safiri .. Diyorlar.. len imparatoriçe Te-
Baktım kıpkırmızı olmuş suratile Ll- Bu daveti hiç de hayıra yormadım. 

- Ziyafet yalnız sarayııı se1Am1ık ofanonun dairesinde otunıyor. 
kısmında ve sırf kilise mensuplarına 

Eftimyosun kaşları çatıldı .. 
bahçede yapılacak eğlenceleri bahçenin 
bir köşesinden annenin de seyretmesini 
temin için çok uğraş .. 

Zeytinyağ ve sirke kaplarını ise açık 
r~nk olarak seçmek lazımdır. Çünkü, ma
yileri ne kadar açık renk kaplar içine ko
yaraanı.ı: o kadar iştah verir. Mesela, açık 
filizi veya sarı bir zeytinyağ ve sirkelik 
ao&anın iştahıoı hakikaten arttıracak.ar. 

man paşa göründü. Enver paşaya gidi- Ne idi deminki fırtma, nedir bu ilti{atl 
yordu. Ben de Reisisani Hafız Hakkı be- Hemen Hakkı beyin yanına gittim. Onu 

· Derin bir düşünceye daldı. .. 
verilmiyecek .. 

-Ya?. 

yin yanına acele geldim ve dedim 1 da çok telaşlı ve heyecanlı buldum. Kar-

Sebastiyanonun akrabası ... Güzel bir 
·kız... Sarayda ve imparatoriçe Teofano
nun dairesinde misafir ... 

- Hakkı beyi Harbe giriyoruz! şı tarafta köşede pençere yanındaki ma-

Bu, şimdiye kadaı: komplocuların hiç 
te hesapta olmıyan bir tehlike ile kar
şılaştıklarını anlatıyoı·du. 

- Harem bahçesinde ve bizzat impa
ratoriçe hazretlerinin riyaset edecekle
ri ve kadınlara mahsus ayrı bir ziyafet 
te verilecek.. Bu ziyafete Bizansın ki
bar ve asilzade aileleri de davet edile-

Aspasya hayretle cevap veTdi : 
- Fakat muhterem peder ... Pek ala 

biliyorsunuz ki benim annem yok. Ben 
annem olduğunu sırf saraydan izinli 
çıkabilmek bahanesiyle uydurdum. 

KOKTEYL SOFRASI 

Hakkı bey - Ne münasebet, ne mü- sasında Bronzart da Enverin yanından 
nasebet? Ben şimdi Enverin yanından yeni gelmişti. O da heyecanlı fakat: ne
geliyoruın. Bu kışın harp yok - Sana har- şeli idi. Hafız Hakkı bey bana dedi. 

Kokteyl sofrasında da masanın süsü
nü içki ile beraber yenilecek şeylerle te· 
min etmek kabildir. Mesela, güzel tabak
lar içindeki kavrulmuş bademler, fındık
lar ve zeytin hem iştahı açacak, hem ma
saya süs olacak şeylerdir. 

be gireceğimizi kim söyledi. - Dediğin gibi bu herifler bizi bu se-

Bu tehlike ne idi?. Ne olabilirdi? 
Aspasyaya sordu : 
- Benim, Büyükadaya çekileıceğimi 

ne münasebetle öğrendin?. 

- Biliyorsunuz ki ben şimdiki impa
ı·alQriçenin oda hizmetine bakan Ma
rinaya yardım ediyorum. Marina ise 
bu güzel kadına da hizmet etmektedir. 
Arasıra beni onun odasına ve hizmetine 
de yollıyor .. Saraya böyle güzel bir mi
safirin gelmesi dikkatimi çekti. Size bu 
hususta tam malUınat verebilmek için 
bu misafirin hareketlerini uzaktan uza
ğa tetkike başladım. 

cek.. Kadın davetliler saraya, 
arka kapısından gelecekler .. 

s:ırayın 

•• BiTMEDt •• 

Vaydmanın muhake TATU MODA 
Fransada bile kokteyl nevinden kıılı

vealbların yavaş yavaş kalktığını veya 
az rağbet çektiğini görüyoruz. Bunun ye
rini şimdi tatlı şeyler alıyor. 

Ben - Şu anda tarihi dakikalar ge- fer galiba ha~be sürükliyecekler. Bir ll
çiriyoruz. Liman paşa Enver paşanın ya- yiha yazıp Envere vereceğim. Kış üstü 
nına girdi ve korkarım onu harbe karar harbe girdiğimize değer mi> 
verdirecektir... Diyerek Limanla aramız- Dedim: _ Müsaade buyurursanız. 
da geçen sözleri anlatbm ve şunu da ila- y azacaimız layihada Bulgarlann da İtİ• 
ve ettim: Bu adamlar kendi gemilerini laf tarafına geçerek Yunanlılarla birlik
veya toplannı tahrip edip çekilip gide- te aleyhimize hareket ihtimallerine kuv
bilirler. Fakat Ruslara taarruz ederek 
'tarbi emri vaki haline de koyabilirler. 

Bugün onun odasına, düzeltmek ba
hanesiyle giderken, kapalı olan kapının 
arkasından sesler duydtrın .. Kulak ver
dlın.. Misafırin sesi idi.. 

Marinaya diyordu ki : 

cBaşnapaz Eftimyos bu haftadan iti
baren kilise ile alakasını kesiyor ve Bü
~·ükadada istirahate çekiliyormuş. Haf
tada bir Adadan saraya misafir gelecek
ıni.:s ... Onun için de bu oda .. Bana tahsis 
edilen oda hazırlanacakmış.. Binaena
leyh benim için ba§ka bir odanın hazır
lanması lazım .. Bu hususta lazım gelen 
emirleri size bizzat Sebastiyano vere
cek ... ~ 

Ben bunları duyar duymaz artık oda
nın kapısı önünde fazla durmadım ve 
oradan uzaklaştım .. 

Eftiınyos, uzun sakalını parmaklan 
arasına dolamış... Düşünüyordu. 

Sebastiyano ... Yine ... Ve dalına O ... 
Fakat bu kız kimdi? 
Sordu: 
- Marina bu güzel kıza ne sw-etle 

hitap ediyor? .. Onun adl ne?. 

• 
mesı 

''Boğazla yıcı,, 
kadın avukat 

başlıyor! 

kasabını bir ınsan 

müdafaa edecek 
Son senelerdeki en heyecanlı cinayet yığın teşkil etmektedir ve bunlann ağır

vakalanntn kahramanı olan Vaydman lığı 25 kiJo tutmaktadır. 

Mesela, eskiden ikindileri adet olan 
sandoviçle kokteyl bugün yerini çörek ve 
.çaya bırakıyor. Böyle bir ikindi kahveal
tumda tatlı çöreklerden başka ekmek ve 
reçel de bulunuyor. Bilhassa altı türlü 
re1tel tam bir ııofra teşkil etmektedir. 

---o----

Denizlide bu ayın onunda Paris mahkemesine çı- 'ı Vaydmanın en feci cinayeti Amerikalı 
kıyor. . dansöz Cin de Koven'i boğarak öldür- s· •ki 

1937 de tevkif edilmiş olan bu Alman mesi olmuştur. Bunun için cani, kadınla- JSJ et yarışlar! 
katil, beş kişiyi öldürdüğünü itiraf etmiş, 

1 
rın gözünde korkunç bir cboğazlayıcı> Denizli, 6 (Hususi) _ Seri bisiklet 

altıncısını öldürmekte yardımı dokundu-, dır. yarışlarının ikinci haftası federasyondan 
ğunu söylemiştir. Kendisi, bundan baş- Fakat, Vayd~an~ müdafaasını bir gelen programa göre kırk kilometre idi. 
ka daha bir çok cinayetlerin faili zanne-ı kadın avukahn uzerme almış olması da Bu koşunun yerini bölge bisiklet ajanı 
dilmektedir. bundan dolayı garip görülmektedir. Mat- tarafından Sarayköyüne gidip gelme 

Hakkı bey - Toprakları tahribe ne 
hacet. Olduğu gibi bıraksalar ne ç.ıkar. 

Gemilerin henüz yetişmemiş müretteba~ 
tile bizim elimizde ne kıymeti kalır? Li
manın bu kararı kendiliğinden vermesine 
imkan görür müsün~ 

Ben - Benim anladığım Avusturjra
Macaristan ordusunun vaziyeti fenadır 

ve Alman karargahı umumisi de bizim 
behemehal harbe girmekliği.rnizi İste

mektedir. Çünkü şimdiye kadar Liman 
hiç bu seferki gibi kat'I iııi le.esip atma
mı.şh. Bununla beraber siz Talat beyden 
işin hakikatini öğrenebilirsiniz. Fakat her 
şeyden evvel Enver paşaya gidip Liman
la olan münakaşasına yardım etseniz pek 
münas · ~ olur zannederim. 

Hakkı bey Enver paşanın yanına git

ti. Ben de şubeye geldim. Bu vaziyette O V d 29 d d mazel Rene Jardin ismindeki bu kadın olarak tcsbit etmişti. Bu yarışın çok he-ysen ay man yaşın a ır ve 
uzun zaman evvel Almanyadan Fransa· avukat da müdafaa edeceği adamın kor- yecanlı olacağını haber a]an meraklılar harpten yakamızı nasJ sıyıra bileceğimizi 
ya gelerek orada yaşamıya başlamışttr. kunç bir cani olduğunu itiraf ediyor. Denizliden üç kilometre uzak olan Kedı düşünüp durdum. Hem işlerimi görüyor, 
Kendisine «Parisli canavar> veya cöl- - Uzun parmaklı, koca koca elleri boğan köprüsüne kadar gitmişlerdi. Ge- hem de aklun bu noktaya takılınca elim-

var diyor. Tam bir cBoğazlayıcı:t elleri.. çen yanşa iştirak etmı'yen Halit ve Na- de kalem duraklıyordum. Hakkı beyin dürücü> gibi isimler verilmiş olarak ka-
Onun elini dünyada sıka.marn... dir bu hafta koşuya girmişlerdir.. Saat ----------------tilin cinayetleri adeta hiç sebepsiz yere 

işlenmiş gibi görülmektedir. Çünkü Bununla beraber, avukat Vaydmamn onda Mehmet, Halit, Ali Nadir, Salih tini tamir ederek üç kilometrelik mesa-
bütün bu cinayetleri ruhundaki muvaze- ajanın işaretiyle hareket ettiler. 20 ki- !eyi yavaş yavaş kapıyordu. Bu kıy-
nesizlikten dola}'l işlemiş olduğuna ka- lometresini Mehmet, Halit, Ali birbir- metli koşucunun antremanı olmadığın
nidir ve onu idamdan kurtaracağını kuv- lerini hiç bırakmıyorlardı. 21 inci kilo- dan ve bisikletinin kendine göre kilçük 
vetle ümit etmektedir. metrede Halidin bisikletinin selesi ye- olmasından mesafeyi daha fazla kapı

aydmanın bütün bu cinayetlerinden ele 
geçirdiği para 1 000 lira kadar bir şey 
tutmaktadır ve bunu yalnız bir cinayetten 
elde etmiştir. Diğer tarafdan Vaydmarun anneai, oğ- rlııden çıktı .. Alinin de boyıma vitez yamadı .. Neticede 1saat28 dakikada Ali 

Avukatı onun akhndan sakat olduğu- lunun ölümden kurtulacağmı hiç sanmı.- değiştirirken geride kaldığını gören birinci, 1 saat 32 dakikada Halit ikinci, 
nu ve bu cinayetleri bu marazi hal ııai- yor ve hatta istemiyor. Mehmet artık son gayretini sarfediyor- 1 saat 39 dakikada Nadir üçüncü, 1 saat 
kası ile işledi.ğini ileri sürüyor. Onun İçin. - O zaten manen öldü, diyor. Vücu- du. Mehmedin bisikleti bir kaç sefer 45 dakikada Salih dördüncü gelmişler-

DCliV~~W-/.Z""/7/.77'.)?';oa~7/,.11 O martta başlıyacak olan dava m~ra1tla du da ortadan kalksın daha iyi... zincir atmasından Ali aradaki mesafeyi dir~ 
23 Nısan Çocuk beklenmektedı·r. V d d hk ık ı u d ı 1 B ı b iki ı ı ay man a, ma emeye ç arı acagı kapa ı ve Mehmedi geçti. Ha it te se e- ö geınizin en iyi is' etçi eri o an ve 

BAYRAMI Vaydmanın deli olup olmadığını veya günün yaklaştığını gördükçe seviniyor ' sini tamir ederek arkalarına takılmıştı .. İstanbul - Ankara yarışlarında iyi neti-
" Çocuk bayramı, bayramlann ba:-~ cinayetleri işlediği zaman deli olduğuna ve: 1 Önde Ali, Mehmet, Halit birbirlerini ta- ccler alan Mehmet, Ali ve Halldin ta-

ı-amıdır. Çoc~klarımızm bayramı eg-N dair muhakeme sonunda hüküm verile- - Biran evvel dava bitse d~ ne ola- kip ediyorlardı. 26 ıncı kilometrede Meh- kun halinde çalışırlarsa eksersizlerini 
lcnceli gcçirme1eri için şimdiden~ cektit. cakaa olsa, ben de kurtulsam, diyormuş. 1 medin zinciri kırıldı, bu vaziyet karşı- hep beraber yaparlarsa bu sene yapıla-
hazırJanhlım.. " Vaydman tevkif edildiği tarihten bu . Onun deli olduğunu zannetmiyenler bu sında koşuya devam edemiyeceğindeu cak olan İstanbul - Edime yarışlarında 
YT./lMJIUIMi'~~~ .. L d tah'-'L k. b'"--!:L b' .. l l . d l'l 1 k ·1 . .. . l 1 1 d gune &.a ar LU1..at evra ı Uyu.a. ır soz er ıu e ı o ara ı erı suriıyor ar.. hakem otomobiline alındı. Halit bisikle- daha iyi neticeler alacak arı şüphesiz ır. 
~':!!!':!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!------- • 

~.X7Arr.1'?'.ol'ı%'JA Tarihin Gizli Cemiyetleri !'"J'LZ&J llıtirasına tabi bir erkeğW: bir kadın: bir şeye ehemmiyet vermemeğe icar.;- Bu sırada kapıya tekrar vuruldu, 
ri dan intikam aldığı çok defa görülmüş- vermiş bir halle: Fraskito engizitöre: 

Engı. zı·syon Esrarı tUr. Fakat bir çoğunun da son dakikada - Böyle anlaşmadık mı? .. dedi. Bu - .Juanarun bu kadar kuvvetli yu.m-
intikamından vazgeçtiği de vakidir. kadın, işkence altında bulunan aşıkın- ruğu yoktur. Haydi, meseleyi çabuk 

Bunun için haydut Fraskito kendi dan daha mı kıymetlidir? Eğer kendisi- bellediniz! dedi. 
kendisine: ne karşı bir 7.Aafmız varsa .. işi bu dere- Savedra meseleyi anlamak ve hallet-~ 

en korkunç ve gizli teşkilatı Dünyanın - Herifi bu kadınla haşhaşa bırak- ceye getirmekte mana yoktu. ınek için kapıya doğru yürüdü. 

~ /.M'~fN'x.hr=z Tr't?MlirLZ-./7..TJIT"...A'ZZLLZC777..cr/./'/.Z.ll'Ui 
mak doğru deği1diı-. Çünkü, intikam· ar- Savedra cürüm ortağına cevap ver - Fraskito: 
zusundan hemen hemen vazgeçmek medi - Madam .. Kapıda kim vardır, söy-

Tefrika: 37 Nak/eden : F: Ş. B. üzeredir! diye düşündü ve, caniyane Haydut, gözüne ilişen ipekli bir men- leyiniz .. Yoksa .. dedi. 
bir gayret ile dört mumlu ağır şamdanı dili aldı ve Antonyanın ağzına tıkadı. - Kim olduğunu bilmiyorum ki, si-

- Ya öylemi} Peki olsun! Ben çeki-ı - Nasıl madam? mektubu bit~diniz, aldı ve odanın bir köşesine ko,v.du. Bu Bu feci anda Antonyanın kalbinde ne- ze hirşey söylemek miimkün olsun! 
liyorum. fakat vakit dardır. Acele lhım değil mi? diye sordu. suretle oda, her hangi bir cinayeti işle- ler geçtiğini tahmin mümkün değildir. - Ben de öyle sanıyorwn ki, siz gele-
olduğunu unutmamalıınruzl Bana Lizbon- Markiz bir kelime bile söyliyecek hal. mek için en müsait bir hale girdi. Maamafih bu kadının her şeyden ümi- nin kim olduğunu biliyorsunuz. 
da İşe yarıyacak bir mektup liztmdır. Siz de değildi. Sadece mektubu uzattı. Bu hareketi yapan Fraskito, aynı za. dini kestiğini ve ölümden hiç bir vası- - Hayır, bilmiyorum .. 
onu biran evvel hazırla}'lnız1 Kalpten Savedra mektubu aldı, okuduktan manda belinden uzun bir ipte kardı. ta ile kurtulamıyacağını anladığını ka- Fraskito elini beline attı. Ve sert bil' 
gelen bir sözün en büyük ,airlerin ıürle- sonra katladı ve cebine koydu, ve Mar- Korkusundan halılar üzerine düşmüş bul lazımdır. 
rinden kuvvetli olacağına şüphe yoktur. kizin yüzüne dikkatle baktı. Hiç §ÜP- olan güzel kadına y~. Ayaklarını Fakat, ağzına bez.in tıkandığı sırada, 
Fakat vaktin de altın olduğuna siz" şüphe hesiz, ellerinde ölüme mahkum bulu - bu iple mükemmel surette bağladı. He- odanın kapısı vuruldu. Ve Antonya bu 
etmeyiniz! nan güzel ve kibar kadının fikrinden rif bu işi o kadar çabuk ve ustalıkla sırada kimin geldiğini anlamak için göz-

Fraskito nedense içini çekti. geçenleri anlamak istiyordu. yaptı ki Markiz feryada bile vakıt bu- lerini kapıya dikti. . 
Karakter itibariyle birbirlerinden Genç kadın birdenbire korkunç bir lamadı. Fakat biraz sonra, bu bağlama- Fraskito yine seri bir hareketle An-

büsbütün farklı olan iki haydut, An- baş dörunesine tutuldu, damarlarındaki nın çok fena bir netice vereceğini an- tonyanın ağzından mendili aldı ve: 
tonya mektubunu yazarken, hallerini kanlar sanki donmuş idi. Bu kadının lıyan Markiz, çırpınmağa ve bağırmağa - Madam .. kapıda kimdir acaba? 
yavaş sesle müzakereye koyuldular. ruhundaki azamet ve kibir sanki yok başladı. diye sordu. 

Markiz mektubunu hazırladığı vakıt, olmuş yerine aciz, korkak fakat h.'la Fraskito, Markizi kollarından yakala- - Bilmem .. gidip bakabilirsiniz! 
bir saat kadar bir vak.ıt geçmiş idi. An- gUzel zavallı bir kadm kalmış idi. dı, ayaklarını bağladlğı gibi kolaylıkla Fakat. Fraskito sahte engizitör .. 

sesle: 
- Dikkat ediniz, yoksa .. sizi şurada 

öldürürüm ha.. dedi. 
- Yanılıyorsun .. şu anda korkacak 

ben değilim, belki de sensin! 
- Şimdi anlarsın, senin yardımcın 

çok geç kalmıştır, madam! 
Ve, Fraskito kabzeshı:i zaten avucu 

içinde bulundurmakta olduğu hançeri
ni çekerek Antonyanın kalbine sapla
dı. 

cak beş satır kadar olan bu mektubu Savedra, suç ortağına bir işaret yaptı ellerini de bağladı. - Kapıyı açmadan kim olduğunu an· Antonya, hiç bir ses çıkaramadan ol-
yazıncaya kadar Markiz neler, neler dü· ve Fraskito yerinden kalktı. Kaşarlan- Genç kadın artık bütün kuvvetiyle !ayınız! ihtarında bulundu. duğu yerde kaldı. Ve katil avucundan 

vet verseniz. 
Ufak bir muvaffaktyetsizliğimiz veya

hut Yunanlılar Çanakkale boğazına as
ker çıkarmaları, bu hale sebebiyet vere
bilir. Bu vaziyet karşısında bizim alb 
kolordumuzu boğazlar etrafında ayıra

mayız. Şu halde kış üstü şu veya bu sa

hillere asker çıkarmaklığırmz faraziyeleri 
ortadan kaldırılır. Kafkas cephesinden 
kll!m taarruz imkansızlığı da tabit kabul 
olunur. O halde harbe girmekle netice• 
nin bugünkü vaziyetimizden farkı da kal
maz. Müsaade ederseniz ben Bulgar ve 
Yunan ordu1arınm bize karşı yapacaklan 
en O:üessir hareketi Bronzart ve Envel' 
paşalara da izahla her şeyden önce, ka
raya asker çıkarma teşebbüslerinin karşı
sına dikilirim. Siz de yine, bence en mü

essir çare olmak üzere T alaL beye ve 
Cemal paşaya vaziyeti anlatırsınız bd
ki Enver paşaya müessir olurlar ve Al
man sefirini de yola getirirler. 

Bu teklifimi Hakkı bey muvafık bul
du. Ben de evvela Bronzart paşaya gi

derek aleyhimize bir Bulgar - Yunan itti
fakının pek muhtemel olduğunu ve bu 
takdirde bizim Boğazlar etrafındaki alb 
kolordumuzun işe ancak kafi geleceğini 
ve bir kış harbinin bizim için de Alman
ya için meşum akibetler doğuracağını 

çünkü taarruz kabiliyetini henüz kazana
mamış olan ordumuzla harbe girişmenin 
askeri hesaplardan çok uzak olduğunu 
izah ettim. Ve şunu da ilave ettim. 

- Ekselans: Liman paşa harbe gir
mek lüzumundan bahsediyor. Türk lı.:a

rargahı umumisi erkanıharbiye reisi 81-

fatile tat-ihe karşı askeri mesuliyet tıİze 
teveccüh eder. Ben istihbarat şubesi mü
dürü sıfatile arzediyorum ki Bulgarlano 
ve Yunanların vaziyeti tehlikededir. Biz 
harbe girişirsek Yunanlann Çanakkale 

•• BİTMEDİ •• !22L! w 

ile içeri girdi. 
Bu balıkçı, Antonyawn Lizbo~, kra

lın nezdine gönderdiği adam idi. Namus
lu adam, odaya girdiği vakıt Markizin 
kanlı cesedini gördü ve dehşet ile geri 
çekildi. Maksadı bu korkunç yerden ka9-
mak idL Fakat Fraskito meydan ver -
medi ve Savedraya: 

- Bu adam bizden ne istiyor? diye 
sor~u: 

- Markizin postacılarından birisi .. 
- Postacı mı? Fakat bu da ne de-

mektir? bu adam nereden geliyor? 
- Markize yeyecek getirmiş. 
Fraskito kayıkçıya: 
- Başka bir şey getirmedin mi? diye 

sordu. 
- Hayır .. 
- Bir mektup falan? .. 
- Hayır .. 
- Doğru söyle, yoksa seni de öldfi -

rürüm. 
Fakat, balıkçı kibar ve nazik bir ka

dın değildi. Kuvvetli ve çevik idi. Bir 
iki tekme ve bir kaç yumruk sayesla
de kendisini katilin taarruzundan kur
tarmağa muvaffak oldu ve: 

- Beni de bir kadın gibi öldürmek 
mümkün değildir, ağam! dedi. 

yeniden, müthif ft şUnrncı~ idi? mış haydut, arkada§ının hafü damarla- bağırdı. - Eyi ama .. nasıl yapmalıyım? kan damlıyan hançerini Antonyarun 

:.. .1::..~S~1:h~tc~k~a~r._:_M:i~k~A:el~d~ö~Sa~v:ed~ı:Cl~,~M~ar~ki:·t-Lr~ın~l~t>.~har:e~kre~te~g~eç~m~e~s~in~d~e~n~k~o~r~ku~y~o~r1-~s:a~v~edr~a~,~m~a~nz~ar~a~n~ın~l~ec:a~a~t~i ~k~ar~şıs~ın-:J_=jÇ~ar~e~sin~i~b~u~lm~a~~Wlaz~un~d~ı~r~! ___ Lg~o~·ğ~s:!!ün~d!_en~ce~k::e!rk~en,~JS~a!:v~e~dta!!!!:....!da~~a~n!!ın:ı:-:..l.J:Wl=~~filı;Wı.\~Waı:IJaJ:.la..Jıil.c-Juımımı!!_ _ _! 
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Harp olacak mıdır ? 
Siyasi havayı anlatmak için iktısadi 

barometreye bakmalıdır 
~Afili' 'iiiüiiaiiiriiiliZiii.E 
• • : mektubu : . . 
• • • 
S Yazan: Şükrü Postacıoğlu S 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İtalyanın Fransaya karşı aldığı vazi
yet harp tehlikesini yeniden ortaya koy
du. Artık bir çok kimseler yarının ne 
olacağını kestirmek için bir takım siyasi, 
askeri, nihayet iktısadt mütalaalar ser

dediyorlar. Bu görüşlerin kıymetini ta-
• bil istikbal gösterecektir. Şu kadar var 
ki bugünkü ihtilMların menşei daha zi
yade Ekonomik sebeplere dayanmakta
dır. Filhaltika politik meselelerin, iktı

sadi meselelerden önce geldiğini ilan 
eden (Hitler) bile son nutkunda mese

leyi daha ziyade bu zaviyeden tetkik et
mişti. Binaenaleyh . ikbsadi hadiseleri 
~akından. tetkik eden bunları yaşatan lş 
adamlarının harp tehlikesine ne derece 
inandıklarını araştırmak epey enteresan 
olacaktır. Bunun için de siyasi hadise
l<ıre en çok alfil<a gösteren Paris borsa

' sının vaziyetini şöyle toplu bir suretle 
tetkik etmek az çok kafi gelir .. Umumi
yetle esham iki muhtelif sınıfın elinde
dir. Birinci sıruf Spekülasyonu meslek 
ittihaz etmiş olanlardan müteşekkildir .. 
İkinci sınıf ise şahsi servetlerine Urlı 
bir varidat membaı arıyan ahali tabaka-

sıdır. Bu ikinci grup ekseriyetle aksiyon 

Barış borsasından ilhamlar 

ların bugünkü sağlamlığını bugünkü va- • -·- - ··-J ~ "'"" ' 

P 'k .............. . 
ratı .............. . 
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Yazan C. ödeT 

HANAN MARI 

Hanan mariye su konulursa 100 C. 
den yukarı suhunet elde edilemez. Suyun 

kaynama derecesi içinde erimiş tuzla 
nn mikdarile artar yüz santigrattan yu

karı bir suhunet elde etmek için bundan 
istifade etmek mümkündür. Aşağıda ad

lan ve kaynama derecderi yazılı olan 

tuzlar suda bolca eritilir ve hanan ma
ride su yerine konur . 
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Sodyom sülfat 100.5 • 
Kurşun asetat 1o1,5 • 
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Kitaplar ve mecmua 

lar arasında 

--=--
BVGVN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Yazanlar: A. CaııdemiT, M 
za Gürkay114k, 
N efTeden: Etiman kitııbesi 1 
sayfa, fian 50 kr. 12.30 Program 

12.35 Türk müziği • pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me- (Kaynak: Tenkid ve bizdeki 

münekkidler) teoroloji haberleri 
13.15.14 Riyaseticümhur bandosu 

Şef : İhsan Künçer lzmir erkek lisesi muallimlerinde 
1 - Roosevelt - Marş Alaeddin Candemirle Mürteza Gürka 
2 - Offenbach - İntermezzo ve nağın {Kaynak; Tenkid ve bizdeki ma 
Barkarol saılar) adlı mü~terek bir kitapları çıkı 
3 - Suppe - Ev sahibesi uvertü- Mühim bir ihtiyacı karşılamak istidadınd 
rü.. bulunan ve bu yolda bir (kaynak) oldu 
4 - A. ?w1essager - i~lin opera- ğunu söyliyen bu eser, kütüphalerimiz 

sının balesi IB.zım eserlerdendir. 
18.30 Prograın Bu kitapta, tenkid ve m~ksadın lı: 
18.35 Müzik (Oda müziği - pi.) fakat topluca bir istisnası yapılmış ve seç 
19.00 Konuşma kin, orta gelir alınmıştır. !'Jaksadın lüzu 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) mu daha geniş bir şekilde tebarüz ettiri 

Tahs;,.; Karak~ ve Safiye To- lebilirdi. Maamafih eserin içindeki ort 
kayın iştirakiyle. gelir, okuyucuya k8.fi bir fikir veriyor. 

20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi- Kitaptaki orta $.eli[, ta~ih şıralarına gÖ 
' raat borsası (Fiat) re ve bir haylı u~r_a,ılaralı: alınmıştır. Or 

20.15 T\ı.i-k müzig"i ta gelir, Recai zade Ekrem\!cn baıılıyor 

21.00 

Çalanlar : Vecihe, Fahire Fersan Ekremden önceki yazılardan parçala 
Refik Fersan. alınma., ihmal edilmiş ... Heı halde ( tah-
Okuyan : Muzaffer İlkar rip haraba~) ve (irfan p"faya melı:tup 
1 - Tan bur! Cemil beyin - Hi- lar) dan örnek alınmamı.ı. bunlann bu-

1' cazkfu- peşrevi . günkü mSılada tenkit mahiyetinde gö-
2 - Zekai dedenin - HicazkAr rü.lmc~inden ileri geliyor, bir bakıma gö

ağır semaisi - Gülşende hezat" re de bu düşünce doğru sayıla bilir. 
nağınei dem saz ile m~us !Jununla beraber, kitaba alınan parça~ 
3 - Rakımın - Hicazkar şarkısı Iann seçiminde göste.-ilen itina ve isabet 
Bekledim fecre kadar. takdire şayandır. 
l - Sadettin Kaynağın - Neve- Yukanda söylediğimiz gibi kütüpha-
ser şarkı - Hicranla harap. nelerimize iyi bir eser hediye edilmiştir. 
5 - Hicazkar saz semaisi. (Kaynak) muhanirleri Mürteza Gür-
6 - Osman Nihadın - Nihavent kaynak ile Alaeddin Candemiri ve eseri 
şarkı - Yine aşkı bana dudağınfa 
sun. 

7 - Nihavent yürük semai - Bil
mezdim özüm. 

neşreden Etiman kitap evini tebrik et
mek lizımdır. 

cHAREKET> Mecmuasını çıkaran: 
Nurettin Topçu, sayı: 1 

8 - Nihavent saz semaisi. t lzmir lisesi Felsefe muallimi Dr. Nu-
9 - Refik Fersarun oyun havası. ' rettin Topçu tarafından çıkanlmağa b.,.. 

ridatını göz önünde tutar. Spekülatör- randa Çekoslovakyanın metaneti karşı- hiidise olduğunu ilave etti. &y Çetıı.her
ler ise bir aksiyonun istikbalde alacağı sında Hitlerin plfınlarını değiştireceği !aynın bu lisanı kullanmış olmasr vazi
kıymeti keşfetmeğe çalışarak hareket zannolunuyor. Ve oldukça kuvvetli bir yetin nezaketini göstermesi itibariyle 
ederler. Yani bir aksiyonun bir ay son- yükseliş kaydolunuyor. Böylelikle te- marudardır. Perşembe günü Amerika
ra yükseleceğini tahmin ediyorlarsa sa- reddütle dolu nisbi bir istikrar seviyesi- nın Paris sefiri ile Daladiye arasında 
tın alırlar. Düşeceğini umuyorlarsa sa- ne varılıyordu. Yukarıda izah ettiğimiL teati edilen nutuklar ltalya ve Alman_ 
tarlar. Ekonomik sebepler altında bugün gibi bu nim istikrar devresinden iki yaya karşı müteveccih bulunuyor.Fran-
100 frank kıymetinde bulunan bir aksi- türlü çıkılabilinirdi .. Ya şiddetli bir yük-! sız, Amerikan dostluğu da bir daha açık 
yonun yine ayni sebepler tahtında mart se~ ile yahut ta spekülAtörlerin tah- bir su.rette meydana konulmuş o_luyor. 

d llo lm ,.__ eldi"" . f minlerinde aldanmadıkları takdirde şid- Netekun <Berliner Boersan Zeıtung• sonun a o ası ~n g gını ar- . 
delim E" b -'-'"•t" sınıfı 1_ detli bir sukut ile ... Eylülde hadiselerın gazetesı (Fransa her fırsatı yakalıyor. 

ze . ger u >1'<"'-~or o H ·· ı b • k 

Yakında Amerilı:aya mühim bir vazife 
ile gidecek olaiı ve deniz ~e ordu müte
hanıalanndan mürekkep bulunan heye
tin reisliğinde Sovyet bahriye k.omiacri 
amiral laalı:of bnlunacalttır. Heyetin va
zifesi, Birleşik Amerika devletlerinin Sov
yet Ruayaya geniı ölçüde harp malzeme

.;: satmasını temin etme1'.tir. Bahri kon

tratlara hususi bir ehemmiyet atfedile
cektir. 21.00 

Sovyet Rusya, Amerikaya iki tanesi 21.15 
ağır zırhlı kruvazör olmak üzere on iki 

Memleket saat ayan lanan aylık hareket mecmuasının ilk 
Konuşma sayuı intipr etti 
Esham, tahvilat, kambiyo. nukut 
borsası (Fiat) · 

Bir sanat ve fikir mecmuası olaralc çı
kan bu dergi, müoderecatulm ağır ba.ş
lığı ile, okuyucuya kendini takdim et· 
mektedir. 

masa idi 100 franktan 110 franga mart malüm olduğu üzere cereyan etmesı er soy ~en şeye oyun egmc zama-

da b . ile . . üzerine spekülatörlerin tahmin ettik· nı onun ıçın artık geçmistin diyor sonun .,. sıçrayış geçmemız ıcap - · 
ederdi. Halbuki bu müstakbel yükselişi leni buhran tam manasiyle baş gösteri- Diğer cihetten lngiltere ile Almanya 
evvelce görmüş olan spekülatörler bu yor .. Ve fiatlerde müthiş bir sukut mü- arasında belki bir iktısadi anlaşmaya 
ı:ıevi aksiyonları şimdiden satın abnağa şahede olunuyor .. Münib anllışmasından mukaddime teşkil .-debilecek temaslar 
koyulurlar. Öyle ki mart sonu gelmez- sonra bir an dirilen ümitler aksiyonların başlıyor. 
den evvel aksiyon yavaş yavaş 102, 103, fiatini haziran ortasındaki seviyesine çı- Alman gazeteleri (Biz iptida! madde-
104 frank üzerinde muamele görmeğe karıyor ... Bu yükseliş hafif temevvüçler- !ere sahıp olursak eskisi kadar fazla ih
başlar. Netice itibariyle bu tedrici yük- le devam ediyor. 30 teşrinisanide grevin racat yapmağa ı mecbµr kalınıyacağiz. 
seliş mart sonuna kadar devam eder ve muvaffakıyetsizlik ile neticelenmesi ÜZ.."- Ve Ingiltereye de şiddetli bir rakabet 
mart sonu gelince durur. Tabii biraz ev- rine yükseliş azami haddini buluyor.. yapmak; ihtiyacı da ortadan kal\<aeak -
ve! veya biraz sonra da durması kabil- Nisbi istikrar devrine giriliyor.... Eğer tır.) Diye yazıyorlar. Bu satırların müs
dir. Her ne ise netice itibarile aksiyon fi- Fransanın iktısadl kalkınması hakkında temleke talepleritıe de rol açm11,kla ~ 
atlerinde nisbi bir istikrar göze çarpar. ortaya sürülen tahminleri ikna edecek raber anlaşmayı_ istiyen bir eda ile söy

Şimdi iki ihtimal mevcuttur. mahiyette bulunan başka hAdiseler zu- lenilıniş olması bir dereceye kadar şa-
hur etmeseydi bu yüks· elişin" devam ede- yanı dikkattir. 1 - Hakikaten bu aksiyonun martta 

çıkmasına sebebiyet verecek iktısadl ve- ceği zannolunabilirdi. Halbuki 0 sıralar- Sonra Almanya şimdiye kadar bir 
ya siyasi hAd.ise vukubulur. Yeniden ak- da patl'.'1< veren ve gittikçe şiddet kes- yandan tediye vasıtalarını. çoğaltıyor. 
siyonun fiati yükselmeğe başlar. Bu ..,_ beden ltalyan talepleri bu nisbi sükUıı Diğer yandan da Enflasyona mAn.i ol -
fer ahali de yükselişin spekülatif mahı- devrini ldnunusani başlangıcına kadar mak için daima artan bir hızla istihsali
yette olmadığı kanaatine vararak ve te- uzatıyor. Yeni yılın ba§111dan itibaren ni fazlalaştırmak ve yeni mahreçler bul
reffüdeki hakiki sebepleri az çok seze. borsa harp tehlikesini kuvvetli görerek mak zaruretini duyuyordu. Binaenaleyh 

daima yeni topraklar fethetmek arzusu 
rek aksiyon satın alır. Bu defa elde edi- istikametini değiştiriyor. Fietlerde yeni 

bir dereceye kadar kabul ettiği dinamik 
len yükseliş spekülatörlerin yalnız ha- bir alçalma baş gösteriyor. Şimdi son 

ekonomi sisteminin bir neticesi idi. Şim
şına tevlit ettiği hareketten ekseriyetle günlerde bu alçalma devresi hitam bul-

. . . • . bo di tediye vasıtalarını sun'i bir suretle 
daha geruş bir mikyasta hasıl olur., Şu muştur. Yemden rsa tereddüt, dur- "alta k d dah'li "stikr 
halde spekülatörler tahminlerinde al- gunluk devresine girmiştir ... Eğer ka- çog '."'kl'{.~kr ek 1 

. ! . aza !revaç 
d dıkl . ha d b .. 1 vermesı e&.:ıl e ononu sıstem erıne 

anma arı zaman şöyle bir grafikle nunusanı şın an ugune kadar geçen t .. 1.. .. .. t bilir' B da h 
• • .. .. •• .. 1 emayu unu gos ere . unu er 

vazıyeU anlatmak mumkundur : Evve- zaman zarfında borsanın yapmış oldugu t"' 1.. üb l'ğ be:rta f k . 
1 

. • tah . .. . .. ur u m a a a ra , az ço yen1 ve 
A tedrıcı bir yü!Q;e!iş sonra hafif te- mın dogru çıkarsa sıyası <buhranın · . . ti d b·ı· . N' .. .. . . . . . eyı ışare er' meyanın a saya ı .ırız. ı-

mevvuçler gosteren tereddüt devresi ki şıddetlenmesı beklenılebilir. Spekülas- h t lh k ti nd' • .
11 •• • • . . • 1 aye su u uvve e ıren amı er ara-

uzun surmıyecektir. Bunu da daha şid- yon tahmininde aldanın~ ıse yeni bir d B lk !aş "k k j• . . .. . . . sın a a an an masını zı retme a-
detli bır yükseliş takıp edecektir. kalkınma hareketine şahı! oluruz. ı d J 1 d D b ts d b ·· 

zım ır. urna es e a e u muna-
2 _ Eğer spekü!Atörler talıminlerinde Bütün bu yazdıklarunızdan çıkarıla- b ti b' akal d A M t . 1 se e e ır m e neşre en . ousse 

aldanırlarsa evvelki taleplerinin hakikat cak en y~kın netıce şu olacaktır : Bükreş konferansına iştirak eden diplo-

harp gemisi siparişi verecek.tir. 

Heyetin hareketi için yapılan hazırlık

lar, meselenin ehemmiyetini tebarüz et
tirmektedir. 

Amiral l .. kof ile altı mütehass ... bü
tün hükümct dairelerini ziyaret ederek 
onlann fikirlerini almaktadırlar. Bu zi. 
yaret netice.sinde Rus - Amerikan tica

retinin üç misli artacağı beklenmektedir. 

- European Press 
Asso.siation 

Litvinof Londra'y a 
gidecek mi? 

Moskovadan bildiriliyor: 
Mosltova hükümet mahfellerinde söy

lendiğine göre albay Bekin Londraya 
yapacağı ziyaretten sonra Litvinof da 
oraya di.vet olunacaktJT. Eğer bu ziyaret 
gerekleşecek olursa o zaman ihtiyaç za. 
manında Sovyet Rusya, petrol, kereste, 

hububat ve ham madde teminini teah
hüt edecektir. 

Bu yakınlaşma tasavvurlarından son
ra Sovyet basınının lngiltereye karıı kul
landığı dil değişmiş ve .son zamanlarda 

kabul edilen 800.000,000 liralık •ilah
lanma proa-ramı bu gazetelerde cdünya 
sulhuna en değerli bir yardım> şeklinde 
tasvir edilmiştir. 

Milli İstihsal ile alikalı bütün komiw 
serlik.lerc, Rusyanın müttefiklerinde icabı 
takdirinde verebilecekleri maddelerin 
tesbiti hak.lunda emir veriJml§tir. 

-E.P.A.-

Tayyarenin •• • 
suratı 

halde sun'i olduğu meydana çıkar .. Ve • Yaşadıgımız günler, tereddüt, intizar 1 matları takdir ettikten ve Bay Şükrü 
iktısadi sebeplerinin doğuracağı sukut anlarıdır. Binaenaleyh 5u devreye niha-

1 
Saraçoğlunun (şuurlu sebatından) ba

büsbütün müthiş olur. Çünkü yüzden ~e~ verecek olan hareketin istikameti, hsettikten sonra makalesi,ni ağı yu -
doksan sekiz veya 97 ye inmesi lazımge- ısbkbali. old_ukça kat'iyyetle gösterile-: karı şöyle bitiriyor: aş , 
len fiat spekülatörlerin sun'i olarak el- bılecektir. Eger bu devreyi ikinci bil' cBu konferansın neticesipi mütevazi Büyük harp kahramanı binbaşı Udet
de ettikleri 108 veya 110 dan 98 veya alçalm~ takip ederse siyasi buhranını addeden bulwıacak olurşa düşünelim ki nin "8atte 632 kilometre ile dünya re-
9_7 ye _inmesi lazım gelecektir. Sukut d.'.'ha zı~ade vehamet kesıx:tmesini hat-' Balkanlar eskisi gibi kargaşalık içinde korunu kırmasına imkan hazırlamış olan 
şıddetli olacak ve şiddetli gözükecektir. tii• harbın patlamasını tahmin etmek ta- kalsa idi halimiz ne olurdu? Halbu.ki bu •H. 112> tayyaresini yapan Profesör 
Bu şiddetli sukutun fikirler üzerine te- bıı olacaktır. , B Ik d 1 ti . b .. Ih temın· Heinkel tayyarelerin sürati sesin aüratine , a an ev e erı ı ugun su u ( 
sir edip bir panik tevlit etmesi ihtimali Esase~ borsanın tereddüdüne siyasi için mü!Um bir rol oynıyorlar.> saatte 1230 kilometre) erişebileceğini 
de nazarı itibara alınırsa fiatlerde mü- havadaki ıttıratsızhk tekabül etmiyor; iddia etmektedir. 1906 dan 1938 e kadar 

şahede edilecek düşüşün dehşetini ta- mu? Şimdi bugün harp ve sulhu hazırlı- ---------------- 32 sene tayyarelerin sürati 50 den 700 
savvur etmek zor değildir. yan amıııer hemen hemen bir ağırlık- kilometreye çıkmıştır. Yirmi otuz seneye 

Netice itibariyle eski ekonomi politik ta. ltalyan gazeteleri Fransaya karşı r o R s 1· kadar tayyarelerin sesten daha hızlı uç
kitaplarının hatla bir zamanlar figaro tavırlarını değiştirmiş değildir. ltalya B A maları i'.'"<ansız_ olmıyacaktır. istikbalin 

gazetesinin iddia ettiği gibi spekülatör- Trablusgarba asker yollamakta devam "---------------- tayyaresı profesör Heinkele göre motör, 
ler aldandıkları vakit dahi fiat ten1ev- ediyor. direksiyon cihazı ve kanadlardan ibaret 
vüçlerinde nisbi bir istikrar temin et- Frankist lspanya, Jngiltere ve Fran- UZUM olacak, bugün tayyareyi teşkil eden bü-

ı 

mezler. Bilakis hakiki temayülleri evve- sa taraf () •n tanınmıştır. Fakat buna 212 S. Paterson 15 25 16 tün diğer kısımlar havanın mukavemetini 
la gizleyip sonra kuv\•etlendirerek is- rağmen (Berlin - Roma) mihverine ken- 121 K. Taner 12 50 12 5~ yenmek için çıkarılacaktır. 
tikrarsızlığı arttırırlar. <lini daha yakın hissediyor. Ecnebi gö- ' 39 N. Üzümcü 16 25 lG 25 

Figaro Sembolik bir misal olarak al- nüll ülecin lspanya topraklarından n<> 372 YekUıı 1 
dığı (Bank de Paris) in aksiyonunun ge- suretle çekileceği meçhul.. Buna muka- 666736 Eski yekıln 
ı;en mayıstan itibaren geçirdiği tahav- bil lngiltere teslihatma geremi veriyor. 667108 Umumi yekıln 
vüllerin grafiğin çizmiş ve ikbsatla si- Çenberlayn irad etliği bir nutukta Şek- No. 7 
yasetin sıkı bağlılığını göstermeğe mu- spirden şu cümleleri zikrediyordu: No. 
vaffak olmuştur. «Dünyanın üç ucu birden bize hii<>um No. 9 

Bu aksiyon mayıs ayından itibaren etsin onları hezimete duçar ederiz.> • No. 10 
borsada alçalmağa başlamıştır. Çünkü Bu kelimelerin halk arasında bıraktı- 1 

No. 11 
spekülatörler haziranda Çekoslovakya ğı derin aksi kaydeden •Le Temps> ga- ZAHİRE 
meselesinden dolayı şiddetli bir buhra- zetesi lngiliz milletinin askeri k uvvetiy- 600 çuval Buğday 
nın zuhurunu tahmin etmişlerd i .. Hazi- l .. öğünmesinin daha ziyade nadir bir 150 balya Pamuk 

5 50 
50 50 

13 
13 75 
14 75 
15 75 
18 50 

5 75 
50 75 

Teşekkür 
V alideınin vukuu vefatı dolayısiylc 

gerek mektupla ve gerek bizzat taziyet 
lütfunda bulunan ve bilhassa cenaze 
ınerasimine iştirak buyuran zevata ay
n ayrı teşekkür etmeğe fırsat bulaına

dığundan dolayı sayın gazeteniz vasıta
siyle teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

İzmir gümrükleri başmüdürü 
SEYFİ AYDIN 

Neşeli plaklar. 21.25 
21.30 Temsil (Tilki Mehmet - Yazan : 

22.00 
Alunet Naim) 
Müzik (Küçük orkestra .. 
Şef : Necip Aşkın) 
1 - Leuschner - Mazurka (Fan
tazi) 

2 - Dohnanyi - Puerettin peçe
si Pantomimeninden vals. 
3 - Valente - Kırmızı ışıklar sa
çan Yakut. 
4 - Brusselmans - Felemenk sü
itinden (Aşk Gölü) 

5 - Löhr - Memleketten memle
kete - Muhtelif memleketlerin 
melodileri üzerine Rapsodi. 
6 - Lincke - Olimpiyatlarda 
(Marş) 

7 - Lehar - Pa!ıanini operetin
den potpuri 

23.00 Müzik (Cazbant - pl) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program. 

SOFYA: 
20.50 Faustun afaroz edilmesi (Berlio-

zun operası) 
23.35 Kanşık musiki. 

LONDRA : (Nation"* 
22.20 OrkllS!rn ve kom konseri: 

ve Beetbovenin eserleri. 
24.25 Hafif musiki. 
PARİS (Radio) : 

21.35 Piyano musikisi 
22.20 Keman musikisi 

STRASBURG 

18.30 Operet parçaları 
21.35 Konser : Berliozun eserleri. 
BİLVERSUM l : 

Bach 

23.05 Konser : Schubertin eserleri. 
24.15 Keman ve piyano musikisi 
İTALYA (Il inci grup : 535 - 560) 

22.05 Palla de Mozzi (Marinuzzinin 
operası) 

VARŞOVA: 

Tekamülü kuvvetle beklenen (hare
ket) in illı: sayısında ( ronesan• hareketle
ri, Mahatma Candi. Namık Kemal, hür
riyet ve vatan fikirleri. oğuzlar. hareket 
felsefesi) bp,lıklı ı:leğerli yazılarla bir hi
kaye ve bir şür vardır. 

Nurettin Topçunun. ( ron~ans hare
ketleri) adlı değerli yazısı, bu mevzu üze
rinde salahiyettar bir le.alemin güzel bir 
örneğidir. 

(Hareket) i sanat, edebiyat meraklı
larına ve gençlere tavsiye ederiz.. 

F. B. 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hasta lıkJan Operatörü 

Kesteııı caddeslnde
lıi rnııayeneluıneslni 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması ci· 
11arında 222 numa:ralı I 
haneye yalımda nalı
ledecelıtir. 

TELEFON: 2987 (31) 

' 
22.05 Piyano ile Şopenin parçaları 
BtlKREŞ: 

20.40 Karmen (Bizet'nin operası) 
SO'.ITENS: 

21.40 Senfonik konser : Haydn, Schu
mann, V agnerin eserleri. 

123.25 Dans musikisi 

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

kalbi yormaz. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her eczanede ı . 12 lik ambaüjlaruu aray:n:z 
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.J.ler Giin,Bir llifta.,ye 
AÇIK ARTIRAMA iLANI: 

lzmirde basmahane iıtaayonw 
IZMIR 1 nci iCRA MEMUR • civannda yaptırılacak Sebze ve 

LU(;UNDAN: 939-3775 MeyvaHali batmühendiılikten on 

oir ölümden doğan anlaşma 
Açık artırma ile paraya çevri- ıekiz lira kırk altı kurut mukabi-

1'7ek gayri menkulün ne olduğu: !inde tedarik edilecek proje, fen
Bır dükkanın dört hissede üç hia- ni farbıame, kefifname ve vahidi 
ıeai. fiyat cedveli ile mali tartnameıi O yaz, hemen her gece, yemek takım

lannı kaldırıp kahveleri pişirdikten sonra, 

bahçede dolaşmak veya bitişik evlerdeki 
arkadaşlarımdan birine gitmek gibi bir 
bahane icat ederek evden kaçıyor, üni

versite tatilini babasının yanında geçir

mek Üzere gelen F crid ile buluşuyordum. 

Gece gezintilerimiz uzun sürmezdi. 
Kasabada saat dokuzdan sonra bütün 

rnkak hayatı durduğu için ben de doku• 
buçuğa doğru Fcritten ayrılır. anahtarla 

arka kapıyı açarak, pabuçlarım elimde, 

odama çıkardım. Baham kasabadaki ma
den mühendislerinin ara·nnda en sert 

ve haşini olarak tanınmıştı .. Baş mühen· 

disin oğlu ile kırlarda dolaştığımı duysa, 
beni kırpaçla öldürünciye kadar dövmek

te tereddüt etmiyeceğine emindim. 

ııyorum hen ..• Hangi kız, gece ona ka~ 
dar yabancı bir erkekle kırlarda gezer

di~. Şimden sonra, ne yüzle bu evde otu

rabilecektim}. 

Gayri menkulün bulunduğu mucibince yeniden kapalı zarflı 
mevki, mahalleıi, ıokağı numara- eksilbneye konulmuttur. Ketif 
sı: Ballı kuyu mahallesinin Ab _ bedeli üç yüz altmıt dokuz bin 
bas sokağında 6 taj No. lu yüz bet lira yirmi bet kuruttan 

Takdir olunan kıymet: Dükka- ibaret olan bu itin ihalesi 21-4-
Komşu madencilerden Aliyi ilk defa 

olarak yüzümü buruşturmadan düşün· 

düm: Bu, benim gibi orta tahsilli, kaba 
fakat iyi ahlaklı kasaba çocuğu, bir se-

nın umumuna 320 lira. 9~9 Cuma günü saat on yedide -
Artırmanın yapılacağı yer, gün ~ır •• 2490 sayılı kanun tari_fatı da

nedenberi beni istiyordu. Ben, F eridden saat: icra dairesi, Pazartesi 11. ıresınde hazırlanmıt teklıf mek-
1 - ltbu gayri menkulün'artır- tupları ihale günü azami saat on 

ma tartnamesi 10-3-939 tarihin • ";ltıda encümende. riyasete veri -
den itibaren 3775 No. ile 1 inci ic- lı~ · Muvakkat temınat on ıekiz 
ra dairesinin muayyen numara_ bın bet yüz on dört lira yirmi bir 
ıında herkes;n görebilmesi için kuruttur. Istanbulda Cümhuriyet 
açıktır. tlanda yazılı olanlardan Ankarada Ulus, İzmirde Yeni 
fazla malumat almak istiyenler Asır gazeteleriyle bu ite dair ev
itbu tartnameye ve 3775 dosya' v~lce .. ya~ılmıt olan ilanlar hü -
numarasiyle memuriyetimize mü- kumsuzdur. 

başka kimseyi düşünmediğim için onu 
şiddetle reddetmiştim. Şimdi, Ferid be
nim ailevi vaziyetimi öğrense, kimbilir 
ne diyecekti. Ben ona layık bir zevç ola
mazdım. 

Hem de bir sene daha bu evde otur-

mama da imkiin kalmamıştı. 
iki ay sonra Ali ile evlendim. Merasim 

bitip te yalnız kaldığımız zaman, gözle· 

rimin önünde F eridin hayali cNeden beni 
beklemedin; vaadin ne oldu?• der ~ibi 
kızgın bir ifade ile bana bakıyordu. Oda 

racaat etmelidir. 8-28-7-14 767 ( 486) 
Fakat sevgiden ziyade korku temeli 

Üzerine kurulan ailelerde yalan çok sÖy· 
lenir. Ben de bütün bir yaz, sırrımı belli 

2 - Artırmaya İftirak için yu
k'."rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 

etmeden vaziyeti idare ettim. karanlık olmasa, Ali gözlerimde parhyan nı5hetinde pey veya milli bir ba.n-
Sonbahar gelmi•ti. O gece Ferid ile nefret ve hiddetin her halde farkına va- kanın teminat mektubu tevdi edi-

Belediye emlak ve akarından 
yeni yolda yeni 863 sayılı sokak
ta 22 ve 24 sayılı dükkanların iha
le tarihinden itibaren bir sene 
müddetle kiraya verilmesi ba.ka
tiplikteki ,artnameleri veçhile 
açık artırmaya konulmu~tur. Mu
hammen bedelleri 22 sayılı dük
kanın 32 ve 24 sayılı 36 lira olup 
ihalesi 24.3.939 cuma günü ıaat 
on altıdadır. İttirak edecekler 
bet lira on kurutluk teminat mak
buzile encümene gelirler. 

eon defa olarak buluşmağa giderken rır<lı. leccktir. (124) 
içimde müthi, bir sıkıntı vardı. llk aylar iyi geçindik. Ben değilsem 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

Benim gibi küçük bir maden, sanayi bile Ali meauddu. Onu bahtiyar gör- diiter aln~:aı!arların ve irtifak 
ka•abasından başka bir yer görmemiş, mekten ben de zevk duyuyordum. T ah- hakkı sahiplerinin gayri menkul 
ancak orta tahsilli bir genç için, Ferid sil•iz olmakla beraber iyi ve çalışkan bir Üzerindeki haklarını hususiyle 
her sene lstanbula yüksek tahsil yapmağa adamdı. ı, arkadaşları ve amirleri tara- faiz ve masrafa dair olan iddiala
girişir, malumatı, kasabanın en kibar bir fından seviliyor, takdir ediliyordu. Fa- rını i~bu ilin tarihinden itibaren 
ailesinin çocuğu oluşu, Istanbulda yap- kat onu bir türlü sevemiyordum. Niha· yirmi gün içinde evrakı müsbite-
hrdığı biçimli esvapları ile bambaşka bir yet bir gün o da bu hissimi farketti: leriyle birlikte memuriyetimize 
alemdi. Vakit vakit nasıl olup ta beni - Pervin, Allah aşkına, benimle niçin bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
beğendiğine ,aşardım. Ben, diğer dört evlendin} Benden nefret etmek için mi} hakları tapu siclilc sabit olmadık
kardeşim ve babam gibi kırmızı saçlı ve evlendiğimizdenberi, bir defa bile bana ça satı,. bedelinin payla~masm • 
çilli değildim. Duru beyaz bir tenim, ko- oevgi ile baktığını görmedim.. Hiç ol- dan harıç kalırlar. 

8-14-17-21 768 ( 487) 

Tashih 
yu kumral saçlarım vardı. mazsa seni, her şeye rağmen, aldığım için 4 - Gösterilen günde artırma-

0 gece Ferid, ellerimi uzun uzun öpe- bana müteşekkir olman lazım değil miy- ya İ'tirak edenler artırma ,artna· 1 Gazetemizin 28 Şubat 1 ve 5 
rek yalvarmıştı: di1. mesini okumut ve lüzumlu malfi- Mart 939 tarihli nüshalarında ne-

- Gelecek yaz, diplomam elimde dö- ilk defa olarak sert ve acı konuşuyor- mat a!mı~ ve bunları tamamen 
1 
fredilen Bornova Ziraat mektebi 

ncceğim, P""'in. beni bekliyeceksin. de- du. O gece, eve aarhoş geldi ve bu tarz kabul etmis ad ve itibar olunur _ I r.ıüdürlüğü ilanında münakasaya 
ğil mi} Seni seviyorum, fakat şimdi, bir kavgalar sık sık tekerrür etmeğe ba.~ladı. !ar. 1 konulan boruların miktarı yazıl
;, sahibi olmadan •eni nasıl istiyebilirim} Ali de hpkı babam gibi haşin, eert bir 5-Tayin edilen zamanda gay- madığı görülmü~tür. Manakasa -
Hem de şimdi evlenmeme ailemin katiy- adam olmuştu. Ve ben annem gibi onun ri menkul üç defo. bağırıldıktan lya konulan itbu,borula:r (400) 
yen razı olmıyacağından da eminim. esareti, hükmü altında ç.ökmeğe mah- ~onra en çok artırana ihale edilir. 

1 
metre olduğu tashihan ilan olu-

0 gece her zamankinden biraz daha kiımdum .. Annemin günahını yalnız ken- Ancı:.k artırma bedeli rnclıam · nur. 
geç ayrıldık. Çamlı tepeden, aşağı, Ey- di•i değil ben de çekiyordum. O leke, men kıymetin yüzde yetmis besi-
IUI mehtabının altında bir dizi hortlak Alinin elinde beni tahkir etmek. ezmek ni bulmaz veya satıf istiyenin al;.. l.?:M!R SULH HUKUK MA'.-' 
gibi korkunç görünen beyaz badanalı için kuvvetli bir rilahtı. Evlenerek uzak- cağına rüchanı olan diğer alacak- KEMES!NDEN: 39-121 
fabrika evlerine doğru ko,arken deh- laşacağımı sandığım tıpkısı yeniden baş- lılnr bulunup ta bedel bunların o lzmir lnhisarlur id:ıre~ine ize 
şetli korkuyordum. Uzaktan evlerin yal- lıyordu. gayri menkul ile temin edilmis fetle vekili halil sabri tarafınds.r 
nız birinde ışık yandığı seçilebiliyordu. (SONU YARIN) dıı.caklarının mecmuundan fazla: Bursanın altıparmak sokağında 

Yaklaşıp ta bu ışığın bizim evde yan-1----------------- ya çıkmazsa en çek artıranın ta- ı 3 numaralı evde ikamet eden Ha-
dığını görünce korkudan öleceğim san- - ahhüdü baki kalmak üzere artır- 1 

lil oğlu Mustafa aleyhine açılan 
dım. iZMIR SULH HUKUK MAH- ma .on _be~. g~n daha temdid ve on alacak davasının duru,ması sıra-

KEMESINDEN: b~mcı gunu aynı saatte yapıla- sında müddeialeyhe gönderilen 
B"lzan babam mutfakta uyuyakalırdı, 

bel!.;' bu gece de öyle olmuştur diye ken· 
di k ... ~dime cesaret vermcğe gayret ede· 
rek : ~ri girdim ve kapıyı kapadıktan 

sonra olduğum yerde dondum, kaldım, 
Babamın hiddetJi sesiyle bütün ev ade· 

ta sarsılıyordu. O kadar kendjndcn geç· 

mi1ti ki benim İçeri girip bir köşeye bü
züldüğümü farketmedi bile... Sessizce 

ağhyan annemin üstüne yürüyerek hay
kırıyordu. 

- Bana cihaz diye getirdiğin bu kim 

c~ artır~ada, ~edeli satıf ist.i!e· davetiye bili. tebliğ iade edilmi~ 
nın alacagına ruchanı olan dıger ve mübatir meşruhatına nazaran 
ala~aklıl~rın. o gayri menkul ile mumaileyh Mustafanın halen 
temın edılmı' alacakları mecmu- ikametgahından ayrılarak semti 
undan fazlaya çıkmak ,artile, en meçhule gittiği an!asılen müddei
ç'?k artırana iha!e edilir. Böyle aleyhin ikametgahı .:Oeçhul kaldı
bır bedel elde edılmezse ihale ya- eından ili.nen tebligat ifasına ka
pılamaz ve s~tıf talebi düter. rar verilmi' olduO.-Undan müddei
. 6 - Gayrı menkul kendisine aleyh Halil oğlu M.ustafanın rnah
ıhale olunan derhal vey:ı verilen keme günü olan 27-3-939 tarihine 
~ühlet içinde parayı vermezse müaadif pazartesi günü '"at 10 
ı?ale kararı fesholunarak kendi • da lzmir sulh hukuk mahkeme - 1 
sınden evv:el en yükse~ teklifte sinde hazır bulu masını mübey
bulunan le mse arzetmıt olduğu yin isbu davetiye ilanen tebliğ 1 

bedelle almağa razı olursa ona, olunı~r. 754 ( 484) 

lmıir incir ve Ozüın Tanın Salı§ 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı Tariş şaraplarını daiına tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
praplan eksik olmamalıdır. 

TARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tarif sirkesi, halis üzüm 

ıirkesidir. 

TARlŞ Üzüm Balı 
Teluif edilmi, taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini taıımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet ,urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir şekilde tertemiz i,lenmİ• ve 

hazırlan11114tır. Zarif ambalajlar İçinde satılmaktadır, 

Tariş markalı mahsulat ve mamulatı 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 (21i:J) 

olduğu belirsiz yumurcaktan başka ne 
ht-klenirdi? Soy~uzluğunu meydana çı· 

kardı i le ... O da tıpkı senin gibi bugün 

yarın başımıza bir babasız çocuk atacak· 
hr. 

razı olmaz veya bulunmazsa he
men on be~ gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 

cıdan tahsil olunur. Madde (133) I ------------------------
Dükkan hissesi yukarıda göste

rilen 10-4-39 tarihinde 1 nci icra 
memurluğu odasında i,bu ilin ve 
gösterilen artırma tarlnarnesi da
iresinde satılacağı ilan olunur. 

Almak ve satmak istiyenle
rin a,ağıdaki adrese müraca· 
at etmeleri rica olunur. 

lzmir: Kemeraltında hacı 
Hasan otelinde No. 60 

Telefon: 3903 
1-13 

Cavit 

(381) 1 
·- ı 1 

ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
5 den hesap olunacak faiz ve di
ğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alı-

'zmir Benaberit 

760 (483) 

cemiyetinden : 
İzmir Beneberit Cemiyeti Hayriyesinin Umumi Heyeti toplantıaı 

12. 3. 939 tarihine müsadif pazar günü saat 15 de hmirde Inönü cad
desinde ki.in 520 numaralı merkezinde yapılacağından azaların gel
meleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Mali raporun okunması ve tasvibe arzı ve eski aidat hesaplan

nm tasfiyesi. 
2 - Bütçenin tasvibe arzı. 
3 - Küçük istikrazat sandığı hakl:ında müzakerat ve karar alın

ması. 

4 - yeni idare heyeti azalarının aec;iıni. 

j ' ·· • - . ·....:· ... _;:- -->-· · . . . .• ..... ,. •.:' •·· ..... ı~, ,. --: 1 
Böbreklerden idrar torba<ına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 

kökünden temizlemek için ( H E L :'il O B L O ) kullanınız .. 

Böbreklerin ~a~mak kuılrctini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklaruu es
ki ve yeni belso){uklu){unu, me!lane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 'boz
mak ve bozarken yanmak hııllerin.i giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku
mun mesanede taslann teş..kkülüne mani olur. Sıhhat vekfiletinin ruhsahnı 
hiiizdir. Her e<ıanede buluıuu·. 

D 1 K K AT : H E' L M O B L O, idraruuzı t<:mizliyerek mavileştirir 

1 Z M 1 R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3079 
1'elgraf adresi : Bayrak lzmir 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

C77T.LZ7 L7f..t:ZL/LD 

SMANi YE 
Sirkecide 
'777L7~LXX/LL'J'J 

Bu her iki otelin mü.,ieciri Tilrkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LUT· 
FU,dür. 43 senelik tecriibeli idaresiyle bütün EGE halkına kenclınni sevdir
miştir. 

OtelleriJıde misafir ka),plar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
klanbulcla bütün EGE ve IzmirIDer bu otellerde biıluşurlar. 
Bir Sek h-~ ilAweled • 
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rı::::.,lde;ınaı:: RADYO L i N 
nın ifraz etti&I 
mikroplar, dışa· 
rıdan alman mu· 
zır meYat JE.arJı· 
smda dişler ve 
diş etteri eğer 
mütemadiyen te 
•izlenmezse ı.o
&ulmağa, çürü· 
meje mahkim· 
dur. çarük diş
ler mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan satürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOliN 
iJe muhakkak sabah ve akşam her 
yt>mt"kten sonra hrçalaınak şartile 

. . •• . • - '.' ..:.. . . ~ ... -.,:.,,,_;r •••.• ~ 

Eczacı K E M A L K. Aktaş'ın 

"Zümrüt 
Dilmlası,, 

Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullanınız 

H iL AL 
Eczan~sinden ---

Bahar çiçeği, Limon çi· 

çe~i, Gönül, Fal)1a, Ya· 

semin, Son hatıra. Altın 

rü31a, Menelıçe, Leylôlı 

,------~--------------- 3·------~ ............................................................................... . . 
• • • • • • 

~ VEBOLID i 
• . . . . . 
• • . 

TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 
lblkapmar ve Osmanağa sularnı VEBOLİD ile ı.sti,-e edinR-

TECROBE İÇİN CİHAZ GÖNDERİLİR-

• . . . 
• • • • . . . . 
• . 
• . . 
• • • . 
• . . 

• • • • • • 
s Tediyatta Kolaylık 5 s~ne Garanti ~ 
: . 
• • • • • • • VEBOLİD LTD. Şti. tzlliK şUBESL 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. J.5 

TELEFON : %365.. T!UGKAF: VEBOLb> •• POSTA KUTUSU : 7Z 

Cihaz sabfa içlıı seyyar memur aranmaktadır ... 

• : 
• . . 
• . . 
• . 

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

................................................................................. 
• • 

1 Sıhhat Balık Yağı = 

: NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 
• • 
~ tıd defa~ Şerllet gibi içilebilir. 
• • • • 
.4 .............................................................................. : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyiik Salepçhl!bl fı11tu karşı-da .. 

rENI ıt..S.IR &A.HIFE9 

OliYier ve Fratelli Sperco' 
Şüre a'" pur A t Si 

Um:Jal Deu tsche Le
vante Li ie 

G. M. B. fi. HA.MBURG BtRtHct KORDON RE.f:S A.DRtA.rtcA. s. A.. Dİ 
HELLENİC LİNES LTD. Bt1'ASJ TEL. 244J NA.VtGA.TİONE 

ANGUYRA tıapw-u %2/24 mart .-a- LOND&A HATTI: GR1MANt ınotörü 7/ 3 11t gel.ip 8/ 3 HERAKLi:A vapuru 14 martta bek-
saıda lıe~kh •ltıp, Rottwdmı., POLO~ 9 martta Loadm, fhıJi ta $3At 17 de Lettıs Roios y.,edlle ha- lentyor.18 marta kadar Aavers, Ro~ 
Hamburg ve Anversa limanları için yllk ve Anversten gelip yük çıkararak ve reket eder. dam, Bremen ve Ramburg için yük ala-
aJacaktır. ayni :zamanda Lonara ve Hull için y ClTI'A DtBARt 9/ 3 te ıelerek ıQ'lli caktır. 

alacakt:ar. ci.1ııı. htaMııal N~ıı Marsil;a 'ta Ceıı.()o TABLİYE : -- LİVERPOOL HATTJ vaya hareket eder. ANDROS vapuru 7 nisanda beklenl-
MARDİNİAN vapomı 15 ınar1D ııelip BRtONt motörü 9/3 cl.e gelerek ayni yor. Anvers, Hamburg ve Bremen 11-

UJllTD S2'A2'E.S AH yük çı1canıca1< ve .,ı uı md' ı.tw~ giln Leros Rodosa hareket eder. manlarından yük çıkaracaktır. 
LEY •HT LINE J.!'D. pool ;çsıı ~ lllacaktır. BRlONJ: metlrü D-3 de gelip Pire 

B.l!lKNESTVET vapuru ıa,12& mart Deutsclle Le11ante•Lfnfe Brindisl Triyesteye hareket eder. . --

arasında beklenilmekte olup Nevyork DELOS vapuru 11 martta Ham1ıurg, .~ .ı:ı:ıotöril l.6..3 de gelerek~ DEH NORSKE MİDDEL• 
için yük alacaktır Bremen ve Anwrsten &elip yük çık.ara gun Pabnos Leros Rodosa hareket eder. İ 

. caktır. - HA. VSL lf.JE, OS'LO 
PRİNCE DE UEGE vapuru 18/ 20 -- BAGHDAD vçuru 15 mııria doğru İs-

. kenderiye, Diep ve Norveç umum li-
nısan arasonda beklen.ilmelae olup Nev-
york i~ yük alacaktır. ROY A.LE NEERLA.N manlan için hareket edecektir. 

DA.in: KllJIPANY ASI 
LİNES SUD AMERİKANA 

TYRİFJORD vapuru 6/8 nisan 

smda beklenilmekte olup Nevyork 
yilk alacaktır. 

ara-
için 

T. BOWEN REES 
VE ŞÜREKA.Si 
CUNARD ı.tlfE 

LiYerpool ve 
Glasgo~ hattı 

Gere~ vapurL-ırm muvasal~t tarihleri,. • • • • • • • • • • • 

HERCULES vapuru 3-3 de gelerek 
Aınsterdam ve Hıımburg limanları için 
yük alarak harelret eder. 

ULYSSES vapuru 14-3 de gelerek 
Burgas V ama ve Kösteııce limanları 
için hareket edecektir. 

•-.ııtııı'llıl'W*~ 

--
SEBVICE HA.Rh'tHE 

KOVMA.İN 
BUCABEST 

DUROSTOR vapuru 18 martta bekl -
niyor. Köstence, Kala w Duna liman
lan için yük alacaktır. ııerek vapur isimleri ve navlunları hak- BOTI;NİA vapuru 17 şubat tarihinde 

kında acenta bir teahhüt altına giremez. gelip Liverpool ve GlasgoT lç1ıı yük 
Daha fazla taJ's.i.lat alnuık için Birinci alacaktır. S'VEHSKA ORİElfTE LI· --
Kordonda 152 numanıda ·UMDAL• .. Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, NİEN KUMPANYA.Si .JORNSTON WA.RREN 
umum! deniz Acentahğı Ltd .. t isiınleri ve navlwılan hak.kında acenta FRAJA vapuru 7-3 tarihinde gelerek LJNtES LTD. 
edilm . _ 

1 
· muracaa bir teelıhüt altına gin.m= Daha farla Amsterdam Rotterdam ve Hamburg !s- İNCEMORE vapuru 12 martta beki . 

esı nca o unur. t lsilat almak · · T Bo Rees ş '--- >·-· e a ıçın . ''en ve r. =Wnavya ve Baltı.lı: limanlaruıa hare- ruyor. Burgas, Vama, Köııteo.ce ve Su 
Te\ef<ın : Ml72 Müdüriyet nın 2353 telefon numaruma müracaat ket edecektir. Jina Kalas i · vük alacaktır 
Telefon : 3171 A""'1ta edil · · -' çın • . mesı nca wunur. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

Kmaci~, böbrek, tq ve kumlardım. 

müUıvel.li sannlarımz, damar se. "tlikleri 
ve şişmanlık şika:oetlerWzl URİNAL ile 

• 

1 
Vilcutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım baı·dak su içerisinde alınır. 

iNGJLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYoGLU - İSTANBUL 

Beyhude ıstırab ~€-kmeyin 

GRl·pı·N Kullanın 

Soğuk algınhğı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrılara, romatizma .san~.ıarı için rakipsiz 

deva GRtPINDIR. 

Ba kanşık havalarda 
yanım'ZClan 

GRiPiN 
elr5ilr etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe ahnabiliı 
İSİNVENABKAYADiKKAT- TAKlıiTLE· 

BİNDEN SAKININIZ •• 

TOPANE 

TERAZiLERi 
TVRKiYENİlf EN BiRİNCİ TERAZİ FABRİKA.· 
SiNiN MAMULATIDlR.-. TA.KLİ'J'LERiNDEH 

-- lunlardaki d4'ğişikliklerde acen.ta me-
,. suliyet kabul etmeL 

SER\' aCE MA.RtTtME Daha farla tahillt için ATATfJRK 

Roumain Kampanyası =idesi 148 No.da v. F. Henry Van 0er 
PELEŞ vapuru 14-3 tarihinde gelerek Zee vapur acentalığıN müracaat ediJ. 

Malta Marsilya ve Ceııovaya yük ve yol- ınesi rica olur. 
cu. alarak hareket edecektir. TELEFON : %007/2008 

IIAndaki hareket tıırihleıfyle navluıı-
lardakl değişiklildenie dolayı aı:enta SPERCO vapur acentasına müracaat 
mesuli.vet !tabu) etmez. Daha la2la laf- edilmesi rica olunur. 
silAt için ikınci Kordonda FBATELLi TELEFON : 2004 • 2005 

I 

··-·· -·-
435 32.QH 

" w; ~'./"41'1~./ ,;,.# 
T. lt Bankaaınıı. para yatırınıı.kla, yalnız para biriktinnit olmaz, 

ayni :Eıı.manda talihinizi de denem.iı olursunuz. 

ı . . 1 ' ' . . . . . 

Kumbar&1 bir.i 
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\ lspanva milli müdafaa kon sevi 
• 

devrilen kabinenin aleyhinde ve yeni Bütün partiler ve gazeteler 
askeri idarenin lehinde neşriyat yapmaktadırlar 

Frankonun kuvvetleri ise Eğer üç demokrasiden biri 
Madridj hemen işgal etmek için . 
hazır bulunduklarını bildiriyorlar 

edılen b .. ş Kit 1' 

Paris, 7 (Ö.R) - Tulon limanından 
o,terlitz garına mutat olarak saat 8.30 
da gelen tren, bu sabah kalabalık bir 
grup tarafından bekleniyordu.. Bunlar 
eski İspanyol ba~vekili doktor Negrinle 
me:;al arkadaşlarını karşılamağa gelmiş
lerdi. Tren on dakika rötarla gelmiştir. 
Fotoğraflarla gazetecilerin uzak tutul-
ması için kat'i emir vcri1mişti. Bu em
rin tatbikini temine ınemur edilen ınü
him bir polis kordonu vazife göriiyor
du. 

1 

re geniş bir ordu hareketi de yapılmak
tadır. Madridde karışıklıklar çıktığına 

dair Burgosta rivayetler cereyan etmiş
tir. Madridin işgal ve hücumla zaptı la
zım gelecekse bunun için bütün tertibat 
soğııkkanlılıkla alınıruş ve asker! maka
nizına en hurda teferrüatına kadar ku
rulmuş olmakla beraber, nasyonalist hü
kümeti şu takdirde nizam partisine men
sup olan Madridlilerin maruz kalacak
ları tehlike hakkında derin endişeler 
hissetmektedir. 

Paris, 7 (Ö.R) - Madridde yapılan 

Prononsiyamento (Askeri darbei hükü
met) şimdi daha vazih olarak görülme
ğe başlamıştır. Bu hareket siyasi parti
lerden mühim bir kısmının arzusuna ve 
her mukavemetin lüzumsuzluğıına kani 

1 bulunan başkumandanın harbe nihayet 

1 

vermek arzusuna dayanmaktadır. Yani 
sulh partisi sonuna kadar mukavemet 

.. ,.r._..,_, "l:.:ırı B. NP"'rinin partisine ga- Fransan:n yeni Burp~ ı f ri Pet~n 

Mağlôp olursa bu felaket her 
•• • • •• uçun un de 

Vaşington 7 (ö.R) - Eski hariciye 
nazırı B. Stimsonun cNevyork Taymis• 
gazetesinde neşrettiği mektuba nazaran 
Ingiliz, Fransız, Amerikan demokrasi -
!erinden birinin felaketi her üçünün fe
laketi olacaktır. Bugün Almanyan;ıı 

tehditleri 1914 ten evvelki zamana nis · 
betle daha az gizlidir. Amerika için çok 
yakın mazinin derslerini unutmak sı -
rası değildir. 

Vaşington 7 (Ö.R) - Amerikanın e .. 
ki hariciye nazırlarından B. Stims01: 
Ingiltere ve Fransaya karşı bir taarrıu 
halinde Amerikan filosunun bu devlet
lere yardımı lüzumundan bahsetmiştiı•. 
Eski hariciye nazırının cNevy<>Tk Tay. 
mis• gazetesinde Jntişar eden mektu
bunda faşist milletlere ve un>"1nl harp 
tehlikesine en eyi önleyici tedbirin A.,.. 
rupa demokrasilerine totaliter devletlo
rln hücumu halinde Ingiliz - Amerikaı•· 
Fransız filolarının i§ birlii'inin tahak -
kukundan ibaret olduğu temi'\ edilmek. 

1 tedir. 
ı B. Stimson faşist milletlerin taarna 
telmiğindeki meharetlerini kaydettik -
ten sonra bu taarruzlardan korunma'.'< 
için demokrasilerin elinde bulunan va
sıtaları tetkik ediyor ve diyor ki: 

I cFaşist milletler ahlaka müstenid hü-
1 kümlcrc ve sebeplere pok kulak asma-
1 makla beraber kuvvetin muhtemel fay-

ı 
daları gibi tehliklerini de tlkdir ederle·. 
Bir harbe girdikleri takdirde maıu' k>ı 
lacakları tehlikenin muhakkak old4ğ,ı 

kendilerine ihtar edilmiş olursa bö) le 
bir hareket atılmaktan alıkonulabilirler. 
Fakat üç büyük demokrasinin iş bir.i(;ı 
için bundan daha mühim bir sel:eı- te 
vardır: Sulhçu milletler herşeyi ted: 
eden bir siyaset takip etmemeğe teşvik 
edilmelidir. Çünkü böyle bir siyaset ni
hayet sulhu tehlikeye düşürecektir. Biz 

felaketi olacaktır 

Con B1tl, hdzık clokto1 lc rı.ı. ·~ ı ı 

(Çemberlayn, Staıı!eu ~· Amiral Stanlop) 
- Ken mec;nıuas:nda1• 

Trenin Orsey garından hareketinde 
gazeteciler trende yer alınca B. Ncgri
nin seyahat ettiği vagonun boş olduğu
nu görmüşlerdir. BB. Negrin ve Alvares 
Del Vayo kimseye görünmeden Oster
litz garında inmeğe muvaffak olmuşlar
dı. Doktor Ncgrinin diğer mesai arka-, 
daşları Orsey garında trenden inmişler
dir. 

... a <dılen kabıııeı.w lıariciye "a- rı B. Litvinofla beraber onlara yardım teminatı verebiliriz ve 

yttıno kar~· her an bir taarruz yapıla
bili.ı-. Halbuki bizim kendi medeniyeti

mizin selameti de bu i1ti sulhçu demok-

yasetın bütün Amerika vatandaşların -
dan müzaheret görmesi lüzumuna ka -

nidir. Bununla berırbe-r eski hariciye 
rasinin, Ingiltere ve Fransanın selame - nazırı reisicümhurun dahili siyaseti 

tine bağlıdır.> hakkında bazı ihtiraz kayıtları serdet -
Netice olarak B. Stimson reisicümhur mekte ve bilhassa milletin itibarına ha

Ruzvelt tarafından şimdiki tehlikeleri Jel getirebilecek mahiyette olan masraf
karşılamak üzere takip edilen haric1 si- larmdan dolayı ona sitem etmektedir. 

liınanından bildiriliyor : Bizert önünde lundukça, askeri kuvvetler arasına so- bu teminatı alırlarsa böyle bir tesli.mi
bahriye ve jandarma kuvvetleri bu sa- kularak, oraya bile zehirlerini saçmağa yet siyasetinden sakınacakları şüphesiz-

. .. .. .. hah İspanyol cümhuriyet filosunun bita- çalışıyorlardı. Reisicümhuru, parla- dir. Gerçi biliyoruz ki faşist devletler 
_Madr'.~· 7 (O.R) - . ~ulun gazeteler raf bir hale sokulması ve sıhhi muaye- mentosu olmıyan Negrin hüküıneti ka- grubu tarafından Avrupanın garbındaki 

milli mudafaa konseyının senasını yap- · · ] · t t~:.1 dir Fil nuni her istin' atg•Ltan mahrumdu. Cüm- iki sulhçu demokrasiden birinin emnl -
ak dırı Sosyalis İn! nesı ış erıne nezare e .. ~er .. o ın.ı 

m ta ar. t ' ormasyonez• ı huriyet İspanyasının biricik kanun bil- -------------------------------------------------

g~:~~:ıe:e~::~ rizasına güve- ~:ı~:::~_c:::7::~~~s:::~~ ~~~::er::::~~~=·= An- ltalya ne karar verecek?. 
şanlı "hr ili k • . il fl sup harp gemilerı Migvel Servantes, Ll-

nen şo e as erı ve sıv şe er be d 1 . . ti faşist millet, cümhuriyetçi milisler, 
k · k d d ruht tmi 1 ı rta ve Mendes kruvazör erıyle sekiz 
onseyın uman asını e e e ş er- . . aldanmayınız. selamet teminatınız ko-

dir B "tün' k h timiz' 1 nlar destroyerden ıbarefür. 
- u şev ve arare e o a münizm istibdadına ve tedhişçiliğine 

yardım etmeliyiz ve en serefl.i manasiyle k b k t · lan mill1 ··da • Burgos, 7 (Ö.R) - General Franko arşı are e e geçmış o mu -
tam insan olduğumuzu ispat eylemeli- f k · · lindedir Madridde vaziyetin inkişafını saatten sa- aa onseyının e ·' 
yiz.• 

,KJaridad• gazetesi (~iler umumi bir
liğinin organı) diyor ki : 

ate takip etmektedir. Başkumandanlık Madrid, 7 (A.A) - Saat 11.30 da 

vaziyetin istilzam ettiği bütün tedbirleri radyoda Desteyro ile albay Cipriano 
Meranın mesajları okunmuştur. Komü

almıştır. Madridi işgale memur olan po-
Yandan yana giden serseri bir hükü- nistleri cümhuriyet ordusunun yanıba-

lis kıtalan harekete hazırdırlar... İaşe 
metin şurada burada toplanarak cari iş- şında yer almağa davet eden bir hitabe-

kollan da şehre girmeğe hazır olarak 
leri idare etmesi felaketini kabul etme- !eri radyo ile neşredilmiştir. 
ğe imkan var ıruydı? .. Şu son haftalar- sıralarınuştir. Desteyro ezcümle demiştir ki : 
da bu hükümet içte felce uğramış ve Bununla beraber, vaziyet icabı, lü- - Cümhuriyet askerleri, Milli meclis 
<lışta itibarım kaybetınişti. Bugün miliJ zum görüldüğü takdirde ansızın bir harp Madridde vazifesi başında bulunmakta
mudafaa konsevi bizi idare ediyor. Bi- hareketiyle müdahalede bulunmak üze- dır. Madride kaçan hükümetin ne de 
zim için ve milletimiz için bu, Katalon- !ebe çalmıştır. Sosyalist partisinin mü- Negrinin nerede bulunduğunu bilmiyor. 
yanın ziyaından beri, biricik çare idi.> him şahsiyetlerinden biri olan B. Des- Milli müdafaa konseyi cümhuriyetçi İs-

•Hcrald de Madrid• şu mütalaayı yü- teyronun radyodaki mesajı hüküınet panyol hükümetinin millete zulınetmek
rütüyor : •Vaziyeti aydınlatmak gibi darbesinin sebeplerini göstermektedir. te olan komUnlstlerln eline kat'i suret
muazzam bir vazifeyi üzerlerine almış B. Desteyro dahil bulunduğu hükü- te düşmesine mll.nl olmak istiyor. Mü
olanların bu vazifede muvaffak olacak- metin hukukl mahiyetini müdafaa et- cadele başlamıştır. Bu mücadele komü
larını ümit ediyoruz. Bu üınlt, B. Des- miştir. Madrid milli müdafaa konseyı nist zulmuna karşı mücadeledir.. Ve 

teyronun •. de.diği gibi, üç seneden beri I cümhuriyet İs~yasının .~ istibdat kabahat iktidar mevkiine geçtiklerinden 
mcmlekcumızı kana bulıyan müthış altına almak istiyen komunıstlerin nü- beri kıtaabınız arasına geçmeğe mu
dı·amın hal çaresini temin edecek olan 1 fuzu altına girmemesi için kurulmuştur. vaffak olan unsurların teşriki. mesaisly
bır formülü kabul etmeğe bizi icbar et- Girişilen mücadele, komünist istibdadı· le mücadeleye başlamış olan komUnist
mektedir. • na karşı açılmış bir mücadeledir.. Ko- lerindir. Cümhuriyetin yegane meşru 

Paris, 7 (Ö.R) - Tun usta Bizert harp mtinist unsurları hüküınet başında bu- hükilmeti milli müdafaa konseyidir. 

Harp ne kadar uzarsa .. 
Çin nıilletinin zafere itimadı 

bulmaktadır gittikçe ku~vet 
Cunkong 6 AA) - Çin ajansı bildi

riyor: 

Gazetecileri kabuJ eden general Cen 
Ceng şu beyanatta bulunmu§tur: 

Çin milJetinjn nihai zafere olan itimadı 
harp uzadığı nisbette daha ziyade art
maktadır. Çinin harp kudreti mütemad i

yen artmlf ve muhııaematın baflanıııcm-

nisbeti bugün iki japona karıı blr çinli 1 tir. 
olmuıtur. Hatta bu nisbet bazı harp böl- Ayni mahfellere göre bu kredi Birman· 
gelerinde daha büyük bir ııekil almakta· )'ayı Cangtuya bağlıyan demiryolu kıs-

dır. mının İrı§asına tahsis edilecektir, 

Londra 6 (AA) - Londranın ala
kadar mahfellerinden öirenildiğine göre 
lnailtere bükümeti Çuine üç milyon in-

Çin mahfellerinde bu demiryoluna ja-
ponyanm Çinin hariçle olan d eniz mü
nasebetl~rini felce uğratmak için pek zi. 
yade çallfbiı u 11rada fe 

Mussolini ispanya işi biter bitmez 
mi maksadını açı~a verecek? 

Fro.•"1Z b.ı;,v<kil•, Maliye ve Hariciye nazırlan parlamentoda 
Paris 7 (A.A) - lblyanın Fransa· yacaktır. Bu hale nazaran Alman efkarı 

dan arazi terkine taallU.k etmiyen talep
lerde bulunacağına dair dolaşan şayia

ların tecrübe balonları mahiyet.inde ol
duğu iyi haber alan mahfellerde söylen
mektedir. 

umumiyesinin Akdenizde ltalya lehinde 
bir değişiklik yapılması fikrine müzahe
ret etmcğe ve bu iddialar~an çıkacak 

tehlikelere karşı durmağa hazırlanmadı
~ının anlaşıldığı iyi haber alan mahfel
lerde söylenmektedir. 

Bu mahfellerde lıalyanın noktai naza- B 1 b b l"h' tt hf 1 unun a era er se a ıye ar ma e -
rını resmen nasıl bildireceğinin malUm 1 ler Korsika hakkında ltalyanın açtığı mü
olmadığı ilave edilmeketdir. Yalnız Mus- ı d 1 · d tu'" · · it ı a b'r ca c enın evam e gını ve a y ı 

solininin maksadlarını açığa vurmak için h b' .. ld - t kd' d F ·•dakı' ar ı goze a ıgı a ıı e ran._. 
lspanyol ihtilafının sonunu beklediği tah- it I 1 · - 1 b' ma" a a yan ann gerı çagırı masının ır n -
min edilmektedir. J • b k d' J sı o acagıru eyan etme te ır er. 

G öringin lıalyada bulunması bu hu- F ransada yaşayan ltalyanlardan bin 
susta bir fikir teatisi için münasip bir fır- beş yüzü bu dAvete ieabetle memleket

sat addedilmektedir. !erine dönmüşlerdir. Bununla beraber 

Alman matbuatının iddiasına göre selah iyettar mahfelferde n etice ola rak 
lıalya sadece Cibuı.i ve Suezin idare ıe· Almanyanın kararsızlığı karşısında ltal
killerinde ve T unusdaki lıalyanlara mah- yanın ihtiyatsız b ir harekette bulunması-

Almanya ve Italya Afrikada 


