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imtiyaz aahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neırlyat müdUrU: 

HAKKI OCAK.OcLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDE'l1 Türkiye için Hariç içiıı 
Sn.lik. ..••••••••• 1400 2900 
Altı •wWc ••••••••••••••• 150 1650 

1 
Günü geçmit nüshalar (25) kunqtur. 

_ T E L E F O N : 2697 

tlin münderecatmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Berline gidecek heyetimiz 

1STANBUL 12 (Husust)-Hitlerin yd. 
dönümünde bulunmak üzere divet edilen 
heyetimiz Camarteai günü tehrimizden 
Berline hareket edecektir. 

·-------' Yeni As~ Matbaasında Buılımtm. 

Yunanistana verilen harp malzemesi 
Londra Yunan limanlarının üssülhareke kullanılması mukabilinde 

Y unanistana 300 harp tay yare si verildiğini tekzip ediyor •.. 

Yunanistan 1 Parti Grubu 
·Türkiyenin her zaman için 
yardımından emindir .... 

Yunan elçisi 

Son siyasi hadiseler hakkın
da Hariciye vekilini dinledi 

Hatay meselesi 
.. (Yunanistanın mülki tamamiyetine 

ltalyanın hürmet edeceğine dair 
'Italyan teminatına teşekkür etti 

Haydparkta tayyare hücumla:-ına ka.r§ı defi toplah ve halkın havadankorunma mücadelesine alakası 
U zerinde izahat veren B. Saraç-
oğlu muhtelif hatipler tarafından 
tevcih edilen ııxallere cevap verdi Londra 12 (ö.R) - Büyük Britanyanm Yanan limanlan- ' olunmaktadır. 

• • • • nı bir üsaülhareke olarak kulla.rımaama mukabil Yunanistana : Ayni habere göre Türk • Yunan m6""~·l.11h çok aamİına-
Jngılız gara OtJSJ 300 harp tayyaresi verdiği hakkında hariçte çıkarılan haber- nedir. Ve Yunanistan Türkiyenin her zaman için müzabare. 

ler kat'i olarak tekzip edilmİ§tir. Bu münasebetle lngi)tere- tinden emin bulunmaktadır. 
Yunanistandan hiÇ bir mukabele nin Yunanistana garantisi hiç bir mukabele bekJemiyen biri ITALYANIN TEMiNATI ı 
beklemeksizin verilmiştir. Tayyare garanti olduiu, Yunaniatana harp malzemesi verilmesine ge- Atina 12 (A.A) - lta1ya bükümetinin Yunaniatanın ve 
Ve harp malzemesi siparişlerinin lince, zaten aylarca evvel ıİparİflerin teslimi iki memleket Korfo adaamın mülki tamamiyeti hakkında Yunanistana 
teSUml tacil edilmfştlr.. münaaebatmm aaklaımaıı haıebile ıim~i tacil edildiği ilave - SONU 3 ONCO SAYFADA _ 

Londra büyük elçimiz 
Dün sabah Foraynoliste İngiliz ha· 
ridye nazırını ziyaret ederek gö· 
l'ÜŞmÜŞtür.. - YAZISI 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

----------------------------------------Karışık 
Avrupa 

Yeni ihtar mı ? Eski bir Bulgar nazırı •• 

---~·---

Karşısında 
Tü1kiye 

--&-

Çemberlaynın nutku bu . Muşanofamektubunda: "1915 _hatası
mahiyette olacaktır.. nın tekrarından sakınalım,, dıyor •• 

HAK Ki OCAKOCLU 

Uzun yıJlardanberi Avrupa, em
niyet ve huzur içinde bulunmak 

' bahtiyarlığını kaybcylemiştir. Son 
; aylar içinde küçük devletlerin hayat 
1 ve istiklallerine indirilen darbelerin 
emniyet ve huzur mefhumlarının 
aon kınntılannı ortadan kaldırdı. 

Yirmi dört saat içinde tarihe mal 
edilen milletlerin akıbeti, küçük ve 
büyük bütün Avrupa devletlerini 
korkunç ihtimallerle karşı karşıya 
getirdi. Gizlenemiyen bir hakikat şu
Öur ki bütün milletler büyük bir en
dişe içerisindedirler. 

Küçük milletlere yapılan baskın
]arın nerelere kadar uzayacağını ve 
nerede duracağını hiç bir kimse kes-
tiremiyor. . . . .. - . . . . . 

Avrupanın ufuklan korkunç bu- Polonya ba§vekilı, Cumhurreısı Muzıski ıle gfö;i§iiyor. Kenarda koloneı Beck 
futlarla kapalıdır. Esen hava her za- - YAZISI 5 nci SAYFADA -
mandan daha serttir. 

ür. Göbels 
~tin tstanbula geldi 
Abideleri, müzeleri 
gezdi... 

Oc-

İstmıbul, 12 (Hususi) - Almanya 
propaganda nazın B. Göbels bugün 
hususi tayyaresi ve refakatinde bu
lunan beş zatla şehrimize geldi.. B. 
Göbels Y eşilköy hava istasyonunda 
vali muavini, Alınan sefareti erkfuu, 

1 

Alınan kolonisi karşıladı. Dün de ' 

1 bildirdiğim gibi Alınan propaganda 
nazırının bu .seyahati tamamen hu

'sust mahiyettedir. B. Göbels, yarın 
müzeleri ve abideleri gezecektir. 

Siyasi buhranın 
eiyasada tesiri 
Istanbul, 12 (Hususi) - Beynelmi

lel siyasi buhran şehrimiz piyasasın
, . - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Buna rağmen banşı kurtarmak, 
büyük faciaları önlemek gayretleri 
devam ~iyor. Bu gayretle müsbct 
bir netice verebilecek mi~ Bunu da 
kimse kestiremez. 

Bir Avrupa harbi olursa 
Y a]nız şurası muhakkaktır ki ge

nişlemek hevesi ve ihtirası içinde bu
lunan milletler silahlı bir mukabele
ye maruz kalacaklarına inandıkları 
dakikada kolay kolay harp mesuliye
tini omuzlarına yüklenemiyecekler
dir. 
Bu~ne kadar barışı kurtarmak 

emelile müsamahakar bir politika ta
kip eden dev Jetlerin de sabır ve ta
hammülü tükenmiştir. 

Ablacak yeni adımların mesuliyeti 
çok ai?ırdır. Dünya şu dakikada ta
rihin dönüm noktasına tamamen 
yaklaşmış bulunuyor. 

Avrupanın icinde bulunduğu he
yecanJı ve korkunç vaziyeti böylece 
çerceveleycrek ifade ettikt .. n Bonra 
hadiselerin inkişafını beklemekten 
haska yapacak bir şey kalmaz. 

Bu hadiselerin İP'lcişafı iki bakım
dan mütalaa edilebilir. 

Birinci 8afda kücük mmetlerin uğ
~adığı akıbetler ve daha bazı millet
lerin maruz kalması mulıtel'!'el. fela· 
ketler karBısmda insanlık adına acı 
\'e t~ür duvmakbr. Kuvvetin hak- 1 

Birleşik Amerika Büyük Britanya 
ve Fransanın yanında bulunacaktır .. 

ı $ , . 44 1 

--x--
İstanbul, 12 (Hususi) - Bugün tay-

yare piyangosunun çekilmesine devam 
edildi. Kazanan numaraları bildiriyo-

3000 Lira 13399 Mo. ya 
ısoo Ura 19391 38229 xo. 
1000 Lira kazananlar 
JJ,JJ J074' 8770 J4f88 
2J6'0 2'JJ24 3'38 8778 
""7 

200 URA KAZA.NM.r.All 
8811 9154 8487 28141 12302 23780 

Bulgaristan Dobriçe meselesinde 
Almanyanın hakemliğini istemiş 

Londra 12 (ö.R) - Buraya gelen haberlere göre Bulpriatan Ce
nubi Dobrica bakkmdaki iddialan hakkında, Almanyanm Romanya 
ile Bulgaristan arumda hikem vazifesini görmesi arzusundadır. Fa
kat Rumen hükümeti Bulgariatana her türlü arazi tivizine katiyen 
muhaliftir. 
Sofya 12 (ö.R) - Eski eosyalist na· ı letin arzu ve iradesini temsil eden mebu

zırlardan Koıtakof mebusan meclisi re- aan meclisinin reisi sıfatile B. MUf&nof 
isine bir mektup göndererek yakında milletin ıcsini dinlemeli ve 1915 aene
Berline yapacağı ecyahati tenkid etmiş 1 ainde işlenen hatanın tekrarından ictinap 
ve bunun Bulgar milli davası için meşum ı eylemelidir. Çünkü Berli.ne . ~apılacak 
neticeler verebilecek bir siyasi hareket ı olan bu seyahat, Bulgar mılletının mebu
gibi tefeir edilmesi ihtimalinden bahset· san reisi vasıtasile, kendis'ine yabancı 
miştir. olan bir aiyaıeti taıvip ettiği hiuini uyan-

Eski nazır ıuruını hatırlatıyor ki: Mil- dırabilir. 

Şehirden Çehreler: ı9 

Kadm butalıklan doktoru B. Kimraa Kenan ön 



,., zmc 

SARfFE2 

FIKRA: 
••••••• 

YAZ VE ETTiKLERi 
Şinasi REVt 

Bacalanmız; leyleklerden beyaz bayrağını çektiği gündenberi: bizler 
de yaza teslim edilmiş bulunuyoruz. Artık hüküm, sıcakların elinde
dir. O; isterse bize acıyacak, hiç olmazsa mintanımızı sırtımızda hoş 
KÖrecek .•. isterse, «Göksu testisi» misillü bizi olduğumuz yerde, bu
ram, buram aızdmp (anadan üryan) edecek. .. 

Gökten ne gelmiştir de biz onu kabul etmemişizdir. 
itte bacalarunızm ziyneti. teslim bayıaklannuz. biz istemeden açıldı.. 

Uğur ve şefaat tılwmı leylekler, daha §İmdiden bu korkunç ve yakıcı 
alevlerin iztırabıru duyarak kanadlarını kendi haline bırakıyorlar .. 

Yaz, haddizatında bir atalet mevsimidir. Fakat yazın, yeni dünya
mızdaki manası, bilakis cevvaliyet ifade ediyor. 

Bahar çi~ekleri kadar, çeşid ve renk gösteren siyast nutuklar, Ak
denizin gittikçe kızıtan suların~ ağrısı tutmuş gemiler, bize bu faa
liyet hakkında bir hüküm vermiyor mul 1.. 

Yaza sokuldukça, güneşin aydınlığı, pürüzlü ve muzlim görünen 
fikirleri olduğu gibi meydana vuruyor. O halde yaz, hasut ve emper
yalist düşünceleri, kabına sığmıyacak kadar köpürten, ve onları ta
hammur ett;,.en bir mevsimdir. 

Etleri kokutan yaz, ne yazık ki sevgileri soğutuyor. insan ki. aciz 
kaldığı tabiat karşısında, yegane istinadgahı ve tesellisi sevp,idir •• So
ğuk sevgiler ise; henüz formülden çıkanlmı~.alnına - bir vakitler san 
lepiska diye yad edilen - saçlan yapışmış bir ölüyü öpebilmek gibi 
içimizt bulandıran ve gıcıklayan berbad bir şeydir. 

Yazın sıcak aydınlığı karşısında ( boğuluyorum ) diyenlere hak 
vermemek elden gelmiyor .• 

Muhabbet tılısımı, uğur dedesi leylekler; arhk gözümde yazın şu
ursuz fiillerinin faili olarak kaldıkça onları bir baykuşdan ayuanuya
cağtm. Kendi kırıhşımız değil, tabiatın yapraklarını döktüğü en son 
gelen baharı özlüyorum. Azan ve bozan insanları te.dip etmeğe, güne-
şin kızgın ışıkları kifayet etmiyor.. ~ 

Belki baharın dökülen yapraklan bir ( T A Ş ) niyetine geçer ..... 
Şinasi IU. vı 

MiizifıaJ lıronilı : 
••••••••••••• 

Riyaseticümhur orkes
tr asınıoın halk ~ecesi 

YAZAN : MİHTEB. ÇELEBİ 

ŞEHiR HABERLERİ . Karışık 
...... ----------~ ........ ------------__., .Avrupa 

Bayraklı Jnhisarın 1 Vergi kaçakçılığı 
Vapur selerlerine Hadiseleri maliye 
lüzum görülmedi- tr vekiletine zamanında 
ı..cıraııı seferleri Tütün deposu ~b!~.~!~~~~ taminı geI-

çalışacafı- -*- rniştir: 
Mul.uebe,ıi lnısusiyenin lnc:iialbnda 724000 Jiıeaya ihale Ve - Vekilleri alakadar işler dola}'1Siyle 

meydana getirmekte olduğu pzino n inşaata baslancb sirket nya müeasae neztlerinde yapılan 

----~·---

Karşısında 

Tüıkiye 
--tr-

HAKKI OCAKOCLU 

plaj inpatı Mayw ayı nihayetinde iimıtl lntu.adar Vekildi taıafından Alsan.- tetkik ve teftifler mumda taadüf olu--
edile<:ek ve Haziranda muvakkat kabul : cakta şimdiki tütün ve sigara fabrikası nan vergi kaçakçılığı hadiseleri. tahkik&- - BAŞ'l'AltAn 1 tNd SABİFEDE -
muamelesi yapılarak. rn~ruimle açılacak- yanında meydana getiriJDH!Sİne kll1111' \ tın ikmaline kadar alakadar vekilliğe ih-
tar. (verilen muazzam tütün deposu 724 binl1'ar edilmiyerek tahkikatın neticesine ta- b gal~rıde~ ~ leY~ du~ 

Denizbank lzmir tubesi yaz mevai. L- ,,,_ - hhid ·"--• dilmi tir ~edilmekte olduğu anlaıd!Dlftır. cak degilız. Turkıye umumı efkarı 
.. uaur un1ya mutea e uuue e ş • b- .. ciha .. _ n_,~ _ ·ı b' l'k 

minde lnciraltına vapur isletmek tasav- T·· ·· d • · · · d Halbuki bazı haTierde meydana c:t- utun n unumu eıKaı"ı e ır 1 te 
' 

1 
utun eposunun ınşası ıçın ıcap e en • h ·• · d 

vurundadır Bu hususta tetkikler yapıl- al . il · . karılan vergi mektumatı üzerine tarhı la- mevcut eyecan ve teessure e or-. m zeme getir mıştır. 
maktadır. Denizbank umum müdürlüğü. j lzmirde İnp edı1ecek tütün deposu, zunge1en •ergı1erin mürur zaman müd- takd~r.. • • • . ... 
Bayraklıya vapur i->letilmesini muvafık I L • __ I b'' ~k t''t'' d l detleri yakl~ olmasından tahlikabn Lakın vazıyet hızım mılh ve ha• .., nnısar ann en uyu u un cposu o a• " f l · • b k 
görmemiştir 1 ak ld . l v .. .. h istihabma kadar bu miiddet doldurul- yatı men aat erımız a ımından ele 

· c tır. arenın sabn a acagı tutun ma - al d v h • • d • · · • 

-*- --' b d d b" ı_ -'-I _.!1_ makta ve hazineye hukuki ziyaa uğra- ın ı~ zaman çe resını egıştirır. 
IJWU u epo a ır eene ceıır; ecuıden T·· k. ·· h • · • ha · • 

I,.., ___ , --"'' l . makta bulunduğundan vergi kütumiyeti ur ıye cum urıyetının ncı 
soıua UZUIIUU gonııen yer ere ngara ı· 'k h~'-· J d- ·· h · ı· · · '--dil L • gibi vaziyetlere tesadüf olunduğu zaman po ıtı asına a.Ktm o an ucıunce er 
mıa ı ıçın sev~ cuıır;tir, •· ] .. 'h • 11 ı___ d 

D · M . b d Maliye Velaletinin haberdar edilmesi tur u ı tıma er 1'a.J'Ş1Stn a tam ve 
Fuar komitesi, dün öğleden sonra be- '-

1 
eponakun mşaŞsıbna :>:clıs ayıik aŞTl nd~ tAzı.mcLr. kat'i bir istiklali ve bitaraflığı mu-

t d. . . D B Beh U isli" oaş anac ve u ata """ ar ma e ı- h f l k . H' b" .. . e ıye reısı r. . çet zun re - 1 _._ . 0 .. d h .. 1 .. f • -*- a aza ey eme tır. ıç ır zurnrenın 
V• d t lanmı fu sahası da . edi ec~bT. eponun ıçın e er tür u ennı v l ak har' .. 
~ e op ş, ar n ınşa - • . • • Yana.• •as•a vasıtası ve oyunca~ o marn ıcı 
1 k -t.. ha ti tr ··~-ahhid tesısat bulunacak ve daımı hır buhar ha, ı!" ...... P• 1\ ft«!l~' . . . . ı· . 1 •1 d 
ece ar- va ya osunu mu.z~ e h. '-!- l _ '- .. _ _ı k" . ...:ı Kemerde sürmeli sokagv ındıı Yaşann sıyasetımızın teme mı te" <ı e er. 

· L-1 tmi...t; İnsaa d ha] "'"~1 va.sı alUill o ara& muenesCQe 1 ış,.uer Es c·· h . T. k' . . r1'1.le e :1 ... r. ~ ta er ~ ana-
1 

VI ._
1 

,_ _ _ ,_ b k d ki asen um urıyet iır ıyesını, 
~ Ti tro 

2500 
ır;..; alacak b"' .. 1 '1e ı:ıcmur arın aag ı" an ıır;orunaca.ıttır. umum! evinin mut ak ısmın a · du- . l k d . d .. 

. ıya , ~~ uyu:.;- varda bulunan halının tutuşması üzeri- ımparator u evrm en ayıran mu-
:ükte olacaktır. -*- mevviz vasıflardan biri de budur. 

B ' Kemal :ıe yangın çıkmış ve söndürülmüştür. -*- H'1klarımızı ve topraklarımızı -*-H 40 
• l ·• · •• T d kendi kuvvı-tleıimizle müdafaaya a mı gu n u ~ .. an f!.-brikası • t d ~AU KG ıca:-e o ası o a muktediriz. Bütün bir dünya husu-

FUARDA ACIK HA VA 
riYAl'ROSÖ 

Yann HaJlıevinde IJip Jfti;d~ oldlu Ata6.&:.-•· ko .... ..n. .. ı metine karsı durmuş bir neslin ço-
tören yapdacah inhisarlar idaresinin .Alsancaktüi si- ".U: ~- . cuklanyız. Tarihimi:ze. vurd severli-
Bü ük a.irimiz Abdülhak Hamidin gara fabrikası müdürü B. Kemal Sarlıca. ~eycla~ getir~lı:VOr ~imize p.üvenerek rnillt hudutlarımız 

..
1
.. : .. ~. .. __ 

1
d.. .. _ •--düf. idarenin Cibali fabrikası müdürlüğüne Tıcaret odası ıdare lıeyeti. tıcaret oda- içı·"" hic bjr endi~ şr:önnivoruz. 

) umunun uçuncu yu onumune .....,,.. r · ı d T·· k. ·ıı · · b .,.d • .. .. terfiyen tayin edilmiştir. lzmirde çok 181 mec ısı sa onun a. a:ı· mı etinin e e- Bu hakikati bütün dünyanın da 
~ en 14 nısan 939 cuma gunu saat 17.30- __ .:..._u ,, 1 __ t_ f-L-"-- .ı..__ d" f. '"v t At ru·· k • • b' At t--'-

:la Halk 
. d . .. v h muvaua~ o arıu:: aomu1mn ıanuuuıanını 1 te 1 MJ..,,emu a r ıçın, ır a uu; tecrübe etmis bulundu<iunu bı1di<Yi-

evın e bir toren yapılacagı a- .. . .. . . ~ . · .., 
be alı tı.r Halkınu b tö' d mtmm B. Kemal dun Ankara vapuny- koşesı meydana getirmege karar vermış- miz için Türkiyenin her hangi bir 

r ~ . zın u ren e , . ' -"--' d ynl--L •-·- L .. '- ı· B k'' . tanzim . . b' h faa bulunmalar . d . .ıe iZDi.iT en a anı& ~nıı>WA gitmiştir. ır. u oşeyı ıçın ır eyet • serı:riizeşte hedef olabilmesi ihtimal-
ını tavsıye e erız. K--_.,_, • azif--'-_ı tt...L-- li t °"""';et;... k ___ m ICllCUIHne yem v IC9UJQe mava....-a,yet ye e g~.LUo;t~· !erini de olay bir i~ telakki etmi-

CESltfB!JE Y ANG111 terııemıi ederiz. ,,,_,*_ yoruz. 
çe"Şmed~ Sakarya malıallesiııde (11) -*- Memurlar taks~fle gaz Amma bu düsü~ler bizi daima 

"lumaralı dükkanda yangın çıkmışsa da BİR HJRSJZl..JK mask~si abyorlar mütevakkiz bulu"n...-.ak zaruretinden 

Riyaseticümhu.r orkestrasının yine ı daha canlı ve biraz da sertçe .. Türk ha- Jenişleı:neden _:ı<Sndürülmüştür. . .. Alsancakta Mesu~ye caddesinde ooy Havaya karşı korunma kemi~yonu vareste tutarııaz. Biiyük bir dik.kat 
ttstat Ernest Praetorius şefliğinde ıHalk 1 yatından aldığı melodiyi garp tekniğinin ~Tahkikata gore Y~~n, geceleym dük- Mehmet Muhtann rakı. tütün ve pol dün sabah vali muavini B. Cavit Ünve- ve itina ife Avruoada olanla"l taJ.-ip 
gecesi- konserinde birinci numarayı teş-j usul ve kaidesine ne güzel uydurabil- kanda ~ırak~an keçının, petrol lamba- satış dükkfuı!na giren hırsız tarafından rin b~<:kan}ığlnda bir toplant1 yapmıştır. f>hnek ordnmuzu her zamandan da-
kil eden (Anton Dvorak) m mi minör DÜŞ- sııu .~evırmes~~ çıkmıştır. • 250 lira kıymetinde damga, tayyare ve ~ Bütün idarelerde memurlara taksit- ha kuvvetli bulundurmak. barısı 
beşinci senfoni çok beğenildi. Bu, en Alaturka ve alafranga diye musiki Dukkan sclıibı B. Mustafa ÖZaltın posta pulu çalı.n.mıştır. le Faz maskeleri temin edilmekte- kurtarmak yolunda sarf ohınacak 
80

n yazdığı dört numaralı eserde sanat- ayırmak doğru değildir. Musiki, her hakkında. dikkatsizlik yüzünden yan,:p- Yapılan tetkikatta hırsız1ığı yapanın dir. Ticaret odası memurları da Mayıs mes?;tten uzak kalmamak azmindo
k!r, diğer dört senfonisinin fevkinde bir ı dil için bir olan kendi diliyle tabiat.in. '.'la sebebıyet vermek suçundan tahkika- Nişan Mehmet olduğu anlaşılm.ı:§tır. Suç- maaşlanndan maske tedarik edecekler- viz. Nitekim Avrunada !'l;mrliye ka-
munffakıyet kazanmıştır. Vagner, Llszt 1 beşeriyetin hislerini. heyecanlarım .ifa- :a başlanmıştır. lu aranıyor. dit. dar olun bitenler ~ politikaımzda 
Beethoven ve Smeta.nanın burada, tam11- de eder. Musiki beynelmilel bir lisandır. -.-.*- --*-- -../:r- i"'n kilr.ük hir in.hiraf vücuda get;rmiş 
men tesirlerinden kurtularak kendi bu- Onun milliyeti yoktur. Bugün Torbalıda Aydınfıa değildir. Bundan eorrra olacaklarda 
susiyetini, phslyetinl gösterebilmiştir. Ancak milletler milliyetleriDi bu bey- ,,.üttüP-ümüz politikanın istikametini 

Yenilik ve tazeliği muhafaza etmekleınelmilel musiki kaidesine uyarak gös- Afa1! IJayramı vardır PHrin~ ziraatine Ulusal ekonomi deP.•otirmiyecelctir. 
beraber melodi ve ınotınerin birbirini 

1 
terirler, terennthn ederler. Bizim musi- 3 r f 6 Numarah orman kanununnun 65 devam edilecek k~resinin kararları Hükümetin sivasetini iz~ eden 

mUtemadiTen takip edişi çok sanatki-·kimiz bu iline uymamış, monofoni kal- nci madesi mucibince seneni"l muayyen Ziraat vekaleti çeltik mütahassısı B. Aydın (Husu::İ) - Milli ulusal eko- baş vekilimiz büvülC miJlet meclisi 
rane idi. 1 mış ve bittabi monoton, zaif bir çerçive dikim me'V'Simlerinde ağaç, bayıamlaa Hanın Onuk ve Aydın sıtma mücadele nom.i arttırma kongrainde idare heyeti 1<i;rsüsünden bu hakikati bütün ha-

İkinci muvmanın (Largo) sun.da tem içerisinde sıkışmıştı.. Halbuki. ruhumu- yapılması ve. t.ertip ttlilmesi zikredilmek, reisi Dr. Abdü:rrabmı Baylav şehrimize raporu ittifak.la k:ıbul edilerek eski idare ki'k~t ve vuzuhla ifade eylemistir. 
buaya geçince kemanlann akompanye-lza benliğimizi taşıyan o nağmeler anno- tedir. Buna binaen ağaç .evgisinin esaslı gelmişlerdir. Egede çeltik ekimi işlerini heyeti tekrar ııeçilm~r. Nisanda Anbı- Binaenaleyh Avru"ava .lıakim 
man vaziyeti bir org hissiyle k.lise mü- nize ve developman ile ilme, kaideye bir şekilde caıdanclırıl:maa memlek.etin tetkik edereit kanır jttj}ıazııı;ı memur rada toplanacak k.ongreye Aydının ay• olan tefaq ve heyecandan. kendimize 
ziği çeşnisi duyuldu. uyarak zenginleşince Polifonik olunca sosyal ekonomik estatik vaziyeti üzerin~ edilen bu heyet dün Torbalıya giderek lavı B. Adnan Mendres aeçilmi1lerdir. büyük b;r hisse ayırmağa hiÇc bir se-

Biraz melankoli, hüzün, ıstırap ifade- esas biç bozulmadan ne güzel bir musi- deki müsbet tesirleri ve bilhassa askeri oradaki pirinç ziraati ipniıı fenni ve çel- Umumi koDgTeYe arzolunacak dilekler de be,., yoktur. 
lerinden sonra buada flütle, mliteaki-ı• ki yapabiliyoruz. balwndan koruma tcdbirkrinddtl çok Uk eltimi talimatname.sine uygun olup tesbit edilerek kongreye nihayet veril.. ŞimdiJ;k vazifemiz hadi.elerin in-
ben bütün enstrümahlarm iştirakiyle İşte yeni Türk musikisi budur. Btmu mühim rolkri ve bütün {aid.eleri hak.km- :ilinadrğını tetkik etmişlerdir_ Torbalı- mqtlr. ld,afını dikkat ve itina ile takip ey. 
neşeye dönüşü kuvvetli ve enerjik.ti. tanı.malı benimsemeli ve bu yolda çalış- ela. aıenç)ijia Wniz idealinde canh bir ıc- ela.ki pirinç ziraatiniıı umumi sağlığa hiç --t;r- J.emek, bütün ihtimallere hm em-
Largo sessizlik içinde bitti. malıyız. kilde ağaç aevpny tebarüz ettinnek bir zararı olmadığı ve mevzuata uygun Tais'Jlte mfieadele niyet t~~tmı kuvvetlendi~~-

(Scherzo) baş!an başa bir canlılık ve Hasan Ferit Alnar bu muvaffakıyetin wuumi batlan ile bütün tekilde ve va- :ıldıığu anlaphl•ğından burası için her Kuru me)'Ve ihrac.atiyfe iftigal eden D~nebilir ~ doe~mu~.•e. muttefiki.. 
kudretle bir tem.in muhtelif aletlerle ı bir delili ve ispatı olabilir. Kendisini. zifelerile maddi ve manevi kıymetlerini '.lallgi bir memnuiyet meımmbahis ol- bazı firma1u ticaret odasma müracaatla mrz Yunamstan ıle T urkiveve hrşı 
muhtelif tonlardaki developmanı idi. ı dalına bu yolda yürümesini teşci ve ka.rekteri:ı:e elmelE üzere ı 3 Nisu giinü .:nıyaeaktır. Malatyaıdan lzmire getirilen lanu meyYe. lngiltere hü~.ümetinin vetdiği eöyfe.. 

(Allegro con fuco) karakteristik bir ı muvaffakıyetlerini tebrik ederiz. saat 16 da Kültür parkta taplandmasa Heyet bu sabah Denizliye hareket._ Kayısı ve Pestillerin mağşuş olduğun- nen ve ~. 8~ • kamarast~a 
çok varyasiyonlar ve değişiklerden son· 1 Bundan sonra Rimsky - Korsakovun te.karrür etmiftir. :e!c Denizlideki çeltik z:i:raati ~ dan fiUyette bulunmuşlardL ~dar- t~ edılecep:ı 1?ildirı!en emniyet 
ra baş tarafa esasa döndü- Dvorak de-1 (İspanyol kapricciyosu) nu dinledik. Üç -*- rahallinde tetkik edecek ve oradan An-t lar Peatillere ve Kayısılara tq. toprak tell"•:nat~ın se~ ~edu) • 
rin ve ağır olmaktan ziyade hafif ve ! muvmandada Rimsky - Korsakov, İs- Yunanistandan talyaya gidecektir. Antalyada yapılw.::ı.k k.arı.<ıtınldığım iddia etmekte idiler. B1~ böyle brr t-:_mınatm v~rilmeu 
popüler ifadeli bu senfoniyi şel d'or-1 panyol şivesini, havasını çok mütenevvi tetkiklere büyiik bir önem verilnıf"'.~te- Ticaret odası mahallinde tetkikat yap- taleb.ınd: ~ulundn:U~uza daır orta· 
k~strlik ettiği sırada A.me~ada .orası, re.nklerde ~ekici bir. kudretle ibda et- gelecek Mübadillere d.ir.. bl'aralc yapılan ıi:kayetlerin kat'i olduğu da hıç bir ı~aTet gormıyoruz. Yalnız 
lçın yazmıştır. Bu, beşıncı senioru en'mış ... Tasvır kuvvetiyle o, bu eserlerin meccanen vize ..&...__ n-.:--~- ... Od L fi ti' b' Türkiye ve Yunanistanın tam bir is-_.... ~u...__._ varmq...... a. .. ey ye ır "kJAJ h' . • . 
beğenilen eseridir. de çok yüksek mertebeye vasıl oJabil- lzmir Enternasyonal Fuannı ziyaret SVREK AVJ taraftan llcmat Vekaletine, diğer taraf- tı a e sa ıp olması emnıyet ıçınde 

Konserin ikinci kısmında (Fr. E. Şu- miştir. etmek maksadile Yunani.standan gelecek bulunması dost lnC{iltere devletmiıı 
Cmnaovası nahiyesinin Keler köyü tan da Malatya ticaret ve sanayi od~na d 

bert) in •Fra Diavolo• operasından Konserin sonınıu (Joh. Stra,•ss) un mübadillere. geçen sene oldu<Yn ~-ı..i bu b"ld" · b · • · · · · e yüksek menfaatlerine uycnrn dü~-
.... -- ~.ll.I ~ivarında son :Japılan sürek avında av- ı ırmış ve arıcı tıcaretımızi müteessir o-·· 

uvertür (Le sejour militaire) marşına •Viyana ormanından masalları 1 teşkil sene de Türkiye sefaret ve konsolosluk· ~ila.r üç domm telef etmişlerdir.". Üçü ! etmesi gayet tabii olan bu gibi hallerin tüğü içindir ki, uzak ihtimaller de 
orkestra trompetle başladı.. Orkestra- ediyordu. !arınca meccanen vize yapılacaktır. de dişi olan bu domuzların karınların- ! önüne geçilmesini istemiştir. pöz önünde tutularak. bu hakikatin 
nın mükemmelen üade ettiği bu opera Joh. Straussun tanınmış ve sevilmiş, B: 1 ..A.. ifadesine yine lngihere tarafından 

B 
· -- - clsın sekizerden tam 24 yavru çıkmı-tı•, 1 -u-- l ı J b ı B -r komiğinde Fransız bestegar (Şubert) esasen anlaması müşkül olmıyan bu IR oroa s -r- üzum ~örü mü~ C) a i iır. unn I ' ür-

nedense muvaffakıyet kazanamamış. (Müzik lejer) eseri o kadar sevildi ki Bir Çocıığu ezdi -*- Mual ardiye ltallında kiye halkı bir d08tluk tezahürü ba-
Bundan sonra (Hasan Ferit Alnar) mı sanatkarlar orkestrada, sonundan bir İzmirden Çeşmeye giden §oför Fehmi UYKUDA YARALAMIŞ .. şik~yetler . kımwndan memnuniyetle kar~far. 

(Prelüt ve iki dans) ını dinledik... Türk 1 parça tekrarlamak mecburiyetinde kal- Değerin idaresindeld 15 sayıh Çeşme Bayındırda orta mahallede oturan İs- , b !;" ~nle~de bcare! eşyasından de~ız- Bu vaziyet aksi emeller heslenc:li-
sanatkarımız tamamen modern stilde iyi j dı1ar. otobüsü, Nohut alanı köyünden geçer- mail oğlu Hüseyin Deveci, eski ve aile- a ın a m ~ oldugu m~~~ ~rdıye i!ine dair emareler ortaya çıkmadıkça 
develope edilmiş pastoral tarzındaki Birinci konser gıôi orkestramızın mu- ken yol üstünde oynıyan köy muhtarı vi bir hüsumet sebebiyle kar..1-: Mu.' h~dab ~f~turacılar bnlıgıl ticaret BerJin - Roma mihverine karşı olan 

ltidil ·ı · b. k t · 1 afiakı . b d B "_,_ l İ ...,.~ oaasına azı şikayetlerde bu unmuştu. bit fl k dost{ L h" l · · pre ı e zengm ır or es rasıyon yaz- v yeti un a da büyüktür. . ~ Ero un 8 yaşındaki oğlu smail tafa Deveciyi uykuda bulundugvu sırada . . .. .. .. ara ı ve U&: ıs errrnıze za. 
Bilh dans} d 1

.. . Takdir . . . . E lu . ~ v ~ • Oda ıdare heyetmde gonı~ulen bu mev4 
• • b. h k ~-'~- da nuş.. assa ann a pre utten zı- ve takdisımız yerındedir. ro czmı.ş, çocugu sag ayagından ya- tahta ile muhtelif yerlerinden agırv su- .. . rar vencı ır are et yarau:ncuuan 

d k k dre bil · l .. zu aıra91nda maim vurudunu muteakıp L __ ,_ d 
ya e ruvvet ve u t yarata mış. ra amıştır. Suçlu şofor tutulmuştur. rette yaralamıştır. Suclu yakalanmışlı.r. 1 .. .. .. . 1. ÇO&; uza.da ır. 

Birinci dansı latif, sevimli .. İkincisi Mihter Çelebi # .• ;,;~ a mu• uç gun olduktan sonra alınan uç mıs ı ar- HAKKI OCAXOCLU 
-~ mz - • - .. . 1 diyenin makul olmadığı. çünkü tüccarın 

Eıh 
• 111" 'l'El.EFOlf: lJ~J elinde olmıyan kanuni formalitelerin ik-

amr a Sineması K .. it .. Bu kG t) N • ::~~:e:!:~~:ş::~le bir vaziyet hadisl~ .. i~k;·İ~p ..... g~·~·çirg=:i· .. 
U urpar sıneması Ticaret odası "eyfiyeti lkbsat ve mü·: 

Müsabakanın bugün son fibıi ve son günüdür • Pazar gun·· Ü nakalat Vekaletlerine arzederek bir misli : 

S E K • z • N c 
1
• Mucize sayılacak. .. Ve ıüzelliğine doyum olmıyacak iki filim takdim ediyor ardiye resmi alınması hususunda teşeb· E ihtilalde bulanacak 

ı ı 1 - s A A D E T D u R A G... 1 büsata girifme"tedir. : İnkılap gençliği pazar günü saat 14. 

GARRY COOPER - CLODE'l'TE COLB.Enr A : 30 da Menemende Kubilay abidesi. 
tarafından yaratılmış Fransızca s&z"ü büyük komedi... SOMYA HEİNE. D1>NAMACBE cı ki 1 öl Ü m öntinde ihtifal yapacaktır. Bu töre-i 
SEANSLAR : Bugün : 3 - 5 - 7 ve AKŞAM 9 DA BAŞLAR JEAN HERCHOLT Muharrir arkadaslannm;dan ne İzmir ve Manisa vilayetlerinden 5 

• ......... • ......... • .... ........................ Tarafından temsil edilmiş ıençlik.... Neşe." Aşk ve zarafet filmi... doktor SıLla Sü~;rü Pamirtanın heyetler iştirak ederek gençlik teza- ~ 
Yarın matineleıeden itibaren · hürlerinde bulunacaktır. : 

10 000 f' .. Z.000 000 d ı 2 O kayınhiraderi ve general ~:!~y -· ıguran ve · o ar sarfiyle yaratılmış büyük ve içli bir ~km J K T A T Q R İnkılap şehidi aziz Kubilayın hatı-: 
L:ı.~ • · harikası - man Faik'in ogvlu Ankara merkez 
lllA<lycsı ve sınema rasına hürmeten yapılacak ihtifale 

S •• F d • ı • Tarihi bir hail~ canlaııdıran mu··tı;emmel bll'' filim piyade alayı aubaylanndan kı- . 

Uveyş e al eri 
-J· demli yüzha.fı Ihsan Gürkanın Izmir ve Manisa gençlikleri davetli-

OYMIYAN : «:LİVE BROOK grip hastalığından ihtilat yaparak dir. Her kes o gün Menemende top-
AYRICA: TÜRKCE SÖZLÜ FOKS JURNAL zatülcenb neticesi genç ya~ında lanarak ihtifale iştirakte vazifedar-
SEANSLAR: Hcı: giin DİKTATÖR: 3.30 ve 7.15 te SAADET DURA~I: vefat ettiğini teessürlerle haber dır. Tören iki saat devam edecek; 

trenler İzntlre ve Manisaya saat 18 



ı YENIASIR 

Dostluk teminatına rağmen 
. Prens Pol'la Bükreş 

veya Belgradda 
görüşecekmiş 

Paris, 12 (Ö.R) - Belgraddan gelen 
ve henüz ne teyit, ne tekzip edilm.iyen 
bir habere göre kral Karol ve prens Pol 
yakında Belgrad veya Romanyada gö
rüşeceklerdir. ltalya on 

bir 
iki adalara 100 bin kişilik 
kuvvet tahşit etmiş 

Macar gazetelerinde şimdi Trnnsilvan
ya hakkında bw.ı talepler ileri sür.ilme
ğe başlamıştır. Macarlar da AJman ve 
İtalyanların metodlannı taklit etmekte
dirler. Paris 12 ( ö.R) - Buraya gelen bazı avam kamarası Jaburiııt muhalefet reisi Ada askeri makamab tarahndan alınan 

haberlere göre, Yunanistana dostluk te· binbaşı Atliyi kabul ederek yarın Vest
minatı vermekle beraber, B. Musaolini ministerde, Arnavutluğun Italyanlar ta
l 2 adada 100 bin kişilik bir kuvvet tah- rafından işgali sebebile ııureti mahsusada 
eid etmiştir. Tarabulustaki ltalyan kuv· içtimaa davet edilen avam kamarasında 
veti de 80 bindir. • yapılacak harici ııiyaset müzakerelerine 

1 ait tertibat hakkında görüşmüştür. 
Londra l 2 ( ö.R) - Hariciye nazırı Lord Halifaks akşama doğru Polonya 

Lord Halifaks öğleden sonra F orayn ve Fransa sefir)erini de kabul etmiştir. 

ofisde Türkiye sefiri B. Tevfik Rüştü I Bu son mülakat yarın lngiliz parlamento· 
Arası tekrar kabul ederek uzun müddet sunda harici siyaset hakkında yapılacak 
görüşmüş, sonra Dovning Strite giderek 1 beyanat üzerinde cereyan etmiştir. 
Avrupa hükümetleri nezdindeki lngiliz Londra 12 ( ö.R) - Akdenizde dört 
sefirlerinden alınan raporları bildirmiş- lngiliz safı harp gemisinden üçünün Mal· 
ti• 1 d v 1 l' 1 . .. • r. ta a a ena ımanına ge mesı uzerıne 

Bu mülakattan sonra B. Çemberlayn I adadaki gerginlik vaziyeti azalmıııtır. 

Parti Grubunda 
Hariciye Vekilimiz siyasi hadiseler 
hakkında uzun boylu izahat vermiştir 

Ankara 11 (A.A) - C.H. Partisi B. 
M. Meclisi grubu bugün (ll-4-1939) öğ
leden sonra reis vekili Hasan Sakanın 
riyasetinde toplandı. 

Müzakere mevzuu son siyasi hadiseler 
hakkında hariciye vekili.ntlzin vereceği 
izahat idi. 

Ilk defa söz alarak kürsüye gelen 
muhterem hariciye vekili Şükrü Saraç
oğlu son haftanın belli başlı siyasi vaka
Iarı hakkında beyanatta bulundu. 

Bilhassa Rumen hariciye nazırı Ga -
fenkonun Istanbul ziyareti ve hariciye 
vekilimizle mülAkatına ait beyanatı de
rin al&ka ile dinlendi. 

Son gUnler zarfında Italya tarafından 
ArnavutluğÜİı askeri işgal alt~a alın -

ması ve Hatay meselesi ve bunlardan te
vellüt edebilecek bütün siyasi mesele -
lere dair uzun uzadıya izahat verdikten 
sonra kendisine ayru mevzular üzerinde 
muhtelif hatipler tarafından tevcih edi
len suallere cevap verdiler. 

Bir çok hatipler söz aldılar ve harici
ye vekilimizin izahatına muvazi mütale
alar beyan ettiler. 

Müzakere saat 18-30 a kadar devam et-
ti. Ve hariciye vekilinin- izahatı tasvip 
olunmakla celseye nihayet verildi. 

Londra 12 (Ö.R) -Türkiye büyük el
çisi aoktor Tevfik Rüşt.il Aras bu sabah 
Foraynofise giderek hariciye nazırı Lord 
Hatifaksla görüşmüştür. 

Yunanistana ·verilen 
• • hclı-p malzemesi ıçın 

•• Hariçte çıkarılan şayialar 
betiyle salahiyettar lngiliz 

mahfillerinin bir tavzihi 

Filibe panayırında 
Fran~an~n bir pavyonu olmasının 

siyasi ehemmiyetinden bahsolunuyor 
Sofya 12 ( ö.R) - Filibe sergisindeki Bulgar ticaret nazırı demiıtir ki: 

Fransa paviyonu eski Fransız ticaret na· «- iki memleketi birle§tİren kültürel 
zm B. Bas~d tarafından B~1gar. nazırla- 1 bağl~r artık kafi d~ğiJdir. Zira ·artık eo
nnın huz.urıle açılmıştır. Pavıyonun muh- nomik meseleler mılletler arasındaki mÜ· 
telif kısımlıırının ziyaretinden sonra B.

1

1 naseb~tlerde i1k safı inal etmektedir.> 
Bastid 150 kişilik bir ziyafet vermiştir. Fuar reisi de bir nutuk söyHyerek 

Fransa ilk defa o1arak Bulgaristanda f ransanın BulgaTistana ekonomik yar· 
beynelmilel bir sergiye iştirak etmekte-! dımda bulunmasını ta1ep etmiştir. B. 
dir. Ve bazı devletlerin, Avrupanın bir I Bastid şu cevabı vermiştir: 
kısmını hegemonyaları altına almağa te-I c- Benim bu fuarda bulunmam da 
~ebbüs ettikleri bir sırada Fransanın bu gösteriyor ki Fransız hükümeti Bulgaris· 

sergide h~zu~u. s~n . d~r~c~ mühim olup I t~na en b~yük bir ehemmiyet verrnekte
Bulgar mılletının ıstıklalım muhafaza ar- I dır. Kendı hesabıma eminim ki, bazı fe· 
zusuna tam amile tekabül etmektedir. Bu dakarlıklar bahasına da olsa, Fransa ba1-
münasebetle söylenen bütün nutuklarda kan devletlerine ekonomile bir hız ver
Bulgaristanla Fransa arasında ekonomik I mek mecburiyetindedir-> 
münasebetlerin inkişafı zarureti kaydedil-! Fransız mümessilinin bu son sözleri 
miştir. şiddetle alkışlanmı~tır. 

lngiltere Filistin meselesini 
müstacelen halle karar vermıs • 
Londra, 12 (A.A) - Gazeteler halyan kıtaatının yeniden İspan-

yaya çıkarılmış olduğunda ısrar etmektedir. Deyli el af De li He-

müdafaa tertibatı evvelki kadar tiddetli 

değildir. 
Londra 12 ( ö.R)' - Pres Asosyeşin 

gazetesinin istihbanna göre, abi ha.herler 
hilahna olarak, Kral ve kraliçenin Kana
da ve Amerika seyahati hakkındaki ted
birler değiştirilmemiştir. Hükümdarlar 6 
Mayısda hareket edeceklerdir. 

938 Yılının 
ıoayıktabsilatyektinu 
Ankara, 12 (Telefonla) - 938 malt 

yılı on aylık tahsilat yekfuıd 217 .587 .218 
lirayı bulmuştur. 

B. Göbels şerefine 
Londra 12 ( ö.R) - Başvekille bir verilen ziyafet 

saat kadar görüşen B. Çurçil başvekalet- İstanbul, 12 (Telefonla) - Bu ak~am 
ten çıkarken toplanmış olan lıalk tarafın- Alman propaganda nazırı B. Göbels şe
dan hararetle alkış1annuştır. refine Alman kolonisi tarafından Pera-

Yunanistan sefiri hariciye nazm tara- palasta bir ziyafet verilmiştir. 
fından kabul edilmiııtir. 

lngiltere 
Yeni tekliflerini 

izah etti 

URFANDI 
Kurtuluş Bayramı 

Urfa 12 (A.A) - Urfa dün kurtulu-
şunu kutlulamıştır. InkıJap senelerinin 
bağrında ışıklı bir ok gibi yazan 11 Ni
san kurtuluş gününün Urfa ve Urfalı
lar dün heyecanlı bir surette kutluladı-
lar . 

Fransız heyeti 
Tahrana hareket etti 
Marsilya, 12 (Ö.R) - İran Veliahdı-

nın düW•• •• d 

Dr. 
Dün istanbula geldi 
Abideleri, müzeleri 
gezdi-

da da tesirini göstermiştir. Alış ve
rişler hararetini kaybetmiştir. Ecne
bi bankalarda paraları olanların bir 
kısmı paralarını çekmeğe başlamış
lardır. İhracat ve ithalat işleri ya
vaşlamıştır. Şehrimizdeki bazı ecne
biler de memleketlerine dönmekte
dirler. 

Çin Milli ordu 
Bütün cephelerde yeni 

elde ediyor 

Londra 12 ( ö.R) - Çinden gelen haberlere göre mill 
cephelerde muvaffakıyetler kazanmaktadır. Cenup ceph 
keu - Kanton demiryolu istikametinde ilerleyen Çin ku 
tona 30 kilometre mesafeye gelmişlerdir. Japonlar şidde 
met etmekte ve her gün takviye kuvvetleri almaktadır! 
cephesinde, Nantang istikametinde taarruzda bulunan Çi 
mukabil japon taarruzile karşılaşmış ve zaptettikleri ar 
terke mecbur kalmışlardır. Hankeunun garbında Kan şel 
Çin ileri hareketi, japonların takviye kuvvetleri almalar 
genişlemektedir. Yangçe şimalinde çeteler muntazam ku 
Jeşmişlerdir. Bu kuvvetler Lungay şümendiferinin cenup 
Çin - F okeu hattının garbında muvaffakıyetli hareketle 
yorlar. 

Tıpkı Habeşistan 
ltalyan kralı Arnavutluk kral 

Roma 1 2 ( Ö.R) - Arnavut müessesat meclisi bugün İ 
ve şahsi ittihad şekli albnda Arnavut1uk tacını ltalya kra 
etmeği kararlaştıran bir takriri kabul eylemiştir. (Yani Ar 
Habeşistarun vaziyetine sokulmuş, ltalya kralı ve Habeş 
ratoru ayni zamanda Arnavutluk kralı olmuştur.) 

Roma, 12 (Ö.R) - iTrandan bildirildiğine göre Italy 
nazın Kont Ciano bu şehirde toplanacak olan Arnavut ve 
meclisinde hazır bulunmak üzere Tirana muvasalat etmi 
elçiliğinde ltalyan sefer ordusu kumandanı ve ltalyan elç 
tükden sonra islam, ortodoks ve katolik cemaatleri reisl 

etmiştir. 1 
Yeni Belcika kabinesinin va 

' 
teşekkül edeceğı umulu 

Brüksel 12 (Ö.R) - B. Piyerlo yeni kabinenin teşkili içi 
katolik ve liberal partilerile istişarelerini bitirmiştir. Yakın 
bineyi te~kil edebileceğini ümid etmektedir. 
Ayan intihabatı bitmiş ve bu meclisin 1936 intihabatında 
ğişmemiştir. Yeni seçilen ayandan 17 si sosyalist, J 5 i kat 
beral, 3 Ü nasyonalist Flamand ve 3 Ü reksisttir. 

Kenterburi başpıskaposu 
Korsel yatı ıle lstanbula 
lstanbul, 12 (Telefonla) - Bugün limanımıza gelen K 

ile Anglikan kilisesinin en büyük ruhani reisi Kenterburi ha 
doktor l..ang şehrimize gelmiştir. Baş piskopos şehrin temaş 
gezmiştir. Yarın patrikhaneyi ziyaret edecektir. Yat meşh 
bankeri Piyerpon Morganın oğluna aittir. 

Belgradda hükümetle 
arasında yapılan 

Hırvat pa 

görüşmeler 

Belgrad, 12 (A.A) - Hırvat partisi lideri Maçekin arkad 
tiç bugiin Be1grada gelerek «Müttehit muhalefet> partisi reis 
kümetle Hırvatlar arasında cereyan etmekte olan müzakere 
ziyetinden haberdar etmiştir. 

Muhalefet liderleri bu müzakerelerin cereyanına hakim 
niyet hususunda Hırvatlarla tamamiyle mutabık bulunduk 
yan etmişlerdir. 

Bu müzakerelere yakında devam olunacaktı.-. 

lngrliz gazeteleri /tal yan 
ispanyaya tekrar aske 
çıkardığını yazıyorlar 

Londra, 12 (A.A) - Gazetelerin ekserisi lngiliz hüküm 
1istin meselesini alelacele Kahirede halletmek teşebbüslerin 
setmektedir. 

Oeyli Herald büyük Britanyanın enternasyonal buhran 
le bu meseleyi hemen halletmesi lazım geldiğini yazıyor. 

DeyH elgraf gazetesi, Londra Filistin konferansında b 
olan delegelerin ekserisinin Kahireye gelmiş bulunduklannı 
smn Londra elçisinin de Kahireye döndüğünü ve müzakere 
rinci derecede bir rol oynıyacağını yazmaktadır. 
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ve Fransız sinemacılığının yüksek t ıkdirini gösteren bir şaheser .• 



• 

Osmanlı 

___ ==ı .... !!!L2 

Çeftren : Haşim Sami 

Saltanat 1 arihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

nlflASIR 
......................................... 

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

Yürümeyen 
Tarih 
-tr-

Hava taarruzlarına 
karşı pasif korunnıa 

• 
DOKrORlllıl KOŞE&i: 
········-········ 
Şeker ve ömür 

-~ 
YAZAN: Dr. G. A. 

E.Bkiden teker hastalığına tutul.nlara 
Askeri mtikellefiyet dışmda olanlar Passll ko- - İstatistiklere göre - hastalık başl -
runma işlerinde çalışmakla mükelleftirler- dıktan sonra ancak vasati beş yıllık bir 

ömür ıverilirdi. Bu vasati sayının. tabii, 
yukarım da bal&lllll\akla beraber gene 

Han puif korunma mec~tine aıp oldukları idarelerce ordu tipi gaz pek de ıuzun 'bir ömür say:dtnazdı. IHalbu
Klasik bir .örf «tarih bir tekerrürden tabi tutulan <1ehir ve kasabalarda resmi maskesile ve icap edenler gaz elbise ve ki yeni istatistiklere bakılırsa şimdi şe· 

IRAÇ KATIBCIOOLU 

-5- ibarettir» der. Filhakika. İnsan oil11 yer ve hususi müesseselerde ve meskenlerde levazunile tech"iz olunurlar. Pa:if korun- kerli bıuıtalann ha talık başladıktan son• 
yüzünde ~öründüiüaden bu~e kadar, 

1 
hava taarruzlarına karşı tatbik olunmak 1 ma mcclnıriyctine dnhil mevkı1erde ha· ra vasati ömürleri, e.1kisinin iki misline, 

şeref, din ve iman mefhumlarının zarif redingotlarmın ön düymelerin.i hep ~ni hacfuel.~ ba,ka türlü ~ üz.ere bir nizamname hazırlanmıştır. Pa-ılunan memurlar ve müstahdemler bizzat on yıla çıkmışbr. 
mônidar birer remzi olan bu cami· kemali ~tina ile iliklemi§ Harem ağa- altında yapagelmt§tir. Bu prtlann mahl- sil korunma teşekkülleri yapılacak ha- birer halk tipi gaz maskesi tedarilı ve Arblc hunu b~nm~-e hakk1111ız 
lerin baranı dü manlarm kaniyle ve lan, p§lan naznrlarile etrafı tetkik yetine göre görünü~te o hadiseler değiş- zırlık tedbirleri. talim ve terbiye olmak muhafaza ederler. yoktur. Çüııkü on J'lllık f("ıltcrli ömür bu 
bizzat kendi kanlanmızla yuğurarak eden ve küçük gözleri Mogol ırkına aeler bile görünqte ayni kafımtl-dır. ilzere ÜÇf! ayrılmıştır. hastalığa zaten y~lılıkta tutulanlar için-
onlan İn§8 ettik.. Kanımızı au gibi mensubiyetlerini anlatan Buhara Ha- Çünltü lam insan ruhun- eseridir. Pasif korunma teşlcilleri vekiıletlerin dir. insan yirmi yavında bu haatalıia ~u-
akıtmak lazımgeldi .. Bu hareketimiz- a1a.rmdan mürekkep uzun bir kafile. Mütemadiyen deiifir gibi cöriinen :İnsan pasif konmma bürolan ve viluyctlerin tulursa vakıa vasati on yıl ö~ür pek la-
deki büyüklüğü, kahramaılhk ve fe-I Tıpkı bir tabutu andıran kapalı bir r&lıu mabiyct i iban1e .deiifmez. Bu ma- pas.if korunma lcomisyorllarile maballi sa görünür. Faknt gençlerde bu hastalık 
dakarlığı ancak .sizin gibi. ata iyi bin- , harem arabası. •• .Astıragan kalpaklı biyelin nüvesini sevki tabii teJIW eder. korunma teşK.illerinClen mürekeptir. _bereket versin_ az olduğu gibi on-
mesini bilen. halis. mert f ransız as- dört Acem .. Büyük bir süratle sevk imdi sevki tabii ba~tan bap hodgimlık- Pasif korunma komisyonlan valinin larınki vasati sayılara gdmez. Gençlerin 
lcerlerinden b~ı ihata edemez.. olunan yangın söndürmeğe mahsus tan başka bir §ey de,iildir. başkanlığı nltında askeri garnizon komu- buna hiç tutulmadıklan daha hayıflı olı.ır. 

Elini uzatarak: iki tulumba .. Peçelerinin altında gü- Hoclv.amhlı: • her ne bahasına ta.rıı, askerlik şubesi reisi, müddei umumi, Ynılıların haıtahğa tutulduktan sonra vzı-
Allaha mnarladık miralay lümseyen bir düzina kadar Türk ka- olursa olsun her bsia ~ öer teJİn yal- defterdar, Nafıa, Sıhhat, Maarif, Ticaret. sati on yıl daha yll§3mak umudu küçük 

efendi. diye veda etti. Askecim sizi dını ... Altı polis, beş hoca ... Üç der-
1 
mz kendisi için yaratılmıt olduklanna Sanayi, Veteriner, Ziraat, Gümrük, Pos- bir fey sayılmamalıdır. Şeker hastalığına 

takip ederek hayvanı geriye getire- ~ viş.. Bir Bulgar papazı .• Oç genç ra- dair .bir .itikat verir. Bu itikada. hayat ve 

1 
ta ve telgrnl ve emniyet müdürlerile he· - ya,..lılıkta - tutu1anlann eskiden ve 

cek. Pardon miralay efendi. Bir keli- hibe ... Elhasıl kıyafet ve vaziyetleri doley e ~ mahrum olan iter ıey lediye reisi, ticaret odası reisi, Ktzılay şimdi 'kaç yaşına kadar yaşadıkları ara§-
me daha. Bu tarnftnki sırtın üstür de, haizi ehemmiyet olmadığı için bura- ne evet ne de Jua.yır der. Onun için tabiat j rei i, devlet demir yollan müdürü ve li- brılınca eker ha talığının tabii pek de 
Beyazit camisinin solundaki şu mü- da tarifine lüzum görmediğim iki kendisir.i al bilecek her Jk ... İn malı olandc man reisinden mürekeptir. Hava korun-ı kısaltmadığı anlaıılır: Eskiden §Ckerli 
l'abba damları görüyormusunuzL. bini mütecnviz sivil ahali de bu ye- bekler d • F t ba itikat luqısmda ma komisyonları ayda en az bir defn hastalar vasati olarak 44 yaşına kadar 
~e ~adar büyük, ~at o nisbett~ de klına ila_:vc edilinıe ~Öprü üzer~ndeki 1 her ke

0

sin vazü.ct.i her fe7'Ua .-.ziyeti gibi toplantı yap~r. Komisyonl~rın vazifeleri yapdJdan halde şimdi va.aati olarak 67 
çırkın. IŞte burasa duyunu umumıyc- kalabalıgın, garabetın derecesı hak- değildtr. Her ~eycle..'l önce fWUl dikkat arasında pasıf :korunma planlan hazırla- yqına kadar yaşarlar. O yaştan sonra da 
C:tir. Yanm bir çark yaparak, Galata kında bir fikir hasıl edilmiş olabilir .. edi!mdidir ki ber kes tabiriıain albnda mak, şehir ve luwıbaların yeniden yap1- "8yat. şekerli de olsa. tekersiz de olsa, 
kulesinin alımda yükselen şu garip Pardon, bu yekuna, büyük bir kan- biç ıüphe!:iz yine insan oğlu vardır. Bu lan ve tadilen Vücuda getirilen planlarını tatlı bir l!CY olmasa gerektir. 
binaya dikkat ediniz .. Bu da banka.. şıldılda yolun üstüne saçılan ayak m:ıblük, bilhassa "•tün canlılar içi.'lde, ve yapı şartlanru hususi nizamnamesine 7..ııtcn, ıeker bastalığına tutukluktan 
Bakınız, düyunu umumiye ile Os- tsntıalarından mütt-.kkep kalabalığın benl'iiine en çok d~1'ün olan canbdı.r. göre havadan korunma bakımından tet- sonra IU kadar Teya bu bdar yaşamak., 
manlı bankası arasına Haliç nasıl ilavesini unuttum .. Ciğerlerinin bü- Bu itib:ırla yukarıdoki itikada bemen kik etmek, haber ııima hizmetini tayin 1 tayyare piyangosunda kazanıp kazanrna-
sıkıştm§ blmıf, can çekit-iyor .. An- tün kuvvet.ile bili inkita bağıran bu b ı gelir. Cünkü kendisinin de böyle ctmdc., mütnhassu ve yardımcılar seç- il malt gibi, sadece bir şans eseri değllcm. 
lıyorsunuz değil mi~ .. Bir gün Os- damlann imtiasını, bakınız ne gibi t>:..r itikadı vardır. mek, techiz eylemek, malzemelerini ha- Askeri mükellefiyet dışında olup ta Şeker hastalığuıa tutulan az veya çolc 
manlı imparatorluğunun ölümün· -=eyler teŞkil ediyordu: Gül kokulu Göriilüro:r ki ele bir muamma ~ zıdama1c, del"ll ve talim ile balkı yetiştir- askeri bir hizmetle tavzif edilmiyen 16- yaşaması lcencli elindedir. Çünkü şimdi 
den bahacclildiğini duyacak olur- lokumlar, ana~nlu gevre.k.ler, An- gnrüncn Eakat el bir mütearife olan mek, korunma ıteşkilletlni tdılike anında 20 ve 46-60 yaşları arasındaki halk, lıa- bu hastalığın - onu 'lcökünden yok ede· 
sanı~ bu aki binanın onun inkı- kara balları. saray lokmaları. çevre- insanın :hendisidir. iki kipyi birbiriyle faaliyete geçeoc1ı: 11tırctte hanr bolun• nya kaıJı pasif korunma mecburiyetine cek değilse de - en mühim alametini, 
razım tacil ettiğini hatırlamalısınız .. ler, toolu iğneler, şam kayısıları. kart do&lıili d_neıı laf b!r~. Fakat iki durmaktır. dahil şehir ve kasabalarda, yardunCJ va- kanı ve bütün vücudu zehirliyen fakat 
ln~llah yakında yine görüşürüz.. nostallar, eç1k resimler, vişne şer- do::tu birbirine mcnlaat denen valıa d~ :Sdercle pasif lkonınma komisyontan, züelerde çalişmakla mükelleftirler. ıelı:eri eritecek devası vardır. Istatistik-

Karmızıh. yesilli kurdelesile. onu beti.. Fiyat.lan ela çok ucuz!.. Ynnm, man yap!J'Or. H'.?.ddWıtmd• iki k"ıiyi hava müdafaa mmtaka komutanmm mü- 16-17 yaşlanndaki çocUklar mek.tepe- lerin eskiden ve şimdi dedikleri <le bu 
arkasından ancak bir saniye görebil- yahut bütün bir on1u~a istediğiniz dost y p.a.n gizli bir ınenwttir. Menfaa. dafaa bakımından xanıri olarak göstere- lerde ve evlerde .korunma i ler.inde çalı- devanın bulunduğu tarihten önceki ve 
aim .. Al atının üstünde. dört nalla cıeyi satın alabilirsiniz ... Hepsi de ma- tin açtiı iki dost.ten iki düpnıuı çıkanr. ceği lüzuma göre hareket eder. şacnklardır. Sıhhatleri müsait olmama- sonraki a:amanlar demektir. istatistiklerin 
koşan hayvanın ayaklarından yer- kamla mütemadiven bağırıyorlar: B'!l yalanlar kainatında bize bu iklncl ,ık Korunma tC§lcilleri yedi gruba ayni- smdan dolayı hava lconınmasuıda Jıiz. btı hastalığa tutulanlara şimdi bne vasati 
lere kıvılcımlar saçılarak, bir an için- - On para ... ~ para ... Beş pn- l:ıirincilind c:l&b:a erkekçe bU hareket mıştır. Gözetleme hizmetleri. polis ve po- mcte bilfiil el?eripi olmadıklanna heyeti ancak on yıl ömür vermeleri kendilerini 
<ıe yanımdan uzakla tı... Kalabalık raya... görünüyor. lise yardımcılar, Sıhhi ve içtimai yardım sihhıyece karar venıenler celbolunmaz- tedavi cttirmiyenlerin kabahatidir. Şe-
araslnda L!__ıenbi- L-yholdu.. -- 2 -- hizmetlerı', gaz arama ve temı'zleme hı"z- 1 ker t_aatalıgwına tutula hcrL '- ..ı,_, t 

ICJUU •"' ııuı Sin"İ cinsi sevİ,p bir «Ü!ı öldürmektense ar. Kendilerine verilen vazifeyi yap mı- " n &.es ıa.enı;uıu e-
Ceriye döndüm.. Yolda kannca garazı P.Çıw vurap za..Uı batma biç ol- metleri, teknik onarma işleridir. Müte- yanlar veya vazifelerini ihmal ve suüa- clavi ettirse on yıllık vasati ömrün dalıa 

gibi kaynaşarak auyun öte yakası- 16 Ağustos mazsa kendini miidalaa imkirunt vermek hassıs ve yardımcı şahislann huerde ve tiınal cdenier ve giili tutıılınası icap eclen çok uzuyacnğı şüphesizdir. 
na geçmeğe çalapn binlerce insan ne c!c olsa d"' nlığa yaklfU" bir /azi- ~ferde çağınlma keyfiyeti pasif korun- sırlan yapanlar kanunun t'3 ve 20 inci Hele insan ıeker hastalığırun zayıfJat-
arasında daha seri gidemiyerek, mu- Bugün doğumumun yıldönümü... Jette. Ar.cnk bütüa bunlar insan nlhiya- ma komisyonu tarafından yapılrr. maddelerine gör~ ceza görürler. mıyan cinsine tutulursa tedavisiaıe devam 
tedil bir yürüyüşle iterlemeğe baş- Bu dakikada kırk aiti ya ma basmış hnın n ak nn · birer temenni veyahut içerisinde otunılan rnünferid evler, Hava taarnnlanna karşı korunma ka- e~me~ ıarti:lc tabii ömrünü yaşamasına 
ladım. bulunuyorum... birer ed~ı..!.·atbr. c-·, .... d-:-- ;. de- J>i~ çok ailelerin oturdukları ev ve apart- 8 . . dd . .b. h hıç hır mnnı kalmaz. Böyle yapanlar be-

~ ~ .. ı.... ~ ....... ...,. nunurıun ıncı ma esı mucı ınce ava . 
t Kürrei arzın en acayip şeylerinden Tam bir saat, çok hassas avnamın •• ir ve mcxle biraz daha .mudill••"'· rnanlardan her birinde oturanlar arasın- k • ı · · · k dil · ük' u-~ 71n 8Ulanmaa. ecele t.altane gibi o1an za-

~ -T- 'd b. h 1 _ A • • onıma ı en :ıçın en ı erınc ro e c.u• .. ___.. • '-d 
biri olan bu kop" rünün üstünde ~ör- karsısında, mütemadiy,.n yu"zümü Tele insanı -.1.:.-t 1-·1-"'- .. .ı--. I-··- an ır~r <ev ıı.va s;orunma amın• ve h ·ı d'I ı · ·ı· türreye ~cmcıyc ~ ar yahut yorgun 

"' "C nu.,,... ..uua ... ~ .._. L yet ta mı e ı en ere tazmınat ven ır. b"'b ._, • d k d 
düğüm tuhaf manzara1ar beni o ka- tetkik edip durdum ... Atlattığım bir lamı bir arnya gelmesa1e ortaya çıkan oirer <ev itfaiyectSİt aynlrr. 0 reıuerı uruncıya a ar yapılar, 
d . al ed' d k' - k- k 1 . lk k . . Hava pasif korunmasında en Önemli Hazerde, umumi muvazeneye dahil ida- bunlar da .,elter lıast-•~-- --u _l_g"ı'I, ar ışg ıyor u ı o gun u yor- ço sene er, saatın ye ovanını ço ıdımai nıhiya.b :valmzıimdiki zaman için- 'Y uugu .... ...,.. uc: 

t w ıA ki ~t- · d ·ı rl · .. __ ,_ d' L __ı___ d · · • gi~1eme, geceleyin ı .. kların söndürülme~ reler ve belediyelerden veya aermayeelİ- tabü ömrün eonadur. 
gun ugum asıa a una ~CH11ıyor u .. ı c emış gosterc~ ıye K.Oı-K:uyor- c ır.tunruyat ve biitün zaman içinde tarih v· 

Kimi Beyoğlundan lstanbUla, kimi dum ... Fakat hayır ... Bu kadar kork- gôzden ~.Eğer yer yüzinde bir ha- ıi ve kara~bl~awıdır. Bu tedbir bütiin nin en az yarr.n devlete ait teşekküller- Fakat insan böbreklerinin çıkardığı 
d 1 b 1d Be wl - h' l·· L Ç _L dk vurd• -mıld r den ayrılanlar tam maaıılannı alırlar. Hu- ve k•nında fazla nı'spette bulunan "e'--re 

e itan u an yog una geçen maga ıç rnzum YOL. ü~ü y o- kikat varsa onun odun ll!Dİ bir ,ey ol- ,... - " ~~·· ~ · _ 
4 

.. .. v u:: 
muhtelif ukJara, milliyetlere, hatıra van, ya§ımı teşkil eden seneleri, kafi duğuna inanm.,-onJL Bilikis •Mribtia Tayyare hucumlannın t1aru, hava mu- •usi i§lerde çalıpnlara maaşlar Ye ka ehemmiyet '1ellllek de, perhiz etmez ve 
getirilmesi muhal, muhtelif din ve bir isabetJe gösteremiyor ••. Saçlanm yumuşak ıve akar bir fey old-iuna, yani dafaa mıntaka 1komutanlan n valiler zançlan nisbetinde tazminat verilir. Se- kendisini tedavi ettirmezse 0 vakit iş 
mezheplere mensup insanların inicı- vakıa kırfoşmağa başlamış .. Fakat yeni yeni ihtiyaçlar karıısında tekamül emrile ypılır. ferde hizmete ~iınlacak olan plu,lara çok deiitıit". daha doğnı1U İl pnsa ka11J': 

li ·d·..ı · b d · .. ı___ l' d-l-~ kı I be Alarm Uc Laftaua nynlır B'ırı' tay bir şey verilmez. Bunlar sadece silah al- Bir gün hafı'f hır· yor<rı•nluk, '---a bı'r yol-tasız ge f gı ıll'"erı umsıru aı.mı aucuı ve emsa un cau r ar nim- ed,..rek d ğiştiğine inanıyoruz. 11 ~ • yare ·- ıırnı 
bir karışıklığa maruz bırakıyordu. kinden fazla 1.. Mebzul kıvrıltılar Bu bakandan İçtİma.İy.t laakikatin hücumu tehlikesi, ikincisi tayyare bücu- tına alınan ve askeı-lik mükellefiyetine culak. küçiik bir grip tesiri:11e - şekerli 
Fesler, sarıklar, külahlar, kasket ve te~kil eden bu kıvırcık saçları, bir ümidi olamaz. Olsa olsa hakikatin fİm· mu, \n;üncüwü tayyare lıücınnunun bitti- tabi bulunan §ahislara yapıldığı gibi umu- ha.tayı en ziyade korkutan - vücut ek
şapkalar, tüylü atkı ve çarşaflar, tıp- miralayın başında görmek, genç yüz- dir..in içinde banlktığı bir tortu olabilir. ğildir. Alarm husuSt düdüklerle şehirde mi hükümler dairesinde iatc ve cbate Dimcsi ve e1ma 1co1tulu aseton meydana 
kı baflara ve omuzlara yapıfbnlan başılar için bile, gıp~yi mucip ol- Bundan dolayıdır ki ~aiyat bir ilim yapdır. olunurlar. Banlarm muhtaç ve kimsesiz Ç1kar. Bunlan geriye çevirmek de hiç. "ko-

b. ~L 'b' h binle L _ _ı__ _ı._..__ halA ı__la 8 -.-1. ikinci ilan bütün şehre aittir. ailelerine aalcerlik kanununun 71 inci lay olmaz. 
ırer ctı.~et gt ., . ~ . ~ . ~ maxuw 1 iYi ~. ••• oyu.n ....... o1dujunu iddia ediyor Te bir mm olmu-• ı 

ve erkekten her birinın buvıyetinı 0 kadar uzun dcğılaıe de. dun dile. namzettir. Halbuki hereket venin tarilt Konmma tefltilleri mensupları. men- maddesi mucibince yardım olunur. Şeker haatalıiının bir de zayıflatan 
ifşa etmekte idi ki lstanbula ilk defa duran endamım, bu bsaLktan müte- bir ilim deiildir. Eier oJduiu ıiJ>i ya- cinıi vardır. Bu cins ötekinden pek ağır 
gelen bir ecnebinin hu bin bir çeşit vellit kusuru bir parça tadil ediyor .. alsaydı tarih bütiin ilimlerde imanhia nndan "01miiöilk soranda olan imanlar lecek her ye.i kefil .barvanbim .-e •• olmalı:la ~e~her onda ~i1e teda"i edilen: 
renkleri, bu mütczat kıyafetleri gö- Ve :sakalını, bıyığım tamamilıe kan- ,......D' bir çığır açardL Ne yazık i böyle gıÖs c'öre ıöre hakikati ıönnemek mecJ rilmİf bir alet olaaılmr. iman ...ı.u..u !e .ed~mıyenın tam• hır olm~z'. T':_~Yl 
rüp te mütehayyir kalmaması imkan- tarak büyük teyzemin mensup oldu- olmıyor. Saire Tarihi yapan ıi.z yazan bin ı buri:retinde kalıyorlar ve böylece baki-~ yeniden ele aLmık n yeniclea söalea. eıdilenın uzun yıllar ya_p.mak ıçın b~ 
sızdı. Buradaki kıyafet ve ırk tene.- ğu dene iit bir portre gibi zamanı- demifti. Söyle deseydi daha iyi olurdu: kat bir tarihtir, utanmadan, adolmadaa 1 ıesirmek ıenıldir. Biraz k.di içimize pnm vardır ... "••talık ~rada mrada tıd· 
vuunun derecesini izah için, köprü- mıza intikal eden bu cascavlak yüz- insanlığa llİt hidİ9el• batlm tlrfl olu- katledilip aidiyor. lftıe vuife.i yiiriimek' lovnlan ve lairu H içi cimi.yelim. De- detienerelt vu~udu .elttıttnek ve_ ıueton 
nün tahta kalülarfa iki•e ayrılan lü -1.lar .... ,,. .. ında nlann tü"' •• L--'- t!~• .. ~ -~.:c... ...:_~- _ı _,_,_ L!- .~icar' • çııkarmalc marıfetlen gô•tene bı1e bun-

ı ~ ........ , o ysuz J'Or. INlfllla - u=nB" Te nep-euu07or. olan tarilün yüriiı • 1Mi7le terlllldıiler ı-.uuaı s-• ııua _. ... _ _.. --·1 im 1 · · · · . • 
kısımlarından yalnız bir cihetinde yanaklarına rağmen, benim hafif bir Bu teEsir ve neıft J'apan bodgim in- w ~ • .. • .. hu değildi. Ben en iyi, • dair- ve .. arın g~ı :ı:_vrılmesı ıh~alı çok otu~. 
gördüğüm insanlru-1 tadat ttiecek saka11a aüslü çenemin daha iyi bir 8&11tn ruhu olde..._ ..... La,....-- ne ragw lnın·IJ'et bu lüb"...,.. fe- güzel fe)'ler içiD prahl•tttpn H•'hvki Bu ~rlusun~e de peduz -ve. tedaT17e 
olursam, bu hususta bir fikir edin it- tesir husule getirdiğine kat0 i bir su- tarihin biit1ia n•ew :iç.inde balükata birlerde bili mağaralarda Y..- gibi J'11r-l yaptıldarun bep kötü, en yanlq ve en eh~mmıy.c~ verılme:ue ~ O vakit ne .o~a-
mi§ olur .. piyade, süvari bir çok as- rette eminim... ltir san.İye olaun olduju gı'bi bilinmesinelflYOr. ~in ,eylenlir.• Bam._._ badi ~ını. _aazı ~.e merakla•dunum:ıak ıçııı, 
kerler, sırtlarında taşıdıklan yükün n d..,..... .. irrıkin yoktur. Bu ıidişle tarihin yüriimiye bqlıyaca- jpnde duyal»ili1ona tsiı hir p ,&&- eo,,l~egım.. YaLa '.llflu .lııab~r ve.r-
al!!nda iki kat bükülmüş hamallar, .. BİTMEDİ .. K.lurmut bir med..iyetin aaldınt1a.o ima aklınm ami1cır. &mae ..._ ce- meie hatlar... mek l~dır lr.i ch~mmı;etaiz bır gnp .r,. .,.9119 ;,.;..~ c-----a71ç--X---------- - - _ -· _ ma Jrahut bosaz haatalıgı, mıde bozulduiu. 
~- ----. "'-_,,~kn -* IPJ'7V!Y»•~--;• 81--=-Şahım, dedi. Cenabıhak- kura~na çıktım-~ına §imdi nasıl ineyim. pıdan .ka111ladı. Kohma &iferek met ve en hafif bir:yorgunlü,. pi>etit_ 0 alacak 

Kir Ve Zir 
keriminde (Kul in küntüm ... ) buyuru- Kadın: ikramla yemek odl!Sma götürdü. teYin çabuk gelmesine .ehep olurlar .. 
yor. Bu Ayetin sebebi nüzulü şudur ki, - Nasıl ineceksin .. Sen yiğit bir kim- Sonra kacim yine fehzadeclen ibalıis Vaba. ~ .._t:Mıimla tatuldukbn 
milnafıklar peygamberimhe gelip: sesin, damdan aşağı atla.. açh.. •onra ömrü oldukça tedaviye devam et-

- Ya Resü1allah .. biz seni severiz. Demiş. Adamcağız kadının sözünü tut- - Oğlanı muhakkak bngijn. artık öt- meie mecbur o1mak da bir Lutatılt 88• 

Derlerdi. Sonra dışarı çıkıyor. muş Ve damdan atlamış .. Atlayınca da düıtmüşsUndUr .. dedi. yı1abilir, fakat ne de olsa hu wtalak 
- Muhammed yalancıdll', sihirbazdır, ayağı çıkmış.. Tam bir sene yatakta kal- Padişah: - yani tedaviye meChur olmak huta-

mecnundur.. mış.. - Hayır •. dedi. &güJı ota beflnd Liı - ,eker ha.talıimın kendisi itada!' 
Diye halka söylerlerdi. Bun.un üzeri- Ertf!Si sene yine o yiğit tamir için da- vezirim .rica ettin ona balıt'adn. aaklı olama%. 

- &a4170SC KO l IA&iiM': 

Masal masal icinde 
• 

- 85-
ne Tann peygambere buyurdu iri: ma çıkar ve tekrar kadına: Kadın: Ondrın aonra da, ıeker lıutalıimın 

- Öyle ise al.. Bu doğanı sana bağış- kıldığı vakıt cellatla oğlanm hazır edil- - Ya habibim, onlara de ki eğer siz - Nasıl ineyim'? - Niçin merhamet ettiıı .•• dedi. ot- tedaTisine clnam etmek b.ndU:i ~ker 
1-_ı_ ___. _ _ı, mesı·-ı ..... -ttı·. f ,,_ 
- acıaa. 11& ~· ..... "' AIJUı seveseniz bana ti.bi olunuz. Diye 30rar Kadın bu sefer: lan taifesi ö,'Jıe bir tai edir ki, bfaluma 1m1nzeneeifti nautlılka C!eonmh ınıret1ıe 

Emir Sarım memnun oldu ve: Otuz beşinci vez.ir ileri çıkıp söz söy-
- Ey .-.. Dedi, bu hediyene karoı- ]emek istediği vakıt padişah: 

lık hediye vermeğe kadır değilBn .. An· - Nafile :zahmet edip te lüa başla • 
cak bin bahadır kulum ve on iki oğlum ma.. dedi. Çünkü söyliyeceklerinin hiç 
var. Hepsi de phımın olwn... birini dinliyecek değilim. 

- Bu aurctlc Doğanın kıymeti ziyade Vezir: 
oldu. Zira o evvelce iki kuş tutardı. Şim· f - Ey padişahım, dedi. Sen ~imdi bu 
eli on iki opan1a bin köle birden tutmuı sözü söylemekle çok büyük bir günaha 
oldu. t girdin. Tövbe ve ist iğfar etmekliğin lfi-

Padişah bu sözlerden memnun oldu.. zım. ÇünkU ben size şimdi kuran oku
Emir Sanma aynca ve bir bayii ihsan-1 yacak ve tefsirden bahsedecektim. Siz 

da bulundu. işte ey §ah .. Bu da yerine ise Allah kelumını dinlemem dediniz. 
göre oğlanların bile değeri olmadığını I Eğer şimdi okuyacanım kuranın tcfsiri
g&terir. Uyık olan bu oğfanın ~ninden ni dinlemezseniz daha büyük günaha 
biran eVYd lturtulmanızdır. girersiniz. O tefsirde mevcut nasihatleri 

- Padişah. kac:lına: tutmazsanız yine günah işlemiş olursu-
- Ben yarın onu öldürtürüm, muJuak- nuz. 

lcalt. · · 1 Pad~ah bunun üzerine dinlemcğc 
Dedi ve beraberce yattllar.. mecbur kaldı. 

bah Vezir: 

Padişahım.. Cenabıhak gafurdur. Ra- - Yahu.. der. Geçen sene atladın.. bir şey koydular mı muhühk 'CllU it- temin etmez. Bu muvazene arada sırada 
bimdir Allahı sevmek için peygamberi- Ayağın sakatlandı. Hlll yerine gelmedi, 1erler. Siı: b6yle kafasına bir P'f giren ıene bonlur 'ft onun için tedavi editir
ne tabi olmak o demektir ki peygamber usul mul ve dikkatle in ki tekrar sa - ve onu muhakkak yapmak btiyaı pa- ken de teker muTaZenesini sık sık ara,-
nc söylerse onu yapmalı, ne isterse onu katlanmıyasm. dişahın oğlunun hiklJeslni ga)iha işit- tnmak lüzumlu olm. 
işlemelidir. Hnlbuki peygamberimiz ka- Bunun üzerine o yiğit: medini.z. Kanmz bi-r mUTUene, dalla doğrun, 
dınlar hakkında (akıldan kısadır) bu - - Behey hatun, dedi Geçen sene se- P~diph: ımı.-azene9İz bir kan demek. Fakat, mu· 
yurmuşlardır. Ve yine (kadınlarla mü- nin sözünü tuttum, ayağım çıktı. Şimdi - Hayır .. duymadım.. vazeneM1: akılla bile yapmak mümkün 
şavcre edin, fakat söylediklerinin aksini senin ııözünü ıtutmıyacağım ve söyledi- Deyince kadın anlatmağa baf1adı. olduiu diifünülünce, kanrn oeker bakı· 
işleyin) demi~tir. Kadınların dostlukla- ğinin aksini işüyeceğim. P«di§ahın oğlunun lı.ik411esi: mından muvazenesiz olmaınnm ne ehem-
rına işte bu hadis mucibince inanmak Ve böyle söyledikten sonra bu sefer Padişahın bir oğlu varmıJ. Mektepte miyeti kalır) 
gayri caizdir. Buna münasip bir hikiyc de kendisini damdan aşağı attı. Hikmeti okurmuş. H~ onun zekasını çok be-
vardır. Eğer izin verirseniz nakledeyim. hüda, atlar atlamaz da çıkık olan ayağı ğenirmiş. Bir gün oğlan dersini bileme- ll•••nmBmmll'!ır::ıaıan.••D 
PadŞıh: yerinP geldi. Iştc padişahım, kadın sözil- miş. Hocası ona b~ ders vermeyip Y\.D'dda 35 milyon Türle ne büyük 

- Anlat bakalım. nün ~ksini yapmakta ekseriya böyle ve bilemediğin bu dersi telaar oku, öğ - kuvvet ve saadet kaynağıdır. Çocuk 
Deyince vezir nakle başladı. umulmadık faydalar görüldü. Siz de bu- ren .. demq. Erta ve daha ertesi günler Esirgeme ~§k:iütım yardımınızla 
Otuz be§inci vezirin hikciyesi: na göre düşününüz ve bugünlük te şeb- oğlan hep aynı derste kalmış .. Bir türlü kuvvetlendirmek bu saadeti bir ba-
Evvel zamanda bir kimse evinin da - zadeyi bana bağışlayın . daha Uerl derse geçemem~.. tında tenin etınele klfidir. 

mına çıkmış ve tamir etmiş. Ineceği sı- P~diph, oğ]anı o günlük vezirine ba- j Çecak Eshteme Kurum• 
rada kartına: iı§ladı ve ava çıktı. Av dönüşü sarayı- _ JIJrllED! _ Gmel Merbd 
-Y~ mbareme __. 
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BiZANS SARAYININ İÇ YUZU 

Ey m~hi;;~;· .. ·;; .... ;~k~'dd~~ peder 3-

Givenin intikam sesi yükseldi 
Size soruyorum •. Söyleyin •• Bizansın muhterem Başveki
lini ve imparatorumuzun kayin pederini öldüren kinıdir? ·Ey nas! .• Daha ne zamana kadar bu zulüm ve ölüm 
İmparatoriçenin odasının .. Başvekilin bu sözlerini, Eftimyosun beklediği ve Sebastiyano buna ın!ın1 olmuştu. belasına katlaneıcaksınız? BenirrAle beraber olun •• Ben 

ölüsünün bulunduğu odanın önüne gel- wnduğu gibi yumuşak karşılamadı. ı ~paz duasını bitirip te ayağn ı· k • f t k b b k Jd t 
dikleri zaman Sebastiyano, sanki yapa- - Allahın huzurunda baş papaı; da .• kalktı~ zaman: za Jme arşı JŞ e e aşıma 3Ş a lrtyOrUm. 
cağı işi düşünmek istiyormuş gibi bir Bq komplocu da ... Baş haydut ta .. Tıp- j - Zav~ . ~~eki~-~ D~di... Kızının 
müddet ... Kısa bir müddet durakladı. kı son papaz, son komplocu ve son hay- 1 imparatorıçelıgının kilısemız tarafıJıdan Dünkii ve evv~lki tefrikaların Etrafına bakındı. l ucund:ı .rlimdik durması ve bir yanar dağ 
Başpapaza döndü ve damdan dilşer dut gibi mUsavidir .. Ve Allah her şey-, takdisini göm:~k. saa~etine mazhar ol- hülaıaıı: f Kendisini sessiz bir tevekkül ~c;inde, fe.,c~ı-'l.t il .. in tik~~ hislerini etrafa yay-

gibi : den evvel.. ÖlUler huzurunda hafif ses duldan sonra oldü... Yme Allahın sevgili 1 Nuh peygamberin tulanında:ı 'ooynu bükük seyreden halkı gördil. ması a~'='' hislr.r!~ tutuşan fakat korku-
- Muhterem peder, dedi; siz Aspasya ile konuşulmasını ve hürmet edilmesini kulu imiş .. Cenabı hak, onun ruhunu ve Nahun ölümünden •onrc: bir~ 1 Bu tevekkül. bu sessiz ıstırap ve kan- dan :tln"n halle anısında derhal aksini 

isminde bir kız tanıyor musunuz?. emreder.. kabzetmek için demek bu günü .. Bu me-'. yd geçmi1ti. insanlar teı.•ar ço • j lar içinde yüzen iki oğlunun cenazesi buldu. 
Bu sual, esasen aklı başında olmıyan Bawapaz hayret içinde : sut gUnU beklemiş... ı ~almlflar ve dağdmıJlmdı. Henüz Glvenin kafasında, kalbinde ve damar- - Kahrolsun Dfihhfık.. 

başpapazı bUsbUtün şaşırttı. - ÖlUler mi dediniz?.. Hıristidi: bir peygamber gelmemişti. Halk larında isyan ateşini tutuşturdu. - Yaşasın Gave ... 
- Ne .•• Ne dediniz.. Dedi. .. Aspasya Dedikten sonra gözleri yatağa çevril- - Allaha kalsaydı, dedi, başvekil da- patlar<ı tapar clmaılardı. Iıte tu. - Ey Nas .• dedi Neden böyl" korku - Gave ile hep beraberiz. 

mı? di ve orada ... Çenesinin altına kadar yor- ha çok yaşardı belki.. Fakat Allahın işi- landan bin yıl aonra bu dağınık ile sinmiş durursunuz. Görmez misiniz Sesleri bir Anda bütün çarşı boyunu 
- Evet. .• Aspasya .. Çok oynak ve çok gan çekilmiş, suratı balmumu gibi sa- ne karışanlar var, ve onlar başvekili insanlardon bir kısmını topltymak ki her gün içinizden bir çoklarınız bu kapladı. 

fıkırdak bir kız... rarmış olan başvekilin öli.l yüzUnU gör- bugiln içinde bulunduğu saadeti ayık onlara hükmeden ilk hükümdar zalim hUkUmdarın zulmü ile eksilir? Yıl- Dahhak'ın ndamlan, Gavenin lsyan-
Sizi çok iyi ve çok yakından tarudığı- dü... olarak tatmasını istememişler ve biçare-' zuhur etti. Bunun adı Dahhak Ej- lar ve yılh:donhe:i. devam eden bn kftr sözlerini duyunca palalarını çekrrilş 

nı söyliyor.. Gayri ihtiyar! bir istavroz çıkardı. yi ziyafet sarhoşluğundan ayılmadan kı- deri idi. Omuzlarından 3eytan öo- kahredici, e~lci v0 nefes bile aldırma - ve onu da biraz evvel paraladıkları ço-
Eftimyos, kendisine bağlı sandığı la- Diz çöktü.. . zının ya~ğı ~?inde ö~d~üşler .. : l tüğü için ydan başına benzer bi- yıcı zulme daha ne kadar zaman boyun cukların•n yanına gnödermeğe hazırlan-

zın ihanet ettiğini anladı.. Dudaklanndan Ave Maria duası mı- - Öldurmuşler mı ... Kim ... Kim öl- rer Ur çıkmıştı. Bn aebeple halka eğeceksiniz .. ölümden korkmıyor, seve mışlardt. Fakat halkın hiç beklemedik-
İçinde bulunduğu vaziyetin vehametl rıltı halinde döküldü.. dürmüş?.. ! kar'ı daima vücudu kapalı gezer- seve ölilme katlanıyor, fakat ondan kor- leri bu ılnt fsyan ve feveranı karşısında 

içinde cAspasyaı nın adının zikredilme- O ... Bu ölU duasını okurken Hıristidi - Ben de bu suali size sormak lstiyo-. di. Cok zalimdi. Bir gün iki omu- kuyorsunuz. O, ölUmden de mi daha birden afalladılar . 
si şüphe ve tereddUtlerini bUsbUtUn art- ile Sebastiyano da göz göze işaretle§ti-

1
rum .• Mukaddes peder ... Bizansm başve- · zandaki urlar:la birer çıban çıktı. korkunçtur. Ona bu zuli.lm cesaretini Gave ıkıUı ~ir insandı. 

tırch.. ler.. kilini ve imparatorumuzun kain pederi· Rüyaaında bu çıbanların tedavişi veren yine siz, sizin bu tevekkUl ve sil- Attığı bu ilk adımı sonuna götürme\ 
- Hayır_, Dedi. .. Tanımıyorum.. Aspasya, başpapazın geldltini g6rUn- ni kim öldürdü? 1 için tô.u İn•an bevni merhemi kOtunuz değil midir? Onun da sizin gl- için bu halkı artık geri dönemiyecek bir 
Ve sonra kendi din1 mevkilnden yar- ce odadan sıvı.şıp gitmek istemiş, fa.kati •• BirHEDİ - t~vnre_ ~ttiler •.. D~.h~ak ar!ık ~er_ hl bir insan olduğunu unutuyor musu- hale getirmek icap ediyordu. 

dun beldiyerek sesini sertleştirdi : gan ılıı ın•anı oldurup beyınlerını nuz? Daha ne zamana kadar bu belAya Sözlerinin daha henilz tesiri altında 
- Şakanın da bir hududu var kuman- B ııt A h b l J çıbanlarına merhem etmeğe btlf- katlanacaksınız. Görmiyor musunuz kl ve heyecan içinde olan halka bir daha 

dan efendi.. Dedi.. Unutmayınız ki ben. ır vrupa ar ) 0 ursa ı lafı:. Böylece ytll~ gcıçti. Zalim bu :talime sizler bilkülen boyunlannız- haykırdı: 
Bizans kllises1nin ve bUyUk bir hıristi- huhuındarın mlmu devam eder. la arka veriyorsunuz.. Başlannızı daha - Ne duruyorsunuz .. isyan hareketl-
yan Alemlnln manevt reisiyim .. İsayı ta- ken çıbanları için de İnau' 'arın şimdiden kurbanlık koyunlar gibi onun mizi tamamen kuvvetlenmeden zalim 
n~y~, Meryeme hürmet eden bUtUn hı- Bı'r/eJ:ik Amerika Büyük Brı'fa ~ "Q kurban edilmes! deva"! ediy-::1rdu. zulUm satırına uzatıyorsunuz. Dahhak, hUkUmdara haber verecek olan bu hay-
ristiyanların üzerimde olan hürmeti Y • • & T ; l•lahan !ehrınde G:ıve adında yıllarca ,.u~l·I'•zı. mülkUnilzU. karıları - dutları, DahhAk'ın içimizde olan adamla-
}ıakkı için gevezelik ve saygısızlıklannı- F d b / k 1 olıumu7 ve halkın hürmetin!, mu- nızı, kızlarımzı ellerinizden aldı. Bu kA- rını sağ mı bırakacaksır.ız .. 
zı daha fazla sabırla dinliyemiyeceğim. Ve TQnSanın )'Qnfn Q U UnQCQ flT habbetıni kazanmıf bir demirci fi gelmedi şimdi canlarınızı alıyor. Daha Bu son .3özler Isfahanda başlıyan bu 
Başpapaı;m bu hiddetli sözlerinden Vaşington 12 (A.A) - Beynelmilel edeceklerini ispata karar vermişler ise 1 ve bu demircinin de yetiımiı iki ne bekliyorsunuz .. Işte ben, tek başıma, halk isyanının ilk kanlı tezahil.rüne vc-

Sebastiyano korkar ve milteessir olur vaziyet hakkında kendisinden istifsarda harbın önüne geçilebilir. Berlin . Roma oğlu :ıardı. hepjnizi sindiren bu zalime karşı baş kal- sllr. oldu. 
gibi göründü- bulunulan B. Ruzvelt gazetecilere çok 1 mihveri tarafından icra edilmekte olan * dırıyorum. Canlarını kurtarmak istiyen- Bir fln içinde !sfahan çarşısı .• zalim 

_ Beni affediniz muhterem peder, de- açık ve çok doğru diye tavsif ettiği Va- tazyik ciddt bir mukavemet noktasına DahhAk'ın adamlaıı Isfahan şehrine ler benimle beraber olsun.. Canlanndan DahhAk'ın zalim adamlarının leşleri ile 
di- Hıristiyan aleminin manevi reisi, şington Post gazetesinin makalesine mü- temas etmeden gevşemiyecektir. Ancak de geldiler ve bir gün zaU.u hükilmdarın bıkanlar kafalarını aciz içinde zalimin doldu. 
hırlstiyan d1nlnin bUyUk h1mlsl olan ıl- racaat tavsiyesinde bulunmuştur. böyle bir halde diktatörlerin bir uzlaş- 1 çıbanlarır.a merhem diye bu iki genel j kanlı satın altına uzats':°". . Ga~e, evlat~r~nın intikamını almıştı. 
z.inle ve makamınıza lAyık olan tekilde B. Ruzveltin, Varmspring'de cEğer ma hattı hareketi kabul etmeleri mUm-1 çarıı içinde yakaladılar. o -a~ıkta parç.a- j Glv.enin, şahlanmış h~ lnti.k~ hey- 1 Şımdi halkın ıntıkamını alacaktı. 
timdi ve ... İçeride görüşeceğim.. biz bir harp karşısında kalmıyacak olur- kUn olur. Diktatörleri durduracak olan 1 ladılar. Beyinlerini parça!·y:u-ak Dahha- ı kell gıbl çocuklarının olUlennın baş •• BfrMEDİ -

Sebastiyano, bunu söyler söylemez sak son bahardan evvel tekrar buraya bir tek Amil vardır. O eli faik kuvve - k.l yolladılar. 
odanın kapısını açtı ve : geleceğim.• suretindeki sözlerle! hakkın- tin kendisini göstermesidir. Zira onlann 1 Gave, evlltlann·n böyle ve canavar- y • • ht ... 

- İ§te Bizans klllselerinln bqpapua da mUtalealar yilrlltillen bu makalede yeglne anladıklan lisan kuvvettir. Ve casına öldürUldUğü hzberini alınca dilk- enı 1 ar mı r 
asaletli\ ve mukaddes peder Eftimyos buradaki biz kelimesinin garp medeni- onlar için yeglne mUessir firen dE' !tuv- kanından fırladı. Yavrular nın parç:ılan- • 
cenaptan teşrif ettiler. yetini ifade ebnekte olduğu ve harbe sil- vettir. J mı§ ve başs~ ~esetleri fü:erine kapana-
Ded~ .• Eftlmyos odada ilkönce Hıristl- rilklensin silrllklenmesin Amerikanın Vaşln~on 12 (ö.R) - ReisicUmhur 1 rak f:rya~a başladı. üstünU başını yırt-

disl gördU.. bu medeniyetin mukadderatına llkayd Ruzveltin matbuat konferansında Va •
1 
tı. Gozlerınden yaş yerine kan akıyor- Londra, 12 (Ö.R) - İyi malumat alan edilmişlerdir. Nazır hadiselerin ink1şafı 

Aspasya. bir köşeye bUzUlmUştll • kalamıyacağı beyan edilmektedir. şington Post gazetesinin makalesine at- du. Yumrukları ile bağrını dövüyordu. mahfellerde söylen~iğine göre ~ekil hakkında kendilerine izahat vermiştir. 
Başpapaz, doğruca Hıristidiye doğru Vaşington Post diyor ki: fen vukubulan beyanatı biltiln Ameri .1 _ Evlatlarım .• Evlatlarım!. Çemberlaynın bugun Avam kamarası- Harbiye nazırı Sir Hor Belişa öğleden. 

yürUdU.. Acaba relsicilmhur Amerikanın mu- kan matbuatında en geniş bir yer ~gal ! Diye figan ettikçe duyanın göz!eri yaş- ının to~l~~tıs~da vuk~ bula.cak öeya- s~nra ~ve~ ~~an kabul edil.mit-
- Teşrifat nazın efendi, dedi... Size hasemata dahil olması halini mi kast edi- etmektedir. Bu beyanattan çıkarılan ne- . la ve içerisi kanla doluyordu. BiltUn r.atı buyük bır ehernmıyeti hAiz buluna- tır. Mılli mildalaa irtıbat nazırı Lord 

arkadapnız olan saray muhafız kuman- yordu? Yoksa Atlas Okyanosunun öte tice, umuml bir harp halinde Amerika- ' çarşı boyuna halk toplanmıştı. caktır. Çetüld, Dahiliye nazın sir Samuel Hor, 
danı Sebastiyanodan şiklyete geldim.. tarafından pathyacak ~~uınt bir ihti. nın mlitecerrid kalmıyacağıdır. t Herkes, yüreğinden yaralı bu babaya Çem~rla~ ~özlerinin bilhassa Roma h~c~ye mUste~n slr Robert Vansittarcl 
Allah taksiratını affetsin.. Onun şahsımı Wtan mı bahsetmek ıstiyordu? Reisi- Nevyork Taymlı diyor ki: acıyor, fakat Dahhak'ın zulmünden kim., ve Berhnde ıyıce anlaşılmasını istiye- harıcıye nezaretınde toplanmışlardır. Bu 
delil, fakat temsil ettijiın mukaddes ki- cumhurun sulh için zaruri olan prtlar cRuzvelt Avrupada baş gösterecek! se ağzını açıp ta onu teselli edecek te!~ ! cektir. Tota~iter devletlerin bundan son- sırada hariciye nazın Lord Hallfaks ve 
liseyi Adeta tahkir edercesine vaki llU- hakkındaki teemmiil mahsulü olan nu- •büyük bir harbe Amerikanın da silrUk-1 bir söz söyliyemiyor ve hattı yanına bi- lraki taarruzlarında İngilterenin hareke- daimi mUsteşar sir Aleksandr Kadogan 
ball pkalanndan çok muazzabun. tuklarını ta1t!p ~ o~ar milşarün-l leneceğinl anlatmıştır. Birleşik Amerika, 'l ıe yaklaşamıyordu. ! te geçeceğinden asla tereddütte olma- başveklin ~esi.~: girmişlerdir .. Frao.aa 

Hıristidi, bqpapazın, hatıl kendisi Ueyhin bu, bız zamirini nıçin intihap et- dilnyaya kuvvetle Mkirn olmak lstiyen- Zalimin zulmU o kadar rr.üthiştl ki en malan llzırndır. sefir B. Korbın ogleden sonra Forayno-
hakkında da bir tehdit kokusu tqıyan 1 mi§ olduğunu anlıyacaklardır. B. Ruz.. lere k9.111 bUyUk Britanya ve Fransa ile ufak bir şikAyet tenaffüsüne bile mey- DOVNİNG STRİTl'E FAALİYET fıste kabul edilm~ ve saat 16.50 de bar 

............................ 
23 nisan Halle saltanatının kurul. 
duğu gündür. Bunun için Çocuk 
bayramı ve bunu takip eden Çocuk 
haftasında Çocuk saltanatı tesit edil
mektedir. 

velt biz dem~kle hiç şilp~esiz garp me- omuz omuza yUrilyecektir. dan bırakmıyordu. Londra, 12 (Ö.R) _Diplomatik faali- Vinston Çurçil de Dovning Strit 10 nu· 
deniyetinl is~daf etmiştır. Bu medeni- Ş:ınghay 12 (Ö.R/ _Japon baş kon- GAvenin Isfahan~ak.i şöhreti ve hal. yet öğleden sonra da hararetli bir şekil. marada kabul edilmiştir. 
yetin temellenne .dokunacak olan bir so1osu beynelmilel mıntaka bdediye kın onu cidden sevmesi oile kendisine de devam etmiştir. İşçi muhalefet partisi . 
~uhare~e:. (Ame.rıka bu muharebe~e meclisine imtiyazlı mıntakada çıkma~ta 1 uzaktan olsun bir tesel!i rUzgArının es- ı-elsi B. Atli Dovning Strit 10 nwna- Londra, 12 (Ö.R) - Ba~~kil Çe~: 
fulen suruklenmı~ oisu~ olmasın) bızi o!an Çin gazetelerinin Japonya aleyhın- mesine kafi gelemiyordt:. Çünkii her raya giderek başvekil tarafından beynel- ~ıa.ynın, İtalyan ~a~ve.~ı~ı Mussolmı 

1 derhal hayati şekilde muteessir edecek- deki tahrikatına nihayet vermek için taraf Dahhak'ın keneli ıpbi zalim adam- milel vaziyetten haberdar edilmiştir. ıle bızzat telefonla goruştuğil hakkıJlda 
tir. bu gazetelerin neşirden evvel Japon me- ları ile dolmuştu. Ke,nada Yeni Zelanda cenubi Avustu- yabancı memleketlerde çıkarılan haber 

Genel merkezi ı Bu gaz~te d~vam ediyor: murlar tarafından kontrolünü istemişt~r. . Bir aralık Gave Uzerlerina kapandığı ralya f~vkalade komis~rleriyle Avustu- tekzip c~ilmiştir. . . 
•••••••••••-~ ~ğer hur mılletler vakıt geçmeden 1 Bu talep, prensip itibariyle kabul edil- ı cığerparelerinin cesetlerinden başını kal- ralyanın bir rnilmessili Dominyonlar na- . ~ebeluttank, 12 {A.A) - BUyük per-

azımk5.rane bir hattı hareket ittihaz rniştir. dırdı. 1 zın sir Tomas İnskibi tarafından kabul hızın son haftasını geçirmek üzere Ce-

Çocuk Esirpme kurumu 

;;":~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0~0;;"~~~~~~~~~~~~~~~----~7.~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bclüttanktan Se\ile gitmiş olan seyyah· 
"'/Z/.L"/!Y.://.////f.A~/'/A~LL/.://,:[/.LZ/:/../..:LZ/L/i/L 'L~c/.;#f//.Y7./L7./.L///.ı Sonra bu civarın girdi ve çıktılarını öğ- içinde ölümden kaçmak için kaçışan ve şı hareketsiz kalması hep bu büyük es- lann dediklerine bakılırsa bu ayın seki• 

DEM 1 R MASKE renmiş. Kralın jandarmalar• ile burayn fakat kayalıklar altında can veren kra- 'rara vakıf olmamızdan ileri geliyordu. znde Kadikse yeni İtalyan kıtaau çıka• 
geldiği zaman askerlerin bir kısmını ku- lın askerleri boylu boylarına uzanmış-

1 
Halbuki şimdi.. monsenyör Lui öldi.lkten nlıruştır. 

yuya indirirken bir kısmmı da bu deli- lardı. Köşeden bucaktan taşlar arasın- sonra ... iş değişti. ----
ğl genişletmek suretiyle buradan sok- dan birer insan kolu, insan bacağı, in- - Nasıl değişir .. Kral bizim dilimizi 2'ütiln fıongresine 
muş.. san kafası gözükilyordu. tutamaz ki.. Eğer hakikaten monsenyör llazırlı'lı ... 

Büyük tarihi ve macera 
-131-

ronıanı 
DördU de ~ki büklilm olarak bu med- Eski papasın sesi tekrar duyuldu. T_.ui firar etmeğe muvaffak olmuş ise B V d 

20 
lOld .. 

0 halden içeri girdiler. Garip tesadüf, in- - Yaşasın monsenyör Mistufle .. T1p- };unu kral biliyor demektir. • JOrel mkacnd- nrlanaşova ka laneybe eni "~ 
fiJAk buray t · tm · tL kı s "b" b k al h ifl . w ey e ar top ca o yne ını· a esır e emış amsun gı ı u ay arı er erm · - Şilpheslz.. Eger firar httdisesi doğ- 1 i ı··ı·· k . h 1 k . 
Şövalye dö Rohan: Uzerlne ğ Is kr 1 b d hab dar dil c u un ongrcsıne azır o ma uure 

Ş·o·v 1 yı d~ı~L.. rul e l~-a ın un an er e miş burada bir müteknddim kongre yaıııl· 
- Fakat, doğrudan doğruya buraya 

gelecekleT1ne neden kont dö Brevanın 
§atosunda uzun mUddet kalmağa meo
bur olmuşlar? 

- Bu adam bize sebebini anlattı ya .. 
lvon yolda çok ağır hastalanmış. M'ln -
senyör Lui, ki genç kıza karşı olan -?!rin 
hissini hep biliyoruz, onu kendi.sinin rlr? 
emniyette bulunacağı en muhafazalı ye
re... yani beraber büyüdükleri Brevan 
ptosuna görtürmilştür. Esasen Ekzilide 
8Ue monsenyör Luiyi gördüğüni.1 söyle
medi mi? Bu itibarla, azizim Loren. der
hal bir kolayını bulup mağaraya inmeli, 
.ölü veya diri, onlan. bilhasn. (0) nu 
bulmalıyız.. 

- Evet.. asıl güçlük te burada ya.. 
- Belki bir kolayını buluruz. Başımı-

za bütün bu belalan getiren Gniafonu 
kapattığımız yeri hatırlıyor musunuz? 

v: ......... ___ ~-'-

- Bir meşale bulmak kabil mi acaba a ye o oren: o ması cu.ım. 
d d d. d E . mısbr. Görücnnelerden anlaşıldığıu3 gi>-

zın an ı o.. ıye sor u. - vet.. evet ama .• senın yaşasın - O halde .. onun monsenyör Luinin • r·· . . . 
- Buna ragwmen habis kurtulınagwa 

1 

Otelci nereden bulduysa bır' meır:ale duan m 1 ~~ kb· ... I 1 k ç·· j' .• 1.. . ... b"l si • d ,.. re Va~ova kongresıne 3000 Je•ılet !Şh· • :ı aa eseı rna u o mıyaca . un· o umunu ı meme ı:::ap e er. ınonsen- . . .. _ 
muvaffak oldu. Her halde bir yol bul- bulıırak getirdi. Bunun zı"yası altında kil burad nJ da w km b ·· L · 0· ı · · ··ım·· ı·· F k k 1 rnk edecektir. Bu.""!lda tücunculUğü alA-an o ar sag çı amışa en- yor uı ız m ıçın r uş ur. a at ra . . 
muş olacak .. Bu zındanın duvarı han- yürürlerken ayaklarına bir takım ci - ziyorlar • · d · l y b"l" l"d" kadar eden her mesele, kongrerun kın_. • ıçın aıma yaşama ı_ aşar ı ınme ı ır. 

gi tarafta idi? simler takıldı. Bunlar ölmüş in~an ceset- - Kim bilir. Belki .. barınacak bir yer Bu şüphe ve tereddüt on dördüncü Lu- Y~~~ d;kto~~~; ~ed um~ .~:hhat~ ta-
- Tepenin öte tarafındaki uçurum leri idi. Hepsinin de yaraları en.se kök- bulmuşlardır. iyi daha fazla endişeye düşUrmez ve da- a M"~ cı ; :rı 

1 
e goruş:uk. ecektırJe... 

üzerinde idi. ]erinden idi. - Ara bakalım öyle ise.. ha fazla tehdid altında bulundurmaz . u 
1 

ıs 0 ~or ~ .. ve ımyager 
- Haydi o tarafa gidip bir bakalım. Frer Krizostom bir istavruz çıkardı. Ve şövalye dö Loren C.1ezimle bu su- mı? ,.ın bu .:ongrede ılerı surecekleri •czlet 
Hep beraber, mağaraların üzerine çi>- - Şeytan beni çarpsın ki, dedi, bun- retle alay ettikten sonra şövalye dö Ro- - Doğru.. kongrenin şümul ve ehemmiyetini art-

ken kayalıklar arasından enkaz. içinden ları öte dünyaya gönderen muhakkak hanı bir kenara çekti. Yava~ sesle: - Bu facianın bize iki tilrlil faydası tıracaktır. 
güçlükle yürüyerek arka ta.rafta .. uçu- monsenyör Mistufledir. - Muhakkak onlar da ölmilşlerdir.. oldu. Bir keorre bizi monsenyör Luiden ---:= 
rurna açılan yere~ Gniafonun kapatıldı- Şövalye dö Loren: dedi. Bu hadise bizim bütün projeleri- kurtardı. Vakıa biz onu tahta çıkara- BaJJıan ntllletlerinln 
ğı zındanın arka duvarının bulunduğu - Mistufle veya başkası .. kim olursa mizi de~iştirecek mahiyettedir. caktık. Fakat ~ünün birinde bize karşı hCIPki bof'~lal'I 
mahalle geldiler ve burada iki insanın olsun, muhakkak olan bir şey \ 'arsa o - Neden? nankör bir kral olmıyacağı ne malum- Paris _ Fransız tahminlerin• g6re 
eğilerek geçebileceği §ekilde açılmış, da kralın askerlerinden hiç birinin bu- - Kralı vurmak için elimizde tuttu- du. Saniyen yine bu facia Faribol, Mis- Balkan milletlerinden Yugoslavya, &-
oyulmuş bir delik gördiller. radan sağ kurtulmuş olmamasıdır. Ba- ğumuz en büyük silahı kaybetmq olu- tulle ve bilhassa lvon gibi, istikbaldeki manya, Yunanistan, Bulgaristan ve TUr-
Şövalye dö Loren: kınız şövalye .. Büyük salonun ıu haline yoruz. projelerirnlzi altüst edebilecek Uç Hl. kiye ile Macaristaııın harici borçlan 63 
- Vaziyeti şimdi anlıyorum, daha bakınız. - Buna emin misiniz? zumsuz ve fuzull iman kurtarımf oldu. milyar Fransız frangı olup bu mikdann 

doğrusu kuvvetle tahmin ediyorum .. de-1 Otelci, elinde tuttuğu mepleyi hava- - Katiyetle eminim. Ve kral şimdiye 25 milyan Fransanın alacaklandır. 
di. Gniafon evvela bu zındandan ken- ya kaldırdı. kadar ihanetimizi bildiği halde bize kar-
,, • #~. ~~---~~~~.._~~~~~~~~~~~~~~---------____,;::........-~~~~~--~~~~--'-'ilI.:~IS.IEltlı:....._~ı_~1anı~.seıl'm.liY.ı::il.tıWl..en~ü.b.iim.Jwaa~ 
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Kara Yazısı ... K~d.if~ :ı~~:ı~; .. ·ı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı nasıl temizlenir 

ve fırçalanır YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 
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Bu mevsimin moda kumaşlarından bi

risi de kadifedir. En adi kadifeden en 
pahalı kadifeye kadar her çeşidi beğeni
liyor. Sabo alınıyor, elbise yapılıyor. Ka
dife roplar, kadife tayyörler, kadife man
tolar kadife ppkalar her kadının elbise 
dolabına girdi .. 

Sinemaya para VeTmeden gir • 
dik. Çünkü her ke• Nihali tanı· 
yordu. Daha doğraıu onu değil .. 
Sabri beyi tanıyorlardı. 

Nihalin yanında beni görenler, 
bu çocuk denecek kıza itibarları
nı artırmışlardı. Ben, ıanki bun
ları sezmiyormufum gibi davranı
yordum. 

ilk dela .. yavrularımın ölümü -
ne ıebep olan vahadan sonra ilk 
defa olarak ıinemaya gelmekte 
idim. 

Sinemayı ne kadar çok •evdiği
mi evvelce ıöyledim. Ve yine on
dan nefretimin ıebebini de bili -
yormnuz. Namuıkar hayatıma ve
da ettiğim bu anda ba hayatın 
verilmiı sözlerine de veda etmem 
lazım geliyordu. 

Artık .. hiç, hiç bir fey düşün -
miyordum ve düşünmiyecektim. 
Yalnız atıldığım bu yeni yolda 
«kurban» vaziyetinde bulunma -
mağa ve gözümü açmağa da ka -
rar vermiftim. 

Nihal beni •inemanın en arka 
koltuk •ıraıına doğTu götürdü. 
Gözlerim biraz miyop olduğun • 
dan ben daima ıalonun ortaların
da otururdum. Orada bile adam
akıllı göremezdim ama .. Şıklığım 
ve ayak takımlarının mevcudiyeti 
daha ön ııralarda yer almama ma
ni oluyordu. 

Nihalin böyle en arka sırayı 
aeçmesi canımı sıktı. Kaç sene • 
Jenberi haıretini içimde çekti -
ğim sinemaya ilk geldiğim gece 
onu ıeyredememk her halde eyi 

rim, •onra ıenin peıtilini çıkart
tırır. 

Diye ıert bir cevap verdi.Adam 
da riiklüm püklüm gitti. 

Doğrusu Nihal •. benim zannet
tiğimden çok yaman bir feydi. 
Bacak kadar boyu ile kala tut -
maşını öyle bir biliyordu ki .. 

Daha ıonra bir fey nazarı dik. 
katimi celbetti. 

Nihal, yanına yaklaşan adama: 
- Sabri beye •Öylerim, •onra 

senin peıtilini çıkarttırır. demifti. 
Bu «çıkarttırır» kelimesi kalam1 
oyaladı. Demek Sabri bey ba işi .. 
bu tehdidi bizzat değil, bilvasıtcı 
yaptıracaktı. Kime? 

Bütün bunları anlamak için gö. 
zümü dört açmaklığım liiz.ımgeli
yordu. 

Modanın bu ısranna rağmen bazı ka
dınlar kadifeden ürkmekte devam edi-
yorlar. Çünkü kı>difenin iki fena şöhreti 
var: Kadife dayanmaz derler; kadife ça
buk toz tutar ve tozlanan kadifeyi temiz
lemek imkansızdır, sanırlar. Bu iki kötü 
şöhretin ikisi de haksızdır. Tabirimi ma
zur görünüz, zavallı kadifeye iftira edil
miştir. Bu iftirayı yapanlar da bu güzel 
kumaşa bakmasını bilmiyen bazı kadın
lardır. 

Bunları düşünerek kadife kuma§lann 
nasıl fırçalanacağı ve temizleneceği hak
kında bir kaç sabr ynzı yazmayı okuyu
cularımız kin faydalı gördük. 

KADiFE NASIL FIRÇALANIR? 
Son •ıranın dişili erkekli müçte

rileri kendi aralarında ve lunltılı 
tempolarla kendi ainemalarını ç2n 
virirlerken ben, gözlerimi beyaz Kadife fırçalamak için yapılmış hususi 
perdeye dikmiş, orada oynıyan fırçalar vardır. Bunlar kıldan değil ince 
oyunu ıeyrediyordum. Beş dakika pirinç ~apından yapılmışlardır. Her aile
iıtirahat için elektrikler yandığı nin elbise dolabında bu fırçadan bir tane 
zaman arka ııradakiler, mektep bulunması tavsiye edilebilir. Çünkü bu
sıralarında hocanın dersini dinle- nunla yalnız kadife kumaşlar fırçalan
miyerek birbirleri ile çimdik oyu- maz. Hakiki föter şapkalar da fırçalanır. 
na oynıyan çocukların cürmü meş- Eğer bu fırçadan bulamawnnız o vakit 
hat halinde yakalanması gibi, bir- uzun kıllı, fakat çok yumuşak bir fırça 
den birbirlerinden ayrıldılar. kullanmak luzımdır. Zira sert kıllı hrça-

Başımı Nihalin tarafına çevir • lar kadifenin havını alır. 
Jiğim zaman onun, bu defa da Kadife kıllar. ç.ıbuk kP.par. Kadife ro
başka biri ile konuştuğunu gör • bunuzun üzerinde bir kedi gezmi~se, ya-
Jüm. hut mantonuzun ve kürklü robunuzla te-

Nihal bana döndü: mas etmiıı•e rop kıllarla dolmuştur. Bu 

Resimli Dünya 

Amerika 1nilli müdafaa komitesi bfr arada 

bir 1ey değildi. Nihale: 
- Şöyle.. biraz ortaya doğru 

_ Servet hanım, dedi. Maale- kıllar fırr:alnndıkra daha kuvvetle ropa 
ıel Binemayı yarıda bırakrna.h lQ. yapım. Cnınız sık•lır, adeta ropu kaldırıp 
zımgeliyor. Size prezan!t.? ede . atacağınız gelir. Bir daha gözünüz ayni 
yim .. Ferid bey .. Sabri beyin ar- ropu görmek istemez. 

Almanlarm Re1ıde1d Sigfrid hattında sık sık manevralar yapılmaktadır. Bu son maneııralara ait iki estautane 

6itsek .. 
Dedim. 
- Olmaz .. dedi. Burada bizim 

yerimiz var .. Ortaıı pek göz önü .. 
Nihalin yerimiz var dediği ıa

lonun en arkasında ve en dipte 
idi. Baktım son •ıra hep çiftlerle 
dolmuş .. Aralarında iki kişilik bir 
yer bulup oturduk .. 

Oturur oturmaz da elektrik 

kadaşı .. Sabri bey haber gönder- Fakat bu kndar asabileşmek lüzumsuz. 
miı .. Benim gitmem lazım .. Sizin Ropunuzu kolayca temizliyebilir;ıiniz. Bir 
de aparlımana yalmz dönmeniz parçn müslin nlınız. Bunu yumak şeklin
doğru değil •• Onun için hon bcra- de yaptteınız bir kumaş parçnsının üzq
ber apartımana gideri:. Ve e:Jer rinc snnnız, biraz ıdatınız. Ve bu az ıslak 
korkmazsanız t:iz kalırıırnız, b:?n tamponla ropunuzun üzerini fırçalar gibi 
Ferid beyle giderim.. siliniz. Ropunuzun bütün tüyleri, hatta 

•• BİTMEDİ •• 
tozları müslin pau:a.,ının üzerine geçmi~ 
tir. Yalnız aynı müslin parçasını iki defo 
kullanamazsınız. 

•öndüveıinemaba,ladı. Tamza- Mcne L -,~ 11 hahf'rlcri 
manınJa gelmiıtik. 

Yünlü kumaşlar havlarının yatık ol
duğu istikamete doğru fırçalanırlar. Fa
kat kadifeler bunun ak.,ine olarak hav
lannın yat•k olduğu istikamet tersine fır
çnlanır. Yani elbiseye göre, elbisevi aşa
ğıdan yukarıya doğru fırçalamalıdır. 

Sinema oynarken salonun ar- Menemen (Hususi) - Belediye mec
ka sıra&ında oturar. çiftler arasın- )isi elektrik ve ıu işlerini ihtiyaca en uy
da da canlı bir sinemanın oynaJı- 1 gun modern bir şekle sokmaktadır. Yeni 
ğını hiHettim ve o zaman küçük belediye bütçesinin geçen seneden on 
Nihalin: onb~ bin lira fazla olacağı tahmin edi-

- Bizim yerimiz var.. liyor. 
Demeıindeki manayı anladım. Foça kazası ticaret odası Menemen 
Bir aralık, ikimizin araıınJan ticaret odasına bağlanmış ve Foça parti Aydın 12 (Hususi)- Dünkü mek-

bir baş.. bir erkek baıı uzandı. baııkanı ticaret odası mümessilliğine ta· tubumda bildirdiğim veçhile şehrimizde 
Yüzünü larkedemiyordum. Bu yin edilmiş ve ticaret odası katiplerinden Kızılay kurumu merkez heyeti kurum bi
btlf, Nihale doğru yapışır gibi lbrahim Foça ticaret mümessilliğine ta- nasında toplanarak başkanlığa Doktor 
yaklaçtı ve fısıltı halinde ona bir yin olunmuşlardır. 1 Nafiz Yazgan, As başkanlığa operator 
ıeyler ıöyledi. Belediyece yeni montajı yaptırılan Nuri Erkan muhasebeciliğine Sükrü Say, 

Ben sadece Nihalin ona verdi- elektrik motörü faaliyete geçm·~tir. Ye- veznedarlığına Şevket Levend, sel·reter-
ği: ni elektrik hatları tamir işine yakında liğe de Humeyra Çiftçi seçilmişlerdir. 

- Bu ak,am olmaz .. miıaliri • başlanacaktır. 
miz var.. Aziziye kazasına tayin edilen kaza n· yn ama kim old'!I 

Cevabını verdiğini duydum. kaymahmı B. Emin Aliağa nahiye mü- Aydın 12 (Hususi) - Sökenin Bu-
Adam galiba /azla urar etmif dürü B. Fehmiye muamelat teslim edile-

1 
run köyünden Dudunun ırzına geçmek Ingiliz veliahdi prenses Elizabet ve 

küçük kız kardeşi, milli ananevi olacak ki Nihal aıabilefti: rek muhitinden aynlm~tır. Dünden iti- I teşebbüsünden ıuçlu aynı köyden Meh-
- Olmaz dedim a .. Anlamadın haren B. Fehmi vekaleten vazifesine baş- met Alinin muhakemesi dün neticelenmit 

mı .. Alimallah Sabri beye ıöyle • lamışbr. 1 ıuçlu bir ıene hapse mahkum edilmiştir. 
kıyafeti ile Italyanlann Süveyşe ait talepleri malumdur. Sii.veyşte Portsaidin bir manzaran 

~!"!!!!!~!!!!!!!!!~.~~~~~-----~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!'!!!!'!~~~~!!'!!!!!!!!!!!!!"!!!!~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!~!!m 
~~l!'ll:ıl:iim•PWAA4!111'.1aB Tarihin Gizli Cemiyet/eri ·ı~mllhakkak bir tehlikeye koştuğu: Kontun bir harbe gittiğini gördüğüm-, olan beUidan kurtarınız, bizim kontu- Bu hiç beklenmiyen fecl vaziyet kat'-

nu da anladı. Ve kendi kendisine: uman, muzaffer olarak geri döneceğine muz cidden mükemmel ve ahlaklı bir şısında ihtiyar doktor bir müddet hay-

E • • E Eğer ben kontun zevcesi olsaydım, hiç şüphe etmezdim. Ben, daha çocuk adamdır. ret ve deh§et içinde hareketsiz kaldı. 
ngızısyo n sr arı kont böylece arslanın pençeleri arasına iken ikinci Filibi ve Ferdinand dö Tole- - AlA, fakat benim elimden ne gelir, Evet ... ihtiyar doktor, eyi bir zamandan

atılaınıyacaktı! Onu bırakmamak kola- doyu çok eyi bilirdim. Birisi yarı deli, sanki? beri devam etmekte olan kızının rahaı.. 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
yını elbet bulacaktım! dedi. diğeri her fenalığa her zaman hazırdır. - Hemen yanma gidiniz, ona tehlike- sızlığını tamamiyle anladı Helena, kont 

Thtiyar doktor da, hiç birisini söyle - Hem Filip neden bir deli olmasın, onun y1 bUtUn açıklığı ile anlatınız, babacı - Egemonu seviyordu! 
memekle beraber, vaziyetin vahametin- annesi meşhur deli Jan değil midir? ğmı.. 

~~..-ıen••tt• 22Ymi<K02" 221•• mm diiWM~ den dolayı büyük bir endişe içinde idi. Kendisini de, EskUryal denilen o güneş - Fakat, kont kralı, hükümdarı ola-

Tefrı.ka .· 63 1\1 k / d F ~ 8 Ihtiyar adam, oldukça milbim bir ser- görmez, karanlık ve havasız sarayda rak tanımaktadır. 
J YQ e en : : ~· • vet toplamış idi. Fakat çok namuslu bir otunnıyor mu? O sarayın yıkılmış me- - Olsun. Siz ona tehlikeyi iZah edi-

Ve, ertesi gün Brüksele hareket et- * adam olduğu için mukadderatını tama- zarlardan farkı var mıdır? Burada yal- niz. 
ti. Ve Brüksele, imkanın en yüksek de- Ertesi gün Dük, kont Egemonu çok miyle kontun mukadderatına bağlamış nız, yalnız somurtkan papaslardan mü- - Kont, benim bu kadar cesaretimi 
rccesinde bir tantane ve debdebe ile gir- kibarane yazılmış bir tahriratla yanına ve bu sebeple yerinden bile kımılda - rekkep bir maiyet zulilm ve işkenceden hoş görmiyecektir. 
di. Göğsünde de mahut rütbenin alA - davet etti. Tahriratta, hidivlik dairesi- mak fikrinde değildi! başka bir iş, bir emir beklemek doğru - Zararı yok, ayaklarına kapanarak 
metleri vardı. ne aynı suretle Prens Kilom ile kont Babasının endişelerini hisseden Hele- mudur? Bu adam, mezarları andıran sa- yalvarırsınız. 

Maiyetindeki askerlere ve şövalye}~ Hornun da davetli olduğu bildiriliyordu. na: rayı içinde, kılıncmı kullanmaktan aciz- _ Fakat.. Buna imk~ yoktur! 
l'e bakan kont dö Horn: Egemon: - Yapacağım, dedi dir ve bunun için daima tebaasına zu. - Zararı yok, imkfuısız olan bir işi 

- Böyle bir maiyet arasında insan, - Bu davet kabul edeceğim! dedi. - Babacığım, dedi. Görüyorum ki, siz lüm ve işkence emreder. Hele papaslarla yapmağa çalışınız. 
acaba neden korkar? dedi ve Prens Ki- Kontun Br···sele gideceği h:ıberi ko- de mustaripsiniz.. düşüp kalkması, onun ruhunu büsbütün - Helena ... sakin olmağa çalış. Heye-
Jom'a adeta acıdı! nakta çok çabuk şuyu buldu. - l3en mi kızım? karartmıştır. Papaslara, papasların ih- canın bana endişe veriyor! 
Aynı günün akşamı, firar etmek ve Thtiyar doktorun kızı, Helena Van - Babacığım, kızınızdan endişeleri- tiraslarına uyarak yaptırdığı zulümlerle - Onu kurtarınız rica ederim, baba-

isyan çıkarmak istemiyen Prens ve Huysenin, pen: 0 reden Prens Kilomun nizi saklamamanızı rica ederim. Kı:ıı. de Allahın rizasını kazandığını sanmak- cığım. 
kontlardan on beşi daha Brüksele gel- söylediklerini işittiği malfundur. Yeni• ruz her şeyi anlryacak, her şeye hazır- tadır. - Imkan yok kızım. 
diler ve kontu ziyaret ederek onu tut- hidivin geldiğini bu suretle öğrenen He- lanmış bir yaştadır! - Evet kızım, bu adamın şimdi de - Şu halde kızınızı da kurtaramıya-
tuğu yol hasebiyle tebrik ettiler ve: lena, kont Egemonun hareket hazırlığı- llıtiyor doktor: Flamanların saadetini ve rahatini boz- caksınız, demektir. 

- Dük, bize birdenbire saldırmağa nı duyduğu vakıt endişe içinde kaldı. - Eh .. dedi. Itiraf ediyorum, kontun mak istediği muhakkaktır. Onun için - Bu da ne demektir? 
eesaret edemiyccektir. Bizi mahvetmek Kadm1arın hmiyatını. erkeklerden azimeti beni dilşündürüyor. rafızi olan Kilom Doranj ile sadık bir ka- - Eğer kont ölürse .. 
arzusunda ise, her hald~ fırsat kollıya- fazladır. Helenanın ise bütün kadınla- - Bu sabah, kont dö Hornu giderken tolikten başka birşey olmıyan kont dö - Eh .. 

sayede istediğini yapmağa cesaret ede- muhakkaktır. ileride bizim de tasdik ba kontu bir daha görebilecek miyim? kil ikisi de Flamandır! v~. genç kız şiddetli bir heyecanın 
eaktır. Bunun için sıkı davranalım! Bu nn fevkinde bir cesarete malik olduğu gördüğüm zaman, kendi kendime: -aca-ı Egemon arasında bir fark yoktur. Çün- - ••• Ben de öleceğim! 

miyecektir .. dediler. J edeceğimiz bu hassasiyet sayesinde kon- diyecek oldum. Fakat bunu söylemedim. - Babacığım.. Kontu şu muhakkak tesiri. altında dUstü. bavıldı. 

-3-
Bu hAdisenin ertesi gilnti kont dö 

Egemon Brüksele hareket etti. 
Kontun Brükselde güzel bir konağı 

vardı. Fakat konakta hlç kaim.adan doğ
ruca hükümet sarayına gitti. 

Brüksel sokaklarının hali kontu hay· 
rete düşürdü. Evvelce şen ve mesut in-
sanlarla dolu olan sokak1arın hepsi de 
bomboş idi. 
Adını başında rastladığı lspanyol as

kerleri önünde, kont kendi kendisine: 
- Acaba, kont dö Hornun buraya 

geldiğinden sonra neler oldu? diye sol"
mağa mecbur kaldı. Ve vaziyeti dostun
dan tahkika karar verdi. 
Aynı tenhalığın Dükalık sarayının et

rafında da büküm sürmesi, kontta Ade
ta endişeler uyandırdı. Hele Flaman 
muhafızlardan hiç bir kimseye rastgeJ.. 
memesi, bu endişeleri bUsbütün artırdL 

-BİTMEDİ-
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12, 30 Program. 
konomi haftası 

SAH1FE7 -· 
halkına iz mir 

müjde 

Aile hayatı bu ... 
12,35 Türk müziği - Pi. 
13,0<I Memleket saat ayarı, 

18,30 
18,35 
19,00 
19, 15 

meteoroloji haberleri. 

Program. 
Müzik (n-1i plaklar) 

ajans ve 

ihracat eşyası üzerinde 
durgunluk devam ediyor 

Müthiş bir faaliyet : Halkapınar eski 
Aydın birahanesi bahçesi .. 

Bu sene Ankara Çiftlik birahane bah
çesi olarak açılıyor .. 

MtiJDE 
Kadın eemizce ağlıyordu. Kocası asabi Memur sükiinetle sözüne devam etti: KonU§Tlla (ziraat eaati) 

Türk müziği (faoıl heyeti) 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 
Kadri. Hasan Gür, Hal.Uk Recai, 
Basri Ofler, Hamdi Tokay. 
Okuyan: Tahsin Karakuı. 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi

raat borsası (fiyat) 

Rekabetsiz ucuzluk, hakiki bir reklam. 
r:~mlarla odada dolqıyoniu. Havada - Sizin soy adınızı tescil edeceğiz. 

nadan eYVclki aü&Unet vardL Ancak rcfikaru21n işi biTaz çatallaşıyor. 
Eskiden beri gezip zevkettiğiniz Ankara 
çiftlik birahane bahçesi bu sene 1.\-lA v1 
KÖŞE GAZİNOSU MUSTAFA ŞİŞ
!\'IAN ve BİRADERLERİ YUSUF tara
fından açılıyor. 

Erkek birdenbire bnsmın önünde - Anlıyamıyorum) ... Biraz daha 
Fakat fiatlercle istikrar vardır- Havalar iyi git· 
tiğinden, mahsullerin geçen seneden daha er· 

ken idrak edileceği tahmin ediliyor 

d .. du. Sert bir -1e bağırdı. açık konutun 1 
- Artık seninle yaşıyarruyacağım: - Nüfua kütüklerinde evli oldnğunu-

Ayrdacağız 1 Anladın mı 1) za dair bir kayıt bulunamamış. Nüfus 20,00 Eskiden beri lezzeti dişirnizde kalan 
soğuk bira şişesi 35 ve dublesi 10 kuruşa Genç kadının bir anda gözlerindeki kayıtlannda ber ikiniz de bekar görünü

yaşlar kurudu. Başını kaldırdı. Korkak 1 yorsunuz. Nikahınızın medeni kanundan 
bakıılada kocasını smdü. Sonra yavaı- İ evvd kıyıldığına göre, keyfiyetin evlen
ça: ı me memurluklarındaki kayıtlarla da tev-

- Pekala, ayrılalım, dedi. Zaten ben sikine imkan olmadığı anlaplıyor. 

20, 15 Türk müziği. 
Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağla, 
Relik Ferean, Kemal Niyazi Sey

hun. 

Şehrimiz ticaret borsası tarafından ibarettir. Tırnak malların beher kentali Tariş şarabı bir buçuk santilitre 65 ku
son hafta içinde yapılmış olan neşriyata 440 - 450 kabaların ise beher kentali ruş, 70 santilitresi 35 kuruş duble 10 
göre borsada satılan ~yanın satış mik- 295 - 375 kuruş arasında muamele gör- kurllf, yani üzerindeki etiket fiatiyle 
dar ve fiatleri ve işbu eşyanın haftalık müştür. satış edeceğimizi illin ediyoruz. 

ile bu. lıayattan t111andun. En küçük ve ı Erkek olduğu yerde sendeledi. Ne ya
~emmiyetsiz §eyleri bahane ederek kav .. 

1 
pacağ_ını ne ce~a~ vereceğini düşü~üyor

ga çıkarıyoram. Seninle bir arada barına- du. Bıraz kendını topladL Yavq hu ııeıı
ınıyacağımı çoktan anladım. Fakat ayni- le 1<>rdu: 

Okuyanlar: Mahmut Karında~. 

Melek Tokgöz. 
1 - Karcıgar peffevi. 

2 - Salahaddin Pınar - Karcı

gar oarkt - Sana gönül verdim. 
3 - Udi Ahmet - Karaciğer pr
kı .. Elimde iken senin. 

piyasa vaziyetleri hakkında edindiğimiı Şu hale nauraıı palamut fiatleri.od.e BA YIWZ!. 
malômat ayrı ayrı aşağıda arı.ediyoruz: geçen haftaya nisbetle göze görünür bir Memleketin eğlenti yerlerini gezip 

BUCiDAY : tebeddül mevcut olmayıp fiatlerde istik- zevketmek, neşe bulmak, ruhunuzu şen-

Son hafta içinde borsada muhtelif ne
vilcrden 580 tonu mütecaviz buğday sa
tılmıştır. 

rar vardır. lendirmek, o da ucuz masrafla yapılmak 
Palamut işlerinde şu sıralarda olduk- maksadiyle çalışmaktayız. otnaktan nefret ediyorum. itte şimdiye - Peki.la, timdi bü: ne yapacağtz) 

Memur omuzlarını ıilk.ti: 
- Evlenme formalitesini yeniden 

kadar da bunun için tahammül ettim sa- ça kuvvetli bir iştilıa mevcut ise de alı- Muhterem müşterilerimizin ziyaretle-
cılar iy malları· tercihan mübayaa ettik- rini bekleriz. IJ'& ••• 

Erkek hayretten büyünen gözlerle ka- tekemmül ettirmekten başka yapacak bir 4 - Şükrünün .. Karaciğer şar
kı - Hasta bir ümitle bekledirrL 
Sükrünün - halk türküsü - Urla-

Ywnuşalı: mallar 5.5 - 6, sert mallar 
4.75 - 5.25 ve mahlut buğdaylar da ta
ınaıniyle 5.5 kuruştan muamele görmüş-

lerinden alelı>de ve orta mallar üzerine Tamirat müddeti bir hafta sürecektir. 

•ısına baktyoniu. Kadın hiç oralı olma- f"Y yok, dedi. 
~an sözüne devam etti: Dışarı çıktığı zaman kulaktan uğuldu-

geniş mikyasta muamele olmamaktadır. 
Bununla beraber piyasa normalin fev
kinde bir manzara arzeylemektedir. 

Hususi ziyafet ve balolar tenzililtla ka
bul edilir. 

- Aynim.ak kolay. Fakat formalite- yor, batı dönüyordu. Demek oenelede lıyırn ezeiden. tür. 
feri ikmal etmek çok uzun Te pek üzücü bir arada iki yahancı gibi yaşamışlardı. 6 - Cevdet Çağla - keman tak- Satılan malların 400 ton mikdarı yu- ZEYTİNYACI : 

Yalanda açılıyor Ankara Çiftlik Bira

bir İş. Çok defa mahkemenin karar ver- Bmbirlerinin üzerinde kanuni hiç bir hak- sırnı. ınufll< geri kalan kısmı da sert ve mah-
meııi aylan hatti hazan seneleri buluyor. !arı yoktu. Allahtan çocukları olmamı~. 7 - Raif beyin - Karaciğer şar- )Ut mallardan olup heyeti umumiyf'Si un Son hafta içinde zeytinyağı işlerinde 

hane bahçesL. 
1-3 {729) 

Bunları düşündükçe ayrJmadan üı-küyo- Bir de çocuklan olsaydı, işte o zaman kı - Gülüyor ..,.diğim. fabrikatörleri ve uncular tarafından mü- hafif bir hareket belirmeğe başlamıştır. 
halleri harap olacaktı. Hemen bir tak•iye 8 - Bedriyenin - hicaz şarkı bayaa edilmiştir. Borsada 13 ton mikdarında su·a malı 

ız~:lR BELEDIYESlNC::N: 

Erkek fÜpiıeli bir taTlrla ıt0rdu: 
- Aynlmadan nefret elmenin wcbebi 

ralna: bu mu} 

- E-t yalnız bu. 
Erkek geniı bir nefes aldı. Soru:a da

Jıa aalriıa bir ...le konupnağa başladı: 
- Filı:iderini bana açıkça oöyiediğin 

}çin - tctelı:kiir ederim. Doğnuunu 

atladı. Bir an evvel evine varmak isti- Mümteyiç aşkınla. Buğday piyasasında bir hafta evveli- zeytinyağının 36 kuruş üzerinden mu-
yordu. Apartmanın merdivenlerini ko- 9 - Saadettin Kaynağın • şarkı 1 ne nisbetle değişiklik yoktur. Fiatler amele gördüğü anlaşılmıştır. 
prak çıktL Tel8şla zili çaldı Kapıyı açan işte seni seven benim. aşağı yukarı geçen haftakinin aynidir. İhracat tacirleri tarafından küçük 
hizmetçiye bağırarak sordu: 1 O - Saadettin - hüseyni saz se- Anadoluda mevcut stoklar üzerine ya- mikyasta mübayaata girişil.diğine güre 

HU:metçi kızın cevap vermesini bek- maisi. pılan hesaplar neticesinde irsalat inti- vaziyetin önümüzdeki hafta çindc inki-
lemeden yürüdü. Oda kap11ında karısiy- 21,00 Memleket saat ayarL zamla yapıldığı takdirde yeni mahsule, şaf edeceği ümit ediliyor. 
le karşılaştı. Dudaklarında garip bir te- 21,00 Konuşma (mU:ah saati) kadar buğday fiatlerinde fevkalidelik İNCİR ; 
bessümle: 21, 15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu- olnuyacağı söylenmektedir. 

1 - Ki.zunözalp bulvarının 
doktor Mustafa Enver caddesin -
den itibaren Alsancak meydanına 
kadar uzanan kısmının yaya yol
lariyle orta Treplenine yeniden 
\cesme kordon çekilmesi başmü -

- Müjde, dedi, ayrılmak için uzun kut borsaı:ı (fiyat) Bugün için piyasa normal seyrini ta- Talebin mevcudiyetine kar<ı stok kal-
llranan hen de ayrılmağa çoktan karar -.ı 

uzun uğraşmamıza lüzum kalmadı. Za- 21,25 Neşeli plaklar - R. 1·'- etmektedir. madıi;'IIlclan fiatlerdeki yükselme m-·" · 

hendislikteki '8-rtnameıi veçhile 
açık eksiltmeye konulmu,tur.Mu
hammen bedeli 3270 lira olup iha
lesi 28-4-939 cuma günü saat 16-
dadır. ı,tirak edecekler 245 lira 
25 kuruşluk teminat mak:buzile 
encümene gelirler. 

verdim. Fak.at mahk.eme koridorlar.mı. ~P ~7~ 
ten biz r""'1!en evli değilmişiz.. 21,30 Müzik (küçük orkestra Şef: BAKLA: !eri her gün biraz daha kuvv..tknmelctc 

tıilzümlln önüne getirdikçe bu karanını 
tatlnka bir türlü cesaret edemedim ... 

Kadın sözünü kesti: 
- O halde, bu isi bir an evvel hallet-

mele için bir çanı: bul. 
Bir müddet sustular. Erkek düşünü-

,.onlu. Birden gözleri parladı. Karmına 

acı-rek işi anlatmağa başladı: 

- Kanuni yolların, resmi formalite

leria ben de senin kadar yabancmymı. 
yala1z vaziyelimizi düşündüm. Madam 
ki; ikimiz de aynlmağa razı oluyoruz. O 
balde bu işin uzamasına oebep kalm17or 
H-ektir. Ben bugün icap edenlerle ırö
riltiir ve bu i~in mümkün olduğu kadar 
çabuk ncticelenmetıin.i temine çalıpmn. 

ICadın tasdik etti: 

- Çok güzel düşünüyonun. ikimiz 
'5e aynlmağı istedikten 90nra, bizi zorla 
bir arada tutamazlar ya. 

Ayağa kalktı. Yüzünde neşeli bir te
b..Um vardı. 

Erkek işine gitti. Dairede bir türlü ça-

11ı~uyordu. Masasının üstünde imza için 
biriı:en kartonları tetlcı.1c ederken, bu ay
lnlma meselesini en lcna yoldan nasıl ne
jicel...direceğini dÜfİİnüyor. Birden elin
Helr.i kalemi bıraktı. Daha soy adlan işini 
'de Lalletmemitti. Şimdi mahkemede hü-
''ira: cüzdanına baktıkları zaman eoya
İlmın henüz tescil edilmemi! olduğunu 
gÖ<eceklerdi. Belk~ bu yüzden cezaya 
da çarpılacaktı. Belki de, soy adı tescil 
edilmemi, olduiu ;çin davasını Tedde
llecelderdi. Ma""81nı bnııtumağa beıla
dı. Zili çaldt. içeri ~ odaetya •<>:!' ad
ları beyannameııini uzataralı:: 

- Oilam, dedi, al bun,,, nüfus daire
oine ~ Sor balcalmı CCYap gclmit mi} 
Cevap ııelnıiı üe CYe uğra. Hanımdan hii
viyet eüı:dantanrn iste Te muamelesini 
yaptır. Haydi ~bulc oll 

Odacıyı •vdı. Bir ırigafll yakıp koltu
ğuna ymılandı. E1ı artık tik adrm ahlımt-
tı. B..nda11 sonrası lı:olaydı. Tekrar kale
mini eline alarak çalışmağa haşladı: 

Aradan yarım saat hile geçmeden 
oclllCl b:laşla geldi. Solu\ soluğa anlatı
yordu: 

- Nüfus dairesine (littim. Evrakı ara-

Kadın evvela kocasını çirkin bir şaka Necip Aşltın) ve bulunabilen mallar iyi fiatlerle oat.ıl-
yaptığını sandı. Sonra erkeğin halindeki 1 - Dohnanyi - Rapsodi. Son hafta içinde hazır mallar üzerine maktadır. Bu cümled<!!t olmak ür..ere 
ciddiyete bakarak gözleri Yatla doldu. 2 - Cleearner - Kırlangıçların hiç bir muamele olmamıştır_ Hariçten son hafta içinde üç ton mikdarında sfrz- 2 - Uray ve Refik saydam cad

deleri arasındaki 1362 sayılı ao
kalda kanalizasyon yaptırılması 
bafmiilıen:!:Slikteki tartnameai 
veçhile açık eksiltmeye konulmut
tur. Muhammen bedeli 1167 lira 
22 kurut olup ihalesi 28-4-939 cu· 
ma günü saat 16 dadır. lttirak 
edecekler 87 lira 55 kun,.luk te
minat makbuzile encümene gelir-

Birden parladı: vedaı. talep olmadığından ve dahil ihtiyaçlar me incir 20 kuruştan 2.5 ton kadar elle-
- Yalan söylüyorsun 1 Buna imkan 3 - Borchert - Bir gecenin ro- için de alıcı bulunmadığından bakla alış me incir 17 ve bir çuval hurda mal da 

yolcturl... mam - vals. veri~lerinde şimdilik kuvvetli bir dur- 7 kuruştan muamele görmüştür. Mev-
Erkek ciddi tavırla cevap verdi: 4 - Leopold - Karlsbad hatırası gunluk vardır. sim başından son tarihe kadar borsada 
- Şimdi nüfus dairesinden geliyorum. 5 - Künne!ce - Mai elbiseleri Haftalık muamele 3.9375 kuruştan yüz 225000 çuval muhtelif incir satıldığı an-

Itte kağıtlar. hemşireler operetinden mar\'- fi- ton vadeli muameleye münhasır kal- laşılmıştır. 
Cebinden bir tomar kağıt çıkararak nal. mış ve bir tek muamele olmuştur. Yukarıda arzcttiğimiz gibi piyasa sağ-

kansına uzattı. 6 - Hanns Löhr - Tempo ı T cm- Bakla mezruatı hakkında çok iyi ha- lam olmakla beraber İzmir piyasasında 
Kadın kilğıtları eliyle itti. Hırçın bir po ı Galop. berler gelmektedir. Bu itibarla alivre stok yoktur. Alıcılar iştahlıdır. 

aesle: 7 - Pachemegg - Viyana süiti. muamelelerin pek yakın günlerde kuv- ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : ler. 
3 - Kartıyaka 1700 sayılı so

kakta 42 numaralı gazinonun iki 
sene müddetle kiraya verilmesi 
ba•ki.ti.,likteki eartruı.meai veçhile 
açık arbrmaya konulm~tur. Mu-

- Şimdi ne yapacaiız) Söyle 1 ••• Ça- 1 ) Küçüle geçit resmi. vetleneceği ümit edilmektedir.. Ancak 
buk .öyle 1. · • 2) Operada balet müziği. alivre fiatlerinin bugünkü vaziyeti pek Borsa neşriyatına göre son hafta için-

- Bilmem ... Ne yapalım).,. Senin 3) Crabende gezinti. te memnuniyetle tel§.kki edilmemekte- de borsada gündelik sırasiyle yapılmış 
fikrin nedir)··· 4) Praterde e.tlı kannca. dir. çekirdeksiz üzüm satışları aşağıda göste-

- Ne yapacağını benden mi soruyor- 22,30 Müzilc (Solistler - Pi.) FASULYA ; rilmişlir. 
sun} Hemen git, Evli olduğumuzu res- 23,00 Müzik (cazbant - Pi.) Satış tarihi çuval 
men tanımaları için ne yapmak lazımsa 23,45,24 Son ajans haberleri Te yarınki Hafta içinde borsada dört ton mikda- 5 - 4 - 939 168 U.00 

az lı: bammen bedeli senelik kirası be' 
J; 75 yüz liradan iki seneliği (1000) 

16:50 bin lira olup ihalesi 28-4-939 cu
ma günü saat on altıdadır. ı,tirak 
edecekler 75 liralık teminat malı:-

onu yap. program. rında fasulya muamelesi olmuştur .. İşbu 6 - 4 - 939 127 15.50 
Erkek bir saniye düşündü. Sonra kan-ı---------------lmikdarın heyeti umumiyesi 12.875 ku- 7. 4 - 939 260 

sının yanına yaklaştı. Kollarından tutarak OPERA TOR DOKTOR ruştıın satılmış ve mübayaa dahill ihti- 8 - 4 - 939 276 
15.00 

14.00 
16.75 
16.25 
16.05 
1625 

kendine doğru çekti. Kulağına eğildi. ya- Ahmet Cem ı" l yaçlar için yapılmıştır. 10 - 4 - 939 47 . 15.65 
vaşça söyledi: Gösterilen talebi karşılamak için elde 11 - 4 - 939 202 14.00 

buzile encümene gelirler. 
13-18-'.:1-25 1253 (758) 

- Hani aynlıyorduU kili rnikdarda mal bulunmadığından fa- Yekfuı 1080 
Kadın ten bir kahkaha atb. Kollarını Oral sulya fiatlerinde kuvvetli bir tereffü Bu suret.le meYSiın başından son tari- SALiHLi iCRA MEMURLU -
k~ boynuna doladı: hamlesi görülmüştür. Fiatlerde geçen be kadar borsada 61000 ton raddesinde (;UNDAN: 

- Çapkını dedi, bu işine gelirdi de- Memlelıet hastanesi haftadan 0.25 - 0.5 kuruş arasında bir çekirdeksiz üzüm satılmış bulunmakta- Kadri Eke ve Ahmet gündüze 
ğil mi? eslıi operatörü yükselme olduğu anlaşılmıştır. dır. 1937 mahsulünden geçen yılın bu borçlu Tatardan Aliman veresesi 

Her rün öğleye kadar Fransız hasta- Talehin devamı ve dahilden az mal haftası sonuna kadar borsada ancak 370 iki Mustafa ve F atmanın b:>rçla· 

ilan 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 Ye 70 

yeni 38 ve 40 numaralı e&ki it 
bankaaıııuı bulunduğu ve halen 
depo olarak lrullıuıılan iki bina 
sehlıktır. Talip olanlarm it ban
.kaaı müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 

m - S& il 
DOKTOR 

•• 
F. lbrahim Okte 

Operatör 
Avdet etmiş hastala· 
rını ııa1nıle llcqlamq-

nesinde öğleden SOlll'a Birinci Beyler geldiği takdirde fiailerin on beş kuru- bin ton mkdarında çekirdeksiz üzüm .sa- rından dolayı tatar islam lzmir 
ıso .. ·"·-"-. kad il ı ih an yolu mevkiinde 15-5-39 tarilt 't'e ...,......... şa ar · er emesi · tim eri kuvvet- tılm.ış olduğu anlatılmıştır. 
No. '2 TELEFON 2310 Jidir. 41 no. lu tapwıun muhtevi oldu -

.. ~iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9;~ 
PAR 1 S FAKOLTESINDEN J 

diplomalı 

DİŞ r ABİPLERİ 
Muzaffer Eroğul 

VE 

Kem at Çetindağ 
Basbılarnu her g9ıı sabah saat t 

dan l>aşl.,-arak Be,-ler - Nunıan u
dc • Zl numaralı -yenehanelerin
de kabul ederler_ 'l'l!UWON: 39%1 

KnEN TOHUMU : Çekirdeksiz üzüm işleri son hafta için- ğu bir hektar 9789 metre murab-
de çok gevşek geçmiş ve satış yekilnu baı tarlanın 22 hiuede 16 biaıesi 
geçen haftaki 1143 çuvala baliğ otama-

Hafta iç.inde borsada 300 çuvallık bir 
parti 12 kuruş fiatle sablmıştır. Bu mad
denin alıcısı az olduğundan geniş ve de
vamlı muameleler yoktur. Mezkılr 300 
çuval keten tohunu.ınun da yağ istih
sali i.çin satın alındığı öğrenilmiştir. 

PAMUK: 

15-5-39 pazartesi saat 14-15 ara -

mıBş~··-'- be be . fi ti d haf sında Salihli icra dairesinde açık 
...,.....,... ra r, a er e geçen - l---'- • 

taya nisbetle değişiklik olmamış ve 31. artır~ı y~ı ~ ~~ ~artnam.~t 
4 _ 939 da t .. ed ,...,_ . tli berkesm gorebilmeaı ıçın hu gun-
. . _eessus en aşaı;~ l,'llre den itibaren aı;llı:tır. O gün beher 

fiat vazıyeti 11 - 4 - 939 akşamına kadar d ·· ·· ·· 12 l" k t t kd" d onumune ıra ıyme a ır 

a~en evam e~tir. edilmit olan bu gayri menkul yüz-

7 
°· Fıat de 75 tini bulmadığı takdirde en 

Son hafta içnde borsada satılmış olan 13.00 •• L ahb .. d .. bak" k 1 
pamukların nevi, mikdar ve hafta :zar- 8 \Al& artıranın ta u u ı a -
fındaki asgari ve azami fiatleri ~ su- 9 

13
·
50 malı: ,artile 15 gün temdit edil -

retle toplaıımıştır : 10 
14

·
50 

mit olacaiı ye 15 nci aünü aynı 
16.00 saatte en çok arbrana ihale edile-

~a birincı· balya az çok 11 l9.00 ceği ve bu tarla üzerinde bir bak 

Akala ikin
. cı· 23 49.58 50.-00 İzmir ve istihsali mıntııkalanndaki çe- iddia edenlerin evrakı müsbitele-

IZMIR ASLiYE MAHKEME. 50 42 00 42.0i kirdekm üzüm ..toıru bugün için 20 - 22 d yerli birinci · rile 20 gün için icra aire&ine mü-
51 2 nci HUKUK DAiRESiN - 17 38.!iO 38.50 bin ton radde.sinde tahmia edihıııelctedir. racaat eylemeleri akıi takdirde 
DEN: Yerli üçüncü 64 M.50 34.SO Bu stok karşısında fiatlerin gOsterdiği aatıt tutarının paylqmaaından ha-

yıp buldular. Cevap gelmiı. Memurun 
birloi d..y.71 bnttınl1. Sonra siilerek. 
cETrabn ..ıuiıö gdmedee hoı it olmaz.• 
dec!i. tır .. 2 nci kordon eski ea tirketi aile Yekiln 154 vaziyet iPerdeki durgunlu!un eeçicl ol- riç kalacakları ilin olunur. 

evinde oturan Raziyenin Kemer Pamuk işleri §imdilik bir durgunluk duğu kanaatini verdiğjndea satıcılar çok 1240 (752) 
~ od-..ıı yUzime btıiırdı: Kıln.iği Hilfil eczan..mden J"Österi-

- Sersem herifi Sen zaten hiç bir iJ lir .. 
beceremezsin 1 Ben gidip de ne yapaca- İkinci Beyler sokağı No. 65 
ğım.1 Sana giderken söylemedim mi~ Ce- 1 - 10 (604) 

ı: "i.l~-
vap ııc:hnit ise eııden .hüviyet cüzdanla- _ -------------
rıra oıl re muırmd.,,.i bugün bitir deme
dim mi) 

- Oradaki memura söyledim. Ama. 
beni dinlemediler. Haydi, sen git de ev
rakm sahibi ııelsin dediler. 

Yerinden fırladı. Şapkas1111 alıp nüfus 
dairesine koştu. içeriye alcııi bir 91lratla 

1 girdi. 

- Beni İlteraİ§ılİniz. Geldim. - de
di. 

Men.ur n-vıketle yerinden Iaı.lkb: 
- Af edeniniz. Sizi b•raya kadar 

rahııbız dtik. F.alı:at aize aöyliyeceğimizi 
od_,. eöyliy :Mile. Çolı: nazik lıV 
mesele ... 

köprüsünde ıaman hanında Salih devresi geçirmekte ve pek az muaııele teenni ile :baıelı.ıet etmekte ve mal amu-
oğlu Ali aleyhine açbğı ~nma olmaktadır. da teenni göstermektedirler. Kepek kalın ve ince 2.75 
davasının dava arzuhali suretile İki lıaitadaı:ı beri bilhassa vadeli mu- Bu itibarla piy.asaya şimdilik .sağlam U.mumi piyasa vaziyeti : 
davetiye varakası müddei aleyhin ~e tesadüf edilmemektedir. gözüyle bakılabilir. MeTllim ve hadisat icalıl piy3'i8lll1Zda 
ikametgahının meçhul bulunma - Pamuk işlerinde görülen bu aurgun- Son hafta içnde filell •tıJınamıı ol.rı ihracat eşyası işlerinde mahsus bir dur-
smdan ili.nen 7-4-39 aaat 10 için luk mevsim ve hadisata atfedilmekte bazı eşyanın fiat vaziyetleri ~lıedir : gunluk mevcut ise de bu hal fiatler üze-
ilinen tebligat yapılmıf olduğu olup bu hale muvakkat nazariyle bakıl- Eşya isimleri A:r. çok riDde kat'iyyen mÜ<:9Sir olamamakta ve 
halde müddeialeyh serek bizzat ınaktadu-. Yerli arpa 4..125 4.125 fiatlerde istikrar müşahede edilmekte-
ve gerekse bir vekil göndermedi- Hafta içinde fiatler ayni seviyede kal- Anadolu arpa beyaz 4.25 4.25 dir. 

2.75 

ğinden hakkında gıyap kararı it- ınış ve vadeli muanıele almaclığına göre Anadolu arpa çalar 4.125 4.125 Havaların müsait gitmekte olması do-
tihazına ve gıyabın ilanen ve ilsa- Akala hazır 49.5 yerli hazır mal fiatleri Çavdar 4.125 4.125 layısiyle bilfunwn mezruat hakkında pi-
kan tebliğine karar verilmit oldu· de 38.5 kuruşu gE"ÇJDemi~tir ve bu fiat- Yulaf 4.50 5.00 yasaya akseden kayıtlar meınnuniyet-
i:wıdan tahkikatı 28-4-939 Cuma lerle i.hı:acatçılar 21, İzmir fabrikaları 17 Burçak •.OO 4.50 bahş bir haldedir. Havaların bugünkü 
saat 11) na talik edilmit olduğun- balya mal mübayaa etmişler diğer pa- Akdarı 3.75 4. vaziyetini muhafazası takdirinde mab-
dan müddeiale,fıin itbu günde muklar ise speküUsyoııcular tarafından Mısır darı 4.00 4.00 sullerin geçen senelerden daha erken 
mahkemede hazır bulunman veya satın alınmışlardır. Kumdarı bevaz 6.00 8.50 idrak edilebileceği kaııaali vardır. Ba! 
bir vekil göndermesi aksi takdir- Pamuk piya:sasında bugün için dur- Kumdan .ı;arı •.tO 4.00 ınmtakalarından gelen haberlerde vazi-
de bir daha tahkikat ve muhake- gunluğa yakın bir süldlnet vardır. Nohut 6.25 7.25 yeti bugün için iyi bir şekilde göster-
meye kabul edilmiyerek gıyabın- PAMUK ÇEKİRD~İ Börülce bey;n: 12..00 12.00 mek:tcdir. Bağcılığa matuf faaliyetin ge-
da karar ittihaz olnnacağı gıyabm Böriiloe kanıeöz 9.75 9.7S çen senelere nisbetle ileride oldlJL'U da 
tebliği makamına kaim olmak Borsa De§1"iyatuıa göre hafta :;atışı 1411 Merc~k 5.00 6.DO söylenmektedir. 



SABIFES 

/zmir Muhasebei Hususiye mü
dürlüğünden: 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

Teminat akçesi 
Lira K. 

1275 00 Oç yıllık kira bedeli.. 9S 63 
ldarei Husuıiyei Vilayete ait olup ödemifte kiin (Gölcük Oteli) 

denmekle maruf otel demirbaı eşyasile birlikte ve üç yıl müddetle ki
raya verilmek üzere 5. 4. 939 tarihinden itibaren on bet gün müddet
le açık artırmaya çıkarılml§tır. Müzay~e ~am~~~. ~ö~ek . ve 
okumak iıtiyenlerin her gün Mubuebeı Huauaıye Mudunyeti varıdat 
kalemine ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan 20. 4. 939 per
tembe günü saat ı ı de yüzde yedi buçuk depozito makbuzlarile bir
likte viliyet daimi encümenine müracaatlan ilin olunur. 

9, ı3 ı179 (723) 

Sanatkar aranıyor 
Dev1et demiryolları umum mü

dürlüğünde1' ~ 
Eskişehir ,ümendifer fabrikasında çalı4tırılmak üzere tesviyeci, tor

nacı, ve kazancılıktaki bilgileri yüksek derecede olan sanat erbabı ite 
alınacaktır. 

Ocretleri imtihanda gösterecekleri ehliyet ve liyakate göre tesbit 
edilecektir. imtihanlar Ankara deposunda, Eskişehir cer atelyesinde, 
Alsancak cer atelyesinde, Yedi kule cer atelyesinde yapılacak ve mat
mp evsafta görülenler tavzif edilecektir. Taliplerden Ankarada bulu
nanlar cer dairesine, Eskişehirdelriler cer atelyesine, lstanbulda bulu
nanlar Sirkecide 9 uncu i4letme müdürlüğüne, lzmirde bulunanlar da 
Alaancak atelyesine müracaat etsinler. 

Tire 

ıl, 13, 15 1212/1247 (729) 

Eksiltme ilanı Açık 
Belediye Reisliğinden: 

1 - Belediyemiu:e tesis edilecek hayvan pazarı inşaatının birinci 
lmmı 6. 4. 939 tarihinden 25. 4. 939 tarihine kadar 20 gün müddetle 
açık ebiltmeye konulmıqtur. 

2 - lntaatın muhammen ketif bedeli 9565 lira 13 kuruttur. 

lJ Nisan P81'11nlbe 93' 
• 

~~~t~~ HUKUK MAH- öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Ahmet ve aalib ve tükrüye ve aali
hanın pyian ve irsen mutaaamf ol 
duldan lzmirde Orhaniye mahal ARSLAN 
lesinin Yakacık sokağında kain BASwr1'nr 
biri büyük diğeri küçük iki oda n.\J~ 

MARKA TERAZiLER 
TARTI, LİTRE, METRE VE S.AL.taE ÖLÇ'ÜLERİ TOPTAN VE PERAKENDE S A T 1 Ş 

ısrANBULDA rABrAKA.L.E CADDESi 67 lfo. DA 
DEPOSU-

ve mutfak ve havluyu havi iki yüz 
lira kıymeti muhammeneli evin 
mahkemece verilen izalei 'uyu 
kararına istinaden 15-5-939 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 
15 de lzmir sulh hukuk mahkeme
si salonunda aatıtı yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin olunan be -
delin yüzde yetmif beti nisbetin
de bedel verildiği surette mütte
risine ihalesi yapılacak aksi tak
dirde satıf 15 gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 29-5-939 tarihine 
müaadif pazartesi günü saat ıs te 
yine dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul Üzerinde hak ta· 
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi veıaikleri ile birlikte yirmi 
gün içinde dairemize müracaat • 
ları lazımdır. Aksi halde h a.Ha -
rında tapu sicili malum olmadıkça 
pavla~madan haric kalacaklardır. 

Müzavedeye iştirP.L: etmek isti
yenler k'ymeti mt1 mmencnin 
yüzc!e yedi bucu w u nisbetinde pey 
akçası veya milli b ir banka temi
natı getirmeleri lazımdır. Gayri 
menkulün vergi ve sair kanuni 
mükellefiyetleri satıcılara e yüz
de iki bucuk dellaliye ve fer ağ 
harçları alıcıya ait olup ihale be
deli defaten ve pe!İnen ödenecek
tir. 

ihaleyi müteakip müşteri ihale 
bedelini vermediği veya vereme
di~i surette gayri menkul tekrar 
15 gün müdd~tle artırmaya konu
lup bu artırmada en çok bedel ve
renin üzerine ihalesi yapılacak 
arada tah~kkuk edecek ihale far
kı hiç bir hükme hacet kalmaksı • 

KONULAN MARKA 

M. Kapamacı 

İZ MİR 
8 inci ENTERNASYONAL FUARINDA 
HUSUSi PAVYONUNDA TEŞHİR ET
TiCt TERAZİ VE TARTILABI BÜ
YVK RACBET GÖRMÜŞ VE GÜMÜŞ 

tzMIRDE: Kantarcılar çarşısı Kan- MADALYA İLE Millifatlandmhmpır .. 

tattı İSMAİL HAKKI PUSMAZ VE HER YERDE ARAYINIZ 
HÜSEYİN BIÇAKÇILAR 

B. 3 (Sil) 

GVMV.Ş MADALYA 

SAMSUNDA: B. ŞAPKALIOOLU. 
EDİRNEDE: A. RALFON .-w_ ... 

Her Eezanede i)ulunu1_· =2 u R u e u 
Umum doktorların takdir ve milyonforca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubudur .. 

Dalına kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir .. ZekA ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena dü.~ünceleri giderir. Vücut makinesine 16-
ı.ım <>lan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, irade, neşe sahibi eder. Mide, barsak tenbelliğinden ileri ,.ı.n 
muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L"O, diğer bütün ila~lardan ayıran başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha yaratması w 
ilk kuUananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum kansızlıklit neti
celenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur.. Sıhhat Veklletinin r....ı 
müsaadesini hfilzdir. 3 - Eksiltmeye qtirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 7,5 

nUbetindelô ve 717 lira 38 kunqtan ibaret muvakkat teminat akçesi 
makbuz veya banka mektubu ve 939 yıhna ait ticaret odası kayıt ve 
sicil hüviyet varakasile birlikte 25. 4. 939 tarihine raatlıyan Salı günü 
aut ıs ele belediyemiz daimi encümenine gelmeleri ve plin kt!4ifna
me ve ...,tnameaile mukavelename projesini görmek ve beclelaiz ola
nk birer kopyasını almak iatiyenlerin de eksiltme müddeti ve çalqma 
saatleri içinde her gün belediye b-. kitipJiiine müracaatlan lüzumu 
ilan olunur. 

zın vecibesin; ifa etmeyen mü,te- -.------------.. ••--... ·---------------------.. riclen tahsil olunacaktır. "!l'L 1 1 u 1 4 I' 
Daha fazla malumat almak isti- D Al. R. za 1 

lzmir 

13, 18 ı230 (761) 

Def terdarlığındon: 
Muhammen 

Bedelr 
Lira K. 

yenlerin 938-2025 s:-.yılı dosyası- r. 1 ı 
na müracaatlan liirnmu ilin olu - •• 
nur. 1251 (757) Unlen 
GAYRI MENKUL MALLARIN 
ACIK ARTIRMA ILANI: 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıklara Operatörü 

IZMIR 1 nci iCRA MEMUR -
LUOUNDAN: Her gün hastalarını saat üçten son-

Doaya No. 39-2671 ra Atatürk caddesi •Eski Birinci 

S 1 t T vf .k. kordon• 222 numarah muaytmeha-
enaver, naye ve e ı ın na- . kabul ed 

fıaya olan borçlanndan dolayı ha- •il ::~ 111 ı ı:C •-
ciz altına alınan Buca Seydiköy .;.-___________ _ 

caddesinde bağ ve içinde ı2 zey- SALiHLi iCRASINDAN: 76 Birinci Tepecik 1226 No. lu sokak 3, 5 taj No. lu 
dükkin 

79 Birinci Karatq Halil Rifat pqa caddesi 201, 203 
tai No. lu ev ve altında dükkin. 

200 00 tin ve 3 yemi" ağacı muhtevi gay- K d . k b nk a borcun-
. kulü 450 r k a rı e e ve a ay 

rı ~en h n t9:ma~~I 
320

1

80
ra ıy- ilan dolayı Salihlinin Süleymani-

81 Seydiköy Atıfbey mahallesi Yeni Dutlu sokak 
500 ()() metı mu ammınesı ı e pay r k.. .. d 1 ·ı w 1 ld · · 

·fb ·1 1 t• 40lO T rk· ye oyun en ımaı og u rısın 1

11
' .,8

28
n es naye ~n 'h. ev .1 ~n Süleymaniye biçerli mevkiinde 

44 taj numaralı ev. 400 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten ve temdiden talip 

çıkmadığından ıo. 4. 939 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık
la satılmasına karar verilmqtir. Taliplerin komisyonun içtima günle
rinde milli emlak müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1259 (760) 

hususiye mü-

r : . e~~verın ?~14 ısseııd!.r. A-934 T. 27S ve ı2-314 T.380 No. 
Tarıhı ılandan ıtıbaren 30 gun l d ·k· ta uhtevi 

müddeti~ açık artırmaya çıkarıl- alrd ~ 1 1 kp~rçb8: 1?unkunıymmet tak 
T 1. I I k • 0 ugu se ız ın ıra • 

mı~tır. a ıp o an arın ıymetı d. d"I 400 d"" ··m beylik tar-
h · · .. d d" b k ır e ı en onu I 

~u a~mınenın yuz e ye 1 uç.u A ladaki 115200 sehimde 7278 ıe • ı 
n:ıbetınde peY. akçası veya mılJ•, liimi ve 7.934 T. 46 No.lu 3600 li-
bankenın temınat mektubu ver- k tr 900 d ·· ·· ·· ı-· tar 
meleri artırma 15-5-39 tarihine tc- ra ı~me ı ~nu~ gur u -

F eııni gözlük için 
ECZACI 

-AK TAS 
~ ;.ı 

lzmir Muhasebei 
dürlüğünden: 

sadüf eden pazartesi günü saat l~dakı 60 da 54 hı~c:ıı 1~680 ~e-
12 de dairede icra kılınacaktır. hımd.e 1~20 sehımı ve yıne tür-

Müsterilere ait 39-2671 No lu doa- ten çıftlıgınde mart 335 T. 56, 5
7
, t'J••••~;,.s ------•=•mııeer':tl-----••-----

ya irae olunabileceği gibi fazla 58 No. t~pularm .?1u~~e~i o~~ukla- lzmı'r Def ter _Jarlıg., ın _Jan.· 
Tahrir 
No. 

Kıymeti izahatı lizime dahi verilir. TaHp- n beherı bete.~ ~z.~onum .uç par- aı aı 
Lira K. H. A. M. Cinai İsmi ler bu hususun daireye talik olu· ça ve beh.er d~numune lS !ıra.kıy- lzmir körfezinde üç senelik muhammen bedeli 300 tira olan eski Mevkii 

1 Kiiıtbane cadcleai No. 8/1 
-- - - - - - -- nan acık artırma f&rlnamesi 3-5- met takdır edılen tarlalardakı 28- ıediz dalyanı ihale tarihinden itibaren üç sene miiclcletle bahk aTla• 

12598 6 24 92 tarla lngiliz 39 tarihinden itibaren okuyabilir de 1 aehminin yansı ıS-S-939 pa- mak halda su ve kara av vergileri umumi talimatnamesinin 28 inci 
vekili baklan taı>u ıicilile sabit olmıyan zarteai S. 14-lS arasında salibli maddesi deliletı1e 2490 numaralı arbnna ve ebiltme ve ihale bnu. 

Ali Agib ipotekli alacaklılar ile diğer ali- icra dairesinde açık artırma sure- nunmı 41 inci maddesi mucibince 6. 4. 939 tarihinden itibaren 21 sin 
Evsafı kaydiyeai yukarıda g&terilen bir parça arazinin sahibinin kadarların ve irtifak hak sahiple- tile satılacak, prtnameleri buıün- müclcletle 26• 4• 939 tarihine müaedif ~ ginü saat ll de iha

ibmet ettiği mahal maliim ohnadığından tebliğ makamına kaim ol- rinin bu haklarını v~ bu hususla den itibaren herkesin görebilme- lesi icra edilmek Gzere açJk artırmaya çabnld.p.dan taliplerin def. 
mak üzere ikinci arazi talimatnamesinin 7 inci maddesine tevfikan faiz ve masrafa dair olan iddiala- si için açıktır. O gün muhammen terdarbkta av vergileri muuına müncaatla pıtnameyi paruız tecla
ilinen teblii olmıur. ı247 rını evrakı müsbitelerile yirmi kıymetin yüzde 75 ni bulmıyan rik edebilecekleri ve bu dalyan malwDinin muhammen bedelinin yüz. 

gün içinde icra dairesine bildir - ıayri menkuller en çok artıranın ele 71 nakden depozito parası yabrmak veyahut bu niabette l.enlmla. 
meleri aksi halde hakları tapu si- taahhüdü baki kalmak f&l'tİyle ruı teminat mektuplarile devletin muayyen tahvil ve bonolanm vs-lznıir Muhasebei Hususiye Mü

dürlüğünden: 
ciUle sabit olmadıkça satıf bede- ıs sün temdit edilmit sayılır. 15- ._. 1 

k mek prtile muayyen sün ve saatte defterduLk odasında müttıtr .ô linin paylatmasından hariç kala - inci gün aynı saatta en ço artıra-
caklan ve tayin edilen zamanda na ihale edilecektir. Bu ıayri komisyona müncaatlan ilin ohmur. 
arbrma bedeli gayri menkulün menkuller üzerinde bir hak iddia 8, 11, 13, 15 1190 (717) 

Tahrir 
Ne Mevkii 

Kıymeti 
Lira Nev'i Adı 

yüzde yetmit beşini bulmadığı edenlerin 20 gün içinde vesikala- ı 
takdirde en son arhranın taahhü- rile icra dairesine müracaat eyle- s t 1 k ç • f ti• k 
dü baki kalmak üzere arhrmanın meleri aksi takdirde hakları tapu a ı ı ı 1 

135 Bumava Meninli 500 tarla ve bai Agib on bet ıün daha temdit edilmek ıicilile sabit olmıyanlann aatıf be-
l inci irim ıuretile 30-5-39 tarihine tesadüf delinin paylatmaaından hariç ka- • Urla lcuunu. tibi Seferihisar fOMSİ üzerinde lzmire bir bet ııWrilra 

Yukarıda tahrir kaydı ı&terilen gayri menkulün sahibi ikametgi- eden salı günü saat 10 da gayri lacakları ilin olunur. mesafede 200 dönüm mamm bai, sekiz yüz zeytin ağacı, •JmZ de-
hı bul~dığından ihbarname tebliğ edilememiftir. menkulün en çok artırana ihale ı241 (751) 6ce zeytin ağacı ve muhtelif meyva ağaçlan, ebniyeai ve her türll 

Talimatnamesinin 7 inci maddesi mucibince ilanen teblii ohmur. edilecektir. Sabf pe11in para iledir ziraate elveritli tarla ve mer'uı bulunan yedi bin bet yüz dönüml 
ı246 (755) mal bedeli alınmadan tesl1m f"di- :·:~ .............. ........................ : 

---- -- - - - Jemez mal b~deli ver!lmez ise iha- =o v t k : 
IZUIR SULH HUKUK MAH-ı ~ le kararı feıh edilir. Ve kendisin- i gre men Ve il·: 

K MESINDEN : ~.:'i117~ den evvel en yüksek t~klifte bu1u- it • ·ı • d•k i 
Davacı hazinei maliye vekil" ·JV"" nan kimse arz etm1t olduğu b~del : 3SJyeCI erJO 1 •: 

avukat Zehra Yeğin tarafından D tJ' N Y A D A ile alm11~a razı oluna ona ihale k J i 
lzmir eski vilayet evrak mukayyi- En büyük rağbeti ka7.8nan edilir. o da razı olmaz veva bu- at nazar arına : 
di ve halen ikametahı meçhul lunmazsa icra dairesince hemen d be . r· M taf i 
olan Halil Kemal oğlu Retat aley- BRONZ on be11 gün müddetle artırmaya .14 

sene en :1 (Na~ 
1 

;:5 fte a)i 
hine 939-14S7 numara ile aç:!an cıkanlır ve bu artırmayı alaka - fın_n~s~m kırtasıy~. ve .0thanu e br-: 

d R d 1 bı•w h 1 1 lerını ımal eden muceJlı em u • alacak davasın a etat namına ar ın·a te m~ acet o m1tyıp ya - . . . kabul: 
d · · ·k A n:. f·--ı dır •t" 1 •kt•f l k k kerre başlı başına sıparışlen • gönderilen ~":!tıyenın ı ameb~a- &I~ u\'A"an • nız ı an a ı ı a o unara ~n co ~· .. . . i 

hının meçhuliyetine b:naen bili Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. artırana ibal,.. edilerek her iki iba- 1edecegınden,VİNsayın ıı:üştenlerın NA·: 

bl•w • d · ·· • •t" bl" l d b• • • •h 1 d.I k• •k• L BASIME E ugramalan men-• 
te !gf ıa eskı uzenne.lı ~nen le hı- .he el ınncı dı aka .efe kt taen ımsdC: ~ ı faatlerini her cihetten temin ede. : 
ıat ı asına arar verı mıt ve ma - dan bir vekil göndermesi aksi tak- ı a e arasın ı ar n ve ıger : 1K : 
keme 18-5-39 tarihine mii!:adif dirde hakkında ııyap kararı ve- zararlardan meaul olduğu ve tapu : D KAT: Adres: Odupazan Ku-: 
per,embe pnü saat 10 na bırakıl- rileceği lüzumu tebliğ makamına barcının belediye ve vakıf ican- i çülc Demirhan Ntz:ın : 
mıt olduğundan müddeial.:yhin kaim olmak ve bir nüshası divan- nın ve yüzde iki buçuk delliliye- i i 
J'e'Vlll ve Takti mezkürda bizzat is- haneye talik labnmak aaretile ilin nin mütteriJe ait olduiu ilin ola- : .......... ~ ...... ~;.;.1! ..... 5~!} .... ~ 

havi ve:: 

t Burunsuz çiftliği 
Namiyle yid olunan çiftlik aatıhkbr. Talip olanlarm Urlada tayya

re cemiyeti muhasibi B. Hasan Tumerk veya lzmirde Cemal Cendelli 
banmcla Abidin zade B. Suphiye fazla malômat almak iatiyenlerin de 
ydında doktor Münir Ermana müracaat etmeleri ilin ohmur. 

D. 10 G. A. 

Pazarlıkla Tamirat 
Ziraat mücadele istasyonundan: 

Yeni iatünlik edilen binanın havuzu pazarhkla tamir edilecektir. Ketif 
bedeli 541 lira 45 kmuftur. Taliplerin 40 lira 57 kurut muvakkat ve 
81 lira kat'i teminat makbuzlarile bu a:rın yirminci cuma ıünü saat 11 
ele Burnan ziraat mücadele iatuyonunda hazır bulun1DAJan ve fazla 
..ıam.tm ml11111111 mücliılliiinden a1mabileeeii ilin olunm • ... 



• 
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13 lflsall pel'fellllte 939 1'EHI A.SIR SllJffFE 9 
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T. Bovven Rees Messageries Umdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Deu tsche Le· 

M . . tJMUMIDENlZ ş·· k"' v A ve şürekası 
CVNARDLİNE 

arıtımes ACENTALICı LTD. ure ası <ı-pur centası va:ıte Linie 
HELLENtc L1NEs LTD. BiRiNCi KORDON REES ADRIATICA S. A. Dİ G. M. B. H. HAMBURG 

K V M P AN YAS 1 BELGİON vapuru 18119 nisan ara- BINASI TEL. 2443 HAVIGATİOHE ANTARES vapuru 13 nisanda bekle· 
Liverpool ve THEOPBİLE GAUTİER vapuru 

6 
ma- smda beklenilmekte olup Rotterdam ZARA mutöril 10/ 4 tarihinde gelerek niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter-

GlasgOV hattı . .. L._ Hamburg ve Anversa limanları için yük LONDRA BATrl: 1V4 te Pire Korfu Saranda Triesta ve dam, Bremen ve Hamb\11'1 lçin yük ala-
• • • •••• • • • • yıs tarlbinde gelerek ayni gun ıstanbul, alacaktır. HERON vapuru 15 nisanda gelip Vcnediğe hareket eder. caktır. 
BAKTRİA vapuru nisan iptidasında Plre, Napoll ve Mal'silyaya hareket ede- TURİHA vapuru ayın nihayetinde Londra için yük alacaktır. ..LERO motörü 13/ 4 te .gelerek ayni MO~ vapuru 25 nisanda bekleni-

&elip Liverpool ve Glasgov için yük ata- cektir. beklenilmekte olup Rotterdaın Hamburg BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda ı:un Pabnos Leros Barl Triesteye hare- yor. 29 nısaruı kadar Anvers, Rotterdam 
caktır.. • ve Anversa limanları için yük alacak- Londra, Hull ve Anversten gelip yük kC>t eder. Bremen ve Hamburg için yük alacaJı::-

Gerek vapurlann mu·n.sal!t tarihleri, Her türlil izahat ve malfunat için Bl· tır. çıkaracaktır. VESTA vapuru 17/ 4 te gelerek ayni tır. 
isimleri ve navlunlan hakkmda acenta rinci kordonda 156 numarada LAU- gün Midillt Selaruk Burgas Varna Kös- ~ETA "."puru nisanın on beşine 
bir teahbUt altına gı'remez. Daha fazla BENT REBOUL ve .,.,,.hTt a ur -~ -- -- tcnceye hareket eder. dogru beklenıyor. Burgas Varna ve Kös-

,...,.~ v P •~ QUİRİN ten i · Uk al c:aktı1' 
tahll&t almak lçln T. Boven Rees ve Şr t r t edilm • ri 

1 
ALE vapunı 19/4 te gelir, ~ çın Y a • 

nın 2353 telefon numarasına mUracaa; aııına m ıraeaa ""' ca o unur. VNfTED ST A TES AND LIVERPOOL HA T'l'I ayni gün Pire Korfu Saranda Trieste ve 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 LEVANT LINE L7D. LESBİAN vapuru 2~ ~d.ı Liver- Venediğe hareket eder. --

. . • . .. ı ..... .! ' • . . • 

Yemeklerin kı· 
rıntııarı, salya• 
nın iiraz ettiği 
mikroplar, dışa• 
rıdan alınan mu• 
zır mevat karşı· 
smda dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkUm.· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastcahp yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
yf>mekten sonra fırçalaınak şartile 

. • ' • • : '!: • ~ ... :. - :..:.· .~ • 

-

1 
&mır İncir -ve OzUm Tarun Satış kooperatiOerl Birlip 

1 
Ege bö1geslnin !rı.~aş'!.zu~ı!in~~~~s~!. Dömisek ve kırmı-

zı Tar iş şaraplannı daima tercih ediniz. Sofranızda T AKiŞ şarapları eksik 

olmıuulıdır" 
2' A R t S SiRKESi 

SaJUI ballnmıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis Uzüm sirkeslclir, 

T A R t ' VZilM BALI 
Teksif edilmiş taze llzüm suyudur. 'J'ue üzüm mywıun bnlün hususiyetle

rini taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuvvet şurubudur. 

2' A R J Ş iNCiR VE VZVMLERI 
Fennin en - terakki:J11tuııı unun bir şekilde işlenmiı ve lıambnmqbr. 

Zarif amtı.lıijlar içinde sablmaktadır" 
Tuq marbh mahPılat ve mamulitı her yerden arayuıız. 

İzmir umumi satq mağazası : 

KEMERALTI CADDESİ No. '11 

ı--26 
TELEFON : 4195 
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NEVROZiN 
Bütün Ağrılar1n 

Beyhude Istırap 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş a.,::.nıanm süratle 
haleye 1-..:ifidir. Romatizma evcaı, sinir, 

malsnl \'e adale ıstıraplan 
NEYROZİNf..E tedavi edilir" 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir ilaç 

N E V R O Z İ N clir" 

Panzehiridir 
Çekmeyiniz! 

N EVROZiN tercih edidiniz. 
İCABfll.'DA G 

PRİNCE DE LİEGE vapuru 20/ 22 pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- ROY ALE HEERLAN ARl\tEl\IENT DEPPE 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev- tır.. DAISE KVMPAHY ASI GİRONDE vapuru nisanın ortasına 
york için yük alacaktır. -*- ORYON vapuru l7/ 4/ te gelerek doğru bekleniyor. Anvers (Doğru) IJ-

Burgas V ama ve Köstenceye hareket · · ük' al ktır d maru ıçın y aca • 

Deutsche Levante·Linie e er. ---- -*- DEN NORSKE MIDDEL· Gerek vapurlııruı muvasalat tarihleri KRET A vapuru 15 nisanda ffamburg 
gerek vapur isimleri ve navlunları bak: ve Anversten gelip yük çıkaracak. 
kında acenta bir teahhüt altına giremez ------------
Daha faı.la lafsiltt a!mak için Birinci edilmesi rica olunur. 
Kordonda 152 nwn11rada •UMOAL· I Telefon : 4072 Mildilriyet 
umumi uenlz AcentaLğı Ltd. müracı.at Telefon : 3171 Acenta 

~· 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi liibomtuvarlannda hazırlanan Juvantln saç 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlara tabii renk· 
lerini bah~du. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak lld tabii renk üzerine tel' 
tip edilmi~tir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatıl denize cirmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat m.aP· 
zalarında ara,vınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

Al.iınıtl far iki 

TOPAN E Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZi 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

BRİSTOL 
Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMAN J ·Y E 
Sırkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müateciri Türkiyenin en eaki otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 44 Sene~ik • t~crübeli idareaile bütün mütterilerine kendisini 

sevdırmıştır .••• 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar •• lstanbulda 

bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu urlar .•• 

HAVSLİN.JE, OSLO 
SVEN,,KA ORIENTE LI• BALKIS vapuru Mayısın ortasına 
NİEN KVMPANY ASI doğru h.>kleniyor. Dilnkerk ve Norveç 
PATRİA vapuru 14/ 4 tarihinde gele- için yük alacaktır. 

rek Hamburg, İskandinavya limanlan 
ıç in yük alarak hareket eder. ---- AMERİCAN EXPORT LİNES, tNC 

SERViCE MARİTİME EXMOUTH vapuru 15 nisanda bek
Roumain Kumpanyası !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
ALBA JULİA vapuru 13.'4 t.arihhı- D. T. R. T. 

de gelerek Malta Marsilya ve c~ııı>va TİSZA vapuru 18 nisana doğru bek-
Lmanlarına yük ve y0lcu alarak haı.,,_ !eniyor. Tuna limanları için yük alacak-
ket edecektir. . tır. 
İTALİA S. A. Di NA VİGAZİONE BUDAPEST vapuru mayısın lptida-
VULCANİA vapuru 20/4 te Trieste- smda bekleniyor. Tuna limanlan lçin 

den Napoll, Nevyork için hareket eder. yük alacaktır. 
İzmirden 11/ 4 tarihinde kalkan ZARA --
vapuru ile aktarma tahmil edilir. .SERVlr.E: MARtTtME 
NEPTUNİA vapuru 27/ 4 tarihinde ROUMAIN 

Triesteden Riosanto, Montevldea, B. DUROSTOR vapuru 15 nisanda bekle
Ayros l;in hareket edecektir. Aktarma niyor. Köstence, Kalas ve Duna 1Jman.. 
19/4 te İzmirden hareket edecek olan lan için yilk alacaktır. 
Griınani motöril ile temin edilir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav-

İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardakl deği•ildiklerden acenta me
lardakl değişikliklerden dolayı acent:ı suliyet kabul ehnez. 
m"suliyet kabul etmez. Daha fazla ıı.f- Daha fazla tafsi15t !cin ATATÖRK 
sililt için ikincl Kordonda FRATEl.LI caddesi 148 No da V. F .. Henry Van Der 
SPERCO . vapur acentasına milracaat Zee ve Şsı. Vapur acentalığına milraca-
ediLnesl rıca olnnur. 6t edilmesi rica olunur. 

TELEFON: Z004 - 2005 TELEFON: %007/2008 

.•.•...•••..••••.•••....•.•.••••••.••.................................••..•.•. ~ 
Taze T emjz Ucuz ilaç! 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri ~ 

.•••..........•••......... -~························ • • • • :························· .•.•.....•.•.•.....•...•.. . . 
• • 

a Hamdi Nüzhet Çançar ~ 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK BUyilk Salepçloğlu ham karşısmda.. 

~~·~········································································ 

llAYl'I "i'IO 
Ç-•UI 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 



SABIPB 10 rE111ASIR 

Senusiler Trablusta isyan ettiler 
Arnavutluğun işgali üzerine başgösteren bu isyan hareketi gittikçe bü, 
yümekte ve Italyanların bütün gayretlerine rağmen gizli kalmamaktadıı 

Arnavutlukta Çete harbı B.Daladyeninbeyannames 
Dağlılar Italyan kuvvetlerine karşı 
şiddetli mukavemet gösteriyorlar 

sakınmağa ve Trabhıs askerlerinin ka
niyle ödenmek istenen fütuhat te§ebbüs-1 
lerinc muhalefete davet etmektedir. 

Paris, 12 (Ö.R) - Bütün İsJ.am mem
leketlerinde Arnavutluk taarruzundan 
sonra İtalyaya karşı infial pek büyük- ı 
tür. Trablusta Sunusilerin isyan ettik-ı 
leri ve bütün memlekette İtalya aley
hinde bir feveran mevcut olduğu bildi
riliyor. Trabluslu askerler arasında ita
atsizlikler baş gösterdiğinden yüz kişi 

1 tevkif edilmiştir. 
Faris, 32 (Ö.R) - Arnavut elçiliği, J 

ne~ettiği bir tebliğde salahiyettar kay
naklardan gelen haberlere atfen prens 1 

Ali ve Hliseyinin idaresindeki Arnavut 1 
dağlarının Elbesan ve Dereköyde Ital-1 

yanlara karşı şiddetli bir mukavemet 
göc;tererck muharebe etmekte oldukları 
b.ldiri mektedir. 

Kısa ve kafi şekilde lngiltere ile 
işbirliğini gösterecektir 

A 

sıyası 
• 

Pariste, Versay ıarayı önünde halk tezahünıtı 

'l'unus, 12 (Ö.R) - Trablustan gelen 
:yolcuların bildirdiklerine göre Müslü
manlar arasında Trablusun bir İtalyan 
vilayeti haline sokulmamasından ileri 
gelen hoşnutsuzluk Arnavutluğa karşı 

İtalyan taarruzundan sonra bir kat daha 
vehamet kesbetmiştir. 

; Paris 12 (ö.R) - Yann B. Daladiye- ı konseye tasvip ettirmiştir. su dahilinde ecnebilerden yapıla 
nin millete neşredeceği beyanname kı- Hariciye nazın B. Bonne buhran es- müsaderelere ve umumi nizama alt 
sa, fakat kat'! olacak ve Ingiltere ile si-

1
1 nasında Fransanın diplomatik faaliye- ahvalde ecnebilerden bazı sınıfl 

yaset birliğini bir daha sarih olarak gös- tini izah etmiş ve büyük Britanya iş bir- mecburi hizmetine mütealliktir. 
tcrecektir. Esasen beyannamenin neşrin-1 liği dairesinde daimi bir faaliyet sarfe- Konseyden önce hariciye nazı 
den evvel mctni Lonclraya tebliğ edil -

1 
idldi!,rjni göstermiştir. Hariciye nazırı, ! Bonne lngiliz sefiri B. Erik Fips ve .. 

miş bulunacaktır. Avrupadaki vaziyeti hazıra karşısında, den sonra da Amerika sefiri B. Bil 
Fransanm hattı hareketinin dayandığı Bolini kabul etmiş, akşama doğru te 

Paris 12 (ö.R) - Saat 10 da Elize sa- başlıca prensipleri tarif etmiştir. Ingütere sefiriyle görüşmüştür. 
Tunus, 12 (Ö.R) - Tunus ınüslüman

laruun eski muharip ve harp malCüleri 
cemiyeti İtalya tarafından Amavutlu
lun düçar olduğu taarruzu protesto et
mi§ ve Arnavutlukta yaşıyan İslfunlar 
hakkında endişelerini izhar eylemiştir .. 
Cemiyet, karar suretinde, bütUn dindaş

l 
rayında B. Lebrünün riyaseti altında 
toplanan nazırlar konseyi saat 12 yi 5 
geçeye kadar, devam etmiştir. Bu içti
mada başvekil ve milli müdafaa nazırı 

Konsey bu hususta hükümet namına Paris 12 (ö.R) - Beynelmilel 
başvekil tarafından yarın ~şredilecek yet dolayısiyle Pariste kalmak me 
olan beyanatı tasvip etmiştir. riyetinde bulunan hariciye nazın B. 

Dahiliye nazırı B. Saro Fransada ec- ne yarın Manton şehrinde kraliçe 
nebilerin vaziyetini izah etmiş ve buna torya Abidesinin kil§adında bulu 
ait üç kanun emirnamesini tasvip ettir- yacak ve hazırladığı nutuk bir ha · 
miştir. Bu emirnameler Fransada ecne- memuru tarafından okunacaktır. J 
bilerin cemiyet teşkili haklarının kont- sebeple Ingiliz sefiri de merasime 
rolüne, 11 Temmuz 1938 kanunu kadro- rik edemiyecektir. 

Jarmı İtalyanların Trablus garp, Habe- Arnavutlukta çete harbı yapan daglılaTdan biT grup 1'e Trablwtan biT manza.nı 
fistan ve Arnavutlukta din kardeşlerine ile Trablw lu bir ynli cuker 
karşı yaptıklarını unubnamağa davet et- havası estirmektedir. Prens Ali ve Hüseyin fransanın harbiye 
mekte ve din]erile şeref ve hürriyetleri- İtalyanların arzu eden Trabluslulara mektebi olan Sen Sirden çıkmışlardır. 
Dl vikaye için hayatlarını fedaya hazır yarı İtalyan vatandaşlığını veren emir- Paris, 12 (Ö.R) - Arnavutluğun Pa
olduk1anru bildirmektedir. nameleri Romanın ümit ettiği neticeleri ris e1çiliği Tirana şu telgrafı çekmiştir : 

Tunus, 12 (Ö.R) - İtalyanların şid- vermemiştir. Aha]inin ekseriyeti bu da- •Serbest ve mUstakil Arnavut hükü-
detli tedbirlerine rağmen sahra budu- vete lakayt kalmış ve yalnız hükümet meti knaliyesini temsil eden Amavutlu
dunda Şusilerin isyanı haberi süratle et- memuru olan yerliler bu tedbirden isti- ğun Paris elçiliği evvelki gibi vazifesini 
rafa yayılmakta ve Trab]ustan gelen ı fade teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bil- görmeğe devam edecektir. Elçilik müs-
10lcuların ifadesine nazaran bütUn mem- tUn memlekette dağıtılan beyannameler 1 tevliler tarafından tesis edilen hükümet 
lekette İtalyan aleyhinde bir hüsumet ahaliyi İtalyanların tahrik siyasetinden komitesini tanımağı reddeder.• 

ispanyadaki yabancılar 
Madriddeki yapılacak büyük zafer 
resmi geçidinden sonra memleket

lerine iade edileceklermis 
Madrid 12 (ö.R) - Resmt olmıyan 

haberlere göre Ispanyol ordusunda ve 
Jspanyadaki ecnebl gönüllülerin terhisi 
zafer resmi geçidinden sonra başlıyacak
tır. Derhal altı sınıf, yani Ispanyada si
lAh altında bulunan kuvvetlerin yarı -
gından biraz fazlası terhis edilecek ve 
ıilah altında beş sınıf kalacaktır. Silah 
altında bulunan sınıflara mensup kızıl
lar dahi. Cümhuriyet ordusunda hizmet 
etmiş olsalar da, yeniden askere alına
caklıırdır. 

Madridde g neral Frankonun önünde 
yapılacak olan zafer geçit resmine 100 
bin kişi iştirak edreek ve piyade, stiva
ri ve topçu kuvvetleriyle tanklar ve 
tayyareler iştirak edecektir. Dahili harp 
esnasında Ispanyada imAl edilen bütün 
harp malzemesine ait nümuneler de ge

GencTal :Z.'Tan •• o Madr,dde çide iştirak edecektir. 
diselerine rağmen, Ingiliz - Italyan mü- cDeyli Telgraf> ta diyor ki: Mussoli-

Londra 12 (Ö.R) - ispanyadaki Ital- nasebetlerinin yakında eski haline dö- ninin Yunanistana, Yugoslavyaya ve 
yan gönüllülerinin geri alınmasının neceğini iddia etmeleri Londrayı sinir- kendi memleketimize verdiği teminat 
Madriddeki zafer geçidinden sonraya, lendirmiştir. cTaymis> diyor ki: Arna- eyidir ama, bunun tutulması için en eyi 
yani Mayıs ayına taliki Londrada asabi- vutluk ahvalini likaydi ile karşılamak çare 6e bu teminat hilafına hareket et
yet uyandırmıştır. Birçok kimseler, fa- mevzuubahs değildir ve hükümetin ya- mekle Italyanın maruz kalacağı tehlike
§ist hükUmetine karşı şüpheye yer bı- rın avam kamarasında yapacağı beya- yi açıkça anlatmaktır. Türkiye ve Yu
rakmıyacak enerjik bir siyaset takibini nat şark! Akdeniz devletlerine, bilhassa nanistan her taarruza müştereken kar
btiyorlar. Ingiliz gazetelerinin fikrince Türkiye ve Yunanistana karşı her han- şı koymağa karar vermiş olduklarına gö-, 
artık yarım tedbirlerin sırası delildir. gi bir taarruz teşebbi.lsUnUn önUnü al- re ahiren Polonyaya karşı kabul edilen 
Bunlar lspanya yarım adasının tama - mak için mümk.Un olduğu kadar ileri yardım taahhüdü bu devletlere de red-

~~~~~~~=---=--.:_~~~~~~L---

B. Daladiye umumi vaziyeti ve bunun 
lüzumlu kıldığı muhtelif mahiyette as
keri tedbirleri izah ettikten sonra, hari
ci hAdiseler sebebiyle tatbik sahasına 
konulması icap eden diğer vasıtalan da 

Alman yanın 
lngiltere - Polonya 

• 
manı 

Londra, 12 (Ö.R) - İngiliz siyasi 
mahfollerinin fikrince Almanya Lehis
tanla müzakereye girişerek İngiliz - Po
lonya yardım paktının akdine mini ol

mağa çalışmaktadır. Diğer ~aftan Le
histan hududunda Alman tahşidatı de
vam ediyor. Q. kadar ki, bazı yollar sivil 
münakalata tamamen kapanmıştır. 

olmak 

• 
yenı plinı 
paktının akdi 
istiyormus 

Varşova, 12 (Ö.R) - Yabancı kay
naklardaıı verilen haberlerde Berlinden 
buraya gelen Polonya elçisi Lipskinin 
Almanya - Polonya ihtilafı hakkında Al
manyaıun son tekliflerini, müddeiyatıru 
hiınil bulunduğu bildirilmiş ise de bu 
haber tekzip edilmiştir. Sefir, hiç bir 
Alman tekllfhıi getirmemiştir. 
Varşovaya gelişi sırf hilkümetle temas Polonyanın Berlm aefiri Sepia1d lngil~n Benin aefiri Hencfeno1 

evvel Varşovadaki Alman semf 
Moltke tarafından Lehistan h.. · 
yapılmış olan telkinlerden ilham 
Hakikatte Polonyanın Berlin se 
nisanda Alman hariciye nazın Fo 
bentropla mülakatından beri v· 
tr:ıseye gitmemiştir. Esasen, Le 
Almanya hududunda almış oldu 
rl ihtiyat tedbirlerine ait olan bu 
kat ta oldukça fırtınalı geçmişti. 

B. Lipski yann Berline avdet 
tir. Berlin mahfellerinde Danzig 
letler Cemiyeti kontrolünün y 
gamn,dan sonra bu şehir sta · · 
manya ve Polonya arasında iki 
bir anlaşma ile halli için müzake 
rişilmesi muhtemel görülmek 

----:---
ispanya 
-~

NUleder ceanlye 
arzusuna müstenittir. !lifler hakkındaki haberin, Lebistana çekilecek mi! 

Berlln, 12 (Ö.R) - Berllnden Varşo- karşı Alman müddeiyatını tahlil eden Paris, 12 (Ö.R) - İtalyan 
Beobahter• guetesinin bir ma- dan verilen haberlere sare 


