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HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDETl Türkiye için Hariç için 
s .... ıııt..... ....... 1«>0 noo 
Altt qhlt ............... 150 1650 

ı--9..ünü geçmİf nüshalar (25) kunıftur. 
L... TELEFON: 2697 

Hin münderccahndan gazetemiz meauliyet kabul etmez • ... 

• Musul konaolosunun 
katilleri mahkum oldu 
Muaul 13 (A.A) - Divanıharp lngiliz 

konsolosunun katlinde methaldar olmakla 
itham edilen bet kitiyi iki ila on be§ aene 
arasında tehalüf eden ağır hizmetlere mah-
kum etmiştir. ..J 

Yeni Asır Matbaasında Baaılmqbr. 

lngiliz Ve Fransız deklarasyonları 
Tıaarruz ihıinıallerıne karşı 

_Fransa ve lngiltere 
beklenen 

Yunanistanla Romanyaya 
verildiğini bildirdiler • 

temınatın _I 

Daladiye dekldrasyonu okuTken 
Çemberlayn avam kamaTasında beyanatı"' okurken 

- YAZISI 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Izmirin büyük imar işleri 
Belediye reisi IJr. liehçet Uz Anadolu 

Ajansına beyanatta bulundu 
---·----------- ı Belediye reisi Dr. Behçet Uz Izmirin 

B l •ı l imar işleri, limanın tevsi ve nakli, yenieyn e mı e den yapılması mutas~vver m~m işler 
ve bu sene Fuarda vucuda getirilen yp,. 

Hukuka 
----tr---

iadei itibar 
ettirmek lazımdır •• 

--~EVKET BiLGiN 

Harp yarın başlıyacakmış gibi, 
dünya umumi efkarı heyecan kasır
gası içindedir. Günlerden beri alınan 
haberler bu heyecanı teskin edecek 
mahiyette değildir. Verilen İşaretler 
hep tehlike işaretidir: 

niliJtler hakkında Anadolu ajansına 

aşağıdaki malfunatı vermiştir 
_ Izmir imar işleri yangın sahasında 

ve yanmamış kısımlarda olmak üzere 
iki noktadan ilerlemektedir. 175 hektar
lık yangın sahası son sekiz sene zarfın
da sarfedilen büyük gayret neticesi mev
cut imar planına göre bugün hemen hp,. 
men imar edilmiş vaziyettedir. Bu sa
ha içinde 430 bin metre murabbalık 
Kültürpark ve lı.ınir Enternasyonal Fu
arı vücuda getirilmiş bir çok asfalt, bp,. 
ton, parke yol ve kanalizasyon açılmış, 
yüz binlerce ağaç dikilmiştir. Yangın sa
hasında asri konforu haiz apartıman ve 
evlerden mürekkep yeni mahalleler vü
cuda gelmiştir. Şehrin yanmamış kısım
larında her sene biraz daha geniş bir ŞP;
kilde ve tamir tarzında devam eden fa

- SONU 2 iNCi SAYFADA - Kültürparkta ağaç bayramı 

Daladyenin 
deklarasyonu 

---111---
!Fransız matbuatına 
nynen tebliğ edilirken 

Çemberlayn 
---111---

A. kamarasında büyük 
alaka ile dinlenen 

beyanatını yapıyordu 

Vransız • Leh ittiiakı da 
eyi~ edilmis bulwıuyor 

---111---
Bu deklaras:v.:>u!ar 

---11lı __ _ 

Biitit11 alafıadar deuıet
ıere 112 bilhassa rürlıi· 
yeye ~e"6JJij edilıniştir •• -
939Bütçesi 
Bütçe encümeninde 

--tr-
Ankara, 13 (Hususi) - Büyük Millet 

Meclisi bütçe encümeni, bugün de top

lanarak 939 bütçesini tetkike devam et

miştir. Toplantıda maliye vekili Fuat 

Ağralı da bulunmuştur. 

Filistin de 
--~-tr·---

Arnavut kmlıçe•i J eraldın Aponyi 

A • ., 1 • • e"l'I A 

şiddetle devam ediyor 
Kraliçe Jeraldinin ahvali sıhhiyesin
deki vahamet salaha yüz tutmuş ... 

Yeniden bir takım 
kanlı hadiseler oldu 

Paris 13 ( ö.R) - Arnavutluk ahvali BJhhiyesinde görülen vehamet, son 24 
~.akkında ltalyan sansörünün pek ıiddetli saatte salaha yüz tutmuştur. Bu •~ah 
olmasından hakiki vaziyeti öğrenmek devam ederse Kral Zogo ve kansı, 16 
kabil olamıyor. Maamafih alınan bazı 1 Nisanda Yunanistanı terk edeceklerdir. 

haberlere göre Arnavutluğun muhtelif\ Tiran 1 ~ ~P:·A) _--:.~-ün !iran.~a mil: 
I mıntakalarında dağlılarla ltalyaolar ara- 1 li e":'niye.t ı~ın.ilk gon~~u milıs müfrezeaı 
sında bir çete harbi ıiddetle devam et· \ teşkıl edılıruştır. Bu mufreze Italyan ko· 

ı --*-- mektedir. Baskınlar sık sık vuku bul- !onlar ile faşist unsurlardan mürekkep· 
\ Kudüs, 13 (A.A) - Filistinde yeni- maktadır. tir. 
den bir takım Mdiseler baş göstermiştir. Paris 13 {ö.R) _ Atinado.n bildiri- Yeni Arnavutluk hükümeti ıu sureti• 

Ferdi beş taarruz esnasında üç kişi öl- liyor: teıekkül etmiştir: 
müştür. Hayfada sıhhiye müfettişi olan Arnavutluk kraliçesi Jeraldinin ahvali - SONU 3 UNCU SAYFADA -

' bir yahudi ayni şehirde sakin bir Arap 
ve cenubi Filistin ahalisinden diğer bir 

Arap ayrıca iki yahudi yaralarunıştır. 

J Filistin ve Maverayı Şeria arazisinde 
petrol borusu bir çok yerlerde hasara 

ı;ğratılmıştır. Asiler boruyu tahrip ve 

1 

tüfenk kurşunu ile delik deşik ederek 
petrol kaçmasına sebebiyet vermişlerdir. 

Şelıirden Çehreler : 20 

En kuvvetliden en zaife kadar, 
bütün devletler, fevkalade günlere 
mahsııs tedbirler alıyorlar. Hazari 
kuvvetler bir kaç misline çıkarılmış
tır. Hııdııtlarda müdafaa tertibah 
ıon hadde kadar ileri götürülmüş
tür. Londra ve Paris gibi milyonlarca 
nüfusu olan şehirlerde hava baskın· 
!arına karşı halkın telaş ve asabiyeti
ni bir kat daha arttıran korunma ha
;ıırlıkları yapılmıştır. Sanayi milli 
müdafaa emrinde seferber edilmiştir. 
Şimdi harp filolarının tehlikeye ma
ruz sularda müteyakkız bulunduk
ları haber veriliyor. 

Almanya ve Italya deniz 
sigortası kabul edilmiyor 

---·-tr . 

Manevi cep~ede~i. h:ızır~~l~r da- 1 
ha ehemmiyetsız degıldır. Buyuk de
mokrasilerde ilk defa olarak muha

lefetin hükümetle elele .:e~~iğ~ gö-; 
rülüyor. Parlamento kursulerınde, 
matbuatta cephe birliğini ifade eden 1 
ahenktar bir ses yükseliyor. 

Bu manzara büyük harp arefesin
deki günlerin manzarasıdır. 

Milletler o günlerin hala kalplerde 
kanayan meşum hatırasile, uçuru· 
mun kenarında bir chayat ve ölüm» 
mücadelesinin fecaatini şiddetle duy- \ 
maktadırlar. 

Ve herkes ayni heyecanla ayni 
ıuali soruyor: 

Harp olacak mı ? 
Harba yalnızı aklıselimin zaferi 

mani olabilir. Eğer o bugünkü iflas : 
yolunda devam ederse her şeyden, 

- U21NC AYFADA-

Tokyoda 
-*Avrupadaki vaziyetin 

vahim inkişafı büyük 
dikkatle takip ediliyor 

--tr-
Nevyork 13 (A.A) - Avrupadaki va-

ziyetin vahameti dolayısiyle deniz si
gorta şirketleri Almanya ve Italyaya gi
decek veya bunlardan gelecek malların 
harp muhataralarına karşı sigorta edil
melerinin ve bu iki milletin her hangi 
memlekete gidecek olan gemilerinin Si
gortaya konulmasının ilga edilmiş ol -
duğunu il!ve etmişlerdir. 

Sigorta şirketleri aynı zamanda diğer 
Jimaıılara alt sigorta primlerhılıı de ar-



SJlHİFE2 YENIASJR 

~ğa.~ -~ayramı 
1 
ŞEHiR HABERLERi 

Dun Kult~rparkta . ~ut: Türkiyede lzmirin büyük imar işleri 
landı-tazefıdanlardıkıldı sırsened:neııa11ar Belediye reisi Dr. Behçet Uz Anadolu 

\Beynelmilel 
Hukuka 

"Ağaç ve orman herşe ydir. Memleketin 
bahçe•i ordu kadar mühimdir. Onu 

ıevmelı mecburi yetinde yiz,, 

raııı ıçWr1- A. b tt b 1 d 

--~-&·---
tadei itibar 
ettii'lllek ıazunclı1' .. 

--&-
ŞEVKET BiLGiN 

- BAŞTARAFI 1 INct SAHİFEDE -İnhisarlar idaresi içkilerin vilayetlere ıansına eyana a u un u 
göre istilılAk nisbetleri hakkında bir is-

1 
- BAŞTARAfl l JNCt SAYFADA- etmekteyiz. Nafıa vekiletinin Izınlr insanlığın, ~eniyetin 

tatistik hazırlamıştır. Yapılan tetkikler- aliyete bu yddan monra daha ıUmullll elektrik ve su firketlerlnl mUblıyaa ede- den korkulııbiliı. 

• ._.._L_I! 
ISU.ı<1>1111n-

de yabancı maddeler bakımından rakı bir mecra verebileceğiz. Şehrin heyeti. r"k belediyemize devretmesi hakkındaki SuOıu kurtarmak için kuvvet di
ve emsali içkiler arumda en şayanı ter- umumlyeslne ait imar p!Anını hazırla - temennilerimizin de yakında hakikat !inden batka dil anlamıyanlara ınüt
cilıi rakıdır. maltla meşgulüz. Bu pllnuı tanziminden mevkiine çıkacağını ümit etmekteyiz. hiı bir kuvvet manzarası vermek-

Ağaç ba,yramı dün saat on altıda Kill-/bilyUk.Adana seylilbı da omıa0sızlaşma- Türkiyede senevt istihl!ke göre nüfus sonra tariht ve iktı.sadt bllyi!k bir kıy- - Mutat veçbile yirmi Ağıutosta açı- ten baıka çare kalınamıştır, diyenler 
tllrparkta törenle kutlanmış ve Kültür- nın acıklı neticelerine ibretli bir misal- başına binde 23 nisbetinde alkollli içki met taşıyan şehrimizde çok esulı bir lacalı: olan Fuar hazırlıklarına hararet- sözlerinde haklıdırlar. Zira cebir ve 
parkın muhtelif yerlerine çam ağaçlan 1 

dir. isabet etmektedir. Bu nisbet Fransada imar faaliyeti meydana getirilebilecek le devanı etmekt.,,.i%. Bu yd dokuzuncu kuvvet kendisini durduracak daha 
dikilmiştir- Saat 16 da Killtürparkta va-1 Refaha koşan Türkiye, yurd~un kal- yüzde 16.61, İtalyada 14.84 tür .. Türki- ve Izmirin emsalsiz güzellikleri bütün defa açdacak olan Izmir Enternasyonal büyük ?~ ~~vvetl~. karşılaşmadıkça 
li muavini B. Cavit tl'nver, Belediye re- kınmasında ve mamureleşmesınde bu ye bu cetvelde 27 inci dereceyi muha- şaşaasiyle meydana çıkacaktır. Bu me- Fuarına geçen yıllardan çok fazla rağ- nefislerını ıyıce mudafaaya mukte
lsl Dr. Behçet Uz, Bursa mebusu Fazlı 1 

mevzua en önemli mevkii vermi§tir: Ço- faza ediyor. sainin yanı başında şehir mı>clisince ge- bet gösterilmektedir. Bu Sl?lle yeniden dir. olmıyan küçük milletlerin birer 
Gllleç ve bir çok zevat hazır bulunuyor-

1 
rak Ankarayı az bir zaman içinde en Türkiyede senevt 7.180.792 litre rakı, çen devrede kabul edilen beş senelilı: bir çok ecnebi devl.,tler resmen Fuan- birer haritai alemden ailinmelerine 

du.. yeşil bir şehir haline soktuk, İzmirde 4.817.874 litre şarap, 2.618.361 litre vis- imar programımızı da zikretmek lazım- m.ıa iştirô.k etmekte oldukları gibi ya- muhakkak nazarile bakmak lazımdır. 
T'ôrene istikW marşiyle başianmıf, harabeler üzerinde şimdi milletimize ki, 24. 798 litre vermut, 3291 litre şam- dır. On milyon liralık muhtelif imar işi- hane' ve yerli firmalar adedi de geçen Verilen sözler, alınan teahhüdler en 

orman mühendisi Kemal Ergiileç bir sıhhat, zevk manevi kuvvet ve ideal panya ve 374 litre cin istihlak edilmek- nl ihtiva eden bu programın mühim senelerden çok fazlııdı:r. Fuarda başlu:a riyakarane şekilde inkar edildikçe 
nutuk söylemiştir. Vali muavini ilk ağaç kaynağı olan yeşil parklar vücuda ge- tedir. mevzıdanndan Otobüs işletmesi, Garaj yenilikler olarak bllylik sergi sarayı yeryüzünde hangi haktan, hanll(i fa. 
fidanını dikerken (Memleketimizin her tirildi, bilmünasebe İzmirlilerin ağaç Alkolü en ez içkiler sırasiyle rakı, şa- santral, mezbahanın tevsi ve ikmali, ha- 2500 kişilik (Anfiteatr) Nebatat bahçes~ ziletten, hangi mukaddes varlıktan 
tarafının böyle fidanlarla bezenmesini sevgi ve aşkını tam mana siyle temsil rap, bira, likör ve vermuttur. va gazı fabrikasının ıslahı gibi işlerin kültür ve ziraat müzeleri, tenis kortları bahsetmek kabildir> 
temenni ederim) demiştir. ederek büyi!k emelderi dokunan, yorul- Rakıdan devletin temin eylediği sene- mühim bir kısmına bqladık. Bir kıs-j ve daha bir çok tesisat vücuda getiril- Sulhun ölüm d~nde yapılan 

Bundan sonra KUltUrparkın muhtelif ınadan ve isabetle çalışan İzmir beledi- 'ik varidat yedi milyon Türk lirasıdır ... mı daha ilk tesisl!'rinden itibaren bele- I mektedir. F~ın elektrik tertibatı, eon gayret bu mukabil kuvvet teza-
yerlerine ağaç fidanları dikilmiştir. yesine ve onun sayın başkanına burada Tukının yasak edileceği hakkındaki ha- diyemize oldukça mühim bir varidat t&- ağaç ve çiçek bahçeleri, Lunapark tar- hürünü bütün azametile yaııatmak 

ormancılık ve meslekdaşlanm adına te- 'ıer inhisarlar idaresince tekzip edil- min ettiklerinden programın bundan zındaki oyun yerleri zeııginleştirllmelı:- iatiyen gayrettir. Kimse böyle bir ** şekldlr etmeği borç biliriz. -nektedir. sonraki sahasına emniyet!" devam ed&. tedir. Hayvanat bahçesi herkesin allka- gayretin ehemmiyetini inkar ede-
Ağaç baynımı münasebetiyle yapılan Keza yurdun seçkin güzelliklerini, en -*- bileceğiz. sını çekecek bir şekilde ve yeni hayvruı- mez. Filhakika tika•lanna serbestçe 

törende orman mühendisi Kemal Ergil- kıymetli tariht eserlerini sinesinde sak- 19 M - Nafıa velı:Meti Izmir ticaret !ima- !arla tevsi edilmiştir. Basmahane tara- atılmalctan menedildikleri için ho-
leç §11 nutku söylemiştir: lıyan şirin İstanbulun ağaçlandınlması- a'1 IS nının Alsancak cihetine nakledilmesi işi- fındald 9 EylQI meydanına ikin~ ve bü- murdananlar vardır. Fakat bu ho-

- Sayın dinleyiciler : na, Florya sahasında bir park şehri lesi- J ni tetkik etmekt.,dir. Izmirde daha mü- yük bir antre daha yaptırmaktayu:. Bu murdanışlar vaziyetin bundan eonra-
Bugiln burada ağaç bayramını kutlu- siyle hız verildi. Burada da bu şehri şi- Jimn tik ....... nhıerine sait bir yme modern bir ticaret limanı antrenin Ust katında güzel bir gazino- ki inkitafında ınüessiı olamıyacak-

lamak için toplandık. Ağaç bayramlan, malin soğuk riizghlanna karşı korumak •• • as ~ vücuda getirilmesi yalnız Izmir şehri Restoran bulunacaktır. Ziyaretçileri eğ- tır. 
JIM"l'leketi ağaçl•ndırınanuı eşsiz fayda- ve ~ek için yine Killtürparkı- buyük ~ll'hk var . .. için değil blltUn Ege hinterlandı için lendirmek için muhtelif sürprizler ha- Hadiaeler bitaraftıkla gözden ge
bnnı, ehemmiyetini, derin mil1l gurur ınız kadar bir saha onnanlaştırılıyor. .. 19 ın:'yıs ~~e :ap~~ bily~ şüphesiz çok faydalı olacaktır. zırlıyor=. Her halde 1939 Izmir Enter- çirilince bafka bir neticeye vanla-
ve eevincini duyurarak, ayni ramand• Bunlar memleketin ağaçlandırma faa- 'ıı:""astik şenlilı:lerı !çın şımdiden b~- - Halen yapmakta olduğumuz ve en nasyoııal Fuan geçen yıllardan daha nıaz. 
bu işi hep beraber başarmamız zarureti- liyetinde görülen belli başlı misallerdir. yük ~~klara başlanmıştır. Jimnastik mühimlerini yukarıda söylediğim işler- çok lliıtiln bir şekilde meydana çıkacak Bir dünya harbini hafiflikJe. vic
nl anlatmak için tertip edilmiftir. Sayın dinleyiciler, ağaç kökleri derine :enliklerının bu sene ya Alsancak sta- den başh Ekmek fabrikası ve bir silo I ve alış veriş ve eğlence bakımındaıı it- dan huzunı içinde kabul edecek in-

IDç bir lstilısa1 §Ubesİ millet ekonoınl- giden ve 'binaenaleyh kendisine l:lzım d.ında, y~ut ta ~çullu sahasında ya- vücuda getirilmesi. Sllt fabrikası ve be- j tirAk ve ziyaret edenleri memnun bıra- san düAünülemez. Bunu tahrilc:e ce-
slne mğaç ve ormanmlık kadar çok çe- olan suyu toprağın derinliklerinden ala- oılması ıçın tetkiklerde bulunulacaktır.. tediye sarayı yapılması işlerini tetkik kacalı:tır. ""tet ....ıecek olan ancak b~ d•li ola-
fitli ve o nisbette de çok ehemmiyetli bilen yüksek bir nebat olduğu için milş- Geçen se~e. bu ~e: Kızılçulluda bilir. Herltes sulhu ister. Mulc.adde-
malısuller ve iptidai maddeler vermez. kilpesent değildir. Her kes fidaıı dıkip yapıl~'.ğı ~çın talebenin g.ıdip gelru~- Kö.., salmaları Emlak Bankasına rahna bizzat Mhip olmak J.,,,lchndan, 
En mühim sanayi şubeleri bu mahsulleri •ğaç yetiştirebilir. Bizim Ege iklimi çok .1e muşküllerle karşılaşılmıştı. Bu ıtı- JııafiUe~lecek ait paralar hürriyetlerinden ve istilc.lall,.,inderı 
'·'er Burada bunlardan yalnız odun 'tli ğa tiş' tirme" .. 'ttir Jarla bu sene Al•ancak stadının tercih K" . 1· '-- ki d 1 Adi' '-•] . k 'I b ' tamim -'- edil • k '- • ~ · çeşı a ç ye ge musaı . . .. oye aıt ge ır uı.yna a.ın an ıa ma ıye velUl eti te~ ı &tına ır •"':anrum mıvere ya..~aK: ıster . 

maddesinin bile lrullanıldığı biltiln yer- Karşıyakada mevcut, Devlet mıntaka edileceği '.""111'.~or.. vil• yükünün yenileştirilmesi ve ıslahı için tu- göndererek muhafaza edilmek ve neına- H,.vat ile beraber olan bu halclanr 
leri saymak kabil değildir. orman fidanlığı iklime uygun neviler ye- . Okul direktörleri ~akın~ ~tte tulacak yollara dair dahiliye veka.leti bazı landınlmak üzere Emlak ve Eytam ban- tehlikeye düstüöil yerde v.tt'n sulh 

Odunu işlemek, mibanild ve kimyevi tiştirmekte ve İzmirle havalisinin fidan b.ır toplantı ~aparak ıınınas . akl e- direktifler vermekte ve bunun usul itti- kasına gönderilmesi !Azını gelen parala- ortadan kavbolmuş demektir. Bu 
plı:ilde parçalamalı: suretiyle bir çok ihtiyacını imkAn nisbetinde temine ça- n hazırlıklariyle meşgul olac ardır. hazını tamim etmektedir. J rın geç gönderilmekte olduğunu bildir· ası<da k;;l., ola Tak Y"•"manın m!nası 
mnhim maddeler elde edilir : Sellüloz, lışmaktadır. Bu sene on bin çam ve beş ':"""*""':" Buna nazaran köy ... iması işi ferdi ol- mit n 884 aayılı Emlak ve Eytam ban- yoktur. Ve ak-i takdirde l<OTkul,,n, 
!<Ağıt ve patlayıcı maddeler sanayii odun bin nuıhtelif neviden olmak üzere on Talebe lilderı hakkında malı: n.afından çıkarılarak köy phsiyeti ka. kanunu ile medeni kanunu Yeliyet, ist~nmiven harbin emrivaki haline 
hııUe;uw..bımıiıb.Ull ~ı-,J:ıkirJı.~ l;;x ~ Mf'~Jt.tira Ve sene- . b~ emir maneviyesi namına yapılacak önemli vesayet ve miras hükümleriıüa tatbikına gel~ceğinden •üphe ed~lmemel;.Jir. 
kııllınmağa ve 1-' d f daha ' esınl, hu- '1bınce teşlci.I edilecelı: liklere lise bl..:... k · ·-~- .. ' .. , - •· ·• ı · ·' · 'I ' ...ı.: · L"'· - ) · .. E Ha ·ıe I" nd b' d ) k ~ on e a ucuza sust müessese! her ıa lan fi . de . - ..... ..- ıo u~tır. -·- .. -- - ...... h .... _..,. • ı ı.aı("' "''~"--~ı:::Jc.1eum enne ~ore ~ ro ı au ara t a ır a ım ı 
çskarınağa muvaffak olmuşlardır .. Mo- dan ihtiya erı..--ı~~~"- zım o - ·ı . ~ ile orta okul talebelerinin ~- Bu gayenin vücut bulman i . d v~ tam.. uma yatır. m- li- Y"; kalmıştır. :;>ımdi bu adım geriye 
dem mensucat aanayll de oduadan aun'l dırlu cını -,......,_ çalışmakta- ·akine imkan olmadığı l\faarif vekaletin- prognunlı ..-e canı le" d. 

1 
ç;' ~ ı zmı g "" kllç~ mabcur...., gaıplere llİI nıı. uçuruma mı atılacak) 

ipek ve yün yapmak yolunu bulmuştur. Say~ yurddaşlarım, b' . ·ıı t den bildirilmiştir. ve zamanında ta~7...ı.:: ~na::. ~:':ıl·~t:!~nde. ~~nde':'1".'eoi lıt111USU- 'ı,'ü,:' milyonl,.rca insanın uylculan-
Bunlar ağaç ve ormanın ..,._ lle ifa . . ızun mı e çe -*- tır ı a ı mesını ısteınıştir. ru <'""ilan sual budur 

el .--- - vazifemız, kolaylıkla tedarik edebilece- H i kallard · M"'-·)e lh • · 
" edilebilen maddi Ôlyda)aruwı bazıla- •. . bu fidan! alı . . usus o a Bu işle köyün mulııarl d _L -*- """' r au u tehdıt eden tehli-
dır B' d gmuz an p evınuze bahçemi- İstifa b ka b an ve ern.,... K kel · d • tmak • • la n · ır e madd! faydasından çok da- ze boş erlere dikmek, ğa ' . . veya aş ir vazifeye nakil !eri Ügilenecelderdir. öylüye parasız . en 8.~ ıatıvor na beynel-

ha mühim faydalan vardır ki biz bun- ve' Y • a ç yetiştirmek :lolayısıy)e husus! mekteplerde vukua d k mıl~I munasebetlerde değeri olan 
lan ağaç ve ormanın, memleket .sıhhati- 0 .. mevcutlan hassasi~etle korumak~ .. 1elecek milnhallerin derhal vekilete bil- ..,.._ .a .. -&- O ~a tezgAhı !"e~~lara, beynelmilel hukuka 
ne, selimetine ve kültllrüne olan kol- as unyaya gelen ~er :rurk yavrusu ıçın dirilmesi tebliğ ...dilmiştir. .&ı&nA& T MODOBO Ba7ka ma.ı:ıet vaaıtası olmıyıuı n do- ıadei ıtibar ettirinceye kadar lruVYet 
Jektif hizın tleri --·-"- '·--· gar! bir ağaç dikelim. Onların doğum -* Dtlch.tDE kumacılık aanab1e ülfeti olan köylüye ve iTadel•rini bi letlti • bu 

e me3~uuua topıanz: yıllaruu ebedl tab' te bö le -·ı..·-'- - 1 d k d 1 r - nneıı-e mec r· 
Ağaç ve orman, buluııduğu yerde !im ıa y ce ~ Egemenlik Ve . Ziraat müdüıil B. Refet Diker zirai mec'.'81""' e o uma tezııilılan YeriJe. ar ar. Bu netice elde edilmedikçe 

güzellik, vücuda sıhhat, ruha ferahlık, · _ Cocuk b tetkiklerde bulunmak üzere dün Çan- cektır. ne sulhtan, ne de iatihardan bah-
alılAka ve maneviyata kuvvet erir ik . Ağaç v~ orman her şeydir. Memleke- Maaru vek!1 ar:amı . . clarb nahiyesine gitmi§tir. El dokuma tezgahlarının hazırlanma- sedilemez ... 
!imi v • - tin bekçisi ordu kadar miihlındir Diye- etin en gelen hır tamim- sına latanbul aanll)'İ müfettitli.. memur ~E "• 

yumuşatır, havayı tasfiye eder, su bilirim ki istikbal ve istikbal de. ktir de 23 nisan Egemenlik beyramiyle ....... -*- edi!miıti'r B . . Is nb ldagı .. .,. vur BUJGIH 
membalarını knnır tol: fırtına1anna me . k . . y• HA · unun ıçın ta u numuııe 

. 1 ' mA- Ormanların beklediği hudutlar geçile- cu haftasının her yd olduğu gıbi bumit giintl tezg:lhlan hazırlanmıştır. Bu tezgahlar B • 
nı o ur. mez. yd da okullıırımızda kutlanması ve ders Büyük §filrimiz Ahdüllıalı: Wmidin 10 60 )' 1 1 '-tad k t •) 

Bir çok bataklık hali arazı - -'·- - lar . . . - .. . - ıraya ma oma"' ır. ır a 1 
ınakla n1 . kı ti aga~dır- Agaç ve ormanı sevmek, onu koru- mevzuu 0 ak ıttihazı veldUetten bildi- o1umuııün ilçüncii yddönUmil mllnue- Nümuneler muvafık görüldükteıı aon 

şe enır ve yme enir - rilmiştir beti le b · • 
HUIAsa, ğa k''ld · . . mak ve çoğaltmak demektir, yeşil ma- · Y ugün saat 17.30 da Halkevi sa- ra tezgahlard"" ııiparlı verilecek ve tez- -&·---

temeli, yeş~ ~ . od e~~eruyetin mur Türkiye ideali demektir. Her tuttu- -*- !onunda bir tören yapılacağı haber alın- gablar hükümetin tayin edeceği yiJil.yet- B • k d d •• 
dem §'!hircill:, ge:;.... e 

1 
• .. ~o- ğu işte muvaffak olan yapıcı Türk mil- RL t ~,!,!!!Ttc:'OMRUR mıştır. Bu törende biltUn Y'W'dd8§1ann ı ...... kazalara gönderilecelttir. El tezı;aJ.- 1 r aya an u -

"'~ • 1 ş ın tenıellerıyle hır- leti bu ideali yakın zamanda tahakkuk FaA.ıftftMONJK bulunmalannı tavsiye ederiz. larmm hangi köylüye v--"--eıı"ı· m-'-'I' 
""''e agaç arın çukurları d kazılır Çok . . ORKES . «W:C ........ ın- k ·· ı d .. ağaç ve parkla lik a .· . ettirecektir .. Baştanbaşa zllmrüt ve cen- . . TRASJ --+-- de tayiıı edilecektir. şere O U 

ra ma olan şehirlerın net Anadolu vadeden ağa ba amımız Şehrimizde üç konser veren Riyaseti- RAmit gecesi 
havası tozsuz, mikropsuz saf ve sağlam- kutl !sun. ç yr cümhur filarmonik k"5trasını kil . acıııana -*- Maniaa 12 (Husuat) - Karalcöyde 
dır. . . . u 

0 
' 111 eden güzide sana~:. dün şelır7:!iz- fın~ l3 (Husust) -:: Halk.evi ~ Ç ~ S 1tf E D E kendisine ve~ilmediiinden dolayı muğ-

. Türk .~e~ ~ ve ormanın ye- Kaçakçdık cetvelleri den ayrılarak Ankaraya gitmişlerdir .. ölümünün~'."'.': ~Abd~ ~diıı 2'V2'VN EKİMİ ber olarak nıt~nı, bir kw öldüren ve kı-
şil ve sihirli ~ğiııe daima hayran hazırlanacak Güzide sanatkhlarıınız, İzmirde sanat lbeti:yle bir uçunC:U ydd~nuın~ ':ı~ Çeşmede bugün tütün dikilme· zı~ .~~sını agır aurette yaralıyan kabl 
kal"'.ğı,. ~~ kat ıyyen yaşıyamıyacağı- İnhisarlar vekiletinden vi!Ayete gelen sevenlere müstesna dakikalar yaşatl111§- I tir. Haınit gecesı tertip ı mı:ı- landı. Fidelerde hiç bir hastalık ge k~ ikı uç gun kırlarda dola§rnıl ve Faal za-
nı bildiği ıçın onun varlığına hürmet bir tamimde her ne suretle olursa Is !ardır. G . . yo tur. bıtaıruzın ıukı aramaları neticeainde Ma-
ederek ko ak ' o un enış hır program içın' de b"-'"- m - . lzmj . • 

onu ruın ve çoğaltmak yo- memleketimize ..ı-~ken _,_,, ... _ -*- . h" ..,.~ • M h" ..., ruaa r şi>9eSI üatünda Sabuncu jan-
1 da bll .. .:~ı... .; ... 1 ı. ... ro .. ......t • .r... • o ..... -. ve g.uu.ıa.~n mıt urnıetle anılacaktır k l d '---alı: 1 • .. .. 
un 3- ~er -.-uw tarihçe de sonra yakalanan giimrük ve inhisara ta- Memleket hika eleri - a Um arı O arma....,. o u c:.vannda olmut oıara1ı: 
maıo.md'?'. bi maddeler için muntazam surette ka· müsabakas y -=:··G ... e .. ı·:n"'ı"e"r··,····c"·,~d ... e .. n .. l .. e"r''.:. ---&-- butunmuş~r.. . 

Medeniyet ve mamureler ancak ağa- çak cetvelleri tutulması ve vekilete Parti enel sekre 1 .•. . .., Kuvvetlı hır ihtmıale göre kab1 zabc-
ı cm Yetil siperinde bannır .. Ormansız.. gönderilmesi istenmiştir 1 g terliğince tertip edl- •••••••••••••11•••••••••••••••••••••••••.: CEZA JIODDETLER.i tanuzın talc.ı"'bi neticesinde takriben yet-

la§llla yüziinden nice mamurelerin za- Teşkilatımızın kaçak. ve kaçakçılığa ;~~:::et ~~ hikayelerine) ait Bursa mebusu B. Fazlı Güleç, İzmir Nasıl hesap edilecek? mi, •elcaen metre irtifaındaki bir kayadan 
ruretle terkedildiğini, seller tuğyanlar karşı önleyici tedbirler alması için ka- okıd tarih .. . neti~de Ka:ataş _orta mebusu Bn. Şehime Yunus ve İzmir Adliye vekA!etinden aşağıdaki taminı aukut etmek ouretiyle ölmüştür. 
ve toz fırtınalariyle harabeye döndükle- çağın hudud ve sahillerin . d birin' .• ~~etmeru bay Kemal Bil1- mebusu B. Sadettin Epikmen Ankara- gelmiştir : FiRAR( MAHKUM 
rini tarih b' . ile neresın en şar ciliğı kazanmıştır dan ge'-'-'erdir Ik' .. 1 b 1 ıze ınısa . riyle gösteriyor .. geçtiğinin ayrıca bir raporla tesbiti is- · ~·~ · Ceza kanununuıı l3 üncü maddesinde ı g~ evve .e ediye hizmetinde ça-
Mesea memleketimizde vu1cua gelen tenmektedir. 1 . . . • ll. iş esası üzerinde kurulm~ yani ceza lı~ak ı:z_ere hapıahaneden çıkanlan n 

• 1111' Bırı teknik ve temsil ~eseri, diğeri çok a<:ıldı. ve mllessir bir mevınıal evlerinde ınahkilmların üçüncü devrede "'.uddetının bitmesine ilci ay kadar az 
YAKIN TARİHTEN BİR SAFHA F malik iki bllyiik filim geçirdikleri her ilç gün mahlı:llmiyete ve b~ ~.aman kalan Manisanın Kornkuyucak 

B U G tl' N adliye vekMetinin teşkil edeceği yol, in- koyunden Mustafa. ber naoılaa çalıttığı 
On bin fi&iiran ve iki milyon dolar sarfiyle viicuda gelir~ emsalsiz bir 

SANAT ŞAHESERİ.. 

Süveyş Fedaileri 
Ttl'RKÇESÖZLti 

BAŞ ROI.IXROE : 

ANNA BELLA - TYRONE POVE.R - LORETl'A YOUNC, 
Bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
En yüksek takdir alkı~ları toplıyacaktır _ 

AYRICA : Gayet gülünçlü RENKLİ MİKİ ve PARAMOUNT JURNAL ... 
SEANSLAR : 2.15 - 4.30 - 6.45 - 9 DA BAŞLAR 

K ••ı •• k • şaat, maden ekiplerinde çalıştıkian her yerden kaçmağa muvaffak olmuıoa da u turpar sıneması birgününikigünlükınalıkOmiyete.kar- yapılan sılı:ı talı:ibat neticesinde jaııdar-
şılık olarak sayılacağı yazılıdır. m"."'12' ~afından yalcalanmıt ve ceza 

Güzellik ve sanat kudreti ile bütün dünya lradınlarııı.uı sevdi.. ROBERT 
TAYLOR ile dünyannı en şık ve gü'el kadını İKEN DUNNE':un ben.her 

temsil ettikleri 

Kadınların Sırrı 
Fransız Akdeniz filosuııun iştirakiyle :yapdan büyük Fnııısn: filmi 

Akdeniz korsanları 
PİERRE FRESNJlY 

~denizde kaçakçılar ile Fransız, İ.ı~iliz ve Almaıı donanmalannın elbirli
gı ederek yaptıklan büyük muharebeleri gösteren Fransız ŞAHESERİ 

Kanunun, çalışmağı şart ittihaz ettiği- evıne teslım edilmiJtir. 

ne göre bir günlük ınalıldlmiyetin iki ar.r,;:ı-;· '1ll::~'"Zi!J'Jl:.llam>'2Jlll!:lm 
günlük mahldlmiyete sayılabilmesi için k -
ınahkO.mun mevzuubahis ekiplerde bil- As ere 
fiil çalışması icap eder. 

Teşkil olunan ekibe dahil olan mah- D 
ldlmun meşru bir mazeret ve hatta ka- avet 

İZM1R ASKERLİK ŞV· 
BESiNDEN: 

1 SEANSLAR : He .. : uu Akdeniz Korsanları ·, 3 - 7.10 Kadınların Sırrı 
4.50 - 9 DA... Cwnartesi ve pazar Snat • t. DE BAŞLAR.-

ı '~ ... -ı.r::.'.'!-:ı:":.~t":'\ ... •""J4i=ı=~~ .... '!t, ..-.---- .... _.. ................... ( • ..-.,,..~ 

zaya uğramak dolayısiy le de olsa, ekip
te çalışmadığı günler ilci günlük mahltıl
miyete karşılık tutulamaz Bu takdirde 
istifadesi, üçüncü devreye girmek itiba
riyle her üç günlük ınahkilmiyeti dört 
günlük mahkUmiyete karşılık olarak 
saydır. Resınt tatil günleriyle malıkll
mun ekipte çalıştığı. günler mahiyeten 1 
bir fark arzctmezlcr. Tatil günlerinden, ! 

İzınirde bulunan yerli ve yabancı 
ve hizmeti filliyesini ikmal ederek 
terhis edilmiş bıdunan gedikli er
başların hemen şubeye müracaatleri 
ilin olunur. 
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Türkiye -Amerika ticareti 
Anlaşma münasebat hacmını iki 
nı.emleket nef ine genişletecektir 

Rüşvet alanlar 
hakkında takibat 
İstanbul, 13 (Husu.sl) - Rüşvet alan

larla suç ortaklığı yaptıkları anlaşılan 

~ komiserlerden Ömer Eminle dört 
muavin ve bir polis emniyet müdürlüğü 
tarafından adliyeye verildiler. Müddei
umumilik, iddia hakkında tahkikatla 
meşgul bulunduğundan suçların kat'i 
mahiyeti henüz tesbit edilmemiştir. 

İKTiSAT VEKALETİ 
MVSTEŞARLIGI 
Ankara, 13 (Telefonla) - İktısat ve

kaleti müsteşarlığına Türkofis muavin-
' . · . .. lerinden Nihat Odabaşı oğlu ve teftiş 

Ankara, 13 (A.A) - Türkiye ile 30 sent kıymet üzerinden yüzde 45 ten radyo ahize cihazları yuzde 75, radyo h ı· . uv· d . .. t M"" 
erika 1 "- d l l d ı . . b. 1 .-4-:..:t-i Ut f "k eye ı re ıs gıne enız mus eşan um-Am Bir eşiA ev et eri arasın a 1 aşağı olmamak şartiyle kabuklu fıstığın ıçm ır e~...._. ....... Ş m e errı par~alar taz N . ta . dilm" 1 a· 

nisan 939 da Ankarada imza edilmiş olan beher libresinden 1 1/4 sent, kabuksu- yüzde 88, yazı, hesap, kayıt, tefrik ve urı Y; e ış er ır. 
ticaret anlaşmasının ana hatlarını ev- 'ı zun beher libresinden 2 1/2 sent, haşhaş tasnü makineleri yüzde 12, bazı nevi iş- ~~~.la S ·.Eden 
velce bildirmiştik. MezkCır anlaşma esas- tohumunun yüz libresinden 16 sent, pa- lenmiş deriler yüzde 4, bazı nevi ağır goruşmesı 
lan hakkında bu kerre yeniden elde et-j lamut hülasasından kıymet üzerinden derilerden yüzde 5. Londra, 13 (A.A) - Lord Halifaks 
tiğimiz daha teferruatlı malılmatı aşa- yüzde 7/5, meyan kökü hülasasından Amerika birleşik devletleri Türkiye- dün öğleden sonra B. Edeni kabul et-

ğıya dercediyoruz : kıymeti üzerinden yüzde 15, kuş yemi- den ithal edeceği mal bedellerini serbest mi tir. • 
Anlaşma muvakkaten 5 mayıs 1939 nin beher libresinden 3/4 sent, lüle ta- dövizle ödiyecektir. Türkiye de her tak- Alman 3 iktısad 

da meriyet mevkiine ~ecektU:·. Tara- şının kıymeti üzerinden yüzde 10. ı \~im senesi. i~de yap~cağı mecmu itha- bitkin... 
feyn malları şartsız en zıyade musaade- D"g- tar fta Am "k b. 1 ik dev latın asgarı yuzde 11 me yakın Ameri- V.arşova, 13 (A.A) - Gazetelerin ek-. . ı er a n erı a ır eş - , . • , . 
ye mazhar millet muame1esı kaydından 1 ti . h 1 .. ..k . d f kan ıthalatmın bedelını serbest dövizle serisi Almanyanın iktısadi ve askeri ha-. . e erme a en gumru resmın en mua .. . . . 
istifade etmekte devam edeceklerdir.. 1 ak "thal d'l b ll . ödıyecektır. Ancak bu mecmu ıthalat z.ırlanmasına uzun makaleler tahsis et o ar ı e ı en azı ma arımızın ıs- . --
Amerika birleşik devletleri muhtelif i"f d tt·-· b f" t anl . 15fzına son Ingiliz ve Alman kredilerine mişlerclir 

-· . . ı a e e ıgı u mua ıye aşmanın ını- 1 k . . · · .. .. 
Jhraç mallarımıza degışik nısbetlerde t"d dı ··ad tin" k 1.d ,...,;~r mahsuben yapı aca ıthalatın .senesı Ekspres Poranny bugunku Almanya 

ı a mu e ce onso ı e ewu'S'.ır. ' -
tenzilat yapmış ve bu tenzilatı anlaşma- h 

1 
içinde bedeli ödenmemiş kısmı tabiatile r.ın iktısaden bitkin olduğu kanaatinde 

. ti üdd tin uh f d Bu mallar Krom ve zımpara cev ere- d bil deg-ı"ldir kted" 
nın menye m e ce m a aza e e- . .. .. a . ısrnr etme ır. 

ğini k lid +-•~tir rı, Boraks, palamut, meyan kokü, su- D·g- taraftan T"" ki . ih ce onso e e~ . ı er ur yenın racab 
Belli ı... .. ~Iı ihr ürünl . . .. . cukluk bağırsak vesairedir. . l "k lm -.L_,., ---·-&---
~ aç enmız uzerm- mevsım ı o ası ve mccınu ıuıcu.abn an-

den alınacak tenzilatlı gümrük resimleri Buna mukabil Amerikalılara da ithal cak sene sonunda kabili tesbit bulunma- Macar fUDlardır : ettiğimiz muhtelif mallar üzerinden de- sı dolayı.siyle tediyatta bazı teahhürler 

Sigaralık yaprak tütünün saplı beher ğişik nisbetlerde gümrük tenzilatı ya- hasıl olmasını tabü telakki etmek icap Hazırları J7 nisanda 
libresinden 30 ~ı. libre.sinin kıymeti pılmıştır. Tenzilattan istifade eden belli eder. Bedeli serbest. d~vizle ödenecek Komaya gidecelılerd· 
T sentten yukarı olan kuru incirin beher başlı malları ve tenzilat nisbetlerini aşa- asgari Amerikan ithalatı 'llcfhumunu bu Buda"""de 13 (A.A) _ Ma b ır _ 
lib · d ·· 1 da - ·ı·b 1 t b" tak .ı:--ı• ' car aşve resın e~. ~~ s~nt, asın. çekirdeksiz gıya yazıyoruz : . . . . ı ı ara am ı~ vim senesi için mü- kil ve hariciye nazırlarının evvelce 14 
olan kw-u uzumtin be~er libresin~en ~/2 Binek otomobille:ı. Her nevı şasılerı l~aza etmek laz:~ . ~elir. Anlaşmanın nisan olarak tesbit edilmiş olan Roma 
sent, kabuksuz fındıgın beher libresın- ve aksamı, karoserı aksamı, t~kerlek~e- munasebat hacmıru ıki memleket nefine seyahatlerinin tarihi 17 nisana bırakı1-
den 8 sent, muhtelif kilim, halı ve yol ri ve aksamı yüzde 60, her nevı elektrık- olarak daha ziyade genişleteceği kuv- t Bu tad"l beb" 1 n __ 1. . . . . . . . .. . tnış ır. ı se ıy e .ocr ın seya-
kilımlerinın beher ayak murabbaından lı tebrit makine ve cıhazları yuzde 12, vetle tahmın olunmaktadır. hatinin 27 veyahut 28 nisanda yapılması 

Amerika Ha. müsteşarı 
muhtemeldir. 

ispanya 
Milletler cemiyetinden 
yalıında çe1ıilece1ınıi$ 
Roma. 13 (A.A) ·- Bir İtalyan kayna-Taarruz kurbanlarına Amerikanın 

yardımını tavsiye ediyor 
f,tından bildirildiğine göre İspanya ya
kında Milletler Cemiyetinden çekilecek
tir. 

Paristcn Giornale D'İtalia gazetesine 
verilen bir telgrafta şöyle deniliyor : 

"Tevekkel içinde bitaraflık, 1807 de sulhu kurtanıaciığı 
İspanyanın Milletler cemiyetinden çe

kilmesi Milliyetperver İspanyanın hissi
yat ve direktiflc.ri dahft iyi tasrih etmiş 
olacaktır. gibi 1939 yılında da kurtaramıyacaktır._ 

Va§inston ıa (ö.n) - 9a.ı.ıu1-ı umver- ıemi§ olan bir büyük millet reisınin bu 1 difaa etmesi imkanını verecek mUcssir sevkediryol' 
sitesinde, bu üniversitenin banisi Cefer- sözleri gibi lfıflar akla sığar mı? tedbirlerin alınmasını ister. Diğr taraf- Londra, 13 (Ö.R) - İngillerenin Ro
ıonun ö1Umünün yıldönümü münasebe-ı cBir avuç insanın sevk ve idaresi al- tan hükümet bitaraflık siyasetini, taar- ma sefiri Lord Perth on güne kadnr, te
tfyle söz alan hariciye müsteşarı B. tında dünya milletleri harabiyet uçuru- ruz kurbanlarına yardım imkanını ve- kaüde sevkedilmek üzere, İtalyan payi
Somervel beynelmilel vaziyetin Ameri- muna doğru sürüklenmektedir. Dünya recek istikamette tadil etmelidir. öyle tahtını terkedeccktir. Yerine sabık An
ka için tehlikelerini göstermiş ve bita- sulhu tecezzi kabul etmez. Sulhçu bir sanırım ki Ceferson snğ olsaydı, bitaraf- kara sefiri sir Persi Lorenin tayin edile-

·ıı t k t f h h k lığın bir teminat olamıyacağım söyler - ceği tahmin olunuyor. 
raflık kanununun taarruz kurbanlarına mı e e arşı aarruz ve ütu at are eti 
yardım istikametinde tadilini tavsiye bizim coğrafi tccerrüd vaziyetimiz üze- di. Tevekkül içinde bitaraflık lS07 de anz!ge ıt•ca ed~n 
ederek demiştir ki: rinde bile müessir olur. Dünya ahlakı sulhu kurta~amadığı gibi 1939 da da kur- Alman eiıalli.ı;etleri 

b 1 . 1 k taramaz. E~er, taarruz kurbanı olan B 1. 13 (AA) G p 1 b" 
_ cEg~ er Ceferson şimdiki vaziyeti ozu ur ve ınsan ı , hak ve adalet kai- 1 ld ğu er ın, . - arp o on ya ır-

d 1 . ·- . b memleket ere, sulh zamanında o u r-· . . . fi d k p 1 d 
görseydi, takdir edecekti ki bazı mem- e erı çıgnenırse izim kendi menfaat- ıgının ıtısa arın an açan o onya ~-

}erimiz de bundan müteessir olur. Henüz gibi harp zamanında da müdafaaları için ki Alman ekalliyetlerinden yüz kadarı-
leketlerin adilane ve sulhçu müzakere elzem olan emteayı ve bu meyanda mü- D 1 kl h 
yollarına girmekten istinkaf etmelerinin daha vakıtken, sesimizi duyurmak im - nın anzige iltica etmiş o du arı a-

ü d d himmalı Amerikndan tedarik imkanı ve- ber verilmektedir. Polonyadaki Alman-
insaniyeti yeni ve müthiş bir harbe ve kanından isf a e e elim. Fakat beyne!- rilirse sulh daha eyi muhafaza edılmiş 
milyonlarca canı feda etmeğe dog-ru sü- milel bir konferans, buna iştirak edecek- ll" \arın bir çok hakaretlere maruz kalmış 

olur. Eğer bizim emniyetimizi ve mi ı oldukları ve hatta bunlara ait emlakte 
rüklemektedir. Böyle bir harbın yanın- lerin hepsi taahhütlerine riayet azminde f tl · · · t hd"t t • k b" · 
dal Napoıyonun muharebeleri çocuk olmadıkça, hiç bir fayda veremez. Bu men aa C'rımızı e ı e mıyece ır shı- yangınlar çıkarılmış olduğu bildirilınel~-

yaset takip eden milletlere karşı bir ta - tedir. 
oyuncağı ~ahiyetinde kalır. vahim saatte Amerika h~kümeti ne yap- vif siyaseti yapınağa bazı memleketleri --+--

cBu millet her şeyden önce sulhu mu- malıdır? Amerikan mı11eti, her · şeyden teşvik edersek memleketimizin başlıca A 
hafaza etmek ister. Fakat harbın dünya evvel, şüphesiz Amerikanın her hücu - menfaatlerine ve sulhun menfaatlerine rnavuflukta gerilla 
içın_·---v~akı-t_va_k_ı_t _lUz_· _u_m_1_u_o_I....,d.,...u_ğu_n_u_s_öy_-_m_a_k_a_rş_ı_k_e_n_di_·s-in_i_m._u_v_aff_a_k_ı_y_eı_1e_m_u_· --b-izm_e_t-::e_t_m_iş-ol_m_a_y_ız_ .. _>_·______ Şiddet f e Jevam ediyor 

Elen milleetinin milli hükü
rnetlerine itimadı vardır 

Atina 13 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
Dün telgrafla gelen ltalyan beyanatı hakkında tefsiratta bulunan 

g~eteler bunun B. Metaksasm pazartesi günü Yunan milletine radyo 
ile verdiği mesajda bahsedilen ve milleti istiklal ve bütünlüğünün hiç 
bir suretle tehdit altında olmadığı hakkında temin ederek istinad etti
ği en mühim unsurlardan biri olduğunu kaydediyorlar. 

Gazeteler Beynelmilel gerginlik dolayısil~ mukadder olarak ortaya . 
çıkan şayialara bu suretle nihayet verilmiş olduğunu bildiriyorlar. 
Memleketin kuvvetine sarsılmaz itimadı olan ve milli hükümetinin 
hadiselerin seyrini ihtimamla takip ettiğini gören Elen milleti 1936 
Ağustosundan beri girişeceği uzun ve müsalemetperver ağır mesaisi
ne devam etmektedir. 
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y eni Sinemada 
Dünden beri büyiik bir muvaUakıyctlc devam eden SİZLERİ COŞTURA-~ 
RACAK .. ŞAŞffiTACAK .. ':fE~IIIR EDECEK .. ŞAHESERLER ŞAHESE- ~ 

. R~ BiR !ROGR~M.... ~ 
HEPSi IZMJRDE iLK DEFA ~ 

ATEŞ ÇEMBE ~ 
HENRY FONDA· MADELEİHE CARO:.L 
GANGSTERLER 

KARSI KARŞIYA 
Franchot Tone - l\Iagde E\•am - Joseph Calcleia 
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'J'ÜRKCE FOK JUR AL ••• 
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Cumartesi - Pazar 10.30 - 2.30 - 5 30 - 8.30 DA 
Sair günler 11.30 - 2.30 - 5.30 - 8.30 DA 

lspanya,,alıi Jtal"GCI - BAŞTARAFI 1 tNCl SAYFADA-
" Başvekil ve Nafıa nazırı Şefkat Ver-

§ÖftÜIJüleri nıenılelıet• leci, Hariciye Dino Cemi, Adliye lpi Ca-
lerine dönüyor.. . fer, Maliye Alizoli Feyzi, Ekonomi Bol
Roma, 13 (A.A) - B. Mussolini Is- ga Andon, Maarif Ernest Kolici. 

panyadaki gönüllü kıtaat kumandanı Belgrad 13 (A.A) - Yugoslavya 
general Gambariyi kabul etmiştir. Gene- tarafından Arnavutluk hududunda veyil 
ral İspanyadaki İtalyan lejiyonerlerinin Adriyatik üzerinde askeri tedbirler alın
İtalyaya avdetleri ve avdetlerinin tarihi dığı tekzip olunmaktadır. Alınan izahat 
meseleleri hakkında Düçeye izahat ver- tedbirlerin sadece Arnavut mültecileri-
miştir. nin akın halinde gelmesi ihtimaline karşı 

--~-- idi. Akın durdu. V1 kral 'Zogo ile hükü-
B. G Ö R J H G metinin ecnebi memleketlere savuıtuğu-
f,ilJyadan dönüyor nu ve cenubi Arnavutlt.liun hiç muka-
Trablusgarp, 13 (A.A) - B. Göring vemet göstermeden Jtalyanlara teslim 

Monserrat vapuru ile İtalyaya hareket olmakta bulunduğunu öğrenince mülte-
etmiştir. cilerden çoğu yurtlarına döndüler. 

Arnavutlukta askeri vazivet 

Şimali sarkide .. 
idaresine hcilô. 

bazı kabileler ita/yan 
mukavemet ediyorlar 

Belgrad 13 ( ö.R) - cPolitika» gazetesinin Arnavutluktaki hususi 
muhabiri bu memleketteki vaziyeti şöylece hülasa ediyor: 

< Sahil boyu ve motörlü vasıtaların geçmesine veya tayyarelerin 
inmesine müsait olan şehirler tamamen işgal kuvvetlerinin elindedir. 
Bunlar buralarda hemen hemen bir mukavemete tesadüf etmemişler
dir. Memleketin cenubunda hiç bir mukavemet gösterilmemiştir. Şi
malde vaziyet daha karışıktır. lşkodra ve Alesyoda merkezi hüküme
tin ve Kral Zogonun otoritesinden öteden heri az çok azade olan ka
tolik Mirdita kabileleri ricat halinde olan Arnavut kuvvetlerinin ba
kiyelerine hücum ederek silahlarını almıslardır. Şimdi biricik muka
vemet merkezi şimali şarkide göcebe Mlisor kabileleri arasında olup 
bu da mühim ınikyasda zaiflemektedir. Müsellah çeteler dağılmakta, 
silahlarını saklamakta, dağlardan inerek yurdlarına aönmektedir.» 

- ::ıs az _ aıx Z&3 

SON HABER 

Son hadiseler üzerine 

Piyasamızda uyanan 
heyecan teskin oldu 

Bankalardan mevduat hesaplarını cekenler • 
yeniden mevduatlarını iadeye başladılar 
İstanbul 13 (Telefonla) - Avrupa vaziyeti hakkında şehrimize 

gelen son haberler piyasada uyandırdığını bildirdiğim heyecanı teskin 
eylemiştir. Banşın kurtanlması hakkındaki ümidler çok kuvvetlidir. 
Bilhassa Türkiyenin bitaraflığını muhafaza hususundaki karar ve az
mine dair uyanan kanaat piyasamızda tesirlerini göstermiştir. 

Dün ecnebi bankalardan mevduat hesaplarını çektiklerini bildirdi
ğim eşhas, yeniden bankalara hesaplarını iadeye başlamışlardır. Av
rupa hadiselerinin inkisafı Türk piyasalarına müessir olmakdan çok 
uzak görülmektedir. 

Vekiller Heyeti 
Dün de Başvekilin reisli

. ğinde toplanmıştır 
Ankara 13 (Telefonla) - Dün cümhurreisi lnönünün riyasetinde · 

bir toplantı yapan vekiller heyeti bugün saat l 5 de başvekilin reisli-
ğinde meclis binasında toplanmıştır. · 

Toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. 

Parti Büyük Kurultayı 
29 Mayısta taplonacaktır 

Parti Nizamname hazırla~ıyor 
Ankara 3 (Telefonla) - B.M. Meclisinde bütçe müzakereleri Mayısın yir

mi sek.izine kadar ikmal edilecektir. 29 Mayısta toplanacak olan Partinin 
büyük kurultayı sıralarında medis faaliyeti hafiflemiş bulunacaktır. Kurul
taya arzedilecek parti nizamnamesi, tadilat projesi, parti umumi meclisinde 
kurulan Ankara mebusu Mümtazın reisliğindeki komisyon tarafından hazır
lanmaktadır. Nizamnamede geniş mikyasta değişiklik mevzuubahistir. 

lngiliz kabinesinde mühimrrıat 
nezareti mi ihdas ediliyor? 

Londra 13 (A.A) - Deyli Heraldın zannettiğine göre kabine ya
kında muhtemel olarak B. Churdıilin idaresine verilecek bir mühim

·mat nezaretinin ihdasına karar verecektir. 
Deyli Meyi gazetesi BB. Eden ve Churchilin dün başvekille yaptık

ları ziyar_eti_P.'l;l ııs.~ ş~l_ı.Ş.i_x~t!n.k~~hnli.ht\k~mrl~ hs ... m.\.;t ~~·nt.-

M ev k uf Fransız mebusunun serbest 
bırakılması Burgostan isteyecek 

Paris 13 (A.A) - Meclis dış işleri komisyonu dün sa.at 16 dan l 9a 
kadar devam eden içtimadan sonra bir tebliğ neşrederek Alikantedeki 
Fransız konsolosunun hukukuna riayet edilmesi ve sebepsiz olarak 
ispanyada mevkuf tutulan mebus Til1onun serbest bırakılması için 
Burgos hükümeti nezdinde siddetli teşebbüslerde bulunmasını hükü
metten istemeğe karar vermiştir. 

Müteakıhen B. Mistler komisyona dış vaziyet ve doğu Avrupası 
ile Balkanlarda garanti paktları akdine dair olan müzakereler ve ez
cümle Arn~vutluk hakkında etraflı izahat vermiştir. 

B. Mistler, artık diplomatik hareketler mahiyetinde değil hakiki 
stratejik vaziyet alma mahiyetinde olan teşebbüsler karşısındayız, 
demiştir. 

Yedek subay okulunun 
senelik mezunları 

Dün cümhuriyete ve vatana sadakat andı 
vererek kıtalarına verildiler 

lST ANBUL 13 (Huıuıi) - Yedek Subay okulunun senelik me
zunlan bugün yapılan merasim neticeıinde kıtalanna verilmi§tir · 
Orduya katılan Yedek Subaylarımızın mevcudu 1800 kadardır. Okul 
Komutanı Sırn Sever nutkunda gençleri hararetle ıelimlamı•, ordu 
hayatlannda vatanın yüksek menfaatlerine ve müdafaasına hizmette 
muvaffakıyetlerini temenni etmiştir. 

Bu hararetli nutku gençlerin « Cümhwiyete ve Vatana Sadakat » 
andı takip ebDİJtİr ..• 

TAYYARE Sineması wry-zamy~ 
TELEFON : 3646 

BUGÜNDEN İTİBAREN Yfu~İ VE BÜYÜK PROGRAI'll .. 

Andre Hugonun 1\Iaren kallJ'amanları namındaki biiyiik c erinden 
Sinemaya n nkledilen 

arp Dönüşü 
•LA IIEROS DF. LA MARN• 

Çok hissi \"e heyecanlı super filim 

OYNIYASLAR : REİMU - JERMEN DERMOZ - ABERT BASSERMAN 

1914 - 1918 büyük ıunumi harbinde bir Fransız köylü ailesinin feci romanmı 
\"e Frnn!'ız sinemacılığının )"Üksek takdirini gösteren bir şaheser ... 

AYRICA İLAVETEN: METRO JUR •AJ, EN SON DÜNYA Havadisleri 

" . 

OYUN SAATLERİ : 2 - 4 - 6.30 - 9 DA 

CZZL.LZZZCO?za".z:D'..T.~~~---m!Eııı•Bilİlml• .. 
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Osmanlı 
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~ Sabahtan sabaha ~ . . : ........•...............•..... , ........ . 

Resim ve rrıüzik 
.MİRAÇ KATIRCIOCLU 

içinde y&§D.dığımız bu iılem bize bizim 
istediğimiz gibidir. Eğer onu uzviyetiıniz

ami le duyuyorsak o yalnız bir madde olarak 
vardar. Eğer onu ruhwnuzla hissediyor
sak o maddeden baıka bir ıey olarak ta 

çeviren : Hqim 

Saltanat Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-6-

vardır. Hayab gündelik kaygılardan iba-
ret sananlar için kainat günqin doğma-

1 sile batması arasında geçen zamana in
hisar eder. Bu herkesin hayahdr. Fakat 
bir de berkesin olmıyan bir bayat da var-

===-= 

AARRUZ 
ihtimallerine karşı 

Fransa ve lngiltere Yunanistanla 
Romanya ya beklenen teminatın 

verildiğini bildirdiler . . . 
Paris 13 (ö.R) _Bugünün en mühim tt menfaatleri namına milli .kuvvetlen-

DOKrORUH KÖŞESİ: 

Çocuğun ateşi 
neden çıkar? 

YAZAN: Dr. G. A. 

ı 1 da- Bu hayatı temiz çiçekler, masum bay-
. l 1s kı k al ı{esini kışlalarla sefaret sa on arı ·1 b . nl """"r. Sanki gök-

k ·1· ·ı 1 l kavemet lüzumuna kail oldukları hadisesi, sabah Fransız başve ı ı ve mı -1 e mu .. .. . . . . 
Dal di · Fransız takdirde Fransız hükumeti yedi iktıda-

Küçük çocuğa derece koyarak ateşinil\ 
çıktığını anlamak pek te kolay olmaz, 
fakat onu anlamak için annelerin usulü 
vardır: Ate~ çık.an çocuğun ağzı pek sı
cak olacağını bildiklerinden kendi dudak
larını yavrularının dudağına dokundu
rurlar. Zaten yavru memede ise, ateşi 
yükselince karnı da acıkmaz. Dikkatli 
bir anne için bu da ehemmiyetli bir ala
mettir. Bundan başka ate pek. yüksek 
olursa çocuğun teni parlaklığını kaybe~ 
der, benzi sararır, tırnaklan hafif mavi 
bir renk alır. 

f akat, ne de o ursa o un, r - .. k . T r· . f van ar ve azımsa ar J-s-

Jı seneden terekküp eden bir genç- arasında tu ettım... a umm ena ten akan bir iyilik ırmağı duyan ve dü-
li müdafaa nazırı a yenın ı ' n1 b ı.~ t 
matbuatına teıvdi olunan deklarasyonu , rında olan her yardımı o A ar~ a.~e -

lik gülünç olmaktan hali kalamaz, yıldızı, .bana muh~rebe ~eydanın~ fiinen bir nıh olmuş da bunların öz:inc 
'.]• ek . . d v•ı mı' ? Ve ne ya- bedel hır kosu yen arzettı ... Muha . . lara ·-~:-.. b L--ka türlü du-

~ k di · · b r telakki edecek-ile lngiliz başvekili Çemberlaynın avam mege en sıru mec u 

kamarasında vuku bulan beyanatıdır. tir. . utyec sınız egı ... ~ d vl gırmıı ve on "--- ~ 
R 

y anistana verilen ga- clngilterenin hattı hareketı de aynı-ztk ki, bu kırk altı yaşıma uygun rebeleri idare edecek y7r .e eg ence- yunuz demiftlr. 

im. 1- ··ı" r beyhude bir ıs~ lere nezarete memur edıldım .. Ne fe- B L--L.- -.!!-lan-ün sırrına erebilınek ge ıyecea., gu unır• h u ~ um 
rarla, hala gençliltten dem vuru- ci bir mübadele !..~ Evet, saç arımı için başka türlü yaratilınq olmak iube-

omanya ve un h"k'" f di- r taraftan 
ranti hakkında nazırlar konseyinin ka- dır. Fransız u ume 1 ge . . 
rara Frall.Slz hükümetince bugün ilan Ingiltere ve Polovnya arasında, ıstı~lal
edilıniştir. Bu kararı matbuata tebliğ leri doğrudan dogruya vey~ ~o~ayısıy:.e 

Yeni doğan çocuklarda, on bet gün· 
lük, üç ha~alık oluncaya kadar, ateş yük
selince aanesin:n karnındayken grip gibi 
bir hastalık aldığı hatıra gelir. Kimisi de 
• bereket versin pek nadir olarak - henüz 
açık bulunan göbeklerinden mikrop alar
lar. O zaman çocuğun kanı uEunet peyda 
eder ve hastalığın sonu hiç te iyi olmaz. 
Kimisi doğarken zora gelir, yahut baba
sında, annesinde bula,ık kötü hastalık te
siriyle, adı batası, menenjit hastalığına 

tutulur. 

vaktinden evvel agartan sebep, harp d r Baska türlü yaratılmış olan sanat-
yorum... 'k 1 . d " d f k t hi te- e . 

yazıhanemin gözünde, madam tehlı e erın en aza ~ · a a ru kardır. Sanatkar ise maddenin her te-
Sttinyanın aşk mektuplarile bir ara- mayüllerime mu~ayır olarak yaşadı- zahürünü ~ak ve ses olarak kabul eder. 
da, müteaddit defterlerden mürek· ğım Ş~ işkenceli salo~ haya.~ıdır .. ~ Herkesin kulağmm duymadıiı teYleri işi: 
kep bir yığın teşkil eden bu hatırala- şu dakıkada. ~una katıyetle hukm~ tir. Herkesin gözünün bakmadığı teylerı 
nmı okuyan karilerim, bir ihtiyarın 

1 
diyorum... Boyle tatsız, tuz.suz hır görür. Bazan bir sesde binbit ses bulur, 

bu kadar büyük bir inat ve ısrarla yaşayış t~ma ~f.~l~.un ... V~cdanı7 hazan bir renkte binbir renk Y~· 
hala gençlikten ve güzellikten bana ~ehlikelerın. onune d ogru atı - Sonra bunlan da inceler, bunlann ıçınde 

d k b kil milli müdafaa na- tehdit edildiği takdirde, bırbınne mu· 
e er en, aşve ve d k üst 'd ta 
zırı B. Dala diye önce şu beyanatı yap- tekabilen yar ım ararına rn . ~nı . -

mıştır: 

<- Fransanın siyasetini 29 Martta 
radyoda söylediğim nutukta tarif etmiş
tim ve demi"tim ki! Avrupa tehlike kar
şısında tetiktedir. Ve Fransa, hürriyet 
ve şeref içinde sulhu muhafazaya karar 
ve,:miş olduğu için, kendi müdafaasını 
takviyeye ve taarruza karşı koymak 
azim ve kararında olan bütün milletler
le tesanüd bağlarını artırmağa mecbur-

ahhüdün akdinden dolayı kendını bahtı-
yar addeder. Diğer taraftan Fransa ve 
Polonya arasındaki ittifak ta, Fransız ve 
Leh hükümetleri tarafından aynı ruh 
dahilinde teyid edilmlı?tir. Fransa ve Le
histan, hayatı menfaatlerini ihW ede
bilecek doğrudan doğruya veya dolayı
siyk vaki her tehdid karşısında derhal 
ve doğrudan doğruya birbirine yardım 
temiMtı vermişlerdir.> 

J;lem vurmasına tahammül edemiye- maklıgımı emredıyor... de binlerce nüans arar. Son~ ~ununla 
rek muhakkak benimle eğlenecek- da iktifa etmez, bunlann beps.mı ıuuru-
ler t... - 3 - . . . . nun önüne yığar, beğenmediği tabiab 

8 n için §U noktayı izaha mec- Bursa sokağında, eskı hır e:ın hı- ruhunun beğenmesi için ışıktan ve sesdcn 
L · untu duyuyorum: Benim gençli- rinci katında oturuyorum ... Bır mer- yeniden yapar. Resim ve müzik böyle 
,.,urıye .. d" 'b. t d"k l bu sokak v ğin ufulünden mütevellit teessurle- ıven gt ı gaye ı 0 an . dogmuştur. . 
cimle ihtiyar burjuvaların Marğonun aynı zamanda hem ~.ar, ?em de hır Resim ve müziğin menıe~en ~: 
le da onun kolayca çözülmesi az karanlıkçadır ·· Cunesın nurlan dan böyle bir miqabebetlen oldugu gibı 
~şıskı~ 't kl'- · önünde duydukları burava c:.sla nüfuz etmez .. Yolcular, tesirleri bakunından da ~ka bir m~a-

mum un e e ıgı "kl · · · h"t • d. 
• t h sürleri biribirine ka- başka yoldan geçtı erı ıçın mu ı behetleri vardır. Asıl bahsetmek aste ı-

amıyane a as h .. ··ı ··1 d . • • ·d· Fakat 
rıştırmamak lazımdır. T eessürlerim dai~a .r~=~ a ~e guru ~u eakr enl aza- ğimiz müfa,hehet bu ~ruhı ır. b" 

k A l b' d" ··nceden neşet edi- dedır raz..ıa yagmur yagac o ursa, ele aldığımız adam dauna u ır teY 
ço ~ ır l~~uelimden kaçırdığım zemin dik olduğundan sokağın sat- olan adamdır. Bu adam hayatın nigeh
!~r.d v~ıgetnçız~ a·sil bir asktan mah- hından tasan sular adeta bir şelale zuhur veyahut muayyen hadiseleri yor-
ıçın egı , em , - . . . 'k . d 1 ı bil 

bu kubbenin alhnda iyi bir mahıyetını ı tısap e er. mQJ, içinden yıpranmıf o sa ar e r': 
l'UM, I l • v • v ···- bır tesir bırakmadan ve tarihe intikal Her ne hal ise... Rga ettıgım, ya- !İm ve müzik onu çocugun~ oıqaY~ 
edemeden evvel, böyle yıpranıp git- hut ettiğimiz daire - çünkü hu apart- annenin eli gı'bi tedavı edebılirler. 
tiğimden dolayı üzülüyorum:·· man sefa~et tarafı~dan .Fr~n~a atase- Ab~H 

0

ve tatlı .. n:~erde çıka_n 11ıld: 
Önümde istifade etmeme müsaıt, militerlerıne tahsıs edılmıştır - g~- bezgm ba- ruhu opunce ~tn _hır yum 

ancak iki, üç ilkbaharlık bir müdd:t ı vet vasi iki salonla ~üçük ve dar.hır ~.bayata y~en bır dogu§ bat~· 
kaldı . . Burjuva takımı daima basıt kaç odadan terekkup etmektedır ... ölcülu ve ılık bsr ses nıha yayılınca bır 
emelJer esassız kibir ve gururlarla Bir kilisenin ici kada r genis olan bu dinlenme ve yeriden kuvvetlenme du

kendile~ini oyalıyarak boş yere har- iki salonu, Türk ta~ı~~a za .. if. o~- ~~· Niçin tabieb·n· güzel zaman v_e .yer
canır mahvolup giderler... Geçen malarla müze yyen. ustu kubbelı hır lerını ararız?. Nıçm sabah1'1 sennı~.~e 
günl~rim, tıpkı bunlarınki gibi renk- kapı yekdi~er!~e bitiştir.mektedir ki rüzırirm ~sine ~oymn olmaz ve nı,.:°! 
siz ve şaşa.Asız bir akışla kayp olup a p <trlma n dahılınde en zıvadc n 7.arı d~lvalı hır denızde .~.lum hııdtısı bızı 
gitti ... i şte beni üzen sebep budur .. . rHkkatimi cebede n -y_er, ~ur~sıdı~··: b·z~en kurtanr?. Bütün bunlar ışık ve 
Yirminci asırda bu zihniyeti taşı01ak R esmi kabullere tahsıs eaılen bu ıkı seım zavallı nıhamoza yanmakta oldUk
\:.k •• ~al ~.Ev.et .. ..hynu biliyorum ... salonu, o vaziyette rnuhafazaya dip- la11 ted~vi edici tesirlerdir. 

keler, heyecanlı hadise ler arasında b eni mecbur edi;or.-. • . -• ,. fak'";t b~İ~-Y~~-iı~e:"Ne'~tur! 
yasamalı idim... 1 yoksa çinile~le _süslü bu musanna, lü yas~ak ~limizde~~. ne ~~ .~· 

Daha çocukken dimağım, ba- abonoz kubbcnın altında koryolamı, mak. Bıze ragmen ve o.ume ıotören her
na ecdadımın gösterdiği şecaatleri yahut yazıhanemi yerleştirmek be- feye rağmen YatJY•caia ifte. Yqayaca
lıatırlatan kahramanlık masallariyle ni n ek zivade mahzuz edecekti!.. ğız ve içimizin sakmbsmı resim ve mii
(folcluruldu .. Bunu müteakip, uzun tık günlerde burada nezleye yaka- zilde geçirecejiz. insan bunu duyduma 
seneler, Pülütarkın yarattığı muhay- landım .. Görüyorsunuz ya, hiç de iyi kurtulnuqtur. Artık kendini tabiata vere
yel kahramanlarla,Dömaperin hayal- bir vaziyette değilim. Mehmet paşa- cek, tabiatle başbaıa kalacak ondan hi· 
hanesinde vücut bulan roman kahra- nın , Karaköy köprüsü üstünde ba- raz daha yqama.k için medet umaca.k
manı Bossi dambuvazla meşgl,11 na anlathğı şeyler, kulaklanmda ay- tır. Fakat bütün bunlar yalnız anadan 
oldum.... Bunların tesiri alhnda ni tesiri hala muhafaza ediyor .. «Ga- doğma bir aanatkir olmakla olmaz. Gü
kaldığım için midir, bilemem, asker- lata, Beyoğlu, T atavla, Taksim bir zel sanatlar kültürünün de bir memle
liğe intisap ederek süvari zabiti ve çöplük kadar bile kıymeti haiz de- kette iyi kötü kökl.qmif olması icabeder. 
işte nihayet miralay oldum ... Fakat ğildir. > Evimi ihtiva eden. bu Bursa Tmyatro ve resim galerileri bir memleke
şimdiye kadar ne bir aşkla karşılaş- sokağı Beyoğlunun tam göbeğinde.. tin bu yaşabcı ibtiyacmı tatmin eden va· 
bm .•. Ve ne de özlediğim heyecan- Ve onu da çöplüklerin bir cüz'ü gibi sıtalarda. Bu vasıtaların hiç olmazsa bü-
larla.. kabul etmek lazım geliyor.. yük tefıirlerimizde bul1mmas1D1 temenni 

Askerlik hayatımın yirmi beş se- ••BİTMEDİ .. etmek luıklmm:ıdır ... 

Bir dünya harbı olursa 
ltalya 1915 te olduğu gibi Alman
yayı terke muktedir olacak mıdır? 
Moskova - clzvutia> gazeteaindelyeti, bu çıkmazdan kurtulmak çaresini maktadır. Romada, Alman dostlann ev

intişar eden cltalyan diploma.sisinin ma- Strezaya giden yolda arayacağına de-, vela Avusturyayı ve bilahare Çek- Slo
nevralan> bqlıklı makalede ezcümle lilet etmez. vakyayı zaptederek Hamburgu monopo
şöyle denilmektedir. 1 cRoma - Berlin mihveri> namiyle list bir hale ifrağ edeceklerinden ve bu 

cBir çok Avrupa payitahtlannda meıhur firma ıimdiye kadar ancak Al- suretle Triyesteyi öldüreceklerinden en-
' Mussolininin nutkundan fazla aleniyet 
1 
manyaya kazançlar temin edegelmif ve dişe ediliyordu. Halbuki hakikatte bu-

bekleniyor, çünkü bu sefer artık ltalya~ bu kazançlar ekseriya doğrudan doğru- nun aksi husule geldi. Berlinde Triyes· 
nm Fransaya olan iddialarının resmi su- ya ltalya için bir zarar mahiyetinde ol- teyi, A1manlaşhnnak şartiyle, hayabnı 
rette tasrih edileceği zannediliyordu. muştur. Bu zararlar bilhassa şimdi tesirini bağışlamağa muvafakat edilmektedir. 
Halbuki hücum beklenildiği kadar pek göstennektedir. Bunun için ise, Alman· Berlinde çıkan cBözençaytung> un ge
«baş döndürücü> olmadı. J Rumen anla~masını ve bu anlaşmanın çenlerde bildirdiği Üzere, buna bir baş· 

Mussolini Tunu•. Süveyf ve Cibuti ltalya üzerinde yapacağı tesirleri zikret· !angıç olarak Harnburg vapur kurnpan
gibi ancak Üç problem üzerinde durdu. 1 mek kafidir. Rumen nefti için her iki yalarından biri hususi bir hat tesis ede~ 
Bu hem pek çok, hem de pekaz gürüne-) faşist devlet de can atmaktadır. Onlar rek Triyeste ile Yakın Şark ıuaşında mu· 
hilir. Mussolini tam izahattan çekinmekte bilhassa Romanyada deniz naldiyatından va1'alayı temin ve bu suretle Hamburg 
ve kendine maneVTa yapmak serbetisini 

1 
azade ve dolayısiyle lngiliz ve Fransız bundan böyle Triyeste ile Triyestenin 

bırakmaktadır. o nutkunda, ispanya harp gemilerinin mani olamıyacaklan 1 kendisinde rekabet edecektir. 
problemi münasebetile ·Fransa ile ltal-ı neftlivrezon membaı ele geçirmekliğe 1 Bu tedbir Alman faşizmine Adriyatik 
yayı biribirinden ayıran barikadlann güvenmi,lerdir. Almanyanın senevi neft , denizine ve oradan da Akdenize çıkmak 
dliftüğünden bahis ve müzakerelere ha- ihtiyacı 6,6 milyon ton , ltalyanın ise 2,5 imkanını vermektedir. I,te bu sebepten· 
:zır bulunduğunu da ima etmi§tir. milyon ton olarak hesap edilmektedir. dir ki, Mussolini nutkunda Adriyatik de· 

Ouçe bu nutkunda Fransa aleyhinde Büyük harp harekatı esnasında ise faşist nizinde, cSlav menfaatleri• için de mu· 
atıp tutmaktan içtinap etmekle beraber 1 devletlerin neft ihtiyacı tahminen iki 1 ayyen bir yer bırakmakla beraber, ltal
<Roma - Berlin mihveri~ siyasetine olan misli artacaktır. Halbuki Romanyada 

1 
yan menfaatlerinin hakim olacağını bc

eadakatini tekrarlamak fırsatını da ka- 1 19 38 de 6, 7 milyon neft istihsal edilmiş ı yan etmi~tir. Romada, Yugoslavyaya is
çırmamıştır. ive bu istihsal son seneler zarfında bir: tinat ederek, Alman devletini durdurma-

0 halde ltalyan direktörün hakiki sukut temayülü göstermektedir. I ğı ümit etmektedirler. Yugoslavya hükü-
ma"sach nedir"> 1 Merkezi Avrupalı müşteriler için meti de Almanyadan yapılan ithalat he-

Elbett~ o, Alman cdostluğunun> Hamburgla Triyeste arasında eskidenbe-
1 sabına ltalyan ithalatını himaye etmek 

.. ~L.• .. ~ •• -·L ---,.ı - L - -..l :. :_ ; - -1- ---L-- • 
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dur. 
cO vakıttanberi bu istikamette hare-

kete geçtik. Şifahi nümayişlere ve bey
hude tahriklere kapılmadan tahakkuk 
ettirdiğimiz müessir hareketi ne nutuk
laHa. ne tehditlerle birleştirmeğe ihti
yaç duymadık. Bu sebeple, Frall!'anın 
ve imparatorluğun hudutlarını her sücy
rize karşı vikaye eyliyen askeri tedbir

leri aldık 

cSefirlerimiz bugün bu deklarasyonu 
bütün alakadar devletlere ve bilhassa 
Türkiyeye tebliğ etmişlerdir. 

cFransa ve imparatorluk arazisinin ta
mamiyetine veya Fransanın hukukuna 
karşı her taarruzdan siyancti, münhası
ran sulh kaygısiyle, mütesanid milletle
ri, istiklallerini tehdit edebilecek her ha
rekete karşı, himayeyi temin edecek an
laşmaların istihdafı, işıe Fransız hükü
metinin mesuliyet şuuriyle ve bükülmez 
bir azimle takip ettiği siyaset budur. 
Fransa, vatanın mukadderatını vikaye 
namına elzem olan hiç bir vazifü kar-

Yeni doğan çocuk annesinin karnın
dayken geçirdiği hayattan bambaşka 
olan yeni hayatına alı!'lıncaya kadar az 
çok zahmet çeker. Onun için daha ilk 
zamanlarında karnı bozulur, akciğerlerin
den hastalanır. idrar yolundan haııtalanır, 
bunlar da ateşini çıkarırlar. 

Çocuk daha büyüdü, mesela on aylık. 

cHükümet, Fransa namına alayların
da hava filolarında veya gemilerinde 
vaillcleri başına giden bütün erlere, 
memleketin selametini temine hizmet 
cyliyen herkese teşekkür eder. Keza, 
milll müdafaa fabrikalarında, işgal et -
tikleri mevki ne olursa olsun, her gün 
mesut neticelerini kaydettiğimiz kudret
li bir gayret sarfedenlcre de teşekkür 
eder. Nihayet, anavatan ve deniz aşın 
Fransa topraklarında, sükunet ve so -
ğukkanlılığın mükemmel örneğini gös
termi~ olan bütün Fransız milletini teb
cil ede~. 

Ateşi yükııelmiş. fakat ne karnında, ne de 
göğsünde hiç bir hastalık alameti yok. 
Ağzında bir kaç di!'li de var, hem de zah
metsizce çıkmışlar. Fakat ağzına dikkat
le bakılarsa diş etlerinin bir tarafında bt
raz şiş görülür, ilzerine basılınca da ço

cuk haykınr. 

cAyru metodla, sulhun m\ıhafaza~ı 
-, · _,,_ .. Ainlmnatık faallyetınıiz 
devam et~ ve müşterek ten.ı.uu~ .h.cU-

şısında birl .. şmeleri lazırngelen millet -
lerle tesuüdiın takviyesi neticesini ver
miştir. istiklal ve hürr:yetlcrini muhat~~ 
za azminde olan memleketlerle, Ingilte
re, Amerika, Rusya, Polonya ve Balkan 
antantı memleketleriyle temasa geçtik. 
Elde edileceğine kanaatim olan gaye şu
dur: Kim olursa olsun, hiç bir milletin 
hayati menfaatlerini tehdit niyetinde ol
mıyan. hali hazır meselelerinden hiç bi
rinin hulO.SkArane tetkikini reddetmi
yen ve her türlil tahakküm teşebbüsle
rine muhalefet azminde bulunan bfitiln 
milletler al'.'asında iş birliğin! teşkilltlan
dırmak.. 

dngiliz - Fransız antantının hiç blr za
man bugünden daha bUyUk bir kuvveti 
olmadığını ilave etmeme lüzum var 

şısmd:\ gerilemez.> 
Atina 13 (ö.R) - Yunanistan umu

mi efkarını bugün işgal eden en mü -
him mesele Fransız ve Ingiliz deklaras
yonlarıdır. Yunan gazeteleri Yunanis
tanın toprak tamamiyetine hürmet edi
leceği hakkındaki teminatı sempati ile 

karşılamaktadırlar. 
Yunanistan, diğer Balkan devletleri 

gibi ekonomik bakım.dan Almanyanın 
tesiri altında bulunduğundan bu memle
ketle münasebet!crinde'iktısadi menfaat:-
J.\...&..ıı.uı~ 1•L4'1'-1."1...u. vLuuı.u.u..J.u.~Li U !.!..7 t:.t .. "'ıuım 

miye't vermektedir. Italyan teminatını 

mühim bir unsur sayan gazeteler başve
kil Metaksasın cYunanistarun istiklal ve 
tamamiyeti tehdit altında değildir> hak
kındaki beyanatından umumi efkarın 
bir ferahlık duyacağını yazmaktadırlar. 
Umumiyetle bu neşriyatta tebarüz eden 
nokta, Yunan milletin.in kendi istiklali
ne ve milll mevcudiyetine olın derin 
alakası, hayatiyeti ve dijinanlarının yük
sek kudret ve kabiliyetine olan itimadı, 
l;:endisini muhtemel buhranlardan koru
y~e~!t mahiyettedir. ...,. 
Almanya ve ltolytM 
deniz sigortası kabul 

edilmiyor 
mı?> - BAŞTARAFI t lNCI SAYFADA-

Başvekil bundan sonl.'a Fransız hükü- tırılmış olduğunu üive eylemişlerdir. 
metinin, Fransa ve Ingiltere namına Tokyo 13 (ö.R) - Başvekil, bugün 
müştereken hazır~ olan deklAras- hariciye nazırı Harita ile uzun bir gö
yonu Fransa namına tebliğ etmiştir. Be- rlişmede bulunmuştur. Münhasıran Av
yannamenin metni şudur: rupadaki vaziyetin inkişafını tetkike 

cFransız hükilmeti Akdeniz ve Balkan h.&..sredilmiş olan bu görüşmeye harbiye 
yarım adas;. statilsUnUn kuvvete veya nazırı da iştirak etmiştir. 
kuvvet istimali tehdidine müstenid ola- Görüşmeleri müteakip hariciye nazırı 
rak ne şekilde olursa olsun tebeddülü- Alman ve ltalyan sefirlerini kabul ey
nün önüne geçmeğe en büyük bir ehem- lemiştir. Bu siyasi faaliyet Berlin - Ro
ıniyet atfeder. Son haftalar hB.d.iselerinin ma - Tokyo mihverinin bir hazırlığıma
uyandırdığı hususi endi~elerl nazarı iti- hiyetinde telakld ediliyor. 
bara alarak, Fransız hükümeti bunun Kahire 13 (A.A) - Başvekil mill1 
neticesi olarak Romanya ve Yunanista- müdafaa nazırı ile Mısırdaki Ingiliz as
na şu husust teminatı vermiştir: Yuna- keri heyeti reisini kabul etmiştir. Milli 
nistan veya Romanyanın istiklalini doğ- müdafaa konseyi Mısır limanlarının de
rudan doğruya tehdit edecek bir hare- nizaltı gemilerine karşı ağlarla müdafa
ket halinde, böyle bir harekete Rumen ası hakkındaki Ingiliz deniz mütahassı
hükümeti veya Yunan hüküm::ti haya- sının projesini tasvip etmiştir. 

cRoma - Berlin> mihverinin devam etti~ lngiltereden ilaveten bazı feragatfer ko
ği müddet zarfanda muhtelif ölçülerde parrnası pek muhtemeldir. 
kendini hiasettire gelmiştir. ihtimal bu Netice itibarile, ltalyan emperyalizmi 
ihtilaflar Alman emperyalizminin kuv- her zaman kendine daha kuvvetli görü
vetlenmiş ltalya için gitgide daha vahim nen tarafa iltica edecektir. Bugün Al
bir karakter iktisab etmektedir. Ayna, manyanın elinde mahdut ihtiyat malze
zamanda §erikine olan tabiiyeti de art· j mesi bulunmakla beraber, o bunların 
maktadır. Buna misal olarak, şimdi Al- hepsini işe sarfetmektedir. lngiltere ile 
man askerlerinin Brennerde bulunduğu- il Fransa kıyas edilmiyecek derecede kud
nu tahattür ettirmek kafidir. retli iseler de, lakin onlar bu kudretle-

Bu şerait tahtında Mussolininin manev-
1 
rinden istifade etmemektedirler. Bu şe

ralan ancak tele bir maksat takip ede- . raitte ltalyan faşizminin Berline teveccüh 
bilir. O, üçüncü imparatorluk hüküm- etmesi daha muvafık görülmektedir. 
darlarına arzu ettiği takdirde cepheyi lngiltere ile Fransa 1915 de, olduğu 
değiştirebileceğini, eğer onlar yardım et- , gibi, bütün kuvvetleriyle Almanyanm 
mezlerse, lngiltere ile Fransanın ağuşuna müttefiki bulunan ltalyayı kendi taraf 
atılmaktan kimııenin kendisine mani ola- ı !arına çekmeğe çalışmışlardı. Çünkü o 
mıyacağım ima etmek istemektedir. Ma- zaman onlar Alman emperyalizmine mu
mafih Mus!lolini bu iki devleti böyle me- ~ kabelede bulundukları ve hatta müsel
serretbahş bir preıpektifle (bittabi hile- 1 lah kuvvetlerle karşı koymaktan çekin· 
t...:_ ___ J... : ... ............... )ı ta.-;n.,.I•- lr•r•-rn • - '1"1"11 .... ,l;t,.1 .. r : ;,.;n h11n ı:. Yn11v~l°ıAıl,. nlm11ca.fRT-

Anneler eskidenberi çocuğun ateşi ile 
dişlerinin arasında çok müna.ebet bu-
lurlar. Çocuğun her hastalığı hemen diş
lerine atfolunur. Çocuk diş çıkarıyor da 
ondan karnı bozulmuş, diş çıkarırken is

hal olması daha iyi, inkıbaz olursa fena, 
çocuğa havale gelir dişden, derler .. Ço
cuk diş çıkarırken hasta olabilir, mese
la diş etlerinde küçük bir çıban hasıl olur ... 
sa .. Fakat çocuğun hasta olmasını dişe 
atfetmeden önce her tarafını iyice mua 
yene etmeli de, başka yerde bir sebep 
bulunmazsa ondan sonra dişlerine bak ... 
malı, o vakit te orada ateş yapmağa ee• 
beo olacak bir hal görmek lazımdır. Yok• 
ea, zahmetsiz çıkan diı1lerin çocuğu hastaıı 

etme!'line bir sebep olanı.az. 

Di, çıkaran çocukların ateş yapmasın 
sebep çok defa burunlarında, boğazların• 

da, vejetasyon bulunmuıdtr. Çocuk doğ 
duğundan beri nczlelidir, ağza ae<ık uyur, 
uykusunda horuldar, bunlar tabii görü• 
lür de altı yedi aylık olunca ateşi yüksel• 
diği vakit hemen diş hatıra gelir. Hal• 
bulti mütahasaıs bir boğaz ve hurun hl!-1 
kimine gösterirseniz ateşe asıl sebep ol~ 
hastalık meydana çıkar. 

Kimisinde de ate~in çıkmasına sebeı:! 
kulak hastalığı ılur. C:ocuk bütün gcctı 
haykırır, çırpınır, kulağını yastığına sÜ• 
rer, gene ayni mütaha.ssaşa ıösterirsen.Q 
çocuğun kulağında bir hastalık bulur. 

Bunların hepsinden mühim. en müh.iai 
ı; ... bep verem hastalığıdır. Çocuğun benzı 
sarı, göz kapakları Jİş, morarml§ gib • 
ateşi de, pek yüksek olm.aınllla berabet 
gene var, derece koymak mümkün olu 
sa akşamlan 38 dereceye yakın.. ilk ha• 
bra :::elen hep diılerdir. Halbuki baba, 
sında veya annesinde yahut evde bulu. 
nan1ardan birinde o menhus hastalık v 
da Çocuğa ondan bulaşrnışbr. Hutalt 
ğın bulaşbğı zam.-.n da tam küçük çocuk: 
lulC zamanıdır. Ateşin yükselmesine so 
bep diştir, Jeyip geçmeyiniz, çocuğu bi: 
hekime muayene ettiriniz hele evde b · 
veremli varsa çocuğu onun yanına ul 
~ok.mayınaz. 

Çocukların bazılarında atefin yüks 
mesi idrar yolunda bir hastalılttan ile 
gelir. Çocuğun benzi gene sarı, iştahı dA 
yok, meme almıyor. Hiç bir tarafınd• 
bir hastalık bulunmaz, yalnaz idrarı b 
lanılc. ve cerahatli, çocuğun ateşini diıl 
rine atfetmeden önce bir de idrarına b 
tınnız. 

Ateşin yükselmesine sebep olan h 
talık anla.şılmca ona göre tedavi edili 
ateşte geçer. Hekim bulamadığmaz yerdı 
olursa ateşi düşürmek için kendi kendini 
ze yapabileceğiniz fCY ancak çocu 
36, 5 - 3 7 derecede bir •u içinde banyQ 
ya sokmak.tir. Büyüklerde ateşi düşü · 
diye, bildiğiniz ilaçlardan küçük çocuğ. 
vermek pek yanlış olur. Onlar çocukl 
ra zarar verirler. 

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

Çocuk Esirgeme kunımu 
Genel merkezi 



5.A.LI ı 

YENIASIR SARJFE5 
_::::ız:!!~- - __ ::.:_ -- -- 4 

-178-

BIZANS SARAYININ İÇ YU~U 
4 Başp;p;·~···b~p;···y~tt~ğ~~~· .. ~nladı 

Saray teşrifat nazırının tok sözleri kafasına ağır bir 
ittiham tokmağı g\bi inmişti. Kendisini •. 

Give, Deri önlüğünü bayrak yaptı 
. O, tarihte zalime karşı 

timsali ve 
ilk 
ilk 

ıs yan eden mazlum 

Başvekilin katili olarak ittiham ediyorlardı halkın ilk ihtilalcisi olmuştu 

Hıriatidinln bu tok acali ıuali doğru- dairesinde mevcut tarihi ve dint hançer-
dan doğruya bir itham ağuhğını taft· lerden biri olsa gerek. 

yordu. 
Eftimyoı, ölünün bq ucunda dimdik 

lceeilmif, gözleriı.i camlatmlf gözlerine 
dikmit. kanı donmuı bir halde ve cevap 
vermeden duruyordu. 

Hıri.etidi, hiddetli bir hareketle yorga
m çekip açtı. 

Baıvekilin kamına eaplanmıf hançe
rin sapı meydana çıktı.. 

Mulcaddeı peder bu hançeri görünce 
büsbütün ıarardı ve titremeie başladL 

Gayrj ihtiyart bqtnı Sebastiyanonun 
bulundi'iu tarafa çevireli. 

Muhafız kuvvetleri kumandanı ise ka-

Eftimyoı yine sustu. 
Hıristidi: 
- Sizin, dedi, yattığınız odadan çık

tıktan sonra ve ıabaha karşı tekrar oda-
• 

naza girdiğinizi gören var. 
Baı papaz hem heyecan hem merakla 

sordu: 
--Kim) 
- Kapınızın önünde nöbet bekliyen 

sarav muhafızı. 
Eftimyoe, bu yalan ıahadetin nereden 

geldiğini anladı ve kindar bakı~lannı tek
rar Sebastiyanoya çevirdi. 

Sebastiyano, hala kılınç zinciri ile oy-

fasını önüne eimiı. belinden sarkan kı- nıyordu. 
lıncının ucundalci zincirle J&kaydane oy- Eftimyos: 

- Yalan .. Dedi. O muhafız yalan söy
liyor. Ve siz, ya kasden beni mahvetmek 
istiyorsunuz veyahut ta aleyhimde olan 
bu feAd dolabına bilmeden sizde dahil 
bulunuyorsunuz. Tekrar Mesih ve Mer
yem üzerine yemin ederim ki ben bu ge
ce odamdan çıkmadım. 

- Buraya.. Bu odaya.. ba, vekilin 
yanına da gelmediniz mi? 

- Hayır .. 
Hıri.etidi başını odanın diğer köşesine 

çevirerek seslendi. 
- Aspazya.. Buraya gel... 
Bat papaz, baııını çevirdiği zaman ka

sırgaya tutulmut bir fidan gibi titreyerek 
ilerleyen Aspazyayı gördü ... 

•• BJ'l'HEDI •• 

Dünkü kısımların hülaaaıı: 
Tufandan bin yıl sonra •• 
ilk hükümdar Dahhfık çok za. 

'imdi. Omuzlarında çıkan çıban
lar için ha gün iki İnsan beynini 
merhem yapardı. Bir gün lalahan. 
da Gôve isminde olan bir demirci
nin yetiımif iki oğlunu öldürdü • 
'er ve onların beyinlerini %alim 
hükümdarın cıbanl'lf'ına mahem 
diye göndadiler. Gave, demirci 
dükkanından lırlaclL Kendisini 
yürepinclen varan bu zulüm kar
sısında tek bafına isyan layadı
~ı :vülueltti, halkı kend;aine tabi 
kıÜı. Bir iin içinde halk, zalim 
h:;Jıümdarın adamlarını pcnçala
dılar. Artık halkın isyanı btıfla • 
mlf sayılabilirdi. Ve bu isyanın 
baıında ela Gav~ vcudı. 

* 
namaktaidL ~--------------------------~--------------------------~ 

iu::~r.o;L müthit bir kapana tutuldu- Bizim iyi komşularımız Gave, halk.t bu suretle isyan yolun-

Kendieine iftira ediyorlardı. da kendine tlbi kılacak vaziyete getir-
Bqvekili sen öldürdün demek isti- dikten sonra, onlann bu Ant galeyanlan-

yorlardL y . T .. kı·yede konst•tu··sy nel ve nıdaiıntbirihtilllkuvvetlşeklindetop-
Maamafih o, kolay kolay aciz içine e 01 Uf ) 0 lamağı düşilndil. 

düteceklerden deiildi. Baıvekili öldüren sı·yasal reformlar Mirin bir makalesi - Benimle beraber olanlar .. benimle 
hançeri o, kilisadan almıttı .• Ve bu han- beraber zalime karşı koyacaklar.. şehir 
çerin kendisinde olduğunu kimse bilmi- haricinde toplansın .. 
yordu. Daha doğrusu onu bu gece kendi YAZAN: profesör S. S. Bobc;ef ler için cefendi> kelimesi ibka; hdına Diyerek çarşı boyunda Isfahan surla-
yattığı odadan alan adamla kendisinden l da cbayan> denilmesi kabul edildi. de- rı haricine doğru koşmağa başladı. Bir 
batka kimse bilmiyordu. cMir> gazetesinin 1 Nisan 1939 tarihli mekle bir zuhul iılemişlerdir. aralık önündeki deri önlilk ayaklanna 

edeceğiz. 

Hemen her devirde ve her çeşit halk 
arasında çapulcular, hırsızlar, uğrular 

yeti~miştir. Bu iptidai devirde de böy
leleri hem de pek çok mevcuttu. 

GAve kendi kuvvetini artırmak için 
onlann da yardımlarına baş vurmak lü
zumunu hissetti. Bu kabil insanlar in
dinde memleket, merhamet gibi hislerin 
yeri yoktu. Onların canları da ruhları 
da maldı .. 

Gave: 
- DahhAk'ın üzerine sefer ediyoruz. 

Ona t.Abi olanların ve o zalim hilkilm -
darın bütün serveti, bütiin malı bu se
fere iştirak edecek olanların olsun.. 

Deyince her taraftan u~rular, uğur
suzlar, yankesiciler, ayyarlar gelerek 
Gavenin deri önlilğllnden olan bal~ağı 
altında toplandılar. Az zamanda demirci 
Gavenin başına korkunç bir kuvvet top
lanmış oldu. 

me ve tahakkUnıe karşı ilk şahlanan 
halk hareketinin sembolü olmuştur. 

Glvenin kuvveti yüz bin kişiyi bul -
muştu. 

O, Isfahnnda, orada kalan halkı idaro 
için ve yine hnlk içinden birini kendi 
yerine vekil bırnktı ve Dahhik'ın üzeri
ne yilrümek için kuvveti ile birlikte ve 
kuvvetinin başında yola çıktı. 

En önde de onun demirci önlüğU inti
kamın rehberi, isyanın alemdarı olnrnk 
götUrülilyordu. Geçtikleri yerlerde bal
kı da kendilerine tabi kılarak kuvvetle· 
rini artırıyorlardı. 

Halk, zulümden o derece bizar kal
mıştı ki, kendilerini kurtaracağını söy· .. 
liyen bu isyan ve ihtilal ordusuna canla 
başla katılıyorlardL 

Böylece Gavenin kuvveti iki yüz bin 
~ye yakın oldu. 

Ve nihayet, DahMk'ın merkezine 
yaklaştılar ve Demavend derler bir şeh
re vardı .. DahhAk, tufandan sonra nasıl ilk hü· 

kiimdan temsil eder ve ilk zuliltn sem
bolil ise Glve de ilk halk isyanının, zul- , ··BİTMEDİ-

Yugoslavya ordusu 
Rasyonel prensiplere göre organize 

edilmiş hakiki bir kuvvettir.o Katil .. Kendisi değildi. Şu halde han- sayısında Gosp~din profeı1ör Bobçef, yu- ı Profesör Bobc;ef, makalesinin altına takılarak serbest ve rahat koşmasına 
çeri kim almış ise başvekili de o öldür- kanki başlık altında uzun bir makale ~öyle bir haşiye yapmıştır: mani oldu. Çünkü o devirde demirciler, 
ınüştü. neşrederek büyük inkılabımızdan sitayiş- __ Türk teşkilatı esasiye kanununun ateş karşısında kendllerini ve elbisele

Madam ki Hıriıtidi onu bu hançerle le bahsetmekte ve ebedi Şef Atatürkün Franeızca tercümesini okudum. Bunun rini korumak için önlerine deriden ön-
itham ediyordu, demek baıvekili öldü- eşsiz dehasını tebarüz ettirmektedir. bir çok yerlerinde hatalar gördüğümü lük geyerlerdi. 
ren de bizzat saray nazırı idi. Muhterem profesör yazLSına ba~larken \söylemek cüretinde bulunacağım. Me- Gbe önlüğünü çıkararak omuzuna 

Ve bir Avrupa harbinde 
bir rol oynamağa 

bu ordu miihim 
namzettir .•. 

Eftimy~~ i,~ .hu ~ğ~am man~ yo- ,ebedl Şe~n ha~alan~ı anarak: cSonra- aela: cBaşvekib, cMeclis reisi> ol~rak vurdu ve böylece hareketlerinin serb~ 
lundan !~lennı yürutürken aynı yol-ıdan .Atatürk - Turkle~n ~tasl: adını alan I tercüme edilmi~; mühim bir çok madde- iliıine kavuştu.. Yugoslavya istiklalini ıüngü kuvve• Topçu kuvvetleri 52 sahra topçu ala-
da kendun müdafaaya hazırlanıyordu. Gazı Mustafa Kemalın mkılap hayat ve ler tercüme edilmemiş; bazı yerlerde ze- Isfahanın sur haricinde geniş bir mey- ti;le k.azanmıısa, üzerine yapılan taz· yından. beş a~ır topçu alayından, bir f.9.. 

Fakat Huiıticli ona ıon darbeyi de faaliyeti, gece ııündüz durmadan dinlen• yiJler tamamen atlanmıştır. dan ve bu meydanın orta:>ında da yük- yiklere kartı mukavemetini organize ve tihklm alayından, iki dağ bataryasın-
..-urdu. meden ve heran yeni hamleler yaratan M '- l b d' Ş fi . . 1t·· ,.ı_ ı,· '- sek bir ağaç vardı. idame etmek için daima lıazırhkh bir 

1 

dan ve iki havay. a karşı müdafaa alayın• . a&.a e e e , e mızın uçwı;. ar ıu- d kk 
- Muhterem. peder. Dedı .. Bu gece.. bir enerji ve dinamizmle doludur> dedik- 1. I . l .. l . . y '- f Halk, bilgisine meftun ve son cesare- halde yaşamak mecburiyetindedir. an milre eptar. 

. . ışe eny e ıuı enıruştir. azı vaıu ane. d b k b' ubaf tilm .. ı 
Ziyafetten ıonra ve odanıza çekilıp te ten ıonra dini devlet işlerinden ayırdıgıv - tine hayran kaldıklan GAvenin arkasın- MalUındur ki bu.,,,-;.. bir memleketin Bun an aş a, ır m ıı e ....... 

ı samimi ve ıitayi.şlreranedir. ..~ 1 ala 
yatınca tekrar neden kalkmaia lüzum maz l&yıklık prensiplerimizden başlayıp dan akın halinde geliyorlardı. milli müdafaası küçük devletlerin taham- dört istihkAm alayı, bir demir yo u • 
slSrdilnilz. ıara ile bütün inkılaplarımızı anlatmakta: Gave sur haricindeki meydanda ve mül etmeleri müıkül olacak kadar mü- yı, bir makinist ve nakliye alayı vardır. 

Eftimyos baıını vekarla kaldırdı: teşkilab esaıiyemizle ceza kanunlarımız- Bir kadın ağacın altında durdu. him maaraflan icap ettirmektedir. Onun Yugoslavya ordusu menşe itibariyle 
- Nazır efendi.. Dedi. Ne demek ia- da yapılan inkılaptan sayarak medeni Halk ta etrafına halka oldular_ içindir ki, Yugoslavya uzun mUddet as- son derece muhtelli malzemeye maliktir, 

tediğinizi anlıyorum. Fakat ben.. Mer- kanunu kabul etmekle Türk kadınına -ı:..-- Gave onlara tekrar sordu: kert muraflıı.nnı son haddinde tahdit et- bu hal bazı mahzurlar doğurmaktadır. 
yem ve Mesihin üzerine yemin ederim ki çok yüksek medeni, politik ve ıosyal İfıl Jıafalı IJlr - Söyleyin ..• benimle beraber misi- miştir. Fakat bütün Avrupa milletleri gi- MeselA piyade hem lebel, hem mavzer, 
odama girdilcten ıonra ancak şimdi ve hakların bahşolunduğunu izah etmekte- niz? Bunca zamandır zulüm eden, kan bi, muazzam silahlanma yarışına sürük- hem de Mannlicher tüiekleri, otomatik 
buraya gelmek daha doğrusu getirilmek ı dir. Gospodin profesör cbey> : cpaşu : fOCuJı doğurdu döken bu zalim hükümdara karşı koy - lendi ve ıon askeri bütçesi, üç yüz mil- şarjörlü çek tüfekleri, dört beş türlil ha· 
için çıktım. chafızc; hazretleri>. .. Gibi sınıf farkına ADANA - Doğum evinde Adananın rnağa benimle beraber gelecek misiniz? yon dinarla. geçen bütçeye nazaran 100 fif ve ağır makineli tUfek vardır, tank-

- Sabaha kartı odanızdan çıkıp bu- del81et eden unvanlann da kaldınldığını Akçe mescit mahallesinden Kabakçı Bütün halk: de 15 lik bir arbf göstermiştir. lar Fransız, Ingiliz ve Çek tipindedir. 
ıaya gelmediniz mi) ve bunların yerine ıadece cBay> ve cBa- Mehmed.in karısı iki kafalı ve ensesinde - Evet ... dediler .. Seninle ve ölünce- Yugoslavya mesahası itibariyle Fran- Topçuya gelince, 0 da 75• lOS, l'.:''l, 150 

H k 1. 1 . . l d ~ iki tırnak olan h·ır çocuk doğurın"otur ye kadar beraberız.' Nasıl olsa bu zail- d dah k .. "kru·· ve 155 lik aynı çaptaki obUslerle 220 ve - ayır. yan> e ıme erının a m ıgını,; yunanca ~ ·· ıanın yarısın an az a uçu r; ve 
- Bunu da Me1ih ve Meryem üzerine olduğu için cefendi> kelimesinin de atıl- Çocuğu parçalıyarak almak mecburiye- min elinde ecelsiz ölecek değil miyiz. nüfusu 15 milyona varmaktadır. Sefer- 305 lik havanlarla silahlıdır. Bütün bu 

yemin ederek mi söyliyonunuz) dığını yazmaktadır. ti hAsıl olmuştur. Bari canımızı bahalı satarız ve belki de her edebaeceği asker bu ib'barla 3 mil- malzeme Çek veya Fransız mahdadır. Hael-
k . . . vaya karşı mUdafaa hususun gen 

- Evet. Muharrire göre ço kısa bir zamanda onu alt ederiz. yona inhisar ede~. bunlann 1,200,000 ı k 
66 76 

lık Sk d to lar' .. le 
- B••vekilin karnına saplı duran bu akıllara hayret verecek derecede muaz- YENİ ADAM G" b ·· · d rt "k 1 ı· ·· .. tü urınay ve 

0 
a p Y ..., ave unun uzerıne mey anın o a- mu emme en ta ım gormuş r. 75 lik v· k 1 . t cih t . ti 

h k 1.. 1 1 . ıc crs en er e mış r. ançeri tanıyor musunuz) zam olan bu in ı aparın yapı masa, bir Yeni adamın 224 Uncil sayısı çıktı. Bu :nndaki yüksek ağacın Uzerine çıktı. De- Askert hız:met 21 le 5o yaı arasında 
1 Hava kuvvetlerinde takriben 24 filo-Bu ıual cevapsız kaldL çok hoşnutsuzluk an mucip olmuş ve haftalık fikir ve sanat gazetesinin bu sa- ri önlüğünü ağacın tepesine bir bayrak her erkek için me-cburidir ve bayrak al-

Eftimyos başını önüne eğmiı. 'düşünü- muhalefetlerle karşılaşmış İse de Türk yısında İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hüsa- ~ibi astı: tında hizmet müddeti 18 aydır. ya dört alay ve iki livaya ayrılmış SOO 
d -•- · d l · ı kadar tayyare vardır. D eniz tayyareleri ' yor u. inkılapçılarının ııar::ıııwuaz ıra e erıy e mu- mettin Bozok, Hakkı Toklu, Nurullah - Her tarafa haber salın.. dedi. Bizim- Nizamt ordu 15 piyade tümeni, iki sü-

N de 7 filo 120 tayyareden mürekkeptir. 
e cevap verecekti~ vaffakıyetle neticelenmiştir. KAzun Tilgen imzalı makaleler, iç sos- le beraber olanlar ve olmak istiyenler vari tümeni. bir muhafız tümeni, ve bir 

H d f b. 1-' k 1 d Umumiyeti itibariyle nıateryelleri eyi ıristi i: Muhterem pro esör yazısının ır ye- yete, dış sosyete, kUltür, kitap ve ilim ~e.ıSinler, burada .. bu hayra atın a hudut muhafaza kolordusundan mürek-
Za d · d" d · B ı 1 fakat menoı:e itibariyle gene muhteliftir. - nne enm, ıye evam ettı. u rinde: haberleri yer almaktadır. Bu kıymetü toplansınlar. Kuvvetimiz tamam o unca keptir. Yekun itibariyle asker mevcudu -,,, 

Buna mukabil donanma daha zayıftır. hançer, ki.lisanın mukaddeı emanetler - Son zamanlarda Türle.iyede erkek- gazeteyi hararetle tavsiye ederiz. zalim üstüne ve zulüm diyarına akın 135,000 adamı bulur. 1938 de, Militaer 
..._!!!!!!!!'!!414!!!!!'!!!!!'!!'!..,.!!!!!'!'ml!!l~.!'!!~~!!!"!!"'!!!!!~!'!!!!!!"'"'"""'!~'"""'!'!'!""-!!!!"'"'!"'!!i!+'!!!~!'!!!!'!!""'"!'!!!'~!!!!!" .. ~--------~---.,..-~'9!"1-----.... ~-.-~~~!1!'!!!!!9 Mevcudu 583 zabit, 2.507 küçük zabit, .. ~ - = 1 -:!!!!9 Wahenblatt mecmuasının verdiği rakam-- ~ r 'h • G • ı · Cemı"yef/erı· lecektir. Burada her şey hile, isyan ve le görüyorum ki aramızda şayanı tees- ve 4.650 neferden ibarettir. Gemi olarak. 
ıwzwıv•w;;; a ı ın ız ı !7.l~ ı ·· b t tl · k' --.. ~ nankörlük üade ediyor. sUr bir anlaşmazlık var. Bu zavallı hal- ar~ gore, u mevcu. şu sure e ~n .. ısam bir süratli mUhribi, dört sahil denizaltı~ 

E • • E -Monsenyör.. kı rafızllik ve dinsizlik ile itham etmek, edıyordu: 9·288 zabıt. 10·076 \:uçuk za- sı ve 1870 tonluk bir tayyare gemisi var-
ngı z ısyo n srarı -Ne demek istiyorsunuz! günahların en bUyUğüdUr! bit ve 123·317 nefer. Buna 9 alaydan dır. Bütün bu üniteler 1928 den sonra 

- Monsenyör, burada vakıl intizam- - Siz, cdilencb çetelerini bu memle- ~4600 zabit, ~OSO kü?ük zabit, 14·000 hizmete girmişlerdir. Yugoslavyanın 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika·: 64 Nakleden : F: Ş. B. 
DUk, kontu, imparator Şarlkenin bir 1 - Fakat bu son zamanlarda şahst iş-

zamanlar tahttan vazgeçtiğini imzaladı- lere de kralın işleri kadar ehemmiyet 
ğı salonda bekliyordu. vermek l!zımdır. 

Kont hidivin önünde boyun kırdıktan - Allaha şükUr, bizde bu kadar ace-
sonra: leye ihtiyaç yoktur. Ve Flamanların va~ 

- Monsenyör, dedi. Emrinize tabi-, ziyetini gördilkten sonra, bana hak ve-
lm! receksiniz. Çünkü Flamanların hepsi de 

- Kont, bugün için size verecek hiç kralın sadık bendeleridir. 
bir emrim yoktur. Biltiln arzularım, sizi - Senyör kont, kral vaziyetten hiç 
burada görmekle yerine gelmiş demek- memnun değildir. Madam dö Parmın 
tir. buradan gitmesi ve benim de kuvvetli 

- Size arzı hürmet için emir bekle- bir ordu başında olarak buraya tayinim 
medim, geldiğinizi haber alır almaz, bu- kralın hoşnutsuzluğuna delildir. Prenses 
raya geldim. dö Parm, burada eyilik ve hUsnü mua

- Madam kontes, çocuklarınız da ta- mele gösterdi. Fakat mukabilinde isyan 
bil beraber geldiler değil mi? ve nankörlük gördü. Bir bahçevan bah-

- Onlar arkam sıra geleceklerdir. çesinin muzır otlarla dolmasına meydan 
- Buraya gelmezden evvel, şahsi iş- verir mi? Biz de öyle hareket edece· 

terinizi tesviye ettiniz, sanırım. ğiz. Eğer kral hazretleri intikam almak 
- Monsenyör, işlerimi kralın işlcrin-

1 
arzu buyururlarsa, bu nankör meinle -

den evvel görmek Adetim değildir! ketin üzerine ateş yağdırmak lhun ge-

sızhk vardır, fakat başka hiç bir şey yok- ketin en eyi insanları sayıyorsunuz, Ade- ıandarma) mureklcep ıandarma kuvvet- bunlardan başka 2500 tonluk eski bir 
tur!. ta.. Bunları yola getirmek için bir kaç !erini de ilave etmek lazımdır. hafif kruvazörü ve harp zamanında in-

- BilAkis .. isyan, hainlik, suikast var, günlük bir çalışma yeter. Fakat böyle * şa edilmiş 300 tonluk sekiz torpidosu 
bunlar sizin gözilnilzde sadece intizam- bir iş tabü bir kadın eliyle görülemez. Sulh zamanında. harp ve deniz bakanı vardır. 
sızlık tnıdır? Halk kiliseden ayrılıyor, Bunun için kuvvetli ve idareli bir vası- milli müdafaaya dahil bütün ıubeleri Belgrad hilküıneti diğer ordularının 
kiliseyi kökünden yıkmağa çalışıyor, taya lüzum görülmUştUr. nefsinde birleştirir ve yüksek bir askeri vasati seviyesine nazaran donanmasının 
azizlerin resimlerini yırtıyor, kırıyor! «Monsenyör, rafıziliği mahvetmek şube kendisine bu hususta yardım eder. hafüliğini farketmiştir ve deniz sahnsın-
Şeytanlara tapmnk eyi bir şey midir? için en bUyük ve güzel çare, rafızilcri Memleket topraklan b~ nskeri mın- da çok büyük bir gayret sarfetmektedir. 
Dahası var: Bu memleketin asilzadeleri öldürmektir. takaya bölünmüştür ki bunların merkez- Bu sene 100,000 tonluk inşaat faaliyeU 
de, avamın bu hareketlerine ayak uydu- «Monsenyör, isyanlara nihayet ver - leri Nen!!atz, Saray Bosna, Osküp, Zağ
ruyor, onlara yardım ediyorlar! Kont, mek için tek bir yol vardır. O da isyan rep ve Nit'tir. Bu ordu mmtakalannın 
bana kalırsa, siz de tövbe ve Lc:tiğfar 7.a- sahasını kana boyamaktır. Kont.. ne de- her biri Uç veya dört tUmen bölgesine 
ruretindesiniz. Bu yapılmaz.c;a.. sizi çok diğimi tabii işitiyorsunuz! aynlar. 
değişmiş saymakta hakkım olacaktır. - Evet, monsenyör. Her ordu mıntakası üç piyade tümeni, 

- Monsenyör, bende hiç bir değişik- - Siz de benim düşündüklerimi tas- bir topçu alayı ve muhtelif idare uzuvla-
lik yoktur. Benim de itikad ve vicda- vip ediyorsunuz, değil mi? rıru ihtiva eder; piyade tümenin üç veya 
nım, kralın itikad ve vicdanından başka - Hayır, monsenyör. dört piyade alayı, iki topçu alayı ve 
değildir. Fakat bedbaht Flamanların ha- - Ya ... fakat bu beni hiç hayrete dil- muayyen bir miktar diier gruplar var-
lini görüyor musunuz? Büyilk Şart bu- şürme-z.. Bu da bence malumdu. dır. 
rasının idaresinl miras olarak eline aldı- - Ne suretle? Süvari tümeni iki alaylı iki livadan, 
ğı vakıt bu memleket servet ve saadet- - Sizin adaletin icrasını istemiyeceği- bir topçu grubundan ve bir bisikletli ta-
ile meşhurdu. Bir kaç sene içinde bu niz aşikardır. burdan mürekkeptir. 
memleketin sanayiine ne oldu? bu mem- - Benim mi? Piyade tümeninin tipi klasiktir, fa-
leket halkının bahtiyarlığı, şenliği ne - - Evet, sizin kont! kat dağ alayı dört taburdan, bir keşif bö-
reye gitti? Monsenyör, kötil idareciler - Siz katliamdan bahsediyorsunuz... lüğünden, bh' teknik bölüğlinden, bir 
elinde buralarda şimdi açlık ve sefalet Ben hemşehrilerimin katliflmını tasvip hadan bölilğilnden ve bir topçu refakat 
hükiltn sürmektedir. Bıiyilk bir teessUr- •• BİTMEDi - bataryasından terekkUI> etmektedir. 

vardır. 

Uü1asa, Yugoslav ordusu rasyonel 
prensiple.re göre organize edilmiş haki
ki bir kuvvettir. Insan potansiyeli mO
kemmeldir. Sırp ve hırvatın kıymeti ve 
cesareti herkesçe müsellemdir. 

Yugoslav ordusunun bir Avrupa har
binde mUhim bir rol oynnmıya namzet 
olduğunu kabul etmek Jbımdır. 

La .Republique 

FRAMSIZ HEYETİ 
KARİREDE 

• 

Kahire, 13 (Ö.R) - İran veliahdınIA 
düğününde Fransayı temsil edecek olıuı 
general Veygandm riyasetindeki heyet 
buradan geçmiştir. 
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Alnımın------ı 

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 
-60-

Ferid bey denilen adam beni flÜciim ıaJece bura kahveıinde ve 
lxıfı ile ıelamladı. gramolon baıında plak koyup çı-

- Maamalih, dedi. Sabri bey ktumaktan ibaret. Burcuı vakıa 
eğa arzu ederaeniz ıizin de be- küçük bir kcuabadır ama .. in•an-
raber gelebileceğinizi •Öyledi. ları çolı yamrııaktır. Hemen her 

Ben teıekkür ettim. gün bana bol bol bahıiı veriyor -
- Çok yorgunum, dedim. Eıa- lar. Kahvenin patronu daha aylı

Hn •İnemayı •evmem. Nihalin ha- ğımı vermedi. Fakat ben bahfiı 
tuı için geldim. lıtirahate ihtiya- paralarından size bu poata ile otuz 
cım var. Siz beni apartımanın lira gönderiyorum. Kalan yetmiı 
önüne kadar götürün ve ıonra gü- lira borcumu da iki ay içinde gön-
le güle eğlenmeğe gidin. dairim.» 

Sinemadan çıktık. Baıka bir mektup: 
Otomobil ile apartımanın onu- «Aman .• Allah rizaaı için beni 

ne kadar geldik. Ben indim, onlar buradan kurtarın. Gazino diye 
inmediler. getirdikleri bu yer baıık tavanlı 

Nihal bana anahtarı verdi. pi• bir meyhane .. Mükemmel •az 
Merdivenleri çıkarken derin heyetimiz var demiılerdi. iki çin-

6ir nele• aldım. Yalnız kalmaktan genenin kemanı ile akortnız bir 
ltorkuyor değil, bilaki• yalnu kal- Uttan baılıa bir ıey yok.. Şarkı 
malı utiyordrım. Nihalin yuluırıya •öyliyen üç Jıu var diyorlardı, ben 
ltaJar benimle beraber gelmeaini yalnuun. Kalaltuı tütsü.liyenler 
Utemiyordrım. Neden mi? Çünlıii iltilat olaın diye üzerime bira 
6ellıi Sabri beyin oJa.aındalri ya- bardalıltuını 6ofGlhyorltu.:t 
IAlaanenin üzerinden anahtarı al" 
Jiyc endi,. eJiyordam. Btqluı bir rnelıtap.. F alıat h -

Aparhmana wirince lıapıyı ar- nan imsaa erlrelr imzan: 
ltanndan liinneledim. Ktunım Dalrtilo diye •önderi/en lru • 
lolıta. AKının getirdiii yemelrla dan ~lı memmmanı. V alııci ma
matlakta drnuyorda. Onltua el lıinecle laiç f(llıımaırnf .. Olıamaı 
bile sürmedim. Derhal •oyandam yazmcuı Mrr.en laiç yolı denecek 
H yazıhanenin IHıfına Beçtim. kaJar az •• Bana makabil lrendi • 
Çekmeceyi lıtu1ftırdıiım belli ol- ainden memnanam. Yanımda alı
ma•ın diye evvela içinin vaziye- lıoydam. Borcumun mütebaki ku
tine bir göz altım. Muhteviyatını mı olan elli lirayı yollıyorum. 
nrcuını bozmadan ve teraine çe -
virmek •uretiyle mcuanın üzerine 
i.oydum. Ve böyle alttan tetkike 
IHı,ladım. Okuduklarımı, göz gez
dirdiklerimi de yine yazıhanenin 
aözüne aynı ihtimamla yerleıtiri
yordum. 

Evvela elime bir ıürü mektup 
geldi. Hemen hepsi de kadın ya
suı ve iradın imzaaiyle idi. 

Anadolunun muhtelif yaleri
nin posta damgalarını ICIJıyorltu
dı. /fte bir kaç tanesinden hah. 
nmda kaldığına göre örnekler: 

cMahtaem Sabri bey, 
«Sayenizde rahate erdim. lfim 

BQfka bir mektup daha .. Bu da 
erkek imza•ı .. 

cPervin de kaçtı. Allah aşkına 
bana adamakıllı, namualu bir kız 
gönder. Ba kadar ıenelik ahbap
lığımız vardır. Bu ıeler göndere
ceğin yirmi Hflen Clfağı olma&ın. 
Kabil.e lotogral yolla ve hareke
tini telgralla.. yol manalı ve se
nin zahmetin için iki yüz lira gön
dadim. » 
OlnıJaiam mektapların hemen 

hemen hepai bu ve buna ben%er 
ıelrillerJe yasılm11lardı .. 

•• Bh'MEDİ •• 

Italyan futbol ileıninde 
•• •• gunun mevzuu 

13 Mayısta Milanoda 
takımile yapılacak 

lngiliz milli 
olan maçtır 

Roma: (A.A.) - Hususi ltalyan fut-, Kendi milli takımımızı tertip ederken de 
bol aleminde, günün mevzuunu •on Al-, biraz daha isabetli hareket etmiş oldu
man - ltalyan futbol karşılaımuı, 13 ğumuzu gördük. Şayet milli takım Napoli 
Mayısta Milanoda lngiliz milli takımiyle ve Polonyada Fransa ve lsviçre milli 
yapdacak olan maç teıkil etmektedir. takırnlanna karşı oynadığı tarzda bir 

ltalyanın en büyük spor gazetesi ea- 1 oyun göstermit olsaydı, alınan netice 
yılan cGazetta della aport> Alman milli büsbütün baıka olurdu. Belki, ltalyada 
takımından bahsederek diyor ki: bu W •İstemine o kadar ehemmiyet vc-

Son ydlarda karıılaıtığırnıx Alman rilmemif olmasında, oyuncularımız Al· 
milli takımlan arasında, hiç biri bu aon manların taktiğini kaVTayıp mukabele 
milli takım kadar •Üratli ve aliatikıyetli edinceye kadar çok zaman geçmiıtir. 
değildi. Eskiden gelen Alman takırnlan Diğer taraftan kendi •İstemlerinden ay-
1.addinden fazla metodik bir sistemle nlmlUlllf olmalanna rağmen, Almanların 
fakat gayet ağır hareket ediyorlardı. oyunun bazı safhalarına intibak et
Halbuki, bu defaki takım, daha seyyal mit olduldannı da gördük. Bu sistemin 

Aydın: Kızlara mahsus bisiklet ko§1ısuncla 1, 2, 3 üncii gelen kızlanmız 

Kültürparkta ağaç bayramı 

Lise talebeleri ağaç ba11rnmında 

Vaydman divası 
-25 

Metr Mor o Ciaf erinin 
ateşli müdafaası 

Bugün, Vaydma -
nın son avukatı 

Metr Moro Ciya
feri müdafaaname 
sini okuyacaktı. 

Moro Ciyaferinin 
müdafaası Fransa -
da başlı başına bir 
hadise telakkt edi -
lir. Hele bu müda
faa Vayd:nan için 
olursa ... 

Bu itibarladır kı 

V ersay ağv ceza 
salonu bugün ıstis -
nai günl~·:in büyüle 
kalaba1 ığı ile dol-
muş 

tı. 

Bu 

ve taşmış -

kah.balık 

tan taşan koku te 
irnkusundan 7Jy.:ıclı

levanta kokusu !el 
Çünkil kadınlar İıtı-
men hemen ekseri- ıt'.letr Moro Ciyaferi Vaydmanı müdafaa ederken 
yeti teşkil edecek derecede idiler. Meşhur avukatın, Vaydmanı muayene 

içlerinde cidden çok gilzelleri ve çok eden akliye ve asabiye mutahassı:slanna 
mutena tuvaletlilerl vardı. Bazıları ilk hücum edeceği anla§ılıyordu. Neteklm 
defa olarak burayn geldikleri için maz. de öyle oldu. 
nun mevkilnde yer almış dört suçluyu Dosyesindeki kllıtlan ayrı ayn oku-
dikkatle süzilyorlardı.. du. Mutahaasıs doktorların, profesörle-

Mahkeme heyeti makamını işgal etti. rin raporlarını §lddetle, insafsızcasına 

Reis Laemle: tenkid etti. 
- Metr Moro Ciyaferi .. söz sizindir. 
Dedi. Salonda, koca mahkeme salo -

nunda derhal ve ani bir süköt hrıkim ol
du. Artık kimse maznunlara bakmıyor
du. 

Kimse, Mir.imlerin bulunduğu mevki
in yanında ye!' alan bir adamın mevcu
diyetinin far1;.ında bile olm:ımıştı. Hal
buki bu adam mösyd Titülesko idi. 

Bütün nazarlnr ve bütü."l kulaklar 
Mctr Moro Ciy.ıforiye ç.vrilml~ti. 

Fransanın bu namdar avukatı, bu 
meşhur hatibi ayağa kalktı. 

- Artık sona geldilt.. dedi. Oldukça 
uzun süren bu davayı mUdafaamla bir 
az daha uzatmış olmakla müteessifim. 
Maamafih mümkün olduğu kadar kısa 
söylemeğ~ çalışacağım. 

Söze böyle başlıyan hatip müdafaası
nı hadiseler üzerinde durarak yapmıya
cağını ve çünkü gerek hAdiselerin ve 
gerek itirafların müvekkilini çok ağır 

bir itham altında tuttuğunu ilfive etti: 
- Ben, dedi. Jüri heyetinden yalnız 

bir şey istiyeceğim. O c1a Vnydmana 
ölüm cezası vermemek.. ÇJiı~ü efendi
ler ölüm kararı .. Canileri öldürür, fakat 
cinayeti asli öldürmez! .. 

Metr Moro Ciyaferi darağacı aleyhin
de merhametsiz ve heyecanlı bi .. hitabe
de bulundu. 

Sonra, Vaydmanı göstererek: 
- Bu adam, dedi. Kellesini size tes

liıne hazır vaziyette kafasını kanlı elleri 
arasında tutan bu adam henim müdafaa 
ettiğim adamdır. Ve ben size onu öldür
meyiniz! diyorum. Çünkü o vakıa bir 
deli değildir, fakat anormaldir. 
Masanın üzerinde kabarık bir dosya, 

elinde demet demet kağıtlar, Metr Moro 
Ciyaferi bir katili giyotine karşı müda
faa ettiğini haykırdı. 

Grakoloji ilmlnin Vaydman vakasın
da.ki hükmünden bahsetti. Bu hUküm, 
Vaydmanın bir nevropat olduğunu gös
teriyordu. 

Moro Ciyaferi Vaydmanın hayatının 
bir tasvirini yaptı. Onun kUçük yaşian
beri geçirdiği ruhi buhranların bütün 
safhalarını anlattı. 

Vaydmanın, marazi bir haleti ruhiye 
içinde hareket ettiğini, yaptıklannı ilk 
önce ve düşünmeden, şuursuzcasına 

yaptığını ve derhal vicdan azabı hisset
tiğini, nedamet duyduğunu iddia etti. 

Ve onun bütün cinayetlerini işte bu 
tesirler altında yaptığını :iÖyledi. Bilha!
sa Mis Kovenin katli llzerinde durdu. 
Vaydmanın bu cinayeti işlerken ta

banca kullanmadığını, genç kw elleri 
ile boğarken gözlerini kapadığını, bu ci
nayetin Fransız jürisi ~af ından daima 
müsamaha ile görülen ':ıissi cinayetleı-

den olmadığını ileri :rlirdü. 
Hakikaten büyük bir talakat ve kati

yetle ve fakat Vaydmanın suçlarını ka
bul ederek jüriden onun hakkında ölüm 
kararı vermemelerini istedi. 

Moro Ciyaf erinin sözleri Jüri azası 
üzerinde ciddi bir tesir bırakmıştı. Mü
vekkilinin ruhi vaziyeti hakkında izahat 
verirken isimlerini zikrettiği eserleri jü
ri azalarından bazılarının not aldıkları 
görülmüştü. 

Ne olacaktı? 
Yoksa Vaydrnan bu müdafaadan son

ra kellesini kurtarabilecek mi idi? Mah-
keme salonundaki hava bu hususta mil-
tereddit bir hava idi. 

Milyonun avukatı Metr Zevaes te mü
vekkilini kuvvet ve şiddetle müdafaa 
etti. Ve pek tabii olarak ta müdafaasını 
yaparken Vaydmana hücum etti. 

-BJrMEDİ-

Madrid sukutu hakkında 
Praveanııı bir makalesi 

idi. bazı mahzurlan olmakla beraber, zeki Moskova _ cPravda> gazetesinin bey• ne mukavemet edegelmiştir. f.ier birinci 
Alman takımında dikkatimizi çeken oyuncularla tatbik edilince, rakip taraf da M d d 1 f h t 1- •• • b J : __ , il nelmilel mevzular sütunun a ri in auu arp eımıgı u unan ancuc er ve 

ikinci nokta, merkez muavini ile merkez şaşkınlık içinde bocalamaktadır. Nite- b _La) 1 d" f-!L --•!L ı d haJL sukutu üzerine ya:-ılan uzun ir m- e- Uflll•nın 111&. caauıaaı o maay ı. -. 
muhacimini geride oynatmalan olmuttur. kim, Floranaadaki maçta, Almanlar en de ezcümle töyle denilmektedir: kütlesinin kudretli hücumu ile fqiatlerin 
Bilhassa merkez muavininin rolü dik.ita- mükemmel elemanlanmız olan iç muha- cMadrid kaybedilen bir harp n cüm· ezileceği fÜphesizdi. 
le çok f&)'andı. Onun bu sistemdeki Ya• cimJerirnizi tamamile mefJ6ç bir hale huriyetçi muhariplerin mailtibi)'eti ne- Madrid muvakkaten düpnanm elin· 
• · dah • d b' L __ d fü L -fLL olm··-' d Maniaa Htılkevınin kurs 1aaliyetLeri. ... Almanca kurıuna Dyebne a zıya e ır mer~ mü a aos:mıya mu .... ra& ..,.ar 11• 1 tice.inde dilpÜf deiiJdir. Bu tehir iba· dedir. ÇGnkü, lapanyol milletinin kendi 

.temek doiru olur. Bu sistem hak.kında Torinocla çıkan cStampa Mra» pze- eden bat1Gnlar cins emuıftda netin. arkadan vurulan dubenin kur- iatilr.l&li ve hürriyeti için miicadelai be-
Mr ~k mütalaalar yürütülebilir. Meeell: teei de tunlan yamyor: baıuc:lır. Payitahbn t.limiyetine aebep DÜZ bitmit deii)dir.» 
Daha ziyade müdafaa oyunu olan bu Alman futbol lleminde ıörclüiilmiiz I taliaamda bulunmaktadır. Bu mütalblar tqki1 etmektedir. Ancak, bir aül ile yaz veren Madrid ihtilllinin Londralı tetki-
tuzla. mukabil hücumla mubacirnleri mtem, tamamile lntriliz mtemidir. önU-lyürütülürken, lnciliz milli talwrunın cW» olauuyacağl unutulmamaktadır. l&tçdan her zaman &lent bir surette fa- r 
balemek gı°bi merkez muavininin uıl müzdeki ırünlercle lntriliz milli takımile U.temi U.tadlanndan terekküp etmekte cConiere della .era» pzetesi. ltal- P.t ifp)cilere yardan eclegelmitJerdir. I 
:rolü deiiflnit oluyor. ka..,dataeaiunız için. bu maç bizim için olduiu ve dolayıaile de di.vanın kat kat yan millf talr.murun, mutlaka munffak Onlar koca bir milletin kanı ve elemi ba-

BORSA) 
Müatakbel milli talr..ımının özünü tetki} bUyük bir tecıilbeyi ifade etmektedir. ırüçlqeceii unutulmaktadır. Bir de buna olacağına itirnad edilmaini söylemekte· ha.ana fatiat mütecavizlerle aiz)i itler be

eden bu takımın Floranaada ıö•termit Bu .istemin Alman miJlt takımına ne de- lngilizlerin ayn birer futbol aanatki.n dir. cermeie çallfbfar. lnailiz • Fram1Z dip
elduiu oyun tarzına bir tecrübe gözij ile receye kadar verimli olacaiını timdiden olduklannı da ilave ebnek gerektir. Mi- cCazetta della sporb da çok nikbin lomaaİ8i tecavüzleri billfuıla taltif et• 
Wıyoruz. ke.tirmek güçtür. Yalnız turuı muhak· lano da 3 Mayısta yapdacak olan bu kar- 11örünmektedir. ltalyan oyunculannın in- mek.le, neticede mai16p bir vaziyette 

Romada çıkan cll Meseaaero> ıazete- lıakbr ki, bu tan Almanlara çok elve- plapna, bir nevi dünya tampiyonua ce tarzları, lngilizlerin mtemab1t tarzları- lıalmlfbr. Busün Franaanın •tratejik n-
.i Alman milli takımı hakkında fU müta- ritli gelmektedir. Eier oyunc:ulanna da- finali mahiyetini aldığı için büyük bir na üstün geleceğini kaydetmektedir. ziyetinin dalıa ziyade mGtküllewtiiini ve 

••yı yürütmektedir: ha büyük bir top hakimiyeti temin ede- alaka uyandırmaktadır. demokratik devletlerin menfaatlerine 
Alman takımı. buırün lngilizlerce ye- bilirlene, Almanların mikbaldeki futbolü Floranaadaki maçm cereyanından Berlin: (A.A.) - Almanyanın mub- mütecaviz tuafmdan yeni bir cla:rbe da-

aane futbol sistemi diye kabul edilmit çok büyük muyaffaluyetler vadebnekte- kuvvet alan bazı gazeteler, ltalyan milli telif tchirlerinde dört maç ,..pmak üze- ... indirildiiini De Fransız, ne de iqiliz 
elan cW> U.temile oynamaktadır. Bu dir. takımının eaki kudretinden hiç bir teY re mukavele akdetmit olan Jnailiz eb"bi matbuab sizliyemiyor ve sizlemeie yel-
.. ..,Jqmada 1 3 Mayısta Milinoda in- Matbuat iki mtem arasında mulıayeee- lıaybetmemit olduiunu ve bu itibarla da. nerton, Alman futbol fecleraqonuna tenmlyor. 
siltereye kal'fl çıkaracaimuz, oyun tarzı ler yapmakta ve Almanya ile ,..pdan neticenin ltalyan millt takımına gülüm- müracaat ederek, bucflnkG tartlar Ye Ya- Silah ve erzaktan mabnma bırakılan 
itin iyi faydalı noktalar tesbit edebildik. maçtaki tecrübeye da7ananJc. ~ la• MIDelİ çok bl7flk bir ihtimal dahilinde ..,_ d ... le. Al liDdea w 
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"Hayvanlaşan adan 
CUMA. 14/4/39 Dışarıda karlı kış gecelerinin namüte- bi süzülüyordu: 

,, Şehirlere su getirnıenin en iyi ve 
ucuz usulü arteziyenlerdir ... 12,30 Program. nahi se1;5i:ıliği vaıdı. Yeşil çini sobanın « - Çok aydınlık, çok sıcak bir oda. 

alınacak örnekler 
1.1,35 Türk müziği - Pi. karşısında, uzun zamandır görmediğim Beyaz markeli doktorlar.. Garip şekil-

Almanların yeşil haftasından 13,00 Memleket saat ayan, ajans ve arkadaşun Süzanla yanyana oturuyorduk. li şişelerde renk renk sular. Dıvarda ko-
meteoroloji haberleri. Sobaya iyice doldurduğum kuru odunlar caman bir saat .. Ve, ortada bir masa ve, 

13, l S, l 4 Müzik (karışık program-Pi.) birden tutuıtu. Süıarun yüzüne baktım. bir sürü nike ışıltısı .. Masaya yattım. Kol-

YAZAN: Kadastro müşaviri RALir ZİYA 1'ÜRKKA.N 17,30 Konuşma (inkılap tarihi ders- Arkadaşım: larım. bacaldanm bağlandı. Karuım san-
Şehrin su ihtiyacını evvela şehrin için- işler vücuda getirmek, bunun için heı· Türbinler konmuş, elektrik yine bu leri - halkevinden naklen) - Anladım - dedi - Elektriği söndür- ki mandaJlarla gerildi. Keskin bir maka-

de veya çok yakınında artezi.yen usu- hangi yere su getirmek su vermek la- suyun sukutwıdan nasıl elde ediliyor 1 8, 30 Program. mek istiyorsun değil mD sın atlas keserken çıkaıttığı sese benzer 
liyle anyarak temin etmek en son ve en zım geliyorsa içinde veya hemen yakı- bunu görüyorsunuz, daha tamam olına- 18,35 Müzik (biT kuartet - Pi.) - Evet, dedim, ve düymeyi çevir- hışırtı işitildi. «Karnımı açıyorlar.> de-
ucuz. usuldür.. nında mebzul ve temiz kaynakları aşikar dı. Nehrin hangi taraflarında balık avı 19,00 Konuşma. diın.. dim. Barsaklarım çekiliyormuş gibi ol-

Dereden tepeden boru ile su getirme- değilse esaslı bir tetkikatı fenniyede bu- caiz ve nerelerde ve hangi aylarda ba- 19, 15 Türk müziği (fasıl heyeti) Lambanın ışığından kurtulan odanın du. Avazım çıktıiı kadar bağırdım .. He-
den önce şehrin içinden veya civarından. lunmaktan ve mükemmel bir sundaj lık avı yasak. Dahası var, balıklar nasıl Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref içi. hızla yanan odunların kızıl akisTerile men yüzüme kloroform mask.esini geçir-
ı;;u Çlkıp çıkmıyacağını fenni bir şekil- yapmaktan başka ilk ağız yapılacak hiç yaşıyor. Elektrik tenviratı ile (Akvar- Kadri, Hasan Gür, Basri Ofler, doldu .. Demirkapağm oymaları arasın- diler. Birdenbire sonu gelmiyen bir uçu-
de tetkik etmek lazımdır. bir iş olmaz. Senelerden beri oraya dü- yum) camlar içerisinde denizde yaşadık- Hamdi Tokay. dan süzülen ıŞlk:Iar dıvarlarda yüzümüz- rumda yuvarlanmağa başladım .. Sonra, 

Berlinde ırYeşil hafta• biltün Alman- şen kal', yağan yağmur ne oldu? Şu ol- ları hayatı, bu camlı suyun içi.ne tabiat- Okuyan: Celal Tokses. de, eşyalann üstünde acayip şekillerle omuzlarımı sıkan damdaracık bir dehlize 
yayı suya boğan ve yeni usulleri bulan du ki bu kısmı tebehhür etti, bir kısmı teki kumlar, çakıllar, t.a§lar konarak bu 20,00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi- titreşiyordu. Ben, kış geceleri elektriği girdim. Nefes alam11dmı .. Kurtulamadım. 

f su haftası olmuştur. kullanıldı, öte tarafı da dünyanın yara- hayvanatın yaşadı~ muhit, hülasa tabi- raat borsası (fiyat) söndürülmüş bir odada, odunların ıŞlğm- Bu azap ne kadar sürdü bilmem .. Kendi-
Yeşil hafta; bu kelime, bilmem size tıldığı günden beri medfun kaldı .. Asıl at taklit edilerek bütün balıklar yaşatıl- 20, 15 Türk müziği. da otum\ağa, bu şekilleri seyretmeğe ba- me geldiğim zaman yatağımda idim. 

neyi hatırlatacak!.. Ben öyle düşünü.ya- hazine yerin aitmda!... maktadır. İşte bütün bunları burada pek Çalanlar - Vecihe, Fahire Fer- yılınm. lyilepnem, epeyce uzun sürdü. lataaplı 
rum ki kabil olsa değil, hatta mümkün Ekseriya gazetelerde okuduğumuz gi- ala yakından takip mümkündür. san, Refik Fersan. Sobanın önündeki ayı postunun üstü- günler geçti ve taburcu oldum. Hastane-
kılınalı; her sene bütün memlekel bele- bi yüz seksen bin, iki yüz yirmi bin lira Başınızı çeviriniz, şimdi de nehirler, Okuyanlar: Necmi Riza Ahıtkan ne yerleşmiştik .. Sıcak tüylerin üzerine, den çıkbğım gün, hava çok rütuhetli idi. 
Ciiyelerinden reis ile iki azası ve bir mü- verip harice bir çok boru paraları dö- nasıl kabili seyrüsefer bir hale geliyor.. Radife Neydik. yüriikoyun yatmış çayım karıştıran, Sii.- Yağmurla kartlık kar yağıyordu. Oto-
hendis kanunuevvelin yirmisinden ka- küp su getirmek değil tecrübedide ve Bunu ~örürs.ün~~· .. ı . 1 - Hicaz peşrevi. zanın kestane rengi saçları, başında alev- mobilde gideceğim için havaya ehernmi-
nunusaninin yirmi beşine kadar Alman- cidden ilim sahibi salahiyettal" bir rrü- Kantirelerı, kopru ayakları su içinde f 2 - Sadullah ağanın _ hicaz yü- den bir yığın gibi görünüyordu. Ben ar- yet vermedik .. Fakat çok zayıf dü~üş-
yada bu!ı.mmalı... hendise, bir müesseseye, tetkikat ve ze- suyun süratinde nehrin aldığı vaziyete rük semaisi - Nideyim. kamı koltuğa dayıyarak, giizel bir bağ- tüm. Rütubet beni müteessir etti. Eve 

Gidecek heyet azası her halde insaflı miııin tabii teşekkülü hakkında bir sun- göre, hele şu kıvrımJara bakınız .. Hariç- 3 - Hacı Arif beyin hicaz şar- daş kurmuştum. Çaylarımızı içm~e baş- geldikten iki gün SOD.1"8. zatüneeye yaka.-
ve meraklı insanlardan olacağından av- daj ve tam bir etüd yaptırarak arazinln te yirmi M3. akan su burada elektrik ı kı • Benim halim hrakınla. Tadık.. Uz.un zamandır biribirimizi gör- landım ve, bu sefer eTde yattım . 
Cletlerinde her sene memleketin her kö- teşekkül tabiisi müsait ise arteziyen ku- tertibatiyle otuz bir defa küçülterek akı- 4 - Refik Fersan _ tanbur tak- mediğimiz halde, söyliyecek !;eylerimiz Bardağıma biraz. çay koyar mısın 
şesinde yeni, yeni ve güzel eserler ya- yuları ile bol ve temiz suyu bulup çı • yor. Camdan mamul kanallardan aktı- sımı.. 'anki bitmiş gibi susuyorduk. Tabaklan- · Handan .. 
ratacağına benim şüphem yok. kartmaktır. ğıru huyutu siyahiye şu ayaklara ç~- 5 -Bimen şen. hicaz şarkı- Yıl- na konup kalkan çay bardaklanmızm l Vücudum, aanl:i cehennem alevleri 

Sokakların nasıl temizlendiğini bah- Arazi üzer-inde salahiyettar bir adanı. tığı vakit ne hal ve şekiller aldığını ziya lar ne çabuk geçti. tıkırlısmdan başka bir ees ~itilmiyor. içindeymiı gibi yarııyorda. Bazı gec«"-
çeleıin nasıl bakıldığını. nasıl şekil ve- tarafındalı böyle fenni bir tetkikat ya- kuvveti ile pek ala görüyorsunuz. 6 _ Dedenin • hicaz şarkı_ Şu odunlar bile çıtırdwz yanıyordu. ler, iyi komşulanmız geliyor, annemi. b· 
rildiğini ve hatta bunların ahali tarafın- pıhnadan oradan böyle su çıkar mı, çtk- Halbuki arazi üzerinde nehrin yanın- dağlar bir yeşil. Bu sükutu bozmak İçin, laf ol lln diye raz istirahat etmesi için yatağma gönd . 
'dan ne büyük ihtimamla temiz tutuldu- maz mı yı söylemek doğru değil.. da bu su hatlarının nasıl bir istikamet 7 _Dedenin- h.ic.az saz ııemaisi Süzana. rip beni bekliyorlardı. Artık gün, vak"• 
ğunu görmek değil, öğrenmek ve mem- Bu tetkikat sayesindedir ki asır1arc:ı aldığı ve maniaya çarpınca ne şekillere 8 _ Salahaddin Pınar _ hüzam - cStrtlanın a~kı> isimli romanı oku- saat mefhumunu kaybetmiştim.. Daim· 
lekete dönüşte de bunu aynen tatbik et- yağan yağmur ve düşen karın toprağın girdiği suyun kesafetinden yukarıdan şarkı • Aşkınla sürünsem. dun mu) Son günlerde, sade ondan hah- hir kabus içinde sayıklıyordum , galiha. 
mek; otel '\"'e lokanta veya aşçı dükkan- altında mahfuz bu serveti asliyeyi sathı bakarak içine girerek görmek kabil de- 9 _ Salahaddin Pınar lıüzam sediliyor. - dedim. Arada sırada gözlerimi açıyoı, odadaki-
cıklarınm nasıl ter temiz olması lazım <ırza çıkartmak ve :fışkırtmakla o muhi- ğildir. Halbuki camdan geçen hunlar ~arkı - Seviyorum onu. Süzamn çayı bitnıi:ıti.. Budağını tep- leri rüya göriir gibi ıreyrediyordum .. 
geleceğini ve memlekette az para ile çok te servet ve saadet akıtmaktır. elektrikle her taraf tenvir ~dilerek hep- l O - Faiz Kapancı_ hüzarn şarkı "inin üstüne bırakarak başını kaldırdL Bir gece ~özlcrimi açb~ zaman Raife 
dikkatle ne güzel ve kolay işler yapıla- Bu suretle mesele bir kerre tayin ve sini görmek mümkündür. Işte size bu~ Büklüm büklüm sırma saçın. Belki de bu kızıllıklann arasından bana teyzenin czlu Hüseyini laıyolamm ayak 
cağını oralarda görmek imkfuılan mu- tesbit edildi mi : rada ayağa verilmesi lazım gelen şeklin 2 l,00 Memleket saat ayarı. 'lek garip görünen bir tebessümle: ucunda gördüm. Raife teyze komşumuz-
hakkak kolayca belirecek ve memleket 1 - Binlerce metre mesafeye madeni bir nısıf daire olması l~zım geldiğini gös- 2 l ,00 Konuşma (haftalık spor eervisi) - Okudum. - dedi. - Inanılmı:vacak du Ye annemin çok iyi bir arkada!!ı idi. 
bu tetkikatın her sene birbirine eklen- boru döşenmeden ve bunun için sırf teriyor. Dünya yüzünde arazi sulama ve 21, 15 Esham.tahvilat, kambiyo- nu- kadar fevkalade hikayeler, beni daima - Ne var, Hüseyin, - dedim. -
tnesi ve he.r halde aklı fikri yerinde in- mecburi olan 5.z.im masraftan kurtulmak bataklık kurutma ve bunların netayicini kut borsası (fiyat) cezbeder. Fakat. bi1ivor musun ki. benim Titrek bir sesle: 

1 sanların gönderilmesi sayesinde yep ye- gibi milli iktısada pek uygun bir iş yapı- birer, birer cisimleriyle, resimleriyle, 21,25 Neşeli plaklar ~ R. basundan da, inanılnuvacak: kadar feT- - Seni beklemeğe geldik. - dedi. _ 
ni bir şekle girecek ve yapıp bozma ih- lacak.. lıesaplariyle görüyoruz .. Sulanan arazi 2 J.30 Müzik (senfonik plaklar) kalade brr vaka geçti Bunu l:ıic kim~eye Annem e"Ye kadar gitti, ~imdi gelecek .. 
tim.allerinden kurtulacaktır. 2 - Defantasyon ve tereşşuh havuz- ile sulanamıyan toprağın verimlerini on 22,30 Müzik (melodiler ve soliı.tler 'lnlatmadım .. Daha doğrusu düşünmek Şişkin ve, çatlak dudaklanmı zorla 

•Yeşil hafta• diye başla<hğmuz kısma lanna lüzum knlmıyacaktır. Çünkü bu dördüncü paviyon ne kadar güzel gös- Pi.) bile istemiyorum.. kıpırdatank: 
girmeden bir nokta üzerinde bütün be- vazifeleri tabiatin pek sıkı süzgeçleri ya- teriyor. İşte bakınız, tanı karşınızda 23,00 Müzik (cazbant_ Pl.) Sonra. toplandı, o da benim gibi bağ- - Yanıyorum, pençereyi aç_ dedim. 
lediyelerimizin nazarı dikkatini celbet- pacak.tır. sun'! yağmur tecrübesi ve neticelerini 2 3,45,24 Son ajans haberleri ve yarınki daş kurdu .. Dalgın dalgın sobavı karış- Şeytan gözü gibi ışıldıyan bir çift göz 
mek her halde ~k faydalı olacaktır. 3 - Şuradan, buraya geçen Loru,lurm görüyorsunuz. Binlerce dönüm arazi program. tırmağa başladı. Ben onu kendi haline bana doğru yaklaşıyordu: 

Hepimiz biliriz ki hallan en çok faali- patlaması yüzünden sıhhate mızır me- üzerinde nasıl sun'i yağmur yağdırıyor- bıri>kmışhm. - Süzan, sen yanıyorsun amma, ben ~ 
}'ette olduğu saatlerde büyük hatta en vadın suya karışmış olmasından yani sa- Jar?. Bunu biraz da benim gibiler hay- SOFYA AnLyordum ki, dışarıdaki bu derin üşüyorum. Bak çenelerim birihirine çar-
hüyük şehirlerimizden küçük kasabala- ri hastalıklardan ebediyen kurtulmak retle seyrediyoruz. Ve nihayet ~c;te me- 20,35 Rigolette (Verdinin, operası) sessizlik, dıvarlannda ~ölgeleT titre!'len pıyor. dedi - Ve soluyarak yüzüme eğil~ 
ra kadar sokaklarda halk gelip giderken 1 saadeti var. selemiz : LONDRA (National) loş oda, onu nihayet hikayesini söyleme- di. Çatlak dudaklı ağzıma, kudurmnş 
t>rtalık toza dumana boğularak bir so- 4 - Şehrin veya arazinin ihtiyacı ne Şehirlere getirilecek sudan başlıya- 20,0S Piyano konseri. ğe mecbur edecektir. bir zrrtfan gibi hücum etti. Bu bir öpüş 
kak süpürme hastalığı vardır. Sokaklar- ise o kadar arteziyen açmak mümkün- lım. Makine geldi, kuruldu. Toprağı de-- l 9,35Eğlenceli konser. Düşündüğüm oldu .. Ve, Süzan elinde- değüdi. Günlerce aç kaJmış yırtıcı bir 
ü.aki milyonlarca mikrobun böyle koca dür ... Resimlerini seve, seve seyredece- liyor .. Bakınız toprak, çamur, taş! İşte 20,30 Piyano konseri. ki maşa ile korlan bakır mangaJa taşır- hayvanın ete hücumuna benziyordu. Du-
bir sokak süpürgesi ile nasıl havalandı- ğiniz su fışkıran ve insanın yüzüne fe. tabakanın teşekkülü tabiisini görüyoruz. 24,50 Eğlenceli konser. ken kısık hafif bir sesle anlatmağa baş- daklan kup kuru ağzımın içinde, yapış-
rılıp in.sanların ve bilhassa çocuk.lann rahlık ve saadet püsküren sularla (160) Su .fışkırmağa başladı. O kadar kuvvetli 1,20 Dans musikisi. ladı. kan bir m~hliik gil>i dolaşıyordu. Göz-
ağzına. bumuna sabah, sabah kifayet et- metre derinliğe kadar toprağın içine git- geliyor ki, b.ir adam beli kalınlığında su c - Geçen kış tam bu mevsimde ame. lerim bir şey görmez oldu. Karnımdaki 
Jniyornıuş gibi öğleye ve öğleden. sonra mek mümkündür. Bugünkü tekniğin fışkırıyor. Nerede ise olduğumuz yeri PARIS {Radio) liyat olduğumu biüyorsuıı .. Beni seneler- yara acıyor, nefes alamıyordum. Yorga-

) 

sokağın falan yerindeki süprüntüyü gQ.- meydana getirdiği mükemmel ve basit su basacak, bereket ikinci boş bir üstu- 19, 1 O Oda musikisi. ce mustarip eden rabataıziıktan ancak nınun bir tarafa atddı~nı. zırtlanın yata-
ya toplayıp ortalık temizlemek için bu llletler sayesinde her elli metrede bir ~ane işte fışkıran, koşan, gelen su bu 20,20 Piyano musikisi. bir ameliyatla kurtulacağımı söylüyorlar- ğımın içine girdiğini dÜydum ve bayıl-

1 koca süpürge dalgasının ortalığı nasıl bulunan suyun evsafını tahlil ile daha ustuvane ile şehrin ana liğımına verildi 2 l ,05 Orkestra konseri. ~': Bir kılinikte yatacak param o1madığı dım .. 
toza, mikroba boğduğunu görmedik, bil- derine k:ad.at- gitmek ve bunu istemek de boğulma tehlikesinden kurtuldunuz.. 105 Gece konseri (Ha.endel ve sair ıç.m, hastanelerden birine gitmiştim. Şu perdeleri indir Handan, dışanat 
rnedik kimse yoktur. Bunun için işin en kabildir. Üstat söyliyor : bestekarların eserleri). Bir çok muayenelerden geçmem lazım beni korkutuyor. 
basiti, bir şehrimiz. belediyesinin yaptı- Beri.inde her sene kanunusanide açt- Bir şehirde, bir yerde su. meselesi ~ddiii için polikilnik günkri orada bu.- Annemin anlatbğına göre. uzun gün-
ğı gibi ha1km faaliyete girmesinden ev- lan yeşil haftayı beraber gezelim : mevzuubahis olunca evvela orada esaslı PARIS (P. T. T.) lunuyorduın. Polikilnik günü nasıl bir lc:r ölümle mücadele ettikten sonra. ha-
vel daha güneş doğarken adarnalollı te- Yeşil hafta, isminden de anlaşılması bir etüd yapıp toprağı delıııeli tabiatin ZO,OS Piyano konseri (Faure ve Ra-.e- gündür sen bilmezsin .. Yaralı, urlu, ka- yata avdet etmişim, iyileştim. Fakat 
midemek Ye ariık insanlar geçinceye kolaydır ki, yer yüzünü yeşil yapmadan sinesinde topladığı bu güzel suları bulup lin eserleri) ragözlüklü, kara kulaklı, sancılı. daha ne azabım da.ha bitmemişti.. Karnımda 0 

kadlır fevkalade bir §e]' olrnacbkça sü- başlar. Burası bir m.eşhu mi, bir şehir fışkı:rtmalı, bu tetkikata rağmen zeminin 22 ·35 Senfonik koruer (Weber, Mo- bileyim. düuyanm bütün dertlerini bir l:orkunç gecenin habrası teşekkül etme-
pürgelerle ortalığı telvis etmemek işte mi, bir memleket mi yoksa bir dünya teşekkülü orada arteziyenden istüadeyi zart, Aubert ve sair hestekarlann araya toplamış bir k<>l'idorun aittlaıınış ğe başlıyordu. Bereket versin, piç hen.i 
bu kadar.. mı? .. Ben yirmi iki günde bunun onda mümkün gösteriyor ve bahalıya mal eserleri.) havası ve. '°~uiu İçinde dolr.toru bek- fazla üzmedi ve, teşekkülünü tamamla-

Bu temizleme V& temWetme işin.in üçünü ancak görebildim. olurum diyorsa, artık o vakit boru ile ITALYA (Dl üncü grup: 230. 1303) Iemek çok zordur. madan günün birinde cehennem oldu, 
memleket sıhhati umumiyesi üzerindeki Su neler yapar .. Bunu gösterelim .. Su sahrınçlı vagonla, vapurla, varille, kırba 20,0S Klll1flk, mu.siki. &zan ameliyatta. buluu..-laı, 

0 
val.:it gitti.. 

tesiri hakkında biz burada fazla yazı zararlıdır, taşıyor. Mem1eketler, köyler ile ne ile lazımsa onunla su getiriniz. 23,20 Gianni Scheichi (Pucininin ope- bu~ iki, üç saat sürer. Bu eözlerle Süzan elimi tuttu: 
)'azmağı doktorlara bıraloyoruz. Sokak- su altında kalıyor .. Evler, insanlar, hay- Yoksa ilini ve fenni bir tetkikat yapıl- rası) seni aıkmaya~ da, anlatacaiım teY- - Söyle Handan. • dedi. . Bu adam 
lamı sulanma ve yıkanma işine gelince vanlar su altında kalıyor. Her gezdiği- madan su getirmeğe bapamak her halde leri JÜbayete kac:laı dinlemek için k.uv- zıkıırtlanın aşkındaki insandan daha kor-
bu pek f~ah ve zaruri hizmeti görmek miz dairede resim değil tabiat arazi.deki- bu asrın adamlarına yakışır bir iş ol- BOKREŞ vetin kalsın. Son mwayeneden sonra gürt m;, daha Yll'tıeı değil midir? 
içtn suyu nereden bulalım ve nasıl su- nin yüz kene küçüğü meydana getiril- rmyacaktır. l0,05 Üpera parçalan (Lakme, mas- takarrür etti: Oıvardaki gölgeleri, üstümüze doğru 
lıyalım?. m.iştir. (Bir şehrin fena su tevziatı ya- Yeşil haftayı Almanyada hocalar, mü- keli Wo ft Karmendea) Süzan, gözlerini uzayıp kısalan alev- yürüyen zırtlan şekilli insanlar gördüm. 

Zuhur eden bir yangını bile söndür- pılmış) fena!ıkları gösteriliyor. Yanı ba- hendis, kimyager, çiftçi her bs günler- 20,.4B F.ı.&aff (V•diııııin operw) lere dibU,. keadi kendine. konutuur iri~ Vücudum buz gibi c-ldu_ Yerim.den fır-
~ *~~~~~~~~~~~~~~te~e~~~~~-----------~-------------~~~ ~~.~~~~~~u~~ 
helalar için ve daha elzem ihtiyaç için n ve çareleri nedir, maddeten g&terili- gelen orta mektep ve lise tale\:ıelerine B 

1
• R du. Geniş bir nefes aldım. Süzanın omuz' 

(Su bulamazken) sokaklar için nasıl bu- yor. hocaları izahat verirken hayatın bilgiye D 
1
• ş 

1
• larını tuttum. 

lalım? .. Eğer yanlış değilse her vakit Su faydalıdır, işte şu terkipte araziye ait bu en kıy~tli ve lii:mmlu malQma- - Bütün bunları bir daha hatırlama-
okuduğumuz gazetelerde susuzluk yü- şu aylarda şu zeriyat için şu kadar saat tın., tekmil Almanlaxca nasıl elde edildi- s • v mağa çalış.. dedim. 

zünden, çeşmelerden su almak için sa- su verilirse mahsul şu kadar alınır. Şizn- ğj.ni ve bu insanlann nasıl umumi ma- J R 
1
• s • N E K B~a bir şey konuşmadık .. Yatalt:lan-

kalann nasıl muharebe ettiğini okuyo- di artık muhtelif tarlalarda muhtelıf lfunat ve müşahedelerle takviye edildi- J n:uza çekildik. Ve, ikimiz de sabaha ka-
ruz .. Hayatımızın en mübrem ihtiyaçla- mahsulatı, arazinin, teşekkül ve terkibi- ğini anlamak kolay olur. Müsait bir dar uyumadık.. 
rmdan biri ve başlıcası su olduğunda te- ne göre görüyorsunuz .. Ağaç böyle dilci- d yerde 4 ayda 5 milyar sivrisinek mey 2 · 1 1 LZSWW; L & 

:..3d ana -t1rır• ( •ozel .. _ .. skal IstikWin şafaklarını nurlu görmek rt::U üt edecek kimse yok .. Havasız in- lir, böyle bakılır ve şöyle yetiştirilir. •- • • • ..,ers, r& Zuldl8NUI) 
IZMIR KADASTRO KOMIS Vataııd~ -..ıa ka -•--bu L-u f · istiyorsanız Çocuk haftasında Çocuk san yaşıyamadığı gibi susuz insanın da Ağaçların muhtelif devresini seyredi,yor- • _,,g, ... sı n .,.... ...,. tu flb•ndan korun.. Biç bymei verilmiyen 

uh YONUMDAN • .... _ -• .a:1 Esirgeme kurum.una azami ·~-lun-m afazai hayat etmesi kabil midirn O sunuz. Sağ tarafınızda bu sayede mah- • ~ mmun wşınan iğgesiyle kaaa .r=u 

halde şehirlerin içme suyunu, kullanma sulat ne hale, ne şekle nasıl giriyorsa Kahr 1 s 1 T M A da bulununuz!.. aman ar mahallesinde 1413 Çecak Esirgeme Kuruaıu 
suyunu nereden bulalım?. Suyu bol olan şimdi de onu görüyorsunuz .. Daha ileri- numaralı sokakta 52 taj numara• Genel Merkezi 
yerlerden sahrınçlar, vagonlar veya ge- de bu su sayesinde hayvanat nasıl yetiş- lı tarkan 2, garben 4, fimalen 19 fi! ıaaaa-w1 ' ~5'ifııa• 
milerle dubalarla mı?.. Belki bunları tiriliyor. Hayvanlardan insanlar nasıl panel aayılı evler cenubeıı 1413 
dil§ünenler ve belki bu çareye baş vu- istifade ediyor. Burada hayvaJ>at ve ot- sayılı sokak ile çevrili ev 1907 "i)r.AZLIRllı• Rzeuı.'zcsıwa-ı 
racaklar da eksik değildir. Bizim su ih- !ardan istifadenin bin bir şeklini görü- ada 3 parsel ıayııile Mehmet sa • P8:1'azitl~~ aşılar. Bu parazitler de an.alan gibi mütemadiyen çiftleşerek hesa,ı> 
tiyacı, su getirme dendiği vakit hep ha- yorsunuz, daha sağda ağaçlar na:sıJ ke- Jar adın k d trol t B kaıdelerınm toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. Bu korkunç üreme neticesi 
t 1 bir sili.i- a a as anmıt ır. u kanı h 
ırımıza ge en membadan, bir göl- .. Kesilen keresteler neye yarar. Ev ~erin mülkiyetile alakadar veya n en ayatı kısmı olan kırmızı yuvarlac:ıldarı mahv ve harap olm ve • • 

den ~ru bulup suyu oturduğumuz ye- y~pılır. mobilye yapılır. Şöyle yapılır. hu yer Üzerinde aynı bir hakkı sıtma meydan ahr._. Unlen 
re getirmek oluyor .. Amma su seksen ki- böyle yapılır. Sandal olur. gemi alın. bulunanlar varsa ilan tarihinden B • o G E N N 
lometre uzakta ... Ene yapalım işte şehre Ucuz ev böyle tertip edilir, fena sevke- itibaren iki ay içinde ellerinde bu- ı ı• 
0 su gelecektir .. Çünkü şimdiye kadar dilen su şu fenalıkları yapıyor. Karşı- lunan tuarruf veıaiklerile birlik
hep böyle. gelmiş ve b?yle gördük. mzda ve sol tarafınızda bunun müces- te izmirde saçmacı hamam aoka· 
~uki mesele fennın emreylediği şe- sem halini görüyorsunuz._ Bakınız kar- ğmda 20 sayılı binada lzmir mın

~:Ute nayet edenler için hiçte böyle de- şıda bir çay akıyor, nehrin yatağında takası kadastro müdürlüğüne mü
gil .. Esasen bu asırda yaşama, fenne ya- arazinin vaziyetine göre muhtelif bent- racaatlan 2613 aayıh kanunun 
pışmak asgari masrafla bir işi en iyi bir ler yapılmış, sular i irilm· arazi sula- •• - • 

~----1•t.'t 

drajeleri sıtmadan korunmak ve kurtabnak için 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürrecikleri arttırır, adale ve sinirleri kuvvet
lendirir. iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür tali 

' 

Doğum ve Cerrahi Kadıa 
lıastafıklan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atatilrk: caddesi •Eski Birinci 
kordon• 222 nwııaralı muaymeha-



tZMlR BELEDiYESiNDEN: rilmesi işi ha§ mühendislikten 1 lira ki 5 sayılı arsasının sabfı hatki
lzmirde basmahane istasyonu 10 kuruş mukabilinde tedarik edile- tiplikteki f&rtnamesi veçhile açık 

civarında yaptırılacak Sebze ve cek kqif ve ıartnamesi veçh'lle ka- artırmaya konulmuftur. Muham
MeyvaHali bafmühendislikten on palı zarflı eksilbneye konuln~uıtur. men bedeli 2540 liradır. ihalesi 
sekiz lira kırk altı kuruş mukabi- Muhammen bedeli 42612 lira 50 21-4-939 cuma günü saat 16 da
linde tedarik edilecek proje, fen- kuruş olup ihalesi 21. 4. 39 cuma dır. lttirak edecekler 190 lira 50 
ni tartname, ketifname ve vahidi günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka- kurufluk teminat makbuzu ile en
fiyat cedveli ile mali fartnamesi nunun tarifatı dahilinde hazırlanmı§ cümene gelirler. 
mucibince yeniden kapalı zarflı teklif mektuplan ihale günü azami 5--11-14-18 1153 (691) 
eksiltmeye konulmuftur. Keşif saat 16 ya kadar encümende riyasete 
bedeli üç yüz altmış dokuz bin verilir. Muvakkat teminat 3196 li- 1 - Belediyeye ait olup 3 ncü 
yüz beş lira yirmi bet kuruştan radır. kahramanlarda Selanik so~ağında 
ibaret olan bu işin ihalesi 21-4- 2 _Belediye hava gazı fabrikasi- 6~40 metre mura~~ındakı ~ahçe-
939 Cuma günü saat on yedide • na lüzum olan 5250 ton Zonguldak nın. 2~939 d~ .ıtı~are~ hır ae -
dir. 2490 sayılı kanun tarifatı da- O 10 Zerodis Lave Maden kömürü nelık ıcarı başkatıplı.dekı fartna· 
iresinde hazırlanmış teklif mek- Hava gazı direktörlüğünden 1 lira mesi veçhile açık artırmaya ~o· 
tupları ihale günü azami saat on 25 kuruş mukabilinde tedarik edile- ~ulmuftur: M~ammen bedelı 85 
altıda encümende riyasete veri - cek şartnamesi veçhile kapalı zarflı h~a .~lup ıhalesı 21-4-9~9 cuma 
lir. Muvakkat teminat on sekiz eksiltme suretile satın alınacaktır. gunu saat ~6 de.dır. lştırak e~e -
bin belf yüz on dört lira yirmi bir Muhammen bedeli 55387 lira 50 cekler !> lıra ~O kuruş . temmat 
kuruı:tur. lstanbulda Cümhuriyet ku l ih 1 • 21 4 39 makbuzıle encumene gebrler. 

T Yenı" rUJ o up a esı . . cuma 2 B I d. . l An 
Ankarada Ulus, lzmirde • günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka- f -

1 
e ~dıy~y~ ar f u: k"~ -

Asır gazeteleriyle bu i'e daır ev- nunun tarifatı dahilinde hazırlana- arta ar ca ~sı .~ cı ... ar a atn 
velce yapılmı• olan ilanlar hü - ak t klif ktu l ih l ·· ·· 217 numarataılı dukkanın 20-4-

T c e me parı ae gunu 939 d .. b b. l'k · 
kümsüzdür. .. • t 16 k d .. d an ıli aren ır sene ı 1.carı 

8-28-7-14 767 (486) ~amıtsaa il" yaM a arkkentctum~n te baskatiplikteki şartna~esi veçhi-
nyase e ver ır. uva a emma 1 l ' k k 1 
4019 r 50 ku t e açı artırmaya onu muştur. 

1 - Kadastro 1185 belediye 6 
1
;; 14 1;1' u;iss (704) ~uha~men bedeli 1 ~-1 .. lira olup 

38 inci adanın 703,25 metre mu - ' ' ' ıhalesı 18-4-939 salı gunu saat 16-
rabbaındaki 4 sayılı arsasının sa- Bayındırlık sahasınra 57 inci ada- dadır. l~tirak edecekler 8 l~ra 35 
lifi batkitiplikteki şartnamesi nın 543,50 metre murabbaındaki 18 kuru' teminat makbuzile encüme
veçhile açık artırmaya konulmu\0- sayıb arsası başkatiplikteki sartna- ne gelirler. 
tur. Muhammen bedeli 3164 lira mesi yeçhile açık artırmaya ı~onul- 4·7-11-14- 1141 (689) 
62 kuru~ olup ihalesi lS.4-939 sa- muştur. Muhammen bedeli 3207 · . . 
lı gu"nü saat 16 dadır lstirak ede- 1. I ih l . 21 4 39 

.. Bayındırlık sahasında 57 ıncı ada-
. • · . ıra o un a esı . . cuma snı- 519 bb -'aki 22 cekler 237 lıra 50 kurusluk temı- - nm metre mura aınu sa-

• l l nü saat 16 dadır. lstirak edecekler l b k"t" likt ki t ame nat makbuzile encümene ge ir er. 240 r · 55 ku l k . k yı ı arsası aş a ıp e §ar n -
2 - 61 inci adanın 446 metre ~ra .. ruş u !emmat ma - si veçhile açık artırmaya konulmuş-

murabbaındaki 21 sayılı arsası - buzu ıle encumene gelırler. tur. Muhammen bedeli 3114 lira 
b k" . ı·k k" 6, 11, 14, 18 1165 (700) olu ihal . 21 4 39 ..... .. nın sabfl aş atıp ı te ı şartna- p esı . . cuma gunu ..... -

mesi veçhile açık artırmaya ko - 1 _ Kadastro 1040 bc1ediye at 16 dadır. İştirak etlecekler 233 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa iti
matla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şurubu
dur.. Dalına kanı tazeleyip çoğaltır .. Tatlı bir iştiha temin 
eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeka ve hafıza kud
retini yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uy-

kusuzluğu, halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücut makine
sine lhım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı azim, 
irade, neşe sahibi eder, Mide, barsak tenbelliğinden ileri gelen 

' i: ::- muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şaya-
. ··~; ... ~ nı hayret faideler temin eder. 

... '!~~- F O S F A R S O L U; diğer bütün ilaçlardan ayıran 
başlıca hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha 

yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini 
derhal göstermiştir .. Tifo, Grip, Zatürree, sıtma ve umum 

kansız~la neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat vekMe· 
tinin resmi müsaadesini hfilzdir. 

-· Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkfarın mikroplarmı k3-

künden temizlemek için (HELMOBLÖ) Jmll:mmız .. 

•• 
HELMOBLO 

Böbreklerin çalışmak kndretini arttırır. Kadın, erkek idrM zorluklarını, eski ve 
yem bel soğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar bozmak Te bo· 
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumım, mesanede taşların teşekkülüne mini olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT : HELMOBLÖ, idrarının teınizliyerek mavileştirir. nulmustur. Muhammen bedeli 35 inci adanın 1007 metre mu_ lira 55 kuru!luk teminat makbuzile 
1338 lira olup ihalesi 1~939 sa- rahhaındaki 2 sayılı arsasının encümene gelirler.W• 
lı günü saat 16 dadır. iştirak ede- ba .. katiplikteki tartnamesi veçhi- __ :,6:.,, ;,1;,l,:.;,1_;4,~18~~~1~1;;6~4~(~70;2;)~~!!!!!!!!!!!!!'!!!!~~!!'""-~!"!!"!!!!!!".:'!"~~~~·!"!'!!·!"!'!!~Jft!!!~"'!-!!"'!'_~~!!!!""'ıi~•İı!!_~~~~~!!!!!!"'~~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~~~!!!!!!"'~!!!!!ll~~~ 

·""~ . . -- ' .. . . 
cekler 100 lira 35 kuruıluk temi- le kapalı zarfla artırmaya konul- -- -
nat makbuzile encümen~ gelirler. mu~tur. Muhammen bedeli 13091 

3 - 62 inci adanın 320 metre lira' olup ihale:.;İ 18-4-939 salı gü
murabbaındaki-24 sayılı arsasınm nü saat 17 dedir. 2490 saYJlı lm _ 
satıtı batkatiplikteki şartnamesi nunun tarifatı dahilinde ha:zır -
veçhile açık artırmaya konulmuş- lanmış teklif mektupları ihale gü
tur. Muhammen bedeli 800 lira nü azami saat 16 ya kadar cncü -
olup ihalesi 18-4-939 salı günü sa- mende riyasete verilir. Muvakkat 

ECZACI 
at 16 dadır. lftirak edecekler 60 teminatı 982 liradır. 
liralık teminat makhuzile encü • 2 _ 94 ncü adanın 117,20 met-
mene gelirler. re murabbaındaki 46 sayılı a:rsa-

4 - 25 inci adanın 1389,5o sının satışı başkatipliktc!;i ~artna
metre murabbaındaki 45, 46, 47, mesi veçliile açık artırmaya ko -
48, 49, 50, 26, 27, 28 sayılı arsala- nulmustur. Muhammen bedeli 
rının satı'ı ba,katiplikteki ,art- 175 lir~ 8~ kuru~ olu;> ihalesi 18-
namesi veçhile kapalı zarflı ek - 4-939 sah gfinü eaat 16 dadır. (~ -
siltmeye konulmuştur. Muham - tirak edecekler 13 lira 20 kurut?· 
men bedeli 5558 lira olup ihalesi luk teminat makb •zile en~ü.-.P:ıe 
18-4-939 salı günü saat 17 dedir. gelirler. 
2490 sayılı kanunun tarif atı dahi
linde hazırlanmıf teklif mektup· 
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 416 lira 85 
kurustur. 

, 1-7-11-14 1112 (675) 
1 - r,:u al1 ~·· - • 

4 
• .: -:! 

~· ,...._ • ha!ndaki 4 ~ ~ 7 sa: 'ı .... r
,. . --·~·;ı s~· :ı h- :' . . , ... ·' :i 
~artnarne,.; .. 7' __ ... , 

1
• --: ' .,,-ı,.· ''ı 

~rtırı:1aya konulmu,tur. Muham
men bedeli 12348 lira clup ihalesi 
25-4-939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hnzırlanmıs teklif rnzktup -
ları ihale günü azami saat 16 ya 
kadar encümende riyasete verilir. 
Muvakkat teminatı 926 lira 10 
kuru, tur. 

2 - 30 ı . .:u adanın 2051 metre 
r - -- -·'- ' · ' sr•r - - ... - ..... 1 ,~, .... 

---- 1 '\nnın tta· -q, ~~ş! ''ipli!.tek1 
11•,.~r::.r.ıed veçhile kap::h -:ırfl· 

• 1 • ... ... ... ,., ...... M .. -',.--. 
- -· ---- ,. 

2-7-11-14 (1128) 

1 - Refik Saydam cadde:;i ile 
Uray caddesi arasındaki 3~37-75 
metre mur btl~ mdclci yoiun bele~ 
diyece verilecek kesme taçlarla 
yeniden döşettirilmesi i~i ha~ mü
hendislikteki lı:ef}if ve ı;artnamesi 
vechile acık eksiltmeye konul -
mustu?'. Kesif bedeli 3500 lira 
olup ihalesi 25-4-939 salı gunu 
saat 16 dadır. iştirak edecekler 
262 lira 50 kurutluk muvakkat te
minat makbuzu ile encümene ge
lirler. 

2 - Celal Bayar caddesinin Ali 
Çetinkaya caddesi meydanından 
itibaren alsancak meydanına ka
dar uzanan kısmının 2 taraf yaya 
yollarile orta treplenine 1500met
re boyda kesme kordon çekilmesi 
İfİ ba, mühendislikteki ket if ve 
,arınamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmtİftur. Ketif bedeli 3000 
lira olup ihalesi 25-4-939 salı gü-
nü saat 16 dadır. lttirak edecek -

ın 

Zümrüt 
D A I· . '1-A A ~·. 1 

K o. l on y q s ! 

Erkek 
Mı\SKÜLEN, FEMİNEN, ilci cins koku 

Bahar çiçeği - Albn rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, Menekşe, 

amber, yasemin 

Hilil Eczanesi: 
--~~-----~~-----------

ihalesi 25-4-939 ıalı günü saat 17-
d edi r. 2490 sayılı kanunun tarifa
tı dahilinde hazırlar"111f) tel:lif 
rıı~kt..·-'--ı azami saat 16 ya ka
dar encümendl. riyasete verilir. 
M·ıv.? ;;kat teminatı 692 lira 25 

ler 225 liralık teminat makbuzu ----------------.-~-~------'• ile encümene gelirler. 

• k,•,,.m:tur. 

11-14-18-21 1223 (730) 

1 - Basmahane istasyonu karşı
sında bir otobüs durak yeri inşası 
başmühendislikteki keşif ve şartna
mesi açık eksiltmeye konulmuştur. 3 - 83 ncü adanın 192 metre 

murabbaındaki 21.22 sayılı arsa- Muhammen bedeli 1137 lira 17 ku
larının satışı için batkatiplikteki ruş olup ihalesi 2~/4/39 Salı günü 
sartnamesi veçhile açık artırma - saat 16 dadır. lştırak edecekler 85 
ya konulmu~tur. Muhammen be- !ira 30 .. kuruşluk. teminat makbuzu 
deli 384 lira olup ihalesi 25-4-939 ıle encumene gelirler. 
salı giinü saat 16 dadır. lstirak 2 - Karaosman oğlu hanının Üst 
edecekler 28 Iirft 80 lrnrutl~k te- k~tında 26,37,26,'40 sayılı 2 dük
minat makbuzu ile encümene ge- kanın yıkılarak enkazının satılması 
Jirler. · başmühendislikteki keşif ve şartna-

tele 
l 

Süt 'makinaları 
Dünyanın en büyük fabrikası 

mamulatından 

Miele süt makinaları 
Çok hassas ve çoli dayaruklıdır 

MİELE 
Süt makinalarının bütün aksamı 

paslanmaz 

MİELE SÜT MAKİNALARI 
Diğer maki.nalardan daha sağlam ve 

daha ucuzdur .. 
İSTANBUL Satış deposu : Tahtaka- ~ 
le, 51 No.lu POKER TRAŞ bıçakları~ 8-14-18-21 1192 (718) mesi veçhile açık artırmaya konul

muştur. Muhammen bedeli 9 lira 80 
Bayındırlık sahasında 57 inci ada- kuruş olup ihalesi 25/ 4/ 39 Salı gü

nın 527,50 metre murahbaındaki nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 
19 savılı arsası bqkatiplikteki şart- 75 kuruşluk teminat makbuzu ile ıw 
namesi veçhile açık artırmaya ko- encümene gelirler. 

deposunda... 1 
İZ1'1İRDE Satış deposu : S. ABUAF ve M. PEÇO 
Mareşal Fevzi bulvarı No. 6 TELEFON: 2273 Snıtijji; _______ _ 

O ok tor 
Sami 

Operatör 
Kulakçı 

nulmuştur. Muhammen bedeli 3165 3 - 900 sayılı sokakta belediye 
lira olup ihalesi 21. 4. 39 cuma gü- dairesinin altındaki 17/1 sayılı ma
nü saat 16 dadır. iştirak edecekler 1ı ğazanın bir sene müddetle kiraya 
238 lira teminat makbuzile encüme- verilmesi başkatiplikteki şartnamesi 
r.'? gelirler. veçhile açık artırmaya konulmuştur. 

6, 11, 14, 18 1166 (701) Muhammen bedeli 400 lira olup Kulak, Boğaz, burun 
ihalesi 25/ 4/ 39 Salı günü saat 16 hastalıkları mütahassısı 

1 - İnönü caddesi umumi ceza dadır. iştirak edecekler 30 liralık te-
evi önünden itibaren 1300 metre minat makbuzu ile encümene gelir- Muayenehane Birinci beyler No. 42 
kadar olan caddenin dö emesi sökü- ]er. TELEFON: 2310 

ilin 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
bankasının bulunduğu ve halen 
depo olarak kullanılan iki bina 

Kaşe DERMAN, tababetin son keşfidir .. Her evde bulunması zaruri oWı 
DERMAN kaşelerini eczan ... lerdc.n alınız .. Lüzumunda günde 1·3 kaşeye kadar 
alınır ... 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
(Isparta Nafıa müdürlüğünden) 

1 - Eksiltmeye konulan i4: 
Isparta viliyet merkezi hükümet konağında yaptırılacak 16036 lira 

20 kuruş keşif bedelli kaloriler tesisatı olup 938 mali yılı içinde 5000 
lirası ve 939 mali yılında da 11036 lira 20 kuruşu tediye edilecektir. 
5000 liralık işin 25. 5. 939 tarihine kadar ilonali prttır. 

2 - Bu işe ait evrak ve 4U1İıameler. 
A - Bayındırlık işleri genel '8flnamesi. 
B - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi. 
C - Sıcak sulu kalorifer tesisab için umumi ve fenni §artname. 
D - Hususi şartname. 
E - Eksiltme şartnamesi. 
F - Mukavele projesi. 
G - Keşif ve vahidi kiyui fiyatlar. 
H - Projeler. 
isteyenler bu evrakı Isparta Naha müdürlüğünde görebilirler. 
3 - 5. 4. 939 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye ko

nulan bu iş 20. 4. 939 perşembe günü saat 15 de Nafıa müdürlüğünde 
teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek İçin isetklilerin 1202 lira 75 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka a§ağıdaki vesikaları ib
raz etmeleri lazımdır. 

A - ihaleden en az 8 gün evvel vilayete müracaatla alınacak eh
liyet vesikası. 

B - 939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 

veline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e kadar gelmİf 
olması ve dıt zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmıt bulunması 
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T. Bovven Rees 
ve şürekası 
CVNARDLINE 

Messageries 
Maritimes 

KVMPANYA.SI 

YENIASIR ~AHIFllf 9 

Umdal 
UMUMIDENlZ 

ACENTALICI LTD. 

OliYİer ve Fratelli Sperco Dcutsche Le· 
Şürekası V bpur Acentası va:ıte Linie 

HELLENtc LINEs LTD. BiRiNCi KORDON REES ADRIATİCA S. A. Dİ G. M. B. H. HAMBVRG 
BELGİON vapuru 18/19 nisan ara- 8İNASJ TEL. 244J NAVİGATİONE ANTARES vapuru 13 nisanda bekle-

Llverpool ve d beki im ZARA motörü 10/ 4 tarihinde gelerek niyor. 15 nisana kadar Anvers, Rotter-
Glasgov hattı THEOPHİLE GAUTİER vapuru 6 ma- sın a eni ekte olup Rotterdam LONDRA HATl1 : 11/4 te Pire Korfu Saranda Trieste ve dam, Bremen ve Hamburg IP;n yilk ala-

Hamburg ve Anversa limanları için yUk .-
• • • •• • • •• • • yı.s tarihinde gelerek ayni gün İstanbul, alacaktır. HERON vapunı 15 nisanda gelip Venedlie hareket eder. caktır. 
BAKTRİA vapuru nisan iptidasında Pire, Napoll ve Marsilyaya hareket ede- TURİHA vapuru ayın nihayetinde Londra için yük alacaktır. LERO motöril 13/4 te gelerek ~ MOREA. vapuru 25 nisanda bekleni-

gellp Liverpool ve Glasgov için yUk ala- cektlr. beklenilmekte olup Rotterdam Hamburg BELGRA VİAN vapuru 15 nisanda gün Patmos Leros Bari Triesteye hare- yor. 29 nisana kadar Anverıı, Rotterdam 
calrtır.. ve Anversa llmonlın için yük alacak- Londra, Hull ve Anversten gelip yük ket eder. Bremeıı ve Hamburg için yUk .Jacelı:-

G relı: ı ____ ,.t tarihi . Her türlü izahat ve malümat için Bi· tır çıkaracaktır. VESTA vapuru 17/4 te gelerek ayni tır. 
e vapur arın mu'"""'" en, . Midillt KRETA ııhıuı 

isimi ri !anlan bakloı da •- rinci kordoııda 156 numarada LAU· gün SeIAnilı: Burgu Varııa Kıı. vapuru ııı on beşine 
e ve nav 1 acen... ~ ..... • -- teaceye hareket eder. doiru bekleniyor. Bw-gM Varııa ve K&-

bir teahhOt altına giremez. Daha fazla BENT BEBOUL ve Şr.1WJU. vapur aceıı· -- QUİRİNALE va tenı:e lçiıı yük .Jacalctır. 
tafslHlt almak için T. Boven Bees_ve Şr. tasma miiracaet edilmesi rica olunur. VNiTED •TArE• AHD LIVERPOOL HArrı ayni gün Pire Koj;,~~ ~-~Ur, 
nııı 2353 telefon nllDUll'L!lına mi.irecaat ,. ,. •. •• . . 4

.,.,.,. ve 
edilmeıd rica olunur. TELEFON: z 3 1 5 LEV ANT LİNE LTD LESBuu• vapuru 20 ntsand.ı Liver- Venediğe hareket eder. --

. • l , , . . . ' . .. 
Yemeklerin ki· 

rmtııara, salya· 
nın Uraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
radan abnan mu· 
zır mevat karşı· 
sanda dişler ve 
eli$ etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zuımaea, çürü· 
meğe mahkOm· 
dar. Çürük diş· 
ler mide ve bar
sak lhtilAdarm· 
dan zattlrreeye 
kadal' her nevi 
hastabia yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN' 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

~ ..... mm ........................... ı•İılıll .......... , 

rıa -ı 
tmılr İndr Te tl'zllm Tarun ·'-'•'§ kooperatifierl Birliği 1 

Ege bölgesinin n~ ~q '!!ı!in~~!~!':.r~:! Dönıisek ve kırmı-
zı Tarif praplannı daiıııa tercih ediniz. Sofranızda TARİŞ şaraplan eksik' 
elmwn•hdır .. 

r A R I ş SİRKESİ 
Saııa hallamm emniyetle ıınedillyor. Teri§ sirkesi, halis llzllm slrkesidir. 

r ARİ$ UZUM BALI 
Tclıslf edilmit tue lbllııı auyndur. Taze Uzllm suyunun blililıı hususiyetle

rini tapmaktadır. Tariş l1züm hah eıı ııılılıt ve mu«adıll kuvvet şurubudur. 

r A R I Ş iNCİR VE UZUMLERi 
Femıia en 90D terakkiyatına uygun bir §ekilde işlenmiş ve hazırlanmıştır. 

Zarif uııbalijlar içinde satılmaktadır_ 
Tarif markala malısulit ve mamulaıı her yerden arayınız. 

İzmir umumi satsş mağazası : 

KEMEBALTI CADDESİ No. 71 

l ··26 

Karaciğer, böbrek, tq ve kumlardan 
mütevelli san~ılanııız. damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikiyetlcrinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit lirik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez
ıeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNG1LİZ KANZUK 
ECZANESİ 

TELEFON : 4195 

(2S3 

PRİNCE DE LİEGE vapuru 2~/22 pool ve Svanseadan gelip yük çıkaracak- ROY ALE NEERLAN ABMEMENT DEPPE 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev- tır.. DAİSE KVMPAHYASI GİRONDE vapuru nlsenııı ortasıo& 
york için yUk alacaktır. -*- B ORYON vapuru 17/4/ te gelerek doiru bekleniyor. Anven (Doğru) ll-

urgas V ama ve Köstenceye hareket manı 1ç1ıı yük .Jacaktır. ·-- D h L 
eder. 

eutsc e euante·Lfnle --
Gerek vapurlnnn muvasall\t tarihleri KRETA vapuru 15 nisanda Hıı.mburg -*- DEN NORS'KE MiDDEL• 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak'. ve Anversten gelip yUk çıkaracak. HAVSLİN.JE, OS'LO 
kında acenta bir teahhüt altına giremez. ------------ SVENS'KA ORİE'N'J'E f.İ• BALKIS vapuru Mayısuı ortasına 
Daha !a7.la tafsilat a!mak için Birinci edilmesi rica olunur. NİEN KVMPAHY ASI doğru ıı..kleniyor. DUnkerk ve Norve~ 
Kordonda 152 numarada •UMD.-u,, Telefon : 4072 MildUrlyet PATRİA vapuru 14/4 tarihinde gele- için yUk alacaktır. 
umumi ueniz Acentalığı Ltd. miiracıtat Telefon : 3171 Acenta rek Hamburg, İskandinavya liman lan 

içiıı yUk alaralı:: hareket eder. --
Beyhude ıst~rab çekmeyin 

GRl·pı·N Kullanın 

soauk algınlığı, nezle kırdWk, ~p, baş, dl$ ve 
sinir ağrıları, romati-ıma sanaları için rakipsiz 

deva GRtPtNDtR.. 

Bu karışık havalarda 
Yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! •• 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MAll~YA DİKKAT- TAKLİTLE· 

RINDEN SAKININIZ.. " 

Al;\metl farılı• 

TOPANE Terazileri 
Türkiyenin en Birinci TERAZİ 

Fabrikasının mamulatıdır. 

Taklitlerinden sakınınız. 

-- AMERİCAN EXPORT LİNES, İNC 
.SERVİCE MARİTiME EXMOUTH vapuru ıs nisanda bek-

Roumafn Kumpanyası !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
ALBA JULİA vapuru 13/4 taribın- D. T. B. T. 

de gelerek Malta Marsilya ve Cenova TİSZA vapuru 18 nisana doğru bek-
lımanlarına yilk ve yolcu alarak haı..,.. !eniyor. Tuna limanları için yilk alacak-
ket edecektir. tır. 
İTALİA S. A. Dl NA VİGAZİONE BUDAPEST vapuru mayısın lptlda-
VULCANİA vapuru 20/4 te Trieste- sında bekleniyor. Tuna limanlan için 

den Napoli, Nevyork için hareket eder. yük alacaktır. 
İzmirden 11/4 tarihinde kalkan ZARA --
vapuru Ue aktarma tahmil edilir. SERVİCE MARh'iME 

NEPrUN1A vapuru 21;4 tarihinde ROVMAfN 
Triestedeıı Rlosanto, Montevidea, B. DUROSTOR vapuru 15 nisanda bekle
Ayros için harelı:et eclecektir. Aktarma niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman-
19/<l te İzmlrdeıı hareket edecek olan lan için yük alacaktır. 
Grimani motörü ile temin edilir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav-

İIAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardakl de~ikllklerden acenta me
lardaki de~ikliklerden dolay> acenta suliyet kabul ~tmez. 
m"sullyet kabul etmeL. Daha fazla t&f- Daha fazla taCsilAt için ATATURK 
silôt için ikinci Kordonda FRATELLI caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
S~ERCO . vapur acentasınıı müracaat Zee ve Şsı. Vapur acentalığına milraca 
edilmesi nca olımur. at edilmesi rica olunur. 

TE'LEFON: ZOM· 2005 TELEFON: ZOO'l'/ZOOS 

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

Taze Temjz Ucuz ilaç) 
Her Türlü Tuvalet Çeşıtleri i 

.......................... . ......•.......•...•....• : 
• • • • 

:························· ·~························ • • • • 

~ Hamdi Nüzhet Çançar i 
• • • • 

~ Sıhhat Eczanesi ~ • • • • • • 
: BAŞTUBAK BllyUk Salepçioğln hanı karşısında.. $ 
• • 

~~·~····························································· .. ··········= 

~----llml!!------------------ ·~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• iki. ı\.sırhk Bir Tecrübrye Malik Olan; 

HER 

• 

DİŞ MACUNU 
GLiSERiN Sabunu 
TRAŞ Sabunu 

TUVALET Sabunu 
BRJYANTlN 

KREM 
VE PUDRALAR/ 

YERDEN ARAYINIZ 
H.3 t-13 (711) 

----------------~ı• 
Burnova bağcılık istasyonu 

dürlüğünden: 

•• mu-

Cinsi Mubamnlen bedeli 

Motör binası 
Havuz 

593.98 
283.92 

Teminab 

44.54 
21.29 

877.90 65.83 
1 - Cinı ve muhammen bedeli ve teminah yukanda yazılı motör 

binaaı ve havuzun 19. 4. 39 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
15,30 da Burnava bağcılık istasyonu müdüriyetinde eksiltmesi yapıl
mak üzere münakaaaya konulmu,tur. 

. 2 -. _f ste~liler muvakkat banlca mektubu veya mal sandığı makbu
zıle bırlikte ihale günü mezk\ir müessesede hazır bulunınaltdır. 

3 - Fenni tartnameler için her gün Burnava bağcılık istasyonu 
müdürlüRüne müracaat olunabilir. 

".,,,,, ,,.,, 
ı;.iu11 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

SIRAAT.BANKASI 
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lngiliz Bşv. Cemberlain söylüyor 
Hükümet Akdeniz ve Balkan yarım adası statükosunun 
kuvvet istimali veya kuvvete müracaat tehdidi ile değiş

tirilmesinin önüne geçmiye ehemmiyet atfeder 

Londra, 13 (Ö.R) - Avam kamara
ısında öğleden sonraki deklarasyonunda 
B. Çemberlayn demiştir ki : 

• - Parlamentonun davetini istilz.am 
eden hAdise Avrupada ve bilhassa şarki 
Akdenizde endişe ve geniş bir huzursuz
luk tevlit etmişti. Arnavutluk hakkında 
alınan haberler birbirinin aksinedir.. 8 
nisanda, Arnavutluk elçisi İngiliz hilkü
metinden, kendi toprağını müdafaaya 
nevmidane çabaliyan bir küçUk millete 
mümkün olan her yardımda bulunması-
nı rica etmişti. 

un•K ouıiıi 

Bi 
lngiltere, 

derhal 

• de taa a z 
hükümetine 

müzahereti bahşe kendisini 
Rumen 
her 
müteahhit 

Yunan veya 

addedecektir 

lngiltere, lngiliz - Italyan an
laşmasını feshetrniyecektir 

-

o 2 Si 

ı 
KOLLEKTİF EMNİYET 
aFikrimce İngiliz hükümetinin verdi

ği muhtelif teminat faydalı olmakla be
raber kafi değildir. Biz bir haftalık ve
ya on beş günlük bir teminat siyaseti de
ğil, fakat sulh siyasetini senelerce mü
emmen kılar bir kollektif emniyet siya
seti istiyoruz. 
YUNANİSTAN IIALK.I MEMNUN 

Atina, 13 (Ö.R) - Matbuatın ağır 
baş1ılığt ve htiküınetin yeni vaziyet kar
şısındaki soğukkanlılığı umumi efktlrın 
hadiseleri bir sürpriz gibi karşılaması-

.._____.----" nın önilnü almı.,.ır. Fransız ve İngiliz, aBütün dünya wnumi efkarı bu yeni "' 1 
L u N r ıı. es :1• 

kuvvet darbesinden bir dıılın nefrete ==========~~~~~ Alınan ve İtalyan gazetelerinin tefsirle-
düştü .. Arnavutlukta İtalyan tebaaları- Danzig koridoru ve Danzig haritası rinln münasip şekilde nakled.ilmesi su-
na mezalim yapıldığı hakkındaki hika- münasebetleri muhafaza etmek arzumuz sulhu muhafazaya matuf olmuştur .. Bu rctiyle gazeteler halkı anlayış ve muha
yeler, doğru veya yanlış, şüphe ve ihti- vardır. Bu arzuma iştirak ettiğinin mad- gayretlerin beyhude yere sarfcdilmiş keme yoluna sevketmişlerdir. 
razla karşılanmıştır. di delilini şimdi İtalyan hükümetinden olduğuna inanmak istemem. Ufukta ne- Yunanistanın dış siyasetteki vaziyeti 

•Bununla beraber, 16 nisan 938 İngi- beklerim.. 
1 
ler olursa olsun sabrımı~ kaybetmiyc- ve hükümetin ihtirazlı tavrı hareketi 

liz _ İtalyan anlaşması haklı idi ve bu İTAI. .. YAN GÖNÜLLÜLERİ llm.• Yunanistanın coğrafi, siyasi ve ekono-
saatte, bu anlaşmaya nihayet vermenin •9 nisanda B. Mussolini İspanyadaki Mebuslardan bir çokları ırYa Rusya?• 
muvafık olmadığı kanaatindeyim.. 1 İtalyan gönüllülerinin Madritteki zafer diye bağırınca başvekil şöyle demiştir : 

Başvekil bunu müteakip Yunanistan resmi geçidinden sonra derhal geri alı- RUSYA İLE TEMAS 1 
aRusyadruı bahsetmiş olmamak1ığım, 

Sovyetler Birliğinin mümessilleriyle en 
SJkı bir temns muhafaza etmiyoruz de-
mek değildir. 1 

.Yapılacak çok güç bir işimiz vardır. ft1M~~'.~J; 
Yalnız kendi istediklerimizi değil, di
ğerlerinin de ne yapmağa mütemayil ol
duklarını naz.arı itibara almak mccbu-

ı riyctindcyiz. 1 

ıHiç bir evv~Jdcn hazırlanmış hük
mümüz veya ideolojik telakkimiz olma
dan sulh lehinde hareket taraftarı olan 

.. .Mmsolini bir törende 

Da:rı z·,, ayan r ·" 

Lehistanın Baltık donanmasından bir glrrüm 


