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Faşist meclisinin toplantıs 

ROMA, 9 (A.A)' - Büyük Faşist meclisi 
4 Şubatta toplanacaktır. 

·-------' flATI ( 5 ) KURUŞTUR Cii.mkuriyetin ve C{lmhurlyeı e.serinin belcçld, sabahlan '°'kar ıiya.sf gazeudir YENi ASIR Matbaasında buılmıtbr 

intihabat kanunu değişecektir 
Meclisin 

Hariciye vekdleti genel sekreteri 
B. Numan Menemencioğlu 

Suriye 

Mayıs toplantısında 
Yeni seçim kanunu kabul edilecek. 

Yeni intihabat bu kanunun 
hükiimlerine göre yapılacaktır 

Berlinde Numan Menemenci Oğlunun 
Alman lktısat Nazırı Funkla 

görüşmeleri devam ediyor 

Ankara 9 (Husust) - Büyilk Millet 
Meclisi kış tatilini bu ay sonunda yapa
caktır. Yeni Barem kanunlarına ait pro

.jeler bugiln bütçe encümenindeı bazı 
vekillerin iştirakiyle tetkik edilmiştir. 
Projeler yakında umumi heyete sevk-

olunacaktır. • 
Yeni Barem !kanunlarının Martta ta~ 

bikine başlanması muhtemeldir. 

Ankara 19 (Hususi) - Hükü
metin Mayısta Büyük Millet Mec· 
lisine yeni bir mebus seçimi ka -
nun layıhası vereceği bildiriliyor. 
önümüzdeki yazda yapılacak 
olan intihabat, bu yeni kanunun 
hükümlerine göre yapılacaktır. 

istiklil 

Berlin 9 (Hususi) - Hariciye vekfili. 
ti genel sekreteri bay Numan Menemen"
cioğlunun başkanlığındaki heyetimiz 

BerlindeJtl temaslarına devam etmekte
dir. Bilindiği üzere heyetimiz, Alman 
makamlariyleı bilhassa Almanya iktı-

sat nazırı Valter Funk'un geçen sonba
harda memleketimizi ziyaretinde, Al -
manyanın Türkiyeye açtığı 150 milyon 

Marklık kredinin memleketimiz tarafın
dan istimalinin şekil ve şartlarını "tesbit 
edecektir. Bu vesileden istifade ederek 
Türk ve Alman heyetlerinin, iki memle
ket ticaret ve iktısat münasebetlerini 
alakadar eden diğer meseleler hakkında 
dahi görüşecekleri şüphesizdir. 

istiyor 

Kaçakcılık hadisesi etrafında 

Ankarada yapılmakta olan 
tahkikat· son safhadadır 

Frankonun mümessili matbuata· mektu• 
Cümhtl-bunda: "l,ayyareler bize .değil, 

riyetçilere· verildi,," diyo~ . . 
İstanbul, 9 (Hususi) - 'İspanyaya tay- Hariciye ~ekaleti mem{u.Iarından Ru-. 

' yare kaÇakçılığı etrafında adliyece ya- bi elyevm Ankara te~killıanesinde ine~ 
pılmakta olan tahkikat son safliaya gir- kuf bulunmaktadı:r. Gazeteler tarafin.
miş gibidir. Ankara resini mahafilinden dan bu hAdise. etrafında şimdiye kadar 
sızan habere göre bütün bu kaçakçılık veriJen haberlerin ekserisi rivayet mahi
hadisesinde en mühim rolü oynıyan Ek- yetini aşmamaktadır. Bunlar arasında 
ı·em Köniğin Fransada Nim şehrinde hAdisenin patlak verdiği sıralarda Ek~ 

tevkif edildiği hakkındaki haberler be- rem Köniğin İstanbula geldiği, fakat va~ 
nüz teeyyüt etmemiştir. - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

Bava taarruzlarına karşı. 
Pasif korunı.a kanunu dünden itibaren 

Hatay da Yürürlüğe girdi 

Kurtuluş 
Yolu 

11 
Ticari münasebetleri· 
miz büyült bir inkişal 

Şamda ve Halepte büyük ııar.:!0 !!~~~da 
d 

başlıyan iktısadi münasebetler, hü-

nu•• rn ayı· şler ol u kümetirnizin mevzu gümrük resim-
lerinde yaptığı tenzilatla her gün bi-
raz daha art.maktadır. Hataydan 
memleketimize getirilecek bütün 
maddeler için 95 tenzilatın kabul 
edildiği gümrUğe bildirilmiştir. 

Kooperatifler 
Etrafın.da 

T oplanm~ktadır 
---0---

HAKKI OCAKOc.LU 

Bu yıl ihracat mevsimine girerken 
hakim olan kanaat şu idi: 
. c Tütün rekoltesi on milyon kilo 
noksandır. Mümasil mahsul yetişti
ren memleketlerde de bu noksanlık 
mevcuttur. lhtiyaç artmakta oldu~
na göre tütünler iyi fiyatla satılabı· 
lecektir.> 

Mitingten sonra çarşılar açıldı 

~ · ~--..-......_....__,..-.,::-......~~~:;;;.a 
~amdan bir manzara 

- YAZISI 3 VNCV SAYFADA -

c Üzüm rekoltesi ise görülmemiş 
derecede yüksektir. lngiltere domin
yonlarmdan gümrük himayeleri~le 
Üzüm ihtiyacını kapatbğına ve. ?~
den pek az mal aldığına göre bırıcik 
büyük alıcı Almanya kalıyor. Bu va- ---

ziyette üzüm piyasası için büyük İbrahim avcı anlatıyor 
tehlike vardır. Mahsulün tamamen 
sahlması imkansız sayılabilir.» 

ihraç maddelerimiz hakkında sa
lahiyetli ağızların bu mütalaalarında 
ittifak vardı. Aksi mütalaa serdede~ 
bilecek bir ferd de mevcut değildi. 

ihracat ayları bu umumi kanaatin 
aksine teceili etti. 

. Eskicioğlu ormanında 
Kaplanı nasıl avlamış? 

Haiı~ bi~ ~l tütün alıcılarının aley- Şimdi köylüler eşini kaybeden erkek kaplanın 
hine hır bırhk vücuda getirdi. Tü- köylere saldırmasmdan korkuyorlar 
tünlerimiz fiyatlar kınla kırıla istih
sal masrafını karşılamıyacak değerle 
çifçinin elinden alındı. Hala satılmı
yan kısımları için çiftçi eli böğründe 
ınüşteri bekliyor. 

Üzüme gelince, Almanya şimdiye 
kadar yaptığı mübayaaların iki misil 
Üstüne çıkarak talebi artırdı. Korku
la? akıbet olmadığı gibi bağcıların 
elıne ummadıkları ve beklemedikleri 
miktarda para geçti. 

T abil tahminler hilafına tecelli 
eden neticelerden üzüm ihracatçıla
rımız da zarar gördü. 

Satış kooperatifleri birliği de bir 
ihracat müessesesi olduğuna göre 
o~un da zarar görmesi gayet tabii 

~- l 
- SONU 2 tNCt SAYFADA -

Ibrahim Avc1 vurma.ğa muvaffak olduğu Parsla 
- YAZISI 4 neft SAYFADA -

Dün ve evvelki gün İskenderundan 
İzmire mühim mikdarda liınoıi, por
takal gelmiş ve piyasaya çıkanlmış
tır. Hatay portakalları müsait fiat
lerle satılmıştır. Bu itibarladır ki li
mon ve portakal ithalatı devam ede

cektir. 
Buna mukabil Hataya İznürden 

yünlü ipekli mensucat, yerli bezler, 
milli fabrikalarımızın her nevi ma
mulatı sevkolurunaktadır. 

. 
. 

Hava kurumu merkezinde bir toplantı intıbaları 

-YAZISI 4 ÜNCÜ SAHİFEDE-

Altes Pol Bükreşe gitti 
Majeste Karolun av partisine büyük 

e A 

sıyası 

1-1. l\'lilli}'e. 
Üçüncü sınıfına düşen 
piyango dedikodusu 

hilA kapanmış 
değildir 

Hakimiyeti Milliyet mektebindeki 
piyango bileti ikramiyesi, bu sınıf 

çocuklannı dersleri kadar alakadar 
etmiştir. Filhakika bu hadisede bazı 
suitefehhümler mevcut olduğu gö-
rülmektedir. · 

' Adliyece yapılan tahkikatta üç nok
ta nazarı dikkati celbetıniştir. 

1 - Öğretmen B. Muzaffer ve öğ
retmenin validesi Bn. Fethiye ban
kaya müracaatle 70 bin liralık bilete 

isabet eden 3500 lirayı almışlardır. 
2 - Öğretmen, talebeye, piyango

nun isabetini müteakip ailevi vaziye· 
tinden bahisle ikramiyenin kendisine 
terkini teklif emiş ve bu talebece ka
bul olunmuştu. 

ehemmiyet veriliyor 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -



SAHIFB2 

Kurtuluş 
Yolu 

~- r ~ -. 

ŞEHi 
Kooperatifler 
Etrafında 
Toplanmaktadır 

Emekli General 
Kazım Karabekir~in 

HATIRA Ti Bir kaza Halkevinde elemekle·ri 

-11-
İkbal mağazası mubase· 
becisi ağır yaralandı ve kıyafet • • 

sergısı 

~ 

HAKKIOCAKOCLU 

Yalnız zaman meselesinde bizim besa~ 1 .. ,, ... 111111
''''

1
''""

1
''"''"'

11u••11
•• 

bımız tabii kendi vaziyetimizin en tdıli- Y A Z A N : 
1'eli şıkkını kabul edeceğimizclBı itilaf 
erkinıharbiyesiyle aramızda bir farkımız 

- BAST ARAFI 1 tNCt SAYFADA - olabilir. 
Fabt hükümetimiz Türk köylü- * Kazım Karabekir 

GENERAL 

eünün biricik kurtuluş vasıtası olan Nitekim biz darbeyi daha ilk günlerde 
fl fmda la ~····· ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kooperati er etTa top nma ve dahi bekledik, onlar nasılsa daha son-
teşkilatlanma fikrini menfi cereyan- raya bırakmışlar ve bu suretle Göbenle de taltif olundu. Bunların hepsi ala! Fa-
lardan korunmak: maksadile birliğin Breslav kruvazörlerinin (Yavuz ve Mi- kat Cemal paşanın her şeyden ziyade 
himaye tedbirlerini önceden almış dilli) Çanakkaleden içeri girmelerine ma- sevdiği vatanı için Fransa hükümeti mad
hulunduğu için kooperatif ortakları ni olmamışlardır. dJ olarak neler vadetti~ Bizim bild.iğimi-
zarardan keı ,ilerini kurtarabildiler. Bu gemiler Almanlarla ittifak mua- ze göre Cemal pa~ en hararetli Türk 

Y. b t t"l · · ·· vatanseverindendir. Şahsa matuf alkış-ıne orsa sa ış vasa ı erının us- hedesi üzerine gelmişlerdir. AvustÜrya 
tünde bir parayı elkl'ine geçirebildi- donanmasından da bir filonun ve bilhas- Jardan hiçbiri bu vatansevere memleketi 

l hakkında istihsal etmek istediği menfaat-
er. sa bir kaç denizaltı gemisinin getirilme-

S, imdi ötedenberi köylünün sırtın- s· ha'-'L d E · · b" lerden vazgeçiremez.. Eğer Cemal paıa 
ı ~ın a nver paşanın mesaısı ır 

dan geçinmegv i ı"tiyad edinmiş olan t" . • F k Ça kk l bu defaki ziyaretinden memleketi için - ne ıce vermemıştır. a at na a eye 
bazı kimseler, borsanın vasati fiyat- d b km 1 b la AI d · hiç bir şey istihsal etmeden geri dönüyor-e ar an ar aş yınca man enız-

ıarınl degwı•t mevsun· in en yüksek sa- it ·ı . d t" • l d. sa Istanbula gider gitmez Fransanın ho-a ı gemı en yar ıma ya ışrnış er ır. 

tış fı"yatını ele alarak kooperatif or- E~ b .1 1 d' . Al ~na gitmiyecek teşebbüslerde bulunma· ger u gemı er ge mesey ı yanı -
takları arasına kundak salmak te~b- manlarla bir ittifak yapılma5Bydı silahlı sından dolayı kendisine darılmıya hiç 

Türk ve yabancı binlerce kişi tarafın· 
dan ziyaret ve takdir edilmiştir 

büsünde bulunuıutlardır · bitaraflık diye gülünç bir vaziyet hasıl lıak1'.ımız olmaz.) • • . ıl 
Buna şuurlu çiftçilerin kulak ver- ı d } lttifBk muabedenamesınm metni nas Valimi.: sergiden çıkarken 

dım d F k 
0 maz mıy 1 olmel idi? ikbal mağazası muhasebecisi 

miyeceğine itima ız var ır. a at Çanııkkaleye lngiliz ve Fransızların 1 Büyük bir muvaffakıyetle devam et- Halkevi başkanı "e sergi komites: 
baait görüşler demagoji yapanların deharkman yaptıklan sıralarda birkaç ~ttifak ~uabe~n ~ ~~ B. Kemal mekte olan eski ve yeni elemekleri ve üyeleri misafirleri karşılıyarak sergiyı 
•<Yfalatına kapılabilir. Geçen gün de Ru• Lolordusunun da lstanbul _ı_ill•n"ne rilıile metni arasmda hır tenakuz gorul- Pazar günü akşamı Karşıyakanın So- kıyafet sergisi Tül'k ve ecnebi binlerce __ L: -e .. .an "" bi gezdirmişler, ~ ve eni elemekleri ve 
bu mevzua dair yaz.dığımız bir yazı- çıkanlmasına mani olan ancak Yavuzun düiü gi · maddeler hillmda dahi ten- ğukkuyu mevkiinde müessif bir otomo- kişi tarafından ziyaret edilm~tir. Şelu·i-
da kooperatif ortakLğı d.ıpncla kalan mevcudiyeti deiil nüdir} kide değer mühim noktalar vardır m- bil kazası ohnuştur. Menemen 51 sayılı mizdeki ccuebi konsoloslar, refikalariy- kıyafetle~ ~d~ uxun ~y~ i~
çifçilerin üzümlerini kooperatif or- Bu felaketli -nziyetin daha 1eferberli- le kiı otomobil şoförü Abdurrahman idaresin- le birlikte dün akşam saat 17 de Halke- hat vermi§lerdir. Misafirler sergıyı bu-
taldığına dahil bulunanların üstünde ğiınizin ilk günlerinde vukuunu tasavvur 1 - Brr gÜn evvel Almanya Rusyaya deki makineyi oradan geçmekte olan vindeki kıyafet sergisini ziyaret etmiş- yük bir hayranlıkla gezerek çok beğen· 
bir fiyatla satmadıklarını tebarüz et- edenek halimiz ne olurdu} iliıubarp ettiği halde 2 Ağustosta imza- İkbal mağazası muhasebecisi B. Kemale ler ve uzun müddet meşgul olmuşlardır. diklerini beyan etmişlerdir. 
tirmqtik. Hatta bilakis daha dun fi- Demek oluyor ki eğer Alman gemileri lanan muahedenamenin 1. maddesi yani çarptırarak bacağından ağır surette ya- Bu ziyarette Valimiz bay Fazlı Gü- Misafirlere Halkevinde bir çay veril-
yatla sattıkları sabittir. Borsa kayıt- gelmeseydi Osmanlı devleti itilaf devlet- (Avusturya Macariııtanla Sırbistan ara- ralanmasına sebebiyet vermiştir .. Yara- lcç te hazır bulunmuşlardır. ıniştir. 
lan da meydandadır. Bütün üzümcü- lerinin emrine boyun eğmeğe mecbur ola- eında tehaddüs eden harbi hazmı karşı h hastaneye kaldırılmıştır. Suçlu şoför ---------------
ler ve bağcılar bilirler ki fiyat yük- cakb. Onların da yapacakları ilk iş şu kat'i bitaraflık muhafazasını cleruhde hakkında tahkikata devam edilmekte- ç:ap hasfalıg., f " .. f H 

selmelcri ancak mevsimin ortasında olmıyacak mıydı~ ederler.) Kaydı bir garabet göstermek· dir. Dün kaza mahallinde müddeiumu- ...,, Sonmuş Ur 
yani rekoltenin büyük bir kısmı sa- 1- İstanbul Çar askerlerinin çizmeleri tedir. mi muavini tarafından keşif yapılmıştır. 
tıldıktan sonra başlamıştır. altına teslim I Çanakkale de İngiliz ve Bu husustaki zannım şudur: BİR KAMYON DEVRİLDİ H ) k k d b 

Bu yükseli~ten en çok istifade eden Fransızlarmkinel Muahede projesi ültimatom tebliği- Dün sabah Narlıdere civarında bir asta 1 o r onu azı 
yani zen~in bağcılar ve adetleri sayı- ı _Osmanlı ordusu ilga edilerek ik- nin ertesi günü, 24 Temmuzda tesbit kamyon kazası olmuştur. Di.in sabah sa-

labilecek kndar az olan mutavassıt- mnl efradı gibi itilaf devletlerinin ordu- olunduğu halde Almanya imparatoru at yedide İzmire gehnek üzere Seferi- ı ı k ld.,; ı 
)ardır. Bunların da tekabbül etmeğe larındaki boşluğu doldurmak için tıpkı hala vazjyeti kavramıyarak Avusturya hisardan hareket eden iki kamyon Nar- şart ar a a ırı mıştır 
mecbur olctukları masraflar he:;ap müstemlekeler halkı gibi Alman cephe- ile Rusyanın arasını bulmaya çalışı- lıdere civarmda müsademe etmişlerdir .. 
edilirse, dokuz numaradan ellerine !erine sürülecekti. yor. ( 1) Kamyonlardan biri devrilmiş ve üç kişi 
geçen miktarın on iki kuru~un üstün- Son zaferden sonrası da hale göre bir Ruslann harbe kalkmıyacağını zanne~ hafifçe yaralan~tır. 
de bulunduğu ltolayhkla ileri sürü- paylqma olmıyacak mıydı? derek Almanya seferberliği için ·de te~ -·-
lemez. t te bu feliketleri düşüneTek biz Bo- !afisi mümkün saatler öldürüyordu. iıu Hususi Muhasebenin 

Bundan başk.Jt fevkalade yıllan de- ğazlan müdafaaya mecbur idik. Bu da yalnıı düşüncenin tesiri altında Ruslar varidatı artıyor 
ğil normal mevsimleri göz önünde ancak Rus donanmasına hakim bir filo aleyhine Türklerle ittifak imzalamıt ol- Yapılan hesaplara göre, vilayet husu
bulundurmağa hetta kötü yıllan ha- ile mümkündü. maktan da çekinmiyordu. Muahede pro- st muhasebesinin 938 mall yılı ilk altı 
tırlamağa ihtiyaç vardır. 1934 ve Eğer Sultan Osman dritnavtunu in- jesini yapanlar ise her ihtimali gözönün- aylık tahsilatı, geçen senenin çok fev
t 935 yıllannda 5 - 6 kuruştan aşağı gilizler bize bir bitaraflık muahedesiyle de tutarak bu maddeyi yazdık lan gibi kindedir. Tahsilat 1.100.000 liraya baliğ 
üzüm satıldığı vakidir. teslim etselerdi, o zaman hüsnü niyetle- harbin 1918 yılı nihayetine kadar süre- olmuştur. Bilha.•ısa sahıka vergilerin tah-

Halbuki kooperatif birliği aldığı rinden emin olarak ne Almanlarla itti- ceğini bile takdir ederek Rusların harbe silatına ehcnımiyet verilerek müsbet 
tedbirlerle yahuz ortaklarını değil faka ve ne de Almanların gemisine lü- kalkacağını esas tutmuşlardı. neticeler alınmıştır. Vilayet Muhasebei 
bütün Ege rekoltelerini himaye ede- zum kalmazdı. lngilizler böyle bir şeye Ruslann umumi seferberlik ilanı Al- hususiyesinin çalışmaları, iş durumu 
cek yollarda ilerlemektedir. yanaşmadıkları gihi ~mal paşa da Pa- manya imparatorunun da, kendi fikrine mükemmel bir hale ifrağ olunmuştur. 

Bağlarunızın mukadclerabm yal- ruten elleri bo, dönmüştü. taraftar olanların da gözlerini dört açtı ve -*-
nız mahdut alıcı memleketlerin eline l~te akdine liizum olduğu bu mütala- kaybettikleri pek değerli yarım günün Bir tehdit hadisesi 
ve yalnız kuru üzüm ihracabna bağ- alarla. kabul edilecek olan ittifakın inti- acısını yüreklerine döktürdü. Bu sefer de Evvelki gece saat 22 de Kemeraltın
lamalttan uzak blmağa çalışmak.- hap olunacak zamanı da en son, Cemal birinci maddeyi kaldırıp cihana ve tarihe da, Bolu lokantasında bir hadise ohnu 
tadır. pafanm ellerinin boı olarak ve Sultan kartı mütearnz görünmek ist~mediler tur. Bu lokantada çalışırJcen işinden ç~ 

Son iki yıl İçinde prapçılığa bü- Osman dritnavtunan alınmasuıın dahi ve olduğu gibi imzalanması gibi lstanbul karılan garson Nuh oğlu Ömer lokanta 

ihracata 
edilmiyor, 

şimdilik müsaade 
hastalığın tamamen 

•• • 
sonmesı 

Bir buçuk ay evvel lzmirde çıkan ~ap 
hastalığı sönmüstür. Mevzu kordon, aşa
ğıdaki şartlar dairesinde kaldırılmıştır: 

1 - Civar vilayetlerden Izmire, mez
bahada kesilmek üzere getirilecek hay
vanlar eskisi gibi Halkapınar istasyo -
nunda muayene edilecek, Kemerde Sa
lihin, Mersinlide Ahmed.in, mezbaha ci
varında Suphin.in hanlarına sevked.ile
cek ve oradan gardiyan marifetiyle ma
ha11ine gönderilerek kestirilecektir. 

2 - Izmir hayvan pazarı, Şap hastalı
ğının tamamen sönmesine kadar kapalı 
kalacaktır. 

bekleniyor 
3 - Izmire, kordon vaz'ından e\'vel 

gelmiş olan deri, kıl, yün, yapağı, lıar· 

sak gibi h;ıyvan1 maddeleıfa harici kı-

sımları dezenfekteye tabi tutularak Tür

kiye dahilindeki fabrikalara sevkedilc· 
cektir. 

4 - Hastalık bulunnnyan yerlerden 
hayvan sevkiyatı ziraat Vekaletinin 
emirleri mucibince beş gün karantinaya 
tabi tutulduktan sonra vapılacaktır. . . 

5 - iskeleden hayvan ve hayvan! 

maddeler ihracatı ancak Ziraat vekaleti-
nin emriyle yapılacaktır. yük bir ehemmiyet Yerihrıiştjr. Ah- ümit.iz olduğunu bildirdiği ve Peters- daki sefirlerine emir verdiler. Bizimkiler sahibi Mehmedi ustura çekmek suretiy-

~ mü~t M~~t~~~n~~afu~r~~L~p~a~me~~~~·~~en~k~~~~~~~ ------------------------------
sonra Man..iAda altı yüz bin lira sar- Çannnı, hariciye nazırlariyle bir arada nakaşalarla vakit kayheclecek bir zaman~ Suçlu hakkında meşhut suç muame- BiR TA. Yİll Kahve zannederek 
file muazzam bir tarap fabrikası ya- mülakat yaptıkları 1914 Temmuz 20 ol~ da olmadığmuzı görer• ve mütearnz lesi yapılmıştır. Kemalpaşa kazasl iskan memurluğu- Keçecilerde Bn. Baisenin aile evinde 
pılıyor. ması kendiliğinden çıkıyor. fikirde olmadıldarını önceden tubit et- ._*_ na 80 lira ücretle tayin edilen Urla sa- oturan Bn. Mükerrem adında genç bir 

Bu yıl bu bölgede dört milyon ki- işte, Osmanlı devletinin mukadderatını tikleri halde şimdi onu değiştirmekte ma- BOR.r..t .SAl.ON.LARI bık iskan katibi Hakkı Tomıazm tayini kadın, çenesindeki yaraya sürmek üze-
loya yakın yaş üzümü bu müessese ellerinde bulunduran zatların ve hususiy- na görmediler ve lmzııladılar. Genişletilecektir Sıhhat vekSletince tasdik olunmuştur. re bir fincana koyarak unuttuğu tentir-
satın alacaktır. . le daha yakın tarihlerde Mörtaeg ve Re- Gerek Osmanlı hükürnetinin ve gerek~ Borsaya ait işle . taki .. -Ankara a -*- diyotu içmiş ve derhal hastaneye kaldı-

Daha küçük mikyMta şarap fahri- val mülikatlariyle hu devletin başına se Almanyanın katİyen harp taraftarı ol- 'de Bo ko " p 
1çın y A'\'Cllar Cetaiyetifte rılmıştır. 

k 1 d bölg le · d k l - "] _ L • f ı~L ! L h• madıklanna ve R·-lann taarruzu kartı- gı n rsa_daremiseri B. Şevki Ertuğrul a arı a iizüm · e rın e uru a- oru meK: ntenen e a&et ere &:aqı tari ı - Bo he ti d B Sa --~- Bn. Mükerrem, evvelce koyduğu ten· 
b" l d d' 1 . . h f ve rsa ı ye üyesin en . - JCIU"UUU 

caktır. ır ro oynıyan ittihat ve Terakki ricalinin sın a mevcu ıyet erının mu a azası için • . . . _ . . . . tir' eli t kah d k · u-· · ·· 
k tedafüi maksatla harbe "rdikl . h Iahettin av~et etmişlerdir. Haber aldıgı- Vılayet enclimeru karariyle vilayet .Y~ u ve zanne ere ıç gıru soy. 

Rekoltelerin bir kısmı ya~ olarak abul ettiği tehlikeli ve onu önlemek için gı erme u .. Ikt t k~ı . . Zir b"'t · f l d +~ . lemıshr buldukları m hed d h" b .. ük ,_. __ ı..· mıza gore ısa ve cueti, borsa hına- aat u çesı asın an J.ZIIlll' Avcılar ~ · 
pİya98dan ka1dınlacağı için ihracat tedbiı 1 ua ename a ı en uy oır p:uııt- da ıla k !1~ • • 200 l dun d ---------------

0_ ti N"tek" "I · .1 w. • •• sın yap ca uaveı inşaata muvafa- cemiyetıne ira yar e itmesi mu-
kı.mlan bu şekilde himaye edilmiş .._,.. pekala Fransrzlardan takdir r. 1 ım u tıma.tom ven ecegınm kat 1 ka · · sal nlar . . .. "lm" .. · · :'" ......................................... . 
bulunacaktır. edenler de bulunuyordu. Nitekim Cemal anlaşıldığı güne kadar ittifak meselesi t etmiştır. Bazı o •. 20 hın lira vafık goru uştur. Muhitte nafi olma- : G / l · ·J l : 

.. sarfiyle tevsi olunacaktır. Inşaat hazır- ğa çalışan bu cemiyetin mesaisi takdir :. e en er gıaen er =. 
Yaş üz\" hacab tecriibelerine paşanm raristea •YTilciıiı l 8 Temmuz hiç bahse hile girmemiştir. 

1914 
L_ 2 M b d · ruh k l d lıklarına başlanmıştır. olunmuJtur. : ... •••••••••••n••n••••••••••••••••••••••= 

devam edilecektir. te uazı Pati. gazeteleri ..;;y]e yaz- - ua e enın unu teş i e en ,,_ 11 dd d" o·w dd 1 h , ın; l l"llK::o Ankara saylavı doktor Taptas, Deniz-
Şarapçılık dünyanın en karlı işle- mıştı: · ma e ır. ıger ma e er ep tefer- ••• -·-·- _ . ~ . ~ , 

rinden biridir. {Cemal Pllfa P.n.e pldi. Akdeniz ruattır. Bu maddeyi bir daha okuyalım: Geçen haftanın nauuaf falııyetlnden SOfll'CI li say lavı Haydar Rüştü Öktem Ankara-

Kooperatif ortaklari adına kurulan donanmUJ manenalannda dahi bulun- {Rusya, Avusturya - Macaristan aleyhine ' K 1 ~ s· dan gelmişlerdir. İstanbul emniyet dör· 

bu müesseselerin ileride karlan da du. Resmi ve gayri reaani mahfiller ken~ filli tedabiri askeriye ae müdahale ede- u• tu• rpar ın 1 ması düncü şube müdürü Taceddin İstanbul. 
yine çiftçilerin cebine akacaktır. disini alk.ışladL Lejyon donör nİşaniyle rek böylece Almanyanın da harbe du~ ' dan, Ankara İnhisarlar baş müdür mu. 

Birlik sermayesi ortaklar tarafın- hulünü mecbur kılarsa bu huswı Tiirkiye avini Hakkı Belli Ankaradan, Ziraat 

dan temin edilmiş değildir. Bugünkü satmak, para etmezse birliğe ver- ~in harbe iştiraki için sebeb tesk.il edecek- bankası müfettişlerinden Orhan Kulat 
vaziyetle köylerimiz hunu temin ey- mele ,. düşüncelerile kooperatife or- tır. ) N Turgutludan, Alman gazete muharrirle-
]iyebilmck mevkiinden çok uzakta- tak olmak hu teşekkülden beklenen Yine büyük iki IUim.le huzurunuza çıkıyor ~ rinden Robert Mersinden, Kemalpaşa 
dır. Bunu gören hükümetimiz koo- neticeyi veremez. •••BİTMEDİ••• ı A k • • inhisar memuru Aziz Kemalpaşadan, ~ 
peratif ü]küsünü yaşatmak, canlan- Çünkü 0 vakit hükümetin feda- - ş ) çın yaşıyor müfettislerinden Riza İşiden Aydın-
dır~ için büyük mikyasta serma- karhklan. yardımları, himayesi ni- a•w-ww.r w:tD & •SJZ S & _.. 6 __ ~ -• dan, Gülbahçe nahiye müdürü Sü· 
yelen bu maksada tahsisle çiftçiler hayet heder olmağa mahkfundur. Bu ( 1 ) Alman başvekili Bebnanbolveg U & ua ~ auan ~-.a&aa.n& leyman Saatçi Gülbahçeden gelmişler· 
hesabına~ on para faiz keydettir- çıkmaz bir yoldur. Akıbeti büyük AvusturyaWann Ruslarla anlaşması için V 1 C T Q R F R AN SEN J N dir. 
memektedir. tehlikelerle doludur. Almanya lmparatqru tarafından Avus-M · Sinop Saylavı Hakkı Veral Ankaraya, 

Piyasanın acı günlerinde <Ne iç.in Kooperatifi a,.lda sevmek, ona turya. acanstan İmparatoruna iki telg· Yarattığı bu muhteşem filim.de aşk için çektiği ıstırap ile en son sistem l 1 d 
h k d 

~ f d w d .. w dik hır· l'n#uk hastanesmm" • bü"tün" • ...,L!1aAtı O'!:...:~•e-k :ve ı'stif-.1- edi1--Lil-., Eski va i er en Müştak Lütfi Manisaya, 
Ü ümet mü ahale etmiyor)» dı'ye inanla bag"'lı 1 • ..,lmak çı"ftçı"1erı"mız" ı"çı'n ra yaz tguu sonra .-n ogren . Acaba 3-- -~au •.,..'° ..... - ~ .. ııcaur • Iktısat vekaleti ticaret müşaviri Ali Şe-

barbar bağırıyoruz. Hüküınet niha- milli bir vazifedir. bizim aleyhimizde dahi olsa anlapnala- LU~ KS HAYAT fik İstanbula gitmişlerdir. 
yet yardımlannı bir teşkilat vasıtasi- Kendilerini refaha götürec~k biri- nna muvafakat edecek mi? Düşünmeğe 2 • 
le yapar. iste teşkilatın en sağlamı ve cik kurtuluş yoludur. değer! :

1111 
.. 

111111111111111111 
.. 

1111 
............ : 

kuvvetlisi de bizzat çiftçilerden mü- Bu ülküyü yaşatmak için itimad Amerikanın iki kudretli san'atkin E Bir İki Satırla i 
te .. ekkil olanıdır. Yani kooperatifler- ve emniyetle r::ılıQm- 1- menfi propa- -*- .....__. ••- POVEL. ~&ROL LOMB&n.,._ : : ~ ~ O&., .... .........,..,.. ~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dır. Bu kurtuluş vasıtasına müstah- gandalara kulakları tıkamak ve hakı'- T-- 11·-dan k üst" ~ auıu.u pe m esna, son derecede zengin, uami lüks ve zarafet içinde Vilayet encümeni, dün öğleden evvel 
sillerimiz canla başla bağlı kalma1ı- kati, rakamlara dayanarak olduğu Elini haıtnı_r temsil edilmiş asri hayatın iç yüzünü musavver muazzam filim \•ali B. Fazlı Gi.ileç.in riyasetinde toplıın· 
d!rlar. Ç.ünk~. t~. kila.tsız ve dağınık gibi ~ö~~~tir. makinesine kaptırmış AYRICA : FOKS JURNAL 
hır mesaıye hukumetın yardımcı ola- Koylunun dostu mutavassttlar de- Keçeciler fırımnd' haınurkirlık ya- SEANSLAR: Lüks hayat.. 3.30 - 7.ZO Aşk için yaşıyor 5.10 ve 9 DA.. 
bilmesine imkan tasa w il bizzat kendileridir. Kendilerinden pan Kamil o -ıu Hiısamettin elirıi ham Cumartesi ri t.20 de k icin ya ı ·o'rla lar ... 

ınıştır. 

J İzmir ilk tedri!~ müfettişliğine tayin 
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SON HABER 
~. . - . -

Sahtekarlık 

karıldığını hükümeilne bildirmesi üze-! 
rine yapılan tahkikata Türkiye htlkilme
tinin adı karıştığı için, bu tahldknt neti
cesinden de hariciye haberdrır olmuş 
ve böylece httriciyede memur olan bir 
kaç kişinin a1aknsiyle bir sahtekarlık 
olduğu zannı hasıl olmuştur. 

Hariciye müsteşarı Bay Agahın böyle 
bir memurun bir hareketinden htısıl et
üği şüphe, sahte'ldirlık ortaklarını bir 
dereceye kadar daha tenvir etmiş ve iş 

hariciye müdürleri encümeninde bir tet
kik edildiği sırada vaziyetten haberdar 
olan vekilin dCThal adliyeye tevdi edil
mesini emretmesi üzerine mesele adli
yeye geçmiştir. 

işbaşında disiplin 

Ve kaçak ı ık • 
ışının ge-• • Sovyetlerde 

geç gelen 

• • 
ışı ne 

• • 
ışçıye 

ayda iiç defa 
yol veriliyor .., t • e 

1 fha a ns 
ajanı "Bu işi ben haber verdim. 

ordusuna değil, Cümhuri
satılmıştır" diyor 

Frankonun Türkiye 
Tayyareler Franko 

yetçilere 

Ve bu smıda hükümet Anadolu ajan
sı vasıtı:ısiyle Ameriknya tayyare sipariş 
etmediğini bildiren bir tebliğ neşretmiş
tir. 

EKRF~l\I GöYNOK GELMiŞ 
GITMIŞ 

Bu tebliğin neşrinden evvel, fakat 
hakkında takibata girişildiği sıralarda, 
sahtekarlığın muvaffnkıyetle neticelen

diğini zanneden Ekrem Göynük İstan
bula gelmiş, fakat gtlya daha vapurdan 
çıkmadan, bu vaupra giren bir adam 
(acaba kim?) kullnnması için ~ahte bir 
adla elde ettiği bir pasaportu Ekrem 
Göynüke vererek, Romanya üz.erinden 

. Moskova 9 (ö.R) - İş basına makul bir sebep olmaksızın 2 da
kıkadan fazla teah.hürle gelen her işçi veya devlet memurunun işden 
çıkanJmas~n:ı ~o~ıserJer meclisince karar verilmiştir. Bu tedbir işçiler 
arasında dısıp)ını artıracaktır. Bir ayda iş başına üç defa geç ge1en işçi 
veya memur da işden çıkarılacaktır. 

Çinliler Japonları yeni 
·bir hezimete uğrattılar 

Ekrem Göynük hem Frankoya hem Hongkong 9 (A.A) - Çin ajansı bildiriyor: 
. ~eri bir çevirme hareketi yapan Çin kıtaatı bugiin T sen - Ceng şeh

rını muhasara etmişlerdir. Sabahleyin saat 1 O da düsmanın hezimeti 
k~t'i. bir şekil almış ve düşman 500 ölü ve bir çok mÜhimmat terket
mıstır. 1. 2 tank tahrip edilmiş ve iki japon zabiti esir alınmıştır. 

Barselona mı tayyare satmış? tekrar dC.:nmesini temin etmiştir. 
Romanya zabıtası, yine bu yazılara 

göre Ekrcmin elindeki pasaportun sah
te olduğunun farkına varıp yolculuğa 
devamına müsaade etmek istememiş, fa
kat orada da -nüfuzlu ::ıdamların (kim
lerin?) tesiriyle - kendisini serbest bı
rakmı~tır. Ekrem buradan Isviçreye, 
Fransaya, Bdçikaya geçmiş, bu defa da 
işin içinden sıyrılmak yollannı aramıyn 

Haber aldığımıza göre Ekrem Göynilk 
yüzelllliklerden meşhur Süleyman Şe
fik paşanın yeğenidir. 

Hü:ktımetçe kendisinin al~kadar oldu
lu kaçakçılık meselesi hakkında devam 
eden tahkikat ta daha geçen Mayıs ayın
da başlamıştır. Tahkikat yedi aydanberi 
devam ettiğine göre Mdisenin mahiyeti
ni kUi derecede aydınlatmış olmasına 
hillanedihnektedir. Bununla beraber 
milyonlarca liralık sermaye ile teşekkül 
etmiş beynelmilel bir kaçakçılık şebeke
sine mensup olduğunu düşünenler Ek -
rem Gönyükün adli takibattan kurtul
mak için her çareye başvuracağını ve 
her halde Türkiyeye gelmemeğe çalışa
cağını tahmin ediyorlar. 

Ekrem Gönyük ele geçirilemediği su
rette tabü adli iakibat duracak değildir. 
Bu takdirde suç ortakları olarak mev
kuf bulunanlarla birlikte kendisinin de 
gıyaben muhakemesine devam edilecek
tir. 
Eğer memleket haricinde cereyan 

eden kaçakçılık hadisesinde resmi bü
yUk makamların imzalan taklit oluna -
rak devlet hesabına hareket edUmck va
ziyeti bulunmasaydı meselenin bittabi 
o kadar ehemmiyeti olmıyacaktı. O za
man h&disenin mahiyeti Türk Cumhu
riyeti tebaasından maalesef yoldan sap
mış her hangi blrinln memleket haricin
de beynelmilel bir kaçakçılık işine işti
rak etmiş olmasına münhasır kalacaktı. 
Şimdi iş böyle değildir. Beynelmilel 

kaçakçılık şebekesi Ekrem Gönyük va
ııtasiyle bazı Tilrk memurlarını elde 
ederek Cumhuriyet hliküme1ini temsil 
etmek salAhiyeilni haiz büyük makam
ların bnzalarını taklit ve onlar namına 
muhaberelere girişmek suretiyle sahte
kArlıklara teşebbüs olunmuştur. 

Böylelikle bahse mevzu olan kaçak
çılık 1§1, devletin beynelmilel haysiyet 
ve şerefine karşı suikast şeklini almıştır. 
Devletçe yapılan adli takibat işi biUıas
sa bu noktadan icra olunmaktadır. 

* HADiSE NASIL CEREYAN ETMIŞ-

TIR? 
Dün a~a kadar muhtelif gazteler

de yapılan neşriyatı birbirine mezceder
sek hAd.isenin şöyle cereyan ettiğini ta

aavvur edcıbilirlz: 
HAd.lsenin birinci planmda, şimdilik 

ve Türk adliyesini alAkadar eden bir si
ma olarak Ekrem Gönyük vardır. Ek -
:rem Gönyük bir aralık bizzat ta ispan
yaya kadar, orada daha bazı işler çevir
mek maksadı altında bir seyahat yap -
mıştır. 

Bu son iş te artık bilindiği üzere, Amc
rikadaıi tayyare satın alip ispanyadaki 
muharip kuvvetlere satmaktır, fakat 
Amerika da Kanada da Ispanyalılara 
tayyare venneyi yasak etmiştir. Bunu 
ancak dost bir devlet adına alabilirler. 
Belki beynelmilel bir silah kaçakçılığı 
şebekesinin bir uzvu sıfatiyle, Ekrem 
Gönyük, bir dost devlet olarak Türkiye 
Cumhuriyetini müşteri mevkiinde gös
terip tayyareleri temin etmeyi kurmuş
tur. Bunun için sahtekarlığın illetleri 
l§lemiye başlamıştır. 

SE 

F rankonun ajanı 
NE DiYOR? 

Frankonun Türkiye ajanınin latanbul gazetelerine yolladığı mek
tuo : 

Bay direktör ; 
Türkiye bükümeti namına Amerikada tayyare mübayaası meselesine ait 

bütün ta/ silib bugünkü gazetelerde alili ile okudwn. 
Şimdilik mevzuu bahsetmeyi münasip gönnediğim teferrüata ait bazı yan

lıtlan bir tarafa bırakarak, Türkiye hükümeti namına mübayaa edilen tayya
relerin Ekselans general Franko ordusuna ait bulundukları hakkındaki iddia
nın tamamile yanlıt olduğunu söylemek isterim. 

Hükümetimden a1m.tJ olduğum emir ve tafsilat üzerine bu meselt'yİ Türk 
bükümetine; satın alınan tayyare sayısını, Erkab limanına bunları nakleden 
gemilerin isimlerini, tayyarelerin hakikat halde kimlere ait olduğunu velhasıl 
bu ifle alakadar bütün teferrüab tasrih ıuretile Türk hükümetine ben ihbar 
ettim. 

Bu fırsattan istifade ederek bu mesele hakkında Ankara mahafili resmiye
sinde kar§ılqtığun dostane teşriki mesaiye ve hüsnü kabulü şükranla yadede
rim. Bu mesele hakkmda fazla bir ıey söyliyecek mevkide bulunmadığımı 

kolayca takdir edersiniz. Lakin mevzuu bahis tayyarelerin Gnernl Franko 
ordusuna ait olmadıklarına ve ispanya Milli hükümetinin uzaktan yakından 
bu İfde alakadar bulunmadıklanna emin olabilirsiniz. Bu mektubumu pzete
nizde neşretmek Jütfunu esirgemiyeceğinizi ümid eder ve pe§İnen arzı teıek
kürle ihtiramatı faikamm kabulönii dilerim. 

ispanya Milli Hükümetinin Türkiye Mümessili Umumi Ajanı: 
GtUUO PALENZtA 

koyulmuştur. 

Hatta Belçikada ve Frruısada bulunan 
Tü.rk Barosuna kayıtlı gayri müslim 
bazı avuka.tl::ırla Türk tabiiyetinde bu
lunan tüccarlarla temaslar yapfnıştır. 
Ankara müddciumumiliği bu avukaUn
rın ve tiiccarlarm Istanbula döndükleri
ni tesbit ettiği için Istanbul mücldeiu
mumiliği vasıtasiyle bilgilerine müraca
at etmeğe lüzum göstermiştir. Istanbul 
müddciurnumiliği de bu avukatlnrı ve 

tüccarları !;ağırarak hôdisenin şahitleri
rini dinlemiştir... Bunlardan baz.ı.lan 
kendilerinden bu şekilde meydana çıkan 
sahtekarlık hakkında mnlumat istediği
ni ve Belçikada \'C Amerikada daha hac:-

~ 

ka işler yapmak için teşebbüslerde bu-
lunduğunu söylemişlerdir. Birinci sor
eu hnkimliği tahkikatını bi!irmiş ve An
kara müddeiumumilif,i Istanbul güm
<rilkler başmüdürlüğüne müracaat ede
rek şimdiye kad:ır Türkiyeye gelen tay
yarelerin sayısını ve bunların kimlerin 
adlarına geldiklerini de sormuştur. Bu 

partilerin biri Kadiks limanında Franko tetkikat ta bitirilmiş ve Ankara müddci
hükümetine teslim olunmuş, hatta va- umumiliğine göndcrilmişlr. 
pur hamulesini boşalttıktan sonra Cebe- Işte hadisenin cereyanı ve tahkikatın 
littarık Boğazı açıklarında bir Frankocu son safh:ısı bu haldedir. 
muhrip tarafından batırılmak suretiyle Ekrem Göynük mevkuf mu, getirile-
hadise kapatılmak istenmiştir. cek mi? 

Üçüncü partiye gelince: Sahtekarlı- Burası daha kntiyetle bilinmiyor.Her 
ğın meydana çıkmasına gılya bu üçün- halde tahkikat yakın.da bitecek ve mu-

. T a-Bı-San bölgesinde mühim stratejik olan Yinsanın zaptındanbcri 
Çın kıtaatı cenuba doğru devamlı bir muvaffakıyetle ilerlemekt,.dirler. 

Avusturalyada şiddetli s1caklar 
ormanları bile tutuşturuyor 

Sidney 9 (A.A) - Şarki Avusturalyanın büyük bir kısmında bir 
h?ftadanberi şiddetli sıcaklar hüküm sürmektedir. Dünkü pazar günü 
Sı~neyde hararet gölgede 31 dereceye çıkmıştır. Memleketin içerlerine 
dogru 38 derecede ve daha faz]a hararet kaydedilmektedir. Sıcak do
layısi]e geniş Yiktoria ormanlarında bir çok yangınlar çıkmıştır. Sıcak
tan İnsan ZC\yİntı da bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Londra 9 (A.A) - Hava nezaretinden bildirildiğine göre Avus
turalya hükümetinin daveti iizerine bir lngiliz heyeti yakında Avus
turalyaya giderek oradaki tayyare fabrika1arının imalatını arttırmak 
imkanlarını tetkik edecek ve bu hususta bir plan hazırlıyacaktır. 

Şamda ve Halepİe büyük 
nümayişler oldu 

Beyrut 9 (ö.R) - Suriyenin başlıca 
§ehirforinde gerginlik zail olmuştur. 
Büyük mitinglerden sonra Şam, Halep, 
Humus çarşıları açılmıştır. Maamafih 
talebelç,r taraf ındnn yapılan nUmayişler 
berdevamdır. Beş bin talebe bu akşam 
Şam sokaklarında dolaşarak tezahürler
de bulunmuşlardır. 

Halep 9 (A.A) - Fransa-Suriye is
tiklal muahedenrunesinin feshi ihtinıa -
line karşı protesto etmek üzere üç bin 
nümayişçi şehrin ana caddelerini dolaş
mışlar ve dileklerini mahalline arzetmclc 
üzere saraya gitmişlerdir. 

Bir çok nutuklar irat edilmiştir. Nas
yonalist mebuslaroan Nazım bey Kudsi 

fırknsının protesto makamında olmalı 

üzere Pazartesi akşamına kadar şehrin 
kapalı kalmasını temdide karar vermiş 
olduğunu beyan ctmistir. 

Bu nümayi§in Fransanın yeni ali ko
miseri B. Gabriel Puaux aleyhine müte
veccih olmayıp bütün halkın Suriye is
tiklalinin tahakkuk snhasına isal edil-
mcsi hususunda müttehid olduğunu ispa
ta matuf bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Londra 9 (A.A) - Suudi Arabistanı se
fareti ile Sovyet Rusya büyük elçiliği 

Arabistanın Sovyet Rusya jJe diploma
si münasebetlerini katetmiş olduğuna 

dair olan haberler hakkında ademi mn
JOmat beyan etmektedir. 

Evvela Türkiye Cumhuriyeti namına 
bir sipari§le lbını: Bir rivayette 20, bir 
rivayette 40, bir rivayette 50 tayyare 
için sahte mühürler, sahte başlıklı kA
ğıtlar sahte imzalarla sahte talep mek
tupları hazırlanmış. Belki de Milli Mü
dafaa vekili Kazım Özalp adına atılan 
sahte imza bunlardan birindedir. Sipa
riş bize göre sahte. Fakat siparişi alan 
bir rivayette maruf bir Amerikan bom
bardıman tayyare fabrikası bir rivayet
te Kanada hükümeti veya Kanada mü
essesesi, elbette bunu doğru, ciddi sana
caktır. Tetkik edecektir. Nitekim tetkik 
te ebniş, kabul de .. 

cil parti sebep olmuştur. hakeme bize merak edilen şeyleri clbet-
NASIL MEYDANA ÇIKMIŞ? te apaçık gösterecektir. Şebekeyi idare edenler arasında bey- isinde meşhur simalardan biri olan ve 

Pariste olan Ekrem Göynük üçüncü Ortada bir çok rivayetler vardır. Pek nclmilel şöhreti lıfüz bazı eski diplomat- bu firmnnın sahibi bulunan şahıs Al-

Mektuplaşma (!) mucibince yan pa
rasını da fabil Ankara.dan istemiş. 

Şimdi bu telgraf Hariciyeye gelecek
tir. O halde bir telgrafhanede, bir hari
ciyede birer el bulmalıdır ki iş falsosuz 
yürüyebilsin. Bu da olmuş: Telgrafhane
ye gelen telgrafı bir muhabere memuru, 
kendisinin vazifesi değilken, alıp doğru
ca Hariciyedeki evrak, veya şüre me
muruna (adı Ruhi) götürmüş; vermiş. 
Tabil (gelen) def terine kaydı yapılma
mış. Resmi merciine değil, onu bekli
yen Ekrem Göynüke verilmiş. Ekrem 
Göynük bir rivayette kendi imzasiyle 
diğer rivaycllerde Hariciye müsteşarı 
Agahın imzasını taklit ederek, kendi 
yazdığı cevabı, Ankaranın şube telgraf 
merkezinden birine vererek çekmiş. 

Fabrikanın işten şüphelenmesine sebep 
yok. Çektiği telgraf Türkiye hüküme
tine, buna hilkümetten başka kim ce
vap verebilir? Iş olmuş bitmiş: Sipariş 
bedeli iki buçuk milyon lira. (Komisyo
nu yarım milyon lira tutuyor.) Yarı be
del ödenip Marsilyada teslim şart koşul
muş. ilk ve ikinci partinin teslimi de ya-

pılmış. 1 
Yazılan başka bir rivayete göre bu 

partiyi tesellüm için gününde Marsilya- inanılır gibi görünmemekle beraber bu lar ve silah fabrikaları şirketleri vardır. manyanın en meşhur silah fnbrikatörle
da bulunamamıştll'. Gecikme bir hafta rivayete göre, Ekrem Göynük tayyare Bunların ·en başında Amerikalı O'Hara rindcn Vnnenbergin 23 yaşındaki genc:
kadar sürmüş, bunun için fabrika nıüş- fabrikalarına yaptığı siparişin yarı para- ve Knks isminde iki meşhur :oima geli- oğlu Valtcr Vancnbcrgdir. -
teoriye bir cemile olarak tayyarelerin Is- sını peşin vermiştir. İki parti tayyareyi yor. Bu şebekenin İspanya işlerinde Bu beynelmilel siliı.h kaçakçılığı teşki
tanbul limanına kadar götürülmesini ka- teslim alan Ekrem Göynük 3 üncü parti ajan olarak kullandığı adam da general Iatının bir çok memleketlerde ajnnlan 
rarlaştırıp buraya sevkebniştir. Yirmi olarak gönderilen tayyarekr Marsilyaya Frankonun gizli memuru olan Duc de vardır. Bu şebeke, her memleketten 0 

kadar tayyare de buraya gelip ihraç geldiği zaman kendisi Pariste bulunu- Medina del Kompsy Mirandadır. Bu memleketin yardım etmek istediği tara( 
edilmiş. Gümrükten de Milli Müdafaa yormuş. Fabrikanın mümessili müşteri- Dük, bir zamanlar Amcdkada bir fabri- için silah satın almakta sonra da bunln
vekaletine .haber veri.lmj.ştir. Guya Ve- sini Marsilyada göremeyince tayyareleri kanın satış memuru olarak çalışmış olan n hangi taraf daha çok para \•erirse ora
kalct, (bizim Kanadaya siparişimiz yok- İstanbul limanına getirmiş, gümrüklerin eski bir İspanyol asılzadesidir ve İspan- yn satmaktadır. Bu suretle çok defa AI
tur) cevabını vermekle beraber mesele- işarı üzerine resmi makamlar ademi ma- yaya yapılan bütün silah kaçakçılıkla- manyadan alınan silfilılar İspanyada hil
yi derinleştirmeye koyuhnll§ ve öğren- Iamat beyan etmişler \'C esnsen tahkikat nnda eli vardır. Yine bu kaçakçılıklar kümetçilere Amerika ve Sovyetlerden 
miş ki işte bir sahtekilrlık vardır. safhasında bulunan iş bu suretle daha arnsında mühim rol oynamış olan bir de hükümetçilere gönderilmek üzere alınan 

Milli Müdafaa vekaleti snhtek5.rhğı vazih bir şekil alarak araştınnalara hız Alman firması vardı.,r. Siliıh kaçakçılığı silahlar da asilere satılmır;:tır. 
bu cepheden öğrendiği gibi Hariciye ve- verilmiştir. •~y~~D.Smrıt'zz:LY~.z:.r"""'7Jsctw 

:~~~;::::!:~i:~~E~:.: ~~~~::r~~~:~:~: !~~~ı::~~ ~ MARKO POLO 
liğin mal!\matı dışında Türkiye namına Ekrem Göynükün baş roHi oynadığı bu ~ 
oralarda bir tayyare alım satımı oldu- kaçakçılık ve sahtekarlık işinde merkezi :-..: 
ğundan Hariciyeye malUmat ver.mi§, Pariste bulunan bcynelınilel bir teşkila- 20!7..zz:TY/..z./~J./..JCCia7..Z:ZZ.z7/J~O!:l!PJ!Z;ıall;r:;'.IB;a:.,..l!ılllrcı'..-mıılaıırıfl313 
öte taraftan Fransa hüküınetinin Fran- tın aHikalı olduğu da sriyleniyor. ,... AW 

ko nezdindeki konsolosu da meçhul bir ŞEBEKE NASIL ÇALIŞIYORDU ? BUGON 
takını ellerle bir takım tayyarelerin Şebekenin Paris merkezi Şanzelizedc 

TELEFON 
3646 

Frankocuların limanlarından birine çı- Mayflover otelindedir. 

# ..... l!lm ......................... lllDl_. .. ._~~-

1 TELEFON : 4005 TEU..'FON : 4065 
1500 kişilik Türkiyenin en büyiik salonu olan 

YENi SJNEMADA 
HER İKİSİ iZMİRDE İLK DEFA .. 

1 - MOTO Haydutlar peşinde 
IS KISIM HEPSİ BİRDEN •• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tayyare Sinemasında 
6 kanw:ıusani Cuma gününden itibaren 
Büyük ltalyan tenörü uKaruzodan sonra sine
ma ve musiki aleminde doğan yeni bir yıldız .. 

BUG'ÜlfÜN uKARUZO» SU 

Jeaneite Mac Donald • Neison Eddyo. - SON GANGSTER 

T J T O S C H 1 P P A, Y 1 
YAŞAYALIM 

CUMA GüNDNDEN İTİBAREN 

ELHAMRA da FOKS - Türkce 
• jurnal 

SEANSLAR : Cumartesi ve pazar günleri : 10 .... 2 ...• 5.... 8 .... de başlar 

Pazartesi 11 - 2 - 5 - 8 de başlar 

Diğer günler 2 - 5 - 8 de başlar .. 1939 SENESİNİN EN GÜZEL FİLMİ ...... 
............................ j .......... ı 

İtalyanca m~si.!tnr • İtalyanca şarkılı büyük 
zevk, ihtişam, zenginlik ve güzellikler lilmin

~e tanıtacaktır_ 

AYRICA ZENGiN İLAVELER 
SEANSLAR : 2,30 - 4.30 - 6.50 9 da 

Cumartesi, pazar : 12 - 2.30 - 4,30 - 6.50 - 9 da TELEFON 3646 
.............. lllİ ............................ ~ ... d .... . ••• 
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ıo Son kanun salı 939 

Kaçakçılık 
Hadisesi 

B. Çemberlayn ve Muşolini 
- BAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA -
purda o zaman yüksek mevki işgal eden 
bir zat tarafından himaye edilerek Ro
manyaya gittiği, orada da Türk mü ec
nebi mi olduğu an1aşılamıyan kimseler 
tarafından korunduğu rivayetleri de 

Venedik sarayındaki ziyafette rad
yoda birer nutuk söyliyecekler 

vardır. 
Diğer taraftan Frankonun Türkiye 

mümessili bugün gazetelere gönderdiği 

mektupta Amerikadan satın alınan bom
bardıman tayyarelerinin, iddia edildiği 
gibi nasyonalistlere değil, cümhuriyetçi
lere verildiğini, hatt! hadiseyi zama
mnda taisilatiyle hükümetimize ihbar 
ettiğini bildirmektedir. 

Roma seyahati 
leri başka 

etrafında Londra 
başka tefsirlerde 

ve Berlin gazete
buJ unu yorla r 

Mümessil, yine mektubunda bu hu
susta fazla tafsilat vermekte mazur ol-
duğunu da ilave etmektedir. 

Roma 9 (ö.R) - Çarşamba akşamı 1 dırmağa çalışıyorlar. 
Venedik sarayında verilecek ~yafet es- <Bir ~an gaze~esi, Frans3:.da, Çem
nasıruia biri Mussolini, diğen B. Çem- berlaynvarı, ltalya ile uzlaşmaga çalışan 
berlayn tarafından radyoda iki nutuk bir siyasetin mevcut olmasına teessüf 
söyleneceği haber veriliyor. ediyor. Almanya her sahaıda Roma -Ber

Londra 9 (ö.R) - Gazeteler Roma lin mihverini takviye ettiğini gizlemez. 
seyahati hakkında mühim tefsirler ya- Bu sırada Italya ile ekonomik müzake-
pıyorlar. Daima uzlaşma taraftarı olan reler cereyan etmektedir. Ve Italya ile 

h
_1_1 __ da cTimes> gazetesi ·bile şunları yazıyor: Almanya arasındaki hudutların Aıkde -

aYeni Sabah• bu Mdise i:U!..JUl.l 
ngilterenin Italya ile misakını daha mü- nizden ancak 80 kilometre uzakta oldu-

** 
§UDlan yazmaktadır : essir kılmak arzusu bUytik olmakla be- ğunu da hesaıba katmak lazım gelir. 
Öğrendiğimize göre Hariciye vekfile-

raber, lngilterenin Fransa ile mevcut. ; . cA.ngrib g~tesi de §imdi B. Çem-
li protokol ~fi Ruhi, Millt MUdafaa ve- münasebetleri sebebiyle, anCak Italya- berlayn tarafından .temsil edilen lngiliz 
kilinin iımasını da taklit ederek Ame- nın da Fransa ile an.lııfması bunu temin siyasetine Fransanm bağlılığı halinde, 
rika hükümetine müracaat etmiş ve son edebilir. Halbuki Ita}yada son zamanlar- bu memleketin bir gUn ltalyanın' müd
aistem 50 tayyare ısm_arlamıştır. ~em da düşüncesizce yapılan tahkirler kolay 

deiyatiyle meşgul olmağa mecbur kala
.cağını kaydediyor. 

Londra 9 (A.A) - Ba~vekil Çember
layn bu sabah Londraya dönm~ür.Öğ
leden sonra nazırlar meclisi toplanacak -
tır.Bu toplantıda Roroada yapılacak mü
zakerelerin teferrüatı tesbit olunacağı 
gibi pek muhtemel olarak lngilterenin 
Japonyaya karşı alacağı hattı hareket 
te görüşülecektir. 

Başvekil B. Çemberl~yn ve Lord Ha
lifaksui yapn sabah ~akcı,tlerindeki ze-. 
vat ile birlikte· Altunok Paris ekspresi 
ile Londradan hareket eıde<:eklerdir. 

Könik te tayyare fabrıkalannın mUınes- k ,_ tul k 'b' d Jı.:1..ı;. B h . . . . . . ouıy unu aca gı ı egu.u&.&. u a-
aili sıfatiyle bu kirli ışe girmi.ştir. Bır ri- karetler yapılmamış olsaydı belki mu-
vayete göre bu tayyarelerden 2,5 mil- tedil ··riinecek bazı taleplerin bile ta
yon lira değerinde olan ilk parti bir va- h ~ şimdi uzaklaşml§ bulunmakta'. 

Bek-... Bitler 
purla İspanyaya gelmiş, bir .lim:8~da C:r. 
F.rankist htlkümetine teslim edilmiştir.. cDeyli Telgraf> B. Çemberlaynın bu 
Vapur hamulesini boşalttıktan 9?nra Ce- seyahatten istifade ederek Ispanyadan 
belüttank boğazı açıklarında bır Fran- Italyan kuvvetlerinin geri alınması hu
kist muhribi tarafından batmlmak su- susunda bir anlaşma yapmak niyetinde 
retiyle hMise kapatılmak. ~tenmi.ş~. olduğu haberlerinin esassız olduğunu 
İşte bu !ırada Vaşington biiyilk elçımız 
Münir Ertegün teamül hilAfına olarak 
elçinin haberi olmadan Türkiye hükü
meti tarafından Amerika fabrikalarına 
tayyareler ısmarlandığını hariciye veka
letine bildirmiş ve Fransa hükümetinin 
Frankist İspanya nezdindeki konsolosu 
da nereden geldikleri meçhul bir takım 
tayyarelerin Franko hükümetine ait li
manlardan birisine çıkarıldığı hakkında 
kendi hükümetinin nazarı dikkatini çek

miştir. 

Bu sipariş verildiği zaman Hariciye 

yazıyor. 

Liberal cN evs Chronicle> gazetesine 
göre artık sük\ınet yolunda hizmet et
mek sırası diktatörlüklere gelmiştir. Fa
kat Münih anlaşmasmdanberi B. Musso
lininin sUkO.nete hizmeti, ispanyada ta
arruzu genişletmekten ve B. Çember
laynın Roma ziyareti üzerinde müessir 
olmak maksadiyle, Katakınya cephesin
de şiddetli bir taarruz açtırmaktan iba
ret kalmıştır. Bundan maksat bizim 
müttefiklerimiz Fransızlarla münasebet
lCTini bozmaktır. 

1tb1ll Tevfik Rüştü Aras Avrupada bu- Yine Liıberal cManchester Guardian> 
luncfoğu için Dahiliye vekili Şükrü Ka- başvekilin Italyaya karşı yeni bir taah
ya kendisine vekMet ediyordu. İşte Mü- hüt kabul etmiyeceğini yazıyor. Musso
dafaai Milliye vekilinin imzası bu sıra- lini Fransaya husumet göstermek için 
larda taklit edilıni-+t .. ıı........ bu sırada herşeyi yapmıştır. Belki Ingil-

Mülikab etrafında Leh 
gazeteleri nikbin değiller 

:Ankara müddeiumumisi tahkikata el terenin yarduniyle Fransadan her istedi
koyar koymaz bu muazzam sahtellilık ğini ıkopamıak hülyasındadır. Bizi Fran-
kısmen tenevvllr etmiş, Hariciye veka- sadan ayırmağı umuyordur. Fakat in- Polonya hariciye nazın Bek 
letl protokol ~ bay Ruhi tevkif edil- gillz hükilmeti oyuna girmiyecektir. Paris 9 ( ö.R ) - Havas ajansının 1 sulh temin gayesine vasıl olmak için sıkı 

• , ....................................... PZDDmlmmrilal~ 

ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ .ESRAR 

-28-

Gelen cevap Enver 
paşanın lehinde 

Paşa Buharaya gitmeden evvel bir 
mektup yazmış vaziyeti anlatmıştı 
Ruslarla AJi Rıza ve Osman Haca ara· Ali Rıza ve Osman Hoca murahhasi 

sındaki vakadan sonra Basmacılar ibra- gönderirken Enver paıa meselesini de 
him beye müracaat ederek kuvvetlerinin ona ayn bir madde halinde ıöylemişler~ 
artbnlmasını muvafık görmüşlerdi. di. Nihayet murahhas lbrahim beye En-

Nitekim bu hldiseden ıonra Basmacı- ver paşa meselesini açtı ve dedi ki.: 
lar namına bir mürahhas Kuktaşa gide- - Enver pap ve taraftarları mese• 
rek lbrahim beye müracaat etti. lesini ne yapacağız. 

Basmacılann noktai nazarı fU idi. - O da benim bileceğim iı .•• 
Rüsların bu iayıf vaziyetinC:len iatif a- - Sizin bileceiiniz İf deiil hepimizin 

de ederek bütün işlere vauyet etmek bu bileceği bir iştir. Biliyorsunuz ki hötün 
8\IJ'etle Bulıaranın istikllline doğni bir genç Buharalılar onun pqindedir. Onun 
adım atmak. Bunun için tabiidir ki el- fikri Buharayı istildlle ka't'Ufturmalı::br. 
deki 600 ukerle bir it yapabilmenin im- Ondan aonra Emir veyahut batka htikllm
k.lnı yoktu. Halbuki tbrahirii beyin ma· dar maeleeini hallederiz. 
iyetinde oldukça kuvvet bulunuyordu. Şimdiki halde yapacak. it evvell mü• 
Bilhaua T ogay Sarının yanında 3000 cadeleye bütün ıiddetiyle airİflnek m~ 
den fazla aU.er vardı. En kıaa zamanda vaffakıyet elde ettikten aonra ıiz.in en
T ogay Sandan yardım alabilirlerse Rus- diıe ettiğiniz noktayı halletmektir. 
lann artık Buhara tehri hudutları hari- Bizim kanaatimize ıöre Enver pqayi 
cindeki nüfuzu birdenbire kesilmiş, kı· kıtalann kumandanı yapmak muvafık biy 
nlml§ olacaktı. harekettir. 

Bu maksatla ve gayet iyi bir niyetle 
giden murahhas lbrahim beyin yanına 
gidince ona bu sözleri söyledi. Ve Rus-
larla aralannda lr.i bldiseyi taf8ilatiyle 
an1attı. 

lbrahim bey Ruslann düştüğü fena 
vaziyetten dolayı çok memnun oldu. 
Çünkü 

0

bu suretle kendi arzusuna muvaf. 
fak olmuş sayılabilirdi. Fakat biraz son
ra birdenbire fikrini değiştirdi ve bunun 
netice]erini düşündü. 

Evvela bugünkü vaziyete göre (Ce
dit) ler yani Buharanın istiklaline taraftar, 
fakat Emiri stemiyenler bir muvaffakiyet 
kazanmıştır. Bu muvaffakıyet tevali ede
cek olursa Emir taraftarlarının ve bu ara
da kendisinin de vaziyeti müşkülleşecek· 
ti. 

İbrahim bey vaziyeti biraz daha iyi 

tetkik edince bu muvaffakıyetin kendi 
muvaffakıyetsizliği demek olduğuna ka
rar verdi. Ve kendi muhaliflerinin mu
vaffakıyetine tahammül edemiyecek bir 
lisanla: 

Yeni askeri terbiye.ine göre ukerlerl 
idare eder. Muvaffakıyete daha çabuk 
nail oluruz. 

lbrahim bey Enver pap hakkında 

söylediği sözleri dinliyor gibi idi. Bir ta• 

raftan nargilesini çekiyor, diğer tarafta!\ 
da çayını içiyordu. Bunları dinledi, din, 
ledi. Nihayet: 

- Evvela. dedi. Enver paşa burada 
oturup duruyor. Kendisi için başka bir 
istek olamaz. Adamları da eldedirler. 

- Enver paşaya karışmayınız ... 
Adam1arını da salıveriniz. Biz onlarla 
anlaştık. 

Bu söz lbrahim beyi kızdırmağa kafi 
geldi. Birdenbire nargilesinin marpucunl( 
fırlattı. Çay fincanını devireli. Ayağa fır• 
ladı. Sonra: 

- Arkadaş .•• dedi. Benim işime ben· 
den başka kimse karışamaz... Biz bit 
taraftan uğrqıyoruz. Siz de uğraşınız 

Muvaffakıyet kimde kalırsa diğerini ezer. 
Bu iş böyledir. Ben aizinle anlaşamam. miş ve Avrupada bulunan müteahhit ve «ispanyadaki taarruza gelince, bunun Varşova muhabiri bildiriyor: Polonya münasebetler idame etmek arzusundadır. 

komisyoncu Ekrem Könik hakkında da muvaffak olınası lspanyayı Ingiltereye hariciye nazırı Bek'in Berştesgadende Fakat sulha olan bu merbutiyetin ilanı 
takibata başlanmıştır. dost olınıyan bir rejim altına sokmak Hitlerle mülakatı etrafında Polonya mat- Polonyamn bütün hayati menfaatlerini - Arkadaş ..• dedi. Ben bu iti yapa-

Bu müddet zarfında sahtekarlığın olur. Hülasa her bakımdan Ingilterenin buatınm neşriyatı nikbinane değildir. Ga- müdafaa etmek hususunda kuvvetli ve marn ... Sizinle eJbirliği yapamam. 
muvaffakıyetle neticelendiğini zanneden emniyeti Roma görüşmelerinin netice- zeta Polska Almanya ile Polonya ara- sarsılmaz bir azme malik olmadığı ma- Murahhas bu vaziyetten çok müteea-

İbrahim beyin bu kadar kat'i şek.iJdo 
söylediği. sözler üzerine murahhas dahil 
fazla Kukta,ta oturamadı. Hemen kalk~ 

Ekrem Könik takibattan haberdar ol- sine bağlıdır.> amda teşriki mesai için bertaraf edilecek nasını tazammun etmez. sir olmuıtu. Az bir kuvvetle e1de edilen 
ı:nadığı için bir vapurla İstanbula gel- B.E<M!nin gazetesi diyor ki: müşkü1at olmadığını yazmakla iktifa edi- Paris 9 (ö.R) - Hariciye nazırı B. muvaffaJnyetin hükmü nihayet bir hafta 
mek üzere yola çıkmıştır. cDuçenin Ingiltere ve Fransnın arası- yor. Bonne bu sabah Çekoslovakya sefiri B. sonraya kadar devam edecekti. O zama-

Vapur fstanbula gelirken yakalandığı nı açmağa her vesile ile çalışacağı mu- Kuryer Polski Polonya - Fransa ittifa- Uziskiyi kabul etmiştir. na kadar Rusların büyük bir kuvvetle 
takdirde bir çok esrarın ortaya çıkaca- hakkaktır. B. Çemberlayn onu teşvik kının idamesi ve sağlamlaşbnlması lüzu- - *- Döşembe üzerine yürümeleri muhakkak-

ı ğından korkan ve 0 zaman mUhim ve etmiş sayılabilir. Çünkü insan dostunun munu i!}aret eden bir yazısında diyor ki: FRANSANIN tı. 
yüksek bir mevki işgal eden bir zat İs- di:işmanlarını gidip te ziyaret etmez ya? <Polonya Avrupada bir muvazene amili 1 Murahhas bunları tekrar Jbrahirn beye 
tanbula gelmiş ve Ekrem Köniği lima- Fakat başvekil bu oyuna her halde ka- olduğundan ittifakı muhafaza etınek iki 1 Yeni ve esk i anlattı. Ve: 
na getiren vapura geçerek müstear bir pılmıyacak ve ispanyanın istikbalde de- memleket için de .zaruridir. Fransa bu Ankara Sefirleri.. - Jbrahim bey bu p.hıs meselesi de-
nam1a hazırlattığı bir pasaportu Ekrem mokrasiler için hayati bir ehemmiyeti ittifakı terketmek istemiyorsa münase- Paris 9 (ö.R) - Fransanın Suriye ği) vatan meselesidir. dedi. Bizim başı
Köniğe vermiş ve Romanya tarikiyle haiz olduğunu göz önünde tutarak dik- betlerimizi perçimlemekte isabet vardlt.> yüksek komiseri B. Gabriyel Püo cebeli mızda kuvvetli bir §Bhsiyet olması la
tekrar Avrupaya gitmesini temin etmiş- tatörlüklerin emellerine mümaşat gös- Varşova 9 (A.A) - Yeni yıl müna- Düruz merkezi o1an Süveydada karşı- zımdır. Aynca büyük bir kuvvete, bir 
tir. Romanya zabıtası Ekrem Köniğin termiyecektir.> sebetiyle kendisini tebrike gelen kor dip- lanmıştır. birliğe ihtiyacımız var. Siz başta oldukça 
elindeki pasaportun müstear olduğunun Berlin 9 (ö.R) - Roma ziyaretini tef- lomatiği, hükümet, ordu ve pa.tlamento Paris 9 (ö.R) - Fransanın yeni An- bu işte muvaffak oluruz. Askerimiz olur. 
farkına varmış ve fakat yine tavassut sir eden Alınan gazeteleri Italyan müd- mümessillerini kabul eden fgnace Mos- 1 kara sefiri B. Masigli lstanbula varmış, Harice karşı bir hükmümüz olur. Anlaş-

ve gitti. 

* 
Oç gün sonra Döşembede bulunan Ali 

Rıza bey kuvvetleri iki hasim ile müca• 
dele etmek mecburiyetinde kaldılar. Bit 
kısmı doğrudan doğruya Ruslarla uğra~ 
p.cak diğerleri de lbrahim beyin köyiinda 
bulunan Enver paşanın hayatını muha· 
faza edecekti. icabında onu kurtarmağa 
sav aşacaktı. 

Ali Rıza bey askerlerine lazım gelen 
emirleri verdikten sonra evvela Enver 
pa§Byı kurtarmak yoluna düştü. Buna 
fazla ehemmiyet veriyordu. Kendisi kı
taların baııında idi. 

eden büyük ve nüfuzlu adamların tesi- deiyatını müdafaa etmeğe çalışıyor ve cicki ezcümle oöy]e demiştir: yüksek şahsiyetler ve Fransız kolonisi ta- mak da zor iş değildir. 
· 1 k dis' · erbest bırakmışb.r Bun Fransa'iıın yalnız kaldıg~ı intibamı uyan- Polonya hattı hareketleri hüsnü niyet- rafından karşılanmışbr. Gazeteler B. Ma- lbrahim bey bu sözleri dinledikten Özbeklere vermiş olduğu emirde do 

rıy e en ını 5 
• - sonra: bunu açıktan açığa söylemiş Oöşembede 

dan sonra Ekrem Könik İsviçreye, Fran- le meşbu olan ve siyasetleri samimi 8!1- siglinin mesleki hayab hakkında takdix- b k l 
saya ve Belçikaya geçmiş, bir çok fab- desi hakkında bir mukavele bulunduğu laşma arzusundan nişane veren bütün kar yazılar neşretmişlerdir. Rahatsızlığı - Hayır azizim ... dedi. Sözüm söz- ıra mış 0 duğu askerlerin nihayet müda
rikalarla temaslar yapmış ve başka dala- için Adliye vekrueti hariciye veklleti- kom!}ulan ile müslihane teşriki mesaide 

1 

sebebiyle hareketini tehir etmiş olan eski dür. Ben söylediğim sözden katiyen ge- fa~ ~az.ifesini almış olduğunu da ilave et• 
veralar peşinde koşmuştur. Fransa hü- mizi tavsit ederek Ekrem Köniği Fran- bulunmak arzusundaaır. Polonya diğer sefir B. Hanri Ponso haJa Fransız hasta- riye dönmem. Sizin için yapılacak iş ha- nuşb. 

kilin ti
. le aramızda adi mücrimlerin ia- sa hükümetinden istemiştir. memleketlerle de her kes için aziz olan nesinde tedavi altındadır. şınızm çaresine bakmaktır. Arbk mücadelenin şekli değiımi§ti. 

~=~e~y~~;;;;~~~~~~-~-;--~ı;;;;";~~~;.:~:;::::.:;::~-:.::::;:::::::;~;ı:~;:;;""";;:d:;:-~;:,:i""'iü;';:;;ii;lı:'ii:;ti';lı:ie:-h,;:-k:;";7'-.;;;;;;;ı11iiiii;o.;;;;.iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiii~i;::;;d~;;;;;;;--.iiiiiii0iiiii-..iiiiiiiioiiiôiiiiii9iiiiiiiİİiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiili Bu va~yet karf~mda brr tarahan Alt 
-: r:zz7.;rrL7/7Y'TAJ'. ™"T?!Z!Zl '777.."1',Yj?joJ. maktansa senden evvel ölmesi bin JCat rinde her kese : mızdır. Rıza bey diğer taraftan da Osman Hoc8' 

~ . Kı'-r'k Ve zı· r daha faydalıdır. Meğer padişahım Zen- - Yağmadır!.. Bu sözün doğruluğu padişahın hoşuna müthiş surette asabileıiyor ve lbrahim 
gin oğullarının hildyesini i§itmeroiş ola- Diye bağırarak. dağıb.rdı. gitti. Çocukları affetti. Onlara kendile- bey aleyhine ahp tutuyorlardı. 
caksınız. Küçük oğlana gelince, o da parasını rini tasarrufla geçindirebilecek birer Enver papnın olup bitenlerden ba-
Padişah : kebap ve şaraba verir, etrafını bir sürü mikdar para verdi. beri yoktu. O hali vaziyeti normal te• 
- Hayır, l§itmedlın.. dalkavuklarla çevirir, her gece sabahla- Ey padjşsıhım, işte böyle oğl.8n kıs- )dide göriiyor ve' haberi olmadan düı-
Deyince kadın anlatmağa ba§ladL ra kadar içer, sarho§ olur, sonra da ha- mında pek o kadar Ar, namus, dost ve tüiü tuzaim farkına varmıyordu. 

ZENGİN OOUILARININ HiKAYESİ ~ avuç avuç altın atardı. düşman gayreti bulunmaz . .AsJA gaflet All Rıza bey lbrahim heyin üzerine 
_ 26 _ . Evvel zamanda çok zengin bir tüccar Bu israfa hiç para mı dayanır .. Niha- içinde olma .. Oğlan seni öldürmeden sen üç koldan yürümeyi muvahlı: buluyordu. 

Masal masal :içinde 
m•r 71'%&1 •1 

. .. .. . vardı. Bu tüccar bir gUn iki oğlunu ya- yet o büyük servet bitti. İkisi de sefale- onu öldür .. Yoksa sen helak olursun.. Nitekim kuvvetin birisini kendi almıo, 
- Sen, dedi, hatulayor musun Kabe- mediğine bu hikAye en b.uy~ delildir.. nma çalırdı. Bir çok Alim imanları da te dUştüler. Bu sÖzler padişahı kandmnağa kAfi diierini Oaman Hocaya hırakm11 Ye 

de ben eana bir dua etmiştim ve een de Onların .m~abbetlerine.b~e ~tlın_8t olun- davet etti Memleketin zengin insanlan padişaha geldi. o gece de : ~çüncü kola da Hacı Sami heyi tayin et-
Amin demiştin. maz. Çaresiz kaldıltları ıçındir ki erkek- Hepsinin huzurunda ~ : müracaat ettiler: - Yann ben onun işini bitirtirim. mişti. 

Şehzade: · lerine muti görünürler, Eğ~r fırsat e~e- - EvlAtlarım ... Dedi, ben bugün ya- Diğer gençlere, bizim çocuklarımıza Kararını vererek uykuya vardılar.. Bunlar Lataban köyünden Yurçi ka-
- Evet, dedi. rine geçse hile ve fesatla dunyayı altüst nn öleceğim, artık ihtiyarladım .. Paranı ibret olsun .. O kadar serveti bir çırpıda Ertesi sabah padişah selamlığa çıkar aabası istikametine doğru gideceklerdi. 
- Ben o zaman ne dua ettim biliyor ederler. çok .. Sizlerin her biriniz inşaa11ah, Allah yeyip bitirdiler. çıkmaz oğlanın cellida teslimini emretti. Diğer grup da (Şehri Sap) üzerine yil-

nıusun} Vezir böyle söyledikten sonra çekil- ömür verir, çok zaman yaşarsınız.. Ben Padişah, onların dedikleri gibi yap- Bu sefer sıra on birinci vezire gel- rilyecekti. Bu filvaki en tehlikeli ve en 
_ Hayır. di. Padişah o gün de oğlanı öldürtmek- sizleri daha yüzer sene yaşıyacağınw mak için oğlanları yakalattı ve cellAda : mişti lı:anlı bir yol olacaktı. 
_ Ben başka türlü dua ede<:ektim. ten vaz geçti. farzederek her birerinize günde bin ak- - Bunların boyunlarını vur ki ibret Hemen padişahın ayaklarına atıldı : Hareket başlamıştı. Her taraftan müt-

F akat 
0 

sırada dilime bu dua geldi. Fakat akşam olup ta hareme gittiği çe masraf hesaphyarak yüzer senelik olsun. • - Aman şahım .. Dedi, dikkat et .. Na- hiş bir asabiyetle lbrahim bey üzerine 

d d. benim malımı, zaman kadın yine fitne ve fesat torba- para bırakacağım .. Ta ki ben öldükten Dedi. Bunun üzerine delikanlılardan file yere kan dökme .. Boş yere zulmet- gidiliyordu. ölmek ..• MaJvolmalr. ... Hiç - Yarabbi, e un, 
l rnülkümü ve karımı bu yiğite nasip eyle.. sının ağzını açtı. sonra namerde muhtaç olmıyasınız. bUyUğü ileri atıldı : me .. Pad.işahlann şanı zülum değil, mer-- bir şey düşünülmiyecek ve inatçı adama 

Ah.. Keoke 
0 

kemeri sen bulmaya idin - Bu vezirle~ cümlesi. d.e hain .~e Tab~ çocuklar se~diler. Tü~ da - Padişahım, dedi.. Kabahat bWm hamettir. Her kim, düşmüşün elinden haddi bildirilmek için çalışılacakb. 
vey b d 1 'dı'm Bir kere hilebazlardır dedi. Her hın kim bilir bir muddet sonra gözlerini bu fAııi Me- değil.. Babamızındır. tutup kaldmnak iktidarında olduiu hal-a en aen en amaya ı · ' 
olanlar oldu. Allahın emri ve takdiri ye- benim aleyhimde neler söylerler. Hal- me yumdu. . Padişah : de bunu yapmazsa hasret ate§ine kendi-

, rini buldu. Artılr. ben ölüyorum. Hakkını buki bir kişinin helalı olan karısı başı OğlanJar, kendi hisselerine dil§en - Neden ? ni atını§ olur. Bilmem siz vezir oğlu ile 
he]a•ı I M 1 ··ık" · }sun \•e canı ile birdir. Sende hiç gayret kal- hinı serveti har vurup harman savura- Diye sordu. Oğlan dedi ki: bir padişahın hiklyesini ifitml§ misiniz- Arbk Buhara.da yeni hareket başla .. 

ey e. a ım mu um senın ° · . · t M 1 k b' 'b' ' k B maınıs .. Her gece bana oğlanı öldürte- rak harcamağa koyuldular. - Eğer babamız bıze paranın nasıl dir. ~~ ı. eme .. et ırı ırıne girme üzere 
1 enim cenazemi olsun iyice kaldır. d T b ı d K L • b 

F ıh Ceğimjdiye söz veriyol'Sllll ve ertesi •• n... Büyük oğlan israfı çılgınlık derecesi- ltazanıldıimı ve nasıl harcanacağını öğ- Padişah: 1 ı. _a.m ugun er e us.taota ganp ir 
i akika iki gün sonra hoca kederin- 6~ t- b d d l 

..ı vezır' lerın· so··zıerine kanarak bundan vaz ne -t.-.. -..:11. Meseli bir helvacı dUkkftm- retseydi biz bu çılgınlıklan yapmlldık.. - Hayır_ .a.gitmedim .. Sayle de işite- ava 18 0 ll§h: 
uen öldü. chza un kansından ~u balık vazifesini a dı. Um.. - Emirden mektup gelmif ... 

* 
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Bayan Necdet 
T ezgülerin Macerası 

YAZAN: UÇ YIL iZ 

Ateş spor 3 -1 Demir sporu, Doğan 
spor da 10 - 1. Yamanları yenmiştir 
Bu haftaki Llk maçları, birinci sınıf Pazar günü Ateşe 1 - 3 yenilen Demir 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

Orango adası ka ınl rı 

9 
takımlar arasında §imdiye kadar İzmir- spor takımı, galip takımdan daha canlı 
de yapılan müsabakaların en alakasızı bir oyun çıkarmıştır. Bilhassa ikinci 

ğum ıçın ona Numan bey değil, ve zevksizi idi. Pazar gUnü maç yapan devrede dokuz kişilik takımiyle hiç ezil
Numan diye hitap ediyordum- ba- dört takımdan yalnız Ateş on bir kişi ile medcn oynıyarnk kalesine başka gol at
na arkadaşlaTından çok becerik- oynamış, fakat diğer tnkıınlar yani De- tırmadığı gibi bir de sayı çıkarması tak
ti bir avukat tuttu. Mahkemeye mirspor, Doğanspor, Yamanlarspor do- dire şayandır. Noksan kadrolarla oyna
gitmcdim. Şad anla yüzyüze gel- kuzar kişi ile sahaya çıkmak mecburiye- mnk mecburiyetinde kalan iki takun 
medim .ve bir cene içinde boşan- tinde kalmışlardır. Bu üç takım dokuz hakkında da fazla birşey söylenemez. 

Erkeklere hakim olacak kanunları kendileri 
yaparlar. Erkek ölürse malı karısına kalır· 
Kadın ölürse malından kocası bır zerr.ealamaz 

- Peki •onra? •. dedim. Artık 
bir daha kocanız.ın evine gitmedi
niz mi? 

Necdet benim sualime ağlar gi
bi cevap ()erdi: 

- Hayır .. gittrtt!dim .. Ah bey
efendi.. Biz kadınlar hakikaten 
rok zail mahluklarız .. Böyle oldu
ğu halde de hep .• hep kendi bUdi
<ğimİ.%c ve kalamıza göre hareket 
cdcri:ı. Biliyorum, görüyorum ve 
duyuyorum •. Bir ~ok kadınlar bir 
hiç yüzünden yuvalarını terkedip 
gidiyorlar ve sonra ve hatta pek 
çabuk pişman oluyorlar. Fakat be
nim •açma gördüğüm bir ( izuti 
neliı) m elui yaparak bütün ha
yat ve .aadctl rine mal olacak 
çıkmGZa kendilerini •okuyorlar. 
Alletler•iniz.. Belhi ukalalık edi
yorum. Fakat içim yanık ta an
ılan.. Ben, yuvamı terkettikten 
sonra Şadan bana kaç Jela yap
ma.. etme.. sonra nadim olacak .. 
ıın .. Jiye haber yolladı .. Mektup 
Ü•tüne mektup yadr. Hiç birini 
dinlemedim. Verdijim cevaplaTda 
artık ağlamak deiil gülmek iste
diğimi •Öyledim. Yalan ıöyledim. 
Mak•adım benim peıimi bırak
ması idi .. Benim bu kadar fiddet
li ısrarım kaTşuında o da ı•rarla
rının arhcuını keıti. 

Numan • artık sık sık buluıta-

dık. Tabii geçimsizlik uçunu Şa- kişilik kadrolarını şw·adan buradan dev- DOÔANSPOR - YAMANLAR MAÇI 
dana yüklemi tik. Sadan mahke- şirdikleri sporu çoktan beri terketmiş Bu maçta Doğanspor tam on gol ata-
mede benim aleyhi;,.de hiç birşey veya topa vurmasını henUz ö~nmc- rak bir hafta e\•vel Üçokun tesis ettiği 
şÖylemedi. tlnelik bir •ene evlen- miş o,>•uncularla tamamlıyabilmişlerdir .. gol rekorunu kırmıştır. Yamanlar takı
memek cezaşına da çarpıldL Takımlar bu halleriyle gayri fedeı·e ını bu senenin en talisiz ve en kötü bir 

- Peki, ~onra siz Numan dedi- bir takmun dununda idiler. oyununu oynamıştır. 
ğiniz o adamla evlendiniz mi? ATEŞ - DEMİRSPOR :MAÇI Doğansporda bir mUddet on kJ~i oy-

- Tabii evlendik.. Evlenir Demirspor 9 kişi ile sahaya çıktı. Ateş namış ise de sonra dokuz kişi kalmıştır. 
evlenmez de hemen balı ayı se- takımı on bir kişi olmakla beraber ta- On golün blançosu şudur : 
yahati için Avrupaya gittik. Av- kıında belli başlı bir kaç oyuncu nok- Üç golü Fuat 
rupaya gitmek! .• Bu benim ne ka- şandı. Tekaütlerden Korkut takımda yer Üç golü Sağ açık Salfıhettin 
dar çok utediğim feydi. ,ŞC,danla alınıştı. İki golil keneli kendilerine Yamanlılar 
kal•a idiın hiç gidebilir miydim. Oyunun ilk devresi Demirsporun bü- Bir golU Macit yapmıştır. 
Çok aeviniyordum. Bal ayı aeya- tün gnyretine rağmen O - 3 aleyhine bit- Yamanların üç sayısını ise Ahmet 
hatimiz bal gibi geçti. ti. Yedinci daki.kııdn Osman birinci, yi1"- yapmıştır. 

Giderken ve gelirken vapurda mi ~cl dakikada Reşat ikinci ve otuz Doğansporun farklı bir galibiyet al-
lülra kamaTa tuttuk. Gezdiğimiz dokuzuncu dakikada yine Osman ilçün- masım sağ açığın şanslı oyunu ile Ma-
yerlerin hep lükı otellerinde otur- cil Ateı gollerini yaptılar. cit - Fuat anlaşması temin etmiştir. 
Juk. tk.inci devre gelişi güzel vuruşlarla Gelecek hafta mU.sabrika yapacak olan 

Numan bana: geçti. 15 inci dakikada Demlrspor gUzel takımlarımızın tam kadrolarla sahaya 
- Nasıl.. benimle me•at mcı • bir akuiliı biricik golünü yaptı .. Maç ta çıkmalannı temenni ederim. 

wn? 1 - 3 Ateşin galibiyetiyle bitil. Agah Bartu 
Diye aoruyordu. Ben İ•e, onan 

bana mütemadiyen aldığı kıymet
li hediyelerle fıtnarık, kır dü1müş 
saflarını okşıyor ve: 

- Çok .. çok mesudum .. Haki
ki •aadeti ancak simdi ve senin 
yanında anlıyoru,;.,... diyordum. 

ev t şftr 81 
eıs ve azalıkları ıcin hükümetin 

' 
namzetleri· listesi Bu baş döndürcü hava içinde 

arasıra Şadanı düşündüğüm, ha
tırladığım zamanlaT olurdu. Fa· 
kat etralunı saran servet ve lüks 
bana onunla geçen sönük hayatı
mı da beraber hatırlattığı için 

Ada kralıçesi, iktidarı eline alır almaz 
ve derhal erkekler lehine olan bütün 
kanunlıtrı onların aleyhine ve kadınla
rın lehine değiştirmekle kalmadı. Kadın 
için, kadınlan her hususta erkeklerin 

........ ~-zetıer ara mda İzmir val i e dahil fevkinde tutacak yeni :kanunlar da füdas 

kendi kendime: 
- Eyi yaptım da ayrJdım. 
Der, teselli bulurdum. 
Avrupa seyahatimiz altı ay sür-

dü. 
lstanbula döndük .. 
Bilmem naııl oldu, belki de kıı

kançlıktan olacak, aklıma mek
tep arkadaşım Pervin geldi. Bir 
gün mektebe gittim ve idareden 
P rvinin nereye tayin edildiğini 
ı;ordum. Onu evvela Kayıeride bir 
kazaya göndermi ler ve bu cene 
Je l.tt211bulda aynı mektebe 
nakletmifler •• 

Demek Pervin l.tanbulda idi. 

o duğ halde o Utl vali bulunuyor- etti. 
Kamutayın son kabul etmiş olduğu ve ire şefi B. CclM, Maliye vekaleti varidat Bu kraliçe üç sene hüküm sürdü. ttç 

bir kaç gUndcn beri yürürlüğe girmiş umwn mUdürll B. İsmail Hakkı; Mali- .sene yaşadı. 
bulunan Devlet ŞUra.sı kanunu hüküm- ye vekaleti Milli Emlak umum müdürü öldüğü zam.an yerine geçen oğlu, an
lerinc göre yapılacak olan aza ı;eçimle- B. Kt\zım Sargın; Maliye vekt\leti teftiş neSini.n -yolunu tuttu. Bugün Orango 
1iyle; münhal Ş!lra riyaset makamı ve heyeti reisi B. Rüştü Kuray; Maarif ve- adasında bir erkek hükümdar bulun -

daire reislikleri için, hükümetin tesbit kaleti umum milfettişlerindcn B. Besim ınasına rağmen kanunlarına kadınları 

etmiş olduğu namzetler listesini Kamu- Kadırgan Maarif vekaleti orta tedrisat üstün tutan iknnunlnrda bunlarm hiç bi
t.aya takdim ettiğini y~. umum müdürü B. Avni Yuknrıuç; Nafın ri erkekler lehine en ufak bir iadile uğ

Namzctlerin isimlerini sırasiyle yazı- vckllleti teftiş heyeti reisi B. Şefik ÖrUn raınam1şlır. 
~·oruz : Nafıa vekfileti hukuk müşaviri B. Avni Orango Grande adasının ana yasası-
REİSLİK İÇİN : Tilrel, Devlet demiryolları eski uınuın na göre ölen erkeğin bütün malı karısı-
Devlet şumsı Tanzimat dairesi reisi müdürü B. Rifat; Posta telgraf ve tele- na kalır. Kadın bu mn1dan ıeger isterse 

BB. İsmail Hakkı Güreli, kamutay reis fon umum müdürlüğü posta işleri reisi bir miktarını hediye makamında ölen 
vekillerinden Dursa mebusu Refet Ca- B. İbrahim Besen, Posta telgraf ve te- kocasının anasına babasına verebilir. Is
rutez ve Tekirdağ mebusu Faik Öztrak; lefon umum müdürlilğünden mütekait temezse hiç bir §ey vermez. Buna mu
Devlet Şurası Mülkiye dairesi rei.si Mi- B. Cemil Oyhun; İktısat vekfileti iş dai- kabil eğer kadın ölecek olursa bütün 
tat Kolabalık, Deavi dairesi reisi Saffet resi reisi B. Enis Behiç Koryürek malı çocuklarına kalır. Kocası bir hab-

kısa ve erkeklerin kafası kabaktır. 
Yabancılara karşı çok ınisnfirperveı 

davranırlar. Bilhassa kadınlar, evlerine 

misafir ettıkleri yabancıya en büyük ik· 
ram olarak kendilerini takdim ederler. 
Bunu kabul etmemek, bUyük bir saygı-

sızlık addolunur. Evlerine yabancı mi· 
safir etmiş kadınhır ise ada içinde bir 
paye al.nuş gibi parmalda gösterilir. 

Heole adada beş on gün kalacak olanlar 
bu misafir1ik1crini müteaddit evlerde 

geçirecek olurlarsa gidcr1er1rnn udcta 
büyük mcrasiml<' uğurlanırlar. 

j •• 

a 
Dünkü ve Bugünkü 

Hava Durumu 1 
---- - ---Onunla konufmak cJe eski mektep 

hatıralarını anmak, Jaha doğru
,., ona içinde yüzdüğüm ervet ve 
ihtiramı göıter~k i•tedim. 

Tuııcay. İktısat vekAleti Maadin umum müdürü be bile alamaz. 
DAın. E REIS' Lı'rrT ~01· ı·çrn· -· -ıı- Ankara 9 {Ö.R' - Ak!<:lm ha\•a ra-

~l. : K 1 Vakıa kanunda erkegın sag ·gında Süh.' d, _ r-·· b ki 
D 1 Ş • ,. d BB M N . B. emal Galip Balkar, Sıhhat ve çti- ru . unct orru ve cenu u =r 

ev et urası ilZa.Sln an · · urı A M . · . A • kendine ait malı annesine ve'-·a babasına 1 po · 0 r-- .. mat · uavenet vekaletı Içtımaı mua,·e- " A ö l ·1 K li K d · k 
Knyanlp, Nusret Dogrucr; M. Sureyya t "d" .. D Ek T k S" vasiyetle terkctmek hakkı mevcuttur. na o u ı e ocac ve ara cnaz. ıyı-
•• • • A ne umum mu uru r. rem o , u- d d'w 1 · 
Ozck, Temyız mahkemesı azasından bay ba k teh' h t· üd. ··rn A Esat. Fakat bu maddenin tatbiki için pek çok larıncla 1 - 6 derece üşmüş, ıgc:r erın-

. . mer n ıs eye ı m u . d l · · En 
Cevdet Baydura ve Şemsettın Temızer. Alb .. z· · k"'l . f•ı .. h • güçlükler çıkarılmaktadır. de 1.>eş derece ka ar yü.'5e mıştır. • . . al'•· ırnat ve H etı te ~ ey eti re-

Yeni şanseleri AZALIRLAR IÇIN : isi B. Bekir Şoşa· orman fen heyeti rei- Tamamen kadınların ıidarcsinde olan yüksek si.iluuıet Erzincanda 10, Maıusa-
binasının açılması Devlet Şüra.o:;ı baş mun':~nlerinden BB. si B. Fahri Bük; 'Tapu ve kadastro fen bu adada daima csulh> un hakim olduğu da 12, İzmiı' ve Antalyada 11, Bodrum-
müna ebetiy!e bir Talat w Bal'?r, Mem~uh Otaran, Zihni heyeti reic;i B. Halit Ziya Türkkan, Ma- \'e ada halkının hiç tc konl§u adalar bal- da 15. Adaııada 1G derecedir. 

nutuk Söyledi İnccoğlu; Thsan Att~~.~· . . . liye vekfueti tetkik heyeti azasından B. kına karşı harpcu .niyetler 1'csleınediği Semanın lıali ve yağış vaı.iyeti : Ha-
. ••. . • Vakıflar umum mudur muavmı B. Is- Kenan Yılmaz.; İş dairesi Diyarb:ıkır zannolunur va Karadeniz kıyılarında yağmurlu, 

Bcrlln, 9 (Ö.R) -: Yenı ?anscl~rı bı- met Berki!, Vakıflar idare heyeti fıza ... bölge amiri eski ,·alilerden B. Refet Ku- Halbuki hakikat hiçte böyle değildir. Trakya, Ege \'e Orta An.adolunw1 şar-

8. Hitler 

nasının açılması ınunasebctiyle hır nu· sındnn ,.e eili valilerden BB. Hakkı b ,_. A k b B İL- Bila"kis' kadınların idare ettiöi bu ad.ada kında bulutlu, diğer bölgelerde kapalı uk ·· l' Führ k d' k d' İs ny, esl\.ı n ara me usu . u .. c;an. 'O 

--------------- t soy ıyen er en ı en ıne em- Haydar .Berkan, mail Hakkı Yücel. :ı:nu•ı..:.,. bir harp zihniyeti vardır. Tabü gcçm;eiir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ün. rtına dal . d . ,,,,,,,,,,,,,,.*,,.,.,.,,,. ~ ~~ :Da larmdan macera nıye ın a sın ;ı erın manayı Ankara Hukuk mahkemesi rcisi bay adanın ufak ordusunu ıtC§kil eden ns- Rüzgarlar 'Jj·akya, Kocaeli ve cenup 
• . 
• • • • • • • • • 

geçen ... 

Okurlarımıza 
Bir çok okurlarımız, gönderdik

leri mektuplarda, kendi başların. 
dan geçen ve hatta geçmekte olan 
maceraları c Yeni Asın da neşret
mek kabil olup olmadığını soru
yorlar. 
Arkadaşımız cü'ç yıldıu ın gerek 

evvelce yazdığımız cKarıma bcn
ziyen kadın> ve gerokse devam et
tigimiz cYuvamı kendim yıktım~ 
yazılarında içtimai hayatımızda 
hala örnekleri görülen yaraları teş
rih ederken bunları bizzat kahra· 
manları ağzından nakletmcl<le bü
yük bir isabet gösterdiği, uyandır- • 
dığı alaka ile anlaşılmaktadır. 
Arkadaşımız, husus? hayatların

da böyle ibret verici mahiyette 
maceralar bulunan erkek ve kadın 
karilerlmizin gönderecekleri yazı
ları tetkik edeceğini vaadetmekte
dir. Biz de bunların arasında - ma
cera kahrarnan.Lnrının isimlerini 
değiştirmek kaydiyle - enteresan 
olanlarını gazetemizde neşredece

ğiz. Gönderilecek yazıların cYeni 
Ası.rda• (üç yıldız) adresine gön

dır. 

kaydederek demiştir ki: Nail Tezgören, İzmir ceuı Mkimi B. &- B M M kerler kadın dei,ril erkektir. Ve kadınlar Anadolu bölgeleriyle Karadeniz kıyıla-
ıAlman vatandaşı olarak ben dalına mazan Onat (Devlet Şfu-ası 5.zalığı hak- • • • 

ne idiysem yine oyum ve daha fazla ol- kını haizdirler.) • erkekleri bütün kuvvet ve talakatleri rında şimalden orta, orta Anadolunun 
Dünk ·· t 1 bs d ile harpcu olı:n.ağa sevkederler. Cenk garp kısımlarında garpten, diğer bölg~ 

mnk istemem. Hususi ikametgahım iş Siyasal Bilgiler 2kulu profesörlerin- U Op an 1ft 8 eden eı·kekleri daha fazla severler. Er-
başına geçmezden evvelki hnlini aynen den B. İbrahim Ali Balkar, Eskişehir neler görü1üldü? 
muhafaza etmiştir. Fakat ibu şnnseleri valisi Yahya Sezai Uzay, eski valilerden Ankara, 9 (A.A) - Büyilk Millet 
dairesinde birim kabul ettiğim uıman Cümhuriyet Merkez bankası mürnkibi Meclisi bugün Refet Cnnı1.ezin başkan
Alrnan milletinin mümessiliyim. Burada B. Naci Akboy, Dahiliye vekllleti vilA- lığında toplanmış ve celsenin açılmasını 
ziyaretçileri kabul edecek hususi adam, yetler idaresi umum mildilrii B. Fazlı müteakip yeni seçilen mebuslardan Ha
Adolf Hitler değil, Alman milletinin re- özelçi, İzmir valisi B. Fazlı Gffieç, Da- san Riza Soyak (Burdur) general Ka
isidir. hiliye vekaieti teftiş heyeti reisi B. Ta· zım Karabekir (İstanbul) ve Amiral 

Ve burada yapılan tazim bana değil, Iat I:Jıtay, Afyonkarahisar valisi B. Dur- Fahri Engin (Samsun) and içmişlerdir. 
benim vasıtamla Alman milletine raci- muş Evrendilck, Gaziantep valisi B. Ali Bundan sonra ruwameye geçilerek 13. 
dir.• Riza Çevik, Dahiliye vekaleti mahalli M. Meclisi bütçesinin muhtelif fasılları 
Şansölye Mimar Spcer taraCındmi ~~- idareler umum müdür~ B. Faik Türel, nra nda ll3 küsur bin liralık münakale 

şarılan eseri tc'tkik etmiş cBu muazzam Dahiliye vekaleti nilf us umum mndüru yapılması ve vakıflar umum mUdürliiğU 
fibidenin tayin edilen günde bitirilmesi- B. Muhtar Akman, Niğde valisi B. Faik bütçesine 68 bin küsur lira munzam tah
nin emsalsiz bir muvaffakıyet olduğu- üstün, Kırşehir valisi B. Mitat Soylam, sisat konulması hakkındaki kanun ile 
nu söylemi§ ve iltıve etmiştir : Bilecik valisi B. Ali Riza Oskay, Bur- inhisarlar umum müdürlüğünün 938 yı

• Yeni şansölyelik binasının :inşaslyle dur valisi B. AbdUlhak Savaş, Dahiliye 1ı biltçcsinde 150 bin liralık münakale 
1938 senesi b::iyor. İnşa ettiğimiz bu bi- vekaleti matbuat umum müdürU B. Na- yapılması hakkuidaki kanun layihası 
na bu sene hfıdlselerl için hazırlanmış- ci Kıcıman, lçel valisi B. Rtiknettin Na- müzakere ve kabul edilmiştir. 
tır ve büyük Almanya ~iyast eserinin suhoğlu, eski Aydın valisi mUtekait bay Tfükiye - !Hollanda ticaret anlaşması-
taçlanmasıdır.• Fevzi Toker; Zonguldak valisi B. H:ilit na ait protokol ile 'Türkiye - Yugoslav-s vyetlerde Aksoy; Tunceli vali muavini B. Sedat ya ticaret ve seyrüsefain mukavelesine 

O Erim, Rize valisi B. Nuri Türkknn, Mül- munzam protokola bağlı listede tadilat 

e vlenme kiye baş müfettişi B. Ali Server, Mülki- yapılmasına, adli evrakın posta ve te1e-
ye baş müfettişi B. Nedim Nazmı; Mül- fon ve telgraf idaresi vasıtasiyle tebli
kiye baş müfettişi eski hukuk müşaviri ğine dair kanun layihalarının da birinci Sovyetler Birliğinde, 1938 senesinin 

ilk dokuz ayı uı.rfında geçen senenin ay
nı aylarına nazaran 117.397 fazlası ile, 

a ılmıstır. 

B. Süreyya Kip; c.,ki valilerden iskfuı müzakereleri yapılmış ve çarşamb:ı gU-
müfettişi B. Adil, Bolu valisi B. Salim nti toplanmak üzere içtiman nihayet ve
Gündoi!du. hariciye vekaleti birinci da- rilmistir. 

kekler cen5.: gittikleri zaman ev vazife
lerini kadınlar fü:erlerine alırlar. Cenk
ten dönenlere karşı da parlak bir istik
bal hazırlarlar. 

lerde cenuptan en son beş metre sür
atle, Ege denizinde kuvvetlice esmekte
dir. 

Muhtemel hava vaziyeti : Yurdumuz 
Rusya Üzerlerindeki alçak tazyikle Ak· 

Orangolularda evi inşa eden de bizuıt denizin şark kısmında kuvvetli bir hal-

kadındır. Esasen bunların evleri kubur- de mcrkezleşen alçak tazyikin tesiri al
lardır. Evi yapan kadın olduğuna göre tında olaca6ttndnn Karadeniz kıyılariyle 
sahibi de kaclmd1r. Toprak ve ıınüik ta- Kocaeli ve Orta Anadolunun şarkında 
mamcn kadının tasarrufundadır. 

Bekar bir delikanlı da ev yapabilir ve 
o zaman onun bu hareketi takdirle kar
şılanır. Çünkü yaptığı evi evlendiği za
man karısına verecektir. Vermeğe mec
burdur. 

Adada tesetiür hemen yok denecek 
derecededir, her kes çıplak gezer. Yalnız 
bellerinden aşağı sal\kan ve o da bazan 
ağaç lülerindl"n yapılmış kısa eteklik 
kullanırlar. :Musikiye ve dansa çok ııne-
rakları vardır. 

Genç ikızlnr dnnsetmezden önce vücut
larını bağlarlar. 

Grup halinde nıiill oyunları vardır. 

Milli musiki fileUeri dünbclektir. Alış 

verişleri daha fazla mübadele şe'klinde
dir. Evde yemeği erkek pişirir. Çocu •a 
dadılığı erkek yapar. Kadınların sacları 

hava kapalı ve yer yer yağışlı, doğu ve 
c.-enubu şarki Anadoluda çok bulutlu, 
diğer bölgelerde umumiyetle buluUu 

ge~eccktir. Rüzgarlar Trakya ve Ege 
ile cenubi Anadoluda şimalden, Kocaeli 
\'e Orta Anadolunun garp kısmında 

gaı]>ten, diğer bölgelerde umwniyelle 
cenuptan, doğu ve cenubu şarki Anado· 
luda zaif, diğer yerlerde orta şiddette, 

Egede mutedil .fırtına halinde esecektir. 

Ankarada bugün hava çok bulutlu 
geçmiştir. Rüzgar garpten en çok sani· 

yede bir metre hıila esmiştir. En yüksek 
sühunet 8, ha\'a tazyiki sant 14 tc 1011 
milihardı. 

İstanbulda hnva kapalı ve rüzgarsız 
geçmiştir. En yüksek sühun t 8 d •rece 
ve hava tazyı1rl 1021 milibar idi. 



Büyük Türk tarihinin bir kahraman
hk kaynağı olduğu kadar bir kültür kay
ruığı dahi olduğu her türlü şüphenin ha
ricindedir. Buna bir çok misaller gös
terilebilir. Bu misallerden en güzel ve 
en mühim birisi de, eski Türklerde çi

çe-k kültür ve sevgisidir. 
Alınan müze mütehassıslarından Dr. 

'$ 

fi .. 
• • 
ısı 

Fena havalar başladı. Güzel açık 

renkli elbiseleri, ince zarif tayyörleri 
yağmur sağnaklarındnn horumak icap 
ediyor. 
Yağmurdan korunmak için vücudu 

tarruımiyle saran ince kauçuktan bir em
permeablin yerini hiç bir şey tutamaz. 

Fakat empermeabl kullanan kadınları 
düşündüren bir mesele var : Bunları na
sıl temizlemeli?. Bir çok kadınlar bun
lan temizlt'rken su geçmez hassalarını 
yokediyorlar. Ve empermeabl berbat 
oluyor. Çünkü lekeleri çıkarmak için 
kullanılnn eter, kloroform, trebentin ru
hu vesaire kauçuğu da eritir. 

Kurt Erdmann, Berliner Lcikal-Anzci
ger gazetesinde şark halıları hakkında 
neşreylediği bir maknle silsilesin-Oe Türk 
halılarında, ekseriyetle çiçek d~i bu
l unmnsını, Tür.klerin çiçeğe karşı olan 
büyük sevgilerine atfederek, eski bir 
Alman elçisinin 400 yıl önce bu hususta 
yazdığı bir mektuba işaret eylemekte -
dir. 1554 tarihinde Istanbula giden Al -
man elçisi Busbck, o zaman gönderdiği 
bir mektupta, Türklerin çiçek sevgi · 
hakkında şunları yaz.maktadır: 

Türklerin Tulipan dahi dedikleri lale
ler takdim olunmaktadır. Çiçeklere pek 
müsait bulunmı.ran kış mevsiminde bu 
hal gayetle hayretimiıl mucip olmakta
dır. Türkler çiçekleri büyük bir sevgi 
ile beslemekte v~ diğer hususlarda pek 
israf yapmamalarınn rağmen, bilhassa 
güzel bir çiçek için bir hayli para ver -
mekten çekinmemektedirler. B:ızı çiçek
ler ile çiçek hediyeleri bana da ucuza 
mal olmadı. Mukabil hediye olarak ben 
de dalına bir miktar para sarfı mecburi
yetinde bulunuyordum. 

Fnknt knuçuk asitlerde ve kalevilerde 
erimez. Bu has.sayı bilirseniz emperme
ablcrdcki çamur lekelerini sirkeli eu, Amerilcadtı spor, eğknceden ünün biT mevki ~gaı etmektedir. Btihm Amerika kadınlan ve hatta ihtıyarıar ı.cr aıın 
yağ ve toz. lekelerini de sabunlu su ile spor, ;impasük yapa,·lar. Bımlar için hususi ;inına.stik salonları da vardır. Resmimiz, ihtiyar Amerika kadınlarının 
temizliyebilirsiniz. grup halinde nasıl ;inınastik yaptıklarını göstermektediT. 

cEdirnede bir gün kaldıktan sonra, 
seyahatimizin son merhalesi olan Istan
bula yaklaşıyoruz. Yolum.uzun isalıct 
ettiği sahalardan geçerken bize, deste
lerle çiçekler, nergisler, sümbüller, ve 

Kış 

Alman elçisi bilhassa Jalelere gönül 
ve.rın.İ§ ve vazifesi bittikten sonra mem
leketine avdetinde beraberce bir kaç la
le soğanı getinnck suretiyle, bugün tek
mil Alınan bahçelerinin z.ineti olan bu 
Türk çiçeğinin Almanyada taammümü
nün t.cmelini ntmıştır. 

Sefirin hayreL eylediği veçhile, Türk
lerin bu giizel çiçekleri k~ ortasında bu
lundurabilrneleri scrateknik ve kültü
rünün Türklerce en nz 500 yıl önce bi
lindiğini göslermiyor mu 7 

tuvalet 
Soğuklar yüz güzelliği için te like idir 

5Gı kış mantoları ve ,, a 111to altı zarif bir mısamble 
Kış c dı .. so-uklar b:ışladı. Unutma- banyonuz \•arsa banyo yaparken de yi.i

rınız ki, kış güzelliğiniz için hakiki bır zünüzdeki yağı silmeyiniz. Bu şekildf 
tehlikedir. yağ yüzünüzde bir müddet kaldıktan 

K d 1 ·ıd· . - d • sonra tüylü lıir havlu ve yahut bir sün-
a ın arın cı ı nazık o1dugun an .. ok ti" T · 

ani suhunet tahavvüIIerine tahammül ger ile yüzfiıif'nbüzul -uvve ıce :\ı:_z. "l 
edemez.. Sıcak salondan so<>uk bir ha- Sonra ha . ir osyon veya u gu 

1 o • 
vadn caddeye çıktığınız zaman karşıla- suyu ile yüzünüze yavaş yavaş masa.• 
cağınız iddetli rüzgara. dondurucu so- yapınız. Eğer makyaj yapmak mutadı-
,.,uğa k ·ı ı k k 1· d nızsa, bu amclivelerden sonra istediğini1 s ar ı cı c inizi oruma azıın ır. ., 
Aksi halde bütün güzelliğinizi kaybede- gibi tuvaletiniz.e devam edebilirsiniz. 
bilirsiniz. - Akşamleyin yüzünüze yalnızca bir 

!{ kreııı sür~ceğiniz yerde bir pülverizatör 
tş mev dminde yüzüniizü yazdan dn-

ha f ı vasıtas.iyle yüzünüzü on dakika müddet-
nz a hağlıyarak harici tesirlere kar-

şı vik le gliserin ve gülsuyu mahlCılu ile ban-
aye etmelisiniz. 

Sulıu ti ~ ld yo ediniz. 
w ne n on dereceden aşagı o u -
gu zarruınla?Ua kadınların her gün yap- Sonra yüziinüzü hafif bir gece kre -
ınaları rnuvafık olan hususlar sunlardır: mi tabakasiyle örtünüz, bilhassa göz ke-

ı 1 Sabahlan bir fındık bü;üklüğün- narlarınıza ihtimam ediniz. Kremin me
d:· t ey aı ile yüzünüzü yavaş yavaş saınatınıuı tamamen işlemesini temin 
; 'U turunuz. Tu ki yağ bütün mesama- etmeniz lazımdır. Bilhass3 burU.5IJlUŞ 
ınua nüfuz edebil in.. E~ er evinizdg_ yiizJer is;in ~:mlı hayv n hücrelerinden 

ıırr. ~~"'' 

ÇA !fUR LEKELERİ 

Suyun içine üçte bir nisbctinde sirke 
knnc;tırınız. Çamurla lekelenmiş yerlere 
bir frrça & bu sudan sürünüz. Bir kaç 
defa t krnrlarsanız leke çıkar. 
Eğer lekt'lcr çok büyük ise ılık su ha

zırlayınız. İçerisine karbonat ve arapsn-

Kış dolayısiJe ha yan
Jara tuvalet 
tavsiyeleri 

Altı haftada bir tan~ bir 
istirahat lizım! 

--o-- -
bunu iltı\•c ediniz. Eınpermeabli yirmi Havalar iyice soğudu. Bu gidişle de 
<lört .:saat bu su içerisinde bıı·akınız. Ve drıhn çok soğuyacak. Soğuk günlerde 
sabunlu Stı}'a batırılmış bir fırça ile ev- yüzünüze, ellerinize daha çok dikkat et
vela ynka, kol ağızları, cep gibi fazla kir- meniz lazım. Aksi takdirde güzelliğiniz 
lencn yerlerini iyice fırçalayınız. Diğer çok bozulur. 

Her kndının sinirli ... e hareketli bir ba
yat içerisinde faaliyet ile dolu geçen 
günlerden soııra tam bir gün istirahat 
hakkı vardır. En mütehassıs ;kadın dok
torları, her bayanın altı haftada bir de
fa bir Pazar günü mutlak surette isti
rahat etmesi lazım olduğu fikrindedir. 
Bu istirahat zamanı yirmi dört saat de-

kısunlannı da hafifçe fırçalamak kafidir. Kşn dikkat edilecek en mühim ıncsc-
Bundan sonra empenneabli ıhk sudan le evin içe'"İr;;inde çok sıcak olmaması

geçiriniz. Sudan çıktıktan sonra sıkmaz- dır. Çok sıcak bir evden birden bire so
sınız. Kurutmak için de yumuşak bir ğuk ha,·aya çıkılınca deri çatlar. Buna 
kwnaş kullanmak icap eder. Bu kumaş mani ol: tak için sabahları jimnastik ya-
parçasiylc empermeabl tamnmiyle ku- pınız. ve çok sıcak çay içiniz. nız. 
ı·uyuncaya kadar silinir. Ateşten mümkün olduğu kadar uzak 

Yüzünüze ıiyi bir krem sürmeden so- d 
Sonra enıpermeabli tc-r ine çc-virir V<' urunuz. Geceleri ayaklannızı ılık suy-

ka.;a çıkmayınız. Akşam yüzünüzün ı k 
iccrisine talk döker iniz Talk kau kta a yı ayınız. Ellerinizi ve parmaklanru-
kal ··t b t' .d . · çu ınakynjmı silmek için kat'iyyen alkol an ru u e ı ı:ıı erır. zı da her akşam içerisine biraz tuz atıl-

İc;crLc;inde yapışıp kalan talk z.errele- kullanı ayınız Al.~ol kışın hem deriyi mış ılık suya batınnız. Sonra elleriniz.in 
rini fanila parçasiylc 0 ,·arak çıkurmak 1 çatlotır, hem de yuzdc cok sızlıyan ya- üzerine biraz kıem sürüniiz. Yavaş yn-
mümkündür. nıklar yaoar. vaş masaj yapınız. Bu suretle elleriniz 

E<ter nyda bir defa empermeabllerin Eğer vazif niz it-a1Jı uzun müddet ı;o- yumuc;ak ve beyaz kalır. 
içi talklnnırsa kumaşın mukavemeti Uç ğuk bir~ erd bulunu~orsanız a~am evt' Bu çok basit ve kolay çarelere baş 
misli artar. döndügüııüz vakit yüzünüze gül suyu vurduktan sonra, güzelliğiniz.in bozul

SERTLEŞEN EMPERMEABL 

lhrnrct, kauçuktan yapılan her şey 

gibi cmpcrmcablleri de sertl~ştirir. 

Bun1ş.rı yumu..c;atmak için on kısım 

kayn"ınış su ve iki kısım amonyaktan 
ib::ıret bir mahlul içerisine batırmak Jıi
zımd r. Em~rmeabli bu mahlUlle clat
tıktrut onru bir portmantoya asarak 
ol ed ... ve h::ıv:ı cereyanında kurutmak 

l" dır Elb. nin duvara ürünm m"'
'ni t ·n .. dilde t ~ ... lidir. C ple in 

' P 'l'"m ı i ·n içleri ~ pamuk d?l-
durrn k f yd:ılıdır. 1 

1 
Em "nnedbllerdeki ktiçük de1 itle i 

\C çatlı:ık•:ı.rı JQpatmak i-:in husufil bir 
nacun kull nılır. 

Bu macunu siz de y~pabilirsiniz. Ter-
kıbi sudur: 

80 Gram Sülfat dö Karbon 
10 Gram Güta perka 
20 Gram Kaucuk 
5 Gram Balık tutkalı 

Bu macun eritilerek delik veya çatlnk 
yere akıtılır. 24 sa:ıt içcrişinde kurur ve 
çatlnk kaı>aruruş olur. 

LAsTiK KEınRLER 
Lastik kemerler sabunlu su ile ovul 

nadan yıkanır. 
Lfistikten yapılmıs korseler de ılık su 

1 ·e sabunla ovulmadan yıkanırsa tanıa
men ycnil~'\ir. 

Eldivenleri nasıl 
li, seçme ·-

E.,er şık ve modaya uygun giyinmek 
kaygısmda iseniz elbisenizin J"enginde 
eldiven seçiniz. Maron bir elbise ile :re
il, yeşil bir manto ile maron eldivenler 

kullanınız.. 

kanştırılmış gliserin sürmeği unutmayı- mıyacağınn emin olabilirsiniz. 

on Paris od;-ıs 

E";;ac; b~";Kazı~Cc:=-~ 
mühim bi1· tavsiyesi 

SA YJN B .YANLAR! !iüdc-ri eldivenler gün geçtikçe d.-ıhn 
aZ kullanılıyor. Sabah tuvaletleriyle po
dösüet eldivenler yahut renkli geyik de
ri i eldivcııler J...-ullanılıyor. Eldivenlerin 
'.'C 'dlleri geniştir. İç taraflarında oyula
·ak işlenmiş süsleı· vardır. Üstlerinde de 
JÇ şualı yıldızlar, yahut müvazi çizgiler 
'talinde çizilmiş motifler bulunuyor. 

m ~Üsaade buyur~r~anız, bugün fennin bütün çıplaklığilc meydana koyduğu, 

1 
ak"Ireml tubvaletlerınızde hala baz.ıl nmz tarafından kullanılan ve iptidai bir 

fe ı o ım ez ve pamuk ta 1 d 1-"L d · 
E l"k f b . mpon arın aıruı;a a mılyonhırca mikrop üreten 
e a et n rıkalan ld w -'- w• 

• • • 
0 ugunu tc:xrar nrzetmegı ''e hu korkunç ihtiyaçlarınızdan 

vaxgeçmenw nca edeceğim. 

Gündüzün giyilen eldivenlerin konç
ları ~;ok uzundur. Bilek kısmı, elin üze
rine üst klsının akmaması maksudiy]c 
çok sıkı yapılmıştır. Bu eldivenlerin oy
ma .süsleri çok incedir. Gündüz eldiven-
1<.•ri podösüet oğlak derisinden yapılı
yor. Sabah eldivenin rengi yeşil, gri gi
bi açık olduğu halde gündüz giyilen el
di\•enlerin rengi koyu menekşe, zeytuni 
gibi koyu renklerdir. 

terkip olunmuş kremler tavsiye olunur. 
Bu şekilde ufak bir ihtimamla yüz.ü

nüzü soğuk rüzgarın tesirinden muha
faza etmiş ve çatlaklarla yarıkların, 
genç yaşta husule gelen derin çizgilerin 
öniine geç.mi.ş_ o1ursunuı. 

iyi ~biliniz ki Rahimde Nezle, Akıntı, Sancı, Kaımb, Cild tahriph Sinir 
'Ul't.Aanı buhranlar, Kıaırhk, bep o l»ilmiyerek uzviyetinizde yeti tirdi~;_ ik

1 

oplann eseridir a•u~ m -

Halbuki· ayda uf k b" k b'I· 1 w • . • a ır para mu a ı ı a acagınız bir kutu FEM1L, sizi bu 
~ıbı haıı~alıklardan koTuyacak ve vücudunuza tam bir rahat ve serbeııtiyet 
crecektır ... 

En İnce elbiseleriniz altında bile sezilmiyen kimya ha "k 1 ·ı h • "k" . n a arı e ususı ı ı 

cınıı pamuktan mikropsuz bir şekilde yapılan evde, iıde, vazifede, mektepte, 
seya~atte, baloda, sporda, yazlıkta, k1tlıkta candan gelen bir sevgi ile kulla
~acagınız FEMIL adet bezleri cildinizin taravet ve letafetini muhafaza, sıığlı
gınızın ve yuvanızın saadetini emniyetle sigorta edecektir. 

~u m~deniyet asrında Bayanları bir çok üzücü meşakkatlerden kurtaran, 
daıma dınç ve genç tutan ılhlıi, pratik, ufak, yumuıak F E M t L ve bağı 
.her eczane ve büyük ticarethanelerde hizmetinize hazırdır. 

Bu sıhhi dostunuzla daima sıhhatinizi sağlığınız.ın, yurdumuzun saadeti na
mına tekrar tekrar rica eder, derin saygılarımı sunarım. 

Eczacı KAZIM CAN 

vam edecek ve tam bir istirahat olacak
tır. Bu yirmi dört saat içerisinde evde 
oturulac k.; ziyaret kabul edilmiyecck 
ve ev işleriyle uğraşılrrııyacaktır, Bu sa
atler :tamamiyle kendi malınızdır. Iste
diğiniz. gibir canınızı .sıkmndan, geçire
bilirsiniz. Okumadan hoşlanıyorsanız, 
meraklı bir kibatı açarak bir -taraftan 
okur, bir taraftan istediğin.iz gibi hillya
lara dalabilir.siniz. Sabahleyin chazır 
mısınız?> yahut c.vakıt geldi> kabilin -
den bir ihtara maruz kalmak tehlikesi 
olmadan istediğiniz kadar yatakta kalır, 
ya uyur, yahut ta u:r·um:ıdnn tatlı bir 
dalgınlık içeri.sinde dinlenirsiniz. Bu -
günün muayyen yemek saati yoktur. 
Karnınız acıktığı vakıt yemek yersiniz. 
Bu program en eyi bir istirahat günü 
programıdır. 

Bu programın daha .faydalı olmasını 
temin etmek isterseniz istirahat günil 
evde bulunanları, çocuklarınızı sabah -
tan gez.ıneğe gönderebilirsiniz. Kimse 
ile münakaşa etmeden, çocuklarınıza 

hır !anmadan geçireceJiniz bir günün si
nirleı iniz.ı ne kadar bir istirahat içerisin
d" bırakacağını takdir edem"zsiniz. 

Bugün se\·diginiz bütün yemekleri yi
l ebilir iniz. Bilhassa, eğer sebze ve ıney
vadan ho~lanırsanız, tamamiyle nebati 
bir yemek Jıstesi hazırlıyabılirsiniz. Bu 
tatil gününden istifade ederek tuvaleti
niz ve üzclliğirıiz ile de meşgul olabilir-
iniz. M c-la yüzünüze- bir yumurta 

maske J tatbik eder, goz kapaklarını1.a 
kompres yapar, tırnaklarınızı yağlar, 

saçlarınızı ogarsınız. Hıç acele edilmc
dc-n yapılan bu tu\"alet eksersizleri çok 
eyi neticeler verecektir. Canınız sıkıl
magu başlarsa dolabınızı düzeltmek, ce
vap yazamadığınız mektuplara cevap 
vermek te tatlı bir meşgale olabilir. Fa
kat bunları canınız hakikaten istiyorsa 
yapmanız gCJ"Cktir. Unutmayınız ki bu 
istirahat gününde yapılacak işler bir va
zife değil, yalnız bir eğlenc.edir. 

Bu isUrah t gününün akşamında ge
ceyi aynı sükun içerisinde geçirerek 
~brı kendinizde bulamıyorsanız hafı{ 
bir tuvalet yapar ve sinemaya gidebilir
~iniz. 

Ertesi gün sinirleriniz yumuşamış 

olarak uyanacak, her şey size daha gü
zel görünecek, hayatın sıkıntılanna da
ha kolay tahammiil edeceksiniz.. 

T VSİYELER: 
••••••••••• 
Güzel, dantela bardak altlarınız var .• 

Zamanla biraz. kirlenmiş. renkleri de 
sarnnnağa yüz tutmuş .. Bunlan temizle
mekte tereddüt ediyorsunuz. Halbuki 
dantelalnnn yıkanması çok kolnydır. Le
ğende, bol köpüklü sıcak su hazırlarsı
nız, dantcUHan bu suda iyice ve istedi
giniz gibi yıkarsınız. Sonra soğuk sudan 
geçirir ve korkmadan sıkarsınız. 

Daha sonra dantelayı kalın bir örtü, 
daha iyisi bir battaniye üzerine yayar, 
toplu iğnelerle her tarafından iğnelersi
niz. Orada kendi kendine zamanla ku
rur. Kuruduktan sonra toplu iğneleri 

kaldırırsınız. 

Bardak altları lamamiyle düzgün ola
rak kurumuştur. Elişlerini, anntelfiları 

iitülemernek Jnz.ım olduğunu tabii bili
yorsunuz. * Çaydanlıklnrda çay kokusunun 
kalmaması için su ile yıkadıktan sonra 
içerısine bir tane çay şekeri atmak ka
fidir. * Bıçaklardan balık kokusunu çıkar
mak için uru bir bez üzerine bir tutam 

karabiber serptıkten sonra bıçakları bu 
~p • • 
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~ Çocuklar için li 
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Çocuklara hikaye: Ayakkabısını yiyen 
adam! 

Uslu ile yaramaz 
Bu yaz okulun kampında idile. Siz de evvela sen oturacaksın. Ben seni buradan 

yazı böyle bir kampta geçirdinizse ne iteceğim. Bu hızla karşıya kadar gidersin. 
kadar eğlendiğimizi tahmin edersiniz. Sonra oradan kütüğü sen bana itersin, 

Fakat ben size burada kamptaki eğ4 ben geçerim. 
lencelerimizi değil, başımdan geçen bir - Evvela sen geç, dedim. 
macerayı anlatacağım. - Üzerinde ben olunca sen kütügu"'" 

Dört beş okul bir arada kamp yapı- itemezsin kil 

yorduk. Onun için, başka okul çocukla- Doğru söylüyordu. Kabul ettim. Kü-

Bir bahse tutuştuğu için şapkasını yi
yen adamın hikayesini bilirsiniz : 

A vusturalyada bir İngiliz, bir şey hak
kında balıse girişiyor : 

- Böyle olmazsa şapkamı yerim! di-
yor. 

Tesadüf bu ya, hadise onun dediği gi-
bi çıkmıyor. Adam da sözünü tutmuş 
olmak için şapkasını yiyor. 

Fakat nasıl yiyor?. Lokantaya gidi-
yor. Gayet lezzetli yemekler getiriyor .. 

nndan da yeni arkadaşlanmız vardı. Ben tüğün üzerine, ata biner gibi oturdum.. Hasır şapkasını da parça parça doğrıya-
bunlardan en fazla biıi ile arkadaş ol- Muazzez arkamdan itti. Esasen dere pek rak, yemeklerin içine atıyor ve yemeğin 
muştum. geniş değildi. Fakat kütük birdenbire su- kuvveti ile onları yiyor. 

Bu, afacan bir kızdı. Bir dakika ye- yun cereyanına kapıldı ve karşıya doğru Hadi gene 0 neyse .. Ne de olsa ot de-
rinde durmaz, mütemadiyen koşar, atlar, değil, aşağı doğru gitmeye başladı. mektir ve ot, etle beraber yenilebilir. 
zıplar, şarkı söyler, bağınrdı. Ne yapacağımı şagırdım. Kütük altım- Belki mide de hazmeder. 

Halbuki gayet uslu bir kızcağızdım. dan kayacak gibi oluyordu. Neredeyse Fakat, bugün daha fena bir misal 
Sınıfta usluluktan yana öğretmenlerim sulara, yuvarlanacak ve boğulacaktım. gösteriyorlar : 
en çok beni severlerdi. Arkadaşlanm da Bu korku ile avazım çıktığı kadar ha- Bir adam, gene böyle bah....c:e tutuşmuş 
beni .aralarında en uslusu bilirlerdi. ğırıyor<lum. Muazzez çığlığunı duyÜyor ve kaybedince, ayakkaplarını yemiş. 

Kampta da başlıca zevkim, boş za4 o da ~aktan: • Bilmem yalan, bilmem sahi, fakat an-
ınanlanmda bir ağacın albna çekilip ki- - Korkma 1 diye b8ğmyordu. lattıklan hikaye şu : 
tap veya gazetelerin çocuk aayfa.ını oku- Birdenbire kütük karıı sahile yaklaşb Bu adam, ayakkaplannı yemek için 
maktL ve oradaki ağaçlardan birine çarptı. Dal- daha iyi (!) bir usul bulmuş: Ayakkap-

Halbuki Muazzez beni J)e§inden sürüle- lardan birini yakaladım. Fakat, o kadar lannı parça parça doğramış .. Bir tence
lüyor, bir dakika yerimde rahat bırakmı- hızla gelmi§iın ki, ağacın gövdesine ç.arp, reye koymuş .. Tereyağı, soğan ilJ.ve et
yordu. Benim eskiden ne kadar hareket- bın. ıniş, evvel~ kavurmuş, sonra su koymÜş 
aiz çocuk olduğumu bilenler, Muauezle Ondan ötesini bilmiyorum. Gözlerimi pişirmiş, üzerine tuz, biber e~ ve ın-
nasıl arkadq olduğuma tqıyorlardL açtığını zaman masmavi bir gökyüxü ile cak sıcak yemiş .. 

Buna doğnuu ben de hayret ediyor- kar§ılaıtım: sırtüstü yatıyordum. Yanıma Fakat, her halde yenecek bir yemek 

Amerikada gürbüz çocuklar müsabakaları 

Yastık Annelere umumi tavsiy eler: 

Kapmaca .oyunu 

dum. Fakat, bizim çoculdardan biri öğ- döndüm, etrafıma bakbm kimse yoktu. olmamıştır. Bir kaç arkadaş toplandınız, oyun mu 
retınenimize bundan bahsettiği zaman, tık aklıma gelen şey Muazzez oldu. düşünüyorsunuz? Şunu tecrübe ediniz : 

·Küçük çocuklarda ·. 
boğaz ağrısı 

;;en.etmen: ilerdeki dut ağacının üstündeydi. Benim Egvl ece1--1- 1-
-... Neredeydi? O zaman hatırladım. en =· 

- Öyledir, dedi. Bazı arkada;,hk1ar uyandığımı görünce hemen indi ve ko- Odanın bir ucuna bir sıra yastık di- Boğuk ve ıstıraplı bir sesle yavrunun Hastayı muayene eden doktor bunun 
Derenin bu tarafına geçtikten sonra 

vardır ki, bunun eımnı anlıyamazsmız. şarak yanıma geldi. Boynuma aanlıp zin.i.z. Yastıkların sayısı oyunculann sa- ağzından çıkan bu kısa cUmleyi işitip te alelade bir bademcik .iltihabı olduiunu 
· kütüğü ona gönderecektim. Demek §im-

Bakar81nız, birbirine son derece zıd tabi- öperek: yısından bir tane eksik olacaktır. ıstırap çekmemiş, elem duymamış kaç söylerse o vakit yapılacak tedbirler. ba~ 
atteki iki kiıi canciğer arkadaş.olmuşlar- di zavallı kız 0 tarafta kalmıştı. - Kardeşimi dedi. Affet benil yara- Oyuna iştirak edecek bUtün çocuklar anne vardır? sitleşir. Çocuğun odadan dışarıya çılt 
d!r· Buna büyük adamlarda da rastgeli- Derhal yerimden doğrulmak istedim. ]anmana ben sebep oldum. odanın diğer ucuna gidecekler ve bir Son haftaların rütubetli, hazan ısınan, masına müsaade edilmez, hattA ateşi 
riz. Mesela, biri okuyup yazmayı, akşam-1 Fakat o zaman, başımda bir sancı hisset4 Sonra anlattı: Karşıdan bu tarafa yüze işaret verilince tek ayak üstünde seke- hazan soğuyan havaları bir çok küçük varsa yatağa yatırılır. 
ları evine çekilip çalışmasını seven adam- 1 tim: Elimi alnıma götürdüm. Alnımda yüze geçmiş. Fakat 0 da bir kaza atlat- rek birer yastık kapmağa koşacaklar- çocukların boğazlarında bademciklerini Katı yemekler yedirilmez. Çok şeker-
dır. Öteki ise zevkine düşkün, haylaz bir yara vardı. Bununla beraber, biraz yan mış. Az daha boğuluyormuş. dır. En son gelene tabii yastık kalnuya- şişirdi. li sıcak süt, papatya, ıhlamur, çok açık 
kimsedir. tarafıma doğruldum ve karşı sahile doğ- O günden sonra ikimiz de huylarımız- caktır. o çocuk oyundan çıkar. Bir yas- Bademciklerin şişmesi, doktor dilinde çay, az tuzlu haşlanmış sebze suları ve-

Fakat, bir yerde oturup konuştukları ru: dan biraz değiştirerek birbirimize daha tık daha eksilterek oyuna devam ediniz. Lemfatik bir nesicten ibaret olan badem- rilir. 
zaman birbirlerinin huylarını değiştirdik- - Muazzez diye seslendim. benzedik O, fazla yaramazlık etmiyordu. Böylece en sona kalan oyunu kazanır.. ciklerin iltihaplanmasıdır. Bu nesiç he- Çocuğun boğazJDa sıcak suya batırıl· 
!eri de pek görülmez. Vakıa, bazı akşam Sesime cevap arka taraftan geldi. Ben de biraz tehlikeli işlere girişmeye, Ya~hk kapmağa koşarken yere basan men her mikrobun kolayca tesir edebil- mış bezler sarılır. Bunun üzerine bol 

haylaz arkadaş ötekinin evine gider. Be- - Buradayım. . hareket edip canlılık göstermeğe alış-ı da oyundan çıkar.. Tecrübe ediniz. diğ~ bU: nesiçtir .. ~rip basilleri, .~erah~t pamuk konur ve pamuğun üzeri de bir 
raber oturup konuşurlar. Bazan da uslu Başımı çevirip baktım. Muazzez bıraz 1 mıştım... Manzara hoşunuza gidecektir. basillerı bu nesıcı kolayca muteessır bezle sarılır. Bunları her iki saatte de-
arkadaş ötekile beraber mesela bir bira- eder. Bademcikler hazan sadece şişer ve ğiştirmek lazımdır. Boğaz ağrısı fazla 

ha;~:;~:;İ.,. gene değjşmez. Haylaz """m"'""""""")""POiiS""iiXiiYESl""(j'y .... iJ.N ..... LJ ...... ~ ........................ :~İ:.~: i: =b~~:~ !~~:~ ~~:: b~ğ:~:;!u!~: : 
olanı öteklle beraber kitap okumaz Bi- : ı : tUlür. parken küçük hastanın göğsünü ve ar-
rahanede de uslu olanı ağzına hiçbir içki ••••••••••n••u•••••••••••••••••• ......................................... , .... : Yavrularını seven annelere mühim bir kasını ıslatmamağa çok dikkat etmelidir. 

koymaz. F b . k kı· m k d.? tavsiyede bulunacağız : •Anne .. acıyor• Aksi takdirde bir zatürreeden çok kor-
Bununla beraber, onlan birbirine bağ- a r ı ay) soy m a iste ) • diye boğazını gösteren çocuklarınJil ağ- kul ur. 

Jıyan öyle bir bağ vardır ki, bunu anla- zını açar açmaz kuşpalazını hatıra ge- Çocuğun boğazını günde iki üç defa 
mak kabil cleğilclir. tirmek lhundır. Unutmamalıdır ki kuş bilhassa yemeklerden evvel antiseptik 

Hakikaten MuazzeE]e benim arkada.ş- palazı ne kadar çabuk teşhis edilirse o bir mayie batırılmış bir pamukla silmek 
lığım da bu vekildeydi. Fakat, ben bunun kadar kolay tedavi edilen bir hastalıktır. çok faydalıdır. Bu hususta kullarulacak 
ııımm anlar gibi oluyordum. Çünkü, ben Fakat kuşpalazı teşhisini ancak bir dok- en iyi antiseptik şudur 
onun huyunda olmamakla beraber onun tor kor. Onun için her boğaz ağrısında Madeni iyot 0.50 gr. 

tabiatini seviyordum. Yaramaz değildim. bir doktora baş vurmak şarttır. (Ailenin İyodi potasyom 1 gr. 
Fakat yaramaz olmak, Muazzez gibi at- mali duruınu vizite vermeğe müsait de- Gliserin 30 gr. 
}ayıp sıçramak istiyordum. ~. resmt hastanelere, dispanserlere Bu mahlfilü eczanede yaptırır ve kul. 

O da her halde benim gibi uslu ve se- vesaireye müracaat olunabilir.) Kuşpa- lanırsınız. 
vilen bir çocuk. olmak istiyordu. Fakat 1azının çok korkunç bir hastalık zanne- Her boğaz ağrısında aşağı yukarı bu 
benimle beraber oturup kitap okurruyor, dilmesi ve bir çok çocukların ölümüne tedbirleri tekrar etmelidir. Unutmayınız 
beni de alıp gene yaramazlığa çıkıyordu. sebebiyet vermesi geç kalınmaktan ileri ı ki boğaz, ciğer yollarının kapısı demek-

Bir gün: gelen bir.halden başka bir şey değildir. 
1 
tir. Her mikrop bu kapıdan girer. 

- Türle.an dedi Kalk bugün ııeninle 
aşağıki dereye kadar inelim .. 

Kamp kurduğumuz yer denize yakın 
bir tepeydi. Tepenin öbür tarafında da 
bir dere vardı. Arkadaşlarla beraber ben 
de bir kere buraya inmiştim. Ve çok ho
~uma gitmişti. Hele, derenin şırıltısını 

dinliyerek kitap okumak ne müthiş ola
caktı. 

Ben en sevdiğim 
Muazzezle beraber, 
alay ediyor: 

bit romanı alarak 
derhal kalktım, o 

- Gene mi kitap aldın 1 diyordu. Bı
rak şunu canım 1 

- Hayır, dedim. O benim en sevgili 
arkadaşım .. 

Fakat, Muazzez birdenbire elimden 
kitabı aldı ve attı! Sonra kolumdan tuta
rak: 

, - Haydi yürü 1 dedi. Gidiyoruz . 
. Koluma girerek beni öyle eürükledi ki 

t.epeden a~ağı adeta yuvarlanırcasına ini
yorduk. Ben, düşeceğim diye korkuyor
dum. Halbuki o, benim bu halime lı:ahka
halarla gülerek koşmasına ve beni sürük
lemesine devam ediyordu. 

N;hayet derenin kenanna geldik. Ben 
de o kadar yorulmuştum _ki, hemen çi
menlerin üzerine uzandım. 

Fakat Muazzez bu lcadarla kanmıyor
du. 

inanılmaz Şeyler 
1 - Yarı vahşi memleketlerde telgraf 

telleri kadınlara bir süs vasıtası olmak
tadır. Mesel~ Borneonun şimalinde Si

rakavak denilen memlekette telgraf tel
lerini kadınlar bellerine ve kollarına ta-

karak kemer ve bilez.ik gibi kullanmak
tadırlar. Bu sebeple oradaki bütün tel

graf telleri bu şekilde kaybolmaktadır. 

-
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M ··cEVHER u 
Tallin bir yanlışlığı ol.arak fakir bir 

memur ailesi içinde doğm.~, çok sevim
li bir kızdı. Cihazsız ve ümitsizdi. İyi ve 
r:engin bir adam tarafından sevilmek, ta
nılıp evlenebilmek için bir imkan da 
foktu· Ufak bir memur ile evlenerek 
kendisini ia1üne bıraktı. Gösterişsiz ve 
iktidarsız kaldı. Yerini bulamadığı için 
bedbahttı. Çünkü kadınların sınıf ve de
recelerinde pek fark yoktu. Onların za
rafet ve Rvimlilikleri, tabil incelikleri, 
sev.ki tabii ile sahip oldukları şıklıkla, 
tabiat bir halk kızını en kibar bir kadın 
Ue müsavi yapabilir. O, bütün bu lüks 
ve zarafet iç.in doğduğunu biliyor, ıstırap 
çekiyordu. Etrafındaki fakirlik, dıvar

lılrm sefaleti, iskemlelerin kırığı, kumaş
ların yırtığı her şey onu mustarip edi
yodu. Belki b~ka bir ikadın olsaydı bun
ların farkm& varmadan mesut olacaktı. 
Ye emin idi ki işlerini gören kilçuk köy .. 
lü kadın bunların basterini çekiyordu. 
Genç kadın daima zengin halılariyle 
sUslü bir antişambr, bronzların parlak-

bir şey olamaz. 
- Ne abdal şeysin! Git arkadaşın 

Forestier'den ödünç mücevher iste. 
Bunu is tiyecek kadar birbirinize bağ

lısınız. Bu doğru idi. Bunu hiç dü
şünmemişti. Ertesi gün arkadaşının 

evine gitti. Madam Forestier'ye arzu
sunu söyledi. Kadın gardrobundan bir 
mücevher kutusu çıkardı ve arkadaşı-
nın önüne bıraktı: 

- 1ntihap et dostum!. 
Evvela bilezikleri gördü. Sonra bir 

inci kolye ve Venedik işi elmaslarla 
süslü bir altın haç, bunlan hep ayna
da tecrübe etti. Karar veremiyor, bıra
kamıyor, tereddüt ediyordu. 

Ve dalına soruyordu: 
- Bunlardan başka yok mu? Bir

denbire siyah saten bir kutuda fevkal
ade, elm~ akarsu bir ger<lanlık gördü. 
Kalbi birden istek ve arzu ile çarpmağa 
başladı. Onu alırken elleri titriyordu. Ay
nada boynuna taktı. Vecd içinde hayran 
kaldı. Tereddüt ve hayret ile sordu: 

P 
'k .............. . 

ratı .............. . ................ 1 Macarların ültimatomu 
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bİıaılrl 
Bilgiler 

---- ~A 
- HER GÖN BİR REÇETE -

Fontlarda meydana 
çıkan deliklerin 

tıkanması 
6 
2 Kışım antimvan 
1 Kısım bizmut 
Kolayca bakıra gÜmÜf kaplamak: 
Parça güzelce temizlenir. Ve kurutu

lur. Gümüş nitrat mahlUlü içinde yıkanır. 
Gümüş teressübatı tamam olduktan son
ra çıkarılır, kağıtla kurutulur. Parça bu 
defa şu mahlwle ovulur. 

1 Kısım su 
3 » T arltat dö potas 

Çekler yine boyun eğerek Kaçevo 
mıntakasını da tahliye ettiler 

Pari• 9 ( ö.R) - Pragdaıı bildirildi
ğine göre Macar askerleri Çekoslovak 11· 

nınnda bazı karakollara taarruz etmiş
lerdir. Bir Çek subayı ağır surette yara
lanmtşbr. 

Macar hükümeti Karpat Ukranyası 

muhtar hükümetine müddeti bu gece ya· 
rısıncla hitam bulan bir ültimatom vere
Tek Çekoslovak arazisinde kam Bazıley 
manastınnın Macaristana teslimini iste-
miştir. 

l 

3 > Tuz Budapeşte 9 (ö.R) - Macar - Çe-
2 » Şap koslovak .~ududunda baş gösteren hadi-
Batıma usulile kaplama yapmal< seler üzerine şimal hududu tarafından ye· 
Bu usülle küçük parçalan ince bir gü- ni müdafaa tedbirleri ittihaz edloıiştir. 

müş tabakasiyle kaplamak mümkündür Halk, Macarlar tarafından yapılan tahri
parçayı sadece aşağıda gösterilen mah1ul- bat dolayısile, tazminat istemektedir. Si
lerden birine atmak 'kafidir. yasi mahfeller, bu gibi hadisderin teker-

i - Gümüş ldorür ve krem tartr mü- rürünün beklenrniyen neticeler doğura-
savi mikdarda karıştmhr. cağını Çekoslovak hükümetinin takdir 

2 - 8 Kısım krem tartr edeceğini ümid ediyorlar. 
' hğı ile süslü salonlarda kaloriferin re

havet verici sıcaklığı i~e ~koltuk
larda u:yuklıyan la.sa killotl11 uşaklar 

.tasa9VU1' em,or. Şık ve moclern .d~enmiş 
kokula saJmid• ~eiileceJt çaylarda en ta
nınmıŞ erlreklerin nazarı dikkatini c~I
betmek, onlar taralmdan istenerek, ar
ı:ularmı tahrik etmeyi dÜ§Ünüyor ve üf. 
~yordu. Kocasiyle yemeğe oturdukları 
ı:aman; üç gUnlUk örtü üstünde yedikleri 
yemeği, KDeUı menimm bil' iç çe~iyle 
m.edh ederken cMati1d> gene üzülüyor 
giimUş ve !kristaller ile süslü yemek ma
salarını nefis tablolar ile süslenmiş dı
varlan, en leziz yemeklerden sonra ge
lecek blr kalabalık ve nadide bir av etini 
tasavvur ediyo'l'lliu. Elbise ve mücevher
leri de yoktu. Lüksten başka hiç bir şey 
sevmiyor; kendinin yalnız banlar için 
raratıldığını hissediyordu. Bütün iste
ruği hoşa gitmek, arzu edilmek, cezbet
mek ve aııuımaktL Zengin bir mektep 
arkadaşı vardı, onu da görmek istemi
ıfordu. Bütün bu nevmidi. ile esef ve yeis 
içinde günlerce ağladı. Bir akşam k<>cası 
pıu.zaffer ve neşeli bir eda ile eve -0.öndü. 
Elindeki büyük zarfı uzatarak: 

- Bunu, ya) ruz bunu verebilir misin}. 
·- A . .. Elbette elbette dedi. Arkada

şının boynuna atılarak onu öptü öptü. Ve 
kıymetli hazinesini alarak evden fırladL 
Suvare günü geldi. Madam Loisel fevlca
lade ~ükse yaptı. Herkesten gÜzel. ~er
keıteıı zarif latif ve mütebessimdi. · Se
vinçten deli gibi idi. Bütün erkekler onu 
soruyorlar, ona bakıyorlar ve ona tak
dim edilebilmek için fırsat any.orlar. Ka-

1 > Gümüş korür Macar hükümetinin teklif üzerine Çele:. • MacaT başvekili Imr~di Macar hariciye nazın Kont Casky 
2 > Zap ler Mokaçevu roıntakasıru derhal tahli- ran humbaralar atmış ve bunların üç ev• organı olan Heflo gazetesi Kont Culty• 

- Al diyordu; işte senin için bir şey. 

Aceleyle zarlı yırttı. İçinden matbu bir 
b.rt çs.kmıştı. Maarif vekili ve kansı ta

rafından 18 kanunusanide verilecek bir 
suvaıeya davetiye idi. Kocasının ümit 
ile bekkdiği memnuniyet yerine biraz 
haşin bir tavırla kartı yemek masasının 
üt.erine atarak söylendi: 

- Ne istiyorsun ki yapayını bunun 

için? 
- Fakat sevgilim, bunu bin r.ahınetle 

seni memnun etmek için elde ettim. Hiç 
l>ir yere çıkmıyorsun, senin için görecek
sin bir fırsat olacak. Bütün resmi davet

liler de orada. 
Kocasına mustarip bir bakışla baktı: 
- Gid~ilmek için sırtıma ne giyece

ğim? ~ı bmıu hiç düşünmemişti. 

Mırıldandı: 
- Tiyatroya giydiğin elbise, o benim 

pek b<lfUllD- gidiyor. Ve hayretler içinde 
•ustu. Karısı ağlıycmlu. Gözlerinden iri 
yaş damlalan ağzının kenanna doğru 
yuval'laıııyordu. Kekeliyerek 

-Neyin var? neyin var? Dedi. Matild 
çok şiddetli bir kuvvetle teessürünü 
optederek, sakin bir sesle göz yaşlarını 

sildi ve: 
- mç dedi; bu suvareye gitmiyeceğim 

Tuvaletim yok. Onu bir arkadaşına ver 
kansının her halde benden daha iyi bir 
~lbisesi vardır. Erkek çok müteessir 

olmuştu: 
- Bakalım Matild dedi~ Sade bir 

tuvalet sana kaça çıkacak. Sonra ~er 
yenle de giyebilirsin. Bir kaç sanıye 
düşilndü. tstiyıeceği . yekanun kocası 
tarafından reddedilmemesini hesapla· 

dı. Tereddüt ile cevap verdi: 
- Tımıamen bilmiyorum ama belki 

dört ytiz frank ye~ir. Kocası biraz 
sarardı. Bu · bciar parayı o, yaza, pa
zar gilnleri arkadaşlarlyl~ yapacağı 
avlarda, işiq.e çok yarayacak bir tüfek 

almak için saklıyordu. 
. - . Olsun· sana b\ı parayı veriy~ 
rum. İyi bu- elbise yapmağa gayret 

et. 
Suvare günU :yaklaştıkça madam 

Loisel kederli, üzüntülü ve meraklı 
görünüyordu. Tuvaleti bitmişti. Kocası 

bir akşam: .. .. 
· - Neyin var bakalım? 'Oç gundur 

bir tuhaisın, dedi 
- Beni sıkan şey mi? O akşam ta

kac~ hiç bir şeyim yok, hatta bir ta
şun bile.. P ek sefil olacağım böyte. 
Eğer bu suvareye gitmezsem daha çok 
sevineceğim. 

- Ama bu mevsimde taze çiçekİer 
.de takılabilir. Hem de pek şık olu.r
Bir kaç franga iki güzel gül alabilir
sin. Buna Matild kani olmamıştı. 

- Ha ır! Dünyada şık kadınlar 

8 > Tuz 1 i ye etmişlerdir. lki ~raf, alınan esirleriıı.. de yangm çıkarmış olduğunu tasrih et- '. nin bu aym 20 sine doğru Almaoyaya 
mübade1esini kabul etmişlerdir. mektedir. Bu ajans bir çek mü1a~inin ' gideceğini yazmaktadır. 

Kısmı alçı 

> GifrnUı klorür 
l,2S. Tın: 

3 • Potaa 

Budapeşte 9 (A.A) - Macar te!ııtaf hududu tecavüz etmiş ve Macar topra- j Ayni gazete Daranyioin Alrnanyadan 
ajansı, evvelki gece Ungvar yak.ininde ğında yaralanmış olduğunu ilave eyle- avdet ettiğini fakat mwnaileyhin siyaal 
Nagyge Joseede vukua gelen hudut ha- melttedir. ı mahiyette hiç bir mülakat yapmadığım 
disesi esnasında Çeklilerin yangın çıka- Budapeftc 9 (A.A) - Hüküm.etin, ilave eylemektedir. 

-Sonu var-
--------------_;_------..;.....;....:..._~ 

bineye dahil ola.ıl bütün vükela onunla Neşriyat: 
dansetmek istiyorlardı. Sarhoş gibi, ace- ' ••••••••• 
le ile zevk ile sermest olarak \ıiç bir şey 

HUKUK GAZErESI düşünmeden güzelliğinin, muvaffakıye
tinin zaferi içinde, bütün bu hayranlık n Dört seneden beri Türkçe v~ Fransız
takdirlerden bütün bu uyanmış arzular- ca olarak neşretmekte olduğumuz Hu
dan gelen bir saadet bulutu içinde kadın kuk gazetesinin 33/ 34 numaralı nüsha
kalplerini saran, dolduran, en büyük bir ları kıymetli yazılarla çıkmıştır. Bu nüs
galibiyet ve ihtişam ile dans ediyordu. hada üniversite Ord. Profesörü ve Er-

Saat dörde doğru gittiler. Kocası ken· ı:urum saylavı Salın Ali Dilemrenin 
di:si gibi bir kaç erltekle beraber küçük Adli tıbbın enteresan tetkiklerine profe
salonda uyukluyordu. ötekilerin karılan sör Mustafa Reşit Belgesaym Temyiz 
da çok eğ1enmişlerdi. Matildin çıkarken mahkemesi içtihatlarına profesör Ger
omuzla.nna attığı eski giindelilc mantosu, hard Kcsslerin Türkiye iş kanununa 
şık tuvaJeti ile tezat yapıyordu. Bunu his- C evat Hakkı Özbeyin Ceza usulümüze 

sederek, şık kürklerine sarman zengin dair makaleleri ve tenkitleriyle Şurayı 

hdmlardan .kaçmak istedi. Kocası onu Devlet azasından Cudi Özalın hal4m 
durdurd u. Tahsin İstanbullunun profesör Mamotı-

- Bekle biraz, soğuk alırsın b en bir rynin ve daha sair değerli zevatın ya

araba çağırayım. Fakat o dinlemeden zıları etüdler i vardır. İlmi hadiseleri ve 

acele ile merdivenleri inerek. kendini so- hareketleri tatbikat kısmında da, miiliiın 
kağa attı. Araba bulamadılar. Kocası kararları içtihatları ihtiva etmektedJ . 
azaktan geçen arabalara seslenmiye baş
ladı. Sen nehrine doğru indileT. Ncvrnit HAV ACILIK VE SPOR 
~~il-~r, soğuktan titriyor.lar_dı . Köprünün Havacılık ve spor mecmua-;ıJll!.l 230 u.n
ustünde bulduklan eskı hır arabaya bin- cu sayısı. çıkmıştır. Okurlarımıza tavsi
diler. Bu eskiliği ve sefa1etinden utanarak ye ederiz. 
yalnız geceleri iıliyen arahalardandı. Ev
lerine geldiler. Malızun ve ümitsizdiler. 

benziyen akarsu gerdanhk buldular, •Bu 
Onun için her şe~ bitmişti •.. KocUJ dü-

. kırk bia fritnk. kıymetinde bir kolye idi. 
şündü: sabahleyin onda dairede bulun- K b 

v h -~ K d uyumcu onlara otuz altı bin franga ı· 
maga rnee urua. a ın mantosuna çı- _._ d O 

d 
.. _ . . • .raauyor u. ç günden evvel satmnmaıımı 

kar ı, aynamn onunde kendıııım o gece- · d--'- d'"kkA r _ ı l 
· f · • · . rıca c cn::K u andan çıkblar. L01Se e 

nın za erı ıçmde bır kere deha gönnek b b _ı_ __ _ , _. • k l 
• • d s· J • a asınaan OD SCKIZ hın frank a fOJ~tı. 
ıstıyor u. ır en acı bır feryat kopardL O c_ :._ _ • ~L • D!_ fi k 

st taralllll ıswr.raE edecektJ ouı an 
Gerdanlık boynunda yoktu. Kocası so- 1 "" fr _L • ı_.: b" 

~ b ıuraaan, DlD an&. buradan bir tu1Ç m 
ynnınaga aşlam1ştı, sordu: l b--'-- b " . b 

a tın .,,.... ır yerden borç alarak ına • 
- Ne var? Deli gibi kocasına dön- vedici mukaveleler altına gı"rdi. Her türlü 

Tarihten 
Evvelki hayvanlar 

mezarlığı 
Azerbaycan.da Baku şehrine yinni ki

lometre kadar mesafede bir yerde, tarih
t en evvelki hayvanların bir <mezarlığı• 
keşfedilmiş bulunmaktadır. 

Bu cmezarlık> Kaliforniyadaki Ranc
ho La Brea'ya çok benziyen, 250 metre 
murabbaında bir asfalt gölüdür. Hayvan 
kemikle ri ile dolu bulunan satıh derin-
liği iki metreden fazladır. 

Bu asfalt içinde, mağara arslanı, ayı

sı, kurt ve claha bir çok tarihten evvel
k i ve modern hayvanların iskeletleri ve 

kemikleri bulunmuştur. Bu keşif, Kaf
kasya hayvanatı tarihi için zengin bir 
döküman menbaı ortaya koymuştur. 

Bu «mezarlık> şu suretle meydana 
gelmiştir: Binlerce sene, hayvanlar ve 
kuşlar, bu gölün parlak sathını su sana
rak buraya gelmişler, balçık halindeki 
asfalta tu.tulmuş1ar, çabaladıkça daha 
ziyade batarak burada ölmüşlerdir. 

yorau. O balo geceıi ne kadar zarif, ne 
kadar güzeldi. Eğer bu kolyeyi kaybet· 
meseydi ne olurdu> 

Kimhilir~ Kimbilir} Hayat ne garip! 
Ve değişik l Bir insanın kurtulup mahvol· 
ması için çok az bir şey kafi idi. Bir pa
zar günü Ma.tild kendisini bir haftanın 
yorucu işlerinden uzak hissetmek İçin 

Champs-Elyeese'ye kadar ufak bir gezin
ti yaptı. Birden genç güzel ve şık bir ka-

clü: borç verenlerle işe girişti. Ve bütün mev- dm gördü. Çocuğu ile geziyordu. Buma-
- Yok.·• Yok.·· Madam F orestier· ~udiyetini sarsan. kendisi de biJnleden j dam F o~~tier idi. Kalbi ~7yecan içind~ 

nin gerdanlığı yok. Çılgın gibi doğruldtL unzasını ~hli.keye düşürerek, üstüne yük- kaldı. Gidip konuşsa mı ıdl) Madam ki 
- Ne.• · N.ıw.I > imkan yok... lenen .istikbalin karanlık M!faletinden bo-I timdi borçlarını ödemişti. ona her şeyi 
Onu. bütün elbiselerinin kcvnm1arında. iularak. rubu. işk.~celer içinde }ıazap ıöyliyecekti. Niçin söylemesin? Ona yak

ceplerinde mantosunun içinde aradılar .•• olarak kuyumcuya ko1tu. Otuz altı bin laştı: 
Fakat yoktu. franga kolyeyi sabn aldı. Matiid kolyeyi - Bonjur Jeanne. Öteki onu tanıya-

- Eınm mis.in) Balodan çıkarlten arkadaşına iade ettiği zaman o, geç Jul- madl ve kendi s.ınıhndan olınıyan bir ka-
boynanda olduğuna> masuıdan mütevellit bir iğbirar ile: dın tarafından bu kadar teklifsizce ça· 

- Evet onu Yestiyerde ellerimde tut- - Bunu biraz daha evvel gdirmeli iırı.lmalc onu hayrete düJiirdü. 
tum. Yolda kaybemıit olsak muhakkak idiniz. Bana da lazım -olabilirdi, aedi. - Fakat nıadam1 Ben liri taruyamı-
sesini duyardık. Kutuyu açmadan aldı. Ya açsaydı. Ma- yorum, aldanıyommuz. 

- Belki arabada düttül tild diifünüyordu. Onun deiittiğifti an· - Hayır1 Ben Matilditn. Damı bir 
- Öyle olacak.. Numarayı biliyor lan8.: kendisi bit- ht.-.ız mevkiine. düş- leryad kopardu 

musun> ıniyee-elc mi idi) Madam Lolsd hqatm - A Oooo ... Zavallı Matildim nasıl de-
- H;yır... Kocası ne yapacağından en .k.o~· cepbeiııini ta"nım1Şb. · KCn.disi~ 

mütehayyır tekrar aolcağa fırladı. Matild ne düıen va~ kahramanca "yiiklaı:ıdL , - Ev~t çok deği9tim. Çok lıqin giin
elbjsesini çıkarmağa kuvvet bulamadan Bu müthiş horeu · ödemelt" lhJmdi.: ödi- 1e.rle kar,da}tıin. Seni· son gördüğüm" gün
bir koltuğun içine ,,ğ.ldL Düşünemiyor- yeceki:i de. Hiızinetçiyi aa•dı: "eri ~i~ clenberi kafi derecede eefalet çektim. 
du. Kocası yediye doğru döndü. titdi. Ve tavan anumda k.üçtik bir oda B~ıılar hep' senin yüiünden. 

Aiç bir ıJeY bula~amHJtı. Polise habet- tuttu. En kaba ev iılerini öğrendi. Yemef - B'eni.m yüzüm,!len> Nasal olur> 
verildi.. gazeteye ilin verildi, arabacı işleriıU ö~endi . . f>enbe tımallannı harap :- Bana verc!iğin gerdanlı~ hatırlıı-
gerdanlağı getirdiği takdirde mükafat e~cn bula,ı.kla:n yılayor, çarnq": yı~<>t.' Yo~ değil mi) O halbya gid~rlcen. 
verilecekti. Her nere<le buloıak imkanı her sabah evin il\tiyacmı almak için çar- - Evett fffEvet. · 
varsa aradJar. Madam Loiael b~~ tıün fıya lc.~şuyordlL 1 -..:... itte beo ~nu..hybetmiştim. 
aynı haltJe. b~ korkunç felaketin önünde Aoagıdan ~u.yu da, h~ merdivende -:--- Naıid oldu. Madam iJtj bana iade 
bekledi. Kocası alqam. sap sarı. çökmü'i soluk almak ıçm durarak o çıkarıyordu. emıı_. 

·· ·yte döndü: Hiç bir şey keşfedileme· Ka~a bir işçi gibi giyiniyor, parayı san- - Se.na. ietirdiğiriı bÜsbütün 'başka 
~. tim santim heııaplıyarak dükkan dükkan bir benzeriydi.' Ve işte o"n senedir onu 
niıştı. -

- Arkadaşına gerdanlığın fermaturu- dolaşıyordu. Her ay borç ödemek la- ödeyoruz~ Biz. bunu öd~yecek v~ziyette 
nun kınldığım ve onu tamire verdiğini zım?1• Kocası bütün gün işinde çalışıyor. değildi.İt biliyors~. Fakat ~imdi her şey 
yaz. Böylec'.e bir kaç gün içinde belki biı: Geceleri pek az bir pa!a mukabilinde bitti. ok memnunum. · 
~buluruz. Kadın arkadaşına yazdı. evde kopyalar yapıyordu. Ve bu hayat Madam Forestier durmuştu: 
Bir hafta .içinde bütün ümitleri kaybol- on sene devam etti. On sene için4e her - Nasıl? benimkinin yerine bir elmas 
muştu. Elli yaş daha ihtiyarlıyan Loisel : şey ödenmişti; _ gerdanlık mı aldın) 

_ Bunu dedi ; ödiyeeeğiz. Ertesi gün Madam Loiscl ihtiyar!annştı. Kabalaş- - Evet sen bi1e farketmedin deği) 

k. d · · b 1 t...-~ 'tti"l mı .. sert ve ha .. 1n plmu11tu. Fena taranmııo mi) O kad.ar benziyordu ki.. utu a ısmı u unan 11.uyuıucuya gı er. "" ... ,_. ., .,. 
saçlan, bnnm elleri, kaba elbisesiyle Madam F orestier hüyük bir neyeean Kuyumcu : 

- Biz yalnız kutu satanz mücevher 
değil madam, dedi. Nevmididen hasta 

ve bitkin bir halde bir mücevherciden 

yüks~k sesle konuşuyor, bir işçi gibi su- ile atkadaşmın ellerini yakaladı : 
lar ile ortalık yıkıyordu. Fakat, bazan, - Ah zavallı Matildim.. Benim kol

ko~ast işde iken pençerenin önüne otu· ye. yalancı idi.· Nil-tayet heı yÜ'z frank 

ruyor, ba;tını kenara dayıyarak düşünü- değerinde bir şeydi. 

rert.iye lıahisleri : 

Çocukluk ve 
Cinayetler ... 

YAZAN: Dr. Salın Ali Dilemre 
Ordinaryüs profesörlerinden .• 

Bir iki senedenberi mektep çocukla- islah için büyüklerin huylanm düzeltmek 
rında fena huylar gözükmektedir. Bana lazımdır. lçtimaiyatta (alkolizm) ile mü• 

imtihanda sıfır verdi diye hocalarına ta- cadele birinci prtbr. Bu o kadar esaslı 
banca çeken, hocalarını vuran çocuklar bir şeydir ki ne kadar israr edilse yeri· 
meydana çıktı. Hele hocaların aldıkları dir. Bu anormal çocuklar yüzde doksan 
tehdit mektuplarından bu ders adamla- allcolilc evlidıdn. Ondan ıonra frengi, 
rına yeis gelmiştir. Bizim çocukluğu- verem gibi büyük hastahklann mücade· 
muııda dahi böyle şeyler olurdu. Hoca- lesile bu işin hakiki tedavisi yapılınış 

ları taşa tutmak , hazan sokakta önünü olur. 

kesip tehdit etmek vak.alarma tesadüf F ennen çocukların bu hali dünyaya 
edilirdi. Avrupada dahi çocuklar sev - fena prtlar altında gelmekle izah olunur. 
medikleri hocalara muziplik yaparlar. Bu şartlar burada sıhhi ve bedenidir. Ço· 
Meşhur asabiyeci (Erb) in kapısına, ho- cuklann bu haline ruhiyet uleması 
cayı evde hapsedecek derecede, yükle ( Oysgenesie ) diyorlar. Bunu ( kötü 
taş yığdıklarını göroük Fakat böyle doğum) diye tercüme etsek hiç olmaz, 
Samsunda, Adanada olduğu gibi adam (besmelesiz) tabirinden hiç farkı olmaz. 
öldürmeğe kalkmak, hocaların hayatına Tiirkçesini ilerde buluruz. Manasının 
kastetmek duyulmamıştır. ne demek olduğu bittabi anlaşılmıştır. 

Adli tıpta çocukların ahvali ruhiye - Terbiye aleminde dahi evvela mektep, 
si mühim bir bahis teşkil eder. Emrazı sonra (ıslahhaneler) ve hükümet ve 
ruhiye kitaplarında çocukların gayri iç- zenginlerin açacağı çocuklara mahsus 
tiınai aksülamellerine dair zengin bir mesai evleri kurmaktır. Anormallere 
edebiyata tesadüf olunur. (külhan beyi) demeden evvel onları bir 

Çocukların ve mürahlklerin ruhi ak- araya toplamak ve cinayet tohumlarının 
sülamellerini incelerken bütün müellif- nemasına mani olmak için onları halle
ler onlarda görülen hatalı ve sakat ruh rine göre meşgul etmek, kannJanru do
nümayişlerinin ekseriya nema.i zaruret- yurmak l~ımdır. 
ler olduğunu söylerler, yani bu taşkın- Fakat asıl mühim nokta bunların için
lıkları normal ve beşer1dir. Fen.nen ço- de (Psikopat) lan ayırmaktır. Onların 
cuk denilen mahlUk taklitçidir, mantık- gayri içtimai tezahürlerinin ötekilere 
çı değildir. Fakat aynı zamanda bütün geçmesine mani olmak ve bu gibi büyük 
çocuklar insanlığın ve içtimaiyatın en malullere (Tecrit evleri) kurmaktır. 

ince ve en uyanık müş.ahitleridir. Çocuk Böylelerini tecrithane1ere koymak ica
dalgm olur, kararsız olur, hepsi fazla bederken mekteplere kabul etmek doi
heyecanlı olur, tabiatleri birden kızıcı ru mudur? .. Elbette değildir. Bunlar za.. 
ve hayalAta d~kün olurlar. Hele çocuk- ten adam olamazlar. Bunlar zaten bir iki 
ların hodbinliği en şayanı dikkat nokta- sene zarfında terki tahsil ederler .. (50) 
lardır, yani ihtiyarlar dahi hodbindirler. senelik mektep hayatımızda çok şeyler 
Fakat bu ruhi sakatlık çocuklarda nis- görmüşüzdür. Onlar kısa bir zaman için 
bet kabul etmiyecek kadar daha çoktur. dunır ve savuşurlar, bir türlü adam ola-
Çocukluğun bu tarifirie bakıp bir az mazlar. Güriiltüye giden başkalandır. 

düşünecek olursak (iptidal insan) ın ta- Yani bunlarla beraber muvakkaten dü
rifi demek.tir, Bu hayvani vasıflar 12- şüp kalkan, onların sağında ve solunda 
13 yaşlarinda zail olinağa başlarw. :Eğer oturmuş olan iyi mahsullerdir ki hoca. 
bu şey1er bu yaştan sonra azalacağına lara bıçak çekerler. Çünkü hakild kül-

bı.,~,-!5 ragwal b" 1 uk, . t han beyleri adam olmaınağa zaten kara% 
-.ı. T" ırsa oy e çoc ış e o za-

man anormal addolunur. vermiştir, bunlar adam olmak için Jriın. 

An all-.:1 dahi terbi il · b" seye bıçak çekemezler, ancak ve beW orm 1:nıe yec erm ır-

denbire bu teşhisi koymaları doğru ol - adam olmamağa ı:nilni olanlara teşhl:ıi 
maz. Çünkü delikanlılığın başl~dığı kri- silah ederler. Hocaya bıçak çekenin bir 
tik zamanlarda terbiye noksanı çocuk· izzeti nefsi vardır. Onlarda o yoktur. 
luğı.ın hayyani ~lanıun devamına Bu bıçak çekenler (adam olmak hissi
sebep olur ve mahsul an-0nnal gibi gö- ni taşıyıp gayreti insaniyeyi bissiraye 
zükür. Hakiki anormaller çok defa gay- kaybetmiş olan1ardır.) Bütün maarifçi
ri kabili tedavi anadan <ioğma maluli- ler ve Türk içtimaiyatçıları ve bizim gi· 
yet sahibidirler. Bu maluliyetlerin tayi- bi adliyeciler çocukluk ve gençlik dün. 
ni kolaydır. Mesela bariz aptallık, bunun yasına daha derin alaka göstenneleri ve 
daha hafif şekli olan daimi dikkatsizlik, bu işi yalnız öğretmen mektebinden çı
lfil anlamak ve söylcmeki-0 ağırlık, has- kanlara bıralonaları icap eder. 
talık derecesinde tenbellik, yahut bilakis 
ataklık göstermek gibi ki bu neviden ARKİTEKT (Mimar) 
olanları karşımıza küçük bir h isterik Bu aylık derginin 93 cü sayısı un-
gibi çıkarlar ve ha11eri bellidir. gİn münderecat ile çıkmıştır. Bu sayada. 

AsJ mürebbilik_ bunları da ikiye ayı- 1938 lzmir Fuan. mimaride telcnik. baş
rarak abdallığı veya taşkınlığı marazi ıe- ka memleketlerde mimari faaliyet, Ha, 
kilde görülmeyen hafif malulleri iılı1h lil Ethem, Jüri. hava hücumlanna karşı 
edebilmdc, ve, hllnda muvaffak olunur. aıina.k.lar yazılara vardır. 

Yalnız bu tedavinin kökleri çok derin Belediyelere, Nafıalara ve güzel aan• 

ve ıwnüUüdür. Evvela bbbea çocuklan atlan sevenlere tavsiye ederiz. 



SAHiFE ıo , .,,,,~· ... -· ...... _ ·. . . - -- . . "' 

Hayat; Heyecan Ve Neş'e ile Kaimdir 
. 

Doktorlarımız tasdik ederler ki hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 

Zaaftan, cesnret:;izlikten, korkudan, melankoliden ümitsizlikten doğar. Menfeİ iae kansızlığın meydana getirdiği durgunluk dedi
ğimiz heyecaıısızlık ve ne,esizliktir. Bugün hastaneleri boşaltacak yegane ilaç da budur! Heyecan ve nefc ••• 

Bir hastaneye gidiniz, haataların elemlerini, endifelerini güler bir yüz ve itimadla kaldırınız, yani durgun ve yorgun kanlarını ha
rekete getiriniz; de;hal yataklarından kalkarlar, evlerine koşarlar.işte insan makinesine maddi vemanevi bu kudretleri vermek ha
yatı uıadetlerle gcfirmek, her teıebbü• ve azimde muvallak olmak demektir. Bu da mev•im değiftirmelerinde kanın kırmızı yuvar
lacıklarını tazele;ıip çoğaltmak ve tabii bir şekilde harekete getirmek olur. Bu yüksek kudreti •İzlere, ancak; 

Fosfarsol, Kan, kuvvet, iıttah şurubu temin eder. Fosfarsol; tatlıbir İflah verir. Kanı, kuvveti, veğalbr. Zeki ve hafızayı parlatır. 
Görmelc:, lcoklama.k, i'ibneh: hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlattırarak uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve 
barsağ: tenbih edere!::, rnuannid inkıbazları geçirir. Bel gevtekliğive ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhasıl, insan makinesine 
lazım ohm bütün kalori ve enerjiyi vererek, hayatı neşe ve heyecan içinde yafatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran baçlıca h:-.ssa: Devamlı bir surette kan 
sağlık vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

vvet ve iştiha temin etmeti ve ilk kullananlarda bile azami bir haf ta içinde tesirini göstermesidir. Yüce 

SüMEllRANK . 
Birleşik Panıuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

1ZMtR BELEDtYESiNDEN: 
1 - lkiçe,melik tuzcu mahal

lesinin 770 inci sokağında yeni -
den yapıtırılacak 175 metre boy- I 
da kanalizasyon haf mühendis
likten ü~retsiz olarak tedarik edi

DiKKAT 
l lecek lte~if ve ,artnameleri veçhi-
• le açık eksiltmeye konulmu~tur. kl k 1 k ·ı PAMUK IPLIGI SATIŞI: 

Solucan dediğimiz bağırsak kurtları 

Kayseri Bez fabrikası ıruılı 
Kayseri Bez fabrikası malı 
Naıilli Basma fabrikası malı 
Ereğli Bez fabrikası malı 
10 Balyalık siparişler için 
15 • • • 
25 • • n 

50 • • • 

T Ekseriyetle çocu arın ba~trsaklanna yapışarak nn aranı emme sureti e 
Ke,if bedeli 907 Era 72 kuruştur. 

1 

büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır ... BUNLAR 
ihalesi de 13-1-939 Cuma günü IIAZU\ISIZLIÔA, KANSIZLICA ve BİR ÇOK HASTALIKLARA. .. 

i~ saat 16 dadır. l~tirak edecekler 
68 lirn 25 kuru-luk teminat mak- Sebep olurlar, karın şişmc1cri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, obur-

ll.2 No. Pal et 415 ilurl!ş 
16 tTo.Paket4so kmr&ş 
24 No. Pa!~et 580 kuruş 'rJ

1 buzu ile encüm~ne gelirle•. Juk, ~alya akın:ısı, ba~ dönmesi ve daha bir çok gayri tnbii haller görünür .. 
2 - Pazaryerinde bekdiye s'u Bunun il~cı ~ocuklara verilmesi pek kolay olan ~ 24J No. Pa-ke~ SSO kuruş ~ anharmda mevcu~ t"kriben be~ İSMET SANTONİN BİSKÜVİTİ 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

575 kuru~ 
570 kuruş 
S6S kuruş 
56· kuru~ 

ton miktarında hurda font su bo- <lir. Kutuların i~ind~ sureti istim_ali yazılıdır ... Oku~nuz, her eczanede 
'' ruları ile parçaları açık artırm.ı ı fiati (20) kuruştur .. Yalnız (ISI\IET) İSMiNE DiKKAT ..• 
"ı ile Mlı !ncnktır. Ke!iif bedeli be • 1:a3~~::;:ıs!CZ2!!.m!!:Zl:::zı:::m:z::cı::ı::~ı::=ı:m:rzı~mrı:!:=&11-J8 .••lii3r.--nm•• 
~ her tonu 48 liradan 240 liradır. 

ihalesi de 13.1.1939 cuma günü 
Fiatıerle fabrikada teslim şartiylesatalm:ıktndır. İplik miistchliklerinin se.at 16 dadır. Kecif ve l'artname-
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç- leri hat mühendi~likten' üc:-etsjz 

Türk hava 
besinden: 

kurumu lzn1ir şu-

lıın nisbctinde iplik siparişi verebilecekleri \'C 24 numar.ıdan ince \'e muh- olarak tedarik edilir. lvtirak ede-
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği miistehliklerinin de ihtiyaç- ~ .. cekler 18 liralık teminat makbu
l.arını ayni şartlarla yalnız Ereğli fobriknsına sipariş edebilecekleri ilan C~ zu ile encümene gelirler. ' 
olunur. 8549/6 ~ 3 - Güzeh•alı pazıır yeri o&·i.a-

Kurban bayramında lzmir ve Izmire bağlı kamun ve köyler halkı
nu1 kurumumuza bağışhye.cağı kurban derileri ile kurban barsakları 
aahlmal< üzere ayrı ayn müzayedeye çıkarılmı~tır. Kat'i ihaleleri 23. 
1. 939 pazartesi günü saat 16 da yapılacağından isteklilerin teraiti 
gönnek ve fi&t Yermek için her gün kaJ"Jılıkh arttırmaya iştirak için de 
ihale günii saat 15 te şubemiz merkezine uğramalan ve Ege bölgesin
deki §Uhclerin deri ve barsak satış '4lf1.nameleri dahi getirilmi§ ol-

-. ~ tındaki dö!lernesİz yc.Tlerin betor.-ı 
la d~şettirilmeti i~i h3't mühendis

Denizbank şubesinden: 
Kazııyakada Alaybey mevkiindeki atelycdo mevcut olup alıt:rs1 ta

rafından bozulacak ve parçalanacak olan dört mavna ve üç salapurya
nm enkazı açık artırma ile ikinci kanun 12 inci per~embe günü saat 
15 de atelyede aablacaktır. isteklilerin materiel servisi şefliğine mü-
racaatları. 6-10 37 (33) 

lzmir Yün 
Türk fi_. 

Mensucatı 
Şirketinin 

Halka -Pıuar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yem çıkardığı kumatlar 

Sag am Z rif 
VE u c u z f) u il 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

if©}SATIŞ YERLERIJ«ıç; 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

likten ücrct:;i::= cb.rck tedarik edi
lecek ke;if ve ~artnameleri VG~ -
bile açık eksiltmeye konul:m~ştur. 
Kesif bedeli 739 lirndn.-. ihnlesi 
ele '13-1-~39 cum:ı günü s!lat 16 -
dadır. idir:ıl: edecekler 55 lira 
50 kuru~luk teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

duğundan bu şubelerden deri ve banak almak istiyeceklerin şeraiti 
~ubemizden öğrenebilmekle beraber müzayedelerine de buradan İ§tİ
ra!: edebilecekleri ilin olunur. 

10, 16, 22, 40 (50) 

27-30-3-10 4521 (3196) IZMIR SiCiLi TiCARET ME- IZMIR 1 nci tCRA MEMUR-
1 - Cümhuriyet caddesinin Gazi MURLUôUNDAN: LUôUNDAN: 

B l d C mh · d Askaser boncuk ticaret unva • Bir borcun temin tahsili ıçın 
u varın an Ü urıyet mey a- mahcuz 67 lira kıymeti muham-

nına kadar uzanan kısmının iki nile İzmirde kuzu oğlu çarfısında 
f il ·1 l . 40 numaralı manazada gömlek mineli 6 parça halı seccade ve bir 

tara yaya yo an e orta trep enıne "' duvar aaatı ve bir beyaz mermer 
k k do kilm • • · L-- ve kıravat ticaretile ugwras,an aska-eame or n çe esı 1'1 ~ masanın açık artırma suretiyle 

üh. d' l'kt ·· t · ' ak ted ser boncuk'un is.bu ticaret unvanı m en ıa 1 en ucre aız mar - a- İzmir yeni müzayede bedestanin-
'k ed'l k k "f .,.pf-y,. l · ticaret kanunu hükümlerine göre 

rı ı ece ctı ve ~ .... aıne erı de satıa,ı yapılacaktır. Satı•. 16-1-
h·ı çık '--il k im sicilin 2412 numarasına kayıt ve veç ı c a eıu tmeye onu Uf· 939 Pazartesi saat 11 de ba,Iıya-

t K 'f b d li 4000 l. d 1h I · tescil edildigw i ilan olunur. ur. e•ı e e ıra ır. a esı caktır. Para pefindir. Taliplerin 
de 20. 1. 939 cuma günü saat 16 da- 7o (56) yevmi mezkUrda mahallinde ha -
dır. İ§tirek edecekler 300 liralık te- zır bulunacak memura müracaat-
minat makbuzu ile encümene gelir- edilecek keşif ve şartnameleri veçhile }arı ilan olunur. 65 (54) 
ler. açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

2 - Karıiyal:ada 1775, 1781, bedeli 1023 lira 93 kuruştur. ihalesi C"7.'7..Lr./'ZD7.z7.//..l.'ZL/..LZ'...ff../.2JV~-t 
1782 sayılı eski Osmanzade sokağı- de 24. 1. 939 sah günü saat 16 dadır. Muayenehane naklı 1\ 
nın bir lrsmına yeniden yapbrılacak iştirak edecekler 77 liralık teminat 8 Ü At• R• 
döşeme bq mühendistaden ücretsiz mahbuzu ile encümene gelirler. r. 1 1 z a 
olarak tedarik edilecek k~if ve şart- 3 - Beher metre murabbaı 500 • • 
nameleri vechile a~ık eksiltmeye ko- kurustan 1800 lira bedeli muham- N U ll) e ll 
nulmuttur. Kesif bedeli 216 liradır. menli 34 üncü adanın 360 metre N 
ihalesi de 20. 1: 939 cuma ğünü saat murabbaındaki 89 ve 90 sayılı arsa- ~ ···········································1 dd t la b k "liktki : 6 a ır. ştirak edecekler 16 lira 25 nnın aatışı "' atıp e şartna-

[ B O R S A l :~ S, r r ı U rge n kuru,ıuı: temin~t makbuzu ile encü- mesi veçhile 24. 1. 939 .a1ı günü sa-
- _ mene gelirler. at 16 da açık arttırma ile ihale edile- ~ 

Hesap mütahassısı 4, 10, 13, 11, 12 <20> cektir. ııtirak edecekler 135 liralık 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesindeki muayene
hanesini Birinci kordonda Tayyare 
sineması civarında 222 numaralı 
haneye yakında nakledecektir. 

ÜZÜM 
423 Paterson 
321 Ş. Rizn Ha. 
168 İnhisar idarct;i 

74 İ. Üzüm tnrım 
35 Ş. Bcncuya 

, 22 A. l\'foyda 
14 M. j. T:ıranto 
3 Reşat Leblebici 

1060 YekCtn 
649533 Eski yekOn 
G505!l3 Umumi yekun 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

lO 
11 

İNCİR 
452 Ş. Remzi 

1729!l1 F..ski yckün 
173446 Umumi yekun 

ZAHİRE 
270 çuval Arpa 
369 balya Pamuk 
13 ton Pamuk çekirdeği 

En esaslı usullerle ı;ünün muayyen teminat makbuzu ile encümene gc- ~ 
saatlerinde defter tutulur, Blanço Belediye em!ik ve akarında 863 lir1er. Hastalannı 1 Mart 9 39 dan iti-

16 50 17 25 
16 18 25 

tanzim edilir , .c tasfiye işleri deruh- Üncü sokakta H:ılimaaa çar§ısı yeni 10, 13, 17, 20, 73 (53) haren yeni muayenehanesinde ka-
te olunur. vol 6 :;ayılı dükkan başkitiplikteki bul edecektir. 

11 11 25 
Aclrcs : Kcmeraltı Jfocı Hasan !artnamesi vcçhile açık artırma ile - Baamane civarında 9 eylul mey- "' TELEFON: 2987 (31) 
Oteli No. to. ve bir sene müddetle icara verilecek- danında cephe olan 33, 36 sayılı ada- ilimcı:;aı:ım•rz:ıııı::ı.a•ca:N•-.. 

18 25 19 TELEFON: 3903 tir. lar üzerinde fota edilmekte olan be-
Sa. 10 Ha. 3 Bir senelik icannın muhammen lediye Garai santral binasımn mü- --------------

15 75 15 75 .......................................... bedeli 36 liradır. ihalesi 17. 1. 939 tcmmimabndan olarak mevcut pro- lla n 
17 25 17 50 

l8 75 18 75 sah günü aaat 16 dadır. l~tirak ede- iecine ve icar tartnameaine merbut 
13 50 13 50

1 
He n1 ş i re v e hasta -:dder 3 liralık teminat makbuzu ile listedeki tarifatı vechile yen~den yap-

'?JlCÜmene gelirler. lmlacak binalann 1 O sene müddetle 

14 75 
15 50 
16 25 
17 25 
19 50 

1 bakıcı aranıyor 4, 6, 10, 13, 13 (22) kirava verilmesi i,i §artname1eri 
esaslan dahilinde bir ay pazarlığa bı-

Birinci kordonda Alsancak vapur is
kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya
taklı hususi bir hastane olan cSıhhat 
Evi> iç'in hastanelerde çok eyi çalışmış 
diplomalı hemşire, pratik hastabıkıcı ve 

10 50 21 
1 hademe bayanlar nranmakt:ıdır. Mües-
1 sese müdürU Bayan Ferhund:ı Çağlara 
· her gün mtir:ıcaat edilebilir. 

1 - Mimar Kemaleddin caddesin- rakılmııtır. l§tİrak etmek isti yenler 
de eski 104 yeni 76 numaralı odun belediye daimi encümeninin toplantı 
depo!unun yruunda bulunan beledi- günleri olan aalı ve cuma f?Ünleri sa
yemize ait 505 metre murabbamdaki ot on altıda tem\,,atlan ile b1.r1ikte 
<ırsa be1ediyenin istedi~i zaman bo- müracaat ederler. Tekım hn.linde icar 
şaltılmak kayıt ve şartile ve bir sene edilecek bu binaların 1 O senelik ica
müddetle İcara verilecektir. Şartna- nnm muhammen bedeli 50,000 lira 
mesi b!i§ ketiplikte g5rülür ve birse- olup bu para pe~İnen alınacaktır. 
nelik icarmın muhammen bed*"li de Müzayedeve iıtirak için muvakkat 
2~0 liradır. Açık artırma ile ihalesi teminat miktarı 3750 liradır. Yaptı-

1- 15 (3218) 

43 
4 2.5 t:'.(2Y...7../"'~1~F~8~~7'1~.uz;rz;~ 24. 1. 939 salı günü saat 16 dadır. nlacak bir..alann projelerini görmek 

so ~ a ı 1 K J a rd o ~ iştirak cdece'der 16 Ii:-a so kuruşluk istiyenler de belediye. ba§ mühendis-

Jzmir f nkara perver 
cemiyetinden 

Nizamnamemizin maddei mah
suaasına tevfikan, umumi heyet 
toplantısı 15 ikinci kanun 939 pa
zar günü '"aat on buçukta Azizler 
sokağında 42 numaradaki cemi -
yet merkezinde yapılecağından, 
cemiyetle alakadar üyelerimizin 
işbu toplantıya gelmeleri rıca 
olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - idare heyeti raporlarının 

okunması ve hesapların tetkiki 

4 75 ~ Nazillide taput:u Rag~ ıp kah- ~ l~minat mal<lmzu ile encümene ge- liğine, icar şartnamesini görmek isti-
------------ ~ ~ lırler ı d beted• bas k" . rw• 'C~;,t7,.Z7..z7J:/Y1-ZZZ/..T.L/.Z/./.L. N vesinde tam tesisatlı ve gayet az · . yen er e ~ ıye ~ atıp ıgıne 

2 - Gelecek yıl için hazırlanan 
İf programiyle bütçenin tasdiki 

3 - Yeni idare heyetile müra -
kiplerin aeçilmegi. ı...ı Çocuk zevk ve neşe kaynai,rıclır.. kullanıhnıt iki bilardo ıatılıktır. 2 -:: ~araıilof caddesinde Gazi müraca_at ed~rler. Tqradan istiyen-

Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço- N tGtiyenlerin ayni mahalle müra- ~ okul:;du!'den doktor Mustafa En- ler proıe ve ıcar Jarlnaınesinin 250 
çuk kurumuna üye ol!.. caatları. l -4 ver c es"'e kadar uzanan kısımda kuruı bedelini ve poata ücretini ayn-

7..ZZ7::T.Z7 . ./77..7..7..z.7.7.Z'L7Y.Y..ZJ~ rTJJ..LY..Z/.7~ZZLZ7..7~ yaptınlacak kanalizasyon hıtJ mü- ca göndermelidirler. 
hendislikten ücretsiz olarak tedarik 72 (52) 

idare heyeti namına 
Batkan sekreter 

imzalar okunamadı 
79 (51) 

AŞÇIBAŞl l\IA 
Makarnalar 

KA 

Selinik sergİsin.İn Birincilik 
madalyasını kazanmı.tbr. 

Doktoı.. Operatör 

Cemil Oral 
MEMLEICET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 

Hastalarını Fransız hastanesinde ka
bule başlamıştır. 
Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak 

Numara 42 TELEFON : 2310 

SEFERiHiSAR iCRA 
MURLUôUNDAN: 

ME-

Sef erihisarın camii kebir ma
hallesinden yusuf oğlu ali önüre 
masraf sız 170 lira borçlu seferihi
aarın turabiye mahallesinden ka
ra laz haıan oğlu mustaf a ve itbu 
borcunun temini istifası için ae· 
f erihisarın tebecik altı civarında 
ve haaan kuyusu mevkiinde doğu
su çirkin haıan bağı batısı ve gü
neyi yol kuzeyi beyci oğlu hüıe· 
yin kızı ferife bağı ile çevrik ta· 
puca üç dönüm ve bil.mesaha 4 
dönüm 6 90 metre murabbaı ara
zi içinde 1850 çekirdeksiz üzüm 
asmaaı ile bir badem ve üç incir 
ve bet zeytin ve bir ,ef tali ve bir 
palamut ve üç yabani sakız ağacı-
nı havi ve yedi yüz lira muham
men kıymetli bağ 8-1-939 ~nün
den itibaren açık artırma auretile 
satılığa çıkarılmıttır. 

1 - Artırma pefin para ile 
olacaktır. 

2 - Artırmaya ittiral-e~decek· 
ler muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde depo para
sı yatırması veya milli bir banka 
mektubu ibraz etmek mecburiye
tindedirler. 

3 - Birinci artırma 8-2-939 
Çar,anba günü saat on bqte se
ferihiaar eski belediye önünde ve 
kurtulut meydanında yapılacak
tır. tik artırmada iı;bu gayri men
kule takdir edilen kıymetin yjiz
de yetmit betini bulmadığı tak
dirde en ıon artıranın taahhüdü 
baki kalmak tartiyle artırma on 
bet gün daha temdit edilerek 23-
2-939 Pertembe günü aaat on bet· 
te birinci artırma yerinde yapıla
caktır. 

4 - Bu gayri menkul üzerinde 
ipotek, rehin, irtifak hakkı gibi 
her hangi bir suretle alaka ve il
gisi olanlar tarihi ilandan itiba
ren yirmi gün içinde vesaikleri ile 
birlilde aeferihisa icra dairesine 
müracaatları aksi takdirde tapu 
sicilinde mukayyet olmıyan her 
hangi bir hnk ve alacak ve husu
siyle faizleri hiç bir ıuı·etle naza
rı itibara alır.mıyarak paylaşma
ya iı;tirak edemiyeceklerdir. 

5 - Artırma tartnamesi 8-1-
939 gününden itibaren seferihisar 
icra dairesinde açık olarak bulun
durulmakta olduğundan daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
aeferihisar icra dairesine müra
caatleri ilan olunur. 

66 (55) 

L tazla bırakmııa:lı, kolum<ian - Yevmiye hesaplarını yaptım, aı - .t~rtesı sabah uyandıgı zaman tabrıkanı.n zarım uzerın<ıe ışaret yoKtur. nunu an- Komalıl.ar taraiından yapılmıştır. Yol o dar yanar aecıuuerı gıoı snnte.ıuırm ua 
yor. Parayı ben verdim. Odamda ve fab- anahtarlarını odasının ortasında ve halı cak ve2.0edar biliyordu. Margrit bu zarfı kadar sağlamdır ki 2000 .seneden beri bir hilesi hiç bir zaman giz.li kalamaz, mu-



10 Son kinan saıı-.-w 

Yemeklerin lu 
rıntıları, salya
nın ilraz ettlli 
mikroplar, daıa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karp· 
sında dlfler •e 
diş etleri eter 
müteanacUyen te 
ınızıemnezse lto
zuıınaea, çürü· 
ınete mahkAın· 
dar. Çüriik diş
ler 81ide ve bar
sak lhtUAtların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 

RADYOLiN 

astalağa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra hrçalaınak şartile 

" .,, ......... ,. . 
' -. . . ..-- ' .... ... ~ 

Yeni Sene Hediyesi 
Erkek mi?.. Dişi nıi? .•.. 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .••. 

•ARD'Bll 

u~dal Oli1 pier ve Fratelli Sperco Deutsche Le· 
A~·~C:"l~. Şürekası Vapur Acenta~11 

HELLEHfC LİlfES LrD. BİRİNCİ KORDON REES ADRiArİCA s. A. Dl G. "'· •• H. HAMBURG 
vante Linie 

-- BİNASJ rEL. 2443 HAVJGArJOHE MACEDONİA vapuru 4 ikinci kft. 
ATHİNAİ vapuru 8 kanunµsani 1939 POLO vapunı 3 birinci kanunda Lon- . . nunda bekleniyor. 8 ikinci kanuna ka-

da beklenilmekte olup, Rottcr~ Ham- dradan gelip yük çıkaracak ve ayni za- BRIONI motürü 5/1/939 da &e}erek dar Anvera, Rotterdam, Bremen ve 
burg ve Anvers limanlarına yi.ik alacak- manda Londra ve Hull için yük alacak- ayni gün Patm~, Kalimnos, İstanköy ve Hamburg için yük alacaktır. 
tır. . tır. Rodosa hareket eder. ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci kl-

HELLAS vapuru 12/15 klnunusanı D ıd clae .Leuante-Llnle BRİONİ motörü 9/1/939 da gelir 10/ nuna kadar Anvers Rotterdam, B 
arasında beklenilmekte olup, Rotterdam e .s 1 de Pire Korfu Saranda Brindiai Va- Hamb ·...;- • ..::L _, ___ LL..._ renıen 

1. ı · · ük. DELOS vapuru birinci kanunun orta- ve Ul'I ı~ , ...... u.caııuır. 
Hamburg ve Anvers unan an ıçın Y " lonya Draç Burgaa Spalato Zara Fiume TAHLİYE . 
alacaktır. sında Hamburg, Bremen ve Anversıen Trieste ve Venedliaınanlanna hareket · . . . .. 
GRİGORİOS C. II vapuru 18/ 20 ka- gelip yük çıkaracaktır. edecektir KRETEA vapuru 8 ikincı kanuna doğru 

· • ıtw.ERPOOL HA ...,..1 · Htımburg, Bremen ve Anversten mal 
nunusani arasında beklenılmekte olup, &d y .. & & çıbracaktır 

Rotterdam, Hamburg ve Anvers liman- ALGERİAN ve LESBİAN vapurlan -- · --ları için yük alacaktır. yüklerini İstanbulda aktarma ederek 
ANGHYRA vapuru 27/ 29 kanunusa- DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- ROY Al.E NEERLAN AME.RICAlf EXPORr 

ni arasında beklenilmekte olup, Rotter- miştir. DAJSE KUF-~IPAHY ASI l.İNİES 
dam Hamburg ve Anvers limanları için 'l'ITUS vapuru 6/ 1 939 da gelerek EXPRESS vapuru 13 ikinci kanunda 
yük alacaktır. urgas Varna ve Köstence limanlarına bekleniyor. Nevyork için yilk alacaktır. 
BELGİON vapuru 6 8 şubat arasında hareket edecektir. hareket edecektir. EXERMONT vapuru 20 ikinci kanun.-

beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham- •LOVCEN• TRAJANUS vapunı 14/1/ 939 tari- da bekleniyor. Nevyork için yük alacak-
burg ve Anvcrs limanları için yük ala- Lüks vapuru 19 şubatta saat 16 da hinde Rotterdam, Amsterdam ve Ham- tır. 
caktır. beklenilmekte olup, 20 şubatta saat 8 hurg limanları için yük alarak hareket _ _.,,. 

-·- de funirden hareket edecektir, Pire, edecektir. aafDD., 
BALKAMl.AR ARA.Si Korlu, Adriyatik limanları için yolcu DEN NORSD ... .:.ı.-

HATTI ve yük alacaktır. -•- RAVSLilfl.JE, OSLO 
ZETSKA PLOVİDBA A. LİNEA SUD AMERİCANA BAALBEK motörü 11 son kanuna 

D. KOTOR TYRİFJORD vapuru kanunusani ni- SVENSKA. ORİEH!'E Lİ• doğru İskcnderiye, Dieppe ve NOl'ftÇ 
-- hayeti şubat iptidasında beklenilmekte HİEN KUMPAHY ASI umum limanlan için hareket edecektir. 

(( L O V C E N n olup Nevyork için yük alacaktır. LİGURİA vapuru 4/ 1/939 tarihinde -llıNW 
~üks vapuru pazar ,günü _s kanunusa- Gerek vap~~ann _muvasalat tarihleri, gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia SERVİCE JIAJUl'İJIB 

ıııd: saat l~ da beklenılme~tc olup gerek vapur ~mlerı v~ navlun~ hak- İskandinavya ve Baltık limanlan için R011JfAl1f 
9 kanunusanı 1939 saat 8 de iz.mirden kında acenta hır teahhilt altına gıremez. yük alarak hareket edecektir. 
hareket edecek, Pire, Kodu, Adriyatik Daha fazla tafsilAt almak için Birinci NYCA vapuru 191111939 tarihinde DUR~R -~apuru ~8• ilt~~lnunda 
limanları için yolcu ve yük alacaktır. Kordonda 152 numarada •UJIDAL• Rotterdam Hamburg İskandinavya ve bekleruyor. Kostence ıçın yi.ik alacak-

.. L OV C EN umuml deniz Acentalığı Ltd. milracaat Baltık l~anna hareket edecektir. tır. 
LUKS VAPURU 12 ŞUBATTA edilmesi rica olunur. 

saat (8) de beklenilmekte olup, saat Telefon : 4072 MUdilriyet. 
16 da Constanza ve Varea limanları için Telefon : 3171 Acenta 

---- 301111•2'011 WARREll 
UNjU Ll'D. 

••avıcB llAIU!'DIE A VIEMORE vapunı 8 80l1 Jdnun 939 da 
Roaıncdn Kanapanyası bekleniyor. Burgu, Varna ve Köstence 

p E L E ş vapuru 9 _ ı _ 1939 tarihin- limanlanna yük alacaktır. 

de gelerek Malta Marsilya limanlarına --
yük ve yolcu alarak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İlindaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki de{,rişikliklerden acenta me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Daha faz.la taf- Daha fazla tafsilat icin Birinci Kcr-
4'.ilat için ikinci Kordonda 104 numa- donda 148 No. da V. F. Hcnry Van D r 
rnda FRATELLt SPERCO vapur accn- Zee vapur accntalığına müracaat ed 
tasımı müra.caat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON : 2004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

t.-.'.·,., .. ~ • . ~ !...~· • -. "~~- ... ' ti ................................................................................ 
• • 

~ Sıhhat Balık Yağı i 
NORVEÇYA Balıkyağlannın en halisidir .. 

Uıı defa süziilnlüftitr Şerllet gibi lçlleldlll' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTU&AK .Bil7iik Salepçioila ._. bı i ... 

«Zümrüt damluı» kolon,.aamı,cMukülen - Erkek• « :"cminea -
Diti• di,.e iki cim kolm üzerine ,..pm•f· Hilal eczanesinden uv
kinize söre koku seçiniz. 

Muhasebeyi hususiye müdür-
lüğünden: . 
~ clomft?RM' ..+dubin Ftıllüye aobimda lriin w 

144 ..-.. itMrile 12 .-..i Tanma 99 -- Ojen,.. 2Z eehimi 
Fondra Fqwrcmc w 11 ıtehimi. ~~··;:.:-~.!_~ 
....... .... ......... yergisinden --71 -~- -----
dan tarihi iJirundan itibaren 21 gün m~~tle aat_ılıga _çıkanlmıttır: 
Pey aürmek ve mufuaal malUmal almak iltıyenlerin lzmır muhuebei 
Jıuauaiye müdürlüğüne müracaatları ilin olun~ (3205) 

29, 3, s, 10, 

•• 
Devlet l emiryoltarı unıum mu-

dürlüğünden: 
Muhammen bed~li 110010 lira olan 28950 adet meşe cari h~t ~

verai kapalı zarf uaulile 21. 1. 939 cumartesi günü aut 11 de Sırkecı
de 9 cu işletme binasında eksiltme komisyonu tarafından satı~ alına
cakt:r. Bu işe ginnek iatiyenlerin 6750,S lira muvakkat temmat ve 
Nafıa ehliyet vesikasi e diğer veaikalannı ihtiva edecek o!an A kapalı 

rfl · ·· ..... t 10 a Jradar komiayona vennelen f3zımdır. za annı aynı gun - • k 
Şartnameler Ankara, lzmir ve Sirkeci veznelerinden 550 urus .ıu-
ltabilinde verilmektedir. 31_ 33 (35) 

6. s. ıo. 12, . 
İran tranait yolunda cer servisine nezaret ve cer müfe«içli~i vaz fe-

sini ifa etm k ·· m. otör ;.terinde çalışmış tamir ve ba\tJ.m huımEun-e uzere ~ b. ll .. 
da tecrübeli ya memleketimizde yahut yabancı ır me?1 e ette mu-
hendialik diploması a1nuJ veyahut motör işl;rile. a~k9:lı b1!.Mh~da toh
sil görmü, kimselerin diploma ve bonaervıslerının ,ımd~lil-ı: bırer t~
d '·siz sureti tercümei hal ve kartpostal büyüklüğünde bır boy f~t~.g-

'"" ile 20/1/939 tarihine kadar devlet demir yolları Ur.:1 mudur-
. cer reisliğine müracaatları ilin olunur. 

3 s. 7. 9. 11 2 (2) 

Juvantin saç boyaları 
IHGILIZ KANZUK eczanesi )iboratuvslannU baarlanaa Juvamia aç 

boJalan muzar ve zehirli maddelerden tamamen iri olup saçlan tabii renk-

.lerini bahşeder. • ... 1--L .!L1 taL:: -L .:a,.__:__ '"-JUVANTJN saç boyalan kumral ye say o~.-. ... s... _._. --
tip Milwipir. ~et tabii we sallff olarak temin etlilee renk yabnmek, ter
lemek batti denbe ıirmek nretiyle 4e ~·kmaz. Enanelerde ve ıtriyat mala· 
zalannda arayuuz. 

En ciddi ve emniyetli markadır . 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
SGğuk algınlığı, nezle kırıklık, grlf, b-., cUş ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz 
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yanınızdan 

GRiPiN 

icabında güııda 3 İiaşe alıuabiliı'" 
tSiMVEMARKAYADiKKAT-.. TAKLİTLE· 

niNDEM SAKIMDllL 

I 



g 

SAHiFE 12 rENIASIR ıo Son kanun Sah 939 

lrlgiliz nazırları Roma yolunda ... 
B. Çember/ayn ve Lord Ha lif aks busabah "Altın Ok,, ekspresile Lon-

dradan ayrılacaklar, Parist~ Daladye ve Bone ile göreşeceklerdiY 

Romada büyük hazırlık Fransız mebusanında ..• 
siyasi ~örüşmelerin muŞenlikler 

vaff akıyetine yardını edemiyecek 
Başvekil Daladye Korsika - Tun us -

Cezayir seyahatini anlatacakbr 
Londra 9 (ö.R) - Başvekil Çember

layn bu sabah Londraya dönmü.ştUr. Öğ
leden sonra nazırlar meclisi toplanacak
tır. Romada Ingiliz ve Italyan bB§Vekil 
ve hariciye nazırlan arasında yapılacak 
müzakei-enin tefe~atı tesbit edilecek
tir. Diğer taraftan Ingilterenin Japonya
ya karşı alacağı hattı hareketin de gö
rlişUın;esi muhtemeldir. 

B. Çemberlayn ve hariciye nazırı Lord 
Halifoks yann aabah, refakatlerinde bu
luruıcak zevatla birlikte cAlhnok> Faris 
ekspresiyle Lond.raclan hareket edecek
lerdir. 

Londra 9 (ö.R) - B. Çemberlayn ve 
Lord Hallfaks yann saat ll de Altınok 
ekspresiyle Londradan hareketle 17,40-
ta Parise muvasalat edecekler ve Ke -
dorseyde BB. Daladiye ve Bonne ile bir
likte çay içtikten sonra, saat 19.30 da 

Roma ekspresiyle tekrar hareket ede
ceJ<lerdir. Modanda hususi bir vagon In
giliz delegasyonunun emrine verilecek
tir. lngiliz başvekil ve hariciye nazırını 
hamil husust tren yarın sabah saat 10 da 
Cenovaya ve akşam 16.10 da Romaya 
vasıl olacaktır. 

Ingiliz nazırları derhal Kirinal sarayı
na giderek saray defterini imza edecek
ler ve Venedik .sarayında B. Mussolini 
taraf mdan kabul edilerek akşam saat 
21 dl" nuc;enin c;creflerine vereceği ziya-

Paris, 9 (Ö.R) - Parlamento yarın 
toplanacağından sabah saat onda nazır
lar meclisi içtima edecek ve Korsika 
şimali Afrika seyahatinden dönen bay 
Daladiye seyahati haklonda izahat ver
dikten sonra beynelmilel vaziyeti teşrih 
edecektir. Hariciye nazın B. Bonne İn
giliz başvekil ve hariciye nazırının Ro
ma seyahati münasebetiyle Fransanın 
hattı hareketini tarif edecektir. 

Malfundur ki İngiliz başvekil ve hari
ciye nazın yarın öğleden sonra Kedor
Seyin çay fincanları etrafında Fransız 

meslekdaşlarlyle buluşacaklardır. 
Mebusan meclisinin açılışı saat 15 te 

olacak ve Radikal - sosyalist partisinin 
muvafakati halinde, en milhim mevzu 
olarak intihap sisteminin tadili ele alı
nacaktır. 

Ingiliz nazırlarımn bugün ziyaret edecekleri Paristen bir manzara Pariq, 9 (Ö.R) _İtalyan gazeteleri 
fette bulunacaklardır. Ziyafeti bir kabul dır. A.kşa.m operada bir Gala ve bunu B. Daladiyenin Tunus %.i.yaretl esnasın
resmi takip edecclctir. mafilteakip·ıKonkt .Ciano tarafından bir zf- da İtalya aleyhtarı nümayişlerden bah-

Ertesi sabah iki devlet adamı Pante- Y et verı ece tir. tmi 1 dir GJ'. İtal v 1 se ş er . uya yan magaza arı-
13 KA.nunusani sabahı papa tarafın - + .. .,1 tılm" İtal bn·~1.1-- kal onda Italya krallarının mezarına ve meç

hul asker abidesine çelenk koyacaklar, 
sonra Kirinol sarayında kral ve impara

tor tarafından kabul edileceklerdir.Kral 
Inglliz misafirlerini öğle yemeğine alı

koyacaktır. 

Saat 15 te B.Çemberlayn ve Lord Ha
lüaks Mussolini stadyumunda Faşist 

gcnı:;lik taliml·•rinde hazır bulunacaklar-

. . na "'4S ar n ıs>, yan ,. ... cuu .. .u • 
dan kabule tahsıs edılcccktir. Öğleden ..ı ılmı h t•d b' · 1 k ı Tun . . . . . . uu· ş ve a ı.ö ırıs ya ı ımş.. us 
sonra mısafırlcr maden sergısını zıyaret İtal 1 k 1 b' k il . . yan gene onso osu ır aç g n ev-
edecekler ve Roma valısı tarafından ha- 1 b had' 1 . t t .,....;., F 
zırlanan bir :kabul resminde bulunacak- ve u ıse erı pro es o ew~ ve ran-

sız valisi protestoyu kaydederek tahki
lardır. Bunu Ingiliz sefarethanesinde ve-
rilecek bir nkş:un ziyafeti takip edecek- kat açtınnıştır. Tahkik.attan anlaşıldığı

na göre 3 kfuıunusanide 100 kadar Müs
tir. Ingiliz başvekil ve hariciye nazın 

IUman ve yahudi İtalya caddesinde bir 
ertesi gün saat 14 t.e Romndan hareket 

İtalyan terzinin mağazası <Snünde nUmaedcceklen:lir. 
Londra 9 (ö.R) _ Sundey Times ga- yişte bulunarak Fransız bayrağı yanın-

Daladiycnin Tunus sc yahatinc ait bir intiba 

da asılmış olan İtalyan bayrağını almış- cesi Fransız olan ve Faşist partisine ya• 
lardır. Bu bayrağın ne olduğu malfım 7.ılmnmış olan terzi davacı da değildir ..• 
değildir. Fakat yakıldığını gösteren hiç Tahkikat başkn hiç bir hadise meydana 
bir delil de bulunamamıştır. Esasen zev- çıkarmamıştır. 

zetesi Romada her hangi bir anlaşma ya
pılacağını zannetmemekle bernbcr gö -

rtL~elerde Ispanya ve bütün Akdeniz 
meselesinin mevzuubahs olacağını yaz-ı 
yor. Aynı gazeteye göre Ingilterenln 
Italyaya istikrazda bulunacağı hakkın
daki haberlerin doğru olmadığını, Ital
yanın Ingiltereden para istemediğini lIA-

Almanya -Italya ittifakı 
• 

ve ediyor. 

ln{liliz nazırlannın ziyaret edecekleri Italyanın Cenova şehrinden bir manzara 

Belgrad 9 (Ö.R) - Oboz gazetesi 
Çemberlaynın Romayı ziyaretinde Mus-
solini veya Ciano tarafından Korsika
Tunus-Cibuti meselesi mevzuubahs edil
mezse Çemberlaynın bu meselelere hiç 
temas etmiyeceğini, ancak Fransaya 
Itnlya tarafından lngilterenin yardımı 
istenecek olursa üç devlet arasında gö
rüşmeler yapılabileceğini yazıyor. 

Estramadure Cephesinde 

Cümhuriyetçilerin zaferi 
F rankistlerden bir çok arazi aldılar 

ve mütemadiyen ilerliyorlar 
Barselon 9 (AA) - Hükümetin res

mi tebliii ezcümle diyor kİ: 
Estramadure cephesinde cümhuriyet

çiler Coromada ve oranja de T orreher
mosaya kadar bütün araziyi ele geçirmiş
lerdir. Yeniden alınan mühim mevziler 
arasında Lamorala Elgamonal Retemala 
Cerrefoncil ile Sierra de T ejonera sırtları 
vardır. Şark cephesinde dilşman tldemo
nis. Albarca ve Uillanueva de Pradesi i~
gal etmi,tir. Bir çok esirler ile Frankist 
kuvvetlerden bizim hatlara L:açan kimse
lerin ifadelerine cöre düşmanın ezcümle 
84 Üncü ve 92 inci fırlcalarında Italyan 
kıtnlnrı mevcuttur. 63 üncü fırkada da 
lspanyaya yeni gelmiş bulunan 300 kadar 
ltalyan bulunmaktadır. 

Barselon 9 (ö.R) - Katalony:ı cep-
heşinde F n~ nki<ıtler tarafından yapılnn 

taarruzun znyıflndığı söyleniyor. Buna 

Deyli EkSpres bu gizli askeri ittif a
kın tam metnini nesretmektedir 

Londra, 9 (Ö.R) - Btiyük muhafaza. 
Ur gazetesi sDaily EkspreM• 1938 sene
si ilkbaharında Almanya ve İtalya ara
sında akdedildiğini iddia ettiği askeri 

mahiyette hafi bir muaheden.in metnini 
neşretmiştir. Başlıca maddeler §Unlar
dır : 

Madde 3 - Eğer ild taraftan birisi 
ilçilncü bir devlet tarafından, kendisinin 
tahrik etmediği bir bUcuma maruz ka-

lırsa, diğer taraf - talep vukuunda - bU
tUn askert kaynak ve kuvvetleriyle 
onun yardımına şitap edecektir. 

Madde 4 - İki taraftan birisi ild ve-

ya daha fazla büyük devlet tarafından 
tahriksiz bir hUcuma uğrarsa, diğeri de 
otomatik bir şekilde, derhal kendini 
mütearnz: devletlerle harp halinde te
lakki edecektir 

Madde 5 - İki devlet bu muahedcde
ki taahhütlerin tatbiki için lüzumlu as
keri mukaveleleri akdetmek üzere der-

hal münasip tedbirler alacaklardır. 
•Deyli Ekspress• gazetesinin ilAve et

tiği diğer bir habere göre bu askert mu-

kavelelerde, takriben Çekoslovak buh
ranının başlangıcında, Almanya ve İtal
ya arasında imza edilmiştir. 

Madde 6 - İki devletten birisi, diğe
rinin yardımiyle, arazisini genişletmek 

ralanmıştır. 

Paria 9 ( ö.R) - Katalonya cephesin
de şimdiye kadar iki cenah üzerinde ken~ 
dini gÖşteren nasyonalist tazyiki merkeze 
tevcih etmiş ve hükümetçiler de şimalde 
Artesa Segre, cenupta Las Blankaa etra
fında nasyonalislerin ilerlemesi sebebile 
ole halinde kalan merkez hatlarım geri 
almak lüzumunu hissetmişlerdir. 

Almmı as .~r. c;ıı 

veya nüfuzunu arttırmak için şu veya askeri realite haline sokan bu metin 
bu talebi kabul ettirirse, diğer taraf ta doğru ise, eDeyli Ekspress• gazetesinin 
mUsavi bir arazi ve nüfuz tezayüdü için eline nasıl geçmiştir? Burası meçhuldür. 
müsavi bir yardım talebetmek hakkını Şimdiye kadar bu ifşaat hiç bir taraftan 
hfüz olacaktır. resmen ne teyit, ne de tekzip edilme-

Roma - Berlin mihverini otomatik bir rniştir. 

DENiZBANKIN Simali Cinde 
Alacağı gemilerin f Japonca mecburiyeti 
mukavelesi- Tokyo 9 (AA) - Domei ajansın-
Ankara, 9 (Hususi) Dcnizbankın 1 

dan: ŞimP.li Çin hükümeti bütün ilk ve 
İngiltere tezgahlarında inşa edilecek 1 orta mekteplerde japoncanın mecburi 
olan on bir yolcu vapuruna ait mukave- • öğretilmesi ı.kkında bir emirname net
le bugünlerde imza edilecektir. retmiştir. Emirname hükümetin bu karan 

-*- ile yeni nesillerde japon aleyhtarı hissi• 

mukabil E .. tr~mcıdor ceph,.sinde cüınlıu- Çünkü Lerida karşısında Balager önün- Trablusgarbe yatın tamamile ortadan 
tebarüz ettirmektedir. 

kaldırılacağını 

riyctçilerin mütemadiyen ilerlemesi Ka- deki cümhuriyet mevzileri muhasara al- gönderilen İtalyan 
talonya taarruzunun gevşemesine bir se- ,. • ı.. tında kalacaktı. Hükümetçiler bu sebep- köylüleri.- YUGOSLA VY ADA 
hep olarak gösteriliyor. Zira Frankistler Estramadur cephesinden bir cstantene le Segre sahilini terkederek yeni bir mü- Roma 9 (ö.R) _ , Trabulusta Mare- Ana kralice Narinin 
oimdi bu cepheyi takviye ediyorlar. Cümhuriyetçilerin erkfını harbiye kay- ve pazar günleri arasında Katalonya cep- dafaa hattına çekilmişlerdir. tal Balbonun emir ve idaresi altında ya- 40 lftCI yıldönümü.. 

Dün Frankist hava kuvvetleri Katalon- naklarına göre son Katalonya taarruzu- hesinin bazı mıntakalarında 8 mil kadar Salamanka 9 (ö.R) - Şimal cephe- pılan köylere yerleştirilmek üzere bu sene Belgrad 9 (ö.R) _ Ana kraliçe Sa 
ya cephesinde büyük bir faaliyet göste- nun bidayetinden beri Frankisler 25 bin ilerlediklerini bildiriyorlar. · Dün alınan sinde: Balager ser köprüsünden ilerleyen yeniden 3000 ltalyan L:öylüsü Trabuluaa Majeste Marinin doğumunun kırkıncı yıl 
rememişlerdir. Bir çok tayyarelerin, Es. kişi kaybetmişlerdir. Bunların arasında esirlerin miktarı 1000 kadardır. naşyonalist kuvvetler bir çok köyleri iş- nakledilecektir. dönümü bütün Yugoslavyada hararetle 
tramador cephesinde cümhuryetçilerin ölenler, yaralananlar ve esir edilenler de Barselon 9 (A.A) - Havas ajansının gal ederek hareket noktalarından 15 ki- kutlanmıştır. Bütün gazeteler Sa Majeate 
tazyikine karşı koymak için, Katalonya vardır. Lmuhabiri bildiriyor: lometre ilerlemişlerdir. Segre nehri bir zi kurtarılmıştır. Pozis Blankeı mıntaka- Ana kraliçe Marinin doğumunun yıl d3-
cepheainden geri çekildiği zannedilmek- Burgoı 9 (ö.R) - Frankistler maruz Öğle vakti beş tayyare limanı bombar- çok noktalarda geçilerek köprü baılan anda ileri hareketi 200 kilometrelik ara• nümü münaaebetiylc makaleler yazmak• 
tedir. _ --------· _kald~an- m~~ta ~~~ d.111.\UL...--.... ..Djr_ • • ~.kisi..Yaı• .lunuln-u~ iQ 1ıi1_.. .r'\K.'l~\.~·.cr'"" .dm.'"'«>au '-•"'"" .... _.. .uU> ....... , ., .......... ~ • ·"'·.s ... - .1--., - ~-

h tıın di- Ertesi sabah uyandığı zaman fabrikanın zarfın üzerinde işaret yoktur. Bunu an- Romalılar tarafından yapılmıştır. Yol o dar yanar dedik~eri gibi saltteklnn da 
mu-


