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• • Londrada issizlerin 
" Tabutu,, 

Londra 10 (ö.R) - Bqvekil trene bi
nerken mutad tabutu timaali bir İ§aret ola
rak tqıyan itaizler «Muasoliniyi değil, it
aizleri tatmin ediniz!» diye bağırml§lardır. 

1 

·-------' FIATI (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ııe Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkar siyasi gazetedir Yeni Asır M:ıthaasmda Basılmqbr. 

~lnönü yakında Edirneye gidecek 
Cümhurreisirnizin bu ay sonunda 
lstanbulu ziyaretleri muhtemeldir 

Suriyenin 
istiklal 
Mücadelesi 

ŞEVKET BILG1N 

Müstemleke lmparatorluklannı 
l~rumak, genitletmek veya yeniden 
t'-urmak iddiasında olan emperyaliz-

~
aların phlanmıı ihtirasları nerede 
e boğazla§8C"klar gibi mücadele ha
ndedirler ... 

Bu mücadele, o kadar şaşırtıcı bir 
mahiyet arzetmektedir ki F ransanın 
alınmış teahhütleri üzerinde bile te-
ı 

airini göstermiştir. 
Suriyede mandater devlet sıfatile 

bulunan Fransa, 1936 da akdettiği 
bir muahede ile Suriyenin kendi ken
dini idare hakkını tanımayı teahhüt 
etmişti. 

Büyük Britanya, Irak mandasın
'dan ferağat ederek !rakın istiklalini 
nasıl tanımış ise Fransa da Suriye- ' 
nin istiklalini öylece tanımağa karar 
vermiş görünüyordu. Fakat muahe
de daha imza edildiği gün itirazlarla 
karşılaştı. F ransanın bu topraklardan 
çekilmemesini istemiyenler Suriye
nin stratejik ehemmiyetinden bahse
i:lerek muahede aleyhinde mücadele
ye giriştiler. 

Ankara elÇisi dün F ransanın yeni 
Hariciye Vekilimiz 

hariciye vekaletinde 
tarafından 

kabul edildi 
Ankara 10 (Hunıri) - Milli 

Şef Cümhurrei&imiz. l&met lnönü
nün ay ıonunda lstanbulu ferel
lendirmeleri muhtemeldir. 

Reisicümhuramuz. önümüz.deki 
ayda Trakya şehirlerini de ziya
ret ederek bu güz.el yurt parça
llnda tetkiklerde bulanacaktır. 

TVRK MAARtF CEMtYETlNt 

HlMAYE 
Ankara 10 (ö.R) - Milli Şefımiz 

Cilmhurreisl İsmet İnönü, genel ha;ıkan
lığırula bulunduğu ve uzun zamanlar bü
yük yıudımlannı esirgemediği Türk 

Maarif cemiyetine yüksek hi:mayeleri al
tında çalışmağa devam müsaadesini ver
miştir. 

FRANSIZ ELÇ1S1 ANKARADA 
. Ankara 10 (ö.R) - Fransanın yeni 
Ankara büyük elçisi B. Masigli, ,refika
ı;iyle birlikte bu sabah ekspresle Istan
buldan Ankaraya geldi. Istasyonda ha
riciye vekili namına husus! kalem mü
dür muavini İrfan Alca ve protokol mü
dür muavini Riza ve Fransız büyük el
çiliği erkanı ve !kolonisi tarafında karşı
I~tır. Madam Masigliye büketler 

- SONU 3 tl'NCtl' SABİFEDE -

Dahiliye Vekili söylüyor. 

''Fikir nizamını muhil 
bir harekete müsaade 

B. Refik Saydam 

edemem .. ,, 
Ankara, 10 (Hususi) - Tayyare ka· 

• çakçılığı etrafında yapılan adli tahkikat, 
bazı gazetelerin ortaya attıkları dediko-

du ve rivayetlerden hiç birinln asb ol· 

madığını göstermektedir. 

Meseleuln bir maceraperestin füli su
çımdan ibaret olduğu anla.~ılınaktadır. 

Dahiliye vekili ve Parti genel sekrete-

ri B. Refik Saydam bugünkü beyanatın
da şunları söylemiştir : 

- •Gazetelerdeki neşriyatı takip edi-

yorum. Mevzuubahis edilen hndise, eski 

bir vak'anın matbuata intikalinden iba
rettir. Matbuatın bu neşriyatı üzerinde 

söyliyecek bir sözüm yoktur. Her hangi 
bir zat hakkında ima ve ithamda bulu

~ nabilınek için müsbet delil sahibi olınak 
13zıın gelir. Neşriyatı yakından takip 

ediyorum. . Fikir nizamını muhil her 
hangi bir harekete müsaade edemem.• 

lngiliz nazırları dün 19 
buçukta Paristen geçtiler 

~ 

· .ffitler 
Berştesgadendc Po
lonya hariciye nazırı 
ile bilhassa Akdeniz 
meselesini ~örüşmüş 

--0-

Berlin, 10 (A.A) - Havas ajansı 
muhabirinden : 
Umumiyetle iyi mal(imat almakla 

maruf olan siyasi mahafilde öğrenil

diğine göre Hitler ile Bek Berştes
gaden görüşmeleri esnasında bilhas
sa Akdenize müteallik meselelerle 
meşgul olmuşlardır. 

Bu mahafile göre Hitler, Polonya
nın Ukranya hakkındaki endişeleri
ni izale etıneğe çalışmış ve burada 
zannedildiğine göre 939 senesinin 
başlıca meselesi olan müstemlekeler 
meselesinde Polonya ile Almanya
nın menfaatleri müttehit olduğuna 
işaret etmiştir. 

[ 

uAUın Ofın harelıet edel'fıen ellerinde siyah bir 
tabut tcqıyan işsfzlel' Vifıtol'ya Garına 

girmelı istemişlel'dfr .. 

lngiliz başvekili B. Çemberlayn 

vekil B. Çemherlayn ve 
hariciye nazırı Lord Ha
lifaks saat 11 de Parise 
hareket etmişlerdir. Ha
reketten evvel, başvekil 

ve hariciye nazırının bu-

- SONU 3 tl'NCÜ SAHİFEDE -

Uydnrına zafere 
Alman 

Askeri münekkidle· 
ri de inanmıyorlar 

--o-
etrafında evvelden hazırlanmış olan mü
dafaa mevzilerinde yer alınağa hazır ol
dukları pek muhtemeldir. Bununla be
raber bu kuvveılerin artık büyük mik· 
yasta bir mukabil taarruza geçemiye
cekleri tahmin edilebilir. 

Nasonalist tebHğlerinde büyük mik
darda top ele geçirildiğinden bahsedil
miyor. Alınan esirlerin mikdan da 
ehemmiyetsizdir. Bütün bunlar, Alman 
generalinin fikrince, Kızıl kıtaların mu
hasara edildiği haberlerine inarunak ih
timalini bırakmamaktadır. Öyle anlaşı
lıyor ki htikümetçiler Barselon etrahn-

Bir Nasyonalist asker daki yeni müdafaa mevzilerine metodik 
tara$sut mevkiinde b" kild kilmiş" l dir B • .. ~ şe e çe er , una ragmen 

Aylandanberi yapılan sistematik 
hücumların tesiri altında Fransız 
parlamentosu Suriye muahedesini 
tasdikten imtina etti. 

F ransanın kendi emperyalizmasını 
yaşatmak arzusu mevzuu bahis olun
ca Suriyenin istiklaline hürmet me
selesi Fransa nazarında derhal kıy
meti ikinci ve belki üçüncü plana 

Berlin, 10 (O.R) - Katalonya cephe- general Frankonun mevzi' ve stratejik 
sinde askeri vaziyeti tetkik eden ·Bör- ffakı t k d • ink'- edil -
sen Zeitung• askeri münekkidi Kata-

muva ye azan ıgı tu- emu.oo. 

--=--
lonya cephesindeki muharebelerin neti- ALMAN. BULGAR 
cesine göre cümburiyetçilerin ihtiyat 
kuvvetlerinin tükendiğine hükmetmenin rıc:aret görüşmeleri -
vakitsiz olduğunu yazıyor. Hllkümetçi- Sofya, 10 (A.A) - Bugün Sofyaya 

F ansız Başvekili Daladye 
diin Elizede izahat verdi e • !erin henüz hattı harbe girmemiş taze bir Alman ticaret heyeti gelmiş ve d* 

düştH... t~ımaa riyaset eden ciimf11ıı• l'eisl manası bütün 
Fransa, yarın ltalyan emperyaliz- Fl'ansa tal'afından flissedlJen bu seyahatten do

masile boğuşmağa mecbur · kalırsa fayı JJa~vefdfe hal'aretll tebl'ilılerinl telıl'OI' etti 
bu mücadeleden üstün çıkabilmek 
için Şarki Akdenizdeki mevkiini mu
hafazaya hayati bir ehemmiyet ver
mektedir. 

Fransız politikasının tezahüratını 
açıkça meydana koyan bu vaziyet 
milli şuurlarını kazanma yoluna gir
miş olan Suriyede büyük akisler yap
maktan hali kalamazdı. Son günler
de Halep, Şam, Humus gibi büyük 
şehirlerde yapılan muazzam nüma
yişler, protesto mitingleri hep istik
lalini kazanmak istiyen bir milletin 
tezahüratıdır. Fakat ... 

Garip değilmidir ki bu tezahürat 
Suriyeye yeni bir yüksek komiserin • , _ .. ,anın (.. __ . ~. : ~o. ... ı .... ... üsi ve Cezayir yerLlerinden b ... 

ııyak bastığı güne tesadüf etmiştir. Paris, 10 (Ö.R) - Saat 10 da Elize sedilen seyahatten dolayı hararetli teb-
Halepte ve Samda hararetli Nas- s:.rayında B. Lebrünün riyaseti altında Fransız başvekili 

yonalistler: ' toplanan nazırlar meclisinin müzakere- riklerinl tekrar etmlştlr. Hariciye nazı. 
- Yaşasın istiklali !eri saat 12.40 a kadar devam etmiştir. n B. Bonne harici vaziyeti izah etınl§ ve 
- Yaşasın Suriyenin birliği.. Reisicümhur l;ı.ükümet ve memleket na- İngiliz başveklllyle hariciye nazırının 
Diye haykırırlarken Cebelüddürü- mına başvekil B. Daladiyeye şimali Af- Fransız meslekda§lariyle görtl§ınek ilze

Par!Je elınek llzere bulunduklan 

hrkalarının mevcut olduğu ve Barselon hal müzakerelere başlamıştır. 

Mühim bir istatistik hazırlandı 

Meşhtıd cürümler kanunu tatbikatın
da· cidden mükemmel· neticeler 

Macarlar 
Tarziye taleplerinde 

ısrar ediyorlar 
Budapeşte, 10 (Ö.R) - Macarista

nın Prag maslfilıatgüzarı Macar ara
zisinin tamamiyetinin Çekoslovak 
kuvvetleri tarafından lhlfili dolayı
siyle Çekoslovak hükümetinden ıs
rarla tarziye tal.ep etıneğe memur 
edilmiştir. Halen mezun bulunan 
Macaristanın Prag elçisi ancak oon 
hAdisellır halledildikten sonra vazi-
feıılne devam edecekUr. 

alınmıştır 
---<>----

İzmir Adliyesinin faaliyeti hakkında 
müddeiumumilik makamınca bir istatis
tik hazırlanmıştır. Bu istatistiğe göre 938 
senesi içinde İzmir mahkemelerinden çı
kan muameleler şöyledir : 
Müddeiumumiliğe 938 senesi içinde 

8620 muameleli evrak gelmiş, 7009 ev
rakın muamelesi yapılmış, 1611 evrak 
939 yılına devrolunmuştur. Ağır cezaya 
472 dava dosyası gelmiş, 302 si karara 
bağlannu§, 170 dava yeni seneye devro
lunmuştur. 

Birinci asllyeye 1024 evrak gelerek 



ıı 

n 

lı .. 

d 
n 
( 

d 
le 
.& 

iz 

le 

la 
ç 

irl 
:k 
rk 
Jr 

ö 
~ic 

h 
e 
e 

nlı 

•le 
:>il 
k.a 
l}) 

nlı 

ııy 

ıi 8 

rar. 

ıçr 

ıh 

git 
~rel 

llnU 

H 
!aşı 

ka 
lal 

H 
>lun 
len 
ıık. 

H 
·la 
sine 
iha 
ı ka 
leril'. 
ık at 

n. f'ı 

le k• 
luaz 

ıı ~on aanun Carsamna 1939 
c:: ~ -

. ~· 
Sur 
Isı· 

• n ,ner 

izım arabe 
HATIRA 

ır ın alamut Pelidi 
Hayvan ye i ol 
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ak imyevi gübre fabrikası Müca • 

-12 
lzmirde kurulacak Gc~nlerde toplanan vilayet kayma

kamlar toplantısında hayvanlar için 
ucuza mal olacak 'bir yem tedariki üze-

~ ........................... •••••• ...... ~ rinde görüşmeler olmuş, vilayet maka- Ege mıntakasının s~1ik ihtiyacı olan sırada memleketimizde bir kimyevi güb-
,: Y z. A N .• hağ macunu, göz taşı ve :kükiirt gibi :re fabrikası ile .muhitin ihtiyacına cevap 

.. mı bu bahiSle yakından alakalanmıştı-
: maddeler getirilaıeğe 1>aş1amru§tır. Ge- vermek üzere bir de Potas fabrikası ku-

Hayva.n yemi bahsinde ileri sürülen ci-: G E N E R A L lenlerin gümrük muameleleri bugün in- rulması takarrür etmişti. • heıt, palamut pelitlerinin iecriibe edil-• taç olunarak gümrükten çıkanJacaktır. Hab~ aldığımıza göre kimyevi gübre 
: mesi idi. • K A K b k • Potas, henüz getirilmemiştir. fabrikasının Izmirde kurulması ıçın : azırrı ara e rr Dikiliden celbedilen 12 ton palamutpe-• Geçen sene hariçten celbedilen 1tü - kuvvetli bir temayül vardır. Bu hususta 
:. ••••• ••. •••. ••••, •••• •• •• •••••••• •• ••• • lidi hurda ile karıştırılarak, Kızılçullu kürt miktarı mühim bir yekU.na baliğ Vekfilet, tühat kararını vemıemiş 1m -

ŞEVKET stLGtN 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -
zün merkezi Suveydeye ayak ba· 
san Fransız yüksek .komi9Cri Gab
riyel Piyo, f ransız radyoianna inan• 
mak lazım gelirse~ hararedi tezahü· 
ratla karşılanmıştır. 

Bu tezad manzarası manidardır. 
Zira daha bir defa emperyalistlerin 
4'hakiın olmak için ayır!:. prensibini 
tetbik etmekten vazgeçemediklerine 
delildir. 

Bulunduğumuz tehlikeli coğrafi va
~iyetimiz ba]ı:muntiım ve &uyanın ıbtan
bul ve Boğailu llwJdandaki emetlel'ind~n 
ve lniP}iz, Fı-aııs.ız .devletleıioiD de hak
kımızda iyi düşüncede olmadıkları an
laJ1ldıktan sonra umumi bir bak!.§la bu 
madde tabii görülebilir. Nitekim Alman
larla R1.111lar arasında açılan harbe F ran-
1tzlana fogi'lizler illı: M.nılede: lt&lya, Ro
manya, Y-n ve eaiııe «-i'IM ıOir ~ dev
letler de sonradan ve hatta Japonya ve 
Amerika gıÔİ alakadar olmamaları lazım 
gden de1r1etlc- de itlerine zdd.i.ği zamaa 
bu laatbe gİmııebc c;.danm.eıliler. Hem de 

an C'Vftl harbe gimıeklij:inıiz için yap- köy öğretmen okulu çiftliğinde hayva- olmu~. Geçiborlu madeninin istihsali- lunmakla beraber, bu ıcihet tetkik o1un
raadıktarmJ Lırakmaddar. Biz de zaman nata tecrübe mahiyetinde verilmektedir. tının artırılması zımnmda icap eden ha- maktadır. Kimyevi gübre fabrikası 1cu
kazanmak için uğraştık. Adeta Enver Şimdie kadar alın.an netice müsbettir.. zırlıklar yapılarak randıman. artırıla - rulunca madeni gübreler yapılacak ve 

paşanın bir kolunu Almanlar bir kolunu Tecrübelere devam olunmaktadır. ca1dır. ~çl1acak tetkiklerde Keçiborlu 7iraatte 'kullanılaca ır. Fransız i gali aleyhinde Suriyede 
da Türk e.rkiTııba.rh~eM çekti T.e '90nun- Eğer ümit edilen netice alınırsa, İz- mad.eninin memleketin ihtiyacına cevap Potas fabrika.sının da, en ge~ bağ ilk ayaklanmalar Cebelidürüzde bat' 
da Almaıılar ağır bastı. çekti ııüriikledi. mir vilay~tinin her yerinde palamut ~- verecek ~ette kükürt ~ et.lne$l muıtaka~ olan 14.anisada kurulması der- lanufb. Hatta Dürzilerin :salihi· 
Bizleri de Erkanıharbiyeden uzaklara, lidi hayvan yemi olarak kullanacaktır... mümkündür ve bu yapılacaktır. piş olunmaktadır. Potas fabrikası, mem- yelli tcE.lerindcn sayılan .:Sultanület· bu devletlerin harbe girmelerini mucip 

olan sebep bizim gibi ietilı:lillerifti lı:ay0et
ka,nmu da d.ciildi.BID.i. hudut ce-

hem de pek uzaklara attılar. Bu yem besleyicidir. Hayvanat seve se- * leketin büyük :bir ihtiyacına cevap ve- Rf bu mücadelenin muvaffakıyetsiz· 
5 - .Milletimizin boy1o111da ve ayakla- ve yemektedir_ Ziraat kongresi Ankarada topfandığı recek kabiliyette olacaktır. · iiğe uğraması üzerine mem1dcctinİ 

nndaki her türlü kapitülaııyon zincirleri- -*- '- __ ı__ '-almı fh -ı~• " 
nişletmdı::ve,-aırnüst~ldc.ebı:anmak gi- TJ.CARET ODA•ı h b!rıLe m~ur &; §tı. tı aı gun~ 

nin kaldırılmlUll hakkında dabi bir madde .. Mu·· 1• m b. · t t· ı· k h l d ı rinden F: ı bi mütecaviz zihniyetlerle idi ftin daha ır ıs a ıs 1 - azır an l c sonra ransız müstem e-
feci ciheti de ltalya ve Romanya gibi yıl- yok. Bunu sonra sefirin bir mektubile BV!'ÇESİ icecileci bo§ .dun:nadılar. Suriycde· 
lan:lanheıri ittifakı miiWJJe19e girmiJ dew-- hyJt altına almaya ı;alıpnııJar. Ticaret odasının 939 yılı bütçesi ha- 114 h d cu•• r ,. l k t tb 'k ıki mevkilerini tarsin cdehiimek mak· 
letler müttefitler:ilebirlikte harbe girmek Bütün bu gibi ck.silclerin sebebi böyie zırlanmıştır. Bugün oda idare heyeti top- lFleŞ U Um er OnUnU Q l Q • sadile bu küçük mem1eketiı her böl· 
,ı;yte .dursun bitaraf dahi tta]~~ bir ın.wlbede akdinde her pbeden mü- lantısında müzakere edilecektir. f _J {ik l f • l t f genin ta§IC4ğı akideye, cematlara gö-
m'üttefilderi aleyhine dütmıuı ıııaflarmda tehaasuıtann fikri ahnmam11 olmaaından- -*- ınua m emme ne ıce er a ınmış ır re bir çok lkıımnlara ayırmağa çalış· 
yer bile tuttu'lar. Ve mana da fU ibret dır. Bu da İ§İn pelı: giz:li tutulmak iste- HIFZJSSJHHA. -BAŞTA.RAFI 1 tNCl SAYFADA - neye devrolunmuştur. Birinci bu.kuka tılar . 
.lmacak miaaü p.terdiler: nilmit olmumdan ve fazla ırururla. her Meclisi lffıgiin 875 şi karara bağlanmış, 149 dosya yeni 87! evrak gelmiş, 501 karar alın..-ntş, 321 Şimdi bir tarafta Lübnan. diğeı 

ttifaldar mudaka bid.ikte harp ıiçin şeyi düşüne.biliriz.! Gizli .sakat bir zihni- toplanıyor- yıla devrolunmuştur.1İkinci asliyeye ge- devrolunmuştur. ikinci hukuka 3276 tarafta ayrı bir hayat )'llfalnak ıisti· 
yapılmaz, ıbdki Iİİya.et pazannda muha- yetten ileri &dm.ittir. Halbuki bir işin Vi.lAyet bıhıssıhha mecliai ıbugün sa- len 1024 evraktan 859 zu ~arara bağlan- dosya gelmiş, '2847 karar alıruru§, 429 yen c.cbelidüriiile :Suriye v.ar. 
lif ımaazumıe wcya devletin .. ıkendiaine da- pyi olması mahzuru ne kadar büyükse at onda Sıhhat mildürlUğünde toplana- mış, 165 devredilmiştir. Uçüncü asliye- devrolunmuştur. Sulh hulrul-a 3'36 dos- Dün !F'.ranaız :i§Pline isyan ıeden 
lw. zUade ıe.>"1er ıradeclerek, ıittifa1t be- 0 iti .alakadarlardan dahi saklamak n rak-§ehrin sıhhat işlerini gözden geçire- ye gelen 735 dosyadan 583 çil 'karara ya gelmiş, 2770 karar alınmış, i>66 evrak Oürz:iler .undi Sariyedon aynhna~ 
irlelini .arttmn.uı içia de yapılır. onlann fikirlerine ba:e~ a~rm~~ ma~- cektir. bağlanmış, 152 si yeni yıla devrolun-ıdevredilmi_ştir. Ahkamı şahsiyeye 220• istedikleri ıiçin fTaDSaya dayanır gibı 

Böyle ıbiı' attı 1'ardcetle o milletler; zunı ondan daha buyüktür. Bı:ı:un tarı- Hab aldıw .. ilim tetkik- m~tur. Birinci sulh ceuya gelen 2319 gelmiş, 1701 karar alınmı_ş, 503 devre- görünüyorlar~ 
tan1Une ain' ~thanllar ;riikıetmekteıı Limizde bunun bir çolı: elemli misalleri ı d ebr' gımızaalık -~~~ yap. hast.ah""- evraktan 2078 zi karara bağla~, Ml i dilmiştir. Bu ayıllık tezahürleri Franealarırı 

d Daha - dr.lerimir.cl ık er e, ır u .... ...... grıp &• 
ve ilerm için .de itimataııı:ldc kazanınU- ..-.ar il'. acıa ~ en ç - azalmı§tır. Bwıunla he.r.aber cUz't n1s- yeni yıla devrolunmuştur. MeŞhut suçlar kanununun meriyete ifine geliyor. Böyloce Snriyenin is· 
tan .dalü çekinme ..... -e.rdi. mıyaıı ıBalkan barbınde ~'1tumandan bette mevsim hastalıklarına Mll tesa- İkinci sulh cezaya gelen 2600 dosya- girmesinden şimdiye kadar müddeiumu- tilda1ine bir muhakfet vesilesi daha 

Bütün ~u haller, bu Lakikatler, ortada Naı:ım pap Balgarlarl·a· muta~dr.e ıart- düf olunmaktadır. Vilayet kazalaruıda dan 2177 si karara bağlanmış, 423 çil miliğe 5202 muame1e gelerek 939 zu as- kazanmış oluyorlar. 
iken Osmanlı devleti ricalinin vatan !kay- l~a Bulgar o~dus~. ıçın Ed1':1u~ kale- da sağlık durumu nonnaldir. devrolunmuştur. liye hakimliklerine, onu ağır cezaya, Vaziyet sarihtir: 
gusiyle böyle bir maddeyi itti:falı: mua- aınden en:alı: geçımıegı kahul ettığı lbalde ÜçtincU sulh cezaya 2040 evrak gele- 2090 nı sulh cezaya verilmiş, 1163 dos- F raruıa hiç olmazsa daha biı 
hedenamesine esas almasına ıkİm5cnin zavallı Edime müdafil~rl hakkında bir BİR HAKA.REr rek 1710 karar verilmiş, 329 zu devro- yanın muameleleri hakkında müddeiu- kaç sene Suriyede kalmak kararın· 
bir diyeceği kalmaz. kayıt l:oyma,ğı dü ··nmemi;ı ve 0 kahra- Tepe kö~·ünde mukim Ali oğlu Haklo. lunmuştur. Birinci sorgu hakimliğine mumilik makamınca ademi takip karan dadır. Diğer taraftan Suriye halkı 

Ancak hen iki sebepten dolayı mua- man müdafileri açllktan ~uta mahkfun Bakıra hakaret eden Mehmet oğlu Na- 331 evrak gelm..iş, 279 karar alınmış, 51 ve:-ilmiştir. istiklal davalarının tehlikeye düş· 
bedenin e6asını öyle dü~ünüyc»rdum. etim'i§tir. 1 fo en vahim ciheti. bu suret- ili hakkında takibata başlannuştır. devredilmiştir. İkinci sorguya 349 dosya Meşhut suçlar kanunu tatbik edileli- mesi karşısında mücadeleyi terk 

le aglıkt.an fena bale c_de.n Çatalca~aki B v luıs•-t'Jıl • le ge~, 319 karar verilmiş, 30 yeni sene- den beri vakaların büyük bir azalma edecek kadar yılgın görünmiyorlar. 
SiLAHLI BiT ARAFLIK Bul~ar or~usu da 'b~ mutareke sayesınde '!fi ~· . arıy ye devrolunmuştur. gösterdiği. :nazara çarpmaktadır. Müstakil ArBJ> me.m'ICketleri den, 

Daha dört ay evvel 'Enver paş:ının dik- pcnşan hır balde ncat etmekten kurtul- '!fllCGdele IÇlft tedlJfrJer 'ncaret mahkemesine 577 dosya gel- İzmir adliyesi, 938 yılını muva!fakı- Mısır, Irak ve Suudi Arabistan Su~ 
kat bakıı;ını bu noktaya çektiğim gibi ~~· . • • • Izmir .. bağlarında. mevcut bastalıklara miş, 264 karar verilıni§, 217 si yeni se- yetli bir blanço ile kapamış oluyor. riyenin istiklaline sempati gösterdik-
Avrupadan geldiğim ,gün ele ka~ısında BIZllll ve hafkalannın taribım bilıni- karşı mucadele tertıbatı alınmıştır. Mah- leri gibi Fransız müstemleke impara' 

.bulunduğumuz: -:tehlikeyi tekrar izahla ırenle~ Yey~ ona ~İyet vermiye:ıter su:.ün nef~s~tini temin ~decek olan bu Kral Karol - Prens Pol torluğunu teşkil eden Arapların da. 
kendisini ııilahlı bitaraflık esasını kabule kendı zekilanna magrur olarak alaka- mucadele ıçın Burnava ıstasyonu ile bu _. Suriyenin bu günkü mücadelesine 
imale etmek istemiş ve 1ngilizlerin drit- dar ve mes'ul zatlardan gizli şeyler yap- işle alakadar bazı zevat toplanarak esas- alaka göstermeleri mümkündür. 
navtumuzu vermeleri prtiyie bu taahhü- mak Te.Y• imzala• .&ela 0 sün için dihi- 1ı !kararlar alacaktır. Bu kararlar cezri Fransızlar filistinde devam eden 

dümüzün ıitilA.fa kal"§' .da verilmesi taraf- rane dİJ'e taYaif editeftk .alkqlama dahi olacak ve mahsultln uzun müddet bozul- Banlokta b~ b• J • •• J "k• ld 1 müzmin çete harbinden uyanıklık 
tarı olduğumu söylemiştim. ilıeıisi için memlekete we millete pek za- madan muhafazasını temin edecek rna- Jf Jr eri e mu _a 1 0 U -gf dersi almıslarsa Suriye'de cebir ve 

B b ettivim ıiki ebepten ıbiri. harbe raifı İfler Y•Pllllf olabilirler. Bunun İfİn hiyette olacaktır. şiddetle h~kim olma yolunun çıkar 
. k · ·h b d AI ı bu tanda hareket edenler tecru"'be edı'I "'--- 1 1 d w 1 akl d gırme · zamanının ıntı a ın a man a- • • . • . ' • • : flALKEVINDE yo o ma ıgmı an ıyac ar ır. 

n:ı nüfuzundan kurtulmak, diw eri de ci- gafletler diye ta.rilıimıze bır yem mı- Biz Türkter, Hatay .davasının ha!-
hon efkarı umumiyesine ve tarihe karşı sal yazdıracakltınn.ı. bilmelidirler. AÇILA UKSLA linden sonra Suriye ile aramızda ih-

Yakmda açılacağını haber verdiğimiz ı fl b k .daha masun ı·e daha haklı çıkmak için ti a ı ir no ta kalmadığına kaniiz. 
tC!T' • ll'iBULU J BiR BASKINLA Halkevl Almanca, İn°illzce, Fransızca idi. ıw• ~ Onun için Suriyenin bir an evvel is-

Ac ha Almanlar .böyle bir esası kabul ZAPI'ETıMEK DOSONCELERt kursları ile Lise olgunluklarına hazır- tikliıline kavuşmasını samimiyetle 
ederler iydi~ Harbe ned~n girdik su !ine ıknr. kim- ~;u;k isti~ere, Riyaz.iye, 'I'ahiiyc, temenni ederiz ... 

Bizim onlara tekılif .edeceğimiz bu .ol- ede en ufak bir tereddüt bile kalına- e e ve . tahsili bitirme kurslan- ŞEVKET B · l,QİN 
1 d ,. iJk l"' b '- l mak irin Ru lann 1 tanbulu bir bc:.skınla nm, bunlardan ba~ka ayrıca hiç Qkuyup ma ı i i. ı ani · ,pazar ıgı öyn: açma ı ..-· 

idik. .Sonra .zaruret hasıl olursa bu fik- dde etmek iç.i.a ıuc zamandanberi ve na- yazma bilmi~ enler için Halk dersaneleri 
ırimizden bellci de ledakarLk .edebilirdik. 1 çal lnl! olduk!arını .da bir görelim 1 Ban:ka "e sair müesseselerde çalışanlar 
\ r L··.:: b ı_._ı h ti Aaırlardanbcri lstanbul üzerine saidı- için de D ctilo, usulü defteri \'e motör e 11u ..... n u ııoao.uuar u ııure e zapta k · . 

· ·ı d.:: b ... ..::L ahJ.: 1 'h 1 rlJ hareketlerine Balkan devletleri ile ursu ile 'Iusevı vatandaşlara mahsus 
,geçırı u . .en u,,,..... n:ı. eme o an tarı ., .. k dil' .. w ku ld w 

ı. b'' '--- eli 1 -'- id' manialar çıkar...ı·~·-1 gör~ Çarlık R .. - ur ı ogrerune :rsunun aÇJ ıgını .uuzur.una oy~ tev o unmı.u.ı ı. ~ -J~ d w • 

Alman.lam •Ö>le.aecek söz kıııa idi: İJi kestirmeden deniz tarikiyle hallet- ve erslere ba~lıınchf,'Ull ınemnunıy,.tle 
.Bc>Gaz.!Arm silahlı bitaraflığı .ai7inle ittifak m~c l:ar:ar rerttek 1696 da yani 06- haber aldık. 
demektir. Çünkü. itilaf devletleri Boğaz· marllı - Y:unan haibinden bir' y.ıl önce .-.-•• -.-•• -.-•• -.-.-•• -.-.. -.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.. -. 
Jacda.o serbest~ tifade imkanını :bulamaz- lstanbul ve Boğazları zapte kalkışmak : G / / . .J / : 
lana harbi kaz:anmak ümi!ler.i de ölmüs i temiş, fakat o aralık fıuat ıbulıımadJ"' ~ e en er gıaen er ~ 
_ı ___ ı_ B --' b '-- · i sonra da 1904 deki Rus - "apon ................................................. : 
~tir. unun için naliU .oaa fae .Liıl'§t J 

harp :açacaklardır. harbi 'si bir müddet geri ibıraktırınıştır. Dikili Belediye reisi Avni, Şark halı Yıııgaslavya. ba§vekili B. Stoyadiııovıç karısı t'e kızı ile bir kayak .sponuıcla 
• 908 d R L • • ı 1 lı..-umpanyası müdürü Harold Jiro şehri- lok 

Eğer Almanlar.da hu esaııı kabul edCI'- ' e usya ınancıye :nazm rvo s- Bükre§, -O (A.A) _ Çumartesi günü nesi olan Ban ta Yugoslav naibi prens 
l ki D~zlar ____ ı · · L ıı· · · A mize gelmiŞlerdir. P l .. 1Aki ~- şt B .. ..w1_ ak erse o .zam.an onlardan iJlr kaç gemi 8a- '-"'I>.. n;ıc:ac.ı ın na 1 ıçın YUB- A d bö"l . . . , o a mu a oıınu ur. ugun og~ v -

_ı_ d ... d 1_.1 Ankara :say lavı doktor Taptas inhi- ra gesınde hır av partisme iştirak ı 
1 

kr 1 h .. B 1 kd b 1 tın .almıı olmak .şcklile itilaf devletlerine turyanm ve ııonra g.a iger ev: euain ' \ t · a ve prens enuz an o a u u-
__ L_ ı__ ..__ im L •• .._ • -:ı. sarlar müdür muavini Hakkı Belli .raiil- etmiş olan kral Karol dün kız kardeşi !1ard Gö' .. ı h-L'k.ınd h .. 

karıı da siyasetçe ürtiiıı bir vaziyete gj- mu~ ..... ı a aıF; uure JıF;en ~npı+e- . .. . . . . ' i nuyorı ı. ruşıne er W\. - a enuz 
ırer~tk. rcniıı malıalefetiyle jı durınvştur. kıy~ .mu_fet~~ Re t Denı.irtaş, ıİş mü- e6ki. Yunan kraliçesi Elizabetin malika- biç bir şey neşredilmemişür. 

1909 _ı_ ttal T abt....-..ı.· · · fettışı Rıza lpden Aydına gitmislerdir. 
~·~~u~~dC~~eBrdh ~ ~ın H ~~0~u~ · ~--·~----~-~•nmmmm•~-~~•N••~~~·-·~~ ~ 111 .. 42 WWW!WDS Z -~~ "'9'~1'r4' ~ 

kruvazörleri Çanav'-a1- !l-n .;_...; gm' 'nce l.Uma karşılık olarak Boğulann Rusya 
K:ll ea~ ·y-·· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. G lılıf~ fftılıı"~ 

"ltendin) gösterdi. Almanlarla taarruzi 1dıinc halli için İtalyadan icabında siya- ~ ZAB J TA DA =.· eçen anın nuıua .., n sonra 
bir ittifak esasile b~MtPnt7. iaakle, .s! yardım va.adı alm.ı ır. • • K • 1t W k s 1 

Jıyan !'larsıntı dolayısiyle, bu gemileri sa- zapta kalkınca Rusya da Boğazlar mese- Alsant'ak pazar yerinde Keklik satı-
bizzat hükümet erkanı arasında bile baş- 1911 de lta!ya Tarabtusgarbi fiilen : .......................................... : u urpar 1 nem ası 
tın aldık ,,demek mecbuı'iy~tinde :kaldık. lesini halle kalkmıştır. lf'1ülüm vesikalar şından çıkan münakaşada Kemal Kor-

3 -Almanya v.e Avu.turya Macaria- faslında görüleceği üzere önce bir ıittifalı: kut, Enver Yorubnazın göz.üne y.umruk
tan devletlerine yardım için yalnız Bo- teklifiyle Osmanlı hükümetini aldatmak la \'Urduğundan yakalanmıştır. 
ğazları kapatmak değil. ıböyle bir mec- istemiş fakat muvaffak olamayınca ha- * Evvelki gece saat 21 de Keçeciler 
buriyet olmadan harbe alıtmağı z inci .re.kete geçmeğe brar ve.rmiııtir. Almanya caddesinde Ziya oğlu Eminin üzerinde 
madde ile kabul ettiğimiz halde ne harp bile Rusyanın bu sorusuna muvafakat bir bıçak bulunarak alınmıştır. 
masraflarından ~e ne ae ıbedava barp cevabı vermiştir. Fakat yine tngilterenin * Keçecilerde Ali oğlu Muhan-em, 
malzemeai :ı;erilmesindc:o bahis yok! mukavemeti iJe mani olmuştur. Bn. Hayriye adında bir kadu1a hakaret 

Cc;Phelerimize giden demiıyollarnnız 1912 de Balkan harbini, lstanbulu etmiş; Bn. Hayrjyenin r.cvci Süleyman 
yok. köprülerimiz yok, Hatta ecterber zaptetmelı: hülya.iyle Çar hükümeti ha- da Muharremi hafif ımrette bıçakla ya
edeoclk ukcrimize dbiee bile yok. Bütün zırlarnJJtır. Almanya da dahil olduğu ralamıştır. 
hunlann bile müttefüderiıniz tarafından halde bütün Avrupa büyük devletleri bu 
tesviye olunacağıru ve ıilk acferberlik luu-be muvafak~t etrni§lerdir. Ve birjm 
masrafı olarak da mühim bir avans ve- .gald:ıemiz: ihtimaline göre de statüko 
rilmeai :gıôi husuSlar ne umumi ve ne de (hail hazır) :rıun muhafazasını peşin 

-*-
Aşkın göz yaşları 

filmi 
h i byda geçmemiı. Hatta Boğazları olarak ortaya atmıJlardır. Buigarlarm 10/1/939 tarihli nüshanızın dördüncü 
sil::hL bitaraflıkla kapatmak ıkkında ,pek çabuk Çatalca önlerine gelmderi sahifesinde altı imu ile sinemamız hak
bi} .. gdccek gemilerin bedelleri ıbu su- Rualann harek.ete geçmelerine mini ol- ıkındaki ~azınıza cevaptır. 
retle düfiinülerek teSbit olunmak icab muftur. Sazenof hu mesele hakkuıda Umumt arzu üzerine Aşkın Göz yaş-
ederdi. §Öyle eöylüyor: iarı filminin bütün matinel~e sayın 

4 _ .Harbe g~ğimizi kabul eden ( Baz.ı ienn1 Aıebeplerin araya girmeı;i müşterilerimize göste · eceğini bildirme-
• - -- ~ - ~ - t _1 _ - ' 

Y-me bü~ iki miınle hazunmuza çıkıyor 

1 .. Aşk jçin yaşıyor 
BÜYÜK FRAllSIZ SAK'ATKARI 

VICTOR FRANSENIN 
Y.anıtt.iı ltu. mlihteşem l.ilianie • için çektiği ıstırap iile en son .sistem 

hir ~ bs4avcinin bütün teŞkilitı corülecek ve ıistifade edilecektir •• 

.. LÜKS HAYAT 
Amerikanın iki kudretli san'atkan 

WİLLİAM POVEL - CAROL LOMBARD .... 
Tarafından pek müst~ma, 'SOi\ aere<"ede zengin, a7.ami lüb ve zarafet i~inde 

temsil edilmiş abri hayatm iç yüı.ünü musavver muarzam filim 
AVltlCA: FOKS !JURNAL 

• EANSLAR: Uiks ha~·at ... 3.ı8 - 7.2-0 Ajk için ya~ıyor 5.10 ve 9 DA .. 

Yurdda 
Dünkü ve Bugünkü 

Hava Durumu -
Ankara 10 {Ö.R) - Gündüz hava ıra

poru! Suhunet büti.in bölgelerde i-2 ıde
reoe arasında }·ükselmiştir. En yüksek 
suhunet Edime, Çorlu ve Trabzunda 8, 
Kocaeli ve Zonguklakta ;9, Bursa, Balı
kesir ve Sinopla 10, Çanikb!e ve Di -
yarbakırda ll, Izmirde 12, Bodrumda 
16, .Adana ve Antalyad.a 17 ~ecedir. 

Sem«nın hali ~ yağı§ var.iy-eti: Ha
va Karadeı:ı.izin Fk kD"ı.lannda y~şlı, 
doğu Anadoluda kapalı, Tt"Kya, Orta 
Anadolu ve cenubu şarkt Anadoluda 
bulutlu, diğer bölgelerde açık geçmek· 
tedir. 

Rii.zgarlar - Egede §imalden, orta 
Anadoluda şarktan, Trakya ve cenup 
Anadolu ile <liğer bölgelerde garpten 
en çok saniyede 5 metre süraUe esmiş
tir. 

Muhtemel haı:a vaziyeti - Yurdumu· 
zun şimol ve cenup kısımları ..alçak :taz
yikin. .diğer bölgeler ise yüksek tazyi· 
kin tesiri altında bulunduğuna gör.e ya
rın için havanın doğu ve cenup doğusilc 
Karadcnizin şark kıyılarında kapalı ve 
yağışlı, Trakya, Kocaeli ve Orta Ana
luda bulutlu, diğer bölgelerinde az bu
lutlu gçeceği, rii~garJarın Trakya. Ko
caeli ve Karadeniz k.tyılarında .cenup
tan, diğerlerinde §imalden orta kuvvet
le eseceği tahmin edilmektedir. 

Bugün Ankarada hava çok bulutlu 
ve sakin geçmiştir. En yüksek .sulıunct 
6 derece, hava tazyiki 1022 roiliba~ı. 

Isıanbulda bava çok bulutlu geçmiş· 
rüzgar cenubu garbiden saniyed cıl 
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:TE:L,GRAF HABERLERi 
--~- .'.. . - . '.- - - ~- ' . .. . 

Fransada deniz silahları büyük 
harp ~emileri ile takviye ediliyor 

yapılacak harp • 
yenı Yeni sene 

gemileri 
deniz bütçesi 
hakkında 

ve 
bahriye nazırı izahat verdi 

Paris, 10 (AA) - Bahriye nazırı B. rFransız harp filosu 500.000, İtalyanınki 
Carnpinchi İntransigeant gazetesine şu ise 450.000 tondur. Fransa 110 b_in İtal-
beyanatta bulunmuştur : l'> ise 150 bin ton inşa etrnektedır. 
Fransız sahillerinin müdafaası çok iyi Fransa 31 kanunuevvel 1939 a kadar 

zör, altı torpito ve beş denizaltı gemisi
ne inzimam etmektedir. 

Paris, 10 (A.A) - İntransigeant ga
zetesi yazıyor : 

Bahriye nazırı B. Canmpinchi bu ayın 

Par rubunda 
hakkında Tayyare kaçakçılığı 

Başvekil B. Celil Bay ar, 
aric ·ye ve Adliye vekil

leri etraflı izahat verdiler 
prganize edilmiştir. Bununla beraber 
Fransanın büyük harp gemilerine ihtiya
cı vardır. Ve 1939 bütçesi bahriye için 
..,ldz buçuk milyarlık bir tahsisat der
~iş etmektedir. Fransa çalışmazsa 1944 
le Akdenlzdekl mevkiini kaybedebilir. 

aşağıdaki gemileri inşa edecektir. 

2 zırhlı, bir kruvazör, yedi denizaltı, 
on yedisinde Brestde 35 bin tonluk Ri- Ankara 10 (A.A) - C.H.P. meclis 
rehlieu zırhlısının denize indirilmesi grubu umumi heyeti bugiin 10-1-939 öğ-

B. Şükrü Kaya da 
grupta izahat verdi 

24 bin ton hafif ve muavin gemiler. merasimine başkanlık edecektir. Mütea- leden sonra reis vekili Seyhan 5'>ylavı 
Bu inşaat normal bütçe ~!~ de.rpiş edil-/ kiben ayni sınıftan Klemanso zırhlısı\ Hilmi or;':nın başkanlığında toplandı. 

miş olan iki tayyare gemısı, hır kruva- tezgaha konulacaktır. Mustakil mebuslıırdan Konya mebusu, 
Ali Fuat Cebesoy ile Istanbul saylavı : 

Fansız Başvekili Dalady~ 
dün Elizede izahat verdi .. 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA - den beri Almanya ve ~ ".'asında! Ayni saatte ayan meclisini açan yaş 
anlaşamamazlık devam etmiştir. Kral reisi Damekur da şunları söylemiştir : 

111rada diplomatik durumun nasıl gözük- Lui Debonerin çocuklan birbiriyle bo-I •Bunca fikri akrabalıkla bize yalan 
lllğtlnll göstermiştir. Hariciye nazın ğazlaşmaktan asla geri durmamışlardır .. : olan İtalyanın umumi vaziyeti karart
lnilmüzdekl cumartesi günü Cenevreye İki milleti banşmak ve uzlaşmaktan ması neden icap ediyor? İtalyanlar ne
hareket ederek Milletler cemiyeti kon- men için aralarında vahim ne uyuşa- den bizim boyun eğıniyeceğimizi pek 
oeyinln mesaisine l§tirak edeceğini ve mamazlık vardır? . . 151a bildikleri müddeiyatı infialle ortaya 
bazı ecnebi delegeleriyle, bilhass~ Lord . Hakikatte bunları ayıran esaslı hiç bır 

1 

atıyorlar? Fr"'.15~ 1859 senesinde İtalya
Halifaksla müzakeratta bulunacagını te- kın yoktur. Son senelerde Almanyayı yı yapmıştır. Iki memleket arasındaki 
yit etmiştir. ziyaret eden Fransızlar gördükleri ka-

1 
silah kardeşliği unutulamaz. Fransa Lil.-

Paris, 10 (Ö.R) _Parlamentonun ye- bulden, ber tarafta tesadüf ettikleri ne- tin hemşiresiyle dostluk münasebetleri 
ııi sene mutat içtima devresi açılmıştır .. zaketten, bilhassa Almanların kendileri- temenni eder. Fakat bu dostluk şarkın 
6aat 15.30 da mebusan meclisi baş rei- ne asla Fransaya karşı harp yapmak is- \'e bunca fedakarlıklarla kurulan Fran
lin riyaseti altında toplanarak başkanlı- temediklerini ısrarla tekrar etmelerin-J sız imparatorluğunun terki manasını ta
la tek namzet olan B. Heryoyu 421 rey- den memnun kalmışlardır. Almanlar hı-, zammun edemez .. 
le tekrar riyasete intihap etmiştir. Bun- !akis Fransa ile iyi anlaşma halinde ya- B. Daladiye seyahati esnasında Fran
dan sonra reis vekilleri intihap edile- şamak istediklerini söyliyorlar. Muhak-

1 

sanın himayesi altına girenlerden mu
eektlr. Reis vekillerinden komünist kaktır ki hu iki milletin büyiik fikri, habbet görmüştür. Onlar alkışlariyle sa
Jak Dllklonun seçilmesine mani olmak manevi kültürel kıymetleri, fikrin en dakatlerini teyit ettiler. Tunus, Sfaks 
için müstakil namzetllkler de konulmuş- yüksek sahalarında başardıkları emsal- ve Cezayirde başvekil yilksek vatanper
tur. siz eserler onları birleştirir.. \·erliğini hilkümet mevkiinin mesuliyet-

Mecliıı açılırken yaş reisi B. Soles söy- Eğer birbirine yaklaşmağa ve anlaş- )eriyle temziç eden nutuklar verdi ve 
!ediği nutkunda demiştir ki : mağa muvaffak olurlarsa harp için daha kendisini sclfunlamağa koşan ahaliyi 

843 senesinde Şarlmany imparatorlu- az tehlike ve binnetice Avrupa için daha 1

1 

roşturdu. Bu alkışlar Fransanın ta kal-
lunu taksim eden Verdön muahedesin- fazla refah olacaktır.• bine tesir etmiştir. 

lngiliz nazırları dün 19 
buçukta Paristen geçtiler 

~ BAŞTARAFI 1 iNCI SAYFADA-

lundukları salona ya.km bir yerde top
lanan kadın nümay~iler, hep bir ağız
dan, Cllmhuriyetçl Ispanyaya sill\h gön
derilmesini istemişlerdir. Polis nüına -
~eri dağıtmıştır. 

Yine aynı salona ellerinde siyah bir 
tabut taşıyan l§slzler girmek istemişler
diı:. Pollsle bu işsizler arasında çıkan bir 
ınünazaa neticesinde tabut ellerinden 
dü§IDÜ§ ve ehemmiyetli surette hasara 
uğramıştır. Trenin h areketinden sonra 
t;;sizler ve tabut ortadan kaybolmuştur. 

lnönü yakında 
Edirneye gidecek 

Londra 10 (ö .R) - Başvekil saat 
10.51 de Duvning Viktorya garına ha
reket ederken Duvning Streette toplan
masına müsaade edilmiyen kalabalık 

bir halk tarafından Vhite Hailde alkış
lanmıştır. Lord Halifaksa birlikte Istas
yona muvasallitinde daha kalabalık bir 
halkın alkışlariyle selamlanmıştır. Bun
dan sonra halk <lfıliin açık olsun!• diye 
bağırmışlardır. 

Fransa büyült elçisi ve I talya masla
hatgüzarı B. Çemberlaynı selamlamış -
!ar ve bir kaç dakika kendisiyle görüş -
müşlerdir. Maliye nazırı Sir John Si-

Yeni Fransız sefiri 
Ankarada 

- BAŞTARAFI t iNCI SAYFADA - Ankara, 10 (A.A) - Fransanın yeni 
takdim edilmiştir. Ankara büyült elçisi B. Masigli refikası 

Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu bu ile birlikte bu sabahki ekspresle şehri
aabah şehrimize gelen B. Masigliyi öğ- mize gelmiş, istasyonda hariciye vekili 
leden sonra hariciye vekfile>tinde kabul 1 namına hususi kalem müdür muavini 

mon ve Lady Sim on da garda idiler. In
giliz delegasyonu içinde F oraynofis dai
mt müsteşarı Sir Aleksander Kodogan 
dahildir. 

PARISTE 
Paris 10 (ö .R) - <Altınok> ekspresi 

saat 17.20 de Parisin şimal garına da
hi l olmuştur. Ingiliz başvekil ve barici
Y" nazırı burada BB. Daladiye ve Bon
ne tarafından karşılanmışlar ve derhal 
birlikte Kedorseye hareket etmişlerdir. 
B.Nevil Çemberlayn ve Lord Halifaks 
saat 19.30 da Roma ekspresiyle hareket 
edeceklerdir. 

B. Ş. Saraçoğ.u 
Yeni Fransız elçisini 

kabul etti 
Ankara 10 (A.A) - Hariciye vekili 

B. Şükrü Saracoğlu, bu sabah şehrimi
ze _gelmiş olan Fransız büyük elçisi B. 
Masigliyi öğleden sonra Hariciye veka
letinde kabul etmiştir. 

Refet Belenin C.H.P. ye girdikleri he
}eti umumiyeye riyaset rnakan1ından 

bildirildi. 
Bunu müteakip söz alan başvekil B. 

Celal Bayar, bir iki gündenberi matbu
atta mevzuubahs olan beynelmilel bir 
tayyare kaçakçılığı meselesinin bugün
kü ruznınıeyc alınarak görii§ülmesini 
teklif etti. 

Teklifin kabulü üzerine kürsüye ge
len Hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu, 
28 Haziran 1938 tarihinde toplanan grup 
heyeti umumiyesinde Hariciye vekili 
Dr. T. R. Arasın beynelmilel kaçak~ıhk 
şooekesinin lspanyol muhariplerine Tür
kiye namına tayyare sattığı hakkında 

Hariciye vekaletine vaki ihbar üzerine 
yapılan tahkikatın ve işin o vakıt adli
yeye intikal ct.'Ilek üzere olduğunu bil
dirmiş olduğunu hatırlatarak izahatına 

berveçhi ati devam etti: 

Hariciye veJdlinin 
izahatı 

- Haziranın ilk günlerinde Franko 
ispanyasının Türkiye mümessili Hari
ciye vekaletine müracaat ederek birçok 
tayyare yüklü vapurların Amerikadan 
hareket ettiğini ve bunların Türkiye 
hilkümetine ait olduğunun iddia edildi
ğini söyliyerek doğru olup olmadığını 
sormuştur. 

Ankara 1 O (Hususi) - Bugün cümhuriyet halk partisi grup içtimaında 
ve tayyare kaçakcıhğa işi etrafında başvekil, hariciye ve adliye vekillerim.iz.in 
izahatlerinden sonra söz alan hatipler arasında sabık dahiliye ı.· ekili Şükrü 
Kaya da söz almış ve bu mesele etrafında beyanatta bulunmuştur. 

Ekrem König Fransada 
kaybetti • 

ızını 
• • 

Ankara 10 (Hususi\ - Ekrem Gönig'in Fransada izini kaybettiği bildi
rilmekle ve Fransadan Isviçreye geçtiği tahmin olunmaktadır. 

Ekrem Gönig Fransada, Havr limanında bir kadını vapura bindirdikten 
sonra ortadan kaybolmuştur. Onun Fransadan Isviçreye geçtiği hakkında
ki tahminleri nazarı itibara alan hükümet, eğer orada ise iadesi hakkında 
Isviçre hükümoti nezdinde teşebbüslerde bulunmuştur. 
-------· 
cephesini izah için kürsiye gelen B. File- Köniğe vermek suretiyle vazifei memu
ret Sılfty, bu hiidisenin Ankara cümhuri· riyetini suiistimal ettiği. 

yet müddeiumumiliğine 22. 6. 938 tari-I 3 - O zaman yüksek bir vazifede bu· 
hinde intikal ettiğini ve meselenin vasfı lunan bir zatın Ekrem Köniğe Türl:iye
cürmisi itibarile resmi evrak sahtekarlığı de sahte bir pasaport vererek ve hak· 
suçunu tetkik ettiğini tebarüz ettirdikten kındaki tahkikatı kendisine ihbar ede-
sonra izahatinc ~öylece devam etti: rek kaçırmış bulunduğu. 

- Halen memlelceıte bulunmıyan Kö- 4 - Gümrük idaresi nezdinde Ankara 
nig lakabı ile meşhur Ekrem Hamdi is- müddeiumuıniliğinin mevzuubahis tay· 
mindeki şa',ıs 2 ve 3 Temmuz tarihin-de yarelerin Türkiyeye gelip gelmedikleri 
m"illi müdafaa vekili ile hariciye müste- hakkında tahkikat icra etmiş oldu,ru. 
şarının imzalarını ve mczklır vekBietlerin 5 - Bu işten dolayı hariciye memuru 
resmi kağıt ve mühürlerini taklit etmek Ruhiden başka kimsc1crin mevkuf bu
suretile Kanada da bir fabrikaya Türki- lunduğu. 11 Haziran 1938 de Va~inglon sefiri

mİ2ıden aldığımız bir telgraf ta aynı ye cümhuriyeti namına tayyare •ipariş 
mvezua temas ediyordu. etmiştir. Bu siparişi alan fabrika işi hari-

Amerikada Türkiye mübayaatı işleri ciyemiz vasıtasiyle teyid etmek istiyerek 
ile uğraşan resmi maka1n Vaşington se- Türkiye hariciyesine bu siparişin teyid 
faretimiz olduğuna göre bizde o vakıt edilip edilmediğini 17 ağustos 1937 ta

Hususları ga}Ti ,·akidir. Ekrem Köni
ğin iadesi hakkındaki teşebbüsün intacı 
beklenilmektedir. Geldiğinde şeriki cür
mü ile beraber mahkemeye tevdi edi
lecektir. İstanbul matbuatının bu mese-

mevzuubabs sevkiyatın bir kaçakçı şe- rihli telgrala sorulmuştur. Fakat le etrahndaki son neşriyatı üzerine de 
bekesine aidiyeti hL<si ve zanru hasıl ol- bu telgraf hariciye vekfiletine değil, ha- tahkikatın tamikine ve tami.kine ve ih-
muştu. riciye protokol müdürlüğüne çekilmiş- bar edilen hususların tevsikine başlan

mıştır. 

Başvekilin beyanatı 

13 Haziranda gerek Ispanya müınes- tir. Telgraf, protokol dairesi memurla -
silinin verdiği haber, gerek Vaşington rından Ruhi Bozcalı tarafından alınmış 
sefirimizden alınan telgraf birleştirile- ve kayde geçirilmeksizin Ekrem Günige 
rck keyfiyet milli müdafaa vektıletinden tevdi olunmuştur. Adliye vekilinin bu izahatını mütea· 
soruldu. 14 Hazı'randa bu Vek•Jetten kip bir çok hatipler söz söyledikten son-a Ekrem Köniğ bu telgrafa mevhum bir 
aldığımız cevapta böyle bir mübayaanın isimle 18 ağustos 1937 tarihinde harici- ra başvekil B. Celal Bayar tekrar kürsü
aslı olmadığı ve hiç bir tayyare sipari~ yenin sipari•i teyit ettiğini bildiren bir ye geler~k A_d.liye ve Hariciye vekilleri-
edilınedig"i ve Tu"rkiye namına bu" tun" sı·- 1 _n ~ . . nın verdikJC'rı ızahata nazaran bugün hü-le gruua cevap venruştır. k" r d b 1 
~·•işlerin Vaşington sclare"-'- vasıta- B .. · ta ı 1 ı k umet e 10 e u unan deliller üzerinde ~ ı.uıı.u. unun uzerıne yyare er e yo a çı a- 1 1 . 
siyle yapıldıg"ı bildirilmiştir. im vası 0 unan neticelere göre takibata 

rı ıştır. d dild' "• . 
Bu cevap ve ispanya mümessilinin .. ... . evam c ıgını ve eğer yarın ele yeni 

Telgrafı alarak Ekrem Konıge tevdi bir delil geçerse 0 .. · d d .. .. 
ihbarı Vaşing ton sefaretimize tebliğ olun~ . . . , . nun uzerın e e yuru-

eden yukarıda 1'mı geçen Ruhi 27 6/ 938 mekten kendilerini menedecek bir ku"-
muş ve beynelmilel bir sahtekarlık şebe- ih d • 

tar .. · in e sorgu altına alınmış ve cür- \'et olmadıg" ını tebarüz ett'ırdı' \'e \•ak'akesüe karşılaştığımız hissi hasıl olduğun- munü ve Ekrem Köniğin şeriki olduğu-
dan sefaretin elinde mevcut evrak ve ve- nu iti f tm . .. . t kif l nın memlekete kök budak salmış bir iş 

. ra e csı uzerıne ev o unmuş- 1 f 
saıkin asılları, fotoğrafları, mümkün de- tu y lan tırm d o mayıp men aat saikasiyle maliıın olan 
•. r. apı araş a a Ekrem Köni-
gılse musaddak suretlerinin gönderilmesi g"in •-•--- . t "d" ..... adamların yaptığı bir fezahat olduğu an-
. t . . rıılAU.Ca emnıye mu urlugunden 1 ıld 
ıs enmıştır. alın lan aş ığını ve beynelmilel bir kaçakçılık 

. mış o 18 - 8 - 937 tarihli pasaport-
16 hazıranda alınan cevapta bu vesa- la ? 4 8 937 tarihin' d . ~bckesine dayandığını söyledi ve had-

"~' ~ - - e yanı mevhum d ı.ıun Amerikadan cbport müessesesinin şah . . I b" I i z.abnda vak'anın teessürü mucip ol-
! b 

. . . ıs ımzasıy e ceva ı te grafı çektikten d 
stan ul accntesı tarafından harıcıyeye lt .. A uğunu, şu veya bu şahıs gibi bir tefri-

a ı gun sonra vrupaya gitti·· t b't 
tevdi edileceği bildirilmi~ ayni tarihte ol tur gı es 1 ke imkfuı bırakmadan mücrimleri ceza-

unmuş . 
Anadolu ajansı ile bir tekzip neşrolun- . . landırmanın kafi ve samimi kararı ol-
muş ve tekzipte hususi ellerle hiç bir yer- Mumaileyhın Fransada olduğu anlaşı- duğunu ifade elti. Bu nasıl kat'i ise ma
den tayyare satın alınmadığı, böyle bir lar~k e~rakı hariciyeye gönderilmek su- suın olan bir takım vatandaşlarımızın da 
alı§ verişdc Türkiyenin alakası olmadığı retıyle ıadesi esbabına tevessül olun- şereflerini spekül3.syon mevzuu yap.. 
bildirilmiştir. muştur. maktan kurtarmak hükiimelin borcu ol-

22 haziranda hariciye vekaletine gelen .. Adl.i tahkikatın bugünkü safhasına duğunu ve hükilmetin bu iki esa.<h nok
vesaik adliye vekaletine tevdi olunmu~- gore Istanbul matbuatında intişar eden: Layı ayni hassa<;iyetle gözettiğini. kendi
tur. 1 - Halen mebus olan bazı kirnsele- sini bununla mükellef bildiğini, bildirdi. 

Adliye vekilinin izhatı rin bu işle alakadar bulundukları; Başvekilin bu izahatı umumi heyetçe 
H · · k·ı· d 2 - Posta müvezzilerinden bir şahsın tasvip olundu. 

arıcıye ve ı ın en sonra işin adliye 
, . • • •••••••••• •••••••• • yukarıda bahsi geçen telgrafı Ekrem Celseye nihayet verildi. - .... TELEFON : 4065 .,. D?77TJiTYZT.nkZtrY7r~ m:ızzz;;c:;ıı;a:;r.zzzzz:zıR 

e~Tr GRUBUNUN TOPLANTISI İrfan Akçe il~ S,°yfullah. ~in. ve pr?to-

Ankar 10 (H ·ı B .. C H kol umum mudur muavını Riza Rifat, a ususı - ugun . . 
Parti 1- grubu meclis binasında toplan_ Fransız sefareti erkanı ve kolonisi ta-
dı. Adliye vekili B. Tevfik Fikret Sılay rafından karşılanmıştır. 
ve hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu Bayan Masigliye buketler takdim edil-
mühinı beyan~tta bulundular. j miştir. 

• 
LALl~NIN 

Büyük prograınlaı·ından bir tane daha 
Aın~riknnın ölüm kr.ynağı gangestcrlcriylc en modenı kuvvetlerin ve 

malt.inelcsen polısiıı savaşı ..... 
BÜTÜN AMERİKAYİ TİR TİR TİTRETEN HARİI<A ... " 

Göriinmeyen Haydutlar 
tzMİRDE İLK DEFA 

Durmak bilmiyeıı ... Korku anlamıyan ... Ölüm tarumıyan ..... Jorj Obricn 

Uçurulan Maden 
Macera filinılerinin en dehşetlisi İzmirde ilk defa .•• 

SEANS SAATLERİ : 10.00 - 14.30 - 17.30 - 20.30 

TELEFON : 4065 1 
1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu olan 

YENi SiNEMADA 
HER İKİSİ İZMİRDE İLK DEFA-

1 - MOTO Haydutlar peşinde 
IS KJSDI HEPSİ BİRDEN •• 

2 
3 
-
-

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

SON 

Türkce • 

GANGSTER 
FOK S iurnal 

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

Pazartesi 11 - 2 - 5 - 8 de başlar 

Diğer günler 2 - 5 - 8 de başlar" -

MARKO POLO 

E ORiTA 
Jeanette Mac Donald • Nelson Eddy •• 

CUMA GtiNÜNDEN İTİBAREN 

ELHAMRA da 
1939 SENESİNİN EN GUZEL FİLMİ ...... 



...... " ... D"t' -

SAHiFE 4 YENi ASIR 
== 

11 Son kAnun Çarpmba 1939 
o • 

Şurayı devlet azalıkları 
Namzetler 

teşkilatı 
• 

B. M. 
• 

esası ye 
rınce 

Melisi adliye ve 
encümenle
edildi tesbit 

Ankara 1 O (A.A) - Şurayı devlet reisliği ile daire reislikleri ve 
azalıklarına gösterilecek namzetleri teııbit etmek üzere toplanan B. M. 
meclisi adliye ve teşkilatı esasiye encümenleri reisliğe lsmail Hakkı 
Görekli, Mitat Kalabalık, Saffet Tuncay ve daire reisliklerine de Şem
settin Temizer, Nusret Doğruer ve Nuri Kayalpı namzet olarak seç
miştir. 

Azalıklar için de eeçilen zevat şunlardır: 
Talat Baylır, Memduh Ozoran, Zihni lnceoğlu, Ihsan Atturel, 

Hakkı Haydar Berksun, lsmail Hakkı Yücel, ismet Berki!, Naili Tez
gören, Ramazan Onat, lbrahim Ali Balkar, Naci Akbay, Fazıl Özelçi, 
Fazli Güleç, Talat Hitay, A. Durmuş Evrendil. Ali Riza Çevik, Faik 
Türel, Muhtar Akman, Faik Üstün, Mitat Saylam, Ali Riza Oskay, 
Abdülhak (soyadı okunamadı) Naci Kiçiman, Rüknettin Nasuhioğlu, 
Fevzi Toker, Hıı.lid Aksoy, Sedat Azmi Erim, Afi Server, Nazmi Gür
men, Süreyya Kip. Selim Gündoğdu, Adil (eski valilerden) iskan 
müfettişi CeraJ, Hariciye birinci daire Şefi lsmail Hakkı Ülkümen, Ka
zım Sargın, Rüttü Kuray. Beaim Kadırgan Avni Yukarnuç, Şefik 
Onnn. Avni. Türel, Rifat (eski D. D. Y. umum müdürü) lbrahim Be
sen, Edip Cemil Oyhon, Enis Behiç Koryürek, Kemal Galip Balkar, 
Dr. Ekrem Tol:, A. Eaat Albay, Bekir Sasa, Fahri Buk, Halit ziya 
Türkkal, Refet Kutbay, Ihsan (eski Ankara meoosu) Ali Kemal Arar 
Fevzi (Isparta valisi). 

B.Ruzvelt yeni harp tayyareleri için 
400 milyon dolar tahsisat istiyor 
V~ton 10 (A.A) - Salahiyettar bir kaynaktan verilen malu

mata göre Ruzvelt milli masraf hakkında kongJeye göndereceği me
sajda yeni aııleri tayyareler inşası için 360 milyon dolar ve bahriyeye 
ait 900 tayyare infuı için de 4S milyon dolar tahsisat istiyecektir. 

Çekoslovakya hudut hadjselerin-
den Macarları mes'ul tutuyor 

Prag 10 (ö.R} - Hudut hadiseleri hakkında Macar elçisinin Prag 
teşebbüsleri.ne mukabele olmak üzere Çekoslovak elçisi de Budapeşte 
hükümeti nezdinde teıehbüste bulunarak hadiselerin bütün mesuli
yetini Macarlara atfetmiştir. Çekoslovak hükümeti muhtelit bir Ma
car - Çekoslovak komisyonu tarafından tahkikatın idaresini ve yarı 
askeri teşekküllerin iki tarafın da bitaraf hudut mıntakasına 1500 
metreden ziyade takarrübüne müsaade edilmemesini teklif etmek
tedir. 

Burgos - Brüksel arasında 

Teati edilmesi istenen ajanların mahi · 
yeti hakkında Belçika Başvekili 

izahat verdi 
Brüksel 10 (ö.R) - Başvekil Spaak ayan ve mebusan hariciye 

encümenlerinin müşterek içtirnaında Belçika ve ispanya arasında 
ajanlar teatisi hakkında yapılan müzakereler hakkında izahat vererek 
şimdiki vaziyetini bildirmiştir. 

c Tan> gazetesinin daima iyi haber alan muhabirine göre Burgos 
teati edilecek ajanların diplomatik mahiyette olmasını istiyor. Belçika 
ise bunların yalnız ticari ve ekonomik mümessil olmalarını istemek

tedir. 
Diğer tarftan hariciye encümenlerinin içtimaında Belçikanın ademi 

müdahale meselesi karşısında umumi vaziyeti de ' tetkik edilmiştir. 
Başvekil matbuata demiştir ki: 

« Belçikanın Londradaki ademi müdahale komitesi faaliyetine ne 
ruhla ve ne gibi kayıtlar dahilinde iştirakinin mümkün olduğunu i.zah 
ettim. 

dspanya dahili harbinin başındanberi Belçika ademi müdahale te
ahhütlerini merdce sıla sıkıya tatbik etmiştir. Fakat ademi müdahale 
komitesinin kararlan, bilhassa ıı;önüllülerin geri alınması hakkındaki 
5 temmuz 1938 planı tatbik edilmezse Belçika siyasetini yeniden tet
kike mecbur kalacaktır.> 

«Tan> gazet~sinin muhabirine göre Belçika hükümeti bu planın 
bilhassa nasyonalist muhalefeti sebebile tatbik edilmediğini müşahede 
ettiğinden Londra ademi müdahale komitesinin kat'i bir mesuliyet al
masını istemektedir. Yoksa Belçika ademi müdahale komitesinden 
çekileceği gibi ademi müdahale tedbirlerini ve bu arada silah ambar
gosunu ilga etmeği de düşünecektir. 

Belçika kralı Pa:-ise geldi 
Paris 1 O ( ö.R) - Belçika kralı Leopold ve annesi kraliçe Elizabet 

Brüksele dönmek üzere Parise gelmişlerdir. Mütenekkiren seyahat 
etmektedirler. Kral yemek için Belçika sefarethanesine gitmiş, kraliçe 
ise Brüksel ekspresine bağlanacak olan vagonda kalmıştır. 

Ziraat Bankasının son yılı 

Ziraat ve istihsal kredi
leri 35 milyonu buldu 

Yalnız 
.. .. 

surum 
Kamu tay büdce, iktısat, ziraat, diva

nı muhasebat ve maliye encümenleriyle 
hükümet murahhasları bugün saat on 
buçukta roplanarak Türkiye cümhuri
yeti Ziraat bankasiyle Sümerbank ve 
Etibankın 937 hesap devrelerine ait bi
!8nçolannı tetkik etıtı41erdir. 

Türkiye cümhuriyeti Ziraat bankası, 
bu 937 hesap devresi ile 49 uncu faaliyet 
senesini doldurmaktadır. Ziraat bankası
na yeni şeklini veren 3202 sayılı kanun 
12 haziran 937 de yürürlüğe girmiş ol
duğundan bankanın bu hesap devresi 
kısmen eski, kısmen yeni mevzuat ile 
idare edilen muameleleri havi bulun -
makta, bu itibarla, kanunun ilk tatbik 
devresine de teallıik etmektedir. 

Banka idare meclisi hazırlamış oldu
ğu raporda, 937 de endüstri, bayındırlık, 
devlet maliyesinde olduğu kadar zirai 
sahada da kuvvetli olan inkişafa ait ra
kamlar vermekte, başlıca mahsullerimi
zin ziraat ve pazar şartları izah edilmek
tedir. 

Raporun bu kısmı, şu §'lrtlarla bit
mektedir: 

ZtRAt KRED1 üZERtNDE 
HASSAStYEI' 

<Banka ziraat ve istihsalat kredi!.,. 
rinin ınAruı ve mahiyeti üzerinde hassa
siyeUe durmaktadır. Kredinin çiftçinin 
ihtiyaciyle mütenasip olması ve istihsal 
vaziyetine fayda thmin etmekle beraber, 
ödeme takatini de aşmaması prensipleri
ni, ziraat ve istihsal şartlarının mınta
ka, köy hattA müstahsil itibariyle müta
lea ve ihatasını istilzam eden bütün icap
lariyle birlikte gerçekleştirebilmek için 
programlı bir mesai ile hareket etmek
tedir. Bu cümleden olarak teşkilatın 
müsaadesine göre istihsal faaliyetini 
umumi hatları itibariyle takibe i.mkAn 
hasıl olan mahallerde ferdi kredi hadleri 
yükseltihniş ve 938 ziraat yılı ihtiyaçları 
daha geniş karşılanrnıştır. 

Bundan başka alacakların takvim se
nesi sonlarına doğru hafifletilmesi şek
linde ötedenberi mevcut teamülde bıra
kılarak vooelerin, istihsalin nevine göre 
sürüm ve satış zamanlarına tesadüf et
tirilmesine de dikkat edilmiştir. 

2814 numaralı kanun hilkilmlerine 
uygun olrak 20 küsur milyon liralık 

ve satış kredileri 
eski alcakların yüzde üç faizle on beş 
senelik taksitlere bağlanması bcrcuna 
çok sadık olan Türk çiftçisine büyük 
bir ferahlık vermiş, banka da İki sene 
gibi kısa bir zaman içinde 4 milyon U.... 
!ık tahsilat yapmıştır. 

Çiftçiyi toprak sahibi kılmak hakkın
daki bu gayede, banka, kendi hissesine 
düşen vazifeyi yerine getirmeğe çalış

maktadır. Milhim bir kısmı zirai alaca
ğın uzun vade ile tahitlendirilınesi ne
ticesi, birıız daralan zirai kaynakların 
yüzde yirmisini müstahsilin her türlü 
zjraat vasıtaları v.. tercihan beygir ve 
pu1luk edinehilmesin" tahsis eylemiştir. 
Bu maksatlar için verilen kredilerin vA
deleri de, kolaylıkla öden.,bilmelerini 
temin için be§ seneye kadar ve bu vas:ı
talapn hizmet ve kıymet müdd.,tlerine 
göre ayarlanmaktadır .. Kredilerin istih
sal mevzuları itibariyle dağılışına ge
lince, ziraat vı! istihsal kredilerimizin 
nısfına yakın bir kısmı pamuk, fındık, 
üzüm, incir, tütün, zeytin gibi ihraç 
maddelerimizin istihsal itibariyle müte
kasif bulunduğu mahallere taallilk et
mektedir. 

Hayvan yetiştiricilerine verilen kre
di!l!'f de genişlemektedir. !stihsalin ma
hiyetini indirme mevzuunda da Kara
deniz sahil müstahsillerine temlik ı:nas
ra.flarını istihsal merkezlerinden müba
yaa ve mahallerinden tevzi suretiyle 
yapılan krediler devam edecektir. 

3424 sayılı kanun hükümlerine göre 
muhtaç halka yemeklik ve tohumluk 
ihtiyaçlarını gidermek maksadiyle yapı
lan kredill!'fin de ehemmiyetine işaret 

etmek lazımdır. 

KOOPERATiFLER 
Zirai kredinin tanziminde küçük çift

çinin 2836 sayılı tarun kredi kooperatif
leri kanunu hükümleri dairesinde teşki
llltlandırması, banka faaliyetinin en 
esaslı sahalarından birini te§kil etmiştir. 

I1k sırada kredinin kolaylıkla tevzii 
gibi kıymetli imkAnları Saklıyan :kredi 
kooperatifi hareketi, 937 yılında bariz 
bir surette ilerlemiş ve geli.şıtı4tir. 929 
senesinden 936 yılı sonuna kadar 568 

teşekkülde 61. 716 ortağı bulan ve 2368 
köye yayılabilen hareket, son yılda da
ha 1489 köye yayılıruş, yeniden 43608 

20 milyondur 
ortak kazanmıştır. 937 sonunda faaliyet
te bulunan teşekküller 591 e, teşkilita 
alınan köyler 3638 e, ortak sayısı 101 
bin 535 e çıkmıştır .. 

Bu teşekki}Uere 931 yılında verilen 
kredilı>r 131 milyon lirayı bulmuştur. 
Diğer taraftan kooperatifler ortaklarına 
çevirme kredisi o1a.ralr. ll milyon lira 
vermişler, bundan &.5 milyon lira tahsil 
ederek 938 yılına 10.4 milyon lira ala
cak devretmişlerdir. 

sttROM VE SATIŞ KREDiLER! 
Zirat istihsalin ekonomik kıymetinde 

ilk sırada mil-ir bir unsur olmak itibıt
riyle, banka, sürüm ve satış mevzuunda 
büyük bir hassasiyet göstermektedir. 
Bu kredinin sene sonunda tutarı olan 
19.173.482 liradan l.730.973lirasma mah
sul mukabili avans, 12 milyon 597. 767 
lirasına buğday finansmanı, 2.211.767 
lirasına ihracat senetleri mukabili avans
lar, 3.632.742 lirasını ihracat müessese-
terine borçlu cart hesaplar teşkil eyle
mektedir. 

Ilıracat mahsullerimizin finansmanını 
normal olarak bunların satl§!arma alt 
vesikalı, vesikasız senetleri iştira veya 
bunlar mukabilinde klering hesaplann
dan mahsup edilmek ilzere avans veril
mektedir. 
Buğdayı konuna kanununun tatbik•· 

tından olmak üzere yapılan buğday fi
nasnıanına devam edilmiştir. Yıl içinde 
7.910.636 liralık 162.133.091 kilo buğday 
mübayaa edilmiş, bunun 4 milyon 
710.419 lira tutmak üzere 65 milyon 
169.421 kilosu satılmış ve 938 yılına 7 
milyon 354.866 lira kıymetinde 135 mil
yon 769.518 kiloluk bir stok devredil -
miştir. 

Zirai mahsullerin hazırlanmasına, iş
lenmesine veya başka şekillere dökül
mesine yarıyan, ana maddelerini zira
atimizden alan sanayi ve z:iraatle alii
kalı te§l!bbüslerl konnnak, kredilemek, 
ve bunlara lştldlr etmek ana mevzular 
arasında bulıman bank.anın bu gibi plas
manlan 22.270.686 lirayı bulmaktadır. 

Bu mikt&rdan 4.800.000 liran zirai sa
nayi müesseselerine i$konto; 8 milyon 
20.101 lirası zirai sanayi müesseselerine 
borçlu cari hesaplar, 8.456.584 lirası zi

rai sansyi müesseselerine iştirak şeklin
dedir. 

Sovyet basınına göre • • 
------------ ----:...-----------------

Alman faşizmi büyük harp istikame
tindeki maceralarına devam ediyor 

Berlin, Parisle, Roma arasındaki gerginliği 
ediyor bariz bir memnuniyetle takip 

Moskova - Pravda yazıyor: 
Faşist Almanya, Fransız - Italyan 

münasebetlerinin fenalaşmasını bariz 
bir memnuniyeUe takip etmektedir. Bu 
hal, Berlin - Roma mihverinin evvelden 
taayyün elmiş plruıJarına uygundur ve 
verimi ise ancak Almanyanın lehine 

olarak idare olunacaktır. Fransız - Al
man deklarasyonu ve Fransa - Italya 
münasebetlerinin keskinleşmesinin Al
man noktai nazarına göre bir tek mak

sadı vardır. Fransanın müttefiklerin
den tecridi, Fransanın merkezi ve §arkı 
Avrupada nüfuzunun kat'! surette tas
fiyesi. Bu bakımdan vaziyetini kuvvet-

Ma•mafib Almanyanın bu plıinlarının 1 Matbuat, Hariciye nazırının bu temas
gerek V arı;oa, gerek Bükrefte kMi bir !ardaki hedefinin kısaca Çinde <Açık 
hassasiyet ve endişe ile takip edildiğine kapı ve müsavi imkllnlan siyasetinin 
dair olan alametler de çoğalmaktadır. tasfiyesi olduğunu tebarüz ettirmekte
Mesela Romanya demir muhafızlara dir. Bu esaslar ise bilhassa Amerikanın 
karşı alınan tedbirler bunun bir misali- Çinde daima müdafaa ettiği en mühim 
dir. esaslardır. Işte şimdi Japonya bu esas-

Şarki Avrupada vaziyetin keskinleş- !ara son darbeleri vumıak üzeredir. 
mesine muvazi olarak Uzak Şarkta da Ancak Japonyanın bu ve mümasili 
tezatlar keskinleşmektedir. Bu ayın se- kararlarının henüz biraz vakıtsız oldu
kizinde Japon hariciye nazırı Ingiliz ve ğunu da işaret etmemek kabil değildir. 
Amerikan sefirlerini davet ederek ken- Çünkü Japonya Çinde henüz. nihai ga
dilerine şarki Asya hakkındaki Japon libiyeti elde edememiştir ve bizim ka
noktai nazarını bir defa daha bildirmek naatimizce ise bu galibiyet hiç bir zaman 
lüzumunu vermiştir. tahakkuk edemiyecektir. 

lendiren Almanya şimdi sıradaki yeni AMERİKALI HAYDUT Uçurum kenarındaki 
ku•banına el atmaya hazırlanıyor: Dan- ALKAPONE otomobil 

Fransada 
z:ig. 1 1 k UZAK ŞARK!' A. Maamafih bu Polonya aleyhtarlığı Al- Bulunduğu hapishane• ta Yllnın Novara tehrinde bir kan o-
man planının ancak bir saftıasıdır ve asıl den başka bir hapishamj ca mucize kabilinden ölümden kurtul-

İntihabata ait ıslahat 
Hüzayedeye hedef başkadır: Romanya.. neye götürüldü.. muşlardır. Milano tüccat!anndan 38 yaı· 
"'ılıarılacalı balılılar larındaki Agostino Maraiani ile 30 ya§ın-
~ Macaristanda inüşar eden ve Alman San Fr · ko Eski ı aralı 
Tokyo, 10 (A.A) - Domei ajansı bil- ansıs - · < num daki karısı, Novara ıehtine otomobille 

d faşizminin fikirlerini yayan cMacarşa""' h Jk d'' Al S F ansısc· o kanunu hazırlanıyor- iriliyor : "" a uşman" capone, an r giderlerken kalp hastalığına müptela olan 
gazetc,;i, mülhem olduğu belli olan bir k" { · d k• · AJ t h · h · Paris lO (A.A) _ İ . bir menbadan Sovyet hükümeti şimdiye kadar Ja- or ezın e aın ca raz apıs anesın- erkeğin birdenbire sancısı tutarak kendi-

• yı onlar 't 1 .. dd r .. k · 1 makalesinde «Romanyanın inhilfili gay- den gizlice, Sanpedronun karşısında ni kaybetmif. 
öğrenildiğine göre hüküınetin bugün p a aı 0 

up mu e ı mun azı 0 
an ri kabili ictinaptır!. > hükmünü vermek- Terminale adasında kfiln olan ve •Fede-

ıl ak 1 'çti' d . d 1• 'bütün balık avı bölgelerinin şubat ayın- Kocasının baytldığını gören kadın so· 
aç ac o an ı ma evresın e par a- tedir. al • d nil h han 
men tonun tasvibine arzedeeeği tedbır- da müzayedeye konulacağını Japonya- r cezaı müessese, e en apis eye ğuk kanlılık göstererek derhal volana aa-
ler meyanında intihabata ait ıslahat ile nın Moskova büyük elçisine tebliğ et- HUiasa Alman faşizmi, büyük harp nakledilmiştir. nlmış ve otomobilin iki tekerleği bir uçu-

. t' istikametinde yeni maceralarına devam Mahpusun nakli esbabı meçhuldür... k !d 
Fransa bankası altın stokuna yeniden tnı"? ır. rum enarını aşmıt o uğu sırada maki-

DOK'l'ORVH KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Hangisini 
seversenız . • 

YAZAN: Dr. G. A. 

Ihlamurla papatya ve hatmiden belki 
hiç birini sevmezsiniz ama, bu kıt mev• 
'minde, ıııip hastalığının bazı evlere mi· 

safir geldiği bu sıralarda, üçü de ııcak 

içildiği vak.it insanın midesiyle bcrabcı 
göğsünü de ımbr)ar ve işimize yararlar. 

Ihlamur insanı hafifçe terlettikten bat
ı... yorulmuş sinirleri teskin eder. Bazı· 

lan onun kokusundan da hoılanarak se

ve aeve içerler. Siz ıhlamurun kendi ko
kusunu klfi: görmezserıiz pioirirken içer" 
sine bir kaç tane de limon yaprağı kor 
durursunuz, o vak.it • tabit bir fincana 
iki parça da şeker koymak tartiyfe - ıh· 
lıimurun kokusuna da. lezzetine do bh 
diyeceğiniz kalmaz. 

Midesi bozuk olanlara yemekten iki 
üç saat ıonra ıhlamur ıuyu hazmı kolaJ"" 

!aştıran ve tamamlıyan iyi bir iliç olur •.• 
Eski zaman hekimleri en zengin sinirleri 
yatıştırmak için lııastalannı ıhlamur ağa
cının altında yatırır!atm!J. Bu ınmıanla 
azam sinirler ıhlamur aiacmın yalım ko
k.asiyle yabpna.ua da. hiç olmana çok 
çay İçmekt~ bozulan einiTleri yab§tıra .. 
rok geceleyin tatlı bir uyku setirm!Ye ya• 
rar. . . Baaı hekimlerin fimlerine söre 
ıhlamurun suyu damarlardaki tamiyo• 
nun azalmasına da hizmet eder. Bu türlO 
tesiri belki terlettiği içindir. fakat ne de 

ol• bir lı:irdır. 
Hatminin göğsü yumu13ttıktan ba,ka 

öbilıüğü dindinniye yaradığını elbette 
bilininir. Hele boiaz ağnlarına bqı 

hatmi suyuyla prganı ,...pmak yalan za
manlara gelinciye kadar pek metburda. 
Hem bundan dolayı, hem de di§lerin ça
buk çıkmaama yardım eder diye çocukl• 
ra habninin suyu içirildikten bafka yap

rakları da ağızlarına verilerek çiğnettiri
litdi. Bu zamanda o kadar çoğalan hazıı 
iliçlann ve vitamin hülasalannın yanında 

hatminin bu türlü ha .. lanna inanma.a
nız da, ıncak 81Cak içirildiği vakit hafif 
öksüriiklere iyi geleceğine inanmalıanu:ı. 

Papatyaya gelince, balmuz, onun pek 
eski zamanlardan ~ri takdir edilen fa.. 
ziletleri çoktur. Bizim. hergamalı Calinot 
hekim onu kmklığa, bel ağnlarına Ul'fl 
en tesirli iliç diye taniye ederdi. Onun 
zamanında grip hastalığının daha adı \,u .. 

lunmadığından, büyük hekimin anlattığı 
.. İnsanı paçaVTa g-ibi halsiz bırakan .. kı
rıklık ile bel ağnlannın §İmdiki gtip lıaa.

talığınm alametleri olduğuna büyük ih· 
timal vardır. 

Papatyanın solucan diiJürmesine 
ehemmiyet verilmese bile. kansız kızlar• 
da belli günlerin gecikmesine ve di~ ağ
rılariyle, vücudun her tarafında ve en 
ziyade kışın yüzde peyda olan ıinir ai· 
nlarına karşı iyi geldiğini kabul etmek 
(İiz:ımdır. Vakıa bu raLawzlıklara kartı 
şimdi ,üphesiz daha tesirli il8.çlar varaa 
da onların hepsi az çok mideyi bozarlar. 
Halbuki papatyanın bozulmuı mideleri 
düzeltmek1e de şöhreti vardır. 

Henüz pek yeni zamanlarda bile bui 
hekimler papatyanın iflahı açmıya çok 
hizmet ettiğini oöylerler. Onun için pa• 
patyanın suyunu hemen yemek üzerine 
değil, yemeklerden bir kaç oaat eonra 
içmek daha doğru olur... Papatya çi
çeiinin iyi tesir göetermesi için. au;yunun 
koyu olmuını. yüz gram ouya dolu dolu 
bir çorba kaJliı papatya koyına,yı da 
unutmamak liizımdır. 

Bu aıcak içkilerin büyük bir faydam 
da çok su İçmeye miini olmalandır. l.n..n 
soğuk su içtiği vakit azla kanaat etmez, 
çok İçmek İster. Ha!bulci sıcak içilen feY" 

!er susuzluğu daha çabuk giderirler .•• 
Ondan sonra, bu kış mevsiminde vücudu 
llltmıya. vücudun milı:roplar!a mücadele
sinde daha iyi muvaffak olmasına yarar .. 
!ar. Daha sonra da her birinin kendine 
mahsus tesirleri vardır. 

Bunların hepsi de geceleyin kahve ve
ya çay içmekten İyidir, çünkü çayla kalı
ve uyku kaçınrlar. 

G.A. 

-*-
İngiliz hükümdarlara 
Amerikada başka bir 
marşla karşılanacak 
Bir memlekete diğer bir memleket-

ten yüksek bir misafir geldiği zaman, 
karşılama merasiminde her iki memle
ketin milli marşları çalınır. 

Fakat, Ingiliz kral ve kraliçesi önü
müzdeki yaz Amerikaya gittikleri za.. 
man Ingiliz milli marşından sonra Ame
rikan milli marşı değil, Amerikalıla
rın diğer bir askeri havası çalınacaktır. 

p =- a.• i. an ef t" etmektedir. Bunun için de bütün mem- Fakat hükümet memurlarının mahkıi- d kıymet takdir ve milU borcun tahvil ar-...eHI r S Gre 1 neyi dur urmağa muvaffak olmuştur. 
baların ve stratejik noktaların elde tu- mun Alcatraz hapishanesinde hapsedil- Yetişen bazı kimselerin tedarik ettig"i ha-

edilmesine müteallik mühim bir mali memurları Tahrana tulması lıizundır. Fransanın tecridi si-
meden evvel ceza mahkemesinde yemiş lat ve maniveli.larla otomobil ve için-

kanun vardır. dÖHÜ"Orlar... yasetinin ise esas mesnedi budur. oldug"u hır· sene hapı's cezasını Ternu·- d k ı k ı ı d 
ı e i er urtarı mış ar ır. Ancak otomo· 

J ı a. t" Paris, 10 (A.A) - Alman ajansı bil- nale adası hapishanesinde çektirmek ni- bil kenara çekildikten soma bayılan 
aponya e" par 1 diriyor: FV .. K BERLl ... E Dft .. DV 1 h k "b" .. L 1·f l"I "' Un yetiy e are et etıtı4 oldukları tahmin adam kendine gelmiştir. 

prensı ıne m..,.a 1 İran l ,'cümeti iki memleket arasında Roma, ıo (AA) _ B. Funk Berline olunmaktadır. 
Tokyo, 10 (A.A) - Yeni dahiliye na- diplon- münasebetlerin kesilmesi hnreket etmiştir. Malıim olduğu veçhile mahkumun man hürriyetini istirdat edeıniyeceği 

ıırı B. K.ido gazetecilere yapbğı beya- üzerine Faristeki elçiliğinin memurları- şimdi çekmekte olduğu ceza vergi ver- mütalaasındadırlar. Çünkü dimağ! te-

Esasen Iııgiliz milli marşından sonra 
Amerikan milli marşı. çalınsa bile bunu 
farketmek kabil değildir. üstüste iki de
fa aynı marş çalınmış gibi olacaktır. 
Çünkü, Amerikan milli marşının best...ı 
aynen Ingiliz milli marşının bestesidir. 
Iki marşın yalnız güfteleri birbirinden 
farklıdır. 

natta tek parti prensibine k.at'iyycn mu- nı g?ri ç:."ı.rm.ıştır. Orta elçi B. Sepeh üzere bütün memurlar bugün Paristen memek yüzünden verilmiş olan ceza idi şevvüşlerdcn mııztarip olduğu söylen- firlerini daha ~kabir hava ile 
ı halif olduğunu bildirmiştir . '.B " ile birinci • · mii<U>stuı_ {ı'1\'i:.i'lfr"'l!'\'!fi'llılNI}9tu. ''i'" a,~~· u~ --··--· ., __ • • ~~-- --- -- • dedik! . 'b' sahtekann da 

. F '- M ı Fabrikanın katibı olan !<adın· asına sarnoş 0 
11uu ktur B Romalılar tarafından yapılmıştır. Yol o da. r Y. an.ar . en gı. 1

• ·•--·-ayret ettım. aut, uaz- f;or. . . di Ert . hah uyandığı zaman fabrikanın zarfın üzerinde işaret yo . unu an- .,_......,. 
fazla bırakmmlı, kolumdan vmıye hesaplarını yaptım, - esı sa 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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Melek beklerken çıkan şeytan 
Sebastiyano, kömür gözlü ~ilber. Karbonops!n~ zan 

ile kolundan tuttuğu kımsenın kukuletesını 
kafasından çıkarır çıkarmaz şaşa kaldı. 

· . y k.sa uhterem peder yine ho- günil imparatoriçenin cenaze merasl-
Sebastiyano, Y engeçin sabahtan berı 1 - 0 m • . 

burada aç kaldıtırıı hatırladı. vardalıia falan mı gıdiyor. minde komploculan, ellerinde bulundu-
Onu unuttuğuna cidden üzUldü. Derin bir nefes alan başpapazın su- racaklan mavi mendillerden tanıyacak-
- Hayır y enceç.. Dedi, sana yiyecek ratına da kan ıeld.L Heyecanla : . tı... . . ~ 
'rmedim. Faka a Vaktim dar _ Evet.- Evet Jtıımandan huretlerı, - Hakkın var ... Dedi .. Haydi ugurlar 

geti Gidi. ha~-- ur- . 1...-- et.dl. BtlUln sarnmı biliyorsunuz.. Sizden olsun .. GUle giile eğlen .. Yolundan ab-
amma.. p Ultl' ftl"eyuD, .,.,....,,.. • • de & 11-L.- Jcu ko 
y k öndersinler ~ delilim-· Biz .lMloUllD - ymıyayım .• 
e:~ ~ ace1e oJmesına }uyu&.. Biz de insanız . Ne çare.. Kilise Başpapaz, kukuletasını tekrar kafası-

ralmen ~bohçayı oraya baraka- bnunlanmwn açıktan~ bu işi na geçirmek için kolunu cebinden ç~ 
rak geri d&ıdiL gizli yapmak zaruretindeyiz.. dı. 

Hıristidiye haber verdi. Fakat kendi- Şiyle fırsattan istifade ederek.. Bu hareketi yaparken yere bir kiğıt 
ıinin saraydan dapn çıbcaiını pJedl. Sebutiyano, herifin mel'un bir mak- düşürdU .• Bu kağıdın düştüğünü te~ 

Ye s.buti7aDO pri döodilkten sadı bu suretle gizledilini anladı.. An- şından farkedemedi. 
sonra~ beraJalmIJ olan bohçayı cak ne onu takibe ve ne de onunla bu- Ayni telaşlı adımlarla gecenin :lcaran-
rnerak etti. rada uzun uaıdıya konuprak vakit kay- lığında uzaklaştL. Kayboldu .. 

- Acaba bunun içinde ne var. betmele umanı yoktu. Nuıl olsa ertesi • • Bfı'JIEDf -
Diye açtı .. Bir muhafız neferi elbisesi 

olduğunu görünce hayret etti. 

- Bunun içinde bir İf var amma ba
kabm ne?. 

Dl)'erek bohçayı kapD. 
Sebutiyano da koşarak aelmif, mua

rinlne yemek setirecekJerinl haber ver-
m.İf ve bqb bir feY ilave etmeden sara

yın arka kapısını açarak çıkıp litmifti. 
Saraydan biraz uzaklaşınca da bir ara

baya atladı. 
Doğru Samatyaya gitti. Manastıra ya

kın hır köşede arabayı durdurdu. 
Komplocuların içtima ettikleri C\'e 

do •ru yürüdügü sırada, kukuletası ka
fasına kadar geçmiş, kara cübbesi to
puklarını döven birinin telaşlı adımlarla 
kendi tarafınn dogru geldiğini gördü. 

- Hah ... İste Knrbonopsina .. 
Diyerek sevinen Sebastiyano, yüril

yüsünü ya\•aşlattırdı .. Ve bekledi.. 
Zannecli~·ordu ki Karbonopsina ken

disini tanıyacak ve yanına ,gelecekti. 

l'akat papaz kılıklı gölge.. önünde 
durmadan ve hatta kendi tarafına bile 
bakmadan, başını öne egerek geçm.iştL. 

Scbastiyano, kendi kendine : 

- Arkamda kurnandan elbisesi ile be-
ni tanımadı her halde .• 

Diye düşündü ve iki sıçrayışta arka
sından yetişerek kolundnn sım sıkı ya
kaladı : 

- Nereye?. 
Gölge durdu. 

Japon Mata harisi 

Tiençinde bir eğlence 
&leminde öldürüldü .• 

Hong-Kong ikinci Kanun 

Jawın casusluk teşkilatının yıldızı sa
yılan ve şuudiye kadar başardığı şaya
nı hayret derecede cüretkurane muvaf
fakıyetleri hasebiyle c:Japon Mata Ha
risi> adını taşıyan kadın yılbaşı gecesin
den bir gece evvel Tı ncin eğlence yer- P.'•~~ 

!erinden birinde ölü bulunmuştur. 
Mançu hanedanından Prens Şu'nun 

kızı olan bu genç kadın Çincle Yihiko 
Kavajinıa ismi altında faaliyette bulu -
;nuyordu. Maceraperest teınayülatı ha._,. 
sebiyle Japon cntelcens servisinin naza
rı dikkatini celbetmiş ve derhal bu teş
kilatta yer almağa kandırılmıştır. Yihi
ko Kavajima bir kerrc teşkilata mal 
edildikten sonra kalp temayülitında bi
le Japon hafi teşkilatına riyaset eden 
general Dohiaranın emirleriyle kareket 
etmistir. Günün birinde Japonya Mon
gollann faaliyetleri ve temayülleri hak
kında kat'i malfimat. toplamak lüzumu
nu duymuştu. Kavajima kendisine ve
rilen emir üzerine Mongolların en nü-

Sebastiyano, yakaladığı kolun titredi- fuzlu bir prensine sokulmak, onunla se-
ğini hissetli. vişmek ve evlenmek mecburiyetinde 

Ani bir hareketle kukuletayı bu göl- kaldı. Bu garip izdivaç çok sürmedi. Ca
ıenin kalasından çeker çekmez de ağ- aua premes kendisine tevdi edilen ~•zl-

Ankara Radyosu 
---:----

DALGA VZVNLVf.9'1 
BVGCllf 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 11.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
12,30 Türk muziği (Pi) 

1 3,00 aaat, ajanı habeleri ve meteor 
Ankara. 

13,10/14 MUzik: (Riyaseti Cümhur ban
doeu, Şef: llıaan KUnçer) 

18,30 

19.15 

t 9,2.5 

19,40 

20,30 

21,00 

21.1 s 

21.45 
22,00 

1 - Mart • Caddeten (J. P. 
Soma) 

2 -Vale· Les Patineure (Vald
t&fel) 
3 - Barbiye da Sevilin uvertürii 
(Roeeini) 

.ıf - Melodi (G. Bizet) 

5 - Offenbahyana (J, Offen

bah) 
Türk Muziii - Yurd havalan ve 
halk tnrküleri ı 

1 - 2 - 3 - Oyun 1'nalan
Sadl Yavw Ataman 

4 - HaDc tOrkUsfl-Alıverln bai-....... 
5 - Halk tUrldlsü - Ey serenler 
eerenler .• 
6 - Halk türka.ü - iki ~. 
7 - Halk türkileü - Bülbül ne 

gezenin çukur ovada. 

8 - Halk türltu.ü - BülbUI kur

dum tuzağı. 
9 - Tflrkil - Ay doidu batmadı 
nu. 

1 O - Tiridi - Cül,... balao-ln· 
de. 

1 1 - TUrkll • Cnenlik yolu. 

iZ - TflkU - Sinemde bir tutut
mut yanmıı ocak ola,.dL 
Okuyanla: Milzeyyen Senar 

Muetafa Çailar 

Saat, ajans haberleri, meteorolo
ji ve ziraat bonaeı (fiyat}' 
Konupna 

Türk muziği: ince saz faslıı ,e<l
di Araban 

Okuyan ve çalanlar: Tahsin Ka
rakuş, Hakkı Derman, Eşref Kad 
ri, Haııan Gür, Hamdi Tokay. 
Basri üfler. 
Muzik (Radyo okeatra11) Şef: 

Praetoriue. 

1 - ti 5İgnor Bruschino - uver
tür (Rossini) 

2 -Senfoni - Famin!Sr - La Paa· 
si on ( Haydn) 
Adagio 
Allegro di molto 
Menuet - Trio 
Final - Presto 
Saat, esham, tllhvilıit, kambiyo

nukut borsası (Fiat) 
Muzik(radyo orke.traaı devam) 

3 - Paatoral d'ete (Honeaer) 

4 - Nahtmusik (Gece müziği) 
(Wedig) 
Konutnıa (mizah aati) 
Muzilc (küçük orkestra) 

1 - Raban .Uitden Blö andan
te ( E. Künneke) Hadiseler biribirini tevali edince Çin 

miitekabil casusluk t~kilitı Yishiko 2 - Cal lı:ıyılannda ( Karf Bu-
r;ından bir hayret nidası çıktı. f.yi ifa ettikten •nra kocasına iha:ıet 

- A... edenk onun nezdinde saklaclıtı biltün 
Karşısında Karbonopsina değil... Ma- vesikalarla birlikte yuvasından kaçmıJ-

ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-29-

lbrahim Beyin Mevkii 
Çok Müşkülleşmişti 

Paşanın Ceditlerle Ayni Enver 
Fikirde Olduğu Muhakkaktı 

Bunun minaanı lbrahim 'beyden bq- .en o güne kadar cereyan eden hidise
ka anlıyan kimse bulunmadı. Çünkü lb- ler de Bumacılann Enver papya taraf
rahim bey en mahrem adamını o za- tar oldullan anlqılmlftı .. 
manlar Buharadan çılup Efgan yolunda Şimdi lbralüm bey ne yapacakb) Bu 
bulunan emire söndermİf ve Enver pa- oldukça milbim ve halli mütkül bir rne-
18 haldunda malmnat talep etmİftİ. eele idi. Enver paf&Dm Ceditlerle tama· 

Buna sel• cenp Enver pqa lehin- men aynı kafada olduktan mubaltkakh 
deydi. lbra1'im bey de Ceditlere dütmandL Hal· 

Enver pap Bullaraya gelmeden evvel buki Emir tarafından selen mektupn 
Emire bir mektup yollam11 •e vaziyeti Enver pap ile birlikte hareket etmesi d4 
anlatDUf, Buharaya geleceiini bildirmit- bildiriliyordu. 
ti. Kendisi ile hrplıldı konutamamıtb Bu takdirde Enver papnın muvaffa· 
amma .. Ataiı yukan bütün noktai na- luyeti kendiaini zayıflatmaz mıydı} f.n. 
zannı Emire anlatm11tı. ver pqa ıibi Türltiyede bulunmuı V4 

F..nver pap beliti adamlanna kendisi genç Türklerin batında yükselt bir mev· 
haklı:ında emir vermiıtir, diye lbrahim ki eahibi olarak bawkumandanhia kadaı 
beyin yanına gittiii zaman bu mal6matm çıltmıt ve Abdülhamit sibi 33 yıllık biı 
veritdifinl zannediyordu. Halbuki Emi- .Wtan ve bir halifeyi tahbndan indami\ 
rin firar ırünlerine tesadüf eden bu hl- olan Enver pap muvaffak olduktan $0n
dieeler arannda Enver paşanın mektu- raE.rniri atmaz mıydı? Bundan kolay bir 
bu unutulmuttu. Eüeen Enver pap da İl olmazdı. Amma ... Bugünkü vaziyette 
henüz Buharaya gelmemiıti. denize difen ,.dana eanlardı. lbrahim 

Fakat Enver pap hakikaten Buharaya bey çok dütünmek ietediii zaman nar· 
ceJip oradan (Cedit) lerin daveti üze- ailesini doldurturdu. 
rlne Buhara arazisine girince vaziyet de· 
iitmİftİ. Enver papnın olan bitenlerden 
haberi olmadığı için doğruca lbrahim be
yin yanına giderek ciddi bir oekilde ça
lııtmayı teklif etmi!tti. 

lbrahim beyin noktai nazarı bir bakı
mda da doğru idi. Enver paşa beklediği 
günleri pek te boşuna gitmiş telakki et
miyordu. Çünkü hakikaten lbrahim beyin 
tabiriyle ilk defa olarak karşılaşmış bu
lundukları bir adamı (Enver pasa) ola
rak kabul etmek çok safdillik olurdu. 
Filvaki yanındaki arkadaşları ve yüksek 
rütbeli zabitlere göre bı.t{IU anlamamak 
ta kast vardı amma ... ne de olsa ibra
him bey haklı idi. 

işte nihayet hakikat meydana çıkmış 
ve Enver pa~ın hakiki Enver paşa ol
duğu tahakkuk etmişti. Oldukça cahil 
bulunan lbrahim bey buna da inanmıştı 

Nitekim mektup geldiği gün Ibrahim 
bey derhal Enver paşanın yanına gitti 
ve papya rnüthiı bir ihifatJa söze baıla
d ı. öğle yemeğini beraber yemeğe davet 
etti. 

Yıte ilk defadır ki Enver paıa ile Jbra
him bey karıı karşıya birbirlerine ka'fl 
aldıkları suni vaziyetten ari olarak ko
nuşuyorlardı. 

Enver pap tecrübeli bir politika ada· 
mı ııfatiyle bunu hiç anlamamazlıktan 
seldi. KendiN ile ilk konuıtuiu gündeki 
vaziyette .öze batlacL. Bulunanın dünkü 
ve bugiinkü vaziyetlerini tetkik ederek 
fikirlerini açıkça söyledi ve nihayet dedi 

Yemekten sonra Enver pqa ile konu· 
ıurken: 

- Paşa. . . dedi. Müsaade ederaeniı 
ıöyle karıılıklı birer nargile dolduralım. 

Enver paşa nargile içmezdi. tbrahim 
beye: 

- Siz nasıl İsterseniz yapınız.. Ren 
içmem ... dedi. Bundan sonra lbrahim 
bey nnrgilesini tokurdata tokurdata dü
!'IÜnmege başladı. Filvaki Enver pıı.şa ile 
şundan 'bundan konusuyorlnrdı amma ... 
Aklı fikri hep ne yapacağında idi'? Ne 
karar vereceğinde şasırmıştı. Düsünüyor, 
taşınıyor, fakat b;r türlü karar veremi· 
yordu. 

Kendi kendisine: 
- Bakalım ... dedi. Hele bir kaç gür, 

geçsin. 

Fakat bu bir kaç gün zarfında Ali Rı· 

7.a bey kU\ \"~tlerinin Kuktaş üstüne ge

leceğinden haberi yoktu. Maamafıh En
ver paşa ile lbrahim heyin konuşmaları. 
öğle yemeğini beraber yemesi sonra ke· 
yifli nargile içmesi haberi bir an içinde 
Buharaya yayılmııtı. 

Bu arada Ali Rıza bey ile Osman Ho
ca da keyfiyeti duymuşlardı. Ama sebe
bini bilmiyorlar, kendılerinden zannedi· 
yorlardı. 

Ali Rıza bey bu vaziyet karıasında ilen 
harekete devam edip etmemekte müte
reddit kalmlflı. 

** lbrahim bey ikinci defa doldmtmtq 
olduğu nargilesini tokurdatırken Enveı Kavajimayı eyice göz hapsine almak im- me ) 

klnını bulmuştu. Casus kızın muhtelif 3 - Bagatello - (Şaka) - (G111- paıtanın sözlerini dinliyor. hir taraftan 
pozlarda bir çok fotograflan teksir edi- tav Lindner) - Burada mücadelemizin esasını, he- da Emirin vermiı olduğu emri dütünü-

nastır 'D .. -. .. pazı vardı. t 
~ı- ır. 

Başpapaz, daha uzaktan Sebastiyano- Bilhassa 1938 senesi ba,Uınııcmdan 
ki: 

lerek etrafa dağıtılml§tı. Verilen emir- .ıf - Bacc1'anale (prap illhı Ba- defini Buhara iıtiltlali teıkil edecektir. yordu. ipe bütün zekU., mehareti fU da· 
lerde vatanına ihanet !."den Japon Mata- kiia ~efine danı (C.L) Burada çakacak bir hareket yakında Hi- kikada belli olacaktL 
harisinin öldürülmesi bir kat'i zaruret 5 - Prelüd - Op. 1 1 - No. 4 vede ve diğer tehirlere de sirayet ede-

Enver paşa ister istemez batında kal· 
olarak gösteriliyordu. (A. Scriabine) T. Hartman tert. cektir. Iıte o zaman Rusların buralarda 

m11tı. Onu ba,,ndan defetmek llznndl 
Filhakika Japon Matahaıisi böyle öl- 6 - Çareviç operetinden pot· tutunmua ~ olacakbr. Falı:at nasıl> 

düri.ildü. Tiençinde vazife başında .. Onu puri (F. Lehar) O. Lindeman lbrafıim bey Enver paşayı dinledikten Öyl L ._ _ _ı 
tertibi. e uir manevra yapmak ieao eaİ· 

adım adım takip edenÇin casusları ken· ıonra ne yapacağını Jatırdı. Çün'ltü En- yordu iti ..• ne Emiri bzdının ve ne de 
disini bir tuzağa düşürerek hayatına 2 3,00 Muzik (hafif parçalar • Pi) ver pa;ıanın fikirleri tamamen Bumacı-

Enver papyı kendi.ine dÜ§lnan etsin .• . 
kıydılar.. 23.45/24 Son ajaı:ı.s baberlerL ların yahut (Cedit) lerin fikri idi. Esa- E "-'il •j 
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Kırk Ve Zı• r Vezir de oğlunu alıp evine götürdii ve ne verirdin? gitti. Akşama kadar avlandı. Alqam sa- bir hayal içinde yüzüyordu. Eier dikht-
sakladı. Padişah ta: raya dönditiü uman karası, her vakit- lice yiiziiae ve sözlerine büdsa neleı 

Sabah olup ta padişahın sarhoşluğu - Ah .. dedi. Ne olaydı.. kAşki sağ ki gibi: düfiinclüiünü anlamak itden bile deiil-
geçince ve aklı başına gelince oğlanı is- olaydı.. Hazinemde olan bütUn malımı - otlan ne oldu? di. 

yu tanımış ve kendini tanıtmamak için beri Japonya ile Çin arsında muhase-
de kafasını eğmişti. mat en vahAm aafbaya &irince Kavajima 

Suratı sapsan kesilmişti. Pekinde, Tiençinde, Dairende, Mukden-
- Şey .. Muhterem ve asaletlQ kuman- de ve Şanghayda en göade Çinli şahsi-

dan hazretleri .• Şey.. yellere nüfuz etmek yollannı bulmuştur. 
Diye kekeledi, fakat verecek cevap Bir 90k Çinli generaller, diplomatlar 

bulamadı.. onun teshir eden gözlerinin güzelliğine, 
Bereket versin imdadına yine Bebas- oyanklıklığına kendilerini kaptırmışlar

dı. tiyano y("tişti.. 

tetti.. milj<le getirene verirdim Diye sordu. PadiJah ta: lbrahim beyin muhakemesi hep ayni 
- Ey Şah .. dediler. Sen gece cellada Bu sırada ve2ir, dışarıda bulunan oğ- - Bugün on birinci vezirim şefaat et- noktada toplanıyor ve bir türlü kendİIİni 

emir verdin ve cellat ta oilanın başını Yuna işaret etti. Oğlan hemen içeri gir- ti. Zındana gönderdim, cevabını verdi. feda edemiyordu. Hatta bir araldı: lt1Zı-
kcsti.. ' di ve padişahın ellerini öptü. Kadm: yor: 
Padişah bunu işitince aklı başından Padişah oğlanı diri görünce az daha - Ey padişahım, dedi. Dünyada üç - Uzaklardan gelmiş bir adama llE 

Deyince on birinci vezir anlatnıağa - Aman, dedi. Dur. Padişah şimdi gitti. Çok üzüldil. Çok döviindil. Ağla- aklını oynatacktı. Çok sevindi. Veziri- FY cahillik aIAmetidir. Birisi bugün gö- diye teslim olayım .•. diyor. Sonra ilave 
başladı. sarhoştur. Ne söylediğini bilmiyor.Eğer dı, sıdadı .. Veziri işi bilmemezlikt n ge- ne: rülecek işi yarına bırakmak, ikincisi ediyordu. 

ON BİRİNCİ VEZİRİN HlKAYESi şimdi sen bu oğlanı öldürüsen yarın pa- lerek: - Madam ki bu oğlanı bana sağ ge- beyhude yere söz söylemek ve üçüncü- - Muvaffak olursa kendi elimle düt-
Evvcl zaman içinde bir padişah ile diph ayılıp ta aklı başına geldiği za- - Ey padişahım, dedi. Bu ne haldir? tirdin, bütün hazinem senin olsun.. işte sü manasız söze uymak.. manı.ma tealim olacaiun .•• 

ıkıllı bir veziri vardı. man seni de bıralonaz, öldürür. Neden böyle müteessirsiniz.. anahtarları .. dedi. Ey padişah ... VezJrlerin sana her ne Nihayet lbrahim bey konuturlı:en dü-
Cenabıhak bu vezire bir erkek çocuk Cellat: Padişah işi ~zirine anlattı. Vezir de Vezir de: söylerlerse uyuyor, inanıyorsun.. Bu ıüne düfiine planlarını yaptı. lbrahim be, 

vermişti ki bütün memleket onun gü. - Peki anıa.. dedi. Nasıl edelim, ha- yakasını yırtarak büyük teessür göster-- - Benim malda, parada, hazinede gö- vezirlerin ve oğlanm içine 19ytan gir- taraftarlarından daha doğnuu emir İati· 
zelliğine hayran olurdu. Padişah bile na, git bu oğlanın başını kes ve getirdi- di. züm yok .. Bütün istediğim sizin sıhhat, miştir. Kirninia ıönlfüıde mevki ve ik- yenlerden Şan Sultan vardı. Filvaki Bu-
oğlana aşık olmuştu. öyle ki onu daima ye emretti. Bir iki ay böylece ve büyilk matem saadet ve ikbalinizdir. bal hırsı kiminin kalbinde de mal sevda- macılardan olan Şan Sultan zeki biı adanı 
sarayında alıkordu. Oğlanın ana ve ba- Ve&ir de: içinde gece gündüz ağhyarak geçti.MU- Dedi. Padişah ta daha fazla memnun sı vardır. S~ müsaade edeneniz feY· olduğu için lbrahim beyle de iyi ıeçini-
bası evlatlarına adeta hasret kalmışlar- - Şimdi zındana gidersin. Orada temadiyen yaptığı haksızlıktan dolayı oldu. tan ile şeyhin hikayesini anlatayım da yor ve onun da gönlünü hoı ediyordu. 
dı. idama mahldhn haydutlardan birinin tövbe ve istigfar etti. Yemeden içmeden VeUıasıl bahtiyar yaşadılar. işte padi- görün. İbret alın. Daha doğrusu hatırını sayar görünüyor-
Padişah bir gün sarayda vezirinin bu baJını keser ve padişaha göti.ırürsün .. kesildi. Az daha helik olacaktı. Vezir şahım, eu hikayeden hisse alınız. Sonra Ve fettan kadın anlatmağa başladı. du. 

giizel çocuğunun bir iç oğlanı ile oynaş- O da keyif hali bu başı tanımaı. bu hali görünce bir gece oğlunu geydir- plşan obnayınız. DilşünUntız 1tl hikiye- ŞEYTAN iLE ŞEYHiN HtKAYESt Ibrahim bey Enver paşayı bir kolayuu 
tığını görünce sebebini falan anlamağa Dedi ve cellAda bir avuç altın verdi. di. Beraberine alıp saraya getirdi ve ilk sini anlattığım padişah haksız yere ka- Evvel zamanda öyle sofu bir şeyh var- bulup Şan Sultanın baıına yollamıya ka-
lüzum görmeden asabiyete geldi. Derhal Cellat altınları aldı. Zındana gitti. Bir önee kendi padiphın yanına girdi. Onu nına girdim diye bir oğlan için o kadar dı ki .. tekkesinde bUtiln gün ve bUtün rar verdi. Bu, çok yerinde ve çok güzel 
vezirin oğlunun cellada teslimini emret- haraminin başını kesip padipha götür. yine iki gözil kan çanağına dönmUş ağ- göz yaşı do1ctil. Halbuki size mini ol- gece ibadet eder, ikim.senin kalbin1 kır- bir iı olacaktı. 
ti. dü: lar görünce: mak istediğimiz öz evlldınıza karşı bir maz ve en ufak bir günah bile i~lemez- Evveli kendi vaziyeti mükemmelen 

Çocugu alıp celıl&da teslim ettiler. Cel- _ Işte padişalum, dedi. iradenizi ye- - Padqahım.. de ]i. Eğer cenabıhak cinayet işlemeınenizdir. AslA kadın sö- dl.. kurtulacaktı. 
l&t delikanlınuı tam vuracalt 51• rine geti!'dim ve oğlanın başını vurdwn. sana merhamet etse oğlanı diriltse ve zü~ uyarak şehzadeye kıymayınız. Bundan başka Emiri ele gücendirme-

-'--__......__....__....;...~c-------.a.a.~---ıı,-....__..~~=uuo.A...QQıUeC-Ol!Wll.JiUCIWll ~._...._.__Bu hiUy i dinleyince padişah otla- ••• BİTMEDt -· mis olacaktı. 

Masal masal icinde • 
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Kendim 
Yıktım 

Bayan Necdet 
T ezgülerin Macerası 

YAZAN: ÜÇ YILDIZ 

. Zabıtaca meydana çıkarıldı. Şebeke 
mensupları tevkif edildi 

10 
-,-~---~-~---:ı 'miRti? Neden? bilmiyorum. Ona, 

1 aık sık bize gelmesini rica ettim. 

J 

V aadetti ve gitti. 
Artık her feyim tamamdı. 

U ,aklarım, hizmetçilerim, lüks 
otomobilim, çeşit çefit tuvaletle
rim, mantolarım vardı. Bir sene 
sonra canım aı.kılmağa ba,ladı. 
tJzerime adeta bir nevi sinir gel
mifti. 

Bunun aebeini aradım, nihayet 
oturduğumuz apartımanda bul
dum. Apartımandaki Cfyalardan 
mobilyelerden ve hatta odalar -
dan bıkm!ftım .. Yeni manzaralar Atina - Atinada gizliden gizliye ga
görmek .. Yeni ve modern bir vil- zete v. s. propaganda evrakı neşreden 
laya sahip olmak istiyordum .. Bu bir muhalefet şebekesi meydana çıkarıl
villô.nın bütün odaları ayrı ayrı mış ve yirmi kişi tevkif edilerek adacık
mobilyeai de hem modern hem de !ara sürülmüştür. Bunların arasında po
birbirinden ayrı.. litikacılardan meşhur İstanbullu :({irkos, 

Bu likrimi Pervine bir çocuk N. Kolivas ve Em. Kothrisle, matrut asi 
sevinci içinde açtığım zaman Per- subaylardan E. Teraldis v. s. bulunmak-

Yunanistanda rejimin koruyucusu olan 
ef; onlaT yılba§ı eğlencelerinde 

tatörlük düşmanı cephe. 
Bunları basan iki matbaa meydana çı

karılmış ve müsadere edilmiştir. 
Hükümetçe gazetelere verilen ma)(I. 

mata göre, bu matbuaların gayesi : 
a) Yuhanistanın tek başına kaldığına, 
b} Yabancı bir devlete arazi vermeyi 

kabul ettiğine, ve 
c) Büyük devletlerin Yunanistanı bu 

hususta tazyik etmekte olduklarına hal
ki inandırmaktır. 

vin: tadır. Bunlardan Yunan istiklfılini te- Gazetelerde henüz bu hususta bir mü-
-Sakın, dedi. Böyle bir delilik min eden •Filiki Eteriyaı run adını kul- t.aıaa yoktur. 

yapma ve bilhassa bunu kocana !anan bir grup •Elefteriya • hürriyet. Üniversite kulübünde lejiyoner tale
söyleme .. Erkekler ailelerinin bü- adında biI< gizli gazete neşrediyordu. be tarafından B. Metaksas şerefine vc
tün isteklerini her ne bahasına Yakalanan diğer gizli matbuaların ad- rilen bir ziyafette mumaileyh şunları 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-12-

Bali adasının kızları 
Irmakta yıkanırken beni görünce bir çığlık 
koparıp kaçtılar. Sonra yanıma. ?e~erek 

benimle tuhaf bir pazarlığa gırıştıler 

l'ervin beni görünce hayrete olursa olsun yerine getirmek is • lan şunlardır : söylemiştir : •Noeli siz.irıle kutlulamak Bali adasını bana çok methe~lerdi. narında •ekiz on genç kız .. Çırıl çıplak 
du.'•tu", terler. Borç ederler .. Harr eder· 1 - Mahi • Mücadele ben' so d ec e e<m<..:. YJ.-ıs· ık lard 

' ~ ı n er e m mnun -·....,~· llll. • Burası bilhassa Amerikalı turistlerin 'I anıyor ı. . -
_ Nasıl .• dedi. Demek zengin ler .. Sonra yine bu iften iki taral 2 - Diınokratia • Cümh=iyet tos sabır ve mücadele mabududur. ·Ben d akın tti'kl . b' diye tavsif Beni görür görmez hepsi de hır çıglık 

' B ' . d 3 M E O Mikti' E tiki" .. a eta e erı ır yer k tı1 oldunuz .• Şadana piyango mu çık- zarar gorür. en senın yerın e - · · · · panasta or- sulh degil lolınç getirdim• buyurmuştur. d • kopardılar ve köye doğru aç ar. 
tı. ol.am kocamın bana aık aık ganisis • Muhtelif ihtilal teşkillltı. Ben de lfuistos gibi hareket ettim: Bü- olun] uy;r uİdu. dan fırsatı kaçırmak Kendi kendime : 

Diye sordu .. Ben kahkaha ile ve kıymetli hediyeler almasına bi- 4 - A. D. S. E. • Antidiktatoriki Di- yülclerden muhalefet görünce, küçükle- avad.a 0 b~ Ik' ]' il gece yarısı _ Çıplak olarak görülmekten utan- • 
öld l " ad t mokratiki stratiotiki Enosis • Diktatör- · d ~ı:ı. h isteme ım ve ır ye en ı e g" üm.. e muaa e e mem. rı avet ettim. Bütün gen,,.;.. ve a1kın ık dılar. 
_ Hayır .• dedim. Piyango Şa- Pervinin böyle ukalalıkları ca. itik düşmanı cümhuriyetçi askeri birlik. evlatları davetime icabet ettiler. Bu bir yola çdi:'.111· elkenli beni sabahleyin ye- Dedim, yoluma devam ettim. 

Jana değil.. bana çıktı.. Şad anla nımı sıkıyordu. 5 - To sintağmo • Meşrutiyet ihtilfıldi. Ve biz ileri doğru yürürken, . Bın .~ ~ _ duktan sonra Bali sahi- Köyün kenarına adamakıllı yakla§-
ayrıldım. Numanla evlendim.Çok - Gençliğim geçiyor, dedim 6 - Antidiktatorikon - Metopon ·Dik- irtica da sinsi sinsi işe başlamıştı. Niha- ~ıde, !un~ og mıştun ki yine bu genç kızlar, bu sefeı 
sengin bir adam, ne istersem alı- Şimdi istilade etmedikten sonra yet muzaffer olduk. Bugün lejiyorıları- !ine çhirar hil·. akta idi gögu" .. si erini örten birer korsa bağlamış-

N ' B' d d ... •••••••••••••• 1
••

1
•

1
••••

1
•• 1 • 1 •• 11••••• 1 •• Şe sa e epeyce uz · 

yor.. e ıaterıem yapıyor.. ır e- ne zaman e ecegım. :Başlarından macera : mız dolu ve kesiftir. Maamafih ne he- Y" .. ek gitmekten başka çare yok- !ar, göbekleri açık, bellerinden topukla: 
Jiiim iki almıyor .. iki sene Şa • Pervinin: : yecan ne de zafer kifayet eder. Gayele- uruyer nna kadar peştemala bürünmüşler benı 
ilanla muıl Ytıfadığımı dü,ün- - Sakın kocana söyleme.. geçen... : rimiz bütün milletlerin vicdanı olmalı- t11• k 

1 
dıl 

diikre atanaca;;..., oeliyor. Dedigım"' · ben söyledim. Evlen- Okurlarımıza : dır. Yarının münavverlerini te·"" ede- Kayıkçılar bana yolu tarif ettiler: arşı a ar. d ~ 
0

-··" • ,...,. _ Şu istikameti takip ediniz.. Yol Biraz evvelki korku hali üzerlerin e Pervin kQflarını çattı. diğimizin yıldönümü yakla,ıyor- " cek olan sizler, birer mücahitsiniz. Mü- din1 . . yoktu .. Bilakis hepsinin de gözlerindı 
- Evvela dedi. Şadandan ay- da. Numan: Bir çok okurlarımız, gönderdik- cahiUer de nikbin olur. Daima ileri!! Si- üzerinde bir kaç köy bulur, . enırsı· 

rılmakla çok lena yaptın.. Sana - Necdet .• dedi. Söyle ne ia- • !eri mektuplarda, kendi başların. ze vasiyetim budur.• niz. Üç dört saat sonra da şehre varırsı- te~:~;,:ı~·İngilizce ve sonra Çince 
evvelce de aöylemiftim. Ya eyi tiyoraun.. dan geçen ve hatta geçmekte olan Bütün gazeteler B. Metaksasın bu nız. 
dü,ünerek bu :uıvallı adamı bed- _ Senden, dedim. Şöyle güzel maceraları cYeni Asır> da neşret- nutkunu aynen neşretmekle iktifa et- - Buranın başka yolu yok mu? mi Japonca mı olduğunu pek anlamadı• 
bat etmiye idin ve yahut ta onun· ıirin ve çok .. çok modern bir vil- mek kabil olup olmadığını soru- mektedirler. Diye sordum. Kayıkçılar : ğun garip dille hitap ettiler. 
la ölünceye kadar beraber YQfO· la istiyorum. Şiflideki arsamız bu yorlar. _ Asıl liman buraya uzakta .. Dediler. İngilizceyi pek vahşice konuşuyorlar. 
malı idin. villa için çok müsait.. Arkadaşunız cüç yıldız> ın gerek Sizi oraya çıkarırdık.. Amerikalıların dı. Halleri, vahşi görünmekle berabe• 

Pervine canım aıkıldı. Numan, benim bu tekli/ime ilk evvelce yazdığımız cKarıma ben- • r B o R s A l' . gemileri de zaten oraya giriyor .. Fakat insana yakındı. 
- Evet.. dedim. O mesut ola- önce hayret etti. Şaka aöyliyorum ziyen kadın> ve gerekse devam el- evvela oraya kürek ve ye!kerıle ancak İngilizceyi çat pat biliyordum. Kızlar-

cak diye ben bedbaht kalaydım zannetti. Fakat isteğimin ciddiye- tiğiıniz cYuvamı kendim yıktım> - beş saatte gideriz. Sonra madam ki bura dan biri de yanm yamalak Fransızca bi-
Jeğil mi? Hem kabahat bende de- tini anlayınca: yazılarında içtimai hayatımızda UZÜM halkı hakkında tetkike geldiniz. Bu yol liyormuş. 
iil ki .. Onda.. - Peki .. dedi. haJA örnekleri görülen yaraları teş- 437 Stan!ey Paterson 16 50 17 75 size daha uygun.. Maksatları şu idi : 

- Sana kötü bir harekette mi Ancak onun bu cpeki» kelime- rih ederken burıları biz.zat kahra- 137 İnhisar idaresi 13 15 25 Kayıkçıların verdikleri izahata göre _ Eğer çok para verirsem çırıl çıplak 
balanda?.. aini pek güçlükle telalluz ettiğini manları ağzından nakletmekle bü- 78 M. j. Taranto 18 50 20 Amerikalı turistler sadece şe~ .uğra- soyunup resimlerini çekmeme müsaade 

- Bulunda ya .. Masralı kesti. hissettim. Nedendi? bunu tahlil yük bir isabet gösterdiği, uyandır- 59 P. Mihalef 15 16 75 makta ve içerilere girmemekte unışler .. edecekler. o da grup halinde .. İçlerin· 
istediğimi almadı .. Modayı takip etmek istemedim. dığı alaka ile arılaşılmaktadır. 59 Ş. Riza ha. 16 50 17 50 Eğer ben arka yoldan şehre gidecek den yalnız birinin fotoğrafını çıplak ola-
edemez oldum.. Kocam «peki» demifti. Sevin- Arkadaşımız, hususi hayatların- 44 j. Taranto Ma. 16 75 17 olursam yolda göreceğim küçük köyler- rak almak istersem yine hepsine para 

Pervin dudaklarını uırdı .. Bir cimden geceleri uyku bile uyuya- da böyle ibret verici mahiyette 29 D. Arditi 18 18 75 de çok istifade edebilecekmişinı. vereceğim .. Resim çekmez de sadece 
fey söylemedi. mıyordum.Modern bir villam ola- • maceralar bulunan erkek ve kadın 21 j. Kohen 16 25 16 25 Dedikleri gibi yaptım ve nadim de ol- bakmak istersem daha az para verece. 

Ona: caktı .. Modern ve çelikten mobil- karilerimizin gönderecekleri yazı- 15 K. Akyiğit 14 75 14 75 madun. 
- Sen Şadanı hiç görmedin yelerim olacaktı. !arı teıkik edeceğini vaadetmekte- 4 M. Gür 16 16 Yarun saat kadar gı'tmiştim ki uzak- ğim. 

Bu teklif hayretimi mucip oldu. mi diye sordum. -BiTMEDi- dir. Biz de bunların arasında - ma- 883 Yekfuı tan, üzerleri kurumuş ağaç dalları ile 
- tlç dört ay evveldi, dedi, cera kahramarılarının isimlerini 650593 Eski yekfuı kaplı ve yus yuvarlak şekilli kulübeleri 

tramvayda ve ayak Üzeri bir her- değiştirmek kaydiyle • enteresan 651476 Umumi yekfuı ile ulak bir köy gördüm. 
- Ben dedim, ne resim çekmek isti

yorum ne de sizi çıplak görmek .. 
re gördüm .. Ayrıldığınızı bilmedi- Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır.. olanlarını gazetemizde neşredece- No. 7 14 

75 
Köy ... Yeşil bir ağaçlık çevresinde 

ğim için sana aelô.m bile gönder- Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço- ğiz. Gönderilecek yazılarm •Yeni No. 8 15 50 idi. iki' ğil' misiniz? 
Bu sefer şaşmak sırası onlara geldi. 
- Nasıl .. Dediler .. Siz Amerikalı de. 

dim. O da ihtimal utandığından çuk kurumuna üye ol!.. Asırda> (üç yıldız) adresine gön- No. 9 16 25 İki tarafından berrak sulu geniş 
senden ayrıldığını söylemedi. derilmesi IAzımdır. No. 10 17 25 dere akıyordu .. Derelerden birinin ke- - Hayır ... 

Pervinin bu •Özleri hoıama git- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Peki, bu köye neye geldiniz.. 

!~~~ii~~;;:;j;;~~==:::;.:;;~:;;;:;;;:;;;;ı;;m;i~~~(ili;;~~~~-;~;~~~Ge:;~-~~~;;~;~~~===~~'[~:"o~h.-:Jd.ue~ .. ~~e~·~· ;;-;;emrı:;;;;:i· ta~tbhlikk~e~dı~·- - Baliye gidiyordum.. Yoruldum .. safir alıkoymak zevkinden mahrum ka- nç z şaş : '"" 
Z'K.U'.//1L. niz!. Hem dirıleneyim hem de biraz yiyecek 

DEM 1 R·.· M A'S K .E la<:ağnna üzüldüğüm gibi beni takip et- ha- Kr'.'1, mı? Bana blr zevç mi inti- Sen Mars ve Ro,,..; derhal vahşi bir şey bulurum diye geldim. 

Büyük tarihi ve macera 
- 65-

ron1anı 

Sonra başını yavaş yavaş kaldırdı. 
- PekaJA .. kızım, dedi. Artık rahibe

ler arasına girdin.. Bundan ıionra senin 
adın Sör Mizerikordur. 

Kovuva, matmazel Suzan dö Brevan 
lle beraber, kendisini buraya getiren 
arabaya binmişti. Etraflarmı da silaJılı 

süvari muhafızlar çevimıişlerdi. 
Iki kuvvetli beygirin çektiği araba 

aüratle hareket etti. 

Sabah şafak sökmek üzere idi ki kor
lnınç cepheli bir binanın önünde durdu

Bastile girdikleri zaman bu me;lıur 
işkence zınd.anı;lım kumandanı Besmo 
hemen karşılarına çıktı. 
Muhafız kuvvetleri ·kumandanı! 
- Azizim mösyö Besıno .. 
Diye söze başladığı sırada Bastil ku

mandanı onun sözUnU kesti: 

- Matmazel dö Brevanı getirdiniz 
değilmi? dedi. 

- Evet .. işte, fakat zavallı ~k üzün
tüde ve telll§ta.. Onun hakkında mer • 
hamet~r ve lütüfkAr davranacağınızı 

lar. Genç kız, bu binayı görünce, deh- umarım. 

,et içinde haykırdı: BeS1J10, mösyö dö Kuvuvayı dlnleıni-
- Bastil!.. yordu bile .. Suzan dö Brevana hitaben: 
Mösyö dö Kovuva cevap verdi: - Matmazel.. Lütfen koluma giriniz. 
- Evet matmazel.. Samajeste, Ürsü- Ve sonra arkalarında taldp etmek 

llnler manastırının pek dolu olduğunu üzere olan saray muhafız laımandanı
dll;ünmüş olacaklar ki sizin için bu ma- na dönerek: 
nastırı muvafık buldular. J - Domwn, dedi. Vazifeniz burada 

lıitam bulmustur. Sizi fazla müddet ım\-

oa 

meıı;ıenizi ihtar etmekle de vazifemi yap- p etmiş. . -• 
m~ oluyorum. . - Evet.. Ve bu zevç te i§te 1.:arşınız.. hayvanlar gi·bi genç kızın üzerine atıl- Genç kızlar • on dört kızdılar • nqell 

_ Fakat Besmo bu nasıl olur? dadır.. chlar. Elini ayağını sımsıkı bağladılar. bir kahkaha kopardılar. 
_ Basbayağı olur işte ve.. (kulağına S112an sendeledi.. Zavallı kız bu Ant hücum karşısında Sonra on dördü birden göğüslerinde-

eği)erelı:) .ıze tavsiyem eğer Butile te- Ild adını geri çekildi. birdenbire bayılmıştı. ki korsayı çözüp çıkardılar. 

melli miS11f1r olıuıık gehnek istemezseniz - Sen Mars mı? asli!.. Asili.. Rozarj, onu geniş omuzları üzerine - Biz de sizi Amerikalı sanmıştık. 
bu mesele hakkında kat, bir allkdt mu- 'OçüncU adam, sertlikle devam etti: aldı. Önde, elinde bir meşale tutan ha- D;yerek gülüştüler ve hepsi de beni 

hafaza etmelisiniz. - Ben, Maııki dö Luvuvoyum .. Kral piahane kumandanı olduğu halde dört evlerine davet ettiler. 
Kovuva hayret içinde kaldığı ı~ada hazretleri izdivaç merasiminin bir An adam salondan çıktılar ve Bastilin bod- Tabii on dört kızın evine birden gi

Besıno da matmazel Susan dö Bre\ranı evvel yapılma!ı için beni mem111'.ettiler. rumlarına uzanan merdiverılerden in- demezdim .. Maamafih onların ilkönce 
bir ~na götilnn~. Salonda Uç ·kişi Merasl:m hemen şimdi yapılacak .. BjlSt,i- meğe başlııdıliır. indikçe muhafızların vilcutlanru örtmeleri ve sonra açmaları, 
vardı. !in kilisesinde bir rahip sizi bekliyor... bekledikleri demir kapıların örılerinden bana (Siz Amerikalı değil misiniz) de. 

Suzan etrafına göz gezdirdi ve bu üç Matmazel dö Brevan... Lütfen kiliseye geçiyorlardı. meleri hayretimi mucip olmuştu. Bunun 
~en ikisini taruyınca bir çıAW< lco • geliniz. Nnihayet en alt katta ve demir bir sırrını öğrenmek istedim. Kızlara hita-
pardı. Bunlar, Sen Marsla Rozarjdı. Suzan, sanki bu canavarların elinden '.kapının önünde durdular. Bastil ku - ben : 

Kendisini kaçıran Rozarjla P~ geti- kurtulabilecekmiş gibi bir adım daha mandam, bu kapıyı bizzat açarak arka- _ İçinizde hanginizin evinde iyi Fran. 
Sen M t ri]j' k h k dı daşlarının gırm· ls.i içın' kenara çekildi. bil ren ars... ge yere ay ır : sızca en var. 

Genç kızın bu çığlığına bu iki adam - AslA! .. Asla!.. Burası, duvarları siyah boyalı, bir Diye sordum .. Kızlar birbirlerine ba-
aynı tebes.sllmle mukabele ettiler.. - Matmazel.. dün ııkşam Luvrda ge- zeytinyağ kandili ile aydırılatlim~ iş- kıştılar. 

Suzan: çen hAdlseleri bildiğiniz için majestenin kence odasıydı. . . 
D rda k arcla baltalar hançer- Nihayet hır tanesı : _ Beni buraya niçin ııetirdlnlz7 ben- hakkınızda verdiği bu kararı memnu· uva ve en , S . dedi ta "f' 

· ti '- bul · ,._ 'er, dester-'·r, kıska•1 ar, zencirler göze - izı, • us nın yanına go ure-den ne lstiyomınuz? nl;yet ve mınne e ... a etmenız .ı=ım· • ""' "' 
D;ye aordu.. dı. Maamafib .sizin bu itiraz.mızı ihtimal çarpıyordu. !im.. . 
Salonda bul111111n üçüncü adam bu su- dııhllhıde gördüğümüz için tedbirlerimi- Köşede, yarı bellerine kadar çıplak - Usta kim 1 

"' _u_,_ M'' ö B 1 Me--L.L- •·- ''-' "'·I, alev fı•kıran bir fırına uzun de- - Sizin gibi.. Avrupah .. ale cevap verdi: ... """'"'· o:ry esıno .. vAwu .., uu ~ , 

- Matmazel dö Bnvuı .. ..,.,.. ...- ........ ce asına go ...,,.... m n..-da -• '-- od ··tür· d"-"· U? mirler sokmakla maşguldular. Bu unutulan diyarda blr Avrupah 
çin bulundulunım.m Nbebinl .ıze ben - Evet IDODlenyör.. Ortada, geniş bir masaya ellerinden hem cins.imi bulacağıma sevindim. 
izah edecej!im. Majeste hal haZNllerl - Heqey hazır mı? ve ayaklarından bağlı biP adam uzatıl- Kızlar önde, ben arkada köye girdik. 
.ıze bir zevç intihap etU!er. - J:vet monııenyör.. llll§tı. 
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1 Kadın 
. .. . . . . . 
• . • . . 

ı ................ . •••••• MODA 
Soğuğa karşı de-
riyi nasıl muha-

faza etmeli ? 
Kış, kendisinden istifade etmeyi bi

lenler için, gayet iyi bir mevsimdir. Fa
lı:at kendilerine bakmayı ihmal eden ve
yahut kışın nasıl hareket edilmesi lanm

geldiğini bilmiyenler için çok zararlı bir 
mevsim de olabilir ... 

ilk cümleyi okuyan güzellik meraklw 
bayanlar arasından cklfı methetmek için 
ne aöyleM beyhude 1 kıt kötü bir mev· 
aimdir. Güzelliği bozar. Yüz derisinde 
kırmızı lekeler hasıl eder, elleri ve du
'daltları çatlatır, burun kıpkırmızı kesi
lir, parmak uçlan mavitqir, diye bu söz
lerime itiraz edenlerin sayısı pek az ol

mıyacaktır. 

t-
__ ::x::; 

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

HerGünBirlli . A .• e'· 1 N . 
Pratlk 

.............. . 
,,•··· • .., . _..... • ' •. -~ı • . • . .' .::-- • 

iSYAN 
Çiftlik Po nehrinin çok geniş olduğu girler, dizi halinde biribirlerinin arkala

bir yerinde ve sol tarafında boydan bo- undan tarlalara yollanıyorlardı. Kö~nin 
ya uzanmıştı; ana binanın pencerelerin- birinden biri, boğuk bir sesle tavukları, 
den suyun çırpına çırpına akışı görülü- kaz ve piliçleri yem başına çağırıyordu; 
yordu; akşam olunca da kızıl ufuklarda domuzlar homurduyordu, burunlariyle 
Kule ve kubbeleriyle Pavia teressüm edi- yeri kaz.ıyorlardı. En büyük meşe ağa
yordu. Avluyu çeviren yem yeşil tarla- cında güvercinler gamlı gamlı dem çe
larda, gelincikler açmağa başlamıştt. kerken, saksıanlar Öte, haykıra daldan 

Sürülerle beyaz ve siyah inekler, hen- dala atlıyorlardı. 
deklerin kenarındaki kavak ve kestane Gianni, 
ağaçlan altında dolaşıp otluyorlar, bö- - Pencereyi kapayayım mı? 
ğürmeleriyle kırlara can katıyorlardı; Diye sordu. 
çayırın birinde ot biçen bir kadın türkü - Hayır onlan dinlemek hoşuma gi-

söylüyordu. diyor ... 
Hafif bir dağ havası nehrin açmış ol- Karşılığında bulundu. 

duğu yatağa ı1iniyor ve bir nefes gibi va- Vaktiyle zarif ve kuvvetli olduğu gi-

• •••••••••••••• • •••••••••••••• 

:::::::::::: Bı'lgı'ler •••••••••••• ----- HER GtlN BİR REÇETE -

Balıır üzerine gümüş 
lıaplamılı 

Gümüş klorür veya · başka 
gümüş tuzu yüzde 15 nisbctinde ipo 
sülfit te karıştırılır. Bundan münasip bir 
mik.dar alınarak sulandırılır. Bu mah
lulc kaplanacak parça atılır. Arzu edi
len parlaklık temin edilinceye kadar 
parça ovulur. Şu karışık ta ayni suretle 
kullanılabilir. Bir kısım gümüş klorüre 
karşı 80 veya 100 kısım kremtartar 

tuz. 
Bu mahlUl kaynatılır. 
İçine kaplanncak parça atılır. Mahl\ıl 

bir kaç gün önce hazırlanırsa muvaffa

kıyet artar. 
Diğer bir mahlul daha .. 
Fakat bu çok şiddetli zehirdir. 
60 kısım potasyum siyanür. 

10 kısım gümüş nitrat 

l\~ısır anne kraJi., 
çesi memleketine 

döndü 

KARŞIYAKA KULOBONDEN : 
15 ikinci Ki.nun 1939 tarihine .. 

rastlayan pazar günü saat sabah 
1 O da yapıl!lcak olan heyeti umu
miye içtimaina ait davetnameler
de toplantı tarihinin sehven 11 
ikinci Kanun 1939 olarak yazıl
dığı anlatıldığından her hangi 
bir yanhthğa mahal kalmamak 
üzere toplantı tarihinin 15 ikinci 
kanun 939 Pazar olduğu tavzihan 
bildirilir. 99 (59) 

IZMIR 2 nci MINTAKA TA. 
PU SiCiL MUHAFIZLIGIN-
DAN: 

Fakat kıştan korkan bu ııüzellik me
raklısı bayanların enditcye diifmelerine 
mahal yoktur. Bütün bu saydıklan fe
hal.Jdann &mine bir takım küçük tedbir· 
lerle geçilebilir. 

Şiddetli eofuk. riiz&'i.r, hatti soğuk 
rüzgar olmasa bile doğrudan doğruya 
uzun zaman hava ile temllSl yÜZ derisini 
kurutur. Deri kurumasının önüne geç
mek için elimizde iki kuvvetli vasıta var
'dır: Yağlama ve yumUf&bcı loqonlar. 

Yağlama üç suretle y~pılır: 
1 -Çok kuru deriler, hergün (hatta 

havanın çok eoğuk olduğu günlerde gün• 
(le iki defa)' iyice temizlendikten ıonra 
yüzlerine içerisinde Lanolin bulunan bir 
krem silrerler. Bu krem on dakikadan 
yarim saate kadar yiizde durur. Bu suret-

diyi boydan boya yalıyordu. Sıcak ışık- bi, o, cesur ve dinç bir kadındı. Babası 
lar fezayı amuden katediyordu. Nehrin büyük babası ve dedesi çiftçi kimselerdi; 
kuytu yerlerinden ata sıra yaban ördek- bu itibarla, onda da köylülere has olan 
leri havalanıyor ve yeni yerlerine doğru sağduyu, soğuk kanlılık vardı. Bap ge

uçuyorlardı. Onlann uçuşlan kırmızı ve len çekilecekti. 
yeşil renklerde ışıldıyordu. Mayıs ayında - Anneye söyle, ağlamasın ... 
altın ve mavili bir gündü. Diye sabırsızlanarak tekrarladı. 

Genit bir köylü yatağında çiftliğin sa- - Peki. 
hibi Alda up uzun yatıyor ve doğururken Ağlama sızlama sesleri hafifledi ama 
fazla kan kaybettiği için, çocuğunun ar- arkası kesilmedi. ' 
kasından kendi de ölüyordu. Kanı din- - Don Adrianoya haber verdiniz 

dirmek için alınan bütün tıbbi tedbirler mi} 
bop gitrnİ§tiı tamponlar, enjeksiyonlar - Konuşma! 
da fayda etmemişti.· cDottorone> diye - Ona haber verdiniz mi~ 
çağırdıktan ve kan nakline cesareti ol- - Evet. 
mayan köy hekimini, Alda ağzına bile Aldanın, güzel siyah saçlariyle çcv-
almamışh. Yirmi dört saat içinde has- rilmiş, genç, enerjik, süzülüp solmuş bir 
tadan bütün ümitler kesilmiştir. Yirmi çehresi vardı: bir parça çocuklaşmış ol
eekiz yaşında olduğu halde öleceğini o masına rağmen, omuzları hala yastık.lan 
biliyordu. çöktürecek kadar ağırdı. iri kemikli vü-

Bir litre saf suda eritilir. 
Yukanda olduğu gibi kullanılır. 
Düzeltmeler : 
Alüminyum kaynak pudrası 

kipte olacaktır. 
50 kısım potasyum klorür. 
70 kısım lityum klorür 
58 kısım tuz 
2-3 kısım potasyum florür. 

şu ter-

Asit sülfüriği temizlemek için de kul
lanılacak madde petrol olacaktır. 

----:---

Sovyetler 
ülkesinde 

Mısır ana kraliçesi Nazlı Fransada bir 
kaç ay kaldıktan sonra Marsilya tariki
le memleketine hareket etmi§tir. Krali
çe~e dört kızı refakat etmekte idi. Klişe
rnizde kraliçenin yanında Prense:; Faika 
Iran vclinhdiyle nişanları ilan edile~ 
Prenses Fevziye, Prenses Fethiye ve 
~aize görülmektedir. Prenses Fevziye 
ıle Iran veliahdinin nikah törenlerinin 
bu yıl içinde yapümnsı beklenmektedir. 
Önümüzdeki baharda Iran şahinşahının 
Kahircyi resmen ziyareti de muhtemel_ 
dir. 

Seydiköyüne bağlı Görece kö
yünün Gül çırpı mevkiinde mü
badeleye tabi ethaıtan Perikliden 
metn'.ik f&J'kan muhacir Hacer 
tarlası, garben yol, şimalen tahta
cı Seyfi bağı ve Oıman oğlu Ha
ıan tarlaıı, cenuben muhacir Ha. 
san bağı ve tabancı oğlu Mehmet 
tarlası ile çevrili 14 adet zeytin 
ağacını havi 23894 metre murab
baı tarlanın Görecede mukim 
Ömer oğlu Mehmede borçlanma 
ıuretiyle tevzi edilmit olduğu def
terdarlığın 31-8-938 gün ve 71-
14766/7310 ıayılı yazısında bil. 
dirilmit ve mezk\ır gayri menku
lün ne Peri.idi ve ne de hazine na
mına tapuda kayıtları bulunmadı
ğından aenedıiz tuarnıfattan 
tescili huauaunda tahkikatı lazi
menin icra.aı için 1939 ı~eai ikin
ci Kanun ayının 17 ci sah günü 
mahalline gidilecektir: 

Mezkur gayri menkulde ali.ka
ıı bulunanlar varsa tarihi mez
kUra kadar İzmir ikinci mıntaka 
tapu sicil muhaf azlığına ve yahut 
yevmi mezkurda ketif mahalline 
gidecek memura itirazlarının bil
ctirilmeai ilan olunur. 

fle yağlanmadan evvel yapılması icab 
' c'C!en diğer bir iş vardır: Bir eltasına kay
nar su Cloldurulup bu ıuyun ııcak buha
rina bir kaç Clakika yüzÜnÜ tutmak. Bu 
auretle yüzdeki mesamat daha iyi açılır, 
kremin deri altındaki tabakalara kadar 

- 2 Makyaj yapmadan evvel yüze 

ve iyi erimesi mümkün olur. 
aürülen krem yerine herhangi bir tuva
let yağı kullanmaktır. Bilhassa kışın uzun 
müddet dı;tanda kalmak mecburiyetinde 
bulunanlarla her ne suretle olurı1a olsun 
kı~ sporlan yapanlar tuvalet yağlarını 

Lanolinli kremlere tercih etmelidirler. 

Başı ucunda duran kocası ona bakı- cudu yorğan altında da belli oluyordu; 
yor, gülümsiyordu; kendinin büyük bir geniş göğüs, iri karın, geniş kalçalar, düz 
ümit içinde olduğunu göstermek istiyor- ve adaleli bacaklar, onun bir işçi kadın 
du; fakat gülümsiyen yaşarmış gözleri ve ana olduğunu gösteriyordu. 
bir kabus görür gibi oluyordu. Kapının 1 lasta kndın, 
eşiğinde, evin eski emekli,i Roza, hiddet, - Dinle, dedi: dolabın ilk gözünde 
ıstırap çökmüş bir çehre ile sanki ölümün sağda, bankadaki kasamızın anahtarlar: 
içeri girmesine engel olmak istiyormuş vardır. Onu aklından çıkarma. Maama
gibi, susarok kapının C!}iğinde hareketsiz fih, Roza da hepsini biliyor ya, ne ise ... 
duruyordu. Yandaki odadan annenin bo- Köylerde, eski zamandanberi eve, ana 
ğuk boğuk hıçkırıkları, ebe ve hasta ba- ile büyük kızı hükmeder. 
kıcı kadının büyük bir itina ile yürüdiik- - Şiındi komışma ... 
leri işitiliyordu. I favaya bunaltıcı bir eter - Ne yoıpayım, konusmak lazım. Bnn-
kokusu sinmişti. ka defterinde otuz iki bin liretimiz var. 

Hasta, - Peki, peki. 

- Ben üsüyorum, d\ye fısıldadı. - Benim aynca biriktirdiğim be§ on 

iş disiplini meselele .. 
rine verilen 

ehemmiyet 
--o-~ 

Moı;kova - Son günlerde Sovycller 
birliği dahilinde, iş dbiplini meseleleri 
dahili siyaset bakımından çok büyük 
ehemmiyetle rnevzuubahs edilmektedir. 
.Bu münasebetle her tarafla mitingler 
yapılmakta ve istihsal işlerinde tembel
lik, sarhoşluk, geçimsizlik, içtimai yar
dun memba1anndan yolsuz istüade, dev
let malının ve vasıtalarını kötü kullan-

3 - Haftada yahut on be~ günde bir 
<lefa yağlı maskeler kullanmak suretiyle 
de yağlanma yapılabilir. Yağlı maskeler 
:yapmak İçin bir kaç metre gazlı bez alı
nır. Bunlardan altı tanesi iistüste konur. 

Fakat bunlar üstüste konurken bez
lerin üzerine bc?sleyici bir krem sürü
lür. Sonra bunlar ısıtılır. Diifer taraftan 
tüylü bir havlu çok sıcak suyun içerisine 
hatınlır. Sonra saçları iyice kapadıktan 
eonra sırtüstü yatılır. Gazlı bezlerden her 
yüze bir tane konur, üzeri sıcak havlu ile 

'örtülür. 

Hasta bakıcı kadın gelerek, nabzma para dah:ı vardır. Bununla ufak tefek 

baktıktan sonm. bir enjcl~siyon yaptı; masrnfları görüyordum: Onun için 
ebe de hastaya sıcak örtüler örttü. bundan ht'h!Sctmemİ;itim. Oç bin d~~a mak gibi şeylerle devletin kat'i ve sert 

ort .. d l 1 anuca c c yo unda tedbirler alnia'lı is-

Havlunun üzerine çabuk soğumasın 

aiye bir fanila parçası konur. Eğer size 
yardım edecek birisi varsa o vakit bu 
maskeleri üç dört defada deii§tirmek 
faydalıdır. Fakat size yardım edecek bi
risi yoksa bir defa da kafidir. 

Bunlar yüzleri çok kuru olan kadınlar 
lçinClir. Yüz derisi yağlı olan bayanlar 
hu tedbirlere lüzum görmeden kışın iste
<likleri gibi dışanya çıkabilirler. 

ŞimC:li biraz da yüzdeki kızarblardan 

bahsedelim: 
YOZDEKI KIZARTILAR 

Bu luzartılar cilde yakın bulunan ince 
kan damarlannın çatlaması ve bunun 
neticesi olarak deri altında kan birikme
sinden baıka bir şey değildirler. Bu da
marlann çatlaması da soğuktan ileri ge
lir. Yüze krem sürmek bu kızartılann 

, . husule gelmemesi için alınaCÜ ilk ted
birdir. Fakat bu kızartılann olmaması 
için yapılacak en iyi tedbir, birdenbire 
ı1Caktan ıoğuğa çıkmamaktır. Onun için 
çok fazla ıaınmlf bir evden soğuk rüz-

Alda. yüz liret. 
- Teşekkiir ederim: gidiniz ıoiz. Dedi - Peki, peki. 

ve kocasına döndü. cGittikçe fenalaşı- - Küçük hendeğin yanında koru, ku-
yorum. O kadar çok ü~iiyorum ki ... > ruyunca, ı:ığaçları kestir. 

Kocası, K d. · 1 - en mı zor ayıp üzmesen c ..• 
- Anne 1 - Kendimi ü:uniyorum. Oralan te-
Diye seslendi. mizlenince, büyük hendeğin yanındaki 
- Anneyi ne çağırıyorsun? ! Gelip Gibi, en güzel tarlalardan biri olur. Acaba 

daha ziyade ağlamasının hiç bir f~ydası neden böyle üşüyorum hen~ 
yok. Doktoru çağırsan Claha iyi edeTsin. Ebe hasta bakıcı kadınla birlikte oda-

Kısa bir zaman için doktorun başka ya girdi; anne, kapıda göründü. Hıçkı
bir ağır hastaya gitmeıini kendi istemişti; rarak. 
şimdi de doktor yanında bulunsa idi, çok - Bir şey istiyor ~usun? 
memnun olacaktı. Hekimi çarçabuk bu- Diye ııordu. 
lup getirmesi için bir çocuk gönderildi. - Hayır hiç bir şey i~temiyorum. 
Büyük bir odada küçük gruplar halinde Bunun Üzerine, anne, ortadan kaybol-

toplanmış olan kadınlar fısıldaşarak ko- du. ' 
nuşurlarken, eteklerine çocuklar asılıyor- ihtiyar Roza hala kapının eşiğinden-
du; arada bir, tarlasından evine dönen ayrılmamıştı. 
erkeklerden biri içeri girerek, vaziyeti E d h d · - v e ve a ır a yapılacak tamir ııt-

ı ıçın u ış ir arar vermem lazım. ıorup ıoruşturmak istiyordu. Ambarda ler· · · b k b k 
çalışanlar i~lerine devam ediyorlardı. Üst pencereleri kapattır; açık kalınca 
Çayırlann biçilmesine başlandığı için, iş- hayvanlar hastalanırlar. 
ler yarıda bırakılamazdı. Hiç çağırmadan - Müsterih ol. 
öküzler ahrrlardan çıkıp geliyorlar, ara
balar gıcırdaya gıcırdaya gidiyordu; bey-

cinsten sabunlarla yıkamakla işe başla
malıdır. Ev itlerini görürken, bilhassa 
bulaşık yıkarken kauçuk eldivenler giy
mek ellerin çatlamaması için çok fayda
lıdır. Eller çatlamıt ise geceleri Lanolin 
sürmek, sonra genİf eldivenler giyerek 
yatmak lazımdır . 

- Hayır, ben ıana, yapılması ieab 
eden her şeyi hatırlatmak mecburiyetin
deyim. Tarla ve davarın senden fazla 

içimde yer yaptığına hükmetme.. Sana 
karıı ne kadar candan hareket ettiiimi 
ve hala da öyle olduğumu bilirsin. Lakin 
yalnız kalacaklln, o kadar çok iş var İti. 1 

Bu yıl gene pirinç ek!.. 
- Peki. 

-SONU VAR-

ıtenmcktedir. 

• Duna müteallik bir tedbir olmak üze
t"e hdas olunan de'Vlet veya kooperatif 
müesseselerinde çalışan işçi ve memur
ların yeniden tescilini ve bunlara ait zi
i-ai tebeddülatın kaydını mümkün kıla
cak olan yeni ciş cüzdanları> hakkında
ki e.mri 21 Ilk.kiinun tarihli gazetelerde 
neşrolunmuştur. 

Bu emre göre her işçi ve memur bu 
cüzdanlardan alacak ve cüzdanlarda hü
viyete ait her nevi malıimattan başka 
işçi veya memurun hizmetleri, nakilleri, 
terfileri, mükı1fnt ve mücazatları vazı
han görülecektir. Bundan sonra bir işe 
ancak bu cüzdan görüldükten ve tetkik 
olunduktan sonra işçi veya memur alı
nabilir. 

Yeni cüzdanların verilmesi bu ayın 
15 inci gününe kadar bitirilecektir. işe 
ilk defa intisap edecekler, müracaatla
rından sonra 5 gün zarfında cüzdan sa
hibi olmalıdırlar. 

Cüzdanlar idarede saklanır ve ancak 
qradan ayrılanların eline verilebilir. 
Cüzdanlar ufak bir para mukabilinde 
verilir ve zıyaı cezayı muciptir. Bu cüz
danlar hademe işçi ve memurların bü
tün muamelelerinde esas vesika vazüesi
ni görecektir. 

Kıs 
' 
modası 

Betıy Grabrm son kış modasına uy
gun olarak giydiği manto, §apka ve ayak 
kabı .•• 
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lZMIR 2 nci MINT AKA TA
PU SiCiL MUHAFIZLIGIN -
DAN: 
Seydiköyüne bağlı Görece köyü
nün Gülçırpı mevkiinde mübade
leye tabi ethastan atanattan met
ruk tarkan yol, garben yol, sima
len çakal oğlu Mahmut ta~lası, 
cenuben kısmen yol ve kısmen de 
Osman oğlu Hasan tarlasile çev
rili 17 büyük 3 küçük ceman 20 
adet zeytin ağacını havi 15623 
metre murabbaı tarlanın Görece
de mukim Abdullah karısı ayteye 
borçlanma suretile tevzi edilmit 
olduğu defterdarlığın 31-8-938 
gün 71-14767/7311 ~yılı yazısın
da bildirilmit ve mezkur gayri 
menkulün atanaf namına tapuda 
kayıtları bulunmadığından senet
siz tau.rruftan tescili husurıunda 
tahkikatı lazimenin icrası için 
1939 senesi ikinci Kanu~ ayının 
17 ci salı günü mahalline gidile
cektir. 

Mezkur gayri menkulda alaka
kası bulunanlar varıa tarihi mez
kura kadar lzmir ikinci mıntaka 
tapu ıicil muhafızlığına ve yahut 
yevmi mezkurda mahalline gide
cek memura itirazlarının bildiril
mesi ilan olunur. 
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lzmir gümrükleri 
ğünden: 

baş müdürlü-

~ r .Bqmüdürlüğümüzle müUıakattmızda açık bulunan 16 ve 17,5 
aa 1 maqh memur ve muhasebe memurlanna en &f&iı orta mektep 

mezulancaktlan arasında Lise mezunlan da girebilir müsabaka inıh"ham 
yapı ır. 

2 - Müsabaka inıtihanı 25 ikinci ki.nun 939 tarihine tesadüf eden 
çartamba gÜnÜ saat 13 te L-- ··d·· l .. w •• •• de lacaktır 3 . . . --:'':11u ur ugumuz 0 • 

:_ .ı - imtihana girebilmek ıçın memurin kanununun 4 üncü madde
ıuwe yazılı evsafı haiz bulunması lizundır 

4 - imtihana girmek htiyenler imtihan. gününden evvel bir dilek
çe okul tehadebıamesi nüfus cüzdanı örneği ve hüınühal varak_.ile 
~müdürlüğümüze müracaatle ibrazı lazım gelen diğer matbu vesa
ikı al.malan ve keza imtihan giinünden evvel bu belgeleri de ilanal 
ederek bqmüdürlüiümüze getirmeleri lizundır. 

5 - imtihan hesap, coğrafya, tahrir ve kanun ve mevzuat hakkın
da bir mütaliadır. 

86 (63) 

. . aarlar eıen sokaklara çıkılırken yüzü bir 
eprp ile iyice sarmak, sonra yavaf ya

vaş soğuğa alışmca bu eşarpı açmak 
icap eder. 

Bu kızarblann mide bozukluğundan 
ileri gelen bir cinsi de vardır ki biz bura
Öa ondan bahsetmiyoruz, çünkü mevzu
•umuz soğuğun güzelliğe tesiridir. · 

Bir çok kadınlarda sık sık görülen bu
run kızartısına gelin: 

Bu iki sebepten ileri gelir: Ya hazım 
cihazındaki bazı bozukluklar, yahut da 
burundan geçen kan damarlanndaki çat
laklıklar yüzünden kanın burun cildi al
tında birikmesi dahili bozukluktan ileri 

in;;;;:: biİ;n 22

1 

Cüzdanların en büyük hooefi bilhassa 
gezginciliğe mani obnaktır. Çünkü bu 

ı~ul'ftle işçinin hangi müesseselerde ça
, lıştığı ve hakkında ne muameleler ya.: 
pıldığ~ kolayca görülebilecektir. izin te
dav.i, istirahat ve saire gibi içtimai ~ar
dım işlerinden istifade cihetlerini de 
kontıvl ve bu sahada yapılan suiistimal
lere mAni obnak imk.Anı da bu suretle te- 1 

11, 12, 13 

1 
Çatlaklar da derinin yağsız olmasın

dan ileri gelir. Çok sert ve yağsız derinin 
hiçbir şeye mukavemeti yoktur. Bu çe· 
§İt derilere çok dikkat edilmek ister. 
Çünkü gayet çabuk çatlnr ve çatlaklar 

• az zamanda bir yara halini alır. Bunun 
da önüne geçmek gene deriyi yağlamakla 

,. mümkündür. 
Çatlaklardan en fazla müteessir olan 

yerler dudaklar ve ellerdir. Kışın ellerini 
kötü sabunlarla yıkayanlar, kuru dudak 
boyası kullannn bayanların elleri ve du
dakları çok çatlar. 

Dudak çatlamasına karşı yapılacak en 
iyi tedbir dudakları daima Mirver çiçeği 
kaynatmak, sıcak sıcak bu ıu ile yıka· 
malı:br. 

El çatlamaa1na kar11 elleri daima iyi 

gelen kızartı mevzuumuz dışında kalır. 
Burun kızartısını izale için sıcak hava ce
reyanı kullanılır. Tabii bir mütehassısa 
lüzum gösteren bu tedaviyi okuyuculan· 
mız kendi kendilerine yapamazlar. Yal

nız içersinc yüzde 1-2 asetat dö plomp 
ilave edilmiş soğuk suya batırılan gazlı 

bezlerle yapılan kompres bu krzartıya 
karşı çok iyi gelir. 

Kışın anzalarında birisi de beyazlığını 
kaybederek morımtrak bir renk alma-
landır. Bu da siyah kan damarlannıft 

bir bayan 
aranıyor 

lngiliuc iyi bilen ve Türkçeye ter
ceme yapabilecek bir bayana ihtiyaç 
olduğundan talip olanlar Turanda 
kain TURY A~ Cabrikası müdürüne 
müracaatleri rica olunur. 

(1 - .f) (67) 

Tashih 
kanı deri altına yaymasından ileri gelir. 
Bu tedavi daha ziyade bir doktora ait İzmir belediyeSinin 7 tarihli ~temi
olan sıhhi bir arıza sayılır. Fakat elleri zin (40) 54 n~ çıkaıı ~da 84 
aıkeık kafurlu ispirto (alkool Camphre) üncü adanın 2.f sayılı arsası yazılacak 
ile yıkamaktan dahi iyice neticeler alı· yerde sehveiı (2H) olarak çıktığından 
nabilir. tashih olunur. 

min edilecektir. . 

lZMtR TiCARET MAHKE _ 
MESlNDEN: 

, dstanbul ~ağlama limanına mu
kayy~t ~~rk bayraklı vatan vapu
~ komur hamuleai 2-1-939 tari
hınde zonguldak önlerinde tutul
duğu fırtına dolayısiyle suvarisi 
Orhan Orsanın verdiği istida ile 
~~p~r alma keyfiyeti talep edildi
gınden deniz ticaret kanununun 
1065 nci maddeıi hükmüne tev -
~ikfln rapor okuma günü olarak 
14-1-939 cumarteııi ~nü ıaat 11 
ayPı kılınmıt olduğundan itbu 

vapurda ali.kah olanların rapor 
alınırken mahkemede hazır bu -
lunmaları lü~umu ilan olunur. 

93 (65) 

B~~. - J?iş - Nezle - Grip 
Ve botun agrıları derhal creçirir Mideyi 

kalbi yormaz.icabında aünde ' o 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her eczanede ı · 12 lik ambala ıarını ara 
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lZMtR OÇONCO iCRA VE tFLAS MEMURLUöUNDAN: 
Gayrimenkul Malların Satıt ilanı 

US- lzmirin Cumaovası nahiyesine bağlı Bulgurca köyünde Yağ
cıpmar mevkiinde 14 üncü paftada 71 parsel numaralı 30420 
M.2,Jık tarla. Muhammen kıymeti 304 lira 20 kuruı. 

116- Bulgurca köyünde Yağcıpmar mevkimde 14 üncü paftada 72 
parsel numaralı 154240 M.2. lık tarla. Muhammen lnymeti 
1542 lira 40 kuruş. 

117- Bulgurca köyünde Y ağcıpmar mevkiinde 14 üncü paftada 
73 parsel numaralı 82700 M.2. hk tarla. Muhammen kıymeti 
827 lira. 

118- Bulgurca köyünde Yağcıpınar mevkiinde 14 üncü paftada 74 
parsel numaralı 88480 M. 2. bk tarla. Muhammen kıymeti 
884 lira 80 kuruş. 

119- Bulgurca köyünde Yağcıpınar mevkiinde 14 üncü paftada 75 
parsel numaralı 111120 M.2. lıl< tarla. Muhammen kıymeti 
1111 lira 20 kuruş. 

120-- Bu!gurca köyiinde Yağcıpınar mevkiir.de 14 ve 24 üncü paf
talarda 76 parsel numaralı 86220 M. 2. lık tarla. Muhammen 
kıymeti 862 lira 20 kuruş. 

121- Bulgurca köyünde Ya~cıpmar mevlriincle 24 üncü paftada 77 
parsel numaralı 55440 M. 2. lık tarla. Muhammen kıymeti 
554 lira 40 kuruş. 

122- Bulgurca köyiinde Y ağc\pınar mevkiinde 14 üncü paftada 78 
parsel numara1ı 42660 M. 2. lılc tarla. Muhammen kıymeti 
426 lira 60 kuruş. 

123- Buh!urca köyünde Yağc1pmar - Sandıklı kaya civan rnevki;n
de 22 inci paftada 79 narse! numaralı 115120 M. 2. illi: tarla. 
Muhammen kıymeti 575 lir.\ 60 kuruc. 

124-- Bulgurca kövürı.de EAen ırevkiinrle J . 2 ve 23 ii'ocü paJtalnrda 
80 oarsel num~ralt 15556{) M. 2. lık tarla. Muhammen kıy
meti 155.r; lira 60 ln.1.ruı;. 

12S- Bı•ftrtırca köyünde Revlrijvi; roevki:nde J jn.-i pa.ft0d:ı .Rl PP• 

sel numar11lı 1R3740 M. ?.. hk tarla. Muhammen loyr.ıeti 
1837 lira 4Q kuruş. 

126- Bulgurca köyü ... de rM .... mevl-:\; ... dc 1 ve ?. inci paftada e?. 
p:!rsel n~a•'.'\lı 182550 M. 2. hk tarla. Muhammen ln}meti 
1825 lira 60 ku..ruf'. 

127- Bulgurca köyüPde Eşen mevkiinde 2 inci paftada 83 parsel 
numaralı 74600 M. 2. l•k tarla. Muhammen kıvmeti 373 lira. 

128-- Bulgura\ köyi3nde Bcvkövü mevki'nde 1 ve 2 ind naftaJarda 
84 parsel numaralı 264080 M. 2. lık ağadı tarla. Muhammen 
klymeti 1320 lira 40 ku~. 

129- Bulgurca kövünde Esen mevk11nd0 2 inci paftada 85 parsel 
numaralı 134160 M. 2. hh tarla. Muhammen kıymeti 1341 
lira 60 kurus. 

130-- Bulgurca kövünde Bevkövü mevk1i11de 2 inci paftada 86 ı>ar
sel numaralı 139280 M. 2. hk tarla. Muhammen kıymeti 1392 
lira 80 kuruş. 

131- Bulgurca köyünde Bevkö:vü mcvk1inde 1 ve 20 ind oaftalarda 
87 parsel numaralt 214080 M. 2. hk ağaclı tarla. Muhammen 
kıymeti 1070 lira 40 kuruş. -

132- Buhurca köyünde Beyköyii mevküncle 1 ve 20 Uıd J'H"ft11lar
da 88 parsel ııumllralı 151860 M. 2. lık ağaçlı tarla. Muham
men kıymeti 759 lira 30 kuruş. 

133-- Bulgurca köyül"de BevköYii mevkimde 1 inci paft~da 89 par
sel numaralı 204880 M. 2. lık tarla. Muhsmmcn kıymeti 1024 
lira 40 kuruş. 

134- Buls!urca kövünde Beykövü me •Hbde 1 ve 29 inci naftalar
da 90 parsel numaralı 196660 M. 2. lık tarla. Muhammen 
kıymeti 1966 lira 60 knrus. 

Tamamlan 768 hisse itibarile 696 hisseleri müflis Avunduk zade 
Liraderler kollektif sirkeli ortakları Mehmet, Ozeyİr, Hamdi, Remzi, 
Sevket ve Hakkı uhd.e!erin~e kayıtlı olup mi•fliı;lerc ait pavın 69251 
de 45350 si T. C. z:.~aı bankru;ma birinci derecede İt>otekli bulunan 
yukarıda mevki, paft"l, miktar ve muhammen b.-:ymet!eri yazılı gay
ri menkullerin müflicılere ajt 768 de 696 hi!se!e--ri ?.1 ıı.• hat 1939 salı 
günü saat 13 den 16 ~·" kadar peşin para ve pazarlık yolu ile satılaca
ğından isteklilerin mezlru.r gün ve saatte lzmir ücüncü icra ve iflas 
memurluğu dairesinde J...:.zır hulı-.nacak C\lnn mezb1r masayı idareye 
memur lstanb&l avukatlarından Ekrem Kulene müracaat1<t.n lüzumu 
ilan olunur. 90 (58) 

msw 

Şark Sanayi Kumpanyasından: 

Örümcek 
Horoz 

Kelebek 

KURUŞ 
Tip 13 90 cm 804 
Tip 8 (90 cm 764 

(85 cm 731 
Tip 9 (85 cm 675 

(75 cm 615 
l,şbu fiatler fabrikada tesljm ve bedeli peşin ödenmesi meırut 36 

M. bir top için olup asgari 1 balyalık ( Yani 25 top ) Aah§lara mah
sustur. 

1 - 24 top almak istiyen mü,teriler yukarıdaki fiatlere yüzde 2 
zamla mal alabilirler. 

ikbsat vekaletinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiği 
kapot bezi fiatlanna uygun olduğu tasdik olunur. 

İzmir Ticaret Odası 
Resmi Mühür ve İmzası 

Muhasebei 1-lususiye müdüriye
tinden: 
Karşıyaka Şemilder köyünde mukim Aşık zade Riza ve Cahidin 

Şemikler köyünde aşağ!da mevki, dönüm ve hududu yazılı üç parça 
bağı müterakim vergi borçlarından dolayı haciz edilmi~ olduğundan 
tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarı1mışbr. 

Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerin 1zmir M. H. dairesine 
müracaatları ilan olunur. 

1 - Mevkii O!ük bo~azı, Nev'i bağ, Kıymeti 1549 lira 29 kuruş, 
Mesahası D. 25, M. 755, I'. No. 141, Snhibi Aşık Z. Riza ve 0-.hit, 
Köyü Şemikler. 

Hududu: Şarkım Y ~.man!ar yolu, gube:ı J',.rr.avut Ali ve Ispartalı 
veresesi ve hacı Dv.vut '\·e:·ese!erinin bağlan, şima!en Ayı;enin kc:.ilde 
ayrılan bağı, cenuben miri yol. 

2 - Mc-...kii Olük bo~azı, I Tev'i hağ, Kıymeti 1227 lira 69 lmruş, 
l\"esahnsı D. 20, M. 434, K. No. 141, S:ıh.bi Aşık Z. Riza ve Cahit, 
Köyü Şemikler. 

Hududu: Sarkan Arnavut AH ve Ispartalı verese1criniıı be.ğları, gar
ben kendilerinin mer'ası, şimalen Halil mahdumu Hüsnü ve Cihanın 
kesikle ayn:an bağı, cenuben kendileri:ıhı dıv~ln ayrıl~, mer'ası ve 
yo!. 

3 - Mevkii Vlük boğazı, Nev'i bağ Kıymeti 1303 lira 87 kuruş, 
Mcsalıası D. 21, M. 672, K. No. 141, sahihi Aıtık Z. Riza ve Cahit, 
Köyü Şemikler. 

Hududu: Şarkan Hacı Davut vereselerinin bağı ve Davganalı Meh
medin kesikle ayrılan bağı, garbcn kendi mer'ası, şimalen hacı Davut 
verese tarlası cenuben uncu Dimitriden metruk ve Ispartalı verese-
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IZMtR OÇONCO iCRA VE iFLAS MEMURLUOUNDAN: 
Gayrimenkul Malların Satıı 11&.ni 

95- lzmirin Cumaovuı nahiyesine bağlı Bulgurca köyünde Dam.
laralh mevkünde 4 üncü paftada 51 parsel numaralı 1792.80 
M. 2. hk tarla. Muhammen kıymeti 1792 lira 80 kurut. 

96- Bulgurca köyünde Damlaralb mevkünde 4 üncü paftada 52 
parsel numaralı 133240 M. 2. hk tarla. Muhammen kıymeti 
1332 lira 40 kuruş. 

97- Bulgurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 4 üncü paftada 53 
parsel numaralı 63440 M. 2. lık ağaçlı tarla. Muhammen kıy
meti 317 lira 20 kuruş. 

98- Bulgurca köyünde Damlaralb mevkiinde 3 ve 4 üncü pafta
larda 54 parsel numaralı 299320 M. 2. lık tarla. Muhammen 
kıymeti 2993 lira 20 kuruş. 

99- Bulgurca köyünde Damlara1tı mevkiinde 3 üncü paftada 55 
parsel numarah 42720 M. 2. lık kumlu tarla. Muhammen 
kıymeti 213 lira 60 kuruş. 

100- Bulgurca köyijnde Damlaraltı mevkiinde 3 ve 4 üncü pafta
larda 56 parsel numaralı 244920 M. 2. lık tarla. Muhammen 
loymeti 2449 lira 20 kunış. 

101- Bulgurca köyünde Damlaralb mevkimde 3 ve 4 üncü paftalar
da 57 parsel numaralı 36560 M. 2. lık kumlu ve ağaçlı tarla. 
Muhammen kıymeti 282 lira 80 kuruş. 

102- Bulgurca· köyünde Damlaraltı mevkiinde 3 üncü paftada 58 
parı::el numaralı 33080 M. 2. hk kumlu tarla. Muhammen 
kıymeti l 65 lira 40 kuruş. 

103- Bulgurca köyünde Damlaraltı mevkiinde 3 üncü paftada 59 
p!lnel numaralı 93280 M. 2. lık kumlu ve ağaclı tarla. Mu
hammen kıymeti 466 lira 40 kurut> .• 

104-- Bu'iglm:a lröyfüıde Da.nılaralh mevklir..de 3 ün.cü paftada 60 
J:Jar$el n.umnralı 141220 M. 2. lık kumlu ve ağaçlJ tarla. Mu
h::mım~n bvm~ti 706 lira 1 () kuru~. 

1~ Pı k·.:n=='. lrn~:.,..-te Jlamlrraln Mev d_i,...de 3 ür.d1 pafıad• 61 
n:u-~d mr-."'"ı:O:'ll, 1 llt'l?.4<l M. 2. b!t kumlu ve a~açlı tarla. Mu
hammen '"'T":eti 531 lim 20 kuru~. 

lCG-- Euhure!' rrö--ründe Malta - !1b;7'l;L; ~~~a:zı mevkii~de 18 inci 
ndtadıı 6~ n~t·el r•ırovalı 134980 M. 2. Iık tarla Muhnmmen 
J."'lymcti 1:u9 l~r::ı 8'l kuruş. 

107- Bvlvurcn köyünde Malta - tJbizlik bo~azı mevkimde 18 inci 
nafts.cJ..., 63 rı-tı:;el ....,.,,.,.,~ralı 175620 M. 2. ltk t;\rlE'. Muhammen 
kıymeti 17fi6 Jir~ 20 kuruş. 

108- Bulaurc1' J:-öyünde Malta - tlbi:zlik hn~a'71 mevki1ncle 18 inci 
1 • 

paftada 64 ı>"'nel 11ı1ms-,.~h 179220 M. 2. hl< tarla. Muham· 
men kıymeti 1792 lira 20 kuru11. 

10~- Bıtlr,urca kö~•imila Molta JYtevk1;rtd"' JR inci paftada 65 parsel 
...umaralı 2~?.900 M. ?. lık tarla Muhammen kıvıneti 2829 
lira. . 

110-- R•ılgurca köyiinde Malta - Kumhak mevki?nde 18 inci paftada 
66 na.,.:ııel numaralı 135600 M.2.hk tarla. Muhammen lnymeti 
1356 lira. 

111- Pul~ca köyündP. Malta - Kumluk mevki; .... d~ 18 inci nafbd'\ 
67 p:-.rsel numaralı 63480 M. 2. lık tarla. Muh;;ımmen kıymeti 
634: lira 80 kurus. 

112- 8'.ll!ı;urca köıran~e Yağcıpınar - Kab<>r.e.ıme ~"'vı..:;n~h 18 ve 
21 inci r.:"ftalarda 68 parsel nu~aral? 79600 M. 2. l1k ağaçlı 
ta•b. Muhammen lr.vmeti 398 lira. 

113-- Bıılgurca köyü.."ldc Yağcrpm;}r-Kabar~me mevkiinde 21 inci 
paftada 69 parsel p•.ımaralı İ27120 M. 2. lık ta:rle. Muhammen 
kıymeti 762 lira 72 kuru~. 

114-- Bulgurca kövünde Yağcıpıner - Kvb&,..eıtwe mevlriind~ JA ve 
21 inci paftalarda 70 panel numaralı 110080 M. 2. bk tarla. l\.fohem
men kıymeti 1100 lira 80 kuruş. 

T amamları 768 hisse itil:>arile 696 hisseleri müflis Avunduk :z:ad.e 
biraderler kollektif sirketi ortaklarn:ııdan Mehmet, Ozeyir, Hamdi, 
Remzi, Sevket ve Hakın uhdelerinde kayıtlı olup müflislere ait payın 
69261 de 45350 t1İ T. C. ziraat hankasma birinci derecede İpote1:1i 
olan yukarıda mevki, pafta, miktar ve muhammen kıvmetleri yazılı 
gayrimenkullerin müflisle;oe ait 768 de 696 hisseleri 20 şubat 1939 
pazartesi günü saat 13 den 16 ya kadar peşin para ile ve pazarlık yolu 
ile sablacağmdan isteklilerin mezkUr gün ve seatte izmir üçüncü icra 
ve iflas memurluğu daitesinde hazır bulunacak olan mezkllr m~3:ıyı 
idareye memur lstanbul avukatlarından Efaem Kulene müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 91 (57) 

cr.7.72:rLz-r:c/7T/7ZZ7,.ZL/,/l/:n~ Hemşire ve has ta 
~ Muayenehane naklı ~ · 
~ D Al. R. , , bakıcı aranıyor 
~· r. ı ıza k d d Al N Birinci or on a sancak vapur is-
~ • • kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya-
~ u ll 1 e D taklı hususi bir hastane olan «Sıhhat 
N o c h K d Evi> için hastanelerde çok eyi çalışmış 
t$ oğurn ve erra i a m ~ diplomalı hemsire, pratik hastabıkıcı ve 
!'( hastalıkları Operatörü ~ ··-:. 

ıı Son kanun Çarşamba 1939 
ceza tt 

VOcudünüz bir tehlikenin yaklaştığımı.ııhaber verlyor.; 

r·ip·! 
Hemen ASPIRIN1'-grlp,.·soğukalgmhtı ve alrılarm emniye1lf 

HAcı ASPiRiN almız ! Aspirin'in iyi tesirini pek az eonra 

göreceksiniz. 

Sahş 
NO. 

• 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik 9eklllerde:bulunur. 

Her 9eklin üstOndekl ~ markası aldığınız malio 
hakiki olduğunun ve iyi testdnin garantisidir. 

lzmir defterdarlığından: 
Muhammen 

Kıymeti 

Lira K. 

1413 Salhane Duygu sokak 24 taj No. lu evin 20/24 
hissesi. 30 00 

1416 Güzelyalı Reşadiye sokak 1 taj numaralı ev. 125 00 
1419 Göztepe Şahin sokak 31 taj numaralı dükkan. 120 00 
1420 Güzelyalı Zeytinlik sokak 3 taj No. lu dam ve arasa 290 00 
1424 1 inci Karata§ tramvay caddesi 67 ve 65 taj numaralı 

ev ve dükkanın 12/240 hissesi fayian. 129 96 
1450 Güzelyalı müstecabi zade sokak 87 4 ada 23 panel 

sayılı 582,50 metre mümarabbaı arsa. 291 25 
1451 Güzelyab mÜAtecabi :zade sokak 874 ada 24 parsel 

sayılı 306 metre murabbaı arsa. 153 00 
1453 Güzelyalı müstecabi zade sokak 874 ada 26 parsel 

Sayılı 644, 75 metre murabbaı arsa. 322 38 
1452 Güze)yalı müstecabi zade sokak 874 ada 25 parsel 

sayılı 301 metre murabbaı atsa. 150 25 
1454 Güzelyalı müstecabi zade sokak 874 ada 27 parsel 

sayılı 471 metre murabbaı arsa 235 50 
1455 Güzelyah birinci ıeref sokak 874 ada 31 parsel 

sayılı 45 metre murabbaı arsa. 22 50 
1456 Güzelyalı Recai zade sokak 877 ada 4 parsel 

sayılı 114 metre murabbaı ana. 57 00 
1457 Güzelyalı Recai zade sokak 877 ada 5 parsel 

sayılı 121 metre murabbaı ana. 60 50 
1458 Güzelyalı Recai zade sokak 877 ada 6 parsel 

sayılı 240 metre murabbaı arsa. 120 00 
1459 Güzelyalı Recai zade sokak 877 ada 7 parsel 

sayılı 122,50 M. Murabbaı ana. 61 25 
1461 Güzelyalı müstecabi zade sokak 877 ada 12 panel 

sayılı 330 metre murabbaı arsa. 165 00 
1462 Güzelyah müstecabi zade sokak 877 ada 13 panel 

sayılı 338 metre murabbaı arsa. 169 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 9/1/939 

tarihinden itibaren 1 O gün müddetle temdide bırakılmqbr. ihalesi 
19/1 /939 tarihinde perJembe günü saat 15 dedir. Taliplerin milli 
emlak müdürlüğüne müracaatları. 95 (60) 

~ Kestelli caddesindeki muayene- hademe bayanlar aranmaktadır. Mües-
ha~~i lli~ci kmd~& TunMe ~~m~ürüB~~~~nn~~~ua __________________________ _ 

R , her gün müracaat edilebilir. 
Devlet demiryolları 

dürlüğiinden: 

•• N sineması civarında 222 numaralı N 1~15 (3218) 
~ haneye yakında nakledecektir. 

Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti
~ haren yeni muayenehaneşinde ka
N bul edecektir. 
j TELEFON: 2987 (31) 

ÇORBALJi ' 
Bezelya unu 
Nohut unu 
Mercimek unu 
Bakla unu 

AŞÇIBAŞI 
Narh 

IZMiR SiCiLi TiCARET ME
lzmirde bidayet hanında 6 no

da ticaret ve ithalat işlerile uğra
şan N. Kasutonun 1-1-939 tarihin
den itibaren terki ticaret ettiğine 
mütedair verdiği beyanname si· 
cilin 2418 numarasına kayt ve 
tescil edilmiş olmakla ticaret ka
nununun 35 nci maddesi mucibin
ce esu kaydı terkin kılındığı ilan 
olunur. 94 ( 64) 

umum mu-

lran transit yolunda cer servisine nezaret ve cer müfettİJliği vazüe
•İnİ ifa ebnek üzere motör iılerinde çab,mtt tamir ve bakım hususun
da tecrübeli ya memleketimizde yahut yabancı bir memlekette mü
hendislik diploması alm14 veyahut motör qlerile alakalı bir sahada tah
sil görmü, kimselerin diploma ve bonservislerinin timdilik birer tu
diksiz sureti tercümei hal ve kartpostal büyiiklüğünde bir boy fotoğ
raflan ile 20/1/939 tarihine kadar devlet demir yollan umum müdür
lüğü cer reisliğine müracaatları ilin olunur. 

3, 5,. 7' 9, 11 2 ( 2) 

Kadın olmanın bütün mahzur
larını ortadan kaldıran 

Aylık temizliklerimizde bizi bir çok üzücü meşakkatlerden kur
tardı. Ayın bütün günlerini birbirinden farksız yaptı. En ince elbi
selerimiz altında sczilmiyen FEMİL, mikropsuz bir şekilde yapılan 
ve bütün hareketlerimizde tam bir serbesti veren bir idealdir. Lüt
fen her eczane ve büyiik ticarethanelerde hakiki 

FEMiL ve BAGLARINI 
ARAYINIZ 
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rıYtılaekler:;;: RADYOLill 
n i az ettiii 
mik oplar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulınağa, çürü· 
meee mahkOm· 
dar. ÇtirlUl diş· 
I• mide ve bar
sak lhtilAtlal'lll• 
elan zatiirreeye 
kadar her nevi 
hastalıia yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşaın her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile . · -__;~ ..... ..-

' . 

Balık yağının tazesi 
hilal e"zaneslnde 

Eczacı Kemal Aktat diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi
'IAl Eczanesinde satılacaktır. 

938 senesi ha§ mahsulü, gıda kuvveti yükse!:, içimi çok hafif bir 

ıerbettir. 
Midesi zaiflere tavsiye dederim ..• 

~ .. "' ;ı;.j •. ,.· - , . •. . .. . t ... ı~··,· ..... · ,:...... ",j 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 

BİR TEK KAŞE 

Nevroz in 
Bu muannit ba.~ ve diş ağrılarım siiratk 
izaleye kiridir. Romatizma evcaı, sinir. 

mafsal ''c adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. -. -

Nezle, Grip ,.c Bronşite karşı <'"' 

mü ir iliç 
N E V R O Z İ ~ dir .. 

Panzehiridir 
Cekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

YENi ASJR 

U:ndal OIİ\'İer ve Fratelli Sperco 
UMUMi DEMİZ ş·· k"' v A 

Du c e Le
vante Linie ACEMTALICı LTD. ure ası "' pur centası 

HELLENİC LİNES LTD. B RlNCİ KOR OH REES ADRİATİCA S. A. Di G. M. B. H. HAMBURG 
-- BINASI 'J'EL. 244J NAVİGATİOHE MACEDONİA vapuru 4 ikinci kA· 

A'fHİl'\Aİ vapuru 8 kfınunusani 1939 POLO vapuru 3 birinci kfuıunda Lon- nunda bekleniyor. ikinci kanuna ka· 
da beklenilmekte _olup, Rotter~am Ham- dradan gelip yük çıkaracak ve ayni za- GRİMANİ molörü 10/1/939 da gelerek dar Am"erS, Rotterdam, Bremen ve 
burg ve Anvers lımanlanna yuk alacak- manda Londra ve Hull için yük alacak- 11/1saat17 de Leros Rados Brindisi Ba- Hamburg için yük alacaktır. 
tır. A • tır. rl Trie.stc Vencdik. ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci kl· 

HELLAS va~uru 12/ 15 kanunusanı Deutsclle f,euanle-Unle ZARA motöril 12/1/939 saat 9 da nuna kadar Anvers, Rotterdam, Bremen 
arasında bekJerulmekte olup, Rotterdam . . . gelerek ayni gün saat 19 da Patm.os Le- ve Harnburg ·ç· ilk 1 ktır 

A ı. 1 · · yük DELOS vapuru bırıncı kanumm orta- İ ı ın Y a aca . Hamburg ve nvers ıınan arı ıçın roa Kalimnos stanköy ve Radosa hare- TAHLİYE . 
l k smda Hamburg, Bremen ve Anversten • 

a aca tır. ket eder. KRETEA vapuru 8 ikin · kin d !ru 
GRİGORİOS C. 11 va~ 18/20 kA- gelip :~kYçEıkaraRPOOcakt.ır.f, BA_,..I CİTl'A Dl BARİ motörü 12/1/939 da Hnmburg, Bremeıı ve ~nv:ıe: 

0

mal 
nunusanl arasında beklenilmekte . olup, Ad .a .& gelerek ayni gün saat 17 de İstanbul Pi- çıkaracaktır. 
Rottcrdam, Hamburg ve Anvers liman- AJA;ERİAN ve LDIBİAN vapurları re Napoli Marsilya ve Cenovaya hare- __ 
lan için yük alacaktır. yüklerini İstanbulda aktarma ederek ket eder. 

ANGHYRA vapuru 27/29 kiınunusa- DENİZBANK vapurlariyle İzmlre gel- ZARA motörü 16/1/939 da gelerek AMERJCAN EXPORr 
LİNİES ni arasında beklenilmekte olup, Rotter- mişür. Pire Korfu Saranda Brindisi Avlonya 

dam Hamburg ve Anvers limanları için Draç Ragusa Spalato Zara Fiume Trles- EXPRESS vapuru 13 ikinci Ununda 
yük alacaktır. te ve Venediğe hareket eder. bekleniyor. Nevyork için yillc alacaktır. 
BELGİON vapuru 6/8 şubat arasında EXERMONT vapuru 20 ikinci klnun-

beklenilmekte olup, Rottcrdaın, Ham- hareket edecektir. - - da bekleniyor. Nevyork için yük alacak-
burg ve Anvers limanları için yük ala- •LOVCEN• da ROY ALE NEERLAll 
ca1ı:.tır. Lüks vapuru 19 şubatta saat 16 j 

tır. 

-*,.,._ beklenilmekte olup, 20 şubatta saat 8 DA SE KUMPAHY~SI --
de tzmJ.rden hareket edecektir, Pıre, TRAJANus vapuru elrcvm Iımanı- DEH HORSKB MİDDEL· 

BALKANLAR ARASI Korlu, Adriyatik Umanlan için yolcu mızda olup 14111939 tarihinde . Rotter- HAVSLİlfİ.JE OSLO 
.• ak dam Amsterdam ve Hamburg limanları ' HATTI ve yük alac tır. . "çin yük alarak barclc t edecektir BAALBEK motöril 11 son k4nuoa 

ZETSKA PLOVtDBA A. LİNEA SUD AMFJUCANA L VENUS v 20; 11939 tanhmde doğru İskenderlye, Dieppe ve Norv~ 
D. KOTOR TYRİFJORD vapuru kfuıunusani ni- apuru .. umum limanları için hareket edecektir. 
-- hayeti şubat iptidasında beklenilmekte beklenmekte olup Borgas Varna ve. Kos- - -

(( L O Y C E lf )) olup Nevyork için yük alacaktır. tenceye hareket edecektir. j .a - • tJılE 
Lüks vapuru pazar günü 8 ki.nunusa- Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, PİGMALİON vapuru 28/1 de bek- SER V CE JIAA&r 

nide saat 16 da beklenilmekte olup gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- lennıekte o:up Rotteı:d~ ~erdam ve ROUJIAİN 
9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden kında acentn bir teahhüt alhna giremez. Hamburg limanlan ıçın yilk a1arak ha- DUROSTOR vapuru 18 iklncildnunda 

hareket edeeek, Pire, Korfu, Adriyaük Daha fazla tafsiltrt almak için Birinci rcket edecektir. bUleniyor. K&tence için yük alacak· 

limanlan için yolcu ve yük alacaktır. Kordonda 152 nwnarada cUMDALı - • - tır. 
L o V c EN umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat SVENSKA. OllJENrE Lİ• --

LÖKS VAPURU 12 ŞUBATI'A edilmesiricaolunur. NIEN KUMPANYASI .JORNSrOJf WARRBN 
saat (8) de beklenilmekte olup, saat Telefon : 4072 MUdüriyet NYCO vapuru 20/1 tarihinde gelerek LİNİES ı.rD 
16 da Constama ve Va?"'-a Jimanlan için Telefon : 3171 Acenta Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve İ • 

Baltık limanlarına hareket edecektir. AV EMORE vapuru 8 son kAnun 939 da 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlereKonioien Kanzuk 
Saçların dökiilme:.ine Vr' JtcpekJeıunesine mani olur. J{omojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır. Tabü renklerini 
bozma~. latif bir rayihası vardır. Komojcn Kanzuk saç eksiri maru[ eczant'"
lerle ıtriyat ınağazalnrında huJunnr. 

BR STOL 
Beyoğlunda 

rY../"..LZ7ZZ7.Z7.ZZZZZJ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu Jıcı: iki otelin mü~teciri 'l'ürkiycnin en eski otelcisi BAY OMER LUT
Fll,diir. 43 senelik f<'criilx>li idaresiyle bütün EGE halkına kendisini sc\"dir· 
mi lir. 

Otellerinde ınis:ıfir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
lstanbulda bütiin EGE ve lzmirlilcr bu otellerde buluşurlar. 
Bir hususlıetlcriııe ilivctca iiatlcr müqüj ucuzdur. 

GUNBURG vapuru 30/1/939 tarihin- bekleniyor. Burgaz. Vama ve K.östenoo 

de gelerek Rotterdam Hambarg İskan- limanlarına yük alacaktır. 
dinavya ve Baltık liman1an için yi1k ala- --
rak hareket edecektir. Vapurlarm hareket tarihleriyle nav-

İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardald değişikliklerden a.centa me
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul ctme'L. 
mcsuliyet kabul etmez. Daha fazla taf• Daha fazla tafsilat için Birinci Kor
silnt için ikinci Kordonda 72/ 4 numa- donda 148 No. da V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen- Zee vapur acentalığma mtlracaat edil· 
tasına milr.acaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

, 

TELEFON : 20M - 2605 TELEFON : 2007 /1008 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarmuı en hnlisidir_ 

İfd defa süzülmüştür ŞePbet gibi içiJebiJfr 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bü~ ük 'alepçioğia hnru karşısında .. 

· ' 
~umbarC71 bini l 

TURKİYE 
CUMHU' RİYETI 

~IRAAT.BANKRSI 

1 
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inaitiz Nazırları bugün italvada -------Bütün Avrupada gözler büyük heyecanla Romada cereyan 
edecek görüşmelere çevrilmiş bulunmaktadır 

Bütün Ingiliz gazeteleri 
Mussoliniye hiç bir şey 
sırası değildir~· taviz yok ! . 

• 
vermenın 

• • Diyorlar 
Faris, 16 (Ö.R) - Bugün öğleden 

'°nra 19.30 da Roma ekspresi ile Paris
ten ayrılan B. Çemberlayn, etrafını sa
:ran gazetecilere seyahatinin neticesi 
hakkında hiç bir şey söylemek isteme
diğini, fakat sulhu koruma maksacliyle 
ve büyük hüsnüniyetle yapılan gayret
lerin neticesiz kalmıyacağından ümitvar 
olduğl,lnu söyle~tir. 

Fransız gazeteleri bu dakikada bü
tün dünyanın gözleri, Romada cereyan 
edecek görüşmelere çevrilmiş bulundu
ğlınu, fakat bu görüşmelerde Fransız 

topraklarının asl.B bir pazarlık mevzuu 
olamıyacağını, İtalyada hal§. bu gafleti 
gösterenler varsa hayal sukutlanrun de
rin olacağını yazıyorlar. 

Yine ayni gazeteler aklın kabul ede
ceği bir anlaşma ancak İtalyanın müte
kadem bütün taahhütlerini yerine geti
ren ve Akdeniz müvazenesini sarsmak 
teşebbüslerini tekrar etmlyen bir anlaş
ma olabilir, diyorlar. 
Fransız mahfelleri İngiliz nazırlarının 

Fransız naz.ıdan ile pek kısa süren gö
rüşmelerinde iki memleketin görüş bir
liği teyit edildiği kanaatindedirler. 

Bilhassa Daladiyenin Korsika, Tunus 

ve Cezayir seyahati bir askeri nümayiş 
seyahati olmadığını, İtalyanların bu se
yahate bir tahrik mahiyeti atfetmeğe 
çalışmaları, hUsnüniyetlerine hamledile
mlyeceğini ilA.ve ediyorlar. 

Londra, 10 (Ö.R) - •Deyli Telgraf» 
gazetesi Roma müzakerelerinde İtalyan 
Fransız meseleleri de mevzuubahis ol-

duğu takdirde B. Çemberlayn tarafın- menin İngiltere ile Fransanın noktai na
dan ittihaz edilecek hattı hareketi şu zarları arasındaki birliği müŞahedeye 
suretle izah etmektedir : Bu müddeiyat medar olacağını ~yan etmektedirler. 
araziye taallUk ettiği müddetçe İngiliz- Bu birlik son günlerde diplomasi ka
ler bunu İngiliz - İtalyan anlaşmasına nalı ile yapılıluş olan. noktai nazar teati
ay k.ırı göreceklerdir. Fakat bunun aksi- leri sayesinde elde edilmiştir. 
ne olarak İtalyan müddeiyatı arazi me
selelerine temas etmezse İngiliz nazırla
rı bunu münhasıran bir Fransız - İtalyan 
meselesi telMtki edeceklerdir. 

Bundan ba§ka Roma görüşmeleri ec
nebi: gönüllülerin, ademi müdahale an
laşmasiyle derpiş edildiği veçhile, İs
panyadaiı çekilmesi esasına dayanmazsa 
general ·Frank.oya muhariplik hakkı ta
nınmasına imkful görülemiyeceği şimdi
den temin edilebilir. 

Muhalif gazetelere gelince, seyahati 
tasvip etmemekle beraber, bir kaç hafta 
evvelkl endişeleri artık göstermz olmuş
lardır. •Nevs Chronicleu gazetesi şunla
rı yazıyor: 

•İtalyaya karşı hiç bir fedakarlıkta 
bulunmamalıyız. Mussoliniye hiç birşey 

vermenin sırası değildir. Eğer yapılacak 
bir taviz varsa, İtalyanlar tarafından ya
pılması icap eder. Bilhassa İtalyanlar bi
zimle münasebetlerinde salah husulünü 
arzu ediyorlarsa, her şeyden evvel İtal
yadaki gönüllülerini geri çekmeleri la
zımdır.• 

Roma, 10 (A.A) ...:_ Havas ajansı mu
habirinden : 
İyi malfunat almakta olan mahafil B. 

Mussoliniiıin Çemoerlayn· ile yapacağı 
mfilakat esnasında :Akdeni:tde istikrarı 

temin etmek için İtalyanın haklı meta
libatının temin edilmesi zaruretine işa
ret edeceğini beyan etmektedirler. 

Ayni mehafil Düçeriin Çemberlayne 
İngilterenin Fransa ile İtalya arasında 
bir tavassutta bulunmasının zaruri ol
duğuna da işaret edeceği ve İtalyanın 

Fransaya karşı serdetmekte olduğu me
talibat ile İspanyol meselesini birbirine 
bağlıyacağı mütctlaasında bulunmakta
dır. 

Mussolininin İspanyadaki İtalyan gö
nüllülerinin geri alınmasına mUkabil 
general Frank.onun muhariplik hakkı
nın kabul edilmesini istemesi muhtemel
dir. 

Şarki Afrikadaki İngiliz ve İWyan 
arazileri arasındaki hudutların tahdidi 
ile İngiliz İtalyan ticaret mübadeleleri 
meseleleri de dahil olmak üzere miinha

Parls, 10 (A.A) - İyi malfunat al- sıran İta1ya ve İngiltereyi alakadar eden 
makta olan mahafil bugün hariciye ne- meseleler de müzakere edilecektir. 
zaretinde Daladiye ile Bonne saat 17.40 Salahiyettar mahafil İngiltere ile ltal
ta Farise gelecek olan Çemberlayn ve I ya arasında bir ticaret itilafı akdedile
Lord Halliaks arasında yapılacak görüş- ceğini tahmin etmektedirler. -------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;o;;;;;;;;;iiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ______ iiiiiii _______ ......., 

Amerika ilk hat tayyare
lerini 6 bine çıkaracak 

Vaşington 10 (ö.R) - B. Ruzveltin 
Amerikanın ilk hattı asked tayyarele
rint 5600 adedine çıkarmak için kongre
den tahsisat istiyeceği teyit ediliyor. Ha
va filosu mevcudunun evvelce bahsedil
"dıği gibi 10 bin tayyareye iblağından 
sarfı nazar edi~tir. Harbiye nezareti 
Amerikan fabrikalarının bir sene için
de bu inşaat programını tahak.kuık etti
receği fikrindedir. 

Vaşington 10 (ö.R) - Son haberlere 
nazaran bitaraflık kanununun taraftar 
ve muarızları kongreye !birbirleriyle te
:zad teşkil eden takrirler vermişlerdir. 
Demokrat Senator Pans ve Cilinhuri -
yetçi Senator Avt bitaraflık kanununun 
iptalini istiyorlar. Drnıokrat Lodlov ile 

Ciimhuriyetçi Hodson ise yalnız muha
ripler için değil, Barışta da harice gön
derilecek silahlara ambargo konulması
nı istemektedirler. Amerikanın Faris ve 
Londra büyük elçileri Bulit ve Kenedi 
bugün Senator mümessiller meclisi tesli
hat komisyonları tarafınclan dinlenecek
ler ve •Avrupa vaziyeti hakkında görüş
lerini izah edeceıklerdir. Eyi haber alan 
mahfiller konferansın, Ruzvelt tarafın
dan kongreye verilecek teslihat progra
mını takviyeye matuf olduğu kanaatin
dedirler. 

Nevy&rk umumi valisi bfr hava korunma tecrübesi esnasında bir hastaneyi 
ziyaret ediyor 

Ambargonun kaldırılmasını tetkik ko- SaJahiyettar mehafile göre B.~ Razvelt 
mitesi raporunda Ispanya Cumhuriyet- milli müdafaa hakkında kongreye gön
çilerine ait silahlara konulan ambargo dereceği mesaja yeni asked tayyareler 

Franko lehnden netice vermek suretiyle için 360 milyon dolar ve bahriye için 
bitaraflığa muhalif olduğu neticesine yeniden 900 tayyare inşası maksadiyle 
varmıştır. de 45 milyon dolar tahsisat istiyecektir. 

Bir Alman Tebliği 

İtalya ile Aln~anyanın gizli bir 
muahedesi olduğu tekzip ediliyor 

Dala.diyenin Cezayir ve Tunus seyahatine ait intibalar 

Londra muhalif ·gazeteleri 

Italyanlara f edak&rlıkta 
bulunmamalıyız, diy.orlar 

Londra, 10 (A.A) - Deyli Telgraf Bundan başka Roma görüşmelerinde 1 leri endişeleri arlık göstermiyorlar. 
gazetes~ İtaly~ istekle~i Romada mev- gönüllülerin ademi müdahale anlaşması Ne~s Chronicle gazetesi ezcümle di~ 
zuubahıs oldugu takdirde B. Çember- ile derpiş edildiği vehçile çekilmesi esa- yor ki : 
Jaynın hattı hareketini şu suretle hUia- sına dayanmadığı takdirde general Fran- İtalyaya hiç bir fedakarlıkta bulunma~ 
sa etmektedir : koya muhariplik hakkının verilmesi im- malıyız. Musolisniye hiç bir şey verme-

Araziye taallUk ettiği müddetçe İngi- nin sırası değildir. Yapılacak taviz var-
k§.nırun da gözükmiyeceği şimdiden söy- İ 

liz hükümeti bunu İngiltere - İtalya an- sa bunun talyanlar tarafından olması 
lene bilir. 

!aşmasına aykırı addetmektedir.. Böyle icap eder. Bilhassa İtalyanlar münase-
oJmadığı takdirde ise bu istekleri mün- Muhalif gazeteler B. Çemberlaynın betlerimizde bir salah arzu ediyorlarsa 
hasıran bir Fransız - İtalyan meselesı seyahatini tasvip etmemekle beraber bu her şeyden önce İspanyadan askerlerinJ 
olarak telakki eder. hususta bir kaç hafta evvel gösterdik- geri çekmeleri lbımdır. 

Cümhuriyetçiler .Estrama· 
dore de ilerlemektedirler 
Salamanka 10 (ö.R) - Katalonya 

cephesinde nasyonalistler ileri hareketi
ne devam ediyorlar. Merkezde Aragon 
kolordusu Lerida - Barselon yolunun 
mühim bir düğüm noktası olan Moye
doso köyüne vasıl olmtl§tur ve Pozos 
Blankos mıntakasmda harekette bulu
nan kuvvetlerleı birleşerek 200 kilomet
re murabbalık bir cep teşkil etmişler
dir. 

Cenup mıntakası grubu Taragon isti
kametinde 2 kilometre ilerlemiştir. Bu 
harekc·tler neticesinde nasyonalist kuv
vetleri şimdi Roostan 18 kilometre ve 
Taragondan 30 kilometre mesafede bu
lunuyorlar. 

ESTREMADORE CEPHESiNDE CUM 
HUR!YETÇtLER ILERLEYOR 

Barselon 10 (Ö.R) - Estramador cep
hesinde hükümetçiler üç istikamette: 
Şimalde Monteravyo dela Serano, cenup 

Berlin, 10 (Ö.R) - Bir ecnebi gazete ğu cihetle tekzibe değeri olmadığını 1 Berlin, 10 (Ö.R) - Hariciye nazırı şarkide Penaroya ve cenubu garbide 
a - ! a arasında ika dediyorlar. IFon Ribbentropun Varşovayı ziyaret et- demi.ryoluna doğru ilerliyorlar. Kadiks- lspanya Teisiciimhuru Azana Franstz sefiri ile beraber 
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