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Çemberlayn Romada Mısı 
ue Irak elçileri ile görüştü 

ROMA, U (ö.R) - B. Çemberlayn bucün 
M.... ve Irak elçilerini kabul ederek kendilerile 
mıun müddet •Öl'ÜflnÜlftiİr ••• 

1 

·-------' Yeni A.ır Matbaaaında Buılmqtır. 

r= Cümhurreisimizin tetkik seyahati 
lstanbuldan sonra Trakya ya gidecekler 

için yapılan 
edeceklerdir 

Tayyare kaçakçılığı işi 
Ziraat kalkınması 
hareketleri tetkik 

Gazeteler Ekrem Köniğin mazisine ait eski 
bir hadise etrafında • 

neşrıyat 

Fransız Elçisi Masigli 
Dün itimatnamesini vermiştir Roma da 

Çemberlayn 

Istanbul 14 (Husust)- Gaı..eteler ·tay

yare kaçakçılığı suçlusu Ekrem Köniğin 
mazisine ait eski bir hadiseyi kaydet -
mektedirler. 

Hadise, merhum Tan tahrir mildürU 
Tahir Son Postada çalışırken cHer dev
rin adamı> başlığı altında hayali bir ya
zı için koyduğu maskeli bir adam k1iŞe-Balkan devlet bankaları müınessllleri a 

17 • 18 inde Belgradda toplanacaklar- Yapılan parlak si yüzünden çıkmış .. Merhum Tahir, bi.ı-
ISTANBUL, 13 (Huıı~si} - Bü~k millet meclisinin ay sonuna doğru kabule aldanmamıştır_ nun ilzerlııe gazetenin sahiplerinden B. 

kıt tatiline karar vermeaı muhtemeldır. Ekrem Uşaklıgil ile beraber Ankaraya 
Cümhur Reisimiz ismet lnönü'nün önümüzdeki Şubat ayı içinde latanbulu . 

3 
(Ö---o--R) 1• .1. l .. davet cdilmi<:lermic::. Haber gazetesinin . .. T , Pans 1 . - ngı ız - Jta yan mu- -s ···-y· · 

'
ereflendiıeceklerı ve buradan T rakyaya geçerek bugune kadar raKyada l . d ıh. b. . 1on d B. Ekreme atfen verdiği malCımata göre . . . zakere enn en ıç ır netıce çı a ığı 

köy ve ziraat kalkınması yolunda yapılan hareketlen yerınde tetkik ede- d h k .. eh. . Illc Ç kendileri Ankarada sorgu altına alın-hususun a er es mutt ıttır. em-
cekleri bildiriliyor. be 1 Mussoli . uı·k iı ·•mtt mışlardır. Sorgu sırasında ve odada Ek· 

TNAMESıNı VERDi 
r ayn - nı m a a u VC'J-

FRANSIZ SEFiRi lTlMA ~ . "kb'nlik d F k rem Köniğ de bulunmakta imiş .. 
(ö R) F b 

.... k 
1 
.. B M . 1. b .. 16 mış ve nı · ı uyan ırmıştı. a at y 1 d 

ANKARA, 13 . - ranaa uyu e çısı . asıg ı ugun saat el 1 . . . . 1. . apı an sorgu a kendilerine <Bu ya-
. . . . . . . . mes e erın esasına gınşı ıncc vazıyet 

da Reiaicümhur tarafından kabul edılerek ıtımatnamesını takdım etmı§tır. d h 1 d ğ. . t• B unl b b 1 zı ve klişe ile Ekrem Köniği kastettiklcer a e ışmış ır. un a era er n-

yapıyorlar 

"" ı 
H8disede ismi geçen gazeteci TahiT - SONU OÇONCO SAYFADA - gi1iz başvekilinin Roma seyahati fayda- - SONU 3 ÜNCO SAHİFEDE -

sız olmamış, vaziyeti tevazzuha hizmet --------------------------'?eisicümhur Inönii. 

Ziraat Vekileti bütçesi 
temin 
olacak 

etmiştir. 

B. Çemberlayn Italyan taleplerine bo
yun eğmemiştir. Kendisine yapılan par
lak kabule ve iltifatlı davetlere rağmen 
namuslu ve ancrcl bir Ingilizin soğuk tav
rını muhafaza etmiştir. Eğ~ Musso1ini 
Ingiliz sulhçulu&'Unu istismar etmeği 

ummuşsa ağır surette aldanmıştır. ı 

Oda Meclisi toplanacak 

Kordonda bir ticaret 
kulübu inşa edilecektir .. Ziraat 

edecek 

kalkınması plan1nın tehakkukunu 
surette diğer yıllardan çok kabarık 

r---------------~-:.-----------------------------~--------

~Esen hava Ş ehi r le r de Beyazıt 
Yolları ağaçlanclırına 

sulh mahkemesi binasında 

~evket karısı ve 
kaynanasını tabanca ile öldürdü 
Zabıt katibi 

Ticare todası meclisi önümüzdeki haf· 
ta içinde toplanarak bazı milhim mevzu. 

1arı müzakere ve karar alacaktır. Gör(l. 
şillecek işler arasında, birinci kordonda 

bir ticaret kulübUnün inşası da vardır. 
Bunun için icap eden tahsisat ayrıhnıt-1 

Liyakatlı iş 
Adamlarını 

Müteessir 
Eylememelidir 

udıa OCAKOCLU 

Memlekette yüksek maaş alanlara 
karşı dikkati celbedecek bir hava ~~
mekteclir. Şu veya bu zabn. ~ş Y~ 
liradan fazla aylık alması, hızım gıbı 
ıinesinde büyük sermayedarlar bu· 
lunduramıyan bir millet için çok gö-

rülmektedir. 
Bundan dolayıdır ki hükümet ser-

mayesinin yarısından fazlası devlete 
ait olan bankalarla müessesatta ça
lışan memurları da diğer memurlar 
gibi bir bareme tabi tutmağa karar 
Vermiş ve bu hususta hazırladığı Ia
yıhayı büyük millet meclisine tevdi 

eylemiştir. 
Encümenlerde tetkik edilmekte 

bulunan bu layıhanın alacağı son 

tekli bilmiyoruz. 
Yalnız bugünden aöliyebileceği-

miz bir fCY vardır ki o da aylıklar 
lüzumundan fazla kısalacak olursa 
millt bankalarda ve devlet .errnaye
ıllc itletilen te§Ckküllerde çalışan de
ierli gençl~rimizi it batından kaçır
mak tehlikesi vardır. 

Zira memleketimizde medent ha
yatın icap ettirdiği bazı ihtiyaçlar 
gittikçe artmakta, geçim darlığı dai
ma kendisini hissettirmektedir. 

ihtisasa dayanan, ağır ınesuliyet
leri omuzlarında taşıyan adamlar is
terler ki geçim darlığı onların kafa
lanndn yer almasın. Fikir selameti 
ile çalışmak imkanlarını bulabilsin
ler. 

Bu kabil elemanları vazifeleri ev
rak havale etmek hududunu aşamı
yan memurlarla bir seviyede p;örme
ğe kalkışacak olursak, bugün büyük 
bir hihnü niyetle yapılan bu hareke
tin mak.Us neticeleri ile karşılaşmak 
mukadder olur. 

Çok iyi hatırlayoruz ki Türk ofis 
teşkilatı yapılırken sanayi planının 
tatbikatı icabı olarak bazı kadrolar 
meclisten geçirilirken, bugiinkü baş 
vekilimiz, -o zaman iktısad vekili idi
yüksek maaşlara karşı yükselen iti
razlara cevap vermif, ihtisasa kıymet 

-SONU 2 iNCI SAYFADA-

işine büyük 
ehenuniyetverllecek tır. Ticaret kulübünün öırllınüzdeki in

şaat mevsiminde inşa edilmesine lntizu 
olunmaktadır. 

Ticaret !kulUbü, lz.mirin iklısadi hay .... 

Cinayetin sebebi lıarısı VHdanın annesinin israrma boyun eğerelı seu• tında mUhim bir içtima! mUessese oıa. 
dfğl.Jıocasından ayrılma talebinde IJuJunmasıdır- caktır. Bu kulilp, muhtelli ticaret ele .. 

Istanbul 13 (Hususi) - Bu sabah sa- manları ve sınıfları arasında bir ya'km.-
at 9.30 da Bayeziddcki sulh hukuk mah- lık teminine matuftur. Ve tehlrde top. 
kemesi binasında feci bir ciıılyet işlen- luluk hareketini temin edecektir. 
miştir. Fatih sulh mahkemesi zabıt ka- Oda meclisi 938 yılı ticaret odası v• • 
tibi Şevket, ıkarısı bayan Vildanla kay- borsa biltçelerlnl de müz..akere ed~ 
nanası Nazüeyi sekiz el ateş etmek su- tir. H&ber aldığımıza göre ticaret oduı 
retiyle öldürmüştür. Hadise büyült W. memurlarının ücretlerine yüzde beş ~ 
lAş ve heyecan uyandırmıştır. betinde zam yapılması hakkında hazır-

Şevket, lise mezunudur. Yirmi dört lanan bir teklif te medlste gö~Ulecek-
yaşlarındadır. Eski mebuslardan birinin tir. 
oğludur. Ikinci defa olarak evlenmiştir. 
öldUrdUğil karısından on dört aylık bir 
çocuğu vardır. Cinayetin sebebi, Vilda-

Y.traat vekili F. Kurdoğlıı nın kendisi.n<len ayrılma talebinde bu -
Ziraat kongresinde kabul edilen esas- lunmuş olmasıdır. Bayan Vildanın ilk 

}ar bir dcla daha gözden geçirilerek ka- kocasından on yaşında bir çocuğu var-

Kahirede 
nun haline gelmeleri için layıhaları ha- dır. Vildan, güzel bir kadındır. Vildanla Filistin hakkında 
zırlanacakbr. Ziraat vekaleti bu işlerle annesi bu sabah ayrılma kararını almak 

-m-eş_gu_l.:d.:ur.:... ________ _:_Uz_ e-:::r:-:e :-m_ahk_e_m_e_ye-ge_~_·_ı_erdi_"_-;;;-----:--=---=---- _____ __________ ___.ıl m Ü hi m mo--Ü7:_ kereler _SONU 2 iNCi SAYFADA - - SONU 3 ONC'O SAHİFEDE - Bayeziddcn bir 9orii.niiş . __ ~~ 

Roma görüşmeleri bitti Irak Başvekili tayyare ile 

Mutantan surette yapılan toplan
tılar bir fiyasko ile neticelendi 
Görüşmelere ait son haberler son sahif ededir 

lngiliz 
Anavatan filosu 
İlkbaharda 
Akdeniz limanlarını 
ziyaret edecek. .. 

Londraya gidecek 
ma için müzakereler cereyan etmekte. 
dir. Bu anlepa geni§ bir asrilepne.,.... 
raını, bu anda Mekkede elektrik test.
tını ve bunların ısWıını ihtiva etmekte
dir. 

Buğdad, 13 (Ö.R) - Irak başvekill 
Nuri Sait paşa Londrada Filistin mese
lesinin halli için toplanacak yuvarlak 

masa konferansında hazır bulunmak 
üzere Cumartesi günü Bağdaddan hare
ket edecektir. Irak başvekili cumartesi 
akşamı ŞarJlda, pazar sabalu Beyrutta 
bulunacak, sonra Kahireye giderek Mı
sır delegasyonu ve diğer Arap milletle
ri delegasyonu ile Londra konferansı 

Parıs, 13 (Ö.R) - Suudi Arabistanlaıhakkında görüşerek tayyare ile Londra
Mısır arasında mühim bir ticari anlaş- ya hareket edecektir. 

Dr. T. _Rüştü Aras 
Londra 

V cıtikanda Papı N KarcUullon bir cıradcı 

Londra, 13 (A.A) - Amirallık da
iresi Anavatan filosunun Atlas Ok
yanosu ile garbi Akdeniz limanlan
na ilkbaharda yapacağı ziyarete ait 
programın ilk kısmını neşretmiştir .. 
Bu cevelana Royal Oak zırhlısı ile 
bet kruvuör, 20 kadar torpito muh
rtbl, S tahtelbahir, bir atelye gemisi 

- SONÜ 5 İNCİ SABD'EDE -
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Emekli General 
Kazım Karabekir~in 

HATIRATI 
-15-

lıte lnıilizler siyaseti de, Entellijens
Servi.i de yeni rotasmı buldu: 

Kuvvetli bir donanmaya sahip olmak, 

Alman düşmanlarile ittifak etmek ve ni· 
hayet 19 1 4 de Almanya ile hesaplat

mak ! 
l§te Balkan harbini müteakip Rusyanın 

lstanbulu zapt için 191.f yılını intihap 
ederken lngilizlerin de 20 yıldanberi 

gözetledikleri muazzam hidise için bek
ledikleri bu yıl da politika yoldaşlarının 
her arzularına katlanmaları ve onların 
boğczlara ka • yapacakları bir teşebbüs, 
bu cihetten sonraları zararlara uğrama· 

mnk için, bu diisturu kabul etmiş olma· 
]arına pek ihtimal veriyorum: 

Ruslar lstanbwa, biz de Çanakkaleye. 
CiHAN HARBiNE NEDEN GiRDiK? 

T deskopla göktekilerin, mikroskopla 
da Tufeylilerin hareketleri mütehassısları 
tarafından nasıl devamlı gözetlenerek 
mahiyetlerinin tetkikine çahşıyorsa istih
baratcılar da alakadar oldukları mem· 
leketleri öylece gözlerini dikmekle bera· 
ber üstelik bir de kulaklarını vererek, is
tihbarat mikrofonu ve mikroskobile en 
ufak hareketine kadar dinlemek ve gö· 
zetlemek vazifesi olduğundan, ben de 
pek bpardayan Ru.yayı merakla bu tarz· 
Cla temqa ediyordum. 

Daha 191.f yalının 28 martında Enver 
pqaya bir Cihan harbi karfWDda bulun· 
duğumuzu bildirmekte bu temqalanmın 
da tesiri vardır. Enver paşa Yunanlıların 
ellerine geçen adalarımızı geri almak 
hülyasile planlar yapmakta olduğundan 
o zaman bana kulak asmadL 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• 
Fakat bütün kaybedileruer yalnız harbe 
girmekten dolayı değil, fena idare et· 
mekten ileri geldi. En mühimi de bu ıs
tıraplara bedel, ancak bizim harbe ka
tılmaklığımızdır ki, Türkün kanını eme· 
rek bünyesini ~itirmek istiyen çarlık ej
deri yıkıldL Anadoluda ve lstanbulda 
zalim çar orduıunun askeri yerlC§eydi 
Türkün istiklali ebedi olarak sönerdi. 

* 19 1 O da F ransanın Petrcsburg sefiri 
Ceorge Loui" nin Rusya hariciye nazırına 
gönderdiği bir raporundan parça: 

clstanbul ve Boğazlar ittifakta E.lsas
Lorenin karşılığını t~kil eder. Gerçi bu 
hiç bir muahedcde yazılı değildir. Fakat 
öyle mukaddes bir hedef tir kl dile alına· 
maı:. fakat fikirden de çıkanlamaL 

* 1911 Birincitqrin 2 5 de lstanbul Ruı 
sefiri Çarikof Sadrazam Sait papya bir 
mektup yazarak Rus • Türk ittifakını 

teklif ediyor. ltalyanlar 191 1 Birincitet· 
rin 28 de ültimatom vererek Trablta 
garbı istilaya balfaml§lardı. Asırlardan· 
beri Rualann bütün düıünceleri Boğazla
n ijgal etmekti. Bu hususta vasıta olarak 
yalnız cebri kullanmadıklarına misal 
olarak teklif olunan maddeleri okuya· 
lım: 

1 - Boğazlar hazcrde ve seferde Rus 
harp gemilerine açık bulunacak fakat 
Rusyanın üçüncü bir devletle harbi ha· 

EHi ASIR 14 Son kanun ~umartesı 939 

Kara sularımızda 
Baldı aulıyan döf't 
lıaçalıçı yakalandı 
Evvelki gün Çeşmenin lldm körfe-

zindeki Battal adası civarında, kara su-

Esen hava 
1 
Liyakatlı iş 

Bayan Dudunun karnın- Adamlarını 

d k• w k Müteessir 
a l Ur meger ÇOCU muş Eylememelidir 

HAKKI OCAKOtaLU larımızda iki sandalla balık avlıvan dört n~n 1 b" gün ınl k t ha b" "'dd t ı ld kt ··ıu .. .. · . ~ ay evve ır , me e e s- ır mu e meşgu o u an sonra o 
Yunan balıkçı curmu meşhut halinde tan • .. t ed b" kadın ,_ __ bir uk d~· 

esıne muracaa en ır a.r- çoc "l!i .. yor. 
yakalanmı:;lardır. Bunları yakalıyan 15 nında ur bulunduğundan bahisle çıka- Hastanedeki hademeler, kadının ço- - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -
numaralı gümrük muhafaza motörü Çeş- ıl ist . ılacak n.t..:11 y d ~ d eli ı ""'d"- d"V • • •• l · · . . dl" 

1
. . r masun emış ve yap m~'" cugunu Ooumu sırasın a y e oı ı.u-- ve para ver ıgını soy emıştı. 

meye getirmış ve a ıyeye tes un etmış- 1. . ld y b"l,1:~1 .. ı· B düğUnli ·· ı· ı B ·· · ba ç k · d l b b J "1-. bal k 
1 

k . k ame ıyeye razı o ugunu ı -.uıu~ ı. n. soy ıyor ar. unun uzerıne - o yerın e 0 an u ceva ın ıa a 
tir. Yunanlı ı çı ar, apotaJ anunu- D d dındnkl b k rı si D d ğun ··ıd·· kt b" · l k · · · · d v • d "f h k dan u u a • ua mm muayene n- yan u u, çocu u o urme en suç- ızım meme etımız ıçın egen e-
na muhalı are et suçun maznun- d k d b l d k 1 k l 1 k Aw ahk · ·ı v• • d v•ld" 
d 1 kızlı ıdukl 1 

e, ·arnın a ur u unmayıp o uz ayı u o ara gır ceza rn emesıne verı • gışmış egı ır . 
urlar. Bun arın Sa o arı ana- hA .1 ld w _1A_ı~ıst ... ı. c · · · dl' tı 

k d amı e 0 ugu a~u. .. ~ 1• .. ~ ve enın, muayene ıçın a 1 P lş adamlarımız istediğimiz miktarı 
şılma cta ır. Bu vaziyet üzerine Bn. Dudu memle- müessesesine gönderilmişti. bulmamıştır. -*- ket hastanesi nisaiye koğll§una kabul Dün, ağır ceza mahkemesinde adli tıp B · 1 h .. t h .. t b-
Kadlf eJıalesinin olunuyor. Gece oluyor, hastanede ela- müessesesinden gelen rapor okunmuş- b' ınaena ~.Yk • mudaa a1ssıs, mu eşe 

çiPi 1 ı .-J•~ t . Ra d w ıs ve enerıı l§ a m arımıza maaı 
ıe~ ,. n ., .... "e e yak çekıllyor. tur. por a, karnında ur bulundugunu k d 1 d h A b• k" 

Y Y °' . . b v a ro arımız a ususı ır mev ı ver-
fidan ••erildi Garıp blr vazıyet .. Gece yarısına doğ- sanan u kadının ur bulundugunu zan-.,. meğe mecburuz. 
Ziraat vckfilctinden vilayete gelen bir 

tahriratta, Burna.va zeytincilik istasyo
nundaki zeytin fidanlarından 500 adet 
aşılı zeytin fidanının Kadif ekalesinin teş
çirinde kullarulması bildirilmiştir. 

Vilayet ve belediye Kadifekalesinin 
teşçiri için ayrı ayrı çalışmaktadır. Ka
difakalesi en kısa bir zamanda İzınirin 
en mükemmel mesire yerlerinden biri 
olacaktır. Bunun için esaslı surette çalı
şılmaktadır. 

-*-
rVRKİYE ·AMERİKA 
rıearet anlaşması 

Geçenlerde Ankarada parafe edilen 
Türkiye - Amerika ticaret anlaşmasuun 
bugünlerde tasdikten gelmesine inti7.ar 
olunmaktadır. Anlaşma, bu ay sonların
da meriyete girecektir. 

Yeni ticaret anlaşmaslyle iki memle
ket ticaretinin mUhim mikyasta artaca
ğı ümit olunmaktadır. Anlaşma, serbest 
döviz esasına rn~enittir. Amerika, önU
müzdeki mahsul yılında memleketimiz
den kuru incir ve halı satın almak kara-
rındadır. 

-*-

ru Bn. :Dudu vücudunda bazı gayri tabi- nettiğine nazaran çocuğun ölü olarak 
ilikler hissediyor. Dehşetli bir sancı için- doğması muhtemel görülmekte ve ço- Aksi takdirde onları hususi teşeb· 
de kıvranıyor. Kendi kendisine : cuğunun bilerek veya bilmiyerek ölil- büs sahiplerinin yanına kaçırabiliriz. 

- Acaba, doktorların söyledikleri mUne sebebiyet verdiği f ennen kabul Bundan başka, yüksek maq ulan 
doğru mu, ben hllınile miyim? edilememektedir. memurların sayısının memleketimiz· 

Diyor. Daha bir müddet bu sancılara Bu vatlyet üzerine, tahliyesini talep de binlerce ve on binlerce olduğuna 
tahammül gösterdikten sonra kadınca- eden bu kadının dileği kabul olunmuş- kani bulunmıyoruz. 
ğız kalkıyor ve helaya gidiyor. HelAda tur. Davaya devam edi1eccktir. Türkiyede en çok şubesi bulunan 

Doktorlar 
Arasında tayin 
ueterfUer . 
Mecburi hizmetini bitiren Içel Sıtma 

mücadele tabiplerinden Dr. Cevdet Tan 
İzmir Emrazı sariye hastanesi asistanlı
ğına tayin edilmiştir. 

Memleket hastanesi dahiliye mütahas
sısı Dr. Celal Yarkın terfi müddetini 
doldurduğundan sınıfı dördilncUye ve 
maaşı 45 liraya çıkarılmıştır. 

İzmir merkez belecliye tabibi doktor 
İsmail Şenolun istifası Sıhhat vekaletin
ce kabul edilmiştir. 

Dikili belediye doktorluğu vazifesini 
vekaleten ifa etmekte olan hilkümet ta-

Ziraat Vekaleti 
ve hemen her kazada sandığı olan 
ziraat bankasıdır. 

Bu milli müessesenin kadrosunda 
. bütçesi iki >:_üz liradan yukan maaş alanların 

yekunu doksanı aşmamaktadır. 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - Diğer bankaları da ele almıt olsal« 

Kongrede kabul edilen dileklerin bir bu teşebbüsün üstüne çıkanların ade· 
program tahtında senelere taksim edile- di dikkati celbedecek miktardan çok 
rek tatbiki cihetine gidileceği şehrimize uzakta kalır. 
akseden haberlerdt'n anlaşılmaktadır. Ev . 
E 1.a z· t t k"l~t 1A h h 1 ger kasdedılcn, faydaları ne ol· vve il ıraa eş ı d ayı ası az.ıra- d v la l bazı kilA 
na kt B t k.b em1 k ti ugu an şı amamış teş atta 

ca ır. unu a ı en m e e n l l · b kd" d 
muhtelif yerlerinde kurulacak, ziraatle ça ışan memur ar ıse u ta ır e me-
alakadar fabrikaların faaliyete geçme- seleyi başka bir zaviyeden mütalaa 
si temin olunacaktır. Bu işlerin tahak- etmek zarureti kendiliğinden meyda
tJcuku için Ziraat vekftletinin 939 yılı na çıkar. 
bütçesi geçen seneler bütçelerinden da- Yoksa bir vilayet merkezinde bir 
hn kabarık olacaktır. bankanın başında müdürlük eden hiı 

Artık tehlike kampanaları birbirini ta· 
kip ederek çalmağa başlamıştı. Fakat 
Enver paşa hala Edimenin kolayca geri 
alınması gibi Midilli ve sair adaları al
muk hülynsiyle gelecek clritnavutlnrı göz
hiyordu. Halbuki artık bu vaziyet karşı· 
sındn Rusların ani bir darbesine karşı 

Istanbulun yani Boğazlann ve dolayısiy
le bütün memleketin müdafaasını düşün
mek zaruri idi. Akıbet ikinci tehlike kam
panasında Enver de diğer hükümet ar
kadaşları da tela~la sıçradılar ve düşün
cdere koyuldular. 

linde kapatılacak. 
2 - icabında Rusya Istanbul ve mül- Öğretmen ta31fnferi 

bibi Dr. Süreyya Kurtarana vekfılet 

maaşı verilmesi Sıhhat vekaletinden bil
diriLplştir. 

Haber aldıdımıza göre, on binden faz- adamdan mevkiin ehemmiyetine eö· 
ln nüfusu bulunan şehir ve kasabalarda re üç beş yüz lirayı kıskanmamak 
cadde ve yollara dikilecek ağaçlarla lazımdır. Zira onun üzerinde tasıdı ~ı 
meydana getirilecek fidanlıklar ve bah- mesuliyetler diğer memurlarımızla 
çelere ne-zaret için belediyeler birer zi- mukayese kabul etmiyecek kadar 
raat memuru istihdam edeceklerdir. Şe- ağırdır. 

Bu düoünccler siyast ve asken olmak 
üzere ikiye ayrılıyordu. 

Siyasi kısmı: Fransa 'Ve lngiltere gibi 
vaktiyle de bizi Rus istilasından kurtaran 
ve t rihi do tluğumuz bulunan ve halkı· 
mızın da kalplerinde samimi yerleri olan 
devletlere sarılmak oldu. Fakat onların 
da hakkımızda iyi fikirler beslemediklo-
rini ve müttefildcri olan Rusları memnun 
etmek için bizim mahvamız.la alakadar 
olmak ıöyle dursun yağmaya bile hazır
landıklarını görünce gayet tabit olarak 

Almanlara ahlmalc oldu. 
Askeri kısım: Ne baha.ama olursa ol

aun Ruaların Karadeniz filolarına hakim 
olabilecek bir filonun lstanbula getiril
mesi oldu. 

lıte Alman ittifakının sebebi ve neti· 
cede Cihan harbine neden girdik~ Me· 
selesinin cevabL 

Yoksa Cihan harbine hiç bir vakit ta
rihi dostlarunız olan lngilizler ve Fran
sızların mağlup edilmderine yardım et· 
mele için girilmediği gibi Almanlarm yıl
dınm sür'atiy1e Belçikayı aprak ve u
ri kaleleri düzliyerek Fransız toprakla· 
rına girdiğini görünce her hangi bir yai
madan istifade fikrile de gin1medi. 

Haksız ithamlar o zamanlci düımanla
rımızın propaganda edebi,.atı olup ha· 
ltikatlere vakıf olmıyan bazı vatandaı· 
!arımızı da yanlif)ık.lara aürükledi. 

MOHIM VESiKALAR 

ha.katını yani Trakyayı ve Boğazları mü
dafaa için Osmanlı devletine yardımda 
bulunacak. 

3 - Rusya eski ahitlerin kaldırılması 
bnhsındn Osmanlı devletine yardım ede· 
cek. 

4 - Kars civarında Rus demiryolla
rına bağlanmak üzere Şarki Anadoluda 
demiryollan inpsı için F ransadan ser· 
maye tedariki hususuna Rusya yardım 

edecek. 
5 - Rusya Osmanlı devletinin hege· 

monyası altında bir Balkan hükümetleri 
ittifakı vücuda getirecek. 

ltalyanlarla harp ederken böyle bir 
ikramı görünce Rusların iyi niyet bcs· 
lediklerine inanmıyan Osmanlı hükümeti 
bu mektubun suretini lstanbul Ingiliz el· 
çisine verdi. Petresburg hükümeti de be
ceriksizliğinden dolayı Çarikofu azletti. 

Malumdur ki Ruslar Mısır ordusunun 
latanbul üzerine yürümesi fırsatını da 
bçınruyarak ikinci SUitan Mahmut za
manında dahi hu kabil tqebbüslerde bu
lunmutlardı. Padifahlann bir tehlike kar
iwnda taç ve tahtlarını muhafaza için mil 
letlerinin istiklalini bile fed a edecekle
rini biliyorlardı. HalbUki bu tarihte meş
rutiyet idare padiphm keyfi karar ver· 

1912 Blakan harbi esnasında lngilte· 
re ile F ranaa Suriyeyi ve Filistini arala
nnda payiafmaları için anlaımıılardL 

Hatta Balkan harbinden münhezim ola
rak çıktığımızı görünce Osmanlı memle
ketlerinin de fran gibi nüfuz mıntakaları
na ayrılması için Londrada müzakerele· 
re dahi girifilmiıti. Fransız ve lngiliz ga

zeteleri ve devlet adamları Türkler aley
hioe ardı arası kesilmiyen ağır sözler sa· 
vunıyorlardı. Fak.at ittihat ve terakkinin 
lıükümet darbesile milli bir varlık gös-

Rusların bir Cihan harbi çıkartmak ve termea felaketi durdurmuttu. 

Osmanlı devletinin esasını teşkil eden * 
Türkiyeyi de diğer Türk milletleri gibi 191.f Şubatında. lstanbulun ve Bo-
kendi camiasına katmak hakkındaki kan· ğazların bir darbe ile İşgali ve hatta bu 
Jı emellerine dair bir çok vesikalar daha uğurda bir Cihan harbi çıkarmağı da, 
mevcuttur. Bunlar Cihan harbinden son· kararlaıbran Rus yüksek encümeninin 
ra Bol~vik Ruslar tarafından kırmızı münakap kararını ve 23 Martta Çarın 
kitap namile cüzler halinde neırolundu da tasdikini yukanda başlı baıına bir fasıl 
ve her dile de tercüme olundu. Fransız- olarak görmüştük. Burada bir daha ha
larda cUn livre noir> adile neşrettiler. brlamak rölaıyonumuzun icabındandır. 
Ayrıca huıusi eserlerle de bu kabil vesi- 191.f Nisanda Rusyadaki Fransız se
kalar ortaya atılmııttır. Bunların rölas• firi Paleoloque'in Fransız hariciye nazırı 
yonunu yazıyorum, mühimlerini de ol- Doumergue"ye gönderdiği Şifreli rapo· 
duğu gibi tercüme ettim. rundan parça: 

Bu vesikaları okurken ıu noktaya çok cHariciye n.,.,.ırı Ruııya ile Almanya 
dikkat olunması lazımaır: Harbe girme· arasında ergeç vukuu muhtemel bir çar· 
den önce masun bir halde iken aleyhi- pışma tehlikesinden Çara bahs•dildiği 
mi ... e tertip edilen cinayetlerle harbe gir· 8lrada haşmetpenah Yunanistan ile Tür
diktcn sonra suçlu sayıldığımız zaman ve- kiye arasında harp zuhuru ihtimallerini 
rile11 kararlar arasında ne gibi blr fark düşünerek. o takdirde Osmanlı hükümeti 
vardır~ Bu suretle en basit düşünen bir Boğazları kapar. Rusya ise kendi tica
vatandaş dahi kabul eder ki: retine, kendi haysiyetine muhalif bu tarz-

Cerçi C:ihan harbine girmekle çok va- daki bir harekete ka11ı kayıtstz kalmıya
tandaş ve çok ey kaybettik, Osmanlı cağından Boğazları açmak için cebir kw
camiası da parçalandı, ve hele her çeıft lanınm) buyurdular. O zaman Alman
ahlibı l r meydanı bot bularak Tür- ya T~ tarafını iltizam etmez mi} 

~: ........ -...-..-~. 

Foça Merkez okulu öğretmenlerinden 
Tevfik Demren ile İzmir İsmet paşa 
okulu öğretmenlerinden bayan AynUl
hayat Ayrıılın becayişleri yapılmıştır. 

İzmir öğretmen okulu mezunlarından 
Bn. Perihan Tuzter Bayındır merkez 
okwu 31t"l!tmenliiine tayin edilmi§tli. -·-BİR İŞÇİ 
Elelıtrilı cereya111ına 
JıapıJdı-
Dün akşam B. Ali Galibin şeker ima

IUthanesindc müessif bir kaza olmU§tur. 
İmali\thanc dahilinde çalışan işçilerden 
Y orgi, şeker kazanını seyyar bir elek
trik ampulüyle aydınlatırken, elektrik 
cereyanı vücuduna geçmiştir. Yorgi scn
deliyerek kazanın üzerine kap:mmış1 çl
lerinden y~r. 

Kazazede memleket hastanesine kal-
dırılınıştır. 

-*-
KEMAi.PAŞADA 
Bir hırsızldı 
Kemalpaşanın yeni mahallesinde bak

kal Hüseyinin dükkanına giren hırsız ta
rafından beş lira para, bir kilo sigara, 
bir mikdar tumbeki ve rakı çalınmıştır. 
Çalan aranmaktadır. 

--= -

Edirnedeki 
Kaza tahkikatı 
devam ediyor 

Edirne . 1 2 (Hususi) - Çilengirler 

çarvı11nda eski Sdanik bankası sokaiın
da kırtttsiyeci Aziz t,Oilen tarafından si
nema haline konulmak istenilen büyük 
mağazanın çatı makaslarının çökerek yı
kıldığını ve ameleden lstanbullu Jbrahi
min öldüğü ve 3 ağır, 8 hafif yaralının 
hastaneye kaldırıldıklarını telgrafla bil
clinniştim. 

Hadise etrafında vali Niyazi Mergen 
Müddeiumumi baş muavini Hakkı. baş 
mühendis Kemal, polis müdürü tarafın
dan kazanın sebepleri araştmlmı§ ve ha· 
disenin mahiyeti hakikiyesi tayin ve tcs

bit edilmek üzere bir fen heyetinin teş
kiline lüzum gösterilmiştir. 

Bu karar üzerine müddeiumumi baş 
muavini l lnkkı, umumi müfettiılik. na
fm müşaviri Hüsnü Okatan, müşavir mu· 
avini mimar Mazhar Altan su işleri mü
hendisi Pertev, belediye mühendisi Na

zif, vilayet nafıa fen memuru Şereften 
mürekkep bir heyet vaka mahallinde 
icabeden incelemeleri yapmışlardır. 

Heyet hazırlamakta olduğu raporu bu
gün umumt müfettişliğe verecektir. 

Umumi müfettişlik ;., ı.ı müessif hadise
nin tekerrürüne mani olacak tedbirlerin 
derhal alınmaıını alikadarlara ehemmi-

-*-
RALKEVİNDEKİ 
sergi IJlr ltafta daha 
uzatıldı--. 
Üç haftadan beri Halkevinde devam 

eden ikinci eski ve yeni kıyafet milze 
ve sergisine halkın gösterdiği takdirkar 

alakanuı artan bir şekilde devamı ve 
bilhassa sergiyi görmemiş bazı mektep-

!erin de mi.iracaati üzerine serginin bir 
hafta daha açık knlmasına karar verildi
ği öğrenilmiştir. 

-*-
KUŞADASI 
Hülıümeı lıonağı 
Kuşadası hükümet binasında yapıla

cak tamir işleri için maliye vekaletinden 
vilılyetc 306 liralık tahsisat gelmiştir. 

-*-
BiR TAYİN 

Urla husust muhasebe tahsil me..:ıuru 
Mithat Kulak, kınkkale asker! fabrika
ları muhasebe ve1.0edarlığına tayin edil
miş ve keyfiyet vilayete bildirilmiştir. 

--=--
B~alda yaraladı 
İkiçcşmelik cadde.>iııde İbrahim adın

da bir şahıs, eski bir husumet yüzünden 
Ramaı.an oğlu Mehmedi bıçakla yaralı
yarak kaçmıştır. Zabıtaca aranıyor. 

-=-
BİR HIRSJZLIK 

Sinekli caddesinde İsmail oğlu Osman 
~ilkrünün tabakhanesinden 210 adet ~ 
lenmiş deri, 35 kilo Keçi kılı çalımnış
br. Hırsız aranıyor. , 

R E KOR • • • 

bir ve kasabalarda kurulacak umumi Bnnkalarda ve devlet müessesatın· 
bahçelerin ve parkların planları ziraat da çalışan müdür ve memurların ma· 
Vekaletince tasdik edildikten sonra tat- aşlarında - belki bir kaç istisna bulu
bik olunacaktır. n~bilir - biz büyük bir fazlalık gör· 

Buna sebep, bazı şehir ve kasabalarda mıyoruz. 

ağaçlanma işleri programsız ve esassız Lakin temettü hisselerine de işt"-
bir şekilde tatbik edilmesidir. rakleri dolayısile devlet scrmaycsilc 

Blhassa, yeniden kurulacak parklar teşekkül eden banka ve müessesnt 
bahsinde Ziraat vekaleti büyük bir ti- idare meclisi azaları gözönüne r,eti· 
tizlikle çalışacaktır. riliyorsa bunlar esasen yapılmakta -*- olan baremin haricinde kalmaktadır· 
lfiazgalan parlıının lnr. Bundan başka devlete ait miies--
temell dün atıldı seselerde hariçten idare meclisi azası 
Bugün Burnava belediye reisi B. Et- İntihap ve tayin eylemek bizce lü

hem Yegin, daimi encümen Azalarından zumlu ve manalı bir hareket değil
B. Fevzi Ertan ve baş i.mir Münür Ka- dir. Devlet kendi sermayesile kurdu
munbay fırka başkanı Demir Uzun ha- ğu müesseselerde yine kendisinin 
zır olduklan halde Mazgalan mevkiin- tayin edeceği ehliyetli müdürler ve 
de yeni yapılmakta olan parkın temel at- mürakipler vasıtasile pekala idare 
ına merasimi yapılmıştır. edebilir. -*- f şin bu bakımdan aynca tetkiki 

B. ır.tni ayrı bir mesele teşkil eder. 

Manisa saylavı B. Kini Ekekon Mn.- Lüzumsuz ve yersiz bazı teşckkül-
nisadan şehrimize gelmiştir. lerin başında yüksek maaşlar alan 

-=- bazı kimselerin uyandırdığı bir hava-
V aH Kemalpaf(lya gitti nın liyakatli iş adamlarımız üzerinde 
Vali bay Fazlı Güleç, kazaya ait işle- menfi tesir yapacak bir karara da

ri tetkik etmek üzere dün öğleden son- yanmaması lazımdır. 

ra Keınalpa§aya giderek avdet etmiştir. Büyük meclisin bu noktayı göz - *- önünden uzak tutmiyacağı muhak-
EYE TAAR.RUZ kaktır. Zira memurlarımız arasında 

Karantinada Hatay caddesinde Ruşen bir müsavat, bir müvazene kurmak 
Ali admda blri, kadın meselesinden Ve- isteniyorsa bunu da müzayakada 
li oğlu Şükrünün evine taarruzla içeri müsavat yolunda değil, refah yolun
girmiş ve kaçmııjlır. Zabıtaca aranmak- da müsavatta aramalıyız ... 

tadır. HAKKI OCAKOOl.U 
--=·---

BELEDİYE EPfCrlMENf • REKOR • 
B UQiJNDEH İTİBAREN .. 

Belediye encilmeni dün öğleden sonra 
toplanarak bazı kararlar almıştır. 

Kültürpar~ Sinemasm~a 
Büyiik ve giiwlilderini kelimelerin ifade edemiyeceii iki sanat abidesi sunar 

Talih Güneşi ~ 
FREDEIUC JANE'l.'5 

Aşk Şarkısı 
ALESSMIDRO -MARCH GAYNORS Ztt.l.ANt 

TAMAMEN RENKLi E Milino 1skaJa tiyatrosu h8J tenörü 
Dünya gençlerinin hayallerinde ya.E dünyanın en ıüzel sesli adamı 
şattıldan HoUy\·oodun esran: Mil..S MAldY A NA TISNER 
yonlar kazanan artistlerin hayatı :5 VİYANA operasmın altın sesli -Artist olmak ~in Hollyvooda ıi41enE mucanniyesi 
bir ıenç kızın macerası.. MnazzamS Bu nefis vodvilde dünyada en çok al
nefis bir harika, eşsiz ve çok ~kışlanan en Jnefhur opera ve operetle-

bir filim- : rin en seçme parçaJannı dinliyeceksiniz 

SEANSLAR: 

-·-POLİS DİV AHI 
Polis divanı dün akşam toplanarak 

polis memurlarına ait muameleli evrak• 
üzerinde müzakerede bulunmuştur. 

Elektrik 
-------

Muğla santralının 
projesini nalla 
tasdik ettL.-
Ankara, 13 (A.A) - Haber aldığımı

za göre Muğlada kurulacak olan İdro 
elektrik santral ve tesisatının projesi 
nafın vekllletince tasdik edilmiştir .. Ya· 
kında münakasaya konulacaktır. 

3.!0 de AŞK ŞARKISL 7.30 da AŞK ŞARKiSi 5.29 de TALİ GONEşl. V<'kfllct bundan başka Köyceğiz, Mnr
maris, Kllük, Yula, Daçya ve Fethiye Cuma ve pazar giin]eri saat L30 da TAU G'ONEşt İLE BAŞLAR 

FİATI~Ert : Kültiirpark duhuliyl'Sİ dahil 20 • 30 kuruştur. 
Tal ·be pazardan maada her gün 10 ve 15 K 
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ltalya şimdi ne yapacak? 
lngilterenin muhalefetine rağmen 
müddeiyatında ısrar mı edecek? 

Yoksa Fransa 
girişmek 

ile doğrudan 
yolunu mu 

doğruya müzakereye 
tercih edecek? 

Parls, 13 (Ö.R) - •Tan• gazetesinin 
Roma muhabiri bildiriyor : lngiliz - Ital
yan müzakerelerinin menfi netice ver
diği ve hadiselerin cereyanı üzerinde hiç 
bir tesiri oJmıyacağı artık kat'i olarak 
anlaşılmıştır. Şimdi ne olacak? .. Düçe, 
Ingiltcrenln muhalefetine kulak a<;ıruya
rak, Alınan müttefikinin yardımiyle 

müddeiyabnın tahakkuku yoluna ıru gir
mek lstiyecck? .. Yoksa Fransa ile dip
lomasi müzakcrntına mı 1emayü1 ede
cek?. Bu sonuncu ihtimal tahakkuk 
ederse §Unu hatırlamak lazımdır ki 
F.ransanın Roma sefiri B. Fransuva Pon
se bir son kfınunda Fransanın İtnlya ile 
mutedil her iş birliğine hazır olduğunu 
bildirmişti. Roma müzal.:erclerinin neticesi hakkm-

_Göring 
----o--

Berlin 13 (ö.R) - Eyi haber alan mc
hafilc göre Mareşal Göring bu ayın so
nudan r.vvcl Belgrada gidecektir. Seya
hat tarihi olarcık 25 Son Kanun tarihi 
ileri sürülmektedir. Çünki.i Mareşal Gö
ring Rayştag meclisinin muhtemel bir 
<:(?}sesinde hazır bulunmak ve rejimin 
tesisi yıldönümü merasimine iştirak et
mek ÜZC'J'C 30 Kfinunsanide Berline dön
mek mecburiyetindedir. 

Par.is, 13 (Ö.R) _ Faşist partisinin da nikbin tahminler yiiriitcn karikatü-

organı olan •Tevere• gazetesi Fransaya ristlerin resimleri Memnu silahlar 
karşı çok çirkin hticumları ihtiva eden serinletmek lazımdır.• . . llistlerin Akdeniz sahilindeki Tortosa • M··sadere edilecek 
blr makale neşretmiştir. Makalenin ser- Bu makale Romada İngıliz nazırları şehrini işgal ettiklerini bildiriyor... Bu U 
levhası şudur : •Fransa, yüzüne tükü- ve mahafili üzerinde çok elim bir tesir 'haber henüz r~smt değildir. Resmi nas- Ankcıra, 13 (Husust) - Şehir ve ka-
rillıneğe layıktır• Gaz.ete şunları yazı- yapmıştır. yonalist tebliğinde şunlar vardır : saba dışın~a ruhsatsız taşınması memnu 
yor : 1 Nasyonalist ileri hareketi her kıtnda olınıynn sılilhların da znbıtaca zaptolu-

Biz İtalyanlar, ko
1
me Fransız cümhu- Roma, 13 (Ö.R) - . İngi.l~z - İtalyan devam etmektedir. Öğleyin vaziyet şu narnk Milli Müdafaa vekaleti emrine 

riyeti vntandaş1annın, bütün vatandaş- görüşmeleri hakkınd~ki teblıg İtalya ha- idi : Şimal mıntakasında Maryel tepesi verilmesi knrarlnştınlmıştır. Bu silahla
lannın yüzüne tükürebiliriz. Zira onlar riciye nazırı ~{ont Cıano tarafından ha- işgal edilmiş ve Nasyonalistler Puserda rı taşıyanlar hakkında takibat yapılacak 
bilirler ki Napolyon bir İtalyandı ve zırlanmış ve Ingiliz nazırları tarafından yolunda ilerliyerek l\fonfalkon şehrini fi~li suç t~§kil etmiyeceği anla:.,~ldığı t~k
Fransayı bir İtalyan müstemlekesi yap- tasvip edilmiştir. Bu tebliği bizzat bay zaptetmişlerdir. Cenupta ~avar kıta]arı dır~c o ki~~ berae~ edecek, fakat sıla
ınıştı. Biricik emeli İtalyayı kraliyet Çcmbcrlnynın bu akşam saat 20 de İn- Liyayı işgal etmiıılerdir. Ispanya Fas hı ındc edılmıyecektır. 
yapmaktı. Bunun delili de oğluna Roma gillere sefarethanesinde matbuat mü- kuvvetleri Tortosayı geçmişlerdir. Sü
kralı unvanını vermiş olmasıdır. Fran- ınessillerini kabul ederken okuması varilcr öğleyin Bnrselon - Valans yolu 
sızlar şimdi bunu unuttular. Fakat ha- muhtemeldir. . üzerinde, Tortosanın şimali şarkisinde 
tıralannı uyandırmak için bol tükürükle Faris, 13 (Ö.R) - Burgos nasyona- Peryö civarında idiler. 

Lord Halif aks Cenevrede 
lngiliz Hariciye nazırı B. Bone ile 
mühim görüşmelerde bulunacak 

Londra, 13 (Ö.R) - Hariciye müste- cumartesi günü öğleden sonra Cenevre sele bulunmamakla beraber Lord Hali-

Aksarayda bir gelin 
kantyonu devrildi.. 
Konya Ak.sarayı (Hususi) - Ne\"Şe

hirden buraya gelin getirmekte olan bir 
kamyon yolda devrilmiş, içindeki ka
dmlnrdan bir çoğu müteaddit yerlerin
den yaralanmı~lımlır. Şoförün sarh~ ol
d1,1ğu söyleniyor. Tahkikata başlanmış!" 

tır. 

1 a y·yare kacak-
• 

çılığı ışi 
- CAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ri> söylenmiş .... 

...... B.Butler ve İngiliz delegasyonu Aza- ye muvasalatı bekleniyor. faks Ce d k' d l on] ı .- nevre e ı e egasy ara ve B. Tahir ve B. Ekrem (o yazıda eroin 
lan öğleden sonra Cenevreye hareket Milletler Cemiyeti konseyinin müza- bilhassa Fransız hariciye nazın B. Bon- kaçakçılarından bahsediliyor.. Ekrem 

etmişlerdir. Romadan doğrud~ .doğru- kerat ruznamesinde, beynelmilel alay ne ile mühim müzakeratta bulunacak ve König eroin kaçakçılığı mı yapıyor ki 
ya ayni c:ehire gidecek olan harıcıye na- .. .. ..1 . • .. . . .. · ı "' ifaksl b' likt Mili tl gonullu erının cumhurıyet.çı spanyadan Roma müzakereleri hakkında Fransız uzerıne a ınmış> cevabını verınişlermiş. 
ıın Lord Hal a ır e e er Ek 
Cemiyeti konseyinin müzakerelerinde geri alınmasına dair rapordan başka bi- meslekdaşına doğrudan doğruya intiba- rEem König. de : . 

J bil 
. . - vel. hem kastedıyorsunuz .. 

hazır bulunacaklardır. Lord Halifaksın rinci derecede ehemmiyetli hiç bir me- arını dırecektır. Demiş .. 

Dürziler de istiklil istiyor 
Bunun üzerine iki gazeteci serbest bı

rakılmışlar .. -·-Zabıt katibi Şevket 
karısı ve kaynanasını 

''Şam'la bütün bağlarımızı kopar- tabanca ile öldürdü 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -

w k rd. k d. 1 Şevket, barışmak için tekrar karısı-
m a g a arar ve ı ,,y ıyor ar... ~:ı:ı:1~a~ı~:n~~::;.~!~~~ a;~~ny~;~ 

Pariı 13 (P.P) _ Bcyruttan Ha~ takip edilmesi ]~ımdır. Fakat ~~gra-ı Cebeli dürüzde istiklal lehindeki yamıyacağını söylemiştir. 
vas ajansına bildiriliyor: Şamda ale- fi bir vahdet tcşkıl ~den ve.aynı lısanı hareket ~araretlenmiştir. Şimdiye Vildan, kocası Şevketi sevmekte ise 
vi mebuslardan Badui Elcibal irad konuşan bir tek mılletten ıbaret olanı kadar Surıye vahdetine tarafdar o- de annesinin ısrarı neticesi olarak bu 
ettiği bir nutukta: « t 938 senesinin memleketin mukadderatı ancak sa- 1~lar da Cebeli Dürüzün müstakil ricaları reddettiğinden tehevvüre gelen 
'Arap tarihinde büyük ve unutulmaz kinlerinin e1indedir.> hır varhk teşkil etmesi 1ehindeki ha- Şevket tabancasını çekerek mahkeme 
bir tarih olacağını» söylemiştir. Başvekil Ce1?il Mar~am bey .. de rekete iltihak etmişlerdir. Abdülgaf- binasında ille önce karısını, sonra kay-

Dahiliye Nazırının sözleri: nümayişçi.l~~e hıta~~m hır nutuk so~~ f~~ ~aşa :\traş .. Cebe1i Dü~üzün Şam nanasını öldürmüştür. 
liyerek butun Surıye halkını, Surı- hukumetı1e munasebetlerı hakkında Bu müthiş cinayetin şahidi, hukuk 
yenin istiklalini temin için birleşme- şunları söylemiştir: mahkemesi katibi Nerimandır. Şevket, 

.. __ -- 2 
SAHIFEJ 

SON ~-HABER 
. . 

Sultan Ahmet şerefine 
Harıciye vekilimiz tarafından 

bir zi yal et verildi 50 kisilik , 

-~n~ara 13 (A.A) - Afganiistanın Ankara büyük elçiliğine tayin 
edıl~ış o~an Sultan Ahmet Han memleketimizden ayrılacağı için baş
vekıl Ce.lal .Bayar ve hariciye vekili Şükrü Saraçoğluyu ziyaret etmi~ 
ve kendılerıne arzı veda eylemiştir. 

Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu tarafından dün akşam Sultan Ah
met Han şerefine Ankarapalasta elli kişilik bir ziyafet tertip edilmiştir. 
Bu. ~İyafett~ bütün Saadabad paktı devletlerinin Ankara büyük elçi 
len ıle vekıllerden ve mebuslardan bazı zevat hariciye vekaleti 
erkanı hazır bulunmuştur. ' 

Arazi vergisi bakayalarının affı-
na dair bir kanun hazırlandı 

Ankara 13 (A.A ) - 1340 mali yılı başından 1935 mali yılı sonu
na ~adar.ki sene.lere ait olarak tahakkuk ettirilmiş ve şimdiye kadar 
tahsıl edılememış olan arazi vergisi bakayasınm munzam kesir ve ce
zalariyle birlikte affına dair bir kanun layıhası hükümetçe B. M. Mec
lisinin tasvibine arzedilmiştir. 

Dünyamıza yeni toprak 
Cenup kutubunda insan gözü gör
memış 80 bın mil murabbaı 

arazı keşf olundu 
Nevyork 13 (A.A) - Amerikalı kutup kaşiflerinden Lincoln El

lsvor~h ce~up ~utb?nd~ki üssülharekesinden göndermiş olduğu bir 
~esaı~a kuremıze şımdıye kadar insan gözünün görmemiş olduğu 80 
hın mıl murabbasındaki bir sahanın inzimam etmi~ olduğunu bildir· 

mektedir. ıı 

Anti Komintern Paktına 
Girmesi için Italya - Almanya ve 

Japonya Macaristana müracaat ~ttiler 

Budapeşte 13 (ö.R) - Macar ajansı 
bildiriyor: Italya, Almanya ve Japonya 
sefider hariciye nazırını ziyaret et.miş
lerdir. üç sefirin en kıdemlisi olan Ital
ya sefiri Kont Vinçi Italya, Almanya
ve Japonya namına Macaristanı antiko
.mintem paktına işrake davet etmiştir. 

Hariciye nazırı Kont Ksaki ilç büyük 
devlet mümessiline teşekkür etmiş ve 

Macaristanın pakta iştirake hazır oldu· 
ğunu bildirmiştir. Macaristanın pakta 
iltihakı merasimi gelecek hafta Buda -
peştede yapılacaktır . 
Budapeşte 13 (ö.R) - ,M:acar ajansı 

bildiriyor: Hariciye nazırı Kont Ksoki 
münasip bir şekilde davet edildiği tak
dirde Macaristanın Anti-Komintcr p3k
tına iltihak edeceğini söylemiştir. 

Fransız Elçisi Maslgli 
itimatnamesinı vermiştir Dün 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - BALKAN DEVLET BAN
KALARI TOPLANTJSI 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu mera· 
simde hazır bulunmuştur. Büyük elçi 
muvasalet ve avdetinde askeri merasimle 
selamlanmış, bando Fransız mill! marşını 
çalmıştır. 

BOYOK MlLLET MECLiSiNDE 

Ankara 1 3 ( ö.R) - Büyük millet 
meclisi Refet Canıte:ıin riyaseti altında 
toplanmışhr. Devlet şurası rcisliğile da
ire reislikleri ve l O azalık namzedler 
mazbatası adliye encümeninin talebi 
Üzerine bu encümene verilmiştir. Tür
kiye - Almanya mübadele ve tediyatına 
müteallik 3. 8. 38 tarihli anlaşmanın tat
biki hakkındaki kanun kabul edilmiştir. 

Ankara 13 (ö.R) - Belgradda 17 
ve 18 ikinci kanunda toplanacak Balkan 
devlet bankaları toplantısına iştirak için 
Cümhuriyet m('rkez bankası genel direk
törü Kemal Nedim (Sinop) bankanın 

mali müşavirile birlikte bu akşam An· 
karadan hareket edec~ktir. 

KAÇAKÇILARLA MOCADELE 

Ankara 13 ( ö.R) - Geçen bir hafta 
zarfında gümrük muhafaza teşkiliıb ta· 
rafından 54 kaçakçı, 1498 kilo gümrük 
kaçağı, 15 68 gram inhisar kaçağı. 2 tü
fenk, 176 Türk lirası ve 35 kaçakçı hay• 
vanı ele geçirilmiştir. 

~- zws wwwn1wıııs iri • z- ·w..c·s ı;ı;ca;oa~ 

~ MARKO POLO ; Dahiliye nazırı Sadullah Caberi 
Şanı matbuat mümessil1erini kabul 
ederek Suriye Fransız yüksek komi
eeri Gabriel Puaux'nun son beyana
bnı telmihen şunları söylemiştir: 

ğe davet etmiştir. . Diğer . ha~ipler c- Suriye ile teşriki mesainin im- birbiri ardınca iki cinayet işledikten son
muhtelif şehirlerde ırad ettık1erı nu- kansızhğına kanaat getirdik. Bunun ra bir deli gibi kaçarken ayağı cesetlere 
tuklarda Suriyeyi ayrı ayrı muhtar için Şam1a bütiin bağlarımızı kopar- ilişerek kapaklanmış ve elindeki taban-
bölgelere tefrik politikasını ~iddetle mağa karar vermis bulunuyoruz.» ca pntlıyarak çıkan kurşun kendisine de R:ZZZ7ZJl"~~ZLXr~z77JKio:Wiiihlw 
mahkum etmişlerdir. Kuvvetle deveran eden şayialara isabet etmek suretiyle ölümüne sebep ,•••••••••••••••••••••••••-fll9' « Suriye nasyonalistleri daima 

Fransa ile bir ittifak taraf dan olmuş
lardır. Suriyede realist bir politika 

Dürzilerin temayülih: göre Dürzi şefleri bugünlerde muaz-
01~~ştur. 12 ikinci kanun perıembeden itibaren .... 

zam nümayi lcr yaparak Cebeli Dü- adiseyi müteakip müddeiumumi B. 

1 
1938 • 1939 senesine bağlanırken ... 
1938. r.939 sinema d~yasının en güz~I ~ilm_i . 
Hollr\"oodun bugiinc kadar ~·arattıgı en muhteşem ve en nefıs Stıper [ılım 

eanette Mac Donal • :veıson Eddy .. 

Bugün Elhamra sinemasında 
zafer tacı alacaktır 

Cumartesi Pazar 11 DE BAŞLAR 

rüzün istiklalini i1an etmeğe, ve Hikmet, emniyet direktörü Sadreddin y E ı•v J' s J' N E M A 
Aka vaka mahalline gelerek tahkikat 

umumi binalar üzerinden Suriye yapmışlardır. 
bayraklarını indirerek yerine Cebeli 
Düri.iz bayraklarını çekmeğe karar 
vermişlerdir. 

Aleviler de gayri memnun: 

Lazkiyeden bildirildiğine göre, 
Aleviler arasında hoşnudsuzluk de
rindir. cSivil itaatsızlık~ hareketinin 
hasma geçmiş olan Alevi şeyhlerin
den Süleyman Merşed taraftarlarını 
teşkilatlandırmaktadır. Mumaileyhin 
yanında daimi olarak yüz kadar si
lahlı muhafızı bulunmaktadır. Bu 

ra7J.T'.LT.../7..YJ.Z7:7.ZZZZ7.:E/.7!ZJrzz7.: " 

~p E' K YA KINDA , 
Yeni sinemada 
Her ikisi de izmirde 

iLKDEFA 
HEVYORKU 

rirRErEH 
HAYDUr 

son günlerde Alevi çetelerile Suriye G'iJL"tJ 
jandarmaları arasında bir çok müsa- ittPmMliMEll:"DDISlô'ili:711Plll72E•U!l'l':lfG~!!ri,jM•m••I 

MEKSİKA 

demeler olmuıtur. ' 

1 

2 

3 

ŞAHANE BİR PROGRAM TAKDİM EDER ..• 

-
-
-

İZMİRDE İLK DEFA 

Şangay Ateş Aitırıda 
DOJ...ORES - DF.J. RiO - JORJ SAl\'DERS 

KONTES V ALEVSKA 
GRETA GARBO - ~ARL BUAYE .. 

Türkçe Foks jurnal 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR: Cumartesi, pazar 10 -1.45 - 4 - 7.45 
SAİR GÜNLER 1.45 - 4 - 7.45 DE BAŞLAR 



SAHIFE4 o 
YENi ASIR 

o sa 
14 Son kanan camart ... U' ,,, 

• 
Avukatlık kanunu 

Adliye V ekiiletince bir 
talimatname hazırlandı 
Geçen ay başından itibaren meriyete 

giren avukatlık kanununa göre teşkil 
edilen 32 barodan bir kısmı reis ve ida
re meclisi auuannı intihap etmiş ve lis
telerini Adliye vekaletine göndermiş 

bulunmaktadırlar. 

Diğer taraftan haysiyet divanının ve 
avukat fızalnrının listesini Ankara ba
rosu, barolnrdan gelen cevaplara göre 
hnzırlamnktndır. Malfun olduğu Uzere 
haysiyet divanı reisi, temyiz mahkeme
si birinci reisidir. Azalar temyiz reis ve 
flzalariylc avukatlar arasından seçile
cektir. Bütün hazırlıkların bir ay içinde 
biteceği anlaşılmaktadır. 

lan veya alakalı tarafından müddetin 
ınkızasından itibaren bir hafta içinde 
Adliye vekaletine itiraz edebilir. 

Vek1Hetin her iki halde vereceği ka
rarlar knt'idir. 

Madde 9 - Her baroda bir stajiyer 
listesi bulunur. Avukatlık :.iajı listeye 
kayıt tarihinden itibaren başlar. İtirnz, 
kaydın icrasını durdurur. 

Madde 10 - Baro reisi, resen veya 
alakadarın müracaati üzerine stajın ta
lepnamede gösterilen avukattan ba~kn 
bir avukat yanında yapılmasını tensip 
edebilir. 

Beşinci maddenin C bendinde yazılı 

vesikayı istihsal imkfınım bulamıyan 

namzedin, hangi avukat yanında staj gö
receğini tayin, baro reisine aittir. 

Avukat, her iki halde de stajiycri ka
bule mecburdllr. 

Ankara Radyosu 
---·=-=----

DALGA UZUHLUGU 
BUGÜN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

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

T. A. Q. 19.'14 uı.1519:> Kes./ 20 Ww. 
13.30 Müzik (mUz.ikhol parçaları) 
14.00 Saat, ajans haberleri ve meteor-

Ankara 
14.10 Türk müziği (Pl) 
15.15.30 Müzik (operetler-Pl) 
17.30 Milz.ik (dans saati - Pl) 
18.00 Konuşma (dl§ politika hadisele

ri) 
18.15 Milzik (dans saati devam) 
18.30 Müzik, .ajans haberleri, meteoro

loji ve ziraat borsası (fiyat) 
18.40 Türk müziği, ince saz Nehavend 

faslı, Tehsin Ke.rah."Uş, Hakkı 
Dermnn, Eşref Kadri, H. Tokay, 
B. Ufler. 

19.40 

21.00 

N ooim cecc>si. 
Tem il, şiir, müzik, Ekrem Reşit 
Ruşen Ferit, Mesut Cemil. (Türk 
müziği küme okuyuculıırı, rad· 
fonik temsil kolu iştirak edecek-
tir. ) 

Adliye vekaleti avukatlık kanunu 
hakkında bir talimatname hazırlıyarak 
alakadarlara göndermiştir. Yeniden avu
katlık mesleğine başlıyacak olanlar için 
çok mühim esasları ihtiva eden bu tiıli

matnnmeyi okuyuculanmıza veriyoruz: 
TALJMATNAME: 

Madde 11 - Gerek namzet tarafından 21.15 
gösterilen, gerek baro reisinden resen 

Saat, esham, tahvHat, kambiyo
nukut borsası (fiyat) 
Müzik (oda müziği) 
Piyano: Cemal Reşit, Keman 
Necip Aşkın, Viyolonsel Edip Sc-Madde 1 - 3499 sayılı avukatlık ka

nununun birinci babının ikinci faslında 
yazılı staj bu talimabıame hUkUmleri
ne tevfikan icra olunllr. 

tayin olunan avukat staj devresini nam-
zedin mesleki yeU..'m1esini temin edecek 
şekilde tanzim ve bu hususu devan1lı bir 
milrakabe altında bulundurmağa mec
burdur. 

zen. 

Madde 2 - İşbu talimatnamede kul
lanılan (Kanun) kelimesinden maksat 
8499 sayılı avukatlık kanunudur. 

Madde 12 - Avukatlık, mesleki faa- 21.45 
Hyetinin her safba!'!tnda ve bilh.nssa da- 22.00 

2 - Ince tertip Si bemol majör 
(Mozart) Allegre Larghetto Al
legretto 
Konuşma (haftalık posta kutusu) 
Müzik, (küçük orkestra) 

Madde 3 - Avukatlık stajı en az bir 
aene avukat yanında. bir sene de Adliye 
veUletinin tensip edeceği mahkemeler
de ifa edilmek üzere iki senedir. 

Staja evvelJ. avukat yanında başlanır. 
AVUKAT YANINDA STAJ 
Madde 4 - Kanunun birinci madde-

va evrak ve dosyalarının tanziminde 
namzedin mümar~ peyda eylemesine 
dikkat ve itina eder. 

Stajiyer, staj müddeti içinde mahke
me celselerinde ve mevcutsa staj kon
feranslarına devam etmek, nezdinde ça
lıştığı avukat tarafından tevdi olunan 
işleri tak.ip ve dava evrakını tanzim ey
lemek ve bu talimatname hUkümleri 

sinin A, C. E, F, G, H, bendlerinde ya
zılı şartlan hfilz olanlardan staja başla
mak tstiyenler avukatlık edecekleri. yer dairesinde verilen vazifeleri ifa ile mü-
barosuna bir talepname ile müracaat kelleftir. 
ederler. Madde 13 - Avukat, nezdinde çalışan 

Madde 5 - Dördüncü Maddede yazı- stajiycre avukatlık mesleğiyle alakalı 
lı talepnameye aşağıda gösterilen vesi- olmıyan işleri tevdi etmek suretiyle slaj
kalar raptolunur. dan maksut olan gayeye muhalif hare· 

A - Nüfus hliviyet cUzdaru ile tahsil ket edemez. · 
derecesini gösteren vesaikin asıllariyle Madde 14 - Baro reisi makbul mazc-
tasdikli f~r sureti. retleri halinde stajiyerlere senede on 

B - Avukatlığa mfuıi bir hali bulun- beş giin izin verebilir. 
madığuıa, ~f ve haysiyeti muhil bir Staj müddeti esnasında makbul sc
suçtan veya ağır hap.ğ mW.ielzim bir cü- beplcr dolayısıyle inkıtalar üç ayı geç-

1 - Ormanda aşk (Cl. Schmals
tich) 
2 - Külpidon ve Psişe-5kısım
lık aşk hikayesi (Cl. Sch.) 

1 - Yaklaşma - 2-Aşk valsı -3-
Başbaşa - 4 -Gezinti - 5-Kav
gacılık ve barışma 

3 - Barbele - folka (H.Munkel) 
4 - Veneıdik hatırası - serenad 
5 - Hydropat.hen-vah(J.Gung'l) 
Op. 149 
6 - Aşk haberi - balet müziği 

(L. Siooe) Op. 68 Veninger ter. 
7 - Esmeralda - haletinden ağır 
vals (R. Drigo) Pol K. ter 
S - Ninni (A. Gret.) ve I.spanyol 
dansları 

23.00 Müzik (eğlenceli plak) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

rümden mutlak su.rette yahut bir cü- mernişsc ikmal ettirilir. rurct olmadıkça değiştirilemez. 
rUmden bir sene veya daha ziyade ha- İnkılabın, makbul sebeplere istinat el- Madde 21 - Stajiyerler, bulundukla-
pis cczasiyle mahkfun olmadığına veya memesi veya Uç ayı geçmesi halinde sta- n mahkeme ve dairelerde tatbiki gör
bu suçlardan dolayı ceza1 yahut hMdm, jiyerin yukarıdaki hükümler dairesinde gülerinin artmasına yarıyacak. bütün va-
memur veya avukat olmak vasfını kay- yeniden staja başlaması lazım.dır. zifeleri yapmakla mükelleftirler. 
bcttirecck mesleki bir suçtan dolııyı in- Madde 15 - Nezdinde staj yapılan Staj müddetinde stajiyerler defter tut-

Vitamin Nedir? 
Tıp alemini işgcll eden 
ehemmiyetli bir mevzu 

Türkiyemlz gibi sebze ve meyvası bol olan mem· 
leketlerde Vitamin hastalıkları hakkında telaşa 

en ufak bir lüzum yoktur •• 

Dr. Nejat F. Eczacıbatı nine B yağda mahltll olan diierine de 
A deniverdi. Sonra yenileri kqfedildikçe 

Şu •on seneler zarfnda ortalığı bir Vi- alfabe ııraıı takip edildi. Bugün H harfi
tamin meraki sardı. Her yediğimizin gıda 

1 
ne kadar gelmiı bulunuyoruz. 

kıymetini havi olduğu A, B. C, ve sair Her hangi bir hııyvana uzun müddet 
Vitamini ile ölçmeğe başladık. Halbuki ıırf et, yağ, ıeker, ve ihtiyacı olduiu 
bundan 40-45 sene evelisine gelinceye fosforlu, sodyumlu, kalsiumlu tuzlarla 
kadar vücudumuzun ihtiyacı olduğu gı- beslesek, ve hatta gıdasına Vitamin B 
dayı yağ, protein ve oişaıta olarak üçe de ilave etsek bir müddet sonra kilo kay
ayırır, Vitaminin mevcudiyetinden dahi bettiğini, zayıfladığını, daha sonra da 
bihaber y8.fayıp giderdik. gözleri ııörmemeğe başladı~ına v1t.kıf 

öyle iıe bu Vitamin mefhumu nere- oluruz. Demek ki vücut yalnız bildiğimiz 
den ortaya çıkıyor? Vücudumuzla ala- gıd1t.larla iktifa etmiyor. Göz gibi nazi1' 
kası ne? A. B. C. E. ve H. diye ne için bir azamızın normal oekilde vazifesini 
harflerle iıaret edilmiş? Daha keşfedil- görebilmesi speaialise olm~ höcrelerinin 
memiş Vitaminler var mı) tamir edilebilmesi için bunlann haricin-

Tıp aleminde Vitamin tarihi Hollan- de muayyen bir maddeye ihtiyacımız 

dalı Eijkman'ın 1895 de Batavyada yap- var. Şimdi hastayı bir müddet taze balık 
tığı keşifle başlar. Hollanda hükümeti yağı ile tedavi ediniz, eğer vücut tama· 
Eijkman'ı o tarihlerde bir tıp komisyonu mile dejenere ise afiyet muhakkaktır. 
riyasetinde Kolonilerine göndermiş; ken- Demek ki balık yağında (azçok ıspanak, 
disinden, yerlilerde sık sık beliren cBc- tereyaiı. yumurta sarısı, pancar, doma
Tiberi• hastalığının sebebini ııraştırmasını tes, ve ıütte olduğu ıibi) vücudumuzun 
istemişti. az miktarda fakat muhakkak ihtiyacı ol-

Eijkman uzun zııman tetkik ettiği hu- duğu bir maddeye • bir Vitamine - ihti
talarında mikropla alakadar bir arıza bu- yacı var. Yağda mahlul Vitamin A. 
lamamıştı. Halbuki böyle epidemi tek- Vit.ıunin B: Vitamin B nin suda mAhlul 
linde muayyen bir saha dahilinde beliren olduğunu ve Vitamin B li gıda almadığı
bir hastalığın müşterek bir sebebi olması mız takdirde bir müddet sonra sinir ara

elzemdi. cBeriberi> dediğimiz sinir ve zı ve kalp zafiyetinden bahsetmiştik. Vi
kalp haıtalığının mikropla alakası olma- tamin B pirinç kabuiundan ba,lta dana 
dığı tcsbit edilince, arızanın sebebini yer- ciğerinde, yumurta sarısında, inek sütün-

DOKrORUN KOŞEli: 
••••••••••••••••• 

Nezleye istidat •• 
YAZAN: Dr. G. A-

Dünyada her feY için olduğu gibi, bl 
yaiı bir nezleye tutulmalt için bile iıı" 
nın kendisinde buna bir istidat bulunın' 
laZlmdır. Bunun en açık delili soğuk f 

rutubetli havalarda da herkesin ne:# 
olmamasıdır. Vakıa nezleye tutulan P' 
çoktur, fakat {lezlelilerle burun burul' 
oturdukları halde nezle olmıyanlar d 
vıırdır. 

Bu nezle istidadı, belki insanın vüel 
dunun içinden, vitaminlerin eksildiğİ' 
den yahut hormonlarının bozukluğund• 
gelir. Orası henüz bilinmezse de burun" 
yapılışında bir bozukluk, meııda bııtf 
nun iki tarafının ortasındaki kemiğin~ 
bir çarpıklık yahut burunun içerisinde) 
zarınd·a bir katılık veya polip bulunua' 
insanın eık sık nezleye tutulduğu güpbt 
ıizdir. Bu istidadın sebebi de pek me1 
dandadır: burnun yapılışında bir bo:ıı.ıl 
luk, çarpıklık bulununca burunda az çd 

tıkanıklık da bulunur. Tıkanıklık olun" 
da mikroplar orada yerleşirler ve fcrf 
ferah çoğalarak nezleye sebep olur. 

Bir taraftan burada çarpıklığın neıJt 
ye sebep olmasından, bir taraftan 6 
nezloye tutulanların çok olmasından dl 
layı burun kemiklerinin bazıları buıu' 
!arının orta kemiği çarpık kimselerin ,J 
olduğunu iddia ederler. Bu iddiPyı ~ 
balaG'fllı bulsanız da, aık ııık nezleClen r' 
hatsız oluyorsanız burnunuzun tam el' 
gün olup olmadığını bir kere müteh" 
sısa muayene ettirmekle iyi etmit ol!# 
ıunuz. Çarpıldık, tıkanıklık düzeltitiP" 
ne:ıle de bir daha gelmez. 

Bazı hekimler diılerdo çürük bul"' 
masının da aık ıık nezleye ıehcp old' 
ğunu haber verirler. Bunu da doğru ı,J 
masanız bile, ağzın içinde çUrUk d1f 11" 
lunması iyi bir şey değildir. insanın b' 
tına büyük bir İ§ açmasa da güzelliie dl 
kunur. Hele ııülmeğe. tebessüme pek dl 
kunur. Gülmek. tebessüm etmek de ~ 
insanın ceddi hayvan olduğunu idcliı 
eden Darvinin fikrine ııöre bile - İ' 
sanı hayvanlardan ayırt eden en bül" 
vasıftır. O halde ağzınıZ'.da çürük cij 
varsa onu düzelttirmelde hem nezle İf 
tidadından kurtulmu~ hem de insani~ 
önemli bir vasfını kuvvetlendirmİ.f olııf 
aunuz. 

·Nezle mütehas1111 hekimlerin bazıl-' 
da tütün içmenin nezleye istidat verdi 
iiini iddia ederler. O hnlde. sık ;ık neılı 
oluyorsanız tütünden vazgeçiniz, di1' 
miyeccğim. Çürük diıleri temhletınel 
pek kolaydır, burun çarpık olunca od 
düzelttirmek için iıuan ameliyat yaptır 
mağa da razı olabilir. Fnkat tütüne alıf 
mlf olan için her k14 mevsiminde bir ki' 
defa nezleye tutulmak tütünü bırakı11• tibati takip altında bulunmadığına dair avukat baro idare meclisine her Uç ay- mak, makine ile yazı yazmak gibi tat

bir beyanname, da bir stajiyerin istidat ve bilgisi, yaptı- bikat sahasında mesleki bir fayda temin 
G - Yanında staj göreceği avukatın ğı işler, yetişme derecesi, vazüelerinin etmiyecek işlerde daimi surette ç.alıştı-

!ilerin yaııayış ve gıda şeraitinde aramak 
kalıyordu. işte Eijkman'nın görüş kabi
liyetindeki deha kendini bu noktada gös-

de, mercimek, ıspanak, karnabahnr, ve dan ehven gelir ... Tütün tozunu enfif 

yaı.ılı muvafakati. sureti ifası ve diğer zati sıfatlar gibi hu- rılamazlar. 

D - Namzedin ahlAld gidişi hak.kın- suslar hakkında ve bir senelik milddetin Madde 22 - Yirminci maddede yazı-
da iki avukat tarafından tanzim kılınan lütamında dn stajın muvaffakıyetle ik- it daire ve mahkemelerin her birinde 
takdirname. mal edilip edilmediğine dair müdellel bir 

domatesde de tetıadüf olunur. olarak çekmenin nezleye büyük istid' 
Bu mevzu üzerinde tetlikat ilerlcdik9e verdiği şüphesizdir. Hatta, enfiyenin ~et 

tcrmitti. O zamanın tıbbi mefhumlarına Vitamin B nin bir kaç Vitaminden teıJek- diği şibih nezleye istidat değil, nezle.J 
göre yerliler normal denebilecek bir gı- kül ettiği tcabit edilmiş bulunmaktadır. kendisi demek daha doğnıdur. Berclıt 

stajiyerlere mahsus bir staj defterile bir da ıılıyorlardı. Protein ve yağ ihtiyııçla- Buolan şimdi B 1, B2, B6 diye ayınyoruz. versin ki, enfiye çekenler artık hiç kalro' 
Bu vesikaların birer sureti baro reisi rapor verir. devam cetveli bulundurulur .. Devam tını hayvandan, karbohidratl da pirinç- Mesela Vitamin B nin gıdamızda noksan mııtır, denilebilir ... 

tarafından tasdik edilerek Adliye vekA- Stajın bu talimatname hükümleri da- k d d olu"u asap hastahgı" dog" urdug" u gibi, B2 cctv~li her hafta, staj defteri her on beş len temin etti ten sonra gı a ~eraitin e ,. insanın nezleye istidadı bulununca oıı' 
!etine gönderilir. Ve diğer suret veya iresinde yapılmamasından avukat me- gün sonunda hAkim tarafından stajın tetkik edilecek bir şey kalınıyordu. Eijk- nin yokluğu vücudun büyüme, inkişaf meydana çıkaracak ba,ka sebepler d' 
asılları baro dosyasında saklanır. Onun- suldür. . ha·~asını -ıı·nden alır. B6 Vı··-m·ını'nı·n .~ filen yapıldığı gösterilmek suretiyle tas- man cBeriberi>ye yakalanmıyanlann gı- "" ~ ... pek çabuk bulunur: bir kere, kıı me\'P 
cu maddede yazılı halde C bendinde Madde 16 - Baro idare meclisi staj d L b _ı_ yokluC>u cPella~a .. d-_ıı.g"ı·mız· cilt hasta· 
gösterilen vesika verilmez. hakkındaki senelik raponm tevdiini dik olunur. Müddeiumumi stajiyerler asını, sinirleri peripn, ulpleri OzU& • ,.. , eo minde aoğuk buruna ıirmif olan mikrof 

Uzerlndekl milrakabesini devanı cetve- hastalarile mukayeseyi dü1iindü. Bu mu- lığını İntaç eder. ların faaliyetini uttırır, insan kı•ın sıeıı)' 
Talepnarİıe beşinci maddede Y""'ılı mUte~.1dp müddeiumuminin yazılı mil- v· · C A ik h 1 · · " .. ~ 1 - 1 line işaret vermek suretiyle yapar. kayesede farklı denebilecek bir tek nok- ıtamın : mer a seya at erımn tan birdenbire ıoiuia ~ermemeg" e el~ 

hususlarla birlikte tevdii tarihinden on ta ilasını a arak staj vesikasının verilme- Jk ı·ı 1 ı ·· d""'" d · ı d " 
. ..dd . 1 tılın Stajın bilfiil ve fasılaqz olarak icrası ta görebiliyordu: cBeriberi>ye yakalan- ye en 1 ere ay arca sur ugu evır er e kat etmezse 0 mikroplara Jcarp vücud' 

gün içinde baronun veya Adliye daire- sıne veya mu etın a tı ay uza ası- yolculara hemen muhakkak nazarile ba· 
k . mecbllridir. Namzedin devam etmediği mıyanların pirinç tanelerini ara sıra de- nun mukavemeti azalır. Nezlenin yerld 

sinin münasip bir yerinde on be.. gun·· na arar verır. •- 1 b" b ı •- ı d Sk b 
" İd 1. . . b h taki k günler staj sonunda ikmal ettirilir. ğirmenden geçmeden kabuklarile yeme- ıu an ır a•ta ı~ arız o ur u. c or ut> mai kolaylatır ... Kı .. m-vsı'mı"nde a _k-rnüddetle talik ve iJ1n olunur. are mec ısının u usus · arar- " ~ P' 

Devam huswunda hikiinle müddeiu- leri. Acaba değirmende kepek diye atı- denilen bu ilJet damarlara ve kemiklere ları üıütmenin de nezle istidadını mef 
Her avukat veya staı'iyer bu müddet lan kat'! olup aleyhine hiç bir mcrcie il 1 b k 1 k .k 

mumi arasında çıkan ihtili.f mahalll ad- lıın pirinç kabuklarının cBeriberi>yi iyi musa at o ur, se epsiz anama ar, emı dana çıkarmaia ıebep olduğunu biliri 
içinde kaydın icrasına itirazda buluna- müracaat edilemez. Jjye encümeni tarafından hallolunur. etme hıusa." var mı) Eijkman bu tecrü- ağn ve kınklanna sık teudüf edilirdi. O niz.,. Soğuktan b--'--, mide bozuklui"' 
bilir. Şu kadar ki itirazın tetkik edilebil- MAHKEMELERDE STAJ 1 Sk b h kk d A b' ,.._ 

Madde 23 - Devanwzlıgıw veya inzi- beyi hastalarında yaptı. Pirinç kabuğu zaman ar c or ut> a ın a yegane ı- müzmin inkıbaz da nezle i.tidadına mef' rne..,i vazih delil veya vakıalann göste- Madde 17 - Bu talimatnamenin on 1 ki 
bati ceza tatbikini müstelzim halleri gö- yİyt'n ha!!talann hepsi iyi oldular... l,te İnen teY bir limonun •ayunu içjverme e dana çıkaran sebeplerden sayılır.•• rilrnic olmasına bağlıdır. birinci kısnunda yaz.ılı devreyi ikmale h d _ _ı 1 ~ B V 

.,, rüll'n stajiyerler hakkında mahallin en Vitamin tedavisinin başlangıç tarihi. aıtalıiın te avi eoi mesi ioi. ugün i- N _, d _....ı 
Madde 7 _ Baro reı.sı· · talepnamenın· ve staj vesikasını istihsale muvaffak C . b fL ı... e~e mey ana çıkınca onun de~ 

, ilk.sek dereoeli hWmi tarafından yap- Vücudumuzun normal faaliyetini ida- tam in nın i nua taze meyva ve aeu- I _ ı_ 
iı=.- .... ..J __ •• baro vukat olanlar Adliye veklletinin tensip ede- " na mani om--. için en iyi fCY hemen~ 

wuuuan once ya mensup a - ğ. mahal ahk . d bir tmlacak tahkikat Uze:rine icabı o Mklın me, ihtiyacı olduğu harareti temin, bozu- zeleTdo bulunduğunu biliyor cSkorhut> tak odasında kalmak, hatta ya••:;.. ..:d 
lardan hır' ın· ı· namzedı·n manevt ....... fla- <."e 1 m amesm e gene sene ı d · ah ti · d h • -- ... -• ....... •- f d t · · l an ve ealcı'yen aksamını tamir için gıda- un uzun enız 1eY a enn e, apaaanc- k k h d __ ı_ l • -~ 
rı hl!:- ollıp olmadıgıru· tahkika ve hır· müddetle staj görürler. .....ra ın an ayın ve ıcra o unur. re 11ınmıı. • em e ilca.; feY er ~ 

d1L ya 'htı" B d d ib lerde, ve üsera ara•ında -·Lmaıuun ae- .., 
rapor tanz;...,; ...... memur eder. Madde 18 - Stajiyerliğe kabullerini Madde 24 - Yirminci maddede yazı- 1 yacımız var. u gı a ne en 1 aret 'Y°" terlemektir. Bqınıza yünden bir tak ... 
~ l b·ı· " T b.. · ·· d ku h'. bebini uzun zaman taze m-va ve •eb- ~ · t• 1 k t d ta• ··dd lı lık ve da·"""ıerde ıl sta1·m 0 a 1 ır r a 11 yıne vucu u ran uc- _,, • gı·ymeı_ ı·atemedı·~ı·nız" halde, "u-nlu·· Madde 8 _Baro ı·dare meclı·si ı·tı'r"" ıs ıyen er avu a yanın a s J mu et- ma eme ı... yap an ~ .. " 

- l • · · kk"I .... · y uden mahrum kalmalanna atfedebi1i-müddetinin bitmesinden bir a i . de lerin.i ifa ve ikmal eyledik.Jerine dair lütamında mahkeme reisi, Mkim veya re enmızın teşe u ethgı rnevattan. a- §ey aaaar•nız iyi etınif olurJUnaz. Buıı' 
yedinci maddede yazılı ra r:. n:ra olan ve.sikalariyle birlikte Adliye vekil- daire amiri de,,·am cetveliyle staj defte- ni, proteinden, yağdan, karbohidratt.n. yonız. yapmaaanıı; da tentürdiyot tiocaini.n ~,. 

po ı··· b' ·sı·d il .. t _..J_ 1 r· · t tk'k -..lerek sıa· bilfi"il · edil ve fosfor, demi!', kal.ium, aodium gibi Vitıımin D .. : Yağda mahlUldür. Bil- pamnı açarak koklamak ay' 1• ol·-. A--" alarak n:ımzedin stajiyer listesine kabul ıgıne ır J ı a e muracaa '-'Ver er. mı e ı '-"U Jın ıcra - •. ... 'Y.,, 
B 'k b · · dd · f L d·g·· · amzedin ehl· tini. gos·· •-ır· bazı maddelerden. Klmik ..,da kaideleri haS11a ba!1lc yagmda, yumurta sarısı, tere lannızı hardallı sıcak ...... ko......,,-•. ·J• edilip edilmemesi hakkında mucip se- u Yesı a, eşıncı ma enın son ıa.- ı mı ve n . ıye ... ~. •• _,, ,, __ ,,, 

d krol bar · · d b. 'k · bu merkezde ı·ı..e.. r:-•1·'---- ortaya bı·r yag~. ve inek südünde bulunur. Uzun za- · 'd· I t . • • --L '" bepler gösterilmek üzere bir karar ve- rasın a zi unnn ve o reısınce a - ır vesı a verır. . !' ... ı:.ı ıurauı • ıyı ır... 11 eraeruz çayın ıçınc trCA-er, ar 
rir. . liye \•ekfiletine gönderilen sair vesikalar Bu vesikalar mahalli adliye encüıne- Vitamin mefhumu çıkanyor. Anlıyoruz man Vitamın O ı.z yaşayan insanlar mon, tarçın biraz da konyak koyup pudf 

il b. 1 ci. ·lir . d b' d .. d t...L._1 ki vücut yalnız et yaa ve niıuııta ile tabii cRachitis> denilen kemik hastalığına ya- ya....,.rak ondan da __ yaln• .. nezleli _., 
Bu k"'-·a ı..n_... y::..J..J_'um•--• İdare e ır e:i'.ırı . . nın c ır osya ıçın e nu:GO unur. • w- r- _ v 

li . ~ IMM~ ~ ~ Madde 19 - Staj meT"kez.lerınde Ad- Madde 25 - Stajın ikmalini müteakip faaliyetini temin edemez. Bunlardan bq- kalımırlar. manda - içebilirsiniz. 
~~di~ğ~ı arıt bvl~:_a t ~d 'tibarve- liye enclimeni katibi tarafından staji- namzedin doDyası mahalli adliye encü- ka gayet az miktarlarda - günde azami Vitamin E: Taze sebzede bol tesadüf Vakıa, bir nezle için yatak oduıncl' 
rı 1 veya e ıgı ar en 1 en 1 • • b. umt d fter l 5 O miligram - muayyen Vitaminlere ihti- edilir. Yokluğu ademi iktidarı davet k · • -' 
bir hafta :,.ı~de Adliye Vekaletine itiraz yer er ıçın ır um .. e tu. tu ur. menine tevdi ve bu encümen tarafından ııpandığınızı duyıın arkada~larınız 1R>P 

~· M dd 20 Sta I b b uk yacı vardır. eder. __ lıı d bT a e - Jıyer er, ır uç stajın kanun ve talimatname hükilmle- ki aülerler. O halde ilç defa iyilik e~ 
c Be. ı ır. f kr d dd .. d ay müddeiumwnilikte, bir ay sulh ceza, rine uygun olarak yapıldıgı" na dair maz- Vitaminler benzol gibi. asit salisilik Vitamin H: Hakkında oimdili1' malıl- olursunuz: Nezlenizin devamına ınlP' 

ırinci ı a. a yazılı mü et ıçın e ·b· f ı h 
b k bir ay asliye ceza, bir buçuk ay ai!ır ce- bata tanı.ı·m ve VekaAlete irsal olunur... gı ı muayyen bir kimyevi onnü Ü aiz- matımız oldukça mahduttur. Kimyevi 1 '- k d la d 1~ ir arar verilmemiş olduğu takdirde 0 o ma~. ar a ao rınız ara11n a nez q 

d hi d . za mahkemelerinde, bir buçuk ay icra Bu mazbatanın hır· suretı· de staJ·ı·yerın' dir. Nebatat, tabiatın kendilerine bahoet- formülünü bilmeyor, ancak ciğer, böb· · t•d d I I 1 . b l t -~ a ·: mü deiuınumi, Idare meclisi aza- ıs ı a ı o an ara nez eyı u aş ırma ... 
dairesi, iki buçuk ay sulh hukuk, i.iç ay mensup bulunduğu baı·o idare meclisi- tiği bir hassa ile Vitaminleri yaprakların- rek, süt, ve patates de bulunduğunu is- hem de onların neıelenmelerine aebtf' 

---------------- asliye hukuk veya ticaret mahkemele- ne gönderilir. da, meyvelerinde ihzar ederler. Haşhao, tidlal edebiliyoruz. içinde Vitamin H bu- olmak .•• 
.......................................... rinde vazife görürler. Ceza ve hukuk mevvesinde afyonu yaptığı gibi. lunmıyan gıda ile beslenen hayvanlarda Nezleli zamanınızda sizi ziyarete fe' 
5. Kiarhk apartman E işlerinde 7.abıt katipliği ve başkatiplik Mevzu hakkında şu ihzari malumatı derilerinin sertleştiğini, tüylerinin dökül- l 1 . k b 1 . k d • ~ en erı a u etmeyıp apı an gen 'l 
: Giindoğdu Vuroşilof bulvarı ağ-= vazifesini ve kendilerine verilecek tet- verdikten Mnra Vitaminleri bir bir göz- düğünü görürüz. Demek ki Vitamin H virmek de_ onları korumak demek C1#' 

Ezmda denize nazır gayet mükemmel E kikah ve diğer yazı işlerini yaparlar. İc- satı I ık otom o b i 1 den geçirelim: nin ciltle alakası var. 1 duğundan - lcibarca bir hareket olur· 

•
:konforu havi sekiz odalı yeni inşa: ra memurlarına, sorgu hakimlerine yar- Vitamin A: Eijkman, pirinç tanesi ka- * G. A-

• dım ••e vekj!let ederler. Bunlar dı·nı.._ 1937 modeli Playmut markalı iyi bu" dak. v· · d''·'-- · 1 T·· ki · ib. b .. - f d : edilmiş bir apartman kiralıktır. : "" a ...- gun ı ıtamıne nazan ••..ati ce p ur yemız gı ı utun aene zar ın a 
• mek u··zerc muza·· kerede L---- bulundu- halde bir otomobil aatllı.ktır. 'k k b. ·· d b · b 1 b. 1 k "' k · • lJü.l.!r - ettı ten ısa ır zaman eonra, vucu u- meyve ve se zesı o ır mem e ette =--' ... 
: Görme istiyenlerin, apartman da-: B. . • K rd da SOVE k··t·• ğ;9iimrn9iiiliiii!ii:z7-iiii[zz~~-. • • rulab'ılı·rıer. Namzetler vekj!1eten üa ırıncı o un ..... • u up- .k. . b. v· . d h !L • 1 d 1 . l . . v· . :.hilindeki bekçiye, gö..,•.,-ftı,. için de.: '" muzun ı ıncı ır ıtamıne a a 1S1tiyacı norma gı a a an ı.naan ar ıçm ıtamm 
• d ·~ eyledikleri vazifelerden ve kendilerine hanesine müracaat ederek malômat olduğu keşfedildi. O zamanlar Vitamin hastalıklıırı hakkında telaşıı en ufak bir Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır" 
·.gazetemiz i arehanesiıae müran- :. alınabil:.. ,..,__,.. v.1..J. bir lir ~hl 
:atlcri. : tevdi olunan işlerden dolayı asıl \•azife ... adedinin ikide kalacağına zahip olunu· lüzum dahi yoktur. Tabiat bu mevaddı ~gu sev .. ~u\14 a ver .. Y-
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ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR gidecek 

Faris, 13 (A.A) - Hariciye nazırı B. 
109 • Bonnc cumartesi akşamı Paristcn Ce

nevreye hareket edecek ve Romadan 
dönecek olan Lord Halifnks ile pazar 
günii gerek öğleden sonra gerek gece 
yemekte görüşecektir. 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hali pek yamandı 
Enver paşa kiğıtlara 

"Yengeç ,, in B. Bonne salı günü öğleden sonra Pa
rise dönecektir. 

Rom ada 
İngiliz ve İtalyan 
hariciye nazırlarının 
kabul ettikleri 
ziyaret ler 

bakınca g ü ldü 
Açlıktan imanı gevriyordu. Yerinden ayrılamıyor 

fakat kimse de ona bir lokma ekmek bile getirmiyordu. 
G üldü amma sinek ufak ta olsa 

mide bulandırır derler 
Hıristicli, Scbastiyanonun kendisine 1 -:-- ~!inde bir ~h?a çıktı ve .. harem Diye sordu. Hıristidi, telaşından bu 

gelip le: daıresıne doğru gıtti.. ciheti unuttuğunu anlıyarak utandı. 
_ Yengeç .. külhan kulesinde aç kal- Bizansın harem dairesi .. Bizans sara- - Hayır .. dedi. Yiyecek bir şey ge-

ınış .. Ona bir az yiyecek göndert. yının bütün entrikalarının merkezi.. ve.. tirmcdim. Fakat Sebastiyanoyıı merak 
Dediği zaman birdenbire bu işi bizzat Küllıan kulesinin yolu.. ettim. Onu gördün mü? 

Sebastiyanonun neden yapmadığını dü- Hıristidi yeni bir macera peşinde koş- Yengeç, kollarını bitap bir halde ya-
tuğuna zahip olduğu Sebastiyanoya kar- nına bıraktı .. 

şünemeınişti. 

Yengeçe yemek göndermek .. Bu, onun 
oradaki mevcudiyetini meydana çıkar -
mak demekti. Halbuki onlar, komplocu-

lara dahil bulunan şehir muhafızını ele 
geçirdikten sonra ondan mal<imat alma
ğı kurmuşlar ve bilhassa içlerinden biri
r.in ele geçtiği zehabını uyandırma -
rnak bu suretle komplocuları kuşkulan-

' dırmamak istemişlerdi. 

Şimdi Hıristidi kimi bulmalı idi ki 
Külhan kulesine yemek göndersin? 

Vakıa Yengeçin mayietini teşkil eden 
ve o gün sabahtan itibaren saray muha
fttları kadrosuna giren haydut maiyeti 
vardı. Bunlar emin lldmselerdi. Fakat 
hepsi de acemi idiler. Daha .sarayın ıcı
ğını cıcığını bilmiyorlardı. 
Işinin başından aşkın olduğu bu sırada 

Sebastiyanonun kendisine bu ~i havale 

etmesine kızdı. 
Kalktı .. Muhafız kumandanlığı odası-

na gitti. 
Sebasüyanoyu orada bulacağını umu

yordu. Ona,Yengecin adamlarından biri
ne Külhan Kulesinin yolunu gösterme
sini ve Yengece onun vasıtaslyle yemek 
göndermesini söyliyecekti. 

Odada kimseyi bulamadı. 

şı küfürler :;avurdu. - Eyvah •• dedi. Oldu bize olacaklar .. 
Fakat bir taraftan da kapı yoldaşının Siz birbirinizi ararken beni burada aç

yeni ve belki de çok mühim bir iz üze- lıktan ölüm bulacak. Sebastiyano çıkıp 
rinde :yürüdüğünü düşünerek ona hak gitti. Hem de kolunda bir bohça ile .. Bu 
verdi. Maamafih böyle olsa da yine ken- bohçada da bir muhafız askeri elbisesi 
disine haber vermesi lazımdı. vardı.. 

Hıristidi, SebasUyanonun elinde boh- Hıristidi, şüphe elliği vaziyetin haki-
ça ve bohçanın içinde hiç şüphesiz bir kat olduğunu anladı .. 
muhafız elbisesi ile harem dairesi tara- - Nereye gittiğini söyledi mi? 
fına gitmesini, sarayın arka kapısından Diye sordu. 
çıkmak niyetine atfetti. - Hayır .. söylemedi. Fakat çabuk 

Yengecin olduğu yere, onun açlığını döneceğini söylooi. 
düşünmeden koştu .. Yengeç .. Ayak sesi Saray teşrifat nazırı, lüzumsuz yere 
duyunca, yine kendisine yemek getiril- vakıt kaybetmemek için Yen.geçe: 
diğini zannetmişti. Hele eski kapı yol- - Ben, dedi. Şimdi gidip sana yiye
daşı Hıristidiyi görünce ümit'e ona koş- cek yollarım. Sen buradan bir yere ay-
tu. rılma .. 

- NihayeL. Bir lokma ekmek okun · 

getirdiniz. mi? ··BİTMEDİ·· 

Çeklere para yardımı 
Münih anlasması mucibince 

' 
yapılacak bu yardım 30 milyon 

Böyle nazik bir zamanda Sebasliya - • 
nonun saray dışına çılonlf olmasını da 
aklına geörmeditl için onu burada otu
rup beklemeğe karar verdi. 

Sterlini geçmi.yecek 
Londra 13 ( ö.R) - Münih anlaşmasından sonra Çckoslovakyaya 

yapılmasına karar verilen ikraz hakkında lngiliz - Fransız - Çek mü
zakereleri devam etmektedir. Henüz üç taraflı bir toplantı yapılama
mıştır. Alakadarların verdikleri malumata göre bazı noktalar henüz 
neticeye bağlanamadığından müzakereler ancak gelecek hafta yeniden 
ba,Jayacaktır. 

r'akat gözleri odanın köşesinde bir kü
me teşkil eden muhafız askerleri elbi
selerine dikildi. 

Bunlar buraya neden gelmişti? 
Nöbetçiye ııeslendl. Depo memurunu 

çağırttı. Ondan Sebastiyanonun on ta
kım ve muhtelif bedenlerde elbise iste
diğini ve bu ~mri lfa için elbiseleıi ge

tirdiğini öğrendi. 
Hıristidinin kafasına bir çivi saplan-

mıştı. 

Sebastiyano hu elbiseleri neden ken-

di odasına getirtmişti. 
ttşerunedi .. Birer birer snydL. 
Dokuz takllll vardı. Dokuz kişilik el

bise .. Halbuki depo memuru on takım 
getirdiğini söylemişti. 

Nöbetçiyi tekrar çağırdı. 
- Kumandan .. nereye gitti? 
Dedi. Nöbetçi cevap verdi: 

············ ············· ·· ·· ·· · ·· · ··· ···~ s Kiralık apartman s 
S Şehir gazinoı.'U arka.suıda 138% S 
Ssayıh (Gül sokak) ağzında denize.: 
: nazır konforu havi yedi odalı yene 

aınsa edilmiş bir ev kirahktır. i 
: Görmek ,.c görüşmek istiyenlerin : 
: gazetemiz idarehanesine ınilracaat-E 
• • 
:ıeri. : 
~ .•..•.......••............. ....••.. . , .... 

istikraz yekunu malum değilse de evvelce kararlaştırılan 30 milyon 
fngiliz lirasını geçmiyecektir. Bunun 26 milyonÜ borç, 4 milyonu he
diye olacaktır. 

Münih anlaşmasından sonra lngiltere bankası tarafından 1 O milyon 
liralık bir avans verilmişti. Şimdi halli lazım gelen nokta istikrazın 
faiz miktarıdır. 

Uşak (Hususi) - Uşak halkevinin 
verimli çalışmaları arasında sık sık ve
rilen halolar ve düğünler içtimai hayat-

ta topluluğu temin etmektedir. Son gün
lerde verilen ve çok muvaffak olan bir 
balodan bir intiba gönderiyorum. 

Roma, 13 (Ö.R) - Lord Halifaks İn
giltere sefarethanesinde Amerika sefiri
ni de kabul ederek müzakerelerin neti
cesinden haberdar etmi;?tir. Bütün bu 
muhavereler hakkında bu akşam resmi 
bir tebliğ neşı"Cdilecektir. 

Roma, 13 (Ö.R) - İtalya hariciye na
zırı kont Ciano Alman sefiri Baron fon 
Makenzeni kabul ederek İngiliz - İtal
yan müzakereleri hakkında izahat ver
miştir. 

-=--
Yeni yıl bütçe 

hazırlıkları başladı 

ölürsek te kalırsak ta bizim içimizden 
çıkacak bir kahraman bizi idare edecek
tir. Yoksa başka memlekette çalışını~ ve 

batırmış ve dinsizleşmiş bir adam değil.. 
Enver paşa bu kağıtları görünce güldü. 

Güldü ama ... sinek ufak mide bulandırır 
derler. Paşa bu ldiğıtların yaptığı te~iri 

anlamak merakına düştü. 
Şan Sultan kağıtlara bakıyor, gülüyor 

ve bütün Türkistanda da ayni şekilde 
karşılanacağını ve bir kahkahadan fazla 
alaka toplıyamıyacağına kani oluyordu. 

Nitekim onun dediği doğru idi. 
Türkistanlılar şahsi mcnfnııtler müs

tesna, paşaya bir mesih gibi bakıyorlar
dı. Ukin iş yapmak için silah ve cephane 
olsa idi. 

* 18 lkincikanun 1922 de Enver paşa 
Ruslara karşı ilk defa olarak resmen 

Ankara. 13 (Hususi) - Hükümet ye
ni bütçenin iptidai hazırlıklarına başla
ml§tır. Vekaletler bu ay sonuna kadar 
kendi bütçelerine ait faınllan Maliye 
vekae1ine bildire<:eklerdir. mücadeleye girişti. 

Bu sene Birincikanun sonundaki yedi Hazırlıkları tamam olmuotu. Şan Sul-
aylık tahsilat mikdarı 162.805.428 lirayı tanın yanında bulunu)·ordu. Ayrıca yer
bulmu~u. Bu mikdar hayvanlar ve mu- lilerden bir çok kabile reisleri olan mol
vazcne vergilerinde tenzilat yapılmış ol- lalar da vardı. Enver papnın muharebe
masına rağmen geçen yılın ayni ayı so- ye gidişi hakikaten görülecek manzara 

nundaki tahsilit mikdarına nazaran idi. 
579,52!1 lira fazladır. 

üÇüNCü KALKINMA 
Plinı için 90 milyon 
lira harcanacak 
Ankara 13 (Husust) - Vekiller heye-

ti, ınilli ekonomimizi her bakımdan ala
kadar eden mühim bir karar vermiştir. 
.Bu karara göre, ikinci dört senelik plan
la üç numaralı plan tevhit edilmiş ve 
dördüncli kalkınma planı ismi altında 
beş senede tahakkuk ettirilecek bir plan 
tanzim edilıni~tir. 

Bu prnnın tahakkuku için 90 milyon 
lira sarfedilccektirr. Hükilmet planın 

tatbik sahasına girebilmesi için lüzumlu 
olan kanun lliyıhalarını Meclisin yaz ta
tilinden evvel Meclise gönderecektir. 

FIRTINA KAZALARINA 
Karşı tedbir almıyor 
Istanbul 13 (Hususi) - Ereğli lima-

nındaki gemi işlerinin kaldırılması için 
armatörler alakalı makamlara tekrar 
miiracnat etmişlerdir. 
Diğer taraftan Deniz ticaret miidürlii

ğii de Karadeniz liınanlnrın•n son vazi
yetleri hakkında Vekalete gönderilmek
üzere bir rapor hazırlanınaktadır. öğ. 
rcndiğimize göre Vekalet Karad nizde
ki vapur kaznlannı önlemek için yakın
da mtiınkiln olan bütün tedbirleri ala -
caktır. 

Bir kadm otobüs 
içinde doğurdu 
Orhangazi, (Hususi) - Bursaya git

mekte olan soför Halil Efeye ait otobüs 
yolcularından Emine, otobüsün içinde 
doğurmuştur. Otobüs hemen tahliye 
edilmiş. lohusn ve çocuğu, şoför Hasan 
llüseyiniıı evine nakil ve istirahatleri 
temin edilmiştir. 

Pa~nın askerleri yerli kıyafetlerle 
süslenmiıler ve omuzlarında en güzel 
Rus filintaları olduğu halde meydana 
çlkmı§lardı. Buradaki askerler de diğer 
memleketlerde bulunmıyan bir şey de 
vardı. Bu da matra idi. 

Matra deyince aklınıza gelen a!ja{:ı 

yukan bir kilo su alan bir kaptır. Halbuki 
bu boynuza benziyen uzun ve deriden 
bir su kabı idi. Enver pa:Ja da m tra ye
rine böyle bir §ey almıya mecbur olmu§• 
tu. 

Arkasında filintası da bulunuyordu. 

ElbisC8i gayet basit olup Üstünde koca 

bir kürk vardı. 
Askerler hepsi uzun boylu ve kabdayı 

tipli adamlardı. 
Esmer, kara kaşlı, kara gözlü. Türk 

ırkının en aüzel erkc:kleri denecek kadar 
ve yııkııııklı idiler. Hepsi güler yiizlü ve 
dostca konu~rken en samimi ve çok 
temiz kalpli, yardımı seven İnsan idiler. 

Bunları gören bir harp eri değil, kuıı 
öldürmeği bile istcmiyen insan oldukla
rını anlardı. Fnkat artık onl.nın da esa
rete tahammülü kalmadığı için hepsi bi
rer arslan olmuşlardı. 

Dağda gezerken gürleyen ııcsleri ha
kikaten insanları korkutacak kadar kuv
vetli idi. Enver paşanın bulunduğu yer 
dağlık idi. Hl"defi Döşembeye doğru 

gidiyordu. 
Yol uğrağı olan cJağdan geçerken ilk 

defa olarak askeri bir vaziyet almıştı. O 
gün askerler gidiyor. kendisi de yanında· 
ki adamlarla dağın yan yolundan aşağı 
iniyordu. 

Burada güzel nğaçlann gblgeledİği 

yolda Enver paşa hakikaten çok ııendi. 
Çünkü ne Ibrahim beyin münasebetli sö
zü, ne de şu ve bu gibi dedikodu vardı. 
işte nihayet muradına ermiş ve harp yo
luna düşmü~tü. 

~-==~-~-::=~~~_,.....~,.,,~'L".~~::::,..,;: .. :-~;.,..~;21:;:Mi:l:a;?,~~~:_;;;;;:=:;~~!=::i==~==i:~;--ı:o~lu~r~Ja~r~s=n~b~u~·u~·u~·k~h~a~ta~y~a~d~ü~se~r~le~r~.~B:i~l~k~i~~P~ad:fiicnh :----------------------~----p--~-:·~--~~--.---------...;;.o--.;....;-... __ _ "i - LR"'.1.=- - k v e "' · ..,... - a~uııı, der, dil öğrenmenin kö-. K z· ey şah, akıllı olanların düşmanlıkları ca- - Söyle bakalım... tüsü olmaz .. Müsaade ederseniz bu der-. ır e ır hil olanların dostluklarından üstündür.. De.vince on ikinci v&ir hikAyesin.... · . b " vışı ana verin ve ben ondan ku~ dili 
Zaman olur ki cahillerin doğru sözleri başladı.. der:ı.i alayım. 
hile l?er yapar, filne koparır. Yine vakit ON İKİNCİ VEZİRiN HIKA YFSI 
1 

Dedi, padişah ta : 
o ur ki akıllı olanların yalan sözleri ha- Sultan Mahmudun Ayas adında bir 

Masal masal içinde 
- 30 -

yır yapar. Fesat yapan doğru hayır ya- veziri vardı. - Pek ala .. Al bakalım .. Belki fayda-

pan yalandan daha fenadır. Peygambe- Bir gün bu vezirin yanına bir derviş 51 olur. 
rimiz bile eğer iki kişinin arasını bul- geldi. Cevabını verdi. 
ınak, harıştırınak için yalan söylemek - Ne olur ... Dedi, padişahtan bana bir Av dönüşü \'CZİr dervişi konağına gö-

Allah L:erimdir. Senin kaybolduğunu da olan hu şeyhi ezdirdi ise senin oğlunu ve icap ederse zarar değildir demişlerdir. ihsan alıver.. tiirdü. Ertesi günü de padişaha : 
kerametine verirler. . \'ezirlerini de Ö.\·le ezdirmiştir. Demiş- Bı·ı· gu··n padı·şahlardan b·ırı·nı·n lıuzu- V · A d. l 0 - 1 dili. d · alın ~ b 1 ezır yas, pa ışa un sebepsiz kimse- - .ocn rnş crsı aga aş a-

Şeyh bu sözl~rc de kandı: !erdir ki scvtanın üç ti.irlü tuzağı var- rumı bir apdal çıkmış ve ben Allahıın ... ve · ı .ı b 1 d b .. 
1 

d • " .r 1 ısanua u unma ığmı bildiği için dım .. Dedi .. Fakat hocalık hakkı için bu 
- Ellerim ag 1• cdi. Sana nasıl sec- dır. 're lıu u··ç türlü tuzak birbirinden Dcmic: .. Padı'şah apdalın bu so··zu·· u··7..erı"ne D · d ki .J. • b d f 1 " en·ışe er : U1:rvış iraz ünyalık versek ena o -

de edeyim. baskındır. Sen bunların sozüne uyma bir hayli güldükten sonra ona madam ki - Sen yarın sabah falan yerde dur ... maz. 

Şeytan: ve kendini onların şerlerinden sakın .. Allahım diuorsn ... Şu co. cuğun kUçu .. k Ben d · .. nhl be be d C 1 "' pa 1ru• a ra r ora an geçerim.. Padişah bu teklifi kabul etti ve dervi-
- Zarar yok .. Dedi. Öz erinle sec- Çünkii hepsi de hem malına hem tahtına olan gözlerini hüuült te Allahhi!ını gö- Çu··ıık·· d. h ı 

J -· u pa ışa ter sabah a\·a gider. Sen şe, vezirine kuş dilini ögretinceye ka -
de et k·afı·.. hem de canına kasdetrnişlerdir.. relim .. Demiş... d hal d h er pa işa ın önüne atılırsın ve ku§ dar günde bir altın verilmesini hazine-

ş h Oldu Göz ucu ile şeytana Padi=h karısından bu sözleri işitince Apdal da bunun üzerine derhal - Pa- dT b 0 ld··· ı Ü ey razı · >r"" 1 ı ı ıgıni söy ersin... st tarafına ka- darına emreyledi. 
secde etti. Fakat ,eytan onu kurtar~ak başı yine döndii. O gece sabaha kadar dişahıın. demiş ... Ben Allahıın amma .... rışma.. Bir müddet böylece geçti. 
için hiç bir harekette bulunmadı. Nıha- uyuyamadı ve sabah olunca hemen se- Biz iki kardeşiz. Görecr~iıniz işleri ara- Derviş peki der ve gider.. Nihayet vezir, derv~ yapılmakta olan 

Yet 'eyhi de astılar. tamlığa çıkar.tk oğlanın boynunun VU-ı· ınızda taksim ettik. Gökte olan kardeşim Ertesi sabah vezir Ayas, Sultan Mah- yardımı klfi gördü. 

Şc d 
ölüsüne karşı: rulmasını celüıda emretti. insanların belden yukarı kısımlarına ka- mutla beraber her vakitki gibi a\'a gi- - Ah .. artık bizim ihsammız bu ka-

ytan a onun d ··bet• ı y · · _ • d d. S . ba!ôtan çıkardım. Bu sıra a no 1 ge en on 1 ıncı ve7.ır nşıyor, ben de belden aşağı kısımlanna. derlerken Derviş karşılarına çıkar. He- dardır. 
ışte e ı . enı ~ . y .. r· 

En b ... ··k .. h . 1 tt. ve nihayet son hemen ilerı Çtl{tı.. er op u. Eğer benim kı<;mıına ait bir eınrin olur- ınen padişahın ayaklarına kapanır. Diyerek padişaha: 
U)u ~una ı ış e ım 1 d. h D d" ş k h .. k .. 

nefesinde kendime secde ettirerek seni - Ey pa ış~ .11~·: e. 1•• a~· u um- sa söyle .. Yapayım.. - Sultanım .. Der .. Ben kuş dilini bi- - Kulunuz kuş dilini öğrendim .• Ho-
din . . h )·ol· darlarından bırısı.nın hır nasıhatı var- Bu hazır cevap padişahın hoşuna git- lirim .. Bana bir vazife ver de ifa ede- caya falan lüzumum kalmadı .. 

·~ ve ımansız allahın uzuruna ı . . ·· ladını.... dır. Gizli sözi.ı kadınlara zınhar soyle- miş ... Apdala bir hayli ihsanda bulun- yim. Dedi. Derviş bin teşekkUr ve şükran 
işte padişahım bu e h te şeytana Uf- meyin . Der. .. .. muş .. Yine buna münasip bir hikaye Sultan Mahmut bu adama ne vazife ederek bırakıp gitti. Sultan Mahmut ta 

dunu içın bö l .ş y l ~ k .. 
1
d .. git Hi.ikümdarlar hele kadın sozune uyup vardır. Bilmem işittiniz mi... Eğer mü- vereceğini düşünürken veziri Ayas atı- vezirini k~ dilini öğrenmiş zannetti. 

ti c:.-_ Ye mel un o ara 0 u - . 1 · · 5·· .. 1 ... rine kulak tıkauacak sa"dn ederseniz so .. vliycyim... lır 
• '?t!Yt ı·· ı· vezu· crının o .. ı;.: J "' "" ., • · an nasıl dini bütün mtis uman . t -BİTMEDİ-

- Aslter harbde gerek... diyordu. 
Oturmak bize yakışmıyor. 

öğleye kadar böylece yürüdüler. iler
lediler. Öğle üstü idi. Yolun aşağısında 
büyük bir kaynak ba;ıında oturmuılar. 

yemek yiyorlardı. 
Sabahtanberi oldukça ıüzcl giden hava 

yavaş yavaı bulutlanmııtı. Act bir soğuk 
esiyordu. 

Maamafih askerlerin hepsi kalın giyin
miş oldukları için, hiçbir taraftan lcorltu 
yoktu. Enver paşa yanında Şan Sultan 
olduğu halde gözlerini havaya dikmiıti. 
ikisi de susmuşlardı. 

Şan Sultan bu sükutu bozdu: 
- Hava böyle giderse felaket .• , di· 

yordu ... 
Filhakika öyle idi. Bu Pamir eteklerin· 

de hava birdenbire soğursa hareket im· 
kanı olmaz, bütün sefer durur ve illcba· 
harı beklemekten başka çare kalmazdı. 

Tam bu sırada birdenbire ıimşek çak· 
tı ve gök gürledi. 

Şan Sultan ağzı açık: 

- Allah Allah •.• diyordu. Kıpn bura· 
larda şimşek çaktığını da ilk defa görü· 

yorum. Galiba başımıza inecek yıldım-. 
geçip gitti. 

Biraz sonra yola çıkan paşa, ile Şan 
Sultan ve asker soğuktan büzülmüştüler. 
Enver paşa ikide birde elini beygirin boy
nuna sürüyor ve onu okprken Slcak vü
cudünden sanki oyalanıyordu. 

··BİTMEDİ·· • 
Altı sene 

Sandtk icinde keneli-
' 

sini hapseden 
mahkum 

Fransada geçenlerde çok tuhaf blı 
vaka olmuş, Fransız polisinin tam alb 
)•ıldan beri aramakta olduğu bir mlic
riın, nehir kıyısında, bir tahta sandığın 
içinde bulunmuştur. 

Bundan altı yıl evvel Reprencef adın· 
da bir adam hakkında, Fransız mahke
meleri tevkif müzekkeresi kesmiş, vı 
mahkCımun aranmac;ını polise havale et. 
mişti. O zaman polLc; ve jandarma bil" 
df'n bire izini kaybeden hu adamı ara 
ınağa baslnmıştı. Fakat bütün armnala· 
nı r.lgınen adamı <'le geçirememi ti. 
MahkCıın altı sene sonra polis tarafın. 

dan )0akalanınıstır. Hem nerede biliyoı 
musunuz? 

- Alp dağlarından çıkan hüyiik fzer 
nehrine dökülen Drak diye bir kol var· 
dır. İşte adam, altı sene, bu çayın ÜS· 

timde gizlenmiştir. 
Ad m 90 santimetre yüksekliğinde, 

bir buçuk metre uzunluğunda bir tahta 
sandık bulınus, bu büyük kasayı çayın 
tenha bir yerinde, ağaçlarla yosunlarla 
\'e otlarla örtülü gizli bir yerine yerleş
tirmi;ı. Tam altı sene bu sandıktan dışa· 
rıya ('ıkınamış, senelerce ancak çaydan 
tuttugu balıkla ve otla geçinmiştir. 

Mahkumun ifadesi alınnuş ve kendi
sinin altı yıl zarfında ytiz metre yürü· 
mcdiği anlaşılmıştır. Yalnız, şiddetli kış. 
lar olduğu zaman, soğuğun ve budan.Q 
tesiriyle bir iki defa kapıdan dıp~ıyı 
çıkmağa mecbur olınşutur. 

Buna insanın inanmıyacağı geliyor, 
fakat mahkum yakalandığı zaman yürQ.. 
mesini unuttuğu için yürilyememiştir.._ 
Polis ve jandarmalar, mahkCimu hapis. 
haneye götürmek için 36 yaşındaki ada. 
ma yürümesini öğretmek mecburiyetin· 
de kalmışlardır. 

---~---

lngiliz anavatan 
filosu 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

ve on kadar muavin gemisi iştirak 
edecektir. 
Bu muavin gemiler arasında Ccu

ragcous adındaki mektep tayyare 
gemisi bulunmaktadır. Bu gemilerin 
ekserisi İngiltere limanlarından 17 
ikinci kanunda hareket edecekler ve 
23 /1 ile 26/1 arasında Cebelüttarıkta 
bulunacaklardır. Bu cüı:ütamlardan 
bazıları ceveian esnasında Fransız 

lhnanlannı ziyaret edeceklerdir. Ce
velanı.o ikinci h.mıı henüz mallıın 
değildir. 



~~·-AB~~·P~E~~~~~~"""-'~::!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!1!!'1~9!9~---------------"Y~E~N-l~A~S-lmR._ ................. _..-.._l!lll!lll!!!!!!!!l!!!!l~_!f_!o:!kaamtClunartesl,J9 
ı•••••~••c••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,!.!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ıYuvamı · 
..................................................... 

~ Sehirden mektuplar~ .............................. .. 
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Kendim 
Yıktım 

Bayan Necdet 
T ezgülerin Macerast 

YAZAN : t)Ç YILDIZ 
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Kış N eredesln 
., 
• 

Başka yerlerde kayak sporları, ~ 
Jzmirde yaz meyve, sebzeleri vari 

lzmirde azalan cinayetlerin yanında 
kız kaçırma vok' aları bir misli 

Havva 
Kızları 

Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-15-

Sekiz karılı olan bu adam 
13 

artmış bulunu yor ................. . 

gayri ihtiyari bir çığlık kopar- Hizmetçi simsarhğı yapan kadın nasıl geçi• 
clım: niyormuş_ İzmircle yevmiye 40 kişi yerle-

- Şaclan!.. re tükürüyor ve mutazam surette beledi· 
Parmaklarım gev,ecli.. Avu- yeye ceza öcliyor-

Yakında dokuzuncu karımı da ala
cağım, diyor. Çünkü son karım gebe .• 

cumcla tuttuğum elektrik feneri .............................................. . 
yere düıtü. Evet .• bu .. kocam .• ilk Belediye bir hesap yapmış ve anlamış da kandırarak komisyonunu aldığı ka- Bu diyarda karısı çocuk doğuraı: 
kocam Şaclanclı. Beni gorunce ki günde vasati olarak kırk kişi iz.mir dını başka bir eve kapılatmış. Oradan 
onun ela elinclen lırçcuı Jü,müı. şehrinde tükürüyor. da komisyon almış.. adamın başka bir kadın al mata 
tü.. Belediye kanunu, ammenin sıhhati za- Sermayesi, Uç dört hizmetçi kadından J h kk J )',, · ı M b . . J 

Baıını önüne eğmif, susuyor - rarına olan hareketleri tecziye vazifesi- ibaret olan bı.ı kom.iayoncunun ayda te- aaue a ı ae5ı • • ec urıyetı ae Var • • • 
ela.. ni belediyelere bırakmıştır. Aynı kanun 1 min ettiği kazanç, hiç te fena bir rakam Belçikalı ressam Mayö bunları anlat-

Ben, heyecan içincle: ceza haddini tayin etmemekle beraber değildir. tıktan sonra susmuştu. 
- Şadan .• ne arıyormn bara- sayısız mikropların yayılmasına ve sira- CiNAYETLER .AZALIYOR Ben .. Genç kızların ilkönce neden 

"ela? yetine meydan veren yere türkürmenin Ağırceza mahkemesinin senelik faali- ilrktUklerinin manasını bu suretle öğ-
Declim.. BQfını lıalclırmaclan para cezası ödemek suretiyle tecziyesini yetini belirten rakamlar cidden pyanı renmiş oldum. 

cevap vereli: amirdir. dikkattir. Bilyilk bir memnuniyetle öj- Hakikaten bura halkı, hiç değilse ilk 
- Hanunelenclinin yatalı ocla- Izmir belediyesi, gribin şehirlerde aal- reniyoruz kl, 928-938 .seneleri aruındaki ıörüntl§te, çok munis insanlardı. 

ıını .a.liyorum.. gın halinde devam ettiği bu mevsimde fark tam 59 dur. Yani 938 senuinde J7r Bu Avrupalı arkadaşıma en nazik bir 
Ve ıonra .• yine yüzüme balı- bu memnuiyet kararından azamı suret- mir villyeti içinde 59 cinayet noksan meseleye temas ederek sordum : 

maclan kapıya cloiru yiiTüclü.. te istifade ediyor. Bu mevsimde günde obnuştur. - Biraz evvel sekiz karınız olduğu-
Gicliyorcla.. vasati olarak 40 kişi birer lira para ceza- Ağırcezaya gelen dava dosyalarının nu söylemiştiniz. 
Kendimi tatamaclım. Hemen sı ödiyorlar. Gülerek cevap verdi : 

kolunclan yaLalaclım. yarısından fazlasını cebren veya tara -
11 Yerlere tükürenler azalıyor mu? feynin arzusiyle kız kaçırma vakalan- - Evet .. Ve hatt.A yakında dokuzun-

- Şaclan .. gitme .. gitme.. Bu sualin cevabı maalesef chayır> _ d cu kanını da alacağım .. 
Diye haykırclım. Durcla. Yüü- dır. Çünkü geçen senelerde yerlere tü- ı~n Uç sene içinde şehirde ve köyler- Ve hayretimi görünce ilave etti : 

me baktığı zaman gözlerinin YGf· kürenler nisbeti günde c20> kişiyi geç- de kız kaçırma vakalan aldı yilriidil. - Madam ki artık bu muhitte yaşı-
lı olclağuna gördüm. Bu, beni büı- mezken şimdi iki misline çıkmıştır. Bunun içtimai sebepleri ol.ması icap yorum, kendimi yaşadığım muhitin usul 
bütün çıldırttı. Onun boynuna ıa- Bu yasak, belediye için güzel bir va- eder. Temas etiğimiz bir adliyeci §Öyle ve Adetlerine uydurmağa elbette mec-
rılclım.. ridnt knynagı olmuştur. söyliyor: burum. 

- Şaclancığım .. Benim haya - _ cKöylerdeki kız kaçırma vakalan- - Buranın Adeti böyle midir? 
tun Şadanım.. HIZMETÇI TICARETI nm ekseriyetini cdüğün masrafı> teş- - Evet ... Ben ilk defa gelip te bura-

Diyerek kendimi bıraktım. Ben İzmirde kadın hizmetçi buhranı var.. kil ediyor. Erkeğin ve kızın evlenirken ya yerleştiğim zaman bu köyün ihtiyar
dc ağlıyordum. O ilk Önce beni Ev işine eli yatan bir kadına İzmirde ve- !kazan knynatmaları, köylüye ziyafet lan bana : 
ha/ilçe kendinden uzaklaflırmah rilcn nylık ücret on beş lira ile yirmi li- çekmeleri, yüz görümlüğü vermeleri - Eğer, dediler .. Aramızda kalmağa 

• ""' ~a tarafına geçince İstedi. Bütün vücudu titriyordu. ra arasındadır. icap eder. lkl taraf kaçırma bahsinde karar vermişseniz muhakkak burada 
gözlerime yatak odasından sızan Nihayet ba1ını göğsüme daya- Bunun sebebi vardır: Izmir<le tüt.ün anlaşınca bu masraflar ortadan ikalkı _ evlenmelisiniz. Çünkü burada biz bekar 
bir ı1ık çarptı. dı. mnğazalarında senenin altı, yedi ayında yor ve danışıklı gö~klü kız kaçırma erkek bulundurmayız.. Filhakika burada 

- Allah .. Allah dedim. Bu va- - Necdet .. decli. Necdet .. Ni- on bir bin kadın çalıştırılıyor. Bunlara vakaları meydana geliyor.> delikanlılar daha çocukluktan çıkar çı.lc-
lııt i~ide kim olabilir ·ki.. çin karfıma çıktın .• Seni tekrar haftalık hesabiyle vCTilen ücret 250- Fena bir usul değil doğrusu.. maz evlendirilirler. Kadınlar, renkleri 
Merakım büıbütn arttı. Fakat neden gördüm... 350 kuruş, aylık hesabiyle vasati on iki koyu esmer olmakla beraber hem şirin, 

korktum ela .• Biraz geri çekilerek Birbirimizin kolları arasıncla bir liradır. Tütilnde çal.ı§an kadının yemek KIŞ NEREDE? hem sıcak kanlı hem de çok saf .. Temiz 
pen~elere clikkatle balıtım. Ar- müclclet ve ağla,arak kalclık. parası, yol masrafı bu on iki liranın lçln- Kanunusani ayının ortasına yakla~- ve sami.m1 mahl(iklardı .. 
L --uul 1.. _ • ··m1 ~ • ·1 al Ned 1 cağunuz olduğu için ikinci defa evlen-'"" a oeyaz lf go egı ı e ç ı- - lpiz ltalmlftım, clecli. Tanı- den çıkar. ğımız halde biz IzrnlrlUer, hAlA penbe - en o masın .. 

b• aJ L il el 7'-..ı 1 dirn Kanından meğe mecbursunuz. f'lll ır amın 110 arını gör üm. clıAlarunclan bir müteahhit bana Halbuki evlerde, aynı kadın yol mas- çehreli domates, taze iizUm ve ~ıJı.-r vaz .L.1WUim ve ev en · ·• mem-u..- ' .._, 1 İşte böylece ikinci karımı da aldım. 
Keneli kenclime korktuğuma tüccar Numan beyin evinin ocla- rafı vermeden, yemek masrafı yapma- meyva ve aebzelerinl ~yorm. Şu nmıdum .. JJD sene 11<>nra blr kızını 0 

-

el d Ondan da bir kızım dogv du. Sıra üçüncü 
atan ım. larını boyamamı telılil etti. Bu dan 15 lirayı kolaylıkla kazanabilir. Bu Ana kadar soğuk geçlımi§ dellliz. Hele u. 

_J beb d çalı k Ba ilk d f ı t · · d karıma geldi. Ve nihayet sekizinci'-·e ka-- Numan, cleclim. Villanın bir miitealallit ba villôyı yapan uuam. tercihinse i, tütün e şanların yut- an, Izmiri çevreliyen &ğlarm zlrve}e... na e a ev enme avsıyesın e J 

N L- • _J el ukla ·· ·· l v d bul k'" "ht' · idi dar çıktım. Bir taraftan da eski karıla-cin evvel bitmeli için iıçileri gece Ben aman 1D1Cytft acıını uyunca t rı tutun toz arına ragmen, ora a rinde bile göremedik. unan oy ı ıyarı yıne yanıma ge . 
ele çallfluıyor.. clerhal anlaclun .• Senin içinde ya- buldukları meşgale ve ev muhiti bari- Suhunet derecesi henüz a:ıfırm tbr.erln- - Bir daha evleneceksiniz. nm doğurmakta devam ettiler. Böylece 

AçıA lıapulan içeri girclim.Mer- fıyacağın Ue meıul olacağın bu cinde yaşamaktır. de sekizin Uatündedir. Bu lidiJle <kıt Dedi .. Şaşırdım.. on altı çocuğum oldu. 
'clivenlni )'arJGff'I çıAtım. Yatalı yuvada benim Je bir el emeğim Galiba ev, kadınları sıkmağa başladı. nerede> diyenlerimiz vardır? - Neden? .• Dedim.. Ben kanından - Peki, şimdi dokuzuncu kannızı da 
oJcuı olaralı intilaap ettiğimiz oJa balanmcuını i.tedim. F alıat ken- Zabıta evvelki gün bir müracaatle Bence aeeleye hiç lttzum yoktur. Blr memnunum... alacağınızı söyliyorsunuz .. 
ile çoculı oJcuı yanyana icli. llıi- elimi ne ıana ne ele lıocana lanıl- karşılaştı. Alsancakta oturan bir zatın ata aözUmUze uyarak Şubatın ve ~ - Evet amma, dedi, bur.da Adettir. - Evet.. Çünkü son aldığım hatun 

ainin ele hem ıolıaia laem ele bir- malı iatemiyorclam •• Miileahhiclin evine hizmetçi simsarı ihtiyar bir kadın, tm cKazma ve Kürek uplarmı> bbe - Nasıl Adet?. gebe .. 
brileıine açılan pertfaelai vtıTclL telılilini ancak •ecelni çalıpnalı bir hizmetçi kadın getirmi§, getirdiği yaktırm.ıyacatı ne malam... - Evlendlli kadından ilk çocuğu olan -; Peki ... Dedim ... Bu kadar kadınla 
F alıat yapı laeniiz. tamam olmadı- f07tiyle lıabal ettim. Ona •öneli~ için komisyonunu almış. Uç gün sonra ADNAN BILGn lldmn iUrar bir kadın almala mecbur- nası geçiniyorsunuz.. Nasıl baş ediyor-

iı için ba lıapJar yerlerine clalHı leri ntefpl oldapma ıöyleJim. dur. sunuz. 
ıalıılmamlflı. Elelıtrik cereyanı Halbrılıi hiç bir İfİm yolıtu •• On • • • . • Bu adet tuhafıma gitti. - Çok kolay .. Dedi .. Burada kadınlar 
ela heni~ verilmecliii için oclaJan Nf giincliir baraJa çal.,.yoram. rın:_ getinyor •• Hıç bır elmğin Je Faluıt •örJilııen Nnra.. H"7"•• _Bu neden böyle.. erkeklerden fada çahşırlar .. Daha sonra 
alı.etlen :.ıiya .. Aıetilen lômbtuı zi- MüıtalılMI yarmınuzan oJcuını bi- yo1ı.. Ben ne olomo6il Üliyoıuaa.. Ne Diye 80l'Clum.. İhtiyar gün görmÜ§ hepsinin de evleri ayn ayrıdır .. Erkek 
ymı icli. tirelim ••• MüıtalılMl yatalı oJanı- - Var .. Şaclan, cleclim. Var.. rJilla i.tiyonan • .Ne Je ..,.,,., .. S... adamdı. ' hangi evine gitmek isterse oraya gider .• 

Oclanın efİğİne gelcliğim .za- zı bitirmek iizereyim •• Senin böy- E_!Wiim ıeıuin... Servetten ele yalnıs oe .• yalnıs Nnİ Üliyormn.. - Biz, dedi, kendi köyiimUzde, gör- Hiç bir kadının bundan şikayete hakkı 
man, N)'(U gömlekli bir aclamın, le geç valııl, tuleta gece yaruı bu- lukden !'e •• Hepıınclen ele bıAlun. Sana ilıi sene evvel carlılı ağla- dütünUz gibi serbest bir hayat yaşarız. yoktur ve esasen etmezler de... Hepsi 
elincle boya lırçaları, , arkaıı ka. raya geleeeiini hiç ammamlflun. H_albukı Namanla. evleneli laeaiiz mıyacağım •• Giileceiim• clernİf- Fakat burada, bu serbestlik içinde ahlik kardeş gibi geçinirler. Bu zincirleme ev• 
pıya clöniik, cluuarcla güzel bir ba- Bunları ıöylerken boğazı clü • bır ıene olcla. Senınle beraberken tim •• Halbalti benim en tatlı Sil - bozukluğu yoktur. Sebebi de içimizde lenmeler yüzünden bütün köy halkı bir
har manzaraıını tamamlamak iiimleniyorclu. ıenclen hiç bıkmamtftım .. Beni al- manlarım ıenin 'Yflllında ·~ zom bekir erkek tutmamamızdan ve bir de birin~. akraba olmuşlardır. Çünkü hangi 
üzere olclağunu görelim. - Şadan.. cleclim. Ben.. Çok let Şaclan.. Biliyorum, çolı lena manlarımnHf.. V alıui ailamaılım. doğan çocuklann çoğu nedense kız ol- erkegı ele alırsanız muhakkak ya çocu-
Ayağımın ıeıini, kencliıini iıi- beclbalatun.. yaptun. Senin bütün yaluarmala- Fakat plmeclim Je •• ş.lan •• Al- dulu için bunları ilstüste ayni kocaya ğunuzun kocası ya karınızın babası ve-

ne veren bu aclam claymamtftı. Hayretle yibiime balıtL. rına ıağır olclum .. O zaman benim lala aıkına beni allet ve •• Yine be- vermemizdendir. Bu, yalnız bizim kö- ya kardeşidir. 
Ona birclenbire ürkütmemek için - Neclen •• clecli. Görüyorum, hcuta ve .. Jeli olcluğamu anlamalı raber yafıyalun.. yilmtize mahsus bir Adettir. Daha birkaç Burada geçim derdi de bilmeyiz. Ki-
halilçe ökıiirdiim, birclen bafını cluyuyorum •• Numan IMy lena bir iclin •• Seni görmeye iclim bellıi ba köyde de varsa da onlar bizim kadar bu min evinde ne noksanı, ne ihtiyacı var-
~evircli ve ~evirir çevirmez ele ben, aJam cleğil .• Bütün armlarını ye- hayata claha tahammül eclerclim. -BiTMEDi- usule riayet etmezler. Sizin de bir ço- sa bunu hangi evden isterse temin ede-
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DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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Cellat ve muavinler, yanan ocağa koş
tular. Alevlerin arasında nar gibi kızar
mış kerpelen1eri aldılar. Cellat, elinde 
tuttuğu bu müthiş işkence aletini zaval
lı ihtiyarın vücuduna yapıştırdı. Ve el 
kadar büyük bir et parçası kopardı. 

Kont dö Brevan inledi: 
- Kızım .• yavrum!. 

. Genç kız, büyük heyecan ve elem 
içinde devam etti: 

ber kocanızın vazife aldığı-kaleye ·götü
rülecektir. Orada hep beraber ve bir 
arada olacaksınız .. Izdivaç merasimi ya
pılır yapılmaz yola çıkacaksınız. 

* Bir çeyrek saat sonra Kont dö Brevan 
zındanına götürülmüş ve kendisine ya-. 
tak vazifesi gören nemli otların üzerine 
uzatılmıştı. Matmazel Suzan da Bastilin 
kilisasında hayatını melun Smmarsa 
bağlıyan izdivaç halkasını parmağına ge

- sz u o aa - --- bilir. 
Diye seslendi.. biliyor musunuz.. Bir gözü kör, bir aya-
B k d b 1 k k 

- Bu söyledikleriniz dedim, halkın 
ir a ın gru u arasında bulunan ğı topal, uzun tily il, ırpı kuyruklu, 

h 
paraya, bilhassa Amerikalıların parası-

kralın yaveri emen atıldı: uyuz bir ata binmi§ .. Herifte yusyuvar-
na karşı gösterdikleri alika ile biraz te-

- Sir! lak tostoparlak bir şey .. Yanakları pan-
zat teckil ediyor. 

On dördüncü Lui: car gibi .. Kafasına geydiği şapka kulak- 'lf 

k ld Gülerek cevap verdi : 
- Saat aç o u? diye sordu. )arına kadar geçmiş .. 
- Saray kulesi üçü çaldı Siı:.. Kralın dudaklarında bir tebessüm - Hayır ... Dedi.. Çünkü bu usu1il, 
- Holanda elçisine verdiğimiz milli- uyandıran bu tasviri sözilnü kesmeğe Amerikalı zengin turistlerin garip ipti-

kat saati üç değil mi idi? mecbur kaldı. Çünkü iki teşrifat me- lalanndan istifade usulünü ben koydum. 

E S. 1 k · w • Onlardan alınan bütün paralar bana ge-- vet ır.. muru merasim sa onunun apısı eşıgın-
ti T Be adeta köyun·· bankasıyun .. - Bu elçi efendi bizi bekletmek cüre- de belirmişler ve yüksek sesle haber n ır. n 

tini g~teriyor.. vermişlerdi. Para ile alınacak şeyler, mesell lU-
XVI • · Bu sırada fanfar sesi eski şatonun - Holanda cümhuriyetinin fevkala- zumlu ev eşyalan, ilaç vesaire bu vari-

SEFIR HAZRETLERi kalın duvarlarına çarparak yayıldı. de elçisi Ekselans Van der Eden cenap- datla karşılanır. Size daha garibini söy-

çiriyordu .. 

Senjennen sarayının büyük merasim Kral: ları.. liyeyinı. Köyün bir eczanesinden başka 
salonunda, tahtına kurulmuş olan on - Mösyö dö Sen Etiyen. dedi. Belki ·Elçinin merasim salonuna girmesi ile bir de doktoru vardır. Bu doktor Hint-
dördüncü Lui, etrafını saran nazırları, gelen elçidir. burada bulunan üzerinde bıraktığı tesir Jidir. Şehirde oturur. Haftada üç defa 

Zındanın içini yanık et kokusu kap
ladı. 

- Evet.. Ne derseniz kabul ediyorum 
yalnız bana söz verin.. Babamı artık 
böyle işkencelere maruz bırakmıyaca - asilzadeleri, saray erki"lı ile bugün hu- Pençercden bakınız da haber veriniz. o kadar tuhaftı ki, umumi bir kahkaha müntazaman köye gelir. Bundan başka 
ğınıza söz verin.. zuruna kabul edeceği Holanda sefirini Yaver pençereye koştu. iki kanadını tufanının kopmasına ancak teşrifat eti- eğer hastamız olur da müracaat edersek 

Kont dö Brevan, gözlerini kızının yü- Yemin edin.. bekliyordu. birden açarak dışarıya sarktı. Ve sonra ketinin sıkı kayıtları bir dizgin vurabil- gece veya gündüz gelmeğe mecburdur .. 
züne dikmiş, dudaklarında acı bir te - Marki dö Luvuva: Tahtın eşiklerinde teşrifat nazırı, sa- kendisini tutamıyarak ve kahkaha ile di. Yalnız doktor için kullanıdığırnız bir de 
bessüm, bu müthiş işkenceye şayanı - Sizi yemin ile temin ederim mat- ray muhafız kumandanı iki taraflı yeT gillerek geri çekildi. Gerek vücut yapısı, gerek tavır ve otomobilimiz var. Vakıa kötü ve köhne 
hayret bir tahammül göstermişti. mazel .. dedi. almışlardı. Kral, saray teşrifatına muhalif buldu- hareketi, gerek arkasına geydiği elbise bir Ford amma .. İşe yarıyor .. 

ikinci kerpeten de birinci gibi ihti- - Monsenyör.. Sizden bir ricam da- Merasim salonunun kenarları sarayın ğu bu kahkahadan hiddetlenerek sordu: onu hamhalat ve hantal bir adam gibi - BİTMEDİ •• 
yarın vücuduna yapışmak üzere idi ki ha var.. yüksek rütbeli memurları, asilzade ka- - Ne vardı? ne gördünüz de böyle gösteriyordu. Fakat eğer bu merasim Recai Zadenin 
Suzan büyük bir süratle herifin üzerine - Söyleyin.. dınlan ile dohnuştu. gülüyorsunuz? salonunda dikkatli bir insan olsa idi bu Yddöntbnö 
atıldı. Neye uğradığını bilmiyen cellat - Babamm görüyorum ki pek az öm- Birinci sırada, ba§ta kraliçe olmak üze- Sent Etiyen: elçinin bu hantal ve aptal gibi görünen Ankara, 13 (Hususi) _ Ayın otuz bi-
muavini geri çekilirken genç kız Marki rü kaldı .. BugUnleri müsaade ediniz de re madam dö Montespan, madam Skar- - Ah Sir .. dedi. Affedersiniz .. Fakat vaziyeti içinde gözlerinin müthiş bir ze- rinci günü Recaizade Ekremin ölümü-
dö Luvuvanın ayaklarına kapandı: zındanında ve onun yanında geçireyim. ron, yüksek tuvaletleri ile göze çarpıyor- gördüğüm manzara o kadar gülünç idi kA §Ulesi ile parladığını simasında bil- nün yıldönümildür. o gün muallim 

~-----M~arki_ Marki .. dedi. Kabu_l_edi_ ·_-._.__-_ B_ una __ lüz_·_wn __ Y_o_k_ ma _ _ tmaze __ ı_. _Ç_Wı_" _-.ı-la_rd_ı._ ki .. bir.~enbire kendimi tutamadım. yük bir azun ve iradenin aşikar olduğu- mektepleri ve liselerin ede~bi~·uı~~enht.. __ _ 
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üıam ı arı 
Hiç kimsenin emrine 
tabi obnıyan müstakil 
fakat korkunç bir 
cemaat. •• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Romanyada Tilişeti köyüne toplanan 
Cüzamlıların feci hayatı 

Tulcea, Romanyada Tunanın deltası 

üzerinde esrarengiz bir limandır. Bura
sı gürültülü dalgaların kenarında yüz 
evlik bir kasabadır. Tulceada oturan in-

bir gün ayni şekilde bir köye taarruz 
etmişler, jandarma kumandanı bunlara 
sormuş: 

- Ne istiyorsunuz? 

YENIASIR SAHIFE7 

Pratl
'k ............. .. 

••••••••••••••• ••••••••••••••• 

:::::::::::: Bı'lgı'ler • ••••••••••• 
......... :... '/.r.i 

- HER GÜN BİR REÇETE -

Diğer bir gümüş 
temizliği 

Bir fırça üzerine bolca magnezi kar

bonat alınarak parça ovulur. Şayet gijmüş 

ııiyo.h1anm1ş ise bu siyahhk kükürtlü hid-
1 

&iyahlanmı~ ise; Bu 9lyahl.1· kükürtlü hid-

Çok harikalı bir silih 
lngilizler tayyare gemilerinin bir 

harpte oynıyacakları rol ..•• 
' 

• 
sanlara bakarsanız, ne eski insanlar!.. Asi cüzamlıların reisi olarak tanınan. rojt:n gibi m.,,_ddelerin gÜnlÜ"e tesirleı:in
Dcrsiniz. Burada köylülerin en büyük birisi, donuk gözlerini ağır ağır kırpa-' d en ileri gelir. Bunun için her şeyden 
korkusu, Tilişesti Cüzamlılarıdır. rak : önce kararmış parça! r tuz ruhuna - hid-1 

Tulcea kasabasının iki kilometre ya- _ Ekmek istiyoruz. Morfin istiyoruz. roklorik aside - daldmlır çıkanlır. Yahut 1 
kınında Tilişesti isminde başka bir ka- yaşamak istiyoruz! Diye cevap vermiş- kaynamakta olan potasyum permanga
saba vardır. Burası Dobrica, Basarabya tir. nat mahlU.lü içine sokulur. Bu ameliye-! 
mıntakalarının bütün cüzamlılarının - Haydi Tilişestiye dönün. Size Tu- den sonra gümUş parça ş~ mahlullerden jl 
toplandığı bir yeridir. Cüzamlılara Ro- na üzerinden erzak yollıyacaklar. biri•ôyle hafifçe kaynatılır; 
manya hükümeti 150 hektar arazi ver- Cüzamlı : A - 35 Kısım tuz. 
miştir. Her cüzamlının evi ve sapanı - Ekmek!.. Ekmek! .. 
vardır. Bunlara, kendilerinden başka Diye aç bir kurt gibi inlemiştir .. Bu
kimse kumanda edemez. nun ü7.erinc dayandıkları kapıyı çatır 

Tulcea cüzamlıları bir nevi cemaat çutur kırarak içeriye dalmışlar, aldıkla
halinde yaşarlar. Aralarında evlenirler. rıru almağa, alamadıklaruu murdar bir 

B-

25 
25 

2000 

10 

• Şap. • • Sabun . 

• Su . 

KHnm tuz. 

Sakata olanlar, hiç kımtldamıyacak de- hale getirmcğe başlamışlar .. 
recedekilerle ihtiyarların işlerini gö- Romanyada bu cüzamlılara kimse do- i 
liir. Burada nlıam ve bıtizanu ihtiyar- kuanınaz. Ne yapsınlar, hiddet değil 
Jardan mtireı.kep bir meclis temin eder. merhametle kar~ılanır. Hatta bu laar- l 
Burada hükümet tarafından tayin edil- ruzlarında da, jandarmalar havaya bir 
miş bir de ınemur vardır. kaç el sl.ah atmqlar, cüzamlıların bir 

Tuleeada 230 erkek, 105 kadın ve 26 kısmı kaçmıştır. Yalnız kurnaz olan, 
ı:üzamiı çocuk vardır. Burada yapyan ve kimsenin kendilerine fenalık etmeğe 
cUzamlılan zaman zaman rahatsız Tu- cesaret edemiyeceğini bilen bu Tomas 
na nehridir. Bu nehir hazan taşarak ova- ismindeki reisin yanında bulunan cü
lan sular altında bırakır. Yollan keser zamlılar dağılmamışlar. Hatıl jandarma
Kasabaya yiyecek nakledilemez olur. O !ara dişlerini göstererek üzerine yürü
zaınan Tili;estl Mizamlılan aç kalır. Dağ- miişlerdir. Jandarmalar bunların ısır
lardan Tulcea kasabasına do1tülür, bir ması şöyle dursun dokunmasından te
gönül sızısı halinde halka boyun eğer. vehhilş ettikleri için kaçmak istemişler, 

10 
10 

'iOO 

100 

• Krem tart . 

• Şap . 

• Su . 

Yaşında 
bir kadın 

i ~ ·_ ... J;if":· ~· .. ~ :;:~ , ""' ~ .. 

Bazan Tuna nehri azgın bir hale gelip fakat inzibat ve bayiş vazifelerini daha 
taşları devirdiği, ağaçlan kölı:ilnden sil- üstün tuttukları için içlerinden birisi 
riiklediği zaman, ci!zamlılara bir fırsat Tomas Pigilin üzerine tüfengini ikinci 
ta vermiş olur. Nehir sulariyle Tilişesti defa olarak çevirmiş ve ele başıYJ yere 
kasabasına kadar sürüklenen ağaç kö- yuvarlanuştır. Bunu gören ciizamlı!ar, 
tüklerlnden cilzamhlar sallar yaparak pabucun pahalıya çıkacağını hesaplıya-

' nehri geçer ve clağlann arka tarafların- rak kadın, erkek çoluk çocuk kaçışma-
da bulunan köylere kadar inerler. Köy- ğa başlamışlar, tepeleri aşarak sallara 
lüler Tilişesti cüzamlılannın tepelerden binmişler ve Tunayı geçmişlerdir. 
indiklerini gördükleri vakit, kiliselere Tilişesti köyünde oturan cüzamlılar, 
koşarlar. Orta çağda olduğu gibi çanlar ayni zamanda balıkçıdır da .. Hatta bun
çalarak allahın inayetine sığınıp dua et- !ar, Karadenize kadar açılarak oralarda 
meğe ba.,..tarlar. balık tutarlar. Kdınları süslüdür, vücut-

Bunlar uzun sakallı, başları kalpaklı !arını kemirip harap eden derde rağmen, 
8U1lıın beyaz koyun derisinden yapılmış neşeli şakrak olanlar vardır. Buradaki 
.metin kaplı c:ilzamlılardır. Bunları gö- ciizamlıların en büyük arzusu, morfin
ren klSyliller yilzlerine kapıları kapar, dir. Bu uyuşturucu zehire o kadar müp
derbal kiliselerin çanları durur. Şçhrjn teladırlar ki .. Cüzamlı köyüne giden her 
&Okaklarmda jandarma zincirinden baş- ziyaretçiden bilhassa kadınlar, morfin 
l<a kimseler kalmaz. isterler. Hasta yavrucuklar seyyahların 
Cüzamlılar yalnız, hastalıklarının deh- bacaklarının arasında dolaşır. ' 

şeti ile değil, ayni zamanda kuvvetlerile Tilişesti köyünün bir kenarma mil
de civar köylerin halkını tehdit ederler kemmel bir çocuk bahçesi ynpılmıştır ... 
Kendilerine kimsenin yaklaşmağa, hele Oyuncaklar ve her türlü eğlence illetle
dokunmağa cesaret edemediğini gören riyle dolu olan bu oyun yerine belki 
bu zavallılar köylülerin tiksinmesinden bir çok şehirlerde rastlamak mümkün 
istifade ederek evlere kadar taarruz değildir. Köyün o köşesini bir fuar mey
ederler. Kapıları zorlarlar. Cüzamlılar danı zannedersiniz. . . 
....................................... ,. • • 
~Okurların Dilekleri~ 
. = : .........••.....•..••.....•............. 

Karantina hallunın 
istidası 

Evvekleıı beri beklemekte olduğumuz 
mahallemiz köprü n:ıevkiindeki çocuk 
parkı yavrularımız için bir oyun ma
halli olarak tanzim edilmekte idi. Maa
lesef parkımızın yarıda kaldığını ve ile
rilememekte olduğu görülmektedir. Hal
buki: 

Y avrularırnız sokak sokak oyun yeri 
aramaktadırlar. 

Partimizin umuml kongresinde de di
leklerimiz arasında mevcut olan bu ihti
yaç a!Akadarlara duyurulmuştur. Hava
dar olan semtimizin şerefi ile mütenasip 
bir tarzda mezlrur parkın tamamlanma
mnı., bir de Güzelyalıda kurulmakta olan 
pazardan uzaklığı dolayısiyle mahalle
mlz halkının tarnamiyle istifadeleneme
diği için eskiden beri söylenmekte olan 
İkinci Karantina kayalığında, yahut ta 
parkmuzm yanındaki boş ve kayalık ar
iada bir pazarın kurulması için icap 
eden teşebbüse girişilmesini aşağıda im
Ealan bulunan Karantina ve köprü ma
hallAtı halkı sayın belediye reisimizden 
rica ederler. 

** 

Rüyada göriileıı 
Piyango bileti.. 
Jtalyada piyango çok revaçtadır. Fa

kat orada sık sık çekilen piyangoların 
numaraları ekseriya küçük numaralar
dan mürekkeptir. Ve o numaTalara sa· 

bip olan .kimseler külliyetli para kaza
nırlar. 

Geçen ay bir köylü rüyasında bir nu
maraya piyango düştüğünü gi;rınüş. Er
tesi gün uyanınca kasabaya giden karı
sına muhakkak o nwnaradan bir bilet 
almasını tenbih etmiş. Fakat kadınca
ğız bir çok işler arasında piyango bileti
ni almayı unutmuştur. Akşam üstü eve 
dönünce kocası kendisini bir hayli hır
palamakla beraber işi fazla ileriye gö
türmemiş fakat piyango çekildiği gün, 
rüyada gördüğü numaraya Mi!Ano pi -
yangosunda en büyük ikramiye diiştli

ğünü köy kahvesindeki radyoda işitin
ce çılgına döıı.miiş ve derhal soluğu ev
de alınış. Terbiye ve nezaketinden do
layı her kes tarahndan sevilen ve sayı
lan bu adam, karısının ihmalk&rlığı yji
zünden büyük bir servetin elinden kaç
tığını anlayınca zıvanadan çıkmış ve 
evinde eline ne geçtiyse karısının üstü
ne atmağa başlamış, kadıncağız korku 
içinde evden sokağa fırlıyarak kocasuun 
elinden kurtulmuş. Zavallı adamı billi
hare köylüler güçllikle yakalayıp bağ
lıyarak sağlık yurduna götürınlişler. 

=zzzl -Muayenehane nakli 
Dr. Ali Riza 

Yukarıda suretini okuduğunuz istida
yı Karantina halkından bir çokları imza
laYJp münasip gördükleri bir heyet va
&tasiyle dün sayın belediye reisimiz B. 

' Behçet Salih Uza verınişler. •• 
Un len Ait olduğu encümene havale edilen 

mezkfu istida, daha fazla tehire taham
mülU olınıyan bir dileğin kuvveden file 
geçmesini ist=ektedir. 

Tuttuğu her işte sıhhati umumiyeyi 
gözeten ve bilhassa yavrularımızın sağ

lıkları ile meşgul olmayı meslek edinmiş 
olan sayın reisimizin bu çok yerinde ve 
zamanında yapılan müracaate yakından 
•lfika göstermesini bekleriz. 

Karantina 
A. l\IUIIİTriN 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
baatalıkları Operatörü 

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

Haatalannı l Mart 9 39 dan iti
baren yeni muayenehanesinde ka
bul edecektir. 

TELEFON: 298 7 (31) 
ırı.................... -----

dinç 
Fransanın Derestin kasabasında ym 

yaşında bir ihtiyar kadın vardır.. İsmi 
Maridir. Kadının öteden beri dinçliği ve 
neşesi nazarı dikkati celbetmektedir. 
Sene başından itibaren yüz Y&,'llila di
rek da)'lyan bu dul ihtiyar, sabahın er
ken saatlerinde kalkar, uykuya da ak
şamdan yatarmış. Dinç, neşeli, lltik ve 
sağlam yapılı bir kadınmış .. 

İşin asıl garip tarafı, yüzlük ihtiyar, 
bütün ömrünce iki kerrecik doktora git
miştir. Keza bütün hayatında bir kerre 
gribe yakalanmıştır. Kadın, son zaman
larda kendisine bir meşgale bulmuştur: 
Kendisinden on yaş küçük diğer bir ih
tiyar arkadaşı vardır, epey zamandır bu 
kadın hastadır, işte Mari boş vakitleri
ni hep arkadaşının yanında geçirmekte, 
eski zamanlarda başından geçenleri an
latarak onu teselli etmektedir. 

Lonclra - (Hususi) - Hareket ha- dır. pıp daha nıevcuO.ycııer1 iar.-cciılnıedcn 
!inde bulunan bir gemiden tayyare O tarihte İgl isimli tamamlanmamış yerlerine dönebilirler. Böyle kullanıl
uçurmak işine ilk defa 911 senesinde bir zırhlı, tayyare gemisi haline konul- dıkları takdirde büyük bir tehdit teşkil 
muvaffakıyet hllsıl olmuştur. Bu mü- muş ve 1924 senesinde bu gemi Hermes edecek olan bu gemilerden korunmak 
tevazi başlangıçtan sonra bu, bir hay- ile birlikle Uzak Şarkta gayet faydalı için her hangi bir Avrupa devleti, sahil 
li terakki göstermiş ve tayyare uçuran hizmetler görmüştür. muhafazasına memur kuvvetli kıu-akol 
gemilere malik olması yüzünden İngiliz 1924 senesinden sonra bütün İngiliz gemileri bulundurmak mecburiyetinde 
donanmasırun yedi deniz üzerindeki ha- silMıları gibi - bu filo tayyare kuvvetleri kalacaktır. 
kimiyeti, hayliden hayliye artmıştır. de tek taraflı sil8hsızlanmanın hızını Filo ile hareket halinde bunların gö-

Büyük harbin ilk ayları her türlü gördü. receği vazife mühimdir. Bunlar, llni bir 
hava şartlan içinde tayyare uçuran ve Bu sebeple 1935 senesine kadar yeni- hücumla düşman filosunun seyrini ve 
uçan tayyareyi tekrar üzerine alan ilk ~en bir tayyare gemisi inşa edilmemiş- nizamını altüst edebilirler. Böylece şaş
tayyare gemileri tecrübelerine şahit ol- tir. Ondan sonra yapılan Ark Royal ge- kın ve perişan hale gelecek olan düş.. 
muştu. Bu ilk gemilerin en başlıcalan misinde gemi mühendisliği bakımından man filosu, İngiliz zırhlılarının top men
Kunard kumpanyasının Kumpanya ge- harikalar vücuda getirilmiştir. zili içine girecektir. Deniz aşın mınta
misi olmak üzere yolcu gemilerinden Bütün plruuarı malfun olmamakla be- kalarda, ve ticaret yolları üzerinde nis
bozulmuş sefinelerdi. Bunlardan bir ta- raber geminin otuz mil sür'atle gittiği beten daha eski iki tayyare gemisi kul
nesi 1916 senesinde Jutland da kullanıl- ve (70) tane tayyare taşıdığı malfundur. !anılmaktadır ki bunların da faydaları 
mıştL Ondan sonra 18 topu bulunan Fu- Bugünkü İngiliz tayyare gemilerinin ta- görülmektedir. Hong Kong ve Sengapur 
rius zırhlısı, tayyare gemisi haline kal- şıdığı tayyarelerin mecmuu (320) ye gibi üslere her hangi bir hücum yapıla
bedilerek mütarekeye kadar hizmet gör- varmaktadır. Bu gemilerin daha beş ta- cak olursa o zaman bunların ehemmi
müştür. nesi inşa halindedir ki bunların tamam- yeti büsbütün kendini gösterecektir. 

Harp esnasında bütün harp gemileri- !anması her halde İngiliz silllhlanmasın- Denizde ve karada hareket serbestisi 
nin tayyare taşıması düşünülmüş ve da ehemmiyetli bir hildise teşkil ede- İngilizlerin asker! siyasetlerinin esasını 
muhasamatın nihayet bulmasından ön- cektir. teşkil eder ki bu, doğru bir esastır. DeVitamin 

Nedir? 
t ce zırhlılarla kruvazörler bu türlü ter

tibatla vücuda getirilmişti. Bu gemilerin harp zamanındaki rolü 
ortaya geniş bir mesele atar. Bu gemi
ler, hücum ve müdafaa vaziyetinde des
troyerlerden daha tesirlidir. Bunlar, 
müstakil birer ünite olarak hareket 
ederler. Ve fuısızın bir yere baskın ya-

niz ve hava kuvvetlerinin azameti bu 
serbestiyi büsbütün genişle~ktedir. 

Tıp alemini işgal 
,, 

eden bir mevzu 
• 

- BAŞTARAFI 4 CÜ SAHiFEDE -
muo ve gündelik ihtiyacunızı o kadar a; 

olarak teshit etmiş ki haberimiz yokken 
nasıl olea (Adan 1-1 ye kadar) hepeinden 
miktarı kili alıyoruz. Sonra. vücut Vita

minlerin ihtiyaetnd.an fazlasını depo d~ 
eder ve kendisini Vitaminsız bıraktığı-

mızda deposundan sarfedcr. Bunun için-

dir ki asıdar geçmiş, vücudun Vitatnitt 
ihtiyacı tıbbın hiç nazarı dik.katini cclbet-
mcmiştir. 

Vitamin hastalıkları, uzun zaman peh-
rize mecbur olan malUllcr için ciddi bit 

veche alır. Meseli. aylarla süt yoğurt, pi .. 

rin.ç unu v. s. pehrizi yapan bir hastanın 
Vitaminlerden bazılarından mahrum ka

lacağı muhakkaktır. Sonra, mide ve bar .. 

sakları bozuk insanlarda Vitamin yediği 
halde vücuduna geçemeden mide ve bar

sakta telef olduğu teabit edilmiştir. Bu 
nevi hastaları şimdi damarlarına Vitamin 
mahliilleri zerk etmekle cBeriberi> gibi, 
cSkorbut>. ve cPellagra> gibi haetalık
lardan koruyabiliyoruz. 

A dan H ye kadar gelen Vitaminleıe 
yeni yeni ili.veler yapılmasına tıiç bir se
bep yoktur ... 

. -

İngilizce bilen 
bir bayan 
aranıyor 

İngilizco iyi bilen ve Türkçeye ter
ceme yapabilecek bir bayana ihtiyaç 
olduğundan talip olanlar Turanda 
kiiin TURYAC fabrikası müdürüne 
müracaatleri rica olunur. 

(1 - 4) (67) 

-
Doktor Operatör 

Cemil Oral 

Bugünkü günde her İngiliz kruvazö
rü, en aşağı, iki tayyare taşımaktadır ... 
Bu tayyareler, her hangi bir ticaret yo
lu üzerinde korsanlık eden gemilere 
karşı kullanılacağı gibi geniş bir saba
da yapılan harekat esnasında gemiler 
arasında muvasala)'] da temin edecektir . 
Aynca bu tayyareler filonun önünde 
öncülük te ya

0

perlar . 

Falll İngiliz donanmasında bulunan 
tayyarelerin sayısı 58 dir. 

' 
Büyük harple Tondernde tayyare 

ta,,ıyan gemiler üzerinde yapılan tecrü-
beler, Amirallık dairesine bu gemilerin 
gelecek harplerde çok faydalı olacağı 

kanaatini vermiştir. Bu sebeple Furius
tan sonra birbirinin ayni olan iki tay
yare gemisi, Glorius ve Koracius inşa 

edilmiştir. 31 mil süratinde olan bu ge
milerin her biri elli tayyare taşımakta-

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
1 iNCi HUKUK DAtRESINDEN: 

38/259 

lzmir gümrükleri bat müdürlüğü
ne izafetle vekili ile lzmirde ikinci 
kordonda Şerif Remzi ticarethane
ıinde Kalemiye Reçiye ve kefil bi
rinci kordonda Dolma mevkiinde 
otomobil ticarethanesinde Frank Ar
tör baladur ve ikinci kordonda Solari 
ualanndaki alacak davasının icra kı
lınmakta olan muhakemesinde: Ke
fillerden Fıren Artör baladurun 9/ 
5/38 tarihinde mahkemeye gelmesi 
için lzmirde münte§ir Yeni Asır ga
zetesinin 8/4/1938 gün ve 9827 sa
yılı nüshaaiyle ilan olunmaaı üzeri
ne 9/5/38 tarihinde mumaileyh ba
dor namına avukat Mahmud Ce
lilettin mahkemeye gelmİ§ ve mü
vekkilinin Pariıte olduğunu ve ve
kaletnameliııin poıtada bulunduğu
nu ve gelecek cet.ede ibraz edeceğini 
beyan ile mahkemeye gİnnİf ve ahi
ren avukat Celil.ettin vekaletnamesi-
ni ibraz etmediği gibi istifa eylemif 
olduğundan Artör baladura tekrar 
ve ilinen tebliğat ifaıma karar veril
mittir. 

Artör balador muhakemenin mu
allak olduğu 27 /2/1939tarihine mü-

MEMI.EKET HASTANESİ ıadif pazartesi günü saat onda lzmir 
ESKİ OPERATÖRÜ birinci hukuk mahkemesine gelmesi 

Hastalarını Fransız hastanesinde ka- ve aksi takdirde hakkında gıyap ka-
bule baflamıştır. ran ittihaz edileceği tebliğ makamına · 
Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak kaim olmak üzere ilan olunur. 

Numara 42 TELEFON : 2310 tSt (98) 

Nezle - Grip
Ba ş - Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

• 

Bu tayyare gemileri, dünyada yegllna 
olarak İngiliz donanmasuun malik oldu
ğu müessir bir silfilıtır ki donanmanın 
kudretini Okyanoslardan yüksek hava 
tabakalarına kadar yükseltmektedir. 

: 

• 
"'"· -... 
·.... "4" •.! .. 

•• "l ... <rl" 

r 

Eczanelerden 
1 - 12 lik 

ambalajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 
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YAVRULARA G 1 D ft .. Tahsin Piyalanın Aşçı başı nıarka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ..• 

U_er·GqiıBir Diftaye 
• • • • 1 • ' • • 

Baloya giderken 

, ........... ._. ....................... .... 
lJ Dikkatinizi rica ederiz 

Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, karın ağnlan, karın 

şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya 
alanası, sar' aya benzer sinir halleri, gece korkulan mı lıisscdjşorsunuz? 

Bu gayri tabii haller, vücudunuzda solutan bulunduğuna alimettir. 
Derhal (İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ) alınız. 

Yüzü çilli daima mütebessim olan süslenmişti. Üzerinde şık bir frak vardı; İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ harsaklarda kan emerek yaşıyan ve üre-
bay evinde pansiyoner olarak oturduğu 1 cebinden tertemiz, yep yeni eldivenlerin yen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Biiyük ve küçüklere itimatla 
kadına. kendisini baloya götürmeği va- uçları görünüyordu. \'erilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılıdır, okuyunıız ve çocuklannı-
detmişti. Kadının kocası hem yaşlı hem Yuhaş. büyük bir nezaketle. zn senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. 
de hasta bir adamdı. Onun. en çok sev- - Allah saklasın; maamafih, muhtc- Her e<Zanede fiati 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT .. 
diği şey. iki Ankara kedisi idi; bunlar rem bayanın hiç bir şüphe ve tereddü- vı. a;:mmmm•mll 

lzmir da bir kaç gün evvel ölü olarak bulun· dü mucip olmıyacak bir baloya divetli 

mu~Jardı. Bu iki hayvanın zehirlenerek olduğunu. bir tesadüf eseri olarak benim 

öldüğüne şüphe yoktu. O günden beri, de aynı baloya gitmek istediğimi inkir İcar 
yaşlı adam yas tutuyor ve onun Ankara etmiyorum. Ancak, dediğim gibi, muh- No. 

Defterdarlığından: 
Muhammen 

bedeli 
kedilerini çekemiyen, çekemediği için I b f k t k ı· terem ayana re a at c me şere ı, ta· 
de onları zehirlemiş olan genç karısı ile . l b" d"" 1 ·b · 
durmadan kavga ediyordu. Bu ihtiyar, 

ufak bir memurdu. Şehir civarında da 

küçük bir evi vardı. Son zamanlarda sık 
sık ha~talandığı için vazifesine devam 

edemiyordu. Fakat, tekrar işinin başına 

gideceğini söyleyip duruyordu. Ankara 

kedilerinin ölümünden flOnra evin içinde 

mamıy c ır tesa u ten ı arettır. 

Y aşh koca, dinliyerek, 

- iyi ama, karımın sizinle ... Karıma 

refakat etmenizi arzu etmiyorum; 

Size ihtar ediyorum. Hareketiniz 

rüst değildir .. dedi. 

ihtiyar hiddetlendikçe, delikanlı 

dü-

da-
bir çılgın gibi dola,tığı günlerde de karı- ha ziyade nezaketle muamele ediyordu. 

eırun kendisine hiyanet ettiğine dair bir Sofi. 

ip ucu yakaladı ve kedilerini gömdüğü - Onun llflarına aldırış; etmeyiniz de

günden itibaren de kar1siyle arası açıl- dikten sonra pembe bir podra tabaka

dıkça açıldı. siyle yüzünün tuvaletini tamamladı. So-
Balonun verileceği bugün, pansiyoner, fi, dekoltesi göze çarpacak bir ölçüde 

ıiddetli nefes almaktan bile çekinerek. olan pembe bir tuvalet giymişti. Gayet 

odasından dışarı çıkmadı. Yanı başında- zarif bir eda ile ayaklarının ucuna ha
ki odaya kulak vererek, olup bitenleri sarak, dans eder gibi bir kaç adım attı. 

Arkasından, büyük bir asabiyet içinde dinliyordu. 

Bayanın kocasiy)c kavga ettiğini jşitjyor

du. Dinliyor ve durmadan bayan Sofi
- Beni nasıl buluyorsunuz} diye ka-

valyceine florduktan sonra, gülümsedi ve 
nin rezil dostundan bahsettiğini duyuyor

göğsünü gererek, nefis bir poz aldı. Bun

senin dostun- dan sonra beyaz eldivenli elini delikanlı-
du. Kadının kocası, 

- !skandal! Yuhaş, 
dur, bunu bilmiyorum sanma; sen utan- nın koluna geçirdi. odadan çıkarken. 
maz bir kokotsun, anladın mı} Adam - Çabuk olalım zira geçiktik flaat tam 

hem edip hem de gazeteci imiş 1 diye ba~ sekiz. 
ğınyordu. Koca!ına dönerek, muzaffer bir insan 

- Sus. sersem sinirli herif, sus. edasiyle. 

- Benim kedilerimi onun için öldür- - Adiyö. dedi. 

dünüz değil mi} 1 ihtiyar koca, yattığı ~zlongunda kı-

Benim kedilerimi niçin öldürdünüz!} mıldamadı. M erdivenlerden inerlerken, 

ipekli bir kadın gömleğinin fışırtısı ve delikanlı, 

sonsuz bir atışmaların akisleri işitiliyor- - Nahoş bir hadise ..• 

do. ihtiyarın söylediği bir laf, her halde Diye mınldandı. 
kadına pek dokunmuştu. - Elden ne gelir ki. delinin biri di-

- Dostumdan. flevgilimden mcs' ul yen kadın, eteğini ka1dınp otomobile 
olan benim. Ve flırf sen bilesin. diye be- bindi. 

435 
436 

437 
438 
439 
440 
441 

442 
443 

Lira K. 

Karşıyaka Y emİ§çİ paı;a sokak 32 eski No. lu dükkan 36 
Hacı Mahmut mahallesi ikinci beyler sokak 83 yeni 
No. lu dükkan 1 /3 hissesi. 
Girit hanında 32/ 45 eski No. lu mağaza 
Birinci kordon Balıkhane altında 7 taj No. lu dükkan 
Mortakya - Kahramanlarda 197 eski No. lu ev 
Oruç reis M. Çirkin sokak 19 taj No. lu ev 
Altındağ Sinekli tepe mevkiinde birbirine bititik (9) 
kıtada 82,50 dekar arazi ve içinde zeytinlik, incir 
ağaçları ve sair ağaçlar 1/11 /939 tarihine kadar 9 
aylık ic~ 

Yol bedeatanında 38 tai No. lu dükkan 
Şehitler Mukaddes mezar sokak 125 tai No. lu 

42 
35 

125 
40 
72 

125 
96 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 

dükkan 24 00 
444 Tepecik kağıthane ca<l. 64 yeni numaralı ev 90 00 

Y ukanda yazılı emvalin 441 numaradan gayrisi bir senelik icarları 
14/1/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık artırma usulile mü
zayedeye konulmuştur. lhaleıi 14. 2. 939 tarihinde salı günü saat 14 
dedir. Taliplerin yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatırdıklarına dair mak
buz veya bankalardan birinin teminat mektubu ile milli emlak mü
dürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

14, 31, 153 (103) 

Devlet Demir yollarından: 
Ortaklarda K L M. 100+200 de 5 ve 100+700 de 7 dönüm incir 

bahçesisinin üç seneliği 31. 1. 939 salı günü saat 15 de açık artınna 
ile kiraya verilecektir. 

Muhammen kirası 105 lira olup isteklilerin 788 kuruş muvakkat 
teminat makbuzu ile beyanname vererek muayyen vakitte Alsancakta 
8 inci işletme komisyonuna gelmeleri lazımdır. Şartnamesi komisyon
dan parasız alınır. 

14, 19 148 (101) 
Bumavada idaremize ait 2034 metre murabbaı tarla kanun hü

kümlerine göre açık arbrma ile üç seneliği hiraya verilecektir. istekli
lerin 25. 1. 939 günü saat 15 de iJ!~tme artınna komisyonurıa gelme
leri lazımdır. Senelik muhammen kirası 6 liradır. 

14, 17, 45 (97) 
•• ff 

nim dostum bulunacaktır. Vesselam hat

tA, ıenin sandığından da çok dostlarım 
olacaktır. Sen, kabalığının karşı~ında, 

ancak bunu hak etme\c.tc~in. Her koca 

)Ayık olduğu karıya malik olabilir. 
Hemşire ve 
bakıcı 
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a S a MURLUöUNDAN: ~ S u· 
fzmirde Karaosmanoğlu hanında ! : Jtrl rgen ihtiyar koca. 

- Hayvani diye bağırdı. 

- Ben güzel tuvaletler İsterim; bir çok 

eyler o1masını isterim. Sosyeteye girmek. 

aosyete yaratmak isterim. Gezmek, yü

rümek, hava almak isterim daha sayayım 

mı) Bütün bunlar gençliğin hakkıdır. 

ar anıyor 6 nu~ar~~ ü~üm·. zahire ve ~~ ı ~ Hesap mütahassısı 
Birinci kordonda Alsancak \'apur is- mahsuller uzerıne ticaret ve ko~'"'. 1: En esaslı usullerle günün muayyen 

kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya- yonculuk yapan Salvator R. Polıb- , : saatlerinde defter tutulur Blıinço 
laklı huşusi bir hastane olan cSıhbat nin 31. 12. 38 tarihinden itibaren : tanzim edilir ve tasfiye işl~ri deruh
Evi> için hastanelerde çok eyi çalışm~ terki ticaret ettiğine mütedair ver- : te olunur. 

Adam. 
- Allah belinı versin, diye haykır

dıktan sonra, maymun iştahlı kadın. Pa

rası, pulu bol o1an1arın peşinde dola,an 

kadın! 

Sen, flen benim kanunun bana bağla

dığı me'ru k.anmsın yahu. bir memur ka

ns1sın. Yanıma gel, yanıma gel diyorum 

flanat diye de avazı çıktığı kadar bağı

rarak. ili ve etti. Ve ondan sonra kadının 
yanına gitmiş olmalı ki uzun müddet 

gizlediği hınç ve hiddetle bayanın yÜzÜ

ne iki tokat vurdu. 

- Vay demek buna da cesaret ettin 

hal} diye kadın bağırdı. Ondan flonra, 

mücadele. kudurmuş bir kedi ile zaif, 

dermansız bir adam arasındaki mücade

le teklini aldı; k3f.Jardan birine ağır bir 

şey var kuvvetile indirildi. iniltili, hıçkı

nklı bir ses geliyordu. Ondan sonra, ses, 

sada keflildi. Yuhaş, korku ve dehşet için

de kulak verdiği kapıyı açtı; bayan Sofi 

baygın bir halde yatıyordu. Kadın kalktı; 
gülümsiyerek ona baktıktan sonra aşağı

layan bir jestle yanı başında yatan ko· 
caflını gösterdi. Koca<111nın başından kan

lar akıyordu. 

- Eyvah, ne )ap~ını" t 

Oadan sonra, iri elleriyle yaralı ada

mın cılız vücudunu yakaladı ve yanı ha
~ındaki odaya götlirerek şezlonga yatır

d 
.. :ıtı; ctr adam, kıpırc..ıyor, derin derin ı 

nefes alı~·or, inliyor, ince ve kuru par

makl"lriyle etre.fını yokluyordu. Bir müd

d t aonra, ağlamağa. için için a~lamağa 

başl;,cl:. 

hadın , 

diplomalı hemşire, pratik hastabıkıcı ve diği beyarıname ticaret kanunu hü- : Adres : Kemcraltı Hacı Hasan 
hademe bayanlar aranmaktadır. Mües- kümlerine göre sicilin 2425 numara- : Oteli No. 60. 
sese müdürü Bayan Ferhunda Çağlara sına kayıt ve tescil edilmi§ olmakla : TELEFON : 3903 
her gün müracaat edilebilir. esas kaydı terkin kılındığı ilan olu- E Sa. ıo Ha. 3 

1-15 (3218) nur. 147 (102) : 11•••11•••••••11 11•••••••••••••••••••••• 

Osram-llJ-ampulları kulla
nınız. Osram - ll!Jl- anı pulları 
sarf edecekleri cereyana 
mukabil size elde edilebil
mesi kabil olan azami ziyayı 

temin ederler. 

2 

-
• • 
~ 

- Ütun, utınl. dedi ve zehirli zt=hirlı 

giil.,ek. ı 
- Kaba hcnf, utanmadan aglıyor. 

Sen benim her zevkimi bana zehir ettin. 

Son günlerde nereye c:idebildim, nereye 

gittiın? 

ihtiyar, 
- Nereye mi) 1 
Diye mırıldandıktan sonra. 

- Her vakitki gihi. randevuya l dedi 

ve parmaklariyle Yuhaşı işaret etti. 
Delikanlı büvük biı- itina ile K:iyinip , 

AMPU LARI 
AEG Yürkiye Vekilleri: 

Elektron 
Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P. K. 1449 İSTANBUL P. K.. 1144 

• 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPIRIN;·grip, .soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetti 

llAcı ASPiRiN alınız! Asplrin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

• 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik 'eklllerde bulunur. 

Her 'eklin üstOndekl 6' markası afdıj!ınız malıı1 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

~ SiiMERBANK g 

1 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

' ,_, 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 12 No.Paket41S kuruş 
Kayseri Bez fabrikası malı 16 No. Paket 480 kuruş 
Nazilli Basma fabrikası malı 24 No. Paket sso kuruş 
Ereğli Bez (ab.-ikası malı 24 No. Paket sso kuruş 
10 Balyalık siparişler için )) )) S75kuruş 
15 • • • )) )) S70 kuruş 
zs • • • )) )) S6Skuruş 
50 • • • )) )) §60karuş 

Fiatlerle fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik müstehliklerinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç• 
lan nishetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve mııh· 
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaç
laruu ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilan 
olunur. 8549/6 

2-~-------------------------------
lzmir muhasebei hususiye mü

dürlüğünden: 
Kara Veli oğlu Tevfiğin müterakim vergi borcundan dolayı haciz 

edilen ~ıyakada donanmacı mahallesinin banka sokağındaki 61 
numaralı binasının tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkanlınıştır. 

Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerin lzınir muhasebei hususi
ye dairesine müracaatlan itan olunur. 

14, 18, 22, 26, 142 (100) 

İzmir muhasebei 
dürlüğünden: 

ihbarname Nahiyesi Tahrir Mevkii 
No. No. 

hususiye 
.. 

mu-

Vergi 
Cinsi Kıymeti Nisbeti Vergisi Adı 

Binde 

30/134 Bumava 18 Bağ dibi Tarla 250 10 2, 50 llyaa Faik 
25/191 (( 1320 Bağalanı « 250 (( 2, 50 Kel Kadri 
14/211 (( 1670 Papaskuyusu (( 200 « 2. F ania onbati 
94/218 « 2007 Topyatağı (( 800 « 8 Ali kızı 

Nazife 
93/218 « 2002 « (( 800 (( 8 (( 

92/218 (( 2002 (( (( 800 (( 8 Ali Hasan 
15/215 (( 1716 « Bağ 125 (( 1 /25 Arnavut S 
27/14 (( 15 Bağdibi « 50 (( 0/50 İsmail 

Leblebici 
39/159 (( 727 Nuhkuyusu Tarla 160 (( 1/60 Emin Gül 

Tahriri arazi komisyonu tarafından tesbit edilmiş olan yukanda 
evsafı yazılı gayri menkullerin sahiplerinin ikametg&hlan malum ol-
madığından ilanen tebliğ olunur. 143 (99) 

Fuar komitesi reisliğinden: 
1 - Kültürparkın basmane tarafındaki dokuz eylul kapısı üz.eri 

gazino olmak üzere inşa ettirilecektir. Keşif bedeli 13866 liradır. Açık 
eksiltme ile ve vahidi fiyatlar üzerinden 18. 1. 939 çar,amba günü 
saat 16,30 dadır. Şartname ve projeler İçin belediyede Fuar komite
sine müracaat edilir. 

2 - Kültürparkın Mustafa bey caddesindeki 26 Ağustos kapısı 
in,a ettirilecektir. Kefil bedeli 1125 liradır. ihale açık eksiltme ile va
hidi fiyatlar üzerinden 18/1/939 çartamba günü saat 16,30 dadır· 
Şartname 've projeler için belediyede fuar komitesi riyasetine müra-
caat edilir. 7 14 55 ( 41) 



emekler· kt R 
lan, s lya· 
ii: z e tiği 

m· ro ıar, dtşa· 
rıdan alınan mu· 
zw meva karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenınezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkum· 
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar· 
sak ihtilaOarın· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastaııea yol aça 
bilir. 

• 
1 

• ; . .. - . ,, . . . •,. ,.,, .. ,, -. · ~.~ ' 

RADYOLiN· 
ile ıııuhakkak sabah ve akşaın her 
yemekten sonra fırçaJaınak şartile 

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

Fr7.acı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .... 

«Zümrüt damlasrn kolonyasını,«Maakülen • Erkek» «~eminen • 

D. · · 'k ' · k ku ·· · 1 Hı'li.I eczaneaınden zev-lft » dıye ı ı cıns o uzerıne yapmı ,• 
k in ize göre koku seçiniz. 

Izmir bahriye birliğinden: 
1 · bah · b' l•ai umumi heyetinin zirdeki ruznamede yazı~ 
zmır rıye ır - - arih' ··gdif pe.zartesı 

huıuılan müzakere etmek üzere 16. 1. 39 t me mu da R' b' 
günü saat l 0,30 da birinci kor~o..nda pasaport karıı•m ız ma-

ıındaki merkezinde toplanacağı ılan olunur.
38 

• zarfındaki faa 
RUZNAME : 1 - idare heyetinin 19 .. aeneaı • 

liyeti hakkındaki raporunun tetkik ve tasvibı. kik' tasdiki 
2 - 31. 12. 938 tarihinde kapatılan plnçonun tet ı ve 

ve idare heyetinin ibrası. . . umaralı kanun hü-
3 - Cemiyetin ana nizamnamesının 3512 n 

kümlerine tevfiknn tadili. 
4 - 1939 senesi bütçesinin tett-ik ve tasvibi. 
5 - idare heyeti intihabı. 

13, 14, 15 140 (85) 

iz mir 
den: 

nhisarJar başrriüdürlüğün-

.P 

Ça lll tuzla&mda beheri iki kısımdan müteşcl:~il üç c_v insa.atı 
26 111;~ .... saet 15 te ihale edilmek üzere kaoalı zarf usulıle eluılt

. • k gulnu t Tamamının kesif bedeli 14988,09 muvakkat te-
meye onu m~ ur. . - • f • 

. t 1124 10 1· dır Birinci kesfi ile kroki hususı umumı ve ennı 
mına ı , ıra . . ·.. .. . . 
fartnameleri levazım şubemızde gorulcbilır. . . . .. .. .. 

Şart .. ı'stenı'len müteahhit vesaıkı ihale gununden 5 gun 
nameye gore . ·ı l· 'ltm 

1. '--d b "d'' l"öümüze ihraz edılmck suretı e e .sı eye evve ıne Kl\ ar aşmu uru.. h''k'' 1 • 
iştirak vesikası alınacaktı:. isteklilerin 2490 sayılı kanun '? um.e::i:t~ 
göre hazırlayacakları teklif mektuplarını muvakkat t~~;na~l : . 

:\kbuzu veya banka teminat mektuplan ve diğ;::r ~esı a. an e ayın 
nıın ratten bir saat evvel baş müdürlücümüzdekı komıayona ver· 

meleıi ilan olunur. 

O i "İer ve Fratelli Sperco 
ur Acen ası ürekası Va 

A 

Deutsche ·Le
va nte Linie 

G. M. B. H. HAMBURG -- i 
İHASI 

O REES 
EL. 2443 

İATiCA S. A. Dt 
NAVİGATİOHE 

ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci ktı-
HF..LLAS \'apuru 14 15 kanunu ani POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon- GRİMANİ motöril 10/1/939 da gelerek nuna kadar Anvcrs, Rottcrdam, Brcmen 

ru·asında bcl-:knilmcktc olup, Rotterdam d d lip .. k k cak · rn nn ge yu çı .ora . v.e aym za- 11/1 sa t l 'l de Leros Rados Brindisi Ba· ve H mburg için yük alacaktır. 
IIwnburg ~ e Anvcrs limanları için yük manda Londra VC' Hull içın yUk alacak- . Tri t V d"k AKKA 31 'k ' . 1.A- da 
alacaktır. rı es e ene l . vapw-u ı ıncı tuUıun 
BELGİON vapum 30 kanunusanide tır. • • ZARA motörU 12/ 1/ 939 saat 9 da bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-

bcklenilmckte olup, Rotterdam Ham- Deutsche Levante•Lınıe gelerek ayni gün saat 19 da Patmos Le- terdaın, Bremen ve HamHurg için yllk 
burg nı Anvcrs limanları için yük ala- DELOS vapuru birınci kanunun orta- ros Kaliınnos İstanköy ve Radosa hare- alacaktır. 
caktır. smda IIamburg, Bremen ve Anversten ket eder. VERNER VİNNEN vapuru halen 11-

gelip yilk çıkaracaktır. CİTTA Dİ BARİ motörü 12/ 1/ 939 da mnnunızda .. 

-*-
BALKAm·AR 

HAT 1 
RASi 

gelerek ayni gün saat 17 de İstanbul Pi· 
LİVERPOOL HA'l"l'I re Napoll Marsilya ve Cenovaya harc

AT..GERİAN ve LESBİAN vapurları ket eder. 
yüklerini İstanbulda aktarma ederek ZARA motörü 16/ 1/ 939 da gelerek 

DA A . DENİZBANK vapurlariylc İzmirc gel- Pire Korlu Saranda Brlndisi Avlonya 

--AMERİCAH EXPORI' 
LİNİES 

İNC. ZETSKA LOV 
D. l<OTOR mi&ir. Dnıç Ra usa Spalato Zara Flume Trles- EXHİBİTOR vapuru 12 ildncikanunda 

LONDRA HAT11: te ve Vcnediğe hareket eder. bekleniyor. Nevyork için yilk alacaktır. 
U L O V C E H U CA v ALLO vapuru 25 son kanunda 

--
----LÜKS VAPURU 12 ŞUBATTA J,(.ındra ve Anverstcn gelip yilk Çlkara

saat (8) de beklenilmekte olup, saat cak ve ayni zamanda Lonclrn ve Hull 
16 da Constanza ve Van!a limanları için için yiik nlacaktır. ROYALE NEERLAN 
hareket edecektir. DAİSE KUMPANYA.Si 

-*-SERVİCE MARtriME 
ROUMAİH 

BUCAREST 
LUks vapuru 19 şubatta saat lG da TRAJ ANUS vapuru clyevm limanı-

beklenilmcktc olup, 20 şubatın saat 8 ınızdn olup 1411/ 939 tarihinde Rotter· DUROSTOR vapuru 18 ikincikıinundı 
d i _:-1 n h"~eke~ ed c ktir p· gerek vapur isimleri ve navlunları hnk- d A d H b ı · anl L-kl . K" te ı·,.·ln yu"'k alac .. k-c z.nurue ... " c c . ıre, . . am mster am ve am urg un an uc enıyor. os ncc , " 
Korfu, Adriyatik limanları için yük ala- kında acen bı7 ~cahhilt altına giremez.. için yük nlarak hareket edecektir. tır. 
caktır. Daha fazla Uıfsilut almak için Birinci VENUS vnpuru 20/1/ 939 tarihinde 

ı.JNEA S'UD AMERİCANA Kordonda 152 numarada • UMDALı bekl kte l Bo V 1~ .. • enme o up rgas arna ve .. os-
TYRİFJORD vapuru kanunusani ni umurnt deniz Acentalığı Ud. milracaat t h k t cd kt' --

- enceye are c ece ır. 

haycti şubat iptidasında beklcnümekte edilmesi rica olunur. PİGMALİON va uru 28/ 1 de bck- JOHNSTON WARREH 
LJNİES Ll'D. olup Nevyork için yilk alacaktır. Telefon : 4672 Müdüriyet lenmekte olup Rotte:dam Amsterdam ve 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, Telefon : 3171 Aceııtn Hnmburg Jimnnlan için yük alarak ha

reket edecektir. 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlana iildilmesine ve kcpeklennıesine mini olur. Konıojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann cıdasıchr. Tabii renlderfıll 
bozmaz, liüf bir rayihMı vardır. ıtonaojea Kamuk saç ebiri manlf ffDIM'

lerle ıtrl1•t nuığazUarında bahmur. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları icin rakipsiz 

deva GRİPİNDiR.. ~ 

Bu kanşlk havalard a 1 

yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

icabında giinda 3 kaşe a]ınahilir 
İSİM VE MARltAYA DiKKAT ..... TAK.Lt • 

RiNDEN SAKiNiN Z .. 

JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 
bekleniyor. Burgaz, Varna ve Kiistence 
llınnnlanna yUk alacaktır. 

--SVENSKA ORJENrE ı.,J. 
HİEN KUJIPANYA.SI Vapurların hareket taribleiiyle nav-

NYCO npunı 20/1 tarihinde gelerek tunlardaki değişikliklerden acenta me· 
Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve suliyet kabul etmez. 
Baltık limanlanna hareket edecektir. Daha fazla tafsilat için ATATÜRK 

GUNBURG vapuru 30/1/ 939 tarihin- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
de gelerek Rotterdam Hamburg İskan- 7..ec vapur acentalığına müracaat edil· 
dinavya ve Baltık limanları için yUk ala- mesi rica olur. 
rnk hareket edecektir. Tl-:LE1''0N : 2007/2008 

116.ndnkl hareket tarihleriyle navlun· ------- - ----
lardtıkJ değişikliklerden dolayı a~ntn roda F RATEJ..U S PERCO vapur accn· 
mesuliyct kabul etmeı.. Daha faı.la taf- tasına mUracaat edilmesi rica olunur. 
ililt için ikinci Kordonda 7214 numa- TELEFON : 2004: - 2005 

:············································································· .. • • • • • • Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlannın en halisidir .. 

Jııı defa sUzWndifttir Şerbet gibi lçllellUlr • • . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyilk S.lepçioilu hanı karpsmu .. 

~-

~umbaı:crt( bfr!i 
f 

1 



TENi A.tlR 14 Son kanan cumartesi 939 < 

Roma hayal sükQtuna uğramıştır 
Çember/ayn ve Mussolini uzun uzadıya söz almak ihtiyacını duymamış 

ve sükütu tezyin vazifesini nazırlarına bırakmışlardır 

Mülikatın neticeleri 
T amamile menfi çıkmıştır ancak iki 

tarafta vaziyeti öğrenmişlerdir 
Dörtler konferansı 

İtalyanın sarih 
toplanamıyacağı 

niyetleri hala esrar 
anlaıılmıştır 
içindedir 

Fransız mebusanında 
Harici siyaset müzakerelerinde 
bütün fikirler teşrih edilecektir 

Ve bilhassa Fransız- Italyan ihtilafı üzerinde durulacaktır 
Paris 13 (ö.R) - Mebusan meclisin

de başlıyacak olan harici siyaset müza
kereleri zamanla tahdit edilmediği ci -
hetle bütün fikirler teşrih edilınl.ş ola
caktır. Müzakerat neticesinde Fransız 
ittifakının parlak bir ıekilde tezahür 

Roma 13 (ö.R) - lngiliz - Italyan 
görüşmeleri dün akşam bitmiştir. Dün 
sabah milzakerelerin bugün de devam 
edeceği umumiyetle tahmin ediliyordu. 
Fa.Kat hiç te böyle o1madı. Şimdi Ingi
liz başvekil ve hariciye nazırının hare
ketine kadar, neşredilecek resmt tebliği 
hazırlamaktan başka yapılacak bir iş 

~ 

1 edeceği kanaati vardır. Bu ittif akm sü
f ldl.ta ve cebre mtistenid olmıyacağı bil
has.sa kaydedilmektedir. 

kalmamıştır. 

3 SAAT BILE GöR'OŞMEDILER 

Dünkil gdl'Ü§lnelerin saati, 3 saat dc
'Vam edebilecek şekilde hazırlanmıştı. 

Hakikatte ise, bir gUn evvelki gibi, bu 
mülakatı da blr saat bir çeyrek - bir bu
çuk saat aruında kalm:!§tL Müzakere
lerin bu kısalığından istidlal ediliyor ki 
bu kadar mutantan bir şekilde toplanan 
dört devlet adamı arasında münakaşa 

pek ileri sürtilmedl. B. Çemberlayn i1e 
bizzat B. Mus.so1inlnin uzun uzadıya söz 
almak ihtiyacını hissetmiyerek süklitu 
ete%} in etmek> vazlf esinl Lord Hnlifnks 
ve Kont Cianoya bırakmış olmaları bu 
intibaı teyid etmektedir. Ingiliz delegele
rinden alman ıu haber vaziyeti sadakat
le göstermektedir: 

dki taraftan hiç biri hiç teahhüt te -
ınennisinde bulunmamı" ve böyle bir te
ahhUd altına da girmemiştir. Sadece 
Jrarıı1ıklı nokta! nazarlarmı izah ile ikti
fa etmişlerdir. 

Iki taraftan her biri diğerinin görüş
lerini mütekabllen açık bir şekilde kav-
rıya bilıni~tir.> 

B.Çcnıo:?Tlayn 

rince Italyada Fransa aleyhinde yapılan 1 ile buluşarak bir taraftan B. Çember -
nlimayişler ve Italyan gazetelerinin layn ile B. Mussolini, diğer taraftan kont 
Fransaya karşı hücumlar: sulh davasına Ciano ile kendisi arasında cereyan eden 
hizmet etmemiştir. Ve şimdiki halde, muhaverelerden haberdar etmiştir. In
Fransanın ittihaz ettiği menfi hattı ha- gilterenin Roma sefaretinde yapılan bu 
reketi muhik göstermektedir. mülakatı 35 dakika sürmüştür. Ingiliz 
BiR DÖRTLER KONFERANSI TOP- hariciye nazırı dün ve evvelki gün Ve
LANAMAZ nedik sarayında yapılan müzakereleri 

cYalnız Jtalya ve Fransayı alakadar Fransız sefirine bi1dirmişür. 
eden bir ihtiliifın halli için Italya tam- UYUŞMA YAN NOKTA! NAZAR 
fından tahmin edi1diği gibi bir dörtler lngiliz - ltalyan görilşmelerl netlccsin-
konfcransının t6planması asla mevzuu- de iki taraf noktai na~rlannın Avrupa 

meseleleri üzerinde ve bilhassa Fransa
nın Akdeniz ve Afrika müstemlekeleri 
ve malikanelerine karşı Italyan mUddei
yatı meselesinde birbirine uymadığını 
teyit etmiştir. B. Çemberlayn Faris ve 
Londra hükümetleri arasındaki tam gö
rüş birliğini teyit etmiştir. 

ROMA ITIRAF ETMIYOR 
Resmi Roma ımchafili daha fazla nik

bin görünmekte ve şimdilik müzakera
tın menfi ne'tioo verdiğini tasdik etmek
tedir. Fakat Ingi1iz mehafili, Ingiliz- ltal
yan görüşmelerinin Ingiltere ve Fransa
yı birbirine bağlıyan bağların sağlamlı
ğını artırmak neticesini verdiğini kayd
ediyorlar. 
LONDRADAN PROTESTO SESLER! 
Y'OKSELDI 

Londra: 13 (A.A) - Beynelmilel sulh 
birliği komitesi kabul ettiği bir karar 
surC't.i ile Italyan kıtaları Ispanya harbı-

B, Mu8 solini na iştirak eaerken ve Italyan tayyarele-
ROYTERIN TELGRAFI bahs olamaz. Duçe ve Çemberlayn hiç ri Ispanyaya gıda maddeleri nakleaer-

Royter ajansının Roma muhabiri ta- şüphesiz sulhu muhafaza ebnek erzusu- ken ngiliz vapurlannı bombardıman et
rafından gönderilen uzun bir telgraf bu nu ifade etmişler ve rejim farklarının meğe devam ederken, Çarşamba günü 
hususta mühim tafsilatı ihtiva etmekte- arada dostane mü1.akerata tabi olamı- Çemberlaynm Rotnada bir nutuk söyli
dir. Henilz resmi hiç bir tebliğ neşredil- yacağı kanaatini de iz.har e~lerdir. yerek malfrm olan şekilde hissiyatını iz-
memiş ise de Royter haberlerinin umu- AKDENIZ STATUKOSU har etmesini protesto etmektedir. 
miyetle sıhhati göz önUnde tutulursa, cRoyter ajansının istihbaratına naza- Komite bu şekilde bir protestoda bu-
metni aşağıda nakledilen bu telgrafın ran Duçe Akdenizcre statukoyu muhafa- lunmakla Ingiliz vatandaşlarının büyük 
hakikate tevafuk etliği tahmin edi1ebi- za etmek vaadını tekrar etmiş ve Ispan- bir kısmının hissiyatına tercüman oldu-
lir: yada hususi menfaatler aramadığını te- ğunu beyan etmektedir. 

dngiliz - Italyan göxüşmeleri artık kit etmiştir. lki taraf devlet adamları Londra 13 (A.A) - Havas ajansının 
nihayet bulmuştur. Bu mülakat netice- silruı yarışına telehhüf etmişlerse de bu muhabiri bildiriyor: 
leri tamamiyle menfi çıkmıştır. Bugün- sahada müsbet mahiyette hiç bir telkin Roma He sıkı temaslarda bulunan In-
kü muhavereler dünkü1er derecesinde yapmam~lardır. giliz siyasi müşahitleri Ingiliz ve Italyan 
samimi olmamıştır. lngiliz başvekili ve YAHUDI MESELESi devlet adamları arasında yapılan noktai 
B. Mussolini Avrupa meseleleri kadro- cYahudi muhacirler meselesine dete- nazar teatisinin yeni bir teklife veya ara-
mnda memleketlerinin vaziyetini tarif mas edilmiştir. Ekonomik meselelerde larmda bir anlaşmaya müncer olmadığı
etmişlerdir. Ingiliz - Italyan anlaşması- ise, Ingilterenin Italyadan ithalatını ar- nı bildirmektedirler. 
nın daha geniş meselelerin halline doğru tırması hususunda Roma, beslenen ar- Siyasi mahfiller, Mussolininin dün J a
daha sıkı bir teşriki mesainin mukaddi- zuya rağmen, müzakereler pek kısa geç- ponya ve Almanya sefirleriyle görüşerek 
mesi olabileceği ümidini verecek yeni miştir. Hülasa müzakereler B. Çember- kendilerine Çemberlayn ile yaptığı mü
hiç bir temas noktası bulunamamıştır. layn tarafından Hk önce ümit edildiği lakat hakkında mallimat vermesini Ita1-

Bu görüşmelerde Duçe Fransa aley - kadar müessir olmamışsa da iki hükü- yan başvekilinin Roma - Berlin - Tokyo 
bindeki mUddeiyatını açıkça beyan et- met reisi karşılıklı olarak noktai nazar- müsellesinin mevcudiyetini yeniden te-
memiı;se de Italyanın ctabii müddeiya- larını izaha fırsat bulmuşlardır. yid etmek ihtiyacını duyduğuna atfet -
lı> hakkında bir karış bi1e gerilememiş ITALYANIN NlYETLERl mektedirler. 
Fronkist I"panyaya muavenet meselesin- cttalyanın sar:ih niyetlerinin ne oldu- Roma 13 (Ö.R) - Roma ziyaret pro-
de de vaziyetini değiştirmemiştir. ğu hala esrar içindedir. Öyle farzedili- gramları mucibince B. Nevil Çember-
DUÇE HAYAL SUKUTUNA UCRADI yor ki Ingiliz - Fransız tesanüdünc rağ- !ayn ve Lord Halifaks bu sabah saat 11. 

Belki Duçe B. Çemberlaynın, teskin men Italya mihver ortağına dayanarak 55 te Vatikanda Papa tarafından kabul 
siyaseti u~'l"unda Fransayı bazı tavizlere emellerinin tahakkukunu elde ctmeğc edilmişlerdir. Vatikanın otomobi1leri In
sevketmeğe hazır olacağını ümit etmiş- faal bir şekilde çalışacaktır. ltalyan ef- giliz nazırlarını cMadama> villasından 
ti. Fakat şimdi bu ümitler hilafına ola- kfirı umumiyesinin şimdi bir hayal su- almıştır. Nazırlar re!akatinde maiyetle
rak Ingilterenin vaziyetini tamamiyle kutu hissetmesi de müzakerelerin bu rl erkanı ile Ingilterenin Vatikan sefiri 
öğrenmiş bulunmaktadır. Ancak Ital - havasına makes olmaktadır. de bulunuyordu. Mutad takdimlerden 
yan - Fransız ihtilafı usulü dairesinde LORD HALIFAKS VE FRANSIZ sonra Vatikan saray nazırı B. Çember-
müzakere şekline girecek olursa lngil- SEFIRI layn ve Lord Halifaksı hususi kütüpha-
1erenin tavassuta mütemayil olduğu inti- Roma 13 (Ö.R.) - Lord Halifaks bu nesinde kendilerini beklemekte olan Pa
Jaaı mevcuttur. luiliz nuıhafiHnin fik- sabah Fraıwa 9efiri B. l'ramuva Pcıme pmuı yanma ithal etımiftlr. ~ 

Faris 13 (ö.R) - Radikal eosyalist 
grubu bir karar sureti kabul ederek Af
rika seyahati esnasında Fransanın bü
tün haklarını müdafaa azınını bildirmek 
için söylediği enerjili .sözlerden dolayı 
başvekili fobrik etmiştir. 

Grup mebusan meclisi reisi Heryoyu 
da dünkli nutkundan dolayı tebrik ede
rek kendisiyle tam tesanüdünü bildir -
miştir. 

Faris 13 (ö.R) - B. Dalad.iye bu sa
bah saat 11.15 te maliye, ekonomi, müs
temlekat, ticaret nazırlarının ve harici
ye nezareti ticart mübadeleler dairesi 
reisi B. Alfanın iştirakiyle bir nazırlar 
arası müzakeresine iştirak etmi,crtir. Ba
zı Balkan devletleriyle cereyan etmekte 
olan ticari müzakerelerden ortaya çıkan 
meseleler tetkik edilmiştir. Daladiye ve Tunus beyi 

Faris 13 (Ö.R) - Fransız parlamento
su bugün harici siyaset üzerindeki isti
zah takrirlerinin münakaşasına başlıya
yacaktır. Müzakereler uzun ve hararet· 
li olacak ve tam 5 celse sürerek gelccC'k 
Cuma günU kapanacaktır. Italyadakl 
nümayişlerden ileri gelen vaziyet ve Is
panyol harbı başlıca müzakere mevzuu 
olacaktır. Bütün bu meselelerde hUkU
metin tesanüdü tamdır. Perşembe ve 

. Cuma günleri istizahçı hatiplere cevap 
verecek olan B. Bonnc bütün hükümetin 
fikrini bildirecektir. Hariciye, naz.ır1, 

Pazartesi toplanacak olan milletler cemi
yeti konseyinde hazır bulunmak üzere 
yarın Cenevreye hareket edecektir .Par
lamento müzakerelerine iştirak etmek 
için Salı sabahı dönmüş olacaktır. Isti
zah takriri vermiş olan 38 hatip vardır. 
Hariciye komisyonu reisi B. Mistlerin 
de mi.idahalesi beklenmektedir. F~ki 

başvekil Blum ruznamenin tesbiti me-
FTanaız ayan meclisi selesinde müzakereye karışacaktır. 

Umumi _seferberlik ilanı 
Cümhuriyetçi ispanyada büyük 

bir şevk ile karşılandı 
Barselon, 13 (Ö.R) - Hükilmet ta- Zamanımızda ancak hakkı ve imanı 

rafından dün neşredilen umumt sefer- olanlardır ki nihayet muharebeleri ka
berlik emirnamesi gazeteler tarafından zanırlar. Mussolini Katalonyada son şid
şevkle tefsir edilmektedir. Alınan ted- detle hücum ediyor . Fakat biz İspanyol
birleri cümhuriyetçi, sosyalist, komü- lar da Andaluzya cephesinde mukabil 
nist ve anarşistler kaydü şartsız tasvip hücumda bulunduk. Parti oynanmış bit
etmekte ve istilacılara karşı müdafaayı miş olınaktan uzaktır. Eğer sulhu bo
temin için her şeyi harekete getinnek zanlar buna henüz kani olmamışlarsa 

zamanı geldiğini temin etmektedirler. hükümetirniz onların bütün hayallerini 
Gönüllü taburları teşkili için beyan- yıkmağı üzerine alacaktır.• 

nameler neşretmiş olan sendikalar hü- Barselon, 13 (A.A) - Frankist tay
kümctin kararlarına tamamiyle milza- yareleri di.in öğleden sonra nöbetleşerek 
heret ediyorlar. Müşterek bir hareket Reus ve Tarragoneyi bombardıman et
ve faaliyet şekillerini tesbit için parti1cr miş1erdir. 
ve teşekküller arasında mühim içtima- Burgos, 13 (A.A) - Frankist1er tara
lar mütasavverdir. fmdan neşredilen bir tebliğde Urgelka-

•Avanguardia• gazetesi aUmumi se- nah mmtakasında Preiksana i1e Laguar
ferber1ik. başlığı altındaki makalesinde dia ve Barbara kasabalarının ve Falset 
umumi kanaati şu suretle hü1asa et- ile Marsa kasabasının işgal edildiği bil-
mektedir : dirilmektedir. 

•Felaketler bizi zaafa düşürmiyor. Estramadure mıntakasında diişman 

her tarafta mağlUp olmuş ve Frankistlet 
bütün mevzilerini ıslih etmi§lerdi.r. 

Buenos Ayres, 13 (Ö.R) - İ8panyol 
cümhuriyetinin eski Arjantin Rfirl baı 
İndaleng Priyeto bir nutuk aöyliyerd 
İspanyanın yeniden inşasından bahset
miş ve demiştir ki : 

•İki mi1yon ölüden başka, harp biti& 
ce spanya tamamile harap bir vaziyeti' 
bulunacak ve kıtlık baş gösterecektir.• 

Sefir Londra komitesince buğday ı.. 
tihsalinin fazlası için sarf mahalli araJY 
dığına göre, bu fazlanın bir kısmını şim
diden ve harpten sonra İspanyol sefale
tinin tahfiline tahsis etmelerini teklif et
miştir. O vakit Amerika Ispanyanın iın8 

riyle meşgul olabileceği gibi Arjantin de 
bu memlekete et ve buğday gönderebi• 
Jir.Buna mukabil lspanya şimdiye kadar 

Mısır ve Hindistandan aldıi,tı pamuğU 

Arjantinden satış alabilecektir. 

le geçen bu mülakat 30 dakika sürmüş
tür. Heyetin diğer azaları bunu mütea
kip Papaya takdim edilmişlerdir. 

KARDINAL PAÇELLIYI ZIYARET 
Bundan sonra alay Papanın daire-le -

rinden ayrılarak birinci katta devlet 
müsteşarı Kardinal Paçellinin dairesine 

dine alınmışlar ve diğer maiyet erkanı-ı meraklı bir halk kütlesi toplanmıştı.Ro
nın da takdiminden sonra kendisiyle gö- ma ziyaretinin ilk günlerindeki kasvetli 
rüşmüşlcrdir. B. Çember1ayn ve Lord havaya mukabil parlak bir güneş etra
Halilaks Vatiknn sarayından ayrılınca fa neşe saçıyordu. Lord Halifaks ve mai
şereflerine verilen ziyafette bulunmak yeti jaket geymiş1erdi. Çok güneşli olaJJ 
üzere Ingi]terenin Papalık nezdindeki havaya rağmen B. Çemberlayn yanın
elçilik binasına gitmişlerdir. dan ayırmadığı şemsiyesini yine eldeı> 

bırakmamıştı. Vatikan sarayının büyuJI 
salonunda Romadaki lngiliz Rahip m~· 
tebi talebeleri Ingiliz nazırlarını mual" 

geçmiştir. Oda kahyası nazırları Anti 1 Roma 13 (ö .R) - Ingiliz nazırları 
Şambrda bekliyordu.lngiliz başvekili ve Vatikanı ziyaret ederken Sen Piyer 
hariciye DU.11'1 derhal Kaıdinalln ne. meydanında~ iF'öı' l'll!llıılt.Jb,,,.,. --~.,..,..,. ..... ~1 .. -
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