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FtATI (5) KURUŞTUR 
CüıMuriyetin 1'e Cümhuriyet eserinin bek~, ıabahlan çıkar ıiya.ri ga.zetedir Yeni Asır Mr.tbaaıında Buılmıfbr. 

.. 
Büyük harbe doğru mu gidiyoruz? 
Uibnt.i sınırında tahşldat 

Fransız filoları Şarki Ak
denizde mi toplanacak? .. 

Londra 14 (A.A) - Royter ajansının 
Cibuti muhabiri, Somalilarda'da Fran
aız - Italyan hududu civarında Mordale 
Yeblo ve Sardoda Italyan kıt.alan tah
§it edilmekte olduğunu bildirmektedir. 

Cibutideki Fransıı. makamları buna 
karşı icap eden tedbirleri ahnaktadırlar. 
Diğer cihetten aynı muhabir Harrar

da bir çok yerlilerin Italyan askeri müf
rezelerine kaydolunduklarını bildirmek~ 
tedir. 

FILOLARIN TAHAŞŞüDU 
Paricı 14 (Ö.R) ~ Fransanın Akdeniz 

filosu şimali Afrika sahillerinde bir ce
velan yapmnk i.izere yakında Tulon li
manından hareket ve Mart iptidaların
da avdet edecektir. üç tahtelbahir de 
Suriye sahillerinde bir cevelan yapacak
lardır. Diğer taraftan Atlantik filosuna 
mensup unsurlar Afr:ikanın Atlantik sa
hillerinde bir devir seyahatine çıkacak-

Cibutidcn bir manzara ııe Fransız baş kumandanı Gamlcn reisicumhur Lebrüı.ı 
ile bir arada 

• tır. Bu filonun 3 üncü snfıharn fır'kası 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Yeni pulları mızın şekli tesbit edildi 

Romanın 

Hayal 
Sukutu ... 

ŞEVKET BtLGtN 

Mussolini, Roma görüşmelerinden 
bir siyasi zafer bekliyordu. 

Roma bu zaferi tesid için muaz

ANITKABIR 1 
Hakkındaki rapor sah 

günü görtl,tilecek 

Şimdiki pullardan bir önı.ek 

tam §enliklere hazırlanmıştı. 
Günlerden, haftalardan beri tis

tematik şekilde takip ettiği gürül
tücü politikanın yarathğı siyasi 
havaya güvenerek, İngiliz başveki- tir. 

Ankara 14 (Hususi) - Posta telgraf 
ve telefon idaresinin on dokuz kıymette 
yeni pullar basbracağı haber a11nmı§tır. 
Pulların ıekiJ ve resimleri tesbit edilmiı-

HAdisesl etrafında 
verilen son malllmat 
Ber1in, 14 (A.A) - Lahey ve Aıns-

terdamdaki Alınan diplomatlarının ika
metgAhlarına atılan silahlara dair Al
man kaynaklarından gelen haberler hak
kında Allgemecn Ncderlandch matbuat 
bUrosu aşağıdaki tebliği neşretmiştir : 

Amsterclamdaki Alman konsoloslu
ğu kançılan oturduğu binanın cephesin
de bir pençerenln kurşunla delinmiş ol
duğunu bildirmiştir. Salı günü ayni şey 
elçilik kAtibinin odasında da görülmüş
tür. Kurşunların kUçUk çapta bir silah
tan çıktığı anlaşılmaktadır. Laheyde kil
çUk bir kurşun bulunmuştur. Kurşun 

odaya yuk:Mıdan girmiştir. Ve ancak pek 
- SONU 4 fiNC'O SAllİFEDE -

Dr. R. Aras lzmir meb'usluğuodao istifa edecek 

lngiliz matbuatı Arasın Londra 
elçiliğini memnuniyetle karşıladı 

B. Fethi Okyarın Hariciye vekAletlne tayin ecli· 
leceği rivayetini teyit edecek malUınat yoktur 

. lncjraltı 1 

Ankara 1' (Husus!) - Hükümetimiz 
tarafmdn yapılan istimzaca muvafakat 
cevabı verilmesi üzerine yeni Londra el
çimiz Dr. Tevfik Rüştil Aras bugilnler-

Modern plajları 
• ve gazınosu 

de Izmir mebusluğundan isti.fa ederek 
vaı.ifesl başına hareket edecektir. Lon
dra elçimiz hareketinden evvel cümhur
reisimiz tarafından kabul edilece1ctir. 

Londra l4 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri, 
--o-~ dokwr Tevfik RUştU Arasın Londra bü-

Oııümüzdeki yaz yilk elçiliğine tayini münaseıbetiyle 
mevsiminde hazır memnuniyetlerini izhar ediyorlar. Aynı 
olacaktır- gnzetclcrde RUştU Arasın Türk - lngi-

Villiyctin İnciraltında meydana geti- liz dostluğunun hararetli tnrciftarların
receği modern plfıjın öni.imüzdeki mev- dan .biri olduğu, bu isabetli Uıyinin iki 
sime ycti~mcsini temin için icap eden memleketin dosUıne münasebetleri üze
tedbirler alınmış, planı da nafıa vekiıle- rinde bir kat daha hayırlı olacağı kana
tincc tasdik edilerek iade olunmuştur... atindedirler. Bazı lngiliz gazeteleri eski 
Emlak ve Eytam bankası bu iş için vila- Londrn büyük elçisi B. Fethi Okyann 
yet emrine 200 bin liralık inşaat kredisi Hariciye vekaletine getirilmesi ihtima
vcrecektir. Banka idare meclisinin bu linden bnhsctmişlerdir. Maamafih siyasi 
husustaki kararı İzmir şubesine tebliğ Türk mahfillerinden bu rivayeti teyit 
edHmiştir. edecek maltimat alınamamıştır. 

İncirallı plaj ve banyoları, İzmirin bü
yük bir ihtiyacına cevap verecektir. Bu 
sene evvela İnclrnltı plaj ve gazinosu
nun mevsiminde yetiştirilmesine çalışı
lacaktır. Yalnız pl!ıj ve gazino kısmı 70 

bin liraya mal .olncaktır. 
Plfıj ve gazino kısnu ikma1 edilince, 

ikinci ve en mühim acele iilcr başlıyn
caklır. Ağamemnun ılıcalanmn sıcak ve 

- SONU 2 tNct SAYFADA -

Bur nova 
Bol ve temiz icme , 
suyuna kavuşuyor 

• 

Tesisat bitmek üzere 

Bornova belediyesi Akça sııyu in§aatı 
- YAZISI 2 iNCi SAHiFEDE -

Londra elçiliğine tayin edilen 

Dr. Teııfik Rüştü Aras 

Tarihin .................. : . 
=························Gizli s • • 

~ Cemiyetleri ~ 

l llu ~ok meraklı ve heyecanlı yeni 
terrikaya pek yakında başlıyacaiız. 

Tortosa şehri düşünce 
linin, sulhu tehlikeye sürüklenmek- - SONU 3 'ONC'O SAHİFEDE -
ten korumak için, ltalyan müd- --------------------------------

'deiyatına cephe almaktansa <teskin Çemberlayn bugu··n Londracla Hükümet Barselonu 
terkederek V alansta yer· 
leşmeğe hazırlanıyor 

siyaseti» uğrunda Fransayı bazı .. ~a: 
vizlerde bulunmağa sevkedccegını 

um;~?::~~eteler, hep• bu hulyaya it 1 h f •ı• be kapılarak Çemberlayn'ın Roma se- a yan ma a 1 1 ır 
yahatini bir tavassut teşebbüsü ma
hiyetinde göstermeğe çalıtblar. 

Pa~~~~i~i;k~~·::~~ı~i~l:::r:~n/r:~~ hayal ı·nkı·sarına ug~ radı 
~ı~ş 8~~:!:~~:i~~ ct:;~f :r:ii~o!~: 
bu tevakkuftan kuşkulanarak: cBü- Roma, 14 (A.A) - Havas ajansının 
yük bir devletin resmi davetine ica- muhabiri blJdiriyor : 
bet eden diğer büyük bir devlet mü- İngiltercnin tavassutta bulunacağını 
messillerinin bu ziyaretten evvel baş- ümit eden İtalyan mahafilleri inkisara 
ka bir memleketin payitahhna uğ- uğramışlardır. İngiliz mahafilleri Akde
ramaları diplomasi itiyadlarına aykı- niz v37Jyetinin inkişafı meselesinde da

ndır.» diyordu. hn nz bedbinlik izhar etmekte ve Mus-
1ta1yan gazeteleri, Romada esen solininin Çcmberlayn ve Halifaks ile 

havanın İngiliz başvekilini teshir yaptığı görUşmeler esnasında kullandı
tdeceğine 0 kadnr inanmışlardı ki ln- ğı muslihane lisanı bu hislerini muhik 
~~il tere - Fransa arasındaki görüş bir- göstermek için ileri sürmektedirler. 
liğini kasden tecahül ediyorlardı. Ayni mahaf.iller İngiliz devlet adam-

Cemberlayn, bir kerre Romaya ]arının İtalyanın sulh arzuları hakkında 
ayak basınca yapılacak muazzam Mussolini tarafından verilen teminatı 
ııümayişlerin tesirinden uzak kalma- memnuniyetle karşıladıklarını ihsas et
sı mümkün müydü~ Vaziyeti bu şe- mektedirler. Bu itibarla Roma mUzake
kilde mütalaa eden zihniyet, gösteriş, relerinin İtalya ile İngilterenln sulhu 
e.layiş politikasının beynelmilel mü- idame siyasetini takibe devam etmek 
nasebetlerde yürüyen, muvaffak arzusunda bulunduklannı kaydeden 
olan biricik politika olduğuna inan- tebliğin son fıkrası mlnidar addedil-
nıışh.. mektedir. Diğer cihetten tebliğin ~ 

- SONU 2 tNCt SAYFADA - Janmasında müşkülAt çekildiği anlapl-
f EYK82' BiLGİN maktadır. Bu teblil Çemberlaynm Ro-

B.Çtmb...ı.,. 

ma seyahatinin siyasi ehemmiyetini tak
dir noktasından yeni bir unsuru ihtiva 
etmemektedir. 

Londra 14 (A.A) - Çemberlayn pa
zar günü ak§ama doğru Londraya avdet 

etmiş bulunacaktır. Mumaileyh bu sa
bah Romadan ayrılmaktadır. 

Lord Halifaks Romndan doğrudan 
doğruya Cenevreye giderek Milletler ce
miyetinin içtlmaında İngiliz murahhas 

heyetine riyac;et edecektir. Lord Hali
faks Cencvrcde Bonne ile de görüşecek, 

İngiliz - İtalyan müzakerelerinin nefüe
ai hakkında mumaiJeyhe malumat vere
cektir. 

Fransa sefiri François Ponset ile Ame

rika sefiri Phillpps daha şimdiden key
fiyetten haberdar edilm~erdir. 

İngiltere hariciye nazırı salı alqamı 
Londraya avdet edecek ve çar§amba 
gt1nkt1 bblıie içtimamda hazır buluna
.-W. 

Dünyada 
lşsizlik vaziyetini 
gösteren m ühim 
bir r apor 
Cenevre, 14 (Ö.R) - Cenevredc veri

len malfunatn göre dünyanın muhtelif 
memleketlerinde işsWik vazjyeti şöyle
dir: 

Beynelmilel mesai bürosu tarafından 
neşredHen rakkamlnra gör~, işsizlik ba
kımından geçen ayki vaziyet, 1937 se
nesinin ayni nyına göre şu müşahede
leri yapmak imkanını vermektedir: 

İşsizlik istatistikleri. mevcut 'olan 24 
memleketten on üçünde ~c;sizlerin mik
darı geçen ~eneye nazaran bu sene art
mıştır. Bunlar, Belçika, Kanada, Şili, 

ltalyanın Jspanyadaki umumi karargahı Fstonya, Birleşik devletler, Finlandiya, 
bQ§1nda bulumın topçu kumandanı Fransa, İngiltere, Macaristan, Litvanya, 

binbll§ı Aldofestari Norveç, İsveç ve İsviçredir. Diğer 11 
Saragoı 1-4 (A.A) - Frank.iatler Ka- memleketin işsizleri azalmıştır. 

talonya cephesinde ilerlemeğe devam 1ş sahibi kimselerin adedi bir sene 

- SONU 3 tJNCO SAHiFEDE - - CJl'\'ı.'Yl SAHİFEDE -
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r Romanın Zirai Kalkınma sütunu: 
..••••.•.•.•.•...•...................•• , ................ . 

ahıslafı 
dırma 

Teşkilatlan
Zarureti 

~---~----~_....__._..._......._ __ ___.IHayal 
Bir kadın Mübadele ve teffiz işle- Sukutu ... 

Ayağı kayarak denize 
Zirai kalkınma cümhuriyet devrinin daki incir müstahsilinin bir senelik eme- düştü Ve kurtarıldı e e kat'Aı tasfı• yesı• 

ana davalanndan biridir. Belki debi- ğinden ne kazanacağı - yahut kazan- Bn. Fatma adında bir kadın, çalışmıtk rının 
rincisidir. Çünkü milyonlarca ailelerin mıyacağı - Nevyork ve Filiıdeliiyadaki üzere Alsancaktaki fabrikaya giderken 
re!ahı buna bağlıdır. Köylü, müstahsil alıcının \'ereceği fiate, onların hevesine deniz merkezi civarında ayağı kayarak 
daha çıok kazanmalı, daha çok sarfede- veya istiğnasına göre İzmirde takarrür denize düşmüş ve bir talebe tarafından 
bilmelidir. İhtiyaçlarını genişletebilme- edecek piyasaya, bu piya.5adan ekseriya kurtanlmışbr. 

Miibadele ve t&ffiz işlerinin kat'i tas-ı adil ve idari kararlarla kat'ileşmiş 
fiyesine dair 1771 saylı kanuna ek 3551 olsalar bile dahi terkin edilir. 
sayılı kanun villyete tebliğ edilmiştir. Tahsil edilmiş olan icar ve ecri m1-

li, hissiyat seviyesini yükseltmelidir. Da- kendileri için arskın payını çıkarmak is- Yağmurlu haval:ırda kordon boyunca 
va işte budur. Ve böyle olduğu için bu- tiyen mütavassıtlann Bozdoğanda, Sul- yosunların ıslaklığı bu kabil bir çok ka
nun tahakkuku, binnetice, köylünün ve tanhisarda veya Atçada, Ödem.işte veya zalara sebebiyet verecek mahiyet ar
müstahsllin kendi elindedir. Bu işte hü- Germencikte, Köşkte veya Erbeylide Eettiğinden alakadarların bir tedbir al
kümete dü~cek vazife sadece vasıt&la- mal sahibine teklif edecekleri fiate bağ- mak üzere nazarı dikkatini celbederiz. 

Kanun şudur: siller geri verilme.%. Tahsis veya teffiz 
cBu kanunun neşri tarihine kadar edilen gayri menkullerden önce m~ -

olan muamelelere münhasır olmak üzere tabaklar tarafından ya doğrudan doğru
Mübadil, muhacir, mülteci, göçebe ve ya, veya hükürnet tarafından gösteril
hükümelçe nakledilenlerin ve harikze- mesi hasebiyle işgal edilml~ iken sonra
delerin hükümet tarafından gösterilmiş dan istirdat olunan gayri menkuller ile 
olsun, olmasın bidayeten işgal eyledik- haklarına mukabil kendilerine bono ve
leri hazineye ait gayri menkullerin icar rilen1E?'l" tarafından gerek hükümetçe 
ve ecri misilleri, teffiz ve tahsLc; muame- gösterilmek suretiyle ve gerek gösteril
leleri sonradan bitirilerek btiyetleş.in- meksizin işgal edilmiş bulunan gayri 
ceye kadar geçen zaman için kendinle- menkuller hakkında dahi bu hükümler 
rinden aranmaz. Tahakkuk ettirilenler caridir. 

rı hazırlamaktan, engelleri yıkmaktan lıdır. -*-
ibaret kalacaktır. Ötesini rnUstahsil yı- Nazari olarak müstahsil ne Nevyork- Şehir meclisinin kararı 
ğınları bizzat başaracaklardır. taki alıcının, ne İzmir borsasının, ne de Şehir meclisinin, belediyenin Telefon 

Köylünün daha iyi yaşaması dalıa hele Logdradan v~ya Ramburgtan tA şirketinin satılmasiyle hliı olduğu his
çok kazanmasiyle kaim olduğu gibi, da- kendi köyüne kadar derece derece ara- seyi peşinen almak üzere verdiği karar 
ha çok kazaru.· asının da bir tek yolu ya giren mUta,·assıtların j iatlerini kabu- sureti dün vilayet makamına bildiril
vardır. Daha çok ve daha iyi istihsal le mecbur değildir. Mal onundur ve miştir. Karar, tasdik edilince nafıa ve
ctmek, daha çok ve daha iyi satmak, kimse zorla malı elinden alamaz. Fakat kruetine arzedilecektir. 
yani bu başta bir istihsal, sonra bir satış bu sadece nazariyattır. Çünkü hakikat- -*-
meselesidir. Müstahsil daha bol mikyas- te müstahsil bu malı yetiştirmek için bir Taksitle ödeme Bur nova Tehdit ta istihsal ederse, mahsulün cinsini, ka- sene uğraşmıştır, borçlanmıc:br, mahru-

'$ Evvelce Bergamanın yeniköy halkına 
litesini yükseltirse, istihsal masrafını miyetlerc katlannuştır. Onu sutmağa, Milli EmHik idaresince bedeli mukabi
azaltırsa, diğer taraftan kazancını mü- borçlarını öc:lemeğe, yeni istihsal için ha-

tavassıtlara kaptınnazsa mesele halledil- zırlanrruığa ve yaşamağa mecbµrdur. 
miş olur. Fakat bu, yazıldığı kadar ko- Londradaki pastnne, Liyondaki bis-
lay bir iş değildir. küvi fobrikası, Viyanadaki kahve fabri-

TUrkiycde köylü ve müstahsil, geç- kası - canlan isterse - bekliyebilirler. 
miş rejimlerin gadrine en çok uğramış Çilnkil mahsul mısıl olsa onların eline 
yığınlardır. Cümhuriyet onları tam bir geceeektir. Faz.la vcrmeğe kudretleri ol-
sefalet içinde bulmuştur. Halbuki istih- ~ 
sali rasyonel bir şekilde arttırmak ve duğu için noksan almak hevesiyle bek

iyileştinnek sadece hüsnüniyet işi de-
lildir. Vasıta işidir. Yani sermaye lfi
dir. Böyleoe ilk adımda karşunıza bir 
kredi meselesi çıkar. 

Bu meselenin hnkin nisbetinde halle
dildiğini farzedelim. Dava yine halledil
miş sayılamaz. Çünkil safll merkezin
den uzak olan milstahsil, mahsulünün 
mukadderatına bilfül hlkim delildir. Pi
yasa köyünden uzaktadır. Hatıl ekseri
ya yüzlerce kilometre uzaktadır. Bil
hassa tütün, incir, üzüm, pamuk gibi 
ihraç maddeleri için vaziyet, daha ziya
de kuvvetle, böyledir. 

Mesela, köylü Aydın vilayetinin bir 
bucağında didiniyor. Fakat inciri İzmir
de satılacaktır. Fiati İzmirde kesilecek-

lemeğe de takatlan vardır. İzmirdeki ih
racatçı için vaziyet yine aynidir. Borsa

dan istediği malı teahhütleri hududu da
hilinde - istediği zaman alır. Ya fiat 
yükselir kurkosiyle tehalük gösterecek, 
yahut fiat düşer ümidiyle nazlı aavra
n.acaktır. İzmirle istihsal merkezi ara-

sında mekik dokuyan mütavassıt için 
de öyle .. Yalnız müstahsil için - tek ya
şıyan müstahsil için - öyle değildir. 

Şu hnlde görülüyor ki satış meselesi 

- müstahsil için - kredi meselesi kadar 
ve istihsal meselesi kadar mühimdir ve 
hayatidir. Ve ziı·ai kalk.ıruna bu üç saf
hasiyle : Kredi, istihsal ve satış safha
lariyle tek bir davadır. Müstahsilin teş
kilatlandırılması davasıdır. Hüküınet 

tir. bu davaya yardım ediyor ve yarın bu-
İzmirde kesilecektir de.meıniz bile günden daha çok yardım edeceği mu

doğru de~. ÇünkU. hak.ild alıcı Londra- hakkaktır. Fakat davayı yürütecek 
da, Nevyorkta, yahut Filadelfiyadadır .. olan müstahsilin kendisidir. 
Ve binnetlce Aydın vllliyetinln bir ucun- B. EKMEN 

Kredi anlaşmalarında mübayaalar 

Bu gibi satınalmalar için 
yeni hükümler konuluyor 

Mektuplariyle para 
lincle tevzi edilen çiftlik ara.zisind~n do- kopannağa çalışan 

layı mahsullerine haciz konması vila- Bol ve temiz icme Hüseyin mahk11m oldu 
yete şikfiyet edilmiştir. k ' Bundan iki hafta evvel tiiccar B. Sa-

Vilayet makumı, bunlar hakkında tak- suyuna QVUŞUyor lamon Gabaya imzasız tehdit mektubu 
sitle ödeme muamelesinin yapılması Burnava, uzun'Ulllaildan beri iyi bir göndermekten suçlu ve mevkuf kasap 
mütaliiasını ileri siirmüştür. içme suyuna mahrum bulunuyordu. Hüscyinin ağır ce-r.ada devam etmekte -*- Yamanlar dağının 486 metredeki Be- olan -ı:lavası neticelenmiş ve karan tef-
İncir, üzüm ve destan pınarından binde 4 kireçli, çok him olunmuştur. 
hurda ihracatımız mebzul bir suyun Burnavaya getirilme- Suçlu, hadiseden bir gün evvel Sala-
Ticaret odasınuı hazırladığı bir rapo- si 55 bin lir~a. ihale edildiğini evvelce mon Gabayın evinde, kızına teslim et~ 

ra göre mevsim iptidasından birinci kl- yamuştık. Şundı, tiu suyun Burnavaya üji mektuba (bir nınnaralı yahudi dilş
nun ayının sonuna kadar İzmir limanın- akıtılmas& ve Burnavada yapılacak olan manı Alkapon)imzasını atarak mevhum 
dan muhtelif ecnebi memleketlere 66773 tesisat işi hayli ilerlemiş bulunuyor. bir hüviyet almıştı. Tilkilik parkında 
ton üzüm, ~1421 ton incir ve 6532 ton Bumavalılar yakında bol ve temiz su- cürmü meşhut halinde yakalanan Hüse-
hUrda ihraç edilmiştir. ya ka~acaklardır. yin evveli cürmünü itiraf etmiş ise de 

-*-Vali 
Yeraltında inşa edilmekte olan dört biWıare inkar yoluna sapmış, fakat el

yüz tonluk depo bitmek üzeredir. Şehir de mevcut kuvvetli delillerle h~dise ta
dahiU tesisat için sipariş edilen demir mamen aydınlanmıştır. Ağırceza mahke
Lorular gelir gelmez muhtelif sokaklar- mesi, suçlunun bir sene ve 8 ay ağır 

Kemalpaşada da 6500 metrelik bir tevr.i şebekesi yA- hapsine karar vermiştir. 
kooperatif Ortaklarını pılacaktır. HUseyinin ikinci bir tehdit hadisesi 
dinledi... BURNAVA MEZBAHASI daha vardır. Aynı suçlu Karata§la bir 
ReCakatinde kooperatif milfettişi bu- Senede 6 bin liradan fazla varidat te- musevi bakkala da mektup göndererek 

lunduğu halde Kcmalpaşaya giden vali mineden Burnava mezbahasında üç bin pare istemiş ve yakalanmıştır. Bu su -
B. Fazlı Güleç Kooperatif ortaklarının metre murabbaı kaldırım ferşiyatı ile çundan dolayı dn ayrıca muhakeme edi
bazı dilek ve şikayetlerini dinlemiş, bu bir soyunma odası ve bir de ağıl yaptı- lecektir. 
dileklerin bir ihtil!f mevzuu olmaması nlmıştır. -o--
için icap eden oırektifleri -vermiştir. o- istasyondan çarşıya kadar uzanan Liipzig panayırı 
opcratif ortaklarııun dilekleri alakadar Atatürk caddesinin iki tarafındaki dut I..Aipzig ilkbahar nümune panayırının 
makama hildirllecektir. ağaçları budanmak.tadır. Ağaçsaz olan 5 - 10 mart tarihinde, Lfıipzig büyük tek--*- yerlere çam ve Kazolina dikilecektir. nik. ve yapı panayınnın 5 - 13 mart ta-
PİY ASANIN Atatürk caddesi, elektrikle tenvir rihinde faaliyet göstereceği şehrimizde-
Çimento ihtiyacı olunacaktır. Bu işe de başlanmıştır. ki alakadarlara bildirilmiştir.. Panayır 
Sümerbank, önümüzdeki inşaat mn- Burnava belediyesi, Bumnvanın müm- komitesi, bu panayıra iştirak edecekle-

siminden evvel piyasanın çimento ihti- kün olduğu nisbctte iman ve gii1.elleş- re birer panayır karnesi verecektir. 

yacını temin için faaliyete geçmiştir. tz_ mesi için çalışmaktadı.r. -*-
mir, İstanbul ve Ankara piyasalannm -*- Hergön aç 
mevsim ihtiyacı tcsbit edilerek bu piya- İhtar cezaları soyadı olur mu ? 
salara ona göre çimento depo edilecek- Yeni maliye teşkilat kanununa göre Şehrimizde bir vatandaş, nüfus dai-
tir. inşaat mevsiminde, fiat teınevvüçle- oef terdarlann malmüdürleriyle diğer resine müracaat ederek (Her gün aç) 
rinin önüne geçmek üzere şimdiden ter- mal memurlarına resen ihtnr cezası ver- soyadını almıştır. Bu soyadı, salih.iyet-

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale ecnebi memleketten devlet namına ya- libat alınacaktır. meğc saltıhiyetll bulundub"U maliye ve- tar makamlarca kanuna uygunsuz gö-

kanunu, devlet daireleri için yapılacak pılacak mübayaalarm arttırma, eksiltme -*- kaletinden vilayete bildirilmiştir. rüldiiğünden değiştirilmesi için muame-
alım ve satım muamelelerinin tibi ola- ve ihale kanununun tatbikinde zorluk İzmii' Adllyesiade Yazı makinesi çalmış leye teves.5ül olunmuştur. 
cağı esasları tesbit etmiş ve bütün mu- çıktığı ve bilhassa bu kredinin harp İzmir asliye azalığına Salihli Hukuk Evvelki gece Torbalıda belediye dok- -*-
llmeleler bu kanun hO.kümleri dairesin-

1 
~~lzerı_ıesi i~in is:im~l edilecek kısmının hakimi Rifat, İzmir icra memurluğuna toru B. Hüseyinin pe.nçeresinden içeri Tayyare piyangosu 

de cereyan etmekte bulunmuştur. Hal- ı:.iımalınde hususı bır esas kabul etmek Tortun miiddeiumumisi Cevdet tayin giren bir hırsız bir yazı maki™°sini çal- hadisesi etrafında 
buki son zamanlarda 3425 sayıh kanun zarureti bulunduğu \"e bu kredinin mü- olunmustur. mıstır. Bu yazı makı·~ ..... : 1 - -- ı'rde .<L{i "kiı 11 1 d 

• -. •n;.-H u;m ""' Ha niyeti Mi iye oku un aki tayya-
ile tasdik edilen İnglliz Kredi anlaşma- him bir kısmı, devlet sennavesiy1c ku- -*- admda bı"rı· taraFından sablırkcn yaka- hecd hk k 

J re piyangosu a isesi ta i atına dün 
sı mucibince devlet daireleri için İngil- rulan teşekküller namına \'tıkubulacak BİR İŞÇİ lanmıştır. de mi.i'1deiumumilikte devam edilmiş ve 
tereden eht:mmiyetli mikdarda milba- mübayaalara tahsis edileceği ifade edil- Kadın yaraland! :-•••• ..................................... : hadisede adı geçen öğretmen B. Muuıf-

yaatta bulunmak icap etmekfedir. miş olup bu müesseselerin .ise yapaca'k- : Gelenler gidenler : ferin ifadesine müracaat edilmiştir. Ha-
Bundan başka yakında müzakeresine !arı satın almalarda esasen arttınna , ek- ı~ Halkapınar iplik fabrikasında çalışan : : 

. 
1 

.
1 1 

k •. .. . . ·atma adında bir kadın paçal dairesin- •••••••••••••••••••u••n••••n••• .. •••••••• diseniıı mahkemeye intikal edeceği tah-
haşlanınış olan Almanya kredl anlaş- . tme ve ı ıa e ·anunu hukuınlerıne rı- ' Denizli mebusu B. Kazım Samanlı min edilmektedı'r . 

..J_ • • • de t•alışırkcn, kayışa başmı çarptırıu-ak 
ması ll4I aynı mahıye.tte, yanı Almanya- ayet mecburiyetinde bulWlmadıkları -1 hast kaldı ln Denizliden, Aydın defterdarı Naci Ay-
d bir ,___ l · · ı..- vara amnış ve aneye n ııştır. 

an aa&m eşya ve evaxım muu.ya- bununla bel'aber bu proje bunların dahi • dmdan gelmişlerdir. BUGUNJ[O MAÇLAR 
-=--

ası için hükümleri ihtiva edecektir. mi.ibayaalarıııı Vekiller Heyetince tes- B · CO -*- Manisa saylavı B. Kuni Manisaya git- Bugün ilk maç saat 13 te Alsancak 
Bu anlaşmalara müsteniden gerek İn- bit edile<'dc şekilde yapılmasını temin IR ·· CUK .. .. ıniştir. İstanbul Emniyet dördüncti şube Demirspor, saat 1'5 te Ateş - Doğanspor 

giltereden ve gerekse Ahnanyadan ya- ettiğinden bu müesseselerin esas ka- Balkondan dUŞtü- müdürü Tacettin Ortaç İstanbula git- takımları iledir. Bunlann galibi şampi-
pılacak olan mübayaalarda 2490 numa- nunlarındaki hükümlere göre daha eın- Karant.inada, İnönü caddesinde 636 ıniştir. )-onluia gitmektedir. 

nlı~l~~webU~kMWl~unv•~~iliahş~du~n~n,bü~e~ili~ni~Yili"~~k~n~ihly~~ ,••••••••••••••••••••••••nMm~~~ 
zetıniş oldutu esaSlann tamamen tatbi- Maliye encümenince tesbit edilen şekil- çocuğu, balkondan aşağıya düşerek ya- R E Q E o R 
kine imkan görülemediğinden bu vazi- de, yalnız İngiliz kredisine mahsus ol- ralanmı~ır. Balkon üç metre yüksekli- , K R • • • • • R K 
yet kredi anlaşmalarının arzu edilen şe- mak üzere esas itibariyle kabul etmiştir. ğinde idi. Çocuğun ~"al'aSı ağır değil-
kilde tatbikine engel olacaktır. Esasen Ancaic encümen, bu istisnai müsaa- dir. 
arttırma, eksiltme ve ihale kanununun deye arttırma, eksiltme \•e ihale kanu- -*-
bu hükümleri ve fazla mübayaaların nunun tatbiki kabil olmıyan hallerde Bir tayin 
muayyen bir yerden icrasına zaruret ol- müraC'aat edilmesini temin için bu cihe- Değir nemlere nahiye müdürü Bay 
mıyan ve muhtelif taliplerden en müsait tin metinde tasrihin.i lüzumlu görmüş Emin İsparia seferberlik müdürlüğüne 
ffat ve şart teklif edenin tercihi icap ve mahiyeti itibariyle proje, muvakkat tayin edilmiş ve bugün yeni var.ilesi ba-
cden husu larda tatbik kabiliyeti Qlup - SONU 5 İNCi SAHİFEDE - şına hareket etmiştir. 
hakiki kredi anlaşmalarında anlaşmanın 
~ apıldığı memleketten mübayaa zarure
ti mevcut bulunduğu cihetle bu gibi sa
tın almaların hususi ve ayrı bir esasa 
istinat ettirilmesinde zaruret görülmüş 
ve bu uıruretin umumi bir kanunla tcs
biti icap etmiş olduğundan bu hususta 
bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Hükümet.in meclise geçenlerde vermiş 
olduğu bu kamın projesi, Kamutay ma
li~ e ve bütçe encümenlerinden geçerek 
ruznameye alınmıştır. 

Maliye e ncümeni bu istisnai hükmün 
şimdilik sadece İngiliz kredisine hasnnı 
m ünasip görmüş ve layihayı bu şekilde 
yeniden hazırlamıştır. Bu encümen, 
Maliye, Mılli Müdafaa ve Zirnat vekil
lerin.in huzurlariyle yaptığı müzak<'re-

_.. 1 I : - .. • ~ 1 , , •,. _. • '• , .t .., .;.. • ~ • .~ •. -; ·.ı ;....~ 

l9J8 • 1939 senesine bağlanırken... 1 
1938 • 1939 sinema dtinyasınm en güzel filmi 
Hollyvoodun bugiine kadar yarattığı en tnuhtcşcm ve en nefis süper filmi 

SENORiTA 
Jeanette Mac Donald • Nelson Eddy •• 

Bugün Elhamra sinemasında 
zafer tacı alacaktır 

SEANSJ.,AR : 3.30 - 6 - 8.30 ... Cumartesi Pazar 11 DE BAŞLAR 

BUGUNDEHiriBAREN-

Kültürpart Sinemasm~a 
Büyük \"C giizelliklerini kelimelerin irade cdcmiyeceği iki :\3nat abidesi sunar 

Talih Güneşi E 
FREDERtC 4'.ANETE 
MARCH GAYNOR~ 

Ask • Şarkısı 
ALESSANDRO 

ZiLLANİ 
TAMAMEN RENKU : Milnno iskaJa tiyatrosu baş tenörü 

Dünya ı-cnçlerinin hayallerinde ya-:E dünyanın en ~el sesli adamı 
şattıklan Hollyvoodun esran: Mil-= MARİYA MA YİSNER 
)'ODiar kazanan artistlerin hayatı :: vtY ANA operasının altın sesli 
Artist olmak için Hollyvooda ptenE muganniyesi 
bir fenç krzm macerası .. MuauamE Bu nefis ""Odvilde dünyada en çok al
nıelis "bir harika, eşsiz ve çok güzclE krşlanıın en meşhur opera ve operetle-

bir filim_ = rin en seçme parçn1annı dinliyeceksiniz 

SEANSLAR: 
3.ZO de AŞK ŞARKiSi .• 7.38 da AŞK ŞARKISI 5.20 de TALİ GÜ?>-ıT~t.. 

Cuma ve puar ıünJeri saat l.30 da TALİ GÜNEŞİ İLE BAŞLAR 
FiATLER : Kiiltürpuk duhuliyesi dahil 20 - lO kuruştur. 
Talebe pazardan mnada her gün 10 ve 15 KuRUŞTUR .• 

ŞEVKET BtLGlri 

- BAŞTARAfı'J l İNCİ SAllİFEDt~ .-

Böyle bir politikanın hazan bi' 
külmez iradelerle kartılaşmaaı ilr 
timali göz önünde tutulmazsa suk• 
tu hayale dü§memek imkanawlır. 

işte Roma görüşmelerinin menB 
neticesi karşısında beliren hakikal 
budur. 

İngiliz nazırları, Romaya gidincC' 
ye kadar Fransa ile sıkı temas haliıı
dc kalarak görüş birliklerini muhafır 
za ettikleri gibi Roma müzakerelefl 
esnasında da bu birlik kendini göı 
termiştir. 

lngiltere, Fransa ile Italyayı doi' 
rudan doğruya alakadar eden ihtils.l 
üzerinde tavassut rolünü deruhte et· 
mekten uzak kalmıştır. Fransız miis· 
temleke imparatorluğunun zararııı3 

her hangi bir teşebbüsü dinlemek 
istememiştir. Böylece çok uzun ..;e 
hararetli olacağı zannedilen görür 
meler fazla sürmemiştir. 

Dünkü haberlerimizde bildirdiqİ· 
rniz gibi Çembcrlayn ve Mussoliıı 
uzun uzadıya söz almak ihtiyacıtıl 
duymamışlar, «süklıtu tezyin> vaı.İ' 
fesini hariciye nazırlarına bırakmıt 
lardır. 

Müzakerelerin menfi neticesin 
göstermek için bundan daha manr 
dar bir levha olamazdı. Şüphe edik 
mez ki, Çembcrlaynın Romada itti• 
haz ettiği «gerilemez vaziyet> üze' 
rinde Ruzvelt tarafından irad olunall 
cesurane nutkun büyük tesiri ol• 
muştur. 

Roma müzakerelerinin müsbet nt 

ticeye varmamış olması beklenmiyet 
bir hadise değildi. Müsbet neti~ 
bckleyl"bilmek için Italyanın mütt' 
h evvir vaziyetinden vaz geçmesi 
karşılıklı anlaşma politikasına avdcl 
etmesi lazımdı. 

Italyan umumi efkarına hesapsıı· 
ca vaadlar yapılmıstı. 

Hiç olmazsa Ro.ma müzakerele~ 
sırasında ~ulhun ve insanlığın metı' 
faatine olarak şuura delalet edece~ 
bir jest göstermek lazımdı. GörüyO' 
ruz ki bu jest yapılmamıştır. 

Şimdi ne olacak? 
işte fikirleri endişe ile saran sual? 
f talya, lngilterenin variyetini sa· 

rahatle anladıktan sonra dahi ayrı• 
yolda mı devam edecek? 

Almanyanın müzaharetinden iİ' 
midvar olarak dünya sulhunu eJ'I 

korkunç bir girdaba sürükleyece~ 
olan yolu mu tutacak&> 

Nihayet Almanya için hayati m11· 
hiyette bir kıymet taşımıyan Italy;ııı 
müddeiyatı bahsında Hitler, Mus· 
solini gibi <lüşünehilir mi? 

Büyük bir çok endifelerin hynajl 
olan bu sua1leri sıra1amak kabildir· 

Romada üzerinde en fazla durtı' 
lan mesele teslihat yarışının taşıdığı 
tehlikeler olmuştur. Günden gü11t: 
büyüyen bu tehlikeler yakin bir har· 
bin korkunç alametleri gibi ınüta• 
laa edilmiştir. 

Böyle bir hava içinde yapılan mü· 
zakerclerin Italyayı kısmen tatmİl1 
edecek bir neticeye yaraması güçti.İ· 
lngiltere v~ Fransa sulh davasııu11 
şeref kırıcı tavizlerle yaşatılamıya· 
cağına İnanmı§lardır. Onun iç.in be}'' 
nelmilel ihtilafların haddinden f azl3 
alevlenmemesinde kendileri icada' 
totaliter devletlerin de menfaat g& 
rcceklerini tahmin edebilirler. 

ŞEVKEr Bil.Gilf 
-=-

incir altı 
Modern plajları 

• 
ve gaz1nosu 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA .,,. 

şifa hass::ıları malOm olan su~ru borutar1ll 
İnciraltına getirilecek \'e burada bir de 
(Banyo - hamam) yapılacaktır. Bu b:ıtl' 
yo - hamam işi de yüz kilsur bin liraY' 
mal olacaktır. Bu ikinci kısmın planı dl 
hazırlanmak \\zeredir. 
Ağrunemnun ılıcalarının suyuııl.111 

gayri kafi olup olmadığı uzun bir tc tki1'· 
ten geçirılmiş ve suyun W'.Ui oldugu. i!Y 
tiyuca kifayet edeceği anlaşılmıştır. 

Bu suretle İnciraltı mevkii, plaj, 'b'" 
zino ve hamaıniyle mi.ıkemmel bir >;, 
olacaUır. Vali B. Fazlı Giileç, bu 
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Kont Ciano' nun beyanatı 
"1935 anlaşmasının feshi mutlaka 
Fransa ile harp demek değildir,, 

Tortosa 
Şehri düşünce 

- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAYFADA -

ebnektedirler. F rankist kıtalan T ortosa
nın işgalini tamnmlamışlar ve civarda bu
lunan bazı kasabnlan zaptetmişlerdir. Bu 
kıtalar şimdi bütün Ebreye hakim bu
lunmaktadırlar. General Yague kuman• 
dasındaki kuvvetler iki gün içinde ~ehrin 
sol sahilinde 1200 kilometre murabbaı 
genişliğinde bir nraziyi İşgal etmişler ve 
2 S kilometre kndar il erlemişlerdir. Tor
tosanın zaptı F ranki .. tlere snhilde 2 00 ki
lometre uzunluğunda Valans - Barselon 

Romn, 14 (Ö.R) - Kont Cianonun sız taşkınlığı hareket halindedir. Buna, 
gazetesi olan •Telegrafo• İngiliz nazır- şerefimizi vikaye edecek şekilde, lli.zım 
lannın ziyaretlerinden hfisıl olan netice oldugv u gıbi cevap vermek lazundır. 

saat 17.30 da Cenevreye hareket etmiş- yolunu açmaktadır. 
tir. Pnrpigunnn 14 ( A.A ) - Havas 

ajamı muhabiri pek emin bir Katalonya 

hakkında şunları yazıyor : İtalya, tanıtm::ığ::ı çahşbğı di.inkü ve bu- ROMADAN AYRILIŞ menbaındnn öğrendiğine göre cümhuri-
eFransa İngilterenin kendisi ile İtal- günkti haklannın inhilalini kabul ede- Roma, 14 (A.A) - B. Çcmberlaynın yet kıtaları Tarragune Tortosıı hattında 

ya arasında tavassutunu kabul edemiye- mez. Faknt Düçenin dalına ilan ettiği otomobili 12 ye bir kaç dakika kala is- tam bir ricat halinde bulunmaktadırlar. 
ceğini bildirmişti. Fakat İtalya da İngiliz ve tahakkuk yoluna soktuğu sulh ya- ' tasyona varmıştır. İngilız başvekilinin Hüküm et Barsclonu terkederek Valans
nazırlarını birer mütavassıt gibi görme- ratma eserinden de vaz geçmiş değil- yanında B. İngram yer ulmıc bulunu-:. da yerlc~meğe hazırlnnmaktadır. Yalnız 
nıiştir. dir.• yordu. B. Çemberlayn şapkasını çıkara- beşvekil Negrin ile hariciye nazırı Deva-

•İtalya Fransa ile akdeltig~ i 935 anlaş- rak hnlkı seH\mlamış ve muz.ikanın ral-
t 

" yo Banelonda kalarak müdafaa işlerinin 
·:ı tanzimi ile meşgul olacaktır. masını feshetti. Zira ancak Fransa Ha- Roın..'l, 14 (Ö.R) - ngiliz başvekili dığı Gode Savs The King m::ıl'<lının nağ-

beşistandaki İtalyan hareketini tasvip dört kilometre boyunca sıralanmış as- meleri arasında otomobilden inerek B 
etmiş olsaydı bu anlaşmanın bir kıymc- kerler tarafından selfımlanarak gara ha- Mussoli?i ile beraber kral salonuna gir
ti olurdu. Fransa, tnhrikleriyle müza- rcket ebniştir. Düçc kendbini bekliyor- miştir. lki baş\"ekil istacyon peronuna 
kere yolunu imkansız kılmıştır. Bunun- du ve srunimiyctl; elini sıkü. Hazır bu- çıktıkları zaman da şiddetli alkışlarla 
la beraber 1935 muahedesinin feshi lunan İngiliz. ve Italy::ınlar ikisini hara- karşılanmıştır. B. Çemberhıyn İtaly{lll 
İtalya mutlaka Fransa ile harp istiyor retle alkışlamışlardır. Tren saat 12.5 ta ricalinin ellerini sıkmış, İngiliz kolonisi
demek değildir. İlk yapılan anlaşma mu- hareket ederken muzika İngiliz marşını nin hep bir ağızdan terennüm ettikleri 
teber olmadığından bir diğeri yapılabi- çalıyor \ ' C Düçe Roma usulü selam alı- God ~avc The Kingi dinlemiş ve y~a 
lir. Bunun şekli ve vasıtası ise, ancak yordu. B. Çemh"rlayn saat 18.30 da Ce- seslerı arasında vagona binmiştir. Or.ı
Fransa bilbilrlenmelerine ve tahrikçili- novadan geçmiştir. da bir dakika B. Mu..<;solini He beraber 
tfne nihayet verildiği zaman bulunabi- Lord Halifaks ise sabah 7.30 da Ce- kalmış, iki baş,·ekil el sıkıc:mış ve sant 
Ur. İtalya yeni mUzakereye muhalif de- nevreye hareket etmiştir. Tren bir k::ıç 12.05 te tren hareket etmiştir.. Muzik::ı 
ğildir. Ancak Fransız hükilmet ve mat- saat Milanoda durmuştur. İngiliz harici- bir kerre daha İngiliz marşını çalını§. ve 
buatının öğünme ve tahrik havası için- ye nazırı bun~an. istifa~e ederek. Ka- i Ml'.s~o~inivfaşiı.i usulü ~elam vererek mi
de bunun lmktını yoktur. Şimdilik Fran- tedralı \'e şehrı bıraz zıyaret ~tinış \'e safırını ugurl::ımıştır. 

Romadan sonra Cenevre .. 
Konsey toplantısı arefesinde NÜhim 

müzakereler olacak • A 

sıyası 
Cenevre, 14 (Ö.R) - Foraynofisin 

parlAmento müsteşarı B. Butlerin riya-j 
ııeti altındaki İngiliz delegasyonu bu sa
bah Cenevreye vasıl olmuştur. Yarınj 
Lord Halifaksın da Romadan gelmiş bu

lunma!l beklenmektedir. 

mite toplanacnktır. Bu komite İngıliz, 
Fransız ve İran delegelerinden mütec:ek
kildir. Tahkik komisyonunun raporu 
paza.rteo;i günü ne ı:edilecek ve 1936 "e
nesinden bei'i be~nclmılc.l alaylard~ 

l harp etmiş olan e::ncbi gomillülerin top
Janması. kullanılı!;ı \'C memleketleri :! 

iadesi hakkında esaslı malumat hasıl et-

Ricat eden kıtalar T arragone şehrini 
!ICtrctmekte olan Rcuıı ve Valls cıva
rındnki sırtlara doğru gitmektedirler. Si
vil ahali kıtaları takip etmekte ve hay
van sürülerini de berah<"r götürmekte

dir. 

Yeni Fransız 
sefiri 

Ebedi Şelin tabutu 
önünde eğildi ve bir 
bronz çelenk koydu •• 
Anknra, 14 (A.A) - Fransa büyük 

e!çisi B. l\fa <:igli y:mında müste~ar bay 
Dö l\'Ionicault, nt.aşeıniliter general Vo
rin \'e büyük <'içilik kfıtibi B. Roger 
Koppc oldugu halde bu sabah Etnoğ
rafya miiz.e ine giderek Atntürkün tabu
tu öuünde cğilıni~ ve Bronz bir çelenk 
vazetınistir. 

-*-
Erzuruında 

zelzele oldu 
Erzurum, 14 {A.A) - Bugün saat 10. 

45 te cenubi garbiye doğru \M>ş saniye 
de' :-.m eden bir <lcprenmc oldu •. Hasar 
yol.tur. 

-*-
Ciano J'.cndraya mı Litvanya hariciye nazın B. Munters 

te azası bulunduğu konsey müzakerabn
da bulunmak üzere gelmiştir. Diğer Aza
lar yarın sabah bekleniyor.. Bunların 
arasında Fransız ve İngiliz hariciye mı

-d • ., 
ınek imkfınını verecektir. gı ece~ .• oe 

~ırları da vardır. 
B. Bonne pazar günü öğleden sonra 

Lord Halifaksla buluşacak \ ' e iki devlet 
adamı birlikte akşam yemeğini yiyecek
lerdir. Böylece iki hariciye nazırından 
birisi Romadnn getirdiği istihbar ve inti
balan anlatacak, diğerleri de İngiliz mu
hatabına Roma müzakerelerinden bek-
lenilen neticeler hakkında Fransız hü- Fransız hariciye nazırı B. B01me 
kUmetinin görüşlerini bildirecektir. !erinde hnz.ır bulunamıyacaklardır. 

B. Bonne ve Lord IIalifaks pazartesi Konseyin pazartesi celsesi pek yüklü 
~c;amı Cenevreden ayrılmak mecburi- görünmektedir. Sabahleyin cümhuri
yatinde bulunduklanndan konseyin bir yetçi İspanyaya gönderilen tahkik ko
kaç gUn sürecek olan bütün müzakere- 1 misyonunun raporunu tetkik edecek ko-

Çekoslovakyaya mali Yeni pullarımızın 
yardım görüşmeleri kr t b.t d·ıd· 
Londra, 14 (Ö.R) - Çekoslovak mali şe l e S 1 e 1 J 

komisyonunun avdeti münasebetiyle - BAŞT ARAFI 1 tNCl SAYFADA -

Zannedilcliğinc göre harbin baş•ndan I...ondrn. 14 (A.A) - İtalya hariciye 
geçen temmuz nyına kadar cümhuri- ıınzırı Kont Cıano Daily Mailin hususi 
yetçilcr tarafında çarpı~an bu gönüllü- muhabirine y<>ptığı beyanatta : Yakın
lerin mikdarı 38 bini hiç geçmemiştir.. da Londraya gelmek ümidinde bulundu
Yeniden gönülh.i kaydı ise bir seneden ğunu söylemiş \"C fevkalade dostane di
beri gittikçe güçleştiğinden geçen pazar l'e tavsif etliği mülakatlarından dolayı 
ortalarında taınamiyle ke5ilmiş gibi idi. memnuniyet heran eylemiştir. 

İngiltere, Fr:ın"'n, lsveç ınurahhasfa- Ayni hususi muhabirin diğer taraftan 
nndan mürekkep diğer bir üçler komi- ynzdıgmn göre Mussolini İtalyan-İngiliz 
tesi de Dan7Jg serbest şehrindeki yazi- anlaşmasının zihniyetine kat'iyyen ria
yetle meşgul olacaktır. Her ne olursa yet etmek fikrinde olduğuna dair na
olsun şimdiden anlaşılmaktadır ki pn- musu üzerine söz vermiştir. 

zartesi celselerinin başlıca alakası, \"e
sile olacağı siyasi muhavereler, bilhassa 
Lord Halifaks - Bonne mi.ılfıkatı etra
fında toplanacakt.ır. 

Macarlar 
--=--

~-Tayyare"'!\ 
Sineması 
TEL EFON: 3646 

Sinemamız sürpr izin· 
d e muvaffak oldu .. 

ıon gilnlerde yapılan müzakereler haf
ta sonu dolayısiyle inkıtaa uğramış olup 
pazartesi günü tekrar başlıyacaktır. Son 
lçtimaa Çek, İngiliz, Fransız delegeleri 
iştirak etmiştir. Çekoslo\•akyaya yapıla
cak mali yardım meselesi eksperler ta

Resmen a nti 
komintern paktına 
giı•diler 

Istanbul 14 (Hususi) - Son Telgrafı B d • • 11 .. · d C" h u apeşte, 14 (A.A) - Macaristan 
gazetesı yenı pu arın uzerın c um ur ' k 1 ı esmen an ti omintern paktına iltihak 

Programın ilk 
• 

reisimiz lsmet lnönünün portreleri bulu- etmiştir. 
nacağını, aynca Atatürk'ün ölümü mü- -*-

rafından şimdiki haliyle tavzih edildik- tıra serisi çıkarılacaj:bru yazıyor. 
ten sonra bir karar vermek hüktimetle

nasebetiyle 6 kıymette bir Atatürk ha- Macar • Cek hudut 
had isesinin tahkiki 

re bırakılacaktır. ANIT KABiR 

- *-
Bir Alman yolcu 

gece~n 

Sinemamız salonunu İzmirin nıiis
tcsna şahsiyctkri doldurdu ve 

program çok beğenildi .• 

Bugün bu güzel 
programı siz de 

•• •• 

SON 1-l.ABER 

Suriyede vaziyet 

iki çarpışma oldu 
Yaralılar var 

, İstanbul 14 (]'elefon~a) .- Suriyeden gelen haberlerde vaziyet ga 
} et. karışık o1dugunu, llikıyede vahim hacfüe1er olduğunu bi1dirmek 
tedır. 

..Samda ~uhalefet partisi dün akşam ve bu sabah müteaddit teza 
hurler tertıp etmiştir. Akşamki tezahürde talebeler arasında çarpış· 
malar olmuştur. Bir talebe yaralanmıştır. Bu sabahki çarpışmada ya
ralı1ar _yirmi k~ş.idir. Mektepler bir gün için tatil edilmiştir. 

Surıyc Dahılıye Nazırı, bir nutkunda· 
-. S~riye Fransanın bir parçası değildir. Fransa ile kaynaşamayız. 

Dem ıştır. 

Komisyonculuğun ilga-
Si kararı neşredildi 

Istanbul 14 (Tele fonla) - VekiJler heyetinin devlet rnübayaa
sında komisyonculuğun ilgası hakkında verdiği karar bugünkü resmi 
gazetede neşredilmiştir. Karar şudur: 

1 - Devlet mübayaasmda komisyönculuğun kaldınlması esas ola
rak takakrrür etmiştir. 

2 - ~ekaJetler Devletin büyük mübayaaları ve ecnebi fabrikalarla 
temas tesıs ederek mübayaayı temin edebilec.-kleri işler için bu kararı 
derhal tatbik mevkiine koyacak1ardır. 

3 - K~~ük ih~iyaçlar ve fabrikalarla temas kabil olamıyacak tali 
mes~I:Ier ~çın y~nı usul takarrür ettirilinceye kadar vekaletler atideki· 
tetkıkm nıh~yetme kadar takdirlerine göre hareket edeceklerdir. 
·~4 - M?lıve ~ekaleti bu karara istinaden alınacak kanuni tedbirleri 

dıger vekaletlerın mütalaa ve tekliflerini toplıyarak iki ay zarfında 
hazırlayacaktır. 

Ekrem König hakkında 
Havas Ajansı Fransa milli emni
yetinin bir tavzihini neşretti 

Paris 14 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor: 
Fransada tevkif edildiği bi1diri1en ve bilahara tekzip ediJen tayya· 

re kaçakcılı~ı ile aJ:ıkadar Türk vatandaşı Ekreıil König hakkında 
Fransa milli emnryeti ac:ağıdaki tavzihi neşretmektedir: 

Türk: llükumetinin talebi üzerine milli emniyet cinai polis servis
lerinin Ekrem Kôniği aradıkları do~rudur. Fakat bu kaçakçı hala bulu
namamıştır. Çarşamba günü neşredilen tekzip malum olduğu üzere 
adli polisin meçhulü bulunan Ekrem Hamdi isminde bir adama ait bu
lunuyordu. Fakat bilahara Ekrem Hamdi ile Ekrem Köniğin hakikatte 
ayni adam olduğu anlaşılmıştır. 

Sabık bir Fransız nazırı 
. 
ltalyanlar ne 

• 
tehdit ve ne 

bir adım 

.. divor 
kuvvetle bizi 

geriletemezler 

de 

Paris 14 (Ö.R) - Şimali Afrika seyahatinden dönen eski nazır B. 
La~oro demiştir ki: ltalyanlar ne tehdit, ne kuvvetle bizi bir adım 
gerıletemezler. Mussolini kendisi pekala demişti ki: hudutlar rnüna
ka~ edilmez, müdafaa edilir. Fransa da kendi hudutlarını müdafaa 
azım ve kararındadır. Ve emindir ki bir harp çıkarsa imparatorluğu· 
mın Y?nında bütün milletleri kendisinin yanında yer alacaktır. 

Rıbbentropun Varşovaya seya-
hati Polonyada derin bir 

• 
memnunıyet uvandırdı 

V Varşova 14 (A.A) - Alman hariciye nazırı Fon Ribbentrobun 
arşovaya yakında yapacağı ziyaret hakkındaki tebliği ~azeteler ilk 

sayfalarında büyük harflerle neşrediyorlar. Kurjer Polski bu haberin 
Polon~a siyasi mahafilinde derin bir memnuniyet uyandırdığını ve 
Fon Rıbbentrobun Varşavayı ziyaret edecek ilk Alman hariciye nazırı 
bulunduğunu yazıyor. 
~.J..JHJ1>7..1.V".h.W7V:WWW aw 

Ankara 14 (Hususi) - Parti kom is· 
yonunun Anıt-Kabir hakkındaki raporu 

tayyar esi düstü .. • önümüzdeki salı gününe kadar parti gru-
Bcrlin, 14 (Ö.R) - Cenubi Amerika- ·• k ·ı 

d R
. R't ·ı R' J . . bunda görüşülecek ve kat ı arıır ven e-

a ıo ı o ı e ıo an<'ıro arasında ış- . .. . 
{iyen Kondor Alman tayyaresi dü Ü cektir. Anıt koınısyonunun en munasıp 
altı yolcu ve mürettebattan dört~i~~~ yer olarak Atatürkün hayatında ençok 

den ibaret olarak içinde bulunanla:ın 1 sevdiği Çankayadn bir tepeyi ~uvaf ık 

Budapeşte, 14 (Ö.R) - Macar ajansı 
biJdiriyol' : Son hudut hadiseleri hnk
kında tahkikata memur muhtelit Macar 
Çekoslovak komi~yonu mcsaiı;ini bitir
miştir. İım..& edilen zabıtnameler cuma 
günü iki hükümete arzedilecektir. 

-*-
Me~hur bestegar 
J ohan Straus öldü 

gorun 

Sırnaşık 
Kadınlar 

~MARKO POLO 
1 ;-:::=-per:mbed: .;,.~ 

hepsi ölmüştür. gördüğü kuvvetle söylenınektedır. 

LALENİN 
Biiyül .. prograınlarından bir tane daha 

~ Ameriknnuı ölül\ı kaynağı gaııgcstcrlcriyle en modern kuwctlcrin \'C 

N makineleşen polısin savn'?ı ..... 
BÜTÜN AMERİKAYI TİR TİR TİTRE1l~N HARİKA ..... 

G()riinn1eyen Ha ydut~ar 
İZ!\IİRDE İLK DEl"A 

Oumıak biJıuiycn ... ICorku anlamıynn ... Öliinı fommıyaıı ..... Jorj Obricn 

Uçurulan Maden 
Macera filimlerirıin en dehşetlisi İzmirdc ilk defa ... 

SF..ANS SAATLERİ : 10.00 - 14.30 - 17.30 - 20.30 

Berlin, 14 (Ö.R) - Meşhur operet 
bestegan Strausun yeğeni orkestra şefi 
Johan Straus Berlinde ülmliştür. Bir 
çok seneler Vi~ ana sarayı balet direk
törü idi. 

rZZ7..7.77..T.LZr/.7Z7Zi7Y..77.7Z/'/J'7X~N 

PE'K YAKINDA 
Yeni sinemada 

~ Her iki~i de izmirde 
;-.; iLK DEFA 

NEVYORKU 
TİTRETEN 

HAYDUT 
MEKSİKA 

GULU 

OYNIYANLAJt : 
Hcnri Garnt - Betty Stokfeld 

Arman Badnord 
AYRICA: 
Ekler junıal : Dünya havadisleri ve 

Atntiirkiin cenaze tiireni \'e 

canlı re imler 

Bügün 11 de 
Halk matinası 

Her yer 20 kuruş 
, Diğer sennsl:ır : 1 - 2.30 - 4.30 

6.50 suvare 21 DE 

1 

2 

3 

Y EıVl SiNEMA 

-

ŞAHAN'E BİR PROGRAM TAKDİM EDER .•. 

lZMİRDE İLK DEFA 

Şangay Ateş Altında 
DOLORF.S - DEL RİO - JORJ ~ANDERS 

K ONTES V ALEVSKA 
GRETA GARBO - ŞABL BUA\'E .. 

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

SEANSLAR: Cumartesi, pazar 10 - 1.45 - 4 - 7.45 
SAİR G-0NLER 1.45 - 4 - 7.45 DE BAŞLAR 

.~ 



SARIFE4 

ŞEYTANI 
VE KUMPANYASI ......................................... 

ıBD"..2.J Büyük aşk ve macera romanı •www 
-115-

!kisi böyle konuşurlarken deminki 1 saat geçti .. Bu müddetin çok olduğunu 
grup ta yanlarına yaklaşmıştı. söyliyeceksiniz .. 

- Bir haber aldınıı mı? - Yedi saatte epey yol alınır. Bu -
- Ne olmuş? .. Nereye git~? nunla beraber, etraf vilayetlerdeki polis 
- Lorans meydanda yok.. ve jandarma teşkil.5.tını derhal telefon-
- Bu nasıl olur? la, telgrafla haberdar ederiz. Merak et-
Jan, elini ateş içinde yanan alnına gö- meyin. 

türdü. Başc derhal zile bastı .. 
GözU dumanlandı. 
-LoratlSl, dedi. Bir bahane ile evin

den çıkarmışlar. Ondan sonra meydan
dan kaybolmuş .. Şu halde .. onu kaçır
Clılar .. 

Valberger, ellerini birbirine vurdu .. 
-Aman ne eyi .. ne eyi.. dedi. Ne mü

kemmel bir rekH\m.. 
Delikanlı hayretle Valbergerin sura

tına baktı. Tiyatro meslek ve tekniği bu 
herifi o kadar sarmıştı ki .. Karşı kar
şıya bulunduğu belki de büyük bir ifı
cıayı tahlil ettiremiyordu. 

Jan burada artık fazla durmadı. Dur
mağı lüzumsuz gördü. Veda bile etme
den oradan uzaklaştı. 

Yüriiyordu. Nereye gittiğini, niçin git
tiğini, ne yapacağını bilmeden yürüyor 
ve bir deli gibl kendi kendine söyleni -
yor, i~tler yapıyordu. 

Yoksa çıldıracak mıydı? Onun bu ha
lini görenler hayret ve korku ile yolu 
üzerinden çekiliyorlardL 

Az daha bir otobüsiiıı altında kalacak
tı. Şoföriln Ant olarak fren yapması ve 
bir silrü kalay basması onu biraz ken
dine getirdi. 

Derhal aklına müfettiş Başeye baş 

vurmak geldi. Derhal taksiye atladı: 
- Allahtan Lorarua bir fenalık yap

mış olmasalar ... Inşaallah Başeyi maka
mında bulurum .. 

Diye söyleniyordu. 
Talii varmış ki polis müf ettişinl polis 

mUdüriyetinin adll kısmında buldu. 
Ba.,e, delikanlıyı böyle peri;:~ın bir 

halde görünce hemen yanına koşarak 

sordu: 
- Ne var .. Ne oldu? 
- Loransı kaçırdılar!. 

Başe, Jaru yanına oturttu. Onu tes
kine çalışırken ikisi arasındaki samimi 
münasebetleri ve son hadiseleri dinliye
rek not aldı. 
Müfettişin alnında endişe kıvrımları 

yer bulmuştu. Gözlerini duvardaki sa
ate çevirerek sordu: 

içeri giren memura bir kağıt uzattı. 
- Hemen muamelesi yapılsın .. 
Sonra Jana dönerek: 

- On dakika .sonra, dedi. Bütün 
Fransa emniyet teşkilatı kendilerine ve
rilen eıru·i almış olacak1ardır. 

Jan, derin bir elem içinde sordu: 
- Sonra? 

- SonrasL. Beklemek lazımgelecek .. 
Ozünütünüzün büyüklüğünü anlıyorum. 
Mösyö Jan_ Fakat müsterih olunuz ve 
bize itimat ediniz. Polis vazifesini yapa
caktır. Bir kerre matmazel Loransın ha
kikaten kaçırılmq olup olmadığını bil
miyoruz. Kaçırıldığını farzetsek.. Pa -
riste midir, yoksa başka bir yerde mi .. 
O da meçhul.. Bundan maada elimizde 
hiç bir ip ucu da yok.. 

- Şu halde Lorans mahvoldu de
mek .. 

- Yok canım .. Sabredin. Bu gibi hal
lerde muhakkak şuradan buradan bir ip 
ucu kendini gösterir. Hem bu ip ucu bel
ki de bizim zan ve tahmin ettiğimizden 
daha çabuk belli olur. 

- Bu tahmini neye istinat ettiriyor
sunuz? 

- Mösyö Jan .. Matmazel Loransın, 

si7J daimi tehdit altında tutan teşkilôt 
mensupları tarafından kaçınlmı5) olması 

ihtimalini hiç düşündünüz mü? 
Jan sarardı ve 'kekeledi: 
- Bu .. bu nasıl olur! 

- Sizin matmazel Loransla olan hu-
susi ve kalbi münasebetleriniz muhak
kak düşmanlarınız tarafından malum 
olmuştur. Belki de sizi daha kolay elle
rinde bulundurmak için sevdiğiniz kızı 
bir şantaj vesilesi olarak ellerine geçir
mek istemişlerdir. 

- Oh .. Bu çok mı.iUıiş öir -şey olur. 
Jan .. Bir müddet heyecanını zapta ça

lıştıktan sonra: 
- Mösyö Baş" .. dedi. Karjak hakika

ten öldü değil mi? 
Bn§e, bu suale hayret ederek bir mütl

det durakladı .. 

Ankara Radyosu 

DALGA UZUNl..UOU 
BUGÜN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

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

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
BUGÜN 

12.30 Müzik (Hafif müzik pl.) 
13.00 Saat ajans ve meteoroloji haber

leri. 
ı:tıo Türk müziği (Saz eserleri ve şar

kılar) 

Okuyan : Semahat Özdenses 
Çalanlar : Fahire Fersan, Refik 
Fcrsan, Basri Üfler 

14.00 Konuşma (Ev kadını saati) 
14.15 '14.30 Müzik (Hafif müzik pl.) 
17.30 Program 
17.35 Müzik (Danslı pazar çayı) 
18.30 Saat ajans haberleri ve meteoro

loji 
18.55 Türk müziği : Peşrev, şarkı se

mai ve taksim 
1 - Emin ağa - Suzinak peşrev 
2 - Hacı Arif - Suzinak - Çekme 
eJem ve 

3 - Rahmi - Suzinak şarkı - bir sıh
rı tarab nağmei sazındaki tesir 
4 - Cevdet Çağlar - Viyola tak
simi. 

20.00 

20.10 

5 - Knzım - Kürdili hicazkar 
şarkı. 

Bir göriişte çeşmi mestinle esir .. 
6 - Osman Nihat - Hicazkar şar
kı - Ellere uzaktan 
7 - Kemal Emin - Mahur şarkı 
İki gözüm seni · 
8 - Mahur halle türküsü - Giyer 
fistanı 

9 - Nikolaki - '.Mahur saz sema
isi. 
10 - Rahmi - Müstear şarkı-gel 

"" sakı şarabı 
' - Mustafa Nafiz - Hüzam 

şarkı - Göynüm nice bir sen 
12 - !-Hizam halk türküsü - Ata 
binesim 
13 - Cevdet Kozan - Taksim 
H - Zeki Arif - Dilkeşi haveran 
şarkı - Açıldı bahçede güller 
JS - Lemi - Hüseyni şarkı - za
man olup. 
rn - Halk türküsü - Ey seren
ler serenler 
17 - Andon - Hü.seyni saz sema
isi 
Okuyanlar - Mustafa Çağlar 
Müzeyyen Senar 
Çalnnlnr: Vecihe, Cevdet Çağlar 
Ruşen Knm, Cevdet Kozan, Ke
mal Niyazi Şevhun 
Spor - Anadolu ajansı ııpor ser
visi 

Türk müziği (İnce saz - Ferahnl\k 
fnslı) 

- Saat şimdi dokuz.. Sizin tahmini
nize nazaran kaçırılma had.isesi bir bu
çulda iki arasında oldu değil mi?: 

- Tabü öldü .. dedi. Fakat ne münase-
bet? 21.10 

• 
Müzik (Riyaseti cümhur bando
ı;u : Şef İhsan Künçer) - Evet .. Ve nradan şöyle böyle yedi 

Cibuti sınırında 
tahsidat 

" 
- BAŞT ARAFI 1 ıNCI SAYFADA -
tahtelbahirlcrle birlikte Breşt limanın
dan Kazablankaya hareket edecektir. 
Fas sahillerinde atlas ve Akdeniz filola
rının buluşmruıı çifte hareketli talirrilere 
vesile olacak, bunu müteakip 2 tahtel
bahir Antil adalarına gireceklerdir. At
las filosu 17 Şubatta Breşte dönmüş bu
lunacaktır. 

Paris 14 (ö.R) - Ordu erkanı harbi
ye reisi Gamlen ve donanma erkanı har-

• biye reisi Vis amiral Darlan Fas1a Mer
se1kelir, Oran askerl merkezleriyle Fa
sın deniz cephesini teftiş etmek üze.re 
19 SonkAnunda Tulondan hareket ve 
21 de Orana muvı:salat etleceklerdir. 
Bundan sonra seyahatlerine kara ,yoliy
Ie devam edeceklerdir. Ik.i erkaruharbi
ye re.isi 28 Sonkanunda Kazablankaya 
varacaklardır. Orana gitmek üzere rakip 
olacakları Emil Berten kruvazörü de 
doğruca oraya gelmiş bulunacaktır. Şu
bat ayında vis amiral Darlan Ekvatör 
Afrlkasındaki Dakar limanına doğru tef
ti§ seyahatine devam edecektir. 

-------

··BİTMEDİ-

Edirnede vuku bulan 
kazanın tahkikatı 

Edirne, (Husust) - Sinema yapılmak 
istenen bina çatısı makaslarının çökme
si üzerine vaki olan kazanın mahiyetini 
tayin ve tesbit etmek üzere teşekkül et
tiğini bilrlirdiğim fen heyeti raporunu 
aHlkadarlara vermiş ve keyfiyete adliye
miz vazıyet eylemiş bulunmaktadır. 

Fen heyetinden bir zat bana şunları 
söyledi : 

•Kazanın başlıca sebebi sinema yap1l
mak i'itcnen binanın yalnız tamiri için 
Belediyeden ruhsat alındığı halde şekli 
tamamen değ~irilerek yeni baştan in
şaata girişilmesi ve bu inşaatın bir fen 
memurunun mestiliyeti altına verilmiş 

olmamasıdır. Adliyemiz pek yakında 

mesulleri meydana çıkaracaktır.• 

Edime postası gazetesi ölen İstanbul
lu İbrahim ustanın ve ağır yaralı olarak 
memleket hastanesinde tedavi altında 
bulunan Ali usta ile Ha<ıa.nın ailelerine 
bir yardım listesi açmıştır. 

La hey 

21.55 

1 - Byrk Al - Türk zafer-marş 
2 - Vcber - Recit et Polonaise 
Klarnetler konseri 
3 - J. Strauss - La Chauve Sou
ris - uvertür. 
4 - J. J. Mayan - Fetes exotiques 
No. 2 Chez les Bayadercs - dans 
5- F. Llszt - Symphonische Dic
tung No. 3 Prelüd 
Müzik (Küçük orkestra §ef. Ne
cip Aşkın) 
1 - Rio Gebhart - Maskerade 
Konser valsı 
2 - Villi Koeslcr - Hint ninnisi 
3 - Bcrnhard Kutsch - İspanyol 
Kaprisi 
4 - De Micheli - Memleket has
reti - serenad 
5 - Bemhard Kutsch - Çigan 
fantazisi 
6 - Villi Lantenschlager - Pri
mavera - Arjantin serenadı 
7 - Hcns Mainzer - Viyana pol
kası 

8 - Rio Gehardt - Noktümo 
ninni 
9 - Bcrnhard Kutsch - Macar 
ıuarşt 

YARIN 
12.30 Miizik (Oda müziği - pl.) 

Dünyada 
13.00 Saat, ajans, meteoroloji haberleri 
13.10 Müzik (Güzel sesler - pl.) 

HAdlsesi etrafında 13.30/ 14 Türk müziği - pl) 

İşsizlik vaziyetini 
gösteren mühim 
bir rapor 

- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -

tadında on üç memlekette çoğalmış, do
kuzunda azalmıştır. Bunların arasında 
Belçika, Kanada, Estonya, Amerika, Fin
landiya, İngiltere, Lüksenburg, İsveç 
ve İsviçre vardır. 

Satılık otomobil 1 

1937 modeli Playmut markalı iyi 
halde bir otomobil aaWıktır. 

verilen son malamat 18.30 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - 18.35 

Program 
Ti.irk müziği - İnce saz - Bestc
gar, Seba faslı zaif bir kuvvette olabilir. Vak'a binada 

kimse yok iken gece cereyan etmiştir .. 
Aınstcrdamdaki \·ak'a da keza binada 

kimse yok iken öğle vakti vukubulmuş
tur. Polis tahkikata başlamış ve elçilik
le konsoloshancleri hususi bir muhafa
za altına almıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Piyano E 

meraklılarına 

Okuyan - Tahsin Karakuş 
Çalanlar - H. Derman, E. Kadri 

H. Gür. B. Üfler, H. Tok.ay 
19.20 Konuşma (Doktorun saati) 
19.35 Türk müziği (Klasik program) 

1 - Rauf Yekta - Mahur peşrevi 
2 - Bekir ağa - Mahur beste. Bir 
afeti meh peyker ile nüklerim 

3 - Itri - Pcncgtıh beste - Hem 
sohbeti dillar 
4 - Itri - Segiih ağır semai 
5 - Dede - Mahur yürük semai 
6 - B . Üfler - Ney taksimi 

1 

15 son kanun Pazar'-" 

DOKrORVN K~ŞESI: 

- Emekli G-;-;;JI -
••••••••••••••••• 

Kazım Karabekir'in Elma ile armıı 
lkiai de bizim halis yerli malla 

Tasarruf haftası içinde onların · · ' 

de - kesemizin yettiği kadar -
ğimiz gibi o haftadan önce de 1 
sonra da yiyeceğiz... Fak.at ba 
daha severseniz, diye sorarlarsa?.·· 

HATIR.A.TI 
-16-

Böyle bir müdahale ihtimalini Çar, Şarkı 
tehdit eden tehlikelerin en büyüğü sa
nıyor. Bunun için lngiltere ile acele bir 
itilaf aktedilerek Türkiyeyi . Almanyanın 
yardımından mahrum etmelidir.} 

* Ayni tarihtir ki Rusya hariciye nazın 
Sazanof Şark vilayetlerinde bir ermeni 
muhtariyeti vücude getirilmesi için Ba
bıaliyi sıkı~tırmağa başlaml§hl. 

* t 9 l 4 Mayısta lngiliz kralı V George 
hariciye müşteşarı Sir Edvard Greyle 
( 1914 te hariciye nazırı olmuştu) bir
likte Parise gitmişti. Bu esnada Rusya 
hariciye nazırı Sazanof F ranııız hariciye 
nazırına yazıyor ki: (itilafı müsellesi it
tifak haline çıkarmak için, lngiltere kra
lını te§vik edin. llk İş olarak bir deniz 
itilafı yapmak üzere ateşenavalimiz ln
giltere bahriye nezareti ile müzakereler
de bulunsun. Iran meselesinde lngiltere
ye bazı müsaadelerde bulunulacaktır.) 

1914 Haziranda Rus ateşenavali Vol
kof lngiltere bahriye oe:zazetile müzake
reye muvaffak oldu. Bunu bazl Fransız 
gazeteleri haber alarak ifşa ettiler. Bun· 
dan Rusya ve lngiltere hükümetleri çok 
korktular. Parlamentodaki istizaha Sir 
Edvard Grey şu cevabı vererek işi ört
bas etti: 

{lnıiJtere bir Avrupa harbine İftİrak: 
bahsinde hiçbir taahhüde gİrmemİflİr.) 

Petresburgtaki Alman sefiri Rualann 
tanzim ettikleri deniz layihasının aslını 

elde etti. Almanya hükümeti dostçasına 
bir sual ile Sir Edvard Greye keyfiyeti 
sordu. Resmi bir görüşme olmadl, yan 
resmi görüşmeler de bir neticeye varma
dı diye lngiltere ile Rusya hükümetleri 
arasındaki resmi müzakereler inkar olun
du. Bu inkan bazı lngiliz gazeteleri de 
yarı resmi surette yaptılar. 

Politika oyunlarının perde arkasında 
nasıl yapıldığını gösteren bu lngiliz res
mi ve yan resmi inkar edişleri gibi ayni 
zrunanda Petresburg da Başvekil Saza
nof da Almanya sefirine şöylece bir tek· 
zip yaptı: 

(Deniz itilafı yalnız Berliner Tagblat 
gazetesinin hayalhanellinde suret bulmuş
tur.) 

Bu deniz itilafının bize taalluk eden 
Rus proj~i kısmı: 

(... Sevkulceyş hedefleri itibariyle 
bir taraftan Karadenizle ;ıimal denizin
deki deniz harekatımızı, diğer taraftan 
Akdenizde vukuu muhtemle deniz , mu
harebelerini ayırmak lazım gelir. Alman 
donanmasının bir kısmını Rua donanması 
kendi üzerine çekmesine kartılık her iki 
cihette Rusya lngiltereden tavizat istih· 
sal etmeye çalı~malıdır. Haliharap vu
kuunda gerek Karadeniz ve gerek Ça
nakkale Boğazındaki muvakkat ( 1 ) te· 

10 - Çorlulu - Hicazlir şarkı
Aldi beni iki 
11 - Şevki - Hicazkir şarkı 
Göynümü duçar eden 
12 - Vecihe - Kanun taksimi 
13 - Tuna sesi - Uzun kavak ye
şillendi 

14 - Mustafa Çavuş - Hüseyni 
şarkı - Bir dilberdir beni 
Okuyanlar - Kiline okuyuculan 
Çalanlar : Vecihe, R. Erer. F. 
Fersan, R. Fersan. K. N.Seyhun 
C. Kozan 
B. Üfler, R. Kam 

20.35 Saat, ajans, meteoroloji haberle
ri ziraat borsası (Fiat) 

20.45 Müzik (Oda müziği) 
Piyano : Cemal Reşit 
Keman : Orhan Borar 
Viyolonsel : Enver Kakıcı 

1 - Van Beethovcn - Trio (Do 
Minör) 

21.05 Konuşma 

21.20 Müzik (Küçük orkestra - Şef 
Nceik Aşkın) 

1 - Frib: Recktenveld - Grinzing 
de - potpuri 
2 - Pepi Müller - Küçük serenad 
3 - Paul Holzner - Saksunya 
köylil dansları 
4 - Bucalossi - Pestalozzanın bir 
şarkısı - Ciribiribin. 
5 - Anton Robinstein - Kos
tümlü balo - süitinden çobanlar 
G - De Micheli - Şen serenad 
7 - Niemann - Zenci dansı 
8 - Heubcrger - Şarkta isimli 
süitten - Çeşmede - parçası 

!l - Niemann - Vals Bostan 

:··········~··························· 

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

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

O zaman cevap vermek biraz güç 
Vakıa, Ankara armudunun aahiainİ 
iyisini bulanlar onu her türlü yemi,e 
cih ederler. Ancak, Ankaranın a 
pek nazik olduğundan her yerde bUI 
maz. Ona karıılık dmanın iyisi, 

kokulusu, meaelA Amasyanın yahut 
müp.nenin elmua olursa elma ile 

§ebbüsleri ise, Rus sevkulcen hareketle
rinden ibaret telakki edilmek lazım ııe- dun birisini tercih etmekte insan ÇO 

reddüt eder. lir.) 
Dikkat: Elmayı aay da ye, armudu soy da 
t _ l§te 28 Haziran Sarayevo hS.di· denilmesi ne elma için, ne de armut 

sesi bunu müteakip vuku bulmuıtur 1 bir tercih sebebi olabilir. Açgöilü 
2 _ işte her işi bitmiş olduğu halde yanlar onların ikisini de soyduktan 

Sultan Osman dritnavuturnuzu verme- ra yerler. Aç gözlü olanlar için el 

mek için haftalarca bahaneler icadı ve 
en nihayette dahi her iki dritnavtwnuza 
ve bir kaç deıtroyerimize el atmak bun
dan dolayı olmuştur. 

lşte Cihan harbi kundağının nereden 
ve ne için hazırlandığını bu deniz; itila
fının diğer bir maddesi de göstermek
tedir. Şöyle ki: 

kabuklariyle yenilmesi bir tercih 
olacak gibi görününe de aç gözlüler 
ten hiç birini tercih etmeden her 
yemiti yediklerinden onlar için bir 
cih sebebi hiç bir vakit bulunama%. 

Bununla beraber armudun soyul 
neden lüzumlu olduğu merak edil 
bir §eydir. Atalar sözündeki hikmet 

Bu deniz projesinde Rusların Pomo- zaman anlaşılamazsa da, bana öyle 

ranyaya asker çıkarmak için lnııilizlerden liyor k.i armudun soyu}maaı lüzumu. 
Baltık denizi limanlanna bir çok nakliye buklannda kimyaca pentasan denileO 
gemileri gönderilmesi kaydı da vardır. maddenin bulunmasından ileri gelir. 
Temmuz nihayetinde lııgilizlerin Krooİ§- madde armudun kabuğundaki kireçle 
tata nakliye gemileri gönderdiklerini de leşerek katı bir teY olur, armutların 
i~ttik. zılannda kabukların içinde de bul 

Şu halde daha harp ilin edilmeden ğundan o türlü armutlar yenilirken 
kıyır sea çıkamlar ve bundan dolayı 

önce Rusya - lngiltere arasında Alman
yaya karp olduğu gibi bizim Boğazlara 
kar~ da bir anlapna olduğunu kabulde 
tereddüt caiz midir? Bunun diğer bir 
misali de Göbenle Bresi&.,. gelmeden 
önce Çanakkale Boğazı civannda lngiliz 
filosunun görülmesi Boğazlar i§inin Rus
lara terkine razı olduğunu göstermez 
mi ? • 

fakat bu he9aplara bedd zamanında 
alınan tedbirlerledir .ki iki Alman kru
vazöril selametle Çanak.kaleden içeri gir
miş ve bu projeyi altüst etmiftir. 

4 - işte Karadenizde silah patladık
tan sonra dahi itilaf devletlerinin (Al· 
manian memleketinizden çıkann yine 
dostluğumuzda devam edelim) teklifle
rinin Cöbenle Breslavı bu suretle atJ 
bıraktı.ktan sonra lstanbula kargı Rusların 
Karadenizden yapacaldan te§ebbüse 
meydan vermek için olduğunun içyüzü 1 

de makbul sayılmazlar. . . Halbuki 
run kabuğu ipek gibi. kadife gibi 
ınk olur. Elmanın cin.si iyisinden ol 
bile kabuğiyle birlikte yemekte hiç 
güçlülc bulunmaz. 

Fakat armudu da, elmayı da kab 
nru soyduktan sonra yiyiocc birinin 
bukları pürüzlü olması öteki için bir 
cih sebebi olmaktan çıkar. Demek ki 
sinden birini tercih etmek, kabukl 
soyduktan sonra, gene güçtür. 

Eskiden yemişleri, ağzt serinle 
biraz da keyif duymak için yeri 
Eski hekimler de yemişlere türlü türlil 
va hassaları İsnat ederlermiş. 

Şimdi yemiı yiyenler, yahut yemi~ 
meği tavsiye edenler onlarda başka t 
hassalar arıyorlar. Bir kere şeker b 
romdan: Armudun da, elmanın da 
keri yüzde 8 olduğundan - tcsadül 
bu bakımdan birini ötekine tercih etJJl Hadiseleri ince elemiyenler, her za. 

man diifman propapndalarmı gafletle imkan yoktur. Şeker olacak madd 
L-=---=----'- kend' fikirl • • • 'b' elmada yüzde 4, armutta yüzde 3,5 .,... ....... ,,ena, ı en tmlf gı a, 

b·----' eı.ı=~-= !.!--'- • • d'd" kat o da pek küçük bir fark olduk onun UM&&e g .._.. .... ıunuca IÇID ı a-
nirler. başka elma biraz ekşi olunca nisbct 

LtihLarat fabesİ tefi ufa.tiyle o zaman 
değişir. 

bir taraftan AJman1arm bir taraftan da Ekşi elmanın ,ekerli hastalara ta 

itilif devletlerinin bu kabil tesirlerine ye edilmesi onun için bir tercih se 
kapdan vatandatlanmızm yan111Jıklariy. olamaz. Çünkü herkes de tekerli 

le hayli ufratmıtbm. olamaz. 

Şimdi de Cihan harbi başladıktan son- Yemişlerde, timdi. madenli mad 
ra ve henüz biz iştirak etmeden evvel anyanlar da çoktur. Bu yönden. b 
hakkımızda neler düşünüldüğünü ve ne- elma çok Üstün çıkar. Annuttaki · 
}ere karar verildiğini gösterelimt (2) ten elmada bulunduktan başka. 

Paris Rus aefirinden mahrem olaralı:, potas, sud, silis, manyezi, d 
telcrafname alumin madenleriyle klor ve fosfor 

No. 259 28 Temmuz - fO Aius lunur. Elmanın ti içindeki 1'oça 
tos 1914 bile asit galatanik vardır. Adeta bir 

Sefaret miiatqariyle huausi bir müla- denler bankası .. • 
katında, hariciye nezareti umuru siyasiye Fakat yemiılerde timdi en ziyade 
müdür muavini, Ponsot ki genç Türkleri nılan feY' vitaminlerdir. Ba bak.un 
ve onların arzulannı pek iyi tanır, aşa· armut elmanın yanında hafif kalır: 
ğıdaki fikirleri beyan etmiştir: (Türkler vitamininden elmada yüzde 90 ölçü 
mutlaka bir macer~ aramıyorlar ve Al- duğu halde armutta ancak :iki bul 
manlann zaferinden emeller de bestemi- Demek ki bu mevsimde elma inaaıu 
yorlar, fakat muhtemeldir ki bir taraftan hastalığından koruduğu halde armut 

Almanlar tarafından hareUtın kendileri i~ hiç yaramaz. B 1 vitamininden a 
için müsait cereyanı emaamda onlara ta yüzde 30 ölçü bulunsa da elmada 
dair yapacakları musırrane şayiaların te· de 40 B 2 vitamininden armutta 
siri altında ve diğer taraftan da Rusların elmada 20 C vitamini cihetinden a 
Almanlara karııı olacak muzafferiyetleri- elmadan bet defa daha zengin 1 
nin Boğazların taraflmızdan zaptile ne- ölçü. 
ticelenmeai korkusu içinde kalacaklar· Bu vitamin sayılarına göre ikisin 

dır. birini tercih etmekte gene tereddüt ed 
Ponaot münasip olacağını takdir edi- seniz, bu mevsimde, kuru kaysıyı he 

yor, bir taraftan Istanbulu vaziyetin ha- ne tercih edersiniz: A vitamininden, 
kiki çehresiyle tenvir etmeği. ta ki bütün mikroplu hastalıklara karııı korumak· 
talihin itilafı müselles tarafından olduğu yüzde 6000 nishetinde bulursunuz.•• 
gösterilsin, ve diğer taraftan Türkleri Ancak, elmanın gene bu mevsirn 
teskin etmeği, ~nlara ma.ksatlarımız hak- miglerinc üstün bir tarafı kalır. El,,, 
kında bazı temınat vererek. Bundan baş- dan ıarap çıkarılır. Bizim memleke~ 
ka, burada zafer okadar kani olunuyor ki de elmadan ııarap çıkarmazlarsa d 
Ponsot i,rap ediyor ki bizim için daha elmalım çürütüp atmak yazık olur. O~ 
faydalı olabilir, Türkkiyeyi düşmanları- den çıkan şarap da, vaktiyle, taze ü:ıiİ
mız manzumesine çekmek ta ki onunla yemişler, yemişler bitmemiş de, küpl 
bu suretle kat'i işi bitirmiş olalım. basmışlar, ondan icat edilmiş. Eldi 

İsvolsky da yeriz yeriz. bitmez, fakat çürütür • 

•• BİTMEDİ - rız. Onu da üçte bir au ile karıştı,_ 
küplere basmağl akıl eden çıksa, 

22.20 Saat, eshnm, tahvilat, kambiyo, 
nukut borsası (Fiat) Birinci Kordonda •ŞOVEo kütüp

hanesine müracaat ederek malümat 
alınabilir. 

•Gollard - l.ondona markalı bir pi
yano n<'cle snhlıktır. Arzu edenlerin 
Kemeralhnda (BİZİl\1 GİŞE) ye E 

• müracaatleri. i 
: S.4) 1 - 10 (llt) 5 

7 - Mustafa İzzet - Segah şarkı 22.35 
Doldur getir ey saki 

Müzik (Bir solist ve dans plakla
rı) 

( 1 ) Muvakkat tabirine dikkat olun
sun! Encümenin lstanbulu İfgal için bun
dan üç ay evvelki projeyi tatbik için ln
gilizleri de aldatmak istiyorlar! 

panya gibi köpürür, hem de pek ıtı 
kollü olduğu için, zarar vermez. ~ 
gibi keyifle içilir bir şarap olur. Bu ~~ 
tarabı, yahut da elma gazozu ııimd• IJ 
matizma hastalığına kar~ı da bat 

1-3 (S.t) (104) 

---------· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 - Dede - Hicazklr şarkı-Hı- 23.45/24 Son ajans haberleri ve yarın-

LI eeo 
( 2) Aalmdalô kuvveti kaybetmemek sayıltr 

:..:. • ••" -•..:. --:. .n.tA- =---__ ..._. 



Bizde kadın ve spor 
Gözlerimiz niçin hep mevzun, 
sıhhatli, neşeli bayanları arar? 

Gazetelerin birisinde yaşı on dört, fa- Annsına bak, kızını nl. .• Sözünün ha-
kat kilosu ikiyüzü a~mış bir bayanın res- yalımızda hakim olduğunu biliriz ... 
mini gördüm .. Gay:ri ihtiyari güldüm. Böyle olmakla beraber, analarımız 

Ukin derhal bu külüşümle beraber, dudak., yanak, snçlo.rile bcrnber elbise
kafamın içinde, her gün gördüğümüz bin lerine, haddi zatında sıhhatleri için bir 
bir bnynn silueti peydahlandı. ~ey ifade etmiyen kısımlarına verdikleri 

ehemmiyete mukabil, asıl bünyelerine 
Nasıl, biricik milli heyecanımız istiklal 

fazlasile liıkayddırlar .. 
marşı çalarken dim dik duran erkek vü-
cudlnrı :ranından gölğe halinde sıynlarak Kendisini sırf moda zencirine esir et
Oerleyen, bazı bayan varlıkları karşısın- rniş bir kaç bayanın, göriinüşte zarif gi-

bi duran, hakikatle bakımsızlık tesiri 'da kıznrsam, öylece: 

Gözlerimin içime, mevzun, ııhhatli, 

Üik vücudlu, ne§Clİ bir tek bayanı bıra
ltamadığına adeta öfkelendim. üzüldüm .. 

Dedim: 

- Ana, bir cemiyetin temelidir ... O, 
hepimizin ilk gıdasını, ilk kanını veren, 
lllt koruyucu çabaıdır .. tık kar~ılaştığımız 
ınuhııtaplarımıza o günkü görünüşümüz 
ne ise bırakacağımız tesir de odur .. 

İlk tesir, ilk tesirdir .. 

Onu içlerden sökmek ve atmak güç
tür .. Bir o kadar da acıdır .. Hayatta ol-

..ııyan bir vücudun, hayata çıkanlırkcn, 
~a.yata hediye edilirken alacağı ilk mal
~mcnin kuvvetli yahut kuvvetsiz olU§U 
o vücudu zayıf yahut kuvvetli yapar ... 
Pek nadirattan olarak zayıf ananın ev
Jldı ıipnanca olabilir!. Fakat ekseriyetle: 

ile sıhhatsız, fakat yukarıda saydıkla -
rımdan başka hiç bir şeye ehenuniyet 
veremiyenlere nisbetle düzgün vücutlar 
müstesna: Hep gördüklerimiz: Ya gaze
tedeki komik resime müşabih gülünç 
olanlardır .. Yahut ta eti ile kemiği bir
birine geçmiş vaziyette acınacak halde 
bulunanlardır .. 

Her ikisini de doğuran sebep birdir. 
Geçenlerde bir yazımda söylediğim gibi, 
hareketsiz kalan adelenin zayıflayıp üst
üste binerek kemikle arkadaş oluşu, 
acınacak ha1deki tiplerin sebebini ve -

rir.. Ama diyeceksiniz ki: 
Ya, her tarafından adeta şiş vücutlar, 

geydikleri elbiseleri fazla bulup, o elbi

seleri sanki parçalamak düşüncesiyle, 

çıplaklığa hasret, gerilen etli bünyeler 
için nasıl bir sebep bulacaksınız?. 

Kaclm 1•iic1 ctuıuı gii.zelleşUrmck için 
apor biricik §arttır. Kış diiııya kadınla
rının spor nıet'$imidir. Bilhassa kayak 
sporu diinyanın her tarafındn ı kadın

lan cezbeden en heyecanlı spor olmU§
tur. Zira kadın vücudunu en çok güzel
leştiren odur. Yukarıdn gördüğünüz re
rimlcr karda, b112:cla ,,por yapan Alman 
kadınlannı gösteriyor. 

Seb~bi h~n ortaya koymadan ev
vel, sualiniz.in içinde çıplaklığa hasret 
ve bu ıebeble elbiselerini yırtmak isti
yen tabirinizi baltalamak istiyorum. Ma
alesef dostum, o vücutJar .soyunmak is
temedikleri gibi, -sakın gaflet edip te 
soyunmasınlar!!-

Her kesten çok, güzel gorünmeyi is
tiyen kadınlar, ~ok zavallı, çok çirkin 
kalırlar .. Bu şekildeki vücutların tasvi
rini, kalemi daha kuvvetli olanlara bı

rakırım. Ben sadece bunun da sebebi: 
Hareketsizliktir, demekle iktifa ede -

P 'k .............. . 
ratl .............. . 
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Gümü' takımların 
korunması 

Sık sık kullanılınıyan gümüş takımla-

rın korunmasının ehemmiyetini söyle
mek fazla olur. Ekseriyen takımlar si
yahlanmak tehlikcsindedir. 
Aşağıda tarif edilen şu kôğıtla gümüş 

takımlar sarılırsa bir asır dursa yine sa
rannn:z.lar. Kararmnzlar. 

Bu kağıdın yapılması; 22 bome dere
cesinde sud kostik mahlôlü hazırlanır. 
Eritilen sudun ağırlığının üçte ikisi ka
dar çinko oksit bu mahlôle ilave edile
rek bir saat kaynatılır. 

Ateşten indirilerek mah1üle 10 bome de
recesine düşünceye kadar sulandırılır. 

Hazırlanan mahlul içine takımların sarı
lacağı kağıt batırılır. Kağıt iyice kuru
duktan sonra takımlar güzelce sarılır. 

rim. Görülen o şişkinlikler, taşkınlıklar, 
yediği bol yağlı gıdaların ta kendisidir .. 

* 
On milyonluk ana ordumuz içinde yer 

alan bu gibiler ister birinci tipte, ister 
ikinci tiptekilerden müteşekkil bulun -
sun her iki .şekilde de, daha kalabalık, 
ve daha sağlam bir kudret topluluğunu 
yaratmış vaz.ifderini arzulara uygun şe
kilde yerine getiremezler. Kendilerini 
bile taşımaktan aciz. böyle varlıklar gö
nüllerden göçmeğe mahkumdurlar .. 

Analar .. 

Niçin? Neden böyle bir akıbet sızı 

bekle.sin? .. Siz, en ulvi, en aziz varlık
lar, hakiki kıymetinizle kolkola her za
man hürmete layık, her zaman akıcı 

kalmalısınız.. 

Sağlam nesil verebilmek için, sıhhatlı 
olm~ğn çalışmalısınız.. Bunun yegane 
çaresi: 

Spordur_ 

Yurdun her tarafında atletizm kız fa
aliyeti başlaml§tır. Bolu bölgesinde ge
çen hafta kır koşulnrına devam edilerek 
aşağıdaki neticeler alınmıştır: 

4500 metre bilyükler nrasında yapılan 
yarışa 16 atlet iştirtık etmiştir. Bütiln 
müsabıklar yanşı muvaffakıyetle bitir
mişlerdir. Neticede, Mustafa Ceylan 17 
dakika 55 saniye ile birinci, Hasan Po
mak 18 d. 45 s. ile ikinci, Ahmet Tan
yer 19 d. 55 s. ile Uçilncü olmuşlardır. 

2500 metrelik küçiikler yarışına işti -
rak eden 19 kişi koşuyu bit.irml§lerdir. 
1 - Ibrahim Kutlu 9 d. 2 - Seyit Ali 

Lokman 9d. 6s. 3 - Haydar Tan 9d. 9s. 
Bu yarışları halk büyük bir alaka ile 

ta'kip etmiştir • 
1938-1939 mevsiminde, Ist.anbul - Iz

mir - Ankara Bölgeleri Izrnirde, Sivas-

Adana - Konya - Kayseri bölgeleri Kay
seride, Balıkesir - Izmit - Afyon - Eski
şehir bölgeleri, Eskişehirde toplanarak 
6000 metre üzerinden kır koşulan yapa
caklardır. Bu müsabakalara her bölge 
üçer kişilik takımlarla iştirak edecek

II. Ali Hergüncr Eskişehir 18 d. 48 a. 
III. Bchuıt Akdeniz Eskişehir 18 d. 50.s. 
IV Emin Balta Eski§ehir 19 d. 
V. Hakkı Aracı 20 d. 
Kocaelide 4500 metrelik yarışa alh 

atlet iştirak etmiştir. 
I. Galip Koşar 16 d. 21 s. 
Ibrahim Boyal 16 d. 21 s. 
III. Kemal Tuna IV. Hüseyin Koşar 

V. lbrahim Altepe VI. Ragıp Eren. 
Ankarada iki mesafe Uzerinde yapıt.. 

mıştır. Küçükler yarışı 2500 metre idi. 
16 atlet iştirtık etti. 

I . Remzi (A.G) 8 d. 59 ı. 6:10 II. Z... 
mail {D.S) 9.04.8/1 

III. Mahir (A.G) 
ikinci yarl§ 4800 metre idi. Bu koşuya 

28 ki§i girdi. 
1. Mustafa (D.S) 16.41 6/10, Il. Al 

(M.G) 17.33. 4/10 IlI. Halil (D.S) 

-=--
:izınirde yapdacak 
kır koşuları 
hazırbkları 

lerdir. Bu atletizm hareketine dahil olan 5 şubatta İzmir, İstanbul Ankara böl. 
bBlgelerde şimdiden hazırlıklara başlan- g; atletlerinin İzmirde yapacakları SOOÔ, 
mıştır. Bu çalışma koşularının neticele- metrelik kroskonteri kır koşusu içbt. 
rini bildiriyoruz: şehrimiz atletleri muntazam idmanlan.-

Eskişehirde mesafe 4500 metre idi. na antrenör B. Mustafa Şunla ve B. B. 
Beş atlet koşmuştur. sim Karabatağın nezareti altında bu,. 

I. Sım Çetin Esk.işehirden 18d. 43s. 2/5, günden itibaren başlıyacaklardır. 

Kredi anlaşmalarında mübayaalar 
- BAŞTARAFI 2 İNCİ SAHİFEDE - tınna, eksiltme ve ihale kanunwıa aşa· 
bir zaman için tatbik edileceğinden art- ğıdakl muvakkat madde eklenmiştir : 

tınna, eksiltme, ve ihale kanununa mu- 2816/936 tarih ve 3525 sayılı kanun. 
vakkat bir madde halinde eklenmesini la tasdik edilen kredi anlaşması muka~ 

Sorarım: Bu kelimenin manası içinde münasip görerek bu şekilde yeni bir 
kaç .bayan bilerek hoş dakikalar yaşa_ velesi mucibince, mübayaası icap eden 

mıştır? 

Görüyorum, on milyon içinde yükse
len parmaklar sayılacak kadar azdır .. 

Gönül bu sorguyu: 
- Kaç ki§i, sporun manasını bilip te 

onunla bazı sebepler dolayısiyle arka -
daşlık edcmiyC'l"ek fena dakikalar yaşa
mıştır? 

Şeklinde duymak istediği gibi par -
makların da sayılacak ka<lar az kalkma-

metin haı.ırlamı~tır. eşya ve levazım, 2490 sayılı arttırma, 
YENi METiN eksiltme ve ihale kanunu hükümlerinin 
Bütçe encümeninin hazırladığı yeni 

tatbiki kabil olmıyan hallerde ait oldu
ınetin şudur : 

ğu VekAJetlerin teklifi üzerine Maliye 
2 Haziran 934 tarih ve 2490 sayılı art-

---------------- vekaletinin mütalaası alınarak İcra Ve
sını ar:ıulıyor ... 

Bugiln için bu arzuya: 
Hasretle bakıyoruz. .. 

Erkek lisesi spor öğretmeni 
FAIK GöKAY 

killeri Heyetince tesbit edilecek esasla-
ra göre mUbayaa edilir.• 

Neşri tarihinden yürUrlüğe gi.receJl 
olan proje, Kamutayın yannki toplan.
tısında görUşUlecekUr. 

------~~~~~~---~~~~~~~------------------__,~---

Aşk ve 
kuvvet 

1He§hur boksör Parri şevgilisi Elan Vinsonla 

Meşhur zenci koşu ve olimpiyat birincisi Oveus yeni ev
lendiği karısı bayan Csak ile. 

Eski boka §ampiyonu Dempsey karısı Ester '.l'aylorla yeni ı önde hiç bir boksörün mukavemet edemediği Jot Lul Ha.r-
biT aı>or eğlencesinde lemm n afl.ıel Jcuı Mcı,.,,. From Ut lhrillflwr. 

.. Alman boksörii Şmeling memleketine mağltibiyet acısiyle 
donerken bu acıyı Anti Andrcnin kollarında gideritJOT. 

Macar şampiyonu Garrviç Alador kansı 
Erma ile tıikahtan çıkaTken 

~arkey bir maçtan aonra yaralı gözüniin acışını kanstnın 
tebesmimleri ile dağıtıyor. 

Joe Luinin son yendiği faks BaCT kansı Mari Sullivanfü. 
dudak dudağa._ 

• 
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Bir genç ku. yazıyor: 
Bir sene evvel bir genç erkekle tanış

tım. Evvela fazla ehemmiyet vermemiş
tim ve onu herhangi bir erkek arkadaş 
olarak kabul ettim. Daha ilk günlerde 
sinemaya gitmeğe, yaz gelince de gez.. 
meler~ çıkmağa başladık 

Enver paşa çayhanede 
Allah belasını versin bu sarayın ••• etrafını dinliyordu 

Parayı . . Yemeği . . Şarabı ve .• 
bu yerde aç kalmak belaların 

Kadını bol 
belası .•. 

BugUn • tJımamiyle anlamış bulunuyo
rum: Çocuk beni hakikaten seviyordu. 
Fakat bana ciddı bir arzu ile ba~lana
nuyor, ve bundan kendisinin de müte
essir olduğunu hissediyor. Çünkü ken
disine hakkımda verdiğim kanaat beni 
iyi tanımasına maru oldu. 

onların fikirlerini Böylece 
öğrenebilmek 

Hıristidi, Yengeçe yemek yollamak 
için vnadederken Mdiselerin kendisini 
bundan menedeceğini ve eski kapı yol
daşı haydudun yine aç kalacağını dü
şünmemişti. 

Filvaki Rıdstidi, koridorları geçip te 
harem dairesinden çıktıktan sonra impa
rator Leonun oda hizmetçisi ile karşı 
karşıya geldi. 

Oldukça dilber bir kız olan bu oda 
hizmetçisi Hıristidiye : 

- Deminden beri sizi arıyordum .. de
di .. 

- Neden? .. 
- İmparator hazretleri acele sizi gör-

mek istiyorlar ... 
Hıristidi bunun üzerine Y engeçin ye

meğini folnn unuttu. Ve doğruca impa
ratorun huzunına gitti. 

* 

- Allah belasını versin bu sarayın ... 
Dedi.. Parası, yemeği, şarabı ve kadını 
bol olan bu mel'un yerde aç kalmak be
Hiların en biiyüğü ... 

siz ve bir de saraym te~rifat na:r.ırı olan 
eski kapı yoldaşı Hıristidi geldiniz .. İki-

niz de bir lokma ekmek olsun temin ede-
mediniz... Burada ve sizler gibi kuvvetli .. 

Tekrar eski yerine döndü.. Kudretli adamların himayesi a1Lında bir 

İşte bu sırada idi ki külhan avlusunun iokma ekmeği yirmi dört saat bekledik
kapısı, sarayın arka kapısı... Esrarlı ve ten sonra Bizans sokaklarının köşe baş
entriknlı bin bir maceraya eşik ve beşik 1 ları ne güne duruyor .. 
olmuş olan kapı dışarıdan sokulan bir Sebastiyano .. Yengeçin derdini anla-
anahtarla açıldı.. ıştı 

ın ... 
İşte, Sebastiyano, yanında Karbonop- - Ben sana simdi yivecek yollarım. 

sina ile saraya, bu arka kapıdan girdiği Ded' F k t ~y · · ıt· 
ı.. a ·a engeç ısvan e ı. 

zaman Yengeçi bu suretle karşısında k • 
bulmuştu. - Artı kuru vaitlere karnım doydu. 

Yengeç, Scbastiyanoyu görür görmez 
derhal: 

- Allah rizası için... Dedi.. Kapama 
kapıyt ... Bırak beni.. Bu belalı yerden 
biran evvel çıkıp gideyim .. 

Sebastiynno, onun bu sözleri 
biraz durakladı .. 

Ne olmll§tu? 

üzerine 

Dedi .. Ben ekmek istiyorum_ Yemek is

tiyorum. Ya beni doyurursunuz ve ya
hut ta aı;ın kapıyı başımın ve midemin 
derdine kendim bakayım ... 

··BİTMEDİ·· 
-------

Yengeç yine kendisine gönderilecek 
saray yemeğine intizara başladı. Saraydan ayrüdığı kı.c;a zaman zar. 

Vakit geçiyor ve hAIA .• HllA yemek fında yoksa mUhim hadLseler mi cere
_;_,ti . ., 

Japonlar Sovyet 
Rusyayı 

protesto ettiler 
gelmlyordu.. yan e~.'"'1l ... Tokyo, 14 (A.A) - Hariciye nezareti 

bugün Sovyct maslahatgüzarına bir no
ta vererek geçen ay ve bu ay Sakalinde 
Sovyet tayyareleri tarafından Japon hu
dudunun iki defa ihlal edilmiş olduğu
mı beyan ederek protesto ey lem iştir. 

Herifin açlık canına tak etmişti. Yengeç ... Onı.m sormasına meydan bı-
Kend; kendine : rakınadan ilave etti : 
- Ben, dedi, haydut hayatımda her - Beni burada yirmi dört saatten be-

lstediğimi bulur .. Ve hiç bir giln aç kal- ri · zından bekçiliğine kapadınız .. Kimse 
maz:dım .. Sonunu düşünerek ve göz ka- gelip te halin nicedir diye sormadı. Bir 
maştırıcı ınevkiine kapılarak sevindiğim 

bu saray vazifesinde böyle ve hem daha 
ilk girdiğim giln aç kalacağımı bilc;ey
dim ayak bile atmazdım. 

Yengeç, bir taraftan böyle düşünür
ken diğer taraftan da kendi maiyeti ve 
kafadarlarının şimdi kim bilir saray 
mutfağında pişm.i§ ne nclis yemekler ye
diğini, bol içkiler içtiğini de düşünilyor 
ve biisbUtün kuduruyordu .. 

Şehir muhafızı olan ve komplocular 
arasında bulunan ndam ise külhan ka
lesinde, eli ayağı bağlı ve ağzı tıkalı bir 
halde .. Yerde yatıyordu .. 

Yengeç nihayet sabredemedi .• 
- Ne olursa olsun ... Dedi .. Herif bu

radan bir yere sıvışacak değil ya .. Gider 
kendi yemeğimi kendim altrım .. 

Bu kararı verdikten sonra kulenin 
kapısını muhkemce kapadı ve koridor
lara saptı.. Ancak geldiği yolları bula
madı .. Koridorlar öyle karışık istikamet
ler takip ediyordu ki ... Bunlardan biri
ne sapıp ta biraz ilerledikten sonra bir 
kadın çığlığı ile karşılaştı. 

Eski hdydut .. Yanlışlıkla barem daire
&inin cariyeler muhitine düşmüştü. 

Korktu.. Kaçarak geri döndü.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Kiralık apartman E 
: Sehir gazino u arkasuıda 138!: 
• w • 

:saydı (GUI sokak) ağzında denize: 
: nazsr konfora bavi yedi odalı yen~ 
• • 
:inşa edilmiş bir ev kiralıktır. : 
S Görmek \'e görüşmek istiyenlerin: 
Sgucteıniz idarehanesine müracaat- S • • 
=~. : • • ..........................••••••.•••• , .... 

Roma tebliği 
A 

resmı 

Duçenin kayak spor yapmak için 
şehirden 100 kilometre gitmesi 

yüzünden geç neşredildi 

Paris 14 (Ö.R) - B. Nevil Çemberlayn ve Lord Halifaksın Roma 
ziyareti bitmiş, başvekil Londraya, hariciye nazırı da Ccnevreye ha
reket ctmi§lerdir. 

Dün akşam resmi tebliğin neşrinden başka yapılacak bir iş kalma
mıştı ve her iki tarafın mevkilerini muhafaza ettiği bildiriliyordu. 

c: Tan:. gazetesinin Roma muhabiri şu malumatı veriyor: 
lngiliz - Italyan nazırları arasındaki görüsmelere mütaallik son teb

liğ gece geç vakit nC§redilmiştir. Öğleden sonra bekJeniyordu. Fakat 
Düçe kayak sporu yapmak üzere Romadan 100 kilometre öteye ha
reket etmi ti. lngiliz başvekili de öğleden sonra Roma lngiliz ekadc
misini, maden otarşi sergisini ziyaret etmiş ve kapitolda bir kabul res
minde bulunrnu~tur. iki başvekil akşam lngiliz sefarethanesinde ve
rilen ziyafet münasebetile, tekrar buluşmuşlardır. Fakat aralarında 
yeni hiç bir şey olmamı~tır. . 

Tebliğ ancak geç vakit ilan edilmiş ve bundan da, tanzimi esnasın
da, iki tarafın da kabul edebileceği bir metin bulmak hususunda müş
külata tesadüf edildiği anlaşalmıştır. T cbliğ iki hükümetin sulhu mu
hafaza hususundaki gayretlerinden ve iki «İmparatorluğun» münase
betlerinden bahsetmektedir. Sabah gazeteleri bu formüle işaret ederek 
lngiltere ve ltalya arllsındaki münasebetleri hülasa ettiğini kaydedi
yorlar. Tebliğde !ulhun müessir şekilde muhafazası için iki hükümc~ 
tin muvafık bir siyaset takibi arzuları gösterilmektedir. 

Roma lngiliz - Italyan muhaverelerinden ne netice çıkabilecciiini 
şimdiden tahmin etmek için vakit pek erkendir. Sulh hakkındaki be
yanat Avrupa üzerinde manevi ve siyasi bakımdan belki de teskin edi
ci bir tesir yapabilecektir. 

Kabahatimi itiraf ediyorum: Onu kıs
kandırmak için bazı eTkek tanıdık hi
kAyeleri uyduruyorum, hakikaten tanı
dığım erkekleri onu kıskandıracak şekil
de anlattım. Fakat bunların neticesi bi
lukis aleyhimde oldu: O, hakkımda fena 
bir kanaat edindi. Beni kıskanıp daha 
çok sevecek zannederken soğuyup eski 
sevgisinin kalmadığını his500iyorum. 
Şimdi belki ben de onu seviyorum, 

sevmiyorsam bile arkadaşlığına alıştım. 
Kaybetmek istemiyorum. Belki ona kar
Şl ciddi bir arzu besliyorum ve kendisi
ne iyi hayat arkadaşı olmağa çalışmak 
isterim. Fakat, beni saf bir sevgi ile sev
mesi, hakkımda ciddi bir fikir besleme
si ve kanaatlerini d~innesi için ne 
yapayım, bilmiyorum. 

* Bu genç kızın ı:ikayeti maalesef bü-
tün akranlarında görülen bir tabiatın 
doğurduğu nedamettir. Genç kız, koket
li&<inden şiklyet ediyor ve buna şimdi 
pişmandır. 

Koket davranmak - yani yapmactk
lar yapmak, erkeği üzmek için hlkiye
ler uydurmak, bazı küçllk ve delişmen 
heveslere kapılmak daima fena netice 
verir. Belki siz hakikaten öyle değilsiniz. 
Fakat bu yapnıalarınız erkekte hakiki 
imiş kanaatini uyandırır. Kazdığınız ku
yuya dendiniz düşersiniz ve sonunda 
oyun sizin aleyhinize çıkar. 

Yukarda mccerasını anlatan kızın en 
büyük kabahati başka erkeklerden bah
sederken genci şüpheye düşürmüş ol
Jnasıdır. Şunu bilmek lAzımdır ki, her 
erkek kıskandığı. kadını fazla sevmez. 

Evet, bazıları bir kadını ne kadar kı.s
knnırlnrsa o kadar ~k üzerine dUşerlcr. 
Bunlnr haris erkeklerdir ve arzulan 
esasen gayet çabuk geçicidir. Fakat, bil
hassa ciddi arzu besliyen bir genç, sev
diği kızın hayatında başka erkekler ol
duğu kanaatine saplanırsa ondan soğur. 

Yukar.daki misalde de böyle olmuştur. 
Kendisini seven genci herhangi bir er
kek arkadaş gibi ele alıp ona koketlik 
taslamağa kalkan kız, onu kaçırmak teh
likesindedir. Fakat şimdi· onu muhafaza 
etmek stiyor. 

Çare? Biraz güç. Fakat belki, ona ver
diği kanaatleri giderecek şekilde hareket 
ebncsi ile veya açıkça konuşup anlaş
mak ile bu kabildir. Bunun için, bu genç 
kız.ın artık koketlik hevesini bırakması, 
hatta cndisinde esasen biraz koketlik 
varsa fedakll.rlık etmesi lazımdır. 

OÇ YILDIZ 

BİR GENCİ 
Yüzünden yaraladılar 
Burnavada Yaka mahallesinde oturan 

Hasan isminde bir genç, yoldan geçer
ken tanımadığı birinin taarruzwıa uğrı
yarak ustura ile yüzünden yaralanmt§
tır. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. Bu 
teca\'Üzü yapanın hüviyeti tetkik edil
mektedir. 
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Kır Ve Z 
• Dedi. Padişah ta : diye vadediyorsWl, sonra vaz geçiyor-
ır -Bugün yine vezirlerim rica ettiler. sun .. Senin bu halin bir padişahla bir 

Öldürmeğe kıyamadım. dokuı~cmın hikayesine benzer .. Mü.<>a-
Deyince kadın iki elini başına vura- ade edersen o hikayeyi anlatayun .. 

rak : Padişah : 
- Eyvah ... Dedi.. Bu vezirlerin kırkı - Anlat bakalım. 

da bir olmuşlar, senin başını yiyecek- Deyince kadın anlalmağa başladı . 
ler .. Bunu hamı cenabı hak rüyamda da PADİŞAHLA DOKUMACININ 

Masal masal icinde 
• 
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malum etti. Peygamberimiz (Rüya ce- HiKA YE.Sİ... 

-Bu esnada epiyce ilerlemişlerdi. Yük
sek bir kaya başında idiler. Enver paşa 
uzaklardaki manzaı·aya baktı. Burası 

öyle uzun ve anlaşılmaz dağlar, kayalık
lardı ki... burada harbetmek için en 
ıni.ith~ vesaite malik olmak kafi gelmez
di. 
Maanıafih bütün Basmacılar da mem

nundu ... biraz da kızışma'k için olacak 
hepsi -birer yanık türkü tutturmuşlardı. 

Yol uzadıkça uzuyordu. Bu ormanlık
tan sonra uçsuz bucaksız bir stepe gir
mişlerdi. 

Bodur çalıların arasından geçiyorlar 
ve yolu tamamlamak için u,brraşıyorlar
dı. 

Nihayet ortalık yavaş yavaş kararmı
ya başladı. Bu esnada uzaktan bir köy 
göründü. tki yamacın arasında kurulan 
köy ufak bir yerdi. Böyle bir kalabalıf.#J. 
gören köylüler hayretle gelenlere bakı
yorlar ve kim oMuklarını sanki anlamı
ya çalışıyorlardı. 

Çünkü son zamanlarda öyle gelip ge
çen vnrdı ki ... 

Köylüler de gelenlerin dost mu, d~ 
man mı olduğunu anlıyamıyorlard.t. 

Enver paşn, Şan Sultan, ve yanındaki 
mollalarla birlikte köyün ortasına doğ
ru ilerlediler. Ve büyük bir çayhane 
önünde durdular, beygirlerinden atla
dılar. 

Burası oldukça büyük bir yerdi. Ak
şam olduğu için bir çok insanlar da top
lanmışlardı. 

Askerler de diğer çayhanelere dağıl
mış oldukları için hepsi emin bir şekilde 
rahatlarına baktılar. 

Bu köyde Rus yoktu. Şimdiye kadar 
olan işlerde de Rus tazyikı ve tesiri gö
rtilmemişti. 

Köylüler b'öy1e bir küşedc, yabancı 
gözünden uzak bir şekild... yaşadiklan 

için memnun, Allnhların:ı sükrcdiyorlar 
ve işleriyle güçleriyle meş~ul oluyorlar
dı. 

Akşam iyice basmıştı. Çayhanede otu
racak yer kalmamıştı. Masalar, sıı-alar 

tamamen dolmuştu. Ekseriyeti köylüler 
teşkil ettii,ti için Enver paşa böyle bir ye
re gelmiş olduğuna da memnundu. Çün
kü onlarla temas ederek fikirlerini an
lamak için iyi bir fırsat bulmuş olacaktı. 

Çaylardan sonra birer nargile içm~k 
burada Adetti. Enver paşl da son gün
lerde bu adete iyice alışır gibi idi. Daha 
doğrusu nargile tiryakisi olmıyan bile. 
O da diğer arlcadaşları gibi bir nargile 
doldurttu. 

Enver paşa ile Şan Sultan ve diğer 
adamları biraz kelli felli gören köylüler 
etraflarına toplaşarak yeni haber soru
yorlaroı. 

- Yeni haber ne var? 
Yeni ha.herden maksad tabii Bolşe

viklcrdi. 
- Bolşevikler ne yapıyorlar? 
Enver paşa sağdan soldan yükselen 

bu suallcı.re hiç bir şey söylemedi. Yal
nız :köşede nargilesini çeken ihüyar bir 
köylü zayıf parmaklarını masanın tah-

şey yok .. 
Ne padi§nh ve ne de vezirler bir şey 

görmemişler .. 
Fakat padişah kendi kendine : 
- Galiba .. Demiş benim bir günahını. 

falan var.. Ben haramzadeyim de gör
ıniyoruın. Eğer görmiyorum dersem ha
ramzadeliğim meydana çıkacak .. İyisi 
mi görüyorum diyeyim de kurtulayım .. 

- Nasıl... Dokuduğum tülbenti be-
Bir gün Sultan Malunut, veziri Aıras 

ne ava gitti. Yolda, yan yana iki ağacın 
üz.erine konmuş iki baykuş gördliler. 
Bunların karşılıklı ötüşlcrine şahit olan 
Sultan Mahmut veziri Ayasa : 

işitince : 
- Ya .. Dedi .. Demek ben böyle 

lim mi oldum ki benim zamanımda 
kadar köy ve kasaba harap kalsın. 

nahı hak tarafından müemmen insanla- Evvel zamanda bir padişah bir çok ğendiniz mi? .. 
za- ra bir hitnplır) buyurmuşlardır. Ben rü- ta vezirleri vnnnış .. Bu padişahın yanı- Deyince Padişah ta : 
bu b yamda seni tahtının üzerine oturmuş na ir gün bir adam çıkmış : - Hakikaten beğendim.. Cidden gü-

gördüm. Karşında birbirinden korkunç - Ben, demiş dokumacıyım .. Tülbent zel dokumuşsun .. 
Ve hemen memlekette ne kadar viran kırk ejderha peyda oldu. Kırkının da 1 dokurum. Fakat benim dokuduğum tül- Demiş .. Vezirler hayret elınişler. Çün-

- Ey Ayas .. Dedi, madam ki sen kuş ve harap köy, kasaba var~a hepsinin de ağızlarında zehir vardı. Ve arkalarından bendi ancak heliıl7.adeler görürler. kü ortada tülbende benzer hiç bir şey 
dilini öğrendin .. Bu baykuşların neler imanru emreyledi. Vezirin yalan sözü bir sürü yılan geliyordu. Bu edejrhalar- Haramzadeler görmezler. görmemişler. 
söyleştiklerini de bilmen 15.zım .. Ne di- hükümdarı adalete davet etmişti. Şimdi dan biri seni tahtınla beraber yutmak Padişah ta : Dokumacı : 
yorlar? hep Sultan Mahmudun adt hayırla anı- isledi ve üzerine hamle etti. - Doku bakalım o nasıl tülbentmiş - Hele bu tülbenti başmıza korsanız 

Vezir bunun üzerine hemen bir yalan lır .. Bu da, dediğim gibi vezirinin saye- Yulaınadt .. Bir daha .. Bir daha.. Üç biz de görelim.. size pek yakışacak .. Bakınız .. 
uydurarak padişaha : sinde olmuştur. Padişahlara layık olan defa hamle etti. Yine yutamadı .. Sonra Demiş .. Dokumacı padişahın yanından Diyerek sözde bohçadan tülben ti Çl-

- Bu kuşlardan, dedi, birinin bir oğlu da vezirlerinin sözleri ile amletmektir.. kırk ejderha ağızlarındaki zehirleri bir- çıkını§ ... Beş on gün sonra tekrar gel- karıp ta padişahın başına koyuyorm~ 
öbirinin de bir kı1.ı var .. Oğlanın babası Eğer sözlerimizden size bir 1jyan gelir- leştirdiler ve bu zehiri senin üzerine miş .. Elinde bir bohça varmış.. gibi bir hllrekct yapmış .. Sonra vezirlc-
kw babnsıııdan oğlu için istiyor .. Kwn se bizim, kırk vezirinizin kırJ...,mızın da saçmak istediler. - Padişahım .. Dokuduğum tülbendi re dönerek : 
babası ağırlık olarak beş yüz harap ol- başını kesiniz. Ben bunları görünce hemen : getirdim... - Nasıl... Allah için söyleyin.. Tül-
muş köy ve şehir istedi .. Öteki kuş ta : Padişah bu hikayeyi işitince çok dü- - Ey şahun... Dikkat et. ... Üzerine Demiş .. Padişah, bütün vezirlerini da- bent şaha cidden yakışmadı ını? 

- İstediğin beş yüz harap köy ne- şündü .. Oğlunu celladın elinden alıp zehir saçıyorlar.. vet etmiş ve onların önünde dokumacı- Demiş .. Vezirlerin bir şey gördükleı·i 
dir?. Madam ki bu iklimde sultan Malı- tekrar zındanına yolladı ve kendi de av- Diye haykırdım ve korkumun büyük- ya : yok ... Faknt haramzade oldukları mey-
mut gibi bir padişah vardır .. Kmna ağır- Janmağa gitti. füğünden kan ter i :.ıcb uyandım. Bu - Aç bakalım bohçanı da göster tül- dana çıkar korkusu ile tasdik etmişler. 
lık olnrak beş yüz değil.. Beş bin harap Aksam olup ta hareme girdiği zaman ı·üynnın tabirine liizum yok .. Bu kırk bentlerini.. P;Hlişah hiisbütün inanmış ve dokumacı-
köy veririm .. Dedi.. fettan kansı onu merdivenden istikbal 

1 
ejderha senin kırk vezirindir .. Yılanlar Demiş._ ya bir çok ıhsanlnrda bulunmuş .. 
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çok kolaydı 
talarına vurarak asabi asabi söylendi: 

- Eskiden Çarlar vardı ..• kurluldUk 
derken ... 
- ..... . 
- Ufak bir tarlam ve bir de keçim var 

ihtiyar l1inem ile bir de torunum yamın
da .. . üçümüz geçinmek için çalışıp ça· 
bnlıy.oruz. Bir lokma ckmcğim~i sulh 
içinde yemek en büyük arzumdur. Fa
kat bugün memlekette tam bir sükun 
kalmndı. Bir lokma ekmeği yarın yiyip 
yiyemiyecğimizi bilmiyoruz. Bilmem bu 
gidişe bizim tarla tehlikede? Acaba evi· 
miz durabilecek mi? 
Yarın evimizin cayır cayır yanınıya· 

cağını kim temin eder? 
Çünkü memlekette baş yok... fakat 

şu günlerde h.-ulağımıza bir havadis gel· 
di. Enver paşa ismindeki Türk kuman· 
danı Buharaya gelmiş. Oradan da Rus-
lara karşı mücadele aç:ıcalanış! 

İnşallah muvaffak olur.} 
Sonra nargilesini çekti. Sonra tabaktı· 

sındaki tütünü Enver paşaya uuıttı. 
Enver paşa güldü: 
- Nargilemi çekiyorum ... 
Enver paşa bu sözü söyliyerek mev· 

zuu değiştirmek istiyordu. 
Fakat Şan Sultan söze karıştı. Çok 

heyecanlı idi. Ayağa kalkarak dedi ki: 
-Arkadaşlar ... heuışeriler ... aramız. 

da bulunan zat şu ihtiyar dedenin bü· 
yük bir iştiyakla bahsettiği Enver pa· 
şadır. Uzun yollardan kalkarak yurdu· 
muza gelen Enver paşa bize yeni çal ış· 
ma yoll.:rını gösterecek. lnşall h bizi 
hürriyete kavuşturacaktır. Günün bi· 
rinde i0ıı.cıallah muvaffak olursak o za· 
man hepiniz: (Enver paşa d.l bizim köy· 
de yatmıştı) diye öğünebilirsiniz.) 
Şan Sultanın bu 5Q1Jeri Enver paşayı 

d heyecanlandırmıştı. Uzak. ycncrderı 
gelerek: kervan bile g~İyen hu köyde 
duyduğu bu sözler bilhassa ihtiyar biı 
zatın ağzından olması kendisini çolı: 
memnun etmişti. 

Söz söylemek istedi. Fakat bu biraı 
zor olacaktı. Çünkü tercümeye ihtiyaç 

vardı. 

Fakat Şan Sultan sözlerini kesmedi. 
Ve şöylece devam etti: 

- Döııembede, Ferganada ve hatti 
Hivede bile aıkadaşlarımız vardır. in· 
şallah hürriyetimize kavuşacağız. 
Şan Sultan yarım saat kadar devanı 

eden uzun ve heyecanlı sözleri bütün hal· 
kı adeta mestetmi~ti. Herkes cö:derini 
Enver papya dikmiş bakıyordu. 811 
arada kapılar açllıp kapandı. Çayhaneye 
mütemadiyen kalabalık geliyor. Bir ara · 
lık öyle oldu ki, bütün çayhane hınco· 

hınç doldu. Ot~racak değil, ayak.ta durrı· 
cak yer yoktu. 

Şan Sultanın ~özlerinden sonra ihti 
yar zat yine söze başladı: 

- Demek ... dedi ... yetim kalan to 
runumun intikamını alacağım ..• yaşa.·· 
eğer ihtiyar olma.uydun... tüfenk taıı· 

yacak kadar takatim olsaydı '1J dakika· 
da ufak tarlayı bırakır ve senin yanın• 
koprdım. Ne çare ki ... 

ihtiyar sözlerini tamamlamadan sağ· 
dan soldan sorgular başladı: 

- Sizinle beraber mücadeleye girmek 
için ne yapmalıyım~ 
• - Ben üç aydanberi çoluğumdan ço· 
cuğumdan uzak yaşıyorum. Çünkü yur· 
dumuzu Bolşevikler aldıfar. 

- Ben dokuz aylık gebe olan karıf'l\I 

bırakıp kaçtım . 

Sağdan soldan öyle sözler yükseliyor· 
du ki ... hepside derdini dökmeğc çalı· 
~yor ve Enver pap ile birlikte mücade· 
leye atılmanın şartlarını soruyorlardı: 

Enver paşa bu söz.leri dinlerken göt· 
leri dolmuştu. Nihayet sabredemedi. 

- Arkadaşlar ... dedi. Bizimle berıı· 

her gelmek istiyen herkese lı:ollarıroıJ 

açılı:tır. 

Enver paıfAnın sözleri üzerine müthij 
bir alkıt ve: 

- Beni de yazın ... beni de yazın söı· 
leri yükseldi. 

Bu arada genç. fakat güzel giyinroil 
bir zat kapıdan girmişti. Onu görenle' 
yol açtılar. Bu zat en önde Enver paşş· 
nın yanına kndtır geldi. Ve: 

- Bendeniz ... dedi köyün mualliroİ· 
yim. Şurada kapıdan gelinceye kııd11' 
duymuş olduğu! sözler birdenbire be111 

de teshir etti. Arkadaşlanmı heyeeanlııf1' 
dırmak suretiyle yaptığınız bu t~bbii9• 
te muvaffakıyetler dilerim. 
______ , .... ._ .... ~ot -



==-.......... --- - ··································· 
J YUVBIDI' ........ J.l'\·.S..,~~.~~ 
• . 

rENIASIR 

Zehirli gaz 
~ Kendim Müstakbel harp karşı

Yıktım mıza nasıl çıkacak ? 
Bayan Necdet 

T ezgülerin Macerası 
YAZAN : tJ'Ç YILDIZ 
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Birden ıilkintli.. . . .. 
Bir ,,eyler 1 öylemek ı•tedı. Soy-

lemedi. Yutkundu ve ıonra: . 
_ Git dedi. Git Necdet .. Şım-

di git .. Çok paişan old'!_~ ... D~ • 
ıünemiyorum. Sen de daşunemı -
yorsun .. Sonra ... Daha ~yi düfün 
ve •onra eğer yıne benımle bera
ber yQfamak ve yanıma gelmek 
arw•anda ısrar edersen yaz .. Ben 
icap eden vasıtalara baş vururum. 
Yine yuvamızı kurarız .. Fakat Al
lah askına bir daha dönmemek 

Dr. NF.JAT FERIT ECZACIBAŞI 

Müstakbel harp, •Kimya harbiı de
ğil, gene top, tüfcnk, mitralyöz, tayyare 
sa\·aşı olarak karşunıza çıkacak, buna 
emin olunuz. 

Bilmem hangi Alınan öyle bir gaz 
keşfetmiş ki fabriknnuı sakat bir boru
sundan ufak bir sızıntı civardaki kasa
ba halkını bir an içinde hak ile yeksan 
etmiş .. Hep boş, esassız panik dedikodu
ları .• 

Zehirli gaw. karşı halkın korkusunu 
anlıyorum. Doğrudur. İnsanlar göı-ebil
dikleri bir tehlikeden daha az ürkerler. 
Gürültüsi.iz, renk:;iz, kokusuz bir hava
nın habersizce boğazımızı tıkamasını, ci
ğerlerimi:.rl parçalamasını düsünmek da
hi tüyleri ürpertir. Ne de olsa cgaz• za
manımızın insan öldürme usulleri icin-
cle gene en ehveni kalıyor. • 

•Zehirli gaı.ı yutuvermek ne ala olur• 
demek istemiyorum .. Mukayese mesele-şartiyle gel .. * si .. Mesela termit bombalarını alın. El 

Yere düşen elektrik Fenerini al- lrndnr gülleler .. Düştükleri yerde çeli
madığım için karanlıkla merdi- ği eritebilecek kadar müthiş hararet 
ven/erden inerken Şadana sarı· neşrederek yangın çıkarırlar. Düşttiğli 
lırcasına tutunuyordum. ~eri su ile söndürmcğe imkan yoktur .. 

Bahçe kapısının önünde ayrı - Ancak düşer düşmez kumla örtmek su-

.;,uuan .. cevap vermeden yaw-ı lırken bir daha ~~yr.una sarıldım. retiylc imdada yeti~ilebilir. Şimdi düs
Vücudum atef ıçınde yanıyor~u. ınan filosundan on taııe tayyarenin mü-

mjJ:ik~;rin derin ~kti. Gözümde Şadandan ba,luı hıç .. dafaa haitını geçerek şehri tuttuğunu 
Soma: .., hiç bir Je)' yokta. ve her birinin de onar tane •termit. bı-

_J d d' Do.-u mu Villıinın önünde bekliyen oto - raktığını tasavvur edin. - Neı:uet.. e ı. •. 
aöyliyor•n .. Uaki/ıalen yi'!e ~ mobilimin içine kendimi attım. Netice : Şehrin yüz yerinde su para 
nimle baakr YIJf'U"alt utegın Otele döndüğüm zaman gece ya- etmiyen yangın yuvası .. 
doğra ve ..• .ahih mi? rııını çoktan geçmifti. Numan ha- Gaza gelince : Bir defa şurası ınu-

- Vallahi doğru .öyliyorwn.. la alt kat .alonanda ve arkada,la- hakkak ki harbiumumide bildiklerimize 
Jedim. Bıktım artık bu hayattan. rı ile beraberdi. Onu görmeden 

Btıfını önüne eğdi. odama çılrtım. Onunla kar,ılaş
- Fakat, dedi. Benim haya- m~dı~.~.a ıevi'!i!ordam. ~ Gözii -

tım yine eski hayat .. Ben yine es- mun onande. ~ala YQ.f~lttgım Şa • 
kiıi gibi parcuızım. Sen evvela ba danın hayalı ıle yatag"!'a yattım 
hayata tahammül edemedin. Şim- ve yorganı bafıma çektım. . 
di .. lüks alemlerin içi11de yaşadık-/ Ben, otelden çıktıktan bıraz 
tem ve zengin hayata alıftıktan sonra Numan odaya çıkmış, ve be
sonra büıbütün tahammül edemi- nim otomobil ile gitliğimi öğTe -
yecekıin.. Bu ıeler hayatımız il- nince meraka düşmüf .. Geldiğimi 
kinden daha azaplı geçecek.. haHr vermelerini de garıonlara 

- Hayır .. Hayır .. dedim. Ne tenbih etmi, .. Yatağa henüz yat
kadar azaplı geçerıe geçsin .. Hiç mıflun ki Nwnan odaya girdi. 
değilse yüreğim rahat eder. Hiç - Necdetçiğim .. dedi.. Nere-
değilıe içimde .. kalbimde bir bur- de idin.. Merak ettim. 
gu gibi yer bulan azabı duymam. Yorganı biıfımdan çekmeden 
Söyle Şadan .. Söyle .. Yokıa artık cevap verdim: 

Bir zehırli gaz bombası 

berıi ıevmiyor musun .. Yolııa ar- - Villayı görmeğe gitmiflim. 
tılı beni iıtemiyor muıun? Yatağa yalıla,tı. Yorganı ba. KızılaıJm maskeleri 

Şadan acı acı güldü: fundan çekti. bir iki il&vctlen başka öyle fevkalade bir 1 d{)rt huçuk milyonluk koca sehri evvel-
- Hatırlar muın Necdet, de- -Koca bebek .. dedi. Bana ver- yenilik yok.. Esasen olamaz .. ·Malum 1 den ih?.aı edilmiş muayyen .,.mahzenler-

:.Ji. Benden ayrılmak istediğin za- diğin üzüntünün farkında mısın. olanlar yeter• diyeceksiniz .. Güzelı an- dt! toplayıvermişlcrdir. Bugi.in Berlin 

rnan yazdığım bir mektupta ben Çok merak ettim .. Seni görünce ~a~ a~~!. zaına~da kor~nına usullel·inin j k~ndini zehirli ga;r..a karşı masun adde
de sana aynen bunları sormuf- de her ,eyi unuttum .. Hele içinde ıptıdaılıgıne ragınen buyük harpt~ gaz <lıyor. Fakat •Tcrınite•, tayyare bombn
fum. (Y okıa beni artık aevmiyor yQfıyacağın yavanla.. Saadet yu- yüzünden telefatın da diğerlerine nis- larına karşı hiç bir zaman. 
muıan) demiftim. Sen de bana vamızla bu kadar yakından ala- beten pek c.üz't olduğunu itiraf edelim. Bugün iki cephede devam eden harp
hiç düfünmeden (hayır .. aevmi - kanı ve ıevinmeni görünce bilsen Gaz, muayyen şeraite tabidir: Bir de- leri tetkik edin .. Gazın lafı dahi geçmi
Jlorum ve sevmedim. Senin yanın- ne kadar memnan oluyorum. Se - fa havadan ağır olmıyacak çünkü kısa yor. Sivil halkı katliama kadar varan 
'tla yaıarken ıana ıaaJeti damla nin ıeoincin bana iter ıeyi .• Her bir zamanda teneffüs hizasından a§Bğı }apon cüretkirlannın efkanumumiyeyi 
damla verdim ltıltat lrendim bed- ~yi unattvruyor... düşerek matlup olan neticeyi vermez ... tedhiŞ etmemek için gaz kuUanmadıkla-
baht oldum) elemiftİft.. -BiTMEDi- Sonra, havadan hafif olmıyacak çünkü nna zahip olmak tibii doğru o1maz. Gaz 

Sözünü lrestim.. .____ uçar .. Kullanıldığı yer rüzgarsız ve ha- tekniğine aciz de değiller. Tayyare bom-
- Söyleme dedim. Saı Allah Çek komtbdstleri va cereyanlanndan fıri olacak, yoksa hasını daha pratik, daha ucuz, daha öl-

__ ez:: ...._...,,--~~ ..... S.~AH~D~'E~7 _, 
P••m•~lf;;'27iZZZZ-;q.r::T..z:rLZJ11r7./TZ.7ZZ7...7.ZZZ7JJZLLLT-LZZ> ~.v 

Havva 
FiZ Kızları 

Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

-16-

Bu dekolte 1kadınlar 
Usta terzilerin ellerinden çıkmışken· 
di tuvaletlerinin açıkhğına bakma
dan yerli ve temiz halkın çıplaklığı 

ile alay ediyorlardı 
Belçikalı ressamla daha bir müddet 

görüştükden sonra onu tekrar görmeğe 
geleceğimi vaad ederek yola çıktım. 

Şehre geldiğim zaman gördüğüm man
zara alelade ekzotik bir liman manzarası 
idi. 

Burada karma lc:anşık İnsanlar vardı. 
Ve hepsinin de üstlerinde baılannda çe
§İtli renk ve kumaşlardan örtüler, ceket· 
ler mevcuttu. 

Bali Palns oteli buranın en büyük bi
nalarındandı . 
Şehirde esasen bir çok büyük binalar 

vardı. Otelin geniş taraçası Amerikalı 

turistlerle dolmuıtu. 
Üzeri açık dans pistinde usta terzilerin 

makaslarından çıkmıı. göbeklerine ve 
kuyruk sokumlanna kadar dekolte tu
valetli kadınlar Amerikalı turist kadınlar 
delikanlıların kollarında dans ediyorlar
dı . 

Dans fasılalarında bu çılgınlar otdin 
u \meriknn harı> önünde yerli çocukla· 
rın s:ınd 1y e Nd rında dolnşarak sattık
ları kart r o t il ra bak rak sanki tuhaf 
bir şey .örmi l l'T ,,:}:. j k hkahalar eavu-

arz.ediyordu. 

* 
ruyorlordı. Geceyi bu otelde geçirdim. Turistle 

Kartpostallarda gördiıkleri, vücudunu 

1 
Ü§am hareket etmişlerdi . Ert~i snbnh 

güneşe vermiı kumlar üzerinde yatan uyandığım zaman limanda yeni bir turist 
çıplak bir yerli kızı resmiydi. vapuru gördüm. Taraçada oturarak on· 

Halbuki bu kahkahayı savuranlar. bu ların çıkıtlarını ~yrediyor ve kahvaltımı 
genç kızın masum hail içinde çıplak uy- ediyordum. 
kusunu seyredenler kendi çıplak.hklanru Yanımda Avrupalı kıyafeti ile biri pey-

ve a ık.1 rının kollan arasmda biraz ev- da oldu. 
ve! en çılgın ve ihtiraslı dans (ikürleri - Bonjur. 
yaptıklarını unutuyorlardı. Dedi. Baktım, bizim Belçikalı ressam. 

Çünki.i onlar medeni!.. idiler. Medeni- - Ara sıra böyle şehre iner, köy ve 
yet namına bcr şeyi mübalı görüyorlar· yerli kıyafetinden medeni kılığa girerim. 
dı. ötekiler ise Üzerlerinde cvahıi> dam- Maamafih bu elbiseler beni artık &Jkıyor, 
gası taşıyorlardı. biran evvel köye dönüp bunlardan kur• 

Amerikalı kadınJarın istihfafluir kah- tulmak için can atıyorum. 
kahalannda batlca bir sebep te buldum: Bir iskemleye ve kartıma otwdu. 
Kıakançlık ... Evet ... Bütün tuvaletlerine, B:rabcr turistlerin önümüzden geçit· 
yüz ve vücud ihtimamlarına rağmen vü- lerini seyrediyoruz. 
cudlarının sadece güzel losımlannı açı- Bir aralık Mayö kolumdan tuttu. 
yorlar, çirkin taraflarını örtüyorlardı. - Bakınız. dedi. Şu kadına bakınız. 

Hele biçimı;İz ve sarkık göğüalülerin Parmağı ile gösterdiği İstikamete bak-
aılu koraajları onların sadece vücudlarını tını. Bu, yerli kıyafetinde fakat Avrupalı 
değil .. Ruhlarını da sıluyordu. Halbuki olduğu bdli bir kadındı. 
kendilerini tabiate veren yerli halk ve Bdçikalı ressam: 
kadınların vücudları .. Hatti bir kaç ço- - O. dedi, bir Fransızdır. Sizin va-
cult doiunnut olmalarına rağmen çok tandaıınız. Burada bir yerli ile evlidir. 
düzgün ve ahenkli bir tenasüp manzarasa Ve kocasanın albncı kaT181dır. 

-Hep beraber mi Y&flyorlar. a,Jıına.. Eıltileri hatırlamalıtan Sovyet Rasyaya dağılır gider. Bütün bu şeraitin yerine dürücü buluyorlar. 
ve hatırlatmaktan :zevk mi elaya- nasıl girecekler! geldiğini kabul edelim. Fakat nihayet Yirminci asır medeniyetinin icat ettiği dururken halkın korunması için yer al-
yorsun .. Ben, iter feyi .. ha ~yi le- Prag, H (A.A) - Çekoslovak siyasi hücuma uğrıyan şehrin bir de müdafaa insan <>ldürme usullerinin hiç olmazsa tında mahzen yapmak mı çıktı• gibi 
ela ediyorum .. Hatta ba villayı da mahafilinden bildirildiğine göre Prag kuvveti olacak. Elbette gaz atan düş- birisinden korunma usulü var diye in- gelmesin. Mevcut büyük binaların bod
iatemiyorum.. Yalnız seni istiyo- hükümeti Moskova hüklimetine müra- ınan tayyarelerinin bir de çekilip gitme san biraz müteselli oluyor. Şehirlerimiz- rwnlanru biraz tadil ederelc bu işi gör
rcım.. caat ederek Sovyetler birliğinin Çek ko- mecburiyeti olaeak. İşte hücum geçtik- de halkımızın adedine göre mahzenler dürmek mümkün. Ben belediye reisimi-

- Evet .. Ve mükemmel de geçiniyor-
lar. Arasua evlerine ıriderim. Yerli ka· 
dınlar ondan çok memnunlar. O da or· 
taklarından memnun .. 

Bana söyledikten sonra bir ço- münistlerini ne şerait altında Rusyaya ten sonra, zehirli gazlar dağılıncaya ktı· ih:.r.ar edip birer· de maske temin ettik- :tln yerinde olsam evlerin önüne kaldı
culr gibi boynu biilrülr eluran Şa- kabul edebileceğini sormuştur. Sovyet dar, şehir halkını koruyabilirsek me- ten sonra gaz korkusunu unutalım, ba- rım yaptırttığun gibi büyük binaların 
'elanı tekrar kollarımın arasınela hUkümeti bu bapta bir karar vermek sele kalmaz. şımıza bir felaket gelirse paniğe mey- altına da birer hava korunma bodrumu 
-lrtım. Onun• LaclaT ...nlı ser>cli•i- üzere me\rz.uubahis komünistlerin mu- Geçen sene Berlinde .Yapılan korun- dan vennesin. Mahzen deyince, beledı"- ·hza t•:-· · ... ~ " y- o 1 r e ~ınm. Almanlar da öyle yaptı .. 
mi !/İmdi anlıyordum. {assal bir listesini istemiştir. ma tecriıbelerinde üç dakika içerisinde yeye •Fuara yer yüzünde göl yapmak Belediyelerin kendi parasiyle_. 

-i~;;;-;;;;;;;;;;~;;;;;iiiiiiiiiii;;;~iiiii!i:iiiiiiiiiiii;;;D;iiit;iiiiiiiii;iiiiiiiiiiBiiiiiiiii!~~;;;;;;-::iill~~~ ~ -----·~~~~!!!!""~--~e!!~!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!~~;;;;;;:.,;;;~------.. ::A ... jb-WS E a •HU Zil duğum mülakatın ehemmiyet ve mesu- - Sefir efendi, dedi.- Görliyonıın ki hi h -eda - - - - -· sa P an nın haldunı hiçe saydınız.. 
liyetini idrak ed~k kadar okumuş bir Fransa kral sarayının adetlerinden ha- D 1m amat o anız bakımından bu suretle 
adamsınız .. Binaenalyh... kikaten gafilsiniz .. Fransada kral ve na- hareket etmekte belki haklı idiniz. Bir 

Van Der Eden kralın sözünü kesti: zırlarla beraber kralın tam itimadını ka- ay aonra Fransız orduları Franş Konte-
- ··· Binaenaleyh böyle mühim bir zanmıs bulunan saray erkanı devlet ve ··ıAka b 1 • ye girdiler ve bu yerleri Ispanyollardan 

DEMIRMASKE 
mu a tı ana umwni bir şekikie deği. memlekete ait her şeyi duymagwa hem 1 

Büyük tarihi ve macera 
- 68-

ronıanı 

Çok hususi bir şekilde vermeni?. lazım ı kl h a dılar. Nihayet Eksla Şapel muahedesi 
gelecekti.. ıa arı.. em de salahiyetleri vardır. ile Fransa ve ispanya arasında sulh tc-

D i!mir maske 
Kral on dördüncü Lui, büsbütün asa-

Binaenaleyh sizinle hususi değil. Böy- essüs etti. Bizim memleketimizde bir 

le aleni konuşınaklığımda hiÇ bir ınah- ata sözü vardır. Iştah yedikçe gelir .. der
zur yoktur. Esasen görüşeceğimiz mese- ler.. Siz de bu zaferlerinizden kuvvet 
leler üzerinde nazırlar medisi tetkikle-- alarak gözünüzü Flander arazisinden 

r!ni yapmış ve kararlarını bile vermiş- geri kalan kısma çevirdiniz Dediğim gi
tır. Size hen ?u kararı bildireceğim ki bi.. Damat sıfatiyle haklısınız. Fakat bir 
0 dn şudur: Biz, Fran~Konte havalisin- kral sıfatiyle haksızsınız.. 

Elçi, başından şapkasını çıkararak, sağ 
elinde bastonu, sol eli beline dayalı, ya
vaş adımlarla } ürüdü. llerledi. On dör
düncü Luinin karşısına geldi. Hafif bir 
:reve rans yaparak durdu .. 

Söz söylemeden önce kendisine hitap 

edilmesini bekledi. 

Teşrifat memurlarından biri 

yaklaşarak kulağına: 
- Ekselans .. lütfen şapkanızı 

nız .. 

elçiye 

çıkarı-

Dedi. Holnndalı elçi, kulağına yavaş
ça fısıldanan bu ihtara yüksek sesle ce
vap verdi: 

- Şapkamı mı çıkarayım. TC§ekkür 
ederim. Fakat şapkam beni hiç te ra -
hat ız etmiyor .. 

Bu cevabın tevlit ettiği kahkaha du -
daklarda dondu .. Çünkü Kralın hiddet-
1 n ap arı kesildiği görülmüştü. 

afih on dördLincii Lui kendini 

zoraki teskin etmcğe muvaffak oldu. So
ğuk bir tavır ve bir az da sert bir ifade 

ile: 
- Elçi efendi.. dedi. Sizi hükümeti

mize Holandanın büyük ve maruf Pan
siyonerlerinden mösyö Jan ve mösyö 
Kortey tavsiye etmişlerdi. Mlihim ve 

bileşti ve kendini tutamadan, haykırır 
gibi bir sesle cevap verdi: 

- Ben .. keyfim nasıl isterse öyle ha
reket ederim ve kimseden de ders a1ma
ğa ihtiyacım yok.. 

Sefir, soğukkanlılığını elden bırakma
dan cevap verdi: 

- O hnlde .. iş olacağına varır .. Çünkü 
öyle şeyler vardır ki, hunları halkın bil-

narik bir vazifenin ifası hususunifa sizin 
gibi bir zatı intihap etmiş olmalarından 
dolayı onları tebrik ederim. memesi, öğrenmemesi daha eyi olurdu 

Sefir efendi,. adınız zannederim Van Kral efendi .. 
Den F,dendi, değil mi? Bu sözler, kralı ~aşırttı. Bir an .. ka-

- Evet kral efendi!. fasında monsenyör Luiyi düşündü. 
Bu hitap, on dördüncü Luinin azamet Onun hayali ve mevcudiyetinin saltana-

\'e gruruna dokundu.. tı için tehdidi en çok korktuğu ve kim-

Kaşlarım büsbütün çattı. senin duymasını istemediği şeydi. Fakat 
- Elçi efendi. .. dedi. Bana verilen çabuk kendine geldi. Bu adam .. bu ya

marumata göre siz, Amsterdaın ~ehrinin 1 hancı monsenyör Luinin mevcudiyetini 
belediye reisi imişsiniz.. nereden bilebilirdi. Onun bu sözleri her 

- Evet kral efendi.. halde bunu kastetmiyordu. Bu cihetten 
ol- emin oldu'ktan sonra: 

de ele geçiı-diğimiz araziyi asla terket- On dördüncü Lui, yerinden doğnıla-
mek istemiyonız. Flanden arazisi i.ize- rak sordu: 
rinde olan müddeiyatınıızdan da vazgeç

miyoı-uz. Işte sefir efendi hem kararımız 
hem de cevabımız bundan ibarettir. 

Van Dt'r Eden, bu sert ve azametli 
sözlerden hiç te ınÜtf'e,;sir olur göriin
ıııedi. 

- Yine, dedi. Buraya gelirken sizin 
arzularınızı bilmiyorum ve sizin ne is
tediğinizi değil.. Ne yapabileceğinizi göz 

önünde tutarak buraya geldim. ispanya 
kralı dördüncü Filipin ilk çocuğu olan 
Fransa kraliçesi Mari Terezin hakkın

dan bahscdereK Flanderde bazı arazi iş
gal ettiniz ve bunları yaparken de Is -

panyada hükümran olan ve aynı hakka 

- Nasıl.. ne dediniz? 
- Şunu demek istedim ki gerek In

gilterede ve gerek burada tahayyül et
m<.-kle şeref duyduğum Holanda uyur
luğa asla tahammül edeıniyorlar .. 

-Yani .. Demek istiyorsunuz ki rnem
lckcliniz lngiltere ile birleşecek, itlifak 

edecek ve benim arzularmıa karşı koy
mak istiyecek.. Sefir efendi .. Size ce
vabım şudur: Gerek kendi hükümetini-

ze ve gerekse lngiltere hükümetine söy
Jemeğe mezunsunuz ki Fransa kralı on 

dördüncü Lui.. canı ne isterse onu ya -
par. 

- Bir roman deaeniz a ..• 
- Evet.. söylemiyor amma .. Zanne· 

derim bir aık macera11 .•• Bir bayal su· 
kutu ona Avrupayı unutturmUf.. Buraya 
geldiği zaman derin bir üzüntü içinde 
olduğu belli idi. Şimdi İ9e artık ber feyi 
unuttu. 

- Mesud mu} 
- 7..annederiın. 

* 
Şehrin kenannda bir pirinç tarlası cl

vanndan geçiyordum. Amerikalı turist
lerden birinin elinde fotoğraf makinesi, 
yerli bir kadını soyunmağa ikna için dil 
döktüğünü gördüm. 

Yanına yaklqbm. 
- Bu zavallıyı neden soymak istiyor· 

aunuz"> 
Diye sordum. 
- Resmini çekeceğim, dedi .. Albümü· 

mü tamamlamak İstiyorum. Amerikaya 
döndüğüm zaman dostlanma .. Tanıdık
larıma bu vahıilerin içine girdiğimi bu 
suretle İspat edeceğim. 

Vahıiler .. E.vet .. Bali adasına olan bu 
seyahatimde ben de vahıi görmüştüm .. 
Bu vahşi .. Buranın yerli halkı değil.. Bu 
adamdı . . . 

··BİTMEDİ·· ___ * __ _ 
Fakirlere yardım 

Kasaplar cemiyeti reisi B. Suphi Ko
yuncuoğlunun fakir ve kimsesiz ailele

re 1 i çuval mangal kömürü tevzi et

m k suretiyle bir çok yoksullara yar
dımda bulundu~u ö~renilmistir. 



• 

(Solda) Janeı Jfac Dould, bevaz pe1"deni1& n HVimli n ph 1'e aym mmcı•da n of,izel aeıU at1Uti.. (S~) Mene 
Obnma, GoW1'ita hmpnvaını1' n hdretU wıLfm.. Bu aa11Gt1cctrlcınn her Uciaid. ~ı lmer 1iUfA ha.miatna1cta
llarlat'. 

Yıldızların hususiyeti 
Rober Taylor bir kaza geçirerek 

öldü diye hayl /ananlar çoktu .• 

Y tldızlar neş' e içinde ... 
(Yukarıda 801da) Joan Kra"ford Pampuifik lskeçinde .. (yanında) 

Beti Grayle Ceki Kopnla elele yeni bir atk yolunda.. (Aşaiıda: eai
da) ~ Karol ve Miçkey Rootey, Joan Kravfordu ortalanna al-
~"bol bol aülii7orlar •. OnJann bu netmini b li Karrel 
._Şe.zar Romero da bol bhbba atmakta neteli ı. l8'i bl-. 

Sinema 
HABERLERi 

UYG!••m••-m 11 

AYRILIK 

BORSAj 
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lZMtR sıcıu TtCARET ME- kadar vuku bulmuı olan tediyab tir- mei dava ve emvali ıirketi haczede- A 
MURLU<'lUNDAN: ket menfaatine kar kaydolunabilir. mezler. Hiuedaran ıirket müdürü V-

(Ule Filmer sinema ve filim Türk Bu husus diğer terike tahriren tebliğ Cemil Şükrü Filmeri §imdiden tam 
limited ıirketi lzmir ıUbesi) tican:t olunmak ~~ır. A Her?~. ~uretle selihiyetle ha_kemi mü_nf~t ?larak 
unvanile Izmirde keçecilerde Lile s~- ol~ olsu~, şurekadan _bu:ıs~ın ~az kabu! _ve ta~. ey.~emıştır. Hakem, 
neması binasında sinema filiınleri tı- etmı, oldugu sennayenın ıstihsaline kendısıne tahrın muracaat ve kanun
caretiyle uğrapn iıhu !irket ıubesi- imk~n hasal ?lm~dığı ve zaru!eti ka- dan itibaren kanl;111i m~ddeti içinde 
nin ticaret unvanı ve ıirket mukave- nunıye ve tıcarıye bulundugu tak- kararını verecektır. Hakem karan 
lenamasi ticaret kanunu hükümleri- dirde mütebaki sermayeyi diğer şe- kat'idir. 
ne göre sicilin 2428 numarasına ka- rikleri~ niabet da~esindc tediy: ede
yit ve tescil edildiği ilin olunur. rek hıuelere sahıp olmalan lazım-

lzmir sicili ticaret memurluğu ret- dır. 
ŞtRKETtN MODDETI VE 

TASFtYESI 
mi mührü ve F. Tenik imzası. 11 - Mukarreratta her ~erikin 

adedi hi.s&esine göre reyi vardır. An- 24 - Şirketin müddeti, teşekJrulü 
cak bir bi.aaedar umum hisseler mik- iktısat vek&letince sureti katiyede 1 - Mukavele 

Lile Filmer Sinema ve Filim Türk 
Limited Şirketi Mukavele

namesidir 

· tamun sülüsünden fazla reye malik tasdik edildiei tarihten itibare~ on 
olamaz. İtayı reye vekalet için mezu- senedir. 
niyeti tahririye liztmdır. 25 - Müddeti.'l. hitamında veya 

12 - Hisseler şirket nazarında ~irketin fesh veya infisahında sirke
tecezzi kabul etmez. Şirket her hisse tin tasfivesine ıirket miidürü CemiJ 

1 - MUkavele sonuna imza ko- için bir aahiu tanır. Ancak irs gibi Sührü Filmer memurdur. Emri tas· 
yan Paıiste Ste Martin bulvarında bir suretle bir hisse müteaddit ali- fiyeyi müdür sclahiyeti tammeyi ha
G7 numaralı kineramada olman T ev- kadar lan arasında gayri kabili ta.laim iz olarak hareket ve emval ve e~ya
fik Şükrü Filmer ile latanbulda Me- kaldığı suretle bunlar haklarını mÜ§- yı ,irketi, ticaret kanununun ta.sfi
cidiye köyünde 42 numarada oturan tereken istimal ederler. Müıterek ali- yeye müteallik ahkamı da!resind"' 
µmil Şükrü Filmer arasında iıbu kadarların mümessil veya vekili ol- nakde tahvil ve matlubah tehsit ve 
mukavelename ile ve ticaret kanunu madığı takdirde ıirketin muamelatı düyun ve teahhüdatı şirketi tedive 
ahkamına tevfikan ap.ğıdaki 93rtlar velevki bunlardan yalnız birisine eder. Ta,fiveden bakiye kalan mik
&lairesinde bir mahdut mesuliyetli kartı bile olsa cümlesi hakkında mu- tM, hisseleri nisbettnde t1ürekaya tev-
Jjmited ıirketi tqkil ec:filmiftir. teberdir. zi olunur. 

ŞtRKETtN TEMSlL VE UMURU 26 - Şürekidan birinin vefat· 
Şirketin mınn1, Merkezi, Maksadı iDARESi veva iflası v11kuund~ §trl(et mün-

ve Sermayesi fesih olmaz. Y ,,.ln·z hissedar1ıu bey-
13 - Şirketin devamı müddetince nindc ~b· mukavelemunede mün-

2 -ŞtRKETIN UNVANI: (Ule ıürekidan Cemil Şül«ü Filmer §ir- deric ..,.1; cf .. ti ·rm ayni ~rait daire
Filmer sinema ve filim Türk limited ketin müdürü tayin edilnıİ.fl:İr. Şirke- siP!fP. bih-"':kin ®vam eder. 
tirketi) dir. tin umur ve muamelitmı tedvir, •ir- 27 - tşbu mukave1enamenin ta-

Eczacıbaşı 

• 

3 _ ŞiRKETiN MERKEZ!: lı- ket namına her nevi evrakı resmiye dili, adedi ~ürekô\ be"i tecavüz evle
tanbul vilayetinde Beyoğlu kazasın- ve gayri resmiyeye, senedat ve mu- di~ takdirde. tekmil ~iirekinm itti
Cla iıtiklil caddesinde 156 numaralı kavelita ve teahhüdata vaz'ı imzaya fa.kile ve ftÜrekanwn a.fedi bu miktarı 
apartmandaki dairesinde olup ıubesi hükümet devairinin küllisinde ve ta- tecavi.iz ettiğ; takdirde sennayenin 
Cle bmirde Lile sinemaaidır. Türki- pu dairesinde ıirketi temsile, ahzü- siilüsünü temsil eden sıürekamn mu

Umumi Depo: ŞiFA ECZANESİ İZMİR 

~e dalıil Te haricinde tubeler açabilir. kabza, sulhu ibraya, bankalar ile bil- vafekatile icra olunabilir. 
Bu takdirde iktıaat vekiletine malu- umum banka muamelatını yapmağa 28 - lıı;bu §irket, ikhsat vekale
Jnal verilecektir. ve huzuru muhakimde ve komisyon tinin tasdikinden sonra sureti kntiye-

1 4 - ŞiRKETiN MAKSADI: Si- ve mecaliste ıirketi b~t veya bil- de le!ekkül etmis addolunacak ve 1 ---------------111111---~1111111--••--
~a filimleri ticareti yapmak ve vasıta vekil, avukat tayın ~tmek s~- Eylul 1938 tarihinde i§e ~hyacak- Hayatın Esasını T k ·ı Ed ,8eyoğlunda lstildil caddes~,85 re~!~ temsil hu~lUl~~a şuket m~- br. Şayet tasdik muamelesi teahhür eş l en 

GA YRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA iL.ANI: 

~7 numarah analarda yeniden ya- diıru olan Cemıl Şukrü Filmer seli- edecek olursa tasdik tarih·nden iti~ 
ıpılmakta olan sinema ile lzmirde Li- biyel ve mezuniyeti tammeyİ haiz- baren on b•!l gün sonra İ!e batlana- KAN'IN 
'le ainemasini ve sair münasip göre- dir. · cektır. in.bu mukavelenamede icra 
ceği. mabal1erde sinema ifletmektir. 14 - Şirketin hukuk ve mesuli- edilecek her nevi tadili.tın tekemmü-

5 _ ŞiRKETiN SERMA VESi: yeti, tirketin unvan ile vaz'ı imza lü iktısad vP.kaletinin tudikine va
On bin Türk liruı olup, 5000 bet bin eden müdürün teahhüdatiy)e teay- bestedir. 
~ürk lirui Tevfikıükrü filmeT, 5000 yün eder. Müdürün ismi ve selahi- 29 - Şirl<etin dcvam1 ve tasfiye-
bet bin Türk lirası Cemil Şükrü Fıl- yeti gazete ile ilan t"dilecektir. si, fürekP.n•n yek.J:~eri ;ıe ve ,,.erek 
mer, tarafından isimleri yanında gös- 15 - Şirketin müdürü, Vazifesi- müdür ile mu~e'Att irketten" mü
terilen mebaliğin tediyesini taahhüt nin devamı müddetiu<:e i~bu ıirketin tevellit ihtilH •n :ı, .. t me•~i ıı::••;~ti.r 
~e niaıf hiseelerini peıin tediye ey- mevzuuna gerek doğrudan doğruya merkezi o'~n l!t .. nl;,ul sehrindeki ti-
,lemi§lerdir. ve gerek dolayısiyle tealluk eden u- carct. mBh1remesjdir. 

6 -Jlisaedaran adedi befi teca- mur ve hususatla aynca şahsen İ§tİ- 30 - Ticaret kPm.mµnun s•ıre • 
vüz ebnediği müddetçe hisselerin gal edemez. t?.tbiki hsııl<kınd .. k; kan'!lnun 13 ün-
ahara devir ve füruhtu Jürekinın it- 16 - Şürel·a diledikleri zamanda cü m:.adde~hıc tevfikan · ~h .. •t ve'~
ıtifakile vefat ve saire gibi suretler ile bizzat veya bilvehrue evrak ve defa- !eti nirket üzerinde müra'""''ıe ve !:e.
~~~~ adedi beti ~ec~~ eyle- tiri !irke.t üz~rind~n umu~ .ve mua- nuna ve ~bu e11as mul:ave1e..,eıro ~· 
aıgı takdirde sennayenın uç rubunu melitı !trkctı tetkik edebılirler, an- ''amına m •ctavir hru-eket vukuu tak

sit eden ıüreki.nm muvafakatiy- ~ umuru firkete müdahaleye hiç dirimle feshi ~irket heldruıda ikemei 
sermayenin tezyidi caizdir. Bu tak- bır h"klan yoktur. dava hak .,na haizdir. 

-·-------
Sağlam bir insanda (Mily

0

arlarca kırmızı ve beyaz yuvarlacıklardan mü
rekkep olmak üzere) takriben vücut sikletinin 11 de biridir. Vazifesi, vücudu 
teşkil eden her hücreye lazım olan gıdayı <1crhal götürdüğü ve ölmüş hücey
relerin enkazlarını da sürükleyip harice atmaktır. Aynca da vücudun lüzum 
gösterdiği mıntnkalarda yeni uzvi inşalar yapmak kudretini haiz kimyevi 
maddeleı·le veni hücreleıri ihtiva eder. Demek bir insan saltanatının bütün 
azamet ve ş~vketilc yaşaması için bu 80 milyarlık muhafız ve imarcı ordu
sunu eyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması l!izınıdır. Bunun 
için: 

an, k vvet ve i$tR::ıa $urubunu tavsiye ederiz 

Clirde •üreki veya halefleri hisseleri 1? - 1-!.i~:cJaran. düşüncelerini 31 - Sirketin bilumum memur 
:r l tahrıren m d 1 FOSFARSOL, wnum dünya doktorlnrının miitte!iknn takdir ve milyon-

iabetinde yeni hisselere sahip o ur u ure verır er. ve müstahdemleri Türklerden olacak ]arca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir hayat eksiridir.i1! 
~e bedellerinin tesviyesini teabhüd H • ve ancalt bazı ecnebi mütehassıslar Daima kanı tazeleyip çoğaltır, kırmızı yuvarlnc1kları aı1ırır, zeka ve hafızayı 
jederler. Ayni suretle ve ticaret ka- esap Senesi Ve vekaletin müsaadesiyle istihdam yükseltir ve parlatır. Sinir ve adaleleri kuvvetlendirerek uylrusuiluğu ve 

add 
· d ki l b•t ki d. fena diisünce1cri giderir. Grip, nezle, enflUcnza gibi hastallklıtrdan korur. 

nununun 504 üncü m esın e h ) . o una ' ece er ır. -.. k tl k d . Vücut makinesine lazım olan bütün enerji ve uvve eri vere.re· insanı aı-
miktardan af&iı düflllemek prtiyle ... e Sap 3 r 32 -. Her iki şerik i!i>u mukave- ma azim ve irade sahibi eder Mide ve barsak tembcllil,<indcn ileri gelen mu-
.tirket sermayesinin tenkisine karar lenameyı tamamen kabul ve imza annid kabızları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda pek ehemmiyetli 
verilebilir. 18 - Şirketin senei maliyesi her ederler. faydalar temin eder. 

4 7 
__ ş.::.-'-~, -L-•• __ ı!--ye k•-ı sene ki.nunusani ayı iptidasından imza: Tevfik. S. Filmer, FOSFARSOL'u diğer bütün :kuvvet ilaçl:ınndan ~yıran, ba?!.ca ~·. dc-

.... ea.a ~ aaıuc -3' kA l 1 Ce vamlı bir suretle kan, kuvvet ve i§tihn tcmın etmesı ve nzamı uç gun ıçınde 
~LL! __ ,_ --Libı· 0ı_L.u __ L! ___ ı_ L--lar ve anunuevve in son günü mza: mıl S. Filmer. '"'~ · ·· tın Utllll ancaa aan ııowuan maaeıen: ~ bir mucize gibi tesirini göstermesidir .... uo, gnp, zaturrce, sı n ve um~nı 
tekahül eden nisbette mesuldürler. nihayet bulur. Fakat ilk senei maliye No. 10017 /1363 kansızlık ve halsizlikle neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devrelerın-
Gerek tezyit ve gerek tenkisi serma- bundan müstesna olup ,irketin au- de şayanı hayret faydalar ;e~ eder: . . . 

dola · ile aki lacak ukarre- reli katiyede te~kkülü tarihiyle 938 Okunup anlatılan bu mukavele- Sıhhat Vekaletinin resmı musandcsını haızdır. Her eczanede bulunur. 
~ tad~~o~m ~~~vv~~~aras~~~~ki~~m~~~~=~~~~~~~~~~~~~---••••••••~ 
nt ve • • emm vem e- daki müddeti fA111il olacaktır. ve hüviyeti dairece maruf Cemil Li-
.ber olmak 1ç.uı bu mukan~t evra-

19 
ş· k ti. lAb ·,.·m lenin olduğu tasdik kılınır 20 Hazi- ı SALIHLl iCRA MEMURLU-

lcinin Udısad vekiletine tevdii ve ve- - ır e n muame a . ıT ·· ·· A · ... laUNDAN • 

ıkiletin limn gelen izin Te muvafa- mevcudat ve muvazene deften, yev- r~ ~938. ~uhrü ~mı: Beyoglu be-~ .. 0;fr;-jr•f:ltl · 
katinin

• tihsali Adir miye defteri, defteri kebir ve kopya şıncı noten nam. ımza: Ş. lnaldı. ~~-~ Al" b 1 l' k b. ... zarurı • t•bu mukav 1 · ıye orç u a ı ızı zeyne ın 
- d f • · 1 dö•rt deft t t 1 k .. e enameye mevzu un-HiSSELER HISSEDARAN e ten namıy e er u u aca - EN UCUZ EN KIYMETU 9-937 tarih ve 34 no. tapuya mer-

8 _ Ş~=- hisselerini mübey- resen ve cevaben.:Jknan mektuplar, ~:~:~ ;:::;;~ı:::ı:~ y 1 L 8 Aş 1 HE D ı y ES t but salihlinin istasyon mevki!nde 
..,; .. ve--!•- nama muharrer olacaktır. telgraflar v~ ve kt. Dmuftntalzaman dugu"' tasdı"k l BRON z tarkan basan garben ahmet 'ıma-
~ - sam • . . muhafaza edılece ır. e er er no- o unur. . 
Şüreka hisselerini se~~et ı~e: terce tasdikli olacaktır. 11/6/938 ten ;acıb~huten ~of2 ilM mah~t 
en az üç ruhunu ~emsı .... ~~'1 . - TEMETIO ve ZARAR Mühür: Türkiye cümhuriyeti Pa- ~Y en . ır . e d~ .. b.ahve . -
nın muvafakatlenyle dager ~an.en- . . f .... . k lo l ... I>iJ Fırçalandır. mınen yınna onum çenın 
ne veya ahara devir ve füruht ede- ku2b0 -la ŞırketI?f.satı te?'lindettunu, vu- rısPano!'s'°b,.: kugonu• .... I s N . a· B Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 1440 hissede 480 hi11esi sablığa 
b

. • . L!!--L k yfi ti' u n mesarı m enzı e son- -.,. _, o . ımz · • k l Eh · vuk f f ilir. lıf>u devır ve ruruut e ye k-'- "ktard ib tt• B Ensrin çı arı mıttır. lı u tara m-
h

. l . be • !I..!...:. _L ra twın mı an are ır. un- . d b. d.. .. 120 1" kı ıue en mü yyın vesauun zaurma d h 1i .. zd iht• t No 1761 an ır onume ıra ymet le fi . d • furuh de • an er sene evve yu e O'l ıya • kd. d·ım· · 
, ey ~eti evır ve hm rcı ~e akçesi aynlacak, Saniyen §İrkct mü- Za~ varakaya mevzu mühür T. iki nisbi resim vekilette aaldı esas ta ır e ı ıttır. . . A . 
«teften mahsusuna kayıt ve en az uç d.. .. la Cemil Sükrü Filmer •irket C. Pans konsolosluğunun mührü ol· uka len (20) • • 1!_,_._ Arbrma tartnamesı ılan tarı -
ruh • t a ed ··reki uru o n . "' m ve ameye yırmı ın.ııa; h. d . 'b h k f d nın u se:;akayeyıtl ~ımhA l enldıugun.. ~ umur ve muamelatın? tedvir hizme- makla tasdik kılındı. pul yapıtbnlmak ıuretile tabail edil- ~ .. el nb~tlı areke? erT es. tara edın ·1an 

mu en aıı o u • kab·ı zarurAı maaraflanna 20 Haziran 1938 • tir. ıoru e ı ec tır. ayın ı en 
mü be • • k t - dürü ·• rh tıne mu ı ve mıt 
ve im~le,~k:O:~ı ~un ~ kartıl1k olmak üzere de ~e.o~ be- h~'t!'~~: ~es~ 1:5:: I~tanb~ ~ Mühür: T. C. tkhaat vekaleti iç fr~e artırha bedeli tayri :.e~-

9 - Benninvali muh~ hisse- tini aldıktan sonra müte sı ıs~ 1 h lf en m r ugu. unza • ticaret umum müdürlüğü. ~ und mu. amb ~e~ buıymel ıdn~n 
1 tesah•· ed ler fi le taksim olunacaktır. Şayet Cemil n an. • yuz e yebiııf e!ını ma ıgı 

ter~ki 1 lupl . den • kvtehy~ ha~eb ylet Ş~rü Filmerin bu yüzde on bet No. 18837 - 1920 eem·ı Şükrü· .. Film ~L_d takdirde en son artıramn taah. 
an y e e enn e fır e ıssesı u u- afla B et• ~L--- 1 b. ı ı er Ulnllln an h-d·· bak. k l ak ·· l b"lA k '*'d·· .... :.L kendisinin zaruri ve mur nnı u sur ın mnsz o unan ve ır au- .b edT .. .... . k le- u u ı a m uzere artırma 

nan kar af en ve ahk8;. a, ~ .. ~u karşılamayacak kadar az olursa o za- reti dairede saklanan mukavelena- ı raz • ı ı'? bmegı ıs~e~en ~~b ave on bet gün daha temdit edilmit 

k
mub alve e~maded 1 an)larını amen man Cemil Şükrü Filmer zaruri ve meye mutabık olduğu tasdik kılınır. nkamd~n_ın ı~adu surl etmm ml u rez ve olacak ve on bqinci gün ayna sa-

a u etmıt o unur . . 15 T . 1938 en ısme ı e o unan asma muta- ·h l ec1·ı k · 
H

• 1 • • k t l d" l m••raflannm fazlasını aüreki. zım- • sanı L_L_t• • __ _ı•k ed • s· d ku atle l a e 1 ece tır. 10-- ıase erın tır e e ev ı o un- .... ,. Müh" .. A Be "'l L- • • DöKa ını lnauı enm ın o z ı d. kı k birinci hissedar metine masraf kaydedecektir. ur resmı: yog u ue§ıncı yü t ki . ·.lk kA ipotek sahibi alacaklılara ı -
;amıf smkı gerekUr h. • d - 21 - Masarifi fevkalade ve gay- noteri nam. İmza Ş. lnaldı. z :ı~z .ae .. z .. aenest ı anunun ğer alakadarların gayri menkul 
,_anb ve gere mez • ısseyıtl evrha~ rİ melhuzeye kar•ıbk tutulacak olan Lile Filmer sinema ve filim Türk on y ıncı gunu. .. .. .. üzerindeki haklarını hususile faiz 
Ka ul edenden ve saar sure e ve :1 r · ed • k · • iki dded Resmı mühur · ı 1 f' . . l ah. landan tale ihtiyat akçesinin miktarı eirket ser- ımıt !fır ehnın otuz ma en .., . . . . . ve masrafa dair olan iddıa arını 
e ıyet tankıy e s ıp o p • . fı .. . m·ktara ibaret bu esas mukavelenamesi mu- Beyoglu ıkıncı noter vekih ak .. b•t 1 "le y"ırmı· gu"n 

ol bT A I hi • i devretm" mayesının nas na musavı ı . evr ı mus ı e en 

SALtHLt tCRA MEMURLU -
<;UNDAN: 

Fabrikatör musatafaya borçlu 
ibrahim oğlu mehmedin borcun ~ 
dan dolayı mahcuz bulunan tapu
nun 9.938 tarih ve 51 numarada 
kayıtlı eldelek köyünün ıeydi ha
ha mevkiinde vaki 2 hektar 2982 
M2. murabbaından ibaret tarla -
nm 12 hissede 2 hissesi beher de
karı 15 lira kıymeti mukaddere -
~ile ve yine aynı köyün çay civan 
mevkiinde vaki tapunun 52numa
rasmda kayıtlı 6 dekardan ibaret 
bulunan bu yerin yine 12 hissede 
2 hissesi beher dekan on lira kıy
meti muhammenesile 20-2-939 ta
rihine müsadif pazartesi günü sa
at 14.15 le ihale olunmak üzere 
açık artırma ile ublığa çıkarıl • 
mıttır. 

Talip olanlar yüzde yedi buçuk 
pey akçesi vereceklerdir. 

Tayin edilen zamanda gayri 
menkul yüzde yetmit beti bulursa 
ihale bulmadığı takdirde on bet 
gün temdit ve on befinci günü ya
pılacak artırmada en çok bedel 
verene ihale edilir . 

Daha fazla malumat almak is
ti yenlerin 939-93 sayılı dosyada 
mevcut tartnameyi tetkik etmele
ri lüzumu ilan olunur .. 

162 (114) 

GAYRI MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA ILANI: 

SALtHLI iCRA MEMURLU
l>UNDAN: 

Emirzadeye 220 lira ve masraf
lardan borçlu kele köyünden ali 
karısı f atma ve mevlüde ait salib
linin tatar köyü timannda tapu
nun 81 No. ve 12.938 tarihli tapu
ya bağlı 1378,50 M2 tarla halen 
çekirdeksiz bai olan itbu mahal
lin dört hi11ede iki hissesi satılığa 
çıkanlmıthr. 

ltbu mahal tapu kaydında1378 
SO M2 görülmekte ise de yapılan 
meaahada dört dönüm olduğu ta
hakkuk etmit ve yeminli ehli vu
kuflar tarafından beher dönümü
ne 60 pr lira kıymet takdir edil
mittir. 

Bu gayri menkulün ihalesi 2().. 
2-939 tarihine müaadif pazartesi 
günü saat 14-15 le yapılacaktır. 

Artırmaya ittirak edenler mu
hammen kıymetin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçası ver -
melcri lazımdır. 

ı:~.' ı~ nca ~· ~se~ıd 'tibar ış baliğ oldukta artık ihtiyat akçesi tef- vafik görülmü~ olmakla ticaret ka- ımza: F. Toker içinde icra dairesine bildirmeleri 
?ıa ısa ar tar ı evı~ en 1 ~ rik olunmıyacaktır. .!'ununun 505 inci maddesine tevfi- Bu sure!in dairede dosy~sında lazımdır. Aksi halde haklan ta -

sene sonra ~u.~esu yette? olu- 22 _ Şirketin zarar ve ziyanı da-. kan tasdik kılındı. aakh 17 Ka. evvel 1938 tarih ve pu aicillerile aabit olmadıkça sa-

Tayin edilen zamanda gayri 
menkul yüzde yetmit betini bu • 
luraa ihale edilir, bulmadığı tak
dirde on bet gün sonraya bırakı
larak o gün en fazla bedel verene 
ihale edilir. 

tulur. Sennayesını şırketçe tayın h. .. ._~ , teahhu'·d ettikleri 12 Ki evvel 938 20246 - 147 numaralı surete muta- bf bedelinin paylasmasından ba-
nan müdd t f d t d. etmiyen ı şureKAnn vaz mı · bık ı.:ı..~. .. __ _l!._ _ _ı_...:..._ B. .ı_ ' . e zar m a e ıye • 'kta t ·· tm mek Mühür: T. C. lktısat vekileti iç o uugunu l.BlKJı& eucnıu. m uu- riç kalırlar. 
ıenke yeniden bir miiddet tayin edı- sermaye mı nnı ecavuz e e · ··d·· ı··"·· kuz yüz otuz dokuz aenesi ikinci ki- t b · kul 20 2 939 
li G ted• ku b lmad .., tak üzere hisselerine göre taksim oluna- ticaret umum mu ur ugu. • • • .. .. f u gayrı men . . ta-

d~·d enirke t ıye ~k u k ıgı.ed·ı - _ı ...... r imza: lktısat vekili N. imza Müm- nun ayının on ikincı gunu. rih ve pazartesi günü saat 14,15-
ır e § eten asının at ı e- cwn.ı • Rek Otu •--- 1uk pul •· • 12 K ı·ht' · d · · d 1 r~·ı da' t bli" b 1 lab'lir 23-H1'5--..ıardan veya haleflerin- taz • z ııruru§ uzerme • te aa ı ı ıcra aıresın e sah a • 

--~ ne ır e gatta u unu ı . KO - - mad • 1939 tarih Bey "1 L-• • kt • .. 
Bu vade b. la--'...._- t b den hi .. biri her ne sebep ve suretle Damga kanununun 26 mcı - sanı ve og u _~ıncı ca ır, ılan olunur. en az ır ay o «;a&ur. § u :r • 1ile. 1 • • ad_ı __ • t • " ührü. •• • 164 (117) 
vadenin hı'tam d teahh .. d .... if olursa olsun hisselerinden veya me- desı de tıy e 12 mcı m ueaıne no en resmı m ve ımzası. 

• ın a u unu a .• • • • • li.zım elen onda 170 (107) 

Daha fazla malumat almak iı . 
tiyenler ilan tarihinden itibaren 
her gün 939 • 354 numaralı doa • 
yada mevcut fartnameyi görmele-
ri ili.n olunur. 163 (112) 



Halil bir üşütme b ~an b ·yük bir hasta· 
lık çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E F A L İ N Alınız 
RİP • :h"'EZLE ·BAŞ ve DİŞ ve bütiJın ağrıları 

derhal geçirir-

Izmir bahriye birliğinden: 
lzmir bahriye birliği umumi heyetinin zirdel;i ruznamede yazılı 

hususları müzakere etmek üzere 16. 1. 39 tarihine müsadif paz:utesi 
günü saat 10,30 da birinci kordonda pasaport karşısında Riz bina
sındaki merkezinde toplanacağı ilan olunur. 

RUZNAME : 1 - idare heyetinin 1938 senesi zarfındaki foa
liyeti hakkındaki raporunun tetkik ve tasvibi. 

2 - 31. 12. 938 tarihinde kapatılan plnçonun tetkiki ve tasdiki 
ve idare heyetinin ibrası. 

3 - Cemiyetin ana nizamnamesinin 3512 numareh kanun hü
kümlerine tevfikan tadili. 

4 - 1939 senesi bütçesinin tetkik ve tasvibi. 
5 - idare heyeti intihabı. 

13, 14, 15 140 (85) 

lZMtR StCtLt TiCARET ME
MURLU(;UNDAN: 

Izmirde Halimağa çar,ısında 
54 n•ımaralı mağazada ticaret ve 
komaisyonculuk)a uğraşan ( S. 
Barki ve B. Amado) 'irketi esas 
muka velenamesinin bazı madde
lerini değiştiren mukavelemı
me ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2427 numarnsma ka
yıt ve tescil edildiği ilim olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası 

1 - Mukave!e 
Bugün 30-12-1938 bin dokuz 

yüz otuz sekiz senesi birinci ka
nun ayının otuzuncu cuma günü 
&aat on altı raddelerinde lzmirde 
doktor Hulusi bey caddesinde 
Kardıçah han 15 numarı:ı.h dairei 
mahsusasında Türkiye cumhuri -
yeti kanunlarmın bah~ettiği sala
hiyetle vazife gören lzmir üçüncü 
noteri Süreyya Olcayın yanına 
gelen ehliyeti kanuniyeyi haiz ve 
zat ve hüviyetleri kanuni vasıflar
la tahadete ehil oldukları anla,ı
lan lzmirde İnönü caddesinde 
349 No.lu evde oturan Hayım oğ
lu Çelebi Krispin ve lzmirde as -
malı mescitte berber zade soka -
ğında 29 No.lu evde oturan Rafa
el oğlu Bensyon .. 

Nam şahitlerin tarifleriyle taay
yün eden lzmirde Göztepe ismet 
lnönü tramvny caddesi 753 numa
rah hanede oturan Nesim oğlu 
Salvator Barki ve lzmirde Gözte
pe ismet lnönü tramvay caddesi 
775 numaralı hanede oturan Ra
f ael oğlu Ben yemin Ama donun 
sebebi müracaatları soruldukta 
anlatacakları veçhile bir mukave
lennmenin taraf ımden tanzimi -
ni İstediler. Adı sanıları 
yukarıda ynzılı sahiller yanında 
diledikleri soruldukta söze bn~h
yarnk: 26-2. Kanun 1937 tarih ve 
3003 numaralı halkın se:ıi gazete
sinde İzmir sicili ticaret memur
luğu tarafından ilan ve 1921 nu
marnda kayt ve tescil edilen ve 
dokuz maddeden ibnret bulunan 
(S. Barki ve B. Amado) unvanlı 
kollektif şirketi malravelename
sine aşağıdaki tadilat Ye Wivat 

. yapılmı(ltır. 
Birinci madde afağıdaki auret

te tadil edilmistir: 
Madde 1 -· Sirketin mevzuu: 

Ambalaj eı;ynsiyle manifatura ve 
aair mallar üzerine dahili ticaret
le tnkas muameleleridir. Şirket 
komisyonculuk ile iştigal etmeye
cektir. 

Bu maddenin eski mukavelede
ki fekli: 

Şirketin mevzuu ambalaj ef ya
siyle m::mifatura ve sair mallar 
üzerine ticaret ve dahili komis
yonculuk ve tak~s muamelelerile 
uğraşmaktan ibarettir. 

Madde 2 - Muka velenamenin 
ikinci maddesi aşağıdaki surette 
tadil edilmi~tir: 

Sermaye üç bin liraya iblağ 
edilmi.tir. Bin beı; yüz liradan 
ibaret olan sermaye fazlahğı da 
ortaklar tarafından ynrı yarıya 
konulacaktır. 

Bu maddenin eski &ekli: Ser • 
maye bin beş yüz Türk lirası olup 
yarıyarıya konulmu~tur. 

Madde 3 - Mukavelenin be -
tinci maddesi a,ağıdaki veçhile 
tadil edilmistir: 

Şirketi il~am edecek taahhü -
dat ukudat ve mukavelatın fİrke
tin imzasını taıtıması lazımdır. 
Şirketin imzası unvanı tirket al
tında ,ürekanın her ikisinin müç
temian koyacakları sahsi imzala-
rıdır. · 

Mukaveledeki bu maddenin es
ki ~ekli: Şirketi ilzam eden huku
ki ve huıusi akit ve taahhüdleri 
şeriklerden her biri hatlı bafına 
imza etmeğe salahiyettardır. 

Madde 4 - Mukavelenin ye -
dinci maddesi a•ağıdaki surette 
tadil edilmittir: 

Ortaklar kendi masarıf ı f&hsi
yeleri için ve hesaplarına kayt edil 
mele üzere ayda yüzer lira çekebi
leceklerdir. Her sene birinci ka
nun ayı sonunda bilanço yapıla -
rak safi temettü tesbit edilecek • 
lir. Safi temettüden her ortağın 
hissc:;ine düşen kııamdan evvela 
yukarıda yazılı olduğu vechile 
aylılt masrafları için çektikleri 
paralar endirilecektir.Kalan mik
tarın yarıu sermayelerine ilave 
edilecektir. Ortaklar ancak fazla
:;ını çekmek hakkını haiz olacak
lardır. 

Sene nihayetinde firket için za
rar tahakkuk ettiği takdirde tir
kete devam edip etmemek husu
sunda ittifak etmedikleri takdir-

Gayri minti Nçt arttırma öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
SALiHLi iCRA MEMURLU

öUNDAN: 
Şuyuun izalesi için satılmasına 

karar verilen tapunun 11.938 ta
rih ve 245 numaralı tapuya bağlı 
eıki cami mahallesinin lğridere 
sokağındaki bir aşağıda küçük 
bir oda yukarda bir oda ile ufak 
bir avluyu havi bir bap hane 150 
lira kıymeti muhammenesile 20/ 
2/ 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14-15 de ihale olunmak 
üzere açık arttırma ile satılığa çı
karı lmı~tır. Talip olanlar yüzde 
yedi buçuk pey akçesi verecekler
dir. Tayin edilen zamanda yüzde 
75 ,i bulduğu takdirde en fazla 
bedel verene bulmadığı takdirde 
on be• gün sonraya bırakılarak 
o gün en fozla bedel verene ihale 
edilir. Arttırmaya iqtirak edenler 
939.638 $ayılı dosyadaki ~artna
meyi tamamen okumu' ve içinde 
yazılı olan!arı kabul etmi~ sayılır
lar. Dahil. fazla malumat almak 
idiyenlerin dosya numaramıza 
müracaat etmelel"'İ Ji;7umu ilan 
olunt•'" 

161 (113) 

• 

FEMiL 
Ooh! Baloda bile en ince elbiselerimiz altında 

sezilmiyen Femil kadınlık alemini bir çok ÜZÜ
CÜ düşünce ve meşakkatlerden kurtarmıştır. 

Artık bizim için ayın mahzurlu günleri orta
dan kalktı.. Femil sayesinde en büyük saadetle· 
re kavuştuk. (Adet zaman) ımızda sağbğunızı, 
cildimizin taravetini, neşemizi sigorta eden Fe
mil ve bağları her eczane ve büyük mağazalar
da bulunur. 

iZMiR SULH HUKUK H.A -
KIMLiô.!NDEN: Hemşire 

bakıcı 
ve hasta~ 

MüddeiHn.yriye tarafından açı
lan iza!ei ~uyu davası üzerine 
Karşıyalceda banka sokağında 
kain 7 No. da oturan ve ahiren 
ikametgahı meçhul kalan Musta
f aya gerek davetiye ve gerekse 
gıvap kararınm gazete ile ilanen 
tebliği suretiyle gıyaben yapılan 
muhakemesi sonunda. müddeabih 
evin satılmak suretiyle şuyuun 
izalesine Ye bedelinin histedarlar 
arasında tevziine 13-4-938 tnri -

ar.anıyor 

Birinci kordonda Alsancak vapur is
kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya
taklı hususi bir hastane olan •Sıhhat 
Evi> için hastanelerde çok eyi çalışmış 
diplomalı hemşire, pratik hastabıkıcı ve 
hademe bayanlar aranmaktadır. Mües
sese müdürii Bayan Ferhunda Çağlara 
her gün müracaat edilebilir. 

1-15 (3218) 

hinde karar verilmi11 olduğundan -------------
reüddeial~yhin müddeti kanuni - ç,v.LZY.Z7.7J27-Z.'7ZZZYLY /JJLD'?f'LA 

yesi içinde mahkemeye müraca- ~ Muayenehane nakli 
atla temyiz yolunc. Ritmcdi~i tak- ~ D ı · R • N 
rlirde bu baptaki hükmün kntiyet ~ r. A 1 1Za 
kesb edeceği ve bir nüshasının di- ~ • • 
var.haneye talik kılındığı tebliğ N u D ı ~ Il 
makamına kaim olmak üzere ilan ~ '--
olunur. 168 (103) ~ 

1-ler türlü konforu 
ihtiva eden 
kiralık ev 

Doğum ve Cerrahi Kadın 

hııstnlıkları Operatörü N 
N Kestelli caddesindeki muayene- ~ 
~ hanesini Birinci kordonda Tayyare 

~ sineması civarında 222 numaralı 
haneye yakında nakledecektir. 

Hastalarım 1 Mart 9 39 dan iti
bııren i}l'eni muayenehanesinde ka

~ bul edecektir. 

Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay K11run1u 

lzmirde Abancakta Mesudiye ~ TELEFON; 2987 (31) R 
mahallesinde Celil Bayar cadde- ttse' SY.il!r~~_....~ 

sinde 58 numaralı, kumpanya su-

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
ıyi ve şif alı maden su_yudur 

yunu, elektriği ve her türlü konfo- AŞÇJ B A ~ 1 M AH K A 
ru ihtiva eden beş odalı yeni in~a '-1 
edilmit mükemmel bir ev kiralık
tır. Görmek ve görütmek isti yen
ler Gündoğdu mahallesinde Türk 
Şefkati (1392) numaralı sokak -
ta 12 sayılı evde mul<im bayan 
Şefikaya müracaat etmelidirler. 

15-18-20 (118) 

de tirket tasfiye edilecektir. 
Bu maddenin eski tekli: Her 

sene birinci kanun ayı sonunda 
bilanço yapılacak ve safi temet
tü tevzi olunacaktır. 

Madde 5 - Şirket mukavele • 
namesine onuncu madde numara
sı altında bir madde ilave edil
rniitİr. 

tla ve edilen onuncu maddenin 
fekli: Ortaklar arasında gerek 
mukavelenamenin devamı esna -
sında ve gerek tasfiyenin lüzum 
ve •ekli hakkında ihtilaf çıktığı 
takdirde i•bu ihtilafın tahkim au
retile hal ve fasıl edilmesi taraf· 
larca 'imdiden kabul edilmiştir. 
Hakemlerin vereceği karar taraf· 
lar için kat'i olacaktır. diye söz
lerini bitirdiler. Bunun üzerine 
ben yeminli noter sıfatiyle yazı
lan bu mukaveleyi açıkça ve yük
sek sesle okudum ve manasını an
lathm. Diledikleri gibi yazıldığı
nı benim ve ,ahitlerin huzurunda 
tamamen kabul ve ikrar eyledik· 
ten ve kendilerine ve ,ahitlere İm· 
za ettirdikten sonra ben dahi im
za ve tasdik ettim. Bin dokuz yüz 
otuz sekiz seneıi birinci • kanun 
ayınm otuzuncu cuma günü. 

30.12-938 
Tarafların imzaları, 
Şahitlerin imzaları 
İzmir üçüncü noteri SüreyyaOl

cayın resmi mühür ve imzası. 
t~bu mukavelename suretinin 

dosyamızda saklı 30-12-938 tarih 
ve 1562 umum ve 1-128 husus nu
maralı aslına uygun olduğunu tas
dik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
sekiz senesi birinci kanun ayının 
otuzuncu cuma günü 

30-12-938 
lzmir üçüncü noteri Süreyya 

Olcay reımi mühür ve imzaıL 
155 (106) 

Makarnalar 

Selinik aergisinin Birincilik 

madalyasını kazanmı§tır. 

Gayri menkul açık arttırma 
1L.AN1 

SALiHLi tCRA MEMURLU
ö"'NDAN: 

Ali Şahine borçlu Muhsinin 
borcundan dolayı Ad!tlanın Diki
litaş mevkiinde tapunun 8.926 ta
rih ve 70 num~:·alı tapuya bağlı 
12 dönüm tarlanın yarısı halen 
iki buçuk dönümü bağ bulunan 
bu yerin ehli vukuflar tarafından 
takdir olunan bağ kısmının beher 
dönümü 50 ve tarla kısmının be
her dönümü 35 lira kıymeti mu
hammenesile 20/2/939 tarihine 
müıadif pazartesi günü saat 14-15 
de ihale olunmak üzere açık art· 
tırma ile satılığa çıkarılmı,tır. 

Talip olanlar yüzde yedi buçuk 
pey akçesi vermeleri lazım. Arttır
ma gününde bu yer muhammen 
kıymetin yüzde 75 f ini bulursa 
ihale, bulmadığı takdirde on bet 
gün temdit ve on betinci günü en 
çok bedel verene ihale edilir. 

Arttırmaya i•tirak edenler 939. 
173 sayılı dosyada mevcut fartna· 
mede yazılı huıuaların tamamını 
kabul etmi9 ıayılır. 

Daha fazla malumat almak is
teyenlerin 173numaramıza müra
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

159 (116) 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 2067 

iZMIR 1 ci MINT AKA TAPU Si
CiL MUHAFIZLiöINDAN: 

T. Sani 311 tarih ve cilt 172 sı
ra 22,58 numaralı ve fUbat 308 ta
rih ve cilt 170 sıra 88 numaralı ta
pu kayıtlarına göre Narlıdere, ye-, 
ni köyün yanıklık mevkiinde ki.
in tarafları Kostanti kara vula 
mihal is tef ani bağları ve tariki 
am ile çevrili bir parça bağ yeri 
üç hisse itibariyle birer hissesi 
Habibe ve adile ve emine adları
na kayıtlı olup Habibenin otuz 
sene evvel ölmesile veraseti kızı 
Muharrem ile kız kardetleri emi
ne ve adileye ve yirmi yedi sene 

ıJ 
tZMIR BELEDtYESINDEN: 

lnönü caddesi karataf mevkiin· 
de kız lisesi önünde denize kadar 
yaptırılacak 160 metre ve salhane 
de 187 ıayılı sokak önünden iti
baren yaptırılacak 75 mette ana 
kanalizasyon haf mühendislikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
ketif ve fartnameleri veçhile açık 
eksiltmeye konulmuttur.Ketif be
deli 1870 liradır. ihalesi de 31· 
1-939 salı günü ıaat 16 dadır. ı, .. 
tirak edecekler 140 lira 25 kuruş 
lukluk teminat makbuzu ile encü· 
mene gelirler. 

15 - 20.24-27 169 (109) 

evvel, Muharrem dahi ölerek ve- G . k l k 
raseti oğlu Cemal ve kızı Rabia- · ayrı min L u.. Nçi arttırma 

ya ~il.~hara 25 sene. evvel emin~ SALIHLt ıc:A MEMURLU-
dabı olerek verasetı kız kardetı öUNDAN. ' 

mez.?ure adile i_Ie ke~disi?den ev- Ali Şahine borçlu Adaladan 
vel olen kardesı Habıbenın toron- 1 ·1 oO.J 1 ·1· Ad 1 d , · . smaı o u ımaı ın a a a 
lar.ı Cemal. ve. Rabıaya b~dehu Koca alan mevkiinde vaki bulu-
adıle d~ ~rmı sen~ evvel ol.~rek nan 119 No. ve 1290 tarihli tapu 
verasetı og~lları cıhan ~e ıuley- kaydına bağlı kayden 2757 M2 
mana ve suleyman dahı ,ubat tarla b"l h 20 d .. ·· 3 . ı mesa a onum ve 
1937 senesinde ölmesile verasetı dönüm bağ içinde bir dam ve su 
karısı lütfiye ile oğulları ali ve a~- tulumbası ve diğer kısmı arpa huğ· 
nan ve orhan. ve mea~de .kal.~ıgı day ekili bulunan ifbu mahalle 
mıntakamıza ıbraz edılen ılmuha- yeminli ehli vukuflar tarafından 
her ve bu huaustaki veraset sene- takdir olunan beher dönüme 15 
dinden anlafılmıf ise de tapu ka- lira kıymeti muhammenesile 20/ 
kayıtlarının eski tarihlere ait ol- 2/ 939 tarihine müsadif pazartesi 
ması sebebile bu gayri menkul- günü saat 14-15 de ihale olunmak 
lerin ahara devir ve temlik edil- üzere açık artırma ile satılığa çı· 
mek suretile tapu kayıtları huku- karılmıtlır. Arttırmaya i~tirak 
ki kıymetini gaip etmesi melhuz edenler yüzde yedi buçuk pey ak
olduğundan it;bu gayri menkuli!n çesi yatırmaları lazımdır. Tayin 
hakkı mülkiyeti hakkında malı al- edilen zamanda en fazla bedel 
linde 25-1-939 çartamba günü eh- yüzde yetmiş beşi bulursa ihale 
li vukuflar huzurunda tahkikat bulmadıeı takdirde satıf on beş 
ve tetkikat yapılacağından bu gün sonraya bırakılır. O gün ya· 
gayri menkulle ali.kadar olanlar pılacak arttırmada en çok bedel 
veaaiklerile birlikte tahkikat gü- teklif edene ihale edilir. 
nü mahallindeki memur ve tah • Daha fazla malumat olmak is• 
kikat gününe kadar mıntakamıza teyenlerin her 939.166 sayılı dos-
müracaatları bildirilir. yamızda mevcut şartnameyi gö • 

(110) rebilirler. 160 (115l 



ıs on kanun pa~ar 939 

Yemeklerin kı· 
rıntı ı, salya· 
ın i~~ z ettiği 

m· o ıar, ıışa· 

rıdan alınan mu· · 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkW:n· 
dur. Çürük diş
ler mide ve bar· 
sak ihtilitların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN . . . . ·,_ '~ . 

iJe nıulıakkak sahalı ve akşanı her 
yeınekten sonra hrçalanıak şartile 

----------------~~-----

Bahk yağının tazesi 
hllAl eezanesinde 

Ecucı Kemal Aktq diyor lci: iKcmal Kamil Balık. Yağı ya,nız Hi
tal Eczanesinde satılacaktır. 

938 senesi bq mahsulü, gıda kuvveti vükse~, içimi çok hafif bir 

tethettir· 
Mtdesi u.iflere ta niye dec:lerim ... 

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

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 
ll İ R T E K K A ŞE 

Nev ozin 
Bu muannit ba ve di;:; ninlarını süratk 
izaleye kafidir. Romatizma cvcaı, sinir. 

nın(..,nı \'C ndalc ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

-·-
Nezle, Grip \'C llronşitc karşı er 

miicssir ilaç 
N E V 1~ O Z t N dir •• 

Panzehiridir 
Cekmeviniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
iCABI 'DA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLiR 

Un dal Olivier ve FrateHi Sperco 
A~EN':l~~~ Lz o. ürekası Vapur Acenta ı 

HELLEN~C Lİ ES 1..'l'D. İRİN E K RDON REES ADRiATİCA S. A. DJ 

SAHiFE Jl 

Deu 
va 

c 
te 

e 
• 1 

G.MeB.H.HA 

Le· 
• 
ıe 

U G 
-- i .ASI 'J'EL. 2443 NAVİGA'J'İONE 

HELLAS vapuru 14/15 kanunusani ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci ka-POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon-
araı:.-ında beklenilmekte olup, Rotterdam d d eli .. k ,___ ak ynl za ZARA motörü 16/1/939 da gelerek nun kadar Anvers, Rottcrdaın, Brcmcn ra an g p yu Çlfuırac ve a - H h 
Hamburg ve Anvers limanları için yük d Lo d li ll . . ük" al ak Pire Korfu Saranda Brlndlsl Valona ve nm urg için yük olacaktır. man a n ra ve u ıçın y ac - AK 
alacaktır. tır Draç, Spalato Zira Fiume Trieste ve KA vapuru 31 ikinci kanunda 
BELGİON vapuru 30 .kanwlUsanide • Venediğe hareket eder. bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot· 

beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- Deutsche Leuante•Linle LERO motörU 19/J,1939 da gelerek terdam, Brcmen ve Hamburg için yUk 
burg ve Anvcrs limanları için yük ala- DRLOS vapuru birinci kfuıunun orta- ayni gün Patmos Leros Kalimnos İstan- alacaktır. . 
cnktır. sında Hamburg, Bremen ve Anversten köy ve Rodosa hareket edecektir. VERNER VlNNEN vapuru halen fi. 

-*-
gelip yük çıkaracaktır. LERO vapuru 23/1 de gelerek 24/ 1 manıınızda .. 

de Pire Korfu Saranda Brindisi V alona 
f.İVERPOOL HArTI Draç Gravusa Spalato Zara Fiume Tri-

BALKANLAR ARASI ALGERİAN ve LESBİAN vapurları este Vcnediğe hareket edecektir. 
HATTI yüklerini İstanbulda aktarma ederek GRlMANt motörli 24/1 de gelerek 25/1 

ZETSKA PLOVİDBA A. DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- de Lero Rodos Brlndisl Bari Trieste ve 
D. KOTOR . ti Venediğe hareket edecektir. 
-- nuş r. 

L O V C E -... I.ONDRA HATTI : 
(( n )) CA VAU..0 vapuru 25 son kAnunda 

LÜKS VAPURU 12 ŞUBATTA 
Londra ve A:ııversten gelip yük çıkara- ROYAVE uEER•AN 

saat (8) de beklenilmekte olup, saat k . d Lo d Hull &1 " .., 
ca ve aynı zaman a n ra ve DAi. SE KUMPANYA_.. 16 da Constan7.a ve Var"'.a limanları için . . ..k la kt •I 

hareket edecektir. ıçın yu a ca ır. VENUS vapu-• 20' 11/939 •-rihin· de 
-----·------------~--~ •u I uo. 

--
beklenmekte olup Burgas Varna ve Kös-

• : • ~. - . :·. ·:.". 1 "!~ ~, "' - ~ • ' - . 

--AMERİCAH EXPOR'J' 
LİHİES 

iNC. 
EXHIBİTOR vapuru 12 ikhıcikanunda 

bekleniyor. Ncvyork için yük alacaktır 

-*-
SERVİCE MARl'J'fltfE 

ROUMAİN 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 18 ikincikiinundo 
bekleniyor. Köstencc için yiik alacak-LUks vapuru 19 şubatta ~aat 16 da 

beklenilmekte olup, 20 şubatta saat 8 
de İzmirdcn hareket edecektir. Pire, 
Kodu. Adri~·atik limanları için ~'ilk ala-

T. BOWEN REES 
VE ŞUREKASI 

tenceyc hareket edecektir. 
• . b~ 
PıGMALION vapuru 28/1 de bek-

caktır. 

l.İNEA SUD Al\IERİCANA GUH4RD LİNE 
T\~İFJORD vapuru kanunusani ni- Liverpool Ve 

lenmekte olup Rotterdam Amsterdam ve 
Hmnburg limanla~ı için yük alarak ha
reket edecektir. 

hayeti şubat iptidasında beklenilmekte Glasgov hattı -*-
--

JORNS'l'ON WARREN 
LiNIES f.2'D. 

JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 
olup Nevyork için yük n\.acaktır. • • •• • • • • • • • b kl . B V K'·st 

Gerek v~urların mU\'aSamt tarihleri, BACTRiA vapuru 20 ikinci !kruıunda &VEN&KA ORİEN'l'E 1.,J. 
1
.e enl ıyor. ~rkgazla, akrna ve 0 ence 

k .. nl . 1 l hak 1 Gl uİEH K,rrMPA~ A ... ıman arına yu a ca hr. gere \•apur lS1I en ve nav un an - gelerek Liverpoo \•e asgov için yUk n v n a 1a.a 
kında accnta bir teahlıi.H alt.ına giremez. alacaktır. NYCO vapuru clyevm fünanımızda --Daha far.la tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasal.At tarihleri, olup 20/1 de Rottcrdam Hamburg ı~-

Kordonda 152 numarada •UMDAL• isimleri ve n~vlunlan hakkında aoenta kandlna"ya ve Baltık limanlarına hare- Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
wnumt deniz Acenta1ığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla ket edecektir. lunlnrdaki de~c;ikJiklerden acenta me-
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Bees ve Şr. GUNBURG vapuru 30/1/939 tarihin- suliyet kabul etmez. 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına mUracaat de gelerek Rotterdam Hamburg İskan- Daha fazla tafsilat icln ATATÜRK 
Telefon-: 3111 Acenta edilmesi rica olunur. dinavya ve Baltık limantan için yük ala- cadd · 148 No.da V. F.~Henry Van Der 

---------·------------------------- nik hareket edecektir. 7A?e vapur acentalığına müracaat edil

Juvantin saç boyaları 
1 GD.JZ KANZUK eczanesi libeıntuvartaru.4a bdlrlaaaa Juvantia saç 

"1alan numr -ve midi maadelu4ea tam•men Ari olup açlara tabi! reak· 
leriai ........ 

JUV ANTlN sar boyalan kumral ve siyah olarak iki t.ohii renk üzerine ter
tip e~tir. Ga)'i!t tabü ve sabit olarak temin edilen renk yıbnmak, ter
lemek hatta denize ginnek suretiyle ele çıkMaz. F.czanelerd.o ve rtriyat map-
2alannda arayınız. 

E1ı ddat ve enmiyclli markadır. 

Şark Sanayi Kumpanyasından~ 

Örümcek 
Horoz 

Kelebek 

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

(85 cm 731 
Tip 9 (85 cm 675 

(75 cm 615 
lçbu fintler fabrikada teslim ve bedeli pe in ödenmesi m~rut 36 

M. bir top için olup as.gui 1 balyalık ( Yani 25 top ) sabşlara mah
sustur. 

1 - 24 top almak iatiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere yüzde 2 
zamla mal alabilirler. 

1kb58.t vekaletinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiği 
kapot bezi fiatlarına uygun olduğu tasdik olunur. 

lzmir Ticaret Odası 
Resmi Mühür ve imzası 

Denizbank lzmir şube3inden: 
Atelyemize 1400 praçol ile 67 metre mikabı iğri çıralı veya kara

ağaç bu ayın yirmi beşinci çarşamba günü saat 15 le bankamız §U

be binasında açık ela;iltmeye ltonacclrt.ır. Fazla izahat almak istiyen
lerin materyel servisi şefliğine müracaat eylemeleri il5.n olunur. 

13, 16, 19. 22 123 (83) 

mesi rica olur. -- TELEFON : ZOOTI! 

.SERVİCE lf AfU!'İKE lardaki değişikliklerden dolayı acenta 
Roıınaaln Kampanyası mesuliyet kabul etmez. Daha fazla ıar
ALBA jULİA vapuru 512 tarihinde silfit için ikinci !Kordonda FRATELLI 

gelerek 1\Wta Ccno\•a ve Marsilyaya SPEROO vapur aoentasına müracaat 
yük ve yolcu alarak hareket edecektir_ edilmesi rica olunur. 

İlAndaki hareket tarihleriyle navJun- TELEFON : !OM • 2005 

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

Sıhhat Balık Yağı ~ 
NORVEÇYA Ba\ıkyağlannm en hali idir .. 

• • • • • • 
llıi defa südlmiiştür Şerbet gibi ~bllirE 

• . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

~tımbar"t ,biri 
J 



SAHIFEJ2 
&c ıs son aanun i'azar 93'd 

Roma seyahatinden çıkan neticeler 
lngiliz nazırlarının Romaya yaptıkları seyahatin hedefi A 

zecrı 

• • • tedbirler bütün izlerini devresinin silmek ıcın 
t 

mış .. 

B. Çemberlayn'ın beyanatı Bn. Çan.kay Şek diyor ki 
"Seyahatimden Duçe ve Kont Ciano 200 Milyon Çinli icabederse çapa
ile görüşn•emden memnunum,, diyor larla vatanlarını müdafaa edecekler 

ROMADA NEŞREDiLEN RESMi TERl .ıG 
Çcmbcrlaynın beyanatı 1 ticesinde İngiliz ve İtalyan noktainazar-
Ronıa, 14 (Ö.R) - Romadan Londra- ]an arasında karşılıklı bir anlayış vu

ya hareketinden evvel İngiliz başvekili kubulmuş, fakat meselA Paris ile Roma 
B. Çeınberlayn gazetecilerden mürek- arasında bir İngiliz tavassutu gibi pra
kep bir grubu kabul ederek şu beyanat- tik neticeler şimdilik elde edilememiş-
ta bulunmuştur : tir. 

cDiiçe ve Kont Ciano ile muhaverele- Berliner Tageblata göre görüşmeler 

rimin tarzı cereyanından son derece çok dostane bir zihniyetle yapılmış, fa
memn\Jnum.. İtalyan nazırlarının, Av- kat husus! talepler ileri sürülmemiştir. 
rupanın istikbali hakkındaki noktai na- İTALYAN GAZE'I'ELERt NE 
7arlarını bize izah hususunda göster- DİYOR? .. 
dikleri açık sözlillüğü takdir etmek va- Roma, 14 (A.A) - Messagero gaze-
tlfeındir. Beynelmilel münasebetlerde tesi İtalyan - İngiliz mil7.akerelerinden 
gerginliği azaltmak için derhal alınabi-ı bahsederek eliyor ki : 
Iecek tedbirler hakkında da ayni dere- Romada yapılmakta olan müzakerele-
<'Cdc samimiyet göstermişlerdir.• rin umumi sulh yolunda yeni bir ileri 

Londra 14 (Ö.R) - Bayan Çankay 
Şek diln Çunkin kadın teşkl1Ab kong
resinde şu beyanatta bulun.muştur: 

cBütiln Çini esaret altına .sokmağa 

girişmeği Çin ne kabul edebilir, ne ister. 
1 Başkumandanla birlikte bir Çok cephe
leri ziyaret ettim. Cephede gerek aSker-

lerln, gerek sivillerin duçar oldukları 
ıstıraplara ve katlandı1cları mahru.mlyet
leTe rağmen biç birinden sulh lüzumuna 
dair bir söz duymadım. Sulh mti7.a.kere
sinden baluedenler ancak gerideki ba

z.ı korkaklardır ki mücadeleye lüzumu 
veçhile devam cesaret ve emniyetini 
kendilerinde buLnuştur. YangÇi? nehri
n.in §imal sahilinde Çin kuvvetlerine 
kumanda eden zatın 76 y~mda'kl ihti
yar annesini gördüm. Oğlunun sadece 

vazifesini yaptığını söyliyerek emniyeti 
h~a kaygı beslemediğini ıöyledf. 

Emin olmalıdır ki 200 milyon Çinli 

mt?mleketlerinin ve ocaklarının vikaye
si için icap ederse çapalarla sonuna ka
dar harbe hazırdır. Eğer Çinli kadınlar 
birleşir de vaı:lf elerlnl yaparlarsa Çin 
harbı kazanabilir ve kazanacaktır. Japonya sokaklarında harp tasvirleriyle süslenmiş bir manzara 

Mülteciler komitesinde 

L;:! 

Almanyanın Londra aefiri Herbert Fon Driksen ve Londra ma&lahatgüzarı 

B. Bonne B. Ruzvelt'in asil teşebbü
sünü takdirle karşıladığını söyledi 

Teo Kardt B. Mussolini Faris 14 (ö.R) - Hariciye nazın B., rine Tortosadaki CUnıhuriyet kuvve11e-
Roma, 14 (Ö.R) - İngiliz menabiin- adım teşkil etmesi hususunda İngilizler kik edilmiştir. GörUşmeler büyük bir Bonne bu 1abah milltecller komitesinin rlnin ricati icap etmiştir. Kumandanlık 

den alınan haberler İngiliz başvekili ile tarafından yapılan temenniye her kes samimiyet Jçlrlde cereyan eylemiş ve ilk celsesini açarak §U beyanatta bulun- tarafından bir kaç gündenberi hazırlan
Düçe arasında Venedik sarayında yapı- iştirak eder. Ancak bu sulh adalete is- geniş ve açık bir fildr teatisi ile netice- muştur: m~ olan bu ricat tam bir nizam içinde 
lan müzakerenin hususi mahiyetini ima tinat etmelidir. Binaenaleyh Cenevre lenmiştir. İki memleket arasında mev- «Yüksek vazllelerine rağmen bu bıımi- cereyan etmekte ve arkada kalan kuv
etmektedirler. İngiliz başvekilinin fU mefhumlarına değil, hakikatlere istinat cut münasebetleri 16 ni"811 paktının tede milteınminı bir vazife daha kabul vetler araziyi adnn adım müdafaa ede
kanaate vardığı söyleniyor : B. Mussoli- cylemelidir. Bu sulh kurucu bir eser dostluk zihniyeti dahilinde inkişaf e~ eden yüksek şahsiyetlere teşekkür ede- rek bu rlcati h.imeye eylemektedir. Mü
ni Avrupa ırulhunun muhafazası arzu- olmalıdır. tirmek niyeti bir kerre daha teyit olun- rim. Bu kedar güzide zevatın burada dafaa hattının yerini değiştirmesi cüm-
runu izhar ettiği zaman mutlak surette Gazetta del Popolo da şöyle yazıyor : muştur. Bu pakta mevzuubahis hususi huzurları, teşriki mesatlerlnl talepteki buriyet lnmıandan.lığını asın şaşırtma -
samimidir. İngiliz delegasyonunun diğer İngiliz nazırlarının Romaya yapbkJa- anlaşmanın mümkün olduğu kadar ça- maksadımı kAfl derecede göstermiştir. ttılftlr. Zira daha geçen Nisandanoeri bu 
bir fikrine göre de Roma muhavereleri rı ziyaretin hedefi meşum zecri tedbir- buk bir surette akdedilmesi de kararlaş- Fran.cıada en yüksek ısahalardald faali- ihtlmali bı.rşılama'k için tedbirler alın
İngiliz - İtalyan münasebetlerinin istik- ler devresinin bütün izlerini silmektir. tırılmıştır. yetleriyle insan sefaletlerinin ta:hfifi hu- ml§tı. Gelen bUtun haberler gösteriyor 
ball hakkında en iyi Umltleri beslemek Kehanette bulunmaksızın şimdiden söy- Görüşmeler esnasında İtalya ve BU- susunda m~terek bir gayrete en fazla ki bütün ordu tam nizam içinde ricati 
imkfuııru veriyormuş. Bununla beraber lenebilir ki İngiliz - İtalyan münasebatı yük Britanyanın müessir surette sulhun salAhlyet kazanmış olanların bu esere yapmakta ve geri kuvvetleri adım adım 
ki hükümet arasında her hangi yeni bir bu mülakatlardan daha ziyade kuvvet.. idamesini istihdaf eyliyecek ve iki bil- muavenetlerini t.emin etmek ı.tedim. araz.iyi müdafaa ederek hasmı tutarken 
anlaşma akdi mUtasavver değildir.. B. lenmiş olarak çıkacaktır. Öyle ki ileri- kümetin gayretlerini kendisi Uzerinde «Minnettarlığım hiç bir tezi ta&na asilerin memleket içini? doğru hateket-
Mussolininln İtalyan milddelyab hak- de daha feyizli ve Ahenkli bir teşriki Çemberlaynın beyanatı etmeme~edir. En f.ecl vaziyetlerde hı· lerlnde ordu bütün heybetiyle onlan 
kında İngiliz nazırlannı müşkül mevki- mesa1 beklenebilir. Senelerdenberi mev- cemetmiş ve ccmetmekte bulunmuş olan sanı. ~a~ v~~sini hatırlat:mek Uu- kar§ılaınağa hazırlanmaktadır. 
de bırakabilecek talepler dermeyan et- cut muahedelerin tadili siyasetini takip politikaya devam azmi bir kerre daha re fildr yüksekligıyle daima lesini yük- Coğraft vaziyete göre sahilde Tarago-

kt · t'-'-.l>f tmiş lm İngiliz" d t ı bUt'• 1 ı · ulh 1 üşahe" d dil · tir seltuıiş olan Kardinal Verdiyeye bunu ne yolunu kesen ve sahil ile memleket me en ıs ul.IUl e o ası ma- e en ta ya un mese e erın s yo u m e e mış . bilh . . ah 
halilince hüsnü telAkki edilmiştir. ile halline çalışmıştır. Tecrübe göster- Roma, 14 (Ö.R) - B. Çcmberlayn Ul assa teyıt. ~ek isteı:m- Bedb t arasında da aynı şekilde yilkselen iki 
Diğer taraftan İspanyol meselesi hak- miştir ki sulh muahedelerinin haksızlı- hareketinden evvel İtalyan matbuat mü- mduntecilere elimızden gel~~-kl~~-yar- dağ silsilesi CUmhuriyet kuvvetlerinin 

la d D.. İ ·1· uh ta 1 d v d k e • ·11 · · k b 1 d k be ta vazifemizdir. 1938 M~ cn.1.1.ı..u or- yen.ı' mu"dafaa mevzilerini go··stermekte-n a uçe ngı ız m a p arına e- gın an ortaya çı an ve umum.ı vazıyet- messı erını a u e ere şu yanat hallin .. 
· ki ki d ~ .. a.1:t..} Uz . Usta 1 bir b l .. ~ taya. çıkardığı bu meselenin e gos- dlr. &asen Cümhuriyetçilerin Artesa mış : te e6~ ............ er erme m ce u unm'"'1.ur : te yimiz a1!ik bl . fimJz.dir B 

yolunca mukavemetleri asileri Monta 
Blankanın zaptından elde edebilecekle
ri faydaların kısmı küllisinden mahruuı 
etmiştir. 

Burgos 14 (Ö.R) - Nasyonalistleı 
Falsesin cenubu şarldsinde Mondroyu 
zaptetmişlerdir. 

Barselon 14 (Ö.R) - Neşredilen mU• 
li müdafaa emirnamesine göre kadınlaı 
da dahil olduğu halde 17-50 yaş arasın-• 
da bütün vatandaşlar memleketin mu~ 
dafaası için IUzumlu bütün işlerde 18'< 
tihdam edilebilir. Geçen Nisan ayında 
olduğu gibi bu defa da düşmanın ileri 
hareketi Barselonun çehresini değiştil'" 
miştir. Seferber edilerek yollardan ge
çen askerler herkese vaziyetin vehame-o 
tini hatırlatıyor. Kışla1arın kapılarında 

kadınlar ve çocuklar silfilı altına almaıı 
erkeklere veda ediyorlar, yollara baştaJI 
başa asılmış bandrolkr halkı mukav.., 
mete davet ediyor. Duvarlar afişlerle ÖP 

tülüdür. Kadınlar da seferberliğe işıu-.. 
ki karar ve cesaretle kabul etmişlerdir. cFrankonun büyük bir taarruza giriş- mahlyet alan bütün meseleleri harp Romada her kes, majeste kral impa- "ti~c~g .. ~ z; şer;tin u1l · u Segrede ve Lerida - Barselon umumi 

miş bulunduğu bir sırada Burgos hU- yapmadan halletmek pekfilA Jlllimkün- ratorla başvekil ve hUkümet erkAnından ı b:ils~essı~clirlur 1~ B ~ - . _________ _..;... ____ _. 

kümelinin halen İspanyol nasyonalistle- dür. halka kadar, her gittiğim ye:de ve hakattA !:tenin !esaisind: ~ığın. ha~: B"'ı·r lngı·ıı·z notası 
rinin saflarında harp eden ecnebi gönül- yollarda bana unutamıyacagım bir - . 
}illerinin geri alınması hakkındaki İııgi- RESMİ TEBLİC bul yaptılar. Aramızda husust bir anlat- bır neticeye vasıl olmasını temenni ede-

liz plfuıını kabul etmek imkAnıızdır.. Roma, 14 (A.A) - İtalyan - İngiliz ma tahakkuk etmiş değilse de karşılıklı rim.> Londra, Tok "Odan Çı'n hakkın-
görüpeleri hakkında dün gece bura- noktai nazarları daha iyi anlamak imkA- Paris 14 (ö.R) - ispanyada nasyo - • :- T 

nalistler Tortosayı zaptetmişlerdir. Tor-
ALMAN MATBUATI TEMKİNLİ 
Berlin, 13 (A.A) - Gazeteler İngiliz 

İtalyan görüşmeleri hakkında çok tem
kinli yazı yazmakta ve Roma muhabir
lerinin telgrafları bazı hayal sukutlan
na terccman olur gibi bulunmaktadır. 

Borsen Zeitunga göre görüşmeler ne-

da aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir : nını veren şahsi bir temas yapılmıştır... d k • J " " J · · k 
Son günler zarfında Düçe ve Çem- İtalyanın hüsnüniyetine emin olarak ha- tosa müdafaası güç uzun bir sahil şeri- Q l UŞUnCe erının 0Çl ÇO 

dinin en cenubunda bulunuyordu. Bu-
berlayn arasındaki iki memleket hariciye reket ediyoruz. Aramızda daha samiın1 b "Jd · / · · ' f ' gtin gelen telgraflara göre de n:>•mona- r ırı mesını ıs ı "Or nazırlan BB. Ciano ve Halifaksın işti- bir temas hısıl olmuştur. Bu da istikbal- _,, T 

listler Taragoneye 2 kilometre mesafe
rakiyle vukua gelen görüşmeler esna- de hem iki memleketimizin münasebet

de Vali şehrini zaptetmişlerdir. 
sında halihazırın en mühim meseleleri lemde, hem de Avrupa iş birliğinde se

Cümhuriyet kayağından verilen ha -
ve iki imparatorluk münasebetleri tet- merelerini verecektir. herler sunlardır: Asiler tarafından Eb-

Londra 14 ( ö.R) - F orayn ofis tarafından bildirildiğine göre ln
gilterenin Tokyo sefiri bugün Japon hariciye nazırı Haritaya bir nota 
vermiştir. Bu nota ile lngiliz hükümeti japonyanın Çine mütaaJJik 
niyetleri hakkında daha tafsilatlı bir tefsir istemektedir. 

Barselon tekzip ediyor 
re nehri sol sahilinin ve Taragone yolu 
üzerindeki dnğ mıntakasmın zaptı üze-

-------
halinde orduya yazılarak, sarsılmAZ az-
min delilini bir daha göstermiştir. 1 

Notanın metni pazartesi günü neşredilecektir. Öğrenildiğine göre 
lngilterenin Tokyo sefiri B. Rober Grege bugün baron Haritaya bil
dirmiştir ki lngiliz hükümeti Çin hakkındaki dokuz devlet muahede
sine İştirake devam etmektedir. Çinde açık kapı rejiminin tatbikatı
nı tanzim etmiş olan bu muahedenin bir taraflı olarak tadilini kabul 
edemez. Bununla beraber Cinde mühim arazinin japonya tarafından 
ilhakı neticesinde Japon hükümetinin takip etmek istiyebileceği yeni 
ekonomik siyaset hakkında her teklife kesbi ittila etmeğe İngiliz hükü
meti mütemayil bulunmaktadır. 

Londra 14 ( ö.R) - Burgos Jngiliz 

' 'lspany a hakkında yalan haberl·er ajan vekili A. Sesil Javel nasyonalist oto-. ıitelerinden B. ve Bn. Coldvin hakkın-
da ileri sürülen ithamları muhtevi tahriri • t k kt d bir tebliğ almıştır. Bu ithamlar San Se-ma nevı ya ımızı ırmama a 1r ,, ~::ti~:1~:gi11!:i~i:n::~::~t~a:::ıs~::ng:.~ 

Barselon 14 ( ö.R) - Katalonya hü
kümetinin salahiyetlerini Cümhuriyet hü
kümetine devrettiği ve Negrin kilbinesi
ne mensup bazı nazırların nezaretlerini 
Valansiyaya naklettikleri haUında Fran
kiat kaynaktan netrcdilen haberler esas
sızdır. 

Banelon nıami maı..liliDde katiyctle 

beyan ediliyor ki lspanyol cümhuriyeti, 
F ransanın Marn muhnrebesinden evvel 
tehdide maruz olduğu dereceden fazla 
tehlikede değildir. ispanyada ve ispanya 
dıtındaki düşmanlar her ne vakit zafer 
teraneleri terennüm etmi§lersc, cümhuri
yet kuvvetleri feaadcılann ihtiraslı emel
lerine yeni bir .ed çekmeğe mUYaffak 

olmu~lardır. derilen diplomatik çantada bulunduğu 

Harpler yalnız muharebe sahnelerin- iddia edilen mesuliyeti mucip vesikalarla 
de oynanan bir parti değildir. Ayni za· alakadardır. 
manda dünya umumi efkarı ve cephe Burgos 14 ( ö.R) - Navara kolor-
gerisi hesaba katılmalıdır. dusuna mensup naısyonaliıt kuvvetler 

Son Roma görütmelerinde ltalyanın Katalonyadaki mühim Vala şehrini zap
takındığı hattı hareket dünyanın gözlerini tederek Tanagone cenubundaki Cebi §İ
açacakbr. Bizim cephe Berimiz İle, YJim malden 

Yuvarlak masa konferansı hak-
kında yapılan müzakereler 

Kahire 14 (ö.R) - Berutta Filistin baş müftüsü ile yüksek arap 
komitesi ve Sayşel adasından dönen müftüler arasında Londra yu
varlak masa konferansı hakkında müzakere devam ediyor. Nasyona
listler mutedillerle ayni mevkide olarak konferansda Filistini temsil 
etmeği kabul etmiyorlar ve mutediller iştirak ettiği takdirde konferan-


