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imtiyaz sahihi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umwnl neşriyat müdilril: 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDETl Türkiye için Hariç lçlıı 

S cıe lik.,..u: .. • .. • • • _ 1400 2900 

Altı a11lsk ........... • · •· 150 1650 

L TELEFON: 2697 

Ankara ve lstanbul 
lik macları • 

&tanbul 16 {Huıuai) - Pazar sünü Taluim 
stadmda oynanan Hilil • Galatasaray maçs ümit 
eclilmiyen bir netice ile bitti. iki takım 1 • 1 
rabere kaldılar. 

Beıiktq, Vefayı 4 • O, Fenerbabçe Iatanbul
IP•"' 1 • 8, S.,.koz, Topkap.,.. 7. O yeodil:.J 

FIA Ti (5) KURUŞTUR Yeni AJır Matbaaımda Baaılmı,W:. 

~~-----------------------------~---------------~~-------------------------------a.-------------------~--=--=--------~-------

S e çim bahardan evvel mi yapılacak 
Cümhuri11etin "e Cümhuriyet eımnln be~, aabahlan ~kar riyari gazetedir 

Killi Sel InUnft 
::9 

Vaziyet yakında tevazzuh edecektir 

Paraşüt kulesinde yapılmakta olan 
talimleri alakayla takip ettiler 

Stadyumdan dönüşlerinde 
KAzım Karabekirin evine 

Emekli General 
apadılar-

Parti grubunun bugilnkil 
toplantısı mühimdir ... 

Borsada 
bir içtima 

Konferans tröstünün 
lsteil reddedildi 
İzmir ihracatçılar birliği heyeti 

umumiyesi diln .sabah saat 10.30 da 
borsa binasında fevkalAde bir top
la?tı akdetm.i§tir. Toplantıda Tilrko
fis mUdliril B. Avni Sakman mU§ab.11 
sıfatiyle hazır bulunmuştur. 

İstanbul. 16 (Husust muhabirimiz-

Milli Müdafaa Vekili istifa mı etti? den) -Ankaradan gelen haberlere gö- -~r.r~~ ........ ~·~~-~fill 

lıtanbul 16 (Huıuıi muhabiri
mizden) - öğleden ıonra çıkan 
bir aksam gazeteıi Ankaradan te
lefonl~ f U haberi almıf tır: 

«- Mevsuk olarak öğrenildi • 
jine göre Milli Müdafaa vekili 
general Kazım Özalp Vekalet va
zifesinden istifa etmiftir. 

« Cümhurreisimiz lnönü dün 
Ankara stadyumuna giderek pa~ 
raf Üt kulesinde yapılmakta olan 
tecrübe talimlerini alaka ile ta
kip etmitlerdir. 

re, yeni seçimin ilkbahardan evvel ya
pılması ve bu maksatla seçimin tecdidi
ne karar verilmesi hususunda BUyük 
Millet meclisinde kuvvetli bir cereyan 
baş göstermiştir. Vaziyetin yakında te
vazzuhuna intizar etmek lhım geldiği 
bildiriliyor. Malfun olduğu üzere Büyük 
Millet Meclisi beşinci intihap devresini 
dokuz buçuk ay sonra ikmal edecektir .. 
Diğer taraftan parti gnıbunun yarınki 

toplantısına husust bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. 

Toplantı mevzuu §Udur : 
Almanyadaki kuru rr.eyvacılar Lir· 

liği luısındnn bazılarır .m lmz3hm· 
nı mUhtevi bir sirküler İzmJr ibra· 
catç;lar birliğine gel~tir. Bu sirkU. 
rin (Konferan's) vapurlariyle gön -

İzmirli ihracat milesseselerine ge]. 
miştir. 

Bu sirklilerde alakadarlar, kendi 
namlarına Almanya.ya gönderilecek 
Türkiye menşeli bilumum maddele
Jerin (Konferans) vapurlariyle gön
derilmesinin teahhüdilnü istemekte 
idiler. 

cMilli Şef stadyumdan avdet· 
)erinde, İstanbul mebusu emekli 
general Kazım Karabekirin evine 
uğrıyara1-t bir müddet orada kal
mıtladır. » 

İstanbul, 16 (Hususi) - İkbsat vek6.
lctinJn teşviki sanayi kanununda esnSlı 
ve geniş değişiklikler yapmağa knrar 
verdiği, sanayicilere gösterilen kolaylık
lnrm genişletileceği bildiriliyor. Ankaradan güzel bir görünüş - SONU 4 ONCO SAYFADA -

Memur -
aylıkları 

saslı tetkike muhtaç 
ir meseledir 

--0-
HAKKIOCAKOt;LU 

Sermayesinin tamamı veya yan
sından fazlası devlete ait bulunan 
llankalarda ve sanayi müesseselerin
de çalışan memurlarla umumi ve hu
susi bütçelerden maaş alan memur
ların aylıklannda bir teadül vücuda 
getirilmesi bugünün en mühim me
selelerinde~ birini teşkil ediyor. 

Bu hususta hazırlanmış bulunan 
layıha bir taraftan alakalı ':e~iller~~ 
huzurile büyük millet meclısı e1?'~u
menlerinde tetkik olunurken dıger 
taraftan da bu işin münakaşası ga· 

BOYO'K MILLET MECLISINDE 

Ankara 16 (ö.R) - Büyük Millet 
meclisi öztırakın riyaseti altında 'toplan
mıştır. Celsenin açılışını müteakip An-

- SONU 3 'ÜNCfi SAHİFEDE -

Yaiıgın 
esnasında 

Polislerimiz itfaiye ile teşriki 

bir konferans •.. mesaisi hakkında 

Dün konferansa i§tirı!k ed en polislerimiz bir arada 
zetelerde devam ey1iyor. 

Lcht 1 h te bazı mütalaalar Du"n saat 14 te İtfaiye merkezindeki p li 1 e ve a ey o ·serimize verilen bu konferans de-
ileri sürülüyor. . konferans salonunda itfaiye kumandanı vam edecek ve İzmir' b"t" b ta 

Doğrusunu söylemek lazım gelırse İbrahim Günay tarafından polislerimlze ın u un za ı 
bazı gazeteci arkadaşlar yüksek ma- zabıtamızın yangınlardaki ödevleri hak- memurlarına yangın esnasında itfaiyeye 
aş aldıklan iddia edilen adamlara landa meslek ve telmik bakurundan çok ne şekilde yardımda bulunacakları öğ-
karşı tuhaf bir lisan kullanmaktadır- faydalı bir konferans verilmiştir. retilmiş olacaktır. 

ltalyan gazeteleri ateş saçıyorlar 

rp tehditleri çoğaldı 
Vaziyet sükunetle 

Paris üniversite 
karşılanacak mahiyeti kaybetmektedir 

tezahürat yapıyor 
Paris 16 (A.A) - Yüksek tahsil ta

lebesi evvclkl gece Roma, Torino ve Mi
Jfuıo gibi Ilalyan şehirlerinin ismini ta
şıyan sokak levhalarını si5kerek bunfo
rın yerine Caporctto ismini taşıyan kü
çük afi§ler .koymuşlardır. Tanzifat ser

visi bu afişleri kaldırmıştır. 

Faris 16 (ö.R) - Roınndan gden ha
berler çok manidardır. Yarı resmi dn
formaçyona Diplomatiko> dün neşretti
ği bir makale ile Jngiliz - ltalyan görü§
meleri hakkında Roma hükümet mehn
filinin tefsirlerine tercüman olmuştur. 
Bu makalenin sonunda milletlerin meş
ru ve hayati zaruretkrinin göz önünde 
tutulması hnk'kındaki fıkra dikkate şa· 
yan olduğu gibi diğer bir fıkra da Hal
:> an gönüllülerinin Ispanyadan hareke
tinin general Frankoya muhariplik hak-

- SONU 12 nci SAYFADA -

gençligi de 

Çemberlayn Cenovada 

Mısır harbiye nazırının istif ası 
bir kabine buhranı doğuracak 

~~---~~~~~~~~~~~-~~~~~~ lar. Daha ileri giderek yanlış muka
yese ve mütalaalarla meselenin ma
hiyetini değiştirmekte ve mevzuu lü
r:umsuz vadilere sürüklemektedirler. 

Londrayı heyecana veren haber H. Sabri paşa Fedakar 
Bize göre müzakere edilmekte Al 1 • ı • k 1 • ı 

olan layıha. yalnız bir kaç binme- manya ngı ız O onı e 
~:rı;:c:kt7~; d:~f~;r.ÜTh:.:~~ ~~ • 

hükümetin siyasetini 
Mısırın lstiklillni 

muhil telikki ediyor 
-.o--

Bir liselinin takdiri 

k~rn~an manası ve şümulü çok ge- • • 1 k . t. 
nıştır.Herşeydenevvelyüksekmaaş rını pay aşma ıs ıyor 

· :~;~~t7r:~~ v~~e~~~t:0e~~~ l~: 

Kahire 16 (A.A) - Harbiye nazırı 

Hasan Sabri paşa Milli Müdafaa progra
mının tatbiki için verilecek tahsisat do
layısiy le kabine ile arac;ında çıkan bir 
noktai nazar ihtilafı yüzünden istifa et
miştir. gelir. -------------~ 

Devlet memurları hakkında barem 
kanunu en yüksek maaş haddi olarak 
altı yüz lirayı tanımıştır. 

Devlet sermayesile kurulan mü
esseselerde umumi müdürler istisna 
edilirse altı yüz lira maaş alan tali 
müdür ve memurların mevcudiyeti
ni hiç zannetmiyoruz. 

Eğer kasdedilen bu gibi teşekkül
lerdeki idare meclisi azaları ise esa
sen va?.ife ve mesuliyetleri çok söz 
götürmeğe müsait bulunan bu zevat 
yeni yapılmakta bulunan barem la
yıhasının da haricinde kalmaktadır
lar. 

Asıl günün mevzuuna avdet edi
lince yani teadül meselesine dönün
ce mevzuu ikiye ayırmak icap eder. 

1 - Devlet bütçesinden maaş 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Temsili 
maclara 

t 

Mektep talebeleri de 
istirak edeceklerdir 

.. Ankara 16 ( 1 Iususi Muhabiri· 
mizden ) - Beden terbiyesi umu
mi müdürlüğü bazı müracaatler 
üzerine temsili maçlarda mektep 
talebelerinin de takımlara alınması-
nın muvafık olacağı kanaatine var· 
mıştır. Keyfiyet yakında Maarif ve
kaletine arzedilecektir. Bu müsaa
de yalnız mıntakalann temsili mü
sabakalanna hasrolunacak, talebe
lerin müsabakalara iıtirak ıekli bir 
talimatname e ha "'lanacakhr. 

Ya müstemleke ya Ukranya diyerek 
Şarkta genişlemeğe çalışacaklar 

İhtilaf bilhassa maliye naurının Sabri 
paşanın arzusuna ra~en memurlar 
kadrosunda tensikat yapmak istemesin
den çıkmıştır. 

Öğrenildiğine göre Sabri ıxışanın isti
fası kabinede yapılacak deği§iklikten 

başka bir tesir husule gctirmiyccektir. 

Bek ve Hitler 
Londra 16 (Ö.R) - SalAhiyettar mah

filler Hitler - Bek mUIAkatına dair bu
gün verilmekte olan tafsilAta büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler. Verilen ha
berlere göre, bu mUlfikat esnasında Hit-

Ber§tesgadende 

Kahire, l6 (Ö.R) - Harbiye nazırı 
Hasan Sabri paşanın istifasına sebep hü
ki.inıctin takip ettiği siyaseti Mısır ordu
sunun islıklalini ihllil eder mahiyette 
telakki etmesidir. 

GazC!lcl".ilcre demiştir ki : •Başkuman- Geçen sayımızda, denize düşen bir ka-
dan sıfatiyle krala IJ!Uracaat hakkından dının bir liseli tarafından kurtarıldığını 
da mahrum edildiğim cihetle istifadan yaznw•tık Bugu"n de tnf '}At · dil · şti ,. · sı a ını ven· 

mı r. başka bir çare bulamadım.• yoruz: 
Sundny Speatch gazetesine göre bü- Başvekil Mehmet Mahmut paşa istifa- lzmir erkek lisesi talebelerinden 

130 
l 

yük kısmı Ingilterenin müstemleke im- yı kabul etmiştir. Harbiye ve mtinhal _ SONU 4 ONCO SAYFADA _ 
paratorluğu zararına olan bu müstemle- olan ziraat nezaretine tayin edilecek ze- _ 
ike plD.nı hazırlanmıştır. Ve müstemleke- vat araştmlmaktadır Bun nl bcr be i -bir-k-b'--b-h-·-----

. u a a r m a ıne u rnnının baş gösterme-
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Memur 
aylıkları 

Esash tetkike muhtaç 
bir meseledir 

ŞEHi 
Ebedi Sefin . 

Çanakkalede hayatını 
kurtaran saat ••• 

urnavada cinayet 
Meyhanede kafayı çeken Kamalı İs
mail arkadaşı Kadriyi kadın meselesi 

yüzünden tabanca ile yaraladı 

al Emekli Ge e 
Kazım Karabekir~in 

HATIRATI 
--0--

HAKK.I OCAK.OtaLU Ebedi Şef Atatürkün Çanakkalede, 
Conk bayırında hayatını kurtaran saat 
meselesi, İsviçredeki bir saat fabrikasını 
yakından alakadar etıni;ıtir. Omcga mü
essesesi, bu saati ele geçirmek icin bazı 

17-
- BAŞTARAFl 1 iNCt SAYFADA -

alan küçük memurlarla banka ve 
müesseselerde çalışan küçük me
murlar. 

2 - Devlet bütçesinden maaş 
alan müdürlerle banka ve müessese
lerdeki müdür ve şefler. 

Birinci kısımdakiler arasında bir 
teadül meselesi ele alınca devlet 
bütçesinden maaş alan memurların 
büyük bir müzayaka ve geçim darlığı 
içinde bulunduklarını itirafa mecbu-
ruz. 

Çünkü aylıkları kırk ile yüz lira ara
sındadır. Bankalarda ve müesseseler
de çalışanların elli altmış lira ile yüz 
elli arasında tehalüf eyler. 

teşebbüslere girişmiştir. 

Bu arada, Omega müessesesinin İz- b 
P ·· ·· k at yirmi suların «ıdır ve iki taraf bunu ir namus mese-mirdeki accntasına da gelen bir mek- azar gunu a şamı sa - .,. 

da Burnnvanın Aşağı çay mahallesinde lesi tcıakkl ederek yekdiğerini fena hal-tupta Atatürkün hayatını kurtaran sa- . 
1 

d 
. h, 1 b 1 d w · vey .. zatı hn müessif bir cinayet olmuştur .. Hfıdısede de hırpalamış ar ır. atin a en u un ugu yen "' • · . w il · 1 • 

.. · ıooo '!'ürk lira- aldığı tabanca ynrasıyle agır surette ya- Münakaşa kavga e netıce eruyorsa 
her verene muessesenın K cır· · · d b" • d ·· 'f b" hAd· · w• b"ld" ·1m· {" ralı bulunan Ahmet a l ısının c ırı da meyhane e muessı ır a ısenın sı verecegı ı ırı ış ır. . . 

1 M .. . ldığı b" habere oiire memleket hastanesınde tedavı a tına önü alınıyor •. 
uessesenın a ır ~ • İsm · di ı 

bu saat, Ebedi Şef tarafından hir hatıra alınmıştır. Suçlu Kamalı A • • a.il 3 .. Y e Kamalı İsmail, evine gitmek üzere 
olmak iizere Alınan generali Leman Fon 1 tanınan bir adamdır ve hadıseyı mutea- meyhanede arkadaşına veda ediyor. 

d h d. d'l · 1· Aynı }ı"'bl'rc kip firar etmiştir. Soğuk geçen vedalaşmayı müteakip İs-San erse e ıye e ı mış ı. . .. 
.. 1 f t edin sy •ar mü- Htıdise etrafında verilen ınalCımat şu- mail evine giderken, nedense Ahmet gore genera ve a ce e"' a • 

ı~.a u b""yük' b" dur : Kadıi de İsinallin arkasından gidiyor ve zayede ile satı .... ~ ve saa u ır w • d 
k b·ı· d b' Am ıikalı satın Bumavanın aşagı çay mahallesın e iddiaya göre Ahmet Kadri İsmaili takip para mu a ı ın e ır e ! ail B 

oturan Ali oğlu Kamalı sm , urna- ediyor. 
almıştı. d b" 1 . d" K lı İs-

Paris sefirinin mahrem 
telgrafnameai 

No. 264 29 Temmuz 11Ağustos1914 
259 No. lu tclgrafnameye zeyildir. 
Benimle bir mülikabnda Doumergue, 

M. Ponsotun sefaret müsteşanna beyan 
ettiği fikirleri tasdik etti, mcselti hassa· 
ten Türkler korkuyorlar ki fırsattan isti
fade ile ve Avusturya ve Almanyaya 
karşı muzafferiyetle gayemiz lstanbul ve 
Boğazları zaptetmektir. Ve çok arzu olu
nur ki biz bu nokta üzerine Türkleri te· 
min edelim, meıela onların hakimiyetinin 
tamamını kendilerine taahhüt ederek 
Doumerguein fikrince, bu hiç bir vakitte 
bizi menetmez, harbin tasfiyesi arasında, 
arzumuza göre Boğazlar meselesini tan-
zim etmiye. 

Memlekette münevver bir adamın Bir başka habere göre de saat, halen va .a tanının~ .. ır. mnse ır. ama Burnavada B. Hüsnüniln fırını ya-

çok mütevazı geçim haddi lüks ve fstanbulda İnkılap müzesinde bulun- maıl ~azar gunu yıne .. B~a':_ada tanın- nında iki arkadaş karşılaşınca bu defa Dikkati Bu sözleri söyliyen Fransa ha-
cğlencedcn mahrum kalmak şartile maktadır. Fabrikanın İzmirdeki acenta- mış ~1~ şahıs olan Husnu oglu Ahmet münakaşa değil, kanlı bir kavga başlı- riciye nazarıdır. 

fsvolsky 

yüz liradan aşağı değildir. sı bu iş iç.in yarın İstanbula gidecektir. Kad:ı 1
1.c ~cyhanede oturup rakı ve şa- yor. Kamalı İsmail, tabancasını çıkara- lstanbul Boğazlar ve dolııy1'iyle Türk 

Binaenaleyh yalnız maaşilc geçin- -*- rnpİ ı~ıştir. da "ki ka d ı·ak Ahmet Kadriye dört el ateş edlyor. mevcudiyeti için harbe girdiğimize de 
d.kl ' ' .dd" d 1 il • Ö J .. -.a nt,; masasın ı ar claş arasın a d b. Ahm d d" b t 1 f n bu··yu"k b·ır delı'ldı'r ı erını ı ıa e en memur ar e erı- .ilitpetnaen er aras ..... a b" ~ •. naka . B .. k b'- Çıkan mermiler en ıri e in lZ u e gra e . •• 1. d .. · :!I ır mu şa geçıyor. u muna aşa u- k 

1 
* 

ne yuz ıra an aşagı para geçıyor- rzem ta"ln Pe nalıWer k d l .• •tti Bu kadın ka- kapağına rastlıyara ağır surette yara ı-
1 b .. -k k 1 d h k "' a ın mese esınc aı r. • Parü sefirinin mahrem telgrafnamesi arsa - uyu mer ez er e - mu a - zmir Kız enstitüsü mezunlarından malı İsmailin bir arkadaşının yakın ta- yor. 

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

YAZAN: 

GENERAL 
Kazım Karabekir 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cek, buna bukabil lngiltcre Rusynnıo 

Baltık denizinde tamamile hiikimiyetirıİ 
tanıyacaktır. 

Japon ya; Kanadaya ve Avusturnly• 
dahil olmak üzere lngiliz müstemlekele
rine muhacir göndermek müsaadesini İt' 
tihsal edecek, Çinde !!erbestii harekat' 
nail olacak ve 200 milyon istikraz yap11• 
caktır. 

Hariciye müateşan bu malumatı Bük· 
rcştc gayet emin bir membadan aldığıt11 
bann temin etti. 

Mahmut Muhtar 
Mnhmut Muhtar paşanın verdiği bıı 

malumatı lran paylaşma ockli ve Ru•· 
ların mahrem planlan ve muhabereleri 
de teyit etmektedir. işte biz henüz harb• 
girmeden evvel aleyhimize yapılan teşeb
büsler ve kararlar 1 kakB'darlıkaltadıhrlabr.. kı dak"l d Dilşat Erkli Devrim okulu biçki - dikiş nıdıklanndan imiş .. İddiaya göre İsmail Hadiseyi müteakip, gece vakti tahki- ~:~a 2!~hsus:ur-. 1 7 Ağustos 19 1-4 

ınaen ey u sım ı er en ve ev idaresi yardımcı öğretmerlliğine, b kadın b' ı.~~ı.. ·ı d görm;ı. ve- kata el koyan nöbetçi milddeiumuml B. Harbe gireceğimizden Rusyarun "' 
·· 1 bö l · bil l · ·· u 

1 ır ~ası 1 
e e ~ Delcassenin mütalaasına verdiğiniz müttefiklerinin haberi olduğuna ve luır~ §Ok Ye .. Y .. kel geçıkned ğil~n en. muz~ya- Amerikan kolleji mezunlarından Calibe ya g .. ordug .. wun··u .. so··ylem·ış.. Cevat Özpay, sabahın be~e kadar Bur- .... b 

* 
aya aun.. em~ . e geçım m~- Suray Devrim okulu ıııguizce yardımcı Bu gibi in": masalarında ekseriya ga- navada kalarak şahitlerin ifadelerini tes- gınfllllız en ~ memnun o ur. anna t_-ı1:___ kıymeti bilerek, bana beyan ettigi azı · · · · d --L ld LI d11 

yahuıı çekenlerı bıraz nefea almaga ~tmenliğine beden terbiye kursu hlik 1:1an kadın ul ··t bit etmiş ve hadiseyi aydınlatmağa mu- fikirleri size bildirmek için kendime izin bir kaç misal: h lc.1 ak d-ı·· b'A. ~.. • yet te el o mevz an, o e- verı'yorum. o. Türklerle yapılan müza- p f• . . ah maz ar ı m - tea u:~n en ta u ıca- mezunlanndan Kenan Onat ayni. . oku- den '---' oldugu- gı"bi kanlı bir kavgaya vaHak olmuştur. aris se ınnın m rem b l le 1- J .__ __ ,,ğin ucn kerelerin bir şeyle neticelenebileceğini t..:1-'-----= ı sayı ma azım ge ır. lun beden terbiyesi öğreunt=11 e ta- ı ..,....,.,+, Yukarıda rzettiğimiz gibi Geç vakit ifadesi.ne müracaat edilen çag•-~ 
y·· 11" l" ada k . ltı yo a~~-r. a ' zannetmiyor ve vakit kaybetmeksizin N 533 B d 16 29 B" · ci-

.. u~ e ı ır n yulı a:.ı ylaranı a yin edilmişlerdir. hadisede ismi geçen kadın, içki masasın- mecruh, müşkillatla hadisenin cereyanı- Türkiye ale}·hine tevcih ederek blokunun o. or eax - ~; 1 ~ yuz lıraya kadar ay k illan a ge- Tilkilik orta okulu tarih - coğrafya d b" 1 "ki . d akın tanıdı nı anlatab=1-:...1:- te,rüı 
. b J da 11 . a ır eşen ı gencın e Y • =·~...... k 1 d h .. •t t lakki ediyor b d d k. 1 b 1 lınce un arın e erme geçen para öğretmeni Kazım Kayabay erkek lisesi --------------- uru masını a a musaı c • Hariciye nazın ana e i ı stan u · 

bu günün hayat şartlarına göre göz- stajiycrliğine, Lise mezunlarından Sa- h ll Böyle bir politika Rus efkarı umumiyesi- dan aldığı malumata göre: Türkiycniıı 
lere büyük görünecek bir miktar de- lfıhettin Erhal Gazi orta okulu Türkçe Ekim ve ma su er ıçın ne olduğu kadar ki Bulgaristan için de iyi Almanlnnn kuvvetli tazyiki altında, Rus• 
ğildir. Zira memleketteki vergi siste- ve tarih _ co!'.,trafya yardımcı öğretmen- kar§ılanmaktnn geri kalmaz. Türklere lcar- yaya karşı yakın bir atide işe kanıacağı· 
mimiz ve hayat bahaıılığı ağızlar~.a liğine, Lise mezunlarından Sabiha Sc- 1 şı pek kızgın olan Fransız ve lngilizlerc na açıkca arzusu vardır. Londra ile dd 
büyük görünen rakamları derhal ku- vik İzmir orta okulu riyaziye yardımcı 1939 Yılı hava şart arı de uygun gelir. Delcasse takdir ediyor ki akort olarak nazır derhal sefir Bompardll 
çültmektedir. öğretmenliğine tayin edilmi~lerdir. Yunanistnnın yardırrıiyle Bulgaristnna talimat gönderdi ki, Türkiye Üe anımı~· 

Mesela lzmirdeki milli bankalar -*- Midia hattına kadar olan araz.iyi işgal da münasebet kesilmesi halinde, eğeı 
müdürlerini ele alalım. Bunlar ara- On beşinci yıl bakımından çok mu·· saı·t etmek imlc&nı verilmelidir. Yunıınistana Cicrs lstanbulu terkederse ona imtisııl 
sında dört yüz li~~clan .. f~zla aylık batıra pulları ela Valona müstesna olmak üzere Epire ederek üç müttefik arasındaki tıım s:ıliı· 
alanları yoktur. Dort yuz lıra aldık- Cümh" • • be . . ld"" um·· u·· viıdolunabilir. Balkan blokunun böyle beti ilan etsin. Bompard telgraf veriyor . k 'f d urıyctin on şıncı yı on k l k d" ·· ı· - l" )arını kabul etsek vergı tev ı atın an .. b . l tışa .... ı..anJ h tıra Devlet Meteoroloji ~leri wnum mil- ye bağlarda timar ve hafriyat : a-ı bir uru uşu, en ı muta aasına gore, ki lngiltere sefiri, Sadraz.amhı. bir mii o· il · "k ·k· muruıse elıy e sa '$"" an a pıı-........ bız' ı·m ı"çı'n en fa}·dalı bir terkip olur; riin- d ·ı_ 1~ T·· k" · ··ı· sonra e erme geçen para mı tarı ı ı 11 28 k' . 1939 da hatf dürlüğünden aldığımız malumata göre, .. ~.... y:- katın a onu Ü.az etti Ki ur ıyemn mu 

·· k l..-- ı· -_ı__ B _ ı____ pu arının anunu.sanı ' Akderu·· kıyılan"yle Eg"nı'n c 'l l1 - kü. hu. Sırbiyeye, hatta belki Roman- tef"- de .. JetJeriod•n herhangı· b·ırine to· yuz se sen ~ ıraaır. u rWUlllltn . lol'b U da b' bat 1939 •- 1938 blrincik6.nun ayı bol yağışlı ve su- .. - .. "" • ... • f d led • ~ • " h h ld • lTI a ı pU ı:lrJOln 1r ŞU . ....- " l h" h k t f"L ı a e ey ıgı mana er a e ge~ış rihinde tedavülden kaldırılacağı şehri- hunet bakımından geçen senelere nis- valisindeki portakalların ha:.='d ın;,ı d ' · yaya .rwusturya a ey ıne are e ser- arruzu onun tarafından her üç mütte •" 
bir refah hududunu kucaklamaga izdeki alukadarlara bildirilmiştir. betle daha mutedil ve müsait geçmiştir. vam cdilm~. bcstisini verir, ve baş dü~manımız olan devlete taarruza müsavi gibi sayılacak· 
müsait değildir. Verilen ev kira.Ja_n! m Emirde spekülasyona kat'iyyen yer hı- Bundan istifade ederek kışlık zeriyat Pamuk yetişen bölgelerde pamuk yer- Almanyaya nisbeten bizim Yaziyetimizi tu. Oelcasse bu tarzda beyanatta hulurı· 
hizmetçi ve mutb';lh masrafları iki rakıl d · t edilmiştir. geniş mikyasta yapılmıştır. Ve umumi- !erinin ihzanna başlanmıştır. de o kadar kuvvetlendirir. Türkiyeye masını Bompada emretti. 
yüz liradan aşağı düşmez. Giyinme mamasına a fu___ yetle ekimin arkası alırunıştır. Doğu bölge.sinden gayri yurdun her gCJince Delcasse takdir ediyor ki bu gös-

lsvolsky vc hastalık masrafları bu hesaba da- Devlet elısiltınelerfne Ekim bakımından, kış mevsimine gi- tarafında bağ çubuğu ve ağaç dikimine terdiğiniz düşmanlar tarafından me~ul * 
hil değildir. Eğer bu banka müdürü- gfremiyeceJı olan riş umumi surette müsait şartlar dahi- devam edilmiştir. edildiği müddetçe onun tarafından Kaf- Paris sefirinin mahrem 
nün ~ir .iki çocuğu da lsta~b~lda ~er müessese .. • Jinde vuku bulmuştur. Yerine göre kış- Doğu Anadoluda bu ay içindeki ya - kasyaya kar§l ciddi bir taarruz yapmasın- telırafnamesi 
hangı bır mekte,!>te, veya unıversıte- Devlet Dcmiryollan i§letme müdür- Jıklar, eyice ıkökleşmiş ve kara aşlan - ğışlar kar şeklinde vukua geldiğinden dan korkmaklığamıza yer yoktur. No. 5 35 ı 7 _ ,30 Biıincitqrin ı 914 
de okuyorsa bogazından keserek ço- 1 .. -.. ta-'LL··~ ettı·gı-· malzemeyi muka- mış olarak uygunsuz hava şartlarına ko- bu bölgede ziraat i~leri tamamen dur- Lvoüky Bu sabah Delcuse. Bomparddan a • __ Lla k _ L . . d ugunc annu.. k 
cu-. nnı o UtmGA zarurebnı uyar. vele ahkamına mugayir olarak temin el- !aylıkla mukavemet edebilecek duruma gundur. Dikkati Dclkue (Delcasse) de Ya·- ğıdaki tafsilatı havi bir telgrafname "aldı• 
Hatta böyle bir vaziyet bir banka mediği örülen İstanbul (Galatada İ'b- varmış bulunmaktadırlar. 1939 yılına, ekim ve mahsulün hava tile Fransa hükümctinin hariciye ve bah· Babıl\liyc elli milyon itibar tevdi eder et· 
müdürüne yakıpn hayat şartların- rahim E~em) firmasının beş sene müd- Müsait havalarda zeytin yetişen böl- şartlan bakımından çok müsait vaziyet- riye nazırlıklannı yıllarca ifa etm~. son- rnez Almanya sefiri Ruayaya kaqı clet" 
dan da k~?disini n~kla§bnr ....... detle dev)el işlerine müteallik teklifle- gelerde zeylin toplanmasına devam edil- te girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki kış ra da Rusyada .efir iken f ransız - Ruı hal hare.kete geçmcği ıaTar etınİ§tir. Tol" 

Buna ılavctcn hır banka muduru rinin kabul edilmemesi Nafıa vekaletin- miş ve zeytin toplama işleri ilerlemiş - aylan içinde de gene normal ve müsait ittifakını hazırlamış ve şimdi de milli !anan nazırlar meclisinde reyler ayrıl· 
her hangi bir kaza veya hata yüzün- den vilayete bildirilm~. Bu finna hiç tir. hava şartları tahakkuk ettiği takdirde müdafaa hükümeti erkanından idi. mııtar ve vakit hzarunalc için Halil bt 
den vazifesinden nzaklattınlırsa ne bir şekilde devlet eksiltmelerine gire- DICER MAHSULLER yurt için bereketli bir rnahsôl yılı beldi- Yunan ve BUigarları aleybimi7.e kal- yin Viyana ve Berline gönderilmesin' 
kendisi ve ne de çocuklan iç.in bir . kt" Tütün fidelikleri hazırlanmış zeytin yebiliıiz. dırmak için buna benzer bu zatın dala lı:arar veriln•i•tir. Bıı zamanda Alman>" mıyece ır. ..,. 

teminata sahip bulunmıyor. Ha.lbu- ---------------- bir çok mütalaalarını Puis R\18 ıefiri sefiri, Almanyaya sadık olan nazırlarl• 
ki devlet memurlannın tdtaüdiyelc- ğine göre maaş mevzuuna girilmiş- KIZILAY BALOSV Kanuni laldlHıt lıvolslcy Rua hiriciye nezaretine bildiri- mutabık olarak. Alınan zabitlerinin kıJ' 
ri, ölüm halinde çocuklarına bağla- le.en bu noktalar da göz önünde tutu- Kı~ılay kuruınunun her yıl şubat Şehrimizde bir müesseseye, ınemlc- yor. Yapılan tcairlere rağmen böyle bir mandası altında bulurum Türk filo.urı' 
nacak maaş teminatı vardır. labilir. ayında vermesi mutat olan (Kızılay ba- kelimiz içinde başka bir müessesenin Balkan blokuna. muvaffak olmayınca ve bize karşı düımanlık açmaııına emir ver-

Açığa çıkarıldıkları takdirde bile İşin hulasası şudur ki Türkiyenin losu) hazırlıklarına ba."?lanmıştır. Yn- kanul\!1 aykırı olarak Türkçeden gayri Romanyanın da Almanya.ya teveccüh miotir. Geçen hadiseleri bak.,. aJarsk-
yine bazı imtiyazlara sahiptirler. münevver kütlesinin aile bütçelerini kında balo terüp komite.r;i toplanarak bir dille mektup göndermesi üzerine edeceği korkusu belirince politik.a1anna Gicra, Bompard ve Mallet vaziyeti tel' 

ücretli memurlar hakkında bu teşkil eaen aylıklı memurlar mese- balo programını haurlıyacaktır.. Balo- kanuni takibata başlanmıştır. başka cereyan veriyorlar: Türklerin bi- lcik ettikten aonra Babı.&liye beyan et-
mevzuat mevzuu bahis bulunmıyor. lesi alelacele mütalaa edilecek işler- nun bu sene ele hiikümet konağı salonla- -•- taraflıklarını temin etmek için onları al- mek lüzumunda karar lolddar ki eiel 
Binaenaleyh kendileri ihtiyatlı hu- den değildir. Uzun ve esaslı tetkik- rmda yapılacağı haber alınmıştır. SU TARİFESİ datmak! orduda ve donanmadaki bütün Alınıa' 
lunmağa, tasarruf yapmağa mecbur- lere ihtiyaç gösteren bir dava halin- -•- Su tarife komisyonu bu hafta içlııde Bu kabil aleyhimize daha bir çok mu- zabitlerini derhal geri gö~rmez.e oll' 

duclar. dedir. Hatta küçük ve büyük maaşla ZİY A.REr toplanarak yeni de\.Tenİn ıou tarife.sini habereler vardır. Hepsinin maksadı bir, ların hardcetlerinden Bablili mes·ul tıl" 
• .:::L-~k d l · la _.:ı A ı· ·ı ık los d.. k m tesbit ı:decektir. Elektrik tarifesine esas "' Bununla beraber ,~ ev et geçmen memur r arasırıaa umumı ngı iz genera onso u un ma a - rivayetleri muhteliftir! tulacak ve ayni acbepten üç müttell" 

memurlarının ellerine geçen parala- bir anket yapılmasını lüzumlu kılan larınr.la vali B. Fazlı Güleç\ z.iyarct et- tutulacak geçim endeksi de hazırlanma- * devletle barpte bulunacak. Bompard" 

rın da refah teminine kafi geldiğine bir davadır. miştir. ğa başlanmıştır. Şimdi bir de daha harbe girmeden ön- fikrine göre, Türkiye, fiiphesiz, Alnı•11 
• kani değiliz. Kqke devlet gelirleri, Her fCyden evvel bütün memur- ııaeı-.ım•11•:!2~":.ı· -..~~-•iDFıJiBm•EaııU:a4P11•m•ım-.~ cc bizim Berlin sefirimiz Mahmut Muhtar tazyıkından artık kurtulamaz. Ettk111 

bütçe vaziyetleri müsait olsa da on- lara umumi bir sual tevcih edilebilir. R E K Q R R E K o R paııadan gelen fU maltimatı okuyalım: onunla münasebetlerin bu tarzdaki ktı' 
lara da huzur içinde yqamak imkan- c Kaç lira maaş alıyorsunuz. Eli- • • • • • No. 423 Berlin 26 Eylfıl 1914 silmesi m1ittefikler için daha ziyade (af 

larmı bu millet vcrebil8C... nize geçen para nedir? Beslemeğe · · Hariciye nazın: Ruslar harbi kıızan- dalı olacaktır. 
b Jd - ·ı · ··f BUGV .. NDEH l'!'IBA0~N- _._._, Bütün bu vaziyetler göz önüne ge- mec ur o ugunuz aı enın nu usu ~ dığına göre yapılacak aşağıdaki taksim ı. ... uaM\, 

tirilirse yeni yapılacak baremin es- ne kadardır? Aile bütçeniz nedir? KB it H ~ s· ~ planını (Foıise Çaytun) gazetesi vası- Bu vesikalar bize ayni zamanda pe• 
babı mucihesi gfıya yülcack maaş Elinize geçen paraları nerelere sarfe- u urpar ınemasın a tasiyle neşrettirmiştir: müthi§ hakikatler de gösteriyor: Osmort~ 
alanlara karşı bir vaziyet takınmak, diyorsunuz? · Romanya; Rumenlerle meskun olan hükümetinin nazırları ne karar verirleft' 
yük~ makamlarda oturan, ağır me- Böyle bir anketle toplanacak umu- Avusturya eyaletlerini kazanacak, buna günü gününe Fransa sefareti de hııbr' 
suliyetlcr taşıyan memurları sıra me- mi malumat asgari ve azami geçim mukabil Seret nehrinin şarkındaki Mol- almaktadır! . 

ı 'b. ··ratA lemelc deg" il hadlerini muhtelif yerlerin şartlarına Biiyiik ,.c giizclliklerini kcJimclcrin ifnde edcmiycccği iki sanat abidesi sunar k d k . A h f d f t h tJetl' 
mur ar gı ı mu aa ey • •• dava kısmını Rusyaya ter e ece tır. vrupn 11eya a ım e se are eye 
geçim şartlarını muhtelif merkezlere göre tesbit etmeğe yardım eder. T / 'h G •• · - Aşk Şarkısı Sırbistan . \'e Karada!'{; kendilerine miz hakkında gördüklerim ve ıikaycıl~ 1. v b d · Ad N a ı unesı E 11~ göre göz önünde tutmak Jizım ge ır. e un an sonra ıster resmı ev- - civar olan ve Avusturyaya ait olan islav rim heniiz hükiimet merkezinde daha 

Her hangi bir kazanın veya orta let hizmetinde, ister devlet müesse- ~FREDERİC JANETE ALESSANDRO eyaletlerini aralarında ve Arnavutlugu değimnemiş demek: 
Anadolunun her hangi bir vilayet selerinde çalışmış olsun aylıkla ge- MARCH GA YNORE . ZİLi.ANİ Yunanistan ile paylaşacaklardır. lstipdad devrinde olduğu gibi ırıef 
merkezinin geçinme şartları ile lzmir, çinen adamların mevki, salahiyet ve TAMAI\IEN RENKLi :: Milino Iskala tiyatrosu baş tcnöril ttalya; Avusturyaya ait olan ltalya rutiyet devrinde dahi hala ecnebi scfır 
lstanbul, Ankara gibi büyük şehir- nıesuliyetlerine göre adalete uygun U · d :: dünyaıun en güzel sesli adamı memleketlerini ve Avlonyayı kendisine lerinin nazırlar meclisile bile kulak ~ b h dd. L b" d h Dünya gcn~lcriniu haya erın e ya·:: u 
lerin geçinme şartları arasında bü- İr maa~ a ı çizme~ ıraz a a sattıklan HoUyvooduu esran: Mil-:: MARİY AMA YİSNER ilhak edecek. buna mukabil 12 adalan bıtalDrı mükemmel imiıl Şu halde. kerı 
yük farkları unutmamak icap eder. kolaylaşır. ;.onlar kazanan artistlerin hayatı :~~ VİYANA operasıı~ın ~ltın sesli Yunaniııtana terkedecektir. memleketlerinin içindeki scfaretharıelt' 

Ne bileyim~ Sivasta, Konyada, Kafasında binbir ihtiyacın iztırap- il oocl 'd •• ... ~ ... ~1,·esı .Rusya·, Galiçayı, Trakynyı, Anadolu- rimi7.le nlaknlannı daha tabii gönneiil l d h kik b' Arlist olmak i~in llo yv a gı erı:: muo ..... •.. 
1 

, 
Boluda iki yüz lira belki bir refah lan dolaşan memur ar an a İ ır bir genç kum nıaeerası_ Muauan::::su nefis vodvilde dünyada en çok al- yu :zaptedecektir. Diğer miihim nolı:ta da Franııı.% ıa 
vasıtasıdır. Amma izmir, İstanbul ve randman almak imkanı yoktur. nefis bir harika, eşsiz ve çok '1ize·::kışlanan en meşhur opera ve operetle- Inuiltcre; Türkiyeye ait olan bütiin Türkiyenin barbc gireceğini hem ele~ 
Ankarada iki yüz lira daradar bir ge- Kafayı yalnız vazifeye bağlıyabil- bir filim... :: rin cıı seçme ımrçaJaruu diııliycccksiniz Arap ~ilayetlerini ve Alman müstemle· tarzda girişini kendi ve müttefikleri İ(~ 
çim vasıtası olmaktan bir adım ileri mek için mutlak bir huzura ihtiyaç kelerini kendisine ilhak edecektir. daha ziyade faydalı görüyor! Bunun fil 
geçemez. vardır. Bunun da yolu hareket nok- ' SEANSLAR: · O · Fransa; Elsas. Loren ile iktifa edecek: naııı mı demektir: _. 

h l ı k la ı 3.20 de AŞK SARKISI.. 7 .30 da AŞK ŞARKiSi. 5.20 .de. TAI .. I G NEŞI.. sıatv Bekar bir memurun ayatı ile evi tası o ara az maaş a n memur an ~ Bdçjka; Lüksenburgu kendisine ilhnk Türkiye hakkmda kararunı:u . ~ 
b 1 im kd v•ı ·L-L'kA "ht" la Cuma ve pazr- ~nleri saat 1.30 dn TALİ GÜNEŞi 11.ıE BASLAR •• jh,..-. ve:!> a bir kaç çocuklu ir memurun e e a a egı nHKı ı ı ıyaç rı, ge- edt:cektir. . venni tik! Bu tarzda harbe ginıı c 

'- -ska b kad · · kA l ·· ·· ·· d b I FİATLER : Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 kun1 tur. L~'-· d b·se hayatı ve ihtiyaçları oa. aş ır. çun un an arını goz onun e u un- Rusya; lngiltereye karşı Aksayişarka karp bu karanm•zın tatv:ıtm e 
;;;;;;a..ı.;;;;..:;;;;;,__....-_.!N~ü~fu:!!.jç~o!ğa~l~tm~ak~....fpo~li~ti~kas~ı-a~n~a:J.:d~u~nn~~:::~:l;;. :;;;;::~ ......... ~ ......... -----ıı:.---~!Jt~~Ta:.::.le=be:.:....:p~a~za~r~d-an~maa~-da~h-er....:gun~"~l-O~v_e~l-5~K~U_R_u_ş~TUR~-·-.. ~~~~~--ı:a..ı....:ı....ı..~ ....... ~__,-...~~~· ~.-LLn. ~ .-.~-----• 
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lngiliz muhalefet lideri 
8. Atli'nin mühim nutku 

"Mussolininin vereceği söze hiç bir 
zaman ·itimat edilmez,, 

Böyle diyen B. Atli Roma ziyaretini tenkit ediyor 
Londra, 16 (Ö.R) - Muhalefet lideri zamandan !azla itimnt beslemek sure-! kat ise şudur ki gerek Hitler, gerekse 

._ İşçi partisi reisi binbaşı Atli dün ak- tiyle avdet ediyor. Fakat B. Mussolini I Mussolini Avrupadn taarruzk:ır siyasct
pm milhlrn bir nutuk söylemiştir .. Mu- vereceği söze hiç bir \"eçhile itimat edi- lerine devam etmektedirler. Hepimiz İn
ınaileyh başvekil B. Nevil Çemberlay- lemiycceğini müteaddit defalar ispat et- giltere, Almanya ve İtalya arasında iyi 

R d h
. bir ~ miştir münasebetler tesisini memnuniyetle knr-

ıun oma an ıç şey yapmaga mu- · 1 F k . . . 
-ff-1- 1 d · 1..:ı:~· · beyan et- •Düre ademı müdahale siyasetine ta- şı arız. n nt şccmyetlerı tegafıl etmek 
...... UA o ama an gerı ge wl::iını ıı; k d '-'l d h"" .. · 

· · · ·· raftar olduğunu beyan ederken İtalya ve arşımız aKJ er e usnuruyet me\•-
~ır. Bınbaşı Atli beyanatında ezcum- . cut olmadıl,tı halde mevcut olduğunu id-
le demi§tir ki . f spanyada fofll müdahaleye devam et- n· 1 k . 1 b ld . · . . 1•-1 h'"k"' ti k 1 . . ıa ey eme suretıy e u yo a ılerle-

•B. Çemberlayn MUnih mUlakatından mıştır. ""yon u ume as er erını meğe imkan yoktur. Hnva kuwetleri 
B. Hitlerin hUsnU niyetine karşı büyük Fransız Somalısi hududuna tahşit etti- vasıtasiyle İngiliz ticaret gemilerine hü

btr itimat hissiyle avdet etmiş, fakat bu- ği halde İtnlyan gazeteleri bunu tekzip cum eden ve masum kadın ve çocukları 
~ müteakip te İngilterenin teslihatının etmektedir. itliıf eden ndnmı İngiliz başvekilinin res
pttınlmasını istemişti. Şimdi Romadan •İngiliz milleti hakikati ruılaınalıdır ... I men dostane ziyareti memleketimizin 
ltaıyanın hUIQsuna ve hUsnüniyetine her Hakikati anlamnk onun hakkıdır. Haki- sulh davası için iyi bir siyaset değildir. 

verilen nota 

Galatasaray kon
gresi münasebe

tile telgraflar 
Ankara, lG (A.A) - Ankara Galata

saray kulübünün kongresi rnünasebcti
le kongre başknnı B. Sndi Batu başvekil 
Celal Bayarn aşağıdaki telgrafı çekmiş
tir : 
Sayın CeHil Bayar 
BAŞVEKİL 

ANKARA 
Yıllık kongre halinde toplanmış olan 

Ankara Gnlntasaray spor J...-ulübü azala
n spor hayatımızın rasyonel esaslar üze
rinde tanzim ve inkişaf ettirilmesi hu-
usunda cümhuriyct hükümetince alın
mış ve muvaffakıyetle tatbik edilmekte 
bulunmuş olan isabetli tedbirlerden do
layı şükran ve minnet duygulariy]e bir
lıkte en derin saygı ve sevgilerini su
narlar. 

Kongre reisi 
SADİ BATU 

Başvekil aşağıdaki telgrafla cevap ver
mic;tir: 

B. Sadi Batu 
Galntasaray kulübü kongre reısı 

Y cnişchir - Ankara 
Gnlntasaray kulübü kongresinin hak

kunda gösterdiği hislere teşekkür eder, 
kıymetli çalışmalarınızda hükümetin 
müzahcretinin eksik olmıyacağını bildi
rir, ba~arılar dilerim. 

CELAL BAYAR 

Londra vı he vecana 
veren haber 

- BAŞTARAFI 1 INCt SA Yf ADA -Tokyoya 
lngiliz notası enerjik bir lisanla 

Amerika tezini müdafaa ediyoJ" 

1

1 .. rin yeniden pa~ laşılmasuıı istemekte
dir. Daha büyük bir Ukranya devletinin 
t' kili ve Almanynnın bu istikamette 
enişlemesi ihtilaf mevzuu olmamak şar-

Londra 16 (ö.R) - lngiliz büyükl Tokyo 16 (A.A) - iyi malumat al
elçlsininTokyodaJapon hariciye nazırıB. I makta olan mahafil Japonyanm lngiliz 
Haritaya verdi~i nota kısa ve enerjiktir.! ve Amerikan nota lan karşısındaki hattı 
lngilterc notasında, Amerikan noktai na-1 hareketini §ll suretle telhis etmektedir: 
annın ayni olan bir tezi müdafaa et- 1 1 - Bu notalar lngiltcrc ile Ame.rika
me)dedir. Notada deniliyor ki: nın uzak ~arktn Japonya tarafından tesis 

Uzak ıarkta Japonyanın genişleme edilmek istenilen y<"nİ nizamı kabul hu
pllnı lngiltereyi büyük endişeye sevkct- rnsunda imkunsızlık içinde bulunmakta 
aıektcdir. Bilhassa 9 devlet muahedesi- olduklarını göstermektedir. 
nln kıymetten düştüğünü lngiltere kabul 2 - Japonya cevap vermekte istical 
etmemektedir. lngilterc Japonyanın ya- etmiyerek müsait zamanı bekliyccektir. 
pıcı tekliflerile karplaşırsa bunları tetki- 3 - Bununla beraber B. Harita lngi-
ke amadedir. liz ve Amerikan sefirlerine B. Konoye-

Londra 16 (A.A) - Hafta tatili es- nin 3/11 ve 22/12 ve kendisinin 19/12 
nasında Japonyaya t~vdi edilmi§ olan tarihli beyanatları hakkında Jngiliz no
yeni lngiliz notasının muhteviyatı bu sa- tasının talebi veçhile mütemmim izahat 
ht1hki gazeteler tarafından müsait surette verecektir. 
tefsir e-dilmektedir. Nota Tokyo hükü- 4 - lngili:dcrle Amerikalıların dokuz 
meti tarafından uzak şarkta takip edil- devlet muahedesinin yenide-n göz.den ge
bıekte olan hareketin burada tevlid et· çirilmesinc müteallik olan tekliflerine gc
i:nJş olduiu infiale tercüman olmaktadır. lince Japonya hükümeti halihazınn böyle 

Almanya ile kredi 
mukavelesi imzalandı 
Berlin 16 (A.A) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

bir şeye müsait olmadığı mlital;.asında
dır. Ancak bilahare bu teklifleri naz.an 
itibare alabilecektir. 

Tokyo 16 (ö.R) - Japonyanın yeni 
dahiliye nazırı B. 1" unnsihito memlekette 
totaliter bir rejim te.!>isi hakkındpki bü
tün projeleri knt'i olarak bertaraf etm·ş 
ve selefi , mira] Su'°t ibu tarafından ha
zırlanmış bazı kanun lityıhalnnnı bırak
mıştır. Bunların arasındn intihap kanunu
nun tadili, milli tensik projeleri ve yeni 
bir matbuat kanunu va1dı. Bu sonuncu
sunun metni malUm olmamakla beraber 
gazetelerin ve gazetecilerin faaliyetini 
çok sıkı şekilde tnhdit ettiği öğrenilmiş
tir. 
Diğer taraftan bas\•ekil B. Hiraniya 

demiştir ki: Japonynnın muhtaç olmadı
ğı bir totaliter sistemini kabule artık ni
yeti yoktur. 

Cenup Demiryolları 
ile yeni bir 
itila2name yapıldı 
Anknrn, 16 (Hususi) - Nnfıa vckfılc

tiyle, cenup dcmiryolları Türk Anonim 
~irkcti arasında yeni ve hususi bir iti

t yle Polonyaya da müstemleke verile
:-ektir. Alman müstemlekeler projesi ay
nı znmanda Italyanın müstemlekeler 
ınüddeiyatını kucnklamış bulunuyor. 

Gazete diyor ki: Almanyanın Ukran
Y~ pl5nı Polony, yı düşündürmektedir. 
Polonya müstemleke sahibi olmak iste
miyor. Ona verilcc ... ği vandedilen müs
temleke toprakları istikbale nit bir me
~dedir. Ukranya meselesi ise l)olonyanın 
haynti menfaatlerine derhal dokunmak
tadır. Polonya biliyor ki Almanya, müs
temleke planını bugün tatbik edecek 
mevkide değildir. Bitler, §&rkl Avrupa
cıa genişleme mec:elcsiyle miistemleke 

1 .,elec;ini muvazi olarak yiirüteccktir. 

Milli Şef imiz lnönü 
- BAŞT ARAFI 1 1NCf SAYFADA -
talya saylavlığına seçilt>n Ce?.mi Erçin, 
Elazık saylavlığınn seçile.n Fethi Altan 
ve Siirt saylavlığınn seçilen Naki Ek -
menin intihnp mazbat.nları .kabul edil
mi§ ve Naki Elonenlc Fathi Altnn and 
içmişlerdir. Bunu müteakip adli evrakın 
posta, telgraf ve telefon idaresi vasıta
siyle tebliği hnkkındnki kanun lfiyıha
siyle Türkiye-Holnnda ve Türkiye - Yu
goslavya nrasındaki ticaret muahedeleri
ne merbut protokolkrin tadiline müte
allik layıhalar ikinci müzakerede ka
bul edilmi,.tir. MC'clis müteakip içtimaını 
Çarşamba günü yapacaktır. 

Yüz elli milyon marklık kredi mukavelesi bugün saat 1 2 de hari
ciye nezaretinde müsteşar Baron Veizaecker ve orta rlçi Clodius ile 
hariciye umumt katibi B. Numan Menemencio'ğlu ve Antalya mebusu 
Cezmi Ercim taraflarından samimi bir hava içinde imza edilmiştir. 

lnfnamc imza edilmiştir. Bu hususi iti---------------
lfifnameyc göre, şirketin bugün işlet- T 
mekte oldu~u Çibanbcyli - Nusnybin. [~- ayyare-, 
Dcrbcsiye - Mnrdin ve Cerabulus liman 

T ota]iter Bitaraflık 
Nas yor al Sos yalızm küçük ve 
bitaraf devletlerden nasıl bir 

bitaraflık isti yor 
Berlin 16 (A.A) - Havas ajansı muhabirındcn: 
Nasyonal Sosyalizmin küçük bitaraf devletlerden istcmcltte oldul,ru tota

liter bitaraOık meselesi B. Alfred Rosenberg tarafından basılmakta olan N. 
S. Monat Shefte adındaki aylık mecmuadan bir mnknlenin mcvzuunu teşkil 
etmiştir. Makale muharririnin tezi şudur: 

Bir dcvfotin bitaraflığı milleti her hangi bir millete karşı hissiyatını diledi
ği gibi izhar etmek hususunda serbest bırakma'k suretiyle ilan edilemez. Yani 
Almanya ktiçük devletlerin mcselll Nazi ı·ejiınine hücum edilmesine müsaade 
ettikleri takdirde bu devletlerin bitaraflığa riayet etmiş olmalarını kabul ede
mez. Bu tC'l.in tevsii hnlinde tevellüd edecek netayicin sonu gelmlyecektir. 
Ve makale muharriri bir nümune olarak İsviçreyi ele almakta, markisist ve 
komünist yahudi muhacirlerine iltica hakkının dahi verilmesinin mantıkan 
istenilcbilec ğini beyan etmektedir. 

1938 • 1939 ..... enesiılıe bağlanır!te ••• 
1938 • 939 s· ema dünyasının en güzel ~ilmi 
Holly\'oodun bugiine kadar yarattığı en muhteşem \e en nefis siipcr filmi 

Jea e e Mac Donal • Ne son Eddy .. 

Bugün E hamra sinemasında 
zafer tacı alacaktır 

SEANSLAR : 3.30 - 6 - 8.30... Cumartesi Paznr 11 DE BAŞLAR 

hattı kısımları üzerinde normal işletme- s • 
ye mahsus o1ar~k ~·eniden yapllacak in- ı neması 
~ant ile yen;den satın alınacak muharrik 
ve mütehaı rik edevat tevsi ve ilave roa- TTELJEFON : 3646 
hiyetinde sayılacaktır. Sine amız sürprizin· 

Yeni yapıfacak foc;aat bitirilip Nafı:ı de muva~~all OldU-
vckfıletincc kabul edildiği tarihten itiba-
ı·en elli yılda ve elli müsavi taksitte program 1 n ilk 
amorti edilecektir. 

Höyülderden çıkardan 
eserler teşhir ediliyor 
İstanbul, 16 (Hususi) - Ti.irk Tarihi 

tetkik cemiyetinin bir kaç seneden beri 
Trakyada, \Tjzedc ve Anndolunun muh
telif yerlerinde yaptırdığı hnfriyat neti
cesinde höyüklerden çıkanlnn tarihi 
eserler, İstanbul fumrıatika müzesinde 
cemedilmistir. Bilhassa Vize ve Alpul
lu civarındaki höyüklerde yapılan hafri
} attan elde edilen e erler büyük bir 
~ ekfın tutmaktndır. Müzeler idnrcsi bu 
e erlerden muhtelif Restorasyon hazır
lamaktndır. Bu restorasyonlarla mezar
lar, içindeki c erler ve üstlerindeki ke
merlerle he al er hir<'r camekıln deru
nunda gösterilecektir. 
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PE'f( YAKIND·AN 
Yeni s·nemada 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
HAYDUTLAR ARASINDA 

İZ.MİRDE h~K DEFA 
MEKSİKA GÜLÜ 

• 
gecesı 

Sincınmnız salonunu İzmirin miis
tesna şnlısiyctlcri doldurdu \'c 

program çok beğenildi .. 

Bugün bu güzel 
pı·ogramı siz de 

•• •• gorun 

ırnaşık 
adınlar 

OYNIYANLAıt : 

Hcnri Gnrnt - Bcfty Stokf cld 
Anunıı Hadnord 

AYRJCA: 

Ekler jumnl : Diinyn havaılisleri ve 
Atatürkün cenaze töreni ve 

canlı resimler 

Bugün seanslar 
%.30 - 4.30 - 6.50 su\'are 21 DE 

SAHJFE3 

S.~0$N tt··A B '•E .R ·· 
- . -

Yeni vapurlar 
Nasıl teslim ahndılar? 
Mukavelelerin ve teslim 

tetkiki 
tesellüm 

ıcın bir şartlarının 

komisyon 
• 

ışe başladı 
Istanhul 16 (Hususi) - Iktısat vekaletinden alakalı makamlara 

gel~n bir .emirle Avrupada muhtelif tezgahlara yaptırılan ve bir kısmı 
teslım edılen vapurlara ait mukavelelerin, şartnamelerin teslim ve te
sellüm muamelelerinin tetkikine başlanmıştır . 

Vekalet bu iş için bir komisyon teşkil etmiştir. Bu komisyonda milli 
müdafaa vekaleti deniz isleri müsteşarlığından yüksek rütbeli iki deniz 
miitahassısı, deniz ticaret müdürlüğü fen heyeti reisi ziraat bankası 
hukuk müşaviri ile deniz mütahassısları bulunmaktadır. 

Komisyon ilk içtimaını deniz ticaret müdürlüğünde yapmış ve ça
lışmalarına başlamıştır. Komisyonun meşgul olacağı i )erin bazıları 
şunlardır: 

1 - Ehemmiyetsiz şartları kabul edilmek suretile daha sağlam va
purlar yaptırılamaz mıydı. 

2- TeseHüm edilen vapurların vaziyeti ve evsafı şartname hüküm
lerine tamamen mutabık mıdır. 

? - ikinci P?r:ti vapurların sipariş işinde bazı ehemmiyetli teklif
lerın mevzu hnrıcı tutulduğu doğru mudur. 

Bu tetkikat dolayısile Etrük vapurunun süvari ve çarhçısı da davet 
olunarak mnlumatlarına müracaat edilmiştir. 

Milli müdafaa vekili G. 
KiizıÔt istifa etti 

Ankara 16 (T clefonla) - Milli müdafaa vekili general Kazım Öz
:UP sıhhi ~hvalin.e binaen vazifesinden affedilmesini dün akşam yazı 
ıle başvekılden rıca etmiştir. • 

istifası kabul edilmiştir. Yerine kimin tayin edileceği henüz karar
laşmış değildir. Bursa mebusu general Naci Tınaz sayılan namzedler 
arasındadır. 

Moskova büyük elçimiz Zekai Apaydın'ın da bu vazifeye getirilme· 
si ihtimalinden bahsediliyor. 

Muamele vergisinden 
aafiyeti kabul edildi 

Ankara 16 (Telefonla) - Münhasıran el tezgahlarında dokunan 
yünlü pamuklu kumaşları ütüleyip katlıyan müesseselerle kürk ve 
av derileri satıcı ve boyacıların muamele vergisi muafiyetinden isti
fadelerini teminen Temmuzl938tarihinden muteber olmak üzere mu
amele vergisinden munfiyet listesine ithalleri heyeti vekilece karar
laştı. 

Meclise sual takriri 

Eski tekaitlerle yenileri 
arasındaki farkın izalesi 

Ankara 16 (Telefonla) - Müstakil mebuslardan Halil Men teşe 
(lzmir) meclis reisliğine bir sual takriri verdi. • 

Takrir şudur. 
Sayın reisicumhur intihabım müteakip irad buyurdukları nutukta 

bütün vatandaşlara müsavi emniyet verici tedbirler alınacaktır. Bu
yurdular. Memleketin bi.inyesinde iztırap verici bir müsavatsızlık ya
şamaktadır. O da eski mütekaitlerle yeni kanun mucibince maaş alan 
vat.a~daşlar arasındaki farktır. Bunun izalesi öyle zannediyorum ki 
Reısıcumhurun asil sözlerile en necip cayi tatbikini bulmus olacakbr. 
Bu hususta hükümetin ne düşünmekte olduğunu maliye vekilinden 
sual ederim. 

Macar hariciye nazırı Berlinde 
. Pz.ris 16 (ö.R) - Macar hariciye nazırı kont Ksoki bu sabah 10."0 da B. .. r

lin.e vasıl olmuş, öğleyin hariciye nazırı Fon Ribbentrop tarafından kabul 
cdılerek 2 saat görüşmüştür. Öğleden sonra Macar hariciye n. zırı B. Bitler 
tar~ından. kabul edilmiştir. Tahmin edildiğine göre bu ziyaret M cari tanııı 
Antı Komıntenı paktına iltihakını, milletkr cemiyetinden çckilm sini hazır
lamaktadır. Macaristnnda bir Nazist rejim tesisi ve Karpataltı Ukr;,tn) a me
seleleri de görüşülecektir. 
~~.LZZZ/.zT..L7-ZY.7ZZ7.ZY.z7J7.X/...zzT.L7JY...7_z:r-rzz7y77J..7..7/7Z/7.Z. 

~ MARKO POLO ~ 
~ 

fEZZT'~JZ7...71.ZT'.LZJC'Z.7~.X7..ZZZ7'Z7.7..LT.77.xL7...zz:.r..L/JJJ..ZZZh7J:zJ7J 
, • a:a • '*""'"2?...-""JtD' 

12 ikinci kanun perşembeden itib2:1'en-ce 

YENi SiNEMA· 
ŞAHANE BİR PROGRAM TAKDİM EDER.-

iZMiRDE İLK ElFA 

1 - Şangay Ateş Altu:!da 
DOLORES - DEL RİO - JORJ SANDl'..H.S 

2 KONTES V ALEVSKA 
GRETA GARBO - ŞARL BUı\ YE.. 

3 - Türkçe Foks jurnal 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : Cumartesi, pazar 1 O - ı 4 3 - 4 - 7 .45 
SAİR GUNLER 1.45 - 4 - 7.4:i l>E BAŞLAR ..,'""""..,..___,_.. _________ 1•1L•~----------· 
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YENIASIR 

Ankara Radyosu 

DALGA VZUHLUGU 
BUGVH 

Piyasada 
Muhtelif ihracat 
mahsullerimizin 

==--
ı? Son Kanun 5a~!!j!e., 

DOKrORUN KÖŞ Si: 
Gayri 

Kıs sebzeleri 
' YAZAN: Dr. G. A. 

--~------····-··· -
• 

memnu 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww • • 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. Vazıyefı 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. Piyasada üzüm üzerine yapılan mua-

VE KUMPANYASI Silahlar da mü
sadere edilecek 

Bu mevsimde lezzetle yenilebilecek 

zerzevo.t bulmak zaten güç olurdu, vita· 
minler meselesi çıktığındanberi büıbü• 

tün güçleşti. insan zerzevata para verip, 
üzerine bir de yağ ıarfetmeğe mccbuı 
olunca zevkten baıkaca faydasını da ara• 

12,30 Muzik ( küçük orkestra • Şef: meleler hararetsiz olmas~a rağmen f~~ 
N · A k ) atlerde istikrar vardır. incir mahsulu Büyük --------aşk ve macera romanı ~ 

-116-

Lo k akta Yalnız onun 1 onun da başına geldi. - ransı açırm .. . 
f · b ı b.li d' o sağ olsaydı bu Boğazı tıkandı .. Yutkundu .. Gozlerın-men a:ıti u una ı r ı. . 

i a tı"ına kalıbımı basardım.. Işte den yaşlar boşandı .. 
iş y P g ··ıd··" ·· Lor"ns Lorans bunun içindir ki size (Farjakın ° ugu- - " ··· ·· 
ne hakikaten emin ~siniz} diye sor- Diye haykırmamak için dudaklarını 

ecıp ş ın 

1 - A. Rubinstein • Kostümlü kalmamış gibidir. 
balo süitinden • başlangıç Acentalar birliği rakkamlanna göre 

2 _ A R b" t · _ Kostümlü mevsim iptidasından 7 ikinci kanun ak-. u ıns em . 
•• "t" d N ı· b l kçılan şamına kadar Izmir limanından muhte-suı ın en - apo ı a ı .. .. 

Bunlar 
faa 

milli mü da-. 
emrıne 

verilecektir 
3 _ Rio Gebhardt • Romans _ lif ecnebi memleketlere 67456 ton uzum 

(48178 tonu Almanyaya), 38605 ton in- Şehir ve kasaba dışında ruhsatsız ta-
Viyolonsel ve orkestra için şınan yasak olmıyan silahlar hakkında 

P lk cir (16130) tonu Almanyaya ihraç edil-
4 - J. Strauss - o a Adliye vekaletinden şehrimizdeki ala-
5 - Hanss Schidt - inciler - Vala miştir. 1 · B h 

mak istiyor. 
Lahnanın hassalarını ve vitaminlerini 

geçen gün yazmıııtım. Ondan emniyetle 
ve bol bol yiyebiliriz. Fakat pişirme şelclJ 
ne kadar değiştirilse lahna gene !almadır. 
Ondan başka sebze de düşünmek lazım· 
dır. 

dum. 
_ İsterseniz sizi cesedinin önüne gö

türebilirim Mösyö Jan ... Hakikatten çok 
uzak vehimlere düşmeyiniz.. Farjak, ay
dınlatmak için uğraştığım bu esrarengiz 
teşki.litın içinde ve elinde sadece bir 

Sletti. 

ısırdı. Pamuk mah.sulü üzerine Almanya ve kadarlara bir tamim ge miştır. u u -
13,00 Saat, ajans, meteoroloji haber- sustaki kanun hükümlerine göre şehir 

lerl·. İtalyadan büyük siparişler alınmaktadır. 
Lahnadan sonra, bu mevsimde ille ha· 

tıra gelen pırasa olur. Onun terkibindeki 
yüzde yedi buçuk nisbetinde şekerinden 
dolayı lezzetle yiyebilirsiniz. Kendisinin 
yağlı maddeleri devede kulak kadar bile 
olmaua da, yÜzde iki buçuk kadar azot• 
lu maddelerine pi§irilirlcen kablan aade
yağın yahut zeytinyağının v~recelderi ka· 
loride onu haylıca beıleyici bir gıd ya·, 
parlar. Fa.kat vitamin bakımından, pı· 

raaanın cetvellerde yeri bile yoktur. 

il 
TATYANANIN KALBİ 

Apartmanına bitkin bir halde döndü .. 
Hanri ve Gus onu bu halde görünce 

fficıanın gen;:liğini anladılar. 

d 1 ve kasaba dışında ruhsatsız taşınan ve 
13 1 O M "k (k"' ··k k t d Fiatlerde yükselme kay o unmuştur. , uzı uçu or es ranın eva- ceza kanununa göre suç'teşkil etmiyen 

) Akala üzerine vadeli satışlar 52 - 53 ku-

J an neye karar vereceğini şaşırmış bir 
halde idi. Hatınna Tat.yana da gelmedi.. 
Eğer gelseydi o bu anda, doktor Hanri 
Subeyranla olan mukavelesine rağmen 
kontes hakkındaki bildiklerini polis mü
fettişine söylemekte tereddüt etmezdi. 

Loransın kaybolduğunu duyan Gus 
acele <ıpart.rnandan çıkıp gitti ve ancak 
sabahleyin şafakla döndü .. 

Nereye gittiğini, kimi gördüğünü söy
lemedi. Esasen hadiseyi tenvir edecek 
bir malOmat ta getinnemi.şti. 

- Peki .... Lorans ... Lorans ne olacak 
Dr. Subeyran kendi derdini unutmuş, 

Janı teselliye koyulmuştu. 
şimdi? Bu iki dost, bu ilci arkadaş müstesna 

Delikanlının bütün düşüncesi hep hadiseler arasında hep birbirlerini tesel-
Lunun üzerme toplanmıştı. li ile uğraşmağa mahldim mu idiler? 

Polis müfettişi : Sabahleyin Başe telefon etti. Matma-
- Bana kalırsa.. Dedi, siz pek yakın- zel Loransı apartman kapıcılarından bir 

da düşmanlannızdan haber alacaksınız.. kadın bir taksiye binerken gönnüştü ... . 
Onlar size, Lorans Lelyarun hürriyeti o kadar .. Onu başka gören olmamıştı .. . 
mukabilinde sizden istedikleri (La Marş 

F . ) malikti . . k dil · Başe : 
orestiyer 11nesının en erme .. . du vil~ et lis-

t kin. · ti" b.li ı - Maamaıilı ... Dıyor y po er ı ıs ye ı r er. 1 af 
E E O l dıı F }erinden akşama kadar te gr veya te-

- vet... veL. rasını an a n.. a- ~ 
le!onla bir haber alacagımı umuyorum .. 

kat daha evvel Loran.c;ın ne olduğunu 

öğrenmek kabil değil midir? 
- Bu mesele ile bizzat meşgul olaca

ğım ve hemen tahkikat için Loran.c; Lel
yanm oturdutu yere gidiyorum .. 

- Size ben de refakat edeceğim. 
- Mösyö Jan .. Doğrusunu isterseniz 

sizin bana refakatiniz, heyecanlı ve asa
bt halinizle faydalı değil, zararlı olur. 
Sizinle böyle konuştuğum için beni ma
zur görünüz. 

- Bilakis sizi böyle yorduğum için siz 
beni affediniz. Ve nasıl icap ederse öy
le yapınız .. Yalnız sizden :ricam tahkika
tınızın neticesinden beni haberdnr etme-
nizdir. 

- Olur .. Siz hemen evinize dönünüz .. 
Daimi surette telefonla temasta bulunu
ruz .. Eğer bir yere çıkacak olursanız evi
nizde birisi bulunsun ki size ait olan 
sözlerimi icabında size getirebilsin. Ben 
d~ lazım gelen tenbihatı yapacağım. Öy
le ld, siz de beni aradığınız zaman bula
bilesiniz .. 

- Çok teşekkür ederim .. 
- Üzülmeyin .. Bana öyle geliyor ki 

artık bu belfüardan kurtulacağınız 1..a
man yaklaşmıştır. 

Jan, müfettişin yanından çıktıktan 

sonra kendi kendine (Başe bunları beni 
teselli etmek için söyliyor) dedi.. 

Çıldıracak hale• gelmişti. Bu derece 
ümitsizliğe düştüğü hiç vaki değildi. 
Yumruklarını sıktı. 

- Lorans benim yüzümden tehlikeye 
düştü .. Benim üzerimde olan felaket ve 
talisizlik, benimle alakadar olduğu için 

Satılık otomobil 
1937 modeli Playmut markalı iyi 

halde bir otomobil sablıktır. 
Birinci Kordonda •ŞOVE• kütiip

hanesfoe müracaat ederek ınalfunat 
alınabilir. 

---ı-•3 .... (.s .• •> ...... cı~Mm> .. ı 

Saat onda kapı çalındı .. Posta müvez
zii, tayyare postası ile Janın adresine 
gönderilnıiş acele bir mektup getirdi. 

Mektup, bizzat Loransın el yazısiyle 
idi ve şöyle diyurdu. 

•Jan .. Sevgili Janım .. İmdat. Başıma 
gelen çok miithiş bir şey .. Benden ne 
istiyorlar? Bulunduğum yerde .. Getiril
diğim bu yerde bir adam var ki çok 
korkunç.. Bu füıda sana hiç bir iuıhot 
veremem, çünkü korkuyorum .. Bereket 
versin ki Allah halime acıyan birisini 
karşıma çıkardı. Bu, beni kaçıran iki ki
~iden birisidir. Hiç te fena bir adama 
benzemiyor. İlkönce ne kadar para is
terseniz vereyim bırakın beni demiştim. 

Bu teklife aldırış etmediler. Sonra o 
iyi dediğim adam kapalı tutulduğum 

yere gizlice geldi ve sana yazmak için 
bana kağıt ve kalem temin etti. Bu mek
tubumu ' .t size lnı adam gönderecek ..... 
Jan .. Jnn .. Ben nereye .. Fransanın han
gi yerine götürüldüğümü bilmiyorum .... 
Fakat bu adam Sen İren kilisesi deyin
ce sizin anhyacnğınızı söyliyor.. Allah 
a~kına Jan... Bu mektubumu aldığın 
günün gecesi saat on birde bu kiliseye 
gel... Bu adam 50 bin frank istiyor ... Bu 
parayı da beraberinde getir .. Daha son
ra yine bu adam sizin muhakkak yal
nız gelmenizi ve yahut yanınıza sadece 
uşağınızı almanızı şart koşuyor.. Sizin 
bütün hareketlerinizi. hatta benim için 
Poli.> müfettişi Başeye de baş vurduğu
nuzu biliyorlar. Bunların her yerde el
leri var ... Ben bu satırlan hiç bir tazyik 
altında yazmıyorum .. Jan .. Eğer onların 
dedikleri gibi hareket eder ve kimseye 
haber vermeden, yalnız olarak gelecek 
olursan her şey düzelecekmiş .. Kuzum 
Jan .. Vakit geçmeden gel ve beni bu ce
hennemden ve bu cehennemdeki kor
kunç şeytanın elinden kurtar.• 

•• BİTMEDİ •• 

mı kur gayri memnu silahların da zabıtaca mü-
6 L ıd Y . d" ruştan hazır mallar 50 - 51 uştan ya- kAı 

- eopo - em unyanın ' • sadere olunarak milU müdafaa Ve uıeti 
pılıyor. Borsada yevmiye vasatı olarak 

eski şarkıları 800 balya satış yapılmaktadır. Üç aylık emrine verilmesi iktiza etmektedir. 
7 - F. Königshof er - Ti rol en- Bu suretle elde edilen silahların mU-

mevsim içinde limanımızdan 22516 bal-
saderesine karar verileıv 'yeceği, gerçi 

ya pamuk ihraç edilmiştir. Temyiz mahkemesinin müstakar içtiha-
Beş asitli zeytinyağlar 37.5 - 38 ku-

9 - Gerhard Winkler • Kema- dından ise de, bu içtihat yalnız müsade-
nın aşk şarkısı ruşlan satılmaktadır. Cenubi Amerika- re karan verilemiyeceğine dair olup, 
l O - Beethoven - Skoçya ha- ya, zeytinyağı ihracatı başlanuştır. Fakat zabıtaca zaptedilmiş olan bir silllhın sa

satışların tesviyesinde bazı güçlükler hibine iadesine karar verileceğini üade 

termez:zosu 
8 - ltalo Azzoni - Melodi 

va lan 
13,40/ 14 Türk muziği • Pi. vardır. elme-L. Binaenaleyh, şehir ve kasaba dı-

Bunun halli için iki tarafça çalışıl- ı 

18,30 
18,35 

19,20 

19,30 

20,00 

20,15 

21,00 
21.15 

2 t,30 

Program 
Türk muziği (Fasıl heyeti - Mu
hayyer faslı) 
Saat, ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsasi (Fiyat) 
Türk muziği (Muhtelif oyun ha-
valan) 
1-...... Aç kapu oyun havası 
2-...... Bartın c 

şında izinsiz taşınırken zabıtaca zapto u-
maktadır. Yenı sene nümunelerinden nara.k taşıyan hakkında takibat icrası 
zeytinyağı üzerine dış piyasalara oferto- için Climhuriyet müddeiumunüliğine 
lar yapılmaktadır. tevdi olunan gayri memnu silahlara mil--*- teallik işler hakkında etraflıca tahkikat Hata yJ a ve tetkikat yapılarak fiilin suç teşkil et

mediği anlaşıldığı takdirde, fail hakkm-
Ticari da ademi takip kararı verilmekle bera-
münasefJetlerimiz her, sillhm zabıtaya iadesi ve bu husus-
Son günlerde memleketimizden Hata- ta yapılan incelemelere rağmen işin 

3 G O < Ya mühim mikdarda buğday ve un sev- mahkemeue intikal etmesi ve mahkeme--- ...... enç sman J 

4-...... Anadolu < kedilmektedir. Evvelce buğday ihtiyacı- ce suç unsurları mevcut olmadığı gö-

5-...... ödemiş Zeybeği nı Suriyeden temin eden Hatay, mevzu rUlerek sahibinin beraetine karar veril

6-...... Balıkesir c 
7-lzmir kordon c 
Çalanlar: S. Yaver Ataman, Ve~ 
cihe, C. Kozan, C. Çağla, H. Gür 
Konu,ma ( Hukuk ilmi yayma 
kurumu) 
Türk muziği (Şarkılar) 
l - Hüseyni peşrev 
2 - Rahmi - Hüseyni şarkı • A-
cep nazende şuhu 
3 - Suphi Ziya - Hüseyni şarkı
F eryad ediyor bir gül 
4 - Rahmi - Muhayyer şarlcı -

gümrük resminden dolayı bu ihtiyacını mesi halinde silahın kanun! salAhiyetine 
memleketimizden temin etmektedir. Ha- binaen zabıtaca zaptedilmiş olduğu es
tayın bu sahada daha ileride lüzum gös- babı mucibesiyle müsaderesine veya sa
tereceği ihtiyaçların temini için de icap hibine iadesine dair karar ittihazına ma
eden kolaylıklar, büyük bir memnuni- hal olmadığı surette verilecek kararla 
yetle gösterilecektir. i§in sona erdirilmesi icap eder. 

Halaydan dün de İzmire mühim mik- -*-
darda limon ve portakal gelmiştir. BJR PROFESÖRÜN 

-•- 'l'E'l'KJKLERJ ... 
Bir emlalı Ankara Ziraat enstitüsü nebatat pro-
dolandff'ıcılığ• davası fesörü Dr. Kurt Krause Ankaradan şeh
Bundan bir müddet evvel, bazı güm- rimize gelmiştir. Bir kaç gün kalarak 

rük memurlarına mülk almak bahanesi- tetkiklerde btılunacaktır. 
Serapa hüsnü ansın le dolandırıldıkları iddiasiyle İzmir ad- -*-
5 - Reşad Erek - Keman tak- liyesinde BB. Osman, Mükerrem ve Piyango faddisesi 
simi Emin aleyhinde bir dava açılmıştı. Dava mahJıemeye afısettf 
6 - Mu~tafa çavuı - Hisar puıe- sona ermiştir. Suçlulardan Osman se- Hilk.imiyeli Milliye okulundaki pi

lik şarkı - Bu çeıımimden gitmez kiz buçuk ay hapse ve 300 lira ağır pa- yango bileti Mdisesi mahkemeye akset
gitmez aşkın hayali ra cezasına, Mükerrem dört buçuk ay . tir Ok ] .. .. .. ınıf .. ... tm · 

mış . u un uçuncu s ogre enı, 

7 - Hacı Arif bey - Hicaz tür- hapse mahkQm edil.rn.i§lerdir. Hakkında Udd . umllikte "f d dikt . m eıum ı a e ver en son-
kü - Aman dağlar canım takibat icra edilen ve Mdise ile zerrece sulh hk . rilm' d ra ma emesıne ve ış ve a-
8 - Halk türküsü - Bülbül taşda alakalı olmadığı anlaşılan bay Emin vanın gayri mevkuf olarak rüyetine ka-
ne gezer hakkında beraet karan verilmiştir. ilini" tir 

rar ver ş . 
9 - Selahattin Pinar • Hicaz -*- -*-
türkü - Hala yaşıyor F d k A 
10 - Sadettin Kaynak - Niha- e a ar 
vend şarkı • Kirpiklerinin 

ıı - Eviç türkü - Atladım hah- Bir liselinin takdiri 
çene girdim. 
Okuyanlar: Muzaffer llkar, 

S - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -
· numaralı Sulhi Peker, cumartesi günfi 

Gazi heykelinin önünden geçerken, bir 
kadının ayağı kaymak suretile denize 

Tokay. 
Çalanlar: Vecihe, C. Kozan, R. 
Erer, R. Kam. 
Konu~ma (Türkiye postası) 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo
nukut borsası (Fiyat) 
Muzik (Radyo orkestrası - Şef: 
Haııan Ferit Alnar) 

1 - L. Van Beethoven: 3 üncü 
Leonore uvertür 
2 - L. Van Beethoven: 6 ıncı 
Senfoni Famajör (Pastoral) 

düştüğünü ~örmüı ve yan ıoyunuk bir 
halde kendini denize atarak çırpınmakta 
olan zavallı kadını bin müıkülltla kur
tannııtır. 

Epi sarsılan kazazede ve talebe hemen 
hastaneye lcaldınlmqlardır. Sulhi Peke
rin bu güzel hareketini haber alan lise 
direktörü bay Hilmi Erdim yanına yar 
direktör bay M. Özü de alarak bu feda· 

~Borsada 
bir içtima 

Konlerans tröstünün 
isteil recldecllldi 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -

22,30 Muzik konuşmaları (Folklor) 
23,45/24 Son ajans haberleri ... 

kar talebenin hatırını sormak ve tebrü 
etmek üzere hastaneye gitmittir. 

ltalyanlar diyorlar ki 
F altat çevik ve sportmen Sulhinin 

yarım saat kaldıktan sonra ıapasajlam 
evine gittiğini öğrenmiştir. 

f 301 Sulhi Pekerin bu güzel hareketi, 
muhitte çok iyi tesir uyandırmıştır. 

Bu sirkUler tercemesi heyeti umu
miyede okunduktan sonra muhtelif 
ihracat tüccarlannın mUtalAalan 
müzakere ve münakaşa edilmiştir .. 
Hemen biltlin tüccarlar, Türk ihra
cat maddelerinin muayyen vapurlar 
ile sevkinin bir prensip olarak kabu
lü aleyhinde mütalaa beyan etmiş
lerdir. Neticede tüccarların mütalA
lan münasip görülerek bu sahada 
prensip olarak bir teahhüde girişil
mesine mahal olmadığına karar ve
rilmiştir. Bu karar, sirkülerde imza
sı bulunan alıcılara bildirilecektir. 

"Tunus, Roni.a -Berlin mihverinin bir 
tecrübe tahtası olacaktır .•• ,, 

gelen Akdeniıdek.i hayati menfaatlerini ve gayri kabili tecavUz ol<luğunu gö.!
ve bilhassa Çemberlaynın, Ingiliz - Ital- termek hususunda yUksek bir tecrübe 
yan anlaşmasının tazammun ettiği şe. rnahiyetini arzetmektedir. 
kilde Akdeniz statükosuna riayet edil- Zamirlerini bu suretle izhar eden Ital
mesi hakkında müteaddit beyanatını hl- yanın resm.t gazetesi ilaveten şöyle di-
çe sayacak derecede bilyüktür. yor: 

<Relazioni Internationale> nin <karşı cFransanın ilk evveli kendisi için ve 
Bilkrcş 15 (ö.R) - Ruınen hasını, 1 müfariktir. 

Berlin muahedesiyle Fransaya terkolu- ltalyanın resmi gazetesi olan c~la
nup bu tarihten itibaren zaman zaman zioni Intemationale• bu suretle kat'i 
Fransa ile Italya arasında ihtilaflara se- olarak yazmaktadır. 

bep olan Tunus meselesi hakkında bir Italyan matbuatının bu defaki neşri
mütaleada bulunmaktan içtinap etmek- yatın::ı bakılacak oh.:rsa, Italya Tunusa 
tedir. Halihazırda, dünya sulhunu teh- ait metalibatını Roma - Berlin mihve
dit etmek itibariyle günün en mühim rine istinat ettirmektedir. Yani Alınan
mesailinden biri olan bu Tunus meselesi yayı, muhtemel Fransız - Italyan ihti
hnkkında ekseriya ajans haberlerini lafı karşısında lükayd bırakmamak için 
neşretmekle iktifa eden gazeteler, mez- teahhüt altına koymak istemektedir. 
kur iki memleket matbuatında intişar Italyanın, Almanyaya karşı, Tunusu 
eden yazılardan iktibas eyledikleri, fık- bir lazımı gayri müfarik şeklinde gös
ralar üzerine beynelmilel vaziyeti teha- t.ermesi -Italyanın telakkisine göre- mUş
rüz ettirmeğe çall§IIlaktadırlar. Netekim terek Italyan - Alman siyasetinin bir 
cUniversub gazetesi cTunus ve Berlin- buyuruğudur. 
Roma mihveri> başlığı altında neşretti- Italyanın telnkkisine göre, ltalya, Al
ği bir yazıda ezcümle şu satırları kay- manyanın bundan evvelki metalibatına 
detmektedir: nasıl müzaheret etmiş ise onun da ken-

cTunus, Berlin - Roma mihverinin disinin halihazırdaki talebe karşı ınüza
yüksek bir tecrübesi olacaktır. Tunus, heret göstermesini aralarındaki dostlu
•· ' • u lı:s .. :tıgiilını'ak hpoımıuısı aıra 1 uu"lılıwlu . 

Bu ~erait altında Fransa, bugünden durmak tehlikesini gözüne alan derhal Avrupa için bu yeni hadiseyi deorpiş et
itibaren yalnız Italyanın karşısında de- tasfiye edilece-ktin tarzındaki tehdit·kir mesi l!zımdır.> 
ğil, Italyan talebi hususunda söz sahibi n~riyatı, Akdeniz statilkosunun bozul- Fransızların cFransanın toprakların -
bulunan Roma - Berlin mihveri karşı- masına muhalefet ederek Fransaya mü- dan en ufak bir zerresini bile vereme -
sında bulurunaktadır. zaheret göstermesi karşısında Ingiltere- yiz> tarzındaki düşüncelerini ve kat'i 

Bu suretle yeni sene, beynelmilel va- ye de şamil bulunmaktadır. cevaplarını hatırlatacak olursak - son 
ziyetin ağırlaşması ile başlamaktadır. lşte, 1939 senesinin başlangıcında bey- zamanlarda cGiomale d'Italia> run neş-

Italyanın resmi neşriyatı, yalnız Tu- nelınilel vaziyet üzerine ağır basan bir rettiği yazıya müsteniden- bugün cRe
nusun zaptı ile iktüa etmemektedir. O, unsur. lazioni Internationale> nin kullandığı 

Akdenizin bilumum meselelerine de hü- Roma - Berlin mihveri, Londra - Pa- tecavüzkar lisanın tehlikesini kolay id-
cum etmektedir. ris mihveri aleyhinde. rfik edebiliriz. Buna rağmen istikbal 

cTunus, Italya için nasıl bir hayati Italyanın resmi gazetesi, beynelmi- hakkında her türlü kehanetlerde ve hü-
mesele ise -Italyanın resmt gazetesi ya- lel vaziyeti böyle göstermektedir. Bu kümlerde ibulunmaktan tevak'k.1 ediy -
zıyor- Fransa için de bir şeref ve hay- dört devletin teşriki mes.ıide bulunma- ruz. 
siyet meselesidir. :Fakat, Akdenizde bir ları mevzuubahs değildir. Avrupa yeni Şimdilik bir taraftan Fransa ve Ingil-
tefevvuk siyaseti takip edilmemektedir. bir hadise karşısında bulunmaktadır. terenin diğer taraftan da Berlinin ha-
Bu denizde ancak Italya ile müzakere Tunus bugün, yeni bir Avrupa yarat- kikaten, Italyan taleplerini Roma - Ber
edilmcktedir. Ona kim karşı koymak mak yolunda bulunan ve lüzumu halin- lin mihverine raptetmek ve bu mihverin 
cesaretini gösterecek olursa derhal tas- Cle Avrupalıların mütereddit kafaların- tesanüdünü ve gayri kabiU tecavüz ol
fiye edilecektir.> da ihtilaller yaratacak olan -tecrübe et-ı duğunu göstermek hususunda aynı dU-

Adeta tahrik mahiyetinde olan bu ağır tikleri zaman görecekleri şekilde- bu şilnced.e old~ğ~~ .~U: c~!~b~n~ .~kJ7-
.. l - :ı.7bl'CI.., lttl'Jo.ca(l;ıuı (UtUtU4l ltc& ır ..... "" .l';) '&i.'-U•V.;o i. '-o'>~.. J 
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Rome,;o da bol kahkaha atmakta neşeli bayanıarcıan gerı ıtaı- Mura la evirecelrtlr. 
- l lbl \11.lJ ı-··---- -

Bununla beraber lpokrat hekimin pı

rasa İçin, sütninelerin südünü arthnr, kı· 
sır kadınlara annelik kudreti verir, bu
run kanamasını geçirir, hem . de verem 
hastalığını iyi eder, dediğini hatırlanana 
pırasayı yerken teselli bulur, kl§tn aldı

ğınız sütlerin neden pırasa kokusu çakar· 
dtğını da anlarn.Jf olursunuz. Trüıto fi. 
lozofon rivayetine g3re lteklilderin pıra· 

sa yemeleri iyi ötmek için olduğundan. 
kış mevsimi süvarelerinde şarkı söylemek 
istİyenler de bol bol pıraaa yiyebilirler. 
Bu filozofun sözünden dolayı, bir vakit, 
bayanların nefesleriyle pırasa kokusu 
çıkarmaları, ıea artisti olduklanna dela• 
let ettiii için, pek moda olduğunu riva• 
yet ederler. 

Kışın vitaminli sebze yemek isterseniı 
bol bol ıspanak yemelisiniz. Bakınız. 

onun vitaminleri pek çoktur. A vitaminin 
nisbetini yüzde 25,000 ölçüye kadar çı
kanrlar. B 1 vitamini de Cenevredekl 
Akvam Cemiyeti ölçüsiyle yüzde yetmiı 
kadardır. Bunlardan baıka meraklılan 

ıspanakta laktoflafin ile asit askorbi.k 
maddelerinden de önemli nisbette bul· 
muşlardır. Karaciğeriniz sağlo.m iae ot• 
larda vücudunuzun içinde vitamin ha· 
line geçerler. 

Şalgamda A vitamininden 15, B 1 
den 80, C den 600 ölçü vardır. Fakat pi
ıince ancak C vitamininden 3000 ölçil 
kalır. 

Mercimekte A vitamininden hiç bula· 
maz!IAnız da B den l 00, C den 60 ölçil 
bulurıunuz. Kuru fasulya A dan l 65 O, 
B 1 den 990, B 2 den 500 ölçü verir, 
C den hiç. 

Bezelye tazeleri - çuvalda pek uzwı 
müddet kalmamıtlarsa - vitamin bakı· 
mından pek zengin olmakla beraber pi
şince ancak yüzde altı miligram uit as• 
korbi.k hlır. 

Patates, kabuğu soyulmadan haşlanır 
ve pişirilince gene B l den 30, C den de 
320 ölçü verir. Ondan dolayı patate1 
salatasının üzerine limon sıkıp yerseniz 
bu kıt mevsiminde iyi bir yemelc olur. 

Domatesin tazesi A dan 700, B 1 den 
40, B 2 den 80 C den 600, kışa aaldanan 
ezmesi bile A dan 300, C den 200 ölçii 
verir. Yaz, kıJ yemeklere <lomates kat.
maktalı.:i hikmet de bu suretle aıJa§llır. 

Kırmızı turp yerken kabuklarını ıoy• 
duruyorsanız, vitamin bakımından, bü• 
yük yanlıılık yapıyorsunuz demektir. 
Çünkü turpun içinde A vitamininden lıiQ 
bir _şey bulamazimız. Halbuki k.abuiunda 
ondan yüzde yÜZ ölçü vardır. 

En iyi.si, Klf mevsiminde, yemeklerden 
hepsinin üzerine maydonuz koymaktadır. 
A vitamininden altmıı bin ölçü. C vita· 
mininden de dört bin ölçü getirir. Bu ka· 
dar vitamin bulmak iÇin adam h&11n• 
yüz gram maydonuz yenilmese bile, bi
razı da haylıca vitamin temin ederek öte
ki sebzelerin ebildiiini tama.rular. May• 
danozun çiy yenilme1i de vitaminlerin 
kaybolabilmek ıüphesini ortadan le.aldı· 
nr. G. A. --·-TEŞV:iKt SANA yt 
Kanununda detlşiklik 
Ankara, 16 (Husus1) - T~ Sana-

yi kanununda esaslı ve geniş mikyasta 
tadiller yapmak için iktısat vekl\letl alA· 
kalı dairelerinde hazırlıklara başlanmıt
tır. Bu değişikliğin şimdiye kadar muh
telif kanunlarla sanayicilere temin edi· 
len menfaatler ve kolaylıklnrın sahası 
genişletilmiş olacaktır. 

······~··································! 
Pıyano e 

meraklılarına 
•Gollard - Londonn markıılı bir pi-

yano acele satılıldır. Arzu edenlerin 
• Kemeralhnda (BizlM GiŞE) )'e. 
: rnürııtaatleri. i 
: S.4) 1 - 10 (119) : 
·-·············~··,·······--·~~'•A•A.e•...._. ı . 



----- -----

Kadın Ev Moda 

En Şık 

En Zarif 
Tuvalet 

Modaları 

Bugünkü modanın sırrı 
Rahat ederek güzel görünmek 

Eskidenberi kök1eımiı bir kanaat var
dı: cGUzel olmak için ıstırap çekmek la
ıundırl ••• Ve bir çok kadınlar, tevekkül
le bu kaideye uyarlardı. Bu aöz cilt güzel
liği, vücut çizgisinin tenasübü gibi bakım· 
lardan doğru aayılabilirıe de, İç çamaıır
lan bakımından hiç de böyle değildir. 

iç çamaşırları. kadının mahrem güzel· 

)iğini temin eden ve onun hodgam bir 
tarzda gizli tuttuğu bir giyim ıubesid ir. 

19 39 da iç çamaıırlan modası, büsbütün 
başka bir veche almıttır: Artık, e.kiden 
inaanı cendereye girdiği hissini veren ba
linalar yoktur. 

Vilcut. hiç bir tazyik veya ııkıntıya 

maruz kalmabızın cdiaiplin> albna alın
mıştır. Son moda korsa ve sutyenlere 
tabii dikkat etmişsinizdir. Bunların için
de yekpare olanlar bu1unduğu gibi, iki 
parçadan mürekkep olanlar da vardır ve 
hepsinin biçimine hakim olan fikir, bun
lan taşıyanların crahat ederek güzel gÖ
rünebilmelerİ> dir. 

cÇizgi> meselesinin bugünkü moda 
ile çok yakın alakası olduğunu tekrara 
hacet var mı~ Vücuttaki fazla çıkıntılar 
ve yağ ckeae> ]eri, 11kıyı görünce daha 
çabuk kaybolurlar. Hele. korsanın işini, 
bir kaç beden hareketiyle tamamlamak 
mümkün oluraa ..• 

Ufak yaıtım itibaren sutyenle hatta 
geceleri daha, muhafaza edilen bir gö
ğüs, uzun zamanlar güzelliğini kaybet
mez. Bu misalleri, iç çamaıırlannın diğer 
kısımları için de taahhüt ettirebiliriz. Ta
babette olduğu' gibi güzellikte de ana 
şart, kusur meydana geldikt~n sonra onu 
düzeltmeğe çalışmak değil, kusurun doğ

masını önlemektir. 

Bu sene kış mcvsimındc 
Paris sa1onlarında en çok 
beğenilen ve derhal umu
mileşen tuvaletlerden olan 
bu örnekler, bir çok yeni

lik ve güzellikleri bir ara
da toplama bakımından • 
cidden çok zariftirler. 

Eteklik ve korsaj 
Bu senenin modasında eteklik ve lr.or

saj en geniş yeri tutuyor. Kadınlar ak
şam çaylarına artık rop giyerek gitmiyor· 
Jar, eteklik ve koraaj1a gidiyorlar. Büyük 
terzilerde balo elbiseleri kadar süılü. en 
zarif kumaılardan yapılmıı konajlara 
ra.at geliniyor. 

Sabahleyin gezmeye giderken bu ıe· 
ne açık kumaıtan yapılmıı blUzlar giyi
liyor. En makbul renkler çimen y~ili ya

hut kırmızı ve mavidir. Eskiden göze ba
tar ve çiy telakki edilen bu renkler tim
di çok kibar telakki ediliyor. 

Korsajın eteklikten tamamiyle ayn bir 
renkte ve ayrı kumaştan yapılmış olması 
bu mevıimin eıas ,artıdır. Yalnız öğle

den sonra tayyörle giyilecek korıajlar 
bu ,arta tabi değildir. Bunlar da korsaj 
ve eteklik ayrı cins kumaıtan yapılacak, 

fakat renkler biribirine uygun olacak, 
eteklik koyu, korıaj ayni rengin açığı ol
malc suretiyle biribirini tamamlayacaktır. 

Sabahleyin giyilec~k koraajlar için ter
cih edilen kumaılar fanila kumaılardır. 

Bu kumaılann çizgili1eri daha çok beğe
niliyor. Çizgili kumaşlar düz kesilmiyor. 
Oıt ve alt parçaları biribirine ya amudi 
ve yahut verev getirilerek dikiliyor. 
Omuzlar çıkık ve kabarılcbr. Bu kabarık

lara bir müselles ıekli vermek gene mev
ıimin en beğenilen modasıdır. 

Bu çıkıntılar içeriden omuzlara ilave 
edilen yaıtıklarla temin edilmektedir. 

Kolla diraeklere kadar geoit olarak ge
liyor, orada darlaııyor, ve kola yapışık 
bir ıekil alıyor. 
Akşam tuvaleti olarak giyilen korsaj-

- Kaşları kolay 
"almakç için .. ların önü kurvazedir. Göğıünde kıymetli 

bir bir düğme vardır. Bu koraaj)ar için ka-
Bazı kadınlar, tabii güzelliklerini 

lnrafa bırakıp kendilerini mutlaka mo
daya uymağa mecbur addederler. Bun
ların içinde ilk batıra gelenler de, kaşlan 
güzel olduğu halde bunları calmağa> 
kendilerini mecbur hissedenlerdir. Ma
dem ki kaılannı alıyorlar, bari onlara, 
bu işi ıstırapsız yapmak çaresini öğrete
lim : Cımbızı ele almadan önce kaşlarını· 
za vazelin sürünüz ve vazelinin köklere 
iyi nüfuz edebilmesi için ufak bir masaj 
yapınız. Sonra da, ucu yuvarlak ve kaı
ları kcsmiyen bir cımbız kullanınız. Bu 

r.uretle, ıstırap çekmeden kurtulursunuz. 

llolwutta Amerikan miizik f edcrasyo
ntı (Motoin Pieturcs) giizellik kraliçe
sini seçmek için bir müsamere tertip et
mi§tir. Bıı müsamereye Holivudun en 
gii.zcl kızları iştirak etmiş bulunuyorlar
dı. Bacak ve vücut güzelliği ile sinema 
güzeller güzeli unvanına hak kazanan 
genç kıza bir gümüş kupa verilmiştir. 
Klişemiz giimüş kupayı alan genç kızla 
güzellik müsabakasma iştirak edenleri 
gösteriyor. 

dife en çok tercih edilen kumaı olmuştur. 
Parlak akisler yapan kadife koraajlan 

bu kış balolarda bile görebileceğiz. Si
yah bir tayyör, koyu haki bir eteklik ve 
yeıil kadife bir korsaj pek mükemmel 

bir ahenkle biribirini tamamlıyor. 
Gece tuvaletleri için kullanılacak kor

sajlar müslindendir. Bunlar bilzıneler ve 
baskılarla ıüslenir. 

-=--* Spor ayakbpları e.ski rağbeti mu
hafaza etmiyor. Bu kış spor ayakkapla
rına pek rastceliıunJyecekth'. 

Faydalı 
TA VSIYEELR . 

• * Ayaklarında makara bulunmıyan 
masaları, sandalyeleri kımıldatmak, ileri 
veya geri sürmek gilçtür. Bunun için 
ayaklarına birer parça patates ıkabuğu 
koyunuz. * Sedef eşyaları yapıştırmak için §U 

terkip kullanılır. 10 kısım zamk, bir kı
sım silikat dö potasla beraber karl§tırı
larnk su buhnnndan yumuşatılır. Bu 
macun ile sedefleri yapıştırmak müm
kündür. * Kışın çamnşırları kururken don
ma.masını temin etmek için son defo ça
maşırlar soğuk sudan geçirilirken su -
yun içerisine bir nvuç mutfak tuzu at
mak $Midir. * Tuzu rütubetten 'kurtarmak için 
tuzluk içerisine bir iki pirine tanesi iltı
ve C'tmek kafidir. * Tavadan balık kokusunu çıkarmak 
için tavanın içerisine bir miktar sirke 
koyarak ateşe koymalı. Sirke kaynayın
caya :kadar ateşte bırakmalı. Sonra ta
vayı içerisinde sıcak sirkeyle eyice oğ
malı. Balık kokusu tamamiyle kaybolur. * Ateşe temasiyle sararmış mermer
leri temizlemek için 50 gram kireç :kay
mağı almalı. Bir litre su içerisinde kireç 
kaymağını eritmeli. Içerisine kafi mik- Ori" ı k ı "f b 

1100 ya a ı zan ir mevsim tayyörü 
tarda dspanya beyazı> ilave etme-li. Bu ------------------------------
suretle elde edilen bulamaç koyuluğun-
daki pomadı koyu bir tabaka halinde 
mermerin üzerine sıvamah. üç, dört sa
at bu halde bırakmalı, ı;onra temiz suyla 
yıkamalı ve kurulmalı .. * Ateş tenc('relerin ve başka mutfak 
eşyasının altında leke bırakır. Bu leke 

bulaşık yıkanırken çıkmaz. Bunu çıkar
mak için tencerelerin altını aşağıdaki 

mahlul ile silmelidir. 
100 gram su, 5 gram sabun, 5 gram 

amonyak, 25 gram ispanya beyazı. * Çamaşır üzerinde her hangi bir se
beple husule gelmiş pas lekelerini çıkar
mak için sronnşırlnrın lekeli yerlerine 
bir parça asit oksalik sürmeli ve bu par-

çayı sıcak suya batırmalı. Lekeler der
hal :kaybolur. Sonra çamaşırı temiz su 
ile yıkamalı. * Kadınların yüzlerinde ekseriya 
asabi bir ağrı olur. Bu ai:trıyı geçirt.ınek 
için aşağı<laki mahlUI ile friksiyon yap -
malıdır. 

Ether acctiquc 20 G. 
Chloro!ormc 10 > 
Teinture de romam 

Hydrate de ehloral 
Menthol 

8 > 
3 > 

2 > 
Bu mahlUle batırılmış küçük bir fani

la parçasiyle ağrıyan yerler masaj yapı
lırsa ağrı derhal geçer. * Ayakkabı formalarında burunlar 
biraz uzıyor. ökçelerin vasatı yüksek
liği 5-6 santimetredir. Yarım düz ökçe
lere şehir ayakkaplarında çok rastgeli
niyor. 

* Solmuş porselen vazoları temizle -
mek için onları Arap sa.bunile karı,tı-

rılmış kumla oğmak lôzı.mCır. Cillılı çi
nileri temizlemek için bir kaç damla al
kol damlatılmış bir beze silmek icap 
eder. 

Saç ... • 

Kadın tuvalet ve 
güzelliğinde 

Esastır 
Tuvalet yapmadan 

önce her kadın ayna 
önünde uzun uzun 

düsünmelidir 
~ 

Yazın güzel günlerinde açık havada 
ve güneşte baş açılc bol bol gezdiniz ..• 
Rüzgar, güneı snçlannızın güzel rengini 
donuklaştırdı, İpek gibi yumuıak teller 
biraz aertleıti. Fakat artık yak.an güne, 
ve sertleştiren rüzgar da yok... Şimdi 
,apkanızla dolaşıyorsunuz. K~ mevıimi 

başlarken yapılması llzım bazı ufak ted

birleri de ihmal etmediğinizi farzediyo
rum: 

Meaela yazın aaçlannızı her gün ftr
çalamıyordunuz. Fakat eylGldenberi 
muntazaman her gün aaçlarmızı fırçala

mazaınız onlar eıki güzel rengini tama
miyle almışlardır. Kuruluğu gidermek 
için de araınra besleyici ve yağlı bir pm

puvan yapbnnız. Sabah ve ~ saçla

nnızı havalandırıyonunuz. O halde kıt 
için aaçlannız yeni bir teY istemiyecektir. 

Fakat eier bunlan yapmadınızaa o 
halde bir defaya mab.ua olmak Ozere bir 
yerde, bir ondüJU:yon yaptmnız. Uata 
bir berber ondülbyon yaparken aaçını
zın ihtiyaçlannı teebit edecek "f'e lcab 
eden tedbirleri ıize .öyliyecelttir. Ondan 
sonra aaçlannıza bakmak lcolay olur. 

Yeni ıac; tuvaletleri. her aaç demetinin 
mutlaka zarif bukleler halinde olmasını 
İcab ettiriyor. Ön bu1c:leler biraz daha 
kısa, arka bukleler daha uzundur. Bil
hassa yeni modaya uyarak aaçlarınızı 
doğru taramak ve enseyi tamamiyle çıp
lak bırakmak İstiyorsanız bu noktaya 
dikkat zaruridir. 

Bir defa sabit bir ondülasyon yaptır
dıktan ve aaçlannızı yukarıya doğru ta
ramağa lı:arar verdikten sonra günün 
İcaplarına ve ruhi lı:arakterinizin tahav-

KESTANE 
Şekerlemesi nasıl 

yapılır? 
Kestane şekerlemelerini hazır almak 

ta hbil. Fakat bunları kendiniz yapabi
lininiz. 1 Ier şeyden önce, malzeme : 

2 kilo keatane, 2 kilo teker ve bir ke
se vanilya. 

&hara doğru... Güzel bir pardüsü 

Kestaneleri yardıktan sonra tuzlu ıu
da haflayınız. Sonra da bozulup kırılma
maları için, itina ile ıoyunuz. şeker, va
nilya ve 4 bardak su ile koyu bir ağda 
yapıp kestaneleri hunun içine koyarak 
beo dakika kaynntınız. Sonra hepsini bir· 
den toprak bir kaba boşaltıp ertesi güne 
kadar bırakınız. Birer gün fasıla ile kes
taneleri üç defa daha (hepsi dört defa 
olacak) kaynatıp keataneleri ağdadan 

çıkarınız ve gayet hafif bir ateıte kuru
tunuz. işte ıize, büyük bir kestane ıeker
lemesi stoku 1 ••• 

-=-* iç çamaşırı üzerindeki riltubet le
kelerini çıkarmak için evveli\ lekeli yer
leri kuru kuruya sabunla oğınalı, sonra 
eyice döğUlmüş tebeşir tozu serpmeli ve 
eyice oğuşturulmalıdır. Sonra çamaşır
ları IOğuk su ile yıkamalıdır. 

vüllerine göre tuvaletinizde bir takım tc
nevvüler, değişiklikler yapmnk gayet ko· 
laydır. 

** Her kadının hiç ihmal etmiyeceği bir 
fCY· ·· Tuvalet yapmadan evvel ayna 
önünde uzun uzun dü~ünmesidir. Her 
kadın aynada yüzünü hiç müsamaha et
miyerek tetkik ve nasıl bir saç ıeklinin 

kendine yakışacağını hesap etmelidir ..• 
Çünkü kadının kendi kendine bulacaği 

bir tuvalet güzelliğinin orijinalliğini mey• 
dana çıkarabilir. 

Fak.at herhangi bir saç tuvaletini mu• 
vaffakıyetle ba§llrabilmek için de aaçlari 
iyi tutmak, her gün fırçalamak ve on beı 
ailnde bir defa yıkamak lazımdır. 

Saçlarınızı yapmadan evvel aaçlarınıza 
yaiıız bir biriyantini bir pülverizitor ile 
Mrpmek çok faydalıdır. Bu, tuvalet içbi 
aarfedeceiiniz zamanı üçte bir azaltacak· 
br. 

Son moda fapkalar 
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Mumlar yanma"' a ha adıkça ... 
Odanın karanlığı dağılıyor .• Ve ihtişamlı bir dekor man
zarası gittikçe aydınlanan bu odanın içinde beliriyordu .• 

! ilmi .............................. . . . 
t ................. Tetkikler i 

ÇiÇEK 
Hastalığı 

YAZAN : V ctcrincr müdürü 
NAZIM UYGUR 

.. ı .. 
İnsanlarda, koyun, keçi v domuzlar

da, sıf,'lr, bcygır, deve ve köpeklerde 
husule gelen bulaşıcı ve hummalı bir 
hastnlıktır. 

Çiçek hastalığını gözle görünmiycn 
ufak ve hareket eden mikroplar yapar
lar. Bunların en tehlikelisi koyun çiçeği
dir. 

Çiçek mikroplan bu hastalığa tutul
muş hayvanların derilerinde çıkan kU-

~._ ............. mm~amrımıı:ı_ ~~-~~~~-~ 

ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-34-

200 Kadar gönüllü 
asker kaydedilmişti 

Enver paşa ile Şan Sultan geceyarı
s1na kadar köylülerle konuştular 

Yengcç, açlığın verdiği tesirle bUsbü- lendi .. Dnha gidecek miyiz? Sebastiyn- Diye sordu. Muhafız kumandanı ce- çült kabarcık halindeki sivicilerde bulu- Enver pap bu sötlere hiç bir §CY ıöy- Fakat bu askeri davete o zamana ka· 
tUn kahraman kesilnıişti. no : vap vermedi. nur. Şa~c~ bu çıbanlar hayv~lann bu- lemedi yalnız: delikanlının yüzüne baktı: dar olduğu gibi (mecburi hizmet) süsü 
_Şimdi yollanın diyorsun .. Giderken - Hayır .. Dedi .. Sırtındaki yükü ye- Odasının içini ezbere bildiği için orta· runları ıçınde veya mc;::~nnde çık- _ Madem ki muallimainiz ... dedi. venneği de muvafık gördüler. ÇünkU 

de öyle öylemiştin .. Hıristidi de geldi re koy .. Ben gidip yemek tenbih ede- daki büyük masaya doğru yürüdü. ınışsa 0 zaman burun n arı ve süt- Şimdi Türklerin büyük ıairi Abdullah (harbe!) deyince kimsenin gelmiycce-
Masanın üzerinde sekizer kollu iki lcri de çiçek mlkı'Obunu taşırlar. böyle söyledi. Şimdi .. Şimdi .. Bu ne bit- yim, §imdi gelirim. T okaym aöderini gayet iyi bilirsiniz. ğinc emin idiler. t§te bu emir Enver pa-

mek tUkenn. k bilmez şimdi .. Ben bu- - Yine mi atlıyoruz yoksa.. gümUş şamdan vardı. Gerek insanlar ve gerek ~a~anlar çi- Mısraları aklımda deiil .•. fakat ~u me· şanın bulunduğu köye kadar gelmişti. 
ıada geberip gidece~ .. SWrı §imdinlz - Hayır ... Hayır .. Yalnız sen değil..... Mumları yakınağa ba~ladı. çek hnstnlığmn tutulup geçır~kten ~n- alde bir sözü vardı: Genç muallim RuSların asker topla-
bir türlil gelmiyecek .. Ben burada... Bu Ben de yiyeceğim .. Hepiınidn karnı aç.. Mumlar birer birer yandıkça odanın ra senelerce dcvan1 eden bır munfiyet Dünyada m büyük zevk ve en büyük ması hakkındaki emri okudu ve: 
sar~,da sizin muavinin.iz değil miyim?.. Sebastiyano, Karbonopsinanın kulağı- karanlığı yırtılıyor ... Işık ... Gittikçe bol- kaumırlar. Çiçeğe tutulmuş bir anadan ıüzellik milletinde ve yurdandadll'. - Görüyorsunuz ya ... dedi. Ruslaı 
Saray muhafız kuvvetleri kumandan na : ]aşan bir kuvvetle etrafı aydınlatıyordu. doğacak yavrular bu hastalığa karşı mu- Ona hizmet ederken bakikı qk; ve hakiki bizi ne kadar ahmak sanıyorlar. Askcı 
muavini sarayın içinde aç kalsın .. Bura- - Merak etme .. Burası benim odam.. Pençerelcr ... Perdeler ... Odanın zen- ı:ıf doğarlar. Ve mua!iyetleri epey zaman zevki buluyorum. Çünkü millete, yurda toplıyarak kardeşi kardeşe öldürtecek-
da siz.in kadar benim de emir v nneğe Ben hemen gelirim. gin dekoru ... Köşedeki bUyUk yatak ... devam eder. Mesela çiçekli gebe koyun- hizmet ederken bu aak bulunur. !erini söylemiyorlar. Fakat şimdiye ka-

ld ..ı.ı-.._ k hırdan doğan kuzularda muafiyet 3 - 4 -. 
salab.iyetim var .. İ te emrediyorum. Be4 Temlnatıru da flSl 3UU<.wn sonra a- Yerdeki ipekli halı .. Tamamen belirdi... Genç muallim birden bire heyecan· dar biz kafi miktarda Rusların h<!sabına 

k di d 1 i 1 ay devam eder. Çiçek aşısı yapılnuş bir raberinizde olan bu nefer siz burada pıdan çıktı. Doğru en a res ne ge - Sebastiyano ... Hayret eden Yengeçe, su- landı: çalı~tık. 
iken gitsin ve benim yemeğimi getirsin. di. al soıınasına meydan bırakmadan : gebe koyundan doğacak yavrularda mu- _ Evet, dedi. O mısralan gayet ıy' i Bizi alakadar etmiyen yerlerde, Av-

d b bekli afiyet çok zaiftir 'e devamsızdır. Ycngeçin, midesinden kafasına vuran Kumandanlık kapısın n nö et • - Mevkufun elini ayağını çöz .. Dedi.. bı'lı'nz.' rupada çarp~tık. Bundan sonra böyle 
d h l b h İnsan çiçeği ile hayvan çiçekleri ara-

açlıkla söylediği bu sözler sade Sebasti· yen muhafıza çabuk ve er a enim n- Buradan kaçamaz ve ayni zamanda onu sındaki mUnasebetler : Muııllim bundan ıonra sözlerini t Q 16 bir şey olacağına pek kani değilim. 
yanonun değil, yanında ve muhafız as- remdek~. eski ~dama ~e~e~ ve bol burada sorguya çekeceğiz .. Yalnız ka- İnsan çiçeği ile sığır çiçeği arasında daki inkılaba intikal ettirerek Enver pa· dö:ı~~: d~~d~~ sonra Enver p~aya 
keri üniforması altındaki Karbonopsina- şarap gondersinler.. r erım var. fosmdnki tor~ı. çıkarma... pek yakın bir akrabalık bulunmaktadır. şaya tarihi valt'alan anlattı ve Türkis-
nın dn cludaklannda bir tebessüm ya- Bu emri verdikten sonra tekrar oda- Karbonopsına ıse bunlar olurken ay4 ç· w t t lm bi w d rilerind tanclaki hadiseleri de birer birer aaydı. - İnkılabın ilk yıllannı çok iyi hatır-

d dil .. d b ıçege u u Uf r sıgınn e e 1 1916 daki b ··t1ı· d ği 'k rattı. sına ön . .. dınlanan odada .. Tesadüfen yanın a u- ıkard ~ sivilcel . - '1-·-b.l alını . - Enver pa§a hu sözlerden hakikaten ıyorum. u mu ış e şı . 
Y ı..au oy" leoiyordu ı d v tak di · · · kl. ·· tUsü" ç 16ı enn ıuun an P ın ilkte Ruslar Tu"rkistanı elden kaçırma· Sebasüyano : engeç ™"11 s · un ugu ya se rının ıpe 1 or la __ ,_ erd bir ivil i9tifade etmişti. Çünkü öğrenemediği ba-
Karanlıkta etrafını gönniyor, bul\ın- .. · t B' his 1 · d sana ~ nsa ~nan Y e 8 ce mak j .. ın bu taraflara bir ""'k asker gön-- Pek AIA ... dedi, madam ki yemeğin uzeı'.1~6 o~urmuş u.. ır .. çın en ge- çıkarak çiçeğe karşı o insana muafiyet diaelere de vakıf oluyordu. r :r-

buraya geürilmeslne sabredemiyorsun .. duğu yerin nac;ıl bir yer olduğunu da , len bır hıs ona bu odamn kendi odası k dırı Şan Sultan Enver paşaya bir şey aöy- dermişledi. Bunların başında da bu ku-
0 halde .-Mevkuf• u sırtlıı •. Seni yeme- bilmiyordu. Bu yatağln da kendi yatağı olacağını ih- ~an r~çeti. a1nıs k unlara bula- lemek istiyordu. mandan vardı. 
iin yanına götüreyim .. o herif te aç... Sebastlyano içeri girince : sas etmişti.. oy: adir _,!_L k-ı~:- İn _ Bir dakika ... dedi. Sizinle lıconut- Kumandan buraya geldi. Ve garib bir 

H · k Bl.TNEDİ şır, pe n uuu-~ ~"'""geçer. - tesadüf sizin bulunduğunuz çayhaneye 
Onun da çaresine bakalım.. - anı yeme ·· •• •• sanlar için koyun çi,..ıw .. ı .. hiç bir teh- mak iıterim. 

:r-6U""' gelerek köyün ileri ~lenlcrini topladL 
Yen.geç sevindi .. Fakat kendial muha- Köy postaları Z ytf IJıu:I likesi yoktur. Halbuki insan çiçeği ko- Sonra çayhanenin kenarına çekilen bu Bunlarla konuştu. Sonra çıkıp gitti. Bu-

fu: kumandan muavini idi. Sebastiyano- ett e n ama yunlara pek müstesna olarak geçer. iki baş sözlerini bitirdiler. rada temas ettiği adamlnrdan memnun-
nun yanında da blr nefer vardı. muntazam sur e Jıursunda 17 Jıö)'IÜ Koyun çiçeği sığırlar için tehlikeli de- Şan Sultan yüksek sesle söze bam dı. du. Ve kendisine taraftar zannederek 

O dururken (Mevkuf) u kendisinin ,,.önderifecefıtfr diploma aldı- ~ildir. _ Arkad .. •lar. dedi. Bizimle -imek 
:ti Ci ..,.. •- ayrılıp gitmişti. Fakat o ider gitmez 

6ırtlnmasına hayret etti. Fnknt Sebasti- Köy postalan hnklunda Posta Tel- Vilayetin muhtelif yerlerinde açılan Keçi çiçeği, yalnız keçilere mahsus- istiyen arkad~ların isimlerini yazacağım. ilk yapılan iş ne oldu biliyor musunuz? 
~'anO ve .... (Nefer) .. Avludan geçmişler, graf ve telefon umum mUdUrlUğUnden zeytin budama kurslanndan iyi netice- tur. Çiçekli keçilerden koyunlara hasta- Şimdi ıilahı olanlar evvela kaydedilecek· Rusların döşedi~i telgra f hatlarını kes-
koridor kapısına gelmişlerdi. şehrimizdeki alfıkadarlara bir tamim lcr alınmaktadır. Urlanın Yelki köyün- Jık geçmez. Fakat keçi çiçeğinin sivilce- tir. Çünkü bugiin, ancak elimizde fazla mek ve irtibatlarına mani olmak. 

Yengeç için yapılacak şey .. Herifi sı.rt- gel~tir. Hususi mektuplar en az haf- de zeytin bakım memuru B. Nevzat sinden biraz alınıp koyuna aşılansa tu- olarak az silah vardır. Bunları da arka· Bunu gayet tabü bulmak Hlzım. Çün-
lnyıp pcşlerin~n gitmekten ibaretti. tada bir defa bağlı olduklan kua veya Yılmazın nezareti altında açılan zeytin tar. İnsan çiçeği keçilere geçmez. daşlara daiıtacağız. ikü Rus çarlarının taeyikından kurtulan 
Be~.ket versin ki §ehir muhafızı o nah,.iye nıerkelıine gönderileeek ve ayni budama kursuna 25 zeytinci iştirak ede- Y ARJN : Bu .özfe.r Çtlyhaneyi yerinden aarstL Türkistanlılar artık hürriy tJerine ka-

kndar ağıı vücutlu biri değildi .. Biltün yerden köye gelecek resml evtakla hu- rek köyliinün nazari ve amelt bilgisinin KOYUN ÇİÇEGİ Eve ltotanlar çabuk ıe}iyor ve: vuşacaklardı. 
açlığına rağmen son bir Umltle herifi sust ~kruplıµo alınacaktır. Henilz bazı arttırılması temin olunmUJ ve 17 zey- - Beni de yaz ... beni de ... dü-c ba- * 
aırtlıyan Yengeç Sebastiyanonun arka- n~elerin posta merkui. bulunmadığı- tinci budama diploması almı~tır. Vçok. Sakarya maça iınyor. Sonra: Enver paşa ile ş.ıı Sultan ve arka-
aından ko§tu. na göre bu kabil nahiywıleN bajlı bu- Yelki köyü muhtarlığından aldığu:nız Pazar günil Manisaya tam kadroaiyle -Ne aman bareket edeceiiz> A.Mn daşlan o gece yarısma kadar köylülerle 

Nereye gidiyorlardı! lunan köylerce mUraselAt en yakın lca- bir mektupta bu kursun köylü tarafın· gitmiş olan Üçok takınu, Manisa stadın- kardetim. be7İ1n ... bana haber vermeği konuştular. 
Bunu yalnız Sebastiyano biliyordu... ı.a merkezlerine verilecelt ve alınacak- dan benimsencli"i ve büyük istifadeler da yapftU§ olduğu Manisa şampiyonu unalaa. •• çinıkil cijyowdu. Esasen iki yüze yakın da gönüllü kay-

Daha doğrusu 0 da bilmiyor, yanındaki t:ır. Po.tta yolu üzerinde bulundukları teminine inıkAn bıraktığı bildirilmi~ ve Sakarya ile olan maçını 2 - 7 galibiyetle - Yana aktam hareket edeceğiz. dedilmi.şti. 
genç kızı nereye götürebUeceAini kafa- için bahanın muayyen gUnlerinde mil- aliikadarlara teşekkür edilın~ir. bitirmiştir. Manisalılar çok iyi oynamış- - · · · · · · * 
sında tasarlıyordu. reselAtı J(inderUrntkte olan ve poeta = lal'Sa da Üçokun teknik ilstünlüğüne Enver pa~ halkın gösterdiği bu teha- Enver paşa ile Şan Sultan atlanm 

Birden hatırına kendi eski odası. Ka- mvkezi bulunnuyan nahiye ve köylere T k k •• • karşı duranıarnışlardu-. lük karşısında hayran olmuştu. Uzun yaklaştırarak ilerliyorlardı. 
tısı ile beraber oturduğu yer ~eldi.... ait mUraselat, oralardan gelecek mute- eşe Ur ttçoldular Manisada güzel bir istikbal müddettenbcri Çarbjm esareti •ltında Döşembe yakmlanncla idiler. 

Koridorun selAmlığa çevrılen done- metlere inti7.ar edilmiyerek sürilcUlerle Zc\•cim Kemal Saydamın Karşıyaka- görmüşler ve bu spor &eyahatlorinden bulunan ve hürriyeti unutmııt telakki Şan Sultan bir aralık söı:e başladı: 
meç noktasına ~k yakın olan bu oda de sevk~Uecelrtir. da Soğukkuyuda uğradığı feci otomobil iyi bir hatıra taşıyarak avdet etmişler· edenlere tam hw cevap tetlltl eden bu na· - Bugüne kadar henüz Kızılordıı 
en muvafık yerdı. . Merkeı. bulunmıyan nehiye ve k5y- kazası neticesinde nakledildiği Alsancak dir. rek.et kıupaında takdirden başka elden askerleriyle karşı karJ?ıya gelroedik. Ba-

Hem orası, Sebastiyanonun k~ısı lerdeu poşta pulu alıp satmak iatiyenler Sthhal y\U'dunda sıhhatile candan alaka- ne gelir) Esuen bu yalnız harada delil kalrm bumuı sonu ne olacak? 
UçUncU M~ kız karde§i He Büyilka.- olW'Sa, uaulü Jaıı,tind• rnerkeı haber- dar olan doktor arkadaşlara ve hastane- ZİRAAr memleketin 1'.er taraimda da böyle ldi. Enver paşa güldü: 
daya sürüldükten beri olduğu gibi kal- dar edil«tC1tktir, de ziyarete &elen kıymetli dostlarımıza ve Mücadele feşldlcifı Her tarafta da "ürrayet hareketi '\11..t'- - Acele etmeyelim ... d~di O da olur. 
mış, içerisin~ ~zamı boı:Ulm~tı~ ..,..."Wlı"t nihayet bütün gayretlere rağmen eoolin Vilayetimizde istihdam edilmekte olan clı: Yalıuz temenni edelim ki kal'Şl karşıya 

_Kapuian ~ ~ kar ık l[ ... ya elinden kuJ"tarılaınıyan zevcim Kemalin ziraat mücadele teşkilatına dahil me- Enver pa...,.n "-rekete &eçtiii tarih- mertçe ~ık.sini.ar da. Ark.adan vurmak 
içınde nereye geldık.lerını bılmiyen Yen- ajt lycDI lf!I cenaze törenine iştirak lütfunda bulu- mur v~ müstahdemlere ait altı aylık lere teMdüf eden zamanlarda T._k,end, siyasetini takip etmeseler .• 

aeç : . .. -Oç gUn 5nce Ali Galip şeker fabı·ika- nan arkadailarına~ gerek telgraf ve kadro dün vilayete gelmiştir. Kadro, es- Hokna, Semerkandda da Rvalara lı:acp Muafütn.in söylemiş olduju sözlerde 
- Ne beWl yv bunları .• ~ soy- mektupla ve gerekse bizzat evime ka- kisinin aynidir. ba.$1.ıyan luyanı hareketi gün ıeçtikçe dikkat edilecek. çok §e,yler vardı. Ben 
-------------~- sında kauıya utrJ.yan işçi Yorgl hakkın- L...ı d :_ı d kendi hesabıma bunların ;.,terine karşı 
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·--14 sıhha•: .. ı .;ı_ • K ) k rt R---1ar hunl·- L--· tı'- ha -'-at et N"ık tedbirli hareket etmek mecburiye· mi~ Ye bu ~inin Sırf dikkatsiiJİğİ YÜ• r~, f)v~ ~ e :'°nı:1 WI ~~- : ıar ) apa man : \mi .,..., ~ar ili. tetı. • :r-

: ~=- . ., : zünden kazaya sebebiyet verdiği atıla- nın kaldırılmasın~ hiç bir fedakarhgı : .. ~ • ~ : mek mecburiyetinde kalınıtlardL Der- tindeyim. 
: ~ PVMM ar ,_. ısız: · . İkbal .f t ti h • G"--ı..~u v--ılof balvan ag-: L-l k d' L __ .ı_.ı :...:_..J b--ı Şan Sultan: • • ~ımı,tır. Alakadar milessese hakkında esırgemıyen manı a ura ca.ret a- : • ......,.~ --:;: . : ua en ı nua- an 11Wu""e wunan mın~ 

I= .!!:!..,. ~ ~-:...~~ ademi takip kararı verilmiştir. ~i sahibi bay Hüseyin Hüsnüye can- E:ııında denıze nuır gayet mükemmel: takada. umumi bir aaker toplanuya karar - Evet ... dedi. Fakat bizim kaç haf-
• ~ dan t~kkilrleriml blı:zat ifaya çok bü- : konforu havi sekiz odalı yt.'flİ in~: nrdilcr 19 ya§U\dan itibaren 43 yaşına tadır yolda olduiumll%U çoktan duynıuş-
!Uata Mibn1t bir ev ldnhktır. : -·- yiik acun ınAni. olduğundan derin min- ;eeibniş bir apartman kiralıktır. i kadar olan bütün erkekleri eilih altına lardır. Çünkü Rusların öyle kuvvetli 
! Görmek ve ıöftl .. ılı: imti)'enlerin: ffaJIHHlinde llonser net ve şükranlarımın bildirilmesini ga- i Gi'nnek miyealuia, apartman .la-: davet ettiler. ca.sus teşkilitı vardır ki ... burada, bir 
:ıueteaıa ~ IÜl'MUt-: Yarınki çarşamba ıünü saat 21 de &etenizden rica ederim. ihili.deki ~ye, ıüriiŞllıek için dei Bu davet ilft eskiai sihi kafi m&ktuda sessiWk içinde öksürseniz muhalL'kak su· 

ileri. ! HalkeviPde müzik n,omyatı yapılaca~ Zevcesi i ıazete...U idareAan.esine müna··.· asker to-lıyabileccklerini zannediyorlar- :relte MoSkovada duyulur. Buslann bize 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• : -r· 5 • • po k b '--..l-- d '-'-- .L. 

öifenll.mloür. Gü:&.Mle Saydam :atleri. i dı. arşı u :ıuııuar sessiz unna.sı uanu U<1 

wwwc s m: _ a o "'"'ı"' ............. , .... ,.rr .... •rr•11"" a ı hayret uyandırdı. 
Cemiyetleri 11..Jar ve llMl1111 6arjiyalm- da, katliam.. !lekilde kapanır ve ışıklar daha a~am- _Sessiz durdukları ne maıwn ... ya· 

papolılt maAamını elJe ettiltleri KENDl HALİNDE VE SAF 1MANIJ dan söndürülür, sanki aile hayatı da rın öbUr gün Döşembc civanna gelin· 

Es •...an Arra. ,.hvet H reıaletleri- INSANLAR birlikte söner ve derin bir sükut hUkUm ce vaziyet tamamen anlqı1acaktır. r arı ıtİ CUK"ff enwi~ıyoa moltlteınele- Vatan mefhumunun henüz tanınma - sürerdi. Kasabalar veya kırlarda en kü- - Askerlerimiz de memnun n biraı 
ri M~fl t.Aoiy. ve temiıt ede- dığı bir zamanda, on ikinci asrın sonla- çük bir hareket kalmaz, ayın ~ığı altın- da sabırsız. Çünkü hepsi uzwı zaman· 

Tariltin Gizli 

Engizisyon 
6ilmiflerJir. rma doğru, Ren nehrinin sağ sahili ile da sadece nehir veya derelerin esrarlı danberi Ruslardan intikam almak için 

Dünyanın en korkunç ve !,?İzli teşkilatı ArMrİNntR yerli laallunı taına- Garon ara-;ında topraklarda sade bir ha- mırıltılarından başkn hiç bir şey duyul- çırpmıyorlardL Böyle yol üzerinde 
'-" miyle imha eJen de yine 6cı nMlun yat süren fakat güçlü kuvvetli ve cesur mazdı. olunca tabii ol.arak heyecanlandılar ve 

11•••••••••••~~11'8•Rmmız~rcır;;~~..ia;~ 9116İzİıyon rnalalteme ue oJaıRla- bir halk yaşamakta idi. Bu kendi halin- Böyle gecelerde Albijoalara, her ak- sevindiler. 
Tefrika : 1 Nakleden : F: Ş. B. rıdır. Her tarih oltuyan yt1rtt01ın de yaşıyan halkın adına tarihler sonra- şam ocak bapnda baba ve dedelerinin _Yakında da şey·tanlarm ayaklarını 
E,.• · ·ı"Vnn t-ilete ··-1! · ı ı "' k ı..__ kıt L .. enaiziıyonJan H i~lı.-~erinJen dan Albijoa adını vermişl rdir. dint vaaz ve nasihatlerini dinfoıneğe alış- ku:arlar . • ı.aı ,,_ , - ı-. cenu- oga aynar l'CUrfttn a maR, vu- • ,-

yetler tll'aııncla efi olmıyan bir te- cuda kaynar yağ dökmek, çıplalr mal.imalı oldağvna Jiipl.. yoifur. Albijoalar, cenup halkı arasında en kın bu sakin ve metin ahlaklı insanlara _ Yalnız benim düşündüğüm diğcı 
,.ltlıilJiir. ayalıltı lrızgın saç üzerinde dur - Biz buratl• inaanlılr içi11 en bü- ziyade eyi ahlak ve sağlam karakterle- ne oluyordu acaba?.. basmacılardır. Bunlar kendilerine 19· 

En•isiıyon her ıeyJen evvel Junnalt, kol ve bacaltları topuz- yült bir yüz ve vicdan karcııı olan riyle tanınmış ve ko~ulannın leh ve Eğer bu vaziyet dtkkatle tetkik edilse zım olan silahları ve cephaneleri tama· 
vicdan hiiniyetini boğmak İ•fe - larla kırmalı, çarmıha germek ve 6a •iınmz i,lceMC feflri.lôtı hak- aleyhte söylediklerine hiç bir ehemmi- göriilür ki, Albijoaların hiç bi.rh;inin ev- men temin ettilerse Döşem.bede çok ça· 
miıtir. B•fMln için Je Avrupada 6cınlara benzer iter i,kenceyi yap- ltuwltı na.zarı Jiltltcdi calip ... ıi. yet venneden sakin bir hayat sürmek- lerinde olmadığı anlaşılır ve, bu halkın buk muvaffak olacağız. Bun:ı kanaatim 
)'Qfl)'Clll iMGnlt.rr,, lnriali~ olJull- Mai eıtfİııitörlerin ltalıkı idi. JRGI verettjİz. Ve e11wlô Albijoa te idiler. bir kısmıııuı üstat Sikardt dinlemek vardır. 
ları Aclcle en,i•J'Oft ,...,..,,a1t· MIDB9nlaruı Jiri Jiri ate,ıe ya.. laran imlwuııea ıailı ola11 IUQ'İyetİ, Haki.lıııat. Albijoolar:uı. ahl.ülaxı sağ - üzere Fanjo şatosuna, bir kısmının ' da Esasen diğer köylerdeki halk da böyle 
nan alııllm-a ff 1"')1ell.,.. •ıima2 lnbnaları orla tlevi.rlme her ,.ü11 Ja.lta aoıucı en~ziıyoıe ~ laxn, hayatları muntazam ve güx-ültüsüz diğer Ustat Gillaber dö Kastreyi. dinle- bir klYama derhal iştirak ederler. Hele 
İpencelerine ~ Wıru,ı•dır. lelıraırlana11 u•ltfetlerJen itli. l.n..i ue 6a tırM• ılcı MG1wt cİll- idi. Hel'. haıııi blr ihtiras veya kinden mek i.lzere. Lomberler şatosuna toplan- Tacik köylerine tesadüf edilirse çok 
Müıliimanl.,.an ve bilı....o yohu- Eoet, yalnı~ 1481 HneıinJ• vitlerin tarih ve ntattralcrruulan uzak, dinlerine sadık ve lli:r şeyden zi- dıkları meydana çıkardı! harpçi olan Tacikler sayesinde bir kat 
Jilerin uiraJJtları mim N ;,_ Kadilyaıla 8000, T elilada 298 iti- Ja IHllAHJettii~. F.Ş.B. yade vicdana kıymet veren insanlar idi- Evet, kadın veya erkek, zengi.n veya daha muvaffakıyet vardır. 
lteıteeler, huiati~ tetbilı pinU. Jiri diri al•fl• yalrtlJıltlaı. B. .. . 1.. ler. Her türlü hUkü111 ve nüfuz da ancak fakir, hepsi de bu toplantılara gitmek * 
~Jilenlerden de '°'hns elma,.. ruu Jiıwlar v. lıiliıayı aeu.r MÜ· - ırıncı Rl$1m - aile resinin elinde idi. Akşam olup ta için bnyük bir tehalük gösterirlerdi. Enver pasa İbrahim bey yanından ayrıl· 
tur. verrihler itiraf ederler! ALBIJOALARJ PAPA VE RO- güneş t>aşka diyarlara göçtiiğü z.aman, Bütün gece, gerek Fanjo ve gerek dıktan ve Şan sultan ile görüştüğü güne 
Eqiaiıyon • .zan allutJ• 6cıleı- Engizİ•)IOllflll marul 1ellerin- MA PAPASLARJ NE IÇtN iM - ailelerin fertleri, evlertnde büyük ate- Lomberler şatosunun bilyilk kapıları ve nihayet Ruslara karşı harekete gc~ 

nan İ11M11ı11 laiç 6ir Wltı miicla - Jen TorltemaJa yalnız btıfıltG HA ETllLER? şin etrafına toplanırlar ve aile reisinin arkalarına kadar açık :kalır, kimin gir- tiği zamana kadar Döşembcde bir ç<>k 
laa. ve ,ahit 6Ölfermelt Aalılarııu 8800 lrifiyi alefle yalrtırmtf, oe Albijoalar kimkırdir? -Piyer ahlak ve vicdan üzerine veı·diği vaaz ve eliğine veya çıktığına dik.kat eden bile değişiklıkler olmuştu. Kızılordu Ali J{l-
bile tcııumcunıfla. Yame Joluanı- ıair cezalarla tla 90.000 lıiıi mah- Kaatelna• nud \ paputır? -Do- nasihatları ve yahut okuduğu incil veya bulunmazdı. za ve Osman Hocanın kuvvetlerine karŞı 
nı11 aılı ile aaıı olmadığı halde Atim elmİf, banlar yebniyormaf minilıı:eu papu tarikatİDİD batlan- diter' mukaddes bir kitabı dinlerlerdi. Halkın böyle tehalükle koştuğu bu çıkmış, D~embede bir çok harpler ol· 
İlltllt Hilen cüriintlcri itiraf ettir- 8ibi 6IOO öliiniin lteyltel veya re- gıcı • Tuluz kontunun feci tarihi- Fakat.. bazı akşamlar, Albijoa evle- şatolarda ne vardı! Yahut ne yapılıyor- mwı, Ali Rıza bey askerlerini çeknl<'Se 
meA i~in «Haça ~oilemelı• gırt- ıimlerini afete affrrntlftlr/ illr haçh aefer ve ilk engizitörler rinin kapılart ~ esrar ifade eden bir du? mecbur kalmıştı. 
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~ Alsan ak Demir poru 1-7, Doğan-
spor leşi 2-4 mağlup etmişlerdir 

a mlar am kadrolari1e oynadılar 
,. P.azar günkü maçlar tak.unların zaif ticeleruniştir. Bu hal pek nadir tesadUf-
; kadrolariylc sahaya çıkmalrırına r$1en lerdendir. 
E heyecanlı olmuştur. Bilhassa havanµı iyi Demirspora gelince : Takım birinci 
E olmnsı maçların zevkle se~Tedilmcsi lın- devre rnkibindcn üstün oynamasına rağ

'E ktinını vermiştir. men ikinci devrede oyuncuların yorul
: Bugüne ıkadar bir ;Puan ileride giden mnlarJ ve müdnfaanın bozuk oyunu yü

Ate§ takımının Doğanspor kar§ısındn zünden farklı bir netice ile yenilmiştir .• 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

-17 ,. .. 
ın sa a 1 

.. alacağı netice Doğnnspordan zi.y.ndc Halbuki hu farklı ne.ticeyi makul göstc- Aile mu it.nde evine ve erkeğ·ne düm miiyclü? Ser.vett.en, lu'ksten, ÜCokJa Alsanc:aklılarJ nlakadar ediyor- recck kndar .karşısındaki rakip kuvvetli 
fıer feyden nefret edıyo~m. B~ - du. Çünkü .ate§ln galibiyeti halinde Al- değildi. Bence tnkım içinde bir idareci 

~---~------~----,nim yuvamı yıkan .• benı sevdı - sanc~ın :vaziyeti müşkülle cek ve Üço- olmamıı.sı yüzündcıı bu netice nlınnuş-
~·m adan.ıdan ... ayıran hep ıbu.nlar- ku da .dfüıürulürecekti. ~bıdi de gele- tır. Takımın en zaif .tarafı geli§i güzel en 

hakimdir. Hi d kadını dünyanın 
ka~hn11 ır dı. Hepsıne lanet ol. un.. dıyor • cek hafta müsabaknlıırırun .dıcınmiy:cti oynıyarnk oyuncu marke etmemesi ıve 

dum... bir kat fazlala'5UU§ bulunuyor .. Gelecek ııefr.ssizliğidir. Hlndistanda cKadın hayatı.. hakkında * iinl . hafta Üçokun .Ateş takımı kaı:şısmda afo- DOÔANSPOR - ATEŞ MAÇl Fransa ve Avrupa hemen hemen hiç bir 
Erte.ıi ve daha ertesi Z erı cağı netice lehte olUl'Sa Ü.cok takımı [z_ Alsancnk - Demh:spor karşılnşınnsım, şey bilmemektedir. 

hep ..ainirli ge~di.m. mir şnmp.iyonu okıc$tır. Aksi hir neti- Doğanspor - Ateş maçı takip etti... Bu :Hind kadını deyince hatırımıza he-
0nr••ın" .sık ""tk bana: k ı· d . l b' k r.w N "' aede .ise Alsa.ocak - Doğaııspor maçının mrı•· bundan evvelkine nazaran ""k men ·ocasının e ın c csır o an ır ·a-
- Nen var? .. Ni~in böyle bir- g libi bu mazharilfete nail olacaktır. etı:ınmiyetli idi. İki takını, sağlı sıillu .dın geliyor .. 

denbire değiştin.. A!JSANCAK - DEMİRSPOR MAÇI küme halinde oturan tarnftarlaı:ının Hind kadım hakikaten e.rkek kapcisi-
Divordu. Ben hep: "dd ıı· nlk 1 d _ı.. kt ne boywı eğmeğe mahklım bir esirden "' 'B Alsa k "f b. k 1 . şı e ı ış arı arasın a swıaya çı ı-H "r u maça nca zaı ır ta ım a ış- 1 b .. mi ihlll'Cttir? 
-

1 ır•• t" k tti" K led H - • '"daf d "" !ar. Takım nr u maça lazım olduğu .ka-
cc·•abını .veriyordum. Bir .ara- ıra · n e ıımı, mu na a ret- · cl ılilııdistanm bugünkü dini :ve içtinmi ., hi ,_ d ·b tal ~- d • d dar ehenırnıyet verer ' tnm kndrolanm 

lı"-.· oun::ı ı •ı gı ı ,ıma a.un ıgını uy- d" kanunları n•---1--1 e h t•I\ b Ik 
K d . . muhafaza e ıyorlardı. Tribünlerden ıde • u.<11ıw.u: v a .... a ın 

- - Ecer, d--': Bn .. J ...... -kdma- u~muz hır la: ç ycnı oyuncunun li- · t· h t· t kıınla un· ·• •• ,_ nsırlardanberi nunlmadan bag~lı knldık-
0 cu.~ ..... ..... • ..,,,_ l 1 .. clm . ıs ısmısız u un ıı nn s onı o= "ı.1 

ila başladınsa gideyim.. EMJ. er.. sans arı~ ıcdnuzMg emış o1a_cak ki oy- Atcsli S yfı 1akınuna daha oyun başla- .kırı ananeleri göz önüne getirilE'Cc'k 
0 

• ____ 1 _,_ • • ııanuyorıaı· ı. ::ınmafıh es'kı forvetleri d. . ... t ~ b..,~, olursa Hind kadınının erkeg~ e itaat ıncc-bura;ya ı;e.mn .zor.ıuua gavıt§lım. S . 1 d nuı an o"u vcrmcgc ~amıştı. ı 
H""'m ,,.0 L L-'---L ta .değil' dim. aım 1a tım a yer almıştı. Buna muka~ H k Ti' t M d . buriyetini bü.Yük bir memnuniyet ve is-

,... ~ 1r ~usc b"l '.D • h ~·ı zırd ık a em .ı.• a er t'ı .. 
Pu.vin. gi.decek.olarMı bü.bütün ı emırspor a ı ıa a ç ardhilecc- Oyuna heyecanlı hir hava içinde baş- tclde karşıladığına hak vermek ·cnp 

ği en 1cuvve!U şelOiyle 2\1sancağm knr- eder. 
lnı ... kalacagv •mdan ko· itum landı. İlk dakikalar Atec:liler

1 
Atecı ~bi ya "" ~ ' ' şısında .sır".,anınır:br. :.- :.- "'' H" ı·ıe b 1 f .~ "ı ,.. mt ı r, umumiyet iti ariy e ula Ona 11alvaraım- 0 1 k . 'F . ~· x;ı sağa sola koşarnk bir şeyler yapmı(ğa 

yunun ıa eını erıt oımsaro5,u y idealist insanlatdır. 
- Sen olma:uan 'büa6ütün le - (.'\.,, D • .. ·ı . . ~ calışıyorlar. Dognnspor müdafaası FeUıi· 

..,;un cmırsponın -ınnı '\'Crıcı -uü- . . Onlnr kadını analık v.e.,Yarafülış itiba-
nalaıacnoımı hisıetliyorum. Bana ml · 1 ı...-~1 d .ıı b·ı· N L-- mn kumandası altında gilzel ve yerinde 

-:o cu arıy e ~ıa ı ucne ı ır.. o~n •. . . . rlyle ıstırnp ,çekıneğe mahkum telCıl&t 
mektep hattralarmdan ıbtihıet. Aı- k takı .. _,_.. ı1 h'" ınudalınlclcrle bu gayretlerı bo.ş çevırı-

~anca mı u:nuste yap an ucuın. ~ . .. ederler. Allah kadını aIUU? olmak için 
D.etlim. Maksadım Şadandan la .. k" '"'tl d-:,r d-L·ı· rd B" yorlar. Kısa hır mu8det sonra da oyun h lk 

rı muş ULü a ı=ıe 1:uı ıyo u. ır ara • . _ a etmiştir. O, doğuracağı çocuğunu bahia Lll'n2a, tı. lJa bahli #lendim Als k .. .ı_ 1 Doganspor lchıne cereynn etınege bnş--T··· anca ınuun ansı pena tı yaptı .. Fa- . . . ~ karnında aylarca ta.:,carken tabiatin bu 
arnıag""' a utamyordum. Hcilbuki k t D . 1 1 b da . ·r d ]adı. Oyunun ilk dakıkalan cıdden serı d 
r·· n emırspor u ar un n ıstı a e ede- h • . d vergisin en bir nğırlık duymaz. 'Çoc.u-

Pervin hiç ondan bahsetmiyordu. mcliılcr. Fakat hıraz sonra sa" iç glii:el ve e>ccanıı g~ıyor u. ğunu doğururken çektiği ıstırap, s ve 
Sadanı gör.düğümü, onunla ko - bir sıynlı!';la Demirsp run ilk ~e ~on sa- Oyunwı en mi.ilıim hareketini yirmin- seve katlandığı bir ıstıraptır. 
nuştağumu da i'eroine qmamıf- yısını )-nptı. Devre Deınirsporun canlı ci dak.ikadn Funt yaptı .2S yaı:dadan çek- UinUi filozoflar da kadının bu tevek- l- ıru bilir. 

tım. oyunu ile sonlara ya1daşınıştı ki Alsan- tiği bomba gibi bir .şutu kalecinin ku- kül ve ıstırabını analık ideali bakımın- Hinclistnnda '.kadına fe.ıuı. munmcl' 
Kaç defa geceleri .kalkıp villa- cnk 1ehine bir penaltı oldu. sa·un sıkı cagmda kaldı. Denilebilir ki bu şut se- dnn takvı·y ... ederleı·. k .ı....ı __ • e:k ek 

_ -L c:- _:r k ..- ·_apma , =-=- ctm .. &Övm .. döv-

mukaddes 

;ıa -gİ.tuu:R ve -v.wıanı ,gÖTme iı- bir vuruşla beroberlik golünü ynpt..ı nenin en gı.izcl §Utu idi. Xadın1 1iintJilerde sadece canne> ba- m - cinay'1.lerin ıen büyüğü say-1lır. Bu 
teJ.im. ~rahatL_~'!!_ız ~~~ıyor- Devre 1 - 1 berabere bitti. . 24 i.incii dakikada Doğanspor fuii bir kımından değil, bUtUn insanlığın kay- :y.alnız clııny.et aeğil. Affı rimkfuısız hü

.fF'>...,..,"t-µw~~-~"'~~~~ .Jum. Y aınız 1111'URmtyoTwrııı. Na- İkinci devre başlar başlamaz Alsancak hareketle Fuadm nyağiyle hir gol ka- nağı .. iıısanlıı;ın sembolü olara'k hür- w.ük bir günahtır dn._ !Hind oem:iyctindo 
m ania beraber de .gidemezdim. bir frikik k .......... Oı. Saim topu dogwruca zandı. Bu gol Ateşlileri tcşdk etm.İ§ti.. t .. ~st 1 ... ed. B hil t )ı 

........... me ,,; erme~~ ır.. u nn~ • ~ sı- Jlrndırun mevkii ıetkekJe üsıwi değildir Şadan bana, «ne zaman iıter • knleye havale etti ve İlyas ta bir knfa Nisb1 bir hUkimiyet tesis ederclc Doğnn ntf Kind cemıyetlenntle kendini goste-- ama .. iHaizıdlduğu nüfuz bakımından ~r-
Bcqluı gÜnlerJe •ocomın biiyleı ıe.n '"""' lıaber ıt>er •• Ben ifİ dii- -ru~ ile Demirspor kalesine ikinci de- spor kn1csini .sik sık ı.iyarete başladilnr. rir. kekten yüksektir.. 

baş ucuma gelerek heni fıtnart - zeltirim» demi ti. Kararımı ver - fa 5 oktu. B.ir mufulet Demirsporlular Fnkat 'Keşşafla Alinin boztik oyunlan 'Bunu Ufak bir misal ile ıza1ı ede1im. 
manntlan lw,l.amr, bir iki az; mi, bulamıyordum .. Bunu ŞaJana tekrar canlanır .gibi oldulars:l da gol ya- bu hücwrilarm kolaylıkla kırılmasına Her hangi bir se'bep ytizün<ien bir şeh- Kad~. .oğrudan doğruya değil_ &· 

eder ve aonra boynuna uırılırdım. hab~r vermefl ~in onu bi~~t gör- ;pmnndılm. Buna mukabil Aisancak git- fırsat veriyordu. rln .. lb1r 'kasabanın en 'kor'kunç ve tehli- kat evı.ntle:k\ kimıyet ~e ço~ ilze. 
F-likat ha geu böyle bir ,ey :yap- ~~ı •• Onunla ıko"'!_şmOlı ıdım', &:- ıt.ikçe inki.jaf eiien 'bir oyurila hnkinüye- 34 ünc1i dakika8a Ateş Osmanın aya- keli rnahalle1erlne yalnız o1arlik gitmek- Tın~Cki akkı .rı: erkeg.n harid~nyatın. 

~ a ne ni:Ydim ve ne Je i&teğim Mnı t~kra:r 4uymaga o kadar ıhtı- rti eıe :n1ıırak .,;_,,..:-cı· daL!L . ..l •••• ,..;; ğiyle bcrnberlik sayısını kayae muvaf- 'ten korlrnn enffise eden bir erke1c ka- da1d hare~tlerıne ae kar:ışllbılmekte -
. _, 'L. • .,...._.......... 11.UO.aUa uçun ...... , ' .,; ' d' 

vardı. ,..acım .var.aı RI. . 24 üru:ü ilakikada dn dörrlüncli, otuz Ia'k oldu. aın ioyafetinc girere1c 'buralardan geser. ır. . . -
Numan iıe bunu bekliyortlu. Otel ıgar.sanlarmdan ôiri'!in efi. ··çlincü dakikada da beşinci, 36 ıncı da- Devre At~in hakimiyeti nltında 1 - 'l. ÇürikU kadın kimsenın 'tecavüz edemi· Den ılir id Hin~ ~Y:~ae c:_rkek 
- Başun çatlıyor, bur;: ün üze - ne be, ~ira m tfhrtltm ve bır pus- kiknda ltmcı 'Ye 42 .inci &:lcikada ~·edin· berabere bitti. cm k uğu 'Vl!Zifesmı gorur. Agacm 

rimde bir luhaH.ık var .. Rica ede- la verdım: ci :f!Uilmi anık ı _ 7 galip eldi İkinci devre Ate~in daha iyi bir oyun 'Son 'bir gayretle Reşadm ayağiyle ikinci öı:ü ise kadındır. Kadının vazife ve va· 
rim baıf. ilendi halime !bırak. - Bu prnlayı bu gece Şişlitle NASIL OYNADILAR ., g · çıkararnk vaziyeti lehine çe\•ireccği um- sayısını çikardı ise fü• vaziyet de'ğişmc- ziyctlcridir ki onu crkeklC' müsavi hak 

Dedim. E ndi,eye düştü. bizim vil~iıya götür .. Orada gece .Al.sancak faiklı '.bir sa~~ ile galip gel- neCliliyordu. Çün'kü Doğaruu>or takımın- di. :Ve iDoğnnspor 2 • -4 galibiyetle saha- sanibı o'lmaktnn "llznk tutmaktadır. Ço-
- HMta mııın? V oktor ıÇajı - çallf'Jn bır reHane var .. Adı Ş11 • mesine ırağmen 'iatmir, edici bir oyun da yorulma a1fnnet1eri 'bc1irmişti.. GerÇi aan ayrıldı. <euldarm 'terbiye ve a'hsillcrmden aoğ· 

rayım mı? 'ıtWyİn oar?. dan .. ~ Ver •• ': e ceva~ını getir. oynamamıştır. Hatlar arasında görrn<ıtc bu tnhminlcri Doğanspor haklı çıkara- Ni\:SIL OYNABILA.R '? rudan doğru_ya kadın mesulaur. Müs-
Diye üstüıte ıaaller ıormağa Sakın kımseye 6ır şey ıoyleme. alıştığımız irtibat yo1c:tu. Buna mukabil cak kadar başlnngıçlarda durgun oyna- Doğanspor 'trlkımı FeOiinin ;müdıl'faayı takbel liind vatandaşmın karakterini, 

ba,ladı. Dedim. Ganon 'böyle İflerde for hattı şanslı iiil. Bir kaçı müstesna ol- Bı. fle1e Fethi vuru§ları bile yapamıyor- 'Ve Futıdın da or hnttmı .güzel ~lctmesi kadın yoğurur. Onu lıaydt ve cemiyete 
_ Dolıtorlrtlı latal.tı tleiiliın.. hem pitkifı Ve hon. .de .al.ıpktı. mak üzere her ele 'fu:sat o1le ne- du. ~"aknt bu hal 25 inci dakikada lln1 neticesi o1ara'k lhriklı lbir gıllibiyet 'temin .kadın hazırlar. Din derslerini ilk önce 

içim 1ıkdıyor. Yalnız kalacak -Baı ıiıtüne .. MeraJı etmeyin. bir 'hucumla umulmadık bir zaınanila .etmiştir. usufla Saiiık 'bu Gıa:fta iyi oy - Hina !;OCUğu anasının dizleri üıeriııde 
olwıAlfJI ~·· Diyerek gitti. Pxulada ŞadtUta - Neyi v.e_r~yi.m.? Jetli. yapılan .ikinci golden sonra biraen 'bire namadilar. Fuat, 1Fefhi Salt 'talomda alır. 

Dedim . Seıini çıkarmadı. ille· ıadece f'lnları )'G%111lfftnt: «Beni - Sana .Ce»Jlp ~i mi? değişti. 'Bilhassa Fundın pek az zaman en liyi -oynıynnlar, dnha -dogrusu gtllibi- Hindistanda ailenin temeli cilctısadl-
miye ütemiye yanrmdı:rn ayrd_4~. tdelmtl. \)ICUın 'kin"i uakti artı.. - Verdi ama .. Bu cevap :Jla.zılı sonra attığı uçüncü gol DoC:ansporun yetin '!ba§lıca tun1li olauıar. Sa"bti i_yi ae- _yata> da dey.aıunak:tad!L l.'asaı:r.uf. her 
B ı, I tekrar yorganın 'frt· söyliyeedılerim 11ar .. » lalan .de,ğil_ Sadece 11.,pelıi> Jeli. mnnev~yatıru bfübütlin arttırilı.. Ateş; ğildi .. Diğerleri ikinci derecede muvaf- sınıf halk arasında ve her ailede b ro. 

en , ka arrn k d" · Ş ilanın Gel.ecJı .ceuabı büyü.iz. bir &abır- Hayıil ıukatumu belli etmenıek ise şaşa'lam~t.ı. '.Ne akın kesebiliyor wc fak ular. ılü ifa edtt. Bunu kaiiın elinde tutar. 
ne •o tum ve.. en ımı a ___ ,_L •_;_.ı b kl' J H ' J. " . -d • !t" 'k ta k hU A lk ilni il" b" k 
fıayaline oerclim. Pifmanlrjın bu sıı;ı.11( ~~;e eel ı~ am. .~ e~ .çın: n\·ı~ v~.ıye~ ur ra:ı d cum b" ya~ !L!-t~ :.ı!dımı, ı ı JL.~~~~ oynar en Hind kadını, dünyanın en muktesit 
lı d ld .... bilmia~..lum. i il.e ~•nua ;YQ%UU1l gOl'tueR - O da luil.i. . .dedim. G~onu pa ı ıyoı:uu. a7.ı oyunc ar a asa ıye- ,uuncı w en fiOlU'a ıu=.LlillU. ~aa 'ka mıdır denebilir. Kaöın evinde hatta 

a ar acı 0 aguna yuru L- • • • bi ıt eli" lac.alıt uıvtlım .• Şadan " p-'-!» ;,emic#i. te k ild kl a D ğans g lib. 1 tar.af yok hi teısin>iı:di R ı O Şimdi n e yapacaktım? Benim için peftun '''n 1~! ea ı 0 ı. ... f!IU a r· ı· ap "k~ ab~·ın an tto t polrunı· ta. tiı- 50 
_J ha . · eşat • s.ı "itocasının bile nfilrnriidir. 'Ev idaresinde 

" 
,_ ~ _. L·~ı lrl el bulunan Ga,..on gew.u.. Beni ertui giUı Jele/ontla arıya- ye ı aşı ct.r ır sure e ece ı e mış . man.ua ıi,yl oywyahilirler.fü.. üdafn cı'k ğ. ili 'lı i1dk ile "Erk k 

._ Ü,)'ÜclR Te~amıT ~ ar a N mandan - ~rdiim vu.dim.. dedi. cciktı. Onun ae.ini tekrar duya· Ateşin bocalayı~ından D-0ğanspor auuni ftntt.tı .mü.nikUn old •u kadar muv.affnk ka~ •ın ns 'ka a ı Y~ tğurudr. ~ r. para 
ıou da ayrılmuan~ ctıt~'- "~-~a-- «:~•nın cc.vabınıalm.alı içindi- caktım .. Artık •aatleri •ayma.ğa surette istifnde etmesini 'bildi ve oyunu oldu. 11- mr v~,. z~1:'1 edo 'Kandıno&rruya 
nas a acatc ve exr«r 'i'"<J ..... ~· 'L l d . . ln :ı.:.• Aarısmm ~ıne 1e:;um er. a ay :so-

__, 'd ~- D -•~r ne Ji- mi u;uıt.lım.. otq a ım .. Gece gözüme uylıa gir- tamamen Ateş kalesme nakletti. Bakenü IUi.Ui.l e maçlnn güzel ·da- h b M--~ list •. k 
aa< ıgı et:e RLUA·· a~ . V. medi. O dakikad Mehmet •. ;ı bir 'llU esa mı yapar. ıa:>nu esuu o-

yeceklerdi? Ne d-erla.ııe tlainler. r tr-- .. .. ha '11 bakrı ... ı~~cı d'"rd~ oı·· d :gptıuze ıAt e casına gösterir ve artmı parayı harikaya 
y, ı.ıcrmı yJuırlten .buna .iliifüıı • -uarun y uzume !YTe e · -BİTMEDi- 6~·~~a 0 g u e ya ... ~ artu :ratırılmak üzere erkeğine verir. 

~;;;;~~~;i~;;;;;;;;;;~;;;;;~;p;;j~~m;F.iiiia~ni1k~o:n~u~ş;a~ca:rlk~v;e~a:n~l~aş;a~c;akklbbli;r~a~d~am~::~:Bi8'iıir~u~y~u~z~atına bln~, sar~ydan sık~, &n 'Illei'ketlniii bildiğim gibi ~urasını tıa hl- HinB erkeğinin karısına büyük it.ima· 
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kml lbulacakemıı:_ sahiline müntehi yolda gidiyordu. liyorum. dı vardır. Kendi adına ban'kaya para ya· 
v~ ~onra ~u doldurım;ru;ilı:ad~lcre Bir müdtlct yol aldıktan ve Sen ho- Sır1 rınıuı. dıiha lciyaClc vakif o1duğum 'tmıbilir. Toprak ve ev <Sahib1 ola'bilir. 

hitaben: yunu ta'kibe koyuldu'.ktan sonra, şüp- ızaman:ıbenimlt?-ıı1ilcadele Ert.menin ıye lba- :Em1ilküıi ikendi namına ve dile<liği şc-
- Efendiler .. dedi. Çekilebilirsiniz. hesiz dalgın ~u1unduğunaan o1acak, bir- ına .karşı ymanm size ne kaôar -pdha- itilde idare ca r. Va'ktfı kanun bu hu. 
V.nrım ııaat nra kralın huwrınıd.an den alından aşağı yuvarlandı. Yere düş- hya mal olacağını üstereceguo. Jiusta kocanın muvafakatini şart koş. 

ıç."kan Holanda Befiri kendi isteği dahi- tU ve yerde boylu boyuna uzanmış bir !Holandnlıyı burnya getiren ..adamfar, aki :i.se de erke'.lder bu muvafakati 
lin<le dikte ettirdiği muahe<lcnin kı:al ta- halde kaldı. Gniafonun indiği bacanın bulunduğu ıkadmlnrilan nsla esirgemezler. 
ıa'fından imzalanın!§ metnini cebin .. koy- Bu sırada Sen kenarından dört kişi odanın yanındaki odada ıknnU§uyorlarfü. Hintli kndının tahsiline engel olan biç 
muftu. fırladı. Yeroe hareketsiz yatan Holan- Sözleıini me1un lcanbur tamamen J§i- bir _kayı't yoktur. Evvelce Hinilistanda 

Sefir çıktıktan sonra kralın nezdinc dnlıyı nltı okka eder gibi kaldırdılar ve tiyordu, ~e .konuşanları seslerinden ta- kadın eııkek kadar okumus, tah il et. 
- Aldanıyorsunuz kral efendi.. Al- miflir. giren Luvuva on dördüncü Luiyi, yun1· bir nz ötede bulunan harap ve baraka ıyordu. mi bir varlıktı. Bugün Hindistanda 

ciandığınızın en eyi delili de şu ki, siz, Holandalı hiç oralı lrruıdı. ı ıklarım sıkmış 'bir halde odanın içinde ğibi bir eve götürdüler. ıKendi kendıne; ekonomik "Vaziyet 
0 

kadar daralmı§tır 
bizım şartlanmızı kabule razı o1aca'k- _ PeknlA .. dedi. O halde 'ben o mu- dört döner ve tepinir bir halde buldu. Kapı onlnrın üzerine kapandığı sırada Işt b k ·· 1 a·· Lo 

r, !b .-'k-... dan it'ba n Kral haykırıyordu: . 'b - e u onuşan Ş>V.a ye o - lti, bu ~ r.t alt.mda değil kadınlar için, 
n .. betleri hat.trl u ~ 1 

re Yıne u arakanın tahtalarına yapışmış, ren .• Şimdi ~övalye dö .Roh.:ın konuıu - -erkckl r için bile tnhsile devam çok üç. s nız .. 
On dördüncü Lııi hiddetten köpüre

rek haykırdı: 
- Şartlarınız mı?. 
-- Evet .. Onlar o kadar ağır da değil-

lerdir. Ordularınız vasıtasiyle Flander
d"' ele geçirdiğiniz yerleri muhafaza et
nıenize birsey demiyeceğiz. Yalnız ıiz 
Ispanyayu Franş·Konteyi iade edecek we 
har a ::ı:ıihaycl v receksiniz.. Aksi tak
dirde.. ... 

Kral, tahammül edemiyeı·ek elçinin 
sözünü kt'sti: 

- Mö yö Van der Eden sizi artık din
li_y ~'llıyecegim .. Art&. ıve derhal Holan· 
tl donl'biiirsiniz. Mem1ekeiinizle 

1 ketim arasındn bütün münasebet
ll't' bu -nden, bu fuidan itibaren kesil-

ba ka bir .kral ile tesis ederim. - 'Evet .. Evet.. Franş Kontcyi lspmı- gecenin karanlığında belli olmıyan bir yor .. Ah, mösyö Faribol ile .muavininin lC§IDİ§tir. 
Bu O •• _,_,..!_ l.."Talın üzerinde bırakt~ı yollara iade etmeğe mecbur kaldım .. nölg b" · · k ld .ı. 1 · dıı d 

:Gltrll.l b e. ıçunsız şe i e bir gölge belirdi. ur ses enni :,• um.. .Halkın bugün ~üzde otuzu bii)ıiik .bir 
müthiş tesiri gören asiluıiieler, hayrete Ah .. sefiller .. alça'klar. Bu gö1gc .. bir örümcek gibi etrafı kol- D" ora I le d 

L-L:1. • b"bni laıö Nazır: 1 d k ıy u. e a t için edir. Yüz.de altmışı .ise iki 
d · tüler. Onlar, ~ati 1 

yor · 
1
• 

1 tan, kulağını barakanın içinde ko- Filhakika bu dör.t kişi şövalye dö Lo- günde bir öğün yemek ylyobilmektedir. 
Yalnız Luvu\•a elçinin sözlerir..tl.e km;t- - Faknt sir .. dedi Elçi sizden hu ne- nuşulan &özleri ..(iinleme'k için tahta du- ren ve Roban, Fnribo1 ve Mistufle idi- Kadınlnr içinde tahsil imkanını bulabi-
c:ılunaıı miruıyı anlıy.arak -0n dördüncü ticeyi elde etmek için mtihakkak kuv- varlara -dayadıktan sonra büylik bir çe- ler. Jen ancak ~ıüzdc bWir. Mnamafilı bu 
Luiye lbir göz işareti yaptı. '\"etli deliller, ikna edici sözler söylemiş- 'Vi)(likle ibarakanın clamına 'tırmandı. Van der F-denle beraber Parise gcl - · b . 

1 nıs etin az. ığına rağmen Hindistnnda 1Kral, lhidd tini ırozla yenın~e çalıştı. tir VüzU Jtoy.un •yere uzandı. Evvelce baca mi.ıler, sefir.in 'kral ile yaptığı görüşme-
i• nıünewrer kadınlar çoktur. Duda:ldarmda ciddi olduğu a.5i]tar bir On dördüncü I,ui, nazırının üzerine deliği iken şiJndi lbu ıvazifeyi görmiycn yi müteakip arkasından belki ta.kip eden 

tebessüm yer buldu. atıldı. 0muzlnrındnn 'tutarak sarstı. bir deliğin yanına kadar geldi. bulunur veya her hangi bir casusun ta-
- Uahi :sefir efendi.. dedi. Siz haya- - De1iller .. De1i1le:r .. dedi. 'Hiç 'bir de- Bu .. Gniafondu.. :rllS$uduna tabi olur endişesiyle ve daha 

tınıda 'bir eşine esadüf etmediğim ~k m göstermedi. SıW!ece tek bir isim söy- 'Baca deliğinden yavaşça girdi ve ba- evvel nrnlarında bu attan 8üşme .Planını 
zeki ve haur ce~ bir adamsınız Hak- 3eCli. :rakarun içine Rtladı. kurmuşlnrdı. Bugün burada -yaptıklan ~lml:iCZ7-?:ZZ!iD'!ft7-27.2~~~~--
kmız var •. Bir kral bu gibi mühim me- Monsenyör Luinin isnuni... Kendi kendine söylendi: bu görüşmenin çok büyük bir ehemmi- Çocuk zevk ve ~c;e ıkaynağıdır •. 
seleleri mai, eti önünde ;konuşnam.1lı- - NastlY (!)'<la mı biliyor? - Muhtt'rem asilzadeler, görüyorum )eti vardı. Ve onlar kendilerini pek ~a- Çocuğu sev •. Yılda bir lira ver •. Ço-
dır. Lütfen beraber gelini~ Odama gi. - Ev t.. O da biliyor.. !ki esrarengiz içtima merkezleri bulmak- kmlnrında birinin.. Gniafonun dinledi _ çuk kwaırnuna iiyc olL 
<lelim .. Her halde orada sizinle daha eyi Bu ııır.ıCla Ho anda elçisi Van der Eden ta ço'k mahirsiniz. Sizin Fonteneb1odald cini bilniıyorlarCh. ~;-z;rzzzzzzz.Z2.:.n2:2~:;zi~ı;.za~~ 
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~777777/7T/77//7/7TT////T/7//.//LT./7//Z/.7;,,_,/,'VZ/Z'T/'TTL'L/..LZZ</.Zllr:ı::ıllll••ıammıır:;mıı;ı;1111:11mı•" Çocuklara hikaye: ..................................... .. Beynelmilel komisyonun .raporunu 
müzakere ve kabul etti iki küçük -arkadaş Oyun 

Topa ı tilki ve Cenevre, 16 (Ö.R) - Lord Halifaks kip ettikleri maksadın bir kısmını ta- ceği insanİ yardımdan bahsetmiş ve kıt
l1k tehlikesine maruz kalan sivil ahali 
için 45 bin ton buğday vermek kararını 
bildirmiştir. 

Büyük şehirlerde o kadar çok ev var-ı Kay : • ı • ı ve B. Bonne bu akşam Cenevreden ay- hakkuk ettirmektedir. Fransa İspanya-
dır ki bahçelere yer kalmaz .. Onun için - Geçti, geçti!. Arlık ağrııruyor! de- p J J Ç e f , rılacaklardır. Bugün, Cenevre müzake- da mücadelenin İspanyollara münhasır 
bir çokları pencerelerine koydukları; ~i'. fakat ~a~~llı gözüne kaçanın, hani ~ (On kişiden 30 kişiye kadar oyruyabi- relerinin en ehemmiyetli günü olmuş- kalmasını daima temenni etmiştir. Bu 
raksılarda çiçek yetiştirir ve onlara ba-' ıyı şeylerı gostermeyıp hep fena şeylerı lir. Oyuncuların sayısı daha fazla da ola- tur. sebeple geçen ey!Ul ayında cümhuriyet 
karak ferahlanır .. Bir zamanlar böylejgösteren şeytan aynasının tozu olduğu- bilir. Oynanacağı yer: jimnastik salonu, Öğleden sonra saat 17 de yapılan ale- hükümetlnin keneli talebiyle İspanyaya 
kalabalık bir şehirde iki küçük arkadaş · nu bilmiyordu. Parçanın biri de kalbine bahçe.) ru konsey celsesinde İspanyada cümhu- bir tahkik komisyonu gönderilmesi tale

B. Bonneden sonra Konsey reisi İsveç 
hariciye nazırı B. Sanders, hangi taraf
tan gelirse gelsin bütün ecnebi müdaha
lelerinin İspanyada nihayet bulması lü
zumunu bildiren Lord Halifaks, Sovyet 
mümessili B. Suriç, sivil ahalinin bom
bardımanını nefretle karşılıyan Yeni 
Zelanda delegesi söz almış ve en son ola
rak beyanatta bulunan İspanya harici
ye nazırı B. Del Vayo gönüllillerin tah· 
!iyesi için her türlü diplomatik müzahe
retin balışeclilmemesinden şikayet et
tikten sonra demiştir ki : 

vardı. Karşı karşıya iki evin üst katla- girmişti. Dik dik Jerdaya baktı : Çocuklardan birisi tilki olur ve oyun riyet ordusundan ecnebi muhariplerin 
rında oturuyorlardı. Fakat iki binayı j - Aman ne çirkin surabn var!.. De- oynanan yerin bir tarafında işaret ecli- tahliyesi hakkındaki beynelmilel rapor 
ayıran sokak o kadar dardı ki birinin di. Bu güller de ne kadar biçimsiz, şun- 1 d d G k 1 müzakere edilmiş' tir. Bu rapora nazaran en mağara a urur. eriye a an ço-
pençeresinden diğerine kolayca atlana- !arı koparıp atayım. cuklar da piliç alırlar ve bahçenin öte geçen ey!Ulde İspanyol ordusunda •bey-
bilirdi. Çocukların anneleri iki pençere Hemen avuç avuç gülleri yo!mağa baş- 1 nelmilel alaylar• namı verilen kuvvetle-

başına kümes olarak seçilen yere top a-
arasına büyük bir sandık yerleştirmiş ve !adı. Jerda hüngür hüngür ağlıyordu. nırlar. rin mevcudu 25099 zabit ve neferdi. 
içine toprak doldurmuşlardı. yazın bu O günden sonra mahallenin en terbi- Bu piliçler cesaret edebilecekleri ka
küçük sandık asma bir bahçeye benzer- yesiz ve alaycı çocuğu Kay oldu.. Bil- dar tilkinin mağarasına yaklaşarak, onu 
eli. Çocukların ektiği nohut ve fasulya yük annesinin bile taklidini yapıyor, ge- kızdırmak için şöyle bağırırlar : 
çatılara kol atar ve güzel bir gölgelik lene geçene taş atmaktan zevk alıyor- _ Topal tilki, topal tilki, bizi tuta-
vücuda getirirdi. Sandığın ilci ucuna bi- du. maz! bizi tutamaz!. 
rer gül fidanı dikmişlerdi. Güller açlığı Kış gelince bol bol yaramazlığa fırsat 

Tilki mağarasından Uç adım kadar 
zaman asma bahçe büsbütün güzelleşir- buldu. Bir gün kızağını omuzuna aldı. 

ilerledikten sonra arbk bir ayağı üze-
cli. Çocukların biri kız, diğeri erkekti .. Jerdaya : rinde sekerek piliçlerin üzerine ablır. 
Kızın adı (J"1'da), erkeğin (Kay) idi._ - Ben meydana, arkadaşlarımla kı- Kimi yakalarsa 

0 
da tilki olur, mağara

Bütün yaz kardeş kardeş bahçeciklerin- zak kaymağa gidiyorum! diye seslendi. . d d k k 
1 . . K d ya gırer ve on an sonra o a se ere p -

de oynarlardı. Kışın da birbirlerine mi- Meydan çocuklarla dolu ıcli. ay a li 
1 

. tutm • ık 
safirliğe giderlerdi. onlara karıştı. Ansızın beyaz boyalı bil- ç~rı. dana~. ç ~ ynldıktan 
• . b .... 1 . yük b. '---,_ "ründil İ . d be agara uç a a sonra Yıne ir ...,,tı.. ( erda) Kayın evıne ır ~ go ·· çın e yaz km ğ b lı tilki' t iki' • . se e e aş yan , şaye ayagıru 

gelmişti. o gece lapa lapa kar yağıyor kilrk ve başlıklı hır adam oturuyor ve basacak 1 ili 1 
d Ka bü ilk · · - kızağı beyaz örtillil bir at çekiyordu. yere . . . 0 ursa_ 0 =.~ P ç er 

u. yın Y annesı · .. . . onu gerısı gerıye magaraya surerler. 
- Bunlar beyaz aylardır! dedi .. Kay Kay, kızaguıı bUytik kızağa bağladı, be- En kalan ili' k -

· · • raber ka • a b !adı Büyük kızak sonra ya an P ç, oyunu a 
mektebte arıların hır kraliçesı oldugu- ymag ~ . · , . zanır ve oyun tekrarlandığı zaman bi-
nu öğre~ yan sokaklardan bırıne saptı.. Gıttikçe . 1 to 1 tilki 1 

Bun! d krali 1 · bü hızlanıyordu. İçindeki adam ikide bir rınc pa 0 ur. 
- arın a çe en var mı - .. .. Eğer oyun oyruyan çocukların sayısı 

yük anne? Diye aordu donup Kaya bakıyor ve beraber gelme- tuz dah . d . 'Ik · · o veya a zıya e ıse o zaman ı .,; 
- Elbette yavrum, dedi, dikkat et, sini işaret . ediyordu'. Şehrin kapısına ten iki, yahut üç topal tilki ile oyuna 

büyük b . kar kadar gelcliler. Tipi öyle bastırdı ki ar- b 1 ora sıra ır parçası uçuyor . .. . aş ar. 
ra işte kraliçe odur. Geceleri insan kı- bk ınsan burnunun ucunu gormıyordu. •Bu oyuna topal kaz oyıınu da der-
af' tind kakl d la Baktığı Kay kızağın ipini çözdü. Fakat küçük 1 H ki f v e e so arı o şır.. pen- . • . . . .. .. er. er yaşta çocu ar için iyi ve ay-
ıereler hep buz çiçekleriyle örtillUr. kızak yıne baglı imiş gıbı buyukle be- dalıdır. En büyük faydası korkak ve 

Küçükler : raber gi~eğe ~evam etti. . çekingen çocukların bu hallerini gide-
E t t B. h hah Kay bagırmaga başladı. Fakat kimse . Tilk. . . • kl ak b' - ve , eve .. ız er sa pençere- rır. ının magarasına ya aşm ır 

!eri öyle buluyoruz! .. Diye bağırdılar ve işitmedi. Kar yağıyor, kızak uçuyor, nevi cesaret uyandırır ve cesareti kuv
arbk lıikılyen!n doğruluğuna inandılar. uç~yordu. Zavallı çocuk dua etmek is- vctlendirir" 

O k K tm dan 1 b
. ,_ tedı, aklına kerrat cetvelinden başka bir 

a şam ay ya a evve ır ...,. im eli 
şeyge e. TAYYAREDE 

yumurta nasıl pişer? 
kemleye çıktı, buzlarla örtülü pençere- Kar taneleri gittikçe irileşiyorlardı .... 
nin bir yerini kazıyarak dışarıya baktı.. Nihayet her biri birer beyaz piliç oldu. 
Kar yağıyordu. Büyük bir parça çiçek Birden bire bUyük kızak durilu. İçinde- Farzeclin ki bir gün son sistem yolcu 
saksının Us1.Une kondu, büyüdü, büyU- ki adam ayağa kalkb. Başlığım çıkardı. tayyarelerinden birine bindiniz ve uzak 
dil. (Jerda) dan daha bUyük bir kız ol- Kay karlar kraliçesini tanıdı.. Çocuğu bir yere gidiyorsunuz. Bu tayyarenin 
du. Çok güzeldi, fakat buzdandı. Göz- keneli kızağına aldı : mutfağı, rahat koltukları, yatakları, ban
leri, açık bir kış gecesindeki yıldızlar gl- _ Üşüyor musun yavrum, dedi. Sa- yo daireleri, her şeyi vardır. 
hl parlıyordu. Pençereye doğru baktı. na kürkümü vereyim ısın ... Kürkünü Gene farzedin ki karnınız acıktı ve 
Eliyle Kaya işaret etti. Çocuk korktu, Kaya örttü. Çocuk bir yığın kar altında garsona : 
iskemleden atladı. Dışarıda büyük bir kaldı. Kraliçe Kayı alnından öptil. Du- - Bana bir rafadan yumurta yap, de
kuş uçuyormuş gibi bir hışırtı duyuldu. daklan buz gibi idi. Bu soğukluk çocu- diniz. Fakat, üç dakika içinde pişirip ge-
Sonra ses kesildi. Ertesi sabah ortalık ğun iliklerine kadar işledi. tirmeniz lfrzım. 
donmuştu. Saçaklardan buzlar akıyor- Kızağı piliçlerden birine bağladı. Uç- Garson : 
du. tular, uçtular. Etraflarından siyah bu- - Peki efendim, der, gider ve yu-

Yine pençereler açıldı. Çocuklar a.s- !utlar geçiyordu, ormanların, göllerin ve murtayı üç dakika değil de beş dakika 
ma bahçelerine çıkınağa başladılar.. Bir denizin üstünden aştılar. Altlarında sonra getirirse kızmağa hakkınız yok .... 
gün oturmuş bir kitabın resimlerine ha- buzlu rilzgar korkunç bir şarkı söyli- Çünkü : 
layorlardı. Kay ansızın bağırdı: yor. Çiğler uçuyor, kurt oluyor .. Siyah - Bir yumurta üç dakikada pişmez 

Bunların ancak yüzde kırkı, yani on bin 
kadarı ecnebi idi. Bu ecnebi muhariple
rin tahliyesi, plan mucibince ikmal eclil
miştir ve arbk İspanyol cümhuriyet or
dusunda ecnebi muharip kalmadığı bey
nelmilel komisyon tarafından temin 
edilmektedir. 4620 ecnebi gönüllü bilfiil 
cümburiyet İspanyasından ayrılmıştır .. 
Yakında bu mikdar 6490 olacaktır. 

Konsey bu raporu tasvip ebniştir. 

Fransız hariciye nazırı B. Bonne söz ala
rak şu beyanatta bulunmuştur : 

•İspanyol hükilmetinin ecnebi gönül
lülerin tamamen tahliyesi hususunda al
dığı tedbir, devletlerin aylardan beri ta-

Ankara Lig maçları , 
Ankara, 16 (Hususi) - Lig maçları

na pazar günü devam edileli. Bugün yal
nız Galatasaray - Demirspor karşılaş

ması vardı. Oyunun ilk anları Galatasa
ray lehine devam etti ise de, Deınirspor
iular üstünlük tesis etmekte gecikmedi
ler. 

Demirsporlular bu devrede atbkları 
üç golle devreyi 3 - O bitirdiler. 

İkinci devreye sıkı hücumlarla başlı
yan Demirsporlu1ar Galata.s:arayın ken
di•ini toparlıyamamasından istifade ede
rek iki gol daha atarak maçı 5 - O ka-
zandılar. 

--=--
Çocuk esirgeme kuru· 

mundan 
• Annelere öğütler • 

Çocuğun ilk doğduğu günden bir ya
şına kadar çocuğa nasıl bakılacağım 12 
kitapta ve ayrıca Mamaların nelerden 
ve nasıl ihzar edileceğini çocuğun bes
leme usullerini öğreten (Annelere öğüt) 
adlı kitaplar yeniden bastırılmıştır. 

Gürbüz evlat yetiştirmek için bütün 
aileleri ilgilendiren şimdiye kadar on 
binlerce tevzi edilen bu kitaplar mecca-
nen dağıblınaktadır. 

Ankarada çocuk Esirgeme kurumu 
Genel merkezi başkanlığından mektup
la isteyiniz. 

bini hararetle karşılamış ve buna müza
herette bulunmuştur. İspanyol hüküme
tlnin ecnebi gönüllüleri ordusundan çı-

karmak vaadini yerine getirmesinden ve 
böylece sulha hizmetinden dolayı mü
teşekkirdir. 

•Şunu takdir ederiz ki hüsnU neticeye 
Jsal edildiği komisyonca müşahede edi
len iş ve vazifemizin ancak yarısıdır. 
Bunun tam olması için cümhuriyetçiler 

tarafında tamam olan tahliyenin Burgos 
mıntakasında da tamam olması lazım

dır. Ancak o zaman İspanyol buhranı 
beynelmilel bir ihtilaf şeklini almak teh

llkesinden kurtulacak ve İspanyanın 
lüzwnlu bir statüko unsuru olduğu gar
bi Akdeniz havzasında sükfuıetten bah
setmek mümkün olacaktır. 

B. Bonne Fransanın CUmhuriyetçi İs
panyada yapbğı ve yapmağa devam ede-

ıArbk hakikat tesbit edilmiştir. İs
panyol ordusu, yüzde yüz 1.panyol olan 
bir ordu, münhasıran İspanyol bir ordu 
memleketin istik!Alini muhafaza için 
çarpışmaktadır. Bu cihet komisyonun 
raporu ile o kadar kuvvetle sabit oJ.. 
muştur ki İspanyol bükümetlnin mü
messili sıfatiyle bunu tefsir etmem zait
tir.• 

Konsey beynelmilel komisyon raporu. 
nu kabul ebniştir. 

Londraya avdet edince 
B. Çemberlay nazırlarile görüştü 

Londra 16 (ö.R) - Romadan avdet eden B. Çemberlayn bu sabah kabine 
arkadaşlariyle temasa başlamJ§tır. Her ne kadar Çarşamba günü yapılacak 
mutat içtimadan evvel hiç bir kabine toplantısı mutasavver değilse de baş
vekil başlıca mesai arkadaşları, bilhassa maliye nazırı Sir Con Saymun, da
hiliye nazırı Sir Samoel Hor, hava nazırı Sir Kingsley Vud ile görüşmüştilr. 
Çarşamba günü de, Cenevreden dönmüş olacak olan hariciye nazırı Lord Ha
lifaksla birlikte hükümct erkanını Roma müzakerelerinin neticelerinden ha-
berdar edecektir. • 

Londra 16 (ö.R) - Sivil müdafaa nazırı Sir Con Henderson bu sabah 
Duvning Strite ı:iderek başvekille görüşmüştür. Sivil müdafaa nazır~ın ha
va müdafaası organizasyonu dolayısiyle şiddetli hücumlara maruz oldugu ma
lumdur. Sir Henderson, gı1ya sivil hava müdafaası hakkında hazıne nezare
tince alınan vaziyet sebebiyle istifa edeceği hakkındaki haberleri geçen haf-
ta tekzip etmişti. . .. .. .. . 

Hava nazırı Sir Kingsley Vud da başvekille goruşmuştür. 

35 bin tonluk yeni bir Fransız 
harp gemisi denize indirili~or 

Faris 15 (ö.R) - Bahriye nazırı Kampeuki yarın Fransanın 35 l:ıın 1?~uk 
ııı.c safı barp gemisi olan Rişliyö zırhlısının denize enclirilmesi m.e:~e 
ı9yaset edecektir. Saat 14.15 te bahriye nazırı Dunkerk amiral gemısını ziya
ret edecek ve saat 16.30 da Koro havuzunda Klemanso zırhlwrun destgAha 
konulmasına riyaset ederek ilk sudüril yapacaktır. 

Romanyanın harici 
siyaseti etrafında 

- Aman, gözüme bir şey kaçtı, kal- kargalar bağırarak uçuyorlardı. Üstle- mi? diye adama çıkışacak olursanız o si- MADENLER 
biın de fena halde ağrıdı. rinde de ay tatlı yüzüyle gU!ümsiyordu. ze: N 1 ., Romanya harı"cı"ye nazırı milli birlik 

Küçük kız arkadaşının göz kapağım Fakat Kay hiç bir şey görmiyor ve ~t- - Burası yer yüzü değil, hava diye ası aranıyor • 
kaldırarak baktı, fakat bir şey göreme- miyordu, karlar kraliçesinin ayakları cevHaakkıp verdebilir.dı Ç nk ak al~~:~~çu:ıı:.,Pı::e~~~~a= partı"sı"nde beyanatta bulun. du 
eli. dibinde derin bir uykuya dalmıştı. a var r.. Ü Ü topr üze- ' -

rinde üç dakikada pi•en bir şeyi, gök seriya her taraf, boşu boşuna altüst ecli- 1 b b "lı lan diğ k mşu 

MERAKLI BİLGİLER 
• Eski Mıeırlılann bugün açdan me- vik hayvan acaba ne kadar aıçrıyor > 

zarlarında bir takım küçük heykeller çı- Kurbağa, boyuna nisbetle en fazla 
kıyor. BunlRn, orada yatanların heykeli sıçrayan hayvanlardan biridir. Mesel& ke
zannederaeniz aldanırsınız. Çünkü. bu, o di, köpek, boylarının ancak bir iki rniı ... 
mezarda yatan adamın dciil. onun hah- line kadar sıc;rarlarken, kurbağa bunun 
çıvanının heykelidir. yirmi misli kadar uzağa sıçrayabilir. Ya-

Bunun sebebi şudur. ni, boyu 15 santirnse, bunun yirmi misli 
Mısırhlann inanışına göre, bir adam olan 15x20=300 santim (3 metre) 11ç-

öldükten sonra öbür dünyaya gider, rayabilir demek. 

orada güzel, bahçecilik bir memlekette • Y dana en fazla ,er betli hayvanlardan 
yapr. Bura11 cennettir. Cennette her ke- biri köpektrr. Zehiri insanı derhal öldü
ıin kendisine mahsus bir bahçesi vardır. recek kadar tehlikeli yılanların bile kö-

lşte, Mısırlılar, ölülerinin mezarlarına peğe pek az zararı dokunmaz. Çünkü, 
onların sağlıklarında bahçe işleri i1e meş- yılan zehiri köpeğin kanında tesirini kay
gul olan kimselerin heykelini bunun için betmektedir. 

koyarlardı. Bununla beraber. yapılan hesaplara 
Bahçıvanın bu heykeli ölen adamın göre, yı]anlann soktuğu köpeklerin yüz-

5bür dünyadaki bahçesine bakacaktır. de 17 si ölmüştür. Fakat köpeklerin bu 

• Kanguru yavruları' diğer hayvan 
yavrulannın aksine olarak yürümesini öğ
renmeden evvel anneleri gibi yemek ye
mesini öi;i:renirler. Mesela, bir kedi yav
rusu, annesinin yediği şeyleri uzun müd
det yemez. Evvela annesinin sütü ile bes
lenir. Böylece büyür ve yürümeğe başlar. 
Ondan sonra her kedinin yediğini yiye
bilir. 

Halbuki Kanguru yavrusu, daha yü-

ölümüne sebep yılanın zehiri değildir. 

Yılanın dişleri ile köpeğin vücudunda 
açılan yaralar kapanmaz ve hu yaralar, 
her hangi ba,ka bir şeyle açılını$ yaralar 
gibi, kangran olur, köpeği öldürür. 

"' F ransanın şarabiyle şöhret bulmuş 
kasabalarının birinde Koponi adında bi
risinin hatırasına fıçı şeklinde bir çeşme 
inşa edilmiştir. 

Bu adam, tam 82 sene müddetle va-
rümesini bilmeden annesinin karnındaki sati olarak günde dört litre şarap içmi' 
torbada iken, onun gibi, yerdeki otları ve tam 100 yaşını ikmal edince ölmüş-
yer. tür. 

" Bir çok yılan ve kertenkelelerin dil
leri koklama ve duymayı temin etmekte
dir. Bazı ilimler bu hayvanların, sırf düş
manlarını korkutmak için dillerini çıkar
dıklarını söylerler. 

• Bükreş, 16 (Ö.R) - Hariciye nazırı ]erle bir irine ag o . er o 
yüzünde pişirmek için en aşağı beş da- lirİliıncli. f h bo bo aki B. Gapenko milli birlik partisinin top- devletler .arasında da bır rabıta teşkil 
kika lilzımdır. Bu, hava tazyikinin ora- . ve en, em şu şuna v 't ve 

h d k be b U lantısında büyük bir nutuk söyliyerek etmektedir.• 
da az olmasından dolayıdır. Yer yuz·· ün- em e para ay ttiren u üzünt ye ti hakkınd B G nk 

d harici si<>asete temas etmiş ve Tuna neh- Ekalliy·e· er . . a · ape 0 

de su l 00 derecede kaynar. Halbuki, ha- nihayet ver i. ' 1 
d aha aha rinin Romanyanın harici ve tabii mu- şunları soy emıştir. . 

vada yükseldikçe su daha fazla hararet- Bugün, ma en arayıcı, r t r t vasala hattı olarak ehemmiyetini teba- ·Bütün ekalliyetlerin - .Alman ~: 
te kaynıyacakbr. otomobille dolaşmakta ve altın damarla- milli b' li" iştirak ed 

d · ] k f k dir ruz" ettır' elikten sonra bu memleketin yeti gibi - · ır ge ecegını nnı ra yo vasıtasıy e eş etme . te . şkil d 
Küçük portatif bir radyo, 8 metre de- Tuna havzasının şarki A vrupadaki te- ve nüfusun yüzde seksenini te . e en 

rinlikte bulunan damarları maden ara- meli olduğunu beyan ve beynelmilel Rumen ekseriyetinin sulh emellerine 
yıcılarına kolaylıkla haber vermektedir. Tuna komisyonunda yer alan büyük karşı dostça anlayış göstereceklerini 

Amerikada bir matbaa karanlıkta Radyofonik fennin bu yeni buluşu devletler arasında yakında, Romanya- ümit etmekteyiz. 

Karanlıkta 
okunabilecek gazete 

okunabilecek bir gazete çıkarmağı dü- Amerikada büyük bir rağbet görmekte- run itimat ve muhabbetle bağlı bulun- ıHer kes disipline istinat eden bir an-
şünüyormuş.. dir. duğu diğer bir büyük devletin, Alman- !aşma zaruretini idrak etmelidir.• 

Fena fikir değil .. Böyle bir gazete çı- Maden arayıcı, kıyınetli maden ihtiva yanın da mevki alacağı ümidini izhar ::.=:.:::::::::::::::::::;::::::::::;; 
karsa arbk, gece yatakta gazete oku- etmesi muhtemel olan bir yer buldu mu eylemiştir. Hariciye nazırı demiştir ki : r B o R s A 1ı 
masıru sevenler için, karyolanın başu- radyo kulaklıklarını kulaklarına geçirir. ,p0 Jonyadan gelen ve Baltık denizini 
cunda lamba yakmaya lüzum kalıruya- Ve 0 arazide dolaşmağa başlar. Garip bir Karadenize bağlıyan yollar Tuna nehri 
cak... homurtu ona albnın nerede ve kaç met- üzerinde birleşirler. Tuna, yalnız Ro-
Karanlıkta gazetelerini açıp okuya- re derinlikte bulunduğunu derhal haber manya - Yugoslavya gibi doğrudan doğ-

ÜZÜM 

23 İ. Üzüm tarım 19 19 caklar .. Sonra, uykuları gelince de, lam- verir. ruya birbirine bağladığı memleketler 
bayı söndürmek gibi bir zahmet olma- Bu yeni usul sayesinde, Amerikada, arasında değil, ayni ekonomik menfaat- 651809 Eski yekOn 
dığı için, derhal gözlerini kapayıp uyu- şayanı hayret neticeler elde edilmiştir. ----------
yabilecekler. 

Bunun için Amerikalının bulduğu ça- Tayyareden hızlı 
re şu : Gazeteyi fosforlu mürekkeple ba- kU$ var mı? 
sacaklar .. Fosforlu saatler vardır, bilir- Kuşlar ne kadar hızlı uçar? .. En h1zlı 
siniz. Üzerindeki rakkamlar karanlıkta uçanı hangisidir ve sür'ati nedir? 
ışık verir ve saatin kaç olduğunu kolay- Bu, hepinizin merakını uyandıracak 
ca görürsünüz. bir meseledir. HattfıJ tayyareden hızlı 

İşte, karanlıkta okunacak gazete de, uçan ku~lar olduğunu söyliyenler de 
böyle, fosforlu bir mürekkeple siyah vardır. Acaba doğru mu? 
kağıt üzerine basılacak ve yazılar, ka- Tayyaı·eden hızlı uçan kuş eskiden 
ranlıkta parlak okunabilecektir. vardı, fakat şimdi yok. Bunu duyunca 

Bu düşünce Amerikalıların çok ho- o kuş cinsinin artık kalmadığını zannct
şuna gitmiş bulunuyor ve gazetenin çık- meyin. Hayır, o kuş gene mevcut, fa
ması bekleniyormuş.. kat bugün tayyareler hiç bir kuşun ye

-----·-----------
va eden bir levha asılmıştır: cTanrının 

birleştirdiğini hiç kimse ayırmamalıdır.> 
lf. Dünyanın en büyük İpek kozaları 

Yeni Gine adalarında bulunmaktadır .. 
Bunlardan bazılarının uzunluğu 40 san-

tişemiyeceği kadar hızlı uçuyor. 
Bundan yirmi beş, otuz sene evvel 

tayyarelerin en hızlısı saatte 80 kilomet
re giderdi. Halbuki bugün buna yakın 

bir süratle giden trenler bile var. 

651832 Umumi yekOn 

No. 7 

No. 8 

No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 

2040 çuval Buğday 
383 çuval Arpa 
107 balya Pamuk 

14 75 

15 50 

16 25 
17 25 
19 5,,0 

5 3125 5 50 
4 1875 4 25 

44 52 

Doktoı· Operatör 
Cemil Oral Kangurunun, yavrusunu karnındaki 

torbada taşımasının da hikmeti hudur. 
Yavru buradan, ba,ını yere doğru uza
tarak, otları koparıp yiyebilir. Yürüme
sini henüz beceremediği için de, anne
zinin karnında sall;\narak dolaşır. 

• Kurbağanın ı:ıp zıp zıpladığını bi
lirsiniz. Fakat hic düsündünüz mü bu ce-

• Amerikada, Leviston civarındaki bir 

1 

timetre uzunluğunda olup her biri ayn 
ormanda, iki aK:aç celele vererek> büyü- ayrı hücrelere kapanmış yüzlerce sürfeyi 
müstür. Aı'Z:acın Ü7.f"rine, au yazılan ihti- ihtiva etmektedir. 

İşte, o zamanlar için dağ kırlangıcı 
tayyareden hızlı giden bir kuştu. Çün
kü bu kuş saatte 90 kilometre uçar .. Ve 
düm>anuı en hızlı ucan kusudur. üze! ve 2,'lirhü~ bir 

MEMLEKET HASTANESİ 
ESKİ OPERATÖRÜ 

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

ru Numara 42 F N : 2310 
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Sıkıntıda olan bir dost 
Etrafımdaki insanları otuz yıldanberi 

tetkik ediyorum. Fak.at, onları biliyorum, 
tanıyorum dersem, yalan söylemi~ olu
rum. Hizmetçi alırken, onun suratına ba· 
<karak hükümlerimi vermek adetim de
ğildir· fakat buna raihnen, tanıştığımız 
insanlar hakkındaki hükü~lerimizin bü
yük bir kısmını çene ve ağzın biçimine, 
gözlerin ifadesine, hasılı suratın üzeri· 
mizde bıraktığı tesire göre vermekteyiz. 

Bu hareketimizin doğru olup olmadı
ğını eberiya kendime soramn. 

yordu. Vankuvere veya Sanfransitıko ya
hut da, Şanghay, Hongkong ve Singapur 
üzerinden Avrupaya gitmekte olan bü
yük vapurlar, deniz suyunu kemire ke· 
mire bit1'.in bir hale soktuğu yolcu va· 
purları limanı doldurmuştu. Büyük ve 
renkli yelkenlı gemiler, sayısız Sampnnlar 
gidip geliyordu. Sahnede büyük bir faa· 
Jiyet vardı, fakat neden ileri geldiğini 
bilmiyorum, buna rağmen zihni dinlen· 
diriyordu. Bu görülen ııeyler bir romantik 
idi ve bu romantik el ile tutulur bir oey 

Sökenin yeni hisar köyünden 
mehmet oğlu basan torunun lzmir 
gaziler caddesinde 205 numaralı 
evde karısı akhisarlı kamil kızı 
melek aleyhine açtığı botanma 
davasında müddeialeyhin ikamet
gahının meçhul bulunmasından 
22-11-38 ~nlemeçli yeni asır ga· 
zetesile ilanen yapılan tebligat 
üzerine gelmediği gibi bir vekil 
dahi göndermemiş olmasından gı
yap karannın ilanen icrasına ve 
muhakemenin 6-2-39 Pazartesi 
saat ona talikine karar verilmi~ 
olduğundan o günde hazır blllun
ma•ı aksi halde muhakemeye ka
bul edilmiyeceğinden gıyabında 
bakılacağı ilan olunur. 

176 (130) 

Bundan dolayı değili midir ki, bir çok hissini veriyordu. 
roman ve piyesler bize pek entepüften Şimdi, Burton hole gelerek bana baktı SöKE HUKUK HAKlMLl-
pek yalan geliyor> Çünkü, bunlann mü- ve bir sandalye çekerek yanıma oturdu. GINDEN: 
ellifleri, onlara verdikleri karakteri bir - Bir şey i~k fena olmaz, ne dersi-

tek hamuTClan yuğunnaktadırlar. niz > 
Belki onlar bir zaruret ile böyle hare-- Ellerini çırparak bir garson çağırdı ve 

ket ediyorlar. Ama hakikat bu merkez· ona iki ci.nfıs ısmarladı. Garson dnfisleri 
dedir. Havsala alamaz korkusiyle, mü- getirirken. ıoltaktan bir adam geçiyor
ellifler, yaşattıkları tipleri bir tezat kum· du: beni görünce elini saJiamak ıuretiy-
fltuması halinde ortaya atamJYorlar; bal- le bana 9Clim verdi. Selamın karıJıiını 
l,bu ki, çoğumuz bir tezattan bqka bir verirken. Burton da bana. 
ıey değilizl - Turneri tanıyor musunuz~ 

Biz insanlar, birleımelerine imkan ol- - Kulüpte tanıotım. Memleketinden 
mıyan vasıflardan mürekkep derme çat· gönderilen para ile burada yaşadığını 
ma bir desteden ibaretiz. Size bir misal söylediler. 

Sökenin çeltikçi mahallesinden 
azaplı durmu' duranın l:ı:mir ka
ratafta 23 numaralı hanede mu
kim niğdeli marangoz hüceyin ya
nında karısı dursun aleyhine aç -
tığı bo~anma davasında müddei. 
aleyhanın ikametgahının mechul 
bulunmasından ilanen teblig~t ic
rasına ve muhakemen~n 6-2-939 
pazartesi saat ona talik kılınrıllf 
olduğundan o günde bizzat gel
mesi veya vekil eöndermesi ilan 
olunur. 177 (132) vereyim. Eğer ben san rengin boynuz - Evet. ben de öyle olduğunu bili· 

biçiminde olduğunu veya ıükran bor- yorum. Burada onun benzerleri okadar 

cunun havadan da ağır geldiiftıi iddia çok ki. 
edersem bana gülmez misiniz) iddiam· - iyi briç oynar! CZEZJllA/.27-AY.Yir'YA"AZZ/ZTfl..ZZUV:~· 
Üan, mantılamdaa veya aklımdan pıphe - Bu gibilerin çoğu iyi oynuyor. C~- ll Muayenehane naklı ·~ 
etmez nuaınız:' " • . . . .,. ren yıl burada bir delikan1ı vardı. Carıp D A ı • R • 

Fakat biliyor musunuz ki, ba mana11Z değil mi, akrabam ~yılan bu .~enç bu ~ Y • 1 ) Z el 
a:örünen iddia bir g6n hakikat olabilir. güne kadar rastladıgım en mu~em~el ~ • • 
Mesela san renk, önümüzdeki hafta için· briççi idi. Londrada da onun elıne dut- un ı e 0 
.Cle bir beyp, bir araba bir fÜknm borcu mediiirllzi tahmin et~ek i.tİyoru~ Adı 

,_,. · 1 bil" O · · b. ,_;_._ bana Lenni Burtondur. Bır çok kuluplerde , 
teıuını a a ır. nun ıçın ır s. .. - , , 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalık.lan Operatörü ben bir insanın üzerimde yaptıiı ilk te· aza idi, eanıyorum. ~ 

b d ha lıy d ~ Kestelli caddesindeki muayene-
sirle onun hakkındaki hükmü veriyorum. - Hayır, u a ı br ama ıın. ~ 
'diyince omuzumu silkmekten bqka bir - Acayip bir oyuncu idi. Kağıtlarla h_anesini B~rinci kordonda Tayyare 

- 1 ı:- k" · 1 O hak· · ..: sıneması cıvarmda 222 numaralı fCY yapmıyorum. Bana oy e geuyor ı, haşır neşır o muştu. yuna a ımıye.., ~ . 
bu gı"biler ya müp.heCle kabiliyetleri az adeta korkunç denecek bir ölçüde idi. ~ haneye yakında nakledece!ı.tır. 

• ' le dil · · '- K d. · ı b · d ~ Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti-olan ınsanlardrr veya en ennı çoıı: en ısıy e uzun zaman rıç oyna ım. l\ ~ 

beğenen kimsele,rdir. Halbo ki, ben in- Bir müddet Kobedc de bulunmuştu. ~ ~a;end yen~ .muayenehanesinde ka- ~ 
eanlan ne kadar fazla tanırsam o ni.- Burton, cinfisten bir yudum İçti. ~ u e ece tır. t~ 
pette benim için birer muamma halini - cCidden çok komik bir hikaye, de-

18 TELEFON: 2981 ( 31) 
. • rsııamG' llllJtiZD?W~lliaıl : 

alıyorlar. dıkten sonra devam ettı. 
Bu dÜfÜDCe bana. bugünkü bir sabah Hiç te fena bir adam değildi; kendi-

gazetesinde Edvard Hide Burtonun Ko- sinden hoşlanıyordum. Daima temiz gi- de yan tanrı mesabesinde olan o k•
bede ölmiit olduğunu okuduğum zaman yinirdi; onda dünya görmüş bir adam dnr çok delikanlı görmtişt..im ki onun 
geldi. Burton bir çok yıllar Japonyada tİ· hali vardı. Kıvırcık saçlariyl~, pembe ve bu lafı bana bir tesir yapamazdı. • ı 
caretle uğrnşmıı bir tüccardı. Kendisini beyaz yanaklariyle kendine has bir tarzda - Vaktiyle ben ek iyi bir yüzüc;i 
pek az tanıyordum; fakat, bir gün bana yakışıklı idi. Kadınlar ona epey deKcr idim. Der d~mez aklıma bir şey geldi, 
ıbüyük bir ıürpriz hazırladığı İçin, kendisi veriyorlardı. Şunu da söyliyeyim ki, için· Burton hikayesini kes~r~k. bana hi! 
beni çok alikalandınyordu. Eğer hika- de fenalık besliyen bir kimse değildi. etti. 
yeyi bizzat onun ağzından ititmemit ol- Yalnız bir parça fazla atqli idi. Tabii - Kobeyi biliyor musunuz? 
saydım, onun böyle bir şey yapmak ka- haddinden fazla içiyordu. 7.aten bu türlü - Hayır yolculuğum csnnsında 

bili.yetinde olduğuna katiyen hükmede- delilcanlılann hemen hepsi aynı şeyi ya· şehirde yalnız bir gece kalmıştım. 
miyccelttim. O g~relc görünÜ§Ü gerek ta· pıyorlar. Ne ise. bir gün ona memleke· - Öyle ise Şioya kulübünü de bilirsi· 
vırlan ile muayyen bir tipi temsil ettiği tinden bir para geldi; bu paraya o, oyun- niz. Delikanlılığımda oradan yü?Jnc~e 
için, anlabnlf olduğu hikaye, insanı son da biraz daha katabildi. Maamnfih, ben· başlar ve fener kulesini do1aştıktnn sol1· 

Clcrece hayrette bıralcıyordu. den de hatırı sayılır bir miktar kazandı; ra, Turani körfezinde karaya çıkardım. 
ufak bunu da bilmez değilim. Mesafe Uç milden fazla olduğu gilli, Burton, boyu 1,63 santimetre, 

tefek, ak saçlı, lonnızı ve buruf'Jk yüzlü, 
mavi gözlü bir adamdı. Öyle sanıyorum 
l:i, kendisiyle taruşbğun zaman, altmıp 
basmak üzere idi; o, Yllfl ve mevkii ae 
mütenuip olarak, •de, fakat iyi bir 
zevkle giyiniyordu. 

Burton. kıs kıs güldü. Onun, briç par
tilerinde adam akıllı para kaybettiğini 

kendi tecrübemle biliyorum. Traı,ılı çe
nesini kuru elleriyle oğ~turdu; ellerinin 
kabarmış olan damarlan, içindeki kanın 
cereyanı göriilebilecek derecede ıeffafb. 

öyle sanıyorum ki, iı,ıleri bozulunca 
sırf akrabam olduğu için bana baş vur· 
muştu. Bir gün beni yazıhanemde yalta
byarak, benden iş istedi. Doğrusu hayret 
etmi§tim. Bana, arhk memleketinden pa
ra gelmiyeceğini, bundan dolayı çalış· 
mak istediğini söyledi. Kaç yaşında ol
duğunu aordum. Bunun üzerine: 

- Otuz bet yqmdayım, dedi. 
- Bugüne lcadar neler yaptınız) diye 

fener kulesinin etrafındaki nkıntı da ça'k 
kuvvetlidir. Bunu bizim akrabaya da an
lattıktan sonra, şayet benim vaktiyle' 
yapmış olduğumu tekrarlıy:ıcak olursa, 
kendisine bir iş vereceğimi söyledim. 
Manaviyalının bozulduğunu farkcdi· 

~ordum. 

- Eyi bir yüzücü olduğunuzu söyle
diniz. dedim. 

- Öyle anıma,anform değilim ki.·· 
Cevabını verdi. 

Bunun iizerine hiç sesimi çık:ırma :lıi•• 

Omuzlarımı kaldınp indirmekle iktifa 
ettim. O da y:izüme bir müddet dikkatle 
baktıktan sonra. 

- Peki, dedi. Bu dediğiniz.i ne vakit 
~apayun? 

90rdum. Saatime baktım; tam ondu. 
- Fazla bir feY yapmadım •. • kaqılı- - Bu yüzmeyi bir saat, on beş daki-

tinden: Dosya No. 39-6881 
Bir borçtan dolayı tahtı hacze 

alınan pınar batında küçük su 
mevkiinde eski dönüm itibarile 
iki dönüm f ef tali bahçesi 300 lira 
kıymeti muhammine ile 21 Şubat 
939 tarihine müsadif Salı günü 
saat on birde açık artırma sure
tilo satılıia çıkarılmıttır. Bu ar
tırmada sabf bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ti bulmadıiı tak. 
dirde en çok . artıranın taahhüdü 
baki kalmak flll"tile sahf on bet 
gün daha uzatılarak ikinci artır
ması 8 Mart 939 tarihine müaadif 
çarfamba günü saat on birde ya
pılacaktır. Bu artırmada dahi aa
~lf bedeli muhammen kıymetin 
o/o 7Sf i bulmadıiı takdirde en çok 
artıran talibine ihale olunacak • 
tır. 

Karfiyaka Şemikler köyünde mukim Aşık zade Riza ve Cahidin 
Şemikler köyiinde aşağıda mevki, dönüm ve hududu yazılı üç parça 
bağı müterakim vergi borçlarından dolayı haciz edilmiı olduğundan 
tarihi ilandan itibaren 21 gÜn müddetle satılığa çıkan1mıfbr. 

Pey sürmek ve tafsilit almak iatiyenlerin lzınir M. H. dairesin~ 
müracaatları ilan olunur. 

1 - Mevkii Olkü boğazİ, Nev'i bağ, Kıymeti 1549 lira 29 kuruı, 
Mesahası D. 25, M. 755, K. No. 141, Sahibi Aıık Z. Riu ve Cahit, 
Kövü ŞemikJer. 

Hududu: Şarkan Yamanlar yolu, garben Arnavut Ali ve Ispartalı 
veresesi ve hacı Davut vereselerinin bailan, ıimalen Ayıenin kesikle 
ayrılan bağı, Cenuben miri yol. 

2 - Mevkii Olkü boğazı, Nev'i bağ, Kıymeti 1227 lira 69 kuruş, 
Mesahası D. 20, M. 434, K. No. 141, Sahibi AJık Z. Riza ve Cahit, 
Köyü Şemiklcr. 

Hududu: Şarkan Arnavut Ali ve Ispartalı vereselerinin bağlan, gar· 
ben kendilerinin mer'uı, şimalen Halil mahdumu Hüsnü ve Cihanın 
kesikle aynlan bağı, cenuben kendilerinin dıvarla ayrılan mer'aaı ve 
yol. 

3 - Mevkii Olkü boğazı, Nev'i bağ, Kıymeti 1303 lira 87 kuru,, 
Mesahası D. 21, M. 672, K. No. 141, Sahibi Atık Z. Riza ve Cabit, 
Köyü Şemikler. 

Hududu: Şarkan Hacı Davut vereselerinin bağı ve Davganalı Meh
medin kesikle ayrılan baiı, ~arben kendi mer'uı, ,imalen hacı Davut 
verese tarlası, cenuben Wtcu Dimitriden metriık ve Ispartalı verese· 

sinin bağı. 11, 17, 23, 28, 98 (66) 

Aydın Nafıa 
yon undan: 

eksiltme komis-

1 - Eksiltmeye konan i~: 49329 lira 51 kuruş keşif bedelli Nazilli 
hükümet l;onağı in,aatıc:lır. 

2 - Bu * ait tutname ve evrak tunlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme ~amesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı itleri taaiti umumi· 

yesL 
D - Fenni şartname. 
E - KC4if, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
latiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13/2/939 pazartesi günü saat 15 de Aydın Nafıa 

müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Ekıiltme kapah zarf uıuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat 

teminat göstermesi, ihaleden 8 gün evvel bu * girebileceğine dair 
Aydın vilayetinden ehliyet vesikası almış olması, 40000 lira değerin· 
de bir tek bina yapmı~ bulunması ve müteahhidin bizzat mühendis 
veya mimar olması veya bunlard:m biri!e mU.tereken teklif yapması 
ve mukaveleyi imza etmesi lazımdır. 

G - Tek fil mektuplan yukarıda üçüncü maddede ya.zıh saatten bir 
saat evveline kadar Nef ıa dairesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mc1rtuplann nihayet üçüncü maddede yazılı saatte gclmiJ olması ve 
dı zarfın mühfü mumu ile iyice kapablmıt bulunması lazımdır. Pos-
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

17, 24, 31, 7 178 (124) 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile mikdar cins ve eb'adı atağıda yazalı tampon 

graaör garnitürleri 6. 2. 939 tarihine müaadif pazartesi günü saat 15 
de lzmir Alaancakta sekizinci itletme komisyonunca açık eksiltme su· 
retile aabn alunacakm. Bu *- girmek iatiyenlerin 95 lira 85 kuruJluk 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince ite airmeğe manii kanmıi bir halleri 
bulunmadığına dair beyannamelerle muayyen vakitte komisyona mü· 
racaatlan lazımdır. 

Şartnameler komisyondan parasız alınır. 
Ticaret odaamca 
tahmin edilen fiyat 

Miktar Cins, evsaf ve eb'adı 

2000 Tampon greaör garnitürü 

500 c « c 
100 « « « 
100 « « « 
250 (( « « 

200X120 
160X120 
1oox100 
200X150 
200X170 

beheri 
Kurut 

45 
31 
17,S 
58 
59 
145 

Kurut 

900 
155 

17,50 
58 

147,50 
(134) 

Bumavada idaremize ait 2034 metre murabbaı tarla kanun hü
kümlerine göre açık artırma ile üç aeneJiii kiraya "Yerilecektir. istekli
lerin 25. 1. 939 günü saat 15 de itletme artırma komisyonuna gebne
leri lizımdır. Senelik muhammen kiruı 6 liradır. 

14, 17, 45 (97) 

lthu ıayri menkul üzerinde heı 
hangi bir tekilde hak talebinde 
bulunanlar itbu ilanın tarihi net
rinden itibaren yirmi gün zarfın. 
da ellerindeki Teaaikle birlikte 
dairemize müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicili. 
le sabit olmıyanlar paraların pay. 
lafmaundan hariç kalırlar. 

Satıf pe,in para ile olup talip. 
ferin % 7,5 nisbetinde pey akçesi. 
ni veya milli bir ba.ıkanın itibar 
mektubunu hamil bulunmalan la. 
zımdır. o/o 2.5 dellaliye müfterİye 
aittir. Teraküm vergi "Ye belediye 
nuumu artırma bedelinden tenzil 
olunur. 

1 Şubat 939 tarihinden itibaren 
f&Flname berke.e açık bulunda • 
rulacaktır. 

Taliplerin lzmir birinci icran 
nın 39-5881 numarah dosyasına 
ve icra münadisine müracaatlan 
lüzwııu ilan olunur. 

186 (126) 

BERGAMA lCRA MEMURLU. 
öUNDAN: 938/369 

Bir borçtan dolayı haczedilen Ber. 
gama tapuaunun haziran 931 tarih 
ve 277 numarasında kayıth Şakran 
köyü inaltı mevkünde vaki 200 ağaç 
zeytinliğin - 200 lira dejerli • sekiz· 
de bir pyi sehmi ve tapunun niaan 
930 tarih ve 41 numarumda kayıtlı 
Ser-gama uzun ÇUJı Dizdar çıkma
zında kain bir dükkan ve 6 odalı de
poyu havi 250 lira değerli gayri men
kulün keza 8 de 1 şayi sehmi 6 mart 
939 tarihine rasthyan pazartesi gü
nü saat 11-12 de Bergama icra daire
sinde açık artırma ile sablacaktır. 
Birinci artırmada verilen bedeli yüz
de yebnit beşi bulmazsa birinci artır· 
mayı takip eden 15 inci günü artı· 
ranın teahhüdü baki kalmalc prtile 
ayni mahal ve saatte ikinci artırmuı 
yapılacaktır. lJbu artırma prtnamesi 
25/2/939 tarihinden itibaren her 
kea tarafından görülebilecddir. Bu 
gayri menkuller üzerinde bir hak id
dia edenler varsa ilin tarihinden iti
baren 20 gün içinde müracaat etme
leri ve akai takdirde baklan tapu A
cilinden anlatılmadıkça nuara alm
nuyacağı ve muayyen günden 3 defa 
bağırıldıktan sonra ihalesi yapdacak. 
tar. Gayri menkul kendisine ihale edi
len kimse derhal veya verilen mehil 
içinde parayı vermezse ihale feabe
dilerek yeniden artırmaya Çlkanla· 
cak ve aradaki fark ve zararlar bük
me hacet kalmadan tazmin ettirile
cektir. Daha fazla maliamal almak 
istiyenlerin 938 - 369 sayı ile daire· 
mize müracaat etmeleri ilin olunur. 

179 (125) 

Y arıhanesi Kolede idi amma, Y oko
'hamaya 11k gelirdi. Bir vapur bulurum 
limidiyle, bir kaç gÜn teudüf orada bu
'unınUf ve bir Britanya kulübünde ona 
takdim edilmİftİm. Beraber briç oynu
yorduk. Burton temiz bir oyun oynuyor
~u. O, ne oynarken ve ne de mua ba
tında bir iJa kadeh içerken çok konut
mazdı: fakat, konUfUDC8. akla aykm 
gelmiyen tcYler aöylerdi. nükteleri de 
güzeldi. AnlaJJlan kulüpte çok sevilmit
ti; çünkü gittikten sonra. azaların eo mü
kemmellerinden biri olduğunu bana #Aiy-

t 
lemi§lerdi. 

Nasılsa günün birinde her ikimiz de 
Crand otelde oda tuttuk; ertesi gün beni 
;yemeğe divet etti. Şifmanca, ya§lı Te 
'daima gülümsiyen karısı ve iki kızıyla 
)anıotım. An1aşml§ bir aile ve candan in
.An oldukları be.belliydi ö,.le sanırım 
ki, Burtonun benim üzerimde en ziyade 

ğmı verdi. kada bitirebilirsiniz.. Saat yarımda bir 

Kendimi tutamadım. güldüm. arabaya binerek körfeze gelir, sizi orada T c z· b k 1 IZMIR ASLiYE 2 nci HUKUK 
- Şimdi size bir yardımda bulunama- beklerim. Oradan sizi kulübe götürürüm, • • 1f3 at a D a S 1 Z ffi İ f ŞU• DAi RESiN DEN: 

tesir bıraktığı tarafı, nezaketi idi. Göz
lerinde İnsam çeken bir yumuşaklık 
~rdı. 

Sesi tatlı idi; hiddetli anında bile bu 
asin letafeti bozulmadı; gülümsemesi, 
iyi yürekli bir insanda görülen gülümse
me idi. O bu §Ckli ile, beğenilen bir İn· 
aandı ; çünkü onda, beraber yapdığı in
sanlara karşı hakiki bir sevgi mevcut ol
'duğu hissediliyordu. Zarif bir kimse idi 
amma, fevkaladeliği yoktu. Koltelini, 
briçini severdi, nüktelerle söyliyerek gÜ· 
zel bir hikuye anlatabilirdi, santimine 
vanncaya kadar bütün bu aervetini ça· 
lışarak kazanmljtı. Gali.ha ufak tefek bir 
ıahıa olduğu için kendisinden hoalanı· 
lıyordu ve bir sineği bile incitmez inli· 
haını veriyordu. 

Bir gün öğleden 90nra Crandlin ho
lünde oturuyordum. Bir yer sarsıntısına 
tekaddüm eden bir andı; etrafımda ma· 
roken koltuklar duruyordu. Çok itlek 
olan liman holün penc;;eresinden gürülü-

ınaktan korkuyorum. Otuz bq yıl sonra giyindikten sonra, yemeği birlikte yeriz. b d Davacı Karfıyakada alay bey 
tekrar geliniz, bakalım belki bir şey yapa- - Peki, dedi. esi 0 e 0: yıldız sokağında 1683 numaralı 
bilirim. Birbirimizin elini sıklık. Kendisine sokakta 23 numaralı hanede ma-

yerinden kımıldamadı, hem beyaz ke· muvaffakiyet temenni ettim; yanımdan n'~~brfreda. b ataiıda yazıb makineler ve yajlar açık ~ınnaya çıka· kim Hüseyin kızı emine tarafın. 
ıildi. Bir müddet düıündükten sonra, ayrılıp gitti. ııuut dan kocuı müddeialeyh birinci 
uzun zamandanberi oyununda şansı ol- O sabah yapılacak bir çok işlerim var- Adet Nev'i Markan süleymaniye mahalle.i 546 num• 
madığını söyledi. Briçten vazgeçerek Po- dı. Onun için, zar zor saat yarımda Tu- rah hanede makim muatafa aley-
kere baılamış bu auretle varını yokunu rani körfezine gelebildim. Acele ve tela- 1 Tohum ayıklama makinesi Ye teferriiatı / Sperator D. R. bine açtıiı botanma davaamın ya-
kaybetmifti. Bir santimi bile kalmamı§tı. şa hacet yoktu. Çünkü o, bir daha görün- monte edilmemif olarak P. Alman pılmakta olan muhakemelerinden 
Her şeyini rehine koymuştu. Otel heaa- medi. 1 Kuluçka makinesi Sartorius ideal müddeialeyh namına çıkarılan 
hını ödeyememiş olduğu için, kendisine - Ne oldu, son dakikada cesaretimi 1 « ana makinesi / davetiyede kendisinin gösterilen 
artık kredi de açmalc isteıniyorlaTdı. Bir kırlldı da yüzmekten vaz geçti. 2 Çamaşır yıkama makinesi No. 2 Goburgia Orginal adreste olmadığı ve zabıtaca ya. 
iş bulamadığı takdirde. kendini öldürmek -Hayır sözünü tuttu ve yüuneğe baş- ihalesi 24. 1. 939 tarihine müsadif aalı günü saat 13.30 da birinci pılan tahkikatta da ikametgahı-
zorunda olduğunu ilave etti. tadı. Ne çare ki, içki ve serserilikle vu- kordondaki No. 8 depomuzda yapJacaktır. Müzayedeye ittirak etmek nm meçhul kaldığı anlafıldığm. 

Yüzüne biraz dikkatli baktım. Harap cüdunu harap etmişti. Fener kulesi et- istiyenler arbrma bedelinin yüzde 7,5 ğu nisbetinde depozito makbu· dan davacının sebk eden talebine 
bir insan olduğu belli idi. Biraz fazla iç- rafındıı.ki akıntı, onun kudreti yetmiye- zu ihraz edeceklerdir. Makine ve yağlar her gün açık buhman mezkUr binaen müddeialeyh hakkında 
miş olduğu için, yaşı elliden fazla gös- cek bir ölçüde idi, üç gün aradığımız depomuzda görülebilir. ilanen tebligat icrasına karar ve-
teriyordu. Kızlar, kadınlar onu, o haliyle halde cesedini bulamadık. Artırma bedeli bankamızı tatmin edecek halde yiibelmedi.ii tak· rilerek hu baptaki muhakeme 27· 
görmü~ olsalardı ümitlerini tamamiyle Bir müddet hiç bir şey söylemeodim. dirde sat14 geri bırakılabilir. Taliplerin mezkôr gün ve saatte depomuz· 1-939 tarihine müaadif cuma gü. 
keserlerdi. Kenclir.ıden geçmiştim. Ondan sonra, da hazır bulunmalan ilin olunur. 166 (133) nü saat ona bırakılmıt olduğun-

- ::ağıt oynamaktan başka bir şy eli- Burtona sordum. dan müddeialeyhin tayin edilen 
nizclen gelmez mi diye tekrarladım. - Kendisine şu i§i tclclü ettiğiniz za- KUŞADASI ASUYE HUKUK sesinde talakın 'V'Uku bulduğu ıa- ithu günde bizzat ve yahut tara-

- Yüzerim! maıı, onun boğulacağını biliyor mu idi- HAKtMUölNDEN: bit olarak nufuaca tesciline 'Ye fından muaaddak bir Tekil gön-
Yi.izmck! kulaklarıma inanmadını, niz? lzmir Kartıyakada mukim lb- hükmün ilinen tebliğine karar ve- dermesi gelmediği ve vekil ele 
Bu cevabı ancak bir çı1gm verebilir- Yine kıs kıs güldü ve içinde iyilik oku- rahim kızı duriye ile ikametgibı rilmit olduğundan hukuk uıulü ıöndermediği takdirde hakkın-

di. nan mavi gözleriyle bana baktı. Eliyle meçhul kocası makralaki ibra- muhakemeleri kanununun 337 n· da gıyap karan Yerileceii tebliğ 
_ Vaktiyle üniversite namına yarış· çenesini okşadL him oğlu Hüseyin arasında geçen ci maddesine tevfikan tebliğ ma- makamına kaim olmak üzere key. 

lara giriyordum. Onun ne demek istedi- - O sırada da yazıhanemde ona ven. talakm tescili d&YUIDID IOD mu- kamına kaim olmak üzere ilan fiyet ilan olunur. 
ğini derhal kavradım. Onivcrsitelerin· lccek bir b.im yoktu! hakemeai olan 9-1-939 tarihli cel- olunur. 181 (131). 183 (128) 



IZMtR 1. Cl iCRA DAtRESt: tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
D. No. 939/3449 Yetil tepe mahallesinin 403 sa-

GA YRt MENKUL MALLARIN yılı sokağında yaptırılacak 70 
AC K ARTIRMA tLANI metre boyda lağım baf mühendis-

~ Madde 126 likten ücretsiz olarak tedarik edi-
BIRINCI iCRA MEMURLU - lecek ke,if ve şartnameleri veç -

öUNDAN : hile açık eksiltmeye konulmuş -
Açık artırma ile paraya çevrilecek tur· . . . 

gayri menkulün ne olduğu: Müfrez Keşıf bedclı 490 lırn SO kuru,. 
tarla yeri.. j tur. !ha.lesi de 27-1-~9 cuma gü

Ga}'l'İ menkulün bulundu~u mev- nü naat 16 dadır. lştırak eclccek
ki, mahallesi. soknğı, nurnar::ı: B:ıl- ler ~7 liralık t~minat malcbuzu ile 

J J ın· d cncumene gehrlcr. 
çova, ı ı.ca atı mev m e. . 13-17-20-24 142 (81) 

Takdır olunan kıymet: 400 lıra-
dır. Beher metre murabbaı 125 ku-

Artırmanın yP.pılacağı yer Piin ru~tan 156 lira 25 kl!ruş bedeli 
saat: 20/2/939 pazartesi !laat'ı ı d~. muhammenli 84 ne~ adanın 125 
ikinci artırma 7 /3/939 !ah saet 11 metre murnbbamdaki 24 sayılı 
de. arsasımn sahsı baskatipliktelr;i 

SüMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabr.kaları Müessesesinden: 

AMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 

Kayseri Bez fabrik~ı malı 

Nazilli Basma fabrikası malı 

Ereğli Bez fabrikası malı 

Yalnız Ereğli bez fabrikasında : 
l O Balyalık siparişler için 

15 " • • 
25 " • il 

50 JJ D • 

12 No. Paket 41S kuruş t 

6 o.Paket480 kuruş 
24 o. a ı:et sso kuruş 
24 aket 580 kuruş 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

n 
)) 

)) 1 - işbu gavri menku1ün art•rrna ;~.?'~ameci vec,hile 24-1-939 c~lı 

!ftl'lnamesi 26/1/939 tarihinden iti- ~nu sa~t IG u..n açı~ ertırmu ıle Fintlcrlc fabrikada teslim şnrtiylcsatılmaktadır. İplik müstehliklcrinin • 
haren 3449 No.ile birinci icra dairesi- ıhale edılecekhr. lstırak edece!:- ... 

57S kuruş 
570 kUE=UŞ 
565 kuruş · 
S'O k rnış 

1 1 ı ~ · l b yukarıda yazılı fabrikalara göndcr.cccklcri hcdclJeri mukabilinde ihtiya~- "' nin muayyen numaras~da herkesin .er 12 .. irn U:: tem. mat ma :: uzu 
- 1 1 1 lnrı nisbctinde iplik siparişi \Crcbilcccklr-ri \'e 24 numaradan ince ve muh- .. görebilmesi için a,.ıktır. llanda yazılı ı e encumene_ ge ır er. , - "' ı-· 1 20 54 (/.O) "telif nıaksaflara yc::rnynhilccek pamuk ipliği miisfohJi!dednin de ihtiyac;-olanlardan fazl2' malumat ftlmalc is- 7- .>· 7- ~ ~ 

· G · lannı ~yni şartlar!a yalru;: Ereğli fabrikr.sına sipariş edebilecekleri ilan tiyenler, işbu ıtartnamcye ve 939/ 1 - Cümhariyet ce.rldesinın nzı 
:o J olınıur. 8549/6 3449 dosya numarasiJe memuriye-

1 
BulvanndB.Jl Cümhuriyet mcy~u: ı;::r;; 

timize müracaat etmelidir. nımı .,..Adn.r uzanan Jn;rnımn ıkı !t2~!l!!l~~•ramsıc:::5'~C"!~::::Z:?::::~sz.ı::::z:~!'Sı:l~*l:::S:Z:::a!Z. 
2 - Arbrmaya i.tirak için ,ıulr.a- taraf yaya yollarile. o:-ta. t~e.p!en1ne 

nda vazılı kıyme~in vüıde 7,5 nis- helime hordan çekılmcsı ı§ı b:ı:: 
betinde pey veya milli bir bankanın mühendislil--te."1 .. crets · z olarak te<la
teminat mektubu tevdi edilece!dir. ril: cdile:e\: ke~if ve ~Prtnnm~!e:::i 
(124). vcç "le i"cık ck!l!Htmeye konulmug.-

3 - footck snhibi alacakltlarla di- tur. Keo:if be!lc1i 4000 lirad!?'. lh;,Jesi 
ğer alaıu;darlann ve irtifak hakkı sa- de 20. 1. 939 cumıı günü Gaat 16 da
hiulerinin gayri menkul üzerindeki dır. İ'.ltira.~ e:!ccekle:- 300 liralık te
haklannı hususile faiz ve murefa minat rnakbt1zu ile encümene ızelir
dair olan iddialarını ilan tarihinden le:r. 
itibaren yirmi srlin içinde evrakı müs- 2 - Knr~iyakada 1775, 1781, 
bitelcrilc birlikte memuriyetimize 1782 sayılı eı;ki Omıanzade zokn~
bildirmeleri icap eder. Aksi halde nın bir ktamınn ,,eniden yapt,nl~c 1< 
haklan t~pu sicilile sabit olmadıkçe dö~eme baş mühendislikten ü~retsi2 
&atış bedelinin paylaşmasından ha- olarak tedarik edilecek kePif ve~ rt
riç knlırlar. name!eri vedıilc aç•k eksiltmeye ko-

4 - Gösterilen günde artırmaya nulmuştur. Kc:;f bedeii 21G li,.a:h. 
İJtirak edenler artırma ~artnamesini ihalesi de 2n. 1. 939 cumn J?ÜnÜ s:>-t 
okumuş ve lüzumlu malumat .alıms 16 dn+r. f~t;rnk c:!eı:el·ler 16 füa 2..5 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad lrumşluJ: tem1r.ı>• ..,..,, •b112' ! ifo c"lcÜ-
ve itibar olunurlar. mene gelirler. 

5 - Tayin edilen zamanda go.yri 4, 10, 13, 17, 12 (20) 
menkul üç defa bağırıldıldan sonra 1 - Mimar I' ~maledd"n cadde:;in-
en çok artırana ihale edilir. Ancak de eslci 104 yeni 76 numaralı cdun 
nrtınnn bedeli muhammen loymetin deposunun v~ırnda bulunan beledi
yüzde yetmiı beıini bulmaz veya sa- yemizc ait 505 metre murnbbaırcfahi 
tış istiyenin alacağına rüchanı olan arsa b~lerliye · n İGtedit;.i zamm bo
diğer alacaklılar bulunuota bedel ~lbJmcık kayı~ ve srrtiie ve b:r ~ene 
bunların o gayri menkul ile temin mücldetic iarn verilece~ir. S:::.rtna
edilmi~ alacaklarının mecmuundnn mesi baş l;atiplikt~ eörülür ve b:r se
fazlaya çi.kmazsa en çok artıranın ta- nelik icannın muhammen bedeli de 
ahhüdü b ki kalmak üzere artırma 220 Jir,,.dır. Acık artırma He ihn?esi 
on be§ gün daha temdit ve on beşin- 24. 1. 939 scl"' günü saat 16 de.dır. 
ci günii ayni saatte yapılacak artır- iştirak edee,.1 lcr 16 Jira 50 kurı:s uk 
mada, bedeli sa.tıs istiyenin alacağına teminat makbum ile encüme'le ce
rüchanı olnn diğer alacaklıların o lirle?'. 
gavri menkul ile temin edilmiş ala- 2 - Varaşi~of caddesinde Gazi 
cal-'"'rı mecmuundan faz'.:wa çıkmak okulu önünc!c:ı dolcto:- Mustafa En
şnrt'1e. en çok artırana ihale edilir. ve::- c&ddel!:nc ked"'r uzanan h·mmda 
Böy~c i: bedel elde edil .. mezsc ihe.~ vt-pt•n'a,..ak h~naHza:;yon b<ış mü
le yapılamaz ve satış ta'e~; clüızer. hc11dis iJ-(ten ücretsiz olarak tedarik 

6 - Gayri menkul kendisine ihde edilecek ker.:i.f ye ra~tn:ımeleri vechile 
olunan kimse derhal veyn verilen açık el-ı;ii~eye komılınuştur. Keşif 
mühlet içinde parayı verm .. ~se ihale bedeli 1023 lirn 93 hurur.tur. lhaleı;i 
karan fesholunarak kend"rinden ev- de 24. 1. 939 talı günü !:~at 16 d .. d.:r. 
vel en yüksek teklifte bulunnn kim- l§tirak edet:elcler 77 liralık teminat 
se atzetmİ§ o!duğu bedelle almağa mal~ouzu ile encümene gelirler. 
razı olursa ona, razı olmaz veya bu- 3 - Beher metre murabbaı 50{) 
1un:nazsa hemen on be gün ınüd- kuruştan 18{}0 lira bedeli muham
detle artırmaya çıkanlıp en çoh nrtı- menli 34 üncü <'dı\n'n 360 metre 

IST 
Beyoğlunda 

Cl'...ZZ::'7XZ,"ZZ,~ 

.AN • E 
Sirkecide 

Bn her iki otelin ıniic;teciri '.fi.irkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LUT
Fl '.diir. 43 senelik tf'crübeü itiaresiyle hütün EGI~ lınlkına kendisini sevdir
mi tir. 

Otcllcrinılc misnfir k.'"\lanlar, kendi c\'lcrintleki rahatı bulurlar. 
Jstnnbulda bi:tiin EGE ve lzmirliJcr bu otellerde buluşurlar. 
Bir çok hususi~etlcrinc ilih·eten fiatJer müthiş ucuzdur. 

Denizbank şubesinden: 
Limanımıza gelecek motörlerin ve yelkenlilerin rampa halinde bo

ş.ılima ve yükleme işlerine talip bulunmadığından pazarlıkla ihalesi 
h~n.rla§lırılmıştır. Taliplerin yükleJtle boıaltma servisine müracaat-
114"1. 180 (129) 

AŞÇIRAŞl MAit TA 
Makarnalar 

• •••••••••••••••••• . 
PARIS~ . . 
HAPI~ . . ................... 

Paria hapları, nebati madde
hil ilacıdır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
lerden yapılını§ emniyeili müs
tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık 
vennez. 

rana ihn!e edilir. iki ihale arasındaki murabbamdaki f9 ve 90 sayılı n'ı"sa- madalytısmı kazanml§br. 
fark ve geçen günler i~in yüzde 5 lannın satışı ~~ katiolikteki frnrtna- 1 

Seliınik sergisinin Birincilik 

lnkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit 
sinir rahatsızlığına iyi gelir. Evi
nizde bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kuru§-
den hesap olunacak faiz ve diğer za- mesi veçhile 24. 1. 939 salı günü ~a- --------------, 
rarlar aynca hükme hacet l:almakt:?· at l 6 da acık arUırma i1e ihale edile- ha§ ta 1 ~::ı;::ı..5:1::sz::za:n=:~• 
zm mernuriyetim'zce a.ı.c·c.ı'l.."l tahsil cektir. ışılı-eıc cdece~r 135 liralık I-lemşire ve ....................................... . 
olunur. Madde (133) teminnt mükbuzu ile encümene ge- Sn'rl Ürgen 

tur ... 

Yuknrıda sıösteri1en tarihte birhıci lirler. b a l< l C a Y ~ 0 1 Y 0 r 
İcra memurluğu odasında işbu il~n 10, 13, 17, 20, 73 (53) Hesap mütahassısı 

•• t ·ı · d Birinci kordonda A!sancak \'apur is-ve gos en en artırma şartnr.mctı n- En esnslı usullerle giinün muayyen 
• · d t) ~ .,... .. ... 11 .... 1 1• .. -e '~a ....... .,1 t .. ı. .• ~1·1 memuı·u kel '"İ yanında yeni nçılan ve otuz ya-ıresm e sa ı aca~ı ıı.an o ur.ur. ..... t_ .. , ,.. - snntlerindc defter tutulur, Blfuıço 

( ) N · _J _ı • c· · ~ · ı l l t l ~ taklı hususi bir hastane olan •Sıhhat 171 127 ur llll n lrı rn n.:ı 1as ıı ıgına : fanzim edilir ve tasfiye işleri deruh-
bincıcn hnC°=-~r.c ve m:.ı::ıwileyhc vn- Evi> için hnr,tanclerd' çok eyi çalışmış • 

iZ VUR AH~' - r '"I SAHSiYE 
SULH HUI~ ı·: f lAHKE ıE
SINDEN: 

1zm"rde iki çcı;r.ıel"h:tc büyü!:: 
cam eöz sokae·nda No. 75 ele otu-
C' 

k h b l : tc clunur. d ole-ok h:m'r <lefi:er<le.rlığı tnh- diplomalı hcm,.irc, pr:ıti asta ı mı ve • 
ı " L 1 ,,.. I C · had-me bayanlar "ranm"'k'-dır. l\tu··es- :. Adres : Kemernltı llncı Hasan i nt • ontro. r.ıcmu::-u ,:)ev ~et 3U· ,. .. .. ı.u 

· · · k ·ı · I sese 111u""du··ru·· Bayan Ferhunda Çag'flara :. Oteli No. 60. neyın taym ne arer verı ım' o -
duğu i!fın o!UI'' r. her gtin mlir:ıc:ı:ıt edilebilir. : TELEFON : 3903 

188 1-15 (3218) 

ıl 

ay ey c n Ve 

Aksırık, öksürük,lburunıakması/dQşküntük 

.©in~JJ·~ 
" tehlikesinin yanılmaz habercileri ofduğüriü btrmTyormusunoz? 

Gripe karşı koymak için hemen . A S P 1 R l N ~ alınız .. l 
~ ~ 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaÇ budur. 

·ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabfotlik şekillerde bulunur. 

.. ;ili .., 

Her şeklin üstündeki ,,. ~ markası aldığınız . malın w .. , 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir,· 

•IGICEEllllllllDIDlEmlmlEll:ılmlmmliiZll ............................... ~ 

DiKKAT 
So ucan dediğimiz bağırsak kurtları 
Ekscri~·etlc çocukların bağırsaklarına yapışarak kanlarım emmek surctile 
büyiiycn \'e üreyen muzır hayvanlardır ... BUNLAR 

HAZll\lSIZLIC'.iA, KANSIZLIÔA ve BİR ÇOK HASTALIKLARA ... 

Sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, obur
luk. snl.rn akması, bnş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller görünür .• 

Bunun iliıcı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

İS ET S NTONİN B SKtlViTi 
dir. l{utulann içinde sureti istimali yazılıdır.. Okuyunuz. her eczanede 

fiati (20) kuruştur .. Yalnız (iSM:ET) İSMiNE DİKKAT ... 

Türk hava kurumu lzmir şu-
besinden: 
Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağla kamun ve köyler halkı

nın kurumumuza bağ!Jlıyacağı kurban derileri ile kurban banaklan 
satılmak üzere ayn ayn müzayedeye çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 23. 
1. 939 pazartesi günü saat 16 da yapılacağından isteklilerin teraiti 
görmek ve fiat vermek için her gün karJılıklı arttırmaya iıtirak için de 
ihale günü saat 15 te ıubemiz merkezine uğramalan ve Ege bölgesin
deki ~ubelerin deri ve barsak satış ıartnameleri dahi getirilmiı ol-
duğundan bu şubelerden deri ve barsak almak iıtiyeceklerin ıeraiti 
şubemizden öğrenebilmekle beraber müzayedelerine de buradan i,ti
rak edebilecekleri ilan olunur. 

10, 16, 22, 40 (50) 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün
den: 
Çamaltı tuzlasında beheri iki kısimdan rnütqekkil üç ev İn§aatı 

26. 1. 39 günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile eksilt
meye konulmuştur. Tamamının keşif bedeli 14988,09 muvakkat te
minatı 1124,10 liradır. Birinci keşfi ile kroki hususi umumi ve fenni 
,artnameleri levazım şubemizde görülebilir. 

Şartnameye göre istenilen müteahhit vesaiki ihale gününden 5 gün 
evveline kadar başmüdürlüğümüze ibraz edilmek ıuretile eksiltmeye 
iştirak vesikası alınacaktır. isteklilerin 2490 Myılı kanun hükümlerine 
göre hazırlayacakları teklif mektuplarım muvakkat teminat nakit 
makbuzu veya banka teminat mektuplan ve diğer vesikalarile tayin 
olunan saatten bir saat evvel baş mü<!ürlüğümüzdeki komisyona ver
meleri ilan olunur. 

' eşe le aimdir 

Doktorların1ız tasdik ederler ki hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 

~_....-.-,,,.,...,._~. 

Zaaftan, cesaretcizlikten, korkudan, melankoliden ümitsizlikten doğar. Menşei ise kansızlığın meydana getirdiği durgunluk dedi
ğimiz heyecansızlık ve net-enizliktir. Bugün hastaneleri bo,altacak yegane ilaç da budur! Heyecan ve neşe ... . 

Bir h:ıstar.cye gidiniz, lıastaların elemlerini, endişelerini güler bir yüz ve itimadla kaldırınız, yani durgun ve yorgun ~anlarını ha
rek3te getiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine kof}arlar.lfte insan. makinesine "!addi !_e"!ancvi _bu kudretlerı vermek ha
Ja~: cc:adctl .. rle ge~irmeh, her tcrebbiis ve cr.zimde muvaffak olmak demektır. Bu .. da mevsım ~eı:ıştırmelerındc kanın kırmızı yuvar
lacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir ~ekilde harekete getirmek olur. Bu yuksek kudretı aızlere, ancak; 

Focforsol, Kan, kuvvet, i\ltah çurubu temin eder. Fosfarsol; tatlı bir İflah verir. Kanı, kuvv~ti, veğalbr .. ~:ka ve _ha.fızayı P8:rlnbr. 
Gü:-mek, koklamt:k, il'itmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi ıağlamlnştırarak uykusuzlugu ve fena duşuncelerı gıderır. ~ıde. ve 
barcağı tenbih ederek, muannid inkıhazları geçirir. Bel gevtekliğh•e ademi iktidarda büyült rol oynar. Velhasıl, insan makınesıne 
lazım ohm bütün kalori ve enerjiyi vererek, hayatı nefe ve heyecan içinde yaşatır. 

FOSFARSOL'u dii:t.r mukuvviilaç!ardan ayıran ba~lıca hası.a~ Devamlı bir ıurette kan, kuvvet ve i tiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. Yüce 
snğlık vekaletimizin resmi müsaadeısini haizdir. Her eczanede bulunur. 



ı 1 Son kanun Salı q"?~ 

ıy:::. ~;: RADYOLiN 
.E z ettiği 

...... uı .... oplar, d şa· 
rı an alınan mu· 
-zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkOm· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar
sak ihtilatların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastabjla yol aça 
bilir. 

' 

RADYOLiN 
ile ınuhakkak sabah ve akşan1 her 
yemekten sonra iırçalanıak şartile 

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

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .••. 

cZümrüt damlası» kolonyaauıı,«Maakülen - Erkek» «Feminen -
Oİfİ» diye iki cins koku üzerine yapm•!· Hilal eczanesinden zev
kinize göre koku seçiniz. 

Manisa Belediyesinden: 
Beheıinin kıymeti Yek.in tutan 

Cinei Adet ün K. l.ira K. 
--- ---

Sikoni maıb 35 beyp t.Ulu.r makineA 
konden.eli 

1 350 00 350 00 

Lankqes faal buhar imzam 1 300 00 300 00 
Lanknfes faal bUhar kazanı 1-.araı> 2 100 00 200 O{) 

Sbeygir dik buhar makinesi 1 75 00 75 00 
11 O volt 90 amper dinamo 1 20 00 20 00 
90 kovalı su dolabı difli tert 1 50 00 50 00 
Dişli tertibatlı un bankoları 6 4-0 00 240 00 
Çift değirn:cn tal}ı 5 2s on 125 00 
Vals 1 150 00 150 00 
Buğday temizleme fırçası 1 25 00 25 00 
Eski sistem yıkama makinesi 1 25 00 25 00 
3 inç iiU tulumbası 1 25 00 25 00 
Müstamel un eleği 5 20 00 100 00 
Sa sor 3 20 00 60 00 
Çift un eleği 1 50 00 50 00 
Buğday temizleme takımı 1 300 00 3uJ oo 
Muhtelif boyda pule 3000 kilo 90 o 05 150 00 
Muhtelif boyda akson yatığı ıoa o 50 50 00 
Muhtelif kuturda altson tahmini 3000 kilo o 03 183 00 
Bıraket 15 1 00 15 00 

-- -
Y e k u n 2490 00 

Manisada belediyeye ait fo.brilca içinde bulunan yuk:.mda müfre: 
datı yazılı fabrika alit ve edevab açık attırmaya konulmı ştur. lbalesı 
27. 1. 939 tarihine rastlayan cuma günü saat (15) de Manim beledi

e &.üresi de encümen huzurunda yepılacalrur. r uvaklmt tem~mıtı 
187} liradır. 

lTf ıdal 
UMUı 1 ENiZ 

ACE TA~I 1 LTD. 
HELL N JLİNES L'l'D. 

Olivier ve Fratelli Sperco 
ürekaşı Vapur Acentası 

Dl . Ch KO DON REES ADRİA!'ICA s. A. Dİ 
İ ASI 'l'EL. 2443 NAVİGArJOHE 

D u sche Le· 
vante Li ie 

G. M. B. H. HAMBURG --
HF.LLAS vapuru 14/15 kanunusani POLO vnpuru 3 birinci kanunda Lon· ADANA vapuru 1G dan 21 ikinci kli 

.ırasında beklenilmekte olup, Rotterdam dradan gelip yük çıkaracak ve ayni za- ZARA motörU 16/1/939 da gelerek nuna kadar Anvers, Rottcrdam, Bremen 
Hamburg ve Anvers limanları için yük manda Londra ve Hull için yilk alacak- Pire Korfu Saranda Brindisi Valona ve Hamburg için yük alacaktır. 
alacaktır. tır. Draç. Spalato Zira Fiume Trieste ve AKKA vapuru 31 ikinci kanunda 
BELGİON vapuru 30 kanunusanide D 1ı L nt LI f Venediğe hareket eder. bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-

beklenilmekte olup, Rotterdam Ham· eUtSC e eua e• ft e LERO rnotörtl 19/1/939 da gelerek terdam, Bre.men ve Hamburg için yük 
burg ve Anvers limanları için yük ala. DELOS vapuru birinci Ununun orta· ayni gün Patmosı Leros Kalimnos İstan- alacaktır. 
caktır. sında Hnmburg, Brcmcn ve Anversten köy ve Rodosa hareket edecektir. VERNER VİNNEN vapuru halen li-

-·- gelip Yi.ik çıkaracaktır. •. LERO vapuru 23/1 de gelerek 24/ 1 manımızda .. 
BALKANlıAR ARASI LIVERPOOL HArrı de Pire Korfu Sarnnda Brindisi Valona 

HATTI ALGERİAN we LESBİAN vapurlan Draç Gravusa Spalato Zara Fiume Trl- --
ZETSKA PLOVİDBA A. yüklerini istanbulda aktarma ederek este Venediğe hareket edecektir. AMERfCAH EXPORr 

D. KOTOR DENiZBANK vapurlariyle İzmire gel- GRİMANİ motörü 24/1 de gelerek 25/1 LİNİES 
-- miştir. de Lcro Rodos Brindlsl Bari Trieste ve İNC. 

(( L O V C E N n LONDRA HA1TI : Venediğe hareket edecektir. EXHİBİTOR vapuru 12 ikincikfuıunda 
LÜKS VAPURU 12 ŞUBATTA CAVALLO vapuru 25 son kArıunda bekleniyor. Ncvyork için yük alacaktır. 

ı:ıaat (8) de beklenilmekte olup, saat Londra \'e Anvcrsten gelip yük çıkara- -- -*-
16 da Constanza ve Varna limanları için cak ve ayni zamanda Londra ve Bull SERVİCE MARJriME 
hareket edecektir. için yük afacakt.ır. ROY ALE HEERLAH ROUMAIH 

Lüks vapuru l!) şubatta saat 16 da DAİSE KUMPANYA.Si BUCARFST 
bcklcn'ilmckle olup, 20 şubatta saat 8 1 VENUS vapuru 20/1/939 tarihinde DUROSTOR vapuru 18 ikincikanundı 
ele hmirdcn hareket edecektir. Pire, ~. B O W E N R E E S beklenmekte olup Burgns Varna ve Kös- bekleniyor. K.östenoe için yük alacak· 
Korfu, Adriyatik limanlan için yük ala· V E Ş t) R E K A. 5 1 tenceye hareket edecektir. t 
caktır. PİGMALİ01I vapuru 28/l de bek- ır. 

IJNEA sun Al\IERİCANA GUHARD LİHE lcnnıekte olup Hotterdam Aınsterdam ve --TYRİFJORD vapuru kanunusani ni- Liverpool Ve Hamburg llmanlan için yük alarnk ha-
hayeti şubat iptidasında beklenilmekte Glasgov hattı reket edecektir. .JOHHS'J'ON WARREN 
olup Nevyork için yük alacaktır. • •• • • • • • • • • f,JHİES L2'D. 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, BACTRiA vapuru 20 ikinci kanunda -·- jESSMORE va uru 12 bat 939 dı 
gerek vapur is~mleri v~ navlunla:-1 hak- gelerek Liverpool ve Glasgov için yük -• j. bekleniyor. Burga:. Vama ~e Köstence 
kında accnta bır teahhut allına gırcmez alacaktır SVENSKA O.uEHrE L r 

1 
.. k 

1 
caktır 

Daha fvJa tafsilat almak için Birinci Gerek .vapurların muvasalAt tarihleri, HlEH Kl/MPANY ASJ ıman anna yu a a · 
Kordonda 152 numarada • UMDAL. isimleri ve navlunları hakkında acenta NYCO vapuru elyevm limanımızda __ 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla olup 20/1 de Rotterdam Hamburg İs-

<..•clilmesi rica olunur. tafsil!it almak için T. Bo\'en Rees ve Şr. kandinavya ve Baltık limanlarına hare- Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
Telefon : 4072 Mildüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat ket edecektir. lunlardald değişikliklerden acenta me-
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. GUNBURG vapuru 30/1/939 tarihin- suliyet kabul etmez. 

de gclerek Rotterdam Hamburg İskan- Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK 

ı.CaraciJer, böbrek, tacı ve kumlardan 
mülevclli :><ıncılannız, damar sertlikleri 
ve şişmanlık ~ikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

Vücutta toplıınaıı asit ürik ve oksalnt 
gibi maddl'lt'rİ eritir, kanı temizler, l~ 
•eti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerde 
~nr:ı yı:mm lmrdak su içerL<;inde ~ 

İ~lGJLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOÔLU - İSTANBUL 

l
•·~---D-o•y•ç•e--0-r_y_e_n_t b-a-:·k--!" 

DRESDNER BANK ŞUBESi 

i Z Mi R 
Merkezi : BERl..IN 

Alınanyada 175 pbesi mevcuttar-
Sennaye \'e ihtiyat akçesi 

171,500,000 Raylumaı4ı 
Türk.iyede pbeleri : IST ANBUL ve IZMIR 

Masırda lfltbelcri : KAHiRE VE ISKENDEIUYE 

Her türlü baııka muamelabnı ifa ve kabul eder. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRİP İN ·Kullanın 
S..ığuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları ic:in rakipsiz 

deva GRtPiNDtReo -

jea karışik havalarda 
yanm!zdan 

1 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz!-

dinavya ve Balb.k limanları için yük ala- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Deı 
rak hareket edecektir. 7..ee vapur acentalığına mUracaat edil-

mesi rica olur. , __ 
TELEFON: !007/2008 

SERVİCE MARiriME 
Roumafn Kumpanyası 
ALBA JULİA vapuru 5/ 2 tarihinde 

gelerek Malta Ccnova ve Marsilyaya 
yük ve yolcu alarak hareket edecektir .. 

lardaki değişikliklerden dolayı accnta 
mcsuliyet kabul etmez. Daha fazla taf
siltıt için ikinci Kordonda FRATELL1 
SPERCO vapur accntasına mUracaat 
edilmesi rica olunur. 

İlfuıdaki hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : 200~ - 2005 

. : ......... ~ ... _. ... . 

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

Sıhhat Balık Yağı 
• 

NORVEÇYA Bahkyağlarmın en halisidir .. 

İlıl defa süzülmüştür ŞerlJet gilJI i~elJUlr 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Sal~.ioilu la.m karpsmıla.. 

mumbar~:. bfri 
f 

- . -----... 



SAHiFE J2 YENi ASIR 17 Son kanun Sah 939 .. 
A Mussolininin yarı resmı notası 

ispanyada Cümhuriyetçilere her hangi bir yardımı 
sebebi telakki edecek kadar kat'i cümleleri 

Italyanın bir harp 
ihtiva ediyor 

Sil8.h ar kendiliğin en 
patlamak •• uzere • 

ımış .. • 
Frankistlerin çevirme 
hareketleri karşısında 

"ltalyanın Fransaya kini ve nefreti Cümhuriyetçiler evvelcekararlaştır
mukavemet edilmez bir şekil almıştır, nnş oldukları mevkilerine çekilmişler 

J Lerida 16 (A.A) - Havas ajansının 
tTAL YAN GAZETELERiNtN NE$RİYATDD>AM.- muhabiri bildiriyor: R~~~~~m::~".':77 .... 

Frankistler şimalden yaptı.klan bir 
- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAYFADA - terinin inkişafı da Frankonun kudretli 
kının verilıriesine tAbl olduğunu tasrih zaferine t.Abid.ir.> 
etmekte ve gazete Ispanyol cümhuriyet- Umum1 intiba şudur ki bu makalenin 
çileri üzerinde vesayet tem edenlerden b!i§lıca noktası, bazı ecnebilerin cümhu
bahsederken tehditkar bir Usan kullan- riyetçilere kat'i hezimet anında yapma
maktadır. ğı düşündilkleri yardıma karşı bir ihtar 
Diğer taraftan Havas ajansının Roma mahiyetinde olmasıdır. Cümhuriyetçi -

muhabiri bugün şunları bildiriyor: ler lehinde böyle bir hareketi tasavvur 

cDün neşredilen ve ilslilbüne göre B. 
Mussolininin kaleminden çtktığı anlaşı
lan yan resmt nota şu 6Ul'eUe tefsir edil
mektedir : clspanyol meselesi Akdeniz 
va7.iyeti Uzerlnde en esaslı şekilde mil
essirdir. Fransız - Italyan münasebet-

etmemeleri bu ecnebilere tavsiye edil -
mektedir. Yoksa ltalya da serbestisini 
geri alacak, yani general Frankonun 
kat'i zaferini temin için elzem addede
ceği mikyosta müdahalesini teşdit ede
cektir. 

Bu neşriyat Çemberlayn - Mussolini 
arasındaki son muhaverelere ispanyada 
ademi müdahale meselesinin ve Fransız
Italyan müddeiyatının hakim olduğunu 
ispat etm~t~dlr. Italya bu iki meseleyi ' 
birbirine ibağlamak niyetindedir ve is-

panyada Ciimhuriyetçilerin, çok yakın 
addettiği, inhidamından sonra daha mü
sait mevkide bulunacağı kanaatindedir. 

Şunu kaydetmek icap eder ki bazı fa- ı 
şist mahfillerinin fikrince Frankonun 
zaferinden sonra Italya Fransaya ikarşı ı 
ctabil müddciyab unvanı altında göster
diği milddeiyatı ileri sürmek ve müda
faa etmek için daha eyi bir mevkide bu
lunacaktır. 

cTribuna> gazetesi bugün şunlan yaz
mıştır: 

cFransa ve Avrupa, Ispanyada tah
rikçi bir mahiyette girileeek her hangi 
bir hareketin nasıl bir netice vereeeğini 
artık öğrenmiş bulunuyorUır. lspanyol 
buhranının inkişafında, Bcrlin - Roma 
mihverinin direktifleriyle tam ahenk 
dahilinde olarak, Italya her teşebbüse 
karşı koymağa hazırdır. Bunu her kim 
yapacak olursa olsun, neticesi Italyanın 
mukabelesi olacaktır. ispanyadaki mü
cadele, çarpışmakta olan karşılıklı kuv
vetlerin kadrosu dahilinde kat'i netice
sine eııneli<lir. Mağlup olan tarafın ga
lebesine bel bağlamış olanlara yazık!> 

Italyan gazetelerinin Fransaya karşı 

hiicumlan umumiyet kesbetmektedir. 
cGiornale d'Italiac Fransanın tahrikle
rinden. bahsederek diyor iki: 

.... 

clnformaçyone> nin not.asiyle eyi ni
yet sahipleri adamlarının sulha çalış -
mış olmaları beyhudedir. Eğer ki kötü 
hislere tabi olan milletler bir delilik in
Iilakiyle Italya gibi büyük bir milleti 
tahrik ederlerse bu sulh gayreti netice
siz kalacaktır. Artık bütün Avrup::ı Ital
yayn karşı Fransız kin ve nefreti hak
kında meşum bir vesikaya maliktir. Bu
nu~ karşılığı olarak ltalya da Frnnsaya 
kin ve nefret beslemektedir. Bu kin ve 
nefret nihayet o kadar mukavemet edil
mez bir şekil alacaktır ki silahlar kendi
liğinden patlıyacaktır.> 

Yuvarlak masa konferansı 
Arap delegeleri tesbit edildi 
in ~iltereden 

Kahire 16 ( ö.R) - Londra yuvarlak 
ınasa konferansına iştirak edecek Filistin 
Araplan heyetinin Berutta tesbit edilen 
basının eaamisi Amp devletlerine ve 
fngiltereye re,men bildirilmi~tir. Şimdi 

Londradan reemi bir davet beklenmek-
tedir. Arap mnhafilinde bildirildiğine gö
re heyet azası bizzat Kudüs müftüsii ta
rafından yüksek Arap meclisi balan 
arasından seçilmiştir. Ba~ müftü ~ah:sen 
heyetf! iştirak edecektir.- - -
heyete i~tirnk etmiyecektir. Heyetin Ka
hircden bu nyın 2 2 sinde hareket etmesi 
muhtemeldir. 

Berutta verilen kararlarda 19 36 se-
nesinden L·ri ileri .,iirülen meta)ipte israr 
edilmd;t,.di·. Bunlardıı. Filistine yohudi 

.... 

cevap bekleniyor 

çevirJı:ıe hareketüe Tarragonenin işga
lini liazırlaıru§lardır. Frankist kıtalah 

Gaya nehrine kadar ilerledikten ionia 
Tarragone üzerine yilrUm~ler ve gene
ral Rantista Santhesin kumanda.5ındaki 
ilk motörlü !kıtalar saat 12,30 da garp 
istikametinden şehre girmişlerdir. Saat 
14 te şehir tamamile işgal edilmiş bulu
nuyordu. 

Şehirde takriben 10.000 kişi kalm!§- UM•~ 

tır. Frankistler ileri hareketleri esnasın- ~'&lii!ll 

da ka~akta olan bir çok sivillerin ihti
yar, kadın ve çocukların yollarını kese
rek bunları şehre dönmeğe mecbur et
mişlerdir. 

Cümhuriyet kıtaları dağınık bir şekil
de ricat etmektedirler. 

Le-rida - Barselon yolunda ilerleyen 

Frankistler Cerveraya yaklaşmışlardır. Lcrida cephesinde yapılan 1ıarpten bir sahne 
Bir çok mühim sırtlar işgal edilmiştir. reketlerine d~vam ederek Fuente - Ove- 1 eline hiç bir malzeme düsmeıniş ve 
ileri hareket devam etmektedir. Dün junanın yirmi kilometre garbında kain Cümhuriyet kuvvetleri yeni mevzileri· 
işgal edilen mıntakanın nüfusu 200.000 Azuagaya kadar gelmişlerdir. ne yerleşmişlerdir. 
kişi olarak tahmin edilmektedir. Talevera cephesinde Cümhuriyetçiler Estramadur cephesinde, Cümhuriyct· 

1 Talevara De La Reimanın şarkından ı çilerin bildirdiğine göre, asilerin Foşo
Bars~lon 1.~ (A:A) - Milli müdafaa ı ve garbından aynı zamanda taarruz ede- lenzayı geri almak için mukabil tnar • 

nezaretı teblig edıyor: • rck Tageyi baştan başa katettikten son- ruzları tamamiyle akim kalmıştır. Bıı 
Yüksek kumanda heyetince verilen ra Castillo Villa Alba önündeki Fran - cephede kendini gösteren küçiik İtalyan 

emirler mucibince CUmhuriyet kuvvet- kist mevzilerini işgal etm~lerdir. tanklarının asilere mil7.ahercti neti· 
lcrl Tarrngone Valls hattının ~arkında Parls 16 (Ö.R ) - Katalonyada Nas- ce vermemiştir.. Penaroya etrafında 
evvelce kararlaştırılan mevzilere çekil- yonalistlerin terakkileri devam etmekte- Cümhuriyctçilerin tazyiki şiddetlen· 
mişler<lir. dir. Burgos hükümeti Serberanın zap - mektedir.. Sivil ahalisinin tahliyesi· 

Madrid 16 (A.A) - CUmhurlyet kı- tını bildirmektedir. Katalonyadaki cüm- ne mecburiyet hfısıl olan maden mın· 
taları Estramadur cephesinde son gtln- huriyet ordusu bütün gün tam bir nizam takasında işletme şimdiden durdurul· 
lerde sis yüzünden durmuş olan ileri ha- içinde ricate devam etmiştir. Hasmın muştur. 

. 

Milletler Cemiyeti topla 1 

lngiliz Hariciye nazırı L. Halifaks 
B. Bonne ile üç saat görüştü 

Cenevre, 16 (Ö.R) - İsveç hariciye 
nazırı Sandlerin riyaseti altında Millet
ler cemiyetinin 180 inci devresi bu sa
bah hususi bir celse ile açılmıştır. Kon
sey ruz.namesini kabul ettikten sonra 
İspanyol cümhuriyet ordusundaki ecne
bi gönüllülerin tahliyesini kontrol etmiş 
olan general Yalenbcrg riyasetinde te
şekkül etmiş olan beynelmilel komisyo
nun raporu üzerinde fi.kir teati etmiştir. 
Bu mesele saat 16.30 da açılan aleni cel
sede de müzakere mevzuu olmuştur. 
Diğer taraftan İı;panya hariciye naz.ırı 

B. Alvares Del Vayonun talebiyle mec
lis sivil ahalinin bombardımanı hakkın
da tahkikata memur komitenin raporu
nu da tetkik edecektir. 

Cenevre, 16 (Ö.R) - Bu sabah kon
sey dolayısiyle toplanan delegasyonların 
şefleri araı:ında bir çok siyasi görüşme
ler olmuştur. Fransa hariciye nazın B. 
Bonne Sovyetlerin Paris sefirini, millet
ler cemiyetinin Danzig fevkalade komi

Milletl~ cemiyeti sarayı 

Konsey azı.larının öğleyin genel sekre- ların İspanyadan çekileceklerini tenhhiit 
ter B. Avenol tarafından verilen 7.iya- etmektedir. İspanya topraklarından vtr 
fctte toplanmışlardır. Lord Ilalifaks ile ya İspanyol müstemlekelerinden hiç bit 

parça İtalyanın elinde kalmıyacaktıt· 
Mussolini Fransava ait olan müddeiyatl 
üzerinde hiç bir -müspet noktai naz.at 
serdetmemiştir. 

serini kabul etmiş, öğleden sonra da Bel- B. Bonnenin öğleden sonra yeni bir mu
çika hariciye nazırı V. Spaakın ziyare- haveredc bulunmaları muhtemeldir. Av

tini kabul eylemiştir. 1 rupa siyasetinin umumi görünüşleri 
İngiliz hariciye nazırı Lord Ha1ifaks 1 hakkında fikir tenti edeceklerdir. 

sabah konsey reisi B. Sandler, Belçika ı 

'

hariciye nazırı B. Spaak, Almanyanın Cenevre, 16 (Ö.R) - İngiliz hariciye 

ı • 

Hültısa, hu görüşmeler esnasında ti" 

vassut veya hakemlik için İngiltere>'' 
tevcih edilmiş bir davet yoktur. 

Mussolini büti.in meseleleri sulh yolıl 
He tesviye azminde olduğunu söylcrııjf 

~ern orta .elçisi, Çinip .Pari~. ~~y~~ ~~çi-: nazırı Lord Halifaksın Frammı: hariciye 

1 sı B. Vell ıngton Koo ıle goruşmuştur ... I na7.ırı B. Bonne ve arkadaslan ile ak-

1 ~am yemeği üç saat sürmüştür. Ilalifaks 
muhaceretinin durdurulma"ı, ynhudilere . . . . l eis edilmi3 olan Lübnan cümhuriyetinin ı Roma miilakatının ve bu mülakattan 
Araplar tarafından toprak ıatılmasının Fılzstınden bıT manzara Fransız manda"ı altında kalması. . ·w• • • 

h 1 k 1 b 1 . . . . . .. . . . . A • cdındıgı ıntıbaları mufassal surette bay men'i, tnksim götürmez Filistinde muh- konferansının azır ı iş erine aşıya-, bır federal Arap devletı ıhdacı edılmesı. I 4 - Turkıyenın eokı Haleb vılayetın• 

ti~ ~ 
Bununla beraber Roma müzakerele 

maddi olmaktan ziyade 'manevi ve pi• 
kolojik tesirlerle iktifa etmiştir. k 2 F·ı· · d ''d . ~ Bonneye izah etmiştir. Her iki nazır tar bir Arap hükümetinin teşekkülüdür. ca tır. - ı ıstın mnn asının on sene mu - de tatmin edilmesı. . . ' 

Bu hiikümet Irakın lngiltere ile akdettiği Londra 16 (A.A) - Reuter ajansı cletle lngiltercye bırakılması. Bu müddet Mısır mümessillerinin konferansta in- Jtalyan askerlerının ispanyada bulunma
ittifaka ben7er bir ittifakla lngiltereye bildiriyor: ı zarfında Filistinin Cenubundaki Necid- gilizlerle Araplar arasındaki meselelerde M etrafındaki müzakerelerinde İngiliz 
bağlnnmağı kabul edecektir. Eğer bu ta- 1 Aran mahfiller Filistin konferansında de bir yahudi memleketi tesisine çalışa- mühim bir rol oynıyacaklan zannedil- İtalyan anlaşmasının bir An evvel tat
lepler kabul edilmezse şimdiki müsellah ! aşağıd~ki esaslara müstenid bir plan mü- 1 caktır. Bununla beraber, yahudi muha- mektedir. bik mevkiine geçmesini temenni etti.k-
ınukavcmete devam olunacnkbr. 1 zakeresini derpiş etmektedirler: : cereti Filistinin diğer bölgelerindeki nü- Konferansın toplanması Arap naeyo- lerini göstermişlerdir. 

Kahire 16 (ö.R) - Irak hariciye na- 1 - Suriye, Filistin ve E.rdünü ihtiva fusun yüzde otuz beş nisbctine indirile- nalistlerinin Londraya gelm'eden önce Mussolini Frankonun pek yakında ta-
em Nuri Snit paşanın muvasalütı üzerine. eden ve merkezi Emir Abdullahın ida-

1 
cektir. Kahirede elde edecekleri neticelere bağlı hakkuk edecek olan zaferine kani bu-

Cenevre, 16 (Ö.R) - Milletler c~ 
yeti konseyi bugün toplanmaktadır.. . 
panyadaki son vaziyet dolayısiylc fspııfl 

. ·1• 
yol Cümhuriyet hükümetinin harJCl gfı 
nazırı B. Alvares Del Vayo tarnf~ 
yapılacak beyanata b Uyiik eheın 


