
r; . GAZI BULVARI tZMIR • 44 
imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

B~c:muharrir ve umum! neşriyat müdUrU: 

HAKKI OCAKOGLU~~~ 
__ A_B_ O-NE ŞERAiTi 

DEVAM MUODETİ Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ........ •• .. · •• 150 

Hariç için 

2900 
1650 

No. 10031 Kırk Dördüncü Yd ıs Son Unan Çarfamba 1939 

il Kredi Konsiye keşidesi 

Kahire 17 (A.A) -Yüzde üç faizli ve ikra
miyeli Muır kredi foruiye tahvillerinin 16/ 1 / 39 
t.arihJi ke,Jdesinde 1903 senesi tahvillerinden 
433,260 ve 191 l senesi tahvillerinden 296,209 
nmnaralar elliter bin frank kazanl1ll§lardır. 

·--------' L TELEFON: 2697 ------· FtATI (5) KURUŞTUR 
Cümhıı.riyetln ve Cilmhuriyet eserinin bekçisi, .abahlan çıkar .ıyMt gazetedir Yeni A.rr Matbaasında Basılmııtır. 

Kabinede yeni bir değişiklik yoktur 
Milli Müdafaaya E. G. Naci Tunanın 

tayini yüksek tasdike iktiran etti 
Maliye Vekilinin de istifa edeceği, maliyeye A. Rendanın, 

B. M. Mf>clisi riyasetini Fethi Okyarın geçecekleri söyJeniyoı 
latanbul 17 (Hususi) - Maliye 

vekili B. Fuat Ağralınm da yorgun 
bulunması c:lolayıaiyle kabineden çe
kilmeği tasavvur ettiği p.yi olmu! 
ise de bu pyiayı teyid eder hiç bir 
resmi malUm.at alınamamı§tır. 

Bütün İtalyan gazeteleri 
Fransa ile harbin gayrikabili ictinap olduğunu yazıyo: 

ilkbahar feci bir ilkbahar olacakmış .. 

Ve Fransa yıkılaeakmış •• ! 

~~ 

Paris 17 ( ö.R) - ltalyan gazetele-
rinde Fransaya karıı gösterilen ~iddet 

gün geçtikçe artmaktadır. Mutedil ola
rak tanınmıı olan cMessagcro> gazetesi 
bile bugün ilk defa olarak harp adını ağ
zına almakta ve şunları yazmaktadır: 

Bu ıayialara göre Maliye vekale
tine büyük Millet meclisi reisi Ab
dülhalik Rendanm geçmesi, meclis 
reisliğine de B. Fethi Okyarın seçil
mesi muhtemeldir. Aynı suretle An
talya aaylavı Cezminin de Maliye 
vekiletine getirilmesi mutasavver 
olduğu dolapn taYialar arasındadır. 
Fakat bütün bunlar ıırf rivayetler -
dir. Hakikat kabinede milli müdafaa 
Vekili Kazım Özalpın istifasından 
bqka hiç bir deği§ikliğin mevcut ol
mamasından ibarettir. 

KültürparkAau 

cltalyada fikirleri Fransa aleyhinde 
bir hıuba alııtırınak için bir propaganda
ya lüzum olsaydı -ki buna hiç lüzum yok
tur!- bu propagandayı Fransız devlet 
adamları ile gazetelerinin lisanında bula· 

bilirdik. ltalyn, kendi zararına ihdas edil
miı olan bir vaziyetin tekrar tetkikini 
istemektedir .. Fransızlar bunun karşısın
da aldıkları vaziyetle ltnlyada mukave
met edilmez bir hiddet infilakına sebep 
oluyorlar ki önüne geçilmez bir kuvvet· 

le nihayet silaha sarılmak neticesini ve
recektir.> İtalyan hariciye nazın kont Cinno 

Ankara 17 (ö.R) - Milli müda- cPopolo d
0 

ltnlia> da harbın gayri ka

Abdiilhalik Rcnda 

faa vekili Kazım Özalp vekalet va- 1\Tebafat 
- SONU 3 'ÜNCÜ SAHiFEDE - l .. ı ve ha yvarat bahceleri 

• 

noya l > diye bağırıyorlar. Ve unutmamalı· 
bili İçtinap olduğunu yazıyor. cLnbora 

dırlar ki ilk bahar yakındır. Bu ilk bahm 
Faşista> gazetesi diyor ki: cFransanın Fransa için feci olabilir!> 

bir şekilde hazırlanacak 
Iran Veliahtının düğünü 

zengın 
ölümü, etrafında olup biten hadiselere 
karşı gösterdiği pisikolojik anlayışsizli • ---
ğinden doğacaktır. Fransada cereyan Kont Grandi 

Veliaht 24 Şubatta 
Kahireye gidecektir . 

Sergi s~al}ı ve açılı h va ti~atrosı~nun Pariste eden h:idiseler Fransanın yakından yıkı- Paristen geçerek 
lacnğına biri nrettir. Orada, üçüncü im- Londraya gitti hazırlanan pıtinları beJıleniyor 
pnratorluğun felaketini mucip olan aynı Paris, 17 (Ö.R) - İtalyanın Londra 
hava esmektedir. Üçüncü Napolyon za • sefiri kont Grandi bu snbah 8.40 ta Pa
manında cBerlineb diye bağırdıkları gi- rise gelmiş ve bir kaç saat knldıktan 

bi §İmdi de cTorinoyal Cenovayal Mila- sonra I..ondraya hareket etmiştir. 

verilmiştir. Bu mevsimde Kültürpark- tır. Burada bir çam korusu vücuda ge
ta henüz boş duran, fakat i.mla cdıle~ tirilecektir. Yüzlerce çam iid nı hazır-

ı 
Kültürparkta ağaçlandırma işine hız lanan ~ukurlara yerleştirllmictir. 

geniş kısmı tamamen ağnçlandınlacak- - SONU 7 iNCİ SAKiFEDE -

Temizlik 
Mücadelesi 
Son hadisede 
matbuatımızın 
gösterdlti hassasiyet 
bir şuur imtihanı 
sayılabllir-

--o--
ŞEVKET BtLCIN 

. l'k .. d 1 · d • Tahran - İkinci kanun - (Hususi) - Veliahtle beraber giderek veliahdın 
Bizde temız ı muca e esme aı- M .. cl F v h . . 

k l
"'- h · t ·· Mısır kralı S. . Bırın arugun em· maıyetinde bulunacak heyet on bir kisi-

b" ·· a Ma ve assasıye gos- .. ma en uyu d k b'•d· şiresi prenses Fevziye ile nişanlanan S. lik olup başlıca şu zevattan mürekkep-
terilmiştir. Bu a pe ta 11 ır: ... A. t. İran veliahdı şubatın 24 UncU gü- tir. 

Eski devirlerde, ~zaklara kgıtdmd~ge nil Tahrandan bir heyetle hareket ede- İran Millet Meclisi reisi İran adliye 
h t k Cümhurıyete te a um . 1 . . ' ace yo ' . b .. . rek İrak ve Suriye tarikiy e Mısıra gı- nazırı, velıahdın saray yüksek memur-
eden yıllarda memleketın1. duny~sı~e decek ve nisnnın birinci günü Mısırdan 1an, bir mebus, yine mebus olan itlaat 
k k b·r hastalık ha ın e gırmış t b d ki B d · · · · · or unç 1 sah k"' lık hareketle ranın cenu un a en er gazetesı sahıbı ve velıahdın yaverlcrı. 

1 ·· · 1 ·· t te ar o an suııstı?'1~, r;ışve ' 'k l Şahpur limanı tarikiyle İrana dönecek- Liselerden birini gezen S. A. İ. veliaht 
gibi bir çok ıçtımaı mara~ mı rop.~ tir. - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
bu bünyeyi tedricen kemırmekte ıdı
ler. O günlerin korkunç hatıraları, 
iztırap veren sahneleri hala unutul-

marn ıştır. 

Dünyanın heman her yerinde bu 
kabil içtimai maraz malulleri, deje
nereler, fırsat buldukça kendilerine 
bir faaliyet sahası hazırlamağa çalı
§ırlar. 

Onlar için haysiyet, şeref, vicdan, 
milliyet, vatan mefhumları gibi mu- 1 
kaddes tanıdığımız varlıkların hiç bir 
kıymeti yoktur. 

Onlar, sadece menfaatl~rinin, hırs
larının tesiri altında hareket ederler. 
Speküle etmedikleri bir şeref kalmaz. 

Buna rağmen, itiraf etmelidir ki, 
medeni dünyada bu kabil dejenere
lerle mücadeleyi en mukaddes bir 
dava haline koymuş insanlar tahmin 
ettiğimizden daha çoktur. Bunlar 
tehlikeyi, yaşadıkları rejimin bünye
sini sarmıyacak bir halde tecride en 
büyük gayretlerini sarf ederler. Me
sela F ransada bir Staviski rezaleti 
bütün Fransız umumi efkarını, bü
tün fırkaların nafiz şahsiyetlerini, 
bir kelime ile bütün Fransız milleti
ni ayaklandırmıştı. Zira Staviski ve 
~ebekesi Fransız Cümhuriyetinin 
mali şerefile, onun hayatı ile oyna-

- SONU 2 iNCi SAHİFEDE -

lspanyol Başvekili 
Fransadan yardım istemek için 

gizlice Pireneden Fransa ya geçti 

Recai Zade 

Ekremin ölümünün 
25 inci yıldönümü 
Üstat Recai zade Ekremin ölümü

nün 25 inci yıldönümU 31 ikinci 
Kfınun Salı gününe tesadüf etmek
tedir. Kültür bakanlığındnn şehİ-i
miz kültür direktörlüğüne gelen 
bir tamimde, tanzimat edebiyatını 
tedvin etmiş, mülkiye ve Galata -
sarayda tedrisatiyle gençlere yeni 
ufuklar açmış ve yeni edebiyat sa
hasında çok değerli unsurlar yetiş-
ünniş bir üstat olan Recai zade Ek
rem için haftası içinde Liselerle 
öğretmen okullarında edebiyat 
derslerinde hatırasının anılması ve 
talebeye hayatiyle eserlerinden 
bahsedilmesi blldirilmişt.l.r. 

Brestte Rişliyö denize indirilirken 

ı~ransızla.r Klemanso zırh 
lısını tezgaha koydular 

ı I Fransız bahriye nazırı Kampinşinin 
Şefimiz çok manidar bir nutku •.. 

Türk tarih ve dil ku· 
rumunu himayeleri 
altına aldılar. 
Ankara 17 (Ö.R) - Milli kültürU

rnüzün inki~fında mühim bir rolü 
olan tarih ve dil kuruınlannın ça
lışmalarına ötedenbcri yakından 
alfika göstermiş olan milli Şefimiz 
Reisicümhur İsmet İnönü Türk ta
rih ve dil kurumlanru yiiksek hi
mayeleri altına almışlardır. Daladiyenin üç pozu 

- YAZISI 6 iNCi SAYFADA -
.. 

lspanyol f iciası için • • • 

Milletler Cemiyetinde heyecanlı 
görüşmeler vuku bulmuştur 

Fransızlar 
Cümhuriyetçi ispanya· 
nın ayni zamanda 
Fransanın istiklali için 
döviiştükleri kanaati· 
ne vardılar.-

Leo n Bluın 
Fransanın İspanyaya 
yardım etmesini fsti37or 

Paris 17 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
milletler cemiyeti konseyinin hemen ta
mamiyle lspanyol meselesine tahsis edi
len celsesinden bahsediyorlar. •Petit Pa
risienı gazetesi ispanyada hükilmet böl
gesi halkının açlık ve hava bombardı • 

E-
Çemberlayn Romaya giderken Viktoryn ~tasyonunda.. İşçilerin 

18 ih tabut müsadere edildikten soma 
taşıdıkları 



SARIFEZ YENi ASIR tson 

enera 
-~zım arabekir~in 

HATIRATI 
- 18 

Nü~us başına günde 
64 gram et dii§üyor 
1938 yılında İzmir belediye mezbaha-

vesile perdesi var.ifesini görürl i ~ ............................. ••••••n•• sında kesilen hayvan ınikdarı hakkında 

Kararbnnın da, ilk hamlede boğaz- E y A Z A N ! bir istatistik hazırlanmıştır. 
lan ve lstanbula i gal. harp sonunda dahi E Bu istatistikten anlaşıldığına göre ge-
br.le uygun bir pay\aıma ! : G E N E R A L çen yıl içinde mezbahada 20857 sığır, 

Ateş Mehmedin suç 
ortakları da yakalandı 
Ondan fazla ev soyan Ateş Meh
medin çaldığı eşyalar da buluııdu 

Osmanlı devletinin payla§maaı : 1024 dana, 217 manda, 41 manda yavru-

1915 Mnrt 4 de Rusya hariciye nazın E Kazım Karabekir su, -55 deve, 58913 koyun, 60057 kuzu, Son bir ay içinde İzmirin muhtelif dır: hah B E . 
: 2154 keçi, 3784 oğlak ~ 79 domuz ol- semtlerinde, bilhassa Karş~nkada .faa- Şehitler caddesinde çevan . mın, Fransız ve lngiliz sefirlerine bir memo- ; ..... ••••••·:~··11•••••••••n••11n•u• mak üzere 147181 baş hayvan kesilmiş- liyette bul\man sabıkalı A~ J.'t:ehmet B. Mehmet Güzelyalıda Ragıp (paşa) 

rendum (siyasi muhura) veriyor, bunda ~ransa scfın 23 .Şub~t ~8 ~art) d~ tir. Hayvanlann etleri kiloya tahvil edil- adında bir hırsızın zabıtaca yakalandı- oğlu B. Mehmet Ali, Karşıyakada ba~ 
Rusyanın b&li hazır harbin neticesinde ~-ogazlarla 11stanbu1a daır sıze gonderdı- ıniş, çıkan mikdar İzmir şehrinin nüfusu ğını yazmıştık. Ateş Mehmedin suç or- Ahyan Mustafa, B. Mahmut: B. H~yrı, 
apğıda bildirilen arazinin ilhakı arzusu- gım_w?7~ numaralı telgrafna~e~e bah- oian (i'ffi:S~) 

0 
taksim olunmuş, nUfus tağı Bıılvadinli Ali ile Mustafa, Osınan, B. Osman, bakkal B. İbrahım, ~ıraat 

nu bildiriyor: settıgımız ~~z~lım~zın bwıulu~u Fran- başına senede 23 kilo 39 gram et düştü- Salih lre Hüseyin de dün yakalanmışlar- bankası memurlarından bay Cemıl ve 
(htanbul ~hri: Boiaziçinin, Marmara- sanın cnw musıu~. b.~r ta:zda tervıce hnzır ğü anlaşılmıştu. Nüfus başına gtincle dti- dır. Bunlardan Mustafa ve Osman Ma- bayan Fatmarun evleri.. . 

nın ve Çanakkalenin garp yakası: Enos bulundugunu hükümetı namına beyan ~en et mikdan ise().( gramdır. nisada, Salih ve Hüseyin de Akhisarda Ateş Mchmctle Alinin, geeeleyın bu 
Midia hatuna kadar cenubi Trakya; eylemesine öre nünnettarhğının Mösyö ~ Mezbahanın 938 senesi zephiye vari- derdest edilmiştir. Sabıkalıların yatakla- evlerin pençcre \'e duvarlarından atlı-
Boğaziçiyle Sakarya ırmağı arasın~aki ve Delkaseye bildirilmesini rica etmiştim. datı 219.404 liraya b 1iğ olmuştur. rı olan ve çaldıkları eşyayı satın alan yarak içeri girdikleri, çaldıkları eşyayı 
Izmit körfezinde sonradan, tayın olu- O, sizinle evvelce yapıl~ olan mülakat- -*- on ki§l hakkında aynca tahkikat yapıl- kısmen İzınirde, mühim kısmını da Ma-
nacak bir noktaya kadar Asya ~.,.kası: lannda Frnnsanın muhabbetinden emin M .E müfettişlerinin maktadır. Zabıta, Ateş Mehmetle Bul- nisada sattıkları anlaşılmıştır.. Heııfiz 
Marmara adaları ve lm~oz ve. Tene~os olabileceğimize dair <ldatarca teminllt akarılik ki · l vadinli Aliyi yakaladıktan sonra suç or- satamamış olduklan mühim mikdarda 
Adalan • Fransa ve lngilterenın bu zık- YCrmİ fakat bu bapta daha -kat'i temi- as ~r A ;r~. ~~- arısk taklarının Maniscıda bulunduklarını tes- eya, Manisada kendilerinı! yataklık 

:ıu b.1 d ki b t hakla Maarif \•ekalcti mufettı,."1ennın n er- lerinde b 
Yo nan mmta ar a usus n nat vcrmeckn öne~ itirazlanndan kork- lik ohlamalan hnkkında Milli Müdafaa bit et.mi§, Manisa zabıtasiyle müştere- eden Mustafa ve Osmarun ev u-
tam olarak muhafaza olunacaktı ... ) tuğu JnciJterenin be~ noktasını tesbit : . . b" '--- . tih tm;e+i.. ken oradaki suÇluları da yakalamak ka- lunmuş, bunlarla beraber sattıkları eş-

B .. 'Ltı d A histanın istiklali ve . . vekaleti yem ır .1u1rar ıt az e ~""4- d 
1 

k İ . :..:l-:~ sah" 
u mun Ta a ra lüzum11nda ıısrar etmıştı. Bugün ise ln- .. ..f . f.f;~ -1.- bil olmuştur. Son ay içinde Mehmetle ya a a mıı.ra 7.mıre get ... ~""'?! ıp-

1 __ ..ı_L• ib. f ··fuz takasının da w Bu knrara gore mu ettişler te."'7"" ~-
1 

. b" '-'- . d edilmi"..tl .. raııua..ı ıta.ra nu mm giltere .hükümeti Bogazlarla 1 tanbtılan bul d ki ahall" aske lik Alinin İzrnirde so)rduklan evler şunlar- erme ırcr uu·er ıa e 'f-· 
R··-'• L esi (Isfahan . . tıklarım un u an m ın r 

ve ycz. 1C ren e ara üzere Rusyaya ilha ına m11vafakatini ,; kl __ 1 __ • • bul dukl aballin • ) e fi Sa 
.. a Elg:ani.tan fimal lıudatlarından da . yo auuu.ıu-ı ıçın un arı m e rın 
ync •. • . yazik badirmiı yal ruz ekonomık men- .askerlik şubesine tahriren veya şifahen 

Son hadisede 
matbuatımızm 
öste ·ği bassasiy 

bir şmır imtihanı 
saydabllir.-

--o--
ŞEVKET Bl 

- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAYF AD 
mıştı. 

Türk cümhuriyetinde bir Sta 
yetişemez. Bizim temiz ve asil 
mimizin diri ve kuvvetli büO 
içinde bu gibi iğrenç ruhların, f 
şebekelerinin faaliyette bulunma! 
na imkan yoktur. Fakat bwrn 
kanaatimiz ne kadar kuvvetli o 
sa olsun, rejimin düşmanlanna 
şı hC\ssasiyeti ne kadar şiddetli ol 
olsun yine oemiyet tortusu a 
düşündüklerinin bir takım redie 
teşebbüs etmeleri ihtimal hari · 
değildir. Memlekette nasıl bazı 
cinayetlerin, hırsızlık ve dolandı 
Lklarm vukuuna şahit olmakta • 
yukarıda işaret ettiğimiz 
nerelerin, serserilerin daha geni' 
hiyette bir takım içtimai suçlara 
ret etmeleri de kabildir. 

Bununla beraber rejimin uyan 
ğı bu gibilerin küstahça cüretl 
derhal kırmağa kafidir. 

wııard ~~--~a Ru:~eçmek wart) tayin eylediğimiz hukdut ıçınde olmak subcsinc ibildirmiyecekler ve senelik ş h ç~ft t d • t 
arZ\ISUJla gore yerler istiyor. . . . • b k --L la d k J k 

--~ ~...!L!I- ıt:! ____ L._ Lo a-ı Eaatlennın temtnme ve at .. BUla T a müracaat edeceklerdir. a 1 yor 
1915wa.n:1~~ n ' !.I • • • 11 . k . M •• t kb l • Tayyare ı ____ ._cılıgvı h~.J'.·-ı"o • - •dili tele· ~nguterea.ın SlyMI eme enne Ufı .aynı -*- us a e ımar llUl'ıtGA aw......, 

,.aaaa R.• ~ ~ •I ~· aurette müsnit .meslekte bul•nmalc.hğımı- M 1 k k • ı Maarif vektleti bina yüzünden §im- başta sayın başvekilimiz olduğu 
....... 4ie L.-..1 & büv • za dair çekiı:ıme kayıtlan deri İİrÜlmiif- es e ten çe 1 en plaA nı diye kadar gerek Orta, gerekse ilk ted- de hükümet erkanının, mebusla 

lacilterelriikimebnin uvr.cıa te Cet- ·· - risat ok.Ullannda çi~ tedrisat usulünün zın, matbuatımızın. umumi 
tiği Memeranclame cöre Brita.nyanın: tu:~L- _ 1• u::= .. D •'- 1 Oğretınenler hakkında Şehrin müstakbel imar planı için bele- kaldırılmasına karar vermiş, bunu kal- mızın uyanık hassasiyetini gö n cı. ·'- • d ol ak B ,.-ıma g~ınoe ı...vıyo eı1'.aecye o an kAI t• t tkikleri . 
·nmyenm arzuııu aauesm e ar o- ""bele . . d d d le t . Ve es e lft e diye tarafından hazırlanan esaslar, Na- dırmak için de icap eden tahsisat ve bı- Bu şümullü alaka ve hassasiyet 
failarla lıtanbul me.ele1eri haldı:ında tam Y'1 ıtima un . an ° yıF oknun cıru- Maarif vekaleti vilayet kültilr direk-

1 
fıa. vele.aletinin tasdikine arzolunmuştu. nanın bulunmasl hı.ısu.sunda vilAyet çun mahiyetinden ileri gelmektcdi 

ılaı. •• · ff- L b·-ı 1 nah bana tame.mıle yeter. a at .uzu- .. .. 
1 

. ğı bir . de ı..... 
ve t ı muva a&;atte uıunmuı ·0 

ma· L. ____ 1 L l F torluk erme yaptı tamım uql Bu esaslar vekaletçe tasdik ve iade edil- kültür direb.-törieriyle muhabereye baş- Devletin yük.sek şerefi ile o d d la Çar ~-tinin d · lanauzm tam nusu uu muı ransarun d ı.._ . uh lif eb 1 l ' . 
am an <> y.ı ~ erm ,_ l •W• d . r- L.,ı.·· ti" sene en ·ıx:rı m te s epıer e ınes- mediği için şehrin imar mıntakası harı- lanmıştır. magwa cüret eden sefil ruhlu bcdı-. I w G cbl'w L._ muvafa~at ey edıgıne aır ".r'r ~ume l l .. l . 

1 
• • ~ 

mınnettar ıgım reye t ıg ouyurunuz. .. .. • hük .. i ekten ayrı nn oğrehnen erın sayısını ve cindeki Iuammda en küçük tamire.ta bile Çift tedrisat usulünde talcbcrun nor- onunla ü-.srilci mesai edenler 
,,._,,__ · 1-..:ı h .. ,_,,_ · • daha sarih ~ hüyuk Bntanya umet - 1 W• t l 1 · · ,__ 1 · · · t 1 ·· d h kild de 1 · · ki d --·1 'ğ' -h · · T · k Çar h~eb; ~ut~re u~ıetmm . v .._ _ h mes egı er ~etme erının SCJ.JCP erını ıs e- miisaade edilmiyecektir. Bu yuz en u mal .şe e rs ermı ta P e emcw ı mevcutsa epsı bırden iır ufll • . d" _..l· 1 ___ 1 u nm yaptıgına ~n:z:er oeyanotına mu - . . J • • •• • ..:ı faz] ~ 

4 

' • •• • • daygulannı ıyıce tak u c~up ~·~um m.iştir. ~gün belediyeye yem yenı muracaatler ve okullarda talebe ile 1.ıaha a meş- mı efkannın, TiıTlc reıımının ken 
menfaatl~riı:ı halisa'lle ıtasdiki keyfiyetinin taçtır. Bakanlık yapacağı bir istatistiğe göre vuku bulmakta, inşaat ve tamirat müsa- gul olmak imkanı bulunmadığı şeklinde Jerini nasıl sıkı bir ahlak çemberi İ 
de Rusya ile büyük l3ntnnycı nraııındaki Sazanof öğretme~l~rin mesleği .terketmelerininl adesi istenmektedir. Belediye fen heyeti, kay~edilıniş.tir. . .. . ne aldığını 1.lİÇ .ş~phesiz görmüşlerd 
sağlam dostluğu dıumi suretl~ arttı•·nca- .şibane .bir nutuk sebeplerını araştıracak \ e onları mesle- bu müracaatlere red cevabı vermekte- Bılhassa ılk tedrısat muesseselennde Bu çemberın ıçınden kurtulmaları 
ğına kanidir. Çar bükümeti: Boğaı.larla • Son olarak _bir ~c Dumada (Rus par· ğe taııı ınanasiyle bağlıyabilmck için de dir. bu işin daJıa far.la zararları görülmek~ da imkan yoktur. 
lstanbı.dda ticari ,artler tıaklnndıı. e i- Laı:ne:ntosu) .kı akislere bakııhm: icap eden tedbirleri alacaktır. Dün belediye reisliği, Nafıa vekaletine dir. Vilayet hususi idare bütçelerine bu 

den vaidlerde hulwıduğu cihetle önce 1916 llöncikanun 2 Öe Rusya baıve- -*- bir mektup göndermi§, halkın işlerinin yıl her şeyden evvel bina için tahsisat Bu münasebetle burada kaydı 
Ru.ya,,.. gitmeyCA ve Rusyaclan gelme- kili Trepofun alksşlar aro.smda olcuduğu Kültürpark • görülebilmesi için müstakbel imar pli.nı konacaktır. şayanı ehemmiyet gördüğümüz 
yen mallar i~ lııtaabul yolile transitin ~" nutkunu ıgözdcn geçirelim: gazinosunda esularının bir an evvel tasdik edilmesini -*- noktaya temas etmek istiyoruz: 
9Cl'batisİDc :ikinci olarak -da ticaret \te- ( 1000 yıldan ziyade biT müddetten- KültürpaTk gazinosunda müşteriler- ve gönderilmesini iııtemi§tİr. MAARİF Kaçakçılık meselesini, hadise 
milerinia Boiar.laniaa 9Crhe.t geçmesifte ben R aya, oenuıptalci .açak 11erhctıt denizi, den belediyenin musaddak fiat listesin- """ senelik bir tarih taşımasına ve ayla 
dair muvaTalcatinl teeyyüde mani gör- emellerinin 'hedefi ittihaz etmiştir. Kara- den fazla ücret alındığı tesbit edilmiş, Tonrak c. ökmüş Umumi müfettiıleri ca evci hükümet tarafından hadise 
mez. deniz ve Ça.nai&ale Boğaitannın anah- gazino müsteciri 300 lira para cezasına r , geliyor_ vazıyed ecliJmiş olmasına rağmen İ 

Müttefiklerin teşebbüs ettiği üzere tarlarile birlikte lstanbul kapıları Rus ~arptırılmıştır. Bu hareket tekerrür ede- Bir amele toprak Orta tedrisat umumi müfettişleri bu- defa olarak umumi efkara bildi 
Çanakkale Boğazından geçm~ keyfiye- milletinin nsırlar görmüş samimi gayesini cek olursa kontratın feshedileceği bele- albncla kalarak günlerde Anadoluda bir geziye çlknrak lstanbul gazeteleri ortaya bir ç 
tini :kolaylqtınnak için ve lngiltere ~ teflcil eder. Bütün tarihin hayatınca bes- diye reh;liğindcn gazino müstecirine teb- yaralanmış... orta. tahsil müesseselerini teftiş edecek- girift, dedikodulu neşriyat atmışl 
fr nsa tarafmdan iştirak:leri faydalı gö- lemiJ olduğu bu emeller şimdi halcik.ate liğ edilmiştir. Gazinoda fiatlerin kontrol B .. yük Gaz.i bulvannda itfaiye merke- lerd1:. 1zm· le clt ~ dı. Şüphe edilemez ki bu neşriyat t 
rülen hükümetlerin makul .şartlar altında dönmek üzere bulunuyor. Sadık mütte- vazifesini yapmadığı anlaşılan belediye ... 

1 
n~1un·· de B Ziyaı:ın binasında ~.,lısan Mkulüfettişkkır -~·dedget I'. lerd ,bor- miz bir yurd sevgisi ile, rejimin 

bu mıe iıtirak etmClerini temin -çin Çar · erimız ayan men n enn1 'gııtm ~a- memur arın an ın ışten ~"l ı nuş, ı ı- amele Ramazan oğlu İbrahim bir kaza ın ı a ın yü SCK şere 'nı orunı fikI · h fa tl · · .L· • L l d b' · · knr 1 ·k· ı'" "' · ::ı- - ta o ve z muaııım e eftiŞ e u- · k 14b k ~1- fi · k 
ı... -1 :ı._ -1 ·--L- v h d d 1 l d B d d l b. · · ht l'f k"Id l d l t Iunacaklardır. d · ·ı 1 ...n hükümc<ti voa ıgo ~maga azrr ır. ar an amı ar ır. un an o ayı ızırıı sı mu e ı " ı e ceza an ın mış ır. neticesinde ağır surette yaralıınmıştır.. Müfet•:.;ıer muallimlerden ~c;ka mek- en ışesı e yapı mı,..~r. 

Büyük Britanyanın Iıılamların mübarek ile lngiltere ve Fransa arasında 19 15 de -·- İb d v '"'"ıl Arkada§lanmızın yazılan arası 
aktoianup ~onra halya tarafından iştirak rahim temel kaı.dığı sıra a topragın teplerin umumi vaziyetlerini ve gelecek da kalemlerinden çıkan belki ölçu""s·· 

yerlerinin iııtikbıdde ıde.lıi bir ı.tlm müa- 1 • 1 t çürüklüğünden üzerine büyük bir ta~ ders yılında mektep ihtiyacım da bit 
takil hükümeti idaresinde kalması hak- edilen mulcavelename Rusyanın Bo,-az- n cıra J tında k yazı1ar da vanlır. Fakat yine muha 

1 1ar "e Istımb\ll üzerindok.i haklarını ta4 ve toprak tabakası düşmüş, al a- edeceklerdir. Teftiş iki ay sürecektir. kaktır ki bu o-lçu-suz·· y· ... ..,·far bile !tındaki reyine Çar laiikümeti tamami e !arak .sol ayağt J-anlnuştır. Yaralı, has- * - ~ 
j .. tirak eder. Ancalt bu yerler, Padişahın nımaktadır. Rus milleti ne için kanını Pli]• g~~inOSUllUft ı ,_, ... ,_ - - mimidir ve ayni menbadan, ayni e 
,. taneye kaldın ... LA:i'u:· ...,.KTEPLERDE 1 L.Ufet .tfatı eııJD.ii cibi a.m1ar.Jc. Y-udeiyc döbnekte olduiunu bilmelidir. l&ndan inşasına yakında ._ ....:. d~ctelerde.n ilhama mı~lardır. 

iL ,...__m ve ınu_L_ ___ a .:.L! L-"-L--L mı dolayı mütııefi'lderimİ7.in muvafakatiyle b ' H l" lsan d-•--= Maamafih haklı bir davanın kı 
ın~ nlUKI .-oı ı~ıı; aflaıuyor avagazı· ~ ~etı.nı' yu''kselten en faziletlı' harek i.teniyor, yaba yeni nıiiistak.il hiıikümet- bQRin llcünü üzerinde bu ımu'kavclcnarae- Vilayetçe İnciralt.ı plajında gazino ve Bir müddet ewel lise, orta okul tale-
11_ • ..__ı_:a· ·•:.-1-" '°-'-- ..::......:ı.: yi üere bildirir ve bu hususta mütte6.k- ban d 1 .1 d - vı 1 . ıcsı· Fas..-=•·-unın otomatik besinin lisan noktasından çok uü ol- kanaatimizce temiz ve şerefli vata lllCI" mı ,.,,,...... ı 11-....an-,.. IDWDI- """'"'"- yo o a arı ı c enız eg ence en - U&""9ftG 

den brar1qtınlmuı "'ile-eie cieiier. ler 11rU1nda t.am 'Ve vlam hir muvafa- satı inşasına valwıda baŞlanawtır .. Bu ocak makineleri geldi d~ı hakkında muhu:ın ~e daşları en ,küçük hir süpheye m 
ÇiRlc;i Çar !hükiimeti ~ 9nC8k fU Teya 'kat L~mnm olmalcta bulunduğunu ila- inp&at için E~k ve Eytam Bankasın- Belediyenin Hava gazı fabrikası için neşnyat yapalmıştı. Maarıf \-ekfil.eti hır bulundurmıyan harekettir. 
ı_ ______ .:ı _ L!_ L _ .,_ .ıı_:ı....._ L__ ,.e cylcrJm) ""ı--... ya .n,...,,..o" edilen otomatik --ı.. tam.intle vuiueü bir kerre de ,;;,o;,...tmen- Bir mücrim aranırken temiz 'DU 1R1TI:UC vİr ıa.:uar -au:Atn sonra ı~- • dan .istil,,.-raz edilen paradan 70 bin lira- rbu...,)a -r-.,.. UOiH\. __,,, .....,....- • 

di aıznlanm .c;,lemek iaıkinı basit Ola- Red ra, u.rlardaftberi Reden Türk- nın ıtnhsis edildiğini yazmıştık. Haber makineleri~'le muhtelli modern tesisata !erden sormağı uygun gönni.iştür. masum bir vatandaşı haksız yere ıt 
Mir. Hilifeti T""urlciyeden almak Çar LU- lere ..ıcLnhiı ve~ 11e ain-a kan aldığımıza göre İnciraltı plajında beledi- aft 120 bin lira Jaymet:indeki makineler, Diğer taraftan bilhassa Anadolu vila- hama kalkışmanın vicdanımızda 
kümdinoe pek ziyade utu Olmıur. Bu- dildiiiüuü ç. lıiık- eti artik ~ımen \o'e tarafından da liizumlu bar.ı inşaat ya- gümriiğe gelmiştir. Bu makinelerin sür- yetlerinde talebenin lisan bakımından kadar derin iztıraplar uyandırma" 
ınaDıa Lera'Ocr Uç -rbe.ti9i tamamen de iliıll «mit -.,.ordu. YMi Cilıı.ı har- ~lacaktn-. Bu ımaksatla İncira1tı plajın- atfe gümrükten çikanhnası ve fabrikaya çok r.aif olduğu da müfettiş raporlariy- J~.ı~ geldiğini biz gazeteciler pekaJI 
temin edilmelidir. '9ııııi kimler- ,,,. 11e icin V' Uıllnm ci- da vileyetin in~at yaptıracağı -saha dı- nakli için teşebbüs edilmiştir. Fabrika- le tesbit edilmiş bulunma~tadır.. . hılırız. 

Çar hukümeti lranda1ci bitaraf nunta- tama nn ediyorlardı. şındaki a:raziaen mühim bir Jcismı bele-! da yeni. maki.ne ve tesisatın ~rleştirile- Gelecek cevaplar tasnif edildikten fınydaanaı~?doa:saklarımbuızıbnirsk_uatuç gun-larnı:ııtn:: 
il L. _ _J_ • • ,_ l D h t1 Ik J J k J b f J k d ı k t W• • !_,_ ı · t k b"t sonra lisan derslerine yeni bir şeL-:} Te- rKa s Ol" Jr.aAan lıııc" i;ı: nii-lııu: aaH'e911'\e soKu ması- e şe i a 15 ara ar~ı anan u nu- diye tara uıdan istim 5. e i ece tir.. s-

1 
cegı yeru ıuuıa arın ınşaa ı ısmen ı - ~ 

B l rik ektir yer alan kar,.ılıklı tarizler ve tenlci na muvafakatını teyit eyler. unun a tuk bütün gazetelerde ve beyannamelerle tim1ak işini bir heyet, yerinde tetkiklere I miştir. Otomatik hava gazı ocakları der- c · ~ . 

* ler hep a'-·ni hassasiyetin mahsulir beraber Isfahan ve Y ezd şehirlerile ay- de her tarafa ilan olunuak her yerde başlamıştır. hal monte edilmeğe başlanacaktır. " -. - J 

rılması mümkün ol:.ızyan ve tele vücut §eallkte.r Yaı>ılımt ve aı'*addes hedcl-c ... ww ıa:~~Ral!IG4lı ~nl\ Milli frir müessesemizin dü~ylece Türk basını. bir defa dır 
olan bitioilc arazinin oratla huu1e gelen Jl'llR'1er 'g'Ö~rilmiştir. W- R E K o R ntalUlf fMqeft ' 
Ruı menfaatleri dolırynriyie Rus idaresi· Birkaç hatıra R E K O R • • • Tahsin Piyale makarna fabrikasının, ha ağır bir imtihan geçirmiştir. 
ne terkedilme.si muvafık olur. - • iştirak eU.iğ büyük Avrupa se!'gilerinde Bu imtihan bir oto-kontrol, 'kendi 

Raslar hakkında bu kadar mıı~tt · · d . ff k ld ğu "'-r.f tlar kendimizi kontrol imtihanıdır. .~ Bitaraf mıntaka bugün Afganistan hu- b. tıopl dk h ·t BUGtJNDEN l!'fBARElf- aıma muva n o u ve mu..ıuı a ~· 
du!Mn ,;,,..n.e doğru ~ir bıunm tqkil et- ib~-arnyhaa ._ a ~· tan eo~ra şa sıma aı K s· ~ aldığı mııtômdur. Bu millt müessesemi- Rejimin ka1emlerimize bah~ettı. 
mekte v:z··mkar mevkiinde Rus hudu- k ııı;? · ~ayı ;a ıurncıgn ekmekten u·· ııu· rpar t ınem I sın a zin son iştirak ettiği 938 Sclanik beyne!- şuurlu hürriyet havası içinde ne~rr 

en ımı a ama ım: milel sergisinin de buy·· ük mükafatını al- yabmızı evvela vicdanlarımızın si:ıt' duna tamamile yaklaşmaktadır. Bundan I _ Bnbam Vand jandarma a:layı · d · k k r kort· 
dolayı bu bnmun füıs nüfuz muhitine il- dığı İktısat vekaletinin 6/1/939 tarih ve geçın en geçırere en uvvet ı .. ~ 

kumandanı iken bir diiğün z:iyııfetinde 14401 Fay·ı. tahrınıtı ile kendisine bildi- tro]ü bizzat yapmış olmamız Tur hakı lazımdır. k b LU •cJ ıı 
Rus konsolosile yeme te en yanvana rilmic ve bu muvaffakıyetinden dolayı matbuatında artık şuursuzluğa gı e Bitaraf mıntakada demiryolu inşası ...___1 d 1887 ( 1 ~oJ) d - "d' Bü~ük l'e gfö:elliklerini t.:elimelerin ifade cdemi~ct"eği iki sanat fıbidcSi suna --:t • 

1
4 • l d. ··!" 

• L • L. 'ı::ru unuyor um. ~ e ı ı. da müessesenin tebr.ik \'e takdir edilmış' neşrıyatın as a yerı o ma ıgını go 
esi Çar hükümeti içın ınayati gfT H b 1· . . . K 1 Tı J "h G •• • : A k ş k .. . . b" .. h d d"r 

• . •• ..ı- enüz eş yaşımı ıbrmıştım. onso OŞ a l uneşı == ~ aT ısı olduğunu memnuniyetle haber aldık. teren övunç verıcı ır muşa e e ı . ehemmiyeti haiz olmakla ılende ııyı uu- te...:;....~-· •~e·•- -ıe bana ;)b'f•t •Att"ı v• Y C h . f 'l . fhtJ' 
___ ._., .. _.... " ... ... ~ TA ~T-: Türk işçisinin, Tilrk azminin yurdu- « üm urıyet, azı etlır.» me . 

fiincdi tetkikleri lüzumlaştıraca'lctır. büyüyünce ne olacağımı sordu. FREDERİC -~ ALESSANDRO d d be mu bir hayal değil .. bir realitedir.1312 Çar bükümeti kenciiaine tahsis llalma- _ • .. 08• Z" •• .n muı:un ışın a ve ynelmneı sergilerde . . . .. .. . ·ziıı 
L •• fu d • . .. d ,1 'd Arkamda Y:avCI' :auvan Yuzbapsı el- MARCH GA Ylf : .......ana kazandığı muvaffakıyetler serisine ilave bu ıdeal realıteyı huyuklenmı caıı;; ınu z arresı ıçm e 11en e tam ser· . • • . • M"lino •-L- '- ti tr 1. .... t •• .. k d 1 ·f d ·1t1 · b"' ·· ·· ter l>cs. alik ek mik qcbbü.leri b111CS1 vardL Gezmelere, davetlere. benı TAIUAMEN RENKLi : ı UKa1B ya osu ~ enoru edilen bu yeni muvaffakıyet cidden gö- u ret e ı a e ettı erı ulun soz 

. ~ m. kv~-•-·ı~no L • tbul d .. bu kıyafetle götürmek babamm hoşuna Dünya gençlerinin hayallerinde ya.: dünyaawı en güul sesli adamı ğös kabartıcı ve sevinç vericidir. de, azimle takip ettikleri politikad~ 
m ettirme ~&Dl naız un ucu- eli Gal ı. ı_ L - .. & ..... .& .. ;& --sU'tl:'R iL •• •• • ti . d .. ele _.:ı k 1 w •• • ...:ı gider . !l mı;on90losun da noşuna şattıklan Hollyvoodun esrarı: Mil-: ...ana & .ca PILft. & a ne. Tahsin Piyale müessesesini biz de teb- payansız nusnu nıye enn e gorın nun taK11 o unacaguu umıt c,. ıer. . • • ,.""7 

A . d r __ L•·L!!L. • R aitmif olacak kı ıbenımle sohbet açtı ve yonlar kazanan nrüstJeriıı hayatı :: vu.ANA ~smm altın sesli rik ederiz. teyiz. , 
ynı uman a 'S-4IU nuıı;;unıeti usya b. J rd K - · · Onun içı"ndir ki matbuatımızın ştJ .. h d d b . ·.-:1. • ı· AL.... :_.__ - böyle ır 1IUa so u. ısaca cevap ver· Arfüıt olmak kin Hollyvooda J:'idct?: mucannıyesı 

u u una ıtı;ı ..... ftma ı 1gan...--..a mu- . • • ok I 1 k 'dl · ·· kah · btl' 
J dim • bir genç kızın macerası .. Muanan·: Bu nefis l'Od\ilde dünyada en ç a - M&Z ıra 22 3 ı MM» ur u ten ı erme, mura esme. . .. 

tcallik meselelerin geçen yıl yap an mü- . lr.sianan --""' ti p EK YA K J N D A yük kıymet veren re1"imin temızlı .. nkereler anwnda kendi tarafından öne - Kurnandan olacağunf helis bir harika, eşsiz ve çok cme·:-'i en ~ur opera ve opere c- ~-,.11· 
_ Alal fakat bınandan olup ela ne bir filim... •riıı en seçme parçalanm clinliyecekshııiz y d mücndelesini daima ön safta tu~ 

sürülen arzuya göre bir tesviye suretine v:a,,.. __ L_ __ L-L-Jım .. dıy· o;.; '-••ttı. Bu-- SEANSLAR·. eni sinema 3 ğma kaniiz. Ve bu mücadele, u.~i~. ha anmasını dileyerek sözünü bitirir. ... ..... -~ uaıuı r . .,. • .._, • b ,. 

Su•nol ""'klede lconu_...ılJı:tan hiç aıbtmadığım- 3."20 de AŞK ŞARKISI .. 7.'30 da AŞK c;:.:a.ıncrc:ı 5.!t de TALI G011ıı'EŞL timallerle, sahtekarlıklarla milli • ~J. ,, _ ,,... 'lt'~...... 3 .:aH.BAP ÇA VUŞLA.R · • k • ~ elt .lP" 
Sazanoftan hvoWO,.e Franaanm bu dan hemen bunun da cevabını verdim: , Cuma ve paza·· günleri ~aat 1.38 da TALI G'ONEşt İLE BAŞLAR HAYDUTIAR ARASINDA yemızı emırmege Y enen k 

1
• 

megelelerdeki güriif noktasını bildiren - Dügman1nn memleketimize ıokmı· FfATLER : Kiiltürpark dUhuliyesi dahil 20 - 30 kuruştur. iZMİRDE it.K DEFA bahtların cüretlerini büsbütün ır 
telgrafnamesi: yacağım! Talebe pazardan manda her g(in 10 ve 15 KURUŞTUR.. Mli'u1>:hr A ri'rr i" caktır ... 
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ıs Son Son kAnun ÇarsamDa 939 YBNIASIB 

lspanyol başvekili 

Fransa ispanyaya yardım 
etmekten menediliyor 

Fransadan yardım is. 
temek için gizlice 

Pireneden Fransaya 
geçti 

• 
Londra 17 (AA) - Daily Hcrald 

aazctesinin zannettiğine göre baııvekll 

Negrin dün gizli bir vazife ile Barsclon
dan hareket etmiştir. Mumaileyh dün öğ
leden sonra Pirene hududunu geçtiği söy

lenmektedir. Almanya, Fransanın lspanyol hükümetçilerine müza
hereti halinde ltalya ile tesanüdünü ilan etmiştir Daily Herald ııu malumab ilave et -

mektedir: 

Bu haber Londrada hayret uyandırdı 
Nesrinin nereye gideceği gizli tutul

makta ise de cümhuriyetçi ispanya baı
vekilinin Parise giderek Fransız hudu
dunun açılması ve cümhuriyet ordusuna 
silah ve cephane itaııı surctile takviye 
edilmesi lehinde son bir teııehbüste bu
lunacağı zannedilmektedir. 

Berlin, 17 (Ö.R) - Alınan hükümet 
mahaflli Fransanın İspanyada hükümet
çilere mUzahereti halinde Almanyanın 

İtalya ile tesanüdünü şimdiden ilful et
mişlerdir. Harice mahsus yarı resmi 
bir haberde şunlar bildirilmektedir : 

ıBerlln slyast rnahafili İtalya ile tn-

.maınlyle ayni fikirde olup salfıhlyetli 
İtalyan mahf elleri tarafından, İspanyada 
kızıllara yardım için yapılan teşebbils 
karf1S1Dda İtalyanın gösterdiği enerjiye 
müzaheret ediyorlar. Berlinde de şu ka-

naat mevcuttur ki Fransa tarafından 
böyle bir müdahale son derece vahim bir 
harg~k funlli telAkkl edilebilir.. Şu 
takdirde İtalyanın tam hareket scrbesti
Mi geri alacağı ve yakın bir fıtide Neg
rln hUkUmetin.ln dostları tarafından ye
ni bir mUdahale vukuu halinde ademi 
müdahale siyasetini meriyetten düşmüş 
telAkki edeceği hakkında B. Mussolini 
tarafından yapılan beyanat Berlinin sa
lihiyettar mahfellerincc tamamiyle tas
~ip edilmekte ve pek tabit bir noktai 
nazarın ifadesi teW.kk.i olunmaktadır.• 

LONDRADA HAYRET UY ANDI
RAN HABERLER 
Londra, 17 (Ö.R) - İtalya ve Alınan

yanın ademi müdahale meselesindeki 
ton vaziyetleri Londrada hayret uyan
dırmıftu'. En mutedil ve İtalyaya en d(Jst 
tanınan •Taymla• gazetesi bile tunları 
yazıyor: 

Bcrlinde spor sarayında yapılan bir merasim 
•Frankistlerin silratli ileri hareketi- tadır. İspanyada cümhuriyctçilcrin he

nin Fransada endişeler uyandırmasına zimetinden Fransa için doğacak :ıvalop 
§aşılamaz. Mussolininin Frankoya, tam korku5u bir çok Fransız mahfellerinde 
zafer istihsaline kadar müzaheret husu- cürnhuriyetçiler lehinde uıeveut sempa
sundaki açık beyanatı da Fransız devlet tiden bile daha kuvvetli bulunmaktadır. 
adamlarını şimdiki vaziyete ısındıracak •İtalyanın cümhuriyetçiler lehinde bir 
mahiyette değildir. Zira bu vaziyet için- müdahale halinde ndemi müdahale siya
de İtalya serbestçe İspanyaya silah ve setini akim kalmış telakki ederek harc
milhlınmat vermeğe devam ederken ket serbestislni geri alacağı hakkındaki 
Fransız huduttan kapalı kalmaktadır.. beyanatı anlaşılmaz bir şeyidir. İtalyan 
İtalyanın nasyonalistlere gönderdiği si- fırkaları Katalonynda resmen harp et
lfıhlar yanında Fransadadan \'cya diğer ınckte iken İtalya başkalarmın ademi 
yerlerden deniz yoliyle Barselonn gön- müdahaleye riayetsizliğinden nasıl buh
deri1en silahlar hiç derecesinde kalmak- sedebilir?• 

----
B. Kordel Huli'un 
beyanatı •• 
Va ington, 17 (A.A) - Hariciye nn

zırı B. Hull ınatbu:ıt konferansında İn
giltercnin Tokyaya tevdi ettiği notanın 

bir suretini almış olduğunu sğylemiş, fn
kot notnnın mcbıi hakkında nuılfımat 

vermemiştir. İngiliz notası gönderilme
den avvel de İng!Itere ile Amerika ara
sında bir husu5ta isfö:arcler yapılıp ya
pılmadığına dair sorulan suale ceva
ben Hull, şahs('n bu istişarelerin yapıl
ılığma doir ınah'.'ıınntı olmadığını lıeyan 

etmiştir .. 

-*
Moskova ve Odesa 
Radyolarında 
Türkiye gecesi 
Ankara, 17 (Ö.R) - Yabancı mem

leketlerle Sovyctler birliği arasında kUJ
tür münasebetleri Voks cemiyeti yirmi 
son kanun cuma günü Türkiye için bir 
radyo konseri tertip etmiştir.. Konser 
Türkiye saatiyle 20 de 1744 metre tize
rinden Moskova, 1060 Baku, 309.9 Ode
sa ve 349.2 Siğropol radyoları tarafın

dan neşredilecektir. Programı şunlar
dır: 

Çin Hariciye ·Nazırı 
Birinci kısım : Rus halk şnrlolan, 

ikinci kısım : Sovyet sesli filim şarkıla
rı ve ın~iki.. 

Lord Halilaks 

Japonyaya verilen lngiliz ılotasın
bildirdi 

veBayBonne 
Cenevreclen döndüler 
Paris, 17 (Ö.R) - Lord Halifaks bu 

dan memnuniyetini 
Çunkln, 17 (Ö.R) - Çin hariciye na

zırı Japonyaya verilen İngiliz notasın
dan dolayı memnunluğunu bildirmiştir. 
Bu nota İngiliz ve Amerikan noktal na
urlannın ayniyetinl göstermektedir. 

Bilhassa prens Konoyun 22 ilk kftnun 
beyanatındaki tezadın notada kaydedil
miş olması dikkat uyandırmıştır. Bu te
ıat bir taraftan Çinin hükümraniyetine 
riayet iddia edilirken diğer taraftan Çin
Öe askeri noktalar muhafaza etmek ve 
Jç Mogolistanda anti kornilnist bir rnın
taka tesis etmek kararının Uful edilmiş 

olmasıdır. 

Fr:ınsız hükümetinin de İngiliz, Ame

rikan notalarını tasvip ebnesi, hariciye 
nezaretinin mümessiline göre, üç bü

yük demokrasinin görüş ayniyelini ifn

dc etmektedir. Bu da dokuz devlet mu

ahedesine mutabık bir vaziyetin muha
fazasını temin için J aponyaya karşı bi

ricik müessir tedbirdir. Çin mahfellcri 
Milletler Cemiyetinde yapılacak yeni 

sulh tekliflerinin muahedelere hürmet 
prensibi lehinde demokrasilerin müşte-

Çekoslovakyadaki Alman ekalli
yetleri hala memnun değiller •. 
Prag 17 ( ö.R) - Çekoslovakyada kalan küçük Alman nkalliyeti 

hala hoşnutsuzluk ifadesine devam. ediyor. Mebu~ Ku~~ Alman akal
liyeti lehinde bir program neşretmış ve «Narodnı Polıtıka> şu cevabı 

vermişti: . z· ç k 1 

sabah 9.40 ta B. Bonne ile birlikte Ce
neweden dönmüştür. Saat 8.20 de Lon-

• • • • W• •• • draya hareket etmiş \'e Saat 11.40 ta 
rek hır lıareketuu ıntaç edecegı umı- Kalcd D · k .. 
dindedirler. en uora gıtme uzere \'apurn 

.. binmiştir. 
Varşo\'a, 17 (O.R) - Pat ajansı bil- .. 

diriyor-: Porsani mıntakasıncla kanlı bir Londra, 17 (O.R) - Lord Halifaks 
hadise olmuştur. Nahiye idaresinin oto- 1:°ndraya a\'det ederek başvekil sir Ne
mobil ~oförü genç Ukranyalılar tarafın- vıl Çcrııherlayn ile görüşmiişlür. 
dan hücuma uğramış ve fab:ınca ile bir --=-
kaçını yere sermi~fü. Köyde ah:ıli he- İT AL YANLAR 
yecana düşmü§ ve niiınayh•ter yaparak Fransız nişanlarını 
bir Leh mektebinin camlarını kırmıştır. 
Zabıta ıtıüdahnle etmiş, nümayişçiler iade e~ek l~tiyorlar 
üzerine ateş ederek bir kaçını yarala- Romıı, 17 (0.R) - Itnlyada Fransız 

nişanlarının inde.si lehinde bir hareket mıştır. 

Kabinede yeni deği .. 
başlamıştır. Bütün gazeteler bu propa
gandnyı yapıyorlnr. Hareket mütekait 

general Luçyo Mosikonun Fransız harp 
şik/ik yoktur salibi ııişanını •Gazeta Popolo•ya gön-

BA T I t . dennesi ve eski muharipleri ayni şekil-
- Ş ARAFI l NC SAHiFEDE - de harekete dn\·et etmesiyle başlamıştır. 
zifesinden iatifa etmit ve yerine Bur- Buna benzer bir hareket te zecri tedbiri sa aaylavı. e.me.~li general. Na~i !u- ler :~asında lnış göstermiş ve İtalyruılnr 

1 nanın tayını yuksek tasdıka iktırl\n İngılız, Fransız ve Belçika nişanlarını 
eylemi§tir. iade etmişlerdi. 

SON HABER. . . ,.. . . 

Memur olmak için 
Lazım gelen şartları 
yeni l<anun projesi 

tesbit eden 
tetkik ediliyor 

Ankara 1 7 (l lu usi) - Muhtelit encümen, memurin kanununun 
hükümlerini değiştiren kanun projesini tetkik etmektedir. 

Projede memur olabilmenin şartları, mühim esaslara istinad ettiril· 
mektedir. Memur olabilmekte tahsil kaydı tahdid edilmemek şıkkı ile 
yabancı ile evli bulunmanın Türk kültürü üzerinde yapacağı tesir na
zarı itibara alınarak kanuna bir madde ilave olunmaktadır. 

Fransız ayanı reisi 
Yedinci 

dolayısile 
defa riyasete intihap 
mühim bir nutuk söyledi 

Paris 17 (ö.R) - Yedinci defa olarak aJan riyasetine ~eçilen B . 
Janeney şu nutku söylemiştir: 

« Geçen eylul buhranı memleketin dejeneri olmadı~ını isbat etmiş
ti. Tehlike karşısında gösterdiği sakin ciddiyette grur verici bir hal 
vardır. Varta atlatılınca tehlike hissi dağilmağa yüz tuttu. Çok erken
di. Tehlike uzakla muı, fakat bertaraf olmamıştı. Hatta bir çoklnnnm 
fikrince artmıştı. Fransız milletinin şuurunu toplaması için hadiselerin 
kamçısını duyması, hatta felaket iirpertisini yakından hissetmesi la
zımsa bu bü_yük bir felaket o!ur. 

Avrupada 20 senedenberi bunca munhedelerin vırtılması bunca 
teahhütlerin çiğnenmesi kafi bi; İşarettir. İştiha ve ihtirnslar k~ndi1eri
ni hak sayıyorlar. Kuvvete tapıyor ve ilan ediyorlar. Bu vaziyete na· 
sıl inan olur. 

Fransa kimsenin malına göz dikmemiştir. Kendi kendine kazandığı 
müstemleke imparatorluğu içinde vazifesine devam etmek ister. Böy
le vahim zamanlarda vatanın ihtiyaçları fırka zaruretlerinin kat kat 
üstündedir. O vakit ihtilaflar susar ve birlik baş gösterir. Fransız te· 
sanüdile f ransan• ~ mükadderatını yapacağız.» 

Hırvat köylü partisi meb'usları-
nın zağrepte yaptıkları bir toplantı 

Belgrad 16 (A.A) - Avala ajanın bildiriyor. 
Zngrebde Hırvat köylü partisi mebuslan reisleri Macekin başkanlı

ğında bir toplantı yapmı"lardır. Bu toplantıda kabul edilen bir karar 
suretinde milletlerin kendi mukadderatına kendilerinin sahip olmaları 
prensibi ve clolayısile Hırvat milletinin kendi topraklarında yegane 
hakim olmaları hakkı ilan edildikten sonra Hırvat milletinin bu hakkı 
elde etmek için yirmi seneden~ri mücadele eylediği bu hakka mu
halif olan bütün anlaşma ve teahhüdlerin hükümsüz okluğu ve Hırvat 
milletinin kenCli mukaCldc.ratma sahip olması hakkında mahrum edil
meğe katlnmnıyacağı beyan olunmaktadır. 

Süveyş kanalı hakkında 
Mısır Başvekili, Mısırın iştiraki haricinde 

hiç bir müzakere yapılamaz di vor 

c Almanlar artık mufrit müddeiyattan vez geçsınler. ıra e ·os o-
valcyada her haktan istifadeye devam ediyorlar. 

Bugün de Alman Führerinin gazetesi altı şeraiti ihtiva eden bir pro
gram neşrediyor ki baş maddesi Almanların nasyonal so~!alis~ şekl!n~ 
muhafazada serbest olmaları, yani bütün Almanların führerıne tabı 

saz W?S?--, 
Denı•z Gazı·no Kahirede tbrahim paşa neykeu 

Kahire, 17 (Ö.R) - Başvekil Mehmet veyş kanalı hakkında Mısırın iştiraki ha-

olmalarıdır.> 

Daima önde yine L A L E D 1 R 
İşte seyrine doyum olmıyan iki ~alıcscr 

TtJ'RK musikisiyle süslenen TtJ'RK $arkısiyle 
neşelendiren büyük Şark opereti--.. ~ 

ARŞIN MALALAN 
Cana\'nrca hiicwnları baltalarln insanları öldürmeleri, uç:ın zehirli kurşun

larla diişiirülen h:ışlnrı gel de 

OLÜM YOLU'N da gör 
AYRICA 

L Renkli ll!,ı,~i - ~P~~- ~:;:an~ar ~ 

MARKO POLO 

ve R 
Mahmut paşa Ayan meclisinde §U beya- riclnde hiç bir milzakere olamaz. 

estoranı natta bulunmuştur : •Eelde ettiğim malOmat ne Süveyı 
•Kat'i olarak temin etmek icap eden kanalı meselesinin, ne de Mısıra taallQ-

K 1 k S ı 
bir nokta vardır : İngiliz hUkUmeU ve ku olan diğer her hangi bir meselenin 

iş ı a Onu diğer hükümetler Mısırın haklarına mü- Romadaki aon İngiliz - İtalyan mUzake-
teyakkız olduğunu tamamiyle bilirler.. relerinde ortaya konulmadığını temin 

S 9 C 
Binaenaleyh Mısır arazisinden geçen SU- etmek lmklnını bana vermektedir.• 

on Kanun 93 ürna günü açılıyor J ' 
w n WJi'W"iWD2r.LA Jtittwazza = 12 ikinci kinun perşembeden itibaren.... 

1938 • 1939 senesine bağlanırken... ~I 
1938 • 1939 sinema dünyasının en güzel lilıni 
Hollyvoodun bugüne kadar yarathğı en ınuhteşem ,.e en nefis süper filmi 

SENORiTA 
Jeanette Mac Donald • Nelson Eddy .. 

Bugün Elhamra sinemasında 
zafer tacı alacaktır 

SEANSLAR : 3.30 - 6 - 8.30- Cumartesi Pazar 11 DE BAŞLAR 

1 

2 

3 

YENİ SİNEMA 

-
-
-

ŞAHANE BİR PROGRAM TAKDİM EDER ... 

1ZMOU>E iLK DEFA 

Şangay Ateş Altında 
DOLORES - DEL RIO - JORJ SANDERS 

KONTES V ALEVSKA 
GRETA GARBO - ŞARL BUAYE .• 

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

SEANSLAR : Cumartesi, pazar 
SAiB GÜNLER 

10 - 1.45 - 4 - 7.45 
l.45 - 4 - '1.45 DE BAŞLAR 



SAHIFE4 
re 

ŞEYTAN~~ Ankara 

YEHIASIR 
w:zss ·--- :::z:wı= 

Radyosu ''Barem,, • • 
_!.8 so~ '!.anan çar=~!t& 

DOKl'ORUH KOŞESi: 

........................ 
VE KUMPANYASI ..................................... 

Büyük aşk ve macera romanı • •• ~ 

-117-
Jan Lö Helye, Loransm el yazısı ile 

olan bu mektubu tıkanır gibi bir halde 

pkudu. 
Demek Lorans yaşıyordu. 
Mevkuf tutulmuş olması ikinci dere

cede kalıyordu. Asıl mesele onun yaşa
masında idi 

Doktor Hanri fite bu cihetten arkada-
~ını teselliye uğraştı. 

- Henil.z kaybolmuş bir şey yok de
di .. Loransı kurtarmak pek ala imkan 
dahilinde.. Bu Sen İrene kilisesi nere

dedir? 
- Bu, bir kilise değil .. Ufak ve ma

nastır bozması blr şey .. Buradan yirmi 
beş kilometre kadar uzakta ve benim 
ııLa Marş Fırestiyer• malikb.esinin hu

Gus efendisine hayretle bakıyordu ... 
Demek Jan ondan sakınıyordu .. Onu iti-
mnda layık bulmıyordu!. 

Bu sadık u~k için büyük bir darbe 

oldu. 
- Yah"llrırım mösyö.. Dedi .. Söy1e

yin neden beni... Sesi boğazında tıkan
dı. 

Jan onun bütün hareket ve s()zlerini 
gözden kaçırmıyordu. 

- Çünki.l.. Dedi... Senin benden sak-
ladığın bazı ... Halta bir çok şeyler var. 

Gus kıp kırmızı oldu. Fakat inkar et
medi. 

- Evet.. Diye mırıldandı. Fakat bun
ların ne münasebeti var. 

- Sana karşı olan itimadım sarsıldı .. 
- Ah mösyö Jan!.. 

DALGA UZUNLUGU 
BUGVN 

1639 m. 183 Kcıoı./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9-165 Kes./ 20 Ww . 
T. A. Q. 19.71 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12, 30 Türk muziği - Pl 
t 3,00 Saat, ajans, meteoroloji haber

leri 
13, 10/ 14 Muz.ik (Riyaseti cümhur ban

dosu - Şef: Ihsan Künçer) 

18,30 
18,35 

1 - lbo Gotos - lspanyol mar,ı 
2 - P. Lacome - Laf eria - lspan-
yol süiti 

No. 1 
No. 11 

La Toros 
La Reja 

No. 1 1 1 La 7arzuela 
3 - F. Lehar - Die Lustige Wit
we - potpuri 
4 - E. Grieg - Norveç dansı 
No. 2 
Program 
Türk muziği 
yegah faslı) 

(ince saz - Sultani 

Okuyan: Tahsin Karakuş 
Çalanlar: H. Derman, E. Kadri, 
B. Ofler, H. Cür, H. T okay. 

ıçın 

Büyük Millet Meclisinde 
Hararetli münakaşalar 
Ankara - sivil ve askeri Devlet ba

remlerinde yapılacak değişikliklere ve 
sermayesinin yansından fazlası Devlete 
ait olan banka ve müesseselerde tatbiki 
düşünülen barem usulüne dair kanun la
yihalarının meclisin umumi heyetinde 
müzakeresine geçmekte istical gösteril
miyeceği tahakkuk etmiştir. Hükümet 
merkezindeki umumi kanaat, bunun bir 
içtimai dava olduğu ve binaenaleyh muh
telif mütehassıslardan mürekkep büyük 
bir heyette tahlil ve tetkik edilerek sa
lim esaslara raptı lazımgeleceği nokta
sında müttefiktir. 

Encümende aza olmıyan pek çon meb
uslar da görüşmelerde bulunmuşlar ve 
münakaşalara iştirak eylemişlerdir. Büt
çe encümeni toplantıları bu yüzden öyle 

bir hal alm.;.c;tır ki encümen odasında ne 
ilişecek tek -boş iskemle ne de ayakta 
duracak bir kant boş yer kalmamıştır. 

Büyük Millet Meclisinde prensibin leh 
ve aleyhinde olanlar bulunduğu gibi le
hinde bulunanlar arasında da teferrüat 
üzerinde ehemmiyetle durulması arzusu
nu gösterenler ve bir yeni bina kurmak 
isterken mevcudu sakatlamak endişesini 
izhar edenler vardır. cBarem> in bir 

dudu üzerinde .. - Ve .. Ben bu defa senin benimle be- 1 9. 3 5 Konuşma 

Bnrem projeleri münasebetiyle gaze- cbar ve elem> olmaması İçin azami dik
telerimizin ileri sürdükleri bazı mütalaa- kat, itina ve buiret gösterileceği şüphe
lar Ankara mahafilinde alaka ile karşı- siğ g.örülmektedir. Devlet baremine ve
lanmıştır. Kanun projelerini günlerden• rilecck yeni §ekilde evli ve çok çocuklu 
beri devamlı olarak görüşen Bütçe En- memurların ve yurdun uzak yerlerinde 
cümeninin toplantıları hararetli ve me-, vazife alacakların korunması esasının göz - Şu halde Loransı ellerinde 

Jar sizin düşmanlarınız.. 
tutan- raber gelmeni işte bunun için istemiyo- 19,50 Türk muziği (Peşrev 

lar) 
ve şarkı-

- Hiç şüphe yok.. 
- Mektupta bir cihet var ki dikkati 

calip.. Size kat'lyyen polise baş vurma
manın tavsiye ediyorlar .. Bu klasik bir 
usuldür. 

- Loransın mektubu samimidir .. Di
yor ki (Polis nezdinde ve bilhassa mü
fett~ Başeye bq vurma.nızı be.ni elle
rinde tutan adamlar biliyorlar .. Onların 

her tarafta elleri var .. • Eğer ben yine 
ve bunlan da polise haber verecek olur
sam benim bu teşebbiliümden malfunat 
alacaklar ve o zaman hem Lorans hem 
de onu orada himaye eden adam çok 
tehlikeli blr mevk:ie dilşecek.. 

- Fakat dostum .. Bu müracaati pek 
Ala çok gizli tutmak kabil. 

- Hanri.. Lorans beni çağırıyor. Ben 
ona körü körUne itaat edeceğim. Ne po
lise ve hattA ne de müfettiş Başeye ha
ber verm.iyeceğim.. Beni çağırdığı yere 
yalnız olarak gideceğim. 

Gus atıldı: 

rum. 
Gus bu defa boğulacak gibi oldu. 
Yakasını açtı. 

- Mösyö ... Mösyö Jan ... Dedi. Hayır .. 
Hayır .. Hakkımda şüphe edecetpnizi as-

la aklıma bile getirmedim.. Bir sui tef;h
hfun var .. Fakat bunun da nasıl yer bul
duğunu bir türlii anlıyamıyorum .. 

- Senin epey zamandan beri devam 
eden garip ve gizli hareketlerin bu şüp
helere yer verdi. 

Gus: 
- Mösyö Jan .. Yanılıyorsunuz .. Hak

kımda haksız hükümler veriyorsunuz ve 
kendimi nazarınızda tebriye etmek için 
de henüz mevsimi gelmedi. Zamanı ge
lince her şeyi anlıyacaksınız.. Mösyö 
J an .. Ben size bütün mevcudiyetimle 
bağlıyım.. Benden şüpheye başladığınız 
zaman beni derhal ve bir köpek öldü
rür gibi öldürseydini1! daha iyi ederdi
niz. 

Ah mösyö Jan ... Mösyö Jan .. Benden 
şüphe etmek ve siz ... Si7_. Aman yarab

- Ben de sizinle geleceğim.. Matma- bi.. Çıldıracağım .. 
ul Lorans mektubunda benim de sizin-
le gehnewin mahzurlu olmıyacağını bil
diriyor. 

Jan, .sadık uşağına cevap vermedi. 
Gus ısrar etti : 

- Beni de beraber götüreceksiniz de
ğil mi m!isyö? .. 

Jan mütereddit fakat biraz soğuk bir 
tavırln cevap verdi : 

- Ren, yalnız gitmesini tercih ede
rim. 

- Mösyö ... Mösyö ... Bu doğru bir şey 

değil .. Siz ilk defa ve yanınızda ben bu
lunmadan kendinizi bir tehlikeye .• Hem 
de bClyük bir tehlikeye atıyorsunuz. Be
nim gelmemi niçin istemiyorsunuz?. 

- Niçin mi? 

Güs hem büyük blr heyecan içinde 
bunları söyliyor hem de göz yaşlannı 
siliyordu. 

Doktor Hanri Güse yaklaştı. 

- Haydi... Dedi, çocuğluğu bırak. Bi.r 
gün gelir .. Bütün suitefehhümler izale 
edilir. 

Fakat sadık uşak mütemadiyen : 

-B<>n mösyö Janı yalnız bırakmak is
temiyorum.. Ve onun uğrunda hatta 
icap ederse nasıl ölmek lazım geldiğini 
de ispata hazırım .. 

Jan, ayni sertlikle cevap verdi : 
- O halde, epey zamandan beri de

vam eden garip ve esrarlı hareketlerinin 
manasını bana izah et ... 

Bu sırada apartmanın kapısının zili 
çaldı .. 

20,20 
20,-40 

20,50 

21.20 

1 - Şehnaz peşrevi 

2 -Tanburi Cemü - Şehnaz ,ar
kı - F eryad ki feryadıma. 
3 - Hafız Yusuf - Hicaz prkı -
Sevdayı 

4 - Hafız Yusuf - Hicaz şarkı -
Aşık oldum kuzucağım 
5 - Kemal Niyazi - Kemençe 
Taksim 
6 - T atyos - Hüzam prkı - Ka
ğıthanede 

7 - Dede - Yürük semai - Rehi 
aşkında 

8 - Yusuf paşa - Hüzam saz se

maisi. 
Okuyanlar: Sadi Hopes 
Çalanlar: Vecihe. C. Çağla, K. 
N. Seyhun, Refik Ferşan. 
Konuııma (Mizah saa.ti) 
Saat, ajans. meteoroloji haber
leri, ziraat borsası {fiyat) 
Tem;ııi\ (Fırtınadan sonra) Ya
zan: lbnirr-efik Ahmet Nuri mer
hum. 
Muzik {küçük or-kestra - Şef Ne
cip Aşkın) 
1 - Fritz Rectenwald - Viyana 

muzikleri - potpuri 
2 - Willi Richardz - ilk bahar
da bir çift ~ık - uvertür 
3 - Hanns Löhr - Hülya gecesi
valı 

4 - Amadei - Saz çalan &şık sü
itinden - Aşk rüyası 
5 - Hannı Löhr - Memleketten 

memlekete 
- Muhtelif memleketlerin melo
dileri üzerine rapsodi. 
J ohanne Brahms - Macar dam
lan - No. 1 ve 2 
7 - Beethoven - Menuetto - Sol 
Majör 

8 - Victor Aubert - Göbekliler 

raldı safhalar arzetmiştir. önünde tutulmasını istiyenler vardır. 

Dörtyolda 
Portakal ihracat 
kooperatif inin 

faaliyeti 
Dörtyol (Hususi) - Dörtyol porta

kalları ihracab ve kooperatifimiz hak
kındaki malılmatı kısaca aşağıya yazıyo-

rum: 

Kuruluşu altı ayı, faaliyete başladığı 
dört ayı geçmiyen kooperatifimiz bu se
ne 18 - 20 milyon raddesinde olan Dört
yol portakal rekoltesinin yüzde (25) ini 
hasat etmi~tir. Bu sene Almanyaya ta

mamen kooperatifimiz elile ihracat yapıl
mı~ ve üç partide 18589 standard beheri 

32 kiloluk ( 11340 paket) beheri yirmi 
kiloluk sandık olmak üzere ceman 
(29929) sandıkta 831 ton portakal gön
derilmiştir. 

Bu seneye kadar muhtelif ellerle Al
manyaya gönderilen Dörtyol portakal
ları yüzde 45 şe kadar çürtik verdiği hal
de bu sene birinci ve ikinci partide gön
derilenlere yüzde 2 tesbit edildiği Alman
yadan bildirilmiştir. 2 inci partiyi hamil 
olan vapur henüz yolda .f üncü partide 
bu gün vapura yüklenmektedir. 

Geçen seneler Suriye ve Tırabluslular 
tarafından mübayna edilen Hatay por
takalları bu sene yüksek iktisat vekaleti
nin müsaadeleriyle kooperatifimiz tara
fından mübayaa edilmeğe başlanmıştır. 

Bir tamim 
Kırtaslyecillkle 
vakit kaybetme 
yolunu tıkıyor.-
Maarif Vekaleti lüzumsuz muhabere

ye yol açılmaması ve müracaat sahiple
rine kat'i cevap verilmesi hakkında teş
killtma mühim bir tamim yapmıştır. 

Tamimi aynen yıwyoruz : 

•Bütün işlerin alakadar kanun, ni-
7Amllame ve talimatnameleri ile tesbit 
edilmiş olan htikümlere göre yi.lrütül
me.o;I gerektiği tekmil Maarü Vekaleti 
mensuplarınca malüm olmasına rağmen 
bazı maarif ve okul idarelerince iş sa
hiplerine bu hükümlere göre kal'i ce
vap vermek lazım gelirken bir defa da 
vekilliğe baş vurulmasınm tavsiye edil
diği görülmektedir. 

Ne yolda yürütülecekleri ve haUolu
nacaklan bir kanun veya nizamname, 
talimat ve emirle tayin ve tasrih edilmiş 
işler için müracaat sahiplerine idareler
ce müsbet veya menü cevap verilmesini 
ve bu konularda işler için vekilliğin lü
zumsuz yere işgal olunmamasını ve iş

lerin sürünremede kahnasına meydan 
verilmemesini önemle bildiririm. D 

-=-
CiHANBEYLİDE 
bulunan madenler 

Cihanbeylinin Böğrüdelik köyünde 
zengin alçı ve lüle mideni bulunmuş ve 
tahlil edilmek üzere alakadarlara nümu
neler gönderilmiıtir. 

Bunların işe yaradığl tahalckuk ettiği 

takdirde işletme t~ebbüsünde bulunu
laca.khr. Jan, uşağının yüzüne baktı.. Onun 

hakkında olan bütün şüpheleri kafasın
da ve bu Anda yer bulmuştu. 

Jan ve Hanri salonda kaldılar.. Güs 22,20 
kapıyı açmağa gitti .. 

resmi geçidi 
Saat. esham, tahvilat, kambiyo
nuk:ut borsası {fiyat) 

Hulasa bu yıl Dörtyolda ihracat ve 
eyi mal göndermek meselesi kooperati
fin faaliyeti sayesinde tam bir disiplin 
altına girmiş bulunmaktadır. Bundan 
alıcı ve satıcı da memnundur. -------

Kültürparkta 
Bir günde parkı 
ziyaret edenler 

••.•••...•............•..•••••.......•.. , 
Piyano 
meraklılarına 

•Gollard - London• markah bir pi-
yano acele satılıktır. Arzu edenlerin 

• Kemeraltmda (BIZOI GİŞE) ye 
E müra(aatleri. 
E S.4) 1 - 10 (119) ........................................... 

Güs avdet ettiği zaman Jana : 
- Mö.syö, dedi.. Bir kadın gelmiş, si

zi görmek istiyor .. Hiç vaktiniz olmadı
ğım söylecllmse de dinlemedi.. Israr etti. 
Ve kendi kartını si7.e vermemi s()yledi. 

Jan, uşağının elinden kartı aldı ve 
Hanri ile beraber kartın üzerinde şu is
mi okudu: 

(Kontes Tatyana Pogozeska) 

··BİTMEDİ-

as a a o !7./77,.,. 'J ·'= 11 ı C/17rv:eoc ut • t mı -~ 

Kırk Vezir ~ 
51'.zmr•'M, T *1t~™™'*~~7r,ı:rz.z,,.I 

Masal masal icinde • 
- 32-

Padişah, baş veziri ile yalnız ve baş 1 zü iki çeşme ağlamağa ve döğünmeğe 
başa kaldığı zaman ona : b~ladı. 

- Eyvah ... dedi .. Ben haramzade imi- Padişah kadının bu halini gördii. 
şim de haberim yokmuş .. Demin yalan' Onu doğru söyliyor sandı. Haline acı-

söy1edim .. Çulhanın dokuduğu ve ancak ı dı •. 
helalzade kişilerin görebileceği tülbenti - Sen merak etme .. Dedi.. Yarın sa-
bcn görmedim . 1 hah olsun hele .. Selcimlığa çıkar çıkmaz 
Baş ve:tlr : hangi vezirim l'İcn ederse etsin hiç biri-
- Vallahi ben de görmedim. ni dinliyemem ve muhakkak oğlanın ba-
Dcyince bütün vezirleri çağırdılar. şını vurdururum. 
Onlar da : Hatun bunun üzerine sevindi.. GÖ7.?e-

- Biz de görmedik amma .. Efendimiz- rinin yaş!annı kuruttu. Padişahın boy-
den çekindiğimiz için yalan söyledik, nuna sarıldı. 
(Gördük} dedik. Sabahı böyle ettiler. 

Dediler ve nihayet iş anlaşıldı.. Do- Sabah oldu, Padişah tahtında ka-
kumacının sahtekarlığı meydana çıktL rar kıldı ve derhal celldada oğlanın boy
İşte ey şah .. Sen de bu padişah gibisin nunu vurmac;ı emrini verdi. 
ve vezirlerin de hep böy1e yalan söyler-ı Bu sırada on üçüncü vezir ileri çıktı. 
ler. Ben kendi haşım gittiğine değil veli Yer öptü .. Söz söylemek üzere idi ki 
nimetim olan senin hayatın ve saltana- padiş:ıh hemen gnzabe geldi. 
un elinden gittiğine acırım. - Sus ... di c ha kırdı .. Hi hiı'iniz' 

22,30 Muzik {Senfonik plaklar} 
23,00 Muzik (Dans plakları) 
23,-45/24 Son ajans haberleri. 

Hayvan hastabAı 
ile mücadele 

Bergama ve Dikili kazalarında iki köy-
-=- de hayvan hastalığı çıktığı vilayet vete-

Vilayet idare riner direktörlüğüne bildirilmiştir .. Ve-
heyetinde teriner direktröü B. Nazım Uygur, dün 
Vilayet idare heyeti, dün öğleden son- Bergamaya gitmiştir. Orada tetkikat ya-

ra vali muavini B. Cavit Ünverin reis- parak Dikiliye geçecek, hakikaten bula
liğinde toplanarak bazı memurlara ait şıcı bir hayvan hastalığı varsa lazımge
talıkikat evrakı üzerinde görüşmeler len mücadele ve korunma tedbirlerini 
yapmıştır. alacaktır. 

Vezir bir söz söylemedi. Yalnız koy- ON ÜÇÜNCÜ VEZİRİN HİKAYESt.. 
nundan bir Uğıt çıkararak pa~c;aha Evvel zamanda bir padişah vardı.. O 
uzattı : kadar kuvvetli ve nüfuzlu idi ki yedi ilc-

Geçen pazar günü Kültürparkı 5000 
kişi ziyaret etmiştir. 

Bazı kimselerin çiçekleri kopardıkla
rı, öteye beriye k.Ağıt ve portakal kabu
ğu vesaire attıkları görülmii§tür. Çiçek 
koparan dört kişi, helalar dışında yerle
ri kirleten üç kişi, yerlere kAğıt ve por
takal kabuğu atan on kişi, yere tüküren 
dört kişi para cezasına çarptırılmıştır. -·-BELEDİYELERİN 
Barem cetvelleri Padişah hayretle sordu : lime hükmederdi. Fakat hiç çocuğu ol-

- Bu kağıt nedir ? ınazdı. Varidatı 25 bin lira veya daha fazla 
On üçüncü vezir : Daima hak yoluna kurbanlar ve ne- olan belediye bütçelerinden maaş ve 
- Allah rizası için bu kağıdın muh- zirler verirdi. Bir gün cenabı hak onun ücret alan memur ve müstahdemlerin 

teviyatını okuyunuz. bu dualarını kabu etti ~e Padisahın ka- barem kanununa göre tasnife tabi tutul-
~ 

Dedi.. Padişah kağıtta şu sabrları' rısı gebe kaldı. maları ve kadro cetvellerinin İcra Ve-
okudu : Bütün saray şenlik yaptL killeri Heyetince tasdiki icap etmekte-

•Ey Şah .. Dün gece ben şehzadenin Nihayet dokuz ay dokuz gün, dokuz dir. Dahiliye Vekaleti kadro cetvelleri-
yıldızına baktım.. Şehzadenin taliinde saat ve dokuz dakika tamam olunca sul- nin ve bu kadro cetvellerinin İcra vekil
nühuset gördüm. Bu nühuset kırk gün tan hanım nur topu gibi bir oğlan ~ leri Heyetince tasdik ederek kanuniyet 
devam edecek. Uzundır ki bu kırk gün cuk doğurdu. Öyle kim görenin gözü ka- kesbedeceğini ve barem cetvelini henüz 
padişah sabır ile hareket etsin.. maşırdı. tanzim etmemiş belediyelerin cetvelle-

Bu satırlan okuyan padişah başını Sanki ikinci bir Yusuftu. rini bir an evvel hazırlıyarak İcra Ve-
kaldırdığı zaman karşısında kırk veziri- Padişah, çocuğunun doğduğu gün der- killeri heyetinin tasdikine arzedilmek 
ni de birden ricacı buldu. hal büyük bir meclis kurdu. Vezirleri, üzere Vekalete gönderilmesini vilayet-

Bunlar : hocaları, münerrimleri çağırdı. Her biri- lerden istemiştir. 
- Ey şah .. Dediler.. A11ah aşkına ... ne ihsanlarda bulunduktan sonra mü- -*-

Muhammet Rcsül hürmetine kırk gün neccimJere yeni doğan şehzadenin talii- Gelenler, gidenler 
bitinceye kadar tahammül ey1er.. Bu ne bakmalarını emretti . Estonya htikümeti nezdindeki konso-
kırk günün dörtte biri zaten bitti. Şeh- Şehzadenin taliine bakan müneccim- losumuz B. Suat Karaosrnan Manisadan 
zadeye kıyma .. Bu kırk gün içiııde ha- ler, onun yıldızında okuduklarından şelu·imiz Fransız ikinci konsolosu B. An
disat elbette yeni bir şey gösterir .. Hem hayret ve dehşete düşerek birbirlerinin je ve İş bankası İzmir şubesi ikinci 
buna dair bir hikaye vardır .. Çok ibret- yüz1erine baktılar. mildürü B. Cahit İstanbuldan gelmişler-
lidir .. Bilmem duydunuz mu? Padişah : dir. 

Padişah ta : - Ne \'ar .. Dedi .. Neden korktunuz? Şehrimizde bulunan kadastro baş mü-
- Hayır duymadım .. Söyle de işide- Neden birbirinize bakıştınız.. şaviri B. Halit Ziya İstanbula, Tire sor-

lim . Müneccimler bunun üzerine hakikati, gu hakimi B. Ziya Haşim Tireye ve Ke-
l . .. .. 

.... , ........... . 
Lahnanın 

vitaminleri 
YAZAN: Dr. G. Jt,. 

Lalıananın - dolması bile olsa - ki' 
bar ziyafet sofrnlarında yeri bulwunsl' 
sa da, pek eski zamanlardanberi, kibal' 
lığın üstünde olarak, demokrat bir Y' 
mck o1arak tanınmıştır. Hazmı pek ~ 
fo.y, kokusu hiç de hoş olmamakla 11' 
raber, kolay ve bol yeti;tirildiğinden d" 
layı ucuzluğundnn ileri gelse gerek, ~ 
seleri dar olan aile sofralarında kış .ıne'°' 
siminde sık sık görülür. 

Onun en eski şöhretini sarhoşluğa rıJ' 
ni olması, daha doğrusu, şaraba nıet' 
o1arak yenildiği vakit sarhoş olmadsf 
çokça şarap iQllliye müsaade etmesidlı 
Bundan dolayı - Bir rivnyete göre "" 
bizim pek eski heınşerilerimiz olan Iyoıt 
yalılar Iahnayı mukaddes bir nebat oll' 
ra.k tanımışlar ve pek k:..ıvvetli söz vet 
mek istedikleri zaman lô.hna üzerine yt 
min etmeyi fület edinmişlerdir. Avrupl' 
nın şimal taraflarında bazı memleıke• 
lerde hala, çokça bira içerken Jııhna ttJt 
şusu yenilmesi de, şüphesiz, Iabn.aJııf 
bu eski şöhretinden kalmıştır. 

Eski zaman hekimlerinden bir çoı
- Belki hastalığı da sarhoşluğa benz~ 
tiklerinden - lAhnayı türlü türlü der+ 
lere deva olarak kullanırlardı. ~ 
inkıbaza, kimisi de, aksine, ishale karf 
lfilın.a yedirirdi. Bazıları da nezleyfı 
öksürüğe karşı, bazısı sıtma hastalığınd 
nöbetlerine karşı lMınayı etesirli i1'4 
diye tanımışlardı. Bir zaman. yeni doi1' 
ran lohusaların kanını temizlemek içi' 
lahna turşusu pek makbul bir illç ol
muştu. 

Zaman geçtikçe - her şey gibi - lllr 
nanın da hassaları unutulmuştu. Bunuı>" 
la beraber, arada sırada, gene tahna1' 
değerli bir deva olarak tavsiye eden he
kimler çıkardı. Daha on yıl önce, Amfi' 

rikada hekimler ara.•anda lahna kans1" 
lık hastalığına karşı adeta moda bir iIM 
olmuştu. 

Bu eski ve yeni hekimlerin 1Ahn.a1' 
knrşı teveccühlerinin haksız ol.madıJı 
şimdi meydana çıkıyor. Vitamin araştıt' 
malan ilerledikçe demokrat lahnanm de
ğeri artıyor. 

Bir kere, vitamini bakımından lalın' 
pek zengin bir sebzedir. Bu vitamin biıl 
mikroplu hastalıklara karşı mukavenıe4 
ettirdiğinden eslCi zaman hekimlerinJıl 
lohusafara- bugünkü tabirimiZle onlat' 
intandan korumak üzere - lahna yedi!" 
rnekte haklı oldukları meydana çıkar ... 
En yeni keşiflere göre lah.nanın ycş~ 
yapraklarında yüzde 50 ölçü nisbette /. 
vitamini varoır. Anw bu vitamin ha
vanın oksijenine dayanmadığından oıı 

dakika, havnlı tencerede, pişirilince vi• 
taminleri 40 ölçüye düşer, yarım saal 
sonra 22, bir saat sonra 15 ölçü, ilci sasf 
sonra yalnız 1,5 ölçü vitamin kalır.•• 

Şu halde Lilinayı :mümkün olduğu kadıt 
az pişirip yemek daha iyi olacak demelc• 
tir. Uhnanın turşusunda da yüzde 2' 
ölçüye .kadar A vitanı.iııinden başka 3 
miliğram C vitamini bulunduğuna göttı 
yakında bir gün çocuklara balık yJl 
yerine !alına turşusu tavsiye edildiğiJJi 
duyarsanız hiç şaşmamak lazımdır .. • 
I.Ahnada bir de K vitamininden buluıt' 
muştur. Bunun ölçüsü henilz biliıunf" 
yorsa da bu vitamin yaralardan «an ~· 
masına mani olduğundan, eski hekimle
rin lobusalara lihna turşusu yedirmeled 
yanlıı olmadığı, bu au~tle. bir kere dab• 
sabit olur. 

Brüksel cinsinden mini mini lahnalaıt 
bizde bazı kimseler piç lahna derlerse d• 
bu türlü vitamin balumından pek ç~ 
daha zengindir. A vitamininden yüxd• 
288 ölçüye kadar bulunduktan başk• 
- sinir ağrılarını meydana vermiyen -
B 1 vitamininden 60 ölçü, C vitaminiO" 
den de 100 ölçü bulunmuştur. Ayrı~ 
yüzde 72 miligram asit aakarbit bwunııf 
ki bunu da insan vücudu vitamin halin• 
getirir .. 

Gene lalına cinsinden olan kameb•' 
har da vitamin bakımından hayltee de • 
ğerlidir: A vitamininden yüzde 50, 8 1 
vitamininden yüzde 11 O ölçü bulundu1'• 
tan başka 60 ölçü de B 2 vitamini verit· 
Bu vitamin yediğimiz şekerlerin vücudu· 
muza yaramuana hizmet ettiği için ba1'' 
ram günlerinde çokça şeker yedi~ 
bayramdan sonra kamebahar sala~ 
yemekte hiç tereddüt etmemelisiniz. 

Salata diyorum, çünkü bu vitaminle
rin hepsi piştikçe azalır. Bir de kamebr 
harın çiçekli tarafından ziyade yaprak· 
larına rağbet etmek iyi olur. Çünkü \Iİ' 
taminler yapraklarda daha ziyadedir. 

G.A-

Bir tayin 
Eski İnnir mektupçusu bay .AlSettiıl 

Muğla mektupçuluğuna tayin edilıniŞtit• 

-*-Polislere konıeransıat 
Polis için yakında mesleki konferan" 
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• 

EV ....................... . 

Kadın 
i................. MODA ..... 
Gözelliğe ve göz 

hıf zıssıhası 

Beni. yemeksı·z ve ~arapsız hır akmayın t~;::!;~ie:~:~ı~!a:;i~:.~~;:a:~~ 
~ 1 tıren bırer ayna addedebılırız. Onların 

parlaklıkları :t•üzc güzellik verir. Yorgun
luğu, endişeyi aksettiren, bakıtlarımız 

dır. Sonra benden istediğinizi isteyin • Size bir 
köpek kadar sadık ve en namuslu kadından 

fazla vefalı bir kul.. Ve köle olurum .. 
Yengeç alıcı gözle etrafına bakarken 

alelade bir muhafız neferinin odada ve 
odanın en ! ıvrnetli eşyası olan yatağın 
üzerine oturmasına da hayret etm.ifti. 

Sebastiyano: 
- Yeneeç .. dedi. Sen benim elli ar

kadaf1m1m. Sadakat ve vefana ıtıvendi
liın içln MD1 yanıma muavin aldım.Eğer 
bu vazifende MDden bekledfllm Ada
btl ı&ıerecek olunan burada.. bu sa
rayda hiç wnmadıtm mevkilere pçe
bllinin. 

Yengeç: 
- Sadakat del'lletılz, dedi. Bir kö -

pekten fazla tadık olunım ... Vefa derse
niz .. en namu.lu bir bdmm vefumdan 
fazla vefa a&terlrlm. Ama v.t&ldn bir 
prtam ~ar .. 

- Şartın nedir? 
- Af " faNPI'& k•Jmemek .. 
Bu aırecla koridorda .,. ...ı.t du-

ruldu. 

Yalnız aç sen değilsin .. 
Yengeç oralı olmadı. 
Iki lokma arasında sadece: 
- Bu tepsiyi hak.lamadan önce ye -

rimden bile kımıldamam .. dedi. 
- O halde saray mahzeninin nefis şa

raplarını biz yalnız içeceğiz demek .. 

Şarap! .. 
Bu tek kelime daha dünkü haydudµn 

üzerinde açlıktan daha büyük bir tesir 

yaptı .. 
- Şarap mı? 

_ Öyle ya.. Dışanda şarap şişeleri 

duruyor .. 
Herifin, yerinden kalkması ile şişe-

leri içeri getirmemi bir oldu. 
Bu •ırada Sebutiyano, Karbonopşina

nın yanına gitmiş, onunla kqla göz ara-

.tı ftakAM etmişti .. 
GeD9 Jm b61l heyecan içinde idi. 
SebastiJ'llDODUO. bu odanm kendi oda

m olduğunu söylemek suretiyle verdtll 

temınattan cesaret almı;ı ve bir şey ~e
mek i temeıni.şti. 

Yengeç, bir hamlede iki şarap sis i
ni birden boşalttı. 

- Oh .. dedi. Işte bu .. Bütün açlığı
mı unutturdu. Ben bö)' le ıki şişe şarap
la her gün yinni de;. L saat açlıga razı-
yım. 

Onun bu sözlerini odanın içine yayılan 
bir inilti kesti. Bu inilti, bir kci. eye boş 
bir çuval gibi atılmış olan •mevkuf> tan 
~ ükselmişli . 

Komplocu şehir muhafız.mm vakıa 
elinin kolunun, ayaklarının bağlan çö
zUlmüştil. Fakat &afasına geçirilen ve 
boynundan sımı;ıkı bir bağ ile bağlanan 
torba içinde etrafı göremiyordu. 

Onun bu inlemesi Sebastiyanoyu ikaz 
etti. Kafasında tasarlamış olan projeyi 
tatbik mevkline koymak tamam geldi -
ğini anladı. 

-BrrMEDI-

Gözlerin etrafında bclinneğe başlayan 
buruşukluklar, bize artık g nçliğin uzak
laştığını anlatır. Vücudun en ufak :t•or
gunluğu, gözlere tesir eder. 

Buna mukabil, neşe ve sıhhat da gene 
bal.atlardan belli olur. Gözler ve bakıı
lar hislerimizi büyük bir açıklıkla anlat
tıkları için, onların güzelliğini temin için 
hiç bir teYi ihmal etmemeliyiz. 

Gözlerin r,ençliKini ve taravetini mu· 
hafaza için de uzun bo_>lu l.ülfete hacet 
) oktur: Kaynattılı:tan sonra ılıtacaiınız 

bir parça suya - yarım litre için bir tatlı 
kqığı heubiyle - Asidborik karaıtır· 

dıktan sonra her aksam bir kaç dakika 
müddetle gözlerinizi bu m hll'ılde ban.> o 
ediniz. 

Banyodan sonra göz kapaklarınıza 

krem ıürünüz. Gözleriniz yorgunsa, av
cunuza soğuk su alınız, gözlerinizi bunun 
içine daldırdıktan sonra suyun içinde bir 
kaç defa açıp kapayınız. 

Yorgunluktan kanlanmış \'e titmit 
gözleri normal bale eolcmak için ıoğulc 
au ile yapıl.cak yirmi kadar banyo, ıa
yet iyi bir netice verir. 

Şayet gözleriniz zayıf olduğu için gözlük 
takmak mecburiyetinde iseniz imkin 
buldukça, gözlerinizi dinlendirmek için, 

Seıbutiyano odad•n çıJdalı umu bet 
muhafazm.. ellertnde 1Nıt M1JGk fılpd.. 
arayın en ne& yemelderlnl ptirdlkle
rini gördil. 

Denizlide Oztürkçe - gözlüklerinizi çıltarmız. 

Arkadan bir aıtuıcı muhafız ıeliyor
du ki bunun da omudarma attJlı hel
be gibi tld taraflı bir torbanın ~ saray 
mahzeninin nem prap şffeleriyle dol-

Bir mahalle halkının Yeni terimler 

en Jı·•eliri ve ricası hakkında öğretmenle· 
a, T rln mütaliaları 

..........•............................ ,. 

~ Güzelllfı Reçeteleri ~ . . . . ......................................... 
"' Bazı yüzler yazın yanarken hem kı-Denizliden İstiklal mahallesi miline&- toplanıyor.-

muştu.. haf·-1 _.ı_ sili Ömer oglu Raşit ve Yusuf oğlu Kl- Geçen sPncden beri ilk ınckte ... leı·de zarar. hem esmerlcşir, sonra yavaı yavaş 
Sebuüyano, bu mu uıarm uwoya b ld k ,,. 

d '- d mil imzasiyle aşağıdaki mektu u a 1 : maarif vekaleti tarafından te~bit edilen yanık rengi kaybolur. Fakat kızıllık ka-ginnesini arzu etmedltin en, ,ııı;apı an ~ 
Yengece seslendi: ·Bir kaç gün evvel belediyenin elek- öz Türkçe terimlerle yazılmış kitaplar lır •.. Bu, kadınlımn çok canını sıkar •.• 

al trik deposundaki infilAk neticesinde bir okutulmaktadır. Bu terimlerden baııla- Buna kartı yapılacak tedbirler şunlardır: 
- Gel. ve .• ban Url 
Birinci tepsiyi g~Sren Yengecin göz- yurddaşımwn kur gittiğini tcess· e rı taalluk ettikleri mcflıumlan tamami- Sıcak suyla yüz yıkamak kırmızılığa 

leri nihayet yemeğe kav\ŞllUŞ olmanın kaydetmiştiniz. Şimdi her gUn biıl en- le ifade ellikleri halde, bunlardan bir ltartt çok iyi gelir. Kızartının daha ça-
aevinci içinde parladı. dişe içinde bulunduran bir h&diseye ala- kısnunın hakikt manayı veremedikleri buk kaybolmasını istiyorsanız, su yerine 

Ildnci tepsi bu sevinci artırdı. kadarlann nazarı dikkatlerini celbe ta- görülmüştür. Maarif Vekaleti Maarif bil' litre suya 15 gram mürver çiçeği İli· 
UçUııcü. tepsi, ne:fi5 yemekle.re kavuş- vıwutunuzu rica ederiz. İnhbarl~ ida- mildürli.lğüne gönderdiği bir emirde nıu- ve ediniz. Ve sıcak sıcak yüzünüzü bu 

mağı geciktird.iğl için biraz canını sıkar resl İstiklll mahallesi yakınında hır ba- allimlerin kendi derslerine taallOk eden suyla yıkayınız. Sonra apğtdaki mah-
gibi oldu. nıt deposu inşamna te~bbUs etmiş bu- yeni ıstılahların tatbikinden alman ne- lutu kaynatarak sıcak s1calc yüzünüze 

Dördüncü tepsiyi: lunuyor. ticeler hakkındaki mütalaalarını gayet kompres yapınız. 
- Artık yeter.. Bb:e göre bu kabil in.patın kalabahk vazıh surette bildirmelerini teblig· et- s k··k- .ıo aparna o u "T gram. 
Di> e zoraki alı.r.ken Sebastiyano da bir mahalle yakınında yapılması tehli- miştir. Ömer otu t o gram. 

besinci tepsiyi odanın içine yere bırak- keli oldulundan belediye nezdinde te- Vekiletin bu emri muallimleı-e bildi- Su bir kilo. 
ınl§. şarap şi.şela-ini getiren altıncı mu- tebbfislerde bulunduk. Belediye, ma- rilecek ve öz Türkçe ıstıllhlar etrafında 
hafıza: halle yakınlannda barut deposu inpaı- muallimlerin düşünceleri Maarif vekl-

- YUkilnU bırak buraya ve hepiniz nm kanunen memnu oldutunu, inşaata leti tarafından tetkik edilecektir. 
gidiniz.. ruhsat verilmiyece~, mahalle hallanm Bu tetkikler neticesinde bir kısmı ıs-

Emrini vennişU. telApna yer olmadıtını blldirdi. Buna tılihlann yeniden tesbiti ihtimali var-
Sebutlyano, tekrar odaya girdtii za- ratmen İnhisarlar idaresi deposunu in- dır. 

man, arkadaşının tepsilerden birlnhı ba- f8 etrnele bqlamqtır. 
ıma pçmit ne& Pfmll av etlerini hat- P.ler burası hakikaten barut clepo.u 
tl kemllderi ile benıher yuvarlamap olarak kullanılaeaksa endiJemfzde hak-
baflamlftı. lıyız.. Böyle bir deponun şehir haricinde 

Sebuüyano: yapılması kabildir. Vaimlz B. Ek:rernin 
- Dur be ulan .. eledi. Patlamadın a .. bu husuaa ehemmiyetle nazarı dikkati-

---------------ınl bir Clefa daha celbederiz.• •........................................ , 
i Kiralık apartman 5 
• • : Şehir ruJnosu .ıh.... ım: 
• • 
:Sayıh (Gtll sokak) .pmda clenbe: 
!namr koafoııu ha.i ,.dl odalı Yeni! 
• • 
•İnfa edilmiş bir ev kirahktıl'. İ 1 Gannek ve prfişmek lstiyenlerin 1 
!ıuetenüz idarehanesine müncaat- ı 
:leri. •• i .................................... , .. . 

Halkevinde 
mandolin kursu 
Halkevinin ar komitesinin müzik şu

besinin mandolin kurslarına da başladı
tını ve talebe kayıt ve kabulüne devam 
edilmekte olduğunu memnuniyetle ha

ber aldık. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri • 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 2 
Lomberler şatosunda, Ustat Gıllaber 

dô Ka tre, ureti mahsusada kurulmuş 
• ve yilksek bir kilrsilde.n sabahlara kadar 

Romadaki papanın mezaliminden ve fe
ruılıklarından, Roma papularının artık 
hı:r hududu aşan ahlAksızlık ve rezalet
lerinden, papasların yllz kızartıcı hare
ketlerinden ve ~zilAne vasıta ve usul
lerle topladıkları büyilk servetlerden 
bahseder ve sonunda da: 

- Romada din ve ahlAk yerine zevk 
va safa, rezalet hüküm sürmektedir. En 
basit, en mevkisiz bir papasın bile ar
.kasından sekiz on hizmetçl yüriimekteo
dır. Bir mevki sahibi papasın haşmet 
v debdebesi krallarmkinden mükem -
meldır. Yaptıkları zulilinler, kadınlara 

karşı tecavU~leri akıllara bile sığmaz. 
Halbuki, Isa peygamberin dini bu delil
dir. Yalnız din ve ahret adamı olmaları 
lbımeelen papular böyle olursa, halkın 
vicdani ve dini vaziyeti nice olur? der 

Nakleden : F: Ş. B. 
idı. 

Albıjoalartn bu üstadı, I anın ko) du
ğu basit din usullerini açık ve herke in 
anlıyabılec 

0
i bir dehi ile söylıyor ve 1 

bu usullerin faydalarını anlatırdı ve: 
- Isa dininde papasların halk ve hal

kın vicdanı üzerinde hiç bir nüfuz ve 1 
hakları yoktur. Papa hiç bir kimseyi ne 
cennete sokabilir, ne de cehenneme- ata
bilir. Isa dini ve inci) herkesindir. Her 
kes, hatti kadınlar bile incili okuyabi
lirler. Bu hususta da papasların imtiyau 
yoktur. Dernekten de ne çekinır ve ne 
de korkardı! 

Albijoalar bu vaazları o kadar dikkat 
ve alaka ile dinlerlerdi ki, çok defalar 
şafak söker, şatonun geniş salonlarına 
sabahın temiz ışıkları dolar, fakat halle 
hala yurtlarına dönmeği akıllarına ge

tiremezlerdi ! 
Roma ve Papa papaslarının raf ızi ve 

dinsiz addettikleri bu halkın bu içtima-

Vakitsiz bahar 
Babçe sablplerlni 
....... ,.. dtiftlnnüıtib' 
Uzun yağmurlardan aorıra yaz ,unle

rini andıran güneşli ıün}er, bir haftaya 
yakın zamandan beri devam ediyor. Zi
raatçilerimizin mütalaalarına göre gü
neşli, ılık günler daha on gün kadar de
vam edecek olursa ıne)•va ağaçları çi
çek açmağa başlıyabilir. 

Havaların tekrar soğuğa çevirmesi 
takdirinde de çiçekler dökülür ve önü
müzdeki yıl meyva çok az olabilir. Mey
va bahçeleri sahipleri, havaların bu va
ziyetinden end~ye dü~ü~erdir, 

l .. rında bazı fevkalade ve naz.arı dikka
ti çeken had.iseler de olurdu. Bunlar bil
hassa bu cemaate yeni ferd ve şahsiyet
lerin katılması idi. Bu yeni dehaletler 
arasında da kont dö Fua'nın kız kardeşi 
ve me§hur Lil - Jurdan Sinyorunun dul 
karısı Esklarmonun dehaleti de vardı. 

Esasen bu kadınn dehaleti &ününde 
diğer dört kadın daha üstadın irşat hal
kasına girmiş idi. 

Bu hldise, o gün şu suretle halka arz 

• Cildi ince ve aazik olan lcadanlar 
aoaiıdaki pomadı yüzlerine ıiirerlersc 
çiltleri çatlamaz. Müaavi miktarda çav
du ununu, keten tobwnu ununu, bab 
birbirine karıttırmah. Y WDUJ&tmak için 
bir kaç damla tatlı bademyaiı ilive et· 
melidir. 

Bu kl'em aözler müstesna olarak bü
tün yü~ aiiriilebilir. 

== Hava taafta&IUlllClan 
koıw1anlzlnnamelerl 

Hava saldırmalarından pasiI korun
ma hakkındaki kanunun muhtelif mad
delerinin tatbik şekli hakkında hazırlan
mış olan nizamname projesi devlet ŞO
rasınca :tetkike başlanmıştır. Bu proje
ler arasında ışık sôndürme ,.e karartma, 
yangın söndünne ve gaz temizleme, ha
va taarruzlarına karşı korunma, haber 
alma, teknik işleri tanzim ve neşriyat 
projeleri de vardır. 

edilmisti: 
- Ba) an Esklarmon Allaha ve ha -

kiki incile rücO etmiştir. Bunun için 
de bundan bö_yle et, yumurta ve peynir 
yememeği, sade zeytinyağı ve balık ye
meği, yalan söylememeği, §ehvete ka
pılmamağı, öli.lm tehlikesi önUnde bile 
larikalten ayrılmam. ğı kabul etın~tlr. 

Zatcm de. bu her ycnı dehalet iç.in ınu
tad olan ıne'rasiınden ibaretti. 

* Albijoalar iki kı ına ayrılnıak'a idi -
1 :r: Ereni r VC' müminler. 

Erenler, hayatlarını sıkı ve daimi bir 
perhiz.. ıçinde g çirirler, en yüksek bir 
baba Veya <'Vlat muhabbetini lbir an ter 
ketmezler, zevç ve zevce de birbirlerine 
tam sadakat gösterirlerdi. Bunlar lıer 
hangi bir hadisede yemin etmedikleri 
gibi küfürbazlık ta etmezlerdi. 

Bunların resmi ve dini kıyafeUeri sa
de, fakat siyah elbise idi. 

Milnıinlere gelince, bunlar da aynı 
ahlak ve itikada malik olmakla bera -
ber, papaslarını erenler arasından seçen 
ve kendi papaslarına fazla bağlılık mec
buriyetinde olan kimselerdı. 

Albijoalar işte böyle düşünen, böyle 
Yll§ıyan insanlar idiler. Tarihin bildiği 
basit hakikat te ancak bundan ibaretti. 
Albijoaların itikaUarmda samimi olduk
larına ~üphe yoktu. Fakat. bu mevcudi-

.. , 
( 

ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-35-

Kumandan haykırarak 
dışarıya fırladı 
Otuz kadar maiyeti ile birlikte 

atlarına atlayıp koştular 
Maamafıh kısa gunün kin aE olur, 

derler. Bu ~de ~ine Basmacılar karlı 
çıkmıstı. Çünkü 250 silah sahibi olmuş
lardı. 

O günleı de silahın bir tanesine yüz
lerce fıra verilse yine bulunamazdı. Çiin
kü eldeki fişekler, cephaneler kimUen 
Rus fışeği olduğu için yabancı sılehlara 
uymuyordu. 

Afganistan yolu ve hatt.A Şarki Tür
kistan yolile gelen diger siWıların ise 
cephanesi y<'' tu. Bundan çok sıkınb 
çekildiği için Rus sıllhları tercih edil
mekte idi. 
Döş mbenin Ruslar tarafından tekrar 

işgalinden so:ıra vaziyet çok degişınisti. 
Do embeye kuvvetli bir aSkeri müf

reze gönderilmiş, kışlaya yerleştirihniş, 
şehrin dört bir tarafına nobetçiler di.kil
mi.şti. 

..Muntazam telefon hatlariyle bu nö
betçiler merkeze bağlanmış ve buradan 
ela Buharaya telefon halları döşecunişti. 
Bütün bu hazırlıkların ve tedbirlerin 
Enver papya karşı olduğunu tekrara 
lüzum yok. 

Enver paşa Döşembeden gelen adam
lar vasıtasiyle bu bar.ırhkları öğrenmiş
ti. 

Yalnız son günlerde Ali Rıza bey 
ve Osman Hoca ile tamamen irlibat te-
min edilmemişti. Bu ebebtcn Enver 
paşanın biraz canı sıkılıyordu. 

Maamafih elde mevcut askerlerle ve 
memleketin muhtelif taraflarındaki kı
yam hareketi sayesinde Rusların çok 
taciz edileceği de muhakkak idi. 

* - Basmacılıar görünüyor mu? 
- ..... . 
- Aman dikkat oğlum ... bu ıece 

baskın yçmaları ihtimali vann~. 
Döfembe garnizonunda bulunan Kızıl

ordu kumandanı telefon elinde Döşem
beye iki saat mesafedeki tepede bulunan 
nöbetçilerle görü.şüyordu. 

Gizli bir tertibat ile saklanan nöbetçi
ler kulübenin içinde mütemadiyen et
rafı kontrol ediyorlar ve bir ıey göre
miyorlardı. 

Fakat hemen her dakika bu vaziyeti 
DöfMnbedeki kumandana bildinnekte 
seciJmıiyorlardı. 

- Henüz hiç bir §t'Y yok ... 
Garnimndald kunwıdan her telefon 

çaldıtcca elini tahta muaya vuruyor ve: 
- fmkAa1 yok... diye bağırıyordu. 

Bu Bumacılarm buıtin buralarda ol
ınuı muhakkak... Fakat nasıl olur da 
gll&tiJaneder? Yok.sa kenarda bucakta 
saldanml§ olmasınlar; ıeceleyin bir bas
kın yapmasınlar! 

öğle olmuştu. Kı:ıılordu kumandanı 
öğle yemeğini bile odasında yemiş, dı
şarıya çıkmamıştı. Garnizonda tam bir 
sessizlik vardı. AJağı yukan inenler bU
yUk bir vak'a olacak imiJ gibi korkarak 
ayaklarının uçlarına basıyorlar ... sanki 
kannoaları bile haberdar etmekten kor
kuyorlardı. 

Akşam olmuştu. Döşembeo üsti.lne ka-

yet, bu teşekkül Romanın, papalık ma
kamının ve diğer yerler papaslarının gö
zünde böyle değildı. Bu hareketler, on
larca sadece ve koyu dinsizlikten iba
retti! 

Roma bu vaziyeti görmüş ve kendi 
menafii nam ve hesabına da ciddi bir te

laşa clı.işrn~tilr. Roma kilisesi, çoktan 
yoldan çıkmış. papa üçilncil Innosanın 
hırs \'C 1amaı ~ üzünden hatalı bir yola 
girmişti. Papalık makamı, ancak din ve 
nhret i!ıleriyle alakadr iken bu papa, 
ruhani hüktim ve nüfuzunu butiın ciha
na şamil cismani bır saltanat şekline 
sokmak istemişti.. 

Bu suretle: 
1 - Din işleri, dünya islerine feda 

edilmiş, 

2 - Kral ve hilldlmdarlar Uzerlne 
hlkimiyet tesis için hile ve hudalar mey
dan almq, 

3 - Mecburiyet hisli oldukça zulüm 
ve ahlabazlıklar yaptlnııf ve bu suretle 
de papalık mMramınm i§i ve gücü cya
lan söylemek, hile yapmak, habızlık
larla me§gul olmak> tan ibaret kalmış
tı. 

ranlık basarken birdenbire telefon zilleri 
acı acı çaldı. 

Tahta masa başındaki Rus kumandan 
hemen Ahizeye yapJ.flDCa haykırdı: 

- Ne .•. göründüler mi? Tepe arkasın
da mı? Öncülerden haber var mı? En
ver paşa da mı varmış? 

Kumandan sôylenen sözleri dinledik
kasından da küfürleri yatdmyordu. 
sandan da küfürleri yağdırıyordu. 

Nihayet sözler bitince kumandan emir
leri verdi· 

- Ateşe bllfladınız mı} Ben aöyle 
yinceye kadar bekleyiniz. 

- Onlann hangi istikamette ilerledi 
iine dair güzelce raporu veı:iniz. Çağı 
nnız bana takun kumandanmı ••• 

Bundan eonra taltun kumancla.lna tanı 
yanın ... t süren emir vel'di. Telefon ma· 
kine.i batında ahize elinde eiyluyo1', 
eöylü:yordu. 

Henüz ailih patlad.C.na dair bir emar• 
yoktu. 

Nihayet takım kumandanı: 
- Kar1&mazdaki tepeden doiru iler

leme hareketi var. Oldukça kalaballk. 
- Top b.,. öyle ise •.• 
Tepenin arlcuma aaklanmıı olan Kı

zJordu toplanndan ılci tanesi birdenbire 
gürledi. 

Kumandan hemen telefon makinesini 
kapadı ve ceketini, pplcasını giyerek bay
lcıra haylcıra dlf&nya hrladL 

- Haydi. Marıl ... 
Garnizonun önünde duran beygire at· 

ladı. Arkasından 30 kiti kadar da bera· 
ber beygirlerine atladılar. Piyadeler de 
ııarnizon önüne toplanırken kumandan 
Dötembc haricine ııiden yola düttü.. 

Nal talurb.lal'ı Dö,embc içinde akisler 
yaparken heı-kea pencerelere "fUllUÜt 
yeni bil' hadisenin bafladıiıru ardanut
lardu. 

Çünkü gürliyen top sesleri yeni bir ha
diseyi çoktan ili.n etmifti. 

Halk korkak ve çekinaen pencereler
den bakarken tehir lıaricindeki toplar bi· 
ribiri arkuından devam etti. 

Kumandan beyairi üstünde memnun 
ileriye doiru abldı. 

y anm uat devam eden top abfl r· 
ri tam bir heyecana Yermİftİ. 

Döoembedc ne kadar Türk Yana laep
ai sokaklara dölriilmü,. luıçmalda te

hirde kalmak •r-nda müWeddit 
avaalan çıkbklara kadar bajarandt ağa 
sola kOfUyor ve sonra üçer beter topla
narak bil'ibirlerinden haYadia almaia ui
rAf1Yorlanlı. Bir aralık uzaktan selen hir 
kervandan telıre birdenbire... bir bandi. 
yayı)mlfla . 

- Enver pqa ııelmif ... 
Kaç gündür Türklerin kulaktan kulaia 

korkarak fwldadıkları bir söz nihayet 
hakikat olmuttu. 

- Enver Pata aelmiı .•• Enver ....... 
Bu esnada oebrin dıpna çakan Kml

ordu piyadeleri çoktan siperlerine cir
mişler Enver papyı beklemeie bqlamıf" 
lardı. 

Kızdordu Enver pa1AD111 muamm bir 
ordu ile geleceiini zannediyorlardı. Ni
tekim buna göre tertibat alm..ıardı. 

Halbuki Enver paşa dÜflnanın toplan 
yük9elirken brpki tepede 60 0.-acı ile 
yakaanı kaldmnıı bekliyordu. 

Diğer Basmacılar da muhtelif taraOara 
yayılmıştı. Dört bir koldan oehre doinı 
ııeldikleri için ııarp istikametinde gelen
ler Kınlordunun ilk mülrezelerlne teaa· 
düf etmişler onlara birdenbire baalun 
vererek dördünü öldürmü ler, üç ltifiyi 
de yaralamışlardı. 

20 Kişi kadar kaçarak muhtelif taraf
lara iltica etmi lerdi. 

Rus kumandanının hundan haberi 
yoktu. Fakat paşaya bu haber çoktan 
geldiği için memnun y~ni memnuniyet 
haberleri bekliyordu. 

Tam bu sırada patlıyan topların ae.
lerine karşı Enver paoa da suamuıtu. 

- Durun çocuklar... diyordu. 
Bu kurt uluması bitsin de ondan aon

rası kolay ... 

Enver paşa bu sözleri aöylediktea 
sonra gözlerini karanlıiın içine dilttti. 
Uzaktan Döşembenin ışıkları titrek titrek 
etrafa yayılıyordu. 

Şimal kapısı tarafında konmuş olan 
dört toptan mütemadiyen atct yük.eli
yor ve gök gürültüsü gibi aadalar bunu 
talcip ediyordu. 

- BiTMEDi-
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Yuvamı 
Kendim 
Yıktım 

Bayan Necdet 
T ezgülerin Macerası 

YAZAN: UÇ YILDIZ 

16 
uzun haktı. 

Sonra: 

- Necdet.. dedi. Yavrum, sen baı
tıuın.. Anlıyorum.. Galiba Tarabyanın 
havaıı ıana eyi ıelmedi. latersen yarın 
tekrar &yoğluna dönelim. • 

Ben, laf olsun diye: 
- Doğru, dedim. Burada artık 11l<ıl

maia batladım. Gitsek fena olmaz. 
- Ben hemen huııün aparlımanı te

mizlettireyim. Y ann huraıı ile ı..,sebı

mızı keseriz .. 
Onun, aparlunanı temizletmek baha

nesiyle huırün otelden uı:aklaıma'1 itime 
ıeldiği için kararını laıvip ettim. 

- Öyle İM! vakıt geçirmeden hemen 
ııideyim dedi. Belki sana lizım olur.Oto
mobili burada bıraluyonnn. Ben tak•i ile 
ııiderim.. 

Numan gidince derin bir nefe• aldım. 
Artık endİfe edecek bir f<'J' yoktu. 

Santral memuruna bu deta: 
-Beni telefonla arıyan olursa odam

daymı. Telefonu odama verin. 
Dedim. Memurun tuhaf tuhaf yüzü • 

me bakmMına aldınt etmedim. Kendi 
odama çekilmezden önce Pervinin oda
ınıa bir uğradım. Dediğim gibi biraz ra

hatsız olduğu için odaımdan çıkmıyor • 
du. 

·DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-70-
ron1anı 

Holanda elçioi Vander Eden, Kral on j rum. 
dördüncü Lui ile nasıl görüıtüğünü ve 1 Şövalye dö Roban: 

ona ne~eT yapbğ~ı y~~ek aeale a~latıık· - O halde •İz, elde edeceğinizi al
ça F arıbo1. kendilerını ya1nız hıssede- dıktan aonra bizim projelerimize yardım 
Tek, bol ve neıe1i k.ahkaha1ar aavuruyor- etmek iatemiyeceksiniz demek. 

du. H 1 d 1 1 • ·· 1 d'' R h o an a ı e çı, ıova ye o o anın 
- Kuyruğu kopsun.. diyordu. De-

mek bir oyuncak ve piç kralın suratına 
monsenyör Luinin ismini ıııöylediniz ha. 
Ah .. kişki orada o]sa idim de onun ne 
hale girdiğini görseydim. 

Van der Eden: 

büyük bir endişe içinde sorduğu bu ıu .. 
ale soğukkan1ıh1cla cevap verdi: 

F ransızlarKlemanso zırh 
lısını tezgaha koydular 

Paris l 7 (ö.R) - Fransanın 35000 dolayısile harp donanmasile kaimdir. 
tonluk safıharp gemisi olan cRichelieu> 
zırhlısının denize indrilmesi ve bunun eşi 

olan cClemenceau> zırhlısının tezgaha 
konulması merasimine riyaset için bahri
ye nazırı B. Campinchi bu sabah Brest 
limanına vasıl olmu§tur. Hazırlanan res
mi tribünlerin tam karıısında cRichelieu > 
zırhlısının kurouni muazzam kütlesi yük
seliyor. Havuz bu kocaman kütleyi ta
mamile İstiap edemediği için önden 35 
metre ve arkadan 8 metrelik kısmı ayrı 
havuzda ikmal edilecektir. 

Rişe1iyö derdi ki: Donanmasız ne har
be dayanmak. ne de sulhtan istifade et
mek mümkün değildir. Denize htıkim 
olan karada da kudret sahibidir. 

Klemanso oahsında ise, yarım asır ka
dar donanmaya yabancı kalmasına rağ
men, büyük vatanpervt".rİ selii.mlayoruz. 
Zira memeleket mukadderatının oynao
tığı azametli saatlerde o, zek8.sile, donan
manın nihai zaferdeki hissesini ölçebildi. 
Düşmanın abluka çenberi altında boğul-
ması, deniz münakaliitının temini, Jngiliz, 

300 nefer yeni zırhlının güvertesinde Amerikan ve müstemleke askerlerinden 
selam vaziyetine geçince gemiye bayrak milyonlarca muharibin F ransaya nakli bu 
çekilmiotir. Bahriye nazırının yanında sayede mümkün oldu. Kendisi itiraf et
Klernansonun oğlu ve kızları mevki al- miştir: 

mışlardı. Eski bahriye nazırlan da B. Bir gün Loyd Corc bana Parlamento 
Kampinşiye refakat ediyordu. Nazır şu koridorunda sordu: lngiliz filosu olma

nutku söylemiotir. saydı harbi kazanamıyacağınızı kabul 
cRiş]iyö ve Klemanso F ransaları ara- eder misiniz) 

- Evet, cevabını verdim. 

Bu iki büyük F ransız.ın hatırasın'dan 

sında acıklı bir benzerlik vardır. 1636 
da Korbif muharebeıi, 19 l 8 de Şömen 
dö Dam muharebesi, üç asır evvel lspan-

11 dere çıkaralım. Onların enerjileri mem]e .. 
yo ar Som hattını yararak Pontuvaza da-
yanıyorlar. 20 sene evvel de Alman or· ket sel8.meti için gerilmiştir. Biri monarşı 

dusu tek hamle ile Eletden Şato Tiyeriye 
atılıyor. Parisi kurtarmak için R.işe1iyö 

araba.sile payıtahtı dolqıyor, Klemanso 
meclis kürsüsünden genera11eri mukave· 

nazırı, diğeri otoriter cümhuriyetçi olan 
bu iki adam. tedhi§ usullerini milli men-
faatlerin hizmetine koymu~lardır. 

Başvekil Daladiye bu yüksek pTensip-
mete di.vet ederek F oş ve Petene zafer ten ilham alan bir siyasi hareket hattını 
imkinlan hazırlayor. cesaretle çizmiştir. Memleketin hürriyet 

Bu gemilere neden Rişeliyö ve Kle- ve refahının teminatı budur.> 

manso adlan veriliyor) Çünkü: Rişeliyö 
Frans12 azametinin baılıca bir banisidir. 
ispanya filosuna karşı zafer kazanan o
dur. Birinci olarak o, açık dehasile anla
mıştır ki hakiki kudret ticaret filosile, 

Rioe;liyö ve Klemanso zırhlılarının harp 
filomuza iltihakını Fransızlıların kendile
rine itimadını kuvvetlendirecek. bir un· 
surdur. Klemansonun dediği gibi: Fransa, 
F ransızlaT neye l8yıksa öyle olacaktır.> 

Jspanyol faciası için Milletler cemi
heyecanh görüşmeler yetinde 

reltetimi affebniyeceğine göre bunun bü
tün meau]iyetini memleketimin tlzerine 
yükliyecektiT. Göreceksiniz.. Bir eeneye 
kalmaz. Harp paılıyacaktır. Eaasen be
nim de iotediğim budur. 

- Harp mı) 
- Tabii. Ve esaaen bu hususta oizinle 

mutabık değil miyiz) Kralın kudretini 
kırmak ve onu ıahbndan al8fllğı etmek 
için bir cdoıt> un yardımına muhtaç de
ğil miydiniz ve bu dost ta sizin tabiriniz· 
le cDemin yani cSilih> değil mi idi>.. 
Binaenaleyh oizin kılınçlannıza bütün bir 
milletin ıilihlarını ili.ve edeceğim. 

Şövalyenin gözlerinde ıevinç ıuleleri 
çaktı. 

- Affedersiniz.. dedi. Bir in bile si-
zin yardımınızdan 9üpheye 
ıimdi çok nadimim .. 

Van der Eden devam etti: 

yorum .. 
- Nedir o çere) 
- Şövalye dö Rohanın ikinci dostu, 

yani czehir .. > 
- Evet.. ve bu suretle iki dostunu 

bu ujurda emirber ve aeferber yapan ıö
valye dö ~ohanın elinde on dördüncü 
Luiyi devirmek için üçüncü dostu olan 
cpara> kaimi§ oluyoT. 

Şövalye dö Rohan titredi: 
- Benim, dedi. Bütün gayem Fran

sa tahtında müsterih bir kral görmektir. 
- Haydi haydi möayö dö Rohan .. 

Dolambaçlı yollardan gitmeyiniz. Emin 
olunuz bu i~de hepimizde hissemize dü
şen payı alacağız. Kendi payıma Fransa 
ile Hollanda arasında münesebetlerin 
biran evvel kesilmesine ça]ıtacağım . 

- Fakat Witt kardeıler her hangi bir 
harbe tiddeıle muarizdırlar. 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
18-

Kocası öldü diye 
Kendini ateşe atarak diri diri yakan 

Hintli kadın bu faciaya Hintli 
Racaların hasis menfaatleri 

yüzünden sürüklenirdi ... 
Bugün münevver Hintli kadınlar ara

sında hfıkim olanlar, belediye reisi vazi
fesini görenler, şairler, edipler, musiki
şinaslar, profesörler ve doktorlar var .. 
Hatta Hint milli kongresi reisleri arasın
da kadmlar bile bulunmuştu. 

Bu da, Hindistanda kadın hürriyeti 
inabdut olmasına rağmen kadının mev
kiini göstermeğe kafidir. Kadınlık orada 
tam bir inkişaf gösteremiyorsa .. Bunun 
sebebini tahsil imkfuıı vermiyen bugün
kü ekonomik buhranda görmek ve ara
mak icap eder. 

Parasızlık ve sefalet Hint kadınını ve 
Hint erkeğini büsbütün cahil bırakmı
yor. Onlar evlerinde ve tabir caizse eğer 
(Anane mekteplerinde) din ve tarih 
derslerini görüyorsa ve çok defa bu 
ilimlerdeki bilgileri ile üniversitelerde 
okum~lara taş bile çıkartıyorlar. An
cak Bu •Anane mektepleri. nde batıl 

itikatlara ve hürafelere de geni§ ölçüde 
yer verildiği için bu telkinleri almış 
Hint kadını hakiki Hint idealinden çok 
defa uzaklaşmış bulunuyor. 

Derler ki Hindistanda kadınlar pek 
genç yaşta evlenirler ve Hintli erkekler 
müteaddit zevce alırlar .. Bu, zengin er
kekler için, Hintli prensler için doğru 
olabilir. Fakat halktan, halle tabakasın
dan bir Hintli hemen hemen dalına tek 
kadınla yaşamaktadır. 

gözüne girmİf görünüyorsunuz? 

- Evet amma.. Biliyorsunuz ki bu 
gibi hususlarda ve bilha11a krala asla gü-

venilmez. Maamafih timdilik gerek ben 
ve gerekse madam 
dan çıkmış değiliz. 

dö Suvanson 9aray-

··BİTMEDİ·· 

yeni bir Fransız 
zırhlısı 

tür. 

** 

Lonclradaki infilildar 

- Asa1 enteresan olan onun ben sa
raydan ve yanından çıktıltan sonra söy
ledilderini duymaktı. 

Şövalye dö Loren: 
- Zorla imzaladığı bu muahedeyi 

ih131 edecek mi dersiniz? 

- Mösyö.. Bu sualiniz bana Üç teYİ 

ispat etti. Evveli., ıııiz insanları tanımıyor

ıunuz. Saniyen aiz politika denilen nes
neden gafilsiniz, aalieen beni hakikaten 
aptal bir adam yerine koyuyorıunuz. 

Şimdi ıize bunları İııpat edeceğim. Bir 
kerre on dördüncü Lui gibi intikamcı ve 
mağrur bir hükümdar benim kendi.ine 

- Diğer taraftan on dördüncU Lui 
Holanaanın lopanya ile bir pakt yaptık
tan aonra lngiltere ile de anlatmak iııti

yeceğlni anlıyacakbr ve o zaman hu it
tifakın vücut bulmamaoı için büyült gay
ret sarfedecektir. Halbuki biz Holandalı
lar, bizim lngiltere ile itilaf akıimize tabi 
olacak kimseyi mevki ve nUluzu ne olur
aa olaun, en bUylik dlltman telillt ede
riıı.. 

- Varsın olıunlar. Benim onların ye· 
rine koyacağım bir adam .. Henüz çocuk
luktan yeııi kurtulmuı bir genç bu harbi 
kabul edecektir. Hele ona on dördüncü 
Luinin esTannı anlatacak olursam kralın 
derhal en milthiş ve imansız dü§manı 
kesilecektir. 

Londra, 17 (Ö.R) - Londra, Liver
pul ve Mançesterde vukua gelen yarım 
düzine kadar esrarengiz infiW.k hAdise
sine Londra gazeteleri büyük yer ayı. 

nyorlar. Bu infilakların Irlandalı müf
ritlerin eseri olduğu zannedilmektedir .• 
Buna verilen ehemmiyet dahiliye nazı
n sir Samuel Horun öğleden sonra Dov
ning Steete giderek başvekille görüş

mesinden sabit olmaktadır. 

Bu ayın 17 sinde Fransanın Brest tez
gAhlarından Rişilyö ismindeki 35 bin ton
luk yeni zırhlı denize indirilecektir. Ay
nı günde Klemanso adında yeni bir :ıırh-1 ~tıGc:Z~zz:ıı!Zi~mm!;U:~zz;;rzzziiitiiiiiili!i 
Jı daha tezgAha konacaktır. Klemanso Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. 
zırhlısı da, öteki tipte ve o cesamette ola- Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço-

Van der Eden: 
- Bilakio onun bu muahede ahkamı-

na tamamen sadık lı:alacağını um uy o-

karıı aldığım laübali tavn ve istediğimi 
elde etmek için kullandığım vasıtayı u

la affetmiyecektir. O, baıımdan fapkami 
niçin çıkarmadığımı pek&IA bilir. Bu ha· 

ve JeLQ.l ''v"''"'' v u.u ..,..., .. ............ - ...... --··-·- - l Murayla çevıreceırur . 

madıklarını ispat edivorlar. 

çuk kurumuna üye ol! .. 
caktır. ~'Zl'.ZZrZ2.:ZZ:n:ll!'ZJ::211 ... 

- Kimden bahsetmek istiyonunu.z? 
- Prens Giyyom d'Oranjdan. Ben de 

• 
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Kültürparkta .. 
Nebatat ve hayvarat bahçeleri 
zengın bir şekilde hazırlanacak 

Çelili taftllll&k: (tecrilbe) - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA- rayı ve açık hava tiyatrosu planları ya-

Çeliği demirden ayırd etmek mühim- Fuarda bir de nebatat bahçesi vüCtJ- kında belediye reisliğine gelecektir. 

i ilmi ............................. .. 
• • : Tetkikler : 
••••••••••••••••••• • 

Koyun çiçeği 
YAZAN : Veteriner müdürü 

NAZIM UYGUR 
•• 2. 

Fransada bir 
kesikbaş hadisesi 

Hayvanlarda çiçek hastalığının en mü
himi ve en zararlısı koyun çiçeğidir. Bu k .. G~çen ayın sonlarında idi. Bir Fr~ 
hastalık bilhassa yaz mevsiminde vakit oyunde Maryus adında altmışlık hır ih
vakit salgın halinde çıkarak mühim mik- tiyar, başı vUcudundan ayn olarak bu-

Alümınyumdan 
süvare elbisesi 
Amerikalılar, geçen baharda •cam. 

dan elbise. diye bir moda çıkarmışlardı. 
Bu kı§ ta bir moda buldular: Alümin • 
yumdan elbise .. filr. Muayene edilecek parça üzerine da getirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu Pariste bulunan belediye yapı işleri 

bir cam veya tahta çubukla bir kaç bahçe, ilk ve orta okullarla lise, öğret- mühendisi B. Cahit Çeçen, bu planların 
öamla asitnitrlt (kezap) damlatılır. Bir men ve ziraat okulları talebelerinin is- bir An evvel hazırlanmas! işi üzerinde ça
ınüddet llOnr& asit yıkanır veya silinir. tifade edecekleri tarzda zengin şekilde lışmaktadır. Planlar gelince sergi ve 
Eğer muayene edilen parça demirse pas hazırlanacaktır. Bu maksatla belediye rayı binasiyle açık hava tiyatrosunun in
veya mavimtrak iz görülür. reisliği, ziraat Vekaletine müracaat et- şasına başlnnacaktır. Bu 4ışaata niha-

d 1 f 
. ld w d .k . lunmuştu. 

tar a te e atı mucıp o ugun an ı tısa-

d h 
· ti' b. h 

1 
k G O zaman yapılan tahkikat zavallı ih- Amerikalıların cam modası yalnız elbl-

en e emmıye ı ır asta ı tır. eçen . ' . . .. 
1 

b 
1 

d A d b"" ··1c tıyann, ooşını acıkmış olan köpeği ye- seye değil, mobilyalara, perdelere kadar 
yuz yı ın aş arın a vrupa a uyu . 

b
. 

1 
,_ k 

1 
mış kanaatini verdi. Fakat köyde jan _ yayılmıştı. Fakat alüminyum modası 0 

ır sa gın yapınaK mevcut oyun arın 1 • • • • •• • ~ 

k
. d b" k ··ıd·· .. .. B h darma.ar boş durmamış, tahkikatı derın- kadar ıptizale duşmıyecege benziyor 

ae ız e ır ısmını o urmuıtur. u as- . .. .. • 

Çelik ise iz siyahtır. Daha esaslı ve mişti. Vekalet, yüksek ziraat enstitüsü yet on beş, yirmi gün sonra başlaması 
<laha isabetli ayırma yapmak için bu tec- profesörü, mütehassıs B. Kraus ile ens- çok muhtemeldir. 

t ı w • • 

0 
t A ld w •• leştirmeğe başlamışlnrdı. Köyde ileri ge- Çunku yalnız suvare elbiseleri için kul-

a ıgın menşeının r a sya o ugu soy- l l · b"lh · • ' 

1 
· A Af ik A d . en erın. ı ana ıhtıyarın komşu· lanılmağa karar verilmiş. 

enıyor. sya, r a ve vrupa a çı- l f"k. 1 · I b A --b · od b al 

k h 1 
w k . k k annın ı ır en soru ur, öyle bir ci- ;wu;a a yem m a ur ara kadar gele-

rübeler önce bilinen parça üzerinde ya- titü profesörlerinden B. Hikmeti, bu BELEDİYE ÇOCUK HASTANESİ 
pılmahdır. hususta tetkikat yapmak ve bir rapor Belediye çocuk hastanesi ve Şehir 

çe asta ıgı e serıya çı ma tadır. Mem- . .. 

l k 
. . d d . ti . 

1
. d '-! nayetı koyde veya civar köylerde yapa- cek mi dersiniz? Eğer gelirse, eski elbise-

e etımız e e seyyar aşıre erın e ın eıu b" . . . . 

k l 1 
. ,_ h al v • • k ılecek hır canı bulunup bulurunıyaca- lennı kap kacakla mubadele edenler 

oyun ar a çıçe& ast ıgı ıntışar etme - w • • Çeliği parlatmak: Ateşten çıkarılmış vermek için İzmire göndenniştir. Bele- garajı betonarme planlan Almanyadan 
çelik mavimsi renk almıştır. Bu gideri- diye reisi Dr. B. Behçet ~z, dün bera- gelmiştir. Bu planlar üzerinden inşaata 
lebilir. Beyazlatılacak parçaya koyu tuz berinde profesörler bulunduğu halde hızla devam edilmektedir. Her gün iki 
ruhu bir cam veya tahta çubukla sürü- Kültürparka gitmiş, nebatat bahçesi yüz, iki yüz elli metre mikabı beton dö-

d

. gı araştırılırken, ihtiyarın komşuların_ tencerelerini ve kazanlanru bir gün yeni 
te ır. d b" · · • 

K 
. v· • "k b h an ırısı, ortaya çıkmış, jandarma ku- yenı sırtlarına giyeceklerini unutmama-

oyun çıçegının mı ro u avanın te- d d . k" ı dırl man anına emış ı: ı ar. 

lilr. yapılmak istenen sahayı göstermiş ve külmektedir. İnşaat süratle ilerliyor. 

Küçük parçalar doğrudan doğruya kendilerine izahat venniştir. Profesör- ŞEHİR OTELİ 
asit içine atılsa da olur. Mavi renk kay- ler, bu nebatat bahçesini zengin bir şe- Belediye tarafından Birinci kordonda 
bolunca alkol veya benzin içine atılır. kilde hazırlamak imkAnını temin için Şehir gazinosunun yerinde inşa ettirile
Bundaıi 90l1l'8 paslenmanın önüne geç- etraflı bir şekilde hazırlıyacaklan bir ra- cek şehir otelinin bahçe ve açık gazino 
mek için yala atılır. Bütiln bu mneliye- poru belediye reisliğine verecekler ve kısmını önümüzdeki )"az mevsimine ka
ier yapwııken asit buharmdan diğer derhal işe başlanacaktır. Nebatat hah- dar yetiştirmek için tedbirler almıştır. 
)1)aiça1arın müteessir olmaması için ted- çesi, hayvanat bahçesi ile atış poligonu Bu bahçe ve gazinonun süratle tanzimi 
1bir almak unutulmamalıdır. arasında yapılacak, fuar mevsimine ka- için bir mütahassıs getirtilmesi kararlaş-

** dar yetiştirilecektir. tırılmı~-tır. 
Bir kaç hflito. ömeği: Profesör B. Kraus, Almanyada bü- HAYVANAT BAHÇFSİNDE 
Bu mesele ve İf üzerine ileride daha yük bir nebatat bahçesinin profesörü ve Kültürparkta hayvanat bahçesinde 

bir çok örnekler verilecektir. ziraat mütahassıslarındandır. Bahçe, yal- Tavus kuşlnrı ile Çakal ve kurtlar için 
Okurlarıu:uzın hepsine birden faydalı ruz talebe için değil, halle için de fayda- ayn pavyonlar inşa ettirilmiştir. 

olabilmek için deiifik reçeteler verme- h bir eser olacaktır. Hayvanlar, bu pavyonlara yerleştiril-
ii daha faydalı bulduk. Pariste hazırlanmakta olan sergi sa- miştir. 

Musluk dökümü için batna: 
800 bun kurşun 
150 > antimvaD 
50 > blay 

2 > Magnezyum 
Ekümül&tör plakları dökümü: 

945 kısım kurşım 
22 > Antimvan 
13 > Cıva 

Iran Veliahtının düğünü 

Veliaht 24 Şubatta 
Kahireye gidecektir 

sirine karşı çok mukavimdir. Koyun ağıl- • Ef d ' 
larındn (altı ay) kadar hayatlarını mu- -~ k en ~d. gBeçen a~ın. on birinci gü-

B 
nu a şamı ı ı. en evımın kapısına ge-

hafaza ederler. u gibi hastalık mikrop- 1" b' · · k. ., di 1 
w ınce ırısı • ım o . • ye ses endi. Ben 

larını ıaşıyan agıllara veya hasta koyun- h' • · k d v • • ıç sesımı çı arma an evime girdim. Fa-
ların yattıgı meralara getırılen koyunlar kat · ta ·b· ld Lö" , • • v scsı rur gı ı o um. ru nun sesi-
mıkTobu alarak çıçege tutulurlar. ne 0 k d be · d k a ar nzıyor u i.. 

Koyunlarda hastalık nasıl başlar} B ·· · L"" d 
k ff 

unun uzerıne oru enen adam çağ 
Mikrobu gere tene üs horulariyle ve rılmış • d k d -

gerekse yedikleri otlarla alan koyunlar s' ]an arına uınanb"a~ı .sormuş: 
0 

.. . - en geçen ayın on ırıncı, yani Pa-
yazın 6 - 1 gun ve kışııı ıae 12 günden zar gecesi nerede idin? 1 
20 güne kadar geçen bir müddet zarfın- _ Şe f d" be ... 1 

1 d 
. . y e en ım, n mı: Ben o ak -

da hastalanır ar erecelerı bırden bire =m 8 ·d "dim ~ ':llC}i e ı .. 

4 .'. - .~2 y.e kadar .. çıka.r, iıtih_aları kesil~.r, Diye kızanp bozannağa başlamış, ta-
duıkun hır hal gosterırler, tıtrerler, goz bii ne 0 ak..., d ld ğu . .. . ~m nere e o u nu söyli-
kapaklan ıışer, gozlerı kızarır, yaşarır, yebilmiş ne de ağzından bir kelime çık-1 
burunları akar, nefesleri pis kokar, inki- mış. Adamı ne kadar sıkı tırdılarsa da 
haz görül~r. Az idrar ederler. Bu hal bir türlü söyletememişler.ş 
1 - 2 gÜn devam eder. Sonra gözlerinin Fakat ihtiyar adamın kopmuş başı Lö
ettafında, yanaklarında. dudaklarında, runun evi civarında buhınunca, evvelce 
burun deliklerinde di~erde f erçlerinin :zannedildiği gibi adamın başını aç kö _ 
dudaklarında. memelerınde, erkeklerde peğin yemediği anlaşılmıştı. 
husyelerinin kılıflarında. kuyruklarının Maktul ihtiyann evinde sıkı bir araş
alt yüzlerinde, bacaklarının ve koltukla- tırma yapmışlar, bir tabanca mermisinin 
rının içinde ve nadiren göğüs ve karınla- kovanını bulmuşlar, köyün çilingirlerini 
nnın altında bir takım kırmızı kırmızı celbederek onların fikirlerini de almış-1 
yuvarlak benekler çıkar. Bir kaç gÜn ge- lar. Silahçı menni kovanını evirip çevir

Londra Albert Halide lngilterenin 
önce lwrfun eritilir. Badehu antim

van konulanık cıva Qzerine illve edilir. 
Cıva yavq yavq çok dikkatlı 8'ı:ıtılma- - BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

çince bu kırmızı beneklerin ortasında ke- miş: 

tın alarak orada ı"da"""'hane ve petrol an- nevir tanesi gibi sertlik peyda olur. Ve - Lörunun tabancası bu mermı·den V d d ,_!b ... " enüaü iye an an ve &.i ar aoayeteler-

barları gibi müteaddit binalar vücuda bu sertlikler nikel on kuruşluk paralar atar demiş. de adı geçen bu 1ıüzel kadın, Havva an-

lıdır. 
DôKME: l 

iradettiği nutukta ezcümle şöyle buyur- getirecektir. Tıbnz "''hrı"nde tren istas-" cesametini alır ve hunlardan bir sızıntı Lönı denen adam hakkında şu··phe · · k ı v d · L 
-s- mızın ı ıgın a ve yıne ondra yüksek 

muştur: yonu civarında yapılan muazzam silo başlar ve içi berrak bir •u ile dolu bir kuvvetlenmiş, başlamışlar hakkında talı- sosyetesine mensup aileler huzurunda 

10 bam pirinç 
2 • çinko 

Bizim doktora, hukukçuya, san'atkiır- bitmiştir. Şimdi Meşhedde silo inşasına takım küçük küçük kabarcıklar husule kikat yapmağa. Meğer adam, evvelce yaptığı ritmik ve klasik rakıalarla dikka· 
lara vesair mütahassıslara ihtiyacımız başlanmıştır. gelir. Bu kabarcıklar mercimek tanesin- Pol adiyle 29 yaşına kadar tam 28 suç · ·· · ı __ k b k kd b uzerıne çeııuue te ve üyü ta ir top-

ı > kalay 
il 

vardır. Bu şehir Buşir şehri etrafındaki zira- den nohut, hatta fındık tanesine kadar işlemiş. tc;mini değiştirip köye yerleşm~. lamaktadır. 
Lakin ordu bütün bunların fevkinde- ate mtisait aratlnin iskası ameliyesine büyürler, sonra yassılaşır, ortası çukur- İki üç senedenberi bir vukuatı yokmuş. 

dir. Bugün askerlik değil yalnız bizim başlanmıştır. Gom şehrinde bir iplik {ah-, lasır. l~te bu şekle gelinceye kadar 5-6 Adamı derhal tevkif ederek mahkeme-

memleketimizde dünyanın her tarafın- rikası açılmış ve işlemeğe başlamıştır. gün geçer. Nihayet bu kabarcıkların ye vennişler. 
·---------------- da fevkalide mühim ve mukaddes bir Maliye nezareti ilci yüz milyon riyal içindeki suyun rengi bulanır. ---------------

80 kısım çinko 
8 > kalay 

12 > antimvan 

Zcdlda llc:llePleri: himıettir. sermayeli (yani 20 milyon Türk lirası) Beyaz olur. Ve kabarcıkların etrafı 
Ordu gençlerin ruhiyatında değişik- ve Rehin bankası adiyle yeni bir banka ı;işer, kırmızı olur. Ve üç gün sonra bu 

• • • • • • • • • • • ilkler vücuda getiren bir tecrübe yeri- açmak üzeredir. kabarcıktaki au esmer bir renk alır ve 
NARA ATMJŞ dir. Gençlerin ruhlarında vücuda gelen nihayet kuruyarak kalın bir kabuk hali-

Kestelli caddesinde berber Hüseyin değişiklikler orada anlaşılır. SAGLIK VE MAARİF ne gelir ve '4-6 gün sonra kabuk düşer 
)\klan sarho§ olarak nlra attığından za- TÜRKİYE - İRAN TRANSİTİ HAREKETLERİ ve orada hafifce çukur bir yara yeri ka-
0bıtaca yakalanmıştır. Türkiyeden g~n İran transit yolun- Tahranda umumi kanaliznsyona baş- 1ır. Hayvanın vücudunda bu kabarcıklar 

BVB TAARRUZ ETMİŞ da her gün artan bir inkişaf kaydolun- }anmak üzeredir. çıktığı •ıralarda harareti dii9müıtür. 
Aziziye mahallesinde Gülizar sokağın- makta, müteaddit yük dolu kamyonlar Merage şehri~de hastanenin inşasına Umumi hali de oldukça eyiliğe yüz tut

'da Beyfehirli hamal Mehmet, çamaşır mütemadiyen İrandan Tilrkiyeye ve devam olunmaktadır. muttur: Fakat lı:abarcıklann içindeki su 
meselesinden Ahmet kızı TUrkAnın evi- Türkiyeden İrana gidip gelmektedirler.. Maarif nazırı vekili tarafından Gom· ıbulanmağa ve esmer bir renk almaia 
ne taaruz etmiş ve yakalanmıştır. İKTISADİ HABERLER .şehrindeki lise binası küşat edilmLc;tir... baıladığı aıralarda yine hayvanm hali 

TAILA TARALANll ~ın cenubu garbisinde Bender Ah- Tahranda yalnız terbiyevt filimle; gös- fenalqır. Kabuklar olup düpneie bqlar-
'Asan* mevkiinde Duygu sokağında bas lımanı yakınlannda yapılan araştır- teren bir sinema açılmıştır. ken tekrar hafifler ve iyiliğe yüz tutar ve 

frehlr km 22 yqmda T..ıwle Tokaç ma1arcla petrol keofo!unmuştur. KunuX> Güneş ve Arslan oemiyeti l-4 ... ;çinde de ...... ~• ô,.;leoü. 
ka1dmm tap meselesinden Mustafa km İran - lngiliz petrol şirketi Keşan şeh- (İran Hiliıliahmeri demektir) bir çok Çiçeğe tutulan kabarcıklann çıkardık-
Emiııeyi tatla bapndan yaralamıştır. rinde on bin metre murabbaı arazi sa- şehirlerde binalar yaptırmaktadır. l~rı bu ka~arcıklar bazen hayvanın di-

... ...aUKLAIMllLAR lı_nde ve agzında w çıkarak ağzı ve dili 
& U~ K d ıışerek o zaman agzının kenarlanndan 

Karantinada İnönü caddesinde Mor- a ın yu•• z vermeyı•nce .. tnalyza.lan akar. Bir şeyler yiyemez. Yuta-~ahay oi!lu Môzrahi t.ak oi!lu Mordahay Güzel - yJd,.lanndan J an Kipo><a 
mal satmak meselesinden kavga ede- Bazı defa bu aaydıiım haller çok ha- ve kansı Marta E.ghert kar plajlarında 

k b
• birini' --·--·lrl .. d"" ::al- dir fif kıflll zevkini aürüvorlar. re ır yuıu~ ~ ovm~r · · geçer. Hatta hayvanm çiçek geçirdi-

1 

Altı~ dl~-w Bir zorba zavallıyı dört yerinden bıçakladı ğinin farkına da varılmaz. Bazı da bu ka- Kağıt paralardan 
yapılmış kayıtlar 

Maltızlar caddesınde H~ oglu Dün öğleden aonra Aziziye mahalle- - Benimle yqamağı kabul etmeuen harcddar o kadar çok çıkar ki batın tek-
Hasan, Mevlöt .. oğl.~ ~ Altı par- ainde Klzun pqa okulu civarında bir va- kendini mahvolmut bil. Demif, lr.adrn: lini bile deiiıtirir. Hatta kıllı kdsız hay-
tnaiı tokatla dovmuştur. ka olmuıtur. Arnavud Ali aclmda birisi. - Defol ouradan. Cevabmı venniı. vanın bütün vücudunda ve gözünde ve 

Taal'rUZ ve tebdlt ötedenberi takip ettiii. fakat yüz bula- bu hakaretten münfeil olan Ali yanında nefes borularında ve ak ciğerlerinde çı-~ baŞ> caddesb>de Abdur- ........ Abidin km 27 ,.,...ı. Nerimana bulunan b;, biçai• çeke<ek Nerimana kuak hayvan• öldürii<. Milinoda çok garip bôr had;.. olmuş, 
rahman oilu Abdülbaki, sarhoş olduğu rut1aaut ve genç kadına: dört defa saplallllf ve kaçmıttlr. Yaralar YARIN : üç bin lira sulara karışıp gilmi1tir. 
halde Abdullah oilu Halidin odasına ta- - Beraber yapyalım. sana bir doat kadının sol bacağı ile kalçalanndadır.. ____ Hartini adında Mil&.nolu seyyar bir 
arruz ve Zekeriyaya ustura teşhir et- lizun. Ben eeni her fenalıktan korurum. Vak.adan sor>ra kaçan ArnaYud Ali zab,.. tücar, bir motosikletle gezerken cüzda-
miflir. Demiftir· Neriman bu teklifi reddedin- taca takip edilmektedir. Yaralı kadın KARA ÇİÇEK nını düşürmüş. içinde 8000 lira varmış. 

Jlldldetle Çlll'flllll ce, Ali iti zo<a bindmWt- memleket hwaneoine kald.nLrutM. = Cl1%daru bir sokakta 4-5 yaşlannda Uç 
IWpyabda Aloybey ,..ı.aıı..;nde Dqandaa çocuk oynuken bulmuşlar- Clhd•nın 

u- ollu Emm Alt bhıdiği bôsildell Opetntealeria Lise lmtlbaama inatDuudal'a atrecelder ;çm.ıen bU- kaç ~ kiiı• çıkararak: 
Mustafa oilu sekiz yaşlarında AIAettin dısarıdan -a-ı.- Dı§andan orta mektep ve lise bitirme - Gelm kayık yapalım, suda yüzdü-
Özaktap Kıdent Z8ftlllll .,.. .--- ve olgunluk imtibanlanna gire 1 . relim demişler . 

Çemberlayn 
madalyaları 
Şu veya bu adamın şerefine madalya 

yapmak o kadar umumileşmiştir ki, fa
kat bu türlü madalyalar resmi değil ta
ınamcn hususi ve ticaridir. Devletlerin 
kontrolünden geçer. 

Fakat Nevi! Çemberlayn için her hal
de bir madalya isterdi. İşte, İngili7 l)aş
vekili ve •sulh koruyucu• Çembe • yn 
için bir değil, koca bir madalya kollek· 
siyonu yapıldı. 

Çemberlayna ait madalya kolleksiyo
nunda hele Uç tanesi çok rağbet görmek· 
tedir. Fakat hakikati 6Öylemek lhunge
lirse, bu çok beğenilen madalyalarda 
Çemberlaynın ya tam profilinden, yahut 
yarım profilinden resimler vardır. Ve 
Çemberlayn ka~annı çatmış, yüzünü ek
şitmiş bir vaziyettedir. 

Y .ılruz bu madalyaların birisinin arla 
tarafında şu kelimeler vardır: Isırgan 

tehlikesinden emniyet çiçeğini o kurtar
dı. 

.....,.. ~yaralan- ı eyJOI t39 tarihinden itihmen iadem Maril Veklletl, dqondan Lioe imli- ve eski te<imlenlen ·hangisini ::,:;: Renkli renkli kllğotlan kayok y...,.k 
lla9P Y...., ....u.... zommı aJm+ btilıkak kcSbmlen lmıır hanlarma ııi- mahsus olan talimat- ..ı..ı..... 0 terimi.,.. göre lıntihan yapd- ~!ar kanalm sulannda yllzdilr. 

aDle mahallHI'!,.. . . viljyetindeki ilk okullar bot öğretmen noıne,l tetldk edorU. - clooflijiklik ._ maarif v.kAletince uygun ııöriil- ~ge. Kayoklarm baz.laruu sular alıwş 
G r Stibli Necmıye ~tmenlerinin listesi. kültür bakan- yapacaktır. Şimdiye kadar mezuniyet müştür. götürmUJ. Fakat cüzdanın içın· de """"'t 

ile kızlan Zeynep, Hamide w Ane kav- ve ,..... . . Aa6" ttild • ömor km Met ile karde- bAından villyete gelmiştir- Bu listede untihanuu veren bu talebeler aynca ol- _ çok olduğundan kayboldukça cllzdan • 

Hintli prenseslerden Kapurtala ma
haracuının büyük kızı bir müddetten 
beri lngilterede bulunmakta idi. 

Sahneye çok meraklı olan bu Hintli 
kız Londrada Mlıne itleri ile yakından 
mCMUl olmuttur. Memleketine yakında 
dönecektir. 

:; Ceemil:~e DUriyeye hakaret etmişler- 371 ilk ötretmenin ismi yazılıdır. Bu öj- gud nlHukalbimkt!bab~t~ da. tAbihanlani tutuluyhorlar- Kanalizasyon lnfaata dan çıkarıp ç.~arıp kayık yapmışlar. 
d" retmealer, bonme a&e birer derece ter- " u '• ' """' unt er m- Belediye dalın! encümeni, d" ···ı ç..,uklar böyle oymya dursunlar, tilo-"'~EN GELEN fi~- Kodem ...,.ı.n ı eyl(l)den nd>n deninde olduğu i<;b> olgunluğun den sonra reb Dr B Beh 1 ;' og ."'" car buo yenle motörden lıuniJ, -· il- -----------·----

BiR HIBSIZ - wrilmeie boşla_..,,_ bi< faydaın görillmemektedir. hğh>de toplarunoş: ~ :uh::;; = zun obn~ Cüzdaruru aranuş. yok. Tek- Her türlü konforu ih 
Sah>kalı Hüseyin ad>nda biri, A'- -*- -·- !erinde 300 metre uzunluğunda kanal! rar motooiklete atlamoş. ~eld;ği yerden t• d k • 1 k 

binle Bn. Zeynep adında bir kadının Yarda ser'best Tale'be spor yardlaft zasyon lnfBatm• mUteahhitlere ihale.;_ geriye dönmUJ, ve yollarda anyıırak, IV8 e en ıra 1 ev 
evinden çald>i> ve 1zmire getlıdiği 45 Beden te<bôyesi umum mUdürlilğü ~- "°"''ak çocukların yanma kadar gelmlf. lzmirde Abancakta .s-di~ 
parça ""'.,.. sabnak üzere iken zatnıaca sokalabllecek tesisat mektepte.de vUcuda getirilecek spor CUMAOY ASINDA r-~1' de balan,. ~· binlikler, bet yüz - maballeıiade Celil Bayar 'cadde-

G

,, _ _,,.. İnhisarlar _ı..ıı.1 ti _,l!_,__ urdl l hazırlamakl Telsiz u. er, suların üstünde pupa yellten gi- ainde 58 numaralı, kumpanya ..... tutulmuı, ça1.u • ...- ile birlikte ve .a- unu- ve ..,...,. ~- y anrun esas ann• a meş- lstar-a di -bıtanın muhafazagı 51.,"al-tında suç maha!H da.tara yeni bôr emir göndererek 2-8903 guldür. Talebe spo< yurdlarınm bôr in " yo<, çocuklar da sevinç lçlnde çupuup :runu elektriii ve her türlü koafo-_______ Cumaovası nahiyesi dahilindeki İzmir duruyorlar "h;. ed be od 1 · · 
olan Alaşebire gönde<ilınlştir- say•h kararnameye göre pamuk ip!iil evvel teşkil edilerek faaliyete geçmesi- sôvil hava istasyonunun telsôz lslasyonu Adamcaİ.z soluk solqia yetlpnlş. bir :iiİmi;•':.m!ı b; ~!i:: 

PALTO HIRSIZI makinelerinden istihsali temin eden yal- ne çalışılmaktadır. kurulmağa baf!anmıştır. Bunun için taraftan çocuklar ağlarken o suyun Us- br. Görmek ve ıörütmek iıti en-
e;, ay evvel }';yal oğlu hanında Ezi- mz sabit ve seyyar vargelle.-in yuıda -·- ~Jet 1'.8•• yollan umum mildUrliljü- tUndeld kay>ldan toplııınoğa hafl"'"I- ler Giadojdu mahalleainde .fürtr. 

neli _B. U- Mubtonn H: Jwt elbüesl- ..ıwı- iktısat Vekiletinin imine tl- Sarboşun INıpN ıeJa nun teı... memurlan İzmire gelml§tir.. Oturup çantadaki poralan bir aa:rm>1. Şefkati (1392) n h ok 
le bir poltoounu çalan Foça!> Arif dün bi olup diier bilci!mle makine ve tesisa- Çukurçeıme mahallesinde Veysel ol- Posla tayyareleri bir nisanda hmir - Is- tam 6ç bhı lira ortada yok. Uç tane ka- ta ız aayılı nd ~ İ,. ak· 
,.._ ........... taı w-beııtçe 111ıa1 edilelıiloceiin bildir- hı Alıdi mlqiuk IOi!wııiyle Jse diit- loDlıul orumda ~ için hazlrı.t.- fJk knalın 1U1arıııa kanpp gilDüf. Ne Şefika:ra mür~ m em:lidJ:' 

- o n1dte War bltlrllecektlr. bdar ... - .. bir ilrlCl W.,amq. 15-18-20 (118) 
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lZMtR SULH HUKUK HAK.tM-ı 

UötNDEN: 938/2163 

Her GünBir _.lli.fuige 

Vicdan azabı 
Demir miğferi ile çelik enseliğinin altında tannak istiyorum. Serbest bırakacağım. 
Kumagai Naozanenin en yiğit bir duru· Atsumori: 
mu vardtl Vücudu, madeni levhalarla - J layırl Diye cevap verdi. Alt olan 
.arılı meşinden bir zıbın içerisinde, omuz· bir cengaver için sağ kurtulmak ayıptır. 
Juklan, kollukları, dizlikleri ve tozlukları Kumagai diişündü. ·. Düşündü ki, 
ayni kalın deriden, ellerinde üzerleri de- böyle bir hasmı sağ koyuverecek olursa, 
mir kaplı gene meşin eldivenler, ayakla- yaman cengaverlik şöhretini ebediyen 
t1nda kıvrık mahmuzlu süvari çizmelcriy- kaybedecek... Sonra, Atı!lumori kendi 
le 

0 
ne heybetli görünüyordu! elinden kurtulsa da, ııağ kalmayacak .. · 

Kumagai on ikinci asrın ilk yarısında Onu başkaları haklıyacaklar ... Ve belki 
yaşıyordu. O geçerken, yolunun üstünde de kaba adamların eline düşeceği için 

cenazesine hümu~t de göstermiyecekler .. 
bulunanlar: 

b A Gırtlagvında bo~ulan bir se!!le: - Japonyanın, u, en yiğit cengave· 
· · · ı d - Seni kurtarmak isterdim... Dedi. 
rıdır 1 Dıyor ar ı.. • 

H d · "lk f b 1 Fakat nasıl edeyim- Kendi tarafdarların-arpte. o aıma ı ııa ta u unmuş, 
··ı·· k k d" b"l d dan uzaktasın ... Etrafın ellerinden hal.ıs 
0 up ve ıstırap or usu ne ır, ı me en, 

olamıyacağın diişmanlarla çevrik ... 
dü~anın üzerine İptida o hamle etmiş, 

1 Delikanlı cevap verdi: yıldırım kadar seri kılıncını sağa so a 
- Ben ölümden korkmuyorum. savurarak etrafına dehşet saçmıştı. 
- Ömrüm oldukça ııenin ruhuna du-

Arkadaşlan kendisini bir başına ter
ketseler, vücudu tepeden tırnağa kadar alar ederim. 

Bunun üzerine Kumagai gözlerini yara içinde kalsa, nihai zafere kadar 
k Yumdu. dl.ı!llerini «ıktı ve kadere boyun 

döğüşmek, yılmadan döğüşme onun -
eğ~n yakışıklı delikanlının başını kesti. 

şian idi. 
Muharebeden ~onra, Atı!lumorinin kel-Bir gün. düşmanın nazarı dikkatini 

kendi üzerine çekmek için, terkesinin 
içine , çiçek açmış bir erik dalı koymuş
tu. 

Gene başka bir gün efendisinden he
diye olarak çelik bir miğfer, bir mikdar 
da nadir günlük almıştı. Günlüğü miğ
ferin içerisine koyup yaktı ve efendisine 
haber yolladı. 

- Şayet, düşmanın elinde günlük ko
kan bir baş bulunduğunu duyarsanız, 

biliniz ki Kumagai sonuna kadar aavaş
mıtbr I 

Her zaman söyledi: clnsan uzun yaşa
maz. Lakin onun adı asırlarca payidar 

lesi ile vücudunu, ve kavaliyle. üzerinden 
çıkan şiiri, anasına, babasına gönderdi. 

Kumagai bütün savaşla geçen ömrün
de pek çok adam öldürmüş, fakat hiç 
bir vakit bu derece elem duymamıstı. 

lşi • no - tani muharebesir.den sonra, 
ihtiyar cengaverin gönlünü yaman bir 
azap bürüdü. öldürdüğü güzel deliknn
lının kanlı hayali gözlerinin önünden ay
rılmıyordu. Ve kendi ellerinin üzerinde, 
hep kan, Atsumorinin kanını görüyor gi
bi idi. 

O zaman, bir daha silah taşımamnğa, 
insan kanına girmemeğe and İçti. Kiyo
toda, Kurodani mabedine çekildi ve son olur ... > 

h b d K günlerini, orada, yiğit kurbanının ruhuna iti - no - tani mu are esin e, uma-
gai harikalar gösterdi. dua ederek geçirmeğe karar verdi. 

Muharebenin sonlarına doğru. kendini Silahlarını, mabedin şirin bahçesinde-
acib bir cengaverin karşısında buldu. ki kuyuya attı. 

Bu, açık doru bir ata binmiş, son de- Ömrü oldukça, Kumagai büyük ma-
J'et:e zarif, pek genç bir kiııizade idi. Har- bud Budanın şu vecizesini hatulayacak, 

kendi kendine tekrar edecektir: be gitmek için, ince yüzüne hafif pudra 
tılnsan, can1t mabliklara cefa etmekle 

aürmüıtü. Koyu mavi bir cepkenin Üze
yükselemez. Yüksek İnsan, onlara merha-1ine taze fidanların renginde bir zırh ci-
met gösterendir!» 

yinmiıti. Başında beyaz yıldızlarla be-
.. ll!'JS?'..lllır.tJllD'!~~ABS•~~ 

zenmit bir miğfer taşıyordu. Elinde he- Mı h k/ • 
zaran bir yay, terkesinde, turna töyleriyle uayene ane na ı 
•Üslü ıs tane ok vardı. D r. Ali Riza 

Vaktiyle babasının armağan etmiş ol-

Güzide ile Saniye aralarında müı-ı 
terek olan Selitin oğlu mahalle.inde 
Doğan sokağında 1 numaratajlı 850 
lira kıymeti muhammeneli ev ile 
Hu!'§İdiye mahallesinin Zühre soka
ğında kiin 5 ve 5/ 1 numaratajlı 750 
lira kıymeti muhammeneli ev ve ka
sap hızır mahallesinin Hasan hoca 
sokağında 6 ve 8 numaratajlı 550 li
ra bymeti muhammeneli dükkanın 
iz~lei ıuyu kararma istinaden 20/2/ 
939 pazartesi saat ı O da lzmir sulh 
hukuk mahkemesi salonunda satJ!ı 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
olunan bedelin yüzde 75 nisbetmde 
bedel verild;ği surette ta1ibiPe iha· 
lesi yunlacak aksi takdirde salış ıs 
gün daha uzatılarak 2 inci artınnest 
7 /3/939 salı günü saat ı5 de yine 
dairemizde yaoılacaktır. Gavri men
kul üzerinde hd< talebinde bulunan 
ellerindeki resmi vesika larile birlik- tZMJR BIRtNCt tCRA MEMUR-
te 20 P.ün icinde dairemize müracat LUöUNDAN: 
Jan li~mdı;. Aksi halde hal:lannds 939/128ı 
tapu sicilile maliim olmad1kça nay- Burnava zirai kredi kooperatifinin 
}asmadan haric kalP.caklardtr. Şart- alacağından dolayı tahtı hacze alınan 
nam~ 10/2/939 tarihinden itibaren İzmir - Burnava Mersinli yol üzerin
her kesin ~örebilmesi icin acıkta ve de kain içerisinde iki oda bir koridor 
vayri menkulün evsafı da sartname- ve bir damdan ibaret kuleyi havi 
de yazılıdır. Müzayedeye i~tirak et- 6893 metre terbiindeki gayri men
mek istiveruer kıvmeti muhammene- kul 300 lira kıymeti muhammene ile 
nin yü ... dP. 7.5 nitbetinde pey akçesi 22. 2. 939 tarihine müsadif çar§amba 
veva mitli bir hankJ\ teminab irı.e et- günü saat on birde açık artırma su
mele•i lizımclır. Gayri menkulün reti1e satılığa çıkarılacaktır. 
verJ?İ ve sair kı-nuni mükellefleri sa- Bu artırmada satı~. bedeli muham
tıcıla.ra ve yiizde iki bucuk delli'lhre men kıymetinin yilzde yelmİJ bqini 
ve feraö 1'arçlan alıc1va ;it olup iha1e bulmadığı takdirde en çok artıranın 
b'!de'' defaten ve pesinen ödenecek- tea.hhüdü bahi kalmak tartiyle satış 
tir. ihaleyi müteakip müsteri ihP.le on hcı vü~ d\\ha uzat•larak ikinci ar
bedelini vermedivi veva vere-nedi~ tırmsı 9. 3. 939 tarihine müsadif 
surette ~ayri menkul tekrar ıs gün ~rşembe günü saat on birde yapıla
müdde~le artırmaya konuluo bu ar- caktır. Bu artırmada dahi sabs bedeli 
tırmada en çok bedel verenin üzeri- muhamrn.e:-ı loymetinin yüzde yet
nıı~ ihalesi vamlac•~ ara.da teha!{l'""'.l?tı !'llitt be-inl. hulmad;ğı takdirde sah§. 
edecek ih10 te farkı hir. bir hiitcme ha- 2280 No. lu kanun mucibince tecil 
ce~ kalmaksl7.ln vecibesini ifa etmi .. olu:ıacaktır. 
lfC!'l mmteriden tahsil olunacP.htır.. Bu gavri menkul üzerinde herhan
Daha fazla malumat istiyenler daire- 0İ bir ~kilde hP.k talebinde bulunan
nin 938/2163 sayılı dosyasına mü· lar İ§bu ilanın tarihi nesrinden it1ha
racaatlan lüzumu ilan olunur. ren virmi P.Ün zarfında ellerindeki 

202 (ı41) vesaikle birlikte dairemİ7.e müracaat
lan lazımdır. Aksi takdirde haklan 
tapu sicilile sabit olmıyanlar para-

tZMIR BELEDtYESINDEN: nın pavlaamasından haric bm~kıla -
• . cakWdır. Sab~ J>e§İn ~ ile olup 

~qı ~! tut!'11up tem~zlik. hanına tali~lerin yüzde yedi buruk nisbe
tes1.1n:' edılen bır ~s~k ıl~ bır ~zu tinde pey akçesi veva milli bir ban
ve ıki sıpanın veaaık ıbrazlle sahıple- kanm itibar mektubunu hamil bu
ri r.ılmıadığı taiEdirde 26/1/939 g8- 1unmalan lizımdir. 
!)Ünde hayvan pazannda satılacağı 9-2-939 tarihinden itibaren tart -
ilin olunur. name herkese açık bulundurulauk-

205 {144) duğu ve kendisinin çok güzel üflediği • • b 

U 
' 

r. 
Çin b.,mbusundan bir kav~lı, !av~ırken n en y·· de .k. b k d lll~ı· •• t 

M. K ı · dd • • A uz ı ı uçu e a ıye mu, e-
bl·ı- ~ıı·nden bırakmıyordu C K d unar ema ettin ca esmın ta- • •tt• M·· k. • ~ ~ · Doğum ve errahi a ın .. . • . rıve aı ır. utera ım vergı ve tan-

~avaşa giderken bile, hayata veda hastalıkları Operatörü ~u~k cadde~nden.ıtıbftl'en İsmet ı>a~ zifiyeclen olan belediyf! rüsumu art-
maksadiyle bir şiir inşad eylemişti ve bir Kestelli caddesindeki muayene- ı: ~ann~ .. a~ar c.;.s~afl ve Ahalkaı hrma bedelinden tenzil olunur. 
daha göremiyeceği dört mev~imin gü- hanesini Birinci kordonda Tayyare d n ası onund .. en l u Vt\rlna, - Talin!erjn izmir birinci İcrasmada 

il.ki · · · d k d ar uzana kı ··kü· k ze ı erını terenniım e en ve ya ın a sineması civarında 222 numaralı n oşeıne smı so ere 39-1281 No.lu dosyaAtnft'> veva İcra 
cansız cesedinin işi - no - tarihinin yosun- haneye yakında nakledecektir. ba~d~rma r,aket tllflarile esaslı tamiri l'l'\Ünadisine müracantlan liirumu 
lu topraklarına gömüleceğini bildiren bu Hastalarını 1 Mart 939 dan iti- ve ıki taraf tratuvarlanna kordon çe- ilin olunur. • 20ı (140) 
•iiri kendi üzerinde ta•ıyordu. kilroesi ha§ mühendislikten seksen " .. haren yeni muayenehanesinde ka-

Kumagai bu acip hasmına s~lendi: dol:uz lmruA mukabilinde tedarik bul edecektir. ıı.ı 
- Sana meydan okuyorum 1 Japonya- ' TELEFON: 2 98 7 ( 3 1 ) ~ edilecek kesif ve tarlnameleri muci-

b A • d" ·· 1 M · " hince ve kapa!ı zarf uaıı1ile ek5iltme- IZM1R. DöRDONCO iCRA ME-nın aş cengaverı ıye un a an, usaşı ..,.....v~~7~1)•N00%'7Y/.ı .. 
bölgesinden Kumagai Naozane ile, gel ı tzMlR DEFTERDARLlôlNDAN: ve konu1mu,tur. Ke,il hedeli otuz MURLUt">UNDAN: 
de. boy ölçün! İzmir belediyesi hududu dahilinde h<"" bin beş yüz ıelcsen dokuz lira 939/2813 

Delikanlı bu daveti kabul etıi. Yayını alınm1ı olan ve köyler ıuhesine bağlı otu:ı iki kuru~t11r ve iıin bedeli. artır- Yeni Asır gazetesinin ı3/1 /939 
ve oklarını kullanmaktan vnz geçerek, bulunan Bal~.ova köyü mıntakaaı maya çıkarılacl\k arsa mukabilinde gün ve 10027 nüghasının yedinci 
kılıcını çekti. onu baıının üzerinde tuta- bqturak tubesine ve yeni şubeye' ödenecektir. l'ıa1es1 7 /2/939 salı gü- &l'Vfasnıın ücüncü sütununda nesrc
rak atını ileriye doğru sürdü. bağlı Kartıyaka Mersinlisi de Kar§t- nü saat on alt,da be' .. diye encüme- dilen 93!>/2813 sayılı f?avri menl-ul 

iki cengaver göğüs göğfüe geldiler, yaka ~ubesine bağlanmıallr. Bu köy- ninde va!>ı!acaktrr. Muvakkat temi- s~tıf ilimnda dörtte üc; hissesi aab§a 
biribirlerini kavradılar; ikisi birden yere !erdeki vergi mükellefininin muame- n'!t m;ktan da iki bin altı yüz A)tm,s çıkanldı~ı denecek verde sehven ta
yuvarlandılar. Sazan biri, bazan d.ı di· litı l. 1. 29 dan itibaren yeni bağ- dokuz lira ujrmi ~ kuru§tur. lstirak ı mamı olarak gösterilmekle. satıf dö:t 
ğeri üst oluyor, durmadan boğuşuyorlar- landıklan fubclerce ve geçmif sene- Pdecekler 2'190 sayılı kanunun tarifi hisseden üc hiaaP.si ve 27612 lin\ mu
dı. Lakin, ihtiyar yiğit çabucak zayıf has- 1erc mütullik muamelatı da evvelce 't-iresi~-:le hazırJanmı~ teklif mP.1rtup- hammen kıymetli Q)duğunu tash;han 
mını alt etti. Onu kımıldamıyacak hale bağl• okfoklan ıubelerce ifa edilece~- !annı ihale tarihi olan 7 /2/939 sah icra ve iflis kanununun ı23 ve ı26 
getirdi; ve kellesini kesmek üzere belin- tir. Keyfiyet alakadarlarca bilgi edi- günü izami saat on b~e kedar en- ın,.ı maddeleri.....e tevfikan ıat'!m ya-
den bıçağını çekti. I3ovnunu daha rahat nilrnek ÜzeTe ilin olunur. cümen riveıetİnf! vermelidirler. pılacağı ilin olunÜr. 
vurabilmek için, bnıııından miğferini kal· 200 (139) 18, 20, 24, 27, 208 {142) 203 (143) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d~.nna~a te~bbüs etti. Ve birden, gönlü- ~ Ki arlık apartman 
nu garıp hır heyecan kapladı .•. Dü!IÜn· • " . dü: : Giindoğdu Voroşilof bulvan ağ-

• 
- Bu kadar genç ve bu kadar yakı- 5zmda denize nazır ıı:ayct mükemmel 

şıklı bu caip delikanlıya nasıl kıydır~ 5 konfonı havi sekiz odalı yeni inşa 
Sordu: 5Nilm~ bir apartman kiralıktır. 
- Sen kimin oğlusun? 5 Görmek istiyenlerin, apartman da-
Delikanlı: :bilindeki bekçiye, görüşmek için de. 
- Sana ne? D- di. Vuracaksan, vur! : tazctcmiz idarehanesine miiraca-: 

• 1 • • 
- Eğer seni öldürürsem. ve lesini :at CrJ. : 

b d b k 1 k
. . ...... 1 ••••••••••••••••••• il ••••••••••••••• 

ura a ırakaca o ursam, ımse senın 

Devlet Denıiryollarından: 
Denizli istasyon büfesi 31. ı. 39 salı günü saat ıs ele Denizli defter

darlığında toplanacak komisyonda üç seneliği kiraya verilecektir. is
teklilerin kanımi bir minileri olmadığına dair beyanname ve. 27 lira
lık muvakkat teminat makbuzile muayyen vakitte komisyona müra
caatları. Muhammen kiruı 360 liradır. Şartnamesi parasız ahnır. 

192 (138) 

ccnaznne layık olduğu ihtir:ımd:ı bulun
maz. Halbuki, kim olduğunu bilirsem. 
sana karşı son hürmet vn7jfcmi yapnrım. 

Delikanlı cevı-p verdi: 
- Kemliğe iyilıkle muknbdc etmek 

gerektir. Sen beni öldüreceksin. Ben ist'. 
sana. muvaffakıyetinlt! mağrur olmak 
imkanını vereceğim. Ben imparatorun 
saray nazın Tsumemorinirı oğluyum. 
Adım Atsumoridir. On altı yaşındayım. 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

Ön altı mı? Benim oğlum senin 
yaşında!... 

Daha o sabah. ayni savac.ta yaralı dii
§en oğlu Kojiroyu andıran bu gence kar
şı, Kumagai gittikçe artan bir şevgi duy
mağa başladı. Gözleri yaşla doldu. 

- Heyhat 1 dedi. Ne garib taliin var
mış! ... Evladım Kojiro ile ayni yaşta 

olduğun için sana muhabbet bağladım. 
Seni timdi nud öldür.eyim} Seai Jtw. 

Grip, nezle. enflocııza, sıtma gibi ha~hılık!ara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplariyle 
siı;ortla)"Jnız. 

niOGE...""llİNE; en birinci kan, kuvvet, işliha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir de\'adır. 
HİOGENİNE; daima kanı tazeleyip ku\'vctlcndirir, halsizliği giderir ve hari~tcn gele<"ck her türlü mikroplan öl
•lürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir \'e adaleleri sağlaınla.~iırır, zekayı yiikscltir. Bel gevşekliği ve ademi ikti
darın en birinci de\'asıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, k.rştan soğuktan ve ha\'alarm değişmesinden müteessir olmazlar. Çün
kii \'Ücudu her zanınn genç \'e dinş bulundurarak hariçten gelecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede 
müthiş akibctlerJc neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, sıtına gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korun
mak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE 
almalıdır. Hasta olanların kurtulınag için de bu mikdar bir misli arttmlmalıdır. Her et."Z8nede bulunur. 

Kadın oJmanın bütün mahzur• 
)arını ortadan kaldıran 

Ayhk temblilderimizde bizi bii' çok üstirii meşakkatlerden knr· 
tardı. Ayın bütün ıönlerini birbirinden farksız yapb. En ince ellri
selerimiz a1tmda sezilmiyen FEMİL, mikropsuz bir şekilde yapalan 
ve bütün hareketlerimizde tam bir serbesti veren bir idealdir. Uit. 
fen her eczane ve büyük ticarethanelerde hakiki 

FEMiL ve BAGLARINI 
ARAYINIZ 

Vakıflar Umum müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulü ile bina İnfaab eksiltme ilim 

Eksiltmeye konulan İş : 
ı - Ankarada ikinci Anafaıtalar caddesinde Hal kaqıaindaki -.alof 

arsa üzerine olbaptaki projesine göre apartman inıaatıdır. 
2 - Bu İn4aalın temel kısmı vahidi fiyat üzerinden ve mütebaki 

aksamı maa müttemilit kötürü olarak yaptınlacaktır. 
3 - K~if bedeli c33ı411» lira c07) kmuttur. Bımun (57030) 

lira (ı3) kurufu temel için ve 274380 lira 94 ku~u da diğer kötürü 
aksamı içindir. 

4 - Bu in~ata ait fenni evrak funlardır: 
A - Fenni ve hususi ..,tname, 
B - Mukavele projesi ve projeye baih vahidi fiyat cet-.eli, 
C - Eksiltme fal'bıamesi, 
D-Proje. 
S - Yukarıda yazılı evrak Ankanda vakıflar ummn müdürlüğü 

°"8at müdürlüğünden lstanbulda lstanbul vakıflar bq müdürlüğün
den, İzmirde lzmir vakiflar müdürlüğünden 16 lira 57 kunJ4 mukabi
linde alınabilir. 

6 - Eksilbne ı O. 2. ı 939 tarihine raat1ayan cuma günü saat ı 4 de 
Jınkarada ikinci vakıf apartmanda vakıflar wnum müdürlüğü inf&llt 
müdürlü~ toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin ( 17006) lira 44 kul'11' teminat ver
meleri ve qağıda yazılı veaikalan haiz olmalan fal'Üll'. 

A - 1939 yılma ait ticaret odası vesikası, 
B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Nafıa vekaletinden 

alınmıf ve en qağı (200,000) liralık tek bir bina in4aatı yaplll1' ve 
muyaffak olm04 bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası, 

8 - Ek.itmeye gireceklerin bizzat yüksek mimar veya yüksek in
,aat mühendisi olması veya bunlardan birile miiJtereken teklif y"apıp 
mukaveleyi birlikte imza ebneleri ..,ttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapah zarfın ibzarlnda ve .teklif mek
tuplannın y~ında ve bu zarflann tevdünde ve posta ile götürübne
sinde 2490 sayıh kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri li111...l.r. 

18, 25, 30. 6, 120 (137) 
• 

lzmir Defterdarlığından: 
Muhammen 

Satq bedeli 
N0-

1 Burnava Kürt öıner aobğmda 12 taj No. lu düWn 
2 2 inci tepecik 1142 No. lu sokak 29 taj No. lu 51,84 

M.M.arsa 
3 2 inci tepecik 1 ıS4 No. lu sokak 16/ı taj No. lu 63,18 

M.M.arsa 
4 ı inci tepecik ı229 No. lu sokak 2 taj No. lu 177,32 

M.M.arsa 
5 1 inci tepecik 1225 ve 1202 No. lu sokak 76 ve 6 taj 

No. lu Dükkin 
6 Bumava Türkmen sokak ı6 taj No.lu dükkan 
7 Karatq Mecidiye mahallesi trfan sokak 37 taj No. lu 

Evin 9/24 hiaaesi tayİan 
8 Mahmudiye mahallesi molla Ahmet sokak 52/54 taj 

No. lu evin 3/ 4 hissesi pyian 
9 Birinci tepecik ı229 No. lu sokak 3 numaralı Ahır 
ıo Tepecik Arslanlar sokak 39/l taj No. lu 61, 75, M. M. 

arsa 
ı ı Birinci tepecik 1220 No. lu sokak 8 - 8/ 1 taj No. lu 

ev ve dükki.n 
12 Buca Ziya paşa sokak ı 1 taj No. lu dükkin 
ı3 Ka11ıyaka Bostanlı Mehtap sokak ı03 taj No. lu kah-

Lira 

80 

41 

31 

106 

150 
25 

22 

63 
ı25 

56 

250 
50 

K. 

00 

47 

59 

39 

00 
00 

50 

00 
00 

00 

00 
00 

vehane 200 00 
14 Bayraklı Kiraz sokak 8 taj numaralı ev 250 00 
ı5 Bumava Sevgili sokak 10 taj numarah ahır 300 00 
ı6 Şehitler Tramvay caddesinde 66 taj numarah ev 400 00 

Yukanda yazllı emvalin mülkiyeti ı4/1/939 tarihinden İbDaren 
bir ay müddetle açık artırma uaulile müzayedeye konulmu§lur. lhalesl 
ı 4 / 2 / 939 tarihine müsadif salı günü saat 14 dedir. Taliplerin yilzde 
7,5 depozito akçesi yatırdıklarına dair makbuz veya muteber banka
lardan birinin teminat mektubu ile milli emlik müdürlüğüne müra-
caatları ilin olunur. 154 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
Ve bütün ağrıları derhal geçirir Mideyi, 

kalbi yormaz.icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

T aklitie rinden sakınınız . 
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rıntıları, salya· 
nın il az ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sıncla di$1er ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo
zuımal}a, çürü· 
meğe mahkUın· 
dur. Cürök diş· 
ıer mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
bastahğa yol aça 
bilir. 

ile muhakkak sabah ve akşanı her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

--·~-

Balık yağının tazesi 
hilal e~zanesinde 

Eczaci Kemal AL:tat diy.,.. ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi-

W Eczanesinde satılacaktır. • • 
938 aeoesi l.q mahaulii, gıda kuvveti ,.übel::, içimi çok hafif bır 

ter bettir. . 
Midesi zaiflere tavsiye dederim ... 

- l ~· • __ .. ; . -~ • • ~~ 

NEVROZi 
Bütün Ağrı arın 

Beyhude Istırap 
BİR TEK ICA ŞE 

• 
evrozın 

Bu muannit baş \'e diş ağ'nlanDl siiratk 
haleye lifidir- R_,,tizma evcaı, sinir. 

mafsal ve aılal 1.Stırapları 
?lı""EVRozn..LE teda'ri edilir .. 

Nede, Grip ,.c Bronşite karşı en 

ınüessir iliç 
~ E V R O Z i N dir .. 

Panzehiridir 
Cekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINllA GÜ 

A:ı!~~~"~. Şüreka Vapur Acentası vante Linie 
HELLENİC LİHES J.TD. BİRİNCİ KORDON REES ADRiATiCA S. A. Di G. M. B. fi. HAMBVRG 

-- BiNASI TEL. 2443 NAViGATiONE 
HELLAS vapuru 14/ 15 kanunusani POLO vapuru 3 birinci kfuıunda Lon- ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci kA-

arasında beklenilmekte olup, Rotterdam draılan gelip yilk çıkaracak ve ayni za- ZARA motörü 16/ 1/ 939 da gelerek nuna kadar Anvers, Rotterdaın , Bremen 
Hamburg ve Anvers limanları için yük manda Londra ve Hull için yük alacak- Pire Korfu Saranda Brinclisl Valona ve Hamburg için yük alacaktır. 
alacaktır. • tır. Draç, Spalato Zira Fiume Tri..te ve A~ vapuru 31 ikinci kAnunda 
BELGİON vapuru 30 kanunusanide UnJ Venedlğe hareket eder. beklenıyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-

beklenilmekte olup, Rotterdaın Ham- Deutsc:he Leuante• e LERO motörü 19/1/939 da gelerek terdaın, Brem~n ve Hamburg için yük 
burg ve Anvers limanları için yük ala- DELOS vapuru birinci kfuıunun orta- ayni gün Patmos Leros Kalimnos İstan- alacaktır. 
caktır . sında Hamburg, Bremen ve Anversten köy ve Rodosa hareket edecektir. VERNER VİNNEN vapuru halen li-

gelip yük çıkaracaktır. LERO vapuru 23/ 1 de gelerek 24/1 manınuzda .. 
LİVERPOOL HATTI de Pire Kortu Saranda Brindisi Valona -*-

ALGERİAN ve LESBİAN vapurları Dra9 Gravuu. Spalato Zara Fiume Tri- --
BALKANJ.A.R ARASI yüklerini İstanbulda aktarma ederek este Venediğe hareket edecektir. AMERİC.AN EXPORT 

HATTI DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- GRİMANİ motörü 24/1 de gelerek 25/ 1 LİNİES 
ZETSKA PLOVİDBA A. miştir. de Lero Rodos Brindisl Bari Trieste ve İNC. 

D. KOTOR LONDRA HATI'I: Venediğe hareket edecektir. EXHİBİTOR vapuru 12 ilcincikfuıunda 
-- CAVALLO vapuru 25 son kanunda bekleniyor. Ne,-york için yük alacaktır. 

(( L O V C E N )) Londra ye AnYersten gelip yük çıkara- -- -*-
LÜKS VAPURU 12 ŞUBATTA cak ve ayni zamanda Londra ve Hull SERVİCE MAJUTİME 

saat (8) de beklenilmekte olup, saat için yük alacaktır. ROY ALE HEERLAH ROVMAİN 
16 da Constnnza ve Var!!a limanları için DAİSE KUMPANYASI BUCAREST 
hareket edecektir. VENUS vapuru 20/ 1/939 tarihinde DUROSTOR 18 iki" "-•- d vapuru ncuuınun a 

Lüks vapuru 19 şubatta Mat 16 da beklenmekte olup Burgas Varna ve Kös- bekl . K··~ . . ..k alacak 
enıyor. o::ı\.ence ıçın yu • 

beklenilmekte olup, 20 şubatla saat 8 tene-eye hareket edecektir. tır 

de İzmirden hareket edecektir. Pire, T. B O W EN RE ES PİGMALİON vapııru 28/1 de bek- · 
Korfu. Adriyatik limanları için yük ala- V E $ tJ' R E K A S J lenmekte olup Rotterdam Amsterdam ve 

~aktır. GVNARD LİHE Hamburg limanları için yük alarak ha- --
LİNEA SUD AMEP.İCANA reket edecektir. JOHNSTON W AJlREN 

TYRİFJORD vapuru kanunusani ni- Liverpool ve UNİES LTD. 
hayeti şubat iptidasında beklenilmekte Glasgov battı -*- JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 

olup Nevyork için yük alacaktır. • • • • • • • • • • • SVENSICA ORİENrE ,, • bekleniyor. Burgaz, Vanıa ve Köstence 
Gere'< vapurların muvasalfü tarihleri, BACTRİA vapuru 20 ikinci kAnunda .._.. limanlanna yük alacalı:br. 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- gelerek Liverpool ve Glasgov için yük NİEN KUMPAHY ASI 
kında acenta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. NYCO vapuru elyevm liına.nımızda --Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvıı.salAt tarihleri, olup 20/1 de Rotterdam Hamburg ı.. 

Kordonda 152 numarada • UMDAL. isimleri ve navlunları h.aklıında acenta kandinavya ve Baltık llinanlanna hare- Vapurların banket t.ri1ı1eri7W nav-
umuml deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla ket edecektir. lunlarda!r::i ~ -..ta m&-
C'dilmesi rica olunur. tafsi!At almak için T. Boven Rees ve Şr. GUNBURG vapuru 30/1/9311 tarihin- Jlul.iyet kabul etmez. 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat de ~lı: Rotterdam Hamburg İskan- Daha fazla tafsi!St içDı ATATÜRK 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. diıuıvya ve Baltık llınanlım için yük ala- caddesi 148 No.da V. F. Hmry Van Der 

Sizde bu kremden şaşmayınız 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat hakanlığının resmi ruhsatını 

ı.aiz 1ıir fen Te lıilr;i mahsulüdür. 
Biltün dlıancla elli senedir daima iis

tiin ve ~iz kalmıştır. 

Krem Balsam in 
Unın bir tecrübe mahsulü olarak vii

euda getirilmi · yegıine sıhhi kre .. -
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöbretiai söz "" şarlatanlıkla değil, 

ahh1 evsafını Londra, Pari•, Berlin, 
Nevyork güzellik cnstitülewiodcn yiiz· 
terce laem amanda birincilik ınül<Rfa
ı.. bzamn"i olmakla ispat ehni tir. 

Krem Balsam in 

rak hareket edecdrctir. 7..ee npur acentalıiJna müracaat edil-
mes.i rica olur. -- TELEFON : !117,IZOOS 

SERVİCE MA.RITiJfE !ardaki choğiplı:likletden dolayı acenta 
Rournain Kumpanyası mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf
ALBA JULİA vapuru 5 '2 tarihinde silAt için i.1ı:inci Kordonda FRA'l'Eı..ı.t 

gel.erek Malta Cenova ve Marsilyaya SPERCO vapur acentasına müracaat 
yük ve yolcu alarak hareket edecektir.. edilmesi rica olunur. 

İIAndakl hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : !OM - %805 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en bahsidir .. 

İlıi defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir: . 
• ................................................................................ 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioi'lu Jıaru karşcsıuda., 

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

GWulüz için yaisız, rece içie yağk ve r,';-__,,=,,.....------------..---------t.alis..,, -.ıe... ile y~polrnq p.dib ve . • 
-:ece .,..1,aı-; vanlır. 

JCRElll BALSAMİN; (iC,,dea locri tanmrıuş hususi va•o ve lüp şeklinde satıhr. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYO(;.LU - 1STANBUL 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
T arafmdan mevsim dolayııiyle yeni çıkardıiı kum-.lar 

Sacı· ın Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

mı~·ı S A T 1 Ş Y E R L E R 1 .$ .. " ~ 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HAL T. A. Ş. 

İzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 
Ka:·a Veli o~lu T evfiğin müterakim vergi borcundan dolayı haciz 

edilen karşıyakada donanmacı mahallesinin banka sokağındaki 61 
numaralı binasının tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarılmıştır. 

Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerin lzınir muhasebei hususi

e d iresine müracaatlan illin olw1Ur. 

TURKİYE 
CUMHV RİYETf 

~IRAAT-
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Is .. anvol harbi feci safhada 
Dünya matbuatı, cümhüriyetçilerin cesaret ve kahramanlığı dolayısiyle 
hayranlık izhar ediyorlar. F rankistler kat'i netice için istical gösteriyorlar 

Endülüs cephesinde Tehdide aldıran yok! 
Cümhuriyet ordusu F rankistlerin cep lngiliz gazeteleri en çok Roma ziyare
helerini yarmağa muvaffak oldular.tinin bu neticesinden memnundurlar 

Londra, 17 (Ö.R) - Bütün İngiliz ga

F rankonun tayyareleri on binlerce kadın ve çocuktan 
ibaret mülteci kafileleri üzerine bombalar yağdırıyor 

-

lspanyol harbinden intibalar 

Endülüs Cephesi 17 (A.A) - Havas çekilmesi haberini sükunetle karşılamı~-
ajansı muhabirinden: tır. Siyasi ve ıindika] te§ckküller, Kata-

Cümhuriyetçilerin dün J can eyaleti lonyaya yardım için her gayretin sarfı 
hudutlarında Granata eyaletinde taarru- hususunda israr ediyorlar. Bunların temin 
u. geçmişlerdir. Heri hareketi Granata ile ettiğine göre merkezi rnıntakanın, kendi
AJcala La Real yolu istikametinde devam e:İne ait, haJli lazım gelen bir çok rnesele
etmek.tedir. Cümhuriyetçiler Granata ve leri vardır. Bu sebeple Katalonyaya eko

Sevillei yek.diğerine rapteden demir yo-ı nomik sahada . ~ar.dım A edemez. Ancak 
luna on kilometre mesafede bulunmak- harp ma1zemesı ıstihsalatın1 artırmak su

tadırlar. 1 retil~ Kata~~nyadan gördüğü yardımı 
Eatramadore cephesi 1 7 (A.A) - tahfıf edebılır. 

Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Fena hava ıartlar Estramador cephe-
CümhuTİyetçi kıtaah dün F rankistle- sinde cümhuriyet kuvvetlerinin terakki

rin bir taarruzunu tardetmişler ve düt- !erinde devamlarına mani olmaktadır. 

manın Castueranın garbında ki.in Cala
bar geçidindeki ilk hareket mevzilerini 
bgale muvaffak olmuşlardır. 

Barselon 1 7 (A.A) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

F rankistlerin tayyareleri T arragone .. 
Barselon ıoaesinde mütemadi bir surette 
bombardıman etmekte ve zaptedilmiş 
araziden gelen mülteciler bu ıose boyun
ca Barselona doğru lcaçmaktadrrlar. 

Muvakkat bir melce bulmak için yavaş 
yavaş ilerlemekte olan bu insan kütlesi 
yolu tamamile kaplam11 olup acınacak 
bir manzara anetmektedir. Bunlardan 
bir kısmı yaya olarak gitmekte olup ba
zıları da arabalara ve kamyonlara bin· 
mişlerdir. Kamyonlara yerleıtirilmi, olan 
tayyare defi topları mültecileri Frankist 
tayyarelerin bombardımanlarına veya bu 
tayyarelerin mitralyöz ateşine karşı hi
maye etmektedir. 

Londra 17 (ö.R) - lngiliz gazeteleri 
ispanyada F rankist kuvvetlerin muvaffa
kiyetlerini ve ispanyanın istikbali mesele
sini ilk pl8.nda mevzuu bahis ediyorlar. 

Bütün gazetler, hasımlannın kahir faz

lalığına rağmen, yeise düşmeden müca
deleye devam eden cümhuriyetçilerin 
cesaret ve kahramanlığı dolayısile hay
ranlık izhar ediyorlar. Ayni zamanda 
bazı endişeler baş göstermektedir. Nevs 
Cheronicle gazetesi baş makalesinde ıun
lan yazıyor: 

c Fransa, ispanyanın mü)ki tamami
yetine ltalyanın riayet edeceği hakkında 
Mussolini tarafından B. Çemberlayna ve
rilen teminab §Üpheli görmektedir. Hit
ler ve MuMoliniye bu derece borçlu va
ziyette olan general F rankonun kendini 
ltalya ve Almanyanın nüfuzundan kur
tarabileceği zannedilmektedir. 

Ayni gazetenin Barselon hususi muha-

biri ıunlan bildiriyor: 
c Gerek halkın, gerekse ordunun ma

neviyatı hiç zaaf eseri göstermiyor. Ka
dın, erkek hiç kimse mağlUbiyete inan .. 
mak Utemiyor. Katalonya ordusu baş 
kumandanı Neva Chronicle için şu beya

natta bulunmuştur: 
c Katalonya mücadeleyi terk edecek 

değildir. Bir tek insan da kalsa mücadele 
tamamilc devam edecektir> 

Katalonya baş kumandanı alınan ciddi 
tedbirlerin Frankistleri durduracağına 

kani bulunmaktadır. 

Paris 17 (ö.R) - Burgostan bildi
rildiğine göre Katalonyada, bilhassa 
merkez ve §İmal cephelerinde nasyona
listlerin ileri hareketi devam etmektedir. 
Saat 1 4 de F rankistler Pavya köyüne hü· 
cum etmişle"rdir. Cenupta Taragon mın
takasında tarama ameliyesine devam edi

yorlar. 

CeneVTe 17 (ö.R) - Salahiyettar as
keri kaynak1ardan alınan haberlerden 
anlaşıldığına göre Cümhuriyet ordusu
nun sevkülceyş rücati istilicılann yürü
mesini tutacak müstahkem hatlara doğ
ıu ve intizamla devam etmektedir. Bar

selonun önüne gelmezden evvel iki mü
dafaa siperi vardır. Birincisi Taragone
nin şimalindeki siper hatları, diğeri Bar
selonun 15 kilometre mesafesindeki is
tihkimlardır. Bu iki müdafaa hattı da 
betonlu olup askeri mahfellerin fikrince 
pek kuvvetlidir. 

A1kcri mahafil ile hükümet mahafili 
vaziyeti., vahametini $?izlememektedir. 
Maamafih bu mahafil cümhuriyetçi kıta
atın dü-,mana karşı şiddetli bir mukave-

Filistin delegeleri 
met pö•t~rmekte olduğunu ve fazla endi-

:::e.~;:~:~'°ının doğru 01madı~ını ilavel Muhalif parti murahhaslarının konfe 
Ayni MAhafil F ranki~tlerin muvaffakı· t h • t t J ..., •• ı ı 

yetinin .ôl"hlorımn pek mühim olan foa- rans an arıç u u.acagını soy eyor ar 
liyetinc m,..dyun bultınduklarına i~aret 
etm" ktf'did ... r. 

F rankioı-tf~r harp hattına 800 tayyare 
sevketmi~lerdir. Cümhuriyetçilerin ise 
bunlara mukabf"le edecek ancak bir kaç 
tayy~rel"ri vardır. 

F ranki!:tlerin topçu kuvveti itibariyle 
faaliyetinin nisbeti 1-6 dır. 

Madrid 17 (ö.R) - Cümhuriyetçi 
ordunun bu günkü vaziyeti Cranatayı 

ııkı$lıran yarım daire oeklini almı~tır. 
Madrid 17 (ö.R) - Halk Katalon

yada Cümhuriyetçi kuvvetlerin yeniden 

Kahire, 17 (Ö.R) - Londra konfe- 1 ri Havas ajnnsına şu beyanatla bulun
ransına gitmezden evvel Kahirede top- muşlardır : Şimdiye kadar Londra kon
lanmış olan Arap memleketleri delege- {eransında müdafaa edeceğimiz tez hak
lerine kral tarafından bir ziyafet veril- kında ileri sürülen haberler mevsimsiz
miştir. Delegeler Mısır başvekili Meh-. dir. Yalnız bir nokta muhakkaktır : 
met Mııhmut pa~anın riyasetinde bir iç- Filistin muhalif partilerinin delegele-
tima yapacaklardır. ri konferanstan hariç tutulacaktır. 

Beyrutta tayin edilen Filistin delege- Fahri paşa Nesibi nanıına bir mümes-
leri listesi, Londra konferansında takip sil Kahire İngiliz sefirini ziyaret ede
edilecek siyasi hattı hareketler birlikte, rek Filistin muhalif partileri mümessil
ileride neşrolunacaktır. !erinin de konferansa iştiraki lüzumu-

Kah.ire. 17 lÖ.R\ - Fi1icrtin ilPlPao>l,,.,. n"l ?\ti.,.., •• ..ıa~1 ....... : .... : ...... ıı. .. •-.t-.1.•-

zeteleri B. Çemberlayn ve Lord Hali
Iaksın Romayı ziyaretlerinde İtalyan 
tehditlerine aldırış edilmiyerek İtalyaya 
hiç bir şey verilmeırtlş olmasından 

memnundurlar. 
Deyll Ekspres, bilhassa bu neticeyi 

iyi buluyor. 
Tayın.is, ziyaretin zaten şahsi temao

lar temini maksadiyle yapıldığını yazı

yor. Bu gazete diyor ki : •Neticeden bir 
muvaffakıyet veya hezimet manası çı

karmak büyük hata olur. 
Roma seyahatinde bir zafer yürüyü§ü 

yapmak asla istenilmemiştir. 
Çemberlaynın Romayı ziyareti Milnih 

toplantısı esnasında B. Mussolin!nin vu

kubulan daveti üzerine yapılmıştır. Baş
vekilin muhtelif seyahatleri onun barış 

siyasetini fiiliyata çevirmiştir ki, bu da 
memnuniyeti muciptir.• 

İngiliz hava nazırı Sir Kingsley Vood Londru~a yaııı!.ın bir hava 

müdafaa mrınevrasmda 

Niyuz Kronik! gazetesine göre, Mus
soliniye hiç bir taviz yapılmanııştır. Fa
kat İtalyanın İspanyadaki müdahalesi 
açıktır. İngiltere bugün İtalya tarafın
dan İspanyadaki askerlerin geri çekil
miyeceklerini öğrenmiştir. Bu vaziyette 
Çemberlayn mantık! olsaydı bütün ade
mi müdahale plarunı ter kederdi., 

Londra, 17 (Ö.R) - •Tayınis• gaze-

tesi İspanyanın mülki tamamiyeti hak
kında B. Mussolini tarafından B. Nevil 
Çemberlayna verilen teminatı mevzuu 

bahsederek maknlesine şöylece devam 
ediyor. 

•Bu beyanat İngilizleri tatmin etmek

tedir. İngilterenin İspanya politikasının 
esası yarım adanın her türlü yabancı 

kontrolünden azade kalmasıdır. Bunun 

lıilfıfında her hareket İngiliz menfaatle
rine mugayirdir. Esasen Frankist İspan• 
yol kaynaklarından Londraya gelen ha· 
herler büyük ve müttehit İspanya şam-

piyonu olan general Frankonun, Fran
sız efkarı uınumiyesinin korktuğu ka ... 

dar, Hitler ve Mussoliniye karşı feda
karlıkta bulunacağını tahmin ettirecek 
mahiyette değildir.• 

Milletler Cemiyeti dünkü 
celsesini Çine tahsis etti 

en Milletler Cemiyeti 
mesele de 

çok işgal eden 
olmaktadır 

mehafilini 
Danzigteki vazivet 

bir 

Cenevre 17 (ö.R) - Milletler cemi
yeti saat 1 7 de açılan celsesini Çin me
selesine tahsis etmiı ve B. Velington Koo 
mühim bir nutuk 11öy]iyerek Çinin aiyaat 
İstikli.l ve tamamiyetini muhafaza ebnek 
için mukavemete devam azminde oldu
ğunu bildirmiıtir. 

c Çin milletinin ruhu biltün azim ve 
iradesini muhafaza etmektedir. Japonla
rın, kendilerine münakalat bakımından 
büyük üstünlükler temin eden aalıll mın
takuını terk ederek merkezi ve ııarbt 
Çinin dağlık mıntakalarına girdikleri an
dan itibaren motörlü vaaıtalann tefav
vukundan istifade edemiyecekleıine ve 
hareket teoebbüsünün Çinliler tarafına 
geçeceğine k.aniiz. 

Japonyanın harp mabadı bellidir. Bü
tün milletler anlamııtır ki japonya Çinin 
teslimiyetini ve büyijk devletlere ait men-

Japonyaıun yeni başvekili Hiranima 
faatlerin terkini istemektedir. O muvaf-
fak olsa, bu gün kendi emellerini anla
dıklarını iddia ettiği devletleri bile Çin-
den ihraç edecektir. Çin konseyinin, bü
tün milletler cemiyeti azalarına Çine mali 
ve ekonomik yardımlarını genişletmeleri
ni tavsiye etmesini ister. Böylece Çinin 
mukavemet hareketi kuvvet bulacak, ce-

nubu garbi Çin inkişaf Cdecek ve sayısİ 
30 milyonu bulan mültecilere yardım 

edecektir. Çinin japon taarruzuna muka
vemette devam edebilmeıi iç.in harp 
malzemesine transit kolaylıkları gösteril .. 

mesi. de elzemdir. 
Cenevre 1 7 ( ö.R) - lspanyol ihti• 

li.fından sonra Milletler cemiyeti muha• 
filini en çok işgal eden Danzig vaziyeti .... 
dir. Bu şehirde vaziyet o kadar ileri git
miştir ki bir çok delegeler ve başda Dan• 
zig vaziyetini takibe memur üçler kom.i
tesi reisi lsveç hariciye nazırı Sandler 
milletler cemiyetinin fevkalade komise· 
rini geri almasını istiyorlar. Fakat diğer 
delegeler vaziyete karşı koymağa çalış
ması için fevkallde komiserin Danzigde 
kalmasını muvafık görmektedirler. Niha· 
yet bu cereyanın hakim olacağı hisse

dilmektedir. 

Kont Ksaki Berlinde 
Lehler ve Macarlar Karpatlar altı Uk
ranya sınırında tahşidat yapmaktadır 

Prag, 17 (Ö.R) - Karpatlar altı Uk
ranyası matbuat yurdu bildiriyor : Şi

mal ve cenup hudutlarında Polonya ve ~~;~~= 
Macar kıtaları tarafından hareketler ve 
tahşidat yapılmaktadır. 

Depreçen ve Budapeşte garnizonları- ~~ıiif11-~ıiıll~:.~M 
nın mühim bir kısım Macar ve Çekoslo
vak hududunun muhtelif noktalarında 
tah.~it edilmiştir. Tahşidat Pmgda yeni
den büyük endi:;eler uyandırmıştır. 

Berlindc Şansölyelik binası .. 

Bedin, 17 (Ö.R) - Hariciye nazırı 
Fon Ribbentrop Macar hariciye nazırı 

Kont Ksııki şerefine bir aksam ziyafe- ı 

ti vcrmiştır. Fon Ribbentrop nutkunda 

iki memleketi birleştiren dostluk bağla
rını tesit etmiştir. Kont Ksaki cevabın
da bugün gibi daima da Macaristan ve 

Almanyayı bağlıyacak olan ekonomi, 
kültlir ve sempati bağlarından bahset

Bedin sefiriyle birlikte Unter den Lin- kutlularız. Macar hariciye nazırı.• 

miştir. 

Berlin, 17 (Ö.R) - Macar hariciye 

den caddesinde meçhul asker abidesine D. N. B. ajansının bildirdiğine göre 
bir çelenk koymuşto/. Macar renklerine Kont Ksaki bugün öğleyin Macarista
sanlı olan çelenk üzerinde şu ibare ya- nın Berlin sefiriyle birlikte mareşal Gö
zılıdır : •Sadakat, büyük harp Alman 


