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Bnşmuhnrrlr ve umumi neşriyat müdilrU: 

HAKKI OCAKOCLU 

ABON E ŞERAiTi 

DEVAM MODDE'l't Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... ..... 1400 2900 

Altı aylık .... .... .... • •• 750 1650 

TELEFON: 2697 

No. 1003J Kırk Dördüncü Yd 20 Son kAnan Cuma 93 

ltalyan tahşidatı 

Londra 19 (A .A ) - Royter ajansının 
Harrardan almıı olduğu haberlerde motör
lü ltalyan kıtaatmm Kenya hududuna tah
,id edilmit olduğunu bildirmektedir. 

·-------' 
FtATI (5) KURUŞTUR 

1 Cümhuriyetin 1'e Cümhuriyet eserinin be~, aabahları çıkar ıiyasi gazetedir Yeni Aaır Matbaasında Basılmıthr. 

Milli Şefi istikbal Hazırlığı 
Pek geç kalan bir yardım .. 

Fransa Pirene sınırlarını 

buna muhalif • 
terenın 

açacak mıdır? lngil

olduğu yalandır ... 

Balilaks Fransadan kararını süratle bildirmesini rica etmiştir. İtalyan· 
ıar Frankoya harp gemileri de ver diler ... 

3 Milyon 
Göcmen tedr icen ana 
vatana alınacaklardır· 

----0-

Atina - Elefteron Vima yazıyor : 

Pnristen bildiriliyor : Beyoğlundan 
alınan malfunata göre, Türkiye hü
kümeti Bulgaristan, Romanya ve yu
goslavyadakl Türkleri Türk.iyeye 
ycrleştiniıeğe karar vermiştir. Bah
solunnn hükUmetlerle müzakereye 
girişilmiştir. Bu proje kuvveden fiile 
çıkarsa, Türkiyeye ilç milyon Türk 

göçecekUr. 

Hazirana kadar 

Katalonya harbında esir düşen Cümhuriyetçiler 
- YAZISI 5 inci SAYFADA -

büyük spor hareketi 

Macarlar, Balkanlar ve Finlandiy ah
larla futbol, güreş temasları •. 

par lak ('ok 
Cümhurreisimiz 
başlı dertlerini 

olaeaktır 

Istanbulun belli 
tetkik edecekler 

Mecliste 
Halil Menteşenin sua l 
takririne Maliye 

vekili cevap verecek 
.Ankara 19 (Hususi) - Eski ve ;yeni 

mUtckaitler arasında hiç bir !ark göze-
tilmemesi için Muğla mebusu Halil Men
teşenin sunl takririne Maliye vekili B. 
Fuat Ağra1ının önümüzdeki hafta içinde 
cl!vap vemesi muhtemeldir. 

Jstanbuldn 26 bin müteknit olduğu 

anlaşılmıştır. 

}3unlıınn yüzdC' otuzu eski kanuna 
göre tekaüt edilmişlerdir. F..ski müteka
itler, Halil 'Mentcşmün takririnde ileri 
Sürdüğü adalet ve mUsnvat mefkUresinin 
bUfük 'Millet Meclisinde layık olduğu 
makesi bulacağını kuvvetle ümit etmek
tedirler. 

Çinde 500 casus hakkın· 
da idam kararı verileli 

Hung Kong 16 (P.P) - Çin zabıtası 
lçançada Japonlarıı Çinin kurtuluş mü
caddesini sarsacak mahiyette haberler 
~ctiştiren büyük bir casus §ebckcsini 

ır'.f d,. .a çıknrmıştır. Bu şebekenin azası 
yüzlercedir. Divanı harplerde 500 casus 
idama mahkum olmuş ve idam hükümle
rinden altmıı ikisi infaz edilmiştir. 

- YAZISI 3 VNCV SAYFADA -

Hayat pahalılığına karşı 

Ticaret odasında bazı 
' 

tetkikler yapılıyor 

f 
• j 1939 lzmir enternasyo· z a er 1 nal fuarına ıenı, ölçüde 

• • iştirak için hazırlık 
yapıbyor .. 

s. !;2~:~:::-;:ğü Çinlilerin bir 
programı hazırlamıştır 

Avrupada 
Şuura yer 
Kalmadı mı 

Bozguna uğrıy an Japonlar Şensinin w!ı;:: :~~ı::~:.~·· = 
d k 

çalışmalanna devam etmektedir. Muli-

g ar bindeki yerler en çe iliyorlar .. ~!n:!::~':tı~::.:. .. o~:: 
kalkması için alt\kadar makamlar nez. 
dinde teşebbüsata giri§ilmiştir. tıd mihver 

matbuatındaki pole· 
mlk umumi endişeyi 
arttırmaktadır .. 

-o---
ŞEVKET BiLGiN 

Avrupanın b ü yük ve küçük mil· 
letleri, bir kabus gibi çöken harp t eh -

Londra 19 (Ö.R ) - Çin ajansı bildi
riyor: Daming, Butcyn ve Sianingin Çin 
ordusu tarafından yeniden ele geçiril
mesi üzerine Şensinin garbındak.i nok
talardan çekilen J aponlar Kiangside ye
ni kuvvetler tahşit etmektedirler. Düş
manın yorgun1uğundan ve zaafından is
tifade eden Çin çeteleri Butyenin cenu
bu garbisinden taarruza geçmişlerdir. 

Çarpışma devam etmektedir. 
likelerinden derin endişeler duym ak- B. Cemal Tamer 
tadırlar. Beden terbiyesi genel dlrcıktörlüğü - .Düşmanın ~on-Çang me~er~ ve 

Zorlukla ayakta duran hasta Av- nün 939 Haziranına kadar devam ede- Kıang-Yo d~ol~~ m~ı.m bır kıs
rupanın, sağdan soldan gelen sad- cek çalışma programına nazaran içinde mını ~e geç~~ ~inliler bır taraftan 
melere uzun zaman mukavem et bulunduğumuz ikinci Kanun ayı ıçın- Pondlin §e~~· . diğer taraftan J.~~n 
ed · k k k l f" · ·· '"k de Istanbulda genel direktörlük kupası kuvayı külliyes.ırun bulunduğu Sı-Ki -
emıyere or u an acıaya suru - F '- '-'l . uk bil 

1 · "h • all · ·· d ·· e atletüm müsabakaları Bursada Uludağ ang ve aD§O §eıur erme m a taar-
enmcsı ı t un erı gun en gun • 
artıyor. Bu dizginsiz gidiıle milletler dağcılık sporu teşvik müsabakası, muh- ruza geçmişlerdir. Düşman tedafil vazi-
araaındaki münaacbetlcrin güvenile- - SONU 4 ONCO SAYFADA - - SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -
cek tarafı kalmamııtır. 

B irbirinden ayn duran iki mihver, 
tehlikenin yaklaıtığını hiaaederek ha
zırlıklarına hız ve ıiddet vermiıler
dir. 

B u bir düello hazırlığı mıdır} 
Yoksa fazla blö f ya~rak kazanıl

mak istenen b ir oyun mu} 
Vaziyeti nasıl telakki edersen iz 

ediniz netice değiımcz. Zira şuura 
pek az yer kalmıştır. 

ltalyan gazetelerinin ilkbaharda 
harbı önlenmez şekilde muhakkak 
göstermelerine mukabil lngiliz -
Fransız gazeteleri soğuk kanlılıkla 
hareket ederek şu hükmü veriyor
lar : 

« Italyan matbuatının kullandığı 
lisanda bir hıncalma kokusu vardır. 
Çemberlaynın Roma görüşmelerinde 
tavassut rolünü asla düşünmemiş ol
ması faşist matbuatın neşriyatını 
alevlendinneğe saik olmuştur dene
bilir. » 

Ve ayni gazeteler şu suali soruyor
lar : 

« ltalya, tehdit ve tezyif politika· 
-SONU 2 iNCI SABADA -

27 Trambüs ve Otobüs 

Belediyeye 320 bin ·lira
ya mal olacaktır 
• 

Et fiatinin ucuzluğunu temin için ti
caret odasınca tetkikler yapılarak alı

c.ak tedbirler tesbit olunmuştu. Bun
ların tabiki için Odaca teşebbüste bu
lunulacaktır. 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Aıiıerikan 
teslihatı 

Tokyodan bir manzara 

B. Roosevelt 600 milyon 
dolarlık projesini 
konpeye verdi 

Vilayet ve şehir 
rrıeclisleri 

Amerikada sineina, tiyatro ve radyo 
artistleri umumi greve hazırlanıyorlar 

Şubatta toplanaeakla· ~- tevdi etmlftir. 
ftnd 929 b'"'t si i.-1• cNevyork Taymis> gazetesinin lstib.-an ~ .. çe ~· baratına göre proje 600 milyon dolarlık'. 
hazırlıklara bir mebl.Atm hemen derhal bu huslllta 
ba,ıanmı,tır aarfını Amirdir. 
Şubatın dokuzuncu perşembe günü Vaşington 19 (ö .R) - Bugün haricl-

ilk toplantısını yapacak olan vilAyet ye komisyonuna, harp borçlanndan 
umum1 meclisi için hazırlıklara devam Amerika tarafından geri alınabilen mik-
edilmektedir. Vilayet daimi encümeni tarın, yahudilC'rin muhaceretine ve 
dün sabah valinin riyasetinde toplana- Amerikada yerlC§tirilmesine tahsW 
rak saat on dörde kadar 939 yılı bütçe- hakkında bir proje veri~tir. Buna gti-
sl ilzcrinde müzakernttn bulunmuştur.. re, Amerikaya harp borcu olan memlc-
Dünkü toplantıda bütçenin heyeti umu- ketler bunlan kendi dövizleriyle ve bey-
miycsi gözden geçirilmiş ve hususi mu- nelmilel kolonizasyon bankası vasıta -
hasebe müdürü izahat vermiştir. siyle ""diyeceklerdir. Amerika birleşlk 

Bugün toplantıya devam edilerek devlcUeri bu dövizlerin mukabilini ele 
biltçenin ikinci müzakeresi yapılacaktır. geçirdikçe yahudi mültecilerifı y.crleş .. 
Haber verildiğine göre 939 yılı bütçesin- Urilmesine sar!cdecektir. 
de, geçen seneye nisbctle tasarruf ya- Nevyork 19 (A.A) - Ilfınat ajansla-
pılmıştır. Kat'i rakkaınlar yakın bir ih- rının artistlere daha eyi çalışmaları şar-
timalle bugün anlnşılacaktır. tiyle temin eden kollektif bir mukave-

** B. Ruzvelt leyi ve bir asgari ücret maddesini im· 
Şehir Meclisınin şubat toplantılarına Vaşington 19 (ö.R.) - ReiSicümhur\z.adan imtina etmeleri dolayısiyle rad-

6 şubat tarihine müsadif pazartesi gUnU B. Ruzvelt Atlas ve Pasifik okyanosla- yo nrtistleri umumi bir grev hazırla
~~- Meclisin ruznamesi ha- nnda yeni deniz i1a1erl tesisi p-ojesini makta lar. Sinema ve tiyatro grupla-
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Emekli General ·Avrupada 

Kizım Karabekir'in 
HATIRATI 

-20-
1 _ Doğduğu günden ölümüne kadar 

Çarlık Rusya siyasetinin. ruhu: !~rkler'. 
kendi bünyesi içinde entmek gıbı şenı 
bir fAcia olduğunu milletiınİ1!'İn ve tarihin 
huzuruna arzetmek. 

2 _ Cihan harbi sıralarında Osmanlı 
devletinin mukadderatmı ellerinde tu

tanlar; Türk milletinin bu tuzak karşısın
da salhane kapısında, şuursuz mukadde
ratını bekliyen koyunlar gibi -tek başına, 
elleri ve gözleri. bağlı düşmanlarının key
fine bırakma ...... <ı olduklarını isbat etmek. 

Bir bülisa 

Oç ciltten ibaret olan bu eserimin Ci
han harbine neden girdik> Başlıklı bi
rinci cildi vöyle hülasa olunabilir: 

Çarlık Rusya tarihi baı,ıtan sonuna ka
dar bir Türk - Rus boğuşma'll şeklinde 
görülüyor. Çarlığın 1000 yıllık mücadele 
hedefi lstanbul ve Boğazlardır. Muhte
lif harplerde bu hedefine kavuşamıyan 
Çarlık Rusya;ıı bu gayeyi temin için bir 
Cihan harbi çıkarmağı bile göze almıştır. 
Cihan harbini doğuran müteaddit amil
ler arasında bu vaziyet de müessir olmuş-
tur. 

Osmanlı hükümeti de ötedenberi ken· 
di mevcudiyetini Rus tasallfrtundan kur
tarmak için kendi kuvvetile uzun müddet 
çabaladıktan sonra son asırlarda mütte
filı.ler aramağa muhtaç bir vaziyette kal
mıfh. Meırutiyetin ilanmdan sonra daha 
çok büyüyen ve yalc:lap.n bu Rus tehli
kesine karşı ittihat ve Terakki hükümeti 
dahi tutacak yardımcı eller aramakla uğ
raşıp duruyordu. Nihayet Balkan felA
keti bu ihtiyacı azami derecede duyurdu. 
Cihan harbi ise bir çok meşeleler arasın
da Türk ~ Rus davasını da kökünden 
halledecekti. ittihat ve Terakki hükümeti 
bu vaziyeti kavramıştı. Milli mevcudiye
timizi yaklaşan tehlikeden korumak için 
lngiliz ve Framıızlardan umduğu teminatı 
alamayınca uzatılan Alman ellerine sa· 
rılmağa mecbur oldu ve ister istemez Ci
han harbine sürüklendi. 

V azİyetimiz 

19 12 - 1913 Balkan harbinde ordula
rımız periııan olmuş ve taarruz kabiliye~ 
timiz tamamile 1cmlmıştı. En güzide za
bitlerimizi, efradımızı ve en kıymetli si
lahlarımızı, Trakya, Makedonya ve daha 
ötelerinde gömmüştük. Çok şey)er gibi 
çok yerlerde kaybetmiştik. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
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pılacak. bir anlaşma ile mümkün olabile~ 
cekti. 

Osmanlı hükümeti Almanlarla yaptığı 
ittifakla bunları temin ediyordu. Ancak 
muahedename metnini vukuf ve meha
retle tesbit edememiş olduğundan daha 
ilk günden itibaren büyük tehlikelere 
düşebilecekti. Şöyle ki 

Ittifak muahedenamesinin harbe gir
meği taahhüt edeh maddesi şu idi: Rus
ya, Avusturya - Macaristan aleyhine fiili 
tedbiri askeriye ile müdahale ederek 
böylece Almanyarun da harbe duhulünü 
mecbur kılana bu husus Türkiyenin har
be iştiraki İçin sebep teşkil edecektir. 

Bu taahhüdün imzalandığı 2 Ağustos 
19 14 de zaten bu vaziyet tamamilc hasıl 
olmuı bulunuyordu. Demek Osmanlı hü
kümeti de bile bile derhal harbe girmeği 
kabul etmişti. Halbukl Osmanlı ordusu 
henüz bu taahhüdü ifa edecek halde de
ğildi: Çünkü harp için hazırlığı ikmal 
etmiı değildi.. Muahede metninde : 
(Bir taarruz vukuunda derhal aksi tak
dirde seferberliği ikmal ve teııemmüünü 
hazırladıktan ıonra) şeklinde bir kayıd 
bulunmadığından Almanlar daha ilk gün
den itibaren muahedenin kayıtsız ve şart
aız bu maddesi mucibince harbe gİrmelc
liğimizi iıtemeğe başladdar. Hem de yal
nız Rualara karşı değil; lngilizlere karşı 
da (kanalı kapatmak için). 

iki Alman kruvazörü Istanbula gel-
dikten ve Alman orduları da yıldırım 
sür' atile Belçikayı çiğneyerek F ransaya 
yürürlerken bütün müessir kuvvetler bizi 
harbe sokmağa uğraşıyordu. 

Bu müeasir kuvvetler nelerdi} Ve na
sıl işliyorlafdı} Sonra nasıl oldu da bunca 
tazyıklara karşı derhal harbe girilmedi de 
ordunun seferberliği ikmal edilinceye ve 
tecemmüü de hazırlanıncaya kadar va· 
kit kazanılabilirdi. 

B~ suallere cevap araştırmak çok de
ğerli bir mevzudur. Öyle bir mevzu ki 
dün için olduğu kadar bugün de yarın da 
ta:r.eliğini muhafaza edebilecek ve tarihin 
en düşündürücü derslerinden biri ola
caktır. 

Eğitmen yetiştir
me kursq 

Nisanda acılacalı ve 
ı;o talebe~fıabul 
olunacaJı ••• 
Köy eğitmeni yetiştirmek üzere nisan 

ayı başlangıcında Kızılçullu öğretmen 

okulunda bir (Eğitmen yetiştirme kur
su) açılacağı kültür bakanlığından vila
yete bildirilmiştir. Bu kursun talebe 
k1ldrosu da 25 kişiden ibaret olacaktır 

Kursa kabul edilecek talebeler için 
şimdiden faaliyete geçilmiştir .. Kursun 
iyi randman vermesi için her türlü ter
tibat alınacaktır. Kültür bakanlığından 
gelen emiı:de, kurs hazırlıklarının şim
diden yapılması, nevakısın ikmali bil-

27 Trambüs ve Otobüs 

Belediyeye 320 bin lira
ya mal olacakhr . . 

Belediyenin cBüssing- Nasyonal oto başka ilzeri ve etrafı camlı altı silindirli 
ı~~~ firm d t aldığı 27 gayet büyük Turistik iki otobüs daha gere~.... asın an sa m . . . . b" 

1 trambüsün Çarşamba günü ihalesi ya- ihale edilmiştir. Bu turistık oto us er 
kırkar kişilik olup turistik mahiyette 

pıldığını yazmıştık. ef ı d kullanılacaktır. 
b .. 1 b I di if lzmi 210 s er er e Bu oto us er e e yeye c r d lim dil k lan yeni 

Be§ ay a tes e ece o 
bin liraya mal olacaktır. Gümrük resmi trambüsler ve orobtlsler kısmen Güzel-
de takriben 100-llObin lira tutrnakatdır. yalı, kısmen Eşrefpaşa hatlarına tahsis 

!hale edilen otobüslerin on beşi el - olunacak, bir kısmı da Kordon otobüs 
yevm çalışmakta olan traınbüslerin ay- servislerini kuvvetlendirecektir. 

nı, onu da otobüstür. Trambüslerde ba- cBüssing - N.O.G.• ın Izınir milınes-

t:" 
~uura yer 
Kalmadı mı 
iki mihver 
matbuatındaki pole• 
mik umumi endişeyi 
arttırmaktadır •• 

-o--- _ ... 
ŞEVKET BtLüP' ______ _., 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ sA.HiFEDS: 
sile müddeiyatım realize edecei' 
düşünebilir mi~ 

zı küçük tadilat yapılacaktır. Bunlardan siU Boldanlı bay Ahmettir. 
dirilmiştir. Lüzumlu gösterilen tahsisat ----------------------....!..----------

« Makyavel ve Bismark m~ 
ketlerinin harp potansiye1inde~İ eti 
farklara rağmen, Mussolini, Hıtl 
metodlarına sarılarak emrivaki ~ 
pılmasına imkan olmıyan yerleJV 
tehditle, şiddetle, propaganda ile ti 
ticeye varmak istiyor.» 

vekaletçe derh~g!~ilecektir. Köy postaları vak- Istanhul-Ankara 
su tarilesinde tadilat tı.nde dag"' ıtılacak lzmı·r kır koşusu 

Haftalardanberi, sulhu hergürı ~ 
raz daha zehirliyerek devam eden 
polemikte kim haklı, kim haksız, bf 
rasını araştıracak değiliz. 

Su tarife komisyonu dün de mesaisi-
ne devam ederek hesaplar üzerinde tet-
kiklerde bulunmuştur. Tetkikler netice
sinde tarifede yapılacak tadilat anlaşıla-
ccıktır. 

Elektrik kilovat tarifesini tetkik ede-
cek olan komisyon da pazartesi günün
den itibaren nafıa müesseseleri baş mü
fettişliğinde mesaisine başhyacaktır. 

-*-KJZJLAY BALOSU 

Y almz suna inanmıs bulunuyo~ 
P. T. T. Genel İçin bir teşvik koşusu ki takip edilen yol uç~rumlarla doJ 
direktörlüğü bu yapılıyor olan, bir çok sürprizlere kapıları aj 
hususta tedbir alıyor --o-- bırakan bir yoldur. Yarın patlaya 

5 şubat 1939 tarihinde şehrimizde ya- bir harbin felaketli neticelerinde 
• pılacak olan İstanbul - Ankara - İzmir danrnamak kabil ise de harp yolu 

P. T. T. genel direktö.tlüğü köylüye kır koşusu birinciliğine hazırlanmak ve d .. i.il' 
ı · İz kazanılacak şeyler olduğunu uş ait mektuplarla gazetelerin köy ere gı- bu mtisabakaya iştirak edecek mir ta- mek şeametli bir rüyaya saplııt' 

dip gelmesi işinin bazı viJAyet ve kaza- Joınını seçmek üzere Kızılçullu at ko-
h edb. 1 eli-· b .. . kır 1- t vik ·· maktır ... Iarda enüz t ır enme gı ve u yuz- şusu alanında hır KOŞUSU eş mu- B • . d' k. d d kl d hd 

lar ı unun ıçm ır ı u a ar a Kızılay kurumunun yıllık balosu 18 den köy postaları.."llll ay ca postane er- sabakası yapılacaktır. . l d 1 kt dır. 
şubat tarihinde hükümet konağı salon- de kaldığını görmüş ve bu hususu önl~- Bu teşvik müsabakasının tarihi 29/ 1/ aynı ~ua 0 .~~ t . b. s n ~ 
larında verilecektir. Hazırlıklara başlan- mek için köy postaları hakkında teşki- 939 pazar günüdür. Bu müsabakada < oma goruşme en ır 0 

· ıştır K'' 'dar d l nl + · dur h J ~tır. Tertip komitesi yakında ilk top- latına bir tamim yapm · oy 1 e- üçüncüye kadar erece a a ar .ızmır .. I " 
]antısını yapacaktır. Ierinin çalışmasına nizam ve intizam ve- takımını teşkil edeceklerdir. .. Artık soylenecek, ~onuş~ de-

-·- rilirken köy postası işinin de köye ve TeFik müsabakasında büyüklere ye- soz kalmaı:nıştır da cebı~ ve. şıd olf 
MAAŞ ZAMMI köylüye külfet tahvil etm.iyecek. surette di bin ve küçüklere 3500 metre koştu- dayana~ ~ır «h:sap tasfiyesı» Y 

Yapılmasına dikkat edilecek ve her kö- rulacaktır. na mı gırılecektır ~a ,._... Vakıflar idaresi veznedarı Münür Ak~ B k l ı-kad ed d •• 
bayın maaşına beş lira zammedilmiştir. yün mutlak surette en az haftada bir de- Her ki müsabakanın toplantı yeri Ko- .~ş ~ a~ınb a ~ ar k kn I lı' 
Mumaileyh uzun müddetten beri de- fa olsun postası kaza ve nahiye merkez- naktak.i tramvay durağı olup iştirak ede- lar_ uzerın e aşgos~erec: anı J 
vam eden veznedarlığında amirlerin!n !erine gönderilecek ve bunlardan da cek atletlerin ve çağırılan hakemlerin boguşmadan suretı tatıyede lok~ 

köye ait postanın alclırılınası temin olu- yukarıda adı geçen mahalde saa 9.30 da kalmağa azmetmi.ş o .an m. em.e .... t takdirine mazhar olmuştur. b d k l v, 
-*- nacaktır. bulunmaları rica olunur. lerde bile u en ışenın a ıs erı 

K Köylerin posta işi vilayetlerce tedbir Üç §ehir kır koşusu birincilikleri için dır. . .. . . . r' 
l Z en S fi fÜ SÜ alınırken bir taraftan da köylülerin bir İzmir bölgesi başkanlığı birinci ve ikin- 1914 harbı gostermıştır kı A \J 

· • • çok zahmet ve masraflara katlanarak ci gelecek bölgelere \•erilmek üzere iki payı ateşe ve felaket cehennenı• 
lnfatı ıçın .)2.000 sehir ve kasabalara gitmeden mektupla- kupa koymuştur . sürükleyecek olan bir yangının sı~ 
ııralıJı talasuat geldi.. ;ını parasız olarak köy k!tiplerine yaz- --=:-- larmı tayin ve tehdide kalkı~rJ'I 

.. K~iltür habnlı~ •. k~türpark_ iYolu dırmaları, köy ~~arelerinde posta pulu lnebolu davası imkansızdır. 
uzennde, Erkek Lisesının yanınM htga bulabilmeleri; koy postalarının aksama-

olunacak kız enstitüsü, akşam okulu ve dan muayyen günlerinde ve düzeninde • Hadiselerin seyrine göre, Alm~ 
sipariş atelyesinin bir an evvel ~· gidip gelmesi ve dağıtılması suretiyle Temyiz mahkemesinm ya ve Italya elele vermiş görüne~ 
için icap eden tedbirleri almıştır. Bele- postanelerindeki kutularda kalıp birik- kararına uyuldu.. önümüzdeki ilkbahara kadar ş~ ır 
diyeden metresi 25 kuruşa temin edilen memesi; köy posta memurlarına ilgili Temyizin nakzı üzeı·ine dün Ağırceza Avrupada, lspanyada ve bütün ~ 
ru·sa üzerinde inşaata önümüzdeki ilk devlet dairelerince ve posta idarelerin- mahkemesinde İnebolu davasına tekrar deniz havzasında giriştikleri mü~ 
baharda başlanacaktır. ce kolaylıklar gösterilmesi ve cüzdanla- başlanmıştır. Dünlfü celsede Denizyol- delenin inkişafını bekliyeceklerd; 

Temel için vekaletçe 32000 lira tahsl- mıın imzalanması; köy posta cüzdan ve ları vekili B. Şükrü Sayaı· ve kaza es- Bu inkişafın emellerine uygun j 

Meriç lnnağı artık Avrupa cihetinde 
bize Milli bir hudut çizmişti. Uzun za
manlar millet de: ordusu da yaralarını 
tedaviye muhtaç bir hale gelmişti. Son 
bir ümitle hükümet Avrupanın büyük 
devletlerinden İç ıslahat işlerimize yardım 
teminine uğraşırken orduya da büyük 
salahiyetlerle Almanlan getirtmişti. ( 1 ) 

sat gönderilmiştir. çantalaı·ınm zamanında ve kolayca te- nasında bir yavrusunu kaybeden İstan- şekilde olabilmesi için de bugün~ 
Bina 250 bin liraya çıkacaktır. 'llini; postayı gününde aldırnuyan ve bul polis memurlarından bay Necmetti- kararsızlığın psikolojik mahiyetind" 

Bu kitab iki kısımdan ibarettir. Birinci Ege Kız enstitüsü adını taşıyacak olan zamanında göndermiyen muhtar ve ka- nin vekili B. Vehbi bulunuyordu. istifade ederek kinleri körükleme1' 
kısım müessir kuvvetler, ikinci kısım da bu müessesede kız enstitüsünden başka tipler hakkında kanun gereklerine göre Mahkeme heyeti. karara uyduktan devam edeceklerdir. Bu müddet~ 
benim, yani karargalu umumi istihbarat akşam okulu ve sipariş atelyesi de bu- ceza tatbiki esbabının temini bu tamim- sonra Denizyolları idaresinden süvari B. fında cürnhuriyetçi ispanya yaba~ 
şubesi şefi sıfatile o zamanki hatıralarım· lunacaktır. Enstitünün şimdiki talebe le valilerden istenmekte ve ayrıca köy Mehmet Ali hakkında bazı malfunat is- müdahalelerin kurbanı olarak suk 

du. '"''"'' 250. akı;am okulunun 1030 dur. postalan hakkındaki talimahıame de temeğe karar vermiştir. B. Mehmet Ali- edecek olu:•• beynelmile~ ~aziye~ 
B • k Talebe kadrosu, yeni müessese inşa gönderilmektedir. nin kaç sene idarenin hizmetinde bulun- ki vehametın en son haddını bulac _., İrİnCt ~Sim olununca iki misline çıkarılacaktır. -*- , duğu, hizmet müddeti içinde her hangi muhakkaktır. Bu takdirde Frarır 
Müessir kuvvetler nelerdi? 

Nud ifliyorlardı? 

Milletlerin içtimai hayatına müessir 
olan tabii ve muhiti ve içtimai &miller
den ~evzuumuzu alakadar edenler ııu 
iki türlü kuvvettir: 

a - Milletin kendi bünyesindelc.i iç 

-*- bir ihmalinin görülüp görülmediği soru- ve lngiltere, kendilerine karıı koY~ K~eımedeJıi Ticaret odasında lacaktır. Mahkeme, talik olunmuştur. tehlike sinirlerinin büsbütün gen•f 

Heyelcin dardıı HA. YVAN -= lediğini göreceklerdir. .., 
Kemerde, Kançeşme mevkiinde ya- YAr KVl.CIBU ltalyanlann ve Almanların bü~ 

ğışlı mevsimlerde tesadüf edilen heye- lhPacatçdarı lliP İNŞA EDiLECEK ümitlerini önümüzdeki ilkbaha ~ 
lan havaların düzelmesiyle durmuştur.. toplantı yaptılar Denizbankın Karşıyakada inşa ettire- tahakkuk edeceğini sandıklan 

Cihan harbi başladığı t 914 Ağustosun 
1 inci günü yeni Os~anlı ordusu henüz 
6 aylık bir kalkınma devresinde idi. Hal
buki milletler arası vaziyet bu zayıf or
duya çok ağır vazifeler yüklüyordu. Mali 
ve ekonomik güçlükler karşısında inle
yen Türk milleti de bu emekliyen ordusu 
için yine her fcdakarlıği katlanacaktı. 
Çünkü Cihan harbinin belli baıılı davala
rından biri de kendi mevcudiyeti etrafın
da dönüyordu. 

Kançeşıne mevkiindeki bir tepe, heye- Hayvan ihracatiyle iştigal eden tüccar- ceği Yat kulübü için çalışmalar başla- neticeye bağladıkları artık gizh de' 
lan yüzi.inden epeyce yürümüş ve bir lar, dün ticaret odasında bir toplantı ya- ~tır. Bu sene deniz sporlarının inkişa- ğildir. "' 

kuvvetleri. çamur tabakası haline gelmiştir. Çalıştı- parak hayvan ihracatına İzmir limanının fı için denizbank icap eden yardımı ya- Bundan da anlaşılıyor ki bugü~~ b - Baılc.a milletlerden gelen dıı kuv- b 1 1 k k" A Uf", 
rılan ameleler, açtıkları kanalcıklarla u kapanmasından mütevellit zararlarını pacaktır. spanyo avgası yann ı vr ıJI vetler. 

Boğazları itilaf devletlerine ltarşı ka
patmak, Türk istiklali ve belki de mevcu
diyeti için, zaruri bir vazife idi. Bu da 
derhal aeferberlilc ilanile sil&hlı bitaraflık 
vaziyetine geçmek ve Karadenizde Rus
lara karşı üatünlük temini)e mümkündü. 
Birinciıi paraya. ikincisi de kuvvetli do-

çamur külçelerini civardaki dereye akıt- tcsbit etmişler ve baz.ı temennilerde bu- -*- harbinin bir ba§langıcı veya yarı J9 Bu kuvvetlerin cemiyet hayah üzerin- - h b tbe •L d llV' 
mışlardır. Hat, zarara uğramamıştır. lunmag~a karar vermişlerdir. Tüccarlar, Ortaklar istasyonunda Avrupa ar i rıg, yarını a ası ...ı de yapabileceği tesirlerin derecesi umumi - ed k lı h b" b' d iP" -*- şahsi zararlarının a.vni zamanda memle- tela..a~ ve posta dairesi cereyan en an ar ın ır ev ~rtlardan bqka cemiyetlerin bilgi ve · · - a- K 1 k 

d BiR 'rAYIN ketin de zararı oldugun~ u tebarüz ettir- Resmi ve gayrı· resm1 telgraflarla da- 0 aca hr... fi seciye itibarile bulunduk.lan seviyeye e KEr aı·ı,GI 
İstanbul bölge Sanat okulu tesviye ınüılerdir. hili ve harici adi ve taahhütlü mektup .<'EV tabidir. Bilgi ve seciye itibarile ilerlemit 9# 

atclyesi şefi B. Halil İdeman naklen İz.. Ziraat vekaletinden gelen bir tamim- muamelesi yapmak üzere Aydın hattı -*-
mir bölge Sanat okulu tesviye alelyesi de bazı tüccarların hayvan ve hayvan üzerinde Ortaklar istasyonunda bir tel- AMELE ÇOCUKLARJ 
~efliğine tayin edilmiştir. Tayin emri maddeleri ihracatl için ınüracaatte bulun graf ve posta dairesi açıldığı posta ve İÇİN BİR. YUVA . 
di.in vilayete gdmişlir. duklarını, beynelmilel veteriner muka- telgraf umum müdürlüğünden bildiril- Alsancaktaki inhisar sigara fa~ 

-*- ve lesi ahkamına göre hayvan ihracatı miştir~ Bu daire her gün saat 8 - 12 ara- sında amele çocukları için bir yuva 8~ 
ÖDEMİŞE yapılabilmesi için merkez kazasiyle 20 sında ve 14 - 18 arasında, pazar günleri mıştır. Ameleler çocuklarını yuvaya tet' 
Mücadele tahsisatı kilometrelik saha dahilinde 40 günden S - 10 ve 17 - 18 arasında açık buluna- kederek fabrikada çalışmaktadırlar. ~ 
Hayvan hastalıklariyle mücadele iç.in beri hastalık görülmemesinin esas oldu- caktır. --;;1 

·· d g•ıı hatırlatılınakta ve bu ı'tı"barla boşuna •••••n••••••••••••••••••••••••••••••••• ' Otlemiş kazasına müca ele tahsisatın- --=-- • ı 
dan 65 lira verilmiştir. •nüracaat yapılmaması istenmektedir. İZMİR VE İS'rAHBULDA E ZABJT ADA i 

ERVA : .~ -*- -*- BALIK KONS : •••••••••.••••.•••••.•••.•••••.•••••••• ot 
ÖRNEK BİR CCIZDAN F ABRİICALAJU Keresteciler i~inde oturan ~ctıJ"' 
Sığınafılar.. BULUNDU- İNŞA EDİLECEK... ıu Yusuf, Ali oglu Hakkının hır c t 
Ha\'aya karşı pasif korunma krumnu- Karşıyttkada Ferah eczanesi sahibi B. Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma- ve fanilasını çaldığından yakalan~ııŞ;, 

na göre ~l:riınizde b~zı müe~seseler ~-- Hi.ic;nünün çocukları tarafından içinde luınata göre su mahsulleri kanunu Mil- *Tepecikte Hasan oğlu Hüseyın. # 
rafından sıgınaklar mşa edilmektedir. bin liralık bir de senet olan bir nüfus Jet Meclisine sevkolunmuştur. Kanunun hoş olduğu halde bil~ sebep havaY9 

Bunlardan bir tanesi ikmal edilmiş-tir. tezkeresi bulunmuştur. Nüfus tezkere- mart ayı içinde Meclisten çıkarak yü- Jah attığından yakalanmıştır. ı'l'4 
-*- sinde bir zabıta resmi vardır. Adı aİbra- rürlüğe gireceği anlaşılmaktadır. * Kemerde yeni mahallede Melli r> 

Fuarın af ·~•eri hinı Akif~ tir. Kanun mucibince meydana getirile- oğlu Sabri Koca Torosta bir ta~111 
i~in müsabaJıa Bu ı.:üzdan ve senedin sahibinin Fe- cek deniz mahsulleri müesseseleri ara- Mehmet oğlu Mehmette de bir bıçalC 
Fuar komitesi. fuarın 9 eylul ve 26 rah eczanesine müracaat etmesi bildiril- sında yaptırılacak balık konserva fab- rüleı-ek almmıştır. ~ 

ağustos kapılarını dün müteahhitlere mektedir. rikalarından birinin İzmirde, diğerinin *Beyler sokağında, şapka kanuJl 
1 1 k · İstanbulda o]acagyı tahmin edilmektedir. aukırı olarak takke ile gezen Rifat i.ha e etmiştir. Bun ar en ·ısa zaman- " 

d d k I k ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••.. Esasen, iktısat vekaleti balıkçılık mü- Sndık kafadar hakkında takibata a inşa e ilece tir. 1\ ontrö apısının : : 

planı üzerinde çalışılmağa baslanmıstır. : Gelenler gidenler S tahassısları bu mevzuu İzınirde tetkik lanmıştır. 
· · F k 0cı f f 1 : • etmişlerdi. * İkiçcşınelik caddesinde İSIIla B UGÜNDEN JTmAREN • uar ·oınitesi, 9a uarının a iş eri •••••••••••••••••••••••••••••• ........... ••• 

1 · b b k M' bak İstanbul u·· niversitesi ordinaryüs pro- İzmir ~e -civarında mevcut dalyanla- Ömer, kain validesi seksen Y SU~~:~~~~~~um~~-~~ ·~~~L-~~~~in~;ı~·r~m;U~a~a~a~~~~~~~~u;·~~·~·~alı~~~=~~~~~-~~~~-~~~w~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~--Her yerde Şen : 4.15 - 7.40 Cumartesi r gynleri... Saa! •h do neticesinde eni i afi i 

nanmaya lüzum gösteriyordu. Siyasi va- ( l) Türkiyede Almanlar eserinde de 
ziyete göre bunlar ancak Almanlarla ya- tafsilat var. 

··BİTMEDİ·· 

'az:ın;ı x w mn:·-.~~, 

1 Kültürpar~ Sinemasm~a ~ 
Altın serisinden seçtiği iki eşs~ filmi sunar ... 

1 - Seviştiğimiz Zaman 
Birden bire parhyarak bütün dünya artistlerini gölgede bttakan 

MARGARET SUU.İVAN 
· Senenin en hissi, en ince, en acıkh hayat mücadelesinden ahnmış 

çok müessir aile facıası 

• 
2-Her yerde 

Dünya caz ve dan:> kralı Londrada her gecede 500 İngiliz lirası kazanan 

HARRY ROY 

Şen 

Müzik, dans, revü, hareket dolu en zarif nükte, neş" ve kahkaha filini. ... 
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Jandarma 
Umum kumanda-

KurUmUOda l n~N:!~i!~!.ı~.~~ş~:':~~ Başvekil Ç. E. 
Kurumun müesseselerini gezen Baş
vekil bebeklerle de meşgul oldular 
Dahiliye vekili R . Sayda mı da makamında ziyaret etti 

k.ikleı·inden sonra müesseseden ayrıl

mışlardır. 
Ankara, 19 (Ö.R) - Başvekil B. Ce- lıklan, süt damlası ve çocuk bahçesi gi

W Baynr bugün öğleden sonra Çocuk bi müesseselerini gezmişler, izahat al-

Esirgeme kurumunu ziyaret ederek iki mışlard.ır. 
Başvekil, buradaki tctlciklerinden 

snat kalmışlar ve tetkiklerde bulunmuş- sonra Çocuk E&rgeme kurumunun Ke-

lardır. çiörendeki ana kucai,'UU da ziyaret ede
B. Celfll Bayar, Kurumun çocuk mu- rek bebeklerle meşgul olmuşlardır. 

ayenehanesini, Polikılruk, kadın hruıta- B. Celfıl Bayar iki saat süren bu tet-

Konseyin gizli 

Ankara, 19 (Telefonla) - Başvekil 

öğledc:n sonra Dahiliye vekaletine gide

rek vekil B. Refik Saydamı makamında 

ziyaret etmiş ve bir müddet görüşmüş

tür. 

celsesi 
Çin, ispanya ve DanZİ2' meseleleri

komjtelere havale etti • 
nın hallini 

Konsey meselenin teknik cephelerini 
tetkik etmek üzere Çin, Sovyet, İngiliz, 
Fransız ve Yugoslav murahhaslarından 
mürekkep bir komite teşkil etmiştir. 

Cenevıe, 19 (Ö.R) - Milletler Cemi- len emlrnameııin serbest şehir stati.isü
yeti konseyinin bu sabahki ,gizli celse- ne mugayir olduğu kanaatindedir. Kon
ı;inde İspanyadaki hava bombardıman- seyin bu akşamki içtimaı yarın sabaha 
lan hakkında fikir teati edilmiş Ye talik edilmiştir ve bu celseden sonra 
konseyin dUnkU celsesinde yapılan bu konsey mesaisi kapanacaktır. 
harp mctodlannı takbih eden beyanata Cenevre, 19 (Ö.R) - D~nzig "\'aı.iye-
rnüsıcniden bir knrar sureti tanzim et- Cenevre, 19 (A.A) - Çin murahha- tini takip eden üçler komitesi serbest 
ınek üzeı~ konsey reisi B. Sandlerle in- sı B. Ve11ington Koo dün Milletler Cc- şehir statüsü tnrafından yahudiler hak
giliz, Fransız, Sovyet, İspanyol ve Bel- miyetinin gizli içtimaında bir karar su- kında kararlaştırılan tedbirleri ana ya
çika mümessillerinden mürekkep bir reti tevdi etmiştir. Bu knrar ı:.ureti bil- snya mugayir bulmakla beraber bu hu
tahrir komitesi teşkil edilmiştir .• Tahrir hassa Çine iktısadi ve mali yardımda susta Danzigde müzakereler devam et
komltesi öğleden sonra toplanacaktır. bulunulmasına müteallik tedbirlerin ka- tiği icin henUz bir karar Yermeğe lüzum 

Danzig vaziyetile meşgul olmak üze- bu1ünü1 Japon mallarına ambargo ko- görmemiştir. Komite konseyin gelecek 
re Fransa, İngiltere ve İsveç mümessil- nulmasını ve Çine hnrp malzemesi nak- içtimaından evvel toplanarak vaziyeti 
!erinden mürekkep olan üçler komitesi Ji için teshilat gösterilmes.ini derpiş et- tetkik edecektir. Şimdiki halde mezun 
mesaisini bitirmiş ve akşam neşroluna- mektedir. olan Milletler C<'miycti fevkalade komi
eak bir karar sureti kabul etmiştir. Üç- Konsey bu karar suretini müzakere seri hu müddet zarfında komitenin em
ler komitesi NUrenberg yahudi aleyhda- etmiş ise de her hangi bir karar ittihaz rine amade bulunacaktır. Yani şimdilik 
n bnunlannm Danzig arazisinde de ctmlş değildir. Müzakereye bugün de 1 vazifesi devam ediyor gibi telakki edil-

tatbUd için Senato tarnfındnn isdar edi .. devam edilecektir. mektedir. 

ma umum kumandanlığına korgeneral 
Cemil Cahit Toydemir tayin edilmiş ve 
bugün vazifesine başlamıştır. 

Maarif Vekili 
Anlıara illı tedrisat 
müfettişleri toplantı· 
sında hazır bulundu 
Ankara, 19 (Hususi) - Maarif veki-

li bay Hasan Ali Yücel maarif müdürlü
ğünde toplanan ilk okullar müfettişle
rinin müz.nkcrclerinde hazır bulunmuş
tur. Vekil, köy okulları, köy öğretmen
leri hakkında müfettişlerin izahatını 
dinlemiş ve direktifler '\'ermistir. 

Çinde harap olan 
kütüphaneler 
Ankara, 19 (Ö.R) - Resmi istatistik

lere atfen Çin ajansına göre Japonların 
işgal çttikleri mıntakalarda Çinliler 
2 1 18 kütüphane ve 825 hnlk kıraat sa-

lonu kaybetmişlerdir. Bu kütüphanele
rin her birinde beş binden !azla kitnp 
bulunnınldadır. Şimdiye kadar harap 
olan kitaplann sayısı bir milyonu geç
rncldedir. Japonlar tarafından alman na
did" el yazılannı ihtiva eden kitaplar 
bunların hnricindedir. 

Bombalar patlamakta 
devam edivor 
Anknra 19 ( ö.R) - ]ngltcredeld 

Bomba hadiseleri bugün yalnız Londraya 
inhisar etmemi , Şimale ve lekoçyaya da 
nnkleylemiştir. Glaskov polisi Klayt tez
gahlnrı civarında görünen iki şüpheli tah
aı nramalttadır. Mütemadi infilaklar tah
kikatına ehemmiyetle devam olunmak· 

tadır. 

Sekiz inci kararname 
Berlin, 19 (A.A) - Resmt gazete Al

ınan vatandaşlan hakkında sekizinci ka
rarnameyi neşretmiştir. Bu kararname
ye göre Yahudilerin dişçi, veteriner v~ 
eczacı diplomaları 31 kanunu:;ani 1939 
tarihinden sonra mukber olmıyacaktır. 

Berlin, 19 (A.A) - Almanya İtalya 
tetkik enstittisü dün İtalya büyük elçisi 
ve Almanya maarif nazırının huzuriyle 
nçılmıştır. 

SAHIFE 3 

Zıraat Vekıli Ankara ya dönü yor 

Istanbulda et ve süt 
işlerile aJikadar oldu 

. lstnnb~l 19 ('l'clefonla) - lki gündenberi şehrimizde bulunan Ziraat veki
lı B. Faık Kurd?ğlu dün akşamki ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. 
. Istasyonda vali ve belediye reisi B. Lütfi Kırdarla Ziraat müesseseleri er
k.anı v~. ?.ostları tnrafından uğurlanmıştır. Vekil, hareketinden evvel kendl
sıyle goruşe~ ~azetecilere, hususi işlerini görmek üzere Istanbula geldiğini, 
bu fırsat~an ıstifade ederek devlet Ziraat kurumunda tetkiklerde bulunduğu
nu ~c Zıraat kongresi kararlarını tatbik etmek üzere de Vektılette ihzari 
mahıyettc .toplannn komisyonun faaliyetine devam ettiğini söylemiştir. 
. D~v!.et ~raat işletme kurumu Istanbulun iki mühim derdi olan et ve ~üt 
ı~lerı uzerındc e.herı:ı~iyctle m~şgul olmaktadır. Ziraat vekili bugün hareke
tı~~en C'V~e) vah Liltfı Kırdar ılc et ve süt işleri etrafında görüşmüş ve ken
dısındcn ızahat almıştır. 

Suriyede vaziyet karısıktır 

Lazkiyede mürşitİer is
tiklillerini ilan etmişler 

lstanbul 19 (T e1efonla) - Adanadan gelen haberlere göre Suriye 
meclisinin feshi .haberleri kuvvet1enmektedir. Kolone] KoJe Beruta 
hareket etmiştir. Vataniler Şam civarında otomobi1le bir gezinti yap
makta olan doktor Şehbendere suikasdta bulunmuşlarsa da attikları 
kurşunlar isabet etmemiştir. 

Lazkiyede Mürşid kuvvetleri tamamen hakimdir. Suriyeden ayrı, 
Fransız mandası altında istiklalJerini ilan etmişlerdir. 

939 Fuarına geniş mik-
tarda iştirak edilecek 

lstanbu] 19 (Telefonla) - 1939 yılında açılacak lzmir fuarının 
geçen se~elere ni~bet~e daha zengin ve verimli olabilmesi için ticaret 
~e. sanay~ ~daları ~le tıcaret ve sanat erbaplarının daha geniş mikyasta 
ıştıraklerının temın, memleketimizin muhtelif yerlerinde halkımızın 
el emeğile vücuda getirdikleri el eşyası, melbusat ve tezyinata müte
allik kıymetli ve sanatkarane eserlerin de fuarda te"hiri esbabının is
istikma1ini dahiliye vekaleti viJayetlerden istemiştir: 

Maarif Vekili Ankara köy 
edecek okullarını tel tiş 

Ankara 19 (Telefonla) - Maarif vekili B. Hasan .Ali Yücel bugün 

Hitler, lngi tere a 
• • •• • d öğleden evvel Dil, Tarih l..-urumu toplantısında hazır bulunmuştur .. a f f 0 m er C f V Q f f n Q Vekil, hava müsait olduğu takdirde bu günlerde Ankara köy okulla-

rını teftişe çıkacaktır. 

vada müsaVat teklif etti 
Ankara 15 (ö.R) - Övr gazetesi yazıyor: 
Alman şansö]yesi B. Hit]er Ingi]tereyc bir hava misakı teklif etmiştir. Bu 

misak iki sene içinde her iki devlet hava kuvvetlerinde müsavatı kabul ede-

cektir. 
Fransa, bu misaka ginnek istediği takdirde Italya ile müsavat hususun-

da aıılaşın~ı IAzımdır. B. HitJerin teklifine göre Ingiltt>.re ve Almanya 1941-
1942 senesinde müsavi miktarda tayyareye malik olacaklardır. 

Karasu ve Hendek civarındaki 
Şap hastalığı söndü 

Ankara 19 (ö.R) - Karasu ve Hendek kazaları hnyvanlanndaki şap has
talığı yapılan mücadele ve alınan tcdbir1er neticesi olarak tamamen sönmüş 
ve bu mıntakalar hastalıktan temizlenmiştir. 

Kandrc ve Adapazarı kazaları hayvanatındaki şap hastalığı da tevakkuf 
devresine girmiş ve yeni vukuat kaydedilmımıiştir. 

VilAyettc yapılmakta olan Ruam mücadelesi de Adapazarından maada mın
takarun bütiln kaza ve köylerinde bitirilmiştir. Adapazarı mıntaknsı da ay 
sonuna kadar bitirilmiş olacaktır. 

Amerika ve lngiltereden sonra 
Fransa da Japonyaya nota verdi 

Tokyo 19 ( ö.R) - Amerikan ve lngiliz notalarına benzer bir 
Fransız notası da hariciye nezaretine verilmiştir. Fransa, hala mer'i 
olan muahedelerle Çinde teessüs etmiş nizamın alakadar devletlerin 
muvafakati alınmaksızın bir taraflı olarak değiştirilmesini kabul et-

miyeceğini bildirmektedir. 
Siyasi mahafil bu teşebbüsten mütehayyir olmamıştır. Zira Ameri-

ka, lngiltere ve F ransanın siyasetleri arasındaki muvazilik malumdu. 
Bununla beraber Japon hükümeti Amerikan ve lngiliz notalarına ol
duğu gibi Fransa notasına da cevap vermekte istical göstermiyecektir. 
Maksadları şunlardır: 

1 - Diplomatik müzakerelere devam için bu üç notanın verdiği fır-
sattan istifade ederek vakit kazanmak ve cÇinde nizamın iadesi> adı
nı takdığı teşebbüsler hakkında takliflerde bulunmak. 

2 - Mümkünse üç demokrasiyi birbirinden ayırmak. 
3 - Çin'i bu müzakerelerden hariç tutmak. 

R A 
idares· e ~ · li .. t .. p ane siı eması.. 

Bu ün matinelerden nti are senenin en 
büy·· t A K • ACERA ve S · GUZEŞT filmi· 

ni i tUtar ve şere~le nar 

MARKOPOLOnun M ÜTHiŞ 
MA CE RALARI 

TURKÇE SÖZLÜ 
AYRICA : Sinemacılık dünyasının büyiik komikleri \'e şöhretli yıldızlan 

MİKİ'nin POLO matında 
Tamruniyle renkli eşsiz kahkaha tufanı PARAl\IOUNT J umalda en 
moda ve haberler ..• SF..ANSLAR : Jlcr gün 1.30 - 4 - 6.30 ve 9 DA 

~~.~~!.!,a~ilöm~~':!~ ,.~~~"~~,~ MilliŞefi istikbal hazırlığı 
kınında altı bomba. dokuz tabanca ve · . . . . .. bo b · ı hs b' hır ışlerının yemden tensıkıne başlanuş 

m a ıma ıne ma us ır çok mevad . . . . . . . .. İstanbul, 19 (Hususi) - Milli Şef racakJarını, ithalat ve jJıracal ıları din· 
meydana çıkarılmıştır Zabıta caıniin olup nsılerın tcnkılı ışınde hilkumet mc- t .. il .. r· t b ı n d' Y• ç h { . . .• · '_ . . •Y• non nun san u u şere en ırecegı liyeceklerini halkın dilekleri ile yakın· 
mu a ızlaı ınd:m hırını tevkıf etmiştir. ınurlorı ıle me:;ai bırlıb'lnde bulunmak- günler epeyce yaklaşmış bulunduğun- dan alfıkaclar olacaklarını yazıyorlar. 

Yafada hükiiınet fırkasına mensup 1adır. dan Ciimhurrcisimizi istikbal için bu-

Çemberla yn'ın oğlu
nun oturduğu otele bomba attılar 
irfanda da 

Dublin 19 ( Ö.R) - lngiliz başvekilinin biricik oğlu B. Frank Çem
berlaynın bulunduğu bir otelde geçen gece esrarengiz bir infilak ol
muştur. Sabah saat üçte bütün otel sakinlerini yataklarından dışarı 
fırlatan bu infilak vuku bulduğu sırada B. Frank Çemberlayn otelin 
bir odasında yatıyordu. Fakat yaralanmadı. Başvekilin oğlunu muha
fazaya memur Irlandalı polis memuru otelin arkasında müthiş infi1a
kın vukuu esnasında B. Frank Çemberlaymn odasınn mücavir bir oda
da idi. B. Frank Çemberlayn 24 yaşında olup lngiliz ordusunda ça
vuştur. Ve 14 son kanunda Liverpolden Dubline bazı av eğlenceleri 
için gelmiştir. 

Bu suikasd lrlanda ahalisi ara~nnda derin bir nefret uyandırmıştır. 
Suçluların keşfi için şiddetli tedbirler alınmıştır. 

infilak o derece şiddetli idi ki otelin 60 metre mesafesindeki bütün 
camlar kırılm ıştır. Bundan başka bir dıvar da yıkılmıştır. Fakat hiç bir 
kurban yoktur. 

De iz Gazino 
ve 

ışlık 
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lonu 

un1a giinii açıldı 

y Eı 1 SlNEMA'da 
KAHKAHA r uFAH VE KOVBOY H A F'J'ASI ... 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
HAYDUTLAR arasında [Türkçe] 

Meksika Gülü (iZMiRDE iLK DEFA) 

TURKÇE FOX JURNAL RENKLİM i Ki 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cumartesi • P azar : 10 - 2 - 5 - 8.30 da Sair glinler 2 - 5 - 8.30 DA 

rada parlak bir program hnz.ırlanmakta- İSTANBUL 200 OTOBÜS ALIYOR 
dır. İstanbul Millt Şefe coşkun sevgi ve İstanbul, 19 (Hususj) - Mevsuk biı 
bağlılığını gösteren muazzam tezahürat kaymıktnn öğrendi[.rinıe göre vali Bay 
yapacaktır. J .. ütfü Kırdar İstanbulda muhtelif hat

Gazeteler, İnönünün İstanbulda ns- J::ırda çalışmak üzere İzmirdeki trambüs
keri, ticari ve sınat milcsseselerle vilfı lcr gibi (200) otobüs satın almak için 
yet ve belediyede tetkikler yapacağını, müzakerelerde bulunmaktadır. Bu mü
İ~anbul ~hrinin hnan hususunda bu- 7.nkerclcr neticelenince İstanbul tram
gi.lne kadar sarfcdilen gayretlerle bun- vaylannda bugün görülmekte olan bü
dnn so~ra yapılmn.."11 Hizım gelen büyilk yük izdihamın önii alınacağı ümit cdi· 
bamlelı icraat üzerinde ehemmiyetle du- liyor. 

• ......................... mn .. awLGW~mmi4&~U:~!!2CCEJıc=Jf' 
BUG Ü N 

Tayyare Sinemasında 
TELEFON : 3646 

Sinemacılık Aleminin en nınruf snnntkiın 

POLANEGRinin ibda 

ŞAHANE TANGO 
AYRICA: EKLER J URNAi.. 

BU AKŞAMKİ SÜRPl~ İZ 
9 suvarcsinc teşrif edecek baylann rcfııkntind 1;c1cn yalnız bir bayandan 

bilet alınacaktır 
SEANSLAR : 3 - 5 - 7 sm ar<' 
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ŞEYTAN ---- Ankara Radyosu Beden Terbiyesi DOKrORU.N KÖŞESİ: 
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Yumurtadaki 
vitaminler 

........................... 

VE KUMPANYASI 
DALGA UZU.NLUGU 

BUGÜN Nisan 
cek 

sonuna kadar devam ede
olan 

1639 ın. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. çalışma programı ........................................ YAZAN: Dr. G. A. 

Büyük aşk ve macera romanı • 
-118-

Doktor Hanri, kartın üzerinde Konte
sin ismini okur okumaz haykırdı .. 
-o ... o ... 
Ve kapıya doğru koştu .. Fakat ondan 

'daha atik davranan Jan hemen kolun
dan yapıştı. 

_ Aziz.im.. dedi.. Soğukkanlı olmak 
tavsiyesini şimdi de ben sana yapaca
ğım.. Bu ziyaretin muhakkak bir ma
nası var .. Ve bu mana .. Loransın kaçı
rılması hAdisesi ile alik.adardır. 

- Fakat .. Belki de Tatyana buraya 
yalnız ... Sade ... Benim için gelmiştir? 

Güs: 
- Bu kadın .• Dedi b~ mösyö Jan 

Lö Helye ile görüşmek istediğini bana 
söyledi. 

- Ben de onu kabul edeceğim.. Rica 
ederim Hanri.. Benim odama kadar git 
ve orada bekle .. Kontesle yalıuz konuş
mak istiyorum.. 

- Fakat Jan .. 

- Merak etme .. Görüşmemizin zemi-
ni icap ettirirse seni çağırırım.. Haydi 

Hanri .. Sana rica ediyorum .. 
Doktor Subeyran istemiye istemiye 

çekildi. 
Jan: 
- GUs .. Dedi .. o kadını buraya getir. 
Konw Tatyana kapının eşiğinde be-

lirdi .. 

Arkasına, kendisine pek yakışan bir 
kilrk manto giymişti. 

Güzel bqı bu kürkler arasında bir 
kat daha güzelleşmişti. 

Simasında tatlı bir ciddiyet vardı. 
İri mavi gözlerini Jana çevirmişti. 

Nasıl söze başlıyacağıru düşünmek 

Uzere iken Jan birden bire sordu : 

malfunat mı istiyorsunuz.. Dedi.. Be
nim bildiğim onun hakkında yapılan ve 
her kesin ağzında dolaşan dedikodular
dan başka bir şey değildir ve bu dedi
kodulara bakılırsa sözde matmazel Lel
ya kaçırılmamış, fakat zengin ve çiftlik 
sahibi bir Brezilyalıya kendi arzusu ile 
kaçmıştır. 

J an haykırdı : 

- Yalan söyliyorsunuz .. 
- Fakat mösyö J an .. 

- Size yalan söyliyorsunuz diyorum. 
Okuyun bunu ve bu yalanlarınızdan .. İki 
yilzlülüğünüzden kendiniz utanın! .. 

Jan, bunları söylerken Lorans Lelya
run mektubunu Tatyanaya uzatmıştı. 

Tatyana, mektubu okuduğu zaman 
dona kaldı. 

GözlerL. Loransın satırlarına takılı 
kalnuştı .. Başını kaldırdığı zaman bu bir 
kaç dakıkanın onu beş on sene birden 
ihtiyarlatbğı yüzünde hasıl olan derin 
elem hatlarından belli idi .. 

O .. Bunu da tahmin etme~ .. 

O .. Loransm Jaru Niyangın tuzağına . 

bizzat çekecek.. Davet edecek kadar sa
fiyet göstereceğini aklına getirmemişti .. 
Anlıyordu ki Jan.. Loransm davetine 
muhakkak icabet edecek ve bu sefer 
muhakkak mahvolacaktı. 

Onun bu düşüncelerini yine kendi 
aleyhinde bir plana yoran J nn: 

- İşte bak .. Dedi.. Şaşaladınız.. Dili
niz tutuldu .. Bana artık hakikati söyle
yiniz, yoksa haklonızda çok fena olur. 

Tatyana.. Büyük kalp elemini, ıstıra
bını güçlükle yendi. 

Mümkün olduğu kadar tatlı ve yavaş 
bir sesle : 

- Loransı kaçırmak istiyenler ne gi- M" ·· j D di Sakin ı - osyo... an... e .. o unuz. 
bi bir gaye takip ettiler. Bana bunun ce- İtidalinizi elde etmeniz lazım .. Bu mek-
vabını veriniz? 

Tatyana, derin bir hayret izhar etti .. 
- Fakat .. Mösyö Jan Lö Helye .. 
Jan, sözünü keserek sualini tekrarla

dı ve; 

tubu aldıktan sonra ve derhal Loransın 
davetine icabet etmeden sizi ziyaret im
kanını bana verdiğinden dolayı Cenabı 
Hakka şükrediniz.. Bu.. Sizin için bir 
saadet sayılabilir .. 

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

12,30 Türk muziği - Pl 
13,00 Saat, ajans. meteoroloji haber

leri. 
13,10/14 Muzik (şen parçalar) 

18,30 
18,35 

19, 15 
19,30 

19,40 

20,30 

20,45 

Program 
Türk muziği (ince saz acem 
aşiran) 

Konuşma (haftalık spor saati) 
Saat, ajans, meteoroloji haber-

leri ve ziraat borsası (fiyat) 
Türk muziği (muhtelif şarkılar, 
Rumeli türküleri) 

1 - Bayati Araban peşrevi 
2 - Udi Ahmet - Karcığar şar

kı - Zahmı hicranın gibi alemde 
3 - Hacı Arif - Gönül bezmi 
harap abad gamdır. 
4 - Suphi Ziya - Uşak şarkı -
Dökülmüı zambak gibi 

5 - Dede - Uşak şarkı • Ağla
dırlar güldürürler. 
6 - Dellal zade - Karcığar tar· 
lu - iki de turnam. 

7 - Karcığar saz semaisi 
8 .- Rumeli halk türküleri. 

Koyun beni yükseklere. 
Sabah olsun ben bu yerden 
gideyim. 

Dağlar dağlar viran dağlar. 
Alişimin kaşları kara. 
Okuyanlar: Müzeyyen Senar, 
M. Çağlar. 

Çalanlar: Vecihe, Cevdet Çağ. 
la, Kemal Niyazi Seyhun. 

Konuşma (çocuk esirgeme kU· 
rumu) 

Muzik ( Riyeseti cümhuT flarmo
nik orkestrası - Şef: Praetoriua) 
1 - Nino Neidhardt: Jk.arus, 

Senfonik şiir 

2 - Nino Neidhardt: Yaylı saz
lar kuarteti ve orkestra için kon
çerto, op. 7 4 

3 - W. A. Mozart: Senfoni Re 
majör No. 504 
Adagio - Allegro 
Andante 

Presto 

Beden terbiyesi genel direktörlüğün
den Izmir bölgesine yapılan tebligata 
göre Izm.ir - Ankara - Bursa - Istanbul
Gümüşane - Tunceli - Bolu bölgelerin
de önümüzdeki haftalarda yapılacak 

müsabakalar şunlardır: 
2 - II. Kanun ilk iki haftası: 
a) Toplu gezişler, uzunca yürüyüşler 

(beraberliği muhafaza ederek), kısa yü
rüyüşler, eski bilgileri kontrol. 

b) Sapan kayması (inişlerden iner-
ken hızı kesmek) 

c) Kavisler (sapan kavisi) 
d) Frenli kayma. 
3 - II. Kanun üçüncü haftası: 
a) Kristiyanya (bir nevi dönüş tarzı) 
4 - II. Kanun dördüncü haftası: 
A - Arazide sıçramalar. 
a) Dalgalı arazide ya.maçları hızla 

inerken (hafif yamaçlar) yapılacak tat-

Hazirana kadar 
büyük spor 

hareketi 
-BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA

telif karlı bölgelerde kayak gezintileri 
ve çalı§maları yapılacaktır. 

Yine bu ay içinde Macar takımı ile 
bir futbol teması yapılacağı gibi güreş 
tasfiye müsabakası yapılacak. mill1 gü
reşler kampı hazırlanacaktır. 

Voleybol ve basketbol üzerinde Istan
bulda mektepler ve kulüplerin turnu -
vaları devam edecektir. 

ŞUBATI'A 

Şubat ayında atletizm şehir müsaba
kaları, Erzl.ll"umda Bayburt - Erzurum 
kayak müsabakası, Uludağda bir müsa
baka.. Mekteplerin Sümester tatillerin
de ~'İne Uludağda mektepler toplanma
sı ve bölgelerin kayak sporu çalışmala
rı yapılacaktır. 

- Cevap veriniz.. Dedi.. Ben sizin 
amcazadem Farjakla benim aleyhimde 
çalışhğınızı ve nasıl çalıştığınızı biliyo

rum. 

- Lorans düşman elinde bulunurken 21.45 
hana hiç bir şey saadet olamaz. 

Saat, esham, tahvilat, kambiyo
nukut borsası (fiyat) 

Aynı ~Y içinde Ankarada Türkiye es
krim birincilikleri yapılacak, futbolda 
bir Balkan teması temin edilecektir. Mil
li güreşçiler antrenmanlarına devam 
edeceklerdir. Bölgelerde güreş karşı

laşmalan yapılacaktır. 

MART IÇINDE FAALIYET 

- Ben mi .. Sizin aleyhinizde çalışıyo

rum .. Yanılıyorsunuz zannederim mös
yö Lö Helye .. 

- Bana cevap verin.. Lorans Lelya
nın niçin kaçırıldığını biliyorsunuz .. 

Tatyana, Janın kendisini bu suretle 
karşılamasının verdiği ilk hayreti ça
buk yenmişti. O, sevdiği adamın kendisi 
hakkında bu kadar malUınat sahibi ol
duğunu bilınlyordu ve buraya gelirken 
de bir pldn ku.rmu.,cıtu. Bu plfuıda hiç bir 
değişiklik yapmağa lüzum görmeden 
cevap verdi : 

- Matmazel Lelya hakkında benden 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Kiarhk apaı~tman E 
: Gündoğdu Voroşilof bulvarı ağ-: 

: zında denize nazır gayet mükemmel E 
S konforu ha\.i sekiz odalı yeni inşa~ 
• edilmi. b' -~-- ~--1.1~- • : ~ lr ap.u Ulül.IJ IUCW.UUll. : 

: Görmek istiyenlerin, apartman da- : • 
:hilindeki bekçiye, görüşmek için de: 
: gazetemiz idarehanesine müraca-E 
:atleri. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kontes dudaklarım tsırdı. 

- Ben, sizi çılgın bir harekete teşeb
büsten vaz geçirmek için buraya ve tam 

zamanında geldiğime, kendi hesabıma 

memnun oluyorum. 
- Nasıl bir hareket? 

- Bu mektupta size yapılması söyle-
nen hareket.. 

- Mektupta yazılı olanları harfiyen 
tatbik edeceğim. 

- Bunu yapmamanızı size yalvannm. 
- Neden? 
- Çünkü kendinizi ölüme .. Müthiş 

bir ölüme götüreceksiniz .. 
- Loransın uğruna hen şeytana hile 

kafa tutarım .. 
- Loransı kaçıran adam.. Şeytandan 

da korkunçtur. 
- Sevdiğim kadını onun pençesinden 

kurtarmak için bu sözünüz daha kuv
vetli bir vesiledir. 

- Maalesef ne Loransı ve ne de ken
dinizi kurtaramıyacaksınız .. Mösyö Jan .. 
Size yalvarırım .. Ya bu teşebbüsten vaz 
geçiniz ve yahut polise haber veriniz ... 
Polis gelsin.. Vereceğim izahat dairesin
de size hiç değilse yardım etsin .. 

•• a·TMEDİ •• 

21,SS Muzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın) 

1 - Johannes Brahms - Macar 
dansı No. 8 

2 - Willy Richartz - küçük ba
let süiti 

3 - Fried Walter - Serenari · 
4 - de Mickeli - çocuk oyunları 
5 - Hanns Löhr - büyük vals 
6 - Mainzer - düğün töreni 
7 - Leopold - ispanya melodi
leri - potpuri 
8 - Hanns Mainzer • Serenad 
9 - Tempo Tempo ~ galop 

23.00 Muzik (dans - Pl) 
23,45/24 Son ajans haberleri ... 

Vilayet ve şehir 
mec1is1eri 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

zır lanmıştır . 
Ruznamede geçmiş zaptın okunması, 

cncümenlerdeki işlerin müzakeresi, ri
yasetin meclise teklifleri vardır. Beledi
ye azalarına davetiyeler gönderilmeğe 
başlanmıştır . 

Martta Ankarada atletizm Türkiye bi
rincilik müsabakaları yapılacak. Gazi 

beden terbiyesi enstitüsünün dağ kampı 
bu tarihe rastgelmektedir. Kop dağın
da Erzurum - Bayburt kayak müsaba
kaları olacaktır. Istanbulda beden ter
biye direktörlüğünün üç silahla eskrim 
kupası müsabakaları vardır. 

Bölgelerde serl bisiklet yarışlan ter
tip edilecektir. Milll küme futbol maç
larına başlanacaktır. Milli güreşçilerin 
antrenmanlarına devam edilecektir. 

NISAN F AALIYETI 

Nisanda bölge teftiş atışları olacak, 
su sporlarına başlanacak, bölgelerde kü
rek çekme ve havanın müsaadesine gö
re yelken talimleri yapılacak. Seıi bi -
siklet yarışlarına ve Millt küme futbol 
maçlarına devam edilecektir. 

Milli güreş takımı Finlandiyaya gide
rek Finlandiya güreş takımının Türkiye 
ziyaretini iade edecektir. Vaziyet mü
saade ederse güreş dünya şampiyonası
na iştirak. edilecektir. 

MAYIS F A.ALIYE1'I 
Mayısta bölge atış müsabakaları, böl

gelerde kürek çelane ve yelken talimle
ri devam edecek, deniz müsabakaları 
için hazırlık idmanları yapılacaktır. Ha
va müsait olursa kısa müddetli yüzme . .- -

a=Y;/Kirk~~?v~~~!:: ~,~ ... ;~:i~~fü~;~~~~;~~:~~~~~~:·:~:: ~;;~~~:!~:::.:~:· :~~;:~s~~: 
'fiiii•.,nr-.-J:l-7,;. ,,.,,, !arını kopardı ve yamyamların ellerinden ve zan etti ki artık bütün çileleri dolmuş-

r1G33&0NVB < «arw='Y-X'PAlG'tıa kurtulmak için daba11a kuvvet kaçmağa tur. 

Masal masal icinde • 
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Müneccimler: 1 Yanına oğullanm ve kırk nefer de kö
- Ey padişah.. dediler. ~hzadenin le a~arak gemiye bindi. ~yle bir kaç gün 

~lii otl12 yaşına kadar iyi geçıyor. Fakat denızde dolaşmak, denız havası almak 
otuz yaşından sonra altmış yaşına basın- üzere sahilden uzaklaştı. Ogün ve o gece 
caya kadar tam otuz sene talii fena .. Bu- gemi denizin dalgalan üzerinde seyretti. 
nun önüne geçilmesinin de çaresi yok. Ertesi günü gemi bir frenk korsan ge-

Bu sözlere paditah çok üzüldü. Fakat misine rast geldi. 
ne yapsın. Korsanlar şehzadeyi, oğlanlarını ve 

Şehzadeyi nanünimetle büyüttüler. kırk kölesini esir ettiler. Ve sonra oğlan-
Tahsiline, terbiyesine dikkat ettiler. lan yanlarında alıkoyarak şehzade ile 
Adam akıllı ve elmas parçası gibi bir ı kırk köleyi Afrikada yamyamlarla sakin 

delikanlı oldu. bir sahile bıraktılar. Yamyamlar hemen 
Nihayet onu başka bir padişahın kızı bunları yakalayıp ellerini ayaklarını bağ

ile evlendirdiler. iki erkek evlatları oldu. lıyarak padişahlarının sarayına götürdü

Mesud ve bahtiyar yaşıyorlardı. Bu sı- 1 
ler. 

başladı. Fakat bir gün şehzadenin karısı olan 
Bir hayli zaman gittikten sonra yolu padişahın kızı vefat etti. Meğer bu şe-

hir ormana tesadüf etti. hirde bir adet varma~. Kocası ölen kadını 
Ormana daldı. Bu suretle peşini yam- veya karısı ölen erkeği, ölü Üe beraber 

yamlann takibinden kurtardı. bütün ölülerin konulduğu bir kuyuya ka-
Ne kadar zaman orman içinde gitti padırlarmış. Yanına da bir çanak su ve 

bilmiyordu. bir dilim ekmek bıraktıktan ıonra kuyu-
Nihayet bir şehre geldi. Bu şehir mu- nun ağzını ağır bir taşla kapatırlarmış. 

hafızları onu yabancı görünce düşman Bu adet üzerine şehzadeyi de bir dilim 
sandılar ve üzerine hücum ettiler. Şehza- ekmek ve bir çanak su ile ölen karısının 
de güçlü kuvvetli olduğu için bunlarla yanında bu kuyuya bırakblar. 

çarpıştı. O şehrin padişahına bir yaban· Ve kuyunun ağzını kocaman bir taş-
cının geldiğini ve muhafızlarla çarpışmak- la kapadılar. 
ta olduğunu ve her kar~ılaşbğı adamı Şehzade, yine ters giden taliine naçar 
yere sermekte olduğunu haber verdiler. katlanmağa mecbur kaldı. 

Padişah kalkıp çarpışmanın olduğu Her kes çekilip gittikten sonra gözü 
yere geldi. Şehzadeyi gijçlü kuvvetli karanlığa alışınca yanıbaşında genç bir 
bir delikanlı olarak görünce muhafızlara kadın gördü. 
durmaları emrini verdi. Onu saraya gö- - lnmisin ... Cin misin .. 

rada şehzade otuz yaşına basmıştı. Yamyamlar padi~ahının sarayında in· türdü. Üzerindeki eski rubalarını çıkart- Diye sordu. 
Tabii padişah oğluna müneccimlerin 

kendi talii hakkında söyledikleri sözleri 
ıöylememişti. 

san etinden başka et yenmezdi. 
Her gün kölelerden birini kesip pişir

meğe başladılar. 
v._ı _____ _ ,,_:: 1-·-'··--· '·"'- .J_ '·--":-

tı. Hamama sokturttu. Temiz pfilc yıkan- Genç kadın da: 
dıktan sonra onun ayın on dördü gibi - Ne inim .. Ne de Cinim .. Sizin gibi 
güzel bir babayiğit olduğunu gördü: bir insanım .. 

c ___ '- • • 1 _ _ 

bikat. 
b) Paten adımı. 
5 - Şubatın ilk haftası: 
a) Bütün öğrencileri bilgilerinden 

umumi bir yoklama yapmak ve klaslara 
ayırmak. 

6 - Şubatın diğer üç haftası: 
a) !nişler üzerinde tam çalışma (du

ruşlar, dönüşler) 

b) Mukavemet yarışları (18 kilometre 
üzerinde) 

c) Bayrak yarışları (20 ve 40 kilomet-
re üzeru.den) 

7 -Mart ayı: 
a) uzun yürüyüşler. 
h) Engelli arazide ve arızalı yerlerde 

tatbikat. 
8 - Nisan ayı: 
a) Yüksek ve dağlık arazide 

yürüyüşler, inişler. 
toplu 

Hayata bahalılığı
na karşı 

Ticaret odasında bazı 
tetkikler yapılıyor 

- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA -

Ticaret odası piyasa servisi, muhtelif 
maddelerin toptan ve perakende satışla
nru günü gününe takip etmekte ve lis
teler hazırlamaktadır. Bunlar, hayat 
bahalılığı bahsine esas tutulmaktadır. 

* 
İstanbul Ticaret odasından şehrimiz 

ticaret odasına gelen bir mektupta, 923 
938 yılları arasında İzmir limanından 
muhtelif ecnebt Ulkelere yapılan ihra
cat rakkamlan sorulmuştur.. Bunlar 
madde üzerine hazırlanarak gönderile
cektir. 

* 
Ticaret odası 939 İzmir fuarına geniş 

ölçüde iştirake karar vermiştir.. Oda 
pavyonu tevsi edilerek Ege mıntakası
nın yetiştirdiği mahsullerin grafikleri 
hazırlanmaktadır. 

Ticaret odası, 939 Nevyork fuarındaki 
Türk pavyonunda istifade olunmak üze
re şayanı dikkat bazı grafikler hazırla
maktadır. 

Yumurta, tatlı olsun yahut tuzlu olsun, 
her şeyle imtizaç ederek girdiği her ye· 
meğe aynca bir lezzet verdiği gibi, yaln12 
başına da, ötedenberi, kuvvetli bir gıda 
sayılır. Fakat vitaminler keşfedildiğin• 

denberi yumurtanın değeri bir kat daha 
artmıştır. 

Beyazı şimdiye kadar pek de makbul 
sayılmadığı halde onda bile B 2 vitamİ· 
ninden bir miligram binde 4,5 i kadar 
bulunması - bu vitaminin şeker niza· 
mında tesiri olmasından dolayı - pas· 
talara yumurta akından krema kantbnl· 
ması haklı olduğunu meydana çıkal'DUf· 
tır. Bundan başka, yumurta akında 60 
tan 12 O ye kadar (tabii yüzde nisbetle) 
laktoflamin vardır. bu da in.san vücudu· 
nun içinde vitamin haline gelir. 

Bazı kimseler yumurta akında B 1 Vİ· 
tamininden de bulmuşlardır. Bu keşfiıı 

bir iyiliği, yumurta rafadan yahut hazu 
lop pişirildiği vakit havasız olaralt piı· 

tiğinden o vitaminin hiç kaybolmama
sıdır. 

Sarmna gelince, onun vitaminler ha• 
kurundan değeri pek büyüktür. Bunda 
herkes ittifak eder. Yalnız yumurta sa· 
nsmdaki vitamin servetinin derecesinde 
ihtilaf vudır. Kimisi A vitaminini yüzde 

3,000 ölçüye kadar çıkanr. Bazılan daha 
az gösterirlerae de 2,800 den aşağı göt· 
teren olmaJl\litır. 

Vitaminlerin kendine mahıus biyoloji 
ölçütü hayli karıtık olduğundan, bazıları 
yumurta arasındaki A vitaminini herke
sin bildiği tartı usuliyle ölçmiye bile ça· 
lı.ıınışlardır. Bu türlü ölçülere göre, gene 
yüzde 0,2 miligram kadar A vitamini 
bulunmuştur. 

Yalnız şurası var ki yumurta san.sında 
A vitamini mevsime göre, tavuğun cin· 
sine göre pek çok değişir, bununla heı 

mevsimde ortalama hesapla, tavuğun 

cinsine göre yüzde 1,500 • 2,000 vita· 
min bulunabilir. 

Y umurtlıyan tavuğun yemine yüzde 
l O nisbetinde balıkyağı katılırsa yumur· 
tadali A vitamini iki misline çıkar: Ta
vuğa balıkyağı verilmesine gülmeyiniz, 
onu çocuğunuza içiremeyince bahçedeki 
tavuğun yemine kanıtı.rmak daha kolay 

olur. Fakat tavuk balıkyağmdan hoşla
nırsa bu ilacı daha ziyade vererek iaraJ 
etmeyiniz, çünkü balıkyağının yem için
deki nisbeti artmakla vitaminlerin öl-Bunların en şayanı dikkat olanı, 923 
çüsü artmaz. 938 yılları arasında Türkiyenin Ameri-

kaya ihracatı ile Amerikadan yaptığı- B 1 v~tamini yönünden yumurta sarıaı 
mız ithalAt rakkamlandır. Bunlar her pek zengındir. En a.zl yüzde 50 ölçü oldu· 

madde üzerine, ayn ayn izahatı ihtiva ğu halde 250 ölçü bulanlar bile vardır. 
emektedir. B 2 vitamininden yüzde 150 - 300 

Bu grafiklerin tetkikinden anlaşılaca
ğı üzere bazı maddelerin ve bu arada 
halı ihracatı hemen tamamen durmuş
tur. İki memleket ticaretini, bazı hima
ye tedbirleriyle iki misline çıkarmak 

mümkündür. 

hareketleri tertip edilecektir. 
19 Mayısta Edirne - Istanbul bisiklet 

yarışı yapılacaktır. Aynı tarih Türk id
man şenlikleri bayramıdır. Futbol milli 
kiline mUsabakaları devam edecek, bir 
Balkan ve bir ecnebt takımı ile temas
lar yapılacaktır. 

Türkiye birincllik müsabakası bu ay 
içinde yapılacağı gibi bölgelerin güreş 
şild müsabakaları da yine Mayısta ola
caktır. 

Istanbul ve Izmir tenis takımları ara-
sında teşvik müsabakaları yapılacaktır. 

Ankarada basketbol turnovası yapıla -
caktır. 

Şehzade, bu genç kızıo talünin de 
kendi talii gibi olduğunu anladı. Hiç de
ğilse bir arkadaı gelmi~ti. Fakat bu ar
kadaş .. Burada ölüm yolunda arkadaşb. 

Ne yapacaklardı? Buradan nasıl çıka
bileceklerdi} 

Bu sırada ikisinin de kulaklarına bir 
hışırtı geldi. 

Korktular. Hışırtının geldiği tarafa 
baktılar ki kos kocaman bir yılan. 

- Herhalde bu yılan buraya bir yer
den geldi. Onun geldiği deliği arayalım. 
Belki bir kurtuluş yeri buluruz. 

Dediler. Filvaki yılanın geldiği deliği 
buldular. Bu delik iki büklüm bir adamın 
ancak geçebileceği bir yerdi. 

Başka kurtuluş çaresi olmadığı için 
o delikten içeri girdiler. Yüzü koyun bir 
hayli ve saatlerce ilerlediler. 

Nihayet yüzlerine hava çarptı. Biraz 
sonra da gÜneşi gördüler. Etraflanna ba
kınca bir dağ eteğinde ve bir su kenarın· 
da bulunduklarını anladılar. 

··BİTMEDİ·· 
---=;---

ÇeJıoslovalı hariciye 
nazırı Berline gidiyor 
Prag, 19 (A.A) - Hariciye nazırı B. 

ölçü. Tartı hesabiyle bir miligramın bin· 
de beıine, altı111na kadar. · 

C vitamininden ancak ördek yumur· 
tasında bulunmuştur, hem de yüzde l, 3 
miligram nisbetinde. Demek kanda çelik 
toplanması için ördek yumurtası yedir
mek faydalı olacaktır. 

Çocuklarda kemik hastalığına, büyük
lerde dişlerin çürümesine karıı faydalı 
olan D vitamininden yüzde J '40 dan 500 
ölçüye kadar. Fakat yazın yumurtalann· 
da yüzde 330 D vitamini veren tavuk 
kış mevsiminde ancak 71 ölçü verir. 

Yumurtanın sarısında K vitamininden 
de bulanlar vardır. Bu vitamin de - bi
lirsiniz ld - yaralardan kan akmasına 
mani olur. 

Şimdiye ka'Clar yapılan araıtırmalarÜı 
neticelerine göre yumurtanın akında ve 
sarısındaki vitaminlerin ortalama ıayı• 
lan şunlardır: Akında yalnız B 2 vitamini 
yüzde 2 S ölçü yahut 0,5 miligram. Sarı
sında çiy halde. A dan 1,500 - 2,500: 
B 1 den 200 - 400; B 2 den 32; D den 
50. 

Yumurta pİ§tiği vakit yalnız B 1 vlta. 
mioinden 1 40 - 280 ölçü ltahr. 

G. A. 

---=·---
Gandi 

Alman müstemJefıe 
isteJılerine Jıarşı 
cephe aldı •• 
Londra, 19 (Ö.R) - Bombaydan ge

len bir habere göre Gandi Almanyanın 
doğu Afrikadaki müstemlekelerinin ia
desi isteklerine karşı Hintli partiler ara
sında bir hareket tevlit etmek üzere 
Hint kongresi reisi Pateri doğu Afrika
sına göndermeğe karar vermiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Piyano 
meraklılarına 

•Gollard - Londonu markalı bir pi· 
yano acele satılıktır. Arzu edenlerin 
Kemeraltmda (BİZiM GİŞE) ye. . 
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1-f~;if~· .. ·ı;i;d~nbire kapaklandı 
Komplocu, foyalarının meydana çıkbğmı anlamış, 

işkenceli ölüm korkusu içinde kendi hayatını kıymış .. 

---, :; 
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Fay dalı bilgiler 
___ _,,*~----

,. Gümü§ takımlarını kararmadan kul
lanmak içiıı onlan senede bir defa süde 
batırıp çıkarmak ve bir müddet bıraktık
tan sonra yıkamak çok faydalıdır. 

• Açık renkli bir fötr kumaş yahut fötr 
şapka üzerindeki lekeyi çıkartmak için 
kesme ~kerle ovmak kafidir. 

•• 
SAff-ıf'E S 

~Dw 2!Jii20 

ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

-36-

; 

Basmacılar Birdenbire 
Hücuma Geçtiler 

ileri Atılıyorlar, Rus Noktasını 
Esir Etmiye Çalışıyorlardı 

bağırsaklarının üzerine iki büklüm kıvrılmıştı Deşilen 

l 
1 ı ır.e mecbur kalmamak odadan çıktılar ve içeride ölmek üzere 

Şehir kumandanı, Sebasüyanonun her daş arını e e verme6 k K . l 
. b'ld'ğ' . ladı Fakat onun bun- için kendi hayatına ı}'lmş.. amasıy e olan şehir muhafızı ile erkek kıyafetin-

• Süte su katılıp katılmamış olduğunu 
anlamak çok kolaydır. Bir yorgan iğnesi
ni iyice temizledikten sonra sütün içerisi
ne batırır ve çekersiniz. Eğer süt aafııa 
yavaş yavaş iğnenin ucunda bir damla 
kalır. Eğer süt suyla karışıksa hızlı hı:z.lı 
akar, ve iğnenin ucunda bir damla kal-

Enver paşa bunlara baktıktan sonra 
parlak gözlerini birdenbire kapadı ve 
•onra asabi asabi Cludaklarını mrdı. Rus
lar hala top ateşine devam ediyorlardı. 

paşa ve maiyetini kendi at~leri altına 
almışlardı. Hatta bir kaç kur§Un Enver 
pa!lanın kulağı dibinden vız vız geçti • 

Enver pa§a hemen beygirine atladı vo 

Basmacılara emir verdi. fCYl 1 1 mı .anb ·· tl b' ba~"a- ve hiç farkettim1cden kendi bağırsakla- deki Karbonopsinayı yalnız bıraktılar. 
lan her hnngı ir sure e ve ır ~ . . Karbonopsina, deminden beri söyle· 

Sından duymU" olması ihtimali üzerinde rını deşmıştı. , . b . 
1 

"'d d _ Ulan .. Herıf geberıyor e.. nen sözleri duymakta idi. 
son bir ümıt e ur u. f rt" t" ı-r 1 k 1 l · "zl" b' . 

1 
k. d d' bu söyledig· i- Diyerek şehir muha ızını sı us u ye- :ıe e omp ocu arın mavı go u ır 

maz. 
"' Şişeden yahut herhangi bir kaptan 

petrol çıkarmak isterseniz, içerisipe kah
ve telvesi koyunuz. Yalnız kahve telve

sinin susuz olması şarttır. Jki gün onu o 
halde bırakınız. Sonra soğuk suyla yı
karsınız. Şayet kalırsa ayni işi bir defa 

daha tekrar etmek lazımdır. 

Fakat Enver pap ateşe müsaade et
mediği için sessiz ve aadasız saklanmıo 
olan Basmacılar siperlerinde yatıyorlar 
ve Rusların teli.oma da gülüyorlardı. 

Beygirlerden birer birer atlıyanlaı 
kendilerini siperli bir yere atıyor ve hey· 
girlerini de çukura doğru salıveriyorlardı. 
T opçulnnn bulunduğu tarafta Enver pa· 
fanın ileri hareketine karşı ıiddetle ya· 
pılan ateş karşısında Enver paşa iyi bir 
mevzi nldığı için saklanmış. dışım çık

mamı tı. 

- Emın o unuz ı e ı, · .. · k d · to · k · t 1 · 

d 
,__ . __ ,a haberim yok .. re yatırdı .. Yarasına hır goz abnca . a mı ımpara rıçe yapma ıs eme erı-

niz =yler en ı=nım .a:;ı • _.:ı y ğ zah t · d k d lAk d t 

lki
$-d d'kl . . d ğru Fakat size be- - Nafile .. Dı..-ui.. apaca ımız mc nı uyması onu ya ın an a a a ar e • 

Be • e ı erınız 0 " . bo 1 k. Kurtulmanın imkfmı mişti. 

nı·m hakkın1dn .vanlış malumat verınış- şuna o aca .. Kimdi hu kadın? 
yok. 

le~~bastiyano gülümsedi.. Sebastiyafto da şaşırmışl1. 
- Olabilir .. Dedi .. Siz bari arkadaşla- YenJ:!eÇİ kolundan tuttu. 

Heriflerin foyalarının meydana çık
mış olınnsına sevinirken ve bu foyayı 

meydana vuran Sebastiyanoya karşı 

büsbütün bağlanmak, dört el ile sanl
mak ihtiyacını duyarken mavi gözlii ka
dını öğrenmek için de can atıyordu. 

"' Ynldızlı çerçeveleri temizlemek için 
iki yumurtnnm beyazını köpüriinceye 
kadar çarpmalı. içerisine yanm ka§ık ça· 
maşır suyu ilave etmeli. Çerçeveleri yu
muşak bir fırçayı bu mahlule batırarak 
silmeli. Fazla pislenmiş yerlerini bir kaç 
defa silmek icap eder. Sonra kurulama· 

dan bırakmalı. 

Döşembcdcki minarelerde müezzinle
rin yatsı ezanları yanık yanık yükselirken 
Rusların top nteıi kesildi. O zamana ka
dar Rus kumandanı ile maiyeti ve piya
deler sur haricine çak.arak yavaş yavaş 
ilerlemeğe ba~lamı lardı. Fakat şehrin garp tarafı böyle değildi. 

nin yanına gidelim ... 
1 

-- Gel.. Dedi. Gel.. Çabuk Hıristidi-
rııuz hakkında bana yanlış ma umat ver-
meyiniz .. Yeraltı merkezinizde ve To
larasın riyasetinde yaptıgınız toplantı
da bulunanlann isimlerini her halde bi

Ona haber verelim .. Saray doktorunu 

Kızılordudan üç tabura yakın asker 
vardı. Bunlar muhtelif istikametlerde ha
reket ettikten sonra mevkilerini aldılar. 

Ruslar mevcut toplannı bir tarafta top· 
ladıkları için garp tarafta çok zayıf idiler. 
Halbuki Bnsmacılann mühim bir kısmı 
burada bulunuyorlardı. 

liyorsunuzdur. Kimlerdir onlar? 
- Nasıl? •. Siz bunu nereden biliyor-

ı;unuz? 
Şehir muhafızı boş bulunarak bunla· 

n söylemişti. 
Sebasliyano devam etti : 
- Sizden ~ alnız bunları değil .. Tota· 

rasın yanında oturan mavi götlü kadı
nın da kim olduğunu öğrenmek istiyo
ruz... Hepsi bu kadar değil.. Sofi anne 
kimdir? .. Onu da bize söyliyeceksiniz .. 

çağıralım .. Bu herif mutlaka kurtulma
lı ... Mutlaka yaşamalı ... Elimizde komp
locular hakkında en kuvvetli vesika 

odur .. 
Böyle söyledikten sonra iki i beraber 

Yavaş yavaş yerinden kalktı. 
Odada .. Masanın dibinde c.an çekişen 

şehir muhafmna yaklaştı. 

··BİTMEDİ·· 

Pek geç kalan bir yardım 
& Çamaıır ve İpekliler üzerindeki le· 

kelerini çıkarmak için ılık su içerisine 
bir kaç damln amonyak damlatılır, son
ra lekeler bu amonyaklı su ile ıslatılırsa 

kumaş eski rengini alır. 

Enver paşanın tabii olarak bunlardan 
haberi yoktu. O gece baskını yaparak 
şehre girmeğe taraftardı. Fakat bu es· 
nada Döşembede bulunan gönüllü Bas
macılardan birisi yerlere sürüne sürüne 
paşanın yanına kadar gelmiş şehirdeki 
vaziyeti olup bitenleri, hazırlıkları en in• 
ce tafsilatına varıncaya kadar anlatmıı

h . 

Şark tarafında top sesleri ve arasında 
tüfenkler ve makineli tüfenkler yü1'.se
lirken garpdakiler harekete geçtiler. Bu 
kısımda pek nz kızılordu askeri bulunu· 
yordu. 

Ba macılar bu taraftan öyle yüklen· 
diler ki .•. Yanm saat içinde Basmacılar 
la kızalordu askerleri süngü süngüye gel 

mi~erdi. 

Şehir muhafızı put gibi yerinde kal-

Fransa 
mıdır? 

Pirene sınırlarını açacak 
lngilterenin buna muhalif 
olduğu yalandır ... 

• Bir parça su İçerisine bcycndiğiniz 
bir esanstan bir iki c:lamla damlatınız. 
Çama,ırınızı ütülemeden evvel bu kokulu 
suya bir sünger batmnlZ. Otüliyeceğiniz 
çam'1~ırı bu süngerle siliniz. Bu suretle 
ütülenmiş çamaşulan giyerseniz vücu
dunuzun hareketi karşısında güze\ bir ko
lcu intişar eder. 

dı .. 
Sebastiyano, onu büsbütün şaşırtmak 

istedi. . 
- Maksadınızı biliyorum .. Dedi.. lnı

paratoriçeyi öldürdükten sonra kilisenin Londra, 19 (Ö.R) - Fransız parla- rl da hiikümclçi İspanya lehindeki pro-
tahriki ile imparatorumuz Leon hakkın- menlosunda cun1a günü vukubulacak pagandaya iştirak ederek Fransa - İs
da bir isyan hazırlamak .. Başınızda bu- müzakerelerden sonra Fransanın Pirene paııya hududwmn atılması için bir mU-

k b l akla dır B 1ar t • Lahnayı ve yahut karnebabarı haı-
lunaıı Totarası imparator ilAn etme ve sınırlarını açacağı ve cümhuriyetçilcre racaatte u unac r . un ara-

r d ı k h 
~ - B 1 · ---•- larken ortalığa kötü bir koku yayılır. 

0 
mavi gözlü kadını da imparatoriçe geni" mikyasta siüı.h sevkiyatı yapılaca- ın. a.n g.E- ece au.41.. ars.c on~.yıyeu= -s kl b d l - h be Lahnayı haılıyacağınız suya yumurta bü· 

yapmak.. Plfuunızın birinci kısmında gı~ hakkındaki haberler burada büyük yU u ır :vapur gon en ecegt a r 

İm l 
yüklüğünde bir parça ekmek içi atmak 

~uvaffak oldunuz. paratoriçeyi baş merak ve alaka uyandırmıştır. n ınmı~tır. 
P

apaz ı:ehirledl.. İkinci kısmını hazırla- kanaate Cumartesi. günü 50 İngiliz şehrinde 'bu kolluya mani olur. 
Umumiyetle hüküm süren • T ,__ "' 1 b'' "in 

malt 
i..ı .. de yann .. İmparator!~ ce- hükümelçi 1 panya lehinde tezahürler entene yılUlmaga ge mcz, uzu \at 
't6'• göre ademi müdahale politikasının feci d 1 H lb ._. b ı T naze merasimi yapılacak olan kilisede, yapılacaktır. er er. a uıu u zan yan Lfbr. entene 

iflllsını gösteren hadiselerden so_nra '- ·· l k y ı • ık dık 
mnvi mendilleri eller.inizde tutmak su- ço~ guze yı anır. a ruz: y an tan 

Fransa bu şekilde harekete karar verir- Ö j ·· b k ·· k d L 

retl
'vle birbirinizi bulacak ve... Londr~ 19 ( .R) - spanyol hükü- aonra 11ute abrma ve sutten çı ar IK.· 

J se bu karar İngiliz umumi efkArında hiç · 

Seb
- ... ıyano sözüne devam edemedi. metinin Londra sefiri, Italyanın İspan- lan sonra ütülemek lhundır. Bu, tente· 
a:.u bir aksülAmel uyandırmıyacaktır. : l Odanın içini boğuk bir inilti kapladı. yada ademi müdahale siyasetini ihlAl neyı sert eıtirir. Ve eski rengini tamamile 

Ve .. Şehir muhafı"ı .. Masanın üzerine .. CI . 
1 

etmesini Barsclonun kafi surelte pro- iade eder. 
.. Londra, 19 (0.R) - .. Nevs ıronıc e• .,. 

Vu 
.. zu·· koyun kapandı.. 

1 
f P h d t.esto ettiğinin ademi müdahale komite- Limonları uzun zaman çürümeden 

ga1.etesi Lord Ha i aksın, irene u ut- b k"fl 

Yengeç Yer
inden fırlayıp ta herifi iki s ine ildirilınesini rica etmek üzere ha- ve u enmeden saklamak mümkündÜT. 

!arının açılması aleyhinde Fransa hari- · · · · bb•' Limo 1 · · · d d l b' ı d omuzlanndan tutarak ka1dırdiğı zanıan rıcıye nczarelıne gılmiştir. Bu t~ u- n ar ıçerı1ın e ıu o u ır e tuın a 

d 
~ ciye na7.ırı bay Bonnet nezdinde teşcb- büsün esbabı ınucibesi arasında Fran· bırakalır1a ne çürür, ne küflenir. Yalmz 

go"ffl.lınden oluk gı'bl kan bo.şan ıgını 1 d ğu l l kt d &>u büste hu un u nu ya an ama a ır. · · kistlerin harp gemilerine ait listenin iki ~ünde bir aularını deiiftirmek IUım-
gördU. 

1 
uları .. Hakikatte Lord Halifaks bu hususta ka- neşı i vardır. Bu listede 1937 senesinde dır. Su limonların üıtiine kadar çıkmalı 

Şehir muhafızı.. Komp oc n ~up-h . la dan biri olan bu ranıı tamamiyle Fransaya ait olduğunu İtalya tarafından Frank.oya satılan dört ve "C!taaı genİf bir tabak ile kapanmıı 
esız en yaman nn bildirmiştir. İngiltere sadece, bu husus- torpido muhribi ile iki tahtelb8hir var· olmalıdır. 

adam komplonun bütUn foyasının mey- •· • B d "'·"ka b k • K b L L--
1 

'- b---'L_ 

1 
"''"-nince kur· ta verilecek . karar hakkında, suralle oır. un an ,~ u muamelelere ar· arne anar n-..anır&en cmueyaz 

dana Ç.'~"'°"' bu surete O&"· ·ı .. p . . t d . ''dah l asd k l . . •- -- -'--L L--ı lA~&-- lamıJ hiç malumat verı ınesını arısten rıc-a c - şı a emı mu a e komitesinin k en a maıını altenenaz, K.anıeouıarı ..... a-
tulmanın i~ğını an ' sükut d testo dil kted' dı~ına: auva biraz aüt ill•e ediniz. 
d ,..ise 'k · .. trence altında arlca- miştir. u a pro e me ır. • ,, 

eer,ı tazyı ve l:r Londrada öğrenildiğine göre Düşes --- ·~-------------------------

............ •••••••••••••••••••••••••• .. •: Athol ile İngiliz muhalü partileri men- Bi,· Polonya he veli ticaret anlaJ:-! Kiralık apartman ~ suplarından Valter Layton ;e, diğer T y 
• 
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bazı şahsiyetler de, B. Attlee gıbı, Fran- M k 'tt ' 

: ~r cazinoSU arkasında d 1 . ~ sa - İspanya hududu~un derhal açılma- ması ıçın os ovaya gı ı 
5S8)'llı (Gül sokak) .panda enıze.: sını ve cüınhuriyetçi Ispanyollara karşı 
: hUU' konforu ba•l yedi odalı yeru:. l k • •-'-•aktır • silah ambargosunun kaldın masını açı 
:inşa edilmiş bir ev au- · . : bır" mektupla başvekilden istemişlerdir .. 
: G"" k ""rüonek istivenlerın: : onne ve ıo ~- ·.. t : Bu hususta hükümet nezdinde bir teşeb-
Eınetenfrı idarehanesine ntUracaa · : b"' vapılacağı da bildiriliyor. 

Enver pa§a bunlan not ettikten sonra 
kararından vazgeç_ti. Ertesi sabahı bekle

meyi muvafık buldu. 
Fakat Ruslar Basmacılann rnkamını 

bilmemekle beraber geceleyin muhakkak 
hücum edeceklerine kanidiler. 

Maamafih tertibatı alc:lıkları için ku
mandan müsterih tepede bataryanın 

bulunduğu yere çıkmış telefon başına 

geçmişti. 

Saatler geçti. Cecenin karanlığında hiç 
bir ııca bu ıükiltu bozmadı. 

Cenç Basın cılar bir hnmlede bir k ı: 

Rus temizlediler ve ileriye doğru giriş· 
tıler. 

Burada yükselen feryatlar, Türkçe ve 
Rusca sesler birbirine karışıyor ve bir 
bir patlıyan tüfenlder de heyecanı art· 

tırıyordu. 

Basmacılar Rusların korktuğunu gi;. 
rünce daha çok ceaaretlenmiılerdi. lleriy• 
atılıyorlar ve bütün Rus noktasını eııi1 

Sabahın alaca karanlığı. Döıembe Üs• almağa uğraşıyorlardı. 

tünde bugün ses ve sada yok ... Halk ev· Şark cephesinde ise ses sada hali 

lerine çc'kilmiş. bu fevkala eliği bekli- kesilmişti. En ufak bir tüfenk hac patla· 

yor gibi.·· mıyordu. Enver paşa güze\ bir sipere 
Öyle soğuk var ki ... Acı bir rüz.gar aaltlanmıt ikide bir başını çıkararak dür· 

yüzleri kamçılıyor .. • Büyük kocuklar bini ile etrafı kontrol ediyor sonra ona 
araaına baelarını 11okmuı olan yerliler bile göre yanındakilere kumandalar veriyor· 
bulunduldan yerden çıkmak istemiyor- d u. 
lar •.. Fakat ..• 

Sabaha karıı yine Ruslar ihtiyat kuv· 
vetleri ,ehir haricine sevk.ettiler. 

Dö"mbe etrafı müthiı bir kalabalık 
içinde •• • Ukin-Enver pafAIUn idare ettiii 
Basmacılardan henüz: haber yok .•• 

Ru. kumandanı tepedeki nöbetçi ku
lübe.inde etrafı tarueut ederken birden
bire Ul'fl tepeden bir alet yükaeldi. 

Arkasından büyült bir kafile ileriye 

doiru atddı. 
&.macılar harekete geçiyor.,, 

Atef··· 
Toplar g\irlenıeğo baıladı. Döıembe 

aema11 karlfh. Top ateıleri birbirini ta· 
kip etti. Telefonlar iıledi Basmacılar 

beygirlerini öyle ıiddetli tekilde ileriye 
sürdüler ki okundan fırlamıı yaylar gibi 
top menzilinden uzaklaıtılar. Toplar bo
fU botuna tepeyi döverken onlar çoktan 
ikinci ön tepeye kavuımuılardı. Şimdi 

piyadelerin ve ağır makineli tüfenlıı: ta· 
kımlarının ılli.hları harekete geçmifti. 

Bir piyade kıtaaı ilk hamlede Enver 

Bu eanada pqanın yanında ilci tacik 
vardı. Bunlar iki kardqti. Merd ve kah· 
raman olan bu gençler Enver papnan 
himaye1ini üzerine almıo gibiydiler. 

Pap ne tarafa atdıraa o tarafa ııidi· 
yorlar ve onu katiyen yalnız barak.mama· 
ğa uğraşıyorlardı. 

Enve~ paıanın arkasanda buit bir el· 
bise olduiu için hiç kimM onun aabık O.. 
manlı İmparatorluğunun baıltumandanı 

olduğunu bilmiyordu. Y alna: yanındaki 
Basmacılar onun kim olduğunu tanıyor· 
tardı. Hiç 1timscye söylem~mdcri İçİ• 

emir verilmiı olduğundan Ruslar bir •• 

içinde tereddüde de düştnüılerdi. Celen· 
ler içinde Enver paşanın olup olmadığı 
ıneçhuldu. 

Enver paıanın böyle çok az bir illJrup 

içinde bulunacağına kimse ihtimal ver· 
miyorlardı. Rus kumandanı Basmacıla· 

:ıe.ri. ••••••••'!•••: ıı;~l cenah partilerinin gençlik grupla-
••••••••••••••••••••••••••••• ~---iiiiıii~iiiiiiiiiiii::=illiiliiiiiii~. -~~,~~3!~-=~~~~ddijiğ~i~ins~;an~~ın~se~r~v~e~ti~· n~e~.~n:a~m~us~u~n~a~v~e~hha;·~ru~·~· ~a~t~v~e~a::riabba~.~=akkıl~lar~alhha~y~r~et~v~·e~re~~tk~y~a~lın~a=y~a~k~,~y:'a:'.r:'.:ı~ç::ı:ptıa:lk:",;b::A::-_..a:'.ç::':ı~k~b~i;:r-;h~al-

G · ı · Cemıyet erı eli d' ,_ d -;v Tarihin ız ı yatma iste 'ği ~ekilde kastedebilirler ı. ~a ar süs ve tantana!.. de, kayalık ve çalılık yerlerde dolıl§ma-

rın bu azlığı karşıaında biraz da hayret 

içinde kalmııtı. Bütün nüfuaunu hareke
te geçirmiş olduğu için kendi kendine 
kızıyordu bile. 

F alcat tam bu eınada tepedeki batar· 

yada telefon ıiddetle çaldı. 

Engizisyon Esrarı 
Bu iki adama körükörüne itaat şarttı. Diyego ile Dominiki bütün Monpelye ğa, keskin kayalar ayaklannı, dikenli 

Bu kadar nüfuz ve salahiycle rağmen halkı hayret ile karşılamıştır. Bu iki ah- çalılar da ellerini ve bacaklarını yırt
bu üç kişilik heyet te Romayı memnÜn ret adamının elbiseleri baştan başa ipek- mağa başlamışlardı! 

• korkunç ve gizli teşkilatı 
l)iinyanın en ~~;erJY.z;lJ,i"7.7>'. 

1rJ!llamr Nakleden : F: Ş. B · 
Tefrika : 4 . 1184 tarihinde \'e Veron kon-

k 
r 1.ısyonun 

h al ve mc\'kide değildi. Papalı • e ı~ • ·nd P:!iPa üçüncü Lukanın baş pa-
den alınmak üzere olan saltanat ve ıs- seylı e .~pheli kimseleri bulmak husu-

d .. ··nıne'-·or- pas ara şu · ı b 1 d ğ k tibdadından bas.ka bir şey uşıı " d verdiği emir ı e aş a ı 1 aııaa-sun a ' ki ' tk .. du . d d' ler. Fakat haki ve ı engızıs-
. hl' salip - haçlı tin e ır .. .. .. 

Ve ..• bu sebeple hır e ı yon :mahkemesi 1204 te papa uçuncu 
seferine karar verilıniş oldu! "lk 1 n tarafından Langdok baş papas-

ı ~ ı mosa zif l . . p · d 
Vicdan hi.irriye_tine karşı papa ıgırı tarını, hukuk \•e va ~ erı~ b ıert ·~e_ 
t 1 v devir ve teslıme ıc ar e tıgı 
aarruzu: k lduğunu Koste na 
Haçlı scferleı·inin ne deme 

0 
• o andan başlamışt 

biz, yakın şark halkı çok eyi bili~ı:.~. 0~: Papa. daha 1198 de, bu. adamı mahut 

t d 
• . . asra ka ar Frer G'ı ı'le Frer Raynigenın yanına ver-

a eıtirlerden yırrnıncı ğ dık 
lurca haçlı ordular taarruzuna u ~edef mişti. Fakat bu haçlı sefer, Romanın 1e-
Haçlılar seferi dernek, maksat ve k her lakkisine güre rafızi olanların mulcave
namına her vasıtaya baş vu:~ ;aına- .meti önünde büyük bir iş görememişti. 
tü l" . nl k usöl ve kaidelerının . Bunun için, 1203 te ikinci bir heyetin 

r u msa ı k demektır. b • t ha 1 1 ınıyle aksine hareket etme k üze- tertip ve sevkine mec urıpy~ Ksı o I-

H tarikten olma uştur. Bu ikhıci heyet ıyer astl' -
er ikisi de aynı . nsuz ve m •- Fr r Gı 80 nav ı'le Frer Raulun idaresi altmda idi. 

re Frer Rayniye iıe e ' dan din -
hudutsuz salihiyetlerle ıwına~, Bu Papalık bu iki adama «engizisyoncu> 

hareket enuer· . aduıı en · salihiyetlerle birlikte 

edecek bir netice elde edememişler ve li ve altın işlemeli, saçları altın ilzerlne Zeki ve kavrayışlı bir adam olan Di
büyi.ik bir ümitsizlik içine düşmüşler - kıymetli taşlnrla süslü, parmakları kıy- ,Yego bu şekilde hareket ile halkın üze-

dir.. metli yüzüklerle dolu idi! Kendi şahıs- rinde bir nlifuz elde etmek istl'miştir. 
Bunlnrcları Tuluştan Narbon, Vivye, lnrına mahsus atların takımlarında bile Dikkate şayandır ki Diyegonun bu 

Karkasona ve nihayet Monpelyeye uğ- lıol gümüş ve altın vardı! Herkesin gö- oyunu da halk üzerinde beklenen tc:siri 
ı amışlar, halka vaaz vcnnişler, dinsiz- zilnU 'kamaştıran bu hal, aynı zamanda yapmamıştır!. Bunun için, rafıziler üze
ltr aleyhine sözler söylemişler ve zanıa· bu yerler halkının n efret ve i stikrahına rine hakim olmak için başka yollardan 
nın göskrdigi yola gidilmediği halde da sebep olmuştur. hareket lüzumu hissedilmi..:tir. 

Çıkacak Veba ve koleralardan, gök- Diyego ve arkadaşı Dominik bu hali - 3 -
terden yağacn'k ateşlerden, tufanlardan, hemen farketınişler, Diyego ve Doıninik KOI\"T RAYMAN PAPASLARA NA
zelzelelerden bahsetmişler, fakat hiç bir kendilerini her şeyden evvel tehdit eden SiL KARŞI KOYDU? 
netice elde edememişlerdir. Geçtikleri tehlikenin karşısında hemen kararlarını 
yerde saçtıkları dehşet hükümsüz kal- vermişlerdir: 
mış ve raf ızilik daha ziyade artmıştır. Monp~lyede ancak Piycr Kasl.clnav 

Bu hal karşısında heyet ne yapacağı- ile Frer Rnulu bulmuşlardır. Heyetin 
nı şaş ıl'ınış kalmış, Frcr Arıno hemen iıçiincü azası olan Arno çoktan Romu 
dönüp giLmeği teklif etmiş, fakat Piycr yolunu tutmuş idi. Diyego ve Dominik 
Kastelnav ile Frer Raul Romadan tali- kendilerini büyük bir ümitsizlik içinde 
mat beklemcği muvafık bulmuşlardır. beklemekte olan Piver ile Raule iltihak 

Bu talimatı Osına Eveki Diyego dö edince, ntlarını, araba ve adamlarını se
Azebes getirmiştir. Kendi kilisasının ihirden uzak bir yere gi:mdermi§ler, sUs
ınuavın pnpaslarından olan Dominik ad- lü <'lbiseleıini de çıkarmışlar, nyakların
h yardımcısı aa bu adamın yanında gel- daki kunduraları bile bırakmışlar ve 
miştir. yarı çıplnk ve çok basit bir kıynfotte 

Bu zamanda papasların birer kral ka- kalmıslardır! 
dar debdebe ve salta.nalı vardı. Bir sü- Piyer ile Raul de aynı surette hareket 

1174 le Babasının yerine altıncı Ray
mon adiyle geçen Tuluz kontu, cenup 
ülkelerinin en kudretli hükümdarların-
dan birisi idi. Bu kont, menafiine uy
gun geldiği için Albijoaları sıkı suret
te himaye etmekte idi. Zamanın bir mu
harririne göre bu kont cdaha beşikten 
itibaren dinsizlikten zevk alınış> bir 
ndamdı! 

cBir gün nedimlerinden birisi ile sat
ranç oynarken, Nedimi: 

c- Musa peygamberin Allahı si:r.e 
satranç oyununda hiç yardım etmiyor, 
demiş ve konttan şu cevabı almıştır: 

c- Bu Allahın bana hiç bir suretle 

Şehirden telefon ediyorlardı. Gamt. 
zon kumandanı garp cephesindeki yara· 
ldarın oeJıre dolduğunu, Basmacılarırı 
ilerlediğini bildiriyordu. 

Enver pap vaziyeti çok iyi anlamqtı. 
Döıembe içinde belki kızılorduyu itte· 
mediği için onların nıuvaffakıyetini de 
tabii olarak arzu etmiyorlardı. 

Bu sebepten ıebir dahilinde aon ihti 
yat olarak kalan ilci yüz kadar askerdcıı 
hiç bir fayda beklenmezdi. Karıısındald 
askerlerin de vaz.iyeti tamamen taaytü11 
etmişti. Bütün kuvvetler bu kadar olclu1:· 
tan sonra kızılordu askerlerini mağl6p 
etmek iııten bile değildi. 

Filvaki kızılordu aıkerlerinin Semer 
kand ile İrtibatı temin edilmiş ve burada 
olup bitenlerden de haber verilmitti ama 
Semcrkanddan buraya kuvvet gelinceye 
kadar Dötembe önünde onlara ilk ce

vap verilmiş oluyordu. 

Enver paşa bütün bu vaıiycti bir kere 
daha kafası içinde hülasa edip bir erkanı 
harp zabiti sıfatı ile tabiyesini aldı. Ve 
sonr yanındakilere söyledi. 

- Bolıevikle.r bu iııte kaybedecekler., 
Çünkü çok yoruldular. 
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Yuvamı 
Kendim 
Yıktım 

Bayan Necdet 
T ezgülerin Macerası 

YAZAN: 'UÇ YILDIZ 
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Boyan Necdet, bana anlattıkla

rının bu noktasına gelince durdu. 
Ben, bu cidden enteresan hikaye
yi büyük bir alaka ile ve kahra -
manının ağzından dinlerken ao -
nunun ne olduğunu meraka başla
mlftım. Aynı zamanda da sözle
rinde ııamimi görünen bu henüz 
genç ve güzel kadına cidden de 
acıyordum. 

- Sizi çok yordum. dedi. Fa
kat merak etmeyin sonuna gel -
dim. 

- Merakım, dedim, maceranı
zı bir an evvel bitirmenizde de -
ğil .. Neticesini anlamakta. 

içini çekti .. 
- Onu da anlıyacaksınu: .. de

di. Biliyorum .. Beni dinledikçe 
hakkımda türlü türlü hükümler 
yürüttünüz. Bazan bana hak ver
diniz. Bazan beni itham ettiniz. 
Fakat ben size hayatımı ne beni 
itham etmeniz ve ne de bana halı 
vermeniz için anlatmadım. Onu 
bu hayatı ... bütün çıplaklığı, çıp • 
lak hakikati ile size itiraf ettim. 
Hakkımda sizin vereceğiniz hü -
küm benim umurumda bile değil. 
Kader benim hakkımda hükmünü 
verdi ve ben bu hükme boyun eğ
dim. 

- Bir çay daha içer misiniz? 
diye sordum. 

- Hayır .. dedi. Çay sinir yapı
yor .. Sinir yapıyor derken sinirsiz 
olduğumu söylemek istemiyorum. 
Bilakis asabi oldum. Maamalih 
artık hiç bir hayalim .. hiç bir ümi
dim kalmadığı İçin bu asabiye -
tim artmıyor. Kendi kendimi te
sdli imkanını buldum. 
Beyefendi .. Bu en mühim şey .. 
insan teselliyi yalnu: kendinde 
bulursa acılarına, ne kadar büyük 
olursa olsun, tahammül imkanını, 
tahammül kuvvetini buluyor. 

Yine kendi kafaaına göre felse
feye ba,lam11tı. Maamafih ben 
onun kanaatlerini deği,tirecek 
vaziyette olmadığım gibi macera
ınnın sonunu da bilmediğim için 
aadece ınısuyordum. 

- Sonra ne oldu, dedim. Şa -
danla evlendiniz mi? 

- Hayır .. 
Genç kadın bu chayır> ı o ka

dar acı bir sesle aöylemifti ki, ma
cerasının sonuna gelmif olan bu 
noktasında yeni beklenmedik bir 
hadisenin cereyan ettiğini anla -
dım. 

- Kocanu: Numan mı ipi çak
tı?. 

Dedim. 
- Hayır .. dedi. O bir şey anla

madı .. 
·' Şadan mı fikrinden vaz geç-
ti.? 

O da değil .. 
Ve.. kaldığı yerden anlatması

na devam etti: 
tı'r/T/YZ7:T/,ı:n 

- O sabah bavullarımu:ı otel 
idaresine teslim ettik. Tabii biz, 
kendi otomobilimizle fehre ine -
cektik. Eşyalarımızı da bir gün 
evvelinden Numanın haber verdi
ği iki otomobil alıp Beyoğlundaki 
apartımana getirecekti. Eşya de
dimae çok bir şey değil .. Bef altı 
bavul .. Küçük bir sandıktan .• tu
valet sandığından ibaret .. 

Numan, ben yorulmıyayım diye 
benden yaılı haliyle belki yirmi 
defa otelin merdivenlerini indi 
çıktı .. 

Ben, arkama, bana en çok ya
k11an elbisemi geymiştim. Belki 
bavullarımın gelmesi, geç kalır 
ve üzerimi deği,tiremem diye Şa
danı görmek için hazırlıklı dav
ranmıştım. 

Kocam, herşey tamam olduktan 
sonra: 

- Haydi .. dedi. Gidiyoruz ar
tık .. Bir ıey unutmadık ya .. 

- Hayır .. hiç bir fey unutma
dım .• 

Dedim. Halbuki komodinin alt 
gözünde yılan derisi iskarpinleri
mi unuttuğumu hatırlamıftım.Ba
vullar kapandıktan ve otele tes
lim edildikten sonra tekrar bu is
karpin için gecikmek istemiyor -
dum. Saat öğleyini bulmuştu. Ne 
zaman apartımana gidecektik ve 
ne zaman yalnız kalacaktım. lfte 
beni bu üzüyordu. Şadana verdi -
ğim randevüyü kaçırmak olmaz
dı. 

Yirmi altı' liraya aldığımu: is -
karpinlerimi ifte böyle ve bile ı;. 
le otel odasında bıraktım. Sonra 
onları aramadım da .. 

Numan: 
- Necdet .. dedi. Bugün her 

günkünden daha güzelsin •• 
Bu iltifat hofUma gitti. Koca • 

mın ho,una gittiği için değil .. Şa
dana daha güzel görüneceğimi 
bana müjdelediği için. 

Numan, her vakıt olduğu gibi 
böyle iltifatlı sözlerinden sonra 
boynuna sarılmamı Mklerdi. 

Sarılmadım. /fi aceleye ver -
dim .. 

- Haydi .• gidelim •• 
Dedim. Otomobilde onun ya -

nına değil .• Şoförün yanına otur
dum. 

Tarabyadan ayrıldık. 
-BiTMEDi-

-*-
K. Ciano 
B. Stoyadinoviçle 

görüştü 
Parls, 19 (Ö.R) - Bu sabah Yugos

lavyada Bliye şatosuna av vesilesiyle 
vasıl olan İtalyan hariciye nazın kont 
Ciano Yugoslavya başvekili B. Stoyadi
noviçle görüşmüştür. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera ron1anı 
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Beş kişi, kalın mantolaıına bürüneTek 

barakadan çıktılar. 
Beşi de kendilerini dinliyen ve bütün 

hareketlerini gözden kaçırmıyan Gnia
Ionu görmemişlerdi. 

tl'çü bir tarafa .. !kisi de bir tarafa git
lilor. 

Onlar karanlıkta henüz kaybolmuşlar
~. ki Gniafonun sesi yükseldi: 

- Melunlar!.. Sizin hepinizden inti
kamımı alacağım ve hiç birinizllı emel
lerinizin tahakkuk etmesine meydan 
verıniyeceğim. Bütün hesaplaııruzı ben .. 
tek başıma altüst edeceğim .. 

XVII 
PlNYEROL KALE ZINDANI 

Alplar vadisinin en hAkim tepesinde 
bulunan Pinyerol kalesi, stratejik mev
kii ve hududa yakınlığı dolayısiyle ya
bancı ve komşu devletlerin tamahını 

celbebnekte ldi. Burası müteaddit harp-

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

)erde ve müteaddit defalar düşman eli
ne geı;mi§, tekrar Fransızlar al.auşlaı 

ve böylece elden ele geçerek dolgun bir 
maziye sahip bulunmuştu. Bu tarihte 
Fransarun elinde idi. 

Pinyerol kalesi beş kaleli ve üç bina
dan mürekkep bir kale idi. Etrafı sur 
duvarları gibi kalın ve yüksek duvarlar
la çevrilnUşti. 

Kalenin içinde ve ortasında ufak bir 
bahçesi vardı. 

ön tarafı, !urlarının alt: hendeklerle 
çevrili ve boş bir sahaya bakıyordu. 

Kalelerden şimal tarafındaki kilisa 
kısmını teşkil ediyordu. Ve yine bu ka
lenin içinden kale kumandanının husu
si dairesine yol vardı. 

lkinci kalenin iki katı iki ayrı mev
kufa tahsis edilmişti. Kalelerden birinin 
methali bahçede, biri depo ve biri de 
muhafızların koğuşu vazifesini görüyor-

.---.1-•-

Muhalefet lideri Atli 
B. Çemberla yna bir mektup 

daha yolladı 
Londra 19 ( ö.R) - Parlamentonun derhal içtimaa daveti hakkın

daki talebi dün başvekil tarafından reddedilen muhalefet lideri Bin
başı Atli bugün başvekile yeni bir mektup göndererek bu cevaptan 
hayrete düştüğünü bildirmiş ve ademi müdahale siyasetinin terki ha
linde lspanyol ihtilafının geniş)iyeceği hakkındaki iddiaya şu cevabı 
vermiştir: 

« Hatırlarsınız ki 2 son teşrinde lngiliz - ltalyan anlaşmasının kat'i 
imzası sırasında beyanatta bulunurken avam kamarasına lspanyol 
meselesinin artık Avrupa sulhu için bir tehdit teşkil etmediğini avam 
kamarasına söylemiştiniz. O halde, F rankoya silah ve malzeme veril
mesi ihtilafın genişlemesine asla sebep olmadığı halde cümhuriyetçile
re de müdafaaları için muhtaç oldukları silah ve malzemeyi serbestçe 
satın almak hakkının verilmesi neden ihtilafın tevessüüne sebep ol
sun h 

Cümhuriyetçi lspan ya lehinde 
lngilterede yapılar nümayişler 

Londra 19 (A.A) - Sol cenah gençlik grupları da Cümhuriyetçi lspanya 
lehinde propagandaya iştirak ederek Fransa - Ispanya hududunun açılması 
için müracaat etmişlerdir. Bu grupların gelecek hafuı Barselona yiyecek 
yüklü bir vapur gönderecekleri bildirilmektedir. 

Bundan başka Cumartesi akşamı 50 Ingiliz şehrinde Cümhuriyetçi Ispanya 
lehinde tezahürleT yapılacaktır. 

Londra 19 (A.A) - Düşes Atholl B. Verron Berflett Sir Haldane Sir Val
ter Layton ve diğer bazı şahsiyetler de B. A ttlee gibi Ispanyol hudutlarının 
derhal açılmasını ve ambargonun kaldırılmasını neşrettikleri açık bir mek
tupta istemektedirler. 

B. Pollittin de bu mesele hakkında bir teşebbüs yapacağı bildirilmektedir. 
Londra 19 (A.A) - Nevs Chronicle gazetesinin yazdığına göre bazı kabi

ne azası Şubat ayında umumi seçim yapılması için B. Çembcrlaynı tazyik 
etmektedirler. Bu hareketin mühim bir ekseriyet kazanması muhakkak gi>
rülmekte 2.ira prestiji son günlerde hayli artmış telakki edilmektedir. 

Askere davet 
IZMffi ASKERLIK ŞUBESINDEN: 

1335 doğumluların 7 Şubat 939 gü • 
nünden itibaren ilk yoklamalarının ya
pılmasına b"§lanacaktır. Bunun için bu 
doğum erbabının "§ağıdaki maddelere 
dikkat etmeleri: 

1 - 1335 doğumlu olup ta nüfus cüz
danları bulunmıyanların ilk yoklaması 
yapılamıyacağından şimdiden nüfus ida
resine müracaatla hüviyet cüzdanı te
darik etmeleri. 

2 - Arap harflerile yazılmış hUviyet 
cüzdanları kabul edilemiyeceğinden bu 
kabil cüzdanı olanların hemen yeni 
harflerle yazılmış nüfus cüzdanile teb
dil eylemeleri. 

3 - Yoklama memurları Şubatın ye
dinci gününden itibaren Izmire merbut 
nahiye ve köylere giderek mahallinde 
yoklamaları yapacağından köy muhtar
larmm şimdiden 1335 doğumluların esa
misini ihtiv9 eden bir defteri hazırlama
ları. 

4 - Izmirde mukim yabancı eratın 

dahi yerliler misillO. 1 Mart 939 dan 31 
Mart 939 tarihine kadar her gün öğle • 
den evvel şubedeki yabancı kısma mü
racaat etmeleri. 

5 - Iz.mir merkez kasa basının ilk 
yoklamalaıı 1 Mart 939 dan itibaren 
başlıyacağından şehir atideki ınıntaka
lara taksim edilerek gösterilmiştir. Bu 
günlerde mükellef hüviyet cüzdaıı]arile 
birlikte belediye mıntakasında bulun
maları. 

A - 1 ve 2 Mart 939 günleri Basına
ne ve civan mıntakasmda. 

B - 3 ve 4 Mart günleri Eşrefpaşa ve 
civarı Eşrefı>"§a belediye mıntak8"ın -
da. 

Yurdda 
Dünkü ve Bugünkü 

Hava Durumu -----
ANKARA, 19 (Ö.R) - Akşam hava 

raporu : Saat 14 te yapılan rasatlaıa gö
re sühunet doğu ve cenubu şarki Ana
doluda iki derece düşmüş, diğer bölge
lerde 1 - 5 derece yükselmiştir. En yük
sek sühunet İzmir ve Konyada 12, Edir
ne, Bilecik, Kütahya ve Zonguldakta 13 
İslahiye, Sinop ve Trabzonda 14, Koca
eli ve Bursada 15, Çanakkalede 16, Ba
lıkesirde 17, Adana ve Antalyada 18 de
recedir. 
Semanın hali ve yağış vaziyeti : Do

ğu Anadolu ile Trakya, Ege ve Karade
niz kıyılarında hava bulullu, diğer böl
gelerde umuıniyelle açık geçmiştir. 

Rüzgarlar : Orta Anadolu ile Karade
niz kıyılaıının şark kısımlarında ve do
ğu Anadoluda şimalden saniyede en çok 
bir metre, Trakya, Kocaeli, Ege ve ce
nubi Anadolu bölgelerinde de cenubtan 
ııaniyede en çok be~ metre sUratle es
miş, diğer bölgelerde hava rUzgArsız 

geçmiştir. 

Muhtemel hava vaziyeti ı Yurdumuz 
doğu Anadoludaki yüksek tazyikin tesi
ri altında bulunduğuna göre yarın ha
vanın cenup ve cenubu şarki Anadolu 
ile Kocaeli ve orta Anadolunun garbln
de açık, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmesi, rtızgArların doğuda ve 
karadenlzln şark kıyılannda flmalden, 
diğer bölgelerde umumiyetle cenuptan 
hafif kuvvetle esmesi tahmin edilmekte
dir. 

----

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi 
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Çinde kadın hayatı 
Dünyanın en betbaht "gelin,, i hi 

şüphesiz Çin gelinidir 
Çinde erkek karısına herşeyi yapabilir. 
onu öldürebilir de •• Buna mukabil Çin kadllııuıllj 

ağzını açmasına bile hakkı yoktur •. 

... _ 

( Doktor Alber Gerve'nin Çinde 
kadın hayah, "§k hayatı hakkında 
yaptığı büyük anket ) 

,~ 

Evvelce bu böyle değildi. ihanet gö 

müş koca ölüm kararını karısına bildi 
diği zaman kadın kendisini derhal bi 
kuyuy.,. atardı veyahut ta içine kuvvet 

Çinliler, kadınları çok severler fakat zehir konmuş bir fincan çay içerdi. 
umumiyet itibarile onlara hayatta büyük Çinde, Çin kadınları içinde serbest v 

mevki vermezler. Çin1ilere nazaran kaw esir olmıyan bir hayatı ancak fi.hişele 

dm erkeğin çok dıınunda bir mah!Uktur. yaşarlar. 
Ve daima erkeğe tabi olmağa mahkum- Yalnız tek bir vaka vardır ki Çin kadı 
dur. nının ihanetini mağdur göstermektedir 

Çinde erkek, ailede olsun, malda ve Hatta sadece mağdur göstermekte değjl 
eervettc olsun ycg&nc h8.kim olandır. Çin Çin erkeğini. karısını kendisine ihanct41 
crkeii le.ansına hiç bir hususta hesap ver- biJe sevk.etmektedir. 

mez. Hatta canı istediği zaman günlerce .. 

Hafta ve aylarca evine gelmediği de olur. 
Karısı ona: 

- Nerede idin} Nereye gittin} Niçin 
gittin) Suallerinin hiç birini soramaz. 

Bu da erkeğin akameti noktasıdır. 
Bir Çin1i. akim olduğunu gördüğü za. 

man ekseriya ufak bir oğlan çocuğu ev• 
18.tlık olarak alır. Ancak ve bu suretle 
baıka kandan gelen evlatlıkların aile 
arasına katılmasını mahzurlu gören bazı! Yalnız bu kadar değil.. Çin kadını, 

k k d
. .. . I . mutaas~np aileler, erkeğin akameti kar 

ocaaının en ı uzerıne ev enmesıne ve 
h ti • · 1 · · · I . . k al §ısında kadının sıhhatli, güçlü kuvvetli a a canye erını, esır erını oynuna w 

d . . k yabancı bir erkekle görüıımeaine müsa..ı 
maaına a aeaını çı aramaz. 

. . maha değil, müsaade ederler. Bu ıureıl<ıı 
Çlnlı kadın evlendi mi, vazifeaı çocuk 1 b d I k • k d 
v ve ya ancı an o aca çocugu a ının 

dogurmak, ne olunıa olsun muılak ıu- d • .1 . . k k 
. ogurması aı enın temız anını oruma 

rette ve itirazsız kocasına ıtaat etmekle bak d ""b' ı·kki d"J• 
mükelleftir. En kötüsü bu itaati yalnız 
kocasına deiiJ .. Kocasının anaıına .. Yaw 
ni kaynanasına da göstermeğe mecburw 

dur. 

Denebilir ki kaynana gelin davası için
de dünyanın en bedbaht gelini hiç ıüp
hesiz Çinli kadınıdır. 

ımın an mu ım te a e ı ır. 

Çinde aile hayatının temelini te§kil 
eden din ve ananeler hususi hayatta gö
rülen lcke1erin temizleruneıini yine bizzat 
erkeğe verdiği için kanunun müdahalesi
ne hemen hemen pek az haı vurulur. 

C - fi ve 7Mart 939 günleri karanti
na güzelyalı ve civaıı karantina beledl
ye mıntakasmda. 

Bugün Ankarada hava açık ve rUz- Kocasına ihanet... Çinde büyük bir 

Ekseriya da bunlar gizli kaldıkları için 
işlenen facialann hudut ve miktarları ma .. 
!Uın değildir. 

D - 8 ve 9 Mart 939 hükümet ~na
ğı ve civarı Elhamra sineması yanında
ki belediye mıntakasında. 

H - 10 ve 11 Mart 939 günleri Alsan
cak ve civaıı Izmir askerlik şubesi bi
nasında. 

du. 
Bınılardan bir tanesinin, yapılış vazi

yeti itibariyle hariçle hiç teması yok
tu. tl'ç katlı olan bu kalenin her katında 
geniş bir oda mevcuttu. Bu odalaıın 

yalnız birer pençereleri vardı ki olduk
ça yüksekte idi. Ve bu pençerelerden 
sadece gök yüzü görünüyordu. Kalede 
inzibat çok sıkı idi. 

Etrafı hendekle çevrili olan kale ka
pısında iner kalkar bir köprü vardı ki 
bu köprü ancak husus! müsaade ile ve 
kaleye gireceklerin hüviyetleri tama -
men anlaşıldıktan sonra endirilirdi. öy
le ki kaleye girmek kadar kaleden çık
mak ta imkansızdı. 

Sık sık nöbet değişen muhafızlar ka
lelerin diplerinde ve kalenin etrafında 

daima dola~makta idiler. 
Dışarıda o!duğu gibi kale içinde de 

böyle ve dolaşan silahlı muhafızlaı var
dı. 

Işte üç araba .. Toz, toprak içinde ve 
yirmi silfilı§örle çevrili olarak bu kaleye 
doğru yol almakta idiler. 
Akşam, olmak üzere idi. 
Hayvanlar çok yorgun görünüyorlar

dı. 

öndeki arabadan bir baş uzandı ve 
seslendi: 

- Rozarj!. 
Faribol ve Mistuflenin bu eski kapı 

g8rsız geçmiştir. En yöbek allhunet 9 cinayettir. Bu cinayetin muhakemesini. 
derecede, hava tazyiki saat U te 1022 karannı ve cezanın tatbikatını ekseriya 
milibardır. bizzat aldatan, aldatılan koca yapar. Da-

İstanbulda hava açık geçml§, rUzgAr yak cezalannı koca tatbik eder. Fakat 
cenubu garbiden en çok smıiyede dört ölüm cezalannda bu kararı bizzat Çinli 
metre süratle esm!ştir. En yüksek BÜ· koca vermekle beraber, tatbikini upğına 
hunet 13, hava tazyiki saat 13 te 1021 bırakır. Yani çocuklarının anası olan ka-
milibardır. dıru uııağma öldürtür. 

yolda§!;- süvari muhafızların .;nbaşında 
gideııken birden Atını durdurdu. 

Arkadan gelen aıaba kafilesinin ya
nına yaklaştığı zaman başını aıabadan 
çıkarmış olan zatın önünde boyun kır
dı; 

- Emriniz monsenyör .. 
- Bu mel un kaleye daha çok var mı? 
- Yarım saate kadar oradayız mon 

senyör .. 

- Mevkuflaı aynı sükut ve taham
mül içinde miydiler? 

- Evet monsenyör, hepsi de, mukad
deratlarına razı olmuş vaziyette ve te
vekkül içindedirler. Başka ne yapabilir
ler ki .. 

- Ya .. öteki? 
- O daha berbal. Monsenyör. Biraz 

evvel hareketsizliğinden endişeye düşen 
muhafızlardan biri yüzündeki maskeyi 
çıkanp ölüp ölmediğini anlamak bile 
istedi. 

- Ne diyorsun Rozarj. Sen buna na
sıl müsaade ettin? Verilen emrin kat't
liğini bilmiyor muydun? 

- Nasıl bilmem ve bunu görünce ben 
de derhal vazifemi yaptım. Mevkufun 
maskesini çıkaran ve onun yüzünü gi>
ren bu adamı bir kurşunla yere serdim. 
Bu hareketim diğerlerine bir ibret der
si oldu. 

BundİÜıoolira onun araba~ yanın. 
dan çok uzaklaşma .. 

- Baş üstüne m<>nsenyör .. 
Rozarj, tekrar boyun kırdı ve atını 

üçüncü arabanın yanına sürdü. 
Yarım saat sonra bu meşum kafile, 

küçük Pinyerol kasabasını geçmiş ve 
kalenin önüne vasıl olmuştu. 

Kale kapısının köprüsünden geçerek 
içerideki avluya geldikleri zaman mu
hafızların istikbal için burada toplan
dıklarını gördüler. Kale muhafızları, za. 
bitleri, memurları yeni kumandanları
nı selamlamak için büyük tehalük gös
termişlerdi. 

Fakat yeni kale kumandanı, arabasın
dan iner inmez derhal muhafız kuvvet
leri kumandanına şu sert emri verince 
hepsi de dona kaldılar: 

- Kumandan efendi .. Bütün maiyeli
nize derhal odalarına çekilmeleri ve or
tada hiç kimsenin kalmaması için emir 
veriniz. Bunu bizzat temin ettikten son
ra yeni emirlerim için yanıma geliniz. 

Bir An içinde zabitler, muhafızlaı, zın
dancılar ortadan Adeta silindiler. Hepsi 
de a~larla karşıladıkları yeni kuuıan
danın bu garip ve şiddetli hareketine 
içerlemişler ve bir mana verememişler
di. 

Mesela bir gün filan mahallede filal\ 
evde bir kadının koleradan, veremden 
öldüğü duyulur. Cenaze merasimi din 
ve anane wulü üzerine yapılır. ölen ka
dının akrahalan matem ali.meti olarak 
beyazlar giyerler. Fakat bu ani ölümün 
ıek1i .. Sureti .. Sebebi aile arasında bir eir 
olarak kalır. 

~~-·•,,-,:--

KIZILHAÇ 
Beynelmilel komite

sinin ictimaı • 
Cenevre, -9 (Ö.R) - Almanya, Fran-

sa, Amerika, Belçika, İsviçre, Hollanda, 
Yugoslavya mümessillerinden mürek
kep olaıak teşekkül edilmiş olan mah
dut beynelmilel Kızılhaç komitesi harp 
halinde iş birliği meselesini tetkik etmek 
üzere 17 den 19 ikinci kAııuna kadar iç
tima etmiştir. Komite Kızılhaçın ınilH 

teşekkülleri aıasında münasebetleri mu
hafaza etmek ve inkişaf ettl.nnek lü"u
munu kabul etmiş ve İspanyadaki dele
gesi kızılhaçın dahili İspanyol hıırbınde
ki rolü hakkında izahat vermiştir. Ko
misyon, beynelmilel Kızılhaç birliğinl 

İspanyadaki hayır haıeketini takviye 
ebnek üzere lüzumlu mebaliği toplama
ğa davet etmiştir. 

Amerikanın altı bin 
tayyaresi olacak 
Vaşington, 19 (A.A) - Meelis askeri 

komisyonunun başkanı B. May Ameri
ka hava kuvvetinin altı bin tayyaıeye 
çıkarılmasını istiyen bir proje tevdi et
miştir. Bu proje cümhur başkanının as
keri mesajı ile alfudar olarak verilen 

- Aferin.. Fakat ne olur nr olmaz.. 

iiiliiiiiii~~--iıi.I 
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Mekteplerde spor 
yurdları kuruluyor 

· ı·ı A : mı ..........•........••..•.....•. 
~ Tetkikler ~ 
••••••••••••••••••• • 

YAZAN : V cteriner müdürü 
NAZIM UYGU& 

Sığır Çiçeği Buzda Hokey Dünya 
Şampiyonası yapılıyor 

_HE& GON Bi& REÇETE -

Dalgab ve Meneftşli 
ışıeridn . . 

Maarif vekaletinin talimatnamesi 
mühim hükümleri ihtiva etmektedir 

-4-
lnaan çiçeiinin akrabasıdır. Yeni çi· 

çekli insanlardan veya çiçeğe qdanmıf 
kimKlerden bilha..a çocuklardan sağır. 
!ara geçtiği görülmüttür. Sazan sağır
lar arasında salgın bir hal alır. Sığırlar· 
dan develere de geçer. Sığırlar mikrobu 
aldıktan 4-7 gün .onra hastalanırlar, de
receleri yükselir, iıtihalan kesilir, geTi~ 
getinnczler, hastalık hafif geçer. Memele
rinde çiçek kabarcıktan çıkar memeleri 
iltihaplanır. Koyunlardaki gıôi bu kabar
cıklar kabuklanır, diifer ve ancak 30-40 
günde iyi olabilir. Buğalarda İse hmsiye
lerde kabarcıklar çıkar. Bundan bqka 
bacaklann iç taraflannda. kano altında, 
göğüste de kabarcıklar çıkabilir. Hatta 
hazan mide ve bağırsaklarda, ciğerlerde 
iltihap yapar ve hayvanı da öldürdüğü 

görülmüııtür. 

BEY AZ: _ Buna dritanya madeni 
Clerler cezve, ,amdan gibi ııeyler yapma

ia çok elveriılidir. 
1 Kısım Prinç. 
ı > Kalay. 
1 > Bizmut. 
1 > Antimvan. 
KRiSTAL - (ayna) - önce kristal 

güzelce temizlenir. Ufki olarak bir ma
aaya konulur. Her metre murabbaı için 
af&ğada gösterilen mahlWler ayn ayn 

hazırlanır. 

Birinci mahlul. 
1 Litre aaf su. 
1 O Cr. Tartrate dooble de soude et de 

Beden terbiyesi kanununun tatbikatın~ 
dan olarak bütün mekteplerde birer. spor 
yurdu kurulacağını yazmıştık. Maanf ve
kaleti bu hususta etraflı tetkiklerde bu-

b. 1. tname hazır-
ı duktan sonra ır ta ıma un I . 
lamıştır. Zinde bir gençlik küt esı yarat-
mak ve mekteplerdeki spor çalışmalar~n~ 

. k trol altına almak gayesını 
nızam ve on . 
güden bu çok mühim tal'.matnamenın 

mühim hükümlerini kaydediyoruz. 
ilk. İli olarak üniversite ve yüksek okul~ 

1 1 liselerin ikinci devrelerinde, öğret-
ar a, k k 
menokullarında, tecim liseleri ve er. e 

T ALEBENIN MEŞGUL 
OLACACI SPORLAR 

Muhtelif okullarda tahsilde bulunan 
kız talebe de yurda üye olabilecek ve 
kendi aralannda muhtelif apor ıubeleri
nin talumlanru teokil edebileceklerdir. 
Muhtelif okullarda kızların yapacak.lan 
muhtelif spor faaliyetlerinin şube kap
tanları, baı kaptan tarahndan kızlar ara

sında aeçilecektir. 
Kız ve erkek talebeler arasında her 

hangi bir şekilde ferdi veya cemi spor 
müsabakaları yapılmasını talimatname 

yasak etmektedir. 

Tenis kral kupası final1 3-5 Şubatta 
Hamburgta Tenis halinde yapılacaktır 

Rio Janyero (A.A) - Uzun yıllardan 
sonra Rio dö J anyeroda ilk defa yapılan 
Boca kupası maçında Arjantin milli fut
bol takımı Brezilya milli takımını 5-1 
mağHlp etmiştir. 

Bu maçın rcvanş karşılaşması onü -
müzdcki Pazar günü yapılacaktır. 

BUZDA HOKEY: 

olduğu halde ancak dördüncü olabilmiş
tir. 

Yengen (AA) - Britanya kayalı 

şampiyonası Isviçrenin kış sporlanna 
sahne olan Vcngende nihayete ermiştir. 

Britanya şampiy :ıu bayan Isabel Roe 
Unvanını muhafaza etmeğe muvaffak 

olmuştur. 

TENIS: 

potaae. 
Bu mahlUI töJie banrlanır: 
Çok temiz çinko kap içine bir litTe ..... 

yun 250 gramı konur. Ve tartrat b.~n~ 
içinde eritilir. Üzerine yanın ':~ gu~uı 
nitrat ilave edilerek bu malılUl bır mud· 
~et bynalliLr ve .amlür. 

sanat okullariyle kız enstitülerinde bırer 
ctalebe spor yurdu> kurulacak ve yurt 
kurulduğu okulun adiyle anılacaktır. 
cAnkara erkek lisesi talebe spor yurdu> 
gibi .•• Bir okulda birden fazla talebe 

Bir talebe okuldan mezun olduğu ve
ya her hangi bir suretle okuldan aynl
dığı zaman okulun talebe spor ymdu ile 
alakası kesilecek ve ayni tehir içinde bir 
okuldan diğerine nakleden talebe o ders 
senesi zarfında okullararası resmi müaa
bakalanna iıtirak edemiyecektir. 

Çiçeie tutulmuı bir inek sağan iruan
ların ko1larında çiçek kabarcıkları çıktı~ı 
çok göriilmüıtür. 

S\okholm (A.A) - lsveç buz hokeyi 
dünya ve Avrupa şampiyonasına i.şti

ri.k etmemeğe karar vermiştir. Bu iti
barla şampiyonlar 13 devlet arasında 
yapılmış olacaktır. 

Kral l:upası - Almanya - Danimarka~ 
Berlin (A.A) - Kral kupası turnua

sında finale kalmış olan Danimarka eki. 
bi 3-5 Şubat tarihlerinde Hamburg te
nis halinde Almanya ile karşılaşacaktır. 
Danimarkayı Plougm.an - Volschou
Rasmusscn, Almanyayı da Henner • 
Henkel ile Rodrich menzel temsil ede-Bundan .onra ~ rnütebakiai ilive 

edilir. 
ikinci mabliıl: 

d kurulamıyacak ve yurdun spor yur u 
forması. o okulun formum olacaktır. 

Spor k&mderi, spor bölsesi 
iki veya daha ziyade .,por yurdu k~~ 

rulmuş olan yerlerde bu yurdlardan mu-

kk P 
bir küme tetka olunacaktır. An· 

n e ~l 
L..., Iatanbul, lzmir gibi büyük ŞC ır e-

5 Cr. Cümüt nitrat. -·- d 
. izde İle her semtte bir küme vücu a 

3 > Sof amonyak. nm d hil. e. ....watde fÖJle .......... : getirilecektir. Bir vilayet çevresi a ın-
-1. :..l-.1 ... -;...a. nitrat de bulunan bütün yurdlar da bir bölge 

Önce amonT- ~e .. - ..... 
·til· B d n sonra diğer maddeler teıkil edeceklerdir. 

en ır. un a BiT spor bölgesinin batlı:•ru vilayet va· 
d&ve edilir. Ve aüzülür. k 1 .. b k 

KuDanmak için ba mahlUllenlen mÜ· liai, bir tehrin spor üme ennm aı anı 
al Ç k te- ·ı·yet kültür direktörü, bir okulun ta-

.ava ve mGauip mikdar IDD'· o Ti a d k l di 
ı miz bir gtideri ile tım.tale ıriirfi}ür. Cü- lehe .,por yurdunun batkanı a o u • 
1 müı kristal üzerine tevemıiip eder. Bir kaç rektörü olcakbT. 

Ankara için buauai bir vaziyet göz 
~akika .onra yumapk bir ıriincerle ovu· A _ 

d ki önünde tutulmuı ve talimatnameye, l"'Ur 

.farak ylkanı~. Kn.tal ~ ~·~ ~a: karadaki Türk oa. Tarih ve Coğrafya 
lir. Kurumap te~~ e::m~UI vernik falcültcaiyle, Siyual bilgiler okulu, Gazi 
lcaaı.oı k<>TUID&k ıçaa b. t"tüsünde ayn ayn birer tale-

-x.I. L-- aürül- iyi netice elde ter ıye en• ı " ı,· 
veya T_.. ""'T• ar. k llzım be spor yurdu kurulacagı ha~da ar 
etmek için ıanlara d&kat etme - madde ilave edilmiştir. Bunlar Ankarada 

'dır: . . lS • 30 D. ua- diğer okulların te"til e.dece~ ~~~eye ~a-
l - Mulaitin ncakbiı bi tutulmayarak maanf vek.illıgıne baglı 

lllftda olmala. il h müstakil bir yurd halinde idare cdilecek-
2 _ Mahltlller dalına saf su · e azır· 

lerdir. 
lanmaJ.dır. 

---~----

Amerikan 
Teslihatı 
- BAŞTARAFI 1 INCt SAYFADA -

IST ANBUL ONlVERSlTE.Si 

Talebe spor yurdunun faaliyet tubc~ 
leriru, talimatname, ıu ~kilde sıralamak
tadır: a) Futbol, voleybol, basketbol, 
bendbol. b) Tenis, c) Kayak, d) 
Atletizm, e) Cüreş .. 

Fakat gene talimatname bütün spor 
çalıtma sahalarını bu şekilde sıralamıf 
olmakla beraber bu faaliyetin ailclet mer
kezini atletizmin tC§kil edeceğini de ay· 
nca tanih etmektedir. 

Her aene, Kültür direktörlüğünün mü

nasip göreceği zamanlarda yurdlar ara
sında müsabakalar tertip olunacak ve 
maarif vekaletinin uygun bulacağı yıllar
da da bölge birincileri bir araya gelerek 

talebe spor bölgeleri birincilikleri müsa
bakalan yapılacaktır. Bu müaabak.a:laı 

Ankarada olacaktır. 
Talimatname, maarif vekaletine bağlı 

okullarla diğer vekaletlere meTbut ayni 
derecedeki okullar arasında da spor mü
sabakaları yapılmasının caiz olduğunu 
kaydetmektedir. Yurdlarm masrafları 

okul idarelerinin bu i~er için ayıracağı 
tahsisattan ve bütçesi müsait olan koope

utiflerin ayıracağı paradan temin oluna

caktır. 

lNZlBA Ti MADDELER 

Hasta ineklerin memelerine Antisep
tik (mikrobu öldürücü) merhemler sÜ· 
rülmeli, temiz tutmalı ııalim olan inek

leri de aıılatmalıdır. 

•• insanlarda çiçek·· 
insanlarda da bu hastalık salgın ve 

hümmah olarak seyreder. Vücudun her 
tarafında kabarcıklar hlaUle gelir. Tıp
kı sığırlarda olduğu gibi bu kabarcıklar 

Garmiş - Parlenkirşen (A.A) - Kış 
spor haftası münasebetiyle dört yabancı 
kulüp arasında bir enternasyonal tur
nua tertip edilmiştir. Bu turnuaya, Al
manya şampiyonu s.c. Rissersee, Isviç
renin h. c. Davos kulübü, Stokholmün 
Hommarby kulübü ve Praçrn da Sparta, 
i.ştirf?k edecektir. 

kabuklanır, düoer. 
insanlarda çiçek hastaLğa çok eski za

manlardanberi malum bir hastalık idi. 
Ve bu hastalık .A.yanın Şarkından geldi
ği de tarihlerde görülmektedir. Eskiden 
bu hutalıim aşısı bilinmcdifinden in
sanlar arasında çok vefiyat husule gelirdi. 

Tutulup kurtulan da çoktu. Çiçeğe hl

tulup iyi olanlann yüzlerinde ve vücutla
nnda çukur yerler kalır ve bu auretle 
aimaya fena bir çirkinlik verirdi. Bugün 
iae çi.çeie karoı yapılan aıı ile bu hastalı· 
im önüne geçilmiştir. 

Çiçek aşısını Avrupalılara tanıtan Is
tanbul Türkleridir. Ah.met Salis aaltanab 
zamanında ve di.mat lbrahim Patanın 
aedareti bengamıntL. ( l 7 l 7 tarihinde) 
lstanbula lngiliz aefiri olan Loıd Vortley 
Montag\lnun ıevc:ui Levi Montagu biri-
®' erkek evladı olan alb Yatındaki ço
cuğunu çiçekten korumak için latanbul

dıı T ürkler tarafından yapılan çiçek atısı 

Katovit.s (A.A) - Kaııadanın Smoke 
Eater:s adında meşhW' hokey ekibi buz 
patinaj sahasına toplanan 10 bini mU
tecaviz. bir aeyirci yığuu önünde Lehis
tanm en mükenunel buz hokey ekibi sa
yılan Doob takımını 10/1 gibi büyük bir 
farkla yenmiştir. 

Sayıların üçünü Benoit, üçünü Dame, 
ikisini Morris diğer ikisini de Gronie ile 
Creedy yapmıştır. 

Krcfeld (A.A) - Isviçredeki buz ho
key dünya şampiyonasına i.şlirik ede
cek olan Amerika ekibi Avnıpada ilk 
karşılaşmasını Krefeld rnuhteliti ile yap
mış ve 4-1 galip gelmiştir. Amerikalılar 
arasında en 1Jyade beğenilen oyuncular 
Qui'k, Bogne, Dondadır. 

ile a§llatmak ister. Bunun için lngiltc
reden Metilandi lıtanbula getirtir, cer• 

Tal ebe yurduna kaydolunm~ bulunan rah Türklerden çiçek apı naad yapıldığı.. 

Prag (A.A) - Kanadanın Smoka Ae
ters ekibi ile Çekoslovakyanm ı. t. c. 
ekıöi spor palasta binlerce seyirci önün

de buzda hokey dünya şampiyonası için 
karşılaşmış ve çok kuvvetli olan Kana

dalılar çetin bir mücadeleden sonra an
cak 2 / 1 galip gelmişlerdir. 

bütün talebe, yurd dahilindeki faaliyet- nı öğyenerek Levi MontagWıün çocuğu-
! PATENLi HOKEY: 

cektir. 

Slokholm (A.A) - Geçenlerde başla
mış olan Iskand.inavya kapalı koni te
nis şampiyonası Isveç veliahdinin de ha
zır bulunduğu büyük bir !'leylıci kütlesi 
önünde sona ermiştir. 

Tekler arasında yapılan kallıla~a -
!arda Fransız Bolelli Hemer Renk.eli 
4/ 6, 6/4, 6/1, 6/4 mağlUp e~ir. 
Danimarblı bayan Hollis'i 6/1, 6/ 2 

mağlup eden bayan Hilde Şperling ka
dınlar arasında şampiyonluğu kazamnış-

tır. 

Muhtelit ekipler arasında yapılan kar
şılaşmalarda Bayale Boilli-Boilli muhte.
liti, t. m. Brovn - Vildosee Ingiliz. çifti
ni 613, 6/ 2 mağlöp etmiştir. 

Bu ka.qı1aşmalann sonuncusunu le4-
kil eden Viyanalı Redl ile lsveçli Lof~ 
man arasındaki maçı Viyan.alı 6/ 1, 6/3 
lat1.anınıştır. 

Londra (A.A) - Avusutralya tenis 
federasyonu Davis maçlarına bu yıl da 
Amerika bölgesinde iştirak etmeğe ka
rar vermiştir. 

Stokholm (A.A) - 11ç setlik galibi
yetten sonra Henkel ile Beleili J.o;kandi
navya kapalı 1-onl şampiyonasının fi· 
naline kalmışlardır. 

rı radyo artistlerinin bu hareket!erine 
··znheret etmeldedirler. Maamafih ka-

Istanbu1 üniversitesine bağlı her fa

külte üe okulda da birer talebe spor yur

du kurulacaktır. Her fakülte spor yur• 
dunun ba,karu o faltültenin dek.anı ola
cak ve üniversiteye bağlı okullarda ku· 
rulan yurtların baıkanlağmı da o okulla• 
nn direktörleri üz.erlerine alacaklardrr. 
üniversitedeki fakültelerle okullann tet
ltil ettiği yurtlar bir küme vücuda geti
recektir. Ve bu ltüme doğrudan doğru
ya maarif velta.letine bağlı bulunacak.hı. 

lcri esnuında da okulun talimatname c- nu ayni usulle ~lar. Ve sonra cerrah 
Zürih (A.A) - Bu yılın patenli ho-

rinc ve inzibat kaidelerine harfi harfine Mctiland memleketine avdetinde çiçek k d .. . ~"pt,."lya yortu 
Henkcl lngiliz Vicldeyi 6/ 2, 6fl. 
Genç Bolelli de Amerikalı Bouldeni 

613, 7/ 5, 6 /4 mağlup etmiştir. 
mu , __ ,eri . . "" 
rarlarındam. rücu edebi~ 1Çlll 1.11t· 

t 
. ___ 

1 
__ bir ı..- gün mühlet ve-

ııa aı~....... ....,.. -
rilecektir. yapılacak olan grev Ame
rikan radyosu tarihinde ilk grev olacak-

pr. Radyo ıkendileri için aile baya~ 
~ir cüzU haline gelmiş olan Amerikalı 
(ftııl icilerin battı hareketi ne olacalm1 

ey .._ .. ,..ı:'-
tahmin etmek müş.auu\.l.l · 

== 

lstanbulda maarif vekaletine bağlı 
olan ve üniversite haricinde kalan yükaek 
okullann her birinde direktörlerinin baı
kanlıklan altında kurulacak talebe yurt· 
)arı da üniversitenin teokil ettiği kümeye 

bağlı bulunaealı:lardır. 

r:•yet etmek mecburiyetindedirler. Bu h kk d k ey unya şampıyonası ~ • 
- aşıaı a an a i i eser yazmqtır. . lannda Isviçrede yapılacaktır. 7 ila 10 

suretle vekalet, çok ehemmiyet verdiği O zamanlar l.tanbulda çiçek quı bar Nisan tarihlerinde Montröde yapılacak. 
bu ifte tam bir disiplin temin etmek i.. takım kadınlar tarafından yapı~ Bu olan bu karşılaşmalara, Almanya, Ar_ 
temi,ıir. afıyı ey)61 ayında sıcaklar geçtikten aon- . t' Ingiltere Belçika Kanada Fran-

f b ~ı • h • ·--L • ıan ın, • , • 
Maari vekiletine ag ı reamı ve ususı ra yaparlannlf. Çocuklarını qılaUllAll' 11· sa Ita1ya Portekiz ve lsviçre davet edil-

bütün okullarla yük.ek tahsil müeucae· tiyenlerden 15 - 16 kiti to~lamrl~lf. ~- ' 

Her türlü konforu ih 
tiva eden kiralık ev 

Çinlilerin bir 
zaferi 

BAŞKANLAR.KAPTANLAR 

lerinde kayıtlı bulunan talebenin okul Atıyı yapacak olan kadıa bar CC'YIZ ka- Zürih (A.A) _ Kış olimpiyatlarında 
haricindeki spor ku.lüplerine girmeleri ve buğu içinde en iyi çiçek çı~ ol~~- olduğu gibi, kadınlar arasında yapılan 
olrnllar haricinde yapılan her hangi fer- lardan birinin çiçek cerahabnı getirıp enternasyonal kayak müsabakalarında 
di veya cemi müaabakalara iştirak etme· hangi damarından aplanmak iRerllin? Bn. Kristel Gran.z büyük bir fevkaladc
leri menedilmiı buİunmaktadır. Bu mem- diye a11lanacak olanlardan .anı ve ona lik göstermiştir. 
nuiyet hilafında hareket ederıler birinci göre o daman deler ve o deliğe ceviz Bn. Granz, Stard'da beşinci olmasına 
defasında muvakkat, tekerrürü halinde kabuğundaki cerahatten bir damla ko- rağmen AJpler milsabakasını birincilik
kat'i ihraç cezaaile tecziye olunacaklar· yup üzerine yarım ceviz kabuğu kapatır- le bitinni§tir. 

- BAŞTA&AFI 1 tNct sABIFEDE -

yette bulunmaktadır. 
,_..,:_; geçmegew muvaf

Çin-Ta]dang şelll--
fak olan Çinliler Hangşovun garp va-

. · ]mağa hazırlan-
roşlarını çenber ıçıne a n1 

Okul direlttörlerinin inhaa üzerine 0 

okul öğretmenlerinden biri maarif vek.i· 
letince epor yurdunun bat bptanbima 
tayin olunacaktır. Her faaliyet şube.min 
ita taDI ile muavinleri ve yurdun aekre· 

~ b kaptanın teklifi ile okul direktö
terı aı 

rÜ tarafından tayin edilecektir. Ba~ kap-

dır. - mı§. Bu suretle bir kaç damar böyle de· Vengende erkekler arasında yapılan 
Beden terbiyesi öğTetmenleri bulun· lermit. Atılanan çocuklar a1'.pma kadar kayak yarışlarında ise tamamiyle bu -

duklan tehirlerdeki askeri ve sivil kulüp oynarlar, eğlenirlermiş. Böyle aşılanan nun bir aksi olmuştur. Isviçreli genç ka
ve yurdlardan bu1unduklan okulun tale· çocukların yüzlerinde ve kollarında bir yakçı Molitor, Etard da birinci çıkmış 
be spor yurduna okul direktörünün mu- kaç çiçek kabarcığı çıkar, fakat iyi olur, 

fzmirde Alaancal.ta Mesudiye 
mahallesinde Celil Bayar cadde
sinde 58 numaralı, kumpanya su
yunu, elektriii ve her türlü konfo
ru ihtiva eden bet odalı yeni inta 
edilmit mükemmel bir ev kiralık. 
tır. Görmek ve göriifmek iıtiyen
~er Gündoğdu mahallesinde Türk 
Şefkati ( 1392) numaralı sokak • 
ta 12 sayılı evde mukim bayan 
Şefikaya müracaat etmelidirler. 

15-18-20 (118) 

maktadırlar. Şanghaydan J.apo ar~ 
takviye !kuvvetleri gönderilmeSi_De mini 

tanın vazifesi, okulun bütün faaliyet fU

bclerinin nazımı olmaktır. Şubeler faa-

l. 1 • . baAkaptanın mürakabesi albn-

vafakatiyle icabında muhtelif sporlar yerleri de kalmazmı~. Aşılananlar arasın-
ic;in öğretmen ııetirebileceklerdir. da ölen de olmazmış. işte görülüyor ki 

Tebliğ tarihinden itibaren meriyet o vakitler çiçek aşısı insanlardan alını· 
mevkiine konulacak olan bu talimatname yonn~. Fakat bugün çiçek aşısı ııığır
hcr spor yurdunda tutulması lazungclen lardan alınarak hazırlanmaktadır. Bu ıısul 
defterleri de kayrt ve işaret etmeltedir. de yine anadolu yörüklerinden çılc.mıştar. 

K . ....,;"" d~-·...,olunu 
olmak üzere de ıanb........... ~J • 

muhtelif noktalarda tahrip etmışlerdır. 
HARP UZUN SENELER SORECEK 

Vaşington 19 (ö.R) ~ . .Aınerik.an; 
Ç. sef. . B Conson hancıye nazırı . 
ın ın . t ·tere 

Hull ile görüştükten sonra gazc ecı 
ıu beyanatta bulunmuştur: 

h bı daha uzun se-
c- Çin - Japon ar . uk 

neler devmn edecektir. Çinlilerin m t· 
vemeti devam ediyor. Bu nıuharebe er 

zaf i5a1 et-hava bombardUnaniarınm ere 
ınediğini, filpbeye mahal bırakmıYacak 
şekilde ispat etmiştir.> . 

B. Conson Çinlilerin kuvvei ~~evı
yelerinin yüksek olduğunu ve ıs~l 
hakkında itimatlarını muhafaza ettrkle

ıini de beyan eylemiştir. ----ÇAMALTI 
'l'UZIASllfDA 

il ·ek ;rnıe su
Çamaltı tuzfasınıı getir cc r-

yunun şaı1namesi hazırlanmış ve bo
nıları eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ARAN~~R ··r Ali 
Eşmenin Alunetlcr koyunden Ko 

oğullarından 335 doğumlu Yusuf oğlu 
Hnlil 'Bnğ yedi, sekiz aydan beri mey

danda yoktur. 
Kendisini gören ve nerede olduğunu 

bilenlerin insaniyet namına Yeni Asır 
1 · · alldarehancsine malUmat venne ennı Y 

vannm. 
F.şınenin Ahmet1er köyünden 

• w 

ıyet erını ,. 
da yapacaklardır. Sekreter ~e yurd\U\ 

yazı ve kayıt iflerini görecek.tı.r. . 
Ba§kaptan yurdun bir yıllık atletik ~e 

spor faaliyetlerinin programlarını tanzım 
ederek başkanın tasvibine sunacak ve 
muvafakatini aldıktan sonra tatbikatına 

geçecektir. 

SPüR YURDLARINA 

CIRECEK TALEBE 

Bir okulun spor yurduna girecek tale-

b 
. l 7 yacıını bitirmiı olması ve sıhha-

enın .. .. . b l d 
. . l v ra .. mıya musaıt u un u-
tının spor a ug .. . 
v da. ktep bek.iminin hır rapor guna ır me . 

. bulunması lazımdır. Sıhhatlen 
vermış 

1 v cmıya müsait bulanmıyan ta-
spor a ugra,. 

1
• 

hh tl . --it bir hale ge ınceye 
lehe, 91 a erı mu- .. •V• 

kadar yurdun ancak fahri uyelıgıne alı-

Sağlam kafalı Türk çocuklannm _di- Bir gün yörüklcrden biri lstanbula gel
siplin ve nizam içinde bedeni inli~flan· d~i zaman çocuklarda salgın çiçek has-

' 
rıı temin gayesiyle ha.zırlanmış bulunan talığı bulunduğunu ve bunun üzerine 
talimatnnmemizin, Türk gençliği için ta- Anadoluda bizlerde bu hastalık zarar 
tıdığı büyük ehemmiyet göz önündedir. vermez. Biz çocuklarumzı aşılarız ve •••
Tatbikatından elde edilecelc büyük fay• yı da çiçek çıkaran ineklerin memelerin-
dalann bir iki sene içinde uer halinde den çobanlara geçen çiçek çıbanından 
görüleceği ve bu devlet kararlannın bi~ alırız demiş ve o vakit duyan Madam 
dönüm noktası t~kil edeceği muhak~ Montagu memleketine mektupla key(i

kaltır... yeti bildirmiıı olduğu hakkında tarihi 

ihlJarı yapan 
otelcinin tauzild 

rivayetler vardır. 

Ankarapalas müsteciri Fehmi Taşlı 
oğlu aşağıdaki tavzihi göndenni,.crtir : 

·19/1/ 939 tarihli gazetenizin beşinci sa-
nabileeektir. . 1 • hakk da b. ih 

Bir okulun yaşları ve sıhhi vazıyet en hifesinde bir şef garson ın ır • 

insanlardan alınıp yapılan çiçek a~ıaı
nın bazı kimselerde ağır hastalık yaptığı 
nadir olmadığı gibi veremli veya firen· 
gili kimselerden alınan çiçek aşısı ile aıı· 
lanacak insanlara bu fena hastalıklann 
da geçirilmesi tehlikesi de vardır. Onun 

•. • 
1 

bütün talebesi okullannın ta- bar başlığı altında yazılan yazıda adı ge- için danalardan alınan aşı ile insanların 
musaıt 0 an d • eğe ve sıhhi du- çen scf garson LnZ4!r, otelimizdeki hç- ~ılanması bu tehlikeleri tamamen orta-
lebe spor yur una gırm İ · · G ·· dnn kaldırmıstır. 

1 •• ·t oldug<u bütün spor fa- ~nbını görerek stanbula gitmiştir.. u- . 
rum arının ınu~aı d d ğ 
aliyetlcrine iotirak etmeğe mecbur tutu- müş takımlar, onun nezaretin e i er -----------------

lacnklardır. . .. garsonlara teslim edilmi.~ 01"P muhnfa~ Zayi şehadetname 
Bl·r müessese talebesi ancak kendı mu- za edilmektedir. 

ı h Karşıyaka orta okulundan 1935 
essescıerl. 1

·çinde kurulan talebe spor yur· La.zar gittikten sonra garson ar, cı 
ksa senesinde almıt olduğum tehadetna-

d a girebileceklerdir. Tatillerde başka gün kil tadatlarında 23 parçayı no n • • • , • • 
un , w· r1 d k. bulduklarından zabıtaya müracaaile her m .. eını zayı e_ttim ... Y.e.nısı.n_ ı çıkaraca-

bir yere giden talebe, gittigı ye er e ı d ski h km olmadığı 
muvakkat olarak ihtimale karşı ihtiyatı tedbir alırunak gım an e sının u U 

talebe spor yurduna . ·ıa 1 
k dolunabilccckler. ancak bu gibi talc- üzere Lazarın valizleri zabıtaca taharrı ı nKo un~::_ okul 1935 

ay ul d· _'L dilm · · · ıs· ta bula ·· t edil arc.ıya..a orta mezun-bcl akkat olarak girmiş b un tK• e esı ıçın n muracaa • ~ M hm t .. 1 
laner m;: resmi müaahak.alanna i§tirak miştir. !..azarın kaşıkları çalıp ~çt;ığı \arından 155 numK:!:a e e og u 

cd 
~ ___ ı_ı_.~:- dognıv de~ildir. Tavzihini rica ederım.ı 

emıY~Q&I(-
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Büyük aşk!. 

YElfl ASIR ... 

Dr.Şaht 
---:ıc::---

Montagii Normana bir 
ültimatom mu verdi? 

_eze-

AKHiSAR iCRA MEMURLU • 
CUNDAN: 938-55 

Kemal ökteme naci karıaı mü
zeyyen tarafından 230 liraya bi
riıaci derecede ipotekli akhisann 
orta deiirmen mevkiinde f&J'kı 
kürt mustafa ve kıratovalı taban 
ve hazine timali. Ömer oğlu İsmail 
ve keresteci balil ibrahim garbı 

Mualla, işine geç kalmamak için te- hayet kararını vermioti. Ne olursa, olsun. gümülcineli mehmet cenubu yol-
laşla evden çıkan kocasının arkasından Her şeyi terkedecek ve Fikretle birlikte la mahdut 8326 M.M. tapu kaydı-
köşeyi dönüp kayboluncaya kadar bnktı. ,kaçacaktı. na göre tarla iken halen dört ae-
Sonra pencereden ayrılarak içini çekti. * nelik bağ ve içinde bir zeytin ağa-

k h d b. d h M llA eru"n o""nündeki koltuk- k Belkide; Şü rüyü ayatın a ır 8 8 ua a, P~.n~er ,... .. cı ve bir tahtani ve bir fev ani 
göremiyceckti. Kararını vermişti. Bugün,, tan kalktı. Sur atle hazırlandı. Kuçuk odalı damı havi 518 lira 30 kuruf 
on aenedenberi yaşadığı bu evi geri dön- bir çantasına en lüzumlu eşyalarını yer- muhammen kıymetli itbu merbun 
memek üzere terkedecekti. leştirdi. Kısa bir veda mektubu yazarak gayri menkulün paraya çevrilme-

Masanın başında kendi kendine ıü- kocasının yazıhanesinin üstüne bırnktı. sine karar verilmit ve bir ay müd-
dünü içen, küçük yavrusunu uzun, uzun Hizmetçi kızı çağırdı: detle açık artırmaya çıkarılmıtbr. 
süzdü. Gözleri yaşardı. Onu da bırakıp - Pervin, dedi. Benim bugiin mühim thalesi 24-2-939 cuma günü aaat 
gidecekti. bir işim var. Ak§ama belki biraz geciki- 15 te icra dairesinde yapılacakbr. 

Şükrü ile on sene evvel sevişerek ev- rim. Sen çocuğa iyi bak. Sakın ağlatma. O gün i,bu gayri menkulün mu-
lenmişlerdi. Birlikte yaşadıkları müddet Her ~eyden habersiz, rahat, rahat sü- h&mmen kıymetinin % 75 ni bul-
zarfında kocası ona daima nezaketle dünü İçen yavrusunu kucakladı. Uzun, duğu takdirde ihalesi yapılacak -
muamele etmişti. Kazancı miikemmeldi. uzun öptü. Çocuğu sandalyesinin iistiine Şaht ı·c Moııtagu Nonııa11 tır. Aksi halde en çok artıranın 
Mesleğinde parlamı§ bir mühendisti. Yu- oturttu. Hızlı adımlarla odadan çıktı. Londra (15 ikinci kanun) Daily He- taahhüdü baki kalmak Üzere ar-
muşak tabiatli, güler yüzlü bir adamdı. . Bi~ ta~!!İye atladı:.:. ol da düşünüyord~. ralda göre Rayşbank direktörü Dr. Şaht l!rma on bet gün uzatılarak 1 O. 
Yalnız, mühim bir kusuru vardı, karı· Şımdı Fıkret onu gorunce ne kadar sev_ı· ingi!tere bankası direktörü Montagü 3-939 cuma günü saat 15 te icra 
siyle hemen, hemen hiç meşgul olmazdı. nccekti. Hele, bundan sonra ondan hıı; Normanın Bcrlini ziyaretinde mumai- dairesinde 2280 No.lu kanuna ta
lik zamanlar, onun bu halleri Muallanın ayrılmamak üzere geldiğini öğrenince leyhc aşağıdaki şıklardan birinin kabul bi bulunmıyan i~ou gayri menkul 

k ·· .. · · · Fak l ellerine sarılıp nasıl tecekkürler edecekti. b k k 'A 'h 1 • pe gucune gıtmı~tı. at, sene er geç- " me<:buriyetini tahmil eden ir üllima- her kaça ç.ı arsa atı ı a esı ya-
tikçe bu ihmal genç kadının sinirleri üze• Gözlerini yumdn. Başını otomobilin ca- tem vermiştir : pılacaktır. hbu gayri menkul üze
rinde fena tesirler yapmağa başlamıştı. mına dayadı. Vücudunda tatlı bir ürper· ı - Ya y~hu<li mu}ı;>ceretinin finans- rinde bir hıı.K idcfüuında buluna.n-
Güzel, hem de çok güzel bir kadın ol· me dolMtı.. man1n:ı ait pllınımızı kabul ederek Al- lar veaaiklerile birlikte 20 gün 
duğunu biliyordu. Kalabalık bir yere gir- * manyanın ihr.ıcabnı inkişaf ettirmesine içinde icra dairesine müracaatla-
diği vakit, bütün erkek başları ona doğ- Fikret giyinıniş sokağa çıkmak üzerey- yardım edeceksiniz. Yahut ta, bunu yap- rı aksi halde hddan tapu sicilin-
ru çevrilir ve arkasından takdirle, arzuy- di. Muallayı görünce sevinçle haykırdı: ınazsanız, Nazi partisinin müCritkri kı- ce sabit o!madıkça paylaamaya 
le bakarlardı. Evlendikleri gündenbcri - Vay! Böyle sabah, !'abah nereden sa vadeli Alımın borçhırının re<l ve in- giremezler. Damga harcı tellaliye 
kocası bir defacık olsun, ona güzelliğin· aklına esti. kttr edilmesine hüküıneti k~ndıracaklar- si alana ait satı• pc•indir. Artır
den, gözlerinin teshir edici kudretinden Mualla, çantasını karyolanın üzerine dır. Bu takdirde 40 milyon Ingiliz lirası- maya ittirak edenlerin muham
bahsctmemişti. Güzel vücudunun bütün fırlattı. Koşarak Fihetin boynuna sarıl- na boliğ olan bu borçların inkfır edilme- men bedelinin % 7.5 nisbetinde 
luvraklıklannı meydana çıkaran tuvalet- dı: si bir cok İngiliz bankalarını büyük -pey al{çası ve yahut bir banka 
lerini. kocasına gösterdiği zamanlar, o _ Fıkretciğim ı ... Bundan sonra hep mü~küllita uğrı:ıtacaktır. teminat mektubu ib:-az etmeleri 
fÖy)cce bir bakar, sonra tabii bir sesle: senin yanında kalacağım... Lomlraya şarttır. Artırma 6-2-939 tarihin -

- Güzel olmuş, güle güle eskit, der- beraber gideceğiz.,. 1ZMIR BELEDiYESiNDEN: den itibaren alıcılara açıktır. 1s-

di. Lakırdısını tamamlıyamadı. Fikret, - Şehir meclisinin 'ubat top- teklilerin icra dairesine müraca-
Iıte, böyle anlarda Muallanın asabı kollarını boynundan çözdü. Kaııları ça- lantılarına 6.2.39 pazartc~i günü atları ilan olunur. 

bozulur, odasına giderek saatlerce ağ- tıldı, rengi ııararmıştı. Dudakları titriye- başlanacağından ayağıda yazılı 225 (157) 
lardı. Şükrü, onu o kadar kendisinin far- rek mırıldandı: ruznamedeki il'leri müzakere et - -----·----------
zediyordu ki; kur yapmağa, gönlünü _Sahi mi !Öylüyorsun, bunu} Ço- m ek üzere sayı:.ı azanın o gün sa-

t 16 30 d b 1 d . l 1 · yılı sokağında yaptırı!acak 70 alacak güzel sözler ıöylemeğc lüzum bile cukluk ediyorsun Mualla ... Kocanı, yav- a . a e e ıyeye ~e me erı 
g örmüyordu. Akşamları, eve ger gelir- d H h rica olunur. metre boyda lağım ba~ mUhendis-

.,. runu ü~ünmüyor musun~ . . . em, en likten ücretsiz olarak tedarik edi-
di. Yemek arasında bir kaç lakırdı konu· seninle evlenemem .. • Kocasından ayni- RUZNAME: l • 

d 1 - Geçmit zabıt hulisası lecek kesif ve sartname erı veç -ıur, sonra gazetesine .bir göz gez irip mı• bir kadın benim kariverime mani . l . k l 
"' J 2 - Encümenlerdeki iıııler hile açık eksi tmeye onu muf -erkenden yatardı. Hep yorgunluğundan olur!... • 

ve işlerinin çokluğundan bahsederdi. Ya- Mualla, neye uğradığını §aşırdı. O, bu 3 - Riyaset makamından yeni- tur'. l k 
~ · l d b k d 1 den verilecek i•ler .• Kefif bedeli 490 ira 50 uru'-taga yatmasıy e erin ir uy ·uya a ma· bulu;mayı nasıl ummuştu? Fikret, onu 

- Beher metre murabbaı 800 tur. ihalesi de 27-1-39 cuma gü-11 bir olurdu. Aman aUahım, ne bitmez, nasıl karşılıyordu. Bir anda her şeyi an-
tükenmez uykuydu bu. Mualla, kocasını ladı. Bu adam, bayağı bir avantüriyeden 
bu ahlakından vazgeçirmek İçin bir haylı başka bir şey değildi. Ona karşı göster
uğraşmış, emeklerinin boşa gittiğini gö- diği a;ık yalandı. O, burada kalnca~ı kısa 
rünce sinirlenerek işi oluruna bırakmıştı. 

Seneler geçtikçe Muallanın kalbinden 
Şükrünün a9kı yavaı, yavaş silinmişti. 

Artık. hayat onun için bir ıstırap halini 
almıştı. 

işte, bu buhranlı devrelerinde Fikretlc 

bir zaman için kendine bir eğlence ara
mqtı. 

Çantasını aldı. Gözlerinden şimşekler 
çakarak erkeğin yüzüne baktı. Boğuk bir 
sesle haykırdı: 

- Alçak! ... 

kuru~tan 2606 lira muhammen nü saat 16 dadır. t~tirak edecek-
bedelli 364 ncü adanın 32S.75 ler 37 liralık teminat mak~ ile 
metre murahbaındaki 30 aariı encümene gelirler. 
arıasının · satıf1 batkatipliktefri 13-17-20-24 142 (81) 
şartnamesi veçhile 10.2.39 cusna 
günü aaat 16 da acık artırma "le 
ihale edilecektir. İftirak edecek
ler 195 lira 50 kurufluk muvak~at 
teminat makbuzu ile eacümene 
gelirler. 

tanışmıştı. Arkasını döndü. Oda kapısını hızla Beher metre muruhet-250 ku-
Bir gün ci'ğleden sonra kocası eve te- çarparak gitti. rustan 66 lira 2S kuru" bedeli 

Beher metre murabbaı 300 ku· 
rustan 1248 lira bedeli muham -
m~nli 57 nci adanın 416 metre 
murabbaındaki 3 sayılı arsasının 
satı~ı bM katiplikteki •artnamesi 
veçhile 7.2.39 salı giinü saat 16-
da açık artırma ile ihale edilecek
tir. ı,tirak edecekler 95 lira 60 
kuru,luk teminat makbuzu ile en
cümene gelirler. 

lefon etmiş ve akpm yemeğine bir ar· 
kadaıını getireceğini haber vermi~ti. 

Fikret, ilk gördüğü dakikadan itiba-
ren fevkalade hoşuna gitmişti. Hayatı. 

Avrupa memleketlerinde sefaretten se
farete dolaşmakla geçen bu adam, kadın 
mizacından çok iyi anlıyordu. Ayni zn· 

lnA:':~~z~~ı'!VJPt a HA~ayenehane nakli 

N Dr. Ali Riza 
K •• 

Un len 

m~hammenli 65 inci ad~nın 26.5 
metre murabbaındnki 168/1 sa
yılı arsasının ıatışı ba,katiplikte
ki ~artnamesi veçhile 10.2.39 cu
ma günü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. ı.tirak ede -
cekler 5 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

20-22-24-27 ( 221 ( 154) 

Beher metre murabbaı 125 ku
ru~tan 156 lira 25 kuru~ bedeli 
muhammenli 84 ncii adımın 125 

• 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklafbğanı haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, sotukalgınlıiı ve ağrıların emniyetli 

iller ASPiRiN alımz ! Aspirin'in iyi tesirini pek aı sonra 

göreceksl n iz. 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik tekillerde bulunur. 

Her ı;eklin üstundeki E0 markası aldılınız malın 
hakiki oldutunun ve iyi tealrinln garantisidir. 

o 

---~~ ........... ml!!!!~ ......... lm!!!!!!lll ... !1111~1!!!1~--1 .. mmııl!!! 

Hayatın Esasını Teşkil Eden 

KAN'IN 1\-İKTARI -----------------
S::.ğlam bir insanda (Milyarlarca kırmızı ve be•yaz yuvarlacıklardan mü

rekkep olmak üzere) takriben vücut sikletinin 11 de biridir. Vazifesi, vücudu 
teşkil eden her hücreye lazım olnn gıdayı derhal götürdüğü ve ölmüş hilcey
relerin enkazlarını da sürükleyip harice atmaktır. Ayrıca da vücudun lüzum 
gösterdiği mmtakalarda yeni uzvi inşalar yapmak kudretini haiz kimyevt 
maddelerle yeni hücrele-ri ihtiva eder. Demek bir insan saltanatının bütün 
azamet ve şevketile yaşaması için bu 80 milyarlık muhafız ve imarcı ordu
sunu eyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması lazımdır. Bunun 
için: 

Kan, kuvvet ve i'tlha şurubunu tavsiye ede 

FOSFARSOL, umum diinya doktorlarının müttefikan takdir ve milyon
larca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri en mükemmel bir bayat eksiridir. 
Daima kanı tazeleyip çoğaltır, kırmızı yuvarlacıkları artırır, zeka ve hafızayı 
yüksellir ve parlatır. Sinir ve adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu ve 
fen a diişüncelcri giderir. Grip, nezle, enflüenza gibi hastalıklardan korur. 
Vücut makinesine lazım olan bütün enerji ve kuvvetleri vererek insanı dai
ma azim ve irade sahibi eder Mide ve barsak tembelliğinden ileri gelen mu
annid kabızları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda pek ehemmiyetli 
faydalar temin eder. 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran, başlıca hassa, de
vamlı bir surette kan, kuvvet ve işliha temin etmesi ve azami üç gün içinde 
bir mucize gibi tesirini göstennesidir. Tifo, grip, zatürree, sıtma ve umum 
kansı7Jık ve halsizlikle neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devrelerin
de şayanı hayret faydalar temin eder. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. manda güzel ve gayet şık bir erkekti. 

Koca!lının çocukluk arkadaşı olduğuna 

göre aşağı yukarı bir yaşta olmaları la
zımdı. Halbuki: Fikret kocasının yanında 
hiç değilse on yaş genç görünüyordu. Ne
şeli şakacı, tam manasiyle bir sosyete 
adamıydı. Şükrü, onun yanında pek sÖ· 

nük kalıyordu. Yalnız, tavır ve hareket· 
lerinden biraz kendini beğenmiş ve av
rupalı bayanlar tarafından bir haylı şı
martılmış olduğu anlaşılıyordu. 

Doğum ve Cerrahi Kadın 20-24-27-7 237 {161) metre murabbamdalri 24 sayılı-----------------------------

Mualla ile pek çabuk ahbap olmu~lar 
ve bu dostluk kısa bir zamanda coşkun 
bir aşkı doğurmu .tu. Birbirlerini çılgın
ca seviyorlardı. Fikret, her fırsattn on· 
suz yaşamıyacağımdan bahsediyor ve aş
kın ne demek olduğunu ondan öğrendiği
ni tekrarlıyordu. 

Genç kadın, artık kocasının her hare
ketini kaba ve tahammül edilemiyecek 
kadar bayağı bulmağa başlamıştı. 

iki seneden beri süren mcs' ut günler· 

hastalıkları Operatörü 
Kestelli caddesindeki muayene

hanesini Birinci kordonda Tayyare 
sineması civarında 222 numaralı 
haneye yakında nakledecektir. 

Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti
baren yeni muayenehanesinde ka
bul edecektir. 

TELEFON: 2987 (31) 

tZMfR AHKAMI ŞAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEME -
StNDEN: 

Küçük zeki ve zekiyeye çayırlı 
bahçe ikinci kahramanlar soka -
ğında 38 numaralı hanede seniha 
ta;i vasi tayinine karar verilmi(' 
olduğu ilan olunur. 

den sonra müthiş bir haber Muallanın AHK.AMI ŞAHStYE SULH 
benliğini alt üst etmişti. Fikrete Londra HUKUK MAHKEMESiNDEN : 
sefaretinde bir vazife vermişlerdi, On, 
on b<'ş güne kadar hareket edecekti. 
Mualliıdan ayrılmak mecburiyetinde kal
dığı için derin bir teessür duyuyor, fa
kat bunu belli ctmemeğe elinden geldi
~i ~adar gayret ediyordu. 

M"nll.i, ondan çok dahn feci bir va
ziyettcvdi. Fikret gidince gene hayatının 
bir m5nnsı kalmıyacal:tı. Eski üzüntülü, 
buhranlı günler yeniden başlıyacnktı. 

Genç k::ıdın, uykusuz geçen gecelerin
de hep bu ayrılığın acılarını düşünerek 
buna mani olacak çareleri aramış ve ni-

izmirde aelahittin oğlunda ayıt 
dede sokağında 7 sayılı ıabirenin 
evinde oturmakta iken ölen nazlı
nın alacaklı ve borçlularının bir 
ay içinde mahkemeye kayd ve be
yan ettirmeleri bu müddet sonra 
nazarı itibara alınmıyacağı ve va
rislerinin üç ay zarfında mahke
meye müracaatları bu müddet 
içinde müracaat vaki olmaz:ı:ı 
metrukitının hazineye devir edi
leceği ilin olunur. 

230 (163) 

2 nci mıntaka 
kanlığından: 

Etibba odası Baş-

Odamızın senelik kolll1'eai 21I1/39 tarihine rastlayan cumartesi 
~ü uat 17 de • • 

arsasının aatıtı ha,katiplikteki ~~;~tt-!"!P."1 
Mimar Kemalettin caddesinin Ata- •artnamesi veçhile 24-1-939 salı } • p k 

türk caddesinden itibaren tımet pqa günü saat 16 da açık artırma ile zrnır amu mensucatı 
bulvarına kadar ve Esnaf ve Ahali ihale edilecektir. htirak edecek-

bankaaı önünden Gazi buıvanna ka· ıer 12 liralık temin"at makbuzu Anonim şirketi Kaput bezi satış 
dar uzanan döıeme kısmı sökülerek ile encümene gelirler. 

banduma paket tqlarile esaslı tamiri 7-13-17-20 S4 ( 40) fi ati. 
ve iki taraf tratuvarlanna kordon çe-
kilmesi ba§ mühendislikten seksen 1 - Mimar Kemaleddin caddesin
dokuz kuru§ mukabilinde tedarik de eski 104 yeni 76 numaralı odun 
edilecek keşif ve §artnameleri muci- deposunun yanında bulunan beledi
bince ve kapalı zarf usulile eksiltme- yemize ait SOS metre murabbaınc:laki 
ve konulmu§tur. Keşil bedeli otuz arsa belediyenin istediği zaman bo
be~ bin ~ yüz seksen dokuz lira §altılmak kayıt ve ıartile ve bir sene 
otuz iki kuruştur ve işin bedeli, artır- müddetle icara verilecektir. Şartna
maya çıkarılacak arsa ml.J(abilinde mesi bq katiplikte görülür ve bir se
ödenecektir. lha?esi 7 /2/939 salı gü- nelik icannın muhammen bedeli de 
nü 5aat on all1da belediye encüme- 220 liradJr. Açık artırma ile ihalesi 
n 'nde yap•lacaktır. Muvakkat temi- 24. 1. 939 salı günü saat 16 dadır. 
m~t miktarı da iki bin altı yüz altm1! lştiralc edecekler 16 lira 50 kurutluk 
dokuz lira yirmi beş ku!'.U§tur. ftlirak teminat makbuzu ile encümene ge
'!<lecekler 2490 sayılı k~nunun tarifi lirler. 

dairesinde hazırlanmış teklif mektup- 2 _ V ara.şil-:>f caddesinde Gazi 
lı•.,,-ını ihale tarihi olan 7 /2/939 salı okulu önünden doktor Mustafa En
""Ünü azami saat on beşe kadar en- ver caddesine kadar uzanan kı11mda 
-::ürnen riyaaetine verm;liditlt'r. yaptınlacak kanalizasyon ha§ mü-

18, 20, 24, 27, 208 (142) hendialikten ücretsiz olarak tedarik 

edilecek kqif ve şartnameleri veçhile 
lnönü caddesi karataf mevkiin açık eksiltmeye konulmuıtur. K~if 

de bz liseıi önünde denize kadar bedeli 1023 lira 93 kuruıtur. Dıalesi 
yaptmlaccl: 160 metre ve ~a.lhane de 24. ı. 939 .salı günü aaat 16 dadır. 
de 187 sayılı 8<.'kak önünden iti- l§tirak edecekler 77 liralık teminat 
haren yaptırılacak 75 metre ana makbuzu ile encümene gelirler. 
kanalizasyon batı mühendislikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 3 - Beher metre murabbaı 500 
ketif ve ,artnameleri veçhile açık kuru!tan ~.~ lira bedeli muham
eksiltmeye konulmuştur.Ke,if be- menli 34 unc? adanın 360 metre 
deli 1870 liradır. ihalesi de 31- murabbamdaki 89 ve 90 aayıb ana-
1-939 salı günü saat 16 dadır. it-~ ~ı bat kitiplikteki .~a
tirak edecekler 140 lira 25 kurut mesı veçhıle 24. 1. 939 sah gunü aa
lukluk teminat makbuzu ile encü- at 16 da açık arttırma ile ihale edile-
mene aelirler. cektir. lttirak edecekler 135 lirahk 

15 - 20-24-27 169 ( 109) t~inat makhuzU ile endlmene ge-

Tip No. Markası Eni Santim 3' metrelik bir to 
Satış fiaü 

~ Kuruş 

4 At 85 155.-
H At 75 595.-
5 Değirmen 90 759.-
5 Değirmen 85 726.-
8 Geyik 85 731.-
8 Geyik 75 665.-
9 Tayyare 85 675.-
9 Tayyare 75 615.-
1 Köpekli 85 653.-

Işbu fiatler fabrika teslimi satış fiaü olup ambalij masrafı müşteriye aittir. 
25 toptan aşait satı~larda yukandaki fiatlere yüzde 2 zam olunur. 

t ... 

Dev ite Demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile miktar cins ve ebadı af8iıda yazılı çam az

manlar 25. 1. 39 tarihine müaadif çarıamba günü saat 15 de Alaan
cakta 8 inci i§letme binasında açık ebikme suretile aatm almacakbr. 
Bu İ§e ginnek istiyenlerin 81 lira 9S kuruıluk muvakkat teminat Yer
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince İfe gİrmeğe manü kanuni bir halleri bulunmadığına dair 
beyanname ile aynı gün saat 15 e kadar komiayona müracaatlan li
zımdır. 
Miktarı adet Cimi Evsaf ve eb'adı 

100 
60 

Çam azmanı 
« • 

12 20 

3.40 - 4X 0.25 X 0.25 
4X o.ıs x o.ıs 

60 (70) 

Denizbank şubesinden: 
1.Dn.nım•u aelecek, acl wya kutuluk kereste ve •zman yüklü va-
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Yemeklerin kı· 
rmtııarı, salya· 
nın ilraz ettiği 
mikroplar, cb$a· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karŞI· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahklim· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilitların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastabğa yol aça 
bilir. 

• 1 Uı-;.ıdal OIİ\'İer ve Fratelli Sperco 
RADYOLıH A:Tı::.~o. Şürekisl Vapur Acenta.sı 

Deutsche Le· 
va te Ljnie 

, 

' 

RADYOLiN 
ile nıubakkak sabah ve akşanı her 
yenıekten sonra ftrçalaınak şartile 

HELLENİC LİNES ı.rD. BİIUNCİ KORDON REES ADRIA~İCA s. A. Dl 
-- BDIASI 'l'EL. 2443 HAVJGA'l'IOHE 

G. M. B. H. HAMBURG 

HELLAS vapuru 14/15 kfuıunU!;ani ADANA vnpuru 18 ikinci kanunda 
arasında bckJcnilmcktc olup, Rottcrdam POLO vapuru 3 birinci k!nunda Lon- GRİMANİ motörü 24/1 de gelerek 25 1 bekleniyor. 21 ikinci kanuna kadar An-
Haınburg ve Anvers limanlan için yük dradan gelip yük çıkaracak ve ayni za- de Lero Rodos Brindisi Bari Trieste ve veTS, Rotterdam, Brcmen ve Hamburg 
alacaktır. manda Londra ve Hull için yük alacak- Venediğe hareket. edecektir. için yük alacaktır. 
BELGİON vapuru 30 kanunusanide t -- ANDROS vapuru 31 ikinci kanunda 

beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- Dır. tscfae Levante•Llnle ROY ALE HEERLAH bekleniyor. 4 şubatn kadar Anvers, Rot--
burg ve Anvcrs limnnlan için yük ala- eu . . DAJSE KUMPA.NY ASI tcrdam, Brcmcn ve Hnmburg için yUk 
cakbr. DELOS vapuru bırlncı kfuıunun orta- VENUS vapuru 20111939 tarihinde alacakır. 

-·- • 
BALKANLAR ARASI 

. KATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

D.KOTOR 

--
uLOVCENn 

LÜKS VAPURU 12 

Lüks vapuru 19 şubaltn saat 16 da 
beklenilmekte olup, 20 şubatta saat 8 

sında Hamburg. Bremen ve Anversten '--'·:ı .... L.t..... 1 B V K"' 
~ enuıelL«: o up urgas ama ve os-

gclip yUk çıkaracnktır. tenceye hareket edecektir. • · 
· PİGMALİON vapuru 28/1 de bek- DEN HORSKE MIDDEL-
LIV~~L~~:~ Jennıekte olup Rotterdam Amsterdam ve HAVSJ,İHJJE, O.ILO 

.. AT~E~İ n:lda aktarmav ederek Hamburg limanlan için yük alarak ha- BAYARD ,•apunı 11 şubata doğru İs-
yuklcnnı st.a 

1 
. 

1 
İ . el reket edecektir. kenderiye, Dieppe ve Norveç umum li-

DENİZBANK vapur any e zmıre g - -*- manian için hareket edecektir. 
miştir. 

LONDRA nATTI = SYEHSKA oR1BHrE ı.ı. 
CAVALLO vapuru 25 son kAnunda NİEH KUM'PAHYASI 

--

-*-
SERVİCE lfARtriME 

ROllJIAİN 
BUCA REST 

--
de İzmirdcn hareket edecektir. Pire, T • B O W E N R E E S 
Korfu, Adriyatik limanları için yük aln- V E c t) R E K A 5 1 .JOB1fSrG1f W ARRBN 

.,, UNIES f,!'D. 
cal:tır~İNEA SUDA IBRİCANA GUHARD LIHE ,__ J~ORE vapuru 12 şubat 939 da 

iF Liverpoo. 1 ve ·ERVICE .... -··ı·a.E bekleniyor. Burg.. az, Vama ve Kösten~ TYR JORD vapuru kanunusani ni- _. ..aaa..a . .,. 
d d ı..-·kl ı kt Glasgov hattı R --s K limanlarma yuk alacaktır. bayeti şubat ipti amn a ~ eni me e OUHHUft aınpanya.sı 

olup Nevyork için yilk alacakbr. • • • • • • • • • • • ALBA JULİA vapuru 5,12 tarihinde 
Gerek vapurların muvasalat tarihleri, BACTRİA vapuru 20 ikinci kanunda gelerek Malta Cenova ve Marsilyaya 

gerek vapur isiml~ri ve navluriları hak- gelerek Liverpool ve Glasgov için yük yük ve yolcu alarak hareket edecektir- Vapurların hareket tarihleriyle nav. 
--

• kında accnta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. ftAndald hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki de~iklerden .centa me-

Ba 11 k Ya gw 1 n 1 n taze s ! Daha !aı.la tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasalit tarib1ed, lardU:i ~ dolayı acıenta suliyet kabul etmez. 
Kordonda 152 numarada aUMDALı isimleri ve navlunları hakkında acenta mesuliyet kabul etmu. Daha fazla taf- Daha fazla tnfsillit için ATATÜRK 

ı d 
umumi deniz Acentalığı Ltd. mUracaat bir teahhüt al~ı~a giremez. Daha fazla siIAt için ikinci Kordonda FRATELIJ caddesi 148 Na.da V. F. Hcnry Van Der 

hlı
aı e .. ,.. ft~ n e edilmesi rica olunur. tafsilAt almak ıçın T. Boven Rees ve Şr. SPERCO vapur acentasına müracaat Zce vapur acentahğına müracaat edil· 

U~ U~ Telefon : 4072 Müdüriyet nm 2353 telefon numarasına mtlracaat edilmesi rica olunur. mcsi rica olur. 
Telefon : 3171 Acenta edihnesi rica olunur. TELEFON : 2tM - Zto5 TELEFON: 2007/2008 

Ec..a Kemal Akut cliym ki: Kemal Kamil Babk Yağl yalnaz Hi-

1&1 Eczanesinde aablacakbr · . -=L-lr • • • çok hafif hir 
938 senesi ..... = li, pla lmvT::ti .1'~· IÇm9I 

teabettir. dederim 
Midesi zaiftere taniye ... 

NEVROZiN 
B . t .. Agw rıların Panzehiridir u un . . 1 Beyhude Istırap Çekmeyınız. 

BİR TEK K A ŞE 

Nevrozin 
Ba muannit baş ve diş ağrıbnıll sür_-~ 
izaleye kifidir. aomatmua evcaı. sarur. 

mafsal ve adale ıstJraplan 
NEVJlOZİNLE tedavi edilir-

Nezle, Grip ve Bremşite brşt m 
miie9sir İliç 

NEVROZ i N tlir-

NEVROZiN tercih edidinız. 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK ecu.csi liboratuv•larında ha:mlanan Juvantin seç 

boyalan muzır n :lehirli. ..-ldclerdea t.lamea lıri Oh., ~lan tabii renk
lerini .... eier. 

JUV AN'l'IN aç boyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak tam edilea reDlı: plı k ._,. 
!emek batta deAbe girml'k suretiyle de ç......_ F.nanelenle ve ıtriyat ~ 
zalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyaglarının en halisidir .. 

ilıl defa siizölnriiştiir ŞerlJet gibi içilelJUlr. 
• . 

···································••&••·······································= 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karsısında .. 

T. iŞ BANKASl'nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFA T 

Kuralar: 1Şubat.1 Ma:r-, 26 Ağustos, 1Eylw,1 lkincitepin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r • .. 

, .. - Ik rami yel eri: fY_.P'.iCEP?"r:ılılacc-•w,..,.... 
ı Adet 2000 Urabk ... ı.ooo Lira ı 
5 n ıoeo liralık - s.ooo Lira 
8 n 500 Urabk -· 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık··· 6.000 Lira 
95 n SO lirabk ••• 4-750 Lira 

258 ,, 2S liralık ·- 6.250 Lifti --- ••••••• 

435 )29000 

'· 2 _, 
T. it Bankaama para yabmudda, yalauz pma biriktİrlllİt olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olunwım. 

• 
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Fransız mebusanında müzakerele 
Bir mebus 

da 
son beynelmilel hadiselerde lngiltere ve Fransanın 

olduğunu kaydetmiştir mesuliyet hisseleri 

"Münib anlaşması sulhu 
tehlikeye düşürmüştür,, 
''imparatorluğu yeniden kuran 

Almanya Italyayı da parçalıyabilir,, 

Paris, 19 (Ö.R) - Mebusan meclisin
de harict müzakereler hararetle devam 
ediyor. Cümhuriyet ittifala partisinden 
Paul Teller son beynelmilel hlldiselerde 
İngiltere ve Fransanın mesııliyet hisse
leri olduğunu kaydetmiştir : Avusturya, 
Çekoslovakya Mdiseleri etrafında ko
pan bütün Avrupa dramı Berlin - Ro
ma mihverini takviyeye yaramıştır. Bu
nunla beraber Fransanın mirası açılmış 

olmadığından ananevi Fransız siyaseti
ne dönmek icap eder. Bu siyaset yaban
cılan Fransayı hesaba katmağa mecbur 
edecektir. İspanyarun bir Alman veya 
İtalyan müstemlekesi olması kabul edil
memelidir. 

cE.sasen Italya kendi zararına tehli
keli bir oyun oynamaktadır. Habsburg-

ı 

Fransanın Ce: ay!r spahileri t"e topçıılan 

larm imparatorluğunu yeniden kuran Cezayıru.en vır nı.anzara 

Almanya İtalyayı da parçalıyabilir. Çün- münist Florimont Bondun nutkunda azimli tavrı hareketi ve İngilterenin lh
kü, unutmamalıdır ki, Almanyanın yu- yalnız İspanya mevzuubahis olmuştur.. tiyat tavsiyeleri Fransanın müdahale 
karı Adijde ve Triyestede de •Südetle- Komünist partisinin mümessiline göre çılgınlığını hafifletmiş gibidir. 

riı vardır. yalnız i<panyada cümhuriyet uzlaşma •Messagero• aYJli fikirdedir. Bu gaze-
Alınanyarun göz diktiği Triyeste il- ve barış demektir. Franko rejimi ise te Fransız parlamentosundaki Habeş sl

ınanı ise Avusturya hududundan '.'°cak harabiyet ve esaret ge~ec~ktir.. Eğer I yaseti müzakerelerini tefsir ederk"n şu 
100 kilometre mesafededir. Habeşistana Fransanın sulh ve eınnıyetı muhafaza neticeye varıyor : B. Daladiye B. Blum 
gelince, bu ülkeyi B. Mussoliniye kus- etmek isteniyorsa, İspanyol cümhuriye- tarafından idare edilen harpçılık hü
turmak için İngilterenin küçük bir ha- tini kurtarmak lllzımdır.• cumlıırına karşı ekseriyeti muhafaza 
rekeli kMi gelir! Paris, 19 (Ö.R) - Bu sabahki İtalyan edebilmek için, ademi müdahale siyase-

•Münih anlaşması Avrupa sulhunu gazeteleri dün Fransız nazırlar konseyi tinin muhafaza edileceğini temin etmek
tehlikeye dil§tirmüştür. Sıılbu organize tarafından verilen kararlara ve Fransız le beraber Barselon hüktimetinin taraf
etmek için mistikleri birbirine karşı çı- parlamentosundaki harici siyaset müna- tarlarına da bazı teminat verecek ve 
karmaktan sakınmalıdır. Bunca silfilı kaşalarına büyük alaka gösteriyorlıır... ademi müdahalenin daha gevşek bir şe
masraflarına da yazıktır. Çünkü bu tes- Roma gazetelerinin teminatına göre kilde tatbikini vadedecektir. 
lllıat nihayet Avrupa medeniyetini ka- Fransız hükümeti İspanyada her güna Nihayet İtalyan ordusunun namusuna 
na boğacaktır. Harp psikozuna vatanın müdahaleden içtinaba karar vermiştir.. karşı yapılan hakaret vesilesiyle İtalyan 
büyüklüğünü ve mukadderatını koru- •Popolo d'İtalia• gazetesi oPariste çıl- gazetelerinin Fransa aleyhindeki neşri
mak hakkında sarsılmaz bir azim ve ira- gınlık dalgasından sonra ric'at emarele- yatı yatışmış ise de en ufak bir vesile ile 
de ile mukabele etmelidir.• riı başlığı altında bu tezi müdafaa et- daha şiddetli olarak başlamağa hazır 

Bu muhafazakllr hatibi takip eden ko- mektedir. Bu gazeteye göre İtalyarun durduğu anlaşılmaktadır. 
' 

Macar Hariciye Nazırı 
Seyahati hakkında biri Berlinde biri 
Budapeştede iki beyanatta bulundu 

Berlin 19 ( ö.R) - Macar hariciye 
nazın kont Ksaki Berlinden ayrılmazdan 
evvel D N B ajansına ıu beyanatta bu
lunmuştur: 

c Müzakerelerin bulutıuz ve derin bir 
dostluk havası içinde cereyanından •on 
derece memnunum. Jki memleketimiz 
arasındaki devamlı işbirliği istikbalde 
ıemerelerini vermeğe devam edecektir> 

r,1acar hariciye nazırı Berlin seyahati 
hakkında garp matbuatındaki haberleri 
protesto etmiş ve demiştir ki: 

c Havayı bulnr..dırmalc için yapılan bu 
te~ebbüs dikkate şayandır. Zira garp 
matb1•ah bllir ki Almanya gibi Macaris
tan d'\ hedefi ~n.lhun muhafazası ve ken
di!Iİle mü1terek hududu olan dev1ctlerle 
iyi kom~uluk münilsehetlerinin tesi~idir.> 

Budape~te 19 ( ö.R) - Beri inden 
avdet eden hariciye nazın kont Ksaki 
ıu be-yanalla bulunmuştur. 

c Berlin seyahatimden memnun ola
rak dönüyorum. Ananevi ve mücerreb 
Alman .. Macar dostluğu hakkında en iyi 
hisler retirdim. Müzakere en samimi ma· 
l. . .. . . 

Çekoslovakya-•'Jacar hududu 
man .. Macar menfaat birliği, Çekoslovak jesti unutmıyacaktır. 
buhranının tasfiyesinden aonra bakidir Buda peşte 1 9 ( Ö. R} - Şimal ve ıi
ve inkişafa müsaittir. iki memleketi, bil- mali garbiye doğru Macar askeri harc
hassa Macaristanı alakadar eden her me- ketleri hakkında Ukranya kaynaklann
selc hakkında Berlinde lam bir anlayış dan verilen haberler tekzip ediliyor. Hu
buldum. Öyle sannım ki yeni şansölyelik duttaki Macar askeri kuvvetleri Munkaç 
sa.Tayının eşiğinden geçen ilk ecnebi dev- hadisesinden ıonraki vaziyeti muhafaza 

~atalonya cephesinde 
Çok şiddetli bir harp ve hava 
bombardımanı olmaktadır 

Paris 19 (Ö.R} - ispanyadan gelen 
haberlere göre Katalonya cephesinde 
şiddetli muharebeler vuku bulmaktadır. 
N-asyonalisUer bir taraftan bir çok tay
yarelerin daimi bombardımanı, diğer ta
raftan toplarının yardımiyle Cümhuri -
yet mevzilerini fasılasra bombardunan 
ediyorlar. 

Barselonda hükümet 4 gün içinde bü
tün hususi radyo makinelerinin toplan
masını emretıni~tir. Bundan maksat 
Nasyonalist mesajlarının bozguncular 
tarafından alınmasına mfuıi olmaktır. 

60 lngiliz tebaası Ingiltereye dönmek 
üzere V alansiyadan bir lnglliz kruvazö
rüne bineceklerdir. 

Paris 19 (Ö.R} - Burgostan bildiril
diğine ı;öre Katalonya cephelerinde nas
yonalisUerin ileri hareketi devam edi
yor. Serveranın iki kilometre şimali ~ar
kisinde Mofolkomu zaptetmişlerdir. 

Billlkis Barselondan bildirildiğine gö
re alınan haberler iki gündenberi cüm
buriyet kuvvetleri tarafından gösterilen 
mukavemetin daha müessir bir şekil al
dığını gösteriyor. Nasyonalistlerin Heri 
hareketi mühim mikyasta yavaşlamıştır 
ve sahilden Birez dağlarına kadar cep
he istikrar kesbediyor gibidir. 

Cephe cenubunda Taragon • Barselon 
yolunu takip etmekte, merkezde Igual
da şehrinin şimali şarkisinden geçerek 
Lerida - Barselon şosası boyunca uza~ 
makta ve şimalde l'ons mıntakasında 

bıılıınmaktadır. Talık.lmat bütün Kata-
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Ispanyada son 1~cırp vaziyeti 

Ionyada gittikçe hızlaşan bir seyirle de
vam ediyor. Seferberlik verimli olmuş
tur. Milli müdafaa nezaretinin idaresi 
altında, sendikaların ve bütün partile
rin tam müzaheretiyle mukavemet her 
tarafta teşkil~tlanmaktadır. 

Londra 19 (ö.R) - Ademi müdahale 
komitesince farkına varılmaksızın Ital
yanın Frankoya 2 torpito mulıribi ve 4 
tahtelbahir verdiği hakkındaki lspanyol 
notası Foraynofis tarafından tetkik edil
mektedir. 

lngiliz -Alman miizakeresi 
Hitlerin bu ay sonu söyleyeceği mü
him nutuktan sonra inkişaf edecek 

Londra 19 (ö.R) - cVhite Hail• mu
hitinde yakında Londrada Ingiliz - Al
man müzakereleri başlıyacağına dair 
bazı lngiliz gazetelerinin verdikleri ha
berler dolayısiyle tam bir dilııizlik mu
hafaza edilmektedir. Yalnız §UllU kayd
etıneğe lüzum görülüyor ki B. Hitler 
önümüzdeki 30 Son KA.nunda mühlın 
bir nutuk söyliyecektir. Ve bu vesile 
ile Almanyarun müstakbel siya.setinin 
bir taslağını çizmesi muhtemeldir. Bu 
vaziyet dahilinde Inglllz hüktimetinin 
Almanya ile yakında müzakereye giri
şilmesi fikrini terviç edip etmemeğe biz
zat karar vermezden evvel Alman dev
let reisinin B. Çemberlayn tarafından 
fasılasız takip edilen Avrupa yatı~ması 
siyaseti hakkında fikirlerini bildirmesini 
beklemesi pek muhtemeldir. 
Şu noktayı da nazarı dikkatte tutmak 

icap ediyor: Yatıştırma siyaseti bir de
receye kadar iki memleket endüstri mü
messilleri arasında yakında yapılacak 

Çemberlayn, Ciano, Mtıssolini bir arada 

müzakerelerin neticesine bağlıdır. Bu Ingiliz endüstrisi için hasıl olan vahiıı;ı. 

müzakerelerin gayesi Almanyanın ha - vaziyete bir hal çaresi bıılmaktır. Bu 
len kabııl etmiş olduğu gayri meşru re- vaziyet lngiliz endüstrisini büyük zarar• 
bbet usulleri sebebiyle aylardanberi ]ara duçar etmektedir. 

Fransız Akdeniz filosu 
Fas 

bir 
sahillerinde iki ay 
ceveJa.n 

Toulon 19 (AA) - Fas sahilleri bo
yunca ve Dakara kadar iki aylık bir ce
velan yapmak üzere Visamiral Abrial 
tarafından seçilmi' olan Akdeniz filosu 
cüzütamları Toulondan hareket etmiştir. 
Gemiler sakin bir havada hareket etmiş
lerdir. ilk merhaleler Port Etienne Ca-
sablanca Safi Port Lia" dır. Avdetteki 
merhaleler Tanca, Oran, Cezair, Philip
peville, Bone, Bizert ve belki de Sousse 
ve Sfax ve nihayet Calvil ve Bastiadır. 

Brest 19 (AA) - ikinci aaffıharp 

filosuna mensup olup Kontramiral Val
Jeenin kumandası altındaki Brctagne ve 
Lorraine zırhlıları dün hareket etmişler
dir. Zırhlıları Leveziers, Agosta, Oues .. 
aant, Sidi. F erruch tahtelbahirleri takip 

..., 
yapmaga 

sürecek 
çıktı 


