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Yeni Belcika kabinesi • 
Brüksel 21 (ö.R) - B. Spaak yeni ka

binesini teıkil etmittir. Kabine beı sosya
list, ~ katolik, üç liberal ve bir teknisyen
den mürekkeptir ve aalı günü parlamento 
huzuruna çıkacaktu. 

·--------' L. ... T.E_.L_E __ F_O __ N __ :•2•6•9•7----•• 

FIATI (5) KURUŞTUR 

, 
Cümhııriyetin ve Cii.mhuriyet eaerinin bekçisi, şa.bahlan çıka.T siya.si gazetediT Yeni A.tır Matbaaımda Baaılmıftır. 

F 

Başvekil Celil Bayar lstanbulda 
n-ov· zene ver&9lsinde 

T enzildt yapılmasına dair kanun 
bütce encümeninde layihası meclis 

' 
Almanyadan ·alı

nan vapurlar 
üzerinde 

Komisyon tetkiklerini 
bit~ raporunu 
hazırlıyor-
-ıstanbuı 21 (Hususi) - Başvekil bay 
Ceıat Bayar bugün saat 11.30 da Anka
radan geldi. Istanbul valisi bay Lütfi 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Izmir .ıstanbnl - Ankııra 
Ha va seferlerine nisanda başla naca· 
ğından telsiz istasyonu kuruluyor 

Dilimizin 
Tasfiyesi 
Etrafında 

o-
Bir geriye dönüş 
düşünülem-:z· . 
HedellerimlZ dauna 
ileridedir ... 
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Cumaovası - lzmir 
Yolu Malıa vekileti 

tarafu dan yaptırdacak 
-ı lstanbul 

limanında 
Bir infilak oldu. 
Bir gemi battı .. 

1ölü,3 yaralı var 
-*-~ 

İstanbul, 21 (Hususi) - Öğle üze
r i saat on iki otuzda limanımızda bir 
infilak hAdisesi oldu. 

Bir Yunan balıkçı gemisi parçala
narak batb. İnfilak eden gemi (20) 
tonluk olup adı Deli Yorgidir. İnfi
lMt balık yüklerken çarkçı Manolun ı 
makineyi tecrübesi esnasında olriıuş
tur. Gemi parçalanarak iki dakika 
içind~ Manolla birlikte sulara gö-

mülmilştür. Manolun cesedi bulun
mamıştır. Üç ağır yaralı vardır. 

· Bunlardan ikisi gemiye balık yük
lemek üzere gelen Nisanla Hüseyin
dir. Diğeri de geminin ikinci maki
nisti Yorgidir. Yaralananlardan bi
r.inin gözü çıkmıştır. Yaralılar has
taneye kaldınlmışlardır. İnfilAkın 
benzin deposunun ateş almasından 

ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bir kadirşinaslık borcu • • 
Milli Şefin lzmirde doğdukları evi 

haline koymak teklifi tasvip 
bir müze 

edilmiştir 

INöNü 

Cümhuriyet 

Mill1 Şefin İzmirde doğdukları evin - ---- - ------
bir müze haline ifrağı için yapılan te
şebbuse valimiz tarafından muvafakat 
cevabı verihni~tir. Bu münasebetle bay 
Hıfzı Nalbant o~lunun mektubunu ve 
valimizin cevabını neşrediyoruz : 

B. Fazlı Güleç 
İzmir valisi ve C. H. Partisi başkanı 
1 - B üyüklere ve millete değerli hiz-

Kahirede 
Kral Faruku ha
life ilan ettiler .. 

met edenlere, bütün varlığını, kabiliye-
tini yurdumuzun ilerlemesi için ~I ve --<>--- . 
vakfedenlere ve bunfonn içinde nefsini Zabitlerin bir nüıtıayi• 
feragatle ülkemizin selametine hasrey- şinden ileri gelen bu 
liyenlcrc sevgi, saygı ile bağlananlarda- hareketin akisleri 
ruz. 

Bu büyüklerin içinde milletin kara 
bahtını ağartanlar ve onu bin bir tehli
keden kurtaranların başında •Atatürk• 
ten sonra ve onunla müvazi giden bizi 
karanlıklardan kurtaran Reisicümhuru
muz sevgili İsmet İnönünün İzmi.rde 
doğduğu ev hakkında zatıalinizden is
tirhamda bulunacağun : 

2 - Nineleri Reşide Molladan doğan 
eski arkndaşım merhum Hakkı ve eski 
yoldaşım, fikir birliği ile tanışkarum 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

enstitüsü 

ire tör Bn. Mürüvvet 
Ilkizle bir mülakat •.. Kahire 21 (Ö.R) - Kral Faruk dün 

camide, Camülezher reislerinin ve bü-

''Hayvani 

- YAZISI 8 nci SAYFADA -

yük bir kalabalık huzurunda Halife ilan 
edi.lıniştir. Yemen kralının mümessili 
ile Hicaz kralı Ibnissuudun oğullan 
Prens Faysal ve Halit bu merasimde 
memleketleri namına hazır bulun.mu,ş • 
!ardır. 

Faris, 21 (Ö.R) - Havas ajansı K a
bireden istihbar ediyor . Kral Farukwı 
imamlık ettiği namazdan sonra ve na .. 
mazın kılındığı camide Kral Faruku:n 
halifeliği lehinde yapılan tezahüre faz!~ 
bir ehemmiyet atfı lazımdır. Bu nüma .. 
yiş, krala sadakat göstermek istiyen 
bazı subaylar tarafından yapılmıştır ve 
yeni memurin kanununun tatbikatı hu .. ' 
susunda nazırlar arasında ihtilaf çıktığı 
zamana tesadüf etmektedir. 

Geçen birinci teşrinde de Arap kong. 
- SONU 4 ONCO SAYFADA -

kuvvet dünyaya hakim bulunuyor,, 

lngiliz harici siyaseti
ne şiddetli hücumlar 

Vilayet 
939 bütçesinin yarın 

son müzakeresi 
yapılacaktır 

Vilayet daimi encümeni yarın sa
bah vali B. Fazlı Güleçin başkanlı
ğında toplanarak 939 mali yılı büt
çesinin son müzakeresini yapacak
tır. Bütçe bunu müteakip tabettiri
lerck meclise sevkolunacaktır. 

Kat'i ohnamakla beraber bütçe
nin umumi yekfuıu 2.450.000 liraya 
baliğ olmaktadır. Bundan maada 
turistik yollar vergisine ait varidat 
ve masraf bütçesi de 500.000 lira 
tutmaktadır. 

Bütçe varidat ve masraf fasıllarının 
mütevazin olması için büyük bir iti
na gösterilmektedir. 
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Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 
-22-

Işıklarda Gu·· Şehrimizde 
Bir köylüyü reş Plıinör uça, sahası 
dolandırmışlar Milli güreş takı- ~~~ş~cage~ı direktörü Osman 
Bergamanın Işıklar köyünde bir h.A-

dise olmuştur; 60 yaşlarında Hasan oğ- mı Ankarada Baysal Konyaya gitmiş tetkikler yap-
lu Ali hayvan satın almak üzere Berga- tıktan sonra yine Ankaraya dönmüştür . 

._ b b J d "" •••••••••••••••••••••••••••••• 11111111•• d ı k hi ta ı t J Osn1an Baysal demiştı'r kı' · Hükümet umumi nar in &1 a ıgını ma pazarına gitmiş, o aşır en ç - Ç3 JŞ Jrl lYOf •• . 
anlatıyor. Meclis Teisi de bunu nutkun- Y A Z A N : nımadığı 30 yaşlarında tıknaz bir adam •Türkkuşunun sebebi teşekkülU yurd-
da tekrarlıyor, mebuslann vicdan huzu u yanına gelmiş ve : Güreş federasyonu bu sene ecnebi da havacılık sevgisini arttımıak ve yur-

Dilimizin 
Tasfiyesi 
Etrafında 
Bir geriye döntlş 
düıünülemez. 
HedeDerimiz daima 
ileridedir ... 

ŞEVKET BiLGiM 

acaba harbe gireceğ;mizden mi, yoksa G E N E R A L _ Şurada bir evde öküzler var .. Gel temaslara büyük bir ehemmiyet ver - da havacı yetiştirmek gayesiyle çalış-
girmiyeceğimizden mi ileri gelmiş} Yok- sana satalım, demiştir. mektedir. Bunun için Ankarada bir maktır. Bunun için her şehrin bir kena- _ BAŞTARAFI ı tNCt SAYFADA-"' 
sa bu huzur hiçbir şey bilmemezlikten Kazım Karabekir İki kişi demirciler mahallesine gider- kamp açmıştır. Millt takun ve en kuv- nnda futbol sahaları tesi~ etmek, .~~n?- olmasaydı bugün bir dil inkılabındall 
Oeri gelmi• bir kaygusuzluk huzuru mu- ken tıknaz adamın tanıdıklarından oldu- vetli güreşçileri Ankaraya toplanmakta- lik tahsil devresi ilerledikçe benlıgının hah d bT . d'k> 

l" •••••••••• 
1 •••••••••• ••••••••••• 

11 
••••• d K b' kt 'b'dir n· . lin bil · · l ·· · l k uluk se e 1 ır mıy 1 

• <Iur) Şu halde buna vicdan huzuru de- ğu bilahare anlaalan üçilncil bir şahıs ır. anıp ır me ep gı ı · ısıp · gısıy e munasıp 0 ara uçuc na- Ş b - d d 1 saJI 
rarlar nepi için koyduiu aiır §Utları ~- başta gelmektedir. Idmancılar Türk Ha- A r bil · ı · · tt ak isf unun unun agzm a 0 a~ 

nebili1' mn Halbuki bu iradenin okun- aramağa hiç te lüzum görmemiş. Muvak- türemiş ve g\ıya her ikisine çıkışarak : zarı ve ame ı gı erını ar ırm ı- manasız dedikodulara hiç kıymet 
d d · l'ba · va kurumunda kalmaktalar ve H.K. ta- ,_·oruı... •~b 

'duğu tarihte hükümet Almanlarla bir it- kat kanunların padipha tatil iradesile - Ben paramı üşür i.ım, ga ı sız vermeden diyebiliriz ki dil inkıı.ö 16 

f k h d · kd t • b 1 d 1 aldınız, u···.en'niz.i anyacagı~ m, demic:tir. rafından iaşe edilmektedirler. Konyadaki Türkkuşu teşekkülünü mızın bundan sonrakı' ı"nkı"şafı yapı" ti a mua e e.sı a. . e.mış u un. uyor .. u., birlikte imzalatılmış olmasına göre bu " · ~ ed nl hafta 'çind 
h d ,ı_, d Filhakika hu adam her ı"kisu· un· u"'zer- Kampa iştirak e er ı e tedrici tekimüle tabi tutarak esaslı su- la bel d . 'fad - _ı rck ·f Bu mua e enm uunca mad emne gore kanunlarm aonundaki: n tecrü er en ıstı e cae ı • 

h b 1 1 lerini aramış ·ve Alinin füerindeki kırk kamptan çıkamazlar. Yalnız Cumartesi rette tertip ve tanzim ediyoruz. . k I k f"lh 
de hemen ar e girmemiz azım ge iyor- (Meclisi umuminin içtimaında kanuni- saat on birden Pazar akşamına kadar 939 tahsil devresi sonunda Konya ratın önüne geçme o aca tır. ı a 
'du. Hatta ayni günde umwni 9eferber· yeti tek.lif olunmak üzere itbu kanunu altı lirasını mantarcılıkla aşırmıştır. Hır- serbesttirler. Gii'"'"""ilerin her dakikası 1 ~- lan k .. kika ilk ve orta mekteplerin kitaplr 
1 w· • d T' 1 M·1ı · · · sızlar aranmaktadır. -~ gençliğini puuıör UÇU§ yapar en go- nna sokulmakta acele edilen terİlll'" igımız e ı an o muştu. ı etımızı tem-

1 
muvakkat layihasının tasdik ve kavanini aşağıdaki programa ba~lıdır: receksiniz. Horoiluhan civarında kura-

sil mevkiinde bulunan zatlann bunlardan devlete ilavesini irade ederim.) Kaydı -*- 7.30 Kalkmak Jer •yüzünden bugün muallimle tale-
h b · d k H it kk '*--~-..aen ba'V"Van 

8 
cağımız bu sahada 60 - 70 genç uçuş fa- be, baba ı·le ogw ul arasında birbirini a en ya var ı ya yo tu. er i i fi · a da pek gütünç düşmü~tür. Çünkü o sı- .a&.DU&"U. e7 ,.. Hafif jimnastik aliyetinde bulunacaktır.• .. 

göre de sükuttan: faziletsiz, vicdan hu- rada meclis henüz içtima halinde idi. ihracatına müsaade 8,15 Çay -•- anlamakta zorluk çeken iki dilb VU" 

zurundan çok uzak bir haldir. Anlaşılan hükümct tatil iradesi imzalanır edlldl.... 8.30 Hava kurwnundan ayrılmak İkinci sınıf cud bulmuş gibidir. Dilimizin ÜV 

Mebusların millete urıı deruhte et- imzalanmaz meclisi filen kapandı say- Ziraat vekaletinden baytar müdürlil- 915 Yilrüyilşe başlamak yesini daha itidalle işlemek zarure" 
tikleri vazifeyi böyle çok nazik bir za- maktan çekinmemi§tir. Belki de tatil ira- ğüne gelen bir emirde, Cenevre beynel- 1İ Yürüyüşten avdet müesseselerin tini duyuran işte bu müşahededir. 
manda yapmam1§ veya yapamamış ol- desi mecliste okunmadan evvel muvak- milel baytari mukavelenamesi mucibin- 11,45 Yemeğe gidiş (kulüpten) mütahaSSIS Ebedi şef, konuşulan dilde yaban-
malan üzerinde ısrar olunması lazım ge- kat kanunları neşretmekte beis gönne- ce İzmir merkezine 20 kilometre me- 12 Yemek yetiştirme ücretleri cı kaynaklardan geldilderini zanneto 
len bir meseledir. Mebuslar milletten mi~tir. safedeki yerlerde 40 günden beri has- 12.30 Yatmak, istirahat Birinci sınıf evsafını hruz olnuyan sı- tiğimiz pek çok kdimelerin Türkçı" 
kuvvet alan, millete dayanan ve güve- * talık görülmediğinden İzmir limanının 13.30 Kalkmak ve kultibe hareket nni müesseselerin kullanacakları ecnebi olduklarını ispat ettirmek suretile 
nen birer tahsiyet değiller miydi} Bu Bütün bu hadiseler bize meclisin ne dl§ memleketlere hayvan! maddeler ih- 14 Dersler ınütahu,,ıslara mukabil verecekleri mü- dil inkılal;>ımıza tabiii yolda ilerlo-
aual karşımıza fU iki ihtimali çıltanr: kadar silik bir vaziyette bulunduğunu racına açılması bildirilmiştir. Dün hay- 16 Güt'e§ tahassıs yetiştirme ücretleri hakkında mek imkinlannı bah,etmiıti. 

1 - Mebualar htıktimete kal'Jl payan- anlatıyoT. O, adeta kendiliğinden millet vanl maddeler ihracatı üzerine bazı mu- 19 Kulüpten çtkış İcra Vekilleri heyeti esas kararnameye latılihlar bahsinde İ§ tamameO 
aız bir itimadla meıbu idile!'. Onlann va- işlerinde müessir bir kuvvet olmaktan ameleler kaydolunmuştur. 19,15 Akşam yemeği ek bir kararname kabul etmiştir. Te§Vi- akademik bir mahiyet taşıdığındao 
tamevedilderine •• her yapbklannuı çıkmııh. Ayan ve mebusan heyetleri ta- Yakında canlı hayvan ihracına da 19.45 istirahat v. s. ki sanayi kanununda tarif edilen birin- istenilen neticelerin alınması dahıl 
Cloinaluiuna emin idiler. Omm için _.

1

til lcaran karıısındalti kayıtsız sükutları mUsaade edileceği anlaşılmaktadır. 21,30 Yat:mır1c. ci sınıf sınat müessese evsafını hllz bu- uzun zamana muhtaçtır. 
tllİlar. ve alkıılariyle ancak kendi teırit kuvvet -*- Buna göre, güreşçiler her gün saat Iunmıyan diğer bir umum sınai mties- Bunun içindir ki Maarif vekaleU. 

2 - Meh-Mr iatibap eclilit tarzla-
1 
ve aallhiyetleriyle hallolunacak bUyük lilpllell bir 16 dan 19 a kadar gil.nıf idmanı yap - seselerde kullawlacak her ecnebi mü- nin terimler meselesi üzerinde eheın" 

nm bildirdikleri için millete pnnecek millet i§lerinl hükümete bırakm11 olu- ölibn yak'asa maktadırlar. Bu ldmanlar lçb:ı Hacıbay- tahas513 mühendis, mütehassıs usta için miyetle durmağa karar vermiş olına• 
yerde bükümete rlm oluyorlar da aükGt- yordu.. Bu suretle hükümet içinde bil- Bumavanın Işıldar köyünde ,Upheli ramda eski bir mescit mükemmel bir aylık olarak yirmi lira Ucret hazineye sını isabetli bir hareket saymakta te
lan bundandır. hassa seferberlik ilanile beraber en çok bir ölilm vak'ası ihbarı yapıldığını dün- surette düzeltilerek çalışma salonu ha- yatırılacaktır. 20 liralık ücret bu mü- reddüt etmeyiz. Ürnid ecleriz ki ya'" 

Bu ihtimallerin ikisi de teemüf olu-: sivrilen Enver paşa hukukan değilse bile kf1 sayımızda haber vermiştik. Işıklar line getirilmiştir. Yerler parkedir. esseselerin birden beşe kadar kullana- kında toplanacağı haber verilen Ma· 
nur ~i ~e~~i aleyhlerindedir. • j fiilen diktatörlük kudretini ihraz etmiş köyü okuluna devam eden 12 yaşlann- Duşlar yapılmıştır. Sobalar kurul - caklan ecnebi mütehassıs ve montörle- arif şurası bu meseleyi en tabii inkı. 

Zira ıkıaı de mebualUU1UZ111 pqınen bulunuyordu. Enver pa§Clnın bu kudreti da Ahmet oğlu_ Ömer, bundan bir hafta muştur. Gilreşçilerin her türlü ihtiyaç - re aittir. Bu ınikdardan fazla miltahas- şaf yoluna sokmak imkanını da bu• 
ve kaydüprtaıx reylerini bükümete ver-' §aşırmadan kullanabileceği ise çok güp- evvel rahatsızlannll§ ve ilAç almıştı. ları federasyonca temin edilmektedir. sı.s ve montör kullanacak müesseseler lacaktır. 
~ olmalan demektir ki bu ~a met-; heli idi. ~ünkü 0 , :ukarıda söylediğim Ölilmün yuttuğu ilAç neticesi vaki ol- Bu salona 8x8 Uk bir minder konmuş- altı aydan fazla kullanacaklan her mü-
J'UtiTet mefhumuna uymaz. Vakıa h.nu- , ve 'karargahı umumı bahsinde daha zi- duğu iddia olunuyordu. tur. Güre§Çilerin idmanlarını her gUn tahassıs ve montör için ayda altı lira Mekteplerde öğretilen şeylerle ço-
• _. hükümdara harp ve .ulh ·ilim ynde açacağım veçhile bulunduğu maka- Ömerin cesedi dün hastaneye kaldın- federasyon azası, antrenör ve diğer ho- ödiyeccklerdir. cuklarımızın öğrendilc.leri şeyler ara" 
..&Alaiyetini veriyordu. Fakat bu cihanı 1 

mm istediği olgunluğa henüz ermemişti larak otopsi yapılmış ve dimağı tUmij- caları yakından takip ediyorlar. idman -*~ sında zaten büyük bir nisbetsizlik 
armak istidadında olan b8yGk bir harp 

1 
ve bu yüzden de Almanların tesiri altın- rü neticesi eceliyle öldüğü anla'j!lmıştır. zamariları salona ancak federasyonun MUAMELE vardır. Bir enerji ziyaı ,eklinde ifa'" 

telJikeei brpamcla hüktimetin tatil ita- . da idi. m müsaadesini alan ltinıseler girebiliyor. Vergisi için desi kabil olan bu nisbetsizlik çocU'" 
rannı ••b.ı•rla kabul etmelerini hiçbir Meclisin bu vaziyeti kavramamış ol- Gelenler, pdenler Bu kampta flmdiye kadar yapilan yeni bir brar ğa mücerred istılahlar ezberleterek 
mm.an h..lda ve mazur göetermez. maaı da tasuvur edilemez. Şa halde Denizli saylavı B. Yusuf İstanbu dan kamplarda tatbl:k edllmlyeın bazı mOhim Muamele vergisi hakkında allkadar- onun dikkat ve alakasını çekmek 

Tatlcle aöeteril• ikinci eebep de ha- meclisi tatil iradesini alkıılıyacak yerde şehrimize gelmiştir. ıeyler de vardır. Gilre§çilere Adabı mu- lara yeni bir karar tebJll ••filmf~. Bu- mevzuu bahis olduğu zaman bir kat 
kibtten çok uzak.hl'. Tatil iradesinde 1 bu irade etrafında minakqalar açmalı ze . .....a- B --.Jı:! aşeret, okuma v• yazma, mu.siki ve he- na nazaran, iptidai maddelerde 938 ma- daha artmaktadır. Şu halde istılahlat 
( ecJ• d 1ı: • 0 ""h" h " b - .1. ••• , d • :r--· ad..... 58P dersleri veriliyor, her hafta Çar• A 

zaten m aae mev u avanmı mu ım- 1 ve att.a u mun__,.. ar sonun a ıcap kursları b .. .. . "'til ü)" h yılı için bazı tenzilat yapılmış ve bu meselesinde daha ihtiyath adımla! 

menin hemen kaffesi tetkik ve ikmal edil- 1 ederse içtimaa devam için temenni ve , ekil f -ıll~- ~a~keavi gı::~ke~~~::: isg:ıa~~ ~~~~ kararname ile sanayi müesseselerimiz atmak, bilhassa konu~lan dille ilk 
mi~ bulunmasına), meclis reisinin nut- teıebbüate bulunmalı idL Bu padifahm Zıraat v eti, ennt zeytin~ Gn .... ..,.i] . 1·~- ... ı .... mda himave edilmiş ve maktu vergiye tibi ve orta mekteplerin okuma dili ara• 
kunda ise aynı mevzu etrafında ( ..• Bu 1 salahiyetine kufı bir mukavemet t-·ı.:ı F.ge bölgesinde yürfunesi ve randmanın yor. -~ enn ça~<MU.<Ll cra - · d d ld l lıkl b l 

1 cp.u art:m · · la ._,...; .. b da ku lk' r al t ·~~ . k b 1 edil . milesseseler hakkında yapılacak mua- sın a o uru maz ayrı ar u un· 
lr.avanin arasında bir çoklarının müza- else bile vatanM:verli:;.e ya'--... n bır" L__ ası 1.çın. açı n """"3 _.. u ma rs-. ıp ı ç ış ırma> sı.,Kroı a u mış- el b J :..:ı-:.,.,:.. k d''-'- t k IA 

f - ıuy- na lanna b h edir tir. Bu suretle milli takımın azaları kar- m e ir eşt~.:...~. mamasına ço uutat e me azım" 
keresi hitam buldu) deniyor. Bu ilci ifa- rcket olurdu. Çünkü vaziyet çok n.Dkti. ilyilk e ernmiyet vermekt · -*- dır. 
'd. d k" · f le .. h · d''-ka · 1 H"'-·· ecl" - 1 d Hazırlanan program dahilinde Tirenin şılarında daima bir iki rakip bulmakta- Ço k b e arasın a ı ınce ar ıup esız 1& tı- 1 uııı;umet m .. , zora ağılına söz: ,..... "-D .& _. .& D cu , ir meseleyi halle, bir met· 

· · k F k h"d' ._ ·1t· 'f d · ·u d.. d" A b uh b Kireli ve Urlanın Yelki köylerindeki dırlar. aas.v.....--....n . I I mw çe er. a at ,. ıae ner ı ı ı a eyıl mı ete •-r L ca a m terem ~ - nı an amag~a ca ıın~e d"kkat 
"d '-1 '--' d---L h. ~· _...ı_~ d L· •11 - • budama kursları muvaffakıyetle netice· Bu kamp Nisanın sonunda bitecektir. Vütlnd te z1 ~ ~·n. n onun 1 

e acıııı; ı surette teLUp e eccııı; ma ıyet-ı usaar lll5alann aııı;ı mı ete guvenmıyor-•• ve alakasmı bu mevzular Üzerinde 
tedir. Çünkü tatil iradesinin tarihini ta- lar mı idi) Eier böyle iee kendilerini len~ ve köylü bundan azami istüade -·- olanacaL toplayabilmek için her şeyden evvel 
ııyan seferberliğe, Moratoryoma müte-1 milletin intihap ettiğinden ıüpheleri var- etmiştir. Gtinen köyünde Bazı yerlerde gecenin muayyen bir terimleri iyice anlamalıdır . 
. n •L le ı_ı_ t1 d 1 d Bu ayın sonuna kadar da Kemalp'lŞ8· bir hAcUse ld ~:ı..- •-1-ı te · b aıuııı; anunu muvaııı;a;a er e neşro un- ı demek olur. a O a zamanı 8"".rwaocu sonra ~- vzıa Bu, yalnız çocuklar için değil, bü-

D '- k' h .. ,_.. h"'k" d Şu bald b"' ) ,_ .. .__ d ·· hd' b" nın Armutlu, Kuşadasuun Şirince, Ka- C G'" k~.n .. d İs yapılmadJıı.. ... •-1-aflann sa'--L- ka ""ki · · d b O muıtur. emeııı; ı uttumet u um ara e oy e ııı;oııı;un en fUP ı ır b M rd .. . deki umaovasının unen .,.,.'l/Uı en - fi& ..... ~· ıuıuıa - yu er ıçm e ir zarurettir. zerin-
meclisin tatili iradesile brlikte bu muvalr.- işe niçin sirmitleT} Reislerinin nutkunda ~~un ·ce1 ° o:; koylen~...ı" mail oğlu Musa Bilgiç, köy bekçsl Salih dar telgrafhane)erde alıkonulduju anla- de biraz malumatımız olan her hangİ 
icat kanunlan da imza ettirmit Hüküme- ( ihtiruata meydan v~nniyen mediııi iJI) neti enece. · Şubat a,.u~ Co§kunu evine davetle beraber oturma- ~.ılınıştır. D~ha ziyade, Acil ~lr ihtiyaç bir mevzuu, bir konferansı "büyük 
tin mecli.ai ne kadar zavallı bir mevkie diye tanif ettiii mecli.i mebuaanda meb- ::;:zerde zeytın budama kursları ğa başlamışlardır. Bu sırada odada Mu- uzerine çekilen telgrafların, imkansızlık bir dikkatle dinlCJ"iz de anlamadığı .. 
'dütürdüiii bununla bir kat daha ortaya uı afatile Tefah içinde yqamak. tehlikeli · sanın bayanı Zeynep te bulunuyordu. müstesna olmak üzere tatil günleriyle, mız yabancı İshlahlarla dolu olan bit 
çıkmış oluyor. Kanunu esasinin 36 nca zamanlarda da kendilerini o mevkie ce- -*- Bekçi bir aralık uyuklayınca uyukla- geceleri P. T. T. merkezlerinin açık bu- konferansı dinl~meğe bile tahammiil 
maddesi ,öyledir: tirenlerin tahakkümü altında 8inerelt...., Bil' çGellk rna Musa ile bayanına da sirayet etmiş- lun~u~ mUdde~ ~elditi gibi derlıal göatenneyiz. Çocuklarda bu mÜ§S" 

(Mecliai umumi münakit olmadığı za- mak ve mevkilerinin temin ettiği phsi denize dtltlll tir. Bwıdan istifade eden bekçinin bir sahiplerıne tevzı edılmest kararlaşmı~ heclenin başka türlü olacağını düşün" 
nıanlarda devleti bir muhasaradan ve- menfaatlere sımsıkı sanlmak için mi;> O Çeşmede 16 eylül mahallesinde otu- aralık bayan Zeynebe sarkınttlık ettiği tır. meğe mahal yoktur. 
yahut emniyeti umumiyeyi halelden vi- zamanki mebuslanmızı bu kadar güçül- ran manifatura tüccarı Hasanın ÜÇ ya- Musa tarafından iddia edilmiştir. Mu- -*- Ş.EYDI' Biı.GJll 
kaye için bir zarureti mübreme zuhur et- mÜf görmek İstemeyiz fakat devrilmit şmdaki oğlu Eren arkadqlariyle oynar- sa Bekçinin iki dŞni kırmıştır. Her iki- Bir evU kadın 
tiği ve bu bapta vazına lüzum görülecek ve tahakküme meyletmiı bir takım tec- ken denize düşmüş ve boğulacağı sıra- si hakkında takibata başlannuşbr. kaçnt•I-• 
kanunun müzakeresi için meclisin celp rübesiz phsiyetlerin taşkınlıklarına ve da yetişen bir acıker tarafından kuı·ta- -·- Torbalı Kuasmm Karakuyu kö-
ve cemine vakit müsait olmadağ. balde tatlwJıklarına meydan vermemek için rılmıştı~. Duyardan dilftince yünden Nalbant Hüseyinin eşi bayan 

kanunu eaul ahkimına mupyir olma- doirudan doiruya hakimiyet kaynağı -*- Çeşmede İnönU~lesinde mevcut Penbe Şenin ayni köyden Molla Süley-
mak üzere heyeti vükeli tarafından Ye- olan millete dayandıklanna ve güvendik- B. c-ı Çançar bir harap kilisenin duvarlannı yıJanaia man oğlu Hamit Ceylinla kaçtığı zabl-
rilen kararlar heyeti mebusanın içtirnaile lerine delilet eden .özlerini ve hareket- Şehrimiz avukatlarından B. Cemal memur edilen Nuri oğlu Gani duvardan taya haber v~rilmiştir. Firariler aran-
verilecek k•ara kadar bairidei eeniye !erini de bilmiyoruz. Yalnız harp aleyhi- Çançar bu sabahki ekspresle Ankaraya düşen taşlarla başından yaralanmıştır. maktadır. 
muvakkaten hnun lıiiküm Ye kuYVetin- mize neticelendikten sonra harp yıllan- gitmiştir. B. Cemal Çançar iki gün son-
"dedir.) nın -gözleri önünde cereyan eden- hesa- ra tekrar şehrimize avdet edecektir. 

Demek ki hülcümet bu maddenin mu- bını 90rmaia kallutbldaruu biliyoruz. -=-
- Btnmnt - Bir kadına vakkat kanun hüküm ve kuvvetinde ka-

liiH'W 7 y 

Kültürpar~ Sinemasm~a 
Altın serisinden seçtiği iki eşsiz filmi sunar ••• 

1 - Seviştiğimiz Zaman 
Birden bire parlıyarak bütiln dünya artistlerini ıölceM 1makan 

MARGARET Suu.t'YAll 
Senenin ea hisai, en ince, en acıkh hayat nrilaMhleshulen atn-mş 

çok 1DÜessir aile fkıası 

2-Her yerde Şen 
Ditnya caz ,.e dam un Lonbada her recede 500 lngili.z lirası kazanan 

HARRY ROY 
Müzik, dans, revü, hareket dolu en zarif nükte, ner- ve kahkaha filml .. 

BUGOlmEM tTiBABEM 
SEANSLAR : Her ciln sevlştliimlı zaman Z.45 - 5.48 -9 
Her yerde Şen: 4.15 - '1.40 C1DIUlrte&i, ~ ıünlerl.- Saat •l• ae 

Kuduz teclaYlsi 
yapıhyor .. 
Karantinada Hasan deresinde SUley

m.an karısı Bn. Fehiıne zabıtaya müra
caat ederek, komşusu Hasanın köpeği 

tarafından bundan on beş gün evYcl sağ 
kolu ve sağ bacağının ısırıldığını bildir
ınişir. Hasan, hadiseden sonra köpeğini 
itlaf ettiğinden köpekte kuduz ala.imi 
görüldüğü iddia olunmaktadır. 

Bn. Fehime tedavi albna alınmıştır. 

-*-Odanın neşriyat işleri 
Ticaret odası idare heyeti, neşriyat iş

lerine yeni bir veçhe vermeğe karar 
venniştir. Her ay muntazam surette 40 
sahifelik bir bültenin bir matbaada ta
bettirilerek tüccarlara tevz,ii münasip 
görillmüşilr. Bu bülten, her ayın iktısa
dt, ticari hadiselerini, rekolte tahminle
rini, piyasa haberlerini istihsal durum
lannı, ihracat ve bor. :ı faaliyetlerini 
'toplu bir şekilde verecektir. 

HiR MAVUM DEVRiLDi 
i i 1 İ J i i ,,f 1 i 1 VAZAN ı 1 , _ 1 j j ' 

~: ; ' ~1U;S1 AMi1~ZADE, ~1 ~L~~l I 

ELHAMRA 
idaresinde Nllli Kötöpbane slnemaS1 .. 
... .. matlnelerdm itibaren senenin en 
btiyök AtK • MACERA Ye SEBG'OZEŞT 1111111· 

nl lltlhar •• ıereRe -•• 

MARKOPOLOnun MÜTHI 
MACERALARI 

TURKÇB SOZLG 
AYRICA: Siaemanhk dilnyamoı hiiyük komikleri ve şöbretli yıldızlan 

Mbd'nin POLO maçında 
T.....Uyle renkli epis bhbh• tufana PARAMOUNT ....... . 

-·-
Terki ticaret 
edealer-
Geçen 938 yılı içinde İzmirde terki P.. 

caret edenler 36, feshedilen şirketler lf 
dir. Ayni yıl içinde 2M firma :faaliye&t 
geçerek odaca tescil olunmU§tu.r. 

-=-
RALKEVDmE 
Konferans ve müzik 
Halkevi her hafta yaptığı hoparlör 

neşriyat programında bugün :saat 14 ti 
Erkek lisesi Yar direktörü .M. Özbek tr 
rafından (Fikir ve beden terbiyesi) sa.· 
at 15 te Kız Lisesi Felsefe öğretmeni 1J. 
Kazım Gürpı,nar tarafından da (Altı ok> 
mevzulu konferanslarla, Halkevi ot' 

kestrası tarafından Uvertür, Serenat ~ 
Valslarla ayrıca keman piyano tarafııt" 
dan yüksek müı.ik parçaları çalınacd' 
öi:rrenil mişti r. 

Gazeteci olmak 
iste yen gençlere 

Gasetecilik mnleiine helld
li ue 6a ıneılelıte ~İflrlelı d
ti)'fıll 6ir ~ence ilatiyacun&S 
vardrr. LUe me•na olmalı 
ue lüan bilmelı f"'lı ile d • 
telılilmn ,.,.,. gün öğl.J
•onra JICfTİyal müdürlü;lııt!' 



Eski Küçük Antant yerine 
mihverine mütevecRoma - Berlin 

cih bir sistem kurulacak? • 
mı 

Roma 21 (Radyo) - Italyan hariciye ı Paris 21 (Ö.R) - Havas ajansı Bel- Yugo lnvya ziyaretinin yeni bir İtalyan 
nazın kont Ciano Çarşamba a~<;amı Yu- graddan istihbar ediyor: Ciano - Stoy~- Yugoslav nnlaşmasiyle neticelenmesi 
goslavyaya hareket ederek bir kaç giln dinoviç görüşmelerinde İtalyanın takıp Romnda beklenmemektedir. İtalyan ha
içln Yugoslavya başvekili B. Stoyadino- ettiği başlıca hedef, anlaşıldığına göre, riciyc nazın Yarın Prens Polu hususi 
viçe misafir olmuştur. Yugoslav gazete- Almanyanın Avrupanın cenup doğusu- şatosunda ziyaret ederek Belgrada gi
leri bu görüşmelerin samimiyetini ve na yayılmasına mani olmak ve bu mak- decek ve öğle.yin buradan italyaya ha
Tuna Avrupası üz.erindeki tesirlerini satla Tuna devletleri arasJnda birlik reket edccektır. Roma ve Belgrad ara. 
kaydediyorlar. . kt' B 1 d ve Budapeştc- sında dostane iş birliğini teyit eden bir 

tcmın etme ır. c gra • hı· - 1 k 
İtalyan siyast mahfillerinde vaziyet nin yakınlaşması için İtalya elinden ge- resmı te i ıg neşro unaca tır . 

• )l..•lece hülnsa ediliyor: Yugoslavya ve .. .. .. Fakat talyan gazetelerinin fevkalade 
rv3 leni yapmaktadır. Gorunuşe nazaran uh b' l . K t c· ah . 
ltalya arasında politik meseleler esasen .. .. . 1 . daki M m a ır erı on ıanonun sey atin-

Belgrad hukumetı Yugos a\ya a- d k b' d d ·· · 1 halledilmiştir. Şimdi killtürel mübade- 1 en ya ın ır ·va c e muspet netıce er 
1 carlara kültürel kolaylıklar vermeğe k ~ k ti d d" 1 T B 1 leleri genişletmek icap ediyor.Diğer Ba - mütemayil ise de Macaristan lehinde kc;ı ncagı anaad n ke ır er. b~n~ veb' la . 

kan devletlerinin de buna iştiraki temin . . . . . an avrupasın a urucu ır ış ır iği 
edilebilir. Italyanın teşebbiisiyle Yu - her hangı hır hudut tashıhını reddet- için bu dostluk paktının imzası olsa ge
soslavya _ Macaristanın münasebetleri mektedir. Elde edilen intiba şudur : rektir. Bu telgraflar bilhassa İtalya ve 
eyil~tir. Şimdi Macaristanla Ro- Yugoslavya büyük Avrupa meselele- Yugoslavya arasında ekonomik müna
manya arasında aynı neticeye varmak rinde bir intizar siyaseti takip etmekte sebetlerin inkişafı üze.rinde ısrar etmek
kalıyor. Berlin _ Roma mihverine mu- olup iki büyük demokrasi ile iyi müna- te, fakat bu snhada İtalyanın Alınan re
vazi hareketleriyle Italya ve Yugoslav- sebetler idamesini ve Balkan devletleri kabetine çarptığını kabul etmektedir
ya buna hizmet edebilirler. Bu sayede blokuna her zamandan fazla istinat et- Ier. Almanya şimdi Yugoslavyanın ihra
ıeniş bir politik muamele başarılacak meği istiyor. cat ve ithalatında birinci mevkii işgal 
ve direktiflerini Paristen almakta olan İyi haber alan mahfeller Belgradın etmekte olup Tunanın ş.imal denizini 
sabık kUçU.k Antant yerine Roma - Ber- Anti Komintem paktına iltihakı şayia- Karadenize birleştirecek bir yol haline 
Un mihveriniiı açtığı yollara doğru te- sına hiç bir ehemmiyet atfetmiyorlar. gelmesini müteakip Alman ekonomik 
veccllh etmiş yeni bir sistem kurula- hakimiyetinin bir kat daha artmasından 
caktır. Paris, 21 (Ö.R) - Kont Cianonun korkulmaktadır. 

lrlanda'da isyan mı var? 
Yeni suikast/er olacağı 

beyannameleri • 
ıs yan 

söyleniyor 
dağıtılıyor 

Londra, 21 (Ö.R) - Son yapılan ted- seferber haline vazetmiştir. İngiltere ve dirmişfü. 
hifçl sulkastler sebebiyle İngilterede sı- Belfastn ~apılan suikastlar hakkında İn- Geçen pn7.ar giinü bütün şimali Irlan-
)a tarassut tertibatı alınmıştır. giliz hükümet erkfuıiyle görüşmek üze. da halkını isynna davet için beyanna 

I.Jverpul elektrik treni bu sabah l1 re dUn akşam gelen şimali Irlanda dahi- :neler dağıtıldığını da Belfas hükümeti 

• 

Mısırda 
ilan edilen 

Hilafet 
Liyik Türk Cümhuriye

tinin hiç bir alaka ve 
münasebeti yoktur 
~ 

Mısır kralı Farukun halile ilan 
edilmesi, biz Türkleri tamamen 
lakayd bırakan bir hadisedir. 
Türkiye, layık bir Cümhariyettir. 
Ve bizim layıkliğimiz dünyanın 
hiç bir kö,eıinde görülmemif de
recede kökten ve ıamimidir. Bu 
bakımdan hilcilet müe11eıesi ae 
hiç bir irtibat ve alakamız kalma
mı,tır. 

imparatorluk devrine ait olan 
hilalet, büyük Türk Cümhuriyeti, 
büyük Türk inkılabının doğufu 
ile beraber yıkılmıf ve çökmüf
tür. Artık Mazinin ebediyen gö. 
mülen ankazı araıında bulunan 
hilalde biz Türklerin en küçük 
bir alaka duymıyacağımı.z tabii • 
Jir. 

Haddi zatinde hiliılet denilen 
müene"den kimseye bir /ayda 
gelemiyeceğine kani olanlarda -
nı.z. imparatorluğun yaptığı acı 
tecrübeler, bunan en kuvvetli de
lillerini ve ~üphe götürmiyen ve
ıikalarını ta~ımaktadır. 

Yine kaniiz ki hiUılet, dünyaya 
harf• ve hatta iılôm hükümetleri 
ara.mda iltirak ve muhabbetıi:ı
lik yaratmıftır. 

Son ~öz. olarak runu ıöylemek 
iıteriz: 

Muırda, kral Faruhan halile 
ilan cdilmeıi karımnda vaziyeti
miz tamamen nötr bir vaziyettir. 

Bu müesseseden Mısırın da bir 
/ayda göreceğini zannetmiyoruz. 
Maamalih bu hadiıe Mııırla an • 
anevi olan dostane münaıebetle
rimiz üzerinde hiç bir teıir yap -
mıyacaktır. Mısırla dün naııl doıt 
idiyıelı bugün de öylece doıt ka
lacağız. 

cYENI ASIR» 
de Hold deresini geçerken hafta iptida- liye nazın Vayt Hal ve Skotland Yar- Londraya bildirmişti. 1 
sında bir elcktrlk direiinin bOm ban 1'\iksek memurlariyle ganı~ Şimali Irlandada vaziyet hiç bir z.ı-~------------=-.;..._--
tahrip edildiği nokta ya\aDında camlan müştUr. Ol.ster dahiliye nazın hafta oo- man bu kadar fena olmanuştır.. Suik t 

kmJınııtır. Bazı mtlşahedelere ve yolcu- nunu tşada geçirdikten sonra pazar- faillerinin Belf asta muhakemesi .güç olu
laruı ~detlerine göre camların mer- tesi günü müzakerelerine devam ede- yor. Şahitler ölümle tehdit ve tazyik 
mi, battı bomba infilAkından sıçrıyan cektir. Bu zat polis erkanına tahkikatı cdildikk•J".lndcn ifade vermiyorlar.. Şi
parçalarla kırılmış olması muhtemeldir. kolaylaştıracak mahiyette bazı izahat mali Irlanda, ne olursa olsun İngiltere-
Bir çok yolcular tarafından kuvvetli bir vermiştir. Ayni zamanda tedhişçilerin nin ciizü kalmng"la k , ,;.,..· B _ 

b. ik t k . t d'k1 . . aı· iri arar ~em""".i'.ır. a 
infilAk gilrUltilsU duyulmuş ve ır cam su as yapma ıs e ı erı şım ı an- zı tedhic;çile in .• ll I 1 d d . 

'dd l d yüks k la b' list . . "' r şıma r an a a ısyan 
ortasından ancak son derece ~ı ete a . .e memur nrun ır . :sını çıkarır.ak faaliyetleri ile de mücadele 

Başvekil 
Hususi işi için 
Ista n bu ldadır 

Çarpan küçük rapta bir mermiden husu- v. ermışt. ır. Olster. makamatı_ vazıyetı d.a. - edilmektedir. 
3 dd~ JALk k diri lstanbu) 21 (Telefonla) - Başvekil 

Je gelecek şekilde delinmiştir. Yaralı ol- ıma cı ı te .ı,. ı etme te er .. Bugun Londra 21 (AA) - ş· li I l d 
ihti t tedb'rl 1 k · lisl ' · ıma r an a Haydarpaşan Suvak vapuriyle Istan -

nı ...... ..+. .. Tahkikat devam ediyor. Ta- ya ı o ara muavın po er mebu . 1' . d h"k" .. ..... ~...... . . , san mcc ısın c u um et partısı 

rassut kollan biltiln İngiliz arazisinde seferbe~ edılı:ıı.ıştır. Bundan başka daha azasından olan ve Ilungerford bugün 
d l ak dı Bilhassa hafta sonu mü- bin polıs vazıfeye alınmıştır. Lo . . 0 ~mı ta r. · . . Lo dra 21 (ÖR) _ Belf hüküm ndraya gelmıştır. Yaptığı beyanatta 
nasebetiyle, boş kalacak fabrıka ve ın- . i giln' t ' d dah . .~ t1ar . e- İngilterede daha baskaca dinamit sui
taat tezgahlanna karşı suikastları önle- ~ n er~~ a g~:. ~ı as.. .. a .ı:ı- kastları olursa buna :ı:hayrct etmemek la
mek üzere pek sert tedbirler alınmıştır. tdızak~ hetıfnel da b ge 'gınk ıtlve ovukunumbuz- zım g<'ldiğini sövlemiş ve demiştir ki . 
M bcl d. akamlan polisi e ı a ta ar u suı as ar u- · · 

ançester e ıye m . . . . . Daha geçen pazar günü bütün imali 
l kvi tın k U e ihtiyat polislerini lursa buna hayret edilemıyeceğin.i bil- J 1 d d halk • . ş . a ye e e zer • r an a a ı umumı ısyana tahrık 

Yamalı un çuvalları hakkında 
Maliye vekaletinin bir tavzihi 

Ankara 21 (A.A) - Maliye vekaletinden: . ,. . 

bula geçerken vapurda vali ile görüşmüı 
ve ~ehrin imarı haltkında izahat almış, 
direktiAer vermiştir. 

Baıvekil gazetecilere, huııuııi bir iı 
için lstanbula geldim, yarın alqıam An· 
karaya döneceğim, demiştir. 

Ziraat Vekili 
Kendisini teşyi edecek 
memurlar hakkında 
takibat yapdacaeını 
bildirdi •• -Bir kaç giindenberi Istanbul gazetelerinde Malıye vekaletınden ve -

·ı b' · 1 d y 'rmenlerden çıkarılacak olan unların behemehal 
rı en ır emır e egı ] b" h 

• il ] k iması ve bir defa kuilanılan çuval ann ır da a 
yenı çuva ar a çı arı . . · y b 
1- Jla ı · t 'Jdiöi ve bu yüzden çuval fıatlerının arttıgı ve u 

eden davetler yapıldığı bildirilmiştir. 
Belfast hükümcti bunu derhal Londra 
polisine haber vcrmi~. Şimal lrlanda
daki va:ı:iyet ~imdiki kadar hiç bir vakit 
fenalaı;ınamıştı. Suikast faillerinin mah
kemesi müşkülata uğrıyor. Çünkü şahit
ler üzerinde tazyikler yapılıyor ve sui
kast foillerini tecrim edecek şahadette Ankara, 21 (Hususi) - Ziraat vekili 
bulunurlarsa ölümle tehdit olunuyorlar. B. Faik Kurdoğlu vekalete bağlı mücs-

.ıı;:u nı maması ıs enı ,., 1 Id y .. "l 
artı§ln ekmek fiatlerine tesir edeceği .şeklinde yazı ar yazı ıgı goru -

mektedir. , yd k .... 
Bu yazılar hakikate mutabık değıldir. Bug ay oruma vergısı uze-

. d w k "h"'rlu" çuvalJarın altlarından ve yanlarından de -
rın e agzı urşun mu u . 
ı . d'k · · verı'lmemicr un ·doldurulması suretıyle bazı ma-
ın ı ten sonra vergısı .., , . . . 1 ]) · 

h )1 d Id 
y .. ··ı kaçakçılıaın men ı ıçın yama ı çuva arın ıç-a er e yapı ı~ı goru en ., . . ... 

t · · k" d'k' · il vamalanması, ıçten veya dıştan el dıkışı ıle en ve ma ıne ı ışı e J 'h' d ı~,__ 

1 11 kullanılmaması 11-5-1936 tarı ın e a a&a -
Yama anmış çuva arın 1 
d 1 bı•W d'l · 0 tarı'htenberi bu yolda muamele yapı makta 

ar ara te ıg e ı mış ve il h' 
bulunmuştur. Yoksa değirmenlerin bir defa kullanılan çuva arı ıç 
bir delik veya yırtığı olmadıkça kullan~a~tan me~nolu.nması ve ya
hut her defasında yeni çuval kullanmaga ıcbar edılmesı mevzuu ba
his olmadığı görülen lüzum üzerine tavzihan beyan olunur. 

~w:'f.Ztt*tW+~~h 

Daima önde yine LALE D 1 R 
işte seyrine doyum olmıyan iki şaheser 

TURK musikisiyle süslenen TüRK şarkısiyle 
neşelendirilen büyük Şark o ereti •• 

ı ARŞJN MALALA.~ 
Canavnı·ca hücumları kıltalarla in.sımları öldiirınclcri, uçan 7.clıırlı kurşun

Jıırla diişürülen ba~lnn gel de 

OLÜM YOLU'N da gör 
AYRICA 

Renkli Miki - Şort -
Fragmanlar 

---·--=-·~~-: 

Belfast hüküıneti her türlü ihtimali seselcre gönderdiği bir tamimde vekil 
karşılamak azmindedir. Suikastlann he- veya vekaJet erkfuunın seyahatlerinde 
defi dahili bir harp çıkarmaktır .. Fakat istasyonlara karşılamağa giden memur
şimali Irlanda her 7llmandan ziyade in- J~n vazifelerini ihmal etmiş telakki 
gilterenin bir clizü olarak kalmağa ka- edilerek haklarında takibat yapılacağını 
rar vermiş bulunuyor. bildirmektedir. 

,,,. ... ._. ............... .-.... mm .. ••-------, 
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SON HABER 

Türkiye - Isveç ticaret 
anlaşması jmzalandı 

Ankara 20 (A.A) - Ö~rendiğimize göre lsveç ile yeni ticaret ve 
kiJiring anlaşmaları akdi hususunda bir müddetten beri Ankarada 
cereyan etmekte olan müzakerat neticesinde tesbit edilmiş olan metin
ler bugün tarafeyn rnurahhaslarınca imza edilmiştir. 

Anlaşmalar icra vekilleri heyetince tasdiki müteakip 20 kanunu 
sani 1939 tarihinden muteber olmak üzere meriyet mevkiine konacak
tır. 

Bu anlaşmalar esas itibarile halen hükümden sakit olmuş bulunan 
son anlaşmalara müşabih bulunmaktadır. Ancak hususi takas mua
meleleri için her iki hükümet daha geniş imkanlar temini derpiş olun
muştur. 

Yeni anlaşmalar hükümleri dahilinde cereyan edecek kar§ılıklı mü· 
badelatı teshil zımnında eski anlaşmalar devrinde Cümhuriyet mer
kez bankasında teraküm etmiş olan İsveç alacaklarının ayrı bir hesaba 
nakli kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu alacaklar lsveçin Türkiyeden 
mübayaa edeceği Tütün ile eritilecektir. 

Aynca anlaşmaların meriyete vazından önce lsvcçten yola çıkarıl· 
mış maJlar da bedelleri eski kiliring hesabına yatırılmak suretile idhal 
edilebileceklerdir. ~ 

Memleketimizin zirai 
vaziyeti hakkında rapor. 

lstanbul 21 (T e)efonla) - Ziraat vekaletinde umumi zirai vaziyeti 
takip ve tetkikle mükellef olarak teşkil edilmiş olan servis, 1939 sene
sine müdevver vaziyet hakkında bir rapor neşretmiştir. 

Raporda 1 kanunusani 1939 tarihine kadar hava vaziyeti hülasa 
edildikten sonra, kışlık zeriyat sahasının geçen yıl tahsis edilen yerler
den fazla olduğunu, hava müsait gittiği takdirde kışlık zeriyattan iyi 
mahsul alınacağını ve yazhk zeriyatın da müsait şekilde yapılabilece· 
ğini zikreylemektedir. 

Raporda iyi tohum vaziyeti, tohum temizleme işleri, bağcılık ve 
meyvecilik işleri, ziraate muzir böcek ve hayvanlarla mücadele işleri 
hakkında malumat verilmiştir. 

Balkan Antantı 
Merkez bankaları direktörlerinin 
Belgradda içtimaları nihayet buldu 

Belgrad 21 (A.A) - Balkan antantı: mcmle.ketleı:inin merkez ban· 
kalan direktörlerinin üçüncü toplantısı bu ayın 18 inde yapılan celse 
ile nihayet bulmuştur. Ruznamedeki bütün meseleler tam bir karşı
lıklı anlayış zihniyeti içinde tetkik olunmuştur. 

Banka direktörleri dünyanın ~lıca dövizlerinde istikrarın idame.si 
lüzumunu tebarüz ettirmişlerdir. Bu istikrar dünya mübadelatının 
normal bir tarzda tekamülü ve dünya ekonomi vaziyetinin devamlı 
salahının mütevakkıf bulunduğu normal acrmaye hareketlerinin yeni • 
den tesisi için esaslı ~rtbr. 

Direktörler ahval ve şerait dünyada ekonomi ve para münasebetle· 
rinin normal ve müstakar bir hal almasına müsait oluncaya kadar bal
kan antantı memleketlerinin seyirci vaziyette kalmaları ve bizzat bal
kan milli paralarının İstikrarına itina göstermeleri hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

Balkan memleketlerinin karşılıklı münasebetlerine gelince, Banka 
direktörleri tediye anlaşmalarının karşılıklı kredilerinden beklenilen 
husuaatı temin eylemiş olduklarını müşahede etmişlerdir. Bu müna
sebetlerle alakadar olan bütün teknik meseleler halledilmiş olduğun
dan banka direktörleri kendi memleketleri arasındaki ticaret ve tedi
ye münasebetlerini kolaylaştannak hususundaki gayretlere de devam 
lüzumunu ve balkan memleketleri arasında kabil olduğu derecede sa· 
mimi dostluk münasebetlerinin idamesinde amillerden biri olmak üze
re Merkez bankaları arasında devamlı teşriki mesainin zaruretini mü
şahede eylemişlerdir. 

l'!Jl!l!Mll .............................. 1981 ...... ~~ilW~DNm~Ullı-~KialiDl .. '.8 

Konak vapur iskelesi üstünde 
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Kışlık Kısmı Açıldı 
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lJCUZ VE MÜKEMMEL TABLDUT 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SABAH VE iKiNDi ÇAYLARI 
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Kışa ..rağmen yaz gibi tabiat güzellikleri ve bah~e içinde eğlenmek isti)'Cn· 
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Doktor Hanri Sübeyran. sapsan kesil
miş bir halde gözlerini metresinin üze
rine diloni.ş, duruyordu. 

Kollarını göğsü üzerine çaprastlam~-
tL , 

Içinde mUthiş bir elem ve hiddet ka
ıaru kaynadığı belli idi. 

Doktoru görilnce Tatiananın vaziyeti 

değişti. 
Göz bebekleri. parladL 
Dudaklarında kindar bir hareket sc-

ıildi. 

- Buraya ne diye geldiniz .. 
Diye biraz yüksek sesle sordu. 
Genç doktor kendi hesabına fren vur

mağa çalışarak cevap verdi: 
- Kabpelikleriııize karşı arka~ı -

mı korumak için geldim. 
Tatiana .. Jan sizin hakkınızda ne JA

wnsa hepsini biliyor.. Herşeyi öğren -

ıniştir. 
Konta! başını gururla kaldı ı: 

- Benim, dedi. J ana karşı olan aş -
kını çok samimidir. Ve onun kölesi ol
mak.. Onun uğrunda canımı seve seve 
feda etmek te istiyorum. Biınları söyler
ken de sizin tabirinizle kahpelik yapmı
yorum. 

- Tatiana!.. 
- Size, sizi sevdiğimi söylerken de 

karşımda yalnız ve yalım Janın haya
linl canlandırdığımı itiraftan da çekin
miyeceğim. Eğer dudaklarımda bir ha
raret görmUş iseniz bu hararet size kar
§ı d~. J anın hm.ırası iledir. 

- Tatiana ... Taüana .. Bu söyledikle
rin çok aCL 

- Evet. Acı fakat doğru. HatU si
zin kollarınızın arasında iken bile ben .. 
Janı d~nüyordum. 

Jan haykırdı: 
-Madam .. yeter artık. Bu komedya .. 

Bu sahne.. LUzumundan fazla silrdü. 
- Beni affet Jan .. sana .. tamamen 

kendimi senin mevcudiyetine ba~ladı -
ğımı ispat etmek istedim. 

Çantasını açarak bir klğıt çıkardı: 
- işte.. dedi. Alınız. Dr. Sübeyran

dnn aldığım formlillerin kopyesi.. On -
ları size teslim ediyorum. 

Jan, kontesin elinde-o kendisine uzat
tığı kAğıdı kaparcasına aldıktan sonra: 

- Siz.. dedi. Hakikaten yaman bir 
serseri.. yaman bir sefil imi§Siniı:. 

- Evet. Hakkınız var. Fakat bu sefil 
kadın.. Sizi seviyor. Hem pek çok na
muslu kadınların ~klarından daha kuv-

vetli bir a.'ikla seviyor. 
Bu sırada apartımanın kapısının açıl

dığı ve tekrar kapandığı duyuldu. 
Güs odanın eşiğinde göründü. 
- Mösyö J an.. dedi. Otomobili ga -

rajdan çıkardım ve apartımanın kapısı
na getirelim. Her.şey hazır.. Ne zaman 
hareket ediyoruz? 

- Derhal.. 
Tatiana heyecanla haykırdı: 
- Allah B§kına gitmeyin .. Sizi orada 

muhakknk bir ölüm bekliyor. 
Sonra doktora dönerek: 
- Ya siz, dedi. Siz ki Janın en yakın 

dostu olduğunuuzu iddia edersiniz. Onu 
korkunç, müthiş bir akıbetten men için 
hiç bir h;ırekette bulunmıyorsunuz.? 

Doktor Hanri bu hitaba sert cevap 
verdi: 

- Jan .. vm:ifesinin nerede olduğunu 
bilir ve bu hususta biç kimseden ders 
almağa ihtiyacı yoktur. 

Jan Hanrlnin elini sıktı. 
- Allaha ısmarladık, dedi. Imkan 

bulur bulmaz seni vaziyetimden haber
dar ederim. 

Tatiana son defa olarak haykırdı: 
- Jan!. Jan!. 
Jan Lö He}ye, kontes Tatiananın yü-

züne bile bakınadan kapıdan çıktı. 
Güs arkns.ından takip etti. 
Odanın kaplSl kapandı. 
Janın bu Ani hareketi kontesi ~a§ıı1-

nuştı. 

. Biı:' müddet, olduğu yerde ve kımıl
danmadan kaldı. Soluyordu. 

Nefesleri gayri muntazamdı. 

Bir eli göğsünü bastmrken ·diğer cli 
de sarı bukleleri arasından şakağını bas
tırıyordu. 

Hnnıi .. Bu genç ve güzel kadının kar
şısında, ayakta duruyordu. 

Tatiana nihayet zorla ve kesik kesi!:c 
söze başladı. 

- Polise... haber vermeli.. Onu .• 
kendi arzusuna rağmen ... ölümden ... 
kurtarmalı... siz.. bütün konuşmaları -
mızı duydunuz değil mi? 

- Evet .. 
- O halde polise siz haber v~riniz. 
- Bunu Jan istemiyor. 
- Hanri.. öyle şeyler var ki ... anlı-

yarnazsınız. Eğer sözümü dinlemiyecek 
olursanız Janın ölümünden siz de ıne
rul olursunuz. 

··BİTMEDİ·· 

YEJıfJ ASlll 
==wcu:c:::: 

Şaht çe il dikten sonra 
Müfrit nasyonalistlere mukavemet 
eden son kale de yıkıldı diyorlar 
~ndra 2 1 ( ö.R) - lngi)iz m~hfel- 1 sonra Yahudi muhaceretinin finansmanı 

len doktor Şahtın Ranbanktan çekılme- için delegasyonla Alman hük.ümeti ara
sini mufrit nasyonal sosyalist temayülle- sındaki müzakerelerin bitmiş telakki edil
rine mukavemet eden en son kale mahi- diği Alman hükümetince bildirilmiştir. 
yetindeki Rayşbankta dahi muEritlerin Harice mahsus bir Alınan haberine 
mutedillere galebesi şeklinde telakki et- göre resmi Alman mahafili bu inkıtadan 
mektedirler. Bunun netice!Ü Alınan eko- şimdilik haberdar değildir. Ancak Ra
nomisi ve paresı üzerinde de nasyonal yşbank riyasetindeki de~işildik.ten sonra 
sosyalist partisinin maksadlanna göre bazı teknik ıslahata lüzum gösterilmiş

tam bir tecrübe olacaktır. Bunun aiyasi tir. Almanya Yahudi muhacerelini ta
neticesinin ne olacağına gelince, lngiliz hakkuk ettirmek için gir~tiği yolda de
mahfellerinct' iki nokta muhakkaktır. Dr. vam edecektir. 
Şaht bir ekonomik felaket ihtimaline Berlin 2 1 ( ö.R) - Doktor Şahtın 
karşı rejimi müteyakkız bulunmağa da- Rayşbnnk riyasetinden ayrılmasını yeni 
vet ediyor. Ve muhitlerin tesirlerine bir ve mühim değişiklikler takip etmiştir. 

nihayet verilmesini istiyordu. Führer onu Banka reis vekili doktor Frik Brayd ve 
iş başından uzakla~tırmakla, Alman tes- banl.:a direktörü Hilse de vazifelerinden 
libatı ~in Alman maliyesini sarsmadan affcdilmişlerdir. 

pek çok sarfiyat yapılmasını mt-haretile Milli ekonomi nezareti müste;ıarı Ru
mümltün kılmış adamı uzakla~bnnış olu- dolf Bringman Rayşbank direktör balı
yor. ğına tayin edilmit ve banka reisi doktor 

olacağı zannediliyor. 
Berlin 21 (ö.R) - Bazı haberlere 

göre doktor Şahtın Ranbank. riyasetin
den çekilmesi ancak şubatta bekleniyor
du. Bunun bir kaç hafta tacili dün sabah 
doktor Şaht ile Şansölye Hitler arasında
ki bir görüşmenin neticesidir. Bu muha
verede doktor Şaht ile nasyonal - sosya
list reisleri ve bilhassa Mareşal Cöring 
arasında bir çok fikir ihtilafları görül
müş ve Şahtın derhal çekilmesinden baş.o 
ka yol kalmamı'Jlır. Bu fikir ayrılıkları 

finansman taleplerine aitmiş ve Alman 

hazinesi oldukça sıkı~ık bir vaziyette bu
lunuyormuş.. 

Bununla beraber Almanyanın anfilas-
yon yapacağı §ayialarına pek inanmak 
caiz değildir. Zira doktor Şahtın daiına 
reddettiği bu sistem nasyonal - sosyalist 
partisinin bağlı bulunduğu para istikrarı 
prensipine de muğayirdir. 

22 Son kAnun pazar 93Z, 
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DOKTORUN KÖŞESİ: 
·····-··········· 

Kanımızdaki 
şekerın nızamı 

YAZAN: Dr. G. A. 

Kanımızın içinde daima, her litresi ba• 
şına aşağı yukarı bir gram ıeker bulun• 
ması lüzumludur. Bu nisbet binde 0,90 
derecesine inince insan birdenbire pek 
şiddetli bir açlık duyar, bir taraftan da 
büyük. bir yorgunluk gelir. zihin uyuşur, 
içine sıkıntı basar. Şeker daha azalırsa 
bütün adalelerine burkulma ve ıiddetli 
sancı gelir ... Şek.er nisbeti binde 1,70 
nihayet 1,60 oluncıya kadar insan da· 
yanır. Daha fazla nisbette olunca idrar· 
dan §eker çıkmağa başlar. ona da - bi· 
lirsiniz ki - geker hastalığı derler. 

Demek ki kanımızda tekerin ıız.al.ınası 
da, fazlalaşmaaı gibi birer hastalıktır. 

Onun için vi.ıcudumuz kandaki teker rÜ· 
zammı muhafaza etmiye pek ziyad• 
ehemmiyet verir. Bunun sebebini takclit 
etmek de kolaydır: Şeker adalelerimiziıı 
hareketi, nefes almamız ve bütün nesiç· 
]erin ioJemesi için lüzumlu bir maddedir· 
Bu nizamı daima muhafaza için vücuchı· 
muzun bir çok vaaıtalan vardır. O va.si" 
talardan b~lıca ikisi daima i§ler. Fakal 
onlıır bozulunca Jdt.er nizamı gene bcr Berlin 21 (ö.R) - Yahudi muhace- Funk doL:.tor Brayd yerine Rudolf Bring

retini finansman komitesi delegesiRubley manı b::ınka reis veki1liği11e tayin eyle
öğleden sonra Mareşal Göring tarafından miştir. 

Berlin 2 l ( ö.R) - Almail maliye zıılmaz. onlarm yerlerine baıl~ İl gö· 
nazın B. Şvering yeni Ranbank. reisi Dr. iürler. 

kabul edilmiştir. Pazartesi günü yapıla- Doktor Schacht gelecek hafta Helscn
cak müzakerelere iştirak için Berlinden ki (Finlandiya) da bir konferans vere
ayıılacakt.ır. celti. t lenü.z vazife devri ikma1 edilme

-· Del~asyon mahafilinden teyid e~ildi-I ~iğinden bu konferanstan ~az geçilmiş
gıne gore, Doktor Şahtm bareketınden, tar. Doktor Şahtın uzun hır m~zuniyet 

Fun1m tebrik etmiştir. Bu haber, maliye Şcleı nizamını boZuıamak için it gö
nazırının doktor Funk tarafından diifü- ıen iki vaaıtanm biri pıinkreu gudde# 
nülmüı bazı tedbirler hakkında doktor nin çıkardığı emülin . hormona.dur. Bu 
Şaht ile müt.esanid olduğu hakkındaki honnon §eker bastahğma Wfl pek met' 
pyiaları tehip etmelc.tedir. hur bir ili.ç olarak kullaiulmıYa: hafla• 

Fransa ve Iran arasında 
Si vasi münasebetlerin kesilmiş 

bakımından cok müteessir 
olması Fransayı 

etmiştir Ekonomik 
Paris, 21 (Ö.R) - Fransız - İran ti

caret odası şu tebliği neşretmişlir : 
•İran elçisittin Paristen. hal'eketiyle 

kat.'iyyel kesbcdcn İran - FransJ7. dip
lomasi münasebetlerinin müessif inkı
taı hadisesi kaygısızlıkla karşılanmama
lıdır. Bundan müteessir olan sadece 
Fransa ve İnın arasındaki eski \'e sıkı 
fikri münasebetler değildir. (l~G da 
İran hükümeti namına Fransada tahsile 
gönderilen 600 talebe ve bundan başka 

• 
bir çok serbest darülfunun talebesi ve 

askeri mektepler talebeleri vardı) fakat 

ayni zamanda ekonomik münasebetler
de tehlikeye düşmüştUr. 

• Eüyük bir hükümdarın yüksek ida

resi altında İranda girişüen ekonomik 

ra da yapılacak siparişler Fransız tica
ret ve endüstrisine büyük faydalar te
min edecekti. Şimdi bütün bt.ı netice
ler, Fransanın rakiplerinin ekmeğine 

yağ sürecek şekilde, kaybolmak tehli
kesine maruzdur. 1r.uı millet ve hüküm
danna dostluk ve saygı hisleri olan 

ihya ve tensik işine Fransanın iştirak Fransız hükümet ve milleti bazı kalem 
hissesi büyüktü. İran - Fransa ticaret taşkınlıklannın büyuk dost memlekete 
blançosu Fransaya c:lııima çok müsaitti karşı beslenen ananevi hisleri gözden 
ve şimdiye kadar yapılan, bundan mn- knçıi'tmış olmasına mütecssircllrler. • 

R • yo grevı 

nıldığındanberi onu herkes bilir. Ancak 
bir çok kimseler bu hormonun ivi JCked 
sadece eritmektir, di,re eanırlar. Fazl• 
~keri yakmak, yok etmek. kolay Lir İf.• 

Vücudumuz kendisi için o kadar lü· 
zumlu. değerli tekeri a.içİD kaybetsin 1 
Bu hormonun teairiyle kandaki fazla fC" 
ker orada kalmaz, fakat kaybolmaz. Şek· 
!ini değiştirir. Kanın içindeyken glükoı 
şekeri teklinde olduiu halde g]ikojeo 
şekline girerek adalelerimizin arasında. 
nesiçlerin arasında ve şek.er deposu aibi 
olan hir uzuvda toplanır, tekrar lüzuııı 

olacağı zamanı bekler. Pankreas guddesi• 
nin hormonu bu işi yalnız şeker hastalı
ğında ilaç olaralc görmez. OnUll gördüğil 
iş hiç darmaz. kanmm:da ,eker nizamını 
daima muhafaza eder. Bu. hormonun bit 
işi de adalelcrimimı n bütün nesiçkrin 
arasındaki tcÜri yaktuaralc ku ...... ct çı• 
knrttnm.aktır .. 

lzmir - Istanbul - Ankara 20,000 radf.o eğlendiricisi Pazartesi 
günü işlerini terke karar verdiler 

Pankreas hormonunun glikojen §Ck· 
line konarak oraya buraya depo ettiği 
tekeri tekrar glükoz şekline çevirere• 
yakılacak bir bale getiren aynca bir hor
mon Tardtr. Adrenalin adındaki bu hor· 
monu da böbrek Üstündeki guddemİJ 
çıkarır. Bunun Jekere karşı gördüğü İt 

Ötf'kinin gördüğü işin tamamı tamamın• 
nbidir: Depodaki §ekeri kanın içersin• 
yollar ve bu şekerin adalelerle nesiçleJ 
arasında yatmasına mani olur. 

Hava seferlerine Nisanda başlana
cağından telsiz istasyonu kuruluyor 

Telsiz tecrübelcrı 
- BA~TARAFI 1 bici SAHİFEDE - !arma başlanmıştır. Idarenin normal 
maktadır. Ancak Cumaovası ile Izmir bütçesi geçen seneki gibidir. Bu sene de 
arasındaki yol meselesi henüz hallolun- bir milyon liralık fevkalade tahsisat te
muş değildir. mini için teşebbüse girişilmiştir. Ancak 

Nevyork, 21 (Ö.R) - Amerika tel
siz telefon filemi heyecan içindedir. Rad
yo lll'tistleri Amerikan federasyonunun 
Şikago şubesi, daha _yüksek Ucret vcril
mesiııi ve haf tada ancak beş gün iş yn
pılınasuu istiycrek gı:ev kararı vermiş
tir. Loe Anjelos şUbesinin bugiin San 

Fransisko şubesinin de yarınki Pazar gü-,dan bir tesanüt telgrafı alınmıştır_ Bu
nü bu harekete müzaheretlerini bildire- mm altında çok yüksek ücretler alım 

cekleri tnhm.in olunuyor. Şu takdirde f ve telsiz telefon fileminin hakikt yıldız-
20 hin Apıerikan radyo •Antretenersi• lan sayılan bir çok artistlerin imzaları 
{Harfiyen terceme edilirse) Eğlendirici ~ardır. Bunlar Şikago radyo işçiJerinin 
demektir .. Öni.imüzdeki pazartesi günil grev hareketiyle tesaniltlerini bildiri
işi terkcdeccklcrdir. Şikago sendikasın- yorlar. 

Bu iki türlü hormon - biri knndıılci §O" 

keri ualtarak, öteki çoğaltarak - kant' 
mızda şeker nizamınm bozulmamasını 

daima temin ederler, hunlardan baş~ 
siııirlmmizde de §eker nizammı temio 
eden merkezler Tardır. Onan için, mese
la üzüntüden, heyecandan, kandaki §O" 

1'.erin niabeti çoğalır, azalır. 
Normal halimizde bu iki türlü hormon· 

10 hatta 20 sene- IMu va zene 1 Bir kadı·rşı·nasl1k lorla sinirlerimiz.deki merkezler şeker ni-
zamını temine yetişirler. Fakat ya onlano 

l•k h V · • d bo..-. CU yahut kendilerinin hastalık.lan halind• 
1 arp ergısın e bqka hormonlar da ,Ua nizamı işin• 

'111' karışırlar 
-BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - - BA.ŞTARAFI l tNCt SAYFADA- - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA- Bir k;rrc tiroit guddesiain çıliardılt 
alınmalarını bekliyorlar. Çindeki aske- Kırdar ile mevki kumandanı tarafından merhum doktor Refet, sevgili reisiciim- hormon pankreas hormonunun aksin• 
ri hareketler ve işgal edilen arazinin karşılandı. Başvekil Perapalasa inrrı4 - hurwnuz İsmet İnönünün mutlu anak. tesir ederek kandaki Şek.er niabetioi art' 
ekonomik ihyası Japonyanın Sovyct tir. Yarın vali B. Lütfi Kırdarla Istan- rı Cevriye teyzeleri İlhamiyenin doğ- tırır. Onun için şeker haatab.nnda tirall 
Rusyaya karşı vaziyetini bariz bir şe- bulu alakadar eden mühim meseleler muş bulundukları ev İngiliz yokuşunda- guddesi fazla qlerse hiç de iyi bir ft!1 
kilde tahkim etmektedir. İngiltere • "Ve üzerinde görüşecektir. dır. olmaz. 

Amen1<anın mareşal Çan Kay Şeke yap- lZMIRE DE GELMELER! Bu evin tarihi bir bergüzar olarak: Sonra. kafatasımızın içindeld nıbıl 
tıkları mali yardıma gelince general MUHTEMEL millete armağan edilmesini. ve tensip mini ipofiz guıddeai. h.er işi karqtığ, gibJ 
İtagaki demiştir ki : cYapılan ikrazlar Istanbuldan akseden haberlere göre buyurulacak şekilde tmni:r olunmak su- kandaki aeker ni.abctiııo C:le ~ 
muhakkaktır. Fakat ben neticede askc- .sayın başvekil CeIM Bayar bayram tati- retiy1e •Müze• haline getirilmcıinl ve fazla işlediği zaman ıekcd arttım. iyi lr 
rim ve bunlan pek o kadar da mühim lini geçirmek üzere şehrimize gelecek- lemediğj zaman da azaltır. Yalniz bd 
telakki etmiyorum.• tir. Bu seyahatinde başvekile Iktı.sat ve- yanındaki evlerden münasip olanın il- guddenin l:ıozulduğundan ileri gelen b.ıJ 

kiii B. Hüsnü Çakırın da refakat ede- hak edilerek büyük bir milessese şekli- başlı bir şek.er hastalığı hile vardır. 

Eğer viliiyet veya belediye Cuınaova- bu cihet krıt'i olarak lesbit edilmediğin
sı - Izmir yolunu yaptıramazsa, ha.ı.ırla- den 939 yılı büt9esi her iki ihtimale ce
nan keşfe göre bu yolu 17131 lira sarfile vap verecfk şekilde lumrlanmaktadır. 
Nafıa vekaleti yaptıracaktır. Hazırhk- l<'evknlAde tahsisat alındığı takdirde An
lara başlanmıştır. kara, Istanbul, Izmir, Adana ve Diyar-

Nisanda seferler başlıyacağı için bir bakır seferlerine Nisanın ilk günii ha§- Hayvani kavvet dün
telsiz istasyonu lnırulmağa başlanmış - }anacaktır. Fevkalade tahsisat temin 

ceği haber veriliyor. Bu takdirde başve- ne getirilmesi için hal ve akit ashabın- Daha bqka 1rt1ddelerlmizin de ,ek,; 
kil ve Iktısat vekilimizin iktısadi tetkik- dan bir komic;yon teşkiliyle teierrüatı- nizamı itine karqtrklannd.an piphe e<B
lerde bulunacakları tahmin ediliyor. nın incelenmesine yüksek delAletinizi ve lirac de vücudumuzdaki mM:lcnlerden baı' tır. Istasyonu kuracak olan devlet ha- olunamazsa yalnız lımir - Istanbul -!~n- yaya hakim bulunuyor 

va yolları telsiz baş makinisti B. Cahit kara seferleri yapılacak ve Adana - Di- - BAŞT ARAFI 1 INC1 SAYFADA -

ve Iunir istasyonu telsiz memuru B. yarbakır seferleri bir sene sonraya ka- •İster zaaf dolayısiyle, ister kasden ol-
Hikmet şehrimize gelmişler ve vazifeye lacaklır. sun, şimdi bizi idare edenler memleke-
başlamı~lnrdır. Telsiz direkleri kurul - timizi öyle bir vaziyete sürüklemişlerdir 

muştur. Makinelerin montajına bu haf-

1
• rede ki art.ık hayvani kuvvet dünyaya hakim 

ta başlnnncak.tır. istasyon tamamen ku- a bulunmaktadır. Buna karşı bizim DlU-

rulunca h.mir - Adana, Izmir - Ankara, kllvemet kudretimiz Uıhdit edilmiş ve 

ve Izmir - Istan bul arasında telsiz tecrü- K r a 1 Fa r u k u ha - demokras1 prensibi ağır bir darbeye 
bclCTi yapılacaktır. Tecrübelerden son- düçar olmuştur. 

Başvekilin seyahatleri hak.JuMa vi1a- önemli alakanızı saygılarunla diler bu zılarının, mesela kirecin ve mağnezluındıi 
yete resmi bir iş'ar yoktur. yUzden de gözlerinizden öperim karde- nikel n kobalt madenleriDiu de karir 

MUVAZENE VERGISI şim. tıltlan şüphesizdir. Bir de ycmelderiaıİr 

Ankara 21 (Hususi) - :Muvazene İzmlrdc Ankara otelinde misafir 33 le celen - mercimekte, lahanada, ~ 
vergisinde yeni tcnzilfıt hakkındaki ka- Numarada Hıfzı Nalbantoğlu nakta, domatute, yoğurtta bulduiuınıd" 
nun layıhasınm bugün Büyük Millet B vitamini kandaki §ekeri azaltarak dr 
Meclisinin bütçe encümeninde tetkiki- ** po halinde saklamağa yarar. 
ne başlanmıştır. Şeker işi gibi mühiin bir iııe vücadô-
ALMANYA DAN ALINAN VAPUR _ Sayın bay Hıfzı Nalbentoğlu muzda bu kadar karışan bulunm.-İ 

LAR 
Ankara palas otelinde 33 numaralı lb L e ette ÇOK. görmu:ain.iz ••• ra telsiz daima faaliyet gösterecektir. ıı·fe ı·l a" n ettı.ler.. •Şirnd.i.ki mı.·ın bük.-:üme~ dem~krasi 

C d k. da h d t 1 da - - •••••••••• 1 ••••••••• 1 ••••••••••••••••••••• 

umaovasın a ı mey n u u ev- vası ıçuı bir tehlike oldugu sabit ol- Istanbul 21 (Hususi) - Almanyadan t __ ,_ :: Piyano .! odada misafir 

halariylc tahdit olunmuştur. Yağmurlu - BAŞTARAF1 l JNCt SAYFADA- muştur. Bu hükümeün yerine müm- alınan vapurlardan bazılarının mukavc- .u.ı:ıuı-
mevsimlcrde, meydanın bu haliyle- tay- resinde bumı mümasil bir nümayiş al- kün oldu&ru kndar sürat.le bir işçi hü- leye uygun olup olmadığını tetkik eden Sayın bay Hıfzı Nalbantoğlu • merakJıJarJOa ! 
yarelerin inip kalkmaları müşkül görül- muştur. Saray mahafilinde Kral Faruka 1.-ümeti geçmeli ve bu hükümet milletin komisyon mesaisini ikmal etmiştir. Ko- Saygı değer yazınızı aldım.. Büyük • 
mektedir. Bu itibarladır ki meydana 40 halife unvanının verilmesi anusunun kaynaklarını milli davaya, sulh~ adalet misyon Etrüskten maada cTrak _ SUs- cümhurreisimiz sayın general İnönünün •Gollnrd _ London• markalı bir p&-E 
metre genişliğinde bir pist yapı)m.,sı beslendiği muhnkknktır. Bununla be- ve hürriyetin muhafazasına tahsis mak- Marakaz> vapurlarında da tekikler yap- doğdukları ev hakkındaki fikrinizi pek yano acele satılıktır. Arzu cdeıılerillS 
için projesi hazırdır. rabc.r bu mesele bir çok müşkülata sadiyle gir.işile<."Ck bir mukaddes müca- mıştır. Hazırlanmnğa başlanan rapor Ik- yerinde buldum. Kemeraltmd~ (BİzlM GiŞE) Y9S 

Çok mevsuk bir kaynaktan elde etti- meydan verecek ve bilhassa Arap mem- delcyc İngilterenin demokrat balk.ıru tısat ve.kfiletine gr.indcrildikte.n so6ra T~rler eder derin saygılarımı müracaatleri. i 
~imiz malCiınnta g:;re devlet hava yolla- leketleri ar. ındı:ı 1.17.Un müzıkcreleri sürükliycbilecek derecede kuvctii ol- matbuatta neşredilerek efkarı umumi- sunarım. S.4) ı _ 10 (119) : 

• :~. ,'Wu;: _U:~~ ~~:,_~~~ ~~~~:1 ~~l~~a~:ttire ~~ mahitfr~,c.·A__ı.u.;=ıu..~Ol..=.JUd!o.t.:.L:l=no!:•~~ .. ::..!:"'!!;''~!~:. .. ~· ·~·-=·~====-==::.=--.:;..;.--..ı.y_e_ıc_n_v_ir_o_l_una_ca_k_tır_...._....;. _____ .:.._ ____ _.:İzmir=::::·::.....;v:.,:a:.:li3!:.1' ~;...:i'~adı=!..ı.G:.ıuif!· ~-....:=-·-•_••_•_•_•·~·-··-·-·~··_•_••_•_•_••_•_•_••_•_••_•_•_••_•_•_• •_·_·-.... ' . 



•-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~:Y=E~N~l~A~S~J:R~==::==~~~~---t====~~~~;~~~~~~~&~A·Hil~F~E~$ • 22son~Anunpazar9J9 _ = .. -

1 1 = Feci ve 
! NE Yıldızların hayat]arında kendilerini 

sevindiren veya kederlendiren 
Fransız gazetelerinden birisi Fransız 

sinemacılığının tanınmış sanatkarları ara
sında cmesleğimizin en feci ve en komik 
dakikasını anlatınız> diye bir nnket aç
mıştır. Anketi yapan muharririn, seriye 
başlamad n evvel yazdıklarını §U suretle 

hüHisn etmek mümkündür: 
c Bir aktörün ynşndığı en feci daki

kanın, sinemada cnnlnndırdığı şahıslar
dan birisinin feci bir dakikasile karşılaş
•ığı dn vaki olabilir. Mesela meslek icabı 
binlerce defo ahnedc ve stüdyoda ölüm 
hn~i ynşatmıı bir sanatkarın yine ölüm 

dakikası temsil etti~i dakikalardan biri-
inde, nef csinin kesilmiye başlaması, ö

lüm iztırapları duyması ve nihayet haki
'<nten ölmesi mümkün değil midir? Fakat 
ou gibi halleri nadir bir istisna olarak 
1cabul etrnel~ dı:ıha doğru olur .. Yalnız 
bu anketi yaparken, onların hususi h,a
yatını anketin mevzuundan çıkardık. 

Çünkü tetkik etmek istediğimiz insan de
iil aktör veya aktiristir. 

Hangi vak' af ardır? 
ıc..•sa: ....... ,..;;::;...,..........,.,,,,.,.,=:ıı...,..,., ........ n::ç=::ıı,_, __ """':za.•'""~~ .._ ...... 

1939 

Anketimizde yıldızların yalnız ııanat 
hayatlarından bahsedip de hakiki hayat
larından bahııetmemek isteyişimizin baı

kabir sebebi dnha var: Greta Garbonun 
yahut Şarl Buvayenin hayatlarındaki nc
u~lerin ve elemlerin her hangi bir insan 
oğlunun duyduğu ne~e ve elemden ne 
Carkı vaıdır? Onlar da ı<everler, onlaT da 
evdiklerinin ölümü veya hasreti karşı
mda ağlarlar, onlnr d:ı ümitle kör ve 

""mitsizlikle çarpışırlar. Emelleri ve elem• 

ılı iç·n e leri sizinkilerden farksızdır. Bunları tek-
rar hu raya sıralnmnk, neye yarar). 

Fakat bir anatkar meslek hayatını 

yaşarken kendisini sevindiren veya ke
derlendiren hangi vakalarn rastgelir} iş

te okuyuculann tnsnvvur ve tahmin ede
miyecekleri duygular bunlardır. Biz bu 
anketimizle bunu teshit etmek istiyo-

Deana Durbiniıı cazip bir pozu 

Holivudun en parlak 
yıldızı kim olacak? 

Manmafih her felaketin hayırlı bir ta-\ en korkunç bir akıbettir. 
rafı vardır. O günden sonra kendime nit En komik hatıram Brükseldc « T ehli· 
olmıyan hiçbir şeye el sürmedim. keli oyunlar> piyesini oynarken başım• 

Bnşımn gelen bu komik vakaya gelin- dan cec;en bir vakadır. ilk temsil nk~a
ce, bunun üzerinden henüz çok geçme- mı perde açılmak üzere iken heyecanla 
di .. Son çevirdiğim c Yarını olmıyan sahnede dolaşıyordum. Ayağım sahnede 
günt filmi için 8, 9 yaşında bir çocuk la- serili halıya takıldı ve boylu boyuna aah· 
zımdı. Gazeteye ilan verdik. Gelen bir nedeki masanın altına yuvarlandım. 

H 1. d ··h etli vıldı:.ı:ı olmağa namzed° sayılmaktadır. 1938 sonlanna doğru ikmal 
. O d . l içinde o ıvu un en ııo r J fil" l 

Annı n ra, yem yı . . . . d .. .. unuz Bu filmin 19 39 yılında Amerikada oynanan ım er ru7.> 
etmiş olduğu filmin bir kaç sahnesını resmımız e goruyors . 
içinde muvaffakıyet rekorunu kıracağı tahmin ediliyor. 

Parlak şöhretli yıldızlar 
Muharririn mukaddimesini bu suretle 

hulasa ettikten sonra gelen cevaplardan 
bir kac;ını alalım; Edvig Föyye yazıyor: 

Bana c zarif giyiniyorsunuu cümlesi

le iltifat etmek istedikleri vakit daima 
eski bir vakayı hatırlanın. Bu bence ha
yatımın en feci dakikasıdır. Bakalım din
ledikten sonra iz de öyle bulacak mısı
nız} 

çok mektuplar arasında Fransanın şima- Düştüğüm yerden cimkanı yok bu ak· 
}inden bir kadın şunlan yazıyordu: ıam oynıyamam> diye haykınyordum. 

c Oğlum 19 yaşındadır. Fuat yaşına ihtimal ki bu haykırışımı seyirciler ara· 

göre çok ltüçük görünüyor. Lise mezunu sından bile işitenler olmuştur. 
olduğu için anlayışlıdır. Dokuz on yaşın- Hanri Dökuvan beni teskin etti. Faka 

Amerikan sinemacılığının ocağına O vakit konservatuvarda talebe idim. 
ilk seneyi bitirdik, eıra imtihanlara gel
di. imtihan vazifesi olarak bana da bir 
piyeste kontea Tükaret rolü dü§tÜ. O 
vakit henüz bir çocuk sayılabilirdim. Ta
bii başımda kavak yelleri esiyordu. Kısa 
bir eteklik ve 29 franga alınmıı bir Po
lover ile kontes rolüne çıkmanın çok gü

lünç olacağını düşiindüm. l~in bir imtihan 
olduğu çoktan aklımdan çıkmı~. kendimi 
büyük bir role hnzırlanan bir sanatkar 
gibi görmiye bnşlamıotım. Fakat ne yapa
yım ki bu etekliklc poloverden batka gi
yecek hiç bir şeyim yoktu. Bana ödünç 
bir elbise verecek kimseyi de bulamadım. 
Tesadüf hazan insana yardım eder; ba
na da öyle oldu. Odeon tiyatrosunda 
oymyan ]ermen Dclba ismindeki arka
daşımla knroılaştım. Bana Tiyatroya gel, 
beni bul, oradft ~ana elbiselerimden biri-

daki bir çocuktan daha fazla işinize ya- oyunun devamı müddetince gözlerimi 
nyacağını tahmin ediyorum.> düotüğüm yerden ayıramadım. 

Danyel Darriyö ou vnkayı anlatıyor: Hanri Borun ceyabı çok kısadır: 
«Mesleğimin en feci vakalan bir değil, c En fed dakikam, çevireceğim filim• 

• • 
ıncır dikiyorlarmış ... bir çoktur. Fakat r.n kötü dakikam 1937 de }lir aıılan tarafından parçalanacağımi 

aergiıinde radyoda aöz söylemek icap haber verdikleri dakikadır. 
ettiği dakikadır. Yapmacık yapmıyorum. En komilı: dakikam yine ayni dakik~· 

Ne zaman kendisin-

den bahsedilse ( İşle . vuu bütün dünyaya aevdiren ,ı,-. er -
Yeni bir Greta Garbo ) denılıyor. ı 1 h b çevirdiği (Seviştiğimiz za-

c . . d·w· fT lerde Gar-ısa esa ına 
enç artıst, çevır ıgı 1 ım d" l ) f'I · olmu•tur. Bu filmde öyle bir 

b k .. k halk ken ı- man ar ı mı y 

o adar sanat goıterme te ._ d t" ··stermi•tir ki kendisini . • d şanat ıı.u re ı go Y 

llnı çılgıncn nlkı~lıı.makta ır. h G M t Mayer angaı· e etmiı ve 
O Ga b kadar emen . e ro 

nun hususi hayatı da r 0 • • b" k uh 
- . C b •- d k" dır" Dedi- garp cephesınde yem ır teY yo m ar-

ınutevnu, ar o ~n ar sa ın · • • .. • 1 (O k d ) 
L d d k k h I tecilerden rirının en guzel esen o an ç ar a aı 
ILO u an ço 8a ınır, e e gaze . b 

k k k · .. • k"' -k mü- filmini Robert Tay lor ıle bera er oynat-ço or ar. lsmı uzerıne en uçu . ... . . . · • b 
k 1 d k E k sevdigwi mıştır. Sevıştıgımız zamanlar fılmıru u nn ıı.şn nr nn en mır. n ço • 

l..ı01· d · 1 ku""t"u"pane11İn· gu""nden itibaren ve üç arkadaş filmini yn--. ıvu un en :zen ın o an 

ini vereyim, dedi. 
Tabii ertesi gün koşa koşa Odeona 

gittim. Fakat heyhat .. ]ermenin elbisele
rinden hiçbirisi bana uymıyordu. Yapı
lacak hic; bir fey yolttu. işte bu sırada 
]ermenin elbise dolabının yanındaki bir 
raf Üzerinde bir rop gördüm. Bu rop ba
na bir peri elinden çıkmış gibi gÜzel gö
ründü. Bu uzun etekli beyaz bir İpekli 
elbiseydi ve ıanki ölçü ile dikilmiş gibi 
bana hpatıp uyuyordu. 

Robu sevine sevine ]ermene göster
dim, o bana: 

c Bu elbise bana ait değil, bu locada 
benimle beraber giyinen arkadaşımındır. 
Fakat madem ki sen bu elbiseyi imtihan 
müddetince bir kaç saat için giyeceksin. 
O halde imtihan günü gelir, elbiseyi bu
ı11dan alır ve giyersin, dedi. 

Arkadaşımın dediği gibi yaptım. Ve 
İmtihan salonuna bu müthiş kıyafetle 
girdim. Fakat imtihana gelen mümeyyiz-

Fakat mikrofon kartaında söz söylemek dır.> 

KOÇUK HABERLER : 
···-·······-··-· 
F:ransanın Amerika sefiri Amerika 

hükümctine mürncnat ederek •Şeytan 
adası• ismindeki Amerika filminin dün-
ya sincmalnrmdn gösterilmemesi ıçın 

Amerika hükümetinin tavassutunu rica 
etmişti. Fransanın meşhur Kürek Ce
hennemi gülünç ve hakikate uygun ol
mıyım bir §Ckilde gösterdiği rivayet 
edilen bu filmin imali için 10 milyon 
franktan fazla mnsr:ıf edilmiş olmasına 

rağmen Amerika hükümeti filmin gös
terilmesini ve başka memleketlere ih-
racmı menetmiştir. 

Parlste bir konser 
verecekler ve Pariste 
birleşecekler ... 
Güzel sesli sarışın yıldız Marta Egger .. 

tin kocası Jan Kipura Pariste bir hasta· 
nede tednvi edilmektedir. 

Jan Kipura Almnn hükümeti tarafın· 
dan •İstenilmiyenlcr• listesine dahil ol .. 
duğu için bundan sonra kansiyle birlik· 
te Pariste oturncatrını söylemektedir. 

Halen hasta olan güzel sesli artist biı 
kaç gün sonra hastaneden çıkacak ve 28 
kônunusanide Paris operasında eski 
opera arUstleri menfaatine knrısiyle bir· 
likte bir konser verccelüir. Bu konser
de gerek Jnn Kipurn, gerekse Marta 

Eggert bir çok operalardan parçalar 
söyliyecekleri gibi, çevirdilderi filimle
rin en gilzel snrkılarını da terennüm 

Frnnsanın Bcrlin sefiri de Alman hü
küın~ti nezdinde buna benzer teşebbüs
te bulunmuştur. Bu ağustos ayı içerisin
de Venedik sergisinde teşhir edilen fi
limler arasında •Silinmiş izlera isimli bir 
filun' d dı Alın ı t afınd edecekler ve her ikisi birden sureti hu· e var . an ar ar an çev-
rilrn. 1 b f"limd d kuz susiyede hazırlamış olduklan Mozarm 

ış o an u ı e on o uncu asır . 
Parisi pek pis ve kötü bir şekilde tas- meş~ur •Türk marşı• nı da söyllyecek· 

· d"l · t" B filim" V dikte ·· lerdır. vır e ı mış ı . u ene goste-
rilirken orada bulunan Fransızlar tara- Güzel sesli yıldızlar yakında bir kag 
tından ıslıklar ve yuhalarla karşılandı.. zrun:ın için İtalya ve Amerikaya da gi .. 
Eylôl ayı sonunda Fransa hüküıneti fil- decekler, fakat esnslı olarak Fransada 

ikamet edeceklerdir. min gösterilmemesini Almanyadan ilti
mas etti. Bu iltimasa geçenlerde Alman
ya tarafından uygun cevap verilmiş ve 
filmin Alman sinemalarında gösterilme
si yasak edılmistir. 

Jan Kipura Frnns:ıda çok rah:ıt ede
ceklerini ve güzel {ilimler çevirebilecek
lerini tnlımin ettiğini, esasen Fransızla
ra knTŞı büyilk bir sempatisi bulundu· 
ğunu ve bu sebeple de Almnn hüküme~ 
tf tarafından •istenilmiyenler• listesine 
dahil olduğunu söylemektedir. 

Marlen Ditrih Moris ı er arasında Odeon tiyatrosunun müdü- çekeceğini bildirmiştir. 
Şövalye ile ber aber rü de varmış meğerse. Yani bir temsil 

Almanya hükümcti Fransanın Berlin 
sefirine verdiği cevapta filmin ecnebi 
memlcl<etlerde olan nüshalarını gen 

Sevimli yıldızlar Fransada gördükle· 
ri hüsnüknbulden fcvkal5de memnun 
olduklarım bildirmekte ve ayın yirmi al
tısında Paris operasında verecekleri 

konsere büyük bir ehemmiyet vermek· 
tedirler. Marta Eggert Paris operasında 
ilk defa şarkı söyliyeceğinden heyecan 
duyduğunu ve muvaffak olabilmek için 
fevknlSde çnlıştığını söylemektedir. 

~ilim mi çevirecek? içil'\ yaptıdığı robu derhal tanıdı. Imti· * Eron }'len Amerikan vatandaşı ol-
Bugünlerde Amerikan gazetelerinde hanı durduıdu. Telefonla robun yerin- mak için resmen müracaat etmiştir. Yel-

çıkan bazı haberlere inanmak )Azım ge- de olup olmadıi(ını tiyatrodan sordu. kenli gemi ile yapılan sporlara fevkaHl· 
lirse MarJen Ditrihin önümüzdeki ilkba- Hırsızlık ııuçile yakalanmak tehlikesi de meraklı olan bu zatın 30 tonluk bir 
harda Fransada çevireceği filimde Mo- içinde heyecanlı dakikalar geçirdim. Fa- yatı vardır. Halbuki Amerikan kanun
ris Şövalye de rol alacaktır. Bu haberi kat iı bir ltaç dakikalık heyecanla da bit- larına göre Amerikadakl ecnebiler on 
kaydi ihtiyatla telakki etmek icap eder. medi. Bu yüzden az daha beni konser- beş tondan fnzla gemi satın alamazlar .. 
Çünkü ayni gazeteler daha evvel Marle- vatuvardan, arkadaıamı da Odeondan Amerikan hükümeti kanunun saraha-

nin bu filminin bir Fransız şirketi hesa- kovacaklardı. ti karşısında Yfltı müsadere etmek iste- nımadığı bir İngiliz kadını da Henry 

hına değil, bir Alınan şirketi tarafından miş, Erol yatı vermektense Amerikan Garntın 7.i.yarctinc gelmiş, hastayı şef-
çevrileceğini yazmışlardı. Bugün için dir. Fakat bu Fransızın ismi henüz ta- tabiiyetine gcçmei'.,ri tercih etmiştir. kat ve muhabbetle alnından öpmüş ve 

rnuhakkak olan §Udur : Henüz bu filim ayyiln etmemiştir. Bu vazifenin Marsel *Henry Garat ufak bir ameliyat gc- sonra koşarak orndnn uzaklaşmıştır. Zi

için senııryo haz.ırlaruruınııştır. Rejlsö- Karre ve Juliyen DUviyeden birisine çirmi§tir. Tekmil dostları kendisini 7.i.- yare adının kim olduğu anlaşılama-
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1 7 ile 20 yaı arasında olan bir genç 
kız.ın güzel görünmesi için •unİ çarelere 

bq vurmaeına hacet yok.tur. Giyinifine 
ve vücuduna itina etmesi. ten dürüst ol .. 
rnası, buna yeter. Çünkü gençlik baılı ba
şına bir ziynettir. 

Kızılordu Çoktan 
Barselon, 21 (Ö.R) - Bugün öğleyin 

!iç motörlü 10 Henkel tayyaresiyle iki 
Dorniye bir çok avcı tayyarelerinin hi
mayesi altında Baldoçi.no halk mahalle
sini şiddetle bombardıman etmişlerdir ... 
A tıian bombaların mikdarı oldukça. çok
tur. Bir çok kurbanlar vardır.. Düşman 
tayyareleri bir çeyrek sa.at şehrin üze.. 

·rinde alçaktan uçmuşlardır. Cümhuri
yet avcı tayyarelerinin de semada bu
lunması sebebiyle serbest hareket ede
miyen defi tayyare bataryaları ancak za
if bir mukabelede bulunabilmişlerdir ... 
İlk bombardım:' hücumunu yaptıktan 

Ric'at etmişti 
Enver paşa da kaçan Rusları 

Genç kızın en büyijk gÜzellik kozu. 
saçlarıdır. Günde bir kaç defa fırçalllDın
ca parhyan ve yumupyan Hçlar, genç 
bir yüzü çok güzel bir ll"k.ilde çerçeveler. 
Saçları tanzim ederken baoit, fakat çok 
muntazam bir biçim seçmeğc itina etmek 
Jiizımdır. 

takip ederken hafifçe yaralandı 

Yüz güzelliğine gelince, genç kızın de-

sonra düşman tayyareleri şehir üzerin- risi zaten taravetli.di.r. Bunu muhafaza 
de bir ceve!An yaparak tekrar bomba için iyi bir oabunla yıkanmaktan ve bil-
hamulelerini boşaltmışlardır. haooa luıın, sabahlan iyi bir krem oür-

Saat 13 •ularında avcı filotlllıllarının mekten baıka yapacak fCY yoktur. Sun! 
himayesinde 15 üç motörlü tayyare Bar- Barselondan bir manzara çarelere ne zaman olsa bat vurabiliroi-

sclon üzerinde tekrar _uçar~~ bombala-ı Vatani havalar .. ~ta. olan ~d?- n~syonalist idaresindeki vilayetlerde bü- ruz. 
rını atmışlardır. Bu ikinci hucwn bmn- lar bu alayların onunde gıtmekte ıdı.. yük propaganda yapılmaktadır. Saragos PUDRA VE RUJ: 
cinin tekrarından ibaret olmuştur.. Al-ı Kadınlarla dolu kamyonlar ')<'hrin. •o- mühim_ ~iye:ek .ve bir çok gö~üllü gön-
ç ağa inerek şehrin üzerinde uçtuktan kaklarından geçmekte ve erk~klerı va- derece ını şundıden vadetmı~tır. Pudza ve ruj mescle•ine gelince, genç 
~onra tayyareler bombalarını he en zifeye davet etmektedir. Bıırgos, 21 (Ö.R) - Fena hava sebe- kızların bu gibi şeyleri kullanmaları doiı
hemcn ilk bombardımandaki ayni mev- Perpignan, 21 (A.A) - Cürnhuriyetçi hiyle krekctlcri sekteye uğrıyan ko- ru olrruyacağı hak:lunda bir kanaat vardı. 
kilere bo§ıütnuşlardır. Amele ekipleri ispanyaya tahsis edilen ilk buğday treni !ordular ancak saat 11.30 da tekrar ta- Maamafih, bu husustaki en iyi kararı, bir 
enkazı kaldırrnağa çalışıyorlar. Kurban- dün gelmiştir. İspanya memurları yirmı arruza geçmişlerdir. Merkez mıntaka- genç kızın anne•i, yani büyijkleri vere
ların •ayısı henüz malılm değildir. yedi vagondan mürekkep olan treni tes- sında Formel, Hespel, Kaseryo ve Kapo bilir. Bunları nasıl kullanmak icabede-

Valan.-i;·a, 21 (Ö.R) - Saat 2.30 da lirn almışlardır. Bu tren İspanyaya 45 köylerini işgal etmişlerdir ki bunlar şi- ceğine gelince. 
bir dilşman deniz tayyaresi limana on hin ton buğday göndermeğe karar ve- mal ve cenuptan İgualada şehrine hi.- Pudrayı muhakkak kremden sonra 
bomba atmışsa da hiç bir vapura isabet ren Fransa hükümetinin sevkettiği ilk kimdir. kullanmalı. Ve cilde uygun pudra rengi 
ettirem~ir. Saat 9.30 da bir istikşaf partidir. Cenup mıntakasında nasyonalist kuv- seçmeli. Kremsiz bir çehreye sürülen 
tayyaresi, defi tayyare toplarının at.eşile Lerida, 21 (A.A) - Frankisller al<§a- vetler Flaryona ve Argos köylerini zap- pudra, cildi hakikatte olduğundan daha 
takip edilerek, liman üzerinden uçmuş- ma doğru Vandrell şehrini işgal etmiş- tederek Folyo deresine varmışlardır. fazla mak:yajlı imiı gibi gösterir. Bu da 
tur. Saat 11.20 da beş Savoya Valansi- !erdir. İgualada şimalinde Hestel ve Obenyayı, mühim bir noktadrr. 
ya limanından geçerek Gandiaya doğru Lerlda, 21 (A.A) - Frankistler ileri cenubunda da diğer bir çok köyleri iş- MAKIYAJ MESELESi: 
uçmuş ve bu limanı bombardıman et- hareketleri esnasında bir kaç miihiın gal ettikten 90nra nasyonalistler büyük 
ıni.<tir. Hasaratın ehemmiyeti henüz ma- kasabayı işgal etmişlerdir. Lerida-Bar- Lerida - Barselon yolunda çok mühim Bir balo veya toplantıya giderken, 
JCm:, değildir. selon yolu üzerinde faaliyette bulunan bir mevki olan İgualadayı muhasara et- yanaklara ve dudaklara biraz ruj sürül-

Barselon, 21 (A.A) - Havas ajansı- kuvvetler Bellprat - Lorace hattından mi< bulunuyorlar. 
nın mııhabiri bildiriyor : hareket etmişler ve bu kuvvetlerin ilk Faris, 21 (Ö.R) - Katalonyanın bü-
İspanya kadınları namına Belçika müfrezeleri karanlık basarkeu İgualda- tün cephelerinde muharebe tekrar baş

kraliçesine, Mın. Roosevelte, Arjantin, nın cenup mahallesi önüne gelmişler- larnıştır. 

Meksika, Şili, cümhurreislerinin refika- dir. Şimalde nasyonalistlerin terakkileri 
Janna, Düşes D,Atholla, Simon ve Ede- Diğer cihetten Tarragona önündeki devam ediyor, fakat hangi hatta vasıl 

nin refikalarına aşağıdaki telgraflar gön- mıntakada iki motörlü yürüy;iş kolu oldukları henüz malUnı değildir. 
derilmişti.r. cümhuriyetçilerin cephesinde ye.,i ge- Barselon, 21 (Ö.R) - İspanyol askeri 

meeine en prensip sahibi anneler bile ses 
çıkarmıyorlar. Mübal0.ğaya kaçmamak 
şartiyle biraz rimmele bile cevaz vardır. 

Madem ki kirpiklerden bahsediyo
ruz, kqlara da kolayca geçebilirsiniz .. 
Kaılarıruzı almayınız. Çünkü bu moda 
yavaı yavaı kaybolmaktadır. Yalnız kaı

ların biçimlerini bozan faz)a kılları al· 
mak daha münasip olur. 

KOKU SORONMEU MI? 

Genç kızlar, arkasında «iz> bırakacak 
kadar kuvvetli kokular aümıemelldirler. 

Hafif, koklıyanlara neıe ve tazelik hiosi 
verecek cinsten bir parfömü az miktarda 

İstüA kıtalan tarafından Katalonya- dikler açarak cümhuriyetçilerin gittikçe otoriteleri cümhuriyet ordularının sev
nın Santacolma kasabasında 200 kadın artan mukavemetine rağmen şimalden külceyşi bir ric'at yapmağa mecbur kal
katledilıni§tir. Bu korkunç cinayet !.. Vandrelli geçmişlerdir. dıklarıru kabulle beraber şimdi kuv
panyol milletinin Littorio ismindeki Londra, 21 (Ö.R) - Röyter ajansının vetli bir müdafaa hattında yerleşükleri
İtalyan fırkasına karşı infial ve nefreU- Burgos muhabiri şu haberi veriyor : ni iddia ediyorlar. Bununla beraber de
ni uyandırmıştır. Bütün dünya kadınla- Frankist makamlarda Barselonun ya- nizden bir hücum ihtimalinden korkul
rının müstevlilerin ika ettiği cinayetlere kında düşeceği beyan edilerek hu şehre maktadır. Barselon ve Valansiya ara
ilave edilen bu yeni cinayeti de öğren- yiyecek dolu kamyonlarla bunları sev- sında bir çok nasyonalist harp gemileri 
mesini istiyoruz. Siz kadınların bu kat- kedecek gönüllüler gönderilmesi için görülmüştür. olmak şartiyle saçlarınıza ve kulaklarını-

zın arkasına sürünüz. Jiam karşısında en şiddetli itiraz sesle-

Ancak bu müdafaa vaziyeti na kadar 
devam edebilirdiL Çünkü Basmacılar 
ilk akşam yaptıkları taarruzla bütün 
hatları da kesmişlerdi. Yani diğer rrun
takalarla irtibat kalmamıştı. Filvaki Se
merkande biraz haber verilmişti amma, 
o kadar .. Sonrası ... Elde mevcut askerle 
aylarea durulmazdı ya.. Derhal çıkıp 

gitmek te akla gelebilirdi. Fakat daha 
henüz bunun zamaıu değildi. 

** Enver paşanın askerleri ele a\'llCa sığ-
mıyan ve avcıları mütemadiyen oynatan 
avlar gibi idi. Böyle çevik, kurnaz bir 
av peşinde fivcılar nasıl ıuraya bura
ya koşarak avını kucağına d(4ürmek is
terlerse F..nver paşa da az çok bu rolü 
oynıyordu. 

Paşanın askerleri Kızılordu karşısın

da öyle çevik, öyle ele avuca sığmaz bir 
halde idiler ki.. Böyle harp görmiyen 
Kızılordu kumandanının her dakika 
müdafaadan ümidini kesmesinde hakkı 

da vardı .. 

Paşanın askerleri tavşanlar gibi, dağ
da, bayırda, tepede, ağaç gölgelerinde, 
büyük taşlar arkasında saklanıyorlar. 
Sonra birdenbire yerden biter gibi çıkı-

yorlardı. Süngü süngüye mücadele et
mesine de bayılıyorlardı. 

Halbuki Kızılordu buna yan"§mak is
temiyor ve müdafaada bulunmayı ter
cih ediyordu. Enver paşa arzusuna mu
vaffak olmak üzere idi. Filvaki hesap 
ettiği de tamamen tahakkuk ediyordu. 

Şehir dahilinde bulunan Türkler Rus
lara; yardım etmiyorlardı. Zorla yapılan 
yardımlardan da Rus ordusu istüade 
edemiyordu. 

tarta riayet ederek, hem .. bah hem ak
şam giyilecek renk, cins ve biçimde bir 
kürk seçmek bilhassa münasip olur. 
ŞAPKALAR: 

Şapka ... Şapka sizi güzel ve şık, ya
hut ta çirkin ve gülünç gösterir. Bunu 

aeçerken çok titiz davranmalumız. Bir 

Maamafih müdafa•ya çekilen Kız.ılor
du askerlerine artık kuvvet değil bir 
müfreze bile denemezdi. H"r gün yapı
lan şiddetli taarruzlarda o kadar çabuk 
eksiliyorlardı ki ... Kumandan her cün 
taarruz sonlarını kalbi çarparak öğreni· 
yor ve sonra elini !"lığına koyarak oda 
içinde mütemadiyen dolaşıyor ve Ba.s· 
macıl,nn çok tiddetli baskını yapacağı 
i i düşünüyordu. 

Nihayet olan olmuştu. O gün karşısın· 
da dayanarruyan Kızılordu kwnandanı 

şehri terkederck süratle çckilmeğe ka· 
rar vermişti. Bunun hakiki manası ala· 
bildiğine kaçınııktı. 

Lalt;n bunu yapmak miişküldü .. Çün· 
kü en ufak bir vaziyeti ~hirdek.i halk 
tarafından derhal Basmacılara bildirili 
yordu. 

Kuınandan evveli ~hrin hariçle irti· 
batını tamamen kcsmeğc karar verdi. 

Esasen kaç gündür §Chir haricinden ccler. 
bir kervan yoktu. Şehir dışına da üç be; 
köylüden bqka kimR çıkmıyordu. Bun· 
lara da izin vermemek. çok yerinde ha· 
reket olcaktı. 

Kumandan ıehirdeki inzibatı, asayiş 

bir kere daha gözden geçirdi. Firar hi· 
diseainin derhal şayi olmıyacağına itana.al 
getirdikten sonra ricat emri verdi. Piya· 
de_ ve süvari askerleri şehri terk ederek 
kaçmağa başlaclılu. Diğer kıta içinde do 
ioe yarıyacak. silih bulunmadığı için oolaı 
da beygirlerine atlıyarak bu kafileye ka 
rıştılar. 

Şubatın son günlerinde idi. Bir sabat 
ıehre tekrar hücum eden Basmacılııı 
müjdeyi alddar. 

- Kızılordu çoktan ricat etmişti. 
Basmacılar gece yar1S1ndan sonra şe· 

birde bir hareket olduğunu köpelı:lerin 

fazlaca havladığını nihayet içeriye dı13· 
rıya bazı nakliyat yapıldığının farkına 

varmışlardı. Ancak bukadar kısa bir za· 
manda Oöşembeden firar edeceklerine 
inanmadık.lan için böyle bir şey ele akıl· 
larına gelmemişti. 

* Kuvvetlerin bir kısmı Dö.şembeye gl ri~::ı=.ı~~~A~tiyoruzMukavemet Mi ı 1 eti er konseyinde v:i:~~~e:;:e~::a~:~r~:~~;:::i~·e ~~:~ 
için yapılan hazırlıklar dolayısiyle şe- bir giyinme tarzı vardır: Basit ve dü<üot 

çare: annenizle yahut daha yaşlı bir ar· 
k d 1 

rerken diğer bir kuvvet de firar eden 
a aşınıza, ma.iazalara gidiniz veya 

kızılordu efradının arkasına dii•mü•ler· 
hirde hummall bir hava esmektedir. Se- c. in milletinin mücadelesi lev. bir tarz. Fakat ıurasmı da unutmamalı ki, provalarda bulununuz. -- ~ 

B 1 1 ki 
di. Fakat kııılordu askerleri kısa zaman-

ferberlik faaliyeti şehrin çehresini de- T gençliğe ait aevimlilik kiifi değildir. 

ğiştirmiştir. Her yaşta ve her seviyede hinde he_yecanlı hitabeler söylendi 17 Yllfında bir genç kız da, 40 Yatın-
öy e i e vereceğiniz hükümler da-

da o kadar çok yol almı~rdı lı:i ... O 
ha olgun bir tekil alır. Ayrıca zevkinizi 
d · k' f tt" · 1 Ş d gün akşama kadar dört nalla gittikleri kadınlardan mürekkep alaylar ellerin- da bir kadın kadar, giyinme iJine itina 

de erkekleri askere yazılınağa davet Cenevre 21 ( ö.R) - Milletler cemiyeti Konseyinin 104 üncü iç- göatcrmeie mecbıudur. Genç kızlar için 

e ın 'fa e ırm11 o ursunuz. uraınru a 
tm 

,_. b .. .. halde diifmanı yakalıyamaddar. 
unu ayınız KI azan cgenç> gorunen . 

oddl f k b . dili b"" ,_ .. .. d Takıbeden kuvvetin kumandanı dür 
eden levhalarla dün §dırin sokakların- tima devresinin son celaeainde Çine ait kararın ittihazından evvel bu, daha ziyade variddir. Çünkü bazan 
i:lan geçmi§lerdir. Bu levhalarda şu ibe- muhtelif memleketlerin mümeuilleri tarafından Çin milletinin iztıra- yüzü ııiizel olınaoına mukabil, vücut he-

m er, ua a ır ta e uıoutun e· 
iioiverirler. 

reler yazılı idi : bına ltaroı umumi teessür ve alakayı gösteren heyecanlı hitabeler nüz tam tenuübünü dde edememiıtir. 
Erkekler istihkimlara ... Erkekler cep- yapmıotır. KORK MESELESi: 

MODEL DE~TIRIURKEN 

heye .. Kadınlar fabrikalara.. Fransız delegesi sözleri araaında şunları söylemiştir: 

::ıııııııı:ıııııııııııııııııı:ıııııııııııııı 

~Kadınlar ~ - -- -
~ SALTANAT/~ - -- -S (TARAKANOVA) S 
111111111111111111111111::::1::::::::::1:::: 

c Çinin istiklal mücadeleıi bütün dünyada hayranlık uyandırmış
tır. Fransa, Çinin adalete uygun bir sulha kavuşması için mümkün 
olan bütün gayretleri sarfedecektir.> 

Sovyetler delegesi, Çinin kahramanca idare ettiği milli mücadeleye 
bütün medeni dünyanın yardım etmesinin zaruri olduğunu, kol -
lektif emniyet yolunda Sovyctlerin kendilerine düşen bütün tedbirle
ri almağa ve yardımda bulunmağa hazır olduklarını söylemiştir. 

lngiliz murahhası, Çin milletine lngilterenin muhabbet ve teveccü
hünü bildirmiş. Çinin iztiraplarının lngilterede geniş ölçüde duyuldu
ğunu söylemi,tir. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri '7'J 
Yalnız din \'e iman namına harp ettiği

ni ilan eden Haçlı ordu, ve bu ordunun 
asıl ruhu olan l!'!lgizitörler, teslim olan 
kontu manastır ve <Dir Abay• !ara 14 
bin altın vermeğe ele icbar etmişler ve 
bu paraları da a lınışlardır. 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

ZlıZ!7.A11:..o;oe~z:z:;ı:z:ııııııı:ı:ı::ıı::ıı:xz:ıııı:::llll'.::ımımıı1T111ır.zı:::ı::ı:~a2zr.;z.~v. 

Tefrika: 6 Nakleden: F: Ş. B. 
Ve aynı zamanda da bütün muhatap

larını Albijoalar aleyhine müsellih haç
lı sefere davet -birçok imalara nazaran 
da icbar- etmiş cAlbijoalara karşı harp 
edecek olanların hepsine de Kudüsü 
kurtarmak için harp edenlerin sevapla
rını bahşedeceğini• de bildirmiştir. 
Papanın bu çok ustalıklı mektubu ve 

daveti bütün Fransayı ayağa kaldırmış
tır. Engizisyonculara ilk olarak hizmet 
arzeden Letkaster kontu Simon dö Mon
for olmuştur. 

Bu adam, papanın istediği şartların 

hemen hep.sine malikti: Avrupa, Asya 
ve Afrikada bir çok harplere işürAk et
miş, harbı kendisine meslek ittihaz edin
ıniş ve yağmayı da zengin olmak için 
en ba§ta gelen bir §art bilmiş, iri ve uzun 
boylu, çok kuvvetli bir adamdı. Son za
manlarda Ist~ ıbl.''dan dönmüş ve .. i§-

Papanın haçlı ordusu bir kumandan 
bulmuş olmakla beraber plin ve hedef 
tayin edememiştir. Bununla beraber, 
ilk anlarda bu hareketlere ehemmiyet 
vermiyen Tuluz kontu, hareketin kendi 
aleyhine olduğunu anlamış ve papa ile 
barışmak için her çareye baş vurmağa 
b&§laınıştır. Hatt~ yeğeni Vikont dö 
Beziyeyi bu iş Vn Romaya göndermek 
istemiştir. Fakat bu genç Vikont şeref 
ve haysiyetini kıracak tekliflerle Roma
ya gitmekten ise ölünceye kadar harp 
ve müdafaayı tercih etmiş, hemen Be
ziyeye dönmüş ve müdafaa hazırlığına 
başlanuş, Raymon da vakayiin inkişafını 
beklemiştir. 

Haçlı ordu, Valans üzerine yürüdüğü 
zaman, Raymon, ciddi bir müdafaa gös
tereceği yerde, •yedi şatosu ile birlikte• 
ve kayıtı;ız, prlsıı. olarak teslim olmuş-

Iş bu kadarla da kalsa yine eyi! Tes
limden sonra, papaslar kontu beline ka
dar çıplak bir halde ve bir sopa ile dö
ğe döğe kilisaya götürmüşler ve orada 
sadakat yemini ettirmişlerdir. 

Binlerce seyirci karşısında yapılan 
bu muamele, unutulrnıyacak ve taham
mül edilemiyecek derecede ağır ve hay
siyet kırıcı olmuştur. 

Tuluzda i§lerini bitirmiş olan haçlı 

ordu, bütün kuvvetiyle kont Raymonun 
yeğeni, Beziye üzerine saldırmışlardır. 
Vikont dö Beziye, kalesine kapanarak 
bütün mevcudiyetiyle müdafaaya b&§la
mıştır. Müdafaa çok şiddetli olmakla 
beraber, asker! bir çok hatalar irtikAp 
edilmiştir. Vikont, askeri usullere kıy
met vermemiş, kaleden il.n! ve şiddetli 
bir huruç hareketi yapmıştır. Fakat bu 
hareket kalenin kapılarını haçlı orduya 
açmış, bu suretle d(4mana hiç bekle
ınediği bir fırsatı vermiştir. 

Harplerde zafer kaC:•r mağlubiyet te 
hesapta olan bir şeydir? Fakat haçlı or
duya mağlO.p olmak, akıl ve hesapta ol-

Bu takdirde, nobanları robun biçirni 
telifi •decektfr: iyi bir terzi beli inu.göo
tcren, boyunu inceltip uzatan, küçük 
omuzları yahut fazla fitman kolları giz
liyen biçimleri seçmesini bilir. 

Genç kız bu hususta ona yardım eder, 
o kadar. 

Genç kızlar kürk giymeli mi) Ailele
rinin bütçeaj müsaitee, tabii ... Yalnız 

zevk, ihtiyaç ve tasarruf gibi üç mühim 

Bundan çıkardacak netice tudur: Gör
düğünüz ve beğendiğiniz herhangi bir 
rop, ma.nto, tayyör veya faplta mode
linde değitLkJik yapacaiuıız zaman, aza
mi ihtiyatla hareket etmelisiniz. 

Manto ve tayyörlerden yana esaslı 
güçlük yok gibidi<. Çünkü genç kızlu 
da ablalarının veya annelerinin giydik

lerini giyebilirler. Sakınılması ieabeden 
iki nokta, fazla sade veya fazla cicili 
bicili şeyleri seçmemektir. 

idi.. Haçlılar bu huruç hareketinden is- çok eyi olacaktır! 
!ifade ederek Beziye şehrine girdikleri Diyerek müracaat etmişler, fakat şu 
inda müthi§ bir katli/ima koyulmuşlar- -tarihte darbı mesel olan- emri almış -
dır ve bu katliam günlerce devam et - !ardır: 

miştir. - Siz önünüze çıkanı öldürdünüz, 
Allah ve Isa peygamber namına, din Allah kendisine sadık ve mensup olanı 

gibi en yüksek bir müessese hesabına elbet te ayıracaktır! 
çalışan haçlı ordunun bu katliamı ta- Ve, §ehrin bütün halkı, kadın, erkek, 
rihte emsali az olan facıalardandır. Göz- çocuk, kız ve ihtiyar hepsi de bu emir 
!eri kin, şahsi menfaat ve mllnasız fa- mucibince kılınçtan geçirilmiştir. 
kat çok koyu bir taassup ile kararmış Aradan dört buçuk asır geçmiştir. 

olan haçlı ordu, ihtiyar, genç, çocuk ve Bugün bile-: 
kadın dememiş, eline geçirdiğini kılınç- - Merhametsizce ve istisnasız olarak 
tan geçirmiş, güzel bulduğu kız ve ka- kılınçtan geçirilen bu şehir halkı için
dınların ırıına geçmiş, hatta .. bazı ki- den acaba kaç kişiyi Allah masum ve 
bar ve güzel delikanlıları muayyen ba- kendisine mensuptur diye ayırmıştır? 
zı manastırlara iç oğlanı olmak üzere Sualini sormak mümkündür. 
hediye etmiştir. Ve, bu suale tarihin verdiği cevap ta 

Katlllimın dehşeti, haçlı ordunun ba- şudur: 

zı sivil erkinını bile korkutmuştur. - Bu tehir içinde Allah bir kimseyi 
Bunlar Allah hesabına yapıldığı iddia ol.tun lrurtarmamıştu-1.. 
edilen bu hareketin yanlış olrııa.!uıdan KatliAmı korkunç ve iğrenç bir yağ
şüpheye dilşmüşler ve engizitörlerin ma ve bunu da hiç birşeyi bırakmıyan 
mensup olduğu Sitö ma.na.!tırı baş papa- müthiş bir yanguı takip etmiştir. 

zına: 

- Bizim askerler önlerine çıkanı he
men öldürüyorlar, bunların içinde din
dar veya maswn kimselerin bulunma
sı çok muhtemeldir. Allah ve Isanın sa
dık kullarına fenalık etmiş olmak ihti
malinin önüne geçmek lazundır. Bu 

KatliAmın veya tahribin devamı müd
detince de, haçlı orduya mensup papas
lar killsalaruı çanlarını çalmışlar ve ru
hani Ayinler yaparak, akıllaruıca Alla
ha şükretmişlerdir! 

manın muhtelif istikametlerde dağılarak 
firar edeceğini de tahmin ettiği için as· 
kerleri dağıtmıştı. Basmacılar her a-ün 
at koıturmuı oldukları tep•lerde, vadi· 
ferde, bayırlarda yıldınm gibi ilerledi. 
Nihayet ikinci gün öğleye doiru uzak· 
tan kızılordunun efradını gördüler. 

Böyle her taraftan çıkar gibi peşlerine 
düşen Basmacıları görünce kıZllordu ku· 
mandanı şaşırdı. Şjmdi ne yapacaktı) 

Onun noktai nazarına göre basmacı· 
larla harbe tutu~mamalc lizımdı. Bunun 
için muharebeyi kabul etmeden mütema4 

diyen ricat etmek en iyi bir hareket ola .. 
caktı. 

Fak.at bütün çalışmasına ve muhare .. 

beyi kabul etmemesine rağmen Mirt&" 
pede hu;macıla.r kızılordunun arkasın' 
dan yetiştiler. 

Basmacılar müthiş bir nete içinde idi· 
ler. Zaferi tattıkları iç.in manevi kuvvet
leri bir kat daha artmı' sanki hep ba1lı 
başına birer kahraman kesilmişti. 

Böyle mağlı'.ip bir k.Jta peşinden le<>"' 
va]ayıp nihayet yakalıyan asker ne ya .. 

par? 

Kızılordu kumandanı bunu görünce 
daha çok korktu. Muharebeyi kabul et· 
mek mecburiyetinde kaldığı halde eıir .. 
liği bile göze alarak ricate devam etti. 

Öyle kaçıyordu ki takip edenler d< 
dönmemeie azmetmi9lerdi. 

Nihayet düşmanlar son bir defa ı•· 
riye dönerek cevap vermek vaziyetinde 
kalddar. itte bu eonada düşmanı mai; 
lUp eden ve Basmacıları zafere wötiire" 
Enver paşa bir düşman kur~uniyle y•rı.-· 
lanınıttı? 

Bereket versin yarası çok hafif idi. Ve 
ata gelmişti. Tehlikeli hiç bir tarafı yoktU· 
Basmacılar paşanın yaralanma.ııile artık 
takipten de vazgeçtiler. Çünkü kızılor• 

du kıt' a.ııının azlığı karşısında takiptef1 
hiç bir fayda da olmıyaeaktı. Nih•Y'1 

Enver P•§a askerlerine geriye dönrn lr-" 
rini emr~tti. 
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t~izlenir. 

Banyodan çıkarılnrak: bol su ile yıka.
nır. Tahta talaşı içinde kurutulur. 

Belgrad 
o nin em 

irmiy ce 
Bclgrnd, 21 (A.A) - İyi malümat 

nian mahafiller Belgradın anti komin
tcm paktına iltihakı hakkındaki şayia
lara biç bir kıymet atfetmemektcdırler. 

yor ve: 
- Hep .• h p .. scnın ıçın Nec

det ... 
Diyordu.. Yatağının önüne diz: 

çöktüm: 
- Beni .. al/et .• 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın bi1yô:k tetkik anketi) 

-22-

japonyada ~adın hayatı 
Japon kadını kızken bahasına evli 
ikeu kocasına, dul kalınca çocuğuna 

itaati daha ilk mektep 
sıralarında 

• 

ARIFE7 
r7,Z7_.7..z7.Z-~J .. ZX-LZZZZ7.,ZZZJ&;;f!'%). 

Arasıra 
~ ~..ZZ-/.TLT.L"AJ!7.ZZ7.Z. 

Gelel ·m bam yenin 
faz iletine 

Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA~ 

Dikkat ediniz, meyvalarııı, sebze ve 
yemeklerin hayatımızda ayrı birer mev
kileri varoır. McselA Lahana, Turp, ku
ru fasulye lınfifm~rep, i§kcmbe çorba
sı, paça, çılbır laübali pilav, makarna 
oturaklı, pirzola, ş~ kebabı ağır başlı, 
kuş konmaz, büftek, kotlet modem, 
bamya, ebe gömeci babayani gibidirler. 
Vitamin lakırdısı ortalığı kapladı kap. 

lıyah bu indi teliıkkilcr altüst oldu. Hiç 
bir vakıt kıymet vermediğimiz kapuska
nın kahrnmanı lahana yanında dilini çı
knrmış arsız çocuk gibi havuç ile yan
yana kolkola clrafo vitamin gururu tas
lnmnğa başladılar. Kuru fasulye y.inc 
yerinde kendini nim tten saymakta ber
devam .. Gelelim bamyanın faziletine di
ye içi bo§ laf etmcği i ar t edC'n darbı 
mesel b:ımyada bir §ey olmadığını ifa
dede snbitkadem! 

Vitamin, vitamin deyip duruyo~ 

heni.iz vitaminin de nl!besindcyiz.. Henüz 
harfleri tanıyıp heceleri kurmakla m~

guliiz .. Grameri ortada }Ok ki odcbiyn· 
tını düsilne'bilelım. Ne diy : im Allah 

ciiml"n ize zıhin açıklığı versin amin .. 

,;o } üziinü görür g ··rnıez derin bir Dedim. Gözleri parladı. 
en, hali/ yaralanmıştım. ' a -, nele& aldım. Yüzünde yara lalan - Sahi mi aöyliyor n.. dedi. 

Jı;, doktorlar iter nedense yala - ı. .. Y okıa bana acıdığın için mi böy-
.. ad et yoma. • 1 d . ğımdan kalkmama musa e • • yorganın üzerindeki ko arını e ıyorsun •• 

Bir facia odu 
miyorlaTdL • . I t bana doğru uzattı . Bu andan itibaren uc bu /ela. 

Her ün ve günde bir ~ de a _ Necdet .. Necdet,iğim. . ketten sonTa hayatımda takip çocuğu 
- -=-

Kızının doğurduğu 
Namandan haber soruy?r? um. Dedikten sonra kendini zapte- edeceğim yola buldum.. B itmek 
ikimiz de aynı hastanede icl~ ve demed i. Ağlamağa başladı .. Baş. üzere olan villayı oe apartımcn:u Piçtir- ·ye göıiM~iftıl 
birbirimizin yanına gelemıyor • k •' um Onu okşadun. . sattım. Koccmın borçlarını ha· d kesmeden neldre atan 

·d · ucuna O r •• kal b" Çinde kadın hayatı, kadın terbıyesi ur. 
'duk. Bir halta sonra ' ı. E ... ld" yanaklarırulan ;;.,tüm .. pattun. Elimizde an az ır J!a· h Tokyod ve büyük şehırlerde Garp bir kadın yakalandı b "b · gı ım .1 1 _ ı. "k • _ .J _, bi ı.~- • "ellÇ yaş.an değil, küçük yaştan ""e at-

H cutanenin ae.rta ı 1 yanıma Beni gördüğü zaman hiascttfği ıe- ra ı e a Eİıiı ' ~':'J:ı ' RZT: evı ~ô beşikten başlar- kıyafetinin girdiği muhitlcrd o lanla Adana 21 (Hususi) _ Ccyhanda tily· 
ııeldi. . e<l" vinç ve heyecan onu kendınden tu ttum. • tan ar~ ?'e tup- Hakiki Çın aile hayatını anlamak için kızı pantalonla eteklik ayırır. Bununla ler ürpertici ve bütün Ceyhan halkını 

- Müjde hanımelendı .• d ı. · ·s ve bayılmıştı. Hemen lar yaulım. Ta()aletlerımı onlara . _ .. tik j beraber daha ilk yaşlnnnd Japon ço- heyecana d~üren bir cinayet olmU§tur. Numan bey artık tamamen .kur - geçırmı, k v d sattım. Bütün hayatımı bütün onu gül r yuz.lu genç ve sempa a- Berabe 
h kk dak n hasta ba ıcıyı çagır ım. . k d. d' .~· . he . .! .. d pon kızlanndan öğrenmeğe kalkanlar ..•. cuğu, kız olsun oğlan olsun... r Bu cinayetin bilhassa mnsuın bir yavru 

tulmuflUr • Onan a ın .. ı e - - Birsey değil.. simdi en ı - mevcu ıyc;;ıımı nım ya.zum en ve n eli hayatın beraber oyıınun i§ti- üzerinde işlenmiş olması ve şekli itiba· 
d iJ:elerimiz kalmadı.. Oç g.un ev- 1· , . ayaksa kalmış olan kocamın Aldanırlar.. rnki i"inde bı...:birini selo-ıneğe_ Birbiri k v • k b"' ··kt-~ l tt n ne ge ır.. J• - • ahat. ba vl Bır· hayat. .• Sanki aşılmaz bir knlc :ı ~ riyle bırı:ı ·tıgı tesır ço uyu ur. 
vel yaptığımız aon ame ıya a Dedi. Gözlerim karyolanın Üs- mad 1 ~e maneoı r ın~ 8". 0 : yanında ve beraber, toplu yaşamağa alı- Aslen Hekimhan kaz.asının Torunlaı 
sonra bütün tehlikeler bertara f tündek i boılağa ilişti. Birden, ve dım: Vıctlan a~~ı ba~. hakıki duvannın içınd geçiyormuş gibi ~nh- şır. m hallesindcn olan ve bir neye yakın 
olmuflur. b" l: "b • unrganın acunu .,aziie yolanu s08tnmıftı.. rem tutuluyor .. En modem, en mlinev- Ne- rocuk iç.indir. zamandan beri r~·hcmda, Bota mahnJ . .. '-- .r rr çı gın gı 1 

" - • • b l " kızla bile ~c;aatı nihayet hakika- :s-- :s ...,,,..,;;, Sevuvıım ve: kaldrrdım ve kaldrrır kaldırma: Ben, hakıkaten u e ım macera ~er nn . Fakat bir Japon kız c;ocuğu yedi ya- lesinde oturan Ali kızı Havva bir gayri 
- Onu .. kocamı görebilir mı- da bir çığlık koparJ rm .. Kocamın luırrınnda mebhut kalmtftrm • . • ;ın ~k az bir parçası~. husus! şına bastı mı artık oyun, ülın e veda meşru mfuıascbetten peyda ettiği gay-

Yim? dedim. iki bacağı da lralçadan kesilmif- Bayan Nttdd, ıöyli)lf!ceklttını Bır Fl'allSlZ muharrirı, Japon _ f'<ler, o ... Bundan sonra tam bir ciddiyet rl mep'U biT kız çocuğu doğurmuştur. 
Dolr:,;;.:n .• dedi. Tenbih dece- ti.. bilimıİflİ. Ayağa lrolktı: haya;ı hakkında onkel tp;akil ;:{~ içmde alb sene ilk mektep ve on, on iki Bu hcdbaht kadının annesi olan GU· · * _ Kocamın, dedi. lı yaptığı bu diyara gelrp fe karşıdaştı bcg. ç e sene de orta ve lise tahsilini takip eder. lii.3.r kıımın doğurdu bu çocui:tu 

iim. ha.ta ballıcı hemıireler aizı On ~,gün .anra Namanı htn- aıralarda bir zattan iki yüz elli li- ri burada uz~n zamadn an .. l rı ylaşntı- Ar ma mektepli elbisesini giyer .. Bu muhitte lı~ıl edecegıw· dedikoduları dü-od~ına kail ar götürecek. J A ık · ol d b . l v B makta olan bır vatan aşa şoy e ana - • 1ili bir klik. ı.. ... 
Doktor gittikten sonra aklıma l~en ('ika" un.. "

1 eyı - ra ka ar ~r a a_ca~ı varmı,.. u yor : mekt p Unifonn , P ete . ~ ;ilnerek hiç bir ;Je)' suçu ve haberi 
id i Numana ameliyat yapılmlf- "'"il•. Aparhntanmttu11 gt':Çfilr. zal t~. lzmır~e ımıı. -Buraya b~- mevsimi koyu va yazın b yaz bır bluz olmıynn zavallı mnsum yavruyu daha 

gtıe. Bu. am•liyat ne ameliyatı idı.'? O, ayaklarının kcsilmİf olmo6tn· nan ~çın ge~dım. lzmırde ~ısa •u- - ·Maalesef hiç bir şey öğrenemedim. ve rengi açık m vi niş bir yakndan do r do{:maz, ~ini bile kesmeden 
~ 1.. Jan Jo[,.,,. lreııdisim artılt seomi- kametım ema.ıında sıze bu i~çi lmJarı \"e hafif meşrep kadınlarla hri 

Buna ıormamtflan. Kalamda uın -., - ren ı ,, ibarettir. paçavralara sararak Ceyhan ne ·ne at-a.ı·r ~·'-'ü ihtimal birbirini kovalı- yecqime iiziilüyortla. Ben i• bu macerayı anlatmaklığ.rm mukad- konuştum. Saçları, jki sık örgU halinde omu:zla- mıştır. 
u WTı eyi kalpli adamın benim yii%iim- dermif·· ister ya%ınız ıster yazma- Hiç değilse onlardan olsun esaslı bir nrun Jki ........ ndan sarkıı.r. B . t. b" .. 
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ra n h'ır ke-
d L JıtM eld · v • • J " ·· aek l L l ~ u emaye , ır gun n , 

yor u . mı.. koluna mı Jaı 11a g ı ı yın~ . . >: a_ nız ~a~~aR o arı'?nız. mal~~nt alayı~ .. ~celi~ .. F~at onl.nr.ın Japon kw mektepte h p, t:U-ih, coğ- narında bnlık nvlıyan çocuklann olta-
Acaba yüzüne t?Zili70f'Jum. haltılu ııımlerımızın mahremıye- da soylcdiklerı genış hır tasvır hududu- rafya, musiki ve resim öğrenir .. Japo-

1 
bu yavru ». ... ft cesedi· 

b• olmrqttt' N _J_ J .Jn.tak rrrın. - • L~-· • • • _J -'1...tn~ftdı A" arına masum o....,• ırE~ni giini ;.aç yaptrm. • • caıc:L " es -7 -- tine nu:nna ebnenuı rıca aıece - nu aşmadı. Realiteye )~.,_ .• ı- nik kl ik şiiri rini, Japon ef n ve nin takılması il meydana çıkmıştır. 
B .. tiin •ece lralaltlarımm ıçınde tu. . iim- lelerin mahremiyetine giremedim .. Aile- m Harını e7.berler. Evde çocuklarına Derhal zabıt ,.-e sdJiyeye nkseden bu 

u o .. :1 • pdaJı Boı: B«mı lıawl~ aöz r1adim. lerin hayatlan hakkında nile kadın ve ve yuva.sın knrşı vauf ini öğrenir ve cinnyet haberi üzerine Gü1ıza.r tevkif 
/'ervinin aon •O en a - CidJcn ~ latai:n bİ7 mace- Aynlalıen ltatırrma gelJi;i için kızları ile konuşamadım" Konll§tukla- bunların hepsinden üsCün onlara on.ı. edilm~ ve lşl diği suçu titriyen sesi il 
darda. bi ,.cmu: oar han~aıdi •. J.dint. .,.J..,: nm ela bana bir §eY öğretmedı1er. . hayatta hiç bir •Hak sah ibi• olmadığı itiraf etıniştir. 

-cSen 1ıq '"" ,_,_ r ~1- - E•el- deJi - k ltadorla _ ş.Jan ne .,u,.? Bu .ıoı:.v.ıur. Bir ~ hatıi 7"· da telkin edilir. -*-
ler almak iıtiyorsun. Mu~abilin- luıl.a iJ.i yüte fiikreaef'dim. Gilün 1 di: mi seneden beri beraber konuştuğu. bu- Her sabah uykud n uyanır uyanmaz 

de kimaeye bir ıey oerrrrıyonan. - DabaN mı .,.,. •· _ llıi ay eooeL. Paoi.nle eo • ~ ve seviştiği bir Japon kadını- genç Japon k m mabutlann ülal • d n Kitap sergisi 
S.n 6İF ltınann!.» y,,ı - KOC#ti- iki aene benim luıp. law/i_ d~i. nm ağzından •mahrem• olan ha- olan ve vatanın .sembolü sayılan Japon hazırbkları 
E~ .. Ik: VIJ:i'l. ':;;'t1':';ıcxa1t: riılaim yilliintl.en bütün auına - - SON - yatlan hakkında hiç amma .. Hiç biqey imıxmrtoru ve impcıratoriçenin resimle- Ankara, (Hususi) - Maarif vekalc 

RU nvla "~ •• Şol"" sini harcamıt-- Kcrule Jepolll- ALlllJllN alamaz. ri önUnde diz çökerek dua eder. tinin on yılı doldmau ayeni harfler. in· 
hm. Halla olnat"~· ~: ~. ;;,,, kapamıf· · Aparlı~ ~ Bu terbiy . J pon kızma daha c1o· J apon kmna mektepte üç türlü ita- kılabı dolayısiyle Ankarnda bir kitap .. ---- ·-"ı ani;.:...:: ... ölanuı beııiırı. I ,__..:_ ,·-· - Jıcnnt oi.Uayı Kara li . . 1 h be . 
run •• ~ T- -- akal i.mJ aurcti.1 e ucnun -eu 

0
-·- • tan itibaren bu suretle verilir. at göstcr'.i ·r ~ sergısı aça ını evve ce a r vermış-

yüziimÖen olmııflıı. F.. .. ~ 
1 

o.ptumağa luılk&fllıtf.. V t nıha • Japonyada kız çoculdarmın terbiye l - Genç kız iken babasına itaat. ilk. 

~::.na_ y·· -'~•Şati. y:;:,'.zJ=;"J;;.: ;d .. ef.inJe bor~faıı bıaf'a bir~ ve tah,,illeri çok sık bir kayıt altındadır. 2 - Evlendiği zaman kocasına ve Bu sergiye ait hazırlıklar fili sahaya 
u.._. ıan..- L _ı. _ J lıalınamuı- ·a Köy ve kasalxılarda kız e oğlan çocuk- knynnnnsına, knynatasına itaat. girmiş ve aU!k:alıL'\r .sergi cv:inde ~ .. .. d··- r.-t••; ıaucuı ucıGSI· i_ .__L ı.-•'--mıyaca- dı H lıkl 
u nuyor -··- ~ .,.._ Bunu uana, aJ'nR IUIUWILil at v- rerid "tiraflan.. ları birbirin 'bemer, kocaman çiçekli ve 3 - Kocası ölüp te dul kaldıJ:rı za. ınnlarma başlamışlar r. aw: ··ı · · ··1dügvüm zaman oıw,, yo.· _ı. b. aJım v e a- .. !-!l-ği 

na go uru .. .. 1 , ba ı- iı hayatta teıı iT • •• Bu k iki macerayı da sah gününden renkli entariler giyerler.. man evlıldına itııat. mnrl ayının haftn.suın kadar biti~ taoında ıırt üstü yalırı ımf f 
1 

"' bu malil va~tte ıoy- B "- .. Ll kad BİTMEDİ tahmin edilmektedir. 0 

aı~ -:._ .::._.;;.1 .. Jo'"ıt vostık ko- ım,,ac«at ad. "'l başhyacağı:ı u entarııcr, topwı. arına ar uzwı- •• •• ıun 
LUA& ~- ~ ,,. l J•v• -·-an mütem ıy~n Cl6 ı- - - a _ . - - -J. .. e ıırı _... __ ii2Z!5 od hakkın.ı- .. l B ruılmuı bir lıalti1 gör anı.. _ Pinyerol kalesi monsenyör .. - Bu a uu monsenyoı- ne rum.. nim kontrol etmekliğim üzım... unu 

- _ Demek .. Ölünceye kadar kalaca- düşünüyc;dar? - İ ittiniz ya z bit c!enili .. Yarından daha evvel anlamanız Lizımdır. ~/Z 1 R M A S K E ğım yer burası.. Diye sordu. itibaren monsenyöriin emrine z in ve (Mevkuf) belki yıw ynz.mak ta isli· DEM -Vakıa, monsenyör, burası zevkli Bedbaht mevkuf sadece şu cevabı dolgun hir kiilüpbane hnzırl tıp verile- ycccktir. Kendisine verilecek kftğıtlaı 
bir y r değil.. Fakat istirahatinizi t emin verdi : ceklir.. numaralı olncaktır ve daima bu kfiğıtla· 
için elimizden geleni yapmak eınrini al- - Oraya bir fin evvel gitmeğc hazı- Sen Marsın bir işareti ile muhafız ku- rı sayarak \"e.reock~niz ... Yıızılmı.ş kA· 

ronıanı 
dık .. Emrederseniz. size kalenin köye na· rım... mandam ve Rozarj, derin bir reverans ğıtları da yine kontrol edecek~ ~ek ~h 
zır \ ' C halkm geçişlerini seyrcdebi.leceği· Muhafız kumandanı önde, şapkasını yaparak çekildiler. küğıdın eksilmiş olmaına<;ıııa ıtına gos-Büyük tarihi ve macera 
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niz bir oda hazırlarız" hala elinde tutan Sen Mar Monseoyiir Sen Mars, mevkufa yakl tL tcreceksiniz.. . 

~ _ Hayu· .. Biliıkis ben odaınrn pençe- l..uinin yanında, Roı.arj arkada". Yürü- _ Monsenyör .. Dedi, eğer ar%tı ede- Muhnrız kuınnndanı şrışırını§ hır hal· 
resinden insanları değ.il tabiali gör- diiler.. cek olursan12 kal oin iç l:ıahçesinde de de kekeledi. .. 

V ına Diye söylcniyQrdu ... ka y can .. 
- Pek ala .. Şimdi söyle~in .. Bu • Bu-üı-ünciı arabadaki mevkuf kim bil~r 

1 · · · de en çok em· :. h d t lnıalı lenin zından kule erı ıçın ne yaman bir kntil.. Bir ay u 0 .. 

ııi) etli olanı br.ngisidir? . kule Hnkkınd~ı bu kadnr sıkı kayıtlar kanan 
- Bodrumlu kale dediğmuı. şu b ad nın suratı bakalım ne 1Jiçim şey. 

u aı •t . 
.monse.nvör.. S Mars nrob:ıııın kapısına gı mış, 

- w • son en ' 
- Mi.ikemmel.. Şimdi vercccg.ı.m . 1 , bnc.:mdan cıkann~ kapıyı ar-

. '"bctrilerm- sap casıııı ~ • 
emirleri dinleyin .. Kalcnın ıw :ı: ·ı k. k.,dar .. ,.arak \"C egılc.rck §Unları 

· · ·· bi c- asına " .. :ı den iki kişi daima birbirlerını gorc ~ T •st· . • 
• __ 1_ • bu dediğiniz sov eını..: ı . 

cck bir \•uz.iycttc ve go-L.&Cn . . :.._ Monsenyör .. Lütfen ininiz.. 
kulenin bütün pen.çerclcrını tarass~t Kalenin muhafız kwnan<lnnı kale ku-
cderı>k cifte nôbct bckliycccklcr.. Kda andnnının bu hürmetkar vaziyetini gö-

l · ten ne de a-ıın ·1 ve kule. civarına ne ıarıç .-nce \·e hele arabncTnn inen genç ası -
h·ıd h" H k" evi y-ı...ı~etırınıyn- ıu r k - .. d . 

ı en ıç. . ıç ıms ~ .. ~ 1ind :zadelPr gibi giyinmiş 1a · at yuzun e sı-
caklar .. En küçük. bir şuphe h~ al ve kadife maske bulunan bir adam· 

kr B irlcrın tat- Y 1 

derhal ateş td ec er.. ıı cm . la knrsı lasıncn dehşet ve hayretten do-
bikindcn sız mcsulsunuz \ e aksi hareke- k ld 
lin luırı:ıtınız.a mal olacağını da bilmclı- na a ı .. . . d . 

(Mevkui) arabadan ınınc sor u . siniz 
mu afız. kumandaru : - Burnsı neresi? 

Sen Mars. bürmctkür Vaı.İ) etinden ay-

mek istiyorum. Yalnız ve tahintle ha~ F..rı arkadan dn zıııdoocılık Ya?.ifesini dolas::ıbilirsiniz.. Ancak kimS('ye söz - Anladım monsenyor .. 
başa kalınnk istiyorum.. Ancak temiz görecek olan dört silnhşör geliyordu. söy~ınek .. Yüzünüzden m sk nizi çı- - Muavinim Rozarja bu kulenin üst 

tabiat levhası karşısında sevdiklerime Bir çeyrek saat sonra muhafu ku- karmamnk şarliyle .. Şimdi nıons nyör ... katında bir oda hazırlıyacaksınız. Şim-
ağl · imkiuıını bulabileceğim.. ı~and:uıuun bahsettiği odaya g hı~lcr- Artık lclılikc ve endişe kalmadın için d'.lık .~m~rleri": ~unlardan ibaret:. Hny-

Scıı Mars, muhafız kumandanına dön- dı. maskenizi çıkarabilirsiniz. dı .. _ Onuınc duşun de bann, hcnım dal-

dü.. Burası oldukça t.erniz. döşe.mniş biiyli- · bunu söyledikten sonra remin yolunu gösterin . 
_ Monsenyörün bu arzul rını yerine t·ek bir oda idi .. Maaınafih Sen Marsın, hür:mc.tlc eğildi ve odadan dışarı çıktı. . · · · • • . . . • 

getirebilecek bir yeriniz " ar mı? odanııı mobily feri h8kkrndaki itirazı D rıda muhafız. kuuınndaru ile Ro- Odanın k pısı kapanır kapanmaz ve 
Diy2 surdu. muhafız kumnrıdarunı tekrar hayrete zarj kendisini bekliyorlardı. Uz.crinc kilitlenir kilitlenmez ınonscn-
Kumandan cevap verdi : düşürdü. - Zabit efendi.. Dedi.. Bu mevkufun yör Lui yüzündeki siyah kadife maskeyi 
- Kalenin alt kulesinde ve birinci Sen Mars, etrafa göz gezdirdıktl'n bütün ı uli,ll ti sizin üzerinizdedir .• çıkardı ve kendwi en yakın bir koltuia 

katta bir yer var ki .. Orada, yoldan geçen sonra : Bana hc.r gün üç defa onun hakkında attı. Derin bir ümitsizlik ve cesaretsiz-
insarı lann seslerini kendilerini gormc- - Zabit efondi, <leı~ti .. Yarından rapor \"e."'t.'Cckslniz. lik içinde idi. Başını elleri araSlna al-
dcn duymak kabil .. Buna mukabil bu itibaren hu od ınonsenyöriin alışkın - Başüstünc monsenyör.. IWŞ- Başından geçenleri ve mazisini dü-
odadan s:ıkacak sesleri de kimse duya- oldukları ve kendilerine lfıyık. bir ihli- - Size çok dıkkatli \'e basiretli olına- şünü)'orou .. 
maz._ Yüksek p nçeresinden karşıdaki ~m ile süslcncccktir .. Buranın halıları, nızı tavsiye ederim. Dud klarının ucuna bütün sevdikleri· 
dağlarda dolaşın insanları pire kadar perdeleri ve mobilycleri knlcnin ve ka- Biraz evvel içerid size bazı emirler nin isimleri geliyordu .• Bunları arlık 
küçük şekilde görmek kabiL Fnkat bu sahanm en ıni.lkcmmcl ve en zenginle- vermiştim. bir daha göremiyccclcti Bu şc}qldc yn. 

dağlarda dolaşanlar isteseler hile oda- rind~n olacaktır. - Evet.. Kitaplar ve kütüph. ne der- şamaktansa ölüın bin kat hayırlı değil 
nın içini goremezler. Ba~ka bir emriniz var mı monsenyör? hal temin cdile(!Ck.. miydi' .. 
~ -rvt1 rs : - E~er imk"n varsa .. Ki~ t a istiy~ ltı be-

•• 
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Radyosu (}ftmh1İ lyet kız enstltftsfl Ankara 
---n---

DALGA VZVNLVGV 
Her Gün Bir Difuive 

.... BUGCJN 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Direktör Bn. Mürüvvet anlatıyor Mecburi duruş 
Bilmem neden bazı kimseler dinlen· bir tilki ormanın kenarından bize bakı• 

PAZAR 22-1-39 
12.30 Program 
12.35 Müzik (küçük orkestra - şef Ne

cip Aşkın) 

"Gaye ev 
talebenin 

kadını kız yetiştirmek olduğuna göre 
üniversiteye gitmesi bugünkü hayat 

mesini, istirahat etmesini hiç bilmezler. 
Mesela bazıları aylık izinlerini geçirmek 
üzere evlerinden ayrıldıkları zaman, yü
rekleri daimi bir heyecan İçindedir: 

1 - Fritz Köpp -Yaz akşamı süit 
2 - Osman Perez Freire -Ay-ay
ay- serenadı. 

şartlarına 
•• 

gore bir ihtiyaç değildir •.. :' Kendileri evde bulunmadıkları zamnn ya 
dadıları, küçük çocuklarını elinden dü
şürüp bir tarafını kırarsa? 1 ••• 

3 - Ralph Benatzky -Bebekler 
perisi- filiminden - Neşeli 
4 - Ralph Benatzky -Grinzingc 
bir daha- vals (yim şarkısı) 

13.00 Memleket saati, ajnns, meteoro
loji haberleri. 

13.10 Müzik (küçük orkestra devnm) 
5 - Franz Lchar -Evn operetinin 
valsları. 

6 - Carlo Thomsen -Dua. 
7 - Hans Scheider -Tirol dağln
rının halk şarkı ve dansların -
dan -Potpuri. 
8 - Carl Rydahl -Melodi 
9 - Johannes Brahms -Macar 
dansı No. 3. 

13.45 Türk mUziği 
1 - Kemani Riza efendi -Tahir 
puselik. peşrevi • 
2 - Kazun Uz -Görmezsem gül 
yüzünü. 
3 - Dr. Şükril Şenozan -GönUl 
harareti. 
4 - Vecihe -Kanun taksimi 
5 - Rahmi bey -Geçti o gamlı 
eyyamı serma. 
6 - Ismail dede -Nazlı nazlı se
küp gider. 
7 - Tanburi ishak -Gülizar aaz 
semaisi. 
Okuyan: Sadi Hoşses. 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen K. Cev
det Kozan, Mesut Cemil. 

l4.15.14.30 Konuşma (ev kadını sa.atı) 

17.30 Program • 
17.35 Müzik (Pazar çayı) 
18.30 KonU§ma (Çocuk saati) 
18.50 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
19.00 Türk müziği (Ince saz faslı-Ba-

yati faslı) 
!0.00 Spor (Anadolu ajansı spor ser -

visi) 
20,10 Müzik (Oda müziği -Ibrahim öz

gür ve Ateş böcekleri -Fantazi) 
eo.30 Tilrk müiziği: 

21.00 

21.10 

l - Emin ağa -SuzinAk peşrevi 
2 - Sadullah ağa -Ağır semai -
Kapılıa her gören 
3 - MünUr NuretUn -Durmadan 
aylar geçer. 
4 - Yesari Asun -Ayn düştilin 
sevgilimden 
5 - Refik Fersan -Tanbur tak -
simi. 
6 - Nuri bey -Benim servU hı -
ram anım. 
7 - SuzinAk saz semaisi. 
Okuyan: Mustafa Çağlar. 
Çalanlar: Reşad Erer, Refik Fer
san, Cevdet Kozan, Kemal Niya-
zi Seyhun. 
Mem1eket saati, ajans, meteorolo
ji habe-rleri. 
Riyaseticilmhur bandosu -şef. 

Ihsan Künçer. 
1 - A.Bose -Cezayir marşı 
2 - E. Fontenelle -Vals Gitane. 
3 - J . Massenct -Fedre- uvertür. 
4 - Şubert -Bitmemiş senfoni-

1 -Parti 
2 -Parti 

5 - Vagner -Lohengrin marş. 
21.55 Müzik (cazband Pl) 
22.45.23. Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 
PAZARTESi: 23-1-39 

12.30 Program. 
12.36 Türk müziği Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me-

teoroloji haberleri. 
13.10.14 Müı.ik (karışık program) 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (dans saati Pl) 
19.15 Konuşma (Doktorun saati) 
19.30 Türk müziği (fasıl heyeti -karı

şık program) 
20.15 Ajans, meteoroloji haberleri ve 

ziraat borsası (fiyat) 

Göztcpede eski bir kilisenin yapısı 

üzerinde tevazüle çalışan, bilgili hayat 
kızı, faziletli ev kadını yetiştiren Cum
huriyet kız enstitüsü son zamanlarda 
büyük bir ıslah ameliyesinin yuvası ol
muştur. ötedenberi çalışmalarını zevkle 
takip ettiğbniz bu müessesenin başında 
Avrupalı gibi düşünen bir mütehassıs, 
bilgili bir Türk kızı bulunuyor. 

Kültür bnknnlığının, bu müessesenin 
ıslahına memur ettiği direktör Bn. Mü
rüvct Avni ilkiz Belçikada mesleki ih
tisasını yapmış değerli bir idare elema
nıdır. Genç ve çalışkan direktör, kısa 
bir zamanda, müessesenin ötedenbcri 
beyenilen çalışmalarını bu işin bir kom
petanı salahiyetiyle dnha mükemmd bir 
hale ifrağ etmiştir. 

ESKi VE YEN! HATIRALAR · 
Müessesenin yeni çalışmalarını öğren

mek arzusiyle Enstitünün kapısından gi
rerken, bu müessesenin enstitü olunca -
ya kadar geçirdiği merhaleleri, muhit
te başarılan mücadeleyi düşünüyordum. 
Ilk adım sepet ve çiçekle atılmıştı. Son
ra her yeni gün, milesseseyi kuranlar 
için yeni bir adım ve hamle veSllesi ol
muş ve muhit uzun müddet enstitüye 
itimat edememişti. 

Bir gün müessesenin çalışmalarını gö
ren bir genç klz anası (Kızımı çiçekçi 
mi, yoksa çerci mi yapacağım) d~dikten 
sonra ters geri dönmüş, kısa bir müddet 
sonra da kızını kabul etmeleri için bu 
devlet müessesesinin kapısında yalvar
mıştı. Bunlar, enstitüye ait eski, acı ve 
tatlı hatıralardan yalnız bir tanesidir. 

DffiEKTöRüN ODASINDA 
Müessesenin çalışmalarında esaslı d~ 

ğişikliklcr yapan direktör Bn. Mürüvet 
Avni ilkiz ricamı büyük bir incelikle 
karşılıyarak müessesenin yeni çalışma
larını anlattı. Bayan direktör enstitüyü 
şöyle anlatıyor: 

-«Bence bir kadın için hayatında bi
ricik prensip evi ve evinin kadını olma
sıdır. Müessesemizin başlıca heden, saf
larında yeti§cn çocuklara bu ruhu aşı
lamak ve bu gayeye bağlamaktır. 

Evlendikleri zaman bal<>lara gitmek, :PO
ker partileri !ırsatına kavuşmuş bulun
mak onların kuracakları evlerin haki
ki manası içinde yer alamıyacaktır. 

ideal Türk kızının kadınlık vazifeleri 
arasına giren teferrüatı bile ihmal et
meden anlatacağız. 

Bunlar, hay:il içinde büyüyen çocuk
ların kafalarında dolaşan muzır düşUn

celerdir. Çalışmalarımız, en ziyade bu 

noktalar üz.erinde toplanıyor. Çocuk ru
hiyatı üzerinde muannit bir kuyumcu 
gibi didinerek talebe duygusunu anla -
nıak, onların seviyesine inmek veya 
yükselmek ve ruhlarına düşüncelerimizi 
~lemek mevkiinde bulunuyoruz.> 

AHLAK.l DURUM 
Takdir edersiniz ki, gayeye varmak 

lçin bir çok basamakları itidalle tırman
mak Jazım.. Bu hususta size, teferruat 

olmaktan ziyade çalışmalarımızda esas 
olan bazı noktaları üade edeceğim. 

Çocuklara şunları aşılıyoruz ve diyo
ruz ki: 
. 1 - Sizler enstitü talebesisiniz, diğer 
okul çocuklarından daha öne geçmek 
mev kiindesiniz. 

Bilirsiniz ki, bundan evvelki kadınlar 
hiç tahsil görmeden, yarım yamalak ev
le-rini idare ederlerdi. Bugün, kız ens
titülerinde talebeye verilen umumi kül
tür seviyesi, kendilerine yetecek kadar 
olgundur. Çocuklar, bu müesseseden çı
kınca tam malfımatfümbambmabmbam "' 
klnca tam manasiyle evlerini bakacak 
bir seviyeye gelecekler ve ötedenberi 
özlediğimiz ideal Türk evini kurmak ı;a
llhiyetini haiz olacaklardır. Bu gayele
rinde, edindikleri bilgi ile mütenasip 
olarak muvaffak olacaklarına şüphemiz 
yoktur. 

itiraf etmeli ki, müessesemizin talebe
sine neler vermek istediği tamamen an
laşılmış değildir. Burada yetişen çocuk
lar: 

A) Kültürlü olacak. 
B) Bilgili olacak. 
C) Evine sadık, erkeğine bağlı, ço -

cuğuna tam ve olgun birer ana olacak
lardır. 

2 - Kasketinizi okulda ve okul aı

şında sağa, sola eğmeden düz giyecek-
siniz. 

3 - ipekli çorap geymiyeceksiniz. 
Çorabınız, okul üniformasına uygun, 
gri renkte olacaktır. 20.30 Türk müziği (Klasik program) 

1 - Neyzen Osman dede -Mu -
hayyer Sünbüle peşrevi) Çocuklarımıza şunu aşılamak isteriz 

ağa ki, ileride kuracakları yuva kendileri 
için birer hayal yuvası olmıyacaktır. 

2 - Varda Kosta Ahmet 
Muhayyer Sünbüle şarkı 

4 - Ayakkabınız siyah, topuksuz ola
caktır. 

5 - Okulun dışında yüksek sesle, 
başkalarının dikkatini çekecek şekilde 

3 - Selim -Muhayyer Sünbülc 
şarkı- Ey goncai nazik. 
4 - Rifat bey -kürdili hicazkar 
şarkı- Bu şebi ricadan dil. 

10 - Müstezat -Hasretle bu şeb. 
11 - Kalender -Bir şahı sitemkar 

12 - Divan -Ok gibi hoplar beni 
13 - Divan Sarı yıldız, mavi yıl
dız. 

5 - Kürdili hicazkar şarkı -Ol 
goncanın etrafını almış. 
6 _ T.Ali efendi -Suzu dil şarkı- Kiime okuyucuları tarafından. 
Yandıkça ol dili suzan Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 
7 - Şemseddin Ziya bey -Şeh - Refik Fersan, Cevdet Kozan, Ru-
naz şarkı- Ey habınaza kanmı - şen Knm, Niyazi Seyhun. 
yan. 21.15 Konuşma. 

8 - Rahmi bey -Bayati şarkı - 21.30 Esham, tahvilat, kambiyo -nu -
Gül hazin sünbül perişan. kut borsası (fiyat) 
9 _ Şevket bey -Uşşak şarkı- 21.40 Müzik (küçük osrkestrn -şef: L 
Gülzara nazar kıl. Necip Aşkın) 

21.00 Memleket saat ayarı, Türk mü- 1 - Hans Schneider- Meşhur rö-

levekkuJ v~M~Yl"kaıeıwı Jçuıuıı: JA.a,- ............... ...fıuJP.rdf'O. .pnf::ıuu:i. • - ~ 

2 - Christinn Ryming -Enterme
zo. 
3 - Valdemar Gibisch -Çakır 

keyfim -Viyana şarkısı. 

4 - Vilfred Kjaer -Serenad. 
5 - Viktor Hruby -Viyana ope
retleri- potpuri. 

6 - Ziehrer -Aşık- Romans. 
7 - Gustav Macho -Stakatto
Serenad. 
8 - Ganglberger -Tirili- küçük 

filüt için konst"l" parçası. 
9 - Frederik Hippman -Ormanda 
bir cüce duruyor- halk şarkısı 

üzerine varyasyoıllar. 
vn .. ı.lr lrnwuu· ....... ""'"' ... ,,..'" ....... "_ 

konuşmıyacaksınız. 

6 - Okul içinde öğrencinin yürüyü
şü, konuşuşu ve gülüşü bir Türk kızına 
yakışacak tarzda olacak ve dikkati çek
miyecektir. 

7 - Saçlarınızı düzgün kestirecek ve 
zinhar ondüle yaptırmıyacaksınız. 

Saydıklarımı şu cUmleler içinde kı
saltmak isterim: Enstitü, ahlaki duru -
mu fazilete dayanan dürüst Türk kızını 
yetiştirmek emelindedir. Bu gayenin ta
hakkuku için bütün inaniyle çalışacak, 
didinecek ve temin ederim ki, mutlaka 
buna muvaffak olacaktır. 

YENi BiNA 
itiraf ederiz ki, bugünkü şartlar için

de gayemize, girintili ve çıkıntılı yol -
lardan koşuyoruz ve yorularak koşuyo
ruz. Çi.inkü, içinde bulunduğumuz bina 
ihtiyaca cevap vermiyor. 

Yeni en~titü binasının yakın zaman
da inşasına başlanacağı Ümit edilmekte
dir. Yeni binamız yapılınca, çocukları -
mız aynı çatı altında toplanacak, inki
şafları daha kolaylıkla temin edilecek-
tir. 
Binanın merkezi bir yerde bulunuşu, 

talebe sayımızın kolaylık ve çabukluk
la artmasını temin edecektir. Bugün, 
enstitilye devam eden bir çocuk günde 
on beş, yirmi ku~ masraf etmek mev
k.ünde kalıyor. 

YENi MEZUNLAR 
Bu sene kaç mezun vereceğimizi şim

diden kestirmek imkansızdır. (5.A) sı

nıfımızda 17, (5.B) de 16 talebemiz var. 
Hepsi muvaffak olursa, bu sene 33 me
zun vermemiz mümkün olacaktır. 

Okulumuz büyük blr ahenk içinde 

çalışmalarına devam etmektedir. Tale
beyi iktısat ahlAkı içinde, dürüst ve fa
ziletli olarak yetiştirmek, yukarıda da 
ifade ettiğim gibi başlıca gayemizdir. Bu 
gayemizde muvaffak olacağımıza şüphe 
etmiyorum.> 

Dn. direktöre son sualim (kız talebe
ye yüksek tahsil vermenin lüzum1u 
olup olmadığı) idi. Cevabı şudur: 

-cGaye ev kadını yetiştirmek oldu
ğuna göre kız talebenin üniversiteye de
vam etmesi, bugünkü hayat şartlarına 
rağmen kat'i bir ihtiyaç değildir. Kadı
nın evinde, kendisini bekliyen yüklü ve 
zevkli vazifeleri vardır. Bunlar, diğerle
rinden daha az mukaddes değildir.> 

ADNAN BiLGE"!' 

Diğer bazılnrı «İstirahat evleri> ne 
geldikleri zaman on beş gün bir sersem 
gibi dolaşırlar, bir türlü şeraite uyamaz
lar. Tabiat, iklim, insanlar velhasıl her 
şey onlara yabancı gelir. 

Oçüncü bir kısım insanlar ise, işsiz 

durmasını bilmezler. istirahat maksadiy· 
le de olsa, İşsiz kalır kalmaz, ayakları 

altındaki toprağı kaybetmiş gibi olurlar. 
Zayıflamağa, öksürmeğe başlarlar; de
rin bir bedbinliğe düşerler. 

Dördüncü bir grup ise zelzeleden kor
karlar. Onların nazarında yaz istirahati 
demek, zelzele demektir. 

Beşinci grup insanlar ise hepsinden 
gülünçtür. Bunlar istirahat için yerlerin· 
den ayrılır ayrılmaz, derhal, bir başka
sının kendi yerlerini alacağından korkar· 
lar ••. Bütün istirahat zamanlarını böyl~ 
bir yürek üzüntüsüyle geçirirler. 

işte bu saydığım sebeplerden ötürü bir 
çokları yerlerinden kımıldamamağı, is

tirahat müddet1erini bulundukları tehir
de geçirmeği tercih ederler. 

Hatta. bu beş katagori dışında kalan
ların bile böyle esaslı bir surette istirahat 
etmesini bildiklerini iddia edemeyiz!. 

Geçen yaz ben de istirahat maksadiy· 
le Karadeniz kıyısına, Kırıma gitmiştim. 
Sivastopola kadar trenle gittim. Sivasto· 
poldan Yaltaya kadar otobüse binmek 
icab etti. 

Malum olduğu üzere Sivastopo) ile 
Yalta arasındaki yol harikulade güzeldir. 
Fevkalade şairanedir de. Sağda, ayak
larınızın altında bütün genişliğiyle, bütün 
namütenahiliğiyle Karadeniz.e uzanır. 

Solda bulutları yaran yüksek dağlar gö
rünür. Biz şimal insanlarının daima has· 
ret çektiğimiz ılık, sıcak cenup güneşi 

1 
olanca kuvvetiyle tabiatı ısıdır. Sizi çev-
releyen tabiat vahşidir, fakat buna rağ
men bu vahıi tabiatın içinde öyle cana 
yalı:ın, öyle munis bir güzellik gizlidir ki, 
bir an için bile ondan ayrılmak istemez
siniz!. 

Iıte biz otobüsün içinde, bu güzel, bu 
pirane yoldan Yaltaya gidiyorduk. Bil
mem ne kadar yol almışbk; birdenbire 
otobüsümüz cStop I> etti. Galiba lastiği 
patlaml§b •.• 

Yolcular söylenmeğe, böyle bir oto
büsle yola çıkbğı için ıoföre lcüfretmeğe 
başladılar. 

Yolcular arasında en faıla sinirlilik 
gösteren bir kadın oldu ... Kadınla şo
för enikonu bir kavgaya tutuıtular. Ka
dın avaz avaz ıoföre çıkışıyordu. 

Yaltaya gelir gelmez sizi amirinize ti· 
kayet edeceğim ..• Biz istirahat etmeğe 
gidiyoruz, her saatimiz kıymetlidir. Hal
buki siz bizi burada manasız yere bekle
meğe mecbur ediyorsunuz l Siz her hal
de llstiklerin yenisini satıp parasiyle rakı 
lçiyonunuz, bizi de eski lastiklerle gö· 
türüyoraunuzl. Bu dikkatsizliğinizle oto· 
büsil devirip bir kaza çıkarmadığınıza 

ıükredelim 1 
Şoför nisbeten soğukkanlı bir adam· 
- Rica ederim, dedi, başımdan çe· 

k.iliniz ... Siz böyle başıma dikilip dırla
nacak olursanız yanlış bir iş yaparım; 

sonra başımıza daha mühim bir kaza 
gelir. Lastik bahsine gelince: Lastiğim 

oldukça iyi idi. Fakat sizin kendi ağırlığı
nız yetişmiyormuş gibi otobüsün içine 
öyle bavullar, öyle çuvallar yüklediniz 
ki demirden ]il.atikler bile buna dayana• 
madı. Rica ederim, kenara çekiliniz: lşİ· 
im gelmesine mini oluyorsunuz 1 

Şoförün bu sözleri üzerine sinirli ka
dın büsbütün çileden çıktı. Bağırıp çağır
mağa, hatta ağlamağa başladı. Diğer 

yolcular da kadından tarafa oldular. On
lar da şoföre çıkışmağa başladılar. 

Birdenbire otobüsteki yolculardan şiş
man bir zat: 

- Yahu ne oluyorsunuz, dedi Bu gibi 
şeyler her yolcunun başına gelebilen ufak 
tefek kazalardır. Sizin bu sinirliliğinize 

cidden hayret ediyorum. Bilhassa şu ka
dının yaptığı gibi bağmp çağırmak, ağ-

duh tarafından) lamak çok ayıp bir şey. 
Vagner hak.kında müsahabe ve Kadın şişman adama cevap vermek 
muhtelif eserlerinden numuneler istedi. Fakat şişman adam buna imkan 

23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki vermedi: 

program. - Beni dinleyin, madam, dedi. Siz 
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İstirahat etmeğe, biraz sinirlerinizi dinlen· 
dirmek bir kaç kilo almağa gidiyorsu
nuz! Daha otobüse bindiğiniz andan iti
baren istirahat faslı başlamış demektir. 
Bu işlerde dakika kaybetmek bile gÜ· 
nahtır. Otobüste ufak arıza oldu, değil 

mi~ Biz mecburi bir duruş yaptık. Etra· 
fımız da harikulade güzel bir· manzara 
var. Derhal bundan . istifadeye bakınız 1 
Bakınız ; meseli karıımız deniz 1 Bu tara-
r • • 

yor. 
Yolculardan biri alay ederek: 

- Yahu, dedi, o tilki değil, köpektir., 
Şişman yolcu: 
- Zarar yok, dedi. Varsın köpek ol• 

sun 1.. Bundan bir şey çıkmaz .. Ben sizin 
yerinizde olsam, madıım, şu ormana 
kadar uzanır temiz hava ile ciğerlerimi 
doldurmağa bakardım. Bahusus sinirleri· 
niz de hasta 1 .Siz bu dediklerimi yapacak 
yerde. kendinizi büsbütün harap edecek 
işler yapıyorsunuz. insanların üzerine 
saldırıyorsunuz! Siz bu hareketinizle kilo 
alacak yerde mutlaka bir kilo kaybetti· 
nizl .. 

Şoför: 

- O bir kilo kaybettiyse ben mutla• 
ka üç kilo kaybettim. dedi .. 

Şişman yolcu, bu defa da diğer yol· 
culara döndü: 

- Görüyorum ki bu mecburi duru§• 
tan hiç biriniz memnun değilsinizi Adeta 
yangına gider gibi acele ediyorsunuz .. , 
Halbuki, eminim ki içinizde ciğerleri, si• 
nirleri bozuk olanlar; şu veya bu şekilde 
bir ameliyat geçirmiş olanlarınız var. Si
nirlenip duracağınıza, otobüs tamir olun .. 

Bu vaziyet karşısında diğer yolcular da 
istifade etseniz 1?e kaybedersiniz) Ben .. 
den örnek alınız: Bakın ben ıoförle kav .. 
ga filan ediyor muyum> Veyahut lastik'. 
patladı diye sinirleniyor muyum) Bila
kis bu vaziyetten benim neıem arttı ..• 
Bu güzel manzaradan istifade etmek im· 
kanlarını bulduğum irin ben kendi hesa
bıma fevkalade memnunum. işte bence 
istirahat etmenin manası budur. Sizin, 
hepinizde ayni şekilde hareket etmenizi 
tavsiye ederim. 

Madam, bu şişman adamın ağzının pa· 
yını vermek için can atıyordu. Fakat ada· 
mın makul şeyler söylediğine dikkat etti· 
ği için her hangi bir kavgaya girişmekten 
vazgeçerek, menekşe toplamağa gitti. 

Bu vaziyet karşısında diğe yolcular dn 
şoförün başı ucunda durmaktan vazge· 
çerek bir kenara çekildiler. Bir kısmı çİ• 
çek toplamak üzere ormanlara daldı; di
ğer bir kısmı ise yolun kenarına inerek 
güzel manzaraları seyre koyuldu. Hatta 
yolculardan bir genç kız, bir kenara çe• 
kilerek acele acele bir mektup yumağa 
baıladı. 

Velhasıl ortalık sütlimanlık oldu. 
Ben yavaşça tişman yolcunun yanına 

yaklaşarak: ' 

- Elinizi sıkmama müsaade eder misi
niz) dedim. içimizde en makul hareket 
eden siz oldunuz. Siz istirahat meselele
rini filozofça teli1'ki ediyorsunuz. Sizi da
ha yakından tanımakla cidden memnun 
olacağım. 

Şişman zatla karıılıklı oturarak dere
den tepeden lconuımağa başladık. Be~, 
onunla daha yakından arkadaı olmak 
emeliyle sordum. 

- Siz nereye hangi sanatoryuma, ha~ 
gi cistirahat evi~ ne gidiyorsunuz) de• 
dim. 1 

Şişman zat: 
- Canım, dedi, ben istirahate falan 

gitmiyorum. Ben turada takriben bura .. 
dan, beş altı kilometrelik bir mesafede 

sahilde çalışıyorum. Ve bu aJlahın güne
şinde, tek bir gölgesi olmıyan bir kaya
lığın üstüne gidip İşe nezaret etmek mec• 
buriyetindeyim. Allahın bu cehennemin• 
de güneş altında çalışmak adeta işkence .• 
Canım , hiç gitmek istemiyor amma, mı 
yaparsın). 

Kendimi tutamadım: 
- Ulan, dedim, tevekkeli değil, sen 

acele etmiyorsun 1 Mis gibi serin yeri bul• 
dun, yan gelmek istiyorsun. 

Şiıman zat, babacan bir gülüıle: 
- Yok, canım, dedi, ben de acele 

ediyorum. Fakat madem ki, bir arıza çık
tı, bu güzel manzaralı serin yerde ne di· 
ye biraz oturup ta keyif çatmryalım) İş· 

çiler varsın bensiz çalışsınlar 1 Ne yapa· 
lım 1 Ben kendi keyfimde kalmadım ki .. 
Kaza, ne denir) 

- Tevekkeli değil İstirahatin felsefe· 
sinden bahsedip duruyorsunuz? Öyleya, 
sizin için burada oturmak istirahattir. 

Şişman zat gene güldü: 
- Hayır, hayır, dedi, beni yanlış an· 

!adınız. Size söylediğim şeyler tamamen 
!!arnimi !'IÖzlerdir. Ne yalan söyliyeyim, 
ben arızadan memnun olmndım der!;em 
yalan söylemiş olurum. Çünkü işe gider 
gitmez, hesaplar, kitaplar, yorgunluk fa. 
lan fıstık 1 l lalbuki burada ilahi güzellik 
var .. Fakat Allah için söyleyiniz, fena mı 
hareket ettim? Şoförle boğaz boğaza gel· 
seydiniz daha mı iyi olacaktı? Kavga 
etmekle işi tacil etmiş olmıyacaktımz!.. 
Bilakis uzamasına sebebiyet vermiı ola· 
caktınız. 

Biz bunu konuşurken şoför işini bitir· 
di. Kornasını öttürmeğe başladı. Yolcu· 
lar otobüse atladılar. Makine hareket etti 
ve bütün hıziy]e Yaltaya, Kırımın bu gÜ· 

zel incisine koımaia baıladı. 
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muştur. Köylü ve malnl gazi çocukları- ------- ------ ğine ve kapalı zarfla tekliflerini 
nı barındıran bu yurdlar önümüzdeki A ŞC J BA ~J M A J> K A senelerde tedricen biraz daha genişliye- 's' "-1 \ yapmak üzere de aynı gün ve saat 

on dörde kadar idare heyeti reil-
rck orta ınhsne devam imkanından Makarna 1 ar ıiğine müracaat eytemeıeri. 
mahrum bir çok yurd çocuğuna el uza- 22-25-27-31-6 247 {175) 
tılınış olacaktır. 

-------
Yahudilere karşı 
yeni tedbirler 
İtalyada Yahudiler için yapılan yeni 

bir kanunla hukuk ve mecburiyetleri 
tayin ve tahdit edllmiştir. 

Yeni kanun şu hükümleri ihtiva edi-
yor: 

Yahudiler bütün mal ve mülklerini 
hükUmete bir beyanname ile bildirıne-
ğe mecburdur. 

Bu mallar 20.000 lireti tecavüz eder- . . . . r , • • 

k trolu altına alınır Seliınik ser,,.ısıoın 9::1• ,·e 938 senc,crının 
h .. kUmetin on · • ., 

se u .. 
1 

f birincilik mndalyıılannı kımmını. tır 
Devlet kontrolü bUyuk kazanç arı te - - --
tişi altında bulundurur. Yirmi bin liret~ lzMtR BELEDiYESiNDEN: 
ten yukarı olnn Yahudi sermayelen Beher metre murabbaı 300 ku
devlet tarafından ınilsadere e~~· bun- ruttan 1248 lira bedeli muham -
lara mukabil devlet eshamı verılir. Bu menli 57 nci adanm 416 metre 
esham yilzde dört faize tibidir.. Fakat murabbaandaki 3 şayılı arsaaının 
eshamı serbest olarak satmak yasaktır. aatıtı ba• katiplikteki f&rtnameai 

Macaristanda yaşıyan Yahudiler de veç.hile 7.2.39 salı günü aaat 16-
devlet memuriyetine alınmaz Matbaacı- da açık artırma ile ihale edilecek
lık ve nqrlyat işleri yapınadıklan gibi tir. lttirak edecekler 95 lira 60 
ti atro ve filimeilikte alacaklan vazife- kurutluk teminat makbuzu ile en
ı! tahdit edilmiştir. Noter işleri, mah- cümene gelirler. 
kemelerde terceman ve eksperlik ya- 20-22-24-27 (221 (154) 
hudilere yasaktır. Macaristanm kültilr ------------
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Muayenehane nakli 

Dr. Ali Riza 
•• 
Unlen 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıktan Operatörii 

Kestelli caddesindeki muayene
~ hanesini Birinci kordonda Tayyare 
~ sineması civannda 222 numaralı 

haneye yakında nakledecektir. 
Hastalarını 1 Mart 939 dan iti

baren yeni muayenehanesinde ka
~ bul edecektir. 

TELEFON : 2987 
ZWJWll!'; l 

Za)i 
lzmir esnaf ve ahali bankası 

ödemit fubeainden 20-4-35 tarih
lerinde satm aldığım 11436 nu -
marada kayıtla 40 liralık muvak
kat biHe aenetlerimin makbuzla
rını zayi ettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. 

ödemit beydağlı Ahmet oğlu 
Hilmi 

254 {173) 
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Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, cnflocnza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınw BİOGENlNE bn ve derman haplariyle 

sigortlayını.z. 
BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ,.e tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 
llİOGENİNE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, hal iiJiği giderir ve hariçten gelecek her tiirlü mikroplan öl
diirür. Tatlı bir i~tiha temin eder. Sinir ye adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir. Bel gevşekliği n ademi ikti
darın en birinci devasıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar knt'iyycn kardan, kı~tnn !l\Oğuktan ve havalann değişmesinden n1iiteessir olmazlar. Çün
kii , iicudu her zaman genç ve dinş hulumlurarnk hariçten ,elecek her nıikroba ga1ehe çaldırır. Ve bu sayede 
müthiş ôkibctlcrlc neticelenen GRİP, nezle, enfloenzn, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korun
mak itin hliyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz ynşından üstün çocuklar yalnız subah, akşam birer BİOGENİNE 
nlınnlıdır. Hasta olanların kurtulma ı için de bu mikdnr bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

/•.... . ~ . ~ 1,; .; ':.-,.-•.. ~ ::. : -. . . . . ... ~ & • -: • ~ • : ~ • • 1. .. 

: .. ~.--·~.:·=· . .:... .:.,.,' ',,. ~ r':, •• • -, ., -

FEMiL 
oh! Baloda bile en ince elbiselerimiz altında 

sezilmiyen Femil kadınlık Alemini bir çok üzii· 
cü düşünce ve meşakkatlerden kurtarmıştır. 

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

I hayatına yUzde altı, ticaret ve sanat iş
lerine yüzde 12, avukat doktor ve diğer 
serbest mesleklere yüzde alb. nisbetin-
ce iştirak edebilirler. Yalnız harplere iş
tirak etmiş ve malnl ~ olanlar bu 
tahdidaltan istisna edilir. Lehistanda 
117 mebus, bu memlekette yaşıyan üç 

EN UCUZ EN KIYMETLt 
YILB.\.ŞI HEDtYESI 

Sümerbank 
ğünden: 

Umumi müdürlü-

milyon yahudiden bir kısmının cenubi 
BRONZ 

i\merikaya hicret ettirilmesini istemiş- DiJ Fırçalarıdır. 
Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

tir. 

....................................... 
Şark 

örümcek 
Horoz 

Kelebek 

Sanayi Kumpanyasından: 
KURUŞ 

Tip 13 90 cm 804 
Tip 8 (90 cm 764 

(85 cm 731 
Tip 9 (85 cm 675 

(75 cm 615 

tıbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli pe~in ödenrneai mC!rut 36 
M. bir top için olup asgari 1 balyalık ( Yanı 25 top ) satışlara mah-

sustur. 'l ka daki f' 1 .. d 2 1 _ 24 top almak istiyen müıten er yu n ıat ere yuz e 
ilirler · 

la mal alab · ih' d b' ·-· lkblat vekaletinin 5/8/938 tar ın e tes it etliği 
k pot bezi fiatlanna uygun olduğu tasdik olunur. 

a tzmir Ticaret Odası 
Resmi Mühür ve lmzuı 

•• 
Defterdarlığından: lzmir 

Satıt 
No. 

Muhammen 
bedeli 

Lira K. 

1413 Salhane Duygu sokak 24 tai numaralı evin 20/24 30 00 

hissesi. . alı 125 00 
1416 Güzelyab Repdiye sokak~ taJ n~~d .. ._:_~- 120 00 

.. --"'in sokak 31 taJ numanw UIUUU• 
1419 G?.ztepealı~Z· ytinlik. sokak 3 taj numaralı danı ve 
1420 Guzely e , 290 00 

arua. caddesi 67 ve 65 taj No. lu 
1424 1 • · K--•·• tramvay 129 96 

mcı -~~ 240 hisaesi pyian. 
ev ve dukki?.8_1_~~!. de kak 874 ada 23 parsel 

1450 Güzelyah Muste(;Ulı za so aa 291 25 
sayılı 582,50 metre ~~ ~ • « « 24 « 

1451 Güzelyah Müatecabı zaue 153 00 
aayı}ı 306 metre murabbaı araa. « 26 « 

1453 Güzelyah Müstecabi zade sokak « 322 38 
aayılı 644 75 metre murabbaı arsa « 25 « 

1452 Güzelyalı 'Müıtecabi zade sokak « 150 25 
sayılı 301 metre murabbaı ana. 27 « 

1454 Güzelyalı Müatecabi zade sokak « « 235 50 
aayıh 471 metre murabba• arıa « « 31 « 

1455 Güzelyalı 1 inci teref sokak 
aayılı 45 metre murabbaı arsa 877 « 4 c 

1456 Güzelyalı Recai zade sokak 
sayılı 114 metre murabbaı ana 

1457 G ·· 1 h Recai zade sokak uze ya _ LL-· arsa. 
sayılı 121 metre munwu-a 

1458 Güzelyah Recai zade sokak ana 
sayılı 240 metr~ mura~ı, 

1459 Güzelyah Recaı zade l()llaa 

50 etre murabba• arsa. 

« 

« 

(( 5 « 

« « 6 « 

« 7 « 

22 50 

57 00 

60 50 

120 00 

61 25 
sayıh 122, m • de kak « « 12 « 

1461 Güzelyalı Müstecab• za so ıs.; 00 
·--LI..• araa 

sayılı 330 metre mor- ak 13 c 
1462 Güzelyah Ma.tecabi zade sok « « 169 00 

-~•- 338 etre murabbaı arsa. __ ...l!..ı- talip aa,,lll m . ülkiyetine bidayeten ve terD01Ua1 
Y ukanda yazıh emnlin m • itibaren (Bir ay) zarfmda pazar-

çıkmadıimdan 19. ı. 939 tarihinden li~ ·m lik üclürlüiüne 
bkla aatılmuına karar verihniftir. Ta ~ .... mı 1 em m 

Sümerbank yerli mallar pazarlan ile yaptıkları temaslardan her 
hangi bir sebeple memnun kalınıyacak olan sayın halkımızın badema 
bu husustaki sikayetlerini, hemen intaç edilmek üzere, mağazalarımız
dan derhal telefonla veya yazı ile &fağıdaki numara ve adreslere bil
dimlele i rica olunur. 

Sümerbank 
Umum Müdürlüğü 
ANKARA 

Sümed>ank 
btanbul tubesi 
Voyvoda caddesi, Galata 

Sümcrbank 
Yerli Mallar Pazar1arı 
Müessesesi Müdürlüğü 
1 inci Vakıf Han 
Bahçekapı - İstanbul 

22, 24 

Telefon: 1738, 1922 

Telefon: 44969 

Telefon: 22382 

(174) 

Halil bir üşütme bazan büyük bir hasta· 
lık çıkarabilir, derhal bir kaşe 

SEFA L İN Alınız 
RiP • NEZLE • DA$ ve DİŞ ve bütün ağrıları 

derhal geçirir" 

Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
iyi ve şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Hali Tasfiyede lzmir ve civarı 
telefon Türk Anonim şirketi 

Tasfiye he yetinden; 
Hali tasfiyede İzmir ve civarı Telefon Türk anonim tirketinin lz

mirde Saman ilkele.inde Kardiçalı lbrahim bey hanında 65 numaralı 
yazıhanesinde bulunan Demir para kuası, Yazı makinesi, iki adet 
yazı muaaı ve koltuğu, altı sandalye bir deri koltuk takınu, camlı do
lap, de>&ya dolabı sigara IDAIU~ Portmanto, ve etajer 27 kanunusani 
939 cuma gÜnÜ aaat on dörtte bulunduklan mahalde ve her türlü rü
sum ve mükellefiyetleri müıterilerine ait olmak üz.ere peJİn para ile 
bilmüzayede sablacağından istiyenlerin gelmeai ilan olunur. 

Hali tasfiyede lzmir ve civarı Telefon Türk Anonim Şirketi 
tasfiye heyeti 

261 (171) 

il ô. n 
il Daimi encümeninden: 

Urla yeni Ôkulunda harici su tesiaatile roberoit kaplama ve aaiıe 
i§leri (1365) lira ke4if bedelile ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin hazırlayacaklan teminatlarile birlikte 9 
Şubat 939 perıembe eünü saat 11 de ll daimi encümenine bat vur-
malara. 231 (176) 
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lznıir Esnaf ve Ahali 
s1ndan: 

Banka-

Isimlerilc hisse senedlerinin numaraları aşağıda yazılı olan hissedarlarımız 
Hisseden mütevellit borç bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden ellerin
de.ki hisseler esas mukavelenamemizin on sekizinci maddesi hükmüne göre 
Ankara kambiyo borsasında sattırılmış ve iptal olunmuştur. Satın alanlara 
yeni hisse senedleri verilecektir. 
Hisse Muvakkat hisse 
Adet veya makbuz 

100 84.M 
250 498:502.H 

4 230:233.H 
4 605:608.H 

4 661 ~664.H 

4 762:765.H 
4 777:780.H 
6 794:799.H 
4 828:831.H 
4 897:899.3026.H 
3 985 :987.H 

3 1O17 :3039.3040.H 

4 1139:3353.3355.H 

3 1164:1166.H 
4 1223:1226.H 

4 1338:1341.H 

10 122.H 

3 1378: 1379.3070.H 
3 1400: 1402.H 

3 1403:1405.H 
3 1514:1516.H 

10 138.H 

5 3931 :3935.H 

4 3635 :3638.H 
3 4660:4662.H 

3 4663:4665.H 

5 2825 :2829.H 
4 1674:1677.H 

3 82 78 :8280.M 
3 1712:1714.H 
4 4669:4672.H 

30 306:308.H 

3 4418 :4420.H 

3 1339.M 

5 4568:45 71.H 

5 4585 :4589.H 
5 6081 :6085.H 

5 4728:4732.H 

5 4723:4727.H 

5 4716:4720.H 

3 1205.M 

5 1226.M 

4 3183:3186.H 

3 923:509.M 

3 925:510.M • 

5 501 :505.M 

3 940:525.M 

3 927:511.M 

3 928:512.M 

4 975 :976.M 

3 6599:8140.M 
4 7021:7057.M 
3 7048 :8199.M 
3 7049:8200.M 

3 7019:8173.M 
3 7014;8159.M 

3 995 :991.1\1 
3 596:598.M 

3 1305 : 1309.600.M 

3 1005:1315. 13321.M 

4 6502 :6503.M 

3 681 1:6513.M 

4 6514:6515.M 
3 6557:9901.M 

3 7003:8149.M 

4 6529:7002.M 

Jsim ve Adresi 

Turgutlu Tüccar Bay Avram Hulli 
Izmir Tüccar Kavruk zade Bay Halit 

< K estelli caddesinde 1stanköylü B. Hasan 
c Yandcvi han No. 14 Komisyoncu bay 

Şarl Barcil 

< Hurdavatçılar hazır elbiseci Bay Moiz 
Cazan 

< Orman dairesi baş katibi bay Rüştü 

< Orman Tire kapısı memuru bay Şaban 
c Balcılarda Tuhafiyeci bay Bedri 
c Kadastoru mühendisi bay M. İzzet 
c Kadastoru mühendisi bay Haydar 
c Tepecik meydan sokağında bakkal 

bay Hasan 

< Kemer caddesinde No. 175 kahveci bay 
Cafer oğlu Ali 

< Yemiş çarşısında No. 7 Ödemişli bay 
H. 1brahim 

c Kemer altında boğaçacı bay İbrahim 
c Nafia dairesinde makinist mütekait bay 

Tayyar 
c Balcılarda No. 174 malzemi inşaiyeci 

bay Şakir Nüzhet 
c Yemiş çarşısında No. 34 Bay Poliço ve 

Sabah. 

c Keçecilerde No. 52 berber Bay Hasan. 
c Ahenk matbaasında mürettip Bay Ah

met. 
c Ahenk matbaasında Bay Rıdvan 
c Ticaret mektebi talebesinden Bay Ne

cati. 
c Asansör Mimar Sinan mahallesinde Şa

ban oğlu Bay Şakir. 

c Erkek Lisesi sınıf 5 talebesinden Bay 
Necip. 

< Kız ticaret kursundan Bayan Şclıime. 
< Kız :ticaret kursundan Bayan Emine Na

lan. 
< Kız ticaret kursundan Bayan Zehra Ha

san. 
c Ceza evinde Aydınlı Bay Ali. 
c Amerikan tütün kumpanyasında usta-

başı Bay Hayim lsak. 

< Erkek Lisesi muallim muavini Bay Atıf. 

< Tepecik No. 101/ 19 kahveci Bay Veli. 
c Kız. ticaret kursu talebesinden Bayan 

Saime. 
c Taşçılarda No. 48/ 50 de kerim ağa zade 

Bay Mehmet Ali 
c Vakıf hoca sokağında kereste ve araba 

fabrikası sahibi Bay Mustafa. 
c Karşıyaka Zafer sokağında Bay Jotj 

İsponti. 

c Kerestecilerde Necat fabrikası makine 
mühendisi Bay Mehmet Zühtü. 

c Limoncu]ar No. 1 Fırodo Balermo. 
c Osmanlı bankası karşısında araba ima

lathanesi sahibi Bay Bohor Kohen. 
c Gümrük komisyoncularından Boldanlı 

Bay Ziyaettin. 
c Ticaret müdüriyeti mümeyyizlerinden 

Bay Ihsan TurguL 

c Kerestecilerde No. 60 Kambur oğlu Bay 
Hasan Sefa. 

c Milli kütüphane civarında şekerci 

Bay Y. Ziya. 
c Kemeraltında birinci Vakıf hanında avu

kat Bay Şevki Bedri ve Salim Hakkı. 
c Karşıyaka Kemal paşa caddesinde kun

duracı Bay Mehmet Emin. 

Menemen Ahi Hıdırmahallesinde Iuı·uncu Bay Os
man. 

c Seyit gazi mahaJlesinde Aktar Bay arap 
Halil. 

c Hamidiye mahallesinden Bay manifatu
racı Bekir. 

< Tülbentli mahallesinde kahveci Bay Sa
lih. 

c Hamidiye mahallesinden kavaf Bay H. 
Bekir. 

< Ayni mahallesinden Divrikli Bay Veysel 
Niyazi. 

< Ayvacik köyünden ayan oğlu Bay Ah-
met. 

c Ayvacık köyünden bahçıvan Süleyman 
c Çaltı köyünden Bay Sarı Osman. 
c Değirmendere köyünden Bay çoban Ali. 
c Değirmendere köyünden Bay Hacı lb

rahim. 
c Göktepe köyünden Bay hatip H. Hamit 

< Değirmendere köyünden Koca ağa Z. 
Bay Mustafa. 

< Seyrek köyünden Bay lbrahim çavuş. 
c Seyrek köyünden Murat oğlu Bay Hü

seyin. 

< Seyrek köyünden Dıramnlı Bay Mus
tafa. 

c Seyrek köyünden Ömer oğlu Bay Bay
r am. 

c Helvacı köyünden yavaş kara Mustafa 
oğlu Bay Ali. 

c Hatundere köyünden Ahmet oğlu Nu
rettin kızı Bayal\Ayşe Sıdıka. 

< Helvacı köyünden ŞCTif oğlu Bay Ali. 
c Kesik köyünden Konyalı Bay Abdur

rahman. 

< Kesik köyünden Mustafa ağa oğlu Hü
seyin. 

c Musa Bey köyünden Imam H. Mahmut 
Ali. 

3 6626:6827.8142.M 
3 6527:8143.M 
3 7001 :6828.M 
3 6841 :7072.M 
3 1448:1449.M 

6563: 1082.M 
3 6562 :9902.M 
l 6552 :6866.M 

3 6560:6875.M 

3 6161 :6162.M • 6568:1038.M 
4 6588:6600.M 

18 7058:7066.M 

3 6155:7010.M 
4 2210:2283.M 

4 2282 :2220.M 
4 2293:2294.M 
4 1205:1206.M 
3 1247:2465.M 
4 1239:2425.M 
3 1235:1248 
3 1240:2426.M 
4 8266:8275.M 

TDiASJR 
:es ;us -

·c Musa Bey köyünden Hacı Mehmtrf. ' 
c Musa Bey köyünden H. Molla Ahmet. 
c Musa Bey köyilnden Hacı Bay Mustafa 
c Boz köyünden Kara Bekir oğlu Bekir. 
'c Ulucak köyünden Kara Mustafa. 

c Ulucak köyünden Bay Şallı Ali. 
c Tuzhalil köyünden Süleyman oğlu Ali 

Apdullah. 

c Mermerli mahallesinden Murat kMıyr. 
oğlu Bay Bektaş. 

c Sazbeyli köyünden Ali oğlu Mustafa. 

c Koyundere köyünden Yumuk oğlu Meh
met. 

·c Gökçe köyünden Giritli Bay Musa ve 
Kadir. 

< Yanık köyünden Danacı Süleyman. 
Seferihisar Camiikebir mabalJesinde furuncu Bay 

Mehmet. 
< Camiikebirde furuncu Ali Mazhar. 
c 

Çqme 
c 

< 
c 
< 
c 

Camiikebirde Hasan oğlu Kemalettin. 
Giritli Zekeriya Z.Mehmet Hasan 
Manifaturacı Isak 

> Salamon 

Pıraçovalı Müınin oğlu saatli Süleyman. 
Mümin oğlu Bay H-:ısan. 

4 8281 :8285.4293:4297.M 
4 415:418.M 

< 
Km ık 

Tok oğlan köyünden Bakkal Hakkı. 
Hacı Memiş ağa köyünde Cerrah Ahmet 
Aşağı mahalle. Fabrikatör Hüseyin. 
Yukarı mahalle Dişçi Şevket. 
Türkcedit Zürradan Duman. 

4 457:460.M 
4 469:472.M 
4 485 5 :485 8.M 
4 4871 :4874.M 
4 4883:4886.M 
4 1131 :1140.M 
4 1116:1172.1180.M 
4 3311 :3320.M 
4 3336:3345.M 

4 3314:3315.M 

4 3328:3329.M 
4 3389 :3390.M 

4 341 5 :3416.M 

4 34 1 7: 34 1 8.M 

4 3425 :3426.M 
4 3331 :3332.M 

4 3441 :3442.M 

3 6227:3463.M 

4 3464:3465.M 
4 3468:3469.M 

4 3447:3448.M 

3 6236: 1826.M.V 
3 35 1 1 :6241.M 

3 3512 :6242.M 

4 3514:3515.M 
3 3521 :6245.M 
3 3522 :6246.M 
3 3527:6252.M 
4 3534:1823.M.V 
3 3567 :6209.M 
4 35 75 :35 76.M 
3 13018:6272.M 
4 13021 :13022.M 
3 13025:6277.M 

5 1825 :6240.M 
3 13035:6281 .M 
4 13044:13045.M 
4 13051:13052.M 
3 13059:6288.M 
3 5303:5309.3302.M 
3 5339:5345.3310.M 

3 5356:5362.3311.M 
3 5383:5389.3317.M 
3 5139:5143.5146.5147. 

3335.M 
3 5152:5158.3337.M 
3 5181:5187.3340.M 
3 5347:5359.5200.M 
4 5211 :5212.M 
4 5213:5214.M 
4 5221 :5222.M 
4 5231 :5232.M 
4 5244:5245.M 
4 5246:5247.M 
4 5249:8136.8137.M 
4 3687:3688.M 
4 5056:5057.M 

4 3795 :3796.M 
4 1346: 1380.3788.M 
4 1368: 1 386.1690.M 
5 1352 :1678.1679.M 
3 1375:5605.M 
4 8561 :8564.M 

4 863 7 :8640.M 

8 8611 :8618.M 
4 702:703.M 
4 8952:8955.H 
4 8972 :8975.H 
4 8976:8979.H 
4 8980:8983.H 

4 8984:8987.H 
4 8813:8816.H 
4 4735:471A.H 

< 
< 
c 
< 
c 
c 

< 

< 
c 

Furuncu Mustafa ve Arif. 

Türkcedit mahallesinde Hacı Tevfik. 
Zürra Bitlisli Mehmet çavuş. 

Bakkal Bay Ahmet. 
A§ağı mahallede İlil Bay Ali. 
Aşağı mahallede hatip Bay İbrahim. 
Türkcedit mahallesinde Zürradan Bay 
Abd il. 

c. Türkcedit mahallesinde müskirat bayii 
Bay Naci. 

c Aşağı mahallede Şakşak bay Hacı Halil 
c Poyracık köyünden manifaturacı Adalı 

Kadir. 
c Poyracık köyünden Aksekili Mehmet 

Ali. 

c Poyracık köyünden H. Hüseyin oğlu H. 
Hafız. 

c Poyracık köyünden Alaiyeli Bay Hasan 
c Poyracık köyünden Kambur oğlu B. Hü-

< 

4. 

< 
c 

< 

• 
c 

c 

c 

< 
c 
c 
c 
< 
< 
c 
< 
< 
< 

< 
c 
< 
< 
'< 

Re~aajye 

< 

< 
< 
< 

c 
< 
< 

Bergama 
c 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

< 

Al tin ova 

< 
c 
< 
< 

Kozak 

< 

c 
Turanlı 

< 
< 
< 
< 

c 

scyin. 
Aşağı mahallede manifaturacı Ahmet 
Nazım. 

Türkcedit mahallesinde Emin oğlu Ab
diş. 

Yukarı mahallede çoban Bay Ali Rıza. 
Aşağı mahallede Koca Ömerli Hacı Ha
san. 
Türkcedit maallesinde Koçanalı arabacı 
Ali. 
Aşağı mahallede bakkal Bay Mustafa. 
Aşağı mahallede Kara Köse oğlu H. Hü-

seyin. 
Aşağı mahallede Nalbant Apdurrahınan 
oğlu bay Nazım. 
Aşağı mahallede marangoz Bay Yusuf. 
Aşağı mahllede kaynar oğ. Hasan. 

> Bakkal H. Fahri. 
Yukarı mahallede berber Niyazi 
Aşağı mahallede fabrikatör Hüseyin 

Müskirat bayii bay Mehmet Naci. 
Çoban Osman oğlu bay Ali Riza. 
Davut oğlu Abdülhamit. 
Furuncu yusuf oğlu bay Arif. 
Cedit mahallesinde koçanalı bay Mu -
harrem. 
Murtaz~ oğlu Hafız Hakkı. 

Koçanalı hüseyin oğlu bay lbrahim. 

Nüfus memuru bay lbrahim. 
Bölcük köylü ali oğlu bay Yusuf. 
Pıravişteli bay kara lbrahiın. 
Aşağı sakran K. Cemal çavuş. 
Aşağı sakran K. Cemal Çavuş 
Aşağı sakran K. Çavuş Abdullah oğlu 
bay Mehmet. 

Yukarı şakran K. bay hoca Ismail 

Aşağı şakran K. bay Besim. 

Bay kürt Mecit 
Kerim oğlu bay Hüseyin 
Razlıklı Osman oğlu bay Ali 
Boz köyden boyancı oğlu bay Ismail 
Manifaturacı bay Osman Zeki. 
Manifaturacı bay Osman Nuri. 

Aksekili bay Hafız Mehmet. 
Manifaturacı bay Mehmet Raif. 
Mahmut hoca zade bay Fehim Kamil 

> > bay Ekrem. 
Elbiseci Ahmet oğlu Bektaş Sadık 

IsJam saray mahallesinde Emin oğ. Ra
şit. 

Yeşil zade Halil 
Çoban zade Mustafa 
Selimiye mahallesinde Kamçılı Ömer 
Yazıcı Halil oğlu Ahmet. 
Nazmi. 
Osman oğlu Fettah Hasan 

Yukarı bey karyesinden esadullah ağa 
oğlu Ahmet 
Y cşille-rden Kara Köse oğlu Molla Mus
tafa 

Yukarı bey karyesinden Hacı Veli 
Çeltikçi karyesinden Demirci Mehmet 
Paşa karyesinden Mahmut 
Paşa karyesinden kayış oğlu Ali Osman 
Paşa karyesinden Ayanın Hüseyin ağa 
Paşa karyesinden kadayifçi oğlu Meh
met 

Paşa karyesinden Şerif 

Paşa karyesinden Mehmet Ali 
örenli karyesinden satır Mehmet 

22 Son Unun pazar 93' .. 
ıuz 

~ 868:169.H :c A.zLıiye ka.ryesindm Bakkal Hilseylt 
Çavuş 

:4 8872:8875.H 
.'f 8731 :8734.M 
:i 4755 :4757.M 

!S 4759:476 l.M 
:4 4765:74768.M 

-i 4773:4776.M 
3 4788:4790.M 
~ 8935 :8938.H 

4 8939:8942 

c 
c 
,C 

·c 
c 

'.< 
'c 

'< 

4 5952:7207.7209.M T.orbalı 

13 5303:5322.5382.6366.611 c 
612.9751.9752.1097.M 

3 9753:2356.M c 

5 10611:10615.H c 
3 2392:2394.2398.M c 
3 7402:7917.M c 
3 7403:9616.M c 
3 7424:9650.M c 
4 6324:7535.M c 
4 7350:8714.8716.M c 
4 6335:6336.M c 
4 9777:9796.M c 
4 7324:735 7.M ·c 

25 6168:6192.M Kupdaaı 

3 6115 :6060.4626.4634 c 
11411.M 

4 1408:1409.M c 

-i 1413:J414.M 
3 1418:1105.M 
3 1420:1109.M 
4 1459:1460.M 
3 1480:1157.M 
3 1468:1141.M 
3 1479:1156.M 
4 1447:1448.M 
4 6116:6119.M 

10 1088.H 
3 7269:7271.H 

3 8952:8935.M 

3 8953:5835.M 
6 4 7 5 :6 1 1 O. M. V 

4 525 7 :5260.M 
10 5289:5290.6864.460.M.V 
10 6984:1849.7000.6714.M 
8 5130:5137.H 

4 5207:5210.M 
3 465.V 
3 467.V 

10 893.H 
4 1841.V 
4 1843.V 

·c 
c 
< 
c 
c 
< 
< 
< 
c 
< 
< 

c 

< 
Urla 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 
c 

< 

3 8954:5839.M • Kupdaai 
3 8956:5841.M ·c 
3 8980:5846.M c 
3 6602 :6604.H Bumava 

1 1 5 09 :1 1 5 3 7. 1 154 5. M c 

Ayaz 
Firu.zlar 

> 
Hüseyin 
Bölcük 

> 
Beyin 

> Hatip Mustafa 
> Bakkal Halil lbrahh' 

> örnekli ka.ryell Mo1ll 

> Abdurrahman 

> ince Mehmet oğlu Bl1· 

Bölcük > Hafız Halil 
> > Hasan Çavuş 

Göç beyli karyesin '"n Ca .,,baz Meh
met 
Göç beyli karyesinden Demirci hacı Yu
suf ve oğlu mehmet 

Değirmendere köyünden Mehmet oğlll 
'.Ali 
Tepeköyde Bakkal Tireli Süleyman 

Tepeköyde Kasabalı Mehmet Çavuş 
Turgut mahallesinden Şişeci .A}uxıel 
Nazmi 
'.Araplar karyesinde Mehmet oğlu şukrU 
Zürradan Abdi oğlu Kerim 
Zürradan Sarı oğlu Hüseyin 
Miralay zade Hakkı 

Horluna karyesinden Güdük Ali 
Yeni köyde dede Kahya oğlu Celil 

Yeni köyde Süleyman oğlu Veli 
Karakuyudan Nasu1ı çavuş 
Hortuna karyesinden Kara Ali 
Nalbant zade Halil 
Hüsnü oğlu bakkal İbrahim 

Belevik köyünden Hacı Hilseyin oğl11 
Ahın et , 
Belevik köyünden Küplüceli Ali 
Belevik köyünden Mustafa oğ. Mustafa 
Belevik köyünden KAınil 
Selçuk köyünden Bedevi 
Selçuk köyilnden Abdi oğlu Nazif 
Selçuk köyünden Lütfü 
Selçuk köyünden Deveci Ali 
Selçuk köyünden Hoca Mehmet Şerif 
Şirince köyünden Ahmet oğlu Tabak Al1 
Şirince köyünden Dedeballı Ahmet 

Şirince köyünden Hayrullah bey zade 
İsmail hakla 
Şirince köyünden Giritli Mehmet ojltl 
Hüseyin 
Şirince köyünden Giritli Kadem 
Muhasebei hususiye katibi Recep Ef. 
Kızı Fehime 
Kilizmandan Kara Mustafa oğlu Ali 
Altıntaştan İslam oğlu Haydar 
Baydar Deıiizlill Ali 
Camiatik mahallesinden Tütün bayii İb-
rahim 
Özbey karyesinden Hacı oğ. Ömer 
Kara Marunudun Mehmet 
Ali Can ~ğlu Mehmet 
Karabunnilu Hacı Yusuf 
Eşref efendi zade Kemal 

; .-

Hacı İsa mahallesinden Hacı Hafız Mu.t
tafa efendi kızı Ayşe hanım 
Şirinceden Şahin onbaşı 

Şirinceden Mehmet bey zade Mahmut 
Şirinceden Bakkal Necip 
Şekerci Filorin Ali Demir oğlu Şerif 
Işıklar köyünden paşa Mehmet oğ. Halil 
İbrahim 

3 6031 :6033.H. 

4 
3 
3 
3 
3 

1501:1547.M 
1502:2806.M 
1520:2821.M 
15 5 1 :2833.M 
1585 :2844.M 

c Çarşı kebir mahallesinde bakkal Osına· 
Diyeli Mustafa 

Eak.if oça Bakkal Ahınet 

4 5854:5857.H 
4 288 7 :2890.H 
4 2893:2896.M 
4 10006:10007.M 
4 1001 1 : 10012.M 
4 2787:2790.M 

c 
< 
'< 
c 

< 
c 
c 
c 
·c 

4 2768:2769.1203.1204.M 
< 
< 

4 2794:2797.M 
4 1225:1233.2784.2785.M 
4 2778:2781.M 

< 
< 
c 
c 3 13036: 13044.12179. 

12184.M 
4 686/ 445867.Z 
4 691 / 44588 ı.z 
4 
4 704/ 445894.Z 

4 699/ 445889.Z 
4 6956:6976.6664.M 

Karaburun 
< 
< 
< 

< 
Urla 

3 6914:6918.6997.6998. < 
< 5241.5242.M 

Tuzcu zade Ahmet 
Yeni köyden Danacı oğlu Mehmet 
Yeni köyden Muallim Vasfi 
Koca Mehmet köyünden Molla Ahmet 
oğlu Mehmet 
Geren kôyünden Hasan oğlu İskender 
Geren köyünden Turgut oğlu Eyip 
Geren köyünden Salih Pehlivan oğlu Ali 
Koca Mustafa çavuş 
Dıpınardan Kabaklı Ahmet 
Yenifoça kayalar mah. Müftü zade Fahri 
Y enifoça kayalar kunduracı Mehme1 
Şükrii 
Yenifoça kayalar Kavalnlı Koca Osman 
Y enifoça rüsumat memuru İbrahim 
Y enifoça Muallim Fahri 
Yenifoça Seydi oğ. Cemal 

Halat İbrahim oğlu Halim 
Halat İbrahim 
Yeni limanda İzzet Kaptan 
Küçük Bahçe köyünden Kerim Hasa» 
Temiri 
Kilçük Bahçe Hacı Süleymanın Halil 
Sıra mahallesinden Ferhat 
Muhasebei hususiye memuru Sabri 

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

ağaç bu ayın yinni be,inci çar,amba günü saat 15 te bankamız JU· 
be binasında açık eksiltmeye konacaktır. Fazla izahat almak istiyen· 
lerin materyel servisi 4efliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

13, 16, 19, 22 123 (83) 

Türk hava kurumu lzmir şubesinden: 
Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı kamun ve köyler halkı

nın kurumumuza bağı,lıyacağı kurban derileri ile kurban barsakları 
satılmak üzere ayn ayn müzayedeye çıkarılmı§tır. Kat'i ihaleleri 23. 
1. 939 pazartesi günü saat 16 da yapılacağından isteklilerin .şeraiti 
görmek ve fiat vermek için her gün karşılıklı arttırmaya iıtirak için de 
ihale günü aaat İS te ıubemiz merkezine uğramalan ve Ege bölgesin· 
deki tubelerin deri ve banak a&tl§ p rtnameleri dahi getirilmi§ ol· 
duğundan bu ıubelerden deri ve banale almak istiyeceklerin teraiti 
tubemizden öğrenebilmekle beraber müzayedelerine de buradan i§ti· 
rak edebileceklen ilin olunm. 



o 

Yemekl..ınlu· 
rıntıları, salya· 
nın Uraz ettlll 
mikroplar, d•ı•· 
ndan alınan mu• 
Zil' mevat karfl• 
sında dlll• ve 
diş etleri eter 
mütemadiyen te 
ın1zıenm_.. llo-
zaıınaıa, çtb'it• 
mele mahldbn• 
dar. Çttrlk clll
ıermlde vebal'
sak lhtilAtlarm· 
elan zatürreeye 
kadar her nevi 
bastalıla yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalamak şartile 

--- - -

il -
Um dal Olivier ve Fratelli Sperco j 

UMVNIDElliZ ş·· kA-· v A ACBMTAUCı ı.m. ure aBI apur centası 
Deutsche Le· 
vante Linie 

REl.LENIC LlllES LTD. BJRJNCJ KORDON REES ADRIA2'İCA S. A. Dl 
BiNA.ii 2'EL. 2.UJ NAvıaArıoııE 

G. M. 8. H. HAMBURG 
ADANA vapuru 18 ikinci kanunda 

-- LERO motörü 23/1 de gelir ve 24/l bekleniyor. 21 ikinci kanuna kadar An-
t POLO vapuru 3 birinci kAnunda Lon- de Pire, Korfu, Saranda, Briııdizi, Va- vers, Rotterdam, Bremen ve Hamburg 

BELG ON vapuru 29130 kanunusanide dradan gelip yUk çıkaracak ve ayni za- lona Draç, Gravusa, Zara Fiume Tries- için yUk alacaktır. 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham- V div har k ed AND . ' . . manda Londra ve Hull için yük alacak- te ve ene ge e et er. ROS vapuru 31 ikinci kanunda 
burg ve Jı;.nvers lımanlan ıçin yük ala- tır. GRİMANİ motörU 24/1 de gelerek 25/1 bekleniyor. 4 §Ubata kadar Anvers, Rot· 

caktır. Deatselle J.euante-J.lnle de Lero Rodos Brindisi Bari Trieste ve terdam, Bremen ve Hamburg için yük -·-
BALKANLAR ARASI 

llATTI 
ZBTSKA PLOViDBA A. 

D.KOTOR 

--
ul.OVCENn 

Venediğe hareket edecektir. alacakır. 
DELOS vapuru birinci kanunun orta- BRIONİ motörii 26/1 saat 9 da gele- ..._..._ 

sın~ Hamburg, Bremen ve Anverırten rek ayni gUn Patmos Leros Rodosa ha- DEN NORSU JfİDDBL-
gelıp yUk çıkaracaktır. rekat eder. RAYSl.İ1ff.JE OS 

ı..._E•BftA• &A••ı ciTrA Dl BARI motörü 26/1 saat 9 BAYARD vapuru lı_ şubata ~Is. 
• Y .nrvva. • •, da gelerek ayni gün İstanbul Pire Na- k d · · N 

ALGERİAN ve LESBİAN vapurlan li '1l .. --n Ceno en erıye, Dıeppe ve orveç umum li-
po -...nwya vaya hareket eder. 1 h k ed k · 

··kl · · 1stanbulda aktarma ederek BRİONl rnan arı için are et ece tır. yu erını motörU 30/1 de gelir 31/1 de 
DENİZBANK vapurlariyle İzmire ael- Pire Korfu Saranda Bdndisi V alona 
miştir. Gravusa, Spalato, Zara, Fiume ~ SERYjCB JIARJı'İlfE 

LONDRA HATfl: ve Venediğe hareket eder. ROUJIAİN 

--
Lüks 'apuru 29 kanunusanide 

saat (8) de beklenilmekte olup saat CAV ALLO vapunı 25 son kin.unda -- BUCABFST 
16 da Constanza ve Varna limanl~rı için Londra ve Anversten gelip yilk çıkara- ROYAl.E lfEERl.Alf D~OSTO~ vapunı. 1~ §Ubatb 
hareket edecektir. • c~k ve ayni zamanda Londra ve Hull DAı•E KllMPAllY uı !:klcnıyor. Ko.5tence içın yük alacak· 

Lüks vapuru 5 şubatta saat 16 da içın yi1k alacaktır. Vl!!NUS vapuru 23/1/1939 da gelerek · 

beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 Burgu, Vama ve Köstence limanlanna JOHNS2'Ö-W ARREN 
de lzmirden hareket edecektir. Pire, hareket edecektir. 
Korfo, AdriyaUk limanları için yoJcu ve PYGMAGLİON vapuru elyevm li- l.İNİES l.2'D. 
yük alacaktır. T. B O W B il R E E S marumızda olup 28/1 de Rotterdam JFSSMORE vapuru 12 şubat 939 da 

Amaterdam ve Hamburga yilk alarak bekleniyor. Burgaz, Varna ve K.östena 
y E 'o.EK A. 1 hareket edecektir. limanJanna yilk alacaktır. LlNEA SUD AMERICANA 

GUNARD UNE -*- Vapurlann hareket tarihleriyle DP-

TYRİFJORD vapuru kAnunusanl ni- l.h'erpool ve ffBllSKA ORIBlll'E .... lunlnrdaki değişikliklerden acenta me-

hayeti şubat iptidasında beklenilmekte GlaS80Y llattı JflBN KllMPAJIYASI suıı;: kafa~ual tafetmsil~t için A'T'A'""''"'-
olup Nevyork için yük alacaktır. stcı:ı.tA 28/1 de belden k n .n. .n..ıun.n. 

• • • • • • • • • • • vapurume - caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
Gere1t vapurların mu\•asalıit tarihleri, BACTBIA vapuru 20 ikinci kAnunda te olup Rotterdam, Hamburg İakaodi- Zee vapur acentalıima müracaat edil-

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- gelerek Liverpool ve Glugov için yUk navya ve Baltık liman1anna hareket mesf rica olur. 
• kında acenta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. edecektir. . TELEFON: zet7~ 

B 1 k "' t esı Daha fazla tafsilAt almak için Birinci Gerek vapurlann muvualtt taribJerl, PATRIA vapunı 3/2/1939 tari1ı1ı. a 1 ya 01n1 n az Kordonda 152 numarada • UMDJı;.L. isimleri ve navlunlan haldnnda acenta ~~ olup ~ Ham- limanlan için yük ve yolcu kabul eder 
la umum! deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhUt altına giremez. Daha fazla ~~· vya ve e.Jtık limanları İlAndakl hareket tarihleriyle navJun. 

l d edil · · 1 ıçm yilk alarak hareket edecektir. lard . . .hll&l e6i1 n e mesı rıca o unur. tafsilAt almak için T. Boven Bees ve Şr. ak.i delfpkliklerden dolayı acenta e•zan ~ Telefon: 4072 MUdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat • .,.8 .,111;;-,,.--: • ._. ~~~et ka~ etmez. Daha fazla taf. 
'-' Telefon: 3171 Acıenta edilmesi rica olunur. D Y ~- -.-.a•llE silAt ıçın ikinci Kordonda FBATBUJ 

Romncdn Kantpanyası SPERCO vapur acentasına mliracut 
ALBA JULt.A vapuru 5/2 tarihinde edilmesi rica olunur. 

( 

Ecaci Kemal Aldat diJOI' ki: Kemal Kamil Balık Y ait yalnız Hi-

tal Eczanesinde eablacakbr. . -!!L.-1. • • • __.. hafif bir 
938 .enesi bat ....,sulü, pla lmneti J'_, IÇlml ~ 

terbeetir. ..... 
Mideli zaiflere tanir•• ... 

NEVROZiN 
Bütün Ag"' rıların Panzehiridir 

Ç k .. ' Beyhude Istırap e meyınız. 

BlR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Ba nıuannit baş ve diş .;nıarmı süratlf 
haleye lifidir. Romatb:ma eva11, sinir 

malaal ve adale ıstıraplan 
NEVRoztNLE tedavi edilir .. 

-·--
Nezle, Grip ve BroDPte kaq& eıı 

milessir lliç 
N E V a O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih edidinız. 
lCABJNDA GCNl>E 1 

Sizde bu kremden şaşmayını7. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sdabat Mbnhpnın ~ ruhııatml 

biis Wr ,_ "WIP • •••ılllr . ...... ............. .. 
,. 'ft ..... bl ... . 

Krem Balsamin 
Uma bir tecriibe mahsulü olarak ri· 

nada retirllmiş >'esine ıahhl krem
lıenl'ar. 

Krem Balsamin 
Şölııntini IÖ& ve prlaC..hkla deiil, 

ablai ew.ı.a LoMra, hris, Berlia, 
Nnywk llbellik emtitllerinden )'ÜS

lerce krem arasında birindlik mükifa
tuu bzanmq olmakla is .. t etmiftir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için ylisaz, ıece için 7ath ve 

balil aa ..._ Be Jllllllmq ıttndilz n 
gece şekilleri vardır. 

KREM BAi.SAMİN; ötMen beri ta•n=q ......_ YUO ve tii• p41" #ı atdll'. 
tNGtıJz KANZUK ECZANESl BBYOOUJ • BrAJIBUL 

.. ............................................................................ . 
Sıhhat Balık Yağı · 

NORVEÇYA Balıkyajlannın en halisidir .. 

,,,, defa SÖZfUlllÜfdl' ŞePllet ..,,, lçllellUIP • 
• • ............................................................................... : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşlSUlda •• 

Jzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 
Kara Veli oilu Tevfiiin müterakim vergi borcundan dolayı haciz 

edilen brpyabda donanmacı mahalleainin banka aolcaimdalri 61 
numaralı binumm tarihi ilindan itibaren 21 gün müddetle aatalaia 
çakanlmı.m. 

Pey sünnek ve taflilit almak iatiyenlerin lzmir mubasebei husuai-
7e • • miracutlan ilin olunur. 

gelerek Malta Cenova ve Marsilya TELEFON : !914 - 2"5 

T. iŞ BANKASI'n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 

Kmalar : 1 $uW. 1 May&1, 26 A;uato., 1 Eyliil, 1 na... iti+ ia 
t a r i h l e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r. 
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SAHiFE J2 D Son Unan pazar9.R YENIASIR 
.. ::c:: • == 

Fransız - ltalyan ihtillfı ne halde? 
ita/yan matbuatı, Fransayı tehdit için 

/erde de kendilerini göstereceklerini 
ita/yan filosunun diğer sahil

.Yazı yor/ar .. üst perdeden 

Fransız Erkinıharbiyesi Fransız mebusanında 
Eğer Barselon sukut ederse Minorka 
ve lspanyol Fasını İşgal fikrinde imiş 

siyaset üzerinde istiHarici 
zahlar devam ediyor 

Roma 21 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
Italyada nüfusun tezayüdünden mem -
nuniyetle bahsediyorlar. Neşredilen is
tatistiklere göre 1938 senesi sonunda 
Italyanın nüfusu 45 milyon 56 bin kişi 
olmuş .. 

Roma 21 (ö.R) - Yarı resmt «Diplo
matik mlistahberat> gazetesi lr;ı.giliz -
Italyan görüşmelerinin neticesi hakkın
da şu notayı neşretmiştir: 

Bu müzakerelerden merak uyandırıcı 
bir netice çıkması zaten beklenmiyor -
du. Ingiliz - Italyan münasebetleri 16 
ikinci Teşrin anlaşmalariyle halledilmiş
tir. Ve bu anlaşmalar için her iki taraf
ta halisane bir tatbik mukaddemesi 
vardır. 

Fransa Amerikadan yüz avcı 

askeri Almanyada büvük 
Paris 21 ( ö.R} - Mebusan meclisi 

harici siyaset hakkındaki müzakerenin 
devamını dün akşam önümüzdeki salı 

gününe talik etmiştir. Hariciye nazın B. 
Bonnet perıembe günü öğleden ıonra 

istizahcılara cevap verecek ve başvekil 
B. Daladier ancak per§embe a)qamı mü
nakaşaya müdahale ederek radikal - sos
yalist grubu namına reis B. Chichery ta
rafından verilecek olan esbabı mucibeli 
itimad takriri lehinde veya ispanyada 
ademi müdahale siyasetinin terkini isti
yen sosyalist takriri aleyhinde itimad 

tayyaresi 
hazırlıklar 

satın aldı 
oluvor 

Romada umumi mahiyette bazı mese
leler görüşülmüştür. Önce B. Çember
layn Londra ve Paris arasındaki sıkı 
münasebetlerden bahsetmiştir. B. Mus
aolini de Italyan harici siyasetinin Ro
ma - Berlin mihverine dayanmış kal -
dığını bildirmiştir. 

Ji. Vala diyenin Korsika .~e yahatinden iki intiba 
meselesini ortaya koyacaktır. 

Salı günü başvekil ve hariciye nazın 
radikal - sosyalist grubunda, kendi fikir-

bulduktan sonra bu meseleyi yeniden Fransaya gelince: Italyanın hattı ha
tetkike imkan olacağını söylemiştir. reketinden o kadar sinirlenmiştir ki ga-

tli lerince münakaplann hangi istikamette 
Şimdilik ne hakemlik, ne tavassut, ne 4 zetelerinde Italyan matbuatının şldde · 

neticelenmesi icap edeceğini izah edecek
ler ve lngiliz - Fransız tesanüdünün mu
hafazasını bir dco:recede bir zaruret halin· ispanya hakkında Duçe demiştir ki: 

taraflı, ne de hele 3 taraflı bir konfe- mukabelesini zaruri kılacak derecede 
rans mevzuubahs olamaz. tahriklere tesadüf edilmiştir. Bu haka-

Eğer cümhuriyetçiler ecnebi gönüllUle
rl tamamen geri gönderirlerse Italya da 

Roma siyasi mehafili Italyanın Fransa retlere cevap olarak cMessagere> gaze
ile kendi arasındaki meselelerin halli tesi büyük harp esnasında Italyan do- de göstererek bu sebeple sergüze~tlere 

.:ı~n l"n c:on leiiyonerini dahi ge- h d l narunasınln hu .. cum kudret"ı ve cesaret yol açılabilecek mahiyette her siyasetten ususun a glıya Ingi terenin tavassutu-
ihtiraz lüzumunu bildirecektir. 

FTansanın Cezayir askerleri 

ri alacaktır. Fakat Barselon hükümeti nu istediği hakkındaki haberlerin bu be
lehinde her hangi bir dost hükümet ta- yanatla kat'i surette tekzip ~ bu
rafından geniş mikyasta müdahale ya- lunduğunu kaydediyorlar. 
pılırsa Italya da hareket serbestisini geri Yahudi muhacirleri meselesiyle §Un• 

alacak ve ademi müdahale siyaseti su- dilik pek uzak olan silahları tahdit im
ya düşmüş sayılabilecektir. kAnı da tetkik edilmiştir. Iki taraf sulhu 

Fransız - Italyan münasebetlerine ge- muhafaza arzusunu izhar etmişlerdir. 

lince Duçe, ancak ispanya harbı nihayet Bedbinlik ve nikbinlik mevsimsizdir. 

gösterdiğini, Fransız donnnması ıçın 

aynı mütaleanın yürütülemiyeceğini ve 
eğer Fransız tahrikleri devam ederse 
Jtalyan harp gemilerinin diğer sahiller
de de kendilerini göstereceklerini ha
tırlatmağa mecbur kalmıştı. 

Roma 21 (Ö.R) - cTime.s> gazetesi
nin muhabiri, başvekil B. Daladiyenin 
Fransada vaziyete hakim olamamasın -
dan korkuluyor. &ki başvekil Blum 
Pirene hudutlarının cümhuriyetçilere 
açılması lelıiru:Ie bir teşebbüste bulun -
muş ve 300 mebus buna iştirak etmiştir. 
Fakat cJour>, cMatin>, cJournal> 
cTemp.s> gibi gazetelerin fikrince hUkü
met vahim neticeleri malfun olan böyle 
bir te§ebbUse sürüklenmemeğe karar 
vermiştir. 

Bil.Bkis Sovyetler dostu cCe Soin ga
zetesi parlamento müzakerelerini ve hü
kümetin ademi müdahale siyasetine sa
dık kalmak kararını tefsir ederken er
'duu harbiyenin bu noktai nazara işli -
rAk etmediğini temin ediyor. Aynı ga
zetenin verdiif bir habere göre, Barse
lon Fnnktat1erin eline düştüğü takdir
de, Fransız genel ikumıayı Fransanın 

'.l'unusta .Z.'ransız topları 

Zehirli gaz talimleri yapan Alman askerleri 

Müzakeratı neticelendirmek üzere me- de 4 vapurda 16 tayyare Fransaya çık•• 
busan meclisince verilecek reyin ehemmi- rılm1ş bulunmaktadır. inşaat bu ııeyirl• 
yeti sebebile B. Daladier radikal • sos- devam ettiği takdirde 1 00 avcı tayyar 
yalist grubu azaları arasında disiplin me- en son 1 00 üncü tayyarenin tecrübe uc; 
ııelesinin vazedilmesini istiyecek ve hiç ~u için tayin edilmiş olan 1 O nisan ta 
§Üphesiz bu talebi kabul olunacaktır. hinden önceAmerikada tesellüm edil 
(Yani ıahsen hükümetin siyasetine mua-
rız olan radikal - sosyalist mebuslarda 
ekseriyetle ayni §ekilde rey verecekler
dir.) 

Paris 21 (ö.R) - Fransa hesabına 
Amerikada son sistem 100 avcı tayya
resinin İnpaı için 14 Mayıs 1938 de im
za edilen mukavele tahminden daha sü-
ratle tatbik edilmektedir. Bu sipariş tam 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. cParis> 
vapuru bugiin Havr limanına daha altı 

tayyare çıkarmı§hr. Böylece 24 ilk ka
nun 38 den 21 ıon kanun 39 tarihine 
kadar, yani bir aydan az bir zaman için-

bulunacaktır. 

Berlin 21 (ö.R) - Askerliğe ha%1 
lık faaliyetinin teşdidi devam ediyofl 
D N B tarafından bildirildiğine göre h 
cum kıtalan erkanı harbiye reisi genet 

Nuds yarın Düseldorfta. aşağı Ren esrtt 
gömleklilerinin askerliğe hazırlık içtirıı 

ında söz alacaktır. Bu aabah Führer t 

rafından ıadar edilen ve askerlikten e,,., 
ve sonra askerlik hazırlığını genişlet 

emirnameye göre yapılan bu ille içtirO 
dır. Bu hazırlıklar, ordu ihtiyaçları 

muvafık bir şekilde, hücum kıtalan k 
ıolannda ikmal edilecektir. 

Ekalliyetler meselesi 
~::1:1.~e::;; Almanya ile Çekler arasında yenide 
Ancak Cenevrede Lord Halifaksın böy-

le im tepbbtisilıı tehlikelerini B. Bon- mu••zakere m ı ııet'ye anlatnuf olacatı Romada tahmJn ev z u u o uy o r 
~=..:.betle Italyan gazeteleri §U Prag, 21 (Ö.R) - Hariciye nazın B. 
~- .. _.-'-'L edi lar Frank T- Şvalkovskinin Berlin seyahati Çek 

no.ıuöyı USM"lll yor : onun :ur 
panyada kat'ı galebesi Fransa için blr matbuatında tekrar Çek~slovakyanın milislel'i ormanda bir eve bomba a 
tehlike olabilir. Şu kadar var ki Ispan- ~ya ile mUnasebetlerı meselesini içinde bu]unan askerlerden birini y 
yanın Bo)fevik olması Italya için bun- tahrik etmiştir .. Milnlh konferansında Jamışlardır. 
dan da daha bUyük bir tehlikedir. evvelce oldufu gibi bu mesele ekalliyet- Bu tedhiş hareketleri üzerine p 

lerin iki taraftaki vaziyetine bajlıdır.. ya makamları muzır addedilen beş 

iki kişiyi yaralamışlardır. 
20 son kAnunda Ligota - Gomada 

Çekoslovakyada kalan küçük Alman Çeki hudut haricine sevketın.i§lerdiı'.· 
ekalliyetinin müddeiyatı •Prager Zel- Berlin, 21 (Ö.R) - Çekoslovakya 
tungı da altı madde halinde te§rih edil- riciye nazın B. Şvalkovskinin BerliP 
mişti. yareti bugün vukubuluyor. B. 

•Narodni Listi» gazetesi buna cevap kovski sabah 9.30 da Pragdan Ber 
Çin dövizini tutmak için 

lngiltere Çine 3 
lirası ikrazda mı 

Lonclra, 21 (Ö.R) - Resmi mahfeller 
lngilterenin Çin hükümetine Çin dövi
zini tutmak için üç milyon İngiliz lira
lık bir ikrazda bulunmağa hazırlandığı 
haberini ne tekzip, ne de teyit ediyor

lar. Zannedildiğinc göre Çine yapılacak 
mali ynrdım meselesi tetkiktedir. 

Tokyo, 21 (Ö.R) - Ayan meclisinde 
eski diplomatlardnn Sepayo Yamalaka 

bu sabah hariciye nazırı B. Haritadan 
mizahta bulunmuş ve hükümetin Çine 
karşı siyaseti ve hariciye nezaretiyle 

yeni tesis edilen Çin iş]eri bürosu ara
sındaki münasebetler hakkında izahat 

milyon lngiliz 
bulunacak? 

memnuniyetle karşılamış ve buna mu
kabil İngiltere ve Amerikanın tavrı ha
reketlerine teessüf etmiştir .. Netice ola

rak bu iki memleketin Çine karşı ha-

vererek diyor ki : gelmiştir. Saat 11 de hariciye 
•Münihte, milletlerin kendilerini ser- fon Ribbentrop tarafından kabul 

bestçe istedikleri tarafa vermek haltları ve bundan sonra §erefine bir ziyafet 
namına memleketimizden yüz binlerce rilmiştir. 

Çek, Slovak ve Ukranyalı vatandaşı Londra, 21 (Ö.R) - •Taymis• 
ayıran memleketlerin bu ekalliyetlere tesinin Berlin muhabirine göre B. Ş 
karşı, tabit bizim kendi ekalliyetJerine kovskinin ziyareti evvelce iki gün 
karşı yaptığımız muameleyi yapmaları- Bek-HitlCT bulu§masından bir estantane düşünülmüş iken anc8k 24 saat Bet 
nı isteriz. Münihten sonra, o vakite ka- Maarif nazırı mebusan ikinci reisi Sivak. de kalacaktır. BB. Şvalkovski ve 
dar milliyet camiası olan devletimiz Yeni kabine eskisine nazaran fazJa bentrop arasında Çekoslovakya ve 
milli bir devlet olmuştur, zira ekalliyet- {arklı de!;.tildir. Yegane mühim yenilik manyanın ekonomik, politik ve 

kiki Japon niyetlerini takdir edebilme- ler artık nüfusumuzun ehemmiyetsiz eski ekonomi nezaretinin ekonomi ve iş birliği hakkında yapıJacak görüşıil 
leri için B. Haritanın ne gibi tedbirler bir nisbeti halinde kalmıştır. Alman maliye olarak iki kısma ayn~ olma- rin önce farzedildiği kadar ehe . 
aldığını sormuştur. Sanıldığına göre ha- ekalliyetinin bunu takdir etmesi ve sıdır. Ekonomi ve maarif nazırları ye- olrnıyacağı zannediliyor. 

b zah il bundan bir netı·ce çıkarması '"-ımdı.. nidir. Harice mahsus bir Alman ha riciye nazın u isti a pazartesi gün uu 
cevap verecektir. Halbuki böyle hareket etmemiştir. Al- Şurasını da kaydetmek Jaz.tm gelir ki göre B. Şvalkovski bugUnkU cunı 

• 
Çankayşek 

Milli Çin hiUdbnetinln 
milli şeli oldu.. 

man eka1liyetinin şefi mebus Kund ta· Slovakya nazın olarak Çekoslovakya gece yarısından evvel Berlinden 

ralından son zamanlarda ileri sürülen kabinesinde bulunan Slovak başvekil lh!lar•e•k•e•t•e•d•e•ce•k•tir•. ··------•rm 
müddeiyat bunun bir delilidir.• muavini Sidor merkezi kabineye dahil 

Prag, 20 (A.~) - Yeni Slovak kabi- bulunduğundan istifa etmemiştir.. Ve 
nesi aşağıdaki tarzda teşkil olunmuştur: yeni kabinede de eski mevkiini muha

Başvekil, Dahiliye, sıhhiye ve içtimat faza eylemektedir. 
muavenet nazırı: Tisso, Ekonomi nazın Varşova, 21 (A.A) - Ciezya mınta-

Kadınlar 
SALTANA fi Londra, 21 (ÖR) - Milli relslikten Pruzinşkl M · milisleri 18 son kAıı 

---~~~==-=-=mum._ ____ ~~~~---


