
M • QA'tr ilrn~lıf!'I 
lmtiya eaJıibİ: ~ILVlm 

Bapnubullr ft ammnl ...... mDcllrU: 
HAICIC.l OCAKOi;UJ 

ABONE ŞERAiTi 
OBV All llODDB'ft '1'Urldp igll:l Barlg 

s~........... ı• ,_ 
AJaa ._ı.1c ••••••••••••••• ffO JISO 

TELEFON ı "1fTI 

F1An (5) ıtURUŞTUR 

Mı•ırtla yeni bir lıanun 
~ D (G.R) - Kral F_. 'Wr ftd wr-

p.ı ..,_ 1 1 ........................ ....... -- .................. _ 

• ______ _J 
yeni Am ........... Buılnuttır. 

Meclis seçimi yenilenecek mi? 
Bomba yağmuru albnda 1 Meclisin bu hafta son toplanhsını 

. yaparak dağılacagıv söyleniyor 
600 tankın himayesinde taarruzlar yapan Frankıst-

lere karşı Barselonu müdafaa ediyorlar BıJyle bir karar oeriltlili talıtlirtle yeni •eçime derhal ba,lanacak 
oe BiJy'iik Parti Kurultayı Mayıata içtimaa davet etlilecelıtir 

Ve "Barselon düşmiyece~Z3~!r~~!~ 1 Suriyede 1 

~::yet arazisinde örft Yeni kabineyi 

.... _ ....... "' ......... 
HADi OCAKOCW 

Meclis akdettiii 80D toplantıda etim- il h . 
ııurı,. hUkQmetinin Baneıonda bl- Abdu a Ahı 
masuu karar altına almıfbr. 

t.tihklm işleri ile Banebıun mUda- te~kil etmiştir 
faamu l§kAI edecek olaa alvil llalbı ,. 
~-için 'bir komisyoa tef]ri1ine ka- Beyrut, 23 (Ö.R) - Kabine buh-
rar ftl'llm1ştir. ranı baıllf'dllmlt ve yeni kabine ~ 

Sılllıiye ve içtimai muavenet nazırla- duDah Abl tarafından tefkil eclil
rmm idaresi altında bulunan bu komis- ıatf6tr. istifa eden temerkl\z ka'b\ae
yon derhal faaUyete geçmiftir.. Bütün sinin de mm o idi .. Kammueml ııis
devlet pbatmın remat atfivleri flmale temi bozulduiundan reisicümhur en 
nakledilmlpir. lwv9etB parti olan cümburiyet bir-

Banelon lıapUbanelerlndeld esirler, IilJne müracut etmiftir .. Başvekil, 
cuualar ve rejime dUtmanbk1armdan nvelki kabinede oldutu gıbi, dahi-

- SONU 12 nd SAYFADA - tiye, milli müdafaa ve hariciye ne
ıaretlerini de üzerinde bulundur-
maktadır. 
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Günün meseleleri : ............... -. 
Yeni avukat ık l<anunu 

·vukatlar a halkın 
münasebetleri 

1'ENl A JR 24 son kanun Salı 939 

1 Maarif 
hayatımıza 

Şehitlerde bir facia oldu İstikametler vermek 

K 1 
IAzımdır •• 

İdaresi camileri aynar su arın hu•• cumı·ıe - BAŞTARAFI t tNCt SAYFADA-
Ue ualııf eserleri mak bakımından faydalı görünebilir. 

Bütün müracaatler is' af edilmif de-
tamir ettiriyor d •• t ı J d nilmek bakımından da elverişlidir. 
Evkaf idaresi tarafından Başturak o r a m e e yara an 1 Lakin yarım tahsil bakımından mem· 

Geçen sene Bü~'Ük Millet Meclisinde kat o işi kabul edeme7- Bu i7ahattan an- camü esaslı surette tamir eltirilmekte- leket için zararlıdır. 

Yazan : Avukat İ. Etem Posfac10ğlu 

kabul edilmiş olan 3499 numaralı yeni !aşılıyor ki avukatların meslekleri içine dir. Camiin harap olan pençerelerinin 

k lık k b. · · k"- 193" · l "h"1".n. · 1 ı · d al Evvelkı' gu··n Şehitlerde Gomel ve cü-ı Ameleler, daha feci hır' "kıbetten çe- Hem okumuı görünmenin, hem avu at anunu ırıncı illlUil o gıren şey er ı uıaiu ve nıza ı O!.fill ış- yerine Türk mimari tarzın a çı pen- ..- "' · de bilgiden mahrum olmanın zarar· 
~en itibaren tatbik edilmeğe başlanmış- lerdir. Ihtilafsız işe avukat, ihti!aOı olan çereler yapttrılınış ve yerlerine kon- rekasına ait pamuk ve yağ fabrikasında kinerek kaçışmağa başlamışlardır. Ban-

B d 1 d k ti w d . k . d k tta b k . K l d b ' hır' fa~cıa olmıı<s,· 4 amele kayııar "ula- ''O almakta olan Mehmet AH ç·-1 çıp- larmı tayin eylemek güç bir iş değil· 
tır. un an evve e avu a ıga aır a- ışe e avu a n aş ·ası gırcme1. a- muştur. Bu caınün av usun a ır umu- -,. ... ~ ,, .. ~ ıcıı 

nunlar vardı. ilk çıkan kanunlarda avu- nun bir taraftan avukatların jşlcrini ço- mi helfı da yaptırılmıştır. rın hücumu ile ağır surette yaralanmış- lak dışarı fırlamış, yüz derecei hararet- dir. . . .. · 
katlığa •1\-fohamab avukatlara da aMu- ğaltırken diğer taraftan daraltrnıştıı". Evkaf idaresi, Glen kumpanyasının is- tır. Döri ameleden Mehmet Alinin ya- tc kaynar sulara kapanarak veca içinde Lıselerı. agzına kad~r do1d':1rmak~ 
hami• denilmiş 'Ve 460 numaralı kanun Şu halde dairelerde ihtilaflı clmıyan ticarmda bulunan tüfün deposunu da rası gayet ağırdır, hayatı tehlikededir. bağırmağa ve yanmağa başlamıştır. tan tam ~ır fayda beklıyemeyız. 
aMuhamatn kanunu unvanı altında neş- işleri kimler takip edecek? tamir ettirmektedir. Hadise etrafında elde ettiğimiz mallı- Ameleden 'Mehmet Ali Musta Halil oğ- Beş bın çocuk okuttuk demekten 
redilmişti. Avrupada bu işler için 4 bürcıJan ** . mat şudur : lu Seyit Ali ve Ali oğlu Kemctl de yara- ise beş bi~ 8:enç ~etiştirdik demek 

Bu kanun 708, 940, 1220 numaralı ka- (Ajan d'afer) ler vardır. Bizde l·5ylc Tiredeki Necippa~a kütüphanesinin il- - Fabrikada çalı~tırı1an bu ameleler lanmışlardır. dah~ şereflı hır n:tıce o~ur. . .. 
nun1arla vakit " '· it tadil •Muhami• is- bir meslek yok ise de tapu ve -vergi iş- mi bir tarzda tasnif ve defterlerinin hadise saatinde makine dairesinde çalı- Dört yaralı derhal fabrika müdürlü- Zıra memleketm, ehnde bilgilı, 
mi de avukata tebdil edilmiş ve bu mad- terinde çalışan muamelecilerle muak- tanzimi için mütahassıslardan teşkil şıyorlardı. İçlerinden Mehmet Ali ise o ğü tarafından İtaly~ hastanesine nak- olgun, ı;tıü_teşebbis, enerjik münev· 
'deleri Büyük Millet Mecli.Sinde bir çok kipler bu mesleğe ithal edilebilirler. olunan bir heyet Tireye giderek vazife- cİ\•arda banyo alıyordu. 1edilmiş ve tedavi altına a1ınmış1nrdır. ve~l:re ıhtıyaç ~ardtr. . . 
defalar tefsir olunmuştur. Son çıkan Bunlar resmi dairelerdeki iht;Jtıfsız iş- sine başlamıştır. Faaliyet halinde bulunan buhar ma- Fabrikada yapılan tetkikatta kazanın Itıraf eylemege mecburuz kı yenı 
avukatlık kanunu ise bu yolda atılmış leri takip edebilirler. Fakat takip \'ltik- Tirede Tahtakale carniiyle Necippaşa kine;;inin kazan borusu bir yerinden ay- muayyen zamanlarda kontrol edilmedi- yetişen gençlerin pek azı bu vasıfları 
o1an adımların en feyizlisi, en olgunu- leri işlerde bir ihilaf ve niza He karşı- kütüphanesinin esaslı surette tamir ve rılarak yüz derecei 11araretteki sıcak ği ve ufak arızaların zamanında tamam- kazanabiliyorlar. 
dur. Bu kanun avukatlara bir çok vazi- !aşacak olurlarsa derhal vazifeleri ni- ınüta!aa r-:alonları yapılması için mimar s ular ve buharlar kazanın külhan kıs- lanması lazımken ihmal edildiği netice- Üniversite liselerden gelen talebe-
feler tahmil, bir çok haltlar temin etmek- hayet bulur. Böyle bir vaziyette ihtiliif- Kemal ve Vakıflar müdürü Esat Serezli mmdan boşanmağa ba~laınıştır. Buhar )':İne varılmıştır. lerden memnun değildir. 
tedir. Bunlar .meslcğe ve meslekdaşlara ların hallini ya iş sahibine veyahut avu- mahallinde tetkikat yapmışlardır. Foça- dalgalan derhal daireyi kaplıyarak göz Hadise, iş dairesi dördüncü bölge Bunun kabahati çocukların mıdır? 
taallük etmek itibariyle her avukat ta- katına bırakmak Lizım gelir. daki Fatih c.amiinin de tamiri için ma- gözü görmiyccek bir hal almıştır. fıınirliğine de haber verilmiştir. Derhal cevap vcreBiliriz ki hayır. 
rafından bilinir ve yahut bilinmesi la- Arzuhalcllann davalar ve resmi daire- halline bir heyet gitmiştir. Tahsil sistemimizin aksayan taraf· 

zım gelir. Onun iÇin halkımıza taallUk deki işleri için, - ihtilMlı işler hakkınd;1 -*- Mu·· va zene v . . d lan vardır. Yığın halindeki talebe 
etmiyen bu mevzulardan bu yazılan- istida yazamazlar. - Bunun dışındn ka- 1 . 1 ~ ı A. ergısın e mevcudu karşuıında muallimler ço· 
ınızda babseylemeğe lüzum görmiyorum. lan her iş için istida yazmaları caizdir. nc1ra l 1 p a Jl cuklarla hakkile meşgul olamıyorlar. 
Yazılarımın gayesi :yeni 'kanun hüküm- Bir işde istidaya lüzum bulunması be- Bu noktayı bütün muallimler mute· 

terine göre halkımızın avukatlarla olan hemehal o işin ihtilaflı ve niı.nu <J!ması- Yirmi gün müddetle T enzilin mucip sebeplerine göre riftirler. Ve yine bundan dolayıdır 
müna.sebetle.riol izah etmek, okuyucu- nı icap etmez. Resmi dairelerde ekst>ri- eJısı•ltme"e çıJıarddJ ki talebenin taksiratı olmadığını göı 
1 b dan haberd ı ektir · ifahl ·• tI kab ı 1iJ " k · ı ·ı d J k önünde tutarak notlarını vicdani ba· ıarmın:ı un ar ey em . . yaş muracaa er u e--ı ınez. Vilayet daimi encümeni dün de vali- eSJ en VefgJ er ia e 0 UOaCa 

Yeni kanun avukatlığa amme hizme- En basit işlerde bile istidaya lüzum gös- nin riyasetinde toplanarak 939 mali yılı kımdan vcnncktedirler. Talebelik 
t i --'L• t" de b" esI k tam A t rilir" yalnız r;t

1·-ag· a değil, çalı•tınlma· ıuawye m ır m e yor. vu- e · bütçesi üzerinde çalışmış ve bütçe ha- :ır-~ıu ~ 
katlık seıbest bir meslektir. Memuriyet Mütercimlik te avukatların vazifeleri 

1 
t Hükümetin muvazene vergisinde ten- ginin tenzilinden .onra 22.21 - 2.21 _ ğa da muhtaç bir hayathr. Hakikat-

'.] ğil" dir B · ·ı....-:ı_ ı b · · ded" zır anmış ır. ziller yapan bir kanun proı"esi hazırlıya- 20 ı· d • d- -·- · · b · feri oldug·u gibi gönneLten çekinme· ue . u ıtiUilnll evve ce resmi bir ancın ır. v · ın t .. . . d" k" t Jant ıra an apgı uıtugu açın u vergı- ~ 

ahi ti Lı!>~- d~'di . Bazı 1-!-- ı ezcüml" elki r· 1 ye encumenımn un u op ı- rak Kamutaya takdim ettigyini ya~ı•tık. d f b ı d 3404 1 meliyiz. ın ye nau ~u • Bwıun neticesi ILllll:>e er e cvv tası- d .1• l' b"' .. k l . den b' ...... ., en mua u unuyor u. numara ı 
.. . sın a, vı ;.ıye ırı uyu eser erın ı- V B · k ·f h da b olmak uzere bır avukat vazifesini yap- yelerde meslek dışında kalmış olanlar . la 

1
. . lt u. . . ergilerin indirilmesi programına devam kanunla vergi nisbeti yüzde 8 e indiril- ugtin Ü maarı ayatin unun 

rı o n ncıra ı pıaJ ve gazınosunun ın- b' b ka · ı· d 1 M k tığı sırada maruz kaldığı ve yahut irti- ötekinin berikinin alacaklarını kendi- ka .lm. tir B u. g mahiyetinde olan bu projenin mucip !'e- mesi üzerine mikdarı 2 '. 7 4 liraya kadar ır aş tür tisü e yapı amaz. e -
• . . . . . . . şasına rar verı ış . u p.LdJ ve a- · 1 k h' la h 1 k kap cyledi&rı b!r suç.taJJ. çıkan ddvalarda !erme tcmlık cttırırlcr ve alacaklı sıfa- . 

70 
b' k" 

1
. . . .. "d beplerinde bu tedbirin alınmasını lüzum- olan zat maaşları verginin tenz.iJin<lcn tep ere vu u u n ücum ara arşı 

zıno ın usur ıraya yırmı gun ınu - k b' k l k l b 1 d 
sair kimselerden farklı değildi .. Fakat tiyle yine takibatta bulunurlardı. Yeni d tl k 'lt k 

1 
kt lu kılan zaruretler şöylece anlatılmak- soma 21.7'4. 1.74 - 20 lira ve daha me ·te ın apı an apa 1 u un uru· 

c e e sı meye cı arı aca ır. lam · · l b k ld k'k bugün öyle değildir. avukatı ık kanunu bunların da (inürie J tadır : a§ağı düştüğünden muafiyeti 21. 7 4 lira- az. Işı esas ı ir şe i e tet ·ı · -*- f Kanunun esbabı mucibe mazbatasın- geçmiş \'e bu gibi müvazaalı temlıkle- Kara sularımız~a ilıi «- 1880 numaralı muvazene vergi!i ya kadar olan maaşlara münhasır kal· mevzuu yaptığımız zaman maari 
da bakınız ne yaı.ı1ıdır : re müstenit takipleri de menetmiştir. kanununun birinci maddesinin istisnalara mt'§~ net;ce olarak 21. 7'4 lira ile evvelce politikamızın evvela ana prensipleri· 
Avukatlığın tam manasiyle bır ser- Hakiltl müvazaadan ari olan temliki balılıçı yaJıaJandı miiteallik beşinci fıkraSJnm 2174 numa· muaf bulunan 22.21 füa arasındaki m~- ni tayin etmek mecburiyetinde bu-

best meslek halinde tanzimi gerek mes- matluplara bu kaidenin tabii şümulü Evvelki gün Çeşmenin Goni adası ci- rah kanunla değ;~tirilen şeklinde zat ma- aşların muvazene vergisine tibi tutulma- lunduğumuzu görmekte müşkülat 
lek müntesiplerinin ve gerek mesleki yol...-tur. Müv~alı t.em1iki matlup ile varında kaputa.j kanununa muhalif ola- aııları sahiplerinden muvazene vergisinin sı zarureti hasıl olmw~tur. çekmeyiz. 
teşekküllerin muayyen haller haricinde hakiki olanları ayırt etmek te zor bir :rak balık avladıkları görülen iki Yunan kesilmesinden sonra kalacak istihkakın 3404 numaralı kanunun tedvin mak- Bizde tahsil hayatı çok monoton 
adll otoritenin devamlı murakabesinden şey değildir. Zahiri hal bu hus~sta en balıkçısı muhafaza teşkilatının 15 numa- yirmi liradan ap.ğı dÜJlnemesi ııart kı- sadı bizmet erbabı vergaerinde indirme- bir Beyir takip ediyor. Jllt ve orta 
Azade tutuhn.asını ve}·a bu murakabe- büyük bir delil \•e karinedir. ralı motörü tarafından yakalanmıştır. lınmıştı. 3404 numaralı ve 25. 5. 936 feri temin olduğuna göre bun1ar meya- mektepler 1iseye ve liseler de Oni• 
nin asgari hadde indirilmesini icap et- Bir tüccar ve yahut csnaitaıı biri bu Suçlular, tuttukları balıklarla birlikte tarihli kanunla muvazene vergi"inin nis- nında bir kısmının isıihkaJdarının yeni· ver.siteye talebe hazırlamakla meŞ" 
'tirlr. Bu usul, adli teşkiltıtımızm dayan- yolda muamele yaparsa aksi sabit olun- adliyeye teslim edilmişlerdir. beti yüzde aekize indirildiği sırada zat den vergiye ti.hi tutulması f:.alıis mevzuu guldür. Halbuki bu memleketin bü~ 
<lığı esas prensiplere uygun düşmez. caya kadar o temlik hakikidir.. Fakat -*- maac;lan sahipleri h~ındaki muafiyet olmıyacağmdan bunJann tadilden evvel tün gençlerine Universitıe tahsili ver-
Kaldı ki her baro •Levhasına hakimdir• bunu yapan bir mualdtjp veya meslek .Köy eğitmen fıur.suna prtlan ayni suretle muhafaza edilmekle haiz olduklan muafiyetin idamesini ve mek imkanı yoktur. Bundan baska 
düsturu önceden bu sistemi kabul etmiş dı~ında kalmış biri ise aksi sabit olun- İzmirden 50 fıİfİ beraber evvelce zat maaşları sahiplerine 3404 nun1aralı kanunun meriyetinden bütün gençliği Üniversite mez~nu 
olnn yerlerde bile mahalli tatbik bulun- caya kadar müvaı.aaya hamledilmek ıa- alınacafıtır.. ~rt olan bu hüküm, bilumum hizmet er· beri kesilen vergilerin geri verilme.ini yapmak ta faydalı bir netice doğu· 
mamaktadır. Projenin takip ettiği sis- aın gelir. babına temsil olunmu~tur. Muvazene ver- ıtemin maksa.diy:le bu kanun projesi ha- ramaz. 
, __ ..:ı ka 

1 
w ,, • ,___ k 1 k • .JI Nisan ayı başlangıcında Kızılçulluaa B ı be abcr ı_ _ _ı_ k k u::u.ıue avu t ıgın mümeyyiz vasfı bir .ı.enı ~ıun avu alı m=:e!,<inin şe- gisi yüzde on olarak alındığı zamanlarda zırlanm~r.> ununa r AüUnn ve er e · 

"'-·-- t.•--- . . if maksadi l r h . . de h açılacak eğitmenler kursuna 150 köy k h h' b' f k .. ek . ı sele h wıwıe ıı.u .. uıdının ~-ı 'ye tesis re \'e aysıyctine son rece e emmi- mez ur ükiimlere tevfikan mikaarı 22. Proje, aliiblı encümenlerde bugu-nler- ıç ır ar gozetm sızin İ r a· 
....:ı:ı~:~ lm delikanlL.c;ı kabul edilecektir. Bunlardan I h 1 O -...:....U~ o asıdır ki, o da adaletin ted- yet vermiş ve bu mesleği adeta meleki- 2 1 liraya kadar olan zat tnaaı:ları, ver· de tetkik edilecektir. rı arı niversiteye talebe yetiştir-
viridir.) yet derecesine çıkarmıştır. Avukat hak ellisi İzmir viliiyeti köylerinden almaca- mek1e meşgul.. 

Kanunun 48 ve 49 cu maddeleri bü- ve adaletin en sadık ve namuslu bir ha- ğı için seçilmelerine başlanın ıştır. B k d. Hayat adamı ycti~recek, orta talı-
k m.l bun edi d. "d" (H",_' İ·zmirdeki ınuallimlerden, gezici bas • A l k il h Ü eri u teyit 'yor: ımı ır. <Wm ve müvekkili, bütün . J ır a ın vcı 1 si e ayatını kazanacak ameli hayat 

(Vazife sırasında veya ifa eylediği va- hakikalleri onun ağzından dinler vatan- öğretmen olmak istiycnler bir istida ile bilgilerini verecek maarif müessese-
-·~ l d d l b d ların __ 1_1_ al müracaat edeceklerdir. Bunlar anısın- 1 k Zile er en o ayı ir avukat aleyhine aş meuurı{et ad eti hakkındaki Otel peneere&inden H 1 k . 1 erini afi derecede kUTmağa mcc-
Jş!enmiş suçlar hakkında Türk ceza ka- fikir '\'e kanaatleri onun eliyle yoğu- dan mÜ~asipleri aynl~cak Ye ~yin n~U- - a evı avcı arı buruz:. 

1e1 :ia ikmal edil ktir diqerelı boun; rıununun devlet memurlan aleyhine iş- r:ur.) - esbabı mucibe mazbatasından - ame ~~ı ~ ece "' _,, Bir aile reisesi olmak için icap 
lenmiş cürümlere mahsus olan hüküm- Avukat.l:ır en emin bir sır yuvasıdır. 15 gezıcı baş emretmen alınması muva- parçalandı faaliyette eden vasıfları temin edici kız mek~ 
leri tatbik edilir. Avukatların vazifele- Hiç bir k'im.se hatta kanun bile u'Uk.a- fık görülmüştür. Keçecilerde İstanbul otelinde bir ka- tepleri - bir kaç enstitü müstesna • 
rlDden doğan veya vazife sırasında i~le- tın öğrenmiş olduğu :sırları ifşa.)-·a celr -*- .. dının ölümü ile neticelenen bir kaza ol- Havaların muhalefetine rağmen Halk- yurdun sinesinde yer almamıştır. 
nen suçlardan dolayı haklarında takibat. redemez.. Ayni sebepten dolaytdır iri rast Parsa lıöyünde bir ınu~tur. İstanbul otelinde hizmetçi o1a- .evi avcılar cemiyeti çalşnalanna de - Umumi sanat ve ziraat mekteplerine 
icrası adliye vekilinin iznine bağlıdır.) gele yerlerde ,.e hattı mahkemelerde fur.SızlıJı ualı'ası rak ça1ıştırilan Jmk beş yaşlannda ba- vam etmektedir. Çarpan dağlarında ter- yurdun ihtiyacına uygun bir istika.-

Her kes gerek mahkemelerde ve ge- bile bir iş .için avukattan fikir Ye müta- E elki K 1 p k" yan iJ..Utife otelin pcnçeresi önünde bat- tip edilen ve elli avcının iştirak ettiği met verilmemiştir. 
rek sair dairelerde kendi işini gÖrf:bilir. liia sorulamaz. ~il~ tc!ue:paşa errıa =~in:s3 Ha:~ taniy-e vesaiTe SiTktiği sırada müvazene- büyük keklik avlan muvaffakıyetli ne- Bütün gözler liselere dikilmi~ bu· 
'.Avukat tutınak mecburiyeti yoktur. Bir avukatın rey mütalaasını almak Seçkinin evine, kapı kilidine anahtar ::;ini kayhclmiş ve beş metreden aşağı 1.iceler vermiş yüzden ziyade keklik av- lunuyor. 

U 1 f · Bab d · · ·--·L--- k yuvar1~-- .--<-r. lanmıştll'. Mevsim sonu oLnası itibariyle B su ve uru yanı • a, ana, ede, ni- ıçın .J'CU..&llG.ln;:,.İne gitme ve yahut su- uydurulmak suretiyle bir hırsız girmiş- .-.~u u şartlar altında elbette bugiin-
ne ile evlat ve tonmlar, kan kocadan :Cti mahsusada kendi.sini davet etmek tir. Bu evden ıüç yatak çar§afı, Uç altın Yaralı kadın derhal Memleket hasta- avcılarımızın e1de ettikleri bu netice ol- kü vaziyetten daha başka türlü bir 
her biri. diğerlerinin davalariyle islerin- ıcap eder. 39 uncu maddenin koymnc ı· L!.- ...:t• altın ku" .. ı...~1.~~ bı'r nesine nakledilmişse de ifade vermene dulcça ehemmiyetlidir. Cemiyet lO Şu- · beki M "f h 
'd k·ı t d b·ı· I B b " d ld w b h"k" ı .,. ıra, ~ ~~ pe, uç uu .. ~, kt d' ı 0 bata kadar "keklik avlarına devam ede- netıce enenıez. aan ayatı· 

e ve a e e e ı ır er. unun aricin e o ugu . u u u~ mem ek.etimizde öte- çift eldiven ve sair eşyalar çalm~-tır. mu e ır o arnaını.ş ve aıne1iyat. masa- cektir. mızda esaslı bir islahat yapabilrodc 
avukat olmıyan hiç bir kimse resmi V'! den berı yerleşmış olan fena bir itiya- * sına yabnlmı~ır. Zı•ı:\-allı kadm h:tyata ıç" ·n h d 1 l ı__.;fl 

l 
· - - • _. On Şubattan sonra avlanmak yasak 1 er şey en evve meın eıu;u 

nizaı işlerde ibaşkasına vekaJ.et edemez. dın önüne geçmek için konulmuştur. gözlerini yummu .. tur. ... 'ht. ) b ' .... EBRAR BULUNDU -s olduğundan bir ay kadar {asıla verile - umumı 1 ıyaç arına uygun ır m....-
Kezalik avukat olıruyanlar hukuk? ve Ekseri mestekdaşfarımız her yerde ' Kadının rnuauene"ı'nde sukut esna- n"f pol"tik t Il · • L ~ ~ cek ve 15 .Marttan itibaren domuz ve 1 asanın eme erını atma~ 
kanuni i_şler hakkında hiı- bir kimseye ve hatta vannr1arda, sokaklarlla, ev1e- Dolaplıkuyuda Osman oğlu Riza Akın sında ag- ız ve burnundan faz.la mikdar- · ed • ~- Kaplan avlarına başlanacaktı?'. ıcap er. 
fikir, rey, mü talla veremezler. Bu bapta rinde lokantalarda bir ""'k kimselerin ve Ahmet oğlu Süleyınanın üzerlerinde da kan geldig-·ı, kafa •-sının parçalan;:ı·:;,ı Ünıv' ...... ·te · lik - · b" 0 C1i1' ~- ... "-'i> Avcılar cemiyetinin. 939 <Senesi içı'n .... 01 Y1 genç r~m ırı 
göze alınacak nokta işin miin<ızaah ve bu gibi bir çok suallerine maruz kal- 40 gram esrar görülerek müsadere edil- anlaşılmıştır. ha7.trladığı 800 liralık bütçe umumi he- ~f Aol~a.ktan ~urt.ar~ak .l~dı~; 
ibti1Miı olmasuiır. Yapılacak qte ilWla! makta ve nezaketen de cevap verilmek- .mi§ ,.e haklannda takibata başlanmıştır. Bn. Latifenin eşinin müracaati üze- ye•"e tasdik edildi;;.;....ıan yakında cemi- Bılakıs lıse1erın, Onıversıterun Y"" 
'~niza olmadığJ takdirde o umaıı .avu- - SONU 9 UNCU SAHİFEDE - -*- ...., 5 

.. --= k- .. h f"fl k · k 1 rine üzeri arandığında yetmiş lira ve yet mahfeli için bir radyo alınacak ve unu a ı etme ıçin ız enstitü e" 

"••1••11111;1gm•••••••-••&P:::&•mmm111&ıctı.Klil9..,~~ Gayri mübadillere 60 kuruş para ile bir beşibirlik bulun- müzeye muktezi. vjtrinler yaptırılacak- rini çoğaltmak, ameli hayat mektet'"' 

'\ Ku" ltu" rpark Sı'neınasın~a ~ ~:~~i~~:i0::~enlyor muştur. -*- tırKültürparkta belediyemizin meydana ::ik;~r:r7~i aı;~:!r:~atveveo:i:~ 

Altm serisind.ea ~tiii iki qsiz filmi $UDaı'-

1 - Seviştiğimiz Zaman 
Bin1ea lire ~ bütün iüıaya artistlerini cölceie ı.tab.n. 

NABGABET SVLl.İY AK 
Senmia ea w.i, ea iıtcıe, ea .aklı hayat mü~ abnmış 

ç.k aü.essir aile (iması 

~ -Her yerde Şen 
Diillya caz ve dam hah LoadrMa ber gettılle 518 .İıaıiliz lirası kazanan 

HARBY ROY 
Müzik, dans, revü, hareket dolu en 7.arif nükte, neşe ve bhkaha filmi .•. 

BUGÜ!lfDEN İTİBAREN 
SEANSLAR : Her gÜJl seviştiiimiz uman %.4.5 - 5.48 -1 
Her yerde Şen: 4.li-1M Cumarfusi, pazar güa'leri- Saat ah -tle 

~ K3nunen tesbit edilen ilan müddeti İstatmilı ~ıllığı getirdiği kapalı ati§ poligonu için Al- memleketin ihtiyaçlarına cevap ver~~ 
içinde Milli Emlak idaresine bonoları- Vilayet istatistik ınüdlirlüğü tarafın- manyaya sipariş edilmiş olan Mavzer cek bir ist;kamct vermek maarif sı· 
nı teslim ederek numara ::ılan gayri mü- dan 937 9.,8 . t t' t'k 11 w ı._ 1 sistemindeki nişan silahları ile barabel- yasetimİ7.İn ana prensiplerini ihti~ 

- " ıs a ıs ı vı ıgı uuzır nn- ed d- ·· l l l d '""-'h k ı.t lıadillerin sa"ısı 121, ilan mt"ıddetı'nden T · k lom si!temindeki 22 çaplık nic..-ın taban- en u~unce eT oma ı ır. va a ıs 
J mı.ştır. abeclilmekt.edir. YıUık bir ço '"S"" 

sonra müracaat edenler 15 tir. Bunların fay.::ı._,lı --•u~mat ._.~•:rt"kl le calan ve diğer atış malzemesi gümrük- bir tabirle maarifimize hayatı kaZ3o-

muameleleri tekemmül etıni~tir. 
Gelen haberlere göre gayri mübadil 

bonolarına mukabil verilecek hazine 
tahvilleri bastırılmış ve kısmen İstanbu
la gönderilmi§tir. Bugünlerde İzmire de 
gelerek istilıkak sahiplerine tevzi oluna· 
caktır. 

- *-
ULAK GAZErESi 
Bütün lıöyJere 
gönderilecelı 
Ziraat vek.fileti tnra.fından bir şubat

tan itibaren Ulak adında bir gazetenin 
intişara haşlıyacağı vil:. zte bildirilmiş
tir. t.nak gazetesi, köylüyü zirai çalış-

u.. ulill ve ı.;....,..., ı er zen- d h 1 f k 1c ten çıkarılmış ve belediyeye nakledil - ırıcı mu te i isti ametler venne 
ginle~tirilmiştir. 

miştir. ona göre bir tahsil programını çer' 
Bu silihlar ve edevat avcılar cemiye- çevelemek, islahata bu yoldan girİt" 

ti reisi Mustafa Barıtçıoğlu tarafından mek lazımdır. 
muayene edilmiı ve si~ uygun ol- HAKKI OCAKOtJLrl 

Milli Şef Cümhurreisimiz İsmet İnö- doğu görülmüştür. 

Düzeltme 

nünün doğduğu ev hakkında pazar gün- -*-
kü sayımızda yazdığımız fıkrada •Nine-
leri Reşide Molladan eski arkadaşım BELEDİYE 
merhum Hakkı ve eski yoldaşım, fıkir Reisinin teflişlePi 
birliğiyle tanışkanun Dr. merhum Refet, Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa
ı.evgili Reisicümhurumuz İsmet İnönü- bah Karşı.yakaya giderek Karşıyakanın 
müzün mutlu anaları C-evriye, teyzeleri imar ve ıslihuıa ait işleorle meşgul ol
İlhamiyenin bulundukları ev İngiliz yo- muştur. Karşıyakada yeniden yapıla
kuşundadır ... • cümlesinde •Bulunduk- cak ka1dırmı. su ve dikilecek ağaç işleri 
lan• kelimesi bir tertip yanlışlığı ola- gözden geçi~c;t.ir. 

__ ,_,!_ ~ - __ L..L_'!!.._ __ _ı __ ~-1-..I! __ _ "1'7' ________ , __ _] __ ,_! ,... ____ ,_ ---· 

Gazeteci olmak 
iste yen gençlere 

Gazetecilik me•leğine heod-
li ve bu meslekte yetiımek ;.
tiyen bir gence ilatiyacıntd 
vardır. li.e mezunu olnıaJı 
ve lisan bilmek ıart~ ile ;. -
teklilerin her gün öğletlefl 
6onra ne,riyat müdürlüğiUJe 
müracaalleTi. 



24 Son kAnun Sah <;~~ YENl~SlR 
es sa es• •c JCU 2 !!Ş!! •• 

v t 

İstanbul tramvay 
şirketini satın alma 
m .. za erelerine 
baş an~ ... 

J Ankara, 23 (Telefonla) - Tramvay 
şirketi milmessilleriyle nafıa vcktıleti 

murahhasları arasında bugün öğleden 
evvel sabş rnilzakcrclerinc başlannuştır. 
Bugünkü mUzakereler tesisat kıymetlcrı 
mevzuu üzerinde cereyruı etmiştir. Mi.i-
znkerelcre yarın da devam olunacaktır .. 

stanbu haklunda 
Br Leh gazetes- in 

neşriyatı •• 
Varşova, 23 (A.A) - Pat ajansı bil

diriyor : ·ecı· ·n t s o ı ı 

yaparak dağı aca "'ı söy en· yo 
latan~ul. ~3 (T e!elonla~ -Me- ~eclisi önümüzdek! cuma günü kış tali· ı BAŞVEKiL ANKA.RADA . 

Ordunun naşiri olan Polska Zbrojnc 
gazetesi neşrettiği bir İstanbul mektu
bunda eski hükümet merkezinin cüın-

111 ~huri ret rejiminde çehresini değiştiren 
büyük değişiklikleri kaydettikten sonrn 
diyor ki : 

6ua ıeçunının yenılenmesı hak· I ime karar verecektır. Ankara 23 (1 lususı) - Başvekıl B. 
Jıinda Büyük Millet Meclisinde• Alınan son haberlere göre meclis mart- , Celal Bııyar, lstanbuldan bugün döndü. 
meucut olan cereyanın bugün da- f ta tekrar toplanarak bütçe müzakereleri- Vekiller, mebuslıır, parti erkii.nı tıırafın-
ha kuvvetle kendini gösterdiği 1 

ne başlıyacnktır. l dan karşılandı. 
bildirilmektedir. Bu cereyanın Büyük Millet Meclisinin vaktinden 1 Ba~vekil, Istnnbulda kaldığı kısa müd
Jaha genişlemesi ue bugünlerde evvel kendi kendini feshederek yeni se-

1 
det znrfında şehrin iman işleri ile ehem-

6ir karar halinde tecelli•i de tah- çim yapılması ihtimaUerinin şimdilik 
1 
miyctle meşgul olmuş, Vali B. Lütfü 

min olunmaktadır. Bu takdirde mevcut olmadığı bildirilmektedir. 1 Kırdıır'dan muhtelif §Chir işleri ve fnali-
Büyiilı Millet Meclin ya önümüz- ASKERi BAREM yetlcr hekkında izahat almıştır. 
'Jeki Cuma veya Pazarte•i günü Bütçe encümeni bugünkü toplantısın· ÇIRACAN OTEL 
aon toplantuını yaparak dağda - HALiNE KONULACAK 

da yeni askeri barem projesinin müza- B k'l Ç v • 
calıtır . aşvc ı , ıragan sarayına gıderek 

• keresine başlamıştır. Pro1ede muayyen b d k.,_1 Ç v 

Eg"' er •erimin tecdidi kararı ve- 1 k 1 ura il tct u• er yapmışbr. ıraganın mo-
>' sınıflann maaşlanna zam yapı ması te • d b' l h 1. . .1 • • . 

Tt.lec• L oluraa yeni •erime en kı • em ır ote a ıne getırı mesı ıçın lD.• 
... R >' lif olunmaktadır. 1 • aa bir zamanda başlanacaktır. zımge en tamıratın yapılması mevzuu 

COMHURIYETE GöRE bah' · Yeni Mecli. toplandıktan •on· ıstar. 
ra da May,. ayı içinde büyük Par· lstanbul 23 (Hususi) - Cümhuriyet lıtanbulun imarında tııri,tik hareket· 
ti lttırultayının içtimaa daueti gazetesinin yazdığına göre meclisin bu lerin büyük bir inki~fa mnzhariyetini 
muhtemeldir. devresinde intihabın tccdidine karar ve· temin edecek tedbirler ön planda tutul. 

Ankara 23 (Hususi) - Büyük Millet rilmcsi vardır. 1 maktadır. 

Parti • 
yenı teşkilatı 

Etrafında bir komisyon tarafın
dan tetkiklere başlanıl 

- İstanbul nisbcten kısa bir uıman 
zarfında temiz ve muntazam büyük bir 
Avrupa merkezi olmuş \'C bu suretle ba
tı medeniyetinin hududu doğuyn doğru 
daha uzağa intikal etmiştir. 

Anl<araya gelecek 
Tino Rossi 
Istanbul 23 (Hususi) - Kızılay ce

miyeti şubatın 11 inci gUnU Ankarada 
vereceği senelik balo için dünyanın ta
nınmış tenorlarından Tino Rossiyi an
gaje etmiştir. 

Tino Rossi baloda şarkı söyliyecek 
ve ertesi günü de Kızılay menfaatine Is
lanbulda bir konser verecektir. Bu meş
hur artistin şarkısı Ankııra radyosun -
dnn bütiln dünyaya yayılacaktır. ___ IJI, __ _ 

Dr. Aras Londra
ya giderken 

-BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA-
tor Arasın gönderdiği telgraf aynan 
dur: 

Sayın bay Behçet Uz 
Belediye Reisi 

tzMIR 

ŞU· 

Londra büyük elçiliğine tayin olun
dum. İzmir mebusluğundan ayrılırken 
orayn gelerek muhterem ınilntehipleri
me saygılarımı bizzat sunmak isterdim .. 
Yeni vazifeme hemen gitmek lüzumu bu 

Ankara, 23 (Husust) - Cümhuriyet Ökmen ile Zonguldak mebusu Halil 
Halk partisi umum! merkezinde teşkil Tilrkmen dahildirler. 
edilen bir komisyon Parti teşkilatına ve- Parti genel sekreterliği ltyönlc.urul-

halinde tesbit olunacaktır. Bu proje Par- emelimden beni mahrum etti. Bu hu
ti Büyük kurultayına arzcdilcccktir. susta sizin kıymetli delfılctinizi rica eder 

Mer kez.de Parti Genel Sekreterliği- muhabbetle gözlerinizden öperim. 
rilecek yeni §ekil etrafında tetkikler lardruı da bu husustaki mütalfuılarını 
yapmağa başlilmı§tır. Komisyona Kil- sormuştur. 

tabya Mebusu Recep Peker, Erzincan Komisyonun tetkiklerinden alınacak 

mebusu Saffet Anknn ve Genyönkurul neticeye göre Parti nizamname proje
izalanndan Ankara mebusu Mümtaz sinde yapılacak değişiklikler bir proje 

nin Dahiliye vekilhıin uhdesinde ve vi- .....---------- ---
lnyetlerde Parti Reisliğinin valilerin "kanuna göre tnhsisi icap eder. 
uhdesinde muhafaza edilip edilmiyeec- Bugün 30 lira maaşı olan bir adam 
tti bu tetkikler neticesinde bir karara vefat edecek olursa bilf an üç yetim hıra 
bağlanacaktır. kırsa bugünkü kanuna cöre birde kendi 

Mütekaitler içi 
ilave edilir, dörde taksim edilir, kendi 
h~scsi olan 7,5 lira tenzil edilir. Kalan 
22,5 lira eytama verilir. 
Şimdi cSki maaşları yeni kanuna gö

re tahvil edersek bu eytam dahi diyecek 
ki ban'a tahsis edilmiı olan maaşdan ben 
mahrum kaldım, çünkü sahibi maaş sağ 

M 1 • k e 1 • • M 1 • t k e b • olsaydı 30 l irası, mesela 60 liraya çıka· 

a iye ve ı ının ec ıs e 1 eyanatı ca~tı. dörd~ böl.~necek~. ~eti~lerin hUı-
sesıne 45 lıra duışecektı. Şımdl bu nokta 

Ankara 23 (Telefonla) - BugUn Mil-, lehlerine kabulü derpiş edilmiştir. da 434026 liradır .. AskcrMe 45076 7..nt, 
let meclisinde eski ve yeni kanunlara gö- Daha şümullü bir şey yapmak imka- aldıkları msaş mikcları da g::ıSOiG lira-
:re tekaüt edilenler hakkında Halil Men- nı olup olmadığı tetkiki de vekaletçe dır. 

teşenin sorgu takririne cevap veren Ma- takarrür etmiştir. Mülkiyede arzettJğim 23618 vatanda~
llye vekili B. ~t Ağralı demiştir ki: Bugüne kadar bu arzettiğimizdcn baş- tan 1119G sı eskı kanuna giiı e almaktn· 

_ «1930 senesinde meıiyete giren ye- ka birşey yapmak jmkfuıı elde edileme- dır. 
nı tekaüt kanununun hükmüne tevfikan di. Bu cihete ait rakamları arzcderken 
tahsis olunan :tekaUt maaşları ile eski te- bunun mümkiin olup olmadığını, heyeti Bunun yektlnu da 139782 liradır. 
ltai.it kanunları bUkilmlerine göre tahsis muhlerame dahi takdir buyurur. Bugün 

12422 vatandaş ta Yeni kanuna göre 
. ] k almaktadır. Bu cin 194244 lirayı bul-

edilmlş maaşların arasındaki büyük tekaüt ve yetim maaşı o ara maaş maktadır. 
fark, yeni kanunun hini tanriminde dahi almaktn olan vatandaşların adedi . . 
naz.arı dikkati celbetti. Meclis bu kabil (68694) e bliğ olmaktadı~. . ~~erıyenm .. nrzettiğim gibi 352~5 zat 
nınaşat eshabına yüzde on, rnalCillere de Ayda '\erilen maaş mıkdan hır mil- kn.~una gore, 9843 uıt ta yenı ka· 
yüzde yirmi beş znm yapmıştır. yon üç yüz yetmiş iki bin 104 liradır. nuna go~·e almaktadır. Bunların yekunu 

Bundan sonra neşredilen diğer Bunun bütçedeki yckılnu 16.5 milyon ;~~: ~~ tu~uyor demiştim. Bugün 
bir '--- ·ı d k • malullerin terfi liradır ıra eski kanuna göre muhasses 

AWlun·ı e e as en · olanla , il ekt . . 
tanımına bir misli ilave yapılrtıış ve bu- Bundan mülkiyeye ait olan kısım ka 'er '~ cdır. 384516 lırn da 
nun ailelerine de intikal etmek üzere 23.168 vatandaş, aldıkları para mikdarı y.enl an~na gore muhasses olanlara ve

rilmektedır. Bugünkil vaziyet budur. 

Yaptığımız tetkikat neticesinde eğer ki 
bu vatandaşlara yeni kanuna göre ma
r.ş vermek lfwmgelirsc mülkiyeye ait 
Eytam maaşı 51828 lira, tekaüt maaşı da 
1,517.586 lira ki ccman 2569404 lira, 
bütçeye ilavesi lfızımgelir. Eytamlann 

da yeni l:anuna ircaı halinde bütçeye 
6091980 lira, eski kanunla tekaüt edil
miş askeri teknUUcrin yeni kanuna ircaı 
halinde 390G264 lira, malCiller için de 
431532 lira ki cemruı 10429776 Jiranın 
ilô.vcsi lfız.ımdır. 

da da tadilat yapılırsa bir milyon küsur 
bin lira bu i~ için tahsis edilmek icabeder. 
Bu suretle on dört milyon lirayı da mev· 
cuda, yani 16,5 milyon lirııya ilave et• 
mek icap edeceği neticesine vardık. Böy· 
le mühim bir rakam yekunu önümüzde
ki sene bütçesinin vaziyetini, devletin 
ihtiyaçları tetkik edilmeksizin bütçeye bu 
kadar külfet tahmil eden bu yekOn hak· 
kındn tıimdidcn bir vaidde bulunmaktan 
kaçınmak :ı:ııruretini duymaktayım. Bunu 
muhterem aual ahibinin de takdir bu
yuracağından eminim. Maahaza bunlar 
hakkında imkum tahfif ne bulunursa esir· 
gememcyi esas itibarile düşünüyoruz. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

11• &3 ' 
,. TAYYARE 
SiNEMASINDA 

TELF..FON 364G 

Gö tc.rilmektc olan bu senenin en 

Ş A gü,.. fibn; NE 

TANGO 

-%0 ...... 

Sovv.e .. 
Alman 
kuvvetli 

ces 

harp sanayii karşısında 
akip vaziyeti almışlardır 

Londra 23 (ö.R) - Pres Asosyeşin bildiriyor: Matbuat birliğinin 
Moskovadan istihbaratına naza ran Sovye t Rusya , silah ve harp sana
yii maddeleri ihracatında üçüncü Rayşin karşısında kuvvetli bir rakip 
olmuştur. Bazı Avrupa ve Asya memleketlerinin silah ihtiyaçları Sov
y~tler ta~~fmdan temin edilmektedir. Tayyare topları, tank, tahtelba
hır ve dıger harp silahları Sovyet silah fabrikaları tarafından fazla 
miktarda stok edilmiştir. 

Sovyetler Çin, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiyeden bazı 
büyük siparişler almışlardır. 

Moskova 23 (Ö.R) - Bu ay sonunda bir Alman ticaret heyeti 
Mosko":a~a gelecektir. Almanyanın Sovyetler birliği ile ticari müna
sebetlerını kesmek istemediği anlaşılıyor. iki memleket arasında mü
bade1e müsavatı esasına daynnan anlaşmanın müddeti bir sene temdit 
edilmiş ise de bu mübadele sıfıra düşmüştür. iki memleket ticari mii
nasebetlerinin halli İçin bir heyetin gelmesi lüzumsuz olduğundan mü
zakerelerin ticari değil, siyasi mahiyette olacağı beyan ediliyor. 

Halen Polonya ile Sovyetler arasında çok dostane müzakereler de
vam etmektedir. Bir lngiJiz heyetinin de yakındn Moskovaya gelmesi 
mevzuu bahistir. 

Bilecikte bir cinayet 
Bir adam karısını boğarak öldür
dükten sonra tarlasına gömmüş 

Bilecik (Hususi) - Ehemmiyetsiz bir sebepten hakkında tahkikat 

yapılmakta . olan Bileciğin Selbüke köyü halkından Osmanın sorgu 
esnasında hır sene evvel karısını öldürdüğü ve toprağa gömdüğü anla
şılmıştır. Katil, müddeiumumi, sorgu hakimi ve hükiimet tabibile be
raber cinayeti işlediği tarlaya götürülmüş ve burada ailesini öldür
~ükten sonra. gömdüğü yerden çıkarılmasına kendi d~ yardım etmiş
tı_r. Aradan hır sene geçtikten sonra tesadüfün meydana çıkardığı bu 
cınayet hakkında tahkikat genişletilmektedir. 

Ribbentropyarın ek e 
arşovada görü ecek 

Varşova 23 (Ö.R) - Alman hariciye nazın Yon Ribbcntrop 25 
ikinci kanun çarşamba günü saat 16 da buraya gelecek, Blank sarayı
na misafir olacaktır. Bu eski derebeylik şatosu yeniden tamir ve ihya 
edilmit olup Romanın Madnma villası gibi yabancı devlet ricalinin 
Yarşovayı ziyaretlerinde ikametlerine tahsis olunacaktır. 

Hazırlanan z iyaret programına göre Polonya hariciye nazırı 
Beck, ziyaret gününün akşamına Yon R ibbentrop şerefine bir 
ziyafet verecekt ir. 26 ikinci kan u n per embc günü Polonyn ve Al
m anya arasında dostluk v e adem i taarruz paktının beşinci yıldönümü 
olduğundan bugün zarfında bu habrayı yaşatacak törenler yapılncak
tır. Sabah Ribbcntrop m eçhul aske r abidesine bir çelenk koyacak , bu
nu m üteakip Cüm h uriyet sarayında Reisicümhu r Moscick i tarafından 
kabu] edilecektir. 

« Gazeta P o lska > bu münasebetle yazdığ ı mnkn1ede diyor ki: cAl
man hariciye nazırının iadei ziyareti, Mareşal Pilsudski ve Hitlerin 
19?4 senesinde bü?·ük c«:saretle giriştikleri dostluk yolundaki gayrct-
1erın devamından ıbarettır. Ekspres Porani gazetesi de mevcut bed
binliğe rağmen Polonya - Almanya arasındaki dosluk sağlamdır. Ve 
~rta A v rupa ile Şarki Avrupada sulhun temel unsurlarından biri
dır.» 

Be~lin 23 ( ~.R) - A lman gazeteleri Ribbcntroburı Varşovayı zi
yaretınde ?ancıg meselesinin görüşme mevzuu olacağım, burada mil
letler cemıyeti yüksek komiserinin mevkii doğrudan doğruya Alman
ya - Polonya arasında ha11edileceğini yazıyorlar. 

Balkanlararası fu bol 
turnuvası yapılacak mı? 

.. lstanbul 23 (Hususi) - Mevsuk bir menbadan aldığım bir habere 
gore: Balkanlı fotbulcular arasında bir turnuva müsnbnkası tertibi ta· 
karrür etmiştir. 

Türkiye, Romanya, Yugoslavya, Y u nanistan ve Macaristanin gi
receği bu turnuva, Orta Avrupa kupası oeklinde yapılacak ve bu na 
Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Y ugoslavyamn milli k üme blrin
cilerile ikincileri, Macaristanın da üçüncü, dördüncü takımları iştirak 
edeceklerdir. 

Bulgarların girmediği bu turnu vada - Orta Avrupa k upasinda ol
duğu gibi - bir m aç kendi şehrinde diğeri ise rakip takımin memleke
tinde yapılacak ve bu çok mühim karşılaşmalara h aziran ayında J:iat.. 
lanmış olacaktır. E L H A MR A 

Mülki ve askerinin birlikte 12998180 
liraya baliğ olmaktadır. Eski knnuıın gö
re tahsis edilmiş olnn maaşat cshnbından 

Layık olduğu rnğhete mazhar 
olmuştur 

OYNIYANLAR : 
#•----=----:Jml ............................. lllıııaı. 

İdaresinde Mill"' ütü aile sine asL. 
ugiin matineler en ·tt a e se enin 

büyük AŞ • CE ve SERGti EŞT ~- mi· 
ni ii ihar ve şere~ e !:i nar 

MARKOPOLOnu M 
ACER ALA 1 
TVRKÇE SÖZLti 

AYJUCA : Sinemacılık diinyasmın büyiik komikleri \ 'C şöhretli yıldızlan 
, .:\JiKİ'niıı POLO maçında 

Tanuımi,) Je renkli eşsiz krihknha tufanı PARAl\IOUNT JurnaJda en 
ınOdn \'e haberler." SEANSI.AR : Her gün 1.30 - 4 - 6.30 ve 9 DA 

'efnt ettikleri zaman eytama tahsis edi
len maaşlar da yeni kanuna göre ya
pılmaktadır. Binaenaleyh bu eskilerini 
de yenilere irca cdarsek bu yolda eyta
ma tahsis edilmiş olruı maaşların dahi 
ınüetemii ileyh olan maaşların da yani 

POLANEGR· 
\'J~ 

ALBRECT SCHNHAS 
AYRICA EKLER JUR 'AL 
SEANSLAR : 1 - 3 _ 5 _ 7 
Suvnre 9 dn .. ·-liiEi?:i:m_::Bm_ 

P amuk Prenses 
Ve Yedi Cüce 

J9 lld nci lıônun PERŞEMBE 

Y ENi SINEMA'da 
K H KAHA V FA H VE KOVBOY HAFrASI ... 

3 AHBAP ÇAVU LAR 
H YDUTLAR arasında [Türkçe] 

Meksika Gülü (iZMiRDE iLK DEFA) 

TURKÇE FOX JURNAL RENKLİM i Ki 
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............................ 
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Milli Şefin doğ
dukları ev 

•• 

Emekli General 
Kazım Karabekir~in 

HATIRATI 

••••••••••••••••• 

Y erelmasındaki 
şeker 

YAZAN: Dr. G. A. 

Y erelması pek de kiber bir yemek P' 

yılmaz, lezzetli enginarın lezzetine y..

kın olduğu halde onun kadar makbul 
tutulmaz. Fakat yere imasının hekimlikt• 
enginar kadar önemli bir yeri vardır . 

- F€er ıızın dediğiniz gibi hareket 
edecek olursam bir facıaya sebebiyet 
vermiyeceğimi bana kim temin eder? 

- Bana karşı olan sl!Ngi hisleriniz bu-

terim.. Fakat.. . sustu.. Sesi titremeğe 
başlamıııtı. Yüzü sararmış tı. Rujlu du
dakları gittikçe .beyazlaşıyordu 

-23-

nun teminatıdır. 
Hanri isyanlli bir tavır aldı. 
- Tatiana.. Burulan bahsetme .. 
Kontea ısrar etti. 
- Evet .• bana kacşı sevgi hisleriniz .. 

O hisler ki ben onlara !Ayık oldukları 
kıymeti vermedim. Şimdi çok nadiınim 
ve emin olunuz ki size kendinize layık 
bir hayat arkadaşına kavuşmanızı bütün 
ınevcudiyetimle temenni ediyorum. 

- Tatiana .. Tatiana.. 
- Hanri... billyorwn, sizin bayatını-

r.a çok acılar kattun. Bundan hem uta
nıyor hem de azap hissediyorum. J anın 
ve... Loransm beraber mesut olmala-
1'1Dl eğer istiyorsanız derhal polise haber 
vermeli..ıııiz. 

- Polise haber verirsem sizi tevltif 
ederler Tatiana!. 

- Ne ehemmiyeti var. Varsınlar et
sinler .. Siz dedJtimi yapınız .. Daha doğ
rusu bırakın beni.. Ben haber vereyim. 
Koşarak telefonu açtı Bir numara çe

virdi. 

- Allo.. Allo.. Poliıı müdüriyeti .. . 

Gözlerinde ise büt!in kuvvetini orada 
toplaınağa çalışan bir parlaklık vardı. 
Başe sordu: 
- Matmazel L ellya nerede? 
- Liyonda .. Mösyö Janın şu meşhur 

malikinesi civarında .. 
- J an da oraya mı çağırıldı? 
- Evet.. Ve bir az evvel gitti. 
- Bana haber vermeden .. 
- Evet .. Ve bunda hata etti. Kendi-

sine söyledim, dinlemedi. 
- Pekala .. Sildiğiniz bütün malılma

tı bana söyleyiniz. Sonra tutulacak yo
lu kendim tayin ederim. 

- Vazifenizi ben de elimden geldi
ği kadar kolaylaştırınağa çalışacağım. 

Çantasından bir küçük defter çıkardı. 
Defterin bir yaprağını açarak müfet

tişe uzattı. 

Mii:e haline konulacak olan evin 
bugünkü gimin;işü 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -
Dr. Behçet Uz bir gün tenvirat işlerini 
gözden geçirmek üzere Ingiliz yokuşun
dan geçerken Inönün!in dünyaya gel -
dikleri ev kendisine gösterilince derhal 
faaliyete geçmiJ ve kapısına (Ismet pa
şa bu evde doğdu) levhasını talik etfu
mişti. 

Işte bu hildiseden sonradır ki, Inönil
nün doğdukları ev nazan di}<kati- celli
etmiş, bir çok kimseler bu evle aW<adar 
olarak ziyarette bulunmuşlardır. 

Fakat kim kimden hesap soruyordu) Na
zırları isticvap edenler kendilerinin de 
millete cevap ve rmek mecburiyetinde 

olduklarınl düıünüyorlar mıydı~ Dü,ü
nüyorlardıysa niçin hiç olmaz.sa hatıralar 

neşretmek suretile kendilerine düşen ah
liki vazifeyi olsun neden yapmadılar} 

Milletin hakimiyetini benimsiyen mil
letlerde harp tehlikesi baışgösterince hü· 
küme t, meclisi kapamağa cesaret ede· 
mez. Mecliste kapama te~ebbüsünü bir 
hüner sayarak alkışlamaz: verilecek ka· 
rann yüksek mes'uliyetini kendi omuzla .. 
rına yüklemek.ten çekinmez, bu kararı 

vermeyi şeref sayar. 

EFKARIUMUMIYE 

Efkarı umumiycyi iki safhaya ayırma .. 

lıyız: 

( 1 ) Vicdani amme yani halkın müı
terek düşünce ve duygusu. 

( 2) Cemiyetin içinde münevver de
nilen tabakanın müıterelı: veya münfe
rit düıünce ve duygulan. 

Cihan harbi çıktıiı zaman halkımızın 
müşterek duygusu ıu olmuştu: Çarlık 

&..yanın mağl<lp ve periııan olınaa~ par• 

çalanmaşL 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

······································~ 

Cihan harbi çıkmadan evvel bile halk 
ağzında (Balkan harbini nasılsa kaybet· 
tik. Lakin yakında yine bir harp olacak. 
Bu defa yedi düvele karıı barbedeceği
miz ve taf taı üstüne bırakınıyacağımız) 
ıekllnde sözler dolaşıyordu. 

Bazı valilerle vilayetlerdeki ittihat ve 
Terakki ıuhelerinin rcami ve hususi mü· 
racaatlarla halkın harp arzu]ann• merke
ze bildirdiklerini o zaman işitınittim. Bu 
yoldaki resmi ve huıusi yazılar da tari
himiu vesika ve yeni nesillere ibret ol
mak üzere bastın1malıdır. 

Münevver tahakamıza gelioce: Bu 
zümre de ıüpheoiz içinde bulunduğu ha· 
va ile metbu idi; halkın temaylilünü bi

liyordu. Bu zümrenin en çok gözettiği 
gaye, her türlü terakki ve inki§afıınıza 

engel olan Kapitü!aoyon!arın fU Cihan 

Bunun sebebi bir kerre yerclmasının 
tatlı olmasıdır. Yerelmasından bir kaç 

tanesi ezilip ve sıkılıp bir litre usare çv 
karılırsa onda 160 gram ınılu karbon yaoi 
tatlı ve şekerli madde bulunur. Bu kadarı 
da bir sebze için haylice bir şeydir. 

Daha büyük 1ebep, bu kadar ıekeri• 
en büyük kısmı kimyaca inülin denileO 
ıeker cinsinden olmasıdır. Arasında pek 

az nisbette aakkaray ve ycrclması pek 
ziyade yumuşadığı vakit daha az nisbett• 
glükoz bulunuroa da bunlar yerelmaoınJll 
şekerli hastalara zarar vermemesine se· 
hep olacak derecede değildir. 

Bu inülün tekerinin iyiliği vücudumut
da hiç bir vakit gfükoz haline dönıneın8' 
sidir. Bu türlü tekerde altı karbonl• 
ancak beş IU bulunduğu için viicut on• 
bcienip kana almaz, fakat otıu ıliikoı 

haline de çeviremez. lnülirr ıelı:erine "" 
katılınca levüloz tekeri olur, o da yeınll 
şekerlerinden bir çoifu gibi teker lıaıt•· 
!arına dokunmaz. 

Ondan dolayı hekimler yerclmaoırıİ 
ötedenberi tekerli hastalara tavoiye ede" 
!er. 

Adli kısım değil mi.. Acele bir iş için 
milfettlf Başe ile konUFak istiyorum. 
Allo... Müfettiş Başe- Sizsiniz değil 

mi? Derhal :ıniiıyö Jan Lö Helyenin 
apartımaruna geliniz.. Nasıl? Kim ol
duğumu mu aoruyor uz? Geldiğiniz 

uman görilrstinUz ve gördüğünüze de 
memnun olacaksınız.. 

- Burada ismi yazılı bankaya gidi
niz. Oradaki husus! kasamı yine bu def
terde yazılı şifre ile açınız. Kasada bii
yük bir zarf bulacaksınız. Bu zarfın 
muhteviyatını hemen (ikinci büro) ya 
götürün. Orada size yapılacak şeyi söt
ler ve istihbarat dairesinin memurları
nın da yardımına mazhar olursunuz. Fa
lı:at hem çabuk olunuz hem de ihtiyatlı 
hareket ediniz. Çünk!i çok sıkı btr kont
rol ve tar.aMUt altındasınız. 

Elde ettiğimiz ma!Qmata göre beledi.
ye, bundan altı ay evvel milll Şefin doğ. 
duklan evi istimlake teşebbüs etı:n;,,, 

mahallinde tetkikat yaptırmış, bir de 
plan hazırlatmıştı. Bu muamele artik 
son safhadadır. Bugün belediye reisi 
doktor Behçet Uz'un başkanlığında Jıı,.. 
lediye encümeninin yapacağı toplantıda 
istim!Ak lı:aran verilecektir. 

Aaırlardanberi Çarların Turlı: vatanı- harbinde hasıl olan vaziyetten istifade 
ile ortadan kaldırılması idi. 

Vakıa azotlu maddeleri yüzde ancak 
1, 12, yağlı maddeleri iae daha u 0, 11 
olduğundan vücudu ııemirtmcz. Fak•1 

ouyu yüzde oekocnden ziyade olduiUJI• 
dan kanı temizlemeğe yarar. 

Tatiana, telefonu kapadıktan sonra 
düşmemek için ellerini masaya dayadı. 

Hanrl: 
- Neniz var? 
Diye sordu. Tatiana hafif bir tebes

sUmle: 
-Yorgunum.. Çok ... çok yorgunum. 

dedi. Bu heyecanlardan sonra bu yor • 
gunlulı: pek tabi! değil mi? 

Müfe~ Başe: 
- Bankaya beraber gideriz.. dedi. 

Sonra da oradan sizi hapishaneye yol
larken ben de .Janı kurtarmağa koşa -
rım. Lütfen öne düşünüz madam! 

Tatiana acı acı güldü: 
- Beni tevkif etmek suretiyle du -

yacağınız memnuniyeti size veremiye
ceğime çok üzülüyorwn .. dedi. 
Müfettiş Başenin kaşları çatıldı: 

··BİTMEDİ-· 
ulfAREKETn 
MECMVASI 

ikisi arıuıında derin bir sükılt oldu. İzmir Erkek Lisesi Felsefe öğretmeni 
Bu sükılt Başenin geleceği zamana · Nurittin Topçu (Hareket) adında edebi 

kadar uzadı. felsefi ve içtimai bir mecmua çıkaracak-
Müiettiş on dakika sonra gelm~. tır. Bir şubattan itibaren intişara başlı-
Tatianayı görünce birden hayret et- yacak olan bu aylık mecmuanın ilk sa-

ti. yı51 hazırlanmaktadır. 

-Allah Allah .. dedi. Size burada ras-
BİR TAYİN geleceg"imi rüyamda görsem inanmaz -

Erkek Lisesi Almanca yardımcı öğ
dım kontes. 

retmeni B. Sabahettin Ergin Gazi orta 
Tatiana: kul Alm dım .. . '--nll "' 
- Mösyö Başe, dedi. Lüzumsuz söz- eo u anca yar cı ogre ... = gınc 

!erle kaybedilecek vakıt yok: Mösyij tayin edilmiştir. 
---<>-----

Jan Lö Helye bu g""e bir tuzağa düş· T AKVIMLER 

Milli Şefin doğdukları ""'• şehrin malı 
olacak ve şehir planında işaret edildiği 
gibi civan da istimlak suretiyle burada 
bir park ve bir müze yapılacaktır. 

Ev harabiye yüz tuttuğundan, şimdi
ki müstecirleri içinden çıkarılacaktır. 

Evin bugünkü sahibi halen Çanakkale
de bulunmaktadır. Içinde ise fakir bir 
aile oturmaktadır. 
Şehir pLaııı yakında haZLrlanacağın -

dan, celbedilecek mutahassıs burada 
meydana getirilecek tepe üzerinde ya -
pılacak inşaata hususi bir ehemmiyet 
verecektir. Kendisine bu hususta direk
tif veTilecektir. 

-*-TARIM BİRLİKLERİ 
Maliye Vekaletinden gelen bir tamim

de tarım satış ve kredi kooperatifleriyle 
bunların vücuda getirdikleri birlik1erin 
damga resminden muaf olduklan vi!a· 
11ete bildirilmiştir. 

mek üzeredir. 
- Şüphesiz sizin ve arkada§larınlZın 

Maliye vekaletinden gelen bir tamim- •1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de, takvim satan ticarethane ve mües- E Gelenler gidenler ~ 
seselerin teftişten geçirilerek pulsuz ve- i : kurduğu tuzağa değil mi? 

- Sözümll kesmeyin. Janı kurtar
mak için de büyük bir dikkat, meharet 

ve ihtiyatla hareket etmeniz !hım. Bu
lundukları yerin planını size çizmek Is-

ok · ul1 ull kan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 11.•••' ya n san P u veya P an una Muğla mebusu Hüseyin Avni ıstan-
muhalif bir şekilde iptal edilmiş olanla- buldan, Maliye müfettişi Recep Mecdi 
rının zabıt varakasiyle tesbiti ve tertip Ereğliden, Tavas Belediye rem Mehmet 
edenler adına damga resmi cezasının ta- Ankaradan Ziraat vekaleti mütahassıs
hakkuk ettirilmesi bildirilmiştir. !arından &aenk Ankaradan gelmişler-

nın bağrında açtığı yaraların acıaını her 
Türk derinden duyuyordu. Anadolu ve 
Rumeli halla hC'I' harpde her evden bir 
kaç kurban vermiıti. Moılı:of kaygıaı: 

(ilanı harpsiz budutlan ııeçer, ansızın 
donanmamızı yakar, orduau geçtiği yer .. 

!eri bir •il indir gibi düzler) ıeklinde köy
lülerimizin bile ağızlarında dolaşıp du

rurdu. Ru•yaya kaqı halkımızda o kadar 
büyük itimadsızlık vardı ki onun, fırsat 

bulunca yine bir tarafımızı koparacağı .. 
na ve yine yüz binleTCe Türk.ün kurban 
gideceğine herkes kanidi. 

Çarlık Rusyaya halkımız lı:ahbe Moı-
kof I diyordu. Harplerde en namuolu 
kumandanlarımıza iftiralar atarak ve tür-
lü hileler yaparak ordumuzu bozgunluk-
lara uğratbklannı bildiklerinden ona bu 
adı takmışlardı. 

1904 de Rus • Japon harbi bqladığı 
zaman Japonların galebeaini can ve gö .. 
nü!lerden herkeo istemiş ve bunun için 
dualar bile etm~ti. 

1914 de duygular ekııilmemiı ortmiıti. 
Ruoya bu Cihan harbinde bir fır1abnı 

bulunca bize de oaldıracağından bütlin 
halkımız korkuyordu. Bunun için Alman
ların galebesini istemiyen bir Türk ta .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
s KiarJık apartman ~ !········································· 

aavvur olunamazdı. Buna bir de lngiJiz .. 
lerin kendi tezgahlarında yaptırdığımız 
ve parasını r1 J. verdiğimiz dritnavutlan .. 
mızı ve Almanlann buna karıJık yapar 
gibi iki harp gemiaini latanbula oolı:maları 

elı:ieuirze Cihan harbinin ilk oafha!arında 
Almanlara karoı gösterilen itimad ve ıev• 
ııinin oebebi anlllJJır. 

di~anakkale mebusu Dr. Mustafa T\ği- işte halkın ruhuna oiıunit olan (Çar-

Ank D . li b ~•-- !ık Rusyaya karıı nefret ve intikam) duy-

S Gündoğdu V oroşilof bulvarı ağ-: 
Szında denize nazır gayet mükemmel E 
: konforu havi sekiz odalı yc.ni inşa: 
: edilmiş bir ıc:an kiralıktır. : . . 
: G6nnek is rin. apartman da-! 
Shilindeki bekçiye, görüşmek için de E 
: gazetemiz idarehanesine müraca-: . . 
•-.4-1 • • 
;auerı. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Piyano 
! ~ meraklılarına . : 
: •Gollard - Landon• markah bir pi· 
E yano acele satılıktır. Arzu edenlerin 
: Kemcntltında (BİZİM GİŞE) ye. 
: müraraat1eri. : 
: S.4) ı - 10 (ll9) E 
ı ..............................••••..•.... 

su araya, emz me usu .n..cu.uu 
Samanlı Ankaraya, Denizli mebusu ııu"'ı ıu Cihan harbinde bir fıroat lı:ollı-
y f Başk Nazil], <> • 'te or yarak Almanlarla birlikte Ruoyaya lı:arıı usu aya ıye, unıversı -
dinaryüs profesörii Lavaret Afyona, Zi- harbe ııiritmek arzuaunu dkln umumiye 
raat vek8leti mütahasrularından Bol haline getirmeie çok miiııaittir. 
Krase Ankaraya, fen fakültesi profesör- Almanların ilk zaf.;r haberi geldiği oıra· 
!erinden Kurt Redendorf Ankaraya, !arda bizim neden bu vaziyetten istifade 
Maden fotkik ve arama enstitüsü mü- etmediğimize hayret edenlerimiz çoktu. 
hendislerinden Henrich Rombery Azizi- Almanlann propagandaları da bir terna
yeye gitmişlerdir. yülden istifade etmek istiyordu. Daha 

=rmKtrk~~ve~~J =~~~~;;~:; 
~~~J,ATJJ~. üşenmeden bir bir anlattı. 

Bu diyarın pa~ şehzadenin bu 
sözlerini işitir işitmez hemen onun b'liJı 
ellerini çözüverdi . 

münecciınleri benim tallime bakmışlar. 
Benim Wiimde nuhuset görmüşler. Bil
tün çektiklerim işte bunlardandır. Bana 
kızınızı vereceğinizi söy Uyorsunuz. Is
temeın ki bana gelecek fel8kete kızınız 
da ortak olsun.. 

Masal masal icinde • 
-34-

Sonra, her ilcisi de burada buldukları bulup kaçtılar. Deniz kenarında ve bu 
.altınları, cevahir ve elmıuılardan alabil- garip adamlann dokunmadıkları sandal
dikleri kadarını alıp burada artık fazla !arını bulup tekrar deryaya açıldılar. 
durmğa da ihtiyaçları olmadığından sa- Velhasıl, sözii uzatmıyalım, şehzade 
hile çekdikleri sandallarına bindiler ve tam otuz yıl ki\h karada kMı denizde 
denize açıldılar. bin bir mihnetle çarpıştı. 

Bi; müddet <len.iz üzerinde yol aldık- ı Killi dokuz b~lı insanlar arasında, 
tan sonra nihayet onları rüzgftr bir ada- killi kuş bBJ)ılar arasında dÜfüp kalk-
ya diişürdü. mağa ve bin bir türlü eza ve cefaya ma-

- Burası nasıl bir yerdir? ruz kalarak yaşadı. 
Diye !taraya ayak basıp sağlarına sol- - Allah Allah.. diyordu. Benim ne 

!arına bakınırlarken birden karşıdan nuhusetli taliim varmış ki, bunlar ara
bir takım insanların kendilerine doğru sında ve bu kadar zaman feltıketten kur-
geldiğini görd!iler. tulmadım . 

Bu adamların başları yoktu. Nihayet son defa kaçtıkları yerden 
Ağızları göğüslerinde ve gözleri kayıkları bir sahile vurdu. Bu sahilin 

omuzlarında idi. Sesleri kuş gibi ötü- balkı kendileri gibi insandı. Bunları gö
yordu. rünce hemen casustur diye ellerini ar

Ikisini de tutup kendileri gibi olan kalarına bağladılar ve doğruca padişah-
padişahlarının huzuruna götürdüler. !arının huzuruna çıkardılar. 

Bunlar bir zaman burada ve bir hay- Padişah onları göriince hallerinden bi-
li sık.ıntıda kaldıktan ııoııra bir fırsatını rer aaU kimse oldultlarıııı sezdi ve: 

Arkasına hil'aUer geydirdi. 
- Hani o anlattığınız diyarda ele ge-

çirdiğiniz elmaslar, mücevherler? • 
Dedi. Şehzade de: 
- Hepsi kayığın içindedir .. 
Deyiru!e derhal kayığın bulunduğu 

yere adamlar göndererek o elmasları ve 
mücevherleri aldırdı. 

Ve sonra dedi ki: 
- Ey şehzade .. Ben sizin memleketi

nizi ve babanıZL biliyorum. Hatta sizi 
denizde gezerken otuz yıl önce firenk
ler tarafından esir edildiğinizi de duy
duın. Babanız dahi benim dostumdur. 
Burada, bizimle beraber kalınız. Benim 
bir kızım var. Onu size vereyim. Gayri 
keder ve gam çekmezsiniz.. 
Şehzade bu sözlerden hem memnun 

hem de müteessir oldu. 
- Madam ki, dedi. Beni biliyorsunuz 

babamı biliyorsunuz .. Ben de size bil -
mediğiniz bir hakikati haber vereyim.. 
Benim bu başıma gelen fel8ketler bana 
mukadder olan fe!aı...tlerdir. Babam•• 

----~u•~· ~_.,;::_..__~__:;:_._:__::::;_.;...:;.;.. .... --ıiiiıııili 

Padişah ise bütün müneccimlerlni 
topladı ve şehzadenin tekrar tAliine, yıl
dlZına baktırdı. Müneccimler: 

- Evet .. dediler. Bu adamın tAliiııde 
bir nuhuset varmış .. Fakat bu nuhuse. 
tin müddeti otuz yıl imiş. Bu otuz yıl 
bitmiş.. Şimdiden Mnra artık ona tali 
yolu açllmıştır ve hiç bir korkusu olma
mak lilzımdır. 

Müneccimlerin bu sözleri sade padi
şahı değil, şehzadeyi de sevindirmiş. 

Artık itiraza falan mahal kalmadı~ 
için şehzaocle, padişahın kızı ile evlen.mi§ 
ve bir müddet sonra padişah ta ölünce 
varisi de olmadığından onun yerine bu 
memlekete padişah olmuş .. 

Bir gün, tahtında otururken saray me
murları ııeldiler. ' 

- Ey ph, dediler. Bir frenlı: gelmi§. 
Pek çok nadide mataları var. Eğer izin 
verirseniz mallarını getirsin bir bakınız. 

Şah izin verdi. Frenk çeıidli mallarını 
getirdi. Yanında da iki babayiğit deli
kanlı vardı ki f8.h onlan görür görmez 
kanı kaynadı ikisini de J..ir kenara çekip 
00<duı 

Daima baıka!arının ıırbndan geçin· 
mek iatiyen tufeyli mahlılk!arın (pa<a
zitlcr) gerek iktidar mevlı:iinde bulunan
lara ve gerekse halka karıı yaptıkları 

riyalc.8.r ve aldatıcı propagandalannı ef .. 
lı:ô.rı umumiye bahoinde de hatırlamalıyız. 
Şark memleketinin geri kalmalarının en 
büyük &millerinden biri olan yalancılık ve 
riyak.8rlık efk&rı umumiye üzerinde menfi 
izler bırakıyor. Hiçbir meziyetleri olma
dığı için bu gayri ahlaki yolu tutarak r ... 
fah içinde yaşamak istİyen eeciyesizler 
etrafında toplandıkları baılardan fazla 
ıeyler koparabilmek için her tcYe ô.let 
oluyorlar. Onların hakikatle bir işi gücü 
yoktur. Onlan ıunartan meş'uliyetten 

hissedar edilmiı olmalarıdır. 

l§te Enver paıanın etrafında da böy
le bir ak çevrildi. Dalkavuklar; En veri 
eatiri bir kahraman yapa bilmek için bü
tün miziyi de haya11zca yalanladJar. Ve 

(Enveri A!Ialı tarafından Türk milletine 

ihsan edilmiı dahi bir kahraman) oldu
ğuna halkı, hülı:ümeti, padiphı ve hatta 
Enverin lı:endiaini de inandırdılar. 

lıte böylelikle harbe ııiritimize ve fe
li.ketlerimize. hudut ve fUmulü ne olursa 
olsun, efk&n umwniyemize de tesir etmiş 
oldu. Veoilı:alara dayanan eserler yerine 
bir takım yalancı propaııandalarla haki· 

katlerin gizlenmeai suretiyle halk arasın· 
da ve hatti münevver geçinen zümre 
içinde bir takım yanlıı ve zararlı fikirle· 
rin efk&.n umumiye haline getirilmesi ve~ 
ya öyle bir renkte gösterilmesi yüzünden 

ortaya Enver P"fll gibi balı:ilı:l ıimaıını 

lı:aybetınİ§, ellltiri bir çehre takınmıf ıah
aiyetler çıkabileceğini Cihan harbinde ta
rih bize bir daha teyid etmİ§ oldu. 

DiPLOMATI.AR 

Diploması devletler araaıodaki menfa
atlere, miinaoebetlere ve taahhütlere mü
teallik bir bilgi. bir tekniktir. Diplomat
lar yani diplomumın tatbik itini deruhde 
edenler mutlaka mealekten yetiıirler. 
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Kadınlar 
SALTANATI 
(TA.RAKAKOVA) 

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

A:zotu ve yağı az olmasından dolaY1 
mideleri ve böbrekleri bozuk olanlart 
da dokunacak yeri yoktur. Şekerli har 
talardan bir çoğunun mideleri ile böbrek· 
!eri de az çok bozulduğundan onların b• 
suretle de işlerine yarar. 

Y erelması Amerika mah•ulü oldui' 
ve Avrupa ile Alyada ancak yeni zamso· 
larda tanındığı için onun, eski zamanlsr· 
da bilinen sebzeler gibi, hastalıklara ili! 
olmak suretiyle bir tarihi yoksa da, ,.. 
kerli hastalara dokunmadığını anlıy"' 

yeni hekimlerden bazdan bu haatalıi' 
hafifleterek, kanda ve idrarda g!Ul<•1 

miktannı azalttığtnı iddia ederler. Onl•· 
rın rivayetine göre yerelması her türlü gt• 

daların metabolizmasını yavaşlatmağa d• 
yarar. Bu halde tekerli hastalara gıda "' 
deva olduğu gibi, ıeker haotalığındot' 

başka bir sebeple zayıflıyan, eriyen haf' 

talara da ilaç olması liz.ungelir. Bu rivıı' 
yet henüz büsbütün gerçek olarak kabul 
olunamaıa bile yerelmıuuıın, oayM~ 

haylice çok olan, tekerli hastalara doko~· 
mıyacak bir gıda olması ona hekimlik!• 
önemli bir yer kazanmasına hak verir. 

Y erelmasından türlü tiirlü yemek yal" 
malı: ta mümkündür. En baait ve hazıııe' 
dilmesi en kolay yemeği onun kabuk!•· 
nnı soyduktan sonra bir çeyrek saat tııt' 

!u su içinde haşlatmalı:tır. Sıcak 11calı: 'fe' 

nileceği vakit üzerine çiy tereyağı konlt' 
!ur. Bu tekilde. mideııi bozuk olan!•" 
bile perhiz yemeği olur. 

Mideoi aağlam bulunanlara bu türl~,ıi 
fazlaca basit ııclirse, yerelmaoını paı.ıot" 

-~-gibi dilim dilim lı:C8tirerek tavada ve y .. 
da - gene patatca ııibl - lw:arttırıo.J 
mümkünd~. Bu ıekllnde de et ukar..,. 
nın yanında lezzetli bir garnitür olur. 

Daha aailam midesi n yemeğe dol>' 
meraklı olanlar yerelmuının terblyeu.i"' 
de yiyebilirler. Bir de, patatcale bir~«' 
fmnda 1w:arrnıt yerelmaaı olur. O hal.!' 
lc=eti pek artar, hele liurine et ou,U ıl' 
döklilüne, bu tekilde de tekerli hıaotal•' 
ra dolı:unmuına bir ıebep yoktur • 

lıtiyenler yerclmıuının oalataaıni r" 
fer. Patatet gibi aade oud.a hatlan.;,J 
üzcriruı biraz zeytinyaiı ve limOD kot" 

ralı: basit oalatadaıı tutunuz ·da, tu'!~~ 
içinde lıatlanarak zeytin taneleriyle ııu· 
tul'fU8iyle ve tllrlü tilrlil ııflzel kokulu ~ 
!arla lı:antık tekllno kaCfar ... 

Konak vapur iskelesi 'ii.stiiııde 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deniz Gazino 
ve Restoranı 

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

Kışlık Kısmı Açıldı 
CJCUZ VE ... Nİ0KEMMEL· ... T ABLDU1 

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

SABAH ... Y..~ .. l~!!:f.!?.! ... f.~ YLARI 
Kışa rağmen yu gibi tabiat giizellilderi ve bahçe içinde eğlenmek • 

!erle zevk sahiplerinin toplandığı en temiz ve en nezih gçinodur .. 
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Edirne 

Lik maçları 
Asfalt yolu üzerinde 

Türist oteli 
insaat yakında başlıyor 

Edirne 23 (Hususi) - Edirnede as
falt şose üzerinde Vilayet hususi idaresi 
tarafından yaptırılacak turist otelinin pa
raları ziraat bankasına yatırılmıştır. 
Planları Nafıa vekaleti Fen dairesince 
yaptırılmak üzere otelin kurulacağı ar
snlnnn hesapları ve ölçüleri bugünlerde 
vilayet tnrnfındnn vekalete gönderilecek 
ve bu sene sonlarına doğru bu üzel 
otel meydana çıkını~ bulunacnktır. 

Lacivert k.ırınızı takım, sen!nin gol rekorunu 
tesis ederek ikiye karşı on uç golle Yamanları 
yendL.. Doğanspor ve Alsaııcak takımları da 

ikişer golle berabere J(aldılar •• 

Gerek bu otelin ve gerekse Lülebur
gazdn Asfalt yol üzerinde İnşaatına de
vam edilen ıservisleri için garsonlnnn 
Istnnbulda l:urs görmeleri umumi müfet
ti~lik tarafından alakadarlara 
edilmiııtir. 

EDiRNE DOCUM 
EViNiN PLANLARI 
Edirne 23 (Hususi) - Sıhhat veka-

letinin Edirnede yaptıracağı doğum evi
nin plan ve keşifleri bitmiştir. Bu güzel 
binanın İnşasına ilkbaharda başlanacak 
ve in~aat bittikten sonra köy küçük ebe
leri kursu da bu doğum evi münasebeti
le Edirnede açılacaktır. 

Böyle bir müesseseye çok muhtaç bu· 
lunan köy ve nahiyelerin bundan çok 
faydalanacaklan şüphesizdir. 

Doğanspor 

-BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA
Doianspor: 2 • Alsancak: 2 
Bu maçlardan sonra takımlann puvan 

nziyeti de töylcdir: 
Attığı Yediği 

Qyun Gol Gol Puvan 

10 30 16 24 

takımı 

Müdafaada Ziya zararsız fakat Mustafa 
durgundu. Kaleci her hareketile futbola 

yeni baıladığmı belli ediyordu. 
Yamanlar takımı hakkında bundan 

evvelkilerine ilave edecek bir sözüm yok
tur. E..uen on ve on üç gol yey~n bir ta· 
kıma çall§maktan baıka ne tavsiye edi

lebilir} 
DOCANSPOR Al.SANCAK MAÇI 

Doğan spor 

Alsancak 

Oçok 

10 29 18 23 
9 46 16 22 Oçok • Yamanlar maçından sonra 
9 28 14 20 Doğansporla Alsancak karşılaştılar. Bu 

Ateş l ~ ·· müsabaka her iki takım için büyük ehem-Yukandaki listeden anlaşı acagı uze-
k l miyeti haizdi. Faknt Alsancak için Do-re Doğanspor ve Alsanca oyun arını 

bitirmi~lerdir. Oçokla Ateşin karşılıklı ğaspordan daha mühimdi. Beraberlik bile 

d .,,. d" Alsancak için mağlubiyet kadar fena idi. olarak dnha birer oyunlan var ır.~ım ı· 
ki halde. en iyi vaziyette Doğanspor bu- Buna mukabil Doğanspor berabere kal-
)unmaktadır. Fakat haftaya yerini Oçoka sa bile neticeyi kazanacaktı. Takımlar 
terketmesi ihtimali kuvvetlidir. Çünkü taraftarlarının alkı§lnn arasında sahnyn 
Oçok Ate§le berabere knlsn bile gol çıkarak şu şekilde sıralandılar: 
avnntnjile Jzmir tnmpiyonu olacak ve Alsancak: Nuri, Fuat, Ali, Rasim, En-

Doğanspor da ikinciliği alacaktır. ver, Mehmet, Hakkı, Şinasi, Saif11, llyas, 

LOLEBURGAZDA 
Edjrne 23 (Hususi) - Lüleburgazda 

tüzel bir sinema dahi otelle birlikte ya
pılmaktadır. Lüleburgazm arteziyenleri 
fışkırdıktan sonra ıu ıubesini kurmak 
için lazım gelen parayı Dahiliye vekaleti 
belediyeler bankasından verdirmiıtir. 

İstiklAI madalyası 
alacak alaylar .. 
Bu tarihi alayların 
numralarını 
neşredl~oruz .. 
Ankara 23 (Telefonla) 15 Mayıs 

1335 tarihinden 9 Eylül 1338 tarihine 
kadar milli orduda vazife alan alay san
caklnrına birer Istiklfıl madalyası veril
mesine dair olan kanun bugünlerde 
Meclisten çıkacaktır. Bu kanun muci -
bince sancakları Istiklfıl madalyasiyle 
tebcil edilecek olan şanlı alaylarımızın 
sınıflarını ve numaralarını bildiriyo -

rum: 
TOPÇU ALAYLAIU 

OÇOK - YAMANLAR MAÇI Snlim. 
Hakem Hasan Yanık. Doğanspor: Mehmet, Fethi, Sait, lr-

5 
()yuna Yamanların vuruşile başlandı. fan. Abbas, Sabri, Mehmet, Fuat, Macid, Gl. 

·ır topçu alayı ve 15, 23, 
G, 3, 4, 7, 8, 16, 17, l, 41, 

Ve hemen topu kapan Oçoklular seri bir Sabri. 
(nişle Yamanlar kalesine inerek Namığın Ha.kem Esa_d... .. .. . 

··1 ·ık sayılarını yaptılar. Oyuna her ikı takımda buyuk hır hız-
ayogı e 1 b 1 d 1 ilk d k"k 1 "dd ·· l ilk dakikalarda yapılan bu gol Ya-ı la aş a ı ar. n ı a ar ~ı en. c.uze 

d Ve dokuzuncu dakika- bir oyun seyrettik. Top sanıyeler ıçınde 
manları sarsma l . k l d d"v . "d" r d 2 

k ı 1 · gol yaptırmadılar. bir a e en ıgerıne gı ıp ge ıyor u. 
ya kadar a e erıne '- d Al k 4 .. .. d k" 

• . k ının Mazhar Sait. inci daki1'a a sanca ve uncu a ı· 
Fakat lacıveıt ırmız • dl 

_ - 1 Jaatıygından 30 kada Göztepe birer fırsat kaçır ı ar. 
Namık uç ortası guze an v y ·· d r· 

"k d Namık Penaltıdan ikinci Dakika 1 2. Top Doganspor mu a ıı 
uncu dakı a a 38 . . dak"k da Sait Saide geldi. Sait önüne çıkan oyuncuları 
sayıyı kaydetti. ıncı ı da . t"f kıvıra kıvıra Alsancak kale önlerine ka-
M __ ,_ diwi bir ara pasın an ıs ı a• 

ıu.nann ver g •. 1·· h Kırkıncı dar yaltlaştı. Ve topa hafif bir vuruş yap-
d d it .. •• cu go u yap . 

e e ere uçun k _ .. d 1c· ··da- tı Top adeta kendi kendine kalecinin 
:.ı-'-ik d ine Namı onun e ı mu . . . h" 
Ullll a a Y d'" •. O 1. 1 .• •• elleri arasından kaleye gırdı. Bu gol ıç 
f·ı . l 1 t dör uncu çox; go unu 
ı en at ata at a a umulmadık bir zamanda kimsenin bekle-

kaydetti. mediği bir anda olmuıtu. 
Bu ara harekete gelen Yamanlılar Oç- h 

k Golden sonra oyun biraz daha ara-
k 1_ 1 . . . hatasından istifade edere o 1'a ecısının ret lendi. 

- numnralı alaylar 
SüVARI ALAYLARI 

2 ' 4, 13, 20, 27, 28, 29, 3, 5, 34, 54, 10, 
11, 14. 21. 24. 33. 37. 38. 9, 36, 15, 16, 12, 
17, 18, 6, 53, 19, 55, l, 23 numaralı alay
ları. 

PiYADE ALAYLARI 
Iğdır hudut, Kııılçakmak hudut, Cak

su, Burçka, Van alayları 38, 45, 56, 31, 
68, 69, 27, 39, 176, 46, 9, 10, 13, 70, 126, 
127, 34, 35. 36. 25, 26, 30, 59, 50, 51, 52, 
7, 8, 11, 40, 42. 58, 2, 23, 41, 131, 135, 
189, 43, 44, 64, 47, 62, 63, 3, 4, 5, 12, 16, 
19, 159. 174. 190. 15, 24, 17, 28, 29, 18, 
60, 53, 54, 67, 73, 33, 65, 66, 71, 1, 6, 14, 
36 numaralı piyade alayları. 

istiklal madalya1arı bu tarihi a]ayları
mızın şerc!li sancaklarına merasimle 
talik edilecektir. 

ilk sayılarını yapmağa muvaffak oldu· 
lar. Fakat bir dakika geçmeden Nam:· 
w b · · O ok golünü yapmasına magın eşıncı ç 

Dakika 16. Doğanspor aleyhine uzak- ------------__:~-

ni olamadılar. 
Devre 1 - 5 Üçok lehine bitti. 
ikinci devre başlar başlamaz tıpkı ilk 

devrede olduğu gibi birinci dakikada 
Oçok Saidin ayağile altıncı golü yaptı. 
dördüncü dakikada sağ açığın güzel bir 
ortasını sol açık Namık gole .tahvil ede· 

rek eayı adedini yediye çıkardı. .. 
Dakikalar geçtikçe Üçok takımının bu

yük bir sayı farkile galip geleceği anla: 
11ldı. Hemen her akın golle neticelenmesı 
imkanı varken Oçok forvet1eri kale önün· 
de i~i alaya alarak golden ziyade numara 
yaptılar. Altıncı ve yirminci dakikalarda 
iki gol yapan Sait sayı adedini dokuza 
çıkardı. 

Biraz ıonra Yamanlar ikinci ve son aa· 
yılarını yaphlar. 

Üçok forvetleri fasılarla gol atmalan
na devam ederek 22 inci dakikada Na
mık onuncu, 25 inci dakikada Mazhar 
on birinci. 35 inci ve kırkıncı dakikalar
da da .Sait on iki ve on üçüncü golleri 
Yaptılar. Maç ta ikiye karşı on üç sayı 
ile Oçokun lehine bitti. 

NASIL OYNADILAR? 

tan bir ceza vuru,u oldu. Ceza vuruşu 
kalecinin hatasile Göztepeye bir gole mal 

oldu. 
18 inci dakikada Doğansporlular Al-

sancak kalesi önlerinde iken Top Alinin 
eline vurdu. Hakem bunu penaltı ile tec
ziye etti. Bu cidden ağır bir karardı. Fa
kat Fuat fena bir vuruşla topu kalecinin 

eline verdi. 
Devre iki tarafın karşılıklı hücumlarile 

2 • 1 beraber bitti. 

yerek bir plase ile Sabri bu fırsatı gole 
tahvil etti. 

Son dakikalarda yapılan bu gol Alsan• 
caklıları toplu bir halde harekete getir• 
di ise de artık geç kalınmıştı. Güzel bir 
müdafaa sistemi yapan Doğansporlular 
kalelerine başka gol yaptımadılar. Oyun 
da 2 • 2 berabere niheyetlendi. 

NASIL OYNADILAR } 
Alaancak takımı ıüphem ki eleman 

itibarile bugÜnkü ~iyette en zengin o• 
lan bir takımdır. Yalnız muhacim hattı 
birbirlerile bir arada oynamadıklanndan 
anlapmadılar. Sol iç sağ açıkla, Saim 
kendi haıına, aağ açık aai içle münferi· 
den oynadılar. Ve bu yüzden muvaffak 
olamadılar. Maamafih llyas başlı baıına 
muvaffak olmuıtur. Müdafaada Meh· 
metle Ruim fena idiler. Enver birinci 
devre güzeldi. ikinci devrenin yansından 
sonra ortadan kayboldu. Şinasi bir iş gö
remedi Sağ açık ve sol açık İyi idiler. Sa
im bozuktu. 

ikinci devrede Alaancaklılar sıkı bir 
tarzda hücuma baıJadılar. Ve 11 inci 
dakikada ileri bir pas alan llyas phst 
gayretile Alsancağın ikinci golünü yaptı. 
Otuzuncu dakikaya kadar iki takım da 
müsavi bir oyunla zaman zaman birbir

lerini sıkıthrdılar. Fakat Alsancak müda
f Fuat sakatlandıktan sonra çok durgun
ı:ıtı. Bilhassa Enverde ilk devredeki ka
dar takıma müessir olamadığı gibi for 

hattı bir türlü birbirlerile anlaşamıyor ve 
Saim de geride, ileride ve sağda solda 
bo§u boşuna koımaktan başka bir ıey Ali ile Fuat diğer haftalara nazaran 

iyi değillerdi. Kaleci henüz çok çalışma-
yapamıyordu. . 

Buna mukabil Doğanspor da aynı va· ğa mecburdur. Ve yediği ilk gol affedil· 
z.İyctte idi. Yalnız hiç olmazsa beraber· . mez bir hatadır. Velhasıl takımın galip 
liği temin etmek azmile çalı~ıyorlardı. gelmesi İcap ederdi. 
Yoksa Fuat t• bugün fena bir gününde Doğanspora gelince: 

K. Ciano Romaya döndü 
ltalycin - Yugoslav anlaşması tam 
bir görüş birliği göstermekte imiş 

lngillz nazıTlannın Roma ziyaTetlerinde Mussolin i ve Ciano ile biT aTa.da 
Belgrad 23 (ö.R) - ltalyan hariciye melde iktifa ediyorlar. Fakat ltalyan ga- lckct arasında faal bir müdahale için İl 

nazırı Kont Ciano, Prens Polun kendi zeteleri daha geniı ne,riyat yapıyorlar. birliği teahhüdü yoksa da hiç bir mese.c 
şerefine verdiği aqam ziyafetinden ıon- •Giomale d'İtalia• Roma ile Belgrad lede aralannda fikir ayrJıiı yoktur. Hel• 
ra hususi trenle Romaya hareket etmiş- arasında ne lspanyol meaeleai, ne de ihtilaf çakmasına iae ihtimal taaavvd'r ecll-! 
tir. Fransız - ltalyan ihtillfı hakkında hiç bir lemez. ltalyan - Yugoslav münuebetled 

Paris 23 (ö.R) - Ciano - Stoyadi- görüı ayrılığı olmadığını iddia etmekte- eistemi Roma - Bedin mihverine illv4( 
noviç mülakatı hakkında Yugoslavya dir. Ve şunları ilflve ediyor: edilebilir. Her ne kadar Yugoslav eiya .. 
matbuatındaki neşriyat azdır. Gazeteler c ltalyan •Yugoslav anlaımuının her seti doirudan doğruya bu mihver kad
bilhaua Macaristanla Yugoslavya arasın- kes tarafından anlaıılacak pratik tarifi rosuna iltihak etmemit ise de fiilen v ... 
da bir mukarenet ihtimallerini tetkik et• bundan ibarettir. Her ne kadar ilti mem- ziyet bundan ibarettir.> 

Bir iktısadi tazyik olursa 
Japon hükümeti mukabele bilmisil 

tedbirleri alacağın1 bildiriyor 

Japonya l.G.§vekili, hariciye, hazine ve bahriye "4."'tTlan 
Tokyo 23 (Ö.R) Domei ajansı, Japon- ı }erin suallerine cevaben bunu söylemiş-' olduğunu söylemi§tir. 

ya aleyhinde <kvletler tarafından iktı-l tir: Mumaileyh Japon hUkUmet.inln .90n Japon bahriye nazın amiral Yonay 
sadt tazyik tedbirlerine teşebbils edilir- Ingil. Am "k tala h .. ayan meclisindeki ıbeyanatında Japoıı 

• . ız - erı an no rma enuz ce- . 
se Japonyanın mukabele bilmısıl 'ted - bahrlyesmin bugünü ve yannı temin 
birleri alacağını bildiriyor. vap haz.ırlamadıtrını, Sovyetlerle başlı - edecek bir deniz teslihatı programı ha .. 

Japon hariciye nazın Harito gazeteci- 1 yan müzakerelerin eyi bir yol üzerinde 1 zırlamakta olduğunu söylemiştir. 

lngilterede askeri hazırlık 
Milli hizmet mücadelesi mecburi 

as~erliğe bir mukaddenıe mi olacak? 
Londra 23 (Ö.R) - Başvekil B. Çem

l>erlııyn bu akşam Dovning Strcet 10 
numarada yapacağı beyanatla millt hiz
met mücadelesi açacaktır. Bu b eyanat 

radyo ile yayılacaktır. Yarın ayni me
sele için Londra Lord Mayörinin riyase
ti altında bilyük bir nümayiş yapıla -

rak hilkümct ve muhalefet partileri mü
mesilleri tarafından nutuklar söylene -
cekti. 

Şimdiki halde bilh~a muavin itfai
ye kıtaları ile diğer sivil müdafaa hiz -
metleri için göniillüler eksik gelmekte
dir. Yirmi muhtelli servislerde ne kadar 
gönüllüye ihtiyaç olacağım gösterecek
tir. 

yaresinin bütün manevra .kolaylıklarına 
sUratine ma1ik o1an bir nevi kombine 

avcı - Bombardıman tayyareleri yap. 
maktadır. Bu tayyareler biri 250 ve di-

ğeri on ikişer kilogramlık dört bomba 
ile ve mitralyöz~rle nıilcchhezdir. Bu 

kombine tayyarell"t" saatte 450 kilometre 
sürati haiz bulunmakta olup faaliyet sa-

haları 2500 kilometredir. Bir kerre 
bombalarını attıktan sonra bu tayyar~ 

ler en milthiş avcı tayyarelerini ırliratle 
imha edebilmek için bUyUk bir sUrat-

le yükselme kabiliyetinde olan yeni tip
te avcı tayyareleri yapmaktadır. 

N cvyork 19 (Ö.R) - Ingiltere tar~ 
f ından satın alınan 250 bombardmıan 
tayyareslnden ıbir tanesi Kalüorniya~ 
Burbank ,ehrinden Nevyorka kadai 
olan mesafeyi 12saatte katederek Floy& 
Benette gelın.i§tir. 3000 kilometre faali .. 
yet reyonu olan bu monoplan her biri 
bin yüzer beygir kuvvetinde iki mo • 
törle müteharriktir. Geçen sene Hovard 

Hilgün biltUn tayyareleri gibi İngilter&ır 
nin satın aldıkları da pek yakında tes .. 
lim edilmiş olacaktır. Amerikan tay -
yare fabrikaları geceli gündilz.lü faalt.. 
yet halindedirler. SC'Jlede 7000 harp tay• 
yaresi yapılacaktır. 

Alman gençleri Alman ordusunu 
kuvvetlendirmeğe -hazırlatılıyor Paznr günü büyük bir sayı farkile ga

lip gelen Oçok takimı, bu neticeyi hü· 
curn hattının iyi işlemesile temin etmiş· 
tir. Raşta Sait olmak üzere Mazhar vr. 
Narnığın oyunları güzeldi. Sol ve sa~ 
açıklar da ikinci devrede iyi idiler. Fa
kat ikisi de ortalayışları layıkile yapa· 
rnadılar. Bugünkü halile hu hat lzmirde 
t;n İyi anlaşan ve netice alan bir hattır. 

Müdafaa hattına pek i~ düıımedi. Nurul
lah uzun zamandanberi sahadan ayrı kal
rnakla beraber muvaffak olmu~ sayılır. 

idi. Diğer oyuncular da gelişi güzel oy- Takımda başlıca muvaffak olanlar 
başta Macid olmak üzere Fethi ve Ab
bastır. Fuat fena bir gününde idi. Meh
met ıol içte muvaffak olamadı. irfan 
Enverin yanında çok sönük kalıyordu. 
Sait ilk golü atmakla beraber geçen haf
taki kadar muvaffak olamadı. Sağ açık 

Sabri ikinci devrede iyi idi. Diğer Sabri 

ikinci golü atmakla vazifesini yapb. 

nıyorlardı. 
Oyun ıonlarına yaklaşmıştı. Alsancak 

vaziyeti muhafazaya çalışırken Doğan· 
spor beraberliği temin edecek golün pe• 
şinde koşuyordu. 42 inci dakikada bu 
fırsat Sabriye geldi. Sağ açık Sabri güzel 
bir sıyırılışla Alsancak kalesine yaklaştı. 
Müdafile onun üzerine çıkarak sol açık 
Sabriyi boş bıraktılar. Sağ açıkta topu 

sol açığa geçirince Sabri kalecile karşı 

karşıya kaldı. Soiuk kanlılığını kaybctıni-

Müfrit müstakil işçi partisi vatandaş
ları kabiliyetlerine göre bir tasnife üıbi 
tutacak olan milli hi7.mde karşı tahrikfi
tına devam ederek bunun mecburi as
kerliğe mukaddeme olduğunu iddia edi
yor. Bu iddialnra göre hükümetln fik
rince milli sicil, harp halinde mecburi 
askerliğin tahınilini daha müessir bir 
şekle sokacaktır. 

Fakat bnşvekil ll. Çemberlayn bir çok 
beyanatında Ingilteredc sulh halinde 
mecburi askeri hizmet tesisinin şimdilik 
ımcvzuubnhs olmadığını bildirmlşti. 

Derlin 23 (A.A) - Ordu ile münasebet halinde milletin askeri hizmetten 
C\ vd ve sonra askerlik bakımından terbiyesi işini S.A. hücwn kıtalarınn v~ 
ren kararnamenin ehemmiyetini bütün Alman gazeteleri tebarüz ettirmek
tedir. 

Bu yeni tedbirlerin fevkalade bir ehemmiyeti vardır. Bu tedbirler sayesin
de milletin manen ve maddeten asker :ıihniyeti claima muhafaza edilecektir. 

Mnreşnl Göringin gazetesi olan National Zeitung cSilah altında bir millet> 
başlıf,rı altında neşrettiği bir makalede diyor ki: 

S.A. kıtaları tarafından askerce yetiştirilecek olan gt"llçlcr ordu hizmetine 
girer girmez daha ilk gilnler içinde silahını ustaca kullanmasmı bilecektir. 
Bundan başka S.A. hücum kıtalnnnın mUdafan tcşkilutı çerçevesıne girmesi 
askeri tcşekkilllerde göze çarpmağa başlıyan fakat üçüncü Rayhtrı yeri olnu
yan bir takım iki yüzlü zihniyet tehlikesinı e ortadan kaldıracaktır .. 

Top kesişleri ve pas verişleri fena değil
dL Sai ve sol haflar enerjile calıstılar. 

Hakemler bu hafta iyi değillerdi. !ikisi

nin de bir çok hatalan olmuştur. 

Aaab Bartu 

Senlul 23 (Ö.R) - Salahiyettar malı

flllerde beyan edildiğine göre Kurtiss 

tayyare fabrikaları küçUk bir avcı tay-

-- -~ • - • ....... -;t::._.~:.:: 
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Yengeç ·dde e · de la ı 

Bir erkek sandığı Karbonopsinayı omuzlarından 
şiddetle sarsınca genç kızın 

düştü ve siyah saçları 
başından külahı 
yana dö üldü 

---,----
DALGA UZU LUGU 

BUGVN 
-=-

1639 01. 183 Kcs./120 Ww 

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

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww . 
12.30 Program . 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me

teoroloji haberleri. 
13.10.14. Müzik(muhtelif senfonik plak

lar) 
18.30 Program. 
18 .. 16 Türk müziği (hicaz faslı) 

Çalanlar -Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri üfler. 

Sebastiyano ve Yengeç tekrar odaya Dedi ö1ürken söylediği son sözler uğuldıyor- 19·20 
19.35 

döndükleri zaman Karbonopsina, artık lf.lıf du. 

Konuşma (Türkiye postası) 

Türk müziği 

bir ölü olan şehir muhafızının yanından Sebastiyano odadan çıkınca Yengeç - Mavi gözlü kadın imparatoriçe ola-
ı;ekilm.iş. odanın · uytu k~<;CSinde ve yi- derhal şehir muhafızının cesedini sal'- cak .. 
ne yatağın kenarına ilişmişti. mak ıçin bir şey arar gibi etrafınn ba- Kara gözlü bir kadın onun yerine sal-

Sebastiyano, şehir muhafızının ha.~i- kındı. tanata geçecek •. 
katen ölmüş olduğuna kanaat. getinlık-ı Yatağın kenarına oturmuş, sesini çı- Bu kara gözlil kadın ... Kendisiydi. 
ten sonra üzerini aradı. karmadan duran Karbonopsinayı, ar- İşte bu uzak hayalin cazibesine ken-

Cebinde uz bir para ve bir m \•i men- kasındaki muhnfız elbisesi ile bir muha- disini kaptırmış olnn kömür gözlü dil-
dilden başka bir şey bulmadı. fız neferi zannettiği için ona seslendi : her, Yengeçin hitabını hatt!i duymamış-
Parayı Yengeçe uzattı. - Hey .. Deminden beri öküz gibi tı bile .. 
Ma\'İ mendili kendi cebine k.."lydu. orada duruyor, yerinden kırruldamı- Yengeç kızdı .. 
Masanın altına düşmüş olan ve şehir yorsun .. Bu tenbelliğin ile Sebastiyano Yerinden fırlaması ile. beraber Kar-

snuhafızırun kendini öldürmclt için kul- seni ben.im emrime verse her gün bir bonopsinanın yanına gelmesi bir oldu. 
lmıdığı hançer gözüne rastı eh. araba dayak yersin .. Haydi .. Gel ... Tut Onu iki omuz başlarından tutarak 20.05 

Bu• hançerin sapının kıvrıklığı ve şu herifi de bir kenara çekelim- Soıırn şiddetle silkti .. Bu hareket sadece genç 
üzerinde gümüş iŞlemcli kabartma haç da yataklardan birinin içine yerleştire- kızı içinde bulunduğu rüyadan uyan- 20.20 
resmi dikkatü:ıi çekti. lim._ dmıınkla kalmamış.. Başındaki külfihı 

E,,,ildL Eline alarak dikkatle muaye- Karboııopsina, Yengcçin bu sözleri- da yere düşürmüş, uzun siyah saçlannı 
neden sonra kanlı ağzını şehir muhafı- ıııe aldırış etmeden olduğu yerde kaldı. omuzlarından aşağıya döktürmüştü. 

~ cesedinin üzerinde sildikten sonra Kımıldanmadı bile .. 

•• Bi'J'MEDİ -kendi beline soktu. Kafnsmda hep şehir muhafızının 

- Yengeç._ Dedi. Şimdi bunu bura
.dan kaldırmak ve kimse ğonncJe:n bu 
61Uyü saraydan çıkarmak lüzım . Ayni 
uunanda komplocuların şüphelerini 

uyandınnrunak için de ölüsünü kimse
nin gönniyeceği bir tarafa atmak icap 

eder. 
Yengeç: 

Berlinin harp Kudüste 
Bir yahudi zengini hazırlığı 

-BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA-, öldürüldü 
him bir zafer saymaktadıı'.lar.. Bunlara - BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -
göre Parti muhafazakar ccreyanlnrdan IngHtere ve Fransa Hariciyeleri ara_ 
kurtularak Politik ve ekonomik hare-

sında elde edilen anlaşma üzerine Emir 

20.45 

1 - Cevdet Kozan -Taksim 
2 - Suphi Ziya -Uşşak şarkı 
-Aklımı başımdan alan 

3 - U>m'i -Uşşak şarkı -Günler 
geçiyor. 
4 - Arif bey -Muhayyer şarkı 
-Iltimas e1ıneğe 

5 - Türkü -Gün~ yüzlü. 
6 - Türkü -Menekşeler 

Okuyan: Müzeyyen Sen.ar. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Eşref, 

Ruşen Kam, C. Kozan. 
Konuşma- Hukuk ilınl yayma 
kurumu. 
Türk müziği. 

1 - Tanburi Osman bey -Neha -
vent peşrevi 
2 - Ali Rifat -Züliün görenlerin 
bahtı siyah olurmuş. 
3 - Lem'i -Bin gül çıkarırdım. 
4 - Arif hey -Yanılma ateşi aş
kı. 

5 - Haydar bey -Pcnbe kız 
Okuyan: Muzaffer Ilkar. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Me
sut Cemil. 

Ajans, meteoroloji haberleri, zi -
raat borsası (fiyat) 

Fransa ve lngiltereye ö 
milyon Sterlini ge ri 

edik eri 63C 
istiyorlar 

l\IOSKOV A - Sovyct gazetesinde 
Beyaz Rusya hakkında geniş neşriyat 

vardır. Beyaz Rusya cümhuriyetinin 
Lehistan hududunda bulunması ve bu 
hudutların ise bilhassa son zamanlarda 
Avrupada faşizmin kuvveilemnesi do
layısiyle hususi bir ehemmiyet nlmaSı, 
Beyaz Rusya hakkındaki neşriyata müs
tesna bir hararet venniştir. 

Bu münasebetle Sovyetler Birliği ic
ra komitesi ile Komünist fırkası merke
zi icra komitesi, Beyaz Rusya cümhuri
ycti yüksek şiirası ile Fırka Merkez ko
mitesine bir telgraf ,göndermiştir.. Bu 
telgrafta ezcümle •Vaktiyle Çar Rusya
sının Leh, Rus ve Beyaz Rus sermaye
darlarının istismarı altında inliyen geri 
bir eyaleti iken, mücadele yıllarında 

Lclı ve Alman istilncılarının esaretine 
ve her tül'lü milşküllerine katlanarak 
şimdi Sovyet ailesinin ileri ve nümune 
bir cümhurjyeti haline gelen Beyaz Rus
ya bu münasebetle tebrik edilmekte ve 
şöyle iluve edilmektedir : 

•Şimdi Beyaz Rusyada, fabrikalar, zi
rai işletmeler, kurulmuş, kolkhozlar ma
kineleşti.r~<ıtir.'Beyaz Rusya kültürü 
yükselmekte halkın kültür seviyesi ve 
refahı nrtmaktadır. ıı 

SOVYET SANAYİ TEŞKİLATI 
Bir kaı amam eye göre Sovyetler bir

liği hafif sanayi komiserliği iki ayn ko
miserliğe ayrılmıştır. Bunlardan bin 
Sovyetler Birliği tekstil sanayü komi
serliği ismini alacak, ikincisinin ismi yi
ne hafif sanayi komiserliği olarak kala
caktır. 

Bur.ılann birincisine Kosigin ikincisi
ne de Lukin tayin edilmişlerdir. 

SOVYETLER MÜDDEİUMUMİSİ
NİN TF..KLİFİ 
Sovyetler Birliği müddeiumumisi Vi

şinski mahalli müddeiumumilere bir 
taminı gfö1clererek, yeni iş disiplini hak
kındaki emirlere ve talimata muhalif 

Sovyetler muddeıumumisi llişinsky 

ması ve c;eza tedbirleri alınması bekle· 
ne bilir. 

PRA VDANIN MAKALESI 
1:Pravdau da aBcrlinin Londray:ı yen. 

bir sürprizi• başlıgı altında neşrolunan 
makalede ezcümle şöyle denilmektedir : 

•Alman faşizmi İngiltereyi yeni bir 
sürpriz. karşısında bırakmıştır. Bertin 
hükümeti, kendi tahtelbahir filosunu to· 
naj itibariyle İngiliz tahtelbahir filosuıuı 
müsavi bir hadde ibmğ edeceğine daiı 

bir tebliğ ne~ebniştir. Halbuki İngiliz· 
Alman bahri münasebetlerinin, İngilte· 
re ile Almanya arasında 18 haı.iran 935 
tarihli bir anlaşı;na ile tesbit edilmiş ol· 
duğu malumdur. Nitekim İngiliz başvc· 
kili Çemberlayn Mi.inih kon~-muılarm· 
dan sonra Fransız - Alman deklarasyo
nunun hemen akabinde, bu anlaşmanu: 
İngiliz - Alman dostluğunun esasların· 
dan biri olduğunu ifadede istical göster· 
mişti. 

- Biz.im Koca Göbeğin meyhanesi
nin Uigımı bu işi mükemmel görür de
di... O lağım._ Ne canlara kıymadı .. 

ketler yolunda daha kat'i yürüyebile- Abdullahın Lon.dray~ daveti mukarrer
ccktir. 

21.00 
21.00 

Memlekeot saat ayarı. 
Temsil -Bohem (yazan- Hen.ri hareket edecek idare amirleri ve ilctı-

Bu anlaşmaya göre Alman filosu İn 
giliz filosunun yüzde 35 hacminde ola
caktı. Ancak şeklen tahtelbahirler:ic 
nisbeti bu nisbetin haricinde tutulmıış
tu. Fakat Almanya buna rağmen bu 
nisbeti yüzde 45 ten yukarı çıkannıya· 
cağını da taahhUt etmiş bulunuyordu .. 
Hususi şerait tahnssUl ebnedikçc bu ta 

dir. Bu anf!ı.şmaya göre merkezi Mave-
Londra, ~3 (Ö.R) - Bcrlinden tel- rayi Erden olmak üzere bir arap krali-- Tamam ... Yalnız mesele bunu ora

ya kadar götürmekte- grafla bildirildiğine göre Alınnn ic: mah-
~ yeti teşkil edilerek hunun başına Emir 

- Kolayı var- Si% benim maiyetimi felleri doktor Şahtın Rayişbank başın- Abdullah getirilecektir. Bu krallığa Su-

Mugrer) Terceme ve radyofonik 
montaj (Ekrem Reşit) temsil es
nasında radyonun küçük orkest
rası Puccininin (la Bohem) ope-t~ edeı:ı. adamlardan ikisini burnya dan nynlmasının muhtemel neticele- riye, Lübnan, Maverayi Erden ve Filis

çağınn.. Herilm ölilsünil bir y tak den,., ri hakkmda endişesiz değillerdir. Her ne tin dahildir. Ve tamamiyeti Fransa_ lll-' 
gl içine kor onlara veririm.. Y pacakla- kadar panik ~klinde bir hareket Yoksa giltcre tarafından tekeffül olunacaktır. 

· rı işi de kulaklarına fı.sıl.darım_ Becere- da itimadın azalmasından ciddi netice- Bu yeni devletin hava ve deni% vası-

22.00 
rasından parçalar çalacaktır. 
KUçUk orkestra. (şef: Necip ~ 
kın) 

cekleri.ne emin olabUirsinlz.. ler ~o~ilir. . . . talan bulunacağı gibi 80 bin ~cıilik yerli 
Sebastiyano, Yengeçin teklifini mu- Büyük: servet sahıpleri sermayelerini bir ordusu da olacaktır. Devlet hizmet,. 

vaftk buldu. Bu iş .. Sabah ohnadan ya- markın sukutu ihtimalinden konımak lerinde ve orduda Fransız ve Ingiliz mü-

1 - Johann Strauss -Viyana ka
nı -vals. 

pılmalı idi. için em.lak ve mücevherat satın alınağı tahassıslar istihdam edilecektir. Ingil-
Yengeçi odasında bırakarak çıktı.. düşünüyorlar. tere Filistindcki deniz ve hava üssUlha-

2 - Ganglbe.rger -Benim kUçUk 
Teddi ayım -Saksofon parçası. 
3 - Bruno Hartmann-Parlak. gü

ne~ ışığında dans ·mtermezo. Saray muhafWannın kovu.şiarına git- Ciddi bir kaynaktan öğrenildiğine g~ harekelerini muhafaza edeceği gibı 
ti- re işçiler yollarda nümayişler yapmışlar Fransa da Suriyedekl deniz ve hava üs-

Yengeçin adanılan, rahata kavoşnuı \'C umumi ağdiye fıkdanına kal'§l tcza- !.erini muhafımı edecektir. 

olmanın sevinci içinde ve sırmalı mu- hürn~~ bulu_mnuşlardır. :Suıllarm §ika- Londra 23 (ö.R) - Trablus Garpten 

4 - Felix G1essemer -Sabah se
lamı -fanlazi. 

hafız libaslarını yanı başlarına koymur yeti ueretlenn azlığı değil, fakat mağa- bildiriliyor: 
lar, mışıl mışıl uyuyorlardı. zalarda erzak fıkdanıdır. 

5 - Schmlt Gentner -Bana dai
ma söyle -ağır vahı. 

Onlardan ikisini kaldırdı. Almacı hükümetinin tazyik ve ted-
Heriller karşılannda hem kumandan- birledne Tağmen geçen cwna gününden. 

lan hem de velinimetleri Sebastiyanoyu beri mark Anglo - Sak.son piyasalarında 
g&ünce gözl rini oğuştura 0~ yüzde otuz beş nisbetinde bir sukuta 
kalktılar. dilçar olmu~ur. 

6 - Hans Zander -Paull -Polka. 
22.30 Esham, tahvilat, kambiyo - nu -

kut borası (fiyat) 
22.40 Müıi.k (operetler ve eğlenceli 

plak) 

· Italya hükümeti bil tün müste.ınelek~ 
!erinin yalnız Italyan radyo istasonların
dan isti.fadeGini temin edecek şekilde, 
hususi tipte bir cins radyo meydana g~ 
tirmiştir. Italyan müstemlekeleri yalnız 
Bari ve Roma radyolarının kendilerine, 

Sebastiyano : --o--- kendi lisanlariyle verecekleri haberleri 
- Çabuk giyinin ve peşim sıra gelin. İstanbalda yakalanan diriliyebileceklerdir. Trablusgarpte yerli 

23.45.24 ' Son ajans haberleri ve yarın
ki program. 

t!l'C»İll~t!l'.. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
=:11unın1111:a111111ıu1111nnu11111111 halkın umumi radyo Emisyonlarından, i. ~·ralık apartman i. : K d 1 : İstanbul, 23 (Hususi) - Yeniden §eh- istifade.,ğ menedilmiştir. • • 
5 a ı n ar s nnka- üç muhtelif semtinde sekiz eroin - *- : Şehir cninosu arkasında 138% : 
: : çakçısı daha yakalandı. Esayıh (Gül sokak) aizmda denize! 
5 : İçlerinde Naile, Lnti!e ve Server adın- BABEŞİSTANDA 5 nazır konforu havi yedi odalı yen, 

S SALTANA T J S da üç kadın da vardır. Dört kiloya ya- İtalyan tahşidatı :in~a edilmiş bir ev kiralıktır. : 
E : kın esrar müsadere edilnıiştir. Zabıta HatTar, (Habeşistan) 23 ( A.A ) - i Görmek ,.e görüşmek isüyenlerin : 
S (T ARAKAN OVA) S eroin kaçakçıları şebekesinin b~'>ka suç- H~vas ajansının muhabiri bildiriyor : ~fa~etemiz idarehanesine müracaat- i 
H llllllllllll llllllllll"l ........ 1 ....... : luları olup olmadığını büyük bir dikkat- ikinci bir siyah gömlekliler taburu : erı. : .................. le ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• 

araştınnaktadır. bw·aya gelmiştir. 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika :-7 
Roma papaslarının in.andıklan Alla

lun en vahşi ve iptidai kavimlerin Al
lahlarından bile uvnllı olduğunu bu ha
dise ile bir çok insanlar o karanlık de
virde anlamışlardır. 

Insanlık bakımından ve tarih noktai 
nazanndan bir hiç olan papas Piyer dö 
Kaslelnavın intikamı, böylece bir rekor 
teşkil edecek şekilde ruımnıştır ... 

Beziye şehrjnin bu suretle tahribine 
rağmen, vahşet ve dehşet nihayet bul
mamıştır. Kont dö Bcziye, ya muzaffer, 
yahut ta tamamiyle mahvolmak kara
riyle Karkasona çekilmiş fakat haçlı or
du tarafından da peşi bırakılmam~ ve 
burada da bir muhavere ba§lamıştır. 

Karkason şehri cOd-. suyu ll§ağı yu
karı müsavi iki kısma ayrllmıştır. Tepe
ler kısmında olan parça üç !kat duvarlı 
bir kale ile muhafaza edildiği halde di
ğer kısım laınamiyle acık ve müdafaa 

Nakleden: F: Ş. B. 
vasıtalarından mahrumdur. Bu müda -
!aasız kısım, maddi müdafaa vasıtaları
nın mevcut olmasma rağmen şiddeUi 

bir mukavemet göstermiş fakat bir kaç 
gün içinde sukut etmiştir. 

Ve, tabii gibi, hatta otomatik şekilde 
burada da Be71yedeki müthiş katliAm 
yapılm~tır! 

Haçlı ordunun ele geçirdiği iki şehir
de gösterdiği barbarlık ve zulüm, Kar
kasunun surlar içinde olan kısmındaki 
cesaret ve mukaYem.et hislerini kırama
m~tır. Muhuaa nltmda kalan ve Ro
ma tarafından dinsiz, rafı2'.i sayılanlar 

teslim oliiıaktansa ölmeği tercih etmiş
lerdir. 

Hatt.A. bazı m~küller hasebiyle haçlı 
ordunun t Um hakkında ileri sürdük
leri teklifleri milzakereye bile yanaşma
m~lardır. 

Karkasun mUdaf aası çok iddetli ol-

muş ve uzun sürmüştür. O kadar "ki, den kaçmışlar ve bu sayede korkunç bir 
haçlılar bu halden bıkmış ve usanmış- katlifundan kurtu.J.ım.ı:jlardır. 
lardır. Onlar, çabuk ve kolay, sonu yağ- Haçlı ordu, şehlre girdikleri vakıt çok 
maya varacak zaferler istiyenlerden idi- büyük bir hayret ve hiddet içinde kal
ler! mışlar ve şehirde ancak firar edemiyen-

Bu vaziyet karşısında. haçlı ordu er- lerden mürekkep pek az kimse bulabil
kanının meyus olduğunu sanrna1t doğru nıişler, fakat bulduklanndan iki k.Şyi 
değildir. Çünkü Romaya mensup paprur asmışlar, 400 kişiyi de diri diri yakmı~
larm marifetleri bir değil, belki de bin- lardır! 

den fazladır. Ve Roma papas1arı için he- Bu iki şehrin zaptından 50nra, haçlı 
defe varmak için herşey, hatta her kötü ordu kumandanı Simon dö Manford, 
şey mübahtır.. Albijoalann şehir ve köylerini dola§IDış, 
Muhasaranın devam ettiği sırada, bir arkasında binlerce ölü, harabe ve yan

sabah üç beş şövalyeden mürekkep bir gın yerleri bırakmıştır. Piyer dö Vo -
müfrac Karkasun 'kalesinin kapısına Semayın yazdığına göre Lavor şehrjn
gelmiş ve Vikont dö Beziyeyi haçlı or- de haçlı ordu şu suretle hareket etmiş.o 
du namına giirmek istediklerini söyle - tir: 
~lcrdir. cLavor şehri işgal edildikten sonra 
Savaş halinde olan iki ordu arasında Emeri şatosundan yanında Sinyör dö 

böyle temas ve müzakereler olabilir. Montreal olmak üzere seksen şövalye 
Henüz genç ve tecrübesiz fakat sağlam haçlılar tarafından dl§al'ı alınmış ve 
ah'lnklı olan Vikont bu milracaati bir Simon dö Monfordun emriyle hepsi de 
uzlaşma arzusu şeklinde tellkld etmiş darağaçlarına asılmışlardır. Yalnız iri 
ve şövalyeleri -hem de yalnız olarak- ve clissell olan Sinyör d'Emerinin dar
yamna kabul etmiştir. ağacı bir çok defalar devrilmiştir. Dar-

Haçlı ordu namına gelenler, kendile- ağacını tutturmak imkAııını bulamıyan 
rin1 misafir olarak yanına alan Vikon- haçlı ordunun zaliın ve serseri kwnan
tu tuttukları gibi bir kör kuyuya atmış- danı, hiddetl~ 

lar ve Vikont orad:ı ölmüştür. <- Şu rafız.tyi gırtlağından boğatla-
Kumandasız kalan Karkasunlular yınız! emrini vermiştir. 

mun müddet mukavemet edememişler «Kont d'Emerinln h~ircsi de bir 
fakat gizli bir yer ıaltı volundan şehir- kör kuyuya atılmıs ve üzerine 1as dol-

sadl teşekküller müdür ve rehberleri 
liakkında gayet müteyakkız bulunula
rak bu gibiler hakkında derhal kat'i ha
rekete geçilmesini bildirmiştir. Bu iti
barla bugünlerde bu aahada tevkifler ol-

lngilterede 

İlıl genç lıız 
ortadan fıaylJoldu 

-=-
LONDRA (Deyli Ekspres) gazetesine 

göre, iki genç kızın ortadan kaybolması 
ht\discsi İngiltcrede büyük heyecsı.nla 

takip edilmektedir. Bu genç kızlardan 
biri 18 yaşında Mis Filis Button olup 
Aleksandr Frederik Povelle nişanlıdır .. 

Ve ortadan kaybolma Mdisesi. evlenme 
töreninden pek az evvel vukubulmuş

tur. Daha garibi geline dani döoörlük 

edecek olan on be§ y~da bir genç kı
zın da onunla birlikte kaybolmu§ bu-

lunnıamır. Zabıta genç kwn evvelce 
çalışmakta olduğu Nusli vahdia nammda 

zengin bir Hintli tüccar hakkında tahki
kata başlamıştır. Bu Hliıtli tüccar İngil

~rede bulundukça Epronda kalmakta
dır. Şimdi İngilterede değilse d~ ikamet

gfilı.ında bazı tahkikat icrasına lüzum 
görilhnüştür~ Nusli Vahdia altmış iki 

ya~dadır. Evlenmek üzere olan genç 
kızın onun tarafından k.açırılouı olması 
zihinlerde dolaşıyor. 

cf ti.nilmuştur. 
cBu işleri yapan haçlılar, nihayet şa

toda buldukları bir kaç kadın ve Çocu
ğu da ibüyük. bir ateşe atmışlar ve ateş 
etrafında şenlik yapmışlardır.> 

-6-
Simo.n dö Monford haçlı ordu namına 

zapt ve istilA ettiği yerlerin hükümdar
lık hakkını Papadan almıştı. Bu sebep
le ve din taassubu namına cenubt Fran
sada kuvvetli ve oldukça genis bir kont
luk ku.nnağa muvaffak olmuştur. Bu
nunla beraber, bu maceraperest adamın 
elde ettiği vaziyet dört sene kadar de -
vam edebilmiştir. 

Maddi saltanat ve muvaffakıycline 

rağmen yorgun d~müş, hastalanmış ve 
iç sıkıntısına uğramıştır. 

Bu adam vicdan olduğu zannedilse, 
vicdan azabına uğradığı da söylenebilir
di. O .. her hareketi ile her zaman vic
dansızlığını teyit etmiştir. Fazla :mas
raflar hasebiyle de Kon.t Simon dö Mon
ford malt sıkıntıya da düşmüştür. 

Siınon dö Monford1 son zamanda Ro
manın ve papasların her gün verdikle
ri şu veya bu katliam emirlerinden de 
tamamiyle bıkmıştır. Fakat, tuttuğu yol 
onu her gün bir katliamdan diğerine 

sevkedip dumıuştur. 
Dört sene SÜJ:en bu zulümler, bu vah

siyane katlil'ımlar, Albijoal:ır diyarında 

Şiddetli kar fırtınası 
Nevyork, 23 (Ö.R) - Şehir karla ör

tülüdür. Müthiş bir kar fırtınası bütün 
Nevyork devleti arazisinde büyük talıri
bat yapnuştır. Ril.ı.gar saatte 120 kilo
metre sUratle esmiştir. SUhunet d rece
si sıfırın altında 23 tür. Fırtına sükUnet 
bulmamıştır. 

---111---
R O MANY ADA 
Yeni parti teşkilatı 
Bil.kreş, 23 (Ö.R) - Yeni parti di .. 

rektuvan otuz tıuıdan, 3•üksek milli kon
seyi yüz e.lli hadan ibaret olacakb.r. 
Kralın müşavirleri her iki teşekkülün 

müzakerelerinde her vakit hazır bulu· 
oacalclardır. 

Partinin üç genel sekreteri tayin edil· 
mişti.r. 

---111---
Satırla idam 

BERLİN - Haynz Koşan ve Gcrar 
Gerşand adında iki şahı.s Berlinde satır
la idam edilmiştir. Her ikisi de Alman
yarun askeri esrarını y bruıcılA.ra ha
ber vermekle itham edilmiş olup divanı 
harpte mahkfun olmuş1ardır. 

çok derin ve çok ınenfi tesirler yapınl4 
ve Simon dö Monford bir gün Tuluzdan 
Karlc.asun 'VL>ya Beziye hafeket ebniş. 
fakat bir iki gün sonra, &.nt ve fena bit 
h:ıberle karşılapnıştır. 
Sonsıa ve en müthiş işkence ve %1J· 

lümlerden bıkmış olan Tuluzlular, kan· 
lı kontun bir iki günlük ayrılmasındaıJ 
istifade ederek müthiş bir isyan çıkar· 
mışlar ve şehri zaptct~ctlerdir. Hemeıı 
dönen haçlı ordu sabık kumandanı, şeh· 
rin kapılarını kendisine karşı sımsı1cı 

kapalı bulmuştur. 
Tuluz halkı, bu hareketleri ile baŞ .. 

ların.a ne gibi bir bela davet etUklcrinİ 
bilmiyorlardı. Çi.inkii Albijoaların dört 
senedenberl celladı olan kont Simon do 
Monf ord kendisine yeniden iş buJmu.r 
tu_ 

Tuluzlular, zalime karşı mağhlp oınıa
mak için, ihtiyar ve genç elele vennişlct 
ve imkanın azami derecesinde çalışın~ 
!ardır. Bu sebeple müdafaa ve taarrııı 
çok çetin ve şiddetli olmuştur. 

Simon dö Monford muhasara safı.neli 
ileri gelen bir kumandan idi. Kalcııiı1 
duvarlarında gedik açmak için zanıaoJl1 
bütün usullerini kullanmıştır. Bunıt 
rağmen, kalenin sukutu temin edilcnıe· 
miş, muhasara can sıkacak şekilde uııı· 
ınıştır. 

... BİTMEDİ·• 



Kara 
Bayan "Servet,, in ac~~h hayatı 

YAZAN: 

Mtuamın üzerinde fiıkince ve 
•arı bir zari buldum. 

o~erinde pul olmadığına göre 
elden bırakılmı.ştı. 

Zarfın içinden sarı yapraklı 
dört mektep defteri ve bir küçük 
kağıt çıktı. 

Mektep defterlerinin sarı ka -
ğıtları pek o kadar i1lek olmıyan 
bir yazı ile ve mürelıkeple doldu· 
rulmuftu. 

Vzerlerinde birer tomar tafı -
yan def terlerin birinci•inin ~?f 
yaprağında şu cümle gözüme ılış· 
ti: 

«iimrüm gibi sararmıf bu yap: 
raklar kendi öldürdüğüm şerellı 
ve namuslu bir hayatın bütiin ha· 
tıralarının mezarıdır.» 

Defterlere yolda~lık eden kü • 
çük kağıt puslada da şunları oku-
dum: 

cMıtharrir bey, 

Üc • Yıldız 

1-

idim. Ablam benden dört yaş bü. 
yüktü ve tam bir ev kadını idi. Bir 
ağabeyim ve bir de benden üç YClf 
küçük oğlan kardeşim var~ 'ı. 

Sadıkın bizim eve ablan, için 
geldiği muhakkaktı. Ablam da 
onun geliflcrinden çok memnun 
oluyordu. Ben, ablamdan güzel .. 
ablamdan göaterişli olduğum için 
Sadıkın beni bırakıp ta onunla 
alakalanmasına ilk önceleri hay· 
ret ettim. Sonra da kıskandım. 
Çünkü Sadık ta güzel bir delikan· 
lı idi. Kendi kendime: 

- Hazır ayağına kadar böyle 
helepir gelmişken onu ablana mı 
kaptıracaksın .. Aç gözünü Ser • 
vct.. Ablandan daha akıllı oldu. 
ğunu göster. 

Dahiliye Vekaleti, Belediye 
lerinin hazırlanmasında nazara 
alınacak noktaları bildiriyor 

• 

bütçe-. 

Belediye bütçelerinin hazırlanmasın· betin tezyidine knt'i mecburiyet hasıl 

dn nazarı dikkate alınacak noktalar olw'Sa vektılctin müsaadesi alınmak la
hnkkında dUn dnhiliye vekaleti mahalli zımdır. Şuna ela dikkat edilmelidir ki 
idareler umum müdürlüğünden vilayete kanuni mecburiyetlerle konulan memur 
bir tamiın gelmiştir. Tamim şudur : ve müstahdem tahsisatı yilzünden mez· 

1939 mali yılı bütçesinin ihzarına az k\lr nisbetin yüzde otuzu tecavüz etme
bir zaman kalmış olduğundan Belediye si hali vekaletin takdir hakkını takyit 
kanunu, belediye muhasebe usulü ni- edemez.. Bazı belediyelerin bu düşünce
w.mname ve talimatnamesi hükümleri- de oldukları cereyanı halden aıllnşılınış 
ne göre göz önünde tutulması lazım ge- oldugundan keyfiyetin tavzihine lüzum 
len esaslar oşağıda gösterilmi~tir : görülmüştür. 

1 - Varidat bUtçeleri, belediye ka- 6 - Bazı belediyelerce, muhasebe 
nununun 110 uncu maddesinde göste- usulü nizamnamesinin 17 inci maddesi 
rilen bütün \'aridntın bir seı:ıelik mu- nazarı dikkate alınınıyarak, masraf büt
ham:nenatını muhtevi oL'Tlası lazımdır .. çelerindc maaş ve ücretlerin masraf ter
İshu varidat nevi ve mahiyetleri itibari- tiplerine ithal cdildigi anlaşılmaktadır. 
le he-; kı ıın üzerine tefrik edilerek bilt- 7 - Bir kısım belediyelerce, aidatla 
ceye ithal olunur.. istihdam cdılcn tahsildar ve dellnllara 

A - Devlet vcsaitiyle tahsil olunan verilen paraların yüzde otuza girmiyc-
hclcdiye hisseleri, ccği ınillfıhazu edilerek buna göre he-

B - Belediye vesaitiyle tahsil olu- sap yapıldığı anlaşılınıstır. 
nan belediye vergi \'e rcsimll..'ri. Halbuki aidatın iıcrettm hiç farkı 

C - Mütenevvi varidat, yoktur. E r aidatın yüzde otuz::ı girml-
Ç - İ tikrazl::ır, ycccgi cc;ı: ı kabul edılir"c o zamnn tek-
D - Tcb rrü ve ınuavcn tl<.'r, mil helem~ lcrin tah ilrtarlar ve dellf'ıl-
BütN.' tertıbind ki bu kı ımların d"- 1ariyle dı~cr m"murlarmı aidatla istih

-'İ tiı ilmesi caiz. olamaz. (Tnlirnatname dam ctmcl ri 'e yalnız hır kısım me
maddc 2 - 11) mur ve ınüc;t<1hdewlcrini yü:ı:de otuz 

2 - B lediye \'aridat bütçesine raptı meyanında göstt ımt>ll'M ve dolayısiyle 
lfizım '!elC'n cetveller şunlardır ~ ''aridatın memleketin imarından ziyade 

A - Üç senelik tahsilutın hnddi va- maaş, i.icrel \'"C aidata tah,,isi gibi bir nc
sati cetveli (Üç sene tahsilat vasatisine lit.'C lıfıc;ıl olur. 
göre yeni yıl varidatı tahmin cdilcce- Bu Wbarla aidat namı altında konu
ğind"n bu cetvelin ehemmiyeti mahsu- lan tahsisatın d.:ı yüzde otuz nisbetine 
sası vardır.) ithal edilmesi i.:ap eder. 

B - Vaıidatın müstenit olduğu ka- 8 - Belediye muhasebe usulü nizam-
nun ve niwınnamcleri gösterir (T) cet- namesinin 11 inci maddesine göre maaş 
veli. \'e iicret tcrtiplcrind~n masraf tcrtiple-

C - Varidat kısımlarını ınüb~yyin rine ve mJnaknlc icra edilen tertipler-
( A) cetveli. d<.'n diğer tertiplere tah.,isat nakli caiz 

Bu cetveller varidat bütçesinin ceza
yı nsliyesindendir. Varidat bütçesinden 
tefrik edilemez. 

olmadıgı halde, bazı belediyelerce, muh
telif masraflardan maaş, ücret ve aidat 
fasıllarına münakaleler yapıldığı ve do
layısiylc nisbctin yüzde otuzu tecavüz 

3 - Belediye masraf bütçesi aşağıda-
ki altı kısmı ihtiva eder : <.ltirildiği görülmüştür. Bu hale de mey

dan verilmemesi gerektir. 

Kızları 
(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

-23--

Japon kadınına ders 
"Kaynanana ve kaynatana surat as
mıyacaksın .• Kocanın canı seni döv
mek isterse sesini çıkarmıyacaksın,, 

Ben, kendi kl'ndimdMı iğrendiğim bir 
1Layat içindeyim. Halbııki bugün cok 
fCTcfli ve yüksek bir meııkide olabilir
aim. Dönüşil benim için imkıinsız olan 
bu yoldaki yolculuğum ancak ölümle 
bitecek.. Onun da çabuk gelmesini is
tiyor ve bekliyorum. yeni Asırda, .ma
cemlannı anlatmak istiycnlere sah.ife -
fcrinizin ,açık olduğunu okuduğum za
•nan ilk aklıma gelen şey size gelip ba -
~mdan geçenleri anlatmak oldu. Fakat 
tıtandım. Maceramı dinlerken iizerime 
cevnlecek nefretli bak&§lannızı görmek 
i.stemcdim. Hayatımı, hakikati oldıığıı 
gibi vazmağa çalışmak suretiyle bu sa
n yapraklara döktüm. Eğer o biçimsiz 
vazıları okııyabılir ve okurken de biT 
kadının kendi saadetini, kendi vuvasını 
nasıl vıktıgmı görerek onları bir ibret 
olsun diye gazetede neşre layık bulur
sanız bana, içinde bulunduğum kötü ha-
11atta en büyük teselliyi vcnni§ olursu-

Dedim. Sadık bize •geldikçe 
onunla daha yakından alakadar 
olmağa başladım. Ablam, ev ifle
rinde daima anneme yardım etti
ği için halinde derhal belli olur 
bir yorgunluk vardı. Ben İae İfe 
el mrmediğimden Sadıkla ondan 

1 - Belediye reisleri, meclis ve en
cümen tızası ve yazı ve hesap işleri mü
dür ve memurları muhassesatı. 

9 - Muhasebe usulü nizamnamesinin 
24 üncli maddesinde : (Bu nizamname- Japon kadını dnha genç kızlık haya- istifade hakkı da yoktur. Çünkü onlnı 

tında iken on sekizinci nsrın moralisti ailenin uzvu sayılmazlar. Nasıl olsa hif 
nin 3, 17, 21 inci maddelerinde mencdi-

nuz.> 1 h ti- d f ll d me§hur Kaibaranın meşhur eserini mu- gün evlenecekler ve evlendikten sonr1 
n ususa wn maa a ası ar arasın a . . . . . 1 
Unak 

1 beledi r . b" fasıl kaddes bir kıtap gıbı ezberlemıslerdır. da kocalarının malı olacağı düşünil ür 

2 - Sıhhat \'e içtimai muavenet işle-

ri, 
imzaya baktım: Servet. 
Melctııhn )'(Wltf ,.w; dikkati 

fekmelr ue meralrı tahrilı etmek
ten a-1ı değildi. 

3 - İmar ve tezyin işleri, rn a e ye mec ısı ve ır - d d hl~'- k" b d Anası ve babası öz evlatlarına öveyı· ~ .ıı.ki dd l d .. k 1 bel <'Ka ının ers ve a ~ ıta ı> a mı &-

4 - Tanzifat ve tenvirat işleri. 
5 - Muhtelif masraflar, 

U4t ma e er arasın a muna a e e- b b d ı bi bakarlar. Ve Japon kadını evlendik. 
&iye encümeni karariyle yapılır.) denil- taşıyıın u eserin en aşın a şöy e ya-

fazla me,gul olabiliyor, ltendimi 6 - Programlı inşaat ve tesisatı ce-
l d len sonra kocasının ana ve babasına nıektedir. ~I ı ır: 
<Kadına yaraşan en büyük meziyet kendi ana ve babasından Ustün bir say-Sarı de/terlerin birinci.ini olra. 

ma~a bafltulım. 
Maalrım, ilcinciye btqlamailan 

önce .onunu öğrenmek için bana 
son yaprakları çevirtti. 

Kendi hataıı yüzünden miüeb
bibi olduğu lô.cıaları anlattıktan 
ıonra zavallı bedbaht kadın, ya· 
zılarının ıon cümleaini ıöyle bi • 
tirmiı: Alnımın kara ya.zııı.. çe-

kiyonan.. -
Ben Je omın maceramn 6a ~ 

trmlara weçinrelı ,,_ Mtlıiı oe •!': 
retli NJ"ellC.,.. yine onan labiri 
ile ...,. hntli hntline oerdiii 
imai ioyd.,,.: Alnım111 ma ~ 

Sadıka •eudirıneie çalıfıyordam. dide muhassesatı, (6 ıncı programlı kı- Bir kısım belediyelerin bu madde 
Sadılr, benimle evlenmek İ•tedi- sım) (Talimatname madde 15 - 24) ahkanuna riayet etmedikleri görüldU-
ğini ıöylediği zaman ebeveynim 4 - Belediye masraf büt~ine rapte- ~ünden keyfiyetin izahı lazım gelmiştir. 
buna hem ıevindiler hem de hay· dilecek cetveller şunlardır: A - Nizamnamenin iiçüncü madde
ret ettiler. A - Kısımlar itibariyle muhasscsatı sine göre pı·ogramlı ınao;raf kısmından 

Ser>indiler, çünkü benden kur· g(isteren tB) cetveli, her hangi bir sebeple bütçenin diğer 
tulacaklardı. Eudeki haylazlağun- B - 'tcıu sene ile geçen sene mu- kısımlarındaki fasıl ,.e maddelere mü
dan, ıımarıklığımdan bılımıflar, hassesalının varidata nisbellerinl gös- naktıle yapılamaz. Burada zikredilen 
uıanmıflardı. Hayret etmiflerdi, teren cch'eli. programlı masraf kısmı, masraf bütçe-
çinlrii benim eo lıaıtluu olmıyaca- C - Mtitehavvil tahsisat cetveli, sinin altıncı kısmıdır ki talimatnamenin 
pı, '*-aı~ı 6ili~lardı. Ç - Müfredat kadrolan, 23 üncü maddesinde mufassalan izah 

Aiaheyine, 6cniın SaJJn ele D - Masraf bütçesine mevzu maaş olunmuştur. 
•eıJiÜ...lı ~ 7'1Pfajına ınaneora- ve ücretlerin varidata nisbetini mübey- B - Nizamnamenin 17 inci maddesl-

....,.;,ti. Bilôlttıre yine Jı.ndi- yin cetvel. ne göre maaş ve ücret tertiplerinden 
~ ha..- .öyleJiiine •öre Sadıkı Bazı belediyelerin ikinci maddede ya- .masraf tertiplerine ve münakale icra edi
bir lıöpeye felıınİf oe ona benim 1.ılı cetvellerle bu maddede yazıh cet• len tertiplerden diier tertiplere tahsisat 

aı... #talılnntJa, ba dJioaçfan OIU6CÇ- velleriı:ı bir kısmını, bazılannın 8a hiç nUJi caiz olamaz. . ** w _:~· mai ~ pelr çolr feyler aöyle· birini bütçeye raptetmedikleri görUl- C - Nizamnamenin 21 inci maddesi-
' cMacaamı anbı!moga, ,.. .. -ı . Ne hayitalığunı baalanlf, ne ınckt.edir. Mezkur cetvellerin raptıqıl ne güre safi varidatın diğer fasıl ve 
lrı~ lrar_d_,imle eolı olan lrocam - ;:•ı-:,,. w ı.. Kiipilr )'tfflan beri son derece dikkat edilmesi lazımdır. maddelere nakli -.eabı: değildir. 
dan al talep etmelıle biqlıyo • d"j!.a ::. ~tağıntı, . üurim~ 5 - Beledıye kanununun 117 inci Şu hale ~öre yapılacak rnünakaleler-
rum. » ı.._nimJ iti, bir me.,.li;,d almalı ı.t.nedı· maddesinin 16 ıncı bendinde gösterildi- de yukarıda sayılan hususala dikkat 

Kocam SaJ~~· daha --~ bi .,: pi, miaaller gödamek saretiy- ği veçhile belediye masraf bütçe.şine edilmesi ve :fasıllar arasındaki münaka-
evlenmeden on~ aılr sur sı le anlalmlf·· konulan maaş ve ücretlerin tutan büt· lelerin belediye meclisi ve bir fası1daki 
eue gelip giJerdı. Ben O ~ çenin vnridat kısmına konulan varidatın maddeler arasında yapılacak münaka-
on yediainde, eoin en giisel oc ay- _ BiTJIBDİ _ yüzde otuzunu tecavüz edemez. Bu nis- - SONU 9 ncu SAYFADA -

·~n~ı~zaın~~an~d~a~d~a~e:n;.;fllll~;anlı~~.;lruı~;;İİİİİİİ;i~~;-~~~=~~==~r~d~il~şm~an~lıg~·~ıı:ı~ı~ü~z:er~ii~n~e~çe~km~~işt~ı~· ·:::Tis~unsıkı-8arıldıktan sonra elij;i zile=;zat-
İ A K E Fakat ona karşı da ihtiyatlı buluna· tı: 

D E M 1 R M S . 
calttı. - Tele bir 'kelime daha söylersen .. 

ron1anı 

Birden odada hafif bir tıkırtı oldu. dedi. Zili çeker ve çnğınrım .. 
Kapı .. yavaş yavaş açıldı. Gniafoı:ı alaylı güldil .. 
Madam Skarron derhal yerinden fır- - Şaka yapıyorsun değil mi anne .. 

ladı. Arkasına bir rop dö Şambr geçire- dedi. Yoksa her kesin önünde annem 
rek kapıyı maskeliyen paravanaya do~- olduğunu söylemekliğiın hoşuna mı gi
ru yürüdil. Tam bu sırada paravana - dl•cek .. 

itaat, iffet ve ismet, tatlı dil ve sükUı:ıet- gı ve itaat göstermeğe borçludur. Koca
tir. Ey Japon k12ı .. Eğer kaynanan veya sının evinde de aynı mevkide olaı:ı Ja
kaynı4tan seni sevmezler senden nefret pon kadını.. ~te eski ananelerin esiri 
ederl"'rse sen yine onları seveceksin. Se- olarak bu halde bulunmaktadır. 
n i döğerlerse sesini çlkarmıyacak, on-ı * 
lara karşı en ufak bir hünnetsizlikte hi· KoUejdcn çıkan \'e evine dönen ge119 
le bulunmıyaeaksın. Bir kadıı:ıın en hü- kız artık kollej formasını da arkasm
ylik hakimi ve hatta sahibi onun koca- dan ~ıkarmış ve kllsilı: kimonoyu, çl
sıdır. Ve kadının bütün hayatınca d~· çekli kimonoyu geymiş"tir. Evhıde giill 
vam edecek en büyük vazüesi kocasına giili aynanın karşısına geçerek tuvalet 
itaattir. Eğer kocan hiddetli ise onun bu yapar, pudra, ruj sürer. Ve Japon aile 
hiddetini artıracak vaziyetlerden sakm. muhitlerinde llzım olanclıWcet yapmab 
Asla kocana kafa tutma .. Kocanın hid- <çay pişirmek ve dağıtmak> aanatlerint 
deü eğP.r seni döğmekle geçecek ise öğrenir • 
onun dayağına 'Seve seve katlan .• > Japon kıu pek nadir olarak ebeveyn-

Işte bu m~hur kitapla kadınlara Lu leri yanında ve cemiyet hayatında göril· 
yolda telkinler veren satırlar, sahifeler nür. 

vardır. Bu sebepledir ki cemiyette ve Bir gj.in, bir l!'rans~ ailesi n~de 
hayatla işgal ettiği mcvkiin ehemmiyet- kibar bir Japon ailesine mensup bir de
sizliğini ve darlığını gören Japon km likanlı gördüm. Bu delikanlının k.ollej· 
daha evlenmeden neşesını kaybedc-r. de okumuş hemşiresi vardı ve onu blr 
Temkinli ve ... sakin olmağa alışır. gU ı · d tl" ld ~ da n ev erme ave ı o uguın sıra 

Japon kızı, ebeveyninin evinde bile g·· .. t"' 
ormu~ um. 

erkek !kardeşlerinin dununda bir mevkii J del'kanl apon ı ısına: 

olduğunu bilir K k d · · · t' din'-• · - ız ar eşınıu neye ge ım1e u.ı 
Japon kı7.ının ebeveyninin mirşsından n· d 

ıye sor um. 
baş~~hep &~hareket ettiniz. Müc- Delikanlı, şüpheli şüpheli yUzUme 
rimleri ithrun mevkiinde iken onları baktıktan sonra: 
kurtardınız; Sizin yüzünüzden sevdiğim - Kız kardeşim mi? dedL O asil be. 
km elimden kaçırdım. Hatta yine siz.in nimle beraber sokağa çıkmaz. 
yüzünüzden hayatım bile elimden gidi- - Ne yapar? 
yordu. Bu hareketinizle hoşa gidecek - Daima evde kalır. 
.şeyler mi ve ben bunlardan memnun -Canı sıkılmaz mı? 
mu olurum sanıyorsunuz.? - Kendi gibi arkada§ları, tabii ku. 

Büyük tarihi ve macera 
- 75 nın yanından bir gölge belirdi. 

Madam Skarron bu gölgeyi göriince 
Bu sözlerin sakladığı tehdit 

Skarronu biraı yumuşattı. 

Madam Skarron, bu ınelun kanburun arkadaşları eve misafir gelirler. Onlarla 
madam elinden herşey, her fenalık geleceğini beraber konuşur .. görüşilr .. f!ğlenir .. 

bildiği ve anladığı için korktu. Onunla Başkn ne yapsın .. ·· 

Bu sırada kalenin dışından bir ses bir 
kadın ve bir şarkı sesi yükseldi.. 

llu se3 .• Yanık yanık şöyle d iyordu : 

Ağlama güzel kuşum 
Yalnız kaldım diye .. 
Ağlama güzel :ra\•ru 
Bedbaht oldum diye •. 
Bir gün geleceğim .. 
Talii yeneceğim .. 
Uoş kalan kafesine 
llen hayat vereceğim .. 
Bu ses ... Bu şarkı .. Monsenyör Luiyi 

oturduğu yerden sıçratarak ayağa kal
dırdı. 

Göz yaşlan dindi.. 
Göz bebeklerinde ümitli ve sevinçli 

bir ..;ule çaktı. 

İvon ... ivonun sesi ... lvonun şarkı-.. .. 
Dedi-

XVIII 
TUZAK 

Senjermen şatosunda, kendisine tah
sis edilmiş ihtişamlı odada .• Ipek örtülü 
yatağında uyuyan şftir Skarro~un dul 
karısı Fransuvaz d,Obinye, yanı madam 
Skarron sabah şafakla beraber uyan -
mış, yatağının üzerinde yarım doğrul
muş .. Dirseğini yastığa dayamış .. Açık 
pençereden odasına giren şafakın pen
beliğini seyrediyordu. 

Sefalet içinde geçen eski ve uzun gün
lerini unutmuştu. Uzun zamandanberi 
özlediği bu saraya nihayet girmeğe mu· 
vaffak olduktan sonra burada temelli 
yerleşmek ve entrikalar diyarında biz
zat çevireceği fırıldaklarla hakim olmak 

istiyordu. _ 
Vakıa, son hadisede, şövalye dö Loren 

ile Montcspan ve Suvarson lehindeki 
mUdahalesiı:ıde Hanriyet Dangleterin 

bir çığhk kopardı: 

- Gniafon! .. 
Kanbur Cüce, büyük bir soğukkanlı

lıkla odada ilerledi. 
Kolluklardan birine gömüldü. 
- Evet benim güzel anneciğim, de

di. Benim. Siz.in sevgili oğlunuz Gnia· 
fon .. Ve her uslu, terbiyeli çocuk gibi 
sabah sabah size bonjur anneciğim .. de
meğc geldim. 

Sonra kahkaha ile gülmeğe başladı: 
Gözlerini, kendisini hayret ve korku 

ile süzen ı;ıadam Skarrona dikmişli. 
- Vay canına anne .. dedi. Sen haki

katen ç5k güzel... çok nefis bir kadın· 
mışsın. Bu ne nefis gerdan .. bu ne en
fes omuzlar .• Hakikaten bir kralın işti
hasını çekecek bir vücudun var anne .. 
Babam doğrusu yaman çapkınlardan 

imiş .. 
Madam Skarron, rop dö Şambnna 

- Senin buraya sadece beni tehdit 
için geleceğini anlamalı idim .• dedi. 

Gniafon cevap verdi: 
- Aldanıyorsunuz.. Benim ziyareti

min sebebi çok başka .. Evvela aramız
daki mukaveleyi hatırlatmak isterim. 

- Ne gibi? 
- Görüyorum ki hafızanız biraz zaif, 

çok unutkansınız. Bu itibarla size ha -
tırlatınak için yardımda bulunayım. 

Sizinle son konll§tuğumuz zaman, ha
ni o zaman kümes gibi bir evde oturu
yordunuz. Size bazı vaadlarda bulun
muştum. Bugün burada, kral sarayında 
ve bu muhteşem odada bulunmanız be
nim size yaptığım vaadlann, verdiğim 
sözlerin nasıl tutulduğunu ispat f!der. 
Benim bu yaptıklarıma mukabil siz de 
bana bazı yardımlarda bulunacaktınız. 
Bazı isteklerimi temin edecektiniL Hal· 
buki siz, verdiğiniz sözde durmadiktan 

--- ····- ···-~.... . ....... _ ~~ ... --.·~· - "':'. - ' - - -

çatışmaktan ise işi tatlıya bağlamak is- * 
tedi. Genç Japon kızı nihayet evlenme ya-

- Hakkın var ... dedi. Yanl!J hare - şına gelmiştir. 
ket eltim. O, kendi nişanlısını, hayat arkadaşını 

- Ah sevgili anneciğim.. Işte böyle kendi seçemez. 
açık olur ve açık konuşursan aramızda Ebeveyninin münasip gördükleri geı:ıç 
hiç bir kötü düşünce kalmaz. Bu sözle- ile müıterek bir ahbap evinde ve her 
rin sana tekrar itimadunı kazandırdı. iki tarafın büyiikleri huzurunda t~ır. 

O kadar ki şimdi sana çok mühim şey· iki genç birbirlerini görürler. Japon 
ler söyliyeceğim.. Çok mühim sırlar kızının yalnız tek bir hakkı vardır. O 
tev0di edeceğim ve bunlardan sen de be· da gördUğü delikanlıyı beğenmezse ka
nim kadar istifade edebileceksin .. Anne. bul etmemek hakkı. Bu hususta onu 
Ben seni sarayda daha çok yükseklere pek zorlamazlar. Bu ilk görüşmede eğer 
çıkartacağım .. Sen burada prensesler gi- iki taraf ta birbirlerini beğenmişlerse 
bi yaşıyacabın .. Prenses dedim de ha- mesele kararlaşır. Kız.ın ve delikanlının 
tırıma geldi .• Hanriyet Dangleterin düş- aileleri birbirlerine hediyeler gönderir
manlanna yardım suretiyle de pek ace- ler. B u hediyeler nişanlanma mahiye-
micesine hareket ettin. tindedir. Ve iki taraftan hiç biri arbk 

Madam Skarron titredi. bu nişanı bozamazlar. Bozmak, verilmiş 
Kanburun sözleri kendi endişelerini sözden döıunek ve mukabıl tarafa en 

tekit eder mahiyette idi. büyük kareti yapmak sayılır. 
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Yağmurdan evvel niçin 

Ç ki 1 • hava sıcak olur? 

Ocu ar çın Her vakit hava bir yağmurdan veya 
• fırtınadan evvel sıcak olmaz. Fakat her 
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,Ç,~.~.'!.~ .. !!.~~~.!..~.~!.: Kaplumbağalar 
vakit bize fazla bir sıcak hissi verir. Bi
naenaleyh asıl fark bu ikisi arasındaki 

Gergedanın intikamı K~p~~b1a!a ~eat!~~~s~?. he-

piniz bilirsiniz değil mi? Tavşan ağaç di

farktan ibarettir. Biz etraftaki sıcaklığı, 
derimizin sıcaklığı ile ölçeriz .. Derimiz
de bize sıcak veya soğuğu haber veren 
asabın ölçüleri vardır. Yağmurdan ev
vel havayı daha sıcak h.issedişimiz cil
dimizin o sırada fazla sıcak d uymağa 
müsait olmasındandır. 

- işte, gergedan izleri ••• 
- Hayır bunlar fil ayağı ..• Dikkat et 

bak... Arka ayak izlerinde beş parmak 
yeri var. Halbuki, gergedanın arka ayale· 

]arında üç parmak vardır. Filin ayağın· 

dan bu suretle aJnlabilir. 
- Demek ki bugün gergedan bula

madan döneceğiz 1 
- Bakalım, henüz akşama kadar vak

timiz var ... 
Oç gündür. Hindistan ormanlarında 

ıcrgedan arıyorduk. Daha h&Ia izine bile 

tesadüf edememi~tik. 
Gergedan, Asya orman1arında cinsi 

gün geçtikçe eksi.len hayvanlardan biri

dir. Bu koskoca hayvan, bugün avcılar 
için aranıp ta bulunamıyacak bir av ha

lini al~br. 
Biz de buraya geleli bir haftayı gcç

miıti ... En aonra ormanın timal mınta
kasına kadar çıkmıt ve gergedan arama· 

mıza burada da devam etmiıtik. 
Yanunızda yerli bir klivuz vardı .•• 

Bize anlabyordu. 
- Buradaki gergedanlar en büyük 

cinsindendir. Yerden yüksekliği 1 met
re 70 eantim, uzunluiu da 2,5 metre var
dw. Ağırlığı en qağı 2,000 kilo, (2 ton) 

dur. 
« Buaün memleket gcrgedanlannın 

azalmumdan çok müteessir bulunuyor .. 
Çünkü bizim bu sıralarda gergedan avı 
yerli ahali için çok kirlı bir işti. Şimdi, 
gergedanlar azaldıkça kıymeti de, tabii 
o nisbette arbyor. F akat1 bulunması da 

o kadar güçleşti.~ 
Hakikaten gergedan bugün Asya OT· 

manlanrun en değerli hayvanı haline gel
miştir. Avlanan gergedanların yalnız 

dişleri bugün. bizim paramızla, 5 bin 

liraya kadar satılıyor. 
Gergedanın dişlerinden bilhassa Çin

liler bazı hastalıklarda ilaç olarak istifa
de ediyorlar. Hayvanın karaciğeri, dişleri 
)calın barsaklarından çıkarılan maddeleri 
de ililc; gibi ıeyler yapmak.ta kullanıyor

lar. 

* O gün akşama kadar vaktimiz bu kıy
metli hayvanı aramakla gec;ti.,. Fakat 

bulamadık. 

Gece, ay vardı. Bir bataklık yanında 

çadır kurmuştuk. Ay, gölün çamurlu su

larını temiz bir havuz gibi gösteriyordu. 
Fakat hen, her halde manzaranın hu 

güzelliğinden ziyade, gergedanın hatırı 

için uyumuyordum. Bilirsiniz, gergedan 

ekseriya bataklık yerlerde bulunur ve 
ıuda yıkanıp çırplndıktan sonra, uzun 
yapraklı aazhklar arasına girer, yatar. 

Vakit gece yansını her halde geçmiı
ti. Ay alçalmıya baılamııb. Neredeyse 
bana da uyku bastırıp uyuyacaktım. Göz
lerim kapanmak üzere idi. 

Bu sırada birdenbire bir hışırtı işittim. 
Gergcdanla kar§ılaşmak. düşüncesi het 
an aklımda olmasaydı, müthi~ korkar
dım. Gene korkmadım değil... Fakat 
kendimi derhal toplıyarak, tehlikeye kar
şı hazırlandım. 

Çadırdan kalkarak, sazlıkların arasın
da siper aldım ve elimde tüfenkle hayva
nı ara!)tınnıya başladım ... 

Gergedan, sulardan çıkarak, sahile 
doğru geliyordu. Ay ışıkları ile geniş 
bir aydınlık saha te-şkil eden gölün suyu 
üzerinde gergedanın o koca vücudu bir 
kaya gibi yükseliyordu. Fakat, yÜTÜyen 
ve her an üzerime düşmek tehlikesi olan 

bir kaya ... 
Hayvan tüfengimin isabetiyle ateş ede· 

bileceğim bir noktaya gelince dethal te· 
tiğe bastım. (Tüfenk dediğim, zannetti
ğiniz gibi küçük bir tüfenk değil .. Buna 
top d•mek belki daha doğrudur. Çünkü, 
namlusu çok geniştir. Kurşunu mermi 
gibidir. Ve büyük bir .manivela ile ateş 
edilir \'ünkü gergedanın derisi çok sert-

tir. Adi bir tüfenk kurşunu, imkanı yok 

işlemez.) 

Büyük bir gürültü ile patlayan tüfe
ğin kurşunu hayvanın en can alıcı nokta· 
sına; höğtüne saplanmıştı. Gergedan, 
gök giirültüsünü andıran bir sesle bağır
dı. Sonra, birdenbire yere yıkılacakmış 

gibi durdu. 
Ben, hayatımın belki en heyecanlı 

anını yaşıyordum. Hayvan, yatanın te
sirile yere düşüp kalırsa kalacaktı; kal· 
mazsa, o koskoca dağ gibi cüssesile, üze· 
rime atılacak ve heni, boynuzu ile pat• 

çalayacaktı. 
Bu korku içinde elim ayağım tutulmuş 

donmuş kalmıştım. Tüfengimi kurup ateş 
edemiyordum. Geriye kaçmak için de 
bacaklarımda derman kalmamıştı. 

Gergedan, üzetirne atılacak olsa, bel· 
ki harekete geçecek, ya kaçacak, ya tü
lengimc sarılacaktım. Fakat o da, sanki 
tereddütte imi~ gibi, yahut kurıun acısı· 
mn daha derine işlemesini hekliyonnuı 
gibi, .,.bit bir kaya parçası halinde, dur

muttu. 
Bu mütbit korku anı bilmem ne kadar 

devam etti. Fakat bana uzun geldi. Ni· 
hayet, hayvan, birdenbire ileriye bir 
adım attı. Batını önüne eğdi ve ikinci 
adımda yanıbaşımda idi. 

Ne yapacağımı tatırmıştım, daha doğ
IU9U, bir ıey yapmıya lüzum görmüyor· 
dum: Kendimi artık ölümün elinde hisse· 
diyordum. Gergedan bir saniye sonta 
beni parça parça edecekti. Bu korku ile, 
kendimi bırakmış, adeta baygın bir hal
de otların üzerine yığılmıştım. 

Biraz eonra, hayvan, iri adımları ile 
otlan çiğniyetek Üzerime doğru geldi. 

Sıcak nefesletini alnımda his!ediyordum. 

Soluma'1 kulaklarım~a uğulduyordu. ı 

Fakat, ta yanımda hissettiğim bu 
1 

ölümden ümit olunmaz bir şekilde kur

tuldum. J 

Gergedan, üzerime atacağı son adımı-

nı biraz yan tarafa attı ve bae;ını da öbür\ 
tatafa döndürerek geçip gitti. 

Gergedan, kendLini yatalayan kurşu· 
nun ne taraf dan ge.ldiğini, dü,manının l 
nerede olduğunu anlayamamıştı. . Göğ

sündeki yaranın acısına katlanarak ağır 

1 
ağır çekilmişti. 

binde azıcık uyuyayım derken kaplum
bağa yavaş yavaş, hiç aldırmadan yarış 
yerine varır. 

Bu masalda olduğu gibi kaplumbağa
lar her zaman böyle geniş yüreklidirler. 
öyle tez canlılıkla faal hiçbir ilgileri yok
tur. Onun için içlerinde yüz elli sene ka

d ar yaşıyanlan bulunur. 
Fakat kaplumbağaların hepsi bahçe· 

lerimizde. kırlarda gördüğümüz kadar 
ufak olmazlar bazı memleketlerde yet-
miş seksen santimetre uzunluğunda kap
lumbağalar vardır. Bizim bildiğimiz kap
lumbağaları hunların yanına koyarsak 
hiç görünmezler bile. Onların yanında o 
kadar ufak kalırlar. Bu büyük kaplum
bağaları ayırt eden bir şey daha vardır. 
Kuvvetli bağırmaları, hem de bağırdık
ları zaman sesleri yüzlerce metre ilerden 
duyulur. Bunlar daha çok ormanlarda 
dolaşırlar. 

Kaplumbağalann baıka bir çctid,i de 
yumurtadan çıktığı vakit bile kabuklu

dur. Yalnız küçüktür. Kabuku çok •ert
tir. Kabuğuna çekildiği vakit artık dün
ya yıkılsa umurunda olmaz ..• Çünkü ka

buk o kadar sağlamdır. 
Bir de yumuşak kaplumbağa denilen 

çeıit vardır. Kayış gibi yumuşak bir deri
si vardır. Hindistan taraflarında hep ıu· 
yun içinde ya§Br. Yalnız yumurtlıyacağı 
zaman karaya çıkar. Bu kaplumbağa çok 
vah~idir. Yaklaşılınca yılan gibi boynunu 
çabucak uzatır ve ısınr. Onun için Hin· 
distanda nehirlerde yıkananlar bundan 
korkarlar ve görür görmez kaçarlar. 

Fakat, gergedanın, düşmanından in-
1 

tikam almıya karar vermiş olduğunu er-

tesi günü anladık. 1 . . .. 

Silah sesine, biraz ilerideki çadırda ya- 111oskovada Stalin ile Lenının baş 
tan klavuz uyanmı~b. Hadiseyi kendisine ~ermiş bir heykeli 

Bir fırtına ve yağmurdan evvel hava 
çok rütubetlidir. Tabii hava rütubetli 
olunca cildimizdcn çıkan buhan alamı
yacak hale gelir. Çünkü biz ltissetsek te 
etmesek te daimi surette ter halinde vü
cudumuzdan buhar çıkarırız. İşte dışa
rıdaki hava bu buharı alaınıyacak hal
de olduğu zaman, •Ne boğucu hava!• 
deriz. Çünkü vücudumuzdan buhar çık
tıkça serinlik hissederiz .. Buhar çıkma
yınca serinlik te hissedemeyiz.. İşte 
onun için hava bize boğucu gelir. 

--=-
Bir hayvan çab yerken 
ağzına çah batmaz mı? 
Hayvanların ot yerken hazan bizim 

el ile dokunamadığımız çalıları da rahat 
rahat yediklerini görürüz. Bu çalılar on
ların diline babnaz mı? ... Eğer hayvan
ların bazılarının ağızlarını muayene et
mişseniz görmüşsünüzdür ki hayvanla
rın ağız içleri yedikleri şeye göre deği
şir. 

Meseli : Kendi ağzınızın içi yumuşak
br. Ve kolaylıkla sert bir şeyden ren
cide olabilir. Halbuki bazı hayvanlarda 
ağzın içi serttir ve sathı kalın bir deri 
ile örtülür. Bu hayvanlar daha sert şey
leri de ezip yiyebilir. Sert ot yiyen öküz 
inek ve eşeğin ağzı böyledir. Onun için 
bu hayvanlar çalı yerken müteessir ol
mazlar. 

anlathm. Gittiği tarafı söyledim. Sabah 
olunca dethal o tarafa doğru yürüdük. 

Gergedan ümit etmediğimiz bir nokta· 
da karşımıza çıktı. Daha doğrusu, bir
denbire biz onun karşısına çıkmıştık. 

Hayvan, iri yapraklı ağaçların gölgesinde 
yatmışh. O gece nasıl onun yaklaşmasile 
ben ayağa fırladımsa. şimdi de o bizim 
ayak sesimizi duyunca kalkmıştı. 

ramuktan Ev olur mu? 

Kl8.vuz önden ~diyordu. Onun için, 
gergedanın hücumuna evvela o uğradı. 
Hayvan, birdenbire üzerimize atıldı ve 
tek boynuzu ile, yerli kli.vuzu kaptığı gibi 

havaya fırlattı. 
Fakat ben bütün soğukkanlılığımı mu

hafaza ederek derhal tüfcngime sarıldım 
ve üstüste bir kaç defa ateş ettim. 

Olmaz!. Dimeyin. Amerikada 
bunu da yapmayı düşünüyorlar 
Olmaz! demeyin. Amerikada bunu da 

yapmayı düşünüyorlar. 

Şimdiki halde, nasıl yapacaklarını bil
miyoruz. Fakat olmıyacak şey değil. 

Amerikada her sene memleketin ihti-
yacından ve dünyanın kullanacağı mik· 
tardan çok fazla pamuk yetişmektedir. 
Eskiden bu gibi fazla mallan yakarlar, 

yacından fazla mı pamuk yeıifti. Pek&.ll 1 
diyorlar. Pamuk sade kumat yapmakta, 
,ilıe doldurmakta kullanılmazya 1 ev de 
yapılır. 

Mühendislerin düşündüğüne göre, pa
muk tazyik edilerek sıkıştırılacak ve kaı-

katı bir madde haline gçtirileeek ... O za
man, hu katı maddeyi tuğla, yerine kul-Esaeen yaralı olan hayvan, derhal ölü 

olarak yuvarla'ndı. Klivuz da, hayvanın hu ıuretle piyasayı kurtarırlardı. Çünkü, lanarak ev yapacaklar. 

üzerinden ~tıktan sonra yaprakların ara .. ortadan bir kısım pamuğu - veya kah- Yumupk maddeleri bu ıek.ilde sıkl§· 
eına düşmüştü. Kendisini ağır surette ya- veyi .. kaldırdıktan sonra az kaldığı için brarak kab bir madde haline aoltup bir 
ralı olarak buldum. fiyatı yükselir, bu gibi mahsulleri elde çok işe yarar teYler yapıldığını görüyo-

Erteıi gün kli.vuzu tedavi ederek ci- edenler de zarar görmezlerdi. Yakılarak ruz. Mesela, auni reçineyi bazı parçalan 

vardaki bir köye götürdüm. Sonra ölü ortadan kaldırılan mahsulün paraeını da ile beraber sıkııtırarak öyle sert ve kıtıl.
gergedanı arabalara yükliyerek av hay- aahiplerine hükümet verir. Bugün meseli. maz bir madde haline getiriyorlar ki, 
vanlannın satıldığı şehre götürdük. Brezilyada, lüzumundan fazla yetittii:i bundan tayyarelerin pervaneletini bile 

Gergedan iri bir cinstendi ve boyu için, her sene binlerce çuval kahve yakıl· yapıyorlar. 
bir metre 70 santimdi. Di§i de 25 santim maktadır. B dd d 1 1 
k 

u ma e en yapı an ayyare perva· 
adardı. Epey para kazandığımızı da Fakat ıimdi Amerikalılar yakaeaklan I • 1.. • d I k" .. _ ı ne erı a umınyurn an o an es ı pervane· 

soylemege tabii lüzum yok .. F .. kat avın veya denize dökecekleri bu fazla maldan 1 t ·h I ç·· k.. k 1 . . ere ercı o unuyor. un u, sı ıştırı mıı 
kıymeti bence daha büyüktü. istifade ebnek istiyotlar. Dünyanın ihb- . d . . . 

reçıne en yapılan pervane eskılerının 

tam yatısı kadat hafiftir. Tayyatede esas 
olan hafiflik olduğuna göre, bu gibi mad
deler tabii tercih olunur. 

Gelelim biz gene pamuk evlere.. Bu
nu da böyle, pamuğu sıkıştıran sert fa· 
kat hafif bir madde haline getirerek ya
pacaklar .. 

Diğer tarfdan, pamukla yapılmı17 ev
lerin bir başkalığı daha olacak: Bir oda
da konuşulacağı öbür odadan pek kolay 

işitemiyeceksiniz. Çünkü pamuk ses nak
letmiyen, gürültüyü kesen bir maddedir. 
Odaların dıvarlarını pamuktan yaptığı

mız takdirde bir odada konuşulan öteki 
odadan duyulmıyacak, sokaktaki gürül
tüler evin içine girmiyecek ... 

İn~ilterede küçük zabit mektebinde yapılan bir teftiş esnasında talebelerden biri üzerine fenalık gelerek düşüp bayıl
mı~lır. İngiliz kumaudanlan teftiş yaparken olan bu hadiseye karşı bütün talebe sallarını bozmadan ve kımıldanma
dan kalm1şlardır. Yalnız bir talebe, yere düşen arkadaşını kaldırm1ş ve kendi silahını arkadaşının silahı yanında bırak· / 

m~l.ır. Kumandan hadise yerine ııelince ~Or19'0r: - Bu silıihların sahipleri nerede?. Ve hadioeyi öğreniyor. 

Fakat pam"1c evlerin asıl faydası zel
zele gibi fel8.ketler zamanında görülecek. 
Çünkü her halde, pamuk altında ezilmek 
tehlikesi yoktur .•• 

24 son kanun saıı 93Ş-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Faydalı bilgiler 
Mektup1arınızı postaya verirken hu 

tarihini düşünüyor musunuz? • • 
ışın 

Çocuklar, §İmdi içinde oturduğunuz 

bir ıehrin içinde veyahut dışında, mem
leketinizin içinde veyahut dışında, uzak
ta her kime isterseniz bir mektup, bir 
kart yazar, postaneye verirseniz, diledi .. 
ğiniz yere gider. Aradan çok geçmeden 

cevap ta gelir. 
Bir kart veyahut mektup yazıp posta

neye verirken postanelerin ne zaman
danbeti çalışmıya haşladığını, yani mek· 
tup göndermenin tarihini hiç düşündü

nüz mü} 
Bir postane kurmak fikri o kadar yeni 

bir şey olmamak lazım gelir. Yüzlerce 
yıl önce dünyanın bir çok taraflarında 
bir çok memleketler, bir takım merkez

lerden idare edilmekteydi. 

Mesela eski Romanın sınırları içinde 
ne kadar memleket bulunduğunu bili
yor musunuz? Bu uzak toprakların hep
sine merkezden bir haber, bir emir gön· 
dermek li.zım gelince yayan veyahut atlı 
olarak bir adam yola çıkarılır, o uzak 
memlekete gönderilir; sonra ayni adam 
gittiği yerden verilen cevabı da merkeze 
getitirdL • 

Çok defa bu uzak yerlere gönderile
cek mektuplann içinde çok mühim emir
ler bulunurdu. Onun için böyle mektup
lan ancak, hükümetin pek ziyade gü
vendiği adamlara vennek lazım gelirdi. 
lıte eokiden haber böyle gönderilir, böy
le cevap alınırdL Bu türlü mektup gön
derip cevap alrruya bugünkü m&naaiyle 
poıta teşkillb demiye imkAn yoktur. 

Ondan aonra zengin tüccarlar, kendi 
itlerini yürütmek için masrahm kendi 
ceplerinden ödiyerek alıı veri§ yapbldan 
memleketlere mektuplar göndermiye 
başladılar. Buna da posta tetkilatının bir 
baılangıcı diyemeyiz. 

Hakiki posta teşkilatı, daha yollar dü
zeltilmeden ve oehir1er arasında posta 
ve yolcu arabaları işlemiye başlamadan 

kurulamamıştır. 

ilk mektup ve posta taşıyan araba, 
lngilterede 1784 senesinde yola çıkmış
tır. O günlerde bir posta arabasının soy· 
guna uğra,vıaması için beraberinde kuv
vet1i bir muhafız takımı .da gitmesi ıa .. 
zım gelirdi. Yukanda söylediğimiz ta
rihten iki sene sonra, lngilterenin her ta
rafında posta ve mektup götüren araba
lat lşlemiye başlamıştır. 

18 3 7 senesinde hala lngilıerede m•k
tup göndermek pek pahalıya mal olu

yordu. Bunun üzerine Sir Ronald ismin

de bir adam, bir makale yazarak mektup 
paralarının çok pahalı olduğundan şika
yet etti. 

Bunların çok ucuz bir paraya indiril
mesini istedi. Bu adam, şayet mektuplar 
ucuzlatılacak olur!!ia o zaman bir çok kim~ 
aelerln mektup göndereceğini iddia edi .. 

yordu. Bu teklif kabul edilmiş ve ond n 
sonra sade lngilterede değiJ, bütün dün.
yada ucuz mektup göndermek usulü ya .. 
yılmıştır. 

Bir takım memleketlerde, modern 
posta teşkili.tı vücuda getirilinceye kadar 
bir çok insanların yayan olarak, yahut 
atlarla, develerle postaları götürdükleri
ni gözünüzün önüne getirirseniz, bugün 
bu işin ne kadar ilerlemiş ve kolaylaşmıı 
olduğunu anlarsınız. 

Eskiden bir yetden bir yere para gön• 

dermek de hayli müşkül bir işti. Bir defa 
bu parayı emanet edecek adam bulmak 
zordu. Ondan sonra yolda bir tecavüze 
uğramıyacağını kim temin edebilirdi. 

Halbuki şimdi havale usulü ile bir pos• 
taneye yatırdığınız para, bir kaç gün son· 
ra istediğiniz adamın elindedir. Hattl 
telgrafla havale gönderilecek olursa bu 
para hemen varır. 

Son zamanl.arda posta teşkililtı çok 
iletlemiş, çünkü tayyateler de mektup ve 
posta taşımıya başlamıştıt. 

ilk hava postası 191 1 senesinde gön• 
derilmiıtir. Büyük harpte tayyarecilikt• 
büyük terakkiler yapıldı. 1919 ııeneaind' 
iae Fransa ile lngiltere arasında mektup• 
1at tayyate ile götürülüp getirilmiye baıı 
lanm11tır. 

O tarihtenberi, bir çok memleketler, 
hava postalanndan istifade etmiye bal' 
]amıılatdı. Tayyare, demiryolu ve munj 

lazam yola da muhtaç olmadığı İçiJlt 

posta iılerinde, muhakkak ki, en elveritlf 
vasıta olduğunu ispa~ etmiştir. 

Posta iflerinde bütün dünya milletler\ 
el birliği ile çal~ırlar. Eğer bıışka bir ta• 
lum hususlarda da böyle elbirliği yapmalc: 
mümkün olsaydı; bugün daha meaut bir 
dünya görecektik ... 

İngiliz hastanelerinde yaraların pans• 
manında modem bir usul tatbik edil
mektedir. Resmimiz bu usulü göster
mektedir. 

Pariste Şanzelize otellerinden birinde Fransanın en şişman kadınları un
vanını la§ıyan üç zenci kadın oturmaktadır. Bunlar üçü birden otelin asan
sörüne binece-k olsalar asansör memuru hemen şu ihtarı yapmakta gecikmez: 
Matmazeller birer birer binerlerse daha eyi ederler. Zira asansör 200 kilo
dur. Fazla taşıyamaz!. 

Bu neşeli ve zarif kızlar üçü birden tam dört yüz elli kilodurlar. Virjina 
16 yaşında, An Luiz 18 yaşında, Matti Jan 21 yaşında üç kız kard~, kendile
rinden daha haybetlice bir vücuda malik olan Petres Annanın kızlard.ırlar. 
Hayret edip sıkle<tlerine bakmayın. Bu üç kız, çok esmer ve mat çe-hreleri 
ile, çevik vücutları ile oldukça sevimlidirler ve bilhassa zaif kızlara karşı bü
yük bir ademi tenezzül ve merhametle bakmaktadırlar. 
rczz7.LZ:ZZT.L7AT..n:JMltL:zr"LrLT..LT..Lr~.u'T"LZzz.z:T~..L/~ 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerralıi - Doğum ve bulaşık olınıyan her hastalığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Karşıyaka ve İzmir ki;rfezine bakan emsalsiz manzaralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi bakını - sükiınet - hasta ziya
reti serbest, gece gündüz her hekime, her hastaya açık .• 

FİATLER .z,5 LİRADAN BAŞLAR ••• 
TELEFON No. 2974 .. POSTA KUTUSU No. 321 ... 
TELGRAF ADRESİ ALSANCAK S 1 H H A T E V İ 



24 son kAnun saıı 939 --- -==--

Avukatlarla hal
kin münasebetleri 

Bütçeler hazırlanırken IZMIR SiCiLi TiCARET ME. 
MURLUöUNDAN: 

Tescil edilmit olan (izmir kire
mit fabrikası Türk anonim 'irke-

- BAŞ TARAFI 2 nci SAYFADA - D h ·ı· Vekaleti, B ı d. b••t ti) nin 20-1-939 tarihile tasdikli 
tedir. tştc kanun avukatların şeref ve a 1 tye e e ıye U Çe• sirküleri ticaret kanunu büküml~ 

H t 
haysiyetlerini muhafaza için bu yolda- (erinin hazırlanmasında rine göre sicilin 2431 numarasına cilveleri aya )0 ki adetlere nihayet vermiŞtir. Yine ay- nazara kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
ni sebepten dolayı avukatların simsnr alınacak noktaları h·ıd· . İzmir ıicili ticaret memurluğu 

____ .:.-----::---:-a:;ile~l:--e::ri:-n-:e-:m::en=:s:u:p~.-;:k~ib~a::r~·ve güzel kızlar vasıtasiyle iş almaları veya iş celbi için 1 JrJyOr resmi mührü ve F.Tenik imzası. 
Politika hayatının tanınmış si.masa, 1 Sirkül 

l

• en nüfuzlu azası Sılven, onunla evlenebilmek için biribirleriyle gerek gazeteler vnsıtasiyle ve gerek sa- er 
par amentonun 

1 
d .. ı · yar•" ediyorlardı. O. kimsenin yüzüne ir suretlerle reklam yapmaları mene- - BAŞTARAFI 7 nci SAYFADA - lıyarak maaş ve ücret nisbeüni d:ı .. n... SIRKOLER 

ba b 
vuçları içine a ır ı. goz crı "Y ""ll..... Eıaa muk l • • 

zan a§ını a . • • bakmıyordu. Kalbinde ve hayalinde yal· dilmeıniştir. dükleri görülmüştür. ave enameıı ıcra V~ 
ti uzaklara dalardı. Onun bu halı ınyası nız bir tek kadın yaşıyordu. Anna. Kanunun halkı alakadar eden hüküm- lelerin de belediye encümeni karariyle Her ne kadar belediye kanununun killeri heyetinin 17-5-932 tarihli 
-L· 

1 
· · gazetecilerin ve dinleyiciler ıl ğ h t ı 1<!_ dır irtimaında kabul t · b 

:raA
1
P ennııı. 

1 
.. te, ba .. ını avuçlan arasır.a alıp da lcrinden biri de vekalet ücretlerine ait- yap aca ının a ır anması ıa:Llffi • 110 uncu maddesinin beşinci bendinde: ;ı- ve aavıp uyu. 

daki güzel kadınların gözlerinden " y p lar k k 1 .. . 10 y· b" kısım bel di ı . rularak tasdiki aliye iktiran eden arasın b dal I .. . daldıg" ı zamanlar Annayı. onun ince, :za- tir. rensip o a avu ·at arın ucretsız - ınc ır e ye erın Mczkılr kanunun 161 inci maddesine atll 
L-...naz ve hepsi do u gın ıgın çetın ka 

1 1 · · d ~ Jd" A f • I a m zbahalardan aldıkları ıl ve 13 Ağustos 932 tarihinde te-...:1 ...,.,._ 
1 

rif vücudunu, derin bakışlı sarı ela göz- dava bu etme erı caız egi ır. n- ennı o mıy n c yap arak istikraz belediye varidat me- .._ 
mücadelelerinin yorgunluğuna verir er ve l .. d"" ··nu""rdü cak ücret almağa lüzum görmedikleri vilftyct hisselerini ve kendilerinin işlet- yanında sayılmış ise de istikraz ve mua- ve usulen ilin edilmit olan: 
ona samimi olarak aculardL erım uşu · tik1 · 1 kt ik · · bo 1 d tahsil IZMIR KiREMiT F ABRIKASI 

P l
• tonun toplantı salonundaki davalardan idnre meclisini haberdar crı e e · r · ıçın a ne er en venetlerin memleket imar ve ıslfilıı dü-YanılıyorlardL Silvenin. :zihni böyle ar amcn • tikl · li ·ı istihlak · · TORK ANONiM ŞiRKETi h r ··zakere bitmi,. mebuslar bi- etmeleri şarttır. Kanun bu hükmü ile et en ma yeye nı rcsmının şünülcrck yapılmış olmalan hasebiyle 

zamanlarda büsbütün başka teYlerle met-- ııra:e~ ı mul k d' lıırdı. avukntlığın bir intikam vasıtası ohna- bütçelerde bir yandan mezbaha ve elek- bu gibi anz.i varidatın yalnız ait olduğu Onvanı ticarisi albnda kiremit, 
guldü. O. dalıp da, kendinden geçtiği rer5.;kıoer ~ o;.:.t::p~a:.~rAyağa kaile- m::ısını istihdaf etmiştir ki çok yerinde- trik vnridatı umumiyesi meyanında gös- işlere tahsisi icap eder. Bu itibarla yilz- Tuğla ve alelumum pitmit toprak 
anlarda, parlamentoda bulunduğunu ~:en, den l ı ;a salondan çıktı. Kü- dir. Vckfılet ücretlerinde ihtilaf çıkma- terdiklcri, bir yandan da bunları yine de otuz nisbetinin tayininde istikraz ve ÇCfitleri imal ve aatıfı makaadiyle 
unutur ve etrafındaki güriiltüleri. hara· u. gır n ı~ .ar Ç 1 w başladı Bir sına meydan bırakmamak için bu akdin bütçelerde masraf olarak kaydeylcdik- muavenet paralarının hesaba dahil edil- lzmirde Şehitler caddesinde 111 
retli münakaşalan ~tmezdi bile. düşün- ~p:aneyc k~ıtti.ek :a!'::g;akla .. tı: . yazı ile olması kanunen mecburidir .. lcri anla~lınıştır: memesi icap eder. numaralı fabrikada icrayı ticaret 
~i uz.aklara, geçmiı günlerin tatlı hatı· a emefçedıne~. f d' d d'. Bir ba- Ayni zamanda yazılı ücretin muayyen Bu vaziyet, belediyelerin kendilerine 12 - Bazı belediyelerin yüzde on etmekte olan tirketimiz meclisi 

_ A fe ersınız e en ım, e 1• • • idare azasınd ONORE DO ralarına doğru kayıp giderdi. . b . . · beki" Kabul bir meblağı muhtevi olması da şarttır aıt olmıyan bu paraları varıdat meyanı- giiınrük paylarını varidat bütçesinin 2 an • 
Göziinün önüne otuz sene evvel yap· ya~ iki. ~ıı~tcn de.rı sızı ıyor. Yüzde üzerine mukavele muteber ol~ a7.altılmasına ve kanunt hisseler nisbeti- inci kısmına yani belediye vesaitiyle MAS ve MIŞEL PETRINlnin ahi-

--L b . E b" l can edılmeaını rıca e tyor. d-'L•ı -d k ·· t · be . . ren tirketten kat'ı alaka etmit bu-
Clığı küçük ra•ir, ütiin te emıa Y e • Silven. başını kaldırdı. öfkeyle hade- madığı gibi hasılı davaya ~tiraki tazam- n~ uıı~...,.lm ere ma~~~ ucre nıs kttı;;;; tahsil olunan vergi ve resimler meyanı- lunmaları huebile vukubulan te-
lanırdı. Karıısına, gençliğinin coşkun he- menin yüzüne baktı. ınün eden ve ceza davalarında neticeye nın çoga asına se ıyet verme e . na koyduk.lan görülmektedir. beddüller hususunda idare mecli-
yec.aniyle sevdiği Anna. dikilirdi. korkudan titredi. tabi tutulan mukaveleler de hükümsüz Halbuki belediye kanununun 177 inci Mezklir payların birinci kısma yani 

Silven otuz sene evırel Boliyö fdırin· Zavallı hademe, .. d kıymetsizcljr. Şu sarahata «öre kan maddesinin 16 ıncı bendinde kastedilen devlet vesaitiyle tahsil olunan belediye since ittihaz edilen 7-12-938 t.arih 
• "" n1·w· Şöhretli mebusun bagırmasına mey an "' wı . bel d" 1 . d v d v • ve 93 numaralı karara tevfıkan 

'de, az bir maat~ ilk m~ep .~t:'ee •en~ bırakmadan özür dileıneğe başladı: avukatları doktorlar gibi addetmiş, dok- vandnt, e ıye erın ogru an dogruya hısscleri meyanına konması icap eder. ataiıdaki huıuslan bildirmekle 
d KOçuk ,ebnn. büyük • .. b k tor ücretleri hastanın şifayap olmasiyle kendilerine ait olan paralardır. Başkala- -'--------------yapıyor u. · • ik bzı Anna· - Efendim. ben kendisine ugün ço n hesabına tahsil edilip iade edilen pa- ATEŞ SPOR KULOBO RiYA- teref duyanz. 

gin avukab M~rlonuln. hane A ,___ a ita- meşgul olduğunuzu. kimseyi kabul ede- muk~Y):et olmadığı gibi, avukatların üc- l ·a t ddedilm . SETiNDEN Yukarıda sözü geçen idare 
ya çıldırasıya aıık o muotu. ~m • W• • • " 1 d"m Israr etti Kendi- rctc ıstihkaklarım davanın kazarulOl{\- ra arın varı a a esı mevzuata : r . k t f'k b d 
Clar bir sürü yaramaz ve haylaz çocukla mıyecegımzı soy e ı . . 1 d sına bağlam~c;tır. AvUkatın vazifesi aykındır. Bu paral:ınn bütçelerde vari- Kulübümüz namma ziraat bankası mb.~l ııı. kara!11!a. evi!:!:. adn un tan 

aini pek yakından tanıdığınızı ııöy e i. f d J oy e tır etımızı a aa.a ar ve e • 
.. ::w.ı..tJkta.n IOIU'a. eTino gider, yazı ma· d d kanun ve vicdan dairesinde müvekkl )~t ve masra iye gösterilıniyerek doğ- zmir ıubeünden ahnm19 olan ve hh.. 1 k b'l k h .. =:ı-nın L--·-a .,,.-.. rek pider yazardı. Ben de mecbur oldum. Müsaa e e er- r . h k k ""d f dan "bar . rudan doğruya emanet hesabına alınma- 5101 numaralı b Al. ait taaarruf a ut atına oya ı ece er tör· 
- ...,..... .,......- -n·ız kartını takdim edeyim. ının u u unu mu a aa 1 ettir. .ı_ d 1 1~- 1 na lü muamelat ukut ve teahhüda• 

Şiirlerinin yegane mevzuunu Anna. tet- - Bu vazifesini yapmış olan avukat isek~ sı ve oraWtn a a e W>U reddi icap ede.r. cüzdanı bybolm'Ufbu'. Yeni.si alına- 1 .. 'd' • . M'"h d" .ı_ ,___ Silven, hademenin elinden kartı aldL r 11 B ,__1ed. 1 . ... d _1_:!_• • h~'- lmı ta mec ııı ı are reısı u en ıı 
Ljl ederdi. Bir tflrafını bulup a.a genç ııu- nun hükilmlerine göre ücretine mi.is~ - azı 1.1\: ıye erın muavenet ve cagın an euoaırun UllUllÜ o yaca· :N. L•'tf" Ak d . k·ı· ,.. k Okudu· • •1_ ___ 1:.. 1 "dattan dıkla .... lin lun vmer u ı a ve reıı ve ı ı 

la ba
•b·- kaldı;;, zamanlar, ona q ın• • haktır ıst1JU<Uo.U1n norma varı say - gı ı o ur. ""b d" Al" Nlh Ö ., _.. •· b _ Madam Malboski. · . .. mu en ıs ı at rıe ve mec.r •_ıan hah .... ~ _L iÇ. in bazirlanır. fakat ir h Davanın kazanılmış veya kaybedil.mi n ve umumt var1datı buna gore hasap- 270 (189) I' · 'd d H .. N. ı 

u ....... tJDC& Dudaklannı büktü. Bu iıımi hiç atır· ııı ı are azaıın an asan urı 
türlü cesaret eClip de açılamazdı. G~s- lamıyordu. Hademeye döndü. olma-ıı avukatın ücreti üzerinde mües- Kavalalının tirket firmasile bir • 
terebildiği en büyük cüret. yazdığı ,ur- - Gelsin buraya baltalan, dedi. sir olmaz. Mu hasebei hususiye m üdüriye- tikte her biri münferiden vaz'ı im-
lerden birini kızın eline tututturmakt:an Biraz sonra içeriye. şioman bir kadın Ceza dav3larında dahi suçlu ister, btl- zaya aelahiyettardırlar. 
ibaret kalırdı. girdi. Kıyafeti pek basit ve :zevksizdi. raet etsin, ister .. ~O.m ~lsu ,a:ukat tinden: Bundan önce fabrika müdürü 

Geceleri. odasında ışığı eöndürür. b- d k'--tl k d .. .. b k mukarrer olan ucretını alabılecektır. Retat Heplre verilen ıeli.hivet. 
ı k Silven i - e a ının yuzune a • J ranlıkta ııaatlerce otunır, Anna i e UT&• • ' d Nezaketle ülüm- Bu usul bizim muhitimizde biraz Kar,ıyaka $emikler köyiinde mukim ~ık zade Riza ve Cahidin ler dairesinde mumaileyhin 6-5-

"d · · a ar tı. Hıç tanımıyor u. g l t il k ılanab"lir Çünk" •• • di cağı mes'ut yuvasının proJ ennı Y P • • ıayre e arş 1 • u ,şım ye Şemilder köyünde qağıda mevki, dönüm ve hududu yazılı uç·· ,._.,.. 938 tarihli ve 6080 numaralı sir· 
'dı. Ne tath gun-lerdi onlar. seda: b B" . . · kadar yapılan bütün vek!let ücreti mu- ..-..- kü'er mucı·bı"nce ı'mza ••lihiyeti ,,,_ . _ Buyurunuz, ayan. ır emrınız mı bağı müterakim vergi borçlarından dolayı haciz edilmif olduğundan a; -

Nihayet Silvenin. sabn tii&.enmıf, sev· var? kavcleleri kısmen peşin ve bakiye neti- tarihi ili.ndan itibaren 21 gÜn müddetle satılıia çıkanlmı.ııt. baki kalmak tartiyle evvelce nctr 
gisini açıkça Annaya bildinneğe karar Kadın. utanarak söyledi: ccye muallaktır. Fakat kanun bu nok- Pey ıünnek ve tafıilit almak iıtiyenlerin lzmir M. H. dairesine ve tevzi edilmit olan sirkülerimiz 
vermioti. - Beni tanımadınız mı? Ben Anna- tada her kesin düşündüğü gibi düşün- müracaatlan ilin olunur. hükümlerinin iptal edilmit oldu-

Bir akpm. belediye reisinin evinde memiş, ücretin karşılığı olan avukatın 1 _Mevkii Olkü boğazi, Nev'i bağ, Kıymeti 1549 lira 29 kurut, ğunu bifdirir ve tirketimiz hak-
verilen çayda h~~· ~~tlri~ A""ı:' ~iven. b;,d~ ;,k;ld;. Ka.,mndak; ka· çahşma ve zahmetledn; göz önüne al- Mesahuı D. 25, M. 755, K. No. 14 l, Sohôbi A,.k z. Riza ve Cohit, kında gösterilen teveccüh ve iti• 
terasın loı ve t.. ar o~e11;e. çe . dını bir kerre daha tepeden tırnağa ka- mıştır.. . Kövü $emikler. madın devamını rica ederiz. 
Yavatça kızın guzel, yumuoa e ını avuç- _ d" Ycnı kanun avukatlara hır de sırf Hududu: Şarkan Yamanlar yolu, garben Arnavut Ali ve Ispartalı lzmir kiremit fabrikası 
lan ara11na ~ldı. Heyecandan ti~iyen bir da;;~~n~· yoktu. Gerdanı kat, kat ol- insani bir vazife tahmil etmiştir ki, o da ver~i ve hacı Davut vereselerinin bağlan, fimalen Ayfel'İn kesikle Türk anonim tirketi 
sesle söyledı: .. . • 

1 
d w k 

1 
. haklı olup ta avukat tutmıyanlara yar- aynlan bağı, Cenuben miri yol. Mecliıi idare reisi mühendüı 

Se 
.....:ı:- Seni muş. go:zlennın a hn a yag ese en top- dun tm k d l d Ömer Lu"•tfı' Akad'm ı"mzası. 

- Annal. • • Vtı;.uuu· •• • •• k b 1 e <' ve ava arını meccanen c- 2 - Mevkii Olkü l..~azı, Nev'i bag", Kıymeti 1227 lira 69 ı---·-, 
Dah f 

__ 
1 

d d d. B .. lanmış, zevksiz kıyafetli, a a tavır ı. uh l k "f "dir B b uvıs au.~ K 0 Akad 
a ııua evam e eme L ogazı B" d 'k r te ey eme vazı csı · aro unun Mesahası D. 20, M. 434, K. No. 141, Sahibi A-ık Z. Riza ve Cahil, v 

d l d 
taşralı kadın Anna olamazdı. araz ı · . . b" " --L b"" f k. ~ Meclı'1°ı ı

0

dare reı"• vek'ılı' müh" en-
kuruyor. dili o llJIYOf u. . .. •V• ıçm ır m\U.Ullerct urosu açmış, a ır Köyu" Şemikler. .. 

Genç kız. hafifçe sokuldu küçük ai· ka. tlı bl adkınTca,kkadınmdyalan soylemedıgı· ve muhta" oldukları anl<>sılanlann da- diı Ali Nihat Örgenin imzası. :s ~ Hududu: Şarkan Arnavut Ali ve Ispartalı vereselerinin bag"'lan, gar- >e. zını delikanlının kulağına yaklafbrdı: nı ana .1• e ~a~ sor. u: valannın baroda kayıtlı avukatlara nô- A.Nihat vrge 

Bil d
_..1· 

8 
b. - Bir emnnız mı var? be .

1 
, __ . ·L •• b b"" ben kendilerinin mer'aaı, fimalen Halil mahdumu Hüsnü ve Cihanın Meclı'sı" ı'dare ........ ından H••an 

_ iyonım, euı. umm ır .ene-
1 

t ı e ta..,,ım vazııesını u uroya ver- k ilde -•-- .__ ilerin ....,...,.. -

f 
L d A-·• beLı:.. Kadın, ezile büzüle anlatmağa bata- . ı· es ayırl.14Uı bağı, cenuben ııu:nd· • İn dıvarla ayrılan meı-'ası ve Nur·ı Kavalalının ım" zası. 

denberi ar ... m ayım. . '>tWmanı .u7or- dı: mış ır. . . . . . . J 
dum Ben de seni scvıyonım. Annemle. owı h"llik - .. d b" k Adil mUzaheret ıstıyebılmek ıçın fa- yo. K.H. Nuri. 

· - g um, ca ı yuzun en ır a- . 3 - Mevkii Olkü boğazİ, Nev'i baj, Kıymeti 1303 lira 87 kurut, 
babamla konuş. Beni iste onlardan. bahat itlemit. Amirine lı:art1 gelmi,. He- ~ı~~lma~ıa ~~her dd~~ında ~~~lı \e Mesahuı D. 21, M. 672, K. No. 141, Sahibi A4ık Z. Riza ve Cahit, Genel ıayı: 17269 

Silven ertesi günü kızın annesiyle ko· nüz stajyer olduğu için onu işinden çı· ak ınırt~spa B'? en ~. 1 
ere m: 

1 
k"o Köyü Şemikler. Özel aayı: 1-155 nuıtu Kadın orfUn teklifini müsait bir karacaklar. Kimsemiz yok. Size geldim. ma. şad'I •:: uredoydad~ld~~c.aaht elden bun- Hududu: Sarkan Hacı Davut vereaelerinin L-!::.. ve Davaanalı Meb- ltbu 20-1-939 tarihli sirküler • . zl . . . senın ı egı r e ı ıgı a c ax-o uaaı:• • it dak" 'mzaların zat ve bu··vı' 

ta. 
... rla , ____ 1adL Delikanlının. sö erını Çocuğumun istikbali mahvolacak. Bıze . . .. t :L~ h kk medin kesikle a-'-- L-.::... -·ben kendi mer'••• ,imalen bacı Davut a ın ı ı • ,. ,, ...-ııu v kal . . reısıne ınuracaa ve ŞUUtyetc a ı var- yır ....... .,,_..,.-- ___, yetleri dairece marul ve hepıi de 

sonuna kadar dinledi. Sonra ayaga • me
5
rhamet ~.d1~1~: d w • • • t dır. Reis bu şikAyeti tetkik eder, büro- \'erese tarlası, cenuben uncu Dimitriden metrUk ve Ispartalı verese- lzmirde mukim ve lzmirde kain 

karak, elini Silvenin omuzuna koydu._ . ilven, ır agı a çocugun ısmını no nun kararını ya bozar yahut tasdik sinin bağı. ll, l7, 23, 28, 98 (66) clzmir kiremit fabrikası Türk 
_ l(mmı senin gibi çal.an ve du- ettı: • . . eder. Verdiği karar kat'idir. Müzahere- Anonim tirketi» ünvanlı tirket 

rüat bir erkeğin kansı olarak görmek be· - Merak t;tnıe;ınız: bayan, deddı. Çho·
1 

te nail olan kimse davasını kazandığı Devlet Dem~'ryolların Jan.• idare mecliai reisi Ömer Lütfü 
• d . An __ L vuhuzun çalıfbgı mueaseseye er a aı ekil Al N h ör • • - en Lıı.ı>ük bır saa ettır. c.a.. cug . . .. . surette mahkemece digw er tarafa tahmil Akad ve reis v ' i i i at • 

nım ıçın uu, . ·al k rt• · eden emn verdırecegım. d'l k idaremiz memur Ye .a.tahdemleri ;,.;.... takriben (1385) talom L-_ H N bu meselede koeaının reyını ına P ıcap d b • LaJ c ı ece olan vekalet ücreti vektlet ~- a-r ıe ve azadan asan uri Kavala-
. L•ııfm h eLet etme· Ayag"a ka1ktı. Otuz sene en en .,. • d k ta • . D 1 hk elb; .... ile (426) ~konun L-- -e !__.ı:-ı' '-palı --L ____ ı:ı_ -•- 1 l b" t tt'kl • tır Onun anusu nu a ar .,. .. .. b k d e en avu a aıttir. ava paraya tan - - __... • .... "!ı' " 1111&111- - zmn- UM111R1 ca- ının o up ızza vaze ı en an-
. H L-1d k cam b' d yaıuvaıı .-Lını olduren u a mı. JAI. edi .. . ıiltmeye konulm11•tur K-·lar U--e aittir' • Harç ve imali. _:... ı l akl d'k kılınd B" d 

mız• e 
1
•-Lt:.n ... ok,tur. er nu e 0 an e r" '"" .. • . • UA. yorsa müzaherete nail olan kıın· -r • ~ AllU'C'Y • Y...aaaaa atı m a tas ı ı. ın o-

da m=~etle seni damatlığa kıiıbul daha fazla karııaanda gormemek ıçın elı- sc tahsil ettiği paranın yüzde onunu muhammen bedeli paltolar için (8) Ye elbiseler ~İn (11) lira beaabile kuz yüz otuz dokuz yılı ikinci ka-
ed:cektir. Git. Kendisiyle göriiı. ni uzattı: .. . .. baro ~andığına vermeğe mecburdur. ceman (18643) liradır. Muvakkat teminat (1398,23) liradır. Eksilt- nun ayının yirminci cuma günü. 

5·1 vincinden deli gibi oldu. So- - Gule, gule bayan, dedı. Ozulme- Avukatlar ~leri biten müvekkilleri- me 13 Şubat 939 pazartesi gÜnü saat 11 de bmir A1aancaktaki itlet- 20-1-939 
1 

ven, se An b · · B işinizi hallederim. · me k 'ı unda yap_, ___ ,_.__ Bu 1- ait0 

__ ....., __ ler ... _, ___ _._ !I_!_ T C 1 ' 'k" • M Em" 
kava fırladı. Bir an evvel nanın, a- yanız. en . . . .• nın evrakını ve dosyalarını ancak üç OID1 yon uac:aaur. -T- ~ ......... e ~ uun- •• zmır ı ınci noten . ın 
b ~ b ına çtkınak için. caddelerde Kadın. tiıman ve bıç~ vucudunu sene muhafaza etmekle mükelleftirler.. ci, Jzmirde 8 inci ve lstanbulda Sirkecide 9 uncu ifletme kalemlerinden Erener reımi mührü ve namına 
.. ~::'°k_::rdu. ıürükliyerek çıktı. Bu. müddet müvekkiline evrakını alma- parasız olarak tedarik olwıabilir. Taliplerin bu gibi itlerdeki ehliyet- Raif Giray imzası. 
-- _,,_, L J d 1 len'ne daır' ti'caret - .. LL--dan v--=ı....:_ L!_ be1-wi hamil bulunmaları G l Avukat, Silveni nezaketle aı;arfl a 1• sı ı e avukat tarafından tebligat yapıl- omuann _.&UUl!t DU' lKoı:J. ene tayı: 17269 
F k t delikanlının kendisini ziyaret et- h ki. ması halinde üç aya iner. Avukat alcy- ve teklif zarflatını ihale .ıünü saat ona kadar 8 inci i,letme komi.ayo- Özel ıayı: 1-lSS 

a ~ .• L-'L"k. sebebini anlayınca, c;elı- Muayene ane na ı hine Akitten doğan zarar ve riyan ma- nuna biu.at tevdi eıtmeleri veya göndenneleri ilin olunur. ı,bu sirküler suretinin dairemiz 
. birClenbire Cleğioti. Kaşları çabldı. D Al• R• hıyetındeki davaların müruru uıınan 229 (179) doıyasında saklı 20-1-939 tarih mesının - 1 1 • • • 

~~eri. öfkesinden büyüdü. Bir müddet r • l ) z 3 müddeti üç senedir. Muhammen bedeli ile miktar cin.a ve eb'adı qağıda yazılı tampon ve 17269 genel aayılı aslına uy· 
ıustu. Sonra birden parladı: • •• Avukat kendisinin ücretini almadık- graaör garnitürleri 6. 2. 939 tarihine müaadif pazartesi giinü saat 15 gun olduiu taıdik kılındı. Bin do-

- Bu ne küstahlık ı ... Sen kim oluyor- u D 1 e D ça nezdindeki evrakı ve yahut müvek- de lzmir Abancakta sekizinci İfletme binasında ifletme komisyonun- kuz yüz otuz dokuz yılı ikinci lıl-
oun) ... Daha kend;n; h.,ı;yeeek kud•_e· Doium ve Cenab! Kadm ltilinc .Ut naldt ve .rureyı verme"""' ca oçık ebi"- -a. satın ıılııw:aktır. Bu İte girmek istiyenlerin nun ayının yirminci cu- ııüiı&. ~n vok .•. Gel;p, b;, de henUn k..,m,,.. ha•ıahklan ()pentö•ü bHutlclnn ;mtina edebilir. Vçllwnl yeni 95 lira 85 kunJ4luk muvakkat teminat vermeleri ve bııunun tayin T.C. lzmir ikinci noteri M. 

" . avukatlık kanunu halk ile avukatlar ettiği vesikalar ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince 1- girm...öe Emin Erener resmi mührü Ye na· 
qor8UD hal... . . . . ı KeateJli caddesindeki muayef\C• d k •• kan ... b' hali . bul··---.1.~-- -y- -· R "f G" . 

Yu
-·u··nden -ytan·ı bir tebeasum. do aŞ'.'. da T arasın a i münasebetleri yeni ve sağ- manu unı ır en ..... ~ .. uıa dair beyannamelerle muay- mına aı ıray ımzaıı. 

, -s- hane.ini Birinci kordon ayyare _ L: 272 ( 185) 

t G 
.. 

1 
. . delı"kanlının gözlenme dı- .ı 222 1 lam esaslara bağlamıştır. Bu sayede avu- yen va&itte komisyona müracaatlan lizundır. 

l Oz erını . ••ı cı"varınoa numara ı C:-..&-. • 8ınem.... katlık mesleği inkişafa mazhar olaca~ ~uıameler komisyondan paruaz ahnır. 
kerek devam etti: .ı "il etime haneye yakında nakledecektir. . . gibi avukatlar halkın daha ziyade em-

- Sen benim kızıma aeg ' serv Hutalarını 1 Mart 939 dan ıh· 
ı · tmam d k niyet ve itimadına mazhar olmwz olur-

Ticaret odasınca tahmin 
edilen fiat 
Beheri y ekUn aııksın •.• Ben böyle fCY en yu • ... haren yeni muayenehaneain e a- ...,. . b B"r daha evıme lar. Cümhuriyet hükümetimize bundan 

Haydı, çek ara anı... 1 bul edecektir. dolayı .ııt---1-- -·---L ---1...J:..: ... : .. in u:ı_.. __ 

d 
w • • • sonra karışmam. 2987 (31) ~~ 11\lllUMIA weaa'"'&...._. ınuuar Cinci, Kuruı KUl'Uf Evsaf ve eb'adı 

a ımını attıgını ışıtırsem TEL.EfON: bir borcu, bir ödevidir. 

Silven, gururu ayaklar altına alan· ı~.;~--------~~-· İ •• A vubt : . Etem Po.tacıoil• 
mış. peripn bir halde avukatın yanın· Doktor Operator 
dan ayrıldı. 

A d k b" zaman geçti. Avukat c •ı o 1 
hu ~:st:~ d7ıik~~lının kıziyle ayni tc- emı ra 
hirde yaşamasını bile tehlikeli görd~ğün: MF..MLEKE'l' BASTANE;İ 
"den. bütün kudretini sarfederek Silvenı ESKİ OPERATÖRÜ 
uzak bir tehire tayin ettirdi. _ Hastalarını FransıZ hastanesinde ka-

. sanlara kus· 
Silven artık hayata ve ın · bule ba~lamıştır. 

•• t"" e··t- ..... ktmı" . kitaplanna verdı. . Be l r Sokak muı u. u un ... ld Öğleden sonra Birincı Y e 
Bir türlü avunamıyordu. Politikaya ab ı. Numara 42 TELEFON : %310 

ÜZÜM 
4 7 p. Milia1cf 
20 M. Beşikçi 
4 S. Paterson 

71 Yckfuı . d 1 d Bulundu-Bır kaç sene zarfın a para ı. ---------------ı 
ğu şehirden mebus seçildi. 

d 1• entonun en 
Altı aya varma an par am Z • 652055 Thki yekfuı 

a Yl 652126 Umumi yekı'.in 

f 
• d" Yavaf. ya· 

nü uzlu azalan suasına gır 1
• d 

.. h . b"" .. mlekete yayılıyor u. 
vaı şo retJ utun me . • d 

'le fas le muhıtın e 
Parlak :zekası, olgun a ıy • • bile 
herkeain, hatta siyasi rakiplenn~ • 
saygı ve sevgilerini ka:zanrnııtı. .~:: 
bir adam olmuıtu. Memleketin en yu 

p 1icarJ>o Aperio adına yazılı ltal- No. 7 
0
--portumu kaybettim. Yeni- No. 8 

Y.~ r.=::_:n-1.n eskisinin hükmü No. 9 
ımı~~ edetim. No. 10 
olauYllC8Pl1 268 ( 182) Na. 11 

13 19 
16 75 16 75 
14 25 14 25 

14 75 
15 50 
16 25 
17 25 
U50 

2000 Tampon gresör garnitürü 
500 « • « 
100 « • « 
100 « « « 
250 « « • 

17 

200X120 
160X120 
ıoox100 
200X150 
200X170 

24 

45 900 00 
31 155 00 
17,S 17 50 
58 58 00 
59 147 50 
145 (134) 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 
Karııyakada Donanmacı maballeainin Kartulut aokağmda 37 kapı · 

numaralı ve tapu kaydına nazaran Bekir Behlül kızı Mihter adına ka
yıtlı bina vergi borcundan dolayı haciz edilerek 21 gün müddetle aa
tılıia çıkanlmıfbr. 

Pey sürmek ve mufaual malUmat almak istiyenlerin lzmir muha
aebei hususiye dairesine müracaatları ilin olunur. 

24. 31. 7. 14.. 269 (184) 

-l •••••••••••••••••••• 

iPARISi . . 
i HAPI~ : . . . .................... 

Paria baplan, nebati madde
hil ilicıdır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
lerden yapılmıt emniyetli mÜl
taneai amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık 
vermez. 

lnkıbaza, hazımaızhia, uyku
ıuiluia, bunlardan mütevellit 
sinir rahataızhima iyi gelir. Evi
nizde bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kurut-
tur ... 

.. !!>--.... ~-·· ~T- . - - - ı - . . ., .. -- . , .... - ....... - . 



Hayat; Heyecan Ve Neş' e ile Kaimdir 

Doktorlarımız tasdik ederler ki hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 

Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden ümitsizliktendoğar. Mentei ise kamizlığm meydana getirdiği durgunluk dedi
ğimiz heyecansızlık ve neşesizliktir. Bugün hastaneleri boşaltacak yegane ilaç da budur! Heyecan ve neşe ... 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, endişeleı-ini güler bir yüz ve itimadla kaldumız, yani durgun ve yorgun kanlarını ha
rekete getiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine koşarlar.işte in.an makinesine maddi vemanevi bu kudretleri vermek ha
yatı saadetlerle geçirmek, her teşebbüı ve azimde maval/ak olmak 'demektir. Bu da mev im değiftirmelerinde kanın kumızı yuvar
lacıklarını tazeleyip çoğaltmalı. ve tabii bir 1ekilde harekete getirmek olur. Bu yüksek hudreti sizlere, ancak; 

Fosfarsol, Kan, kuvvet, iştah 9uruhu temin eder. Foafarsol; tatlıbir ittah verir. Kanı, kuvveti, veğaltır. Zeka ve hafızayı parlatır. 
Görmek, koklamak, i9itmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlatbrarak uykusuzluğu ve fena dü,ünceleri giderir. Mide ve 
barsağı tenbih ederek, muannid inkıbazları geçirir. Bel gevfekliğive ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhuıl, insan makinesine 
lazım plan bütün kalori ve enerjiyi vererek, hayatı neşe ve heyecan içinde yatatır. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Beher metre murabbaı 300 ku

ruttan 1248 lira bedeli muham -
menli 57 nci adanın 416 metre 
murabbaındaki 3 sayılı arsasının 
ıabtı ba, katiplikteki fartnamesi 
veçhile 7.2.39 salı günü aaat 16-
da açık artırma ile ihale edilecek
tir. lttirak edecekler 95 lira 60 
kurufluk teminat makbuzu ile en
cümene gelirler. 

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

Yetil tepe mahallesinin 403 sa
yılı sokağında yaptırılacak 70 
metre boyda lağım hat mühendis
likten ücretsiz olarak tedarik edi
lecek ke,if ve tartnameleri veç -
hile açık eksiltmeye konulmuf -
tur. 

Ketif bedeli 490 lira 50 kuru,. 

AŞÇIBAŞl l\1AllKA 1 
Makarnalar 

SeJanik sergisinin !!37 ve 938 senelerinin 
birincilik madaJyalannı kazanmıştır 

tur. ihalesi de 27-1-39 cuma gu··- --------------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nü saat 16 dadır. lttirak edecek- s u~~ : 
ler 37 liralık teminat makbuzu ile ırrı rgen : 
encümene gelirler. LJ h : 

13_17•20-24 142 (Sl) nesap müta assısı : 

lnönü caddesi karataf mevkiin 
de kız lisesi önünde denize kadar 
yaptırılacak 160 metre ve salhane 
de 187 sayılı sokak önünden iti
baren yaptırılacak 75 metre ana 
kanalizasyon b&-f mühendislikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
ketif ve tartnameleri veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur.Ketıif be
deli 1870 liradır. ihalesi de 31-
1-9~9 salı günü saat 15 dadır. 1~
tir- : edecekler 140 lira 25 kurut 
lu?t uk teminat makbuzu ile encü
mene gelirler. 

15 - 20.24-27 169 (109) 

En esaslı maıllerlc günün muayyen: 
saatlerinde def ter tutulur, Blıinço 

tanzim edilir ve ta~fiye işleri deruh
te olunur. 

Adres : l{emeraltı Hncı Hasan 
Oteli No. 60. 

TELEFON : 3903 
Sa. 10 Ha. 3 

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

rica olunur. 
RUZNAME: 
1 - Geçmİf zabıt hulasası 
2 - Encümenlerdeki i,ler 
3 - Riyaset makamından yeni

den verilecek itler .• 
- Beher metre murabbaı 800 

M. K l tti ddesin·n Ata- kuruttan 2606 lira muhammen 
türk ı:ı~de~:ı;e: itili:en tam~t pa§& bedelli 364 ncü ad8:nın 325. 75 

b 1 •--d E f Ahal·ı metre murabbaındakı 30 sayılı 
u varına 11U1 ar ve sna ve b kA • ı·k k. 

bank 
.... d ,.. __ . b 1 k arsasının satı,ı at atıp ı te ı 

ası onun en uazı u vanna a- · h·ı 

d dö. kı ··kü·t k prtnamesı veç ı e 10.2.39 cuma 
ar uzanan ıeme smı so ere .. .. t 16 d k rb ·1 

1 
•1 lı . . gunu saa a açı a rma ı e 

bandırma paket tq an e esas tamırı ·h 1 d·ı ekt• ı t' k d cek . . ı a e e ı ec ır. s ıra e e -
v~ iki ~Maf tra!~varl~~a kordon çe- ler 195 lira 50 kuru~luk muvakkat 
kilmesı ha§ muhendıslikten seksen · kb · ·ı .. 
d kuz '---- k bT d ed 'k temınat ma uzu ı e encumene 

o.· Kuru! mu a 1 ın e ~ an. gelirler. 

' SüMERBANK 8 4M'*YaBWW 

Birleşik Paıuuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası m~lı 

Kayseri Bez Cabrikas& malı 

Nazilli Basma fabrikası malı 

Ereğli Bez fabrikası malı 

Yalım: Ereğli bez fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için 

15 • • • 

25 

50 
• 
• 

• • 
• • 

12 No.Pak~t41S kuruş 
16 No.Paket480 kur~ş 
24 No. Paket 580 kuruş 
24 No. Paket sso kuruş 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

S7Skuruş 
57okuruş 
565 ku::euş 
S6D kınruş 

Fiatlerlc fabrikatla teslim şartiyle satılmaktaaır. İplik rnüstebliklerinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç- f~ 
lan nishetinde iplik siparişi verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh
telif mnkc;atlara yarayabilecek pamuk ipliği miistehlikJerinin de ihtiyaç- 1 

larını ayni şartlarla yalnız Ereğli fabriknsınn sip°ariş cdehilecc!dcri i.lfuı 1 

.., olunur. 8549/6 ~ j 

Sümerbank 
ğünden: 

n 

Umumi 
it 

müdürlü-

Sümerbank yerli mdlar pazarları ile yaptıkları ter.ıasfardan her 
hangi bir sebeple memnun kalmıyacak olan sayın halkımızın badema 
bu husustaki şikayetlerini, hemen intı.ç edilmek üzere, mağazalarımız
dan derhal telefonla veya yazı ile qağıdaki numara ve adreslere hil
dirmeleri rica olunur. 

Sümerbank 
Umum Müdürlüğü 
ANKARA 

Sümerbank 
İstanbul şubesi 
Voyvoda caddesi, Galata 

Sümerbank 
Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğü 
1 inci Vakıf Han 
Bahçekapı - lıtanbul 

22, 24 

Telefon: 1738, 1922 

T clefon: 44969 

Telefon: 22382 

(174) 
edılecek k~ıf ve f8~amelen mucı- Beher metre murabbaı 250 ku
bince ve kapalı zarf us~lile eks~ltme- ruttan 66 lira 25 kurut bedeli 
ye konulmuştur. Keşıl bedelı otuz muhammenli 65 inci adanın 26.5 
bet~~ beı yüz se~~n do~ lira metre murabbaındaki 168/1 sa-
~~ iki~ın~~mb~d~~~~lıusuırunubnba•iti~~t~.--------~------~-~---D••--E~~-
maya çıkanlacak arsa mukabılınde ki şartnamesi veçhile 10.2.39 cu- O Ü b k ' .. 
ödenecektir. ihalesi 7 /2/939 salı gü- ma giinü saat 16 da açık artırma o y ç e r y e n t a n 1 
n~ saat on alhda belediye encüm~- ile ihale edilecektir. lttirak ede -
nmde yapılacaktır. Muvakkat temı- celder 5 liralık muvaldcat teminat O RE S .D NE R 8 AN K ŞU BE S 1 
nat miktan da iki bin alh yüz altmıs makbuzu ile encümene gelirler. 
dokuz lira virmi be ... lruru§tur. lıtirak 20.24-27-7 237 (161) i Z, M i R edecekler 2490 5a,yıh kanunun tarifi 
dairesinde bazırlanmı§ teklif mektup
laruu ihale tarihi olan 7 /2/939 salı 
günü azami saat on bue kadar en
rümen riyasetine vermelidirler. 

Tilkilik 943 sayılı sokakta Ha- Merkezi : BERLIN 
tuniye camii önünden itibaren 36 be 
metre boyda yaptırılacak kanali- Almanyada 17S şu si mevcuttur .. 
zasyon ha, katiplikten ücretsiz Sermaye vo ihtiyat akçesi 

1 R, 20, 24, 27, 208 (142) olarak tedarik edilecek ke,if ve J7 ı,500,000 Rayhsmarlı 
f&rtnameleri veçhile açık eksilt •

1 
- Şehir meclisinin tubat top- meye konulmu~tur. Ke,if bedeli Türkiyede "lubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

lantıluına 6.?.39 pazartesi günü 212 liradır. ihalesi de 10-2-939 Mısırda ~-ubeJeri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 
ba~lanacnğından a~ağıda yazılı Cuma günü saat 16 dadır. lttirak Her türlü banka muamelitını ifa ve kabul oder. 
~znnmedeki i~leri m~~ere et- edecc~ler 159 l~alık ~v~at ~-~~~~~~~~~~~--~-~--~~~-~~~~ 
mek üzere ısnvın Rzanın o gün ıa- te:ninat makbuzu ile encümene 
et 16.30 da b ... f .. diyeye gelmeleri ı gelirler. 271 (181) 

D KAT 
So! ca dediğimiz bağırsak kurt arı 
Ekseriyetle çoculdann hağırsaklanna yapışarak kanlarını emmek surctile 
büyüyen ve iireyen muzır hayvanlardır ... BUNLAR 

HAZl.MSJZLIÔA, KANSIZLlliA ve BİR ÇOK HASTAI..IKLARA ... 

Sebep olurlar, knrm şişmeleri, burun \'c nuıkad Imşınınalan, ishal, obur
luk, salya akmns1, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller görünür .. 

Hunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

İSMET SANTONİM BiSKtJvi'!'i 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır_ Okuyunuz, her eczanede 

fiati (20) kuruştur .. Yalnız (İSMET) İSMİNE DİKKAT ..• 

• 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlannın en hali.sidir .. 

llıi defa süzülmüştür Şerbet giJJi içUellUir: 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

• 

rr1;'1k.f4 "' 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

işte • 
9rıp 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve haklkl olduğunu 6' markası garanti eder. 

Satınalırken dışında ve tabletlerin Ostünde 
EB markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

Yün Mensucatı iz mir 
Türk /ı~. Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yem çıkardığı kumatlar 

Saglam Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

ESATIŞ YERLERi. 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Aydın Nal ıa eksiltme komis
yonundan: 
1 - Eksiltmeye konan i4: 49329 lira 51 kuruş keJİf bedelli NazilB 

hükümet konağı inıaahdır. 
2 - Bu İ§e ait ~ame ve evrak ,unlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık iJleri genel farlnameai, yapı qleri şeraiti umumi-

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

müdürlüğü odaıında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liralık muvakkat 

teminat göstermesi ihaleden 8 gün evvel bu iıe girebileceğine dair 
Aydın vili.yetinden' ehliyet vesikası alını• olması, 40000 lira değerin
de bir tek bina yapmıt bulunması ve müteahhidin bizzat mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan birile müıtereken teklif yapması 
ve mukaveleyi imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posla ile gönderilecek 
mektuplann nihayet üçüncü maddede yazılı saatte gelmiı olması -.e 
dit zarfuı mühür mumu ile iyice kapahtını. bulunması 1.izıındır. Pos• 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

~7> 24. 31, 7 178 (124) 
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-·RADYOLiN 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACEMTALICI LTD. 

-
=-Oli ·ier ve Fratelli Sperco j 

Şürekası Vapur Acentası 

- -:-· 

Deu' sche Le· 
vante Linie 

HELLENİC LİNES L'l'D. BİRİNCİ KORDON REES ADIUATİCA ~· A. Di G. M. B. H. HAMBVRG 
İ ASI 2'EL. 2443 NAVİGA'J'IOHE ADANA vapuru 18 ikinci kanunda 

8 H LERO motörU 23/1 de gelir ve 24/1 bekleniyor. 21 ikinci kanuna kadar An-
• -- 3 bir' ·kan d Lon- de Pire, Korfu, Saranda, Brindizi, Va- vers, Rottcrdam, Bremen ve Hamburg 

POLO vapuru ıncı un a Fi Tr" s- i in ilk alacakbr 
BELGİON vapuru 29/30 kanunusanide dradnn gelip yük çıkaracak ve ayni za- lona Draç, Gravusa, Zara ume ıe Ç Y • · . . . 

· ı R tt dam Ham- H 11 • • ük. ı cak te ve Vcnedigy•e hnrcket eder. ANDROS vapuru 31 ıkıncı kanunda beklcrulmekte o up, 0 er nnda Londra ve u ıçın Y a a - . 
1. ı i · yük ala- m GRİMANİ motöril 24/1 de gelerek 25/1 beklenıyor. 4 şubata kndar Anvers, Rot-burg ve Anvers unan an çın t B ll b . . ..k 

ır. de Lero Rodos Brindisi Bari Trieste ve terdam, remen ve am urg ıçın yu 
caktır. Deutsche Le~ante-Linle Venediğe hareket edecektir. alacakır. -*- DELOS vapuru birinci kanunun orta- BRİONİ motöril 26/1 saat 9 da gele- -- . 

sında Hamburg, Bremen ve Anversten rek ayni gün Palmos Leros Rodosn ha- DEN NORSKE MJDDEL• 
BALKANLAR ARASI 

HATTI 
ZETSKA PLOViDBA A. 

D.KOTOR 

--
gelip yUk çıknracaktır. reket eder. HAVSLİNİJE, OSLO 

Cİ'ITA Dİ BARİ motörU 26/1 saat 9 BAYARD vapuru 11 şubata dof,'l"U İs-
LJVERP00L HAT'J'I da gelerek ayni gUn İstanbul Pire Na- kendcriye, Dicppe ve Norveç umum 1i

ALGERİAN ve LESBİAN vapurları poli Marsilya Cenovaya hareket eder. manlan için hareket edecektir. 
yüklerini İstanbulda aktarma ederek BRİONİ motöril 30/1 de gelir 31/l de __ 

DENİZBANK vapurlariylc İzmire gel- Pire Korfu Saranda Brindisi Valona, SERVİCE MAJdTİME 
miştir. Gravusa, Spalato, Zara, Fiwne Trieste ROVMAIH 

(( L O V C E N » LONDRA HATI'I : ve Venediğe hareket eder. BUCAREST 
Lüks vnpuru 29 kanunusanide CA V ALLO vapuru 25 son k&nunda -- DUROSTOR vapuru 10 şubattı 

saat (8) de beklenilmekte . olup, ~~t Londra ve Anversten gelip yük çıkara- ROY ALE HEERLAH bekleniyor. Köstence için yük alacak· 
16 da Constanza ve Varna lımanları ıçm cak ve avni wmanda Londra ve Hull DAİSE KVMPAHYASI 

k . .J tır. 

hareket edece tır. için yük alacaktır. VENUS vapuru 23/1/1939 da gelerek __ 

Lüks vapuru 5 şubatta saat 16 dn Burgas, Varna ve Köstence limanlarımı JOHHS'J'OH WARREH 
beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 hareket edecektir. f,jHiES LTD. 
de İzınirdcn hareket edecektir. Pire, PYGMAGLİON vapuru elyevm li- JESSMORE va uru 

12 
şubat 

939 
da 

Korf u, Ad riya tik limnnları için yoJcu ve manımızda olup 28/1 de Rotterdam kl . p V Köstence 
yük alacaktır. T. B O W E N R E E S Amsterdam ve Hamburga yük alarak be enıyor. Burgaz, ama ve 

. ' .' - .. 
V E C t) R E K A S 1 hareket edecektir. limanlanna yük alacaktırihl. . le 

JjNEA SUD Al\fERİCANA .,, * Vapurlann hareket tar eny nav-

b h kşanı her GVNARD LıHE SVENSKA oİÜEN2'E Li- lun.lnrdaki değişikliklerden acenta me-ı·ı e m u 11 ak kak sa a ve a . TYRİFJORD vapuru kanunusani ni- Lı·verpool ve sulıyet kabul etmez. 
k t 1 NİEH KVMPAHYASI Dnhn f.,-13 ta.r-"1"t irin ATATÜRK J ~ça 1 a ın a ŞH ,. 1 e havnt'ı şubat iptidasında beklenilmekte Glasgov hattı uLJ 1!>11.a r-

yom ekten S00f3 111 ·alif~===· .J"' SİCİLİA vapuru 28/1 de beklenmek- caddesi 148 No.da v. F. Henry Van Der , _ olup Nevyork için yük nlacaktır. • • • • 1 d 

Yeni Sene Hediyesi 
D. . ·? Erkek mi?.. ışı nıı ..•.. 

E K l K Aktaş ne tuhaftır .••. 
ezacı ema • 

__ L:ü)en _ Erkek» cfeminen -
.. .. ..ı kolonrasını,cMua H"lil eczanesinden zeT

«Zumrut d _ası»koku üzerine yaplDlf- 1 

Diti• diye iki cına . . 
kinize söre koku seÇ.tni%. 

Beyhude ıstırab çekmeyjn 

• • • • ".' • • • • • A te olup Rottcrdam, Hamburg skan i- 7..ee vapur acentalığına mUracaat edil-
Gcrek vapurların muvasalılt tarihleri, llACTRIA vapuru 20 ıkincı kanunda navya ve Baltık limanlarına hareket . . 

1 · Gl · · yük mesı rıca o ur. gerek vapur isimleri ve navlunları hak- gelerek Lwerpool ve asgov ıçm edecektir. TELF..FON: 2007/%008 
kında acentn bir teahhüt altına giremez. alacaktır. PATRİA vapuru 3/2/1939 tarihiı.ı 
Daha fa7.1a tafsiU'U almak için Birinci Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, de hcJdcnmekte olup Rotterdam, Ham- limanları için yük ve yolcu kabul eder. 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• isimleri ve navlunları hakkında acenta burg İskandinavya ve Baltık limanları İlandaki hareket tarihleriyle navlun· 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla için yiik alarak hareket edecektir. lardaki değişikliklerden dolayı acenta 

edilmesi rica olunur. t.afsfüı.t almak için T. Boven Rees ve Şr. ,__ mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf. 
Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat SERVJCE MARİ'J'İME silat için ikinci Kordonda FRATELLI 
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. Rounaain Kumpanyası SPERCO vapur acentasına müracaa1 

ALBA JUL'İA vapuru 5/2 tarihinde edilmesi rica olunur. 

SAÇ EKSJRI 

gelerek Malta Cenova ve Marsilya TEI..EFON : 2004 - 2005 

:.. . . ...... \. .. ~ . 

------ -------
, 43S . J2.000 , 

T. ~ Bankuma para yabmudda, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemit olununuz. 

G R • p j N Kullanın 
J pip,baftdif ye 

5otü ......... --:,::::;,•aft için rülPSlz 
sinir apıaıars, l'OID8 aaıPiNDiR .. deva 

.r------~, 
Bu karışık bavaıarda 

yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

d 3 ka!ltt." aJınabiliı· 
icabında aün a '. w1:T· TAKLITLE0 

"' '-" D JK,D.ca ••••• 

İSiM VE MA~t,r SA::K:l~N=IN_l_z_ •• ----

-----------onal Fuar ko
lzmir EnternasY 

. . . setınden: . 
mıtesı Tl ya ltı tenvirat kablosu tesısa~ 

k bir kısnn Y~8 konmuştur. Bedelı 
Fuar sahasında yapılaca . . . çak ekaıltrneye . · belediye elek-

tnalzemesi, tefriş ve rnontaJ ışı 8 şartnaıne ve proJ~~ Ü· saat 16 30 
1:~ fi 23159,50 lire.dır .. Ke:şi~~e, 2. 939 çarşaınba gun 242 (180) 
lrı!: mühendisliğindedır · iha e ' 24. S 
dadır. 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçlann döklilmcsinc n kcpeklcnnıesinc m!'ıni olur. Konıojen s~çlaruı k~k: 

1 · · kuvvetlendirir ve besler. Komojen !mÇlann gıdasıdır. Tabıi renklennı 
erını . K k k · · f bozmaz, litif bir rayihası vardır. KomoJt'R anzu saç t sırı nıaru tczan~ 

1crle ıtriyat mağazalannda huhmur. 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 
~ 

OSMANiYE 
Sirkecide 

ut77..7!7.7.7z.Z7J!!E~ 

Bu her iki otelin müsteciri 'fürkiycnin en eski otelcisi BAY ~~.R LlJ!
FU,diir. 43 senelik t<>criibeli idaresiyle hiifün EGE halkına kcndısını scvdır-

mı~İlcrinde misafir kalanlar, keııdi cvleriııdeki rahatı bulurlar. 
ıstnnbulda bütiin EGE ve Izmirlilcr bu otcll~rde buluşurlar. 
Bir çok hususilctlcrine ilaveten fiııtlcr müthıs ucuzdur. 

==~~~~..-----...--------IOiiliiiiiiiilliil;-..,~i9fiiiPJiii!~iiftiiiiiiii~~~~=;:====~ 



Cümhuriyetçi ispanyanın kararı 
Hükümet Barselonda kalıyor 

Hükümet arşivleri, esirler 
-
ve 

tahliye ediliyor. 
başka yerlere taşınıyor ... 

halktan Şehir sivil 
hapisler 

· Barselon limanında Lehlerle Çekler arasında 
Havadan 

lngiliz 
bombardımanlarda yedi 
vapuru hasara uğradı 

Kanlı hadiseler 
ve kasabalarda 

oluyor. Hudutta 
bombalar atılıyor 

BarselO'll4 hücumlar yapan ıtSl tayyareler 

Varşova 23 (Ö.R) - Hükümetin yarı 
resmi gazetesi cDobre Zeoko> tarafın

! dan bildirildiğine göre Cumartesi - Pa
ı zar gecesi Bonin şehrinde bir Polonya
lı Çek hadisesi çıkmıştrr. Saat üçte bir Po-
lonyalı vatandaşın evine bir el kumba
rası atılmış ve f!V sahibi yaralanmıştır. 
Aynı saatte itfaiye kumandanına taarruz 
edilmiştir. Saat 3 te bir içtima salonuna 
atılan bomba ile üç kişi yaralanınış ve 
bunlardan birisi ölm~tür. Polis tarafın
dan 6 şahıs tevkif edilmiş ve bunlar iti
raflarda bulunmuşlardır. 

Prag 23 (ö.R) - Çeteka ajansı şu 
tebliği neşretmiştir: 

Polonya ve Çekoslovakya hududunda 
bir hadise olmuş ve Polonyalı bir hudut 
devriye koluna taarruz edilmiştir. Dev
riyenin yerleştiği ev bombalarla hasara 
uğraml§tır. Çekoslovak hükümeti tara
fından tahkikat açılın!§ ve 4 şahıs tev
kif edilmiştir .. 

Berlin 23 (Ö.R) - cKolonya> gaze
tesi Fransız mebusan meclisindeki ha
rici siyaset münakaşaları hakkında mü
hlın bir makale neşretmiştir. 

I • 

Pragdan bir manzara 

lebilir! 
cltalyaya bir kari§ toprak bile terk 

etmiyeceğiz!> 

di milli malikanesi mevzuubahistir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - da altı saat süren şiddetli muharebeler ri hareketi süratlc devam etmektedir. 
dolayı tevkif edilmiş olanlar Barselon- olmuş ve bu müddet zarfında bir tepe Şimalde nasyonalistler Tora ve Bioska-

Fransada Italyan müddiyatına karşı 
gösterilen muhalefet hakkında bu gaze
tenin dikkate değer neşriyat yapması 
ve bilhassa bu hadiseyi Alman umumt 
efkAn.na bildirmesi haizi ehemmiyet gö
rülmektedir. Makalenin mühim fıkrala-

Bu kararın çok büyük şümulü var -

dır. Çek buhranı esnasında B. Daladiye 
neticesiz kalan bir çok beyanat yapmış
tı. Fakat bu defa mesele bambaşkadır. 

Prag 23 (Ö.R) - Çekoslovakyanın 

Karpat Ukranyası eyaletinde 12 Şubat
ta yapılacak intihabat için ortaya üç Jis.. 
te çıkarılmıştır. Birincisi Karpat Uk · 
ranyası millt Birlik resmi listesi olup 
Ukranyalılardan başka Çek, Alman, Ma. 
car ve Rumen namzetlerini ihtiva et -
mektedir. !kinci liste Rus eyaletlerini 
temsil etmektedir. üçüncü liste Dizi na
hiye listesidir. Hükümet milli birlikten 

başka diğer partileri feshettiğinden di -
ğer listeler hükümsüz kalacaktır. Dizi 
nahiyesindeki hıldiseler üzerine Ukran
yalı olmıyan liste mürettiplerinden 21 
kişi tevkif edilmiştir. 

dan başka bir yere nakledilmişlerdir. allı kerre elden ele geçmiştir. Neticede yı zaptetmişlerdir. 

Barselon, 23 (Ö.R) - Frankistler, Cümhuriyetçiler Sierra Montoan istih- Diğer bir nasyonalist telgrafı vaziye- Italyan müddeiyatı milli birlik esasına 
müstenit bir fikir vaziyeti ihdas etmiş
tir. Çekoslovak meselesi esnasında 

Fransızlar kendi kendilerine şu suali 
sormuşlardı: cÇekoslovakyada yaşıyan 
üç buçuk milyon Almanı ana vatanla -
rına iltihaktan mentemek için silaha sa
rılmak zahmetine değer mi?> Fakat bu 
defa doğrudan doğruya Fransanın ken-

Katalonyanın payitahbndan 22 kilomet- kamlarına çekilerek nmkavemete de- ti şöylece hülasa etmektedir : Şimal ve 
rw uzakta bulunuyorlar. Barselon yakın- vam etmişlerdir. merkez cephelerinde ileri hareketi ya
larında harp pek müthiştir. Frankist Villameva Geltru mıntakasında Fran- vaşlaııuş ise de cenup mıntakasında rlc
tayyareler ardı arası kesilmeden Barse- kistler Sitgese kadar sokulmağa mu- ate devam eden cümhuriyetçiler tara
lon üzerine hava hücumlarını tekrar va!fak olmuşlarsa da buradan tardedil- fından mukavemete tesadUf edilmemlş-

rı şunlardır: 

cFransız urnumt efkArı bir Akdeniz 
Münihi fikrine karşı ittifakla red ceva
bı vermektedir. Fransız parlamentosu
nun hissiyatı b~ekil B. Daladiye tara
fından evvelce yapılan beyanatı tamam
lamıştır ve bir tek cUmlede hü!A..a edi-

etınektedirler. mi,Jer ve ctimhuriyetçiler akşama doğ- tir. 
Bugünkü taarruzlarda sivil ahaliden ru Rio Ordalin sol sahiline yerleşmişler- Harp cephelerindeki bu vaziyet cüm-

49 ölü ve yilzlerce yaralı vardır. dir. huriyet hükümetini örfi idare ilan et-
Barselon, 23 (A.A) - Havas ajansı- Llttorit> ismindeki düşman fırkası meğe sevketmiştir. Şimdiye kadar hü- ----------------------------------------------

nın muhabiri bildiriyor : Garraf dağında 600 tankın himayesiyle kümet idaresindeki mıırtakalar •tehll-

Bir Italyan iddiasına göre Frankistlerin tayyareleri 22 son kıl- üç kerre taarruza geçmiştir. Taarruzlar ke vaziyeti• rejimi altında yaşamıyor

nunda saat 23 te 11 inci defa olarak Bar- günün en şiddetli taarruzları olmuştur. !ardı ve bu rejimin her ay parlfunento 
ııelonu yeniden bombardıman etmişler- Patis, 23 (Ö.R) - Fransız hariciye tarafından tahdidi icap ediyordu.. Bu 
dlr. Bombaların inlfüıkl hava müdafaa nazın bay Bonne, Cümburiyetçi lspan- rejim ihtiyat vaziyetinin ikinci safhası 

bataryalarının şiddetli gürültüsüne ka- yanın hariciye nazırı Alvarez Del Vayo- idi ve doğrudan doğruya orduya taal- F h ık 
n""'a"ta idi. SükOnet Anında alçaktan yu kabul etmiştir. İspanyanın Paris se- lı1k etmiyen meselelerde sivil otoritele- ransız a ının 

rin hfıklıniyetini muhafaza ediyordu .. 

" as garı yüzde 

NeTeye iltica edeceğini şa;ıtTan halk 

uçan tayyarelerin motör sesleri duyul- firi de bu mülakatta hazır bulunmuştur. 
maktadır. İki nazır, Barselon istikametinde Fran-

Frankistler dün Katalonya cephesi- kist taarruzunun cümhuriyetçi İspanya
nin bütün mıntakalarında ilerlemeğe da ihdas ettiği vaziyeti ve mülteciler 
devam ederek cümhuriyet hatlarını üç meselesini görüşmüşlerdir. 
noktadan yarmağa teşebbüs etmişlerdir. Fransız hükümeti, mültecilerin Fran
Bu noktalara şu suretle taarruz etmiş- sız - İspanyol hududuna akınlarına kar-
lerdir : şı tedbirler almıştır. 

1 - İguald.:ının cenubunda Capella- Paris, 23 (Ö.R) - İspanya Mdiseleri 
desden başlıyan hücumlarla. günün meselelerinin başındaki mevkiini 

2 - Villa Praca Del Panadesden Mor- muhafaza ediyor. Fakat alınan askeri 
torelle yapılan hücumlarla. haberler hem cüz'i, hem de müphemdir. 

3 - Villameva Geltrudan yapılan hü- Cümhuriyetçiler tarafından Londra 
cumlarla . tarikiyle alınan bir habere göre Cümhu-

Capellades mıntakasında motörlü riyetçilerin Katalonyada mukavemeti 
Frankist kıtaları önlerinde yüz kadar son derece anudane devam ediyor. İgu
tank olduğu halde ilerliyerek Hostalets ııladn cümhuriyetçiler şiddetle dayanı

kasabesını işgal etmişlerdir. Cümhuri- yorl.ır. Çok şiddetli kanlı muharebeler 
yetçilerin tank dafii toplan durmadan olmakta ve Na.;yonalistler ağır zayiata 
faaliy<tte bulunmuşlar ise de neticede uğram~ktadırlar. 
ateşlerini kesmeğ:e mecbur olmuslar ve Burgostan gelen haberlere ~öre ise 
tankların önünde yalnız kalan ıclccrler Nwyonali.stlcr Pikodclkoyu işgalden 

geri çcl:ilmck zaruretinde kalmışlardır. sonra Mandcsaden dört kilometre mc-
Vallafranca Del Pruıades ~- afedc bµlunuv li1J:. Ş;ıhll__bq unc · -

Şimdi girilen son safha ise bütün idare- 1 ı 
yi askerlerin eline vermektedir .. Sivil onu ta yan 
ve askeri iaşe işleri, harp endi.lstrisi bu 

meyandadır. Pnris, 23 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Merkez! vilayetlerde salahiyeti mut- .Irkın müdafaası• adlı İtalyan mecınu

!Ak olan general Miyaha şu tebliği neş- asının bir makalesinden alayla bahsedi
retmiştir : yorlar. Bu mecmuaya göre Fransız aha-

İstila kuvvetlerine karşı yapılan mü- !isinin a•gart yüzde onu ırkan İtalyaya 
cadelede asil İspanyol milleti cümhuri- aittir. 
yet hükümetine kayıtsız ve şartsız mü- Langdok ve Pravans eyaletlerindeki 
zaheretini bahşetmiştir. Bu uğurda bir ahalinin ırk bakımından diğer Fransız
çok insan feda edilmiştir. Endüstri mil- !ara hiç benzemediği calibi dikkattir .. 
ll istihsali arttırmak için azami gay- Bunlar Ligür ırkına mensupturlar ki, 
ret sarfediyor. Hosma kat'i bir sed çek- İtalyanların bir kısmıdır. Fransada Li
mek için bu kayıtsız mlizaheret bugün giir ırkına mensup olan bu ahaliyi nü
daha ziyade kuvvet kesbetınclidir. !usun yüzde onu olarak tahmin etmek 

Bu sayede, sarsılmaz olan merkezi hiç te müballlgalı değildir. Yani bunlar 
mıntakanın mukavemeti cephe gerisin- 3.700.000 kişilik bir nüfustur. Korsika 
de de, cephede olduğu gibi, ayni feda- Lavua gibi tarlhl, etnik ve his bakımm
kfuolı.k ve azimle temin edilmiş olacak- dan İtalyanlığı hiç ıru götürmiyen 
tır. • Fransız tebaalan bu yekOndan ha-

ırkından .. • 
ımış 

• 

Bu sırada nasyonalist tayyarelerin hü- riçtir.. Bu izahattan İtalyan mecmua
cumlan devam etmektedir. Bunlar bu- sının çıkardığı netice şudur ı Siyaseten 
gün birbiri ardınca yedi dela Barselon Fransız olan, fakat ırkan İtalyaya ilhakı Daladiyenin Tunus seyahatinden bir intiba 

şehri üzerine bombalan boşalt:ınışlar- !hun gelen Fransız arazisinin hududu- te . . F · · b hal · d ka 
dır Ş. di k d dah 25 "lü 100 miştir. 1 - aşızmın u son mer eyı e -

· un ye a ar a o ve nu çizmek için, Korsika Nis ve Lavua . .. · · · · .. · · 
Yaralı • ı_._.._ Lim da bul be b İ • Parıs, 23 (A.A) - Komurust partisı- ıetmesıne musaade etmemelidir, 

say~~· an unan Ş gi i tal anlı" iinak kabul tmi 1 

İngı.liz · bet aki lm tur ha al y gı m aşa e yen nin milli konferansında bir nutuk söy- Konferansı dün Barselondan gelen 
vapuruna ısa v o uş · v iden başka Pirene dağlarından İ • 

•Dük of Alhy• vapurunun mur" ettebat ita! b d d kad bir h !iyen mebus Gabriel Peri mensup oldu- , spanyol parlamentosu mebuslanndan 
ya u u una ar uzıyan at M 't N lk t d dinl · · M ko1'n•u bir bomba il har lm tur . k . ğu partinin arzu ettiği harici siyasi di- argarı a e en e emiştir. u-

...... e ap o uş · çızıne ıcap ederi 1 ·ı h t 
•Sangrod• İngiliz vapuru sahilden yedi " rektiflerini şöyle saymıştır : maı ey spanyanın Fransız kıtalarının 
mil mesafede hücuma uğramJŞ ve bom- Romorantin, 23 (A.A) _ Sulh lehin- 1 - Cümhuriyetçi İspanyaya yardım. ~ü~~alesini arzu etmediğini'. sa~-~ce 
balar isabet etmiştir. Geçenlerde hasara de tertip edilen bir mitingde nutuk söy- 2 - Faşist devletlere müstemleke ve- bır silah sabn almak hakkını ıstediğini 

İ beyan etmiştir. 
uğramış olan bir ngiliz vapuru yeni !iyen eski başvekil ve hariciye nazırı rilmemesi. 

K r h d ı akdettiği bombardıman neticesinde batmıştır. Ku- Pol Bonkur Fransayı muhasara etmek 3 - Suriye ve Lübnan istiklallerini on errnsın un an evve 
d "im.. · nk bir celse esnasında Maurice Thorez be-man anı o uşttir. •To obey• vapuru- siyasetinin kat'i merhalesi addettiği ade- veren 936 tarihli Fransa - Suriye ve 

· bet - ' · im t y k yanatta bulunarak komünist partisinin na ısa v.,,:ı o uş ur. apur aptan- mi müdahale prensibinin yanlışlığından Fransa - Lübnan muahedelerinin tasdi-
i d b" · · ·im hükümetin bazı icraatını ezcümle karar-
arın an ırısı ri üştiir. Diğer bir va- bahsederek ecnebi kuvvetlerinin mü- ki. 

pur 14 yerinden yaralanmıştır. zaheretine nail olan asilerle mücadele 4 - Tehdit edilen Demokratik dev- nameler hakkında aldığı tedbirleri tas-
B 23 (ö R) B vip etmemekle beraber ademi müdaha-

urgos, . - eşinci Navar etmekte bulunan muntazam bir bükü- Jetlerin birleşmesi, bilhassa Sovyetler 
fırkası Mersiera tepelerini işgal ederek metin silah satın almak imkfuıını veren Birliği ile arada mevcut bağların kuv- leden vaz geçtiği takdirde Daladiye ka-
B 1 20 kil tred d h b . bin esine müzaheret edeceg· ini söylem;._ 

arse ona ome en a a az ır hukuku düve! kaidelerinin tatbikini is- vctlendirilmesi ve Amerikayı sarsan ...... 
mesafeye gelmiştir. büyük harekete müzaheret edilmesi. ti .. 

Barselon, 23 (Ö.R) - Amerika teba- mak ve emin bir mahalle nakletmek em- Hatip Totaliter devletlerin Çinde bu-
nları bugün Amerikan maslahatgüzarın- rini almıştır. lundukları müşkül5tı kaydetmiş ve bu 
dan şehri terketmeğe hazır olmak em- müşkülata rağmen diktatörlerin demok- Kadınlar 
rini almışlardrr. Berlin, 23 (Ö.R) - Sokaklarda kan- rasilerin hezimeti neticesinde mali va-

Fransada Villranş Sünnero limanın- şıklıklar çıktığı haberi tekzip ediliyor.. ziyetlerini ıslah edebileceklerini ilave 
da bulunan •Orana• Aıneril....,.n kruvazö- Bu haber, karışıklıkların mahiyeti ve 

SALTANATI 
rü derhal Barsclonun Kaide- mnhalli hakkında hiç bir tafsilnt olarak Gabricl Perl demiştir 

-


