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seyahati Başmuharrir ve wnumi neşriyat milcüril: 

HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi 
Var4ova 24 (ö.R) -Ayın 28 inde Al

manya hariciye nazırının V lll'§OVaya gel
meaine intizaren burada fevkalade bir dip
lomatik faaliyet vardır. Hariciye nazın B. 
Bek Almanya, Fransa, ltalya ve Macaris- ı 

oEV AM MODDETİ Türkiye için Hariç lçlıı 

1400 Senelik ...•...••..• 750 
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Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bekçisi, sabahlcın çıkar siyasi gazetedir 

hakkında bazı 

•llitaniıiiiiıııisiıieiiiiifiiiiriııileiıiiıriniiiiiıiiıkiiiıiiiaiiiibıiuiill llieıiitmiiiiiiıliıtiiiıriıı. ----~ 
Yeni Aaır Matbaaımda Bası1mı,hr. 

· H. t.aY-Fransız delegesi 
Hükümetimizle temaslarda bulun
mak üzere dü1ı Ankaraya gelmiştir .. 

939 Yılı 
Bütçesi 

Vllciyet Daimi 
encümenince 
hazırıanmıı •• 
bulunuyor ... 

. ze ... ı·nden güzel bir manzara Hatay 11ıesıre • 

Suriye Fransız 
.Yüksek komiseri 

-----0--

Yalıında Anlıaraya 
gelef.'elı göriişm~ıerd~ 

· &ulunacalı.. · .. 
Vekiller Heyetinin 
toplantısmda Mareşal 
F. Çakmak ta bulundu 
İstanbul, 24 (Hususi) - Hataydaki 

Fransız delegesi Kolonel Kole hüküme
timiz erUniyle temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya geldi. Kolonel hariciye 
vekilimiz Saracoğlu Şükrüyü ziyaret 
ederek görüşmüştür. 

Müstakil Hatayı alakadar eden mü
him ~]er hakkında ban müzakereler ce
reyan edeceği, bir müddet sonra da 
Fransnnın Suriyedeki yüksek komiseri-

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Yeni bütçede 224 bin 
lirabk bir 
tasarrııi var .. 
Umumi Vilayet Meclisine arzedil
~ek üzere, vilayetin 939 mali yılı 
bütçesi vilayet daimj enc~enince 
hazırlanmış ve kat'i rakkamlar elde 
edilmiştir. Vilayetin son zarnan1arda 
artan çalışmalarına rağmen 939 ma
il yılı bütçesinde tasarruf · temin 
edilmiştir. 

Vilayetin 939 mali yıh bütçesi iki 
milyon 691.750 liradır. Bütçe rak
kamları şöyledir : 
Turistik yollar bütçesi 406.100 lira, 

idare bütçesi 279.220 lira, nafıa adi 
bütçesi 102.024 lira, fevkalade bütçe 
668.100 lira, maarif bütçesi 876.3521 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Bıı sel o 

, ~~:~~ ·~: ~/~, 
t:- , i.'ı:· ' ,,, i.~~tw•·' , 

' ;;; «-r "''~·- ·: .~::... -~ ~@ın·~~ı:<:;a., ••• 

u~u.r: İ;'. nbund~ 
Başvekil ve · Ha. vekili 
beyaiıatta bulundu 

B. Celal Bayar hiç hoşa gitmiyecek, hatta tees• 
· sürü mucip olacak bir haber verdi 

- YAZISI 3 cü SAYFADA -

Barselon 
•• 

Onlerinde 

dftşmekilzered·r 
K. Ciano Berline gidecek f -k-.-t-1--C-.. -h . t .1 . 
. .. .. . ran ıs er um urıye çı erın son 

Belıes goruşmelerınden ·· daf aa hattını da zaptetmişler 
ltalva memnundur .. 

ŞEVKET BiLGiN 

Barse1on kapılarında iruanlık tari
hin in en müthiş faciası oynamakta
dır. Barselon şehri, Italya :e ~lrnl an-

F rankoya verdik.len yuz erce 
yanın . merhametsizce savurduk-
tayyarenın . . . · 
ları bombalar albnda inım ~nım ın-
lerken Parisle Londra, Berlınle Ro
ma gözlerini fal taşı kadar aç~~!arf 
kendi eserleri olan facianın ın ışa 

. . dakikadan dakikaya artan 
seyrını . 1 bir heyecanla takip edıyor ar. d 
B~ heyecan insani bir acınma uy-

gusundan mı ileri geliyor"> h~ ,_. 
d.. aya a&ım Hayvani kuvvet uny l 

be 
. k l 1 r o kadar nasır an

olalıdan rı a P e f dl kulak 
dı ki artık yükselen erya a~ad 

k 
l sanlığın vıc anını 

veren yo tur. n ... 'al bile ar-
titretecek mahiyette facı ~ 
tik içten gelen bir alaka bu amıror. 
Şu halde heyecana sebep t1İe Ro
E vet Parisle Londra, Ber ın 

rna Barselon kapılarında cerel yan 
h 

duyuyor arsa 
eden faciadan eyecan . amanda 

Belgrad 24 (A.A) -
Kont Ciano dün hudu
du geçeJ;ken matbuat 
mümessillerine beya -
natta bulunarak B. 
Stoyadinoviç ile yap • 
mış olduğu görüşmenin 

avruparun bu kısmın -
da vaziyetin tavzihi -
ne ve huzur ve stikö. -
nun teminine medar ol
m'll§ olduğunu beyan 
etmiştir. 

saatten 
da ki-

Barselon kırksekiz 
beri cehennemi 

kalar yaşıyor .• 

Tayyare bombaları ve şehrin varoş• 
larını bombardıman eden Frankist 
topları şehri parça parça ediyorlar 
Nazırlar ve elciler Barseıondan dün 
ayrıldılar ... Yabancı harp gemileri 
yallancı tebaları aımağa hazırdır •• Mumaileyh demiştir -

ki: Barselon 24 (ö.R) - Bugün saat 23,30 da Frankist tay
Ben ve B. Stoyadino- yareler on beııinei defa olarak Barselonu bombardıman et-

vlç Tuna havzasında mişlerdir. Asi tayyareler bilhassa limanı ve iskeleleri hedef 
huzur ve sükUnu ve ittihaz etmişlerdir. 
mesai birliğini teshil et-

ek . . b"" ük bir Cümhuriyet ordusu Alman ve ltalyan tayyare filolarının 

h~. ..1ç~ uWıy e himayesi altında yapılan hücumlaTB kahramanca mukavemet 
usnu nıyet ar Y - .. k d" 1 y l h 1 h f"f Ad·ı 1 

1 dik !tal d
. l gosterme te ır er. a nız at arını a ı çe ta ı etmiş erdir. 

e . yanın ıp o -
. sah d k1 h Barselon 24 (ö.R) - Havas muhabiri bildiriyor: Fran-

ması asın a er 
hareketi Roma _ Ber _ kistler dünkü hücumlarında kendi lehlerinde hiç bir netice 
lin mihverinin çerçe • almamışlardır. Cümhuriyet hatlannda henüz gedik açılma

mıştır. 

bunun sebebi, orada aynı z h' t 
kendi talilerinin oynandığını ısse - ----~~-----~~~---~~-

Mebusa n Meclisinde 

Jandarma ve polis kuvvetleri mültecilerin himayesini de
ruhte etmiş olup bunlar tedricen başka yerlere naklolunacak-
)ardır. - SONU 10 UNCU SAHİFEDE - Barselon önünde Frankist harp gemileri ve tayyareleri miş olmalandır. 

Madrid önlerinde: 
- Non Paserana •.. 

h · tçiler şayanı 
Haykıran cüm urıy~ • ldır kat 

hayret fedakarlıklarla ıkı yı 
kat üstün kuvvetlere karşı dayanı-
yorlar. 'Irnez> 

Şimdi Barselonu da «geçı b"l 
ikinci bir «Maclrid» haline koya 1 e-
cekler mi"> . .. 

Son haberler bunu tahmıne mu· 

aait değildir. d '"')ar gibi 
Cümhuriyetçi İspanya, a~ · -=- • ..thış tazyı-

nıuazzam kuvvetlerın mu ~ 
k

. , ispanyanın 
. ı alhnda can verırse, . . olan 
d"" tt .. .. .. }ine geçırmış or e uçunu e . t"}Acıına 
C 1 F k yabancı ıs ı a~ 

enera ran o, t gösteren 
nevmidane mukaveme l l · · de 
C.. h . ·ı . n ka e erını um urıyetçı erın so 1 sinin 
l. l l ınese e 
~ ıne geçirirse spanY0 l aktan çı-
on planda bir mesele 0 m 
kacağı zannedilmemelidi~. b' kat 

Bilakis, o zaman vazıyet ır 
daha karışacaktır. . . hdamar-

Akdeniz emniyetının şa ti-
ları <İberya> yarımadasından g~ç 
ğini iddia edenlerin hakları vadr. ı~~e 
F k I ken ısı 1 .ran o muzaffer o unca, Berlin 
llu zaferi kazandıran Ro~a - Ab" ol-
nıı.h . .. .. b ... 1 hır ta ı ı verme gozu ag ı , 
nıakt acaktır. . .. 1 

Fransız 

Iran hakkında sempati 
tezahüratı yapıldı 

F nsız hariciye nazırı suitelehltümün zail ol· 
r~asını temenni eden beyanatta bulundu .• 

. 1 

Yeni bir taksim projesi 
Polonya ve Macaristan Çekoslovakya 
Karpatlarına ~öz dikmiş bulunuyor 

Yetmişlik 
ihtiyar 

--0--

Aldatddığını anlayın· 
ca karısını elde eden 
genci öldürdü .. 
Dün sabah saat on birde Bostanlı

da korkunç bir cinayet olmuş, yet
miş iki yaşlarında bir adam çtlgınca 
bir hiddete kapılarak 36 yaşlarında 
bir adamı öldürmüştür. HAdise etra

fında aldığımız malfunat §Udur ı · 
_........,B_o .. s .... ta,_n ... Iı ... d-.a .. o .... tur.......,,an ___ Y-.::an=.:y~alı.;____All_ba_--I-.ı.._ _____ M~a:'-.'ccı'!:!...f' nazırlan ba§vekil Imred nin izahatını dinlerken 



SAHi 

Karşıyakada çok garip 

HIR HABERLERi 
"' 

' 

Belediye 

Barselon 
•• 

Onlerinde 
ŞEVKET BiLGiN 

mekli General 
Kazım Karabekir~in 

HATIRATI b • h A de ld _ BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Pazarlıksız satış Jr a ıse 0 U tünde Romanın sesi duyulacaktır. 
kontrolünü sıklaştırdı Bu takdirde cF ransanın Rende ve 
Belediye reisi dün sabah mezbahaya Alplerdeki sınırlarına Pirenede bir 

Karşıyakada Aydoğdu sokağında Uç doktoru araınağa gidiyor. lık h · dah ·ıtih k ed giderek r·•·-malan gözden geçirmiştir.. B·ır müddet sonra tekrar avdet eden düşman cep esı a ı a e• 

-24-
el b •• • • •• • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • • • • • • •• • • :ı. ~ ıJ d . b. i h!dlıe lmuştur . Ceçmi~ hadiseleri, muahed eri, u Mezbahada yeni tesisat yapılmaktadır. say ı ev e garıp r o • ktir > 

muahedelere ait zabıtnameleri yani men- : Y A Z A N : Getirilen makinelerin montajına baş- Karşıyakadaki Kızılay dispanseri dok- bu hüviyeti m~ul zat doktorun dis- ce P..;isle Londrayı telaşa dü§Üren 
faat pazarlıklarını, aldatan ve aldanan- : toru B Mahmut Şevketin evinde bulun- panserde olmadıgını, dışan çıktığı habe- J 1 b kad J kaim 

ilk b : G N E R A L lanmışbr. d k ul K rini getiriyor ve tekrar bu eve kabul meHsc eker bu·ı· k~lta 1 laz. Bal lan velhasıl diplomasiye mütea i ü- : E PAZARLIKSIZ SATIŞ mad.ığı sıra a apı vur uyor. apıyı er es ı ır ı ayan arın e-
.. · ı·Lı · bil · b nlan daima tel : 1 k · Bn. Şevket açarak esmer benizli, şiş- ediliyor. d 1 d k·ı • · ti i 

tun ınce"' en mıyen u - • Belediye reisi dün pazarı sız satış ış- b Bu defa --'--"-'ın elinde bir foto""af ar a a arın an. ç.e ı megc nıye "'. kik uhak d 1 t almıy • K ~ K rabekı"r b man ve Kafkas şivesiyle konuşan ir nwıa= .... k n. lL 1 F d ki . ve m eme en ezze an S azım Q !erini gözden geçirmiş ve kanun tat ika- maki . bulunmakta idi. Hüviyeti meç- yo tur. oeu<ı Ispanyo asın a 
kiu'ı.eler ne kadar kurnaz oluna olsunlar ;.,.,,..,,,.,.,,.,,.,,.,.,.,.,,,., '"" tının sıkı surette kontrolü için belediye zatla karşılaşıyor. bul n~sı d .. rd .. ğil kimselerin fo- mevkilerini de bırakmıyacaklardır. 
aldatılabilirler. zabıta teşkilil.tına emir vermiştir. Bu zat : . . t • :;. ' ev e k~t u a çıkıp git Bu ihtimalleri kuvvetli bulan F ran-

Harbi kazandıkları halde diplomatlan- mücbir haline gireli çok zaman olmuştur. Bugünden itibaren yirmi kadar sivil 1 - Ben doktorum, hır ay evvel ~- ogr tir arını çe en sonr - sız gazetelerine göre: « Mali sı-
nın liyakataizliğinden yük.ek menfaat- Cereyanlann mihrakını teşkil edenler'.n ve 30 belediye zabıta memuru çarşıda saya tayin edildim ... ~ktor Şevketin ~~-~ d kto !in bu kılıkta kıntı içinde olan ltalya F rankist is-
lerini kaybeden devletler görülmüştür. bu tehlikeden uzak kalmaları çok çetın dolaşarak pazarlıksız satış işlerini kont- k.ada_<ayım .. Kendisını nerede bulabili- hiç kın,..;yi :anı::~~ sö~7emiş ve za- panyaya mily~larla liretlik yardım· 
Vaziyeti laytltil, kavramıyarak yalnış bir ;,tir. Balkan devletlerinin Balkan har- rol edeceklerdir. Bayram günlerinde rim? . . . bıtaya müracaatte bulunmuştur. da devam edı?:'ors~ bunu Fran-
veya vakitsiz ittifaklara veya harplere binde ve Cihan harbindeki halleri buna halkın aldanmaması için her türlü ted- Misafir, içeriye kabul ediliyor, hır Zabıta bu şahsı aramaktadır. konun kara gozlerı ıçın yapma-
sebep olan ve böylelikle milletlerine fe- en açık misaldir. Şu halde sulha karar bir alınmı§br. ' müddet oturduktan sonra dıspansere mıştır. Elbette bu yardımların mu· 

nalık yapan diplomatlar görülmüştür. veren bir hükümetin bu kararında ser- Dün, satışta pazarlık yaptıkları görü- o d d kabilini fahiş faizlerile almak istiye-
Oiplomatlar maharet ve kurnazlıktan best olduğunu zannetmemelidir. Nitekim 'en ve etiketlerini tamamlanuyan yirmi Pamuk n Ört yaşın a cek, ilk hamlede bütün ispanyayı 

başka büyük bir terbiyeye ve kuvvetli Sultan Abdülhamid in yıllarca Osmanlı esnaf tecziye edilmiştir. Tecziye edilen F ransaya düşman bir memleket ha-
bir seciyeye de muhtaçbrlar. Kaba ve devletini paralayıcı darbedelerden koru- mağazalara (Pazarlıkla satış yaptığından bir ÇOCU k !ine kaymağa çalışacaktır.> 
aert, veyahut para, ~hvet ve alkol kar- yabilmesi de bir keramet değildir. o. an- dolayı belediyece tecziye edilmiştir) Üze rİ 0 de bir Pertinaks bir yazısında: c T ered-
§ısmda sinirlerine hakim olamıyacak ka- cak nıilletarası cereyanlann istilzam ettiği levhaları konulm~tur. Av esna~da l6 dütten kurtulmazsak Akdeniz Müni· 

dar zayıf seciyeli, iradesiz bir diplomat sükunetin mahsulüdür." Eğer onun istip- * Pariste, belediye inşaatına ait bazı kaçak rıh k m l? yaşındaki arkadaŞlftl hinden de kurtulamıvacağız.> diyor. 
bilerek veya bilmiyerek vatan ve milletini dat devri daha devam etııe idi, Osmanlı betonarme hesaplarını bazırlıyan bele- "' kazaen öldürdü Fransa hesabına baştan başa ka· 
tehlikelere sürükleyebilir. devletinin daha Cihan harbinin ba~lan- diye inşaat baş mühendi,,i B. Cahit dün Ziraat vekaleti, clı:açakçılılc> adını ve- Ödemişin Yazlı köyünden Muhtar ranlık olan bu ihtimaller, İngiltereyi 

itte bu vasıflarla yetiştirilen yabancı gıcında tamamile parçalanması pek muh- avdet etmiştir. rebileceğimiz bir pamuk sevkiyatı hadi- Alinin oğlu on dört yaşlarında Halil İb- de telaşlandıran ihtimallerdir. Zira 
sefirler ve diplomaııi heyetleri bulunduk- temel idi. GARAJ SANTRAL İNŞAATI sesinin üzerinde ehemmiyetle durmuı- rahim kasap ile ayni köyden 16 yaşların- biçak kemiğe dayanınca F ransanın 
lan memleketlerde kendi devletlerinin l~te bunun için Cihan harbine girişi- Garaj santral inşaa~a devam edil- tur. Hadise lzmirle Adana ve Mersin da Süleyman oğlu Mehmet Kaçar, köy passif bir politikadan aktif bir politi-
menfaatlerini temin için mütemadi faa- mizde milletlerarı..sı cereyanlarının yap- mektedir. Bir taraftan inşaat devam arasında cereyan etmi§ ve kanunen me- civarında avlan.maktalar iken Halil ~ kaya geçmesi mümkündür. Bu tak
liyettedirler. Bunların teıkilltt ayni za- tığı tesiri de hesaba katmalıyız: lngiltere ederken öte taraftan, dün belediyenin nedilen sevkiyat, sırf kazanç temini için rahim Kasap, arkadaşı Mehmet Kaçar dirde Fransa kendi aleyhinde kuru
manda halkla temasa da müaaittir. ve Franaa devletleri bile Almanların otobüsleri garaj santrala nakledilerek yapılmttbr. tarafından çifte tüfengiyle yaralanmış lan ağları parçalamak için harekete 

Cihan harbinden evvel lstanbuldaki Marn' daki muvaffakıyetsizlikleri üze- yerleş~tir. MalUın olduğu üzere lzmlrden Seyhan ve yarım saat sonra vefat etmiştir. geçmek istiyebilir. Hatta f rankonun 
ıefarethanelerin istihbarat şubeleri pek rine, artık kendilerini emniyette görün- Belediyenin hava gazı fabrikasına ait mıntakuma ve Seyhan mıntakasından Hadisenin müessif bir kazadan ibaret kat'i galebesi halinde F ransızlann 
kuvvetli idi. ce, ve bilhassa Rusların muvaffakıyetli makineleri dün gümrükten çıkarılmıştır. lzmire pamuk tohumu sevkiyab bir ka- olduğu ve iki arkadaşın avlanırken ~aı>: ispanya! Fası ile Miyork adasını 

Gerçi her yerde resmi olarak sefirler hareketleri başlayınca Osmanlı devleti- YENİ YOLLAR nunla menedilmiftir. Bundan makaat tıkları şaka sırasında bu kazanın ilen İşgal edeceğinden bahsedenler bile 
ıiyasi, ate~militerleri ve ateıe navalleri nin Alman saflarında harbe girmesini Fevzipaşa bulvarında, bulvar şirketi- Egedeki pamuk cinalerinin hastalıklı pa- geldiği anlaşılmıştır. vardır. işte asıl korkunç olan ihtimal-
'de askeri havadisleri alıp hükümetlerine kendileri için faydalı buldular. Çünkü ne ait bazı maili inhidam binalar, son muklarla bozulmamasını temindir. Ve On altı yaşındaki katil yakalanarak !er de bunlardır. 
bildirmeğe mezun olmak itibarile açık- bu suretle Cihana karşı Osmanlı hükü- hareketi arzda zarara uğraJillştı. Tehli- bu memnuiyet ağlebi ihtimal daha bir Ödemiş adliyesine verilmiştir. ispanyada veya lspanyol Fasında 
tan açığa birer haber alıp verme mer- metini harpten mes'ul göstererek uzun keli görülen bu binalnn yıktırılmasına kaç ıene devam edecektir. Evvelki ~ Karabunınun Anbarseki ne şekilde olursa olsun bir hareketin • 
kezi ise de bulunduklan memleketlerde vıllardanberi besledikleri emellerine ka- belediyece karar verilmiştir. Esasen bu lzmirde bazı firmalar, Adanadaki ba- köyünden Ömer oğlu Atıf Demir~, a~ F ransa-ltalya arasında, hudutları pek 
gizli kuvvetler kullanmıya müsaade olun- vuşacaklardı. Bilhassa fngilizler zaten binalar, yeni açılacak yollara rastladı- zı fabrikalarla anlaprak fzrnir borsasın- köyden Mustafa kızı Bn. Arzu Suvarıyı çabuk genisliyecek olan bir harba se-
maz. Fakat Osmanlı Devleti zamanında Osmanh devleti bitaraflıkta devam etse ğından belediyece istimlak edilecekti. dan aatın aldıkları vasi mikyasta pamuk kaçırmış ve hakkında takibata başlan- bebiyet ve;eceği muhakkaktır. 
ecnebi sefarethanelerinin binaları, Koz- dahi Mısırda ve Basra körfezindeki Bah- GÜZELYALI PAZARI tohumlarını kara ve deniz yolile Adana- mıştır. Adliye suçluyu serbest bıraknuş- Vaziyet bu şekilde muhakeme 
mopolit ve Türk düşmanı bir halkla mes- reyn adalarında toplamı' olduğu kuvvet• Belediye Güzelyalıdaki pazar yerinin ya sevketmillerdir. Yalnız üç partide tır. Delikanlının yaşı 16, kızın 18 dir. edilince l

9
panyol meselesi etrafında-

klln olan Beyoğlunda bulunuyordu. Di- !erini yerinden ayıramazdc Bu kuvvet- ıslahı için zeminine beton döşemeler lzmirden Adanaya yapılan pamuk tohu- - *- ki endişelerin hakiki sebepleri ken-
ğer bazı &millere bu vaziyeı.;n de eklen- !erle harbe girişecek olan Osmanlı dev- yaptırmaktadır. Önümüzdeki sene bil- mu sevkiyatının 65 vagona baliğ olduğu BİR TAYİN diliğinden meydana çıkını~ olur. 
mesile ıefarethaneler hemen hemen o za- !etinin istilaoına haşlamak kendisinin si- tün pazar yerleri ıslfilı edilecektir. söylenmektedir. Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü ta- - *-
manici hükümetin hariciye nez~retinden yas! ve askeri bakımlardan menfaati icabı * İkinci kordon (Cümhuriyet cadde- Adanadaki alakadar makamların na- vukçuluk kısnu şefi Şükrü Kara &men ŞEVKET BİLGİN 
daha kuvvetli te,k.illta maliktiler. Bunun idi. (Rus sefirinin kendi. hariciye nazırına si) nin c~uriyet .m~y~a kadar zarı dikkatlerini cebeden bu pamuk ka~ Burnova Ziraat mektebi Zootekni mual. 
ı • O. ı hu''k··meı·nin iç ve dı• iqleri L b I . k tretuvarları ihale edilıniştır. Yolun or- çakcıhğı ziraat veklletine duyurulmut llmliğine tayin edilerek vazifeye başla.· •••• ••••••••••••••••••••••••• ••• •••• •• •••••• çın man ı u 1 

""Y -s yazdığı mahrem şirre u mese eyı açı : • • 
üzerine mü-ir olan &miller arasında ça gösteriyor: Birinci kitap sayfa 145, tası parke. olarak yapılmakta ve teşcir ve derhal bunun durdurulma., için t.,..b. mıştır... :" Gelenler gidenler ~. 
b .. ·· ._ı ·ı d'pl tl d k edilmektedir büsata girişilmiştir. -*-utt.ı:n VUll&lAtı e ı oma an a ay- bu le.itabın karargahı umumi fas1ından da ' • • 

d * Şeh · · d L· al'Ld 1 d.. gelen Ha -·•·L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• detmek lazım ır. • etraflıca b-L·tb·m.) - - nnuz e .. ı aJ<a ar ara un va~ ve spor 
aruıe İstanbuldan gelen Muğla mebusu Hil-Milletler aras1 cere--ı-- Çaya d U .. cfü malUınata göre ziraat vekô.letinden izin Havacılık ve Spor mecmuasının 231 T~• Milletler arası cereyanların Cihan har- ':f' seyin Avni Ercan Muğlaya gitmiştir. 

Büyük aanayi! do;m•dan makine dev- Evvelki gün Aziziye köprüsünden almadan, kanun hilafına Adana ve Mer- inci sayısı çıkmıştır. a·- bine tekaddüm eden kayna~masmı iyice Çocuk E.'irgeme kurumu genel mü-
rinden sonra üıtila tekli deAti: Büyük geçmekte olan Veli oğlu Muzaffer adıiı.- aine karadan ve denizden gönderilen pa- -*-

anlıyabilmek için büyük devletlerin Bal- muk tohumlarının lzmire iadesi için Ada- . iN- fettişi Neşet Yoran İstanbuldan, Doyçe ıanayiin iyice inkişaf ettiği on sekizinci, kan harbinden sonra Osmanlı memleke- da bir genç, köprüden geçtiği sırada nıli- BELEDiYELER Bank İzmir şubesi müdürü M. Rogan İs-
on dokuzuncu asırlarda anık ekonomi vazenesini kaybederek çaya düşmüş ve nada alô.kadar makama vekaletçe emir I"ST*-... • zLARJ 

tinde gözettikleri siyasi maksadları kısa- il . B h I d AAftA tanbuldan gelmişlerdir. sahasında ilerlemit Avrupa ve Amerika askerler tarafından k"-'·-•-·,..ır. ver mıftir. u to um ar ora a, muayyen işle 
ca görelim: ( •) ~ -~""'9' • f b f I Dahiliye vekAleti muhtelif · r ıçın -*-milletleri geri kalmq milletlerin memle- yag a rikalan tara ından aatm a ın- · -"-dard 

ketleri üzerinde yayılmqlardc Bu yeni Rmlann hedefi: Boğazları. lstanbulu, LUbliana panayırı mııb.. ~n. beş belediyemiz~ muht~lif u.U- . a Çimento ihtiyacı 
Marmara sahillerini, Şark vilayetlerini, Yugoslavyanın 19 uncu Lubliana bey- istikraz akdetınelerıne musaade et_ınış: Etibank, inşaat mevsiminde resmi mü-istili. hareketine müstemlekecililc deni- -*- B da Bodrum beledi 
Karadeniz sahillerini nihayet bütün Ana- nelmilel panayırının 2 • 12 haziran 939 Ü z um" Ve incir tir. u meyan yesı csseselerin çimento ihtiyacını tesbite yordu. Nihayet aralarındaki rekabet, lektrikl · · · 30 b' •--~- beledi 
doluyu istila. tarihinde faaliyet göstereceği Belgrad • e en ıçın ın, ..,.1"'"'"' • başlamış, dün belediyeden bu mevsim 

müstevlt deYletler arasında bir müva- Jngilterenia hedefi: (A Füistin - Irak- elçiliğimizden Türkoflse bildirilmiştir. İh':'acatı devam ediyor yesi elektrikleri için 50 bin, Manisa be- çimento ihtiyacını sormuştur. 
zene ıistemi vücuda getirdi. Bununla be- ve Musul _ Siiriye gibi Akdenizle Hin- 111 İzmır Acentalar birliği kayıtlanna gö- Jediyesi elektrik tesisatının ıslA!ıı için -*-
raber bu müvazene daimi tahavvüllere BARBAROS re mevsim iptidasından şimdiye kadar 30 bin, Kemalpaşa belediyesi elektrik ı· tal an hastanesa· distan ara.sındalc.1 Osmanh topraklartnı y 
maruz kaldı ve hlli. da kalmaktadır: Boğazmda b;- adamı limanımızdan muhtelif memleketlere tesisatının ikmali için 25 bin, Denizli be- • 

M eml k nl lind f zl ele geçirmek. Kudüste bir Yahudi hükü- .. tevsı edilecek ü.ı e " istiye er, e · e • a d l 68781 ton kuru ilzlim, 38982 ton incir ve lediyesi elektrik tesisatı için 60 bin lira 
meti, Muaulda bir Nuturi hükümeti, SOY U ar K·-'- k ·ki •ane vvel sa olduğu halde vermiyenler, siyasi ve iktı- · - 25261 balya pamuk ihraç edilmiştir. Al- belediyeler bankasından istikraz ede- ......,y urumunca ı ~ e • 

sadl emniyeti için batkasının toprakları- Siiriyede Fransız mand .. ı kurarak Rus Urlanın Gülbahçe köyünden 60 yaş- ıl ihr hsu tın alınan İtalyan hastanesi binası tevsi 
k 11• b !iki k ak ve Türk topraklarile Arabistanın ittisa- larında Mehmet oğlu Recep Dağ, evvel- manyaya yap an . acat ilzilm ma - celderdir. edilecektir. Cemiyet bahçeyi genişlete-

na göz oyanlar, mi ı ir · er urm lini tamamÜe keamek. ki gün saat 17 sıralarında Gillbahçenin !ünün yüzde yetmişine, incir mahsulü- Bundan ayn olarak İstanbul belediye- •. d belediyede daha b' sa-
Bl'ZUJIU.na dütenler; dootluklar, ittifaklar, Barb 00 _ k .. d k il .. nün de yüzde kırk ikisine muadildir. Dl- sinin de satın almak üzere olduğu oto- cegın en n ır arsa 

izi kl B) Şarki Anadoluda da bir Ermeni ve aros gazı mev un e eç ennı • tın almıştır 
emniyet• i er, düflJl&nlıklar; yeni isti- ti tırk b' t 1 k 1 t ger maddeler ihracatında da son hafta- büsler için be~ yüz bin lira istikraz et- · 

Kürt devleti kurarak Ruslann Cenuba o a en ır aarruz a arşı aşmış ır. l d b' - ---------------halelere sebep olmakta ve yeni müvaze- İki hıs .. .. karak k dis. . d.. ar a uyük bir artma müşahede olun- mesine müsaade olunmuştur. 
nelere yol açmak.tadır. ve Garba istila yollarını kapamak. Ayni şa onune çı en mı ov- mustur * 939 Yılı 

zamanda Türklerin de Şarkla irtibatını müşl"r ve üzerindeki yüz lira parayı alıp ' · - -Iııe milletleraruı cereyaıJuı: bu ta- -*- Bayraklı gaz depoları keamek. kaçmışlardır. Hadiseyi müteakip Urla 
haTVÜ.llere. müvaze.nelere zemin hazır- Gett"lik gecesi B · k ti ·d · 

, 

B · TMED - zabıtası suçluları aramağa başlamış ve '.T azı gaz şır e eri yenı en tesısat yap- B •• • lıyan yahut onlarla hatballl giden fikir •• J J •• yüz liranın muhafaza edildiği para CÜZ· Cumartesi akşamı saat 20 de Üniver- mak üzere Belediyeye müracaat etmek- utçesı 
hareketleri ve bunlara bağlı hadiseler- ------- danı hadise yerinde boş olarak bulun- siteli gençler tarafından şehrimizde bir tedir. Belediye gaz depolarını Bayraklı 
dir. (•) ( Jtlya • Habet) batlıldı eserimde muştur. Hadisenin tenviri için tahkika- (Gençlik gecesi) tertip edilmiştir.. Bir civarında bir tepeye nakledeceğinden bu 

r• • 
"' 

Milletlerarası cereyan!&r, büyük dev- ıiyui cereyanlar, illı: kaynaklarından iti- la devam edilmektedir. çok Levat bu geceye davet edilmişlerdir. müracaatler reddedilmiştir. 
Jetler arasında bir harp zuhurunda diğer haren tafıil olunmU§tar. (Tüıkiyede Al-
müessirlerin de yardımiyle küçük devlet- manlar) batJ.ddı ..-imde İle Avrupa ııi
leri o harbin içine kolayca çekebilir. Harp yaaeti hakkında daha genif mikyasta ma
ifeti hele küçük devletlere karşı bir amiri IUınat yazılmıftır. 

Kültürpar~ Sinemasın~a 
Altın serisinden seçtiği iki eşsiı filmi sunar ... 

1 - Seviştiğimiz Zaman 
Bmlen bire parlıyarak hüüin dünya artistlerini cölıede bırabn 

MARGARET SULLİVAN 
Senenin en hissi; en ince, en acıklı hayat mücadelesinden alınmış 

çok müessir aile ÜCJ&Sl 

2-Her yerde Şen 
Dünya caz n dans kralı Londrada her ceced.e 500 İnciliz 1iraııa kıqnan 

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

BVG'ONDEN İTİBAREN 
SEANSLAR ; Her gün seviştiğiınh saman 2.45 - 5.40 -9 
Her yerde Şen : 4.15 - 7.40 Cwnartesl, pazar ıünlcri ... 

Seviştiğimiz zamnn filmi ile başlar 

Saat •lo de 

- *-
Maarif Vekilinin 
dil ıcın bir suali • 
öz Türkce istılahları 
talebe aiılıyor mu ? 
Maarif Müdürleri Maarif Vekô.letinden 

yeni bir emir almışlardır. Bu emirde ge
çen senedenberi okutulan Öztükçe ıstı~ 

lihlı kitaplann talebeye ne gibi bir yar
dımı dokunduğu, medlulünü hakkiyle 
ifade ebniyen istil.ihlar mevcut olup ol
madığının cevaplanmasını istemiştir. 

Maarif müdürleri emri muallimlere ol~ 
duğu gibi göndererek bu husustaki mü
şahadeleri neticesini. kendilerinde hUıl 
olan kanaati aormuı,lardır. 

Maarif V ekiıletinin mektep kitap\an 
üzerinde büyük bir ehemmiyetle durduğu 
ve son zamanda münaka~ mevzuu ol
mak istidadını gösteren hu mesele üze
rinde geniş bir alaka teksif etmiş olduğu 
anla1ılmaktadır. 

Muallimlerin vereceği cevaba göre 
Maarif müdürünce tanz- . 1 edilecek rapor 
ve bazı tetkiklerden sonra mele.tep k_j .. 

taplarında esaslı tadilat yapılmak istendi-

ELH AMRA 
idaresinde Milli Kütüphane sineması.. 
Bugün matinelerden itibaren senenin en 
büyük AŞK • MACERA ve SERGOZEŞT filmi· 

ni iftihar ve şerefle sunar 

MARKOPOLOnun MÜTHiŞ 
MACERALARI 

TURKÇE SÖZLO 
AYRICA ; Sinemacılık dünyasının büyük komikleri ve ş01ıretli yıldızlan 

J\flK.t'nin POLO maçında 
Tamamiyle renkli eşsiz kahkaha tufanı PARAMOUNT J~da en 
m<>da ve haberler._ SEANSLAR : Her gün 1.30 - 4 - 6.30 ve 9 DA 

lira, Ziraat bütçesi 19.760 lira, bay. 
tar bütçesi 23.760 lira, Sıhhat bütçe
si 251.230 lira, muhtelif işler için ay
rılan 471.304 liradır. 

Geçen sene bütçesi 2.499.360 lira 
olduğuna göre bu seneki bütçede 
214.810 liralık bir tasarruf yapılmış
tır. Bittabi turistik yollar varidatı 

için varidat bütçesinin haricinde bir 
hesap tutulacağından umumi bütçe
den ayrılmıştır. 
Vilayet 939 mali yılı bütçesinin va

ridat ve masraf rakkamlan büyük 
bir hassasiyetle incelenerek ve mu
hammenatta Iedakilrlık bile edilerek 
sahih rakkamlar olarak elde edilmiş
tir. Varidat ve masraf bütçelerinde 

'lY/:/,2fi.Z%ll7 

Gazeteci olmak 
iste yen gençlere 

Gazetecililı mesleğine heve .. 
li ve bu mulelıte yetiımek i,. 
tiyen bir gence ihtiyacımız 
vardır. Lise mezunu olmak 
ve li•an bilmek ,artı ile is • 
tek/ilerin her gün öğleden 
sonra ne,riyat müdürlüğüne 
müracaatleri. 

az,_ z; 7ZT7'/Z7r..L'ZZ 'L/.Z2ll!::l:rJ5 
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•• s &J 1 d ,J5 son Ullaft C81'$8111•• ıe • .... 
Milli Şef . . 

rl.I;ELGRAF HABERLERi 
.... ....-'. 

Ulusal eilonomi ve 
arttırma karumun11 
himayelerine aldılar 
Ankara 24 (ö.R) - U1usal ekonomi 

ve artırına kurumu milli Şef Inönündcn 
kurwnu himayeleri aTtına almalarını is
tirham etmiştir. Haber aldığımıza göre 
Reisicümhurumuzun ötedenberi yakın_ 

SO,N HABER 

P b d k ı k 
dan alakadar olqukları kurumu himayc-

a rti gru un a arar aştı tan sonra =k~!:":;~~!·.:z:~~~-.:ı:;:'. 
Meclise Cuma günü teklif edilecek :~::~~ ~~:_~ı:_~~tl~ru-m-gcncl başkan-

Yeni Seçim U.H.P. g~ubunda 

Başvekil ve Ha. vekili 
beyanatta bulundu 

Amerikanın 50 nci Merkezi Istanbulda bulunan bir 
şirket hakkında tahkikat yapılıyor Yeni Meclis Nisan içinde Pos!1!~::__ 

• t• d t d• 1 k için pal çıkarıyor Mısırdaki_ ~il~f~t meselesi hakkmda Hariciy~ 
vekılımızın çok mühim beyanatı iç lmaa ave e ı ece tStanbul, 24 (Telefonla) - Posta ida-

~~~ü~~e::.=~~;eın ~:~ci Y~~~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ... b' d 

• pu serısını ır mayısta te avüle ç.ıkara-

Cü m hu rreİSİ ID İZ Milli Şef in önü dün icra Vekilleri l ··::"·kt kit 1 MA~~
2

!,~~~A.!mum~·:~ :;;.ısı .8· d~ beyanatta bulunduktan '°"'abu ha. 

b d 1 1 
. d B M M : e ep ap arı (24-1-1939) saat 15 te reis v~ki~i ;:b~ d_ısat ve vakayiden hilAfet meselesi uze. 

toplantısına riyaset uyur u ar. çtıma a . • • E beyiyeleri hakkında ,.. mebusu Hasan Sakanm . t• d n~de tc, .. kkuf ederek §O izahatı ver· : Ankara, 24 (Telefonla) - Bütçe en- toplandı. ilk söz alan muhte::s~ m c~ mışlcrdir : 

Reisi B. A. Ren da da ha Zlf bulundu E cllmeni bugünkü top!anhsmda mektep kll Cellll Bayar kilr.;üye geldi ve ~l- Son. gelen. ha~,ı .... gösteriyo~ ki tam 
: kitap1arı beyiyelerinin yüzde yirmi beşe sa olarak aşağıdaki beyanatta bulundu·~ danasıyle bır hilifet ılan edılmış değil· 

_ ....................................................................................................................... : ç>kanlmasm• kabul ebnişfu. Arkad••lar · "· Mesele kral Farukun bizzat imam-

eti uht ldir Abdülh 1 k R 

AA Vcsuuetinin Size bir hoc:unuza gı"tmı'yece"- ve belki ıt;ını yaptığı bir namazdan sonra cami-~·24 (Telefonla) _ CUmhuriyet min en kısa bir müddet içind.e ikmal 1 mada. Bü.yük Millet Meclisi reisi B. ..._tısat -1.Aw • • ~ ' 1 ,-. 
lialk partisi Meclis grubu Cumadan ev- edilıne.si kuv_v ~ m eme • • a ı enda da hazne bulunmuş· • '• d b ı nl bir to laııb daha aktedecek\ir. Yenı ınecl>s N>san başmda fevkalade tu,. bir tebUAi de sizi u,.cek Mr haber vermek vazife- e. "."'."'"!ar tara!mdan bir ISl!im hali· . p d edil ktir Ankara, 24 (A.A)-!ktisat vekaletin- siyle mükellefim. Gayet kuvv tl' b' fesı gıbı karşılanması ve alkışlanması-

Bu toplantıda mebus seçimlniıı yeni· olarak topiıuıınaila avet . ece . d e ' " <hr Cemaat .. d . 

tnınesine karar verilecek ve bu karar Anka'8 24 (Telefonla) - Buglln icra en : menbadan lslihabr ettik ki (lmpeks) lb ·. ıçın e umun Yahyarun ve 
üyük Millet Mecllsl Cuma toplanhsm- Ankara 24 (Telelonla) - lem vekille· vekilleri heyeti toplanbsından son'" Ad· Teşviki ""'ayi kanununa müzeyyel admda bl' şkkct lngnterede bazı rnUes-

1 ;"'""b~un ç~arı ve beş yfuden 

b bah t 

9 30 d Cumh l' k'l' 2261 sayılı kanunun üçüncü maddesi seselere milracaat etmiı:: ve ke d' . a a za ıt mevcut ımiş. 
;ı.. bir taktir halinde umumi heyete tek· ri heyeti usa saa , a u,. •Y• ve • • B. Tevfik Fik"t Sday baş- b .. d :<' n ısıne Tiirkiyc Cümh . l . . 'hs kd' " ı 1 devlettir \'C r ik "mh · 

llf Olunacaktır. reismiz Milli Şef Ismet Inönünün riya- vekalet binasında Ankara mu"ddeı'umu- muci lnce tan7Jm edilmiş olan fazla is- yuz e 4 veya altı komisvon verild·gv• urıye çı ve layik bir 

Seçim için Jizımııelen fonnaliterlere Şu setinde başvekAlet binasmda toplarumş- misi B. Baha M•kam kabul ederek bi' h al niwmnamesi ahkamına gö'c ya. ta mle Türkiye ile yap•lao.ık işlerin lacaktı' On •Y .• v~·~" ur>yctçi ka-lıatın ilk haftasında başlanması ve seçi· br. Saat 12 ye kadar devam eden içti· müddet gö.üşrnüşlü,. pdnn tetkikat neticesinde : o müe~,.selere vorllmes!nl temin ede • ıa .k · un oçın •ger dcvletledn de 

Çin tayyarecilerinin çok 
mühim bir muvaff akı yeti 

A - Memleketimizde yetişen keten, cekleTini söy' ~iştir. Bu haber tabii na- yı ~e. cümhuriyetçi olmalarını arzu 
susam, haşhaş, fındık, mısır ve ayçiçe- zarı dikkatim.o.! celbetti. Derhal hükU- =emız.ı herkesin tabii görmesi lazıın-
ğinden istihsal olunan nebati yağ. metin mali müesseselerimizin Ingilterc- Gene b .• . . 

B - Metre murabbaı sıkleti 100 de açılmış olan krediyi istimal yolunda d ki unu_n. kadar tabı.~ bır cıhet var-
gramdan hafif olan boyasız pamuklu ne gibi teşebbüsleri varsa bu işin mnhi- ır o d~ b.ızı?:. gerek cumhuriyetçiliği 
mersucat ile her ne siklette olursa ol- yeti meydana çıkıncaya kadar he . . ;~ gerl~k l.ayıkligı her devletin dahili bir 

sun esare opu yalı ipliği boyalı ur urduk. Aynı zamanda Ingı'lter h'' d tl ır. nun ıçın hu-
(K ) t bo a a 

psını ışı te akkı etmemizd' o · · 
h e u- u anınız h · · d k. 

ve nyvani ,·eya nebati elyaf ile karışık kümctine bu şirketi tanımadığımızı ve devl , .. ~cm c ı topraklardaki 
olan pamuklu mensucat sanaviimizde bu şirketin hükümetle aslA alAk 1 et '\: e hukumet şekilleri ve bu şe-
r 

" es a ası o - kili • · d d' . 
azla istihsal olmadığı anl<><:ılmıstır. madığını duyurduk Ve ke f' t' b k er ıçın e ının yer alması veya ayırt -. • . y ıye ı u a- d'l · b' · 1a A 

J d 
•• •• d ••) ç· ı AlLMAN ORDUSU nalla biltUn ticari ·· 1 hah e 

1 mesı ızı as <1 alakadar etmez. Biz.i 

20 a po n tayyaresi uşu r u er ı n s Ü var i eri Başkumandanh'"'"··- vcrmeğe teşebbüs e:~~ssese ere er al"".ad~, eden cihet hadci, siyasi, ikU· 

bir ekz 

.,...... 
1 

il sadı ınilnasebet!erimizdir ki bu noktadan 

. k. h .. stı· d t tt~ 1 Ş g K k 1 d t ibi . ng tere<le bu hareketi yapanlar ih- Mısırın gen hük.. a 
) J şe f) ) f a e l ef • an 3 Y a pl arın a Berlin, 24 (Ö.R) -Alman onlusu baş Uma! ~I kendilerin~ fazla k•ymet ve hallanm candan v.":rn~:;~.;;~ ~"" 

l J ı ı h b d 
• ı kumandanhğ> Alman o,dusunun 15 §"· ehemnuyet venl!nn.ş olmak lçön yani'§ Cilmhuriyet hüküm f . . b "': 

çete e f a p 0 0 af a af e ) y 0 r af battı büyük manevralar yapaeağ> hak· bfr temsil sdah takmnnşlan!ll". Ald•ğ>· M"" hilkilmdan hak~~':"' ··~ı'.§ /
0 

kı a h • t karıl mız habere göre baz.ı r A d ' " 1 mu na tnı 
Londra 24 (ö.R) - Hong-Kongtan kaç köprüyü attıklarından Japonların cağı zehabına düsmemişlerdir Fakat n a anç e çı · an şayinlan tekzip .. 1 1 esmı aırc ve soy edikten sonra hilafet müessesesi • · tmiştir B k muessese er memur a · k tl · h 

bildiriliyor: Bir Çin tayyare filosu Pa • geri münakalatı kesilmiştir. kendi zaferleri ve Totaliter devletlerin •. · aş umond:mlık namına söz dah·ı ld ki • ddlnnm~~~ e . enne okkmdaki dUşUncemizi illve ebncliyiz. 
ur gtlnll x.n-un cenubundakl Ja- Çin çeteleri Şanghay kapdanna ka- Avrupada kazand•klan muvaffakıyetler ••>derneğe salfihiyetli bir zat kara, deniz .. ' 

0 

';. "'.""' ' a e,u..,.erdır. Bu Bize göre hlliilet müessesesi modası topçularının m...Uerlne muvaffakıyetli dar uzanan faaliyetlerinde Japonlan bil- gözlerini ceul metodlada ekonomik ve ve hava ordularının iştirakiyle bUyUk ısnnl cvvake bıze ecnebi bir isim hülasa- geçmiş ihtiyar ve her halde zararı ka-

uzl lard J 

nl bU ilk "k il k''l" ___ ,.._.ı .., manevra} sı o ar teltıkki ettik Hari · · .. d ta8'"r ar yapmış "· apo "' Y yu m f u •la uir~-•dar. Şan,.. -tejik emniyetlerini temin etınek ••· ann ancak gelecek llkbahanla .. d . · cıyeınız uç nn an çok fazla bir korkuluktur kl bu· 
.. yiata uğraııııflardır· Burada vukubu- hay yakmmda Uç giln sUren mu.a""'°e- bil olup olmad•ğ•m tedklk ediyodar. Va· yapdacağm" fakat '°"baha' ve !ru;ta lı'.'n enben bu meselenin mahiyetini in- lunduğu yere dünyaşllmul bi' husumci 
lan ıayyare bir hava muharebesinde 20 !er olmu,ıur. Ja-lar bUyilk zayiata zlyet o kadar tev.,zuh etrnişfü kJ üç bü- 00. m~,kezde kolordu manevralarının ~~ıe,eden ~·~ çahşh. Bu sabah celbeder. HattA lsıam devletled arasın· 
Ja- ıayyarW d~rülmüştür. Aym uğ'8m•şl.,d.r. yUk dernok,asinin talepJ.,ilc Japonya· "'.umkun olduğunu, •imdilik umumi §<'- o:rend•k. ki. şırket Istanbuldadll". im • da dahi lstı'8p ve nifak tohumlan sa· 

tayyare filoları Hong-Kongla Japon ge· Londra 20 (0.R) - Timesin Tokyo nın mildd~yahn• Uzakşarkta nas•! telif kilde. ~nevra tasavvur olmadığını bil· P ks linutet nammı taş"'."'~~· tlç ay ~ar .. Eğer Mısınla başl•yan bu hareket ,.ılerlne de taarrW' etınişlerdfr. ikinci muhabiri bildiriyor: etınek kabil olacağ• cayl sualdir.> dinm,ıu. evvel kurulmuştur. Adl•yemı> .şe vui- bir glln emrivaki olursa h . . . d k. 
bir bava bari>inde daha 5 Japon tayya· Japonyanm Anmikan - lngillz -Fran· yet etmlt ve Ikt..at vekilet! de faall. mevcut malümata n...: ancı~en>Z • ' 

s>Z notalanna çabuk cevap verecekled Hongkong 24 (Ö.R) _ Kantonun 30 mllleUe,inin teşdkl me.aisi hilMetten yete g.,,,.UŞfü. Tahkikat lkl bed ran, "" veya 
:resi cltlfUrllbnilflllr· zannedilmiyor. Bu notalar bazı hayal • kilometre şimalinde Japonlar ağll" bir daha sağlam olmal•du. Ve her şeyden yürüyor. Elde edilecek netice cep bUt~ uzun fasdaıru:ıa ayn! emrivaki baZ> Is-

Çin .Uvarilerl Lonıı Kang ve LataY l<ri yıkın'§IU-. ğlüb' evvel ihtiyari ve gayd ihtiyari o18'"ak .. ,ahaliyle umwnl heyetinize anedile- ::m devleden tarafmdan da tekrar edi· ııehJrlerlni Japonlardan istirdat etmişi•,.. rna •yete uğ'8m.,Ianbr. Çinliler ta- sadece M 11 cektır' . MUteşebbisl-ı" hakkında icap b'ce. kdtir ki, bu hal İslam devletlerini bir-

• 

1 

dir La kanga cJaponlar Çinin bir Japon kolonisi arruza g~ k K t ısır 1 arın kral Faruka ka...,
1 

... uzak) 

dir J ponl rilem

'" er ng -:.-re an on istikametı'nde ·· -:ır ırın en a..t•racak t lA . a ar ge -s • k , gostermic ld klar b eden kanuni muamele]enn· ehemmı"yetle ]etlen· arasın ~~ . . ve. s am mil-

i k k bir halinde yeniden !..,.sı o.ay bir iş ola- llerlemeğe başlam•şlanbr: • 
0 

u ı lr sempati galeya- d tıl"'1 Çinliler demirYO unu esere nı mevzuu bahis olmas• ve bununla Lon· tatbik ve !fa olunacağına emhı olabilir- . a. yen• b., rufak sokacak. dra koruenuısından evvel Kahirede top- siniz. tır. Bu işle IAyık ve cümhuriyetçi Türlı 
l Başvekilin b be devletine di.işcn tek vazife bu hazin nki-
anmış olan araplan alakadar etmemiş u yanatı umumt heye- bet tistüri lAka • bulunması muhtemeldir. tin tasvip sadalariyle karşılandı. be e. a 

8 

darlann dikkatini cel· 
B ·ı K h" B kilin b tmektcdır ugt n a ıre merasiminin manası aşve u beyanatından sonra ha- Ha · · · . . . . hakkında en ziyade şüphe ve tereddu"t riciye vekili Şükrü s ğl .. nc.ıye vekilının ızahatı umumi he· araco u soz ala- yetçe tam • 

l~gil izi er tarafın dan nasıl kar ş 1ıand1 lizh~ar~e~d'!enll!"!m!!eh!ll'a!.'fill!!l !lll!Su~ullld•i •m•ahfll!lmlel•ler•i•dı";•· :::,o:. ~y!:' ::!;":: v:'ı:~~ıw::n~ :;."!~~::~~:ol::~;~:.: r.-:ı: 
f d ı 

E Y ff ) N A Ş K latanbul 24 (Telefonla) _ Zab .. . 

nasıl te Sl
·r e ı· ı·yor?. TURKÇE sozı.tt R.Ün Beyoğlunda Banka caddeaind:'i.::::~hnum~'."ilikle ?-draber bu 

RAMON r>yat yapmış ve bazı evrak müoade .. mu ... esesm e tahar-
NOVARO kadar sürmüştür. re etmıttır. Taharriyat, beş saat 

ilin.1 Halifeliğin 

ve 
-.ansının inkiraZma kadar bu unvanın cismam ol- rahhasların camide halüe intihap etmek 

Londra, 24 .<~·A). - Havas aı duğu kadar ruhani bir mana ifade et- için değil ibadet etmek için gelmiş ol-
muhablrl bildiriyor · . al Farukun mesi ve bu unvanı ıaşıyanın Medine, duklannı ve esasen böyle bir intihap 
~alAhlyettar ınahfelle_rın kr b' haber Meleke ve Kudüs gibi ~rlere bakim yapmak sallıhiyetine malik olmadıklan
bılMete inUhabını teyıt eden ır ellerin bulunması idi. Halbuki bu Uk iki şehir nı beyan etmektedirler. 
alamamış olın~~ ve .~u ın~ etmek halihaZlrda Arabistan ve Hicaz kralı .. B.~r ~~m ha1.ifesinin intihabı zaruri 
ha~ ehemmiyetini hen".' takd.r eda· lbnisslludun eltode bulunmakta<hr. Mu· gonıldugu ıakd"~• .. bu intihabı yalna 
mUşkUl olan bu husustaki ınerasiJll . il h şimdiye kadar halife unvanının arapların değıl butun dilnyadaki müs
lr her tUrlii tefsirden irntlna ettnelerı_ne :a eytr kom§U bir devletin hükUmda- lilmanlann mümessillerinin yapabilecck
rağmen eski İslam şefliği ınakamının ih- uvve 

1·tıneslııi müsait bir şekilde kar- leri ilAve olunmaktadır. Aynı mehafile 

Y l bbils 
Londranın rına vcrı ·· b" 1 b .. ası çln yapılan bu teşe . lı gıw na dair hir bir şey söylememiş- gore oy e ır meşele asla mevzuu ba-

rap taraftarı mahfellerın e uyu . Ge e bu ınahfeller bir camide, hat- ıs e ı ır. Çünkli hilafet müessesesi A · d b'. "k hır şı yaca ~ h. d ğ'ld' 
alAk h"k"'rndara tır. n ski O ani · w a uyandırmıştır. Genç u ~ . A b .. f'n koI1lŞll Arap devletlerinin mu- e sm ı ımparatorlugunun bugün 
İslAnı halifesi unvanının veribncsını ta· t aı: ~ rı hazır bulunduğu halde müs- hUkilmden sakit olmuş eski ananelerine 
hayyül eden Mısır kral hanedanının bu r.. ~ a tarafından yapılan alkışların t~bül ediyordu. Ve umumi harpta ha
a?'ZUSUnun tahakkukuna rnfuıi ol~ baş- I~m~ :an demek olmadığını ve mu- life tarafından müttefiklere karşı chadı 
lıea engel Osmanlı imparatorluğunun bır ınl ; $11ft~Z'.JZ181Z~ mukaddes ilAn edildiği zaman zaafı mey-"* ;Es :SUI D E dana çıkmıştır. Arap aleminin ekseri· 

L 
A L y~U o za~an. halifeyi takipten im Una et· 

RJ GİBİ NADİR mış ve TUrkiyeye karşı milli mücadcle-

SENENiN sAYJLI FJJlT~N~ ye ablm>Ştır. Binaenaleyh §imdik! a ... p 

tKi YENi FILiM 
t _ 4 PARMAKLI CASUSUN 

Mtl'tff İŞ )IACERALARI 
CASUS KADINI 

,.l __ MİR_..:ı,_A·~_ı... ~arpatlaralh meselesi 
TAYYARE ar§Ova 24 (ö.R) - Macar P l .. pataltı Ukranyası hakkı d b 0 

0
onya rnuıterek hududu ve Kar-

si NEMA s iN DA 
nazın B Bek b na ~e. us okinskinin istizahma hariciye 

· fU ceva ı vermıştır: 

Polonya hükümeti Karpatalt . ·rc1a 
rek hudut tesisi emelle • kıfm ısMtı t ederek Polonya ile müşte-

TELEFON 3646 

Gösterilmekte olan bu senenin en 

ŞAHANE 
TANGO 
Lii) ık olduğu rağbete mazhar 

olmuştur 

OYNIYANLAR : 

POLANEGRi 
VE 

ALBRECT SCHNHAS 
AYRICA EKLER JURNAL 1 
SEANSLAR : 1 _ 3 _ S _ 7 
Suvare 9 da .. ·------

rıne va ıtır a h"k.. · b l 
taya attıkça p 1 l I h · car u umetı u mesc eyi or-
diki halde PoloonoynyaÇe ı kannl akyırhahane hareketine güvenebilir. Şim· 

a os ova yaya L-- b. ... . l 
tasavvurunda d w 'ld' K JUUtl ır guna arazı ta ep etmek 
Polonyanın egfı ılr .. arpataltı vekayiini dikkatle takip etmektedir 

men aat en tehlike k 1 f l · mak için ica ed db' l . ye maruz a ırsa men aat erini koru-
# P en te ır en almakta tereddüt etmiyecektir. 

Y EıVİ SİNE.MA'da 
26 llıinci lıanıın perşembe yalnız u5n gün ~in 

ŞAHANE BİR PROGRAM.. 

l - Nevy?..~.~.~ .... !.~~~~.~.~~.. Haydut 

2 - RAS.~Q!!.~J.~~.~~Y. Bauğr] 
.!~f.~ .. !~~ .. mRN.. AL RENKLİM i Ki •••••••••••••••• 

2 - JNTJKAM 
::-s~=~ Pamuk Prenses 

-~L.-.=L~0~SLAa~K~~c~sUJM~1 ~!!~·~p--=b:..:•1:!=:....~_11 .... ~llııııi~-·.1·°'e11·m·•!ILl!!!l~.1l ..... V.;.~e;. Yedi CÜ c e 

SEANSLAR • C • • •••• •• •• •• ••• •'" 
11

'" '" .. • •'"' • • • • •' • • 

D... -:ı-ı • umartesı, Pazar : 10 - Z - 5 - 8.30 da Başlar 
ıger 5 ....... er : Z 5 8.30 da 

••••••••••••••••••••• •• - - Başlar • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BUGCN SON DEFA OLARAK 

1
2 

- ABD"!:,,. ~AVUŞLAB (Haydutlar arasında) (TÜRKÇE SÖZL0) 
- MEKSJAA GCLO. 



SAHIFE4 

ŞEYTAN oızz;~. 

VE KUMPANYASI .................................... 
Büyük aşk ve macera romanı 

-122- -
- Ellinden kurtulamazsın artık Tali

ana! .. 
- Öyle bir kurtulurum ki müfettiş 

Başe .. buna siz de hayret edersiniz. 
Ve üzerine doğru yürilyen polis mü

fetti§inin yüzüne: 
- Bana dokunmayın!. 
Diye haykırdı. Sonra büsbütün solan 

dudakları arasından bir dua gibi: 
- Jan .. Jan .. . 
Kelimeleri döküldü. Bacaklan titri-

~rdu. 
Gözlerini kapattı .. 
Yere yuvarlandı .. 
Doktor Hanri hemen koştu : 

- Tatiana!.. Tatlana! ... 
Genç kadının başını kaldırdı .• 
- Tatlana .. Tatlana ... 
Konıe.. cevap vermedi. Doktor nab

ınnı tuttu. Eğildi, kalbini dinledi. 
Müfettiş !iaşe, ayakta ve dimdik sor

du: 
- Bir kriz değil mi doktor? 
Genç doktor baş~ menft surette sal

ladı. 
Sonra Tatlananın hareketsiz vücudu

nu kolları arasında sıkıp bağnna bastı
rarak hıçkırdı: 

- Hayır .. Hayır .. . Onun esasen çok 
hassu olan zai1 kalbi bu son imtihana 
tahammül edemedi.. öldü .•• O artık ya
ıamıyor .. 

Polis müfettişi bir adım geri çekildi. 
Yerde, Tattanan1n, bu güzel kadının 

ölüsüne ve onun üzerine kapanmış hıç
kıran doktor Hanri Sübeyrana mütees
sirane baktı. 

Tatlana .. ölmüştü .• 
PoU.. müfettişi onunla uzun zaman

danberi mücadele etmişti.. Fakat o, son 
nefesini verirken bütün glinııhlarını af
fettirecek hareketi de yapmış, çok kıy
meUi itiraflarda ve ~aretlerde bulun -
muştu. 

Bu bakımdan o .. §imdi ölümü ile say
g.ı davet ediyordu. 

Hanri, genç kadının üzerine eğilmiş, 
mütemadiyen ve sanki ~itecekıniş gibi 
kulağına mırıldanıyordu. 

- Taliana .. Sevgilim... hayatım.. ca-
nım .. 

Başe, sessizce odadan çıktı. 
Hıçkmklı sesler üzerine kapıyı kapa

dı.. 

Simdi kontesin dediklerini bir hı ev
vel yapması icap ediyordu. 

Acaba tam zamanında yetişebilecek 

mi idi? 
Acaba Lorans ve Janı kurtarabilecek 

mi idi? 
Ve sonra bu i§te (ikinci büro) nun, 

Fran..,,nın emniyet te§killtınm n.astl bir 
rolü vardı? 

III 
KABUSLU GEJCE 

Edgar Poenin romanlannda tasvir et
tiği korkunç gecelerden biri .. 

·········································~ i KiarJık apartman E 
: Gündoğdu Voroşilof bulvan -k- : 
: zında denize nazır gayet mükemmel : 
• • 
=konfora havi aem odah yeni inşa: • • 
:edilmiş bir •ı-tman kirahkbr. : 
: Gönnek istiyenleriıl, •partmaa tfa .. : 
Ehilindeki bekçiye, görüşmek için de E 
: gazetemiz idarehanesine müraca- : • • 
:atıeri. : 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

7'Kirk 

Hava bulutlu .. sert bir rüzgar esiyor. 
Ara sıra bulutlar arasından sıynlan do
nuk yüzlü bir ay ışığı korku veren ıs

sız bir tabiat manzarasını aydınlattık -
tan sonra tekrar bulutlar arasında kay
boluyor .. 

Bu ıssız tabiat manzarası çok geniş 
bir sahayı kaplıyor ve bu sahanın et ra
fını da yüksek duvarlr çeviriyor. 

Duvarların çevrelediği saha.. dikenler, 
çalılar dal ve budaklan birbirine karış
mış ağaçlarla epey zamandanberi insan 
ihtimamı görmemiş metrilk bir araziyi 
göstermekte.. Bu metrOk araziden çe
şiUi haşerat sesleri, baykuş feryatları 
yükseliyor .. öyle bir manzara ki .. Bu 
kara ve korkunç gecede ve hele ara sı
ra yüzünü gösterip yine kaybolan ay ışı
ğı altında bir kat daha korku ve deh
şet verici oluyor. 

Rüzgar.. ıslık çalarak esiyor .. 
Burası .. bu yer ... cLamars Korsiner>

dir. Mevkünin yüksekliği, hllimiyeti 
ve metrukiyeli bu taraflara insan na
mına kimsenin iltifat etmediğini anlat
mağa kafi... Arasıra ve üstüste üç de
fa havlıyan bir köpek, bu korkunç ge
cenin tüyler ürpertici dehşetini bir kat 
daha artırıyor .. 

Sanki her adımda görünmez bir teh
like var .. Ağaçların rüzgar altında kıv
nlan dalları bile ayn bir dehşet veri -
yor .. 

Lamars Korsiter tarafını çeviren up
uzun duvar- Nihayet yol kenarında eski 
ve harap bir binaya müntehi oluyor. Bu 
bina eski bir kilisadır ve ondan başka 
da burada bina namına birşey görül -
mez. 

Bu eski kilisanın adı Sen !rene kili
sasıdır. On yedinci asırdan kalmıştır. 
Hiç bir mimari veya tarihi kıymeti yok
tur. !Glisanın içi ancak yirmi kişi alabi
lecek kadardır. Evvelce burada ve an
cak senede bir defa Llyon kurbanlan 
için dini merasinı yapılırmış... Ozaman 
beliti bu havalide bir kaç çiftlik, b\r kaç 
ev falan varmış.. Daha aşağıda... bu 
korkunç manzaralı arazinin yol tarafına 
inen kısrrund alçak damlı bir kaç ev var. 

-BİTMEDİ-

Yeni 
--=--

Bir tal<sim projesi 
Varşova 24 (A.A) - Bir Macar -Leh 

müşterek hududu Karpatlaraltı Ruten
yası vakayii hakkında mebuslardan 
Dudzinskinin bir istizahma cevap veren 
B. Bek şöyle demiştir: 

Polonya hükümeli Macar hükümetl
nin Karpatlaraltını istirdad etmek ve bu 
suretle Polonya ile müşterek bir hudut 
vücuda getirmek hususundaki emelleri
ne vakıftır. Macar hükümetl bu mesele
yi ortaya attıkça bu metalibatı hakkın
da Polonyanm hayırhahane hareketine 
güvenebilir. Şimdiki vaziyette Polonya 
hükümeti Çekoslovakyaya karşı bir gQ
na arazi mutıılebe etmek tasavvurunda 
değildir. Hükümet Karpatlaraltmdaki 
vakayiin inkişafını dikkatle taldp et -
mektedir. Ve Lehistanın menfaatleri 
tehlikeye maruz kaldığı takdird" bu teh
likeyi defetmek için icap eden tedbirleri 
alacaktır. 

Masal masal icinde • 
35-

- Bu freni< oizin neyinjz) 
Onlar da: 
Hiç bir ıeyÜ:niz değj), dediler. Yalnız 

o vakh1 .. bizi habarruzdan almış mı, çal-

Nuhusetlui geçince talileri telcrar açı
lır. Yeniden ikbal ve ..,.dete çıkarlar. 
Bu tdızadenin de talünde bir kaç ıı\in 
nuhuset vardrr. Bu nuhuset günlCTi ta-

mış mı, ne yapmJJ... yıllarca onun yanın· mam olmayınca ona kıyroayıruz.. Sonra 

da kölelik ederiz. pifman olursunuz ve sonraki piımanlık 

Şah derhal onlann kendi evladlan ol- ' da biliroiniz, hiç bir fayda vermez. Ne 
duğunu anladL kadar döğiinscniz, ne kadar göz yaşı dök-

Frenği çağırdı, ıılr.ııllrdL. O da nihayet seniz şehzadeyi dirilteme2Siniz. 
hakikati itiraf etti. Bizden söylemek.. Siz nasıl isterseniz 

Şab evli.d.lann& kavU§tu~na çok se- artık öyle yapınız. 
vindi. Padişeh, vezirden bu h.ik&yeyi ve hu 

Frenğin başını vurdurdu. Ondan son- sözleri i.şidince ıehzadenin hocasını arat· 

ra da babasının mülküne haber yolladı. brdı. 

Evladlarını bulduğunu da bildirdi. Otuz Hoca bulunmadı. Oğlanı zindana gön-
oenelik nuhuset bittiği için arhk bir keder derdi.. 
görmeden yaşadılar. 

lıte padi~ahım, ıehzadelere bu gibi 
!ur. Talilerind~ böyle 

Kendi sarayının haremine girdi. 
Akşam yemeğinden sonra kadın yine 

oğlandan ıöz açtı. 

Trakayada 
Zirai faaliyet 
Çok geniştir-
Edirne (Hususi) - Bu sene Trakyada 

sonbahar müstesna bir güzellikle geçti- ' 
ği için ileri derecede ekilmi~tir. Faaliyet 

çok gen~tir. Çiftlikler ıimdi de yazlık 
ekimine hazırlanmaktadırlar. 

Devletçe verilen aelektörlere bütün 
köyler seve seve iyi binalar yaptınnıı ve 
makinelerini yerleştirerek çalı.ştırmışlar

dır. Bir mevsimde bir buçuk iki milyon 

kilo çalıtan ve iki makinistle bugün dahi 
devam eden yerler vardır. 

Önümüzdeki oene selektörler 75 i bu
lacakbr. Moro kalbur makineleri ise 400 

Zavallı atletizm 
Atletizmi inkişaf ettirmek istiyorsak 
atletizm musabakalarını heyecanlı 

maçlar arasında yapmalıdır 
FAİKGÖKOY 

ü geçmiştir. 
Edirne (Hususi) _ Uzunköprü, Ke- Sporsever diye, spor idarecisi diye, 

şan, Malgara, Gelibolu, Meriç, Lülebur- sporcuyum djye geçinenlerin ağımda 
gaz, Babaeski ve bir ifade ile bütün kaoa- spor kelimesinin manası de değişik, de
balann mutlak surette büyük zıraat fi- ğişiktir. 

Hülasa edersek : 

DOKrORVN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Atesten sifa , . 
YAZAN: Dr. G. A. 

Çocuiun grip hastalığına, yahut mik
roplu bafka bir hastalığa tutulup da vü
cudunda !ncaldığın derecesi arttıkça üzü .. 
lür, meraklanırsınız. Sıcaklık. derecesinin 
yükselmesi hastalık alameti olduğu için 
üzülmekle kalıroınız. F alı:at bundan do
layı 8ICAklık derecesinin artmasına öfke
lenmeniz haksız, hele ateşi düşürmek için 
kendi kendinize çocuğa iliç vermeniz 
yanlış olur. Vermek istediğiniz ilaç ateıi 
çok defa düşürür, ancak ateş düşmekle 
hastalık geçmiş demek değildir. ilacın 

tesiri geçince ateı gene yükselir ve ha,. 
talığuı daha uzamıuına ihtimal olur ..• 
Vakıa, ateşi bir daha yükselmesine mey
dan bırakmadan birden bire yahut ya-

danlıldan kurulmuştur. Bazan bunu koyu bir futbol ihtirası 
Bunlar 1 O dekarla 1 00 dekar arasın- halinde duyarız .. Kimisi de : 

Efkarı umumiye futbol ile fazla meş
gul ettirilmiş ... Fazla hazırlanmıştır. Ve 
bu yüzden seyircisi her zaman çoktur ... 
Sevenleri fazladır .. vaş yavaş düşüren iliçlar da vardır. Fa

sebeplerine kat bunları hekimler bilir ve zaten he• Atletlerimizin azalması 

gelince : 
dadır. Hepsinin ba~larında zıraat mual

limleri ve yeni çıkan tarımhaıılan var· 

dır. Köy ve Belediye birlikleri çok mu
vaffak. oluyor ve bu •İ•tem lt-öy birlikle
rine kadar gen~lemit bulunuyor. 

Vize, Saray, Gelibolu, Ezine, Biga, 
Ba.yt'amiç ayni tarzda ve ayni hararetle 

çalışmaktadırlar. 

Nazillide 
-o--

Güreş, boks gibi, vücutlan, insan kı
lığından istihale ettiren şubelere mef
tundur. 

Çok seyrek olarak ta : 
•Kese• sporlarından tenis ve atlı spor-

!arı işitiriz. 

Hiç ehemmiyet verilmiyen .. Hiç takip 

Kulüplerimizin yukandaki cereyanı 

doğurucu mahiyettel<l çalışmaları ile, 
halkın yukandaki miillıhazalarla alil:a
sızlığı birleşince; zavallı keneli kendine 
ortada yapa yalnız kalnuştır.. Atletizm 
şubesi de teşcisiz, alkışsız.. Bakımsız, 

yardımsız tek başına ölüme mahkOm 
edilmiyen, heyecan vermez gibi görü- edilm" t" O bus·· b"·t·• ·;ı kti B" ış ır.. u un o ece .... ır 

nen atletizm, hakikatte spor mefhumu- tek koşan atlıyan insan göreıniyecek-
nun ana direğini teşkil ettiği halde ka- 1. k ' 

ı .. 
naatlerirnizde, heyecanlarımızda, cam F tbolün nefesll, ko:ıucu, enerjik 
üzerindel<l buğu kadar geçicidir... De- u 
vamsızdır .. Memleketimizdeki atletizmin oyuncusunu hazırlıyacak olan atletizm. 

Tapu ve Adliye k 1 .. . d ki d h ~· ·1 GUreşçinln yine nefes kabiliyetini, çe-
ü .. tti J rinin re or an uzerın e uruş, a1owı gerı e- . . .. . . . . m .e $ e b L_bil kanaati . birer ti . - vilcligını ve kuvvetini verecek olan aile-.. li.: me, u..... enn necesı. Vh kil 1 .. h la aaa yeu.. dir H n1arın alkış k k tızm... e er oşu e o an ışı azır -.. eyeca ona verece a- .. . . 

NAZİLLİ - Nazillı· tapu dairesı"nde d harar tl ğurulm 1 yıp tekemmül ettirecek olan atletizm ol-ar e e yo uş o mamasın- ö . 
işlerin yürümediği hususunda halkın ait dandır.. duğu halde: lecekti. .• 

olduğu makama vaki şikayetleri üzerine Bu; neden böyledir? 
genel direktörlükten Nazillide talıkikata 
memur edilen tapu ispektörü bay Yüm
nü Karaapanın bir aydan beri Nazilli 
tapu dairesinde ve ayrıca kasaba ve 
köylerdel<l işi sürüncemede kalan yurd
daşlar arasında yapbğı incelemelerde 

Niçin atletizm seyircilere bir futbol 
maçı kadar heyecan vermez? Ve ekseri
yetle atletizm müsabakalan sekiz kişi
lik bir hakem kadrosu önünde yavılarak 
seyircisiz neticelenir? 

Fakat beden terbiyesi genel direktör
lüğünün senelik programlarında maarif 
vekaletinin mekteplerdel<l spor faaliyeti 
için hazırladığı çalışma cetvelinde : 

Atletizm için husus! kıymette bir yer 
görüyoruz... Demek ölmiyecek.. Dirile
cek .. NasJ? .. 

kim reçetesi olmadan eczacılar veremez
ler. Hekim reçet.eoi olmadan kolay kolay 
tedarik ettiğiniz meşhur ili.çlar, ağrılan 
geçirseler, ateti düıürsder de, ateıli h ... 
talığın kendini geçirmezler. Onların te
siri gerçi pek parlakhr. ancak - bilini
niz ki - parlak görünüılerin hepsi de
vamlı olmaz. 

Mikroplu hastalıklardan vücut sıcald~ 
ğının artması vücudun kendisini mikrop· 
lara kaJ11 müdafaa etmesi için bir vasıta· 

dır. Dil§ürülmeai lüzumlu olan alet ol· 
duğu gibi, düıürülmemeoi lüzumlu olını· 
yan ateı de vardır. Siz bunu ayırt etme.

den aleti dü§ilriineniz. haata vücudu ken· 
disini mikroplara kargı müdafaa eClen 
kıymetli bir vasıtadan mahrum etmit 
olursunuz ... 

Vücutta sıcaldıiın artması hastalıkla· 
ra karşı koymak için iyi bir vuıta olduğu· 
nu eski zamanlarda hekimlerle halk tim• 
dikinden daha iyi bilirdi. lpokrat hekim 
delilerin sıtmalı yerlerde bu hastalığı al
dıktan sonra daha iyileştiklerini gördük
ten sonra Calinos hekim kara sevda ha.-

memur Raşit Ayaydının Nazillide me- Atletlerimiz neden eski rekorları ye-

muriyelinin idamesi mahzurlu görülerek , niliyorlar? 
İzmir kadastrosunda başka bir vazifeye 1 Her gün atlet kadromuz niçin biraz 

Bence: talığına tutulanlan ııtmalı yerlere gön
Halkm sevdiği, heyecanlandığı spor- dermek uoulünü icat etmifti. Sıtma has

nakli tensip edilmiş ve nakil esbabı ge-

1 

daha daralıyor? 
ne! direktörlükçe de muvafık görülerek Seyircinin futboldan duyduğu heye
tapu memuru Raşit Ayaydın vazifesin- canı, atletiziındc bulaınayışını. sırf bu 
den ayr~br. İspektörün bu hususta-! işin mevsim sporu gibi bugünlere kadar 
ki tahkikat ve tetkikatı devam etmekte- muayyen aylarda yapılması, hazan kır
dir. da ... Bazan pistte, hazan arsalan andıran 

lardan istifade yoliyle .. 

Hiç bir zaman atletizmi tek başına 
yapmamalıdır .. Daima atletizm müsaba
kalannı kuvvetli ve heyecan verecek bir 
maç ortasında .. _ Yahut iki oyun aralı

ğında. .. Ve nihayet atletizm takımı çı

karnuyan kulUplerin hattA liklere bile 

talığının başka hastalıklara ili.ç olması, 
tabii, vücudun sıcaklığını arttırarak. hum .. 
ma getirmeğe sebep olmasındandı. Sı .. 
cak kaplıcalann bir çok hastalıklara fay
dalı olmasında da, ouyun .terkibinden ya

hut raliyoslanndan başka sıcaldığuı da 
büyük tesiri vardır. O derecede ki Artl-

İlçemiz hukuk hakimi bay Mehmet yerlerde organizasyon bozulduklan ve 
Şevki ACJJX talebine binaen tekaUde tatsızlıkları içinde tertip edilmesinde 
sevkedilmiş ve vazifesinden ayrılmıştır. aramalıdır. Mevsimi belli olmıyan.. Yeri 

Hukuk mahkemesi işleri vekaleten belli olmıyan, düzensizlik içinde çalka

ceza hakimi Şakir Özdamar tarafından nan atletizme mukabil... Memleketimi
ifa edilmektedir. ze ilk spor diye giren futbolun sahası 

girememesi gibi zecri kayıtlarla ...• 
başlamalı .. 

İşe medin: 

Adliye vekfiletine vaki şild'ıyet üzeri- ınalüm ... Seri halinde devamlı oluşu ve 
ne Nazilliye gelen Adliye baş müfettişi bir huçuk saat gibi zamanı tahdit edil
Necmettin Zahir adliye devairini teftiş ntlş oluşu hususiyetini ve sevilişini or
etmektedir. taya koymaktadır .. Bu iddiamı daha iler-

letınek ve ispat etmek için Türk spor ta-

Aksi takdirde ... 
Programlarımızın içine atletizm başın

da, fakat hakikatte ölümle baş başa ka
lacaktır .. 

Erkek Lisesi spor öğ. 

FAİKGÖKOY 

--=-
Kazamız icra memuru Ahmet Erdem 

liyakatine binaen bir derere terfi e~ 
tir. 

rihine girmek daha doğru olduğu hal- Torbalıda bil' hırsızlık 
de, bunun bu yazı için uzun düşeceğini Evvelki gece saat 19.30 sıralannda 
biliyorum ve yalnızca : Torbalıda bir hırsızlık vak'ası olmuştur. 

H t Eski Galatasaray - Fenerbahçe maç- Torbalı istasyon memuru Alaettinin a ay !arının, bütün milli hudutlar içinde evinde kimse bulunmadığı sırada belir-
uyandırdığı heyecanı hatırlatarak, hu- siz bir hırsı:ı. tarafından kapuı.ın. kilidi 

F d l • dutlarımıza ilk spor şubesi diye giren kınlarak içeri girilmiş ve bir çok kıy-ra nSJ Z e egesı futbolün sık ve neşriyatlı günlerine işa- melli ev eşyası çalınm•,ıır. Suçlu aran-
- BAŞT ARAF! 1 lNCI SAYFADA - ret etmek istiyorum.. maktadır. 

nin An.karayı ziyaret edeceği bildirili- Vakıa bugün, esl<l futbol heyecanları, 
yor.. yalnız milli maçlarda doğabiliyorsa da, 
. İstanbul, 24 (Hususi) _ Ankaradan yine bütün spor yazıcılarını, bir men 

bildiriliyor : Vekiller Heyetinin dünkti kararı üzerinde : 
toplantısında büyük erkanı.harbiye re- •Mekteplilerin kulüplerden çekilıne

isi mare•"1 Fevzi Çakmak ta iştirak et- si ile, artık genç takınılan kalmamış ve 
miş ve müzakereler geç vakite kadar birinci takunlarından da büyük bir kuv
devam etmiştir. vet kaybederek kulüplerimiz sarııılınış-

İstanbul, 24 (Hususi) - Londra bil- lardır... tarzında yazılar yazınağa sevk 
yük elçimiz Tevili< Rüştü Aras bugün eden görüşlerden bize futbolün hlla 
Avrupa ekspresiyle Londraya hareket mevcut kıymetini, spor çerçivesi orta-
etmiştir. sında bulunduğunu gösterir .. 

oğİaru tekrar zindanına yolladım. 
Dedi. 
Vezirin anlattığı hikayeyi kansına nak

letti. Bunun üzerine fettan kadın: 
- Ey talı. · dedi. Bu vezirler ıeninle 

benim arama adavet sokmak isterler ... 
Sakın onlara uyma ve benim sözlerimi 

iyjce tut ki -hem dünya hem de ahretin 
mamur olsun. 

Hem pbim.. Sana müjdeler olsun ki 
ben bir haftadanberi •enden hamile bl
dım. istersen yemin edeyim. Hem vezir
lerin, oğlanın taliinin nuhusetine döndü
ğünü aöylemderi onun .enin hayatmm 
ve saltanatının hakkında izhar ettiği düt· 
manhktır. Hem o senin öz çocuiun ol
duğu ıüpheli. Hakiki çocuğun benim 
karnımdaki çocuktur. Öteki kim bilir na
sıl haramzade idi. Siz çocuğu olmıyan pa· 

ditalun hikayesini duydunuz mu) 
Padişah: 

- Hayır, duymadım. 

Deyince kadın anlatmağa koyuldu: 

Çocuiu olmıyan padipbm hikiyesi 

Evvel zamanda bir padifah vardı ki 
ne oğlan ne kiz, hiç bir çocuğu olmazdı. 

Bu padişah bir gün o memleketin en 

sin ..• 
Şeyh de: 
- Dua bizden, vennek allahtan.. De

di Tekkeye bir kurban ııönderin. Mü
tidler yesinler. dua etlinler. 

Padi§ah, bunun üzerine te.klr.eye ko
caman bir koç, tenekelerle yağ, pirinç, 
bal gönderdi. 

Koçu kestiler. ttini kaYUrdular. Bir 
tabak içinde padipha yolladdar. 

- Bundan bir lokm& alın ve niyet tu
tun .. 

Dediler. Padiıah etten bir lokma aldı 
ve oğlan evlada niyet tuttu. T eklı:edeki 
derv~ler ve müridler luzamu§ koç etini 
ifiyetle yedikten aonra dua ettiler. 

Allahın hikmeti ile.. Dualan kabul 
olundu .• 
Padİ§a}un katw o gece gebe kaldı ve do
kuz ay on ıtün geçince de dünyaya nur 
topu gibi bir oğlan getirdi. 

Padiph çok ıevindi. Bütün saray dü
ğün evine döndü. 

Aradan bir kaç sene ııeçince padi13h 
yine tcYhe: 

- Ya şeyh .. Dedi. Ne olur bir dua 
daha et de bir oğlum daha oloun. 

Şeyh le: 
- Olur. Dedi.. Dua etmesi bizden, 

kabul etmesi cenabı haktan.. Tekkeye 

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

•Gollard - London• markalı bir pi
l'- acele satıhlrtır. Ana edenlerin 
Kemeraltında (BtzıM GİŞE) ye~ 

• mürataatleri. : 
: S.() 1 - 10 (119) ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir kısrak~L Bu sefer kurban diye 
tekkeye bu kısrağı gönderdi. 

Müridler kısrağı keotiler. Etini kavur
dular. Padi§aha da tattırıp niyet ettir
dikten sonra dualarını yaptılar. 

O gece de yine padiphı.n haremi ha
mile kaldı. Ve müddet ııelince pırlanta 
gibi bir oğlan doğurdu. 

Yine onun için de tenlik yapıldı .. 
Bir kaç r.arnan geçti. Padişah yine 

şeyhten rica etti: 
- Dua ediniz de cenabıhak bana bir 

oğul daha versin.. dedi. 
Şeyh te yine: 
-Dua bizden .. kabulü cenabıhaktan .. 

Sen yine bize bir kurban gönder derviş
ler yesinler ve dua etsinler. 

Dedi. Padişah bunun üzerine tek:yeye 
hAs ahırından bir katır yolladı. Katır 

kurban edilmez a. .. Şeyhler, müritler 
katırı sattılar. Parası ile un ve tatlı al
dılar. Helva p~irip yediler. Padişaha da 
yollayıp tattırdılar ve niyet ettirdiler. 

O gece de bihikmeti hüda padişahın 
karısı yine gebe kaldı ve vakti gelince 
bir oğlan çocuk daha doğurdu. 
Padişahın çocukları büyüdüler. Bü -

yük şehude çok bahadır ve metin ah
laklı çıktı. Ortanca şehzade akıllı, zeki 
ve hünermend oldu. Küçük şehzade ise 

- Buna bir istinad noktası bulunuz 
dünya}'l yerinden kaldırayım ( 

Dediği gibi, orta çağlarda bir hekim: 
- Bana humma yapmalı: çaresini bu

lunuz, hastalann bir çoğunu iyi ederim.. 
Demİ§ti ... Eski zaman hekimleri hum

ma yapmak çare.;ni bulamadıklarından 
iyi etmek iatedikleri hastalan sıtmalı yer
lere gönderirlerdi. Sıtmanm sebebi an

la11ldıktan sonra, yalan zamanlarda. vi
yanalr profesör V agner - Y areg, hasta· 

larıru sıtmalı yerlere göndenneğe lüzmn 
görmeden, sıtmalı hastayı 1iboratavanna 
getirerek onun kanını umumi felç hasta .. 

lığına tutulmuı hastalara şmnga ederek 
bunlardan hiç olmazsa dörtte birini iyi 
etmek çaresioi buldu. Bu. ateşten pfa 
usulü bir de Nöbel mükafab kazandL 

Fakat ne de olııa bir hastayı b&1ka biı 
hastanın kanı ile iyi etıne~. bu zaman
da insanların hoşuna gitmiyen bir yoldu.. 
Onun yerine kullanılan mikrop, yahut 
mikropların zehirlerini f1nıııra etınelı:. tarz. 
lan da hOf'l gibnedi. Bwılardan aranı· 
lan tesir, orta çağlardaki hekimin aradı .. 

ğı, lıumma yapmak vasıtası idi. Onun İçin 
hekimler, humma hasıl etmek için kükürt
lü yağ ıırmga uoulünü buldular. Bu mad· 
de ile de vücudun ııcaklığı ytikseltilir ve 
iyi edilmek" istenilen hastaya bqka biri
nin kanı yahut hastalık mikrobu prmga 
edil~den, beklenilen teair elde edilir. 

Vücudun ııcaldığını artbrm.ak için kul
larulan en modern usul radyonun bıa 
dalgalarıdır. Evet, uzak mesafelerden bi
ze musiki sesleri getiren k,.. daJaalar. 
Onlar da - uzaktan radyolarda mual
ki dinleyenlerde değil - yakınlarda bu• 
lunanlarda vücudun ıucakhğmı arttmr
lar ve yerine göre haatalıklann.ı iyi eder .. 

!er... Şimdi lıelcimler bu k- dalgalarla 
türlü türlü hastalıkları iyi ebneie çalıt" 
malr.tadırlar •.• 

Onlu bu itle uğr&Jırluken, &teıli hiı 

hutalıia tutulduğunuz vakit. bu ate1in 
faydalı yahut zararlı olduğunu ayırt et· 
meden, ateşi dütünneğe çalıımak hiç 
doğru olmaL 

Vücudda narrnal sıcak1tk derecesinin 
yükııdmesi vücudun hastalıklara karşı ta• 
bil müdafaa vıısııalannı kuvvetlendirir. 

G. A. 

·········································~ 
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y e~ğ~ç boğulacak gibi oldu 

Moda ve kürk Enver Paşa sabahları 
Kürk meaelcai moda &lemini iıaal et

meye batJıyor. Bu aene kürklerin eaki.i 

kadar makbul tutulmıyacağuu iddia 
edenler oldu. Filhlkika tamamlyle kürk- • 

güzel bir sesle uyanırdı 
. ya.. Diye haykırdı.. Demek biitün bu olan şeyler 

hep senın yiiziinden.. Senin o güzel kömür 
ten mantolar•. kısa paltolar~. turvaka~-! Bu ses onun 
lara bu kıt az teaadilf edeceğimiz tahmtn l 1 

olunuyor. Fa~at, bu k?rk moda ile.mi~- bir şarkıyı 
den elini eteğıni çekmış demek değildır. 

için sö.ylenilen yanıh 
terennüm ediyordu 

gözlerinin yüziin_d_e_n_o_l_d_u_h_a! ••• 
Ka bo inanın raya getirdim .. Bu herifin leşini ortadan 

. 1 - Yengeç... Dedi.. r nops 
Yengeç az daha sırtilstil yuvar ana- ela be ·m yanımda ve sarayda bu- kaldırrnağı da sana havale ediyorum. 

caktı. bur: ~ ~lr ben bir de sen bilecek- Yengeç hemen yatağın üzerindeki şll-
Götleri fal tası gibl açılmıştı. l~n ';ut; Hıristidinin bile bunu öğren- telcrden birini kucakladığı gibi yere 
Haureti erkeK diye ... Muhafız neferi sın.. . 14-·-dır Sebebini sonra anla- indirdi. 

" ' ak __ _..ıh .. ,.., memesı ~· " . ı h' uh fız diye omuzlarından tutar zta.nt~ ş· dilik Karbonopsına burada. Karnı deşilmiş o an şe ır ın a ının 
bir kadın olduğunu görmekten değil. ::z :amda kalacaktır.. Bu od~a ölüsUnU bu yatağın içine sardı. 

Şimdi kürk daha ziyade btr süs olarak 
kullanılacakbr. Hatta yalnız mantoları 

kıaa paltoları,turvakarları süslemekle kal
mıyacak, kostüm tayyörleri, ceketleri, 
akıam tuvaletlerini de aüıliyecektir. 

KUrlıtUn kıı modasına eüs olarak girifi 
iki ayn kumaştan yapılmış elbiselerin aör-

düğU rağbet üzerine katiyet kesbetmiı· 
tir. Bu sene pek pahalı kürklerden man-

onu tanımı§ olınaktandı.. d ı...-~1. .. kimse giremez .. Bu mil- - Ben de adamlarımla beraber gide-
LJ•...t:• ben en ~ D d' B h 'f' K Göbeğ' b to yaptıran bir kaç kadın bulunabilecek, Ellerini boğazına gönuuu.. .J. ·ı sana da veriyorum. Söylediğin yim.. c ı.. u crı ı oca ın a· 

saau..ey 1 ı~ğunın k eli lim fakat mühim bir ekseriyet kürkü yalnız 
Tıkanır gibi oluyordu" 'b' b dan böyle ona karşı gösterccc- takhanesinin ö Um ıı a en e -

1 d gı 1 un • bal · ı t hat cdemı·veceğim su"'s olarak kullanmakla iktifa edecektir. Kesile kesik so u u : nin bu sarayda ık ve ıs- e a mazsam ra ,, • 

lıte kwlordu kumandanının (haydut
lar) iamile yadettiii BumacJar kendisini 
mail6p etmit ve bGyük bir zaferden 
sonra Dötembeye dönüyorlardı. Döteın· 
beye siıit çok heybetli oldu. Filvaki pa
tanın hafif yaruı vardı ama... tehlikeli 
olmadıiı için herkes pqayı tebrik eder· 
ken. Yeni aeferler için •.• muvaffakıyet• 
ler temenni e'cliyordu. 

Nitekim bir kaç gün ıonra nalbant 
dliWnlan önünde yenilenen beygir 
nallan yakından yeni bir hareketin daha 
baolıyacağını göıteren en büyük faaliyet-

S Se Karbonopsina!.. ğln saygı se . Sebastiynno Karbonopsinnya : Nadir olarak kürk manto yaptıracnklann 
- en... n... . tini tikbalini temin edecektır. ti. 
Genç kız, eski haydudun ~u cUre y Hem Sebastiyanonun hem de - Ben şimdi gelirim .. Seni biraz yal- yaban kedisi ve pars derilerini tercih ede-

** 

Bataklıklardan ve derelerden asken 
Çlkanr. 

Onun hedefi hürriyet, memleketin w 
milletin hürriyeti! 

Onun dünyalar deier hayatına paha 
biçilmez 

O rehberimiz Enver pap! 
Enver paşa uzun uzun gözleri yeşillik

lere dalarak bu ıarkıyı dinledi. Sonra )i
ne başlıyan türküyü hafızası kamil en 
kapladı ve o da ayni nakaratla ıslık ça

larak bu satkıyı tekratladı. 

Enver paın üç gündür yanında bulun· 
duğu Devletmen bey ile yeni yapılacak 
işler hakkında görüşmü~ nihayet anlat· 

alaylı bir tebessUmle seyrediyordu. ko'"meilııgr g~~,U dilberin önlerinde ayn ayrı nız bırakacağım .. Dedikten sonra kapı- cekleri tahmin olunuyor. 

- Evet Ben. 
on._.ıı, oz.ı nın o'"nUndeki iki adamı, Yengeçın' adam- d 1 . d • .. 1 k Aylar geçmiıti. Güzel mayıs gelmioti. mıştı . 
.&Je\Uo - Tilki eri erı aıma sus o aca ve man· D 1 b d E 'b' ... " sal "-'1di · Steplerin en giizel, en neşeli ve en ziyade ev etmen ey e nver paşa gı ı 

Y · kin bir tavırla başını • eısu ' de · ı-..1-ı. ı.... .. m Us larını içeri aldı tolann kenarlarıy' le yakalarını ıü.liyecek- d d V En d' engeç PlJ 1Icinizin emır a-.ı.uu. ~ - .. kanlan kaynatan ayı gelmifti. üşünüyor u. e ver paşaya ıyor-
Jadı : - Dedi Bundan aonra ben yalnız Odanın ortasındaki yatak dengini g&- tir. Biribiri üzerine kruvaze olarak kapa- K11tanberi yaian karlar, yağmurlar 1 du ki: 

- Tevekkeli detu ... Dedf .... BUtUn bu ~erle.. tanıy·o· rum.. tererek : nan kürk yakala çok moda<Jır. Pariste L 1 h L " ' H kk M ı k 
al~-.ı-- -ir+. lt1Ll edi Bl..!-•- çoktan topra.Jan su am11. ayat 1taynaaı - a ınız var pa~am... em e ette 

ı .. 1cr hep senin baSJnın ~ !ıf..,_.. L-_.: ano --Lı L-.. dutluk arkada- - Bunu alacaksınız .. D .. ınııu l L 1 ll'-l d ril 
llii' " l ka- Seu.awY , ~ ~ bir çok tenihane er "'enar an l 1t e e· güneıin altında her,ey yeıillenmiı ve dünmanlara karıı tam bir birliğe ihtiyaç 
Bütün bwılar hep l8tlİll o güze ve bu 88.:ıı-L-t _u-•ertnden memnun yorulursa öbirinlz taşıyacak ve Yengeç-ha. fU1Ul oaa.a ıwu rlyle .Oıılenmİf ince ipekli roblar yapma- zümrüt gibi ovalarda içi açan çiçekler vardır. Bir teıkilata lüzum vardır. Dö· 
rnilr gözlerinin yi.lzilnden oldu ' ld le beraber.. Yengeçln gösterecell yere '" ı 

o u fa baılamıı1ardır. Bu roblar balolarda insanlann yüzüne gülmeie baılamııtı. ıemoe Kapısı önünde bunun ne kadar Ja. 
Karbonopslna,: • Uaudi n...,31 -'--11 uU mühim işi- kadar götüreceksiniz.. \d " b k h · koskoca 181'8- - s.~ " UC'oUt fAA"- bile giyilebileceği ı&yleniyor. Yüksek dağların eteğindeki vadide zım o ugunu İr erre da a anladılc. 
- Evet ... Dedi .. Senin , a..-. -•--..__,_,·-.. Ben senin .damlaırından b lkb h 1 · • '- d B 1 k 1 B b k .:ıı--·-· Koca <.W~ uau.oır ~.. 1İ'......:tD., Fakat ipekli elbiselerde en çok makbul u i a ar gün ennın ne 1ta ar neşe ver- ir e me azım... ir ayra altındı 

yın muhafız kumanu.u.u-· 11..1 u..1..4 uykularmdan kaldırdım vt bu- •• Ba apacı a -lln şehir muhafızına muavin olmamZ 1U ~· olan k\lrk tezyinat sty11h maymun k\trlı:- eliğini anlıya bilmek için bir kene Step toplanmak lazım ... Ne kadar 'kahraman 

hep benim yüzümden .•. Ve fimdi tehir M b Meclı•Sl~Dde leridir. Pariste yapılan bir ipekli robun görmek lazımdı. olursak olalım, ne kadar çalışkan ve va· 
muhafızı da öldükten 90nra pek tab\t k,.. Fransız e usan omuzlarında. askeri ilniformalann apo· Vadinin bir batından bir ba~ına yeşil- tanperver olursak olalım birleşmekten ve 

Ca Göbek Onun Ye..ı..e -k. .. GörU- lenen ovada yazın kuruyan dere tatlı bir bayrak altında toplanmaktan başka 
ı-1&& ew:r-- !etlerine benzİyen maymun derisinden 

Yorsun Ya .. U ......... m ne kadar çok" nağmelerle akıyor ve bakanları meste- çare yoktur . ....... _.. h kk d a slialer vardır. Bu kıt uzun tüylü deriler 
Yengeç anlıyordu... . Iran a ın a sem patı de koY'! renkler açıklara tercih ediliyor. diyoordu. b' b' '-1 d k b' işte görün ... Dötcmbede toplanan ve 
Sebastiyanonun bu güzel kızı böyle va.·· ın ır renıı. e o unmuş ır kızılordu ismini alan adamlarla az mı uğ-

gizli olarak saraya sokmak lltemesinde- Mantoların yakalanna, kol ve cep kapak- halı kadar güzeldi. Yetil. kırmızı, sarı ... raştık. Ve az kalsın da kaybediyorduk. 

ti h 
•• t ld lanna süı olarak konan tilki derileri da- b' b' ._ .. l . al k ki sebebi de sezmiş .. t p ın ır TenK. · · goz en oy ıyan ren · • • Çünki.i onlar bir idiler. Bir bayrak altında 

Bu işte Sebastlyanonun tarafını ilti- eza ura 1 ya 1 1 ima koyu renklidir. Yemiş ağaçları, akasyalar çiçekler idiler. 

Znm kendi ---~ .. 6.1 idi. ~ Kuzu deriıine, astragana, ermin kUrk- L J ki 1 · lh ıl ıneIU w açmış.•• ey e er ge mıt ve u aapaarı r>avletmen bey Balcıvan civannda 
Hemen Karbonopsinanın önünde etil- Parla 24 (ö.R) - Mebusan meclisi- betler hakkındaki beyanatını memnu- lerine daha ziyade aonbaharlık kıaa ce- Step baıtan bllta luzgn alev halinde yüz- toplanmış olan 500 den fazla Basmacı· 

eli • L- ded---L unl ..K..1 ..... ı.+ı... ketlerde ve tuYakarlarda rutgelinİyor. leri yakan Step aanki kuı yuvası olmuı- nın reisi idi. 

-
. Patronumun ve kumandanımm el nin bugllnkü toplantıaında harlct siya- niyetle ._y rn § arı ...,.,~ ..... : 

Bil Ik eml ,_ t da _. .ı...u1 Bunlann lt11la beraber geizclen kaybola- tu. Enver pa•a ile görüstükten sonra 'bü· 
S 

...... :.,.ıwı her ıııey benim 1 ... 1 .. mukaddes- set Uzerindeı mUz.akereler olmuştur. - c l m el\.e arasın anan..,vı ~w.- y ~ 
uxuu5 .. ..,.... d bir k rd eağınİ s3ylemek yalnıı olmu. Bu gUzel MayLS günlerinde Enver pa~ tün kuvvetini onun emrine vermeği va· 

tir •. DedL .. Slze karu bundan böyle en ha.ıı!a ispanya meselesi etrafın a ço t(ir mllnuebetlerl va ır. Iranın aı za- d d K 
r Koyu renkli kilrklcrin moda oluıu bo- Üç gündür beygirin en inmiyor u. ır- detmi~ti. Hakikaten c;:ok mert olaralı: ta· 

buyUk hürmeti göstereceğime ve beni hatipler sfü. almışlardır. manda mu!ıar oldulu terakki yapıcı n l .L .. k 1t .. 
1 Fr yac•lılı: eanatinde mühim bir tekamüle ... ara çabg• zaman anı aynıyor ve mu· nınmı!ll bulunan Devletmen hey bu SÖ· 

kendinize en sadık bir köle bllmenlze Hariciye nazırı BolllM lstiz4h takrir- yaratıcı Şahtn,,Wm eseri 0 up anstz• d ı k d' · d ... L:. b' le 
ı L----1.t.t..- ldıar • bep olmuıtur. 0.1-df ietenilen tonda ta· ca e e için en uın e muu"' ır uvvet zünü tutacağını tekrar tekrar Enver pa• 

inanmanızı rica ederhn. lertne Pe11embe gUn{1 cevap veNCektir. lar bu eser: ere ~ .. ~mı ~ .. u bul d r'.'__ ü .. d" (Bal ) 
mektıedlrler C!J.I h bütihı meal bit Ye aabit olarak kürklerin boyandaiı uyor u. ı:.9111en ç gun ur cıvan oaya söyledi. 

Bu sırada odanın içinde bir ses yük- Nuır b1J8ihıkU. toplantıda l'ran.sa- ·• 'ıl"" np m - da Devletmcn bey yanında idi. Onunla 
n---L.-tl ....._ 81 bizim teyeccijhUm(lu ve bayranlıiı- da eon haftanın mGda mecmualannda Enver paşa memnundu. C.ünkü Dev· 

~.aJdı" •, (-- --•uıda dl-'-•..t m~ e.na L 1- >.-.... L dah fazl h 
""' ._. -- .....,.._ JA _.__.__ 3rl L - d'-ı d dl 1tonUJtuyor ve 1ton~u.ça a a e- .. 

- Senden de Yalnız bunu beltleclim inkı•-· münasebetiyle beyanatta bulu- mıza ayuu.ac. 1 nen naYa ... er en r. 7 letmen beyle konuştukça onun yaptıgı 
wu yecanlanıyordu. ÇünlcU Devletmen bey 
k unları aöylemlftlı"' İfleri görüyor ve onu daha fazla takdir 

Yengeç.. nara ş · henilt: kırlunda bir zattı. d' d 
İkisi birden başlarını çevirdikleri za- c21 ilk K.Anunda Iran hilkürneti Fran- He 1 • k Kırk yqının bütün heyecanı onun ela- e ıyor u. 

man karşılarında Sebaatiyanoyu eörd.U- sa ileı diplomaat münaaebetlerlnl ke.mıif ıt erın ay sonu nut u marlarında fışkırıyor ve yeni planlar üze- Oevletmen bey yeni düşünceli bir zat-
' ve bir kaç gUn sonra da Paristeld e1çlsi- • le rk d ( le') d" d tı. Hatta arkaaında Afganiatan zabitle-
~er.. nne o mA an pe ı ıyor u. lb b . 'f 

Sebastiyaııo, bir tedbirsizlik yaparak ol geri çaiınruştır. . . Enver pap orada ilı:en kaç 9abah gü- rinin giydiii e İseye enziyen uoı orma 
Karbonopsina ile Yengeçi yahıız bırak- cFraDP bükUmetl bu suitefehhümiln 1 zel bir aea ile gözlerini açh. da vardı. Yanında kumandan oluak 
tığını ~ ve koşarak seJmifti.· zail olacalt Uınidlni muhafaza etmekte- K. Ciaııonun Ber in ve Goering'in Bu aeain terennüm ~ttiii prkı Enver Abdülkadir, Aıur. Abdülkerim bey var-

Fakat genç kw Yengeçle karp kar· dlr. fı d h 1 papyı meelıetti. dı. 
1r1ya bulunca ve hele Yengeçin söderinl ... __ bak)unda ve ıranın büyük tefi Roma seyahati etra n ata min er Denebilir ki Enver pefe o günkü ka- Bunlardan ba,ka bir kaç mollalar da 
,,. ld .Lr9&A '-- f...&-Ae memlek... dar hayatında pek az heyecanlannuıtı. evinden dıprı çıkmıyordu. Devletmen 
Cluyunca memnun o u. · __ .... _,a_ on ....., .ene ~ b E Buh ı ed 

Jı: .J-.. a yak ~ teceddUde aevketmek Bu prkı Bumacılann evvelce söyle- ey ~nver paşa araya ge m en eY· 
Yavaş adımlarla eski ar a~ın - tini ıntıtıeraldd" o..-ı. 2" (Ö.R) _ •Joumalı n-rlin- mahiyeti ve Fransarun İspanyada cUm- vel Buharadaki yeni cereyana inanmıı laı:rtı.. ~ ..... L----1•n bUy(lk işler hakkında de- "--. • De diltleri bir halk türküıü idi. Fakat Enver 

,. ~ ...,.,...~ gulan taş aktayız. den Lttthbar ediyor : Alman mahafilln- huriyetçller lehinde mildahale ihtimali papdan sonra bunu tamamen deiittir- bir zattı. Fakat yeni cereyan taraftarla-
Elini omuzuna koydu" rbı hayranlık duy ım de İtalya haricı'ye n ..... _ Kont Clanonun hakkında uzun uzadıya izahat vermesi 1 b '-1 nnı görünce kızmıt ve hürriyet taraftarı ... Jehhilıne sebep olan mevzuubahs ........ • mit er ve yeni İr fe1t e sokmutlardı. 

Suh- tl Iran Şahill§&bına 28 şubatta Berline gelmesine intizar muhtemeldir. Bu dailarda kim yatar! olduğunu ilan etmiıti. 
::111111ııııııııı1111HHllHllllllllHllllJ._ fıkra hi.ç bir sure .. ~ • .ı:-: mu•--~Q;min c- askerler •atar orada Bundan sonra her yerde hür ve açıkça • K ı • karqı hır hakaret .&.ıPUUU .......,. edilmektedir. Şarkt Avrupa, Akdeniz ve D'ğ f Ma 1 --,, >I 1 h '- k 5 d : -~ . ırdide dostluk nı\in&lebetle- İapanyanın vaziyeti hakkında İtalya ha- ı ?r tara tan reşa Göringfn şu- Cöfisleri kaya sılM söy üyor ve a1ti i vatanperver olduğunu :: a ın ar : değıldir. M b" ilk de~er verme\:- riciye nazırı B. Hitler ve Fon Ribben· bat hıdayetinde Roma ve müteakiben Atarlar Ruı düpnanlara lnırtunu da hareketlerile gösteriyordu. Onun ita-
:: 5 rimizin devamına uy tro .1 .. .. kl' Trablusa gideceği söyleniyor. •Journaı. A.lc.-imis 1-:. naatına göre Buhara hiç bir zaman Ruı-
• • p ı e goruşece ır. ---
!::_ SALTANA T1 §: teyBizu.•bey• .... t m~-~~ır.mebusla- Romanın iktısadi meseleleri tetkik için Yollan çok çetin ve laflı yayı ıevemezdi. Ve hiç bir zaman da 

_... uauu~· Hitlerin 30 son kanunda Rayiştagda Kont Volpiyi Berline murehha.c; olarak Fakat onlan kim ıençlettirdi. Rusların idaresi altında yqayarnazdı. O 
:: : rm alkıflarlyle karş odas reisi de iradedeceği nutukta Almanyanın İtal- gönderdiğini de unutmamış llzım geldi- Kim onun yiikaek hedefi hüniyettir. güne lc:adar çektiği çileler artık klfi idi. 
5 (T .a - & ., & •OV .A) ! Frana& • Iran tlcaret 

1
• .. yan milddelyatı ka...,ısındaki ihtiyatının ğini ilive ediyor. Onun en biiyük rehberi Enver ......... B'*---j • ~ 11111111: . · Iranla diploması ınunase- ·-s r-r- •• &&l'&AU -

111
11111HlllllllllllllUUIUllll JorJ Bonenın =-,-. savvur edil~ Bu sebeple şehrin bir muhalefet, rafızilik alabildiğine ~nl§le- b; kal<biını görmijş ve nihayet dokuz Medrese civarını kaplamış olan bu fa-

~ -ır---'h~ ;-==-Gizli Cemiyet erı tarafı kısa bir zaman içinde korkunç miş ve kuvetle~. ay on günllik hamil müddetinden sonra hişeler arasında ciddiyetini muhaf87.ll 
ı Q11 ın Es alevler içinde kalmqtır. Papa, Roma papasları bu hal karşı - dünyaya bir erkek çocuk getirmif ve etmek .stiyen talebeyi, bu kadınlar: 

rar) Bir taraftan at~, diğer taraftan da sında ne yapmak meoburiyetinde idi? adını da Domlnlk koymllflu. _ Zevk.siz, zütüı1 ve hasis! diye alay 

Engl. zı· syo n - . . A dilflnan karşısında kalan Tuluılular, Ortada Albijoaları, yeniden ve eski- Bu çocuk ana ve babasının neiAreti ederlerdi. 
_ ümitsizliğin verdiği bir şiddet ve cesa- sine nisbetle çok çoğalan rafızileri im- altında büyümüş ve çok eyi bir şekilde Halbuki dokuzuncu Alfons, Kastil 

k 1 t retle haçlı ordu üzerine saldırmışlar ve ha edecek bir ordu da yoktu. Şu halde? yetiştirilmiştir. Babası ve annesi kendi- medresesine Fransa ve Italyadan zama-

k Ç 
ve gizlı teş 1 a 1 bir iki saatlık müthiş bir boğuşmadan Iş engizisyona kalıyor demekti. sine çok düşkün olan Dominik biraz bü- nın en meşhur ilimlerini getirmiı idi. 

l~~~:~:·~n~~:a~D~l~D~~e:~~~~~~~r~~~~D~~~~~~~~~~~~:~~ ~nra şchi~erini ~tirdada muvaffuk ~- ~lKINCt KISIM~ yUyünc~ Güm~ d1s~nkili~ı başpa- Genç do~unun, bu muhitte kendisini 

F ~ 8 muşlardır. SEN DOMtNlK VE SEN FANSUA pası olan dayısı nezdine daha esaslı blr kadınlara kaptırmadan dört sene ders 
Nakleden : : ~· • Bu surı..wtle şehirden dışarıya kaçabilen d'ASStS tahsil için gönderilmiştir. almıştır. Büttin tahsil müddetince ders-

Tefrika : 8 
'ruluz baş papası kont Simon dö 

1-t nf ' d eyalet 0 ordun yanında idi. Bu a am, 
.,A, l ka fakat ll"Ur erinden hazır cevap Ş8 cı, 
tn" ' ' bu Udaheneyi sever her arzuya uyar, 
&ebeple her ahlabıılıx.. yapar blr papas 
idi ıs• bu 
, • Simon dö Monford bu papallı k 
ne.r işe elverişli olmasından dolayı ço 
sevmekt.e "d' l ı. 

k lşte, bu Roma kilisesi ve papalık ma· 
arnı için çolt elverl§li olan b8f papas 

ta :m h b knuf ve 
b. u &saranın uıamumdan 1 
ır .. 
}f gun kale kapısını çalmıştır. 

Jc a_lk, sırtında papa! elbtse!l olan ve 
endı şehirlerinin baş papası olan ada· 

11\a kale kapısını açmakta tereddüt etı
lnerniştir . 

h~ Papas halka, rafızllik hasebiyle 
~le &elen ikilik ve ayrılığın fenalı
h.ır1:~ Papanın gaf ur ve rahim oldıı· 

-.q, töbe ve he yi halle--

.. tür haçlılar, verdikleri bUyUk zayiata rağ- Sen Dominikin çocukluğu ve gençli- Dominik on dört yaşına kadar dayısı :ten, ibadetten ve -ıspata ihtiyacı pek bU-
yaşı dökmlJŞ . _ı..n .. halkı böyle işgal men, dışarıdan muhasaraya devam et- ği - Sen Fransua d'Assisin çocukluğu yanında tahsil gördükten sonra, zamanı- yük olan- şefkat ve merhametten başka 

bir tarıuwu• 1 d' 1 Papas d da SimOn dö Monfort mşi er tr. ve genç. iği - Sen Doıninikin papaya tak- nın en büyük ve maruf medreseleri olan bir şey düşünmiyen genç papas, ve ken-
k dışarı an d' · E eder en . 1 bir hücuma geç- .Bu muhasara tam dört ay sürmüştü. ımı - ngizisyonun istikrarı - Sen Do- Kastildeki Palençiya medresesine gön- disini \'aaz muavinliğine tayin eylemiş-

biltUn kuvveüY e Ve, bir hücum esnasında, kaleden bir minikin ve Sen Fransua d' Assisin ölü- derilmiştir. ir. Roma kilisası tarihiyle meşgul olan 
ınl.JÜI'· ..... : ... ne netice verece- kadın tara(ınclan atıldığı rivayet edilen mü - Engizitörlerin korkunç kuvvet ve Bu sıralarda, Kastildeki medreseler - ve yine mutaassıp birer papastan başka 

· 1 bir vazıycu.u tah kk BöY • değildir. Ani taar- bir taş haçlı ordu kumandanı Slmon dö a ilmü - Engizisyon yüzünden çı- de, Fransa ve Italyadakllerde olduğu bir şey olmıyan bazı kimseler, bu genç 
ğini dilJ.~~ hayale sıjmaz bir Monfordu öldürmüştür. kan isyanlar - Engizitörlerin Avinyonet- gibi, talebe dersten ve tahsilden ziyade papasın sima ve ahlak itibariyle ba pey-
rUZ §t!hird ve panik yapmış, beri taraf- Bu beklenıniyen hAdise tabii muha - te katliam edilmesi - Venedikte englzi5- zevk ve eiJenceye düşkün idiler. Med- gambere çok benzediğini yazarlar. Fa
karışıkllk "tı...: .. katliam ba§la- saranın devam edememesini mucip ol- yon - A1manyada bir katlllm - Engizi.s- res~ talebesinin ibu halleri, iküçilk Domi- kat, yine bu müverrihlerin bu papas 
tan da dutat ve mu ·~ 1 rd h ka ~ h kk 

ınıştır. . ~ içinde her taraf ceset-
K153 bır beş altı bin kadar Tu-

lerle dolın~ ~r ~ailesine müdafaa 
tuzlu ıehrin bmbaınb mbmb mbmb 
·çın toplanınlJ . . B nların şiddetli 
ı abilınıştır. u 
için toplan u 0 nfordun çıldıracak 

.. af ı kont 1n • b mud aas • tl di.-.ic: ve şehrın u 
ed hidde en u•..,, . . 

derec e rilrneslni emretroiftir . 
kısmına ateJ v~ de böyle vahşiyane bir 

Haçlı ordu içın . k bir kimse ta-
vkle ifa etaUYece 

muştur. Başına kalan haç ı o u, arp yona rşı n~ret - Engizisyon teıkill- nik için hakikt bir tehlike olmUftur. a ında verdikleri mütemmim malO -
kabiliyetini kaybetmişler, rafızller de tının tekernmti.lü. Medreseler civarında siirülerle kötü mat ve hadiseler, Dominikin hedefini 
rahat bir nefes alabllmişlerdir. - 1 - kadınlar yer alınış ve bu kadınlar genç eyi tayin etmiş, hedefe varmak için ol-

Ve, bundan az sonra, haçlı orduya re- lKt KtLlSA VEL!StNtN DOôUŞU talf'be ve papasları yoldan çevirirler, duğunun büsbütün aksi görünmekte çolc 
zilane bir şekilde teslim olan ve bin bir 1170 senesinde, Kastilyada Osma baş zorla evlerine çekerlerdi. muvaffak olmuş bir adam olduğunu gös-
ıstırap içinde kalmış olan Tuluz kontu papalığı dahilinde Feliks dö GUsma ad- Arkadaşlarının doğru yoldan çevire- terınektcdir. 
da \'icdan azapları içinde ölmüştür. lı bir adam yaşamakta ve bu adamın da medikleri genç papasları bu kadınlar Aynı tarihlerde, yani 1182 senesinde 

Dört seneden fazla süren bu haçlı se- Jan d'Asd adlı bir zevcesi vardı. yüzde doksan fazla bir muvaffakıyetle Itnlyada Ombiyada Assi kasabasında 
feri ve haçlılar mezalı .i, vakıl Roma Bu kadın gebe idi. Fakat bir çok de- baştan çıkarırlardı. Bir çok yerlerde bir Piyer Bemardon adlı bir tüccarın bir 
nam ve hesabına oldukça genq bir arazi falar rüyasında ağzında ışığı cihana şa- evin bir katı talebeye, diğer 'katı da k~ oğlu d nyaya gelmiştir . 
istilAsını mucip olmu~tur. Fakat Rom&)'• mU bir m~le bulunan bir köpekten ge- tü kadınlara mahsus idi. _ BtTMEDt _ 
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.SAHiFE 11 25 son kanun çarşamba 1939 

Alnımın~=-'*~-~~*?··~,.~~ 
.... ~ 

Barselon kapısı önünde Havva . 

Kara YaZı.sı 
~ .. 

Cümhuriyetçiler şiddetli hücumlara 
şiddetle göğüs veriyorlar Kızları 

Bayan ''Servet,, in acıklı hayatı Paris 24 (ö.R) - Havas ajansı Bar- Paris 24 (ö.R) - Burgostan bildiril-
sclon muhabirinden istihbar ediyor: 1 diğine göre Barselona doğru ilerleyen (Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

YAZAN: 

"Ağabeyim, Sadıka benim kü • 
,;ik karde,imi aağ kolundan aa • 
luıt bıraktığımı da anlatmış .• Söy
ieJiklerinin hepsi doğru idi. lften 
kaçtığım kadar mesaliyetten de 
kaçardım. Sekiz yaşında iken an
nem bana henüz küçük olan kar
~epmi araba•ı içinde ve eoin 
'Bnünde bir •aat kadar gezdirme
mi Böylemi,ti. Ben, her vakıt yap
'tığım gibi deraim var bahanesiyle 
bunu yapmak istemedim. Tepin
dim •• Ağladım. Fakat mratıma iki 
kuvvelli fantar yeyince sesimi çı
karmadım. Süklüm büklüm kar • 
de,imin arabasını itmeğe başla • 
dan. Sanki bana aokakta çocuk 
arabası itmek ayıp geliyordu. 

Evden biraz uzaklasınca araba
yı önümde kendi hali~e gider bı -
raktun. Ve arkasından İp atlama
ğa baJladun. 

Yol kenarında bir hendek var
'dı. Naadaa araba istikametini de
iiıtirdi oe benim tutmama mey
dan kalmadan hendeğe yuvarlan
dı. Bu kaza kardeJimi aağ kolun
dan ömrünce 11ahat baaktı. Ben 
İBe onu bu hale kendim koyda • 
ğum halde daima .• onunla «hay
di oradan çolak sen de .. » diye 
alay ederdim. 

Kardf?fimin feryadı üzerine ko
f'Jll annem, ablam, ağabeyim onu 
hemen kaldırddar. Hemen ecza
neye ko,tular. Doktor lalan .. epey 
gürültü oldu. Ben de bir araba da~ 
yak yedim. Fakat içimden : 

«- Oh olmuş.. diyordum. Bir 
daha akıllanaınlar da bana çocuk 
Jadılığı ettirmesinler .. » 

Hakikaten o günden itibaren 
bana böyle iıler vermediler. Esa
•en çocukları, çocukluğumdanberi 
hiç •evmezdim.Ağlamaları, bayf
kanlıldarı, bakımlmı ıinirime da
im.nurda. 
Ağabeyim iıte bütün bunları 

Sadık'a birer birer anlatmış ve: 
- Oondan vazgeç .• Seni •eve

riz .. O a.la bir ev, bir yuva kadını 
olamaz. 

Demif. Demi, ama •• Seven bir 
in•ana mantılı te•İr eder mi? Sa
dık, benim de kendi.ini sevdiği· 
me emın: 

- Bunlar çocukluk tabiatleri .. 
Evlenince .• ev kadını olanca .• me
saliy4!t ile karıı karııya gelince 
kendi kendine yola gelir •. 

Demiı. KCifki demese idi. Kaı
lıi beni o kadar sevmue idi. Şı • 

Yıldız 

tatmuıtu. Kadın her •abah erken
den gelir. Atefi yakar, a1ı,amdan1 
kalmlf bulaşıkları yıkar, kahval
tıyı hazırlar. Evinler mpürür, ye
meğimizi pİfirir ve giderdi. Ben 
iş namına hiç bir ,eye el •Ürmez
dim. Hatta ne yalan aöyliyeyim, 
wyu bile kendim içmeğe Üfenir
dim. 

Bareelon müdafileri son müdafaa hat- nasyonalistler Doryo - Lobriga hattına 
tında nasyonalistlerin ileri hareketini mu varmışlar ve Lobriga çayını geçmişlerdir. 
vakkaten tavk.ife muvaffak olmuşlardır. Diğer kıtalar şimal tarafından Mandesa
Barselon önünde son tabii müdafaa hattı yı aşmışlardır. Sahilde ilerleyen Faslılar 
olan Cara tepelerine nasyonalistler 3 Barselona karşı son maniayı teşkil eden 
şiddetli taarruz yapmışlardır. Bu taarruz- Carayı aşmışlardır. 

lar püskürtülmüttür. Cümhuriyetçiler bu Saat 16 da Saragostan bildirildiğine 
hücumlar karşısında bir karış yer bile bı- göre Navar kolordusu Mandesayı muha
rakmamışlardır. sara etmiştir. 13 üncü Fas fırkası da sa-

Nasyonalistler Cümhuriyetçilerin man- hilde Galdayı kuşatmıştır. Dördüncü Na
desa mıntakasındaki mevkilerine de hü- var fırkası Lobrigayı geçerek süratle 
cum etmişlerse de bir muvaffakiyet elde Barselona doğru iniyor. Şehrin binaları 
edememişlerdir. Ricat emrini aldıktan artık fark edilmektedir. 
sonra cümhuriyet orduları şimdi işgal et- Nasyonalistler Barselonun 1 O kilomet-
tikleri hatlara çekilmişlerdi ve asilerin re şimalinde bulunuyorlar. 
ileri hareketine nevmidane mukavemet Londra 24 (ö.R) - Leridadan roy-
için burasını tahkim ediyorlar. ter ajansına resmen bi1dirildiğine göre 

Şehir 19 36 da Madridin iztıraplı sa- nasyonalistler Mandesayı tamamile işgal 
atlerini yaşayor. Tayyareler muttarit bir 
surette hava hücumları yapıyorlar. Bun
dan ba.,ka sahilden ilerleyen nasyonalist 
kuvvetleri şehri topçu ateşi altına almış
lardır. Hükümet şehirde kalacağını ilan 
etmişse de nezaretler halin icabına göre 
hareket etmeğe hazırlanıyorlar. Hissedi
len endişelere rağmen şehirde sükunet 

Ve mukavemete hazırlanılmak-

etmişlerdir. 

Londara 24 (ö.R) - I~panya hadi
f'.e)eri lngiliz hükümetini son derece İşgal 
ediyor. Dün B. Çemberlaymn riyaseti 
altında kısmi bir nazırlar toplantısı ya
plımıştır. Bu ic;timaa iştirak edememiş 

olan harbiye nazırı Hor Belişa ve dahi
liye nazırı sir Samuel Hor bugün başvekil 
tarafından kabul edilmişlerdir. 

. . 

Italya· asker mi toplıyor? 
Roma Resmi mümessilleri bu şayia
ları tekzip ediyorlar" Görülen faali
yet geçit resmine hazırlıktır,, diyorlar 

Kendi kendime: Paris,24(ö.R) -Havas Ajansı Roınadan çağırıld1ğından bahsedilmiştir.. Fakat 
- Hizmetçim var .• Ne diye istihbar ediyor : Resmi mahlcller mü- iyi haber alan mahfeller bunu tekzip 

kendimi yorayım.. derdim.. hiın mikdarda ihtiyat efradının çağırıl- ediyorlar. Bir çok gençler şahsi davet 
V~üncü ayın sonu oldu. dlğı hakkında ecnebi ka~klardan çı- tezkereleri almışlardır. Bunlar telsiz tel-
Sadık bana: kan haberlerin asılsız olduğunu beyan graf, tank gibi ihtısas sınıflarına men-
- Yavrucağım, dedi. Aldığım etmektedirler. Ayni mahfellcr talim sup olanlardır. Roma kışlalarında, milis 

parayı ve bütçe vaziyetimizi bili- müdcti için normal mikdarda ihtiyat ef- teşkilatının yıldönümünde . yapılacak 
yorsun. Ba bütçe ile ayda onlira radınm çağırıldığını da ilave ediyorlar. geçit resminde bulunmak üzere yirmi 
hizmetçi aylığı Vermemiz imkan· cUnited Press» ve cDeyli Telgral~ 200 bin milis askeri toplandığından büyük 
•ız .. Ba Ü~ ay biraz da ge~ş~e h~- bin kişinin çağırıldığını yazmışlardı .. bir faaliyet hüküm sürmektedir. Bu top
reket ettık. T auırruf edılmıf bır Romada da bazı şayialar ~ıkrnışt:ır ve Jantıdan istüade e:dilerek bu efrat talim 
parça param vardı. Bankadan da 1901 doğumluların kfunilen silah altına ettiriliyor. 
avaıu almuıtım. Bundan aonra ar
tılı evini k~ndin idare et. Eaa•en 
iki kiıiyiz. Ne ifimiz olur ki .. Ben 
de •ana yardım ederim. Ba,ında 
kaynanan yok ki ıana kmıısın .• 
Eyi veya lena yaptın deai .. 

Kendi kendime: 
-Eyoahlar olsun .• dedim. Gel

di mi ba,ıma gelenler •. Ev idare
.inden vazgeçelim, yumurta bile 
pifİTemezdim .. 

··BİTMEDİ·· 

K. Ciano Berline gidecek 

Beljes görüşmelerinden 
ltalya .memnundur .. 

BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA Bu görüşmelerde- de bu gayeye hizmet 

- 24--

Evlenen bir Japon kızı 
Kocasının evine bir ''ceset,, 

halinde ve ancak matem rengi olan 
beyazlara bürünmüş olarak gider .. 

Artık genç Japon kızının muk.addera- Japon erkeği canı isterse ve istediği 
b yeni bir cephe almıştı.. zaman karısını boşayabilir, yani onu 

O .. Evlenecekti.. anasının babasının yollamakta serbest-
Geline beyaz elbiseler giydirilmek Ja- tir .. 

ponyada Adettir. Amma diyeceksiniz bu Evine gönderilen bir kadın da alnına 
dünyanın her yerinde böyledir ve bütün sürülmüş en büyük bir leke ile heın: 

gelinler hayatlarının bu sevinçli günle- kendinin hem de ebeveyninin haya~ 
rinde ::;aadet ve neşenin senbolü olan zehirler. Böyle kadının .. Böyle evJAdm 
beyaz libaslara bürünürler. bir an evvel ölmesi temenni edilir. 

Fakat Japonyada beyaz rengin ma- Japon erkeğinin karısını boşamak için 
tem sembolü olduğu düşünülecek olur- yedi sebep vardır. Bu sebeplerin başın· 
sa bunun manası deği§ir. .. 

FiJh kika J kızı ıenirk .. 
1 

da evvelA kısırlık gelmektedir .. ÇunkU 
a apon ev en o - J d k · 

·· ddedilir" 0 TT di ail • . . ..1 aponya a adın yalnız çocuk yapmak~ 
muş a . ... n.en esı ıçın o -

la mUkell ftir izdi çta ·• dül mti§ttir ve kocasının evine de bir •ce- e ve va gu en ga-
seh olarak gitmektedir. Bütün haklar- ye budur. 

martma•a idi de ba hale düımue · 
idim ve yahut hiç benimle evlen- AMERIKANIK 
me•e idi. Balıınız sa anda bile ka- Yeni d eniz ü ssü 

- - dan mahrum ve gı·ttiği yabancı evde bir Diğer sebeplerin başında da itaatsiz· 
edilmiştir.> 

vesi içinde yapılmaktadır. Budapeşte 24 (A.A) _ Macar Telgraf esirden başka bir şey olmıyacak bir in- ille.. Gevezelik ve... Kıskançlık gelmek· 

bahatimi ve günahlarımı itiral et- Vaşington, 24 (A.A) - Mümessiller 
mek için yazdığım bu Batular ara- meclisi bahriye encümeni reisi B. Vin
sına bile suçu tamamen mçsaz son bahriye nezareti namına bir proje 
olan kocama yüklemek istiyorum. tevdi etmiştir. Bu proje Kaliforniyada 

Uzatmıyalım •. Evlendik.. Ben kam Oaklandda bir inşaat üssü vücuda 
hakikaten Sadılu bir çdgın gibi getirilmesine mütea1liktir. 
•eviyordum. Sadık banAaJa çalı- Bahriye nezareti altı buçuk milyon 
yordu.. Banka.ına yakın küçük dolar tahsisat istemekte ve bu üssülha
bİT kiraladık .• Mükemmel ve ne. rekenin gerek Büyük Okyanosun müda
fi• bir kaç ay balayı yaşadık. Be- faası gerek filonun sulh zamanında.ki 
nim iateğim üzerine Sadık komm- harekatı için zaruri olduğuna işaret ey
lardan bir kadını ayda on lir~ya !emektedir. 

! 1 

DEMIRMASKE 

1 
Büyük· tarihi ve macera 

l -16-
ron1anı 

Roma 24 (A.A) - Henüz teeyyüt et- ajansının diplomatik muhabiri nizam ve sanın •Ceseb ten ne farkı olur!.. tedir .. 
miyen bir habere göre Kont Ciano bu sulhun tarsini için Italya ile Yugoslav- Ve esasen o kacasının evinden ancak Fazla geveze veya ~ç bir kadım. 
ayın sonunda Berllne gidecektir. yanın mesai birliğinde bulunacaklarına mezara gitmek için çıkabilir. kocası istediği zaman kolundan tutup 

Belgrad 24 (ö.R) - Gazeteler Kont bilhassa telmih ettikten sonra Belje gö- Japon kızının hayab, genç kızlığın tam evinden dışan atabilir. 
Cianonun son ziyareti etrafında neşriya- rüşmeleri hakkında mütalealar yürilt- inkişafı sırasında ve izdivaç ile başlıya- Bütün bu haksızlıklar .. Daha doğrusu. 
tında devam e~lerdir. Samoprava Bal- mekte ve bu görüşmelerin Macar - Yu- cak iken izdivaç ile hitam bulur. erkeklere verilen haklar zavallı Japon 
sede ve Belgradda başlığı altında yazdığı goslav mukarenetine doğru yeni bir Evli bir Japon kadınının hayatının hiç kadınını boynu bükük, dilsiz ve her ne 
bir makalede diyor ki: <Kont Ciano ve merhale teşkil etmekte olduğunu beyan bir neşeli tarafı yoktur. yapıbrsa yapılsın katlanmağa mahkfun 
Dr. Stoyadinoviçin görüşmeleri Adriya - etmekte ve bu münasebetle B.Csakynin Evvelce de söylediğimiz gibi o yalnız etmektedir. 
tikte eyi komşuluğun nişanesi. olarak Kont Cianonun Budapeşte seyahati mü- kocasına değil, kaynana ve kaynatasına Maamafih boşanmalar Japonyada aşa .. 
sempati ile karşılanmıştır. Dr. Stoyadi- nasebeıtiyle dostlarımızın dostu bizim da körü körüne i~t ve ne yaparlarsa ğı halle tabakaları arasında sık sık g<Sc 
noviçln büyük muvaffakıyetle takip et- de dostuml17Jdur, dediğini hatırlatmak- yapsınlar, sarsılmaz bir saygı gösterme- ründüğU halde orta ve hele yüksek al• 
tiği siyasetin. hedefi suTh ve süldlndur. tadır. ğe mecburdur. lelerde pek enderdir. 

Ben sadece bu iki süvari taburuna Fon- J;"2~ bulunuiordu. 
2 

Madam Skarron hayrete düştü. Bunun da başlıca sebebi dedikoduy-. 
teneblo ormanına kadar rehberlik ede- Gniafon anlatmasını bitirince: - Ne oluyor .. Dedi .. Yine ne var.. meydan vermemek içindir. Böyle zen-
ceğiın.. - İşte, dedi.. Bütün bunların mu- Gniafon : gin ailelerde Japon koca, kansından her 

- Kral .. Böyle bir şeye aslA muvafa- vaffak olmaları ve yahut suya dUşmele- _ Sevgili anne<:iğim .. Dedi.. Hakika- hangi bir sebep tahtında bıkacak "N 

kat etmezi. ri yalnız ve yalnız benim elimdedir .. ten sen çok safsın .• Sana verdiğim bu usanacak olursa servetinin müsaade et-
- Eder .. Sizin Hanriyet Dangletere Evet. .. Yalnız ben komploculann yerle- esrarın anahtarına mukabil senin bu tiği kadar cariye .. Odalık almakta ser~ 

söyliyeceğinlz sözleri o krala bildirdiği rini biliyorum .. Onlan sadece ihbar de- kuru vaadinle iktifa edeceğimi mi sam· besttir. 
raman bu talebe derhal ve hahJşle ği] .•• Neler yaptıklarını meydana koy- yorsun? ... Kralın yazılı emri için a.kşa- Erkek, bu odalıkların yanında istedi
muvafakat eder. Esasen §imdi size anla- malt ... İspat etmek lizım ... Bunu da an- ma kadar beklerim, muvafık.. Fakat ği, dilediği gibi keyf eder safa sürerken 

tacaklarmu öğrenince bunu siz de tas- cak ben yapabilirim.. şimdi.. Derhal senden öğrenmek istedi- karısı ile hiç meşgul olmaz ve kansı ko-

- Bir şey mi duydun yoksa.. diye 
serdu. Bana bir tuzak mı kuruyorlar. 

dik edeceksiniz. Fakat .. daha evvel ~- Madam Skarron tasdik etti. ğim bir şey var. casının bu hareketlerine ses çıkaramaz. 
mez.. na, bütün §8rllarıma !"18Yet edeceğinize - Evet ... Hakkın var .. Fakat senin de _Nedir o?.. H ..... ~ .. 1 · ail 1 dır ld 

Mad Sk d · b" f aldı. emin tm 1:-· • d lill . a~w oy e zengın e er var am arron erın ll' ne es y e e.u.ı;ınız. bunların e erme sahip olduğun ne · beni kıma t k dı k · 
- Hayır .. Şimdiki halde henüz böy

le bir şey yok.. Fakat sizin çabuk yük
selmenizi ve parlıyan ikbalinizi çekemi
yen, kıskanan bir kadın hakkınızda la-
2ımgelenleri Hanriyete söyllyebilir ve 
işte o zaman, eğer ben müdahale ctmi
yecek olursam siz mahvolursunuZ:. 

- Sen mi? 
- Evet.. ben! 

8 .. 1 Dedi ç buk .. 1 - Kralın emrı aş ... vona a n, ocasının arzulannı bızzat tele-
- ~! ~.. . ·· a soy e.. - (Madam) a sözlerinizi aynen nak- malfun? .. götürecek... Fakat kinim ... Monsenyör fonla kocasının odalıklarına bildirir. 
- Soylıyeceğim .. Fakat daha evvel ledeceğime yemin ederim. - Monsenyor Luiye karşı olan kinim L . k l kinim' On 

sizden bir teminat isterim .. İlk defa ba- - Tamam ..• Esasen yemininizi tut- ve İvona karşı olan aşkım bunun delili- ·~ld~~.~ bilmi.... un ;er:ye Zengin ailelerde baş gösteren bu oda-
na oynamış olduğunuz oyun hakkınızda mauanız pek çabuk nadim olursunuz. dir. Çünkü ben kralın emrime verece-- g~ . u .. ~ yorum.. en en lık iptilA.sı Japonyanın meşhur hafil 
.. . . . ·· · • . şımdi bunu ogrenmek istiyorum. kız1 ı Geish kil~ şuphelı hareket etmemı bana tavsıye Ve o zaman iş te işten geçmiş olur.. ği süvari kuvvetlerıni götüreceğim yer- meşrep arı 0 an as teş atının 

ediyor. Bu sefer sözünüze pek inanını- Şimdi beni dinleyin.. de sevdiğim kızı ... İvonu da bulacağım.. Madam Skarron titredi. vücut bulmasına da sebep olmuştur. 
yacağım .. Elimde yazılı vesika olmalı. Ve Gniafon, genç ve güzel dul kadına Şimdi doğru söylediğime inandınız ya?. - Bilmiyorum .. 

- Ne istiyorsunuz? Nasıl bir vesika? kral aleyhinde yapılmakta olan komp- - Evet ... Evet.. Dedi .. Kanbur bir kahkaha daha attı. ·· BİTMEDt •• 
- Kralın imzasını ~ıyan bir vesika. lonun bütün esrarını anlattı. - Dediklerimi yapacaksınız değil mi? - Siz mi bilmiyorsunuz? .. Dedi.. Bu-

Madam Skarron, gizliyemediği bir - Bu vesikada ne yazılı olacak? O anlattıkça on dördüncü Luinbı sal- - Bu akşam •Madamıı m kraldan ala- nu bana inandırmağa çalışmanız bile 
hayretle kanburun yüzüne baktı. - İki süvari taburunun tamamen em· tanab aleyhinde kurulan büyük ve cağı emri .. İstediğiniz emri size verece- beyhudedir .. Sizin gibi zeki ve bilhassa 

Gniafon : rime verildiğine dair bir irade.. müthiş tuzağın ehemmiyeti de gözil ğim.. çok meraklı bir kadın bunu bilmesin. .... 
- Ya .. Dedi .. Hayret ettiniz .. Benim - Nasıl .. Krahn, sadece benim s~ önünde canlanıyordu. Ve, madam Skarron böyle söylerken Maamafih ben çok çabuk öğrenmesini 

bu kuvvet ve kudretime şaştınız .. Öyle zümle size böyle bir sal8hiyet vereceği- Gniafonun hakkı vardı. Böyle ve mü- Gniafona artık burada kalmaması, git- de bilirim .. Size söylediklerimi madam 
mi .. Görüyorsunuz ya ... Size layık bir nimi umuyorsunuz? him bir sırra sahip olmak, umulmadan mesi lawn geldiğini de anlatmış oluyor- Hanriyet Dangletere bizzat gidip ken
evlat olduğumu gittikçe ispat etmekte- - Müsterih ol anneciğj.J11 .. Benim ga- bir servet ve ikbal yolunun anahtarını du.. dim söyllyeceğim.. Sonra ona sizin an
yi1n •• Evet ... Eğer ben istersem Hanriyet yem kumandanlık yapmak değil... As- elinde tutmak demekti ÇUnkü bir kra- Fakat Gniafon, çıkıp gideceği yerde, nem olduğunuzu ve benim sizin piç ço
Dangleteri size dost yapanın.. Hem de ker mesleğine girmek te hoşuma giden lm hayat ve saltanatı ve bir devletin oturduğu kanapeye biraz daha gömüle- cuğıınuz olduğumu da haber vereceğim. 

Kadınlar 
SALTANATI 
(TARAKAKOVA) 

~~~~..-. ....... -. ....... --. ....... .....aıı-..;..-~ ........... ..ı.ı....ı....:.u...-..--...-ı~ıdı.ı!1ıuıu.......,ııı.ıu ....... um1Maı..mıLUıı&ı-...ılnw ..... ıı.Mii.uaiki-lı........ ......... --Wl1..__.ı!illi-lhniln.~Ak..hh....kJ..ıJı<AhA-Oıl!t.lllLU"dtu_ _____ •·~--~-- 1lll~~t ~ 
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_. ............. .-ınrzz Otuz aydanberi devam 
eden harpler yüzünden Bir Aristokrat 

__ Lı ka Kan milleti değil mi?··· 
Dox.-... unu isterseniz c;oc~ar. PP ••- •--- k - Teşekkür ederimi basbrır bastır-

~..: .. en kızdan hoşlanmam. Bir a.u. ıap ~· l 

~
ev • hut yanında minnacık bır maz, yanaştı büfeye ağzı sulana su ana, 
çorap gıyer, ya . l damag~ mı •ak lata şaklata, tabaktan kre· 
it pek d' . se ağzında da bır a tın " 

P 
'k .............. . 

ratı .............. . 
••••••••••••••• 

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• Bilgiler 
ı---·- r7..v .. 

- HER GÜN BİR REÇınE -

Yazan C. öder 

Dalgab ve meneviıli 
işler için 

5 O Kısım kurfun . '.J~ b I gez~ırbö~le bir aristokrat kız yi- malı bir pasta attı, ve devekuşu gibi göv
...., u unu • H' desine indiriverdi. Parasına gelince, ce-

ha değildir Daha, daha.·· ıç 
> no reım ' ,___ 1~ bimde ancak üç pastaya yetecek bir kaç 33,33 > Bakır. 

General F ranko her gün biraz daha 
Roma ve Berline borçlanıyor 

bir -e yaramaz bu ır.u. veaae am ..• 
... , 1 • d b" mangır vardı. Halbuki bizim yavuklu, 

16,67 > Gümüıt . Bu harp iıtte otuz aya yakın zaman· 
danberi devam ediyor. Ve bugÜne ka
dar gerilemiş olanların cesaretleri göz 
önünde tutulursa, henüz sona yaklaşmı
p benzemiyor. Cümhuriyetçi lspanyollar 
uzun zamandanberi Rus yardımından 
mahrumdurlar ve pek giiçlültle gıda ve 
mühimmat tedarik edebilmektedirler. 
buna rağmen Katalonyada ağır ağır ge

rilemekte fakat Etramadurcde ilerlemek· 
tedirler. Her müşahidi hayrette bırakan 
vakıa budur, çünkü ispanya gibi niabeten 
az geniş bir memlekette bir iç harbin bu 
kadar uzun zaman devam edebileceğini 
kimse tahmin etmezdi. 

Bu borcu siyasi 
ekonomik 

Fakat lngiltere ile Fransanın Portekj. 
ze yaklaımaktan ve Portekizin hiımisi ke..
silmekten daha fazla şeyler yapmalan 
18.zımdır. lspanyada yabancı müdahale
sinin önüne geçmelidirler, çünkü ispan
yada harbi uzatan yegane OCY yabancı 

müdahalesidir. 

Böyle aristokrat cins enn en ır ta· 
nesinin oltaaına tutulduğum zamanlar ha babam ha atıştırıyordu; o atıştırdıkça 
bulunduğunu ben de tasdik ederim. Evet. ben- de ceplerimi karıştırıyordum. P.u
onuılla gezmeğe gittim. hatta onu sine- talardan biri bitti. Hanım evla~ı ikinci-

t maya bile götürdüm. Ve işte yine böyle sine el uzattı. Homurdandım galı~a, ~-ma 
~ k • _ı·ı· · t ttum köro1ası arıstoKrat 

~
bir sinema faslında olanlar oldu. Kaba yme 01 ımı u • k 

kibri satmak istedim de, param yo , ne 
patladı. ~ d 

H b 1 orsun ;ı... demegc utan ım. 
Ona ilk nerede rastlasam:· .. a:. ..u j yap Y 

mühimdir .•• Onu. ilk bir nevı mudur~.u- * 

t
ğünü yaptığım dairenin avlusunda gor· 

'düm. O gün kiracıların toplanması var· Bir horoz gibi etrafında dönüyor, o 
•_ı 1 . Baeaklanna g-irrnif olduğu bir çift l 

\

a "'"" da kısık kmk gülüyor, benden güze söz-
1
.nce pamuk çorabı, agzınv da projektör gİ· O Ier, komplimanlar bekliyordu. nun için 

1bi vıonan ben yarattım, demiş gibi a,yakta_ 
ı " - d hemen girift im: 
\ dı"L.:1-:. duruyordu. Doğruldum. Kf"n ı· 1 l d v ( IUU&ll9 _ içeriye girsek mi, zil erin ça ın ıgı· 

sine hitap ettim: nı duyar gibi oldum. dedim. 
_Sen L.--= t.araftansm vatandaş?. •. ıMUag• Vay canına yandığımın!.. 

_ Hayır, daha çalmadı, diye cevap 

vardi; ve üçüncü pastaya davrandı. Bak

tım olacak gibi değil: 

[1-langİ numaradan... . 
- 7 Numaradan .•. diye ceV-'P verdı. 
_ Ala, orada otur, 9Cn .. • diye sırıt· 

• tım. 

' Ama birdenbire naeal oldu anla.na· 
Clım, b~ kızdan bOJlandığunı .ez:İ\•erdim, 
7 numaralı dairesine damlamayı şıklat· 

1..'tırdıkça da aıklllJUrdım. Fiyakayı boz· 

- Yahu dedim, aç karnına dokunma?: 
mı) Çok gelmez mi bu kadar pasta ye-

mek~ ... 

l mamak için de. iti rcmıiyete dökerek ve 

unvanlı me.ell eöyle diyordum. 
_ T erkoe iyi ifliyor ya vatandaş'> 

~
utfağın bac:uı çekiyor, sözüm bura~~n 
tpn a&lelhanenin sifonu bozuk dcgıl-

Sevgili hiç oralı değil •. • 
- Aldımıa ... Biz böyle şeylere ahş•· 

ğız. dedi ve dördüncü pastayı aldı. Kan 
başıma sıçradı. ölürmüsün, öldürür mü

sün} ... Birden köpürdüm: 

1 ir in,.Uah ••• 
\ O halde bana her seferinde saf saf: 

- Hiç biT fikiyetim yok ... diye cc· 
~ap Yererek ye ywnup)c şalını omuzla-

- Onu yerine koyar mısın~ ... 
Kızcağız korktu. Ağzı açık kaldı. Alık 

alık suratıma bakmağa başladı. Kopöğ
lu altın diı de pırıl pırıl parlamağa 
başlamadı mı} ... 

Artık her şeyi gözüme almıştım. 

~
• na sararak başka hiçbir şey söylenıiyor
u. Yalnız kocaman gözlerini fır fır etra· 
na döndürüyor, altın clişi de ağzında 

ıparlayıp duruyordu. 

Onunla tekrar buradan çıkmama imkan 

kalmamı tı. 

* Bir ay aonra minval üzerine gitti. Ni-
' hayet kız bana alışır gibi oldu, avel avel 
C:züıne bakmayı bırakarak: 
f7° _ TeıtKkilr ederim, Grigori lvanoviç. 

~rkoe borulan sağlam. iyi de işliyor, de-

- Koy onu yerine, seni habis ruhlu 
seni. diye çıkışınca, kız pastayı tabağa 
bırakıverdi. Bu sefer, büfeciye döndüm: 

- Borcumuz kaç! ... diye sordum. 
Fakat büfeci sanki ihsan eder. sadaka 

vermiş gibi: 

~ ba,JadL 
/ Ormanda ilerledikçe, fazlaca odun 
)oplamağa başladım. Söz temsilidir. bu .. 
~izin anlıyacaiınız bana ısındı. Artık. 

irlikte 90k.aJtta gezmeie başladık, ve 
~avuklum. fingirdiye fingirdiye koluma 

inneme m~ade etti. Bu abdiaciz de: 
vgilinin koluna.girerek, oltadaki balık 

gibi onu oraya buraya sürükledim. Ama, 
übalağa edecek tek bir laf bulamadım, 
alamadıkça kızarıp bozardım. Ahalinin 

\le bizi arsız arsız seyretmeleri heni su• 

uk gibi terletti. . 
Bir gün, sevgilim bana ıöy)e dedı: 
- yahu, sen nedenbeni vira sokakta, 

. .eözüm yabana sütçü beygiri gibi clolaı;tı
~p duruyorsun} gidecek başka yer yok 
"IJ:lu}... Ayıp değı1 ya. yabancı yabancı 
eersem oluyorum. Ayaklanma kara su 

S • N benı" daha hoş eğlencc!i bir ruyor. eye , 
)'ere mesela tiyatroya götür müyorsun.. 

ı cOlurb u yapıştırdım, çocuklar. Ve 
~ t - .. t•• .. du" fe bakınız ki, fırka bize er csı gun ..-- . 
- b'I . •. derrnı' ,.ti Birisini kcndım opera ı etı gon y • • • 

, . d b' t de bizim demncı t'Çın arakla ım, ır ane 
4\lasltadan doğrulttum. . . 

llL ~ 1 . biletteki mevki yerlerının ., once en, . . B 
ayn ayn olduğunu farketmenu§tım- e• 
nimki, mevki. Vaskadan aldığım bilet 

Cle galeri idi. 

* 
H h 1 - . t oya mtt.ik. ben • er ne a ıse tıya r ... 

b . • 1 1 • ktım Sevgilim de ta ıatıy e. ga erıye çı · 
mevki tarafına geçti. ()yun başladı. Baş· 
ladı ama, oturduğum bir yerden bir OCY 
,.... • . kA yo'-tu Kenardan ap· .. omıenın ım anı ıL · .. ·uyı· o da ha· 
gıya aarktıiun zaman. scvgı • 

1 l - b"l' dum Sonunda ba· Ya meya gore ı ıyor · . 
Yağı, afakanlar bastı bana, aşağıya ın· 
'dim. 

Mcğerleyim Antrakt olmllf. Bak~ 
b. · nazenınaalondan d.,.nya çıkıyor, IZIJll 

- Dört pasta ~u kadar eder. dedi. 

- Ne dört pasta mı? . . . Nasıl olur 

be} •.. Dördüncü pasta tabakta duru· 

yor ..• 
- Tabakta durmasına duruyor ama, 

üstünde dif yeri var ... Sonra ellenmiş, 
yerleri belli ... 

- Ne di;ı: yeri, rüya mı görüyorsun, 

diye ııksilendim. 
Büfeci eliyle kovar gibi bir hareket 

yaptı. içerledim be... Derken, büfenin 
önünde nah, böyle halk toplandı. Müte· 
haasıslar olduklan yerden bitiverdiler. 
Kimisi, diş1enmif, der, kimisi, ne müna· 
aebet diye iddia eder ... Onlar, münaka
ııa ede dursunlar ben de ceplerimi birer 
birer boııa}ttım. içlerinden akla hayale 
gelmedik ocyler çikti. Millet güldü ama, 
kılımı kıpırdatmadım bile. Zira, daha 
mühim bir ifim vardL Bakalım kaç param 
çıkacaktı .•. Ooohl .. Hele şükür ... Pu
tanm parasını verecek kadar mangın· 
mız çıktı da münakaşa durdu. Büfeciye 
mangırlan tosladım. Sonra da sevgiliye 

döndüm. 
_Vatanda~. şimdi yiyebilirsin, para• 

sını verdim: 
Dedim . 
Ama, genç kızda kolunu kaldıracak 

hal kalmamıştı. Pastayı alıp yemeğe uta· 

d Tam bu suada açıkgözün biri 
nıyor u. 

çıka geldi: 
_Mademki 0 yemiyor, bana veri ... 

dedi. 
Ve loop! ... Pastayı ağzına attığı gıôi 

-V"tt" Yandım köpoğlunun marife-ogu u .. . 
tinci .. . 

* 
Neyse uzatmıyalım. Tekra~ yerl~ri.mi· 

d
.. dük' tiyatroyu .eyrettık. Bırlıkte u ~ . • 

d 
.. d"k Kapıda bana ne dese bege· 

eve on u · 
nirainiz: • 

1 
meteli.biz kadmla sokaga 

- osan 
--L- , B··-· düpe düz aptallık der· 

- Nasılsın}.. Ne haber)" dedim. 
- Sen nasılsın} diye .ordu 0 ela ba-

~rmır··· ,...._ 
ler... Kendimi frenledim ve~ - ..... 

- Saadet para ile olmaz ıLUÇugum ... 
lla. 

- VaJlah, ben buradaki terk~• bo
rularının nasıl olduğu. iyi iıleyİP ııleme· 
'dı''-1 • . d" .. .. dum diye cevap 

1t ennı uşunuyor · · · 
verecek oldum. 

- Bak bunu bilemem. diye adeta ten· 
ı d . b · d. Ounır mu· 
e ı eni, ve büfeye gır 1· • . u· 

"urn' Be d ·· ·· de bir apgt bır Y ,, r • • • n e onun k 
•~ r l'k ız· ~an dolaşmıya, bir tabakta ge ın 1 

• • 

ı 'b' d taları dıktz· ar gı ı arzı endam e en pas 

Diye cevap verdim. Ve eyvallahı basbr-

dım. Çektiın gittim .. • . 
Doğrusunu ister.eniz. çocUklar arıs· 

tokrat kanlardan hoılannuyorum. Ne ya-

payım? ... 

n.ıJTVblOF 
Hakkıftda bir rivayet 
Moskova, 20 (P.P.) - Milletler Cemi
ti konseyinin toplantılarında Litvino-

GOMOŞ T AKLIDI: 

1 - 50 Kısım Bakır. 
2 > Kalay. 
32 > Çinko. 
6 > Nikel. 
10 > Kurşun. 

GOMOŞ T AKLIDI: 

2 - 70 K111m Bakır. 
5.5 > Çinko. 
20 > Nikel. 
4,5 > Radmiyum. 

GOMOŞ T AKLIDI: 

ve 
menfaatler verip 

ödeyecek 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3- 58 Bakır. 
0.5 Alüminyum. 
2 Kalay. 
27 Çinko. 
12 Nikel. 
0,5 Bizmut. 

GOMOŞ T AKLIDI: 

4 - 86 Kısım Bak.ır. 
7. 75 > Antımvan. 

9, 75 > Nikel. 
MAYŞOR: 

50 Kısım Bakır. 
31.25 > Çinko. 
18, 75 > Nikel. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E c Pratik bilgilCT > sütunumuza 
E ait sual sormak llitiyen okurları
: mıza (B. C. öder yine bu sütun
: lada cevap verecektir. 

Ardımızda Ruaya misali vardır, fakat 
Rusya bir kıtadır. Gerçi rus iç harbinin 
devamlılığının sebeplerinden biri haricin 
müdahalesi olmuştur, güpheaiz ki 191 7 
ve 1921 Rusyasında doğru olıtn bal, 
1936 danberi ispanyada da mevcuttur. 
Milletleraruı hudutlar bugün mevcut de
ğildirler, fakat almanlar orada müteha .. 
sıslannı bulundurmakta devam ediyor• 
lar, Italyanların ııa ispanyada naayona• 
listlero göre 16,000 askeri hasıınlanna 
göre de dört fırkası vardır. ltalyan muha
riplerin miktan meaclcsi esasen ehem
miyeti haiz değildir. ister 16000, iater 40 
bin olsunlar, ehemmiyetli olan fCY Berlin 
ve Romanın verdikleri materyellerdir, ve 
bu noktada. hiç bir §Üphe caiz değildir. 
Her gün general F ranko Roma ve Beri ine 
le.arşı biraz daha borçlanmaktadır. Her 
gün ltalya ve Almanyaya ka~ı borcu 
biraz daha kabarmaktadır. Nasıl ödeye
cektir} 

Günün politik 
meselesi 

Yazan: Piyer 
Dominik 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bu müddet zarfmda prkta galip geldik
ten aonra garbe dönecektir. Bu kombi
nezona kurban gidecek F ranıız impara
torluğu olacaktır. 

Fakat üzerinde durmamız lazım ge· 
len bir ba~ka {araziye daha Yardır. Bir 
çok nasyonalist lspanyollann lberya ana
nesi fikrine çok mütemayil olduklan ma· 
lGmdur. Bunlar Filip zamanındaki Is· 
panyayı. yani bugÜn yarımadayı ihtiva 
eden ispanyayı yeniden kuTmak emelin· 
dedirler. Eauen Portekiz bunu hisset
miştir, ve bir kaç ay evveline kadar 
Frankoya pek taraftar olan Portekizin, 
git gide Framaya ve lngiltereye yakın· 
lapnakta olması bu yüzdendir. 

Nuyonalist ispanyada. general Fran· 
konun galip geldiği gün, lspanyol ordu
sunun Portekiz hududuna yığılacağı ve 
Madrid Lizbonda yeni bir hiiküm ::tin 
kurulmasını talep edeceği söylenmekte
dir. Öyle bir hükümet ki ispanya ile Por
tekizin mukadderatını birleştirmek VR• 

zifeaiyle mükellef olacaktır. Uzbon red
dettiği takdirde Portekiz istila edilecek· 
tir. Fon Rayhenavın raporu bu metodu 
pek sarih ibir §ekilde ifade etmektedir. 

Filhakika naayonalistlerin ve cümhu· 
riyetçilerin görüıleri git gide biribirinc 
yaklaşmaktadır. Nasyonalistler harbct
mek zarureti yüzünden birleşik kalmak
tadır, fakat bunları teşkil eden muhtelif 
unsurlar kendi aralarında anlaşmamak· 
tadırlar. içlerinden bir çoklan nasyonal-
110SYalist zihniyete sahiptirler ve ba İti· 
barla da antiklerikal ve antiltapitalistdir
ler. Buna mukabil, diğer tarafta, komü
nistler hiç bir fCY değildirler. Rusya ar
tık nüfuz sahibi değildir! anaJ'1İstler bile 
disipline olmuşlardır: bir nevi Jakoben 

hükümeti teşekkül etmiştir. Şunu da iJa
ve edelim ki her iki tarafta da lspanyol 
'Zihniyetiyle hizmet edilmektedir. Cüm
huriyetçilerin vatanperverliği a~iklrdır; 

nasyonalistlerin ltalyanlarla yan yana 
harbetmekten hoşlanmadıklan da daha 
az bariz değildir. ltalyanlann çekildikle
ri gün, iki tarafın anlaımalan pclc muh

temeldir. 

B. MuS1olini bu yüzdendir lci ltıtalarını 
çekmek istemiyor. Ouu ask.erlerini çek· 
miye mecbur etmek için her şeyi yapma
lıyız. Ve B. Muaoliniyi buna zorlamalı: 
için en iyi çare Ba~lona hükümetine 
yiyecek vermektir . .Şimdiye kadar bunu 
yaptık, daha da yapacağız; bu bizim 
menfaatimize. lngilterenin 
ve aulhün menfaatinedir. 

menfaatine . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Para ile ödeyebilir mi} Hayır Roma 
--------------- ve Berlinde onun minnetiyle iktifa olu

Ankara Radyosu 

DALGA UZUHLUGU 
BUGÜN 

1639 m. 183 Kcs./l20 Ww 

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

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
12.30 Program 
12.35 Tilrk müz.i&ti -Pl 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me

teoroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik (riyaseti cümhur ban

dosu -şef: Ilısan Küncer) 

1 - Vagncr -Nibelungen -Marş 
2 - Joh. Strauss -Frünlingssti • 
mae Valzer. 
3 - Şubcrt -Rosamunde -uvertür 
4 - Verdi -Aıda -Opera. 
5 - P. Lincke -Onthe Bosphorus 
-Türk cntc.rmczo 

18.30 Program . 
18.35 Türk müziği (saz eserleri ve şar

kılardan mürekkep karışık prog
ram. Okuyanlar: Safiye Tokay, 
Tahsin Karakuş. 

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

19.05 Konuşma. 
19.20 Türk müziği (P(!§rev ve şarkılar) 

1 - Gazi Giray han -Hüzzam 
peşrevi 

2 - Medeni Aziz efendi -Kerem 
eyle mestane kıl bir nigah.. 
3 - Arif bey -Suzi..nAk şarkı- Pa
busuna ermek üzere ey yar. 

5 - Arif bey -Suzinak şarkı-çek
me elemü derdini bu dehri 
5 - Civan -Muhayyer şarkı -Ni
çin mahşerde. 
Okuyan: Semahat özdenses 
Çalanlar: Refik Fersan, Fahire 
Fersan, Vecihe. 

19.50 Konl.l§lila (mizah saati) 
20.10 Türk müziği (Saz eser~ri ve şar· 

kılar) 

1 - Refik Fersan -Şeddi araban 
peşrevi. 

2 - Refik Fersan- nihavent saz 
semaisi. 
3 - Sadettin Kaynak -Neveser 
şarkı -Hicranla harap oldu. 
4 - Artaki -Nihavend şarkı -kok
lasam saçlarını. 
5 - Yesari Asım -Hüzzam şarkı
ömrüm seni sevmekle nihayet. 

nacak mıdır? Hayu. Şu halde} Şu halde 
alınanlar ve İtalyanlar toprak değilse bi
le, hususi imtiyazlar, daha doğrusu si
yasi ve ikbsadi menfaatler istiyecekler
diT. Öyle \i ispanya ekonomisinin büyük 

lfü kısmı iki müttefik hükümetin eline 

geçecektir. 

t:'altat burada bir itiraz yükselir. ls
panyollar - nasyonalist olduklan için 
- bunu asla kabul etmiyeceklerdir. As
la Balearlan, Rifi, Kanarya adalannı, 
imparatorluğun her hengi bir parçasını 
tcrketmiycceklerd ir. 

Esasen ltalya - geçen Nisanda ya· 
;ı>ılan lngiliz • ltalya anlaımua mucibince 
- general Franltonun hükümetine yar· 
dımının bedeli olarak ne toprak, ne de 
hU8usi imtiyazlar ietememcyi taahhüt et· 
miıttir. 

Şu halde Almanlar ve ltalyanlar iman 
ve paraca yaptıklan mühim fedaltarlılt
lann karıılığını naeıl alacaklardır) Fil
hakika yıılnız ltalya için f 2 ili 15 mil
yardan baheediliyor, ve bu en mütevazi 
bir tahmindir. 

Almanlarla ltalyanlann, F rankocu le
panyanın müstakbel müzaharetiyle ka
yıplarını fazla tazmin edccelderi düfiin
ccsiyle bu masraflara katlanmtf oldukla
n hatıra gelebilir. Meseli. Franko lspan· 
yasının bugün galip geldiğini farzedelim. 
ltalya onun Fransa üzerinde bir tazyik 

yapmasına ve onu ltalyan taleplerini ka
bule mecbur etmesine güvenebilir mi) 

Hadiseleri daha isabetle mütalaa ede
bilmek için, belki Roma ve Berlinde 
F rankonun tamamiyle galip geldiği gön 
Roma, Bertin ve Madrid aruında üçüz 
bir ittifak ·tetckkül edeceği akla gelmek
tedir. Bu üoüz ittifak öyle bir kuvvet ola
caktır ki kimse ona karşı koyamayacak
tır. O zaman, emniyet kazanan Alnıanyll 
Şılrld Avrupada Fransanın bir darbesin
den hiç korkusu olmadan istediği gibi 
hareket edebilecektir. ltalya ile ispanya
da 77 mÜyon nüfuslariyle Franeayı ye
rinde tutmıya ki.fi gelecektir. Almanya 

cip Aşkın) 

1 - Czernik -Dans eden kalpler

Almanya ve ltalya tabii ispanyayı 

Yetmişlik 
ihtiyar 

----o-
Aldatıldığını anlayın· 

Portekiz üzerine yürümeye tcıvik ede
ceklerdir. Bunlar Madride siyascten mü· 
zaharet edeecklerdir. Portekizin lcuvntli ca karısını elde eden 
bir ordusu olmadığı için nasyonalist Is- genCi öldürdtl-
paayanın sür'atle Portekizi işgali talcdi- _ BAŞTARAFI 1 tNct SABlFEDE -
rinde, derhal sömürgeler meselesi orta• lıkçılık yaparak geçinen bir ihtiyar-
ya çıkacaktır. dır. 45 yaşlannda bayan Naciye adında 

Portelı:izin müttefiki nfatiyle lngiltere bir eşi vardır ve öteden beri gayet iyi 

müdahale edecek, fakat ltalya Alman- geçinmektedirler. 
ya da ispanyanın müttefiki nfatiyle ioc Yanyalı Ali bundan bir müddet evvel 
kanpcaklardtt. ispanya Portekizi inal eşinin 36 yaşlannda Süleyman adında 
edecek. fakat sömürgelerini ilhak ebne· bir adamla konuştuğunu haber alıyor, 
meyi kabul edecektir; Almanya bir sö- buna ihtimal vermek istemiyor. Hayatı
mürge imparatorluğuna sahip olmak ih- nın son demine kadar itimat ettiği ka
tiyacmda olduiunu ileri sürecektir; bil· rısından şüphelenmek kendisini ağır ge
buu ltalya Fransa tarafından tatmin liyor_ Fakat arka<Iaşları, karısının ken
edilmediği takdirde gerekli taYizler me· disini aldattığım ~lkin ediyorlar. 
aoleaini ileri SÜl'ecelc ve Portekiz sömür- Balıkçı Ali, kansının Süleymanla alA
geleri hemen tamamiyetiyle Almanya ka peyda ettiğini öğrenince dün sabah 
ve ltalyaya geçecek, bu devletler bu su- Bostanlıda, İsmailin kahvehanesi.ne gi· 
retle ispanyadaki kayıplannın bedelini, diyor. 
lspanyol nuyonalist hükümetinin rıza- Bu sırada kahvehanede bulunan Sü· 
&iyle almıı olacaklardır. leyman tavla oynamakla meşguldü ve 

Onun içindir ki lngiltere ve Fransa da- katilin geldiğini görmemişti. 
ha ıimdiden bu faraziyeyi göz önünde Alinin elleri titremekte idL. Yavaş 
tubnak ve Portekize yakınlaıınak mec- yavaş ilcrliycrek Süleymanın yaruna ka
buriyetindcdirler. Bu, onlar için bir ha- dar geliyor ve sakladığı kamasını bü
yat memat meselesidir. Çünkü Portekiz yük bir lunçla Süleymarun arkasından, 
metropolü kadar sömürgeleriyle de Kap sağ omuzuna saplıyor. 
yoluna hakimdir. Portekiz istiklalini ltay- Süleyman, aldığı ağır yara neticesi 
bederse Kap yolu Roma ve Seriinin müt- hayata göilerini yumuyor, ihtiyar katil 
tefiki bir nuyonaliat ispanya tarafından de zabıtanın pençesine düşüyor. 
kcallecektir. Portekiz sömürgeleri Alnıan- Katil, göz ya_şlan içinde cinayetini 
ya ve ltalyanın eline düıtüğÜ takdirde saklamadan anlatm~ır. 
Kap yolu daha kat'i surette lcesilmif ola- -*-
caktır. BİR KABIN 

Sulh dostu fakat muhayyeleden mah
rum bazı lngilizlerin - ve Framnzlarm 
- ha suretle bizi tehdit eden tcblikel~rin 
önüne geçebilec~ aanmalan tehlikeyi 
arttırmaktadır. Bu auretle tehlike önlen· 
miyecelı:, olea olsa bir kaç ay geciktiriJ
mİI olacakbr. 

Merdivenden diiferek 
yaralandı... 
Memleket hastanesinde çalışan F . 

ve NigAr, cam silmek üze ethi 
ık re ınerdiv 

ç tıkları sırada merdive sallan ene 
ikisi de yuvarlanmıştır n ~ \re 

N~ir başından a~ Y 
konser valsı. 

2 - Leopolde --Çigan yortusu. 1ı••••••••1••~~~:-••Uı1~:asıa;;i;~~;;;;;;-/; 
!ı.- Brusseimans -Felemenk rak- Alsancak 
4 - Amo Naudorf -Arzu- vals. s h 
5 - Mln,,lav Shllk -L<panyol } h t E 

6 - Faiz kapancı -Hüzzam şarkı 
-büklüm büklüm sırma saçının. 

~".'.''"K.rı Föded -V;yana §a'k>S'- Cenahi - Doğwn ve bulaşık olma vi 
7 - l!'clix Glessmer -Kırlangıçla- H ıyan her hastalı~ 
rın ~aı. ll " ü gı 
s - Franz Lehar -Çocuk prens $USI ı -ıas e b 
operetinden potpuri. Birinci Kordonda Kuş aka . ~ manza.ra 

balkonlu nı"k ıy Ve hmir k'• f ~ .. a.Anet • basta zıya-
22.00 Esham, tahvilat, kambiyo -nukut . u eınınel salon ve or ,.._ • ...--~ 

lemeğe başladı. b' 
Ben enayi de, yolunacak bir kaz. ır 

•- · .. terme· ourıuva gibi, kendimi ona hoş gos 

ye ail hin h · · f bulunmaması mum ey arıcıye 
ku:iserllğinden istifa ederek Vaşington 

7 - Refik Fcrsan -Saz semaisi. 
Okuyan -Mahmut Karındaş. 
Çalanlar: Refik ve Fahire Fersan 

Vecihe. 
20.45 Ajans, meteoroloji haberleri ve 

ziraat borsası (fiyat) 

borsası (fiyat) reti serbest, gece .. d"' odalar. ço • ':' ~· afak.-

F · gun uı her heki .,--- 8 22.10 Sinema sesL IA. TLER 2,S LJ. ıne, ol'_:;; ,.,.'6A ... 
ie çalıştım, ve: 

- Bana bak kız dedim: canın pasta 
L. • beo-
-iyorsa, sıkılma al, ye... ödemesı 
lrl___ • 
~ .. 

; iliğine tayin edileceği hakkında bir 
e ç __ ;.,.;,. B . t t ·ı 
rivayete yer "TI:& .. ~-. u nvaye eyı 

edil~· 

21.00 Memleket saat ayan 
21.00 Müzik (küçük orkestra '"lef: Ne-

23.00 Müzik (Opera parçaları) TELEFON ftAD ":;:#ı- t 
23.4524 Son ajans h'aberleri ve yarın- TELGRAF No. 2974.. POSTA •' ır ıı A 1' E v 

ki program. ADRESİ: ALs 
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• 

IZMJR SlCtU TtCARET ME- mezun olmalı üzere vekil tayin ey- BODRUM HUKUK MAH.KE-
MURLUöUNDAN: leriz. MESINDEN: 

( Güven Türk Anonim Sigorta Ancak mezkUr firma gerek nami- ~ 
Sosyetesi İzmir Mümessilliği ) tica- mıza ve gerek sosyete nam ve hesa- Bodrum eski çetme mahallesin-
ret unvanile tzmirde yeni manifatu- bma bono, poliçe veya havalename- den yelletti oğullarından ha.san 
racılarda Güçlü sokağında 21 numa- ye veyahut her hangi bir teahhüdü oğlu ölü ahmed karıaı fatma ken- · 
rada muamele yapan işbu sigorta mutazammm senedata vaz'ı imzaya di namına asaleten ve evlatları 
acentesinin ticaret unvanı ve Hamdi seli..lıiyettar değildir. namına velayeten aynı mahalden 
Akyürek ve şeriki ~irketine verilen Kli§e ve imzalar. yelletti oğullarından Hasan vere-
temsil vekaletnamesi ticaret kanunu işbu 30/T.sa.'li/1938 tarihli umu- sesinden karısı Hatice kızı Gülta· 
hükümlerine göre sicilin 2432 nu- mi vekiletname altındaki kliJe ve de ve ölü Hanife Gülfade verese
marasına kayıt ve tescil edildiği ilan imzaların şahış ve hüviyetleri daire- sinden makbule ve yelletti oğlu 
olunur. mizce maruf ve İmzalan mazbut ölü İbrahim veresesinden karısı 

lzmir sicili ticaret memurluğu res- (Güven Türk Anonim Sigorta Sos- alime ve evlatları arif, hatice ve 
mi mührü ve F. Tenik imzası. yetesi) namına müçtemian imza va- diğer oğlu gaih halil ve diğer oğ-

1 - Vekaletname zına mezun Sümerhank Istanbul şu- lu ölii mustaf a vere:;esinden karı-
2 - Beyanname. besi müdürü Münib Somel ile mua- sı arşe kendi namına asaleten ve 
lstanbul: 30/T.sani/1938 melat ,efi Halit Yalçındağm olduğu- evlatları namına velayeten ve ak-

GOVEN TORK ANONiM j nu tasdik ederim. ç~:ılan köyünde betceli salih kızı 
S1GORT A SOSYETESt Otuz teşrini sani bin dokuz yüz ayte ve yelletti o~lu mehmed kı-
1-IARtK ve NAKLtYAT otuz sekiz. 30/teşrinisani/1938. zı ayfe c11ı1du ve ölü Hüseyin kizı 

K 1 S M 1 Resmi mühür ve imza saime ve çandarlı oğlu veli ve lok-
Y evmlye No. 12559 macı karısı Hatice aleyhlerine aç-

htanbulda Galatada Voyvo- Sıra No. 307 tığı izaleyi ,uyu davası neticesin-
da caddesi Sümerbank bina- işbu örneği dairede dosva-mda de: Kabiliyeti taksimiyesi olma -
smda. saklı 30/T.sani/1938 tarihli ve ması yüzünden bilmüzayede sa-v k "'/ f 12559 - 3o7 No. lu aslına m~tab~k tılarak bedelinin veresesinin his-e a e name olmakla alakadarlardan mezkur şır- teleri nisbetinde taksimine dair 

lstanbulda Galatada Sümerbank kete ':~rildi. Ot~ teşrinisani .bin do- bodrum sulh hukuk ı:ıahkemesin-
bın. asında Gu'·ven Türk anonim ıi- huz yuz otuz sek\Z 3o/T.sanı/l93s . ..ı d ' k ,,.b· katiyet etmı·s P l .. . d . cen sa ır oıu".'> e.. ı , 
gorta sosyetesinin dairei mahsusa- ı: uzerın e. . .ktıs k" olan 25-12-9~6 p,ün ve 82-104 sa-
ıında biz zirdeki imza sahipleri bu l .. 11.'1939 tarıh ve .. :r t~~e a- yılı iJam mucibince mahalleyi 
kerre lzmirde yeni manifaturacıle.r e~ı ıç .~hrüı~et u~~ mu ur ugu res- mezkurede kain ve tapunun 26 
Güçlü sokağı 21 numarada bay mı mu ve bır ım~a.. . . sırasmrla kayıtlı iki dönüm ve 
Hamdi Akyürek Te bay Talat Muş- T: C. l§ta!1bu.~ ~~ıncı ~oterı Samı icinde havuz dolapta sekjzde iki 
karanın teıkil ettikleri (Hamdi Ak- Tekın resmı mührü ve ımzası. hisse sulama hakkına malik yel-

.. k ·ki •thal"t ·h t k Genel No. 17354. özel No. 3/141 l . wl h • b . d yure ve şen ı a ve ı raca o- t b k"l . . d . ettı og u asan veresesı eynın e 
misyonculuğu) firmasını (Güven . ş u ":,e a etname suretmın aıre- mi!sterek ve müta malumulhudut 
Sigortası İzmir Mümessilliği) nuva- mlııkze mlubrez .~b1?1.a .ve. dosyamızbada 200 lira kıymet tahmin edilen bir 

·ı I · h li · ,. a onu an mu nzınm ımzasım - k b b h • . t nı e zmır ve ava sı umumı acen- . .. has 1d ... ıta se ze a çen yme apunun 
tetiğine nasp ve tayin eyler ve sos- vıd'knedus . m:ıB.uydg~ 0 • ~nu td:ıs- 28s~re.!ında kayıtlı tahtani ve fov-

. . . . . ı erım. ın OKUZ yuz otu;ıı: o- . • 'k ı 
yetenın nızamnameı esasıyesıne ve kuz . iki . k" . . kam 2 oda ve bn:' rn1 teı- av uvu 
kendisine ita olunan veya bilahara b •• s~nesı _!ıcı. 3.?~? a2ylın/lır/ı ly9ır3m9ı mü~temil m~lumvlhudut ve 30011-
• ed'l k I tal' t t fik ırmcı cuma. LCSı gunu. , 1 • d h. b h . ıta .1 e.ce ~ ~ ~.a a e~. an 30 kuru luk l 1 . .ki . ra nvmetın e ır Jap ant! -çe yz-
ve daıreı vekaletı dahılınde munha- . ~ .. P':'. ve zmır ı .ncı n~ 27 No. chı k~vıt, ı, sened rn 600 
sır olmak üzere hususatı atiye için noterı resmı mühru ve E. Erenet ım- avluvu müsternil 75() ~;rn b iUah-
sosyete nam ve hesabına vekalet ita zası. vil 409 met~e ımm:ı.bbaı :;d en ma-
eyle•İz §Öyle ki: - - - - - - T C lumulhudut €0 Hra kıymctir.de 

• • 1 ~ 
LJ 'k k ' • • ' ar~a yeri ve yine 31 numerada Ka-
naTf lSml lÇln. /ktısaf Vekaleti yıtlı bir dönüm bHtahvil !)!9 met-
Teklif edilecek harik sigortalannı re murabbeı miktarı ve İçindeki 

verilen veya verilecek olan talimat İç Ticaret Umum müdürliiğü havu;o: ve dolanta ce!·dzde iki J;\is-
meyanında tayin olunan sigorta had- Sig. se sulama hakkı bulunan main • 
leri dairesinde ve cari tarifede mu- Genel sayı: Özel Eski mulhudut !501ira kı..,-raetinde seb-
ayyen fiatlerle kabule ve bu bapta ze bahcesi ve y;ne '30 num<'!r.ada 
muvakh.""Bt sigorta senedi imza veita- 6-- kavıtlı ikiser oda ve bir mikt:n 
ama ve tekarrür eden sigorta ücreti- Ankara avluyu mÜ~temil 750 lira bitt~h.-
ni ahzü kahze ve talep vukuunda vil 511 met.re murabbaı m;ktb.rı 
ıigortalann kısmen veya tamamen 2. Kanun. 1939 malumulhudut 1100 lira h:ıyme -
feshini resen i,'ara ve harik zuhu- 8 tinde bir bap hane yine 29 S!r~da 
runda sosyete hukukunu muhafaza eyanname: 150 zira hiitahvil 102 mAtre ffiU• 

ve vikayesi zımnında memurini mül- Türkiyede yangın ve nakliyat si- r~bbaı gel~n ma J~mulhudut 300 
kiye ve adliye ve zabıtaya ve sair gorta i,Jeriyle me§gul olmak üzere lıra ~ıymetmde hır hap kahveh~
makamata müracaatte ve sigorta es- kanuni hükümler dairesinde tescil ne yme .33 sır;asmdn kayıtlı 20Dzı
h--~1nın beyanatını ahz ve istimaa edilerek bu gün faaliyet halinde bu- ra ve bıttahvıl 1~7 D"etrc ~ur~.h
ve ·~5yeteclen talimatı mahsusa vü- lunan «Güven Türk Anonim sigor- haı gelen. te,ht.anı ve fevka.nı .~ort 
n·"~ma değin zarar miktarının teza- ta Sosyetesi» bu kerre müracaatle o~a ve hır mlhıkdtar 

4
a
5
v
0
1°
1
.yu kmuşte-

•• J · · A • 1 cak b·ı~'-! t iz • h ı· · ...... · k t mıl malumu u ut ıra ıyme-yutAune rnanı o.a ve ' illi.ıs ena- mır ve ava un acente ıgıne §ır e . . . . • . ,., 
kusunu temin edecek tedbiri tahaf- namına yangın ve nakliyat sigorta tınde. ~ır bap hanenın tarıhı ıla.n-
fuzive1re ·~vessüle. i§leriyle meşgul olmak ve bu işler- deı:ı ıtıbaren ve açık ~tır.?1~ su-

1\ Ta k/ı'ya f kısmı den doğacak davalarda bütün mah- ret+e 20-2-939 Pazartesı gunu sa-
J Y 1 kemelerde müddei müddeialeyh ve at 13 den 17 ye kadar Bodrum 

üçüncü §ahıs sıfatlariyle hazır bu- kum bahçe mahallesinde kain ad-
l C l n lunmak üzere Hamdi Akyürek ve liye dairesinde satılacağından sa-

ilan 
Borsadan: 

Borca binasında yapılman mu· 
karrer ilavei in; aat ve tac!iiat ka
palı zarfla ve yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. istek -
lilerin, bu i~e ait plan, kefifname 
ve şartname gibi evrakını görmek 
üzere miinak~anın son gÜnÜne 
müsadif 8 Şubat 939 çarşanba gü
nüne kadar borsa umumi katipli
ğine ve kapalı zarfla tekliflerini 
yapmak üzere de aynı p,-ün ve saat 
on dörtle kadar idare heyeti reis
li?,ine müracaat eylemeleri. 

22-25-27-31-6 247 (175) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiralık apartman E 
: Şehir gazinosu arkasında 1382 : 
Esayılı (Giıt soknk) nğzındn denize: 
E nazır konforu havi yedi odal. yeni: 

:insa cdilmis bir ev kiralıktır. E 
5 Görmek ~·(' görii~mek isti yenlerin~ 
:rr:ızctcmiz idarehanesine müracaat-: .b • . ı . . : erı. : 
·················~·················••1•••• 

tZMtR iKiNCt iCRA MEMUR
LUöUNDAN: 
Aydında sıtma mücadele sıh -

hat memurluğunda mukim iken 
elyevm ikametgahı biiinmeyen 
A:am bozkurt tarafına 

lzmirde fehim halicle 100 liı-a 
borcunuzdan dolayı 9.2.39 tari -
hinde ödeme emri çıkarılmış ika
metgahmızın meçhuliyetine bina
en tebliğat icra edilememiş oldu
ğundan i~bu ilanın tebliğ tarihin
den itibaren 10 gün içinde borcu
nuzu ödemediğiniz ve yahut iti -
razınız vana bildirmeniz lazım -
dır. Aksi takdirde gıyabınızda 
cebri icraya devam olunacağı ic -
ra emri yerine kE".im olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

285 (193) 
T klif ed"I k kr t • rtal _ feriki ithalat ve ihracat komisyon- hşa i..,fr·ak edeceklerin muayyen 

e ln ı ece l na .tıy'im:ıo.. a culuğ~ şirketini tayin eylediğini bil- gün ve vakitte gayri menkulün rr'f/.r/Z7.777ZZ7Z7:ZXZZ/79'ZJWY.~,,~ 
nnı ,'!a ~f demva e aı of' ti luzkere dirmi•tir Keyfiyet a1aorta •İrketleri- muhammen kıymetlerinin o/o de § Muayenehane nakli~\ 
mer ı tan e e muayyen ıa er e a- Y • • ""' ~ d · b k · h · d ak l1 
buıe ve bu bapta m~kaveıename im- nin tefti! ve mürakabesi hakkındaki y~. ıd uçu nı:ııetın ~u?~ b çe. ~ D r. Alı· Riza ~ 
za ve itasına ve tekarrür eden sigor- 25 haziran 1927 tarihli kanunun skını epo kve by ut 'bmı ı ır lan: 8 I'' 

h"kü' ı · f k ·· ··lni·· ı anın me tu unu ı raz etme erı " • • ta ücretini ahz ve kabze ve talep vu- u m erme muva ı goru uf o - IA 1 .... l h b d ~. , Unlen ·. 
akı · b b ·ıd· azım ge ecegı a ıcı ar rma e e- N , kuunda sigortaların kısmen veya te- m a ış u eyanname ven ı. l' h . . d l ak f w h ~.- : 

· d 16/1/939 ı arıcın e o ar erag arcını '"1 mamen feshıne ve keza zuhurun .a . . . lellaliye ve pul bedelini vermeye ~ Do~Jm ve Cerrahi Kadın 
ıosyete hukukunu muhafaza ve vı- tktısat velrilı b 1 ·· ·· · ci hastalıkları Operatörü · · "iki N İmza mec ur o up sozu geçen gayrı ~ . ~ 
kayesı zımnında memun mu - • · menkuller kendisine ihale olunan :\ Kestelli caddesindeki muayene· ~ 
ye ve adli~~ ve zabıtaya. ve sair ma- A. G. No. kimse bedeli derhal veya verile • ~ hanesini Birinci kordonda Tayyare ~ 
kamala muracaata ve ııgorta eaha- C. Z. . ,.. . t . cek mehil içinde vermezse ihale ~ sineması civarında 222 numaralı · 
hının beyanahnı ahzü istimaa ve sos- T. C. ·-~~~~.!.~kaleli,.. ç .. tı~et kararı fesh olunan kendisinden ~ haneye yakında nakledecektir. 
ye:c:den talim~tı mahsusa vür~d~na ~m~ mu~'!rlugu resmı muhrü ve evvel en yüksek teklifte bulunan ~ Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti- ~ 
de~1! zarar miktt\':'~'~ tezayudune uzerınde hır ~a. . kimse arzetmif olduğu bedelle al- ~ haren yeni muayenehanesinde ka- ~ 
manı olmak ve hılakis tenakusunu Ge!lel sayı. 17355. Özel sayı. maya razı olursa ona, razı olmaz- ~ bul edecektir. ~ 
temin edecek tedbiri tahaffuziyeye, 3/142. • . • sa veya bulunmazsa on beş gün ~ TELEFON: 2987 (31) lt 
teves!üle ve indelhacce balada mu- .~sbu beyanname suretin~n daıreye müddetle artırmaya çıkarılıp en t-!e •eu =u:maırtN!:l\ta ~~ 
harrer husustan dolayı Türkiye cüm- m~br~~ aslına ve ?osyesınde saklı çok artırana ihale edilir. tki ihale __ __,, __________ _ 
huri yeti Mehakimi aidesine ve dere- mubrızı tarafından ı~lı mu~dak arasında fark ve geçen günlerin Bu 1 un d u 
cah muhakimin nffesinde müddei nüshasr~a uygun .?ldugu tasdik kı~ % betten hesap olunacak faiz ve 
ve rnüddeial*!yh ve şahsı salis isti- ~~clı .• B~ dokuz yuz ?t~ d.o~ ~~ diğer zararlar ayrıca hükme b~- Yeni asır gazetesinin 24. 1.939 
razülgayr sıfat ve auretleri!e hazır ikinc1 l--.2Dun nvının ymnı hırıncı gu- cet kalmaluızın alıcıdan tahsıl günlü nushasında Polikarpo Ape
bulunarak muhakeme ve muhasa- nü. 21/1/939. olunur gayri menkuller yukarıda rio adına yazılı pasaportumu zayi 
maya, tebliğ ve tebellu~a her nevi lzmir ikinc.i noteri resmi mührü gösterilen 20-2-939 tarihinde sa- ettim diye yazılı ilandan sonra 
haciz vaz ve fekkini talebe ve ilama- ve E. Erener ım?-ası ve 30 kuruşluk tılacağından daha ziyade malu- sözü geçen pasaportumu buldu -
h müstahseleyi mevkii icraya vaz pul üzerine 21. K. Sani 1939 tarih mat almak iatiyenlerin Bodrum ğumu bildiririm. 1 
ile tenfizi ah1tammı talep ve ifaya ve ikinci noter resmi mührü. sulh hukuk mahkemesine müra - 287 (194) 

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

hhat Balık w 

agı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en b:ılisidir .. 

caat eylemeleri ve o gün gayri -------------- {~ 
menkullerin muhammen kıymet- .., ______________ , ~ 

!erinden % de 75 ni bulmadığı ( (B Q R S A ]· ~ 
takdirde temdiden 15 gün sonra _ 
aynı mahalde ve vakıtta satılaca-
ğı ilan olunur. 280 (191} 

ÜZÜM 
52 P. Mihalef 
16 A. Fesçi O. 

14 50 16 50 
l G 50 16 50 

Kadın olmanın bütün mahzur• 
larını ortadan kaldıran 

Aylık temizliklcrimizde bizi bir çok üzücü nıe._.cıakkatkrden k r· 
tardı. Ayın bütün günlerini birbirinden farksız yaptı. füı ince elbi· 
selerimiz alhnda sezilıniyen FEMİL, mikropsuz bir şeJ.cilde yapılan 
ve bütün hareketlerimizde tam bir serbesti veren bir idealdir. Lüt· 
fen her eczane ve büyük ticarethanelerde hakikl 

FEMiL ve BAGLARINI 
ARAYINIZ 

• • •.; • • _,_~ :.: .;: • • 1 • • ' 

1· 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuvarlarında hazırlanan Juvantin sa~ 

boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen Ari olup saçlara tabii renk· 
lcrini bahşeder. 

JUV ANTIN saç boyalan kmnral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabu ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
zalarında arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

lzmir Pamuk mensucatı Türk 
Anonim şirketi Kaput bezi satış 
fiati. 

Tip No. Markası Eni Santim 36 metrelik bir topu 
Satış fiati 

Kuruş 
4 At 8S 655.-

14 At '15 595.-
5 Değirmen 90 '159.-
5 Değirmen 85 726.-
8 Geyik 85 731.-
8 Geyik 75 665.-
9 Tayyare 85 675.-
9 Tayyare 75 615.-
1 Köpekli 85 653.-

Jşbu fiatler fabrika teslimi satış iiati olup ambaLij masrafı müşteriye aittir. 
25 toptan aşağı satı~Jarda yukandaki fiatlere yüzde 2 zam olunur. 

. ··. :·.:. ';, '. . ' ( ~ . . ' . ' , . . : ..... . ,. _. .. ~· ~ .. , . ... 

ilıi defa s ·ziHmüştür Serbet gibi ~çilelJilir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ziraat ba:~~:ki hesabım- :;:~?:~~"" Baş - Diş• Nezle •Grip 

da istimal etmekte olduğum mü- No. 
7 14 75 Ve bütün ağrıları derhal geçirir Mideyi, Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğln bam karşısında .. 

hürümü zayi ettim yenisini hak No. 
8 15 50 k lb 1 b d •• d 

ve tasdik ettirdiğimden eskisinin No. 9 16 25 8 İ yormaz. C3 10 a gun e 
hükmü olmadığını ilan ederim. No. lO 

17 25 3 kaşe alınabilir. 
lzmirde Bat tur ak aalih efendi No. 11 19 50 

hanında 63 numarada oturan ZAHİRE Takıı·tıe rı·nden sakınınız Ramazan oğlu hatim İncesu 340 çuval Buğday 4 5625 
u_ ________ ~---lllCLL.../..1.j~----L4:uaıı...ama..~----------------~'~-"LııL.ı-.. ....... ~IA..'L-12..1111Lalllllba1AJllal!llU..araYJlllZ 



Yem lerin Ju .. 
rmtııara, salya· 

ifraz ettiği 
mikroplar, clişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
smda dişler ve 
diış etleri eğer 
mütemadiyen te 
m izlenmezse bo• 
zuımağa, çürü· 
meğe mahkOnı· 
dur. Çürtik dil· 
ıer mide ve bar
sak lhtilitların· 
dan zatürreey e 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bWr. 

RADYOLiN 

":· -: -: ... - 4 - • ... _1" .> • • • • . - •• •:. , . . . '• 

. RADYOLiN~-. . . 
. . 

ile muhakkak sabah ve akşaın her, 
y.-mekten sonra fırçalamak şal'tile 

• 
Ult'dai Olider ve Fratelli Sperco ) Deu sche Le· 

A~~~TD. Şürekası Vapur Ace ası va te Linie 
HELLE le LİNES L'l'D. ,sı NCJ ORDON REES ADRİATİCA s. A. Di G. M. B. H. HAMBVRG 

4 A:SI rE~. 2443 NA'ViGA'riOllE ADANA ~-:cıpuru 18 ikinci kanunda 
-- j LERO motörU 23 1 de .gc~· .v~ 24/ l bekleniyor. 21 ikinci kanuna kadar An-

i 
POLO :apuru S irinci ıkimında Lon- de Pire, Kor.f.u, Saranda,, Br.indiz.i, Va- v.ers, Hoıtcrdam. iBrcmen ve Hamburg 

1 BELGİO .. T':\PtırU 29/M lQmuuu.sanidc drndan -gelip yük -çı'kanrcak ve ~yni za- lona Draç, GTavusa, Zaı:a Filıme 'rrics- için yük alacaktır. 
bek1cni1mektc olup, Rdtterdaın Haın- manda Londra ve Hull için yük alacak- tc ve Venediğe hareket eder. ANDROS vapuru 31 ikinci kanunda 

l bur,g ve Anvers limanları içiı, ytık ala- tır. GRİMANİ motörii 24/1 de gelerek 25/1 bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-
caktır_ ite L Glft ·Lflt~ de .lero Rodo:s Bıindisl Bari i'rieste ~'e terdnm, Brcmen ve Hamburg için yük 

Deatsc ev e Venediğe hareket edecektir. alacakır. 
- *-

BALKANLAR ARASI 
BATTI 

~ETSKA PLOVİDBA A. 
D.KOTOR 

--

DRLOS vapuru birinci kanunun orta- BRİONİ ınotöril 26}1 saat 9 da _gele- --
sında l:Iamburg. Bremcm ve Anversten rek ayni gün Patınos Lcros Rodosa ha- DEN NORSKE MİDIJEı,. 
gcli,p l'ük ~karacaktır. rekct eder. R•VSLhflJ.E OSl.O 

AT!'I CİTTA Dl BARİ motOrü 26/l saat 9 BAY.ABD l\'apuru ll şubata doğru ls-
f,fVERPOOf, H da .gelcre~ ayni gün İstanbul Pire Na- kenderiye, Dieppe ve Norveç umum li-

AT.GERİAN ve LESBİAN vapurlan .poli Marsil~·.a Cenovaya .haı:cl:.et .eder ı 'i • ... k t d ktir 
kt d rek . • man an çın uare e e ece . 

yüklerini İstanbulda a arma e e BRIONİ motörU 30/ 1 de gelir 31/ 1 de 

DENİZBANK v.apurlariyle İmıire gel- P-ırc Korfa Saranda Brindisi Valocn, SBRYICE-ll&llİTİME 
mist.ir. Gravusa, Spafato, Znra, Fiume 1'ri.este 

U L O V C E N n LONDRA IIATfl : ve Venediğe hareket eder. ROUMAİN 
Lük vapuru 29 .kllnunusanid CA. VALUO wpUTU 25 son ktnunda -- BUCA REST 

saat (8) de beklcuilmekte . olup, ~~t Londra ve Anversten gelip yük çıkara- ftOY ALE NEERLAH DUROSTOR vapuru 10 şubatta 
16 da Constanza ve Var!!a lımanları ıçın cak ve ayni :z.amnnda Londra ve Hull DAİSE KUltfPAlf~ ASI bekleniyor. Köstencc için yük alacnk· 
hareket edecektir. ı"ç"m • .::k _,ac-''""-. '"'"""""" br . 

.,. ... •u aAuı ".ıc.n u~ vapuru 23/l/1939 da gelerek 
Lüks vnpuru 5 ş.ıbatta saat 16 da --

Burgas, \Tama ,..e Köstence 1imanlanna •oa•srON W •ftRE'u l>C'klcnilmekte olup, 6 şubatta saat 8 -------------ıbareket edecektir. '6 n n ~ 
de İzmirdcn hareket edecektir. Pire., PYGMAGLİON \-apu.ru el_yevm li- LİNİES L!'D. 
Korfu, Adriyatik limanları için yolcu ve manımızda olup 2B/l de Rotterdarn JESSMORE v~uru 12 şubat 939 da 
yük alacnktır. T. B O W E il BE E S Amste...--dam ve Hamburga }Wt alarak bekleniyor. Burgaz. Varna ve Köstenoo 

V E Ş tJ' BE K A S 1 hareket edecektir. limanlnrına yük :ılacaktır. 
GUNARD LtJIE - *- Vapurlnrın hnreket tarilılcriyle rulV• 

TYRJF. ·:roRD "·apuru kanunusani ıni- I SY.ENSKA OJdEN'l'E f.f. lunlardaki d~işikliklerdcn accnta me-
" ·verpoo ve u .. _,, ~u p suliyct kabul etmez. 

hayeii şubat iptidnsmaa hcltlenilmektc Gl8$gOV hatta ~İtl.A ~· ~S/l~~ek Daha :Cazla tafsilat için ATATÜRK 
olup Nevyork için yük alacakUr. • • • • • • • • • • • ite 1 r.~~dam,uru u~-"-- ,._,___ .- caddesi 148 No.da V. F. He.ney Vnn Dc.ı 

. . ,.....__ da O u.p .nuucr ... ~5 s.s&andı- Z •-1. :ri •• t d"J Gere'k vapurların muvasalit :tarilileri, BACTRl.\. \•apunı 20 :ikincı ACUJun Ballık ı: _ _ , ____ L _ _ _ ,__ .. ee vapur acen........,..,na muracaa e ı · 
• .:::1-~ ve ıuuıaıuaruıa uaı-.:&.et . • lur 

gerek vapur isimleri ve navlunları bak- gelerek Liverpool ve Glasgov için :r- cfüıcektir. mesı rıca o · ~. 

1..iNEA SUD Al\ıERİCANA 

Bahk yağının tazesi 
ııııaı eeza esiade 

ilanda acenta ibir ıteahhüt altına giremez.. alacaktır- :PATRİA vapuru S/ 2/ 1939 tarihitı TELEF ON.: 2007/2008 

Daha [a7.1a tafsilat almak için Birinci Gerek vapur]aİ'.ln muvasalat tarihleri, de beklenmekte olup Rotıeniam, Ham- li anı . . ..k: 
1 

k ~ul cd 
Kordonda 152 numaraaa ·UMDAL• iS:imleri \ 'C navlunları hakkında acenta lburg fskandinavya ıve Ba!tık !liman1an 'tınn~~ç~ t ve ~~lcu. t l er 
umumi deniz Aoentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha f:ada için ük .atarak hareket edecektir 1 rdaki dı -·~ı;~·:ı :;r1 e~~e nav U: 
edilmesi rica olunur. ıt:a.fsilat :almak i .. in T. Boven :Bees ve Şr. . a 1i te~:'b 

1
1 

ime en n-~ yıfazlacen f 
ı: •• ,_ _ mesu y.c l.'i.il u .c ez. .uıüua a ta • 

Telefon: 4072 Müdüriyet mn 2353 telefun numarasına müracaat SERViCE MARfriM.E sUat · · "kinci" K rd nda F RATELLI edilme.s. . il ıçın l o o 
'E :ıefon : 3171 Aceııta ı nen ° unur. RoıunaJn Kumpanyası SPERCO vapur acentasma müracaaı 

, 

V .,,. · ı D-1& \',,_;;. _.,.Jmz Hi-
Ecaaca ~--' Alı:tat iiyor ili~ Kema{ ır.:amı oa ~o· J -

1&1 Eczanesinde satılacaktır. k t• -::L el· içimi çol: lrfif hir 
938 • L- .. mahsulü gıda uvve ı yuaS . , 

senesı ~ ' 
•erbettir. • 

Mihi saiflere 1awiye clr:deria-

}ile a 

EYROZil 
8 _

1
_.. Agn"' ların Panzehiridir 

U UP • • 1 
Beyhude lsbrap Çekmevm z. 

Bİll TEK "A ŞE 

Nevrozin 

-·-
t'ill',, G_rip ve Dranşitc "karşı 6 

müessir iliç 
.. E V R -O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih ec:ı~dimz. 
• c~ AU..'iABll.J!: 

İCABlNDA GVNDE 3 g~ .. ,~~" 

ALBA JULİA vapuru 5/ 2 tarihinde edilmesi rlca olWlur. 

--·-H~a·v-a·t-ın-~E~s·a·s·ı·n·1~T~e·ş"!'kll'!i~l-:E~d~e-n·•-1!!lgelerek Malta Cen0\'8 v; Mnrsi\ya TELEFON : 2004 - 2005 

KAN·ıN l\rı İKTARI -------
Sağtam bir insanda (Mily.arlarca kırmızı w beyaz yuvarlarıJclardan mil
~P ıolmak üzere) takriben riicut sikleUnin 11 de biridir. Vatlfesi,, :vücud 
ıte,.~ eden her !hücreye lliı:.mı olan gı6ayı derhal ,götliroüğü ~ ölmüş hüccy
ırele.rin enkarlannı ..da sürlilcleyip barice atmaktır. Ayrıca da vücudun lüzum 
cöstel'diği mm1a'blama yeni uzvi in.şniar yapm?k . kudretini hatz ki~~~~ 
ımadd ierle yeni bücreleıi ihtiva eder. Demclt bır msan sa1tan~mın butürı 
ar.amel ve eltketile ya._c:aması için 'bu O :milyarlık ınuhafız ve mı.arcı oniu
:SUD.U eyice koruyup bakması Y~ aima tueleyip çoğaltma!\ lh~mdır. Bunun 

·ı;in· D ··-·... ta si ed • · • a, ltawwet ye IWI a Şua~uau Y !Ye e 

FOSFARSOL, umum -diinya Cio'ktoıUnıun :müttefikan takdir ve mil}'On
Jarea •alan~ itimatla tavsi~'l! ettikleri ~ mükemmel bir ha~rat -eksiri&ir 
Daima kam tauleyip ~altır, :iannızı yuvarbcıkları ariır.:ır, zeka ve lıa!uay 
yükseltir ve parlatır • .Sinir ıre adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu 'Jı/ 
fena düşünceleri giaerir. Grip, neile, enflüenza gibi hastalıklardan korur. 
Vücut ma'!dneSine lfmm ulan lbütün ~ft ve ikuvYetleri vererek msanı dırl
mn azim ve irade sahibi cdc.r MİM ıyc barsak tembelli;:mdm ileri gelen. mu . 
amııd bblilar.ı geçirir~ Bel .gev.şekliği ve ademi .iktidarda pek r.ltemmıyet]i 
faydalar temin eder. 

FOSF ARSOL'u diğer biitün kuvvet ımçl~rmdan ayıran, ba~~.ca hassa!. dc
vam1ı 1lir suretle K:an, '.kuvvet :ı.re i:itiha i~ e;ınesi ~ .aum1 'UÇ giin ~ 
bir mucize gibi tesirim göstermellidir. 'l'Mıt. grip. ır.atwree, sıtma ._ . 
kan.a.ltk ve halmlikle rıetiııelemea t elii.kcll .bastalıklann n~abat devıı 
d e .py1lll.1 hayret f.a.tar ıe-i.n eder. . . 
Sıbhat Vekaletinin resnü müsaadesini lıaizdir. Her eczanede bulunur. 

Vakıflar Umum müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulü ile bina inpatı eksiltme i1inı 

.E.Juiltmeye k•nnlen if : . 
ı - A.a.ı. .. iki.a A..r.dalar caddesinde IW lm1asıaalri ".lrtl 

arsa üzerine olbe,ptaki projesine gÖft apartman İntaabdır · • 
z - il. · ı t• llwl ._ .,abidi fiyat üzerinden ve mütebaki 

eı1ı - - , re lliiilin .lank ywptdaQ}d ... 
3 - LıPf ı.!..e& c3314ll• liaa «07) kunqtur. Bunun (57030) 

lila (13) L ı temel iciııt we 27'380 lira 9' hasut• da diiea' 'kötirii 
.. i ( 5. 

4 - ıa. - ı ,... .it femııi en..ık •unlardır : 
A - Fami ~ ... •ıA :pdı ne, 
B - Mıırb.de pojesi Ye Jll'Oieye beila v.abHJi fiyat ~veli. 
C- Fıksiltme ~ 
D-Pmje. 
S -Yakanda yazllı ~ A.nkanıda 'Okıftar mnum müdiid~ 
~ - .. - liiıiüeden ~nhr.fda Is __ ıı_a __ L - - -::...l:WL:.:=.:.:__ 
~ ~'" lliUI~ .-asıraa:r vat a&nıH.a&amauu 
dm. bmitde lzmir T&1ciRar - . üğünclen 16 lira 57 brus nulkabi-

6 - fluilt11te 10. 2. 1939 tar8ne ~ rnma günü eaat 14 de 
~ikinci yalaf ..,_, _..... !Va'kıffar umum müdürlüğü i!ı§aat 
..edwli«iıade toPhnac8k kunaS)'Cnda ~-

7 - EksiiltmeJe gitoı eHı rirı ( 17006} · :a 44 kun.q teminat ver
mderi ~ asajw1a yazılı wesikmn ha~ o\ma1an ,artıır. 

A - 1939 ,,ma - tK:aret oauı verakası, · 
B - thate tarihinden en az se'kiz - en-d Nafıa ~ 

abnmı~ ve en ~~ı ( 200,000) lirabk kit IJir -na inpatı y.çmıf ve 
muvaffak o'lmuıt bulunduğunu 1iıldircsı Y1lJ>1 ımiiteııibbitlii!i v~ 

8 - Eksitmeye girece1derin bizzat yübek mlınar :ıvep yiibek in
şaal mühendisi o'!rnası veya bunlardnn birile üstereken tddif yapq> 

mu'kave1eyi birlikte imza etmeleri şarttır. 
9 - Eksiltmeye g'irece1derin kapalı zarfın • :zarında ve ıtddif mek

t1.Q>1arınm yazuı"mda ve bu .zarfların tcv •· ve posta ile sötürülme
sinde 249\) sayılı 'kaıuınun 32, 33 ve 3' - - ddelerine harfiyen 
riayet etmeleri 1"' zımdı.r • 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAF AT 

Kuralar ı l $abat. l Mayu, 2& Ağustos, 1 EyJil. l llllinc:itepin 
t a r i h 1 e r i n d e ç e lk i 1 e ~ e k t i r. 

, ı ilıramiyelerıi: 1-----.. 

ı &det•• Urabk - 2eOM Lira 
5 ı> IW linllk - $.illl Ura 
a ıı 5llO lirabk - 4-ıoee Ura 
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Barselonun son müdafaa hattı düştü 
Hükümet ordusunun dümdarları nasyonalist 

kalarak kuvayı külliyeden tecrit 
hattının cenubunda 

edilmişler ... 

FrankisOerin Fas alayları Roma müzakereleri 
Barselon ovalarına inmeğe başlamış- lngiliz Hariciye nazırı muhalefet reis
lar C. Başkumandanı Şimale çekildi lerinisonvaziyetten haberdaretmiştir 
_ BAŞTARAFI ı tNCt SAYFADA_ Londra 24 (ö.R) - Lord Halifaks meclisinde harici siyaset müzakereleri hayet Fransanın Sovyetlerle münasebet. 

Şimal cephesi kumandanı General · bu sabah F orayn ofisde muhalif liberal bu sabah tekrar başlamış ve öğleden son- !erinden bahsedecektir. Müzakereler per• 
Fernanda nqrettiği bir beyannamede · partisi reisi sir Arşibald Sikleri kabul ra devam etmiştir. Hariciye nazırı B. şembe akşamı radikal .. eosya1iet grubQ 
bütün kanunu eaut garantilerinin ilga ederek Roma lngiliz .. ltalyan muhavere- Bonnct geçen hafta esaslan nazırlar mec- reisi B. Chichery tarafından verilece~ 

lerinin neticesi hakkında görüşmüştür. lisince kabul edilen büyük rutkunu an- itimad takririnin reye konulmasile neti· 
işçi muhalefet reisi B. Atli de dün ak§am cak perşembe günü söyl., .?ccktir. B. cclenecektir. 

edildiğini, ve nizamı Ammenin temını 

hususunun asker1 makamata tevdi edil· 
diğini bildirmekte olup bu beyanname· 
]er §chrin dıvarlanna ta1ik olunmu~tur. 

Madrit, 24 (Ö.R) - Son haberlere gö
re, Cüınhuriyet hUkümeti Barselonda 
kalmaktadır. Nezaretler boşaltı.lnııF .. 
Hükümetin Perona veya Kigugarada 
yerleşeceği zanneaınyor. Fransız sefa
ret binası da boşaltılmıştır. Fransız se
firi hüküm.eti takip edecektir. 
SABAHKİ BOMBARDIMANLAR Ispanyol lııırbuıın son safhalan; Barselon önündeki harp 
Barselon bu sabah saat 11 de on al- metre şimalinde bulwımaktadır. İngiliz !er 200 bin esir almışlardır. 

bncı defa olarak bombardıman edilmiş- harp gemileri tahliye edilmek arzusunu Barselon, 24 (A.A) - Frankistlerin 
tir. Düşman tayyareleri bütiln şehir ma- gösterecek bütün İngiliz tebaalarını al- tayyareleri dün saat 22 de onuncu defa 
hallatını ve billıassa aşağı mahalleleri mak üzere İspanya kara sularında bu- olmak üzere Barselonu bombardıman 
bombalarına hedef ittihaz etmişlerdi. lwımaktadırlar. ederek üç kişinin ölümüne ve yüzlerce 

Şehir sakindir ve her ihtimale göğüs Salamanka, 24 (A.A) - Büyük umu- insanın yaralanmasına sebebiyet vermiş-
germeğe hazırdır. mi karargah Frankist kıtaabn dün bü- !erdir. Günün blfuıçosu 40 ölü, 120 ya-

Gazeteler hacimlerini küçülterek çık- tün Katalonya cephesinde vasatı yedi ralı. 

m~lardır. Bu sabah çıkan Esosyalista kilometre derinliğinde ilerlemiş ve düş- Frankistlerin tayyareleri bilhassa li
gazete<ini bir tek muharrir çıkarmıştır. manın bütün mukavemet teşebbüslerini maru ve eski şehri bombardıman etmiş

lerdir. 
Paris, 24 (Ö.R) - Yabancı gönüllüle

rin tahliyesine nezaret etmek vazifesile 
mükellef olan Milletler cemiyeti kontrol 
heyeti Barselonu terkederek dün ak
şam Perpinyana gelmiştir. 

Bu komisyon 17 kilnunusanide Cemi
yeti akvama verdiği raporda mesaisinin 

J ilk neticelerini bildirmişti. Cümhuriyet
çilerin saflarında harp eden yabancı gö
nüllülerin sayısı 12 bin tahmin edil
mekte idi. Rapor tarihine kadar 4640 ya
bancı gönüllü Barselondan gönderilmiş
tir. Diğerleri de gönderilmekte devam 
ediyor. 

Beynelmilel komisyon kat'l raporu
nu Milletler Cemiyet.inin mayıs toplantı
sında verecektir. 

Paris, 24 (Ö.R) - Cümhuriyeçti İs
panyanın hariciye nazırı Alvarez Del 
Vayo dün akşam Barselona hareket ede-

.r.::::-ılt cekti. Bilinmiyen sebeplerden hareketi-
•aırv~~ ~ ni tehir eden nazır bu akşam Paristen 

Tayyareler mütemadiyen şehir üze-j Jormış olduklarını bildirmektedir. ayrıbcaktır. 
rinde dolaşıyorlar. Defi topları dinlen- Burgos, 24 (A.A) - Frankistler cüm- B. Del Vayo, B. Bonne ile yeni gQrüş-
meden düşman tayyarelerine ateş et- huriyetçilerin Pirene mıntakasındaki melerde bulwımamıştır. 
mektedir. cephelerini yarmışlardır. Diğer taraftan Madrit, 24 (Ö.R) - On Savoya tay-

Paris, 24 (Ö.R) - İspanyadan gelen general Gracia Valinonun kumandasın- yaresi Valans limanını ve şehri bom
son haberler Barselonun nasyonalistle- daki kuvvetler Manresanın iki kilomet- bardıman etmişler ve yüz bomba atmış
,!İ" eline düşmek üzere olduğunu göste- re garbine vasıl olmuşlardır. Şimdiki )ardır. Bombalar limanda büyük hasar
riyor. Fas kıtalan Taragone - Barselon halde cephe Barselona 25 - 30 kilometre !ara sebep olmuştur. Sekiz ev yıktlmış
&rasında bulunan ve bu son şehrin va- mesafede kfiln bir hat üzerindedir. tır. Düşmanın bombardunan tayyarele
roşlarına 10 kilometre mesafede bulu- Frankistler sekiz gün içinde 75 kilo- ri mitralyöz ateşlerini limandaki ecnebi 
nan Gara köyünü muhasara etmişlerdir. metreden fazla ilerlemişlerdir. Frankist- vapurlara da tevcih etmişlerdir., Bom
Nasyonalistler cümhuriyetçilerin Barse- )er 4.300 kilometre arazi ve 284 şehir bard.ımandan evvel bir istikşaf tayyaresi 
!onu koruyan son müdafaa hattını ele ve kasaba işgal etmişlerdir. Bu kuvvet- sabah 8.40 ta liman üzerinde dolaşmıştı. 
geçirdiklerini bildiriyorlar. 

Filistin konferansı Hükümetçiler son bir mukavemete te
§ebbüs etmişlerse de ric'ata mecbur kal
mışlardır Hükümet ordusunun duvar
ları nasyonalist işgal hattının cenubunda 
kala•ak kuvayi külliyeden tecrit edil
mişlerdir. N asyonal isti er şimdi Barselon 
ovasına inmektedirler. 

Londraya gidecek olan Arap heyeti 
Hükümet şeklen Barselonda kalmış 

ise de nazırların ekserisi şimale doğru 

çekilmişlerdir. Nasyonalist tayyareleri 

harcirahını lngilizlerden alarak 
ettiler Pot tsajtten hareket 

bu sabah Barselonu yine bombardıman Kahire, 24 (Ö.R) - Filistin heyeti 
etmişlerdir. Bombardıman fasılasız de- tekrar Kahireye döndü .. Arap heyeti 
necek şekilde devam etmektedir. Suriyede Kudüs müftüsü ile temasların-

Barselonda bulunan ecnebi diploma- da bir anlaşmaya varmış değildirler. 
tik misiyonları Katalonyarun baş şehrini Maamafih heyetin teşekkülünde müta
!crke hazırlanıyorlar. Fransız elçiliği er- vassıt bir sureti hal için eski Kudüs müf
ki\nı "e el~i B. Jul Hanri henüz Barse- tüsü ile müzakereler yapılıyor.. Heyet 
!ondadır İ•panyol hükümetinin bir los- Filistin yuvarlak masa konferansına iş
mı şehı·i t liyc etmiştir. Pariste bulun- tirak için yakında Lond.raya gidecektir. ' .. . 
makta olan anyol hariciye nazırı B. Kahire, 24 (O.fi) - Londra Filistin • 
Alvaros Dd V3yo bu akşam Katalonya- konferansına gidecek Arap heyeti Port r 
ya harel:et eckre lir, Cüınhuriyet baş Saitten bu sabah Londraya hareket et
kumandroılıi; ı Barsc un şimaline çe- miştir. Heyet önce İngilizlerden beş yüz 
kilmi~tir. Fransız sefirı ile seforet er- İngiliz lirası harcirah almıştır. Alelacele llll""":l 
kanını almak üzere Barselon şimaline hareket hakkında Arap mahafilinde söy
hususi bir tren gönderilmişfü .. Ameri- lendiğine göre İngiltere, toplanması teh
kan tebaaları Katalonyayı ter]{c hazır likeye düşen Filistin konferansını ta
olmak emrini almışlardır. Bir kru azör hakkuk ettirmek azmindedir.. Londra, 
ve iki torpito bunları almağa gitmişfü. Filistin meselesinin hallinden ziyade, 
lngiliz tebaaları da Barselondan ayrıl- Suriye de dahil olduğu halde diğer arap 
mak üzeredir. •Grinovd• kruvazörü meselelerinin görüşülmesini arzu etmek· 
bunları almak üzere Barse onun şima- tedir. Ammonda bu memleketin Suriye t 
!indeki Kaldena limaruna itmek emrini ve Filistinle birleşmesi lehinde bir pro-

•.. 

ba~vekil B. Çemberlayn tarafından ka- Bonne bu sabah da bu nutuk hakkında GöNOLLOLER PLAN! 
bul edilmittir. Bu temaslar, ancak ay so- başvekil B. Daladiye ile görüşmüştür. Londra 2 4 ( ö.R) - Hükümetin milli 

Hariciye nazırı bu beyanatla Fransız 
harici siyasetinin hakiki vaziyetini göstc· 
recek ve hiç bir meseleyi gölgede bırak· 
mıyacaktır. Geçen cylUl ayı hidiselcrini 
hatırlattık tan sonra B. Bonne Fransız .. 

[{oma. giirii.rmelerinin dört şampiyonu 

Alman deklarasyonu hakkında izahat 
vererek Fransız .. Alman münasebetlerin
deki gerginliği azaltan bu vesikanın şÜ· 
mul derecesini gösterecektir. 

nunda yapılacak olan parlamento içtima· Bundan sonra Fransız - talyan müna- •gönüllü hizmet pl8.nı hakkında Ç8mb~r
ına intizaren, hükümetin muhalefet re- sebetlerinin son vaziyetini izah edecek )aynın dünkü nutku etrafında matbuatın 
islerini vaziyetten haberdar etmek arzusu olan hariciye nazırı F ransanın anavatan neşTİyatı hararetle devam ediyor. 
üzerine yapılmıştır. 

B. Çemberlayn aktam işçi birliği milli 
konseyinin delegelerini de kabul etmiş
tir. Bunlar hükümet reisi nezdinde lspan· 
yol hükümetçilerine ait silah ambargo
sunu derhal kaldırmak ve ahaliye erzak 
göndennek lüzumu üzerinde isran etmi§· 
!erdir. 

FRANSIZ • iT AL YAN iHTiLAF! 
Paris 24 (ö.R) - Fransız mebusan 

ve müstemlekftt arazisinden bir karış 
toprağı bile terk etmemek kararını tckid 
eyliyecek ve bu münasebetle milli mü· 
dafaanın takviyesine her zamandan fazla 
ehemmiyet vermek zaruretini gösterecek
tir. 

ispanya hakkında B. Bonnet bütün 
eski hükümetler tarafından takip ve mec· 
lisce rnükeneren tasvip olunan ademi 
müdahale aiyasetinde israr edecek ve nİ· 

Bütün gazeteler, hükümetin davetine 
milletin icabet etmegİnİ temenni ediyor
lar. Bununla beraber teklif edilen sistem· 
le sebepleri hakkında fazla memnuniyet 
görülmemektedir. Umumi fi kre göre ah .. 
nan tedbirler gayri ki.fidir. işçi partisi 
mecburi hizmetin de demokrat sisteme 
mugayir olduğunu ileri sürerek bu ted .. 
biri tasvip etmemekle beraber sükUtu 
tercih ettiğini bildirmektedir. 

Eski Amerika Ha. nazır~ 

B. Kordel Hull' a gönderdiği mektup
ta ispanya ve Çine yardım istiyor 

Amerikada 
Vaşington 24 (ö.R) - Hoover zama

nında hariciye nazırı olan B. Stlmson 
B. Ruzvelte lspanyol meselesi ve umu
miyetle harici siyaset hakkında bir mek
tup göndermiştir. Bu mektubun Ameri
kada muhafazakar partiyi temsil eden 
Cümhuriyetçi partinin bir lideri tarafın
dan yazılmış olması şayanı dikkattir. 

Çin ve lspan11a lehinde 11apılan nümayi§lerden biri 
silAJılara lmllanılan ambargonun derhal ki tehlike satılacak ı!IAhlardan ileri gel• 
kaldırılması lAzım olduğunu sanıyorum. mez. Fakat tecavüzk!r devletler lehinde 
Son iki sene zarfındaki beynehnllel va- ihdas edilmiş olan böyle bir emaalden 
ziyet sebebiyle müdafaa edebileceğiniz doğabilir. Bu oiyaset Amerikanın ana
böyle bir tebeddül sizin salamyetiniz da- nelerine muhaliftir. 
hilindedir. Ambargo sulhu tehdit eden Eski cümhuriytçi nazırlardan Vilyam 
şartlara karşı sulhu korumak maksa- Kastel de bitaraflık kanununun ilgasını 
diyle düşünülmüştür. Halbuki sulh için ve hükümetln her vaziyet dahilinde ha-


