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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilrü: 

HAKKI OCAK~O_c_L~Uc-=-:--~-ı 
ABONE ŞERA1T1 

OEV AM Mtl'DDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 

Altı aylık ••..••••• ·•·• ·· 75o 

Hariç için 

2900 
1650 

lzmit belediye intihabatının 
fes hine karar verdi 

Ankara 25 (Huııul) - Devlet ŞGrası Mülki
ye dairesi, lzmit belediyesi intihabatı hakkında 
Dahiliye vekiletince yaptınlan tahkikata ait 
evrakı tetkik etmiı ve İntihabatın feshine karar 
_!ennİf tİr. 

1 TELEFON: 2697 _, _____ . 
FtATI (5) KURUŞTUR 

Ciimhuriyetin ve Ciimhuriyet e!erinin bekçisi, nbahlan çıkar dyıut gazetedir ·-------' Yeni Asır Matbaasında Basılmıtbr. --- • 
Si 1 Ba ar istifa et 

B. Refik Saydam tarafından teşkil edilen yeni 
kabine Cuma günü B. M. Meclisi huzuruna çıkacak 

Yeni Başvekil bey •ınatta bulundu 
Milli Şefin M. 

bildirdi 
riyasetinde toplanan divanında 

verildiğini 
divanının kararını müttefikan 

parti 
karar 

B. Meclisi 
:Yenilenmesine • • • 

seçımının 

tasvip heyet parti 
Meclis yarınki 

Umumi 
ettiğinden 

kararını 

toplantıda kendi kendine fesih 

B Celdl Bayar • • • ·ı • .:. Y · · rı B ar kabınesı ıati a etmıfm. enı 
Ankara 25 ~~.A) - . . c~ ah a:artılından eski kabinede Dahili-

kabinenin teıkilıne Reısıcum UT dilm • ti 
ye vekili olan Relik SaydaYENİmKABINE lf r. . 

Ankara 25 ( A.A) - B.M. Meclisi bu~iin saat !5,,!;,!":k~ ~:7; 
kın baıkanlığrnda toplanmıfk~İ t~e!s~::Üaa::m~ iiuTine ı:'a,veka· 
mebusa Celôl Bayarın bafvRe ı°-k Sa damın memrır edilmif olduğu. 
lete latanbul mebusu Dr. e 1 Y 

. . · ·· h t :zkerui okunmuftur · 
na d~ır rıya_aktib~m 7,, ~e eklıiil üne kadar cebeyi tatil etmif ve 

Re,.ıı, yetnı16 a50ı~=nRelet tanıte:zin ba,kanlığrnda tekrar toplan. 
mec ı• ıaa . 

5 

verecek intihabat yapılacaktır ve . 
yenı B. Refik Saydam 

dığı :zaman aıağıdaki riyaseticü mlıar tez.keresi okunmuı ve allı11-ı 
larla karfılanm11tır. 

cB. M. Meclisi yiikselı reisliğine: 
lstanbul mebusu Doktor Relik Saydamın ba,kanlığuıda tefek· 

kiil eden icra vekilini heyetini göstnen listenin ilifik olarak au
nulduğanu saygılarımla ar:zederim. 

Başvekil : İstanbul mebusu D. Refik Saydam 
Adliye vekili : Konya mebusu Tevfik Fikret Silav 
Milli Müdafaa vekili : Bursa mebusu general Naci 'l'ınaz 

Reiaicamhur 
lamel lnönü 

Dahiliye vekili : Bursa mebusu Fail< Öztrak 
Hariciye vekili : İzmir mebusu Şükrii. Saracoğlu 
Maliye vekili : Elizık mebusu Fuat Ağralı 
Nafıa vekili : Afyon mebusu Ali Çetinkaya 
Maarif vekili : İzmir mebusu Hasan Alı Yücel 
İktısat vekili : İzmir mebusu HUsnii Çakır 
S~~e ve İçtUn_ııt Muavenet vekili : Aydın mebusu Dr. Hulüsi Alataş 
Giimrük ve İnhisarlar vekili ı İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan 
Ziraat \"ekili : Konya mebusu Muhlis Erkmen 
B. M. Mttlisl yarın saat 14 te tekrar toplanacaktır .•.• 

- SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

Y etoılş dört yaşında katil B rp ihtlnıaline karşı 

Dün 
• 

Ağır cezada Bostanlı cinayeti- ltalyan kıtalarını takviye için 
muhakemesi· yapılmıştır.. l Trablusa yeni kuvvetler gönderildi nın 

işleri 
Kendi kendimize 
nasıl çoğaltıyoruz ? 

HAKKI OCAKO(;LU 

Boınaya göre.. ı 

endişeleri 
• • 

Fransanın 
had dan aşırı ımış ... 

caklardır. B. Daladiye aynı zamanda bu 
grup mebuslarının reylerinde vahdet te
mini için disiplin meselesinin de karara 
bağlanmasını istiyecektir. Grup reısı 
B. Chichery tarafından meclise verile -
cek itimad takriri şöyle olacaktır. 

cHilkümetin beyanatını dinliyeıı ve 
imparatorluk yollariyle hudutlarının hi
mayesi için hükümetin basiretine ltlrna
dı olan meclis, her ilAveyi reddederek 
ruznamesine geçer.> 

Sosyalist partisi n~ına, «her ilaveyi 
reddederek> fıkrası yerine bir şart hük
mü vazolunması istenecekse de bükü -
met radikal sosyalist takrirlnin kabulü 

- SONU 5 iNct SAHİFEDE -

Trablust<ı umumi valilik b inası ve general Balbo 
Pario 25 ( ö.R) - Hava• ajansının diğine göre §İmali Afrikada bir harp tak.-

Lon~ra muhabiri bildiriyor: dirin de ltalyan kıtalarını takviye iç~ 
lyı haber alan mahfellerden öğrenil- - SONU 5 iNCl SAHİF'EDE _ 

Bulgar elçisinin beyanatı 

Garp Avrupası yarına 
endişe ile bakarken. 

vazgeçtiler Balkanlar barışın mu· 
hafazasmda mühim ro( 
oynıyabilecek olan bir 
huzur içindedirler-n 

Bulgar bll§vekili K öse Ivanof C. Bayar 
v e Dr. A rasla 

lstanbul 24 (A.A) - Bir kaç hafta 



... ; 

ihtilıaslar : 
•••••••••• 

Ya.zan: HUSEYIN CAHIT YALÇIN 
Dünyanın bugün meşgul olduğu bil- ve teknik adamlarının yardımına, hiçbir 
~k bir Yahudi meselesi karşısında bu- ırk mülahazasına kapılmadan, bundan 
fonuyoruz. Zabıtada ufak bi.r ya.nllflık sonra da :müracaat edebilir. 1'.,akat bazı 
son günlerde memleketimizde de bu me.- me~tlerden çıkarılan ve çıkarıla -
aeleye dikkati celbetti. Çarçabuk tashih cak olan bütün Yahudilere karşı Tı..irk 
edilen bu yanlı§lığın tevlit ettiği fikir- ı huduUa~ını açı:ıak mes.elesi. tamame~ 
ler tabiatiyle derhal ortadan kalkmış başka hır pydir. Tiiıkıyemn ilrtısadi 
ise de cihanşümul Ya.badi .meselesi hak- j ve ~ Ya:Ziyeti büyük Ya!nd küt
kında bir kaç JeY aöylemenin p sıra- leJerinizı :memleket dahilinde yeneşme-

E iR HABERLERi 
Maarifte 

200 Okulun inşası 
bitti; on iki eğit
men kursu açdıyor 

Arazi • • 
vergısı 

KURBAN BAYRAMI 
SA.LI GilNÜDVR 

Mübarek Kurban Bayram.mm ipti
dıısı önümüzdeki Salı günü olacağml 
aaym uhasa bildiririm. 

İzmir Müfüisa 
K. çELEBiomAJ 

BAYRAM NAMAZI 
SAAT 

&.et 

İşleri 
larda iaydasız olmadıiı kanaatindeyiz. leıinde bir takım cidd1 .malrmrI.U arz- ....._ -

EvvelA, Türk vatandaşı olan Yahudi- edebilir. Bundan dolayıdır ki Yahudi Maari{ vekalet.inin karariyle geçen yaz 

Yekun 35 milyon lirayı bulan baka
yanın affı içtimai ve mali tesirleri 

büyük olacak bir teşebbüstür. 
Kendi llendl••ze 
nasd çotaıtıyoruz ? 

hi b. kı A da tatilın' de ı·n.,~~ıııa b=><:lanan 500 ko"y oku- Nazariyeler çok cazibeli, vakıalar çok timat ve iktısadl cephelerinin do ehem· lerden bahsedersek bunlar için · ç ır ır nın vrupa gördiiğii mname~ __ ""...., ~ 
l f il• 1 d 1n k ·· kuvvetli olabilir. Fak.at, en cazip naza· miyctli olduğu derhal tebarüz ctmektc- • mıeeele JDeYCUt oJmadılmt temin ede- kalbim.izde kendilerine karşı bir .sempa- lunnn. mubte i v· ayet er e o ıa uze- . . . . . . . . dis.. 

biliriz. Tüdriyede asıdardanberi sük11n ti tevlit etmit olmakla beraber bunmı re 20& den fazlasının inşaatı bitmiştir. nyelerJA kendi realıteler~ t.Mbiki na-
-'·-- f!:?o o·~ 'l"a.t\. - •• .1- L--1-. bir '(,.~ L!>nt y- "--a. V"" eft kuvvetli Valaalarna Dii" U taraJtuı arazi VftaMİ huSUN ida-Ve huzur dairesinde 1111ıyan ve~ uu e.wrleri içeriye Yahudi muhacir- ıger - um.m ue no~u.ön ,_._,. - 0&11 ... .. •- _ BAŞTARAFI t INCl SAYFADA-

Y.Jıadilerin siyasi bakluı TUrlt cam_ leri kabul etmek suretiyle de tecelli ede- aya k:ıdar ikmal edilecektir_ Yeniden muhak~ak za~ar.ları muşahede olunursa relere devrolunurken onlara tahmil olu- eeneJeıdc beri devam eden 
bıaiyetinin tqkillb esağye kanunları miyor. yap&lacak köy okullaırınm ye.ı:leJTi ve o nıızany.~ue ıltiiat etmemek v~ ~u v~kı- nan vazifelerin ancak Kelirfcrini artbr- k.akJan n 

tarafmdan tasdik ve kabul ol~. Bazı Avrupa ırwmlek.etleri Yahudile- köyleri die ilk tedrisat wuum müdürlü- alada mucadele etmek ceaaretmı damıa malda ifa olunlll>ileceği dütlinühnüt 'f'e ~ ~ =~~ 
Cumh •• ~ -toc:.' ;ızu ~ Türk . . in:... . 1 ? T "hi ,_1._,1 ğü tarafından tesbit edilmektedir. göstermek, biliriz ki, cümhuriyet hiil:ü- bu verginin cibayeti bahse mevzu bakaya dunudyole :. d~a d f ._ __ L~...ı 

~Az~· ....,. -.,- va- rın ıç ..,.emıyor ar. arı n u;A.LUU. ce.- . . . 1 1 •1 b" 1.,_ f k . h . . f e ev t uç ort e a gere~ DıiUUU 
t :-~• 1 ---·--'- din v. ır·"- 1..-L- an ,,_t d' b l lf d 1 Önümüzdeki ders yılı başından itiba- mctının ve devlet adom arının ayırıcı va- ı e ır ı.dc, ve a at arazı ta rırı masra • tile . da 
.anaaş an ~ n• :-. UIULIUlln- rey ını JJL ısa ı se ep ere a e en er . • . . ve gerek bono sure tevuat 

dan hiç bir aynlık tesis ehnemiJtir. Bü- şüphesiz ki bu Yahudi düşnar:Wğınıı da ren 500 köy okulu mevcut köy okullan- 91flarmdan biricik. lan .yapılacak. ta~sılattan tesvJ.7e edı~k a mı tı 
tün vatandaflar kat'! bir Yicdan hü:niy~ rakamlarla Te isbti.stiklerle izaha IC.al- na katrlarak tedrisata ba lamış buluııa- Bu middcayı tevsik eden işte bir ete- prtıyle kendılenne hırahbnq ol<lugmı· y ![ t · 't k. nun esbabı mu-
.tinden müstefit olarak milfterek vata- kacaklardır. Fakat bütün bu hesapların caktır. lil dnha: Dahiliye Vekili Sayın Refik dan, şimdi, yalnız tahakkuk etmiş bulu- ibe ~z ~ ~~ na kadar is
nm aadet ve selimeti için el birliğiyle derinliğinde iki bin senelik bir taassu- Di~er taraftan köy eğitmeni yetiştir- Saydam, yeni vazifesine baııladığı gün- nanlar değil, 1924 ten 1935 senesine c. n_ lacak ~ .1 ik _ 
ıalıpnak hakkına ve ~ malik- bun sıuur a.11ıııdaki duşm'· a:r:ıhltlarınuı öü- mek üzere bu yı:l on iki eğitmen kursu den itibe.ren, memleket ölçµ.ündc bir kadar geçen yıllara ait olmak üzere ta- tihk.akı ve dağıb" b lecli vı m tar 

, h kk k . iT - r· 1 ·ı l<ll'ını da tes ıt ey . 
lirler. Türk Cümhuriyeti memleketi ida- yük bir rol oynadığında benim şüphem açtlacnktır. Bu kursların yeni faaliyeti dava ile, cibayeti hususi idnrelere hıra- dn aluf dile.ıtırı ~csı • ~;'° l g~ en .. ~~rg~ er Nihayet temlik edilenlerle edilıni-
tesini tek fıkra ile temin etmeyi vatanın yoktur. ve ycı:leri vekalet tarafından karaılaştı- kılnnş olall' mazi TeYgisinin bakayası da- e e ınce ususı 1 are erın yu u agır- le J --'- • • L _ .•• 

ı k ik · d k · yen re yapı acaa. tcvzıat nısoctimn 
bayır ve selim.eti bakımından ~ Yine eminim ki bazı mern!eket1erdc rılacaktır. va.siyle karşılaşmı~tır; o bakaya ki mun- aşma 1 tıza c ece tır. aynlığı hazine lehine bir fark doğu-
addettiğı halde, bu prensibi dar bir gi>- hUkümeti idare edenler şahsen bir taas- K"y eğjtmeninin köylerle daha yakın- zam keffletj Ye cezalariyfe birlikte otuz Dahiliye Vekili bunu da <likkate al- racakb. 
rüş ile taibik etmelcteıı çeldnmif ve sup hissine mağl'Üp- ohnasalar da Yana- dan me~l olmasını temin için haftanın beş milyon liralık bir devlet nlacnğı ye- mı • ve kanun layifıasıncla bi!5.hare mah- M b. _..ıil . h-LL_ 
millet Meclisine Halk Fırkasına mensup dilerl büyük halk kütle.siııin tama ve ih- muayyen günlerinde köydeki okul salo- kWıu teşkil etmektedir. Ve, devletin ala .. sup edilmek kaydiylc bugün esasen Ma- uayyen ve tcs ıt c:'1 mış . ~ 
olmıyan Yahudilerden bile müstakil sr tiraslarına bir YeIDr bir kurban. cilfe ata- ~unı:fa. t()J)Iantrla:r yapılacak, ziraat ve calclarını malum yonarclan tnhsil etmesi Jiyc VcUfetince Oclenrnelrtc olan • arazi ya~~ih muaıen =~ 
fatiyJe mebaa 1mbal edecek kadar mil- rak onların müzaheretini temin çaresi sağlık bakımından konfeTanslar verile- ise yalnız mali nazariyelerin deiil. ka- tahrir masraflarının umumi bütçeye ma- at ıçın n ayet ayı . ~ 
aaadekArlıkta ileri gitm4tir. arıyorlar. Sonra, bu huekm ilmi ve ah- cektiıı. namın da icabıdır. lcdierelc mahsup olması hususunda Ma- ve miktarları küçük hır hesap amelı-

Yahudl Türk vatandaşları için her lAkt bir temel bulmak için bir takım. Köy ç_ocuğu i~in tedris bakunınclan ve b . 
1924 

liyc Vekaleti ae mutabık kalmıttır. yesile tayin eylemekten başka yapı· 
mektep kapısı açıktır. Istedikled mes- prensipler icadına ç~ıy~r. Ilttısadi köyler için muhtelif bakımlardan iyi 

1 
~-~~ .ounla ~· me. ~~ b Şimdi. yaıptlaa t.lıırir 1uymetleri yük- lacakBö· h

1
ir işlmyodktuSa. k" • bir h ı_ 

leklerin kAffesine rahat rahat girebilirler. mülA'bazaiarYaJiudilerln mallarınm mil- neticeler verecek olan duvar levhaları. o a~ tayın o unan arazı ve~ı a y~- aclmiı veya evvelce miikellefleri mek- . ye o b~ ıd. ·ı n k .ye~ı .b. hak 
Her memuriyete tayin edilmesi kabildir . .saderesl ldrh olacağını, Yahudilerden. ve grafikler. de hazırlamnaıktad.ıı:.. nnmikr. il~~~ bo.r_çı~~ ~=b~_:~ t~~~ tum kalmış kısımların yeni ve llakikf k17- ~{~nlve. tes ı~ e ~.ece ıml rş gı ı la 
Memleketin her tarafında seyahat ede- açılac&k işlere !>aşka vatanda~arın yer- _,._ cet ıen yuıan ICJ'nK; ımttc.naızngı yuzun· metleri üzerindca vergiye tibi tata1m- 8CU11p en yem muracaat ar yaptı ar. 

ılı, ıe~-"'ebnece~ ... r göstermek suretil"' bu. Var ovada Türk den ağranıfmalta olan gÜc;fükl_er de sa· ._._. ....__ __ .___ -T...L!:..- • • • Bunların dosyeleri yeniden ele alın· 
bilirler, gazete çıkarabilirler. Has iiw.....: 6"":AA "' Ş I cak l d' ok ~: kti 1 z7 ınmmı a-.- .-ıı .-.ugu ıçm arazı d U b" k"k d e1 
Tilrk ırkına ve mUslllman dinine men- YahudI düşmanlığında funiI olsalar bile hl rgisi YT amıya a ar ç tur. yun · . ..._ı__L..__LL._-' !L! b _L mil ı. zun ır tet ı ten sonra osy eı 

ba~; ..... 'L...cf'ar 11.....aM"yetin ... .,~evi ve ah- pa•n•-: ... se tarihindenberi memleketimizde arazi veqpu ~wı;~•.. aç.- yon d" h ba .. d ·ı -
sup büyük ldltlede.ı:ı farksız bir halde bu o ......... :Mı ~· ........ liradan fazla bir artıı YUb bulacağı tah- baıval nınd mD~ ase k tad. ~?~ en meg~ 

mi k l*d la L b ~c... 1~kı ha · sini teşkil tmi ol bü' .. k. Varr~ ticat"et odasında pamuklan- tahriri yapılm:ımıı olduğundan, bugün . 1 k d B .k. '----'- ·ı ş a ı. ıvan, en ısı ıçın yepyenı me e etin ev " ı o raa. yaşıya iu.r - w zıne e Ş an yu • . b. .. . . 1 aktır mın o unma ta ır. u 1 1 ... ..._.....K; mı yon • . .. • d k"k 
prensiplerin ayaklar altına alınması. akıl ımz ıçın ır. numune sergısı açı ac . iltmal edilmiş bulunan arazi tahriri mu· 1· --' f-_.._ • L _L f bir mevzu olan bu ıs uzerın e, tel ı 

ler. B . . I . d E d eti 1 d kimi a.aan - artJt vergı DeKayası:rm a • d Se. l d her" 
ad bir bi _.,,,;m,cek bir dalaletten başka bir şey unun ıçın zınır en, ge e y şen pa- ame esi neticesinde arazinin §im i . e· L_ -'-- dol 'L )e -'-'L "il L w masaları ayır ı. ne er en ı ya· 

Bu söıle.r bir va , temenni. r --··~J- muk ·· 1 ri · te · t• Ti t b k 1 rKlllMll ayı nUMı gaeos ecc11; açıgı ld .. 
1 h ki değildir. Türklerin adalet ve müasaade- numune e ıs n~ ır. ıcare re nit ulundu !arı anlaşı ınca varziyi d-L- c---'- _ _ı_:ı.:ı_ ı.---~-'-

7
e L _____ • pıl.mış ve tekrar tekrar e .en geçm.-gaye ve hedef değildir. Bugünün a · - -.:ı- ı nil · l · ·· d ı.;. il.DA sasu ~uc: .....-~ DU11US1 

kir.Irk hisleri, insani ve ahlaki tcla IB.i- uuco.1. iste · en numune n gon creceA- hakiki mükellefler namına tahakkuk et· mış olan muameleler yem baştan hı· 
katlcridir. O derecede ki eğer ortada idareler bütçelerinin sarsılması önlenmi 

!eri böyle bir harekete nkıl erdfrm kten. ır. tinnenin kabil olanuyacağı görülmüştür. rer birer tetkik mevzuu oldu. cihanşümul bir Yahudi meselesi olmasa So manlard p 1 da T k bulunacalı:br 
aciz krun. n za a 0 onya Ur pa-· Bir ömür uzunluannca devam eden · Tabii bu vaziyet alakadarlanıı 

idi ve bu meselenin tevlit ettiği endişe- 10.1- bü '"k b" ·t:..-t ·• t il -·- Meclis dahiliye enc.ümeninin kabul et· 
YAZAN H . · C h•t y 1 muıu .. rına yu ır ragut: gos er - arazi davalarının ve meni müdahale ka- haklarını almalarını da geçiktirdi. 

ler dolayısiyle bazı tereddütler husule : useyın n 1 a çın mistir. mi, olduğu bu layiha umumi heyette ka-
gelm"'mi .. bulunsa idi bunların ~ıe sa- -*- nununun verdiği salahiyctlere rağmen bir . . . lstanbulda bilmiyoruz. Fakat İzmir-

---s uv7 -·- nunıyet kespcdıp tetkikata geçildikten d h .. b" _L d baLL.. 
·vı}ıp dökülmesi manasız tel~kld oluna- -uu•• ~US bacma senede türlil izale edilemİycn haksızlıkların hi- 'L • id -~- b"' l . d C enuz ır tCA Vatan aş IUl:Jm 
" .. :ıı: °I Valilllht ae~mada soııra auausı macr ~ erm en ..... al d_;:.:'d" Daha k L 
bilirdi. altı ~=-o •-~er -'---- - .- kayeaini idaııe işleriyle uğraşa nim d • ~ . • b"~ . ·-' .ı_ .ı_ mi§ ~u ır. aç ay veya a.aç 

a&& -orCA 3•J••-- he· •• d be . -n_ da t ı+:e • L bil l a arazı w lfTI u nnae ve uc- b • . ka d k la .. ,_ b ,,,.. 1 k . . d k f' t lt .ı.1t1 gun en n -rgama e.~19 !it pe1t iyi • ir er. 1 • .._. fi L -ki' bil" • sene u l§lft ar sın an O§U cagı Tefkilatı esasiye Aanununun ütün mem e eturuz e şe er sar ıya ı g - 1 1 1 1 b 1 1i lz B. r.1ı vam ı ın1tlfll ar ue ıye ınz. d k .. 
1 

. 
Türk wtandaylanna ırk ve mmep far- tikçe artmaktadır. Üç sene eVTel yapılan Güle~. Ye ~ı~eşs_:_: uu: -.a ~~ Halbu1'i yukarda bahaettiiimiz kadar Muhterem Dahiliye Vekilinin bu..___ a estırı emıyor. 
kı cm.lwzm §imılir• kadar temin et- bir isfatistildıe, TUı:kfye, senede nüfus eç un ~· av t etm~...... yüksek bir yeltana t..riz olaa 'bclcmymıa talıiı t*iste Ye onun tedavi usulünü Tabii dosyelerin gÖrÜ§ bakımın· 
miş olduğu hakların, tahmn_ eyle~i-~ v~- başına düşe~ 3.5 kilo isühlak ile d~nya 

8
:-*-. tahsilinde ısrar etmek, mülı:elleflerin öde- tayinde gösterdiği radikal hareketi tak- dan noksan telakki edilen kısımlan· 

zifeler de bundan sonra bir değişiklik menlebtleri anısında sonuncu geliyor- ır tayua me kabiliyetini azaltarak yalnız arazi ver- dide telakki dmtJi:yiz. nı tamamlatmak için de hani hani 
hU5Dle ge1eceğine de katiyen ihtimal du.Enaz~.sariedim.Amavutllıkda- Ege ınınlakası polis teftiş grubunda Pinin deiif. diiet' vergilerin de hundan Seadıerdcabcri aiiren ve kangren ol- maliye memurları çalışıyorlar. 
vcnlemrz.. Böyle bir endqıe için Türk hi bizden daha fazla~ sarfediyord'u.. çalışmak ilzere. polis müfettişliğine Ur- böyle cibayctini güçleştirmekten ve ara· ınak alimedcri cöetc'ren eski bit illet Yeni tetkiklerin taafiye bürosun· 
vatandaJla:nııdan biç bir :ferdin hJbin.- Fakat bog{ia bu vaD,et ~ Tür- fa emniyet mildUrü B. Hasan Fehmi ta- zinift nhihına ~ ramhmanının tezyide iki cari kararla kökinden kazmmaktadır. da, maliye vekaletinde. divanda ni-
<Ie bir ,ey yoktur. Bunu en kat1 bir ~ kiye semde Diifus J:ıaıma allı kilo p- yin edilmiştir. sarfı mümkün bir servetten onu malarum Anzim. talwiri ilk lüzmnla ameliye idi. hayet vilayetler defterdarlıklarında 
san ile temin edebilmeğe salihiyetta- br sarfedrn bir memleket~· -•- etmek suretiyle memleketift umumi ya- Anzi Yagili ~ın affı ime ikinci hatta alakadarlara tebliğat balumm-
rım. Bu *1eri yalmz kendi mfiliha:za Dünyada en lada şeker sufiyab oLm Kömür çarpmasiyle ~yışı üzerinde müessir olmaktan hali Te en bt.i ameliyedir. Ba inzalardan dan zabıtada kaç memuru meıgul 
ve düpincern, kendi ıörüt ve kanaatle- memlebc ~- lugi1terede lıir öldü- kalmıyacağı dikkate alındığı takdirde bu temm wa ~ faalı balmakta secik- ettiğini, muhaheratın nasıl yeniden 
rim aıeri olarak söylemiyorum. Anka- .,.lift ~ wfi}au nüfus lıepla 12 Anafartalar caddesinde Ziya Kabeda- maelenin mali cephesi dıerecainde iç- miyecek&ir. yeniye do.yeler te§kil eylediğini göz 
rada yüksek ft saJAhfyettar dfflet kilodur. Ahmn}'a 32 kilo ile itimi~ yı Rakı fabrikasmda bir ölüm hadisesi önünde canlandırmak zor bir is de-
adamlanmwn 1elAkkileı:inin ve noktai mek1ed:ir. Bu arada Çimde bir ııe.mQ ohnuştur .. Bu müessesede çahşmı Salih Oiretınealer IEa7W' ........ ~ sa• ğildir. • 
ııa7.adarmm böyle oJduimao görmek- piler sarfi1acı nüfus t.ıma 11 kilD diit- fenalaşarak yere düşmüş ve bir müddet ~ alamıyacak Mt' 1 et ... WM Bize göre bu muamelelerin biç biı 
ten milteftllit Wr blİJft ile fU satır- mek:tcdir. sonra öhnii~. Dün yapılan otopside Öğretmenlerden bayram ıaüııasebeü- c....fesi &illlB ŞemtJerde Gomel w ~anası y~~tur. lstilıhl mazba~ 
ları yazıyorum: Dünyada en ucuz şeker yiyen mem- Salibin kömür ve ateş çarpmasiyJe ihti- le mezuniyet istih.lal ederek. ba.§ka. yer- Şür .. ..._ ait 6llıribdm, buhar km- bır . çok suza~çl~rden geçerek ~bı 

l'.mem t.ıbü;Jeilnde buı.....n Yaatadi- leket Pransadır. İngiltere ise pahalı şe- kanı dimağidcn öldütü anlaşıldı. lere g.itaıek ist.iyenlerin mevsim hasta- nmda I* bıa oı..., ve dıiin amele alır k.abyet eylemlflır. Bu husustaki ltu-
lere gelince: Türldyede Yahudilere kar- l:er yiyen memideder arasındadır. -*- Iıklar.ına tutulmaları muhtemel görüldil- ve hafif swerte yaralaruruşlardı. Yaralı- yuda_t gayet ~~ntazamdır. • 
ıı umumi .e huaaıl S'Urette hiç bir dilş- -·- Duvardan aşarak ğüDden vesikaya müstenit. bile. alsa me- Iardan Mehmet, dün İtalyan hastanesin- Hı~ yo~~~n ışı wuzatmak. mescleyı 
manlık hmi mevcut olmadığı içlııp biı 6$0 .ışı gl dirilecek flastaaed.e. bir bastayı wniyet. ver.ilmi W• bütün mektıeple- de- ölmü§l6r. kırtuayecılige boğmak buna derler. 
~~h~~ .. m~ni sırf in.sa-O:~ be~= Kızılay a!miJeti, t..e"riJle elele ve- zQıue& e.leceklelmif re tanılın edilm;o Hlclise adli~ ehemmiyetle tahkik Hatta haber aldığımıza göre divanı 
81 ~z Aonun eda~da -..;... ~~.J ~ rerek Kurban ba.}Tanubda 650 kişiyi el- Ev 1ki _.:ı__ edilnwktedir. muhasebat ve maliye vekaleti kıy-
çın vrupa n vet e-""'"!l uu.uuvugu- . . . . v ve gece Keme~ Efrefpaşa his- met takdirlerini hile yeniden müna-

f .. 1 . . d y h d" k bıse vennek suretıyle gıyclirme~ karar tanesinde bir hadise ...J~-·· n~- -*-
muz pro esor er ıçm e a u ı ır ına . . W..:IJ- • • _.:ıı__ dr .....-uuııo-.... ~ ~~ kaıa mevzuu yapacak bir vaziyet ya-

-"L-, L--1. -..1. L-- Wnnilür- l'u.UDMICUUD ilUJlilU ve. a es- niA arka duvarınd&n ~ft Ye: i~i .....__ Bir saBstln----mensup ~aruı uıwUlllllasa .Lll.I".& uu- _ . • •• . -s-- ,--- a-- uaaus ratmakta im· 
dutlarmm Yahudi ırlnna karşı dtl§Dlan Jeri 2*>ıtaca teSbitıne teşehbm edilmiş- Menmet ve ar.kada,a Sadık, kadım bas- Kmlay kurumunun 18 §Ul>at taribiııt- Nallakemesf ış. 

tir Yapılacak yardım rıstede adları bu talar •-L.-..l ..... ..._...1-ri:~ ,~-T-- L.-:r- ..r _ __... "L-1'- L--~L'--- .ı___ Ç On sene, on beı sene evvel yapıJ-
bir sed halinde kapmımış olmadıklarına . ' - ı.arclWIJU-. -----~ --- NJ ~ ·-----&> llllil.IP ~~ llllllı"nllD eşme kazası tayyare cemiyeti me- kd. r eb'" ·ı de 1 

Iunanlandır k .1_, ,__ ~ • 1- , eclilmekted· ~""- '•-* ..._. ..L. ....... 1 dan mı§ ta ır er ecn ı paraaı e o sa 
bir delil tefki1 eder. Dsvet ettiimiz Ya- ... ---·~ .. ----·----..... u Uc- rlli~Pl -v;ı.r. u:. AJOun cenu,""' ıımasmla -- mur arm Mustafa Barbaro.s Rasim T- k "im. b d 
hudi proluörlerin Tü~ Wnd bir : E Suçlular ~· zari kONıitenin toplıantm ,.ııa'lımş w- 'Onsalm tmm zamandan beri aıtr ceza hrnnd ~asıba ~efrı t lf. tudaesaa __ ~ 

• r"- 1enler gı· -'en/er • -u _ _.__, __ .,_d h -> ~-'~'''-- ~~ h !ıklar ·· :_.J_ ··~;1-u ·• ahk e ır ç e 8 evzıa Yavu· vatan telAkki ederek gençlik fikri inki- •. \.IC&' Uı : ~ e, asta.neue tanıuıK-1 uır :ı7..ır uzerıauc go. ~ .. ştur. m emesinde devam eden m\lbabme- ... ş· d" b batal __ ., 
. mıs--.r. ım J u maz arın mwı· 

~ ft memlekette ilmin tenkldsine :. ............... - .... _ ................ : hastayı ziyarete geldiklerini s.Qyle~ı:- Tertip komitesi yakında umumi he- Jıeri •tieelemıiJ w lmran tefhim edil- teviyat b - k- b" ralann 
büwıe ve fedakirane ~ ettikle- Orınma luaw ~ kemıdalll geme- dir. yet halinde toplanwaktır. mi§tir. llustala Barl:>an>s ber.t elmiş .... cfıw ınr ~~n u ectlne • ?8 . d 

tb .. _L-.-...:ı.__ r iifel.. ' ""'i'" gı yem Kıyrne er uzenn en 
rini IÖl'Jnek l>izleri kenclileriniA yüksek ral rallim .nı-.--, ım fJe m·· Rac;im ~~tın sabit gö~len ~uçundan Türk parasına talıvı1 eyliyerefc hesap 
lrnrakterlerine ve ciddi~ine ı. ...... tişl B. 

0

Salahettin. Anka.radan.. müllriYe dolayı dıört sene ve yedi ğı hapse r- -s· eI ay a r edilmek yoluna girilmiştir. Bundan 
~ek mUteşeltldr bırakmıştır. ınUfettışi B. Raşıt Dcınirtaş Tireden g - konulmasına karar verilmiştir. b- .. k d ı t · l"Jc d- .• -1 Zi 

Tlhtij'lf', icap edene, 1ııa Jaı1ııla Diln mişlerdir. -* uyu a a e sızı uşunu emez. -
- ra on beş sene evvel drahminin tafı-

Kültürpart Sinemasm~a 
Alba sa· • fmı -stili iki eşsiz fılmi sunar ... 

1 - Seviştiğimiz Zaman 
.._ Wre ,.noaa ..._ tlıinya .tisderiBi giiigMe .._ 

NARCAm SULLIYAlf 
ss ..... • ....., - iMıe, • .aklı hayat mücadelesinden aluıınş 

pil zz* ı ' aile lae-

2 - Her yerde Şen 
Diinya caz ,.e dans krah Londrada her~ 500 t.ctm lina kauauı 

B4RRY ROT 
Müzik, dans, revü, hareket dolu en zarif Dilde, Dlf9 ..,. bWEaha fiJıml... 

BUG'CbllJElf tTiBABEN 

ELHAMRA 
idaresi-de Milli uı-...ase sillen .. 1 

Bı as •all•elerdell lti'NINll .. _::::=- em 
llJblll Al" - MA(;CJIA ye ... ...., ....... BI ,, 

nllftlllmı ye .-elle ı n 

ARKOPOLOnun MÜTHI 
MACERALARI 

IGMKÇIB 80ZLO 
Silı-mıMM T ; ~ t lleri w ıilı ed JM M 

~~~~~----·~··~hMl'OID~Q.11----~~~~~~ 

Zeytin ltadama dığı kıymet gözönünde tutularak 
KUrsl81'1 emvale kıymet konulmuştur. Ayni 
Şubat ayı içinde vilayetin nıuhtelif emval bugünkü drahmi kıymetilcı 

köylerinde yeniden zeytin budama kurs- fÜphe yoktur ki başka bir kıymet ta· 
ları açılacaktır. Şubat ayında Torbalımn ıımaktadır. Bu kısmı bir tarafa hıra· 
Çapak ve Bayındum Falaka köylerinde, karak, bugün drahminin kıymeti şu· 
Ödemipı Bıwlemi,ye Ye Pazaryeri köy- dur, diye kesheylemiş bir mazbata· 
lerinde, Seferilmum. ~ve Çeşme- nın değerini küçültmeğe çalışmalc 
nin ~tı merlr_._inde an beter gün her halde hak ve adalet mefhumları· 
cJe.vam etmek O:ler'a kurslar açıJacaktır. na uyııun bir düşünce olamaz. 
Ham:lıldan ......,,.,._ Kurs wsibsı Esasen zavallı hak sahiplerine ve
buhmmıyanlar ylllanda ağaç budama rilen bakiyei istihk.akın yüzde onu· 
hakkındm IMbrum b1acakJankr_ Bu dur ki esas istihkakın yüzde beşi de· 
ib'bu:la köylOnBa bu kurslara ipiraki mek.tir. Bunu da yanlış görüşlerle 
tnsi,ye edilmektedir. yüzde bir ikiye indirmeğe uğraşma· 

_..__ nın manasını anlayamayız. 
Y•e•le •kadele Eğer ortada bir hak mevcut değil· 
lmeaz eli se hiç bir şey vermiyoruz demek da-
Veremle Jlrikadele cemiyetinin yıllık ha asilane bir hareket olur. 

kongresi 18 plıat cumartesi günü saat Bahtsız adamların ıztıraplan çok 
17 de a:mi1et lııimsmd. toplanacak ve büyüktür. Onları yeni üzüntülere 

· k devlet me· 
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Hidisele-
TELGRAF HABERLERi 

Seçim yenilenecektir 
---~----------------

yeni hükümet Cuma günü toplanacak 
Mecliste itimat reyi isteyecek 

Secim • 
Şubata kadar 
fevkalade 

bitirilerek yeni meclis Nisanda 
davet olunacaktır ictimaa 

' 

• • •• •• 
rın lÇ yuzu 
lıtanbul 25 (Hususi) - Kemal film 

tiıketinde araıtırmalar yapıldığını bildir
~tim. Aldığım malumata göre Kemal 
rilm şirketi sicili ticarete üç ay evvel 
clmpeks> adile teıcil edilmiştir. ithalat 
Te ihracat yapmak üzere teşekkül eden 
bu şirketin ıermayesi 50,000 liradır. 

Tescil usulü ticarete muvafık bir şe· 
kilde yapılmış ve sicili ticaret mecmuaııi
le ilim edilmiştir. 

Tahkikat evrakı Ankaraya gönderil
miştir. Tevkif edilen kimse yoktur. Ke
mal film tirketi ııahibi B. Kemalin tevkif 
edildiği hakkında Cümhuriyetin verdiği 
haber doğru değildir. B. Kemal lazım 
gelen izahatı vermek üzere Anlcaraya 

k b kil 1 Ankara 25 (Telefonla) - Cümhuri-ı Meclis yarın ve cuma günü toplanarak gitrniftir. 
Ankara, 25 (A.A) - Sabı .. ~.ş:ur yet halk partisi Büyük Millet meclisi elde bulunan kanunları müzakere edecek-

tzmır mebusu Celal Ba~ar .reısıcu kd' grubu bugün Büyük Millet Meclisi tir. Bu arada bayram münasebetile ma- ASSAMBLE 
İsmet İnönUne aşağıdaki arızayı ta ıın ı · · · · "t ak' 1 2 7 · d ril · ·ıı· Toplantısında umumi heye1.ınm ıçtimaını mu e ıp aı1 arın ayın sın e ve mesı, mı ı mü-
etmiştir. "k k .. ,,at 17 de Trabzon saylavı ve reis veki- dafaaya tahsisat '·erilmesi ve yeni ıeçim Londra, 25 (Ö.R) - Cenevreden bil· 

R . . .. hurunun yu se . .,.. TUrkiye eısıcum li Hasan Sakanın reisliğinde toplanmış- dolayısile icap eden tahsisatın verilmesi diriliyor : 
huzurlarına. . . . . )ay.haları vardır. Milletler cemiyetinin gelecek assamb-

Türkiye BUyük Millet Meclısı ıntiha- tırBaşvckil Refik Saydam söz alarak le toplantısına İngiliz başvekili mister 
hının yenilenmesine Parti divanınca ka- kürsüye gelmiştir. Yeni teşekkül eden lıtanbul 2 5 (Telefonla) - öğren il· Çemberlayn ve Fransız baş\'ekili Bay 
rar verilmiştir. Partirnizin intihaba ye- hükümetin teşkilatı esasiye kanunu diğine göre dahiliye vekilliğinden parti Daladiyenin iştirak edecekleri Amerika 
n1 ve we bir kuvvetle çıkmasını mak- hükmüne göre Cuma günü toplanacak genel sekreterliğinin aynlmasına karar kaynaklarından haber \'eriliyor. Bu hu
Nda ve esasa daha uygun ve faydalı Büyük Millet meclisi umumi heyeti iç- verilmiştir. Parti genel sekreterliğine susta Londra resmi mahfellerinde hiç 
miillbaza ettim. Bu imkAnı zatı devlet- timaında beyannamesini okuyup iümat Genyönkurul azasından Erzurum me- bir haber yoktur. 
)erinlze vermiş olmak için ba§\'eı~aıetten reyi istiyeceğini bildirdikten sonra bu busu Dr. Fikri tayin edilmiştir. GiRESUJIDA 
istifamı arz ve takdim ediyorum. sabah saat 11 de reisicUmhur Ismet In- P.arti genel b. a§kan vekilliğin.e yen.i h_a§ Mektep ve yol 

Yübek teveccühlerinin devamını o"nilnün rı'yas.J.ı-de toplanmıc: olan fırka 1·'1 D R f k S d d 1 . b ~ .. v.eıu r. e ı ay am tayın e ı mıt- ~aaUvetl Derliyor 
llODSUZ hürmet ve tazimlerimle istir anı dı'vanının B.M. Meclisi seçimini yenile· K rl tır. . . Giresun, 25 (Ö.R) - Şimdiye kadar 

ederim. 
İzmir mebusu 

C. BAYAR 

Relslcilmhur İsmet İnönü şu cevapla 

mek hususunda karar verdig-ini ve bu A ka 25 (T 1 fo la) Y n ra e e n - em ıeçım t" lil ·r · il 't ı 

kararın Umu
mi heyetçe tasvip edildiği b ·ı M d h ıno or vesaı ın geçmesıne m saı o -münaııe eti e art ayı için e cüm uriyet D li G' 1 25 · · ki 

takdirde Cu
ma günü toplanacak Mec- h lk . . dl . . l d mıyan ere - ıresun yo u ıncı -a partısı namze erını i an e erken l tr k d ük 1 h 1' 

l·ıs umum·ı heyet içtimaında meselenin R . . h 1 1 b' b ome eye a ar m emme şose a ıne eısıcüm ur smet nönü ır eyanname t' il • tir G · B 1 t k 

ı'kmal olunacag-ını izah etti. d k y 1 ,. d d ge ır mı.ş . ıresun - a a çı ara."ın-neşre ece tir. eni mec iste aza a c i d 30 tr unl ğ d bet 
CeW Bayar Dı'van karan, grup umumi heyetinin a me e uz u un a onarme 

mukabelede bulunmuşlardır. 
420 olacaktır. k" .. ılın t a· k · d 

İzmir mebusu tasvibine arzolunarak ittifakla seçimin opru yap ış ır. ıresun mer ezın e 

Bu
-yük Mı'llet Meclisi intihabının y.e- k rild' on dersaneli ilk okul binasının çatı ve yenilenme.sine arar ve 1• Ankara 25 (Telefonla) - Yeni me-

JlJ'lenınesi ihtimali üzerine vukubulan ıs- Ruznamede müzakere edilecek bas- diğer aksamı mütaahhitlere ihale edil-~ bus seçimi ayın sekizinci günü yurdun alk 

tif~ ... ,.,. kabul olunmuştur. ka madde olmadıg-ından celse,•e niha'-·et miştir. H partisi şehrin umum! mey-~ J .J her tarafında baslıyacaktır. Seçim Ni-

İktidar me
vkünde geçen hizmet :ıa- d 1 k . danlarına ve parka amplifikatör tesisatı 

verildi. sana ka ar tamam anaca ve yenı l\Iec- t ktad 
manınw takdir ile yad ederek size ve Ankara 25 (Telefonla) - Beşinci lis Nisanın ilk günlerinde fe,:kaHide ola- yap ırma ır. 
arkadaşlarınıza halis teşekkürlerimi ifa- büyük millet meclisi bu cuma toplantısın- rak toplanmağa dnvC't olunacaktır. 
de etmek isterim. da intihabı yenileme kararı verecektir. Intihap kanununda nisbetlere dahil 

Siyasi tarihimizin çetin bir devresi- Dahiliye vekaleti vilayetlere intih:ıp olan hükmünün değiştirileceği hakkın -
n1 yUksek meziyetlerinizle iyi idare et- hl l 

d 
. t kk" \'C hazırlıklarına başlanması için te İgn daki haberler doğru değildir. 

ınenlzi milletimiz aıma eşe ur 1 B · " beti' 1 
• b tl · ' . 

1 
h t lı kt yapmı~tır. u seçım munase y.eo nıs c erın 

takdir duygulanykiel' aİırtanybacal ıre.busu intihabat kanun dahilinde olarak 59 \indirilmesi ve mebus adedinin bu suret-
H\tkUroetin teş ıne s u m . . . . . d ~ . 

file 
Sa d memur cdilml tir. günde ikmal edılecektır. le tahdıdının mevzuubahs olma ıgı "e 

Doktor Re Y am ş ı ı· · b 'lk h"k" •' b" 1 b' t kl'ft b 1 Reisicümhur Yeni büyük millet mec ısı şu atın ı .
1 

u ume.ın oy e ır e • ı e u unmı-
İSMET İNÖNÜ haftasında toplanacaktır. yacağı haber alınmıştır. 

teşkil 

Afili 
Mehmet'in muha
kemesi net\ce!endi 
Suçlu yaptığı müsade· 
meler ve çaldığı eşya· 
lardan dolayı 1'1 sene 
hapse mahkOm eclllcli 
En kurnaz hırsızlardan sabıkalı Afili 

Mehmedin bir seneyi mütecaviz bir za
mandan beri birinci asliye eczada de
vam etmekte olan mahkemesi neticelen
miş ve kararı tefhim edilmiştir. 

Afili Mehmet, hırsızlık hayatında po-

,.-10 "n T YAPILACAK ı ka di\:aııının Büyük Millet Meclisi seçi- burun riyaseti altında toplanmış ve lis romanlarına mevzu teşkil edecek 
YENİ ll'l-.L~A C H p fsi B. ,ınini yenilemek hususuna karar verdiği- içtima 40 dakika sünnüıtür. Bunu kadar parlak bir çok hırsızlık vak'~lan-

Anbra, 25 (A.A) - • h : f arbıugiin ni bu karar umumi heyetçe de tas\'ip müteakip vekiller heyeti Bay Celil n'.n kahramanıdır. Kendisi gayet cessur 
M. Meclisi grubu um~ . e~e ı • . ti- edildiği tal.dirde cuma günü topalanacak Bayarın riyaseti altında toplanmıttlr. hır _şahıstır. İzmirde yüzlerce hırsızlık 
(25/1/939) B. M. Meclısınıncd'udm;u~ç IB M. Mccfüi umumi heyeti iı;timaındu Söylendiğine göre bu topl bda da- ha.dısesinin faili olduğu gibi Eskişehirde 
ınaını milteakip ıaat on y akanı e a ~nl~ı m.ııamelcsinin ikmal olunacağını izah biliye vekili ve p~ti gene:':elaeteri de. kısa bir zaman içinde on beş kadar 

8. Refik Saydam tarafından 
edilen yeni kabine Cuma günü 
B. M. Meclisi huzuruna çıkacak 

. k'l' H san S ın reıı. ı- evı sovmuctu pylavt reıs ve ı ı a • . . Bay Refik Saydam meclisin intiha- -' • · . 

1 d Y 
· ı.. .. cvekil Dr. Refık cttı.. . . bat •1 k k k Kendisi bir ka,. defa Iznıir zahıtasın-

tinde top an ı. enı ~ . 1 Divan Jcaran, grup umumi heyetinın ını yem eme ararım venne _ :.-

s d 
.. •--" kürsüye geldı.. \ e k . 'f ,_.1 im' .. b I d w .. I d h"kü' ca yakalanacagı sırada sırra kadem bas-

ay am ıoz nuu-- kil. t tasvibine arzolunara ıttı a~ a seç ın uzere u un ugu şu gun er e u - _ . 

nl t kkü·ı eden hu''kfunetİn teş a ı 'Jd' t' . t'f t . fık la w maga muvaffak olmustu. iki defa ya-
7e eşe .. .. t venilennıesinc karar \'erı ı.. me ın ıs ı a e meaı muva o cagı • 

. h"km" go"re cuına gunu op- · k b ka dd 1 k t' • ·ı . .. .. b f'k' t kalanmıc ve Burnava ile Kızılçulluda esasıye u une . t' •tu"z-l·crc edilcce aş ma e o - anaa ını ı en e )f · l e ı ıç J• ~ rafınd L. • sutrmhA Uılf vlme u ı ır - zabıtaya siHlh istimal ederek mUsade-
lanaCak .. B. M. Meclisi uınunıı ıey. . - ımulığından celseye nihayet verildi. a eKaerıye as o U§tur. . t . thnaında beyannamesini okuyup ıtımat iSTiF A NE SURETI..E 01.DU? Bunu müteakip Bay Celil Bayar meye razı c.ılınuştu. ki defasında da ka-
reyi istiyeceğini bildirdikten sonı: .. 1;;' İstanbul 25 (Telefonla) - Parti Reisicümhuru ziyaret ederek kabine- f;:: bu yaman hırsız Eskişehlrdc yaka-

aabah saat on birde reisıdinıhurl 00

1 
- divanı bugün saat on birde Reisicüm- nin istifasını takdim etmittir. Amf:l~M· -'-- t b" Un b 1 d 

nlin riyaseti altında topıanınış __ o_an __ ır_---:------- ---------------------- ı ı cnnıe , ut u suç ann an - • B dolayı on yedi sene, 10 ay ve yirmi gün 

ADVAVUTLVKTA Cenevrede yenı ir istifa hapse mahkum edilmiştir. 
.a.r..n bir moda Te~idfat yapddl Cenevre, 25 (Ö.R) - Pres Assosiye- Ankara, 25 (Telefonla) - Denizbank 
firan, 

2
4 (A.A) _ Arnavutluk ajansı umum müdür mua\'ini Hamdi Emin is-

in şu haberi veriyor : tifa etmiştir. 
bl1dlriyor : "nlerde Son günlerde Cenevrede, diplomatları---------------
Umuıni emniyet ajanları son gu kull k ••11111111111

""
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1 dr d l]erinde ko- arasında İngiliz stili şemsiye anma • • 
Korce, Tiran ve şko a a e : Ok / D ·ı k/ '• 1 · bu d ç be !aynın meshur sulh : UT arın l ~ eTl: 
münist propagandası beyanname erı - moda ol u. em r 

10 
: : 

k
.f t ·sterdir Bun- . ın· den ınlilheın olarak İskandi- ........................................ . 

lunan 69 kişiyi tev ı e mı~ • b şeınsıye.s k nf · A. N. imzalı bir kariimiz yazıyor: 27 ikinci kanun cumadan itibaren 

f kkabıcı ve a· 1 dı'ploınatların o eransa şemsı-lar Marangoz, ırıncı, aya navya ı Radyomuz hala duzelemedi. Bir çok Me~hur JıomlJı 
:r.ı mektep talebesı'dir. . . ,·elerle tteleceg·i anlaşılınaktadır.. Daha k kl ki Y 

be amelerının b a sa ı ar oluyor, mesela~ FERHANDELİN 
Bu propaganda yann :ı'mdiden b'ır çok kimseler bu şemsiye- 1 D"d' k h 1 k 

1 
~ - u u ten a. a urtulamadık, DuuaJles ue El··~- Pa· 

mensei hakkında tahkikata de,•aın ° un- }erden kullanıyorlar. 2 - Anadolu ajansları her ne kadar .,.,. 
mak~dır. ·-------· öğle vakitleri muayyen saatlerde verili- pesJıo ile en son oyna· 

~·----·-~-, Telefon : 3646 

TAYYARE 
SiNEMASI 

SON HABER 

Çin durmadan çalışıyor 

Japonlar Kanton civa .. 
rında mağliip oldular 

. Tokyo 25 (ö.R) - ~npon ~arp meclisi toplantıs na i tirfık eden gcnernllcr, 
ımparatorun aşagıdakı me6a.Jından haberdar edilmişlerdir: 
d' •f apont]ynnın Ç!.n ü~kesi içinde yayılışını suitefsir eden bazı memleketler 
ıp.oma a~ının sozlenndcn Japonya halkını tenzih ederim. Japonyayı dnha 

kuvvetli .hı~. Jap?~Y.a :yapmak \'e silfilılarınızın ucundan çıkacak alevleri ka
ran.lık Çın ul~csı ~çınde yaymak sizlere şıar olmalıdır. Bunu yapacağınızdan 
emın olarak sız.len selamlıyorum.> 

_ Hon.gkon~ 24. (A.A) _- Dün Japonlar Kantonun 30 kilometre şimalinde 
agır hır maglubıyete ugraml§lardır. Çin kuvvetleri taarruza geçerek Kanton 
istikametinden ilerlemeğe başlamışlardır. 
. Sunking 2~ ~A.A) - Çin h~~meti In.giltere ve Amenkadan yaptığı is
t~krazJarı:ı ~Uyil~ b~r kısmını Ç~~ garbında bir sanayi merkezi tesisine tah· 
sıs eylemıştır. Şımdiye kadar Çının cenubu garbisine naklolunan veya orada 
tesis edilen fabrikaların adedi 341 e baliğ olmaktadır. 

Hatay1n muhtelif yerlerinde faa-
liyete geçen halkevleri 
çahşmağa başlamıştır 

Ankara 25 (A.A) - Hatayın belli ba,lı merkezleri olan Antakya 
lskenderun, Kmkhan, Reyhaniye, Ordu ve Beylanda Halkevleri açıl· 
mışhr . 

Yeni halkevleri derhal faaliyete RCÇmişlerdir. Hatay halkevi doku2 
kol teşkil etmittir. lskenderun halkevi şimdilik altı kol olarak çalış
maktadır. Diğer evler de mahaJJi ihtiyaçları karşılıyacak şekilde teşkil 
edilmiştir. 

lstanbul tramvay şirketinin satın 
alma müzakeresi son safhada 

Ankara 25 (A.A) - lstanbul tramvaylarının mübayaası hakkında 
Nafıa vekaleti mümessilleriyle şirket mürahha~ları arasında haslamııı 
olan müzakerata bugün de devam edilmiş ve ~irketin mevcudatı üze
rinde yapılmakta olan tetkikler son safhalarına yakla mıştır. 

Son kararların pek yakında alınacağı tahmin edilmektedir. 

Suriye ve Lübnan yüce kom1seri 
yakında Ankaraya gelecektir 

lstanbul 25 {Hususi} - Bir Berut telgrafı Fransanın Suriye ve 
Lübnan fevkalade komiserinin yakında Ankaraya gelerek hükümeti
miz erkanile temaslarda bulunacağını teyid edi •or. 

Suriye gazeteleri, Fransanm Türkiye ile dostluk ve işbirliği müna
sebetlerini kuvvetlendirmeğe büyük dikkat ve ehemmiyet atfettiğini 
yazıyorlar. 
Şam 24 (A.A) - Suriye istiklal partisi reisi Azmi burada söylediği 

bir nutukta Fransa, Suriye - Fransız muahedesini tasdik etmedikçe 
Surivelilerin Fransızlarla teşriki mesai etmiyeceklerini bildirmistir. 

lspanyol kadın ve çocuklarının 
Fransaya kabulü muvafık ~örüldü 

Paris 25 (ö.R) - Barse1onun tahliyesi hakkında B. Del Vayo ta~ 
rafından yapılan talepler hakkında dahiliye nezaretinden dün verilen 
haberler hariciye nezaretince teyid edilmi§tir. B. Bonne, başvekil B. 
Daladiye ile mutabık olarak, çocuk, kadın ve ihtiyarların iltiması için 
hudut boyunca bitaraf bir mıntaka tesisini talep etmek niyetinde ol
duğunu teyid etmiştir. Fakat bu mıntakaya muharipler iltica edemi
yeceklerdir. 

Yunan bahriyesi kuvvetleniyor 

G. Metaksas donanma· 
nın kuvvetlendiğini 

söylüyor 
Atina 24 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 
Gazeteler yeni Georgius torpido muhribinin tersaneye mm asala· 

tını hararetle selamlamakta ve başvekil Metaksas ile bahriye müste arı 
B. Papavasilyo tarafından bu münasebetle ·apılan merasim ,.sn ın
da söylenen nutukları tebariiz ettirnv ktedirler. Bu nutuklar rne!'n İm· 
de hazır bulunan kral tarafından da teyid edildiği veçhile Yunani tan 
gibi küçük bir devletin deniz müdafaası için yapabileceği her s 'ın 
yapılmış olduğunu tebarüz ettirmişlerdir. B. Metnksas malzeme bakı
mından Yunan donanmasının hiç bir zaman hu Riinkünden daha iyi 
vaziyette bulunmamış olduğunu söyliyebilirim, demiştir. 

# m ar:~ 'x::?.lT.C 
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:········································· i Kiarhk apartman ~ 
5 Glndoğdu VOl'Ofilof bulvan ağ· E 
: zında ünb.e mmr gayet mükemmel: 
5 konforu havi .ıaz odah yeni inşa E 
5 ~imiş bir apartman kiralıktır. : • 
: Görmek istiyenlerin, apartman da·: 
Shilindeki bekçiye, görüşmek için de~ 
: gazetemiz idarehanesine miiraca-: :.tlerL : 
~ ........................................ : 

romanı __ 

................................. ~~------
Masal masal içinde 

Halkevinde 
Emekli General 

Kizım Karabekir1in 
HATIRATI 

1 ••••••••••••••••• 

Akciyerler ve 
mikroplar 

YAZAN: Dr. G. A. 

Bu iki alimin yaptıktan tecrübe tafal
latiyle anlablmağa değerse de, hayvan
lar üzerinde tecrübeler yapıldıiuu gör
meğe alışılc olmadığınız için, meraklanır· 
suuz diye tecrübeyi pek lwa aöyliyece
jim: Hayvamn akciyeriyle birlikte 
bütün vücudu içindelci kan boşaltıldık-

yerlerden geçirilmeden önce içerisine tür· 
lil mikroplar k&nfttnlıyor. 

Tecrübe batladlk.tan bet dakika aonra 
kamn her aantimetre mikabmda oa mil· 
yondan lurk alb milyona kadar mikrop 
bulunduğu halde üç saat aonra mikroplaı 
telcrar aayılınca on milyon bine, kırk alb 
milyon da yedi yüz aeltsen bine iniyor. 
Bu tecrübe yapılırken ayni kandan gene 
ayni mikdarda mikroplarla bnttı· 
nlmıt bir kıamı baıka bir kapta .ıda
nılınca orada mikropların daha çoğal· 
malDlf olaa bile pek az ni.bette kaybol· 
duldan görülüyor. 

Bu tecrübe bir iyilik daha gösteriyor: 
Kanın içindeki mihoplan saymak için 
üç aaat geçmeai belclenilmiyerelt her ya
nm saatte bir aayılına milcroplann ber 
defuında bir miktar daha azalllllf oldu· 
ğu anlaşılıyor. Demek lci kandaki mik· 
roplann telef olmalan için onların biç 
durmadan saatlerce ak ciyerden geçme

sine lüzum yoktur. Her defa geçifinde 
az çok mikrop telef oluyor. 

Tecrübede kullanılan mikroplar ban· 

= "K;·J;·~I;;· ...... i 
SALTANATI 
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Muhalefet partisinin talebi Üzerine 
ispanya işi Kamarada görüşülecek 

-
Başvekil Növil Çemberlaynin Roma ziyareti hakkında 

Sebastiyano, onu kuvvetli kolları arasında bir 5?,cu~ 
gibi kaldırdı ve doğruca şarap masasının başına goturdu 

da Kamarayı tenvir edeceği 
Londra 25 (ö.R) - Ingi.liz kabinesi 

bu sabahki haftalık içtim.aı esnasında 

.son ispanya hAdiseleri ve Barselonun 
pek yakın olan sukutundan hasıl olacak 
neticelerini tetkik etmiştir. 

sanılıyor 

Sebastiyano, Yengeçle adamlarını sa
• n~·ın arka kapısına kadar götürdil. Ve 
onlar bu kapıdan çıktılar. 

man da bunun ehemmiyetini derhal kav- maz yatağa götürdü. 
Karbonopsina bu hareketten pek çok 

şeyler umutlanmıştı. 

Sebastiyano tekrar odasına döndüğü 
zaman Karbonopsinayı yine yatağın ke· 
narında oturmuş buldu. 

Hemen yanına gitti. 
Genç kız, t!iliinin önüne çıkardığı ve 

içinden büyük bir sempati hissettiği bu 
adamın boynuna büyük bir işve üe sa-

..-ıldı. 

A k dedi. Artık hiç korkumuz - rtı .. 
kalmadı dc{,ril mi? 

Bu genç ve sıcak mevcudiyetin kol -
ları arasında kendinden geçer gibi olan 
eski kurt ellerini Karbonopsinanın be· 

line doladı : 
- Artık korkumuz kalmadı Karbo -

'lOpsina .. dedi.. Ve göreceksin ben seni. 
o sihirbaz karının dediği yola çıkaraca-
ğım. Sen imparatoriçe olacaksın. 

K.arbonopsina daha ziyade sarıldı 
Sebastiyano daha ziyade kendinden 

geçti. daki 
Genç kız.. bir hareketle arkasın 

nefer elbisesini çı;~armış .. Iki gece e~e~ 
Kocagöbeyin meyhanesinde olduğu gıbı 
dekolte blr kadın libası ile görünmüş-

tu.. b" 
SebasUyano onu kolJarı arasında ır 

çocuk gibi kaldırarak ortadaki masanın 

b ··ı·· d"" Burada bir sandalyeye aşına go ur u. 
oturttu. 

Kendi de yanına oturdu. 
- Iç güzelim i~.. d~di. B_u şarapl~r 

Kocagöbeyin meyhanesındekı şar~p gı
bi z~hirli değil.. Sarayda ilk geçı:ec~ 
ğin gecenin şerefine iç .. Imparatorı~e~ı
ğinin şerefine iç .. Ben de .. ben de senın 
kara gözlerine içiyorum. 

Sebastiyano üstüste şarap maşraba -
larını yuvarladıkça neşesi yerine geli -

yordu. 

Karbonopşina da içiyordu. 
Ve bu içiş.. onları biraz sonr~ da~a 

geniş ve daha derin bir zevke dogru sii-

ı·ü kl i,yord u. 

B . alık Sebastiyano arkasından ce-
ır ar b" ka 

kctini çıkardı. Çıkarınca da yere ır -

ğıt dii§tü. 
Saray muhafızı bu kağıdı görünce ak-

radı . 
_ Meryem ananın domuzu hakkı 

. . dedi Ben hakikaten Allahın ökü· 
ıçın, .. 
zil imişim de haberim yokmuş .. 

V Karbonopsinanın hayreti altında e, 
kağıdı okumağa başladı. . . 

Okudukça gözleri fal taşı gıbı açılı· 

yordu. 

Fakat Sebastiyano, onun iiıerine yor
ganı örtmüş: 

- Uyu .. rahat et güzel yavru .. demiş
ti. Ben gidiyorum .. 

Genç kız: 
- Nereye'/ 
Diye sorduğu zaman is~ Sebastiyano 

sadece şunları söylemişti: 

Nazırların dikkati umumi Avrupa va
ziyeti üzerine de çekilmiştir. Bu ay so
nunda avam kamarası içtimaa başlar 

başlamaz lspanyol meselesinin müzake
resine girişilmesi hakkında muhalefet 
işçi partisiııin talebi tetkik edilmiştir. 

Nihayet masanın üzerine kuvvetli bir 
yumruk indirdikten, bir küfür daha sa
vurduktan sonra ayağa kalktı. 

Ceketini sırtına geçirdi. 

- Senin saltanat yolunu kapıyım 

pürüzleri izaleye. Ve .. mavi gözlü kadı

Tahriıin edildiğine göre B. Çemberlayn 
bu talebi kabul edecektir. Şu takdirde 
avam kamarasında başlıyacak olan mü
zakere beynelmilel umumi vaziyetin 

bütünlüğüne şamil olacak ve başvekil 
B. Nevil Çemberlaynın Romada B. Mus· 
soüni ile cereyan eden müzakereleri hak
kında kamar ... ya bazı izahat verebilecek 
mevkide olacaktır. 

Hayretinden hfila kendini alamamış 
olan güzel kızı belinden kavrar kavra· 

Romay 
Fransanın 

nı yakalamağa gidiyorum .. 

··BİT E •• 

endişeleri 
haddan aşırı imiş •.• 

_ BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDE -
üzerinde itimat meselesini tahrik ede
cek ve hiç şüphesiz geniş bir ekseriyet 

ka7.anacaktır. 
Roma 25 (ö.R) - clnfonnazione Dip

lomatika> gazetesi Fransız mebusan 
meclisindeki harici siyaset müzakeresini 
tefsir eden uzun bir nota neşretmiştir. 
Yarı resmi mahiyette olan bu yazıda, 
Fransanın Pirene.hududunda şimdi Ital
yan gönüllülerinin birleşmesi hakkında 
Fransada ileri sürülen endişeler kayde
dildikten sonra şu neticeye varılıyor: 

cRoma mesul mahfilleri bu endişele· 
rin baddep. aşırı ol<l'IJ.ğunu hatırlatıyor
lar. Eğer bu endişeler, ileride Fransa ve 
Rusyanın Ispanya işlerine bir müdaha
lesini hazırlamak için ileri sürülmüş ise 
buna karii Italyanın hi.lkınü, hatta bun· 
dan daha eyi bir tabirle, kararı evvelce 

ne~redilen bir notada bildirilmişUr.> 
Paris 25 (Ö.R) - dnfom1aziane Dip

lomatika:D nın notası Romada, bir kaç 
giin evvelki diplomatik notada yapılmış 
olan ihtarı tekit eden yeni bir ihtar ma
hiyetinde teltı.kki edilmektedir. B.Çem-

ber)aynın Romadnn hareketinden bir 
kaç gün sonra neşredılen bu notada, ya
kın bir atide, Negrinin dostları tarafın
dan geniş mikyasta bir müdahale ya· 
pıldığı takdirde, Itnlyanın hareket ser
bestisini istirdat edeceği kaydedilmiş -

ti. 
Italyan matbuatı bu notanın ne~ri üıe

l'ine Fransaya ispanyada müdahal.e ni
yetini atfetmeğe çalışmıştır. Şimdi de, 
Pirene hudutlarında Italyan gönüllüle
rinin birleşmesine müteallik Fransız en
dişelerinin hadden aşırı olduğu kayde
diliyor! 

·Harp ihtimaline karşı 

Diğer taraftan Filistin meselesi hak
kında yakında Londrada yapılacak olan 
konferansı da nazırların tekikine mevzu 
tc~kil etmiştir ve bunlar, bu mıntakada
ki vaziyet hakkında, kabine tali komitesi 

B.Çembe?·layn son 
tarafından hazırlanan rapora ittıla kes
be~lerdir. 

Londra 25 (Ö.R) - Kabinenn parla
mento toplantısından bir ki gün evvel 

Roma ziyaretinde 
toplanması mutat olduğundan bay Çem· 
berlayrun önümüzdeki Salı günü Ingillt 
parlamentosunu içlinına çağırması muh· 
temeldir. 

Fransa harekete geçerse 
-

ltalya bu hareketi Akdeniz statüko
suna tecavüz telikki edecekmiş 

Paris 25 {Ö.R) - c:Giornale d'Italia> 1 - lspanyol arazisine karşı tahrik-
muhafazakar Fransız gazetesi cCe Soir> siz blr taaıTUz olacaktır. 
tarafından dün akşam yapılan bazı mil- 2 - lspnnyol dahill harbına doğrudan 
şahedelere dayanarak bir makale neş- doğruya açıkça bir müdahale olacaktır 
ret · tir. Fransız gazetesi, bpanyol dn- ki buna !karşı lakayt kalınıyacağını Hal· 

mış ya mertçe evvelden bildinniş bulun • 
hili harbmın sonunda da ecnebilerin Is- aktad 

panyada mevzilerini muhafaza etmeleri m 3 _ ~kdeniz staiükosunu ihlal etmiş 
halinde, Fransanın da buna taviz teşkil olacaktır ki Akdeniz devletlerl ve bil -
edecek mevzifori ele geçirmek vazifesiy- hassa Italya buna asl~ lAkayt kalamaz. 
le kaliyen mükellef olacağını yazmıştı. Frankonun zaferine karşı her hareket 
Italyan yarı resmt gazetesi buna şu mu- Ispanyanın ve Akdeniz devletlerinin 
kabclede bulunuyor: , menfaatlerine bir tecavüz teşkil edece-
Eğcr bu tasavvur tahakkuk ederse şu ğinden bunu yapanların besledikleri kö-

manaları ifade edecektir. tü niyetleri ifşa etmiş olacaktır.> 

Mandesa 25 (ö.R) - Fabrikalara ye
ni maklneler ve ham maadeler gelince 
fonliyetleri yakında tekrar başlıyacnk • 
tır. Umumiyet itibariyle, BarseJondan 
sonra Katalonyanın ikinci büylik en -
düst.ri merkezi olan Mandesada ekono
mik hayat sUratle nonnal şekli almak 
üzeredir. 

Servcra 25 (ö.R) - Ispanyol posta 
idaresi bu sabah Barselon için artık pos
ta, telgraf ve telefon muhaberesi kabul 
etmediğini bildirmiştir. Katalonyanın 

diğer şehirleri hakkında da vaziyet ay• 
nıdır. 

Macar - Yugoslav mukareneti -lı başına geldi.. "d 
lın • gı crKağıt .. K:arbonopsinayı a aga_ 

ken manastır civarında rastladıgı baş 
k A ~ tt Onu "imdiye ka-pa pastan düşen ı:ıgı ı. :ıı 

dar unuttuğuna kızdı. Aklı derhal ba-

§ı.ua geldi. . . 
Eski kurt, ne kadar çok içerse ı~ 

_ BAŞTARAFI t tNCI SAYFADA - sanın vereceği muhtemel bir kararı in· 
giltere tasvip edecektir. 

ATİNA MUHTELİTİ 
Şubatın son baltasında 
Ankaraya geliyor 

T b l ve belki de lspanyol Fasına Roma 25 (ö.R) - Şu resmi tebliğ Futbol federasyonu tarafından Anka-ra u usa .. . 
.... 11 .. olarak Alman kıtalan gonderıle· neıredilmiotir: Bir antrenman ve talim raya davet edilen Atina mubteliti bu 

gokn~ uB kıtalar yalnız ltalyanın iştirak maksadile, 1901 tevellütlü ihtiyat efra· daveti kabul ettiği cihetle şubatın son 
ce tır. u ak h b 
edeceği bir harpte gönüllü olar ar a dından 60 bin ki~ kadannın 1 şubatta haftasında iki maç yapmak üzere An-
. f ak edeceklerdir. silah altına çağınlmasına lcarar verilmi§· karaya gelecektir. Yunanlılara kar§ı çı-

Belgrad, Macaristan için 
Bükreşle arasını açamaz 

ış ır k"l B Çemberlayn general Fran· tir. kan}acak Ankara muhtelitinin kuvvetli 
ka:n~:~ ı:aly~ya olan borcunu Jnd~lterŞue- • bir kadro olması için talebe oldukları Budapeşte, 25 (Ö.~) .- Macar ~ici-

. · derpif etmekte ır. Roma 24 (AA) - Orduda kısmı tl kulU 
1 

. d 1 L.t- ye nazın Kont Çakinin Macanstarun 
ye devretmesını T u.· cihe e spor p erın en ayn an u.1 y la kar . . 

• ühi" • Anlarda hemen kendını 
yıne ve m m dilıw' za 
toplardı. Yere d~n kAğıdı gör 5 ... • 

kd
. d Fransa ltalyanların unuat 1 seferberlik ilan edildiği hakkında yaban• L 1 d takıma "thal edilmesi dü ugos vya mu enetinl kuvvetlendir-

111111111111111: ta ır e k. C"b · 1 k '- · ı·h· bo cu ann a 1 - k i · k akınd Bel dı · t !,llHlllllllllllllUlllllll : S tü unde bazı tadilat yapaca ı uh- cı mem e etlerde çı~an pyıalar sa a ı· me çın pe y a gra zıyare • K d ı • ta . ııu b t liman tesis edilecek, Süven yettar mahfillerde yalanlanmakta ve şlı· şünülmüş ve bu iş için Maarif vekMe- edeceği hakkındaki şayialar tekz.ip edil
~- a 1 n ar ~- de hır ~er es r ·ne Italyan azalar ithal nan tedbirlerin kısmi seferberlik ile hiç tinden ldzım gelen müsaade alınmışbr. miştir. Macar hariciye nazınnın böyle 

kanalı ı~ar~~i:~:ba • Cibuti şimendü· bir alakası olmayıp yalnız modern ve Ywıan maçlarına hazırlık olmak tize- bir ziyarette bulunması henüz düşünül-
E T/ : oluna~a ' I . de de bazı tadilat derpio teknik ve talime istinad etmek üzere bir re Ankara muhteliti haftada ikl defa 
§_ SALT.ANA E: ferlerı mese esın kaç ihtiyat sınıfın silah altına çağırılması salı ve pc~mbe günleri baş antrenör 

edilecektir. 1 d 1 d 1 kta 
iştirak etmektedir. Alina ınuhtelitinin 
Ankaradan sonra İzmire gelmesi :nuh
teıneldir. 

· - • . . d Mayork adasında veya mevzuu bahis bulunduğu tasrih edilmek· Hir an erin nezareti atın a ça ışma • E (TABAKANOVA) : Aksı takdır ,e. t" teşkili için Fran• tedir. dır. Bu çalışmalara talebe sporcular da 

=-1111111•1111111111111111nnnu:nllllllS~U~ı:sp~a~n~y~o~l~F~a:s:ın'.~0~8~g~a~r~a~n;••~~~===~-~~~cbi;'~~~~~~~~~~~~~;~~~~~;:~-~~~~!!!!!!!!!!!!r • _ - = • benzer bir çok maceralardan sonra As- şısında da deli demek lAzımdır. tarikat kunnak müsaadesi almışlardır. 
--G • ı · Cemi yetlerı sis baş papasına iltica etmiş ve kendisini Papalık makamı, papalığa tabi papas- Ve Fransua, ispanyaya, Almanyaya, 

f-EngT-0-irzihiıs·nyo,znı kilL<:eye hasrettiğini bildirmiştir. !ar için böyle iki canı ve deliye ihtiyaç LombaM.iyaya, Toskana sekiz on papası 
Esrarı '-!ı.rn~.nsua bir gün incilde Isa ptıJgarn· çok büyük idi. Çünkü AJbijoalar karşı- teşkilata memur etmiştir. 

ut:r sındaki aciz ve muvaffakıyetsizlik çok Dominlk te hemen Tuluza dönmüş ve 
cüzcrinizde ne allın, ne gümil§ Uışı. mühim idi. Hal böyle giderse, bütün hı- Fransua gibi hemen teşkilata koyulmuş-

- k •),.. İ mayınız, seyahatte heğbe ve üzerinizde ristiyanlar rafızi olacak, ve papanın nü- tur 
- J Ç ve O'jzJi teŞ .. . a l iki gömlek bulundurmayınız ve ayak- fuzu hiçe inecekti. ~er iki meczup ve Sadık papasın 

[)iinyanuı en kor {UO ~y:c/.L7$Y.ZZZ77'..Z"7:7-"'. kabı veya asa kullanmayınız!> söztinü Hıristiyanlığı, en doğru tabirle papa- adamları, tarikatı bütün Avrupada tesis 
~~L:ntZ ~ B görünce, tam bir deli zevkiyle: lığı ve papasları münafıktan mahrum için fevkalade bir faaliyete geçmişlerdir. 

/ZZ~?fY.if.7.X:,CZ#/JJYi"L"N Nakleden : F: ";!• • - IşteL nradığımı şimdi buldum! di- etmemek için ciddl ve cezri tedbirler lü- Kilisenin evliyalar arasına kattığı bu iki 
Tefrı·ka .• 9 .. t"" ı ye yerinden fırlamıştır." zumu artık tahakkuk etmiş bulunuyor- adam, maksat ve hedefe varmak içı'n ı ' . ve Assise dönmuş ur. 

öğrennuş babası oğlunun bu deli- Yalnız yerinden fırlasa yine eyi.. He- du. cidden ustalıklı planlar kurınu~lardır. 
B ~ . . · 1 11 J an bil-u çocugun vaitız ısmı o a • .. 

aahara Fransızcayı pek kolay ve mu -
kemmel telüffuzu dolayısiyle Fransuaya 

tahvil edilmiştir. 
1 l ''l" • "hl . • \•e papas arı -~• ısa milvcrrı erının 

.. Fransua 
nın uydurmalarına gore, genç .. 
çok merhametli idi. O kadar ki, bir ~un 
Yepyeni elbiselerini, yırtık elbiseli ;
kir bir delikanlıya -hem de sokak or a· 

sında- vermiştir'. 
1 

bu 
Hakikatten ziyade bir masal 0 an 

· b" · ·ı ıiştir· l'ıvayetin sonu şöylece ıtırı n · d 
F l . . sokak ortasın a 

ransua, elbise erını b .. ··k 
Verdiği günün gecesi rüyasında uyuk 

Fransuanın · ı a men filiyata geçmiş ayaklarından kun- Papalık, Albijoaların katlifımındnn Bunlar müridlerine c:Tesanüd, vaziyete 
hareketlerinden hem memnun o m • 

ce d h kk ld duralarım, cebinden paralarını, fazla ge- sonra Romaya gelen Dominik ile Fran- h,,kiınlı"k, hı"le, hud'a, yalan ve riya> da V adamcağızın a a ı o u- cı 
ın~crtır. e_ hırsızlık ile anlaşılmıştır: yeceklerini, kemerini fırlatıp atmış ve suanın işkence ile irşat esasına müste- bütiinlilk ve olgunluk talim etmişlerdir. 
ğu şu garıp k d tek cübbesini de yag·tı ve pis bir iple nit bir tarikat kurulması teklifini bu va- Dom·ını"k, arzularının müridlerince heAssis kasabasının enann a 

Fransua, k 1• • ·ı · bağlamıştır! · ziyet hasebiyle kabul etmiştir. men kabul ve icrası esasını kurmuş ve Sen Daınyen i ıscsıne gı mış 
bulunan · h Jd ·· ··nce Fransua bundan sonra: cSize ekmeği Latran Konsili esasen dinsi7.lcre ve ra- bunda tamamen muvaffak olmuştur. . bu kiliseyi harap bır a e goru 
'e · b b nın veren allahtır!> ibaresiyle vaaza ve hal- fızilere karşı şiddetli tedbirlc-r ittihazını Onun istemcdigiini istemek bir kiifür k baya dönmiıs ve a ası 
hemkenb" a;:rde olınasınd~n istifade ede- kı, papasları kendisi gibi harekete dav<'- kabul etmiş ve bu hususta bir de esas telakki edilmiştir: 
baş a ır ld - kı ctl' te koyulmustur. vücuda getirmişti. O kadar ki, bu esas Fransuanın müridleıi torba ve heğbe, k mağazasını soymuş, ça ıgı ym ı • 
re 

1 
komşu Folinyi kasabasına - 2 - mucibince halk aralarında çıkacak ra- ekmek, para taşımamak, kundura gey-

kuınaş arı h ki Ispanyada Dominik, Italyada Fransua fız1leri memleketten kovmak için umu- memek esasını takip etmişlerdir. Bunln-
klederek satmış ve parasını arap • 

na er d.Assis, Roma papaslarının bu masalla - mi· surette yemine mecbur kılınmıı;tı. rın kilise ve evleri, arazi ve hayvan sü-
Jıs. enin Pıyer acllı ihtiyar papasına v • 

rına istinat ettirilerek yetiştirilmiştir.Bu Domin.ik, kendisine ilk katılan iki mil- rüleri yoktu. Bunların perhiz ve açlık 
m~tir. b b f rivayetlerden maksat, bu iki adamın ridi, Piyer Kello ve Torna ile birlikte, yolunda da fedakarlıkları halkın nazarı 
Fransuanın bu hırsı:ı:lığı a asını e-

ınüş değildir. 

Belgrad, 25 (Ö.R) - Pravda gazetesi 
Yugoslavya - Macaristan münasebelleri· 
ne tahsis ettiği bir makalede diyor ki : 

• Yugoslavyanın Mncaristandan hiç bir 
endişesi yoktur. Macaristanın Romanya 
ile münasebetlerini memnuniyetle ko
laylaştırmak isteriz. Fakat Yugoslav
yanın Romanya ile dostluk ve ittifakınl 
Macaristanla dostluğa feda etmesini 
kimse isliyemez. • 

yer almağa namzet olmuşlardır! 
Dominik elli bir yaşında olduğu hald• 

ölmüştür. Bundan beş sene sonra d. 
Fransua d<>tduğu Assis kasabasında öl
müştür. 

-3-
Pcıpc:ılar kurdukları engizisyon cemı. 

yetini kendilerine hddiın kıldılar! 

Itiraf lfızundır ki gerek Dominik ve 
gerek Fransua şahısları namına ne para 
ve ne de şöhret aramamışlardır. Sair 
Roma papaslarının da haşmet ve debde
lerini hoş gi:irmemi§lCT fakat dinsiz nd
dettiklerinc de merhametsiz olmuşlar -
dır. 

Papalık makamı, bu iki adamın teşkil 
ettikleri tarikatten hem memnun olmuş 
hem de bazı bazı korkmuştur. Çünkil 
papalık ve papalığa bağlı papaslar, an
cak kendi keşif ve arzularının yerine 
gelmesini istemekte ve her kesin vic
danı kadar servet ve namusuna da mut
lak surette hakimiyet elde etmek arzu
sunda idiler. 

bir saray görmüş ve saraydaki ~~ ço _ 
•iluhların kendisine ait olduğunu ogren 

llıistir. . . alde 
ld 

kızdırmış ve Fransua babası- korkunç mahiyetlerine hususi ve efsa- Tuluz baş papası tarafından papa üçün- dikkat ve tnkdirini celbetmiştir. 
na ha e k .. d · nevi bir şekil vermek içindir. Bu iki pa- cü Iınosan'a bu konsilin sonunda tak - Her iki tarikat bu sadelik ve gösle-takibinden kurtulma uzere e cı-

Sen Dominik olsun, Sen Fransua 
d'Assis papalığın ve onun papaslarmın 
bu arzularına imkanın müsadesi dere
cesinde mani olmuşlardır .. 

Fransua bu rüya üzerıne, şım .. 
1 ' 1 ihale ıçın ~ "P ill' meşgul bir Sinyöre i t . Al 
, . . . b" ü-va ıle -
., 0 ıkıııış ise de ıkıncı ır r o1 •• 1 l.ı n orfJusunda hizmeti icep ettiğin 

nın da b. hendek içinde bir kaç gün sak· pasın beşeriyet ve medeniyet tarihinde dim edilmiştir. Dominik bu mülakatta riş sayesinde çok çabuk kuvvetlenmiş-
var ır olan mevkii çok çirkindir ve o kadar ki, ve Fransua da daha evvel yapmış o1du- tir. Ve, istikbalde arazi, para ve servet 
lanmıştır.ı deli anormal delikanlı buna bunlara adalet karşısında can!. fen kar- ğu mülakatta arzu ettikleri sekilde bir itibariyle en zengin tarikatler arasında 

Bu yar • 

Fakat .•• beş sene aralıkla her iki mü-
esmsin ö u, kurduklan tarikaUerin 

··BİTMEDİ·· 
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Frankocular Barselon 
şehrine yaklaşır en 

Katalonyanın fecimukadderatı üzerin 
de bir lsviçre gazetesinin mütalaası 

Nöye Zührer 
Saytung'tan 

Katalonyanın dört vilayetinden ilcisi, 
geç.en pazar akfalilUldan beri Frankocu
lann elinde bulunmaktadır. Katalonya· 
nın ginniş olduğu büyük macera, sona 
ermek üzeredir. Bu maceranın başladığı 
tarihi tamamı tamamına tayin etmek 1937 Mayısında ve sivil harbin civcivli 
güçtür ama. takn"ben on yıl sürmüş ol· bir §ekil aldığı bir sırada, general Pozııs 
duğunu söylemek mümkündür. kumandasındaki Valensiya askerlc-ri, 

1929 da Katalonya muhtariyetçilerinin Barselondaki dahili boğuşmalara bir ni
sol cenahı karallık idaresine mezar hazır- hayet vermek mecburiyetinde kaldılar. 
hyan San Sebaatian paktı ile ispanya sol· Segrededeki hezimet başladığı günlerde 
culanna bağlanmışb. ispanya cümhuri· de, Barselondaki Confederacion nacional 
yetinin doğum günü olan 14 Nisan 19 31 del T rabajonun genel sekreteri, F ranko 
tarihi, Katalonya idealinin mümcaillerini mağlup edildikten sonra, epey kurban 
aydınlığa çıkarmıJ olduğu intibaını hı· verilmiş olduğu için. politik hakimiyeti 
rakllll§tı. Fakat. çok geçmeden zorlultlar ele geçirmek maksadiyJe yapıla.n müca
bllf gösterdi. Madridin tesiri ve nüfuziyle del_elere nihayet vermek lazım~eldiğini 
ortaya çıkan engeller kaldırJır, kaldınl· eöyledi. 
nıaz. Kata1onyadaki politik hayatı, si· ispanya etrafındaki mücadeleyi, bu 
yaııi sendikalist ve mahalli mezheplerin memleket dı,ındaki ölçülerle ökmenin 
çok çirkin bir boğuşması halinde tecelli ne kadar hatalı bir iş olduğu, Katalonya 
etmişti. Manuel AzanlUIU\ iki yıl süren misali de göstermektedir. Bu mücadele, 
hükümeti esnasında Barselon ile Madrid komünizm ile faşizm arasında cereyan 
arasındaki gerginlik, sağ partilerinin eden bir mücadele değil, mahiyeti ta· 

mamiyle işpanyol olan iki metot arasın· 
daki mücadeledir. Bunun biri, anarşi 
kuvvetlerinin boğazlaşması ortasında b-
panyayı idare etmeğe çalıpn halk cep
hesinin metodudur; diğeri de her §eyden 

1933 'de tekmil ispanyada kazandıklan 
seçim zaferinden sonra gittikçe ziyade· 

ı 
lcı~i§~i. Sosyalistleri~ bütün l~~anyada 
lıAkimıyeti zorla ellenne almak ıçın 19 34 

l ilk t~rininde yaptıkları tcoebbüs, Luia 
Companyıın reisliği albnda bulunan Ka- evvel vatan ıevgi!':ini . ve disiplini ileri 

süren Franko metodudur. Şüphesiz, bu 
istikametin zaferi. tekmil Akdeniz dev· 

!etleri için büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Fakat, bu veya şu hal tarzı hemen hemen 

bütün memleketlerin umumi efkarınca 

yanlı§ tefsir edilmiıtir: zira, dava İspan
yol ölçüsiyle ölçülmemiştir. 

ispanyanın, Tarife, Fas ve Balear ada
larını elinde tutacak ve yabancı devlet
lerin müdahalesinden kurtulacak dere· 

cede kuvvetli olması, hem lngiltere ve 
Fransanın hem de ltalyanm menfaatleri 
icabıdır. Fakat Akdenizde kendilerine 
dördüncü rakip bir devlet olacak rlere

cede lıJPanyanın kuvvetlenmesi, bu dev
letlerin menfaatlerine elverişli değildir. 

Büyük devletler, İspanyol dahili hıubının 

nasıl neticeleneceğini tereddütle mütalaa 
ettilderi sırada, her ihtimale kar~ı bazı 

rehinleri garanti altına aldılar: ltalya 

Majorkada, Fransa da Minorkada ted
birlerini aldı. Barsclon Valensiyadaki 
halk bükümetinin, vaktiyle. yapacakları 

müdahaleye mukabil Fransa ve lngiltere
ye Fastaki İspanyol mıntakasım teklif et
mi' olması, bu tedbirlerin yabana atılır 

itlerden olmadıKını göstermektedir. Bu 
teklifin reddedilmiş olması ise, matbu
atın başka türlü tavırlar takınmakta ol· 

maııına rağmen, devletlerin, bu davanın 
İspanyolca bir hal tarzına bağlanmasına 
mütemayil olduklarına delalet etmekte
dir. 

talonya hükümeti tarafından, ispanya 
federasyonu çerçevesi içinde muhtar bir 
Katalonya kurmak gayesine bir ilet di
ye kullanılmıştı. isyan çok kötü bir netice 
venni~ti; btalonyalı)ar bile bu neticeyi 
İğrenç bulmu§lıırdı. Solcu iapanyo) parti· 
lerinin 19 36 §Ubatındaki seç.İm zaferleri, 
muhtariyetçileri İf ha§tna getirmiş. fakat 
ispanyanın diier kıaımlannda olduğu 
gibi, onlar da 9Crbcstliie kaVUJan anar· 
gist ve komünist kuvvetlerin üzerinde ha· 
kimiyet lruramam~ardı. 19 temmuz 
19 36 da çıkan ukeri isyan, Banelonda. 

Bulgar elçisinin beyanatı 

Garp Avrupası yarına 
endişe ·ıe bakarken. 

askerlerin kanlı bir hezimetiyle sona erit- _ BAŞT ARAFI 1 lNCt SAYFADA _ 
ti. 

936 temmuzunda, ıınartist. komünist zın ve gerek Bulgar politik mahfilleriyle 
ve muhtariyetçi milisler, Hueaka. Sara- temas etmek imkanını buldum. Cörüş
gosa. T eruel cephelerine aevlı:edilmişler· mel erimden elde ettiğim intibam iki 
di: onların bu cephelerdeki usulsüz, in- memleket arasındaki münucbetlerin sa· 
tizamsız hücumları, zayıf, fakat iyi idare mimi ve candan bir dostluk içinde inki· 
edilen gamizonlann kar~ısında akamete şaf etmekte olduğudur. Bütün Bulgar 
uğramıştı. milleti büyük Atatürkün ziyaı üzerine 

Milislerden nihayet mükemmel bir or· Türk milletinin duyduğu acı karşısında 
dunun meydana getirilmiş olduğu iki derin, içten gelen bir sempati hisleri göı
buçuk yıl ıüren harbin cereyanı esnasın- termiştir. Fakat Bulgar efkarı umumiyeııi 
Cla herkesçe malUın olmuştur. Maamafih. ıurasını memnuniyetle mü11ahede ve tea· 
bu müddet zarfında, kendilerine genç bit etmiıtir ki Türkiye bu ziyadan çok 
gönüllülerin katıldık.lan zayıf Frankocu elim bir surette mütee.,sir olmakla bera· 

ran siyasi mesele yoktur. Bizi uzaklaştı· 
ren zıt menfaatler yoktur. Bulgaristanın 
ve Türkiyenin politikaları beynelmilel 
münasebetlerde ban~ın ve adaletin mu
hafaı:ası gibi yüksek bir fikirden mülhem 
bulunmaktadır. Bu fikir uğrunda iki mil
let teşriki mesai edebilirler. Ve etmeleri 
lazımdır. 

• ıa __ z;_ -- ., 

Pratl
'k .............. . 
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Ye mişdör yaşındakatil 

:::::::::::: Bilgiler 
M - ~~ Dün Ağırcezada Bostanlı • • 

cınayetı-
- IIER GÜN BİR REÇETE - nin muhakemesi yapılmıştır 

Yazan C. öd.er 

CAM OZERINE GOMOŞ KAPLAMAK 

4 Gram; toz edilmi~ gümüş nitrat ke
sif amonyak içinde eritilir. 1 gram. Sülfat 
damonyak ilave edilir. Ardından 350 
Cm 3 su ilave edilir. ikinci bir mahlul şu 
suretle hazırlanır; 1.2 gram; fekül veya 
üzüm şekeri 3 grnm. potas kostik 350 
Cm 3 su içinde eritilir. Her iki mahlulden 
müanvi miktarda alınarak cama sürülür. 
Camın gnyet temiz olması şarttır. Cnm 
şeyler nasıl temizlenir ilerde yazılacak-
tır. 

ŞiŞE OZERINE GOMOŞ KAPLAMAK 

ihtiyatla önce. Şişe ısıttlır. Hazırlanan 
ııu mahlul şişe içine dökülür ve çevrilir. 

250 Kısım cıva. 
1 > Bizmut. 

> Kalay. 
> Kurşun. 

Bu mahlulün temas ettiği bütün nokta
lar pml pırıl parlar 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E c Pratik bilgiler > sütunumuza : 
: ait sual sormak istiyen okurları- E 
: mıza (B. C. öder yine bu sütun- i 
: lnrcla cevap verecektir. E 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara Radyosu 

DALGA UZUHLUOU 
BUGVH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 

T. A. Q. 

12,30 
12.35 
13,00 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
Program. 
Müzik (solistler • Pl) 
Memleket saat ayan, 

meteoroloji haberleri. 
Türk müzigi - Pi 
Müzik (uvertürler • Pi) 

Program. 

ajans 

- BAŞT ARAF! 1 tNCt SAYFADA -

miin sıralarını gözden geçiriyor ve söy
leniyor: 

- Bütün Bostanlı halkı buraya top
lanmış .. 

Katil, pek belli ki bu tanıdık çehre
lerden çekiniyordu. Belki de bu tanı_ 
dıklnr olmasa, artan acısının altında bu 
kadar ezilip bUzülmiyecek ve hfidiseyi 
daha büyük bir inşirahla anlatacak .. 

Reisin sesi işitiliyor: 
-Adın? 

- Babanın adı? 

- Tevellüdün? 
- Knç çocuğun var? 
Müttehem şu cevapları sıralıyor: 
- Ali, balıkçıyım, balık ağı tamir 

ederim, ye~ iki, yetmiş üç yaşında
yım. Yedi çocuğum oldu. Dördü berha
yattır. Evvelce hapsolmadım, hat~ şa
hitlik için bile mahkemeye gelmedim. 

iddianame okunduktan sonra katili 
dinledik: 

- «Süleyman, yani vurduğum adam 
uzun zamandanbcri çamaşırlarını biz.im 
evde yıkatıyordu. Ben ihtiyar bir ada
mım, geçincem dardır. Onun çamasırla
nnı bir kaç para mukabilinde yıkayor 
ve elimle teslim ediyordum. 

Süleyman ilk 7.Smanlar çaınaşırlannı 
kapıdan bana teslim eder ve giderdi.Bu 
bir usuldü ve böyle devam ediyordu. 

Bir nralik hastalanmıştım, insan hali 
bu.. Evvel! fiyevri yaptı, sonra ateşim 
arttı. Adeta humma nöbetleri geçirdim. 
Işte bu sıralarda, bu adam evin kapısına 
yanaştı. !çeri ginniye cesaret etti. Hat
tA evimizde benim kurduğum çatı altın
da geceledi ve yatrnıya başladL Eyile
şince her şeyin farkına varmış ve her 
şeyi anlamışt.ım .. 

BEN MANTO ISTERIM 
Bu adrun gelip gittikten sonra evin 

hali değişti. Karım (Ben manto isterim 
' şunu isterim, bunu isterim) diye tuttur-

du .. 

13.10 
13,40,14 
18,30 
18,35 Türle müziği. Insaf.. Ben bnlık ağlarını yamıyarak 

1 - Osman beyin segah peş• günde 25 kuruş, 50 kuruş ve hazan da 
revi. 75 kuruş kazanır ve evime dolu elle dö-

2 - Sedat öztoprak • Segah nerdim. (Katilin sesi titriyordu.) 

şarkı. cefayı hicrinle. Her şeyi anlamıştım. Kanın Naciye 
3 _ Refik Rersan _ Hüzzam bu aaamı istismar etmek, yahut ta benim 

şarkı - sen gÜcenmiştin efen· ~vkiimi, erkeklik şerefimi istismar et
dim. mek istiyordu. Arada yaş farkı da vardı. 

4 - Cevdet Çağlar - Tahsin Ben yet~lik bir ihtiyar, o 45 yaşında 
5 - Nuri Halil • Suzu dil ,ar· bir kadın.. Nihayet gençti .. 
ı_ Se Karım Naciye bu adamın evimizde 
ıu. vda ili. 
6 - Nikogoı ağa • Suzu dil kalmasını istiyordu ve onu tard etmeme 
ıarlcı. Bir nigah eyle. mani olmak istiyordu. Onun evden git-
7 - Sedat Öztoprak • Suzu mesine karım, zinhar razı değildi. Onu 

dil 
. . bana karşı himaye ediyordu. 

aaz semaasL Ç Ok . ok şeyler ve çok şeyler görmüş-
uyan. Sadı Hol19es çalan· tüm." S"l u eymana: 

lar. Cevdet Çağlar, Refik Fer- - Artık bu eve gelmiyeceksin, de -
aan, [şef Kndri, Kemal Ni- diın. 
yazi Seyhun. Karım derhal önüme geçti ve ona: 

cevabı verdi: 

. - cBen bir seneden beri o kadını bes
liyorum. Buna imklln yoktur. 
Artık iş işten geçmişti. Eve gittim. 

Kur.ban kesrnlye mahsus bir bıçak var
dır, onu aldım. Kahveye gittim. Süley
man Mustafa ile Ismailin kahvesinde 
tavla oynıyordu. Bana işaret etti Bu 
işaretiyle (Kızını da. .... ) demek istemiş
ti. 

14 yaşında masum bir kızun var. Bu 
söz W:erine başmı döndü. Kurşunla vu
rulmuş gibiydim. Sonra, bu netice ol
du .. 

Reis - Bu bıçak senin midir? 
Suçlu - Evet, benimdir. 
Reis - Kanm haber göndC'I'iyor ve 
Reis - Neden şimdiye kadar karını 

dava etme:mi§tin? 
Suçlu - Karım haber gönderiyor ve 

diyordu ki: Otur oturduğun yerde.. Bir 
topan ekmek ye .. Yoksa acından, pisli~ 
ten ölürsün... 

KATILIN KIZI 
Katilin 14 yaşındaki kızı dinlaldi. On 

dört yaşlannda bir mektep talebesi olan 
Fatma salona girince, yaşlı gözleriyle 
babasına baktı .. Sonra re.isin suallerine 
cevap verdi.. 

Reis - Bu, senin babandır. Cinayet 
hakkında neler biliyorsan söyle .. 

Fatma - Dört senedenberi Süleyman 
bizim evdedir. Maksadı çamll§ırlarını yı
katmaktı. Babam hastalanınca evimizde 
kaln11ya başladı. Ailemize paraca yar
dım ediyor ve bakıyordu. 

Reis - Bu adam, annenle nasıl görü
şüyordu? 

Fatma - Ben fena bir şey görme -
dim. Babam evde yokken hazan geldiği 
zaman ben bulaşığa gider, onları yalnız 
bırakırdım. Süleyman bir def asında bi
zim evdt? hastalanmıştı. Dalgın uyurken 
ba§ı düştü. Annem b~ından tutarak 
tekrar yııstığa koydu. 

Bunu dinliyen gözleri yaşlı baba söy. 
lendi: 

- Yazık sana kızım .. 
Fatma - Bnbam Süleymanın evimize 

gelmesine katiycn razı değildi. Babam 
onu evden koğuyor, fakat sanıyorum ki 
ann,,.mden yüz buluyordu. Süleyman bir 
gün benim başımı tuttu, saçlarımı kes
ti ve: 

- Babana söyleme, sonra başını ke
serim, dedi. 

Reis -Sana fena maksatlarından hah· 
setmedi mi? 

Fatma - Zannetmiyorum, fırsat bul-
ınam~tı .. 

KA T1LtN EŞ! ANLA'ITI 

1 d d k d·ı · · tehd't ed her yarının vazifesi önünde bir dakika garnizon ar an a en ı erını ı en 
enaJ)iye kartı koymak için bir ordu or· tereddüt etmeden şayanı kayıt bir diaip-
taya çıktı. Bu ordu, geçen 23 ilk Ununda lin ve ittifakla yeni Milli fefini bulmu§ 
Katalonyada taarruza geçerek, takriben ve kültürel ve banş işlerinde yakın ve 
üç hafta içinde karp tarafı elli ila yüz ki- uzak milletler aruında anlayış eserine 
lometre derinliğinde geriye attı. devam arzusunu kat'i bir tekilde ifade 

Şurasını da kaydetmeliyim ki garp Av· 
rupasını karışık. bir hava içinde yaşamak
ta olduğu ve bütün milletlerin yarına az 
çok bir endişe ile bakmakta bulunduğu 
şu sırada Balkanlar, kıymeti azımsama
mak lazım gelen ve barıııın muhafazasın
da mühim bir rol oynayabilecek olan bir 
huzur içinde yaşamaktadır. Bu huz:ur 
acı bir tecrübenin ve politik bir olgunlu· 19,05 
ğun ifadesidir. Balkan milletleri kargılık- 19.25 
h cidal ve toprak PC§İnde olmanın ceza-

Konu§tlla (ziraat saati) 

Türk müziği - fasıl heyeti ma
hur faslı. 

Okuyan: Tahsin KarakUf. Sa· 

- lhtiyarın sesine kulak asma, ceva
bını verdi. En sonra da bana dönerek: 

- O giderse benim de bu evde işim 
kalmaz. 

Bayan Naciye, kntilin eşi, mağmum 

çehresiyle salona girdi. Şah.it yerinde 
reisin cbu senin kocandır, şahit sıfntiyle 
dinlenmek ister misin?) .sualine kısa bir 
ccveb dedi. Yemin ettirildi. Ve anlat
tı: 

- 45 yaşındayım. Bu, benim kocam
dır. Hasta idi, Uç ay yattı. Süleyman ge
lip bize bakıyordu. 

Banclondan gelen haberlere göre, etmi~tir. Memleketin parlamenter entel-

t!llnı yakın bir ma:zide pek pahah öde· 
mişlerdir. Bu milletlerin kültür ve refah-
larını kurabilmek için diğer milletlerden 
ziyade banıa ihtiyaçlan vardır. Ve emi· 

orada panik nevinden bir telif baş göa.- lektücl ve ekonomik mahfilleriııde Türk 
termiştir. Eli silah tutan bütün erkekler, milleti ve onun drijanları hakkında yal· 

... _ --'- il Ah aJ nız sempati ve hürmet hissiyatına şahit 
seferber edilm~lerdir. ~· ~ a -

1 oldum. Biribirine coğrafi, tarihi ve hayat 
tana yeni alınmış olan bu insan ann. 

nim iti kar'1lıklı iyi niyetle ve yalnız bu 
giinkü m~nfaatleri dolayısile değil ayni 20,25 
zamanda yarının menfaatleri bakımında 

b 
k tarzları ile bağlı bulunan Türk ve Bul-

F ranko kıtalımna karşı tesirli ir mu a-
d b g ar milletlerinin her türlü müzrner fikri 

Vcmet göstermeleri şöyle ursun, un
lııruı belki benüz: disiplini bozulmamış bertamf eden en samimi bir dostluk. için-

_ __,, d de yaJ&malan lüzumu a~rdır. Bizi ayı

da ger~k bir balkan teıriki mesaisine 
erişmeleri ve bu suretle de kendilerine 
müreffeh ve mesut bir yaşayış temin et· 20.35 
meleri mümkün bulunmaktadır. 20,45 

olan ve Banelon etrafuıdaki mev.oıerı e 
dayanmak istiycn halka cephesinin as
keri birlikleri arasında dağıtıcı bir tesir 
Yaı>rnalan ihtimali vardu. Zira, halktan 
büyük bir ekseriyetin, harbin sona er• 

nıesinden, kan dökülmesine, açlığa sen· 
dilta.liat ve politik ikbal peresderin mü· 
daha.lelerine nihayet nrilm~nden baş• 
ka bir §ey istemediğine şüphe yoktur. 
l<aldı ki, halk cephesi ordusunun bizzat 
kendini kurtaracak mevkide olınadıiı an
leoıJayor; olsa olsa. yabancı memleketle· 
rin çolı.: kuvvetli bir müdahaleleri onla· 

rın daiılmalan önüne geçilebilir. 

~--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

hava nezaretini B. Stalin Sovyet 
uhdesine almıştır 

Moskova 25 (ö.R) - Kremlin sarayında general Voroşilofun iş
tirakile toplanan Sovyetler birliği müdafaa meclisine Stalin riyaset 
etmiştir. B. Stalin Sovyct hava organizasyonu olan « Ossoviachin » 
müessesesini himayesi alana aldığını ve bizzat yükselmesine çalışaca
ğını temin et.ıni§tİr·. So~et gençliğinin ~u ~~essese içinde taalisine 
938 aenesi içande hır milyar ruble sarfedılmıştır. 16 yaımdan 60 ya-

na kadar bütün kadın ve erk.ekler bu müessesenin azasıdır. Teşkili
~ n 6000 cmüdafaa tayyaresi> vardır. Stalin ayni zamanda, hava ne
~tini de uhdesine almış ve böyle bir nezaret ihdas edilmiştir. ispanya çerçevesi içinde hususi bir 

devlet idaresi teklinde yaflY&D Katalon· 
Yanın mukadderatı F rankoculann za· za1Jcı.:Z:Z::ı:ılllE21KZZ2:z::l!'!Z:Z:Z:ZZ::zJal~lr:IZlcmıı::zı:z:z:z:z:z:;~~ 
f k . F . -;;B.ı••="~xnm:ız!:m•Z:-~· .. 
. eri Üzerine taayyün etrniı derne br. e- 1::: • 

derasyonla idare edilmesi mümkün olan 
lberya yarımadasında, Katalonyanın, ~a
Yttaız ve şartsız olarak ispanya devletıne 
uzun Yıllar tabi olacağına hiç şaşmama· 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
lıdır. Cerrahi • Doğum ve bulaşık olmıyan her hnstalığı kabul eder ... 

21.00 
21,00 
2 ı. ı 5 

fiye T o kay. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Et· 
ref Kadri, Hasan Gür, Ham• 
di T okay, Basri üfler. 
Muzik (solist • Havayc.aı Ci

tar - Sadettin Suat) 
1 - Havayen Gitar için muh· 

telif sololar. 
Muzik (melodiler • Pi) 
Ajanı, meteoroloji haberleri 

ziraat borsası ( fiat) 
Memleket saat ayan. 
Konuşma, 

Radyo orkestrası • Şef: Pra· 
etoriuı. 

1 - Kurt Atterberg. Varın. 
landahl'lpsodie, op. 36 
2 - Paul Graener • Diverti· 
mento, op. 6 7. 
Allegro vivace - Aglegretto 
echerzando 

Larghetlo - Un poco allagret· 
to, eon grazia Allegro. 
3 - Jan Brandta • Buya _ p 0 • 

etischer Spaziergang (Şairane 
gezinti) op. 50 
Daa Bachlein (derecik) 
Hirten in öder Einsamkeit 

Filhakika Süleyman bir daha evimize 
gelmedi. Karım da çocuklarını toplıya
rak, Karşıyakada, hemşiresinin evine 
yerleşti. Karım çocuklarıma benim için 
menfi propaganda yapıyor ve gQya kız
larıma iftira ettiğimi telkin ediyordu. 

Evime devam eden adam o kadar ce
surdu ki, yanı b~ımda karıma iki lira 
uzatarak (bununla ayakkabı al) diyor
du. 

Ben çocuklarım için kötü sözler söy
lemişim, karım hakkında kem söz et-
mişim .. 

Reis cbey> saçıma sakalıma bakın, 
hangi erkek benim yaşımda, uzun senc
leır beraber kocadığı kadına cOruspu> 
der. Ne hazin tecellidir bu .. 

HADISE GtJNtJ 
Bir gün polise Süleymanı şik.Ayet et

tim. Polis memuru evde karımdan tah
kik etti. Karım: 

- Süleymanın bize zararı yoktur.O 
adam bize ekmek ge1iriyor. Kocam nan
körlük ediyor, dedi. 
Anlıyordum ki, ben evden çıkınca 

Süleyman eve geliyor ve uzun müddet 
kalıyordu. Süleymana artık bu sevda -
dan vıızgcç.mesini söylediğim zaman §il 

Reis - Neden bakıyordu. Borcu mu 
vardı? 

Naciye - Kim bilir neden .. Bir sene 
kadar Süleyman bizim evde oturdu. Sü
leyman ve kocnn1 aynı odada, ben de ço
cuklarımla bir odada yatıyorduk Ko -
cam bir gUn onu kovaladı. 

Reis - Sebebi ne imiş? 

Naciye - Kocama cBu Süleyman ka
rını seviyor> demişler. O da şüphelen
miş. Benim kardeşim bu iftiraya fena 
hnlde sinirlendi. Beni evine dnvC't etti. 
lWbuki ben bu ihtiyar adama acıyor -
dum, ondan ayrılmak istemezdim. 

Reis - Hadise günil sen kocanın cU
ne bıçağı teslim etmemek istemi§sin? 

Naciye - Hayır, ben bu sırada Kar
şıyakada hemşiremin evinde bulunuyor
dum, haberim yoktur. 

Re.is - Kocan acaba niçin Süleyman
dan şüphelenmiş? 

Naciye - Ben Sülcymandan fenalık 
görmedim. Bir maksadı yoktu. 

Reis - Sen bir gün Süleymanın başı
nı eline alm~c;sın. 

Naciye - Süleyman hasta idi, düşU • 
yordu. Tutarak .başını yastığa koydum. 

( lıısız yalnızlıkta çobanlar) 2 K IJ h - rüger • -ıansc mann • ŞAHiTLER ANLATIYOR 
Begegnung (tesadüf) Andalusia - lııpanyol valın. Şahitlerden balikrı Ahm•t d'ınlendi. 
Oas grammophon in der 3 - Canglberger • Aşk çan· B' b ;ı "' 
Schenkc (meyhanede ........ mo- ır gün alıkçı Alinin ağlıyarak geldi-

•· - lan • arlu. ~· · S"l fon) gını, u eymana bir daha kansiyle alA-
4 - Johannes Brahms - Ma· k d 

Marap şatonun anlatbklan. car dansları No. 5 ve 6. ~. ar olmaması haberini gönderdiğinJ, Hemen hemen on valı b..ılan bir Lcc
rübc devresi gösterrni~tir ki, felce uğra
Ytcı Unsurlar ortaya çıkmadıkça, Ispany~· 
daki amme hayatını kemiren parti ihtı· 
raaJan, büyük bir felaket halini almakta
dır. Kntnlonynyı zorla itidale ııevkedecek 
•c l>M.... ı - .. çecek olan 

Hususi Hastane ~cayip yolcu. Suleymanın buna müsbet cevap verme-
5 - Willi Lautenschlaeger - di 

t 
Gelip geçen fırtına. 'ğini ve kızı büyüsün, ben nikahla ala-

Birincl Kordonda Karşıyaka ve zmir körfcUııo bakan emsalsiz manuırah Yıldızlara doğru • Fantazi. 
k 1 sal v od lar k .. bakım "kWıct L--•- . Esham, tahvilat, kambiyo, nu- 6 - Wiga Gabriel. Hafta n'ı· cağım dediğini söylemiştir. Aynı şahit 

-~~z 8.§manın onune ge 
'~ unsurlar, Madridin merkezi icra 
~eti o)acal:tır. Bu takdirde, genera~ 
~o veya doktor Negrinin rnerkezı 

lıtılcüınet olrnıYacnktır. 

balkonlu mü emme on e a • ço ıyı • su - ._ zıy.. kut borsası (fiyat) h Naciyenin de: Ne yapaynn, kocam sa-

re
ti serbest, gece gündüz her hekinw, her hastnya a ık.. ayeti pazar gelir Marş k Lİ Muzi.it (konser • Pi) 1 _ J h S ' ·. at, para ka?..anamıyor, ben de ~iyemi-

FiA'J'LER 2,5 HADAN BAŞLAR- Muzik (küçük orke&tra. Şef.: lo ann trauas. Vıyana yorum, bu adam biz<? bakıyor dediğini 
TELEFON No. 2974 .. .POSTA KUTUSU No. 321... Necip Akın)" orman annın efı!aneai. beyan etmiştir. 
-er r..RAF AD~t : Al.SANCAK S İ H R A T :E V t 1 A ld M 
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Ticareti dahiliye 
~ey~fl~oıtereı•i 
ıma ..:t!astcllai• ara~ında 
~~rL.q ™'ne 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti bir 

tamiminde şunları bildiriyor: 

Borsa işlerindeki durgunluk muvak
kat olup n evsime atfedilmektedir 

2;;060/ lOGS sayılı 21/ 6/935 tarihli ge
nel yazının Ç. fıkrasında manifestoların 
nrasına hareket vesikası, ecenebiden çe
kilecek telgranar ve ordinolardan başka 
evrakın konmaması bildirilmiş ise de 
1777 sayılı genel yazı mucibince acen
talar tarnfından gümrük dışında teslim 
edilen dahili ticaret eşyasına aid beyan-

Şehrimiz ticaret ve zahire borsası tz 

ı afındnn neşredilmiş olan gündelik bor 
sa satışları listelerine göre son haft· 
jçincie borsndn S<ıtı1mış olan ticaret q
yasının nevi itib~iylc mikdar ve hafüı 
Jık asgari ve azami fiatleri aşaf,rıdn gus

terilmiştir : 
Cinsi mikdarı az çok 

Çuval 
Buğday 2477 4.50 5.50 
:.Arpa 773 4.00 4.1875 
J{uındarı 56 8.50 8.50 
Fasulya J21 11.50 11.50 
Nohut 75 6.50 6.50 
Susam 165 18.375 18.375 
Pamuk balyn 1645 41.50 52.00 
Pamuk çeltir. (ki 270.000 4.50 4.50 
Palamut kental 1944 230. 450. 
İncir 67 11.50 17.00 
Razakı iizüm 
Siyah üzüm 
Çekirdeksiz üzüm 

BUÔDAY 

Nevi 
Yumuşak mallar 
Sert mallar 
Mahlut mallar 
Yekiin 

35 12 !)0 12.50 
17 12.00 12.25 

313 13.50 19.00 

Çuval az çok 
1680 5.125 5.50 

590 4.50 4.5625 
207 5.3125 5.3125 

2477 
Bugün için buğday piyasasında göze 

çarpan bir fevkaladelik yoktur. 
ARPA 

Hafta satışı olarak yukarıya işaret

lenmiş olnn 773 çuval mal beynz nl'vi
dcn olup kilosu 4 - 4.1875 kuruş arasın
da muamele görmüştür. 

Arpa piyasası son hafta içinde biraz 
gevşemiştir. Geçen hafta 4.25 kurusa 
kadar mal sntıldığı halde bu hafta bu 
füıte alıcı zuhur etmemiştir. Fiatlerde gö
rülen işbu tenezzül meyilleri istihlak pi
yasalannın ademi müsaade<:ine atfedil
mektedir. 

KUM DARI 

mımebrin de manifestoları içinde sak
Zeytinyağı füıtlerinin tenezzül meyil-ı lıe kndar borsada satılmış olan çekirdek- !anması lfızımgeldiğinden dahili ticaret 

1cri inki~f ettiği takdırde ~usam fiatlc- siz üzüm ınikdan 652 194 çuval olnrük içinde sakl::macak evrak arasına katıl-
inin de biraz gerileme~i ihtimalleri Hır- hesaplanmaktadır. mnsı 1ebliğ olunur. 
Jır. 

Bugiin için piyasada tenezzül meyil
:eri hissedilir gıbidir. 

PAMUK: 

Borsa neşriyatına göre hafta içinde 
borsad.ı yapılmış olan pamuk muame-
leleri şu şekilde tasnif olunmuştur : 
Nevi Balya Az çok 
Akala 1 ci hazır mal 112 49.50 50.50 
Akala 1 ci vadeli mal 925 49.50 52.00 
Akala 2 ci hazır 183 45.50 48.50 
Akala 3 cü hazır 67 45.00 45.00 
Yerli 1 ci hazır 333 41.50 44.00 
Yerli 1 ci vadeli 25 43.00 43.00 
Yekün 1645 

24 - 1 - !>39 akşamı borsada tesbit edi
len pamuk fiatleri şöyledir : 
Akala 1 ci hazır 50.50 
Akala birinci vadeli mart teslimi 52.00 
Yerli birinci hazır 43.00 

Çekirdeksiz tizi.im i~leri son hafta 
içinde durgunluk gö.s1crmiştir. Yaptığı
mız hesaplara göre mevsim başından 
bugüne kadar en az muamele bu hafta 
içinde olmuştur. Buna rağmen fiat va
ziyetinde bir tebeddül yoktur.. Fiatlcr 
7 - 1 - 93!) tnrihinden beri aşağıda iş:l

retlecliğimiz seviyeyi kuvvetle muhafa
za etmektedir. 

İşlerin bugünkü durgunluğu yeni si
pari~ler alınmamış olmasına hamledil
mektedir. Bununla beraber stoklarımız 
da azalınl§ ve bundan böyle Iiatlerde te
nezziil husulü imkanları lı:alınamış gibi
dir. 

7 - 1 - 939 tarihinde teessüs edip işbu 
neşriyatımız tarihine kadar devam eden 
fiatler şunlardır : 

No. Fiat 
7 14.75 
s 15.50 
!J 16.25 Alakadarların söylediğine göre şubat 

teslimi alivreler için yapılan mübayaat 
karşısında fiatlerin biraz daha ilerleme- 11 

10 J7.25 
rn.so 

si ihtimalleri vardır. UMUMİ PİYASA VAZİYETİ 
PAMUK ÇEKİRDECİ Borsa işlerinde geçen \"e daha evvel

ki haftalara nisbctle bir durgunluk bc
Haftıı sat.ışı yukarıda işaretledığimiz lirmiş ise de bu hal eşya fiatleri üze

gibi 270 tondan ibaret olup kilosu 4.5 rinde müessir olamamı~ır. 
kuruı;: Ü7.erinden muamele görmüştür. Durgunluk mevsime atfedilmekte ve 

Geçen hafta 4.75 kuruşa kadar fiate mu\·aldmt oldu<ru da söylenmektedir. 
tesadüf edilmiş olmasına rağmen bu Hafta içinde ~iyasada 1939 mahsulü 
hafta buna rastlanmamıştır. bakla mııhsulü üzerine alivre satışlan 

Piyasada iştihalı alıcılar vardır .. An- olduğu öğrenilmiş ise de borsa listele
c·ak fiatlerin gösterdiği tenezzül meyil- rinde bu hususta natık bix isaret görül
lerj dolnyısiyle satıcılar ~azlı har~ket meıniştir. Başkaca kayde şay~n bir şey 
etmektedir. Piyasaya saglam nazarıyle göri.ilemeıniştir. 
bakılıyor.. ABDİ SOKUI..I,U 

PALAMUT 

ı-taça • olonyaia!:.> 
G~ıntrük ka~ağı 
addolunacak 
İnhisarlar Vekaleti Gümrüklere 

ğıdaki tamimi göndermiştir: 
aşa-

1 - Kolonyalar ithallerinde ayrıca 
muhtevi oldukları ispirtonun derece ve 
mikdarına gi.irc inhi~:ır resmi alınmakla 
beraber hacldi zatında 750 ~ayılı kanun
da yazılı inhisara tabi maddelerden de
gildir. 

Bu itibar He kaçak olarak yakalam•n 
kolonyalar, inhisar değil glimrük kaça
ğı mahiyetindcdirler. 

2 - Kaçak kolonyalar 1918 sayılı ka
nunun 24 i.incü madde~i mucibince çift 
az ise bunden daha aşağıya olmamak 
~artı ile 1549 sayılı kanun hükiimlerine 
göre gümrüklerce satılır. 

3 - Bunların bu suretle satışlarında 
bedelleri çift kıymeti aşmadıkça inhisar 
resmi ayrılmasına da lüzum yoktur. 

4 - Kaçak kolonyalar gümrük anba
ı ında muhafaz:ı edilip lnhisar idarele
rine gönderHmiyecektir. 

Bu yolda iş görülmesini bildiririm. 

EN UCUZ EN KIYMETLi 
YILBAŞI HEDtYESt 

B 0 1 1Z 
Diş F ırçalanchr. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

ÇEŞME SULH HUKUK HA-
Son hnftaya ait borsa neşrjyatına gö- KIMLIGIND!!:N: 

re 305 - 450 kuruş arasında fiatlerlc 583 lZMtR BtRlNCt lCRA MEMUR- Umum arasında satılmak &urctile 

Grip, 

· ısrarla 

- . ,pJaJN 
isteyiniz! 

• 
2Q ve 2 tabletlik ,ekillerde bulunur. 
~'1!.:"'<!M~~·.. .~ 1 

Her ~eklin üstündeki). EB markaş~ al~ığını!! malın 
hakiki olduğunun ve İyi tesirinin garantisidir:.. • 

---------------------------·----------------

~- ' 
Karahisar maden Suyu 

Tiirkiye 

Kızılay Knrumu 

kent...-ıl tırnak ve 230 - 3~0 kuruş arasın- LUCUNDAN: şuyuun izalesine karar verilen Ala-
Hafta içinde yalnız 56 çu,·al kumdan- ela fiat1erle de 131)1 ton kaba palamut GAYRI MENKUL SATIŞ iLANI çatanın çifte kuyu mevl::iinde cephe· 

nm 8.5 kuruş fiatle satıldıg~ ı anlaşılmıs- 1 si çifte kuyu sokağı, grkası hanele.-, muamclccıi o muştur. 
tır. Palamut piyasasında ·geçen haftaya Alncaklı Hasibe Ferişteye İpotekli §arkı Şem'i tarlası, solu Hü&cyin 
Kumdarı stoklan azaldı1}ından piya- nisbetle hiç bir tebeddül yoktur. Fiatlcr- ölü Mehmet Ahad varislerinin lzmir tarlası ile mahdut 1820 met~e ~u

saya ciiz'i mikdarda mal arzedilmekte- deki istikrar devam etmekte ise de mu- Güzelyalı Şaban zade sokağında ve rabbaından ibaret ve Mustatn oglu 
dır. Alıt'ı olduğundan mallar mi.ibayaa amele noktasından işlerdeki gevşeklik tapunun Hu:iran/338 tarih ve 2 sıra lsmail Üzerine mukayyet 250 lira 
edilmektedir. Fintlcr malın kalitesire de\·;m <:tm;ktedir. numarasında kayıtlı 921 ada 8 par- kıymeti muhamrneneli bir kıta bah-

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

göre kuvvetli bir istikrar göstermekte- İNCİR : selde bulunan 10 numara tajlı tahta- çe ve yine alaçatınm gerünye namı 
dir. Hafta içinde borsada satılan incir ni ve fevkani 9 oda ve bahçeyi ve iki diğer ağrilya limanı mevkiinde kain 

FASULYA mikdan kilosu 17 kuru~tan 15 çuval ailenin oturmasın!l elverişli maa doğusu ve poyrazı Yeni Balahoti ba-
~üzıne ve kilosu 11.5 _ 14 kuruş arasın- mÜ§lemilat bir ba.p hane 27. 2. 939 ğı, ve batısı tariki am kıblesi Mariko 

Hafüılık salış yekı'.'ınu kilosu 1.5 ku- da fiatlcrlc 52 çuval elleme olmak üze- tarihine müsadif pazartesi günü sa- Sibdar oğlu bağı ile mahdut 1150 Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

ruştan 121 çuvaldan ibarettir. re 67 çuvaldnn ibarettir. at 14 de dairede aç!!; artırma suretile metre murabbaında ve 100 lira kıy-
Mevsim hasebiyle piyasaya arzedi'en 

mallar hemen müşteri bulmakta ve ma
lın kalitesine göre müsait Iiatlerle satıl
maktadır. Piyasa normaldir. 

NOHUT 

Son hafta içinde borsada 75 çuval no
hudun beher kilosu G.5 kuı uş üzerinden 
satılmıştır. 

Nohut mahsulü me\•sim hasebiyle faz. 
laca aranmakta ve piyasaya arzc>dilcn 
mallar dcı müş1eri bulmaktadır. Şu ka
dar var ki mahsul enva itibariyle taad· 
<lüt ettiğinden fiatlerde bu noktadan 
hrklı bulunmnktadır. 

SUSAM 

..., yno;aya az r. ikdarda mal gclınekte
r. Harta •;ntı<:1 165 çuval hazır maldan 

b.cret olup 18.3i5 kuruş üzerinden mu
amele görmüş ve \ 0 nde1i satış cereynn et-
memiştir. 

Zcyt!nynğı füıtJerinin son günlerde al
iığı gerileme vaziyeti susam fiatlerl üze. 
rinde tesirini göstermiştir. Bu yüzden 
,., "Cll hnftaki J 8.5 kuru~a bu hafta alı-
• .. uhur etmemiştir. 

Mevcut incirler gayet müsait ve eke- satılacaktır. mei:i muhammeneli kayden bağ ve 
rişli füıtlcrle muamele görmektedir. 1 - Artırmada muhammen kıy- §İmdi tarla, keza Alaçatının Memi~ 

RAZAKI VE SİY AH ÜZÜMLER met olan 2850 liranın yüzde 75 ini mahallesinde kiin Mehmet, Ahmet, 
bulursa ihale yapıLıcak aksi halde Şerif ve yol ile mahdut ve yirmi beş 

Her iki cinsin fiatlerinde bir hafta ev- 15 gün dahli\ temdit olunacak ve 14. lira muhammen kıymetli halen harap 
velisine nisbetle fark yoktur. 3. 939 tarihine müsadif sah günü sa- bir bap hanenin heyeti umumiyesi-

Piyasaya arı.edilen mallar müşteri bul- at 14 de en çok artırana ihale olu- nin mülkiyeti açık artırma yolu ile 
maktadır. Ancak bu üzümlerin dahili nacaktır. salılacaktır. Birinci artırması 2. 3. 
ihtiynçlar için satın alınmakta olduğu 

anlaşılmaktadır 

İyi nevi ma11arın yukarıda işaretli ii
allerden dnha yükseğe satılabileceği 
söylenmektedir. 
ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM 

Borsa neşri:f'\bna göre son hafta için
de günddik itib:ıriyle borsada satılan çe
kirdeksiz üziim mil;dariyle gündelık fi-
ntle· i şu surcttedir : 

2 - Şartnameyi 12. 2. 939 dan 939 perıembe günii saat 14 de ve 
itiharen herkes görebilir. Ç~me ·sulh hukuk mahkemesinde 

3 - işbu gayri menkule ipotek icra kılınacaktır. En fazla bedelle ta
sahibi alacaklılarla diğer alakadar la- )ip olanın üzerine ihale edilecektir. 
rın gayri menkul üzerindeki hakla- Verilen bedel muhammen kıymetin 
rım; faiz ve masrafa mütedair iddi- yüzde yetmiı beşini bulmadığı tak
alannı evrakı müsbite!erile tarihi dirde en çok artıranın teahhüdü baki 
ilandan itib ren yirmi gün içinde da- kalmak §artiyle müzayede müddeti 
iremize bildirmeleri Ia21mdır. Aksi onbe§ gün daha uzatılarak on beJin
halde hakları tapuca müseccel ol- ci gününe müsadif 17 /3/939 cuma 
madıkça satışdan hariç bmıkılır. ~ünü kezn Çe~me sulh hulruk mah

çuval az çok 4 - Artırmaya iştirak edecekler- kemesinde saat 14 de yapılacaktır. 
7 13.50 13.50 den muhammen kıymet üzerinden Bu defa verilen bedel her ne olursa 

Tillulik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 

lzmir muhasebei 
dürlüğünden: 

hususiye mü-

Kara Veli oğlu T evfiğin müterakim vergi borcundan dolayı haciz 
edilen k-...ıyakada donanmacı mahallesinin banka sokağındaki 61 
numaralı binasının tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle satılığa 
çıkarılmı,tır. 

Pey sürmek ve tafsilat almak istiyenlerirı lzmir muhasebei hususi
ye dairesine müracaatları ilin olunur. 

14, 18, 22, 26, 142 (100) Satış tarihi 
18 - 1 - !)3!) 
20 - 1 - «)j..1 

21 - 1 - !)3!) 
23 - J - 93!} 
24 - ] - 03() 

74 
il 
68 

313 

14.00 17.?5 yüzde 7,5 nisbetinde pey akçası ara- olsun en çok artıranın üzerine kat'i K• J k h 1 tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
15.50 18.75 nır. DelJaliye ve teslim harçları müş- olarak ihalesi yapılacaktır. Jra 1 yazı ane 
13.00 19.00 teriye aittir. Fazla malfunat istiyen- 1 - Şartname 10. 2. 939 tarihin- M ab t K lara w ha ın f.ırefpqa Damlacık deresinde yap-
14.50 16.50 ler!e taliplerin 39/ 469 numara ile den itibaren açık bulundurulacak- d 

3
u
1

r ı çararalııısı ~ ~~sı · dnek-ı' bnlan kanalizasyonun seyliptan ko-
d · · a num magaza uzenn • 
aıremıze müracaatları ilin olunur. tır. azıh kiralıkt runmuı için yapılan dıvarlann 

2 D W r 1. f y ane ır. 
291 (195) .. -. e. a ıye ve tes ım masra ı MORACAAT: Gazi bulvarı Dr. önündeki çukurun 1.5 metre kadar 

mu terıye aıt olacaktır. IA • be cadd • 2 d w kı · IA "t L------------------------ T I' 1 1 .. d ed" Hu usı y esı 4 numara a qagı smuun ım asına aı ve ..-, 

b 
3 uk a :k 0 ~n.~rın Y."!'z e Y ı dit tabibi Hatice Azra Demirelli. mühendislikten ücretsiz olarak ah· 

Bu sur etle tn"vsiın ba~ından son tari-

Yekun 

·-· .. =~·· · .: .. ~~~ "'" ,·\.... . -~ . -_. ~- ...... 
. ut~ ak petmy I ~veıı 1 

e • muzkuayedl .~ye 1 - 5 ( 199) nacak 460 liralı!< keşif ve ıartnamesi 
ış ır e e en e gayrı men uze- . ·b· k ks"l k 
rinde her hangi bir turetle hak iddia rvr"J'X/.7..L.7..7..XZZhZZT.4Y.77Y.7lk~/")$l. İS mucılhınlce. açOı 2e 9ı3tm9 e~e .. onm\1§16-
ed I . edl . d k. '- .. ırıuayene ane na l tur. a esı 1 • . gunu saat Bu Hakikati Herkes Bilmeli 

Grjıı, nezle. cnrJocıııa, sıtma gibi hac,tnlıkfarn tutulmunıak için ~:l~lığınızı BİOGENİNE kan ve derman hapl:ıriylc 
igort!aymız.. 

BİOGENİNE; en birinci kan, km"\·ct, işı;Jı·ı yaratan \ c tcsiı ini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 
UİOGENİNE; daima knııı taz<'lcyiıı kn\'\'~tlcndirir. halsizliği g:dcrir \'C lıari-;ten gelecek lıcr türlli mikropları öl· 
dliriir. Tatlı hir İ<:~ihn temin eder. S"nir 'c adaleleri sağlanılaştmr, zekfıyı yiılq;eJtir. Bel gc,·şeltliği ve ademi ikti
darm en birinci devasıdır. 

BİOGE~iNI:; kullananfar .kafiyy•m k:ırdan, kıştan soğuktnn ve havalann değişmesinden miitccssir olmazlar. Çün
kii 'ücudu Jıer 7.amnn genç \"e dinş buluudurnra!{ hnriçtcn gelecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede 
miitlıiş akibcHerlc neticelenen G!!İP. nezle. cnfl(ICnza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korun
mak için hiiyükler sabnlı, öğle~ ak~am birer, sekiz ynşından iistlin çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE 
rılmnlıdır. Hastn olanlarm kurtulm:ıc:-ı için de bu nıikdar bir misli arttırılmalıdır. Her ec:ınnedc bulunur. 

en erın y erı11 e ı evraxı mus- . . 
hileleri ile birlikte ve yirmi gün zar- D A ı · R • , 1 dadır. l~tırak edecekler. 34 lıra 50 ku-
fında ve §Uf'a hakkı iddia edenlerin ~ re } JZa ~Ufluk .~uvakkat. temınat makbuzu 
30 l'!Ün zarfında mahkemeye müra- ~ • • ıle encumene gelırler. 
cnat eylemeleri aksi halde hakları ~ un ı en 26. 28, 4 , 7 297 ( 198) 

tapu sicilince sabit olmadıkça pay. ~ Oogvum ve Cerrahi Kadın 700 ı· bed ı· l "fi" l'ı64 1333 
lasr.:ıadan hariç katacaklar ve müza- ıra e 1 'eşı 1 v ' 

yedeye iştirak edecek olanlar ifbu N hastalıkları Operatörü sayılı sokaklarda mevcut molozlann 
Kestelli caddesindeki muayene4 K kaldırılması işi başmühendislikten 

P,&vri menkulatı gÖrmÜ! ve evsafını hnncaini Birinci kordonda Tayyare 
kabul etmic ad ve itibar olunacaklan ücretsiz olarak tedarik edilecek ke-

r sineması civarında 222 numaralı •f rt · h"I k k ·ıt ve müzayedeye iı:tirak edecek olan- ıı ve şa namesı veç ı e açı e sı -
:$ haneye yakında nakledecektir. k im lh l lann yultarıda yazılı tarihlerde gerek meye onu U§tur. a esi 10. 2. 39 

Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti- j - '-
§arlnameyi ve gerek gayri menkulitı cuma günü saat 16 dadır. ıtiru;; 

haren yeni muayenehanesinde ka-
görmdc istiyenler ise her zaman İçin bw edecektir. edecekler 52 lira 50 kuru!luk temi-
mc.hkıemeye müracaatlan ilan o&.- n:LEFON: 2 98 7 {3 J ) nat makbuzu ile encümene gelirler. 
nur. 294 (196) 26, 28, 4, 7 296 197) 
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26 son kanun Peı= 
- ""!" 

c:::uz 

emeklerin kı· 
rıntıları, salya
nın iEraz ettiği 
'mikroplar, dışa
rıdan alınan mu· 
zır mevat karp· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çiirü
meğe mahkilm· 
dur. Çürük diş
ler mide ve bar
sak ihtil4tlarm
dan zatürreeye 
kadar ber nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
. J 

. . ~ . . . . 

. 'RADYO. ll N.,, 
. . . . . . . . 

ile muhakkak sabah ve akşaın her 
yemekten sonra fırçalaıııak şartile 

1 

1 

YENi A.SIR 8ARIFE' 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD • 
HELLENİC LİNES LT • 

--

Oli ier ve Fratelli Sperco / D u sche Le-
Şürekası Vapur Acentası va. te i raie 

IRiHcı KORDON REES ADR1Arıc:~ s. A. Dİ G ... • ~. B. H. HAMBURG 
BİNASI 2'EL. 2443 HAVİGA'J'İONE ANDROS vapuru 30 ikinci kanunda 

LERO motörü 23/1 de gelir ve 24/1 bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-
.. . POLO vapuru 3 birinci kAnundn U>n- de Pire, l{orfu, Saranda, Brindizi, Va- terdam, Breınen ve Hamburg için ,...:ıır 

BELGİON vapuru 29/30 kanunusanıde . . l D G F' . 1 k SUA 
drada;ı gelip yük çıkaracak ve aym za... ona raç, ravusa, Zara ıuıne Tnes- a aca ır. 

beklenilmekte olup Rotterdam Ham- u1l . t v ,:ı;.ı:... har k d ANKARA 
. ' . . . manda Londra ve H için yük alacak- e V9 ene'-'&6.. c et e er. \•apw·u 14 şubatta bekle-

burg ve Anvers lımanlan ı.çın yük ala- tır. GRİM.AN! motörü 24/1 de gelerek 25/1 niyor. 18 şubata kadar Anvers, Rottez-

caktıT. Deutscfle ı.euante•Lfnle de Lero Rodos Brind.lsi Bari Trieste ve dam, Bremen ve Hamburg için yük ala-
Venedlğe hareket edecektir. caktır. 

BAi.KANLAR ABASI 
KATTI 

ZETSKA PLOVIDB.A. A. 
D.KOTOR 

--
uLOVCENn 

DF..LOS vapuru birinci k!nunun orta- BRİONİ ıuotörii 26/1 saat 9 da gele- --

s:de ~~burg, ::;en ve Anversten rek ayni giln Patmos Leros Rodosa ha- DEN NORSKE HİDDEL-
g 14> yu çıkara . reket eder. . HAVSLINl.IE OSLO 

LİVERPOOL HA'J'TJ d cn;r~nr!~ iotörü 261~ saat 9 BAY ARD vapuru : şubata doğru fs.. 
AL~ERİAN ve LESBİAM vapurlan 

8 
li geMarsicr .

1 
a C giln stanhbul Pıre Na- kenderiye, Dieppe ve Norveç umum ll-

u po ya enovaya areket eder 1 i · harek d kt. 
yüklerini İstanbulda aktarma ederek BRİONİ motörü 30/l de gelir 31/l de manan çın ete ece ır. 
DENİZBANK vapurlariyle İzmi.re gel- Pire Korlu Saranda Briodisi Val --
miştir. Gravusa, Spalato, Zara, Fiume Tri~:ı~ SERVİCE MARİ'J'İME 

LONDRA HATTi ı ve Vcnediğe hareket eder. ROUJfAİN 
Lüks vapuru 29 kinunusmıide 

ı. bekleniln kt I t CAVALLO v:ıpu.ru 25 son ldnunda -- BUCARFST 
saat (S) m; vıe el!~-~~- ~~ Londra ve Anversten gelip yilk Ç!kara- RÔYALE NEERrAu DUR.OSTOR vapuru 10 şubatuı 
16 da Con.stanza ve ama uu.ı.c.ı.uwrı ıçın &.I n hl K'" ük al 
hareket edecektir. c~k ve ayni zamanda Londra ve Hull DAİSE KUMPANYASI : enıyor. ostence için y·· acak· 

içın yük alacaktır. VENUS 23/1/ · 
Lüks vapuru 5 şubatta saat 16 da vapuru 1939 da gelerek 

beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 ------------- Burgas, Varna ve Köstence liınnnlarına ,,0 --
hareket edecektir. ""' HNSrON WARREN de İzmirden hareket edecektir. Pire, İ İ 

Korlu, Adriyatik limanları için yolcu ve PYGMAGLİON vapuru el.} evm li- L N ES LrD. 
yük alacaktır. T. B O W E 1( R E E S manunızda olup 28/l de Rotterdrun JESSMORE vapuru 12 şubat 939 d 

Amsterdam ve Ham.burga yük alarak bekleniyor. Burgaz, Vama ve Kasten 
LiNEA SUD AMERİCANA 

TYRİFJ ORD vapuru k.Ununusan! ni

hayeti şubat iptidasında beklenilmekte 

V E Ş tJ' R E K A ~ l hareket edecektir. limanlanna ~'Ük alacaktır. 
GUNARD LİNE -*- Vnpurlann hareket tarihleriyle na\ 

Liverpooi ve SVEN K ORIENrE Lİ• lunlıırdaki değişikliklerden acenta me 
G hattı N1EH KUMPANYASI suliyet kabul etmez. 

olup Nevyork için yük alacaktır. lasgov SİCİLİA vapuru 28/l de beklenmek- Da.ha fnzla tafsilat için ATATÖlU\ 
. • • • • • • • • • • • • . • • te olup Rotterdam, ffiıınburg İskandi caddesi 148 No.da V. F. Henry. Van Deı 

Gerek vapurların muvasal.M tarıhle.rı, BACTBİA vapuru 20 ıkıncı kanunda navya B ltık li __ ,_ - Zee vapur acentaııx..-- müracaat edil 
. 1 . lunl hak . 1 aı--- . ...m.. 'Ye a mwııanna hareket 6U"' ------------------------ gerek vapur tsım erı ve nav ~1 - gelerek Liverpoo ve ~vv ıçfn ~~ ecı.cektir. mesi rica olur. 

kında acenta bir tenhhüt altına gıremez. alacaktır. PArnft+ A TELEFON • Z087 l'IAAO 

Yeni 
Erkek 

Sene Hediyesi 
·? o· . ·1 mı... ışı mı •.•.. 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .... 

«Zümrüt danalasu kolanyaaım,«Maskiilcn - Erkek1> c~aainen -
Diti» diye iki cin• koku üzerine yapmıf. Hilal eczaneaınden zev
kinize göre koku seçiniz. 

Ka..-.ıciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
ınütcvelli ı:ancılarınız, damar serilikleri 
ve şişmanlık şiküyctlcrinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
).rücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
~ibi maddeleri eritir, kanı temizler:, lez

;.,et1 hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
GOnra yanm bardak su içerisinde alınır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

YOCLU - İSTANBUL 

·ıa almak . . n· inci .l.ıu.A vapuru 3/2/1939 tarihiı, . , • .,.., 
Daha !azla t.afsi t ıçm lT Gerek vapurların muvasallt tarlhlerl, de beklenmekte olup Rotterdam, Ham- -. -----------
Kordonda 152 numarad.a cUMDALı isimleri ve navlunları hakkında acenta burg İskandin Bal'-'- liman lımanları için yük ve yolcu kabul eder. 

. tal ~ Ltıl. .. t avya ve ua: Iarı İIAndaki 
umumt denız Acen ıgı muracaa blı: teebhtlt altına giremez. Daha fazla için yük alanlk harekM ed cekti hareket tarihleriyle navlun· 
edilmesi rica olunur. tafsil"At .almak iQ.n T. &ven Bees ve Şr. ,_~ e r. lardaki değişikliklerden dolayı acent:ı 

Telebı : 4012 MildüAJ~t nm 2353 telefon. numara.mıa milracaat •ERVİCE M'ARh'IME ~cs~~·et. ~~ etmez. Daha fazla taf: 
Telefon : ll71 Acenta edilmesi rica olunur. ROllJllClf K sılilt ıçm ikincı Kordonda FRATELLl 

A ft ampanyası SPERCO vapur acentasına müracaat 

Sirkecide 

Bu her iki otelin m&tcciri Türkiycnin ca eski otelcisi BAY OMER LUT
FU,dür. 43 senelik tt'crübl'li idaresiyle •ütiiıa EGE hallana keNlisi•i sevdir
rnistir. 

Otellerinde misafir kalaalar, kendi cvlcriadeki rahatı buhır:lar. 
lstanbahla hütibı EGE ve Izmirliler bu eteDenle :haJaşmlar. 
Bir çaık huS11siyetlcrine ilatwten fiatlcr miidaŞ -.zdur. 

........................................................................... .-rı1tn 
• • . . 
! Sıhhat Balık Yağı ~ 
• 
:_ NORVEÇY A Balıkyağlarmııı en ~alisi~ •. 

! ild defa .siizül.uiffiW Şer11eı · gibi l~ileliDfri 
• • • • ..................................................................................... 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş, dq ve 
sinir ağrıları, romatizma .san~arı için rakipsiz 

deva GRIPtNDIR •• 

Bu karıpk havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
iSiMVEMABKAYADiKKAT-- TAKLiTLE-

1 
LBA JULfA vapuru 5/2 tarihinde edilmesi rica olunur. 

ge erek Malta Cenova ve Marsilya TELEFON : 2004 • 2005 

T. iŞ BANKASr nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 1 tkincitqrin 
t a r i b l e r i n d e ç e k i l e c e k t i r . .. 

, ikramiyeleri: r'ZZ7..7.Z.77AZaJ'7.aLZT.~ 
1 Adet 2000 Ura lık ••• 2.000 Lira 1 
S n ıooo lirahk -· 5.000 Lira 
8 n .500 lirahk ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 JJ 100 liralık ••• 6.000 Lira 
'5 11 SO Uralık -·· 4-750 Lira 

2JO il 25 liralık ••• 6.258 Lira 
••••t:ı•• 

05 32.000 
'- ~-= & >i ., ...... ;m# 
T. lf Benb~ma para yabrmakla, yalnız para biriktirmit ol.mu, 

ayna .....-. talihinizi de denemif olurıunuz. 
,•. . 
• ..:. # ,, ·~. • • ' ~,.. - • .. ' 

TURKiYE 
. CUMHU RİYETI 

BIRARtBANKASI 

, 



SAHiFE JO YENi A.SIR .ı6 Son kanun rer$emDe 939 

Cümhuri etçiler Jerondeve çekildi 
Büyük yolları ve 

ilerli_yerek 
köprüleri uçurdular. Frankist kıtaları sahil boyunca 
Barselona bir buçuk kilometre yaklaştı .• 

adrid müdafii diyor Bir lngiliz Teşebbüsü • 
ı: 

F rankodan işgal ettiği arazide inti
kam hissile hareket etmemesi istendi 

1 . 

Barıelon «zerine l/Ürilt1n Frankiatlerin ağır topları ve tankları 

Burgo• 25 (ö.R) - Radyo nasyonal,ınuma yardnn edebilirdi. ltalyan tayya-,nildiğine göre lngilterenin Burgos mü-
bildiriyorı nlerinln atqi isabeti bakımından enfeıti. mCMi!i F ranko hükümeti nezdinde '"' 

Katalon114ya karşı harp eden FrankiatgeneraUerden general Juan Yague, genral R. Garcıa Valıno ve Jose Moscardo 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE - rip etmişlerdir. Nasyonalistler 8 harp ak§lllll bir kültür anlaşması imza edil
sinemalar kapalıdır. Fakat otel ve lo- malzemesi fabrikasını işler vaziyette miştir. Anlaşma ilti memleket arasında 
kantalar faaliyetlerine devam etmekte- bulmuşlardır. İşçiler az evvel atelyeleri talebe ve profesör mübadelesi, ilmt ça
dirler. terketmişlerdi ve motörler Mla dönil- lışma, tiyatro, müzik, sinematoğrafi ve 

Nasyonaliatlerin ileri hareketi hM mın- Baleor phinleri üç vapura bombalarını ıebbüste bulunarak general Franltonun 
taltada memnuniyeti mucip bir tekilde laabet ettlnniılerdir. ilci grup halinde mutediline hareket ed •ceği ve iıgal etti• 
devam etmektedir. Bartorellnm zaptın· bunları takip eden leylekler mutlak neti- ği arazide intikam h~reketlerinden içti• 
dan ıonra Baraelonun ıimal p.rki vo ti- celerle diier vapurlara iaabetler temin et- nap eyliyeceği ümidini izhar ederek bu 
mal garbisinde Taraza ve Sabadell ifgal mlşlerdlr. Kartallar filot!llAsı da Valansi- gibi hareketlerin lngiltere ve diğer mem· 
edilmiıtir. Lobriga ,.hrinln bUtlln garp ,...da Uç vapura bombalarını yerleıtir- leltetlerde fena tesir yapacağını bildir· 
aahili nuyonaliatlerln eline ıeçmiotlr. mitlerdir. mittir. Sefire galip general F ranltonım 

l..erida 25 (ö.R) -öileyin Barıelon Parla H (ö.R) - ispanya hududun- niyetleri hakkında yatııbncı teminat ve· 

Ecnebi gazetecilerden büyük bir grup yord\L radyo meselelerini halletmektedir .. Her 
bükümetln yerleşmek üzere olduğu Si- Paris, 25 (Ö.R) - Frankist kuvvet- sene toplanmak üzere bir kültür komis-
gueras ve Geroneye gitmiştir. !eri ileri hareketlerinde devam ederek yonu tesis edilmiştir. Anlaşmanın mu-

Paris, 25 (Ö.R) - Havas ajansının dün akşam 19.30 da Barselon şehrine saddak suretleri Berlinde teati edilecek 
nasyonalistler tarafındaki muhabiri Bar- bir buçuk kilometre yaklaşmışlardı. ve bu tarihten yetmiş gün sonra d•. an
selon cephesinden bildiriliyor: Frankist Sehrin varoşlarında kanlı ve pek müt- )aşma meriyete girecektir. 

kuvvetler Barselonun muhasarasını sü- 1 hiş bir mücadele devam etmektedir. 
ratle ikmal ediyorlar. Ecnebt lejiyonla- Paris, 25 (Ö.R) - Ceyhan Fransız Madrit, 25 (Ö.R) - Valans limanı 
nn muhtelif cüzü tamları Makonza neh- torpitosu Barselondan Marsilyaya geldi. dün dört defa bombardıman edilmiştir. 
rlni geçmişlerdir. Sahil boyunca ilerli- Fransız kolonisine m~nsnp bir çok ai- Evvela bir deniz tayyaresi sekiz bomba 
yen Fas kıtalan dün saat 18 de Barse
lona bir buçuk kilometre mesafeye gel
mişlerdi. Bunlar şehrin kenarındaki ha
va meydanını işgal etmişlerdir. Kuman
da heyeti derhal Barselona hücumdan 
vaz geçerek şehrin geriyle irtibatını kes· 
mek üzere muhasaraya karar vermiştir. 
Barselonun 2 • 3 güne kadar diL~eceği 

ümit edilmektedir. 

Faris, 25 (Ö.R) - Havas ajansının 

Barselondan bildirdiğine göre Fransız 

sefareti müstesna olmak üzere diğer se
faretler Barselonu tahliye ederek Kar
digase yerleşmişlerdir. Fransız sefiri B. 
Jül Hanrl Barselonda kalmıştır. Hükü
metle sıkı temas halindedir. Daimi içti
ma halinde olan sendikalar hadiselerin 
inkişafını saati saatine takip ediyorlar .. 
Askeri mahfellerde sükOnet hüküm sUr
mektedir. 
Rırgos, 25 (Ö.R) - Nasyonalistler 

Mandesanın şimali garblsinde, bu şehir- leleri getirdi. 
Frankiat kuvvetler 

le sahil arasında yan mesafede olan Barselondan gelenler vaziyet hakkın-
atınıştJr. Diğer büyük bir tayyare de 20 
yangın bombası savurmuştur. 

Santonayı işgal etııı.işlerdır. da şu malfunatı veriyorlar : 

cenup garbiden ıimal ıarlı:iye kadar ta• 

mamile muhasara edilmiı vaziyette ldL 
F asılaaız bir araba ltafilcai timale doiiru 
ıahil yolunu takip etmektedir. Nuyona• 
listler bataryalarının yerleıtirilmeolne de
vam ediyorlar. Bunlar ateılerile ,.hr! her 
tarafdan çember altına alm11lardır. Kol
ordunun ltuvayı külliyesi cebri yilrUyilı· 
le Baraelon üzerine yilrümelttedir. 

Paria 25 ( ö.R) - Barselon, Valan· 
ıiya, Alikant bugün Nasyonaliıt tayy"'" 
reler tc.Taflndan ıiddctlo bombardıman 

edilmiıtir. 

cPikolo> ltalyan gazetesi ltalyan tay• 

yarelerinin faaliyeti hakkında ıu maltl· 

mab vermektedirı 
cTayyareler, Baıııclon limanında de· 

mirli vapurlara kar§ı amansız ı:enclrleme 
ateşlerine devam ediyorlar. Çünk.ti bu va
purlar milislerin F ranaaya doğru kaçırıl-

Alman 

da Formllyer Franaız dai istasyonu ya
kin.inde iki lspanyol hasım tayyaresi ara
nnda hava muharebesi olmuştur. Hen
lr.el aiateml Uç motörlü bir tayyare F ran
az hududunun 6 kilometre içinde zemine 
dil.terek parçalanmıştır. Havas ajansının 
Taru muhabiri ıu malGmatı veriyor: 

Tayyarenin Karlengi içinde 2 mitral-
7öz ve çcltilmemit 2000 fİfenlt bulun
muttur. Tayyare Alman mamulabndan
dır. BUtUn mürettebab telef olmuıtur. 
Bunlar 2 zabit ve 3 neferdir. Pilot ve rad~ 
:yocu mevkilerinde ölmüşlerdir. Fakat 
tayyare zemine dil§Ünce KarTeng harici

ne fırlatılınıılardır. Diğer ilçü paraşütle 

atlamağa tetebbUa etmişlerse de para
tUtlcrl açılmamıttır. Bunların cesedleri de 
2 kilometre mesafede bulunmuştur. Tay
yarede Almanca Pirene haritaları vardı. 

Londra 25 (ö.R) - Resmen öğre-

rilmiştir. 

Diğer tarafdan lngilterenin Baraelon 
sefiri de buna mümasil bir te§ebbüsta 
bulunmu§ ve cümhuriyet hükümetinin 
asayi~i muhafaza için her tedbiri alacağı 
ve şehrin sivil ve askeri otoriteler tarafın
dan tahliyesi halinde aayısı 2000 kadar 
olan siyasi esirlerin himayesi için tedbiı 
alacağı teminatı verilmiştir. 

Berlin 1 3 ( ö.R) - Alman gazeteleri 
Frankist ordunun bugün Bareelona gir· 
mesi beklenmektedir. Angarif gazetesi~ 
nin bildirdiğine göre Berlindeki lspanyo\ 
falanii bu hadiseyi ıelô.mlamak için bu 
akşam yapılacak bir ıenlik hazırlamıştır. 
Diğer tarafdan pazar günü Krol operasın· 
da resmi ıenlik yapılacak ve buna lspan· 
ya aefirile Alman hükümet erk8.nı iştirak 
edecektir. 

Hariciye nazırı 
Dün V arşovada hararetle karşılandı 

ilk siyasi temaslar yapıldı 
Leh bu ziyaretin iki memleketin 

Burgos, 25 (Ö.R) - N:.-;yonalistler .Günlerden beri şehirde vaziyet na-
Sursuna - Kartona yolunda bir çok mev- ıikti. Defi toplarının bombardıman tay
kileri ~ııal etmişlerdir. Nasyonalist kı- yarelerine mukabelesi pek müessir ola

Beşer tayyareden mürekkep iki bom
bardıman filosu limana ve şehrin muh
telif yerlerine yüz bomba atmışlardır. arzusuna 

Alman ve 
sulh 

gazeteleri 
hizmet edeceğini belirtiyorlar 

talan bu son şehrin beş kilometre ce- mıyordu. Hükümetçiler harp malzemesi Faris, 25 (Ö.R) - Pirene Fransız hu- Berlln, 25 (Ö.R) - Alınan hariciye 
nubu g~rblsine gelmişlerdir. Şimdi Bar- ve mühimmat noksanı hissediyorlar. dudunda üç motörlü büyük bir İspanyol nazın fon Ribbentrop 1abah saat dokuz
selon civarında Rlo Negro üzerinde bu- Barselonda iaşe işleri çok kötlid!lr. Şe- tayyaresi düşnUştür. Franko ordusuna da Berllnden hareket etmıştlr. Fon Rib
lunuyorlar. Rio Loregayı geçen nasyo- hir geceleri karanlıktadır. Barselonun ait olan bu tayyare Enkel Alınan mar- bentropun Varşova 1eyahatini ınevzuu
nalistler Barselonun şimali garbi ve şar- nasyonalistlere uzun zaman mukavemet kalı olup ilci mitralyözle mücehhezdir .. bahis eden •Folkişe Beobahtero gazete-
kiden ihatası manevrasını tamamlıyor- etmesi beklenemez.• Tayyarenin beş rakibi de ölü bulunmuş- si §unları yazıyor : 
lar. Bu sabah işgal ettikleri bir çok köy- . İn iliz da il !ardır. •Fon Ribbentrop Polonya hariciye na-
lerle Lorega nehri üzerindeki köprü Bır g vap~ ~. yaya ge- Katalonyadan kayıklarla cümhurlyet zın B. Bekin ziyaretini iade edecektir. 

. . !erek Barselon İngiliz elçiliğinin evrakı- . ı Bu · tin 26/1/934 t akd dil Al başını genışletrnışler ve Barselonun şl- ordusuna mensup milisler Fransaya 1 - zıyare e e en -
mali garbisinde mevki almışlardır. nı çıka.ı:'."ştır: B~ ~antalar derhal Lon- Uca ediyorlar. Fransız hükümeti mülte- man • Polonya anlaşmasının yıldönil-

draya gonderilmiştir ·· te d" '" dikkati ali tir Mandesa, 25 (Ö.R) _ Çekilmekte · cilere karşı tedbirler almağa başlaıruş- mune sa w" nazarı c P ·· 
olan cümhuriyetçiler çok büyük mik- Valansiya, 24 (A.A) - General Mia- tır. B~ muahedenin ehemmiyeti aşik.Ardır ... 
darda dinamit kullanarak bütün yolları ja Havas ajansının muhabirini kabul Nevyork, 25 (Ö.R) _Amerikanın din Zira bu sayede Versay muahedesinin 
lahri ediyorlar .. Son 24 saat zarfında ederek İspanyol milletinin örfi idare ill\- müesseseleri namına 12 imza ile Roo- Avrupaya çökerttiği teneffüs edilmez 
yüz ionluk patlayıcı maddeyi bu mak- nını nasıl nadir bir sevinçle karşıladığı- sevelte verilen bir mesajda cümhuriyet- hava bertaraf edilmiştir.• 
satla kullandıkları tahmin edilmektedir. nı kaydettikten sonra bir İngiliz gazete- çi İspanyaya silah ambargosunun kaldı- Varşova, 25 (Ö.R) - Alınan hariciye 

Perpinyan, 25 (Ö.R) _ Gece son ge- sine g{lya beyanatta bulunduğu. h~- nlması istenmiştir. nazırı Fon Ribbentropun Varşova ziya-
len haberlere göre İspanyol cürnhuriyet daki haberi yalanlamış ve demiştir kı : Paris, 24 (A.A) - Ajans ekonomikin reti Polonya matbuatı tarafından bü
hükümoti Barselondan çekilerek daha - Ben Katalonyayı insan zayiatından yazdığına göre dün Fransız hariciye na- yük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
şimalde Jeronde vilayetinde yerleşmiş- kaçınmak için bıraktığımızı asla söyle- zırı Bonne ile İspanya hariciye nazırı Ziyaretin 1934 Polonya • Almanya an
lir. Yalnız her nezaretten bir mümessil medim. Katalonya halkının Madrit hal- Del Vayo arasında yapılan mülakatta )aşmasının yıldönümüne tesadüf etmesi 
Barselonda kalmıştır. Bunlar şehri ter- kından a'jağı olmadığına ve bunu vakit Fransanın İspanyol mültecilerine birkaç bu anlaşmadan mülhem olan siyasetin 
ketmemiş olan hariciye nezaretinin ida- gelince ispat cdecef:ine imanım vardır. mıntaka tahsis etmesi görüşülmüştür. devam edeceğine delil sayılmakta ve 
re ve l:ontrolü altındadırlar. General cümhuriyetçi ordunun cesa- Fransız hükümeti şimall Afrikada ve Polonyanın, ilti memleket arasındaki jyi 

Gece gelen haberlerde, dün Fransa rctini takdir ve tebcil He yadettikten bizzat anavatanda mültecilere mıntaka- komşuluk münasebetlerinin muhafaza-
ııafaretine Fransız tebaaları tarafından sonra demiştir ki : !ar tahsis edeceklerdir. Bu meselenin sına azmetmiş bulunduğu ilave edil-
60 tahliye istida" verildiği bildirilmek- - Demokrat memleketler İspanyol mail ciheti enternasyonal mahiyette ola- mektedir. 
ledir. Bunlar Barselondaki Sufren kru- cürnhuriyetine haklarını tekrar vermek, rak halledilecektir. Varşova, 25 (Ö.R) - Alınan hariciye 
vazörüne almacaklardır. •erbestçe silah tedarik etmesine imkan nazın B. Ribbentrop saat 16.5 da Var" 

Mandesa, 25 (Ö.R) _ Mandesa sür- bırakmak suretiyle yardım mecburiye- ihracat firmalarına şovaya gelmiş istasyonda albay Bek ta-
atli bir manevra neticesinde işgal edil- !indedirler. Zira cümhuriyetin ortadan takdirname rafından sclfunlanmıştır. Varşovada ika-
diğinden cürnhuriyetçiler fabrikaların kalkması Totaliter memleketlerin ölçü- Ankara, 25 (Hususi) - İktısat velcl- meti programı şu merasimi ihtiva edi
makine!erini kaldınnağa vakit bulama- süz ihtirasları sebebiyle salonılmaz bir Jeti, standarizasyon şartlarına riayet yor : Siyasi muhavereleri bu akşam mü
mışlardır. Yalnız aylardan beri, ham harbi intaç edecektir. eden ve mallarımızın hariçte revacuu kellef bir ziyafet ve kabul resmi takip 
maddesizlik yüzGnden durmuş olan ha- Burgos, 24 (A.A) - Almanya ile nas- temin eden ihracat firmalarına takdirna- edecektir. Yarın sabah yeni görüşmeler 
a fabrikaların elektrik mo\6rlerini tah- yor.al sosyalist İspanya arasında dün meler vermeği kararlaştırdı-
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Polonya hariciye nazırı B.Bek 

sefarethanesinde kabul resmi ve ziyafet 
verilecek ve fon Ribbentrop öğleden 

sonra Varşovadan ayrılacaktır. 

POLONYA GAZETELERİNE GÖRE 
Varşova, 25 (Ö.R) - Gazeteler Rib

bentropun Polonyayı ziyareti münase
betiyle bu ziyaretin hedeflerini şu SU• 

retle izah ediyorlar : 
1 - Polonya Alınanya ile iyi komşıı.-

luk arzu ediyor. 
2 - Bu iyi komşuluk Avrupanın §31" 

kında sulh ve müvazene funilidir. 
3 - Bu iyi komşuluk kimse aleyhine 

değildir. 

4 - 1934 Polonya - Almanya dostluk 
ınisa lo bir sürpriz ihtimallerini yoket

miştir. 

5 - Sulhu ve iyi komşuluğu alaka
dar eden bütün meseleler itidal ruhu ile 
görüşülecektir. 

6 - Polonya Antikomintern paktına 
girmiyecektir. 

7 - İki memleket arasında müzake· 

reşal Başkumandanla reisicümhur tara- relerde müsavat ve dostluk hlikim ola• 
fından kabul edilecektir. Yarın Alman caktır. 

Sovyetlerler 
gizli ittifak 

Almanya arasında 
haberleri asılsızmış · 

Berlin 25 (Ö.R) - Alman hükümeti, Sovyetlerle ticari mübadele 
işlerini tanzim maksadile Moskovaya bir Alman heyetinİR gönderile

cei\ini tekzip etmiştir. 
Ayni zamanda Sovyetlerle Almanya arasında gizli bir anlaşma ak

di mutasavver olduğu hakkında bir lngiliz gazetesinde intişar eden ha

berin de asıl ve esası olmadıib bildirilmektedir. 


