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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN il 

Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdürll: 
Franaada askerlik müddeti HAKKI OCAKO(;LU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDE'11 Türkiye için Hariç için 

Snıelili............ .. 1400 29165000 
Altı a31lık ....... ••· ••••• 750 

L._ ___ T_E __ L_E_F __ O_N __ :--26•9•7----•• 

FIATI (5) KURUŞTUR t:ümhuriyetifL. t>e Cüm1ı.uriyet esenntn bekçfd, sabahlan çıkar aiyasi gazetedir 

Paris 26 (ö.R) - Fransız mebusanı or
du komisyonu 1940 senesinden sonra da 
askerlik müddetinin iki sene olarak ibkası 
için hükümetin teklifini kabul etmiştir. 

·------.....1 Yeni Asır Metbaumda Baaıhm,br. 

~---~---~-----------------------~----~--------------------------·---------------~--------------------------

R 8f i k Saydam kabinesi işe başladı 
-Halayda halkevi lmpeks şirketi hidisesi etrafındaki 
. · çalışmaları . . . tahkikata devam olunmaktadır 

Şirketi idare edenler 
lngiliz mi imişler? 

Şirketin teminat mektubuna Denizbankın ve~ .. 
dlil ve iki :ingWzin hAdise meydana çıkınca der· 

hal istanbuldan İngiltereye hareket 
ettikleri söylenmektedir .. 

"Ankara, 26 ( Hususi ) - · Yeni Refik Saydam kabineıi bugün ite 
bqladı. Yeni vekillerden Dahiliye vekili Buraa mebusu B. Faik öztrak 
ve Ziraat vekili Konya mebusu B. Muhlis Erlmıen makamlannda teb-
rikleri kabul ettiler. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Ar.karadan giize.l bir görünüş 

Balıkçı ·Ali mahkôm oldu Şili 
. . Fakat cinayeti namusun""'a sürülen lekeyi temizlemek Zelzelesi 

evı~:::,::::.~;.,,-An~:~.:!; n•ı::,~:;.v:~UyUk _varlıklar için yaptığı anlaşıldıg" !Odan CezaSJl))O Üçte ikisi indirildi •• • . ~ • 
plışmaiarı hakkında Yerugtin gazetesi- - soNu 4 üNcü SABİFhDE - Muthış bır facıa 

Avrupa korkunç günler geçirmektedir ı iddianamenin metni halini aldı 

Her taraftan gelen endişeli haberler faciayı tasvir ediyor 20•000 !i; öldü 

Londrada biiviik heyecan uyandırdı ı::-:e::sı:aı::m~:· 
kaybolmuştur 

Yeni 
Kabine 

. 
Ve yeni 
Manası 

secımın 
' 

~ 
ŞEVKET BiLGiN 

« Siyasi tarihimizin çetin bir dev-

Vaşington 
ıran seıarethanesi ; 
üç yd kapalı durduk· 
tan sonra yeniden 
açddı .. 
VA§ington, 26 (A.A) - B. Hull ye

ni İran maslahatgüzarı B. Akbar 
Deftarjyi kabul etmiş ve maslahat
güzar kendisine 1935 te otomobilini 
fazla silratle sevkettiğinden dolayı 
Vaşingtondaki İran sefirinin tevkif 
edilmesi tizerine kapanmış olruı İran 
sefaretinin yeniden açılmış olduğunu 
bildirmi§tir . 
B. Hull İran htikümetinin bu h~-

reketinden dolayı memnwıiyetini 
beyan etmiştir. 

JJOO lılflnln üzerine Y•· 
lıılan tlpatrodan ancalı 

20 lılşl lılll'tuJalJUdl 

parl.t 26 (ö.R) -==~i Amerikanın 
Şill cümhuriyctiode vukua gelen zelzele 
llOD dereoe milthiı olmu,tur. Şimdiye ka· 
dar 1' • lO bin kiti bu yer dcprenmelf· 
nln kurbanı olmuttur. Zelzele 1000 ki
lometre uzunluğunda ve 300 k~lometro 
senlfliiinde bir sahada te.irini hissettir
mit Ye ŞiJinin en zengin kısımlannı ha
rap etmiıtir. 

Koruıepıiyon ,ehrinde bütün dıvarlar 
yıkılmıı ve 2000 kiıi enkaz altında kal· 

Kendisinin yarı yaşındaki Siileymanı mahkeme salonuna girmek istediler. mııbr. 30 bin nüfus1u Kian kasabası he
kurban bıçağiyle yaralıyarak. öldilrmek Dinleyicilerin ancak yansı salonda yer men tamamile kaybolmuştur. Bu ıchrin 
suçu ile ağır ceza heyetinin karşısına çı- bulduğundan kapı kapandı ve heyeU belediye tiyatrosu, zelzele esnasında için• 
kanlan balıkçı Ali diln, bir gün evvelki- hAkime yerini işgal etti. de bulunan 1 SOO ltiıinin üstüne yıkılmıı· 

... sini yüksek meziyetleriJe iyi idare 
eden » Celal Bayar kabinesinin isti
fası üzerine iktidar mevkiine gelen 
yeni baş vekilimizin beyanatından 
anlıyoru;. ki önümüzdeki günlerde 
miJJi iradenin yeni tezahüratiJe kar
ıılaşacağız. 

ne nisbctle daha metindi. Hiç değilse Reis : B. Süreyya Orhun br. Bunlardan ancak 20 kifiyi kurtarmaıi 
------------- gözlerinden uyku akmıyor .. Her söyle- Aza : B. Abdurrahman Bir mümkün olmuıtur. Bu tchirde 1 O binden 

nileni, her şahidin ifadesini can kulaği- Aza : B. İsmail Öğüt fazla ölü vardır. Baılıca caddelerin etra-

Reisicümhur f nönünün riyasetin
de toplanan fırka divanı büyük mil
let medisin~n t1eçimini yenilemeğe 
b.rar vermİ§tİr. Bu karar parti gru
bunun heyeti umumiyesince tasvip 

Münih günlerinden yalnız bir 
hatıra kaldı 

_ YAZISI 6 iNCi ~AYFADA -

Denlzbankın yeni 
umum müdürü 
vazUeye başladı 
İstanbul, 26 (Hususi) - Denizbankın 

yeni umum mUdUrü bugün Ankaradan 
geldi ve vazifesine başladı. . 

~iMij~e ~r~ ~~t~~~~~ ~--~·~~~~~~~~~~-~~~~h~~~~~--

devresine giriyoruz, demektir. Yeni D . c·ıı·k tarı· ı·nı·n 
aeçimi icap ettiren sebepleri tahJilden e D iZ 1 
evvel kabine değiıikliğinin mahiyeti 

Üzerinde durmak isteriz: b .. .. k manevraları 
Kabinede her değişikliğin psiko- en uyu 

lojik ve politik akisleri olmak tabii-
dir. 

Kemalist rejimin feragat ve feda
ldirlıkJa yuğurulmuş elemanları ara
ımda bu kabil değiıikJikJer hir«nöbet 
değiştirmeden » başka mana ifade 
edemezler. 

Rejimin bütün elemanları onun 
emrinde ve izinde yürüyen gönüUü 
neferler olduklarına göre düne ka
dar Celal Bayar kabinesinin muvaf
fakıyetle yürüdüğü yolda şimdi Re
fik Saydam kabinesi yürüyecektir. 

Şahıslar değişmiştir. Fakat ruh ~~
ni ruhtur. Zira icra mevkiine getm
len kabinelerin ası) kudret kaynakları 
batta milJi şefimiz olduğu halde bü
yük miJJet meclisidir. 

Enerjiler orada toplanır, orada ta
telenir. 

Bunun icindir ki Celal Bayar istifa 
nıektubunda c Partinin yeni intihaba 
Yeni ve taze kuvvetle çıkmasını mak
ıada ve esasa daha uygun bulundu-

- SONU 2 INCt SAYFADA -

Birleşik Amerikanm deniz devlerinden 141 
ha emisi 600 tayyare 120 bin kişiye varan 

rp ~ürettebat manevraya iştirak edecektir 

le dinliyordu. Milddeiurnumt : B. Memduh Karaz.ln- fında bir çok paviyonlar yerle bir olmut-
Diln, ağır ceza kapısında yine teha- clr.. tur. Felaket mıntakasına 1500 dolttoır 

rom oldu. Bir çok kimseler acele ile - SONU 8 nci SAYFADA - ve hasta bakıcı gönderilmiftir. 

lluhasara ikmal edilmiş •• 
Frankist kıtaları yavaş yavaşBarse
lon şehrine girmeğe başladılar .•. 

C ümhuri yetçiler 
--o---

Barselonun şimalinde 
bir hatta cekildiler .. 
Kataıonyanın paytSJhtı 
müdafaa edilmiyeceği 
anla$ıhyolt' •• 
Paris 26 (Ö.R) - Burgostan gelen ha~ 

berlere göre bugUn öğleyin nasyonalist 
kuvvetler Mondoişi işgal ederek Barsc
lonun muhasarasını ikmal etmişlerdir. 
Muhtelif kollardan şehre <loğru ilerliyen 
kıtalar yavaş ynvaş Barselona girmeğe 
başlamışlardır. Cümhuriyetçiler, başka 
bir hatta çekilmiş bulunduklarından 

şehri tahliye etm~lerdir. Katalonya pa
yitahtının müdafaa edilmiyeceği anlaşı
lıyor. 

RlCATI TEM1N ETMEK 

Barselon kapılarında Frankıst süvarileri 
ni temin için yapılmaktadır. Şehri ter- ORDU SAQLAMMIŞ 
kedcn Barsclonlular yüz binden fazla - Cümhuriyetçiler karargahından gc -
dır. Bu mülteciler kafilesi bombardı - len haberlerde, Katalonya Cümhuriyet • 
mandan harap olan yollarda Dli.Wtiilltla ordusunun tamamen sağlam bir halde 



rElfl ASIR 27 Son kinun Cuma 9J9 

İlıtlbaslar : 
·······--

Mısır kralının 
halifeliği .. 

ŞEHiR l·fABERLERi Yeni 
Kabine 

ihracat 
Mevsim esnasında ne 
lıadar ınaltsal 

YAZAN: Hüseyin Cahit Yalçın selıueft~!. . . .. 
Acentalar birlıgı listesıne gore mev-

U- ICnla Hapne~ Faruka cha- lngiliz.lerin teveccühlerini kazanmıı olan sim iptidasından 21 ikinci kanun tarihi-
•~- adiiirJ tıelcnf •...m-1 Vehabileri karşmnda düpq.aıı olarak ne kadar İmıir limanından muhtelif ._ ..... •• 1 H .. 
im ela öjrenclik. f:rt..i slnki bir buldu. Muharebede majlup o an use- memleketlere 69320 ton üzUm, 39.000 ton 
1......, anı;: ik l.alııeri biras _... tadl "I yin 19 2 -4 teşinievelinde yeni ~-aldığı ta~- incir ihraç edilmiştir. yalnız Almanya ya 
tashih eder cıöi göründü. Herhalde, bu- j tı hilafet hülyası ile berabe~ T urklere hı- yapılan ihracat yekunu 49.000 ton üzüm 

•· Firavunlar diyannm genç biilıiimdan yanet ücreti olarak kavutt~u Arap kr~- ile 16 bin kUsur ton incirdir. 
~ tantualanru eski bir unvan il lığını da elden kaçı~dı, salta~attan da, hı- Son Uç buçuk ay içinde limannnızrlan 
il artllnn ve siialemİf a..ı .. ayor. lifetten de vazgeçtı. Vahabıler Mekkeye 25907 balya pamuk ihraç edilmiftir. Pa-
• lf H · · "l Al" . uk İ 1 Mmtakil M111ır hükümetinin tarihi he- girdile,r. üseyının og.u ının .. ~. ave- muk mahsulünün yüzde 37 si ta yaya, 

nüz pek kısadır. Mısırdaki Türk haki-! meti de fayda vermedı. '? da buyuk kar- yiizde 31 i Almanyaya, yüzde otuz~ 
i eti J 914 Tepinisanisinde tamamen deşi Faysalın yanına sıgındıktan sonra Romanyaya, yüzde ikisi de muhtelıf 

::ar edilerek yerine lnsi)iz himayesi ilin 1926 Klnunusanisinde lbni Suud Hicaz memleketlere gönderilmiştir. Şimdiye 
olunmuştu. Hid,,. Hii9eyin Kemal de icralı ilan edildi. kadar 29 milyon kilo tütiin satılmıştır. 

b. h. · it d b" derece rütbe Vahabiler hala Hicazda duruyorlar. -*-ecne ı ımayesı a ın a ır . 
terfi ederek sultan unvanını al11Ufb; ve- Hilafet meselesinde Mısınn noktaı na- İlıi lıardeş bir 
fatı üzerine yerine kardqi Fuad geçti, zarını kabul ~~mel~ri !~.~~kın maziye hızı Jıaçırdı 
Mwr vatanperverlerinin Wilson prensip-1 nazaran pek şuphelı goru~ur. ~ e~ende Annesiyle birlikte Foçanın Geren kö
lerine istinad ederek kendi kendilerini Zcydi imamının da bu bahıs~e soylıyccek yüne gitmekte olan Şükrüye, nişanlısı 
idare hakkını elde etmek için giri tikleri bir sö~ü o~duğunu zan~edenz. . Hüseyin Balcı ve Hüseyin Balcının kar
mücadele netice inde. lngÜtere bükü- Sunye ıle lralta g~lın~, Su~yed~ _Hı- <leşi Şaban oğlu Mümin Balcı tarafından 
meti Mwrdaki himayesine nihayet ver- ristiyan Ara~lan~ s?ası faalıyet ıtıba- kaçmlmı~tır. İki suçlu yakalnnmı~tır. 
mck mecburiyetinde kaldı. 15 Mart 1922 riyle ehemmı:etlı. hır u~sur sayıl~~ları -*-
de Fuad Muır icralı diye tanındı, 19 3 7 zaruridir. Surıye lıderlennde de mıllıyet lk k ld 
de Mısınn tam istiklili kabul edildi ve hissinin pek inkişaf etmi~ görüyoruz: Bun- Ba on yı l l 
Mısır hükümeti Milletler Cemiyetine gir- ların Mısır kralını chalıfe:t unvanıle ta- İhti"ar fıadın 
di. Fuadın vefab üzerine de Haşmetpe· nıyarak Mwr siyasi hegemonyasını ko- J 

nah Faruk Mwr tahbna ç&h. lay kolay kabul etmelerine akıl ermez. düşereJı öldü 
k f k h. ih ·ma1 Karaburunda bir kaza olmuştur. Evvel-Tamamen bir lnaiiiz terbiyesi aldığı Hele lra ın muva a abna ıç tı • ver-

1·· lenen genç hükümdann timdi bu lü- meyiz. Çünkü araya :rekabet hislen ka- ki gün kazanın ktiçük bahçe nahiycsin-
l~f h t · b b- -k 11şınca Mısırın genç hükümdarının ve ye- de oturan 51 yaşlarında Bn. Havva, evl-a et unvanına eves e mcsı aca a uyu . . . b lk d Un ~t diği sırada bal 
b . h h · · "d" '> Yoksa sade- ni halifesinin Türk ırkına mensubıyetı nın a onun a g ei"en -ır ırsıca nıpncsı mı ır · k 

1
..,,,. •• km .. ştür. B tl 

ce bir süs, bir debdebe merakı eseri mi- çarçabuk hatırlara getirilecek ve ~ra~ k~n yı ı..,.~ ve ço u · u sure e 
dir) Bu sualin cevabını zamandan bek· milliyetine mihrak teşkil edecek sıyası d~ Bn. !Havv~ ~aşı pa~~ak su-
1 k k"I b. h k t olur merkezin bir Arap ıefi idaresi altmda bu- retiylc vefat etmışür. HAdisenın kazadan eme en ma u ır are e · . ~ nlA-1_,...., 

Bize gelince, dost ve kardeş Mısınn lunma• lüzuma müdafaa edilecektir. ibaret oldugu a ~·~ur. 
bu unvandan temin edeceği hakiki fay- Bize öyle geliyor ki; genç haşmetpc· -*-
danın ne olacağını tayinden aciz bulunu- nahın şu zararsız ve masum hevesi hariçte Çanda r 11 da 
yorsak da haşmetpenah Faruk yeni ro· şüpheler uyandmp Mısınn bir takım zor-

Jünü ciddiye almak istediği takdirde Mı- lulclar şebekesiyle muhat hale gelme~i Zelzeleden ~ılıdan 
sırın ba,ına gelecek gaileleri ve zararları gibi bir netice tevlid etmese bile Arap di- evlerin fftJCISlnG 
pek berrak surette tahmin edebiliyoruz. yarları arasında yeni bir anlaşamamazlık yakında başlanıyor 

cHilafet:t unvanının J lam dininde din sebebi te~kil edecek, uyuşması temenni Bergamadn tetkiklerde bulunan Vali 
bakımından hiç bir yeni, rolü ve hikmeti edilecek nifakları, raknhetleri, hırsıcah- p ba ka ~- Fazlı Güleç dün 

k M . . r1 ve art1 ~ nı UCIY 
'Y6cudu olmadığı malumdur. cHalife> ları tahrik edece ve ısır ıçın zara ı vllAyet enclimcninln yaptığı içtimaa ri-
papa değildir ve dint hiç bir vazifesi yok- olabilecektir. t ım· t' V li B Fazlı Gül~ Ber 

h • 1 . . • 1 km yase e ış ır. a . ~ • 
Bu yal d . t ___ L· h 1. :ı_ b"" Bu ta mm erımızan yanış çı · asını K---L L...J-..M. l ...:-'- ~'-kttik tur. , nız ın zevanır a mae u- . . . ~f gama ve u~ :Ull' 1KJ1ye eruu.u 't:M: 

. . .. ve kardeı MaS1r için yenı bır ın...,_ te· telü ,l Halk • tOn lsllmlan tek bar eıyul, nufuz: ve mer- . . (Y • Sabah) tesisatını, mub yoı an ve evı 
L_.ı la--L . . . '-ul mcnna eylerız. enı . l . . faal. tini ,,_.,2 • • v kez etranDGa top IDllll: pyesı IÇUl •il: " 

11
.. 0 c.-.. y ALÇIN 1§ enru Ve ıye au-.c.uen geçırnuı e 

lamlDUt bir llililabr. WWW)M icap eden direlttlfteri ftf'llllftir. Giiw'-
Bugün. böyle bir ailahın da manası çok -·- gAhtakl yol faaliyeti de gözden geçiril-

daralm11 sayılmak İcap eder. Çünkü bü- ZCdnıaya ...,Det miftir. 
tün Müslümanların ırlc !arkı gözetmeden ~ ""1 Dikili kazasının Çandarlı nahiyesinde 
bir siyaat kütle vücudc gctirebilmelerl Kemalpapda bir hidise olmuştur. geçen ay içinde vultua gelen Jw-ehti 
artık tamamen bir hülya hali~ girmiş- K~ sigara kiğıdı ve tütün istimal et- arzda yıkılan eVler için ayrilan bet bin 
tir. Çünkü her memlekette hakim olan mekten suçlu olarak yakalanan Mehmet liralık tahsisat hazırdır. 'Bu evlerin )'e

manevi amil milliyet hwidir; bu his onun oğlu l'ettah, Kemalpap jandarma er- niden inpsa hazırlıkları ilerlemiftir. Va
üz:erine aıılanan din bağlarından çok da- !erinden Bekir tarafından karakola ge- li bu i§le yakından alikadar olarak fen 
ha kuvvetlidir. Arapların ve Arnavutların tirUdiji sırada suçlu, vazifesini gören heyetinin derhaJ faaliyete geçmesini em
~ürltlerden aynlmaları bu hakikati bize memura tutulan zabat vanbsam orta- retJni!tir. fnpata yakın günlerde ~la
açdtça i.bat etmiyor mu~ Cihadı mulı:ad- dan bld.umuı için 375 kun1§ riİfftl nacaktır. 
da. ilin etmiı halife ordusuna umumi tE!klif etmiftir. Suçlu hakkında ikinci 
harpte silih atanlar Hind mü.lümanlan suçundan dolayı da zabit vakarası tu
değil miydi) Müslümanlık muhtelli mil- tulmut ve adliyeye verilmiftir. 

liyetler arasında bir çimento hizmetini -·-
cörebiı.e idi. Yakın Şarkın tarihi busüa- Telpal ............ 
kü manzarayı arzetmezdi. halka kolaybğı 

Demek oluyor ki genç Mıs.ı.r hülc.üm- Namlarma gelecek veya çekecekleri 
dan cbalife> unvarunı almakla olu olsa telgrafların telgrafhanece telefonla ken
bütün Arapları birlettirmek ve büyük bir dilerim! okunmasını veya telefondan 
Arap imparatorluğu kurmak arZU8lloa alınmasını arzu eden telefon aboneltti· 
dütmÜf olabilir. Keadisinden evvel bu nin bu arzularının muayyen u bir iic

emeli takip eden ha:pnetpcnahlar yok .ret muk::ıbilinde yerine getirilmekte ol
deiildir. Ötodenberi, Melle hilafete göz duğu öğrenilmiştir. 
dikmi, bWunuyordu. Harp jçinde I~- TELGRAFLA İlIBARLIDIR 
liderle birleterck 6 T eorinisaoi 1916 da Bw:ıdan b8§ka çekilen telgrafların, 
kendisini Araplar kralı ilin eden Hüse· mürsellleyhlerine hangi saatte teslim 
yi;.., 5 Mart 1924 de ismillin oq111a ha- edildiğini öğrenmek istiyenler, eğer tel
Jife unvaa.u ilave etmifd, Yeni Wile- graflarma •Tellftlfla ihbulıdıro kaydın
nia ille sanlchiı it Arabi.tam kendi hü- dan sonra yirmi kuruş ilcret verirlerse 
küm ~·e nüfuzu altında birle,tirmck oldu. kendiler.ine yine telgrafla .malUınat ve
f alcat bundan bir taraftan efendisi in- rilmektedir. Telgrafın teslim saatinin 
ıilizlerin muhalefetiM ujr.dı. JQSilizler bildirilmesini taahhüt.Hl mektupla i.sti
bir yandan onun gemini biraz çel.mele yenler l2 ve idi mektupla htiyenler de 
lüzumunu hissederken diğer taraftan da fi kw·uş ile bunu temin edebilirler. 

Kültürpark Sinemasm~a 
Altm serisinden seçtiği iki etsiz r.ı.u sunar_. 

1 - Seviştiğimiz Zaman 
llWea Wre ...,..ak bitüıa 41üya aıtistleriaü ırölceie --... 

NAllGAllBT SULLtYAK 

-·--SePlled lıalıw 
•llPlftll tazeledJ . 
Dün Kemer k(ipribıü civarında bir bA-

di9e olmUflur. Evvelce b.up Beytulla
hı yaralamaktan suçlu olarak tevkif 
edilen ve dün gayri mevkuf olarak 
mahkemesinin devamına karar verilen 
Leblebici Kliwn serbest bırakılınıttır .. 
Khun serbe t kalınca doğruca kasap 
Beytullahın dükk.lnına gitıniş ve ken
disine tecavüzde b~lunmuştur. Suçlu 
tekrar yakalanmıştır. 

Gazeteci olmak 
i•teyen gençlere 

Gıa.tecililı maleiine Jwoe.. 
li ve bu me•lekte yelifmek i•
tiyen bir gence ihtiyacımız 
vardır. Li•e mezunu olmak 
oe li.an bilmelı ,arlı ik İ• • 
teklilerin her gün öğleden 

1 •o~a ne,,.iy~t müdürlüğüne mııracaatleri. 
Wk' 5 J45 Jt>.Y.b c;o-..m0,~PJG!P,IJ 

Hayvanat bahçesi 
Ziraat 

Goden 
Vekaleti mütahassıslarından Dr. 
Herimer Kültürpark hayvanat 

bahçe•ini iyi bulmuştur 

Ve yeni seçimın 
Manası 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ğunu » söylüyor. 

Görülüyor ki bu istifanın pşikolo
jik akialeri milli tefin yüksek şclhai
yetlerinde tarlllmaz bir imanla top
lanan milli sevginin ve milli itim.
dm devamından başka bir şey olmaz 
ve olmıyacaktır. 

Politik akislere gdince: 
Kemalist Türkiyedc kabine deği· 

ti.kliği müteaddit partili memleket· 
lerdeki değitikliklere asla benzemez 

. Kemalizmin iç ve dış politikpsın· 
da ana hatları deiişmiyen bir yolu 
vardır. Bu yol on lbeı yılhk tecrübe
lerle bugün bir kat da~a vuzuh ve 
sarahat peyda etmiştir. 

lç politikada ileri inkılapçı bir Te· 
jime sahibiz ''e bizim ileri inkılapçı· 
lığımızın zerre kadar şüphe götürüı 

1 yeri yoktur. Devletçe ve milletçe 
icraatımız, Kemalizmin bugüne k.a· 
dar batınrdığı harikalı eserleri çok 
daha harikalı eserlerle kuvvetlen· 

F uardan 'bir giminii§ dirmek ve kökleştirmek gayesi et· 
Bir kaç gündenberi şehrimizde bulun- hnssıslarından VC' al.imler~nden biri oı:ın rafında toplanmıştır. Burada, hiç 

makta olan Ziraat vekaleti profesörle- profesör Goden HerınerZıraat vekaletin- yanılmak tehlikesi olmaksızın kemali 
rinden Dr. Goden Heriner dün .şehri_ ce, çekirge sahasını tetkik etmek için emniyetle diyebiliriz ki rejimin in
mizde tetkiklerde bulunmuş ve beledi- Izmire gönderi1.mi§tir. Profesör Izınir ci- kılapçı yapısını vücuda getiren 

varında ve Gördes havali.sinde tetkika~ hamleler, nızmdan, kuvvetinden biı 
yenin hayvanat bahçesini ziyaret etmiş- ta bulunmuıtur. zerresini kaybetmeden devam ede-
tir. Profesör, Izmirde yeni kurulan hay- Görc:leste bir çekirge istasyonu .kurul- cclt, milletimizi, medeni milletler ai
vanat bahçesinin gayet eyi hazırlandı- ması için yapılan tetkllder milSbet ne- lesi içinde üatün bir mevkie iriftir
ğını, mevcut ıhayvanatm eyi tefrik edil- tice vermif ve lstuyon yeri tesblt edil- mek ülkü.ü, gözümüzü daima ileride 
diğini söylemlş ve Izmir hayvanat bah- miftk. bulunduracaktır. 
çesiyle Marsilya hayvanat bahçesinin Çekirge istasyonu faaliyete ıeçince Türle inkılabının siyasi ve içtimai 
ınü.badelede bulwımalan için tavassut- Bumavada Ziraat mllcadele istasyonuna hayatımızda muazzam değiıikliklel 
ta bulunacağını blldlmıiştir. ballanacak ve Fcede çekirle ile katı yaratan radikal adımlan ayni meta-
Dünyanın en maruf hayvanat mü ta- surette .milcadele edilecektir. netle tevali edecektir. Bunun en ltuv· 

- • vetli müeyyidesi bizzat İnönüdür. 

Bozyaka faA cı·ası ~u;a~!~~7~i:;!:i,ik;iu~f~tı:; 

Sevgilisinin namusuna göz koyan 
Hüseyin işlediği cinayetin 

hesabını Ağırcezada verecek •• 
Dün aiırCeza ımlııkemesin.de çok p- mek hatınndan seçmiyor n blr Tilrk 

yanı dikkat ve meraklı bir kız kaçırma kızına yakışan ~ecaatle üç kişi ile rnüca
ve cinayet davasına bakılmıştır. HMlse deleye bqlıyor. 
yeri Cumaovasının Bozyaka mevkiidir. Ayıe mağlup olacağını anlayınca is-
Kısaca anlatalım: timdat ediyor. Yakında bulunan ltlus-

- Yamandı Hüseyin adında bir de- tafa hAdise yerine gelince lbrahimle kar
likanlı bundan altı ay evvel kolll§U kızı ıılafıyor. Tahkikata ıöre lbrahim, kar
Bn. Ayşeye talip oluyor. Görücli gön- ı de,inin namusunu kurtamıağa gelen bu 
deriyor. Fakat Ay~e:yi Hüseyine vermi- genci .karnından ağır surette bıçakla ya-
yorlar. Sebep belli değil.. ralıyor .. 

Kendi iddiasına göre Hüseyin, Ayşeyi Vaziyet çok naziktir. 
çıldırasiye seviyor ve kaçırmağa karar Mustafa yaralanınca Ayfellİn cfiier 
veriyor. Hiiseyln, hldisenin cereyan et- kard~, Hibeyin de deli cibi k~ralt 
tiği 30 Eylnl 938 akşamı bu fikrini ar- yetifiyor. Yamandı Hilleyin, sevdiği kı
kadaş1arı lbrahim ve Ekreme anlatıyor. zın bu kardefinl de bıçakla 90l kolun
Onlardan yardım istiyor ve yardım va- dan ve •l memesi altından yaralıyor. 
adı alıyor. Bu mretle Ane de, Anenin validesi 

'O'ç arkadaş, 30 EylO.l gecesi hep bera~ Kadriye .de bıçak darbeleri altında ya
ber Junire geliyorlar. Suçluların iddia- ralaıuToriar. 

sına göre şoföre otomobilini kız kaçırma Genç klZ bu yaralı haliyle de namus 
işinde kullanacaklarını söylemişler. ~ müCllCieluine devam ecti,or. Çalılara 
för, bunu katiyen reddetmektedir. sarılarak bunların arzu1anna ram olau-

trç arkada§ ve şofor gece yansı lzmir- yor. Didiniyor, yırtmıyor, fakat teslim 
elen hareketle Cumaovuını.n Bozyaka olmıyor .. 
mevkiine geliyorlar. Suçlu Yamandı Yan>and• Hüeeyin, artlk kendkindm 
Hüseyin yaptığı tahkikaUa sevdiği kwn pçiyor. Çalılara sarılanık arzusuna l'llll 
vaka yerine tütün lurmağa geleceğini olmıyan köy kızı Aytenin ıöPüne ta-
biliyordu. 'Oç kişi gizleniyorlar. banca dayayor ve: 

Bir mtiddet sonra Ay~, a~ ve kar- _ Ate~ edeceğim, diyor. 
deşleriyle geliyor ve tarlada tUtün ktr- Genç .kız - ölürüm, fakat teslim ol-
mağa haşlıyor. marn, cevabını veriyor. 

'Oç kişi 1arlaya girerek korkutmak Genç kız, artık takatinin tUkenme -
maksadiyle havaya a~ ediyorlar. Mil- <liyle orada yıkdı)'or ve kalıyOI'. 
teakiben Aytenln üzerine atılarak kol- Yamandı Htuqiıı bajırıyor: 
tarından yakalıyorlar ve sürüklemeğe _ Şoför, yaklaş buraya .. 
başlıyorlar. Şoför Halil bu sırada 20 adım ileride 

Ayşe, hisli bir kızdır. Kalbine verdi- bekliyordu ve iddiaya jljre çalılar ara • 
ği kıymetten daha fazlasını namusuna sında bekliyordu. Şoför otomobilini yak
veriyor. Bu zorlu a~ka nefsini teslim et- laştırırken Ayşenin .anası Kadriye göz 

~--~----~--~------------- yaşlan içinde .sesleniyor: 
_ Oğlum, sen insaf et. Burada iki 

cenaze yatıyor, sonra sen de yanarsın? 
Şoför korkarak hadise yerinden kaçı-

açan kuvvetli görüıleridir. 
Şu halde bugünün « yarınlarına > 

artan bir güvenle bakabiliriz. Ve da
ha mesud, daha parlak yarınları bu
günden selam lıyabiliriz. 

Dı§ politikaya welince: 
Bizim dış politikamız vuzuhtan, 

sarahatten hoılarur. 
Takip ettiğimiz ıulh ve anlqma 

politikasında hlç bir değişiklik bek
lenemez. Türkiye ittifaklanna, dost
luklarına sadık ve vefakardır. Ken
dilerile münasebette bulunduğumuz 
memleketlerle dost geçinmek başlı
ca hedefimizdir. 

Sulhu büyük fedakar1ıldarla tah
kim ve tarsine muvaffak olduğumuz 
bölgelerde İstikrar havasının bozul
mamasına en büyük değeri vermek
teyiz. 

Kemalist Türkiyenin sulhçu poli
tikasındaki dürüstlüğü, samimiyeti 
üzerinde fazla dumıağa ihtiyaç gös
termiyecek kadar tecrübe edilmiştir. 
Sulhu yaşatmanın çok kuvvetli ol
mağa ihtiyaç gösterdiğini bilim. Bu
nun için bugünden yarına daha ltuv· 
vetli olmak azmindeyiz. Kabine dc
ği,ikliğinin dı~ politikamız üzerinde 
en küçük bir değiıiklik ifade etmiye
ceğini bu suretle tebarüz ettirdikten 
sonra yeni seçimin manasına geçe
biliriz: 

Milli Şef, Şimali Anadoludak.i tet 
kik eevahatlerinde ve Partinin fev· 
lcalade° Kunıltayandaki nutuklannda 
memleketimizin inşa politikasında 
büyük hamleler yapılacağına müjde
lemişlerdir. Bu hamleler, şüphe edi
lemez ki asıl kuvvetini milletin öz 
varlığından alacakhr. 

Cümhurreisimiz bu çok geniş pco· 
gramın tatbikinden evvel milletin 
reyine müracaat etmek suretile ken· 
di üzerinde toplanan büyük ümitle
rin en parlak bir ~ekilde tezahürüne 
fır~at vermi§ bulunuyorlar. 

Türk milleti bu fırsatı en güzel su· 
rette ku11anmağı bilecek, Milli Şefe 
sonsuz güven ve bağlılığının canlı 

yor. misallerini verecektir. 
Genç kız göz.lerini açıyor. Kardeşleri- Muhakk<ıktır ki yeni büyük millet 

nin yerde yatan cesetlerine bakıyor. meclisini teşkil edecek mebusla· 
Kollarında yine mücadele kuvveti bu-

rımız Şefin kudretli iradesine ve gö-luyor. Ve yine yarım saat kadar müca- eki 
rüşlerine dayanan, ist erimizi ta· 

Seemin ea w.ı, • iace, ea aakJı Jıayat müclMlelmi.tha .h ş 

çek ..a~mr aile fiaası 

2-Her yerde Şen 
ELHAMRA 

dele ediyor. mamen tehakkuk ettirebilecek yeni Hava bu aırada açıbnak Ozere idi. Ka-
ve taze bir kuvvet kaynağı halinde 

tiUer, yoJdm ı.nJeıin bu vUiyett gö- vazife ha•ına geleceklerdir. 
rece.klerinl hıeAba katarak tabana kuv- -s 

Yeni seçimin ilk manası bu ola. vet vermifler ve kaÇDU§lardı. 

DiiBJll ca w .._ krala Lr ........ laer ıeıcMe 5M t.ciliz linsı kar.•an 

&A•U SOY 
Müzik, dans, revil, hareket dolu en zarif nUkte, neşe Ye kahkaha filmi .... 

BUGÜNDEN iTiBAREK 
SEANSLAR : Her ,ıtın sevi§tii'inm zaman %.45 - 5.40 -9 
Ber yenle Şen : 4.15 - 1.40 Cumarteıti, J1111ZU ıinleri ... 

SevtftiliMI• w illmi llt ,...._. 

idaresinde ~lilli Kütüphane &inemawnda baıüa matinelenlea itİ1larell.. 

Al.TIK l'iLiMLEB SBBiSillD~ 
Gözleri kamaştıran bir lüks Ye a.tjpm filmi 

ROSALIE 
BAŞ ROLLEl!lDE : 
lfelson Eddy • Eleanor POYSU. 
SEANSLA& : 2.15 - UQ - tM - 9 DA BAŞLAR 

Yaralılar imdadı ılhhl otomobiliyle cakttr. Esasen bugünkü millet medi· 
1zm1re nakJedtlmtpe de Aypnin mert sinin kanuni müddeti bir kaç ay .... 11. 

bdefi Mustafa, aldığı yaraların tesi- ra nihayet bulacaktı. Yeni mali seı•e· 
riyle nezfi claldllde.n hayata gözlerini nin başlanaıcından evvel yukandd 

mevzuubahis ettiğimiz yeni ve taze 
~:W-~e ait mahkemenin dün- kuvvetlerle i~ girişmenin daha bü
kü eet.e.inde aorıu bAldmliğinin karar- yük faydalar temin edeceği şüphe
namesi okunmuş, suçluların ifadelerine sizdir. Seçimin ikinci manası da bu 
müracaat edilmi§tlr. Davaya devam edi- olsa gerektir ... 
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Tekzip 
Sibnerbank ve iş Ban· 
kası genel direktörleri 

k • d istifa etmediler 

P ti. m er ez 1 n e ~ara, 26 (Ö.R) -Sümerbank ve İş a r bankası genel direktörleri Nurullnh Sü-
mer ve Muammer ~ istifası hakkın
da bazı İstanbul gazetelerinde çıkan ha
beri tekzibe Anadolu ajansı mezundur. 

Başvekil B. Refik Saydam 8·!00~i:~~::e-
- J 1 k Berlinde çok mühim bir 

Ve Dahiliye vekili gazeteci er e ço A:!~~~~ y~~~~·Mlo-
mu .. him bir hasbihalde bulundular ~::;:~;:1~~~;::: 

de mlihiın bl.r ameliyat yapılmıştır .. Ya

. k R • • • b •• t •• nm saatten fazla süren bu ameliyat tam 

O t d b gUnCUlUk Ve söküntü yo tur. ejtmJO ll UO muvnffakıyetle neticelenmiştir. B. Nu-r a a o z . T k. d. manın sıhht vaziyeti çok iyidir. 

anasırında hiç bir tadil kabdul .etmı~oruz. He? hı. ı Çin zaferleri devam 

tahdl·t etmiyoruz, fakat yalan a ıstemıyoruz. ıç ır ediyor 

k h d Londra 26 (ö.R) - Çinde Komintng 
teyi kapatma atırımız an geçmez meclisi açılmıştır. Çankayşek toplantıda 

gaze k. ı d . . tt. r Çinin nihat zaferi elde etmek için teca-
1 tediğimiz ten ıt er e sam1mıye ı vUze geçmeğe hazırlanmak zamanı gel-
s k·ı ......................................... oturanlar kendi vatandqlanmızdır. eliğini söylemiştir. Çankayşek, Japonya-

Anka 26 (Telefonla) - Baıve 1 y h d• ı Yahudi, Ermeni ve Rumlar için tecil nın Çini harpsız teslime mecbur etme 
doktor ;.;fik Saydam, refak~tinde Dahi- 3 U ) er lamnaa meclise kanun gelir, ve karan siyasetinde aldandığını, Çinde yayıl -
)b.e vekili Faik öztrak oldugu halde bu- d mecw verir, buna da lüzum yoktur. Ya- makla stratejik bir hata işlediğini, de-
._uıı rti merkezinde lstanbul gazetele- hakkın a panak bilerek yaparız ve bunu devlet mokrat devletleri darıltmakla ise dip-
rhıln 1:nmeaaillerlni kabul e~i! v~ ken· otontesi yapar. lomatik sahada tecrid edilmiş olduğunu, 
'dileriyle çok mühim ve aamımı bır haa- • siyasi, askeri hataların Japonyarun hezi-
bihalde bulunmuttur. Hiç bir kararımız YENl SEÇlMtN SEBEPLER! metini tacil edeceğini söylemiştir. 

BaJVekil demiftir ki: yoktur. Haklan .. ka• Ba,.c:vekil yeni seçim.hı sebep ve lüzu- Hongkong 26 (ö.R) - Çin kıtaatı 
_Son kaçakçılık ve lmpeks mese - nunlarınuzla ntuem• mu hakkında şu noktayı nazarı bildir- Hutang civarında Japonlara karşı yeni 

lesi münasebetiyle yapılan neşriy~tı ~le mendir. Onlara ait hiç :rnişlir. Buna sırl harict noktai nazardan muvaffakıyetler kozanarak bu bölgede 
alalım .• Bu neşriyata bakanlar, nnne e- bir hUSUSi düşünce- !Uzum görülmüştür. DUnya gayet kan- dört büyük şehiri istirdat etmişlerdir. 

bilirler ki ortada bir bozguı:;uı~~rek:: mız oımadıeı gtbl ta· !!::kı:;. ~: =eıı::!~:~~: Mısırda bir esrar ka-
•öküntü manzarası veren zip ecliJmeJeriJle de isini ikmal etmiş bulunuyordu. Yaz ta- k b k • 
var. b k müsamaha göstere- k ça çı şe e esı Böyle bir hareket yoktur ve unu a• tilinl müteakip yeni intihabat girece -

h ı t . z. Bu neviden bozgunculuk meyiz. Fakat hariç· ti. Yapılan §CY bu intihabı kışın i~iz yakalandı 
u e mıyoru . .. y h eli 

.. ı_ •• tü mevzuubahis değildır. Eger ten gelecek a u olan devresinde ynpma.k için biraz ileri İskenderiye, 25 (A.A) - Polis genic 
ve ııow;un 1"" f • lm "' 
böyle bir şey varsa beraberce ut en tehacümüne de müsa... almak o uştur. bir uyuşturucu maddeler kaçakçı şebe-
münakaıa yapalım. bütün ade etmiyeceğiz. Bu suretle ilk baharda yeni Meclis ye- kesini meydana çıkarmıştır. Bu kaçak-

lkinci nokta ıudur: Rejimin • .. ........................... il ... İ ...... ~,d ni çalışmalarına başlamış olacaktır. çılıkta sahil muhafız.lan da methaldar-
d hiç bir tadil kabul etmıyo • mesai yolunda sarfetsek er ememız e 

anasırın a ti d kt daha çok yol alırız. DAı_ılLlYE , 'EKlLININ dır. Sahil muh. afızlanndan iki subay ile 
ruz. Muhtelir tekil ve sure er e me ep· n v 45 k te k f 1 t 
1 d .... leden sonra elifba okutu Hic; bir gazeteyi kapatmak habrım1z- SÖZLERİ as er v ı o unmuş ur. 

SAHiFE J 

SON HABER 

Hitlerin Pazar günü 
söyliyeceği nutuk 

Beılin 26 (Ö.R) - Pazartesi günü Avusturyada Südetlerin me
buslarını da ihtiva eden ilk büyük Almanya Rayştag meclisinin top
lantısı münasebetile B. Hitler büyük bir nutuk söyliyecektir. Kont 
Cianonun da Berline gelmesi muhtemeldir. Fon Ribbentrop Varşo
vadan avdet etmiş olacağından iki hariciye nazın son seyahatleri ve 
Avrupa meseleleri hakkında fikirlerini teati edeceklerdir. 

Londra Filistin kongresi hakkında 
Filistin lideri Nashabi ne diyor? 

Kahire 26 (Ö.R) - Filistin lideıi Nashabi kendi fırkasını temsil 
için tefrik edilen iki memleketin Londra Filistin kongresine gitmiye
ceklerini, kongrede eski Kudüs müftüsünün mümessilleri kadar mü
messilleri olmadıkça mutedillerin kongreye İ§tirak ebniyeceklerini ve 
İştirakleri olmadan alınacak mukarreratı tanımıyacaklannı söylemiştir. 

lmpeks şirketi hadisesi etrafındaki 
devam olunrTıaktadır tahkikat 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Ankara 26 ( ö.R) - Cümhuriyet Halle Partisi nizamnamesi mucibin
ce Milli Şef ve Parti genel bqkanı ismet lnönü Cünlhwiyet Halk Par· 
tisi genel sekreterliğine Erzurum mebusu B. Fikret Tüzeri aeçmiıtir.8. 
Fikret Tüzer İ§e ba§lamııhr ve bütün parti ve Halkevi tqkilatma tamimle 
keyfiyeti bildirmittir. 

lstanbul 26 (Huaust} - lmpeks ıir-ı hareket etmişlerdir. 
keti had~ııi et~afında t•ahkiknt .. deva.m manda ortaklarından Şakir Sedc" ni~ 
etmektedır. Venlen malumata gor" ıır- 1 Emirgandaki evinde, Denizbnnk bina· 
ketin baolıca idarecisi Robert Kolejde d K l Şak' Scd · k d ı 

sın a, cma ve ır enın ar ~ 
muallimlik yapan ve Calatada Ünyon ' D · ba k tek ı ·· b · ··d·· ·· Sü. 

enız n ne oıı şu esı mu uru • 
hanında bürosu bulunan ıehrimizin tanın-

b• · l d T h" . . . d leymanın odasında da arıı§tırmalar ya-
mış ecne ı sıma arın an u mı ısmın e 
b. l ·ı· · · M 1 k · · d I pılmıı. burada bulunan evrak alındıktan 
ır ngı ız ımış. em e etımız e yer eş-

miş Kncp isminde başka bir lngilizle be- sonra oda mühürlenmi~tir. Şakir Sedt1 
raber çalışıyormuş. elyevm Londradadır. Karde;ıleri mem-

Bunlar, 1 1 yeni vapurun lngiliz vapur lekete dönmesi için ker.Jisine telgraf çck
firmalarından Hounter şirketine ııipafiı mişlerdir. 

edileceğini vaad etmişler. iş meydana çı- Şirketin teminat mektubunu Denizban
kınca bu iki lngiliz ansızın lngiltereye kın verdiği aöy)eniyor. Süleyman Scdo 

Şirket binasında yapılan araıtırmadan Ankaraya davet edilmiştir. 

ıer ~ ogkteplerde din dersi. ilimüha1 dan geçmez. Hükümet elile matbuat Yeni Dahiliye vekili de gazerecilere •• 
acagt, me u1 " b f l · 'dersi verileceği yolunda kulaktan k aga aleyhine her hangi ir ii yapmayı utı- matbuat hakkındaki düşüncem, dosta- y 

selen bir takım pyialar var. Tapla kabul ettik. T enkidlerinizde sam.imi ne ve akadaşçadır. Matbuat kanununu 
Rejimin inkılap prensiplerinden en olunuz. Yazılannızn ş~irme kntmayınız. tadil eden encümenin riyasetinde bu -

Millet Meclisinde 
ufak bir inhiraf yolctuT. Ayni yolda de- Sizden isteğim budur. hmdum. Elimden gelseydi daha geniş 
'Yam edeceğiz. Kritik serbesttir. Hiç ldm· Sonra bir ba§ka meseleı hükümler koydururdum. Bu bakımdan 
menin tenkid hakkını tldil tarafdan de- Yabancı ideolojilere ait yazılar k~n- beni yabancı tanımamanızı rica ederim. 

· · • t • d" al "b" gazetelenm" ı"ze alınn1or Matbuat•-n ı·stign~ a gösterecek indi bir X.iJiz. Yalnız yalan ve ıııırme ıs emıyo- ı m ımız gı ı .,, · ... 
li Bunlan tahdit ederek ve rejimimizle mu· idare mevzuubahs değildir. Maamafih 
ruz. 1 - t "r kay••• ederek kendi etüdlerimiz gibi al- matbuata da dilşen bir takım vazifeler Eğer i§lerirnizde yan ışımızı gos .erı.: ........ 

iz nerede yanılmışsak oradan gen do· mak ve tnhlil etmek elbette doğru olur. vardır. · 
ıen 1 · Dahi1deki yahudiler haltkında hiç bir Son zamanda husule gelen bazı hfıdi-
Den·z. yeter ki tenkidlerde ya an ve ft· 

kararımız yoktur. Bunların hepsi vatan- seler memlekette büyiik bir hüsnU niyet 
ıfnne olmasın. d da.,Jarımızdır. Hakları kanunlarımızla uyandırmasaydı, ne ııizden bazı feda • 

Son zamanlarda rejim bakımın an "" 
k mahfuzdur. Kendileri için hiç bir hususi khlık istiyecek, ne de kendimiz bu gi-

menf·ı propagandalara zemin açaca neş· dil . k 
düşüncelerimiz olmadığı gibi ken erı· bi şeyleri dilşünmeğe lüzum görece -

Arazi ver2isi bakaya ve cezalarının 
affı kanunu dün tasdik edildi 

Bu kanuna göre ihtiyar 
lira gibi yüksek 

edilen vergi fedakarlığı 35 milyon 
bir rakam ifade etmektedir 

riyat yapılıyor. nin tıızip edilmelerine de müsamaha ede· tik. Şeref ve haysiyetlere riayet etme-
En son bir misal vardır ki bunda iş, meyiz. Fakat hariçten gelecek yahudi te- niz.i dileriz. Inşanllnh millet ve memle- Ankara, 26 (A.A) - B. M. Meclisi Uşakın Dağandemirle.r köyünden Fahri ikinci ldnun ayının 27 sinden itibaren 

gayet J&yiklik rejim meselesine dayanını: hacümüne de müsaade etmiyeceğiz. F erd kete hayırlı hizmcıtler görebilmek mU _ bugünkü toplantısında 1340 mali y11ı Mehmet oğullarından Ahmet oğlu Hillll ödenmesini, 125 milyon liraya kadar ta-
;ır. Bu menfi tesiTleri uyandıracak n~· olarak yahudi alamayız. Fakat burada ycsser olur, dedi. bnşından 935 mali yılı sonuna kadar ta- Öndemlrin b1üm cezalarına çarptınlma- ahhüdc girişilmesine dnir kanunu yıllık 
,at için sarfettiğimiz kuvvetleri müa et hakkuk ettirilerek tahsil edilememiş larına dair mazbatalar tasdik olunmuş taahhütlerinden 93!) yılına nit olanıııı 

k 
olan arazi vergisi baknyesinin munzam ve 1928 yılı milvazenei umuıniyesine 18 milyon liraya ve 940 mali yılınn nit 

Barseıonu n Su Ut etmesi• kesirleri ve cezalariyle birlikte kayıtla- dahil bazı daire bütçelerinin muhtelif olanında 17 milyon liraya çıkarılması 
rının terkinine ait kanun layihasını terkipleri arasında 679,185, Milli Müda- baklandaki kanun layihalarını müzake
mUstacelen ve tercihan müuıkerc ve ka- faa vckAleü bUtçelerl fasıllarında ild re ve tasdik eylemiştir. 

Italyanları F ra1!ko~uda?. ~~~. daha 
fazla sevindırmış gorunuyor 

bul etmiştir. yüz bin liranın münakalesinc ve Orman B. Millet Meclisi yine bugün kabul et-
Vatandaşlan geçmiş senelere ait umum mUdürlüğü bütçesine de yüz bin miş olduğu knnunlar nrasındn 938 tari

borçlardan kurtararak onlara son yılla- lira munzam tahslsat verilmesine ait hine kadar milli orduda vazife alan muh
ra alt vergi mükellefiyetleri kolaylıkla kanuiiları kabul eylemiştir. telif sınıfa mensup alay sancaklanna bi
ifa edilebilcrek bir hale gelmelerini Asken fabriklilar teknüt ve muavenet rer i~ikllil madalyası verilmesi, Devle
mümkün kılacak olan bu kanun layiha- sandığı ve cenaze nakline ait beynelıni- tin dahili ve harici borçlarımı nlt tahvil
siyle mükellefler lehinde ihtiyar edilen iel mukaveleye iltihakımıza ait kanun ]er üzerinde spekülasyon yapılmasınn 
vergi fedakarlığı 35 milyon lira gibi layihalannın da ikinci müzakereleri ya- mfuıi olmak ve tahvilat piyasasına na-

Roma 26 ( ö.R) - Barselonun suku.tu v d • k b ık yüksek bir rakkam ifade etmektedir. pılarak kabul edilmiştir. zımlık yapmak üzere konulmu bulunan 
dolayısi.le Romndaki sevinç nasyonalıst Ouçe, eue 1 sarayının a onun- B. M. Meclisi halkımızın daha geniş M.eclis bundan sonra bugünkü ruzna- amortisman sandığı sermayesinin dört 

ispanyadaki sevinçten daha az olmamış- •• ) d • .., • t kt J •• ı d •? ve mlireffeh bir hayata erişmesini milin- n;e~me dnhll iki defa müzakereye tabi milyon 500 binden altı milyon 500 bine 
br. Holk Venedik meydanında toplan;;ş da 0 SOY e JgJ 0 U U 3 De er SOY C J. kün kılmak için alınış olduf,ru bu hayırlı layihaların müstacelen ve tercihan mil- çıkanlmasınn, mil\•azene vergisi kanu
ve B. Mussolini Venedik sarayını~ .. a ~ v dan kurtarılmııtır. Bu da bütün anti-ı kerleri ve bizim kıymetli lejyoneılerimiz kararın yalon bir atide iyi neticelerini zakerelcrini karar altına alarak Hatay nunda baı.ı tadilat yapılmasına dair ka-
lı:onuna çıkarak . her cümlesi « uç~ lıgın •. . "l · •evk.ini tahrik edecek yalnız Neğrinin dostlarını mağlup etme- vermekte gccikmiycceği şüphesizdir. mebuslarının devlet demiryollarında pa- nun layihaları da bulunmaktndır. 

k h komunıst n emın " . . . . . 
Düçel > bağırışlarile seli.unlanan ısa ır . d" d. p lak Barselon zaferi yap- diler. Diğer bir çok düşmanlanmız da A k 26 (A ) B M .. rasız seyahatlerine, ikincı kA.nun ve şu- B. Mıllct Meclısı yarın saat 14 te top-

ki bır ha ıse ır. ar n ara, .A - . . Meclısı bat 1939 1 Ü l l kt 
nutuk söylemi .. tir. Dem~tir : v l t "unız yeni Avrupa için bir ayni zamanda toprağı 11ırdılar. Bunlann bugu·· Rcf t C . b kanlıv ay an cret ve maaş annın anaca ır . ., ·ı mnga ça ıo ıg n e anıtezin aş gında 

c Şevk ve sevinciniz tıunamı e me§· h l dir. Frankonun mükemmel as- parolası cNo Passarano> (geçmiyecek· toplanarak zeytin ve yabani zeytin ah ------------
) eh . k llann aç· mer a e . "k . d m - 1;•••••••••••••••••••••ll•--fiölll-W:linl:~ rudur. Büyük lspanyo 1 n ı~ı ·• lerl) idi. Fakat ışte geçtı ve terrun e e· sullcrinin iyileştirilmesi hakkındaki k - ı.. .. 

• a EMASINDA bilirim ki daima da geçeceğiz. nun ~a:ilıasının geri kalmış olan ma:- y EN ı s ı N E M A 'da 
TAYYARE SJN delermın müzakeresini yaparak Meclis 

D 
• kanunu kabul etmiştir. 

TEl..EFON : 3
64

G e n 1 z Ankarnnın Yakut Aptal köyünden 
B U C. ti N Yozgat oğullarından Ahmet oğlu Saçıl-• KGO .. z Gazino vrestııı·anı mış Kayanın, Manisanın İlyasçılar kö-

ugün matinelerden itibaren yalnız S gün içm 
ŞAHANE BİR PROGRAM 

IKI Açı yünden Mustafa oğlu Hakkı Bizicinin ve 

Tabldot yemek :······· ········ ........................... . . . 1 - Nevyorku Titreten Haydut 
2 - RASPOTiN [Harry Bauğr] 

*im,PAMUK~dc fifENSES 
YEDi VE cuc __ E~~ 

~ Gelenler gidenler s 
.•..•••..•.•.....................•.••.•.••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Osmanlı Bankası ikinci müdürü Os

man İstanbula gitmiştir. 
Üniversite profesörlerinden Luvnrct 

KU UŞ 1 ve profesör Kw-t Rodcndorf Etrüsk va- SEANSLAR : Cunıortcsi, l,azar 10 - 2 - 5 - 8.30 da Boşlar 
Diğer günler : 2 - 5 - 8.30 dn Başlar .. KOHAK VAPU. R puriyle transit ~la~a~ İzmirden geçmiş , __________ Ell _______ .,:m 

İSKELESİ üsriJHDE ve Antaıyaya gıtmiştir. 

ısııa m aNil:RiMWC3:ggme Rfzasi;i:i;;.çırmq ş™E™ .. Y..,H 1 N A ş- K 1 1 
Manisanın İgdecik köyünden Bayram 

CASUS KADIN kızı Hatieeyi Kemalpaşanın Çambel kö- TtJ'RKÇE SÖZLU 

~yiJnl. d~e;:n =M;;c.hm!:ct=o~ğl=u :::A~li ~K~ny:ıa !!lriıe:ıuı~siy2!le:Jii--.-·cı·"•RK-·M~UİİS~i~K-İLİ BVYVK FiLiM iii ve K ~ 

RENKLİ MiKJ • 'J'ürhçe Fofıs Jı.rnal .... 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DOKTORUN KÖŞE.Si: 

ŞEYTAN 
........................ 

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

Hatayda Halkevi 
• 

çalışmaları 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

gösteren münevver ve şuurlu Hatay 
gençliğinin Halkevleri faal.iyetinde de 
esaslı bir rükün olarak büyük başarılar 
göstereceğine hiç şüphemiz yoktur. Gü

zel memleketimizi sosyal durumda da 
her bakımdan anayurt seviyesine en kı
sa bir zamanda yükseltmek hedefimiz

dir. Yapacağımız işlerin başında gece 
kursları, halk dershaneleri, parasız has
ta bakım yurtları, sağlık evleri açmak, 

mümkün olduğu kadar geniş ebatta 
umumi bir kütüphane kurmak, şehirde 
ve sırasiyle köylerde hapishanelerde 

okuma odalar ı tesis etmek işleri vardır. 
Gençliğin fikri ve bedeni kudretini yülı:
selı'?lek için spor ve güzel sanatlara ol

duğu kadar en uzak köylere uzanacak 
olan geniş bir neşriyata da bilhassa 
ehemmiyet vereceğiz. 

Emekli General 
Kazım Karabekir~in 

HATIRATI 

••••••••••••••••• 

TIJ.tün ve nikotin 
YAZAN: Dr. G. A. 

Nikotin, ıüphesiz, gayet tiddetli biı 

zehirdir. Bir köpeğin dilinin üzerine on
dan iki damla akıtılınca hayvan heme• 
telef olur. 

- Hayır hayır .. İlkönce ben çıkıp et
rafı bir kulaçan edeyim .. Çabuk döne
rim. 

-26 -
insanlara gelince ... Tütün içmiyenle· 

re aorarsanız tütün içenlerin her gün nİ· 

kotinden zehirlendiklerini iddia ederler. 
fakat doğrusunu isterseniz. şimdiye kadar 
nikotinden gerçekten zehirlenerek telef 
olmllf insana bir tek l)>isal vardır. O da 
ta 1650 yılında, galiba. Belçikada zen· 

- Oturun mösyö J an .. Dışarıda rüz
g5.r zehir gibi esiyor. Burada ise depo 
edilmiş nefis ve bol şaraplanm var. Hem 
de en iyi marka .. Hele babamın ben doğ
duğum zaman şişeye koyup mühürledi
ği bir şarap var ki ... Ne zamandan beri 
~aklıyorum .. S ize onu ikram edeceğim. 

Jan: 
- Teşekkür ederim Hülö baba .. Dedi, 

biç rahatsız olma .. 
İhtiyar : 

- Rahatsız olmak ta ne demek? 
Dedikten sonra dışarı çıktı .. Bir şişe 

ve bir kaç bardakla içeri girdi 

- Ne yaparsınız. . Dedi, burada S.de
ıa insanlardan uzak yaşıyoruz.. Amma 
çok şükür kimseye minnetimiz yok .. 
Burada yalnızım .. Böyle daha iyi .. 

Kaba tahta masanın üzerine sıraladı
ğı bardaklara şarap şişesini boşaltan eli 
titriyordu.. 

- Şimdi hep beraber ve şerefe içece
ğiz mösyö J an .. 

- Güs.. İhtiyatsızlık falan yapma .... 
Şüpheli göreceğin her hangi bir vaziyet 
olursa hemen geri dön. 

Güs çıktı. 
J an ve Sebastiyani birbirlerinin yüz

lerine bakındılar .. 
Hülö baba kadehleri tekrar doldur-

muştu .. 
- İçiniz yahu .. Diyordu. Şifadır bu 

şarap. İnsana sade kuvvet, vermekle 
kalmaz.. Zekayı da i.;;letir .. 

Sebastiyani J ana : 
- Hülö baba. dedi, karısının ölümün

den sonra kendini içkiye verdi Eskiden 
bu kadar fazla içmezdi. 

Tahta masaya dirsek vermiş olan ilıti
yar, sarhoş gözleri önünde dıımanlaşa.n 
hayallere dalmıştı . 

Sebastiyani : 
- Demek ki, dedi, sizden bir habeı 

alamıyacnk olursam derhal mahalli jan

lskenderun mebusu ve halkevi baş -
kanı da Hatay gazetecilerine şunları 

söylemiştir: 

Jan, bir taraftan hafif sesle Sebastiya- darmayı değil, fakat ne yapıp yapıp po
ni ile konuşurken bardağını Hülö baba- lis müfettişi Başeyi telefonda bulacağım 
run bardağı ile tokuşturdu. Ve tekrar ve vaziyeti ona haber vereceğim.. 

Halkevimiz yeni bir nizamname ile 
yeni ve geııi1 faaliyet sahasına gir~ş 
bulunuyor. Ebecll ve Büyük Atatürkün 
Antakya ve Iskenderun mukadderatı 

üzerinde ciddiyet ve katiyetle durduğu
muz bir mesele dediği günden itibaren 
Hatay içinde resmen teşekkül ve taaz

zuv ederek merkl"l.de halk partisi ve 
mülhalı:atta halkevleri namı alan siyasl 
teşe kkUI büyük ve medeni Türkiye hal-masanın Uzerine koydu. - Evet Sebastiyani. 

Hülö baba kendi bardağıru bir bam- Bir müddet sustular .. 
kevleri nizamnamesini esas tutarak içti
mai sahada çalışmak üzere yeni halkev
lerini teşkil etmiştir. Anavatanın dahil 
olduğu üstün medeniyete ermek yolu-

lede yuvarladıktan sonra : • 

- Mübarek şarap .. Dedi .. İnsana ha· 
yat veriyor .. Parası olmayıp şarap içmi
yenlere ben çok acıyorum .. 

Güs cebinden çıkardığı saate baktık
tan sonra : 

- Saat on buçuk mösyö ... Dedi .. Bu
):adan kiliseye gitmek için biç değilse on 
dakika üzım değil mi! 

Jan cevap verdi : 
- Tahminen öyle .. 
- O halde ben rehber olarak yola çı-

kayım. Saat on bire çeyrek veya on ka
la buraya dönerim. Sonra da yine bera
ber çıkarız. 

Jan: 
- Ben buna lüzum görmiyorum dedi. 

Bize IÖy!enen saati burada beklersek ve 
o zaman çıksak daha iyi ederiz. 

Janın gözleri duvardaki saatte idi. 
- Güs şimdi dönmüş geliyor olmalı. .. 

Saat on bire çeyrek var .. 
Delikanlı sabırsızlığı içinde kulübenin 

kapısına gidip açtı .. İçeriye sert bir rüz
garla yağmur serpintileri doldu. 

nu tutacak olan halkevlerimiz şalıst fa
aliyetinde Kemalizm prensiplerimizden 
başka biç bir menba ve hiç bir telilkld 

Jan, gözlerini gecenin karanlığına dik-
mış. kulübeye dogru" yaklaşan bir insan tereyanmı asi! tanunıyacaktır. Halay 

' halk mtitehalli oldugu- yüks" ek kabili-gölgesi arıyordu. ' ı 
yetleriyle bu gayesine az zamanda va

Fırtına gittikçe artıyor, yağmur ziya-
racaktır. Bütün gayemiz memleketimlıi 

deleşiyordu. 

Jan, ı:özlcri saatinde mütemadiyen sa
bırsızlanmakta idL 

On bire on dört var. 
On üç var .• 
On var .. 
Ve nihayet saat tam on bir .. 
Güs hın meydanda yoktu. 

··BİTMEDİ·· 

içtimat sahada bu gayesine yükseltmek 
ve o seviyeye vardırdıktan sonra bera
ber yürümektir. Yeni Türk medeniyeti
ni, yenl Türk hayatı içtimaiyesini yay

mağa ve kökleştirmeğe çalışırken bütün 
dünyaya fazilet ve insanlık dersleri ver
miş olan şanlı Türk ordusu bize asil bir 
nümune teşkil etmektedir. 

Varşova seyahatinin hedefi 
Polon·yayı ·Fransadan uzaklaştırmak, 

• 
ımış 
• Almanyaya yaklaştırmak 

Parla, 26 (Ö.R) - Havu ajansına taahhüde glrİftnedikleri hakkında ısrar-! !Akalı arasında münasebetler görmlyor
Varşovadan bildiriliyor : SaWıiyettar lanna mukabil. lt.alyan gazetderi

1
Iar. Her hangi bir ilıtilif halinde sürp

raporlara göre Alınan hariciye nazın bir ihtilaf halinde, Y ugoelavyanm j rizlere ınfuıi olmak için, mümkün oldu-

Fon Ribbentropun Varşova ziyaretinin ~Yo: ~ı!Yr:.gın-7'v~":7y:rt.'.if ;~ı !:!:::...~ ~~:ühı::ıu::~ 
başlıca hedefi her halde Polonyanın bi- :1u "" ...., 

haberin ne derece doinı olduğu mağa gayret sarfedilmektedir. 
taraflığını temin etmektir. Öyle anlaşılı-

l bilinemezse de muhakkaktır ki Yugos- Cenevre karşısında mukabil bir Mil-yor ki Almanya Polonyayı, Fransa i e 
ittifakı feshine değilse de kendisi için lavyanın bitaraflığıı:u İtalya kendi siya- !etler cemiyeti tesisi gayeşi takip edil-

- . setinin bir ana unsuru telBkki etmekte- mektedir. Bütün totaliter devletlerle 
daha müsait bir şekle ifrağ etmege ikna dir A · ti Alın da Polon . ... . ynı sure e anya ya-
etmek arzusundadır. Varşova sıyası ma- nın bitaraflığıru çok mühim teWdı:i edi-

•Bitaraflar• bu yeni Milletler cemiyeti
ne gireceklerdir. Fakat burada •Bitaraf
lar• dan maksat Alınanlann ve İtalyan-hafili bu ziyaretle İtalyan hariciye na

zın kont Cianonun geçen gün Belgradı 
yor. 

ların bitaraflığa verdikleri manada siya-
Berlin, 26 (Ö.R) - Alınan mahafili set takip edenlerdir : Yani Almanya ve 

Fon Ribl>entropun Berlin, Kont Ciano- İtalyarun dahili siyasetine muhalif ol-
nun Belgrad seyahatleriyle Romada B. mıyanlar ve buna muhalif bir dahili si-

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g in bir adamın, b ir çok tütün yapralda~ 
lstanbul cihetinde. mahallebici. aşçı . h er- nndan çıka rılan nikotinle zehirlenmi~ ol· 
her, hamam, tiyatro, sinema, he r hangi masıdır. 
bir inşaat ••. Velhasıl her yere girip çıka· 

bileceğinden halk arasındaki müsahabe
leri ve dedikoduları da dinliyerek nok
aanlarını tamamlıyabilir. Bu suretle bu 
cuus namzedil halkımız arasında kendi· 
sine münasip bir mesl ek intihap ederek 
onların arıuıına lı:anşabilccek bir kabili· 
yet d e kazanır. 

Şifre açmalı:, veaika çalmak veya fo
toğrafını almalı:, eczalı mürekkep kul
lanmak. malilmat aızdırmak ... gibi ca
susluğa ait meslekt, tam ve pratik malQ .. 
mab da öğrenmişlerdir. 

Casus namzedinin bu noktaya kadar-
ki tahsili maddidir. Bunun bir de manevi 

O zaman lstas adında meşhur bir kim· 
yacı işe karl§arak zehirden ağzı yanmıı 
olan adamın dilinde nikotin bulmuş ol-
duğundan nikotin davası büyük şöhret 

kazanmış ve o vakittenberi tütün içen
lerin zehirlendiğini söylemek adet ol· 
muştur. 

Tütünde nikotin bulunmakla beraber. 
cigara yahut pipo içenlere nikotinle ze .. 
hirleniyorlar demek doğru olamaz. Vak-
tiyle tütün ilaç olarak oaraba karıştırara1' 
içenlerde, yahut yaraların üzerine tütün 
tozu ekenlerde. hatta burunlarında yara 
varken enfiye çekenlerde tütünle yahut 
onun terkibinde bulunan nikotinle zehirciheti vardır ki o da şudur: Caıuı vatan 
lcnme olurmuş. 

ve milleti uğruna en tehlikeli ve en nazik 
bir vazifeyi üzerine alacağından işret, 

tchvet ve para karıısında yumll§ayarak 
vazifeaini ihmal ebnemeei liz1mdır. Bu
nun için nıhlan üzerinde tesir yapacak 
hitabelerde bulunurlar ve tarihten misal
lerle de tenvir olunurlar. 

Fakat, şimdi tütünü ilAç diye ıara

bın içine karıştırmak büsbütün unutuldu-
ğu gibi yaralann üzerine tütün tozu eken
ler de pek nadir olsa gerektir. Enfiye 
çekenler gittikçe azalmakta olduğundan 
onların da nikotinden zehirlendikleri 

Bir taraftan da husU8İ hayatl mütema- çoktanheri işitilmemiştir. 
di kontrol altında tutularak kuvvetli bir Zaten, nikotin az nisbette insanı zehir· 
ihata sahibi olabilmiş midir) V elhaad 
yabancı bir memlekette vatanı ve milleti 
uğruna canla başla çalışabilecek midir) 
Tetkik ve teabit olunur. 

iki yıl böyle ada bir tahsil ve terbiye 
ve tetkikten aonra muvaffak olanlar ca-

aua aınıhna ayrılırlar. Olamıyanlar da 
hariciyede vazife alırlar ve sefaret veya 
konaolosluklarda veyahut da hariciye ne
zaretinde Türkiye itleri ıubesinde çalı

ıırlar 1 
C...1111 sınıfına geçen zabitler için Tür

kiyede be§ yıl çalıımalı: mecburidir. Bu 
esnada gerek kendisi ve gerelıt.se mem~ 

leketindeki aileai bol maq alır. Ailesi 
onun yerini bilmez fakat biribirinin sıhhat 

haberini alırlar. Müddeti hiten casua is
terse bu vazifede kalır, istemezse mem .. 
leketine döner. Mühim para mükafatı 

ve arazi ve meeken ikramiyesi alır. Is~ 

terse memleketinde hariciye veya erk&.
nıharbiyede bu iılerde vazife alabilir. 
Bunlara bu kadar refah verilmeainin se
bebi bet yıl pek tehlikeli bir bayat içinde 
ça.lıımıı olmalarıdır. Çünkü ele geçerse 
cezası ağırdır. Seferde ise hemen kur
tuna dizilir. 

Bir harp zuhurunda ordularımız ne
relerde toplanmak ihtimali varsa caauı
lar oralara teksif olunmalı: prtile mem
leket içinde mükemmel bir casus ıebe
keei kurulur. Cuuolar daha ziyade mü
nevverler, memurlar ve zabitlerle temaaa 

··BtTMEDİ·· 

lemesi pek de mümkün olmasa gerektir. 
Bunun delili tütünü ağ12larında çiğneyen• 
lerin zehirlenmesidir. VB.kı' a tütün çiğ

niyenlerin ağzında müzmin bir iltihap 
hasıl olur. salyalan çok akar, dit etleri 
bozulur. Tütünü çiğnedikçe ağ12lan ya
nar. ondan dolayı çok İçerler, alkolik 
olurlar. Fakat onlarda nikotinden zehir· 
lenme Alameti görülmez ... Tütün çiğnl
yenlerin ağızlannda haaıl olan tahrifin, 
iltihabın da yalnız nikotinden geldiği 

iddia edilemez. Çünkü tütünde nikotin· 
den başka gene onun gibi yakıcı daha 
bir çok maddeler vardlf. 

Tütünü_ - yaprak cigaraamda, kajıı 
içinde cigarada yahut pipoda olsun -
yakarak dumanını çekenlerle nikotinin 
zehirlemek ihtimali yoktur. Çünkü tü
tün yanıp kızarınca nikotin hemen uçar 
gider. 

Onun için tütünü yakarak dumanını 
çekenler İçin nikotinle zehirleniyorlaı 

demek nikotine karıı bir hahızlılı: olur. 
Nikotin tiddetli bir zehir olııa da, uçup 
gidince, tütünden gelebilecek zararlardı 
arblc: onun tesiri olamaz ... 

Nikotin uçup gittikten sonra da tütünt 
ianat edilen zararlar pek çoktur ... Ağzı 
ve boğazı kuruttuğu ıüpheaizdir. Fakat 
ittahı azalttığı rivayeti biraz ıüpheyle 
teli.kici edilmelidir, çünkü bazılanmn -
ak.ine - ittahını arttınr. Tütün inkıbaz 
verir, derler. Halbuki bazdarımn inkı

bazını düzel tir. 

ziyareti arasında bir münasebet görmek
tedir. İtalyan hariciye nazırı da bilhas

sa Y ugoslavyarun bitaraflığı hak.kında 

görüşmüştür. Yugoslavlann yeni hiç bir 

:/. 

Mussolininin Bulgar Kralı Borisle mü- yaset takip etmiyenlerdir. 
~~~~~~~~!!'!!!!!!!~~!!!!!!9~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--

t en ;;;;.:,. bahsi yine oğlunun üzerine ge- Burada yiyecek olurlarsa gören olur 

Kırk Vezir tirdi. ve ellerinden yemekleri alır korkusu ile 
Padişah, şehzadeyi yine bağışlayıp aşçıda buldukları yemekleri alıp doğru-

zındana yolladığıru söyledi ca şehir haricine çıktılar ve bir mağa-
Kadın : raya girdiler. 

Al / / • • J _Şahım dedi be b .. .. cim- Burada yemeğe başladılar. Bunlar ap-
lrJ aSa masa ıçınae leri getirtilin. ~~o=~ ını tal ya .. Içler!nden biri: 

oğlan mı diye baktırdnn. Müneccimler - Yahu .. geçenlerden biri tesadüfen 
- 31 - oğlan olduğunu ve hem de çok hayırlı buraya girer ve bWrn yediğimiz! görllr-

- İşte, dedi, gördünüz ya .. Sizin içi- ve saltanatlı bir çocuk olacağını müjde- se soframıza ortak olur. Kadın: 

- Benim kocam var. Eğer gelir ve si
zi burada, bu evde ve benim yanunda 
görecek olursa ne sizi sağ kor ve ne de 
beni .. 

Dedi .. Harutla Marut : 
- Kocam dediğin kimdir ve koca ne

ye derler? 

Diye sordular. Kadın da : 

- Birazdan gelir ve geldiğinde görür
sünüz .. Cevabını verdi. Ve onu hemen 
öldürecek olursanız ben sizlerin ikinize 
d~ tamamen muti olurwn. 

Şarap sarhoşluğu içinde olan 
ve Marut: 

-Peki ... 

Harut 

Dediler .. Kadının kocası eve geldiği 

zaman onu hemen tutup öldürdüler. 

Cenabıhak bunun üzerine Melekleri 

nizden en zahit olanına Adem oğlunun lediler. İşte senin asıl ve öz ev!Adın kar· Dedi. Diğer iltlsi de: 
nefsini verdim hem zina hem de kan mmda olandır. Vezirlerin seni aldatıyor· - Sahi öyle.. 
ettiler. Şarap için fesat çıkardılar. !ar. Sen onların sözlerine uyarken Ade- Dediler. 

Melekler bunun üzerine özür diledi- ta üç apdallar gibi oluyol'SWl. - Eh ne yapalım .. 
!er. Cenabıhak ta onlan affetti. Padi§ah : - Mağaranın kapısını kapıyalım. 

İ _ "ç apdallar dediğin"" nedir•. Bunu karar verdiler, fakat kapıyı ka-
şte Şahım, görüyorsunuz ya... Kadın u 

D . k dın pamak meselesinde aralarında !htilM 
~inden avrat fesadından melekler bi- ıye sorunca a : ÇLktı. 

le kurtulamamışlardır. İhtiyat ve ted- - Bu bir hikayedir. Müsaadenle an-
birli olun.. Şehzadenin genç hayatına latayım.. 
kıymayın .. Sabredin .. Elbette günün bi- Dedi. Şah ta : 
rinde her hakikat belli olacaktır. - Anlat bakalım deyince anlatmağa 

Padişah bu hiknyeyi işitince oğlunu 

tekrar zındana gönderdi ve kendi ava 
çıktı. 

O gün akşama kadar avlandı. 

Akşam olup ta saraya döndüğü ve 
hareme girdiği zaman kendisini her va

kitki gibi yine acuze karısı karşıladı. İz-

başladı. 

ÜÇ APDALLARIN HİKAYESİ 
Üç apda! yolda giderlerken bir altın 

buluyorlar. Bu parayı ne yapalım.. Ne 
yapalım .. Diye düşünürlerken bol et ve 
bol pilav alıp yiyelim. 

Dediler. Şehre dönüp bir aşçı dük-

- Sen kapıyacaksın.. 
- Sen kapıyacaksın.. 

Diye münazaadan sonra: 
- Hepimiz susalım, ağzımızı açmıya

lım. Kim ilk önce söz söylerse mağara
nın kapısını o kapasın .. 

Dediler .. 

Bu da kabul edildi. ttçü birden ye -
mekten ellerini çektiler ve beklemeğe 
başladılar. 

Bapam. miinaaebeti71e 
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BiZANS SAR~.r..!.!:f..~!:f. .... {f. .... r..Y.gU 
ı(~;pı~·~·~j~~ın son kozları 

Ziraatin terakkisi için sarfedı1en gay
ret ve mesai ile elde edilen neticelerden 
sonra, Ziraat Nezareti §imdi, hayvan ye

tiştirme meselesine şayanı memnuni
yet bir hal şekli vermeğe teemmül et-

Enver paşa çok 
içindeydi • 

sevınç 

kilisesinde kararımızı 
l?asacağız,, 

"Bu gece Sendiyomed manastırı 

mektedir. Ziraat · nazırı bay Kiryakosun 
.hesaplarına göre, hayvanlaruı temin et
tikleri aenevt varidat sekiz milyon drah
miyeo baliğ olmaktadır. Bu rakamda, çift 
ve yilk hayvanlarının gördü.kleri ıpn 
değeri dahil olmadığı gibi çiftcl tarafın
dan kullanılan ve ziraat randımanını 
artıran gübrenin kıymeti de dahil de
ğildir. Bu iki Amilin kıymeti de senevi 
beş milyon drahmi kadardır. 

Kendisine gelen sadakat mektup
larını herkese gösteriyordu 

v• 

verecegız. Yarın da Bizans sarayını 

Kömür gözlü güzel kız, iki gecenin Ust 

Uste rasthyan heyecanı içinde ve içki
nin tesiri altında gergin sinirlerini din
lendireceği sırada yeni blr heyecana ka· 

pılmıştı. 
Sebastiyano odadan çıkar çıkmaz 

Karbonopsina yattığı yerden fırlıyarak 
kalktı. 

Onu, Sebastiyanonun gidifinden f~zla 
giderken söylediği sözler tahrik etmışti. 

Sebastiyano : .. 
- Senin saltanat yolunu kapıyan pu-

rüzleri izaleye... Ve mavi gözlü kadını 
yakalamağa gidiyorum .. 

Demişti. 

Saltanat ve .... Mavi göz.IU kadın .• 
Bu iki isim ve hele yan yana geldiği 

uınıan Karbonopsinayı büsbütün tahri-
ke kafiydi. 

Sebastiyano, kAğıdı okuyup ta mUnde
ı·ecatını öğrendiği zaman telAşından bu 
kağıt parçasını masanın Uzerinde bırak-
mlfU .. 

Karbonopsina, yarı çıplak hali ile ma-

saya koştu. 
K.Ağıdı tıtriyen elleri arasında lljta-

rnk şamdanlardan birine yaklaştı. 
KAğttta şunlar ywlı idi : 

•Arkadaşlarımızdan birinin sara}' ta-

fından ele geçirildiği öğrenildi.. Bu 
ra b'lir arkadaş, belki de hepimizi ele vere ı .. 
Bu itibarla imparatoriçenin cenaze me
rasimine bizden hiç kimse i~rak etmi· 

yecektir .. 
Bütün arkadaşlar, cenaze merasimi

ne tekaddilın eden gece, gece yansından 
sonra ~hir hududu üzerinde, Sen Diyo
met manastırının kUçUk kilisesinde top
lanll\lf bulunacaklardır. Bu gece lbım 
gelen bUtün tedbirler alınacak, impara

toriçenin cenaze merasimi yapılırken de 
Bizans sarayı ku\'Vetlerimlı. tarafından 
işgal olunacaktır. Bu geceld toplantıda 
mavi gözlü imparatoriçemizle benim di
ni meraSlmlmiz de yapılacaktır. Bu em
rin bütiln arkadqlara tebliğini Samat· 
ya manastırı ba~ rahibinden rica ede-

rim. ıı 
Mektup bu kadardı .. 
İmza yerinde de sadece .Totaras• is-

mi vardı . . 
Sebastiyanoyu hemen harekele getı-

ren de bu mektubun meali idi. 
Karbonopsina, sırrını ele venneınek 

için hayatına kasdeden şehir muhafızı 
hak.kında arka~arının 1fiphe ederek 
bu gece son korlarını oynamağa karar 

vereceklerini anladı .. 
Sebastiyanonun muvaffak olması için 

duaya başladı .• 

* 
miş olması felAket olurdu. Hele mektu
bu düşürdilğünil meydana atması ken
disi için de felaket olacaktL 

Baş papaz, komplo reisi ve Bizans im- Bu itibarla bunu girledl ve bUtün 
to 1 ğ ınun başına geçmek, impa· 

para r u lk d gUd as·ı komploculara mektup münderecatını 

Binaenaleyh, ziraate tahsis edilen ve
ya pazarlarda satılığa çıkarılan hayvan
larla burilarda.n muhtelif suretlerle isti
fade edilenlerin senelik umum kıymeti 
13 milyon drahıniye baliğ · oluyorki, bu 
da, zirai müstahsalatla hayvan yetiştir
menin temin ettiği hasılat mecınuunun 

Bundan sonra tekrar boyunduruk al- ver pap da memnundu. Müsterih ti, ve 
tına siremezdi. lıte bu sebeplerden genç sebat ile faaliyeti bu şekilde yapa'bt1di
Buharaldann ayaldanmasa ve silaha sa· ğinden dolayı istikbali daha iyi görüyor 
rılarak vatanı müdafaa etmeıi lazımdı. ve muvaffak olacağına yüzde yüz emin 

rator olma sev asını en genç ı - h di 
k dis. .. d dix.· ezberden aber ver . Enver paf& ııibi büyük bir isim sahibi- oluyordu. 

zade Totarasın en ıne gon er &ı z d d 
d h 1 d' aman ar ı. 

mektubu aldıktan sonra ve er a ı- İçtima bir kaç saat sonra olacaktı. 
nin kendilerine yardım etmeıi de bir ni- lngandan itibaren Kazgana ve civardan 
met idi. lıtikbal için bundan daha büyük gelen Basmacılar, fedailer, gönüllüler 

ğer komploculara 0 akşam ve gece ya- Sen Diyoınet Manastırının papazı da 
rısından sonra Sen Diyomet manastırın- kendilerindendi.. 
da yapılacak mühim toplantıyı haber Bu manastır, karilerimizin belki hatı-
venneğe koştu. nnrlndır, V nsil daha baldın çıplak bir 

Yolda Sebastiyanoya rast gelen baş serseri halinde Biumsa ilk girdiği gece 
papaz, bu tesadüfe içinden bir hayli oku- ilk iltica ettiği yerdi. 
duktan sonra mektubu düşürdüğünün Komplocular, kimbilir belki de uğur 
bile farkında olmadan koştu. getirir diye, bu manastırın küçük kilisc-

İlk komplocunun evinde bu mektubu sini seçmişler, manastır papazını da, ki-
düşül'düğlinü anladı. lisenin saraya karşı hissettiği kinden is-

Nerede di.işürmüştü?. Bunu düşün- tifade ile elde etmi~lerdi. 
meğc de vakit yoktu. Yabancl ellere geç· - BİTMEDİ -

Balkanlar dünyanın 
imtisal nümunesidir 

Gazete Polska Balkanlar vaziyetini tahlil 
eden yazısında bu hükme varıyor 

SOFY A - Hükümetin organı olan esaslı bir tebeddül getirmiştir. Bugün 
c Dnes > gazetesi (Gazeta Polska) dan Balkanlarda artık galipler ve mağluplar 
naklen yukariki ba~lık altında yazıyor: zihniyeti tamamen imha edilmi~ bulunu

- 19 30 Türk - Yunan doıtluk paktı, yor. Diğer balkan devletlerine tamamen 
1937 de imzalanan askeri bir ittifakla müsavi olan Bulgaristan, Balkan konıe
büsbütün kuvvetlenmiş bulunuyor. iki yine gİrmi~tir. ' 
memleket arasındaki bu münasebetler. 19 36 yılı Balkan devletlerinin iç i~le
birbirine yakınlaşmakta olan ve nihayet rine de çok bariz hadiseler getirmiotir. 

19 3 7 senesi zarfında ehedi bir dostluk Türkiye, Atatürkün ölümiyle sarsılmı~. 
paktı imzalıyan Yugoslavya ile Bulgarİs· Romanya büyük buhranlardan sonra tek 

tan tarafından ötedenberi bUyük bir cid· partili idareye geçmi§tir. Bulgariitana 
diyet ve alaka ile takip ediliyordu. Bun- gelince: bu memleket de dört yıl süren 
dan bir müddet evvel Bulgar Batvekili parlamentosuz bir hayattan sonra partisiz 
Dr. Köıe ]vanofla Dr. Stoyadinoviç ara· olma11 hasebiyle yepyeni olan bir parla
sında Ni§kahanyada vukua gelen kar• mentoya kavu,mu§tur. Yugoılavyada ya· 
oıla,manın akiııleriyle ne§redilen ve ko· pılan intihaplarda ise hükümet partiıi ek· 
münistler ve matbuatta görülen yazılar, seriyeti almı~. Yunaniııtanda General Me· 
her iki memleketin bu pakta ne kadar tak!laS Girid isyanını baıtırarak ve politik 

nıs!ını temsil etmektedir. 

bir ümit olamazdı. 

Enver paoanın Döoembe zaferinden 
sonra vaziyet tamamen tavazzuh etmit· 
ti. Enver paıaya bütün asri silahlarla teç· 
hiz edilmiş Jcuvvet lazımdı. Mevcut as· 
kerler nihayet derme çatma idiler. Çünkü 
Ruslar artık paşanın ka~ısına kuvvetli 
bir asker Çlkarmak üzere bulunuyorlar• 
dı. 

Resmi istatistiklere göre, Yunanista
nın hayvan miktarı, büyüklü küçilklü 

ada tavşanlarile kümes hayvanları ha· 
}erin aksine olarak, Yunanistanda hay
van yeti§tirmenin esasını bir çok küçük 
hayvanlar teşkil eylemektedir. Bu da, 
Yunanistanın dağlık olmasından ve ik
liminin kuraklığından dolayı çayırların Enver paıanın imdat toplamak ve ayni 
pek nadir bulunmasından ileri gelmek- zamanda Afganlılarla temas etmek üzere 
tedir. Küçük hayvan ve yalnız 2.000.000 göndermiş olduğu zevattan Osman I Jo
t>aş Karadavar (öküz: ve beygir cinsi) ca ve Hacı Samiden yeni haberler geldi. 
vardır. Bu zat Afganistanda bir çok yüksek ma· 

Bu gayri müsait şartlara rağmen, Yu- kamlarla temas etmişler ve bir çok ze· 
nanistanda yetiştirilen hayvanlar mem- vatın yardımını de temin ctmiılerdi. 
lekettl? gilnden güne artmakta olan sar- Bunlann başında Harbiye nazırı Meh· 
fiyatın en bilyilk kısmmı karşılamakta- met Nadir Han vardı. Bu zat Enver pa· 
dır. şanın Buharadaki hareketini çok yerinde 

Bay Kiryakosun te~bit ettiği vechile buluyor ve kendisine yardım edilmesi 
hayvan yetiştirmenin arttırılması ve ıs- lazım geldiğini açıkça söylüyorlardı. 

18.hı, yalnız temin ettiği Yaridatın pek Bu sözü hakikat diye yerine koymak 
ziyade haiz ehemmiyet olması itibarile için de teşebbüs etmişler ve muvaffak da 
değil, ziraııtin terakkisi için de mübrem olmuı,ılardı. 

bir ihtiyaçtır. Hayvan yetiştirmenin, Tabii siyasi vaziyet itibariyle resmen 
usullerini ve direktiflerini dc~-.Urmclc yardım edemezlerdi. Fakat memlekette 
suretile yeni şartlara intibak etmesl lu- Buhara mücadelesine iştirak edecek gö

zıındır. Hayli zaman evvelden beri, hay- nüllüler arttıKı ilan edildi. En kısa zaman
van yetiştirmeyi te.~vik eder tedbirler da bütün teçhizatı tam olarak .300 asker 
alınmıştı: fakat, hunların, maksadı te- temin edildi. Bunlar Türkistanın hüni· 
mine hiç kili olınadıklan görülmekte yeti için atılan Afganistandaki Türklerdi. 
ve anla~ıbnakta olduklarından Ziraat Bu gönüllüler derhal hududu geçtiler ve 

nezareti , hayvan yetiştirmeyi ıslAh eyle· T" k" ta t ki ~ h· ı ld l . • ur ıs n opra anna oa ı o u ar. 
mek için yeni bır çalışma planını tetkık 8 1 b d l'.'fd 1 dd' H b . ktedir un arın aşın a c:.. a e ın an u-
ettırmc • 

lunuyordu. Bu zat askerlerle birlikte En· 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
~Okurların Dileklerii . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

R. N. imzalı bir kariimiz yazıyor: 
ilk mektebin son sınıfında iki çocuğum 

var. Yeni usul tedrise nazaran kendile-

ver paşaya en klsa yoldan ula~mak isti· 
yorlardı. 

Bu esnada diğer taraflarda da oldukça 
hareket başlamı§tı. 

Şimal taraflarda (Fusail Masum) bin 
kadar askerle yola çıkm.,tı. 

büyük bir değer verdiğini göstermekte- partileri ilga ederek günden güne halkın rine yardım etmek lazım geliyor. Fakat 
dir. Yugoslavya ile olan do!'lt!uğu, Bul- sempatisini kazanmakta bulunmuştur. ben yeni kitaplarını anlayamıyorum. Ço· 
gariıtanın diier koml'ulariyle anlaıması· Bir zamanlar ebedi heyecanların ve cuklara da öğretemiyorum. Halbuki on· 
na mlni olmam~tır. Bu itibarla uzun bir buhranlann merkezi sayılan Balkanlar, lar da pek benim dilimi anlayamıyorlar. 
savat devrcainden ıonra Bulgariatanm bugün yarımad'ada hüküm süren huzur Bu iş böyle giderse halimiz ne olacak} 
Yunaniıtanla uzun bir ekonomik savat ve ıükunla, bir çok Avrupa memleketle· Geçende tasarruf haftaıı münuebetile 
devrcainden sonra Bulgaristanın Yunanİa• rine imtisal nümunesi olduklarını iftiharla edindiğim bir radyonun bqında hepi-

1 '-d .... · ·· 1 '-t lb tt h ki d 1 miz toplandık. Büyüklerim~İn konferanı· 

Diğer taraflarda Ferganede ve diğer 
mıntakalarda Kırğızlar da silahlanarak 
yola çıkmak üzere idiler. -300 Türkmen 
ve Kazak lsmail Hakkı beyin riyaseti al
tında geliyorlardı. 

Hatıl lbrahim bey ile açıktan açığa 
yardım ediyordu ama asker göndermek 
için e\iı:el bir tekil ve sebep arıyordu. 

t
anla ilk ticaret an aşmasını a111. ettıgını ııoy eme111. e e e e a ı ır ar. 

1 LIK. !arını dinledik. Bu konferanılar daha çok 
aörüyoruz. Bundan maada Romanya i .. e MAÇLA.RDON 
• 1 d k gençler ve çocuklar için olduğu halde 
de beynelmilel münasebet er e ço mu-

. d So üsab-~ küçükler hiç bir Jey anlamadılar. Her 
him bir deier taııyan ve Tuna üzerın e ft lft aaaları 

Kendisi nihayet bir mektup yazarak 
Enver papdan af diledi. Ve şimdiye ka· 

yavaş yava§ Enver paşa etrafında topla

nıyorlar ve onu da (baş) olarak kabul 
ediyorlardı. Herkes memnundu. Çünkü 
bu işi anlayabilecek bir zatın idaresi nl· 
tında idiler. 

Gelemiyenler bile muhtelif taraflar· 
dan Enver pnşaya mektuplar yazarak 
onu te,,_'ICİ ediyorlar ve yaptığı işte muvaf. 
fakıyet temennisinde bulunuyorlardı. 

Bu işte .belki sözden ziyade işe ve da· 
hn doğrusu adama ihtiyaç "\."ardır. Faltaı 

bnzan böyle te§Vik edici sözlerin de bü· 
yük tesirini unutmamak gerektir. Envcı 
pap. mektupları alınca hakikaten çocuk 
gibi ıeviniyordu. 

Hele bir kerre almış olduğu mektubu 

önüne gelene göıtermifti. Bu mektuptı 
(Enver pata bizim ba~ımızdır.) diye ba~ 
tanıyor ve Enver pap. hakkında öyle si· 

tayitkirane satırlar yazılıyordu ki ••• Pa· 
18 okurken hakikaten heyecana düşüyor: 
du. 

Hazırlıklar hala devam ediyordu. Bil· 

hassa F ergana ha valisinde bir çok zeval 
asker toplıyor ve Enver paşaya gönderi· 
yordu. 

Nihayet 1922 yılının Mayıs ortalarına 
doğru artık Enver paşa hazırlıklarını ta· 

marn olduğuna kanaat getirdi. Hiç yok· 
tan silahlı olarak ( 7,000) maiyet topla· 
mıştı. 

Tür1kistandaki bir memlekette 7,000 

askerin ne olduğunu anlamak biraz güo
tür. Çünkü köylerde, kasabalardan, te

hirlerden, göçebelerden bir araya topla· 
narak vücude ietirilen kıtaların efradı 

mükemmel silah kullanıyorlardı. 

Bu yerleri kartf kan§ biliyorlardı. On· 
lar için ayrıca vatan ve hürriyet ideali 
vardı. Velhasıl bunların her birİ8İ bir a11· 
ker değil birer kahraman birer hürriyet 
idealisti adamlardı. 

Enver paşa askerlerinin manevi kuv· 
vetlerini çok iyi bildiği için öyle kolay 
kolay lcızılordu karşısında mağlup ola· 
mayız diyordu. 

Hakikaten Rusyadan gelmiı olan kı· 

zıllar Türkistan çöllerinden ne için ve 
kim için çarpıpealclardı. 

dar yardım edemediğimin esaııını kaça· 
maklı kelimelerle izah etti. d k kelimeyi bize soruncaya kadar hafta 

'.
••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••& iıletilecek olan feribot haldcın a i a .. n· Bu haha yapılacak olan ikinci devre 

1 k t • d T gerti. Ve çocuklar hi,mi hiç faydalanma· Artı'- E fiL • 

.: Kı·ra ı apar man =. ıa,m•y• imz.alamııtır. ı929 yılın a u.r· lik maçıarmm son müsabakaları= .. 111. nver Pll§•nın &rı ve ne yap· 

Enver paşanın Döşcmbeyi i~galinden 
sonra yeni bir fırsat hasıl olmu tu. Kml· 
ordu kumandanları olup bitenleri Moı· 

kovaya yazmı~lardı. Bunda Türkiıtanda 

bir tiirlü anlaşnınıyan ve birl~ıı.iyen 
Basmacıların Enver paşa aayeainde bir· 
lilc olmağa baıladılcları işaret ediliyor ve 

Enver papya kar~ı şiddetli hareket edil
meıi isteniyordu. Moskova bu rapo~ 
aldıL:tan sonra Enver paşaya müracaaı 
ederek onu siyaseten mağlup etmek aa· 
yesine baJ vurdu. 

dılu. Bu doüru mudur} m k · t d'"'' Lt w d·tı d d 1 • • kiye ile imaalıtdıiı doıtluk paktının ıae B. Takımlnrı : Saat ıı de Ateşspor ... a as e ıgı açı111. an açıga ı er e o a· 
: ~ht"r •aıinosu arkasında 138Z: d d 'I .,. t {J. k ı k •ıyordu. 
• ':l"' • 19 .39 yılı zarfında tec it e ı ecegı gaye ço ıa em Necati " 
:sayılı (Gül sokak~ ~~~-' denı.e.: A. Takımları : Saat 13 te Yamanlar_ Fransız Nazırlar Bunu duyan Buharalılar, Türkiıtanın 
··na- konforu ba.-ı 1edı ouaaı J•C. tabiidir. eclisinin --ki d·w •-·· 1 . d h l'- .. d 1 l h •• Bizim Bulgariııtan üzerinde bu kadar Deınirspor hakem B. Mustafa Balöz m y&ac-• ıger .. ote erın e a 111. ıçın e e i si i tu· ;infa edilnıiş bir ev k~·enl . ~ uzun duruıumuzun sebebi, bu memleke- (Üçoktan) toplantlsı... tanlar Enver patanın etrafına toplanıyor· 
5 Görmek ve ıöriişmek llÜ~ ~! tin yakın zamanlara kai::lar Balkanla~ ~· A. Takımları : Saat 15 te Ateşspor Paris, 26 (Ö.R) - Nazırlar meclisi lardı. Bunların hepsi Cedidlerden oldu-
Eıa:ıctemiz idarehanesine muracaa -~ masında kara bir nokta ifade etmeaıydı. Üçok hakem B. Esat Merter (Yamanlar· cumartesi gUnü .Eli:z:ede reisicümhur B. iu için Enver papya cedidlerin baıı de

:1eri. •••••••••••• .. , ••• : 19 :ıs senesi, bu memlekette biraz ve dan) J..ebrünün riyasetinde toplanacaktır. mek de doğru bir hareket olabilirdi. F..n- •• BJ'J'MEDİ •• 
·~·~·:·:··~·:·:··~·:·:··~·:·:··~·:·:··~·~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~r~~~;;:;---~~~~~~~~~~~;;i~~~~~:iiiJ:~~~~~~~~~~~~~~~~~j'i 

' 

• hukuk;-~ahrumiyeti~den kurtul;bil;:- Engiı.isyon ile yapılan her hangi mü- tır. 
- Tarihin Gizli Cemiyet erı ceklerdi! cadelenin sonu u.ten ancak cbol :kan ve c:Bundan b:a§ka: 1-Y:eniden katolik-

assubu> .ebep göstermek doğru delil· 
dir. Engizisyon mezaliminin en~ .se
bebi, hudutsuz saWıiyeti ellerine alan 
en ahlaksız ve sinir itibariyle en basta 
insanların şahsi heves, hırs ve şehvetlc.ri

dir. 

E 
Bu karar dokuzuncu Greguar zaına· ateş> idi!. işkencecilerin aciz kaldığı 1.a- liii kabul eden dinsiz ve rafıztlerin, 

ri yakılması ve yahut dillerinin ..kesilme- rtlırdı! selerin de :malları müsadere olunacak-Engl• zı• syon S r arı nında genişletilmiş ve rafızilcrin diıi di- man odun yığlnı ve ateş sahneye çıka- 2 - Rafıı.ilere mahsus haç taşıyan kim-

Dün anın en korkunç ve gizli teşkilatı 
y r.~~f}'7; -

Tefrika : 10 1 Nakleden : F: Ş. B. 

papalar elinde miithiş bir jşk~nce, zu
lüm, yağına aleti olmasını mucıp olmuş-

tur. h k·kı · Ve ... bu Andan itibaren a ı engı-

zisyon başlam~tır. 

V 
k .. a a üçüncü Imosan, engizis

a ıa, . p ~ • lak bir kudret ve 
l'On cemıyeurun mut h 

.. mtilaade uswıun -
nUfuıla teessUsune nd'•ler 
da ok bü ük tereddütler ve e ~ 

ç Y m.inikeıı veya Fran-
geçlrmi§lir. Papa, Do . :keskin si-
siaken papaslarına vereceiı k 
lahm bir gün kendi veya papalık kmak a-

d Ço or-
nıı aleyhine kullanılmasın an 

b .. "k en 
kuyordu. Zaten papaların en uyu . . : 
dişeleri şahsi ve hasis menfaatlerı ıdi. 
Dini vey~ Ali menfaatler değildi! Fakat 
lınosana halef olan papa üçüncü Ha -
norius zaınruımda papalık makam ve 
konseylerinde engizisyon esasları kuv -
vetle yer bulınağa ve Sen Dominik ve 
H Fraosua d'Assisin zan ve akideleri 

. f dakilerde de aynı ~iddet-papa ve eiıa ın , 
1 hüküm sürmeğe baş1amıştır. 
e V ic:in tuhaf tesadüfü de, Italyanın e, ..,. . et 

bUyUk şehirlerinde engizisyon cemly. -
!eri kurulduğu Slralarda imparator ikın· 
ci Fredıikin de rafızi ve dinsizler aley
hine -vazüe veya menfaat icabı olarak
şiddetll bir kanun neşretmiş olmasıdır. 

Bu kanwıa göre, imparatorluk hu
dutları içinde zuhur edecek din.sizleri, 
engizisyon cemiyetleri erkAnı veyahut 
dindar kimseler hakimlere gösten'rek ve 

b 1 r hakkında ölüm cezasına kadar da una . . 
1 

. 
ceza tatbikini istiyebilecekli. Dınsız erı 
himaye edenler <le aynı şekilde cer.alan· 

dırılacaklt! 
Bu kanun, tekrar katolikliği kabul et-
. 1 r"fızilcri ;her tilrlü hukuktan 

ınış o an ,. . 

br 
kılmakta ve bu mahrwmyet 

ma um k ..1• 

"kinci batına kadar devam edece iuı. 
~abalarını reddeden çocuklar bu amme 

1 

si de esasları arasına katılmıştır. Engizisyon ceıniyeti, kudretini artır- tır.> 
Bu iki maddenin kabulünden sonra, dıkça, yeni yC'lli haklar ve kuvvetler el

cngizisyon cemiyetleri her tarafta en bü· de etmişlerdir. Bunlar arasında şehir 
yük bir bela ve afet şeklini alnuştlr. O meclislerinin haklarını iptal eden kanun 
kadar ki l'ngizisyondan daha korkunç, bilh11ssa ınühimdir. Engizisyon cemiyeti, 
daha zalim ve daha mütecaviz bir kuv- kendisine mümanaat edecek her kuv-
vct kalmamıştır. Engizisyonun yaktığı, 
yıktığı şehirlerin üzerinCle korkunç iş

kence aletleri ile dehşet saçması, insan
lık tarihinin en çirkin sahnelerini teşkil 
etmiştir. 

Engizisyon cemiyeti. hakimleri, cel
tatlan, işkence memurları, tahkik me
murları ve gardiyanları ile muazzam 
bir tethiş ordusu haline gelmi~. ispan
yada, Portekizde, Kastilyada, Aragon 
ve Navarda büyük Dominiken manas
tırları kurulmuştur. 

Bazı kasabaların belediye mec1isleri, 
hak ve imtiyazlarını engizisyon cemiyet
leri nüfuz ve tahakkümüne karşı müda
faa etmek istemişlerdir. Bu yüzden çı
kan ihtillf ve fiilt mukavemetleri niha
yet gaddarlıklarla akıtılmlŞ bol masum 
kanları ve kasabaları bıiitan başa bay
kuş yuvalarına döndüren yangınlar te

mizlemiştir! 

veti, her amir veya memuru ~eref ve 
haysiyetinden, servet ve nüfuzundan ve 
nihayet hayatından bile mahrum etmek 
kudretini de ele almıştır. 

Yine bu kanun, maznunlara muhbir 
veya şahitleri bile göstermeden ceza ver
mek salahiyetini engizisyon cemiyetine 
vermiştir. 

Her şeyden evvel ve her fırsatta ah
ret adamı olduklarını iddia eden papas
lar, engizisyon namına irtikap etmedik 
rezalet ve haksızlık bırakmamışlardır. 
Bu kanaatimize küçük bir misal olarak 
Tuluz Eveki olan Raymonun şu emirna
mesinl gösf.uebiliriz: 

«Rafız.ilik ve din.sizlik ile mülevves 
olan yerlerin halkı, her rafızi için bir gü
müş mark para cezası verecektir. 

c:Jçinde rafız! veya dins!z bulunan ev
ler temellerine kadar yılulacak, içindeki 
e§>'a kilise namına müsadere olunacak-

- 4 - Engizitörlcr, buralardaki zuli.iın ve 
Eıw~on me.ıaLiıni ve halk i.yanlan: kötülükleriyle, istisnasız olarak billün 
Bu menfur ve melun cemiyetin ilk aileleri materıı ve elem içinde hırakmış

kurul<iuğu sıralarda en mühim faaliyet lardır. O kadar ki, baş başa vermiş iki 
merkezi Langdok ve civar eyaletleri idi. engizitörün sokaklardan geçişini gören

Romaya 1.Abi bütün papaslar, engizis- lcr, bir ifrit veya şeytan görmüş gibi 
) on cemiyetine bütün varlıklariyle yar- korkmaktan, bu korku ile duvar veya 
dun emrini ~ı. kapı kenarlarına sinmekten kendilerini 

Oç Arşivekin riyasetinde toplanan bir alamazlardı. 
Konsil de mücadele ve imha planı ya- Bir mahallede bir engizitörün görün
pılm11tır. Hedef: Buralarda bir tanecik mesi, en büyük bir uğursuzluk ve feli
obun rafızi veya dinsiz. bırakmamak idi. ket sayılırdı. Eski zamanların en kor. 
Bu sebeple engiz.itörlen mutlak ve hu- kunç afetleri olan hra taun veya k.ole
duta~ bir aalihiyet ve serbesti verilıni§- ranın mikroplan insanlara görünse, tek 
tir. Bu Konsil kararı ile enaiziayon me- engizisyon papasının görünmesi kadar 
murları için ne devlet, ne tehir, ne .kili- dehşet veremezdi. 
se kanunlarının kıymeti yok idi. Engi- Bu kadar zulüm ve istibdada, insanlar 
zitörün kendi hırs ve hevesi, her şeye tarihin hiç bir devrinde tahammül e~ 
hlkim idi! memiştir. Zulüm ve istibdat, insanlarJ 

Bu kadar korkunç bir nüfuz ve sala- ancak muayyen bir müddet için suslu
hiyete, en geniş serbestiye malik olan rnbilir. Bunun için Fransanın cenup 
engizisyon cemiyeti, Fransanın cenup kısımlarında da isyan b~lamıştır. 
eyalet ve şehirlerini de nüfuzu dairesine Ilk isyan bir rivayete göre Albide, di· 
almış ve buraları senelerce kasıp kavur- ğer bir rivayete göre de Korda veyahut 

muştur. en doğrusu her iki yerde birden patlak 
Buralarda yaptlan :r.ulümlcre 4dint ta- , vt'nnistir 
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Kara Yazısı 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç 
4-

Yıldız 

Sabahları kocam, ifine gitmek _ _..on:-::;-> 

için er/ren lıallııyor, mangalı ya
lıyor, ,ayı pifiriyor, iahvaltıaını 
lıendi kendine yaptıktan .anra ve 
giderken beni uyandırıyor. 

- Cicim .• diyordu. Çay hcuır. 
Mangalın üerine lıızarmalı i,in 
elrmelı te lıoydam. Dikkat et yan
mcuın .• Ben gidiyorum .. 

O gittikten aonra ben tekrar 
aylıaya dalıyorum. Mangalın üu
rindelri ekmek kömür oluyordu. 

lJğleden evvel yataktan haltı -
iım yolrta. 

Evin her taralı toz. i~nde idi. 
Ben •aJece her gün aynanın toza
na alıyordum. Faz.la toz girme.in 
diye de pe~ereleTi açmıyordum. 
'iJyle lıi evin içi adeta lıokmağa 
bOflamı,tı. 

Yataktan luıllıar kalkmaz., Sa
dJıın hazırladığı kalavalhyı ayalı 
iidii yarım yamalai yapıyor, ya-
narah lıörniir haline welmif elrme- ye VllTacaiını dü,;;nmeden mel_ 
ii o görmain diye çöp tenelıuine · iri l' alılı im l d l 
atıyor, •oialftllf çayı, aanki içmi- ".ıaı "E .z Lı~hal ~ar J~ ~ -· .,,. Di~•·· J!!I...!! uım.. n ucı ı terRıere uuıtır • ,.,,. gı ı 11UldlfG ua.cuyor, .anra J• So L- l lı J •• 

Avrupa korkunç günler 
geçirmektedir 

Paris 26 (Ö.R) - Siyasi mahfillere 
göre, Avrupa büyük harptenberi en 
korkunç ve en nazik günlerini geçiri -
yor. 

Italyanların tekziplere rağmen kısmi 
seferberlik hazırlıkları burada büyük 
dikkatle takip ediliyor. 

Londra 26 (Ö.R) - Avrupanın her 
tarafından endişeli haberler gelmekte 
devam ediyor. Düne kadar bu haber -
ler yalnız muhalif matbuat sütunların
da yer almakta idi. Şimdi muhafazakar 
gazeteler de bu tehlikeleri tebarüz et
tirmeğe baslamışlardır. Muhalif mat-

buat, hükü.meün tehlikeli telakld ettik
leri politikasını teveccilhsüz bir lisanla 
tenkit ediyorlar. 

Finansal Taymis, Barselonun yakın 

sukutu büyük endişe ve rahatsızlıklar 
doğurmakta olduğunu kaydediyor. 

Dün Stide esham sukutu günü idi. 
Italyadaki seferberlik haberleri bu dep
resyonu artırdı. Fmansal Niyoz, Ispan
ya, Itnlya ve Almanyadaki hadiselerin 
inkişafı ayın 31 inci günü Hitlerin he
yecanla beklenen nutku borsada büyük 
tesirler yapmaktan hali kalmamaktadır, 
diyor. 

Denizcilik tarihinin 
en büyük manevraları 
Vaşington 26 (Ö.R) - Bahriye meha- liyor. Bu manevralar drnizcilik tarihi -

fili on Şubatta başlıyacak olan büyük 

deniz manevralarının Avrupadan gele-

cek bir islila kuvvetine karşı Amerika

nın bütün şark sahillerini yalnız Küba 

üssülharekeleriyle dayanarak korumak 

kabil olamıyacağını göstereceği zannedi-

nin en muazzam deniz manevraları ola
caktır. Brezilya $ahillerinden Nevyorka 
kadar uzanan sahillerde deniz devlerin
den mürekkep 141 harp gemisi 600 tay
yare, iki tayyare gemisi ve 120 bin ki
şiye varan deniz mürettebatı manevra
lara iştirAk edeceklerdir. 

Muhasara ikmal edilmiş 
J la • i ita"' ıiı uım. ıua oan arı ar amua go•-

a demen geyrnae 80 ga ç • termelt için SaJılıı tqvik ederek - BAŞT ARAFI l tNCt SAYFADA -

~ am~ • -"--.: 1-;..1-.-. bahalı lokanta ve .alanlara Je • 
at ile ve general Gracia Valimonun kuv
vetleriyle iJtisaklannı temine muvaffak 
olacaklannı ümit etmektedirler. 

T 
L v~-~ •:;_w~- _,,....~&. vama baflaJun. 

eır. ~,. ... a .....,... ..... luıJ.ar evde (!_J_L • • ·1L •• l · _L 
--'l d Halbalc" d ~uı, aennı ı R once en çuıar-

11a,,_ ',,~~ .~~' J ı Le_v oe yal plaı- maJı.Yalnız para yetipnediği için 
ca oyce •~er OOTuı 11.ı.. n ar L aml banL J ·L~ ı--' av v t ol. ... b .1 GRf arı Raua 1111 aaat uua 

Y lı°!l~':_ .. 0 fd.0
• 1agr_:f'I 1 •em çalıımağa bafladı. Ba wretle ev 

pe a a R-.;o.n ımı oya aruun. 1ı· 1 L k J 

F lı t l . b" t•• , .. · ıraı o mn açıRtan çı ıyorau. 
a a e ım ır ar a lfe v~ı- A lı d l d h h . b. 

yordu. Hem, ne diye çaluayım, . . r ; "! arım kan der a~gı b !
diyordum. Ben evlendimı~ rahat rınıkn ebnı~ fDP am an ft ır 

Barselonun şimalinde tahaşşüt etmiş ol
duğu bildiriliyor. Başvekil Negrin Ti
jerastadır. Hariciye nazırı Delvayo ile 
sabah Perityanda görüşmüştür. 

Çocuk, kadın ve ihtiyarlardan mürek
kep on binlerce mülteci hududa yakın 
yerlerde alelaccle tesis edilen kamplar
da ycrlcştirilınişlerdir. 

J · d" l a· H" t · ıap a, enım çorabımdan, çan -
cl"keyı'?" ıye ekvten ımO. ı~m~_ç_,ı- tamdan güzel bir çorap ve çanta VAŞtNGTON tSPANYOL ELÇ1StN1N 
ı mı yapaca ım.. zerımı~e l t h ··ı d · b 

Kumanda heyeti Barselonun yakının
da şimalden 12 kilometre kadar garptan 
5 veya 6 kilometre kadar cenuptan ise 
yalnız bir kaç yüz metre kadar bir me
safede ihata edileceğini tahmin etmek
tedir. Barselonun mühimmat, esliha ve 
zahire kıtlığı ~ebebiyle uzun bir muha
saraya mu kav em et edemiyeceği zanno
luıımaktadır. 

geyecek çamaıırımız kalmamıstı. ama~.'~~ a amh mu e emıyor, ku- SÖZLERi 

H · k" ı· tl . d 6. 'k · . nu gorunce emen çaraıya çı ıp Vaşington 26 (ö.R) - Ispanyol sc- Burgos 2G (A.A) - Havas ajansı mu-
epıı ır ı ıepe erın e ırı mrf d Alas l d • 

Juruyordu. onMan aa1·1ı'"~L? ıyb~r ukm. firl, nnsyonalistJerin Bnrselon varoşları- habirind n: 

Ç k d 
1

• tt. K aam ı nıç ır a şam eve na girdiği haberini teh.ip etmiş ve daha Frankist kıtaat diln akşam da ileri ha-
'J '!_~0f~rcı a ın ge ır ım. a- geç ltalmamağa da çalıfıyordum. gece telefonla Barselonla görüstilğünil reketlerine devam etmişlerdir. Frankist-

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi 
26-

Bugünkü Japon kızı 
Japon kadınlığını esir ettiği ananevi ve muha
f azakô:r bağlarla mücadele etmektedir-Fakat .• 

uın ucına. D · SaJ k b · • - Kızım .. yan/un et te ,..,.ıarı aı;rıa el :t:. :.ım "",,'.'..'{ -~' söylemiştir. Sefir şu sözleri illi ve elmiş- !erin Barselona ginneleri için yap•lan Bugünkü modem japon k..Ianna gc- b .. ckctlcri boı gö.ülmcmcklc bc>abc<, 
ltiç deiil- boyaldara ile beyazla- ~ Le:~. ,~~, !~':, u- tir: biltiln hazırlıklar Frankonun sağ elime- lince. orta ve l~ tabailinin iukitafı •- ananelelere do~da~ mÜ•amaha 

tün ııvru • PU' -punl)'9r', - Hükümet bUtün Cümhuriyet or- sabealnde olanlardan ve nizamname d d d 1_ .. l ıl F 1__ l d" · K rını ayırıver J l lı b • • b" • ye.inde onlar a me eni ünya "u tü- ile karı anıyor. a1U1t ev en ı mı... en• 
n_.ı• K--~ etralı uÜ.&e tir en öteyi erıyı ır" dusunun sal!laın oldugun-u, Jspanyanın departmanından B. Martinoz Anidonun ld b ll.ISGI. ~ım. al t-L K ~ rünün içine girmekte ve bu yo an ir dini boynuna geçen boyunduruktan kur· 

-
- A·-'ma·Jan _,__ n• ol- tar a .... uı. lflınyor ve... onaerve ve lspanyol N\l'Uklarının hüriyeti için halefi Albay Hungriarun kontrolü al-.Tru. u oc.u ~ ... h l J :ı-- hayli terakki eserleri göstermektedirler. taramıyor. 
ki yemegını azu ıyor um.. mücadeleye devam edeceğini bildiriyor. tında yapılmıştır. Albay Hungria Bar -

aan ·• BiTMEDi Japon kızı timdi mükemmel ıolf, mü- Japonyada Feminizm.. Hiç te hot 
Ded" aı l..!I • L- Ç - - Müstevliler, yabancılardan bol müzahe- selonun general Franko kıtaatının şeh-ım. ne rn&eyım oen.. ama- kemmel teni. oynamaktadır. karıılanmıyan bir teYdir. Bununla bera· 

,ucı iradın w;n;._ tahal tahal ret gördükleri halde lspanyol Cümhuri- re girmelerinin ertesi günü normal fa-,,_..... 1 J Son olimpiyadlarda japon kadınlan her (Noyingeyutau) adındaki kadın c~ 
balıtılıtan aonra: H lk • k •• • yeti Akıbetine terkedilmiştir. Barselon a iyetine tekrar başlamasına karar ver-

a evi Oşesl . ti BU Un h lk al k 1111d gerek koıuda, gerek yüksek atlamada miy .. ti, .-:~n ıeçtikçe sayısını artırıyor ve 
- Pelri lıı.aım •• dedi. A---•-- düşerse ispanya harbı bi~ olmayacak- mış r. t a ç ışaca ve a e B e ... • .. 

.Tr""- illl•••••••••ill••.. b' , d .. rı_. dl ve gerehe yüzücülükte çok iyi ve japon· bu cemı"yet ı"apon kadmlann esaretten 'Jan ol.an.. tır. Harp ancak müstevlilerin toprakla- ır ame-ıe en muessese şeut:rıne ve -
ktö. 1 · L da h k azif 1 ba ya ile yüz ağartıcı neticeler elde et· Lurtul-·- ;,.1·n --'-ıyor. 

Ve bitin ~ların boyan 29/1/939 tarihine düşen pazar günii rımızdan tamamen atıldığı gUn bitecek- re r erme .ıı.a r er es v es - a. .. - .... .,,... ..... 

h ....tle beyaslara geçti. Ben le- saat 14 te Evimizde komiteler için üye tir. Ispanyol milleti, cesaret ve şecaati şma gidecektir. Zabıta dahili harbın bl- mİftİr. Muvaffak olabilecek mi) 
na ltalde 8İnirlenclim. ÇarnGfUcı seçimi toplantısı vardır. Eve mensup bil- Ue hUriyet ve demokrasi mücadelesinde dayetindenberi bazı unsurların sarf et - Hiorqi. Uapta, Mikotiba cıôi japon Bu günkü vaziyete bakılana bu ~ok 
lıaJın: tiln üyelerin bu kardeş toplanbsında bir örnek olmaktadır. mlş oldukları faaliyet hak.kında bilAha- kadın pmpiyonlan dünyanın dikkat na· ıeç ve çok güç olabilecek sibi ıörülmek· 

-Si.z öyle i.tedinis.. lJyle yap- bulunacaklarını fiiphesiz saymaktayız. ra tahkikat yapacaktır. zannı 6zerlerine celbetmeie muvaffak tedir. 
tun... Aynca, eskiden nasılsa bir şubeye ya- HAREKAT NASIL lNKtŞAF EDtYOR Mühim miktarda elbise, 800,000 kilo olmutlar Ye kendilerinden uzun uzadıya Feminizm ve komünizm bugün japon-

Dedi. Bana baroda bir miaGl zılmaınış, yahut İzmire yeni gelip te Paris 26 (A.A) - Frankist kuvvetle- ekmeği, 200,000 eti ve saireyi hAmil olan hah.edilmek imkanuu vennqlerdir. yanın iki büyük düf111anı olarak belir· 
ol,,,.alı .öyliyoram. Evin ifi İfle üye yazılmak için fırsat bulamamış mil- rin yamada Katalonya cephesinde bu- binlerce kamyon Barselona kapılurmda Bunlar, japonyada yetifen yeni ne.le mektedir. 
lwp bö-.le ve bana ._ ___ ~-..!!. nevver yurdda§ların, sırf y~ ol- lunmakta olan Havas ajansı muhabirin- beklemektedir. güzel örnekler vermektedir. Aynca A- J d ~L,Lı l bü r ~ .,..,...,... . aponya a teUU1LJer yapmıt o an • 
-Ja. mak yüzünden, bu büyük toplantıyı ya- den: merika üniversitelerinde kadm Japon ta- .. b uh . 1 "'' 1 f 
,,_. ·~·-""' tHtt"'°"'tt'll'D 1_L __ • .. o.!L L d tun ya ancı m amrer, aumer, proe• 

SaJılı, aldığı parayı bana tea- dırgamıyacaklannı dil§ilnmek istemiyo- General Yaguenin kumandası altında- ~ .muu.1..-....1.~ eue.ı eaym sun geçua.çe artmaada ır. 
lim ederdi. Sigaraaı, lıalaveai, iç- ruz. ki Faslı kıtaat hemen klmilen Rio Llob- Marsilya 26 (A.A) - Barselonun şi- Bunlar, yük.ek tahsil görmelerine rai· IÖrler, japon kadmının ahllk metaneti. 
irisi yolıta. Türk vatandaşları kendi evleri demek regatın sol sahilinden geçmişler veMont- malinde kiin Veldetastan gelmekte olan men daha henüz ananevi içtimat mu· aadaAltati, aüUnetl._ yumUfllk huyluluiu ve 

Ben, gündidleri arkaJQflarım- olan Halkevlerinin en tabii, en öz üyesi- julchin karşısında mevzi almJflardır. Badgar adında.ki Amerikan torpitosu 22 bitlerine ve bu muhitlerin eaki görgüleri- hatta kahramanlıgı hakkında yazı yaz· 
la honuflaltça onların lalan im • dir. Bu hak ve ilgi ile oraya gelerek he- Daha şimalde Navarlı kıtaat Barselo - Ame'l'ikah mülteciyi himil olduğu hal· ne bazı noktalarda bağlı kalmalctadarlar. makta müttefiktirler. Yine onlar bütün 
m"f çalı güzel •• Falan ter~ye aon men kaydını yaptırdıktan sonra .seçim nun kuşatıhnası hareketine devam eı - de saat 23 te buraya gelmiştir. Fnnklst- Tah•illeri yüksek olmakla beraber ev- bunlarla beraber japon kadınlığının ~ 
modeller ıelmif•• gibi aözlerini işine karışmak, tam yerinde bir ödev mektedirler. Bu kıtaat Ruhi adındaki ]erin seri ileri hareketlerinden beri va- lendiler mi derhal japon kadınının, evli gün anane zinciri ile eli kolu bailı ve eair 
duydukça ve hele önlerinden geç- olacaktır. Evimiz.in, kendi çocukları için şehri zaptetmişler ve cenuJ>1an Tarra- ziyetin ne olduğu suretinde sorulan sua- hayatının bütün mecburiyetlerine ve ip- vaziyetini yazmakta da ayni ittifakı göı· 
tiğim maitual,,,.ın vitrinlerinde açılan lrucaAmda ayrı ayrı yerlerimizi sayı geçmişlerdir. Aynı kıtaat Barselo- le mülteciler bir kaç haftadanberi iaşe tidat Zihniyetle kurulmut ltanunlanna teriyorlar. 
aon moda lmmOfları görtliilıçe doldurmak üzere bUttln münevverler el na btikametinde tarka doğru ilerlemek- ve mUhimmat tedarikinde mUşkUlit boyun eimeie mecbur kalıyorlar. Ben, japonyada temas ettiğim münev~ 
i~m witıneie baflryorJa. Sona,... ele koşalım. te olup anbean siyah oklar denilen kıta- çekilmekte olduğunu $Öylemi§lerdir. Evlenmemit bir japon km. eerbeat ver japon erkekleri arasında japon kadı· 

• nuz ,ne kadar derin bir teessür ipnde- valye?i.. u ez y:burada gördüklerinizi ve -duyduk- nının busünkü vaziyetinden kurtulmw 

D EM 1 R M A S K E 
yhn .• Odama birden bire girmek süreti- Dedi .. Şövalye dö Loren, hiç oralı ol- lannızı olduğu gibi anlatınız.. Eminim lehinde olanlara da rast geldim. 
ı. bana llkönce verdijinlz korkudarı do- madı.. ki sizin söderiniz üzerine fÖvalye ona Bunlar kendi hayatlanna bir arkadat 
layı .W... Mazur görliyonım.. F.Aer at- - Şunu demek istiyorum ki madam, misafir götUreceliniz madamm muhtıe- olarak siren kadmlann talilerinin daha 
mı bu müdahaleniz olmasaydı ben, beni dedi, Şövalye Dö Robanın komplo kur- rem mahdumuna layık bir hüsnü kabu- iyi olması için onlan esir tutan anane 
tehdit eden tehlikelerin, entriblanlı ku- dulu haberi yalan detlldir. Hakikat, ol- ltl gösterecektir. zincirlerini kmnaia uiraıtıklannı IÖy· 

Büyük tarihi ve macera 
-18-

callDa s&ll ı.tiı olarak ablım§ olaCak- Junumn size anlattılı gibidir. O me bi- Faribol, bıyık)armm uçWmı elifleri lemitlerdir. 
tmı.. zlm Hollanda sefiriyle olan konupna)a- arasında yiyerek tunları söyledi : Bunlar dü,Unce ve IÖzlerinde aarniml· 
p.aı,. Dö Loren bndl kendine : nmm anlatırken yalnız bir eUmleyi _ Kuyruiu kopsun.. tp bana bırak- clirler. Ancak ne dereceye kadar mu.af-

romanı 

- Vay M\MllU • Diye mmldandı.. Bu unutmU§tur. salar bu piç Jrurusunu pek çabuk ee- fak olacaklardır. Ve nual munffak ola • 

pbi arb merdivenden çıkarken IÖI' • Bu habere ben .ıı_ .J-1-- L-.L.- ha bdm, bmlm ıwmettllfmden kurnaz..... ~: .. ~ f6valyenln gösterdi- bemıem kapcm Ue a&'Ufınete yollanın. caklardır. Bu hiç deii)H fimdilik fiipbeli 
.. IN&lll --.ı- yret et- Onun dlfbıl koparmak, tarnaldanm llök- il mua~wuı korkarak kekeledi : lliatufJe Farlbol odadan Gniaf '"rü ekted. 

mtlfler. Kendi.ini takip etınl§lft' ve bu tim madam .. Fakat siz de pek AJl bilir- mek wmanı eeJdi.. Yoba heplmlzl ele - O eUm1e Mdlr?.. ve .. . onu ıo nm "" 
ocla1a lirdillnl gtirmllfler. Hemen gelip ainlz ki böyle husumetlerde çok ihtiyat- ahp çıktıktan llODl'8 Şövalye Dö Loren Kadın eaareti japonyada, japon kız. 
bana haber verdiler. Ben de merak et- h hanıbt lhnndu-. Bele kulala çok de- ~adam Skarroıı devam etti : ~~j bu =.::_ap ;~n ön- yavq adunlarla madam Skarrona yak- lannı evlenmekten de 6rkütmektecm. 
tim. Acaba bu adam kimdi ve hangi oda- lik olmak_....._ ee arı ve ·-~~e on · laftı.. Bu da japon ırka için ayn bir tehlikedir. 

. . ,,_.W&. - Böyle bir komploya llzbı de adım- - Şu güzel yatainı çarpfını alınız. - Madam dedi kom-•~.ı-- kendi . . ... 
7a linniftir. Ne pbı bir 8§k macerası Bana kalına muht.ırem mahdumunuz L--...._ı-•• 1 ___ ı.._. •L-- .J--" Dedi .... _._ . .n -~ b'- bareLetJ aralarında .~ .. '1er t'A"'..._ Kadına verilmıyen bu bumyet kadında 

...__WJ.-ı __ T\ı.. L L-ıL J- .. al zm - • ., ..... ..........., O.ı.ınmm uaı.1. J1La& •wııcu ·· .mmı.uue a.:n ır .. e ya- görüşilr ken ve yine kendi ) ._,.. .. __ L_ 
Y•UDAA~ • .., • .,en-. aıu&tıın ve ge Şöv ye Dö Rohan Ue Hollanda leftri k1L eza-~& __ ,_ )d bC1tUn bunlar ıaa- çarpfını kti aral da b" . yalnız çocuk yapma anun ıoren muum• 
dün.. Dolrusunu lilylemek lizımaa IU- arasmdaJd konUf1D8yı dinlerken bazı · ~ -.u.a.J'orum ' ~ çe · ann ır yemın sureti kabul etti- fazaklr ve mütaaaaıp japon cemiyetini· 
kutu hayale uğradım. ÇUnkil duydukla ktalan . • d ı- V ah bfumı ümitsiz bir qkın çıiam duman- - Bu herifi bu çarpfa koyup balla- ler. Bu yemin sureti tudur : •Sarayda- . . d 

- no ıyı uyamam'f'ar.. ey ut ta lan l8J'DUf bir zavallmm uydurmalan yum. ki ki d . ol ı .... _ IÇID en eanl)'or. 
nm bir anne Ue otlu arasındaki çok onJan bir kast eseri olarak sizden Ak- dır - Bir. An içın' de Gniafon Ç"-'- konu me~ ve el~L ,~ ~-~ ... """' Derler ki bir memleket medeniyetinin 
mahrem konuşma oldu bur , .... ı....__ • ....ıı-• - pyemıze eqe OllDll& ...... yen ~ mu- . • • 

. . ·• laDllJ)ar •. Ben aya~- uwıu size 8Öy· şavalye D6 Loren ayala b1k.tı. lup sanldı.. hakkak .. 1 ktir derece ve eevıynı orada kadmlann vazı. 
Şövalye Dö Loren kısa bir An silkGt- ı ele idim. 

0 
ece · • • . . Un sonra: em ge Gaderinl madam Sbrrona dikti. - Şimdi bunu ikiniz birden kaldın- Madam Skarron deh§et içinde ayala yetlen ile al&kadardD'. Ve hakikaten de 

. . . Madam Skarroo, bu sözlerin hedeftnl Sert bir ..ı. : mz.. kalktı : bu böyledir. Bir milletin ninanı, o mil· 
-~ dedi ... ~ız.ın mahdumu- anlıyacak kadar zeki bir kadındı.. Ayni - Jıladam. .. Dedi.. Dolambaçlı 101Je.. lıllstufle: _Derece ve mevkiler ne oluna oJsun Jetin terallt derecesinin mizanıdır. :::;lan görüşmenızı çok enteresan zamanda hakikaten Gııiafonun kendi- dan yUrilmeie hacet yok. Bir mbk u- - Bu ifl ben tek bapna yaparım. mu?.. Medeniyet yolunda ileri hamleler ya· 

.. : O ~dar ki bu hususta sizden sinden bazı ,eyler gizlemlf olcfuluna da kAa ne kadar kuvvetli 'V9 kuma oluna Diyerek Gnlafonu bir çamAfJr boh- Sonra birden kendini topladı. Omuz. pan, sittikçe modernleten japonya, ka· 
bazı tafsilAt istemek arzusundan kendi- inanıyordu. olaun entrikacı bir bc1m karpanda da- çam gibi kaldırarak omuzuna koydu. lannı istihfafla silkti.. nunlannı böyle iptidaa1ikten kurtardıiw 
mi alama~ Deme~. ki, muhterem ına- Her ~yden &ıce, kendi üzerinde top- ima ımilGP olur. - Arka merdivenden ininiz.. Şato- - Çılg>nlık . Dedi.. Çünko. tövalye gündür ki hakiki medeniyet eeviyeaine 
dam, bu Şövalye Dö Roban saltanat lanan şa.alye D6 LoreniD tUPheJerinl lıfadam Sbrron, sahte bir vakarla ha- nan arka kapasından çıkınız ve bu heri- &,le mevkiler ve dereceler var ki. Ora- iritmit olacakbr. 
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Bahar Yeni Sezon - HER GfiN BİR REÇE'lE -

Y 4.Uln C. öder 

tskambll kAptıaruu 
yepyeni yapmak 

Bu it çok karlı ayni zamanda sıhhat 
bakımından önemlidir. Elden ele gezen 
en temiz kağıtlar bile pek 
kendi rengini kaybeder. 

Temiz bir pamuk tampon yaparak bu
nu tetraklorür dökarbona batırarak ka
fıtlan silin. 

Bundan sonm küçük bir mum parça· 
ını kAğıt üzerine koyarak çakı ucu ile 

'talk tozu da koyduktan ııonra temiz bir 
Janila parçasiyle kiiğıtlım ovun. Yepyeni 

olur. 

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

Ankara Radyosu ____ , __ _ 
DALGA llZ111fLU011 

auaux 
1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

t. A. P. 31.70 m. M65 Ka./ 20 Ww. 

~ 
A.. Q. ;ıt.74 m.15U5 Kes./ 2C> Ww. 
,ao Proaıram. 

{ ,35 Müzik (Türk müziii • Pl) 
,00 Memleket saat ayan. ajana, me

teoroloji haberleri. 
i(Küçük. orkestra • Şef: Necip 

J\,kın) 

ı _ Ma.x Sdıönberr • Alp köy· 

lülerinin dans havalan. 

Milli kalkınma cephesine mahkamtyetl olnuyan 
erkek veya kadın her Rumen girebilir 

Romnnyada ~öniilleri bulandıran hadise 

Romanya kralı Karol Ingiliz kralı ile 

Bükreş _ Rumen basını, Romanyada 
totnlitcr rejimi tnkviye etmek için geçen 
ay içerisinde tesis edilen Milli kalkınma 
cephesinin) nizamnamesinin tasdiki kra
liye iktiran ettiğini haber vermektedir. 

Gazeteler tarafından birinci sayfalarda 
btiyük bqlıldar altında aynen neşr~dilip 
3 7 maddeden ibaret olan bu nizamname
nin bqlıca esas noktalan şunlardır. Mil
li ka~nma cephesine. mahk.Uıniyeti ol
mıyan erkek veya kadın her Rumen uh
desine dü~n vazifeyi görmek üzere gi

rebilir. 
Etnik azlıklarda milli kalkınma cep

hesine girebiliyorlar. Fırkada hususi bir 
şube te~kil edecek olan bu azlıklara ka
nunun bahşettiği haklar dairesinde bir 
faaliyet sahası ayrılmıştır. 

Sofya - Zora yazıyor: Fon Rihbent

ropln kont Cinnonun Viyanada verdik
leri hükümden sonra Çekoslovakyanın 

hudutları çizilmiş bulunuyor. Bu, Çeko11-
lovakyanın komşulariyle olan münasebet
lerini de tesbit etmiş ve Çekoslovakya 
mukadder olan akıbete uğramıştır. 

Çekoslovakya hesabına yapılan naa

yonal başlangıç tezahürleri, bu mem
lekete komşu olan devlet üzerinde t~ir
lerini gösterdi. Bilha;ıaa Romanyadalci 
endişe göze çarpmaktadır. ihtilatları ber
taraf ebnek maksadiyle politik partileri 
ilga eden Rumen hükümeti, Alman ekal
liyetinin nasyonal bir tarzda organize 
edilmesine razı oldu. Böylelikle bugün 

Geliyor. Kıo ile yaz ara
sında irtibat vazifesi gören 
ilk baharın ııerinliii manto
ları artırmakla beraber hafif 
roblara da müsait değil... 
Bu sene bahnr için ibda edi- , 
len uzun kollu roblnrın için· 
de cidden çok 3üzel ve ori
jinal olanları var ... 

• • > i 

1 - Georgea Bizet - L' Arlesi-

enne - r inci ıüit. 
a) Prelüd 
b) Menuetto 
e) Adeaietto 
CI) Carillon 

Milli kalkınma §Ubesi, 8 çiftçi, 8 tüc
car veyahut sanayi erbabı ve 8 entellek
tüelden mürekkep olmak üzere bir direc
torat ve yüksek milli meclis tarafından 
idare edilecektir. 

Rey sahibi organların azaları iradei 
kraliye ile iki sene için tayin edilecekler

dir. 

Rumen devlet partisinin bir cüzü olma
sına rağmen , Alman ekalliyeti, nasyo
nal - sosyalizm prensiplerine göre bir 
teşkilata malik olmak ve kendilerine bir 
lider seçmek hakkına malik olmuş bulu
nuyor. Bugünkü müfrit merkez milliyet· 
çi Romanyada bariz bir surette göze ba

tan da budur. 

Yüze ~asaj 
J - P11u1 Uncke - kihküllerin

le aen - melodi. Milli kalkınma cephesinin icrai organ
lan şunlardır: Herbiri üçer olmak üzere 
katibi umumilikler , district ( mıntaka) 
sancak, kaza ve nahiye sekreterlikleridir. 

Rumen hariciye nazın Gafenkunun 

Galasta . söy1ediği nutuk da dikkate şa
yandır. Bıı zat. tuna idarem hakkında 
Almanya için çok sitayiııklr sözler IÖY· 

lemit ve ezcümle ,öyle dem~ir: 

Nasıl yapılmalı? 

18,30 
18,,, 
19,05 

19,3S 
19,50 

4 - Niemann - Tango 
' - Aloi. Hut.ehera - Benim 
cennetim - melodi. 
6 - Fraru: Lehar - Tango kra
liçesi operetinin valılan. 
Program. 
Mi1zik varyete - P1 
Türle oıüzigi (karışık program) 

Okuyan: T ahıin Karakuı. 
Çalanlar: Hakkı Derman. Hasan 
Gür, f.tref Kadri, Hamdi Tokay, 

Bani Ofler. 
Kon utma 
Türk muziii 

t _ Sakih efendi - Şehnaz P~ 

revi. 

2 - Şair Nama - Şehnaz .ae
mal • Didem yiiztine JMIZIJ'. 

3 _ DelW zade Şehnaz pda 

etmedin bir lahze ihya. 
•_Refik Fenan • Tanbur tak
aimL 
5 _ Şevki he,. • hicaz prla-.en 

bu yerden gideli. 
6 - Şevki bey • bicaz prla 

lteıi firkat. 
1 - Selim - Şehnaz prkı - bir 
aevcivan dil müptelAdır. 
8 _ Şemseddin Ziya • ıtehnaz 

D • . (ialgumı. 

Oniforma ve fırkada rütbeleri olanlar 
için alametleri taşımak mecburidir. Oni~ 
formalar na21rlannkinin ayni olup yal
nız ipretlerle ayTdacaldardır. 

Cepheye menıup azaların üniforma 
giymeleri ihtiyaridir. Fakat alametlai 
tatmı.alan mecburidir. 

Cepheye yardnn rn.ak.aadiyle bir ınillt 
muhafaza alayı teşkil edilecektir. Cep· 
hede mukayyet kadınlar lıumsi tubeler 
tesis edebileceklerdir. Cepheye menMIP 

azalar, kral ve tetliJit namına yemin 
edeceklerdir. Remzi de. kral. millet, ay 

ve sadakattir. 
Selam. aağ kolunu yubnya kaldırmak 

suretiyle yapdacak ve caai olanun de
necektir. ( Gazeteler, ceplıenin busün
den itibaren bu .elinu tatbika batJadı
ğını yazmaıktadular.) 

• Milll P-Jltmma cepheainin umumi mer· 

kezi Bübette olacaktır· 

- c Yakın bir zamanda tuna komis
yonunu tertip eden devletlere büyük bir 
Avrupa devleti de katılacak ve riyaııet 
edecektir. Bu devlet, bugün kendisiyle 
sempati ve itimad gibi rabıtalarla bağlı 
bulunduğumuz Almanyadır.) 

- cRumen Tunası> nm yabancı mü· 
dahalelerden peyderpey kurtulmakta 
olduğu, son zamanlarda Bükreşte sık sık 
söylenen sözlerdendi. Pek tabiidir ki, 
o zamandan bugüne kadar T unadan pek 
çok MJ akbğı için Bükrq te bu husustaki 
kanaatini deiiftirmiftir.> 

Macar hariciye nazın Craf Çekinin 
Berlini ziyareti de Bültrqte gönülleri bu
landlJ'IUl yeni bir kldi.eclir. ltalya hari
ciye nazın da bugün Belgradm misafiri
dir Ye Macar hududu boyunda bulun
maktadır. Bütün bunlar, Romanyayı ida· 
re edenlere huzur ve aükun bah,eyliyecek 

hadiseler olmua ıerektir. 

Fransız milli takımı Leh 
milli takımını yendi 

Geçen gün ltonuttuğwnuz bir hayaa: 
- Bana bir çok defa masajın lüza

nwndan baheedilc:li. Hatta yüz masajı 
hakkında birçok tavsiyelerde bulunanlar, 
usul gösterenler oldu. Halhuki siz kadın 
sütunlarımJZda bu bahea hiç temas etme
diniz. Maaaj hakikaten lüzumlu ve fay
dalı mıdır} Yoksa yaptığım masajlar bo
şuna mı} 

Sualini sormuotu. 
Bu suali biz de bir sualle kar,ıladık: 
- Maaajuuzı kendiniz mi yapanmızi' 

Yok. bir b .. ltuma mı yapbnnmsz) ••• 
Bu •orvumuzu mal..talwm• libun.uz 

gibi telü.ki etti ve hayretle: 
- Kendim yapıyorum, dedi ••• 
Bu cevap birçok kadın obyuculan

mızdan aldığımız mektuplar bize muaj
clan hah.etmenin lüzumsuz ve faydasa 
olmadığını göııterdi ... 

Filhakika ıimdiye kadar muajdan 
babııetmedik... Çünkü bütün ıüzellik 
mutahaasısı doktorların. güzellik opera· 
törlerinin, güzellik mutahasaularıoın ta
mamiyle birleştikleri bir nokta var ka
dınlar kendi yüzlerine kendileri masaj 
yapamazlar. Bu, fayda yerinde zarar ve
rir. Yalnıı ve usulsuz bir muaj, deriyi 
kendi haline bıralana.ktan daha muzır-
dır. iyi bir masaj yapabilmek için yüz 

etlerinin vaziyetini bilmek lazımdır. Ada
leler hakkında malumatı olan bir kadınm prkı... enam J beh kil · · b' dakika 9 _ Sedat öztoprak - oeJınaz Paris (A.A) _ Fransa mil)! futbol ta- şusun~ er . o~e~esını ır 

• • k .
1 
~h Milli takımı arasuıda Pare 32.9 saniyede bitirmıştir. yaptıiı masajdan çok istifade edilir. 

.emam. ımı 1 e L-..J- -ı-- Bu Yll21yı dikkatlice okaduktan ve bir 
'O - Kemsi Niyazi Seyhun -ke- des Prinsesde yağışlı bir ımv- ,,. • .,._ 

O -1;bi.-;1... BUZDA BOK.EY arkadaıınıza iyice anlattıktan sonra yap-
k • • karşılaşma, Fransızların 4/ .. ~ .J"Ç-""' .. ...-...+ ...... 

mençe ta srmı. . f ı...uıll).ıAN _ KANADA tıracaiınız masajdan birçok istifadeleriniz 
Çalanlar: Vecihe. Relik fenan. neticelenmlŞ ır. Katovits (A.A) - Kanada aSmoke olur, yüzünüzdeki fazla kızartılardaıı uer 

Cevdet Radife Çailar, Kemal Caters• ile Lehistan milli ekibi arasın- kalmaz. sivilceler çabuk kaybolur, çiz-
N. • Se-ı ALMANYADA : ·ı ü ıyazı yuun. . .. nk.. zar günü da yapılan buz hokey maçında Kanada- gı er s inir. 
11 - Sadettin Kaynak. Yeaan Berlin (A.A) - Du ~ J>:1 · Alınan lılar 5/2 galip gelmişlerdir. Yüz için yapdacak masajın esu kaj. 

Aıımdan prkılar. LL-le. Almanyadaki_ ~utbo~ı!:e:e:Uuhtelitle~ desi daima llfAiıdan yukarıya doiru ma-
l0,'45 Ajanı, meteorol.oji ~ n ve ya ku~ı ıçın dömifinal karp1q.- Kolo.aya (A.A) - Dünya şamplyoDa- saj yapmaktır. Ağırlık teairi altında bü-

ziraat borsası (fiyat) arasmdaJı:i ~muazzam bir sürpriz sına iştirak etmek üzere Avrupaya gel- tün adaleler qağıya doğru sarkarlar. En 

mak kullanılmaz. Masaj hareketleri yu
mup.k, kaygın olmalı ve çizgileri kay
bettirmek için yüz, şakaklara doğru ovul
malıdır. ilk çizgiler burada olduğundan 
masajın en itinalı kısmı burada tatbik 
edilmelidir. 

Masaj yapllırken itina edilecek bir 
nokta da kaıların uç taraflarıdır. Yüzüa 
çabuk kmpn noktalarından birisi de bu
dur. Barada masaj yapılırken bir el cilt 
üzerine tazyik yapar ve d rduğu nokta
da •bit kalır. Ba suretle şakak kemik
lerinin hareketine mani olmuı olur. Di
ğer el de bu ırırada deriyi aşağıdan yuka
rıya doğru saçların köküne kadar ovar. 

Cöz önleTinde dahi butUJIDaia istidat 
vena, yani afak çizgiler hasıl olmağa 

be,lamıpa göz kapakları ~erine masaj 
yapmak liizımdrr. Fakat bu masaj çok 
itina istediğinden ancak ahşlun bir el 
yapabilir. Binaenaleyh kendi kendinize 
göz kapalı:lannıza masaj yapmağa kallı:
rne.yımz. 

Buna mukabil alm nahiyesinde ve kaı

larınızm üzerinde kendi kendinize masaj 
yapabilirsiniz. Alın masajı çok lrnlaydır. 
iki kaşın ortasındaki noktadan hatlar, 
daima aşağıdan yukanya doğru devam 
etmek oartiyle kq uçlanna doğru devam 
eder. Kaşlar Üzerinde masaj yapmak için 

baı ve ıehadet parmakları arasında deri 
tutulur ve kuvvetle ııkılır. Bu hareket 
on defa tekrar edilirse masajı tamamlan
mıı olur. 

Yüz majazı bittikten sonra boyun ma~ 
aajına geçmek çok faydalıdır. 8oyu11 ma
sajını kendiniz yapmak iateraeniz resim
deki hareketlere dikkatle bakınız. Fakat 
ıurasını söyliyelinı ki kenarlara Ye eoee
ye doğru olan kısım üzerinde kendi ken
dinize boyun masajı yapmak çok giİÇ· 
tür. 

Masajınw bitirdikten llOllnl )'iizüniizıe 

• • 
ıçın 

Pencerelerimizi • 
süs/iye/im 

Bir pençerenin göze ho~ görünmesi 
için evvela cam1ann temiz, pınl pınl ol· 

ması şarthr. 

Eğer her gün odalanmızı temizlerken 
camları da temiz bir bezle silmeği itiyat 
haline getirİT'Sek camlar temizliğini uzun 
zaman muhafaza eder. 

Pençerelere f antazi kumaşlardan per
de takmak modası 19 38 de olduğu gibi 
bu yılda da devam ediyor. Fakat fantazi 
kumaşlar daha ziyade yemek odaları için 
tercih ediliyor. Diğer odalarda tül perde
ı~r. fantazi kumaşları pençerelerden atı
yor ve bir zamanki ehemmiyetlerini tek
rar kazanıyorlar. 

Tül perdelerin altına tek reakli ve ince 
bir kum8flan yapılma perdeler kullanı
yorlar. 

Kalın perdeler yalnız. çok geait pen· 
çerelerde makbuldür. Fakat küçük pen· 
çcrelere hiç gelmiyor. hatta büyük. pcn· 
çerd~de bile odanın aydınlığına ve İyi 
havalanmaauıa mani oluyor diye beien· 
miyenler de var. 

Bu eene Priz - biz denilen perddeı 
eskiai kadar çolt kullanılabiliyor. Seae
nin en aou model perdeleri altı ve ü.til 
tül ~ kumaı perdelerdir. 

Hafif okr rengine çalan keten perde

ler her mobilye ile imtizaç edebildiği İçin 
be;ieniliyor. Fakat bu perdeler üzerine 
konu.lan tüUer oranın halısı ile yÜıfM:ak 
bir renkte 9eÇİl.İ.yor. 

Mutfak ve tuvalet odaeı pençerelerin· 
de perde kullanılml)'VI'. Buralarda cam· 
lann üzerine heyu cam kağıdı yapııtı· 

rılıyor. Bu kağıt çok dayandtlıdır, ve 
odayı bol ,W. boiabiJiyor. lllk matfak· 
ta Ye tuvalet odamda çok lizımlı biı 

'eydir. 

laalif ufif vurarak ...-;da bozalan kan 
denruu faliyetini tekrar yerine setinnek 
lizHnd • . 

Bu izahatı okuduktan ve ta~lerimi
zi tam~le yapacaimıza kani olduktan 
eonra muaia batlıyahilirainiz. 

21,00 
21,00 
21, 1 s 

Memleket _.t ayan. • . maları teşkı etmış miş olan Birleşik Amerika buz hokey ufak bir Yorgunluk, bir keder etleri 

K~(~~~~~~~~ ~~~~ri~t~~K~~~~~~~~~~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Riyueti cümhur flannonik or· Bu .karı~tmark .Eski Avusturya• 10/1 mağlup etmiştir. Bu karşılaşmada Adaleleri eski yerine ıetirmdt için en 
kestrut • Şef H. f. AJnar) Iakkı ı: ,1 

en uht liti Hindenburg kasa- Amerikalıların en mükemmel oyuncusu iyi çare masajdır. Bu kaideyi gözönünde 
bölgesının m e ~ t t k · 
basında 50 bin seyirci önünde kar§ilaş- olan Nichlson ~ gol atmaga muvaffak u ara masaı yapmağa çeneden ba,Ja-

1 - Josip Slavenski: Ballı:anop· x.. Silezya muhtelitine 4/1 mağlQp ol- olmuştur. malıdır. Çene baş parmakla diğer par-
h • tı&& maklar arasında sdulır. Adeti yoarnlur. 
oıua. A t-,.•--sı Türk muştur. G • (AA) E te al ... -Sırp dansı, mavu _.."'1 ' r ,

3 
muhtclitinde Platzer, Ha- armış . - n masyon kış Sonra parmaklar çene kemiği istikame-

'--· Romen Avustu ~ al .. .. ·· haftasın t · tı"nde o t d nl d "' · dansı Yunan şarıuu. Schmaus, Mock, Stroh yer - sporunun uçuncu ın cul'll8r esı r a an ya ara ogru mas&J ya-
dansı Benim prlu, Bulgar nemann, günkü açılışında Kanadanın Smoke Ca- parlar. Bu masaj kulak uçlanna kadar 
damı: • mıştı. ters buz hokey ekibi bir Alman muhte- devam etmelidir. 
2 _ P. J. Çaykovsld - 5 incı ARABALI AT KOŞUSU liti ile karşılaşmıştır. Kanadalılar, bu Çene masajı ağzın altında dairevi bir Birinci Kordonda Karşıyaka ve İmıir körfezine bakan emsalsiz manzaralı 

frank Uk4 da 7/0 ·b· b'.yük' b. f kla k har ' - ti b't S ·· t1 • • balkonlu mükemmel salon ve odalar· çok iyi balam - sı:ı..ıı._et • hasta z'ıya. 8enfoni. Paris, (A.A) _ 250 bin m· a- maçı gı ı u ır ar a- eKe e ı er. onra aıra yuz e ennın 1&&uu 

22,25 E.ham. tahvilat, kambiyo - nu~ C • 
1 

AvrupanıD en ehemmiyetli ara- zanmışlardır. masajına gelir. Yan.aklu daima qağıdan reti serbest, rece gündüz her hekime, her hastaya atık .. 
kut bonw (fiyat) a~Y ~koşusu sayılan vensan koşusrmu Küçükler arasında yapılan artistik yukarıya ve ağızdan knlak uçlarına doi- 11Ar.tER 2,S f.,f84DAH BAŞLAR-

22,3S Müzik (cazbant· Pi) ba 
1
• 

8
_ Mangelli ahınnın dö zota adın- patinaj müsabakalarında Viyanalı Ra- ru ovulur. Masajın bu kıammı kendi ken- 'fELEFON No. 29U •• PO&'TA KUTUSU No. 321_ 

23,30 Müzik (melodiler) . ~~ Amerikan hayvanı kavınmıştır. da rakibi Helmut Mayı 512.5 puanla 1 cliım de bir ayna karpunda yapabilini. TELGRAF ADRESİ: ALSANCAK s t H BAT EV t 
23,.fS,24 Soa ajam hlıhederi ve yannkı (U&lU. • ·========~~~~~~~::=~l.*~!!!!~~!:i!!iliım!i!!•ll!!EHiili:!!B!ii!!!iiiı!i!ıaEs::::=:....--=--1 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Ccrnlai • Doğmn ve halaşık olnııyan her hMtabğı kabm eder ... 

Hu&usi Hastane 
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---~S~A~H~IF~E~S~"'!--'---!:"'~~~~~=e~~zz::a!!!!!!mee!ll~<~~~~~~~~==~~~~S!lle~ım=!~h~=:k:--~~~~=::!~-=:1~,~,~~~.~t;Z:M:lR~BE~L~E~D~tY~E~S~lN~D~E;:;: • Der·GünBir Difuiye B 1 k Al• o u Beher metre murabbaı 300 ku. a 1 Ç• 1 ma um ru9tan 1248 lira bedeli muham -

il menli 57 nci adanın 416 metre 

1 murabbaındaki 3 ıaYılı arsasının 

Mesut adam Fakat cinayeti namusuna 
için yaptığı anlaşıldığından 

Su •• ru·· ıen lekeyı· temı·zıemek sahtı bat katiplikteki tarlnameai 
veçhile 7.2.39 ıalı günü ıaat 16-• k • • • d• • ıd• da açık artırma ile ihale edilecek· 

cezasıııın üçte l ısı ın ırı ı tir. ı,tirak edecekler 95 lira 60 

-'- k h'" Meaud insanlardan ziyade bed- Reis_ Bu ifadenizde ve kızınızın tfa-Akşam üzeri daireden çu.ar en u- - v "h . l d - BAŞT ARAFl 1 tNCt SAYFADA - maktulün : 
kümet konağının bahçesinde dostum Ni- bahtların konuşmaga ı tıyaç an var ır. - •Bir buçuk l!lenedir karını kullan- desinde vardır. 

Onlar derd yanacak adam, kendini, aa-

* hadla kar•ıla•tım. b D.,.,... '""NEN ŞAHİTLER • ,ı,_ .. ı ..... di de kızını kullanacagunv • 
" " dece kendini dinliyecek bir muhata ia- il.'!~ • • unl dan ........... , ll""' 

Gülerek.: . 1 M d k" k kestin Bak Dinlenecek beş §ahit vardı. B ar Deyip kendisini başından savuşturdu- İkinci celsede tefhim olunan karnra 
- Ben de stına geliyordum. dedi. tıyor ar. a cm 

1 
sen ısa · R k til Alinin k · b' d · gunv u, suçlu Alinin eve dönüp karısına 1 Allnln har k tin Türk ben nasıl bedbart oldum} Onu anlata· amazan, a aın ıra en, göre suç u e e e uyan 

- Hayır ola •.• Gene ne haber} d d " yani Naclyenin kardeşi idi. İfadesinde maktul Süleymandan vaz geçmesini ve ceza kanununun 448, 51 ve 56 mcı mad-
- Yahu bizim küçük Said burada •·• yunK··· : __ 

1
• d C d d hadiseyi nydınlatacak bir şey söyleme- eve almamasını ısrarla tenbih etmesine delerine göre 18 sene ağır hapsine, tnh-

- Nc1 dedim. Said burada mı} aryouısına uzan ı. ıgara.sın an e- eli ve ihtarlarınn rağmen karısı Naciyenin rik ve esbabı muhaffefeden istifade etti-
b rin bir nefes çekti. Ve parlak. ıiyah göz- ·İki· • el h't B tanlı k.. bakkalı Koluma girdi. Beraber yürümeğe a~ h Ik dik k n şa ı , os Uf/ (Bunak, sen kanına susadın, defol, o rilerek cezns:ının üçte ilcisi indirilerek 

ladık. Jki senedir Jspartnda bulunuyor- lerini mavi duman a asına ere an- Mehmet Çnvuş katilin ekseriya kendisi- bize baloyor) gibi sözlerle kendisini ev- 6 seneye, y~ 65 ten yukarı olmasın-
dum. llk geldiğim gün eski mektep arka- latmağa baııladlı: buld 'h. b" l""' ne halini anlatbğını, kansının vaziyetin- den kovduğunu, Ali de fartı teessürle, dan dolayı altıda biri tenzil olunarak. ce-

d b l - Onunla stan a ı tıyat za ıt ıgı . . . . . . lık .. l . . d b 1 durd v b v 1 ak ka ·1 dnıılarımdan Nihadı bura a u muııtum. ık. den şik.Ayet ettiğini, ihtiyar gun enn- evın e u un ugu ıçagı a ar so- man beş sene ağır hapsine rar ven -
d S "d 1 . tı" K H Mk Sa"d yaparken tanışmıkt . d ed k ... k .. çıkı b" .. dd t . d'kt Bugün c aı gc mıo · uçu ı ··· . 

1 
d'" k de evıne evam en er egın namusu- aga p ır mu e gez.ın ı en son- miştir. 

• .. 1'" f k S "d • d" Ona eksen akşam ar eve oncr en, .. . •V• • Al' . anla .. .. . f ·ı· U t iri bul d ğu Sanııın, mavı goz u o u acı aı ııun ı E E • IA 'f na soz getırdıgını ının ttıgını soy- ra yıne smaı ın m s ec un u KORIDORDA 
buruda idi. Böyle iki mektep hatta ma- trende rastlardım. tra ~ ıır;:n atiE yaz ledi ve devam etti : kahvehaneye• gittiği zaman maktulün Katil, iki jandarma neferinin refaka-
hallc arkadaıılannın senelerden sonra ay- ak§llmını aeyrede ede deradikercFc krel~- - Bir gün Naciye dükk~mma geldi. Mustafa ile tavla oynadığını gördliğtlnü 

it·· •· knd h t r ev a a tinde mahkemeden çıkarıldığı sırada ad-ni yerde buluşabilmeleri ne bulunmaz ve oyune ar seya a eb el ·k ... k- Benim dükkanımın üzerinde bir boş oda ve Sülcymanın tavla oynarken sağ ta-
d ·· l d v·ıd· Orta oyu e serı tur liyenin merdiveninde Bostanlı köyün-

ne sonsuz bir zevktir. Uzaklarda yalnız e guze. . egı 
1
' • d'. F k k bulunduğundan icarla tutmak istedi. Ol- ra!ındakl sandalyeye yerleşeceği sırada den kalabalık bir grup kendisini teselli 

ı 1 b kd. d l kızlan gıbı ııhhatlı ve esmer ı. n nt ço y .. edim .1A . b . · ıar·ki 1 (K kı 
yaşamış o an arınız unu ta ır c er er.. . . . d madıgını soyl ve ı ave ettım : aşını yıne ıma ı Y e arını ve - ediyordu. İçlerinden biri : 
Böyle bir tesadüfte tamamen mazi yad ıyı duya~ hır kız ı. l 

1 
- Naciye aHarum• bu adamı defet ... zını) şeklindeki tarzı hareketi karşısın- _ .Namusunu kurtardın ihtiyar, her 

il A k k .. .. . .. l Ah azız dostlarım ... onuna n~ı ac- K .. -~!..: A d d be · · ed iyor. rtı en otu geçmış gun er . d 
1
. ib" d" ocarun namusuna soz g ..... ı..nyor.. yıp- a, esac;cn uzun zaman an rı gayrı km k . .. d •. 

....::zcllcşmiştir. En ufak hatiralar insana vi~tik. Onu nasıl lbırd e,1.~kıhıalevk ım. k tır böyle eu>ylcr mahallede.. meşurunda toplanan elem ve ıstırabın gün sana e e ve sıgara gon erırım.• 
tsu A d Jık er e KO" ı uy u '$- Diye söylenmiştir. 
gurur zevk ve hatfı.fı. manevi kuvvet ve- Y ın gece " - birden bire ~anarak yanında bulun-

• . . . . b . l ya çekilince beni yakın bahçe duvarın· l\1AHALLE •--''MESSİLİ d rd .. b v km · 1 { rebilecek bırer mczıyet ıktis:ı etmış er- • . . mu u ugu ıçagı çe esıy e ve artı te-
dan içenyc olır ve denız kıyısmdakı ka- ANLATIYOR essürle maktul Süleymanın sol a7.mı ter-

dir... b b duk 
Pazar ortasında ufak şadırvanı geçip meriyede anatlerce aş ~~ oturur · Dinlenen mahalle mümessili rençber kovasına saplıyarak öldürdüğü ... • 

cz.iraat bahçesine> inen yokuşun başına Zavallı sevgııim 1 Bütün iyi şeyler fani İdris bildiklerini şöyle anlatıyordu : Dinlenen amme şahitlerinin sureti sa-
gelince birden sordum: olduğu gibi biz.im aşkımız da ve mcs'ud - Naciye bir gün bahçemin kena- hadet1erinden ve suçlunun gerek ihz:rt 

Ilan 
Borsadan: 

kurutluk teminat makbuzu iP ... en· 
cümene gelirler. 

20..22.24-27 (221 (154) 

lnönü caddesi karatat mevkiin 
de kız liseai önünde denize kadar 
yaptırılacak 160 metre ve salhane 
de 187 sayılı ıokak önünden iti· 
baren yaptırılacak 75 metre ana 
kanalizasyon bat mühendislikten 
ücretsiz olarak tedarik edilecek 
ke,if ve tartnameleri veçhile açık 
eksiltmeye konulmuftur.Kefif be
deli 1870 liradır. ihalesi de 31· 
1-939 ıalı günü ıaat 16 dadır. ı,. 
tirak edecekler 140 lira 25 kurut 
lukluk teminat makbuzu ile encü .. 
mene gelirler. 

15 - 20-24-27 169 (109) 

N 1 1 . günlerimiz de muvakkatmiş meğer •• · .1 l d B d .. d k ahk d k' · A if d · - Peki Said nerede} c iş e ge mış . • • . . rınuan ot top ıyor u. en en musaa e ve gere m eme e ·ı samımı a esın-
buraya} Sevgımızı ve rnbıtamızı remuleştırmek istedi. Ben de biraz domates toplaması- den anlaşılmakla Türk Ceza kanununun 

Arkadaıım: istediğim zaman babası; 0 gaddar adam na müsaade ettim. Fakir olduklanm bi- 59 maddesinin tatbiki mahkemenizin 
(bilmem tanır mısınız Bahriye müteka- li d t kur t d' t kd' · b akıl k h k t' - Daimt değil canım ... dedi. O şimdi yor um, urşu yapar, u ur, ıye a ırıne ır ara are e ıne uyan 
idi Ihsan bey derlerdi) kızını bir arkada- d'" .. .. d T" k k 448 51 56 müfettiş bir kaç gün için Eğirdire gidi- . v V• • uşunuyor um. ur ceza anununun , ve ın-

yor şimdi otelde ... Fakat bu gece benim ııının tıcaret yapan ogluna verecegını ve Bir defasında da mahallede dedikodu- cı maddelerine tevfika.-ı cezasının tayi-
fakir adamlarla işi olmadığını söylemişti. 1 il 1 · d sıkıldı H · · l ed · miefirim. Dönüşte de uğramaBJnı temin arın er emesın en canım .. er nını ta ep enm.:. 

ederiz, dedi. Keşke böyle bir teşebbfüıtc bulunmasa kes Süleymanla Naciyeden bahsediyor
idim. Ertesi gün kızı derhal Tuzla civa- d * u. . . . l nnda oturan kız kardeşinin çiftliğine yol- N . . v dıın . ı~ d Nıhadın cvı de eksen memur arın ev- ncıyeyı yanıma çagır . ·"-a ınım, 

leri gibi çayboyu mahallesinde idi. lndı. Az sonra da benim askerliğim bitt!. dedim .• Mahallede dedikodu arttı.. Sen 
.... d k Buraya tayin olunduğum zaman acele gı- S'"l l . . V Kapının onun en geçen sıs a ve kuru . . • . .. .. .. u eyman n sevışıyormuşsun.. az. geç 

bir çayla uzaklardaki gcniıı yeşilliklere dıp ~nu aradım .. Ke~dını ~ır turlu gor~- bu işten. Senin dört yavrun var. Onlara 

b 1_ •• d ) d b" . d t medım. Fakat hıç kımse ıle evlenmcdı- acı Kocana ncı 

KARAR 
Re.is - Mahkeme bitmiştir. 
Reis suçluya - Müdafaanıza taallUk 

eden bir şey söyliyecek misiniz.? 
Suçlu - Süleyman kızımın saçlarını 

kesti, boğazını da keseceğim, dedi. 

Mimar Kemalettin caddesinin Ata· 
türk caddesinden itibaren ismet Pata 
bulvanna kadar ve Esnaf ve Ahali 
bankası önünden Gazi bulvanna ka
dar uzanan döteme kısmı sökülerek' 
bandırma paket tatlarile en.ah tamiri 
ve iki taraf tratuvarlarına kordon çe· 
kilmesi bat mühendislikten sek~ 
dokuz kunıt mukabilinde ted . ' 
edilecek keıif ve §8rlnameleri muci 

Boraa binasında yapılmaai mu· bince ve kapalı zarf uaulile eksiltme· 
karrer ili.vei in,aat ve tadilat ka· ye konulmuıtur. Keıil bedeli oha 
palı zarfla ve yirmi gün müddetle bet bin bef yüz seksen dokuz lira 
münakaaaya konulmuttur. istek - otuz iki kuruıtur ve itin bedeli, artır
lilerin, bu ite ait pli.n, ketifname maya çıkanlacak ana mukabilin~ 
ve tartname gibi evrakını görmek ödenecektir. ihalesi 7 /2/939 salı gÜ· 
üzere münakasanın son gününe nü saat on altıda belediye encüme
müsadif 8 Şubat 939 çartanba gÜ· ninde yapılacaktır. Muvakkat temi
~~ne kadar borsa umumi !iti~li: nal miktan da iki bin altı yüz altmıt 
gıne ve kapalı zarfla teklıflerını dokuz lira yinni be§ kuru,tur. İ§tiraJ~ 
yapmak üzere de aynı gün ve saat edecekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
on dörde kadar idare heyeti reis· dairesinde hazırlanmı§ teklif mektup
li ğine müracaat eylemeleri. lannı ihale tarihi olan 7 /2/939 sali 

22-25-27-31-6 247 (175) günü azami saat on be!e kadar en-aKan on o a ar an ırın e o uruyor- ... .. 
duk. Hemen ortada beyaz bir çini soba ğini, bütün taliplerini reddettiğini duy- Ben bunu iki ay evvel söylemiştim ... 
yanıyor köşedeki ceviz masanın üzerinde dum. Zaten ,nasıl cvlenirda Daima öyle Naciye Süleymanı sevmediğini, yalnız 
hafif fısıltılarla bir semaver kaynıyordu. söylerdi; eben Nihad artık senden başka evlerine baktığı için onu kapı dısarı et
Duvarlarda banknot ve kırmızı yeşil san- kimsenin olamam.··> derdi. Oh yarabbi meğe gönlU razi olmadığını ifad: etti. 
cak resimli seccadeler a.sılı duruyordu. ~imdi kim bilir nerelerdedir} Ayni şahit bir gün Naciyen.in Süley-

Nihad üzerinde kırmızı velensa bulu- * manla Karşıyaka istikametinde gittikle-
nan karyolasının ucunda oturuyor, Sa- Ertesi günü müfettişi Eğirdire götüren rine şıhit olduf,ruııu söylemiştir. 
idi b b h '-'l . ,_ I k poııta DTabacuıı kule 'önünden Eğirdire e en ıo anın etra na çeAJ mıı ıı;o tu -
1 d 'd'k Od k F ,_ d d k doğru yola ç&tıklan zaman ba,lıyan müt- TRABZONLU BASRİ ANLATii ar a ı ı . a ııca tı. a~at ışar a ar . b" . . _ . h .. . dek. 
d . b "d' hış ır tıpı uzerınc emen ııosc uzcrın ı Şahit ateşçi Mehmet te ifade verdik-
ız oyu ı ı. b" h .d. d 1 d 'kl .. 

K M ük S "d h"'- S 'd "d' H ır ana gı ıp ora a gece e ı ennı Ye ten sonra mübasir bağırdı : uç aı wıı o aı ı ı. emen .. • 
h h h. d V• • • d sabahleyin de mufcttişi odasının tava- - Basri. Basri, şahit Basri.. emen ayat onu ıç egıştırmemış c- . . . . · . . . 
b·ı· d y l h ı h k . d nında mavı ıpeklı hır kravatla asılı bul- Sahit içcrı gırdı. Kırmızı çehreli bir ne ı ıyor u. a nız a ve are etın c, .. 
. d I .. d•Y• b" duklan haberini getirdi... genç adam .. Kendisi balıkçı imiş .• Bos-

esın e yaşının ve mev :ıın ver ıgı ır 

~ 1 k il kt "d' ----------------- tnnlıda otururmuş .. Maktulle akrabalı-agır ı aezı me e ı ı. 

JZMtR tKtNCt HUKUK MAH- ğı olup olmadığı sorulduğu zaman : Dostum Nihad bekardı. Ben her işte 
KEMESINDEN: - Hayır ben Trabzonluyum benim gösterdiğim ant karar ve aceleyi bu iııte 

lzmirde Osmaniye caddesi hamam bunlarla hısım akrabalığ1m yoktur, dede ihmal etmemiş, mektepde iken nişan-
sokalc: 8 No. lu evde emniyet amban di.. lanmış ve mektebi bitirir bitirmez evlen-
ıahibi Semoel Mires tarafından mah- Reis - Yemin eder misin? miş ve iki çocuk babası olmuştum. Saide 
kemeye verilen arzuhalde: ismi Ke- Şahit - Ederim, vallahi ederim .. evlenip evlenmediğini sorduk. Masmavi 

k d k k b f mal olduğu ve o suretle de tanındıih Şnhit nnlatmnğa başladı : 
gözlerinin içine a ar ızarara u se er h ld ••fu Se 1 M" 1 ral~ 

f . k d 1 E k.. .. d t a e nu sta moe ıres o a t - Şu ölen Süleyman yok mu bir 
te tışc çı ma an cvve ren oyun e o u- l b 1 d ... d b S 1 , 

b. .1 • k • 1 'kAhl d v yazı ı u un ugun an u emoe gün şunun - Aliyi .işaret etti - karısı için 
rnn ır aı cnın ızıy c nı n an ıgını ve M" d I' 1 '--- L d .... • 
d M .... d d d .. v.. akl .. • ues a ının ema oıanw; egt§ti- •Ben onu kullanıyorum, kızını alacağım 
onuşun e e ugun yapac arını soy "im • k "!m . • • • 

1 d. N·h d b ı_ b .. . b" d b" n esme arar ven esını ıstemıs dedi.. Hem Vallahi, hem billahi bnnn 
c ı. 1 a u nn er uzerınc ır en ırc l hak d D ~ .. . 

.. k lk 1 . kıll 1 5 ·d· ve yapı an mu eme sonun a: a- soyl~dı. 
ayaga a tı. rı ve ı avuç arını aı ın b l b" uhik bebe .. 

f k b 1 d vacının u ta e ı m &e mus- Reis - Başka bir şey bilmiyor musun, 
u a umuz aş arına ayayıp onu saran "d lm h b" 1 ed A K 

b 'k 'k ,_,, d tem o ası aae ıy e m em • nın işitmedin mi? 
sarsa tc rı ettı ten sonra yanaıuann n 26 dd • h .. km.. fika 

.. Nih d h b d k d ha mcı ma esı u une tev n Şahit - Hayır hasa kat'iyyen birşey öptu. ı a ayatta en en ço a Se l M" ad K 1 1---'- ' :ı: ' 
Ç.. k'" b b" .. moe ıres mm ema o ıırnK biLniyorum 

bedbaht bir adamdı. un u en ır tur- d "'• f "im · t · • kah "l im 1 · 
lü nnlaşamlldığım. sevemediğim bir kızla •. egı§ ın19 1e2sm9e35etmyih~ı d kal o a: İDDİANAME 

.. uzere • . ar ın e rar ve- İ . . 
evlenmi;tim. O zavallı anla~tıgı ve fev- "fd""" yuJ "ki dd h""km"" l ddıa mnknmmı ı§gal eden muavin B. 

.. k 1 1 . . 1 . rı ıgı :arı ma e u une ev- M duh K . . v d ki iddia kalade scvdigi ız a ev enemcmıştı. çı- fk .1A I em arazıncır a~agı a na-
d d Sa.d .. .. .. d ı an ı an o unur. . d t ..... 1 .. miz e en mesu umuz ı gorunuyor u. 303 ( ) ıneyı ser e mı~-.u : 

Nihad mangaldan bir cigara yakıp yük- 2()() c318 doğumlu Ahmet oğlu Sülcymnnı 
sek aesle: r7.ZT'J.ZZ7:T..L7...7-LZT..r.zz7J.2Z«ZJ.'W7'J:J lmsdcn öldürmekten suçlu ve mevkuf 

- Ey çocuklar ... dedi. Evleniniz... Muayenehane nakli 1282 doğumlu İsmail oğlu Ali hakkında 
Sevdiğinizle hnyatl::mnız ı birleştiriniz... meşhut cürümler kanununa tevfikan ya-
Yoksa benim gibi ömrünüzce aolmağa D r. Ali Riza pılan hazırlık tahkikatiyle, duruşma saf-
mahküm olursunuz. dedi. halnrına göre Ali karısı Naciyenin bir •• Sonrn daha yavaş: 

- E.h ... dedi. Mcs"ud adam anlat ba
kalızn bu İş na ıl oldu} 

Muhatabı henüz yola çıkarken sevgili
si tarafından hediye edilmİ§ mavi ipek 
kravatının ucuyla oynuyordu. Penbe du
dakları mütcharrikti. Ufak gözlerinin 
içinde; mcs'ud insanlara has olan bir ıü
kun ve derinlik vardı. Başını yerden kal
dırıp avcunun içiyle kıvırcık !an saçlarını 
okşarken: 

- Nasıl olacnk Nihadcığım... dedi. 

U 1 buçuk seneden beri mnktul Süleymanın 
0 e 0 ç:ım~ırlarını yıkamak suretiyle Naciye 

Doğum ve Cerrahi Kadın ile Süleyman arasında muarefe peyda 
hastalıkları Operatörü ettikleri ve bilahare suçlu Alinin hasta-

Kestelli caddesindeki muayene- l1ğı sırasında maktulün suçlunun kansi-
hanesini Birinci kordonda Tayyare le olan mUnasebctlerini arttırarak suç-
sincması civarında 222 numaralı lunun evine yerleştiği ve suçlunun ka-
hnneye yakında naklcdceektir. nsiyle her kesin hissedebileceği şekilde 

Hastalannı 1 Mart 9 39 dan iti- münasebette bulunduklar! ve bu hal 
haren yeni muayenehanesinde ka- dedikodu şeklinde bütün muhite yaytl-
bul edecektir. makla beraber suçlunun da gözü önün-

TELEFON: 2987 de cereyan etmesinden dolayı müteessir 
., 1 Biliyorsun ki ben öteden beri toplu ya- ... :z o up gerek maktule, gerek karısına ve 

şamoğı eevcn bir inıuınım. Hayat bir tür- · lZMIR 1 lNCl lCRA MEMUR- gerekse tanıdıklarına tezallüm halde 
lü kar ıma istediğim ve düsündüğüm ka- LUôUNDAN: bulunarak \'az geçmelerini ve vaz fte
dını çıl:nrmıyordu. Ben saadeti çok uzak- Kerııyaka İsmetp<l!a sokağında çirtmclerini istediği ve hatta bundan 
l::uda marken tesadüf bunun pek uzak- 16 numarada ikamet etmekte iken beş, altı ny kadar evvel maktul Süley
lardn bulunmadığını gösterdi. Tanışbk. halen ikametgahı meçhul Hüseyin mnnı kendi evinden uzaklaştınnak için 
AiJC"me haber verdim. Onlar da haynttn kızı Mirnc tarafına. Bostanlı polis karakoluna da münıcnat 
yer.un!' bar;lnnnbileceğim bu kndınla res- Burnava Ziraat kredi kooperalİ· ettiği ve maktul Süleymanı kendi cvin
men birlf'!lmf'mize tavassut ettiler ... Iş- fine olan borcunuzdan dolayı tahb den polis vasıtasiyle çık::ı.rttığı, bilfilıa
te h .. psi bukndar ... Ortada büyük mn- hacze alınıp bu kerre sabhğa çıl{nnl- re mnktul Süleyman suçlu Alinin karı-

) k ması icap eden gayri menkulünüze siyle olan münasebetlerini yine idame cera ar yo ... * 20. 12. 938 tarihinde yapılan takdiri ettirdiği ve ayrıca suçlu Alinin kızı Fat-
Snid bu kısa söz.leriyle bedbahd arka- kiymet .muamelesine karfı bir itira- maya da göz koyduğu, nihayet 24/1/939 

da~ını gözetiyor ve mümkün mertebe zınız vana İ§bu ilinm tarihi neırin- tarihinde sabahleyin erkenden suçlu 
mndetini gizliyordu. den itibaren üç gün zarfında bildir- Alinin maktul Süleymanı Bostanlıda İs-

Nihod: meniz icra ve iflis kanununun 103 mailin müsteciri bulunduğu kahvehane 
- Çok iyi ... çok ıy:ı. .. H:\ldknten cü ma<'desine tevfikan tarafınıza ili- önünde görüp kansı Naciyeyi bcklcme-

hövlesi daha iyi. Dedi. nen tebliğ olunur. sinden §Uphelendiği, yaptığı işin fenah-

lzmir Muhasebei 
dürlüğünden: 

hususiye •• mu-

Mahallesi: Alaancak Mersinli, Sokağı: Menemen caddesi-Çamdibi 
No. 28, KıYJl:leti 50, Nev'i: Evvelce tabakhane 4imdi arsa, Metre mu
rabbaı: 319.52, ismi: Amerikan tebaasındaQ Miltiyadi veledi Nikola. 

Yukanda evsafı yazılı araanm anhibinin ikametgahı malUın olmadı
ğından tadilit komisyonunca takdir olunan kiymete bir ay zarfında 
itiraz edileceği ilinen tebliğ olunur. 304 (202) 

Böbrcldcrdcn idrar torb:ısına kadar yollardaki lıastalıklann mikroplannı 
kökünden 1cmiılenıek için ( H E L 1\1 O B L O ) kullanınız .. 

Böbreklerin ~alışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarım, es
ki ve yeni belsoğukluğunn. mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar boz
mak ve bozarken yanmak hstllerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku
mun mesanede taşların teşf'.kkülüne mani olur. Sıhhat vekaletinin ruhsatını 
hfüzdir. Her ett~ınede bulunur. 

D 1 K K A T : lI E L M O B l. O, idrarınızı temizliyerek mavileştirir 

cümen riyasetine vermelidirler. 
18, 20, 24, 27, 208 (142) 

Beher metre murabbaı 250 ku· 
rutlan 66 lira 25 kuruf bedeli 
muhammenli 65 inci adanın 26.5 
metre murabbaındaki 168/1 sa· 
yılı arsasının satıfı baski.tiplikte· 
ki tartnameai veçhile 10.2.39 cu .. 
ma giinü saat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. l!tİrak ede· 
cekler 5 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

- Beher metre murabbaı 800 
kurustan 2606 lira muhammen 
bedelli 364 ncü adanın 325. 75 
metre murabbaındaki 30 sayılı 
arsasının satışı hatkitiplikteki 
şartnamesi veçhile 10.2.39 cuma 
günü saat 16 da açık artırma ile 
ihale edilecektir. lttirak edecek
ler 195 lira 50 kurusluk muvakkat 
teminat makbuzu ' ile encümene 
gelirler. 

20-24-27-7 237 (161) 

Basmahane civannda yo.ptmlacak 
hal santral binası için 3 adet tecrübe 
kazığı ile bir açık sondaj yapbnlma
sı ha§ mühendislikten ücretsiz olarak 
alınacak 10501iralık kCJif ve tarlna· 
meleri veçhile açık eksiltmeye kon· 
mu§tur. ihalesi 14, 2. ~39 salı gün il 
saat 16 dadır. l§tirak edecekler 78 
lira 75 kuruıluk teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

27, 29, 7, 10 300 (201) 

A. MALAMO ve ŞOREK.4SI 
ŞtRKETt iFLAS iDARESiNDEN: 

Müflis tirketin alacaklarının tah
ıili ile tasfiye itlerine dair görü§ÜI· 
mek üzere alacakhlann 1 O. 2. 39 ta· 
rihine müaadif cuma günü saat lS 
de birinci kordonda Cemal Cendeli 
hanında 10. 11 numaralı avukat Sa
lim Zer'in yazıhanesinde toplana
cağından toplantıya gelmeleri lüzu
mu ilan olunur. 
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Yemeklerin lu· 
rıntılar~ salya• 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, cbşa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı• 
sanda clişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zutmağa, çürü• 
mete mahldun· 
dllJ'. Çib'ük diş
ler mide ve bar
sak ihtilAUarın· 
elan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

ile muhakkak sabah ve akşaın her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

YENJA.IJR SAHIFE9 

Urrdal 
VMUMIDENİZ 

ACENTALICI LTD. 
HELLENIC LİNES LrD. 

Olivier ve Fratelli Sperco / 
Şürekası Vapur Acentası 

BIRiNCI KORDON REES ADRİArJcA s. A. Dl 
BiHASI TEL. 2443 NAVİGATIONE 

Dcutsche Le· 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBVRG 
ANDROS vapuru 30 ikinci k/inunch 

-- LERO motörü 23/ 1 de gelir ve 24/ 1 bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-

BELGİON vapuru 
29130 

kiıuıımı;anide POLO vapuru 3 birinci. kinunda Lon- de Pire, Korlu, Sarmda, Brindizi, Va- terdaın, Bremen ve Hamburg için yük 
. k 

1 
R dam H dradan gelip yUk çıkaracak ve ayni za- !ona Draq, Gravtı9&, Zara Fiume Tries- alacalar. 

beklenılme te o up, otter am- . . .. . 
An ]. 1 

. . ük" la manda Londra ve Hull ıçın yük alacak- te ve VenediJ!e hareket eder. ANKARA vapı.ıru 14 şubatta bekle-
burg ve vers ıman arı ıçın y a - İMANİ · · tır. GR motörü 24/l de gelerek 25/l nıyor. 18 şubata kadar Anvers, Rotter-
cak.tır. Deııtsclle Lwante•Llnle de Lero Rodoı Brlndlııl Bari Trieste ve dam, Bremen ve Hamburg için yük ala-

. V enedlfe hareket edecektir. caktır. -*-
BALKANLAR ARASI 

BATl'I 
ZETSKA PLO'YtDBA A. 

D.KOTOR 

--
ıcLOVCENıı 

DELOS vapuru blrtncı kAnunun orta- BRİONİ motörll 26/1 saat 9 da gele- --

s~da ~:"bur;~:en ve Anversten l.'ek ayni gün Patmos Leros Rodosa ha- DEN NORSKE JIJDDEL-
ge p yu çık . reket eder. HA YSLINl.JE OSLO 

LIVERPOOL HArrı c1TrA nt B~ motör11. 2611 saat 9 BAYARD vapuru: şubata doğru ı... 
da gelerek aynı gün İstanbul Pire Na- . 

ALGERİAN ve LESBİAN vapurları poll u __ ,, C kenderıye, Dleppe ve Norveç umum li-
......uwya enov~a hareket eder. ı · · h k t ed ktir 

yüklerini İstanbulda ~ . ederek BRİONİ motöril 30/1 de gelir 31/1 de manan ıçuı are e ece . 
DENİZBANK vapurlanyle İzınire gel- Pire Korfu Saranda Brlndisl Valona, --
miştir. GraVUA, Spalato, Zara, F!ume Trieste SERVİCE MAJUriME 

LONDRA HA'lTI: ve Venedig"e hareket eder. ROVMAIH 
Lüks vapuru 29 kanunusanide 

oaat (8) de beklenilmekte olup, saat CA V ALLO vapuru 25 son kAnunda 

16 da C -- V ı·---•-- · · Londra ve Anversten gelip yük çıkara
o~anza ve arna ıı~ı ~çın 

-- BUCAREST 
ROY ALE NEERLAN DUROSTOR vapuru 10 şubatta 

h k t d kt. cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
are e e ece ır. 

için yük alacaktır. 
DAISE KVMPAHY ASI bekleniyor. Köstence için yük alacak

tır. 

Lüks vapuru 5 §Ubatta saat 16 da 
beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 
de İzmirden hareket edecektir. Pire, 
Korfu, Adriyatik limanları için yolcu ve 
yük alacaktır. 

LiNEA SUD AMERİCANA 

VENUS vapuru 23/1/1939 da gelerek 

-------------- Burgu, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

--JOHNSTON WARREN 
LINiES LrD. ,, .. ,. ir'. ' • . .. 

T. lllOWEN REES 
VE Ş'UREKASI 

PYGMAGLlON vapuru elyevm li
manımızda olup 28/1 de Rotterdam JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 
Amsterdam ve Hamburga yük alarak bekleniyor. Burgaz, V ama ve Köstence 
hareket edecektir. limanlarına yük alacaktır. 

GVNARD LİNE -*- Vapurların hareket tarihleriyle nav-
TYRiFJORD vapuru kAnunusaru ni- Liverpool ve SVENSKA ORIENTE Lİ· lunlardaki de~iklerden acente me-

lıayeti şubat iptidasında beklenilmekte Glasgov hattı NİEN KUMPANYASI suliyet kabul etmez. 
olup Nevyork için yük alacalı:tır. SİCİLİA vapuru 28/l de bekl k- Daha fazla tafsil/it için ATATÜRK 

, ••••••• • • • • cnrne caddesi 148 N da V F u---- V Der 
G ı 1 ı· ihl İA . . . te olup Rotterdam, Hamburg İskandi · o. · · ~~, an 

ere.< vapur arın muvasa at tar eri, BACTR vapuru 20 ikincı kanunda B 
1 

. · Zee vapur acentalığına mliracaat edil-
------------------------- gerek vapur isimleri ve navlunları hak- gelerek Liverpool ve Glasgov için yük :::..ı;.; a tık limanlarına hareket mesi rica olur. 

kında acenta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. p TRİA. TELEFON • zot7/Z""° 

Balık yağının tazesi 
·hilAl e"za esinde 

ı 

1 

I 

• 

Eczacı Kemal Aktaf diyor ki: Kemal hitmil Balık Yağı yalnız Hi-

l&I Eczanesinde satılacaktır. • .. k . • • k h.Eif bir 
938 seneıi bat mahıulü, gıda kuvveti yukae ' ıçunı ço 

ted>ettir. .l ... _ • 

Midesi zaiflere tavsiye llCU'Crım ... 

NEVROZiN 
B ·ı·· Ag~rılarJn Panzehiridir u un . . , 
Beyhude Istırap Çekmeyınız. 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu ınwmnil baş ve dcy ağrılarını •W:a~ 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sınır 

ınafsal ve adale ısllrapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

• ezle, Grip ve Broll§İW kar'ı' .,. 
müessir ilaç 

N E V lt O Z İ N <lir •. 

NEVROZiN tercih edidin· z. 
üND. E 3 KAŞE ALJNABİÜR 

İCABINDA G 
;;z-A1-~.:...:...:...;::;:.; 

D:ıh f 1 taf ilat almak • · B" · el A vapuru 3/2/1939 tarilılb · '""' 

rdo
a ad• a 1 ~ daıçınUMDırALın Gerek vapurların muvasalat tarihleri, de beklenmekte olup Rotterdam Ham- -. ------------

Ko n a 5 numara • • isimleri ve navlunlan hakkında acenta b İskand" .' lımanları için yük ve yolcu kabul eder. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir ~ahhüt altına giremez. Daha fazla .::?.,,lk 1 rakına~~-~e Baltık ~anları İ!andaki harelı:et tarihleriyle navlun-

. · · 1 ıY"'"' , • a a u .. reket edecektir 
edılmesı rıca o unur. tafsilAt almak için T. Boven Rees ve Şr. · !ardaki değişikliklerden dolayı acenta ·--nın 2353 telefon numarasına mllracaat SERViCE M ..a n•rıa. mesuliyet kabul etmez:. Daha faUa taf-

edilmesi rica olunur. IUU ... E sillt için ikinci Kordonda FRATELLİ 
Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

Sizde bu kremden şaşmayınız 
• 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanhğının resmi ruhsatuıı 

lıiiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima lis

fün ıre eo;~iz kalmıştu". 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vü

ruda ı:etirilmiş yegane sıhht krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şolıretini söz ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
N.,..ywk gilıellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükıüa
tmı kazanmış olmakla ispat ebniştir. 

Krem Balsam in 
Gfüulüz için yağsız, ı:;ece için yağlı ..., 

halis aa badem ile yapılmış gfutdüz 'Ve 
gece tekilleri vardır. 

KREM BAi.SAMİN; öteden heri tamnuıış hus..,,ı vaw ve tüp §eklinde satıhr. 
İN'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOliLU - İSTANBUL 

• • . . 
• • . Sıhhat Balık Yağı 
! NORVEÇY A BaWı:yağlannın en halisidir .. 
• 
~ 11d defa .sıizülmiiştUf' Şef'bet gibi içilebilir. . . 
• • . . ........ , .•..•...............................•..••....•...•••••..••••..•••••..•. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zanesi 
BAŞTURAK Büyük Salep~ioilu hanı karşumda .• 

1 ·' lzmir l~ramva} ve Elektrik Türk 
Anon!m şirketinden: 
Dahili elektrik te.sİ.Abrun emniyeti tammesini temin makaadile da

hili tesisatta •irket tarafuulan müsaade ve muayene edilmek.izin ta
dilit ve ilaveler yapılmasının abonman senedinin 17 inci maddesi mu
cibin.ce memnu bulunduiiunu sayın abonelerimize hatırlatırız. 

Binaenaleyh, bu muayenenin yapılmuı için, tesisatında bir i.live 
veya tadilat yapmak nıecbo.ıriyetinde kalacak olan abonelerimizin, 1-
defaaıııda, keyfiyetten tirketimizi tahriren haberdar etmeleri rica 
olunur. 

Şirketimiz, dahili tesisatının muayenesi için tahriren yapacaldan 
her müracaatlarında abonelerinin emrine tamamile imııde bulunmak-
ıı:dır. 27 - 2Q 

Roaınaln Kaınpanycuı SPEKCO vapur acentasına müracaat 
ALBA JULİA vapuru 5/2 tarihinde edilmesi rica olunur. 

gelerek Malta Cenova ve Marsilya TELEFON : 20'4 - zot5 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıa, 26 Aiustoa, 1 Eylal, 1 tkincitetrin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e ki 1 e c: e k t i r. 

İkramiyeleri: ~27AZ:Q3Sısımı::;m-, 
l Adet 2000 liralık -· 2.000 Lira 1 
5 n 1000 liralık ••• s.ooo Lira 
a n 500 liralık ••• ıı.ooo Lira 

16 n 250 liralık ••• ıı.ooo Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 n SO liralık-· 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira -·--- -----
4JS 32.000 

'·~2?-:.Zr.n'!=n~~ızm11!191ımı:ıı:--=:.-ıaa!ll'"s~ 
T. it Bankanna para yabrmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemiı olununuz. 
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Nihay Barselona da girdiler 
kuvvetler,--~. Cüinhuriyetçilerin çekilmesi Frankist 

buldukları 

•• 9 

uzerıne boş 

şehri muharebesiz olarak işgal ettiler 

Hicret eden halk kitlesi 
Çoluk w 

yag-çocuk, kadın, ihtjyar 
soğuk altında elim bir mur ve 

sefalet manzarası arzetmektedir 

Burgos 26 (Ö.R) - Öğleyin Nasyo -
nalistler Barselonun kuşattlmasını hl -
tinnişlerdir. Barselonu müdafaa eden 
oon iki lstıhkfurun Navar ve Fas kıtaa
lan tarafından !şgallnl müteakip lru -
mandanlık §ehre glrllmesinl em1r ver -
miştir. Navar ve Fas kıtaları bayrakları
nı dalgalandırarak Barselona girmişler
dir. Hiç bir muharebe olmamıştır. Zira 
Fa• kıtahrının şehre duhulünden evvel 
Cümhuriyet kuvvetleri Barselondan çe
kilmiş bulunuyorlardı. 

Mandesa 26 (ö.R) - General Franko 
hasmın mukavemetini kırdıktan sonra 
latalanna Mongrif istihkamının ve di
ğer bir lstihk8mın zaptı ve bundan son
ra şehre girilmesi emrini vermiştir. 

Mongrif Faslılar tarafından kolayca zap
tedilrnlştir. Diğer istihkamı ise Navar 
kol ordusunun kuvvetleri almıştır. Si
yah ok kıtaları iki istihkam arasında ir
tibat tesls ediyorlardı. Bunların zaptı 

üzerine nasyonalist kuvvetler, önlerinde 
tanklar olduğu halde hücuma geçmişler
dir. Alelade mevzii bir iki mukavemet
ten başka muharebe olmamıştır. 

Barselon bugün öğleden sonra ~gal 
edilm~tir. Hilkümet kuvvetlerinin ta-

mama yakın bir kısmı, ve batta belki de 
tamamı sahil yoliyle şehri terketmiş bu
lunuyorlardı. Diğer büyük yol ise ta
mam.iyle nasyonalist bataryaların top 
ateşi altında idi. 

Perpinyan 26 (ö.R) - Fransız - Is
panyol hududundaki tepeler kalın bir 
sis tabakası içindedir. Ağır bir yağmur 
fasılasız yağmaktadır. Ecnebi ve Paris 
gaze1elerinin milrnessilleri beynelmilel 
gedik Fransa tarafındaki biricik cadde
sinin tek otelinde yerleşmişlerdir. Yolun 
sağ tarafı Fransa, sol tarafı ispanyadır. 

Bazı Fransız evleri bir hava bombar
dımanı korkusiyle tahliye edilmiştir. 

Fransa tarafında seyyar muhafızlar asa
yişi ve nizamı muhafaza ediyorlar. 

Şimali Katalonyada Ispanyol Cümhu
riyet hükiim"'1inin yeni merkezi olan 
Sigueras ile Perpinyan arasında daiınl 
bir gidiş gellij vardır. Cüınhuriyet hü
kümetinin başvekili B. Negrin ve harici
ye nazırı B. Alvares Delvayo sabah Per
pinaya gelmişlerdir. Fransa sefiri B. Jill 
Hanri de Port Vandra gelerek sabah 
11,30 da hududu geçmiştir. Pirene dağ
larının öte tarafında henüz hiç bir mill
teci grubu görünmemektedir. lspan-

yadan gelen yolcuların ifadesine naza
ran mülteciler teşkil edilen kamplarda 
yerleşmişlerdir. Bunlar bilhassa çoluk 
çocuk ve ihtiyarlardan mürekkeptir. 
Yağmur altında, çadırlar içinde, hakla
rında verilecek kararı bekliyorlar. Bu 
hususta Fransız ve Ispanyol makamatı 
arasında temas temin edilmiştir. 

Port Vandr 26 (ö.R) - Milli donan
maya mensup Miguel nakliye gemi.!i ak
şam geç vakıt Kalderasa hareket etmiş-

' tir. 
Paris 26 (Ö.R) - Barselonun rukutu 

hayret uyandırmamıştır. Daha bu sa
bah hududu geçenlerin anlattıklarına 

göre şehrin müdafaa edilmiyeceği hisso
lunuyordu. Sabah erkenden şehrin şi -
mali şarkisinden top sesleri gelmişti. 

Bunlar, hala şehri ~gal eden Ciimhu -
riyetçi hücum kıtalarının ateşi idi. Fa
kat ciddi bir mukavemetten ziyade, 
CUmhuriyet kuvvetlerinin şehirden ric
alini himayeye matuftu. 

Şehri tahliye etmekle Cüınhuriyetçi
ler kanlı bir tenkil için nasyonalistlere 
fırsat bırakmamak istemişlerdir. Fakat 
Cümhuriyet ordusu tam haliyle kalmış 
ve Barselonun şimalinde yeni mevkiler
de yerleşmişlerdir. 

Cümhuriyetçi ispanyaya silah gönderilmesi • • 
ıçın 

Arnerikada çok kuvvetli bir cereyan 
var. Ambargonun kalkması isteniyor 

Nevyork 26 (A.A) - Bir çok pesko
pos ve rahip ile 250 haham Reisicü.ın -
bur Ruzvelte bir istida göndererek 
Cilmhuriyetçi ispanyaya serbestçe silah 
gönderilmesini istemişlerdir. 

Haber alındığına göre geçen hafta 
içinde hükümete ve mebusan meclisi 
azasına Cümhuriyetçi ispanyaya silfilı 

gönd2rilmesi yasağını protesto eden 
250,00 mektup ve telgraf gelmiştir. 

Nevyork 26 (A.A) - Burada Ciim
huriyetçi Ispanya lehinde büyük bir te
zahürat yapılmıştır. Ve halk bu tezahü
rata kütle halinde iştirfilt etmiştir. Mil
nakalfıt bir kaç saat durmuştur. Nilma
yişçilerin ellerinde Cümhnıiyetçl Is -
panya ve Amerika bayraklariyle silah 
gönderilmesini istiyen levhalar vardır. 
V~ington 26 (ö.R) - Ayan azasın

dan Nayu, kongreye verdiği bir mesaj
da Cümhuriyetçi ispanyaya sil5h ve 
mühimmat anbargosunun kaldırılması -
nı istemiştir. 

Nayu mesajında diyor ki: 
Ambargo haksızdır. Zira o yalnız 

Cümhuriyetçi ispanya aleyhlndedir. Zi-

Fransız hariciye nazırı çok 
mühim beyanatta bulundu 

B. Bonnenin beyanatı iki saat 
sürdü ve parlamentonun hararetli 

alkışları ile karşılandı 
Paris 26 ( ö.R) - Hariciye nazırı 

B. Bonnenin mebusan mecliaindeki nut
ku tam iki ıaat ailrmüı ve bütün mese
lelere §amil olmuftur. Soııyali.st ve lr.omü
i!ıtler müstcına olmak üzere, bütün mec

lis hariciye nazırını alkışla~. 
Beyanatın bül8ıası ıudur: 

c Umumi harpten beri beynelmilel 
vaziyet hiç bir zaman geçen ıcne kadar 
tehlikeli olmamııbr. Bazılarına göre bü
tün felaketlerimiz Münih anlaşmaoından 
doğmuıtur. Bunu iddia edenler Alman
yanın Rurenyayı lşgallnl, 7martı, Alınan

yanın yeniden ıili.hlanmasın1, Avuıtur

yanın iJhakını unutuyorlar. Bütün bu hi- Fraruız bahriye nazın Kaminiçi ve Ri# liyö harp gemisinin denize in.dirilnıesi 
diselere Fransa kuvvetle muhalefet et- imkan dahilinde ltalyaya müzaharet et- dı, vatanın davetine icabetle hepimiz 
memek yolunu tutmuıtu. 4 ilk teırinde miı, lngiltereyi de ayni yola sürüldemiş- ona tahammül edecektik!> 
baıvekil ayni yolu takip edeceğini mecli- tir. Sosyalist ve komünistler müstesna, 

ıinizden gizlememiş ve 550 reyle tasvip! citalya ile münasebetler meselesinde bütiln meclis hariciye nazırını ayaktı 
olunmuştur. Fransa ne davacı, ne dava ediliyor. Uz- alkışlamıştır. Gece celsesinde sosyalist. 

Uzun harp tehlikesile karşılaştığımızı !aşma Jeltlndekl gayretleri malOmdur. !er namına Blum ispanyada müdahale 
kimse inkar edemez. B. Nevi! Çember- Tahrirl bir nota ile Ingiltere de onu tas- tezini müdafaa edecektir. Bundan son
layn bunu avam kamarasında açıkça söy- vip etmiştir. ıf'ulcümet bu işte bunca de- ra sabah saat 2 ye doğru itimat reyine 
]emiştir. cArkama bakınca ancak Münih fa ilan ettiği vaziyeti muhafaza eder. geçilecektir. Hükümetin geniş bir itimat 
ziyaretinin hazırlanmış olan bir felaketin imparatorluk yollarını dar arazisini tam kazanacağından şüphe edilmiyor. 
önüne geçtiğine eminim.> olarak muhafaza edecektir . Paris, 26 (Ö.R) - Fransız mebusaıı 

Bütün memleketlerde 5 milyon asker Bonne bundan sonra Fransanın Sov- meclisindeki büyilk harici siyaset mü-
silah altına alınmıştı. Radyoları dinlerken yetler ve Polonya ile ittifaka sadık kal- nakaşası bugün nihayet buluyor. Bu sa
her keıde bu felaket hissi vardı. Bunun dığıru, Amerika ile fikir birliğini teba- bahki celse 9.30 da bizzat B. Herriot ta
ilk kurbanı da asil Çekoslovak milleti rUz ettlrınl§ ve lspanyol meselesine ge9- rafından açıldı. 
olacaktı. miştir. Müstakil cüınhuriyetçilerden B. Gre-

Çek buhranı esnasında lngiliz - F ran- •3 ay evvel ispanyada dahili harp baş- nier istizahına başlarken hükürnetin, Ci· 
•ız dostluğunun bütün kıymet ve hulil- !ayınca, ademi müdahale için, bir asır butinin karşısında Yemen sahilindeki 
sunu takdir edebildik. Bu dostluk F ran- evvel olduğu gibi, Ingiltere ile mutabık Şeyh Salt yarım adasını müdafaa vazi
sız siyasetinin temelidir. Diğer milletler- kaldık. Bu siyaset reisi Blum ve lvon yetino sokmak için daha ne beklendiğini 
de buna ne kadar iştirak ederlerse, dost- Delbos tarafından kuvvetle müdahale sormuştur? .. Bu yarım ada mühim bir 
luk o nisbette daha kuvvetli olur. edilmiştir. Komünistlerin takplerine sevkülceyş noktasıdır ve bilhassa 1935 

lngiliz - Fransız menfaat birliği hak- verdiği cevapta B. Blum hakikati teba- te Domera adasının Fransa tarafından 
kında lngiliz başvekilinin beyanatını ha- rüz ettirmiştir. Maksat CUmhuriyetçile- İtalyaya terkinden beri ehemmiyeti bir 
tırlattıktan sonra B. Bonne devam et- re yardımsa hududu açık ve silah geç- kat daha artmıştır. Bu adanın terkedil
miştir: mesini bırakmak kMi gelmez. SilB.lı sa- mesinin vahim bir hata olduğu bizzat B. 

• iki memleketin sürüklenebileceği bir ~ı vesilesiyle hükümet malzemesini, Herriot tarafından da ihtar edilmişti. ı.,, 
harp halinde lngilterenin bütün kuvvet- gönüllü lr.isvesi altında ordunun kuvvet- tizahçı ilave etti : 
!eri bizim müdafaamıza ve bizim de bü- lerini oraya geçirmek icap eder. Fakat - Esasen, madam ki 1935 anlaşması 
tün kuvvetlerimiz lngilterenin müdafaa- kimse bu karara oesaret edemez. Zira bir taraflı olarak feshedilmiştir, Fransa 
sına tahsis edilecektir. Bu sebeple müte- bundan doğacak tehlikeyi kimse göze kendine ait olan adayı da neden geri al-
kabilen kuvvetlerimizin azami hadde çı- aldıramaz. masın? Her halde Şeyh Saidin tahkimi 
karılmasını istiyoruz. gecikmemelidir. Şeyh Sait Kızıl denizin. 

O vakıt ta Italyanın ispanya dahill 
Münih anlaımasını hepiniz takip etti- harbına lştirAk arzusunu herkes biliyor

niz. Bunu Alman - Fransız deklarasyonu du. Fakat Fransanın bu şekilde bir mü
takip etti. Metni de ıudur: c iki hükümet dahaleden sakınma..ı için 1936 da mev
memleketleri arasında muğlakta kalmış cut olan ııebepler bundan daha ziyade 
bir arazi meselesi olmadığını mli,.hede kuvvetle mevcuttur. Ademi müdahale
ederler. Hududu, ıimdi çizilmit olduğu 
tekilde, katiyen kabul ederler. Kendile
rini ali.kadar eden her mesele için te
maıda kalmağa ve istioareye karar verir .. 
!er.> 

Bu deklarasyonlarda Fransanın hiç bir 
menfaati feda edilmedi. Bilalr.i.s istikbale 
daha emniyetle bakmak imlr.lnı hazır
landı. Evet, coğrafi vaziyet Almanya ve 
F ranoayı komıu olmağa mahkÜm etmek
tedir. Yann yeni bir harp olsa, yine bun
dan ıonra onunla münasebete girmeğe 
mecbur kalacağız ve yeni bir harbin ölü
leri, harabeleri ve kinleri acaba bu mü
nasebetleri daha mı kolaylaştırırdı) Eğer 
bir referandum verilse, Fransız milleti 
ezici bir ekseriyetle hu deklarasyonu tas
vip ederdi.> 

B. Bonne hundan sonra ltalya ile mü .. 
naaebetlerin tarihçesini yapmıf, Fransa .. 
nın ltalya ile mukarenet için hiç bir gay .. 
reli esirgemediğini göstermiştir. 

c Münih anlaşmasından bir kaç gün 
sonra Romaya bir sefir gönderdik. Is· 

panyadan başka hiç bir meselede aramız· 

da ihtiliif yoktu. 30/ 11 nümayişlerini 
hayretle öğrendik. Roma sefirimiz izahat 
istedi. Kont Ciano bunun hususi bir nü· 
mayiş olduğunu, ltalyan hükümetinin bu
nu kendi hesabına almadığını bildirdi. 
Fak.at 3 hafta sonra. yeni bir muhaverede 
ltalyanın 1935 anlaşmasını Fransa ile 
münasebetlerine esas teliikki edemiyece .. 
ğini biJdirdi. Vaziyetin yeniden tetkikini 
istedi. 

Halbuki 1935 den beri Fransa bu an
. laşmaya muhalif ne yapmıştır) Zecri 

yi resmen reddetmiş tek bir devlet bile 
yoktur. Ingiliz başvekili, muhalefet rei
sine verdiği cevapta, bu siyasetten fera
gatin neticesi §imdiden tahmin edilemi
yecek bir fe!Akete sebep olacağını bil
dirmiştir. 

cCenevrede Lord Halifaksla görilş -
t!iın. Bana temin etti ki, ltalya ademi 
müdahale taahhütlerini tutacağım vaad
etmiştir. Bunu diklr.atle karşıladık. Zira 
şimali Afrika ile münakale yolumuzun 
Epirya yarım adasında, Baleara adala-

rında ve lspanyol Fasında yerleşecek 

ecnebiler tarafından tehdit edilmesini 
kabul edemeyiz. Bu mıntakada menfaat
lerimiz Ingiltere ile müşterektir. 

cKomünistlere gelince, (onlara dö -
nerek) siz daima müdahale istediniz. 
Çinde müdahale, ispanyada müdahale, 
merkezi Almanyada müdahale, Alman
ya ile ihtilaf, ispanya ile ihtilaf! Ve bü
tün bu ihtilaflarda zaferi temin için In
giliz başvekili ve hariciye nazırına da 
gazetelerde her gün hücum ederek ha
inlikle, faşistlikle, Hitler uşaklığı ile it
ham ettiniz. Dahilde azami karışıklık ve 
hariçte azami tedbirsizlik demek olan 
böyle bir siyasete kendilerini terketsc
Ier, Fransa ve Fransızların ne olacağını 
takdir ebnek güç değildir. 

cŞimdi diplomasimize hakem olan me
sele kuvvet meselesidir. Söz kafi değil
dir. Fedakarlık ve disiplin lazımdır. 

Fransada, ecnebiler de bunu anlamışlar
dır. Müthiş bir ihtimal çıkacak olursa 
Fransa bunu karşılamağa hazırdır.Fran
sızlar vatani vazifelerinde zaaf göster -

ikinci kapısı telfikk:i edilebilir. Birincisi 
Süveyştedir. 

Hatip Fransanın hu yarım ada ü;o-;n
deki •Tarihi haklarını• kaydettikten 
sonra hemen tahkimine geçilmesini iste
miştir. 

• - Bu hususta, demiştir, derhal İn
giltere ile miizakereye geçilmelidir.. İn
giltere ve Fransanın menfaatleri birbi
rinin aynidir. Fransız bayrağı 16 sene 
evveline kadar Şeyh Salt yarım adası 

üzerinde dalgalandı. Bir rilzgh kasır. 

gası koparmışsa da direği yerindedir w 
Fransız bayrağı oraya yeniden çekilme
lidir[ • 

Hatip bundan sonra Fransız - Sovyet 
paktını müdafaa etmiş ve Fenlandene 
şiddetli hücumlarda bulunmuştur.. Ne
tice olarak ta, İspanyol hududunun açıl· 
masını ve Fransız - Sovyet paktının tak
viyeSini istemiştir. 

Ciirnhuriyet federasyonuna mensup 
B. Albert Kiriş hunun aksi fikirdedir. 
Ona göre Sovyet ordusunun kıymeti p
yanı münakaşadır. Bir Alınan taarruzu 
halinde Sovyetlerin Fransaya yardımı 
ancak nazari olabilir. Fransanın tabii 
müttefiki Lehistandır. Bu memlekethı 
siyaseti hayret verici istihaleler geçir
miştir. Fakat Fransız - Polonya ittifakı 
bakidir .. Hükilmet öyle hareket etmeli
dir ki bu ittifak bütün manasını muha
faza etsin .. 

Hatip Almanya ile imza edilen 5/ 12 
deklhasyonunun kıymetini lnkh etme
mektedir ve emindir ki Alınan milleti de 
sulh istemektedir. 

• - Bunun için İspanyaya karşı, Al
manya aleyhine matuf görünebilecek bir 
siyaset mesuliyetinl üzerimize alrnıya
lım. İngiltere ile antantunızı sıkı tuta
lım .. Fransa büyilk devlet mevkiini son 
kart halinde oynıyor. Eğer en ufak bir 


