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il 1940 Olimpiyatları 

., 
Paris 26 (ö.R) - Fransa hükümeti, 1940 

Helsinki olimpiyadlnnnıı iştirake karıır vermi§tir. 
Bu hususta hazırlanan kanun projesi ealı günü 
mebusan meclisine verilecektir. 

T E L E F O N : 2697 

'----~--· FIATI (5) KURUŞTUR Ciim1mriyetin ve Cümhuriyct eserinin bekçisi, sabahlan ~kar aiyast gazetedir 

. ______ _J 
Yeni Aıır Matbaasında Baaılmııtır. 

-==vurd • e 
Mebus sayısının 399 dan 

420 ye çıkması muhtemel 
Partide 

Genel sekreterin 
riyasetinde bir komis· 
yon seçim ıaaliyetine 
başlamıştır 
Aıikara 28 (Huıusi) - Seçim 

itleri Nisal)a kadar nihayetlenmiş 
olacaktır. Seçim İf lerine nezaret 
için Parti genel sekreteri B. Dr. 
Fikretin riyasetinde bir komisyon 
bu ıabahtan itibaren çalı9maları-

a hatlamıttır. Partinin namzet 
-~&teleri üzerinde ince tetkikler 
yapıldıktan ıonra ancak Mart 
:çinde ilan edilmesi muhtemeldir. 

L ınhurrcisimiz Inönü Parti Divam toplantısından çı'J...."1yorlar 

MEBUSLAR DöNOYORLAR 
Istanbul 28 (Hususi) - Büyük Millet 
- SONU 3 tiNCÜ SAHİFEDE -

Büyüyen 
Tehlikeler 

•• 

Onünde .•. 
ŞEVKEI' BİLGİN 

150 bin kadın çocuk 
muhaceret yollarında 

Mülteci!er işi Fransayı 
en vahim bir mesele 

düşündüren 
halini aldı 

f aaı·ye i başladı 
l zede mfthlm toplantı 

Fransız siyasi mahfelleri vaziyeti 
fevkalade vahim görmektedir 

Beden 
terbiyesi 

Genel direktörlüğü· 
nün bölge başkanlığı· 
na mühim bir tamimi 

---o-
Dün, başvekalet beden terbiyesi ge

nel direktörü tümgeneral Cemil Ta
nerin imzasiylc İzmir bölge başkan
lığına şu tnmlın gelmiştir : 
1 - Kulüpler, kendilerine müsec

cel olarak girmeleri ve bu sureUe 
müsnbakıllara iştirak etmeleri me
nedilmiş bulunan talebe veya ordu 
mensuplarından birini başka bir iş
le meşgul imiş gibi göstererek tescil 
ettirip resınt müsabakalara iştirak 
ettirir ve bu hareketleri tahakkuk 
ederse, bunların sahalarda elde ede
ccl<leri fili :ncticc1er muteber adde
dilmiyerek hükmen mağlup sayıla
caklardır . 
Bu teşekküller aynca en ağır su

rette tecziye edilecekleri :gibi resmi 
hır daireyi iğfal suçundan da ala
kadarlar haklarında knnuni takiba
tın yapılması cümhuriyet müddeiu
mwniliğinden istenecektir. 
Genel direktörlüğün, şayanı arı.u 
olmıyan bu munmelelerin ifasına 
mecbur edilmemesini ve bu yüzden 
talebenin müskül vaz.iuete düsme-

~ J • 

melerini temin için bölgenize bağlı 
kulüplerin başkan ve idarecilerinin 
keyfiyetten tahriren ve yapılacak bir 
toplantı ile de şifahen haberdar ve 
tenvir edilmelerini, talebe veya or
du mensupl::ırmı tescil ettirip müs:ı
bakalnra elan kulüpler hakkında yu
karıdaki izahatımız dairesinde mua
mele yapılmnsı .. 
2 - Bölgelerde saklanmakta olan 

sicH fişlerindeki jş hanesine talebe 
veya ordu mensubu yaz.ılı olanlarla, 
haddi zatında talebe olup başka bir 
işle meşgul imiş gibi gösteriJerek tes
cilleri evvelce yaptırılmış olan üye
lere ~it hüviyet cüzdanlarının en ı 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Trablusta 
İtalyan kuvvetleri iki 
misline çıkarılmıştır. 

Fransız hariciye nazırı Bonnc 
Faris 28 (ö.R) - Nazırlar bu sabah 

Elizede, Reisicümhur B. !..ebrunun ri
yaseti nltmda toplandılar. 

- SONU 8 İNCİ SAHİFEDE -

. 

Alman. 
ordusü· 

-Transit olarak Çekos-
lovak arazisinden 

geçebilecek mi? 
Bcrlin, 28 (Ö.R) - Almanya ile 

'Çekoslovakya arasında yeni bir an
laşmn için görüşmeler devam etmek
tedir. Bu nnlaşmnlarda Aldan asker
lerinin Çekoslovak topraklarından 
transit şeklinde müruru hakkında 
bazı hükümler mevcut olduğu bildi
rilmektedir. 
Polonya koridorunda olduğu gibi 

Çekoslovak trenlerinden Alman as
kerlerinin bir taraftan · bir tarafa 
nakli için on kadar transit noktası 
düşünülmUştür. 

Bu nnlaşmnnm vüsati Almanyanın 
- SONU 7 nci SAYFADA -

An~e ikanın yardımları .• 
Fransa ve 
Hhatına 

lngilterenin ha va tes
vardıma karar verdiler ... 

Ruzvelt bir ziyafet nuıscuında 

Vaşington, 28 (Ö.R) - Fransanın mumaileyh Avrupadaki va.ı.iyetin tah. 
Amerikadan 600 il~ 700 harp tayyaresi min edildiğinden daha vahim olduğun.a 
satın almasına müsaade eden Roosevel- gizlememiştir. 
tin beyanab Amerikanın dem..">krasilerle Roosevelt, Fran.sanın teslihat harekea 
teşriki mesaisine sarih bir allmet ola- tine iştirakin şulhu koruyan en iyi la 
rak sayılıyor. Bu karar Amerika sefiri hareket olduğuna kanidir. Amerilia 
Mister Bulidin teşebbUsU neticesi olup - SONU 4 UNCU SAYFADA -
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HABERL:E Büyüyen 
T ehlı0

keler Emekli General 
Kazım Karabekir'in 

HATIRATI 
amuk Otobüs Kutuluk 

d · Kereste meselesi 
Bölgeleri arasında Mukavelesi iın üzerinde tetlıilıler 

•• 

Onünde .•. 
ŞEVKET BİLGİN 

-28-
Müsaadesiz sevlıiyat izmirdeki kereste fabrikatörlerinden 

yapılamaz İm Z a 13Dd1 bazıları İktısat vekaletine müracaatle _ BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

ibaret olan vazifelerinden ta~ile ay-ı 
rılmışlardı. Misyoneılik gayesını ve faa

liyet sahasını; artık Avrupa milletlerinin 
Asya ve Afrika fütübatmı kolaylaıtırmak 
için siyasi istilalara manevi öncülük yap
mağa hasretmiıti. 

Katolik Misyonerlerinin büyük bir kıs
mını Fransa yetiştirmekte ve onların ida· 
resi için büyük bir para aarfetmektedir. 

b - Proteston Misyonerler: Bunların 
her tarafta inki~afı on sekizinci asırda 

baılamış ve on dokuzuncu asırda müt
hiş bir hız alm. ·r. Bııgiin bu mak.sadla 
her Prote!tan memleketinde bir çok ce
miyetler tesiı olunmuştur. Bunlar kafir 
Milletler (Hıristiyan olmıyanlar dinsiz 
sayılıyorlar!) memleketlerine din neşret
mek, oradaki masum çocukları din.sizlik
ten kurtarmak (yani Protestan yapmak!) 
ve şark mekteplerini bn bakımdan ıslah 
elmekr üzere Misyoner yeti tirmek ve 
sevk ve idare etmekle meşguldürler. 

lngilizlerin teşkilatı en eski ve en kuv
vetlisidir. Daha 1649 da (Ingilterede 
cümhmiyetin itan olunduğu yıl) Lond
rada parlamento Hıristiyanlığın neşri için 
bir cemiyet teşkil etti. 1696, 1 792, 1805 
tarihlerind~ bu cemiyet yeni hızlula teş
kilatını yaydı. lngiltere, Almanya, Is· 
viçre, Danimarka, Amerika ve Rasyada 
1 , 000 den fazla merkez tesis olundu. 

Merkezi Londrada olan yalnız lngi
lizlerin (Hıristiya.nlığın bütün dünyaya 
nqri) cemiyetleri on dokuzuncu asırda 
,7 .000 ıube ve 28,000,000 din kitabı 

bashrdı ve dağıttı. Bu kitaplar bütün 
dünya dinlerine de tercüme olunarak 
çoğu bedava verildi. 

1824 de Fransız prot~tanlm da Pa
riıde bir (lkinci Misyon cemiyeti) tesis 
ettL 

* 

Ziraat vekAle~den gelen ~ir. eı~, Geçenlerde Busing şirketine ihale gümrük res~ ve ~uaıne: ~~kini ilanihaye devam edebilir mi? Bu ha-.., ....................... u................ pamuk bölgelennın her ~ngı ~yerm- edildiğini yazdığımız belediyenin mü- ödemek suretıyle h:;ıç!en ·~t di e- zırhkların feci bağlantısı insanlık ta· 

Y A Z A N. • den diğerine kara ve denız yo ı va- b 1 w·· 27 tob'· trambüse reste ithaline mi.isaa e istenuş er . rihı·nı·n bugu .. ne kadar tanımadıgv ı ek uk kirdek ayaa ey e gı o us ve . diki hald .. ilk 
sıtasiyle gönderilec pam çe • · uk 1 bel di · ıs· ı· il Bu Fabrikatörler, şım e gumr korkunç bı·r harp olabilır" .> 

d . 1 . d rut m ave ename e ye re e -
1 

..... d d 
leri için her halde ziraat aıre erın en . k f . T .. ki İzt . .. resmini ve muame e vergısını o eme en Yukandanberi kısaca mevzuubah-
nakliyat müsaadesi alınması tebliğ olun- sing .ş1~ el ınınB Gurli yCe ~ni nır mdau- celbolunan kerestelerle yapılan kutula-

. k .. messı ı o an . a p ey arasın . da 16 kur t ldı settiğimiz endişelerin sebepleri işte 
muştur. Ziraat dairelerı, h an;un g:- imza edilmişti. rın Izmir piyasasın .. uşa sa~ - bunlardır. lngiltere - Fransa ~ Ame· 
terdiği hükümlere göre ar et e e- Mukaveleye rıazaran Busing. peyder- ğım, halbuki bu vergi v~ X:USum~ e- rika matbuatı bu husustaki tahmin-

huu .................................. celderdir. .. .. . .. d·kten sonra da kendilerının aynı fiate 1 
A . . . pey otobus ve trambuslerı gonderme- ı • · . !erinde aldanıyorlar mı? izhar edi en 

seciyelerini bozmağa çalışırlar. Bunların Vekaletm bu eınrı vermesıne sebep, ğe baslıyacak ve ihaleye dahil bulunan satmaga hazır olduklarım beyan etmış- endişeler şişirilmiş, hayali şeyler mi· 
. k 1 d d 1 son zamanlarda İzmirden Adana ve " .. b·· nih 10 lerdi. tellı:ın vasıtası; me tep er e ers er ve . . . l 27 otobus ve tram us en ayet tem- .. .. . kikin' eh dir? 

·b d th l · beden terbiyesi ve musiki Mersıne sevke~ bulunan pam~ t 939 tarihine kadar şehrimize geti- Vekalet, bu muxacaatin tet 1 ş • Bu··yu··k demol'rasilerin mütereddit 1 
a e ane er. - 1 - d 'U'-ber ldı~ .. Iz muz .imizd ı. al"'1- darlar tm• fu v· ... 
1 ı k 1 k sal l k .. tohuWJarı ır . ..[lil a gımıza gore - .1 k 1. -..liJm• b .ı kt r en i!Aa a emre ış ·. ı- I k I v Ih d" sa on arı, amp ar, ıraat on an, u- .. rı ere tes un t."U ıı; tutmaca ır. po iti a arına ragmen su avasın· 

h 1 . 1 .b. .. mirden deniz yoliyle de Seyhan bolgc- y . 1 k bal 1 k d hattı layet makamı bu işin üzerinde, alaka- da totalı.ter devletlerden zı·yade ~a-tüp ane er, pansıyon ar ... gı 1 muesse- . • . . , em ge ece ara ara or on . .. • " -
d k. 1~.ı 1 d ddA sıne pamuk nakliyatı ~apılmış ve pa- k . dil k K ak Kül. tür. k darlaruı mutal!lalarını almaga başlamış ld ki .. h d"l s er ve teş ı iLUU a ama 1 ve mane- .. .. . İ . ta vıye c ece , on - par • .. . . mimi o u arına şup e e ı emez. 

clnnl B Am ·ı.. K ll .1 • muk yüklu bulunan bır vapurun zmı- Is k h ttında b .. 20 d kik d ve tüccarlann kutuluk kereste ihtıyacı- p V . d .. vi yar ar: aşta erııı:an o eJ en . . . . . A anca a ugun a a a Londra - aris ve aşıngton unyn 
ı k . re ıadesme karar verilmiştir. . dil __ ,-=- kik d nı teminde bir mahzur gönnemiştir. 

olmak üzere bu maksadla mem e etm . A . han '-"l . d bir tahrik e en ılliti'UJle]er on da a a sulhunu tehlikede görüyorlarsa bu-
. k Zıraat vekaleti, Sey uv gesın e Keyfiyet vekalete arzolunacaktır. 

her tarafında açılmış olan ecnebı me - . . d , 1. ..,.d k bir kaldırılacaktır. nun hakikat olduğuna inanmak 
.b. B .. 1.. ıcrayı faalıyet e en \ e ZJlU! en pamu akin 1 · b. k Reşadi -*- h kkak k. Al teplerile bazı müesseseler gı ı. u turu 1 halk d kan 0 t Yeni m e erın ır ısını ye, lazımdır. Şurası mu a tır ı • 

A tohumu kaçıran ar { ın a • unı a- d T . ın· "'İr liatleri k 
müesseselerin başhca~ı Y. M. C. · • .. .. dir diğer bir kısmı a epecik haltına ve- .~ • • manya ve ltalya yeni tavizler o-

• 4 kibata tevessul etmek uzere . . . . ~eldığinden hl k 
(Vaymse) dır. ( ) 1. ._.J ki ]Ak d 1 1- . f b .k rılecektu. . .. . .. . .. parmak emeliyle bu harp te i ·esi .. l . zmırue a ıı a ar ar, zmır a rı a- hi .. kal" d f 1 k lm 

Her devletin Misyoner muessese erı . ih . Bu suretle şe r muna atı mo ern c r ıat en yu se esı uzenne, mus- havasını devam ettirmekte mütte· 
. ki larmın bile pamuk tohu..'llu tıyacını te- . kl 'fr - . . l ·ı· eklik ı ak k dıs" ın· ayni zamanda Osmanlı memleketınde . . . b' d Ad . ve konforlu bır şe - e ı ag edtlınış ve ta L'51 ın yem o ar en e ayır- f'kt• l 

. . mın edemedıklerı ır sıra a ana ve d .. .. . d ki ı ır er. 
Hıristiyan gençlere kendi milletlerınıo . 1 _ı_· İ . d ki bilha~sa fuar zamanın a geçen ı:;cne gos- dığı incirler de Aydın hattı uzenn e Yumruklar sıkılmış, sinirler geril-

i Mer'illle "apı an sevl\.ıyatın zmır e . .. ~ .. .. . . 
1 

lard t kanlmı t r Daha 
mali ve ticari müesseselerinde bol maaşa . b .1 1 " f 1. . • . 1 • teren miışkulfıtın onune geçılmış o a- i.st.asy.on a :s_·a ı.şa çı : 1 • hmin miştir. 
. . . . . . . ta rı rn arın aa ıyetine marn o acagına 00 b al t plana gı ta I 
aş bulduklan gıbı aynca Hınsbyan 1~ ... k .d. 1 N"t kim izm· d ki yağ fab- roktır. m çuv ıncır 0 • • ca . Fazla olarak kinleri, husumet eri 
}erine ve köylülerine hariçte ve bilhassa anı ır er. 

1 
e ır e Busingin mümessili B. Galip Ceylani olunmak.tadır. Halen., Izmirde, muhtelif kabartan neşriyat dalgası kesilme-

rikalarından biri senevi ihtiyacının an- ll d 1500 la akın -
Amerikada iş bularak orada gözlerini .. . . . . . .•. . şifahen de arabaların taahhüt müddetin- tüccarların e erin e çuva Y mİ<ıtir. Gerginliğin bütün bağlan bir 

. cak dorıte hırını temın edebildigını ve- . 1•- . v• ' • • bul d - .. 1 ktedir Fiat :.' 
açıyorlardı. & suretle kafası ve kcsesı u·ı b'lcli.rmi! . den evvel beledıyeye tes.ııul edılecegını ıncır un ugu soy emne . • an içinde koparmasından korkulabi-
hoı olandt giden köylüler bile bir kaç aNeafıte 1 

ek:Al ş~de· demiry ll .dar Dr. Behçet Uza vaadeylemiştir. lerde daimi bir artma vardır. lir. O zaman, büyük milletler kendi 
. a v a etı , o an ı e- Jfi -*-

yd sonra olgun Te dolgun hır halde mem- sine gönderdiği bir emirde ziraat idare- N• k "'hl • karekteristik hususiyetlerini yapan 
lekele dönüyorlardı. Bilhaua Balgarlar l . . uhs t kağıchm hamil olmıyanla- ı a ar Y111'dun Köylö gazetesi kudretlerini meydana koymak mec-
Ye EnnaUler bu mretle az zam.anda ih- r:.ın;~\ık :evkiyatı yapmalarına maru Partinin beş seneden beri çıkarmak- buriyetinde kalaca1danndan başgös· 
tilalci bir wuıar baline de aokulmıqtul 1 bildirmiştir Nilıôlı dairesinden ta olduğu (Yurd) köylü gazetesinin pos- terecek hudutsuz felaketten hiç biri-

a) Maskeli teşkilit: Bu teşki.IAt men- o unmasını . 1Ja1Jıa bir yerde ta kutularında birikmesine meydan ve- si masun kalamıyacaktır. Sulhu kur--*- lmi supları; kılık kıyafet, din, dil ... gibi kül- EGENİN yapılamaz.- ri ·yerek zamanında köylere tevzii ve taracak biricik ümid tehlikenin deh-
türe müteallik vasıflar itibarile içinde Kanunun gösterdiği (Hastalık) sebe- köylülerin kalabalık yerlerine asılması şetini görebilmektedir ... 

_ BİTMEDİ •• ruristifı faaliyeti bine uygun olmaksız.ın evlenme akitle- ~ah?~ye. v~kaıetınden tamim suretiyle SEVKEr BİLGİN 
Egenin turistik faaliyeti, vilayet, bele- rinin bazı yerlerde, evlerde yapılmakta bıldirılmıştır. -·---<ıf----

(•) Y. M. C. A. Harflerile hiilUa ola- diye ve Vakıflar idaresi eserlerini gös- olduğu dahiliye vekaletinin nazarı dik- -*-
nan teşekküllerin lng~ Young Mens teren bir filmin çevrilmesine karar ve- katini celbetmiştir. Vekaletten gelen ta- Halkevi 1054 kişiyi 
Cbristian As9ociationdur. rilıniştir. Bu filmi Halkevi idaresi çevi- mimde medeni ve içtimai inkılabımızın giydirdi 

(Hıristiyan genç. eıkek Cemiyeti) de- recek ve İzmirin her yerinde halka gös- ruhuna ve cümhuriyet kanunlarına bağ- Halkevi içtimai yardım komitesi, Kı-

GENERAL 
Kazım Karabekir 

Beden terbiyesi 
~ 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
mek olan bu tqekkülün ba§langıcı on teriJcceği gibi köylerde de umwna gös- lılık duygularına aykırı olan bu gibi ha- zılay cemiyetiyle el ele vererek önümüz-

1\A:_ Üw· ı.. t __ .._, _ _ı yedinci ama lıadar rıılıuar Mü:sbet ilimJer terileccktir. reketlere kat'iyyen meydan verilmeme- deki Kurban bayramı münasebetiyle bin ıvuayoner ıuı şu a:ıaa anwuuen sonra T • 

bugünkU haline bakaLm: ortaya atılınca münevver Hıristiyan genç· -*- si bildirilmiştir. Nikahlar, hastalık gibi elli dört kiŞiyi giydirmiştir. Dün Halke-

kısa bir zamanda alakadar kulüp
lercJen istirdat ettirilerek hazırlana
cak listelerle beraber genel direk
törlüğe yollanmasını .. Müstemlekeci devletler kendi müs- leri dine kartı likayd bulunmağa ve eğ- BELEDİYEDE bir sebep haricinde mutlak nikah daiı-e- vinde, mesul memurlar tintinde, zabıta-

temlek.elerinde batlı bqıına ve A.ya ve ı_. ba7atma &.1-=a aıblarak -'~ Belediye dai:e müdür ve şefleri dün sinde yapılacaktır. . IWl tesblt ettiği listede adlan bulumaı 
Afrikanm her tarafında rel:aLet halinde ııiriıld nie ı.,laddw. Ba feliketin belediye salonunda Teis doktor Behçet -*- muhtaç çocuklara elbiseler verilmiştir .. 
ve nüfuz mıntakalanna aynlmı~ bir hal- önlenı:Deli için modem bir cemiyete ih- Uzun başkanlığında bir toplantı yapa- Köy makbuzları Yarm tevziata devam edilecektir. 

3 - Mektebini ikmal veya terke
den talebelerle hizmeti askeriyeleri
ni ifa etmiş bulunan erlerin sicilleri 
ancak talebelerin devam ettikleri 
mektebi ikmal veya (Muvakkat ol
mamak şartiyle) terkettikleri hak
kında kayıtlı bulundukları okuldan 
alacakları vesikalara, erlerin de as
kerlik hizmetlerini yaptıklarını gös
teren ınusaddak terhis terltere veya 

de kendi Misyonerlerile müthit faaliyet- tiyaç görüldü. Bugijnkü Modem şekli rak muhtelif belediye servislerinin ça- Tertip ve kabul edilen örneğe güre -*-
tediTler. Dolgun bütçelerle bu faaliyet 1844 de Sir Geoırge Williama adındaki lışmalan etrafında görüşmelerde bulun- 2459 sayılı kanun hükümlerine tevfikan Bir tamim 
günden güne artmaktadır. bir lngiliz tarafından kurulmU§tar. Mak- muşlardır. damga matbaasında bastınlan köy mak:- Dahiliye vekiletinden gelen bir ta-

Osmanlı memlelıtetinin de her tarafına aad Hristiyan gençlerini barlardan kur- -*- buzlarınm mal sandıklarından temini mimde kamyon, otomobil ve araba gibi 
yayJDllf olan Katolik ve PıotHtan Mi.- tannk m ddi, m m ••dini kmanma· Kimyevi giil:lre Dahiliye vekaletinden bildirilmiştir. Et- nakil vasıtalarının mensup oldukları be-
yı>nerleri muhtelif ~ altmda çalı- ı.rw t..m. etmektir. izcilik dediğimiz fallriJıası .de mevcut diğer makbuzlar, tutulacak lediyelerce kaydedilmesi ve bu hususta 
rlu Br'w:alannı b•..1-..1:...0nız. (Bc.7 ScCllllll d.a hekJ-.., de hmlar. . . d Ank d 1 bir mazbata varaka.siyle istimalden kal- belediyelerin son derece hassasiyet gös-ıı . "' ,,...._...,,. . Geçen ay ıçın e ara a iop anan alına k 
ı) n,.,_i t.-ı.m:.. 2) mek- Ye mü- y M.. C. A. .L.silis dili ka11Ht•n her . .. k Ik k . d dırılarak muhafaza altına ca tır. termeleri bildirilmiştir. 

um ~· ~... • ~- • ..__,:_ Zıraat ve koy a uunası ongrcsın e * 
e~~3)~~L ~··. ~-~~~-~~~~~~~~~~~~ ~- -----~---------·---------------

Dini tefkjliıt, mukaddes kitaplan da- .... icllıretıiılde oa-ı iılte:ne .,... bir rikasiyle muhitin ihtiyacına cevap vere- Urlada yaz Su kabakları 

suretlerine istinaden yapılacaktır. 

ğıtmak. mecmualar neşretmek. telkinlew ele.lelin ~ tiari kolonisi ol- cek bir potas fabrikası kurulması ta- cocak pydirllecek 
yapmak; 'ft in-nlılc gö.teripe büyük kii- -. a. ccmi:Yetin 7,000 den fuJ. mer- karrür etmişti. Kimyevi gübre fabrika- Urlada yüz kadar fakir çocuğu bay
çük yarcbmlar yapmak 8Gl'eti1e ~ ~ • · imsi ..,. 1,,500.000 uaa •anlr- sının İzmirde kurnlması isi mütahassıs- ramda giydirmek .için teşekkül eden bir 
ya..Jaiı endiımeie Ye :P~ ~: 11157 ele wkeUeııiukiaden ayn •e lar tarafından tetkik edile~~k bir rapor heyet tarahndan hamiyetli Urlalılar 
lngilide.ria hu mak•clla bir çok yedehle rZ.-'elrjl ..... laal... için de böyle le- hazırlanacaktır. Kimyevi gübre fabrika- arasında 400 lira kadar bir para toplan
ve Latt& Na.tıaileri lııile elde etmıek. içia teldıil J L ı+ 0.- rami de .Y: W. C. sında madeni gübreler istihsal olunarak mıştır. Bu para ile yüz çocuk giydirile-
Mmalla Van ~ lmadi:Ye Ye Qs.. A.. dır ID Y--s w- Clııiatian >u- zbaatte kullanılacaktır. cektir. 
leraerike yakın iki köyde bile (Arel.- 10Cilıtiııe 7aıi llwiııılljw senç bdmlar -*- -*-
hiachsp of CamıerLmy MisJ'on) adile cwiteti de.M~••. _ , KURBAN l'ArJŞLARJ Suçüstü yalıalandı 
birer müaeeael.eri n hunlarm iclal'e9inde Cilwı_ lııulMncle ~ c~etler ililif Bayram münasebetiyle kurban satış- Bayındırı_n Yenice mahallesinden Hü-
hirew mektepleri Yardı. & t~it Loncl- devletlerine P ...,._. lııi:ıanetleNe IMıı- ları şehir dı.,..;ında yapılmaktadır .. Yann ı,cyin oğlu Ismail Gür, Pazaryerinde do-
ra baa>eskopoeluk Miııyoaa olarak faa. lmvn· .. •enlır. Keınel'dcki ~azar yeri ınevkiinde kur- la~an Hasan oğiu Mustafanın paras.ını 
1. "d. A ''- 11 (B'hT H ) Londrada muazzam bir merkez bi- al k ak 1 "'"""'.,.. ıyette ı ı. merıKa ı arın ı e ouse ban satısına müsaade edifecekti.r. ç ar en suçüstü y a a~--ır. 

f b b nalan b··1-dum• -:L.: ----'- ·~..ı..a Şan"' ' dedikleri ncil evi teşkilatı da unun ir \UUIJ a- ..-~ t<"''"'... ,. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••• 
Bası imanlar oardır, kendilerini Jeu ayntumdan baflralarını ela 

diir6iıün tenintlen aeyreJerla. 
Dinqel lıenJilerinJe, laamaaet Ju,,.JeflerinJe, bemlf'll. claydarın • 

Ja, recaat amcalarınJaJır. lliütci plantla ,.e1 .. ~yelleri Je ıiitl 
kmde.fleriyle lrayınbiraderlerine bınıkırlar. 

Vatanperverlik btıbalannJan i11.tikal etmiftir. Hele vatanperıJer
lik malı miiftaalarulu: Fazileti ele tapııt1U% ar.azi. gibi i~~ elmif
lerdir. Şecereleri haricınde kalan ancalr lıemlilennJen uın alma~ 
şartiyle ufak tef'd lııymetlerden çöplenebilirln. 

Alaowlla.lı 6w 6İbiler ha 111e111lelıetin eolıilltaı olnttuaJarJı :ıa • 
ferler _,rınt, inlnltiplca Aıaır, golibiydlo neticab lıaludı. nev·idir . bay gibi yerlerde. bile büyük binaları var-

Bu türlü teşkilat, Asyada ve Afrikada dır. Istanbulda Türk mahallesinde, Aya
uyanmamı§ kavimler arasında çok ke.sif salyanın tam ka11ısmda bir merkez aç
ve faaldir. Ancak Islam muhitlerde halk mlflar ve bu, büyük yan abpp billayı 
arasında umdukiarı derecede alaka gör~ 

1 

lıOD günlerde ~ do pi.ava ile ka&ir bir 1 
memektedirle.r. ıekle aokmufluWI'. ~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••- ,,_ - -'1---L _..::,_::,_)_ ··-•----• ~..CA117~.r.-t'7.7~ : : Sağ omuzlcaını kalJırtaak, kollarını .uı &;y..,_ ;y;.-~u::•, goıaerı 
Gazeteci olmak a Gelenler gidenler i ku, bak"' balım, kainatı tepeden ~erler. 

2) Mektep ve müesseseler: Akalliyette 
1 Hıristiyan ıençleri barlardan,. meyba

bulunan Hıristiyanların çocuklarını taliın nelerden çekip böyle binalarda ve bab
ve terbiye ile tabiiyetinde bulunduk.lan çelerinde bed•i, fikri Ye dini terbiye
unsura üstün bir luıle celirmeie. bqke len.. çall§..ıctan İllaıet al.. imaai mak
dinlere mensup çoculdan da Hıristiyan ..ctlarını lurk gençlerinden de esirge
yapmağa ve hiç olmazsa milli ve dini memektedirler! 

~~OM:! I! =n;-==mmmafZ?...-~./"/Jl 

Kültürpar~ Smemasm~a ~ 
BUGÖN İKİ FİLİN BiRDEll 

1 - Beyaz Kızlar Mektebi 
Fevkalade muhteşem bir surette temsil edilmit mnsİRlİn en güzel filmL. 

OTNJY'ANLAR: 
iVAN PETBOvtÇ YE MAIÜA CEBUTAIU 

2- Kalif oroiya Heyecanlı ~k macerası 
AYRJCA. : FOKS JllRlfAJ. 

SEANSLAR : BEYAZ KIZLA& 3 - 5.45 - 9. - KaJifoniya 4.30 • 7.•s te 

··:13x·YRA:M .. i ... i.A 
Kadınlar Saltanatı 

· l :. ....... _ ................................. : NcureJJi.a loca 2örwliğü iltifatı nanl lriirlriine borçla i.se ba"'4ır 
lSfeyen genç ere Denizli mebusu Yusuf B.şkaya De- ela ıalllill.erin teveceiiMnü attıklmı palavralara, yaptıkları ~ 

Gazetecilik ınaleğUw lıeo~ nizliden, gümrük müfettt,i Cavit Gür- lara, ıöyleJikleri yalanlara med 7fliwlarlar. 
li ve bu meslekte yetİJ111ek is- ocak İstanbuldan, maliye vekaleti arazi Bütün endiıeleri bankadaki hesabı carilerine 3 laır(lf., ysptadılı-
tiyen bir gence ihtiyacımız tahrir müdürii Kam Akyüz Kon yadan ları eve bir k:ıt ilave etmektir· • 
vardır. Lise mezunu olmak gelmişlerdir. ipe J'Gl'Gll'......,. ft • lıalHıiana h~la. Kimin /,oltuğuna wi· 
ve lisan 6ilnıelı fGTlı ile İs • Maliye müfettişi İsmail İstanbula, şeh- rerler• - ~-· 
teklilerin laer gün öifeden rimizde tetkikler yapan Ziraat vekıileti Fasiletl.ri hnıtlileriıwleıa, iıuaniyelleri lıardeflerinden, nezahet· 
sonra neşriyat müdürlüğüne hay~anat mütaba>sısı Boden Heiner An- l.n ,..w 1 hnncle111 wnlal '- au kabağı yapdı ınahliıltları ~ •• 
müracaatleri. al J.!_,_...,__-.. ~ RnJantla lıalntHlaa razı obruyacak kaç lta-azzz77777ZZZrLZZL-ZZ77.TA"YXZJ karaya gitmişlerdir. ın1-......... _ -~ .~ .. ._ 

ELHAMRA 
idaresiııtle Milli Kütüphane sinem~wda burün ınatinelerdeıa itibaren .. 

Al.TIN 111.iMLER SERİSİJIDEM 
Giıderi bmaştm birli.iks ve ihtişam filmi 

ROSALIE 
BAŞ ROi.LEDE : 
Relson Eclcly • Eleanor POVELL 
SEANSLAB : U5 - UI - 1.U - 9 DA BAŞLAR 

6atlayunıs IMll"? 
A.M. Çıner 

• .................................... e!. . -
Kü~~'!!:.~:.f..~.!.~.:.9..~.~-~!J:.~SU 1 
ONVHOZDEKİ CVMARrESiGVNfiNDEN 

İTİBAREN BEK GUN SAAT 19 DA 

GREGOR 
................................................ 

'SALON-DANS- ORKESTRASI, 
TAKDİM EDECEKTİR 

El.VİRA JIAYl1f YENİ ŞAR.KJLARI ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PAZAR GCIHLERİ SAAX 17 DE DAH.SU • ÇAY_ 



29 Son unan •••• 9J9 ns;;a as ı • 

icra Vekilleri ·kararile 

"rElflASIR 
o 

Milli Şef 
Başvekalet bmasmda 
başvekil De uzun 
müdd et görüştüler 
Ankara, 28 (A.A) - Reisicümhur İs-

met İnönU bugün saat 11 de başvekalet 
dairesini teşrif ederek başvekil Dr. Re
fik Saydamla uzun müddet görüşmüş-

De n iz bank idare meclisi reisi, iki M~liye ve Maarif 

aza ve U. müdür muavini azledildi vekilleri 
Ankara 28 (A.A) - Haber aldığımıza 

_jöre Satie şirketine ait binanın satın 

alınması keyfiyeti hakkında yapılan tet
kikat neticesinde aşağıda isimleri yazı
h olanların icra vekilleri heyeti kara -
riyle vazifelerine nihayet verilmiştir. 

1 - Denizbank idare meclisi reisi Zi-J 4 - Denlzbank umum mildür muavi-
ya Taner. nl Tahir Kevkcp. 

Istanbul 28 (Telefonla) - Maliye ve 
Maarif vekilleri bayramı geçirmek üze
re bu akşamki trenle Istanbula hareket 
ettiler. 2 _ Dcnizbank idare meclisi iktısat 1 Aynı bankadan inşaat şubesi mUdü-

Vektılcti azası Cemal Şahingiray. ril Kasım Meset ile umumi katibi Sadun 
3 - Denizbank idare meclisi Maliye I Savcının memuriyetlerine resen Iktısat Başvekilimiz 

vektileti azası Sedat Ural. vekaleti tarafından nihayet verilmiştir. AldıAıtebriklere 
teşekkür ediyor .. 

Macar Meb'usan Meclisi Ankara, 28 (A.A) - Başvekil dok
tor Refik Saydam Başvekfilete tayinle
rinden dolayı her taraftan almakta ol
dukları tebrik telgrafı ve mektuplarına 
karşı teşekkürleriyle blrlikte samimt 
hislerinin ibHi&tına Anadolu Ajansını 
memur buyurmuşlardır. Dün mecburi askerlik kanununu 

ittifakla kabul etti İktısat Vekaleti 
Avrupay a sanat tahsill 
için otuz t alebe 
gönderecek.. Yahudilerde 

Macarlarla beraber 
iki aene mecburi as

kerlik hizmetine 
tabi tutulacaklar 

Budapeşte 28 (ö.R) - Macar meclisi 
ınebusanı bugünkü toplantısında mec -
l>Ur1 askerlik hizmetini Macaristana it

lıal eden kanunu ittifakla kabul etmiş
tir. Bu knnun, yahudiler de dahil oldu-

ju halde biltün Macarlan iki sene as -
kerlik hizmeti yapmağa mecbur tutmak-

ıtndır. ' , 
Bu milnnsebetle parlamentoda vatan

J>arverane ve heyecanlı nutuklar söy -

fenıniştlr. 

lspanyol 

Ankara, 28 (A.A) - Aldığımız ma
lumata göre İktısat vekaleti müsabaka 
ile seçeceği 30 sanat okulu mezununu 
Dericilik, yünlU ve pamuklu mensucat 
meslek mekteplerinde okumak üzere 
A vrupaya gönderecektir. 

Müsabnka imtihanları 15/ 5/939 tari
hinde Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir 
bölge sanat oh.-ullarınd>ı yapılacaktır. 

---111---

Partide 
~enel sekreterin 
riyasetinde bir komis· 
yon seçim faaliyetine 
başlamıştır 

muhac·rıeri 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Meclisinin yeni seçim kararını vermesi 
üzerine mebusların ekserisi Ankarayı 

terkettilcr. Bugiln'kü trenlerle şehrimi
ze bir çok mebuslar geldi. Yurdun her 
thraf ınaa bugünden itibaren seçim 'faa
liyeti başlamıştır. 

dakika l • Son dört sene içinde nüfusumuzun ev ve gır e- artmış bulunması dolayısiyle mebus sa-
yısının 399 dan 420 ye yaklaşacağı tah-

i ç in çalışıyorlar m:ü:::y:let ~.:~~ :ız:: 
Paris 28 (ö.R) _ Fransaya geçmek ıçın, sırada yerini kaçırmamağa çalışı- hududa kadar uzanan hakiki bir insan karar vermesi, dün Dahiliye ve_ 

lstiyen lspanyol muhacirlerinin miktarı yordu. Yorgunluktan ve uykusuzluktan nehri halinde idi. Binlerce çocuk, kadın kAletinden telgrafla vilayete tebliğ olu
pek büyüktür. Fransız hükümeti. bu bitap kalan çocuklar ağlaşıyorlardı. Ne ve ihtiyar tarifi imkansız bir karısıklık n.:ırak hazırlıkforın mümkün mertebe 
muhacirleri yerleştirmek iizere bıtaraf yapacaklarını şaşırmış olan ser\'isler bu içinde ilerlemeğe çalışıyorlardı. Bu ·man- süratle yapılması bildirilmiştir. 

F ransaya bir 
bilmek 

bir mmtaka tesisini telkin etmiştir. Fa- mültecilere hiç olmazsa asgari bir gıda zara Tevratta bahsi geçen millet halinde lntihabı mebusan kanununun maddei 
kat iki Ispanyol hükümeti tarafında~ temini için tedbirler almışlardı. muhacereti artırmakta idi. mahsusası mucibince yemi saylav se-
bu teklif kabul edildiğinden Fransız hu- Ispanyol hükümeti devlet idarelerinin çimi intihabatı dün bilfiil başlamış bu-

kümeti mülteciler meselesiyle karşı kar- normal bir şekilde işlemesini temine ça- .. - - ----- m lunmaktadır. Seçim 59 gün devam ede-
hşmaktadır. Dahiliye nezareti Jeron şch- --- -11!11-• rek neticesi alınacak ve milletin yeni ve-

ııy;u1:ı1:1s;1ı;;·e bu sabah tekrar kabine rinde kısmen işlemeğe başlamıştır. Di- D e • killeri ilan edilmiş bulunacaktır. 
zak edilnı" fr Buna gver bazı nezaretler Sidorasi şehrinde n l z Vilayet makamından dün keyfiyetin 

konseyinde mü ere ış 1 
• belediyeye bildirilmesi üzerine belediye 

eril k Şekli halle intizaren dün öğle- Fem.anda istihkamına yerleşmişlerdir. G 
v ece l "it a • t reisi belediye teşkilAtını seçimden ha-
d hududa dogvru ge en mu e- Normal sekilde i.:Jiuen yegane servisler ZI 110 Ve res Liranı 

en sonra • " " berdar etmiş, müntehiplerin adlarını ih-
cllerin miktan müthiş şekilde artmıştır. milli müdafaaya ve iaşeye ait olanlar - T bld a ot yemek tiva eden defterlerin ha7.ırlanması için 
Akşam Sidora ve Konkerasta fasılasız dır. 6 5 faaliyete geçilmiştir. Bu defterler ha -
uzun bir sıra halinde otomobil, kamyon Pasaport taleplerinin fazlalığı karşı - zırlanınca ikinci seçiciler intihap edüe-
ve her cın. s a .. abalardan mürekkep nak- d h"k" t asaport vennekte'll vaz- J ,. . sın a u ume P cck Izrnir vilayetinin kaç mebus çıka-
liye vasıtalan ihtiyar, kadın ve çocuk- geçmiştir. Hüviyet tayini işi en sade 1 racağı anlaşılacaktır. 
larla dolu olarak bekliyordu. şekline endirilmiştir. Keza hududu geç- j intihabatın kanuni safhası bütiln mem 
Akşam saat 9 da kap.anan gümrük da- mek üzere bekliyen yüz binlerce paket KURUŞ lekette ikmal edilince mebus seçimi -

iresl sabah saat üçe kadar çalışmış ve ve bohçcnin muayenesinden de vazge - ne geçilecektir. 
niha et memurlar bir iki saat istirahate KONAK VAPUR V 

Y •1 . ı çı
0

lmiştir. JSKELES · tJ tJ erilen malOınata göre, son zaman-
mecbur kalmıı:lardır. Her aı enın varın b k 1 .. r uDE 

,.. 1 Bu sabah muhacirler dalgası ir at .a n . !arda Jz.mirin nüfusunda büyükçe bir 
yoğunu yerleştirdiği cesim bohçele~ e daha artmıştır. Birbiri arkasına sıralan- artma mevcuttur. Bu itibarla lzmirin 
mu"""'""' bir kalabalık hududu geçebil- b b' k ~·· mış olan binlerce ve binlerce ara a. ır çı aracağı mebus sayısının eskisinden 

" b. çeyrek saatte ancak 2 metre a ar e.r.- ır aı. a olacağı sanılmaktadır. Ancak, rnek Sırasını bekliuordu. Yolun iki ta- k d il 1 b. f 1 

liyebiliyordu. Diğer tar. ay .. a yu- A us KADIN seçıcı sayısı şimdiden belli olmadığı rafında ateşler yakılmıştı. Gürültülü .. ır aftan akl c s 1 .. 
hareket göze çarpıyor ve her kes mum- rüyenler de, bir kaç kılometre oteden için bu hususta kat'i bir şey söylene_ 
künsc bir dakika evvel Fransaya girmek _ mez. ~ 

Japonlar Cerub_i_Ç_i_n_d_e_P_o_k~o-y_a_ ~========TELE::F:oN==~364;6~....;.~---.-
SO ooo asker cıkardılar TAYYARE SiNEMASINDA , ' .. 

Paris 28 (ö.R) - Çinden gelen haberlere göre 50 j~pon g:mısı 
cenubi çin sularında Pakoy'a 50 bin asker çıkarmıştır .. Bır çobk ı1apon 

k . K . .k ti · d faalıyette u unu-tayyareleri F u ıang- uvantang ıstı ame erın e 

yorlar.. rzz.Y.Z~.7~ 

L A LED E.~ 
SENENİN SA YILI _FmT~~RI GİBİ NADm 1 

iKI YENi FiLiM 

t _ 4 p ARMAKLI CASUSUN 
MtlTHİŞ MACERALARl 

2 - iNTiKAM 
3 •• KOMİK MiKİ 
4 • 5 •• FRAGMANLAR 

30 K ı s ı m b İ r d e n 
SEANSLAR : Cumartesi pazu 10.30-13.45 - 17 .00 20.15.. 

' 

• 
F ERNANDEL ve El.VİRE POPESCO'nun 

OYNADiliI 

iKi AÇIKGÖZ 
Biitiin gün yorulan dimağınm dinlendirmek, gülmek \ ' C neşelenmek ihtiya-

cınızı bu güzel komedi temin cdt'ccktir ... 

AYRICA : EJ{LER JURNAL SON HA v AD1sum ...• 
SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - ve 9 DA 
Rugün halk matinesi: Saat 11 de her ym· 20 KURUŞTUR 

1 Bütiin Avrupa \'C Amerikayı çalkalandıran Ye şimdiye kadar hiı; bir filmin 

1 P AMüKfil(u~PRENSES 
VE 

YEDICUCE 

1 

·--·· SAHiFE J . ---
• 

SC>~ HABER 

Parti m~rkezinde toplantı 

Seçim hakkındaki 
talimat görüşüldü 

lstanbul 28 (Telefonla) - Başvekil Refik Saydamın riyaseti altın
da bugün C. H. Partisi umumi merkezinde bir toplantı yapılmış, top· 
lantıda dahiliye vekili Faik Öztrak, parti genel sekreteri, dahiliye mfüı
teşan bulunmuşlardır. T oplanhda yeni seçim münasebetiyle vilayetle
re verilen talimatın esasları kararlaştırılmıştır. 

Yurdun her tarafında martın J 4 üncü sah günü ikinci müntehiple· 
rin seçimine başlanacaktır. Ve yirmi marta kadar bu seçim tamamla· 
nacaktır. 22 Martta da mebus seçimi yapılacaktır. Ankara vilayeti bu 
defa iki fazla mebus çıkaracaktır. 

Petrol ve Benzin fiyat 
leri yeniden tenzil edildi 

Ankara 28 ( A.A) - lktısat vekaletinden: 
J Şubat r 939 tarihinden itibaren muteber olmak üzere petrol ve 

benzin teneke fiatleri, tenekenin gümrük resmi ve muamele vergisin
deki deRİşiklikler üzerine aşağıda cetvelde görüleceği veçhile beş şehir 
için tenzilen yeniden tesbit edilmiştir. Diğer şehir ve kasabalardaki 
azami satış fiyatları lstanbul ve lzmir depo fiyatlarına nakliye ve ma
halJi resimlere, bayi karı ve satıcı ilıkontosunun ilavesi suretiyle ta
yin olunmaktadır. Dökme benzin fiyatlarında hiç bir değisiklik yoktur. 

Benzin çift büyük teneke Ankarada 635, lstanbulda 555, lzmirde 
555, Mersinde 560, Samsunda 560 kuruş. 

Gaz çift büyük teneke Ankarada 595, Istanbulda 485, lzmirde 
595, Mersinde 51 O, Samsunda 51 O kuruş. 

Gaz tek küçük teneke Ankarada 92, Istanbulda 77, lzmirde 77, 
Mersinde 81 , Samsunda 81 kuruştur. 

Istanbul ve Izmir depo fiyatları: 
Gaz çift büyük teneke 453,42 kuruş. Tek küçük teneke 72,00 ku

ruş. 

Benzin çift büyük teneke 496,75 kuruş. 

Devlet Demır_yolları 
sporcula1 a yüz de 

tenzilat yapıyor 

bütün 
elli 

Ankara 28 (Hususi) - Devlet demiryollan spor hareketlerine ve
ya müsabakalarına iştirak edecek olan bilumum sporculara elyevm 
mevcut olan tenzilatlı tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilat daha ya
pılmasına karar vermiştir. 

B. Refik Saydam kabinesi 
hakk1nda lngiliz.. Fransız 

radyolarının neşriyatı 

Atlnada çıkan Katbnerlnl gazetesi yazıyor ... 

Paria 28 (ö.R) - Fr~nsız ve lngiliz devlet radyoları yeni Türk baş 
vekili Refik Saydamın büyük millet meclisinin son celsesindeki nut
kunu tafsilatilc vermişlerdir. 

Gazeteler, bu nutkun bilhassa harici siyasete taaUCık eden kısımları 
üzerinde durmakta, Türk cümhuriyetinin taahhüdleri gibi dostlukla
rını büyiik vefakarlıkla muhafaza edeceği hakkındaki beyanatı mem-
nuniyetle kaydetmektedirler. · • 

Atina 28 (A.A) - Katimerini gazetesi yazıyor: 
Türkiyede vuku bulan kabine tebeddülü Türk milletinin refahını 

arttırmağı istihdaf etmektedir. Yunanistanın eski bir dostu olan Reisi 
Cümhur lnönünün idaresi altında devlet adamı olarak kıymeti tecrü
be edilmiş bulunan yeni başvekil Refik Saydam öteden beri sulh da
vasına bağlı bulunan dost ve müttefik memleketin kalkınması eserin
de. sel~fleri.ne ~ayik bir su rette rekabet edecektir. Binaenaleyh Yunan 
mılletı vazıfesınde muvaffak olmasını Doktor Refik Saydama candan 
temenni eder. 

Çemberlayn, Halifaks 
Tokyoya davet edilecek 

Roma 28 (Ö.R) - Japon hükümeti lngiliz başvekili B. Çember
layn ile Lord Halifaksı Uzak Şarkta vaziyeti yakından görüp anlamak 
ve Japonya ile muallak. meseleleri münakaşa etmek üzere Tokyoya 
davet etmek niyetindedir. , - . 
Y ENi SINEMA'da 
ugün matinelerden itibaren yalnız 5 gün için 

ŞAHANE BİR PROGRAM 

1 - Nevyorku Titreten Haydut 
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Kurban bayramı 

VE KUMP ASI Yazan: ECZACI KEMAL K.AKXAŞ 

Her kurban bayr.amında mutlaka ~·ağ
mur yağar diyen bir zehap vardı.ı:.- Bu 
sözün doğruluğunu ispat edecek şey, 
kurban bayramının kurak bir ağustos 
ayına rast gelmesi halinde de havanın 

.. am&l'J~~---am~lmilm&!:Z!:~ES:Z~mllmi:i:&ıı• 

Büyük aşk ve macera romanı ozm:m 

126-
-- Allo ... Allo .. Burası polis adli kı- - Siıden evvel buraya hic; kimse gel- bulutlanıp yağmurun damlamasıd'ır. 

aım.. ınedi, dedi. Eğer uşığınız hatta bu ta- Acaba bunu böyle sıkı ve ciddi bir tet-
Kafalarımızın henilz bir beden terbi- yazılarını bilhassa bu nokta üzerinde 

yesi mektebi olacağına bir türlü enne- birleştirerek bu kararın yersizliğine 
yip te, bütün konuşma ve :yazı hayatı- hükmetmek istiyorlar .. Bunda yerden 
mızda beden terbiyesi kursu diye yad et- göğe kadar haklıdırlar. Ama bunu dü
tiğimiz Gazi Terbiye enstitüsü beden zeltmek, bunu hakikaten anlıyan ve bi
terbiyesi şubesine ilave olarak ileride, lenle-re devretmek Maarif vekllleti için 
daha geniş kadro ile çalışacak bir spor çok kolaydır. Ve çok kısa bir zamana 
tedris şubesinin açılacağını duyuydl'uz. bağlıdır. 

- Müfettiş Başe ile görüşmek istiyo- rafa yaklaşmış büe olsaydı muhakkak kik yapıp takvime işaret etmeğc imkfuı 
l'Wll. duyardım. Çünkü kulağım oldukça has· var nudır? Bcru:e hayır! 

Telefonda bir kaç saniye sükUt oldu. sastır. Bit' kaç sene evvel bir yahudi arkada-
Bu :Oir knç saniye, Sebastiyaniye bir Herif nihayet paraları saymasuıı bi- şun kendi dini bayramlarıruo birinde 

snatten fazla uzun geldi. tirmişti. ·Mevsim ne olursa olsun mutlaka yağ-
Sonra telefonda şu cevap verildi : - Tamam ... Dedi.. Namuslu ndam- mur yağacaktır diye kaipten haber ve-
- Başc mi? •• Bu sabahtan beri mil- ~nız .. Maamarıh biz de sözi.inde du- ren bir iddia.da buhınmuştu.w 

fettişten hiç bir haber yok.. Mutadı hi- ranlardanız .. Ne olur ne olmaz .. Ben de Me•:sim yağmurlu olmasına rağmen 
lUfınn gittiği yer hakkında da malılımıt bir gün matmazel Lorans gibi bir tehli- bayramlamıda hava inadıruı günlük, 
bırakmadı.. Kendisini müstacel işler keye dil.şer ve. size mürac:uıt edersem siz güne!?lik geçıniş, iddiası boş c;rkmıştı .• 
hakkında bile aramak lazım gelse nere- de bana elbette yardım edersiniz değil Bugün ilim, güneşin, ayın tutu.lacağııu 

Bu işler çerçe\-esinden tamamen dı- Tedris ve görü,ş, işi anlayış bakımın-

de bulacağımızı bilmiyoruz.. ıni? dakikası d;:ıkfüasına haber verdiği hal-

şarıda acaba bugünkü çalıştırıcı elemnn- dan, spor işlerinin aynı çalışma ile yü
manlarm düşiince ve bilgi bakımından ri.iti.ilmesi noktasından bu değişik mcn
beraberliği var mıdır? sualini inceleme- şeli kndroyu böylece bırakmak doğru 
den önce, bugünkü nesli yetiştireu be- değildir. 

den ter.biyesi öğretmen kadrosunu ci- Bugünün spor düşüncesi, bugünün 
hazlandıran Gazi Terbiye enstitüsü be- mücadelesi. askerliğe karşı olan ihtiyacı 
den terbiyesi şubesinden bir kerre daha bakımından yetiştirilmesi lazım olan 

Siz kimsiniz, müfet~ B~yi neden Jan, yalvarır gibi bir sesle : de böyle ınevs.im ile alakası. olıruyan 

arıyorsunuz? - Rica ederim, dedi, bu lüzumsuz bayr:am.laı:ın yağmtuuna diyecek laf bU-
SebasUyani, içinde birden bire bulun- gevezeliklere bir an evvel nihayet verin lup söylemekte elbette tereddüt ede- .,_,,.l wn..., böyle bir kadro ile -+H-esi-burada konuşmak arzusunu duyuyo - .,-··~ . .,... J ..... .,.. ... 

duğa derin elem ve ümitsizlikle telefo- de beni Loransuı yaruna &öt.i.iı:ün. cekü.r. İn.sanlar bazı sözleri hiç araştır- rurn. ne imkan verilmesi ancak bu kadroyu 
nu kapattı. Herif, mi.hrcba doğru yürüdü. madan kabul e.tmi§lcr, bir zehabı bir Bu müessese (beden terbiyesi Ş.Ubesi- ayıklamak, kl)"afet, kabiliyet, ab.Wr: w 

ni kastediyorum) içinde barındırıp ye- disiplin bakımından lazım hususiyetleri 
tiştirdiği gençlerle, 1am üç sene henüz ilzerinde toplamış olanlarının iş bBflil
haf alarımızın kabul edemediği beden il- da bulwıdunılmalarını temin etmekle 
mini vermek ve kazandırmak için uğra- mümkün olacaktır. 

Jan Lö Helye ona kendisini yalnız Ba- Bir manivelayı indirdi'.. iman bnlıne. koymuşlnrdır. Tabiat dilinf' 
~n kurtarabileceğini söylentl§ti. Mihrap, bir kapı gibi açıldı. tanını kanunlarına akıl erdirilemiyen 

Bn§c ise meydanda yoktu. Açılan delik.ten bir serinlik geldi. devirlerde insanlık böyle hürala kılıklı 
Zavallı adam, telefmnm yanındaki Herif Jana: şeylere inanmak ihtiyacını ycnememiş--

sandslyeyo bitkin bir halde d~en _Geçiniz.:. Dedi .. Fakat dikkat edi- ti. Fakat bugün buna im.kan var mı? Geri ka.lanlann fikir beraber.1:J:.:-~ te-Jrr.. ~ 

ınınldiı.ndı : niz.. Önünüzde aşağıya inen merdiven Bizim barometre. bugünlerde yağmuı:-
- Eyvah ... EyVafı ... M""osyö Jan ınah- da ... Acaba ın~i!flİnİn yağmurunu mu, 

Bu ilmin kazanılması n sonradan tat- min etmek için deı büyük tatil gün}erin
bik edı1ebilınesi için f.aal olarak çalışa- den istifade edilerek Ankara.ya toplan
lir. Nazari bilgilerin de ehemmiyeti iüe- malan v~ cta.rili. koagresb .. cDil kongre
rinde lS1'arla durulur. KültilrümiiZün leri>, cZiraat lroıngi'eli?l'i> gibi bir de 
idaresirli elinde bulundınan maarif Ve.. cmek.teplerde spor ~esi> yapılmalı-

voldu .... 

vı 

MÜTHİŞ iŞKENCE 

var .. 
Jan delikten girdi.. Merdiven basa- yoksa Kurhaa bayramın yağmuru mu?. 

maklarından inmeğe başladı. B.ilmenı; siz ne dersiniz._ 

Duvarlarda eskiden şımı:fanlar ko~ k :.) ~!etinin de bu: müessese için kanaati ve dır. Mlttehassslann ~rini dinlemeğe 
mak. için açılmış deliklerde küçük elek- r a ya_ ua verdiği kıymet: böylece imkAn verilmeli .. Ve hatta ders-

Sağnnk halinde yağan yağmUTil aldı- trik ampülleri yanıyordu. Sıvaları di> Türkiye dahilinde bilumum (yük.sek. ler verilerek bilgilerde beraberliği te-
klllmüş olan duvarm muhtelif yerleri~ S / k •k • / • lis min etmelidir rış bile etmeden yürüyen J an Lö Helyc U Ve e e fr l. lŞ eTt . e, orta) mekteplerdeki spQr öğn:t.. · 

Sent frene kilisesine gelmişlerdi-. de. yeni tamir görmüş yerler göze çar- menlerini yetiştiren yegane müessese ve Bugünkü Gazi Terbiye enstitilsünün 
pıyordu. Merdiven, döı;t beş di:incmeçten Edirne, (Hususi) - Trakya şehir ve mektep oldug·u me.rkezind-..7'-. Buna kadrosu ufak bir takviyeden sonra kl\-

Kilisenin kapısı aralıktı. mah:ı d iha kasabalarının su ve elektriklenme hare- ~ ül k 
Tereddüt etmeden kapıyı a<'tı. sonra gen.iş bir en e n yet bul- ila\•eten spor mütehassısı.. Atletizm ve rulması düşün" en spor me tebinin ye-

~ -'-- ketleri yanş tarzında w dikkat çeke>n · bilin lidir 
! t'V>n· ..;-ı~. uu. eli. L-1 ntr - r·. - .da- rme geçe e • 
r- ı:>""..... bir şekilde ilerlemektedir. Bunlar Trak- ger şuıre er a enor ugu ve spor 1 • 

Bu mahzene sa0ülı sollu ve gen·ış mü- :1:,..:. klindeki '----~' . . d Ancak bundan sonradır ki· Mektep Bu dar ve karanlık muhitin köşesin- h h ı_._ıL.._ h k 1 d r c~ şe · · ö.aW1<1ı.ı.enru e. ylııe · 
t.eaddit dehlizler açılıyordu- Burası, es- yanın ız .ıruı=nma are et erin en ""'--. ....:ı ek~' tinin. b - tal sporu için yazanlann kaleaü kırılacak .. 

len bir tılartı duyuldu. güzel işaretfordir. Jll<:ı.lll"U v w.e u muesseseye ~ M- kk b. 1.-..-- k 
rarcngi.z. bir ycrnltı diyarının ya meb- be lı k ..ı:~: ,1,.__, ___ dan -·'·- bi ure e ı -~ ... .Y .. ca tır. Ve bu iş an-

Bir ses hafifçe yükseldi : 13(} bin liralık Tekirdağ su tesisntı de- r ·en verU>& uaruaruı ç.ıAara - ak altı gib bi 
dci veya .. Müntehası idL li . B k darc k k b' . ah.tan c ay i 'r zamanda yapılabil~ 

- Mösyö Lö Helye .. Siz misiniz? vam ediyor~ Mezbah:ısı ihale ohınmu$, rız. u a ı ısa ır ız son- k :~t d 'b . B kad kısa b' 
Bu mahzenin duvarları eski devirle- • b günk' .. Türki · kte 1 · d ce • ~er en 1 arettir. u ar ır 

- Evet.. Benim_ ~hir haritası bitınişlli. Bµyük stactyum ra u u yenın me P erın e nd d - · d k 
Bir çakmak çakıldı.. ... rin inşa tnnında değildi ve Jan burada da de.ıili. kenarında mükemmel bir pitin bu işlerle meşgul öğretmenlerini gözden zama a kaalspomlr ~evzuu kuzeb:ı~k~ pe 

kullaıulmıs lan mal..,cmcnı'n <'İmento ,..,, . k f'k' b b 1··· . d kısn olan e erın anca ır ı ı ma-
H fü b · kil' · · · · cak :. 0 

- :. .... altında , anılıruıktadır. gcçırcre ı ır era er ıgının ne erece-
a . ir zıya ısenın .ıçını an ay- beton aibi tamamen son asır malzemesi " .. k d 'd ld • t tk'k d 1· kalesi mide bulandırabilecek .. demektir. 

3ınlattı. Kırklarclinin su ve elektrik tesis:ıtı- ye a ar van ° ugunu e 1 e e ım: Ama hiç olmazsa: 
Jan, karşısındaki adama baktı. olduğunu luıyrctlc gördü; nın tamamlanması için Beledifeler ban- 1 - Selim Sırrının himmeti ile, Çapa-

1 
d 

1 
Bu yusyuvarlak: çehreli, apdal görü- Duvarlardn, Y';lkarıdan, topraktan sı- kasından 50000 lira gelmiştir. Yakında da (Istanbul) ve Isveç mütehassısları - cll~~k~~~~~~h~: er~::t= 

nnşlU bit adamdı_ Fakat gözlerinde şey- zacnk sular için muhtelif kanalizaşyon eksiltmeye çıkarılacaktır. Orada d Stad- nın tedrisi ile altı aylık beden terbiyesi olacaklardır. 
tanca bir bak:ı, vardı. tertibnb yapılnll.ştl_ Orada bUrada iri yumun inşasına devam edilmektedir. muallimliği için açılmış kursların be -

Jan, herifin fizyonomisini fazla tetki· 
ke lüzum görmeden sordu : 

- Lorans nerede? .. 

- Sizi şimdi yanına götüreceğim. 
Şnrtlanmızda mutabıkız değil mi? 

- Evet .. Evet.. Fakat çabuk olun .• 

- Çabuk olması kolay .. EvvelA para-
yı sayın .. 

Jan, cebinden bir deste baılknot çı

kardı. 

Herif bu banknot destesini kaparca
sına aldı. 

Tamam mı değil mi diye s~yarken Jan 
sormakta devam ediyordu. 

- Yanm Saat evvel burayn gclen 
uşağıtna ne oldu? 

Herü hayretle başını kaldırdı .: 

şekilde •az.ıhnış rakkamlar ve harfler S ı._·k . . d . ı..-~--•--ıa den terbiyesi öğretmenleri.. u ~CLJt: csını emı.ı: ~\Mal" yap-
vardı. Hatta Jan.- Mahzene açılan geniş mış olan Babaeski suyunı.m sıhhi ~e 2 - 1935 tenberi mezunlarını vCTine· 
dclıliilerdcn birine doğru uznnan bir ınüsbet olduğu hakkında nıpor.unu tat- ğe başlıywı Gazi Terbiye enstitüsü be
deıniryolu hattı bile gördü. bik ettiımiştir. Şimdi de elektrik §ebe- den terbiyesi şubesinin Alman mütehas

Herif, Janı aJtı kişinin yan yana ve kesinin p1ımlanrn yaptırmış ve par~ı:nı sıs ve Avrupa mekteplerinde ihtisasla
serbcstı70 gidebileceği genişlikte bir deh- da k~di kaynaklarından bulmuştur. ~ını .. yapmış Türk ele~~ın te~i 
lixc soktu. Yeni belediye reisi projeleri nafta veil- ıle uç sene okumuş spor ogretmenlerL. 

Buradn insanın burnuna bir onın ko- leline sunmak ve taSdik. ett.i..mıek üterc 
1
3 - Hususi olarak muhiUeri~de se-

kasu geliyordu. Anknı·aya gltmiştir. Lüleburgaz ve Ba- vi miş, .çalışmış .. S~run bir şul:ıesinde 
· b k' ı ı · k L;_;..;.:~ı.. b' 1_ 11""_ veya bır kaç şubesınde çok oynıyarak Dehlizin t.avnnınclan hava. delikleri aes ı e e e vcrere U'""'...... ır -.~w-

vardı ve bu deliklerden b3ıılarından ma ar.zetriıclde ve asfalt yo1a yeni kübik :~:di~~ ~:ati~ -~~lerinl .mütehassısı 
aşağıy mndeni telden merdivenler sar- binalarla gertekten bir z:inet vermekte- Şe~ dr ıyesı ogruhetml~fn en.. li t 

d' n e ona m e ı menşe ve a-
kıtılnuştı. 1~ara biatiyle başka başka gö~lü muallim 

İkisi de dehlizin sağ duvarı kenarın- elektriğini muvaffllıye.tlc kadrosunu buluruz. Bu kadro karışık 
dan yürüytırlardı. Bu duvarda. her on yakmış ve yeni hükümet kaiiağı mUtc- tedris kadrolu maarif Vekaletinin tale-

ll ahhitlere ihale Olummıştur. Bu sene o 
metrede bir demir kapılara ra5t ge ' - beler için verdiği: Kulüplerde oynama-

da bitmiş,olacaktir. 

FAIKGöKAY 

Bayram münasebetiyle 

iMCtR ue UZUM 
F.iA.TLERbmE 

YÜZDE ON 
tenzilat yaphğımm sayın nıüşterilcriıni

ze bildiririz 

yorlnrdL Uzunköprü elektriğini bu hafta sessiz:.. ma kararmı beğenmiyenler, bilhassa bu 
--------------- Z<ımin hafif bir meyil ile uzanıyordu. durumdan dolayı kuvvetli ~lıyorlar ve 

cc tamainlaımş ve bu eser demiryoliınu 

* HEDİYELİK ve MJSA.· 
FtRLERE İKRAM için 

ÇİKOLATA Dehliz.in içi fasılalı ve küçük elektrik da süsleıniştir. ÇorlnC:la da büyük mki- -.----=----------
am:~~ :?h.nfüç.e nydınlıktı. şiıf·r.ı.rdır.120 hin Brahk<su tesisatı: p1ô-< dır. Kırklareli vilayeti 939 bütçesinden 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
aKiarhk apartınan· ~ 
• • 
: Gündoğdu Voroşilof bulvarı ağ-: 

e zında denize nazır gayet miikemme) ~ 
E konfora havi sekiz odah y~ irışn: 
: edilıiıi.ş bir opartman kiralıktır. : 
: Görmek istiyenlcrin, "apartman da· E . . 
: hilindeki bck .. il·c, görüşmek için de: 
• 3 • 

: gnzetcmiz idar ancsine mürnca-: . . • tl . • :n en. : 

Bu toprak altı mum:zam ve modern 
tertibatı kim ve ni~ yapmıştı? 

Bütün bu tertibat _indi? Neye ya-
nyacaktı'> 

Ve bunlan kim vcw . kimler yaptır
mışlardı? 

nım v~kllietlC!l' tasdik etmiş ve ilk iş içitı. yapacağı y31:dıınla ~ okul~ ilk. teşrin 
70 J}·n ı·..... v · ti y k - 1 d bıışınd<. tahsil dev~ıne yetişmcsme ça-

ı ı... cmuş r. a m gun er e 
eksiltmeye konacakfir. lışacak ve k'iltilr bakaiılığı da kadrosu-

T k k 1 
nu vererek bu modern kasabayı eırta 

ra ya me tup arı okula kavuşturacaktır. 
Edirne (HuswJ) .,.. Lüleburgazda Keşanın güzel bir yatılı mektebi var-

hnlk Ortn okul binası için hazırlık yn,. dır. Şimdi de orta mektep ihtiyacım 
pıyor. Mühim bir para tebe:uü ve taah- karşılamak için Uzunköprünün yaplığı 

incirkrimizi tercih ediniz! 

Tariş 
w 

magazası 

•• lt'Ffr "': İ _ hüt edilmek suretiyle temin edilmekte- gibi Keşan halkı da harekete geçmiştir. 
~~~~~~~~~~ -""·~~~~~~~-=::;.:::=~~~~~~~~~~~TT:t:=!!!!!!!!!!!!!====!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!~-·-;;;;z;;;;;;~~r~:/..zzZ/.:Z/../""'V"'Y;.'.//J';/Y.Y. VJ'. '7. ~...,; ~--Padi ah-bı~ duyunca:---- lokman hekim: Lokman: 

K k ~ -~er dedi. Bu Lokman hekim ıi- - O halde, dedi. Oğlunuzu boğazla- - Olmaz .. Dedi. Uzak yerde defil .. 

llÜKÜMET CADDESİ -· No. '1l 
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1-•. . r.in dediği~iz. gibi bir adam ise kapabl- mayınca sizin karnınızda bulunan bu Sizin huzurunuzda ve ııizin gözleriniz oğ-
--~ dığı kuyuda ölmeden bugün~ kadar ~ derd çıkmaz. lunuzun gözlerine bakarken boğazlanrna-

Masal masal icinde • 
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hekime baş vumıuşlar- L<>kman hekim 
de bunun ilncını ancak padişahın oğ

lunu öldürmekte bulm1*· İbretli bir lıi
kuyedir .. İzin verirseniz size bu hikayeyi 
anlatayım. 

Padişah: 

Onu hapseden p:ıdişah öldü. Yerine 
oğlu geçti. 

Ona bir ha talık arız oldu. Bütün dok· 
torlar toplandılar. Hiç bir ilaç bdama
dd r. 

Nih"yct doktorlardan biri: 

şamasının çaresini bulmuştur. Cidin öa- Oğlunuzu boğazlıyarak öldürmek ve sı prttır. 
kın ve eğer sağ ise yanıma getirin. kanmı vücuduouza ıtÜrmek lbımdır. Baş- Nihayet oğlanı Lokman hekimin .Jin• 

Doktorlar, hemen yanlarına saray a• ka türlü bu derdden halas olamazaın. verdiler. 
damlarını alarak kuyunun başına gitti- Padi,.1' ise: Lokman §dızadenin dini ayajını l>ai· 
!er. Ağzındaki kocaman tqı kaldmLlar. - Ey Lokman. dedi. Sen nasıl adam- ladı. 

Aşağıya inip bir de baktılar ki Lokman sın .. Hiç bir inııan evladının ölümüne razı 
hekim hakikaten sağ ve dipdiri. olur mu ve hele bu ölümü kendi nasıl 

Onun ilim kudretine bir daha iman emreder. Ben kendi ölümüme razıyım, 
eden doktorlar: fakat oğlumun ölümüne razı değilim. 

- Ya Lokman.. Dediler. Seni padi· Lokman h•kim. de fU cevabı verdi: 
şah ister .. 

Lokman hekim: 
- Ey şah .. Sen benden derdine der-

man istedin. Ben de dermanımı 
dim. Alt tarafını sen bilirsin. 

söyle-

Ayni zamanda vo kimseye görterme· 
den ıehndeaio \>oğazına içi kan dolu bir 
barşak koydu. Çocuğu padişahın ıı;ö:&Ü 

önünde yere yabrdı. 
Eline bir elmas biçak aldı. 
- Ya ph 1 dedi. Şehzadeyi nasıl bo· 

ğ~lıyorum, bak .• 
Ve böyle söyliyerek biçağı oğlanın 

••••••••••••••••• 

Tuzlu bir tecri16e 

Tuzun hayatmuz.a ~nu, fayda -
larını öteden beri bilir.i&. ~gi yemeğe 
girse lezzetini arttırır, tuzsuz yemek lez. 
zetsh olduğu için, dünyanın her tarafın
da yemekleri tuzlıyarak pişlı.Vl.r. Yal
nız,. tabiatım ltôfi dereeede valu yemek 
yiyen kavimler tuzdan nr geçebflirler: 
sadece balıklarla geçinen insanlar gibl 

Tuz tatlıya bile girer: Helvaya t&a ka
tılmadığı şilphesiz olınakla 9enW; t.tı.: 
lı kavunu tuza batırsanız kavunun lez. 
zcti artar ... Südü k~ ince 
içine bitaz tuz. atılırsa, aonra pkedeue 
bile, daha lezzetli olur ve hazmi bila. U
ba lezzetli olur ve hazmi ]IQiay~ 'l\m. 
lanmış sütten yapılan pell'Jlir daha kUY· 
vctll olduğu gibi. l"Oğurt yapılan sü1e de 
tuz katılırsa yoğurt daha katıca ve daha 
lezzetli çıkar. Zaten, yo~ha üzerine 
tuz ekerek yediğiniz wldl,. ft)lerli yo
ğurttan daha lezzetli oI•ı .. • "1irsiniz. 

Daha ağzınıza girer girmez, tuz ajzı
nızdaki guddelerin ürazmı arttırdıktan 
başka, midenin ekşi ifraada.-41aha ye
mekler oraya girmeden - lıqls. Onun 
için tuzlu yemek henü:ıt .ıızıa.1um mi
de onu hazmetmeğe hazırlanır: Tuzun 
ağıza gil'diğini baber alınca keyiflenmq 
gibi. ÇWıkü kanda tuz bulunmayınca 
mide ekşisini ÇJkaramaz... Y...,..ıderde 
tuz b&.biltün ~~yemek
leri hazmedemez. Ondan dolayı )'am 

pek SJCak umanda U-klll1•• --
ça tuz kaybedince hazım bozullJI' .. 

Az mı°k1al"da olunca, iaııllia 1'linallaı 
üzerine tesiri yoktur 4a taıırı. çokça 
miktarda olunca inkıbaaa ~ alır, 

çok olur.sa karın ağrıs.ı •erir~ l>ilinir· 
di. 

Halbuki yeni bir teciılbli .._.. alız. 
dan ve mideden sonra da - ..._ lram· 
mıza karışarak oradaki &aemll i§ılmiınl 

görmeden önce - büyijk fayWı oldu- • 
ğurıu gösteı:iyor. 

Bu tecrübe tuzun çiiriimelt'\, t.efeuil· 
he mfuıi olması Uz.crizıHi.r. Tuaun ~u 
türlü tesirini de zaten dalına ·biliıdik. 

Fakat tecrübe bildiğimiz bir şeyi daha 
güzel ve daha tafsilli olarak ispat ~yor. 
Bakınız •e kadar da basit: 

Kemiklerden çıkarılmış bir et suyuna 
biraz da - mikroplara i.,Ji bir gıda olan
jeloz kalt.ıkteıo. sonra içerisine mtimfün 
a!duju kadar çok ve gQet kirli mikrop
ları kar!_Ştırıyorlar. Sonra bu kirlenmif 
et suiundan dört tane şişe içerisine mU
savl miktarda ayırıyorlar. Şlşenlıı bir ~ 
nesine hiç tUL konmuyoı:. ötıeııllere sı• 
rayla yüzde iki. dört • • riili»etinde 
tuz katıyorlar. Dört ş~e bir çok llbora
tuvar muamelelerinden sonra birer bi
rer nıuay~ıe ediliyor. Tuzsuz şişedeki et 
suyu en çabuk kokuyor. Yüzde lldı dört 
nisbetinde tuzlu şişelerdeli de yavq ya
vaş tefessüh ediyorlar ... DardQncll, ytız. 
de altı nisöetinde tuzlu· et suyu da lrir 
koku çıkarıyor. Fakat hop gidecek, gü
zel bir koku, salamurada ~Uf aeytln
lerin, balıkların iştah açaıı l:olmW'ı gibi. 

Demek ki yemeklerimllle blrJftcte !la
zım cihazımıza giren tuz f§tahı açtiktan. 
yemeklere lcaet verdildel), onların mi
dede hazmedilmesini kolaılaftırchkUıin 
başka,onlorın mideden daha aşilida te
~adüf ettikleri türlü tilrlll milaoplarm 
tesiriyle t~fessüh etmestne de mAnJ olu
yor. Barsaklardaki maddelerin ajırhkça 
üçte ikisi mikroplardır. "!'emeklerde tuz 
olmasaydı o mikropların tesiriyle hasıl 
olacak gazlar bizi sadece zehlrl~ de
ğil, ı:atlatırlardı. Her yemekten aema 
karşıl~acağımız bu f e:ıaketteıı bizi ancllic 
tuz kurtarıyor. 

Tuz fena, zararlı mikroplann ditppana, 
onlar zabtediyor, ço~ ~ 
oluyor. iyi mıkropların da cbtu, an1aruı 
çoğalmalarını ko1aylaştll'1f91' ve lldlıla
rımıza lezzet veriyor. 

Pişmiş, kaynamış ve mm meak Y• 
meklerimizin içinde o fena mlkröpllll'daD 
pek de çok bulunmadı~ l!rtlmall vardır. 
Fakat çiy yediğimiz saJatalan, tafp1an 
tuza batırarak yemek lib11mun111- teo

rübeden som:a elbette d'1aa. f9ınl olarak 
takdir edersiniz . 

G.A. 

-*~ 

Amerikanın 
yardımlan ... 

- Anlat bakalım görelim o hikaye 
nasıl şeydir. 

LOKMAN HEIÜMLE P ADİŞAIIlN 
HİKA l."ESİ 

Bir gün bir ulu padişah Lokman he
kime her nedense hiddet etmiş .. 

- Ey şahım. dedi. Ebrer Lokman he
kim olsaydı bu derdinize derhal deva 
bulurdu. 

Padişah mc;rnkln sordu: 
- Lokman hekim dediğiniz kimdir. 

- Beni, dedi. Bir penbe kumaı içine 
sarın ve yeryüzüne öyle çıkarın. Yüzümü 
göz.ümii kapayarak bir odaya kapatın. 
Her gece yanıma bir bakire kız verin. Ve 
kırk gün kırk gece böyle hareket edin. 
Kırk birinci günü padişahın yanına çıka
rım .. 

Aradan bir kaç gün geçti. 
Padişahın zahmeti arttı: 
Lokman hekimi tekrar yanına 

dı .. 
çağır-

boğazındaki içerisi kan doldurulmuı bar· - BAŞTARAFI 1 tNa M YP~ -
sağa sapladı. umunıi efkarı bu karan tamamen talYip 

Padişah, oğlunun boiazından fı§kıran t::~ bulunuyor. Bu sayede yaa if:iİllik 
kanı aörür görmez müthi~ bir feryad ko~ halinde buhı.nan btr çok fabıilltJar tn&-

- Bu adamı bir kuyuya atın ve ku
:,•unun ni,tz.ını da büyük bir taşla kapa
yın .. İçeride kalsın ve açlıktan ölsün .. 
Demiş._ 

Lnkmnn hekimin ynnında ufacık bir 
hap vardı. Bu hap ona be.m yemek hem 
ıru gıdasını temin ederdi. Her gün bir kııç 
defa koklamak suretilc açlıi:'lnı dn susuz
luğunu d giderirdi. 

Kuyuda senderce kaldı 

Nerededir. Onu çabuk buldurun. 
Doktorlar: 
- Lokman hekim, dediler. Bütün he

kimlerin başıydı. Hatta onun adını ce· 
nabıhak kuranda bile zikretmiştir. Onun 
çare bulmadığı bir hastalık. yoktu. Fakat 
rahmetli pederiniz her nedense ona kızdı 
ve onu kör bir kuyuya atbrdı. Kuyunun 
üzerini de bir taşla kapattı. Lokman he
kim acnelerdenberi orada kaldı. Şimdi 
kemikleri bile (Ürümüttür. 

Dediği gibi yaptılar. 
Kırk birinci gün Lokman hekim sara

ya geldi. Padişahın hı.nuruna çıktı. 
Padiııah hakikaten hasta idi. Nabzını 

tuttu. Derdi nnlndı. 
- Şahım, dedi, oğlunuz var mı) 
Padi~ah: 

-Var .. 
Diye cevap verdi. 

- Ya Lokman, dedi. Benim bu der
dime başka çare yok mu) 

Lokman da: 
- Hayır, yoktur. Hem siz sağ oluraa· 

nız çok evlad yaparsınız. Neden oğlunu· 
zun boğazlanmasına razı olmıyorsunuz) 

Padi~ah, bunun üzerine, artık can bo-
ğazına dayandığından: 

- Peki.. Dedi. Bari oğlumu alın.. 

Benden uzak bir yere götürüp boğazlQıa 
sözüm~ 

pardı. tün randmnnlar1 ile çahpnaia iıqkAn 
Lokman hekim bunu görünce: bulacaklardır. 
- Şahım, dedi, cenabıhak.ka ıükret.. Fransanın satın aldıjı etYaaıa btde-

Artık hastalığın deva buldu. lini peşinen ödemekte fud·- chı 
Ve tehzadeyi yerden kaldtrıp iki göz- memnuniyetle kaydeclllıtlı ~ 

!erinden öptü. biridir. 

- Pad.itahım. dedi, senin hastalığına İngiltcrcnin hava teslihatı ~ de a:J• 
en büyük çare bu hile idi. Karnında öyle ni mahiyette yardım!~ baılir wdliaft
bir derd vardı ki o derd ancak evl1d tir. İngiliz hükümetinin ~ '911-
acısı ile çıkarch. Şimdi ~tı: J yttk mikdarda son moclııl 

1 riflerl , .. 1118UillQ41 
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Şirley Tampl 

J e L Yalnız beyaz perdenin Un ang değil Amerika sinemacı-
Holivudun en gü- Iarının da göz bebeğidir 

·-

, June Lang ... 
.Şimdi Holivudun en gözde ve en giizel 

bir yıldızı ... 
Bir zamanlar, büyük ticaret firma]an .. 

ınn vjtrinJerinde manken ve model va
zifesi gören bu hakikaten güzel ve genç 
yıldız ıimdi beyaz perdenin en sehhar, 
Holivudun da en makbul yıldızlarının ba
tına geçmiş buJunuyor. 

Daha da yirmi üç ya§ında .. 
5 Mayıs 915 te öğle üstü Mineopoliste 

doğmuştur. 

Babası Macar, anuı lsveçlidir. Ate~li 
bir tabiat ve büyiik bir cesareti babasın
dan, müstesna bir giizellik ve dünyanın 
en güzel eaçlannı da annesinden miras 
alınıfbr. 

Dört yaıında iken bir Noel gecesi 
Matyon Levis adında ve bir dans mekte
bi müesaiai olan kadının dikkatini çek

miştir. 

zel en gözde yıldızı 

Maryon Levisin nezareti albnda çalı· 
ıan küçük June bir oene içinde büyük te• 
ralliler göstermiş ve heı yaşında iken 
Mincopoliıı.in (gözde dansözü) olmuı· 

tur .. 
Küçük Jun'un ebeveyni Mineopo1istcn 

Los Angelosa geçtiler. 
J une burada Meglin Kiddies dans 

mektebine girdi. Şirley de bu mektepte 

' 

tin çok güzel olması .. 
Zavallı ve güzelliğinin kurbanı olan 

Junc Holivudu tcrkctmek üzere idi. 
Bir gün meıhur sahne vazü Darryl Za

nuk foko ıirketinde eski tecrübe filimle
rini ıeyrcderken Juncnin filmini gördü. 

- Aman .. dedi .. Bana bu kızı bulun. 
- O artık bizde çalışmıyor, 
Dediler. 

okumuştur. - Nerede bulursanız bu1un, fakat 
F oks filim kumpanyasının nazan dik- mutlaka bulun. 

katini üzerine çekti. 
Bet senelik bir konturat imzaladı. Bu 

konturat müddeti zarfında o yine foks 
şirketinin dram mektebine de devam et
ti.. 

Konturat bitince foks tirketinin mü
dürleri o nun a leyhinde bir karar vcrdi
ler ve k onturah yenilem ediler . Sebebi de 
ne idi bil iyor musunuz } Bu güzel artia· 

itte bu ıurelle J une Lang on gün son
ra mükemmel bir konturut imzaladı. 

Artık ikbal ve töhret ona güler yiizü
nil göstermişti. 

Bugün o, Holivudun en gÜzel kızıdır. 
Hiç bir le.alp macerası yoktur. 

Hiç bir yıldıza ona geldiği kadar aşk 
m ektub u gelmemi§tİr. Ve o en çok izdi
v aç tekl ifi a lan yıl dızdır ... 

f""8iR ... ANi<Er· .. ·~ . . 
: ... ...•...•.....................•...••..... 

Aşk Sahneleri 
--~----ı:..-ı!~ .......................... . 

saatlerde filme alınmalı? Hangi 

Şirley .. anaaı ile bab aaı araaında .... 
Amerikanın rakamlar ve realiteler tır. Hangi yıldızın ticaret şöhreti diğer

meınleketi olduğunu iddia edenler al- !erinden baskındır. 
danmıyorlar. Çünkii bu servet ve tec- Ilıtimal ki aklınızda bir çok maruf 
riibe diyarında her şeyin ölçüsü rakam yıldız isimleri sıralıyacaksınız. Garbo, 
ve istatistiktir. En biiyiik şöhretlerin, Marlen, Mistiket, Şarlo, Deanna Durbin, 
en yüksek kabiliyetlerin ölçiilerini bun- Gabeves .. ruyeceksiniz. 
!arın muvaffakıyet sahalarındaki muka- Hayır .. Giden yılda Amerikada en faz. 
yese ve istatistikleri vermektedir. Bu la seyirci toplıyan en kuvvetli ve en ha
diyarda her sene sinemalar arasında bir rikalı yıldız.. bunların hiç biri!i değil .. 
an)<et açılır. Sinema gösteren miiessese- Şirley. Şirley Tampl'dir. 
ı.,.,., bir sene ıarfında hangi filimlerin ve Şirley, San Bukleleri kırmızı elmacık 
hangi yıldızların daha fazla seyirci top- kemikleri, gözü ağzı ve dokuz buçuk 
Jadıklarını teshil etınek suretiyle bu an- yaşı ile yalnız kiiçükleri değil .. biitiin 
kete iştirak ederler. biiyiikleri de haltı kendine çekmekte ve 

Bu sene de yapılan bu anketin nasıl o ha.Ia gerek şöhret ve gerek ticaret yo
bir netice veTdiğini tahmin edersiniz? !unda baş yıldız mevkiini muhafaza et. 

Hangi yıldız en çok müşteri toplamış- mektedir. 

''Çizgi,, yi muhafaza için 
Sinema artistlerinin gizli reçeteleri 
HA VUC VE ISPANAK SUYU • 

_ _ Şirley, fehir kıyeletinde 

Sinemanın 
kötü taralı 
Tanınmış bir slnema artisti, sinema

nın kötü taraflarını kendisinden soran 
bir gazeteciye şöyle diyor : 

• - Şüphesiz, sanatımızın kötü taraf
ları var. Mesela tam ağustos ayında biı 
eskirno filmi çevinneğe ha§larız.. Ayı 

postu ve fok balığı derisinden yapılmış 
kilolarla ağırlık tutan elbiseler, giyme
miz icap eder. Buna mukabil de sonteş
rin veya ilk kin unda, •rol icabı•, bU2 
gibi 'oğuk suya dalmamız icap eder .. , 

Alice Field de şunları söyliyor ; 
• - Geçenlerde biitün Fransayı kap

lıyan şiddetli soğuklar esnasında, 14 
•Holivudun en giirbiiz artisti diye ta- yeti de, bir çok zamanlar viicuttan düş-

nılan Jun Lang Amerikadan Avrupaya tiiğii halde kendisini daima giirbiiz gös- temmuzda cereyan eden bir sahneyi çe· 
gelıniştir. Bu neşeli ve sıhhatli artist !ermesidir. virmcmiz icap ediyordu. Dekor, yazın, 
Londranın en biiyiik tiyatrolarından bi- Nasıl olur! Diye sorarsanız doktorun kırlarda kurulmuş bir kampı temsil edi-
risinde temsillere başlıyacaktır. sırrım size söyliyeliın : yordu. Güneş vardı amma, filmi çevire-

Bu artist, iki sene evveline kadar vii- Bu doktor kendisin· .. t ed 1 bilmek için karlan eritmek ve yazlık 
d • , e muracaa en- elb' .. 

cu unun saglamlığ,ından başka bir şe- !ere havuç suyu tavsiye etmektedir. ıseler ıçınde hayli titremek icap etti!o 
ye güvenmiyordu. Fakat iki sene evvel Dah ahiın ah ald r B' G 
Holivud arti ti b'd a vld ,.,., 'bv. beunl, mese a ıng ros- hastalanırım .. Her ~ye ı,.._, arzum bu 

s erinin hayatında çok mü- ı e 0 u6 u gı ı ara da ıspanak d beni b' "'°ed di"':""'. . 
him bir yer işgal eden doktor Benjamen . . erece ızar er . Eger §lmdt 
ile asistanı Freyin eline kendisini ta- usaresı vennektedır. . ayni isteği duyarsam, aklıma ıspanalıi 
mamen teslim etti. .J un Lang\ bu hastalıkların ~k vahi- suyunu getirince, onu zihnen içince ben. 

Bu iki d kt ki . mıne çatnuştır. Artist gazetecilere de- deki pasta arzusu birden b' .. ü o orun yapb an 1§ pek ha- . . . • ıre son yor 
sittir. nuştir ki : ve derhal pasta yemekten vaz geçebill-

İster erkek olsun, ister kadın olsun, .-. Ben. bir An ol~u, öyle bir vuiyete yorum. Bunlar, jıep doktorumla, onUD 

h h 
• ı • h 1 ) her artistlıı, halkın alşk olduğu bir si-~ ki, m.esell bır yerde pasta gör- asistanının ihtimam ve gayretleriyle 

insan, arken da a ısı ve eyecan 1 o urmuş, bir lueti vardır. İşte artistler için en mil- dumdeğil'."',opastadancanunberhal- meydana geldi, ben böylece elim bir 
'\' him olan §"Y aradan ne kadar zaman de yemek ister. Eğer yemesem miithif hastalıktan kurtulmuş oldum. 

bifteğe karşı açken nasıl arzu duyulursa geçerse geçsin, bu siluetinin değişme-
aşka karşı da tıpkı öyle olurmuş.. :~:~;~~:~·~:~;:: :.,ı; Kadınlar Saltanatı 

Aşk sahnelerini hangi saatte filime 1 ki saatlerdir. Ben bu kanaatteyim. - Insan açken daha hisli, daha he- bedince roliinde muvaffak olamaması il T' ARA KANO VA,, 
almalıdır? Joan Kravford d~ ~u fikirdedir:. Sah-, ye~ olur. ~fasıl bir bifteğe karşı aç- bize eski tesirini vermemesi ]hım ge~ ../"l 

sahn 
Frank Borzaj'a ne için en çok sevdiğiın saatler 11 ile 13 ken ınsanda hır arzu olursa aşka karşı lir,. Q Meşhur e vazıı fazla •· k 1 d tı kı ö 1 dir ' . w. Halbuki hiç te böyle alınıyor. RL OF / " d p R ' h J \ti // .. filiml· kati' en ak•aınl'"ı arasıdır. o zaman ..,ı 0 urum. a P Y e · çün1c TO Un e • lC ar ' · gore aşıkane er Y • ~ . . ftan G . K r Ro- .. ü siluetini değiştirnıiyecek tedbir- • • l m 

çekilmemelidir. Çünkii onca gece vakti, Halbuki ben tara arı ope ' ]er alınmıştır. Mae Vest buna en biiyiik 1939 - 1940 sinema-
baldd Aşklar için aşk zamanı olmakla bert Taylorla daha bir çok artistler sah- GARBO misalrur. İşte bu iki doktorun uğraştık- ma mevsimi için Fran-
be~ber, ~ık roliinii alan artistler için, ne vazu Frank Borzajın fikrine iştirfilc lan esas siluetin muhafazasıdır. sızların dünya sinema 
hiç muvafık olmıyan bir zamandır.. etmektedir. ---ıu--- Artist Jun Langın en büyiik hususi- aleminde iistünlük id-

Frank Borzaj demiştir ki: Pek eyi ama, sahne vazıının idrua et- s• b k ruasiyle yaptıkları bir 

edi eli.. tecrii tigı" bu htıdi.seyi nasıl izah etmelidir? 1 nemayı 1 r a ı- F t sanat harikasıdır. Bu 
- Senelerdenberi n gım - Cllll O O 

belere göre, aşk sahnelerinin en muvaf- Frank Borzaj hildi.seyi şöyle izah et- ? IZ>~.J.i.t'.2"Jl:i filim Avrupa ve Ame-

l'ak olduğu zamanlar, kahvaltıdan önce- mektedir: yor mu. KEMAL rikada çok büyiik rağ-
Greta Garbo bu günlerde Venedik. bet kazanmış diinya 

te bulunmaktadır. M~ur Jsveçli artis- •• ItfE'l'E •• matbuatını çok işgal et-
tin sinemadan çekileceği, yahut Holi • B miştir. Filmin baş san-
vuttan ayrılarak kendisini Isveç filimle- a Y ram atklirı P. R. Villm bu 
rine hasredeceği hakkında bir çok şa • filimde o kadar muval-
yıalar dolaşıp duruyor. m ünasebetiyle fak olmuştur ki Ame-

Venedikten gelen haberle'l'e bakılırsa Fia rikan kumpanyaların-
Greta Garbo yakında sinemadan biisbii- .. ~.!erinde §lındiye kadar İzmirde dan ikisi çok yiiksek 

gorulmeıniş bir tenzilat yopmıştır. iicrctler teklif ederek 
tün ayrılacak, Isveçte bir şatoya çekilip 7 kazandığı milyonlariyle rahat ve süldln Kartpostal (boy) Hollyvooda getirtmek 
içinde yaşıyacaktır. 75 istemişlerse de razi ol-

Fakat Venedikte yalnız bu kanaat hii- kurusa mamış gazetecilere va-
'-''- silrmi' J2 Ve•aııa 40 x'unuş tanımı Amerikan do-
AWll yor. Greta Garboyu çok ta- •• 

B !arlarına hiç bir zaman 
nıyan bazı mahfiller bunun tamamiyle u mühim tenzilıita rağmen resiın-
aksini iddia etınektedir. Bunlar ruyor- terin t1c• tercih etmiycceğim de-

lar ki
·. . . sa~a ar~ne çekilişlerine yeni miştir. Tarihi Venedik 

gchrılmiş son sistem ve modem- ma-
ki 

ve Sen Pctresburg sa-
- Greta, imk3nı yok sinemayı terk- :ne cihazları ile büyiik itina göste- raylurını yaşatmak için 

etmez, olsa olsa Holivuttan ayrılarak, rilmektedir. 
k--~•-'-' bus" bu"tün Isveç filim]' erın' e B"' - milyonlar sarfedilen 

<=<WWll UAÜJnet caddesi Sümerbank ya- b 
hasreder, ve böyle yapacaktı:r da.. d N 2 u eşsiz eseri çok biiyiik nakdi fedaklir- lesiyle prens Radzi il kı nın a o . ... 4,,, !ıklar! ha d (Kiil .. v zı tutuyor. Te-

Fakat bugün Greta Garbo, uzun za _ F a yram 8 turpark) sine- l3şa düşen ikinci K t · trika 

t 
masında b. .. ste .. d a erme şu en cı 

mandır ikamet ettiği Italyada, Kapri. , ) lSa J ıze go recegın en miidüri- kadını Petresburga getirmek · · .. 

d ki ill 
yetini tebrik eder sayın okuyucularımı- d · K . • ~çın goz-

e · v· asındadır. Artistin buraya bü.s- k za b' dah 1 ılamı esı ont Orlofu Veneelige gonderiyor. 
biitün' 1 ... 'ddiaed nl d açırmayJnJzf ır a eş yap yacak olan bu Tarak lin yer eşecegını ı e er e var- • • biiyiik filınin küçillı: b' hül' anovanın e de oyuncak olan 
dır. elim ediyoruz. ır asasını tak- Orlof kadına tutuluyor. Sonra Taraka· 

Hakikati söylemek 13z.ım gelirse ar- re, Greta Holivuda gidecek Mart Kür!- B"yük' p tro il . nova da Orlofu seviyor. 
tistin ne yapacagını· kimse kat't olarak · ha t fili u e e Çarıçe Elizabetin kı is nın ya ını 'me alacaktır. Binaen. zı olduğunu iddia ed Elizabe • temeden kızı Katerinaya teslim eden 
bilmlyor. Bımdan başka yepyeni bir ha- aleyh, artist ne Italyada yerlqecek ne en t Taraka- Orlof kurtarmak · · k .. ı .. 

, _,__,, - , ...__,_,,_ nova Venedikte Çar ailes' d b' ıçın ço ~ıyor. Mu-
,.~ .. • ın ;~ ır pren- vaffak olamayınca ölümde bir1eşmek 

' 
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Perdelerinizi nasıl 
temizi em elisiniz? Enver Paşanın 

Sendiyomed Manastırında 
Keten perdeleri temizlemek mesele

sinin okuyucularımızı çok alakadar etti· 
ğini aldığımız bir çok mektuptan 
anlıyoruz. Bu mektuplarda son moda Beyannamesi 

Küçük kilisenin içi kara cübbeli komplocularla dolmağa 
başlamıştı. Bu gece son içtima ve son karar gecesidi 

keten perdelerin nasıl temizleneceği ve 
ütüleneceği soruluyor. 

Okuyucularımız bu mesele ile ala
kadar olmakta haklıdır. Çünkü bugünkü 
döşeme tarzı bizi salonlarımızda madeni 

''Ben Allahın kulu, Resulünün hali
fesi, Emirülmümınin Sultan 

Komplocular, içlerinden birinin, hem 
ılc en çok güvendikleri adamın sarayın 
eline düştüğü haberini alınca ciddi bir 

telflşa diiJtüler. 
Onlar, şehir muhafızının maiyyetinde

ki kuvvete güvenm~lerdi. 
Vakıa, lsanın çarmıha gerilmiş resmi 

ve Meryem ananın sönmiyen kandili 
önü de hepsi de diz çökerek esrarlarını 
faş etmiyeccklerine yemin etmi~lerdi. 

Fakat sarayın eline düşen bir insanın 
bu yemine ne dereceye kadar sadık ka
labileceği ıüphell idi. 

Komploculan bir derece mÜşterih 
eden nokta genç T otarasın cüreti idi. 

T otaras ve •• Mavi gözlü kadın .. 
Bu kadının hakiki hüviyetini onlar da 

bilmiyorlardı. 

Yalnız sihirbaz kadın.. Sofi anne yıl
dızlara bakarak onun taliini keıfetmiıti. 

dıvarlannı siişliyen azizlerin tasvirlerini 
yarım yamalak aydmlabyordu. 

Komplocuların yarısına yakını toplan· 
mıştı. 

Diğerleri de kısa fasılarla geliyorlar

dı. 

Bu geceki toplantının son ve mühim 
olduğunu hepsi de anlamışlardı. 

* 
Sebastiyano, koridorlardan bir çılgın 

gibi koşarak geçti. 
Hıristidi odasında yoktu. 
Sordu: 
Bir kaç saat evvel girdiği imparatorun 

nezdinden hala çıkmadığı haberini aldı. 
Vaziyet çok nazikti. 
Böyle ehemmiyetli bir işde Sebastiya-

no tek başına hareket edemezdi. 
Komploculann bu gece son toplantı· 

lannı yaphğını öğrenince ve ertesi günü 
de sarayı basma kararını vereceklerine 
muttali olunca onları suç yerinde ve suç 

üstü yakalamak bir zaruret olmugtu. 
Fakat acaba kuvvetleri ne kadardı) 
ihtiyatlı hareket lanmdı. 
Her hangi bir muvaffakıyetsizlik ha

linde mesul olurdu. 
- Ne olursa olsun, dedi. imparatorun 

yanına dalarım. Ben bu İfi kendim için 
değil.. Bu genç İmparator için.. Velini
me tim Vasilin piçi için yapıyorum. Te
reddüt edecek sıra değil... 

Böyle düşünüp böyle karar verdikten 
sonra İmparatorun dairesine koştu ... 

··BİTMEDİ·· 

T otaras nerede oturuyordu) 
Mavi gözlü kadının ikametgahı neresi 

idi) 
Bunu haf papas bile bilmiyordu. 
Komployu kuran ve saltanat yolunda 

geniş bir suikast hazırlayan bu adam aak 
sık değişen İçtima yerlerine daima mavi 
gözlü kadinla beraber geliyor ve yine 
onunla beraber arkadaşlarından ayrılı· 

yordu. 

150 bin kadın çocuk 
muhaceret yollarında 

Gerek içtima günlerini yakında ve ge
rek lüzumu halinde müstacel emirler ver
mekte kullandığı bir adam vardı. 

Şehir muhafızları arasında bulunan ve 
adı Kostantin olan bu adam oldukça 
yaşlı bir adamdı. Hatta söylendiğine ve 
rivayetlere bakılırsa bu adam mavi göz
lü kadının babası idi. 

(Totaras) ın yerini ancak o biliyor
du. 

Emirleri hep o getiriyordu. 
Bu akşam da baı papaza mektubu o 

getirmişti. 

* 
Geçe yarıaına doğru Sen Diyomed 

manaııhnna birer iki~r kamcübbeli pa
pazlar gelmeğe baıladdar. 

Manastır civanndaki evlerde oturan-

- BAŞT ARAF1 1 tNCI SAYFADA -
şimdiye kadar alınan emniyet tedbirle
rinin gayri kafi olduğu anlaşılarak tak
viyesi kararlaşm1.ı.crtır. Hükümet için va
hlm bir meşgale olan mülteciler işinde 
bir taraf mıntaka tesisi imkansız oldu -
ğundan başka bir çare aranıyor. 

lspanyol hükUmeti, Barselonun mu -
kavemet etmekte olduğu günlerde 150 
bin ihtiyar kadın ve çocuk mültecinin 
kabulünü Fransadan istemişti. 

Şehir düşünce Mdiseler yıldırun sü
rali ile inkişaf etmiştir. 

Bütün Fransız sahilleri boyunca mül
tecilerle dolu kayıklar ve gemiler dolaş
maktadır. 

ESTRAMADOR CEPHESINDE 
Paris 28 (ö.R) - Valiınsiyadan bil

diriliyor: 
Estramadora cephesinde Cümhuriyet 

baş kumandanlığının emri üzerine cüın
huriyet ordusu tecavüzden evvelki V as
sakina müdafaa hattına çeki~r. 

Bu çekilme hareketi nasyonalistler ta
rafından hiç haber alınmadan büyük bir 
intizamla vuK:ubulm~, tek bir tüfenk 
bile ziyaına sebebiyet vermemiştir.Cüm
huriyet kumandanlığı yeni müdafaa hat
tının aşılmaz olduğunu temin etmek -
tedir. 
ITALYAN TAYYARELER! NELER 
YAPMIŞLAR? 

Roma 28 (Ö.R) - Katalonyada 20 ilk 
Kfınundanberi başlıyan tecavüzde ltal
yan tayyarelerinin htikümetçilere ait 77 
tayyareyi düşürdilkleri ve bunlardan 
hiç olmazsa 20 sinin harap olduğu bildi
riliyor. Yine aynı haberlere göre Ital
yan tayyare filoları !bu müddet zarfın
da bir milyon kilo mevaddı mli§taı1e, 

otuz bin mermi atm~ardır. Ve sekiz bin 
saat uçuş yapmışlardır. 

Italyanların zayiatı düşürülen beş av
cı tayyaresinden ibarettir. Beş Italyan 
tayyarecisi ölmüş, sekizi yaralanmış, bi
ri esir dii§mli§tür. 

lar~uB:a::a~==~::~stır kilisaıında Ayın sonuncu gününde 
Meryem anamıza dua var. 

• Dediler. Bu papaz kıyafetli İnsanlar Avam Kamarasında beynelmilel vaziyet üzerin· 
"din adamlan değillerdi. Komploculardı. de m ünakaplar olacak-

Manutınn küçük kilisuının ortasına _ BAŞTARAFI ı iNCi SAYFADA_ niyetindedir. 
büyük komplo masası kurulmuttu. lbed ki di.r Hali. , B 1 MUSSOL1N1N1N TEM.tNATI 

1 L il ce ece er . pıer, arse onun 
Masanın üzerinde yanan a tıJar -.o u sukutunu Italyanın ihtiyat sınıflarını si-

ik.i oamdanın ziyaları bu küçük mabedin lah altına çağırmasını, Tunus, Korsika, 

. ......................................... 
f Kiralık apartman i 
E Şehir gazinosu arkasında 1382 i 
• • : sayıh (Gül sokak) ağzında denize : 

Çemberlayn, ispanya harbı neticele
nince ltalyan askerlerinin ispanyadan 
çekileceğini vadeden Mussolini.nin te
minatını hatırlatacak ve ltalyanın Fran
sa ile olan ihtilMını harpsız halle çalışa
cağını söyliyecektir. 

NAMAC'iL"OP tNG!LTERE 

bi! çubuk Üzerinde halkalarla açılıp ka· 
panan keten perdeler kullanmağa icbar 
ediyor. Modem mimarinin eseri olarak 
geniş pencereler yüzünden bu perdeler 
çok geniıı oluyor. Ekseriyetle açık renkli 
mesela bej olan bu perdelerden süzülen 
1§1k. daha tatlılaşarak odaya dökülüyor; 
salonlar insanın yüzüne gülen bir manza· 

ra alıyor. 
Fakat bir müddet sonra perdeler ya

va, yavaş kirleniyor. O vakit ev kadını 
acı bir sual ile karşılaşıyor; bu perdeleri 
nasıl temizlemeli'? 

Perdeleri alırken nasıl yıkanacaklarını 
soran bayanlara sahcıların verdikleri ce
vap ~udur: cBu perdeler maalesef yı· 

kanmağa gelmez... Fazla kirlenirse bir 
lekcciye göndererek temizlebnek mÜm· 
kündür.> 

Bu tavsiyeye riayet eden bayanlar le
keciden gelen perdelerin yer yer renginin 
açıldığını, bazı yerlerinin daha koyu, 
bazı yerlerinin de daha açık kaldığını. 
binaenaleyh perdenin salona takılmaz 
hale geldiğini görerek hem çok üzülür
ler, hem de verdikleri paraya acırlar. 

Halbuki bu meseleyi evde, hem mas
rafsız, hem de pek iyi bir tekilde temin 
etmek mümkündür. işte bugün size kendi 
yaphğım tecrübelerden istifade ederek 
perdelerin nasıl temizlendiğini anlataca
ğım: 

Mehmetlin 
Karahan tarafından Enver paşaya ya

zılan bir mektupda paşanın ne arzusu ol
duğu Basmacılarla teşriki mesaisinin he
defleri rica ediliyordu. Bu mektup En
ver papya kızıl Rusyanın Buharadaki 

mümessili vasıtasile ve bir heyeti aske
riye tarafından gönderildi. 

Enver pap mektubu alınca dikkatle 
okudu. Fakat buna kar§ı söyleyecek söz 
yoktu. Çünkü Basmacıların ne istediği 

ne için çalıştıktan malum bir keyfiyet idi. 
Bunu anlamamazlıktan gelerek Enver 
paşaya ne istediğini sormak biraz da va
kit kazanmak değil nedir) Paşa bu mek
tuba derhal cevap vermedi. Çünkü menfi 
bir fCY çıktığı zaman süahla <:evap ver
mek mecburiyetinde idi. Halbuki Bas
macılan da tam manasüe bir bayrak al
bna alamamıtb. Bu buawıtaki faaliyetini 
tamamladıktan sonra Karahana mektup 
yazmağı muvafık buldu. 

l§te Mayıs ortalanna doğru 7,000 as
keri bir araya toplayınca <Jerhal Kara
bana bir mektup yazdı. Bu mektup de
ğil tam manıuile Ruslann Türkistan si
yasetini protesto eden bir ültimatom gi
biydi. 

Enver paşa tarafından halle komiseri 
Marimanova yazılan bir mektupda deni
liyordu ki: 

- Orta Asya<laki müslünıan Türklerin 
ülkesinin Moskovadaki yüksek icra ko-

damadı ... ,, 
libeli Rus maiyetiyle daiına dürüst ge· 
çinmek arzusunda olduğunu söylerken 
Bolşeviklerin halk arasında propaganda 
yapması için memurlar göndermemesini 
de rica eder. Bu suretle iki dost olacak 
memleketin arasına bir nifak sokulma· 
masmı diler. 

Bu arzuların kabul edilmesini ve l 4 
gün sonunda bu esaslar dairesinde bir 
mukavele yapılmak üzere bir murahha
sınızın gönderilmesini diler: 

IMZA: Türkistan. Buhara ve Hiyve 
orduları bagkumandanı: 

ENVER PAŞA: 

* Enver paşanın ültimatomu Moskovaya 
girince pek büyük bir heyecan doğurma· 
dı. Çünkü Türkiııtanda 19 1 6 inkılabın• 
danberi böyle bir çok hareketler olmuş 
'Ve hep birer sabun köpüğü gibi aönüp 
gitmişti. 

Bu seferki vaziyetin de böyle olacağı 
tahmin ediliyordu; hatta Sovyet ileri ge
lenleri buna cevap vermeği bile lüzum
suz sayıyorlardı. 

Fakat Enver paııa bugünlerde boıı dur
muyordu. Bir taraftan Rusların ne yapa
cağını tetkik ederken diğer taraftan İtti

fak ile ve diğer mıntakalardaki basma
cılarla da teması arttırıyordu. 

Nitekim Buhara Emiri Alim han da 
muntazaman mektuplaşıyor ve ona da 

Eğer evinizde ütü ütülemek için kulla
nacağınız geniş bir masa varsa (bu ma• 
sa, üzerine perde tamamile yayılabile

cek kadar uzun ve geni§ olmalıdır) per
delerinizi kendiniz temizleyiniz. 

mitesi tarafından işgalinden sarfı nazar bir taraftan kuvvet ve cesaret veriyor· 
edilmesini ve serbest bırakılmasını rica du. 

iyi cinsten bir kutu sabun tozu alırsı- ederim. 
nız. Bu tozun yansını ılık bir suda eritir· Bu mektubu merkez icra komiserine 
siniz, elinizle çarpar ve İyice köpürtür- bildirerek cevap gelinciye kadar Tür
sünüz. Koyduğunuz su, perdeyi tama· ki.tanda ukeri harekata girmemenizi de 
men hahrmağa kafi gele<:ek miktarda ol- arzederim.) 

malıdır. Bu suretle Türkistandalci halkın Bu-
Perdeyi on dakika müddetle bu suya hara, Türkistan ve Hive halkının tama

batırırsınız. On dakika sonra ovmadan men hür ve müstakil olmağa ahdettikle
Perdeyi su içerisinde tazyik edersiniz. rini de bildiririm. Bu hürriyet ve istikla
Sabunun diğer yansını da ılık su ile dol- lin de Sovyet Rus hükümeti tarafından 
durduğunuz banyoya boşalbr ve çalka- tanınması lazımdır. 
lıyarak köpürtürsünüz. Birinci çıkan per- Bundan bll§ka evvelki Çarlık zama
deleri ikinci banyonun içerisine be.tınr- nında, Buhara, Hi)"•e, ve Türlcistana 
sınız. Bir kaç dakika bu banyo içersinde ait olarak kabul edilen mıntakalardaki 

Çünkü son günlerdeki valcalar artık 

tamamen kendi lehine dönmüıı bir vazi
yette idi. Kuvveti oldukça çoğalmı§tı. 

Yalnız bazı mıntakalarda henüz Türk is· 
tanlıların Enver paşanın ve nümune İsa· 
bet etmediği duyuluyordu. 

Paşa bunları da harekete ~eçinnek 

maksadiylc bir çok mıntakalarda gczme
ğe de çıkmı~tı. Kendisinin yaptığı propa
gandaya biraz da kuvvet vermek mak
sadiyle yanındaki adamların teşviki ile 
bir beyanname neşrine karar verdi. Bu 
beyanname ile bütün Türkistan, Hiyve. 
Buharanın ayaklanacağı.na tamamen 

kalır. Sonra soğuk sudan geçirirsiniz; ov- Kızıl Rus ordusunun 14 gün zarfında emin idi. 
madan ve sıkmadan suyunu süzer ve derhal geriye çekilmesini dilerim. Ve Enver paşa beyannamesinde bilhassa 
gölge bir yere asarsınız. Perdelerin lrnru· Türkistandaki Sovyet cümhuriyeti hatın· §U şartlan yazıyordu: 
m:ısına çok dikkat etmek lazımdır. Çün- da bulunanların da bu müddet zarfında «Ben Allahın kulu, Resülünün halifesi 
kü bu perdelerin yapıldığı keten gayet nuntakayı terkederek hudut haricine çık- Emir Mümin Sultan Mehmedin damadı 
çabuk kurur, o kadar ki perdenin kuru- malan lbımdır. ve ordularının baıı kumandanı, dinimü-
ması için yazın 1 O, kıŞtn da 20 aak.ika Müteakiben alman esirler bu muahede bin Ahmedinin hadimi, Efganistan Emiri 
kafidir. şartları kabul edildikten sonra mübadele ııevketlu Ayan Allah han hazretlerinin 

Perdeyi tamamiyle kurumadan biraz edilecek ve .erbeet bırablacak.br. dostu ve serdarı, kafirlerin barışmaz düş-
rutubetli iken İpten indiriniz ve çok kız- Türkistan, Hiyve, Buhara halkı zatıa- manı olan Enver paşa, din ve vatan mu· 
gm olmıyan bir ütü ile ütüleyiniz. Bu liniz vasatasiyle yühek icra kamitesinden hafazası için istiklal savaşına atılan ltah
nokta da çok ehemmiyetlidir. Çünkü bu ve harbiye nazın Joçltiden kan dökme- ram'lnlara selam ve duadan sonra bildiri-
kumaş sıcağa da mütemayil değildir. mesi ve boş yere insan telef olmaması rim ki: 

Sonra pe denizi pencereye asabilirsi- için lazım olan tedbirlerin alınmasını tek- Bu andan itibaren Buhara şerif, Hiyve i .... konfonı ... '" ,edi odalı y~ 

Cibuti üzerindeki müddeiyatını, Alman
yanın Ingiltere kadar deniz altı inşa et
mek niyetini, mutedil temayülatı ile ta
nınmış olan doktor Şahtın Rayşbank 

idaresinden çekilmesini günün en en
dişeli birer mevzuu olarak ileri sürecek
lerdir. 

Başvekil. Ingilterc :ınıirallığırun vazi- nız. rar rica ederler. ve Türkistanı istila eden Ruslardan te· 
:~ edilmiş bir ev kiralıktır. : • • yelini emniyetle takip eden görli§le-rin- Perdeleri yıkarken yapmıyacağınız Bundan başka Türkistan, Hiyve ve mizlemek üzere Ruslara karşı umumi bir 

BOZGUNLUCA KARŞI den ilham alarak Ingiliz imparatorluğu- şeyler şunlardır: Perdeyi sıcak su ve Buhara halkı yüksek ruh lu ve atalet fi- harp ilan ediyorum ve bütün iwlam lmv-
Muhalefetin tenkitlerini hararetlendi- nun namağlup vaziyetinin sulh lehinde asidli sabun ile yıkamak ve kızgın ütü vetlerinin kumandanlığını da Allahın iz-

: G&wk ve ıöriifm* WiJen1eria: • • : gm ıtun idarelwwsine Jniiraaal. : • • 
recek meseleler pek mebzul ise de hü- en mühim unsur olduğunu beyan ede- ile ütülemek. yet az maeraffa ve çok kolay olarak per- ni ile ltabul ediyorum. 
kil.met bozgunluğa şiddetle mfuıi olmak cektir. Bu tedbirlere riayet ettikten sonra ga- delerinizi temizlemiş olursunuz. •• BiTMEDİ _ 

Eteri. .i . ...•................................ , .... 
Tarihin Gizli Cemiyetleri 

-W;viiiieiiiiiiisiiievıiii·iiiniiimiiiiiiiişiiiiiiiid~iiiii. ~F~a~k.;;a;;.;t~b-u .... se;.;v-.in.--ç;;;i;:ıço-:k~._;;;;;;;;~B::;ura;o;;;;y;;a;;;;;;g;;;ö;;m•ülm~. ;;;;;;u;;· ş;o;:;;l~an;;; ~k-ad;:-ın ... , ~k·o=r-=:m;;;;;;;;e;;;za;;r;;;ı;;;tA;::;;;;;t;;;a;:;;b;;;u=ta~ka;;;;;;d;;ar-..ı;k;;;a""z=ın;;;c=a;;;y;;a;;;ka=d;;;ar;;;;,;;;m=uh•~ak~k;;;;ak;:;;tı;;.~E;.;ğ;;;;er;;m~eşal::;e;;l~e~riiiiiiis;;;öiiiiniiiiüiiiipii95te 
sürmem.i.ıj ve dördüncü gün engizitör kunç bir dinsiz idi. Gömülmesi bir ha- bu sükut ve hareketsizlik devam etmiş mezarlıkta mutlak bir karanlık hüküm 
Arnold.Katalan ve Kiyum Pelis kasaba- ta eseridir. Bu hatanın tamiri için bu ka- idi. Fakat, hain ve zailin engizitörün sürmemiş olsaydı ... Hain papaslar bu 
nın valisini ve dört papası yanlarına ça- dının cesedi topraktan çıkarılacak ve melun kazması, tabutu da büyük hissiz- karanlıktan istifade ederek kaçmışlar 
ğırmışlardı. Dinsizlik ile itham edilme- kilisenin kemik mahzenine de hiç bir likle parçalamağa başladığı ve kazma- ve sabahleyin de şehir halkı aleyhine 
mek için bütün süratleriyle zalimlerin zaman sokulmıyacaktır! demiş idi. nın her şeyden habersiz olan cesedi de şiddetli bir aforoz etmişlerdir. Bu aforo-

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

..................................... ill'im .... ~ 

Tefrika : 11 
Hangi sebepler ve şekillerle çıktığını 

da yazıyoruz: 
Per (Papa) ArnÔld Katalan ve Per 

(Papa) Kiyum PeWı adlı iki engizisyon 
papası, epeyce bir zamandanberi Albi
de zulüm yapmakta idi Birbirini takip 
ederek gelen bu iki zalim papu, 
halk üzerinde korkunç bir tesir yapmış 
idi. Onu gören kaçmak ve gizlenmekten 
başka bir çare bulamıyordu 

Bu iki sefil ruhlu papas, şehirdeki hal
kın münasebetlerini bile bozm\lŞ, hiç 
bir kimse hatta en yakın dostuna bile 
emin olamaz bir hale gelmiş, idL 

Gün geçmez idi ki, iki zavallının diri 
diri yakıldığı veya bir düzüne bedbah
tın malları müsadere edildikten sonra 
nefyedildiği haberi duyulmasın! Niha -
yet bir zaman gelmiş idi ki, bu iki katil 
papas, diriler arasından yakacak insan 
bulamamala ve artık ölülere de el uzat-

Nakleden : F: Ş. B. 
mağa baıl•mışlardı. 

Bu sır8larda papalık ta dinsizlerin ke-
milderinin kilise mahzenlerinde yer al
masına imkin olmadığını bildirmiş ve 
Kahorda da bir çok cesetler - dinsiz öl
dükleri iddiasiyle - mezarlarından çıka
r~ ve sokaklarda sürüklenmiş, bir 
münadi de: 

- Böyle ölenlere böyle muamele edi
lecektir. diye b<ığı.rıp durmuş idi. 

Şahıslarına W,jl yapılan zulüm ve 
işkencelere tahammül eder gibi görünen 
halka, ölülerine yapılan bu çok çirkin 
muamele çok ağır gelmiş fakat gözlerini 
kan bürümüş olan papaslar bu noktaya 
dikkat bile etmemişlerdi. 

Bu sıralarda Albide bir kadın ölmli§ 
ve her hangi bir mümanaat ve müdaha
le olmadan şehrin mezarlığına gömül -
müştü. Halk, zavallı kadının cesedinin 
11\ezarıAda rahat bıralalacaiına inanmış 

yanına giden vali ve papaslar, soğuk ve Bu emir karşısında ne diyeceğini ve zedelediği sırada, hiç beklenmiyen bir za rağmen halk isyan hareketinden vaz-
korkunç bir tavırla: ne yapacağını şaşıran vali, ihtiyarsız bir hareket olmuş, halle, bir vücut gibi ye- geçmiş ve her iki engizitör de, hayatla-

- Bizi takip ediniz! Emrini vermiş- hareketle halka bakmıştı. Engizitörler rinden sallanmış ve: rını kurtarmak için, şehri terke mecbur 
lerdi. de aynı şekilde halka dönmüşlerdi. - Hainleri öldürelim! çığlığı kopmuş kalmışlardır. 

önde engizitörler ve ellerinde meşa1e- Vaziyetin çok çirkin ve tahammül ka- idi. isyan yalnız Albide kalsa meseleye 
ler tutan bir kaç papas ve arkada vali bil olınıyacak şekilde olmasına rağmen Evet, zulüm altında en büyük sabır ehemmiyet verilmiyecekti. Fakat aynı 
ile davetli dört papas olduğu halde, hal- halk arasında henüz hiddet ve şiddet, ve tahammülü gösteren bu halk, papas-

zaınanda aynı şekilde hareket Tuluzda 
kın hayret ve ıstırabı önünden geçen isyan eseri yoktu. Fakat çok derin bir ların tahakkümüne karşı isyan etmiş başlamış ve bu şehirdeki hareket daha 
bu acayip heyet nihayet kasabanın me- teessür vardı. idi! 

ciddi ve mühim olmuştur. Bir çok kim-
zar lığında durmuştu. Ne vali, ne de dört papas, bir türlü - 5 -

- seler ateşlerde yakıldıktan veya nefye-
Ne vali, ne de davetli dört papas ne harekete geçemiyorlardı. Öyle ya.. öl- ENGtZlTöRLERE HOCUM 

anl dildikten sonra, engizitörler bazı ölüle-için cağırıldıklarından ve mezarlıkta ne müş, ins ar arasından bir daha hiç bir Hareket ciddt, korkunç ve insan şuu-
k ··t··ı·· w •• d k ka ru üstün.. de hır· hareketti'. rin de yakılma.sına karar vermiştir. Fa-yapılacağından kat'i surette habersiz o u ugu o unmamış bir dının ce-

kat şehrin idarecileri engizisyonun bu 
idiler. sedini, ebedi istirahat yerinden çıkar - Vali, dört papası ve hatıl m*1.eleri 

Engizitörlerin saçmış oldukları kor- mak çok ağır bir hareket demekti. Fa- ta~ıyanlar bu ciddi vaziyet önünde firar- talebini şiddetle reddetmiş ve her iki 
kuya rağm.en, bu garip alayı bir çok kat emirlerine karşı riayetsizlik ve ita- dan başka bir çare bulamamışlardır. B u engi.zitörü şehri terke davet eylemifler-

izlik il allc ka ka dir. Engizitörler bu davete mukabil en-kimseler takipten kendilerini alamamış- ats" · görmemiş olan engizitörler bu sebeple iki engizitör · e h rşı r-
lardı. Mezarlığın bir çok insanla dolmuş halden fena halde hiddetlenmişler veA:r- şıya kalmıştır. giz.isyon mahkemelerini işaret etmek .is-

olmasına zerre kadar ehemmiyet ver - nold Katalan küreği kaptığı gibi henüz Iki engizitör de tehlikeyi anlamış idi- temişlerdir. Bunların istinat ettikleri, 
miyen ve başlangıçtan itibaren korkunç taze olan mezarı kaunağa başlamıştı. ler. Ve buna rağmen firar etmemişler, Tuluzda papas sıfatı idi. idareciler pa
bir sükut muhafaza eden zalim engizis.. Mezarlıkta büyük bir kalabalık olma- fakat müdafaaya baş vurmuşlardır. pasların engizisyon cemiyeti ile birlik 
yon papasları, dört gün evvel gömül - sına ve şiddetli bir nefret ve hiddetin Fakat, bu şekilde isyan eden insanlar olduğunu anladıkları zaman, bir gün 
müş olan kadının mezarı başında dur- mevcudiyetine rağmen derin bir sükOt karşısında ne gibi müdafaa tertibatı alı~ içinde hepsini de şehirden tardetmişler-

' muş idiler. hüküm sürüyor, yalnız kazma ve kürek nabilir. Kurtulmak için ne yapılabilirdi, dir. 
Engiz..itörlerden birisi, Amold Kata- sesi duyuluyordu. sanki? 

lan, valiye sert ve korkunç bir sesle: Hain ve .zailin papu, 7alnıa başına En~törler için parça parça edilmek ... atTJIEDt-
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Kara Yazıs 
Bayan "Servet,! in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç Yıldız 

Bir müddet sonra artık hiç iş 
yapmamak için güzel bir fırsat ta 
z.ahar etti. 

Gebe olmuştum .. Bunu ilk lark
ettiğim zaman çok kız.dun. Fakat 
Sadıkın bakışlarındaki sevinç ba
na bu gebeliğin ne büyük yardı
mı olacağını anlattı. 

Artık hep yorgunluktan, halsiz
likten, baş dönmelerinden şika!;t 
ediyor ve isi büsbütün tenbellıge 
vuruyordur:ı. Her sabah kahva~t~
mı Sadık yatağıma kadar getırı-
yordu. · 

Her gün yine sokağa ç!kıyor, 
arkadaşlarımı dolaşıyor, sınema • 
lara gidiyordum. 

Akşamları bazan Sadıktan son
Ta eve geldiğim oluyordu. O za -
man da evi süpürülmiiş, sofrayı 
hazırlanmış buluyordum. 

Zavallı kocam.. bütün gün ak
şama kadar bankada çalıştıktan j 
sonra akşam da evde uğTa~ır ve 

1 hiç serini çıkarmıyordu. 
Yalnız bir dela çok yorulmuı • 

ta. Eve geldiğim zaman onu or
talığı ripürmeıini bitirmek üzere 
iken buldum.. ' 

_ Servet .. dedi. Sokağa çıkın-
ca vaktin ue aaatlerce dolQfmağa 
takatin var da neden bir i!" ~ -
pürge varmıyorsun .. Bu ıenın evın 
değil mi? . 

Hemen göz. ytıflarım ımdadıma 
yetisti. 

_, Akşama kad_ar evd~ ~alnız 
patlıyorum. Gebelıkten mıdır, n~· 
dir .. Ozerime bir evham da geldı. 
Artık hiç .. hiç bir ıey düıünemi
yorum .. Bana sanki doğururken 
ölecekmisim gibi geliyor .. 
Sadık derhal yumuşadı .. 
- Hakkın CJar cicim.. dedi. 

Ben egoistlik ediyorum.. S.eni? 
oaziyetini hiç göz önüne getırmı
yorum .. 

6-

.. _.ı 
dan bit-az avans para alLnm. Bu
nunla çocuğa lazım olan şeyleri 
hazırdan yaparız •• 

Sadık erteıi alı,am bana dedi
ği gibi aldığı avansı verdi. Ben ne
reden ve ne alınacağını bile bil -
miyordum. Parayı olduğu givi an
nemle ablama verdim. Kundak 
takımlarını onlar aldılar .. 

** Bir kızım olmuştu .. 
ilk aylar eyi geçti .• 
Ann•m, babam, kardeşlerim, 

akrabalar ve tanıdıklar hemen her 
gün geliyorlar .• beni tebrik edi -
yorlar ve gelirken de daima hedi
yeler getiriyorlardı. 

1' 
YE l ASIR 
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K .. oy postaları hiç 
Aks m yapılacak 
P. T. T. Umum müdürlüğü 

talimatname hazırlıyarak 
alakadarlara gönderdi 

bir 

1 - Köylüye ait mektuplarla, gazete- 4 _Her köyün 13X20 ebadında bir 
lerin köylere gidip gelmesi işinin ba:z.ı (köy posta cüzdanı); bir de asker ekmek 
vilayet ve kazalarda henüz tedbirlenme- torbası gibi ketenden yaptırılmış ve üze· 
diği ve bu yüzden köy postalarının aylar- rine ( ... köy posta çantası) yazılı yandan 
en postahnnelerde kaldığı anln§llmı~tır. ve omuzdan asılır çantası bulunacaktır. 

Havva 
Kız ari 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
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Medeniyet ve vahşet 
Garbın Hint Okyanusuna giden 

medeniyeti yerli kadının saf, 

2 - Köy idarelerinin mesaisine nizam 1 Cüzdand bağlı örneklere uygun suret
ve intizam verilirken bu işin de köye ve t<- her iki sahifesi dört haftaya ayrılmış 
köylüye külfet tahmil etmiyecek surette ihtiyaca göre bir veya iki senelik iş cet· 
bağlı izahat dairesinde her köyün mut- ,,-elleri bulunacağı gibi sonunda zimmet 
lak surette en az bir defa olsun postanın kıı:ımı da olacakttr. Haftada birden faz. 
kaza veya nahiye merkezine gönderilme- la posta yapan köyler iş cetvellerini bu 
si ve oradan da köye ait postanın aldı- esnsa göre bnstınrlar. daşı .. Avrupada mayo ticareti yapıyor-
nlması luzımdır. Bu önemli iııin viliıyet- 5 _ Muhtnr ve katip; köyün resmi muş. Eline tii 1900 senesinden kalma 

temiz ahlakını bozmuştur 

!erce tedbirlenirken bir taraftan da köy- postasını posta gününden bir gün önce uzun ve tenteneli paçalı mayolardan mÜ· 

lülcrin bir çok zahmet ve masraflara kat- hazırlar. Ve posta günlerini köylüye du- him bir stok geçmiş. 
lanarnk ~ehir ve kasabalara gitmeden yurarnk karnrlaşbrılacnk saate kadar her- Bu stoku nerede sarfedecek. 
mektuplannı parasız olarak köy katiple- )·esin mektubunu köy konaitna getirip Kurnaz. adamın aklına Niyas adasında. 
rine yazdırmaları, köy idarelerinde pos- (göz onünde) pullatmasını temin eder. ki misyoner dostu gelmiş .. 
ta pulu bulubilmdcri, köy postalarının 6 _ Büti.in resmi evrak katip tarafın· Stok mnyoları da bernbcr alarak doğ· 
nkşamd n muayyen günlerden ve düze- dan zimmet defterine nyrı ayrı kaydolu- ru bu adaya gelmi~ .. 
ninde gidip gelmesi ve dağılması suretile nur. Hususi mektuplar adet itibarile top Bir kaç gün sonra ada halkına biı 
postahanelerdeki kutularda :kalıp birik- yekun hüliısn sütununa (şu kadar pullu emir: 

memesi köy posta işynrlarına ilgili Dev- pul yoksa ~ kadar kuruş para ile bcra- - Hiç kimse çıplak ve mayosuz ola· 
let dairelerince ve posta idarelerince ko- ber şu kadar pul!'luZ mektup gönderilmiı- rak denize girmiycce:ktir. 
laylıklar gösterilmesi ve cüzdanlarının tir) şel:linde kaydedilir. Ve çantaya ko- Tnbii bu emrin miınasını anladınız. A2 
iınzalanmasl; köy posta cüzdan ve çan- narak geceden postacıya teslim edilir. zamanda mayo tüccarının stoku tüken-
talarının zamanında ve kolayca temini; Mümkün olan yerlerde hususi mektupla- miş .. Genç kızlar yarım asır evvelki pa· 
postayı gününde o.ldırmıyan '\"e zamanın· rın da bir listesi yazılır ve salclıınır köy çalı donlarla denize girmeğc başlamış· 
da göndermiyen muhtar ve katipler ka- postacısı resmi ve hususi bütün postasını lar. 
nun gereklerine göre ceza tatbiki cShabı- verirken dairelere ve poıtabaneyc zim· 1 Onlarla konuştum.. Hepsi de bu ltı· 
nın da istikmal buyrulması temin edil- met clefteri imzalatır. 1 ynfetlerle ve biz Avrupalılarla alay edi· 

mİ§tİr. 7 - Devlet daireleri köy posta işya- 1 yorlar. Kabahat onlarda değil.. Bizi on· 
T ALIMA T SURETi rına evrak verirken iş cetvelindeld hafta lara böyle tanıtan bezirgfı.nlarda .. 

Köy postalarının tqkili ve idare tanı sütunundaki dairelerine ait kısma teslim Somatrnnın cenup garbında hakikaten Evvelce bu ada halkı bir yabancıyıı 
hııkkındııki talimat: ettikleri evrakların numaralarım ve zarf çok güzel bir ada var. 

l - Köy muhtar ve katipleri; köy adedini yazarak imzalarlar. Postahanece Adı: Niyos adası. 
idareleri tarahndan Devlet dairelerine de kaç mektup kaç gazete veya paket Bu adanın ahalisi, Bali halkı gibi adem 
gönderilmesi icabeden bilumum resmi verildiği yazılmak .suretile kendine ait ve havva devrine ait libas modasına 
evrakla köylünün postahane vasıtasilc sütun imzalanır. Eğer hiç evrak verilme- tabi... 
göndereceği hususi mektupları en az haf- miş ise yalnız imza ile iktifa olunur. iyi knlpli ve temiz İnsanlar .. 
tada bir defa bağlı bulundukları kaza ve- 6 - Köy muhtar ve katipleri; gelen içlerine ahlaksızlık mikrobu girme· 
ya nahiye merkezine göndermeğe ve ayni postayı iş cetvelindeki bu kayıtlarla hl- mi§ .. 
yerlerden köye gelecek resmi evrak ile rer birer karşılaştırarak teslim alır. Ta- Şimdi Alman idaresinde .. 
hususi mektupları aldırmağa mecburdur- mamen teslim aldıklarını iş cetveli altına 1 

Her pazar yerli halk ke"'abanın mey-
lar. tarih atarak imzalarlar. danında genç kız, delikanlı, koca karı, 

2 _ Bu vazife: köye aynca ve yeni 9 - Postayı teslim alır almaz, derhal koca herif hep beraber şarkı söylerler .. 

bir külfet yüklemeden kaza ve nahiye pa· dağıtmağa ve resmi evrakın icabı ne ise Raksederler .. 
Altı ayı geçtikten ıonra karnım 

artık adamakıllı büyiidiiğii için 
ıokağa çıkamaz. oldum .. Bu 14?kil
de göz.ülunelcten utanıyordum. 
Sadık her akpam bana romanlar, 
çikulatalar, fam lııtrkları ta,ıyor-

Sadık ta difini sıkmış ve mu -
valiat bir zaman için eve bir hiz
metçi tutmuıtu.. . . 

Evin bütün i~lerini bu hızmetçı 

zanna muntazaman gidip gelen köy iş

yarlarından birine ihtiyar mediai kararüe 
munzam vazife olarak yaptırllacaktır. 

Köyden hiç bir suretle aynlm1yacak olan 
köy katibine bir iş verilemez. 

hemen yapmağa muhtar ve katip mec· 
burdurlar. 

1 O - iş cetvellerinde ilgili dairelerce 
im:z.alanmam1ş sütunlar kalmış ise ve kö
yün gönderdiği postanın teslim edildiği 
zimmet defteri ile ispat edilmezse posta 
işyarı hakkında gereken muamele yapJır. 
ilgili dairelerce bu sütunlann imzalanma· 
dığı anlaşılırsa salahiyetli amirler tara
fından haklarında inzibati muamele ya
pılır. 

Her gün de sayısız gençler adayı fır 

dolayan kumlu sahillerde yikanırlar. 
Bu adada, diğer taraflarda olduğu gi

bi misyonerler mevcut .. 

Jsa dininin kendi işlerine ve menfa· 
atlerino uygun gelen taraflarını saf halka 
zorla kabul ettiriyorlar. 

du. 
yedinci ayda idim. 
Bir gün Sadık bana: . 
- y aha Servelçiğim, dedı. 

Sen ne biçim kadın•ın ani~~ · 
dım gitti. Ben öyle annel~r. g".r • 
Jüm lıi hele ilk yavruları ıçın 11 -

tekle hazırlık yapaTlar, çamaş~r 
hazırlarlar, zıbın dikerler.. Bır 
,eyler örerlerdi. Onlar bunları •e
ve ıeve yaparlardı. Ben her kadı
nı böyle zannederdim .. 

_ Sadıkçığım .• de"._ım. Ben de 
.. l 'm Ben de rocuguma hazır-oy eyı .. 3' 

8
.
1 
. . 

lık yapmaıını biliyoru"!.. ~ ırım 
ama .. gelgelelim gözlerım agrıy".r 
sonra, sinirlerim pe~ bozuk.h. s,ır 
f ey dikerken (}eya orerken a a

"' la.., zan kanlar lxuıyor .• Bogu c~ k: 
l 'h aaam ı nediyorum .. Maama ı m 

ıen iatiyorıun, yaparım .. 

yapıyordu .. Bezleri o yıkc;ror, ?~
talığı o temizliyor, yemegı o pışı
riyordu .. Hatta çocuğuma meme 
vereceğim zaman onu yatağından 
kaldırıp kucağıma bile o veriyor
du. 

Böyle kolay analık hoşuma da 
gitmifti. 

3 - Nihayet ve kazanın pazarına rast
lıyan günler posta günü olarak kabul 
edilecek ve geceden postayı sayarak tes
lim alacak olan posta işyarı. erkenden 
kasabaya gidip hıausi işlerini c;abukca 
gördükten sonra postasını ilgili dairelere 
teslim edecek ve onlardan köyün posta
lilnı alarak hemen geri dönecektir. 

Fakat çabuk bıktun. Meme ver
mek canımı ııkmağa baflam1ftı. gün aaat birden dörde kadar de
lik bahar da gelmifti. Yeni moda- liluiz uyuyordu. 
lara gebeliğimden beri hcuret kal- Onu lcaryolıuına yatırıp uyut -
mlftım. Geyinmek, lmfanm._alı, talctan ıonra hemen 901caia çılusr 
sokağa çıkmalı ve çocuk dog~ • ve daima Sadıktan önce eve dö-

akla vücudumun bomlmadıgını nerdim. Sadık geldiği .zaman yi
'i:erlıeıe göstermek için can atı- ne eılciıi gibi i,Ieri yü Ü•tÜ /~at 
yordum. beni de ~ocuiumun ha, ucunda 

Hakikaten de boz.ulmamııhm. bulurdu. Beni artılı aarlamıyor· 
Saatlerce aynanın kar,ıı_ında..,~~n- du. Hatta biliilti•: 

d . • t tkik ediyor ve bır degıplc- - Sen yaoramazla mefgal ol.. 
ımı e "b' h' E . l .. L_ 1· d ld' ..,. lik görmiyordam. Alni gı ı ı.z - v ıf erını 11en e ım en ge ıgı 
et . de yol vermeie mecbur kadaT yaparım .. 

1 1 - Posta işyan kendisine teslim 
olunan postayı kapalı çantada muhafa
zaya kimseye gösterip okutmamağa yağ
mur ve saireden korumaia mecburdur. 

12 - Her köy poıta kanununun 8 
inci maddesine göre köy heyeti lcararile 
posta idaresinden köyün bir aylık ihti· 
yacına yetecek posta pulu alabilir. Bu 
pullarının sat11tndan mütevellit ve bütçe· 
ye irad kaydedilebilecek bey'iye cüzdan 
ve çanta gibi ma1raflar ödendikten ıon· 
ra artan paranın tamamı veya bir kısmı 
vali veya kaymakamın buyruiuna göre 
(köy posta ifyarına) köy meclisi kara
rile verilebilir. 

Bu misyonerlerden birinin bir arka-

vasıtalanna gönderilmemea.i ve doğruca 1 
köy odası üzerine gönderilmesi için köy 1 
idaresince bütün tedbirler alınacaktır. 

14 - Köy postalan alqamdan her' 
hafta muntazaman gidip gelecel posta 
İfyannın makbul bir özrü olursa muh
tar yerine bir diğerine göndermek suretile 
postaya ara vennİyecektir. 

daima güler yüzle bakar, onunla tatlı tat· 
lı konu1Urdu. 

Şimdi küçük çocuklar bile sokakta lcu 
adımlan ile yürüyorlar ve: 

- Ayn ... Çvay ... Oray ... ( 1) diye 
adımlannı yüksele sesle sayıyorlar .. 

Ve sonra hep birden haykırıyorlar .. 
- Gute Naht f.. 
ı,te medeniyet 1 .. 

Sadılc: . 
_ Hayır .. hayır, dedı. 

m çıye Diyordu. 
Ozül. ltalmıftık. .., h 

banka- Bereket verain çocagam er -BiTMEDi-

1 3 - Köy postaları gidip gelmeie 
başlar bqlamaz köylü melttuplannın ve· 
ya kasabadaki bakkal, tüccar veya diğer 

15 - Postanelerin ilgili dairelerin ve· 
ya köylünün .. tiki.yeti ve köy bürolarının 
her hafta vali veya kaymakama gelmiyen 
köy postalan hakkında verecekleri ra· 
por üzerine veyahut yapılacak teftit ne
ticesinde köy posta iılerinin bu eaas da· 
hilinde düzenine konmadığı ve diğer hu
susata aid her hangi fenalık ve yolsuiluk 
bulunduiu anlatılırsa muhtar ve katip 
hakkında umumi hükümlere ve ayrıca 
muhtar hakkında köy kanununun 41 inci 
maddesine göre muamele yapılır. 

Hint Okyanusunda eski ahlakın aar· 
aılmasına ve yeni medeniyet ahlakının 
girmesine lngiliilerde sebep olmupar
dır. 

meni iıtemem. Ben yaTın 

Büyük tarihi ve macera 
-80-

ron1an1 ~ 
~ 

Şövalye Dö Rohan, Faribol ve Mis

tuflcye dönerek : 
D k D di simdi şu saatte - eme·.. e , ıı: • 

M .. L . Pın' yerol kalesi yolun· onscnyor w 
dadır?. 

- Evet Monsenyör .. 
- Bu melun on dördüncü Lui kuı:ba-

nı için çok şeytanca bir karar ve~ .... 
Ben Plnyerol kalesini bilirim .. O .. Içıne 
asla girilmez müthiş bir yerdir. . 

- Vay canına .. Acaba orada farelerın 
gireceği bir delikte mi yok .. Kuşlar bu 
kalenin üzerine konmaz.tar mı monsen
yör? .. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şunu demek istiyoruz ki monsen-

yör, ben ve arkadaşım icap ederse fa-

l 'b' ·· ·· Ur ve yine icap ederse re er gı ı surun . d ü 
kuşlar gibi uçmasını biJirjz.. Öyle eğ 
mi mosyö Mistufle!. 

Mi,,.tufle derhal cevap verdi: 

- Evet patron.. . . 
Şövalye, bu kadar basit cüı~~e~~r ı~~n

de mümkünsüz bir işe tc.,...ebbusu goze 

alan ve kendilerini bekliyen m~ 
b. "l"m bahasına Pinyerol kalesıne gır
ır o u b hkilci 

meği tasarlıyan bu adamlara, u a 
kahramanlara hem hayret hem de tak-

dirle haktı. 
_ Demek ki, dedi, si?. mukabilinde 

hiç bir şey beklemediğiniz bir adamın 
hayatım kurtannak için kendi hayatla
rınızı göz göre göre tehlikeye koyacak-

sınız .. 
Farilıol, gözlerinde büyük bir azim 

şulesi parlıyarak cevap verdi : . . 
- Monsenyör... Kurtarmak ı.stedığı

miz adam bizim kralımızdır .. 
MistufJe de ilave etti : 
- Kurtarac.ağumz adam ... Bugün bü

yük bir felaket ve ıstırap içinde bulu

nan adamdır. 

Şövalye Dö Rohan onlara doğru yü-
rüdü .. 

Ellerini hararetle sıktı. 
- Siz, dedi, ikiniz qe çok temis blplı 

ve cidden asil insanlarsınız. 
Faribol bu yüksek teveccühten mü

tevellit sevincini saklamadı. 

etmekte ı'di. • 
ve eski hatıralan ylld bir insanı kılın-

Bu yeraltı melceine geldiği gi.i,nden tan, tabanca kurşunundan daha fazla 
beri Alşimist Ekzilinin hususi ihtimam öldiirür. Ben ıstırap çekiyorum, ben 
ve tedavisi ,ilaçları ile yarası iyileşmişti. üınitsiilik içindeyim.. Halbuki orada .. 
Fakat zavallı kızın kalbindeki yarayı tc- Pinyerolda, monsenyör Luinin içinde 
davi imkflnı olmamıştı. bulunduğu havayı teneffüs etmekle da-

- Kuyruğunuz kopsun monsenyör... Sevdiği adamın kolları arasında öl- ha mesut olacağım.. Belki onun sesini 
Dedi .. İltifatınızda mübalağa ediyorsu- ınek ümidi bile kalmadığını görmek bi- olsun işitirim. 
nuz.. çare İvonu büsbütün yeise slirüklemişti. Belki onun yakın mevcudiyeti ile 

Mistufle de başııu önüne eğerek mı- ku b ı kim lki 
rıldandı : Yavaş yavaş §Övalye Dö Rohana Her- vvet u urum .. Ve · bilir be · de 

- Biz, çok çekmiş ve çok ncı görmüş 
iki bedbaht serseriden başka birşey de
ğiliz ... 

Şövalye Dö Rohan sordu : 
- Şu halde .. Ne zaman yola çı1Öyor-

ledi . kurtarılmasında ufak bir emeğim geçer .. 

- Monsenyör .. Dedi .. Madam Dö Vil- Görüyorsunuz ya .. Arkama erkek elbi-
ier uyumuştu. semi giydim.. Belime kılıncımı kuşan-

Ben uyanıktı 8 .. 1 .. d . 1_,_ dım .. Bu iki arkadaşımın yanında yer 
m.. oz ermız en ır .ıuS- .• • • • . • 

niı kulagunv tı almama musaadenw rica edeceğim .. Bır 
a çarp · b' d al b' k' M ak zerre, ır parça saa et y varan ır un-

sunuz? er uru yenemedim .. Konuştukları- seye merhamet edersiniz elbet .. 
- Monsenyör ne zaman müsaade eder nızı duymak için yaklaştım ve kapıyı Şövalye Dö Rohan genç kızın alnına 

-BİTMEDİ·· 

ve emir verirlerse.. aral.~klndım. Beni affediniz. şefkatli bir buse kondurdu. 
-- Mesela şimdi... Hemen bu gece? Şovnlye Dö Rohan : 

1
- Yavrum, dedi, eğer elimde olsay-

-Baş Ustilne monsenyör.. - Yavrucuğum .. Dedi .. Bu hareketi- dı senin bütün elem ve ıstıraplarını der-
Odada tatlı, ince ve titrek bir ses yük- niz sizin monsenyör Luiye karşı hisset- hal durdururdum .. Arzun karşısında is-

.ı;eldi : tiğiniz büyük muhabbetin bir delilidir.. temiyerek boyun eğiyorum .. 
- Ben de onlarla beraber gideceğim. Fakat atılmak istediğiniz tehlikenin bil- Jvon, gözlerinde bir sevinç ışığı ile 
Üçü de başlarını sesin geldiği tarafa yüklüğünü ve böyle bir arzunun adeta haykırdı : 

çevirdiler ve karşılarında İvonu gördü- cinnet olduğunu da size söylemek mec- - Mersi ... Mersi monsenyör .. 

lcr.. buriyetindeyim. Ve sonra iki sadık arkadaşına 
Genç kızın yüzünde hfila maddi ve - Mösyö Lö Şövalye .. Ölmek isteme- - Şimdi geliyorum .. 

manevi yorgunluğunun ve ıstırabının iz- mek bir cinnet midir? Dedikten sonra geldiği odaya girdi 
!eri vardı. - Ne demek istediğinizi anlamadım 

Alnının sarılığı, dudaklarının renksiz- ivon ... 

Meseli mütemadiyen viski ile serhot 
olan medeniyet rehberleri Jcaqwnda bit 
Singapur yerliaine afyon ve esrar çekme
nin fenalığını nasıl anlatır11nız) 

Yerli bir kadınla evlenen bir zabit der· 
hal tardedilir ve hapse atılırken bqlca 
bir zabitin karısının o zabitin emirberi 
ile sevi~tiğini ve bunun için hiç bir ceu 
verilmediğini gören yerli halk medeniyet 
ahlakına nasıl güvenir veyahut bunun 
tesir ve telkini altında kendi saf ahlakını 
nasıl kaybetmez? 

Bu yüzdendir ki bu İptidai insanlaı 

medeni idarecilerini istihfaf etmekte ve 
onların kadınlarını ckötü kadın> telakki 
etmektedirler ... 

···BİTMEDİ··· 

( 1) Almanca: Bir, iki, üç ... Demek .. 

----;---
Alman ordusu 

- BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA-
ihtiyaçları ile ölçülmüştür.. Son 

günlerde Alınan gazeteleri Çekos
lovakya arazisinde demir sanayiinin 

ihyası için yapılan teşebbüsleri hoş
nutsuzlukla karşılamışlardır. 

Çekoslovnkya ticaret nazırı yakın
da Berline giderek görüşmelerde 
bulunacaktır. 



SAHJFE8 
• 
llıtibasıar : Ankara 
•••••••••• 

YEHIASIR 

Radyosu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

29 5en kanun Pazar 939 

ltalyan Devlet nazırı diyor ki: 

General Kazım Kara DALGA UZUNLVOU 
BUGUN 

!Okurların Dilekleri5 
• • . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tun us ve Cibutiyi F ran

sızda bırakmıyacağız 
, 1639 m. 183 Kcs./120 Ww Şehir İÇinde gaz 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. depo edilil' mi! 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. Bucadan •Kemal Nafiz» imzasiylc al-

PAZAR 29-1-39 dığımız bir mektupta deniliyor ki : 
Bekirle bir mülakat 

"Medeniyet :hedefine giderken 
bir saf 

12.30 Program Geçen hafta cumartesi gun·· ü salMı.i-
12.35 Müzik (hafif müzik -Pl.) 

yettarların malumatı altında köyün ev 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, metel ve nüfusça en kalabalık bir mahallesin-

Münih 28 (A.A) -Evvelki gece burada 900 kişi önünde söylediği 
bir nutukta ltalyan devlet nazırı Farinacci şöyle demiştir: 

Milletin 
halinde 

bütünlükle oroloji haberleri de kain bir dükkana bin teneke gaz de-
13.10 Milzik (hafif müzik devamı Pl.) po edildigwini işittim. 

Italya civarında bulunan Tunusun ltalyanın cenubunu tehdit eden 
bir memlekete ait olmasını hiç bir zaman kabul etmiyecektir. Cibuti
nin Fransada kalmasının Hamburgun bir ecnebi devletinin idaresi 
altında bulunmasından farkı yoktur. 

•• •• • 
şarttır.,, 

13 45 Türk müziği · 
· · Belediyeler kanunu bu gibi parlayıcı 

Çalanlar: Reşat Erer, Vecihe, Re
eşyanın şehir içinde depo edilmesini ya

fik Fersan, Falµre Fersan, 
yurumesı 

General Kazun Karabekire, önce şu
ıu sordum: 

- On beş seneyi kendi aleminizde 
umwniyetle nasıl geçirdiniz? 

- ilk yıllar biraz zaruret çektim, de
li. O günlerimi Bay Sedat Simavi Kan
bcadaki temaslarile görmüşlerdir. Fa -
kat yaradılışmda çok neşeli olduğum 
için, ömrümde hiç bir sıkıntı ve zorluk, 
benim için yenilmez bir düşman asHi 
olamamıştır. Hatta bu vaziyette ikiz ço
cuğum dünyaya geldi. Fakat neşem gi
bi, bu yavrularımla uğraşmak meşgale5i 
de bana daha büyük bir kuvvet verdi. 
Çocuklarımı büyübnekte bir anne şef
kati ile çalıştım. Bu suretle onların sıh
haUerini, sonra da terbiyelerini idealime 
uygun br tarzda yapmak imkaruru bul
dwn. Sıhhatleri Alınan erkek çocukla
rından daha gürbüz ve mukavemetli, 
boy ve cüsseleri de aynı nisbette, neşe
leri benim yaradılışıma uygun, intizam 
ve çalıştıkları bir düziye tenmiye edil
mekte olduğu için-ümit ederim ki- büyü
dükleri zaman bana benzeyişlerini kay
betmezler. 

- Yine bu esnada musiki, edebiyat 
ve şiirle meşguliyetiniz artmış olacaktır, 
değil mi? 

- Çocuklarımın bakım ve terbiye
siyle uğraştığım ilk yıllarda yuvamın 
neşesini kıracak bazı Mdiselerle karşı-

laştığım için, bu neşenin mü<lafaa kud
reti olmak üzere müzik ve edebiyat bil
hassa şiirle biraz meşgul oldum. Esasen 
küçüklüğümdenberi bu iki güzel sana
te meftundmn. Müzik dinlemek, şiir din

lemek en büyük zevkimdi. Askeri lise 
tahsilim sıralarında bilhassa edebiyat, 
riyaziye, tarihten en çok hoşlanıyor -

dum. Diyebilirim ki bunların bana ver
diği kuvvetle biltün derslerim.de sınıf 

birinciliği temin ettim. Neşeli bir ru -

hum zaten var. Riyaziye ve tarih, hassa
siyet vücude getirdi. Müzik ve edebiyat 
hayatımın neşesini kuvvetlendirdi.Onun 

için şimdiye kadar arasıra müzikle meş
gul olurum. Gerek hususi hayatımı ge-

rekse millt hayatımızı şiirle terennüm 
Merim. Böyle yazılın~ hayli şeylerimiz 
var .. 

- Çocuklarınız büyüdükten sonra 
ooeşguliyetiniz ne gibi bir istikamet al
dı? 

- Çocuklarım biraz büyüdükten, 
ben de maddi sıkıntıdan kısmen kurtul
duldan sonra, esasen her şeyde muvaf
fakıyetin birinci lmili, saydığım çalış

mayı programa koydum. Yıllarca muha
rebelerde sertleşen askerl mantığımı, 

bir fikir ve ideal adamı olarak ta olgun
laştırmak 

0

ve hassas kılmak esasın~ dü
t ündüm. Bilirsiniz ki, komutanlar, niha
yet kurmaylarının mütalealarını dinler. 
Bu dinlemeden sonra onları, verdikleri 
karardan döndürecek, umumi vaziyette 
ve askeri şartlarda hasıl olacak büyük 

YAZAN:BİKMET~IÜNİR 
Okuyan: Mustafa Çağlar • 

sak ederken bir belediye memurunun 
buna nasıl izin verdiğine hayret etme-

Farinacci netice olarak Alman müstemleke taleplerinin haklı ve 
müstacel olduğunu beyı:m etmiştir. 

1 - Osman bey -Hüzzam peşrevi mek mümkün mü? Nutuk Münib radyosile neşredilmiştir. 
2 - Kömürcü zade -Hüzzam bes-

bun, ihtirasın kahrına ugwramış1ardır. İçmek için su bulmakta sıkıntı çeken 
te - Aldım hayali per::ımin. 

Eserleri mahvedilmiş hatta kendileri iş- 3 _ Musullu Osman -Hüzzam zavallı bir köy A1Iah esirgesin bir yan-
kencelere ug-ratılmıştır. Bütün beşeri- gında ne yapacak? 

şarkı -Neşeyabı lutfun. 
yet tarihi böyle adamlardan bir Vaki şikayetler üzerine üç gün evvel 4 - Ethem efendi -Hüzzam şar-
çog-unun ıstırapları, sefaletleri ve niha- haciz konulan bu gazlar şimdiye kadar 

kı -eski çeşmim 
uet bir sürü cahillerin ayakları altında kanuni muameleye tevessül edilerek ne-
J 5 - Fahire Fersan -Taksim. 
can vermeleri gibi acıklı maceralarla 6 _ Kemal Emin -Müstar şarkı- ye şehirden dışarı kaldırılmadı? 

Fransa 
---o--

Motörlü kıtaları silih 
altına çağırdığı habe· 
rini tekzip ediyor 

doludur. Beşeriyet için yüz karası olan Bu neşeden sana eydil. -*-
bu maceralar olmasaydı, insanlık tari- 7 - Kemal Emin Müstear saz se- B. Relik Şevket ve Faris, 28 (A.A) - Salahiyettar ma-
hinin seyri ve bugün bulunduğumuz maisi. Hamit Şevket İnce hafil milli müdafaa nezaretinin motör-
medeniyet safhası bambaşka olurdu. 14.15.14.30 Konuşma (Ev kadını saati) cıehr:-:ze aeldiler lü kıtaat lhtiyatlarından bir kısmını si-

- Medeniyet hakkındaki telakkinizi '!t' .-... " 17.30 Program B Refik Ş k t İn k d . An Wı altına çağırdığı hakkındaki haberle-
sorabilir miyim? 17.35 Müzik (Pazar çayı -Pl) k · b ev vukae tlarınce ved arBeşıH .-t rl kat'iyyen tekzip eylemektedir. 

ara arosu a an . amı 
- insanların müşterek hedefi olan 18.15 Konuşma (Çocuk .saati) Ş k t İn d" .. ı..~ L· Ankar eks ev e ce un .......şım~u a -

medeniyet hakkındald tetkiklerim ba- 18.15 Milzik Q?azar çayı) devamı . il ~nı.~ ...... ;.. elmişl dir B ak 
na şunu anlattı: Dünyada cŞark>, 19.15 Türk müzi-· (ince saz faslı -U presı e ~ ..... ""'e g er · u -
<Garp> medeniyeti diye ayrı ayrı iki .... :ı .. f s1 ) gı §- şanı Ödemişe gidecekler ve bayram ta-

s>eu>. a 
1 

• tilini orada geçireceklerdir. 
medeniyet yoktur. Bir tek medeniyet, 20.00 Ajans, meteoro1ojı haberleri Aziz k.a~ .. ~1 h }..J!-!- ..J_ 

müşterek beşerl medeniyet vardır. Be- 20.15 Ti1rk müziği ar ~anınıza oş ge \AlllU ~ 
şeriyetin şarktan ve garpten gösterdiği Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, rlz. .• 

- =-
Islam dünyasında 
ltalyanların göster

dikleri faaliyet 
terakki hamleleri hep bu müşterek me- Cevdet Kozan, Cevdet Çatlar. = Faris, 28 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
deniyet yolunda birer merhaledir. Beşe- Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Sa- KabUAy töreni faam dilnyasmda İtalyanlann heynel-
riyet te, bütün kfiln.at parçalan gibi yil- di hoşses. Mart ayı içinde Menemende KubiJAy milel faaliyetine sütunlar tahsis ediyor-
rüyor, gidiyor. Bu hız içinde duranlar 1 - Suzin.Ak peşrevi Abidesi &.ünde yapılacak tören için ha- Jar. 
veya duraklıyanlar yürüyenler tarafın - 2 - Arif bey Suz.in!k şarkı -~ zırlığa başlanmıştır. Abide yeniden ağaç- Fasta çJkan <El Vidad> gazetesi şima-
dan e-zilip çiğneniyor. kınla yanın~ canuten. lanacak ve mUkemmel bir hale ifrağ ll Afrika mUslUınanlaruu Fransa ile 81_ 

- Milletlerin müşterek medeniyet 3 - Nuri Şeyda bey-Suzinlk §8?'- edilecektir. kı sıkıya teşriki mesaiye davet ediyor. 
hedefine varmak için tuttukları yol hak- kı -.sevdim selli -*- -;---
kında intibamız nedir? ) - Mehmet Nasip -Hicazktr pr- Hallıevlnde lıonferans ç -

- Bu noktada en mühim mesele, he- kı- Seni candan severim. Bugün saat 14 te Erkek Lisesi yar dl- ok so•• z 
defe varan en kestirme ve en emin yolu 5 - Suphi Ziya -HicazkAr prkı rektörü M. Öz tarafından (Fikir ve be-

bulmaktır. Müterakki milletler, böyle Ehli zevkin. den terbiyesi) saat 16 da doktor Şevki ' 

ed dl b · ki f 7 - Şemsettin Ziya -Uşşak şar- ferans neşriyatı yaptlacaktır. J • 

!'Eskişehir bisjklet· 
çilerinin turnesi 

1 -
Uşak, (Hususi) - Eskişehir spor böL 

gesine mensup üç bisikletçi gencin 1550 
kilometre devam edecek yurd gezintisi
ni daha önce haber almış, Türk sporu
mın inkişaf ve tearnmümü bakımından 
ve diğer yönlerden çok sevinmiştik. 

Yapılan program mucibince Hasan De
mircioğlu, Emrullah Görel ve Faruk Bi .. 
limli adındaki bu üç sporcu genç Kütah'I 
ya ve Afyona uğradıktan sonra şehrimiz~ 
gelmişler ve sporcu arkadaşları tarafın. 
dan sevgi ile karşılanmışlardır. Bir giil\ 
Uşakta kalan bu gençler uzun bir yolcu<1 
luğa rağmen zindeliklerini ve enerjile. 
rini muhafaza ediyorlardı. 

Eskişehirde başlamak üzere Kütahy8t 
Afyon. Uşak, Al~ehir, !zmir, Bergam~ 
Balıkesir ve Bursaya uğramak ve yine 
Eskişehirde son bulmak üzere tertip 
olunan l.u yurd gezisi on beş günde son 
bulacak ve 1550 kilometrelik mesafe kat~ 
olunacaktır. 

Bisiklet sporunun ilerlemesi noktasın
dan tertip olunan bu gezi şehrimizde de-. 
rin bir memnuniyetle karşılanmıştır. Es.. 
kişehir spor bölgesinin bu örnek hareke.. 
tini takdir le karşılarız. bir yolu ilmi metotla bulurlar. Demek 6 - Tanburi Cemil -Muhayyer Uzur tarafından Kızıl hakkında iki kon- az • ş 

m eniyet meto a muvazi ir ın şa - kı -Salkım söğüt. 

tan ibarettir. Ilerleme yolunda millet- 8 _ Salahittin Pınar -Gülizar ----:--._..;.. Söz, söz, söz; fakat iş nerede?. Çinde 60.000.000 
lerin iki kuvvetli muhafıza ihtiyaçları şarkı -Billbülün derdi. Eğitmen kursları Demokrasi, hfila tecrübe masası üze- aç ! .... 
vardır. Milletin hakimiyeti ve ilmin ha- 9 _ Türkü -dağları aşamadım. Nisan ayında açılacak eğitmen kursu- rindedir. Onun prestijini muhafaza ede- İngilterede Çindeki felaketzedeler. 
kimiyeti .. Yine bu ilerleme yolunda fi- 10 - Tatyos -Hüseyni saz semmi na İzlnir vilayeti köylerinin Çavuş ve bilinesi için bu çetin tecrübelere göğüs yardım için kurulmuş olan komiteniıı 
kir ve iş birbirini tutmalıdır. Fikri ilmt 21.00 Memleket saat ayarı. onbaşıları müracaate başlamışlardır. germesi icap ediyor. Bir çok insanlar topladığı para mikdarı 163 bin 696 lira· 

vesayet altında bulundurmak acısına 21.00 Neşeli plaklar R. Trablusta kelam hürriyetini tatbik sahasına geçir- ya baliğ olmuştur. 
katlanan milletlerin emin ve seri adım- d C 2Ll0 Müzik (Riyaseti cümhur bando - mek uğrunda canlarını feda etmişlerdir. Çine yardım heyeti azasın an Dr. 
larla yürümeleri beklenemez. Medeni -

yet kafilesine iltihakta gecikmiş bazı 

milletlerde bu esaslara dayanmış ve 
müterakki milletlerden örnek almışlar
dır. Akademiler, üniversiteler teşkil et
mek ve bunları siyasi nüfuz altında bu
lundurn1amak, işte imrenilecek iki ör -
nek! 

- Medeniyet hedefine giderken, mil
letin büttinlükle bir saf halinde yürU
mesi şarttır. Bu hususta ferdi ve içtima1 
vazifeler vardır. Meseli burada matbu
ata düşen en büyük vazife, mevzuuna 
cQ.ren hadiseleri ve o hadiselerle alAkalı 
şahsiyetleri gençliğe, millete tam bir dü-

rüstlükle, objektif olarak anlatmak, ta
nıtmak, onlardaki muhakeme kudreti
nin ipkişafma yardım etmektir. Beşeri
yetin iptidai devirlerinde olduğu gibi, 
zamanımızda da modern hurafeler var
dır. Bu hurafeler uyuşturucudur, öldü-

rüclidtir; hattA hazan insanı diri diri 
toprağa gömer. Milletlerin geri kalmala
rında bu nokta çok büyük bir im.ildir. 
Hurafeler, sahte ehllyetler çı.kai-ır. Ha
kiki kıymetler, dalına sahtelerinden ay-

22.00 
22.10 

su) -şef Ihsan Küncer 
1 - Fuçik -Floransa marşı. 
2 - Lehar -Kupido -Vals 
3 - Pierne -Ramunço operasınm 

• uvertüril 
4 - Massenet -Les Erinnyes sW
tinden Divertisman. 
5 - Tavan -Macar fantazisl. 
Anadolu ajansı (spor servisi) 
Müzik (kiiçük orkestra -şef: N~ 
cip Aşkın) 
1 - Malvezzi -Endülüs çiçekleri 
Ispanyol dansı) 
2 - Borodin -2 inci Kuartetin 
Notturnosu 
3 - Italo Nucci -Ilk baharın çi
çekleri (intermezzo -Marş) 
4 - Scherapov -Pavlova (ağır 

vals) 
5 - Michiels - Çardaş N. 2 
6 - Suppe -hafif süvari alayı ko
inik ope.rasının uvertürü. 

22.45.23 Son ajans haberleri ve yarın
kin program. 

P AZARTESI 30-1-939 
12.30 Program 

İtalyan kuvvetleri iki. Fakat kelam hürriyetinin demokrasi için A. Taylorun beyanatına göre bugün çı. 
• • · en elzem şey olduğunu iddia etmek te, nin muhtelif yerlerinde tam altmış mil· 

mıslme çıkarılmıştır. bilmeyiz, ne dereceye kadar doğrudur? yon açlık ve zaruret halindedir ki b11 
- BAŞT ARAF1 1 lNCl SAYFADA - Ev .. d bir • bett te . li b" rakkam. İngiltere ile IrlandanıD mecmu . . ger soz, on a nıs e sır ır 

Harıcıye nazırı B. Bonne, harici va- Isa ~. +--giliz' adal A nüfusundan daha fazladır. §eY o y......., o zaman m an v-
ziyeti izah etti. Dahiliye nazırı Alber üfuzl' bö'l 1 ri 1 d - Taymis -

rupanın en n u ge e o ur u. 
Saro, hüküınetin Ispanya hudutlarında Ç,._,_., h v ş ılmalı 
• • • • UIU\.u er agz.ını açan • u yap , 
insani vazifelerı ile Fransanın emmye- ı d kted' 
tin ta ll.r.1_ ed ~-'~ 1 , . _, bu yapılmalı.• eme ır. e a UA en vazııe erını uz.ıaştıra-
cak mahiyette olan tedbirleri anlatb.. Demokrasi hAIA iş yerine sözden fay-

V AZIYET KiJTO dalanmak yolundadır. 

--=~---

Türkiyenin dış 
siyasetinde gözettiii 
mühim nokta .. 

P . (,H R) B b hk - Deyli Meyi -arıs 28 v . - u •a a i Türltiyenin harici siyasetinde en btl-
nazırlar meclisinin .iycui mahlil- -.o-- yük itina ile gözettiği nokta, her 1umt9 
lerde buaktığı umumi intiba bir Açık şehh-ler üzerinde bir yabancı memleketin ne lehinde, ~ 
kaç giindenberi beynelmilel vazi- .Japon bombaları de aleyhinde bulunmamak, Balkan ~ 
yet~n levkaUıde o!an v~etini Bir sene önce Japonlar, Çinin kalaba- tantındaki rolünü sadakatle ifa etmetiıı 
teyıd edecek mahıyettedır. RotnG lık birleri üzerine sivil halk üzerine tir. 
hab~rleri ltaly~d~ kumi .bir aeler- yap~ merham~izce hava hücum- Türkiyenin İngiltere ile olan mUnase .. 
beri~ hme~tının geniflemekte }arını biraz hafifletmlşlerdi. O zaman betleri gayet samimidir. Bu hususta tam 
olduguna fuph~ bırakmamakta- bu zalimane hareketleri bütün bir dün- bir beraberlik hissinin havaya hAkim ol-
dır. Trabluatakı ltalyan kuvvetle- test tmiş bu P'"Ot to t · · d ğu .. _,,1 .. · .,. • l' k J B ya pro o e , .. es nun esın u goı·uıur. 

"d 'ıtıalmı• •
1
ne çı600ar bmlflbır. dura - de göriilmUş, hücumlar durmuştu. - Great B ritain and thc :East. 

a yan arın om m ıman 

tayyaresi bulundurdukları aöyle- Son zamanlarda bu hücumlara bütün --=--
nıyor. şiddeti ile yeniden başlanmıştır. Dün bir Bir Nobel mükAlatı.. 

DENIZ MA.NEVRALAR1 kaç §ehrin başında bombalar patladı. Yahudi olmıyan fakat totaliter atmos. 
12.85 Türk müiziğ -Pl 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me-

teoroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik (Karışık program Pl) 
18.30 Program 
18.35 Müzik -Dans Pl. 

tahavvüldtir. Halbuki milletin içine si- nlmalıdıx. Oyunlarda, mesela satrançta 
vil bir fert olarak çekildikten sonra ar- bile piyanoların rolünü ve değerini bil
tık zihniyetimde, karar veriş tarzımda miyenler, oyunu kazanamaz. EvvelA on
bir değişikliğe ihtiyaç vardı. Dinlenmesi ların kıymeti bilinecek, birbirleriyle mü
ve hürmet edilmesi lazrm olan Kurmay- nasebetinden doğacak kuvvet görüne -
lar değil, münasebette bulunduğum bü- cek, ondan sonra muvaffakıyet ihtimal-

19.00 tün vatandaşlar, bütün insanlardı. H~sı- leri belirecekti.Bizim için hayat idealin- Konuşma (doktorun saati) 

Faris 28 (ö.R) - (Marseyyez) kru- Bu yüzden ölenlerin sayısı bini geçtiği ferden hoşlanmıyan bir İtalyan entellek. 
vazörü başta ohnak üzere bir çok harp söyleniyor. Fakat, şimdi gözleri başka ttieli, profesör Enriko Rerıni son zaman· 
gemilerinden müteşekkil doğu Kazab- yerlere çevrilmiş olan dünya, bu fecaat- larda fizik Nobel mükafatım kazanmış. 
lankada, Visamiral Darlenin kumandası lere pek fazla ses çıkarmıyor. tı. Kendisi İsveç kralının elinden miikA· 
altında yapılacak manevralara iştirik Dünya, yeniden ağzını açmalıdır. Çün- !atını almak için _ günün piyasasiyle bir 
için mezktlr sahillere hareket etmiştir. kü hep bir ağızdan yapılacak bir ihtara milyon liretten fazla _ muntazam bir pa· 

ROMANYA - FRANSA Japon militaristlerinin kulakları pek te saportla Stokholma gitmiş ve bu para. 
19.15 lı; iş başa düşüyordu.. de mevzuubahs olan da milli muvaf:fa-

ak 20.00 
- Sizi bu yeni vaziyetinize intibak kıyeti kazaran için fikrini ve kolları-

ıttiren çalışma program.mızın başlangıç- nı işletmeyi bil.melidir. Vatandaş, ken -
2015 

ta ne olduğunu anlatır mısınız? disine yol gösterecek olan şahsiyetlerin . · 
- Evet, beni yeni vaziyetime intibak kıymet ve kabiliyetlerini bilmez, yahut 

ettirecek ve ileri için hazırlıyacak prog- yanlış bilirse, vatan için nafi olarnadık
ram şu idi: Insanlığın müşterek hedefi tan başka zararlı bile olur. cCihan har
nedir? Oraya varmak için müterakki bine neden girdik?> başlıklı eserimin 
milletler nasJI bir yol tutmuşlardır? Bu- ikinci cildinde bu mevzu etrafında iş -
nun için ilk öne<? beşeriyetin geçirdiği lem~tim. 
tekamül safhalarını, tarihin ana hatları - Bu yolda gençliğe ve münevverle-
içinde incelemiye koyuldum. Bu tetkik- re düşen vazife nedir? 
?erimde kendi milli tarihimizle ayrıca - Gençlerin hayatta ilk ve son vazi
ve itina ile meşgul oldum. Aynı zaman- fesi, hakikat severlik olmalıdır. Türk 
da umumiyetle askerliğin terakkiyatmı gencine yakışan, doğruyu bilmek ve 
takip etmekten vaı geçemiyordum. doğru bildiğini yapmaktan şaşmamaktır. 

- Insanlığın müşterek hedefini ne Gençlik istikbal demektir. Biz istikbali-
yol<la tasvir ediyorsunuz? mizi gençliğin simasında okuyabiliriz. 

- Insanlığın müşterek hedefi, bir çok Gençlerimiz tenkitleTini hakikatscverlik 
menfi fikir ve fiillere rağmen, medeni- esasına göre yapmalıdır. Kendi kendi -
yeti ileri götürmektir. me de ötedenberi şöyle telkin ctmiye 

- Menfi fikirler ve füler nedir? alışkınım. <Hakikatleri olduğu gibi öğ-
- Jlim, hakikat düşmanlarının, ilmi ren. Tenkidatı da dilediğin gibi yap. 

mahcur sayarak vasayet altında tutmı- Bunlar sana irfan ve vicdan borcudur.:ıı 
ya kalkışmaları, bununla da kalmıyarak Yeni Istanbul saylavı General Kazım 
onu imha etme için ellerinden geleni Karabekir1e, cYedigün:ıı e verdiği dört 21.00 
yapmaları .. insanların içerisinde pek es- saatlik mülakat, bu üçüncü yazı ile bu- 21.00 
ki zamanlardanbe:tl yetişegelen nice hür rada bitiyor .. 21.15 
düşünceli mütefekkirler cehlin. Uıassu- HIKMET MONIR 

Türk müziği (Şehnaz fash) 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (fiyat) 
Türk müziği (Klasik program) 
1 - Tanburi Cemil -Isfahan peş
revi 
2 - Zaharya -Isfahan beste: Ley
)j zülfün dili mecnun. 
3 - Kadri efendi -Neva ağır se
mai: Sevdi bu gönül seni. 
4 - Ismail dede- Neva yürük se
mai, ey gonce dihen. 
5 - Basri üfler -Ney taksimi. 
6 - Ismail dede -Acem aşiran 
ağır semai: Ey lebleri fül. 
7 - Ismail dede -Acem aşiran 

yürük semai: Ne havayı bağı. 
Emin ağa -Acem aşiran saz se -
misi. 
9 - Reşat Erer -Keman taksimi 
10 - üç eski serhat türküsü 
A - Yabandan geldim yabandan 
B - Yine yol vermedi acem dağ
ları 

C - Yine de kaynadı coştu dağ
ların taşı 

Memleket saat ayarı. 
Konuşma. 

Esham, tahvilat, kambiyo -nukut 
borsası (fiyat) 

Faris 28 (Ö.R) - Ticaret nazın ne-- sağır kalamaz. nın İtalyaya getirilınesi için kendisine 
zaret binasında Romanya ticaret heyeti Bu fecaatler karşısında cihan, ses çı- slkı tenbihat yapılmıştır. 
şerefine bir ziyafet vermiştir. Heyet, Ro- karmamak yolunu tutarsa 0 zaman da 
manya Fransa arasında yeni bir ticaret medeniyet ve fazilet seviyesi her gün 
mukavelesi görüşmektedir. biraz daha alçalacaktır. 

21.30 Müzik (Sonat) Cello: Mesud Ce
mil -Piyano: Cemal Reşit. 
L. Van Beethoven -Cello sonatı 
(sol Minör, opus 5, N. 2) 
Adagio sostenito ed espressivo 
Allegro molto piu tosto presto 

Rondo (allegro) 
21.55 Müzik (Opera aryaları -Pl) 
22.15 Müzik (küçük orkestı·a -şef: Ne

cip Aşkın) 
1 - Lincke -Emine (Mısır sere
nadı) 

2 - Tschaikovsky -Melodi (opus 
24: N. 3) 
3 - Eineg -Bir zamanlar bir çıgan 
vardı ... (Çigan entermezzosu) 
4 - Schebek -Italyan serenadı 
5 - Leopold -Hungrya (Macar 
fantazis)i 
6 - Lehar -Lüksenburg kontu 
operetinden potpuri. 

23.15 Müzik ( c:enfonik plWar) 
23.45.24 Son • .ıs habeTleri yarınki 

program. 

- D eyli Herald -

Vahim meselelere 
doğru ...... 
Ordre gazetesinde Claude Vivieres, 

Roma görüşmelerinden alınan menfi ne
ticenin çok müsbet ve çok vahim mese
leler doğurmak istidadında olduğunu 

söyliyerek diyor ki : 
ıİtalya Fransaya karşı taleplerini art

tırmak olmasa bile idame etmeğc ma
nen mecburdur. Bay Georges Bonnet, 
Romanın bir ültimatom gönderdiği ha
berini tekzip etmiştir. Fakat takip ede
cek günler zarfında, Fransanın faşist ta
leplerini gerek zaman, gerek mekan iti
bariyle tasrih edecek az veya çok şid

detli bir nota alması mümkündür. 
Biltün mesele, Bedinin ne dereceye 

kadar Romaya müzahir olduğunu bil
mededir. Ve ayni zamanda Berştesga
den ve Godesberg senaryosunun tekra
rının ayni ürkütme tesirini yapabilec~ 
2lrıi anlamada-

Fakat profesör Fenni bir kerre para
sını cebine indirdikten sonra Cermonofil 
Ciano dış politikanın dizginlerini elin· 
de tuttuğu müddetçe İtalyaya dönmiye
ceğini beyan etmiştir. Alim bir İsveç ga
zetesine tasavvurlarını söylemiştir : 

Otoriter memleketlerden kaçan biı 
çokları gibi o da Amerikada yerleşmeğe 
gidecektir. 

L'Örop Nuvelden 

• 
italyada ırkçı 
temizleme 
İtalyada orduda, bahriyede ve devlet 

dairelerinde ırkçı kanunlara uygun ola
rak temizleme hareketi devam etmekte
dir. Yüksek rütbeden on beş kadar de
niz subay ve general yahudi ırkına 

mensup oldukları için nezaret emrine 
alınmışlardır. 

Şigi sarayında, bir çok yahudi büyük 
memurlar istirahate sevkedilmiştir. Bu 
arada, yabancılar şubesi şefi büyük elçi 
Vidan, büyük elçi Savona baş konsolos 
Segri, birinci sınıf ltonsolos ve şair Vita 
İnzi - Malvano vardır. 
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12' S. Paterson 
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'130 YekUıı 5 50 16 75 ve nerede olduğu bilinmiyen ~ sa.tte muddeıaleyhin Tire uliye h 
65249-0 Eski yekQn lazı Emine Ateı aleyhine Tire aali;e kuk mahkemesinde b" t hazır b 

Ya.tan C. öder 

Alman hlkllyecllerlnden Riltab te maruz ma • e5mo Umum; yoklu• hukuk mahkemesinin 1939 yılının 1'!""'°'~ v~!a ~an musadd 
YllLiYllS KRAYZ nelerin tahta a samını No. 7 14 75 67 .... eayuında kayıtlı oç1: - bo- bır vekıl gond ı aksi tak.fi 

Dooyaııuıııaralarmın§efiJoselHabcr~ k.,mak c ... <etôni ediniyo<du. korumak:. No. 8 15 50 _., diivasmın carim~- ~1:h:; gıyap kanın ittihaz edil 
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bütün hedeflerine ve arzularına ula§- GUnün birinde umumi direktör ek- - Şu tertip bir demir kapta eritilir. No. 9 16 25 de. k fi manm devam oluna .. 
mak talihine mıızbar olmU§ bir adam de- oclôno Şvingholün mezan baımdon me- 3 7 5 Ku•m <cçine No. 10 18 75 Müddeialeylün ikam tglilıını teık mey '.!'.et t~~at malaımma kaim ol )ğlldir. Tam 50 yışııdaykcn, kötü bir grip za<l>k kap1"n doğru, henllz muhat bu· 500 > KükU.t çiçeği. No. ıı 19 ederek •emti meçhule gittiği mahke- uzere n olun 
'hayatmı intizamsızlığa uğratmıştı. Ha- lunduğu havamn tC>i<i alımda, düşünce- 75 > Balık tu>k•lı. ZEYTINYAÖI me mü irinin mqnıhatmdan en-b~ ~~~~~~~~~~d~~~h~de~~~~~~~ ~u m~~ re~wrm~~ d~~*~MD~~ M M~~~~~~~~~~~n~~~~~~~nn~~~Z=~~~~:~~ 
uğra<hğ> ;,,ti~ >S!Ah ed~edL .. <= bld kcndi•;ni selômlad• .. .el&m· ı;,.. bezi< Y•iPnda bi, mikta< Mn v.ya t ) 
K albind<> ı.;,ru .. oı.. bir ...... kalau§b. la•ken dönc<ck, ,.,..., dolu bi• bağlılık k•=•zı ok. ilave cdilu.ck h•zı•l•n•n ,.,. ZAHİRE A sancak 
Memuriyetinden tasarruf edilerek, ken- gösterir hareketle eğildi. Haberi bu se• tip içine dökülür. 
disi açığa çıkarıldı. Haberl, bun&n ·d~ lilınıı irkilerek, gn;ıırarak mukabele etti ve Bu tertip kl\Ynatılara1' hazırların ye ?O çuvnl Bu day 5 50 S hh t E • 
lay> öyle dereccm yerimnedi, az miktar- de>ken bu yabanc>. llabede yaklaot>. kullamlu. Bi• ı .. ,. ile tahta ak.ama .u. 

9
5 çuval A<pa • 125 1 a vı 

da da olsa tekaüt maaşı bağlanmıştı ve kendisini takdim yollu, şöyle dedi: rülür. Birinci tabaka kuruduktan so r G5 çuv 1 K. D. 9 25 c--' ,_ - 'k' . b k . il a 627 b 1 m-auıi • Doğum ve bukı..ık olmı'" ..... ~ her 

Ut:kfir bir adamdı. O tahrikten itibıu'cn - Mabeyin rnüşeviri Fon Ekhayml 1 ıncı ta n a sürülür. n ya Pamuk 41) 
52 ~ ,, ... . .ıünün biiY11\>; bir jasmm• gazetesini iti- Habe•I, bü,bütün ,a,.,hyank, takdime !'"""""""'""""'"""""""""'""" GO ton P. ÇckWeğl 4 50 H lJ$USi 

ıına ile o~yarnk goçiriyor ve arada :ura· mubbelc yollu kendi ismini gayet yavaf : ~t Prn~ik bilgilCT :. sütunumuza S 
da kendisi de kalCl!li ele alıyordu, meyva ve anln;ıılmaz bir telaffuzla ağzından ge~ : aı sun sorrnak istiycn okurları- : 
çelöi'dt!klerlni sokağa atmamak lazım veledi, bu aralık da yabaoeı, ona elini : mıı.a (B. C. öder yine bu sütun- i 
geldiğini, gazeteye gönd rdiği mektup- uzattı, alaka ve iıtirak tezahürleriyle, : larda cevap verecektir. : 
lar beraber anlatmağa ~bştığı gibi, ~- ,öyle söyledi: ...... •• .. " .. "" ...... •• • •• .............. : 

ni §e'kild , soğuk havada tramvay kapı· - Muhterem hasrnlifavir bu zıya. si· 
larını açık lbıraknhık cereyana yol açan zin için de büyük bir myadır. T aziyetimi 
düşi.incesizlcri yola getirmeğe uğraşıyor- beyan ctmekliğime müsaade buyurunuz! 
du. Haberi, o kadar şaıkına dönmüştü ki, 

Haberlin en çok alilka<lar olduğu şey- bir benzetiş hatasını tashih. hakikati tav
ler; gazetelerde ~hı&nnn vadyetine ait Eih cesaretini gösteremedi. Sesi kısıldı 

• habCTlerdi. Do~uş yıldönüınlinil veya ve bu auretle. yabancı onun şaşalamasını, 
iherhangi bir .hayat merhalesini tesit ruhi ıstırabının ağır basan tazyiki neti· 
eden, veyahut ta ölen herkes, kendisin- ceei olmak üzere tefsirle, bu halini ıü
d e uyanan ıılftkayı beslerdi. Memuriyet kutla tavkır etti. N 
ihayatından kulağında akisler yf!r eden Yanyana bir kaç o.dım attılar. Mabeyin ~ 
ıta.nıôik bazı isiınlere, bu kabil gazete müoaviri Fon Ekhaym, öksürdü; şaşala· 
ihavadisi arasında rastlardı. Ta çocukluk mıştı, öksürükten ıonra, devamla: 
ÇJtğınd.anbcri içinde unvana ve rütbeye - Ben. dedi. Siıe bir ınüddet evvel 
knrşı fideW. bir huşu vardı. kuzininiz olan ckseli.ns Svin&holün refi-
un~ bir dosya tutuyordu; bu knhmnın salonunda takdim olunmu~ bu- ~ 

CZ7.2ZZZZ..2'7'~Y..&7!! 

Muayenehane nakli 

Dr. Ali Riza 
•• 
Unlen 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesindeki muayene
hanesini Birinci kordonda Tayyare 
sincmnsı civarında 222 numaralı 
haneye yakınd nakledecektir. 

Hastalarını 1 Mnrt 939 dan iti
baren yeni muayenehanesinde ka
bul edecektir. 

TELEFON: 2987 

i\ŞÇIRAŞI l\IARKA 
MakarnaJar 

Scliınik scr~isinin 931 ve 938 senelerinin 
birincilik madnlynlnrını kavanmı~tır (.losya.nın bir kısmı cüful cdenlen k.ay- lunmak ~refile mübahiyim, muhterem (31) 

dile ~nhyordu. Gazetedeki haberle be- hasmüpwir, o kadar genit ölçüdeki ta- ~;Qı•mlilliimmn•n•••~mı\1 
r bet" k. ra çeıçeveH ilan davetiyelerini nıdıkları muhitinde benim de bulundu- - Muhterem haım· .. ~ .. _-v-ir-l---------------------

d k 1 

~ h 1 1 .. h · ı ..,,- - Haylı xnmandır. bu kadar a·--
1

- b;.. 

e esip buraya yapıştırırdı. Haber • tam gumu atır ıyamaz ar ıup esız Yürelı.ten, hararetli bir el s·'- ı ma... ·· u;aııo .. 

k 
H b J b 

· b--L k ,_ 11'. gun görmcmiatik 1 Haylı zamandır ..• 

va tinde mezarlığa yollanırdı. Rediııgo• a er• u vazl)'ette .,...a açama5. M.abeyin müşayiri, uzaklHtı, Hn•mii,..· V h 

1 
• k k k l d ' ...,.. .... r- e namüoavir Haberi de, te'-rarl .... 

tunu giyer, silindir §Apkasını baıına yer• yo u görcmıyere ' e e e ı: vır olan Haberi, bir müddet gözlerini di· yordu yine: "' .-

v b b · .. · · ı b - Böylesinin yerini doldurmak an leııtirir, kara plnatron boyunbağını takar - Bilukil, bilakis ... Muhterem ma- kip o uzaklaııan ad ma baktı. Sonra al• 
e u görünüşüne bakan, kendisini saygı eyın muşavırı nına iriken inci aibi ter damlalarım ail· cak pek zorlukla üm)t" I cak' • değer bir yaşlı sanabilirdi. Yüzlerce ki~ - Ekselansın ölümiJe, nadir yetişen di ve dizlerinin bağı çözillmekte olduğu• Sonrll, d m ] un o a 1 

"'"'mda baıka höç biri kenddinden daha koymetli bi> in••• a>am>Zdan gitti. Ben, nnn f.,kn"' vanl>. Mezubk d•v•n bo· mütekait H o;;•I m:.""" au telliiPoden 
c;ok veyn. doho aı; göze çarpmazdı. gençlikte ınüşavir aıfatiyle kendisinin yunc:a sıralanan kestane o~arl it d - l er• ır parça yana doğru b h • l w ·ı .. ., an a ın a yas anınca, aol elinde tuttuğu eldiv . -

Habetl, böyl btt cenaze m.,,..;minde "'.a(yet.inde .. çal~mak ~ uya'. '!'na na•· ld •il>"' bi• m••ya oturdu; ö,U.de. bam· d" " D ""ye 
ekselanslar, has mü.,.virler, generaller ve dım. Sız, muteveffnyı bız hepımızden da- başka bir saadet duygusu ca 1 t ":ı uıtü. oatça davranan yanıbqmdalı::i • v- • • • ah'b' b' n anmış ı. ~ am_, eldiveni kaldırıp, sahibine verm-L 

r lor nraaınd yüzünün hııtlan ölçülü ha ıyı tanırsınız. elbette, secıye s ı ı ır Bunun sebebi, besbelli idi. mabeyin mü· ıstedı. Lakin o uyk dal ~ 
ciddi ifadeli btt halde dikili< ve mühim va<hkt> 01 pviri Fon Ekh.,m, kendWne memlığm bfr qykuya, b!i;bütü:r• m.,o, de>m 

kımselerin, ölenle nlelıtlak ha.yat ve ölüm Haberi, sesinin perdesini değiıfüerek. çıkılacak yerine kadıır bizzat refakat et- Evind k" " k 
hokkmd• dedikle>ine. y nlnnna pek faz· tam bi< ioti•akle bn•m• ••Had" tiğ; gibi, iftc fll kendi ağz> da, bu ye.-de e. uçu YOZ> maoa., Ü•tünde, 
la sokulmamakla be>abe<. aldukça ya· - Evet. b;, ka,.kte>di ol Kendi•inin ıu cümleyi tek.adam>•t" 

0"."~t,'.'lc>den ke.ilmiı! bbc cenaze memU--s mı ılan duv f · . 

kındıın kulak kabartırdı. Diğer taraftan yerini doldurmak, çok güç olacak doğ- - Onun yeri kolay kolay doldurala- . e ıyesı, tertemız karton üze· 
hu gibi vesilelerle ivascte. sosyeteye mü~ rusu 1 mıyncnk, ekselans Şvingholün yer'ıl rınc yaptırılmı§ ... ve dosyanın cufül , edenler> k.ısm d k ' f' . 
t nllik u, bu mütalôa yahut ta yenilik Yine sükuti bir halde, yanyana mezat- Bunu kendisi beyan eylemi§ti İ"te: .. h ın 

8 1 

ıstcye gegırilmek 
.. v l v k d w .. 'd 1 H b 1 ı_ d " uzere azırlanmış duruvordu: 
o grcnilir ve yaslı ııfatjyle bir saat en ki· liın npısına ogru yuri.ı Ü er. a er , ıı.en isi, yani hasmüşavir Haberi, yani Ek " 
bo. bi> hava ile muhat ya,.n.,do. &u oilindfr oapkM> altmdn, alnma tor dam· kuzini olan ekoelino Şvingbolü k • « .'elôno, .llaynn'bt Fon Şvınghol, ~ı... · l l • ·ı d·~· . h' d k n arısı umumı dırektor ve yü]u k .. b .. al 
Vwu olan bir ~ey de Haberli, bir tanıdı- a arının swp ıncı eıı ıgmı ısse er en, nın salonunda bundan bir müdd t 1 . b' e rut e şov • 
v b ' .. ı 1 ·1 k" '-1 d- l' 1 d H e evve · yf;Sı, ırden, hiç bekle il d h gına enzeten herhangi bir zatın ijnunde aya ~ nrı e san · ı sert Ç!lıı.l o§e ı yo a e• aberl, birdenbire elini. alnına " f' d" -zı . . n me en ayata h" v•ı d k k go ur u. go erın, kapamıştır. 
unnctle bq eğerek silindir oapkoıını 8 1 ~, aygan yosun tutmuı çu ura ha- Neredeydi kendisi"> Sıcak terle nemi' y b · 

havaya kaldırmasıydı. Hnberl, git gide sıyordu. Büyük kapının önünde, mnbe- aıcak elinden kanı derid ld' . 
1 

d c ~nun altında da, Haberlin itiRah L en e ıvenı sı- ;yazısıyle ve k - Lk 1 

llU muhite daho. EiT de nlıpyor ve hatta yin müşaviri, § pknsını çıkarıp, tekrar yırdı. Kolalı dik vıokalıgıv b v I • ırmızı mure& ep e, ma-

l b b 

•W· ,,_ ogazmı :toru· tAt ı~et· 

arnda sırada, tam bir sevgi hareketile, yere era er ıgıl ek 9elam verirken, yordu. Yarabbi· neden b ·.ı d l C • b- • , u oerece ara - < ena:ze • • d b' h 
UJ'lllJ.,.!cn büônin önünde. ,.nki, bi• muhatabın• yine demin tevcih ettiği un· ...,., bu ,.ı..t>k b - I y mnd me,...,m•n • ""'' azır bu· 

tan d ki - .. 1 . 'b' k va 1 ... d. ,_ul uaun a a ohlnm lundumb ı ı a yuz yuze ge mıo gı ı şap a çı· n a .,..y 1• ıı;. ağına dostçn fısıldıyordu~ YULYUS iCRA yz 

Halil bir üşütme hazan büyük bir ha ta 
lık çıkarabilir, de al b"' k 

5 
• 

. S E f ALİ N Alınız 
RIP•NEZLE·BAŞveD· ş ve bütün ğr11 

derhal geçirir.. 
8 arı 
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SAHiFE JO 
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BAYRAM HEDiYESi 
ECZACI KEMAL K. AKTAŞ • 

.Kolonya., Losyon Ve Esansları 

Erkek 
• 

Ve dişi Zümrüt Damlası, Bahar Çiçeği, Gönül, Altın Rüya, 
Yasemin Fulya, Leylak, Menekşe, Son Hatıra 

1 S T A N B U L: Satış Merkezleri 
Eczanesi, 1 S T A N B U L Beyoğlu Galatasaray 

Caddesi Anestidis Ticarethanesi 

ANKARA: Eğe Eczanesi, NUR 1 ALKA Ticarethanesi 

• • 
ızmır: Hil81 Eczanesi 

,4• 
Karahisar maden Suyu 

Menemen hava kurumu başkan
lığından: 
1 - Bu sene zeytin mahsulünden hava kurumuna ait olmak üzere 

fabrikalarda toplanan tahminen 1200 lira kıymetinde 3000 kilo yağ 
aı;ık artırma ile satılığa çıkanlnll§tır. Türkiye 

Kızılay Kurumu 
2 - ihale 6. 2. 39 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Y a~lar ihaleyi müteakip fabrikalarda teslim edilecektir. 
4 - Talip olanlar ihaleden evvel yüzde yedi buçuk teminat akçe

lerini kurum veznesine teslim ebneleri ~tır. ihaleyi müteakip bu 
teminat yüzde on b~ çıkarılacaktır. Taliplerin muayyen gün ve sa
atte hava kurumuna müracaatları ilin olunur. 

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

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

19 29 216 (149) '""""""'= __ '""" __ .,. _______ _,_ ____________________________ ~ 

lzmir Defterdarlığından: 
SATIŞ Muhammen bedeli 

No. Lira K. 

1486 

1487 

1489 

1492 

1493 

1494 

Köprü mahallesi Kayalık sokak 1737 ada 22 par
sel sayılı 3466 metre M. arsa. 
ikinci Süleymanİye Mısırlı C. 154 ada 10 parsel 
sayıh 561 metre M. arsa. 
Köprü Mısırlı C. 1737 ada 88 panel sayılı 200 
metre M. arsa. 
Köprü Kayalık sokak 1737 ada 18 parsel No. 761 
M. M. arsa. 
Köprü Türk oğlu sokak 1736 ada 4 parsel ıayılı 
201,75 M. M. arsa 
Köprü Mısırlı C. 11:37 ada 38 parsel No. 105 M.M. 
arsa. 

1496 Köprü Çıkmaz So. 1737 ada 109 parsel No.lu 170 
M. M. arsa. 

1497 İkinci Karat1l4 Halil Rifat paşa caddesi 641ada26 
parsel sayılı 106,50 M. M. arsa. 

1498 Ocüncü Karat,.. Mısırlı C. 670 ada 8 panel No. 
75,50 M. M. arsa. 

346 60 

196 35 

40 00 

114 15 

100 88 

26 25 

25 50 

42 60 

18 88 
Tilkilik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 2067 1499 Güzelyalı Metres tepe ao. 924 ada 6 parsel No. 

370 M. M. arsa. 111 00 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 1 
Basmahane civarında yaptırılacak · 

arl 
_.. 8QıOwz 17t 

EN UCUZ EN KIYMETU 
YILBAŞI HEDiYESi 

hal santral binası için 3 adet tecrübe ~~~ 
kazığı ile bir açık sondaj yaptırılma-! 
11 ~ mühendiıükten ücretsiz olarak 

BRONZ 
alınacak 1050lirahk keJif ve §artna
meleri veçhile açık eksiltmeye kon
mU§tur. ihalesi 14. 2. 939 salı gÜnü 

Di§ F ırçalandır. 
Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

aaat 16 dadır. lttirak edecekler 78 
lira 75 kuru§luk teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

1501 Ocüncü Karat,.. Mısırlı C. ve lalabane so. 669 ada 
14 parsel sayılı 169 M. M. arsa. 

1502 Oçüncü Karatq lslihane arkası so. 668 ada 6 
parsel sayılı 70 M. M. arsa. 

1504 Köprü Kayalık so. 1737 ada 20 parsel No. 185 
M. M. arsa. 

1505 KÖprü Muradiye, Demir, eski kuyu, Nizamiye 
ao. 820 ada 1 parsel aayılı 794,50 M. M. arsa 

1506 Köprü Mısırlı C. 1737 ada 92 parsel No. 325 M. 
M. arsa. 

1509 Birinci Karat,.. 9 eyliil ao. 624 ada 25 parsel No. 
175 M. M. arsa. 

1540 Darağaç Azim so. 17/1 yeni No. lu 174,23 M. 

42 25 

14 00 

27 75 

357 53 

81 25 

70 00 

27, 29, 7, 10 300 (20'1) M. arsa. 87 11 
16 dadır. l§tirak edecekler 66 liralık Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine talip çıkmadığından 27. 1. 939 

Karşıyaka 1877 sayılı sokak ~ın- muvakkat teminat makbuzu ile en- tarihinden itibaren 10 gÜn müddetle temdide bınıkıhmttır. ihalesi 
dan lağım te,kilatının bulunduğu cümene gelirler. 7. 2. 939 tarihinde saat 14 dedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne 

1693 sayıh sokağa kadar mecra ya- ==29;;;;;'io.7o;i'•l;;;;;0~,;;;;;1;;;;;2~~=3=1=7=(2::1::9::)::=::=m::ü":ra::c::aa::t::lan==ilin='~o=lun=ur=. :;;;;;;;::=========3=2=4=(2::1::7::)::::::= 
pılması isi b,.. mühendislikten ücret-
siz olarak tedarik edilecek keJif ve 
~artnrunesi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Ke•if bedeli 1139 lira 20 kuru§ o
lun ihalesi 14. 2. 39 salı günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 85 lira 45 
kuruşluk teminat makbuzu ile encü
mene gelirler. 

9, 7, 10, 12 316 (218) 

Bahribaba parkından geçirilmek 
ve Halil Rifat PllJ& caddesinden İnö
nü caddesindeki lağıma bağlanmak 
üzere 70 metre boyunda lağım yap
tınlmaaı i,i ba§ mühendislikten üc
retsiz tedarik edilecek k~if ve §art
namesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. Ke,if bedeli 880 lira o
lup ihalesi 14. 2. 39 salı giinü saat 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, sıhna gibi hastalıklarn tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplariyle 
si~ortlayınız. 

BİOGENİNE; en birinci kan, kuvvet, işliha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır. 
BİOGENTh"E; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelocek her türlü mikroplan öl· 
ılüriir. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zckıiyı yükseltir. Bel gevşeklii;oi ve ademi ildi· 
darın en birinci devasıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar knt'iyyen knrdan, laştan soğuktan ve bavalann değişmesinden müteessir olmazlar. Çün
kü vücudu her zaman genç ve dinş hulundıırarak hariçten gelecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede 
mütlıiş akibctlerle neticelenen GRİP, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korun
mak için büyükler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından üstün çocuklar yalnız •hah, akşam birer BİOGENİNE 
almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu mikdar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

--

• 

Vücudünüz bir tehlikenin yakla~tığını haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASP 1R1 N alınız! Aspirin' in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

• 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik ı;ekillerde bulunur. 

Her ı;eklln ilstOndekl EB markası aldığınız mafıl) 
hakiki oldutunun ve iyi teslrinln garantisidir. 

Vakıflar Umum müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulü ile bina İn§aatı eksiltme ilam 

Ekailbneye konulan İ§ : 

1 - Ankarada ikinci Anafartalar caddesinde Hal karııaındaki vakıf 
arsa üzerine olbaptaki projesine göre apartman in'8Qbdır. 

2 - Bu inıaatm temel kısmı vahidi fiyat üzerinden ve mütebaki. 
aksamı maa müştemilit kötürü olarak yaptırılacaktır. 

3 - Kqif bedeli «331411» lira «07) kufU§tur. Bunun (57030) 
lira (13) kuruıu temel için ve 274380 lira 94 kuru§u da diğer kötüril 
aksamı içindir. 
4- Bu intaata ait fenni evrak şunlardır: 
A - Fenni ve hususi ~ame, 
B - Mukavele projesi ve projeye bajilı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme ~amesi, 
O-Proje. 
5 - Y ukanda yazılı evrak Ankarada vakıflar umum müdürlüğü 

in'8at müdürlüğünden lıtanbulda lstanbul vakıflar ba4 müdürlüğün
den, lzmirde İzmir vakiflar müdürlüğünden 16 lira 57 kurut mukabi
linde alınabilir. 

6 - Eksiltme 10. 2. 1939 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de 
Ankarada ikinci vakıf apartmanda vakıflar umum müdürlüğü inıaat 
müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin (17006) lira 44 kuruş teminat ver
meleri ve qağıda yazılı vesikalan haiz olmaları ~ır. 

A - 1939 yılma ait ticaret odası vesikası, 
B - ihale tarihinden en az sekiz gÜn evvel Nafıa vekaletinden 

alınmış ve en 84ağı (200,000) liralık tek bir bina intaatı yapmış ve 
muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliii vesikası, 

8 - Eksilmeye girecekierln bizzat yüksek mimar veya yüksek in
taat mühendiıi olması veya bunlardan birile müttereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza etmeleri ~. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif mek
tuplarının yazılıtında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile götürülme
ıinde 2490 aayıh kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen 

•riayet etmeleri liizımdır. 
18. 25, 30, 6, 120 (137) 
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ile ınuhakkak sabah ve akşaın hf>r 

yemekten sonra fırçalaınak şartile 
' ; • • • • ~ .r• {- ' • .,J. 

-HiLKAT :~-. 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak ~ ver
miştir. Her tÜl"lü suii•timal ve tabiat kaııunlanna aykırı harcketın cezası 

ölümdür. . . ' .. .. . .. 
YURDDAŞ! .. Her 2eman kendi kendinın doktorn ol.... ~utün nZVlyetini 

'zden g~ir ve ,ördüğün en ufak arıza fuerine derhal faaliyele ge~ .. Ken
~ düşkünlıik, halsiilik, iştalısızlık, kansızWı:, kuvvetsizlik, tembellik, kor
~ mı hissediyorsun?. Bunlar ut\·iyetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş \e 
hayat ek<iri olan .••..... · . 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubu 
içıneğe başla, F O S F A K S O L tababetin ~ teşkil eden bütün dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçlımn pyet fenni bir surette teş
ill.inden yapılmı' emsalsiz bir kudret şurubudur. _ .. . . . . 

1 
Kanı t&2eler ve çoğaltır iştihayı açar, hafıza ve zekıiyı yukscltır. Suu~lerı, ı 

adaleleri sııflamlaştmr . .him ve faaliyeti yükselW:· .ve b!ittin kudretlcn uz
viyette toplıyarak ömrü tabiiyi büfün neşelerle gc~~ır. F O S F A R S OL 
môn "b"d" G" d""" re sa~lık din•lik ve gençlık sacar, her eczanede bu-!t ......... eş gı ı ır. , .. ıgı ye ., , :s • 

lunur. ,. 

··~--,---------------------1--- - . . .. .f - . - . . 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzeniridir 

C k .. ' Beyhude Istırap '!(e meyınız. 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit ba, ve diş ağnlannı süratle 
izaleye kafidir. Romatizma evcaı, sinir· 

mafsal ve adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

• czle, Grip ve Bronşite karşı en 

nıüessir iliiç 
N E V R O z t N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE AIL"IABİLİR 

lzmir Tramva}i ve Elektrik Türk 
Anon!m şirketinden: . 

. ti tammesini temin makaadıle da-
Dahili elektrik tesisatının emn~!e d yene edilmeksizin ta· 

hil. . . k afından musaa e ve mua . 
ı tesısatta •ır et tar ed" · 17 inci maddesı mu-

d·ı. '" 1 ıim ının abonman sen ının ıaat ve uave er yap as abo l · · e bamlatırız. 
"b" bul d - u sayın ne erımız 

cı ınce memnu un ugun lm · · t-· ·11atında bir ilive 
• I h b • yapı ası ıçın, ~ Bınaena ey , u muayen~. d kalacak olan abonelerimizin, her 

veya tadilit yap.mak. mecb.U::'?'~~ .e tahriren haberdar etmeleri rica 
defasında, keyfiyetten ,ırıu:tımızı 

olunur. . · · tahr" yapacakl!ll'l 
Ş. '- · · dahili" t üatının muayenesı ıçın ıren 
ır;;etimız, es . il • ad bulumnak-

L •• 1 nnda abo )erinin emrıne tamam e am e uer muraca.at a ne 27 _ 29 
lati • 

beklmilmekte olup, 6 şubatta 5aat 8 --------'-------
de İzmirden hareket edecektir. Pire, 
Korlu, Adriy:ıtik limanları için yolcu ve 

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

--
ROYALE NEERLAN 

DAiSE KVMPANY ASI 
HERMES vapuru 3/2 tarih.inde gele

rek Burgas Varna ve Köstence limanla
rına hareket edecektir. 

BUCAREST 
DUROSTOR vapuru 10 şubatt.ı 

bekleniyor. Köstcnce için yük alacak
tır. 

--
AGAMEMNON vapuru 6/2 tarihinde JOHNS'J'ON W ARKEN 

T. B O W E N RE E S beklenmPkte olup Rotterdam Aınster- LİNİES L'J'D. 
V E Ş V R E K A. S 1 dam ve Haınburg limanları için yük JESSMORE vapuru 12 ıubat 939 da 

yük al~caktır. 

LİNEA SUD AMERİCA..1"A 

TYRİFJORD vapuru kanunusani ni-
GVNARD LİNE alarak hareket edecektir. lx-kleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 

hayeti şubat iptidasında beklenilmekte 
olup Nevyork için yük alacaktır. 

J -*- lim:mlarına yük alacaktır. 
Liverpoo ve SVENSKA 0RİEN'1'E Lİ· Vapurların hareket tarihleriyle nav-Glasgov hattı ı 1ard 
• • • • • • • • • • • tsNIEN KVMPANYASI un aiti değişikliklerden acenta me-

A suliyet kabul etmez. Gere
1
< vapurların muvasalat tarihleri, BACTBİA vapuru 20 ikinci kanunda vapuru l0/2 tarihinde beklen- Daha fazla tafsilat için ATATÜRK 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- gele-k Liverpool ve Glas«ov ff.in • .1:ı.. :~e olup Rotterdam_ Hamburg İskan-
.. " -.-- z~ Balbk ı ı caddeıli 148 No.da V. F. Henry Van Der kında acenta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. _, __ ;:8harveıman41rı için ytik Zee vapur acentabğına müracaat edil-

Daha f 1 taf-"•t almak · · B" · · """""' eket edecektir. az a """ ıçın ırıncı Gerek vapurların muvasalAt tarihler!, mesi rica olur. 
Kordonda 152 numarada •UMDAL1 isimleri ve navlunlan hakkında acenta I ·-- TELEFON: 2ot7/200S 
umumi deniz Accntalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla S'ERV CE MARl'1'İME 
edilmesi rica olunur. tafsillit almalı: için T. Bonıı ııees ve Şr. Romnain Kampanyuı !ardaki değişiliiklerden dolayı acenta 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat ALBA JULİA. vapuru 23/2 tarihinde mesuliy..t kabul etmez. Daha fazla taf-
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. beklenmekte olup Malta Cenova ve Mar- silat için ilı:i:nei Kordonda FRATELU sil ,, ___ , __ - 1 

ya uuww.ıaruıa YO cu ve yülı: alarak SPERCO vapur aceııtasına müracaat 

SAÇ EKSIRI 

\ 

1 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kcpeklenmesine· mani olur. Kcımojen saçların kök

lerini kuvvetlendirir ve be..ler. Komojen aaçlann gıdasıdır. Tabii renklerini 
bımna:ı, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk saç cksiri maruf eczanl'
lerlc ıtriyat mağazalarında bulunur. 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en hall.idir .. 

· ilıl defa süzülm~ştür Şerbet gibi içUebiU... 
• • ......•••.•..................•.•••................•......•..•...•............. : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepc;ioğlu hanı karşısında.. 

hareket edecektir. edilm~ rica olunur. 
İUndaki hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : %004 - 2005 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustoe, 1 EylW, 1 lkinciıepin 

tarihlerinde çekilecekti~ 

,_ İkramiyeleri: 17777LT.r.u--/Zlf'7zzar-.a' 

l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
s )J 1000 liralık ••• S.000 Lira 
8 n S00 lirahk ·- 4-000 Lira 

16 n 2$0 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 lirahk ••• 6.ooo Lira 
9S )) so liralık ·- 4.750 Lira 

2SO n 2S liralık ••• 6.2SO Lira 
------ ••••••• 
415 JZ.000 

'•v.r: YZ//J'-4Q!jVZ,CZW, 
T. İf Bankuma para yatırmakla, yalnız para birİktİrmif olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de deneı:nif olursunuz. 
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lngiltere yenilmez bir ·kuvvettir 
"Kuvvetli ve kudretli bir lngilterenin mevcudiyeti, 
harp sergüzeştlerini önleyecek en büyük ümittir,, 

İNGİLİZ MALİYE NAZJRININ NUTKUNDAN 

Biz yorgun millet değiliz. Çemberlaynın yeni nutku 
Bunu iddia edenler yakında uyku· 
)arından çok fena uyanacaklardır 
"Şimdi elimizde günden 

ruha dayanan müthiş 

.. 
gune kuvvetlenen milli ve 

mevcuttur,, bir kuvvet 

SİK SAMUEL HORUN DVNKV NUTKUNDAN 
Londra 28 (ö.R) - Sir Samuel Hor 

bugün irad ettiği çok mühim bir nutuk· 
ta ezcümle ıunlan aöylem.iıtir: 

- Harp gayri kabili içtinap değildir. 
Biz iatikbali, bize ne hazırlarsa hazırlasın 
cesaret ve azimle derpİ§ ediyor ve neti ... 

cede aklı ıelimin galebe çalacağından 

ümidi kesmİ§ bulunmıyoruz. Her ihti
male kartı kuvvetle hazır bulunmağa az ... 
melmiş bulunuyoruz. Millet her §Cyden 
evvel hazır bulunmamızı istiyor. 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerimiz 
bugün o kadar terakki etmittir ki şimdi 
elimizde günden güne kuvvetlenen ve 

milli ruha dayanmı~ müthiş bir kuvvet 
mevcuttur. Bizim yorgun ve eski millet 
olduğumuzu iddia eden1erin ~imdi dü
ıünmeleri lazımdır. Bunlar 191 4 de de 
böyle düşünmüşlerdi. Fakat uykuların· 
dan çok fena uyandılar.> 

Maliye naz1n Con Saymen. lngiltere-
nin terki te11lihat görüşmelerine memnu· lngilterenin hava nazırı Kingsley V ood 
niyetle girişebileceğini, fakat bugünkü ı - Kuvvetli ve kudretli bir lngiltere, dığını, aylık tayyare imalatının geçen ae
§artlar içinde Ingilterenln yenilmez bir j harp sergüzeştlerini önliyecek en büyük neden bir misli çoğaldığını, bu sene !iç 
kuvvet aahibi olmasının en büyük sulh ı ümiddir. misli artacağını ve 12 ay sonra lngiliz 
garantiei o1duğunu a.öyliyerek demi,tir Hava nazırı Kingsley Vud söylediği tayyare imali.tının dünyada bir rekor tq· 
ki : nutukta tayyare imalatının büyük hız al- kil edeceğini söylemiştir. 

Daladyenin son nutkunu 
Almanya nasıl karşıladı 

"Fransız imparatorluğuna 

kelimesi Alman yada nazarı 
el dokundurulmı yacağı,, 

dikkati celbetti 
Berlin 28 ( ö.R) - Alman gazeteleri 1 birbirine böyle dahan dahana zıd olma- ıeyden evvel sağlam bir hareket noktası 

B. Daladiyenin Ve Bonnenin nutkuna sına teessüf ediyor ve ~unları yazıyor: ı elde etmek midir) 
büyük bir eheınmjyet vermeğe devamı cHala önümüzde duran mesele ıudur: B. Daladiye lıalyan askerinin kıyme· 
ediyorlar. Keza Fransız mcbusan mecli· I lta)yan hükümetinin resmi görüo1erininl tinden takdirle bahsetmiotir. Bu eözler, 
ıinin Fransız imparatorluğuna el dokun- 1 maddi muhtevası hakkında Fransa al- muvaffakıyet ihtimali olacak objektif 
durulamıyacağı hakkında ittifakla verdiği danıyor mu, aldanmıyor mu) Fransız müzakereler için lüzumlu havayı yarat• 
rey de nazarı dikkati celbetmektedir. Ga- umumi efkarını her halde hükümetin ar· rnağa hizmet edebilir. Fakat diğer taraf· 
zeteler bu tezahürün mi.naaını bu gibi kasında toplamak üzere İyi kurulmuş olan dan inkir edilemez ki Fransanın muha .. 
ıerllıvbalarla belirtmektedirler: B. Bonnenin nutku bu hususta sarahat lef etindeki cezri mahiyeti tebarüz ettir-

cF ransız imparatorluğuna iman - Kat'i ihtiva etmemektedir. Fransız - ltalyan mek azmi aksi istikamette müessir ol-
(hayırl)> meselesinin münak~sını bir neticeye maktadır. Daha objektif vaziyete dönül· 

c F rankfurter Çaytung > Fransa ve aevketmek hususunda hiç bir ıarahati meai biz Almanlarca hayırlı bir hadise 
lıalyan milletlerinin hattı hareketlerinin yoktur. Acaba F ransamn maksadı her gibi karıılanacalttır. 

• Mussolininin yenı 
''Düşmanlarımız çok ahmak olduk

ları için tehlikeli değillerdir~, 
Roma, 28 (Ö.R) - Düçe İtalyanın 

buğday istihsalatı hakkında söylediği bir 
nutukta geçen seneki kuraklık yüzünden 
hissedilen endişeleri ve iktısadi tazyik 
altında İtalyanın siyasetini değiştirme
ğe mecbur kalacağı hakkında bazı ec
nebi memleketlerde beslenen ümitleri 
mevzuubahis ederek demiştir ki : 

- Düşmanlarımız çok ahmak olduk
ları için tehlikeli değildirler. Bunlar ma
nevralarına devam ederken İtalyanın 

kudı-,,tini tecahül ediyorlar. 1939 da 
buğday fiati değişmiyecektir. Bizim si
ya.setimiz toprağın verimli bir hale so
kulması ve köylü vaziyetinin ıslahıdır. 

Roma, 28 (Ö.R) - İtalyan gazete
lerinin mütalaalarına göre İspan~a hak
kındaki Fransız siy~seti tereddüt içinde
dir. Fransız. kabinesi hudutların aç.ima-

sıru ve cümhuriyetçilere açıkça yardım 
edilmesini istiyen komünist, sosyalist ve 
Radikal sosyalistlerin bir kısmiyle böy
le bir müdahalenin vehametini takdir 
eden mutediller arasında sürüklenip 
durmaktadır. 

Mutedil (Tan) gazetesi bile vahim ne
ticeler verebilecek re jestten ihtirazı 
tavsiye etmekle beraber İtalyanların İs
panyadan çekilmedikleri takdirde Fran
sa ve İngilterenin ellerine bazı garanti 
geçirmeleri ihtimalini göz önüne getiri
yor. Bu garanti de Minorka adasiyle İs
panyol fasının işgali imiş. 
Diğer taraftan mutedil Fransız gaze

teleri İspanyada Nasyonalist bükümeı 
nezdine Fran~arun bir mümessil gön~ 

dermesi hususunda ısrar ediyorlar. Ger
çi Frnnsanın general Frankoya karşı hiç 

bir teveccühü yoksa da bu tedbir saye
sinde kendi menfaatlerini müdafaa et· 
mesi arzu edilmektedir. 

Alman gazeteleri İspanyol arazisinin 
işgali gibi bir teşebbüs karşısında İtal
yanın hissedeceği meşru iğbirara nazarı 

dikkati celbetmektedir. Alman gazete
lerinin fikrince Barselonun zaptı Fran
konun zaferini kat'ileştirmekte ve etim· 
huriyetçiler taralından gösterilen mu
kavemetin her tarafta inhizama uğradı
ğını göstermektedir. 

Barselon, 28 (Ö.R) - General Fran
ko Barselon belediyesine gönderdiği bir 
telgrafla son günlerin ıstırapları dolayı
siyle mesul unsurlara karşı mukabele 
bilmi>;ile teşebbüs edilmemesini tavsiye 
etmektedir. 
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Büyük bir ehemmiyet taşıyacağı, 
uzlaşıcı ve azimkar olacağı söyleniyor 

Londra, 28 (Ö.R) - Çemberlaynın 
bugün Badinghamdald nutku alaka 
uyandırıyor. 

Taymise göre başvekil çok sarih be
yanatta bulunacak, Rayiştagda Hitlerln 
nutkuna takaddüm edecek olan bu be
yanat ayn bir hususiyet ve ehemmiyet 
taşıyacaktır. 

Dey 11 Telgraf ve Morning Posta göre 
başvekilin nutkunda mllhlııı bir kısmı 
İngilterenin teslihat vaziyetine tahsis 
etıne•i muhtemeldir. 

METANET TAVSİYELERİ 
Dey 11 Ekspres, başvekilin bugünkü 

vaziyette soğukkanlılık ve metaneti mu· 
hafaza etmek yolunda ısrar edecektir. 

Dey li Her alda göre başvekilin sözle
ri itilafperver ve aziinkar olacaktır. 

Çemberlayn, İngilterenin tehdit al
tında bir adım gerilemiyeceğlni göste
recektir. 

SOVYETLER VE ALMANYA 
Niyuz Kronik!, başvekilin Sovyet mil-

B. Çemberlayn Mus solini ile beraber 

zaheretini redde~ olmasındaki hita- düşünülürse böyle bir anlaşma belki 
besine temas ederek, büyük Britanyanın imkansız sayılabilir. Halbuki bugüne 
vaziyeti Sovyet Rusyayı, Almanya ile kadar ne kadar imkansız sanılan şeyler 
anlaşmağa sevkedebilir diyor ve şunları hakikat olmuşlardır. Rusya ile Alrnan
ilAve ediyor : manyanın ticari müzakereleri İngiltere-

•Hitlerin Bol§evizme karşı vaziyeti yi düşündürmelidir. 

lspanyaBaşvekiliB. Negrin 
Radyo ile lspanyol milletine hitaben 

mühim bir nutuk söyledi 
"Bir çok felaketlerden 

ten sonra da 
sonra 

• 
yıne 

Bu felaket-sağ kaldık. 
kalacağız,, 

.. 
sag 

Paris, 28 (Ö.R) - İspanyol hiiktime
tlnln §imdi yerleştiği kasaba olan Je
ronda söylediği bir radyo nutkunda baş
vekil B. Negrln cüınhuriyet ordusunun 
ne ııebeple dayanabileceğini ve Katalon
yada nasyonalistlerin hlicwnlannı kar
şılıyabileceğlni bildirmiştir. 

Başvekil bilhassa şu noktayı tebarüz 
ettlrmişti.r ki merkez.i İspanyadan Kata
lonyaya milsella!ı kıtalar getirtmek 
mümkün olmuştur. Kara, deniz ve ha
va ablok&.sına rağmen muvaffakıyete er· 
dirilen bu hareket misli görülmemiş bir 
muvaffakıyet telfilcltl edilebilir. 

Madrit - Valansiya mıntakasından ge
len bu kıtalar, bitap kalmış muhariple
rin dinlenmesine imkAn verecek ve on
lara yeni kuvvetler aşılıyacaklardır. 

Harp malzemesi meselesine gelince, 
burada da ademi müdahale siya.setinden 
ve ablokadan doğan güçlüklere rağmen, 
bol malzeme tedarik ve temin edilmiş
tir. Bu malzeme iyi kullanılınca düşma
na karşı geçilmez bir sed kurmağa im
kan verecektir. Şimdi cümhuriyet or
dusunda taze ihtiyat kuvvetleri ve yep 
yeni malzeme hizmete girmiştir. Bu 
malzeme vaktiyle Madrit için nasıl ki 
geç kalmışsa, şimdi de geç kalmıştır. Fa
kat nihayet vaktinde yetişmiştir, nasıl 

ki vaktiyle Madrit için de vaktinde ye
tişmişti. 

Cümhuriyet ordusu şimdi tam antren
manlı muhariplere, bol malzemeye ve 
hudutsuz cesarete maliktir. Size karşı 

sözlerimde daima gösterdiğim dürüstlük 
itimadınızı aramak için bana hak ver
mektedir. Size verebüeceğim ümitler 
pek sağlam olmadıkça 

Ispıınya harp mıntakalarından 

lspanyol b04vekili B. N egrin 

bugün kat'iyyen temin edebilirim ki 
eğer hepimiz bütün kuvvetimizle vazi
yeti kurtarmağa çalışırsak onu gerçek
ten kurtaracağız. Bir çok felaketlerden 
sonra sağ kaldık. Bu son felaketten son
ra da yine sağ kalacağız. 

belediye konseyleriyle sol cümhuriyet 
'partisinin delegelerini kabul etmiştir. 
1 Bütün bu mahfeller, cüınhuriyetin ni
hai zaferine kadar mücadele için, ordu 
kumandanlığının emri altında bulun
duklarını bildirmişlerilir. 

Paris, 28 (Ö.R) - Fransanın Barse. 
!on genel konsolosu öğleden sonra Fran. 
kist işgal kuvvetleri şefi general Alva· 
rcs Sarenası ziyaret ederek Sufren kru
vazörünün Barselon limanına gelmesi 
ve Barselonda kalmış olan 5000 kadu 
Fransız tebaası için konsoloshaneye 
Fransadan erzak gönderilmesine devam 
edilmesi hususunda ruhsat talep etmiş
tir. 

Paris, 28 (Ö.R) - Perplnyandaki İs· 
panyol konsolosluğu bir nasyonalist 
harp gemisinin Porbuka bir ınikdar kı
taat ihraç ettiği haberini tekzip etmiştir. 

Burgos, 28 (Ö.R) - Nasyonalist kuv
vetler sahil boyunca ileri hareketine de
vam eder~k Barselonun 40 kilometre şi
mali şarkisine kadar gelmişler ve Bar
selondan Areni Delmar mevkiine kadaı 
bütün sahil arazisini ve Granoyers · Ba· 
dalona • Mazeres müsellesi içindeki sa· 
hayı tamamiyle işgal e~lerdir. 

Valansiya, 28 (Ö.R) - Bütün siyasi Barselon, 28 (Ö.R) - Nasyonalist fi. 
partiler ve sendikal teşekküller geçen ]osu dün öğleden sonra Barselon lima· 
gece toplanarak Katalonyadaki vaziyet nına girmiş ve sahil müdafaa bataryala· 
hakkında görüşmüşlerdir. İstihsali hız. rı tarafından se11iınlanmışbr. 
!andırmak ve cümhuriyet arazi ' istilll Barselon, 28 (Ö.R) - General Franko 
edilemiyecek bir hale sokmak ı, .. ı kat't Navar kolordusu kumandanı general 
tedbirler alınmıştır. Solçanoya harp madalyası vermiştir. 

Gazeteler nihai zafere inanlarını ilfuı Barselon mevki kumandanı general Are· 
etmeğe devam ediyorlar. Madrit askeri na vazifesine başlıyarak general Solça· 
valisi general Martinez Fabrera vi!Ayet, no ve Yage ile görüşmüştür. 


