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Ciımhuri11etln va Ciimkuriyet eıerinin lıekçı.1, ıalıııkları ç•kıır riya.ot gazetedir 

YENi ASIR 
Kurban ba)ITamını bütün okurlarına 

candan tebrik eder. 

Bayram münasebetiyle gazetemiz 
Cartamba1 Pertembe ve Cuma ırünleri 
çıkmıyacaıctır. 

1 

·--------' Yeni A.rr Matbaaamda Baaılmıttrr. 

Mebus Seçiminin ilk Safhası 
Defterlerin ıanzinıl için Büyük Akdeniz buhranı 
Bütün belediye memur

sef erber edilmiştir ları 
Önümüzdeki Şubat ayı içinde pat
lak vereceğinden korkulmaktadır 

Hatay millet 

lzmirliler 

Belediye memurlarına 
yardımlariyle siyasi 
olgunluklarını 
gösterecekler-

Mebua ıeçiminin ilk eefhaaı olarak bi
rinci müntehip olan vatandaşların isim
lerini havi defterlerin tanzimi i~i bayra
mın ikinci çarp.mba günü eaat sekizde 
baglıyacakttr. 

Dün sabah belediye reisi Dr. Behçet 

Uz" un baıkanlığmda eeçim tefıit heyeti 
toplanarak yapılacak işleri birer birer 
gözden geçirmiştir. 

ittihaz edilen karara göre defterlerin 

tanzimi işi ıubatın dördüncü günü niha~ 
yet bulmuı olacaktır. 

lzmir gibi nüfusu kalabalık büyük bir 
- SONU 2 iNCi SAYFADA-

meclisinde 
~~~--~~~~~~ 

kanunu Türk 

lmpeks 
MeseJesi etrafında 

Maliye teftiş heyeti de 
teftişlerine başladı
E•ki Denizbank amam 
müdürünün beyanatı 
İstanbul, 30 (Hususi) - Ankara· 

dan gelen maliye mUfettiş heyeti de 
bugünden itibaren Denizbankta tet
kiklerine başladı. 
İstanbul, 30 (Hususi) - Bütün da

ireler şubat maaş!= cumartesi aJ. 
dıkları halde Denizbank memurlan
run maaşları bugün verilmiştir. Yal
nız 150 liraya kadar olan maaşlar 
tam, daha yukarı olanlar nısıf ve
rilmektedir. Ayrıca Denizbankın 

umum memur maaşlarından da yüz
de otuz tenzilat yapılacağı bildiril
mektedir. Eski müdür Y. Ziya Öniş 
yeni beyanatında, vapur siparişle

rinde n}TI ayrı ~.artnameler mevcut 
olnı~dığını söyledikten sonra şunla-

1-· ilave etmiştir : 

Tokyoya davet edilen Lcn-d Halifaks 

Londra, 30 (Ö.R) - Nevs Chronicle 
gazetesine göre, Paris ve Londra diplo
masi mahafilinde büyük Akdeniz buh
ranının önümüzdeki şubat ayında patlak 
vereceği kanaati vardır. 

Deyli Heralde göre Almanya garpte 
bir milsellMı ilıti!Af baş gösterdiği tak· 
dlrde Polonya ve Sovyet Rusyanın bl· 

- SONU 4 UNCU SAYFADA-

Martın 
tasına 

IJk haf- " 
kadar 

Bütün mernıeııette 
ilılnci rniintelaipler 
s~ilmq llulunacaıı .. 
Ankara, 30 (Hususi) - Seçim ha

zırlıklarının martın ilk haftasında ni
hayet bulacağı ve bu tarihte ikinci 
miintchlplerin seçilmiş olacakları 

anlaşılmaktadır. Bütiln vilayetlerde 
seçim hazırlıklarına hararetle girişil
miştir. 

İstanbul, 30 (Hususi) - Bugiln, 
valinin riyasetinde İstanbul vilaye- f 
tine bağlı kaymakamların iştirakile 1 

yapılan toplantıda seçim hazırlıkla. 

n etrafında görllşneler yapılmıştır. 
Vali B. Lütfü Kırdar icap eden di
rektifleri vermiştir. 

Kabul edilen ceza 
ceza kanunundan avnen 

~ 

B. M. M. 

alınmıştır 

- Bazı kimseler haklarında kat'i 
tahkikat yapılmadan ve tetkiklerin 
neticeleri beklenmeden maalesef va
zifelerinden azledilmişlerdir. Bence, 
sakat olduğu iddia edilen işler var
sa onlar üzerinde tahkikat yapılmalı 
ve neticede suçlan olan varsa suçla
rı nisbetinde cezalandırılmalıdır. 

T. R. 

Genç Ateş takımı 
Uçoka O - 1 galip geldi 

Ara s Demirspor da sahaya nizami takım çıkarmıyan 
Yamanlara hükmen galip sayıldı-

Genç elemanlarla 
talıviye edilmelidfr-

HAKKI OCAKOCLU 

Büyük Millet Meclisinin intihabatı 
yenileme kararı vermesi üzerine yur
d~n her tarafında seçim hazırlıkları
na başlanmıştır. 

Kanuni formalitelerin azami oü
ratle ikmal edilmesi ve en kısa bir za- Antııkyııdan bir manzara 

Londraya 
vasıl oldu 

LONDRA, 30 (A. A) - Türki
ycnin yeni Londra büyük elçisi B. 
Tevfik Rüştil Aras dün akşam bu
raya gelmiştir. 

~~::::~::i:::a~:~i:~::::::: _1_1_4_0-lı··-r_a_n-asıl uçuyor? 
mevcut bulunmadığına göre intiha-

1 
hın memleket bünyesinde sarsıntı 
yapması mevzuubahs olamaz. b k 

Türk milleti Milli birlik ve bütün- ''Affed~rsı·n ayag"" ına astı ,, 
lük İçinde kemalist rejimine sadık ~ Atef takımı - YAZISI 1 nci SAYFADA -

kalmak, iktısadi kalkınma ve yurdu ---------------------·---------------------

sözüle 
İmar davasının arkasından hızla koş- k. b k 1 b. t .. cc arı R t d .. 
m~u:s::rh::i::;~nt~;~üşüncenin i ı sa 1 a 1 ır u ayş ag un 
na ihtimal verilemez. yurdun hiç bir köşesinde yer alması- faka bastırdılar 1 t 
Yakın tarihin önümüze serdiği açı mış ır 

t~crübeler, beynelmiıeı siyaset aıemi- Fakat sabık alı I ar 
nın arzettiği tehlikeler her zamandan 

daha fazla milli bir birlik ve bütün- k J d 
lük içinde bulunmamızı icap ettir- derhal ya a an 1 
mektedir. Dedikodu ile israf edilecek ılık hır 
vaktimiz yoktur. Izın1r zabıtası dolandınc ve .=-

B . !ık ;•)erini sanat ittihaz ederek Jzmirde ınaenaleyh T tlrk milletinin bu ':' .. bir beke i meydana 
defa da Cümhuriyet Halk Partisinin faaliyet gos~eren akı~ Hlld.ise 
ilan edeceği namzedlere müttefikan çıkarm'§. faillerini Y • 

reylerini vermek suretile iktidar mev- şudur: ul k tü •••ı B Hüsnil 
•~·· . il . I k · · d Uluborl u oyun c~ · ımnı e erınde tutan ara arşı ıtıma iln betiyle Denizli 

. . . . • . .. h · d" kurban bayramı m ase ıevgısını yenıleyecegı şup esız ır. tihim mikta da 
Bunu böylece tebarüz ettirdikten bölgesinden Izmlre '." . ,,;'.,.ı 

sonra ilave edebiliriz ki Büyük Millet kurbanlık koyun getirmişalmıve bu,_. 
M 1. . . 1 1 k . toptan satm~ paralarını ş, ceuıne ec ısının genç eleman ar a ta vıye- • 
. 1.. "h . d yerleştirmiştir. 

•ıne uzum ve ı tıyaç var ır. .. il Izmirde işini bitiren B. 

Türkiyenin mukadderatını .e~in~e H:::.~g= saat 21.30 da Izmlıden De
tutan Cümhuriyet Halk Partısı hır . r hareket eden trene b!nnıl§tir. 

-
Hitler dünyada heyecanla 
beklenen nutkunu söyledi 

Hitler Diyor ki: 
Avrupanın ilk kurtuluşu Musso
lini ile başlamış ve ltalyan fa
şizmi Avrupanın minnettarlığına 

·· l"k · · imale k zak ruz ıye b kal~'--,- H·-n ve zumre ı partısı o tan Ç~ u. - ini Izmirde kolaylıkla bitirdiğinden Tevkif edilen •11 ' """"'" -
tır. O bütün Türk milletini sınes~nde 4 emnun olan tilccar tam trenin merdi- ıırkııdaflan lls Dudu V / 
toplamıştır. Bütün Türk millet. de :ninde ve karanlıkta iki kişi ile karam- Hilseyln pehlivan, koyun ~ccarının ce- ı 0 Um uzda yÜrÜ yeceğiz! -.~...:...ı..;..;....:_.:w 
~bca~ı~ -Biki~~~~m~b~~ili~~~.F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====:::::::=~~~~~~: 

hak kazanmıştır •. 

Cümhuriyet Halk Partisinin altı bol yar'ıkaı · ~esicilerinden Hüseyin danı yankesicilikle alınıştı:r. Di4er ta· 

umd_es~~~8J!!:;'~~i!!t-ıştır. :~;li~~ ;ıı~u Hasan Galaydı.Tesad~[ll-.J.r~aftan.,-:;:;.~H~a~san~ Galay da tüccara: HfTLERJN NUTKU SON SAHiFEDE DIR 
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Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 
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YAZAN: 

GENERAL 
Kdzım Karabelıir 

YBnillR 

ŞEHiA HABBRLERi 
Delıerlerln 1anzlml l~ln 
Bütün belediye memur
ları seferber edilmiştir 

B. M. M. 
Genç eleınanl•la 
ıaııotye edllınelldll' .. 

• 
HAKKI OCAKoeLU 

- BAŞTA.RAFI 1 ıNCl SAYFADA -
Binaenaleyh vatandH)a, anaınd. 

partili ve partisiz diye aynlık ve gay
rilik düşüncesi asla mevcut değildir 
ve olmamak lizunplir . 

Bu itiharla menıWret davalarının 
ve memleket iflerinin elbirliği ve söz 
birliği ile tecmri bir zaruret halin
dedir. 

- BAŞTABAPI 1 tNct SAllİPEDB - bakımından lüzumla Prtil• mal.._b mt.lere ,..a.. a.. ••taaclatlarua ,ilimleri Memlekette istifade edilmeai 

bulundukları halJr:taıınut gibi görünilr
Jer ve gayelerine enmk için haDun bari
minde çalışırlar. Bu malrsadla yetiftiril
diklerl için çok mtlcehhez fe mahirdir
ler. Maske altınc!a ve sureti haktan gö
rünerek saf halkı kolayca aldatabilirler. 
Bunlann hedefi; siyasi ve din! ba1wndm 
tenuıil ettikleri halkı tefrikaya uğata
rak zay~ dilfürmek ve tenlrkiye kup 
düşman veya Jt.kayd bırakarak bu suret
le müstemleke halkında aranılan Aciz 

i8tiyecekl• ve .Uadeki matbu cetTel- wdeclilmiyecekdr. mümkün olan kuvvetlerin en büyü-
........................................ tehiide bu kadar mlbim Wr ifia yine bu lerl ddlduıaeaklanLr. .bmiriıa .... illerdeki ol.-ıluimaa ifinden en küçütüne kadar hepsin-
kayıtmz kal- müstakil milletlerin hile kadar k.a bir zaman zarfmcla b•nlmua Elimizde mncut intihabı mebuan b- nazarı dikkate alan belediyemiz halkın den hiç bir hususi düşüncenin altın• 
i.tiai tehdit altındadır: için belediye bütün memurlannı ııeferber nununa göre 22 yqaıu ikmal etmit olan ba olsunhıiana İ9pat edecek .anıtte I&- da kalmaksızın en geniş mikyasta 

Devlet aclamlannm terakki hamlele- bale ko;,muıtur. Belediyeden ( 300) me- kadın erkek bilumum Türk vatandatlan. zmıaelen cevaplan bugijndea hazırlaya• istifade etmek Cümhuriyet Halk par
ve mUtavaatın devamını temin etmektir. 

M k li ~ ~: l . . rinde attıklan yanlıt admılar va bu yüz- mur ile vil&yetin ayırdıiı ( 150) memur intihap hekbm hek oldakllırmd• IDta- ca.ima ve bn6iıle mlrecaat eclecek tisinin elaalı umdeleriııden birini tet-
k' Bhu ;: e ı <;yoner ~ye= den haJkm yaptığı irticalarcla bep bu ~ b11 ili &zamS eüratle batumaia plı,acak· telıibl .. n1 intluabatmda m.hm ..... olan beledı,. -lanaa icap ed• ...... kil eylemek 1Azam gelir. Cümhuriyet 
dı :lk uyaıı;w: ır . uy l kili.bil parmaiı aranmalıdır. ludır. muı için nüfusun tamamen teabitf icap ltlmab derW vermek euretile yardım Halk Partisi daima gençliğe kıymet 

and .. ~ ir ~~ :;:or 0.manlı camiasını parçalıyan ve on- Dün bu memurlara vazifeleri hakkında etmektedir. edeceiine kanidir. vermiş, Halk kuvvetini ve gençliği 
ve~aı;: ıı:k~A d ~~a dan müatemlelteler koparan devletlerin lazım selen talimat verilmittir. Bi~ yeni Cloimuf olanlanl• Belediyemia ~· slall her nele umdeleria istikbal için en büyükte-
~ Mbrl .d vnı:,_~. n aiyut ve uked munffakıyetleriıai kolay- BAYRAMIN iKiNCi GONO itibaren lzmirde bütün kadm ve erkek bele~e memudanna -..ı maltnwb minatı olarak kabul etmiftir. 
ırOawanlo d le t

1
. ~ ~-L•uı· rydor.d'ğ laıtıran da bu kuvvetlerdi. niifua tMbit edilecek demektir. verebilecek bir zabn bulunmannı yine Bu itibarla yeni seçimde Türk mil-sm ı ev e ınm .u.ıılWıl ın e ı er . . 

'•-!-1 d b ·· .. lil u:_ Ba .. ;...;.. böyle olnvor) r::-LU) Bayramın ikinci Ç&l'f&mba günü eaat Mebua .eçımıne halen vuifedar olan hallnmızı0 "7ul olsunluiundan. yurd letinin en büyu··1c mecliainde aençliHe unu er arasın a u uç tür ı•u.J' oner ....,... -ı ._........ . . • • .. . . • _... 

t kil"t d dı~ ll b. · i . Miqonerler milatemlekelerde Te mlla- seluzden ıtıbaren beledıye meınarlan her rutbe ve ünifonna,ı haiz uker ve zabitan ~ kaıta hlb6k -·-mrlem• Wde- mümkün olan yeri ayumaaım gayet 
eş 11 ının a oyna 0 1 ro er ızım çm . 

en acı bir miaaldir. temleke olmrya elverifli olan pri mem- vatandatın lcapaını oalaralc nifm eayımı fttirak etmıyeceiine g6re, hazırlanacak mekteclir. tabii •yanz. 
Siyasi gayelerle bu Misyon teşkilltı leketlerde Reislerin. Racalann, Arabi.- Politika hayabnm temayüz etmiı 

arasındaki münasebetin ne kadar sıkı tan lmamlanmn. Sultanlann. •• harimine 

8 
Sd ç 

1 
.......... _ ..................... _...... bupnkl eimalan yurdun en miifkü1 

olduğunu f\I bldiseler de sösteriyor. bdar sirebilmitlerdir. Kendileri hu..... Vaıı·mı·z . eat umra 1 i Gelenler mdenler 1 ~·Türk milletinin bayat 
a) 1877 de lngiliz Liberal fırkuı lideri Jan her hansi bir )'Ola .ariiklesken. halk 5 e• : Ye İillikhalinin tehlikelere maruz bl-

Lord Gladatonun Avam kamarasındaki aramna lumtan lllUrflnl.rl ele hallu abi .. ;=•s::;;;;n•••• .......... dıiı günlerinde feıaptle fedak&rhk-
nutku cihanı Osmanlı devleti aleyhine cihete çekip södlrilr. Ba auretl• ınü.het Yol ve alama 111•1111 Yeni v~dL tayin -.L.- il ~lnnenB '....Ça- la çalıfmıı vat.anı+thnmmhr. 

_ı..:_.ı_ ------ --- nalrlmle .._.. Dr.•-~ Mecliein -nç elemanlula -ı...:..·e kaldırmak ,,.,_ iateni1en tesiri yanrnw. ve v• menfi ~ arwnda lıefrikqa ı.t-..11 pçbtdl... K --J...- a--.ıı il 111 •- ... ,, .. ,,, 
~ r--'.I' ı.....u• _ rmııt Dıı1DU - _.., r .... edi~ . iJı..n.- ____ı.._ LJ::t• • 

R'l.W)'a bqı.sında Osmmhlan bu aefer dtlten veya DJQfbauLm bir memlelretin x.L=_ ~.... bw ~ ~--.. Burdur ...,._ -•!!!lellme .. ,.~ YlllUU ~muz 
bir a A-L elinde k lllh&ü vcam,lpe teddlder yaparak av- ....... - ...... ..,...., • IMDAD meYCUtJann hiJ6k hizmede-

,yalnuı: bıraktırmıştı. Bu siyuet adamı o 
1 
~ .... ....- bu :: • eden Vali 99 Parti Bqk•nı B. l'nlı Gtl- Ba1lt Clmna, llmclln ...._ .All Blla rini inkar eylemif olmıyoruz. Biz an-

meJhur nutkunu irad ederken elinde tu~ sil> sfldUlawi ~ • .ptiri- L!9 .YBNt ASıa. a aplldald tt.ahata Lnm&, Atı-...._ l'lllk G8lml1 An. cak _._niziıı idi.il hlık•mmcLm 
tulu Kuranı göstererek: sn-' zor olmaz. Vakit nldt Hindimtancla . . Unda .. Hı'ırdlr. ·-•-

(Bu kitap ~ ;rUsünde kaW•kca bu W&m ve --S ~ Faa vermi§tir : . S1WaiJ9 adlflttitl lllnlr Şnlııet İltan- yeni de.Jet adamlmma ihtiylıa hu· 
batak kat'liamı pbl ftbtetler de dtınya- Saltanlanmn WrWrine d6terek ~ - cYol iflerinl ı&den geçirdim. Od.- plrmı Mandla lunduja pnç euerjilerin verimle-
dan ,__,L lmaz') ;,. b-'· _ _. __ 90Dra F- pa-ı·-- mi§ Çatal yolu inşaatı ilerlemektedir.. buJclm, y......,.. B Dl- rini ibmal -'---L lizumunu tek-

e&a!A. 
0 

' ... ·•- .,,.._...., Tamire uhta lduiu gtirOJ Adasiclef Blllı • ıt..t mubarıtrlednııl ~7_.._ 
Diye haykırmtfb. Halbuki Batak kö- ma.temleke ohatancla. Yemen lmamlan- Öd m 

1 
ç 

0 ~ edeD mltrt ~ Bw--. ,.... • .,.... · ~ iatiyoruz. Çünkü ~ep bil~-
Yfuıde vesair yerlerdeki Bulgar ihtilllini nın. Te hattl g6ya Huiııti)aDlann ayak ~ Y:ıı~un = 1~ etl * Ba,,tar mtldartl B. N&zmı Unur yoruz ki devlet adamı kendı kendı-
yapanlar Misyoner teşkilatının yetiştir- bumalan memnu olan Melledeki Şe- ~ er v . . ·. vazty veklletçe Anbraya dnet edilmlttfr' sine yetipnez. Onlan yetiftirmck 
diği Bulgar talebe idi! riflerin i.yanlannda hep kendilerine ha- gozden geçırildı. Yalanda gtdirek hayvan butahkla~ ~n gençli~ ön~e bir aaha açmak, 

b) Cihan harbi mütarekesinde Loid löl yolunu bulan ve (müpvirhulıkl) Gölcükte yapılması m~~c.~.~~- hakkında talimat alacaktır yuz daneaım tecrübe etmek on dane-
Co Tü ki · h t ih t 1" ·· M. 1 · h. · '- nUlen sulama tesisatı i§lyle auuuuanwm. • •ı'nı· yeti"..;nnek ı· .... p eder. re r yenın ı.ya ına n aye ver- ro un,ı,ı yapan gyoner enn ırnmetı em:- J ., y~• ....a 

,_ fikri . al d 1 ~ k -''- d "'ld' Bun ara yardım tenılıı etmek suretiyle K d k" ec1 k d. "'I . d mea. nın em ar ıt;ını yapar en ınK egı ı. b bbüs. k --~ fil _ ....... _ ---..1•m ıyı a ve oş e en ı a emm e 
"'-Ur t -~- I ·ı· kil' 1 • h Ik .. u eşe u uvn:uen • ..ruuu. .. calız.• Polis yarclıın ....uap kal b 1 '--t· .ı_" ı· oo ar:uı.an ngı ız ıseıen a a şoy- Bu makuleden adamlar içinde Osmanlı YENt ASIR_ Valimizin izahatında Polis _,,dıuı sandı~ idare he . d.. mı~ u mem eııu: ın ne acger ı ço-
Je vhedıyordu: d Jetinin ha · · ellİnd Babı&linin d'" #- && uaı~ un cukları vardır. Onları arayıp bulmak, 

. . ev ncıy e, aaer mevzuubahis olan sulama lfl, GölcttjOıı atleclen 80lll'a adll hluıı .relıs..._uoue top- meydana ko---L ta ayn bir vazife 
(Tlrkler Hıristiyanlan katliim ettiler. dairelerinde tercümanlık veaalre 1r1"hi Pt'k bol olan suyundan istifade edilerek lanarak bazı kararlar almıştır y..-.. 

Tu.mı- Avrupadan kovulmalt. (Aya- m&him'" cl..let .....rile alibh YUifele- bl kısım k .. lerinln sulannıaçı B. Sedad ÇumTalı · teşkil eder. 
10fya tekrar kili• yapılmalıdır.) re ....,.. ık :rol- W··• hile ....iL ~ ınsı:;• ~ bir ~. İDD1r Ctlmhudpt mUddeiumumlllii Yeni seçimin zamanın büyük ihti· 

Hariatiyan declikleri ümenilerdi. Za· Sedm:.t wvkiiua kadar 7'belea bir pk KiSyltller bu işe bftytlk bir alAka ile a- bat ....nnl B. Seiat Çe-n1a, ~ Mıld•a Relk8YI yaclanm kueaklıyan bir nala Te dü· 
vallı Ermenileri ihtil&Je ııevkeden de yine mühtediler arasında bu türlü kaJ'lfık itler n1m.ı lardır. vekAletl zat işleri umum mtıdtlrlUIU bq ............. e fiince ile idare edilmeai istik'bale ait 
Mn,-oner tefkilitı idil deruhde edenlerin bulunmadığını kesti- ş muavinliğine terfian tayin edilmif Y9 temsil verecek ümidlerimizin en büyük kuvveti 

c) Miayoner, yalnız Hıristiyan unsur- rebilir miyiz)! tayin emri dün akpm mUdd.ıumumllik Manisa Ralkevt g&terit kolu, ıubatın olacaktır ... 
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TELGRAF ,HABERLERi 
Hatay millet meclisinde 
Kabul edilen ceza kanunu Türk 

ceza kanunundan aynen alınmıştır 

Nevyork 
Sergisinde rürlı / 
pa11yonları.. 
Atlna - Akropolh gazetesine fstan

buldan yazılıyor : Nevyork sergisi !ki 
9YB kadar açılacaktır. Bu sergiye iştirak 
edecek olan milletler, artistlerini sefer
ber etmiş durmadan hazırlanmaktadır

lar. Bunlar meyanında Türkiye de ken
dine tahsis edilen iki pavyonun müm
kün olduğu kadar cazip , .e gilzel olma
sına çalışmaktadır. Türkiyenin Nevyork 
sergisinde ne gibi şeyler t.,,hlr edecej;>i 
Yunanlılan da alakadar edeceğinden, bu 

Ankara, 30 (Ö.R) - Antakyadan bil- ka hükümler vazı hiç düşünülmemiştir.• ki ve başarılan hamlelerden büyük bir hususta biraz malfunat vereceğiz. 
diriliyor : Denilmektedir. Yalnız Türk ceza kanu- sitayişle bahsetmektedirler. Hatay hü- Türkiyenin iki pavyonundan birisi 

Hatay Millet Meclisi bugün Abdülgn- nundaki Türk kelimesi yerine Hatay kilmeti, halkın iktısaden kallanınasıru •Tiirkiyede bir şehir• ve diğeri ·Millici 
nl Seninin riyasetinde son toplantısını kelimesi konulmuş ve Hatay askerlikten temin için zirai ve •mai hareketlerin Türkiye• adlarını ta.,'<lyacaklardır. Pav
da yapmış, gümrük tarifelerini tezyit sa- tecrit edildiğinden Türk ceza kanunun- artmasına yarıyacak tedbirler almış, yanların önlerine Atatürk ve İnönünün 
IAh.iyetinl hükümete veren kanunla Su- da askerliği alakadar eden maddelerin halkın vergi yükünü hafifletmiş, Hatay birer büstleri konacak ve Türkiyedeki 
riye ve Lübnandan gelen eşyanın yüzde zabıta kuvvetleri şeklinde tesbiti muva- içinde bütün vatandaşların siyanen ver- ıslahat muhtelif :resim ve fotoğraflarla 
lcırk tenzilattan istifade edemiyeceğı hk görülmüştür. giye tabi tutulmaları işi üzerinde etüd- :ıiyaretçilere gösterilecektir. Türkiyenin 
hakkındaki kanun ili ihasını ve ilk Hatay kanunu medenisi henüz ihzar ler yapmıştır. sanayi, ar ve fikir sahalarında başardığı 
ınektepler kanununu ~bul etmiştir. edilmekte olduğundan ceza kanununda Gümrük işleri yolundadır. Hata 11 işler tamamiyle teşhir eelilecektir. Pav-

B dan H k 
.. kanunu medeniyi alakadar eden madde- arasında hiç bır ayrılığa me dan y 

1 
';'.: yanların birisinde eski milli Türk eser-

un sonra atay ceza anunu mu- Y verı ]eri teşhir edilecektir. 
&akeresine geçilmiştir .. Bu kanunun es- !er tecil edilmiştir. meden, huzur ve sükıln içinde yaşamak 
babı mucibe IAyihasında Hatayın ana Yeni ceza kanunu meclisin alloşları ve refaha kavuşmak çareleri aranmıştır Tür~i~=h~~kümeti b~ iş iç~ 40 milyon 
-tanla olan birlikleri tebarüz ettlrile- ile müttefikan kabul edilmiştir. Bu, temin edilecektir. · dnıhmı ~tmlştir. Mutahassıslar 
•G ba H 11< bükü" •• t" al 1 bunu az bulduklarından arttırılması 
_,_ •Ceza kanununda ana vatandaki Hatay Millet Meclisi, yram ertesi a , me ın ç ışına arına müza uh ldlr B nl Mı ..,.. . . . .. .. . - m teme . u ar sırın Nevyork 
ınevzuatı almak kadar ta bit bir hareket toplanmak üzere içtimaına son vermiş- hlrdlr. ~ enı hukumet faalıyete geçeli- sergisi için 3 milyon lira tahsis ettiğini 
olamazdı. Binaenaleyh hUkümet te Ha- tir. den berı bütün haksızlıklar durmuş ve ileri sürmektedirler. 
tay ceza kanununu Türk ceza kanunun- Hataydan gelen yolcular, karde~ Ha- halk işiyle gücü ile meşgul olmakta de-
ılan aynen iktibas etmiştir. Bundan baş- tayda kısa aylar içinde rastlanan terak- vam etmiştir. 

Bulgar mebusan meclisinde 
Başvekil Köse 

polıtikası 

lvanof Bulgaristanın 
hakkında be yan atta 

dış ve Balkan 
bulundu 

Sofya 30 ( ö.R) - Bulgar başvekili 
Köse Jvanof mebusan Meclisinde bütçe 
müzakeresi münasebetile ou beyanatta 

bulunmuıtur: 

cEntemasyonal h&diselerin her tarafta 
endişeler uyandırdığı, küçük devletleri 

mevcut dosUukları takviye ve yenilerini 
aramak mecburiyetinde bıraktıiı bir za· 
ınanda deruhde ettiği mesuliyeti müdrik 

olan bükü.met eenelerdenbcri bir aulh 
ye anlatma aiyucti takip etmi~ tir. Bu si· 
1aset lAyık olduğu surette ikmal olun

muı, ve Balkanlarda mü~terek menfaat
leri korumak için teıriki mesaiye imk!n 
veren tartları yarabnıştır. Bu siyaset Bul· 

gariatana olan itimadı kuvvetlendirdiği 

gibi Bulgaristanı Balkan paktının yapıl
masile düştüğü tehlikeli infiraddan kur

tarmışbr. Bulgar .. Yugoslav münasebet· 
!erinde tarihi bir değişiklik yapılmııtır. 

KomşumuzTürkye ile olan münasebetle 
rimiz 1925 paktı dahilinde bir kat daha 

kuvvetlenmiş ve samiınileşmiştir. Bu Bulgar askerleri 
pakt harpten sonra Bulgaristanın akte- ile de iki tarafın hüsnü niyetleri saye- Bulgaristana silahlanma imkanını ver_ 
tiği yegAne muahede olup uzun m~ddet sinde ~anevi münasebetlerin kurulma - ıniştir. Hükümet müstakil bir siyaset ta
yegAne muahede kalmıştır. Yunanistan- st kabil olacaktır. Komşu devletlerle iti- kibinde devam edecek bü ük devletler
la ticari münasebetlerimizi genişletmek mada müstenid münasebetlerin tesisi Se- den hiç birine karşı b" ~··t altına 
için yapılan görüşmeler karşılıklı sanıi- lanik nnlaşmasiyle temin eelilmiştlr. Bu girmiyerek Bulgarlsta: k eli u enfaat-

" ha ··R enm 
mıyet vasına yer vermıştir. omarıya anlaşma büyük harpten 20 sene sonra !erine yegane h.5.kim lalacaktır.• 

Fransız-Alman işbirli~i 
Berlin 30 (ö.R) - Alınan ekonomi 

nazın Dr. Rayşbank reisi B.Valtor Funk 

bu sabah Potas endüstrisine mensup 
Fransız delegasyonunu ve şahsiyetlerini 

kabul etmiştir. Bu münasebetle söyledi
ği nutkunda ekonomi nazırı demiştir ki: 

cA!manya ve Fransanın Potasa en -
düstrileri senelerdonberi memnuniyeti 
mucip bir şekilde iş birliği yapmaktadır. 

Son derece ehemmiyetli olan bu saha -
da tahakkuk etmiş bulunan Fransız-Al

man anlaşması bir örnek telakki eelile
bllir ve eliğer ekonomik sahalarda da 
Alman - Fransız birliğine bir esas teş
kil edebilir. 

Fransız delegesi dünya piyasalarında 
Fransız - Alınan iş birliğinin her iki 

memlekete c!e faydalı olabileceği üınieli
ni izhar etmiştir. Alman Jk;ttsat nazın Dr. Funk 

Araplar 
lngiliz müfrezelerine 

hücum ettiler 
Londra, 30 (ö.R) - Gazede Arap 

nasyor..alistleri lngiliz müfrezelerine hü· 
cum etmişlerdir. Şiddetli bir müsade· 
me olmu§ ise de Ingilizlerden zayiat 
yoktur. Tunusun muhtelif yerlerinde 
çarpışmalar olmu~tur. Araplardan üç 
ölü ve yedi yaralı vardır. 

Yafa ile telefon ve telgraf muhabe
ratı kesilmiştir. 

lktısat Vekili 
lstanbulda 

İstanbul, 30 (Hususi) - İktısat veki-
1 li B. Hüsnü Çakır bugün Ankaradan 

[
geleli. Iktısat vekaletine bağlı müessese
lerde 1etkiklerine başladı. 

Zengin bir köylü 
kızın macerası 

Kızılcahamam, (Huıuıi) - Çeltikçi 
nahiyesine bağlı KU§çuveren köyünden 
ve zenginlerden Hacı Alinin güzel kızı 

AyfC, kendi•ini kaçıran uıaklan Ank 
Hasan ile beraber tutulmuştur. Yapılan 
muayene neticesinde kızın bikrini muha
faza ettiği görülmüı. Ayşenin 330, Arık 
Hasanın 31 7 doğumlu ve binaenaleyh 
evlenme ehliyet.ini haiz oldukları anlaşıl
mıştır. Evlenmeleri için kendilerine ka
nuni mühlet verilerek ikisi de serbest hı· 
rakılmıştır. 

Söylendiğine göre kız evine dönmek 
istememekte, babası da kızını Arık Ha· 
sana vermemek için çalışmaktadır. 

Va i arazi sahibi olan Hacı Alinin se
nelerden beri mahkemede uzayan bir 
davası etrahnda köylünün ikiye ayrılmıı 
olduğu , kızının kaçırılmasında da bu 

vaziyetin dahil bulunduğu r ivayet edil
mektedir. Bir ç?k kô:9'\ü buraya ıı;elerek 
meeeleye dair istidalar vermi~lerdir. 

23 Egitmen 
mektebi açıldı 

Biga (Hususi) - Muallim bulunmı -
yan köylerden yirmi üçünde eğitmen 
mektepleri açılmış ve yılbaşından itiba
ren tedrisata başlanmıştır. Geçen kısa 

zaman zarfında, eğitmenlerin faydalan 
görülmüştür.Bu mekteplere devam eden 
çocuklar okuma öğrenmiye başlamışlar, 
kıyafetleri de daha derli toplu olmuş -
tur. Bu çocuklar şehadetname alıncaya 
kadar yani !iç sene mekteplere yeni ta
lebe alınmıyacaktır. 
Bütün köylüler de vekitleri müsait ol

dukça eğitmenlerin yanında toplanmak
ta ve bilmediklerini öğrenerek çok isti
fade etmektedirler. Eğitınenlere onar 
lira maaş verilmektedir. Köylüler de 
eğitmenler için birer ev yaptıracaklar 
ve onların hesabına otuzar kile buğday 
ekerek iaşe ve istirahatlerini temin ed~ 
ceklerdir. 

Hint 
Müslümanları 
Londra konferansına 
iştirak etmek 
istiyorlar 

Londra, 30 (ö.R) - Hint müslü
manlan cemiyeti Londrada toplanacak 
olan Filistin yuvarlak masa kongresine 
i§tirak için lngiliz hükümctine müracaat 
etmjşlerdir. 

• ' • • - 1 • - ; ~. : -~ '.\ -" ;;.. • • .. • _.. -
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Nafıa Istanbul Tünel 
bütün malzemesi ile 

175 bin liraya satın 

SAHIFEJ 

şirketini 
birlikte 
aldı 

lstanbul, 30 (Hususi} - Tünel şirketinin mübayaası hakkınd 
Nafıa vekaletiyle şirket mümessilleri arasındaki müzakere neticelen 
miştir •. Şirketin bilcümle imtiyaz haklarının, Tünel tesisatının, depo 
!ardaki malzemenin ve büyük Metro hanının 1 7 5 bin lira bedelle mü 
bayaası esasında iki taraf mutabık kalmışlardır. lstanbul ve Kadıkö 
havagazı şirketlerinin mübayaası için de müzkerelere devam ediliyor. 

Çekoslovak başvekilinin beyanatı 

Çekler bilhassaAlnıan .. 
ya ile dost g-eçinecektir 

Prag, 31 ( Ö.R) - Çekoslovakya başvekili Çekoslovak halkına hi
taben iradettiği nutkunda şunları söyledi : 

- «Çekoslovak milleti iyi bir istikbale doğru gitmek istiyorsa kol
lektif emniyete inanmamalı, memleketin istikbalini korumak için yal
nız kendi kuvvetine iman etmelidir. Harici siyasette Çekoslovakya 
ancak kendi menfaatlerini nazarı dikkate alacaktır. Başka devletler 
aleyhine müteveccih itilaflar akdetmiyecektir. Bilhassa Almanya ile 
dost geçin~e~e çalışacaktır. Bu dostluk binlerce senelik müşterek 
menfaatlerın ıcabıdır. Çekoslovakyanın vaziyeti diğer Avrupa mem
leketlerinin vaziyetlerinden ne daha iyi ve ne de daha kötüdür. 

lngiliz Hava kuvvetleri 
lngiltere ayda 400 tayyare yapıyor 

Londra, 30 (A.A) - Yüzbaşı Payne lngilterenin a~keri hava 
kuvvetleri hakkında Deyli Telgraf gazetesine yaptığı beyanatta de
miştir ki : 

- Bugün lngilterenin aylık tayyare imalatı dört yüzü bulmuştur. 
Hava nezareti yeni tipte iki motörlü ve çok seri avcı tayyareleri oi
pariş etmiştir. Bu siparişler mühim bir yekuna baliğ ol~aktadır. ln
gilterenin hava kuvveti bugün 5800 faal ve 3800 de ihtiyat pilota 
malik bulunuyor. Pilotlarımızın adedi pek kısa bir zamanda on bine 
baliğ olacaktır. 

· Şili zelzelesi felaketi 
Koıısep&iyon (Şili) 30 ( .R) - Zelzele felaketine uğrıyan mın

takanın her tarafında enkazın kaldınlması aüratle devam ediyor. Sıh
hi vaziyet hemen hemen normalleşmiş gibidir. Felakete maruz kalan 
şehirlerin tahliyesine devam edilmektedir. Diğer taraftan buralara yi
yecek ve İçecek gönderilmektedir. 

Demiryolu münakalatının tekrar tesisi iaşe meselesini halletmiş 
gibidir. Salgın tehlikeleri de bertaraf edilmiştir. Şimdi bütün halka 
İaşe karnesi temin edilmiştir. Zelzele mıntakasında 7 - 8 şehir tama
men, Konsepsiyon şehri kısmen harap olmuştur. Zelzele mıntakasın
da halkın yüzde yirmi beşi ölmüştür. 

Santiyago Dö Sili, 30 (A.A) - Şili hükümeti ordunun felaketze
de mıntakalarda hasadı yapabilmesi için bir nevi •eferberlik icrası 
tasavvurundadır. Bu mıntakalar buğday ve her nevi zirai mahsulat 
itibariyle çok zengindir ve Şilinin hakiki ambarıdır. Rekoltenin ziyaı 
bütün ınemleket için çok felaketli neticeler tevlit edecektir. - . 

TELEFON : 3646 M 

Tayyare Sineması 
1 Şubat Çarşamba günü sabırsızlıkla bcklceliğiniz ve bütün dünyada büyük 
takdir ve akisler yapan meı;hur sanatkar V AJ,T DİSNE).'1N yarattığı 

PAMUK PRENSES 
VE 

YEDICUCE 
Bayram hediyesi olarak takdim eder.... Bu güzel filmi görmeğe gelecek 
yavrulara sııreti mahsıısada yaptınlan şeker hediye edilccckl ir .. 
BAYRAMDA SEANSLAR : 1 - 3 - fi - 7 sm·are 9 DA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BUGtlN 3 - 5 - 7 ve 9 DA 

FERNANDELveELVİREPHFESCOnun 
OYNADIÔI 

/Ki AÇIKGöZ 

iZMiRHALKIHA KATMERLİ BAYRAM!.~ ŞEHRİMİZİN EN BtJ'YVK İKİ SİNEMASININ BUGtJ'NDEN İTİBAREN TAKDİM EDECEK· 
LERI ŞAHANE BAYRAM PROGRAMLARI 

EL HAMRA idaresindeMilliKütüphane iSMET PAŞA YENJ'SJ'NEMA'da 
SiNEMASINDA BULVARINDA 

TÜRK SiNEMACILIÖININ BUGÜNE KADAR VÜCUDA GETİRDtCiİ FİLİMLERİN EN GÜZELİ... ..... 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
YAZAN: 

MÜSAHİP ZADE CELAL 
l\JUSİKİ: 

MESUT CEMİL VE CEVDET KOZAN 

O Y N 1 Y A N L A R 
• 

FERiHA - MUALLA • HAZIM - VASFI 
HALİDE _ MAHMUT _ l\JUAJ\IMER - İ. GALİP - SAİT - SAl\lİYE - E. BELLİ - SAMİ .. 
PROGRAJ\IA İLAVE OLARAK: ÇOK GÜZEL RE.~ MİKİ VE PARAMOUNT JURNAL .. 

" SEANSLAR : BAYRAJ\IDA HER GÜN : 11 - 1.30 - 4.00 - 6.30 ve AKŞAMLARI • 9 • DA 
~ 

1 

BAŞ 

İKİ MUHTEŞEM FİLİM BİRDEN ..... 

ş EYHIN AŞ K 
TöRKÇE SOZLV ·ALATURKA MUSİKİLİ 

ROLLERDE : RAMON HOVARO • MYRNA LOY VE •• 

CASUS K AD J N 

1 

BAŞTAN BAŞA DEHŞET VE MACERA İLE DOLU BÜ .. · 
SEANSLAR : BAYRADA HER GÜN • g l YUK CASUSLUK FILl\lL (FRANSIZCA SÖZLÜ) 

• - 1 - 2 - 5 - VE AKŞ 



SAHIFE4 

ŞEYT 
'YENi ASIR 

140 lira nasıl 
uçuyor? 

- BAŞTARAFI 1 tNCl SAYFADA -

- Affedersin, ayağını bastıl<, kusura 

Ha kevinde dokuz şube 
Üyeleri seçildi 

VE KUMPANYASI 
........ E.sı ..... , ................ ımm ...... ... 

Briyük aşk ve macera 
-127-

romanı 

bakma, demiştir . 

Parayı çalanlar yola revan oluyorlar. 
Gittikleri yer bittabi gayri malı1mdur. 
Koyun tüccan ise, geçini.iği hafif kazayı 
unutmuş, trende sigarasını ate§liyerek 
Kızılçulluya giden yol üzerinde ortalı
ğı seyre dalı:nı§tı. Trenin bilet kontrolü
nU yapan memur, B. HU.eyini gaflet -
ten uyandırmış ve bilet isteıni§tir. 

Pazar günkü 
canlı olan 

toplantıda evin çok 
faaliyeti anlatıldı 

Jan bunları düşünmekle beraber Lo
ransı hatırından çıkarmıyordu. 

Içinden· 
- Aman yarabbi. diyordu. Onu de

mek bu esrarengiz yere... bu yeraltı 
zındanlarından birine kapamışlar.. Bu 
kapılardan, bu demir kapılardan acaba 
hangisinin arkasında giizel Lorans var? 

Yollarına devam ediyorlardı. 

mırıldandı .. Jan. Allah aşkına, burada 
bir dakika bile kalmıyalım .. gidolim .. 

Rehberlik eden herif arkadan gözük
tü ve Jana geldikleri yoldan gitmeleri 
işaretini verdi 

Bu yolu zaten Jan kafasında ezberle
mişti. 

Kolları arasında tuUuğu genç kıza 

ku_._;et ve cesaret vermek için: 
- Lorans ... Lorans .. dedi. Korkma 

artık .. Ben burada ... senin yanındayım. 

Tüccar B. HUseyin, bileti çıkarmak 
üzere elini cüzdanına uzatınca yerinde 
yeller estiğini görmiiş ve derhal trenden 
in~rek araştırmn dairesine hadiseyi bil
dirmi'jtir. Kendi.si de araştırma dairesine 
gelen tüccar, akşamki tren müsademesi
ni hatırlamış ve sabıkalıların fotograf -
!arı arasında iki sabıkalıyı tanımıştır. 

Takip ettikleri Galeri bir köşede bitti 
ve buradan daha dar bir yola saptılar. 
J an, kafasından geçtilcleri yolların ha
ritasını çizmeğe çal.ı§ıyordu. Nihayet yi
ne g~ bir meydana vasıl oldular. Bu 
meydan gibi müteaddit yollar ayrılıyor
du. 

Ve. Loransı kolları arasında tutmak
ta devam ederek yürümeğe başladı. Lo
rans mütemadiyen çeneleri birbirine 
çarparak deli gibi söyleniyordu. 

BUtUn sabıkalıların ve uygunsuzların 
bulundukları yerler zabıtaca malfun ol- Halke.mıde fakir çocuklara elbioe dağıtılm'§tır 
duğundan araştırma komiseri B. Hilmi lzmir Halk.evinin unrumi toplantısı 29. Üye Kemal 

- Çıkalun .. Çıkalım. Bu cehennem -
den çıkalım ... Oh ... o adam .. o korkunç 
adam ... onu bir daha görmek istemiyo-

ve diğer memurlar iki sabıkalının bu- 1. 9 39 pazar günü parti baılcaru ve iz- • Cenap 
lunınası muhtemel yerlerde de>laşmıya mir valisi bay Ful; Güleçiu ba'""1ığın- • H. Hulki Cura 

Meydan o kadar g~ ki, hudutları 
yanın aydınlığın kenar go1gelerinde 
kayboluyordu. Tavan oldukça yüksekti 
ve tam ortasnMla hafif 24ıltlı bir ampul 
vardı. 

başlamışlardır. da yapılmıştır. öğleden sonra gelmcğe Göeteri 

Iltl 
batlıyan Halkevi Üyeleri az bir zaman 

Bir köşede, tavandan .aşağı sarkan bir 
takım kalın telli ve bu tellerden bazıla
rına takılmı~ ağırlıklar vardı. 

Zeminde ve bu tellerin bittiği noktada 
ise ge~ bir Plitform vardı. 

J an yine içinden: 
- Bir asansör .. diye nunldandı. Hem 
mü~ bir asansör .. Şüphesiz bu esrar
engiz yeraltı diyarı ile yer yüzü arasın
da işliyor .. 

Rehberlik eden herif: 
- Burada durunm!. 
Diye mırıldandL Sonra kayboldu. 
J an, sırtını duvara dayamış bir halde 

yalnız kaldı. 
Etrafına bakındı .. 

rum... 
Jan, hem Loransı kolları arasında sı

kıyor, hem yürüyor hem de ona doğru 
eğilerek teselli veriyo:rdu. 

· sabıkalının bulunduğu Dudunun 
evi önünde tertibat alınarak derhal içeri aonra büyüle oalonu doldurm..,Jardır. 
girilince HaAn, çalınan para cüzdanını Salonda 75 O ô.za hazır .bulunmakta idi. 
babasına uzatırken görlilmüş ve derhal Tam aa&t 2 de parti başkanı F azli Güleç 
ele geçirilmiştir. Anea'k • cüzdanda 1102 beraberinde Hallcevi ba,kanı bayan Şe
lirarun mevcut olduğu, 38 liranın lou - him~ Y unua ve yönkurul Üyeleri olıiı.,iu 
marda sammldiği ıınlaştlımş ve bu pa- halde salona gelmiş ve Halkvi üyeleri 
ralar deorhal sahibine tesliın edihnlş. tarafından saygı ile karşılanmışhr. Baıı-
suçlular yakalanmıştır. kanlık mevkiini alan valimiz ayağa lcal-

IKINCI HADISE karak umumi toplantıyı açbğını söyledik-

Bu araştırmanın yapıldığı evin sahibi ten sonra ilk söz olarak. Halkevlerinin 
Lorans ise, içinde bulunduğu korku Dudu, bir çok hırsızlık vakalarında adı büyük kurucusu yüce Atamızın acuım 

ile: geçmiş bir sabıkalıdır. Dudunun kuru~ anmıf ve hazır bulunanlan ayakta iki da-

- üzülme yavrucuğum.. Artık kor
kulu rüyaların bitti.. Pelı: oz soora bu
radan çıkacağız .. Kolumıı sıkı •ıkı tut ... 
Kiliseden çıkınca, yakında sıcak bir ye
re gideceğiz. Orada doşUarımız bizi bek
liyorlar .. Bu yerin yanı baş.nda da ote>
mobiliın duruyor .. 

- Hayır .. Hayır .. diyordu. Hiç bir ye- çay mahallesindeki evinde, uzun zaman- kika sükuta davet etmiştir. 
re değil, doğru otome>bile gidelim ... O danberi ararunakta olan meşhur sabıka- Ulu ve el.cdi önderin yiibck hatıra
melun canavar ... beni tekrar ele geçir- lı lzzet te yakalanmıştır.Izzet Menemen- •ırıa yapılan bu saygıdan sonra llbayımız 
mesin .. Otomobile binelim ve ... ka~a - de 10 ev, Seferihisar, Urla, Çeşme kaza- tekrar oöze batlıyarak Halkevlerinin ku
lım.. larında bir çok evler soymuş maruf bir ruluşlarındalci mak>ada uygun şu ilci • .,.. 

- Olur ... olur, yalnız sen üzülme.. gece soyguncusudur. Izzet kapıların ki- nelik çalışmaları sitayişle anmış ve bu 
Çok har.apsın.. çok ye>rgunsun .. Büsbü- !itlerini kırmak suretiyle yaptıkları hır- iki sene içinde yararlı ve faydalı itler ba-
tUn kendini üzüyorsun.. sızlıkların hep<inden kurtulmuş ve iki taran Halkevi başkanı bayan Şehime Yu-

Fakat Lorans büyük bir gayretle: defa da karakoldan kaçmıştı. In:etin mıaa ve arkadaşlanna lzmir valisi, parti 
- Sen benim için merak etme .. dedi üzerinde bir (Gold) markalı tabanca, başlcaru ve her şeyden evvel bir lzmirli 

Benim, bu cehennemden kurtulmak ve evde ise çaldığı eşyalar bulunmuştur. 91fatilc tetekkür etıneği borç bildiğini 
uzaklaşmak için icap ederse saatlerce ve bu vazifeyi yaparken bütün Halkevi 
koşacak takatim var.. B k A d arkadaşlarının hisselerine tercemanlık et· 

üye 

> 

• 

AyfC Akıncı 
Ha.yri P uyan 
Sali.haddin Çataloi;lu 
Haaım Çclikok 

• Mustafa Sungur 
Dil, Tarih, Edebiyat 

Başkan Ali Riza özlcut 
Oye KAzım Gürpunar 

• Murteza Gürkaynak 
• Nurittin Ardıç 

Kitap saray ve yayın 

Başkan 
Üye 

• 
• 

Haltllc Tanju 
Hamdi Nüzhet Çançar 
Kemal Uçok 
Emin Arkan 

• Kemal Bilbaşar 
Müze ve Sergi 

Bqkan 
Üye 

> 

• 
• 

Ar 

Mazhar Yalay 
Khını Demi 
Muzaffer Unuı 
Suat Cü,.enir 
Nedime Mutlutürk 

Karşısındaki duvarda, yan karanlık 

içinde gözüken bir takım elektrik ~et
leri, düğmeler, sigortalar, saaUer gözü
ne rastladL Sanki burası muazzam bir 
fabrikanm elektrik dairesi veya bir 
elektrik santralının fabrikası idi. Sayı

sız düğmelerin yanlarında bir takım nu
maralar .. Harfler.. Şifreler vardı. Eyo -
nitten külah gibi birşey, bunun bir he>
parlör.. bir megafon olduğunu gösteri
yordu. 

- o kadar yorulmağa hacet yok sev- Ü y Ü k eniz tiğinc emin bulunduğunu ıöyl;yerelc oö-
gilim .. I~te, nerede ise yolumuzun sonu- zü Dr. O.man Yunll5a b~. ltba-1------
na varacağıı: ve .. kurtulacağız.. b tJ h r a 0 ) yınuzın nutkunu müteakip Halkevi yön- Baıkan 

Üye 
Bahri Sefer 
Faile Onural 

Bütün bu tesisat niçindi? 
Bunları kim yapmıştı? 
Nerede bulunuyordu? 
Jan kendi kendine: 
- Yoksa Lorans cehennemin ta gö

b~/iinde mi? .. 
Diye söylendi .. 
Bir az sonra beton yolda ayak sesleri 

aksetti. 
Jan .. Kendisine doğru koşarak gelen 

Loran!l gördü .. 
Ne haldL. tl"stü b~ı yırtık ve ıslak .. 

Saçları darmadağınık .. Yüzü korku ve 
ıstıraptan değişmiş bir halde .. 

Genç kıı: kendisini boğuk bir hay kı
rıJla Janm kolları arasına attı. Bütü.n 
vücudu zangır zangır ti1riyordu. 

- GötUr .. götür beni buradan .. diye 

ı · ···· ·· ··· ·· · · ···· ·············· · ········ 
sKiarJık apartman ~ 
S Gündoğdu Voroşilof" bulvan ağ- : • • : zm4a deni7.e nazır gayet miibmnı<:I : 
S konforu 1tavi !ddı: edah yeni inşa: . . 
S edihnit lıir apartınaıa kiralıktır. : 
: Görmek istiyenlerin, aparlmaıı da- : 
S bilinde ki bekçiye, görüşmek için de~ 
E gazetemiz idarehanesine müraca- : 
!atleri. : . ......... ..... .......................... : 

Filhakika Jan, Lorara ve kendilerine 
rehberlik eden adam küçük kili•eni~ yer 
altına uzanan merdivenin açıldığı büyük 
meydana gelm.i§leNii 

Merdivenin basamaklarını gören Jan, 
Loransı bir daha kolları araıunda 51ka
ralc.: 

- Kurtulduk!_. dedi 

Bir kaç adım sonra merdivenin ilk ba
samaklarına varmış olacaklardı. 

Birden.. bulundukları yer birdenbire 
aydınlandı. Tavandan, duvarlardan, gö
rünmiyen köşelerden öyle kuvvetli bir 
~ etrafı sardı ki, Jan ve Lorans bu zi
ya -tufanı karşısında kamaşan gözlerini 
bir an kapadılar. 

Gözlerini açtıkları zaman ise kurtu -
luş yolu üzerinde, merdi ven medhalini 
korkunç vaziyetti yirmi otuz kişilik bir 
insan mWıiasırun kesmekte olduğunu 

gördüler. 

·· BİTMEDİ ·· 

ifil.AL ECZANESİ 
Hilul eczanesi bayram münasebetiyle 

mülhakattan İzmire gelen saym müşte
rileri için açık bulunacak, gerek reçete 
ve gerekse kolonya, losyon, esans ve 
gözliilc gibi sıhhi ihtiyaçlarını temin 
edecektir. 

ı-·--------------1----· 
Kültür Park Gazinosu 

BAYRAM MÜNASEBE'l'İl'LE IIEltAKŞAM BÜYÜK DANSLI SUVARE 
2 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMI 

Birinci G ala Yemeği 

''VENEDIK GECESi ,, 
.. !!!r~~!!.:.§.!!!!!!.!~4!!!!!: .... 

Perşembe günleri orijinal galalar Pazar günleri : Danslı Çay 

GREG OR 
Ve EL VIRA MAY 

uYENt SALON· CAZiı> 

··-------------------------------· ,.:._ ............. ._ .. ._ .... m•ımm::.. ... m~ 

KARŞIYAKA MELEK StNEHASI 
Sayın İzmirlilere ;:ezmek ve Karşıyakaıun muhterem halkwa iyi bir 

;:örmek fırsatını vermiştir ... Çünkü ..•• 

kurul üyelerinden Dr. Osman Y unut or~ 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - taya gelerek yönkunılun idareyi eline al-
t~ıltlarını ~d.iden temin için büyük diği iki sen~ .. nberi yapılan isleri umumt 
bır gayret sa;fetmekt"?lr. bir ourette anlatmış ve yeniden yapılmam 
JAPON SEF~RİNİN TOPLANTISI tasavvur edilen işler balckında da izahat 

Paris, 30 (Ö.R) - Japonyarun Avru- vermiıtir. Bundan oonra Hallcevi ön
p.adaki siyasi mümessilleri arasında Pa- kurul üyesi Muzaffer Urao Hallce~nin 
rıste bir konferans akdedildiği haberi hesap durumu hakkında rakamlara m .. 
tekzip ediliyor. Bununla beraber Lon- tenit izaha.t ver · il L U5-mlf, az para e ço:x: ve 
dra - Paris - Roma - Bertin - Brüksel faydalı '-'erin ya ldı" - ·· 1 • • • • • LV.I pı iPJll goren uye er 
elçilerının Parıste toplanarak noktai na- verilen bu izahatı alkışlarla karıılanutlar-
zar teati ettikleri teyit olunuyor. dır .. 

ÇEMBERLAYN TOKYOYA MI En oonra Halkevi başkanı Bayan Şc-
DA VET EDİLDİ? hime Yunus söz alarak yapılan işlerin 

Londra, 30 (P. P.) - Röyterin Tok- muvaffakıyetini yalnız kendilerinde ara
yodan aldığı bir habere göre, •Kolruınin mak doğru olmıyacağını oayın ilbay ve 
Şiınbun• gazetesi salahiyettar bir kay- Parti başkanımızın yilkselc himayeıile 

naktan aldığı malfunata atfen Tokya hü- bu işlerin baıarıldığını bu hakikatı •Öy
kümetinin İngiliz başvekili mister Çem- !erken bütün arlcadatların da böyle dü
berlayn ile hariciye nazın Lord Hali- şündüklerine emin bulunduğunu ıöyle
faksa Japon payitahtını ziyaret için bir mi' ve alkışlanrnııtır. 
restı)! davetname gönderdiğini yazmak- S bele d ıra §U r e yapılacak yeni seçime 

tadır. geldiği İçin Hallcevinin dokU& ıubellİne 
RUZVELT - KARDENAS menoup üyeler kendi ıubclerine ta'"ia 

> 
> 

> 
> 
> 

Köycüler 

Baıkan 

Oye 

Cemal Talu 
ec1a.1 Canda, 
Celil Uzel 
Sadık Sontaı 

llhami Dalman 

Rcomiye Boyaan 
Rahmi Balaban 

> Sıtla Şülı:rü Pamirtan 
> Hüseyin Aykut 
• Reıit Akbey 
• Refet Boyaan 

Yön kurul Üyeleri 

Osman Yunus 

Regit Gürol 
Tahoin Gürzel 
Ayte Akıncı 
Ali Riza özlr.ut 

Halılk Tanju 
Muzaffer Unuı 
Faile Onural 
Rahmi Balabaa Meksika, 30 (Ö.R) - Reisicümhur B. ·edilen aalonlara çekilerclc kendi araların

Kardenas ve Rooseveltin şubat ayı iÇln- da müzakerelere baılamııılardır. Her ıu· 
de Meksikoda yan resmi bir mülakatta benin baılcanı iki •enelik. çalıımadan alı- - ---------------

bulunacaklan haber veriliyor. Cümhur nan neticeleri ark.ada§larına anlatmış ve 
reisi Amerika reisini hududtta bekliye- bu izihat üzerine şubelerde, yapılmış ve 
cek ve bir av tertip edeceklerdir.. Bu yapılacak iıler etrafında samimi müna· 
mülakatın iktısadl ve siyasi bazı sebep- katalar olmuştur. Nihayet her ıube lcen
leri bulunduğu söyleniyor. di arasında komite Üyelerioi ıeçmiı ve 

KOMÜNİST ENTERNASYONALİ- seçim zabtını imzalıyarak baılcanlıia ver
NİN FAALİYEI'İ mişlerdir. Toplantı saat 17 ye kadar de
Paris, :ttl (Ö.R) - Bir habere göre, vam etmiıtir. Dokuz şubede ıeçrıen üye

Komünist enternasymıali reislerinden lerin isimlerini yazıyoruz. 
Georgi Dimitrof bir Sovyet siyasi kur- Sosyal yardım 

Bayram miinrebetiyle 

:ilıtctR w UZUM 
FtATLER:ilıtDE 

YÜZDE ON yeri sıfatiyle ve müstear bir adla seya
hat etmektedir. Kendisi geçen hafta 
Moskovayı terketın!§tir. <iarbl Avru,pa
da bir ceve!An yaptıktan ve komünist 
teşkilafuıriyie tema• ettikten sonra ya
kın bir ihtimalle İspanyaya gidecektir. 

Başkan Dr. Osman Yunus yön lcu- t--'Ut ..... ........, yap....,ımm sayın m.üfterilerlmi-

Dimitrofun vazifesi Fransa ve Belçi
kadaki hali hazır hükümetlerini Sov
yetlerle birlikte eümhuriyetçi :t..panya
ya maddi ve manevi yardıma davet et
mek ve yapılması mümkün olan yar
dımlann derhal yapılmasını tıemin et-
mcklir. 

Halkevinde 
Bayf'am eğlencelef'i 
Türk müzik üstadı İsmail dedenin 95 

inci ölüm yıldönümü dolayısiyle hatıra
sını tebcilen 31 - 1 - 939 salı günü akşa
mı saat 20.30 da Halkevi salonunda bir 

Üye 

• 

rul delegesi 
Dr. Sami KWakcı 
Hiisnii T onak 

• Sennet Kimyacı 
> Nail Eain 

Halk dersaneleri ve kurolar 

Üye 

> 

• 
• 

Spor 

Ca.ifar Güneri 
Reşit Gürol 
~Onat 

Kevser Acarlar 
Aliye Çıntay 

:re bildiririı: 

* HEDİYELİK ve NİSA· 
FiRLERE İKRAM için 

ÇİKOLATA 
incirleriınizi tercih edWz! 

Tariş 
"' 

magazası 
R()KüMET CADDESİ - No. 71 

Baıkan Tahsin Cürzel 1-4 S.4 
fB!7.LLYJZ7/7Z77J~GZZ:zl !2ZZ r:Y.:79777~ 

BÜTÜN İZMİRLİLER D 1 K K A T 

ASIL BAYRAM BUGÜM LALEDE 
Göreceğiniz filimlcrin hepsi İzmirde ilk de(a 

GRETA GARBO - CHARLES BOYER 
Gibi sinema aleminin iki dahi sanatkarı tarafından müstesna 

y:.ırahlan tarihi .. : f"n bük a~k macerası 
bir 

_._ geoe tertip edildiği ve 1 - 2 - 939 çarşam-
ıcv ... le b .. .. . a gunu aynı saatte (Kanun adamı) pi-

J - ORDUNUN KIZI (BÜYÜK HARP FİLMİ) 

KON TES 
Filmi görülecektir- l 

yesinin tem•il edileceği, 2 - 2 - 939 per
şembe günü saat 16 da da Karagöz neş-

i ilaveler ..• Büyük •iirpriz riyat.ı ve 3 - 2 - 939 cuma günü akşamı 

c·ebenneın (Baba) piyesinin temsil edi-

2 - SİLAHŞÖıt KOVBOYLARIN SON ZAFERİ 

3 •• RENKLİ M1Kt 
4 •• TVRKÇE SÖZLil .JUTLAND DENİZ HARBi 
> • 6 ··FRAGMANLAR ---
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DOKTORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Pazar gününün 
çocukları 

YAZAN: Dr. G. A. 
Bunun ne demek olduğunu, tabii, tah

min ediyorsunuz: toputapu haftada bir 
defa, yalnız pazar gÜnleri birahaneye Ki
den babaların çocukları ..• 

Altı gün sabahtan akıama k.adar ça· 

lıttıktan •onra yalnız paza.r günü biraha
neye giden babalara. doğrusu, kimsenin 
bir şey demiye hakkı olamaz.sa da, biri 
Bayan Kzayg adında kadm, öteki Bay 
lstakar adında erkek iki Amerikalı he
kim, haftada yalnız bir gün alkol içen 
kimeelerin çoeuklan ne olaca.ğuu merak 
etmişler. Her gün içenlerin çocuk\an na~ 
ınl olacaiı m.alüm ama, haftada yalnız 
bir gün keyiflenen kimselerin çocukları· 
na artık bir zarar gelmese gerek .•• Bu
nunla beraber bir !cerre tecrübe edilae 
fena olmaz. 

Hekimlerin inoan üzerinde tecrübe 
yapmalan yasaktır. Onun için bu iki 
Amerikalı hekim de merak ettilcleri ne• 
ticeyi öğrenmek üzere gene mini mini 
kobaylar üzerinde tecrilbe yapm11lar: 

Bir tarafa erkek lcobaylan. bir tarafa 
diıi kobaylan ayırnuılar. Sonra her iki 
taraftalı:ilcrc ayn ayn haftada bir defa 
allcol buhan koklatmı,lar. F alcat eadoot
lağun ilk ali.metleri olan eenemlilc ıve 
muvazenesizlik ge1'"ce durmu,&ar. Yalaız 
pazıı.~ günleri birahaneye giden mnnl.aiuı 
yaptıkla:n gibi ..• 

Böyle lıa1tada "bir defa aarhoşluktan 
kobayların erkeklerine de, diıilerine de 
hiç bir fenalık ııelmemiıı. Zaten haftada 
bir defa içen insanlara. da burulan bir za
~ar gelmez. Sonra iki hekim, haftada bir 
defa sarhoş olmuş erkek k.obaylan, hiç 
alkol koklamamış difi lı:obııryiula; hafta· 
da bir defa sarhoş olmuş dişi kobaylan 
da hiç sarhoş olmamış erkek kobaylarla 
evlendirmişler. Bakalım yavruları ne o\· 
muşlar} 

Haftada bir aarhot olmır§ 24 erkek ko
baydan on dört tanesinin hiç yavnmı ol
mamış. Halbuki kobay neslinin bereketi 
ile meşhur hayvandır. Geri kalanlardan 
on tanesinin 8 yavnmı ölü tloğmuş. Beş 
tanesinin de on yavrulan olmuş. fakat 
bunlardan ikisi doğduklarından biraz 
sonra ölmüı,, beş tanesi bir hafta ae alb 

hafta arasında sara hastalığına benzeı 

havale ile gitınif. Neticede 24 erkclc ve 
haftada bir defa sarhot kobaydan. ancak 
bcı yavru kalmıı, onlar da normal ko· 
baylardan IWçülr. olarak. 

Haftada bir defa aarhoı edilen diıl 

kobaylara gelince, bunlar sadece dört 
taneymiş ve dördü de hiç ıarboı edilme· 
miş kobaylarla evlendikleri halde bir ta· 
nesinin hiç çocuğu olmamıı. bir tanesi 
beş yavruyu vaktinden önce düıürmüt. 
iki tanesinin de normal birer yavruları 

doğmuş. 

Üçüncü bir tecrübe de, hem erkekleri 
hem dişileri haftada bir defa sarhof edil
miş 14 çift kobay arasında yapılrmı. Bu
nun neticesi pek ağır. çü~ü on çiftin lıiç 
yavrusu olmadılctan başka öteki çiftten 
doğan yavrulardan da altı gün içinde hiç 
biri kalmamıı. 

Bu neticeler anl&f1.(dıktan sonra, ll
boratuvarlarda adet olduğu üzere, hay
vanların hepsi ilim uğrunda kurban edil
mit ve hiç birinin hiç bir uzvunda, haf
tada bir defa da sarhoş olmaktan dolayı 
hiç bir bozukluk bulunamamış. 

O halde yavrulara ne olur da, analan 
babaları, haftada bir defa ııarhoılulctan 
biç müteessir olmamakınzın sapaaağlam 
kaldıklan halde, onlar ya biç h .... I ol· 
muyorlar, yahut hani olduktan sonra ge
ne gidiyorlar? 

Bakmrz neden: bunu da Nilr.lu beki· 
min tecriibelcri ııöıtcriyor. Alkol vücut 
içersinde en ziyade guddeler üzerine te-

air eder. Ba,lca uzuvlar alkolün tesirleri
ni biç duymadıkları halde guddderde -
kimya analizin.U - alkol bulunur. lıin 

fenalığı her cinsin neslini ipka edea yu· 
murtalılclardan birer guddedirler. Hele 
erkek yumurtalığı allcole karıı. guddeler 
arasında, en 11azllc olanıdır. Vücuda gi
ren alkol her yerden önce erkek yumur
talığına gider ve batka hiç bir uzvu boz
madığı halde en önce yumurtalığı bozar. 
O nun için babanın sarhoı olma11 doğa· 
cak yavru için ananın sarhoşluğundan 

daha fenadır. Ancak gebelik zamanı 
müstesna. Anne gebe iken alkol içerse, 
her şeyden önce karnındaki yavru mr
hoş olur ..• 

Bütün bu tecrübeler hayvanlar üzerin~ 
de yapılmış. insan onlara benzemez. de
meyiniz. insan onlardan daha nazilctir. 
Zaten insanlar arasında tutulan istatiatik· 
lerin neticeleri hayvanlar üzerindeki tec
rübelerin neticelerinden daha ağırdır. A) .. 

kol kullanan insanların çocukları ya hiç 
olmaz, ya çabuk ölürler. Kalanlar da sa
kat, hasta kalırlar. 

Memleketin nüfueu,nu arttırmak için 
doğan çocukları yaşatmak lazım, diyor
lar. Şüpheaiz, doğru fikir. Fakat babalar 
ve analar yaııyabüeeek, yaşamıya kabili· 
yetli olan çoeuk yetiştirirlene ... Doima• 
dan önce, daha tohurnund~n zebirlenmit 

.. i d it. 
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Daıma beyaz 
ellere sahip 

olmak caresi 
' 

ı ,er şeyden önce, ellerinizi ılık ıuda 
yıkamak ve ıuyu cyumuoatmak> için de 

içine bir parça parate de aoude karışbr

mak lazımdır. Ellerinizi böylece ılık au 
ile yıkadıktan ıonra, ıoğuk su ile sabun 

köpüğünü durulayınız ve asıl mühimmi: 

Ellerinizi iyice kurulayınız. 

Ellerinizi iyi kurulamak için en iyi ça

re, bunları bir parça kepekle, - bildi

ğimiz idi kepekle - ovu~turmakhr. El
lerinizi bu suretle kurulayınca biraz da 

iyi cinsten krem sürerseniz, el beyazlığı 
için çok lüzumlu bir tarta da riayet et

mio olursunuz. 
Ellerin beyaz durmalarının en büyük 

eaaslanndan biri de masajdır. Bu tabiri 

daha basitletıtirmek için, size şöyle diye
biliriz: ElJcrinizi yıkayıp kuruladıktan 
sonra her fırsat buldukça, sadece, ovuo

turunuz. Bu, en iyi masajdır. 

Ayni neticeyi elde etmek. için, bir ka

dın ahbap, elleri kahve telvesiyle ovma· 

yı tavsiye ediyor ve ellerinin beyazlığını 
anlata anlata bitiremiyorlar. Siz de tec

rübe edin, ne çıkar) Sonra 

mak güç bir şey değil ki .. • 

En Son Moda 
Paris Tuvaletleri 
Yukarıda gördüğünüz modeller Parisin en son tu

valet Kreasyonları olup moda sergisinde birincilik 
kazanınıılardır. 

··········································: 
T aosiyeler • • • • . 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuklan yiyip içirmek için iki c )ıj... 

Küçük 

le> : Eier çocuiunuz yemek yemiyor.a, 

içinde çocuk.lan alakalandıracak resimler 

olan bir tabaia yemeği koyup ona verin. 
Resimleri görıün diye yemeği yiyecektir. 
Et auyu ve saireler gibi mayi halindeki 

~eyleri içmiyorsa, ona dondurmacı· 

lardaki kamıılardan bir tane verin. Eğ
lenmek bahasına bardağı veya kliseyi bir 

hamlede boşaltır. .. 
Divarları temizlemek ıçın 5 O gram 

aınonyak, 5 O gram pota!I sabunu, 5 O 

gram alkol alıp hepsini bir merhem teş

kil edecek şekilde karıştınn. Sonra da 

havsız bir kumaş alıp bu merheme batı-

rarak divarları silin* \ 

Hamam böcekleriyle mücadele: Ayni 
miktarda olmak şartiyle bir parça un, 
bir parça pudra §Ckeri ve bir parça tene· 
kir {Boraks) ı karışhnp ufak fincanlara 
koyarak ouraya buraya yerleotirin. Ha
mam böcekleri, ldetlcri Üzere hunlara 

Ü§Ü~cekler ve az zaman sonra da hiç 
birinden eser ka1mıya~k . . . 

* 
Boyalı tahta.lan temizlemek içın , ön

ce lekeleri yukarda anlattığımız oekilde 

temizledikten sonra, bir leğen içine 1 00 
gram aoda ile 200 gram tuz koyup auda 
eritin. Sonra da. renklerde ayrılık o1ma

maıı için, tahtaların her tarafını bu mah· 

hille ıilin. 
Süngerleri temizlemek için, on oniki 

Tırnaklardaki 
beyaz lekeler 

Vakıa yeni brnak cililariyle, brnak· 
]ardaki beyaz lekeler görünmüyor Ama, 

tırnaklarını cili.lamıyanlar da var. Bun· 

lann ahpaplan, beyaz lekeleri görünce 

hemen her zaman ıunu ıöylerler: 

- Yakında yeni bir ıey giyccekein 1 
Para kazanmanJn güç olduğu bu za· 

manlarda böyle bir kehanet fenR değil 

ama. beyaz lekeleri nasıl gidermel:? Bu· 
nun için, bu lekelerin sebebini araşt1rmak 
lazım. Fakat doktorlar da bu sebepler 
bak kında henüz ittifak etmit değiller ... 

Bazı doktorlar bu lekeleri umumi ııh· 
halin bozukluğuna, diğer bazJarı da böb· 
reklerin, midenin ve guddelerin {ah, §U 

guddeler! •.. ) iyi iılememeeine hamledi
yorlar, lekelerin sinirlerden ileri gt>ldiği· 
ni ıöyliyenler de var ... Ama, o zaman it 
daha çok karıtıyor. 

Yapılan tecrübelere göre, tırnakların 
parmağın cildiyle birle§tiği yerdeki cölü> 

deriyi kesmek, bu lekeleri kaybetmek için 
iyi bir çaredir. Fakat belki bunda tesa

düfün de tesiri o1mu§tur. Her §eyden ön· 
ce, kanın iyi deveran cbneıi, oarttır. Eğer 
bu tartlar da lekeleri kaybetmezse. Ko· 

yu renkte bir tırnak cilAaı kullanın 1 ..• 

~ saat kadar kaynamış aütde bırakınız. Da· 

ha önce ıüde bir limonu tamamen eıkı
nız. 10-12 aaatlik müa\let dolduktan son
ra süngeri önce sıcak, •onra soğuk ıu ile 

bir kaç defa çalkalayıp kurutunuz. 

* 
Kürklcrinizi gardroplan 

zaman, hunun geçen ıenedenheri kirlen

miş olduğunu gördünüz. l§te aize bir te· 
ınizl~me çaresi: Bir m iktar kepek alarak 

ıııf,ntz, kürkü yayarak hrçalayıp döv:.i

nüz. Üzerine sıcak kepeği serpiniz. Sonra 

fırç::ılay1p dövünüz. Ve İnce bir tarakla 

kürkü tarayınız. Bu ameliyeyi liç defa 

tekrarlayınca kirden eser kalmaz. 

* Kirpikleri uzatmak için tesirli bir po-

mad reçetesi: Acide gallipue 1 gram Hu

ıb de ricin 4 gram Vaseline 1 O gram her 

Arslanla Tavşan =·o;;i;·ı·i;üiÇ~~b;d;; ..... 
geçinen hayvanlar 

lnsanJarın uğramadıkları bakir bir or-
manda, ıular akıyor, yemyeşil otlar UZU· 

yordu. Bu ormanda vahşi hayvanlar ya~ 
şıyordu. Bu vahşi hayvanların da bir kralı 

vardı, ki bu kral aslandı. 
Aslan her gün ava çıkıyor ve yakala

dığı hayvanlardan birisini yiyordu. Fa· 

kat asıl felaket şundaydı ki. aslan §ikirını 
yerken. asgari beş hayvan da korkuların
dan ölüyorlardı. 

Dehşet içinde kalmış olan hayvanlar, 

nihayet bir gün toplanarak hu meseleyi 

mevzuubahs ettiler. 
- Aslan her gün aramizdan birisini 

yiyor ve üıtelik bir çoklamızın da, kor .. 

kudan ölmemize ıebebiyet veriyor. Bi
naenaleyh buna bir çarci hal bulmalıyız. 

Nihayet uzun müzakerelerden ıonra 

~ karan verdiler. 
- Kuna çekeriz, bu kurra kime iaabet 

ederıe aslanın tikirı oJıun, geriye kalan
lar da böylece rahat ederler. 

Bunun üzerine, kararlannı ulana bi1-

dirdiler ve aalan hu karara memnun ol~ 

du. 
Hayvanlar kuna çektiler ve kurra tav

pna çıktı. T avpn hayvan arkadaılanna 
töyle dedi: 

- Kendimizi ulana yem etmek hiç de 
doinı bir fCY değildir. Ona ııüzel bir 
oyun oynıyalım. 

- Hayvanlar da ıu cevabı verdiler: 
- Sen hepimizden küçük.aün, aalana 

nasıl oyun oynıyabilirsin) 

Tav§an ısrar etti. 
- Siz hana müsadeyi verin de, nası.1 

oyun oynıyacağımı ben pekili bilirim. 

Hayvanlar razı oldular. Bunun üzerine 

tavpn da ağır ağır, yola koyuldu Asla-

çirdi, mahsU1 topallıyarak aslanın huzu-. 
runa çıktı ve ağlamağa ba§ladı. 

Aslan kızarak sordu. 
- Ne diye geç gcldinL .. 
Tavşan da hep ayni ağlar tavırla ce-

vap verdi: 

- Ben sana öğle yemeğine geliyor
dum. Diğer bir tavpn da ıabah kahval-
tısı için gelecekti; yolda karşunıza bir as

lan çıktı, ıenin kahvaltını yedi ve bana 
da şöyle ıordu: cSen nereye aidiyor
aun? > Ben de ona şu cevabı verdim: 

cBüyük kralımız aslana öğle yemeği va

zifesini görmek için onun huzuruna gi
diyorum.> 

Bunun üzerine bu aslan bana fena hal

de küfrederek baiiırdıı 
cBurada benden ba§ka kral yok, var

sa kar§ıma çıksın> ..• 

Ben itte bu aalandan korktum ve bu 
yüzden geç kaldım. 

Aalan aon derece hiddetlendi ve kük
reyerek tavf&Ila ıt0rdut 

- Bu kiiatah aalanm nerede olduiunu 
biliyor muıun? 

Tavpn cevap 'Terdi: 

- Evet biliyorum ••• 
Bu cevaıp üzerine beraberce yola k°'" 

yuldular ve bir az aonra derin bir kuyu• 
nun yanına doiru gelcliler . 

T avpn ,öyle dedi ı 
- Sana hakaret eden küıtah ulan İf· 

te bu kuyuda. 
Aalan bu kuyunun içine balr.b ve ora· 

da, tıpkı kendisine benzer bir ular. gör
dü ki, bir an bile düşünmedi ve kuyunun 
içinde gö?diiğü aslanın üzerine atıldı. 

Tabii, •uya dü~tü ve boğuldu. Tav
şan da böylelikle kurtuldu ve hayvanlar 

nın yanına sabahleyin gelmesi li..zımdı. onu büyük tezahüratla karşılıyarak tere· 
Halbuki tavşan günün yarısını yolda ge· 1 fine parlak bir ziyafet verdiler. 

Büyük ihtiralar: 
••••••••• ••••••••••• ••••••••••••• 

arı vapur 
(Buharla müttharrik vapurlar üzerin- liklere rağmen müsbet bir netice verme

de iJk pratik tecrübeleri yapan Marki de di. Nihayet Amerikan tebaasından Ro· 

Yufray iaminde bir Fransızdır. Bu zat her Fulton isminde birisi buharla i§leyen 

ilk defasında, buhar makine i vasıta$İle vapuru tatbik.at sahasına çıkardı. 1803 

hareket eden bir nevi küreklerin ittiği bir de, kendisinin yaptığı buharlı mütehar

vapur inşa etti. Fakat Nödon da demirli rik bir vapur, Sen nehrinde tecrübe edil
bulunan bu va~ur bazı kimseler tarafın-! di. Yalnız, Fulton, Fransada malt yardım 
dan batırıldı. Bır çok tecrübelerden son· ve teşvik göremediğinden Amerikaya 
ra Yufray l.iyon ıehrinde 1760 de 46 döndü. 
metre uzunluğunda bir gemi İn§a ettirdi. 
1 O bin seyircinin önünde yapılan tecrü
be muvaffakıyetle neticelendi. Bu gemi· 
de suyun içinden açılıp kapanabilen bir 
nevi kürek vasıtaıile itiliyordu. Fakat bu 
ehemmiyetli ke§iften istifade edilmedi. 

Bundan aonra 1761 de .Jon Fiç ve 
Jams Rumseyin, 1767 de Miller, Taylor 

1607 de, Fultonun yapbğı (Klerman) 
ismindeki vapur Nevyorkda auya indiril

di 
Zamanımızda hili müstamel mekanik. 

tertibabn bir çok.lan bu vapurda görü
lüyordu. Artık bu "Tapurun tec.rüheainin 
ortaya koyduğu ameli hakikat, mü•bet 
bir §ekil alınca, Avrupada buharlı vapur 

ve Smingtonun tecrübeleri de bazı yeni· taammüm etti. 

:·················································································· . . . . 
• . . Yurdun Güzel Manzaralarından . 
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Devletin bütçesine bazı hayvanlar d 

kayıtlıdır. Bunlar hiç bir zaman gürültü, 
pabrdı etmezler ve hiç bir zaman maaşla .. 
rının fazlala§tlrılmasını talep etmezler. 

Cebelüttarıkta bütçeden bir eşek ile 
maymunlar da müstefit olurlar. Britanya, 

hazinesinin Iran kedisi Rufwı haftada 1 
ıiling 6 pense, ve Record office arşivle
rinin kedileri de bir §İ1İnge kayıtlıdır. 

Domingo da Bueno - Ayres koruıolo .. 
ıunun kedisi ayda 6 peso için yazılıdır. 
Muhtelif alaylarda Maskot olarak bulu• 
nan keçiler, rnüzika faslından a:eçinirler. 
Posta idarelerinde, mektup çuvallarını 

farelerle aıçanlardan korunmak vazife· 
aile mükellef kediler de haftada 4 frank 
iatihkaka maliktirler. Keza Fransa Maliye 
nezaretinin, harbiye ncz.aretinin 

aralarında da kediler beslenir. 

----=---

tavan 

Sihirli mumya 
Bazı MıaJr maymun1armın, uırlık uy .. 

kularmı bozanlara felaket getirdiii aa
bittir. Fakat hiç olmazaa bunlardan bb. 
taneainin aaadet ve .evinç ıetirdiji aöy. 
lenmektcdir. Bu mumya, lakenderiye 
müzuindelU aihirli mumyadır. 

Bu mumya, çok eaki zamanlara ait, ;... 
mi meçhul bir Mwrlı preMaindir. 

Kahireli bir antikacı tarafından bul.,. 
nan bu mumya bir Inııilize aatıldı. Memo 
leketine dönmeie mecbur olan bu lnııı. 
liz mumyanın ağır bir yük olduğunu gö
rerek aohl ortasında bırakmak üzere 
iken polia rnemurlan buna mini oldu1ar. 

Bunun üzerine lngiliz mumyayı lskende· 
ıiye müzesine hediye etti. 

(Şarlok Holmco) i ortaya çıkaran 

meohur Konan Doyl bir elini lngiltereye 
getirdiği mumyanın aaadct veren •ırrını 
öğrenmeğe çahşmı§tı. Bu el, uzun müd .. 

det. Vestministlerin Pasijk müzesinde teş· 
hir edildi. 

Gözlükten korkan kral 
Bazı inaanlar vardır. sebepsiz yere bir 

§eyden korkarlar, nefret ederler, görme .. 

ye tahammül edemezler... Bu, lr.ı.men 

bir deliliktir, bir ruh hastalığıdır. 
Mesela Danimarka krallarından VJ 

ıncı (altıncı) Frederik gözlük görme)e 
tahammül edemezmiıl Kralın etrafında· 

ki adamlann hiçbiri, tabii bunu bildikleri 
İçin gözlük takmazlarıruı. Fakat bazan 
öyle olurmUf IU, krala gözlüklü bir elçi 
veya ecnebt devletten bir murahhu ge-

lecek ..• O zaman Frederik onu baıka bir 
odaya alır, kendiai dJf8,rdan konu§urmuş, 
yahut da ona bakmadan ıöriifmeye ça· 
lıtırmıt... Zira, kral, gözlültleri görür 
eönnez üzerine bir •inİr ıelir, bayılır gibi. 
çıldırır ııibi olurmUfl Tuhaf, değil mi} 

Siyah diş makbul 
Biz di§lerimizi temizler, beyazlatınz .• 

Bu, aıhhat için lizım olduğu kadar CÜ· 

zellik için de bllflıea bir zarurettir. 
Fakat, Hindistan civarmdalU bau 

memleketlerde bil&kia aiyah dit makbul· 
dür. Orada, bir kızın diıleri ıiyah olmaz• 
oa güzel oayJarnaz. 

Bunun için, orada kadınlar dişlerinJ 
siyaha boyahrlar ve bu iote maharet aa .. 
bibi olan cdi§ boyacıları> vardır .•• 

Ne diyeceksiniz J Herkesin kendine 
mahsus bir zevki var ... 

Uzeri işlemeli deve 
- Bu hayvan, tabii, anadan doima, 

böyle değildi 1 Bu ıekilde bir hayvana 
teaadüf etmek imkansızdır. Onu bu h•le 
getiren sahibidir. 

Bu devenin aabibi bir Hindistanlı imiş. 
Onu bir gün Lahora götürüp aatmak ia
temİ§. Fakat ne yapsın ki bu deve herke• 
ein hayvanından fazla para etıin) 

Hindistanlının aklın~ geliyor: Hay"' 
vanın tüyleriıU yer yer ustura ile kazıya
rak onun üzerine hu tekilde bir halı ıüı
lüyor. Resimde beyaz olarak görillen 

yerler hayvanın deriıinin çıplak bırakıl
dığı k111D1lardır. Diğer yerlerde de tüy
ler böyle keıilip biçilerek bir iılemc hali
ne getirilmiıtir. 

Adamın bu hayvanı diğerlerinden fazla 
bir fiyata .attığı da muhalclı:aktır. 

----
En eski çocuk etıencesi 

Dünyada çocultlar için icat edilen en 
eski eğlence Aayadan gelmiştir. ÇünkU 
Aııyada yaıayanlar bilhassa eıki Türkler 

çocuğu çok eeverlerdi. Kadına ve çocu

ğa karıı hürmet her milletten önce on• 
!arda vardı. 

Çocuklar için ilk icat edilen oyuncalı 
ve eğlence de kukladır. Resimde, bugUn 

bile Orta aya memleketlerinde mevcut 

olan bir kukla göriilüyor. Bu 

eki kuklaları üstündeki 
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ENVER Paşanın 
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imparator Mişel korkud~n sarardı 
Yama C. ôdefo 

Ağaç üzerinde 
açdan çentikleri 
siyahlatmak 

Enver Paşanın Ruslara 
verdiği mühlet 

Eski kaşarlanmış ihaydut 
sarıldı.. '·Sen benim 

Sebastiyanonun boynuna 
salta na tımın temel 

direğisin Sebastiyanocuğum •. ,, dedi 

Fi.iksin mablCilü bir fırça ile çentiklere 
sürülür badehu kuru kuruya bikromat dö
potas sürülür. Bu ameliye 3 - 4 defa tek
rarlanır. Ayni veçhile potaayom perman
ganat da kullanılabilir. 

gün Tamamlan
bitmişti ... 

Nihaye1 14 üncü 
mış, mühlet 

fevkalide saatte sizin keyfinizi bozmazdım. son kararlarım da verecekler ve yarın 

Kestaneden mahlUI ,eyleri ı 
Siyahlamak: - Parça önce amonyak 

tütaüsünden geçirilir. Kapalı karanlık bir 
odaya bırakılır. 

F ergane ve Hiyve ile Türltlııtan istik- cılann da pa~anın idaresi altında resmen 
lil savaıına atılan kahramanlara şunları toplanması bildiriliyordu. 

Sebastiya.oo, vaziyetin 
ehemmiyet, ırezaket ve müstaceliyeti 
karşısında ve bbe:r fabın vermcğe lü
zum görmeden impantor genç ~lin 
o~ daldı. 

İmparator üçüncü Mişel, telaş içinde sabah .. İmparatoriçenin cenaze merasi-
sordu : mi yapılır ve bu merasime bütün Bi-

N ., N ld '? t t ·"c zans halkı iştirak ederlerken komplocu-

Ağaç süsleri kap bigi beyazlatmak: 
Yüzde beı sülfit dösut mahlfılü yapı

lır. Parça .bunun içinde iki saat bırakılır. 

emrediyorum ki Buharadaki bütün Rus- Baamacı rei lerinden bir çoklıın pap
lar aleyhine harbe başhyacağız... Her nın meziyetlerinden bahsediyorlar ve 
taraftaki müslümanlar bu harbe ~tirak onun reisliğini kabul ediyorlardı. 
etsin... Külfan mahvetain... Nihayet uzun müzakeTelerden sonra - e var... e o u ... mpara orı~ 

mi dirildi? .. Muhafızlar nu isyan ettiler? lar da sarayı işgal edecekler ve .. 
- Hayır haşmetmeap ... İmparatoriçe Üçüncü Mişel ayakta duramadı. Kol-

Bu banyodan sonra tuz ruhu banyosuna 
atılır. Bir Jruım tuz ruhu içine 6 le.mm !IO 

hesaplanır. 

Enver paşa bu beyannameyi gönder- Enver paşaya Buhara askerlerinin ku-

Mişel .. Yanma dildadesini ~' kar-
hazretlcri son ve ebedi uy1..ıılarmda her- tuğunun üzerine çöktü .. 

dikten sonra artık mühim bir vazife ifa mandan namı verilme5i kararlaşb. Buna 

şısma saray nazırı Hırist.idiyi oturtmuş .. 
Mükellef bir masa başında, kansının 

ölüsü daha sın-ayda iken btı ölümün ken
disine verdiği se.ı.i.oci yaştYordu. 

devam.. Saray muhafızları da hizmeti Bu genç ve tecrübesiz imparatorun, bu 
~ahanenizde bulunmanın büyük nimeti- toy saltanat sahibinin bu hali Sebastiya
ni müdrik, ömür ve ikbalinize dua et- nom.m kabadayı ruhuna dokundu. 

etm~ olduğuna da kaniydi. Buhara lehcesine göre şöyle deniyordu: 

ikinci usul: - Ağaç feyler fU usulle de 
beyazlablabilir. 

Nitekim hu beyannamenin tesiri ol- - Emir Leşker lslam ve Buhara. 
duğu da gözüktü. Bir çok halle tabakası Bu suretle resmi bir şekilde Buharada 

Masanın üstü şarap ve yemeklerle 
dohııttştu. 

Sebastryanonun pala!'!' panduas ve sa
ray teşrifatı hariônde i!<eri ginnesi üze
rine üÇünün de baş onun tarafına çev

rildi. 

mekteler.. Hemen imparatorun yanına koştu. 
- Öyle ise ne var .. Bu telaş neden?... - Haşmetmeap .. Haşmetmeap .. Dedi .. 
Sebacrtiyano, gözlerini hem imparato- Üzülmeyin.. Söylediklerim yalan değil .. 

ra hem de Hıristidiye dikerek tane tane Doğru .. Fakat cenabıhak komploculanıı 
şunlart söyledi : · planlarını vaktinde bize malfun etti. Bu 

- Bu akşam ... Bu gece yarısı komp- gece komplocular son içtimalannı yapa

25 Bome derecesi sud mahlulü hazır-
lanır. Beyazlatılacak parça bu banyodan 
geçirüdikten sonra yüzde yanm nisbe
tinde hazırlanmış kireç kaymağı mahlü
lüne atılır. Son olarak yüzde onluk tuz 

ruhu banyosundan geçirilir. Son olarak 

Ru3ların karşmna kolay kolay çıkanla- paye alan Enver pa,a daha çok münev· 
mıyacağmı zanneden eski tecrübeli adam ver olmuştu. Artık bütün mektuplarda 
lar artık Enver pa~ gibi bir kahramanın, bütün işlerde bu unvanı kullanıyor ve 
bir halife damadının muhakkak muvaf- imzasının üzerine bu sahrlan yazmağı 

fak olacağına emin olmağa başlamışlar- unutmıyordu. 

dı. * 
locular son içtiroaıru yap1yorlar.. caklar ve son kararlarını verecekler ..... 

·Hrristidi, teşrifat nazın sılatiyle 'bu Üçüncü Mişel sap san ke.<;ildi.. Yarın imparatoriçenin cenaze merasimi 
usulsüz gfri..,,c:in ihtarını yapmağa hazır- Titremeğe başladı.. yapılacak .. Fakat komplocular verdikle-

parçaya §effaf ince bir vernik sürülür. 
......................................... • • : c Pratik bilgiler > sütunumuza : 
: ait sual sormak istiyen okurları- : 
• • 

Hele Enver paşanın Ruslara karp gön
derdiği ültimatom sözü de Türkistanda 
yayılınca Enver patanın itibarı bir kat da
ha arttL Böyle bir komandan, Ruslara 

Ruslardan hala cevap gelmemişti 

Güler gelip geçiyordu. Bugünlerde res· 
mi olarak İntişar etmekte olan (Türkis· 
tanski Korye) ismindeki Rusça gazetede 

Jaiıırken imparator Mişe1ı elinin bir ha- Bakışları, en büyük ümit olarak bağ- rl kararı tatbik edemiyecekler .. 
reketi ile Hırlsticfinin ağız açmasına m5.- tandığı Hıristidi ile Sebasüyanonun üze- Üçüncü Mişel. İçinde bulunduğu 
ni oldu.. rine çevrilmişti.. ümitsizlik buhranının tesirine kendini 

· : mız.a (B. C. Od.er yine bu sütun- : 
: lal'da cevap verecektir. : 
• • 

meydan okuyan bir zat Türkistanın ara- Enver paşanın harekatına karşı pek aı 
dı:ğı hakiki bit' müc"hid idi. satırlar yazılm~. Yalnız DöıJemhenin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sonra tatlı ve iltifatlı bir sesle~ Hıristidi i<ıe, arkadaşının yanına so- kaptll'~.. Kollannı eski haydudun 
- ~abamın ve saltanatımın aziz dos- kuldu. boynuna dolamıştı : 

Enver paşa bütün Basmacılarla temas 
temin için de bir çok mektuplar gönderi-
yordu. Bunların en mühimlerinden birisi 

tu Sebastiyano .. Dedi .. Bu akşam bu _ s~ mi Se~ano?.. - Sebastiyano .. Sebastiyano .. Demiş- y dd d F ı· ş· M h t b ·· d ucı.;o••y e ergane ı ır e me eye gon er· 
sofra başında senin de yeı-in olmalı idi. Dedi.. Sebasfiysrnn i<>tifini bozmadan ti ... Sen benim saltanatımın direğisin.. ur a 

·--. diği mektuplardır. Paşa bu mektuplarda 
Fakat içinde bulunduğumuz nazik vazi- devam etti ~ diyor. 

yeti düşündük .. Senin sarayda, muhafız - Bu gece yansı son içtimalarında - BİTMEDİ •• D k --8 k Kahraman dini islam mücahidi F erga· 
kuvvetleri başında kıymeti! mevkiin ve ün Ü ve ugiin ii 

- ne gazilerinin kumandanı: 

mevcudiyetin bizim için en büyük iti- Edı·rne Trakya 1 Hava Durumu Şir Mehmet bey kardeşimize: 
mat ve emniyet teşkil ettiği için çağır- - - ----- Size ve bütün yiğit kardeşlerimize se-
ınadık.. Açıkçası, biz burada huzurla lam ve duadan sonra Çilli göle gelerek 
§lem yaparken sana güvendik.. su··,,,u" fı ... ,-r imar Asfalt yolu Ankara, 30 co·· .R) - 30/1/939 hava D b d k h d k ,y U öşem e e i müca i ini iştira etme-

Bu sözleri, imparatorun metresi de ~OfUftG girmek üzere Üzerinde binalar raporu : Saat 17 de yapılan rasatlara nizi diler. 

göııleı.i ile ta.~ip edMek iltifat bakışla- Edirne, (Husust) - Tarihin ve tabi- Edirne (Hususi) - Köylerdeki bula- göre gündüz sühunetleri Trakya ve Ko- Bu civarda Islam tarafına geçmiş olan 

n savuruyordu. atin gür ve şen yarattığı Edirne, haklı şık hastalıklarda ktı11anılacak olan fen- caeli ile Karadeniz kıyıları bölgelerinde milisler ve mücahidfer ile Ruslar arasın-
Fakat Sebastiyano but'aya iltifat din- olarak uzun asırlar bu devletin kültür nI buğu :>andıkları Edirne sanatlar oku- beş derece düşmüş, diğer bölgelerde 1-5 daki harplerden sonra Döşembenin eli-

lerneğe gelmemişti. merkezliğini yapmıştır. Gerçi çok hicran lunda yapılmakta ve peyderpey büyük derece kadar yükselmiştir. En yüksek mize geçtiğini bildiriT'm. Ruıılardan ol· 
- İmparator hazretleri .. Dedi .. Bana gördüğünden bünyesi yarnlanmL'j ve örnek köylerine gönderilmektedir. sühunetler Edirnede 12, Eskişehirde 13, dukça mühim silah aldık. 

itimat ve emniyetinizden do1ayı tcşek- berelenmiş ise de Atatürkün ve İnönü- 1937 yılında Babaeski ve Lüleburgaz Bilecikte 14, Kocaelide 15, Balı.kesirde Ben bn sırada Kara.tekine geldiğin.izi 
knr ederim .. Ve şimdi size Dt:ı: itimadın niin başaran kudretleriyle gittikçe ar- kazalarında mühim rol oynıyan bu sanr 16, İzrnirde 17, Adana ve Antalyada 18 hrıber aldım. Sizi bekliyorum. 
ne kadar yerinde olduğunu da ispat ede- tan bir ferah ve refah merkezi olacak- clıklar Trakyanın bUtün nahiyelerine en derecedir. Düşn\anlarımıza verdiğim ültimatom 

ceğim. Eğer bu masa başında ve böyle- tır. az bir tane gönderilecektir. Bunlar 939 H.9.va doğu ve cenubu şarki Anadolu da l 3 günde bütün Tiirlı:istanı ted:. ede-
ce daha on iki saat kalacak olursanız siı: Şah damarı olan demiryolunun Devlet yılında tamamlanıruş olacaktır. Sandık:- bölgeleriyle Karadeniz kıyılarında kapa- rek çekilmelerini bildirdim. 
de .. Masa da.. Saltanatınız da hapı yu- idaresine geçmesi, asfalt yolun humınali !arın tanesi 25 liraya mal olmakta ve lı, diğerlerinde umumiyetle bulutlu geç- EnveT paşa bu mektuptan ba,ka Bu-
tacakfır. bir faaliyetle iki sene sonra bitmek şar- bunlar köylerin müşterek malı sayıl- miştir. Rüzgarlar cenubu şarkı Anado- hara cmirine göndenniş oldıığu tndctup-

Mişel yerinden sıçrndı : tiyle devam cdegelmesi, kahraman Türk maktadır. Köy sağlık koruc.ubrının mü- luda şimalden, diğer bölgelerde umumi- larda da ona iltifat etmeği ihmal etmi-
- Sen deli mi oldun~.. ordusunun Edirneye ginnek suretiyle rakabesinde ve kaza doktorlannm em- yetle cenuptan en çok beş metre süratle yordu. 
Diye haykırdı .. Hırisildi d.e arkada§ı- ~öyyi ahitnamesinin kalkması, ~ehrin rindedirler. esrqi~tir. Nitekim bunun miisbct neticesini çok 

nın yüzüne baktı .. Onun gözlerinde bu ve halkın her bakımdan çehresini gül- Edirne (Hususi) - Çorluda tam as- Muhtemel hava vaziyeti : Yurdumuz geçmeden gördü. Ruslardan henüz ce-
sözlel'in ciddt olduğunu gösteren çatık dürmüştür. falt yol üzerinde Vakıflar umum mil· İtalyanın cenubunda yerleşen alçak taz- vap gelmediği giiıılerde idi. 
ve endişen bir bakış gördü. Edirne halkı boru sesiyle yatar, tram- dürlüğü tarafından apartman tarzında yikin tesiri altına girdiğinden yarın için Türkistan. H:İyve. Buhara müslüman-

- Yeni bir haber mi n.r Sehastiyano? pe.t sesiyle uyanır .. Yüı yıllarca bu ha- güzel binaların yaptırılması kararlaştı- havamn Trakya ve Ege bölgelerinde ka- lanndan müı-ekk.ep bU lıııeyet Enve% ı>..-
Diye sordu. yatı gören halkın ecdadı yolunda onun 1 nlmıştır. Bunların planlan hazırlanmış palı, orta Anadohıda bulutlu, diğer böl- nrzdinde tnpk......,.. Buhara emiri Alim 

Sebnstiyana, kapı yoldaşına mağrur iz ve eserlerini ve ona düşkünlüğü ka- ve emirleri vcrihniştir. gelerde umunıiyetle çok bulutlu geçmesi Han tıuahndan söaderilmit olan mmah.-
blr bakııla baktı. dar tabil birşey olamaz. Şehir haritası ve muhtemeldir. Rüzgh Trakya ve ve Ka- hu itan cura Hoca ela bu toplantıda bu-

- Var ya .. Dedi .. Olmasaydı gelip bu inkişaf p1lnr yapılmıştır. Profesör Egli- nlmıştır. Ş-nndi de bmıiarm park, fidan- radeniz kıyılan bölgelerinde şimal~ lmmyordu. 
nin elinden çıkan bu plinın 1/5000 mik- lık ve bahçeleri hazırlanıyOl'. diğe:rlerinde şarktan orta kuvvette, Ege Toplmwom mnzmı yeni yapdaeak 
yaslısı bugünlerde gelmek üzeredir. Asfalt yol üzerinde Marmaracık ve denizinde cenuptan kuvvetli ese<:ektir. işler uklrmda cöıiifınekti. EnTer plllfa 

112000 mikyaslısı da iki aya kadar bite- Ulaş namında 250 ~.r evlik iki göçmen Ankarada hava sabah kapalı, öğleden evve1& .öz alarak son vaziyl!ti aalattı. 
cektir. Şimdiye kadar plansrzhk yüzün- kö~'ii kuralmuştwr. Bunların eksikleri sonra bulutlu ve rüzgarsız. geçm4tir. En Rmlamı ültimatomu ~ ne yap

den geciken İnhisarlar l'e Posta Telgraf tamamlanmaktadır. Gene asfalt yol üze- yüksek sühunet 13 derece, hava tazyiki malan laznn geldiii bald.ıncfaki mütaJA.. 
b~iiıdürlük.ıeri, İş ve Ziraat bankala- rinde Bedre çi.füiğini satın alan yerli 1016 milibardır. asuu söyledi. Niıayet IÖzÜnü bitirdi. 
n bidıiri aıduıca yapılacak ve 939 hep köylüler Kırklareli valisinin verdiği İstanbulda hava az bulutlu geçmiş, Bundan sonra 9ÖZ alan itan cua Hoca da 
böyle neşe ve kuvvet eserleriyle dola- pl3.n dahilinde 80 evlik bir köyü en yeni rüzgar cenup istikametinden saniyede Bahara aniri Alem lıanın anuswıu izhar 
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: Kiralık apartman i 
= : : Şehir ı:azinosu a:tkasmda 1382.: 
:sayılı (Gül sokak) ağzmda clenizeE 
5 nazır konforu ha-.i yedi odalı yeni: 
• • 
:inşa e.t:ı-:~ la.ir ev kiralıktu. : . ~ . 
: Görmek ve gö..:~ .. -...ı,. istiye:alcıin: . ~~ . 

<'aktır- upte kurmaktadırlar. Şimdiye kadar 20 en çok 3 metre hızla esmiştir. En yük- etti 
Aynca asfalt yal üzeıindıe modern evi bitmiş olan btı köy ilkbaharda ta- sek sühunet 14 derece, h'civa tazyiki 1019 Basıa göre- Em-er papya batkımıan-

:gazetemiz idarehanesine müracaat-: • • 
:teri. : 
~ııaı•.-.••••••••••••••••••••nıı••••wı,•ıı: tanda dört tane asayiş karakolu yaptı- mamlanacaktır. milibardır. danlık payesi verilmit 'ft bütün Buma-

wsmxm Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
~Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
~~v~aa .................. aiZitJ 

Tefrika : 12 Nakleden : F: Ş. B. 

1 

miş idiler. Bu şato da Tulaz .konturum bi ses çıkarmadan engizitörlerin ne yap- için korkutmuş ve tereddüde düşünn~ 
malı idi Raymon Planka, bir gün Mon tıklarını görnleğe gitti. tür. 
Seku.rodan Roj dö Mivepuaya Tuluz cBinz sonra döndü ve: -Engizitör- Ve, papa ne yapa<:ağını şaşırmış, halk 

1 
kontunun valilerinden Raymon d' Alfa- ler şimdi yatmağa hazırlandılar! dedi. üzerine daha fazla bir şiddetle saidir -
ronun bir mektubunu getirdi. Mektubu clçeri girenler, engWtörlerin yattık- maktan korkmuş ve .. engizisyonun insan 
okuyan Roje, hemen süvari ve silahlıla- ları yere saldırc:War ve başında kiyom yakan ateşleri de sömnüştüd 
rmı topladı. ve onlara, eğer kendisini ta· Arno olduğu halde iki en.gizitörle doku:z Albijoalar, bu kadar kurban verdikten 
kip ederlerse, mükemmel bir darbe ha- engizisyon memurunu baltalarla parça- akıllara sığmaz işkence ve cezalara uğ

. zı:rladığmı söyledi. Şövalyelerden hiç ladılar. :radıktan sonra, engizisyon cemiyetinin 
birisi muhalefet göstermedi. Ve başmıı- cBu hareketi hazırlıyan ve br müddet ruhu olan Dominiken papaslarırun ma
za geçerek bizi Geyyak ormanına götür- engizitörlere sadık ~örünen Raymon nastırlarına çekildiklerini görmüşler ve 

Tardolunan papaslann adedi epeyce hafta bir şey yemeden yaşamışlardır. dü. Burada çabuk bir şekilde yemek ye- d'Alfaro zalim papaslar parça parça par• kara günlerin kapandığına hükmetmiş-
fazla idi. Engizitörler de kırk kadar ta- Fakat mantık 'ff ~uru ittihaz edenlere yip kafi miktarda da şarap içtik. çalanırken., ellerini oğuşturarak: }erdir. 

riht arkadaşlııriyle yalnız kalmışlardır. gön bu.1RP"'ı51ar evvela .manastmla hu- dlenüz yemekten kalkarken Piyer dö «-Ne Mi .. Oh .• Ne aia! demekle idi.> Fakat ... bir taraftan papalığa, diğer 
Artık son söz söylenmiş ve harp ilan lunan en:aktan, sonra da bazı kendile- lıtezrol, Piyer Viel ve Jarda Vilarda va- Bu hadisenin Bom.ada husule gelirdi- taraftan da krallığa dayanan engizisyon 

edilmiş elemekti. Şehir idarecileri ma - rine sadık .kimselerin yardımlanndan ~ sıl oldular. Piyer dö Mezerol bir müddet ği tesir çok büyük ohnuştur. Bu tesir- cemiyeti için böyle bir mukavemet veya 
nastırda yalmz kafan ve- şehirde yar - tifade etm.işlıerdir. Fakat muhakkak ala. Rojenin. kulağına bir şeyler söyledi ve den korkan Tuluz kontu da, bu hadise- taarruza karşı silahlarını bırakmak 
duncı papaslan ohmyan tarikat efradına rak, bu papaslann lifi derecede tok oJ:.. bizden aynldı. Fakat bize balfalı veya ye iştirak etmiş o1anlan birer birer as- mümkün değildi. Ve pei az zaman sonra 
yeyecek ve içecek vermeği, hattA sat.- madıkla:ı:ı byfiyet:idir. Çünkü 1235 se- kılmçlı yimıi beş, siWiiı olarak ta iki tırmıştı:r. ~n evvelkilerden çok daha fazla 

mağı ölüm cezaslyle yasak etmi~dir. ne.si ikinci Teşrlninin beşinci günü bu kip bıraktı. Mas şatosuna doğru kısa - 6 - bir şiddetle faaliyete geçmiştir? 
Her kim engWt.iirlerin trnkaüne men- dimiz no .imaıısı1 şehri terketm:işlerdir. fakat seri bir yürü~en sonra sinyör VENEDIK VE ALllA.NYADA Bütün katollklik Aleminde engizisyon 
sup. ~paslara m küçük yardıın edene Buıı1arm bir liıüddet açlıktan. sonra Roje, Vılan on iki cesur ve baltalı insan ENGIZISYON belismdan kurtulmu~ bir şehir vardı: 
çak zğı:r ceza.ya uğnyacak ve idam ed}.-: sağ olarak: lmdul:ı:ı:ıaian.na mukabil, di- ayırmas:u:u emretti. BaşlIIll%da Benıar Papalık makamına ve onun en.gizi.tör- V enedlk! 
lecekti.. Ve idareciler, ilri engbitö.de kırk: ğer AihiJaa phkleriır.de ve kasabaların- dö Sen Maqeıı, Balayiye ve Jorda oldu- laine karşı başlamış ol.an bu muhalefet Veuedik, hiç şüphesiz çok eski bir şe
kadar arkadaşlarının bulundukları ma- da buJıman ~cemiyeti mensup- ğu halde Avinyonet şatosumm ciizzam- ve silAhlı mukavemet taraf, taraf ço - birdir. Italyada bulınıan şehirlel'm hep
nastırm kzpıla::r:ına da DÖ~iln dl~ lan halk tarafından öldürüJ:miqlerdiF. hlara mahsus olan Iwnnına yürüdüi. ğulmağa bqlamış ve mevm hAdiseler sinden mühim ve kıymetli bir mevkü 
ler btt suret.re onlar.r aç-l:ıığa mahkfma et- Ve halk. bazı Jı.adiwlet-de pepa3b:ra mü- Burada. şat.odan Raymon Gol.aryan çık- ummnt bir isyan manzarası g6stemıiş - vardır. Bütün katol.iklik alemini, bütün 
nUşlttdir. kemıreI ~ oyun: da ~- tı. ve Bemzr dö Sen lıfa:qen ft Jorda eli tir. ' Italyayı engizisyon kana ve mateme 

·· ·· ü ve halt:ıJılann eyi seçi- Bu şikayetler, şikayetlerin umuml boğduğu halde, nedense Venedik şehri 

düşmesinden sonra Basmacıların Enver 
paşanın kumanda11 altında toplandığı ve 
kendisine (Emir şükür !alam ve Buhara) 
unvanı verildiği bildiriliyor ve bu da dörl 
~atırlık bir muhabir telgrafı halinde gÖs· 

teriliyordu. 
Enver paşa Rusların bu garip hareke 

tine karşı yavaş yavaş da kızmağa bat 

lamışb. Yapacak iş derhal taarruza geç 
mekti. Fakat bu takdiı-de boşu bo~na 
kan akıtılacağına da benzemiyordu. 

Enver paşa Moskova ve Bakuda iken 

anladığı veyahut Rwlann siyasi noktai 
nazarına göre öğreadiği ' bir şey vardı: 

O da her memlekete ayn ayn hürri
yet vermek arzwıunda idiler. 
Çiinkü Çarlık Ruayuuıda azlık. nu11etlc 
bu suretle artık h\irtiyetleıine kavuşaca' 
ve komüni.stlere kar~& sempati göstere· 
celclerdi. Bu da KJ.ZJ! Rusya için büyük 
bir kazançtı. 

Türkiatan gibi iktıaadi vaziyet itiba
rile mühim olan bir memleket için danlt
mal.: ve 1'ızdrrmak hiç iatemiyeedderdi. 
Çünkü pamuk tarlaları Rusların serma
ye.ile iıfletilen fabrikalar hep Rusya için 

çalışıyorlardı. Tür1'.ler istiklallerini elde 
etrnit bile olsalar iktisadi vaziyet itibari
le bağlı idiler. 

P~ hunlan biliyoT, fakat lu::ul RU5· 
yanın hiç bir ae!l çıbı-tmamasına hayret 
ediyordu. 

Mamaafih paşa o Kİine luıcLn: Türl;;is
tanda geçen "Vakalan hamiş olsaydı hiç 
de böyle düşünmiyecekti. Çünkü 1916. 
inkılabından sonra Türki.standa kaç. de
fa ihtilat çıkmış, Hakantda toplanblaı 
yapılmış. kongre kararları ild.n edilmit 
netice hep bir hiç olmuştu. Enver paşa· 
nın bulunmasile yeni bir fıareket naınl 
olahiliTdi. 

Nihayet f 00, 500 as1c:ere malik olan 
Basmacılann faaliyetinden ba,ka mey
daııa ne çıkardı~. 

işte Rll8lar bunu düşünüyorlar ve ce
vap vermek İ8t~iy0l'!ardı. 

-·İTMEDİ·· 
nın tabirince rafıziler -için emin bir mel
ce hükmüne koymuştu. Engizisyondan 
kaçan her münevver veya hür düşünceli 
insan, Venediğe can a•ıyor ve oraya sı
ğmıyordu! 

Papalığın bir çok defalar Venediğe, 
Sen Mark sarayına: engizisyonu solmı.ak 
husus.unda yaptığı teşebbüsler hep akiın 
kalmıştı. Fakat 1289 da, Papa dördüncü 
Nikola zamanında V enedik ayanı, papa
lık makamının nüfuz ve emrin.den hariç 
kalmak ve sadece v enediğe bağlı h usum 
bir mahkeme halinde olmak şartiy le en
gizisyonun Venedikte de faaliyete geç
mesine müsaade etmiştir. Hatta, engi
zisyon rnemınlannın Venedikli ohnalan 
ve ancak Vened:ik hükümeti tarafmdan: 
tayin edilmeleri de şart koşulmuştur. Ve 
bütün para eeu!amun, müsadere edilen 
paraların da hükümetin kurduğu hususi' 
bir vezneye teslimi de usUl ittihaz edil
miştir. 

Papa hu şartlardan hiç memnun kal
mamış fakat engizisyonun Venediğe gir
mesini de- kabul etmiştfr. 
Papalık makamı ve engizisyon cemi

yeti sadece Fransa veya Italyada değı1, 
diğer memleketlerde de dlıı.siz ve ~ 
takip etmek planını kurmuştur. '-'\ol ......... 
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Genç teş takımı 
Uçoka O - 1 galip geldi Kızla 1 
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rYeni Asırın büyük İetkik anketi 

Demirspor da sahaya nizami takım çıkarmıyan 
Bu vaziyetten artık {'iktiyetim 

yokta. Çocuğumu kendime v. ta
biat/erime alqtırmqtım. 

Yamanlara hükmen galip sayıldı .. 
1938--39 senesi lik maçlarını nihayete bir enerjiyle oynadı. Bilhassa iki mUda

c.rdiren At~ - Üçok milsabakası 0-11 fi şimdiye kadar bu derece muvafink:ı
Ateşin galibiyetiyle bitti. Ve bu surcUe yeUi bir oyun çıkaramamışlardı. Topu 
yirmi dörder puvanla Doğnnsporla Ateş kesiş ve vuruş.lariyle miidıı.halelerl çok 
takımları başa gcçtil~r. Gol avantajına mükemmeldi. Haf hattı da eyi çalıştL 
göre de Doğanspor Izmir şampiyonu ol- Hilcwn hattı ancak golden sonra biraz 
muştur ve milli küme milsabaknlarında oynıyabildi. Kaleciyle Ömer çok muvaf
da Jzmiri temsil etmek hakkını Doğan- fak oldular. Ve adeta takımın galip gel-

-29-

işte bu •ırada büyük bO: lela • 
'ketle kar,daştrm. Tekrar_, 6flH 

Vahşi hayat içi"nde 
kalmlflım .• 

Halimi bir görse idini2, 
Clen ~ıldıracak gibi olmu1tam. 

Sadıka ağzıma geleni ıöyledlm. 
Onu egoistlikle, zalimlikle, it~ 

ham ettim. 
- Karuını uven adam ona 

gebe bırakmaz! diye bağırdım. 

sporla Ateş takımları kazanmışlardır. mesinc il.mil oldular. 
ATEŞ - 'OÇOK MÜSABAKASI: ' Ü\oka gelince: Hiicum hatlı çok dur-
Maçın ehemmiyetini nazarı dikkate al- gun oynadı. Mazhar ve Nnmıktan top 

mış olnn iki taknn, sahaya en kuvvetli alamıyan Sait orta yerde yalnız başına 
şekilleriyle çıktılar. Oyunun hakemi de birşey yapamadı. Daha doğrusu yaptıl'
Ynmanlardan E.sattı. mndılar. Haf hattı da fena idi. Yalnız 

Kaç gündür iki tarafı ormanla 
kaplı ve akıntılı bu nehirde gidi

yoruz. Korkmoğa başladım .. 
Bugünkü medeniyet ve bilgi dünyn

~unda, kürremizin henüz tamamen keş
fedilmemiş diyarlarında ins'an hnkkında 
o kadar geniş malfunatımız yok .. Olsa 

Sonra daha ileriye gittim: 
--Çocuk yapmak isti~'Cn adam 

lıi~ değil•e bir hizmet~ı tutmak 
iktidarında olmalL. Elinde yok, 
avucunda yok .. Ne vana dili'!de.: 
insanın rahatini Bade tatlı dıl mı 
'temin eder. Ben seninle evlendim
ı:e hayatımı zehirlemek için ev • 
lenmedim. 

Oyuna Üçokun vu~iyle başlandı. 
Her iki taraf 1a sıkı müdafaa sistemiyle 
oynıyor. Maanıafih Üçok müessir olnıı
yan nisbl bir hakimiyet tesis etti. Dör
dilncil dakikada 'Üçokun AtC§ kalesine 
kadar uzanım bir hiicumunda sağ açık 
Salime müsait bir fırsat geldi. Fakat fe
na bir vuruşla top avut oldu .. 

14 üncü dakikada yin~ bir Üçok hucu
munda Saidin Nclie verdiği topu Namık 
sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Bu da 
gilzel yer tutnn Ibrahimin kucağında 
kaldı. Ateş müdafaasının muvaffakıyet
" oyununa nazaran hücum hattı çok sö
nük kalıyor. Takımda sol taraf yok gibi 
bir şey .. 

Fehmi bu hafta arkadaşlarına nazaran 
daha eyi idi. Müdafaayı başlı başına tu
tan Halim takımın en muvaffak oyun
cusudur. Kaleci Nuriye iki .iş düştü. Bi
risini birinci devrede yapabildi. Fakat 
ikinci devrede vazifesini yapamnyınca 
takım mağlup oldu. 

Hakem Esadın bu haftaki idaresi eyi 
değildi. Birinci devrede penaltıyı ne fik
re istinaden vermediği suale şayan ol-

duğu gibi kendi gözü önilnde daha f!!V

velce Saide de tekme atan bir AtC§ll 
oyuncunun sağ açığa savurduğu ve fa
kat yerini bulınıyan tekmesine göz yum. 
ması ne dereceye !kadar doğrudur bile
meyiz. 

bile bunlnr devede kulak kabilinden ... 
Fransıilann Tityanodan sonra bir kadın 
muharrirleri de var ki o da onun gibi 
seyahatten pek hoşlanır.. En tehlikeli 
mıntakalarda, vahşiler arasında dolnş -
maktmı, se.rgüzeştlerc atılmaktnn zevk 
duyan bu kadın muharririn adı Mart 
&vendir. Bu kadın, Guyanda .. kürek 
mahkUınlarının cehennemi adı verilen 
bu Fransız mi.istetn.lekesinde çok içeri
lere girm<?k suretiyle (vahşi) ve (ipti
dnt) halkın Ya§nyı~ tarılarıru tetkik et
miş ve hu meyruıda balta görmemi§ or
manlnr içlndo yaşıyan Ruku kabilesini 
de yakından görmüştür. 

DEMIRSPOR - YAMANLAR: 
Bu yazıları .madam Mart Bavenin etü

dünden alıyoruz. 

Bu aözlerimi Sadık hayr:etle 
dinledi. Ve bu andan itibaren w<!e 
Sadıkın bana karıı vaziyeti degıı· 
ti. Sözlerinde hareketlerinde e• • 
ki muhabbet ~e hararetli aamimi
Yet kalmadı. Söylediklerim

1
e Pif· 

man oldum ama •. ne fayda.·· B~ 
kadınların tek bir sözü .. tek bır 
İt:.sti erkekleri bozan bütün ~a • 
yatlarınca ve bütün mevcudıyet
leri ile bize bağlar.. Fakat baz.an 
bizim düpinceıiz bir c~mle~~~, 
bir sözümüz erkeklerı butun 
ömürlerince bizden ıoğutacak ve 
bir daha u;ındırmıyacak hale ko
yar .. Kendimize unndırdığunız ve
ya bağladığımız erkeğin gururu
nu nelsimizde nasıl duyarsak 
kendimizden ıoğuttuğumuz erke
ğin günahının azlığım da öylece 

Diyordu.Hakikaten sancım tut
tuğu ve kıvrandığım zamanlar bi
le ondan sadece ıJe bol bol meta
net tavsiyesi alırdım. 

19 ncu dakikada 'Oçok yin bir gol fır
satı yaknladı. Fakat Salim hunu da çok 
yakındım avuta nttı. 

22 inci dnkiknda. Oçoklulnr Ateş kale
sini karıştırdılar. Ve bu sırada top mii
dafiin eüne çarptı. Fakat hC'r nedense 
hakC'm penaltı verme<li. 

Bu müsabakadan ewel Demirsporla 
yamanlar c;arpışacaktı. Fakat sahaya 
nizami ve tam takım çıkaranııyan Ya
manlar J1ükmen mağlllp oldular. 

Seremoniden sonra hususi mahiyette 
yapılan kar§ılaşmada da Demirspor 0-5 
galip geldiler. 

* Sandallarımız, akıntısı oldukça seri 
bir nehir lizerinden kayıyor. 

Tepemizde mü~ bir güneş var. Ade
ta beynimizi yakıyor.. Sağumzda solu
muzda güneşten :kavrulmll§ ormanlar ... 

~kmeliyiz .. 
Çocuğa aldırmak için Sadıkın 

yüzüne gülmeğe ba,ladım. Bin 
dereden BU getirdim .• 

Hiç oralı olmadı.. 
Arkadaslarım da bana acıdılar. 
Hardal;,.dan hapına varınca -

ya kadar bir çok ilciçlar tavsiye 
ettiler. Gizliden gizliye bunların 
hepıini yaptım •• olmadı .. Olmadı. 
Olmadı .. 
Sadık: 

- Belki iki çocuk anası olur
ıan aklın başına gelir. Vazile ve 
memliyetini idrak eder, ev kadını 
olursun .. diyordu. Onun bu sözle
ri beni büıbütün kızdırıyordu. 

Kocam, ikinci gebeliğim eına· 
11nda yine benimle alakadar ol. 
da. Fakat o artık eıkisi gibi de· 
iildi. 

Kabahat benimdi. Kocamı ken-
dimden ben soğutmuftum .. 32 nci dakikada Ateş te Üçok kalesini 

tehlikeye soktu. Fakat kaleci topu tuta
rak tehlikeyi bertaraf etti. 

Kendi kendime: 
- iki çocukla ne yapacağım? 
Diye düşünüyor,. düşündükçe 

de çıldıracağım geliyordu. 

Devre 0-0 berabere bitti. 
Birinci devrede Üçokun bir türlü an

laşamıyan hücum hattından ikinci dev
rede daha eyi bir oyun bekleniyordu. 
Fakat genç Ateşliler enerjik oyun1ariyle 
nefislerine fazla itimadı olan bu for\'et
lcri sukutu hayale uğrattılıır. 

Nihayet doğurdum .. Bir oğlan 
doğurdum .• 

Sadık bana karşı yavaş' yavaş 
e•ki alakasını gösteriyordu. 

Ben de eyi bir anne olmağa ça
lııtığımı ona ispat için gayret te 
ediyordum. Hatta, tabii göaterif 
olsun diye, daha yedi düıeiim 
kalkmadan ve kocamın eve gele-
ceği saatte yataktan kalkarak ço
cuk bezlerini yıkamağa bafladım. 
Yine muvakkat bir hizmetçi tut -
muıtuk. Hizmetçi akfQm gittik. 
ten sonra mah.us yataktan kalk. 
mıf, iı yaptığımı Sadıka göster. 
mek Utemiftim. 

Sekizinci dakikada bir Üçok tehlike
sini dahn savuşturan Ateşliler 21 nci da
kikuda fini bir hiicumla oyunun ilk ve 
son golünü abntığa muvaffak oldular. 

Bu anı gol Üçok takımını bir ınUddet 
sarstı. Buna mukabil Ateşliler ikinci bir 
sayı yapmak azmiyle var kuvvetleriyle 
takım halinde çalışıyorlardı. On dakika 
devam eden bu vaziyet otuzuncu daki
ikada deği§ti. Galibiyet beklerken mağ
lılp vaziyete d~cn Üçok hiç olmaı.sa 
beraberliği temin etmeğe çalışıyordu. 

AGAH BARTU 

Eski belediye heyeti 
hakkında yo1suzluk 

iddiaları var 

Adnna - Burada çıkıuı (Yeni Ada
na) gazetesi, Adananın eski belediye 
heyetleri hakkında bazı dedikodular ve 
şikayetlerden bahsetme.ktedir. 

Iddia edildiğine göre vaziyet şudur : 
A - 930 yılında miifettişler tarafın

dan Belediye muamelat ve hesabatının 
teftişi sonunda devlet Şfirası alil.kahla
rın mahkemesine karar vermi§, fakat 
mesele yüz üstü kalmıştır. 

Korkunç bir se~izlik.. 
Ve biz bu dekor ve sessizlik içinde bir 

ikaç gündenberl akıyoruz.. Geçiyoruz .. 
Nereye gidiyoruz? 
Rukulnr diyanna .. 
Bu diyar nasıl bir diyar? 
Bu kadar içeride .. Medeniyetten bu 

kadar uzakta ve bu ormaılların kim bi
lir daha ne kadar içinde olan bu yer bi
ze ne sürprizler hazırlıyor? 

Yoksa rehberim olan uzun boylu, iri 
yarı yapılı yerli yalan mı söyledi? 

Bana bir oyun mu oynıyacak? 
Gidiyoruz .. 

Sağlı sollu orman sahiUerinin içlerln
<len bize kadar akseden korkunç sesler 
geliyor .. 

GünC§ln knvurduğu kuru dalların çı
tırtısından bile vehme dti§üyonız.. 

Çakal sesleri, sırtlan ulumaları, may
mun atlarnalnrı artık a1ıştığımız şeyler 
oldu. 

Bu yeni planımda da muvallak 
oldam •• 

Korlaruyorum ama.. Bu gidişle kork
mnğa ~layacağuru hissediyorum. 

Rehberime: 

Ourine bir dur8unluk çölunü,_ 
tü. Akıamları geldiği zaman kı -
zını kucağına alır, saatlerce onun. 
la meıgul olurdu._ Benimle pek az 

Kocam beni leğen b41uula gö. 
rünce: 

- Ne yapıyormn Seroet .. de • 
di. Sana ev kadını ol dedi iıem 
aıhhatini de boz demedim .. Senin 
hayatın ve sıhhatin hem bana 
hem yavrularına laun.. Haydi .• 
yat yatağına .• Bezleri ben yıka • 

Fakat bernberlik Ate§ için hiç te arzu 
edilir bir netice olmadığından sıkı bir 
mildafaaya çekildiler. Ve sonuncu da
kikaya ıkadar kalelerini tehlikeye d~ür
mediler. 

44 ncü dakikada beraberlik golünü 
yapacak fırsat Salime geldi. Fakat bu
giln en fena bir oyununu oynıyan Salim 
bunu da kaçırdı. 

B - üç yıl önce, bölge mlifettişlerin
den Hacı Hilsnü tarafından aylaı·ca Ada
na beledty!'11f teftiş edilmiş, bir çok ka
n una aykırı hareketler .ıc.,bit edilmiş 

ve bunun için yilzlrce sahifelik evrakı 
tahkikiye ve fezleke tanzim edilmiş, fa
ıkat bu da öyle bhnı§tırl. 

D - Geçen sonteşrin b~ında toplan
m~ olan yeni tehir meclisinde, eski be
lediyenin 937 hesaplarını tetkik için 
ayn1an encUmC'll, bu işle günlerce uğ
raş.nuş, bu hesabın içinden çıkamamı:ş, 
nihayet meclisin kapanma zamanı gel
diğinden ve esuen biı. hesabatın için

den çıkılamıyacağı da görilldilğünden, 
bu huswun tetkikine nıUfettlşle.rin me
mur edilmesini istemlştir. Fakat o gün-

- Daha epey var mı? ' insan namına. hi? kimse yoktu .. 
Diye sordum. Put gibi dimdik duran Kayıklardan ındık .. 

ve sandalın başında istikamet gösteren Rehber önde, biz arkada yürümeğc 
rehberim, kılını hile kıpırdatmadan ce- başladık. Bir müddet sahil boyunu ka • 

konupırdu .. 
Ben, mahut planımı yine tatbik 

ediyordam .. 
- Ah .. Ol .. Sancım var .• 
Dedikçe Sadik: 
- Sık diıini .• elbet geçer .• Her 

lıadın da ıenin geçtiğin bu yoldan 
geçti. Merak etme .. Bir fCY olmaz. 

rım .• 
Yatağıma yattım.. Bu hareke -

tim yataktan yedi günde kalkaca-
ğıma kırk gün istirahatimi temin 
etti. 

-BiTMEDI-

Oyunun bitmesine yarını dakika kal
mıştı. Üçok son bir gayretle tekrar Ateş 
kalesini sıkıştırdı. Ve bu tehlikeyi de 
Ibrahlnı bUytik bir fedak.Arlıkla kurtn
rarak kalesine gol yaptırmadı. Maç ta 
0-1 Ateşin galibiyetiyle bitli. 

NAS.il. OYNADILAR? 
Galip A~ takımı çalıştığını gösteren 

vap verdi:. 

- Yarın gündüz varırız zannederim. 
Ertesi giln.. 
Yine bu orman içinden geçmekte, 

akıntılı nehir ilzerinde kaymakta de
vam ediyoruz. 

Rehbeor niliayct: 

- Işte geldik.. işte burası .• 
Dedi.. Kayıklarımız durdu. den buğune kadar aylar geçtiği halde, 

bu muamelelerin teftişine başlanmıştır. Laalettayin bir sahile yanaşmıştık. 
Etrafıma bakındım .. =.27=J »""**•= ·-~"'"'"' '"' M nüze ba~m'§br. Bu !b"barla ve bun- Faribo~ MistuOe ve lvon, iki glJn ev- cekU. Fakat derhal Val Dö Gr;;;-;;;;;n":..-

D E MIR MASKE Iarı dü~erek ~~~irli ve .. ihtiyatlı ha- v~l yola Ç~§ o~ .se~ Mars kafil:si- tırınn ilk gittikleri sırada şahit oldukla-
reket ediniz .. İşınızı tesadüfe veya JU- nın, monsenyor Lwy1 Pınyerol kalesıne rı vaziyeti hatırladığı · · ı.tt ·d tti 

- ~~-- -· -

· ı k · ··tUrc '--~ ıçın ~ ı are e . zumsuz cilret ere ter etmey.iruz. Unut- go n a.anlcnln takip ettiği yolu takip Do~·yu g ,____ ö ı kt ki 
. .l· ıs• u cnç AUa s yeme en çe n· mayınız kf kurruızlık çok defa cesaret t'uıyo:rlardı. di.. 

ve cliretten daha iyi muvaffak olur. Maksatlnrı, Sen Marsın kafilesini ya- _ . ., . 
" Şövalye Dö Rohan bunları söyledik- kalanıak değil... Kestirme yollardan ve Yanındakı kadın m.ı .... Dedı .. Ha .. ten t b. · b" 1 rd . Şey .. Sen Mars kO<'alı hır kadına il.sık sonra vonun ata ınmesıne 17.zat on a an evvel Pınyerola gitmekti 

1 
"'5l 

Büyük ron1anı 

radan takip ettik. Sonra, insan eli ile 
~çılmış olduğu belli dar bir orman yolu. 
na saptık .. 

Ayaklarımızın nltmda ağaçlardan dö
killen kuru yapraklar çıtırdıyordu. 

Etrafımızda yirmi, otuz ve hatta kırk 
metre yilksekliğinde ağaçlar vardı. 

Korkunç bir ormanın gbôetine doğru 
ilerleyorduk. Kulaklarımıza duymadığı
mız sesler geliyordu. 

GilnC§i artık görmez olmuştuk" 
Gilndüz içinde gece ohnll§tu. 

Böylece iki, Uç, dört saat, mütemadi-
yen yürüdük.. 

Nihayet bir meydana geldik. 
Yapraklardan yapılmış, içleri gözü

ken on be~ yirml baraka .. Bu meydanın 
bize bir köy olduğunu anlattı. tarihi ve macera 

-81- ynrdım etti ve ona hitaben : Bunda dn muvaffak oldular · ~I muştu .. Kadının kocnsını bir bahane ··BİTMEDİ •• 
s <l ·u ı· . k d' ı p· . · ı e nsbrdı ve kansını kendi aldı .. Gör- BERGAMA ASLfYE HUKUK - en e, scvgı von, de<h, en m myerol kalesine bor fersah yaklaşli- ..•.. MAHKEMESiNDEN 

öyle liizumsı.ız yere tehlikeye atma. dığı sırada dar bir yoldan geçen Sen dugun kadın o kndın olsa gere~.. . . : 
Dogvruca, yatoğında sakin bir uyku-ıkenanna kadar geleceI;tim.. . . Kalbinin telkininden dnha fazla kafanın Marsın kafilesinde Monsenyör Lui egver . İvdon, nklı başka yerde oldugu ıçın 939-223 

b 

Bergamanm Hacı Bayezit ma • 

Ya dalmış olan madam Vilyerin yaruna Dışarıda bulutsuz ve lekesız ır ay ve şuurwı sözünü dinle.. arabnsının pençeresinden bakınış 
0

1·-y- ınan ı. 
ı ~ hallesinden Mehmet kızı ve Meh-

ışığı onnanın dal ve yaprakları arasın- von da şu cevabı verdi : dı ~ol kenarındn sırnt ..... -._ iki serseri - Neme! lazım .. Dedi .. Fakat .Monı;en-
gitü.. _,.,. met oğlu Halil karısı Habibe öz 

Yorg' 
.. nJJ-n dısarı sarkmış olan elini dan süzUlüyordu.. - Merak etm!'yiniz mollSC!nyör .. Se- ile bir dilenci kndın görürdü. yör Lui arkadaki iki arabadan hangisin-

" ua • d b ka · d d k dürmuf tarafından ikametgahı t t Şövalye Dö Rohan ve üç arka aşı, ven ir dın .. Iki defa kadındır_ Bunlar, kafile yaklA"'ırken ayag"a ı--Ik- e i i.. O ·adar istedim ve uğraştım, h I k 
u tu ~ ~ meç u Ocaaı Eekici Mehmet Ali . ·· "ktü gecenin sükCıneti içinde ve bu muhteşem - Haydi.. Uğurlar olsun dostlarım .... ıntilar, yoldnn g""enleri, arabaları ve gör!'medim.. d d 

o., ço -· ama ı marangoz Ali aleyhine 
. · _,, Beni iiıniisizlik dakl- omıanm manuımmu lhlill etmekten Cenabtlmk bütün teşebbüslerinizde siz- insanlan ayn ayn selfunlam'§lard•. M~tuOe ' "k _, 

-Adiyo .. Dew.. k k 'b· k .. .. l d Is A b la M 1 D-.l· b ı ame q.ailen botanma davaaınm ka 
. d csare•:-: ... ke- or ar gı ı susarrı , yan yana yuruyor- ere yar ımcı o un. ıa a r uzaklaştıktan sonra serseri- - atmaze.. t.-uı, onun son ara a- • . h 

lar da 'cselll e en c ~·~· " ıcrayı mu akemeıi 20-1-939Cuma •m ' ' •·nı inlarda lnrd•.. uçü birden şapkalnr<nı çdumı.ı.,. lerden bfri ' da bulunduğuna hemen hemen eminim .. sildiği ve hayata lanet edecegı k ld'l S 1 . . ..k ltt'l K bol günü .aaat 14 te tayin edilmit ve se
• Ormanın enanna ge ı er. es erıru yu se ı er : - uyruğu kopsun .. Dedi .. Mistufle.. Fari : k 

dai b - "t kuvvet veren ·· yevmı mez Urda müddeialeyhin v· 7ak ana unu vedi Sen ki sevgi Burada haurlanm•ş atlar varru. - Adiyo monsenyör!.. Ondeki arabada papa gibi kurulmuş su- - Buna neden eminsiniz Mistu!Jc gelmemit bulunması h•·ebı.yl• ıın 
1 

ar adaş.... A yo.. . b Şö'valve Do" Roban : Ve sonra atlarını dört nala kaldırarak ratsız herüi tanıdın ını '· ~ di D di B de tın ı t ~ " d 

n--' u , "'en - e .. en ' mn aze von hakkında rrıyap kararı teblı'g .. ı'n• ne ir ve nasıl sevilebilirsin .. .oc.ıum 1· { dedi aynlacal'"mız yer .. Size uzaklnştılar. Mistufle : b 

0 

" 

ha,.k ti . 1 k •. takdir edecek· - ş e, ' -· ~i ' .. gözlerimi -~ört ~bğım halde b., ve muhakemenin 22-2-939 Çar. sindire mı 1er esten ıyı en güzel atları hnz.ırlattım. Son bir takv~ 1 Şövaly';. Dö Ro;ın, dkol~'."d çap~ast- - Evet patron. Dedi .. Sen Marsı. o türlu Monscnyor Lwy. göremedim.. f&mba saat 

9 

Z t l"k k I I 
.. . d bulunacagvım Unutmayınız ı nmış, on rın ar ·:ısın an, goz en ay- değil mi?.. - Çünkü patron ..... Siz :ı.:_,_ de ara- dug .. und "dad ~ ıl hı. ırunb.•f o -Ayaö... ı._lktı y d k ldığı za- sıye e .. k d b k ' - k .uuwz an m 
- ~ • anın a a • . b"" ük hedeflınizde muvaf!aloye- boluneayn a ar n-b. - ra endisl. halara bal . . b u cıa ey ın ızzat ınanlar çok :rahat ettiği bu güzel kadına hızım . ~y b ı'steki muvaffakıyetinizP. Ve sonra kendi kendine mırıldandı : Dilenci kıynfetli kadın, yani fvo• da·. ve ara arın ıçıne aklınız. Ben veya vekilin" h k .. ü 

Son defo b k kt da l timiz sızın u ~ İ . n ise arabnların etrafına baktım B ın mu a eme gun un a b an sonra arka ı anna • d M ör Lui elimizde bütün - htışam... Servet ve... Kudret hu!- - Y anmda bir de kadın vardı galiba arabanın k ve son erg ama asliye hukuk mahkeme-
' •ak •iti. bagb ır. =i~nu temin edecek yasına dalan bir insan. Sadece sevilmek dedi . ' variyi d 

1 
ap:ı Y":'~ gö~düğüm sü- sinde hazır bulunması aksi halde 

ci.i'; Haydi, dedi, hen hazırım. •. Hemen Fransanınr k ~ Onun hayalı ve bi- için Se\'en kimse kn<lar mesut mudur? Acaba kim ulabilir o kadın? hık ark: anı ım. u suvan .. Biz" ~ • on._ ~on.senyör ... Müsaadenizle.. en kuvvet ı oz ur. . . ,_ , .... 
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ilmi sütunlar : Hitlerin dünkü nutku i Ankara Radyosu i ••••••••••• 

Yüksek tansiyon bu Allahın 
millet için 

Dünyayı yalnız bir iki 
yarattığı iddia edilemez 

S~i~;·ç;;ş~;·b·;~· .. p~;ş~~-b~··;·~···c~;=a 
düşük 

e 

tansı yon ve günlerinin neşriyat programı 
- BAŞTARAFI 12 nci SAYFADA - na§Yonal sosyalizm milletin muhafazai 
hiç bir şey yoktu. Almanya kimseye ta- nefis hissini uyandırdı. Milletin biltün 
arruz etmedi, ancak kendini, üçüncü ta- kuvvetlerini bu muazzam mücadelede 
rafların füzuli müdahalesine karşı, mü- kullandı. Bu harbi de kazanacağız. Ka-

SALI - 31/1/939 

Pogram. 12,30 
12,35 
13,00 

Türk muziği • Pi. 
Memleket ııaat ayarı, ajans, me
teoroloji haberleri. 

13, 1O/ l4 Müzik (Operetler - Pi) 

18,30 
18,35 
19,00 
19, 15 

20,00 

20, 15 

r 

21,00 
21,00 

21, 15 

21 ,30 

22,20 
22,30 

Program 
Muzik {Sonat - Pi.) 
Konuımıı. (Türkiye postası) 
Türk muz.iği (Fasıl heyeti: Şeta

reban fash) 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiyat) 
Türk muziği. 
Okuyanlar: Semahat özdenses, 
Mahmut Karındaş. 
Çalanlar: Vecihe, Rept Erer, 
Cevdet Kozan. 

1 - Altuni zade raııt cedit pef-
TeVJ. 

2 - Refik F ersan - Mahur pr
kı: Bir neıe yarat. 
3 - Giriftzen Aaun - Suzinak 
prkı: Çaldınp ç.algıya. 

'4 - Giriftzen Asım - KUrdili hi
cazklr ıarkı: Göynilmü baıka. 
S - •••••..•• - Tahim. 
6 - ••••••••• - Gülizar prkı: 
G~zlerimden gitmiyor. 
7 - ......... - Hüaeyni tarkı: 
Mehtap dalgın dalırın. 
8 - S. Pınar - Kilrdili tarkı: El
lerine kimler yakdı kma. 
9 - Rakım - Kürdili prkı: De
medim hiç ona kimsin. 
1 O - Kemençeci Vasil - Kürdili 
Hicazkar saz semaisi. 
Memleket saat ayan. 
Konuıma ( Hukuk ilmi yayma 

kurumu) 
Eaham, tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (Fiyat) 
Muzik (radyo orkestrası - Şef: 
Praetorius) 
l - J. Haydn - Sefoni re majör, 
Nr. 31, 1765 yazılmış. 

a) Allegro 
b) Adagio 
c) Menuetto - Trio 
ç) Final, Moderato molto 

Richard Strauss: Suit ııi bemol 
majör 1 3 nefesli sazlar için, op.4 

a) Prelüd 
b) Romana 
c) Gavot 
ç) Entrodükayon ve füg 

Muzik (keman sololar - PI.)" 
Muzik (küçük orkestra • Şef ı 

Necip Atkın) 
1 - J. Strausa • Oynamiden 
(Esrarengiz vale) 

2 - Humphrieıı - Pierronun ve
daı (hazin ıerenad) 
3 - Hanı May - Sana ıon defa 
olarak seni sevdiğimi ıöyliyorum 
(vale - bcston) 
'4 - J ohann Strauu - Güzel ilk
bahar (vals) 
5 - Siede - Ilkbahar melodisi 
6 - Fuçik • Hülya. 
7 - Bonchielli - La Gioconda 
(Operasından saatlerin dansı) 

13, l 5 Muzik (cazband) 

23,45/24 Son ajans haberleri ... 

ÇARŞAMBA: 1 / 2/39 

12,30 
12,35 
13,00 

* Program. 
Türk muzigi - Pi. 

Memleket saat ayarı, ajans, me
teoroloji haberleri. 

13, I O/ 14 Muzik Riyaseticümhur ban
dosu - Şef: Ihsan Künçer) 

18,30 
18,35 
19,00 
19, 15 

l0,00 

20.15 

1 - F ranz von Blon - Dostluk 
bayrağı (Marı) 
2 - Chambe - Endülüs valsı. 
3 - Herald - Zampa komik ope
rasının uvertürü. 

E. Kalman - Bayader opere

tinden potpuri. 
5 - Halim - Türk entermezzosu. 
Program. 
Muzik (Dans - Pi) 
Konuşma 

Türk muziği (ince saz heyeti -
Karcağar faslı) 

Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiyat) 
Türk muziği 

Okuyun: 1uri Halil Poyraz, 
Radife Neydik. 

Çalan lor : V ecihe, Reşat Erer, 
Refik Fersan, Fahire 

Fcrsan. 
1 - Benli Hasan ağn - Rnst peı
revi. 
3 - Dede - rast knr nev. 
3 - . . . . . . Rnııt ınnkamındnn 

21,00 
21,00 
21,20 

21,30 

5 - Refik Fersan - J"anbul tak-
simi. 
6 - Salahattin Pınar • Akşam. 
7 - Salahattin Pınar - Ne gelen 
var ne haber. 
8 - Mustafa Nafiz - Omidsiz bir 
sevişle. 

Memleket saat ayan. 
Konuşma (Mizah saati) 
Esham, tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (Fiyat) 
T emşil - Kavalera Rustikana. 

Yazanlar: G. T aroioni .. T o-
zctti ve G. Menasci. 
Türkçesi • S. Moray. 

Ya.zan Dr. NEJAT F. Eczacıbatı 
ıİnsan, ka1bi ve damarları kadar ihti- veya bilyültme kabiliyeti. 

yardır• derler. Yalnız Amcrikada sene- Binaenaleyh normal bir tansiyonu, 
de 140 bin can alan ve bütün dünyada kalbi muntazam çalışan ve damarlan da 
da kanserden çok daha fazla te1efat ve- vücudun ihtiyacına göre muayyen bir 
ren damar ve kalp arızaları hakkında nisbette geniş olan bir vücutta bulabilı
hassas davranmayı çok doğru buluyo- riz. Bu tenasübün bozulmasına da, şek

line göre, •Yüksek Tansiyon• veya 
ruın. 

•DUşük tansiyon• diyoruz. 

dafaa etti. :z.andık bile .. 
•İstikbalde de garp devletlerinin, yal- ıBizi.m ekonomik güçlüklerimiz hayat 

ruz bize ait olan işlere müdahale ederek, sahasının darlıbrından, kilometre murab
tabil ve makul hal şekillerini mene kal- bama 14 nüfus isabetinden hllsıl oluyor. 
kışmalarına asla müsaade etmiyeccğiz.. Almanya 15 sene bütün dünyanın tazyi· 
Dostumuz Benito Mussolininin teşcbbü- ki altında tutulmuş, müstcmlekelerin· Tansiyon ölçtürmek merakı az çok 

hepimizde vardır. Doktoru kolumuza 
taktığı cihazın işaret ettiği 12, 13, 17 20 .. 
adetlerinin ne ifade ettiğini, •Düşük 

tansiyon• cyüksek tansiyona tfıbirlerini 
izah ve tefsir edelim : 

Tansiyon ne zaman yükselir : siyle, BB. Çemlıcrlayn ve Daladiye tara- den mahrum edilmiştir. Buna rağmen 
Yukarıda izahı takip buyurdu iseniz fından da gösterilen iyi temayüllerle ta- yine çalıştık ve yaşıyoruz.. Varsın de

tazyikin yükselmesini iki sebebe atfe- liki mumkün olmıyan bir meselenin sulh mokrasiler de ayni kudreti göstersinler. 
deceksiniz : Ya kalbin lüzumundan faz- yolunda hallinden memnun olduk. Fa- Yedi milyon işsizimiz vardı. Şimdi hi9 
la çabuk abnası ve yahut ta damarları- kat bizim bu meseleyi nasıl olursa olsun yoktur. 
mızın lüzumundan fazla daralması .. Ya- hal! k h d k k •· F k h d 1 h · · d ki mil Tansiyon tazyik demektir.. Kalbin etme ususun a i atı azim ve • a ·at u ut arımız arıcın e • 

T emşil esnasında radyonun or- ni, ya kalp damarlara normalin fevkinde kararımız olmasaydı böyle bir anlaşma !etlerin rejimi bizi alakadar etmez. Naarı 
kanımızı damarlara sevketmesiyle neti- 1 bal kla keatrası •Mascagni> nin ope- iken tu um ama tazyiki yUkselte- tahakkuk edemezdi.. SUdet milleti de, yona! sosyalizmi etrafa yaymak iddia· 
celenen t3zyik.. d ) rasından parçalar ç.alacakbr. cektir, yahut ta amar ar mecralarını ilk büyük Almanya Rayış· tag meclisine sında da değiliz. Nasyonal sosyalist Al• 

Tıpkı, bir tulumbanın işledikçe suyu d al Yüks k T 22,00 Muzik (küçük orkestra - Şef: ar bnakla • ·· e ansiyonuı davet yaptığı intahapla, bu ilhaka ittüaklı tas- manyanın şimali veya cenubi Amerika· 
membaından alıp borular vasıtasiyle kl Necip Aıkın) edece erdir. vibini bildirdi. yı, Avustura1yayı, Çini ı.~~ka reJ·imd4 
sevkettiği gibi.. "C&j 

1 - Delibeıı - Lakme operaam- Yüksek Tansiyonun sebepleri : 11938 senesi Almanya için bilhassa oldukları için parçalamak istediği gibi 
d · Vücudun gıdasını ve teneffüsünü te- ı an potpurL Tansiyonumuzu ö çtürmek merakına birliğin vahdeti senesi olmuştur... Eski iddialar saçmadır. 
2 T h ik ı.... H min, bozulan ak.c:amını tamir ve bu faa- 1AM - ec a owa..y - azin ıar- düşmeden evvel te~ meydan verme- asırların hi.l.Mına olarak bu birlik kılınç •Fakat buna mukabil her milletin ha· 
kı Opua. '40 No. 2 llyet esnasında ifraz etti~ mevaddı nak- k i · bir ka

1 

hakikati ·· •· Und 1ru ti l Im d B d f ·ııı b ı· · t t · hakkı dır D' . me çın ç goz on e vve ye o a ı. u e a mı ir ığı ya ını emın var . ilnyayı iş. 

3 - Rimski - Koreakow • Sad- letmek içın. tabiat insana kanı bahş.et- tutalım. Bir defa yq ilerledJkçe tansi- tahakkuk ettirmek için değil, fakat ha- letmeğe Almanyanın da aynen diğei 
ko operasından Clüfün tubı. ~ .. Kan cığerlerim.izdeki havayı, böc- yon da yükselecektir : rlct tehdide kar~ siyanet için kılınca da- milletler kadar hakkı vardır.. '.Alla1uıı 
.f - OfEenpah - Mueette ( 17 re ~,da:mid~ ve ba~ ~ 15 ilA 20 ya~ için nonnal 12 cm Hg yancak icap etti. bu dünyayı yalnız bir iki millet için ya. 
ci uır d~ havuı) m en gı ~ tiy.açlarına gore azamı- 20 llA 30 yq için normal l2.S c:m H~. ıNasyonal sosyalizmin vazifesi milll ratbğını kimse iddia edemez. 
S - Nevm - Narciaeua (entenn .. za ve hücrelerle aı.am11m da tfrazatmı i§tirake, disipline ve itaate müstenittir.. •Harpten hiç kimse bir §eY kazanma· 
zo) bUbreklerimiz vuıtaslyle harice nakl~ 30 il! 40 ya§ için normal 13 cm lig. Bu Ayede ukerl kudretini tebarüz etti- mıştır. Bir zaman İngilizler, Almanyma 
6 -Toati - ideal (melodi) melde vilcudumuzda bir ~yıcı YUife- .CO ilA SO yq için normal 13·5 cm Hg. ren bütün kuvvetleri seferber edebilmiş- mahvolmasiyle her İngi1iz1n servetinia 
7 - Lecocq. Madam Ansonun sini görür. Fakat nakil vasıtası olabil- 50 llA 60 yaş için normal 1~15 cm Hg. tir. Bununla beraber bir milletin vahde- arttığını ve İngilterede refahın çoğaldı· 
kızı operasından potpuri. mek için kanın daima hareket etmesi Sonra, tansiyonun en ufak •bepler- ti cebir ve kuvvetle tesis edilemez. Bu- ğını iddia etmişlerdi. Çok geçmeden hl· 

23,00 Muzik (cuband) lhım.. İşte bu ihtiyacı da tabiat •Kalır den müteessir olarak bir müddet lçin nun için hAkiın bir fikir kudreti ve de- diseler bu iddiayı tekzip etti. Bunu Ön· 
23,-4.5/24 Son ajanı haberleri... le• halletmi~. değiştiğini izah maksadiyle yatmış blr vamlı terbiye gayreti lhımdır. ceden anlamak, Versoy muahedesine ta• 

PERŞEMBE: 2/2/39. 
12,30 Program. 
12.35 Türk muziği - Pl. 
13,00 Memleket saat ayari, ajana, me

teoroloji haberleri. 

13, 10/ 14 Muzik (hafif program - Pi.) 

18,30 
18,35 

19, t 5 

20,00 

20, 15 

21,00 
21,00 

21.15 

Program. 

Muzik (Konderto - Pl) 
Konu~ma (ziraat saati) 
Türk muziği (fasıl heyeti - Na
havend faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri, zJ
raat borsası (fiyat) 
Türk muziği. 

Okuyan: Sadi HofSea. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Cev
det Kozan, R. Feraan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

1 - Salim bey - Muhayyer peı-
revı. 

2 - Arif bey - Muhayyer prki -
Deva yokmu. 

3 - Dede ef. - Gülizar ,arkı -
Reha buldum. 

4 - A,ık Mustafa - Neva ıar

kı - Sefa geldin efendim ıen. 
5 - Cevdet Çağla - Viyola tak-
•İmi. 

6 - Ali efendi - Seaab prlu -
Dil harabı qlr.ınım. 
7 - Mehmet qref efendi • Su
zinak tarkı • Günden gÜne. 
8 - . . . . . • - Suzinak ıarkı - Ku
zucağım. 

9 - Sadi Yaver Ataman - Yurt 
havaları. 

Memleket ııaat ayan. 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo - nu
kut borsaşı (fiyat) 

21,30 Muzik (küçük orkestra - Şef : 
Necip Aşkın) 

Gala programı. 
Johann Strausıı'u dinlerken. 
Büyük muzikli fantazi. 

22,30 Muzik (aryalar - PJ) 
22,45 Muzik (cazband) 
2 3,45 /24 Son ajans haberleri ... 

* 
CUMA: 3/2/39. 

12,30 Program. 
12,35 Türk muziği -Pi. 
13,00 Memleket sant ayan, ajans, me

teoroloji haberleri. 
13, 1O/ 14 Mu7ik (küçük orkestra • 

Şd: Necip Aşkın) 

1 - Keler Bela - Romantik U · 

ver tür. 

2 - Hartman - Thrym efsanesi 
(bale) 
3 - Tschnikowsky - Eleji (ha-
7.İn parça) 
4 - Suppe - Maça damı Opera
ııının uvertlirü. 

5 - Ro!!!İ - Pabli {Pasb - fla
menko, fspanyol dansı) 
6 - Engel - Berger - Aşk hüz-
nü. 

Kalp, dörde aynlan adeleli hücreslnln vaziyetten doğrulunca tansiyonun 1.5 •Bizim ldeallnıiz uzak bir ideal o1abi- mirat gibi, Almanyayı mUstemlekelerln· 
birinde toplanan lr.anı burada izah ede- derece farkettiğini hatırlatalım. Bilhassa lir. Fakat onun güzelliği daim! bir gay- den mahrum etmek gibi yükler koyma· 

mlyeceğim!z bir mekanizma ile .sıkar ve asabt insanlarda, çarpıntıya meyyal reti mUmkün kılacak mahiyettedir. mak llzımdı.• 
bu tazyikle kalpten kurtulan kan da- bünyelerde daha tansiyon aleti koluna •Evvelce birbirinden başka yapılır, 
mar mecrasına girer. takılı k Yüks' k T . k k . parlAmento, gündelik siyasi ve ekono-r en • e ansıyonı or usı- m 

Damarlan yukarıda su borularınt.l le neticenin bir kaç derece fazla bulun- mik meseleleri birbiriyle milnakaşa ede--
Foto czzz:z21222Z:!~2'2!2 

teşbih etmiştik, burada da dallı budaklı duğu sık sık tesbit edilir. rek halletmek isterlerdi Nasyonal sos-
bir ağac b t llın A- ·· d · yalizm ise azim ve sebatla doğrudan a enze e .. gacın gov esı Yüks' k tan · iki. t •• ı·· l y e sıyon ur u o ur : a d ğru ili t üz · u · im k kalbe merbut olan damar, dallar budak. g . . kk t .. . Kan o ya m e erme m essır o a 
1 d b. 1 b eçıcı, muva a veya muzmın.. ister. Ancak imanı olan insanlar, böyle 
ar a ın er, yüz inler defa taksim ola t 'kind k lb' da ı ı·· 
l d aı.yı e a ın ve mar ann ro un- bir birliğe girmeg-e lôyıktırlar. Bilhassa 

o a vilcu umuzun her tarafım istila eden :a bahs d k uf k b ı · kal 
d kl 1 en e er ·en en a se cp erın • idare edenlerde bu iman mevcut olmalı-

amarCJ ar o sun.. b ' faı] d ı 
ın a çarpmasını veya amar arın dır. 

Kalbin •ÇarpmasiyleD damarlara gi- ıclar::ılmasını davet etmekle •Tansiyonu• k •Bir mevkie birini tayin ederken ben 
ren an tazyikten kurtulmuş olmaz, b' "dd t · · "ks Itt• x :~ · · h tm~~ 
ünk. damar ır mu c ıcın yu c ıö".ı ızn e ~- sözde ilmt ve fikrt liyakatlerden :ziyade, 

ç U larm da duvarlan ndolell .,,, B · ~. fa • ı...'" ı · b. 
1 

nl . ~· u geçıcı nsıyon sc~pıerıne ır adamın karakterine bakarım. İdare ma-

~:~~ ~~e~=·e \'e daralma ka- iki tane ilave edelim. Mesela böbrek kamında sevk ve idare kUdreti ve bü

Demek ki •Tansiyonu• yani ltan taz
yikini, 1kl bakımdan görmek gerektir .. 
Bir defa kalbin çarpması, ikincisi de 
damarların kanın mecrasını kUçültme 

hnstnlığına müptela olanlar, prostat, ba- yük mesuliyet ve karar hissi lhımdır .. 
zı zehirler, asabi ahval v. s. Burada •ge- Ancak bu miyara göre hU.kUmlerimi ve-
çici tansiyondan• normalin fevkinde taz- rirlm. Ancak on •f'Dl'd• bir tahakkuk 

yikin endirekt oluşu ve bu metlerle, ze- eden hadiseler Alman milletine aldan
hirler bertaraf edilince vücudun gene madığıru ve kendisini idare edenlere iti-

normal tansiyona kavuşma<n kinayt:: mat edebileceğini göstermiştir. Milleti 
--------------__:. ediliyor. altı seneden beri idare ettikten sonra 

19,00 Konuıma (haftalık spor serviai) Tıbbın asıl tehlikeli olarak işaret et· arkama bakarken takip f:dilen yol hak
4 

19, l 5 Türk muziği (ince saz faslı • Se- tiği ikincisi, yani •müzmin tansiyonıdur. kında tam bir itminan hissediyorum ve 
gab fulı) Sebebi bilvasıta değildir. Arızayı ya eminim ki Alman milletinin önüne çıkan 

20,00 A . l hab 
1 

kalpte ··e d 1 d amak k her hangi mesele olursa olsun, er veya 
1aruı, meteoro ojo er eri, v ya amar ar a ar gere - . 

ziraat horaası (fiyat) tir. Maamafih y:~1---k •---1 da •--- geç, aynı şekilde halledilecektir.• 
~ """=ı.yon e~ Alın k milt gü lilkl . 

20, l 5 Türk muziği. riyetle damar Arızalan mesuldUr. • anyanın e ono ç erın-
. den bahsediliyor. Şüphesiz Almanyanın 

Okuyanlar: Muzaffer llkar, :~ıyonun anormal bir şekilde yük- ekonomik vaziyeti bilhassa gilçtü. Fakat 
Safiye. ~elişıne ekseriya 60 ile 70 yaşları ara-

KEMAL 
•• ME'J'E •• 

Bayram 
münasebetiyle 

}'iatlcrindc şimdiye kadar İzmirdc 
görülmemiş bir tenzilat yapmıştır. 

7 Kartpostal (boy) 
75 kurusa .. 

J2 Vesifıa 40 KURUŞ 
Bu mühim tcnziliita rağmen resim
lerin sanatkarane çekilişlerine yeni 
getirilmiş son sistem ve modem ma
kine cibazlan ile büyük itina göste
rilmektedir. 

Bilkümet caddesi Sümerbank ya
nında No. . .. 24. .. 

Fırsatı 
kaçırmayınız!. 

Çalanlar: Vecihe, Fahire ve sında tesadüf edilir. Daha genç lnsan
Refik Feru.n, R Erer. larda da ender değildir. İrst tesirlerin 
- Refik Fersan - Şehnaz pu- mühim rol oynadıkları muhakkaktır. 

lzmir Çocuk 
mundan: 

Esirgeme kuru-
•elik peırevi. Yüksek tansiyonlu insanların ekserisini 
2 - Cavide Hayri Hanım • boğazına düşkün şişman kimseler teşkil 
Şehnaz puııelik prkı eder. Cocuk eairgeme kurumu lzmir merkezinin yıllık ~umi kongi"~:İ 
(Ateı gibi bir nehir akıyordu • Hastalığın başJangıcıru vücut bize 25. 2. 39 tarihine müsadif cumaresi gÜnÜ ıaat on yedide birinci beyler 
Güfte - Şair: A. Haşim) muhtelif şekillerde işaretler. sokağındaki verem mücadele cemiyeti salonunda inikad edeceğinden 
3 - Leminin - Şehnaz puselik B""' d.. . ı.~ft ,._,., (Bilh ıayın üyelerin bu toplanhya qtiralderini saygılanmızla rica ederiz. 

. . -s onmesı, ~ a6 .. ...,ı assa sa- ( ) 
ıarkı - Nan firkat ıule paı. bahlan) k luk, tı f 339 228 

, uy usuı: çarpın , ne es www •a::ı!:"Zırız:mmm::m::a:z:zız:z::2::.!~~a;;a::ı~uuzzZD 4 - Sedat Öztoprak - Şehnaz darlıgıw asabı ah al -.....,_.;trr.;ı+ =tt• 
l.k k G , v v. s. puse 1 ıar 1 - uı edip. 

5 - Refik Ferııan. Tanbur tak- Yüksek tansiyonun tehlikeleri : 
aimi. Normalin fevkinde bir tazyik altında 

6 Ş h lik çalışmak mecburiyetinde kalan kalp - -· .•.. • e naz puac pr~ 

kı - Yandım dilinden. gün geçtikçe büyür, hücrelerin arasın-
7 - Deniz oğlu - Şehnaz prkı ~ daki kapaklar bozulur, yorulur ve niha
y olun bulmam gönlüm. yet bir gün ansız.ın durabilir. Aynen, 
8 - Sedat Öztoprak • Şehnaz yüksek tazyik altında kalan damarlar 
llarkı • Saz ııemaisi. yavaş yavaş elastikiyetlerini kaybeder 

9 - S. Pınnr • Hüzzam ıarkı • v~ ~ızın ~atlayabilir. Bu patlama M-
Aşkınla sürünsem. disesı beyındeki damarlarda olursa 

1 O S P H .. k ıFelç• geldi deriz Ancak «unu ilave - . ınar - uzzam pr ı • · Y 

Ümidini kirpiklerine. edelim ki tansiyonu yüksek olan heı 
1 l - S. Pınar - Hüzzam prkı - insan muhakkak tehlikeye maruz değil-
Sana gönül verdim. dir. Dikkatli yaşaclıktan sonra tabii öm-

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğum ve bulaşık olmıyan her hastalığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Karşıyaka ve İzmir körfezine bakan emsalsiz manzaralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi bakım - sükfuıet • hasta ziya
reti serbest, gece gündüz her hekime, her hastaya açık .• 

FİA'J'LER 2,$ LİRADAN BAŞLAR ... 
TELEFON No. 2974 .. POSTA KUTUSU No. 321 ..• 
TELGRAF ADR~İ : Al.SANCAK S İ H B A T E V t 

2 l ,OO M~~et~~~ ~u~m~~~~~~~~ ~~•••••••••••••~ 
21 ,00 Konuşma. tesadüf edilir. 

2 1, 15 Eaham, tahvilat, kambiyo - nu· Tedavi usulleri : 
kut borsası (Fiyat) 

2 1, 30 Muzik (radyo orkestrası - Şef: 

H. Ferit Alnıır) 

1 - Robert Schumann - Man-
fred uvertürii. 
2 - F elix Mendelssohn - Bart
holdy : 

Gıdayı icap ederse sık, fakat her ha1-
de az a1malı. Mideyi doldurmamağa, yor
mamağa dikkat etmeli. Etli ve tuzlu şey
le rden içtinap etmeli. Kahve, tütün, al
kol gibi eksite edici şeyler yasak olmo.lı .. 
Heyeca na kapılmak hiç gelmez.. Kan 
nldırmak ekseriya tavsiye edilir. Sıcak 

3 üncü senfoni la minör su ile ayakları banyo etmek iyidir. 
a) Andante con moto - Al- Düşük tansiyondan şikiiyete ekseriya 
legro un poco agitato. ender tesadüf edilir. Bu da geçici veya 
b) Vivaoe non troppo müzmin olarak ikiye ayrılır.. Geçici 
c) Adagio tansiyon düşüklüğüne ekseriya nakahat 
ç) Allegro vivaciS!imo. devresindeki hastalarda tesadüf edilir. 

TOPANE 

7 - Lumbyc - Şampanya (Ga· 22,30 Piano soloe - Suiit Angaisc - ln Müzmin düşük tansiyona müptelfı olan
minör {Bayan Ferhunde Erkin) !ar halsiilikten, baygınlıktan, aSob'Uk 

TERAZiLERi 
'J'VRKiYENİN EN BİRİNCİ 'J'ERAZİ FABRİKA· 

LA'J'JDIR ....... 'J' AKLİ'J'LERİNDEH 
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BAYRAM HEDiYESi 

:Kolonya, Losyon Ve nsları 
~~~--------~--~~~----------------------------~ 

Erkek Ve-dişi Zümrüt Damlası, Bahar Çiçeği, Gönül, Altın Rüya, 
Yasemin Fulya, Leylak, Me11ekşe, Son Hatıra 

ISTA N 8 U L: Satış .Merkezleri 
Galatasaray Beyoğlu 

Caddesi 
Eczanesi, 1 S T 1 K L A L 

Anestidis Ticarethanesi 
~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-

ANKARA: Eğe Eczanesi, N U R 1 ALKA Ticarethanesi 

izmir: Hil81 Eczanesi 
1 GAYRI MENKUL AÇIK AR - GAYRI MENKUL AÇIK AR - IZMIR SICILJ TiCARET ME- BERGAMA ASLiYE HUKUK 
\TIRMA ILANI: TIRMA tLANI: MURLUGUNDAN: MAHKEMESiNDEN: 
1 SALiHLi iCRA MEMURLU - SALiHLi iCRA MEMURLU - (Saverio Boniç ve mahdumu) Bergamanın kurtulut mahalle-
jGUNDAN: öUNDA!': .. .. .. .. .. ~et unvanile lzmirde Dr. Hu· sinde oturan Kozaklı Ahmed ktzı 

! 

. Yunusa borçlu adala nahiye- Kır~el.i koyu.nun gumut ~yı lusı bey caddesinde 33 numarada Emine ile aynı mahalleden Dıra-
1 ainden aadettinin borcundan do • mevkimde vaki tapunun men her türlü kömür alım ve aabmile malı Muatafa oğlu Halil araların-

KELEBEK 
&y Ahmet Gültekin: Kırk alh yaıın· 

p.. 

UYKUSU 
_ Kapıya kadar gel.·· 
_ Ne inatcısın 1 Şimdi kalkmak, pan

talon giymek lazım ... 
_ Pijamayla çık ..• 
- Yolculardan birine. mesela bir ka-

Ahmetin kamı Zehra: 29 yaıında. 
Bay Tarık: Otuz ıekiz yaıında. 
(Vlka Izmirde bü7ük bir otelde ge-

çiyor, Tanğuı odasındaki şezlongda ba§- dına tesadüf ederim ..• 
bap. ır.~nUf.,Yorlar.) - Bir pantalon giy ... Ne olur ..• 

Tarık - Bak aevgilim. artık ıafak Tarık (Kalkar) - Bir dakika evvel 
,öküyor. haydi kocanın odaaına git. gidesin diye geliyorum. (Pantolonunu 

Zehra {Kalkarak) - Pekİlia ama, giyer ve kapıyı açıu. ) 

,daha vakit var. lstanbulda seni de bu Zehra. - Oh. uzatıyorsun •.. inan ba-
~cyahate çajırdığı zaman kabul etmeni na. hiç bir fCY duymaz. diyorum •.. 
)rica ettim. Çünkü rahaı.ız olmıyacağmızı (Koridora çıkarlar.) 
pekii.la biliyordum. Zehra - Kinue yok •.. Ne iyi 1 ••• 

Tarık _ Peki, peki ama, benim canım (öbür odanın kapıaı önüne gelirler) 
,,kılıyor. Bonıuvarl Haydi p. 

_ Sıkılma. Oiinyada hiç kimlenin (Tarık dönmek iat.:r.) 
µykuııu bu adamın uykusu kadar ağır Zebra (kolundan tutarak - Dur (ka· 
peğildir. Uyuduğu zaman artık uyanm8". pıyı açar, içeri bakar.) Ne diyordum, iş
r-e hiç bir ıey onu uyandıramaz. Sanki te bak.•• 
t9lmüt de mezara girmit gibi. Bir aşık iç.in - Oh, kabil deiil. 

1ıe ho§ ıeyl . . - Ne için? 
_ Doğru. doğru ••• Fakat, artJk ırıylJl. - lıtemem, i.stemem ••• O kadar nc-

Eir kerre yakalanırsak!. ıaketııiz değilim.•• 
- Kabil değil... - Ne olur? 
_ O .kadar bağırma ••• Y•nnnadaki _ Bir de uykuliyle mi alay edeyim>. 

~dada yatıyor. Duyar çok incedir. Hayır, kabil deiiJ •.• 
- Ne olur a canım- - Bir kerre bak canım l. 
(Oldukça yübek ..,.Je bir tarkı eöy- - Hayır, bırak aonra vicdıuı azabı 

lcmeie hatlar.) duyarnnl. 
' Artık - Allah aıkına bağırma... - Ne budaluml. 

Zdı.ra - Ne korkak teY yarabbi 1 Eğer Tarık (Aleıa.:.ele bakar) - Peki ••· 
pu tehlike oJ.a baiınr mıyım?_I. nin dediğin olsun, memnun oldun mu? 

- Evet ama, tüylerim ürpenyor • · · - Şimdi iç.eri ginen. konu,..k gene 
- Sana pyanı hayret bir IOY aöyliye• duymaz. Kıpırdamaz bile ••• 

:yim mi?. - Artık inandım ... Fakat beni buna 
- Ne>. icber etme .•. 
_ J(oc&m uykuaunun bu kadar ağır _Ya icbar edersem!. 

olduğuna inanmıyor .•. Ona b~ka~aan - Ah, bırak beni ... 

layı mahcuz bulunan adala nahi- 933 tarih .ve 15 numara&mda ka- uğra,mak üzere te,ekkül eden it- da mütehaddi• bo9anma hakkın -
yesinin yazla bağ mevkiindeki ta- yıtlı ve yıne. bu ala.caktan dolayı bu ,irketin ticar~t unvanı ve tir- daki dava üzerine müddeialeyh 
punun nisan 340 tarih ve 30 nu. 1000 liraya ıpoteklı bulunan ve ket mukavelenamesi ticaret kanu- Halilin gaybubetine binaen ila -
marasında kayıtlı 20 dönüm tar- içinde 100 lira kıymetli bir kule nu hükümlerine göre sicilin 2438 nen tebligat ifa edildiği halde 
lanın üç hissede bir hissesi beher ve 500 lira kıymetli bir motörlü numaraıına kayt ve tescil edildi- gelmediğinden gıyap kararı teb -
dönümü 30 lira kıymeti muham- su kuyusunu havi 22 dönüm bağ ği ilan olunur. liğine ve muhakemenin 20-2-939 
menesile 2-3-939 tarihine müsa- beher dönümüne takdir olunan l:ı:mir sicili ticaret memurluğu Pazartesi ıaat 9 za talikine karar 
dif pertenbe günü saat 14-15 de 100 lira kıymeti muhammenesile resmi mührü ve F. Tenik imz;aaı verilmit olduğundan tebliğ ma. 
ihale olunmak üzere açık artırma- 2-3-939 tarihine müsadif per,en- kamına kaim olmak üzere ilin 
ile satılığa çıkarılmı~ır. be günü saat 14-15 te ihale olun- 1 Mukavele olunur. 341 (223) 

Talip olanlar muhammen kıy- mak üzere açık artırma ile &ıltılı-
metin yüzde yedi buçuğu nispe- ğa çıkarılmı.ştır. . . Bugün 16-1-939 Bin dokuz yüz 
tinde pey akçeıi vereceklerdir. l~bu gayrı ~~l tayın edılen otuz dokuz sene•i ikinci Kanun AHKAMI ŞAHSiYE SULH 

Tayin edilen zamanda gayri zamanda tekhf edılen bedel mu- ayının on altıncı Pazartesi günü HUKUK MAHKEMESiNDEN : 
menkul üç defa bağırıldıktan son- hammen kıymetin yüzde yetmit saat on bir sıralarında lzmirde 
ra en fazla bedel verene ihale beşi bulduğu takdirde ihale bul· Dr. Huliisibey caddeıi 15 No. lu 
edilir ancak teklif olunan bedel madığı takdirde on bet gün tem- dairei mahıusada Türkiye Cüm • 
muhammen kıymetin yüzde yet· dit ve on betinci günü yapılacak huriyeti kanunlarının bahtettiği 
mit b"fini bulmazsa ihale on bet artırmada en çok teklif edene iha- salihiyetle vazife gören ataiıya 
gün temdit ve on b"finci günü ya· le edilir. mühür ve imzaaını koyan lzmir 

Hüıeyin oğlu Abdullah arpaç· 
!ar akıl haıtalığına müptela olma· 
aı dolayıaiyle hacnna ve kar111 es
ma arpaçların vaai tayinine karar 
verilmit olduğu ilan olunur. 

337 (227) pılacak artırmada en çok bedel Arbrmaya ittirak edeceklerin üçüncü noteri Süreyya Olcayın 
verene ihale edilir yüzde yedi buçuk pey akçesi ver- yanına gelen ehliyeti kanuniyeyi --------------

Gayri menkul hakkında daha meleri lazımdır. haiz zat ve hüviyetleri kanuni va-
fazla malumat almak iatiyenlerin ltbu bağ hakkında daha fazla aıflarla fChadete ehil oldukları 
93944aayılı doayada mevcut tart- malumat almak iatiyenlerin 939- anlatılan lzmir birinci kordon 
nameyi görmeleri lüzumu ilan 448 sayı doayada mevcut fartna- 356 numarada mukim Ahmet 
olunur 344 (331) meyi g<;pmeleri lüzumu ilan olu - Bedri oğlu Şevki Bedri Liver ve 

• nur. 343 (330) lzmirde Bayraklıda Tebeddül so-
. . kak 4 No. da Mehmet oğlu Ahmet 

GA YRi MENKUL AÇIK AR - günü saat 14-15 de ihale edı- Atalgan nam tahitlerin tarif ve 
TIRMA IUNI: lecektir. ,.hadetleriyle taayyün eden iz. 

SALiHLi iCRA MEMURLU • Tayin edilen zamanda muham- mirde Alaancakta Akdeniz soka-
ôUNDAN: men kıymetin yüzde yetmit beti- ğında 30 numaralı hanede mukim 

Salihlide yunusa borçlu beylik· ni bulduğu takdwde ihale bulma- ve ibraz eylediği 12-10-1938 tarih 
tiden sallan halilin borcundan do- dığı takdirde on bet gün temdit ve 23-1165 numara ile verilmit 
layı beylikti köyü civarında ve ta- ve on befinci günü her kaç kuruta lnciliz tebaasından Katolik ve 
punun 6-316 tarih ve 2numara - çıkarsa çıksın en çok arbrana iha- Spındıon ile Marıe' den tevellüt 
aında kayıtlı 10 dönümden ibaret le edilir. etmit 1882 doğumlu ismi Savario 
bir kıta tarla içinde ekili bulunan Artırmaya itt~rak .. edenler. mu- ve soy adı Bonnici olduğu ikamet 

(Saverio Boniçi ve mahdumu) 
olup merkezi lzmir 9ehridir. 

Madde 6 - Şirkete ait muame
lat, taahhüdat ve sair hususatta 
tirketi temsilen ve ,irket finnaaı 
altanda terik Saverio Bonnici'nin 
münferiden vaz'ı imz;aya mezun
dur. 

Madde 7 - Şirketin mevzuu 
her nevi kömür alıp aatmak sure· 
tiyle icrayi ticaret eylemektir. 

Madde 8 - Şirketin sermayesi 
(3000) üç bin adet Türk lirıuın· 
dan ibaret olup bunun (2500) iki 
bin ~ yüz lirıuı Saverio Bonnici 
ve hCf yüz liraaı da Armond Bon
niçi tarafından vaz olunmn,bır. 

µykuau o kadar hafif, o kadar hafif kil... - Rica ederim. 

- Kelebek uykusu.•· _ Artık kızacağ.m 
- Evet •.. Gülüyorsun hal~ Bunu ki- neye yarar}. 

arpa ile birlikte ehli vııkuflar ta· ha~me;11 kt~etın yuzde Y':dı bu- tezkeresinden anlatılan ve yine 
rafından takdir olunan beher dö- çugu nııbetinde pey akçeaı vere- aynı ikametgahta mukim ve 12-
nümü bet lira kıymeti muhamme- ceklerdir. 10-1938 tarih ve 32-1723 numara 

ama ..• Hem nesile ihale olunmak üzere açık Dah_a fazla malumat almak isti- ile lzmir vilayetinden verilmit 
artırma ile ııatılıia çıkarılmıftır. yenlerın 939-474 sayılı doıyamız- ikamet tezkereıine nazaran Save

Bu gayri menkul salihli icra da- ~~ mev~u! f&rlnameyi görmeleri rio ve Adlaıde tevellüt ehnif 1918 
iresinde 8-3-939 tarihine müsadif !uzumu ılan olunur. 345 (332} doğumlu olduğu anlatılan Ar. 

Madde 9 - Haııl olan kar ve 
zarar fÜJ'eka araıında mevzu ser
maye niıbetinde taksim edilecek· 
tir. 

miD. •yesi.nde böyle zannediyor. biliyor _ Bilmem, zevkime gidiyor. 

mU8Wl? Benim sayemde ••• Ona ~aima: _ Bırak. işidecekler. Sonra seni fena 
'.<Ahmet, uykun o kadar hafif ki, olur bir kadın zannedecekler. 

d -'<:I Bir ~~·::....• bile oynatmı· 
ıey ...., · •• ~--- . . e _ Zarar yok. bu da bir hatıra olur. 
yorum. Hemen uyanıyorsun I> dıye diy d b" .. ü)' t'' . 'til" ) bak b' . 

· . (Koridor a ır ııur 11 111 ır ırı 
nıhayet o da ınandı. el" (Tankı içeri çeker ve kap171 

- Ne de kurnazıınl. g ıyor. 

- Garip değil mi ama, ben parmağımı kapar.) B ıl 1 ki 
• d" (K T ık - Oh Zehra... u ç gın 1 • oynabnca uyanacagını zannc ıyor. ar- ar ) Sana b .. 

yolaıwı ııcıınd• duraa Tarıiın potinini Zehra (balı koruıprak -.. .. u 
· ı ·· 1 · b tın k · fyordwn. Gördun yal alıp §iddetle hır kenara fır abr. ayagıy e nu ıs at e e ıs ı 

isltemleyi devirir.) lotediğiniz kadar gÜ· ltte uyuy<>< · ·• 

rültü edebilirsiniz. Bir ~ öbür - 2 - sınd k h altı 
tarafına bile dönmez. Sabah.•· Otelin tuaoa a a ve 

- Yetifir, yetiıir. Kocan uyanma"' ediliyor. 
bile baıka yolculan dilfÜn. Nihayet bizi Ahmet - Bonjur Tank .•. Dün gece 

1 H d • -~-'- gı·t rahat uyudunuz mu} otelden kovacak ar. ay ı ..,.,.. · 
el Tarık - Çok rahat uyudum. - Sen de beraber g . 

- Nereye geleyim}. 
- Bizim odanın kapısına kadar. 
- Kabil değil; bu ihtiyatsızlığı yap· 

Ahmet - Ben uyuyamadım ... Zaten 
seyahatteyken hiç uyuyamam .•• 

Tarık - Yaaal 
Ahmet - Evet •.• Sabaha kadar göz 

marn. Ih . l k , B·· l !er söy· kırpmadım. Zehra biraz dönünce hemen - tıyatsız ı mır oy e şey • • . • 

1 S · od bile aokanm uyanırım ..• Uykumu bozmak ıçın hır •· eme... onra senı aya ·· 

H · 1 b" d az nek vızılhoı bile kafi ... Cülüyorsunuz de-em emın o gene ır §CY uym · 
_ Yapma Allah a~kına, haydi git. ğil mi'. Bu halden ben de memnun de-

- Alay mı ediyorum sanıyorsun} ğilim ama ... 
Vallahi ciddi, istersen tecrübe edelim. Zehra - Hısydi artık ye.·• .Çayın 80• 

- Yok, yok... ,ğuyacakl.. 

.-- .., -~ '~·- -- mond Bonnici'den sebebi müra-
Jzmİr Gümrükler Başmüdürlü- caatıarı soruldukta anlatacakları 

veçhile bir mukavelenin tarafım· 

gv Ünden: dan tanzimini istediler. Adı ve 
sanları yııkarıda yazılı tahitler 

12. 2. 39 tarilıine tesadüf eden c..- gilnü saat 14 de Gümrük ko- yanında dilekleri soruldukta her 
miayonculuğu maiyet memuru ve mağaza müstahdemi imtihanları ikisi söze batlıyarak aralarında 
yapılacağından isteklilerin 1093 ıavıh ve 19. 6. 1927 tarihli komia- bir kollektif tirketi akdini talep 
yoncular kanununun 3cü maddeıinde yazılı belgeleri lllmamlamak fftl'• ettiler. 
tile imtihan gününde bq müdürlüğümüzde hazır bulunmaları ilan Madde 1 - Bizler yukarıda 
olumır. 31, 1, 4, 340 (225) isim ve töhretlerimiz, ikametgahı 

Devlet Demiryollarından: 
idaremiz memur ve müstahdemleri için takriben (1385) takım kı4-

lılc elbise ile ( 426) paltonun harç ve imaliyesi kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuttur. Kumaşlar idareye aittir. Harç ve imaliyenin 
muhammen bedeli paltolar için (8) ve elbiseler için ( 11) lira hesabile 
ceman (18643) liradır. Muvakkat teminat (1398,23) liradır. Ekıilt
me 13 ~t 939 pazartesi günü aaat 11 de lzmir Alsancaktaki itlet
me komisyonunda yapılacaktır. Bu i4e ait şartnameler Ankarada ikin
ci, lzmirde 8 ci ve lstanbulda Sirkecide 9 cu i§letme kalemlerinden 
paruız olarak tedarik olunabilir. Taliplerin bu gibi itleı-deki ehliyetle
rine dair ticaret odalarmduı veribniş bir belgeyi hamil bulınımalan ve 
teklif zarflarını ihale günü aaat ona kadar 8 ci itletme komisyonuna 
bizzat tevdi etmeleri v~ göndermeleri ilan olunur. 

24. 31 229 (179) 

kanunilerimiz ve evsafı mümey -
yizelerimiz yazılı akitler, aramız
da zirde muharrer terait dahilin
de bir kollektif tirket tetkil etti
ğinıizi beyan ederiz. 

Madde 2 - t,bu mukavelena · 
me 16 tkincikanun 939 tarihinde 
lzmir üçüncü notCPtik dairesinde 
tanzim olunmuttur. 

Madde 3 - Şirketin merkezi 
ticareti: lzmirde Doktor Huliiıi 
bey caddesinde 33 numaralı tica· 
rethanedir. 

Madde 4 - lt\ıu tirket kollek
tif olarak tesis edilmittir. 

Madde 5 - Sirketin unvan 

Madde 10 - Şirketin müddeti 
1 Haziran 938 tarihinden itibaren 
bet senedir. 

Taraflar bafka diyecekleri ol -
madığını beyan ve ikrar eyleme
leri üzerine ben yeminli noter ıı· 
fatiyle yazılan bu mukaveleyi 
açıkça ve yüksek aeale okuduın ve 
manıuını anlatbm diledikleri gi
bi yazıldığını benim ve ,.hitlerin 
huzurunda tamamen kabul ve ik
rar eyledikten ve kendilerine ve 
,.hitlere imza ettirildikten sonra 
ben dahi imza ve taıdik ettim. 

16-1-939 
lzmir üçüncü noteri SüreyyaOl-

cay resmi mührü ve imzası. 
Taraflar imzaları 
Şahitler imzaları. 
Bu mukavele suretinin daire 

dosyasında saklı 16-1-939 tarih ve 
2200 numaralı aılına uygun oldu. 
ğu tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz senesi ikinci Kanun 
ayının yirmi albncı Per~be gü. 
nü. 26-1-939 

İzmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay reami mührü ve imz;ası. 

338 



SARIFB ıo YEJfJASIR 

Hayat; Heyecan Ve Neş' e ile Kaimdir 

Doktorlarımız tasdik ederler ki hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 

Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden ümitaizliktendoğar. Mentei ise kansızlığın meydana getirdiği durgunluk dedi
ğimiz heyecansızlık ve neteıizliktir. Bqün hastaneleri botaltacak yegane ilaç da budur! Heyecan ve nefe ... 

Bir lıcutaneye gidiniz, hastaların elemlerini, endişelerini güler bir yii.z 11e itimadla kaldırınız, yani durgun ve yorgun kanlarını ha
Tekete getiriniz; derhal yataklarından kalkCITlar, evlerine koşarlar.işte insan makinesine maddi vemanevi bu kudretleri vermek ha
yatı saadetleTle geçirmek, her le febbiis ve azimde muvallak olmak demektir. Bu da mevsim değiştirmelerinde kanın kırmızı yuvar
lacıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir ıekilde harekete getirmek olur. Bu yüksek kudreti aizlere, ancak; 

Fosfarsol, Kan, kuvvet, ittah furubu temin eder. Fosfarsol; tatlı bir İflah verir. Kanı, kuvveti, veğaltır. Zeki ve hafızayı parlatır. 
Görmek, koklamak, ititmek hassalarını arttırır. Sinir ve adaleyi sağlamlattırarak uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Mide ve 
barsağı tenbih ederek, muannid inkıbazları geçirir. Bel gev,ekliği ve ademi iktidarda büyük rol oynar. Velhasıl, insan makinesine 
lazım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek, hayatı ne,e ve heyecan içinde yafatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavviiliçlardan ayıran baflıca hassa: Devamlı bir surette kan, kuvvet ve ittiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. Yüce 
aağhk vekiletimizin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur • 

•• OPERATÖR DOKTOR •• ,._. __________________ _ 

Cemil Oral DiKKAT 
Memlelıet hastanesi 

esfd operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
soknğında .• 

Solucan dediğimiz bağırsak kurtları 
Ekseriyetle çocukların bağırsaklarına yapL}arak kanlarını emmek suretile 
büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır ... BUNLAR 

No. 42 TELEFON 2310 HAZil\.ISIZLIGA, KANSIZLIÖA ve BİR ÇOK IIASTALIKLARA ... 

Jlan 

Sebep olurJar, karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, obur
luk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabü haller görünür .• 

Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 

İSMET SANTONİN BİSKUViTi 

B d 
dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır.. Okuyunuz. her eczanede 

orsa an: fiati (20) kuruştur .. Yalnız (iSMET) İSMİNE DİKKAT ... 

Borsa binasında yapılması mu- •" er "E* m•ı::c:s:s,..,:l!•PJ!ll!BlmDS 
karrer ilavei in,aat ve tadilat ka-

lzmir Defterdarlığından: 
palı zarfla ve.yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmu,tur. istek • 
lilerin, bu İfe ait plan, ketifname 

icar ve prtname gibi evrakını görmek 
üzere münakasanın son gününe No. 
müsadif 8 Şubat 939 çartanba gü-

Muhammen 
bedeli 
Lira K. 

nüne kadar borsa umumi katipli-
ğine ve kapalı zarfla tekliflerini 435 
yapmak üzere de aynı gün ve saat 436 

Karşıyaka Yemişçi paıa sokak 32 eski No. lu dükkan 36 
Hacı Mahmut mahallesi ikinci beyler sokak 83 yeni 
No. lu dükkan 1 / 3 hissesi. 42 00 

35 ()() 
125 00 
40 ()() 
72 00 

on dörde kadar idare heyeti reis
liğine müracaat eylemeleri. 

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

TJRE ASLiYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

437 
438 
439 
440 
441 

Girit hanında 32/45 eski No. lu mağaza 
Birinci kordon Balıkhane altında 7 taj No. lu dükkan 
Mortakya - Kahramanlarda 197 eski No. lu ev 
Oruç reis M. Çirkin sokak 19 taj No. lu ev 
Alhndağ Sinekli tepe mevkiinde birbirine bitifik ( 9) 
lntada 82,50 dekar arazi ve içinde zeytinlik, incir 
ağaçlan ve sair ağaçlar 1/11 /939 tarihine kadar 9 
aylık ican Tire kazasının hasan çavuflar 

kövünden ali kızı Ay,e ormancı 
vekili tirede dava vekili murat 
bulum tarafından tire kazasının 
Ayaklı kırı köyünde oturmakta 
iken ikame~aahını terk ettiği 
mehmet oğlu hamit aleyhine tire 
asliye hukuk mahkemesinin 47 
dosya numarasında kayıtlı açtığı 
bo,anma davasının cari muhake
mesinde. 

442 Yol bedestanmda 38 taj No. lu dükkan 
125 ()() 
96 00 

443 Şehitler Mukaddes mezar sokak 125 taj No. lu 
dükkan 24 oo 

444 Tepecik kağıthane cad. 64 yeni numaralı ev 90 00 

Müddei aleyhin ikametgahının 
meçhuliyetine binaen hakkında 
davetiye varakasının mahkeme 
divanhanesine talik edilmit ve ~ 
tabligatın da lzmirde münteJlİr 
yeni asır gazetesile duruşma gü
nü olarak 26-1-1939 pertembe gÜ· 
nü saat 10 tire asliye hukuk mah
kemesinde hazır bulunması veya 
tarafından musaddak vekaletnn
meyi haiz bir vekil göndermesi 
baklanda ilanen yapılan tebli -
gata rağmen daveti kanuniyeyi 
icabet etmediğinden hakkında gı
yap kararı ittihaz edilerek müd
dei vekilinin gelmeyen müddei 
aleyh hamit heJtkında gıyap kara
rını havi davetiye tebliğ ettirme
sine ve taraflar arasındaki ahvali 
sahsiye sicil kaydının istenilmesi
~e ve müddeinin ,ahitlerini gös
termesine ve gıyap kararını havi 
davetiyenin 1zmirde müntetir 
yeni a&ır gazetesile ilan ettirme
sine durufr-Rnın 16 !Ubat 1939 
perfembe günü saat 9 bırakılma
sma karar vc"Hdiğinden yapılan 
muameleyi müddei aleyhin tarihi 
ilinden itibaren bef gün içinde 
itiraz etmesi aksi takdirde bir da
ha mahkemeye kabul olunmıya
cağı hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 402 ve 405 inci mad
deleri mucibince keyfiyetin tebli
gat makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 347 (229) 

tZMlR BELEDiYESiNDEN: 
Güzelyah banyoları kartısında 

belediyeye ait harap gazinonun 
yıktırılarak enkazının satılması 
için yapılan açık artırmaya talip 
çıkmadığından 7-1-939 Cuma gü
nü saat 16 ya temdit edilmittir. 
lttirak edecekler 17 lira 75 kurut
luk teminat malibuzu ile encüm& 
ne celirl•. 353 (226 

Yukarıda yazılı emvalin 441 numaradan gayrisi bir senelik icarları 
14/1/939 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık artırma uaulile mü
zayedeye konulmuştur. ihalesi 14. 2. 939 tarihinde salı günü saat 14 
dedir. Taliplerin yüzde 7,5 depozito akçesi yatırdıklarına dair mak
buz veya bankalardan birinin teminat mektubu ile milli emlak mü· 
dürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

14, 31, 153 (103) 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
Ve bütün ağrıları derhal geçirir Mideyi, 

kalbi yornıaz. icabında günde 
3 kaşe alınabilir. 

Taklitlerinden sakınınız 
Her ~zanede ı - 12 ilk ambalajlarını arayınız. 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin müstecirj Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMEB Lvr· 
FU,dür. 43 senelik tecrüben idaresiyle bütün EGE halkma kendisini sevdir
miştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı belurlar. 
·'1anlnilila btitün EGE ve ImmliJer bu ohllwcfe IMllatmlar-

• •• • .......... iMvetea &ıder _.,,it ...... 
lop) 

FEMiL 
Ooh! Baloda bile en ince elbiselerimiz altında 

sezilmiyen Femil kadınlık alemini bir çok üzü
cü düşünce ve meşakkatlerden kurtarmıştır. 

Artık bizim için ayın mahzurlu günleri orta
dan kalktı .. Femil sayesinde en büyük saadetle
re kavuştuk. (Adet zaman) ımızda sağlığımızı, 
cildimizin taravetini, neşemizi sigorta eden Fe
mil ve bağları her eczane ve büyük mağazalar
da bulunur. 

-
..tJ .. B!IAım5i._,._,,,!ID'!W:lla3•~<~1mllll::ifı:!!!'l!lm ...... A _ydın Nal ıa eksiltme komis

yonundan: 
•••••••••••••••••••• • • 

~PAR Is; . . . . . . 
E HAPI E . . . . . . .................... 

Paris hapları, nebati madde
hil ilacıdır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
lerden yapılmıı emniyetli müs
tanesi amel verir. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık 
vermez. 

lnkıbazıı, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit 
sinir rahatsızlığına iyi gelir. Evi
nizde bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kurut-
tur ... 

AŞÇIBAŞl J\ılAltKA 

~1akarnalar 

Selinik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
birincilik madaJyalannı kazanmıştır 

G! ~7ZXZ'ZiZV'~ 

Muayenehane nakli 
Dr. Ali Riza 

•• 
Unlen 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesindeki muayene
hanesini Birinci kordonda Tayyare 
sineması civarında 222 numaralı 
haneye yakında nakledecektir. 

Hastalarını l Mart 9 39 dan iti
buen yeni muayenehanesinde ka
b..ı edecektir. 

l'ELEFON: 2987 :t)I)' 

1 - Eksiltmeye konan İ§: 49329 lira 51 kuruş kqif bedelli Nazilli 
hükümet konağı İnfaabdır. 

2 - Bu İ§e ait '81'hıame ve evrak ,unlardır. 
A - Kapalı zarf usulile eksiltme f&rlnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i4leri genel ~amesi, yapı qleri teraiti umumi-

yesi. 
D - Fenni f81'bıame. 
E - K~if, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
1stiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13/2/939 pazartesi gÜnü saat 15 de Aydın Nafı:ı 

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

teminat göstermes~ ihaleden 8 gÜn evvel bu iıe girebileceğine dair 
Aydın vilayetinden ehliyet vesikası alımı olması, 40000 lira değerin
de bir tek bina yapmı! bulunması ve müteahhidin bizzat mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan birile müıtereken teklif yapması 
ve mukaveleyi imza etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saatte gelmiı olması ve 
dıt zarfın mühür mumu ile İyice kapatılmış bulunması lizımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

17, 24, 31, 7 178 (124) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri Nev'i Mukadder 

Kıymeti 
Depozitotu 

T. L 

34 lstanbulda: Kirgir lL.206.700 TI..41.340 
F mdıklıda Molla Çelebi antrepo 
Mahallesi Dolmabahçe 
caddesi esiri 136-136 
NU. 138, 140 yeni 172, 
184 

1- Tafsilih yukarıda yazılı antrepo pazarlık usulü ile aatısa konul
m114tur. 

2- Pazarlık 6 Şubat 939 pazartesi günü saat on beste lstanbul fU· 
bemiz satış komisyonu huzurunda yapılacak ve ihalesi Ankarada 
idare meclisimizin tasvibine arz edilecektir. 

3-- istekli olanların mezkUr tarihte saat on beşte İstanbul şubemizde 
hazır bulunmalan ve o tarihe kadar depozitoyu veznemize ycı.· 
tırmaları.. 28, 30 (216) 

lzmir muhasebei hu~usive 
dürlüğünden: 

.. 

KarfJyakada Donanmacı mahallesinin Kurtuluş sokajın.!n :;i ~i:ı"Lıı 
numaralı ve tapu kaydına nazaran Bekir Behlül lnzı Mihtcr aı.hmı lıı
yıth bina vergi borcundan dolayı haciz edilerek 21 gün m:~..!.!~İ.! :.., · 
bLia çıkanlmııtır. 

Pey sürmek ve mufassal malumat almak i::t;vcnlcrin l.:m;.:. r.r. t- • 
aehei hususiye dairesine müracaatlan ilan olun~r. 

24, 31, 7, 14, 260 (1C-: ) 

22 ,50 Muzik cazband) (J . !:i. l:SachJ tcrdcm ve n81SiiliRleii 



Yemeklerin lu· 
rıntıları, salya· 
nın Uraz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
smda dişler ve 
diş etleri eğer 
mtltemacUyen te 
mlzlenmezse bo· 
•ulmağa, çtirö· 
meğe mahk8ın· 
dur. Çürük elif· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilitların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahğa yol aça 
bilir. 

AADYOLiN 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

Um dal . OIİl'İer ve Fratelli Sperco / Deu tsche Le· 
UMVMIDENIZ ş0• kA V 

ACENTALICı ı.TDo ure ası apur Acentası vante Linie 
HELl.EHIC LİHES 1LTDo BIRIHCl KORDON REES ADRIATİCA S. A. DJ G. M. B. H. HAMBURG 

BİNASI 'l'EL. 244J NAVİGA'l'İONE Al\"DROS vapuru 30 ikinci kanund. 
-- BRİONİ motörü 30/l ae gelir 31/ l de bekleniyor. 4 §Ub~ta kadar Am·ers, Rot· 

. POLO vapuru 3 birinci kanunda Lon- Pire Korfu Saranda Brindisi Valona, terdam, Brcmen ve Hamburg için yük BELGION vapuru 29/30 k&nunwıanidc G al · · lacak 
, R d dradan gelip yUk çıkaracak ve ayni za- ravusa, Sp ato, Zara, Fıume Trıcste a ır. 

beklenılmckte ol~p, ıa:ıtt:~ ~ Ham- manda Londra ve Hull lçin yUk alacak- ve Vencdiğe hareket eder. ANKARA vapuru 14 şubatta bekle-
burg ve Anven liman ıçın yilk ala- tır. ZARA motörU 2/ 2 de gelir ayni niyor. 18 fubata kadar Anvers, Rotter-

caktır. Deutsclle Levante•Llnle gUn Leros Radosa hareket eder. dam, Bremcn ve Hamhurg i~in yük ala--·-
BALKANLAR ARASI 

HATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

D.KOTOR 

--

. ZARA motörU 6/ 2 tarihinde gelerek caktır. 
DELOS vapuru bırincl kAnunun orta- Pire Korfu Saranda Brindisi Valona --

s~da H~burg, !.ıremen ve Anversten Gravuaa Spalato Zara Fiume Brindisı DEN NO.RSKE HIDDEL· 
g p yU çıkara ır. TrlGeate ve Venediğe .~ket eder. HAVSLJHJJE, OSLO 

LJVERPOOL HA'l''l'I RİMANİ 712 tar~~~ gele:ek .Pat- BAYARD vapuru 9 şubata doğru fs. 
• .. n moa Leros Rado.. Brındisi Barı Trıeste . • . ALGERİAN ve LESB.u\.n vapurlan ve Venediğ har k d kendcrıyc, Dıeppc ve Norveç umum Jı. 

+_...__ _..ı __ ,_ e e et e er. nl i . h k t cd kür 
yüklerini JSUUlbulda ~ C1UCrvA LERO moUSrü 912 de gelerek Leros ma arı çın arc c ece . 
DENizBANK vapurlarıyle İzmlre gel- Roda. Brindi!l Bari Trieste ve Venedi- -- · 

(( L o v c E N )) miştir. ğe hareket eder. SERVİCE MARİ2'1ME 
Lüks vapuru 29 kanunusanide LONDRA HATTI : ROVHAİH 

saat (8) de beklenilmekte olup, saat CA V ALLO vapuru 25. aon klnunda -- BUCAREST 
16 d C _,..____ V ı· anl 1 . Londra ve Anvcrsten gelip yük çıkara- DUROSTOR vapuru 10 şubatla a ou., ....... ~ ve ama ım arı çm RO.,. ~ •B 
hareket edecektir. cak ve ayni zamanda Londra ve Hull A...., lfEERLAN bekleniyor. Köstence için yUk alacak-

için ytik alacaktır. DA.iSE KU .. PA.,.,.ASJ tır. Lüb vapuru 5 şul>atta saat 16 da .,. n A · 

beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 ------------- HERMES vapuru 3/2 tarihinde gele-
dc İzmirdcn hareket edecektir. Pire, relc Burgas Vama ve Köstence limanla-
Korfu, Adriyatik limanları için yolcu ve rına hareket edecektir. 

AGAMEMNoN vapuru 6'2 tarihinde JOHHSrOJI W ARKEN 
yük alacaktır. o w E N R E E s ., ı ı ... D T. B beklenmekte olup Rotterdam Amster· L H ES L.a • 

V E Ş V R E K A. S 1 dmn ve Hamburg limanları için yük JESSMORE vapuru 12 fUbat 939 eh 
GUNARD LJHE alarak hareket edecektir. bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 

TYRİI<~J ORD vapuru kbunusani ni- 1 -*- limanlanna yük alacaktır. 
Liverpoo ve SVE ......... o--•E ..... E LI· Vapurlann hareket tarihleriyle nav-hayeti şubat iptidasında beklenilmekte GI hattı " ..._ n.. n .& 

olup Nevyork için yUk alacaktır. asgov NIBlf KUMPANYASI lunlardald değişikliklerden acenta mc-
• • • • • • • • • • • 1s . suliyet kabul etmez. 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, BACTRİA vapuru 20 ikinci kAnunda ~ vapuru l0/2 tarihinde beklen. Daha fazla tafsilAt için ATATÜRK 

--
LlNEA SUD AMERICANA 

gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- gelerek Livcrpool ve Glasgov için yUk mdie olup Rotterd~ Hamburg İskan- caddesi 148 No.da v F v-~ Van Deı 
k d t b. t ahh""t ıtın · navya ve Baltık liınanlan i,.in yük · • ~~T S ••MER BANK ın a acen a ır e u a a gırcmez. alacaktır. alarak hare ., 7..ee vapur acentalıiına müracaat edil-

U -----m1•=11•• Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvaaalit tarihleri, ket edecektir. mesl rica olur. 

BJ.rleşı·k Pamuk ipligw i ve Dokuma 1 Kordonda _ıs2 numarada -~AL· isimleri ve navlunl~ hakkında acenta SERVICE--..-ARl ... l .. E TELEFON: %H'7/zt08 
umumi denız Acentahğı Ltd. muracaat bir teahhüt altına gıremez. Daha fazla ...,. .& 1"11 

F b • k J M •• • d • eclihne.si rica olunur. tafsilll.t almak için T. Boven Rees ve Şr. RoUlllClin Kumpanyası !ardaki değlşildiklerden dolayı acenta 
3 rJ a 8lJ UeSSeSeSJO en. Telefon: 4072 Müdüriyet run 2353 telefon numarasına müracaat ALBA JULİA vapuru 23/2 tarihinde mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf. 

;t.. Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. bekl~kte olup Malta Cenova ve Mar- sllAt için ikinci Kordonda P'RATEUJ PAMUK JPLJ\JJ SA TJŞJ: silya limanların~ yolcu ve yük alarak SPERCO vapur acentasına müraeaa1 

Kayseri Bez fabrikası malı 

Kayseri Bez fabrikası malı 

Nazilli Basma fabrikası malı 
Ereğli Bez fabrikası mah 
Yalıuz Ereğli bez fabrikasında ~ 
10 Balyalık siparişler için 

15 

25 
50 

• 
• 

.. • • 
• • 
• • 

12 No.Paket41S kuruş 
16 No.Paket480 kuruş 
24 No. Paket sso kuruı 
24 No. Paket sso ls:uruş 

,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

}) 

n 
)) 

57!$ kuruş 
S70 kuruı 
565 ku:euş 
560 kUl'Uş 

Fiatlerle fabrikada teslim şarüyle sntılınaktadır. İplik müstelıliklerinin 
yukarıda yazili. fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç
lan nisbeünde iplik siparişi verebilecekleri ve !4 numaradan ince ve muh
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiy~
lnnru ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrika.~ına sipariş edebilecekleri ilin 
olunur. 8549/6 

llC.-. ...................... -._..IE~~~--.• 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 

Karaciğer, böbrek, taş ve kwnlardan 
miltcvelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şŞnanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-
zeti hoş, aluunası kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

Sopk aıgmııp, nezle kırddık, ptp, b8ft dlf ve İNGiLiZ KANZUK 
sınır apııarı, :'::=~ ıç1n rakipsiz ECZANESi 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
L eksik etmeyiniz! .. 

icabında .günda 3 kaşe alınabilir 
iSDI VE MARKA YA DİKKAT- TAKIJTl.E. 

RDmEN SAKININIL 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından menim dolayııiyle yeni çıkard' 1< kurnatlar 

Sac-lam Zaı•if 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracaianız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ YERLERIIJI 
Birinci Kordon da 186 numarada 

JARK HALI • T. A. 

BEYOOLU - İSTANBUL 

j• Doyçe Oryentbank 
J)R.ESDNER BANK ŞUBESi 

i Z M t R 
Merkezi : BEKLiN 

Almanyada 175 f1lbeSI mevcuttu .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarıı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIK 

Mısırda şubeleri: KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Her türUi banka muamclabnı ifa ve kabul eder. -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlannın en halisidir .. 

JJıi defa süzülmüıtür Şerbet gibi içUeblllr • . • ..•..............................................................•....•....•.. : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu haru karşısında .. 

. ... . . ' .. . . ·. ' ....... ~ .. 

•• 

hareket edecektir. edilmesi rica olunur. 
İlAııdaki hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : 2004 • 2005 

. .. . . . 
...... . :.. '.· ·. . 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Pfanı 
32,000 LİRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıı, 26 Ağustos, ı Eylul, ı tkincile!rin 

t a r i b 1 e r in d e ç e k i 1 e c e k t i r. 

..... İkramiyeleri:_. -- =, 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 » 1000 lirabk ••• s.ooo Lira 
8 JJ SoO liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık -· 4-000 Lira 
60 ,, 100 llralık - 6.000 Lira 
95 n 50 lirabk ••• 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 

;;;- :;uw;; 1 
'· ,., T. it a....,_ pua ydamak}a, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni 7MMndıa talihinizi de denemif olursunuz. 

~umbarat bi'r.i 
,,. 

TÜRKİYE 
CUMHV RfvETf 

BIRAA'tBANKASI 



• 

SAHiFE J2 YENi ASIR 31 sonkanun sau 939 

Frankistlere mukavemet etmek için 
Uğradıkları felaketten sonra Katalonyanın hükümet işgali altında kalan 
kısmında bütün ahali kendiliğinden umumi seferberliğe koşmaktadır 

Tufan asi yağmur altında Bir komiinist ihtilili 
Onbinlerce kişi, 

bir sığınak 
feci şartlar altında 
aramaktadırlar 

Katalonyada başgösterdi ise de 
genişlemeden derhal bastırıldı 

]erinden tardedebilmişlerdir. Akşam 

Frankistler Barselondan 40 kilometrelik 
bir mesafede Vich yolu üzerinde bulun
makta idiler. Berga istikametinde Fran
kistler şimdi bu kasabaya 13 kilometre
lik bir mesafede bulunmaktadırlar. Sa
hil mıntakasında vaı.lyet sakindir. 

Par!ıı 30 (ö.R) - Katalonyanın hü- .-\. . , , 
klimet işgali altındaki kısmında Pu!ser- • . L 

• 

Barselon, SO (A.A) - Havas 
muhabirinden : 

ajansı 

Frank!stlerln ileri hareketleri İspan
yanın bütün mensucat sanayl!nln kendi 
ellerine geçmeleri neticesini verınl§tlr. 

Bu sanayi!n ~etllmesinden evvel mev
zuubahis olan başlıca mesele döviz me
selesidir. Ecnebi memleketlerden icap 

eden ve mevcut olmıyan malı:emeyi sa
tın almak lhımdır. Bu malzeme pek o 
kadar büyük bir ııeY değilse de iptidai 

doda bir komünist lhtilAl teıebbüsU in-
="'-~ ... 

hpanya harbinde i§fl"' <~mı. Y<> "' maddelere olan ihtiyaç favkalAdedir. 

kişafına meydan verilmeden bo~~ -
tur. Puiaerdo vadislnln mUnakalAta pek 
kapalı malrlyetl sebebiyle Pulserdo öte

denber! yan işgal içinde y~ır. Es.
ki bir yapıcı ustası ve komünist ıubest 
reisi olan mevki kumandanı, ldarei ör
fiye ilAn!yle beraber, 27 Son KAnunda 
şehir belediye reisi olan generali tevkif 

ve ha~§tl. Diğer bazı CUmhur!.
yetçiler de ayıu AkıbetM u~. Al
bay Galase §ahst bir taarruza uıram.k 
endişesiyle Fransaya ge~ ve hudut
tan geçmesine mAnl olmak !atlyen bir 

Karabinyey! yaralamıştır. Buı lkarabin
yelerle birlikte ve poll.ııln yudnnlyle bu 
komünist hilkllınet da:ı<besi netlceslı: bı-
rekılmıştır ve hareketin mürettibi kay
bolm~tur. Fakat ahali bu hAdiaelerl 
olup bittikten 10nra !!~ ve sükQ. 

neti muhafaza etmiştir. 

Iapanyada aç kalan ve ekmek istiyen halk 
P~us, 30 (Ö.R) - Katalonyanın hü- davet etmiştir. Mahkemenin şikayet ve Mübayaatın şimdiye kadar yapılmakta 

kümet işgali altında kalan kısımlarından ihbarlan kabule başlıyacağı tarih nas- olduğu ve §imdiden sonra yapılacak bat
gelen haberlere nazaran bütün ahali yonalist hükümet tarafından ayrıca ilin lıca piyasa Londradır ve bu piyasadan 

karşılamış)ardır. 

İngiliz hüküm.et! vaziyetin inkişafın
dan daiın1 surette haberdar edilmekte
dir. umumi seferberliğe iştirak etmektedir. edilecektir. krediler istemek icap edecektir. Fabrl-

b l h kalardan harap olanlar pek azdır. Yüz- Gece ve bu sabah yağan ve llO aantl-HattA harp mal(llleri cemiyet! i e Ü· Katalonya cephesi, 30 (A.A) - Fran-
f b lik · de ye...,l•i iyi bir halde bulunmaktadır. metre kalınlık teşkil e<len kar mültec!-

Barselon, SO (Ö.R) - Katalonyanın 
baş ~ehrinde normal hayata dön!iş ted
ricen vuku bulmakta, fakat yollarla de
mlryollarının bozuk vaziyeti sebebiyle 
münakale g(içlükleri bunu biraz yavaş
latmaktadır. Bununla beraber iaşe me-

kümete müracaat ederek buse er er · - kistler VICH ve Berga istikametinde ........., 
le kendi Azalarına da yapabilecekleri İŞ· ilerlemekte iseler de climhuriyetçilerin Burgos, SO (A.A) - Öğrenildiğine !erin Fransaya doğru akınını durdura-
ler tevdünl istemiştir. bu mıntakada mukavemetleri gittikçe göre cümhuriyetç!ler Katalonya cephe- cak mahiyettedir. Ispanyada karları te-
Parıs, 30 (Ö.R) - Huduttan dün ge- artmaktadır. En şiddetli muharebelez sinda Granolers ile Gu!nallde Valles mizliyen makineler olmadığından bu va

len haberlere nazaran Barselonun suku- Granollers mıntakasında cereyan etmiş- arasında mukavemet göstermek teşebbü- ziyette yollardan istifade e1mek !mkAıı
tundan beri on binden fazla İspanyol tir. Bu mıntakada Faslılarla Navarlılar sünde bulunmakta iseler de yapıruş ol- sızdır. selesi halledilmiş sayılabilir. Mağazalara 
muhaciri Fransız topraklarına iltica ey- yirmi kilometrelik bir cephede karşıla· duklan bütün mukabil taarruzlar kı- Londra, 30 (Ö.R) - Vayt Hol maha- bol bol konserva, tuzlu balık ve ekmek 
!emiştir. Fransız makamab §imdik! hal- rındaki taze kuvvetlerle iki saatten faz· nlmıştır. fili bpanya harb!nln zavallı sivil mtilte- dağıblmıştır. Bununla beraber hükiiınet 
de ancak kadın, çocuk ve ihtiyarları ka- la muharebe etmişler ve ancak topçu ve Barselon, 30 (A.A) - Frank!stlerin ellerine miiınkün olduğu kadar yardım ahaliye mümkün olduğu kadar az mü
bul e tmektedirler. Dahiliye nazırı bay hava kuvvetlerlnln bombardımanı saye- dahiliye nazın B. Serrano Suner dün edebilmek için Fransız hüklimetl tara- bayaatta bulunmağı tavsiye etmektedir. 
Alber Sarro ve sıhhiye nazırı B. Mark sinde cümhuriyetçileri müdafaa mevzi- sabah buraya gelmlştlr. fından verilen kararları memnuniyetle Barselon, SO (Ö.R) - Havastan : •La· 
Rokar İspanyol mültecilerin! kabul et- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=iiiiiiiiiiii=o ..... o=.-................................................. .i....i. ........................ = 
mek ve bu esnada Fransa ahalisini de 
salgın hastalıklardan korumak hususun
da alınan tedbirleri mahallinde tetkik 
için bu akşam Perpinyana gideceklerdir. 

Paris, 30 (Ö.R) - Katalonya havali
sine tufanı andıran yağmurlar yağını§-
tır. 

Yollar sellerle kapatlllll§tır. Açıkta 

kalan on binlerce İspanyol mülteclsl ta-
1avvur edilemiyecek derecede feci bir 
vaziyet içerisindedirleı;, 

Fransa ile Katalonya arasındaki hu
dudun Nasyonalistler tarafından kesil
mesi yakın olduğundan endişe eden 
mülteci kafilelerinden rlcat halinde olan 
tlll bin kişi bir dakika evvel Fransa 
hududuna varmağa çalışıyorlar. 

Paris, 30 (Ö.R) - Barselondan bildi
rildiğine göre şehirde halkın bir aylık 

il: tıyacına yetecek kadar un mevcuttur. 
Dün limana on bin ton maden kömürü 
ç.ıkaııl:nıftır. Havagazı fabrikası ve di
ğN !alıılkalan işletmeğc yanyacaktır. 

•• ~hrın adliye sarayında bu sabah bir 
., . oci mahkeme teşeldrul etmiştir. Mah
ltcme;·e riyast t eden albay ahaliyi, h!i
k.ı>TIJ>:ç;:,,-ın işgali esnasında i:jlenen cl
.l'ftyetler! :i.md..ik ihbar ve ifşa ctmeğe 

Brezilya 
Hariüye nazırı 
Nevyorka gidiyor 
Rio dö Janeiro, 30 (A.A) - Brezilya 

hariciye nazırı B. Aranha Nevyorka git
mek üzere Nieuv Amsterdam vapuruna 
binmi~tir 

FRANSIZ 
Donanınasıerkanıhar
biye reisinin tetkikleri 
Paris, 30 (Ö.R) - Donanma erkiln.ı-

barbiye reisi vis amiral Darlan yüksek 
ordu zabitleri ve Fas Fransız fevkalade 
komiseri general Nogesle birlikte Ka
zablanka limanındaki tesisatı ziyaret et
miştir. Ticaret odasında yapılan bir ka · 
bul resminde Kauıblankanın inkişafı 

için filo tarafından 1907 senesinde Da
relvayda harp limanında yapılan hare
ketin ehemmiyeti gösterilmiş ve FransıZ 
imparatorluğunun Dakar ile Cebelütta-
nk arasında hububat anhan ve ayni za-
manda imparatorluk hareket üssü olan 
Kauıblankanın filodan daima beklediği 
hizmeti tebarüz ettirilmiştir. 

lngiliz sef irile görüştü 
Paris 30 (A.A) - B. Daladiye dün 

Hitlerin Dünkü Nutku 
Allahın bu Dünyayı yalnız bir iki 
millet için yarattığı iddia edilemez! 

Dünyayı işletmeğe Al
many anın da diğer millet
ıer kadar hakkı vardır 

~ 
Führere imanını ilAn etmesine vesile 
olan Roz!ng halk mahallesinde propa -
ganda nazırı B. Göbels tarafından rad

yo ile yayılan bir nutuk oöylenm!ştlr. 
Nazır hatırlatmıştır ki 30 ikinci K11 -

nun tarihi maziye doğru hadiseleri hü
lllsa eden bir bakış atfına ve lstlkbale 
ait işleri de göz önüne getirmeğe yarı
yan bir tarihtir. 30 ikinci KAnun 1939 
tarihi ise hususi bir ta:rihl ehemmiyet 
kesbetmiştir. Zira geçen sene zarfında 
Führer en büyük zaferlerini kazanabil
~ ve büyült Almanyayı yaratmıştır. 

B. Göbels bütün nutuklarında olduğu 
gibi, 1933 senesinden, yani Nazizmin iş 
başına gelmesinden evvel Alınanyanın 
ne vaziyette olduğunu hatırlatmıştır. 

Almanya siyasi karışıklık içinde idi ve 
Rayştagta KOTdiplomatik parlamentarizmin ifrat ve tefritleri içi-

l Berlin 30 (0.R) - Nasyonal sosya - 1 ne yuvarlanmıştı. Devletin hudutlarını 
lizrnin yıldönüınü ve Rayştag yeni bina-' korumağa muktedir kuvvetli bir ordu
sının açılması dolayısiyle- bütün Alınan dan mahrumdu ve Bolşevizmin tehdidi 
şehirleri ve bilhassa Berlin donanmıştır. altında bulunuyordu. 
Rayştak meclis binası büyük alakanın 
merkezi olmw;tur.. 1 cFührerin idaresi altında, Nasyonal-

Mecliste Südet ve Avusturya mebus- sosyalist ihtilJlli oldu. Bu ihtilal, ekseri-
ları için hususi yerler ayrılmıştır. ya söylendiği gibi, bir mucize değil, fa. 

Projektörler hususi ziya tertibatları kat Alınan halkının arzusuna dayanan 
ile salonları aydınlatmıştır. tarihi ve revolusyon (inkılap) olmuş-

Hitlerin nutkunu hoparlörlerden din- tur.• 
!emek istiycn büyük halk kütleleri cad- B. Göbels daha bir sene evvel yabancı 
deleri doldurmuş bekliyorlar. bir devlete, ve yabancı bir sisteme tAbi 

Berlin 30 (O.R) - Rayştag meclisi olarak yaşamakta olan sabık Avusturya 
bugiln öğleden sonra açılmıştır. Hitlci ve Südet gençlerini bilhassa se-!Wnlamış 
b!itün dünyada büyük alaka ile bekle- ve bugiln artık hepsinin Alman olduğu-

marşlar merashnl kapamışlardır. 
Berlin 30 (A.A) - Henleyne eski 

muhariplere mahsus aal!p nişanı veril
mi~tir. Mumaileyh bu nişanı alan ye -
glne Südettir. 

Ber!in, 30 (Ö.R) - Fülırer tam saat 
19 da Rayiştag mecllsine girmiş ve saat 
19.4 te reis celsenin açıldığını bildirmiş

tir. İlk hatip Rayiştag reisi doktor Frlk 
olmuş ve meclis riyaset divanını yeni
den intihaba davet etmiştir. Bu da der

hal yapılmış ve fevkalılde salMıiyet ka
nununun 10 Mayıs 1943 tarihine kadar 

temdidi ittifakla kabul edilmiştir. Bunu 
müteakip reis mareşal Göring B. Hitlere 
söz vermiştir : 

BİTLERİN NUTKU Yeni Rayştag binası 

Führer söze başl;ırken 30 son kanun ı rekctine devam etti ve bugünlerde diğer 
1933 tarihi. al alist art" . bir memlekette de kızıl beynelmilelin ve nasyon sosy p ısı 

tar fınd to 1 13 mil . ha tahrip teşebbüslerine karşı bir zafer a an p anan yon reyı -
tırı tmıştı D ·• 20 mil tuz manzarasına şahit bulunuyoruz.• a r. ıger yon rey o 
ka d ğılınış B. Hitler 1919 Mdiselerinllı bir tarih-

dar muhtelif partilere a· b. çesini yaptı. 
Bunları birleştiren tek bağ nasyonal • Vilsonun 14 prensibi, Almanya silalu 
sosyalist hareketi aleyhindeki kindi. bıraktığı takdirde, Alman milletinin 

•Alınanyanın kargaşalık içinde mah- kendi mukadderatım bizzat tayin hakkı
volması b!itün garp dünyası için müthiş m garanti ediyordu. Müttefik devletler 
bir buhran olacaktı. Yalnız dar fikirli b "b" aln k di · ı · 
dahl kızıl b d kr il . u prensı ı y ız en prensıp erıne 

a ar ve anın, emo as erm .. . timal di 1 Alın ınlll · 
uk dd h d d da d ğını tah 

gore ıs e ·yor ar ve an eti-
m a es u u un uraca ay-

öğleden sonra Ingilterenin Paris sefiri nen nutkunu söylemiştir. nu söylemiştir. 

ytil edebilirlerdi. Avrupanın ilk kurlu- ne müstemlekelerini iade etıneği redde
luşu Mussolini ile ha§lamış ve İtalyan diyorlar. Zira, yerli ahali, kendi arzula

Faşizınl Avrupanın minnettarlığına hak n hilft'fına, Alınanyaya verilemezmiş ... 

kazanmıştır. Halbuki bu ahali Alınanyadan ayrılır-
B. Phippsi kabul etmiştir. Berlin 30 (ÖR) - Her sene gençliğin Alman ııenclik marşı ve diğer milli •Nasyonal sosyalizm bu kurtarma ha- ken arzularının ne olduğunu sormağı 

rayor• adlı Fransız torpitosu saat ll de 
limana gelerek nhbma yanaşıruştır. 

Torpito kumandanı Fransız konsolosiyle 
birlikte eyalet sarayına giderek Barse
lon hükümet erkfuıını ziyaret etm !r. 
Bunlar tarafından ziyaret iade edile
cektir. 

Paris, 30 (Ö.R) - İspanyol mülteci· 
!erinin Fransaya akını bugün de, yolla• 
rı hakild dereler haline sokan, t ufan gi
gi yağmurlara rağmen devam etmiştir. 

Üç gün mütemadiyen açık havanın t e
sirleri altında yaşıyan mültecilerin sıh
hi vaziyeti Fransız otoritelerini meşgul 

etmektedir. Perpinyanda bir sari has
talıklar hastanesi kurulmuştur .. Geceyi 
yağmur altında geçiren çocuklara kuru 
elbise dağıtmak üzere çocuk esirgeme 

kurumunun mümessilleri hududu geç
mişlerdir. İspanyol arazisi içinde müm
kün olduğu kadar ileri gideceklerdir. 

Cümhuriyet ordusundan kaçanların 

Fransaya girmeleri yasak olmakla be· 
raber küçük dağ yollarından gizlice ge
len firariler yüzlercedir. Bunlar için ye
ni bir tah§it kampı hazırlanmıştır. 

kimse hatırına bile getirmemişti.• 
Führer Milletler Cemiyetinin tadil 

edilen maddesinllı de pllltonik mahiyeti
n! sitem mevzuu yaptıktan sonra devam 
etmiştir. 

AVUSTURYA MESELESİ 

•1938 son kanununda altı buçuk mil
yon Almanın mukadderatını bizzat tayin 
hakkını bir veya diğer bir suretle fethet
meğe karar verdim.• 

B. Hitler Berştesgadende şansölye 

Şuşnig ile mülakatını, 22 şubatta I!oyi~
tag meclisinde söylediği nutku, şansölye 
Şuşnigin kabul ettiği taahhütleri çiğne
mek niyetini hatırlatb! 

cİşte bunun neticesindedir ki on iki 
mıırtta ordunun muhtelif teşekküllerine 
Avusturya hudut eyaletini kurtarmak 
için hududu geçmek emrini verdim. 
Bundan sonra, A vusturyanın ilhakına 
kadar her şey göz kamaştırıcı bir sürat
le cereyan etmiştir. Alınan ordusunun 
sürat ve karar kudreti hakkındaki em
niyet sukutu hayale uğramamış, bilakis 
tahminleri geçmiştir.• 

ÇEKOSLOVAKYA MESELESİ 
B. Hitler bunu müteakip Çekoslovak 

meselesine geçiyor ve Alınanyaya karşı 
yapılan beynelmilel tahrik propaganda· 
sının kendisini harekete mecbur ettiğini 
söyliyor. 

•Büyük devlet şerefini muhafaza et
mek kayg>sında olan hiç bir devlet böy
le bir harekete lilkayt kalamazdı.• 

B. Hitler B. Beneşl Alınanyaya mu
hasım bütün kuvvetlerle mutabık ola
rak 1938 mayısında seierberlik illln et• 
mekle itham etmiştir. Maksadı Alman
yayı tahrik etmek ve onun nüfuzunu, 
prestijini hezimete uğratmaktı. Çekos
lovakyadakl Alınanlarımıza karşı yapı· 
lan alçakça mezalime ilaveten bu tahrik 
karşısında Südet meselesini cezri bir 
şekilde halletmeğe karar verdim. Al
manyanın diğer milletlerin muvafakati
ni askeri cebir kuvvetiyle istihsal ettiğı 
iddiası hAdiselerin kabaca tahrikidir. 
Ben on milyon Almanın kendi mukad
deratlarını tayin etmek haklarını sadece 
iade ettiın. Bunların yaşadıkları arazi
de ne bir İngiliz tarafından, ne de diğer 
her hangi bir millet tarafından aranacak 
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