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14 ŞUBAT Sah 19J9 

Romanyanın Belgrad elçisi 

Belarad, 13 (A.A) - Romanyanm Yugos
lavya nezdindeki ilk büyük elçisi Cadere Bel
ırada .relmiftir. 

·--------' 
FtATt (5) KURUŞTUR 

1 T E L E F O N : 2697 -------· Cümhuriyetfn ve Cümhuriyet e&erinin bekçisi, sabahlan çıkaT ıiyasi gazetedir Yeni Aıır Mı1tbaasında Baaılmııtır. 

150 Milyon mar 
l\T. Jlenemenel oğlu geldi 
Almanya ile kredi anlaşmamız etra
fında mühim beyanatta bulundu . ... 
lstanbul 13(Hususi) -Almanya ile150 milyon m'!"~lık muk~ve: 

leyi imzalamak üzere Berline gitmif} bulunan harıcıye. _vekôJ_~tı 
umumi katibi B. Numan Menemencioğlu bu sabah fehrımıze don-

müştür. ·ı kl k 
B. Mcnemencioğlu, Almanyada imzalanan 150 mı yon mm ı 

kredi mukavelesi hakkında dedi ki: 
«-Bu anlasma iki devlet arasındaki ticari münasebatın umu-

mi kalkınması 've :Ukeri malzeme üzerind~ Y.apılan bir a~!aşma!1.,ır. 
Bu krediden bilhassa malzeme üz.erinde ıstılade., edecegız. Dı.ger 
devletlerle yeni bir anlaşma yapılıp yapılmıyacagı hakkında ıım • 
Jilik maliimatım yoktur.» 

B. M enemencioğlunun Bükreft e toplanacak olan Balk'!n antantı 
- SONU 3 'tlNCO SAHiFEDE -

Secim Evkaf idaresi 
• 

Etrafında 
Milletin coşkun 
alakasını uyandıran 
bazı sebepler-. 

--o-
ŞEVKET BlLGİ.ı.'\J 

1ntihabatın umumi efkarda büyük 
alaka ve merakla bdclendiği şüphe
aizdir. 

Bu alaka ve merak, yeni bir vazi
yet beklendiği için midir} 

Hayır ..• 
Her kes biliyor ki, Cümhuriyetçi 

ve inkılapçı Türkiyede Partinin altı 
umdesini teşkil eden prensipler ve 
program üzerinde küçük bir değişik
lik mutasavver değildir. 

Cümhuriyetçi, inkılapçı, milliyet
çi, halkçı, layık ve devletçi bir reji
min bütün müktesebatı milletin el 
eüriilmez hazinesi halinde nesillerden 
nesillere intikal edecektir. 

Şehri süsleyecek yeni 
hinalar yaptıracaktır 

rak yerine, şehri süsliyecek yeni bina
lar yaptırmağa knrar vennişlir. Bu ba
his üzerinde şimdiye kadar atılan mu-

1 vnffakıyetli ndımlnrn bundan sonra da 
devam edilecektir. 

Evkaf idaresi, mevcut din müessesele
rini ve camileri de esaslı surette tamir 

~ ettirmekte ve modem tesisatla cihazlan
dmnaktadır. Başturak cmnü.nin üç ay
dan beri devam eden esaslı tamiratı bit-

miştir .. Bu caıniin tamiratına 5000 lira 
sarfedilerek merdivenleri mermerden 
yaptırılmış, camün alçı pcnçereleri İs-

tanbulda miltahassıslnra inşa ettirilerek 
yerlerine konulmuştur. Camiln harici 
ve dahili sıva ve bôyalan yenilenmiş \·e 
fayans kaplı umumi bir hel.A ilave olun-

.ı.i muştur. 

Evkaf idaresi, harap bir halde bulunan Büyük Salepçi oğlu camii ve hanının 

Yine herkes biliyor ki, Kemalist irad getirmiyen nkaratını elden çıkara-
Türkiyenin kurulduğu gündenberi 
eulhçu olan, milletler arasında geniş 
bir anlaşma ruhuna dayanan dürüst 
politikası berraklığından bir zerresini 
kaybetmemiştir ve etmiyecektir. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Şu halde dahili ve harici politika
mızda bir değişiklik düşünülmediği· 
ne göre umumi efkarın sezişleri ile 
vardığı büyük alaka ve merakın se
beplerini ha!ika yerde aramak icap 
eder. 

Fikrimizce millet büvük eserler 
yaratmak hususundaki . kudretinin 
nihayetsizliğine İman ederek en gü
zel eserlerin y a:r="t1lma kayna!{ı olan 
büyiik millet Mt>~1 · .. ini ~imdi her za
mandan ziyad genç enerjilerle bir 
kat dnha kuvvetlenmiş görmek isti
:vor. 

- -· -- ·- -----·---------------

Tepecik pazaT 11eri 

ık yeni mukavele 
Balkan Antantı konseyi 
ruznamesi tesbit edildi 

Ankara· 
'ıtaıyan elçisi şikayet· 

temi bulunmuş? ... 
Paris, 13 (Ö.R) - Fransız devlet 

radyosu, bir İtalyan gazetesinde Ro
ma imparatorluğun Hudutlarını 

gösfercn bir harltanın ne§I'.edilmesi 
üzeiine Türk matbuatının hararetli 
neşriyatını ehemmiyetle bildirmek
ted.fr. "Ayni radyonun verdiği malu
mata göre İtaly:ının Ankara elçisi 
bu neşriyat milnasebetiylc şikayette 
bulunmuş ... 

Roma da 
---··---

Yugoslavyadaki ka· 
1»1ne deeişikllğinin 

a • leri 

Bclgrad, 13 (A.A) - Yeni harici
ye nazın B. Tsinkar Markevitch 
dün akşam Berlinden gelmiştir. 
Roma, 13 (Ö.R) - İtalyruı gazete

leri, Yugoslııvyadaki kabine değişik
liğinin akisleri üzerinde durmakta 
devam ediyorlar. 
Guya bu değişikliğin ti.zerinde İn

giliz ve Fransız politikasının tesiri 
olmuş.. Maamafih ayni gazeteler 
Yugoslav siynsetine kral naibi prens 
Folun hakim bulunduğunu, yeni ha
riciye nazın doktor Markeviçin Al
manya ile samimi dostluk çalışmnla
nnı hnzırlıynnlnrdnn biri olduğunu 
kaydederek, Yugoslavya - İtalya 
mUnasebctlerinin bu son değişiklik-

' 

ten mUtecssir olmıyacağım ümit edi- ı 
yorlar. 

Ko!ı&eye riyaset edecek olan Romanya 

Hariciye nazın Gafcnko 

Bulgaristanda 
• 

Re1Jiz~onist propagan· 
danın ortaya attığı 
meseleler tetldlı 
edilecefıtir ... 
Bükreş, 13 (A.A) - Havas f'.jan:n 

bildiriyor : · 
Balknn nntantı konseyinin onumU7.

deki toplantısı Bükreşte 20 ~batta ya
pılacaktır. Toplantıya Romanya harici· 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Denemen de ima .. 
Gedizin merkezinde 

canlı bir kalkınma var 
Menemen, 13 (Hususi surette giden 

muhabir arkadnşımızdan) - Büyük bir 
imar hareketinin başında bulunan Gedi
zin şirin mer}cezinde, dört sene evveline 
nazaran mühim değişikliklerle brşıla
şıyoruz. Evvelce bu kaza me:-kezinde şe
hir hizmetlerine tnallök eden işler, ade

ta tesadüfe bırakılmışken şimdi faal bir 
belediyenin mevcudiyeti gözlerimizi ok
şıyor. Başlıca yollar, belediye varidatı
nın müsaadesi nisbetinde yapılmış veya 
inşa yoluna girmiştir. Belediye bütçesi 

tanzim edücrek başarılacak işler sene
lere ayrılmak suretiyle plfınlaştırılmış -
tır. 

Menemenin genç ve faal belediye rei
si B. Jdris Tınaz, şehrin bol içme suyu
na kavuşması için faaliyetini bu noktada Menemen belediye ,-eisi B. Idris Tmaz 
teksif eylemiştir. Bu yaz mevsimi için-ı min edE'Cek ve gelecek mevsimde içme 
de Menemen halkı, yapılan bir kombi- suyunun tamamı şehre girmiş olacaktır. 
nezonla kısmen içme suyu ihtiyacını te- - SONU 4 ONCO SAYFADA -

Ke&ikköy kanalında fc:ıaliyet gön eren cKc:ızıcn makinelerden biri 

Bu arzu, neslin bakasında bir ha- · 
~nın şuurlu hassasiyeti gibi, mille
tın hudutsuz yaratma kudretinin ba
k.asında da yeni enerjilerin belirme
sınden doğabilec~k teminata kavuş

Pazar 
yerlerinde 

ispanya krallık olacak Kesik köy 
kanalı .. mak arzusudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Şef 
ve Devlet adamı yeti tiren en büyük 
mekteptir. Memleketin güzide kabi
liyetleri ancak orada, Devlet adamı 
olarak kendilerini gösterebilmek im

Satılar daha sıkı 
kontrol edilecek 

kanına mazhardırlar. 
Bir memleketin, hele bizim gibi Bel di ·e P~ ıslaha karar 
b.. ""k · k 1" 1 e ) ' en uyu l ın ı ap an vücuda geti- vermiştir. İlk olarak Güzelyalı pazarı-

ren mem eketin istikbale tam güven- nın zemini beton olarak tanzim olun
le ba~abilmesi devlet adamı va<1fmı maktadır. Faaliyete geçilmiştir. Bilfilıa
h.akkıle tasıyan kudretlerin çoğalma- re Tepecik ve Eştcfpaşa paznr yerleri 
sıle yakından alakadardır. ynpılacaktır. 

Bugün bnşım1zda, milletin mukad- Yapılan tetkiklerde pazar yerlerinin 
~cratını yaratıcı ve koruyucu ellerile bulundukları muhitlerde büyük rağbet 
ıdare eden büyük şahsiyetlerimiz gördüğü nnlaşılmı§tır. Ancak pazar ycr
vardır. Şüphe edilemez ki millt mü- lcrinde muhtelif yiyecek maddelerinin 
cadelenin co~kun günlerinden başlı- ~atışlarında büyük bir nisbetsizlik h~
ynrak inkılap senelerinin birbirini ta- kimdir. Bazı maddeler şehitden getirilc
kip eden hamleleri içinde yetişen rek şehir {iatinln fevkindeki fiatlerle sa
devlet adamlarımız, cümhuriyeti ya- tılmaktadır. 
nn ellerine emanet edeceğimiz genç Halbuki pnzar yerleri, köylünün geti
unsur1arı dn bu büyük mektepde receği maddeleri ucuz fiaile satması dü-

n A- ~ 

Fransa ve lngiltere F ranko hüküme
tini ayni zamanda tanıyacaklar 

Londrn, 13 (Ö. 
R.) - Londra si
yasi mahafilinin 
kanaatince İspnn
yada v:ız.iyctin ala
cağı ıuhnt şekil 

artık malum sayı
labileceğinden İn
giltere ve Fransa 
hükUmetleri Fran
konun nasyonalist 
hükümetini pek 
yakında tasdik 
edeceklerdir. Mad-

tc mahsüs blr de
ğişiklik yapmıya

cağı ve General 
Frankonun garp 
devletleri tarafın
dan tanınmasını ge 
ciktirıniycceği be
yan edilmektedir ..• 
Bu tasdik keyfi
yeti artık CUm
huriyetçllerin mu
kavemet müddeti
ne tamamlle bağ
lı olmakla beraber 
bu mukavemetin 
de daha ziyade de-

Dört ayda ikmal 
edilecektir •. 
~-

Gediz o\·asının sulanması için inşası-
na başlanan Kesik köy kanalı dört ay
da iknıal edilecek, diğer taraftan da nna 
kanalın açılmasına bşlanacnktır. Gediz 
ovasının sulanmnsile, bu bölgede bilhas
sa pamukçuluğun inkişafı için icap eden 
tedbirler alınacaktır. 

Nafıa vekaletinin tnhsis ettiği 31 mil
yon lira ile, bu sene Çnl barajının inşa
sına b~lanacaktır.• Yapılan etildlerde, 
muhtelif yerlerde regiilatörler inşa edi
lerek muhtelif ovaların sulanması der
piş edilmiştir. Bu suretle işleünelerdo 

tasarruf temini de mUmkUn görülmüş
tilr. 

Nafıa vek8leti su işleri umum mUdü· 
rü B. SalAhetUn Bilke bu ayın 8011 ha'-
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~;ekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 

., 

-38-
T ecemmü planları halı:lı:ındaki tafıi· 

lat harekata ait olduiunda üçüncü kitap
ta göreceiiz; burada Ju.aca aöyliyeceğim 

ıerler; o zaman bu hususlarla olan mii
nasehetimden ve tesirlerimden ibaret 
ofacakm. 

Seferberliğimiz ilan olup artık tecem-
mit planından bizim de haberimiz olun-

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

'••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••~ 

ca, ben hayretlere dü~m. Bütün ordu- nerek Anadoluyu .istilaya kalkı~mıyacak
larm Trakyada toplanmasından maksa- lar mıdır~ 
dın ne olduğu açıkça göriiJ;.:yordu. Zaten Bugün için bizim birinci vazifemiz bo
ben ~unu daha Şubat ayı nihayetlerinde iazlan itilaf devletlerine karıı müdafaa
maiyetime dör •opograf zabiti vererek dır. Eğer buraya bir taarruz olursa 6 ko
ıimale giden yolları istikşaf ettirmeleri }orduluk bir kuvvet boğazlan ve hatta 
ve Edirne kalesinin lağvını düşünmeleri Çatalca hattını müdafaaya kafidir. Fakat 
gibi vaziyetlerden §Üphelenerek bir layı- bütün ordulanmızı Tralı:yaya topladık
ha ile Enver paıayı ikaza kalkmış fakat tan sonra yukandaki fcct vaziyetler ta· 
onun ho~una gitmemiş olduğundan üzün- husül edene vaziyetimiz ne olur~ Bir de 
tülü bir vaziyette kalmıştım. Uyıhanın ordulanmwn Avusturya - Macaristan 
esası, ( 1) yaklaşan bir Cihan hubinde ordulanna yardım edeceğiz diye memle
Bulgar1arın fiili hareketleri görülmedikçe ketten uzaklqbrılmaları hali tasavvur 
Almanların sözlerine inanıp tehlikeli ka- olununıa halimiz neye varır} Değı1 hu
rarlar verilmemesi hakkında idi. Şimdi dudlan Anadoluyu ve boğazlan bile mü
artık esrar perdesi büsbütün kalkmıştı: dafaa edemeyiz. 

Demek ki Almanlar Ruslara ve lngiliz- Geçen tecemmii meselesi benim ıubc
Jere memleketimizin büyük bir kısmının mc ait değildir fakat düımanlarımızm 
tahliye olunduğunu göstererek onların dışarıdan ve içeriden yapabileceği teslr
ötedenberi besledikleri hırslarını tahrik leri düıünmelc, gözetlemek ve muhtemel 
edeceklerdi. Bu suretle lngilizler Hindis- neticelerini mafevklerime bildirmek de 
tan ve Avustuıalya ordularını Avrupa vazifemdir. Bunun için §U rıoktayı da dik· 
::ephesine göndereceklerine Irak, Filis- kat bakışınıza nrzediyorum: 
tin ve Suriyenin yani bütün Arabiıtanın Yunanlılarla Sırplılar arasındaki itti
l~galine hasredeceklcr, Ruslar da Ana- fak muahedenamesi metni malumunuz
aolııyu iz:tilaya başlıyscakaardı. Bu halin dur. ( ı) Yunan ordusunu Fransız mual
ne f_e~i nkibcllcr doğuracağı tahmin ol~- timlerinin yetiştinnesi de bu maksatla 
nabılır: llk zamanlarda Almanlar; hır idi. Bugün Yunanlıların bitaraf kalma
kısım düşmanlarının Türkiyede takılıp lan; hiç şüphe etmiyorum ki Avusturva 
kalması faydasını kazanacaklardı. Harbi Macaristan ordularının Sırbistana karııı 

• kazanacnl..larına şüpheleri olmıyan Al- taarruzi harekette bulunmaları dolayı-
manlnr nasıl olsa ordularile Türkiyeyi de 
kurtaracaklardı! Bu vaziyette milyonla 
Atman muhaciri yerlc.ştirrnek tabii bir 
ıey olurdu. 

Ruslann daha ilk günden Kafk~sya
dan bazı kuvvetlerini çektikleri haberi. 
Bronzartın bu 1c1sundaki düşüncelerini 

altüat etmifti. Avusturya cephesine nalc-

siyle Yunan ordusunun harbe girmesine 
ihtiyaç görülmesinden ileri gelmektedir. 
Eğer Bulgarlar Sırbiya aleyhine harbe 
girmeden evvel biz harbe sürüklenir ve 
hususile Rusya aleyhine diye Almanlar 
ordularımızı memleket dışarısına çıkarır

sa Yunan ordusuntın Ç.anakkale boğazı
na ve belki kısmen de İzmire (2) çıkarıl

ledeceklerdi. I Bu vaziyette. Enver paşayı malan tehlikesi karşısında kalabiliriz. 
Kalk.. cepheainden taarruza teşvikle Yuruınlılann Çanakkaleye çıkardıkları
.-ka ~ ol~aaı ve T~an idealini ta- nı gören Bulgarların da derhal itilAf 
luıkkuk ettirmem memelaa ortaya çıkmış devletleri sanan arasında İstanbul üze
olacak ki_ Kafku ceph-:8nden kuvvet rine yürüyeceklerini kabul etmek doğru 
çekmek toYle dunun Bagdad kolordusu- olur. Bu vaziyete, bütün Arabistanın ih
nu dahi buraya aevke kalkıtdmlfbr. Fa- tilali ve hudutlarımızdan istilA ordula
kat Irak ve Süriyede asker bıralunalt için rmın her taraftan memleketimizin içle
henüz bir teY düfilnülmemiJti. rinc doğru yüriidükleri de ilave oluna-

Şu aralık elime geçen büyük ve gami- rak bir tablo göz önüne getirilmesi ve 
Hnlan reaimlerle göeterilmit lıeyhetli siyasi ve asker! va7.iyetimizi ona göre 
bir Hindistan haritasını da beraherime almalıyız fikrindeyim .. Bunun için : 
alarak reiaisani Hafız Hakkı beyin yanı- nı· TMEoı· 

V - tA - , _ _J• - •• na gittim. e §U muta aamı soy eoım. 
Hind istandaki lngiliz ordusu 7 4, 000 

l lngiliz ve 163,000 i Hintli muntazam 
a.ker olmak ve 128,000 kadar da ikmal 
efradı olabilecek kabiliyette ihtiyatla bu
lwnmak üzere mühim bir kuvvettir. Irak 
ve Süriyenin tahliyeai halinde bundan 
b.nlan istila için birer kuvvet aynlmuı 
pek muhtemeldir. Almanlar bunu belki 
kendi hesaplarına faydalı telakki ederler. 
Fakat bizim için düşünülecek mühim 
noktalar ı.:ardır. Arap istildali fikri bu 
tahliyemizle fi]iyata inkılap etmiyecek 
midir) Bu vaziyet lı:arıwnda Arap za
bitan ve efradı memleketlerine aavuımı
yacak mıdır) Az sonra da lngilizlerin bol 
puuı ve bol hilelerile bütün Araphk 
lnsiliz ordularile birlikte aleyhimize dö-

( 1) (Türkiyede Almanlar, bqlıldı 

eserimde görülür. 

( l) 5ll'p - Yanan ittifalandan tube
misce baher alwwftılc, Biz harbe pmce 
Ymwa laiildimeti ÇaNtkbleye uker çı
karm.lumı teklif ettiderini fakat itilaf 
erkimbarbİyesince Müedonya cephain
de kalmalan muvahk ıöriildiiğünü d~ 
sonradan öjrenclik. 

( 2) Cihan harbinin ba§uıda daima 
besalNa bttJian ve malevklerimi de 9i-
fahcn ve tahriren daima ikaz etmeğe c;a
hftıimı bu Yunan istilası mütarekede 

başurma geldi. Trakyayı ve Anadolu· 
nan yansmı ela ~iler, harabeye çe· 
virdiJer. Feliket üha da btiyüyebilirdi. 

-~--------------------... ------· Arkadaşlık arıwndaki ce(ayı... Samimin nezih bir aşkın hikayesini can-
landıran Metro Goldvin şirketinin aşk hüzünlerinden sonra yarattığı en 

'biiyük eser ... 

3 .ARKADAŞ 
Filminde gösterdiği yiiksek kabili

yeti görmek üzere 

Robert Taylor 
Bugiin tekmil takdirkarlanm 

Kültürpark 
SDIEMASDIDA 
TOPLIYACAKTIR 

BİR RİCA : Filim mevm itibariJle 
en katı yüreklileri rikkate ptirec:ek 
ckrecede hırıin bir aşk hikayesini 
tasvir etmektedir. 
G<#.Jerinisden dökülecek yqlan sil
mek için mendillerinizi pdidaı 
uzırlayınız.. 

--. ·-_,·~- ........... , .. , 
:zız=== - . -B :::s:za C5S 

ŞEHiR HABERlERi Secim 
' 

Etrafında 
Gençlik 

Beden terbiyesi 
telkllitı haziranda 
laaliyete g~ecek 
Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma-

lfunata göre beden terbiyesi teşkilAtı 

Haziranda faaliyete geçecektir. Bu ta
rihe kadar merkez ve mülhakat teşkillt 
kadroları tamamlanmış ve beden terbi
yesi müdürleri vilayetlerde faaliyete 
geçmiş bulunacaktır. Beden terbiyesi 
Izmir teşkilat mUdilrltiğüne kimin geti
rileceği henüz belli değildir. Izınir mü
dürlüğü için bazı tanınmLı sporcular, 
teşkilAt merkezine müracaatte bulun -
muşlardır. 

Beden terbiyesi teşkilatı, gençliği ilç 
yaş seviyesine ayırarak beden mükelleo
fiyeti içine almıştır. 20-30 yaş arasında 
her genç bu teşkilatın içinde yer alma
ğa ve faaliyet göstermeğe mecburdur. 
Bu suret1e ülkenin her yerinde gençlik 
spor mecburiyeti ikame olunmuştur. 

Teşkilat, beden mükellefiyetini yaş 

haddini bitirenlerin profesyonel spor 
kulüpleri formalarına müsaade edecek
tir. Henüz profesyonel kulüp tesis et -
mek üzere genel merkeze her hangi bir 
müracaatte bulunulmamıştır. 

TeşkilAt, mevcut spor kulüplerini 
maddeten ve manen takviyeye karar 
vermiştir. Her spor kulübünün bir ku. 
lüp binası ve antrenman sahası buluna
caktır. Bu antrenman sahalarından 

mektepler de istifade edebilecek ve ku
lüp binalarının tapuları beden terbiyesi 
teşkil.atı adına çıkarılacaktır. 

Spor kulliplc.ri kongrelerinde idare 
heyetlerine seçilen zevat, beden terbiye
si teşkilAtı genel mel'kezince tescil ve 
tasdik olunacaktır. Fanliyetleri gençlik 
için faydalı görülrniyen zevatın spor ku
lüpleri idare heyetlerinde vazife kabul 
etmelerine meydan verilıniyecektir. 

Teşkill'•t, bir müddet için enternasyo
nal mahiyette temasların yapılmasını 

faydalı bulmamıştır. Spor bünyesi, teş
kilatın arzuladığı seviyeye yükselinceye 
kadar yapılacak harici temaslarda Tür
kiyenin muhtelit takımlar halinde tem
sil etmesi istenmiştir. Muhtelit takım
larda spor kulüplerine mensup oyUBOU
larla kıŞlalara ve mekteplere mellWp 
sporcular da yer alacaktır. 

-*-
Şehir Meclisi 

-------
Btttçecle 
münakale yapddı.. 

Baytar müdürü Ankaradan döndü 

Şarbon hastalığile müca
dele için tedbirler alındı 
Hastalık serum ve aşılama ücret
lerinde V.ekalet büyük tezilat yaptı 
Ziraat vekiletince Ankaraya davet 

olunan baytar müdi.iril Nazını Uygur 
şap hastalığı mücadelesi hak.kında ve
kalete izahat vererek avdet etmiştir. 

Vekalet Şap hastalıb milcadelesinin 
teksifi lüzumunu kabul ederek müca
dele tahsisatından İzmir merkezine 1000 
lira, Tire kazasına 150 lira, Bergamaya 
145 lira, Torbalı, Dikili ve Kuşadasınn 
yüzer lira tahsisat göndermiştir. Tahsi
sat emirleri dün vilAyete tebliğ olun
muştur. 

* Ziraat vekAleti, bulaşıcı hayvan has-
talıklarının daha iyi takibini temin için 
aşılama ve serum ücretlerini indirmiş 

ve bazı ahvalde tamamen kaldırmı.ştır. 
Şap hastalığı aşılarından şimdiye ka

dar bir kuruş ücret alınırken bundan 
sonra ücretsiz tedavi edilecektir. 

Dalak hastalığında bUyük baş hay~ 
vanlardan şimdiye kadar 10, küçük baş
lardan iki kuru§ ücret alınıyordu. Bun
dan sonra her iki cinsten birer kuruş 

ücret alınacaktır. 
Şarbon hastalığında serum için 1 ku

ruş ücret ahnırken bu tamamen kaldı
rılmıştır. 

fstillli Ev'iyei Lenfaiyede on kuruş 
Ucret alınırken bundan sonra ücret alın
mıyacaktır. Domuz ve tavuk hastalıkla
rı için de ücret alınmıyacaktır. 

Çocuk hastanesi inşaatı 
süratle ilerliyor 

Milletin coşkun 
alikasını uyandıran 
bazı sebepler ... 

- BA.ŞT ARAFI 1 tNct SAYFADA """' 

yetiştirme vazifesini deruhte etnılf' 
lerdir. 

lıte bu defaki İntihabatın bariz bİI 
hususiyeti büyük Millet Meclisinde 
yer alacak genç kudretleri görebil
mek arzusudur. 

Dünyanın gidi~ine göre, milleti 
sevk ve idare mevkiinde buluna~ 
olanların kolay kolay tükenmiyeO 
enerjilere sahip olmaları lazımdır· 
tlim adamı, mütahassıs adam şüphe< 
siz ki kıymettar unsurlardır. 

Fakat bunlar, büyük enerjilerlt 
sevk edilmeğe muhtaçtırlar. Onoll 
için biz, milletin büyük mecliaindt 
ilim adamı, mütahassıs adam kadar 
enerjisi bol bir çok simalar da göre
ceğimize kaniiz ... 

ŞEVKEr BİLGİN -·-lzmirde 
mu piyangosunun 
dördüncü çekili
şinde İzmire de ba
zı isabetler olmuı;ı

tur ... 50 bin lira isa
bet eden 29714 nu
maralı biletin onda 
biri iki kişiye satıl
mıştır. Bunlar Kı
mkta kömürcü bay 
Mustafa ile seyyar 
tatlıcı B. Mehmet- lOv •J 1 .a jsabet cdetl 
tir .. İki bin hc>şcr işçi B. Siileyınan. 
yüz lira alacaklardır . 

12000 lira mütekait yüzbaşı B. Hüs
nüye, 10.000 lira Ziraat mektebinde işÇI 
B. Si.ileym::ınn, 10 bin lira İnhisarlar ba~ 
ıntidürliığü muhasebesinde B. Ergirı 

Sorguna isabet etmi~tir. 
Talili ,·atandaşlnrı tebrik ederiz. 

-*-KARABURUNDA 
Bir sağlık evi 
Sıhhat Vekflletince Karaburun kaıB 

merkezinde bir muayene ve tedavi evi 
Yeni yapılmakta olan Çocuk hastane.!i tesis edilecektir. Bina hazırlannuştır. 

Vilayetin ve Belediyenin müşterek Bu hastanenin yanında, faaliyetini ta- Muayene ve tedavi için satın alınaca.k 
tahsisatlariyle meydana getirilmekte marnlayıcı ikinci bir müessese daha yük- levazımın tahsisatı dün vekaletten vila· 
olan Çocuk hastanesi inşaatı büyük bir selecektir bu da (Doğum evi) dir .. Bu- yete gelmiştir. 
süratle Herlemektedir. Bu içtimat mües- nun yatak sayısı ve kadrosu ile planı .-.-.-•• -.-•• -.-.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.-•• -.-•• -.-.... -. 
seseniıı tamamı 250 bin liraya n1al ola- .. · d t tklkler il rlemiriir : : 

uzerın e e e -;ı· • likıl : Gelenler gi _]enler : Şehir Meclisi dün akşamki toplantı- cak ve daimi surette yüz elli yavrunun Çocuk hastanesinin ilk katı po · - : Uı : 
sında, bütçede 7500 liralık münakale sıhhatini garanti albnda bulunduracak- niktir. Burada muayene odaları, baş : ... n111111w111111u11H111 .... 1111111 ••••" 

yapılmasını kabul etmiştir. tır. hemşire odası, doktor odası, doktorlar Maliye müfettişi Mustafa Oral Mani· 
Garaj santral inşaatı için riyasetin Bu hastanenin projesi hazırlanırken için toplantı salonu, tahlil laboratuvarı, sadan, Fransız profesörlerinden doktor 

teklif ettiği 12000 liralık münakale de tanınmış çocuk doktorlarının mütala- rontken dairesi vesair tesisler mevcut· Rodiyo Ankaradan, Ezine belediye re•· 
muvafık görülmUştür. alan alındığı gibi, Avrupanın muhtelif tur. Bu kat tamamlanmıştır. si Hüseyin ÇanakkaJeden gelmişlerdir· 

İşçilerin temizlik muayeneı.i harçları- yerlerınde mevcut çocuk hastanelerinde İkinci ve üçüncü katlarda, son sis- İnhisarlar müfettişi Ahmet Celatettifl 
nın maktu olarak tahsilinde zorluk gö- etüdler yapılmış ve projelerinden isti- tem hasta daireleri vardır. Hastanelere Aydına, ayni daire müfettişlerinden Ab· 
rüldüğünden bandrol usulü tatbikine fade edilmiştir. mahsus olan karyolalar, icabında oto- met Basay İstanbula, İsparta mebUS" 
karar verilmiştir. Bu hastane yapılırken yaz mevsimin- maük olarak od.aiardan alınarak, bol gü- Hiisnü Özdamar İspartaya, İran - Türlı 

Meclis yarın akşam bu devrenin son de güneşten azami surette istifade el- neş nüfuz eden bölmelerde yer alacak Limited şirketi müdürü Selim Agan İs-
toplantısını )'apacaktır. mesi göz önünde tutulmuştur. Hastane- ve güne§ banyosundan azami surette is- tanbula, Sinop mebusu Hakkı Verııl -*- nin inşaatı ve tefrişi bir buçuk sene tifade olunacaktır. Ankaraya, Karabük fabrikası miihen· 
Mehmet Ayarsız içinde ikmal edilmiş olacaktır. Hastane- Bu hastane binası üzerinde icabında dislerinden Conson Ankaraya gitmişlet" 
& _.. ğ dd nin bir taraftan tabil havalanma ve gU- daha bir kat çıkılabileceği gibi ileride, dir. 
~araya ça ır ı ı . . . ı k öte" hastan . t . . . . d . b. • .... il ........... il ........... il ...... . +_ ~ • • •• .. . d neş enme vazıyeti temın o unur en, enın evsıı 1çın e geıuş ır yer OCUM 
u.mırde yetişen an:1_ator ~v~re~çılcr .en taraftan da hastane içinde yazın serin- aynlmıştır. Hastanenin adeta bir koru- O 

Mehmet Ayarsız, gosterdıgı lıyakatın- lik tesisatı kışın da sıcaklık tesisatı luğu andıran gen.iş bir bahçesi buluna- Gazetemiz tahrir ailesinden •P.ra· 
den dolayı ağır siklcttc çalışmak üzere meydana ~eürilecektir. calctır. tik bilgiler sütunu• muharriri ıC. 
heclen terbi~•esi teşkilatı tarafından An- Öder• in Tirede 10 şubatta bir kız 
karaya davet olunmuştur. Mehmet 

Kültürparkta inkılip 
n~üzesinin inşaatı •. 

Ayarsız 114 kilodur. Güreşçiler kampın· 
da antrene edilecektir. 

-*-Kültürparkta tetkikler 
Vali B. Fazlı Güleç, dün belediye re~ 

isi Dr. Behçet Uzla Kültürparkta tet
kilderde bulunmuştur. Belediye reisi, 
Valiye 939 fuarı hakkında izahat ver-
miştir. 

-*-

Kültürparkta dokuz Eyl~l kapısı in
şaatına başlanmqtır. Ktıltürparka ilave 
olunan 60,000 metre karelik saha ile 
park, Basmahane meydanı yanındaki 

mUzeye kadar genişlemiştir. Bunun iha
ta duvarları taınamlanmış, ağaçlanma Teşekkür 

Aramızdan ebedi
yen uful eden pc1 
sevgili kardeşim ve 
dayımı7., emekli şi

mendıfcrci Ali ça
vuşun vefatı müna
sebetiyle bizleri te
selliye çalışan dost
larımıza, cenaze 
merasiminde lütfen 

faaliyetine devam edilmektedir. Bu kıs
~ nıa lükstromlar dikilmektedir. 

bulunan ahbap ve meslek arkadaşlarına 
ve kıymetli müzaheretlerinden dolay~ 

Kültürparkta inşa olun.an Poligonun 
her türlü tesisatı ikmal edilmiş, otoma
tik hcclefleri getirilmiştir. Her çeşit si
lihlar, mavzerler, tabancalar poligonda
ki yerlerine konulmuştur. Yakında po
ligonun küşad resmi yapılacaktır. 

Kültürparkm arka kısmında enfes bir 

Çeşmede bir hırsızbk 
Evelki gün Çeşme kazasının Mwıalar 

8 inci İşletme müdür ve erkBruna ayn mahalle&nde 51 sayılı evde, kimsenin 

ayn teşekküre ~üz m&ni ol- bulunmadığı sırada giren bir hırsız ta

duiundan muhterem gazetenizin tavu- rabndan Bn. Dersiyeye ait 80 lira ile 
sut1annı IÖ& ·--1---·-1- rica ederiz. 3 ...-&&UUola 50 lira kıymetinde iki adet altın bilezik 

Bem§iresi : Seyitle Y......ı. 
Yegenleri : Devlet Demiryollan hare- ve bir gümil§ halka çalınmıştır. Yapılan 

çam koruluğu meydana getirilmektedir. 
Hayvanat bahçesi de zengin bil' kollek

siyonla bir kat daha kıymetlemniJtir. 
Iskenderiye hayvanat bahçesinden bir 

çok maymunlar getirilecektir. Bunların 
yakında iz.mire gelmesine intizar edil
mektedir. 

çocuğu dünyaya gelmiştir .. Yavru·. 
• nun uzun ömürlü olmasını diler ar· : • • 

: kadaşımız.ı tebrik ederiz. i 
; .......................................• -Hilal eczanesinden 

bUdlrillyor: 
Sayın İzmirliler; 
Eczacı Kemal Aktaşın bir iddiasa 

vaı·dır. 

O; zevk, sanat, cluygu taklit kabul 
etmez diyor, işte Kemal Aktaş ko
lonyalarının kabına vanlamamalc1a· 
ki hikmet buradadır. 
Son zamanlarda (Zümrüt damla.sı) 

lnkılAp müzesi inşaatı ilerlem~ür_ In- adiyle çıkardığımız kolonyayı er-
kılllp müzesi için lüzumlu görülen mo
bilye, ~ya ve teşhir olunacak grafikler, 

tablolar bugünlerde Izmire getirilecek
tir. KUltilr bakanlığı, inkılap müzesinin 

zengin ibir meşher halinde tamamlaruna
sı için her türlü yardımı yapmaktadır. 

ke!; ve dişi koku olmak üzere iki 
cins yaptık.. Bazı yerlerde Zümrüt 
damlasının erkek kokusunu yalnıı 

bayların, dişi cinsini de bayanların 
kullanacağı zehabı hasıl olduğunu 

Uğreniyoruz. Bu zan kamilen yan

lıştır. . 
İntihap delterlerl Erkek ve dişilik kolonyanın itibar• 

. . birer cinsidir. Etiketleri üzerinde de 
MahallAta asılan mebus seçınu defter- , . tl . ld w ·b· ·ki kok ara· . . .. .. .. . . ışal'e erı o ugu gı ı ı u 

lenru pazar gunu ve dun bır çok kim- sında da ufacık bir fark ta derhal 
seler tetkik w ederek adlarının mevcut gözükür. ımaı eczanesinde her keS 
olup olmadıgını araştırmıştır. Defterler istediği kolnıyu seçebilir. Eczane bO 
15 gün asılı kalacaktır. hususta zevki seliminize terceınall 
B. Mahmut Esat Bozkurt olur ve si7Jere izahat \"erir sayın ~

mirli.. .. 
_AY.Al~.& l&'ftK• .Tlllllıllt.&IL11tR..AIJİICİ-~~~~~_l.l.btumlfatjw.Jaıı:iıMJlmı:...l!..Wd....li~..ı..~J.ıallıkilı";aü.iıL.Cal.amı:ı...lbı:abl•m.güwu.JWIL.ust.ııta.1.~~-----J....w.u-lba.u.....Jıll:aı-.......t....~:ıi.LIL-~~~~~~~~~ 
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Türkiye ile lta)ya 
münasebat normal ve 

arasında 
dostanedir 

Ne eski Roma imparatorluğu haritasından, 

yenı şekillerinden 

mahal yoktur 

.. 
onun mesuliyetsiz 

telaşe düşmeğe 

ne 

Istanbul 
Belediyeslnln eski 
hesapları tetkik 
ecUUyor-. 

Ankara, 13 _ Son günlerde bazı İs- run siyasi, iktısadi, ticari her sahada ta- lirler. Memleket gazetecisinin bir vazı. 
&anbul gazeteleri tarafından yapılan ve ınamiyle normal ve dostane bir yol ta- fesi varsa, o, böyle neşriyata Met olmak 
i6ya İtalyanın Türk topraklarında gözü kip ettiği şu sırada bu kabil neşriyatın değil, fakat Türkiyenin beynelmilel mil
olduğuna işaret etmek istiyen gürültü- ancak muzır olacağı meydanda bir ha- nasebetlerinin kendisince mal\im olmak 
lü neşriyat burada fena bir tesir uyan- kikattir.. Ankara ınehafilinin bu neşrı- lılzım gelen hakikatlerine göre müteyak- .. 
dırmıştır. Mal!im olduğu veçhile ortada yat karşısındaki duygusuna bugünkü kız bulunmaktır. Yarın öbür gün bile- B. Muhittin Ustünclağ 
izam olunarak velveleye verilecek bir 1 Ulus şu fıkrasiyle tercüman olmuştur : r~~ ve ~~:3c~ ~apılan tahrikler de ola. İs~n~ul, 13 (Husl.161) ~ ~~liy~ ~~-
yeni hadise yoktur. Eski Roma impara- ·Dün Ankaraya gelen İstanbul gaze- bilir. Butun ihtımallere karşı gazetecile- kaletırun, İstanbul belcdiyesının bütun 
torluğu haritası Akdeniz havzasını he- telerinin ikisinde, biı: dost devlete kar- rimizin akıl sağlığına ve yüksek mem- eski ~nuamelelerinin yeniden tetkikine 
men tamamen ihata ettikten başka Fran- şı hiç te yerinde olmıyan neşriyat gör- leket menfaati inzibatiyle hareket eder lüzum gördüğü bildiriliyor. Mülkiye 
sanın mühim bir kısmını Almanyanın dük. Her hangi bir yabancı gazetenin dikkatlerine itimadı haksız çıkarmak müfettişlerinden bir heyet bugünlerde 
cenup taraflarını hatta Büyük Britan· dercettiği bir harita, bu iki gazete tar~- doğru mudur?. İstanbula gelerek eski vali ve Belediye 
ya adasının bazı 1taraflarını ihtiva eder. {ından heyecanlı haber vesilesi haline Gördüğümüz neşriyatta bir kast ol- reisi B. Muhittin Üstündağın uzun sü-
Şunun bunun bu harita üzerinde yeni sokulmuştur. madığını biliyoruz. Fakat dış politika rE'D idaresine ait tetkiklerine başlıya-

-*-DE!killer neşretmelerinde bizce telaşı mu- İtalya ile Türkiye arasındaki dostluk davaları, hele bize de Uiallfilru olursa, caktır. 
cip bir mahiyet aramak abestir. Hususi- münasebetlerinin dürilst ve samimt ce- bunları heyecan neşriyatının vesilesi 
le bir dostluk muahedesine mütekabilen reyanın, bahsettiğimiz yazılan yazmış yapmaktan daima içtinap etmeliyiz. Ra
bağlı tulunduğumuz İtalyanın bizimle olanlar nasıl bilmezlikten. ~el~le~dir, ıı:ıt olan ve b~ynelmilel müıiasebetler 
her tUrlti münasebetlerinde dürüstlUğe hayret ediyoruz. Dış politıka ışlennd.:? nızamı her kesın gıpta edeceği kadar 
fevkalAde dikkat ettiği malfun ve mey- her zaman yanlış şayialar, veya tahrik- yerinde ve istikrarlı olan Türkiyenin sa
danda bulunurken.. ter, yallUt sadece sansasyon uyandırmak kin havasını bulandırmakta da ne mana, 

Dahiliye vekileti 

Her halde Türk - İtalyan münasebatı- istiyenler, türlü türlü neşriyat yapabi- ne de menfaat vardır.• 

Yeni Belçika kabinesini\ Hazin şey 

ıniiteprhP.. 
Ankara, 13 (Telefonla) - Yeni ihdas 

olunan Dahiliye vekaleti müsteşar mua
vinliğine İstanbul idare heyeti Azasın
dan Sabrinin tayini yüksek tasdika ikti-

ran etmiştir. 

-*-lstanbul macları • 
İstanbul, 13 <Hususi) - Pazar günü 

B. Jaspar kuracak Oğlunun cenazesini yapıla..'l maçlarda Fenerbahçe Topkapı-
yıkayan zavallı ya 14 gol atarak mevsimin gol rekorunu 
bir baba~ ldırclı kırdı. Galatasaray Beykozla berabere 

Brüksel l3 (ö.R) _ B. Jaspar kral 1 ve bir liberal olacakmış. Fakat Klamant- yl •• kaldı. Beşiktaş ta Hilali 6 _ 0 yendi. 
tarafından dün kabine buhranını halle larla sosyalistler tarafından müşkülat o-~ 
memur edilmiştir. Gazetecilere beyana- baş göstenniştir. Gerek katolik, gerek- İstanbul, 13 (Hususi) - Bir kaç gün -*-
tında bu akşamdan evvel emniyetli işa- se sosyalist partilerine mensup bazı evvel Bakırköy akıl hastanesine Biga- N. MenenıenCİ
retler veya intibalar bildiremiyeceğini Klamand mebuslar Brükselde ve An - dan bir deli getirilmiştir. 
söylemi§tir. Bazı Klamand mehafili ta- vers belediye konağında yapılan içtima Bu Bigaya bağlı Kınalar köyünün es· og" 1 u ge ı dı· 
rafından Dr. Martenin Klamand kra- neticesinde kararlaştırılan mşüterek bir ki im~mı Ramazandır. 
llyet tıp akademisinden istifasını men- deklarasyon ilan etmişlerdir. Ramazanın yalnız bir erkek evladı - BAŞTARAFI 1 INCl SAYFADA
netmek hususunda ittihaz edilen ka - Bu deklarasyon doktor Martenin azli vardır. Büyük ihtimamla büyütülmüş konseyine iştirak etmek Ü.zere ya
rar B. Jasparın vazüesini kolayşlatı- veya istifası fikrine karşı bir protesto· bu gmç askerliğini ikmal ettikten sonr:: rın Ankaradan hareketi beklen· 
racak mahiyette değildir. Esasen B. Jas- dur. Doktor Martenia Flamand tıp aka- köye dönmüş, fakat ömrü vefa etmedi- mekte olan hariciye vekilimiz B. 
parm kabineyi teşkile memur edildiği demisine tayinini ancak bir Flamand ha- ğinden bir müddet sonra eceliyle öl- Saracoğla ile bmatla göriiptülıten 
haberi, sosyalist grubunun ekseriyeti disesi telakki etmekte ve Flamandlarla müştür. Köyün imamı h~ bulundu- sonra Ankaraya hareketi muhte
tarafından müsait şekilde karşılanma - ValonlarJn b4-birinin kültürel işlerine ğundan ölüyü gasledecek ki.inse buluna- meltlir. Hariciye vekilimüin Çar
mıştır. Doktor Martenin istifa ettiği ha- karışmaktan rnütekabilen içtinaplarım mamıstır. Ölünün meydanda kalın ,amba veya Perfembe günü Bel -
beri mevsuk menbadan tekzip edilmiş- tavsiye C:'> !emektedir. için babası altmıı;lık ihtı'yar k~~sı graJ yeliyle Biikrese hareket et-
f Fl . . .. :; ve oyun • b ki . , 
ır. amand ve Sosyalıstlerın müzahere- eski imamı bulunan Ramazan ~1 meaı e enıyor. 

Brük 113 (ö R) Sa ldıg-ı göre t' . t . d d·-· kd' d . . og unu yı-se . - nı na mı emı~ .e eme ıgı ta ır e, kralın ıtı· kamış ve bilahare gömdürmüştür. Ölü- -*-
Jaspar 5 parlamento azasiyle 6 parla- madım haız olan B. Jasparın parlamen- nün gömu"lmesı' b't · h k . v .an .aDE_..,.DE 

d k 
b' . . . . ı rnış, er es eV'lne ~ .na.. 

mento harici nazır an mürek ep ır ter bır kabıne teşkılıne karar vererek dönmüştür. Fakat yetişkin evlldıhın Kömtlr limana.. 
kabine teşkil etmek niyetindedir. Parla- ne olursa olsun meclis huzuruna çık "lilm" d · ınentolu nazırlar 2 sosyalist, 2 katolik d uht ldir -

0 
• une ayanamıyan bedbaht baba bir Ankara, 13 (Husus!) - Karadenizde 

ması a m eme · mtiddet d" .. d" ti .. __ ,;..._ _________ ,__ . . sonra . uşune uş ne muvaze- yapılacak kömür limanının Ereğlide mi, 
nes~.ı kaybetmış, çıldırmıştır. Köy hal- yoksa Çatalağzında mı inşası daha mu
~ goz yaşlan arasında mecnun babayı vafık olacağına dair tetkikat yapmak 
Jandarmaların nezareti altında İstanbu- üzere İstanbulda toplanan komisyona tl-B. Hul yeni bir 

nutuk söyledi 
la sevketmiştir. yaset et · lan 1· ı "dil mış o _ ıman.ar umınn mu -

-*-iz mitte bir mektep 
talebesi öldürüldü 

rü Müfit Necdet hazırlanan raporları ve
kalete takdim etmek üzere pa7.arlesiy<' 
~ehriınize J;lönecektir. 

Vaşington 13 (A.A) - B. Hull di.in 
ak§am radyo ile bütün dünyaya yayılan 
bir nutuk söylemiştir. B. Hull bilhassa 
demiştir ki: 
Halihazırdaki ~artlar içinde lüzumu 

olan müdafaa kuvvetlerinin muhafazası 
bir hUkümet için mukaddes bir vazife-

ISTANBUL 
~DEtUMUMtSt 
.. sdtand .bul, 13 (Telefonla) - İstanbul 

nu eıumu . . H' . . nusı ıkmet Ankaraya gel-
nıştir. 

-*
İzmit, (Hususi) _ Evvelki akşam İz- HİNDİST AJIDA 

mitin Tabakhane mahallesinde hayli e:s~ Müslümanlarla Mecu-
rarengiz bir cinayet işlendi. siler arasında kanh 
Şehrimizin kenar ve sarp bir mahallı çarpıpnalar 

olan Tabakhanenin daha kenarında ve Bombay, 13 (A.A) - Mecusiletle 
taı:lalar içinde küçük bir ev vardır. Bu Müslümanlar arasında K.avnpurda çı

uir. ı\fo. ,ir. ne anlaşmalarla halledilemi- evın sakinleri üç kişidir : İmam Reşit kan kımlı hidiselerin şimdiye kadar tes
yecek beynelmilel ihtilMJar mevcut ol- oğlu yirmi yaşında Mustafa, kardeşi bit edilen blançosu : 
ınadığına kaniiz. Fakat sulh içinde ya- mektep talebesi 15 yaşında Neşet ve 50 ölü ve 200 yaralıdır. Binden fazla 
şamak istiyen milletleri diğer milletlerin Mustafanın 18 ~aşında Fatma. aile polis himayesinde şehirden çıkmış-
hareketleri neticesinde harbe sürükle- ~ust~Ca Fatmayı bir sene evvel Düz- tır. Mağazaların büyük bir kısmı kapa
yecek ahval zuhur edebileceğini de bili- cenın Üskübt nahiyesinden kaçırmış ..... lıdır. Karışıklıklar devam etmektedir .. 
yoruz. 8?~a evlenmişler ve kAğıt fabrikasında Polis ve asker kıtaatı takviye edil-

bır 1§ bıılan Mustafa sakin bir hayat ya- miştir. 

VEKİLLER HEYETİ şamağa başlamıştır. -·-
TOPLAllDL Fa.kat ?ç ay var. ki, bu sakin evin et- Tramvay ücretlerinde 
Ankara, 13 ('relefonla) - İcra Ve- rafında cı~ ve perı hikAyelerini andıran tenzilit... 

' " O•Y korkulu bır alem deveran t ektedir ı killeri heyctı bugun ogleden sonra uzun z . em .. sUınbul, 13 (Hususi) - Nafıa kA 
· 1 aman zaman ta uzaklardan eve keskin l · ve 1:1-

devam eden bır top antı yapnuştır. 1 kt 'k ltı b . etı, tramvay ücretlerini tetkik etın;., 
e e rı 1;1.m ası zıyası tutulmakta ve fi tl · ~· a erı bir mikd · d' · 

& z sa r a a ım &JI A 
•ABlf'BJ 5 . 

SON HABER 

939 bütcesi , hazırlanıyor 

Vekiller he yeti devamlı 
toplaritılar yapacak 

Ankara 13 (Telefonla) - Vekaletler 939 bütçe projelerini hazır
lamaktadırlar. 

icra vekilleri heyeti hafta sonunda devamlı toplantılar yaparak 
martın birinci günü B. M. Meclisine tevdi edilecek olan 939 bütçesi 
üzerinde görüşmelerine başlıyacaktır. . 

Maliye Vekaleti terfi, tayin 
hazırlanıyor listesi 

. A~kara 13 (Telefonla) - Maliye vekaleti yeni bir· tayin ve terfi 
lıstesı hazırlamı~tır. Bu listede bir çok malınüdürlükleri ve varidat mü
dürleri arasında terfi ve nakiller vardır. 

Parti namzetleri Mar-
t~n 24 nde ilô:n edilecek 

Ankara 13 (Telefonla) - Cümhuriyct Halk Partisi namzedlerini 
Maron 24 ünde ilan edecektir. Bütün yurdda seçim ayın 26 sında bit
miş olacakbr. 

Fizik kitapları üzerin-
de tetkikler başladı 

. ~n~ara 13 .• <Te.lefonla) - Maarif vekaleti mekteplerde okunan 
fızık kitapları uzerınde tetkikler yaptırmağa baslamıştır. Bu maksadla 
ü.niversite Döçentlerinden bazıları Ankaraya d~vet olunmuştur. Fizik 
kıtaplan daha istifadeli bir hale konacaktır. 

Yeni bir Cin zaleri 
' 

Min,..Kuangcivarını istirdat ettiler 
Hongkong 13 ( A.A) - Çekiai Ajansı bildiriyor:' 
Hankeunun şimal batısına doğru tevcih edilen biı hücum neticesin

de Çin kıtaatı Yun Mung ve Anlu arasında bazı mühim noktaları is
tirdada muvaffak olmuşlardır. Nabu Ha ve Min Kuang civarı Cin kı
taatı tarafından işgal edilmiş ve T asinpu demiryolu münakalatı- kesil
miştir. 

Hongkong 13 (A.A) - Japon tayyarelerinin geçen hafta zarfında 
büyük mikyasta bombardımanlar yaparak müdafaasız bin kadar sivi
lin ölmesine sebep olmalarına mukabele olmak üzere Çin tayyareleri 
de Yung Cen tehrindeki Japon tayyare karargahım bombaya tutmuş 
ve 40 tayyareyi tahrip etmişlerdir. 

Hopei ve Santung vilayetleri arasında Cao Cang Sinhsien ve Ho 
Hisende çok şiddetli muharebeler vukubulmu§tur. Düşmanın zayiatı 
mühimdir. 

Bu sabah Şanghay yakininde Sunkiang civarında yeni muharebeler 
başlamış ve düşman Şangha}'d.ın üç alay takviye istemeğe mecbur 
kalmıştır. 

Amerika donanması 
140 harp gemisinin iştiraki ile 

3 hafta ve Ruzveltin huzurunda 
sürecek bir manevra yapıyor 

Vaıington 13 (ÖR) - A 'k d .. . . · men a onanmasının Panama kanalını 
mudaf~ ~~ın Y~?ılacak manevralara ait hazırlıkları Kübada Guanta
mano ~ssubahrısınde dün tam bir mahremiyet içinde bitirilmiştir. 
:~ıral Kalpfussun kumandası altında bulunan ve taarruzu ifa ede

ce o a_n b~ beyaz filo bu sabah denize açılmıştır. Amiral Andrevvsin 
k~n~atı mudafaa ile mükellef olan siyah donanması da harekete geç
mı!tır. Bu ~ona~m~ beyaz tarafı Amerika topraklarında bir üssübahri 
t~ı~. etmesı~e ~a~ı olacaktır. Her iki tarafın kumanda heyeti diğerinin 
hutun tedbırlerını ve projelerini katiyen bilmiyor. Her iki taraf da 
a~rı ayrı ~ifreler kullanacak ve bu şifreleri ancak hakem vazifesini 
goren Amıral Bilosh açabilecektir. 
. ~anevraların bir kısmında bulunmak istiyen reisicümhur Ruzvclt 
ıhtımal perşembe günü Huston kruvazörüne binecektir . 

~c; hafta sürecek olan bu manevralara 140 harp gemisi ile altı yüz 
denız harp tayyaresi iştirak etmektedir. 

-~ 
helA pençereleri s"külm kt · ar ın ırmış ve talebe 

o e e, gecenın pasoları ihd ttirmiş' . ••••••••mm••••••••••-zifirt karanlıklarında ıslık sesleri hışır- idi . as e tı. Bu arada Ve- • PZ ti ~--~IJI 
inemacıbk dünyasının en büyük mucizesL 

Şikago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

BAŞ ROLLERDE : 
TYRON POVER - ALİCE FAYE - DON AMECHE 

İki senede iki milyon dolar sarfiyle "iicuda getiriJen bu harikalar şaheseri 
filim bugün matinelerd~n itibaren 

Elhamra Sinemasının 
ŞEREF HAF'J' ASI OLACAJıtİ'JR.. 

l:ANS.LAR : 2.15 • 4-JO. '-'5. '.00 DA-

tılar yükselmektedır' .. etın daha fazla tenzilat yapması için 
· gost ·d"Y• 

Evvelki akşam Necatibey okuluna de- ki~~ ıgı arzuya karşı tramvay şirketı 
vam eden küçük kardeşi Neşet • Yine te ~fı reddetmişti. Şirketin devlete geç
ne var ucaba?. • diye aşağı kattaki ahı- me~den sonra Nafıa vekaleti fiatleri 
ra girmiş ve akabında müthiş bir silAfı ~~nı~en tetkik edecek, ucuzluk temim 
sesi yalnız evin sakinlerini değil, bütün ıçın ımkanlar arıyacaktır. 
Tabakhane mahallesini ayaklandırmış.... -•-
Korku ve dehşet içinde ahıra inenler Macaristanın Anti 
genç çocuğu kızıl kanlar icinde ölü bul- Kontintern paktına 
muşlar.. • girmesinin zararları 

Hemen vak'aya cümhuriyct müddeiu- Budapeste 13 (O" R) An· K · 
· · b H 1 l " ' · - tı oının-

mumısı ay a i Hamdi Doğu el koya- tern paktına giren M · tan, s 
ı . acarıs ovyet 

rak tah ukata başlamıştır. Fakat bu Rusyanın her tu"rl" .. be ı · · k .. . • . . .. .. u munasc t erını es-
muthış facıanın faılı butun araştırmala- mesi üzerine kıy ttar b' ihr _ · ıne ır acat pa-
ra r~gm~n hen~~ bulunamamıştır.. Fa- zarı kaybetmiştir. 
kat ılk anda _şuphcl~r ~eşetin kardeşi Macar sanayii ve ziraati, Sovyet Rus
Mustafa ve kampederı Ali Kemal üzerı- yanın ticari münasebe!lerini de kesme
ne ~pl~~ olmakla beraber, zavallı si üzerine cidden müşkül bir haldedir .. 
çocugu oldurecek kadar yaman bir kin Almanyanm Macaristarun Sovyet Rus
beslemelerine sebe bulunamamak • ada ka betti v • menfaa eri temin ede-

İZMİR BALIUHl GENE 

YENi SiNEMA YA 
KOŞ'J'URAH BİR PROGRAM •• 

B)R GECEDE 3 CiNAYET 
DüŞMANLARI NAMUS 

MiLLİ ŞEFiMJZiH KURULTAYDAKİ NU'J'UK· 
LARJ ... RENKLİ MİKİ .. 'J'VRKÇE FOKS .Ju,.nal 

•5• BÜYÜK FİLİM 
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Balkan 
Antantı konseyi 
ruznamesi tetkik 

edildi 

- d ı . DOK!'ORU.N KÖŞESİ: nm.enemen e mar ................ . 
Lahana bayramı 

Gedizin merkezinde YAZAN: Dr. G. A-

VE KUMPANYASI 
canlı bir kalkınma var 

Belki gazetelerde 

Bir kaç gün oluyor, 
bayramı yapmışlar. 

görmüşsünüzdiir1 

Fransada lahan' 

s ıcn Büyük 

J an Lö Helyenin gözüne artık hiç bir 
ıey görünmedi. 
Adamın ıti)sterdiği odaya ko~tu. 
Tavanda ölmek üzere bulunan ampul 

sayesinde Loran.sı bir köşede ve yatak 
ilzerinde yatar gördü. 

Yatağın önünde diz çöktü. 

Sevgilisinin sarkan elini dudaklarına 
götürdü. 

romanı .... 

Bunu aöyliyen bizzat Cüs idi. 
Jan onu görünce sordu: 
- Ya öteki .. Dedi. O ne oldu? 
Güs, hafif se le= 
- Onu, olduğu yerde bırakınız. Diye 

mınldandı. 

Sadık uşağın bakışlarında efendisine 
{bu hususta fazla ısrar etmeyiniz) der 
gibi yalvaran bir mana vardı. 

Merdiven basamaklarını çıkıp ta Sent 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA - _ BAŞT ARAFI t lNC1 SAYFADA -
ye nazırı Gafenko riyaset edecektir. İç- Şehir hizmetlerinin tamamının bele
timam hedefi Balkan antantına dahil diyelere teveccüh etmiş olması, Mene -
bulunan devletlerin hareketlerini telli men belediyesini bu bahis üzerinde da
etmek ve bu memleketler arasındaki te· ha hassas olmağa teşvik etmiştir. Şehir
sanUdü kuvvetlendirmektir. de içtimai hayatı yaratmak lüzumu, be-

İçtima programında şu maddeler var- Iediyenin modern bir gazino inşa ettir-

dır : mesine vesile olmuştur. itiraf etmek la-
l - Balkan antantı paktının müddeti · zımdır ki, garbi Anadolu kazaları için-

nin arttınlması, de böyle modern bir gazino meydana 

Menemen kazası başlıca 28 madde ih
raç eder. Üzüm, buğday, arpa, pamuk, 
meyankökü, tütün, zeytin ve zeytinyağı, 
palamut ve peynir başlıca ihracat mad
deleri arasında yer alır. Bittabi kavun 
ve karpuz ihracat ve sevkiyatı da buna 
üave edilmelidir. 

Menemen köylüsünün şu veya bu 
maddeye istinat etmiyerek çeşitli ziraate 
ehemmiyet verişi, halkın kazanma se
viyesi üz.erinde daimi surette lehine te

sir icra etmektedir. 

Lahanaya kar11 aöaterileu bu aaygı rır 
reden geliyor'? Bir sebze İçin mahsus baY' 
ram yapmak istenilince, yaz ve kış sof• 
ralarından eksik olmıyan «Velinimet• 

fasulya için bayram yapmak daha d~ 
olduğu halde bu sebze bayramı nedeJI 
lahanaya yapılıyor:?. 

Bunun sebebi lfıhananın eski Yunanlı· 
lar arasrnda mukaddes sebze olarak t•• 

Bu el, .• Hareketsiz ve soğuktu. 
d d - ı.ı dan ı. b fif lrene kilisesine geldikleri zaman J an de· 

Loransın u ıuuann ancaa. a • 1 

2 - Balkan antantı devletlerinin getirmek şerefi, şimdilik Menemen be
komşulariyle ve bilhassa Macaristanla lediyesine aittir. Bu gazino, bilhassa yaz 
olan mUnasebetleri, mE!'VSiminde halkın büyük bir ihtiyacına 

3 - Münihten beri Bulgaristanda mu- cevap verecek mahiyettedir. 

Menemen, ötedenberi başlıca üzüm 
mıntakaları arasmda yer alırdı. Mene -
menliler bu bahis üzerlndeki üstünlük
lerini muhafaza etmekle beraber Izmir 
piyasaruıa ilk arpayı göndermekte geri 
kalmamışlardır. Pamuk bahsi üzerinde 
Menemenin istikbali pek parlaktır. Is -
tihsalAt arttığı gibi pamuğun kalitesi de 
yükselmekte ve en ·uzun elyaflı pamu
ğu Menemen müstahsili Imıir piyasası
na göndermektedir . 

nınmıf olmasıdır. Onun mukaddes tutul• 
mıtM da. filpbesiz. ber vakit ve her yer• 

de en ucuz, halkın en ziyade işine geteıı 
cdemokrat> sebze ol.m.uıdır. Bundaıı 
dolayı, eski Y ananlılatm yemin ettikleri 

vak.it ]Ahana hakkı için• diye yemiıı et· 
meği adet edindikleri bile rivayet olll" 

çok hafif bir soluk çıkıyordu. rin bir nefes aldı. 
Ona sanki cehennemden çıkmı~ gibi - Lorans... Lorans... Sevgilim ... 

ahede?erin tadili propagandasının can- Menemen kazası, Aliağa ve Emirfil.em 
lanması üzerine ortaya çıkan meselele•. nahiyeleriyle elli köyden ibarettir. Köy-

4 - Enternasyonal vaziyetin tetkiki. terin 21 si kaza merk.ezine, onu Aliağa 
5 - Balkanlara müteallik mevz.it bir nahiyesine ve on üçü de Emirilem na-

A k Uy T geliyordu. 
Hayatım... ' ım... an .. 

Serin hava Loransı çabuk kendinr geOiye inledi. 
Jan, genç kızı kolları arasında · sıktığı tirdi. 

Gözlerini yava~ yavaş açtı. 
halde vücudunda en ufak bir hareket 

çok iktısadi meseleler, hiyc.sinc bağlıdır Menemen kazası dahi-

Janı görÜnce dudaklan titredi: 
bile göriilrniyordu. 

- Jan ..• Jan ... Janım ... 

6 - Silahsızlanma siyaseti lehinde tinde mevcut hayvanat miktarı 65732 
Amerika reisicümhuru RooSevelı nez- koyun, 14584 keçi, 11974 ~ır, 481 man
~inde teşebbüslerde bulunulmaSl yo- da ve 796 devedir. Menemen kaı;a,ının 
.ıt.lnda Norveç hariciye nazın tarafından 938 senesi içinde maliyeye ödemesi icap 
yapılan teklife karşı müşterek bir hallJ eden vergi tahakkukatı 108,895 liradır. 
hareket tayini. Muhasebei hususiyenin arazi vergisi ta-

Nihayet, Janın nüvazişleri. buseleri 
Yanaklarına kan geldi. 

arası.oda dıadaklarından çıkan hafif bir 
Ve sonra bu heyecan ifadesinden, he

inilti onun hayatta olduğunu gösterdi. 
Jan. Loransı kollan arasına 

odadan çıkb. 

yccan ve his tezahüründen utarunış bir 
alarak 

halde batını saklamak iater gibi delikan· 

Buradan, bu melun yeraltından biran 
evvel kurtulmak ittiyordu. 

Dehlizlerde yürüdü. . Kilisaya çıkan 
meydana doğru gidiyordu. 

Kendisine doina gelen ve yaJdapn 
insan sesleri, ayak sesleri duydu. 

Ve bir dönemeçte kuvvetli ~ıldarla 

karşılaJtı. 

Ellerinde meşale ilerliyen bir askeri 
müfreze gördü. 

Saflarında miğferleri, ellerinde ateş 
etmeğe hazır, parmaklan tetikte silah
lı cümhuriyet askerleri geliyordu. 

Mühezenin zabiti Jan Lö Helyeyi ku-
r.ağında Loransla görünce 

ko~tu. 
-Dur! .. Teslim ol! .. 
Diye bağırdı. , 
Jan, iamini soyledi. 
7.abit • 

ona doğTu 

- Nasıl, siz misiniz m~ö Jan> 
Dedi. 

Zabite arkadan gelen bir ııivil iltihak 
etti. 

- Oh ... Mösyö Jan ... Bilseniz sizin 
için ne kadar endişede idik. 

Bu ... Müfettiş Bate idi. 
- Madmuel Lomnsa ne oldu> Yok

Bll yaralı mı> 

- Hayır... Zannederim teessür ve 
heyecandan bayılmıştır. 

Zabit maiyyetinc seslendi: 

lımn gök.üne dayadı. 
-Şafağın lı::azıllıiı ufka sarmqtı. 

Hava hala dondurucu soiuJctu. 
Yeryüzünü yalayan kalın bir sİ8 taba-

kası vardL 
Jan... Bu ıis tab°itkası içinde bütUn 

araziyi ltaplamış bir insan kalabalığı 

gördü. 

Bu kalabalık... eller.inde silahlarına 

dayanmtf, her ihtimale karşı emir bekli
yesı F ranınz ordusuna menw_ptu. 

-BiTMEDt -
-*~ 

Profesör Veigand 

7 - Franko ispanyası meselesinie hakkukatı 59,064 lira iken altı ayda 
müşterek bir \'aziyet alınması. 30,912 lirası taruil olunm~tur. Bina 

8 - La.hay adalet divanına Negelek~ vergisinin yüzde 62 si altı ay içinde tah
nun yerine. namzet gösterilmesi, bu nam- sil edilmiştir. Yol parası tahsilltı tula.rı 
zedin Politis olması muhtemeldir. yüzde 69 dur. 

Akdenizde hAsıl olan gergin vaı.iyct Menemen kazasının çok ça4şkan hal-
Uzerine Romanya şimdilik bir sük&ıet kı kazandığı nisbette sarfebneslni bi
devresi geçirmektedir. Romanya haric!- len, becerikli in.sanlardır. Menemen ka
ye mmrı Alınanyanın şarktaki sulh ar- zasına 938 senesi içinde 1,220,oot liralık 
zusundan istifade ederde Bükreşle Bel'- ithalat yapılmış, buna mukabil ihracat 
lin arasında gerginlik doğuran ihtilaflı tutarı l,372,600 liraya baliğ olmuştur. 
bazı meseleleri halletmeğe muvaffak ol- Geçen seneler ithal.B.t ve ihracatı da ay
mU§tur. Almanya ile münasebetleri gö. nı nisbeti muhafaza etmiştir. 

rUnü~ iyi olmakla beraber Romany:ı 

Macaristan tarafından ciddi tehditlcı·c K Ö y 
maruz bulunduğunu hisseylemcktedir. düğününde 

207 dön ümlük b ir 
Sarhoşluk yüzünden 

Bir kamyon kazası olda bir genci öldürdüler 
araziyi hediye etti Aydın, 14 (Husu.si) - Çine belediye- Evvelki gün Torbalının Karaca ağaç 
Aydın, 14 (Husu.si) - Evvelce Söke- 1 s inin bir numarasında kayıtlı ve Ali köyünde Halil İbrahim oğlu Mehmedin 

nin Didim ve l\tilut harabelerinin bu- Akkanın idaresinde bulunan kamyon düğününde bir cinayet olmuştur.. Köy 
lunduğu sahada 207 dönümlük bir ara- evvelki gün Karapınardan Aydına gc- muhtarı Ali oğlu Mehmet, fazlaca sar
zi afmış olan Almanya arkeoloji müt.ı- lirken Dede kapısı civarında karşıstna hoş olarak Ali oğlu Mehmet Tuncele ra
hassısı profesör doktor Veigandın mez- ansızın üç kişi çıkmış., şoför Ali Ak.kan kı içtikleri sırada tabanca ile ateş etmiş 
kılr araziyi hükümet.iınize teberrü ettiği bunların ne tarafa çekileceklerinde mü- ve awr yaralamıştır. Mehmet Tunceli 
öğrenilmiştir. tereddit olmasından muhakkak bir çiğ~ kısa bir milddet sonra aldığı yaranın te-

Profesör araz.inin İzmir müzesi namı- nenme hadisesine sebebiyet vermemek siriyle hayata göilerini yummuş ve suç-

na tapuya raptını istemiştir. Profesörün için dirc~iyonu sağa kırnuştır. lu tevkif edilmiştir. 
veya kanuni vekilinin huzurunda hibe Direksiyonun ansızın çevrilmesi tize- ----<>----
muamelesinin yapılması iktiza etmekte- rine bahçe duvarına çarpan kamyon 
dir. Bu muamelenin tekemmülüne çalı- devri1miştir. 
şılm:ıktadır. Kamyonda bulunan şoför ve muavuu 

---o- dahil olmak üzere sekiz kişi de hafif su-

Altı şahit 
müvacehe edilecek 
İkiçcşmelikte iki mezar arasında Tah

sin adında bir genci bıçaklıyarak öldür

Kaza merkezinde başlıca üç-ilk okul 
me,ycuttur. Bunlardan ikisi tam teşki
ltltlıdır. Merkezde 710 kız, 810 erkek ta
lebe mevcuttur. Köylerde 25 okul mev
cuttur. Bunlardan Aliağa, Erniralem, 
Helvacı ve Kaklıç okullariyle bu yıl 
kadrosunn ilave olunan bir öğretmenle 
Doga-Yanık okulu tam teşkı1atlı olmuş
tur. Bu yeni kültür sahasına Samurlu 
ve Görece okulları iltihak etmiştir. 

Görülüyor ki Menemende her bakım
dan gözler okşıyan bir çalışma baklın
dir. Çalışma yerinde ve güz.eldir. Eyi 
neticelerine ümitle intizar edilmektedir. 

A.B. 

Kesik köy kanalı 
- BAŞT ARAFI 1 lNCl SAYFADA -
tasında İzmire gelerek. Gediz bölgesin
de başlanan inşa faaliyetini gözden ge

çirecektir. B. Salahettin bilahare ~e
lıir ovasına giderek burada 940 senesin
de yapılacak inşaatı gözden geçirecektir. 
Gediz ovasından sonra Alaşehir ovasının 
sulanması lüzumlu görülmüştür. Alaşe
ltlr ovasının sulanması işini tahakkuk 
ettirmek üzere Adalada bir baraj inşa 
edilmesine karar verilmiştir. Adala ba
rajında biriken sular regülatörler vası
tasiyle Alaşehir ovasına taşınacaktır. Bu 
iş için 3.500.000 lira tahsis olunacaktır. 

Gediz ve Alaşehir ovalarının sulan
ınasiy le, §imdi elde edilen randman dört 
misline çıkacaktır. Pamuk, hububat ve 
üı.üm rekolteleri bu suretle ywelmiş 

nur. 

Uhanaya gösterilen itibar da otıUJI 
sarho,luğa mani bir yemek olarak taııııı: 
mrş olmasından ileri gelir. Bu da ti etki 
Mısrrfılar zaımrrmdan kalm1tlır. ru.a· 
yete göre, eski Mısırlılar her yemeğin br 
şında birçok lahana yerler ve ondan son· 
ra, saı:hoş olmadan, bir çok ta şarap içe-
bilirlermiş... Bu rivayete inanmak istet' 

mczscniz de ıimdiki Almanların çok birs 
içmek istedikleri vakit meze olarak li~ 
hana turşusu yemeleri, lahananın. aarhot' 
luğa mani olmasa bile, çokça içmek içio 

iştiha verdiğini gösterir. 

F ranaa en çok ıarcıp. yetiıtiren meıP' 
leket olduiu gibi, orada şarapların lii· 
zumu kadar içilmediği için, yetiıtirilell 

taraplann bazı yıllarda •tılnuyarak eld• 
kalclıiından sık sık şikayet edilir ... O 
halde, lahana çok şarap içmeğe iştih• 
verdiğinden dolayı, lahanaya bayram ter• 

tip edilerek halkın çokça lahana yemeie 
te~lı: olunmuma da taaccüp etmeme
lidir. 

Eski zaman hekimleri de lahanay•ı 
sadece ucuz yemek olarak değil, de\fl 
olarak haylice rağbet gösterirlerdi. f.r 
ki Romalılar arasında lahananın uyku· 
suzluğa, baş ağrısına, kadın hastalıklanrı' 

yaralara karşı teıirli ilaç ve çocuktan ku\I' 
vetlendirmek için en iyi gıda olarak tll' 
nmmıı olması hekimlikten sayılmasa bi• 
le. Diyaskarid gibi pek şöhretli hekiııt 
üstadları da lahanaya ilıiç olarak hasta· 
larına yedirirlerdi: Onların fikrine gört 

lahana hafif pi§irildiği vakit inatçı inltıb•· 
zı geçirir, çok pişirilince de, aksine, is&~ 
durdurur. 

- Çabık ... bu genç km ta'1yacak iki 
kişi!.. 

İncirlerimizin neıase- rette bcrelenmişkr ise de kamyon\L'l 
tini korumak için devrildiği ta.rafta oturan bir kadının cli 

ağırca e:zilmi5tir. Kadın hastaneye kal· 

mekten !'uçlu ve mevkuf Ali Sukuşu- olacaktır. 

nun muhakemesine dün de devam edil-

Bazıları lahananın kışın nezleye "' 
öksürüğe karıı en iyi deva olduğunu. ki· 
miti de sıtma nöbetlerini geçirmek, id 
rar tutukluğunu iyi etmek, yeni doğuraC 
lohusalann kanlannı temizlemek için bıM 
ilaç olduğunu iddia ederlerdi. Lihananııı 
yemeğinden botlanmıyanlar için labanll' 
dan şurup bile lcaynabrlardı. Uhananıtl 
yapraklarını yaralan onaltmak, romatiı· 
ma yerlerini dindirmek için kullananlsl 
da vardı. 

Jan: 
- Hayır ••• Dedi. Onu ben kendim 

ta ırım. 
Başe: 

- Size de, çıkmak için rehberlik ede
yim. Madam lı::i kurtuldunuz ve hayat
tasınız benim de vazifem bitmi§ sayılır. 
31.•ndan sonra vazife aslı::cri makamlann
dır. 

Jan, ha.la lı::olları arasmda taftdığı Lo
ran:: olduğu halde ve Başenin rehberliği 
ile, arkn!arından takip eden dört muha
fızla birlilı::tc yeralb tesisatının kilisaya 
çıkan meydanına vasıl oldular. 

Jan birden durdu: 

- Ya Cü.... Dedi. Az kalsın onu 
unutuyordum. 

Bu.na arkadan gelen bir ıee cevap 
verdi: 

- 7.arar yok mösyö Jan.. Siz timdi 

1 

Aydın, 13 (Hususi) - VilAyetimiz dır 
. . bah 1 . . b l d . . 1 . llm.l§tır. 
ıncır çe ennın azı arın a ıncır en-
mizin nefaset ve harici güzelliğini bo
zan kanlı basur görülmüştür. 
• Ziraat dairesi bu nevi hasta incir sa
halarını bir kroki ile tesblt etmiş, bir 

----'.---
Edirnede 

suretini vekalete göndererek mücadele- Tahtakale hamamında 
ye başlamak üzere tahsisat istemiştir. bir inlilikta göbektaşı 

Mücadelenin verimli olmasını temin berhava oldu 
için esaslı tedbir alınmakta, bu işe bü- Edime, 12 (Hususi) _ Tavuk paı:a· 
yiik ehemmiyet verilmektedir. rındaki Tahtakale hamamında bir infi· 

TRAKYADA 
Ekim işleri.. 
Edirne, 12 (Hususi) - Bu seneki kı

şın devamlı olmayışı ve havaların ek
seriyetle müsait gidişi çütçinin ve fakir 
halkın yüzünü güldürmektedir. 

Müsait havalardan istifade eden çift. 
çi ekim hususunda bütün gayretiyle ça
lışmaktadır. Bilhassa yazlık zeriyat için 
topraklar hazırlanmaktadır. 

lak hadisesi olduğunu kısaca bildirmiş
tim. 
Kazanın hamam lriilhancılan tarafır.

dan o gün fazlaca yakılan maden kö
mürünün boruları tıkaması yüzünden 
ileri geldiği ve bu tazyik neticesinde pat
lıyan boruların göbek taşını berhava et
tiği anlasılml§br. 

Hadise etrafında adliye ve zabıtanuz
ca tahkikata devam olunmaktadır. 

Pazar yerlerinde miştir. Mahkeme salonu bermutat din
leyicilerle dolmuştu. 

Dünkil celsede dinlenen Mustafa, Ali _ BAŞTARAFI t İNCİ SAHİFEDE -
ve Münire adlarındaki şahitler suçlu- t~bbüse müzahir olmuştur. Bu iübar
mın maktulü bıçakladıktan sonra kova- ladır ki pazarlarda yapılacak satışlar be
lıyarak takip ettiğini gördüklerini be- lediye memurlan vasıtasiyle sıkı ı::uret-
yan etmişlerdir. te kontrol edilecektir. 

Evvelce dinlenen alb. şahidin ifadele- Şimdiki halde en iyi randman veren 
rinde mübayenet görüldilğünden bu fa- ri Efrefpaşadadır. Burada bü
hitlerin müvacehe edilmelerine karar ~-r._: _,_A~ftdır. İkinci derecede 

·ı.. Y ~ya..,.........-.... 
verı mışbr. Güzelyalı, Tepecik ve Karşıyaka puar 

Mangalda yanan 
çocuk öldü.. 
Kızılçulluda Müşerref adında yedi 

yaşında bir kız çocuğunun mangalda. 
alevlerdc.ıı eteğinin tutuşmasiyle yara
landığını yazmıştık. Küçük Müşerrefin 
karnındaki yaranın tedavisine imkan 
görülememiş ve meıpleket hastanesinde 
hayata gözlerini yumm~..tur. 

yerleri gelmektedir. 

-=-
Evkaf idaresi 

- BAŞTAKAFI 1 tNct SA.Bb'EDE -

tamiratı ikmal edildiği gibi Glen kwn
panyasının isticarındaki Vakıf tütün 
deposu tamiratına da başlaruruştır. Ke
meraltı camiinin tamiratı bitmiştir. 

adamakıllı saltanat .Sürmeğe başladılar. mücevherleri alamıyacaktır. Sen ondan 
Paraları bittikçe kız bir tezkere yazıyor ayrılırken mücevherler içinden üç dört 
oc bedestan Emininden istedikleri ka - tanesini ona hediye et ve ne derse gel 
dar para alabiliyorlardı. Eskici bu işe bana söyle .. 

Foçadaki Fatih camiinin tamirine ait 
keşifler hazırlanarak keşü evrakı umu
mi merkeze gönderilmiştir .. Tirede N~ 
cip paşa camii kütüphanesi tasnif edil· 
mektedir. 

- --=:- - -

Libananın iliç niyetine yediriJrne,İ. 
yahut şurubunun içirilmesi çoktanbeıl 
unutulmuşken vitaminlerin kctfindell 
eonra liluuıaya rağbet yeniden n bir• 

den bire çok arttı. 

Çünkü, ıimdiye hdar bilinen Yitarniıı· 
lerin en mühimleri lahanada vardır. Bit 
kerre bu mevsimde bizi mikroplu haıt•• 
lıklara ltartt mukavemet ettiren A vi~· 
ınininden yüzde 80, her zaman sinirleri" 
müvazenesini temin eden B 1 vitaminiıt• 
den 80, yediğimiz şekerleri vücocfarott 

zun işine yanyacak hale getiren B 2 \fi
tamininden 5, çocuklann büyüın~iıı' 
hizmet eden C vitamininden de 600 öl· 
çü vardır. Bu C vitamini lahana pifiril' 

dikten sonra da haylice kaldığından, r' 
ki zaman hekimlerinin çocukları iyi blİ' 
yütmek için onlara lahana ycdinneleıl 
büsbütün boş bir söz değil, demektir. 

Masal masal icinde 

hayret etmekte, her defa sordukça k1Z- Eskici, kızın yine dediği gibi yaptı. 
dan aynı cevabı almakta idi. Maamafih Gazenfor ağa, mücevherlere baha biçe
kız çok güzel olduğundan onu seviyor, mcdi. Oğlan, onlardan üç dört tanesini: 
beraber yaşadıkları için elinden bu ni - - Alınız .. Size hediyem olsun, dedi. 

Ziraat veltAletinln 
bir tamimi 

Bizim piç lahana dediğimiz mini rniJ 
Brüksel lahanasında o vitaminlerden heP" 
sinin nisbeti daha ziyadedir. Gene laha.P' 
cm.inden olan karnabahar "da, fayd-" 

• 
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Hemen hemen girmedik ev bırakma
dılar ve nihayet eskicinin kıza tuttuğu 
eve de geldiler. Kapıyı çaldılar. 

Eskici evde yoktu. Kız. pençereden 
başını U2ataralt ne istediklerini sordu. 

- Ben, dedi. Garip bir kimseyim. Bu
ranın yabancısıyım. Memleketinize sı -
ğındım. Bu nasıl iştir ki evimi basarsı
nız.. 

Fakat gelen adamlar onu dinlemedi
ler. 

- Aç kapıyı, dediler. Bizim anyaca -
ğıınız başka .. Sana hiç bir zararımız d~ 
lmnmaz .. 

Kız, cariyelerden gelenlerin kendisi -
ni aradıklarını anladı. Hemen yüzüne 
bir ilaç sürüp kendini hasta şekline sok
tu ve kapıyı açtı. 

Adamlnr girip evin her tarafını aradı
lar. 

Cariyeler kıza baktılar. Onu kendi 

züniln değişmiş vaziyetinden tanıyama
dı.lar ve gittiler. 
Akşam eskici eve gelince kız ona yi

ne bir tezkerl.' yazdı. 
- Bunu bedestana götür, bedestan 

Eminine ver, dedi. O sana on torba al
tın verecek. Bu altınlarla kendine at, 
kul ve maiyet al.. Evimiz büyük, lazım 
olur. Şöyle her kesin gözlinü kamaştıra
cak adamlarımız olmalı .. 

Delikanlı kızın bu dediklerini de yap
tıktan sonra ona sordu: 

- Sen kimsin? Seni saran bu esrar 
nedir? Seni neden yaraladılar?. Niçin 
mezarlığa koydular? Bunlar hakkında 
bana hiç birşey söylemedin. Anlat ta öğ
reneyim. 

Kız. ise: 
- Daha sırası var.. Zamanı gelince 

herşeyi öğrenirsin, cevabını verdi ve 
oğlanla beraber yaşamakta devam etti. 

meti kaçırmak istemiyor, fazla birşey de Gazenfer ağa büsbütün taaccüp etti. 
somııyordu. - Aman efendim, dedi, bizleri çok 

Bir gün kız delikanlıya bir kese altın mahcup bırakıyorsunuz. Ne olur, yarın 
verdi. akşam bendehaneye teşrif buyursanız 

- Bedestana git, dedi. Orada Gazen- da beraberce bir sohbet etsek.. 
fer isminde bir yiğit var. Ondan kendi Delikanlı: 
parmağına göre bir yakut yüzük iste.. - Olur, inşaallah .. 
Yüzük için her kaç para isterse, istedi- Diyerek bedestandan aynldı ve kıza 
ğinin bir misli fazlasını vererek al gel. bunlan anlattı. 

Eskici kızın dediğini yaptı. Bedestana Kız. da: 
gitti. Gazenferi buldu. Parmağına göre - Pekala .. dedi. Yann akşam oraya 
bir yakut yüzük aldı. Gazenfer on altın git ama ~kın etrafına bakınma .. 
ist~i. Eskici yirmi altın vererek aldı. Ertesi günii eskici bedestana gitti. 
Sonra: Gazenf er ağa onun geldiğini gorunce 

- Canım, hayatım, dedi. Artık sırrı- izzet ve ikramla karşıladı. Doğruca alıp 
nı ne zaman söyliyeceksin? evine götürdü. 
Kız da gülerek: Eskici, kızın tavsiyesi üzerine hiç bir 
- Sabret.. dedi. Çoğu gitti, azı kal- tarafa bakmadan geçip yerine oturdu. 

d Yediler, içUler, geç vakte kadar hoş-ı. 

Birkaç gün sonra kız delikanlıya bir ça vakıt geçirdiler. 
kese mücevher verdi: Delikanlı gece yan~ evine döndü ve 

- Bunu al, dedi. Yine hedestandaki 1 kıza gördüklerini anlattı. 
Gazenfer ağaya götür, hepsine ne vere- Bunun üz.erine kız: 

Ziraat vekaletinden aşağıdaki tamim 

gelm~tir.: 

Devleı namına satın alınacak ve ya
pılacak her hangi bir iş hakkında pazar
lık yapmak, fiat kesişmek hakkı, mün
hasıran ihaleye memur komisyonlara 
verilmiş olduğundan, ne olursa olsun ve 
esbabı mucibcsi neden ibaret bulunur
sa bulunsun, hiç bir kimsenin satıcı ve
ya yapıcı ile tema.<:a gelmesi ve fiat üz.e
rinde mutabık kalması caiz değildir. 

Buna göre muamele yapılması istenir. 

TAYİNLER 
Boğaziçi nahiyesi müdürü B. Mehmet 

Korucunun Kozak nahiyesi müdürlüğü
ne naklen tayini Dahiliye vekaletince 
tensip edilmiştir. 

vitaminler bakunından pek zensio ol' 
dulı::tan başka, B f vitamini lı::arnabah-' 
pi,tiği vakit bile büsbütün kaybolıılaı. 

= 
ÇEKİRGE 
Matta•aıarı ayrıldı.. 
Aydın, 14 (Hususi) - VilAyetiıXl~ 

mahsulAtına pek çok zararları gör{ll~ 
çekirgelerle mücadele işine başlaJJOl 
üzeredir. 

Vilnyet ziraat mi.idürlüğü ç~kirge ~~ 
felerl bulunan mıntakaları hır kroki 
tesbit etmiştir. . 

Bozdoğan, Çine ve Söke mınta~ 
le Aydın ziraat mıntakasında çeki eİ 
bulunan arazinin heyeti umuıoif 

Bir istila 442,6 hektardır. '!> 
Bergamanın Kozak okulu öğretmen- Krokinin bir sureti bcrayi tasdik Jjr 

liğine tayin olunan Bn. Lamise Güneyin raat vekileline gönderildiği ve miid 
ailevi aıebepten dolayı vaki olan iatifuı le için muktezi tahmaha ~ 
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Çocuklara Masal: 

Holivudun en çok hayran
lık uyandıran atraksiyonu 

1YI .. k81(ıli Ayşecik masalı 
Ayşe; ihtiyar, fakir bır kad ının bir ta

necik kızı idi. 
Annesiyle beraber zengin komşulan

nın dikişlerini dike rek geçinirlerdi. Fa
kat b u yüzden nldıklan para onların ih
tiyaçlarını temine yeti mediğinden bazı 
gecelerini ne; geçirmeğe mecbur kalırlar
tlı. Bununla beraber bu hnl Ayşenin ne
tcsini hiç kırmaz, b ilakis aç kaldığı gün
ler bile tntlı scsile türkü söyliyerek a n
nesinin kederini unutturmaya çalışırdı. 
Nihayet bir gün Ay§enin nnnesi hastala n
dı, İş göremez bir hale geldi. Günd en gü
ne fenal aştı. ölüm tehlikesi Ayşeyi kor

kutmaya baslndı. 
Artık Ayşenin şen. alır sesi duyulmaz 

oldu. Günden güne solmakta olan nnne
ııiyle uğraşıyordu. Nihayet parala n d a 
bitti. Ağızlarına konacak bir lokma ek
mekleri bile kalmadı. Bu vaziyet karşısın

d a Ayşenİ'l nklına kırdaki yab ani çiçek

ler geldi. Kendi kendine: 
- Bari g;deyim, biraz şunlardan top 

lıyay1m, diyerek koluna mini m ini sepe
tini taktı: Dışnrıya çıkt ı. Fakat evin yakı
nındaki çilekler toplanmı ş. oldu~\ından 
d aha uzaklara gitmeğe mecbur oldu.·· 

Tam b ir çalılıktaki meyvaları toplar

ken hafi f bir sesin : 
- Ay!<.e, b eni ezme!.. d iye geldiği ni 

d uydu. önüne baktığı vakit topraklar 
Üzerinde küçük bir tırtıl gördü. Ayşe der
hal hu küçük hayvanı b ir yaprak iizeri
nc alarak onu ezilmekten kurtardı. Biraz 
sonra ha ka ba ka tarafa giderken yol
da yuvalarına yiyecek tnşıyan bir eürü 
karıncaya rastjieldi. Bunlar da ezilmeme
leri için Ayşeye yah•arıyorlnrdı . iyi kalpli 
Ayşe parmaklarının ucuna basnrak hun
ları dn ezmeden geçti ve yan dolu sepeti
ni doldurmak için başka taraflara gitti. 
Bir aralık küçük bir suvun kenarından 

geçiyordu. 

Peri kayb olunca Ay,enin annesi geçir
diği nöbetten gözlerini açtı. Ayşenin ça
bucak hazırlad ığı ilac ı içti. Hastanın ate

lan zaman bunun dünyada misli olmıyan 
gayet büyük bir pırlanta olduğunu gör
düler. Yatağın altına düşmüş olan ku;:ıun 

hediyesi kuru dal da safi altın oluvermiş-~i h emen düşmeğe ba ladı. Biraz sonra 
yatakta n kal ktı ve e~ki sinden fazla kuv- ti. 
vet duyduğunu söyledi. Artık ya,·rularım 1 b ana ister inanın, 

I3unun üzerine Ayşe başından geçen ister inanmayın t Benim bildiğim bir şey 

HOUVUD - ŞUBAT kadar seviniyordu. 

- Ayşe, Ayşcl ... Be9i kurtar! diye 
bir ııeıı işitti. Etrafına bakındı. Suyun için
'd e b ir kuşun çırpınmakta olduğunu gör

CJü. Ayşe derhal yanındaki çalılardan ku

ro bir dal kopardı, bununla zavallı kµşu 
'kurtardı ve hiç b ir teşekkür hile b ekle
meden yoluna d evam etti. H enüz beş. 

on adım atmışh ki kuru b ir çukurun için

şeyleri birer birer annesine anlattı. Arşe 
ehemmiyet verdiği bu hediyeleri nereye 

koyduğunu hemen hatırlıyamadı. Üstünü 

başını arıyarak ceplerinden birinde kur-

varsa Ayşenin annesi iyi oldu. Pulanta ile 
altın çubuğu sattılar. Bunlardan aldıkları 

para ile ömürlerinin sonuna kadar meıı

ut ve bahtiyar yaşadılar. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ Bunları biliyor musunuz ? ~ 

Kontuvnnn arkasına geçtik. Da r b ir 

Bu akşam scrbes misiniz.} ı geçiddcn bir kapı açıldı. Bir banyo veya 
Yemeği kulüpde Sirende yiyelim. Ora- tdefon odası gibi küçük bir loeadayız . 

da Holivudun gururlandığı b ir at raksi- G enç bir kadın uzunca gördüğümüz va

yon var ki bir eşi yalnız A tlantik Silinin ziyette bulunuyor. Evet önce Akuvar-

şampanya b uharile dumanlanıın göz.lerl 

önündeki b u nefis tablolan seyred erken 

ke ndilerini hayaller karanlığında d eniz 
perilerilc beraber zannederler. 

Piç Ali de: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 
- Bazı nebatlar vardır ki, et yiyen dır. Fakat, Hindistanda da mayınun ol-

cKe Desye> gazinosunda mevcuttur. yumda hayranlıkla seyrettiğimiz kadın 
- Ayşe susuzluktan ö lüyorum 1 diye 

haykıran b ir kurbağaya rastgeld i. Ayşe
cik sepetini bir kenara bırakarak kurba

ğayı önlüğüne koydu, biraz evvel kuşu 
kurtardığı tıuyıı. götürüp attı . Nihayet Ay
tecik iyice doldurdu. Eve d önmek için 
çalılar arasından kendine yol açarken bir 

'eyin h a fif hafif eline d okunduğunu his
aetti. Dönüp baktı. Bunun bir az evvel 
inciltmeden topraktan kaldırıp yaprağın 
Üzerine koyduğu küçümencik tırtıl oldu
iunu tanıd ı. Tırtıl minnacık başını kaldı
ıarak Ayşeve ayağının dibinde duran ot
ları kopnrmnsmı, zira bunların altından 
daha kıymetl i olduğunu söyliiyordu. Çok 
Yllmuşak kalpli olan Ayşe, buna pek 
İnanmamakla b erab er. küçük hayvanın 
hatırını hoş etmek için onları koparıp çi
ld e.le d olu olan sepetine yerleştirdi, yo

hayvanlar arasına konulabilir. Bunlar, duğu halde başka memleketlerde, ora
yanlarında uçan sinek ve diğer böcekleri, dan getirilmiş maymun görmek hemen 

yapraklarındaki yapışkan bir maddeyle hemen hiç kabil değildir. Çünkü, Hintli

- Bu bir revü mü} Çapkın göz işaretinden sonra doğruldu 
Ödemiş (Hususi) - Aslen Tireli olan 

Piç Ali nnmiyle mnruf müteaddit sabı· 
knlı hir hırsız geçenlerde Tirede dört 
mağazanın du\'armı delmek suretile bir 
çok eşya çaldıktan sonra kaçmış, fakab 
Tire zabıtası tarafından tevkif edilmişti. 
Bu yaman hırsız, hakkında yapılmakta 

olan tahkikat devam ederken Tire tev-

lunrı devam etti. 
T am karınca yuvasının yanından gf':· 

çerken bu sefer de karıncaların : 

tutarlar ve onları ezerek yerler. 
Fakat, bu çiçeği evde ııaksıya dikip 

büyütmek isterseniz, ne yapacakııınız} 
Onu yine etle beslemek li.zım. Böyle bir 
çiçeğe mesela aucuk verecek olursanız 

yemekte tereddüt etmezi 
- Okyanusdaki Karolin adalannda 

yaşıyan yerliler arasında garip bir oyun 
vardır: iki adam, ayaklarından ayakka
bılarını çıkarırlar, ve karoı karşıya durur
lar. Sonra. ikisi de sağ ayağını kaldırarak, 
tek ayak üzerinde muvazenesini bulma
ya çalı,ır. Bundan eonra, eağ ayaklariyle 
birbirlerini itmeye, ve düşürmeye uğTa
şırlar. Muvazenesini kaybedip düıen oyu

nu kaybeder. 
Fakat, bu oyunda öyle meharetl olan 

kimseler vardır ki karşı karşıya belki 

saatlerce, muvazenelerini kaybetmeden 

durabilirler ••• 
- Maymun bizim memleketimizde 

bulunmıyan, aıcak memleketlerde yaşı
yan bir hayvandır. AVTUpada gördükleri
miz hep oralardan getirilmiı maymunlar-

ler, dinleri itibariyle, maymunu mukad
des bir hayvan sayarlar ve memlekette 
dıııan çıkarılmasına müsaade etmezler .. 

- Şimal denizinde gemiler için en teh
likeli ,ey, caysberg> (buz dağlan) ile 
karplaşmaktır. Bunlar, kutuplardan kop
muı. denizlere .açılmış büyük buz kitle-

lendir. Gemilere çarpınca onları derhal 
batırırlar. Gemiler için, ayabergleri gün
düzün dört kilometre kadar uzaktan bile 

görmek kabildir. Çünkü güneş vurunca 
bu buz kitleleri parlar. Halbuki gece, 
dört yüz metreden bile ayııbergleri far
ketmek kabil olamaz. Onun için kaza ih
timali fazladır. 

- Afrika yerlilerinin garip ldetlcrin
den biri de budur: Genç kızlar, evlen• 
meden evvel, yüzlerini, kollarını kireç 

gibi beyaza boyarlar ve bellerinden bo
yunlarına kadar, bütün göğüalerini otlar
dan örülmüo yuvarlak bir sepet içine kor
lar. Bu acpet ancak, kız gelin olduiu za
man çıkarılır. 

- Hayır .. Pasifik Oeeanın harikalarile ve b ize döndü. 
süslenmiş olan San Fransiskodaki Por 
Dor pukının akvaryumundan daha çok 
muvaffakıyet kazanan bir akuvaryum . .. 

i t te bu atraksiyonla karşı karoıyayız. 
Ne h ayal sükutu ... ilk önce ne kadar 

bayağı bir şey tesirini yapıyor. 

Bir barda gösterilen deniz panorama
aı için mi taciz edildim diyecek siniz. 

Fakat o kadar azametli bir manzara 
ki yavaş yavaı insanı çekiyor ..• Ben bu 
manzarayı yüz defa seyretmekten kendi
mi alamadım. Deniz nebatlarının dallan 
arasında ekzotik balıkların pervasızca 

dolaotıklarını seyrederken ansızın suyun 
dibi bulandı. Ve tekrar berraklığını iktİ · 
sap ettiği zaman denizin dibini örten ot
lar üzerinde çırıl çıplak bir kadın görün
dü. Sevimli tavırları, dimdik duran gö
ğüslerile tebessümler saçıyordu. 

Gençliğimin mağrur ıa,aası çinde ola n 
bu kadın varlığından şüphe edilmezdi. 
Fuat nasıl kabil olabilirdi~ Bu kadın 
ancak 20 santim boyunda idi . . . 

Bana refakat eden arkadaşım Frank 
merakımı tahrik eltiğinden bir kollejli 

Arkadaşım seslendi: 
- Ginger Paristen gelen misafirimi 

ııana takdim etmek isterim. 

Ginger Alten adını taııyan genç ltadın 
Ginger Rojeyi duble edecelt kadar gü
zeldi. Deniz kızı rolünü görmek için ne 
uılanmaktan ne de soğuk almaktan kor- kifhancsinden de :firara mu\'affak ol-

kusu yoktur. Gingcrin narin vücudunu muştu. 
istiap eden bu kamara ,,effaf bir pliit- Onun Ödemişe geldiğini sezen 7.abıta

formla akuvaryomun dı" kısmına yerleı- mız sıkı bir tarassut çcnoori içine aldı~ 
tirilmi~ti. Sahne o suretle tertip edilmiş- ğı P iç Aliyi çaldığı mallardan bir kıs
tir ki projeksiyonlar başladı mı gözleri mını satarken suç üstü ynkalnmağa mıJ. 

teshir eden güzel kadın akuvaryumda vaff ak olmustu. Piç Alinin üzerine bir 
derhal küçülmüş bir varlık haline inkı- takım memnu c::ilahlar ve sabun 'Üz.erine 
lap ediyor. Böylece kulüp Siren lokanta- kazılmış bazı resıni m{ihürler de hu· 
sınd ıı karınlarını doyuran Amerikalılar lunınu~tur. 

Fransanın mali 
yeti gittikçe 

ve iktısadi vazi
düzelmektedir - Ayşe dur ! Sunu al 1 diye bağırdık

larını i itti. Bu küçük bir karınca yumur
ta 1 idi. Ayşecik karıncalann da hatır
larını knmamak için küçücük yumurtayı 
mendilinin b ir ucuna sardı. Koşa kop 
gitmı-ğc başlad ı. Fakat daha iki adım 
atmamıotı ki sudan kurtardığı kuşun ağ- _______________ ....;._...._ __ ....._ _____________________________ _ 

Londra 13 (Ö.R) - Fransanın iktisadi ve mali vaziyetindeki salah 
dikkat uyandırmağa devam ediyor. Siti mahafili, B. Daladiye kabine
sine temin edilen istikrarla birlikte maliye nazırı B. Renyonun sarfct
tiği gayretlerin muvaffakıyeti keyfiyetinin Fransa hudutlarını geçen 
bir nikbinlik cereyanı uyandırdığını kaydediyorlar. Gazetelerin mali 
münekkidleri Fransız mali kalkınmasının merhalelerini tahlil ediyor
lar. Ekonomik kalkınmada, B. Renyonun idaresi alhnda yava§, fakat 
emin bir surette terakki etmektedir. «Finansiyal NiyuZ> gazetesinin 
yazı muhabirine göre haha geçmiyor ki hükümet ekonomik faaliyet· 
leri canlandırmak için yeni tedbirler almasın. Büyük §irketlerin kredi 
talepleri, işsizlerin azalması, faaliyetteki demir yüksek . fırın~arı.ı_ıın 
çoğalması, Fransız - Çekoslovak ticari anlaşmasının tat bık mevkune 
girmesi, Romanya ile buna benzer bir anlaşmanın yakın olması, gay
ri muayyen bir müddetle iş başında kalması müemmen bulunan Da
ladiye kabinesinin muvaffakıyetine bir delil sayılmaktadır. 

~ın~aki kuru bir dalı vermek için başının 
ııııtunde kanat yaptığını duydu. Onun da 
hed~yeaini teııokkür ederek aldı. O anda 
ayagına yuvarlak b· v h. • ır tafın çarptıgını uı-
ııcttı. Yere bak b· k v 
v ınca ır urbaganm aya• 
~ına çarpan taıı kabul etmesini rica etti-
Kİni gördü. Onu d ld l v a 8 ı: •o uk ııoluga eve 
geldi. Zavallı hasta anneıı· h 
. dd . l ı ummanın 

fi etıy e cayır cayır yanıyordu. Ayoc 
annesinin terli alnını ailm•k 1·ç· d'J' 

~ ın men ı ı-

rıi çıkardı, ucuna s~ııdığı karınca yumurta-

111nı unutturarak bir kerre silkti. Karınca 

}'Umurtnsı da yere düıtü. Ve larıldı. için
den gayet gÜzel mini mini bir peri çıkb. 
Kanatlarını çırparak Ayıenin kulağına 
kadar vükacldi. Ve ona: 

- Ben ormandaki peri padişahının 
.lı:ızıyım. Babam zavallı hayvanlara yap
tığın iyiliklerden çok memnun oldu. Seni 
mükafatlandırmak için beni gönderdi 1 
dedi. 

Oyun 
-=-

Cicoz oyunu 
----~---

Çocuklar evvell bu halka olur ve bü-

yük bir ip bulurlar. Bu İp eicim tcklinde

dir. ipin bir ucundan (yüzük, halka) gi

bi bir fCY geçirilir. ipin iki ucu birleıtiri
lir, ortaya da bir ebe geçer.Bu iş tarnarn
landıktan aonra her kes ipin etrıı.fında 
bir yuvarlak olur. ipi avuçlan içersine 

alır. Avuçlar içeninde kalan halka, ga

yet çabuk olarak, ebeye gösterilmeden 
avuçtan avuca dolaştırılır. Halka dola
şırken, oöyle bir terane tutturulur: 

Haniya Cicoz 
Iıte Cicoz 

Ayşe derhal anneııinin iyileşmesini ve en· · k Al Cicozu ısı adar kuvvetli olmasını istediğini 
" J d Ver Cicozu. ııoy e i. Peri Ayşcnin bu istediğine daha :ı 

L Ebe, ipin içinde ve avuçlann araaınaa 
ço~ memnun olmuo gibi görünerek : 

Z b b 
kalan halkayı bulmaya çalışır. Ebe hal-

- :.aten a am aenin bu istekte bulu-
nacağını biliyordu. (sepetin üzerinde du- kayı kimde bulursa bu sefer ebe o olur. 
ran otlan göııtererek) bu ııihirli otlan Oyun böylece•vam eder. 

lngiltere oe Fransa 
Müştereken Franko hükümetini 
tanımağa karar veriyorlar 

Londra 13 (A.A) - Bu sabahki lngiliz gazeteleri şu hususlara 
muhakkak nazariyle bakmaktadır: 

1 - Fransa ve lngiltere general Frankoyu tanımak üzeredirler. 
2 - Karar Londra ve Paris tarafından mü_şterekcn ittihaz edilecek 

ve ayni zamanda ilan edilecektir. 
3 - Bu karar çok gecikmiyecektir. 
Muhakkak olmıyan bir nokta varsa o da tarih meselesidir ki bu da 

az çok uzun ve fakat neticesi üzerinde bütün gazetelere nazaran artık 
şüphe mevcut olmıyan hadiselere bağlı bulunacaktır. 

ihtilaflı tek nokta da demokrat devletler için acele etmekte fayda 
olup olmıyacağıdır. ı ~ 

Deyli Meyl makalesinde diyor ki: 
F ransanın yarın ve lngilterenin de çarşamba günü hundan böyle 

ispanyanın dörtte üçüne hakim olan Franko hükümetini tanımaları 
muhtemeldir. iki hükümet bunu yapmakla realist bir politika takip 
etmektedirler. 

Deyli Herald da lngiltere hükümetinin ancak cümhuriyetçi hükü
met tarafından bir çok zaman evvel yapılmıı olan tekliflere uygun . . 

Frausa, bugün toplanacak nazırlar 
Meclisinde Frankoyu tanıyacakmı? 

Paris 13 ( ö. R) - Yarın toplanacak olan nazırlar meclisine büyük 
bir ehemmiyet veriliyor. Zira bu toplantıda kabine ispanya hadisele
rile, siyasi bakımdan meşgul olacak ve ayandan B. Leon Bcrarın Bur
gos otoriteleri nezdindeki memuriyetinin neticelerine resmen ittila 
kesbedecektir. Fakat hükümetin yarın general Franko hükümeti nez
dine bir sefir göndermeğe karar vereceği hakkında şimdiden çıkarılan 
bazı haberleri bu anda resmen teyid imkanı mefkuddur. Mesele her 
feyden evvel siyasidir. B. Lcon Bcrar Burgosdan dönüşde hariciye 
nazırı B. Bonne ile görüıtükten sonra kendi istihbar memuriyetinin 
neticelenmiş olmadığını ve le.arar vermenin hükümete ait bulunduğu
nu bildirmişti. Bu karar da oldukça naziktir, çünkü siyasi safhalarda 
olduğu gibi hadisat safhasında da bir çok noktalara temas etmekt~ 
. ~ etiu....aka-
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU Yazan. C. öder Esasen buralarda bilhassa kartal av- du. Yükselen alevler arasında sanki fer· 

cılıiı pek meşhurdur. Kartal avcılanna 
bu mıntaka ahalisi çok hürmet ederler 
paşa bunu çok iyi bildiği için kaç defa; 

yatlar yükseliyor gibiydi. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bunlar duyulmıyordu. Fakat dürbin 

ile bakıldığı zaman köydeki panik çok 
iyi farkediliyordu. Zoiçe... lmparatofiçe olmuştu 

1 

CAM 
T '= -Camda.. ul l · hatta mavzerini almış havada uçan kuı-
•0rm•~: ... mam §eY er 

kal. bak da ,_ ub lifti M lara ate~ edere1c onlan yuvarlana yuvar- Paşa bu manzarayı görünce müteessir 
olmadı değil . . . Fakat askerlere daha çok 
cesaret vermek için yeni yeni emirler ver• 

mck lazımdı. 

ıte ımın n ço~ m te r. ese- l d .. ·· ·· tü 

Başvekil de imparatorun kaynatası ... Fakat Bizansa 
hakikaten hakim olanlar Sebastiyano ile Hiristidi idi •. 

ı ı> b. b. • b • ,._, b dalı: ana ycro u~rmUf . • ır ınne tamamen enzıyen ~ ar . . . 
b -'- b• · fiy l d Bu tahıl papnın atıcılıktalu meharetı-veya a~a ır ,eym aynı atta o ma ı-

ni gösterdiği için bütün askerleri kendisi
ğını göriirüz. Şöyle bir bakmalda yültııek 

ne bailam!fh. Bunu bildikleri için uker
kaliteli bir malı qağı kalitede maldan 

ler: 
lıte paşanın emri yükseliyordu. 
- Askerler soldaki tepeyi tutsunlar 

Düşman ilerlemeden o tepeye hak.id 
olursak iyi netice elde edebiliriz. 

ayırdetmek mümkün olamaz. Fakat bu 
- Hele Enver paşa bir kerre kızar-

İmparator Leonun kansı ölünceye ka- Karbonopsina, bUyük saltanat hülya- paratoriçe olması genç kızı biraz üzmüş.-
aynını yapabilmek de pek. zor değildir. 

sa ... işte o zaman görürsünüz. diyorlar
A~ğıdaki tecrübe yapılırsa hiç aldanma-

dnr metresi olarak yanında tuttuğu ka- sına kavuşnak emeli içinde bu saray tü ..• 
dıııın ndı, kömür gözlü güzel Zoiçe gibi odasında geçirdiği kapalı günlerden şi- Bu üzüntü, sebepsiz değildi. 

dı: 
dan seçim yapılabilir: 

Filhakika o gün de öyle oldu. Basma-
Zoiçe idi.. kayetçi değildi.. Sihirbaz kadın, ona imparatoriçe ola- Cam kap su ile doldurulur. 1 O gram cıların muvaffakıyeti haberi geldikten 

asit tartrik eritilir. 5 - 6 gün bu mahIUlle İmparatoriçe Teofanonun ölümü üze- Maamafih sarayın arka ve külhan ka- caksın, demişti.. Kendi adı Zoiçe idi. 
rine artık bnşuı.ı saltanat tacını giyme- pısının anahtarı dalına Sebastiyanoda Şimdi imparatoriçe olan kadının adı 
ğe hazırlanmış olan bu kadın daha §im- bulunmakta idi Çok defa o, artık tama- da Zoiçe idi .. 
diden, 'feo(anonun boş bıraktığı daire- men bağlandığı bu güzel kızı, muhafız Acaba yıldızlar yanılmışlar mıydı?" 
re değil, bu zavallı iınparatoriçenin ha- askeri elbisesi ile beraberine alarak ge- Yoksa kendi yerine başkası mı impa-
yntta iken girmek istemediği imparato- ccleri saraydan çıkıyor, Bizans içinde ratoriçe olmuştu? 
riçelik dairesine yerleşmişti. dolaşıyordu. İşte gü7.el kızı üzen bu nokta idi. 
Habrlardadır ki valide imparatoriçe Teofano öldükten sonra Zoiçenin im· •• BJ2'MEDİ -

sağ iken ~cofano, ona hUrmeten kendi 
dairesinden, kocası veliaht iken bulun
duğu daireden çıkmamıştı. 

Valide imparatoriçe öldüğü zaman ise 
Teofano yine kendi dairesinde ikamette 
devam etmişti. 

Fazla dedikoduyu mucip olmamak 
lçin Leon gözdesini kendi hususi daire
sinde tutmakta idi. 
Şimdi artık serbestti. 
Zoiçe de serbest bir kadındı. 
Onunla izdivacına kimse mfuıi ola-

mazdı.. 

Yeni Yugoslav kabinesi 
hakkında fikirler 

Obzor gazetesi Hırvat meselesinin 
bu değişiklikteki rolünü izah ediyor 

Kilise?.. Belgrad 13 (M.H) - Yugoslavyadaı çevesi içindeki mUna.sebetlerde bir de.-
Kilisenin ipini de Sebastiyano elinde vukua gelen kabine değiıikliği hakkında ğişiklik vukua gelmemi§ oluyor. Bay 

tutuyordu. kuryemizi tqlcil eden Yugoslav gazete- Tzvetkoviç, Bay Koroşetz ve Bay Spaho 
Bu itibarla imparator, Teofanonun ölU- !erinde dikkate pyan bir yazıya tesadüf sabık Stoyadinoviç kabinesinden istifa

mündcn pek az sonra Zoiçe ile resmen olunmamıştır. Gnzeteler Stoyadinoviç lannda aynı sebepleri ileri sllrdü.klerin-
evlencli. kabinesinin istifası ve yeni kabinenin te- den yeni kabinede aralarında tam ml-

z . İm to · 1m t uekkülü hadiselerini kaydebnckte ve ye· nasile ahenkli bir tarzda işliyeceklerl 
'JC>ıçc.. para rıçe 0 uş u.. nı· kab·ıneye dahil olanlann tercümei hal- tabiidir 
Saşvckillik makamında da imparato- · 

leri hnkkındn i:r.nhat vermektedirler. Stoyadinoviç kabinesi, Dr. Spaho ve 
run knin pederi Sti1yen Zauzes hüküm 
sürüyordu .. 

Maamafih Bizansın hakiki hukimi ne 
Lcondu, ne de başvekil Stilycn .. 

Sarayı da, halkı da, hatta kiliseyi de 
avucu içinde tutan iki kişi vardı : Sc · 
bn.stiyano ve Hıristidi .. 

Yaşları artık ilerlcmeğe başlamış bu 
iki kafadar, imparator piç Vasilin bu iki 
emekdar ve sadık adamı, Bizans salta
mıtı üzerinde kurulmuş olan Makedon
~ alılar hanedanını ne kadar kabilse o 
kadar fnzla yaşatmak için bütün gayret
lerini sarfetmekte idiler •. 

arkadaşlarının istifanamesinde zikredi
len sebepler dolayısiyle istifa etmiştir. 
Bu istifanamede Stoyadinoviç kabinesi
nin, tarzı teşekkül itibariyle, hırvat me
sele-sinin hal ve tasfiyesi hususunda bir 
teminnt teşkil etmediği ve Hırvatlarla 
anlaşma hususunda kabine el'kftnı ara
sında birbirine zıt fikirler mevcut ol
duğu sarahatle beyan olunmaktadır. Bu 
mütnlaa tamamen doğrudur. Nitekim 
Stoyadinoviç kabinesi hırvat meselesini 
hallcıtmek vadiyk iş başına geldiği hal

i de bu vadini yerine getirmemiştir. Sto
yadinoviçin sözleriyle fiilleri birbirine 

kaynatdır. Şayet kenarlarda tortuya ben
zer bula.oıklar billUılar görülürse alınacak 
şişe veya cam ~ey fena kalitelidir. 

Tabit bu tecrübeyi büyük mikyasta 
ıi,e vesaire alanlar yapabilir. Y oba bir 
bardak satın almak için bu tecrübeyi yap
mak doğru olmaz. 

Esasen §imdilik bu sütunda okurlari
mızın meslekte ve sanatta ltarşıla~caklan 
zorluldan yenmek için reçeteler vermek
teyiz. llerde ev işleri için de aynı şekilde 
daha pratik reçeteler takdim edeceğiz. 
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B. Heryo cümhar 
reisUjtine seçilecek mi? 

B.HERYO 
Koca Gt:\ıck artık şehı·in inzibat işle . 

rinde oldukça meleke hAsıl etmişti. 
İ uymuyorlardı. Bunun için kendisi hır- Paris, 13 (Ö.R) - Fransız cümhuı 

Bizansta şehir içi haydutluk ve soy
gunculuğundan eser kalmamış sayılabi
lirdi .. 

Yeni başvekil Tzvetkoviç 
Hırvat gazetelerinden ( c:Obzor:t·Zag. 

reb) Yugoslavyndaki kabine değişikliği 
hakkında haber halinde neşrettiği bir ya· 

sonra paşa söze başlayınca askerler bü
yük bir neşe içinde verilen emri yapmağa 
bqladılar. Hattl yavaı yavaı prkı söy
liyerek yola çıkblar. 

Enver pqa ... Enver paşa ... O bizim 
rehberimiz, 

Enver paıa .•• Enver pa~ . .. O bizim 
mÜJ'§idimiz. • 

Hafihen baılıyan bu şarkı Em·er pa
şanın kulağına kadar gelmiıti. Paşa on
lara cesaret verirken yaptığı işi de çok 
iyi biliyordu. 

Çünkü Rusların yalnız garp cephesinde 
750 askeri olduktan sonra buraya da ay
ni nisbette aeker gönderdikleri muhak
lc:.akb. Olmazsa bile 750 askerden aynl
ml§ bir grup bu tarafta ileri harekete ge
çecekti. 

Fakat onun göndermiı olduğu as.iter
ler bu takdirde bir hiçten ibaret u.yı}a
calı:b. Çünlı:ü bu normal tekildeki bir ka
lede bir müfrezeden başka bir isim ala
mazdı. 

Enver paşa aakerlerin şarkılarını din
lerken bir ıeyin kınldığını ve sonra bo
ğazına kadar bir feyin gelerek düğüm

ı lendiğini farketti. 

1 Gözleri yaşarmış ve kulakları uğulda
! mağa başlamıştı. Bu tesirini göstermemek 
için yutkundu. Sonra yanındaki arkadaş
larına emrini verdi. 

- Hep beraber ilerliyeceğiz. 
Bu ilerleyiş çok tehlikeli idi. Çünkü 

bu suretle en son kozunu oynıımlf oluyor
du. Arkada ne ihtiyat ne de bir aısker 

1 

vardı. 

Bunlardan başka en ufak bir cephane 
· tedariki bile yoktu. 

Pa a her şeyi göze almı§tı . Artık ya 
muvaffak olacaktı veya . . . işte bunu söy
lemeğe dili varmıyordu. 

Paşanın yanındaki arkadaşları da bu 
vaziyeti biliyorlardı. Onlar da nereye git
tiklerinin farkında idiler. Fakat paşa ile 
beraber yola çıkmış oldukları için sonuna 
kadar devam edecekler ve onunla birlik
te ya şehit veya gazi olacaklardı. 

Gıızi olurlarsa muvaffakıyet vardı. Bütün haydutlar, eski arkadaşlarının 
hüküm sürdükleri sarayı her hususta 
korumak vnzüesini kendilerine bir ka
badayılık borcu addediyorlardı. 

%lda dik.kate şayan bazı mütalaalar ser
detmektedir. Bu gazeteye göre: 

vat meselesinin halline yardım ~mi- riyaseti seçimi hakkında parlamento 
yecek olan bir vaziyete dü§lil ve hırvat mahafilinde büyük bir merak mevcut
.meselesini fevkalade iğlak etti. Selef- tur. Son dakikada bir sürprizle karşı
leri gibi Dr. Sloyadinoviç dahi hırvat laşılması ihtimalinden bahsolunuyor. 
meselesini 15.yıkı veçhile halledecek ka- B. Heryonun beyanatına rağmen e."ki 

Muvaffakıyet ... 
hiliyette olmadığı görülmilştür. Takip başvekilin cümhur riyasetine .seçileceği 
ettiği politika Stoyadinoviçi öyle bir isti- ısrarla söylenmektedir. B. Heı·yo, B. Paşanın yan1ndaki arkadaşlar kendi
kamete sev"ketm.iştir ki, hırvat efkArı Lebriinün istirahate çekilmesi halinde !erini Tank bin Ziyyadın lspanyayı zap-

Yengeçe gelince .. Saray muhafız kuv
vetleri kumandan muavinliği onun pek 
hoşuna gitmişti .. Sebastiyanonun da tam 
itimadına mazhar olmuştu. 

Sebastiyano, kendi odasını, makam 
vatlfesini gören odasını da ona terket
miş ve ekser zamanlarını saray içinde, 
harem kısmındaki kendi husus! odasın
da geçinneğe ba§laıruşb. 

Çünkü bu (Hususi oda) da kömür 
gözlii güzel vardı. 

cGerck teşekkül tarzı ve gerek en mü
him nezaretlere getirilen kimselerin ;,ah-
siyetleri itibarile yeni kabine eakisinden 
farldıdır. Başvekil Tzvetkoviçin aynı za
manda dahiliye nezaretini dahi deruhte 
etmesi kendisinin dahiliye nezaretinin 
başlıca işlerile doğrudan doğruya alaka-
dar olacağını göstermektedir. Hariciye 
ne7.areti, Yugoslavyanın Berlin Befiri 
Tzintzar • Markoviçe verilmiştir. Bu su
retle hariciye ncza.retine meslekten bir 

umumiyesi bir kül halinde ona aleyhdar bu vazifeyi kabule amadedir. tederken; yapmıı olduğu hareket karvı· 
olmuştur. Hırvat efkarı umumiyesi Yev- -=- sında buldular. Tarık nasıl Afrikadan 
tiç kabinesine karşı bu kadar muhalif de- MAKENZEN gelirken bütün Mkerlerini nakleden ge-
E,rildi. Son intihabat hırvat efkarı umu- Kayseri nicın... mileri, ispanya u.hillerine ÇJkınca yakıp 
miycsinin Stoyadinoviçe ne kadar aleyh- onların geriye dönmek ümitlerini kesmiş.-
dar olduğunu göstermiştir. Bundan mada ziyaret etmiŞ?- se pap da ayni işi yapmıı oluyordu. 
Dr. Stoyadinoviç etrafına kafi miktarda Berlin, 13 (Ö.R) - Makenzenin sa- Daima ileriye gideceklerdi. Geriye 
Sırp toplamağa bile muvaffak olmamış· bık Kayseri doğum yıldönümünde tlya- çekilirlerse, muvaffak olamazlarsa mu
tır. Çünkü son intiha batta 500 bin Sırp reti bazı mahfellerde t<!fsir edilmekte- hakkak surette ölüm vardı ... Askerlerin 
hırvat liderine rey v~rmiştir. dir. B. Bitlerin başlıca clemanlarmdan şarkılan önden yükselirken onlar da ar

diplomat olan ve hiç bir fırkaya mensup Yeni kabinenin takip edeceği hattı hare- biri olan Makenzen, ayni zamanda Kay- ladan takibe başladılar. Yükselmif ol
bulunmayan bir zat getirilmiştir. Dr. keti kabin<!nin meclisi mebusanda oku- serln de yakm dostlarındandır. Bu iti- duklan bir tepeden askerlerin ilerleyiııi
Mehmet Spaho ile Dr. Anton Koroşetz yacağı beyannameden sonra anlıyaca- barla ziyaret, siyasi hiç bir mana taşıya- ni daha iyi görüyorlardı. 

Paşa tepeden askeri vaziyeti kontrol 
ediyordu. 

Kendi askerleri çok iyi mevkide idi· 
ler. Nitekim muhtelif tepeleri de tutmuş· 
lardı. Bu paşaya büyük bir kuvvet ,.e 
itimat vermişti. Az askerin yapml§ oldu
ğu bu muvaffakıyet karşısında paşa ycrıi 
bir hareket yapmak arzusunda idi. fakat 
elde biraz da ihtiyat olsaydı ne iyi olur• 
du. 

Pa anın ilk defa olarak askersiz vn:ıi· 
yette kalması çok müteessir etmişti. Bıı 

esnada tarihten bir çok hatıralar kafosırı· 
da canlanıyordu. 

Kendi kendine yıldınm Bayezidi dii· 
şünüyordu. O da böyle vaziyette kalrn•l 
değil miydi? 1 

Paşa kendisini onunla mukayese et 
mek istiyordu. Çünkü netice birdenbire 
gözünde canlanıyor ve felaket karuısmd• 
ürküyordu. Halbuki o burada yeni bir 
hareket. yeni bir hamle yapmak ar:ıu· 

sunda idi. Fak at ne olurdu) Biraz ihtiyat 
askeri olsaydı. 

Hızır gibi yeti~ecek hiç olmazsa bir 
kaç yüz Basmacı bulunsaydL 

Bir kaç günlük faaliyet esnasında bas· 
macılarla da alaka ve rabıta kesilmişti· 
Belki bu rabıt.ı devam etmi~ olsaydı orııı· 
lardan yardımcı bulmak imkanı hasd 
olurdu. 

Paşa artık harp sahasında her şeydcr 
uzak, arkadan gelecek asker cephane ,,.e 
erzaktan mahrum, bir vaziyette döğiİ" 

mele: mecburiyetinde idi. 
Geri yok ileri vardı. 
Bu esnada Rusların ilerlediği görülü· 

yordu, papmn korktuğu başka idi. S<ıi 
ve sol cenahtaki Rus askerlerinin ilerli· 
yerek arkadan çevirmeleri .•. 

Bu takdirde vaziyet hakikaten feci ol:ı· 
caktı ama •.. ne yapılacak! Paşa bütün ııf· 
keri vaziyeti bir kerre daha kafası içinde 
toparladı. Geriye kaçmak için icabedc:· 
cek ricat hatlarını dıı gözönündc tuttU· 

Ve sonra ileriye doğru yürümektell 
ba~ka çare bulamadı. Kendisi de cephe· 
de döğüşmek istiyordu. 

Nitekim bu esnada ilerideki askerler· 
den gelen haberlerde Ruslann köyderı 
ileriye çıkmadıkları bildiriliyordu. BıJ 
vaziyet kısmen değil... tamamen Jeyhe 
idi ama, ihtiyat olmadığı için takviye kı· 
taatı gönderememekte idi. 

Enver pa~a yanındaki arkada larılt 
birlikte en Ön cephede bulunan askerlerifl 
yanına gitmekten başka çare bulamadı. 

Bu suretle hem önde döğüşme mevki
inde olan askerlere cesaret. kuvvet ,.er· 
miş olacak ve ayni zamanda icabederst 
kılıncı çekerek, tabancasını, mavzerirıİ 
kullanarak düşmanların üzerine atılacıı"' 
tı. 

Bu kararını yanındaki nrkadaşlarırı' 
söylediği zaman hep birden: 

- Bu olmaz ... Dediler. Onun sarayda ve Sebastiyanonun ya
nındaki mevcudiyetini de yalnız .. Yen
geç biliyordu .. arasında Yugoslav radikal birliği çer-..,··g'=wı;;;;z;u;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,;;;,;::;;;;;;;,;,;:;:;;:;::;;;,;;;;;;;;;;;a.;;:;~m;;;;:az~.;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;.;._;;;;;;;;;;;~._.;;o;;;;;;;;;;;;;;;.;-=:;;;;U;.;;.za..;k;..l_a_r_d_an...;...go ... ·r_ü_n_e"'."'n ... kı,_o_ .. Y,-.,d_e..._y,..;a_,n .. ıy_o_r;;,-;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=·;;;•-.BİTMEDi~ 

Tarihin Gizli c . l . ;~e rağmen, inzibatı yerinde ve her ci- ristiyanlara musallat olduğu~u göster-~~etirmiştir. Zaten yahudiler başka it- darın paraya düşkünlüğü mukaddes en· 
emıyef eTl '~ hetten muntazam teşkiUlta malik gizli mektedir. Yahudiler, yahudi dönmeleri hamlar ve zanlar altında idiler. Yahudi- gizitör Torkemadadan hiç te aşağı de· 

En. gı·zı·syon Esrarı bir cemiyet idi. ve araplarla arap dönmeleri için engi- ler 1445 te Tuleytule şehrini berhava et- ğildi! Bunun için pazarlık eyi bir neticC 
Bu cemiyet engizisyon için çok fayda- zisyonun yaptığı zulumler, taassup er - mek üzere her taraf ta lılğunlar hazırla- almak istidadım göstermiştir. 

1ı olmuş ve engiz.isyon düşmanlarını per- babı tarafından hoş görülebilirdi. Fakat mak ile itham ediliyorlardı. O zamanda Fakat, Torkemada kral ve kraliçenitı 
de arkasından ve esrarengiz surette im- hıristiyanlar için vaziyet böyle olmaktan lıep kendi ellerinde bulunan hekimlik, fikrinde değildi. Hükiimdarların yahtl' 

Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı ıha etmiştir. uzaktı. Engizisyonun mal ve ırzına göz cerrahlık, eczacılık gibi vasıtalarla pek dilerle uyuşmak üzere olduklarını hnber 
Engizisyon cemiyeti, kendisine muha- diktiği hıristiyanlar ancak Garduna ce- çok hıristiyan öldürdükleri söylenmekte alan ve önlerine abanostan yapılın~ bit 

Tefrika: 19 
mak, kız kaçırmak ve düşmanlarını yağ
ına ve kaUetmek istiyen her ferd veya 
cemiyetin nam ve hesabına da çalışırdı. 

Bu cinayet ve haydutluk cemiyetinin 
başında, Hermano Mayor adı verilen 
yüksek rütbeli bir Frer, yani papas var
dı! Bu yüksek rütbeli papasın ,bu cani
ler cemiyeti reisinin sarayda veya pa -

pasları mehafilinde de yüksek bir mev
kii bulunur ve vilıyetlerde1d papaslar
dan mürekkep vekilleri marifetiyle bu 
cinayet ve cinayet t~Atmı idare eder
di. 

Cemiyet muhtelif sınıf ve teşekkülle
re malik idi. Bu !tnıflarm bir kısmı teş
kiL~ta. bir kısmı doğrudan doğruya ci
nayetleri yapmağa, bir kwnı ceza alma
ğa, bir kısmı da reislik ile ikinci dere
cedeki reisleri arasında~ temin et -
meğe memur idiler. Fakat bu papaslarm 

~"7%"'~..;/;C(Y./..-

Nakleden : F: Ş. B. 
kep bir kısım daha olduğunu haber ve
rirsek, karileriınizin hayrete dÜ§meme
lerini ricaya mecbur kalacağımıza şüp
he yoktur! Bunlara Sirena (deni?. k1z -
ları) derlerdi. Vazifeleri, cinayetleri ko
layl~tırmak ve cinayetlere yardım et
mek, kurbanları tuzağa düşürmek idi 
ve kısmı Azamı da çingene dilberlerin -
den mürekkepti! 

On be§inci :ısnn iptidalarında kurul
mu~ olan Garduna cemiyeti 1821 sene
sinde tamamiyle kaldırılmıştır. Bunla -
rın mevcudiyeti, engizi.c;yonun kendisin
den deı zararlı olmuş ve Sen Franslsko 
adlı reis ile yirmi kadar kısım reisleri 
bir giln tevkif edilerek Sevil meydanın
da asılmışlar ve 25 Tşinisani 1822 de 
diğer on altı :ııuç ortakları da yine aynı 
şekilde idam edihni.şt.ir. 
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lefet eden her kuvveti imhaya taraftar miyetinden korkabilirlerdi. olan yahudiler, nihayet yahudi doktoru haç koyduktan sonra: 
idi. Fakat bazı kuvvetler vardı ki, engi- Hermandad, Küriçyata ve Garduna tarafından üçüncü Hanriyi de zehirle- - Yuda otuz akçeye mukabil Jsa1' 
zisyon fevka!Ade olan kuvvet ve salA - cemiyetlerinin fevkalade hizmetlerine mekfo maznun idiler. düşmanlarına satmıştır. Siz haşmeıutcı 
biyeline rağmen bunların karşısında mukabil engizisyon kasasına soktukları Torkemada, bu esaslar üzerinde çalış- de Isayı 30.000 altın mukabilinde bir (tc

durmak mecburiyetinde kalırdı. masraf harikulade idi. Bu sebeple engi- mış, halkın ve sarayın bunlara inanma- fa daha satmak teşebbfüıünde mi bultl' 
Engizisyonun doğrudan doğruya el zisyon cemiyeti mali sıkıntıdan bir tür- smı temin etmiş ve faaliyete gcçmeğe nuyorsunuz? Pekala .. Şu haçı alınız ..,.r 

kaldıramadığı kimseleri, Garduna gizli- lü kurtulamıyordu. karar vermi§tir. Fakat bu kararı yahu- yahudilere satmak için bir saniye bilt 
ce ortadan kaldırırdı. Torkemada, Frnnsada kral güzel Fili- diler dikkat ve zamanında öğrenmişler kaybetmeyiniz! demiştir. 

Engizisyon erkanı her şeyden evvel pin mall sıkıntıya ne suretle ça;e bul- ve katliamdan kurtularak başka bir yere Şimdiye kadar söylenmemiş olaıı bıl 
herkesin servetine el uzatmak, herkesin duğunu bilmez değildi. Güzel Filip, ya- hicret için kral Ferdinanda para yedir- sert ve çok mütecaviz sözler, Ferdin8pd 
güzel karı veya kızından gayri meşru hudileri soyduktan sonra, kiliselere ve ınek kafi olduğunu samnışlar ve 30,000 ile lzabellada derin bir teessür hustlıe 
şekilde istifade ebnek isterdi. Engizisyon papaslara saldırır onları da mükemmel Düka altını arz ve teklif etmişlerdir. getirmiş ve hemen şu iradeyi çıkartn1f 
tarihinde, papas elbiseli iblislerin bu şe- surette sızdırır, bir müddet sonra yine Yahudilerin pazarlık illeti, altına tap- !ardır: 
kilde yaptıkları cinayetlerin ve taarruz- yahudilere müracaat ederdi. Torkema- malan kadar m~urdur. Otuz bin Dil- «ispanyada bulunan kadın, erke~ ~ 
ların pek çoğu vardır. Fakat bazı kimse- da için yahudiler eyi ibir irad kaynağı kaya mukabil cyahudi mahalleleri> teş.- çocuk bütün yahudiler 1492 senest 1 
lcr vardı ki engizisyon bunlara doğru - idiler. Fakat kilise ve papasları soymak kilini, yahudilerin başka yerlexde otur- Martından evvel Ispanya topraküıtıı' 
dan doğruya el uzatmaktan çekinmek işine hiç gdmezdi! mamalarını, akşamdan evvel bütün ya- terkedeceklerdir. Bu emir hilafına hBrt' 
mecburiyetinde idi. Fakat.. bu ınecbu- Bu sıralarda, Ispanyada engizitör bir hudilerin kendi mahallelerine çekilme- ket eden her yahudi hemen idam ediİC" 
riyete rağmen, engizisyon emelinden papas, zaliın Torkemadayı doyuracak lerini de istemişlerdir! cek ve bunların bütün malları n1US8. 
mahrum kahnamı:tır. Çünkü bu gibi if- kadar çok yahudi vardı. Gerek kral Ferdinand ve gerek zev- dre olunacaktır.> .,-
leri Garduna cemiyeti mükemmelen ya- Kararını veren Torkemada 1250 de cesi Ka!ftil kralı Izabella, 1.amanının bti- Bu irade mucibince yahudiler nıııl 
pardı! yahudiler tarafından haça gerilerek öl- tün Ispanyol asih:adeleri gibi paraya bir mülklerini satmağa, eşyalarını be~ 
Şu küçük tarif, Garduna cemiyetinin dürülen ve Papa tarafından evliyalar yahudi kadar düşkün idiler. götürmeğe mezun idiler, fakat altııt 

hatü bir tabirle bu iki hüküm- •• 
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lnımın- = -, 

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in ac~lı hayatı 

YAZAN: Üc 
' 

Yıldız 

15 
Namuıluyum diyen kadının bir 

evi bir yuvaıı.. anaaı, babtuı, 
ko~an ve yahut ta barınacak bir 
doıtu olur? 

Yine cevap veremedim. Na.ıl 
cevap verebilirdim? Ba •ÖY_ledi~: 
[erinin hepsi var .• Fakat hıç bırı 
beni iıtemiyorlar. Hepsi beni red
dettiler. Koğdular!. Naııl der- , 
Jim? 

1 
Sükatum komileri fÜphelendir-

di .. 
- Dün akfam nerede kaldın? 

dedi. 

1 

BQfımı önüme eğerek cevap 
verdim: 

-Ba sabah hapiıhaneden çık-

ı 
tun. 

Bu cevabun poliı kon_ıiıerin~ 

1 
«$imdi anladım» demek ıster gı
bi başını ıalladı. 

Karakol.. otele uzak değildi. 
Ben memurlarla beraber gider

ken, daha doğrusu götürülürken 
bu namus düşmanı adam hakkın
daki sözlerimin dinleneceğinden 
emindim. 

Karakola gelince kalem odası
na aldılar. Polislerden biri komi
serin yanına girdi. Biraz sonra 
çıktı ve şoförü alarak tekrar gir
eli. 

Yarım saat kadar bekledim. 
Alçak adam. kim bilir benim hak
hımd a neler söyliyordu .. 

Nihayet onu çıkardılCJT ve beni 
içeri aldılar. 

Komiser sert bir adamdı. 
Yüzüme, beni tanımak ister gi

bi dik dik baktıktan sonra adımı 
so;-du .. 

- Servet •. dedim. 
- Bak, bir şolörlc, mutabık 

- Hapiıhaneden çıktın ha .• 
kim bilir ne yaptın Ja deliğe gir
din. Veıikaıu; mı yakalandın? 
Doktor kaçağı mısın? 

- Hayır .. dedim. Bu ıöyle • 
diklerinizin mcinaıını bile bilmi
yorum .. 

- Yokıa hırıu;lık mı ettin? 
lıyan eder gibi: 
- Hayır .• dedim. 
Komiıer lıQflarını çattı. 
- içeride ne kadar yattın? de-

di .. 
Oç ıene .. 
Oç ıene mi .. vay canına •. de

mek mühim bir şey .. Suçun ne idi? 
- ihmal yüzünden ölüme se -

bebiyet vermek .. 
- Kimin ölümiine .. 
- Çocuklarımın .. 
Komiser yerinden sıçradı. 
Karşımda dikildi. 
Gözleri üz.erime çevrilmişti. 
Ben, başımı, çenemin göğsüme 

dayanma imkanı kadar önüme 
eğmi,tim. 

- Ya .. dedi. Simdi hatırlıyo • 
rum. Demek sen 'şu meşhur Ser· 
vetıin .. Kendi keyfi, zevki için ıo
kak ıokak ıürtmeğe giderken ço -
cukla:rını evde yalnız bırakan ve 
onları diri diri yakan kadın de • 
gil mi?. 

··BİTMEDİ·· kalmışsınız, sonra da gürültü çı
karmışıınız. işimiz gücümüz. yok 
ta hep sizlerle mi uğraşacağız. Papanın 

Ben, bu sözler kar~ısında baft-
mı kaldırdım: Cenazesi önünde halk 

- Yalan bay kom~er .. dedim. mütemadiyen geçiyor 
Ba heril yalan ıöyliyor. Ben ona Vatikan sitesi, 13 (Ö.R) _ Havanın 
tanımam bile.. Ben namaılu bir 
kadınım. fena gitmesi papa 11 inci Pinin cenazesi 

Peki .. o ıeni nereden tanı - önünden geçen halkın cesaretini kırma-
Yor? mıştır. Batllik açılır açılmaz, dünkil pa-

Beni namuslu bir otele gö- zar günil çok ehemmiyetli olan zabıta 
tiirmeıi için kendisine rica etmif- kordonu bugün piyade askerleriyle tak
tim. O da bu otele getirdi. Sonra viye edilmiştir. 11 inci Pi, kendi arzusu-

d na tevfikan, 10 nu Pinin yanına defne-a ••. 
- Peki, ıenin yerin yurdun dilecektir. Yeni papayı seçecek ola11 

yok mu ki böyle otel köşelerinde Konklav meclisinin içtimaı hazırlan
Yatıyorsun? maktadır. Arşivekler kongrenasyonu 

Sual haklıydı .. Cevap vereme· bugün de içtima etmiştir. 
dim ve ba,ımı önüme eğdim. Bratislava, 13 (A.A) - Slovakya 

- Söyleaene ... dedi. Namuılu başvekili Pcskopos Tisso Papanın ce
kadınım diyorsun, ıonra da yat. naze merasiminde bulunmak üzere Ro-
mak icin otel arıvorıun. maya gidecektir. 
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DEMIRMASKE 
Büyük tarihi ve macera ron1anı 

-87-
- Korku mu dediniz} Korku benim haykırdı: 

asla bilmediğim bir feydir. Ben değil bir ı _ Açılın 1 .. 
kişi .. Değil on kişi .. Kaf§1ma bir bölük _ Fakat. aziz dostumuz Rozarj ce· 
asker bile çılcaa alimallah ve.,. naplan, zannedersem serbestçe konuşa· 

Papaz az daha bir yemin edecekti ve bilecek kadar açıkta bulunuyoruz. 
bu suretle de büyük bir günaha gİrmiı Rozarj, bu yabancı ve kendisini lıeim· 
olacaktı. Bereket versin bu günahı iolc- senin tanımadığı memlekette haydut kı· 
mcğe lüzum kalmadı. Papaz. birden ve yafetli bir adam tarafından ismi ile hitap 
mıhlanmıı gibi olduğu yerde kaldı. Kol- edilmenin hayreti içinde sordu: 
ları yanlanna düıtü. Gözleri korku ve - Siz kimsiniz~ 
dchtet İçinde açıldı. Bacakları titremeğe F'akat derhal ve ay ı~ığının yardımı 
başladı. ile ltaroısındaki adamı tanıyarak geri sıç-

- Hay ... hay ... dut ... lar. radı: 
Diye kekeledi. - Fariboll .. Diye bağırdı. 
Filhakika Faribol ve Mistufle birden, Ve heman kılıncını kınından çekti. 

saklandıklan yerden çıkmqlar, biri yo- F'aribol da onun bu hareketine imtisal 
lun bir tarafını, öteki de öbür tarafını tut- ederek cevap verdi: 

Be~ faıbrlk• mız 

lzmiti bir sanayi şehri 
haline koymaktadır 

Izmitten b ı· 

lzmit 14 (Hususi) - Birinci k5.ğıt 

fabrikasının açılış töreni yapılırken ge
ne Izmitte ayni hacimde ikinci bir kıl
ğıt ve ıkarton fabrikasının temeli atıl
mıştır. inşaat ve montaj işleri bittikten 
sonra iki ktığıt fabrikamız birlikte bi
ni ınütccaviz amele kullanarak senede 
24 bin ton kağıt ve karton istimal edecek 
ve sigara kağıdı da dahil olmak üzere 
her cins kağıt ve kartonların memleket 
içinde yapılması mümkün olacak ve iç 
piyasanın ihtiyacı tamamen karşılanmış 
olacaktır. 

IKlNCt KACIT FABRİKASI 

Izmitte ikinci kağıt ve Karton fahri -
kasile birlikte bir de Sellülöz fabrikası
nın temeli atılmıştı. Bugün kağıt fabri
kamız imalatı için muhtaç olduğu başlı
ca ham madde olan sellUlözu hariçten 
getirmektedir. Fakat sellülöz aynı za
manda harp sana~ iinde çok kullanılan 
bir madde oldui:'U için son zamanlarda 
dünya piyasalarında hem fiati yüksel. 
miş, hem de takas yoliyle tedariki bir 

"r.ıa:ızara 

banca gölünden su getirilmesine karar 
verilmiştir. Boruların ilk partisi gelmiş, 
boruların döşenmesi ve bu işe ait tu -
lumba istasyonunun inşası ihale edilmiş
tir. 

SELLOLÖZ FABR1KASI 1Ç1N 
Izmitte sellülö:z; fabrikası memurları 

için altı çift ev inşa edilmiş, bütün bu 
fabrikaların memur ve müstahdimleri 
için bir kantin binasının inşasına haş -
lanmıştır. 

Devlet sermayesiyle kurulmll§ ve ku
rulacak fabrikaların Devlet tarafından 
ınürakabesi için kabul olunan kanunun 
hükümlerine uygun olarak Izmitte cSü
mcrbank Sellülöz sanayii müessesesi> 
teessüs etmiştil'. Sermayesi 6,5 milyon 
lira olan bu mahdud mcsuliyctli .şirket 
şimdilik yalnız birinci ;Jcfığıt f abrikasıru 
işletmektedir. ikinci kağıt fabrikasiyle 
Sellülöz ve Kolin fabrikaları faaliyete 
geçince bunlar dn aynı müessese tara
fından işletilecektir. 

hayli güçleşmiştir. Sellülöz fabrikamız lZM1TrEKt CANLILIK 
tnmamlanarak faaliyete geçtikten sonra Sümerbankın bugün faaliyette bulu-
kağıt cndüstl'imizin ve Gemlik Sunği _ nan bir fabrikası ve kurulmak.ta olan 
pek fabrikasının bu maddeye olan ihti- diğer dört fabrikası kanalından Izmit ve 
yaçları tamnmiyle karşılandıktan başka muhitine dökülen sermaye şehirde şim
askeri sanayiimiz.in milhim bir ham diden mahsüs bir canlılık uyandırmış -
maddesi de dahilden temin edilmiş ola- tır. Bu fabrikalar tamamiyle faaliyete 
caktır. Senede 15 bin ton sülfat sellülözu ~eçtikten sonra 1500 kadar işçi ve me
vc 3 bin ton samnn sellülözu, 900 ton .nıurun şehir piyasasında ne kadar canlı 
da paçavra sellillözu imal edecek olan bir kalkınma funili teşkil edeceği ko
fabriknnın inşaatı ibitrnişUr. Faaliyetle layca tahmin olunabilir. Birbirini taki
devam eden montaj işleri de ilk bahar- ben yükselen modern fabrika binalarile 
da bitecek ve fabrika yaza tecrübe ima- Izmit gitgide bir sanayi şehri manzarası 
15.tına b:ışlıyabilecektir. Bu fabrikanın arzetmeğe başlamaktadır. Miistesna bir 
mlina1cale vasıtası olarak yapılmnkta coğrafi mevkie sahip olan bu güzel şeh
olan dekovil hattının i~natı devam et- rimizin Sümerbank tnrafından kurulan 
mektedir. Kağıt sannyiinin diğer bir fabrikalar sayesinde bir kat daha giizel
haın madde.si olan kaloin imal edecek lcşcceği şüphesizdil'. 
diğer bir fabrika da yine Izmitte in~a *---
edilmiştir. Şimdi makinelerin yerleştiril- Kızılay kurumunun 
mesi ile uğraşılmaktadır. yıllık toplantısı 

ENERJt tHTtYACI 
Izmit birinci kağıt fabrikasının atöl

yesi ve santralı bütün bu fabrikalar gru
bunun enerji ihtiyacını karşılayacak su
rette tevsi edilmekte, kazan dairesiyle 
yeni konulan türbine ait çalışmalar iler
lem~ktedir. 

KLOR VE KOS1'1K F ABR1KASININ 
1NŞASI 

Gine l:ımitte Kimya sanayil ~ubesin-

Kızılay kurumunun mutat yıllık umu
mi meclisi, yarın saat 17 de Halkc\'i sa· 
lonunda toplanacaktır. Kongre h<>yeU 
umumiyesi, kurum meclisi idaresinin 
geçen seneye nit faaliyet raporunu din
liyecek ve yeni meclise iltihak edecek 
dört Cızayı seçecektir. 

lrlanda 
den bir Klor ve Sudkoslik fabrikasının Franko hükümetini 
inşası .kararlaşmıştı. Projeleri tamam-
lanmış ve makineleri Avrupaya sipariş tanımağa karar Verdi 
edilmiş olan bu fabrika binasının inşası Dublin, 13 (A.A) - lrlanda hüküme-
~inin yakında ihalesi yapılacaktır. ti Franko hükümetini tanımağa karar 
SABANCA GöLU?\"DEN tSTtFADE vermiştir. 

Sellülöz ve Kimya sanayii fabrikala- İspanyadaki Irlanda elçisi Franko 
rının su ihtiyat-mı karşılamak için Sa - hüküıneti n('zdinc mf'mur edilecektir. - __ ,. 
kılıncını çektin. Haklısın aziz d.ostWTI··· 1 emirleriniz var... Derhal... Hemen yap
Öyle değil mi ya ... Uzun uzadıya mÜnl\· 1 mnğa ... 
kap.ya ne lüzum var!.. Sözünü bitiremedi .. 

Faribol böyle söyledikten sonra, san· Boğazından bir feryad koptu. 
ki bir dershanede talebesine iskrim dersi I Mistufle onu yakasından ve belindeki 
veriyormuı gibi bir sükunetle ilerledi ve 

1 
kemerden kavramış, koca gövdesini kuş 

Rozarjla kılınç kılınca geldi. \ tüyü gibi havaya kaldırmış.. Yolun iç 
Bu sırada Mistufle de korkusundan t tarafındaki kulübeye doğru götiirmeğe 

yarı ölmüş bir hale gelen papaza yaklnş· ı başlamıştı. 
mı!ltı. Faribol ile Rozarj arasındaki lcılınç 

- Muhterem peder .. Dedi. Sözlerime çarpışması ise devam ediyordu. 
iyi dikkat ediniz. En ufak bir mukave· 1 Faribol, istemi~ olsaydı bir hamlede 
meıte bulunduğunuz anda derhal ınuh· rakibinin işini bitirirdi. Fakat inti kamını 
terem beyninizi patlntınm. yudum yudum tatmak çin işi kasden uza· 

Böyle söyliyerck papazın gözü ara· tıyordu. 

sına tabancasını uzattı. Rozarj i e mütemadiyen sinirlenmekte 
Herif derhal diz üstü çöktü. idi. 
- Ah muhterem biraderim.. 'Diye Faribol: 

yalvarmağa baıladı. Benim gibi kimseye - Kuyruğun kopsun .. Dedi. Ne kızı-
fenalık etınek istemiyen ve pek çok olan yorsun} Acelen ne) Yoksa ölmeğe 0 ka
günahlarının aHı için daha uzun seneler dar çok iotahlı ve sabırsız mısın) Seni 
cenabı hakka yalvarmağa muhtaç olan böyle asabi gördükçe ben utanıyorum .. 
zavallı bir din adamına mf'rhanıet edi- Senin gibi bir talebe yetiotirdiğimden do-
niz.. layı ben mahcup oluyorum. 

Mistufle tabancasını beline soktu: Böyle söylerken Rozarj, can acısı ile 
- Pekala .. Dedi. Eğer benim emirleri- bir feryad kopardı ve geri sıçradı. Ko

me tamamen itaat ederseniz ve eğer ben lundan kan akıyordu. 
kafamda kurduğum planda muvaffak - Hele dur bakalım .. Merak etme .. 
olursam o zaman senin bütün günah· Seni birden öldürecek değilim .. Hem dö-
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Havva 1 

Kızları 
·(Yeni Asırın büyük tetkik anketi)~ 

~ 
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v ahşilerde süs merakı 
Medenilerin cicili bicili elbiselerine 
mukabil onlarda çıplak vücutlarına 

cicili bicili. resimler vantırırlar ... 
- iyi ya .. Beni gece kimse farkrt-

mezl .. 
- Temiz olmalısın Maul.. 
- Nasıl> .. 
Pohua, omuzlanndaki döğme i~aret

leri göstererek: 
- Tataul.. dedi. 
O vakit ne demek istediğini anladım. 

Temiz ve güzel olmak için vücuduma 
tatau dedikleri mukaddes süsleri yaptır· 
mam lazım geliyordu. 

Derhal kabul ettim: 
- Hayhay} Pohua 1 •• T atau da yap

tıracağım!.. dedim. 

* işte bu hadisedir ki yerlilerin hayatı 

içine tamamiyle kımpbilmek için ilk de· 
fa vücuduma Polinezyalıların (Tatau) 
dedikleri döğme nakııları yaptırmak ka· 
rarını vermeme ııebep olmuıtur. (Tatau) 
ki, bilhatsa Polinezyalılar arasında bi
rinci derecede ehemmiyeti haizdir. 

Bununla beraber yalnız Polinezyalıla
rın değil, bütün vahşilerin vücutlannın 
derileri üzerine yaptırdıkları bu döğme 
resimlere düşkünlükleri.bunlara vcrdikle· 
ri kıymet insana hayret verecek derece
dedir. Vah11iler derilerine baştan aşağı 
kitap gibi resimler yaptırmaya son derece 
<lüıkündürler. Niçin biliyor musunuz} 
Resimlerin her halde hayretlerle gördi.i· 
ğünüz bu biçare çıplak adamlar nıçın 

yüzlerini, gözlerini, bütün vücutlarını 
böyle kesip biçmektediler} 

Yalnız mulcnddca olduğu için mi} As· 
la, güzeli etmek için 1 

Düıünmelidir ki bu adamlann yaşa
dıkları memleketlerin iklimi kendilerini 
elbise giymek ihtiyacından uzak bulun
duruyor. Çıplak ynp.mak mecburiyetinde 
oldukları için süsü nerelerine yapabilir
ler} .. Tabii çıplak vücutlarına ... 

işte biz medenilerin türlü türlü ku
maşlar üzerine yaptığımız türlü türlü şe
killeri, desenleri onlar da bütün ömürle
rince taşıdıkJarı yegane kumaşlan olan 
kendi derileri üzerine yaptırmaktadırlar. 

Aradaki fark bizimltilerinin sahte ol· 
masıdır. Onlarınki hakikattir. 

Biz medeniler arasında bir genç kız 
bir genç kadın, hatta bir genç erkek na
sıl güzel desenli, zarif ve kibar bir elbise 

l 

ca hakiki acılarla canının yanmasına kat· 
!anması luzımdır 1 •• 

Filvnki lngiliz.lerin lngiliz.leştirip ( tc
touir - tôtovier) dedikleri, fakat Polinez· 
yalıların (Tt\tau) dedikleri bu döğmeler 
bunların en büyük süsleri, ziynetleri, 
lükslcridir. Fakat dediğim gibi, ekseriya 
haftalarca süren harikulade iztıraplanı 

mal olan bir ııüs ... 
Zira bu döğıncler çok defa insanın ta· 

hamnıül edeıniyeceği iztıraplarla yapı· 

lır .. . 
Fnkat yarı çıplak. ve vahşet diyarla

rında yaşıynn insanın dahi, tıpkı muh
teşem medeniyet merkezlerinde ynşıyan 
insan gibi, güzelleşmek, şıklaşmak, ho
c;a gitmek için tahammül edemiycceği 
hangi ıstırap vardır? 

giymeye can ntnrsa, bir Polinezyalı ka
dın veya erkek de ayni lüks ihtiyacı , ayni 
güzel görünmek ihtiyacile esmer İpekle-

Polinezyalılar arasında (tatau) yaptır
mamak, (latau) sur. bir insan, tıpkı biz
ler arasındaki donsuz dediğimiz insan 

rin en dayanıklısı olan mücella derisini demektir. O kadar aşağı ve biçaredir. 
böyle zarif hir elbiseye kalbetmek için Tatausuz adam, bizdeki çıplak, çulsuz 
can atar. adanıdıı·! 

Arada diğer bir fark da vardır ki bu Tatau yaptırmamak ayıptır! 
mlithi§tir. Zira mesela Berlin, Londra Talau biz medenilerin bilhassa şfilra-
veya Pariste dilber bir kadının lüks hir ne noktai nazarına göre ideal bir şeydir. 
elbise giymek hevesi yalnız onu ödeyen Çünkü sembolik bir elbisedir. 
erkeğin canını yakmakla kalır. Fnknt bi- Elbisenin sembolik oluşu gibi bir fev
çare Polinezynlının derisine böyle bir el- kalfıdcliğe mukabil bu elbisenin ödeni
bise geçirebilmesi için günlerce, haftalar- şindeki tezat ta pek gariptir. Zira biz -

=ı;== . -.. ~-.-. - deki elbisenin ödenmesi para iledir, ya-
ç~ktırmeden ve bır anda oldururum ama. ! ni diğer bir şekilde semboliktir. Halbuki 
Bar p.rtla.. onlarda ödeniJ hakikidir. Çünkü, dedi

Rozarj, hiç cevap vermeden kudur· ğim gibi, hakiki can asıciyle ve erkekle-
muş gibi hamleler yapıyordu. ti vücutlarına bu nakışları gayet ipti-

F aribol ise ayni alaylı tavrı ile devam dai, son derece ıstıraplı, hemen hemen 
etti: tahammül edilmez bir usulle yaparlar. 

- Yoksa, senin vücudunda yavaş ya• Alet olarak kilçilk doğramacı testere-
vaş ve birer birer delikler açarak Mon- sine benzer kemikten bir Alet kullanır
senyör Luiye çektirdiğin iztıraplann acı- lar. Bu Aletin ucunda tarak gibi bir çok 
ııını aana da çektiririm. Söyle razımısın. dişleri vardır. Mikronezya adalarında 
Y D k Al • sonra sonra bu iş için çelik iğne kulla -a.. eme cevap vermiyorsun.. a ... 
O halde ben de baılıyorum i~te .. Al ikin· nılmıya başlandı. Döğmeyi yapan adam 

derinin üzerine nakışları çizdikten son-ci deliği de .. 

Ve f aribolun kılınca Rozarjın sol ko
lunun bir tarafından girip öbür tarafın· 
dan çıktı. 

ra bu testere ile deriyi deler, içine bo
yayı içirtir, bir taraftan da uzun bir çu
bukla bu yerleri dağlar. Kullanılan bo
ya siyah renkte, yabani menekşe nevi 

Fakat Rozarj bu ikinci yaradan müte- çiçeklerden çıkarılmış bir boyadır. 
essir görünmedi. Bu dağlar ameliyatının haftalarca, 

Hareketsiz bir halde yanına düsen sol hatta aylarca sürdüğü çok defa bir in· 
kolunun yarasına aldırıı etmeden hücum- sanın dayanmasına imkan olmıyacak 

yanıklara sebep olduğu vakidir. 
devam edi- Tatatun nakışları kAmilen mukaddes 

!arına devam etti. 
Faribol, konuımasında 

yordu: nakışlardır ve her biri mutlaka dinime-
- Maamafih bt":nim sana teklif edece- rasimle yapılır. Tataun ameliyatı devanı 

muş. batlanndan ppkalarım çıkararak - Evet ben .. Ve görüyorum ki sadece 
ıı:eler>IC"ri loylı bir şekilde selamlamıı· beni tanımaklığın burada seni niçin bek
la dı lediğimi sana anlatmağa kafi geldi. Mü· 

larını ben çıkartmeğı vaad ederim. ğülC(:eğiz. hem de bu arada seninle tatlı 

ğiın ıart ehemiyetaiz bir ıeydi. Bir ihanet 
fazla yapmlfSın, sana viz gelir .. Bana ka
leye girmek için lazım gelen parolayı 

söyle.. Yemin ile temin ederim ki seni 
iztırap çektirmeden öldürürüm. Aksi 
takdirde dirhem dirhem canını alırım. 

ettiği müddetçe bir taraftan da genç kız
lardan mUrekkep bir grup (Ritua) deni· 
len ilahlileri okurlar ki Polinezyalılar 
bu ilahilerin ameliyatın muvaffakıyetle 
başarılmasına saik olduğuna itikat eder
ler. Papaz. başını göksüne kadar eğdi. tatlı görüımek istiyorum. Maamafih, eski 

: w"' 1 -~ 1 - • •• 
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Baylar! Dikkat ediniz! 
Uzun topuklu iskarpinler 
Apandisite sebep oluyor .. 

c- Apandisit, kör barsağın iltihabı-ı 
dır. Bir çok sebeplerle tekevvün eder. 
Fakat son zamanlarda bilhassa kadın
larda ve genç kızlarda tesadüf edilen 
apandisit vukuatının sebeplerinden en 
mühimi kabızdır. Kabız bir nevi kazurat 
taşı denilen şeyi meydana getirir ve bun
lnr apandisitte iltihap yapar. 

Halk arasında, çekirdek yutmaktan 
olabileceği mütevatirdir. Halbuki sebep
leri büsbütün ba~kadır. 

Söylediğim gibi bilhassa ıon günlerde 
apandisitin haddinden fazla artmış olma
sının sebebi, kabıza kar!lı lakayt kalın
masıdır. 

Zeyli dudii averin neye yaradığını bu 
gün bilmiyoruz ve bu uzuv fazla telakki 
olunuyor. Hatta Amerikalılar daha ço· 
cukkcn apandisiti çıkartıyorlar. Halbuki 
uzviyetıe her hangi bir kısmın manasız 
veya raydasız olduğunu dü~ünmek garip 
olur. 

lmıanların iptidai hayatlarına kadar 
rücu edip d~ünürsek, yiyeceklerini ve 
taş toprakla karışık bulup yemek vazi· 
yetinde olan ve fiziyolojikman hayvana 
yakın bulunduğumuza göre, böyle yemek 
mecburiyetinde bulunan insanın hazım ci
hazında tnJ ve toprak veya ecnebi cisim· 
leri ayırt edip hazmetmek veya defet
mek için tavukların katısı gibi bir uzuv 
halinde mevcut olan apandisit insanların 
gıdalannın değişmesi ile dumura uğra· 
mış ve bu gün faydasız kalmıştır. 

Normal mesaisini yapmayan bu aza, 

§İmdi en küçük harici tesir altında derhal 
iltihaplanmaktadır. 

Yani bu derdi başunıza gıda: tarzını 
d~ğiştirmekle biz satın almış olduk. Ta
biati düzgün olanlar ve yani günde hiç 
olmam bir defa dışan çıkabilenler ara· 
aında apandisit pek enderdir. 

Bunun müzmin şekli krizler yapmıyn
bilir. Yıllarca gizli gizli devam edebilir. 
Verem seyri gibi bir seriri ~yir yapabilir. 

Jlk anda hatta bazı verem vekayünin 
sebep olduğu yanlış te.hioler arasında 
da apandisit sayılabilir. 

Bir taraftan da apandisit bazan vere
min ciğerlere saldırmasına mani teşkil 

eder. 

Yani hemen apandisitlinin ameliyat 
masasına yatması, yabnlması asla doğru 
değildir. Ancak karın zan iltihabı tehli
kesi mevcut olduğu zaman muvafık olur. 

Müzmin apandisit vakalan, krizli va
hlardan daha müşkül ameliyat safha
lan gö~terebilir. 

Bu gün apandisit ameliyab çok kolay

Ja .. mış bulunuyor. 

Fakat buna rağmen ihtilatları, ıüpüras
yonlan dü ünülürse tehlikeli bir i~tir de. 

Kendi aanabmız aleyhine olmasına 
raKmen diyebilirim ki uzviyetten her han
gi bir parça!'lını kesip çıkarmak tabii bir 
müdahale olmadığı cihetle daima az te
menni olunan bir iş demektir. 

Bazı doktorlar perhiz ve kontrol al
tında rejimle apandisit tedavisi tarafını 
iltizam ederler. Ben de bu fikirdeyim .. 
Cerrahın müdahalesi filhakika ıeri olur. 
Fnknt her uzvivet ameliyata mütehammil 

çoktur. Krizliler ve seri müdahaleyi icap 

ettirenlerden gayrisi beklemeğe mecbur 
oluyorlar. 

Denilebilir ki apandisit günün moda 
hastalığıdır. Halka kabız olmamağa ça-
1ı~mağı tavsiye ederim. 

değildir. Rejimle tedavi elbette daha 
muvafık bir harekettir. 

Bugün hastanelere müracaat edenler 

Doktor bay Münir diyor ki: 
c Uzun topukl~rda apandisiti vücuda 

getiren 8ebeplerden en mühimidir. Ayak
taki deveranı zayıflatır ve adalatı a~ağı 
doğru çeker, binnetice bağırsaklar gev
ıek olur, sıtaz husule gelir. Barsaklar ça

lışamaz olur, kabız başlar ve bu yüzden 
apandisit tekevvün edebilir. 

Buna göre bir çok hastalıklara da se
bep olacak kadar ehemmiyet alan uzun 
topuk ve dar ayakkabı yanında etleri piş
miş yemenin de mevkii vardır. 

Hayat başladığı zaman ateş yoktu. O 
zaman çiğ yenirdi ve en tabil gıda tarzı 
da insan için buydu. Şimdi tababet ha
zım cihazına fazla yük bindinnemekte
dir. Bu da sebeplerin biridir. 

Bir de mühim bir nokta daha vardır, 
kör barsağı alınmış uzviyette ilk iltihap 
safra kese!'linde olur, sonra karaciğer ve 
sırası ile pankers ve akciğerlerde görüle
bilir. O halde kör banak bunları önlemek 
tarafından mühimdir.> 

Hazım, mutfakta başlar! 
Sebzeler asabi insanlar için asabiyeti 

teskin eden bir ilaçdırlar 
Bir kadın arkadaşım anlatıyordu: 1 Böbreklerin eyi çalışmasına mani olur. 
- Daha talebeydim. Fiziyoloji imti- Romatizmaların sızılarını artırır. 

hanına girdik. Muallim bir çok sualler- Etler ya haşlama, ya ıskara halinde 
den sonra gülerek bana sordu: cHazım yenilirse mideyi hiç yormaz. Hazımlan 

nerede başlar?> Ben de malUm. nakaratı gayet kolaydır. Besleyici kıymetlerini 
tekrar ettim: cAğızda> Hocam Adeta kız- de tamamen muhafaza ederler. 
ml§tı. cAsla, dedi. Hazım mutfakta baş- Tereyağmı yakmak, vücuda çok mik-
lar.> tarda zehir sokmak demektir. Pilba da-

Bu şaka gibi gelen söz çok doğrudur. hi yağı .az .yanmış olarak koyarsanız, çok 
Gıdanın pişmesi demek, içerisindeki sıhht bır ı~ yapmış olursunuz. 

besleyici maddelerin erimesi demektir. Salata yaparken hindibağı unutınayı-

B
. kad k ... ,_ nız. Hindibağ salatası bir çok il~çlardan 
ır ev ınının yeme pışırw.ıc;en 

b
. k .ı.ı.• l · b'l . 1A d daha faydalıdır. Romatizmalılar hindi-
ır ço suuu şey erı ı mesı azım ır. w 

O 
· · ·ı . . tin .. ta bag salatası ile sızılarından kurtulabi-

nun 1çın aı enın vazıye e gore şu v- lirl 
siyeleri göz önünden ayırmamak lhım- er. 
dır: Güzelliklerini muhafaza etmek isti -

yen kadınlara hıyar salatası, hıyar tur
§USU en güzel kremlerden daha faydalı 
bir şey olur. 

Kızartılmı§ yemekler umumiyetle za
rarlıdır. Mideyi bozar, hazmı ağırdır. 

Tuvalet sabunlarını 
kendiniz yapa· 

bilirsiniz 
Çok eyi bir tuvalet sabunu elde et -

mek isterseniz bunu kendiniz yapmalı
sınız. 100 gram adi beyaz sabun alınız. 
Bunu bir havan içerisine koyunuz. !çe
risine 100 gram bal, 20 gram storaks ko
yunuz. Bunları havanda dövdükten son
ra bir kaba koyunuz, bu kabı kaynar su 
dolu bir tençerenin üzerine yerleştirerek 
mahlutu eritiniz. Sonra bunu süzgeçten 
süzünüz ve bırakınız donsun. En gilzcl 
bir tuvalet sabunu elde etmiş olursu -

nuz. 

Sebzeler asabi insanlar için asabiyeti 
teskin eden birer ilaç kadar müessirdir. 
Bilhassa kışın en bol sebzesi olan pırasa 
en güzel bir mtisekkindir. 

Gliserinli sabunlar da tuvalet için çok 

eyidir. Fakat bunu k endiniz yapamaz -ı 
sınız. Emniycl ettiğiniz eyi bir markayı 

almanız icap eder. 1 
Avrupada en son kullanılan tuvalet 

snburilannın t erkibi şudur: 500 gram 
adi sabun, 150 gram temiz zeytinyağı ile 

9lK~;~~0~-~~ yapılmış bir sabun, 12 gram bergamot, 
e.!'ansı. Sabunu esansla beraber bir ha-

Son Moda Kadın Şapka 
Ve Ropları 

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

Yüzü sabunlamak fay
dalı mıdır yoksa 
z ararlı m ı ? 

Tuvalet bahsinin henüz tamamiyle 
halledemediği mühim bir meseleye bu
rada temas edeceğiz. Yüzü sabunlamalı 
mı? .. Muhtelif tuvalet yazılarını okumuş 
olanlar bu suale hem evet, hem de ba
yır şeklinde cevap verihniş olduğunu 

tabil hatırlarlar. 
Biz bu suale şu cevabı vereceğiz : 
Bazı yUzleri sabunlamak zararlıdır ... 

Diğer bir takım yüzleri de muhakkak 
surette sabunlamak şarttır. 

Yüzilntiz normal, yahut yağlı ise haf
tada en az ild defa sabunlamanız Ih.un. 
Hatta zaruridir .. Fakat yüzünüz çabuk 
çatlıyan derili be o vakit yalnız tatlı 
badem yağı ile yapılmış sabunlar kulla
na bilirsiniz. 

Yüzilnde sık sık slvilcelex çıkan ba
yanlar ise limonlu sabunlardan fayda 
görürler .. Yüzilnüzde siyah lekeler hA.~ 
sıl oluyorsa kMurulu sabun kullanma
nız lô.z.ını demektir. 
Eğer yüzilnüzün derisi çok ince ise o 

vakit her gün yüzünüze bolca bir krem 
tabakası sürtinüz .. Bundan sonra yüzü
nüzü Lanolinli bir sabun ile yıkayınız. 
Ondan sonra yüzilnilzü ılık bir su ile 
çalkarsmız. 

Bu takdirde yumuşak, düz bir cilde 
malik olursunuz. Yağsız ve kuru dexili 
yüzleri ise sabunlamamak daha doğru 

olur. 

* 
İy.i bir sabun parlak olur. İçerisinde 

delikler bulunmaz .. Dokunulduğu vakit 
parmak uçlan yumuşak bir cisme değ
diğini hisseder. Fakat parmaklan yağ
latmaz.. Kağıdı lekelemez. Eskidikç~ 
koku::;u fenalaşmaz.. Bir sabunun saf 
olup olmadığını anlamak çok kolaydır. 

Islatılmış bir parça sabunu bir cam 
üzerine bırakınız, bir gece dursun .. Er
tesi günü cam üzerinde kalan ıslaklığı 
tetkik ediniz ... Sabun iyi ise bu ıslakhlt 
yapışkandır, şeffaftır ve kokusuzdur. 

* 
Tu\'alet sabunlan delikleri olmıynn 

bir mahfaza içerisinde saklanmalıdır. 

En iyi snbun mahfazaları, porselen ya
hut camdan yapılmış olan mahfazalar
dır. Bu mahfazaların içerisine dişli kau

parçalarını bir el tası içerisine oturtu
nuz. Isınırken içerisine bir kaç damla 
gliserin ve istediğiniz bir esans ilave 
ediniz .. Bu suretle elde edilen mayii ka
lıplara dökllntiz .. Bu parçaları ziyan ol
maktan kurtarmış ve iyi bir sabun elde 
etmiş olursunuz. 

-*-* Kürkler üzerindeki yağ lekelerini 
çıkartmak için evvelA bu yeri ıslalc ve 
sabunlu bir bezle eyice silmeli. Sonra 
burasını kızgın bir ütü altına dokun -
durmak suretiyle kurutmalı.. Ondan 
sonra lekeyi içerisine yarıyarıya eter 
brıştırılmış amonyakla silmelidir. 

_ _.._..u.<UM..._..a .... _...un.._.MA...uı..:11·.J>·uı· r &hım bu ----------
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Üst dudak üzerin· 
deki kıllar 

Imza yerine cDertli okuyucunuıJ 

cümlesini koyan b ir bayan, üst dudağın· 
da çıkan kıllardan ~ikayct ediyor. Ve 
hizden çare soruyor. 

cBu kılları düşürmek çok kolaydır. 
Ve bir çok usuller vardır. Biz bir iki 
yazımızda bu usullerden bahsetmiştik· 
Fakat, elektrikten başka her hangi bir 
vasıta kılların köklerini kuvvetlendirir 
ve daha fazla çıkmalarına sebebiyet ve
rir.Elektrik tedavisi yaptıramıyacak va· 
ziyette olanlar kıllan düşürmektense 

görünmez bir hale koymağa çalışmalı· 
dırlar. Bu da çok kolaydır. Her sab~ 
bir pamuk parçasını, içerisine birkaÇ 

damla amonyak ilave edilmiş oksijenli 
suya batırınız. Bu pamuğu üst dudağı· 
nıza yapıştırınız. Beş dakika dursuPı 

sonra çıkarınız. Vakıa kıllar düşmez, fa• 
kat görünmez bir hale gelir. 
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1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

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

Fransa ve lngiltere Franga hüku
metini ayni zamanda tanıyacaklar 

T. A. Q. 19.'1( m.15195 Kes./ ZO Ww. _ BAŞTARAFI t tNCt SAYFADA - Muhakkak olınıyan nokta bu karuın 
Udikle Erbaayı birbirine bağlıyan baba sevinciyle hoplıyarak, yürüdüm .• : 12.30 Program vam edemiyeceği ve İspanyanın dörtte tahakkuk edeceği tarih meselesidir. 

tam ormanlarını ve yetil bir oluk iç.inde Mahallemiz sessizdi. Evin numarası fi- 12.35 Türk halle müziği : Osman peh- üçünden fazlasını işgali altına almış bu- Arada az çok uzun bir devre geçebi
tuıldıyarak akan az: sulu, fakat çok ça- lan olmadığı için dura kaldım. ?ört ya- livan Tanburacı ve bayan İrfan lunnn general Frankonun vaziyetini de-- lir. Knrnr, neticesi hakkında şüphe mev

iıltılı ırmağı bilmem gördünüz mü} Bu §ında ayrıldığım bu sokakta benı tanıyan 13.00 Memleket saat ayan, ajans, me- ği.ştinniyccci',<i ayni mnhfellerde söylen- cut olınıyan hadisatın seyrine tabi bu-
yollarda yolculuk edenler kendi kasaba-J biT iz, bir hatıra aradım: yoktu. Soracak teoroloji haberleri. mektedir. lunacaktır. Gazetelere göre ilıtillıflı olan 

ÜZÜM 
263 İnhisar idaresi 

148 S. Paterson 
59 Albaynlk 
45 K. Taner 

513 Yeko.n 
66049:? Eski yeldln 
661005 Umumi yeklın 

No. 1 
No. 8 
No. 9 

11 19 50 
16 50 17 
16 50 16 75 
18 18 

14 
15 
16 

lanrıa, bu taraflara, Ankara ve Istanbula bir insan aradım; yoktu. w 13.10.14 Müzik (Küçük orkestra - Şef: Siyasi İngiliz rnahfellerinde söylendi- tek nokta bu karan tehirde demokrat 
mutlak bir renk ve ses yüküyle beraber Bir harap kapıya >·aklaştım. tokmagı Necip Aşkın) ğine göre İspanyada krallığın ihyası leh hükümetler için blr fayda mevcut olup 
'..ı 1 tıkırdattım. Bir ihtiyar nine çıktı: 1 - Valther - Dans eden kukla- veya alcvhinde olarak general Franko olnuıdığını tayinden ibarettir. 

N o. 10 
No. 11 

16 75 
19 

aöner er. .. d d d " b " 
_ Affedersiniz cf en im, e ım, u· lar (Foks - trot) Uzer"ıne h"ıç bir tazyik yapılmıyacaktır .. Ladik - Erbaa yolunda ağaç ve su, •Deyli Meyle gazetesi Fransanı.n ya-

ltöylere ve kasabalara doğru hücum eden ranın yerlisi misiniz} 2 - Nützlader - Bana bir dan:s Bununla beraber, Burgosun tasavvuru nn ve İngilterenin de çarşamba günü, 
ı,· .ı d" _ E, oldukça evladım! dedi. daha çalsana (Viyana melodisi. veçhile, Don juan İspanya tahtına çıka- bundan böyle İspanyanın dörtte il""'"'e 

ır nefis bulut içinde birleşmii"er ır ve -- Yı"ne af buyurunuz, Y'""ınızı sorabi- J h S B " d l dah"li "' ..... 
ı ~ ı__ ..... 3 - 0 ann trauss- ız e: va 5 cak olursa icn.-ınya ittihadının 1 h '"-'m 0 1-- 'C'-ankoyu tanımalarının a..adiJc. kazasında akpm, çamJann auorar• v ,r-- aJU ULU S: I' 

-L·wd lir miyim} 4 - IJndncr - Şaka (Fantazl) harbe i ştirak etmemiş yeni bir otor~te muhtemel olduğunu ve bu hilkümetle-
nıaııdır. Erbaada yaz, aulann 9--.u ama- __ 00,_sandan bir iki yaş aşağıyım 1 p eh Leydi Hamil ük 

d 1 v ,. 5 - a emegg - - altında tcsbi , .e milli istiklalin m·· cm- rin realiteler yolunda hareket etmiş ola-
• .. ır. A açab köyünde yagmur, mazı Kalbı"me su -·rpildi. Galiba aradığımı t ti d tpu . dl . bö" l b" h 

m1 d 1 ~ on opere n en po rı.. melen müdafaa e i mesıne Y c ır a- caklarını yazıyor. 
~açlarının yapraklannda da a am a b l F kat koca nineyi kızdınnak-
"..ı d k"" .. u muştum. a 18.30 Program reketin tesiri olacai','1 ilbe edilmektedir. (Taymis) gazclcı>inin siyasi muharriri 
aamlıyan bir dere ve Osman a)'1 oyun- tan da korkuyordum. Boynumu bükerek JS.35 M"" "k (Ç' t1ar esal b i 
• ki 1 uzı ıgan, serena v - Bu mahfeller Alman mat uatının s• de c:u mu"" tal°'atı ne-ediyor : C:fo bahar, kırmızı ve mor çiçe eriye te- -w tt "" 

t>elerdcn yamaçlara. yaylalara ve ova- sakalımı oynattım: 1 re - pl.) pnnyada krallı~ ia~esi al~yhin~e bu- •İngiltere ve Fransa, hiç şüphesiz bir 
_ Bundan albnış yetmiı sene evve 19.00 Konuşma (Türkiye postası) lunduklarını, .zıra böy. le bır halın, . İs.- çok ı. tt ..ı=--ıer •·e ıs· .:ı.-ıeter gı>rirm,.,,; 

ya süzülen bir ye.il daldır... d H o fen Türk "ği c• . . r __ ,_ Ka IWUI:>\! • UIW -r-·-""' 
,... bu mahalle e oturan acı sman e - 19.15 ·· müzı m.ce saz 1.a:w- - panyanın Anti _ Komıntem paktına ilti- .. k"" la . t hakkında sıkı te-

Bir kaç ay evvel Erbaada bir kaç gün .,. ık f l) dil . w. . be di mwn un o n vazıye 
k l M af r di dileri tanır mısmızr.. r1§ ası bakiyle telife cnuyecegını yan e - ..... •larını muhafaza edı"yorlar. ...-..._L 

ıerirdim. Orada bak a ust a e en b k B" d ta ıo·· babe 1 . . .. ...., .n.c\.lA .... Kadın yüzüme a tı. ır • un a - 20.00 Ajans, meteoro Jl r erı, u- 1ar •--iff• gazetesi bir makale- +--- . 
isminde yerli bir ihtiyarla tanıttım· Eğer -Lı-- d T yor · •.n.&'6" general Frankonun .ı.:tpıWyanın en mü• 

ZAHİRE 
1560 çuval Buğday 
1948 kental palamut 

150 balya pamuk 

5 312S 5 5625 
230 465 
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OPERA.TOR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıet IMutanesl 

eslıl operatöl'il 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden soma Birinci Beyler 
sokağında.. 

No. 4% TELEFON 2310 
rak gözlerini gözlerime y~br 1

• e- raat borsası (Fiat) sinde, gener&I Frankonun zaferinden . . .' . . 
yol ve çam ormanı beni bir yumak g;bi peden aşağı heni süzdü. Kalbim çarpı- 20.ı5 Türk müıiği İ ın meik\ir pakta iştiraki him kısmını ıdaresı altına geçı.rmış ol- ----------------
içine alarak ezmemiş ve beyaz bulutla- yordu ve gırtlağıma bir şey tıkanır gibi Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, = g=i yazmaktadır. Bu iddia duğu inkar ~lemiyecek _bir hakikattir.ıı IZMIR SULH HUKUK MAff. 
riylc lc.aynıyan bir çaydanlığı hatırlatan oluyordu. Cevdet Kozan, Ruşen Kam, Me- Londrada endişe uyandırmıştır. İyi ha- Ve aTaymıs• ilave ediyor : Bununla K.EMESINDEN: 
Erbaa köyü, beni hazdan bir çartaf için- işte o dakikada. bu mor yüzlü ihtiyann sut Cemil. . her alan mahafıl, bu tekilde bir teşebbü- beraber çarşamba günkü kabine toplan- Aliye •e Mehmet Ali, Münire, 
Cle eritmcmif olsaydı: baklcal Mustafa çil gözlerinde .önük bir~ yandı. Kuru Okuyanlar : Muzaffer llkar, Me- sün. tamamiyle müstakil kalmak istiyen tısında bir karar verilmesi, vaziyetin la- Musa •e Fatmanın pyian mutuarnf 
efendi ile orada aylarca konUfUI', dert- dudakları geradi. Titrek kollan bana lek Tokgöz. Burgosun arzusiyle telifinin güç oldu- zum kadar inki?f etmiş olmasına bağlı- olduklan lzmirde Tdkilik •e Altm 
leşirdim . d Al • Şehn · dır ---L --L.-~...1- 9 ve j .... : .. fi __ ... _::,. __ doğru uzan ı: l - . i aga - " az. peşrevı ğunu bildiriyorlar. ·• ~- --.u- . ._. --.u.-

Bu adam, türkçeyi, tüncliye kadar gör- _Evladım! evlatçığım Mustafa, sen 2 - Ibrahim aga - Hicaz semal.. İngiliz gazeteleri gu noktalara mu· eNiyuz Kroniklw böyle bir yoldan da 12 No. lu ve 550 lira kıymetlin 
tnediiUn. d~dığun bir lezzetle konu- miıin} (Güller kızarır ~nnile) hak.kak nazariyle bakmaktadırlar : gitmenin tehlik~li bir oyun olacağı ka- mahkemece verilen izalei ıuyu kara· 
fUYOr: bizim her pn, her dakika ağrı- Diyerek ağlamağa batladı. 3 - Lem'i - Hicaz §81"kı (Seve- 1 _Fransa ve İngiltere general Fran- naatini gösteriyor. rma ia'tinaden 16/3/939tarihine mü-
rnızCJan ek.sik olmıyan alelade türk~ ke-- Benim ne hale girdiğimi tasavvur eti rim heµ- gütıcli senden eserdir) koyu tanımak üzeredirler. İşçilerin gazetesi olan aDeyli Heraldı aadif perıembe günü saat 15 de lz-
riplimeler, onun ağzında bir garip erime Dört ya§ında bu mahalleden aynlan bir 4 - Yusuf elendi - Hicaz şarla : 2 _ Bu karar Londra ve Paris hil- ise diyor ki : İngiltere için en doğru ha- mir ıullı hukuk mahkemesi aalonun-
Oe tatld&fl)'or ve her yerde: herkese ayni adamı. 111 gördüğün beyaz sakallı dede (Sevdayı ruhun aşk eline) kümetleri tarafından müştereken ittihaz rcket, climhuriyetçiler tarafından bir da satqı yapılacaktır. 
hayali veren lakırdılar, baltkal Mustafa haline girinciye kadar görmiyen, admı 5 - Rifat bey : Hicaz şarkı : ve ilan edilecektir. çok zrunan evvel yapılmış olan teklifle- Bu artırmada tahmin olunan be-

:efendinin ağzından çık.ar çıkmaz insanm bile duymıyan, ölümünden, .ağlığından, (Sislendi hava tarfı çemen) 3 _ Bunun tatbiki çok gecikmiyecck- re uygun şartlar dahilinde, barış lehin- delin yüzde yetmİf bqi nisbetinde 
ltihninde tamamen başka, anlaşılmaz bir haberdar olmıyan bir doksanlık kadımn 6 - Dede efendi - Hicaz şarla : Ur. de bir te~bbüste bulunmaktır. bedel •eriJdiii surette talibine ihalesi 
rnana uyandınyordu. bana a~na çıkmuma dayanabilir mi (Şu karşlki .dağda bir yeşil) yapılacak mi takdirde aatq ıs gÜn 

Ben., konuşan irwanlann methini çok idim? 7 - Şehnaz saz semaisi E k f daha uzatılarak ikinci artırmaaı 1/4/ 
i:ıittim. Bir çoklarına da kendim tesadüf Ben de saldım gözyaıılarımı . •. Girdik 8 - Artaki - Kürdili Hic.azk&r vyan on er ansı 939 cumartesi günü saat 10 da yine 
ettim. Bir hilcaye içinde herkesin bildi- içeri... şarkı (Arlık ne siyah gözlerinin dairemizde yapılacaktır. 
ğinden farklı hadiseler ve insanlar rik- Gelinler, damatlar eakallı oğullar, tüy- gÖ7.leri) h l • • Gayri menkul üzerinde hak ta\e.. 
retmelc l&znn geldiğini de bilirim. Fakat süz torunlar etrafımı aldı. Çaylar kahve- 9 - Artaki - K:ü.rdili Hicazkit· y ahudi mU acerefi meS eSlnl binde bulunanlar ellerindeki resmi ' 
ne o ve ne bu t.ir altında olmıyarak ei~ ler içtik. Kör ola91 gözlerim bir türlü dur- şarkı (Cismin gibi ruhunda gü- veaaiklm ile birlikte yirmi gün için-
%e aöyliyebitirim ki. Erbaalı bakkal Mus- mak bilmiyor, mütemadiyen akıyordu. 7.cl) görüşmek Üzere dün toplandı de dairemize müracaatlan lizundtr. 
lafa efendi, hem konuıma hakkında ve Hele bu ihtiyar ninenin rahatsızlandığı 10 - Ruşen Ferit Kam - Kcmen- Aksi takdirde haklarında tapu ıicı11i 
h al Alt -'- I · Londra ı 3 (o··.R) - Almanyadan çıkan yahudi muhacirleri mese-cm ;-anan • asını çe,.;cn mevzu ar ın- bir günde beni bir kaç saat emzirmi~ ol- ÇC tnksimi mal\ım olmadıkça paylu.madan ha· 
ih b d • ,_ 1 k 1 t d-f d"l , ___ ,_,, les"ını· t·.:ıkı"ke memur Evyan konferansı delegeleri bu sabah toplanmı~- - ~ 

t" a m a Cf1DC -.o ay 0 ay esa u e 1 
- duğunu duyar duymaz kendimi tutamı- 11 - Ovrik efendi - HU:cu..tutr co riç kalacaklardır. 

b • • • O · · '- lar.J·-. Reı·s Lord Vı"nterton Alman tekliflerini tetkike memur hükü-me:r. rr artisttir. nun scsını, ır;onuşma yordum. şarkı (Mestim bu gece) uu Müzayedeye iıtirak etmek İstİyen-
t h ... d. <I ,_. - h· rotu- ·n m etler arası komı"tesı·nı"n raporunu okumu~tur. awını ; S011ra a ıse eıtı mu ım 1 

- -Ne ise .. . s ize doyı.pı olmaz. dedim, 2LOO Memleket saat ayan l<' ler kıymeti muhammenenin yüzde 
ltA dil · -'- 1 • 1" - - •• b ilıni Amerikalı dele<YC Robli Amerikaya dönmek istediğinden hususi ar e ı mıyccc.ır> o an sevım 1 yuzunu u- ille şu baba ocağını hir görelim! 21.00 Konuşma (Hukuk · · yayma r,, k k yedi burugu"' niıbetinde pey akçası 
ada " .. • ,_,._ '- Falı: t sebeplerle 1"stı"fasını vermit1tir. Delegeler Alman tekliflerini tet i için :r r goatcrmcge ımıuuı yoır;. a onun Kadın kallı:tı. Yaımağını, fera~sini al- kurumu) -w veya milli bir banka teminatı İrae 

tahsiyetinin bir cephesini. hail.al Mue- dı. önüme dü tü. Oç adım ötede, cadde- 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo nukut Öeledcn sonra yeni bir içtima yapmışlardır. etmeleri lazımdır. Gayri menkUlün 

lafa efendinin ruhunu, bana anlattığı bir ye doğru eğilmiş bir evin kapısını çal- borsası (Fiat) Cebelüttarık u. valisinin Fas ziyareti vergi ve sair kanuni mükellefiyetleri 
hikayenin mevzuu vuıtasiyle bclirtmelc. dık. 21.30 Müzik (Radyo orkestrası - Şef : satıcılara ve yüule iki buçuk dellili-
anlatmak belki mümkün olacak - Sen biraz geride dur og"lum, dedi, Pratorius) Londra 13 (Ö.R) - Cebelüttarık umumi valisi Neokaşlel kruva- l lı · ı . 

ye ve ferağ harç an a cıya aıt oıup * namahrem var... 1 - F. Mendelsohn - Bartoldy : ızörü ile Fası ziyarete gitmiftir. Glaskov kruvazörü ile iki denizaltı ihale bedeli def aten ve l)efİnen öde-
Hik.İlye fU: Ma1G.m a... Hebridler• uvertürü. gemisi kruvazöre refakat etmektedir. Ziyaret resmi mahiyettedir. necektir. 
Ben aelcn Erzurumluyum evlat, dedi. Geriye çekildim. Kapı aralandı. Süt 2 - L. Van Beethoven : 8 inci Paris 13 (Ö.R) - Cebelüttarık valiiumumisi Faeda bir hafta ka- Şartname 26121939 tarihinden 

altnuı aenedenbcri Erbaada oturuyorum. annem içeri girdi. Bir .kaç dalcika fısd senfoni fa majör. lacaktır. Umumi vali, sabah saat onda bir resmi kabulde hazır bulun- itibaren her keain görebilme.i İçin 
Coçen ııene ana baba yurdunu şöyle bir fısıl konuştular. Sonra baııım kapıdan Allegro vivace e con brio mu~, kendi §Crefine tertip edilen geçid resmini seyretmi§tir. Öğleden açıkta ve gayri menkulün evsafı da 
göreyim, ne olur ne olmaz. dedim. Bor~ uzattı: Allegretto Schcrzando sonra Fas Sultanı tarafından kabul edilmiıtir. prtnamede yazılıdwr. 
cu alacağı temizledim. Dükkanın kepen- - Gel evlidıml Tempo di minuetto !haleyi müteakip miifteri ihale be-
gini muhkemce örttüm. Tonmlanmı ku- Dedi. Allegro vivace 22.05 Londra (Regional) Koro ve or- ................ . . ....... •• •••••••••••• .. •: delini vennediii veya veremediği 

ıcı d ( 1. _ E ruml) diyet Fakat ılh. bana ne olmuııtu. Olduğum 3 - Fr. Smctana - Ultava, sen- kestra konseri Taib ttip resim : surette gayri menkul tekrar 15 gun-
ca~ a ım ve ver e ını r.r:u . . . . . . O rk k · al • 

ele. 1 ık yerde çakılmış gıbı ıdım. Dızlerım titri- fonik şiir 22. 5 Varşova o estra onserı boy arı : müddetle artırmaya konulup bu ar-
T Eyo a ç t~~· b "" "le bucağı belir- yordu. Bir kaç defa davrandım, adun 22.30 Müzik (Operet kupleleri - pi.) 22.15 Prag: Orkestra konseri Fransanın alemşümul LEFRANC: tırmada en çok bedel verenin üzerine 

siz;~~:; Kı;na:~~nu~:kınca bir ova atamıyor~um. Süt annem bana bakh, 22.45 Mkestriizik (Cazbant - Çigan) Lantof 23~~AB;:;1ı!.ı;i lI : Orkestra konseri ~ PARl fabrik~~n yağlı tüp re-5 ihalesi yapılacak arada tahakkuk ede-
gı.b. d"" a· b b .. ünür öte- gülümscdı, sonra yanıma gelerek kolu- or ası sun boyalan gelmışlir .. İznl1.rde Bal- cek ihale farkı L:- bir hükme hacet 1 um ÜZ, em cyaz gor · • d" 23.4.5.24 Son aı·ans haberleri ve yann- 1920 Doyçlandzer : Seçme havalar 1 da 209 N ... ,~ ~'h.--AZ ·~ 
•İnde berisinde eni binalar, yeşil hah~ ma gır ı. . cı ar 0 • n .. uıuc..L mum.ı • kalmaksızın vecibesini ifa etmiyen 
1_.. 1 . Y k bb l _.__,1.rl lçı"- Baıunı eğerek girdiğim bu kapıdan ki program 19.25 Münib : Muhtelif parçalar CAHIT İSTANBULLU boya ticaret- mu .. ttten'd- ..._Lsı"l olun- --•~r • .....__L_ 
~umc er, mınarc ve u e er lllYU&l • • • AVDUPA D ... n.yoT ... DT 19 30 v· K '( """ ~1111 acaıu.ı AJllllG 

• • ,_ __ 1 L---- bir -·Lmayı Yarabbı, bana nasıp etme dıyor- n .n..u ~NDA · ıyana : onser hanesinde satılmaktadır Bu meşhur dai 
ne gıreraenız · ErzUl'\llDUD P4l1&• ..._..- .,,_ 19 J5 B l ""'··ki ı"talyan musildsi · fazla malUınat almak istiyenler -"d·· • l Ad d·-. D--da dogvdum, bırak burada o""le- · res av: :c..; bo 1 b. d fa tec ""be _.ı n1 

ld iz ~... DUTa ya arı ır e . ru t.euC er remızın' • 938/2032 ··-•· -'--•ulllll unya o uğunu o zaman an arsın . • OPERALA& VE OPEKETLER 20.15 Lei.pz.ig : Akşam musikisi -7ua uu., 
takılmıyaca'- ve numara sı;;_ıyacak ka- yıml 2• 05 B .. k 11 1 22 35 K .. . be M htelif parçalar artık ba~k.a ı~arka resı~ boyası kul- : müracaatları lüzumu ilin olunur. 
d ~ ..... _ 1 Siyah malta ta,Jı avluyu geçerek delil ~. ru se ve 1 : Kaybolmu.'j olan · onıgs rg : u lanmak lstemıyeceklerdır. : (308) 

ar çok cadde yol 80kak ve •yuınıya- · k U Iat 22 45 Münih ; Beethovenin eserleri . ...................... ..................... 456 it ' ' E ru deıilc tertemiz merdıvenleri çıktı . zun, ev . 
ca lcadar çok ~apıl Fakat ben rzu : senit bir divanhanel Etrahnda çcp çev- 22.05 Doyçland7.eudcr: La Traviata 23.40 Frankfurt : Muhtelif paryalar 
illa &ezmelt deiil: anamın~~ re odalar! 5.ğ tarafta etrafı kafesle çev- 22.35 Lille: Faustun aforozu SOLİSTLERiN KONSERLERi 
tadığı evi görmek için gelmiştim. Y rili · badanalı dıvar parçalarına hlllır ko- 22.35 Paris (P. T. T.) Muhtelif opera- 16.05 Frankfurt: Küçük konser 
tannL odalanndan hirinde dünyaya gel- 'ıa b :..ı d siınl"kl l lardan parçalar 16.25 Leipzig: Piyano konseri 
d ·ıt:...... • • 1 · çan n ugyay sapm an re ı er ası -

1~ 11n ~vi gönnek için gelmiftım. ıın . d 1 K.Olumd .. t BÜWK KONSERLER 20.50 Stut1.gart : Piyano konseri 
akai tarafı mahallemizin ismini bile bil- mııı ser~zJsu~mdurına bl a su adan- 20.40 Viyana · Konser 21.20 Milano : Eski İtalyan şarkıları 

• ., -~.ı nem go crı e Ye sa ımın ucun • 
nuyordlnm. Ababadan. henıteiırusuen _...ı • dol tık . izi 22.00 II Hilversum : Orkestra konseri 23;SO Mılano : Viyolonsel kon.seri 
aağ katan ltim11e yoktu. Kafa kijt,dım.da y ... ar. aş evıın ··: . 
Yazılı ol h 'I . d d v· - • t;ı" Dolaıtılc yavrum .•. Bır odaya gırdik 

an ma a. enıa • 1 egtfllll' . . •. ··ı·· b" d" k 1t •- b L - • -' '- - __ , •• . , beyaz patiska ortu u. uzun ır se ır; ır- re oana aıı.acıuı:. 
vzatau..,. .. ım. nufU daıre-adcn, tapu . k ş 1c 

kütüklerind L -il • . . . mızı çizgili yastıklar, duvarda mavı a- eıı.erimin suyunu içeceğim. 
ea mana emızın yennı çı- • 1 K h - -' 1 

karttıtn. Ma'haHenüz oldukça uzakta idi. difeden bir cü:r. lceae11 ••• Ortada pın pt· - a ve ne guzeı o mut eüt annel 
Fakat ı,.. thla M. b d- "lk nl bir bakır m.angall •.. ev ba1lcı ortadan - Öyle mi evlidımT... 

' " u _,,aya 1 ~ d" • - ·b· d" c·· l . . t A v k lktı Ak ıığnn zaman ıtıiı aördüğim bu gök ,,Ü- çelilmitlcrdi. Ken ı evana: gı ı se ıre oz erımı açım. yaga a m. -
• lıma bir fCY gelmişti: tünü seyretmek ve yetmiı ilti senedir oturdum. _ .. . . 

burnumdan uçımyan bu toswak dandann Süt annem cezveyi ateşe surdu. ıçıın- - Süt anne, c:'edim, bir odada dıva-

lcoydum. ihtiyar kalbim eon dameleriai 
galiba mümkün olduğu kadar canlı vur
mak istiyordu. 

Orada şunları okudum: 
Kardeşim Mustafanın doğumu: 

Sene 1228 mah Zilhicce yövm pazar
tesi badelzeval saat 7 yi 12 dakika ge
çe. kokmunu ciğerlerime .indinnelt istiyor- de bir hayal bir rüya canlanıyordu: ra gömülmüı, ceviz kapaltlı bir dolap 

dum: yfutidüre. Kenuda bir cc...U: beşik. üstünde bir olacak! bu kapağın üstünde oymalar ola- Olduğum yere çöktüm. Yüzümü ıit 
Y-rüdü·· . 'T' l "''-iil" - U d .1 ~· •• y ben sallanıyordum. Ba- c.ald bir ağaç rcamil kapaim altında be- annemin d~.ı__,._ _ davnraraL -~-dım, a:.-a m . :ıat an aoır; mut yo u a, yeııı örtu. . . e . v v . . . • R1CTD1C .1·1- ıı. ...- • 

1 LA N 
Bornova zeytincilik istasyonu . 
müdürlüğünden: 
1 - btaayonumuz için teaiaatı ile biallde bir motör, airt incelik 

dürbin ve bunlara ait bOru ve teferriiatı mtibayaa ecli&Keldir. 
2 - Şeraiti anlamak iatiyenler her gün iatuyon ~ ...... 

ncaat edebilirler. t~ 
3 - Bedeli ketif (1445) bin dört yüz lark bet ....... 1 • 

Ekailtmeye ittirak edecek talipler ;izde 7,S temfmıt Re!·. iıııii .t.. 
mir mekandlima yabnp malmuzlariyle b~ 3. 3. 939 ·~ ~ 
sünü lut 14 de istuyonda toplaneok_ .....,..... ldlllliracHn l • 

ol..aur. 4IO ( .. 
14, 19, 23, 28 . 

L-- _ _ı b" ak' ··t -v .. l . b ,,. 1 kalın sesini de beraber rum doKdugum tarih eaatiyle, dak.ikaııy- ladım 
~~~a ır~gır ıa~~~m~ni ~ ı~e~e . azı} .. • v ... 1" ••• t•••••••••••••••••~~---••••••••• .. ··kı ·· ki · k ı k k ,_ · ' t · t" Annecı· le y ı lnUll Rabmetlı agabeyun o ur- o:...~-ta ıyan sumu u eşe erı; apılarının a ara apıyı çe~mı~. gı mııı ı. . . . ncuın öte.ini pelı: hatırlıyamıyonım 
.. .. ık • - ı·· b ... 1 L da bakır bir el tası- ken bana vasıyet etmıştı: evlit, oWAtcn ne •-aldı L! .. b=· - _L -di- Alsa ocak onune ç mış mavı goz u ve pen e ya- gım manga ın oaşın , . d"" _ .. . - m; u... .. r-ı- ıcoe 

ki •· · • · nl ık rd F" canlar (Mustafa. gıt, unya gozuyle o evı na an çamurlu çocukları seve seve yu- nıa ıçuıd~. fınca arı Y ıyo u. ın .. w . . yen yananm. Bu da Erzurumdan kamyo-
··d ·· D 11 •.'I b. .,_ k d . L-fif le d d y ·· - d-'-j tül dalga-' gor, o dolap kapagının ıç tarafına senın b. . ·ı_· kı k L s hh t E • ru um. a arına& ır erıııı: a ar Vişne- na 1 ,. ır ıyor u. uzum eıı;. 00 td•V• d k"k k na ınıp ı.-ı saat ttm •ıtth tan sonra .... ı a V1 

ı w . . . . l d B ki" d nem dunyaya ge ıgın saat ve a ı ayı ça ı- I l ıer earkan agaçları; ıbılderınde bırer al- anıyor, uçuyor u. e ıyor um, an B . l ıma ge di: 
_ı ] k 11 '- k k zl · d" · · · b" · k kl n ucuna mın ucuylc 7azrn11tım... unu ihma et-tın gcraan ı sa ıyara~. a i gö erle et- tım ı ışını ıtırcce • aya annı . ) d . • A b d l Ben o dolabın kapağmı niye orada bı-

f ·· h ,_ _ b •- b ••· • 1 k tülü me kardeşım emıştı. ca a o o ap ra ı ııuun oroztan ve ocmbeyaz yumur- asaraıı. eJlgınun yanına ge ece • raktım? Onu yerinden eöltüp alacaktım. 
tasını yolun kenarındaki gübrenin üstüne kaldıracak ve beyaz göğsünü açacak 1 duruyor mu? Yerine ıfümü•ten bir kapak yaptırıp ta-

<L _ı • k.. - Bakalım, soralım Mustafamf .. 
kondurarak p.rkılarla uzaklaşan alacalı Sonra beni kaldıracak . ·• .:x:ainn o• L •• ~ı- On 1 bu k • 

d v Süt annem gitti bir kaç dakika eonra ıı.~tnn. 11 a ıp raya getircce tim. 
tavukları gözlerimle ok9ıyarak yürüdüm. şesine, işte şuraya, ~u otur ugum yere l ) 

Y k Ön -"._ ~-'-) rf .;üterek geldi: Atın ya dmı bi~ çerçeve ~e ko~ 111 
nlnız gözlerinin birini pqtamalından oturtaca · ·. ümü arJlanu YftSUA a a .. d _1 _ _ _ _ _ 

~ L --' ,_ E b ,_ L k . - Duruyormuı yavrum, gel benimle! ıvara, torunuın11uıı aöılerinin öaüae 
o!farı uzat.a.rak bana 1'orka korka bakan oesıiycce~ .. · lime İT ıı.anve te en ve- aacakbml 
İnce belli En:urum kızlarına ve yan be- reeelt. Ben l>u tekeri aiznna götürece- Dolabın bqına gittilc. Kurtlann düt-
1. d w ı- •- -· y ) w _ _:..ı .. _ _._ tatl manlıC:.ına ugvramıt olan kapağın yüz ta- Mustafa efendi ıustu. Kucağınd~ en ın en aoaaısı çıp - çocug-unu .. Jinden gım... a ıyacagnn •.. gwu-.ırnoan 1 • 

... • M L _'I d ~L ı...:.--- _ı_:_ __ . . , __ ı-1~dı, be-
tutarak sokağın fuıt batına doğru seğirten bft feY, İlwant baydu.calt ltaclar tatlı, lcz- rafmclakJ ağaç re&Dll gÖrunmez naıe g • ._,,._ - · ----- •-uama& IUUUIT 

Cerrahi • Dolum •e b ..... olmayan her huta1iiı bW ....... 

Hususi Hastane 
Biriaci Konlonda Karşıyaka ve lmDr körfezine bekan mrraM= JWm relı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi belanı - sUk6ııaet • hMtıa Ziya. 
reti serbest, rece ciindüz her hekime, her bUtaya aÇlk.. 

FiArLEa 2,5 IJUDAN llAIUL 
'lllD'Ot{ N.. Z1'1'- POSTA KU?UMJ No. 311-
nı.G&AF ADRESi : ALSANCAK S t B H A T EVİ beyaz parmaklı Erzurum gelinlerine, içim zetli im teY akacak 1 gözlerimi k.aptyaca- mitti. Kapağı açbk. Cözjerim bembeyaz yaz luDarliı. ortiilü ka'mw c1wdMlarlN ° 

~ • ft
0

b~~ .•• ~~m~~~~~~~~L~~~~~~e~~~ ~--------------------~----~ 
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AŞÇIBA1'1 MARKA 
Makarnalar 

Sclinik sergisinin 93 ı ve 938 senelerinin 
birincilik madalynlannı kazanmıştır 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

haatalıkları Operatörü 

Kesıeıu caddesinde· 
lıl muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA ~ 
rayyare sineması ci· 
11ar11Jda 222 numaralı 
haneye ~ahında nalı· 
ledecelıtir. 

TELEFON: 2967 (31) 

YBNIASIR 

/' , -·.. . . . . 

Boôreklerden idrar torba.C\Ul8 kadar yollardaki hastahklann mikroplarım 
kökünden temizlemek için ( H E L 1\1 O B L O ) ]rullanımz 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kndm, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni bclsoJhıkluğunıı. mesane Htihabım, bel a,i;.rnsını, sık sık idrar boz
mnk \'C boznrken yanmak hnllcrini giderir. Bol idrar tcnün eder. idrarda ku
mun mesanede taşların tCŞf"kkülüııe mani olur. Sıhhat vckiletinin ruhsatını 
haizdir. Her eczanede bulunur. 

D 1 K J{ A T : il E L M O B L O, idrarınızı tenıizliyerek mnvileştirir 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 1 

Beher metre murabbaı beş lira
dan 1800 lira bedeli muhammen!i 
34 ün~ü adanın 360 metre murab
baındnki 89.90 sayılı arsalarının 
satı~ı hat katiplikteki fartname:;i 
veçhile açık artırmaya konulmu'
tur. ihalesi 28-2-939 aalı günü sa
at 16 dadır. t~tirak edecekler 135 
liralık temind makbuzu ile en -
cümene gelirler. 

l ~17-21-24 444 (305) 

-1112 lira 40 kuru~ bedeli ke
fİfli garaj santral ikinci ve üçün
cü kısım elektrik tesisab iti ma -
kine mühendisliğinden ücretziz 
olarak tedarik edilecek k~if ve 
tartnamesi vc~hile açık eksiltme
ye konulmustur. ihalesi 28-2-939 iilln--•m!Bimm•---•111 salı gijnü aa~t 16 dadır. 

Mikroskop gösteriyor ki· 
' . 

ilan 
Konkordato hükümlerinden is

tifade etmek üzere lzmir icra ri
yasetine müracaat eden lzmirde 
ikinci sipahi pazarında 20 ve 22 
11olu maeazalarda hazır elbiseci
lik ticareti yapan musa kazımdan 
alacaklı bulunanların kayıt müd
deti 8-2-39 tarihinde bitmittir. 
25-2-39 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 1 O lzmir<le Cemal 
cendeli hsnında avukat hay Sa
limin yazıhanesinde konkordato 
teklif müzakereleri yapılacağın -
dan mukayyet alakadarların yev
mi mczln\rda hazır bulunmaları 
ve bu tarihe takaddüm eden on 
gün içinde de kaydolunan alacak
lık-m alacak ve vesika.tarını tet
kik etmek üzere lzmirCJe hükümet 
ci.v:-rında Güzel lzmir hanında 
12 No.lu yazıhanede Komiser avu
kat Sadık horatava mü::-acaatları 
ilin olunur. 

t11tirak edecekler 38 lira 45 ku
rutluk muvakkat teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

14-17-21-24 (44fi) 304 

-Havagazı fabrikasında mev
cut ve tahminen yüz bin kilo ağır
lığında gayri müstamel bir o.det 
gazometrenin bilumum ufki ve 
~akiıli demir iı;keleti ile di ... ekleri 
ve muhtelif kalınlıkta demir ve 
çelik saç levhalardan mürekkep 
kazınları dahil olduğu halde ta -
mamımn satılması haf katiplik -
teki •artnameai vcçhile açık artır
maya konulmu,tur. Muhammen 
bedeli beher kilosu (üç) kuruf -
tur. ihalesi de 28-2-939 salı günü 
saat on altıde.dır. iştira}, edecek
ler iki yüz y :rmi bef liralık rnu -
vakJ:at t~ır.ina.t makbuzu :le encü
mene eel!rle!'. 

14.17·21-24 4€2 (310) 

1ZM!R SULH HUKUK HA -
KiMLtölNDEN: 

Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana karışıyor. Ve müthiJ 
bir afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Sıtma 
Hayat mahinesini nnzasız bir ıekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarLıcıklcı.rdır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu 

kınnızı yuvarlııcıldan yiyerek çoialıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hal
lc;,r,ni arttırıyor. 

Vatandaş!. Sağ/ığuu bu afetten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok nebatat hülasala.riyle hususi bir fe

kilde ihzar edilen ve Sıhhat V ~inin resmi ruhsatını haiz bulunan 
BtOGENIN sıtma parazitlerinin en imansız bir düşmanıdır. Sıtma
dan korunmak ve kurtulrea!: İ~J! birinci deva BtOGENIN'dir. 

Kanı temizleyjp çoğaltır, kırmızı kürrecikleri arttınr, adale ve sinir-

:a4 '1JBA'I' 881119. 

,. ............ a .... .-............................ . 

lzmir lncir ve Ozüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapılmı,tır. Sek, Dönı· 1 

ve kırmm T arlş şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 
ıarapları eksil' olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariı sirkeai, balia 

ıirkesidir. 

TARlŞ Üzüm Balı 
Tekaif edilmiı taze üzüm ıuyudur. Taze üzüm suyunun bütün 

auıiyeüerini tqımaktadır. Tarif üzüm balı en sıhhi ve mugaddi 
vet 4urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakki yatma uygun bir Jekilde tertemiz itlenmit 

hazırlanm14tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T arİJ markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayÜıiz. 

lzmir umumi satış mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

Tariş satış maetazasmda şimdi, bu mevctlll'I 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz .. 

1. 26 (2'C \ 

~ SüMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 

Kayseri Bez fabrikası malı 

Nazilli Basına fabrikası mah 

Ereğli Bez fabrikası malı 

Yalnız Ereğli bez fabrjkasmda : 
10 Balyalık siparişler i~in 

15 

%5 

50 
• 
.. 

• • • 
• • 
• • 

12 No.Paket415 kural 
16 No.Paket480 k~~·---
24 No. Paket sso kural 
24 No. Paket S80 ku..,.-. 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Fiatlerle fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik müstehlikleriiifı' 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mubblliiıde ihti 
ları nisbetinde iplik siparişi verebilecekleri ve M numaradan ince ve nı-" 
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihti 
larını ayni şartlarla yalnız Ereğli fahri.kasma sipar~ edebilecekleri 
olunur. 734/398 

---·----------------------------~ Konkordato komiseri 
imza okunamadı 

Fatma toptaf ile Cemal kan de
mirin şayian uhdeyi tasarrufla
rında bulunan lzmirde toraman 
mescit mahellcsinin akçalı mes -
cit çıkmazında 74 sayıda mukay
}'et 3 odalı bir miktar havluyu ve 
mutbahı havi malumulhudut 300 
lira kıymeti muhammineli evin 
mahkemece v~rilen izaleyi ~uyu 
knrarına binaen 15-3-939 çarşam
ba günü saat 15 te İzmir sulh hu
kuk mahkemesi salonunda satısı 
yapılacaktır. Bu artırmada tah
min olunan bedelin o/o 75 niıbe
tinde bedel verildiği takdirde sa
hibine ihalesi yapılacak alcai tak
dirde sahf 15 gün daha uzatıla -
rak ikinci artırması 31-3-939 Cu-

leri kuvvetlendirir, i~tihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazit- ............................. _____ .. __ ~ 
lerini öldürür, tili olarak bel gevfekliği ve ademi iktidarda büyük fa- 1 D Q 

455 (303) 

' ............. ·.· .. •.· .. · .. ·.· .. ·.· .. · ........ _ ... . . 
EPARIS~ . . 
~HAPI~ : : . . .................... 

Paris haplan, nebati madde
hil ilacıdır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
lerden yapılmlJ emniyetli müı
taneai amel verir. 

ma günü saat 15 te yine dairemiz-
Sancı, ve yel, ve rahatsızlık de yapılacaktır. 

vermez. 

lnkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit 
sinir rahat.aızlığma iyi gelir. Evi
nizde bulundurunuz. 

Kutusu her yerde 15 kurut- t: 
tur... ı 

Gayri menkul üzerinde hak ta
!cbinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte 20 gün 
içinde dairemize müracaat etme
leri lazımdır aksi takdirde hak
larında tapu sicilli malum olma
dıkça paylafmadan hariç kala -
caklardır. 

Gayri mcnhulün vergi ve sair 
mükellefiyetleri satıcıya ve % 5 

•-:--- ~-.._,, ,,.... awwıw;;;;: 4 "' ._ dellaliye ve ferağ harçları alıcıya 
SöKE HUKUK HAKtMt;t{;lN- ııit o!up ihale bedeli def aten ve 

DEN: peşinen ödenecektir. 
C:'"k • ltik · ahali inde Müzayedeye İftirak etmek isti-
;:)() ·enm çe çı m t e~ n yenler kıymeti muhammenenin 

Azaplı Durmm~ Dumanın zmır Ka- ·· d 5 · b t• d ak 
~ l h ed ı · yuz e nıs e ın e pey çası ve-

ratucla 23 nurnara. 1 an e mu.om ya milli bir banka teminatı ibraz 
niğdeli marangoz ~üscyin w yanında etme!eri lazımdır. 
kansı Dursun aleyhme açtıgı bOJan- ~artname 25-2-939 tarihinden 
ma d_:.vasında müddeia!eyha~ın ika- itibaren herkcısin göre bilmesi için 
metP'ahının meı:hul b 1tundugundan e.çıkt::. ve gayri menkulün evsafı 
17. 1. 39 günlemeç!i Yeni Asır g~- da sartnamcde yazılıdır. 
z'!tesi1e ilSnen '\·anılan teb~at üzeri- ihaleyi müteakip müstteri ihale 
ne gelmediği gibi l>ff. vekil dahi gön- bedelini vermediği veya vereme
d"rm"miş Qlmas:ndan gıyap karan- d•ği takdirde gayri menkul tekrar 
mn jlfuıcn icra::ıma ve muhakemesi- 15> gün müddetle artırmaya konu
dn 2ı;:. 2. 39 cumartesi saat 9 a tali- lup talibine ihale::ıi yapılacak ve 
Vine 1-Prrr verilmi, olducrundan tari- arada tahnkkuk edecek ihale far
H teb ivden itibaren 5 gün zarf1r::la kı hiç bir hükme hacet kalmaksı
;,i,.az etmek üzere muayyen mulın- zın vecibesini ifa etmeyen mÜfte
J~erne giinünde hazİr bulunması aksi riden tahsil olunacaktır. 
~alde muhrıkemeye kabul e:lilemive- Daha fazla malumat almak iı
ceğinden gıyabtnda bakılacağı ili.n tiyenler dairemizin 938-1897 ıa -
"lunur yılı doayaama miiracaatlan lüzu • 

ideler temin eder. Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu 0 Y Ç e r Y e 0 t b a 0 k 
yüksek tesirli İliç her ecunede bulunur. 
------------ DRESDNER BANK ŞUBESi 

Devlet Demiryollarından: i z M i 8 
Keşif bedeli 45848 Jira olan Sirkeci istasyonu meydanının tesviye 

tanzim ve parke!enmesile kanalizasycn inp.atı kapalı zarf usulile 25/ 
2 / 39 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 cu itletme binasında ek
si!trne komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu İşe girmek istiycnlerin 3514 lira teminat fartnamede yazılı ve
sikalar ve teMif rnclrtuplarinı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ek
siltme aaatinderi bir aaat evveline kadar komisyona vermeleri lazım
dır. 

Şartnameler Ankara, lzmir ve Sirkeci veznelerinden 235 kuruş mu
kabilinde temin edilebilir. 

7, 9, 11, 13 704-361 (246) 

lzmir inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdürlü-

Çamalb tuzlası için muhtelif ebatta 7000 kiloU. 2816 kilo lama de
mirile 30410 kilo uç levha pazarlıkla aahn alınacaktır. 

Muhammen bedel tutan 6533,54 muvakkat teminatı 490,02 liradır. 
İsteklilerin 20. 2. 39 günü nat 15 de b&J mü~ürlüğümüzdeki komis
yona gebneleri ilin olunur. 

10, 14 417 (274) 

Denizbank şubesinden : 
Çamaltında vapurlarla motörlere tuz yükleme iti eksiltmeye ko

nulmuştur. 20. 2. 39 pazartesi günü saat 11 de Denizbank binasında 
eksiltme yapılacaktır. Taliplerin izahat alinak üzere yükleme bo!ftlt
ma servi&i şefliğine müracaatlan ilin olunur. 

14, 15 459 «301» 

lstanbul Telefon. şirk.et~n.den: 
1 - 2000 adet kurslu kombine telefon makinesi kapalı zarfla aabn 

alın:ıcaktır. · 
2 - Muhammen bedeli 40000 lira muvakkat teminatı 3000 lira 

olup eksiltmesi 31. 3. 39 cuma günü saat 16 da müdürlük binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi bir lira mukabilinde levazım -.ıirliğinden alınabi
lir. 

4 - istekliler muvakkat teminat ve kanuni •eMİki muhtevi kapall 
zarf1uuu o IÜD saat 15 e lradu lmmiayona vermelidirler. 

Merkezi : BERi.iN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'e ihtiyat ak~esi 

171,500,000 Rayhsmarlı 
Türk.iyede şubeleri; ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda !!Ubeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Her tii.rlü banka muamelatını ifa ve kabul eder. 

lzmir Yün 
Türk A. 

Mensucatı 
Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatl-' 

Saclam Zarif 
VE UCUZDUR 

Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 

lzmir muhasebei hususiye mü-
diidiiğiinden: J 
Kar,ıyakada Donanmacı mahallesinin Kurtulut sokağında 37 

numaralı ve tapu kaydına nazaran Bekir Behlül kızı Mihter aduıa 
yıth bina vergi borcundan dolayı haciz edilerek 21 gün mücJcletl
bhia çlkanlmlfbi'. 

Pey sürmek ve mufuaal ma1Umat almak iatiyenlerin lzmir 111 
..W bu.miye dairesine miiracutlan ilin "Olunur. 
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14 ŞUBA TSab 1939 

Yemeklerin kı· 
rıntıları, salya· 
nm ilraz ettiği 
mikroplar, dtşa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karp· 
sanda dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zubnata, çürü• 
meğe mahkmn· 
dar. Çiirök cllş· 
ıer mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
h~stalata yol aça 
bilir. 

'. . . . ' .· ~ 

· RAD·YOLi .N: 
. . ~ -

ile nıuhakkak sabah ve akşanı her 
yeınekten sonra flrçalaınak şartile 

1 . ' . . .. ... ~· . .. 

Sizde bu kremden şaşmayınız 

BALSAMIN KREMLERi 
S&hLat bakanlığının resmi ruhsatım 

lıAiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir dalına üs

Uin ve e i:ı kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Urun bir tecrübe mahsulü olarak vü

cuda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
öhrctini söz n şarlatanlıkla değil, 

.sıhhi evsafını Londrıı, Paris, Berlin, 
Ne, york güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükiifn
tını kazanmıs olmakla İ!!pat etmi tir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı , .e 

halis acı badem ile yapıl!!~ gündilz Te 

ıece şekilleri nrdır. 
KREM BALSAMİN; öteden beri tanınmış hus11::1ı ' u. "e tiip şeklinde satılır. 

fNGtıJz KANZUK ECZA~t BEYOOI,U • iSTANBUL 

. .. .. 
·...._ .• · . ._ • ,.__ ;. . ' I • , , '• .. -_· ,....-~ 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıları 11 

Beyhude Istırap 

BİR 'l'EK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit bnş ve diş ağnlanm süratle 
lzalcrn kfı('d' 

• 
1 ır. Romatizma evcaı, sin' r. 

mafsal ve adede ıstırapbrı 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 
müessir ilaç 

N E V R O Z t N dir .. 

Panzehırid ir 

Cekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
iCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABiLtR 

lzmır muhasebei hususıye mü
dürlüğünden : 
Kar41yaka ve donanmacı mahallesinin Silleymaniye sokağında kain 

ve. ta~u kayı~lanna göre 3 hine itibarile bir hissesi ane ve yetimleri 
Alı Rıza ve Zeynullahm varisl~ri Veli oğlu Muharrem ve Veli kızı 
Ayşe adlanna kayıtb 16 eski 20 yeni kapı numaralı hane müterakim 
verPİ"İnden dolayı 21 gün mü&letle aahlığa çıkanlmı4hr. Pey sürmek 
ve t fsilat almak istiyenlerin lzmir muhasebi hususiye dairesine mü
ra tları ilin olunur. 

YENIASIR • 
Olh·ier ve Fratelli Sperco j Deu tsche Le· 

Şürekası Vapur Acentası va:ıte Linie 
Um dal 

UMUNIDENİZ 
ACENTALICI LTD. -- BiRİNCi KORDON REES ADRIA!'ICA S. A. Dl Q. M. B. H. HAMBURQ 

TURKİA vapuru 15/ 18 Şubat arasın- BfNASI !'EL. 2443 NAVİGATİOHE .ANKARA vapuru 14 şubatta bekle-
da beklenilmekte olup, Rotterdam, An~ HULL HATTI LERO motörU 13/ 2 de gelerek Pire nıyor. 18 şubata kadar Anvers, Rotter-
vers ve Hamburg limanları için yük İONİAN vapuru 12 şubat 1939 tari- Korfu Brindisl Triesteye hareket eder. dam, Bremen ve Hamburg için yUk ala. 
rı1acaktır. hinde Londra Hull ve Anversten gelip BRİONİ motörU 16/2 tarihinde gele· caktır. 
GERMANİA vapuru şubat nihayetin- yük çıkarac~k ve ayni zamanda Hull rek ayni gün saat on dokuzda Patmos, ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor. 

de beklenilmekte olup, Rotterdam, için yilk alacaktır. Leros Rodosa hareket eder. 4 marta kadar An~e:s, ı_ıotterdam, Bre-
HMıburg ve Anversa limanları için yük LONDRA HATTI ı BRİONİ motörU 20/2 de gelerek 21/2 men ve Hamburg ıçın yük alacaktır. 
alacaktır. ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip de Pire Brindlıi Trieste ve Venediğe ha- TA Ht L İ y E: -*- k la kt rek t ed ACH A vapuru 16 şubatla bekleniyor. Londra için yU a ca ır. e er. 

F. GRİMANİ motörU 21/2 de gelerek Hamburg, Bremen ve Anver. limanla . BALKANLAR ARA.Si 
RATTI LJYERPOOL BAftl 22/2 tarihinde Leros Rodos Brindisi nndan yük çıkaracaktır. 

Tri --ALGERİAN vapurunun hamulesini Bari este ve Venediğe hareket eder.. AME .. *CAH EKPOR'J' 
İstanbulda aktarma ederek Denizbank -- A.I 

ZETSKA PLO'VtDBA A. 
D.KOTOR 

Dumlupınar vapuru ile İzmire gelmi~ ROY ALE HEERLAN UN!ES 
tir. DAlSE KUMPANY A&I iNc. -- VULCANUS vapuru 17/2 tarihinde EXAMELİA vapuru 9 §Ubatta bekle· 

H L O V C E H n Deııtsche Levante•Llnle beklenmekte olup yükilnli tahliyeden niyor. Nevyork için yük alacaktır. 
Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) de ANVERS vapuru 7/ 2/939 tarihinde sonra Burgas, Varna ve Köstcnceye ha- EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek· 

beklenUmcklc olup, saat 16 da Constan- Haınburg Bremen ve Anversten gelip reket eder. lenlyor. Ncvyork için ytik alacaktır. 
za ve Varna limanları için hareket ede. yük çıkaracak.. HERMES \'apuru 20/ 2 de Roterdaın, DEN NORSKE MIDDEL-
cektir. Amsterdam ve liamburg limanlarına 1~- HAVSLİNİJE, OSLO 

ı, O V C E N Q 57] rJ 31 rcket eder. BAY ARD vapuru 10 şubata doğru İs-
Lüks vapuru 5 martta saat 16 da T. B O W EN RE ES -*- kenderiye, Dieppe ve Norveç umum li-

beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 VE 't) RE KAS J SVEHSKA ORİENl'E Lİ• mnnlan için hareket edecektir. 

de İzmirden hareket edecektir. Pire, CUNARD LİHE HİEN KUMPANYASI --
Korlu, Adriyatik limanları ve Trieste Liverpool ve PATRİA vapuru 12/ 2 de gelerek An- SERVlCE HARl!'IME 
için yolcu ve yük alneaktır. ROUMAİN Glasgov battı vers Rottcrdam ve Hamburg limanları-

na hareket eder. BUCAREST ••••••••••• 
BOTHNİA vapuru 17 şubat tarihinde GOTHİA vapuru 17/ 2 de Amstcrdam DUROSTOR vapuru 10 ~ubatta 

Vnited States Levantes 
1
. Li 1 •e Glasgo 1 . "k Rotterdam Hamburg İskandinavya ve bekleniyor. Köstence için yük alacak· 

--
Line Stad. glc ıpkt verpoo ' v çın yu Baltık limanlarına hareket eder. tır. 

a aca ır. 

PRİNCE DE LİEGE v~pw·u şubat FERN LİNE ·-- .JOHNS!'ON W ARKEN 
nihayeti mart iptidasında beklenilmekte NEVYORK HATTI SERl' lCE MARİ!'JME LIHIES L'l'D. 
olup Nevyork için yük alncaktır. FERNMOOR motörü 12 şubat tari- Roumaln Kumpanyası JESSMORE vapuru 12 şubat 939 cı. 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, hinde Nevyorktan gelip yilk çıkaracak ALBA JULİA vapuru 17/ 2 de gele- bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- ve avni zamanda Köstence için ylik ala- rek Malta, Cenova ve Marsilya liman- limanlarına yUk alacaktır. 
kında accnta bir tcahhüt altına giremez. cakbr. lanna yUk ve yolcu alarak hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav-
Daha Cazla la!silôt almak irin Birinci k 1 ---H•t tar'hl 1 İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlnrdaki değişikliklerden acenta mc-

ıı Gere vapur arın muvwxuu ı er, . 
Kordonda 152 numarada • UMDALw . . 1 • lunl hakkınd ta lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 

ısım en ve nnv an a acen . . . . ,.,.,..,.,,, 
umumi deniz Acentalığı Ltd. mUracaat bir tcahhtit altına giremez. Daha fatla ~esul~ct. k~bul etmez. Daha fazla taf- Dah~ fazla ta!sılat ıçın ATAJ. unA 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. sıU\t içın ikinci Kordonda FR~~ELLI caddesı 148 No.da ~· F. H~~ry Van D~ 

Telefon : 4072 MüdUri •et 2353 t 1 fon numarasına mUracaat SPERCO vapur accntasına muracaat Zee vapur nccntalıgına muracaat cdıl-
:> nın c e dilin • . 1 · · ı 

Telefon : 3171 Accnta ed'l esi rica olunur. e esı rıca o unur. mesı rıca o ur. 
ı m TELEFON : 2001 - 2005 TELEFON: 2007/2008 

TOPANE 

7'ÜRKİYEHİH EN BİRİNCİ !'ERAZi FABRİKA· 
SiNiN MAMULA'J'IDIR ••••••• 2'AKLİ2'LERİHDEN 
SAKIHINJZ.. 1 • 26 (3J6) 

, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir .• 

İfd def~ --:]zülmüftür Şerllet gllll l~UellUlr: 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salepçiotlu hanı karpsuıda .. 

Göztaşı ve Potas satın 
..;) 

aınacak: 
T. C. Ziraat Bankası Izmir şube

sinden: 

Bankamızca pazarlıkla (200) ton 
göztaşı ve (40) ton potas satın alı
nacaktır. Sat1cıların 28 Şubat 939 
Salı gün~ saat 11 de nümune ve ana
liz raporları ile birlikte bankamızda 
haz1r bulunmaları ilan olunur. 

~ .. 
T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf lkı·amiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 1 lkinciteırin 

la r i h 1 e r in d e ç ek i le c e k t i r. 

1 ux-4 İkramiyeleri: u2zazzznArz7_zn~ 
ı Adet 2000 liralık ••• ı.ooo Lira 
S n 1000 llrahk ••• S.000 Lira 
8 n soo lirahk ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo lirahk ••• 6.000 Lira 
9S n SO liralık ••• 4-150 Lira 

~~-- n 25 liralık ·- ~~-Lira 1 435 )2.000 
'rA>s ı ;;u ıauu PWrn#.iOMJ ....,JllJJ, 
T. it Bankasına para yabrmakla, yalnız para biriktirmit olmu, 

ayni zamanda talihinizi de denemi, olursunuz. 

Kumbar~ biı:i 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

~IRAAT.BANKASI 



SAHiFE 12 YEHJ ASIR 14 ŞUBAT Sab 1 

lsp_anyada harp bitmiş değildir 
hükümeti elinde bulunan Cümhuriyet 

müdafaa 
toprakları ve Madridi 

kararını · vererek bir tebliğ • 
neşrettı 

atalo .yada çar ışına ar 
bili devam etmektedir 

filoları da Frankistlerin hava 
devam ederek ölüm 

hava taarruzlarına 
saçıyorlar 

Barselondan en son iki intiba '-... 
Madrid, 13 (A.A) - Dün öğle Uzeri riyetçiforin 20 bin kişiden mürekkep ko htikUmetinln tasdikine karar veril

toplanmı kabine saat 18.30 da dağılmış- olan iki fırkası hfılıi Camprodonu ve bu mediğinl aöylemiştir. 
tır. Maliye, adliye nazırları müstesna mevkiden Fransa hududuna kadar imtl- Londra, 13 (Ö.R) - Avam kamara
olmnk üzere diğer biltiln hükümet aza- dat eden iki bUyUk vadiyi ellerinde bu- sında muhalefet !içi partisi lideri bay 
sı bu toplantıya iştirak etmiştir. lundurmaktadırlar. Bu fırkalar dilşma- Attlee başvekilden, İngiliz Devanşir 

Madrid, 13 (A.A) - Kabine toplantı- nın ileri hareketini durdurmak ve milin- kruvazörünün bir İspanyol limanında 
mıda nazırlar süratle halli icap eden kUn olduğu kadar fazla malzeme kur- bulunduğu sırada İtalyan bava filotillA
milli mUdafaa meselelerini tetkik et- tarmak için dumdar muharebesi yapa- lan tarafından yapılan altı bava hücu
mişlcrdir. r ak Fransa hududuna doğru ilerlemek- mu dolayısiyle İtalya hii.kümeti nezdin-

Gece snat 20.30 da matbuata verilen tedir. de bir teşebbüs yapılıp yapılınıyacağuu 
bir tebliğde hUkümet Mndridden ecnebt Salamankn, 13 (A.A) - Frankistlerin sormuştur. 

lstilıisına uğramamış olan İspanya top· tayyareleri Carthagene üzerinde yapmış Başvekil B. Çemberlayn buna •Ha
rakları halkına vatanı kahramanca mü- oldukları bir cevelan esnasındn Cümhu- yırı cevabını vermiş, fakat Franko hli
dafaa eden .hava, kara, ve deniz ordula- rlyetçilerin bir torpito muhribini hasa- kilrneti nezdinde bir şikayet teşebbUsU 

nna selam göndermekte, bütün partile- ra uğratmışlardır. yapıldığını bildirmiştir. 

ri ve teşekkülleri kendi kanaatlerindc?n Madrid, 13 (A.A) - Va1ansiya ile B. Attlec bu taarruzun sebebini öğ-

aynl .. rnk mUnhasırnn harbi kazanmak Alikante arasında yan yolda kfiin Jnti- rerunck hususunda ısrar ettiğinden B. 
çarelerini temine davet eylemektedir. vaya karşı Frankistler tarafından yapı- Çemberlayn İngiliz konsolosundan ge-

HükUmet 1936 eylulünde ve teşrini lan hava taarruzu neticesinde yUzden len bit" raporu o~umuştur. Buna naza
&ınisinde teznhilr eden heyecanı bir ker- fo1Ja insan ölmüştür. ran donanma kumandarilığı bu hareke
re daha parlıyarak cilmhuriyetçi İspnn- Lonclı·a, 13 (Ö.R) - Başvekil Çem- tin bir emrin yanlış anlaşılmasından ile
yanın zaferini temin eyliyeceği ümidini berlayn bugün öğleden sonra vukubu- rl geldiğini bildirerek teessürlerini ifa
izhar <.'diyor. lan beyanatında İngilterenin İspanya de etmiştir. Nasyonalist hükümeti pa-

Perpinyan, 13 (A.A) - Katalonyada meselesi üzerinde Fransa ile daiıni te· zartesi günU tahriri bir cevap verecek
çarpışmalar devam etmektedir. Cümhu- mns halinde bulunduğunu, henüz Fran- tir. 

Japon hariciye n8zırı Arita 
Haynan adasının işgali hakkında 

Fransaya teminat verdi 
Tokyo 13 (A.A.) Fransız sefiri B. 

Hcnry bu ıabah hariciye nezaretine git
miştir. öğrenildiğine göre mumnileyh 
Haynan adasının İşgalini protesto eden 
bir nota tevdi ctmi§tir. 

Tokyo 13 (ö.R) - Japon hariciye 
nezaretinin neşrettiği bir tebliğe naza
ran, Fransız sefiri hariciye nezaretine gi
derek. nazır Aritayı oörmüş ve Haynan 
adasının japonlnr tarafından işgalinin 
mahiyeti hakkında hükümct metbuası 
namına izahat istemiştir. 

Nazır, mevzuu bnhia işgalin Çan-Kay· 
Şek ordularına karııı alınmış bir askeri 
tedbirlerden ibaret olduğunu, Cenubi 
Çinde mukavemeti kırmak maksadını İs· 
tihd ı:ı f dtiğini ve işgalin, a"keri ihtiyaç Son sistem Fransız harp gemilerinden cRişliyö> zırhlısı 

etmemişti. 

Ayni tebliğe göre B. Haritanın ceva• 
hında J aponyanın Haynan adası üzerin• 
de arıı.zi emeli olmadığına dair teminat 
da mevcuttur ve iyi haber alan mahafil 
beyanatın samimiyetinden şüphe için hiç 
bir sebep olmadı~ını kaydediyorlar. 

Japon hariciye nezaretinin bu temina
tı esasen ba~lnyıcı bir mahiyette değil
d ir. Z ira, Japonların bütün işgal ettikleri 
Cin arazisinde ynptıkları gibi, Haynnn 
nclasında da mahalli bir hükümet teşkil 
cderr.k bu suretle bııhriyelilerinin kontro· 
lünü idame etmelerine hiç bir mani mev· 
cut değildir. 

R"'I t .. ı • · B. Haritanın cevabı Fransız protesto-" ıyo =. r, ..s ••••• ı t-~··-' .. ır r.,S1.:ı 

n'.ııbt t nde devam edeceğini. Japonyanın ı ad:u.ı işgalinin müddet ve mahiyetinin sunun kaçamaklı bir şekilde reddi mahi
Haynan üzerinde hiç bir emeli olmadı- askeri zaruretleri tecavüz ctmiyeceğini yetinde telakki edilmektedir. lngilterenin 
ğını söylemiştir. temin etmiştir. Bu cevap Japon donan- Tokyo sefiri de bu akşam veya yann ay· 

Fransız elçisi, kırk dakika devam eden maaı baı kumandanı amiral Kanazavn- ni mahiyette bir teşebbüs yapacakbr. 
bu görüşmeden t~ekkür ederek ayrılmış- nın beyanatına benzemektedir. 11 ıu- Berlin 13 (AA) - Frankische Tages 
hr. batta gazetelere beyanatında amiral Ka- Zeitung yazıyor: 

Avam kamarasında sorg 
lngiltere Frankoyu tanıyacak mı? 

Çemberlayn, Minorka adasının işgali B. 
etrafında sorulan suallere cevap verdi 

Oğlu tahta geçirileceği ıöylenen Al/ons bir dini merasimde ve 80 ninci yılım kutlıılıyan Kayser Vilhelm 
Londra 18 (ö.R) - lnglliz kabinesi Ingiliz harp gemisinin teması temin - O vakıt Ispanyol hUkümetini 

general Franko hUkUmetinin tasdiki için biricik vasıta olarak göriindüğün - tarmak çok güçtü. (Muhafazaklrlar 
hakkında benilı mevki almamıştır. den, kan akıtılmasının önüne geçmek sında gülüşmeler ve muhalefet 
Avam kamarasında sudur olan bir suale istiyen Ingiliz htikilmetl cDevanşayr> da protestolar) Cümhuıiyet kllV1~.,. 
cevaben başvekil B. Çemberlayn Ingi- kruvazörünün hizmetini teklif etti. ispanyanın her tarafına dağılmış 

llz hUkUmetinin Fransa ile sıkı ve daimt Ne Burgos otoriteleri, ne de lspanyol Kan akıtılmasının önünü almak · 
şekilde temasta olmakla beraber, henüz hUkilmeU ile bu hususta istişare vuku sek stiratle harekete mecburdult. 
general Franko hükümetinin tasdiki bulmamıştır. Fakat Plamo mahalli hü- B. Arşiyald Sinkler (Liberal) 1 
hakkında bir karar vermediğini bildir- kümeti general Franko ile temas halin- nın Minorka adasına asker çık 
mlşür. de idi. mak ve gemilerini bu adaya uğratJılS 

Hafta başı olmak münasebetiyle bu- Teşebbüsten tamamiyle haberdar edi- mak hususunda teminat verip vernı 
gUn bermutat avam kamarasında b~ - len Fraruız htikilmeti Ingilterenin hattı ğini öğrenmek istemiştir. 

vekile ve diğer hUkilmet erk!ııına bazı hareketini tasvip etmiştir. lngiliz gemisi B. Çembcrlayn - Ahiren verilmif 
meseleler hakkında sualle'!" tevcih edil- bu suretle Minorkaya gitmiştir ve şiın- minat yoktur. Fakat evvelce verilen 
miştlr. Işçi mebuslarından Slr Osten di öğrendiğimize göre adanın tes1im ol - avam kamarasına bildirilmiş olan t 
hava kuvvetlerinin tahdidi için bir kon- ması artık bir emrivaki olmuştur. Ingi - nat daima muteberdir. 
feransm mutasavver olup olmadığını liz hUkUmetl müzakerata iştirfık etme- Bir amele m ebusu - Haydi Ispan 
sormuştur. diği gibi bu hususta hiç bir mesuliyet bükümctiyle o sırada temasın güç -

Başvekilin cevabına göre allkadar te tekabbUl etmemiştir. Devanşayr kru- duğunu kabul edelim. Sonradan, n 
nezaretlerin muhtelif daireleri son dere- vazörü muknbelebilmisilden korkan keten olsun. Londradaki Ispanyol 
ce karışık olan bu meselenin tetkikine 450 mlüteciyi almış ve Fransız bUküme- rine tebligat yapılmış mıdır? 

devam ettiklerinden şimdilik bu husus-- tiyle iş birliği halinde Marsilyaya çıkar- Başvekil buna menfi cevap verınlf 
ta beyanatta bulunmak imkansızdır. mıştır. tir. 

B. Henderson (işçi) - HükUmct bu B. Henderson sormuştur: · B . Butler Ispanyol çocuk mültecil 
hususta ecnebi hUkümetlerle temas et- - Inglliz kruvazörünlin Minorkada için Tngiliz hükümetinin daha 30 bin 
mJş midir? bulunduğu sırada Italyan hava filotilla- giliz lirası vererek ianesi yekfuıunu 

B. Çcmberlayn - Hayır! Ingillı. hü - sı tarafından yapılan ant hava hücumu bin !sterline çıkaracağını bildirmi§tlt• 
kümeti bu hedefine ne suretle vasıl olu- dolayısiyle Romada şikayette bulunul- Londra 13 (Ö.R) - Avam kamarl 
nabileceği hakkında bir karar vermeden du mu? sındaki münakaşalar esnasında l§çi 
önce hiçbir Jstişare mutasavver değildir. - Hayır. Fakat Franko nezdinde şi- bus Flaçer sormuştur: 
Devan.şayr kruvazörü meselesi de mü- kAyet teşel>bUsti yapıldı. - Fransız ayanından Berarla F~ 

nakaşa mevzuu olmuştur. Bir çok me- B. Attll bu hücumun sebebini öğren - konun hariciye nazırı general Jo 
buslar Ingiliz kruvazörünün Minorka mekte ısrar ettiğinden B. Çemberlayn ara.c;ındaki görüşmelerin, Ispanyada 
adasındaki memuriyeti hakkında beya- Plamo Ingillz konsolosunun bir mektu- nebi kıtaların muhafaza edilmemesi 
natta bulunulmasını istediklerinden B. bunu okudu. Buna nazaran Balera ada- kındaki kısmından Ingiliz. hükilmeti 
Çemberlayn demiştir !ki: ları araz.lslnl idare eden yüksek rütbeli bcrdar edilmiş midir? 

- Balenr adalarının merkezi olan bahriye zabiti bu bombardımanın veri- B. Çemberlayn namına B. But]tr 
Plaıno mahalU otoritelerinin talebiyle len emirlere karşı bir itaatsizlik olduğu- cevabı vermiştir: 
lngiliz hilktimeti adanın sulhan tc.iliml- nu bildirmiş ve bunun il~nı için kendi- - B. Berarın memuriyeti yan re· 
nl müzakere için Minorkaya bir yüksek sine mezuniyet vererek Mdisedm mü - mahiyette olduğundan bu hususta be>' 
zabit izamına kurar vermiştir. Ingiliz teesslr olduğunu bildirmiştir. n atta bulunamam. Fakat B. Flaçel' e 
htikümetino evvelce haber verilmişti ki. - Ispanynda her mtidahaleye aleyh- olsun ki Ispanyol problemine alt ol 
lngiliz hlikllmctl bu müzakere için el. tar olduğunuza göre, bu hususta Cüm- he.rşcy hakkında lngiliz ve Fransız b 
Eelll olan nakil vasıtasını temin etmezse huriyet hUkümetiyle niçin hiç bir temas kümetleri arasında en sıkı temas Jild 
Minorka adasına hücum edilecekti. temin edilmediğini .söyJiyebilir misiniz? ihafoza edilmektedir. 

Almanyanın fikrine göre 
Dünya yahudileri GüYan veya Mada 

gaskar adasıiıda toplanmalı • 
ımıs 
• 

Kudüs, 13 (A.A) - Tedhişçiler faali
yetlerine devam etmektedirler. Son 2·1 
saat z.arlında yahudilerden tiç kişi öl
dürülmüş dört kişi yaralanmıştır.. İn
giliz kıtalan Snfadda bir yahudi polisi
ni öldürmUş olan bir çeteye zayiat ver
dirmiş] erdir. 

Bcı·lin, 13 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
Filistin konferansı görüşmelerini altıka 

ile takip ediyorlar ve müzakeratın bu
gUne lmdnr nrzettlği saihaları pek şüp
heli görüyorlar. 
Alınanyanın kanaatine göre Filistin, 

yahudi yurdu olmak suretiyle bu mese
le hnlledilemez. Filistin meselesinin ada
lete en uygun hal şekli, yine Almanlara 
göre, Rozenbergin teklifini yerine ge
tirmekmiş... Bu teklif, yer yüzündeki 
15 milyon Museviye Guyan veya Mada
gaskar adasının yurd olarak seçilmesini 

i§tirak eden arap nıurahhaslan bi1' cınıda 

teklif etmekte idi. 
Vaşington, 13 (Ö.R) - B. Rooscvei

tin daha iyi olduğu, hararetinin düştü
ğü, fakat daha bugün dairesinden çık-

mıyacağı bildiriliyor. Gelecek peqedl 
günü bermutat hareket edeceil 
seferine kadar reisicümhur tama· 
iyileşmiş olncaktır. 

Paris 13 (ö.R) - Jnpon hariciye ne- nnzava, Jııpon bahriyesi namına, bu ns- Geçen yaz. lngiliz hariciye müstcşan tila!a sebebiyet vereceğini ıöylemiı idi. talara dürüst bir tarzda ve ithamdan ari taya çıkarılması ile durd.U11ıllll~9IÇI 
ııırcti tarafından neşredilen bir tebliğe keri zaruretlerin gayri muayyen bir müd· B. Butler avam kamarasında Haynan Fakat her vakit olduğu gibi proteato no- olarak cevap verecektir. Ş.rki A.yanın bi aotalarla ve7ahut 
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