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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilrü: 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAiTi 

OEV AM MODDETl Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ............... 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 

~·----· 

Mo. 10052 Kırk Dördüncü Yd 

Azana istifa etmemistir 
~ 

Paris 14 ( ö.R) - Salahiyettar bir menhadan 
bildirildiğine göre B. Azana ispanya Cümhurre
isliğinden istifa etmetn4tir. 

1 

·-------' 
FIATI (5) KURUŞTUR Ciimhu.riyetin tJa Cii.mhuriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkar siyasi gazetedir Yeni Aıır Matbaasında Baıılmıttır. 

• istiklali urıy·e 

Nasyon.alist bloku Şamda 
mühim bir içtima yaptı .. 

~arndan 

~am. 14 (Ö.R) - Suriye nasyonalist 
bloku diin öğleden sonra 500 azasının iş
tirnkiyle millıim bir içtima yapımştır .. 

....... = 

Cemil Mardam 
Fransız komiserine 
verilen muhtırayı 
izah etti.. 

--0--

mck i.izcrc hükiimet nanuna bir mulıtı
ra verildiğini bildirmiştir. Bu müddeiyat 
31 ilk kanun celsesindo Şam mebusan 
meclisinde izah olunan müddeiyattır .. 
Suriye hükiim<'ti, Nasyonalistlerin iste. 
dikleri gibi, billıassa idari hususatta ve 
djğer Arap memleketleri nezdinde ken
dini temsil hususunda daha büyük bir 
istiklal istemektedir. Başvekil demiştir 
ki : 

• - Biz Fransnnın düşmanlan deği. 

bir manzara liz .. Bilakis onun ittifakını bile arıyoruz. 

Başvekil Cemil bey l\lardam siyasi bir !Fakat bu itfilak bizim istildfil.imizin çer. 
nutuk söylemiş '\'e Fransız Ccvkalade ko- çivcsi dahilinde akdolunm~dır.• 
miserine Suriye miiddciyatını izah et· - SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Milli Şefimiz lngiliz, Sov
yet elçilerini kabul etti 

• 
1 istemektedir 
Tokyoda son teşebbüsler 

F ransadan sonra lngiltere de 
bulundu şiddetli protestolarda 

--<>---

Haynanı~ işgali 
ikmal edilmiştir 

--o--
Çan Kay $ek büyük 
tehlikeye nazarı 
dikkati çekiyor 

Londra 14 (ö.R) - Fransız sefirinin 

.. 

T olcyo hariciye nezareti nezdinde Hay
han adasının işgali münasebetile izahat 
talebini lngiliz sefirinin a:rni mahiyette 
bir teşebbüsü takip etmiştir. Japonya ha
riciye nazın, Haynanın işgali Cenubt 
Çinde tatbik edilen ablokayı sıklaştırarak 
Çankayşek kuvvetlerinin mukavemetin
den feragatlerini tacil maksadlanna da
yandığını, Japonyamn bu adalar üzerin
de hiç bir toprak emeli beslemediğini Amerika da demokrcuiler kefesine ayağını koyunca demokrasiler ağır basıyorlar 

Vilayet Umumi meclisinde 

Yalnız bir azanın 
reddedildi mazbatası 

temin etmiştir. Halen bütün Haynan ada
sı biri şarka diğeri garba doğru ilerleyen 
iki japon fırkası tarafından işgal edilmi~ 
bulunuyor. 

Japonlar bu gün Haynanm cenubun• 
daki diğer adalan da iııgal etmişlerdir. 

Bulvar 
Şirketi 
Şehrin imarına 

Engel olan bir 
T esekküldür 

Heyeti Vekilede 
---•·-- -

İzmir kadrosuna 6 baş 
öğretmen ilavesi 

~abaledlld-

Bar.em projeleri 
Ancak 1940 senesinde 

kat'i şeklini alacak 

Vilayet umumi meclisi dün saat 14.30 
da vali B. Fazlı GUleçlıı başkanlığında 
toplanmış ve geçen celse zaptı okuna
ı·ak tasvip olunmuştur. 

Geçen celsede okunan 937 bütçe izah. 
namesi, btltçe encümeni mazbatası dai
resinde tasvip olunmuştur. Vali B. Fazlı 

Güleç mecliste izahat verirken vilayetin 
akaratı hakkında cereyan etmekte olan 
bir muameleden meclisi haberdar etmiş
tir. 

Tokyo 14 (AA.) - Hariciye neza• 
reti namına söz söylemeğe selahiyetta1 
bir zat matbuata beyanatta bulunaraJi 
Japon hükümetinin henüz Haynanın 

müstakbel statüsüyle alakadar olmadığı• 
nı söylemiş ve Çankayşek'in beyanatı hf .. 
lafına olarak Haynanm işgalinin büyüti 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -- - -------------

Bükreşte 
Üzerlerinde bomba· 
lar taşıyan 25 kişi 
daha tevkil edildi .• 

' --0----

HAKKl OCAKOcLU 

Umumi harp esnasında şehrin 
imarı için milli sermayeye istinad 
eden bir teşekkül vücuda getirilmesi 
derpiş edilmiş, ilk iş olmak üzere 
şehrin göbeği demek olan Basma
neden Gümrük önüne bir bulvar 
açılması kararlaştırılmışh. 

Bu maksadla kurulan anonim şir- , 
kete bazı imtiyazlar ve haklar veril· I 
rniş, Bulvarın Basmaneden açılma- Sot yet elç?si B. Trcntiyef 
sına başlanmıştı. Ankara 14 ( ö.R) - Reisicümhur 

Mütareke ve işgal devreleri şirke- ismet lnönü, saat 11 de, lngilterenin 
tin faaliyetini sekteye uğrattı. Rom~ büyük elçlliğine tayin edilen An-

h:mirin kurtulu!"unu müteakip şir- kara büyük elçisi Sir Persi Loreni kabul 
ket derhal işe başhyarak teahhüdü- buyurmuşlardır. Sir Persi Loren Reisi
nü yerine getirmesi icap ederken bu- cümhura arzı veda etmiştir. 
nu yapmadı. Ankara 14 (ö.R) - Riyaseti cüm-

. Faaliyette geri kaldığı devirlerde hur genel sekreterliğinden: 
•ırket h' dl · k · · k Re=•icümhur Ismet Inönü bugÜn eaat v ısse sene erı ıymetını ay- "' 
betti. Bu işin başında bulunanlar yok 1 7, 15 de Sovyet cümhuriyetleri birliği 

l•tanbul 14 (Huau•i) - Anka
raJa ısrarla aöylendiğine göre •on 
hazırlanan Barem kanunu proje
lerinin esaslı surette tetkikine ka
rar verilmiıtir. Layıhalar ciddi 
bir tetkikten geçirileceğinden yeni 
BüyÜk Millet Mecliainde bu yıl 
içinde müzakereai mümkün ola
mıyacaktır. Layıhalar mecli•in 
ancak gelecek aene toplantısında 
görüşülecek ve 1940 yılı H azira
nında tatbik mevkiine honacak • 
lır. Maamalih son ne,,.edilen pro
jelerin muhtelif noktaları üze • 
rinde uaslı tadilat yapılacağı, 
memleketin umumi kalkınmaıı 
ve memurların terlihleri bakımın· 
dan en hayırlı görülecek ıeklin 
teabit ve kabul edileceği kuvoetle 
tahmin edilmektedir. Başvekil Refik Saydam 

Vilayet, bütün emJAkini Em1A.k ban
kasınn iyi şartlarla sigorta ettirecektir .. 
Emlak Bankası, vilAyet emlakinden 

gayri kabili istifade olanları satarak ye
rine irad getiren bUyük binalar yaptıra
cak ve bu binalardan alacağı icar be-

delleriyle bunların inşaat bedelleri itfa 
olunacaktır. Bu husus bak.kında Emllk 
banka<ıı henüz vilayete tekili yapma
mıştır. 

Bundan sonra vi.IAyet umumi meclisı 
Azalarına ait intihap mazbataları tasvip 

edilmiş ve 35 6.z.aıun Azalıkları onanmış
tır. Kemalpaşadan seçilen mUddeiumu-

mt B. İlhami Sançann Azalığı kabul edil
memiş, yerine yedeğinin çağınlması ka
rarlaşmıştır. 

Milli Şefe, Başvekile ve biltün vekil
lere çekilen tazim telgraflarına gelen 
cevaplar mecliste okunmuştur. 

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

lngiliz Milli müdafaa nazırı 
~tası~a bu hisse sened.lerinin bü- büyük elçisi B. Trentiyevi kabul buyuy-
yu . hır ~ısmını ellerine geçirdiler. muşlardır. Gere~ .lngiliz, ge.rekııe s~~- "H . . 
J 

Şırke~ın. idaresine şehri imar ey- yet büyÜk elçilerının kabullerınde hancı- arpten ıçtına b 
emek zıhnıyeti degv il ,. " f ye vekili Şükrü Saraçoğlu hazır hulun-

mümkündür. Hazırlıklar müdafaayı 
sokmak kararından mülhemdir,, diyor dedü~l~cesi hakim 'ow~~l ı:~:f~ muştur. esaslı şekle 

11 ı 1?ış, yıkılmak üzere sahiplerinin Ankara 14 ( ö.R) - icra vekilleri 
e erınden alınmış mal1ar İcara bağ- heyeti Jzınir. Konya, Ordu, T ek.irdağ, 
landı. ~aks~d. ortadan kayboldu. Tokat ve Van vilayetlerinin teadül cet
Bulvar şırketı hır kaç kişinin menfa- ve11erini tasdik etmiş ve Ankara koneer
ati uğruna işleyen bir em]ak ticaret- vatuvarının opera bölüğüne bir milta• 
hanesi haline geldi. hassıs, lzrnir vilayeti maarif kadrosuna 

Belediyemiz yıllardanberi bu da- da altı ba~ öğretmen ilavesini kabul ey
vayı kökünden halletmek için ça1ış- !emiştir. 

Lond.ra 14 (Ö.R) - Milli müdafaa na
zırı bir nutuk .söyllyerek demiştir ki: 

Hükümetin askeri hazırlıkları bir har
bm önüne geçmenin lmkfuısız olduğu 

hissinden mülhem değildir. Harpten ic
tinap milmkilndür. Bu hazırlıklar mil-

dafaa tedbirlerini esaslı şekle sokmak 
kararından mülhemdir. 

Naz;rın beyanatı dinliyenlerin bir 

Romanya başvekili Patrik Miron 
Bülo:eş, 14 (Ö.R) - Üzerlerinde el 

bombalan bulunan 25 kişi tevkif 
edilmiştir. Bunlar Demir muhafız 
teşkilabna mensup olduklarını söy
leroi~lerdir. Son suikast hlldisesinde 
alııkadar olarak muhakemeleri gö
rülecektir. 
Suikast etrafında yapılan tahkikat 

genişlemiştir. Bu defa Demir muha
fızlar için tam bir temizleme ameli
yesi yapılmasına imkftn verecek su- ı 
rette harekete geçilmiş bulunuluyor. 

Kont Ciano h: Fakat ellerine büyük bir hüsnü 
nıyetle verilmiş olan hak ve imtiyaz
ları bugün şehir aleyhine istismara 
uğraııanlarla başa çıkamadı. 

Hava seferleri kısmı tarafından h.amıane bir surette 5 
Tecrübe uçuşları karşılanmış, sol cenah milfritlerl tara-

2 şubatta Varşovayı 
Hakeme gidildi. Muhtelif müza

kereler yapıldı. Mahkemelere baş vu
ruldu. Lakin şirketi elJerine geçirmiş 
olanlara beş yüz metrelik bir kısım 
olan yolun açtırılması imkanı elde 
edilemedi. 

martta yapdacak fından mütemadiyen sözü kesilmiştir. resmen ziyaret edecek 
Nisanın ilk gilnünden itibaren başlı- Varşova 14 (Ö.R) - Yarı reSIDt bir 

yacak hava seferlerine hazırlık olmak FRANSANIN SIP ARIŞLERI membadan teyid olunduğuna göre ltal-
üzere Mart ayı içinde Ankara _ Istanbul- yan hariciye nazırı kont Ciano 25 Şu-
Izmir arasında tecrübe uçuşu yapılacak- Paris 14 (ö.R) _Havas ajansına Va- batta Varşovayı resmen ziyaret edecek, 
tır. Telsiz istasyonu kurul.nnı~tur. Pa - Biyalo Bitsa ormanında tertip edilen av flngt.ondan bildirildiğine göre Fransız to ı 
zartesi günü telsiz istasyonunun tecrU- P antısına ~tirfilt edecektir. Ciano dB-Kos koca yangın sahalarını imar 

- SONU 2 iNCi SAYFADA- beleri yapılacak ve Istanbul, Ankara ve hUkUmeti Amerikanın Baltimor tayyare nilşte Berlinden geçerek Alınan devlet 
--~~~----...-. ..... ----~~~---.---..L..~.....:....:..~~~.:.:.:..:.:::.::.::..:.--.....:.::.~....::J[_ _____ ~_,.----~~---------.....:.:...:...:=:==:==:=:::::::=::::_~fa~b~r~ik~as~ına~!dah~a~l~l~5~b~a~fi~f~bo~mb~ardıman~~~ı.~ad~a~m~l~ar~ılil~egörilşecek,Almanyaday~-
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Nevyork 
Sergisinde 
Fuarımızın broşürleri 
dağıtılacak.. 

• 
mı 

av 
• • 

bttıı 

ı Bulvar 
rıirketi 

B __ ., 1 1 Al 1 .......... •• •••••••••••• ••••••••••••••••• •• : Şehrimiz ticaret odasına gelen malô.-

Bu seneki 
)arı çok ıyı 

sezonunda lzmir avcı
neticeler almışlardır 

Şehrin imarına 
Engel olan bir 
Teşekküldür 

HAKKI OCAKOliLlJ 
Siyasi vaziyette wgıır ar a man a- E Y A Z A N •. :. mata göre Nevyork cihan sergisi 30 ni-

rın tavassutu olmaksızın görii§ülerek me- • • sanda kapılarını dünyanın muhtelif yer- 938-39 av mevsiminin son günü bu- kit edecektir. • 

ıeleyi halletmeyi muvnfık gördüm, fo- : : !erinden gelecek 60 milyon ziyaretçiye gündür. Kara avcılığı kanununun bahş- Bu seneki av sezonunda Izmir avcı- _ BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -"' 
kat bundan beş ay evvd bir lôy•h~l• l G E N E R A L i açacakbr. BugUne kadar sergi hazırlık- eylediği sa!Ahiyete binaen vaUnin riya- lan gerek yakınlarda ve gerek uzaklar- eden, Şehrin şerefini kurtaran bket~ 
da »zetfiğim voçh;Je Bulgadann •özle • : lan iç;n yalruz Amerika hükilmetince seti altında kurulm~ olan vlliyet ov da tertip ettikleri avlarda muvaffak•yet- diyemiz maalesef bu adamlarm 

8 olaoak vaiclrıine de inamlmama"m ha- l Kôzım Karabekir i =fcdHen para yUz elli mHyon dolara komisyonu famir villyetinfil ikUnUni na- li neticeler elde etmlJ}er. Binleree kek- şısında aciz mevkie düşmekten kur ıirctli bir hareket bulurum. t ..................................... : baliğ olmU§tur. Sergiye iştirak edecek zarı itibara alarak ava başlama zama- lik ve yüzlerce tavşan vurmuşlardır. Bu tulamadı. 
Hahz Hakk• bey beni memnuniyetle diğer 52 devletin kendi pavyonları için nın• ı Ağustos ve av• bn·akma tarihini neticeler ov neslinin bu seneki çokluğu- Şehrin umumi manzarası ve uın•· 

dinledi ve dedio bette Almanlum tava,.ut rolünü yap- =felhkleri para da hesaba katili= de 15 Şubat olarak kama ahmi bulun- na misill teşkil efüği gibl avcılarımwn mi hayalı üzerinde rolü bulunan b~ 
_ Çok doğru söyJiyorsun .. Glt ay- malonndan çok hayuh ;di. Nevyork c;han serg;,;ının ~diye kadar maktadu. da şahsi kabiliyetlerini hesaba katmak Bulvann açılamamasını ddden şeb• 

nen Envere de anla~ .. Ben de icnb• veç- Şimd; gelelim ik;nci maddey., glirülmemiş dereeede muazzam bir sa- Binaenaleyh bu tarihten sonra yalmz ve takdir ebnek ıaz,md>r. Gösterilen gay- namına ayıp saymakta asla hal• 
hile som-n görüşürüm. Y almz boğazlan kapatm•lda yapaoa- nat ve ticaret meşheri olduğu meydana muzn- hayvanat için yaptlacak olan toı>- ret ve aliikanın bundan sonra başlıya- yoktur. 

Kocaman >< '-li Hind~•an h"'itas= ğ>moz yudom• Almanla. kafi görmiyo.- ç•kar. lu avlar serbesttir. Diğer nve>bk ya,.k- cak olan ve ziraatimiz için şüphesiz da- Bulvar şirketini ellerinde bulu?dı· 
alatak Envete ginim ve mütalôalanm• lard•. Onluca bu hmket; Ü•manh dev- Bu sergiye gideeek olan için demiryo- br ve villyet makam• keyfiyeti zabıta ha faydah olan domuz avlarmda da te- ranların zerrece hüsnü niyetlen o 
anlat,.m. Notlar a)d, ve uUruharbiye Jetin;n bitamf kal~" halinde de Y•P· ıu ve vapU< Oeretlerlnde mühim tenzilAt ~!Abna ve kaza Jmymakhklanna le- vali etmesini temenni ederiz. mad>ğmı anlamak için uzun bayi 
rei.ler;Je görüoeceğ;ni •öyJ.,.ji ve Utila"- m•>~ mocbur olduğu bi< vWle idi. Öy- ynp•lm•şbr. mütaliialara, tetkiklere ihtiyaç yo> 
nı esirgemedi. le bir vnzife ki; Osmanlı devletinin kendi İzmir belediuesi tarafından da Nev- y e • 1 

b k 
J er tur. . .,. Ben de şubeme artık büyük bir kalp haya tile de alakadar idi.Şu halde u i in- york sergisinde İzmir fuar broşürleri en 1 p r OJ • • On beş yıl içinde yol açmak ıç• 

htirahatile döndüm. Almanlann dalın ci ~ddeain tatbiki için Almanlann ;,. tevzi olunacakbr. en küçük bir faaliyet gösterme"'.t 
hnzerdenberi kendi hesaplanna nasıl tekleri, mümkün oldui:'U kadar çok mik- -·- Ieri münhasıran kar temin edici ııı· 
çnlıobklnnm gömek harbe giTersek da- tarda. itilôf kuvvetlerinin Avrupa harp Belediye reisinin şaa; ve icar işleri ile uğraştıkları ,..r 
ha nelere şahit olacağunw dü~nüyor- sahnelerine nakledilmemesini temin et- Jı ·ııı L ç • f • ı ı k dandadır. 
dum. Arndnn biraz zamnn geçtikten son- mekliğimizdi. Bu da iki tarzda mümkün ~~l!di!e r!~ Dr. Behçet Uz dün sa- ı tçı ma arının orun- Belediyemizin, adliyenin, icra d?; 
ra erkfunluu-biye reisi Bronzart P.,. beni ola~kb, boh ve öğleden sonra oıehrin muhtelli iresinin yapacağı tebliğat için ıebld 
çağırttı ve hiddetli bir tavır ve dil ile ha- A - Harbe girinciye kadnr bilvasıta imru- işlerini, yol inşa faaliyetini teftiş • • t db • ı memurları şirket adına bir muha~f 
na töyle çıkııtı: ynrdımlnnmızla. etmiş ve Bahribaba parkında yapılacak ması ıçın e ır er bulamıyorlar. Takibatı uzatmak, ıc 

_ Kazım beyi Getir Hindistan hari- B - Harbe girdikten sonra da bütün yeni tesisat için alAkadarlara emirle!' muallakta bırakmak için bu gibi ,•8' 

ta"m da bana da mü ... l&nlanm anlat ha- mevcudiyetimizle 6ilen :'W:-".'""'tla. . vermiştir. Bahribaba parkının mlistak- ziyetlerde derhal kendilerini gizle:11< 
kalım! Fnkat önceden §UDU size ikinci Görünüşte gayet tabıı gıbı gelen dı· bel imar pl!nında Kadüekaleye kadar Bı·r kontrol konseyi kurulacak sini çok iyi biliyorlar. 
defa olarak ihtar edeyim ki bana mÜta· lel<ler tatbikat sa.hasmda Türk ve Alman . 1 . "tasa erdir Bu !osun Is bina satmag-a, icar mukavele~. 

. genış emesı mu vv . ks dını h _dl: 
lian= söyl=eden ·~·el Enver pqaya bakunlanadan başka cephelet aned>yor• tamamen ağaçlandmlm,. olacaktır. Dahiliye vekAletl, geçen sene hazır.. makamlarında toplanmas> ma a e- yap;,,,.ğa, para tahsiline gelince ~ 
•öylemeniz doğı-u bir ;, değildir! du. Şöyle ki• . .•. -·- 1ammş olan ve Kamutaydan llzerinde del tubn~tur. AIA salahiyetli eller ortaya çıkıyor. 

Bronzarbn ikinci defa dediğinin birin- A - Fıkrası için Almanlann ıatedıgı İLKBAHAR bazı tadiller yapılarak bugünkü ihtiyaç- Kö7le~de, şe~ :e. kasabalarda k~- Bunun manasını anlamak çok kO" 
cW de; b., ay evvd (Cihan harbinin ya- ,...ı .. d., lan daha iyi karpbyabilmek için geri lan çiltçı meclislermm um'.""un:' §amil Jay zannederiz. , 
kınlığından ve burada Bulgarlann ve bi- t _ Matbuat ve ne,riyahm~da bir AT YARIŞLARI ahnm bul çilı.;i mal1anrun korun- murakıp bir heyet ve me=e baglanma- Yalnız şurasını da ilave etrnd' 

zim vaziyetimiz hakkında) Bronzartın harp havası yaratarak itilaf devletlerini ~- .. ln- ;$ 
1 

henUz ması kanunu projesi üzerindeki tetkık- sı zarurı go ugun en ve '\: • a - mecburuz ki bu adamlar os QV' 
Martın son haftasında bac:lıyacak olan ış unan · ~ "rilld" ~.. d "l"yet mer k k -'A En ik ~ '- k k ilkbahar at y .... ~~ program kezın' de bir mürakabe heyeti teşkil edil- ki h k I oıı· haberi olmadan ver paşayı az etmC1'. kuşkuda bırakıp hudutlarımıza al'fl uv- 1m '..4:- Alınan maHlmata göre ilk lerlne başlanuştır. şehrin bu kaçama ı are et ere s . , d

. B 'di 1 al ~ ı tab'i ı d al b tm k ge em!§...... . k ühi' • b .. digı~· gibi çiftçi mallarının korunması b' h ··ı ·· t klerıll i5teyişim L u gı e acagım 1 

vet bu un unn anna mee ur e e · baha .. at yarışları do"rt hafta sUrecektir. Yeni proJ~ ço m m ve ug~e suz ır ta ammu gos erece 
· 'h l bT d''> • k ıl b esaslarını umumi şekilde derpiş, tanzim d ] ld 1 gördüğüm iiçünci.ı ı tar ne 

0 

n ' ır 1 

... 2 _ lslam müstemlekelere dini be- V''"yet husus"ı muhasebesının· . senelik at kadar tamamlyle arş. anmamış. . ır_ zanne iyor arsa a anıyor ar. k 1 da 
.u« nlU ve tatbiklerini murakabe maksadiy}e de k d J • .. tef' Buııa aklımı pek yormıyara yo um yannameler göndererek lslam halkı ayak- 1 d y y_ı .. ı.. encUmeni- mevzua temas etmektedir. ProJe, ~.çı Aldandıklarını en i erme gos k d yanşan a, arı~ ve cwı.n .,_ · • t merkezde alakalı vekillik ve daire mil- l d · b' ·fe->·ürümek azmini ırma ım. }andırmak ve bu suretle itilaf devletlerini . . .. 1ft_ dan lacaktır mallarının korunması, zirat ct.:>ayışın e- mek te be e iyemiz içın ır vazı B 

.. .. _ nın yar~ m sonra yapı · . .. hk1k ınessillerinden mütec:ekkil bir konsey Hindi.tan haritruuru ron=tm onune oralarda kuvvet buakmaga mecbur et- * mini, zinı1 suçlann suratle ta ve • dir. , 

koyar koymaz bir göz gezdirdi ve deh- mek. i T -Mı~ J [ takibi için lıazırlanınıştır. vücuda getirilecektir. Şehrin İmarı a?-ın~_bir_ço~ hak;, 
tetli kızdı. ML:talnnfo.nmı da ~öyle dinle- 3 - l'1u-stemlekelerdeki ihtilallerin yer em UCaae e 330 tarihini taşıyan ve sekiz madde- Çiftçi meciisi Azalığına seçilecek olan- imtiyazlarla techız cdılmış bır teşeı-

n k il h kkı da !arın hfilz obaları lazım gelen vasıfları 1 J:ıt1 di. Dedi: çabuk ve kolay basbnlmaması için ihti- Cemiyeti den ibaret olan kır~ ç'.eri a mn k- ile bu meclislerin zaman ve toplanma kül bugün şehrin imarına enge o Ji· 
- Bu haritayı şuna buna göatermeyi· lallere silahlı te§kilatımızla yardım etmek 'ct ıbat ki kanun, bu gayeyı temın e~~,m~ de - imi ef bir mevcudiyet olarak karşımı7,a 

niz ve nereden alduuzsa §İmdi geri ' 'c- ·ı·h -h· Verem Mücadele Cemiyeti 18 Y~ tcdir r<n-ı ve mahıllle bek...._.erm en şekilleri bu fasılda gösteri ·ş, t errü kilmis bulunuyor. 
ve icabeden yercrc~ sı ıı ve mu ımınat dörtte ·"""·k . ~~ dalanı! ata a'ıt hu"küml' er nı'zamnameuc bırakıl- • ··~· riaiz. Bu ask.erce bir hArita değildir. Bu· d .. d k cumartesi günü .saat on ~~ yalnız şehir ve kasabalarda fay - .r Buna daha fazla tahammül go~ 1 a gon erme . mi t lantı pacaLL.- kan da . :u,.: tı nu lngiJizler propaganda için yapml§ ar- umu op sını ya 11.ur, makta, belediye unun ıse ç&4~ mış r. ·1 4 

- Iran ve Ef.,.an devletleri üzerine * 14 15 . . maddelerden terekküp ten emez. . . . , ıı do<. ErUnoharbiyeye böyle veyler yaluı- • - - mallarımn korunmam için hüküm bulun- • ıncı Bugün şehor meclı" . bu •. me\ ~11 mazi tesir yaparak onlon da harbe oürükle- LİMAN FAALİYETİ malda beraber karşiliğ> temın edileme- eden üçüncü 1=.1, çiftçi meclislerinin üzerinde duracakbr. Şehır mumess' 
Cevap verdimo mek. İkinci kinun ayı içinde llrnarunuza miş olduğundan hemen hemen tatbik vazife ve "tlihiyetlerine, kararların.on !erinin büyük bir hassasiyetle nı< 
- Enuedcniniz g~eralnnl Bu bari- B - Foha., için de Almanlann i"e- girip ı;ıkan vapurlann mikdan hakkın- edilememı,tir. tetkik ve itiraz merellerine ve ne rkil- seleyi ele alacaklarına hiç şüphe et· tayı derlıal geri veririm. Ancak §U haki- diği iki şeydi: da bir istatistik hazırlanmı~r.. Buna Bütün bu eksiklikleri tamamlamak de kat'ileşcceğine ait htikfurileri . tiva · 

kati de tesbit etmek erkanıharbiyenin va- 1 - Mümkün olduğu kadar çabuk nazaran 151 Türk, 9 Alman, 3 Amerika, için hazırlanmış olan projenin umumi etmektedir. Dördüncü fasıl yalnız biri mi~~~~in ederiz ki bu şirket yüzii11 
harbe girmel.diğimiz. ı Danı'marka, 2 Bulgar, l·Fransız, altı hilk' üml' n...:ne tnmas _;:sen ı _ 6 ıncı mad· maddeden ibaret olup burada kontro l d rı.11 

zifesidiro ••• • L~ den şehirin imarı msusun a ma Değil kfunlJen boşalttlocak. halli\ ,_,._ 2 - Cephelerde tedafüi kalm•yarak Felemenk, 9 İngiliz, 1 İsveç, 17 ltalyan delerinde zirai saha ve dairelerle çillo;i meclislerinin vazife ve sa!Ahiyeti müta- kalınan müıküliıt hakkile tebarii• c~ 
y>f b>ralalacak olan Irak ve Suriyeyi bu her taraftan ,.ldormakloğunoz. 4 Yugoslav, 2 Norveç, 1 Sovyet, 4 Yu- mallan ve zirai sicilli tarif edilmiştir. lôa ~tir. tir;Jecek, her ne bahasına olursa •. 
yan•h.,om»da duran 2 4 1. 000 kioflik Hın- Bu metle Avrupa cephelerU.de vu- nan, 1 Panama olmak üzere 215 vapur İmar plıinlan tanzim. eden §ehir ve V AZIFELER ' 

17 20 

. . sun beledi yem izin yapıoılık kudrel' 

di.tnn .. yyar ordusu pek kolayfdda io- ku bulacak büyük meydan muharebelc- limanunıza girip çtluruştu-. kasabalarda plinda gösterilen imar hu- Be;şU.ci lash le;şkil ed:;.b ~ k ı:;'-cı nin önüne dikilen bu hailin y,k,lm•' 
ga) lç;n bi< kumm• bile kAli göriir. Ve ben rine mümkün olduğu kadar Ru• ve lngi- Bunlann 8Bfi toniliitosu 138183 tür. dudu d>Şında kalan yerler, imar plônla- maddelerde bekç.. te;ş 'a • e ç ge imkanları karar albna alınacaktır .. 
böyle zannederim ki Arah~truun daha liz ••ketinin iştirlikini menedecektik. - *- n yaptlmıyan mahallerde çütçl meclis- girme şartlar• tesb'.t olunm"!'ur··. 21·2.2 Şehir işleri nihayet beş on kişi•" 
harbin ba,.nda kolayca lngi)izlerin dine Almonlann bu ı.tekleri bizim için pek ffflJ]lllGn flııstalıldcırı !erinin tayın edeoekleri hudut d.şında U.ci maddeler bekçilenn vazilclerıne oıl oahsi menfaatlerine bazice edileır>~ 
geçmesi. bizim hube devam edemiyece- tehlikeli idi o Villiyet veterıner müdürü diln Tire- kalan mahaller ,Jral saha say>lmış ve hükilmleri muhtevidir. Yedinci !aS>J da- Buna lzmirin asla tahammülü yo ı-
ğimiz derecede vahim ihtilaflara sebep A - F-.kra•mm hem•n her maddeoi ye giderek hayvan lıastaJıldan ve bil· proje hiikiinileri bu saba içindeki çift- bilinde bulunan 20 fuci.~dde ile husu- tur. Hak ve İmtiyazlara hürmet e. 
olur. bizim daha ilk günden bitaraflık ilanımı- hassa şarbon hastalığının son seyri hak- çi mallanrun korunması üzerinde temer- st bekçiler hakkında hukümler konul· mesini bilenler taahhüdlerin de 1P 

Harita» geri cöndetdim. Zaten lôum n yalanloyacak mahiyette idi. Şu halde landa tetkiklerde bulunmuştur. küz ettirilmiştir. Köylerde ç;ııç;lerin muştU<. . manında yerine getiril"1esini isi~ 
olan temi yapmqt>m. Amk mahalli ku- z•y•f zamamm»d• itil&lm bir darb9ine - *- korunmaya üibi ve kanun mevzuuna da· 24 ve 25 inci maddelerden •boret olan mekte yerden göğe kadar haklıd•'.. 
mandanlada da muhab.,det yapolarak bizi maruz borakabilirdi. Böyle olmakla Yddıztepenin bil mallan köy ;şlcrU.de bulunduğundan sekizinci fasclda bekçi Amirleri ve bun- lar. T eahhüdlerin; yerine getire"'' 
hiç bir tnralm tahliye edilmeme.ı tenUn beraber bu maddenin tatbikatmda Al· ağaçlanması köy merkezleri zirai saha dahiline alm- lann vazileleri mfita!Aa edilmiştir. yenlere verilmiş olan hak ve imti~ 
olunmuştu. Fakat yine Irakta Yalnız bir manlann :isteôiği plmuştu. Çünkü zııten Menemende, Yıldıztepedcki Kubilay mış, ormanlar hususi muhafaza hüküm- Dokuzuncu :fnsıl bekçilerin tayin v~ ların hükümden iskat edilmesı f 
_ __.__ft b-- 'L-Lyor. Bag"dattaki kolordu bir Balkan harhindcnberi bütün iç kuvvetle- niha etl lerinc tabi buhmduğlmdan bunlar ka- istifalariyle alttkalı hükümleri ihtiva tabı'"ı bı'r hare,~ettı·r. ırg.,. ırwu abidesinin ağaçlandırılma işi • Y en- bek fı ' 1 • :K 

l"kasile Kafkoocephesine yÜriitülüyo,du. rimiz iatedikleri gibi idare ediyorlud" mi§ ,.e vilayetçe libideye yeniden 511{) nun mevzuu d...,,da bıralolm'§Ur. etmektedir. Bekçilerle çib:::.;:r;;:• HAK KI OCAKOGL (/ 
Dahiliye Nazın Talat ve Meclisi meb- Matbuatımız hemen hemen ellerinde idi. Bu sahalar dahilindeki ekilmiş, dikil- verilecek inzibatı cezalar ve t- - *-

"'"" reisi Halil beylerin de Sof yaya ha- Bundan dolay• Almanlann bir yoldanberi çam ağaeı dikilmı,tir. ~ yerlerle z;raı ;şleı-inde kullamlan ve- min .,.jeeek makam ve merciler, bu ka- TAYİNLER 
reket ettiklerini haber alarak memnun dilimize doladılcları (Turnn) ve (ittihadı KiJÇIJK ii.:ÜRLER ya bu işlerle alakah • bulunan yohut radar aleyhine vulruhulaeak .:~ Seferihisar kazas> Ziraat memur!"~ 
oldum. Bulga, devlet adamlarile bizim- bliun) mefkU,eJerinin daha ık; Alman umumun m..ıaatıne tahsis edilen men- projenin onuncu faslında ye~~G na Kastamonu vilii,-eti muallinıJcrınd~ 
kilerin gözgöze baknrak konu~malan el- •• BİTMEDİ •• • • • • • • • • • • • • • b• . • • 1• kul ve gayri menkul mallar çiftçi teşki- Bekçi ücretleri ve parakkm.. edtı. H . İrfan Demiray tayin edilmiştir. 

Yerlerı.;: tükürdükleri tes ıt o Wlan }atımıza mütenazır olarak her köy ve 19 uncu maddelerden tere üp en Mı--~mmmB••••••••••~~mM••~-~~----~= ~~.~o~~~~~~ili~~~~~~~~~-~~~~~i~~~~ - • 

ArkadaŞl&k arasındaki cefayı... Snmimi \'e nezih bir aşkın lıikiyes~ can- ı sokağa süprüntU atan altı ev salııbı be- halar ayrı ayrı birer zirat daire itibar miştir. Hilal eczanesındeft 
landoraa Jetro Goldvin şirketinin aşk hüzünlerinden •onra yarathg• en Jediyooe tecziye olunm~lardır. . . edilmiş, her zirai dairede bir zirai sicil On ikinci las>l çiftçi mallannı koru- bildiriliyor: 

büyük eser... * Vilayet mnuml hıfzıssıhha meclisi ve çiftçi meclisi bulunacağı tasrih olun- ma teŞk~tına ait masraflara karşılık Sayın İzmirliler; 
A R K A D A Ş per~embe günü Sıhhat müdürlüğünde muştur. olan gelirlerle bunların alınma şekille- Eczacı Kemal Aktaşın bir iddiası 

toplanarak ikinci k.linun ay• sıhhat ;şle- KORUNMA SERVİSi , rini füliva etmektedir. va<du. I 

rini gözden geçirecektir. Projenin 6 _ 14 üncü maddelerinde Teşkilat ve hizmetin taall~.k ettiği O; zevk, sanat, duygu taklit kab\1 

3 
•Filminde .,.österdiği yüksek kabili-. ,,. 

yeti gömıclc iizerc 

Robert Taylor 
Bugiin telanil takdirkfırlarını 

Kültürpark 
İNEMASINDA 

TOPLIYACAKTIR 

BİR RİCA : Yıllın mevzu itibariyle 
en katı );ircklileri rikkate geü:rcttk 
derecede lınriD bir aşk hika'yesini 
~vir etmektedir. 
Güdcrlnizden dökülecek yaşlan sil

i ·n mendillerinizi §İmdiden 
hazırlayınız.. 

AYRICA FOKS JURNAL VE MiKI: 
SEANSLAR: Her gUn 2.30 - 4. - 6.30 - 9 du .• Cumartesi '\'e pazar 12 de başlar 

* Burnava belediye hekimi B. Erdim çiftçi mallarının korunma servisleri, yerlerden alınacak muhafaza ücretleri- etmez diyor, işte Kemal Aktnş lcO' 
İzmir belediye hekimliğine tayin olun- bunların kurulU§ tarzı ve vazifeleri teı;- nin tayin olunan azami hadleri memle- lonyalarınm kabına varılamamaktB' 

bit olunmuştur. Çiftçi meclislerinin ketin servet seviyesi ve köylünün vazi- ki hikmet buradadır. , 
müntchip \'e ayrı birer t"""kkül halinde yeti derpiş edilmek suretiyle tcsbit edil- Son zamanlarda (Zümrüt damla!'• · ·············· ·· ··························: -:.-

• J l : derpiş ve ifade edilmesi çiftçi malları- ıniş, geliri masrafını karşılamayan köy- adiyle çık~rdığımız kolon~.ayı ~ 
Gelenler giaen er : nın korunm"" ;şını. bilhassa memıeke- ıere vııayet ve belediye bütçeıcrınden kek ve dişi koku oımak ""':" ., 

:, ...................................... •••: timizde taşıdığı müstesna ehemmiyeti o yardım yapılması esası kabul edilmi~tir. cins yaptık .. B!lzı yerlerde Ziiınf1J 
Urfa mebusu Rifat Ülgen Ankaradan, belirtilmesi ve bu iş üzerinde yakın ve Memleketin bir çok yerlerinde esaslı damlasının erkek kokusunu )·alıııt 

Aydın mebusu Nuri Sökeden gelmişler- devamlı alakanın temini maksatlann· hiç bir inzibat kaydine tabi olmadan ku- bayların, dişi cinsini de bayanlatıı'I 
dir. • dan doğmuştur. Köy ihtiyar heyetleriy- rulan bekçi heyetleri ölçüsüz ve nisbet- kullanacağı zehabı hasıl olduğtıtl0 

Deniili mebusu YusuI Bcı:.c;kaya De- le belediye encümenlerine kanunları- siz bir şekilde ve bu proje ile kabul öğr~iyoruz. Bu zan kfımilen ~,ııtt' 
nizliye, !Maliye müfettişi Mustafa Oral nın verdiği asli ve ferdi vazifclerinin edilmiş olan haddin çok üstünde muha- lıştır. . . tf 
lstnnbula gitmişlerdir. çokluğu hususi ehemmiyeti hJüx ve de- laza ücreti aoh altında tabsilııt yapmak- E<kek ve dişilik kolonyanın ,ublld< 

- ·- vrunlı alaka ve takibi gerekli kılan bu ta ve bu yüzden şikayetler birbirini ko- birer cinsidir. Etiketleri üzerinde 

llmuml, vı'la"yet işin bu teşekküllere verilmesini mah- valamakta olduğundan bu hükümle hem işaretleri o1duğu gibi iki koku a~; 
zurlu kılmıştır. bu gibi mesul olmıyan teşekküllerin fa- sında da ufacık bir fark ta def'.~ 

l • • _J Koruma servislerinin hiyerarşiye aliyetine son verilmiş, heın de bazı yer- gözükür. Hilal eczanesin& her 1'"
0 mec ısınae tl\bi olması ve merkeze kadar bir mah- !erde çütçiy; zarara sokan büyük ile- i•ledlği kokuyu seçebilir. Eezan• .. 

- BAŞTARAFI 1 :iNCi SAYFADA - rut halinde uzanması mahiyetinin ica- retler önlenmiş ve ayni zamandn muha- hususta zevki seliminize terccıtıfı· 
Bundan sonra muhtelli işler hakkın- bmdan ve maksadın tahakkukunu te· faza işinin muntazam, mesul bir teşki- olur Ye sizlere izahat verir sayın 

da yapılan tekliflerle meclise gclen di- min mütalüasından ilham almışlır. ?ift- ltıta verilmesi imkanı temin edilmiş ola- mirli .... 
Iekler ait olduklan encümenlere havnle çi meclislerinin köy ve belediye reısle- caktır. 
edilmiş ve toplantıya nihayet veı·ilmi~· rinin reisliği altında icra snlfıhiyetinin Bir maddeden ibaret olan 13 üncü fa. 

. HİFEOE -

Hilal Eczanesi 
3) (l 
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Yeni Millet Meclisine 23 
Mebu. a a il ihak edecek 

• Yur eçı 

Ankara 14 (Husuai) - Yurdumuzun 
J,icr tarafında mebus intihabına ait faali
~et devam etmektedir. Vatnndaıılarımız

'.dan seçim hakkını haiz olnnlar esas def
terleri nıılı oldukları yerlerde tetkik et
nıektedirler. Bu defterlerde adlarını gör

miyenlcr yahut da intihap etme hakkını 
taşımadıkları hnlde isimlerini yazılı gö
renler 25 §Ubat akşamına kadar beledi
>-e dairelerinde müteşekkil bulunan teftiş 
heyetlerine istida ile müracaat ederek 
itirazlarını bildireceklerdir. 

Alınan malumata göre, asılan defter• 
ler ve teftiş heyetlerince tesbit edilen 
~Ufusla timdilik yirmi üç mebusluk fazla 
~rdır. Yalnız Erzincan vilôyetinin bir 
lcausından henüz malumat alınmamış
tır. 

faaliyeti devam ediyor 
Erı.incan vilayeti geçen de\•rede 4 

mebus çıknrmıştı. Bu devrede teftiş he

yetince nüfusu tesbit edilmediğine na
zaran ne kadar çıkaracağı dnha anlaşı
lamamıştır. 

Fazlalık gösteren vilfıyetler şunlardır: 
Ankara l, Aydın 1, Bingöl 2, Bitlis 2, 

Çanakkale 1, Çorum 1, Edirne 1, Hak
kari 1, lçel 1, lzmir 1, Kars 1, Kırklar-

eli 2, Kocaeli l, Malatya 1, Sivas 1, To
kat 1, Trabzon 1, Tunceli 3, Yozgat 1. 

Bu vaziyete:- göre 33 m!!busluk fazla 
görünüyorsa da şu vilfı.ycilerde de me
bus sayısı ozalmıştır: 

Antalya 1, Çoruh 4, Denizli 1, Erzu -
rum 1, Muş 2, Uda 1. 

Bu noksanlar daha çok mülki tcşki -
lfıttaki değişikliklerden doğmuştur. 

Fakat, bunlar kat'i ve kanuni netice
ler üzerinde vaki olncak itirailar ve bu 
itirazlar üzerine teftiş heyetlerince ve 
mahkemelerce verilecek son kararlarla 
hakild şeklini alacaktır. 

Büyilk Millet Meclisinin beşinci dev
resine 57 intihap dairesinden 399 rne -
bus seçilmiştir. 

Bu seçimde intihap dairesi s:ıyısı 62 
olmuştur. Her hangi bir suretle değiş -
mcdiği takdirde bu 62 inlihnp clairesin
den 23 fazla ile 422 mebus seçilecektir. 

Bu mebus seçimindC', mebus intihabı 
kanununun hükümleri dairesinde vila
yetlerin çıkaracakları mebus ~dedi nis
betinde Cümhuriyet Halk Parti<;ince 
mebus namzedi gösterilecektir. 

Ancak bir kaç vilayette müstakil me
busluklar için boş yer bırakılacaktır. 

Çinde çete harbi de amda 
Son günlerde 265 çarp şma ldu. 

"' • 
Japonlar 

ÇİNLILER 
agır zayıat verdıler 

Bir çok esir, top, 
bomba ve makineli 

tüfenkler ele 
geçirdiler 

Londra 14 (ö.R) - Çin milli k~y
paklımndan bildirildiğine göre Japonlara 
karşı Gerilla harb1 ~iddetle devam <'di
yor, on bir hücumda Çin çeteleri 800 
Japon nskerini öldürmü!'llerdir. Çin çete
cileri Şantung ve Hunan vilayetlerinde 
de muvaffakıyetler elde etmişlerdir. Sim· 
di:H· kadar bu mıntnkada 265 gerilla çar
pqm sı olmuştur. Bu müsndemelercle öl
dürülen japonlnrın say1S1 12354 clir. 536 
fnpon esir edilmi.,tir. Çnrpı,malar esna• 
ıında çeteciler 2 14 ağır makineli tüfenk, 
8650 tüfenk, 103467 fi ı-nk. 22 sahra 
topu, 1 134 bomba, 312 bomba ntıs ma• 
kinesi, 2800 küçük bomba ele geçirıni~
lcrdir. Ayrıca 7 japon kamyonu tahrip 
olunmu~tur. 

Scngcov 14 (A.A) - Geçen hafta 
~rfındn Çin çeteleri ııimnli Çinde Foçing 
ıı Hankov dcmiryolu mıntakasında 38 
Japon lokomotifi, 142 vogon, dört kilo- B°r Japon askeri 11 akinclı tu.fcnk ba{lında 
)net re uzunluğunda yol, 14 ııimendüfer 1 Çin çetecileri Santun!J. Honan ve An-' çnrpışmnsı vukun gdmi tir. ölen jnpon
~Öprüsü tahrip etmiş ve 800 kadar jnpon vey eynletlerinde de muvaffakıyetler el·; )arın adedi 12 354 dı.ir. S 36 japon da esir 
hkeri öldürmüotür. de ctmiıılerdir. Buralarda 265 gerilin, edilmiotir. 

---~~~-~-------.----------------~.....---------------------------~~--------

Löb rö n •· n L ra e 

Mecliste 
Konıisyoncu ukla 
uğraşanlar yer 

almıyacak 
Ankara, 14 (Telefonla) - İntihab.-t 

fnnliyeti •yurdun her tarnfında devanı 

ctmektedır. Yeni meclis için Partinin 
göstereceği namzetler nrasında, komi•, 
yonculuk gibi isi rle uğraşanların ye· 
nlmıytıcakları hab r verilmektedir. 

ener al 
Cafer Tayyar 

dava açtı 
Ankara, 14 (Telefonla) - Emekli ge

neral Cnfer Tayyar hazine nlcyhine bir 
dava açmıştır. Dm•a Dc\'let Ş\ırasmda 
görülmektedir. 

General Cafer Tayyar, İstiklal ha!'
binde cephe komutanlığı yaptığını id -

dia ederek kanunu mahsusla bu gibile
rc verilmekte olan muayyen tahsisabn 
kendisine de verilmesini \'C birikmiş 

olan tahsisatın ödenmesini talep etmek
tedir. General davasını bizzat teşrih et 
miştir. 

Tayyare 
Kaçakçılığı dava .. 
sınin bir an evvel 

görülmesini 
istiyorlar 

Ankar., 14 (Telefonla) - Tnyyaıı.> 

knçakçılı· ndan suçlu Ruhinin avukatı 
Hamit Şevket, tekrar müddciumumiliğ.! 
müracnnt ederek davanın bir fuı C\'\'d 

haşlann•. mı talep etmiştir. Ekrem Kö
niğin ncr de bulunduğu ınalı'.'ıın cleğil
dir. Yalnız Amstod:ıındn gö üldüğü l'i
vnyetlerı 'nrclır. 

c z radvo tem·n· 
Vekalet radyo fabri .. 
kalarına müracaat ettı 

Anbrn, 14 (Te1 :onla) - Nafıa \ e
kuleti tar. fından hnzırlnnmakta olnn ve. 
halkn ucuz radyo teminini istihdaf ede:n 
kanun }lroj sini lıtikiimet ni anda Bü
~ ilk Millet Meclisine verecektir. 

Vekflct radyo fabrikalarınn muayyçu 
tip ve "nrlforını haiz radyo ınakinelcrı 
ni n"' fiutle yapara':: .satabileceklerini. 
vrmustur. Bu ny idndc miıracaatler 

r vap verileceği tahmin edil nc.>ktedir. 

ültürpa ~ 
• 

azın osu 
16 Şubat Per
şembe akşamı 

iki büyük demokra_sinin tesanüdünü "Sporgecesi 
gösteren bir tezahür olacaktır Gregor lzınirde .ilk 

d(:.fa olarak hır 

Londra l4 (Ö.R) - Avam kamara -
ıının bugUnk"' . . u ıçtımaında başvekil B. 
Çembcrlayn }<' a . . . 
Leh 

r nsa reısıctimhuru ile Bn. 
runun Londr . d 

1 
ayı :>:ıyaretlcri esnasın-

a par nmcntonun ela . r· •. 

}ecc-klcrdir. Başvekilin be-yanalı şiddet- larını sorarak meclisi gilldürmüşlerdir. 
Jc alkışlann11ştır. Gulüşmeler arasında başvekilin ver

Işçi mebus Flaçer bu haberin Ingilte- diği cevap tamnmiyle duyulamrunl§sa 
re kadar Fransayı da memnun edeceği- da B. Çcmberlaynın erkek ve kadın mc-

. . . . .. k . . t ..• l busların haklnrında tam mütekabilinden 

orijinal müsabaka ~ 

''Foks - FutboJ,,1, 
~ Taktim edecektir m· . b'ld' mısa ırlcre fazı -

Mını ı ırmek istiyeceği kanaativle 23 
art saat 11 de Ve lm' . · s ınıster sarayında 

(Par~amento binasında) şereflerine bir 
:resmı kabul yapılacağını b.ld' • ,. 

~YJ~IS<ll':ü•Willi -
ni, zıra ı kı bilyuk demo .. rn.sının y esan~ 1 bahsettiği tahmin ediliyor. 
dünü gösteren bir tezahıır olacagını bıl- .. ,. • 

dirmişUr. Kadın mebuslardan birisi, er- "' ~ 
kek arkadnşlarınm zevcelerini beraber ~inemacılık Ik' k ı ırmış.ır. 

ı amara azaları m rusime iştirak ede-
dünyasının en büyük mucizesi .. 

cekler ve zevcelerini de beraber alabi-
nlnbileceklel'i gibi kendilerinin de ko -
calarını refakatlerine alıp alamıyncak-

f ~~-----------~~~-----·--•' KAHKAHALARLA GÜLMEK İÇİN BUGUN ..... 

L ~ L E Y E Koşunuz 
TVRKCE SÖZLV LOREL HARDİ-

P ER J l ER DİYARINDA 
·············-····· öLVMıii:"N"":Yii"iiiY"AN··:uç······· 

KAHRAMAN SJLAHŞÖR 
KOVBOYLAR 

ŞEREFLİ DARBE 
FİLMİNDE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TALEBEYE JIER GÜN DUHUJ.iYE 
~ 8,5 - KURUŞ .. 

Şikago Yanıyor 
FRANSIZCA SÖZLU 

.. 
BAŞ ROLLERDE : 

TYRON POVER - ALlCE FAYE - DON Al\JEcım 

İki senede iki milron dolar sarfiylc 'iicudn getirilen hu Jıarikalar şaheseri 

fiJinı bugiin matinelerden itihnrcn 

Elh.amra Sinemasının 
ŞEREF HAFTASI OLACAKTJR •• 

tçEANSLAR : 2.15 • 4.30 • 6.45 • 9.00 DA-. 

a _ ı z a " r:ı:s 
SAHiFE 3 

:Ş;.,R.,. ··- HA.·~~R . ,. . . 

tal}I an filosu neden 
çağırıldı? • 

gerıye 
Roma 14 ( ö.R) - Devrifılem seyahatine çıkmak üzere Napoliden 

hareket eden ltalyan filosu, seyahatinden vazgeçerek lta]yaya dön
mek emrini almıştır. 

a a n s 
Bir türlü kurulamıyor 

Brüksel 14 ( ö.R) - Kral eski dahi
liye ve ziraat nazırı B. Piyerloyu yeni ka
bineyi teşkile memur etmiştir. B. Piycrlo 
Kralla bir buçuk saat süren hir görüşme 
den sonra bu vazifeyi kabul etmiştir. 

Kralın nrzusuna tevfikan B. Piyerlo va
zifesini ifa etmek için imkanlar arnyacak
tır. Partililer değil, adamlarla görüsece
ğini söylemiştir. Fakat bu adamlar, tabii 
olarak partililerin itimadım haiz şahsi
yetler olr.caktır. 

B. Piyerlo memleketin itimadını kaza
nacak bir milli birlik kabinesi teşkil nr
zusundadır.Buna parlamento harici şah
siyetler de, teknik servisler için, girecek
lerdir. Fakat bunlar 302 kisiden ibaret 
olacak ve yeni knbine parlamenter ma
hiyette gcniıı bir birlik knbinesi olmak 
istiyecektir. 

Brüksel 14 ( ö.R) - Yeni Belçika ka· 

binesini teşkile memur edilen B. Piyerlo 
55 yaşındadır. Brüksel temyiz mahkeme
si nvukntlarındnndır. Eski harp gönüllü
lerinden olup binbaşı rütbesindedir. V c 
geçen eylfıl ayındaki seferberlikte bu sı· 
fatla siluh altına çağırılmıştı. Katolik 
partisinin uyan nzasıdır. 

Brüksel 14 ( ö.R) - Hükümet parti
lerini birbirinden ayıran doktor Martens 
meselesi Reksist (Faşist) partisini ele iki
ye nyırmıştır. Reks partir.inin Filaynnd 
mebuslarından birisi doktor Martens le· 
hinde bulunduğu için partinin gazc>trsi 
6lan c:Pnys Reel> tnrafından tnkbih edil· 
mişti. Diğer bazı reali t Flemand mebus
lar hu arkadaşlnrile tesanüdlerini bildir· 
mi§ler ve pnrti reisi B. Degrclc mebus· 
luktan istifnlnrını vermic;lerdir. B.Degrel 
istifaları kabul etmiştir. 

Antil manevraları 
B. uzvelt manevralarda hazır bu. 

ediyor J;unmak Üzere hareket 
\fa.,ington 14 (AA) - Riya'3eticiim- nacaktır. 

hur dairesi B. Ruzvdtin perşembe aksn- Vnııington 14 (A.A) - Yüksek m. h· 
mı hu ... u İ tren! p yitnhtt<ın ayrılacağını, keme hakimlerinden Louis Brandeis isti· 
cumart si öğleden onrn Floridndn l.Cıin fa etmiştir. Ruzvelte r;'Öndcrdiği istifonn· 
Hcyv tıe Honston kruvazörüne binece- mesinde bu karnrının iuihazına amil ol n 

ğini h'ldirmektedir. sebepleri izah etmemekle bernbı-r muma-
;Re' · ü:nhur Am rika f ~o nun Antil ilcylwı ç.ckildiyi zannedilmektedir. 82 

deniz: deki rnanevralı:mnd01 hazır bulu-, yrısındn olan Br ndeis ) • hudidir. 

apanı 

va ı 

ölüs ·· Ön·· nd~ 

ilvon ki i Q'ect ~ 

ölen Papa 11 ınci P 
.Roı~1a 14 (Ö.R)-5ant tam 12 de Sen de yapılmıştır. Bugün Papanın ctsedi 

Pıyerın kapıları kapanını!;, tazim gl'çıt 1 nin teşhir edildiği son gün oldui:",ru dhct
rcsmine nihayet verilmişti. Pa?.ar gu - le çok kalabalık bir halk öğleye kadar 
nündenberi bu tfiı.im geçidine yarım mil- arkasında cesedin bulundu •u parmaklık 
yon ki5i iştirak etmiştir. 

Papa on birinci Pi'nin halefinin st>çil
mesi 28 Şubata kndar yapılmış buluna
caktır. Yeni pap run intihabı Vatigan 
rndyosu tarafından dakikasında diinya
ya bildirilecektir. 

Vatigan Sitesi 14 (Ö.Il) - Papa 11 in
ci Pi'nin istirahalı ruhu için 3 üncü ma
tem ayini hu sabah Sen Piyer kilisesin-

önündl'n geçmiştir. Sa t IG da yapılnn 
dt>fin merasimi dolayLc;i) lt> tam 12 de 
parmaklık kapanmıştır. Defin mensi -

minde yalnız ınutad olnrak papanm 
fıyinlcrin<' iştirak eden kimseler, kor
diplomatik ve b.ızı hususi davetliler ha
zır bulunmu~lnrdır. Pazar günündenbe· 
ri ölil papanın aynklorı ucundan 500 bin 

kişi geçmiştir. 

İZMİR HALKJNI GENE 

YEıVI SJNEMA YA~ . 
KOŞ7'VRAH BiR P~OG il •• ~ 

BJR GECEDE 3 CJNA JTET 

NAMUS DüŞMANLARI 
MİLLİ ŞEFİMİZİN KUR L'E A "f!PJA.lirJ N 
LARI_. REHK.Ll r ~~Kİ :- 7'1!İilf!:ÇE FC ~s 

a5u HÜYÜK FiLil\I 
32 KJSIM utımı:N Bügün nı;şı.ıı-o~ 
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Bayük aşk ve macera romanı • 
-136-

Jan, Lorans ve Başe, yol bekçisi Hü- İkinci bilrodandı .. Büyük bir sabırsız-
lö babanın kulübesine geldiler. lık içinde idim .. Sizin ve matmazel Lo-

Burası, bir nevi karargah merkezi ha- ransın hayatlarınızı büyük bir tehlike 

C-7~ AE ~:~~!!!.:a ma u 

Deve yapmak 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTA~ 

Deve yapmanın manasını pek küçük
den öğrenmiştim. 

Babam bana bisküvit getİrmİ§tİ. Ne
şeli bir yengem vardı. Biz de misafirdi. 
Bisküvitleri yengeme gösteriyordum, bis
küvitlerde ne yoktu. iki bacalı vapur 
mu, çınkrak mı, kuzu mu, adam mı, ev 

Havacılık 
== 

Sıhhi imdat tayycaeedll• 
tinin IJüyüfı rolü.. 

-=-
Uzak mıntakalarda bUlunan hastalara 

çabuk surette sıhhi yardım götürmekle 
mükellef sıhhat tayyareciliği, Sovyetler 
Birliiinde senit inkitaflara mazhar ol
mut bulunmaktadır. Tayyareciliğin bu 
kısmında, halen, Sovyetler birliğinde, 

binlerce kiti çalıtmaktadır. Derhal cer-
rahi müdahalede bulunmayı icap eden 

line konulmuştu. Sarhoşluğu geçmiş ve içinde olduğunu biliyordum .. Acele et- mi hepsi hepsi vardı .. 
ayılmış olan ihtiyar derhal Lorans için mek .. İmdadınıza çabuk koşmak lazım- Yengem dedi ki: 

vahim hastalık hallerinde, aüratle kan 
verilmesi lüzumu görüldüğü zamanlar

m mı? da, müdahale ile doğum vakalarından 

P 'k .............. . 
ratl .............. . 

••••••••••••••• ............ B ·ı ·ı ············ ı gı er ili •••••••••••• 

- ---- ar.aıı.1 - HER Gtl'N BİR REÇETE -

Yazan C. öder 

-2-
CAM ŞEYLERiN FEVKALADE 

TEMIZLENMF.SI 

- Basit mahlulle yapılan temizlikler 

••• • ••• • ••• • ••••• 

Onun 
olur 

ifratı 
mu? 

YAZAN: Dr. G. ~ 

Kudretsizlerden bazıları buna sebtıf 
olarak vaktiyle ifrata gitmiş olduk)arlll 
söeterirler, eski istafm timdi züiürtliill' 
nü çektiklerini iddia ederler, hu, kenef 
kendine iftira demektir. 

kendi odasında bir istirahat yeri temin dı. Hnlbuki formalitelerle vakit geçir- - Kemal; bunları deve y r: 
etti. mek beni sinirlendiriyordu .. Nihayet kn- Derhal inandım: 
Odanın ocağına atılan odun ve çalılar sa açıldı .. Kasada bulduğumuz dosyada- _ Yap. dedim. 

ve daha sair buna benzer ihtimallerde, 
doktorlar, hemen derhal tayyare ile has-

cam şeyleri göstermez toz toprak içinde 
uzun zaman kalmış camlar kıymetini kay
beder. Aşağıda söylenileceği gibi hareket 
edilirse kullanılmış cam kapları bile yeni 
gibi göstermeğe imkan vardır. Asit sül
füriğc (zaç yağına) potasyum perman
ganat ilave edilerek meşbu bir mahlul 
yapılır. Bu mahlul lüzici olur. T emizlene-

Vakıa bir çok şeylerde israf züğürt .. 
lüğe, yolı:sulluğa eebep olur. Fakat tellll' 

sül kudretini sarfetmekte israf olam ... 
çünkü onun itidal denilecek derecesi yok• 

tur. Bu kudretin derecesi adamına ,c;ı. 
değişir. 

içerisini pek çabuk ısıttı. Askeri kıtaya ki vesikaları ikinci büronun salahiyetli Baktım kadıncağız birer birer bizim tanın yanına en çabuk bir surette var-
refakat eden alay doktoru genç kıza ilk amirleri ile birlikte tetkik ettik. Gerek bisküvitleri yiyor. maktadır. 
ihtimamları yapb. Loransın bir şeyi ikinci büro idarecileri ve gerekse ben _ Aman! Eğer, varılması icop eden yerde tay-
yoktu. Sadece istirahat ve uykuya muh- meslek hayatımızda daima hayrete dii- _ Amanı yok deve olacak... yarenin inmesi imkansız ise, doktorlar, 
taçtı.. şüre~k hadiselerle karşılaşa karşılaşa Bir saat geçti, iki saat geçti deveden paraşütle yere İnmektedir. c:Rodina> 

Doktor, İ"""İye kimsenin girmemesini nasırlaşınıştık .. Öyle ulu orta şeyler bi- h h ._ Ak ld f tu tayyaresine Uzak - şarkta mürettebat ~- a er yoııı;... şam o u, so raya o r-
• lenbih etti. ze hayıet vermezdi. Fakat tetkik cttigvı- d k D -'-) 1 . ., y için lüzumlu yardımı yapmak üzere dok-u • eve ıııuı> ıma ge mez mır enge-, 

Lorans dinlenirken Jan da polis mü- miz vccikalar hepimizi şasırttı.. Çünkü · v b k h .. d d tor Tilhonovun paraşütle atlayışı, bütün - mm agzına a ıyorum, enuz eve en 
fettişi ile göruş" meg· e fırsat buldu. kontes Pogozeska ikinci Büronun em- · t k B h agz~ dünyaca malumdur. Lüzumu takdirinde ışare yo ... en yenge anımın ın-

Başe.: rinde ve Fransa için çalışan bir casus dan kocaman bir deve çıkacağını bekli- paraşüt ile, sterilize pansumanlar, ame
- Ah mösyö Jan .. Dedi.. Bu geceki zannediliyordu. Halbuki 0 bir ajan dubl yordum. liyat aletleri, ve hatta verilecek kan dahi 

ııayatı hiç unutrnıyacağım .. Bereket ver- idi.. Hattil yalnız bir ikinci devlete de- Baktım yengem hepimiz gibi çorba indirilmektedir. 
ıin ki tam zamanında yetlclim. ğil, üçüncü dördüncü belki de bcclnci · · Paraşütle kan indirilmesi için, hususi 

'"i• "'' ıçıyor. 

- Fakat mösyö Başe .. Nasıl yaptınız devlet hesabına da casusluk yapıyordu. Sak d b ul B' 1 tertibat vardır. Konserve edilmiş taze - ın eve oz masın yenge.. ır 

bu işleri.. Size Parise haber verdikleri O, çalıştığı devletlere hem hizmet hem b . d d' j kan, bir şişeye konmakta, bu şişe de 
şey yeme an, e ım. 

r.aman vakit şüphesiz gece yansı idi. Bu ihanet ediyordu .. Bu =yanı hayret ka- K d v b' b 1 b ld k hususi bir kutu içine yerleştirilmektedir. r- a ıncagız ır ozu uş ozu u, ıp 

kadar 1asa mUddet içinde bu kadar kuv- dının sadakatle kendini bag~ladığı tek k ld Bu kutu, paraşütün ucuna bağlanarak is-
ırmızı o u. 

veti harekete getirip te buraya gelmek şey... Siz~ aşkınız ... Tek kişi de... Siz- Sofrada, babam, amcam, annem bü- tendiği yere yu~andan tayyareden atıl-
11.deta bir mucize.. diniz._ tün sofra erkanı gülmeden çatlıyorlardı. maktadır. Sıhhi ımdat tayyareleri, timdi-

- Bana haber verildiğinden bahset- B*•MEDİ ye kadar, yüzlerce litre konaerve kan ta-
•• AA •• Ben deveyi bekliyor, patlıcan dolması 

tiğiniz gece yarısı davetinden malumat- şımış ve paraşütle lazım olan yere atıl-
k deveyi bozacak diye sızlanıyordum.. Gü-

tar değilim ve eğer haki aten o zaman mıştır. Pratik, tayyare ile nakledilmek 

T k d le aynıya bir yemek yendi. 
haberim olsaydı iş işten geçmiş olur- o " 0 a son veyahut paraşütle yere indirilmek sure-

, Acaba bir şeyi yalayıp yutmaia ne-
du .. Çünkü ben bu gece yarısından be- tiyle kanın kalitesini kaybetmediğini tam 

teşebbu .. sler den deve yapmak demişler ... Ara~tırma-
ri değil.. On iki saatten beri faaliyet ve 

dım, bilmiyorum. Deveye sormutlar: 
hareketteyim .. 

BAŞTARAF) 1 ıNct SAHİFEDE - Neden boynun ig" ri L 
- Size kim haber verdi? .. Muhakka\ı - -

surette göatermiıtir. 

-*-
BİR GONVl.L tl 
KAYBOLMUŞ-

Dr. Subeyran söylemiştir. 
_ Hayır .. Kontes Tatyana Pogozeska Okyanusta .ulh ve nizamın idamesiyle 

haber verdi.. alakadar olmadığını ilave etmiştir. 

Jan Lö Helye hayret içinde müfetti7 Cunking 1'4 (A.A.) - Çankavşek 
Başeye baktı. matbuata beyanatta bulunarak Haynanın 

- Nerem doğru kil .. 
Diye cevap vermiı.. . 
Deveye hendek atlamanın zorluğunu 

söylerler... Deve kini derler... Deveye 
atfen söylenen sözler pek çoktur, hiç biri 
deve yapmak kadar beliğ olmasa gerek .. 

-------

Torbalının Dirmil köyünden olup bir 
seneden beri Bayındmn Çırpı köyünde 
Ali onbaşının yanında bedellik eden 
Süleyman oğlu Mehmet Gönüllü on beş 
gün evvel işini terkederek tegayyüp et-

Bu t\nda, kafasında ve kalbinde bu iıgalinin bilhassa umumi büyük Okyanus 
kadına, kontese karşı takdir ve merha- meselesine taallüku dolayısile mühim ve 

met hisleri birbirine karışmış bir halde manidar olduğunu söylemiştir. Suriye istiklalini 
idi. Mumaileyh Haynanın sevkülceyş e-

mistir. 
Vilayet, Mehmedin bulunması için 

mülhakata bir tamiıh göndermiş ve te
gayyüp eden phsın fotoğrafını da ilsak 
eylemiştir. 

Demek Tatyana .. Sonuna kadar ken- hemmiyeti üzerinde israr ederek Japon
disini kurtarmak. azmine devam etmişH lann 30 senedenberi Haynanı, Sakalin 

İçin için sevdiği adam için her §eYi adasının tamamını ve Güan adasını iıgal 

istemektedir 
göze alan bu kadın bu son fedakarlığı etmek istediklerini ilave etmittir. - BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFAD., -
da yapmıştı!.. Va~ington 14 (A.A. )- Bahriye ne- HAYVAN ÇARPJllŞ .. 

- Demek. .. dedi, o size teslim oldu .. zareti John Odvards adındaki torpido Netice olarak B. Cemil Mardam te- Evvelki gün Bumavada tarla başında 
Mustafarun bindiği hayvan yoldan ge
çen Bn. Bahriyeye çarparak başından 
ağır surette yaralanmasma sebebiyet 
vermiş ve tahkikata başlanmıştır. 

Kendi kendini ele verdi! .. Ve şimdi bü- muhribi~in mutad ziyaretini yapmak üze- emmiille hareket edilmesini ve fevri ba
tün mazisinin cezasını çekecek.. re bugün Haynanın tirnal sahiline vaaıl reketlere teşebbüs olunmampsını, zira 

Müfettiş Başe ağır ağır cevap verdi · olacağını haber vermektedir. Bu torpido bunun ekseriya tehlikeli olduğunu söy
- Hayır, mösyö Jan ... Kontes Tatya- muhribi Cenubi Çin filosu denilen filo- lemiştir. 

na hakkında kanunt hiç bir takibat ya- ya mensup olup üssülharekesi Şanghay- Paris, 14 (Ö.R) - Hariciye nezareti-
ıww•-pılmıyacak ve o kanunen hiç bir ceza dır.. nin neşrettiği bir tebliğe göre bazı İtal- BOR.IA BEYB'l'I görmiyecelttir- Çünkü.. Çünkü.. Artık yan gazeteleri Şamda ve Suriyede bü-

o ... Hayatta delildir!- ~ l'ranko yük karı~ıklıklar çıktığından bahsetmiş- Borsa idare heyeü bugün toplanacak, 
Jan kendini tutamadan haykırdı : lerdir. Bu haberler hakikate tevafuk et- biriken işler hakkında kararlar alacak-

- Nasıl? .. Öldil mU?- Öldü ... Öldü btUdanletl De memektedir. Müfrit unsurlar tarafından tır. 
ha ... Benim için öldü!.- m tblasebatl- bazı nilmayişler yapılmışsa da ahalinin ıwıw*ıwwı, 

POlis müfettişi delibnlıyı temin etti. Bern, 14 (Ö.R) - Federal konseyi ekseriyeti buna yabancı ka~ ve iştı- Od halli zelzele 
- Hayır ... Onun ölümilnde siz mesul (Hükümet) İspanyada nasyonalistler rak etmemiştir.Trablus ve Humusta çar- Dün saat 12.30 ve 16.30 da İzmirde 

değilsiniz.. nezdindeki temsil heyetini elçiliğe tah- şılar bir gün kapalı kalml§tır.. Umumi iki hafif zelzele kaydedilmiştir. 
Balnnız mesele naaı1 oldu.. vUe ve yeni elçinin tayini için nasyona- nizam asla bozulmamıştır. Fransız fev- -·~=~--

. ~e·- Jana Tatyana ile olan göriqme- list hilldimetin agremanmı btemele b· kalade komiseri B. Püo memleketin her Lalpzig panayıra 
aını ve kontesin feci Akıbetini olduju rar venniştir. Hariciye dairesinde beyan tarafında hararetli bir kabule mazhar 1939 Laipzig panayırında 5 _ 10 mart 
gibi anlattı. edildiğine göre Burgosta bir elçilik te- olmuştur.• arasında nümune panayın, 5 • 13 mart 

Jan, bu ölüm b.ldisesi karşısında ar- sisi İsviçrenin cümhuriyet İspanya ile Beyrut, 14 (Ö.R) - Eski Suriye fev- arasında da büyük teknik yapı panayın 
kadap doktor Hanrinin hissettiği büyük münasebetlerini asil değİftirmİf ohm- kalade komiseri general Veygand ıere- açılacağı ticaret odasına bildirilmiJtir'. 
acıyı pek llA tasavvur ediyordu. yacak:tır. fine, Lübnanda bulunması münasebeti-

Bafe, izahatına devam etti : Bem, 14 (Ö.R) - Franko hüküme- le Beyrutta nümayişler yapılmıştır. J =b •• f • 
- Evinizden çıkar çıkmaz doğruca tinin de jure tasdiki ihtimali hakkında Lübnan meclisi general hakkında biı· apon U çeSJ 

kontesin bankasına koftum.. Onun ph- önce parlAmento hariciye komisyonu- •Minnettarlık• takririni kabul etmiştir. Tokyo 24 (A.A) - Meclis 1939 mali 
ı;i kasasını açtırıncaya kadar akla kara- nun içtimaa davet edilmesi hakkında General Veygand Maroni patriğini zi- sene bütçesini tasvip etmiştir. Bütçe üç 
yı seçtim .. Bankadan mümanaat göster- sosyalist partisi tarafından vaki talep yarete giderken halk tarafından alloş- milyar 600 milyon yene baliğ olmakta
diler.. siyasi departman (Hariciye nezareti) lanmt§tır. Dün akşam fevkaJAde komi- dır. Çin harekltına mahsus husual büt-

Emir getinneğe liizum gördüm... Bu reisi B. Motta tarafından kabul edilme- ser B. Püo general Veygand ferefine bir çe ile yeni deniz inşaatı bütçeleri mec-
:mir polis mUdürlüğünden değildi. miştir. ziyafet \'ermiştir. lise daha sonra verilecektir. 
• ııa === && su o s o o ı o c a - o 

~/""'* kusur edeyim deme.. Ne kadar kabilse - Olmaz.. Dedi Misafirimainiz. Bu 

Kırk V • o kadar iltifat ve ikram ıöster. saatten •onra gidilmez. lstirahatinizi te-e zl r Eskici delikanlı buna da eyvallah de- min için elimden geleni yapanın ye sizi 

1 yip mieafirinin yanına gitti. bu gece kahili yok bırakmam. 

·-----~-~-------------~~GH&••t•ı•t•wm•~I G~~g~War ~d~~~~ Gu~~~a~r~~m~a~~ın Gülüp konuprak hotÇA bir vakit geçir- oldu. • 

Masal masal icinde 
• 
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- Yarın dedi. O adamın dükkanına 1 cup ettiniz. Sizden ricam bu aktam da 

tekrar git, 'otur, konuş .. Kalkacağın sı- sizin bizim fakirhaneye tenezzül etme
rada sen de onu eve davet et.. Fakat sa-

1 

nizdir. 
kın kıskanma ha.. Gazanfer ağa, bu daveti kabul ve ak-

Dedi. Bu sözler eskicinin kalbine bir Flm hava karardığı zaman geleceğini va-

şüphe düşürdü. at etti. Delikanlı da eve döndü ve kıza 
Delikanlı içinden: haber verdi. 
- Muhakkak dedi, bu Gazanfer ağa Sonra da: 

bu kızın dostudur. Hele bakalım bu iı1in - Iıte bak, dedi, bu söylediğini de 
sonu ne olacak. Bu güne kadar sabrettim. yaptım . Şu senin esrarını bana ne zaman 

Yine sabredeyim. Allah ne eylerse güzel anlatacaksın. Daha mı bekliyeceğim? 

eyler. Kız gülerek: 
Gece her gece gibi beraber yattılar. - üzülme, dedi.Çoğu gitti. azı kaldı, 
Sabah olunca kız tekrar: hele bu gün de geçsin ve sabah olsun, 

diler. Hemen haremden temiz yorgan, dö-
Gece yarm kız ddikanlıya haber ıön- tek getirdiler. Selamlıklara yatak aerdi-

dertti. ler. Delikanlı misafirine hayırlı geceler 
Onu çajırttı. dedikten aonra hareme ırirdi ve kızla be-
- Sakın olmıya ki. dedi. Bu sece raber yattı. 

misafirini aalıveresin. Ayıp olur. O git- Fakat uyumıyordu. 
mele. isterse bile sen mani ol. Israr et... içinden: 

Geceyi muhakkak burada geçirmesini te• - Muhakkak bu kız beni uyuttuktan 
min eyle. sonra kalkıp dostunun koynuna gidecek. 
Delikanlı dayanamadı: Diyordu. Uyur gibi yaparak bekledi. 
- Peki amma .. Dedi, bu adam senin Bir miiddet sonra kız yavaşça yatak-

neyindir ki ona bu derece kıymet ve e- dan kalktı . 

hemmiyet veriyorsun. Kulak verdi. 
Kı7. ise: Delikanlının uyuduğuna tamamen 
- Sonra söylerim .. 1 lele bu gece de emin olduktan sonra yavaf yavaş yata-

aabret. ğın ayak ucuna doğru sıyrıldı ve usulca-
Cevabını vermekle iktifa etti. cık kalktı. 
Bunun Üzerine eskici yiğit artık için- Ayaklarının ucuna basıyor, gürültü çı-

den ve kendi kendine karannı Yerdi. karmamaia gayret ediyordu. 
- Dün söylediğimi unutma .. Dedi ... o zaman düıünürüz. - Muhakkak bu adam hu krzın dos- Böylece kapıya kadar gitti. 

cek camın bütün sathına bundan sürü
lür. 

Badehu bolca saf su ile yıkanır. Ve sı
cak hava ceryanında kurutulur. Bu mııh
lul çok oksijen verici olduğundan yakı· 
cıdır. 

YA~Lt CAM KAPLARIN 
TEMIZLENMF.SI 

Bu hususta ·öğüt vermek istiyen ahi .. 
hocalarile hekimlerin sözleri de - ölçi
leıi ancak kendileri olduğundan - .,.. 
başka baıkadır... Büyük adamlarda tr 
nasül kudretinin de büyük olduğuna çok 
dikkat edümiıtir. En me§huru bizim hi11 

yük hekim lbni Sina, sonra Napoly
Luter de büyüle adam olduğundan, tabii 
kendi kudretiyle ölçerek, haftada üç d .. 
fa vazife ifa etmenin lüzumlu olduğunıl> 

mezhebini kabul edenlere söylemİf. Al' 
manyanın kalabalık bir memleket olına' 

- Yağlı kaba potasyum permanganat sında oradaki insanlardan çoğunun Lu-' 
kesif mahlulü konur. Üzerine kesif tuz ru- mezhebinde bulunmalannın tesiri olsa g.
hu dökülür. Yağ ile potasyum permanga
nat c:Peroksit - manganez hidrote> ya· 
par. Kesif tuz ruhu ilave edilince yeşil 
sanmtırak klor gazı çıkar. Bu gaz orga
nik maddeyi tahrip eder. Cam kap da 
yağdan kurtulmUf olur. Çıkan klor gazı 
çok boğucudur. Sakın koklamayın. Bu 
işi de açık havada yapın yoksa kan kus-
turur. 

, ..................................... . 
c: Pratik bilgiler > sütunumuza ! 

ait sual sormak istiyen okurları- : 
mıza (B. C. öder yine bu sütun- i 
larda cevap verecektir. ! 

....................................... : 

Pedagoji 
---=---

rektir. 

Halbuki bu da umumi bir kaide olr 
maz. Bir gÜnde on defa, on iki defa kud
ret gösterdikleri halde altmış yqın~ 

sonra bile yorgunluk hİ9aetmiyenler mit' 
tesna olsa da her gün bir defa kudrel 
gösterip te gene ihtiyarlamıyanlar ~ 
çoktur. Bunun biri veya bir kaç mislisi 
hekimlerin hemen hepsi - onların "' 

dilerinin deiil, etlerinin şiltayetlerindl' 
ve biraz itidal tavsiye etmek ricalannd .. 
dolayı - bilirler. Benim bildiğim m~ 
!erden birinde kırk Yatındaki bayan alt' 
mışı geçkin eşini bırakıp gitmeğe meO' 

bur olmuıtu. Bay kendiaine yeniden ... 
eş bularak yetmişini de haylıca geçtı"kte' 
sonra rahmetlik oldu. Bu zabn bab ... -' 
öteki erkek karde,leri de cKeairülevlilt 
olmUflardı. Anlafllıyor ki hayatta her' f1l/i 

Sisteminde ıslahat gibi bu kudret de soya çekiyor ••• 
Bu meseleyi tetkik eden hekimler 

ziyade Amerikada çıklnlflır. Fakat o 
da aralannda ittifak edememiflerdir. 
tanesi Nevyork ,ehrinde, altmıt y 

geçirmit bir çok erkekleri tetkik 

-~=~--
Maarif işlerinin şiklyetlere ve ateşll 

münakaplara mevzu teşkil etmesi yal
nız bize hb bir şey değildir. Pariste çı
kan l(!I Republik gazetesinde Achlll~ 
Mestre Fransada orta tedrisatın ifllsını 
iddia eden makalesinde bu hale bir çare 
olarak ıunlaı-ı gösteriyor: 

1 - Programlann son derece hafıfle
tilmesi. Şu garip neticeye varılıyor ki 

çocuğa ne kadar fazla şey öğretilirse o 
kadar az şey öğreniyor. Uzun müddet, 
çocuğa ansiklopedik bir killtür vermek
le onun yüksek tedrisata kAfi derecede 
hanrlanmış olacağı sanıldı. Netice, 1ise 
mezunlarımızın dimağında tecanüssüz 
sathı, fena hazmedilmiş bir yığın maHl
mattır. Bu yanm bir maltlmattır, yani 
cehaletten ·de beter bir hal, çünkü hiç 
olmazsa cehalet sürprizleri ve heyecan
lan yedek halde muhafaza eder. 

2 - Kitapların bilhassa küçük sınıf
larda bugün kullanılmakta olanlardan 
daha sade, daha kısa yazılması. Coğraf
yada, çocuklara evveli bol ve sarih bir 
surette yer adları öğretilsin, şUphesiz 

bu yer adları ilim değildir, kerrat cetve
linin hesap olmadığı gibi; fakat mevzu
ubahis olan ilim değildir, çocuklann eli
ne mütevazi ve lüzumlu bir Alet koy -
maktır. Dokuz yaşın<ia çocuklara jüra
sik ve kretase topraklar veya ekonomik 
hareketler hakkında lüzumsuz mütalea
lar ezberletilmesin. Onlara sağlam bir 
surette nehirlerin ve denizlerin, vilayet
lerin ve merkezlerinin isimleri öğretil
sin. Jeolojik ve ekonomik mütalealara 
sonradan ve zamanında sıra gelecektir. 
Fakat her şeyde mütevazi ve lüzumlu 
başlangıçtan başlansın. 

3 - Hafızaya daha metodik ve daha 
sık bir surette milracaat edilsin.. Ço -
cuklar harikulide sadık ve vuzuhlu bir 
hafızaya maliktirler. Fakat muntazaman 
işletilmesi prtiyle. Onu işletmemek ve
ya met<><huz işletmek doğru olur mu? 
Küçük başların içine dilimizin güzel te
zahürlerinden bir çok numuneler yer -
leştirmekten daha eyi bir Fransızca öğ
retmek usulü var mıdır? On iki y~ın
da bir çocuk La Fontaine'in fable'lerin
den elli kadarını eyice ezber bilmelidir. 
Mekteplerde, hafızanın işlenmesi ekse
riya tesadüfe bırakılır; talebeler inti -
zamsız ve devamsız bir şekilde öğrenir
ler; pedagojimiz büyük ve lüzumlu re
kapitülasyonlardan habenizdir. Bu yiiz
den ekse.riya lise mezunları ancak ma
ltimat lokmalarına sahip olurlar • 

- *-HalkeYlncle konferans 
Ankara Hukuk fakültesi profesörü B. 

o yaıta kudretini muhafaza ettnif"__... _ .. , 

de bir kip bile bulaınamJ§. Onun · 
Amerikalılann ifrata sittilderini, kud 
lerini israf ettiklerini iddia eder. 

O da ölçü.ünü kendi üzerin'Cle al 
olacak, çünkü onun yanlıımı çıkaran 
kimler daha çoktur, onlann fikrine 
altmıttan aonra kudretlerini muha 
edememiı olanların da hepsi çok a 
kullanmıt olanlardır. Araya alkol k 
mayınca bu kudreti kullanmakta · 
ve israf olamaz. 

Bu da akla pek yakındır. insan ye 
yemekte ifrata gidebilir, karnı doy 
tan eonra, ittahı kesild ikten sonra 
hoşuna giden bir yemekten tekrar 
Fakat tenasül kudretini kullanmakta· 
ta gitmek kahil değildir, çünkü o ku 
aarfedehilmenin tartı vardır. O prb 

rine getirmek için mah81U iftah illcı 
lanılmazsa, normal olarak o kudreti 
la sarfetmek, yorulmak imklnı yoktuf• 

Onda ifrat olabileceii. ifratınd.an 
retaizlik gelebileceji fikri tabm L-•
ğının asıl sebebi bilinmedifi zamanl 
kalmıttır, bu hastalığın iptidasında bii 
vücuda bir teheyyüç geldiği &ibi t 

kudreti de artar, hasta inanalmıyacak 
rifetler gösterir Sonra hutalık iler 
ce söner. Bu hastalığın sebebi b:·ı. ı .. 111- •· 

ken o marüetlerin kudretsizliğe ,_ 
oldulunu düf(lnmek kabil olurdu. 
timdi o hastalığın asıl sebebi ne o 
biliniyor. Ona tutulan basta tenasül 
reti cihetinden marifetler göstermet8 
sonra kud reti gene söner. Bu ku 
sönmesiyle önceden ifratı arasında 

münasebet yoktur. ôn.ceden ifrat d 
cek marifetler de, sonraki yokluk da 
o bulanık hastalıiın neticeleridir. 

Normal bir adamda o lr.udretio ' 
edaebileceği habra gelmemelidir. 
oğlu, hayat sahibi olan her ciaial 
neslini ipka için dünyaya gelmiftir• 
misinde tenasül kudreti daha yübei' 
recede olur. T ahiat o kudreti sarfe 
lüzumunu göıterdikçe perhiz etrnde 
sebep yoktur. Tabiatın emrini yerine 
tirmekten o kudret azalmaz. 

Kudretaizlik daha ziyade, nndıt 
olacağını hama getirerek. kendi k 
perhiz etmekten gelir. Sinirlerin .,e 
monlann uzun müddet faaliyetten 
malan onlann battal kalmalanna 
olur. 

Bedestene git. Gazanfer ağayı eve çağır. 
Ben de cariyelere tenbih ederim, bu ge-

Akpm oldu. Gazanfer ağa geldi. Ko- tudur. Bu gece buluşacaklar. Ben de bu Kapıyı açarak odadan dışan çıktı. 
nağın selamlık kısmına aldılar. gece her ikisini birden öldÜrürwn-. Deli'- 1 h d b ı ııLan ı, uyur avasan a un arı sez-

•w ini kıza Sonra misafirinin yanına döndü. miş, göz kapaklarını aralıklayarak da b-

Mahmut Esat Bozkurt tarafından bugUn 
saat 17.30 da Halkevi salonunda (Türk 
köylü ve işçisinin haklan) mevzulu bir 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

lmpar;t~·;~··k~~d·i~f g5~t~;~~i.f eceksin 

ilk oe son intiba 
Yeni tanı tağımız insanlnr üzerinde bı

rakncnğımız ilk intiba mühimdir. Fakat, 
ilk intibam güzel olmasını temin ettikten 
sonrn, eğer tanıııtığınız şahıstan ayrılır
ken onda kötü bir intiba bırakırsanız, 

ilkinin hiç bir işe yaramıyacağını da unut-

Vaziyet çok 
bir safhaya 

te • 
eı li 

• • • 
ırmıştı 

Eğer seni 
saltanat 

bir kerre görecek olursa ozaman bütün 
veda etmelisin 

maymız. 

Birincisinin sizi ilk defa olarak ziyaret 

ettiğini farzedclim: Her tüfenk • 
sesı Enver paşada yeni 

uyandırıyordu rüyalarına 

Sebastiyanoya gelince ..• 
O, kafasına sadece bir nokta koymuş, 

D noktayı dU ünüyordu. Mavi göilU ka
dın kimdi? .. 

Totnrnsla beraber nereye gitmişti? 
Bunu Başpapaz Eftimyos" elbette ki 

bilıyordu .. Faku ona sormak, bir çuval 
inciri berbat etmek demekti. 

Tarihin Gizli Cemiy~tleri "ZnA1.'.i 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

ts ••• 36 ==••:ww i!• -- .... rr ras;nt.; 

Tefrika : 20 Nakleden: F: Ş. B. 
gümuş·· nıımına hi b" ç ır şey alamıyacak-
lar, hepsini de ispanyada bırakacaklar
dı. Maamafih, yahudiler bırakacakları 
altın ve gümüşler mukabilinde, ihracı 
memnu olmıyan ticaret eşyası alıp gö
t Urebileceklerdi 

. Torkemada yahudilerin hıtistiyan.lığa 
gınnek arzularının kabul edileceğine 
dair bir emirname çıkanıuştır. Fakat 
bu emirnameye kulak asan ohnamış ve 
bu •ırada 800,000 den faila yahudi I&
Panyalo'l terketıni§Ur. 

Ya k- ve fevkal&dc tedbirler ittihaz 
o~unınasına rağmen, tarihler yabudile
tın bu :ınuhacerette hudut haricine pek 
çok altın ve gümiif çıkardıklarını yaz. 
maktadırlar. Yahudiler altmlannı atla
ruun eittlerine, sandıklarmııı tahtalan 
araunc1a yaptıkları oyU.klara ve hattl 
karınlarına gizliyerek kaçırmışlardır. 

Fakat. Yahudilerin -o zamana e:öre 

pek mükemmel olan • bu hileleri şuyu 
bulmuş ve bu defa tam felaketlerine se
bep olmuştur. Firar halinde tutulan ya
budileri, sorgudan \'e engizitörlerden 
evvel mutaassıp ve hatta rafızi olan halk 
parçalamışlar ve karınlarında, bağırsak
larında bulunan altınları almak istemiş-
lerdir. 

Bu zan. ve limit, bej parası da olnuyan 
sadece canını kurtarmak için firara kal
klflllıŞ binlerce yahudinin beyhude Y~ 
Te parçalanmasını icap ettirmiştir. 

Bu vuiyeüer, firar ba%.ll'lığmda bu· 
lunan yahudilel'den mühim bir kısmının 
hıristiyanlıiı kabulünü mucip olmuştur. 
Torkemadanı11 asıl beklediği de bu 

idi. Torkemada, zulılm ve işken~inl 
tatbik edeceği insanlara şiddetle muhtaç
tı. Hıristiyanlığı kabul ebnek .suretiyle 
de olsun kalacak yahudiler, ona çok la· 
zıındı ve onun isine yarıyaca'ktı! 

Evnizin holü güzel. Ziya iyi taksim 
edilmiı. Fakat hu p.hıa giderken perde
de bir leke, köıede aürünen hoı bir yo

hakkınızda vere-

bir endişe 
Filvnki önümüzdeki askerlere ihtiyat, ı gerilerindeki köyde istedikleri şekilde 

y~rdımcı gön~ermek 0liizı~~ır amal tutunnbilirler ve kendilt-rile birlikte köy· 
boyle pa§llnın bızzat tehlıke ıçıne atıl- lüleri de muhnfazn edebilirlerdi. Enver 
ması doğru olamazdı. Bu takdirde boşu pap bu nçık manznrn ve hakiknt ile kare 
boıuna bir kurıunla gözlerini fani dün- karşıya gelince yapacak işini geciktirme· 
yaya knpayabilirdi. di. O da bulunduğu yerd,., sebat edecek 

Fakııt Enver paşa hiç de böyle düşün- ve Rusların ilerlemesine miıni olacaktı . 
miyordu. O kendisini bir ölümün bekle- Bu dnkikndaki vaziyete göre bundnn da
diğini kabul etmiyordu. Yalnız harp et- ha nkln :rakın hiç bir esas olamazdı. 

mek, döğüımek ve kendi uhdesine dü- Enver pnıa beygirinden inmiş kennrtı 
şen vazifeyi yapmak istiyordu. Nitekim çekilmişti. Yanındaki nrkndaşları ve ma 
bunu düıünerek arkadaşlarına ileriye git- iyeti ve bilhnssa bir kaç bn mncı Emreı 
mek kararını bildirmişti. Arkndaılarının paşanın etTBfmı ku atmış gibi idiler. Onun 
(bu olamaz) sözü knrşısında pa.,<ıa kendi bir feveronln ileriye ntılmasına mani ol
noktai nazarını müdııfaa ederek ileriye 
gitmek knrarından dönmiyeceğini bildir-
mek ütedi ve dedi ki: 

- Hakkınız var. ileride tehlike var. 

mak istiyorlar diğer t raftan da her ihti-
male karşı onu ınuhafnza için uğr:ıSlyor
lnrdı. O gün öylece geçti. Gecdcy:in köy
de yanan bir kaç kör kandil ışığından 

başka hiçbir şey yoktu. Ses ve sadn ta· 
Ama ... bundan başka da yapılacak hiç
bir iı yoktur. Çünkü burada çok da yal-

k ld 
'- k • kd' d 1 k l maınen kesilmişti. Ynlnız rnda sırada 

nız a ııı.; a aı ta ır e yap ya nız a a- . 
v il · h k" k 1 . • l d . • garıp sesli kuşların haylurdıkları duyu-

cagız. en atta ı as er erımız. e e ırti-

b k 
v• I f A • ! luyordu. Bu kuşların seslerini dinlemek 

atı esecegız. ete o zaman ecı vaz.ıyete 

düşmüş oluruz. Ceriye gidemeyiz ileri- hakikaten tiiyler iirpertici bir hadise idi. 
den de hayır kalmaz. Pata bundan sonra Sinirleri en sağlam olanlar bile bu feryat 
ltendi noktai nazannı müdafaa eden uzun eden kuşların sesleri karşısında susar ve 

uzun beyanatta bulundu. titrerdi. 
Bu sözler olurken ileriden tek tüle tU- O gece nasıl geçti, sabaha kadar göz· 

f enk sesleri geliyordu. !erine biraz bile uyku girmiyen basmacı· 
Her tUfenk sesi yükseldikçe Enver pa- larm en çok dikknt ve itina ettikleri pn~ 

fa ve arkadqlarının yüreğl ıızlıyordu. idi. Paı rahatça bir gece geçirmişti. Sa· 
ÇünkU düımanlann ilerlediğinin zannı bahleyin alaca knranlıkta bütün ovndıı 
hasıl oluyordu. Pap tüfenkler patlarken yeniden hayat başlarken köyün gnrp ta · 

biraz durdu, kulu kabartu. Ve sonra 
hiç bir şeye ehemmiyet vermeden: 

- Haydi .•. Dedi. Cidelim. 
Atlar birbttinl takip ederek vadiye 

doğru indiler ve oradan 1ı:arıı tepedek.I 
askerlerin yanına çıktılar. 

lltl eaat zarfında tüfenk sesleri her aa
niyede biraz daha yılklatıyor ve rürültü
ıü daha büyllk alı:laler yapay ordu. f' akat 
Enver pqa artık bizzat harbin içine gir
miı olduğu için emindi. Kalbi çarpıyor
du. O ela diğer as\r.eTler gibi ailihına gü
veniyordu. Yanındaki askerlere itimat 
ediyordu. Nihayet arkadaılarına ümit 
bağlıyordu. 

Enver paıanın böyle pervasızca tepe
ye kadar çıkmua üzerine yanındaki ar

kadaılan onun etrafından aynlmadılar. 
Ona daha (azla sokuldular. Hatta bir ka
çı yanında ve arkaıında hatti\ önünde 
mevlti aldılar. Bu 1JUretle Paf&Yl tamamen 
gelecek düfll\&n kurtunlanndan hima
ye etmek istiyorlardı. 

Burada bir uç Bumacırun fedakar
lığı halciknten çok ziyade takdire pyan
da. Korkmadan yılmadan papnm tehli
ke gelmesi melhuz olan tarafına duru
yorlardı. 

Uzakta görünen manzara ıu idi: 
Köy hllii yanıyord\L Kızıl Ruayaya 

ait asker k8y etrafında mevki almıılardı. 
Onlar Baamacılann ilerlemeaini bekliyor
lardı. Enver pata bu manzara kaqıaın
da birdenbire irkildi.' Çünkü Rusların köy 
etrafındaki vaziyetleri çok mükemmeldi. 
Tamamen tedafüi vaziyete geçmiılerdi. 
Bir taarruz da yapabildikleri takdirde 

rafında bir hnrckct görüldü. Kızıl Ruslıu 
o tarafa doiru koşUfu>·or, kuvvet gönde· 
riyor sonra kendilerini müdafaa edebile· 
cck birer siper arıyorlardı . 

- Ne olmuıtu; bu hareket ne idi.! 
Enver paşa birdenbire oturduğu :yer· 

den doğruldu. Dürbinle baktığı zaman 

oralarda basmac.ı.lardan bir grubun iler

lediiini gördü. Fakat hayret Ku.ıl Rualaı 
bunlar ü:zerine atq etmiyorlardı. Yoksa 
bunlar da kızıl Ruslardan mıydı; Fakat 
baılannda Kızıl Rus alameti olan isarct-
lcr yoktu. 

Basmncılnrdan olduğu muhakkak 
olan bu askerler nereye gidiyorlardı. Bir
denbire ilerliyen bu askerler ner~den gel
mişlerdi. Bunları öğrenmek için çırpınan 
pafa endi,eli endi eli konuşurken iki gö
nüllü çıktı. Bunlar gidip öğrenecek ve 
geleceklerdi. Paşa giilerck bunlara izin 
verdi. Ve: 

- Haydi ... Arkadaşlar All&h muini· 
niz olsun ... Dedi. 

Birn sonra vaziyet tavau.uh etmiı gİ· 
biydi. llerliyen askerler köyün garbin
deki yüksek tepeye doğru süratle çıkı

yorlardı. Bunlar büyük bir muvaff akıyel 
de elde edebilirlerdi. 

Pa n bunları görünce müthiş sevindi. 
Nereden gddikleri belli olmıynn bu ns 
ıkcrleri yanlarında olsa birer birer kucak· 
layıp öpecekti. Hele muvaffakiyetlerin· 
den sonrn daha büyük bir neşe içine dal" 
dı. Gözleri onlann hareketlerini adım 
adım takip ediyordu. 

•• Bl'J'MEDI •• 
Torkemada, bir yahudi veya bir ara:-çıplak bırakılırdı. Elbisesinin her tarafı, 

bın hırisliyanlığı kalbinin bütün ima - dikiş araları, astarları bile aranır, kıy
niyle kabul edeceğine kat'i surette inan- rnetli kıymetsiz ne bulunursa müsadere 
mıynn bir adamdı. edilirdi. Bununla beraber maznun üze-

mezse, maznun cellAtlara teslim edilir- ri maskeli, izbandud kıyafetli celll\tlnnn 
di. işkenceler altında hurdahaş olmuş, kol-

CellAtlar, bizim bildiğimiz gibi bir ları kesik, kemikleri kır:ık, her tarafı 
munun veya mahkamu doğrudan dol- kanlar içinde zavallıları silrükleyerck 
ruya öldüren oollatlnrdan değildiler. götürdüklerini görürdü. Bu zavallıların 
Bunlara doğru bir tabirle «İ kence me- ister kadın ister erkek olsun ynrı beline 
rnurları• demek liizımdır. kadar çıplak vücutları en katı kalpli in· 

Hakikat te ancak bundan ibaretti. Bir :rinde bulunan eşya bir listeye yazılır 
)·ahudi, ancak servetini kurtarmak için bir de uıbıtvarakuı tutulurdu. 
her fedakarlığı yapardı. Endi.ilüste hı- Mnı.nun bundan sonra zındana atılır
ristiyanlığı kabul eden yahudileT, en dı. Torkemadanın dört nevi zındanı var
zengin ve en tamakAr olanlardan ibaret- dı: 
ti.. 1 - Umumi zından ki, burada maz-

Torkemada, bunları engizisyondan ge- nun ve mahlrumlann yabancılarla te -
çirmeğc ve hepsini de öldürmeğe karar mas ve g<Srüşmesi mümkiln ve ldi suç
vermişti. l!'akat bu son yahudi tehciri lulara mahsus idi. 
Torkemadanın son işi olmuş ve hain pa- 2 - Bafif cezaların çekilmesine mah
pas 1498 senesi Eylulünün 16 ncı günü sus z.ındanlar ki, bunlar ekseriya engi· 
ölmüştür. z.i.syon mahkemesinin yalcınmda bulu -

-6- nurdu. 
Torkemadanın ölümü ile cngıusyon 3 - Doğrudan doğruya nıahkfun ola-

reisliği hemen DUk Diyngo Dezaya ve- cağı talunin edilenlere mahsus zındaıı 

rilrniştir. ve; 4 - hariçten hiç bir klm.senin içine 
Engizisyon mezalimi de labiatiyle de-- giremiyeceği ve içinde ne olduğunu bl

vam etı:niF· Fakat şurada bu melun. lemiyeceği «gizli zından!• 
teşekkülün usulleri.Dden biraz daha ma-- Maznun, epeyce zaman süren bir zın-
Klınat venneğe lüzum göriiyoruz: dan ha)oatmdan sonra engizisyon :mah-
Torkeınada. hedef ve mabadına k.o- kemesinin önUne çıkanlırdt. Burada 

layca ve engelsiz varabilmek için ne gt.. kendisine bir çok sualler ;onılur ve pa

bi tedbir lazım iae baz.ırlamqtı. Bunun paslara mahsus riyakar bir müllıyeroet 
için bir engimyon mahkemesine dilşea. ile bildiklerini söylemesi ve itinıfın dai
insan için kurtulmak yolu hemen, he· ma kirb olacağı bildirilir. Eğer alınan 
men yok demekti! cevaplar doğru görilbne'i., yahut maz. 

Engizisyon eline düşen bir in..ıınn, ev- nun cevap vermez. veya verdiii ceYap
\'cla bUtUn e.Jbisesinden soyulur, çırıt - lar engizisyon mahkemesince kafi görül-

Engizisyonun bir Jna7Jluo hakkmaaki sanların bile yUreklcrini sızlatıyordu. 
mezalimi, işte bu Andan itibaren başla- Maznun işkence dairesine getirildiği 
mlJ olur. vakıt, bnş cngizitörü orada haz.ır bulur-

Celllltlar maznunu ci§k.ence dairesine• du. Bu engiz.itör, hem işkencelerin şekil 
götürürlerdi. Bu daire, ekseriya yer al- ve ne\'ini tayin \ ' C cnırcder, hem de 
tında viicuda getirilmiş korkunç, riitu- maznunun her sözünü kaydc memur idi 
betli, havasız ve yarı karanlık olurdu. Engizisyonun dört esaslı işkence usulü 

Bu .ijkence dairesinden dışarıya hiç bir vardı: 
ses çıkmaz ve daireye dışarıdan haber- ip, kırbaç, su ve ateş! 
sizce girmek te mümkün değil idi. Usul ve üdet üzere işkencelere c-ipı 

Dairelerde iri yarı, korkunç vUcutlu usulUnden başlanırdı. Maznunun blltfuı 
ve yUzlerl maskeli dört memur bulu - elbiseleri çıkarılır, yalnız gömleği bmı
nur. Maznun bu dairede etrafına bakın- kı1ır ve yUzUkoyun yere yatırılır, zaval
ca, aktmı oynatacak derecede bUyilk lı. bir ucu tavanda bulunan maka.rayı 
bir korku içinde kalırdı. Çtbıkil dört ta- geçirilmiş iple ba~lanır ve bir kaç deh 
rafta Uzerlerinde kan 18elerl bulunan tavana .kadar çekilerek birdenbire yere 
bir takım korlcuııç lorbeçlar, demir fl§- bırakılırdı. Bu ~kence bir saat kadar 
ter, topmlar, be.lt•lar, yağlı ipler, acaip tatbüc edilir ve eğer mamun bMA ltital 
ve korkunç işkence Metleri, kerpeten ve etmemiş ve .•. yapmak hedbahtlıjına ma
t>urıular, kaskaç ve destereler göriinUr- lik ise, en&izitör işkencenin talikini ve 
dil! mauıuo kolları çıkm11 ise yerine koa • 

Ve, çok defalar :maı.nun daha bu dai- ınns~nı ve elbiselerinin geydirilmesini 
re,e IİftDeZden, benü% yan karanlık ve emrederdi. 

rütubetli dehliz.laden geçerken en bü-

yük korkuyu hissederdi. Çünkü :ı;üz.le- •• BiTNBDt -
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: 
.. 

Uc Yıldız 

Komi•erin bu sert ve çıkı~kan 
ıö:r.leri karf ısında: 

- Fakat, dedim, ben ce:r.amı 
çektim. Onun hesabını kanuna ve 
cemiyete verdim. Sizin artık ben
den hesap sormanıza, beni tahkir 
etmenize hakkınız. yok. 

Bu cevabım komiseri hiddetlen
rlirdi. 

- Bu avukatça sözleri hapi•
hanede mi öğrendin. dedi. Nasıl 
hakkım yok .. işlediğin suçun he
sabını kanuna karşı vermekle ce
miyetin elinden kurtuldum mu 
sanıyorsun. Yeni ba~tan ıuç iıle- 1 
mek için meydanı boş mu bulaca- ı 
ğını umuyorsun. Daha bu sabah 
hapishaneden çıktın ve bu aksam 
bir hôdise çıkardın. Dikkat · et. 
Eğer bir daha benim mıntakam -
rla •enin yüz.ünden bir mesele çı
kar ve buraya gelirsen aliallah se
ni muayeneye ıevkederim, veıi -
halı olur.un. 

Ben, komi•erin bu ıon sözlerin
'Jen birfey anlamadım .. Fakat ıert 
ihtarını takip eden bu anlattığım 
tehdidin her halde müthiş bir fCY 
olacağına hükmederek mstum. 

Komiser: 
- Sabaha kadar karakolda ka

lacaksın .. dedi. Sabahleyin araba
nı çekersin ve bir daha ela burala
ra clüşmemeğe calıfırsın. 

• 
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Kendimi müclalaa etmeğe lü
z:.um görmedim. Neye yarardı ve 
neyimi müdafaa eclccek!im. Be -
nim gibi pek çoklarını görmü;; bu 
tecrübeli zabıta memurları, o ge
ce karakola muhtelif sebeplerle 
getirilen adi fahişelere bile bana 
ka1'fı göaterdikleri sert tavrı gös- salepçiler köfe başlarında müıte
termiyorlardı .. O zaman bir kadı- ri çağırıyorlardı • . 
nın nıkatunun bile merhamet Etrafıma bakındım. 
ayandırclığını, fakat analık ıl:ızi- Ellerinde çantaları, ıeler taıla-
le.ini yapmıyan ve çocuklarını öl- rı çocuklar mektebe gidiyorlar. 
Jüren bir kadının asla merhamet Yüreğim yine kalktı. 
ıöremiyeceğini anladım. Babam, Gözlerim sulandı. Ciğerparele -
annem, ailem ve kocam merhamet rimi clüıündüm, ah .. ayaklarım kı
etmedikten ıonra bu yedi kat ya- rdaydı da o gün evden çıkmıya 
'1ancılar mı bana acıyacaklardı. idim .. O gün bagün ıinemanın en 

Peki ama .. ben ne olacaktım? büyük dü,manı oldam .. Neden öl
Beni elimden kim tutacak .. ba- memiftim? .. 

na kim acıyacaktı. Neden ölmiyordum? 
Düımek iıtemiyordum. Aldı - Kimıenin acımadığı bana allah 

iım fımarık terbiyeye ve bütün ta mı acımıyacalıtı. 
hoppa tabiatime rağmen namaıla Yürüdüğüm i•tikamette bir ta
iJim ve namusumu lecla etmek iı- kım kadınların da gitmekte ol -
femiyordum.. claklarını gördüm. Y elclirmeli, 

Karakolun nezarethaneıinde, çarfallı, genç, ihtiyar bu kadın -
kura tahta üzerinde ıabahlaclım. lar, kiminin ayağında ter~ik, ki -

Sabahleyin, hava ı1ır ııımaz ka- minde yarım pabuç, ellerinde bi -
rallolclan çıktım.. rer çıkın güliife konufa gidiyor -

Sokaklar tenha idi. lardı. Böyle .abahın erken vaktin-
Bu tenhalık, hayattaki yalnwı- de nereye gidiyorlardı? 

iımı bana bir kat daha anlatıyor- yanımdan yüzüme manalı ve 
da. Kendimi .evki tabiime bırak- fÜpheli bakarak geçiyorlardı. 
mıı, gittiğim yeri bilmeden, hatta Kim bilir içlerinden benim için 
bastığım yeri görmeden yürüyor- ne diyorlardı? 
Jam.. Ba,ına bir atkı atmıı, arka•ına 

Gözlerimde bir duman .. Kula - geydiği gÜrJe yemif kalın bir tri
ğımcla bir uğultu vardı. Yürüdü- ko cekete •ımııkı bürünmÜf, aya
ğiim yollarda İnsanlar çoğalmağa ğında topuğu baıık, ökçeıi kırık 
&a,ladı. bir ayakkabı, her halde elli yaıı-
Dükkanların kepenkleri gürültü- nı muhakkak geçmif bir kadın da 

lii aeılerle açdıyor, çöpçüler •o • yanımdan geçerek benimle bera
kakları temizliyorlar, nmitçiler, ber aynı iıtikamete giden kalile-
ll'!omJ L&4 !W 
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DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-88-
ronıanı 

Roma - Berlin - Tokyo 
arasında askeri bir 
müsellese doğru ... 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi 
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0nlarda da süs merakı .. 
Yarı bellerine kadar çıplak bu ka
dınların boyunlarında Baline dişle

rinden ve deniz böceklerinden 
gerdanlıklar vardır 

Hitlcr Rayiştagda nutkunu söylerken ... 
Avrupadak! Japon eİçilerlnin Pariste man Sovyet Rusya görünüyordu w 

toplanmnsı müşahitlerin dikkatini haklı Çin harbi başlnyınca, Çine yardım et
olarak çeloni.;ir. . _ . . mekle itham edilen İngiltere •Bir nu-

Toplantıyı · gizli tutıİıak için aIIDan maralı hnlk düşmanı sıfatına layık gö
bilyük tedbirlere rağmen bu h~dise dik- rillünce, Akdenizde büyük sıkıntı için
katimizi. çckrn?yecekti. Çünkü· japonya- de olan ft;:ılya Almanya ve Japonyaya 
n~ mü"!e~illeri sık sık bu neviden iç- iltillak edince, Japon müfritleri zama-
timalar akdederler. nın gelmiş olduğunu sandılar. 

Fakat Tokyod~, Londradan ve Ro- Halbuki bu projeye karşı Japonyanın 
madan geien rivayetler ve işaretler, bi- içindeki muhalefet büyük bir ölçüde te
ze bu toplantının diğer ~nzerlerinin hi- zahür ettikten başka Almanya ve İtal
lMına olarak anti komintern paktın ge- ya da bunn iyi bir nazarla bakınıyorlar
nişlemesi ve bunun üç taraflı bir askeri dı. Almanya, o zamanlar İngiltere i]e 
ittüak haline ifrağı imkfuılar:ı üzerinde münasebetleri fena olmadıi,rı ve Londra
görüşmek maksadiyle yapılmış olduğu. nın mtlzaheretini kaybetmekten korktu
nu ihsas etmiştir. Konferans esnasında ğu için, İtalyada bir anlaşma imktmını 
en emin menbadan toplanan malıimat ihlal etmek istemediği için buna pek ta-
bu tefsiri teyit etmiştir. raftar değildiler. 

Anti Komintem pakt her zaman sı- Japonya, askeri ittifak mevcut olına· 
yas'i ve stratejik. bir tazyik aletiydi, hala masın:ı rağmen başkalarını bununla teh
böylcdir ve böyle kalacaktır. Esasen bu dit etmekten geri kalmadı. İngilizlere 
pakt onu kullananlara nz hizmet ctınb dediler ki Şang - Kay - Şeke yardımı 
değildir, cünkü kendisine komüniz~ kesmezseniz biz Almanya ve İtalya ifo 
düşmanlığının milli menfaatlerinin his- kat'i surette ittifak edeceğiz ve o u 
sini kaybedecek derecede körlestirdiği mıın Uzak Şarktaki menfaatlerinizin ba
bütUn enternasyonal mahfille · sempa- şına gelecek vm:dır. Şu yakınlarda da, 
tilerini kazandırdı. Fakat dün~ kamo- Daily ';l'clcgraph Londı;adan gcç<?ll bir 
yunun ekseriyeti aldanmamıştır. Ve en Japon diplomatının ayni tehdidi savu
garibi, bu paktın daha akdi akabinde ran garip bir beyanatını neşretti. Cevap 
Japon milletinin hemen tamamiyetinin gecikmedi, ve Röyter ajans~ hiç şüphe
muhalefeliyle karşılaşmış olmasıdır. siz siyasi muhabirinden mülhem olan 

E&ısen dnha ilk günden itibaren Anti bir haberinde krallık hükümetinin böy
Komintcm paktın, pratik ~ulden le bir ihtimalden hiç telaş etmediğini bil
mahrum olduğu için bir gizli askeri itti- dirdi. 
fakı muhtevi olması ihtimali ileri sürül- Bir çok amiller Anti komintern pak-

Yeni bir Polinezyalmın vücuduna na
kışlar dağlanması muazzam bir ameliyat, 
büyük bir mernsimclir. Marşa} adaların
daki genç yerlilerin senenin muayyen za
manlarında toplu bir halde hep birden ta• 
tau yaptıklannı gördüm. Bunun için hu-
suıi bir lrnlübe in~ ediyorlar, çocukları 
orada sıra ile ve büyük merasimle tatau 
yapıyorlar. Tatau devam ettiği günlerde 
tatau vücutlarına bol bol yiyecek hediye 
ediyorlar. Zira tatau mabutlan diğer ma
butlar arasında en yültsek bir itibarı ha-
izdirler. 

Yeni Zelandada ise tatau ameliyatı da
ha ba~ka türlüdür. Burada Maori adala
rının usulü tatbik olunuyor. 

Bu usul daha müthiştir. Zira Maori 
usulünde tatau i'ıleti tarak §eklinde dişli 
değil, keskin yekpare bir bıçak şeklinde
dir. Bu bıçakla tntnu yapılacak adamın 
vücudunu dilim dilim diliyorlar ki hu usul 
daha çok ıstırap verir. Bütün yüz ba:tnn 
boşa nakışlarla donatılıyor. Hatta dudak
lar üzerine kadar dağlama yapılıyor ki 
dudaklar gibi en hassas bir yerde bu acı
ya tahammül etmek son derece güçtür. 

Maori adalarında tatau yapmak yal
nız asil olanlara mahsus bir adettir. Ta-
tau yapılmış adam mukaddestir. Gerek 
kendisi, gerek diğer insanlar (tatau} de
nilen bir çok memnuniyetle riayet etmeğe 
mecburdur. Tatau yapılan adam hu ame
liyat esnasında o kadaT mukaddes bir ha-
le geçmi, bulunuyor ki kendisi dahi ye
mek için bir ıeye temas edemez. Değdiği 
yiyeceğin ölüm saçacağından korkaT. 
Onun için tatau esnasında ancak mutlaka 
ha~kası tarahndan yedirilmek mecburi
yetindedir. 

T atau yapılan adama suyu bile, Üzerine 
mukaddes resimler yapılmış hususi tah
ta bir kapla verirler. 

meğe başlandı. Bugün bu şüphelerin tın genişletilmesine taraftar olan Japon- ---------------
yersiz olduğu tahakkuk etmiştir. Gerçi lan son zamanlarda gayretleri teksife adam Anti komintern paktın başlıca ha
genel kurmaylar arasındaki anlaşmalar sevketti : Çin - Japon ihtilafını sUratle zırlayıcılandır ve ayni görüşe sahiptir
Japonyaya bir mikdar teJmik yardJın te- sona erdirmek imkansızlığı, ittifak teh- ler. Filhakika general Japon ordusunun 
min etmiştir. Fakat şurası da muhak- didinir. suya düşmesi ve Japonyaya kar- en müfrit şubesine mensuptur, arkada
kaktır ki daha paktın tatbik mevkünc şı Fransız - İngiliz - Amerikan durwnu- şı da totaliter memleketler ve ideoloji
konuluşunda Japon ordusunun müfrit nun sertleşmesi (Çang - Kay - Şeke ve- lere bağlılığının bir çok delillerini ver
unsurlnrı ve bir çok ultra nasyonalist rilen krediler v. s.) yakın zamanda va· rniştir. B. Şirotari general Oşimayı be
teşekktilJer bunun hakild bir askeri it- hiın bir Avrupa buhranının zuhuru ih- nimsedikleri fikrin Japonyadaki terak
ti!ak haline gelmesini temenni ettiler. timalinin Almanya ve İtalyanın bu fik- kilerinden haberdar etmiş, beriki de Af. 
Esasen o zaman kendilerine başlıca düş- re daha müsait bir kabul göstermelerini manya ile İtalyayı kat'ı surette Japon

temin eder görünmesi. Belki ayni za- ya ile ittifaka sevketmek için sarfettiği 

ye doğru yürüdü. manda üçüncü Rayhla Sovyetler Birliği gayretleri anlatmıştır. 
Ya • arasında bir yakınlaşma korkusu.. İki adam diğer hükümet merkezlerin-

• 

Mnori adaşı yerli kabilelerinde tııt• 
o kadar mühim bir rol oynar ki bu t" 
i.skrin Avrupalılarla yaptıkları muahedr 
lere mukaddes mühür yerine yüzlerİll 
tataulu kısımlarını bastıkları olur 1. 

ıwt Bununla beraber tataunun hu yer ı 
bizim gözlerimiz için güzellik değilse d 
hi bir heybet verdiği inkar olunamaz r; 
sen hu insanlar arasındaki güzellik tel11 

kisinde de heybet daima mevcuttu' 
Heybetli bir erkek, heybetli bir kadın el• 
ima ufak tefek ve şirin bir erkek .,d' 
kadından daha güzeldir. Bizlerden ıı' 
farkı var) • 

Bizde güzel olmak nasıl (mabut) j, 
maya yakla,mak manasında ise onla~\: 
da aynıdır: Onlaı da (mabud) a y...-. 
lqtıkça güzel oluyorlar. Arad•kİ f) 
ıudur lc.i onlarda mabuda yaklaşf11 J 
mümkün olduğu kadar korkunç olıf' 
demektir! ..• 

Maamafih tataunun Polinezya iııt'~ 
lan için en yüksek kıymette bir kıyas 
olmakla beraber yegane elbise ve ydwı' 
ziynet olduğu zannedilmemelidir. oıJ' 

t( 
nn da ıarkta kull•nılan ve adına pd. 
mal denilen nevilerde elbiseleri ve tıl; 
cevherat yerini tutan diğer garip gıı 

Adımlarımı ııkl'lflırdun. 
nında yürümeğe bQ.flıyarak 

ziynet ve .süsleri vardır. 
•OT - Prens Konoyenin siyasetinin uyandır- deki me:-;lekdaşlaruu Pariste bir içtimaa d dığı ho~nutsuzluk ve Baron Hiranurna- davet etmek ve düşüncelerinden kendi- Mesela Maorilerin (Tiki - tiki) e dum: 

- Hanım teyze .• nereye gidi -
yor.unuz? 
Kadıncağız yuzame 

tan •onra cevap verdi: 

run karşılaştığı güçlükler de Japon si- lerini haberdar etmek hususunda muta- dikleri acayip bir süsleri vardır ki b;:ıl 
yaseti üzerinde ru;kerlerin nüfuzunun bık kaldılar. bayanlanmızın dahi Maskot diye nıt~ 

baktık - artmasında amil olmuştur. İlk içtima 27 son kanun cuma günü nuniyetle ta~ımalan kabil değildir. 1•1 
Son kanun ayı başlarında Japonyanın yapıldı .. B. Şirotarinin görünüşü arka- tiki hususi renkli bir taştan hayvan bP~ 

Bcrlin elçisi general Oşima, Roma elçi- daşlanna kabul ettirmek hususunda bi- yarı insan vücutlu küçücük ve g•rİP - ÇalıJmağa kızım .. tütiin de-

rusu ben de müteessirim .. 
Böyle söyliyerek Razarjı bacakların· 

dan tuttu ve kafaBı taştan ~ çarparak 
seken ölüyü kulübeye kadar çekerek 
sürükledi .. 

si Şiratari ile San Remoda buluştu. İki raz müşkülAt çekmiş olduğunu saruyo- heykelcik feklindedir. Maoriler hunu JıD' 
1ır . cc - Lllfi • ruz. Esasen konferans derhal bir karar yunlarına asarlar ve büyük uğur sayıırl•f 

-:- Ü:t edıyorsun patron .. Ya Ro- verecek değildir. Yegane gayesi bütün Bir ailenin tiki - tikisi en kıymetli ıoirf" 
zaI'J f~e e?.. mümessillerin general Oşima ile B. Şi- lar arımndn babadan oğulla nesildeıt ~ 

y e •• lanın rotarinin bugün yapmakta oldukları ko- aile geçer. Bugün dahi Maorilerin ço , 

- ara • ad~nız. ya.. nuşmalara uygun bir siyaset takip etme- tiki - tikilerini boyunlarından hiç bit ' 
- Ehemmıyets.iz bir sıyrıntı .. Aldırış lerini temin etmekti. Henüz bu ış· olmuş çıkaramazlar. 

Kulübeye girer girmez birden bire etme df §&Şlnp kaldı. _ ·Parol .. ~ . . '? bitmiş değildir ve pek yakınlarda da bit· Marşal adalanndak.i mücevherat ( 
ayı ogren~ mı· mesi beklenemez. Bu, büyük bir nis, ha gariptir. Bunlar kulaklarına küpe ol~i 

Eli kolu bağlı bulaca~ zannettik! - ~vet... Dostumuz olınezden evvel bette Avrupa vaziyetinin inkişafına bağ- rak 0 kadar büyük halkalar takarlıst 
papaz, serbest olarak karşısında dimdik onu soylemek nezaketinde bulundu. lıdır. Fakat günün birinde böyle bir itti- bu halkalan istedikleri zaman kafalef11" 
duruyordu .. Buna mukabil odanın bir - O halde hemen yola çıkahm .. Zira fakın iım.alandıır....... d ak ihtimali geçirebilirler! d• 
k.. . d k G"'--1- 1 ' b. d ırı1 k bed k hi 6'-""' uym r 

Bu aırada Rozarj ileriye doğru müthiı evvel sana verdiğim sözU tutmakla tspat oşesın e oca . 0~ ır a am, ç ay ~ce ·ç vaktimiz yok patron. blisbUtün uzak değildir. Tanga adasında, Samaada ve fıçı 11 

bir hamle yaptı. Faribol, kafasındaki dü- ed' t ı çıplak denecek hır §Ckilde soyulmuş ve - Gıdelim Ben hazırım F k J · l d · k 1. ·· h k dt11' ıyorwn.. §le... b vl d Od y ... ·· a at apon dıplomasisinin bundan ann a ıae en ıymet ı mucev er ıı ;ıı' 
tüncelere dalmıt olduğundan bu hamleyi Ve tini bir hareketle bacaklarını ya- ğıa~ 7~ ~=r~r ~:ıı. anın ~anlı- . nn~ saat sonra kalenin önüne gel- ne menfaat temin edebileceğini tayin lann boyunlarında taşıdık.lan b•l İ 
birden kesemedi. Rozarjın kılıncı koltu- na açarak kolunu sertçe ileri uzattı. 

1 
ıçın ~ arı ek u ~~··adamı ~tuf- mışl~rdi... etmek kolay değildir. MeselA Tokyo sa- dişlerinden gerdanlıklardır. Bu ~erdıı.~1 1 

ğunun altından geçti. Elbisesi üzerinde Rozarjın elinden siJ1ılu düştü ve ken- e~ ~ te ~ ut etmedi. Nobetçıye parolayı söyledikten aonra nıyor ınu ki böyle bir ittifak İngiltereyi yalnız yüksek kibar tabaka taşıyabil1'j 
hafif bir knn aızınbsı hasıl oldu... di sırtilstü ye.re yuvarlandı.. emen cuu dan çıkardı. kapıdan kolaylıkla geçtiler ve Monsen- Akdeniz ve Uzak Şark deniz kuvvetle- Fakat Okyanusdalc.i insanlan vllMİ .. : 

Bunu gören Rozarj, muvaffakıyetten Faribolun kılıncı kalbini parçalamış . - Ku~uğun kopsun papaz gibi se- yör Luinin mevkuf bulunduğu kuleye rinin nisbetlerini tadile sevkedebilir? ..• 'yip hiç de istihfaf edemeyiz. Zira blilil 
emin bir sevinç .sayhası çıkardı. ve arkadan, iki küreği arasından çık. ~ın .. Dedi .. Tam ~da geldim.:v~ geldiler. Ve hiç te muhtemel görünmiyor. Japon Olı:yanuaya hdınlarında en büyük ııı; 

- Seni gidi haydut seni .. Dedi •. Le- mıştı.. h~ kaçıyord~~ .. Se~ı. bu geberttigını XX militerJeri sanıyorlar mı ki bir kerre fetlerden biri de kadınların, bilhaesıt .. ~ 

'

. . . d .. erifın yanına gondereyım de akıllan' MİSTUFLENİN DUASI ı·taı AI il ·ttifak akd d' S k b'l 1 · d ·· .. ~cJtııı-ını yere sereyım e gunUnü gör .. Seni Silah ustası kılıncım çekti kanlarını p ... . ya ve manya e ı e ınce nay ve amu a ı e erm e gorı.ı• cJe9 
öldüreceğimden o kadar eminim ki son öldürdüğü R~zarjın UstUne' sildikten inW:~ derhal başından kukuletasını Monsenyör Lui, lvon~ ~ duydu- Çindeki enternasyonal mıntakalara ve gibi, her gün baılarını taze çiçekler ııl~ 
nefesinde seni memnun etmekten çekin- sonra kınına soktu. A · 

1 
~.zamandan beri büyük hır heyecan Hong Konga el koyabileceklerdir?. İn- çelenklerle süslemeleridir. Ceıd9• İl' 

miyeceğim .. Ne istiyordun .. Kaleye gir- _ 1 te b . d ld b.tti Dedi Ro . - man .patron.:. Dedi ... Acele yok .. içmde kalmıştı. Bu heyecanı muhafızlar giliz - Amerikan blokunun Çang - Kay olarak İle ekııeriya deniz böcekletifl,,~ 
mek için parolayı ? ..• İşte söyliyorum ... zarj ~reke~ ~~o a~·· etti d·~ pa: d~;:ı:,~ elmden bır kaza ~~·· farketmesinler diye baş ağrısını bahane Şeke karşı durumunu değiştirebilecek- kabuklan kullanılır. Bu kabuklar biİ.J~ 
Parola •Sen Mars merhamet bilmez• sö- rolnyı peşin söyledi.. lan Mi 'uii~ . elbiselerini gıymiş ederek odasından çıkmıyordu.. !erini san.ıyorlar mı? .. İngilterenin du- olarak, yahut da Mikronezyada old 'f 
1.üdilr •. Anladın mı? •• Sen bu parolayı Şimdi mesele bu muhterem ölüyü mi- 0 st .e'f1 ?gorünce : Gerek Rozarj ve gerekse Sen Mars rtımu daha yum~yamaz, Aınerikaya gibi küçük küçük parçalan kesilip bir 

1 

timdi boylıyaellğın cehennemin kapıcı- safir ed k kadar "türm kt n· Se~~ heı: aabah ziyarete ve yoklamağa geldik- gelince, bugün Vaşingtonda blk:im olan dizilmek auretile kolye haline konut~ 
1anna söylersin.. Maalese:C~~e f dinin"godi ke e ... ti.. ıyEe Y :· len uman onu yatakta bulmakta idi- zihniyet göz önünde tutulunca, Ameri- Bu kolyderin kıymeti nereden gel ..ı. 

e e en v uvve - vet.. Benim ya.. Muhterem papaı. ı.... kanın .ıdd tl _,__, ·· · bil' H ·L Jl " 
Fnribol cevap verdi : bende yok Bu itibarla kaldırarak f di k di _,b 

1 
. . i" e e re~yon göıstermesı ıyor musunuz) anır.ul&de uzu 'ı,1 

·• onu e en en ~ ise erini gıymeme mü· uhtem ldir fak J 1 · ı· b" 1 J h t:Jr 
- Evet.. Çok memnun oldum Rozaı:ı götüremiyeceğim .. Bacaklanndan sürilk- saade ettiler . ;... BİTMEDİ - m e ' at aponyarun aleyhin- na ı ve ezıyet ı ır ç.a ıımay a a 

elendi '\:C memnun olduğumu da biraz. l<!tnek mecburiyetlrtde kaldıi!ıma do~- _Ne kod~r da 1>8Da28 beıl%e.ıniJSin. • de.... malarından dolayı. . -BiTMEDt -. 
~~- t tfff"t:ltt'tı ırt 1.r-vnıııı lıl"V..,........_.._ - Y-- • = ____.,.,.alC • "' - • ·s- --·-o-·~ ow e>t· goUSLlllıd .7 .. l'uuv rcu evv~1fı mübrem iİı-lbus edilmektedir. 

i 

d 
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Odemiş öğretmenleri Hayvanlar filemi hakkında Ankara _Radyosu 

DALGA V&VNl.UOU 
8U801f 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww Kendi aralannda 
kurmuşlardır. 

bir yardım sandığı 
Bu sandığın 

Eşine ender rastlanır bir vesika 1'. A. P. 31.'10 na. M6i Kes./ ZO Ww. 
T • .&. Q. 11.'7' m.U115 Kca./ 20 Ww. 

nizamnamesini neşrediyoruz 
ödemif bzuı öjretmealeri badi aralannda bir yardım aandı

iı tetkil etmitlerdir. Gayea muallimleri müfkül ve müzayakalı da
kikalarda gözetmek olan bu yardma undıjını kuranları takdir 
ederiz. Bu münasebetle bu yardım sandığının nizamnamesini ay -
nen dercediyoruz. 
Adı - ödemİ§ ilçesi öğretmenleri yardım sandığı 
Merkezi - ödemiş 
Ikametgihı - ödemiş gw caddeSi :No. 37 
Idare heyeti azaları ve ikametgahlan: 
Adı ve soyadı vazifesi Mahallesi Sokak ve No. 
Saıni Bayındır öğretmen Akıncılar Hastane 10 
Neşet Dülge > Yazı Aziz 14 
Refik Karahan > Hamam Emmioğlu 35 
Emin Günal > Türkmen Kabaroğlu 2? 
Kemal Şölen > Devrim Karakol 13 
ödemi§ ilçeri öğretmewleri yardım sa• A - Kendisi için bir başkan ve iki 

dığı esa. yıuasıdır: katip seçmek. 
1 - ödemiş ilçesi öğretmenleri ara - B - Geçen yıla ait murakiplerin in

sında bir yardım sandığı kurulmuştur. celediği raporları, plançoyu tetkik ve 

2 - Sandığın adı: cödemiş ilçesi öğ- tasdik etmek. 
retmenleri yardım sandığı> dır. Merke- C - Yardım sandığının beş kişilik 
iti Ödemiştir. idare heyeti ile iki kişilik mürakabe hc-

3 - Sandığın gayesi: Kaza. yangın. yetini ve her iki heyetin aynı sayıdaki 
ağır hastalık, ameliyat, ölüm gibi hal- yedeklerini seçmek. 
lerde azasına •e baJrnwia borçlu bu]~ Ç - :Eski idare heyetini tebriye et -

au~ efradına paraca yardımda bulun- mek. 
inaldan ibeıeUir. D - :&ski idare heyetinin hesaplarını, 

Sandığa. aza. olmak şartlan: raporlannı tetkik ve tasdik etmek. 
4 - Sandıla aza olmak için. ödemiş E - Bütçeyi tetkik ve tasdik etmek. 

ilçesinde öğretmen olmak şarttır. Vazi- F - idare heyeti ve umumi heyetçe 
fe dolayısiyle başka yere nakleden ve ruznameye alınan teklifleri konuşmak 
Ödemiş ilçesinden ayrılanlar, gittiği yer- ve karara bağlamak. 
den taahhüdtirrii düzgün ödemeık ~ G - Azasının yirmide biri tarafından 
le aalJk haJıılundmı her zaman istifade verilen takrir ve teklifleri müzakere 
edebilir. Yalnız yardımın yapılabilmesi ederek karara bağlamak. 
için uğradığı feliketin usulüne IÖft' w H - Sandığın feshine karar vermek 
resmi belgelerle tevsiki şarttır. t - Ana yasayı tadil etmek. 

5 - Her üye: cKatiyen geri almamak 20 - Umumi heyet, kararlarını auw-
prtile:. sandığa girerken (50) elli kun11 nın yarısından bir fazlasiy]e verebilir. 
duhuliye ve her ay (15) on beş lmnq llk toplantıda sandık azasının yarısm
taahhUt vermeği kabul eder. Ve bu pa- dan bir fazlası bulunmazsa toplantı bir 
rayı dUzgUn olarak ödemeii taahhüt hafta sonraya bırakılır. Ik.inci toplantı
eder. da hazır bulunanların yarısından bir 

6 - Aylık taahhüdünü üstüste clda- fazlası ile karar verebilir. 
re heyetince kabul edilebilecek meşru idare 1'eyeti: 
bir mazereti olmadan» üç ay vermiyen- 21 - idare heyeti kendi içinden bir 
ler ualıktaD çıkanhr ve bütün bakla- yıl müddetle ücretsiz bir ba.Şkan, bir 

Yumurta yutan yılanla 
kuluçka kufun mücadelesi 

Ha:,vanlann hayatına ait olarak neş- fotoiraf makinesiyle tesbit etmiştir. şayanı dikkattir. Zira yılanın yumurtayı 

rettiğimiz bu klişe gerek fotolrafçılık 1 numaralı resimde ağaca tırmaDıchğl- yutacağı sırada Ana kuşun yumurtala
ve gerekse . mahi~eti b3kımından ender nı ördüiünüz yılan '--lıca k nnı k~ için bilyUk bir hızla e-
rastlanan hır vesıkadır i ~ uş yu- . . Y · m··_._;..Je .-.trıir.. Yılanm fe·.L-u.J .. tiştiğinl, yılanla aralarında bir ölüm 

Bir Paris mecnmaqnın cenubi Ame- un _ _, 0 -r- v~ k 
açılan çeneleri yumurtayı yutmasına avgası cereyan ettiğini, ağzı dolu olan 

rikada seyahat eden muhabiri eDaipel. lan t 
tis Scabra• adı verilen korkunç bir yı- müsaittir. Bu fuıda hayvanın kafası vü- yı b ın kunı damağa muktedir olmadığı-
lan b .... k b' k -~----.1 .. ı. d di:ıı...· ksanundan d m, una mukabil kuşun bir kaç şiddetli 

ın uyu .. ır uş ,-•n~i yu- cu unun 5~ a ört defa gaga darbesiyle yılanın amudu fıkarisi-
murtalan ıçın a~ca tırmanmasını ve büyük bir genişlik iktisap eder · k rd v d'"' 

da 
· nı ı ıgmı ve ı5er yumurtalan böy 

ora cereyan eden fAcıayı takip ederek Objeküfin tesbit eı+>~ safhalar ...... ı.. ı k •--.l ,...... "rü -~ ':ıı..,.. ece Ur'4n!ı5uu go yoruz. 

Berlinde 
mu k.Qbed«. veznedar ve bir de katip seçer. 

Sandıktan bir mazereti olmadan ay- 22 - Idare heyeti, kararını en ~ üç Yugoslavya • Abnan 
rılanlar tekrar girmek isterlerse: ~a - azası ile vermeğe mecburdur. Karara iş- takımları arasında mac 

lspanyol 
Clmbariyeti henüz 
ölmüş deeDdir-

Yeni projeler 

Çiftçi mallarının ko· 
runmaaı için tedbirler ti.an geçen ayların taahhütlerini ve ye- tirak etmiyenler sebebini karar defteri- Belgrad, 14 (A.A) - Ayın yinni af_ 

ııiden duhuliye veı'mek mecburiyetinde- ne kaydetmekle mükelleftir. tısında Berlinde Yugoslavya ile Ahnan- Paris - d..e Populair~ yazıyor: -=-

ÇARŞAMBA-15/2/39. 

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

teoroloji haberleri. 
13.1O/14 Muzik ( Riyaseti cümhur 

bandosu - Şef: Dısan Kün· 
çer ). 

18,30 
t6,3i 

19, 15 

1 - Mario Kosta - Mart-
2 - Dclibcs - Koppelya ba
lesinin polka ve mazurkaaı. 

3 - Keler - Bela - Şen lspanyol 
uvertürü. 
4 - E. Kalmann - Çarda§ 
prensesi operetinden potpuri. 

Program. 
Muzilt (Cazband Çiğan). 
Lantoş orkestrası. 

Türk muziği - ince saz faslı -
Celal T okses, Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, Ham· 
di T okay, Basri ORer. 
( Mahur faslı ) . 
Ajans. meteoroloji haberleri. zi. 

raat borsası (Fiyat). 
Türk muziği. 

Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer· 
san, Refik Fersan, C. Çağlar. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 

Semahat özdenses. 
1 - Kanuni Arif bey • Sulta· 
nt yegah peşrevi. 
2 - Dede efendi - Sultani ye· 
gih ağır aemaiıi ( Nihan et· 
tim). 
3 - Santuri Etem efendi -
Şarlı:ı ( CüUer saçm11 ) . 

4 - Udi Ahmet efendi -
Şarkı ( Yaradan öyle yarat· 
mıı ki ). 
S - Lem"inin - Şarln (Andık· 
ça geçen günleri) . 
6 - Mmtafanm - Şarkı (At
kın lı:aranhk yolunda). 
7 - Kanunt Arif bey - Şıub 
(Saz .emaiei) . 
8 - Mahmut il Z.vı1 tukı 
(Aldı akhnu 'bir ROftCa leh). 
9 - Leyla hanım - Hüzzam 
prlu (Ey .. halu hüsnü H). 

1 O - Faize - Acem kürdi -
Şarkı (Bir nfuız yare da.. 
tüm). 
il - ............ Saz .eıınaİlıl. 

dirler. 23 - Idare heyetinin vazifeleri şun- ya arasında beynelmilel bir futbol ma-
Sandığın sennayeai: lardır: çı yapılacaktır. Glazer, Hugel, Lchner 

Tarihin en zalii hldiselerinden biri.si 
oldu bitti. Katalonya düştü. O Kntalo~ 
ya ki, kaniyle, diliyle, ruhiyle, bizim Oc 
ve Provence dilimizle kardeştir. 

- BAş-J.'ARAFI 2 nci SAYFADA _ 21,00 
'/.1,00 

Memleket aaat ayan. 
Konufl"a (Mizah aaati). 

Esham, tahTilAt. kambiyo - nu· 
kut bcwaa.. (fiyat). 

7 - Sandığın sermayesini, azanın gi- A _ Toplanan paraları yasanın onun- ve Kokotoviçin Berline gidecek olan 
rerken verdiği duhuliye ve her ay muıı- cu maddesi hükmüne göre saklamak. milli Yugoslav ekibine iştirak edecekle-
tazaman vereceği taahhüt teşkil eder. B - Yardıma muhtaç olduğu zaman- ri muhakkak addedilmektedir. 
Bundan hlıfb sandık: • tarda azanın ihtiyacını tetkik ve tesbit İtalya • Almanya 

sıldaki hükümlerle korunmaya tibi mal
lan olan her çiftçiye zirai sicille kayıL 
mecburiyeti tahmil edilmiş ve müeyyi
deler konulm\l§tur. 

21. 10 

2 1 , 30 T email - S.lh müjdeciııi - Ko

Yarden ve teberru kabul etmek,• ederek yasaya göre yardım yapmak. arasmcla yeni ticaret 
lo vermek, gezi yapmak, piyanko tertip C - Azanın taahhüdünü mutemetten maabedeleri.. 
etmek :temsil yapmak gibi teşebbüsler- zamanında almak ve mukabilinde bir Roma, 14 (Ö.R) _ İtalya ve Alman-

Annelerden. yetimlerden, ihtiyarlar
dan ve yaralılardan mürekkep bir in -
san dalgası, hudutlanmıza çarptı. Cüı:n
huriyet ordusu da harp edemeden ve 

On dördüncil E.ul, zirai suçların tah- 22,00 
kik usuliyle aWWı hilkilmleri ihtiva 

hududumuzu etmektedir. teslim ohnak ist~eden 

medi (Yazan: S. Behzad). 
Muzik (Küçük orlı:estra - Şefı 

Necip Aılnn). . 
1 - J ohann str.- · Bin bil 
gece (Vat. encliwo). le de gelir teminine çalıpcaktır. makbuz vermek. ya arasında yeni bir ticaret muahedesi 

8 Ç ıdare t t 1 Bu faallara zirai .. ....t--- .. n-al .. & .. L 

- Sandığın sermayesi hiç bir suret- - ce u u ması gerekli olan ile ekonomik mahiyette bir seri muahe- Heyecan o kadar çok ve o kadar şid- ~.ı.u aunıua -

le tecfmsel girişmelerde ı,aDanılamaz defterleri tutmak. deler imza edilmiştir. detti darbeliyor ki, düşUnrniye vakit ~~-:4: suç!7~ meydana_ ~· 
Ancak: Yasada kabul edilen esaslar da- D - Umumi heyetçe verilen kararla- yok Buna raimen Katalonya mukav. ~™ YLP!!!!!IMR ve çif&çi malları-
hllindeki yardımlaria, smilığm idarai n tatbik etmek.' metinin birkaç hafta hatti bir kaç gibı na yapılan zararlann tesbit teldi hak-

ve gelir temini için yapılacak masraf ve E - Müfredatlı p1lnçoyu 1anzim ve r B o R s A ] içinde nasıl çökertildilini dii§ünmiıe landa büküm1er vardır. Zirai suçlann leşebhlialerde kullanılabilir. umumi heyete arzetmek. çallfl)'ormı. Uzun zamandan beri cu .. tald~ .ve muhakeme .~lü, 15 inci fasıl 
9 - Sandık sermayesinin 50 liradan F - Yardım sandığının biltçesini ya- ÜZÜM huriyetçilerin, modem silAhlara Juırp, &etkili suretiyle Pl'OJeD.Ul 49 - 50 incı 

fazlası Ödemişte mevcut millt bir ban- parak umumi heyete arzetmek. nasıl sarsılmadan inat ettiklerini söril- ~lerinde gösterilmiştir. 
kqa ıa. wn aJınahjlmek preqıe ~· 24 - idare heyeti, ayda iki defadan 297 

S. Paterson 16 17 75 yorduk. Halbuki, bu modem silWann Muhtelif hUkilm1eri ihtiva eden on al-
tırılacaktır. 50 lira, ant ihtiyaçlar bqı- az olmamak prüyle içtima yapar. Fev- 227 Albayrak 17 17 biç birisi Cümhuriyetçilerde yoktu. Oy- tıncı fasılda bekçilere verilecek sillhla-
lığı olarak veznedarda kalır. kalAde zamanlarda başkanın davetiyle 115 İnhisar ida. 12 13 5o le tasavvur ediyorduk ki, Cümhuriyet- nn cinsiyle bekri kıyafetlerinin tanzinı 

679 YekQn :ı 
tU 1!!, - Sendılr senuyesinıe azanın her içtima yapılır. 661005 Eski yektin çilerin kahramanca dayanmalan neti - edilecek nizamname ile tayin olunacaiı., 

rıu borçlan dolay.ısiyle alacaklılar ta- 25 - idare heyeti içUmaına bir biri cede muvaffak. olacak! bekçi Amirleriyle bek-Herin : .. -..J----taf 661684 Umumi yekun ~ ,ıauuouuaa 
ından müracaat oJunamaz. arkasına 4 defa habersiz v~ öaürsüz gel- Fakat Franko Katalonya üzerine Yıl- nm silah kullannıaia mezun oldukları 
~ -.:J ~o. 7 14 hall rd 

Cln&tm ıekilleri: miyenler istifa etmiş sayılır ve yerine dığı harp malzemesiyle taarruz etti. e e silAh kuDanabiJecekleri, ...:~ 
U 

No. 8 15 --"-- ':ııu~ 
- $erwhk Uye)erine fellbt zaman- rey sıruı ile yec1ekleıden birisi geçer. N 

9 
Böyle taarruz iki yıldanberi görillme- DIU.UU'Jftm korunması hakkında abnacak 

larında yapılacak yardım, geri alınma- 26 - idare heyeti işleri için şu def- N:: 10 !: 75 miJti. Italya ve Almanya hiç böyle gay- kararlara, çıbnlaeak netitt! ve yasakla-

aştı. 

2 - Colwyn - Cambazlar 
(Fok.. Trot) 
3 - Komzalı: - Viyana Atla 
( Potpuriler) . 

4 - l..incke - Dana melodili. 
S - Sclunalatich • Kipidon 
ve Paİfe (aGiti). 

a) Y aklllfll'L 
b) Atlı: nlai. 
c) Bat bata (Rumba). 
d) Gezinti. • 

e) Ka"PCJk ve bantma-
23,00 Muzik {Cazband). 
23,45/2.f Son ajana haberleri. 

** 
AVRUPA-RADYOSU ~ U..re yaptl". ıerler tutulacakt": No. 11 19 ret ,.rletmemötti. Cümhuriye~iler iae, ra oylnn ı..m..t edenlerin pon ..... 

- Sandık, bir ikraz müessesesi de- A - Umumi heyet zabıt defteri. ZAHİRE pn.dilri kadar hiç bir uman yoklula, siyle ceza1andınlacatı, her zirai dairede 
lildir. Bu ib"barla azasına ödünç para B - Azaya ait taahhüt defteri. 20 ton Ak D. 3 75 zarurete düşmemişlerdi. Yalnız tayyare- zanırlann k~f ve tesbiti için lüzumu 
......_ C - idare heyeti karar defteri. JOO çuval Susam 

18 
cileri, tanklan değil, ne yazık ki maki- kadar ehli vukuf seçileceği, bnunuo Opwe'w,,. Of•..._: 

13 - ölen üyenin ailesine cdurumu ç - Sandığın kasa defteri. 65 balya Pamuk 43 45 50 n~ tüfenkleri, hatta piyade tUfenklerl tatbik §eklinin Dahiliye, Adliye, MIIU 20,20 Sofya: Madam Butted&,. 
De olursa olsun• deiaten elli lira yardım D - Gelen, sjden evrak defteri. bile yoktu. müdafaa ve Ziraat vekillikJerince bera-- 2 1 ,35 SotteM: Palyaço. 
edilir. E - idare ve heup işlerine ait her mi heyete karşı mesuldUrJer. Bu iki kat ezici vaziyet karşmnda, berce hazırlanacak bir nizamname ile 22,05 Millno: M-ikili bir temd. 

1' - "Oçüncil maddede gösterilen ve türlü vesikaları saklamak için gerekli 32 - Umum! heyet azasının ilçte iki- rnailQur·· .... biyet d~il, as~l ~.hayrete dü- tayin olunacalt tasrih edilmi§tir. 22,05 Roma: Madam De TeLe. 
llUmden biıfka >'aalı hallerde fellk:ete olan dosyalar. si ile sandığın feshine karar verebilir- § ..... şey ~~unyetçilerm muk.ave- Proje altıncı Büyük Millet Meclisi v. 22.0S Lille: Die Walklre. ::!:"" ıı.:• ..-ııı. 25 m. yan1ua 111 - Taahhiit mokbmlan. veznedum ler, .. yet wul- g6,. yapdan birinci met -.ıemtir. .Uesüıe boJloyınca Komuta,. a....ııJe. ..... ııc. ...... , 
1ar ·. . ~ ihtiyaeı olan- imzasını ta§U'· Banka çekleri ve heabı davetiyede bu ekseriyet temin edile - Le Populcıire cekür. t 5,05 Leipais: Şimal m-"kilL 

a «ihüyacı idare he,etiaıce takdir cari cüzdanları veuıedar ile bankanm mezse ikinci toplantıda mevcudun üçte 
bbul edilmek şartila bir defa ah-ve m•;..terek imzalarını taşıyacaklardır. ikisiyle feshedilebilir. 
sus lm k ·· ya m ...,. msi1 0 a uzere 25 lira VttiJir 28 _ idare heyeti, sandığı le · sa- 33 - Sandığın tasfiyesi anında para-
ler~mumi heyet, idare Jı.eveti, Muralcip- Wıiyetini icabında içinden bir veya bir ya çewilen bütün mev.:udu kaza okul

kaç kişiye verebilir. Tatil zamanlarmda larındaki fakir ve yardıma muhtaç ço-

15 -Umumi heyet, sandığa giren aza- ve fevkalade hallerde sandığı temıal culdanı sarfedilmek üzere cvarsııc öi-
nın yaptığı toplantıdır. eden zat, cmesuliyeti phsına ait olmak retmenler artırma sandığına, yoksa yine 

16 - Umumi heyet, sandık azalannın ve esas yasaya aykırı bulunmamak şar- aynı maksatlarla mahalll çocuk esirge
~ ~irinin isteği ile veya murakiple- tile> idare heyeti salihiyetini haizdir. me kurumuna terkedilir. 
rın çagırması ile fevkalade olarak ton.. 29 _ Sandı,,.. ... merkezinde her türlü 34 - Yardım sandıiı faaliyeti ıçın 

16,20 Pras: Mozartm bir eenfonİIİ. 
19,0S Stattprt: B6yük karnaval kOD-

seri. 
t9,2S Maeih: Koneer. 
22,0S Franlı:.furt: orkestra konaerl 
22,20 Droitwich: Koneer. 
23.0S (P.T.T.): Orkestra koueri. 

1 ,OS Stuttgart: Gece konseri. 
Oda muaikiai: 

lana bilir. r 5u• silah bulundurmak yasaktır. Idare he- ödemişin münasip bir yerinde bir ika-
Lüzumu halinde idare heyeti umumi yeti, bu hususta çok müteyakkız bulun- metgab bulmağa ve bunu hükümete ha- 8 19,20 Hamhurg: Dvorak'ın eaerled. 

heyeti toplantıya çağırır. Ve r:.ızname- mağa mecburdur. her venneğe idare heyeti mecburdur. o· N ı G . 19,25 Leipzig: Karıtık konaer. 
siyle birlikte davet işi tamimle yapı- Murakipler: Yukarıya çıkarılan 34 maddelik cöde- aş • iŞ • ez e • rıp 19,3S Beromünater: Seçme hav.ı.... 
lır. 30 - Murakiplerin vazifeleri şunlar- miş öğretmenleri yardım sandığı• ni - b.. •• 21,20 Milano: Muhtelif parçalar. ı.:.:- Her Y•~ umumi ıı.,..tın adi top- dn-: zonmamesinbl 24-1-1939 tarihinde Y•P~ e utun ağrıları derhal geçirir Mideyi, 23, 15 Stuttaa<t: Kanı& komer. 

ısı cusulUne uygun olarak en az iiç A - Yılda en az iki defa sandıim if- lan ilk genel kurul toplantısında müz.a- k lb• J d d 23 
IÜD önceden haber vermek şartiyle> terini murakabe etmek. kere ve kabul edilen nizamnamenin ay- a 1 yormaz. cabıo a gün tı. ~tl~

0

~::;;:e havalar. 

,,..._ ~ Jçlnde yapt111' ~toplantı yeri B - Umumi De,et.çe wri1en kararla- ru oldutunu tasdik ederi&. 3 k 1 b· ı· ile .. n u ti h k aae 8 108 l tr 18,05 Berlin: Schuber•: ... -natlan.-
ıı. a•D .. oaa il llinete haber veri- rın talb;k ..Ullp edilme<lijinl ıncelemek. 26-1-1939 :r • -· -

• C- Yıllık raporları ve p1inçoyu tan- Genel başkan Sekreter Sekretu Taklitlerinden sakınınız 19.20 Viyana: Viyoloneel ve Pİ7D« 
~ - Umumi~ ödeYlmi ıualu- zim ederek umumi beıyete araetmek. Sami Bayındır Neset Dülge Mete koneeri. _.. · R• - de I ı• ••.. bal 23,35 Doyçlanclaencler: Smartinillİll 

31 - lluraldpler. vazifelerinde umu- Boyrall~~~~.-~~·~·~·~~~·~·~ ... =~•;•==~Alla~rma=:.:=~==-t ~ eoeatlan .•• 



Kurnazlığın derecesi 
Beş altı nrkadnş oturmu , kadınlnrın vem b"r salonda, kocasının yanına oturan 

kocalnrına karşı hıyanetlerinden konu u- Necla ile kar ı karııya idim. Gnyet so

yorduk. içimizde csergüzeşt kolleksi:J, o- ğukkanlılıkla kaybolan iv nenin şekliai 
nu> namiyle maruf Atıf Yalçın biraz dü- tarif etmelerini r'ca ettim. iğneyi n.:him

şündükten sonra: den cıkanrken Bay Mal mut memnuni-

- Size dedi, kocasına olan sadakatiy- yet le ellerini o~ turar k yanıma yak

Je tanınmı2 bir b yanın macerasını anla- )aştı: 

tayım dn dinleyin. cSize nasıl tesekkür edeceğimi bilmi-
Neda, sanşınların göz kamnştmcı gü- yorum.> Dedi. Fakat birdenbire hana 

zellerindendi. Apartmana geldı~i u.mnn minnetle bakan gözleri kı ıldı, ~üler yü

aaçtığı neşe kendine ve bana muhtemel zü ciddileşti, sesi biraz sertleşti: 
her tülü tehlikeleri unutturuyordu. Koca- cFakat. dedi. Adresimizi nereden hul-

sı bir arkadasına yemeğe davetli olduğu dunuz"> •.. 
bir akşam o da bana gelmeyi arzu etmiş, - Evet, yalnız adresinizi değil iğneyi 

kocasına bir arkadaşında yemek yedik- de nasıl bulduğumu anlatayım. Dün ak

ten sonra ailece tiyatroya gideceklerini şam saat sekiz buçuğa doğru Beyoğlun
söylemi!I ve beraberce evden çıkmı !ar, da, Fransız tiyatrosunun önünde, için.:le 

bana geldi. iki bayan ve bir bay olan lüks bir 
Gece yarısına kadar güldük, cğlendık; otomobil görerek bira:ı: durakladım. 

T m saat on bir buçukta onu, bizim Bı:ıynnlardan biri otomobili idare ecli-
• partmanın pek yakınında bir sokak için- yordu. Zanned,.rim sizdiniz bayan. 1 
de bıraktığı otomobiline kadar götürdüm Uzaktan görüyordum. O•omobil du

ve evime döndüm, çok yorgun olduğum rur durmaz kapısını açtınız. Çıkarken 

için hemen so} undum, yattım. Ne kad.ır eteklerinize oturdunuz yerden kaldırıma 

uyuduğumu bilmiyorum; telefonun şid- pırıl, pırıl bir cicıim fırladı. 
detle çalmasiyle birdenbire uyandım. Yakl tım, onu aldım: Pırlanta bir iv· 

- cSen misin Atın .•• Kocam biti ·k ne idi. Hemen vermek için tiyatroya gir

odada uyuduğu için alçak sesle konuşu- diğim zaman sizi bulamadım. 

} orum. Pırlanta iv neyi oradn unutmusum. B y Mahmut gittikçe sabırsızlanıyor-
Yann s hah erkenden muhakkak bende du. 
olması lazım. Çünkü, daha dün senei de,•
riyem münasebetiyle onu bana hediye 

eden kayınvaldeme gideceğiz. Takmaz. 

sam sebebini soracaklar. Kaybettiğimi 

söyliyemem çünkü kocam tiyatroda ara

mağa k lkacak. bir arkadaşımın ailesiy
le gittiğimi söylediğime büyük hata et

tim. Yalanım meydana çıkacak. Mah'\o· 

lacağım! .•• > 
- Felaket! O halde derhal iğneyi gc-

- iyi ama adresimizi nereden buldu

nuz"> 
- Ben de s·mc:li size onu anlatac;:ığım. 

Bu sabah erkt-nden seyrüsefer memuru 
olan bir arkad ım vasıtasiyle zihnimde 

kalan otomob'linizin numarası yardımiy
le adre.<ıinizi övrt-ndim. Ve işte doi;rruca 

pırlanta iv neyi etirdim. 

Ve artık mü nadenizle brn gideyim. 

Necl·nın sol un yüzüne renk geldi, 

tirmeli im. geniş. rahat bir nefes aldıwını farkettim. 
- Derhal olmaz. Fakat yarın sabah Gitmek için ayn~n kalk rken telefonda 

tam saat sekiz buçukta getir. Kapıcı bir söylediaim p.ibi kuvv,.tlice ök"Sürm,..m 

şey soracak olursa üçüncü kattaki dişçiye Neclayı harekete getirdi. blktı kocasına 
~eldiğini söylersin. iğneyi güzelce bir ka- vakJn .. ırken brnd n ö<;rendiği cümleyi 

ğıda sar, asan ör kanapesinin altına atı- tekrnrlı:>dı. 

ııer. B d kika sonra dönersin kimse b"r - fqte M hmut şimdi tivatroyn git

fCY sezmez ve ben vakit geçirmed!!n mediP,imi saki m•mın st"bebini ani dın 

asansörden iğneyi alırım. mı? S na, nnnenin bir Ün evvel h("d'ye 
Ancak cPeki.> diyebilecek vakit bula- ettivi ivn~vi kn bettiğimi Ö)lemek ite

bildim; hemen telefonu kapattı. O "C· medi n. Bilsen. b·zim rv ile P. kad 
ceyi korkunç rüy larla geçirdim. Sabah- evi ve tiyatro ara mda k defo 
leyin erkenden kalktım. acele ile kahv,.- Pddim 

nltı ederken her zamanki gibi gazeteye R Mahmut hm ınd n emin, mem-
bir ,,.;.;z ezdird·m. Aman yarabbi r... r.uniyetJ,. güler k · 

G tedeki bir kaç satır zı beni deh- - Ah, dedi. bil en th ntroy:ı i me-

Ş"t : · de bıraktı· Fransız tiyatrosu, b diğini ö~rend'";im , ndn ne müthiş, nC' iğ-
arti C ı dam . . . . . . ın rnhatsızlığı yti- renç dü ·;.,<',..l"r kıır .. ıqındn k ldıın. Artık 

zünd n dün ak!lnmki temsili ertesi akşa yeter... Bir dahn bund n bahsetmiye
ma tehir rttiğini ililn ediyordu. Zavallı tim. C'iirıkü çirkin üphel r beni fena h 1-
Necla I H lbı•ki o, kocasın Fr nsız tivnt- de ü.,dü ve şimdi senin ibi masum bir 

rosunda olduğunu söylemi ti . Bu hava- kadın h kkınd V<"rdiwim fena hül·üm

d', üzerine Bay Mahmut karıqının yala- leri tekrar hntırl m k b"IC' beni muazzep 
mm anlıyacaktı. Ne yapmalı idim? Vazi- ediyor 

yeti ani mak için s bırsızlıvım son der•- Ya, i te ark d lar, kaybolan pırlan
ceyi buldu. Acaba Neclunın dediği gibi ta iv ne, meyd <"ıkan • lan ımyeııinde 
iw neyi a nsörün kapısının altına mı nt- Necl 1 Muhakk. k hir fel1ketten kurtul
malı idim? Telefon tekrar çaldı. Necla- du. 
nın se! i gayet hafif, fısıldar gibi: 

- Kocam dün akşam tiyatroya git

mediğimi öğrendi. Gazetelerdeki hava
dis üzerine inkar da manasızdı. Kendimi 

cereyana bıraktım. Bunun sonu ne ,,ın
cak? . . . M hvoldum 1 Yalanımın sebebi
ni dünyada söyliycmem. O. bu cümir.vi 

bitirir bitirmez üzel bir fikir zihnimde 

im!lek gibi çıktı. 
- ~lğnc-yi kaybettiğini Bay Mahmut 

ö';rcndi mi? 
Hayır, onu söylemek cesaretini 

hrnüz kf'ndimde bul mıyorum. 
- Oh Atla 1 Seni bu mü kül vaziyetten 

kurtar c k iğneyi bende unutman 
cak. S'mdi size geliyorum. 

- B'ze mi"> Çıldırdın mı? 

ola-

- Dur, korkma. Yalnız söyledikle-

rime dikkat et. Size geldiğim zaman 
Bay M hmudun yanında bulunmağa gay

rrt et. Ben söylt'diklerimi bitirdikten son
rl\ sen kocana ci te tiyatroya gitmediği

mr ııebep bu idi > Diyeceksin. 

Bir caat sonra halime mümkün olan ııa
kinliği vererek Neclanın apartmanına git

tim. hizmetçiye kartvizitimi verdim. Ba

yanın kaybettiği pırlanta iğneyi getirdi

ğimi suyledim. Bir dakika sonra muhte-

Ve hadiseden onra bir dnha ne o b,.ni 

ne d• ben onu görebildim. Her halde gö

zü korktuğundan bu gibi lüzumsuz ma
ceralara tövbe rtmiş olmalı. 

SALiHLi ASLiYE 
MAHKEMESiNDEN: 

HUKUK 

Salihlinin Kocaçefme mahalle
sinden çallı Muataf a kızı gülsüm 
tarafından dava edilen bes sene
denberi gaip çalh çullu oilu Sü
leyman aleyhine açılan botanma 
davası üzerine mumaileyh Süley
man namına çıkarılan davetiye 
ye verilen metndıata göre ikamet
gahının meçhul olduğu anlatıldı
~ından tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilanen tebligat if aııı 
mahlceme kararı iktizasından,bu-
1unmak1a tahkikatın kaldığı 10.. 
3-39 günü saat 9.5 d~ ıalihli as
liye hukuk mahkemesınde hazır 
bulunmanız veya kanuni bir ve
kil göndermediğiniz takdirde g~
yabınızda mahkemeye devam edı-
leceii ilin olunur. 468 (313) 

Alsancak 

S1hhat Evi 
Cerrahi - Doğum ve bulaşık olmıyan her ha.ııtahğı kabul eder ... 

Hu~usi Hastane 
Birinci Kordonda Ka~ı~ aka \'e İzmir körfezine bakan emsalsiz m:ınzaralı 
balkonlu mükemmel salon \"C odalar - çok iyi baJwıı - sükiınet - h:ısta ziya
reti serbest, gece gündüz her hekime, ber hastaya açık.. 

FIATl.ER 2,5 L1RADAH BAŞLAR-
TELEFON No. 2914- POSTA 

.. """ 6 • ",! 

· :.:_.ı-1 R- O 1 N LI Gı 1 N :::·:} 

HuRTRRıcısıoıR· 

IZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Fazıl ve Nail, Niyazi, Huriye, 
Zekiye ve T evfiğin fayian muta
sarrıf oldukları Bucada Kemal 
pata sokağında 3 No. mukayyet 
dört oda mutbak ve bahçeyi havi 
ve 700 lira kıymeti muhammene
li ve Buc~nın Mezarlık mevkiin
de kain 22 zeytin ağacını havi iki 
bucuk dönüm miktarında ve 150 
lir~ muhammen kıymette tarla -
mn ve Bucamn tahta yol mevkiin
de 1 O dönüm miktarında 300 lira 
kıymeti muhammeneli bağın ve 
Bucanm Mezarlık mevkiinde ka
in içinde altı zeytin ağacını havi 
ve 100 lira kıymeti muhammeneli 
dört buçuk dönüm miktarındaki 
tarlanın mahlcemece verilen iza -
lei şuyu kararına istinaden 16-3-
939 pcrşenbe günü ıaat 15 de iz. 
mir sulh hukuk mahkeme!iİ salo -
nundP. satı,ları yapılacaktır. Bu 
artı:rr. ~ 1a tahmin olunan bedele
rin yüzde yetmiı; hefi nisbetinde 
bir bedel verildiği surette taliple
rine ihaleleri yapılacak aksi tak -
dirde satış 15 gün daha uzatıla -
rak ikinci artırması 31-3-939 cuma 
sant 10 da v1ne dairemizde yauı
Incaktır. 

Gayri menkuller üzerinde hak 
talebinde bulunanlnr ellerindeki 
resmi veaaikleri ile birlikte yirmi 
"Ün içir.dc dairemize müracaatlc.
rı lazımdır. Akci takdirde hakla
rında tapu sicili malum olmadık
ça payla~madan hariç kalacaklar
dır. 

C77.LT.Z7Y.7LZ7..ZZ77ZZ7..777.L7J'.Y.Jl'~"' 

~ Muayenehane nakli 

Şartname 26-2-939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıktır ve gayri menkullerin ev -
safları da sartnamelerde yazılıdır 
müzayedeye i,tirak etmek istiyen
ler kıymeti muhammenenin o/o ye
di buçu v u nisbetinde pey akçası 
veya milli bir banka teminatı ge
tirmeleri lazımdır. ~Dr.AliRiza 

~ ihaleyi müteakip verilen müd
det zarfında ihale bedelinin defa
ten ve peqinen ödenmesi lilıım • 
dır. ödenmediği lal<dirde gayri 
menkuller tekrar 15 gün müddet
le artırmaya konulup bu artırma
da en r.ok bedel verenin üzerine 
ihnlele;i yapılac k arada tahak -
kuk edecek ihale faı-kı hiç bir 
hükme hacet kalmaksızın vecibe
sini ifa etmeyen mÜf teriden tah
sil olunacaktır. Daha fazla malu
mat almak istiycnler dairemizin 
939-792 sayılı dosyasına müraca
atları lüzumu ilan olunur. 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörii 

:-..; Keste!!~ cacfdesfn e· 
~ lıi muayenehanesini 
ı-,; BİRİNCİ K DO A 

'Jl'ayycre sinema..,ı ci· 
uarın "a 222 numaralı 
hane~e ~ahında nalı· 
iedecelıtir. 

TELEFON: 2'137 (31) 
474 (315) 

VEBOLID 
TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 

Halkapınar 'c Osmanağa sula.rnı VEBOLİD ile tasib e ediniz .. 

TECRt>'BE İÇİN CblAZ GÖNDERiLtR.. 

Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti 

VJ BOLiD LTD. Şti. İZMİR ŞUBESi... 
Saman iskelesi :Mimar J{cnmlcttin cnd. No. 15 

TELEFON : 2365 .. TELGRAF: VEBOLİD ... l,OSTA KUTUSU : 75 

Cihaz satı ı için 5e;n ar mcnıur aranmaktadır .•. 

.. .•...•....................................................•...............••. 
"9mdd~mm ... -.<ı ... -.ma.-.-..... -. •••• .-.:m!!l-

lsta nbul Üniversitesi A, E. P. Komisyonundan: 
Muhammen 

bedeli Teminatı 

Yapdacak İf Lira Kr. Lira Kr. ihale tarihi ve saati 

Kadın ve doğum kliniği 15299.55 1147.47 3/3/939 Cuma saat 15 

m11d~ni eıyası. 

Cöz kliniği madeni qyaaa 6295.50 472.20 3/3/939 » » 15.30 

Kulak, Boiaz ve burun 5445.- 408.38 3/3/939 :ıt :ıt 16 

Jdiniii nuıcleni tlff'UL 

T edaYi kliniği madeni 11244.- 843.30 3/3/939 > » 16.30 
ep'UI. 

1 - Yaluında söaterilen kliniklere yaptınlacak madeni etY• ayn ayn kar
ıılı.ğmda 7udı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur .• 

2 - lıteldiler prtname, liste ve malzeme nümunelerini her aün Rektörlük· 
te görebilirler. 

3 - Zarflar ihale siinii aaat 14 de makbuz mukabili Rektörlüğe verile

cektir. 
4 - 2490 lllydı kanundıt yazılı veaikadRn baıka en az 150 yataklı bir has

tanenin bu gibi madeni efY&amı iyi bir aurette yaptığına dair veaikaların da 
zarf içeri.sine konulması lbundır. c875» 

ıs, ıs, 21. 2s 

Denizbank Şubesinden: 

449 (311) 

Antrepolarda galvanizli saç tamiratına ait ifçilik eksiltmeye konul
mU§tur. Ketif bedeli 1797 lirachr. ihale 20. 2. 39 pazartesi gÜnÜ saat 
16 da tubemizde yapılacaktır. Fazı.. maliimat almak istiyenlerin yapı 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesırinden 
emin olmak için lütfen ffi 

sına dikkat ediniz. 

sr~·'S!!l!"im•m.waııwg~ --BfiP"pilF'I" -·-.-.--"'ttB••·-------·l!ıı 

lzmir İncir ve Ozüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefiıı yaş üzümlerinden yapılmışbr. Sek, Dömiaek 

ve kırmızı T ariş şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
fal'ftpları eksik olmamalıdır. 

TARIS Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzü 

sirkeaidir. 

TARıŞ Üzüm Balı 
T ekaif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyun~ bütün bu

ıuıiyetlerini taşımaktadır. T ariş üzüm balı en ııhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyabna uygun bir ıekilde tertemiz iflenmİ.§ v 

hazırlanllll§tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

İzmir umumi satq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

Tari' satı' mağazasında şimdi, bu mevsim· 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz .. 

1 ·26 (25!) • 

J Z M 1 R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbq, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalannı havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mcnsucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1.,elgraf adresi : Bayrak lzmir 

Istanbul Telefon müdürlüğünden: 
1 - 2000 adet kurslu kombine telefon makinesi kapalı zarfla sabn 

alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 40000 lira muvakkat teminab 3000 lira 

olup eksiltmesi 31. 3. 39 cuma günü saat 16 da müdürlük binasında 
sabn alma komiayonunda yapılacaktır. 

3 - Şutnameai bir lira mukabilinde levazım amirliğinden alınabi
lir. 

4 - latekliler muvakkat teminat ft bnmıi vesaiki muhtevi kapalı . . 
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Yemeklerin kı· 
rıntıları, salya· 
nın iEraz ettiği 
mikroplar, dışa· 
rıdan alman mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkUın· 
dar. Çürük diş· 
ıer mide ve bar· 
sak ihtilatlarm
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahğa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

' .. ·. -... ') : · ..... . 

R. ··. o· v·o·L· N·.·= . A . . .. ·• . ·I· ,,! 
•, . . . - . . . '· . . .. . ... 

ıle ınuhakkak sa la ve a sanı her ~ 

yenıekten sonra hrçalanıak şartile 
. ., . ~. : ' . ' "' ~- . 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzu; 
Saçlann dökülmesine ve kcpeklerunesine mini olur. Komojen saçlann kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçlann gıdasıdır. Tabü renklerini 
bozmaz, litif bir rayihBSI vardır. Komojen Kamuk saç eksiri maruf eCZBIM'

lerle ıtriyat mağualarmda bulunur. 

Beyhude ıst1rab çekmeyjn 

GRl·pı·N Kullanın 

Sopk algınhP, nezle kırıklık, grip, baş, diş ve 
sinir ağl'lları, romatizma sancıları icin rakipsiz 

deva GldPiNDiR.. ~ 

Bu karıpk havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

YENi A.SIR _.;...;..,_.= ..... 
$ABIFE9 
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Urrdal 
VMUMIDENİZ 

ACENTALICI LTD. 

Ofö·ier ve Fratelli Sperco / 
Şürekası Vapur Aeentası 

BİRİNCİ KORDON REE$ ADRIATICA S. A. Dl 

Deu i sche Le
vante Linie 

G. M. 8. H. HAMBURG --TURKİA vapuru 15/18 Şubat arasın·· BİNASI TEL. 2443 NAVİGATİONE ANKARA vapuru 18 şubata kadar 
da beklenilmekte olup, Rottcrdam, An~ HULL HATTI LERO motörü 13/ 2 de gelarck Pire Anve:s: Ro.~terdam, Brcmen ve Hanı-
vers ve lfamburg limanları için yük . . Korlu Brindisi Triesteye hareket eder. burg ıçın yuk alacaktır. 
alacaktır. İONIAN vapuru 12 şubat 1939 ıaı:ı- BRİONİ motörti 16/2 tarihinde gele· ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 
GERMANİA vapuru şubat nihayetin- hinde Londra, Hull ve _Anversten gelıp rek ayni gün saat on dokuzda Patmos, 4 mnrtn kadar Anvers, Rotterdaın, Bre· 

de beklenilmekte olup, Rotterdam, :~k ~ık.aracak ve aynı zamanda Hull Leros Rodosa hareket eder. men ve Hamburg için yük alacaktır. 
Hcı.mburg ve Anversa limanları için yük ıçın yuk alacaktır. BRİONİ motörll 20/2 de gelerek 21/2 T AAİH L i y E : 

1 -"-t 'LONDRA 1.IATl'I: d p· B . d' . ......._. t V d"v ha ACH A vapuru 16 şubatta bekleniyoı a aca.K. ır. e ıre rın ısı ırıes eve ene ıge • -*- ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip reket eder. Hamburg, Bremen ve Anvers limanla 

BALKANLAR ARASI Londra için yük alacakt1r. F. GRİMANİ motörü 21/2 de gelerek nndan yük çıkaracaktır. 
HATTI 22/2 tarihinde Leros Rodos Brindisi --

ZETSKA PLovtDBA A. . LIVERPOOL HArrı Bari Trieste ve Venediğe hareket eder.. AMEIUCAN EXPORT 
ALGERİAN vapurunun haınulesini __ LİNİES 

D. KOTOR İstanbulda aktarma ederek Denizbank ROY ALE NEERLAN İNC. 
-- Dumlupınar vapuru ile İzmire gelmiş- DAİSE KUMPANYASI EXECUTİVE vapuru 16 şubatta bek 

tir. VULCANUS vapuru 17/2 tarihinde }eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
(( 1. O V C E N )) it L nt LI 1 beklenmekte olup yükünU tahliyeden EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek· Deutsc e e11a e- ne ı · N k · · ··k 1 kt 

Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) dt.· ANVERS vapuru 712/ 939 tarihinde sonra Burgas, Varna ve Köstenceye ha- 0enEıyor. e
0
,·yor ~KEıçın yuMfDDEL 

beklenilmekte olup, sa~t .16 da Constan. Hamburg Brcmen ve Anversten gelip reket eder. N N a~ . 
za ve Varmı limanları ıçın hareket ede- '"k k 1 HERMES vapuru 20/2 de Roterdam, HAVSLİNJE, OSLO 
cektir. yu çı araca t .. Amsterdam ve Hamburg limanlarına ha- BAGHDAT vapuru 12 marta doğru İs-

L O V C E N reket eder. kenderiye, Dieppc ve Norveç umum li· 
Lüks vapw·u 5 martta saat 16 da -*- manlan için hareket edecektir. 

beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 SVENSKA ORİENTE Lİ· --
de izmirden hareket edecektir. Pire, T. B o W E N RE E s NJEN KUMPANYASI SERVİCE MARtriME 
Korlu, Adriyatik limanları ve Triestc VE 'tJ' RE K A 51 PATRİA vapuru 12/2 de gelerek An- ROUMAİH 
için yolcu ve yük alacaktır. CUHARD l.İNE vers Rotterdam ve Hamburg limanları- BUCAREST 

na haıcket eder. DUROSTOR \apuru 6 martta bekle 

United 
--tates Le11antes 

L!ne Stad. 
Liverpool ve 
Glasgov hattı 

GOTHİA vapuru 17/2 de Amsterdam niyor. Köstencc, Kalas ve Tuna limanla 
Rotterdam Hamburg İskandinavya ve n için yük alacakbr. 
Baltık limanlarına hareket eder. --

PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat •BO• TH• .N.İA• • • • • 1•7 b t t "hind ·-- .JOHNSTON W ARREN 
• :t vapuru şu a arı e .. ER.,ICE .. ARİ ... 1 .. E 1 . nihayeti mart iptidnsında beklenılmekte 

1
. L' 1 Gl i . ~ Y' J1'11. .a ıYa L NIES LTD. 

k ge ıp ıverpoo ve asgov çın yUk R al K İ 
olup Ncvyork için yük alaca tır. l OUnl ft umpGft"GSI NCEMORE vapuru 12 martta beklt> a acaktır. ,,, 
Gere1~ vapurların mu\•asalat tarihleri, FERN LiNE ALBA JULİA vapuru 17/2 de gele- niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- NF.VYORK HATl'I rek Malta, Cenova ve Marsilya liman- lina Kalas için yük alacaktır. 
kında acenta bir teahhüt altına giremez. lanna yük ve yolcu alarak hareket edl?r. Vapurların hareket tarihleriyle nav· 
Daha fazla tafsilat almak için Birinci ___ 14 İIAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardakl değişikliklerden acenta mc· 

Gerek vapurların muvK:S11.1Kt tarihleri, 1--'-'-' d ~9ıtr1:ı..1 rd d ,_ suli k bul 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• . . . lunlan hakkında UU"UtUU e~e en OUlyı acenta yet a etmez. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat 

15
.imlen ~~ :v . Daha•= mesuliyet kabul etmez. Dılha fazla taf- Dılha fazla ta!.silAt için ATATÜRK 

edilmesi rica olunur. bır .teahhalmut_,_ ~ TgıremBoez. .. __ Ş silit için ikinci Kordonda FRATEW caddesi 148 No.da V. F. Henry Van l>eı 
tafsillt ilK ıçın . ven - ve r. SPEBCO 17 tahx..9'.. . ed·ı 

Telefon : 4o72 Müdu""riyet l-~ Ur t vapur acentasına müracaat r..ee vapur acen ~ müracaat ı · 
nın 2353 te eıon numarasına m acaa dilm 1 . 1 ı 

Telefon : 3171 Acenta 1 e es rıca o unur. mesi rica o ur. 
edilmesi rica 0 unur. TELEFON : 2004. 2005 TELEFON: Z007/Z008 

TOPANE 

'l'ÜRKİYENİN l'lN BJRiNCJ TERAZJ FABRiKA· 
SiNiN MAM'ULATIDIR •• - !'AKLİTLERİHDEH 
SAKININIZ.. 1 • 26 (336) 

:··············································································· • • ! Sıhhat Balık Yağı j 
: NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir.. S 
• • • • 
E ıııı defa süzülrnüştüP Şerbet gllJI fçUelJUIP 5 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

Hamdi Nüzhet Çanç.ar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salepçioilu hanı karpsmda.. 

B R 1 S T .OL 
Beyoğlu oda 
'7&Z'Jii!.2'o7. E UJ!'Jlll 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LUT
FU,diq. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün EGE halkına kendisini scvdb· 
mişti.r. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
Istanbulda bütiin EGE ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Bir çok hususiyetlerine ilıiveten fiatler müthiş ucuzdur. 

Denizbank şubesinden : 

-T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 1 lkincitetrin 

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

,,... İkramiyeleri:•• -~~-... 
ı Adet 2000 lirahk ••• z.ooo Lira 
S n 1000 lirabk-· S.000 Lira 
s n SOo lirahk ••• 4-000 Lira 

16 n 250 llrahk ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo lirahk ••• 6.000 Lira 
9S n so liralık ... 4-750 Lira 
~~- n 25 liralık ... ~~Lira 1 435 32-000 

' P.111, 
T. it Bankaama para yatırmakla, yalnız para biriktirmif olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemit olursunuz. 

Kumbar~ bir.i 

Çamaltmda vapurlarla motörlere tuz yükleme iti eksiltmeye ko-
İcabında günda 3 kaşe alınabilir nulmUJtur. 20. 2. 39 pazartesi günü saat ıı de Denizbank binasında 

_ _________ .____,'----=e=ks=-=ic::;:;ltm=-e yapılacaktır. Taliplerin izahat ahnak üzere yükleme boplt-
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En büyük Alman harp • • gem ısı 
Dün 

35,000 
Hitlerin huzuru ile denize indirilen "Prens Bismark,, gemisi 
tonluk 240 metre boyu 31.metre genişliği olan bir deniz devid 

8. Bitler nutkunda diyor ki: Filistin meselesi hakkınd 
"Batırılan harp filomuzun akıbeti lngiliz görüşleri Arapları memnuı 

kalplerimizi daima eza vermekte idi,, bırakmadı. Hala hal çaresi aranıy<J 
harp vasıtası olarak Alman ''Alman ordusu bir 

menfaatlerini her sahada koruyacaktır,, 

Geçenlerde denize endirilen büyük Alman zırhlısı Ôjen 

Berlın, 14 (Ö.R) - Führer - Ham- edildikten sonra, teamiildcn olan şrun- le sokulması zarureti hasıl oldu .. Dörl 
burgda Alman donanmasının 35 bin ton- panya şişesini muazzam 7.ırhlının bor- sene §3nlı harplerden sonra batınlau 
luk en bUyük zırhlısının denize indiril- dasında parçalamış \'e 35 hin tonluk harp filomuzun akıbeti kalplerimize eza 
mesi merasimine riyaset etmiştir. Zırh- heybetli kitle denize inmiştir. veriyordu. Bu sebeple millet, filonun ih-
hya •Prens Bismarkıı adı verilmiştir. B. yasına matuf her gayreti husust bir mu-
Hitler 12.45 te 35 bin tonluk ilk saffı Hamburg, 14 (Ö.R) - Hamburg, Al- habbetle takip etti.-
harp gemisinin heybetli kitlesinin yük- man donanmasının en büyük harp ge- B. HitJer bundan sonra yeni muazzam 
seldiği inşaat mahalline gelmiştir. Refa- misinin denize indirilmesi münasebetiy- zırhlıya adı verilen Bismarkın karakte
katinde mareşal Göring, Polis şefi Hlın- le bugün bayram halinde idi. Bu mera- rini tazim ve tebcille andı ve dedi ki : 
ler, başkumandanlık şefi general Koy- sim B. Hitler için, büyük Almanyanın •İkinci Alman devleti, onun ıstıraplt 
pel, donanma şefi amiral Röder ve bir şanını ve askeri kudretinin ihyasını ilan hissikablelvukuunda bildirdiği şekilde 

çok generaller vardı. Yeni harp gemisi- eden büyük bir nutuk iradına vesile ol· nihayet buldu. Alınan milleti her şeyi 

nin yakınında da amiral Şer, Fuks, Sed- muştur. Führer ezcümle demiştir ki : B.isınarka medyun idi. O, Almanyayı en 
lcr kruvazörleri donanmış olarak yeral- •Alman ordusunun ihyası altı sene yüksek hürmet ve riayet derecesin~ 

mı !ardı. Şansölyeyi hamil bulunan Griy evvel başladı. Onun vazifesini Almanya yükseltti ve ona milstemlekeler vere
nvizosu gelirken sahil bataryaları dev- devletinin mevcudiyetine emniyet ver- rek dünya Ue irtibatını temin etti.. Bu 
Jet reisini selamlrunışlardır. B. Hitler mek ve memleketi idare edenlere, mil- büyük adam hizmetlerinin mük!fatını 
karaya çıkmış, deniz, hava ve kara Jetin meşru menfaatlerini muvnffakı- pek fena görmüştür.• 
müfrezelerinden mürekkep şeref bölil- ;'ietle müdafaa imkfuunı temin eylemek- Berlin, 14 (Ö.R) - Prens Bismark 
ğünü teftiş ettikten sonra vaftiz tribü- ti. adlı yeni Alman zırhlısı 240 metre uzun
nüne geçmiştir. Nasyonal sosyalist bay- Alman ordusu, bir harp vasıtası ola- luğunda, 31 metre genişliğinde olup de
raklariyle ve eski donanma bayrakları- rak, hakiki adalete müstenit sulhu hl- niz divlerinin en müthişlerinden biri· 
le süslenmiş olan tribünde resmi şahsi- maye edecek ve Alman menfaatlerini dir. Almanlar:ın 26 bin tonluk daha iki 
yeller mevki almışlardı. Zırhlıya ad her sahada koruyacaktır. Kara ve hava zırhlıları vardır. Otto Bismark sistemin· 
verme merasimini açacak olan Demir ordularının ihyasından sonra harp filo- de 35 bin tonluk diğer iki zırhlı inşası· 
~so1ycnln torunu, B. Bitlere takdim sunun da ihtiyaçlarımızn uygun bir şek- na karar vı!rmiş bulunuyorlar. 

Fransız nazırlar meclisi 
yandan B. Berarı bu sefer resmen 

Burgosa gönderme kararını verdi 
dir ve yarı Tesmi mahiyette olan evvelki lamento ile istişare edip etıniyeceğini 
ve birinci ziyaretinin devamı olacaktır .. sormuştur. Başvekil B. Çemberlayn şu 

Ancak B. Berarın general Frankonun cevabı vermi§tir: 

Yahudiler: "Ekalliyet halinde 
kadderatımıza kendimiz hakinı 

yaşayamayız. kendim 
olmak isteriz,, diyort 

Londra 14 (ö.R) - Filistin konferan
sının Irnk delegesi Nuri Sait PCl§a büyük 
harp esnasında arap1arın istiklali için 
Ingiltere tarafından yapılan vaadları ha
tırlatmış ve o zamanki Mekke şerifiyle 
teati edilen mektupları zikretmiştir. 

Müsterolekat nazırı B. Makdonald ve 
hariciye müsteşarı B. Butler bu celsede 
hazırdılar. B. Butler lngiliz hükilmetinin 
bu mesele hakkındaki nokta! nazarını 
izah etmiştir. 

Ingiliz delegeleriyle yahudi delegeleri 
arasındaki diğe'I' bir içtimada da yahudi 
delegesi doktor Vaysman yahudilerin 
Filistinde yerle~mek ve istiklfili kazan
mak emellerinden bahsetmiş ve demiş
tir ki: Asırlardanberi yahudiler Filistin 

hakkındaki müddelyatını asla terketme
rnişlcrdir. Her vakıt yahudi grupları bu 
ecdat topraklarında yerleşmeğe gitmiş
ti ve bütün milletin orada toplanacağı 
ümidi asla terkedilmedi. Lord Balfor bu 
emelllere tariht bir mahiyet verdi. In
giliz hükümeti bu vaadını yerine getir
melidir. Yahudiler Filistinde araplara 
bakim olmak iddiasında değillerdir. Fa
kat arapların hakimiyeti altında olmak 
ta istemezler. Balfor deklarasyonunun 
terki Ingiliz imparatorluğunu temelle -
rinden sarsabilir. Yahudiler dalmt ola
rak ekalliyet halinde yaşıyamazlar. Ken
di mukadderatına kendileri hAkim ol
mak isterler.> 

Doktor Vaysman yahudi muhacereti
nin Filistine devamına müsaade ettiği 

ve bir dereceye kadar yahudileri ken-

Hicaz ve Yemen mıırahhaslan Irak murahhası ile konU§ıtrlarken 
dilerini müdafaa hususunda himaye ey- Ak~anı bir Ingiliz - Yahudi konfera 
lediği cihetle lngiliz hükümetine teşck- sı ayrıca toplanmış, görüşmeler yap 
kür etmiş ve şunları da Uave eylemiş- mıştır. 
tir: Londra 14 (ö.R) - Filistinin müsla 

cYahudiler araplarla daima anlaşma- bel statüsü hakkındaki lngiliz görüşle 
ğa vasıl olmağı istemişlerdir. Filistinde arap mahfillerini hoşnud etmekten uz 
bir arap kUtlesi vardır. Fakat Filistin bulunuyor. Filistin araplannı tem! 
aaU, Şam gibi, bir arap merkezi olma- eden delegasyon noktai nazarında ısri 
mıştır.> etmektedir. Irak, Hicaz, Yemen ve M 

Londra U (ö.R) - Filistin kon!eran- sırın mümessilleri daha mutedil bir h 
ıının bu sabahki toplantısında arap he- şekli bulmağa çalışıyorlar. Irak başv 
yeti dti.nkii toplantıda izah edilen Ingiliz kili Nuri paşa Ingiliz müstemlek:ıt na 
görüşleri hakkındaki noktai nazarını be- zırı Malkolm Makdonaldla görüşmüş· 
yan e~. tür. 

Minorkanın boılıbardımanı 
Franko'nun 

bunu ltalya 
Londra, 14 (Ö.R) - Kontrolü imkAn

sız haberlere göre Devanşir kruvazöril
nün Minorka adasını ziyaret esnasında 
İtalyan tayyareleri tarafından adanın 
bombardımanı münasebetiyle general 
Franko İtalyaya hoşnutsuzluğunu bil· 
dirmiştir. İngiliz gazeteleri bu hAdisede 
Frankonun Minorka adasında vukubu
lan bombardıman mesuliyetlni İtalyan
lara atfetmek arzusunu görilyorlar. 

Burgos hilkümeti bu hAdise münase
betiyle İngiliz hilktimetine verdiği §ifa
ht izahatı tahrirt bir komünikasyonla 
teyit edecek, teessilrlerini bildirecektir. 

hoşuna gitmemiş ve 
bildirmiş ... hükürrıetine 

Faris, 14 (Ö.R) - Sabah ı:;aat onda 
başlıyan nazırlar meclisi 13.35 te bit
miş ve şu tebliğ neşrolunmuştur : •Na
nrlar konseyinin müzakereleri tamami
le hariciye nazırı B. Bonne tarafından 

verilen izahata tahsis edilmiştir. Kon
sey, ayandan B. Leon Berarm evvelce 
tavzif edildiği memuriyete devam ıçın 

tekrar İspanyaya gitmesine karar ver
miştir.• 

etrafındakilerle yeni göriişmelerinden • - İngiliz hükilmeti bu hususta itti-
d bil h kar hi h · Roma, 14 (Ö.R) - Roma İngiliz el-.sonradır ki general Franko hiikilmetinin haz e e · eceği er arı · Ç şilp esız 

Bu kısa tebliğe ilaveten şu malfunat 
\•crilmektedir : İspanyadaki vaziyetten 
lleri ~elen muhtelif meseleler derin mü
nakaşaların mevzuu olmuştur. B. Bera
rm Burgosn yapacağı yeni seyahat bu 
defa resmi bir memuriyet mahiyetinde-

tasdiki hakkında bir karar verilecektir. mümkün olduğu kadar stiratJe kamara- çisi Kiği sarayında Kont Cianoyu ı.lya
ya bildirecektir. Fakat htikümetin ınU- et ederek İspanyol meselesi üzerinde 

İngiliz kabinesi de yarın ayni meseleyl 
müzakere edecektir. 

Fakat bugün Avam Kamarasında bu
na temas edilmiş ve işçi muhalefet reisi 
B. Attlee başvekilden, Nasyonalist İs-

nasip göreceği bir hareketi bu maksat- uzun uzadıya görilşmüşttir. 
la tehir etmesinin mümkün olacağı hak· Bu görüşmeler etrafında sıkı bir ke
kında teminat verecek mevkinde deği- lumiyet muhafaza edilmekte ise de De
lim. Hükilmetin takip ettiği siyaset hak- vanşir kruvazörünün Minorka adasında 
kında fikir ve mütalaasını dermeyan et- bulunduğu sırada İtalyan tayyareleri 

panyol otoritelerinin de jure (Hukuki) mek için Kamaranın daima imkaru var- tarafından yapılan bombardıman hadi- Hicret sefaletinden bir sahne 
veya de fakta (Fiilii) hükümet olarak dır ve hUkümet her hangi bir karar ver- sesinin mevzuubahis edildiği tahmin sini ıslah için lüzumlu tedbirler alın- teminat verilmesini istemiştir. B. Çem
şarta bağlı veya her hangi diğer bir şe- eliği zaman bu hususta bir mUnakaşayı olunmaktadır. maktadır. Yarından itibaren İspanyol berlayn şu cevapla mukabele etmiştir : 
kilde tasdikinden önce hükümetin par- teshile her vakit amade bulunacaktır. • Faris, 14 (Ö.R) - Reisicümhur Leh- mültecilerine verilen gıdalar ıslah edi- - Bu meselede hükümetin mesuliyet 

runun riyasetinde toplanan nazırlar Iecektir. alması icap eyliyecektir. 

Italyan gazeteleri döndüler 
meclisi, Franko İspanyasırun muhtemel Londra, 14 (A.A) - Avam kamara- Bu arada söze karışan muhalefet li· 
tasdiki etrafında görüşmeler yapmıştır .. sında jşçi partisi liderlerinden B. H~n- deri Atlee başvekiJe aşağıdaki suali tev· 
Alınnn karar henüz belli değildir. derson başvekilden İngilterenin general cih etmiştir : 

Saint Sebastien, 14 (A.A) - Son haf- Franko hükümctini tanınuyacağı hak- - Madam ki başvekil İtalyan kıtalan 

lngiliz - Fransız mihverinin sağlam
lığından bahsetmeğe başladılar 

Roma (P.P) - Italyan gazeteleri ilk 
defa olarak lisanlarını değiştirerek 

Fransız - Ingiliz mihverinin sağlamlığı
nı kabul etmekte ve bu mihvere yarın 
Birleşik Amerikanın da iltihakını muh
temel görmektedirler. Italvan bari i 

nez.aretinin fikirlerine makes olan Te -
legrafo gazetesinde Giyovani Ansaldo 
diyor ki: cParis - Londra - Vaşington 

mihveri zengin, büyük malikaneler ve 
gelirler sahibi milletlerin koalisyonu 

lerın, altınların ve dünya müstemleke 
topraklarının inhisarını muhafaza etmek 
istiyorlar. Bugünkil sınırları kat'i kıla
rak dünya haritasında esaslı hiç bir de
ğişiklik yaptırmamak için bir neıvi mu-

ta zarfında 2800 milis Frankist İspan- kında tem.inat istemiştir. B. Çemberlayn Frankoya yardım ettikçe Burgosa mu· 
yaya gitmek arzusunu izhar etmiştir .. şu cevabı vermiştir : harip hakkını tanımıyacaktır. Ayni se· 
Memleketlerine dönenler yaşlarına göre - Vaziyetin çabuk surette inkişaf et- bepten dolayı Burgosun hukukan tanın· 
askerlik şubelerine veya muvakkaten mekte bulunması sebebiyle bu teminatı masıru da reddedecek midir? 
tecrit kamplarına sevkedilmektedirler... vermek benim için imkAnsızdır. Bunun- Başvekil B. Çember1ayn B. Atleede.ıı 

Bundan başka binlerce sivil Frankist la beraber şunu söyliyebilirim ki İngil- bu suali tahriren sormasını rica etmiş· 
hududuna iltica etmektedir. tere hükümeti Fransa hükilmeti ile sıkı tir. 

Faris 14 (ö.R) - Harbiye nezareti temas halindedir .. Ve bu meselede şim· Nihayet B. Henderson başvekilin ve:r
İspanyol milislerinin toplandığı Darjels diye kadar daha bir karar almış değil- eliği cevapların tatmin edici mahiyette 
kampını teftiş için bir müfettiş gönder- dir. bulunm&ması sebebiyle Avam kamara 
miştir. Milislerin iaşesi, melcelerin inşa~ B. Henderson hükümetin politikasın- sında bu hususta umumi bir müzakere 
sı ve sıhhi servisin f ... --A 


