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FIATt (5) KURUŞTUR 

intihabat 
Cümhuri11etin ı>• Cümhuriyet eıerinin bekçbi, sabahlan çıkar ıiyıui gazetedir 

hazırlıkları 

Papanın halefi kim olacak? 
Roma J 5 (Ö.R) - Papa on birinci Pi

nin halefini intihap için konklav hazırlık.lan 
d~v~ ediyor. 62 Kardinalin toplanacağı 
buyuk apartımanın mobilyeleri konulmu~ 
tur. 

·------'--' Yeni ~~ Matbauında Buılmıthl'. 

etrafında 
Italyanların . Libyadaki. 
tahşidatı devam ediyor 

Partinin namzetleri 

Cianooun 
teminatı Londrayı 

lngiliz elçisine 
tatmin etmedi 

Hatay 

Müntehibisani intihabından sonra 
her tarafta birden ilin edilecektir •.. 

Kont 
Yeni Barem projelerinin 1940 senesine bırakıl· 

dıp haberi tekzip mi ediliyor? .... Macar Millet Meclisinde 
dün coşkun te
zahürler oldu 

..,..,""""_,.._,,....___ Ankara, 15 (Hususi) - Partide inti-

lngiliz askerleri kral ve 1-..'Taliçe önünclen geçiyorlar 

Londra, 15 (Ö.R) - Ingiliz gazetele- ağırlığın günden güne ciddileştiği kann
rl beynclmilcl vaziyet hakkında Taymh ati vardır. 
gazetesinin gösterdiği nikbinliğe iştiralc İtalynn hariciye nazırı Kont Ciano 
etmiyorlar. Umumiyetle vaziyetteki - SONU 2 tNCI SAYFADA -

Bulvar şirketi meselesi 

Ankara, 15 (Ö.R) - Hatay millet 
:Meclisi buglin toplanmış, ruzname
de yazılı mnddeler arasında: Büyük 
Millet Mcclisincç kabul edilen ve 
Hatay mebuslnrının ana vatan de~ 

miryollarında parasız seyahatini te
min eden kanun okunnıuştİır. Bu 
kanun sureti devlet reisinin tezke
resiyle milli meclis reisliğine gön
derilmişti. Kanunwı okunması sü
rcklr alkışlarla knrşılanmış ve söz 
alan mebuslard~ Hamdi Selçuk, 
Karaya ve Dr. Vedi ana Vfltanın bu 
alfiltası dolayıslyle Hatay meclisinin 
ştikrnnlarını ifade etmişlerdir... Bü
yük Millet Meclisine te~ekkür edil
mesi ve Hataya gelecek ana vatan 
mebuslanna da her ti.lrlü kolaylık
lann gösterilmesi yine alloşlar ara
sında karar altına alınmıştır. 

lngilterenin ye i 
Arikara elçisi 

illi 

habat hnz.ırlıklarırun ilanaline hararetli 
bir faaliyetle devam ediliyor. Parti ge
nel sekreterliğine mürncnat edenlerin 
sayısı gittikçe artmakta ve bunlar hak
kında mahallerinde lftzım gelen tahkik
ler yapılmnktadır. Şimdiye kadar Parti
nin namzetleri arasında ileri sürülen 
lslmler tahminlerden ibarettir... Parti 
namzetleri, mtintehibi sani intihabatın
dan sonra belli olacaktır. 

Müstnkil mebuslar için açık yer bıra
kılacak olan intihap dairelerinde bir de
ğil, bir kaç müstakil mebus namzedinin 
adı gösterilmesi ve mUntehibi sanilerln 
bunlardan birini seçmekte muhtar bıra
kılmaları muhtemeldir. 
YENİ BARE.1\1 PROJELERİ 
İstanbul, 15 (Hususi) - Yeni Barem 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

rı ev 

Kabinesi istifa etti 

İstilanın sebebi baş· 
vekilin ecdadı arasın-

da bir yahudi 
bulunmas!dll'c. 

Şehir Meclisinde heye
canlı görüşmeler oldu 

Londra, 15 (Ö.R) - Kral majeste al
tıncı Corç Filistin konferansında Mısır 
delegasyonu reisini kabul etmiştir.. İn
gilterenin yeni Ankara bUyük elçisi ı,ir 
Bilge Knatchbull'u kabul ederek kendi
siyle uzun boylu görilşmUştUr. 

Dün be ediye namına ferağ 
yapıldı 

Ba§Vckil ImTcdi refik.asiyle • muamelesi Paris, 15 (Ö.R) - Budapeşteden 
bildiriliyor : İmrcdi kabinesi istifa
sını vermiştir. Bu istifa, başvekil 
Bella İmredinin memlekette vaziye· 
te hAkim olmamış bulunmasından 
mUnbeistir. Siyast mahfellerde Ma
car buhranı muhafazakarların bir 
zaferi §eklinde sayılır. Macar ajansı 
buhran hakkında şu haberi veriyor: 

Şirketin 
Meclis 

Müstakil 
Mebuslar-
Şeklen parti mebusu 
değildirler. Fakat 
ruhan partiye 
bağhdırlar-

--o--
ŞEVKET BiLGİN 

Gazetelerde müstakil mebusluklar 
etrafında bazı münakaşalar yapıh-

Sir HUg öğle yemeğini kral ve kraliçe 
ile birlikte yemiştir. 

Büyük rcisicürnhur ve millt Şefimiz 
InönUnün Medine yokuşunda doğup ço
cukluklarını geçirdikleri evin belediye

ce istimlak muamelesine tevC"SSül edil
diğini haber vermiştik. Evin şimdiki sa-

hibi bulunan Y. B. Bahri Büyüke
sen lzmir şehri namına yapılacak istim
lak kararını memnuniyetle karşılıyarak 
sat!§ muamelesi yapılmış ve dün bele_ 

diye reisi Dr. Behçet Uz Izmir belcdi
~esi namına bu evin ferağ muamelesini 
ımza ve ikmal eylemiştir. 

Haber aldığunıza göre milli Şefin doğ
dukları ev çok harap bir halde bulun_ 
duğundan şekli aslisine dokunulmadan 

esaslı surette tamir ettirilecek ve Inönü
n~n hayat ve eserlerinin toplandığı bir 
milze haline getirilecektir. InönU müze-

sinin, lzınir şehrinin sinesinde kıymettar 
bir eser ve hatıra olacağı, umumun zi. 
yaretine tahsis olunacağı şüphesizdir. 

FflTaü 1nuamelesini imzalıyan belediye 
f'Mmiz Dr. Behçet U% 

ıHüki.lmet bu sabah 9.30 da Belin 
İmredinin riyasetine toplandı. Na
zırlar, vaziyetin mi.lzakeresinden 
sonra kabinenin istifasını kral nai
bine vcrmeğe karar verdiler. 
İmrcdi, amiral Horti tarafından ka

bul edilerek hükilmetin istifasını 

verdi. 
Amiral, yeni kabinenin teşekkUlil

ne kadar htikümet işlerini muvak
katen tedvirine yine İmrediyi me
mur etml,c:tir. 
Budapeşte, 15 (Ö.R) - B. Bella de 
- SONU 4 UNCU SAYFADA -

yor. Bu mü~~kaşalar fU iki sual için- Şehir meclisi dün .qam aaat 16.30- umumiyesinin fikir beraberliği içinde 
de toplanabılır: da B h U , b--~ft ... t·ğında yükselttiği itiraz .esleri ckanunen infi-

J M'· k'l b l lm reis Dr. e çet zun ~ bdır }- usta ı me us nası o a- Şubat devresinin ton toplantl5llll yapa- sah halinde bulunması tabii görUlen 

2 
.. . . • rak Nisan devresine kadar mesaisini ta- cimarat ve inşaatı umumiye Tilrk ano-

- Muıtakıl mebus hır ııyaat za· tll ı--ı..+ı mm firketi>nl allbdar etmekteydi. Bu 
· · b d ey~~-r. rurctın ıca ı mı ır} M __ ,,_. 1_-1 mevzuun .ftı.ı .. -'*•tin belediyeye bir ı.tlda ile müra-

KJ~ ik l . ıı::cıı:ıın son ce.aaıı:ıN, ~ ra.._ 
na par aınentarızme göre müa- için eheınıni tin bJnaen mil.nakaplı caat ederek yaptığı sulh teklifini mUta-

takil mebusun ifade ettiği bazı husu- d b~:m e ifade ettiii kelime ile lea ve tetkik eden belediye nizam encü-
ıiyctler vardır. Kemalizm, klasikte- :;:~ çmiftir. Mecll5 heyeti - SONU '1 İNCİ SABİF'EDE -
lillilere kendini kapbrmaktan hoş· ı> ge ---------------

Filistin konferansında 
teklif edilecek proje. • 

lanmadığı için, bu hususiyetleri, ay
ni çerçeve içinde mütalaa edemeyiz. 

Bir kerre şu noktayı tebarüz ettir
mek lazımdır: 

Bizde müstakil mebus, her hangi 
bir intihap dairesinde kendi şahsiyeti 
etrafında topladığı ııempatilerle veya 
müdafaa ettiği programla parti nam
zedlerine tefevvuk ederek seçilmiş 
değildir. Doğrudan doğruya partinin 
müzaharetile millet kürsüsüne geti
rilmiştir. 

Esaslarda parti mebusları ile müs
takiller arasında ihtilaf hatıra ge
lemez. Olsa olsa esasların program-
1aştm1masmda görüş zaviyelerine 
göre bazı değişiklikler düşünülebilir. 

C. H. Partisi vatanı kurtaran, in
kılabı yaratan, memleketin büyük te
rakki ve inki§Sf malzemesini hazırlı
yan parti sıfatile milletin o kadar 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Alman yada 
Arilik prensibi 

Mele ket Arap ve Ya· 
hudi mıntakalarına 

taksim edilecek 
tktısadi sahada toptan -o--
ticaret ve endüstriye de Araplar ve yahudiler 

teşmil ediliyor tararından kabul edil· 
Berlin, 15 (A.A) - Almanya Jktısat mezse Cebren tatbik 

nazın Valter Funk tarafından neşredi~ mevkiine konacakmış .. 
len bir emirname ile iktısadi sahada tat· Londra 15 (ö.R) - cDeyli Hcrald> 
bile edilen arilik prensipleri toptan ti- gazetesi Inglliz hUkUmetinin Filistin 
caret ve endUstriye de teşmil edile- konferansına teklif edeceği proje hak -
cektir. kında şu tafsilatı veriyor: 

Yeni emirname ahkAmı yahudi bayır Memleket yahudi muhacereti ve arazi 
müesseseleriyle muhaceret ofislerine p- satmak noktasından arap ve yahudi 
mil olmıyacaktır. Yahudi mUesseselen m.ıntakalarma taksim edilecektir. Yahu
satın alınırken aşın derecede kAr temin di mmtakasında yahudilerin mubace-
edilmesine mAni olmak için bazı tedbir- ret haddi tesbit edilecek ve toprak aa
ler alınmıştır. Alıcılar satın alınan mil- bibi ohnak hakları husust nezarete tibt 
essesenin arileştirilmesl dolayısiyle hl- tutulacaktır. Arap mmtaka.smda ile ya
sıl olacak kıymet fazlasının yüzde yet- hudt muhacereti ve yahudilere toprak 

IUnti b mmolumcaktar. 

Filiatin konfercınaında aTap delegaayonlan toplcımı hcılinda 
Yahudl muhacereti.ne bir had tayini yal- ıı ekseriyette bulunacaklan teşri! ba" 
mz ekonomik değil, aynı vımanda siya- meclis tarafından idare olunacaktır. U. 
il aebeplerle de lüzumlu görUlmektedir. projeyi araplar ve yahudiler kabul ... 

l'ilistin mtlstakil bir arap memleketi ol- meılerae lngillz. hükümetl bu pllnı ~ 
acak, fakat arap1arm ;vahudilere Ur- ım tatbik ~. 



Emekli General 
Kazım Karabekir'in 

HATIRATI 

YEHI ASIR 

$EHiR HABERLERi 
KIZILAY Ali Sokuşu Birgide 

16 Subat ersembe 9J9 

Müstakil 
Mebuslar 
Şeklen pal"ti mebusu 
değildirler. Fakat 
rlihan partiye 

Kongresi dün Muhakeme dün Bir mütecaviz bal:lldarlar~ B1LGİN 
-

40 
•. = ................................. : toplandı neticelendi tevkif edildi -BAŞTARAFı ı ıNCtSAYFADA-gemüıinin gelmesinden önce bile yarı J : Y A Z A N •. : ödemitia Birsi aahiym Hadırlık ma- minnettar - mı kazanmıştır ki isti· 

resmi bir gazete o "Tanin de dahl mer- : : Cendyetin mesb Suçl-1111 on iki sene hallesindea amde Mehmet oi!u· Mehmet nasız bütün reyleri kendi üzerinde 
kezi umuminin ve iikümetin tenoipleri-1 E N E R A L ~ ça ınaları ağa' psine Ali, Ismail elenin ~ti•· de bir-~ ev• toplayacağı muhakkaktır. . . 
le nasıl i.şlendiklerini. Mediaeimiinevn- : G E : ve takdirle amidi karar verileli... veline kadar bedellık yapıyordu. Bır ·~- c. H. Partisi bütün reylerın kendı 
reden a!emiislama nasıl beyannameler : • : Kızılay cemiyetinin yıllık kongresi İJriçeşmelikte iki mezar arasında i§Je- ne eYVei Tanfeoinclen 8) ııfatak "":eleJık etrafında toplanacağını, parti progra• gönderildiğini, merkeziıım•rmlııin kısmen : Kazım K arabekır s dün saat on yedide Halkevinde, Cemi- nen cinayet davası dün ağır cezada ne- yapaa Mehmet Alinin, bundan hır kaç ırıının muvaffakıyetle tatbikine ali~· 
teıkilatı mahsusa haline kalpolunarak na- L ............................... , .... ,: yetin &eçkln mensuplarının huzurlariy- tlcelenınlf ...., karım teihim eftilmiıtır. gece evvel çiftliğin hayvan darıunda sak- dilen ümidlerin bir milli ülkü halin-
aıl hudutlara koştuklannı, Irana ve Ef- le yapılmış ve cemiyetin çalışmalan hü- Geçen celsede takarrür ettiği veçhile la..ı.ğı görii.lerek yakalaıamlfbr. de geldiğini bilir. 
gana nasıl heyetler yola çıkanhhiiını yu- birer karargô.luumumiden çı~arıldık. yük bir şükranla anılmıştır. evvelll altı şahidin müvaceheleri yapıl- Mehmet Alinin hayvan damında sak· Su halde müstalcil mebusa ne ihti· 
karı bahislerde gördük. Meğerse Osmanlı ~k~ ~nlar- Kongre riyasetini valimiz, k!tiplilde- mıştır. lanmış olması nazarı dikkati. celbe~erek yaÇ vardır? 

Çok büyuk taliimiz varmış ki, benim la aktettiği mwJ.edenın 3 lincu 1nadde- ri BB. Mehmet Aldeınir ve Necip De- Bunu takiben i~ makamını ljgal tahkikat yapılaıı ve müenôf netıceye Müaıakillerin kontrol ve müraka 

korktuğum veçhile, aeferb.,..Jiiimiı:le be- ıine tevfikan ordunun füli kumandasını mircan deruhte etmişlerdi. Evvel.l 939 eden B. Nadir, iddianamesini serdle da· Ta tır. besi partinin kendi sinesinden çıkar· 
raber ilkönce b, ;:azlara yüklenmed;Jer heyeti ıslahiyeye vermiş imişi yılı bütçesi okunarak kabul edilmiştir. vayı bütün anasıriyle teşrih eylemiş, Suçlunun, bu çiftlikte çalışan on beş dığı mebusların kontr~l ve müraka· 
ve hiç değilse Çaaakkale karşısma dikilip 3 üncü madde şöyledir: . lih.i .. 939 varidat ve masraf bütçeleri 48.9::! dinlenen şahitlerin ifadelerineAlive !~-~- yaşlarında, Raımn:ım kın Haftre ile Yf'.- besinden ne daha kuvvetli, ne daha 
Göbenle Breolavm içu:i sirmdt ihtimal- Haliharp Almanya heyetı " yesını lira olarak tevzin edihniştir. Masrou nım verdiği ifadeye nazmen =u- kın arkadaşlık ederek müııasebet tesıs müessir olacak değildir. 
!erini ortadan kaldmnadılaT. Çünkü bu Türkiye emrinde ipka edecekti~ .. Buna bütçesinde, sene içinde umumi merkeze şunun Tahsini Qldünnek kasdiyle yara- ettiği Te iğfale lllN'Y'llffak elarak tecavüz- Yanılmıyorsak Ebedi Şefin ilha· 

akdinle bubin h..-ha.ıııi hiı miiaait a.ı:ı.ın· mukabil Türkiye dahi heyeti ıslihiyey~ ~.367 lira irsal edileceği zikrediliyordu. ladığı ve binnetice öldürdi.iğii anlaşıla- de bulunduğu anlaşılm,.tır. Hafize ile mile açılım bu çığır, bilhassa mille· ~a Çanakkaleye asker çıkarılmasile latan· Harbiye Nazırı hazretlerile hey~ti. mla- Bunu müteakip intihabata ıeçihniş •e rak Türk ceza kanununun 448 inci :! münaaebetine ıimdiye kadar devam ede~ tin siyasi olgunluğunda yeni merha· 
b" bo •azına Ru laruı yüklenmesi birleş· hiye yeisi hazretleri arasında ogruca kura ile idare heyetinden müstafi sayı- desi mucibince 1ıecziyeslııi talep e ve Hafizenin on dört yaşındaki kardeşı leler hazırlamak için yapılnuştır . 
. T g bize pek elim ikibetler göstere- takarrÜT eden esaeata tevfikan ordunun lan beş aza, mesbuk hizmetlerinden do- tir. İdcüa makamı, Tabsinin hadise akıı- Haoibeye de göz koyan bu adam onu da Yo'-sa herkes bilir ki millet, C. H. tın ır ve d fil' üfuz t 1 eli· b üml · ahrilc d b "" 

bilirlerdi. sevk ve idaresi hususun a 
1 

n •- layı aynen ipka olunmuştur. binde söy e 'gi ir c" eyı t sa- on gün evvel iğfal ederek tecavüz e u- Partisinin programından başka bir 
B _ Fıkrası ise daha nazik bir mesele min eder. . Cemiyet menafüne ait bazı tekllfler yarak mahkeme riynseti.nden, ceza ~- lunmuştur. programa sempati besliyemez. Za-

idi. Almanların düşüncesi bizim felike- Ba madde ahkamının, Enver paşa ıle görüşüldükten ve büyüklerimize kong- nununun 51 inci maddesinin kararda goz Hidioe ııec .. i bıt kızlula görüşmek man, bu programın her sahada söz 
timiz olacaktı. Bunun için, Almanlarla Liman pafa arasında nasıl tesb.it olu~- renin thin:ılerinin arzına karar verildik- önünde tutulmasını istemiştir. ümidile çiftliğe giren ve yakalanan suçlu götürm.iyen üstünlüğünü meydana 
çekişmek lazımdı. Bu bahsı da ayrı bir duğanu da Alman aefirinin keDdı H~~bı- ten sonra bazı müteferrik jşler görüşill- Suçlunun müdafaasını deruhte eden adliyeniD pençesine reçmi tir. koymuştur. Yine zaman, düne kadar 

balutla görelim. ye Nezaretine yaptığı işardan öğrene ım: müştür. B. Rauf müekkilini müdafaa ed~rek. ka- -*- eski liberal sisteme sempati besliye· 
Harbe"" zaman ve nud ııirecektik? (TW:kler. Ordu baJiı:ıımandanıwn Pa- Bu arada Kızılaya hizmeti sebkeden ti! kasdiyle yaralama noktası ilzerınde Egede zo..ıivat işleri rek bugünkü icraatımızda başlıbaşı-
Artık bizim nasıl harbe sokulduğumuz ditah hazretleri olduğunu dermeyan ede- Şark halı kınnpanyası hukuk müşaviri tevakkuf eylemi§tlr. d .:;;~Or na bir muvaffakıyet amili olan dev· 

hakkındaki pek meraklı bahse geldik. rek bu maddenin bu tdtilde olmasını B. Fevzi Belerin takdirname ile taltifi, Neticede, mahkeme heyeti suçlu Ali evam ~ " letçili"g-ı'n hayati zaruret teşkil 
al Ll Ö ~--' Sabire Saltı • h --L'-Qm Yeru' yıl tü'tün" zeriyatı hazırlıklanna Bunu 

--L--da B hkra•ında Almanların istediler. Bununlaberaber rener man Eczacı mer Say""'"°'a n Sulru§unU 12 sene agır apse uwı.u> • - • '-- ·ı !mı olar düşünce ,.~, 1 Aklıisarda başlannn• ve tütün tohumla- ettıgıne ..aı o ya ın . harbi lcazanmalamıa yard =ı etmek diye bana resmen bildirdi ki bu madde yazı - hizmetlerinden dolayı fahir halığa ge- eylemiştir. --s !erindeki büyük is~yi yapmış· 
Yazırılfbm. Sonra da ı) mümkün olduğu madan önce Hıubiye Nazırı Enverle k.eıı- çirilmeleri hususunda uınumt merkeze -*- rı fideliklere serpilmi§tir. Akltlsarda tır. Btıı:ıa oılamaz. Dünyanın he· 

kadar çabuk harbe girmekliğimiz. 2) eli ar_.ia müfredatı bir mukavele tan- itan kararlaşm.ıştır. KIZ ENSTtTUSU zeytin mahsulünün toplanmasına de- men her tarafında yeni :ı:aruretleı Cephd
-de •-d-"' •--'-ıyıuak her taraf- zrm' e•-:. ve b.., 275 num.aral_ı telıı;ra. ft.a İzmir muhitinde her. bakım dan çalıJ- Bin ek iltm vam ediliyor. Hava halen yağışlıdır. d ,__ ti · · 
- ~ arn ........ ........ lan ası s eye Manisada ytin t 1 ;.; bi...,;•tir. müvacehesin e ><anaa erme yenı tan --'dırnuJd•;;ımız diye de ikiye ayır- üıtenildiği veçhae orduaun hakikatle ıda· malariyle halkın minnetine. mazhar o k. "" op ama...,.. .....,, tikam-•ı . b"yük' 'nsan 

..., - b d tebrllı: çıkarılaca • Ar ve buğdaylann büytimesi ilerle- is ' euer v~rm u 1 • mıştım. 2 inci madde harbin oevk ve ida- resinin heyeti ıslahiye tarafından yapı- cemiyeti idare edenleri ız e Kültürpark caddesi üzerinde inşasına rru: Buğdaylarda timar itleri yapıl- lar çoktur. Bızcle de yakın zam~-
resi demek olup bunn üç6ncü kitapta lacağını temin etıniftir.) ederiz. karar ven

1
en Kız EnstitUsU binasının · M d h val üsalt lara kadar ayrı bir program, ayrı hır har

bin L---dan nihayetiae kadar malı- Vangeuhaym -*- maktadrr. enemen e a ar m h , ti 
.....,... IKSIZ tasdik edilen p!Anları kiiltilr direktörlil- •. 1 . la lık zeriyat işi bitmek üııe siyasi kanaat taşıyan şa sıye er, mu· 

t

eüf --Lelerimizin sevk ve idare.mde A.:.&.AJft.ILI gitti.gı çın._,.~- , ::....ı--tarla ,_,_,-_ vaffakıyetı'ne tamamen inanmadık-
...,,,.. •• ğiine iaı!e edilmiştir. Binaıun tamamı redir TorUWJW< s:ın ya!59"" ~· L_ '-L '- . d·-· göreceğiz. Burada 1 ) iaci madde baklcm- * Satış kontrolu 109 hın· •~aya çıkacak ve 33 bin liralık · . . !arı bir programın teııaJ<"u"' ettır ıgı 

• _.]_.] __ !_ de k t d ı.ıc ne sekte vermıştır. 
1 

_____ le-da ıafoilit verirken 2 iııcı ma.....,...., . .. . . . . Pazarlıksız satış anunu zmir e ga- kısmı bugünlerde eksiltmeye çıkanla- muciz.eli eoerleri görünce ........... t 
ilk harp plinlanna ait kıounlanm gör- Gelelim harbe gırmeklıgmıız ıçın yapı- yet iyi tatbik edilmeğe başlanmıştır. Be- ak B' !HO · d 'km ı edile- -*- rindeki tdıavvüle uyarak bugünkii 1 .. Al tetebbüsünel kad c tır. ma, senesın e ı a YUNANl.STA-DA L • • ~li müş olacağız. an uç man . • lediyenin yetmiş sivil ve ın memuru k . .n ımmzrıım bTrttk cepnesııını ~ 

Almanlar bizi Cihan harbine .olanak Bunların evvel;i "-ca;_ ~·ih~; tarzt, dün İzınirde pazarhl<sız satış kanunu ce tir. -*- İhracat kontrol unıurları haline gelmişlerdir. 
için eou1ı olarak iiç defa tCJCbbiiote bu- esbabı mucibesi ve harbe gırış planı ~ak- tatbikatını kontrol etrırl§ ve müsbet ne- altına alm .. Biz c. H. Partisinin müzaharetine 
lundular. Bunlarm ikiainde Enver papyı kında malumat verdikte~ sonra .ı.:e:~ır- ticeler elde etmiştir. Bütün çarşı içinde BugUnldl maçl~r Ü Ko u Yunıınistanda wacat ticareti- dayanaru intihap edilen müstakil 

ikna ederde durdu:rahilcl.ik. Fa.icat ÜÇÜ».- !eri üzerinde durarak bıldiklcrıım rnce- yapılan teftişte yalnız bir ınüessesenin Bu gece saat 1.9.llt da~ k ;ok . k:trolü hakkında kabul edilen ka· 111ebusları ancak bu şekilde görmek-cu 
.. ·-L'-~- ,_._ ültimatom mahiyetinde l' •. tik 1 . . ul gun lmıyarak tan kulübü sahasında Alsanc - ço as- nın la '- bir . M- - '-ill -'-'- parti me 

..._...,,... ou ıyecegım. e et erını us e uy o - asında b" bıı.sketbol nıın meriyete girmiı;tir. Kuru ca.. tcyız. ustaı< er ş-ır:D _-oldağımdan utılı: Env«r pap; Türk er- BiRiNCi TEŞEBBOS zinı ettiği, diğer bir müessesenin de sa- ketbol talamlan .. ; iki t~ b _ inzibat meclisi, ihracat ticaretiyle ~tigal busu değildirler. Fakat ruhan partı-
k;,,4arhiyeoiniu menfi 6kiderini heien- Göbenle Breslavın Çan~kkaleye gel- ~a pazarlığa yer verdiği göriilınüş ve n;:',ç~~~~~ak e~tirak e:e~e:. edenler hakkında inzibati ceıalar vere- ye bağlıdırlar. .. . 
m•di ve Cemal - ve T 't be,. gibi diklerinin erteli güaü yanı 11 Aiustoıı bu ili müessese tecziye edil.mlştir. ç D'' aft Ü k k l"bü kendi cektir. Şu halde ıauslakıl ı:nd:ıusların h k 

· I tı'h d T kk' · e 191 4 dea ı"tibaren ilk teşebbüsler baı- -*- ıger tar an ÇO U U • d . l . . • d' · ı· 
ü ümetın ve t a ve era ının n d" b k t kibl İhracat maddeleri hini ihraçların a hususıyet en partının ısıp ın çerçe-

nüfuzlu şahsiyetlerini de bu sefer kendi !adı: Bul arlar da ittifak• gireceklerinden İlk kal öğr'etlnenleri kadrolarında mevcut or~ a:m~cl-;.c B alakadar memurlar :.arabndan sıkı SU· veoi dı~ında kalmts olmaktan iba-
fi!<rine çekmiş olduğundan, Almanların ve artık Karadeniz• de hakim olacağı- d ta..,;-ı arasında bir turnova tertip e--.,- · U . . , - · 

H k ı h
. d mızdan seferberJ;O.ın" neticesini bekleme- ar. asın_ . . a ".~er inden basketbol turnovasında şampiyonluğu rette kontrol cdi.lecektır. rettır. h 1 f -• arı:usu husul buldu. are etin a ey ın e - T bir kul gretme~r * Biliyoruz ki mu te i iŞler veya 

- k ,.,__. il · "'rüld" ıre ıncı 0 0 kazanacak takıma bir kupa hediye edi- - -
gördükleri Türk erkilnıharbiyesinden giz. ğe lüzum yo -· .....,. en "" u. B cJ:ı,. il Karaburun k oku- Zehirli 

1
.,.,. kur"'"" meseleler parti grubunda, encümen-i h k "'-'--'-- ===--~ -1

--'- ııo"y\eH-'eri •• n. .,......... e . mer. ez .. lecektir. _ -
li tutuldu. O kadar ki bizler bi e er es ~ ~ .._.... w.u ~ 1 nl d B F thi Gok !erde görüşülürken mebuslarımız d k l'dı" AJ-- - 'arın --U-- d..,'- -!eri altın- u öğretme erın en n. .e ... ye.. .. - -*- tasd:nı·-ameleri g

ibi harbi vukuundan sonra haber al 
1 

• DUUU yuou-un oe ı · fık ~"- tür uuı salahiyetlerini nok.ııanıuz kullanarak · __ --'ar ._ __ bir zamanda ho:ııı;una selin becayi.~ erı mu va gonuLUUŞ · . RO .. A _...AD & "tir 
Ve Rusların taarruz~e harbe girdik san- da Frau.u ..,.. . Aydının Karacasu merkez okulu eski ~ & .ta puldan ua:ı< .. tam bir vicda.n istik.lali ve eexbesti 
dık. Ve bu esrara sonradan vakıf olduk. uğrayac&k}ardır. Ruslar ıae ~~en. "'t' öğretmeni Bn. Meliılıatın Bergama •Zil- Zeytinlerimiz Zehirli gaz kurslarında konferans ve- içinde fikir rini beyan ve nıüciafaa 
Bizim menfi vaziyetimiz; yalnız harbin bir halde ne yaptıklarını 1 mıyor · beyde hanım• okulu öğretmenliğine ta- çok beğenildi.. recek derecede muvaffak olan h~kim. ederler. Parti kararını verdi mi he-
açılmasına d<~.,1, ayni zamanda her tarafa Avusturya Macaristan .ordulan R~sya yini onanmıştır. Yedi seneden beri zeytin ihtiyacını ecuıcı, hasta bakıcı, öllretınen'. polis ve yeti umumiyede disipline tabidirler. 
saldırmak hususundaki Almanlaan ar- araz~de harp ·~.ek~dır. R~slann. oz: Şehit Fadıl o!:ulu öğretmenlerinden b"§ka memleketlerden temin eden Ro- jaıı.ilarmıılara verilen tas_~ler Müstakil mebıı r parti 1nebu.ları-
zularına da raci idi. gunlugu ela uzun aurmıy~tır .. G':' ka B. Reşat Oğuz İstanbul 43 üncü okul manyaya bu mevsimde 750 ton zeytin kurslara iştirak ed.enlere ~erilen vesika- nın encümenlerde, parti grubunda 
Bu hususlarda zaruri olarak tahriren de lacalt lngilizlerle m_""."ı~ ballı guç ol- öğretmenliğine, Burdurun Sakarya oku- ihraç edilmiştir. Romanyada zeytinleri- larm damga reıımı.ne tabı olup olm dı- yaptıkları nıünakaşayı heyeti umu· 
mütalaalarda bulunmuş olduğumuzdan m~. (Bu ~ırk'?~. ~tbuatımız lu öğretmeni Bn. Zehra Şehit Fadıl oku- mlz çok beğenilm~ ve iyi fiate satılm.q- i:ı bazı~~ sorulmuşt~. . miyede tahrik edeb'Jirler. 
timdiye kadar Enver paşa ile aramız.da oütwılamıcla na..ı iflencliiini yultan ha- !una tayin edilmişlerdir. tır.. Maliye vek.iletindeu ı:elen hır emirde Mürakabenin bu şekli wk.anda 
kalan hasbihal tarzındaki fikirlerimiz Al- hi~ gö~~~I) Ei"' ~ı ~- -*- Önümüzdeki mevsim zarfında .Roman· zehirli gaz .kurslarr tasdiknamele~n kaydettiğimiz siyasi o!iunluğu de-
m~nların da önüne konmuş bulundu. Bu leli seferberl.iiini ve tec:.emmuunu bıt.r- FUTBOL HAKEM yaya zeytin Uırııcatımızm artacagı um~ damga resınınden muaf tutulması ıcap rinleştirdiği şüphesizdir. 
hal yazık ki cihad ilanını müteakip En- meyi beklene ihtimal harp oona erecek- maktadır. Zeytinlerim.izin bu sene stan- ettiği bildiı-ilıniştlr. Müstakil mebus bir siyasi zarure· 
vs papy" Almanları bizlere tercih ha- tir. Bu takdirde O-anlı ordusn ve do- KURS~ . .. .. .. dardize edileceği haberi Romanya piya- -*- tin icabı olmasa da milli iradeyi 

T .. L!--, bulu-·- Alman- Beden Terbıyesı genel dırektorluğu- da . . . • taoına sürüklodi. Pek sam;mı ikazlarunız nanmaaı. ve ur~,=• ~ ihin sasın ıyı tec·· ya--·"'•• ... Sll'a sevke..a.ıw-:.. temsı"l eden partinin kendi icraatı 1 <- '-- '-"-ı.. e1· d --'-rom ka- nün emirleri mucibince 21 şubat tar · - - ,...~. _.... • .,..... ....... 
hiç bir te•ir göstermedi. Biz kararı:ô.bı- ar naTDc ........ ~ ''" Ut en ııınan .. . -*- od köm'"-leri satıl 1 üzerinde tenkide geni~ yer ayırması 1 ki d T b . t'l T"rkler önlerine dm itibaren salı ve perşembe günlen il&&" h d b' 
umum;y; Almanların .. ilerinden kurtara- aca ar ır. a ıa ı e u • bolar• ka .. ·-· a.- k . . ~-

17
0 od bakımından eiyaei ayatımız a ır 

.. .. k _ saat 5.30 da bô1ge merkezinde Fut uaaa - Mısıra l'tlemle etimizuen ton un .. . . . lım derlc.,.u Aı.-ı.lar biulen ka.tuldu. çıkmış bulunan bu buyuk fırsatı açır h k ku,..u açılacaktır Karşıyaka, Soğukkuyu tramvay cad- ltDmürü ihraç edilmiş fakat gönderilen tekamülun ı.şaretıdır. 
Reiaioani Hafız Hakkı, h.....tcat ,.,he.; mı§ olac~lclardır. Ru~ya~enın ~~yl~~m~= •.,~kursa bütün yinni. yaşını bitirmiş desinde Bn. Mürüveti kaçıran Cemal kömürler iyi ka:liie~ olmadığı için to- Bu işar.e. tin taşıdığ~. ma~ayı kas

müdiirii Ali llıoan v" ~r..t ,..beoi da.. _, ~et"'"' n'."..,..,. n~~ spo-:ıılar ~tirak edebileaeği gibi tale- oğlu Süleyman yakalanmış ve haklunda nu ....ıaz sterliııden satdınıştır. İyi cw den te.~ul edMek _mustak.il mebı.ı~-
müdürü Kazım Karabek.ir (ben) birer •• BiTMEDi - beler ve ask.!rier de girebillrlıer. tahkikata başlanmıştır, pırnar kiimüderia:ıiz için Mısırda lJl-11 !arın ıntıhabında hır ta~ım hwıuıı-
• • Kayıt mı.amelesi bölge merkezinde sierline alıcı bı.dmaoım lı:abil olduğu şeb- yetler aramak hem YMSJZ hem fay-

Arkadaflok aı-ı•lıl re~ı... - ve • ..a bir ...... n.a esini can- bö1ge katibi bay Mustafa Bayra tarafın- DAi eczanesinden rimizdeki alakadarlara bildirilmiştir. dasızdı~. . .. ·ı b alultla !andıran Metro Goldvin şirketinin aşk hüzünlerinden sonra yarattığı en dan yapılmaktadır. Kursa iştirak etmek bllclir111y • -*- Partıwn mu_st~kı_ m~ ? I . ~a 
büyük eser... Wiyenler.iıı birer adet rotoiraflarile mü- .. or. YURAN'İSAN a?ık ~r bı~aktığı ıntihap aıre erı~ .e A R K A D racaat et111eleri lllz dır ... Dersler fut- Sayın izıııir'liler; . . . M·•H·im mlkdarda hır ç.ok mustak:il n~z~lerd~n hı_rı: 3 bo __ b H ba Mus Eczacı Kemal Aktaşın hır ıddiası IPI nin intihabında kendı muntehıplerını ı antrenoru ay ores ve Y ~ ) k. · 

' taf Sanda tarafından verilecektir. vardır. arpa a aca • .. . serbest bırakması maksadı temıne 
a ~· * O; zevk, sanat, duygu taklit kabul Yunanistan hükümeti serbest dovızle kafidir ... 

- - sında . etını>z diyor, işte Kemal Aktaş ko- on bin ton arpa ithaline müsaade e ŞEVKET BİLGJN • ı:üolerdiii yiibel< kabili
yeti :örmek üzen 

Fih-' 

Robert Taylor 
BUfÜD tebnil takdirlı:irlamu 

Kültürpark 
1 SİNEMASINDA TO LIYACAKTIR 

Bİ& IÜCA : Filim ınevm itibuiyle 
ea btı yiiniklill!ıri ıildrMe p&cıllk 
dttccede haziıl bir llfk ~ 
tas.·ir ..te.c!dMir, 
Gö1 lerinizden diılriilecek yaşları sil
mek için 1llftldilJerini ~ 
llazırlaywın; .. 

AYRICA FOKS 3URNAL VE MİKİ 
SUNSLl\lt: Her ı:iill !.IO - t. - ,,:ıo - t da.. Cımım tei 

. Doktorlar ara lonyalaruıın kalıma vanlaınamakta- tir. Bunun 3500 tonu Yıınaııiştan ziraat 
lııegöl belediye doktoru B. Hasan ~- ki hikmet buradadır. bankası tarafından ithal edilecektir. Y -

kut Kuşadası belediye tabipliğine. İzınır Sem zamanlarda (Zümrüt damla.,) nanlılar Türk arpalarını tetkike başla 
memleket ha..tane.i dahiliye ınülalınssıs adiyle çıkardığımız kolonyayı er- mışlaı·dır. Toprak mahsulleri ofisi Yu
muavini Dr. Devriş Tawr Afyon mem- kel< ve dişi koku olmak Ü""1'C iki nanistana yapılacak arpa itha!Atı işinı 
leket hastanesi dahiliye mütahassıslığı-

na tayin edilıtüslerdir. 

KVÇVK HABERLER : 
••••••••••••••••• 
Kızıl.av balosu hazırWdarma devam 

ecılilmektedir. Baloda zengin bir eşya 
piyangosu çekilecektir. Dün hiikümet 
kona.~ı salonlnrımn hazırlanm:asına haf· 
lıırımıştır. * Gayri mübadillerin ellerindelı:i bo
nolara mıılaıbil hiıkfımelı;e wri1ooek 
hm:ine lxmobn di.m kısmen calMplerine 
veri imi~. * Bal bbaklarmın criil.temın..ı bi' 
hayvan guhıı;ı oldui:u nazara alınarak 

. cins yaptık .. Bazı yel'lerde Zümri.it iiıerine alınap talip olmuştur. 
damlasının erkek kokusunu yalnız -*-
bayların, dişi cinsini de bayanların İngiliz tayyareleri 
kullanacağı zehabı hfısıl olduğunu Londra, ıs (Ö.R) - İngiltere tarafıa-
öğ'reniyoruz. Bu zan kamilen yan- dan A.merikaya sipariş edilmiş olan 250 
!ıştır. ketif tayyaresinin ilk serisi bu sahalı 
Erkek ve dişilik kownyanın itibari bir İngiliz vapuru ile Liverpula gel.-

birer cinsidir. Etiketleri üzerinde de miştir. 
isaretJeri olduğu gibi iki koku ara
s~da da ufacık bir fark ta derhal 
gözükül". Hilal eczanesinde her ke~ 
istediği kokuyu seçebilir. Eczane bu 
hususla zevki seliminize terceman 
olur ve sizlere izahat verir sayın İz
ınirlL ... 

ALAND 
Adalal'lllm tahkimi 
Londra, 15 (Ö.R) - İngiliz hiiküme-

ti, Baltık denizinde mühim bir stratejik 
gnıp teşkil eden Aland adalannın kıs-

ita/yanın libvadaki 
tahsidotı devam • 

ediyor 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SA TFADA -
Libya hudutlarında 60 bin İtalyan as
kerinin tahşidi ve bu kuvvetin muhte
mel tezyidi hakkındaki İngiliz istizahı· 
na itminan bahş bir cevap vermiş de
ğildir. 

Ciano evvelce alınan taahhütlere uy
gun olarak Libyadaki kuvvetler azaltıl
nus olduğu halde son aylarda beynelmi
lel~ vaziyetin yeniden karışması üzerine 

İtaly:ırun Llby.ada emniyet tedbirlerini 
çoğaltmak mecburiyetinde kaldığını söy
lemiş ve şu söılerl ilave e · · ; 
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Macar ~·~Ç>N , H .AB;E R ' 
_;~ .v =;;., • _ • . ';. r .• •• ...,,' .. .- • ' .. •: 

. . 

Ekrem König'in V arnada Milli 
olduğu bildiriliyor Ş;.!!.?.~(~~ı~~) re~~~. 

Başvekili 
120 sene evvel yaşıyan 

bir ceddinin belki de 
yahudi olduğunu 

kabul ediyor 

Hariciye V ekilin:.iz bu 
akşam Bükreşe gidiyor 

----:---
Amsterdamda ol
duğu hakkındaki 
haberler teeyyüt 

etmemiştir 

Reisi Ismet lnönü ve eayın bayan Jnönü 
1 bugün Çankaya kö§künde ordu etkanı 
1 ve refikalan şerefine bir kabul resmi ter
tip etmişlerdir. 

Londıa, 15 (Ö.R) - Macar basvekili 
B. İnırcdi lıükümet parlısinde istila se
beplerini anlatırken ecdadı arasında bir 
yahudi bulunduğu iddiasiyle muhalifler 
tarafından yapılan hücumları bir sebep 
olarak göstermiştir. Yahudi faaliyetini 

Ankara 1 5 (Telefonla) -- Hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu ya
rın akşam Balkan Antantı konferansıııda bulunmak üzere Bükreşe 
hareket edecektir. Kendisine daire seflerinden Sedad, hususi ka1em 
müdürü Abdullah, ve hususi kalemden irfan refakat edeceklerdir. 

ı::ıı 

---=--

ilifkede 
B k " • k t J d 1ahclit için hiikümetçe b .bul edilen kae ar evı apa 1 1 mm projesi dolayısiyle bu hücumlarc1;m 

lstanbul 1 5 (Hususi) - Silifkede fa- nezaketli bir vaziyet hasıl olmuştu .. B . 
aliyet gösteren bekar evi zabıtaca kapa- İnıredi bundan 100 - 120 sene evYel ya-

ız ale ·e "n a 
li dersi bir a· 

Ankara 15 (Telefonla) - Tayyare k::ı
çakçısı Ekrem Köniğin Amsteroamda 

görüldüğü hakkında Hariciye vekaletine 

:resmi malumat gelmemiştir. Bayan Mef

kllre ve Ekremden Mefkfrrenin ailesine 

gelen mektuplar Ankara müddeiumu -

ıniliğinde tetkik olunmuş ve mektuplar 
sahiplerine iade edilmiştir. 

ı1 tılmıştır. Dekar evinde menfaat mukabi- ~amı!J olan bir ceddinin belki de yahu-
1 l~nde kumar oynatıldığı tcsbit edilmiş- di olduğunu kabul etmiştir. 

Ankara 15 (Telefonla) - Bazı kız talebeye haftada iki saat asker• 
lik dersi verildiği alakadarlara gelen haberlerden anlasılmıştır. Maarif 
vekaleti evvelce bildirilen emrin yanlı~ anlaşılmasından ileri gelen hu 
-vaziyetin devam ettirilmemesini ve kız talebeye haftada bir saat as
kerlik dersi verilmesini alakadarlara bildirmiştir. 

Istanbul 15 (Hususi) - Yeni Sabah 
gazetesi, Amsterdamda bulunduğu bil-

dirilen Ekrem Köniğ'in merkezi Varna

da olup Türkiyeye Eroin mukabilinde 

altın ve döviz kaçıran bir şebeke ile teş

riki mesai ettiğini haber vermektedir. 

Aynı gazete bu kaçakçılık şebekeısinin 

§ark merkezinin Varnada olduğunu, bu 

ıebekeye Ismail Hayri adında Bulgar 

tabiiyetinde bir Türkün riyaset ettiğini, 
Ismail Hayrinin evvelce bir muallim 

ı 

olduğunu, Istanbuldan Varnaya altın ve 
hanknodar kaçırıldığını haber veri- l!:krem Koııikle yakından 

Bn. 1\1 efku-re 
yor. 

8. ve Bn. Lebrön 
Londradan ikamet pro
gramı neşredilmiştir 

Program bir çok şenlikleri, kabul 
ve ziyaretleri ihtiva ediy~r · 

Londra, 15 (Ö.R) - :Fransız reisi- devlet reisi Vindsor şatosunda yeni.eğ~ 
cümburu ile madam Lebrünün 21 - 24 kalmış olacaktır. Akşam Fransa sefaret-

rt ında Londradaki ikametleri- hanesinde bir ziyafet verilecek, Kral ve 
ma aras . . 
nin programı neşredilmiştir. Progr~ kraliçe de, hazır bulunac~l~dır. Bunu 
bir ok enlikleri, kabul ve ziyaretlerı operada bır gala suvaresı takip edecek-

fhtl 
ç tm~ kt dir. 23 martta Fransa re- tir. 23 mart sabahı Reisicümhur ve re-

va e e e V · •t 
lsicümhuru ve madamı Vindsor şatosun- {ikası cstnıınıs r sarayının büyük tari-
da İngiliz kral ve kraliçesiyle birlikte hl salonunda avam ve lordlar ~a-
" vl V• - • eklerdir Büyük tarı azaları tarafından kabul edilecek-
ug e yemegını yıyec · 
harpten beri ilk defa olarak bir ecnebi lerdir. 

~~---------------~~~~--------~---~--~-~ 

Belçikada kabine buhram 

B. Piyerlo da kabineyi teş 
kile muvaffak olamadı 
Brüksel, 15 (Ö.R) _ Eski başvekil- münasE:betiylc aşağıdaki beyanatta bu-

lerden ve Katolik devlet nazırlarından lunmuşiur. . . 

B J f 
· · M il h iki c - Bu sabah bır çok şahsıyetlerle 

. aspar ve at etmıştır. uma ey . v• .. 
·· 1 kral af d k disın· e "'örüştüm. Bazıları teşkil edccegım hu-

gun evve , tar ın an en b • 

t di d·ı · k b" · t kil vazife kümete ıniaaheret vadettıler. Bazıları 
ev e ı en yem a ıneyı eş - . d ttil 
· d f · . y · k b" ın· bu müzaheretı sarahaten red e er. 

sın en eragat ctmışti. enı a ınen . . 
t k·ı· "f · h' l" B p· 1 uh Digv er bazıları da cevaplarını tehır ettı-
eş ı ı vazı esı a a . ıyer onun - • ··nı 1 

d 
· d d" Ier. Çok büyük müşkülatı o eme~ 

esın e ır. ·· mecburiyetindeyim. Oğleden sonra ya-

Brüksel, 15 (Ö.R) _Bel ikada siyasi pacağıın temaslarla kat'I b~ ~ar ala-
ç · b"l I ziyete gircbileceımnı uınuyo-

buhran devam ediyor. B. Piyerlo yenı ı ece t va "' 
kabineyi teşkil için yaptığı teşebbüsler rum.• 

~~~~~~~~~~ 

tır. --=--
--=--

Coğrafya 
----Tllr----

KitaplarJ değiş-
tirilecek 

Ankara 15 (Hususi) - llk mektep
lerin dördüncü ve beşinci sınıflarında 

okutulan coğrafya kitapları değiştirile

cektiT. Yeni coğrafya kitap] arı için bir 
müsabaka açılmıştır. 

- = --. 
intihabat hazır-
lıkları etrafında 

- BAŞT ARAFI 1 lNCt SAYFADA -

kanun layihalarının yeni Büyük Millet 
Meclisinin ilk toplanbsında müzaker~ 
edilmiyerek 1940 senesine bırakıldığ; 
hakkındaki haberler etrafında Ankara 
Maliye mahafilinde ademi malılmat be
yan edilmekte olduğunu ve yapılan ne~
riyatın tekzip edildiğini bir akşam ga
zetesi yazıyor. Bu meselede vaziyet ye
ni meclisin toplantLc:;ından sonra bcHi 
olacaktır. 

- *-
Suriye kendisiıü 

a 
---<>-

Haynanda işgal .. 
lerine devam 

ediyorlar 
Londra 15 (ö.R) - Haynan Japon 

bahri makamlarından Tokyoya gönde~ 
rilen bir resınl tebliğe göre Salı günü 
Japon kara ve hava kuvvetleri kombine 
hareketlerle Yubuna limanıiıa doğru j]e

ri hareketlerine devam etmişler, Çinli
lerin buradaki mukavemetlerini kıra -
rak adanın bu kısmını da işgal etmişler
dir. Bu limanda üç bin tonluk bir çok 
vapurlarla onar bin ton hacminde on 
büyük vapur vardır. 

Taymis gazetesi, Haynanm işgali anın
da Ingiliz büyük elçisine verilen temi
nat ınünasebe'liyle diyor ki, Japonların 
ileri sürdükleri askeri zaruretler hakiki 
maksatlarını gizlememeğe matuftur. 
Hanyanın işgali Oseanın bu kısmındc: 
büyük bir tehlike havası yaratmıştır. 

--= - -

Amerika 
müstakil addediyor Milli müdafaa 
Şam, 15 (A.A) - Suriye başvekili 

Mardanı bey Milli parti divanının top- pro ·e · 
lantısında verdiği izahatta Suriyenin T S l 
parlamento tarafından 31 kanunuevvel Vaşington 1 5 ( ö.R) - Amerika mü-
!l38 de ittihaz olunan karara teVfikan messiller meclisinde, reisicümhur B. Ruz
kendisini müstakil addettiğini söylemiş velt tarafından gönderilen fevkalade mil· 
ve hükümctin yakinda Frai:ı.sız fevkala- lt müdafaa projesinin müzakeresi başla
de komiserine bir mlıhtıra tevdi ederek mıştır. Bu proje 375 milyon dolarlık 
Suriye hükümetinin Fransız - "Suriye masrafı ihtiva etmektedir. Askeri ko
muahedesiriden doğan bütün haklardan misyon reisi projeyi müdafaa ederken 
istifade ettiğinden ve fevkalade komi- demiştir ki: 
serliğ~ tabi bütün işlerin idaresini ele c Amerikanın istilası teşebbüsünün ar
alacağından haberdar edileceğini ilave tık imkansız olmıyacağı tarih pek uzak 
eylemiştir. değildir.• 

Edir ne- Istanbnl 
Asfalt vol üzerinde .. 

büyük ·faaliyet vardır 

Merkez Bankasının tedavüle çıkar-
dığı ve kaldırdığ! banknotlar 

Ankara 15 ( ö.R) - Cümhuriyet Merkez bankasının 15 son teşrin 
19,37 den itibaren tedavül mevkiine çıkarmağa başladığı yeni harfli 
banknotlardan 15 şubat 1939 tarihine kadar beş liralık1ardan 39 mil· 
yon 883 bin 955, 1 O lirahklardan 24 milyon 682 bin 670, 50 liralıklar
dan 20 milyon 799 bin 400, 100 liralıklardan da 21 milyon 055 bin 
600 ki ceman 106,421,625 lira tedavül mevkiine çıkarılmış ve bunun 
mu!<abilinde eski harfli banknotlardan ayni miktar, yani l 06,421,625 
lira tedavülden kaldırılmıştır. 

Palamut adası 
Civarında içinde dokuz yolcusu 
bulunan bir ltalyan motörü battı 
Ankara 15 (ö.R) - Muğla vilayetinden: Hava muhalefeti dola· 

yısiyle Palamut ve Kukula adaları civarında bir Italyan deniz motörü 
batmışhr. içinde 7 yolcu ve 9 kişilik mürettebatı vardı. Bunlar Mar
rnarise getirilmek üzere gümrük rnotörü hareket etmiştir. 

lstanbulda beş memur hakkında 
rüşvet suçundan tahkikat yapıhyor 

lstanbul I 5 (Hususi) - Galatada belediye işlerine bakan bir polis 
komiser muavini ile dört memur hakkında dükkanlardan rüşvet al
mak ve vazifelerini suiistimal etmek suçundan tahkikat yapılmakta
dır. Kırka yakın dükkanda müdüriyet tarafından cürmümeşhut yapıl
mıştır. Suçlular ve dükkan sa!.1ipleri adliyeye verilmislerdir. · 

Hususi hürriyetleı·e karşı 

Bir suiistimal yapılma
ması temin edildi 

Londra 1 5 ( Ö.R) - H ü kümetin huımsi hürriyetlere karşı suiisti
malde bulunabileceği korkusu ndan hasıl olan endişe 1920 kanunu
nun tadili hakkında Lordlar kamarasında okunan kanun projesile zail 

olmuştur. 
Mezkur kanu n devlet sırlarının ifşası ve ihanet hakkında idi. Ka-

n unun b ir faslı , hükümetin gizli tuttuğu haberleri ifşa edecek her şah
sı, b u haberlerin menşeini bildirmeğe mecbur etmek için polis sa· 

lahiyet vermiştir. 
Polis tarafından ahiren bu salahiyetin bir gazeteciye karşı kulla-

nılmak istenmesi fırtınalar koparmıştır. İhanet kanununda teklif edil'!n 
tadil mucibince, polisin bu salahiyeti ancak casusluk vakalanna mün

hasır kalacaktır • 

Avam kamarası 
Edirne 15 (Hususi) - Edirne - Istan- ~y evvel ihalesi yapılmış ve derhal faa- J • }t " Ç k J k I"' 

bul asfalt yolunun Lül!oburgaza kadar lıyet ·ım ngJ ere. DJ 0 e ÜS O Va yaya m a l e geçı iştir. Bu kısmın Burgazdan 
olan kısmı geçen yıl tamamlanmıştı. Havsa k d ki ul • • k b ) ya ının a . K eli köyüne olan m 03 t • tt• 
!kinci kısmını teşkil eden Burgazdan yolun inşaatı bu sene içinde tamamla- Vene prOJeSJOl 3 U e J 
Edirneye kadar olan kısmın da bir kaç nacak, gelecek yıl Kuleli - Havsa - Edir- Londra 15 (Ö.R) - Avam kamarası Çekoslovakyaya mali mua· 

rT"MDA~Y~~yw~A;ı."YJ;RR~E~;A~. ne :yohmun inşaatına başlanacak ve iki venet projesini kabul etmiştir. Sir Con Saymen şimdi Çekoslovakyadn 
~ yıl içerisinde bütün asfalt yol inşaatı bulunan mülteciler hakkında izahat vermiştir. Bunların yekunu 186 

1 
Edirne hudut noktasına kadar tamamen bindir. 150 bin mülteci Çek ırkından olup bunların ekserisi Çekoslo

N SIN EM ASIN DA ikmal edilmiş bulunacaktır. vakyada kalacaktır. 19 bin mülteci Alman ırkından o1up bunların 6 
~ TEL'·•'.FON : 

3646 

Yeni yol üzerindeki köprüler arasın- bini evvelce Alman yadan Çekoslovakya ya hicret etmişlerdi. Muhacir-
r,; da Sinan eseri büyük tarih! köpriileT ler arasında ayrıca 15 bin yahudi ve 2000 Macar vardır. Geçen son 

~ muhafaza edilmiş ve bunların Restöre baharda 5500 kadar mülteci Çekoslovakyadan ayrılmıştır. Daha bir 
17 şubat 939 cuma güniindcn itibnı·en es.asları dahilinde tamirleri yapılmıştır. çokları da hareket arzusundadır. Ve lngilterenin mali yardımı kısmen 

1 Sinemacılık aleminde şimdiye kndar Yıne asfalt yol üzerine raslıyan Sinan bunların muhaceretine yardım etmiştir. ]ngilterenin malt yardımı ali-
cmsaJine ender tesadüf edilen bir köp .. ·· K . rusu, ervansarayı, Camii su yolla- cenabane olduğu kadar da faydalı olmuştur. 

salıcscr.. nyle süslü olan tarihi büyük karıstlran llr:rıpppy77z~)"l"'~7'.Y~A'A~IWA'K:/;.v7' _m_· 
köyündeki Sinan köprüsü de tamh. edi- B ff k J ...ı _ı • 13 

HA RP ESiRL ERi 
FRANSIZCA SÖZLÜ .. 

Jean Gabin. Dita P arlo • Erih Voı1 Stroheim 
Yarın matinelerden itibcaı•en •• 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün ve bu akşam son ~larak 

ŞiKAGO YANIYOR 

ASRİ Ba- ~ 
~takhaneler ~ 
~ OYNIYANLAR: ~ 

~ DITA PARLO ~ 
~ A L B E R T- ~ 
~ P R E J A N ~ 

INIJINOFF ~ 

len köprüler meyanındadır. ugün mu va a ıyet e ut>-vam eu i)'Or ~ 
Son Balkan harbi esnasında yiktlmış '- ' N 

olan Sinanın Vezir Rüstem paşa adına YE 1\ } J s J N E M A D A 
yaptığı camii de General K. Dirik tara- l Y 
fından tarihi bir hatıra olarak yeniden 
yaptırılmış ve Sinanın 4 asırlık su yol
ları N ::\.iıa vekaletince tamir ve ıslah edi
lerek su demir borularla asfalt yol üze-
rine ve köyün içinde yapılan çeşmelere ı 
getirilmiştir. 

DEHŞET Ve ESRAR HAFTASI 

1-Moto Es!AoR~Nıf z :, 

2 - ÖLÜM GÖLGESi 
Asfalt yolun bir kaç ay evvel başlı -

yan ikinci kısım inşaatında Lüleburgaz, 
Babaeski, Havsa, Edirne güzergahı üze
rinde rastlıyan tarihi köprü ve camiler
den Babaeski kazasındaki Cedit Alipaşa 
camiiyle köprüsü ve Havsadaki Soku1lu ~ 

AYRICA : EKLER JURNAL son l'S T u·· R K c E K u·· .. 
hadisat ve RONTKEN kültür filim~ Vezir Mehmet paşa camilerinin tamirleri , L T LJ R F j L M j 
Bu hafta SEANSLAR : 1) ve durumlarının güzelleştirilmesi ve or-

=S=EA=N~'S=LAR==.:....:....: 2=.1=5_-_4~.3_0 _-_6_.45 __ - _9 _D_A_ .• __________________ _.ii.lll.mım.ıc..i.i;ıııı:..:..uıı~--6..l0...:ı..e..t~LJU.:ta~ya:.1..:çı:ka~rı:lrn:a:sı~i~çi~n~ic~ap~ed:e~n~k~eş~if~v~e1!.ı _______ \l~~~,..L,_~f'~() /(. S J lJ ~ fV .AL -



YENi A.SIR SAHIFE4 
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ŞEYTAN -.y-H 

........................ ~ 

VE KUMPANYASI .................................... 
~Büyük aşk ve macera romanı --·· -137-
Bu sözler Janı çok müteessir etmi§ti. ı§e.inden bi~den akm~a başladı. O~an~~ 
Fakat cevap vermedi. içine tepecıkler teşkıl ederek ve bırbın 
Ba devam etti: üzerine yığılarak, yayılarak kum dolma· 

-§CKontesin bana bahsettiği zarfın ğa başlamıştı. Mel'un herif, bizim ikimi· 
içinde bir plan vardı. Bu plan (Lamarş zi bu odada ve bu kum içinde boğacaktı. 
F orestiyer) in, yani sizin malikanenizin Hatırlayorsunuz değil mi mösyö J an ... 
altında kazılmııı olan bu yer altı istihkam· Son sözlerini hatırlayorsunuz ya ..• (Sizi 
Jarının planı idi. Plana merbut bir kağıt diri diri gömeceğim) diyordu. 
burasının ne mel'un ma"5adlar için kul- - Peki.. Sonra .. Sonra ne yaptın? 

lan d w · · h d' d - Ne yapacagırnw .. Evvela sarı yılanı ılmak isten iginı ıza e ıyor u. 
Bu topağrafik krokide, yeraltı tesi· beni bağladıkları iple sım sıkı bağladım. 

satına nerelerden girilip çıkılacağı da işa- Sonra, manivela ne kadar fazla çekilirse 
ret edilmişti. Bu medhallerin sayısı çok o kadar fazla kumun odaya aktığını an
geniş bir sahada otuz kadardı. Hemen ladığım için manivelayı sonuna kadar 
hepsi de şayanı hayret bir meharetle top- çektim. Odanın içine kum sel gibi dolu
rak üstünde maskelenmişti. Kimse on- yordu. Bu vaziyette herifi olduğu gibi 
lann birer medbal olduğunu anlıyamaz- bıraktım. Odadan çıktım. Kapıyı üzeri-
dı ne kapadım. 

- Niçin bu yaptıklarını evvelce bize 
söylemedin? 

Biz, hu tetkikleri yaparken vakit öğ
leyi geçmiş, ikindiyi bulmuştu. Derhal 
ve Liyon civannda bulunan bütün kıta
lann lrumandanlanna ıifre ile mahrem 
emirler verildi. Adeta mevzii bir sefer· 
bertik yapıldı. Fakat şüpheyi uyandırma-
mak için hareket zamanının gece yarısı 
olması muvafık görüldü. Ben, yanımda 
ikinci Büronun iki zabiti olduğu halde 
bir tayyare ile Burje hava istasyonundan 
buraya geldim. Gece yarısı bütün med
halleri kuvvetli müfrezeler tarafından 
abloka altına aldırdık. Sonra bir kısım 
kuvvetleri de bu medhallerde bulunan 
'demir telden yapılmıı merdivenlerin yo
lu ile yer altına indirmeğe başladık. işte 
bu sırada elektrik tesisatı otomatik ola
rak alarm İ§areti verdi. Yer alhnda bu
lurum haydutlann hepsi de korku ve he
yecan içinde dıfarı fırladJar. Ve muka
vemet etmeden askerlerimiz tarafından 
yakalandılar. içlerinden biri gizli bir mit· 
ralyözü harekete getirmeğe ka)kh ise de 
kurban verrn~ine meydan bıTakılmadan 
derhal tepelendi. Şimdi şu saatte bir kaç 
kilometre imtidadında olan bu yer altı 

tesuatının tamamen inali bitmek üzere
<lir. Ve bütün bu mel'un teıkili.tın ele ba
ı-.ı da muhakkak e)e geçmiıtir. 

- Evet.. Söyliyeyim, haber vereyim 
de mel'unu kurtarasınu: değil mi~ 

- Fakat Güs .. O bu suretle çok müt
hiş bir ölümle ve çok feci bir şekilde 
ölmüştür. 

- T abü .. Ye müstahakkıdır da .. O da 
bizi ayni şekilde öldürmek 
muydu} 

İstemiyor 

- Onu muhakeme ve tecziye etmek 
senin değil.. Adaletin.. Kanunun hak
kıydı .. 

- Allahın adaleti insanlann adaletin· 
den daha çabuk İ!}İni gördü. 

Jan da Güs'ü taıvip etti. Polia müfet· 
tişine dönerek: 

- Mösyö Başe .. Dedi. Bu Niyang de-
nilen nasıl bir ıeytan olduğunu öğrenince 
siz de Cüs' e hak vereceksiniz. 

- Belk.i.. Fakat vazifem derhal bu 
sefilin İmdadına koşmamı emrediyor. 

Güs: 
- Çok güç .. dedi. Odanın lcapısı İçe

riden kapanıyor. Binaenaleyh şu saatte 

kapının açılması ihtimali artık kalmamış-
tır .. 

- Varsın olsun .. Bir kerre tecrübe 
edeceğim. 

Başe böyle söyliyerek dı.,an fırladı. 

' 
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••••••••••••••• ............ B ·ı ·ı k1_E:::::::::: ı gı er 
~ ••••- rzzv;:. 

- HER GÜN BİR REÇETE -

Yazan C. öder 

-3-
REÇINE KABIUNDEN ŞEYLERLE 

PiSLENMiŞ ŞiŞELER 

- Şişeler önce sud kostik mahlUlü 
ile yıkanır. Bundan sonra alkolden ge
çirilir. Daha sonra sülfürik asitte yıkanır. 
Bolca sudan geçirilir. 

LABORATUVAR CAM ALETLERiNi 
TEMiZLEMEK 

- Daha zordur. A~ğıda verilen şu 
mahlut temizlik için çok elverişlidir. Ta· 
savvur edildiğinden müessirdir. 

S Kısım su. 
1 > Bicarbonatı de Potasse 
1 > Adi asit nikrit. 

·•········•············•·••·••·•·••·· , .~ 
: c Pratik bilgiler > sütunumuza : 
: ait sual sormak istiyen okurları- : 
S mıza (B. C. öder yine bu sütun- S 
: laroa cevap verecektir. S 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizli 
Belediyesinin 

mühim kararları 

Bulvar şirketi hakkın.- .. 
da ki neşri yatımıza 

. 

Avukat Bay Mustafa 
• 

Şirket Vekili 
Nuri Devres cevap verıyor 

\ 

~·········~··~··· 
Kaç yaşına kadar. 

YAZAN: Dr. G. A. 

Kimisi de yaşı biraz ilerleyince kudre 
siz kalmanın tabii bir hal olduğunu 
nır. Altmış ya§ını ıon sınır diye beki 
miş olanlar pek çoktur. Bazıları kırk ya 
şına bile gelince orada artık durmak, din 
lenmek lüzumlu olduğunu iddia eder 

Yeni Asır gauteeinin cBulvar firkeli> imdi: Şirketin noktai nazanna göre bu Cene devam edilirse insanın daha çabu 
serlavhalı başmakalesinde yanlış malu- imtiyazlar lzmir Belediyeainin kanunen ihtiyarlıyacağına kanaat getirmi~ olanla 
mata müstenid olduğunu tahmin etmek haiz ve mükellef olduiu amme hizmeti da vardır. 
istediğimiz bazı mütalaalar gördüğümüz- hukuk ve vezaifini takyid edici bir nevi Bu fikirlere de doğru denilemez. Te 
den meseleyi tenvir ve tavzih etmek lü- kapitülaayonlardtr. Belediye olsun her nasüli kudretin derecesine sınır çelane 
zumunu hissediyoruz. hangi hükümet müeaeaesi olsun kendi kabil olamadığı gibi müddeti de tayi 

Şurasmı söylemeğe müsaraat edelim kendine böyle kapitüluyonlar altına gir- edilemez. Kadınlarda_ tabiatın bir hak· 
ki hiç bir imtiyaz görmek ve bırakmak mek hak ve salahiyetini haiz değildir. sızlığı eaeri olarak _ tenasül kudretinin 
istemiyen hükümetin bu imtiyazlann son Bir miaal aerdedelim: bir haddi vardır. Erkeklerde de, vakıa. 
izlerini ortadan kaldırmak üzere olduğu Yukanda yazılı sekizinci madde mu- kırk ile elli arasında kudret biraz gevşer. 
ve şirketin noktai nazarı dahi tamamen cibince Bulvara muvazi bulunan cadde- O yalnıt fikri veren de 0 yaşta gevşemf'!· 
hükümetin fikrine ve bilhaasa kanunlann lerin tezyid arzı karargir oldukta mezkllr sidir. Fakat erkeklerde bu sonbahar mev· 
sarih hükümlerine uygun bulunduğu hal- caddelerin tarafeynindeki Belediyenin simi geçicidir. Sonbahardan sonra yaı 
de lzmir Belediyesinin bilakis hiç bir ka- hukuk iatimlilı:i tamamen ~rkete ait ola- mevsimi gelmese bile. gene haylice hll· 
nunun ve hatta hiç bir lzmirlinin ve lıiç cak ve bu halde şiÜetin her iki tarafdan reket saçan parlak güneşli ktş günleri 
bir Türk vatandaştn kabul edemiyeceği yirmifer metre istimlake hakkı olacaktır. olur. 
imtiyazlan şirkete baht ve ita etmekte Bu caddelerin arzı ve güzergahı müte- Meşhur ad~arın her halleı-i te~ik 
olan bir mukavelenameye hali. muteber ahhid ile belediye tarafından müttefikan edildiğinden tenasül kudretinin ilerlP.mİş 
nazarile bakmasında büyük bir garabet tayin edilecektir.> bir yaşta devam ettiğine misaller onla
vardır. Bu maddenin tatbik kabiliyeti oldu· rm araaında ~ok göıterilir: Götenin aşkı, 

Mukavelenin bu imtiyazlara müteallik ğunu farzettiiimiz takdirde hi11l olması Vagnerln atkı Hügonun qk.ı v. a. 

kısımlannı aynen arzedelim: icap eden vaziyet ıu olur. Meıhur olmıyan1arın araemda. yetmi-

1 :rviadde: İzmirde işbu mukavelena- Tezyid arzı karargir olmut firk.et Bul- Jinden, sekseninden •onra ıeoç kadm1a 
meye merbut haritada göıterildiği vcçhile vanna muvazi bir cadde vardır: Gazi evlenenler, çocuk babası olanlar kitap
gümriilt dairesi kartııında R H harOeri BulvaTL Bu caddenin arzı ve ırlizergahı lara girmezler ama, haylice vardır. Bun· 
ile irae edilen mahalden basmanede M. müteahhid yani şirket ile Belediye tara· lar h~p tenasül kudretinin yaı ilerledigi 
Y harfleri.le tayin edilen mahalle kadar fında.n müttefikan tayin edileceiine göre vakit mutlaka sönmesi lhım olmadıiına 
hattı mfutakim üzere kÜfadı belediyece Gazi Bulvan nereden geçecek ve kaç del&.let ederler. Hem de b;raz tetkik edi
tekarrür edip meclisi idarei vilayetçe dahi metre genitliiinde olacak bunu Belediye lince anl••ılır ki ilerlemiı Yafta l) kud-

Denizli, 14 (Hususi) - Denizli şehir ..., 
tasdik edilen büyük caddenin güzergahı an cak şirket ile müttefikan tayin etmeğe retİ muhafaza edenler ıenç yaılannda Meclisi içtima1arını sık sık yapmakta ve 
ile her ik.i tarafdan yirmiıer metre da· mecbur idi. peı-hiz edenler deail, aktine, kudretle· memlekete faydalı kararlar vermekte- .. 
biline müaadif olan emlak ve akaratı ka· Belediye bu İfİ böyle mi yapmıttır ve rini daha aılc şık aarfetmit olanlardtr. 

d~eni belediye reisimiz İsmail Cillov nunu mahausuna tevfikan i.timlak ile zaten böyle yapabilir miydi) Böyle yap· ihtiyarlamaya gelince, bu cihet labo· 
buna müteferri olan kaffei hukuk ve ve· ı ·mağa kalkışsaydı hükümet Belediyeye ratuvar tecrübeleriyle de ispat edilmi1· 

hazırla11ll§ olduğu çalışma programını 
zaif lzmir Belediyesi tarafından şirketi şirket kim oluyor ki onun muvafakatini tir. Laboratuvar perhize tabi tutulduktan 

şehir meclisinin ilk toplantı günü mec-
• ih mezkılreye devir ve temlik ve teffiz ve istihsale kalkıyorsun demez miydi? vakit, perhiz ettirilmiyenlerden daha ça· liste izah etmiştir. Şehrin umumı ti-

ihale edilmiştir. Mukaveleye göre Gazi Bulvarının her buk ihtiyar olurlar ve daha çabuk gide-r· 
yaçlarının düzenle ve alakalı bir şekil-

7 Madde: işbu giizergahm tarafeynin- iki tarafından ıirketin yirmişer metre is- J 
de takip edileceğini, şehir planının bir er. 

de yirmişer metre dahilinde kalacak bul- timlake aakkı olmak icap eder demeıttir. Bu laboratuvar tecrübelerinin insanla-An evvel tanzimi ve tasdiki ve şehrin 
vara müntehi yollardan yeni caddenin Şirket böyle bir hakkı istimale kalkışsa ra tatbik edilmemesine bir sebep olma· imar ve inşasına devam edilerek en kı-

b d D lln d vaziyeti itibarile vücuduna lüzum kalma- ve bu Bulvar üzerinde İnşa edilmiş ebni- dıgw ı gı'bı', zaten insanlar arasında da a,er-sa ir zaman a eniz in ıno ern bir ., 
ı 1 k ıd dığı Belediyece kabul edilecek olan ta- yeden ve arsalardan herhangisini ve me- çekten bekar kalanlaun daha çabuk ih· 1a e onmasını azmetmiş o · uğunu gö-

b l rikler ile tarik fazlaları ve her iki tarafı sel&. Yeni Asır idarehanesini istimlakte tı'yarladıklarını ve ömüı-leri uzun olmadı· ren e ediye encümeni ve meclisi ken-
disine lazım olacak müzaheret kararla- şirketce istimlak edilmekle beraber şir· bir menfaat görerek buna teşebbüs etse ğını eski hekimler yazmışlardır. Bunu 

ildir ı ketle bilistişare Belediyece ademi lüzu- hangi makam ve mahkeme vardır ki böy- Amerikalı yeni hekimler de tasdik eder-nru verdiklerini b' · miş erdir. 
muna karar verilecek olan tarikler bila le deli aaçmuı mı olur der gibi ıirket ler. Onlardan birinin (Stekclin) dediği Şehir meclisi elektrik işlerinin bugü-
bedel şirkete terk ve temlik olunacak ve mümessilinin yu"züııe bakmasın. gibi insan kendisini ihtiyarla...,•• farz ede-ne kadar devam edegelen dedikoauları- ._.... 

- Hiç zannetmiyorum möıyö Başe. 
Polis müfettişi sesin geldiği tarafa 

döndü. 
. ··BİTMEDİ·· 

m ortadan kaldırarak tabiatın ilimize ibkası zaruri olan tarikler dahi heyeti t O uncu maddeye göre ~irketi:n mak· rek kudretini sarfetmekte perhiz ederscı 
' bolca ihsan ettiği sulardan azami isti- hazira.i Uliyesile ibka edilecektir. sadı ·teşekkülüne muvafJlc. kaffei teşeb- a-erçekten ihtiyar olur ... 

d d b 8 Madde: Bulvara muvazi bulunan büsatta taliplerine karon şeraiti mütesavi- Avrupalı hekimlerden bazılan, labo-
Neşeli Neşeli gülen Güs'ün sadık ve 

merd çehresi ile karşılaştı. 
Jan: 
- Ne demek istiyorsun Cüs} 
Diye sordu. 
- Söylediğim hakikat mösyö Jan ... 

Şeytan çekici layiki veçhile ve istediğim 
gibi patakladıktan sonra onu sırt üstü 
yere uzanmış bir halde bıraktıın. Biraz 
soluk almak için doğruldum. Bu sırada 
kulağıma yağmur sesleri daha kuvvetli 
gelrneğe başladı. Başımı kaldırıp bakın

ca. odaya tavanın köşelerinden ince kwn 
akmakta olduğunu gördüm. Bu kum. ... 
ilk önce adeta 11zar gibi yavq akıyoı-du.. 
Herifin bir manivela çektiğini görmüş
tUın. Bu manivelaya elimi uzattım. Onu 
biraz daha çekince kum yağmuru daha 
fazla süratle ve ıiddetle odanın bq kö· 

Macar kabinesi 
istifa etti 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
İmredi bu sabah içtima eden hükü
met partisine de başvekaletten isti

fasını resmen bildirmiştir. Başveki
lin istifa esbabı mucibesi olarak ver~ 
diği izahat mühim bir tesir yapmış
tır. İstifanın sebebi başvekilin ec
dadı arasında bir yahudi bulunma
sıdır. Filhakika B. İmredinin ana ta
rafından dedesi bir yahudi imiş ..• 

MaHlındur ki bundan bir müddet 
evvel soyu hakkında izahat verme
ğe davet edilen B. İmredi ecdadı ara
sında yahudilerden bir kimse bu
lunduğunu aleni ve kat'i olarak tek
zip etmişti. 

Rumen polisi, fesatçılara ait 
mühim vesikalar ele geçirmiştir 
Bükreş 15 (ö.R) - Polis fesad ve tedhi, cemiyeti olan Demir mu

hafızları belki de tasfiye imkanını verecek mühim vesaiki ele geçir· 
miştir. Bu v~ikalar Demir muhafızlardan iki pilotun idaresinde uçar
ken Bükreş civarında yere düşerek parçalanan bir tayyare içinde 
bulunmuştur. 

• 

Masal masal icinde 
• 
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Beline keskin bir biçak aoktu. 
Kızın tdlmlık tarafına geçtiği ve doğ

ruca dostu olan misafirin koynuna gitti· 
ği muhakkaktı. 

O da ayaklannın uçlanna basa basa 
odadan çıktı. 

Selamlık tarafına geçti ve tam bu sı
rada da kızın usulca Gazanfer ağanın 
yattığı odanın kapısını açarak içeri gir
diğini gördü. 

Eskici delikanlının arlık sabır ve ta
hammülü kalmadı. Hemen bıçağını çek
tiği gibi odanın kapısına koştu .. Içeride 
kızla Gazenfer ağayı baş başa ve kucak 
kucağa bulacağını zannediyor ve ikisini 
birden helak etmeği tasarlıyordu. 

Odaya girer girmez.. bir de ne gör
sün.. Gazenfer ağa yatağı içinde ve eli 
kanlara bulanmış olarak ölü yatıyor .. 
Kız da, onun gırtlağını kopardığı bıça
ğı yatak çarşaflarına siliyor. 

dı. Kız ise onun böyle kıskanarak geldi
ğini görmüş, sadece tebessüm etmişti. 

Oğlan: 

- Bu nedir. bu ne haldir? diye sordu. 

Akıbet kız anlatmağa bll§ladı: 

- Ne kadar zamandır bana esrarı

mı sorarsın, ben de söylemem. Sana sı
rası var derdim .. Işte sırası geldi. Şimdi 
hepsini öğrenceksin.. Evvela, şunu bil 
ki ben bu memleketin padişahuıın kay
bolan kızıyım .. Bu adam bir kasaptı .. Bir 

gün saraydan çıkıp cariyelerimle hama
ma giderken onu yolda gördüm. Gördü
ğüm gibi de aşık olup gönül kuşunu kaP
tırdım. Öyle ki.. Artık ne duracak ha
lim kaldı ne oturacak halim .. Gece gün
düz onun hayaliyle bikarar oldum .. Ni
hayet onu para ve mal kuvveti ile ele 
geçirdim.. Kah ben gizlice onun e-vine 
giderdim, kah onu tebdili kıyafetle sa
raya getirirdim.Ona neler ya~dını. 

fa e e ilmesi ve en az in beygir cevbe· "'" 
re malik olan bir hidroelektrik santralı veya civarında olup Bulvar ile irtibatı ye tahtında şirketin rüçhanım belediye ratuvar hayvanları üzerindeki tecrübele-
kurulması hakkında bir Jtarar vermişti.,., Belediye ile biliıtişare tensip edilecek tasdik etmektedir. Şu halde Belediyenin terin insana tetkiki belki doğru olamı· 
Memlekette mühim bir değişiklik vj.icu- olan caddelerin tezyid arzı kaJ'argÜ ol- her hang.i teşebbüsünde talip]er karşısın- yacağını düşünerek doğrudan doğruya 
da getirecek olan belediyemizin bu ka·· dukta mezktlr caddelerin tarafeynindeki da daima hakkı rüçhanı haiz bir şirket insan üzerinde - tecrübe değil - otop· 
rarı halkımız üzerinde büyük bir mem- Belediyenin hukuk istimlalti tamamen bulunıun ve bu şirket heı- i.şde hazıra ko 4 si araıtırmalan yaparak yaşla olarak ge· 
nuniyet uyandırmıştır. şirkete ait olacak ve bu halde şirketin narak istediği gibi menfaatler temin et· niı olan 5 l erkek yumurtaWclannı mik-

Meclis bunu müteakip su buz fahri- her iki tarafdan yirmişer metre istimlake sin. Buna hangi makam ve hangi kanun roııkopta tetkik etmişlerdir. BunlaTdan 

k h~1 • 1 · · b ' k t b" hakkı olacaktır. Bu caddelerin aTZl ve müsaade eder) 37 tanesinde 30 ya• ile 40 ya• araaaııda· 
ası ve cu ış erını aşarma ve o o us- ,. Y 

lere olan rağbeti görerek bu yıl içinde güzergahı müteahhid ile Belediye tara· Onuncu maddenin birinci fıkrasına gÖ· kilerde olduğu gibi yumurtalar bulunmuş-
dah ·ki t b" ı ·b· ··hinı k fında.n müttefikan tayin edilecektir. ı-e Bulvar üzerinde tramvay hattı tesisi tur. Bir hekim 90 yaıında bir adam<la. a ı o o us a mması gı ı mu a-
rarlar da verilmiştir. 1 O Madde: Bulvar üzerinde tramvay ile işledilmesi hakkı Belediye tarafından bir ba"'ası 102 yaşında hir adamda ayni 

Belediye meclisi, şehir planmın biran battı tesis ile işledilmesi hakkı Belediye kırk aene müddetle şirkete bila resim yumurtalıkları bulmuştur. Bu halde ihti
evvel tasdiki ve elektrik işleri için icap t~rafında~ kırk sene müddetle ~diden terk ve ihale edilmiş bulunuyor. yarlık.ta baba olduk.lan söylenen adam· 
eden istikrazın akdi, 21 şubatta ihalesi ş~rke~e hı~a resim terk ve ihale edilmi;ı- lzmirde tramvay işletmek imtiyazını lann gerçekten baba olduğuna inaoma
yapılacak olan şehir otelinin noksan eş- tir.' Şırltetın rnaksad tesisine muvafık kif· tramvay ve elektrik Türk anonim ıirketi- mıya da bir sebep kalmamıştır. 
yasının mübayaası ve bunların hemen fe~. teşe~büsatta taliplerine karşı şeraiti ne vermiı olan bükümet hiç Bulvar şirke- Gerçi yq ilerledikçe tenasül kudreti 
yapılması ve takibi hususunda beledi- muteaavıye tahtında 9irketin rüçhanını tinin Bulvar üzerinde tramvay işletmek gençlik.tekinin aynı derecede kalmaz. 
ye reisimiz İsmail Cillova salahiyet ver- belediye tasdik eder. hakkını kabul ve böyle bir hakkı mevcut Amerikalı bir hekimin dediğine göre bu 
miştir. Belediye reisimiz İsmail Cillov . _Şu kadar var ki şirket haJı:ltı rüçhanım telakki eder mi) kudret 25 yaşına kadar artar, sonra on 

ıstımal edebil k · ' tal' ld v • • C" h • t 'd · · '- l d __ _ ..ı '--'- O .J_ 14 şubat salı günü yola çıkmak üzere . ı me ıçın ıp o ugu ı~m um urıye ı areeırun ve .. anun an- sene aynı ereceue 1U1.Ur. naan sonra 
hazırlıklarına başlarruştır. ıcrasıoa kudreti olduğunu evvela isbata nın böyle laübalilikleı-e müsaade etmesi· yavaş yavaş azalır. Tabiatta da işlerin 

Yeni meclisten, belediye başanların- mecbur olacaktır.> ne imkan var mıdır} bizim Aşari hesaplarla yürüdüğünü. ka-
dan c!aha yüksek umran ve faaliyet gös· işte Yeni Asır'ın «Bulvar şirketi> ma- Şirket bu imtiyazlann, bu hakların hiç bul etmek biraz güç olmakla beraber, 
tereceklerinden emin olan halkımız De- kalesinde Bulvarı açmak teahhüdü mu- bir hükmü hiç bir kıymeti olmadığı ka- kudretin bir müddet arttıktan sonra bir 
nizlimizin umran hususunda dönüm kabilinde ~irkete veri.ldiğinden bah.sedi- naatindedir. Kanunlara ve hükümetin müddet aynı derecede kaldığını daha 
noktası olan bugünleri sevinçle geçir- len imtiyazlar bunlardan ibarettir. yüksek direktifine tamamen muvafık olan sonra azaldığını insanların o kudreti sar-
mektedirler. Şehir meclisine verimli ba- Mevzuu bahis mukavelenin bir sure· bu kanaatle de deli saçması addeclile- fetmekte gösterdikleri tarz da ispat eder. 
şartlar temenni ederiz. tini ayrıca takdim ediyoruz. isterseniz cek iddialarda ve metalibde bulunmak- insan gençliğinde kudretini sarfetmek 

Niyazi Bayraktar tamamını neşredebilirsiniz. - SONU 7 nci SAYFADA - için hiç seçmez, yaşlandığı vakit seçmi-
_zs tll'!!Z -· - LZI zı ye başlar ... 

gün elinde bulunan bütUn serveti ona sordu ve üçünde de aynı cevabı aldı. Padişahım .. dedi Allah bilir ki oğ Yaşlılıkla kudretin söndüğünü zannet-
ben verdim Yın· e bU". ge""' idi ansızın Parl;~~ı.ın vezirleri de: lunuıun bu i<rl"' günahı yoktur. Gün ge 

· ,,_ ' ~· ~""' tiren biraz da bu cseçmek> keyfiyetidir. 
saraydan çıktım. Yüzüme bir örtü aldım - Madam ki kızınızı bu yiğit ölüm- lecek her hakikat gün gibi i.şikar ola 

Yemek seçen adamın iştahı daha az, da
ve onun. evine gittim. Bir de ne göre - den kurtarmış, layıkı budur ki kızlDlZl caktır. :Işte bu zaman yüreğinizde ev 

ha nazlı demektir. Fakat İştahı hiç k.alma-
yim .. Karşısına çok adi bir çengi fahişe ona veresiniz.. lat acısı yer bulmasın. Şehzadeye kıyma 
alınış cünbüş ediyor. Kan tepeme sıçra- Dediler .. Padişah ta bu teklifi muva- yınız .. Evlat acısı çok fenadır. So.nra bu mış demek olmaz. Nitekim istediği gibi 
dı. Ona bu yaptığı hareketinlıı fenalı - fık buldu .. Kızını delikanlıya verdi.Kak acıya tahammül edemezsiniz .. Buna uy yemek bulunca iştah açılır. Onun gibi 
ğını anlattım.. Tabii kJskançlık ve asa- gtin kırk gece düğün yaptılar ve yeni gun bir hikaye vardır. Müsaade ederse yaşlı adam da dişine göre eş bulunca kud

biyetle bir hayli de söylendim. O zaman 
bu yerinden fırladı. Belinden hançerini 
çıkardı. Vücuduma saplamağa başladı. 
Sonra beni öldü zannederek bir tabuta 
koydular ve senin beni bulduğun me -

zara götürüp bıraktılar. Cenabıhakka 

çok şükür ki imdadıma seni gönderdi. 
Hayatımı kurtardın .• Şimdiye kadar sa
na bunu söylemediğimin sebebi bu ka
sap oğlu kasaptan intikamımı kendi elim
le almak içindi Çok şükür ki aldım. 
Şimdi git hemen saraya, padişah baba
ma müjde ver .. Babam beni çok sever, 
beni sana verir, artık kendimizi gizle
meğe lüzum görmeden güzel gilzel ya-
şarız .. 

Delikanlı bunları duyunca koşarak 

saı-aya gitti. Padişaha müjdeledi. Geldi
ler baktılar ki kız hakikaten padişahın 
kızı .. Padişah çok sevindi. 

Delikaİı.lıya: · 
- Dile benden ne dilersin .. 
Ded· 

baştan murat alıp murat verdiler. 
Işte padişahım .. Bu hikayede olduğu 

gibi senin de oğlun tıpkı bu kasaba ben
zer. Ne nasihat kabul eder ne de eyi
lik bilir. Yapılan eylliğe de kötülük ile 
mukabele eder. Eskici delikanlı akıllı 

derv~in sözünü tutuğu için bu devlete 
nail oldu .. Kasap oğlu da eyiliğe kaqı 
kötülük etmenin cezasını buldu. Söyle
mesi benden anlaması senden. Eğer ah
laksız ve sefih oğluna daha fazla zaman 
funan verir ve onu yaşatırsan lkıbet na
dim olacak sensin. 

Kadın böyle söyleyince padişah dU
şünmeğe başladı. 

- Hakkın var.. ya hatun.. dedi. He
le sabah olsun, ben onun boynunu 
muhakkak vurdururum .. 

Bunun üzerine yataklarına yattılar. 
Sabah olunca padişah selamlığa çık

tı. Celladı çağırdL Ve şehzadenin boy
nunu vur diye emretti. 

niz anlatayım.. 
Padişah: 

- AnlAt bakalım. 
Deyince vezir anlatmağa koyuldu. 
On dokuzuncu vezirin hi.k4yesi: 
Bir gün, zengince bir tüccar alışveriş 

etmek hem de yanındaki kıymetli maHa
rını satmak üzere zengin blr memleke
te gilmiş ve mallarını bu memleketin 
padişahına arzetmiş. Bu tüccar aynı za

manda hoş sohbet bir ad.am olduğundan 
padişah onunla konuşmaktan memnun 
kalmış.. Bir kaç gün sarayında alıkoy
m~. Vezirler de onun kıymetli malla -
rından mühim bir kısmını satın almışlar. 
Velhasıl tüccar bu seyahatinden ve alış
verişinden memnun kalınıştır. 

Nihayet saraydan ayrılacağı sırada 

bir de bakmış ki bir sefer hazırlığı var. 
- Ne o .. diye sormuş .. Uzak bir yere 

mi gidiyorsunuz .. 
Vezirler: 

retinin sönmÜ§ olmadığı meydana çıkar. 
Y qlılık da inıana kudretsizlik ver· 

mez. Jhti:yarhkta lrodretaiz kalanlar bile 
buna sebep olarak yaştan başka bir teY 

ararlarsa çok defa gene alkolü bulurlar. 
G. A. 

-------
Amerika Çine zırhlı 
otomobil gönderdi 
Londra, 15 (Ö.R) - Bir Amerikan 

vapuru ile, Çine gönderilmek üzere, 
Amerikadan Rangona 200 hafif zırhb 
otomobil gelmiştir. 

Kanada baıvekilinin 
beyanatı 
Londra, 15 (Ö.R) - Kanada başveki

li B. Makenzi King Kanada beynehnile1 
işlerdeki rolünün, Amerika - İngiltere 
arasında tercümanlık olduğunu dün ak· 
şam Kanada avam kamarasında söyle· 
mj,ş ve bu vazifenin bir misali olarak İn-
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
Seb~~tiY;~~···f~d~ki;I;k····~diyordu 

ihtiyarlık demlerini koynunda geçirdiği bu güzel kızın 
ilcinihaye kendisine mal ve yar olmıyacağını anhyordu 

iç çamaşırlarımı
zı da itina ile 

secmemız 
' 

lazımdır 
Kadın, kı.şltk mantoınınu, robunu, ağır 

tuvaletlerini yılbaşından evvel hazırlar: 

ESRAR 
-53-

Enver paşa birdenbire 
geriye dönerek bağırdı 

''tiideceğiz ! ölürsek ölürüz, 
~d ... . ' fakat mutlaka gı ecegız . ,, 

Karbonopsinanın hakiki hüviyeti ile - Evet ... Neden sordun? 
Bizans sarayının harem dairesinde yer - Hiç .. Şimdiye kadar duymamıştım 
almasını Sebastiyano da istiyordu. da ... 

Fakat onu burada ... İmparator Leo- - Yine duymamış olacaksın.. Hele 

olduğunu sezmişti. 

Muhafız kumandanının saraydaki nü
fuzunu dUşünerck ve hele hala sevmek
te olduğu ölen imparatoriçe Teofanoya 
karşı bu adamın gösterdiği alakayı ha
tırlıyarak bu gizli maksadı bozacak hic 
bir ~ey yapmamak kararını verdi. ~ 

Btiyük masraflarını yaparken iç çama
şırlarını ekseriya ihmal eder. Bunlar an
cak bu işler bittikten sonra hatıra gelen 
ihtiyaçlardandır. Biz de bu düşünce ile 
bugün iç çamaşırlarından bahsetmeği 
faydalı gördük. 

Giden gönül!üler gelm~ılerdi .. B~nl~rı Enver paşa birdenbire sol elini kaldır· 
Oevletmen beyın askerlerındendı. ılerlı- dı ve sonra aklına bir §CY gelmit giııl 
yorlardı. birdenbire geriye döndü. 

Paşa hala dürbin elinde bunları takip - Gideceğiz ... dedi. ölürııelc ölürür. 
Iç çamaşırı kadının elbise dolabında 

çok mühim mevki işgal etmelidir. 
ediyor ve bir taraftan da kendi askerleri- Gideceğiz. 
ne kumanda veriyordu. Çünkü sabahtan- Bu sözlerin sonunu yanındakiler du· 

nun görmemesini istemesinde de çok onun saraydaki mevcudiyetini, benim 
nıakul bir düşüncesi vardı. akrabam olduğunu hattA Hıristidi bil6 

Eğer, talii bu güzel kıza Bizans impa- bilmiyecek ... Cariyeler ise onu impard

ratoriçeliği tacını nasip edecekse bu hcı torun bir misafiri gibi telakki edecek~ 
halde Sebastiyanonun imparator olac-ı- \er .. Böyle olup olmadığını. imparator· 
ğı demek değildi. Yaşını başını alınış dan soracak değiller ya .. Icap ederse 

olan bu eski haydut böyle bir nimet ih- sen de şehadet edersin. 
timalini düşilnmiyordu. Marina, pişkin zekası ile bu i~in al-

- Baş üstüne .. Dedi.. Bana her ne 
emrederseniz derhal ifa edileceğine ina
nın ve bana güvenin .. Akrabanız saray
da, kendi evinde imiş gibi rahat edecek 
ve hürmet görecektir. 

iç çamaşırını ihmal etmek, yahut rast
gele seçmek kadın güzelliği, kadın şıklı
ğı bakımından çok klitü neticeler veri
yor. Çünkü gayet itina ile biçilmiş bir 
rop altında giyilen fena bir kombinezon 
robu çirkinleştirir, vücudun güzel bat
lıırmı bozar, hareketlerindeki zerafet 
ve inceliği göstermez. Keza fena dikil
mi bir gccdık rahat uykuya mfuıi: olur. 

beri sessiz sessiz duran düşman paşanın yabildiler. 
bulundugvu tarafa da taarruza geçmio.ti. G"d v· .,, - ı ecegız ... 

Karşı tepedeki askerlerle uğraşan bir Enver palft beygirine bile atlamıya 
düşman müfrezesinin silah sesleri her ta- meydan kalmadan ileri yüriidü. Fakaı 
rafı sararken paşanın karşısında ilerli- yanındaki arkadaşlan hala: 

··BİTMEDİ·· yen düşman askerleri de vardı. - Olmaz... diyorlardı. Olamaz. Vakıa Vasil .. Bir serseri iken impara- tında Sebastiyanonun gizli bir maksadı 

ltalyanın endişeleri 
tor olU\ ennisti anıma .. Vaziyet o za
:ınanki vaziyet değildi.. Vnsil gençti .. 
Ona Biznnsın meşhur fahişesi Teosya 
Yardım etmişti.. Hadiseler yardım et
mişti. Ah... Eğer Teosya Vasile yardım 
edecek yerde onun kalbinde tutuşan aş
ka mukabele etmiş ve kendisine el uzat
mış olsaydı hiç ştiphesiz Sebastiyano 
şimdi Bizans tahtında olurdu .. 

Halbuki giizel glSrünmek için rahat uy
ku son derece de lüzumlu bir şeydir. 

Paşa bunları olduklan yerde durdur- Fakat paşanın kararı kat'i idi. Göz!,. . 
mak; ilerlemelerine mani olmak veyahut rinden sanki volkan ate leri çıkıyordu. 
püskürtmek i"tiyordu. Fakat Kızıl Ruslar Asabiyetten tir tir titriyordu. müth~ he. 
müthiş silah atmağa ba lamışlardL Paşa- yecanlı idi. Böyle bir vaziyette onu met 
nın bukadar fazla mermi ile mukabele için uğra ılmış olsa yine bosuna çıkacak· 
edecek cesareti yoktu. tı. Yanındaki adamlar E.nver paşayı sa· Fransa ile Burgos aras1nda yapılan 

temaslar üzerine Romanın endişeleri 

Iç çamaşırlarını alırken ve yaparken 
cok dikkat chncl} lazimdı'r. Bu maksatla 
bugün bir kombinezon ve bir gecelik 
modeli veriyoruz. 
Okuyucularımız bu modelleri aynen 

taklit etmeseler bile şekillere bakarak 
çok faydalı neticeler alabilirler. 

Lakin son dakikada her şey olacaktı. lıvermemck için bahaneler ararken bir· 
Paşa gelen aııkerlere baktı. Bunlann ade- denbire serseri bir kurşun geldi, ve en 

di tahmin ettiği gibi değildi. Her dakika önde duran bir Basmacı: 
arkadan daha büyük bir kuvvet çıkıyor· - Yandım anam ..• Diye yere yuvar· 

Bu diişUnceler ve maziyi tahassürle 
anmanın eski haydudun yine ayranını 

kabartmıştı. 

Faıist matbuatı Fransaya karşı yeni 
bir hücum vesilesi bulmuştur: Frank.o 
hükümeti nezdinde B. Leon Berardın va· 

ıun, harap bir memleketi imar için Ro
ma ve Berlinde bulamıyacağı sermaye
leri bulmak için Fransa ve lngiltereye 
muhtaçtır. 

du. Adeta köyden doğru uzanan bir şe- landı. 
rit halinde asker vardı. Bu oradaki askerler arasında müthi, 

Artık bir işe yaramıyan bu eski rü
yaları bırakmak ve son kalan günlerini 
güzel Zoiçenin... Kömür gözlü dilberin 
saltanat rüyasının tahakkukuna hasret

mek lazımdı .. 

zifeyle gönderilmesi. 
Aklı battnda insanlar, uzun müddet Faşist matbuatı, F ranııayı Italyaya kar

şı çevirmekle itham ettiği entrikaları Ön• 
lemek için, Paris kendisine karşı bir 
komplo tertip eder ve Franko rejimini 
F ranaız nüfuzuna daha müsait bir diğer 
rejimle değiştirmek ister göstermekle ge
neral Frankoyu endişelendirmek iste

mektedir. 

1 Numaralı resimde görülen Jersc 
kombinezon hem güzellik, hem de sıh
hat düşünülerek yapılmış bir modeldir. 
Belki iki kenardaki dikişli Dekupeler 
sayesinde vücuda tamamiyle oturur. Di
ğer taraftan gene bu dikişli dekupeler 
kombinezonun aşağıya sarkmasına ve 
vücut çizgilerini bozmasına, giyilen rop 
altında buruşmasına mfıni olurlar. 

Paşa bunları seyrederken: bir heyecan uyandırdı. Herkes birbirine 
- Ah ... diyordu ... Bunları mahve- karıştı. Hiç kimse böyle bir baskın bek· 

den bir makineli tüfenk olması kafi idi .. lemiyordu. 
Fakat.·· Bu kargaşalık devam ederken bir ikin· 

bizi cümhuriyet hükümetine müzaharetle 
itham ettikten sonra, Fransanın medeni
yetin müdafileri addettiği öteki cephe ile 
temaslara başlamasından ltalyanın mem
nun kalması lazım geldiğini sanabilirler-

di. 2 Numaralı resimdeki model kaim 

Paşanın kendi kendine mınldandığını ci kurşun, bir üçiincü, dördüncü kurşun 
gören yanındakiler sanki onun ne söyle- daha fırladı. Ve her kurşun sanki hedefi· 
mek İstediğini anlamışlar gibi tekrarladı- ni bulmuş gibiydi. Her vızlayı!I arasından 
lar: bir basmacı yere yuvarlanıyor ve fani 

- Ah.·· Bir ağır makineli tüfenk ol- dünyaya (Allah) seslerilc gözleri kapı• 
saydı... yorlardı. 

Karbonopsina.. Ancak imparator Piç 
Lconun karısı olmak suretiyle impara
toriçe olabilirdi. Leon ise onu cariyeler 
arasında görecek olursa tabii güzelliğini? 
vurulacak, istifraş edecek, fakat nikah-

lamıyacaktı. 

Sebastiyano, Karbonopsinayı zama
nında Leona takdim etmek hedefinı 

Fakat hiç de öyle olmadı. Barselonada 
olduğu gibi Burgosda da Fransa ancak 
bir şeyle uğraşmıştır: ltalyaya karşı ent• 
rika çevirmek ve zaferinin meyvasını 

elinden almak. 

Bütün bu manevralar, dün B. Gayda
nın cGiornale ditalia> da ileri sürdüğü 
ltalyan lejyonerlerini Frankonun yalnız 
askeri zaferine kadar değil, siyasi zafe-

Jersedçn yapılmış bir geceliği gösteriyor. 
Kol yerlerinin gayet geni§ ve biizgüsüz 
olması, reglan kollar bu gecelik içerisin
de rahat ve sıhhi bir uyku uyunacağını 
derhal .gösteriyor. Yaka dik, fakat gayet 

geniş olup önden şeritlerle kapanır. Bu 
şeritler sayesinde yakaya istenilen şekil 
ve genisliji vermenin imıcanı temin edil
miştir. 

Fakat Kızıl Ruslar ilerliyordu. Bunlar
la artık karşı karşıya son nefese kadar 
döğüımek lazımdı. Paşa kendi askerle
rinin vaziyetini karşısındaki düşmanların 

ilerleyişini görünce durmadı hemen mav

zerini aldı ve ileriye atılmak istedi. Lakin 

Ru ümit cdilmiyen vaziyet çok de· 
vam etmedi. Enver paıanın etrafına top· 
lanan maiyeti erkanı yaverleri bir fcla. 
kete uğrayınca onların himayesine ko· 
şan ve kanatlan altına alan analar gibi 
telB.şlandılar. 

gütmekte idi. 
GUzel kızın koynunda ihtiyarlık dem-

lerini geçiren Sebastiyano... Onu tama
men kendine mal edemiyeceğini bildiği 
için .. Fedakirlık!.. Gösteriyordu. 

Burada Fransayı ltalyan kamoyu na

zarında mütecaviz gibi göstermek husu
ıundaki metodun siıtematik surette istis
man karııaında bulunuyoruz. 

tine kadar ispanyada tutmak iddiasma 
bir istinatgah gibi görür.r. ektedir. F ran· 
tayı bir baıka rejimin tesisi lehinde mü
dahale etmekle itham etmekle, Roma, 
B. Çemberlayne karşı, lspanyol toprakla
nnın tamamiyle tahliyesi hususunda yap· 
mıt olduğu vadi geciktirmek için bir se
bep arıyor görünmektedir. 

yanındakiler: Fakat Enver pa§a bu dakikada hiç te· 
lB.şlanmadı. Hatta caki heyecanı bae kay· 
boldu, Derhal soğuk kanlılığile etrafına 
bakmak ve askerlerini muhafaza için ku

mandalar Yermek i tiyordu. 

- Aman paşam ..• Dediler. Sonra. 

Sarayda, imparator Leondan başka 
y<'ni imparatoriçe Zoiçenin de nezdinde 

hü\ ük bir kredisi vardı. 

Her ne de olsa Romada, B. Lcon Be
rardın misiyonunun hedefi nasyonaliat 
hükümetin harici siyaseti üzerinde tesir 
yapmak ve onu kraliyetçi veya cümhu· 
riyetçi sabık lspanyol hükümetlerinin 
Fransız dostluğu ananesine irca etmek 
olmasından endi§C gösterilmektedir. 

Enver paıa müthiı surette asabileşti. 
-~----- - Ne Yar ... Ne olacak 1 ölümden mi 

İran Veliahdı 
Mısıra gidiyor 

korkacağım .. . 

Ölen imparatoriçe Tcofanonun oda 
hizmetçisini bu kredi sayesinde yeni 

imparatoriçenin emrine kabul ettirmişti. 
Marina adındaki bu kız, Teofanonun 

mahrem esrarı olduğu kadar Sebastiy \
nonun da himayegerdesi idi. Bu itibar
la saray mUhnfız kuvvetleri kuman'.:l.l· 

nına minnettardı. 
Sebastiyano onu buldu .. 
- Marina .. Dedi.. Benim akrabalarun

dan bir kızcağız var .. Onu saraya getiri!
ceğim ve sana emanet edeceğim... Çok 
güzel bir kızdır. İmparatorun kendisinı 
gö~emesine bilhassa dikkat et.. Y . i 
imparatoriçenin kıskançlığını tahrik sll
retiylc üzerine düşmanlık celbetmesi. ti 
istemiyorum .. Bununla beraber 1 ~rem
de, carcy eler arasında mümtaz bir mev
kii de olmalı ve istediği: 7.aman beniın 
odama gelmekte, dilediği \'akit sarayd1'.r• 

~ıkmakta serbest olmalıdır. 
Marina, Sebastiyanonun yüzüne ma

:ınlı manalı baktı. 

- Bu kız ... Dedi, hakikaten sizin ak· 
rabanız mı? .. 

F aıist matbuatı bu noktada hakikate 
yaklaşmaktadır. Çünkü, bir elçinin va
zifesi her şeyden önce temsil ettiği mem
leket nezdinde mümes1ili bulunduğu dev
let arasında bir temas noktası bulmaktır. 
Sonra da lspanyol devletinin bu Fransız 
dostluğu ananesi inkar götürmez bir ha
kikattir. Fakat hepsinden ziyade ltruya
nın ispanyada açık müdahalesi kendisine 
minnetten fazla ho nutsuzluk kazandır· 

mıştır. 
Bu, her türlü kat"i mahiyette müdaha-

lelerin mukadder neticcaidir. 
Yardıma koşan, bu müdahale devam 

ettikçe ve açığa vurunca başkasının işine 
burnunu sokan biri vaziyetine düşer. Al
manlar kendi het1aplarına mahremiyeti 

muhafaza etmişlerdi{. 
Nihayet, faıistlerin endişelerini haklı 

gösteren sonuncu bir sebep de ispanya, 
sırtındaki gömleğin rengi ne olursa ol-

Bu manevraya karıı verilect"k yectme 
cevap, Fransanın karışmazlık siyasetine 

sadık oJarak. mukadderatlarını tayin et
menin yalnız ve içinde yaşıyacaklıırı re
jimi seçmelerinin ancak kendilerine ait 
bir iş telakki ettiğidir. 

Ötcai için faıi.st gazetelerini, lngiliz 
hükümet mahafillerinde B. Mu!l!lolininin 
girişmiş olduğu taahhütlerin ifa~t husu
sundaki yeni bir mühlet kabul t"tnıiyen 
faşi11tlere dikkat etmiye davet ederiz. 

Editb Bricon 
La Republirıue 

POLONYA 
Donanması 

takviye ediliyor 
Varşo,·a, l5 (A.A) - Matbuatın bil

dirdiğine göre Polonya donanması için 
yakında iki büyük muhrip ve iki seri 
hücum botu inşa edilecektir. Bu dört 
yeni cüzütam tamamiyle Gdynia deniz 
tezgahlarında yapılacaktır. 

Şam, 15 (A.A) - İran ,·eliahdı dü
ğün için Kahireye gitmek üzere bu ay 

sonlarına doğru Samdan gececektir t " ~ . 
ran \'Cliahdına bu seyahatinde yirmı 
beş yüksek ıncımır refakat edecektir .. 
ı~endisi Suriye makamları tarafında:ı 

karşılanacak ve şerefine bir çok kabul 
rc~imleri tertip olunacaktır. 

İran ile Fransa arasında diplomatik 
mti~Mebetler kesilmiş bulunduğundan 
veliaht mandater hükümet ile Fransız 

or~usu ınüınessillcrinden kimseyi gör
mıyeccktir. Veliaht Şamda kısa bir müd
det ikametten sonra Beyruta gidecek ve 

orada da Fransız mümessilleri tarafın
dan değil, fakat Lübnan reisicümhuru 
tarafından karşılanacaktır. 

İran veliahdı buradan pek muhtemel 
olarak bir martta Mısıra hareket ede· 
cektir. Veliaht Mısırd d"" .. - d an onuşun e mem-
leketine bir Mısır va ,,_, ·ı SU k l p..u... ı e veyş 

ana 1 Kızıldeniz - Basra körfezi yolu 

ile dönecektir. 

Cemiyetleri 

Esrarı 
~ Tarihin Gizli 

masa üzerine hiç bir hareket yapamıya- miş. olan kimselerdir. Bunlar eg· er son 
cak derecede sıkı sıkı bag·tanırdı. Iki d kik d 

1 
a a a hıristiyanlığı kabul ederlerse, 

sağ am ve :kalın ağaç ta maznunun aşa- hemen ateşin yanında öldürültirler ve 
ğı doğru sarkan bacaklarını cend•re gi- öldükten sonra at,.- atılırlar. 

Engizisyon 
~ Dünyaıun en korkunç ve gizli teşkilatı 
~7Aôif.itlZ>lt MX2:ı:ıt>Ai!:lıllli +pıw ap~~ifle l'FW 1 ff?').!'}t~ 

Tefrika : 21 Nakleden: F~ Ş. B. 
nunun ağzına ağır ağır su dökülür. Maz
nun boğulmamak için azami ıstıraplar 
içinde kıvranır. ipler de ta kemi~derine 
kadar etlerine gömülilr. 

Bu çok müthiş işkenceden sonra, maz
nun çilesini dolmuş addetmek hatadır. 
Çünkü bundan sonra, sıra csu> işkence
sine gelirdi! 

Bu işkence, doğrudan doğruya papas
ların icadıdır, ve ne kendilerinden evvel 
ve ne de sonra hiç bir zalim tarafından 
da kullanılmış değildir! 

Bakınız, şeytanların bile aklına gelmi
yen bu işkence de nasıl yapılırdı'? 

Maznun tekrar soyularak bir tahta 
Uzerine ıslak kendir iple sarılır ve ipin 
ucu da bir çıkrığa geçirilir, maznunun 
ipleri çıkrık ile gerilir ve iple!' bağlı ol
dukları halde yerlerde zavallının etleri

ne gömülür. 
Bu ilk ameliyedir. Bundan sonra maz

nunun ağzına yine ıBiak bir tülbend tı
kılır, bu tülbenclin uçları da burnuna 
tıkanır. Bir taraftan çıkrıkla ip bir dere
ce · taraftan da maz-

Bu işkence esnasında engizisyona 
mensup tabip te maznunun nabız ve kal
bini daima muayene eder ve eğer maz
nun ölmek tehlikesine düşerse, ameli -

yatı hemen tatil ettirir! 
Buna rağmen bir çok maznunlar, bu 

iskencelere dayanamıyarak öltirlerdi. 
~ Engizisyonculara göre bu işkenceler 
altında ölen maznunların ruhu hemen 

cennete gider! 
Kırbaç cezası, orta zamanlarda bilhas-

sa esirlere tatbik edilen bir cezadır. Bu 
sebeple engizisyoncular da bu klisik ce
zaya fazla bir şey ilave edememişlerdir. 
Fakat ateş cezası, hepsinden müthiş ve 

tabii hepsinden de azaplı idi. 
Maznun. yine çıplak bir halde ve bir 

bi sıkmak üzere yerleştirilirdi. F k -,.-
Bir engizisyon memuru maznunun a at bu şekilde hareket etmezlerse ateşe diri diri atılarak yakılırlar. ' 

cendereden dışarıda kalan tabanlarına * 
bir pamukla bir miktar zeytinyağı sü- Torkemadanın yerine geçmis olan 
rer, diğer bir memur da kuvvetli bir ate- D"'k n· "' · b ~ 1 u ıyego Deza, ilk iş olarak engizis-
şı u yag ı ayaklara eyice yaklaştırır - yonu genişletmiştir. 
dı. N t eşre tiği yeni emirnamede: 

Bu usQl, az bir zaman içinde bag·lı cOl 
k k 

mıyan yerlerde engizisyon mah -
aya avrulmağa, ateş yandıkça da ya- kem 1 · · k e erının urulması eng" · 
rılmağa başlardı. Tempilyelerin meşhur murlarının şüpheli kir:ıseler~:;;d::
muhak.emesinde bir maznun bu ateş iş- çıkan~ak için daha fazla gayret sarfet
kencesındcn sonra, mahkeme ö te çı- mel:rı, rafızilerle görüşmenin bile suç 
kanldığı zaman, yanan ve kavrulan ta- teşkıl ettiğini> bildirmiştir. 
hanlarından yerlere dökülmüş olan ke- Bu · · k . emımame sayesinde henüz engi-
mi parçalarını hilkimlere göstermiştir. ~~on mahkemeleri kurulmamış olan 

Otudafaya gelince, ıbunun kadar gayri Sıcılya ve Napolide de engizitörler faa
insaru, çirkin ve korkunç bir ceza, mev- liyete geçmişlerdir. Buna mani olmak 
cut her hangi bir dinde olmadığ.ı gibi, üzere Sicilyada bir çok yerlerde isyanlar 
en vahşi kavimlerde bile yoktur. Ve, bu çıkmışsa da, kilise erbabı bunların önü
öyle menfur bir ceza usulidir ki diğer ne çabuk geçebilmiştir. 
engizisyon cezaları gibi yeraltı mahzen· Sicilyada "lk · · ı engızısyon mahkemeleri 

lerinde değil, fakat umumi meydanlar- 1512 de kurulmuştur. Fakat mevzi! ka
da ve halkın gözü önünde yapılır. Bu ci- lan mukavemetler 1516 da ve birdenbi
nayette papaslar, devlet memurları, pa- re umumi bir isyan halini almıştır. Baş 
palar, krallar ve halk bile alakadar ve engizitör M.de Çervera kendisini ölüın
mesuldurlar.. den pek güçlükle kurtarmış ve umumt 

Bu cezaya tabi olan maznunlar, hak- vali H. de Mucada da çok müşkül bir 

larınd• tahkikat bitmiş ve hüküm veril- vaziyette kalmıstır. 

. 

Paşa bundan sonra susmuş ve gözlerini 
etrafındakilere birer birer gezdirmişti. 

Bu saniyede onun gözlerindeki derin ma
nayı okuyanlar olsaydı şuna hükmeder

lerdi. Pa.1& sanki: 
- Ölüm ... ölümden mi korkacağım .. 

işte hayat .. onun en mühim ve en çetin 
yollarını geçtim. lstanbuldan Makedon
yaya .. Oradan Manastıra bir halifeyi taht
tan indiren bir grup arasında. Nihayet 
nihayet, iktidar mevkii ... Cihan harbi .. bu 
arada yaphğı işler. Başkumandan Enver 
paşa .. Ve doıtlan Almanlara karşı (En
verland) (Enveristan) Enver memleke· 
ti) diyecek kadar büyüyen Enver pa§ll .. 
Bundan sonra feci akibet.. mağlubiyet .. 
firar .. Almanya .. Rusya, Türkistan .. Ni
hayet Buharaya kilometrelerce uzak bir 
yer.·. Balcivan, ayni şekilde uzak bir dağ 
tepeıi ve timdi: 
müthiı bir vaziyette kalmıftı. Artık as
kerlik, mantık denilen esaslardan uzak 
bir avuç askerler karıısındaki müthiş 
düımanlara meydan okumağa çalı ıyor
du. 

Sicilyalılar bir müddet için muvaffak 
dlmuşlar, fakat bu hüriyet devri maale
sef çok sürmemiştir. Şarlken, gaddarane 
bir tenkil hareketinden sonra engizis -
yon belasının Sicilyada da yerleşmesine 
.yardım etti. Fakat Napoli iki defa ve 
şiddetli isyandan sonra, engızısyonun 

girmesine meydan bırakmamıştır. 
Bütün gayretlerine rağmen Napolide 

engizisyonu kurmak ümidini kaybeden 
Dük Diyego Deza, bu muvaffakıyetsiz
liğinin intikamını ispanyadan almıştır. 

Selefi Torkemada ispanyadan yahudi -
leri kovmuştu. Dük Diyago da henliz 
mevcut olan araplar üzerine saldırmış

tır. 

Zaten Ferdinand arapları hiç sevmez
di. Daha Malaganın zaptında esir edilen 
bütün araplann kazığa kakılmak sure
tiyle öldürülmelerini emretmiş idi. Bu
n un için Dük Diyego, Ferdinand ve lza
belladan araplar aleyhine bir engizis
yon hareketi müsaadesini almakta güç
lük çekmemiştir. 

1492 de yahudilerc tatbik edilen usul 
altında araplara da engizisyon hükümle
rine tibi oldukları ve 14 yaşından yu -
karı erkeklerin 12 yaşından yukarı kız
ların altın ve gümüş almamak şartiyle 
memleketi terkedebilecekleri bildiril _ 

miştir. 

DUk Diyegonun yerine ~~en Kard" 

Hemen sağa atladı ve: 
· - Ne oluyor ... Taarruz ne taraftani 

Derneğe başladı. 

Bir serseri kur§Un tam kalbi i.ize-;fne 
isabet etti ... Bu kurşun nereden gelmiı
ti •.• Naııl olmuştu. O kadar yakından ve 
tam hedefine isabet eden kurşun az bu

lunur. 
Enver paşa arkuındaki kaput altın

dan geçerek kalbinin tam üzerine isa
bet eden bu kurşunu yediği zaman bir

denbire oaıırdı. 
- Ay ..• Diyebildi .•• 

··BİTMEDİ·· 

B.Numan 
Menemencioğlu 

Ankara, 15 (A.A) - Almanyada Türle 
Alman kredi mukavelenamesini müza
kere ve imza eden hariciye vekaleti 
umumi katibi B. Numan Mcnemencioğ
Ju bu sabahki ekspresle Ankaraya dön

müştür. 

nal Ksimenez de Cisnero, selefinden de 
katil ve zalim olmll§tur. Bu adamın :r.a
manında 52,855 kŞ mahk!lın olmuş, 
3500 kişi ateşte yakılmış, 1232 ki§inin 
sanemi ve resmi yakılmış, 48,059 kişi 
de muhtelif cezalara mahkfım edilmiş -
tir! Bununla beraber, engizisyon şiddet 
\"e faaliyeti bu adamın zamanında azal
mağa başlamıştır. Kardinal, yeniden hı
ristiyanlığı kabul eden yahudi veya arap
lara bazı miisaadeler vermİ§ ve onlara 
mahsus bir kilise de yaptırmıştır! 
Aynı zamanda da engitl.c;yon aleyhine 

olan cereyan kuvvetlenmiş ve taraf ta
raf mukavemetler, mevzii isyanlar çık
mağa başlamıştır. Biz bu isyanlardan ve 
mukavcmetlerden bahsetmezden evvel 
Portekize engizisyonun nasıl girdiğini 

yazacağız. 

- DöRDüNCü KISIM -
Engizisyon Portekize nasıl girdi? 

Sahte bir engiıitörün macerası .. 
- 1 -

Itiraf edelim ki, burada çok garip ve 

feci macerayı tafsil edeceğiz ve bu ma
cera, zamanımızın hayalci romancılan
nı kıskandıracak derecede nazarı dikka
ti celbedecektir. 

* 1539 senesi Ağustosunun 
doğru, Endülüsle, Portekiz 

Bil' il ı 

sonlarına 

hudutluı. 



AJnımın------ı 

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN : Üç Yıldız 
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• --·· - . -ıNt::n ~un. c.. ,__ • .. '· •· ... ol ıı:uz -
manalı manalı yiimme balıtı. Ba j leri )'ClfCD'mlf ı. 

•• 

Sömürgeler hbbı 
kongresi esnasında 

Yamyamlık meselesi etrafında görüş
meler olmuştur. Bir doktorun sözleri 

Pariste toplanmış olan sömürgeler 
tıbbi kongresi esnasında insanlığın en 
eski davalarından biri gözden geçirilmiş
tir : Yamyamlık meselesi : 

Genç bir hekim pek te müptezel ol
mıyan şu mevzuu tahlil etmiştir : Yam
yamlığın ortadan kalkınasiyle bugünkü 
Afrika halkının fena gıdalanması ara
sındaki münasebetler hakkında .... 

Sayın kongrecilerin bu hususta var· 
mış oldukları neticeler bize bildirilme
miştir. Fakat sömürgeler bakanının im
paratoriuğun uzun müddet yamyam 
kalmış mıntakalarında bu adeti ihya et
meğe davet edıldıgini henüz i itmiş de· 
ğiliz. 

Ne de olsa, benim şahsi fıkrimi so
rarsanız, bizim yamyamlık hakkındaki 
peşin hükümlerimiz.in, bir çok diğerleri 
gibi, gözden geçirilmeğe ihtiyacı olma
dığı kanaatindeyim .. 

O! müsterih olunuz.. Size söylemeli 
yiın ki kendi hesabsma hiç bir zaman 
yamyamlık Adetini tatbik etmiş deği· 

lim ve bu ayni zamanda hem gıdal hem 
de dini itiyadı takdir etmiye de hJç ha
he§ger değilim .. 

Fakat bana öyle geliyor ki biz garplı 
adam yiyiciler, düşmanının hakkından 
gelmek hususundaki bu pek eski tarzı 

aslA riyasız mütalaa etmeğc yanaşmıyo-
ruz .. 

Evet, riyasız diyorum, çünkü seyyah
lar, kaşifler, muharrirler yamyamlık 

Adetlerini tavsif için korkunç, müthiş, 
korkutucu tabirler bulmakta birbirleri
le yarış ediyorlar. 

Fakat önceden pişirilmiş bir düşmanı 
yimenin, bir kıyamet manzarası içind!! 
eski Avrupamızın masum sivil halkını 
diri diri ateşte kavurmaktan neden da
ha z:ılimce bir hareket olduğunu bir 
türlü anlıyamıyorum. 

Eskisini kıyaslayınca, karnını doyur
mak içm hemcinsini yiyen yamyamı, ide
olojisini doyurmak için hemcinsini bo· 
iazlıyan bir medeniye tercih ederim. 

Nicolas Lerouce Le Repuhlik.. 

Havva 
Kızları 

Yeni Asırın biJyQk tetkik anketi 

-38--

Polinezya adalarında 
Arkalarında kuş tüyü manto, yal

nayak ıçı çıplak gezen 
asilzade vahsi kadınlar • 

Zira bu deniz kabuklarını biribirine 
müsavi parçacıklar halinde kesmek kü
çültmek için sarfedilen emek pek büyük
tür. Kabuklar evvela mümkün olduğu 
kadar dikkatle müsavi parçalar halin· 
de kırdır. Sonra gayet iptidai bir tekilde 
kırmadan bin itina ile de delikler acılu. 
Sonra etrafları sürtüle ıürtüle bilene bile· 
ne düzeltilir. Adeti bir pırlanta taıı yon
tar gibil 

ilatiyar oe •iin •örmiiı lıa.Jın, ih- - Ah analılr ah .. dedi. Analılr 
timal ,özlaimtlen, balnflarımtlan nedir bilir mi.in •en yavram .• Bel. 

Fakat Okyanusyada taıınan mücev
her modellerinin hiç birili Gilbert adala
nnınki kadar orijinal deiildir. benim ne ,ibi bir lelôlıet ifİnde ki de focaiıın lalan olmamıflır. B d 

6-alaJıiımı •~İf olacalı lıi oa- Daha pelı t~ görünüyor•n. Eaa- )• r t r a ı• e )• n )• D S 0 0 
Ryetİni Jeiiftirtli.. Mn fimdilıi lıwar analılr dedin Zira bu adalarda tqınan en kıymetli 

- Sen de mi iff! ,idiyoraın? mi Y*ii giinlülı yola lıaçıyorlaı-.. kolye ve prdanlık modası ailenin ölen 
Diye .ordu. Neden mi? Çiinlıü analığın derdi d • k efradının köpek ditleridirl ... 
Ne diyecelıtim.. büyülı te ondan .. Bagiinlrii t~ per esı a pan) y 0 r eee Giyecekleri elbiselere gelince, Polter-
(Hayrr) daem de, (evet) de- lerin içleri pelı •ılrıntılı.. iJyle .zo.. yada umumiyetle elbiaeler ottan veya 

NDI de naeye ,ittiiimi aoracaldı. ra lalan gelmiyorlaT .. Gelmiyorlar lapanya b&di.eleri, bugün vaziyete hi- ki, Jıpanyol traje.i, memleket bir mezar- (Tapa) denilen kumaıtan yapılır. Her 
Utandım oe lal ohan diye aldı. ama •. Sonra ne oluyorlar hep •ö- kim bir halde bulunuyor. Ydchnm gibi bk haline gelmeden halk ve mukavemet iltiai de lüka kıyafetlerdir ve ancak dan1-
mcr illı ••len -w .övletlim: rüVIW'8'7.'.•• F aJıat benim lıızım on- larla dini meraıimde giyilir. T-ı· ı ,,_. - ilerliyen milliyetçilerin önünde bitkUmet- eden ıon kıtalar mah·.-edilmeden nihayet 

- ite ~trniyoram teyzecijim lardan deiil .• llıi yavraaınu bai- çilerin ordu, tefleri ve neleri vara fran· bulmuştur. Polinezyaldarın Tapa dedikleri kumaş 
ama.. İf aramaia ,;Jiyoram.. rına batı .. Göz Y'lflarını üzerle- .. ,,. iltica ediyor. lıpanya cümhutreisi Fransanın yardımı, yalnız lıpanyollara o hav&lide bulunan ve Uiıt aiacı denilen 
KaJıncağg brı •eler dalaa mer- rine alııta alııta akıbet verem ol- Azana dahi maiyeti ile beraber Franıız kar§ı göstermi§ olduğu imdat hareketleri bir aiacın kabuldannın elyafından yapı· 

laametli yüzüme baktı. Ja. Ne kadar yapma .. etme .. Je- hududundan qmıftır. onlan kabul etmesinden ibaret değildir. lır bir nevi çuhadır. Bunu yerliler gayet 
- Vah uıvallı t~ .. dedi. Kim JimM Je nafile .. Allah raz;ı olaın, Jiral, KompanİI, Agurre, Korteslcrin Fransa, mütareke yolunda da uzla§mayı iptidai vasıtalarla, hazan hakikaten bir 

bilir ne lcadar •ılıınlıdaaın ki bu Allah tııttuiunu lıolay getir.in.. B d b F kagıv t inceligıv·nde bile dokurlar. reisi Mortinez arrio a ugiin ransız temin etmek için çalı§ıyor. 
yafta ve .• bu güzellikte if arama- Eyi bir kompmuz vardı. Rüzgarı topraklarında bulunuyor. Bu şahsiyetlerin Fakat ne yazık ki, bugün ispanya ya- Yüz ıencdcnberi Avrupalılarla yaptık· 
ia çıktın. Yo.k•a kocan iı•iz mi kuvvetliydi. O va•ıta oldu, fimJi h . p · d lan temaslar bura yerlilerinin kıyafetleri . ... AJ .J epımin arıse gi ecelderi bildiriliyor. nm adası, harabiler ve katliamlar diyarı 
lıalJı? cıgerparem aaa •anatorya mı- Öyl 1 uz·· erinde t-ir yapm••tır. Bugu .. n Polinez• 

k J J h l L/ b e görü Üyor ki, cümhuriyetçilerin haline gelmiştir. .... "" 
Bir lıerre yalan •Öyleme le iıe ır ne ir ince asta IR ar İfin ir mukavemeti artık ıona erdi ve uzuh bir * ya yerlileri arasında modern kıyafet ola· 

6a,lam1ftım. Artılı devam eJiyo- ha.tane varmlf·· orada yatıyor. rak erkekler Avrupa kuma•mdan bir pe•· 
B d b• • d b' 1 .J trajedi dağınık milislerin inhizamı ile ni- Fakat ispanya gün geçtikçe, iç harbi- .. " 

nun.. en e ırı Örf ıri atı YQfınııa temal üzerine bir yelek aiyiyorlar. Ceket 
• ı.. • b l ı.. I..:!~ L hayet buldu. nin bıraktığı enkaun aruından doğrul· e 

- Hayır, dedim. Daha beteri.. tRı torunuma U eme1r uiiyiitmeR H ._ _:ı ._ l h· ~ J il'.' ve pantolon bir türlü tutunamıyorlar. "';. bı"r ..... Y deaı"ldı·r. Fakat burada bazı 
._ ___ ~l.J.. • • 6a hal" ;J ••ı d • •• Ü&Ümet.;.er &Üte atın e rran*1Z rmya ve yeniden hayat bulml}"il çal1Jı• -..,.. r- • 

lft1CClnl ou:ıa.. ıçın Amrmııe r•ı:!!!~ e nrnımıH· a1· ... hududundan geçerek FJ'anıız toprakla- yor. Maamafib onlan da apn zamanlarda siy- yerli reislerin giydikleri frak görülecek 
- vah vala vah.. nai vardı? yonun.. a neme mım.. ım- • . ma .... e a!aaanlar var. h ı· ki b" d" z· k J, lı • J J -·ı· Allala nnda dalgalar gibi çatladı, otuz kirk bin lapanyada birlik teeuüa edince, herkes •T llJ.s- ve ayı mera ı ır ıey ır. ıra ıra 

Ve1'~ ıni7f/i alyolha.~L al b ';'! '.! 1ı:::~;,.,.~ ile .. at':'iı d! milis a.keri aillhlanndan tecrid e2erek uzla,ıp. itlerine tekrar 1ardacaktır. Bu Polinezya kadınlan iae umumiyetle derili bir yerinin gurur ve azametle 1Jr· 
ucıının aı eri anrel m i ,i- ın fll ı e Y ara a- d "LJ ı riJ L L~ 1 1 A b d-L! b mi (Holoku) denilen ve etekleri \1%un aece bna aeç"ırdi~i frak ceketi üzerinde vahtl bi iJi. fiirmeJi. Ozerime kalan o nbyan- or ugan ara yer qti ece& Ye - ro an suret e, vrupanın gar in eıÜ u me ~ • .. • 

_ Bir lrcua.. dedim. lara aculı. tanzim edilecektir. Şimdiye kadu Fran- kette. barharlann bozmıya ve çürütmi- sömleiine benziyen bir sömlek giyerler, kıyafetlerin bir çok otlan 1arktığını gö-
_._.__._ •Ya 30 bini seçmittir. 60000 daha bek- ye tewebbüa ettiği müvazene yeni battan yani, Polinezya kadınlannın sokak lu- rüraünüzl 

- Mahcuııuuc tramoay veya Ka.Jın eöyletliltçe yiireiimtle lenmektedir. kurulacaktır. yafetleri bizim kadınlanmwn yatak kı- Yeni Zelandada iae bu tapa denilen 
otomobil lıaaaulır. Ah.. BiRm yara ütüne yara OfılıyorJa. Ken- Bu bo d . l la B d b ı b al vafeti"dı"r. L L! k il 1 z· b t zamanrmuJa banlaTın hiç biriai" di lıenJime: qun or unun per.,an yara ı - ura a ir i er izm teeaaüa ederek, ,, &umq mç u anı maz. ıra uranın a· 
yolda •• Solıaldarda ölüm lıorh- _ Ah ne olıır •• ben de oerem nna kadın, çocuk ve huta lapanyol mili- bu organize edilmit Ye kUYVetli idare•· Fakat rakıalar yapılırken aad yerlilerin bii mahaulJeri arasında kıyafet temmıoe 
•,.,,,._,en We2erdilr .• 01.a ol- ol ...... beni de 6öyl. bir ltmane- tecilerini de illve edince cidden •cakla ye.İnde yarınki Japanyol rejimi yeniden eaki kıyafetleri ortaya çıkardır. elveritli pek zengin mevat vardır. 
aa araba altında lıalrrdılr. Şimdi ye ataalar 

08 
oradan ancd mesa- bir manzara ile kal'fd8fJyor1unuz. canlandmlacak. fakat bu rejim, dikta- Erkekler umumi Ye kalabalık mey· E.ki devirlerde yeni Zelandada bol 

ö7'e mi ya.. Alimcrllala eoJen Jı. ra gilmelı İfİn ~.. * törler rejiminden bambqka olacakbr. danlar haricinde vücutlannan üat bun- kum•t tüylerinden yapdmıı mantolar Ri· 
fG"I """8aia Ölliim lıopayor .. Ne Diyordum •• Toranlarıncr W. Franaa, iııaaniyet namına hudutsuz biı ParİI. Midi- lanna hiçbir teY siymemeyi tercih eder· yerlerdi ki bu mantolar zerafetçe bizim 
yaparan ki damaılım olacak ita- mak için 6a halinde İf4I ,iden 6a lzimle k.anpruya karar vermiftir. Onun Maral Laaıin ler. Yani babalarmdan sördülderi cibi kürk mantolarından hiç de al8ia deiil-
71'..S iaunı ilıi yaoraaı ile bıralı- lıadına acımalı mı, hürmet mi et- için topraklanna .korkunç bir tekilde akın yan çıplak ıezerler. Biçare Polinezyalı- dirler. ln1an bu mantolar içinde bir yer-
h bir lecrlape ile Fir.,..idana WİI· melı imamdı.. eden fellketzeclelere kartı hiç bir engel B b j lara Avrupa modaauun sirifİ hayli pa- li kadını gördüiü zaman kürk mantoıile 
ti. Eolôdım onan derdinden ya. Ben bana diifiiniirlıen o: ve güçlük çıkannanu,br. Franaa.. bu gö- a aadada bil' talyan halıya maloluyor. Zira çıplak yapmaya baloya giden esmer bir Avrupalı kadın 
ıcrlılarcr da,tü. ince luutalıia ta - _ Ah /rgım .. Jetli. Yiirefim rülmemiı olan feci hadileye kartı laka- lftOtlrö batta - ahtm1t olan bu adamcaiızlar Avrupa gördüğünü zannederek hayrete düıeı. 
taltla. Kör olar heri/ elin lıalta- çalı yanılr.. Sanki alemin dnJi yıt kalma11Uf, erzak, mühimmat ve im- Muğla, 15 (A.A) - Havanın muhale- kumatlan kullanmıya baılıyalıberi vü- Kumaılar ise yaflıca kadınlar tarafın· 
iı ile ,av.rlar ifİnde linilı atar. yolrmaf gibi ben de mna lrendi dat tetkilltlanru vücuda getirmek için feti dolayısiyle palamut yüklU Babaada- cutlan haY& deiifiklerine mukavemetini dan dokunur, fakat bu dokuma da mu
/ren ~ ~ ,,_a ~aTlıen fU derdimi dölıtiim. Kasara bahta.. hakiki 1eferbe~ bir hale selmiftir. 51 civannda b~ İtalyan deniz m~töril kaybetmiye ba!lamı§tır. Biçareler bu yüz. kaddes meruimden 1aydır. Dokun: işi 
Ja benim luırrmılrr deyip on para- Kim bilir Mnin de .öyliyccelı ne- ispanyadaki orduglb}anna dönmek batmıştır. Yedi yolcu ve dokuz milıwt· den sik mit eakıden hiç bilmedikleri grip, bu kadınlara hususi r•hipler t..... n 
eıJr yollama.JL. Ah .. ala.. biitiin lıa- lerin 0tadır. Kocam ölJii diyor. istiyen yaralı mUlteciler, istediklerini yap- tebatı .vardır"..Bunlar ~ getiril· zatürre gibi haıtalıklara yakalanıp dur- talim edilir ve her dokuma !! ! .inin biı 
baluıt benim lıuJa.. Oldum bit- dan. B'lflrcr irimin kimNn yolı ma? makta aerbeat barakılmıtlardn. Siyui tef· ~ ~re gümrUk motöril hareket et- maktadırlar. takun efsun ve sihir duaları vudır. 
tim o haili NOnledim witti. DaJaa lıocanın ailai yolı ma? lerine diplomat puaportu Terilmiftir. tirilmiştir. Yani Avrupa medeniyetinin bu adam- Bundan başka dokuma ~lerinde biı 
llİfG11da gömm tııtmcrmaffL Kısı- Yolc.a ölriiz öldü ortalılılı ayni- Fransa. &licenaplık ve nezaket .-dan -*--. caiızlara bu auretle bir zaran daha do- çok (tatu) memnuiyetleri de vardır ki 
... .öylemedim Jejil .• SöyleJim dı diye acına yüz; mü çevirdiler .• dahilinde. daid!Dlfo parçalanmıt komtu· A YUSTVRALYA kunmuttur. bunun haricine çıkıldığı zaman cinler ta· 

ama.. lrime anlatann.. Ah bilirim .. bilirim .• iJyleJir, la. ıuna layi.k olduju iltifab ve merhameti Raya llaYYetlel Medeniyetleri en yüksek olan (Tmn- rafından tiddetli cezalara çarpdacaiına 
Göniil ba •• Nimete de diifer F· lıat •ier dJldılr etmif te fOC'llı gö.termek auretiyle kalbini ve tarafsir· Londra, 15 (Ö.R) - Avusturalyanın pnlar) araamda ise Avrupa medeniye- inanılır. Fakat Polinezyada hansi elbiae 

lrele "··· yaprnlf oha idin böyle olmcrstlı. aizliğini bir daha söetermit oldu. hava kuvveti önUmUzdeld hazirana b- tinin züppeliii bile bqlamıtbr. giyilir1e giyilsin, tatu yerlerinin görünme-
Kadıncair-'" bir tara/tan ~. EoLit hatırı için herfey çekilir.. Franaanın bu müdahalesi 1ayeaindedir dar 2000 nefere baliğ olacakbr. Tancalarda frak bile artık görülme- Iİ tarttır. Tatular her türlü elbiaeden da-

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-89-
ron1anı 

Yaln:z bir defa kalenin bahçesine çık- Monsenyör Lui ha)-retle sordu: 
DUŞ ve menekşe toplamıştı. Bu menek- - Nasıl. Dint vazifemi yapar ve bir 
teleri de pençereden 1vona attığını bili- din adamı ile kendi günahlarım hakkın
yoruz. da gcinqUrken siz de mi bulunacaksı-

Bir gün Sen Mars, odasına girdiği naz? 
ı.aman kemali hürmetle : - Atfmw istirham ederim .monsen-

- Monsebyör, demişti. Yarın paskal- yör .. Fakat aldığım emir kat'idir. 
ya yortusudur. Bu yortu münasebetiyle - Pek.ili .. dedi. Öyle olsun .. Esasen 
mutat olan dint v82ifenizi yapmak arzu- çok günah işlemeje vakıt bulamıyacak 
Eunda mı.Suuz? kadar gencim. Gilnahlarımm phit hu-

Monsenyôr Lui sadece : zurunda itirafından utanmam. 
-EveL 
Cevabını verdi.. sen Mars : 

- O halde monsenyör, zatı uilinele
rinden bir lütuf daha buyurmalarını 

istirham edeceğim. 
- LUtuf mu? 

çıkartan papası değil, aynı zamanda ka- ta iğreniyorum.. şede bUyük bir karyola vardı. Karyola ha büyük tıklıkbr. 
lede mevcut mevkuflardan en muteberi, - O halde monsenyör, ona soframda tavandan qajıya kadar sarkan kalın ve Velhual Polinezya adalannda dol..
en asaletliai kimse onu 90fruuıa davet yer vermiyeceğim.. Maa.rnafih Rozarjı ipek perdelerle Adeta çevrilmif bir hal- tıiınız. zaman, kah yüzleri, gözleri ve VÜ· 

edermi§. Yüksek asaletbüze iltica ederek sizden tamamen uzaldqtmnak ta ..ıa • de idi. Mobilyalar genlf, rahat ve kıy- cutlan türlü türlü tekillerde ideta esmer 
yalvanyonım. !'.ter teneaillen drama hiyetim hariclndedir. ÇUnki.l 0 da benim metli idi. Tuvalet takunlan halis por _ renkte çiniler sibi itlenmit inunlar; Uh 
teşrifi kabul edecek olursanız hakika - gibi sizi muhafaza hUSUIUDda 9(>k yük- l«ffndi. Aynalar, Venedik mam1ll&tm - yan belini peıtemala 1armıt göjüateri 
ten beni minnettar bırakmış olursunuz. sek makamlardan hususi emir almıftır. dandı. Emri altında yemek hizmetini ya- Venüsü kıakandıran nefaaette çınlçıplak 

- Sofrada yalnız mı kalacağız? Fakat ben Rozarja bizim yemek ytyece- pan dört upk vardı. Ara.sıra bmat Sen- kadmlar, kalı nadir kut tüylerinden renk-
- Hayır monsenyör.. Biraz evvel iimiz odanın yanındaki odada ayn bir man bile ona hizmet ediyordu. li mantolar içine •nnmıt yalmayak Av· 

bahsetmi§ olduğum papasdan b&fka ka- masa hazırlatınm. O, orada hem yeme- Momenyör Lui bu rahat ve istirahati rupalı kontesleri andıran yerli kibarlar, 
nm ve müsaadeniz olursa akrabalarım- jini yer hem de sizi gözden uzak tut- dilşUnüyor, b&fını derin bir elem tesiri kalı bir peıtemal üatüne siyilmif bir Av· 
dan ve viliyet asilzadelerinden ihtiyar- mamaktan ibaret olan vazifesini ifa et- altında sallıyor ve: rupalı frakı, onun da üatünde acayip aC'.a· 
ca bir zat ta bulunacak.. miş olur. O sizi görür, fakat siz onu gör- _ Bütün bunların hepsi bana hilrrl- yip 1arkan tüyler görerek siyah renkli 

- PeklJl.. Bütün davetlileriniz bun- mezsinlz. Mutabıkız delil mi momen - yetim bahasına mal oluyor.. diyordu. bir karnaval tehrinde dolqtıiını zanne· 
lardan mı ibaret? yör .. Bu akşam soframa pref vermeil Ve 90n;a gözlerinf zından odasının ta- dersiniz. 

- Evet monsenyör .. Ve .. Muhterem vaad buyuruyorsunuz? vanına dikerek Fransa kralına hitaben, Polinezya kadınlan, zannedez miainiı 
şahsınızı her hangi bir tecessüsten .kur- - Bu yerde eskidenberi teessUa et- zaptedemediği bir heyecanla hay kın_ ki, krem ve levanta gibi lüu tuvalet et· 
tarmış olmak için yemek müddetince mİ§ Adeti bozmak istemediiim için ka- yordu. ya11 itibarile de Avrupalı hem cinılerin
yUzünUzden maskenizi çıkarmamanw bul ediyorum. - Lui.. Lui ... eğer allahın bir ada- den ... iı kalırlar) Gilber adalanndald 
da rica edeceğim. - Ah monsenyör, bu tekHfinide be- Jeti varsa .. Bu adalet bir gün seni de bu- bdınlar deniz aıilıklanndaki bir nevi 

- Olur.. ni cidden mahcın> ettiniz. raya sokar.... böcek toplarlar ki bu böcekler. Bol nıik-
- :Esasen davetlilerim de aynı prta ri- Senmars çıktı.kan, zından odmnın ka- Aqam olmuş .. hava kararmıştı.. tarda iyodu ihtiva ederler. 
ayet edecekler, onlar da maskeli ola- pısı kapandıktan 80D1'a momenyör Lui Yataiına gitti ve soyunmadan uzan- Gibber adalannm l&tif eamer vücutlu 
caklardır "'·· -1A- a)--L ..aıı..ıı-- dı kadınlan bunu vücutlarına .ürerler. Zi-. Ala9ını avu~ .. arasına llnlA ... ...,_.... •• 

- isterlerse olmasınlar.. Beni allıka- mele koyuldu. Kendi kendine ve kendi dil§ünceleri - ra bu böcekler Gibber aclalan kadınları· 
dar etmez.. Yalnız bir feY BOrayım .. Ye- Sonra birden ayala blkb. ne daldı. Bu .sırada Ivonu ve arkadaf1a- nan ricutlanna erkekleri tiddetle cez· 

- O halde, dedi bu alqam saat onda 
papazın ziyaretini kabul etmenizi rica 
edeceğim .. - Evet monsenyör, Pinyerol kalesi- mekte Rozarj efendi de bulunacak mı? Etrafına bakındı.. rmı dUfUnüyordu. Ivonun sesini duy- beden l&tif bir koku verir!. 

Delikanlı IAkaydane omuz silkti : nin ötıedenberi devam eden bir Adeti var- - Galiba monsenyör onu aevmiyor- BilzünlU ve melaakolik nuarlan mu- mut. onu tanım11 ve kale bahçesinden Binaenaleyh kadm dehwnın dünya• 
-~~~___,.__......_ ___________ .__-..Jı.L.lı....-.;..__....ı._c1-.. her bld leri ona a OD- mn her tarahnda erkeklere karp A)'DI ai-
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Bulvar şirketi hakkın
daki neşriyatımıza 

Bay Mustafa ~iıket Vekili Avukat 
Nuri Devres cevap 

• 
verıyor 

~ BAŞTARA.FI 4 cü SAYFADA -ıka takdir görmek ve mutlaka reklam 
için yapılmaz, onun saiki takdire mun· 

.lan lıazcr eylemektedir. tazır ve muhtaç olmıyacak kadar yük-
Belediye eğer böyle kapitülU,.onlar sek olan bir duygudur. 

illbna girebileceği fikrinde ise mukavele- .Hakeme gidildi• buyuruluyor. AslA · 
~ }'Übek makamlara arz ve takdim eder, Bunu senelerce istiyen şirkettir ve bu

~qkilab ~siye kanunu mucibince yega- na şirket her zaman. ha~dır. Yan~ı
jbe vasılı hak earu"bi olan milletin büyük yan ve yanaşmak ıstemıyen belediy<:· 

~ediainin bu imtiyazlan kabul ve tas- dir. 
~ile etmesini iater ve ancak ortaya kanu· Bulvarın şimdiye kadar açılmaması 
~u mahıus ile müeyyed bir mukavele bir ayıp teşkil ediyorsa bunu düşünmek 
~ıktıltdan sonra firketi bu imtiyazlardan kanunen mükellef olduğu belediye ve
~atifade ettirerek mukabili olan her hangi zaifini ifa etmiyenlere ve hiç bir kıy-

eahhüdün de icrasını ondan talep eder. meti ve hükmü olmıyan ivazlarla bu işi 
Böyle biT nukulci vaziyet hasıl olma- angariye diye başkalarına yapb.rmak is

~ıkça ne belediyenin ve ne de Yeni Aa- tiyeıllere aittir. 
ıtln imtiyazlardan baheetmeie hakkı Belediyemizin, adliyenin, icra dairesi-
troktur. nin yapacağı tebligat için tebliğ memur· 

Ş. 
1

- -~ bu - d · · lannın şirket adına bir muhatap bula-
ır~ ne gun ve ne e yann ı.çm • . 

B 1 
.1:- • '-- madığı iddiasına gelince, bu ıddıayı baş 

e eu.ıyCDlll 1Wnunen muayyen amme · ·ı 
a..· · b __ L __ L --~!!-.· •- .d d L makale sahibi muhterem bay .Isnuıı 
,-.ızmeb UJtU&: ve ve~ını ta~yı e ece~ _ und bekl edi.. · · 
'"mtiyailann .üeudundan bahsetmek de· Hakkı Ocnkogl . ~ . em gımız.ı 
~·ı b" ı b" · h d bil · söylemek mecburıyetındeyız. .. ı oy e ır fCYI abnn an e geçır- + ____ ,, Hakkı Ocakoğlu k Ala 

k fik. . d 'd :!:.:1d· Bay ısnuuı pe rne ır ve cesaretin e el!!:u ır. .. l ki k dil · d t d .. tehattur eder er en en e esa u-
, Ve asil .garip ve esef edilecek JeY JU• fen hazır oldukları halde şirketin avu
dur ki cBclediye ve hük.ümet böyle ka- katı Mustafa Nuri Devres bu işin sul
nun.auz ve Wıianai baklar ve imtiyazlar h halli çarelerini görUşınek üzere be
tanıman Clemelc Bdediyeye yakıpn bir ı: e reisinin yanında bulunduğu sıra
lfade iken Cümhuriyet idaresinin fevk~- da ~ir tebliğ memuru gelerek şirketlıı 
ltanun muamele ve hareketlere talıammul idare meclisi rcic;i sıfatiyle kendisine bir 
edeblleceğini tasavvur edenlere kartı bu tebliğde bulunmak istemiş idi .. Mustafa 
tözleri söylemelc vazifesi ve belki de şe- Nuri I>evres dahi yeni avukatlık kanu
l'efi bir vatandaşa düşmüı bulunuyor. nu avukatlann anonim şirketi idare 

Yeni Asınn baş makalesinde cBeledi- mecli:si reisliğinde bulunmasına müsait 
Yemiz yıllardanberi bu davayı kökünden olmadığından 1 kanunuevvel 938 de bu 
4ıalletmelc için çalıştı. Fakat ellerine bü- reislikten istifa ettiğini ve bu sıfatla ev
ırük bir bü.mü niyetle verilmit olan hak rak tebellüğüne mezun olmadığını söy
Ne imtiyazlan bugün şehir aleyhine iatia- liyerek keyfiyeti ilmühabere i§aret et
lmara uğra§anlarla başa çıkamadı. Hake· . ·di 
me verildi. Muhtelif müzakereler yapıl- i:bllğ memuru bunun üzerine şirke-

1<11. Mahkemelere haıJ vuruldu. Ulcin fİr• tin idaresine tebligatı yapmış iş kanuru 
iteti ellerine geçirmiş olanlar beş yüz yoluna girmi:-:tir. Bu tebligat dolayısiy
'lnetrelik bir kısım olan yolun açılması le tavLihi icap eden başka bir nokta var-
imkanı elde edilemedi> deniliyor. dır. 

Yıllarca bu işin tatlılıltla ve aulhan b~ Şirket uzun zamandan beri belediye 
Hrilmesine ça)ıımıt ve ellerinden geleru ile her türlii ihtilafları bertaraf etmek 
5'apmıı olanlara bu iş hakkında bir iki söz gayesiyle hir sulh akdini islemi.i iki ta
laöylemek fırsatı vermit olduğundan do- raf arasında bu hususta bir çok temas
layı Yeni Aııra te§Ckk.ür ederek bu huıus- ]ar yapılmıştır. 
~a da izahat venneğc müıoaraat ediyoruz. İlk temnslardn şifahi ve proje olarak 

Vali merhum izzet (bey) zamanında bir mutabakat esasları vazedildi. Beledi
-bizzat belediye çavuılarının sirlcetin faa- ye encümeni bunları muvafık buldu ... 
liydini bilfiil menettikleri tarihe kadar Belediye rei i de tasvip ederek karar 
Belediyece istimlak edilen ve parası ta- istihsali için işi Şehir Meclisine arzetti. 
rnamen irket tarafından verilen binala- Mecli:ste cereyan eden müzakerelerde 
rın hedmile açılmış olan Bulvar kısmı meclisin ancak davadan sulh olmak sa
'Clokuz yüz metre tul ünde (ve hatta biraz Iahiyetini haiz olduğu ve ortada dava 
'fazla) ve otuz metre arzında bir sahadır. yok iken sulh nkdine meclisçe karar 

Bulvann bütün tulü bin yüz metreden verilemiyeceği mütalaası serdedilerek 

ibaret olduğuna göre firket büyük bir işin hu miltalh da karara iktiran etti ve 
on bir de dokuzunu fazlasile başannlf sulh akim knldı. 
demektir. Meclisin arzusunu yerine getirmek 

Yukanda gösterdiğimiz maddelerde için belediyenin şirket aleyhine dav:ı 
yazılı ve şirketin tebbbül ettiği bir ~in ikame etmesi icap ediyordu. Bu dava
ivazı olan hakların en miibimmini teş- nın ikamesini belediyeye mütemadiyen 
kil eden haklar ve imtiyazlardan han- şirket haurlattı. Dava nihayet açıldL. 
gisinden şirket bir zerre istifade etmiş Şirket te mukabil dava ikame etti.. Bu 
veya ettirilın.İ§ bunu sormak ve cevap suretle işin ~ya ~~u~ olan_ şekli ka-
almak isterdik. nunisi de temın edildi. Iş yeruden mec-

Bunn mukabil : lise arzedildi. Meclis bu sefer bir kerre 

A - Bulvarın Yeni Asırın dediği gi- de bütçe encümenince işin müzakeresi
bi beş yüz metrelik tulünde bir kısmı ni kararlaştırdı. Bütçe encümeni ile şir
'değil, nncak iki yüz metreden az bir ket mümessili arasında belediyede yapı
kısmı hariç olarak mütebakisi şirketin lan görüşme neticesinde encümeni teş
parnsiyle n~~- kil eden zatların şirket mümessiline 

B - "Mukavelenin dokuzuncu madde- verdiği cevap .Mustafa Nurinin yerden 
si mucibince şirket bulvan şose olarak göğe kadar hakkı vardın merkezinde 
tefriş ile mükellef iken belediyeye alt- olmuş iken maatteessüf bu mütalaa ve 
mış bir bin küımr lira vererek bunun kanaat her nasılsa o sırada mecliste ese'l 
ı>arkc olnrak tefrişini temin etmiştir. maklıs hava ile. karşılaşmış ve iş yine 

(Belediye yaptırdıiJ, keşfe göre şose mualllkta kalmıştır. . . . 
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Bulvar şirketi mes lesi Ankara Radyosu r · -j: 
-= BORSA 

Şehir Meclisinde heye
canlı görüşmeler oldu 

DALGA UZUNl..UCV 
BVGUH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.l6195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 

ÜZÜI\l 
431 İnhisal' ida. 
240 Albayı-ak 

7 S. Paterson 
678 Yekun 

12 25 12 7!; 
12 50 17 
16 75 16 75 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
meninin hazırladığı mazbata mecliste 
okunmuştur. Mazbatanın hülbası şöy -
ledir: 

Şirketle belediye arasında mevcut 
olan dava belediye lehine neticelenerek 
bulvar şirketi belediyeye 47954 lira ödc
meğe mahkU.m edilmiştir. 

Bulvar şirketi, tasarrufunda bulun. 
durduğu bazı çürük ve maili inhidam 
binalarla iki arsayı belediyeye terkede
rek iki tarafın her türlü iddia ve talcP
lerinden feragatini teklif etmektedir. 
Şirketin teklif ettiği gayri menkulleor -
den bir çokları halen yıkılmış olması 
icap eden yerlerdedir. Bunların, beledi
ye alacağına karşılık olarak birer kıy
met suretinde teklifleri caiz değildir. 
Şirket bunları, belediyeye ar.sa kıymetin
de devretmek mecburiyetindedir. 

Bulvar şirketi bu teklifiyleo hem mah
kilm olduğu borçtan, hem de açmağa, 
mukavele mucibince mecbur olduğu yol 
mükellefiyetinden kurtulmayı hedef it
tihaz. etmektedir. Şirket bu teklüiyle 
47000 küsur liradan ve deruhte ettiği 

vecibelerden kurtulmak isteğindedir. 

Encümen bu teklifin külliyen reddi 
mütaleasını meclise ana rnüsaraat ey
U!r.> 

ŞffiKETI.N PRQTESTONAMESI 
Bu sulh teklifine ait mazbata okun

duktan sonra, .a-zadan B. Baha Nasuhun 
~reti üzerine bulvar şirketinin beledi
yenin 9 Şubat tarihli protestosunu noter 
vasıtasiyle gönderdiği mukabil protesto
name de okunmuştur. Bu mukabil pro
testonun hillasası da şudur: 

cBelediyeler ve devlet müesseseleri 
amme hizmetlerine taalluk eden i§leri 

ahara veya hükmt bir şahsa devretmek 
salahiyetini kanunen haiz değildirler. 

Bu itibarla bulvar şirketiyle belediye 
arasındaki mukavelenin kanuni bir kıy
meti yoktur. 

Şirket, Izmir belediyesine karşı ken
disini hiç bir vecibe ile mükellef görme
mektedir. Şirketin, maili inhidam diye 

tavsif edilen binaları hedınetmemesi tak
dirinde belediyenin hedmedeceği, ken

di kendine ihkakı hak demektir ki buna 
cevaz verilemez. Bu ancak mahkeme ka
rariylc mümkündür. Belediye kanunen 
tayin olunan istimlak hakkını kullanmak 
isterse, istimlak bedelini şirkete tediye
ye mecburdur. Belediye encümeninde 
mevcut listede sayılan gayri menkuller
den bir kısmı başkalarına aittir. Şirke
tin her türlü zarar ziyan hukukunu si
yanet için hazırlanan bu cevabın bir su
reti de vi!Ayet makamına tebliğ edilmiş
tir.> 

MECLiSTE FIBTINA 
Şirketin bir taraftan sulh teklifinde 

kullandığı mülayim lisana mukabil pro
tcstonamcde kullandığı şedit lisan mec
lis azalan üzerinde büyük bir aksülamel 

uyandırarak bir çok hatipler bu mevzu 
üzerinde fikirlerini şedit bir lisanla ifa
de ettiler. 

Ilk ~öz avukat B. Ömer Necn°ıeddine 
verildi. Hatip fikirlerini şu cümleler 
içinde hülasa etti: 

istcmcği funirdir. 
Fakat bu temenniyi izhar eıttikten son

ra muttali olduğwnuz protestoname kar
§ısında teemıntil etmek ihtiyacını duyu
yoruz: 

Bu protcstosiyle şirkette, hüı:.--nü ni. 
yetin en ufak zerresinin dahi meıvcut 
olmadığını müşahede ediyoruz. Bu pro
testonamedeki ifadelere karşı nefretimi 
beyan mecburiyetindeyim. Bu şirketin 
yaptığı istiıriJlk hiklyelerine girmek is 
tentlyorum. Dünyada hiç bir dürüst in
san tahmin edilemez ki, yaptığı bir mu
kavelenamenin menafiini elde ettikten 
sonra vecibelerini yapmağa çağırıldığı 
zaman (buna gelemem, mukavele batıl
dır) desin. 

Şehir halkının bu hadise önündeki his
siyatına terceman olarak, en ufak bir 
hüsnü niyetten kaçınan şirkete ait bu 
işin temizlenmesini icra makamından 

rica edeceğim. (Alkışlar) 

AVUKAT CEMIL 
Avukat Cemil - Thmalıit şirketi di

ye tavsifi mümkün olan bu sirkeıtin bir 
çok hukuku ayaklar altına~ aldığı pek 
bedihidir. 

Bu şirketle sulh yapmak, memleket 
ve şehir menafii namına uygunsuzdur. 
Şirketin protestonamesiyle muttali ol
duğumuz gibi, alakadarlar bu mukave
leyi imza etmemişler gibi hareket ettik
ten başka tehdit mahiyetinde bir cevap
la bizi adeta sükUta davet ediyorlar. 

Derhal bulvarın açtırılması teşebbü
süne girişmesi için riyasete meclisimi
zin tam salahiyet verilmesini istiyorum. 

12.35 Türk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me

teoroloji haberleri 
13.10.14 Müzik (Cazbant - Çigan) Lan· 

toş orkestrası 

18.30 Program 
18,35 Müzik (Solistler - Pl.) 
19.00 Konuşma (Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği (ince saz Sı.ız.inllk 

faslı - Safiye 'fokayın İiiiraki) 
20.00 Ajans, meteoroloji haber1eri ve 

ziraat borsası (Fiat) 
20.15 Türk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Cevdet Çağla, 

R. Fersan, K. N. SCyhun. 
Okuyanlar: Sadi Hoş.ses, Müzey

yeq Senar. 
1 - Andon usta - Hüseyni peşrevi 

2 - Cemil bey : Hüseyni şarkı .. 
(Görmek ister gözlerim her) 
3 - Nuri Şeyda - Hüseyni şarkı 
(Gel beni vaslınla şfıd et) 
4 - Hüseyin Fab.rettin : Şarkı : 
(Merhnınet kıl) 

5 - Cevdet Çağla - Keman tak-
simi 

6 - Hüseyni türkü (Dağlan aşa
madım) 

7 - Hüseyni türkü (Yakın gel 
yakında) 

S - Mahmut Celalettin paşa -Is
fahan şarkı (Dili biçare senin) 

661684 ~ yekıin 
662362 Umunıt yekrın 

No. 7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 

329 ş. Remzi 
184873 Eski ycko.n 
185202 Umumi y Qn 

14 
15 
16 
16 T5 
19 

14. 125 14 1!5 

ZAHİRE 

65 ton Buğday 
200 bnlya Pamuk 

5 25 
50 

5 G25 
50 50 

Zayi 
Adliye veki.letinden alınan Ha· 

sana Şevkullab namına 6-1-37 ta
rih ve 1139 sayılı avukatlık ruh
satnamem zayi olmakla yerine ye
nisini istihsal edeceğimden eski • 
şinin hükmü olmadığı ili.o olu -
nur. 

lzmir barosunun 109 sicil sayı· 
sanda kayıtlı avukat Hasan 

Şevkullah Liver 
476 (322) 

9 - Arif beyin - Isfahan şarkı . 
(Canda hasiyet mi var) 
ıo - İsfahan türkü (Feslegeni IZMIR 1 nci iCRA MEMUR -
ektim gül bitti) LUCUNDAN: 
11 - Rahmi beyin bayatı Araban lzmirde adile borçlu tahirzade 

Ömer Necme<ldin - Şirketin cevabı 
teessürden ziyade nefrete sezadır. Bir 21.00 
tarafta bir hakkın mevcudiyeti iddia 21.00 
olunurken öte tarafta vecibelerin inkar 21.15 

şarkı (Bana noldu değişti) ah.met midhahn İzmir adliye bi -
Memleket saat ayan nuı civarında ve halen Türk en-
Konuşma düstri ve tecim anonim fİrketinin 
Esham, tahvilat, kambiyo, n\lk1rt tahtı İfgalinde bulunan banın 30 
borsası (Fiat) temmuz 939 dan sonra dairemiz -

edildiği görülmemiştir. 
Bu Şirket, gW:ergaha tesadüf eden 

yerleri istimlAk ve yola kalbebnekle mü
kellefti, bunu yapmamıştır. Görülüyor 
ki bu müessese, ancak memleketin me-

nafiini istismar için, tufeyli bir şekilde 
te~ekkül etmiştir. Bu itibarla biz adalet 
yoliyle onu takibe ve akid sıfatiyle şir
ketin infisahıru istemcğe mecburu7_ 

Avukat BahaNasuh - Şehir halkının 
hissiyatına tcrceman olan hatiplerin söz
lerini dinledik. Alakadar şirket bu sulh 
teklifini yaparken belediyemizi ve onun 
sayın başkanını oyalayıcı vaziyetleriyle 
bir tuzaia dü§Ürerelc hala, yıllardanberi 
boyamakta olduğu ipliğini boyamakta 
devam gayesini istihdaf ettiğini görüyo
ruz. 

Önümüzde bir şirket heywası mev
cuttur. Bu heyUlamn üzerinde salim bir 
operasyon yapılarak bu vecibelerin şir
kete terkedilmemesini ve sulh teklifinin 
reddini sayın heyetten rica ediyorum. 
Icra :mevkiinde bulunan salahiyettar 
makamlardan da bir ricamız vardır: Ar
tık bu şirketi ortadan kaldırarak şehrin 
nasiyesinden bu kiri kaldırsınlar. 

B. ATIF INAN 

21.30 Müzik (Edip Sezen tarafından de idare ve İfletilmesine karar ve-
Viyolonscl solo) rilmit olmakla borçluya bir akit 
Anton Rubinsein _ Sonata op. 18 yapılm~~ası v: kir~~a çıkanlma.sı 
Cemal Reşit _ Piyanoda refakat ar~ıc;a ılan edılecegı umuma bıl-
eden. dmlır. 482 (323) 

21.55 Müzik (Opera aryaları - Pl.) 
22.15 Müzik (Küçük orkestra Şef =.=······ A •... c .. e···,··e····s··a···t··.·ı··ı·k········E 

Necip Aşkın) • • 

1-Kutsch - Macar marşı E h E 
2 - Mainzer - Viyananuı çama : a 0 e : 
şır yikıyan kadınları (Polka) : Alsancak Mesudiye mahallesi Ak-~ 
3 - De Micheli - Hasret Seren:ıt : deniz sokak No. 25.. : 
4 - Gebhardl - Karnaval: vals : İstiyenlerin İzmir ithalat gümrü- ~ 
5 - Lautenschlager - İlkbahar : ğünde muayene memuru Sadi Erka-: 
Arjantin serenadı) : na müracaat etmeleri.. E . 
6 - Kutsch - İspanyol kapriçyo E 1 - 3 (326) : 
su. 
7 - Müller - Küçük serenad 
8 - Bucalossi - Pestalozzanm Ci
ribiribin şarkısı 

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

IZMIR SULH HUKUK 
KtMLlôlNDEN: 

HA-

23.15 Müzik (Cazbant - pl) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yar.uı
ki program 

AVRUPA RADYOLARI 

22.05 
22.20 

OPERAI .. AR ve OPERETLER 
Roma : Francesca da Rimini 
Paris (1648 - 182) Rüya (Musiki
li temsil) 
BÜYÜK KONSERLER 

20.30 Prag : Konser 
21.45 Doyçlandzender : Orkestra kon-

- Bulvar şirketi, hedmi la7.ımgelen 
emvali karşılık göstererek vecibeden 
kurtulmak istiyor ve bizi aldatmak ci -
hetini istihdaf ediyor. Şirket bugün aciz 
vaziyettedir. Tarihi teşekkülündenberi 
20 sene geçliği halde şehire ait vecibe
lerini yapamamıştır. Muvazaalı bir iş 
karşısındayız. Bil itibarla bize yaptığı 
sulh teldifinin reddi lazımgelir. Vecibe
lerini yerine getinniyen bu müessese 
üzerinde tazyik yaparak onu taahhütle
rini Haya davet etmcğe mecburuz. 

B. Atıf - Şirket, 35,000 liralık bir 
teldifte yarım milyoruuk vecibelerinden 
kurtulmak emelindedir. Ben bu sulh 
şekli karşısında hayret etmiştim. Fakat 
protestonameye kesbi ittila ettikten son
r~ hu şirketin aynı zamanda şehir hal - 22.05 
kıyle, şehir halkını temsil eden heyetle 23.45 
istihzaya gidildiğini gördüm. Şirketin 
bu tarzı harekeli, başkalarının hakları- 16.30 
nı takdirden aciz olduğunu gösteriyor. 1925 

seri. 
1 Hilversum : Senfonik konser 
Lüksemburg : Senfonik konser 
ODA MUSİKİSİ 
Hamburg : Küçük konser 
Münib : MUhtelif parçalar 
SOUsTLERİN KONSERLl.'Rİ 
Berlin : Küçük konser 
Doyçlandzcnder : Piyano konseri 
Polonya ; Pjyano konseri 
Bcrlin: Küçük konser 
Lille : Piyano konseri 

Hayriye ve Ömer, Faile ve Mus
taf anın fayian ve irsen mutasarrıf 
oldukları karf ıyaka yeni banka 
sokağında 7aayıda mukayyet dört 
oda ve mutbahı havi ve 1000 lira 
kıymeti muhammeneli evin mah • 
kemece verilen izalei fUyu kararı
na istinaden 17-3-939 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 te lzmir 
sulh hukuk mahkemesi salonunda 
satıf ı yapılacaktır. Bu arhrmada 
tahmin olunan bedelin yüzde yet· 
mit befi nisbetinde bedel verildi
ği takdirde talibine ihalesi yapıla
cak aksi takdirde .sahf 15 gün da
ha uzatılarak ikinci artırması 3-
4-939 pazartesi günü saat 15 te yi
ne dairemizde yapılacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaikleri ile birlikte yirmi 
gün içinde dairemize müracaatla
rı lazımdır. Aksi takdirde hakla
rında tapu sicilli maliim olmadık
ça paylatmadan hariç kalacaklar
dır. 

Breslav : Piyano He Beethovcnin 
sonatları tefric:ı· bed ı· · .. b" lir dan "b -t İşte görüyorsunuz kı azız bay İsmaıl ,. e ının yuz ın a ı a.... . .. yanlış 

olduğunv ileri sürmüş ve bu sebeple Hakkı Qcakoğlu ı~er böyle m~-
§irketten otuz d-'--·- bm· lira yol para- lOınat, noksan tetkikler ve esassız go-

Şirket sermayesini tamamen kaYbet -
miş gibidir. Bir şi?'.ket sermayesinin nıs
fını kaybederse kanunen inhilal eder. 

Deruhte ettiği ve:zaif gayet sarihtir. Şir
ketin faaliyet göstermesi hususu, .şirket
le bizatihi alAkadar o1mak mevkiinde 
bulunan belediye kadar Iktısat vekale
tini de alakadar eder. 

:Faik Ener - Şirket, 20 senedenberi 
faaliyet gösterip dururken hissedarla - 18.05 
rına dahi tek pa~a dağıtmamıştır. Bu §ir- 19.20 
ketin, hissedarlarının menfaatine her 19.40 
hangi bir harekette şimdiye kadar bu - 20.05 
lunmamış olması hüsnü niyetinin nişa- 21.05 
nesi sayılamaz. Şirket bir taraftan mev- 21.15 
cudiyetinl irikar ederken öte taraftan 
mvecut ~ gibi sulh teklifinde bulunu
yor. Şirketin bu gayri samimi teklifinin barla bugünden itibaren faaliyete geçe

rek bunları yık.mağa başlıyoruz. 

Müzayedeye i'tirak etmek is -
tiyenler kıymeti muhammenenin 
% yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çası Teya milli bir banka teminatı 
getirmeleri lazımdır. Gayri men
kulün vergi ve sair kanuni mükel
lefiyetleri satıcılara ve % iki bu -
çUk delliliye Ye ferag harçlan alı
cıya ait olup ihale bedeli defaten 
ve pefİnen ödenecektir. 

utfi.Uiı'. .. • • • değil belki bir 
sı daha istemekte bulunmuştur. Halbu- ruşlerle beş on ~. . . . 
ki her zaman ispatı kabildir ki bu şose iki ~nin galatı ruyetibaziçesı olup gı-
tcC:rişi bedeli yirmi yirmi beş bin lirayı diyor .. 

teca 
.. .:ı- B ı __ 1..1. Bunun kolay ve neticeye çabuk vat'-

vuz eucmeL u me.se e mawı..emeye • L-1 • dır • Onu da 
düşmüş olmak itibariyle fazla tafsilltı dırır tek bır D.ıLL çaresı var · 
Yersiz bulurum.) ben :size söyliyeyim.. .. 

C 
n-•-.ıı: Basınahan .. .,._,ıtt..:yettar yüksek idari makam lut-

- OC;:a.'\Uye e ve gum- ,;:>a.UUli 

tük önU de b ı danları h · ien işi tetkik buyurarak bu mukavel'! 
n u un.an mey ıç . d '~ldir desin Alt 

bir santim vermeden şirketin arsalann· ya muteberdir, ya eı;u ·· 
dnn açmıştır. tarafı kendiliğinden ve kolaylıkla halle-

D - Mukavele mucibince şirketin ta- dilir. . 
sarru(wıa geçmiş olan yerlerden Os- Bu )·azıyı y~r~en ~~. meroleketm 
manlı bankası binasının bulunduğu ar- muhterem valısını gozonunde tutu:o
sayı bel diye müzayede ile satıp elli rum. Belediye ne buyurur, ve zatı!lile
küsur bin lira bedelini almıştır. ri ne düşünürsünüz muhterem başmu-

E - Belediye sirketin mütasarrıf ol~ hardr anlamak isterdim. 
duğu nrsalar~ mÜrum bir kısmını pa- Şirketin vekili avukat 

rasız alarak bulvara amut müteaddit Mustafa Nuri Dcvres 
yollar açmıştır. YENİ ASIR : Bay Mustafa Nurinin 

Belediyenin bütün bu istifadeleri ~ir- cevabını aynen neşrediyoruz.. Diğer kıS
kete verilmiş hak ve imtiyazları şehir mımızda da okurlarımız bu mevzu etra
aleYfıine istismara uğraştık.lan beyan fında Şehir meclisinde cereyan eden 
edilen kimselerin İzmir şehrine aciz hiz- müzak!!releri ve şehir mümessillerinin 
metlerinin bir mahSulüdür. Hizmeti şa- kanaat ve düşüncelerini okuyacaklardır. 
hıslar takdir etrniyebilir. Bunun hiç bit Bıışmulıarririmiz de yarınki nüsha· 

cektir. 

B. MONffi BIRSEL 
B. Münir Birsel - Nizam encümeni 

mazbatasında vaziyet gayet vazih cüm
lclerle ifade olunmuştur. Fakat ben, ba
zı ilaveler yapmak isterim: 

Şirketin teklifi, gösterdiği arsalara 
mukabil 47 bin küsur liralık borcundan 
ve belediye ile yaptığı mukavelenin ve

cibelerinden kurtuhnaktır. Şirketin mu
kavele ile deruhte ettiği yolu açmak için 
sarfcdeceği para 350,000 liradır. Ayrıca 
kanalizasyon ve kaldırım da yapacak -
tır. Şirket bütün vecibe ve borçlarından 
32,000 liralık gayri menkulle kurtul -
mak istiyor. Bu işin sulhan tesviyesi 
keyfiyetinin bizce, şehir meclisinde mev
zuubahis edilmemesi icap eder. 

Şirketin bugüne kadar Izınir şehrine 
karşı deruhte ettiği vazifelerin hiç biri 
yerine getirilmemiştir. Bulvarın açıl
ması işi yapılmamıştır. Şehir halkının 
menfaaü. şirketüıill bu yolun açılmasmı 

reddi lazımdır. 
REISIN rzAHA. Ti 

Reis Dr. Beçet Uz - Bugün, Izmir 
şehrinin tarihinde acı bir işi konuştuk. 
Şehrin siz kıymetli mümessilleri şehrin 
bir Yarasını Jıaltlkaten gayet ~ ifa
delCTinizle te§his ederek yarayı tahlil et
tiniz. Yedi enelik fruiliyet deovremiı:de 
şirketle anlaşmak için hüsnü niyetimizi 
müteaddit defalar kullandık. Bir çok de
falar, fedakarlık dahi yaparak anlaşma
ğa yanaştık. Fakat maalesef bugün, bu 
cürMkarnne protesto ile karşı karşıya 
bulunuyoruz. 

Arlladık ki bu kirli dava, bu vaziyetile 
bundan sonra uzayıp gitmeğe mahkCi.m 
bir iş haline getirilmek isteniyor. 

Mahkemeden aldığımız !karar temyiz
dedir Tastikini umuyoruz. Hakkımızı 

aramak ve almak için her türlü tedbire 
baş vurulacağını temin ederim. 

Karşımızdaki kimselere, ellerindeki 
harap dükkanları yıkmalarını bildirdik. 
Buna cev~p vennediler. Protestomu7.a 
verdikleri cevaptan sonra anlıyoruz ki 
bu şirket bir lstismar vasıtasıdır. Bu iti-

Alacağımızı tahsil yo1unda devam ede
ceğiz. Şirket aciz vaziyetinde olduğunu 
gösterdiğine göre vekaletler nezdinde 
bunu Uıkip ed~iz. 

Vaktiyle bize bağlandıkları esasa da
yanarak başkalaruım ellerindeki malla
rı bunlar namına alacağız. 

Bundan müsterih olmanızı rica ediyo-
rwn. 
Arkadaşlarımdan bu bahis üzerinde 

gördüğüm müzaheret ve verilen salahi
yeti teşekürle anmak isterim. 
Eğer vaziyet icap ettirirseo, bir karar 

almak hususunda meclisinizi fevkalade 
toplantıya çağıracağını. Bu işi hassasi -
yetle takip ve intaç etmeğe çalışacağı
ma söz veriyorum. (Alkışlar) 

~i7.aın encümeni mazbatası kabul edil
miştir. 

* Nizam rocümeni mazbatasının müza
keresine başlanmazdan önce 937 senesi 
hesabı kat'i mazbatası ve muhasebeci 

Saminin zat zaman hesabı ittifakla tas
dik olunmust.ur. 

Şartname 27-2-939 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için 
açıkta ve gayri menkulün evsafı 
da tartnamede yazılıdır. 

ihaleyi müteakip müsteri ihale 
bedelini vermediği ve y'a vereme
diği surette ıayri menkul tekrar 
15 gün müddetle artırmaya konu
lup bu artırmada en çok bedel ve
renin üzerine ihalesi yapılacak 
arada tahakkuk edecek ihale far
kı hiç bir bükme hacet kalmaksı
zın vecibesini ifa etmeyen müşte.. 
riden tahsil olunaCakhr. Dalıa 
fazla malumat almak iıtiyenler 
dairemizin 938475 sayılı do.ya. 
sına müracaatları lüzumu ilan olu-
nur. 480 (320) 
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Herkesin beğendiği romancı 

Selami Apaydın ve Cemil Tuna, iki ğil, mektup, kartpostal.·· 

romancıdır. Selami kırk beş yaşında bu- - Kime?. 

Diı Fırçalandır. 
Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

lunuyor. Cemil İse otuzunda, konuşuyor- - Kime olursa ... 

lar. - Bilhassa nüfuzlu, faydalı adamla- ~M7ı'ZXZ7ZLZZ7TLZh.ZZ!/.z:or....LZJk~lWb 
Selami - Şüphesiz çok, çok zekisin; ra... N Uayene ane na i 

~~::1·~l::.:· ::~j.~,.~:~.:tı:': ~::.~1~~:::~:[.:::~::~.;:!:~ ~Dr .AliRiza · 
Cemil - Hayır, her şeyden istifade siz, yazdığım kitaplardan daha büyük bir ~ • • 

etmeği bilirim de ondan.·· Şan ve şöh- cild teşkil eder. N U l 
reti maruf be<> romancı var:ıa bunlar- d ~~. n en " - Fakat her şeyin haddi var t>ğil ,,., 
elan bir tanesi de benim. 

mi?· ~ Doğum ve Cerrahi Kadın 
- Acaba diğer dördü kim) _ Hayır. Den her şey için mektup ya- ~ haatalıklan Operatörü 
- Bilmem, fakat her halde bir tanesi "' 

zarım ... Bir yere tayin edilenlere, mate- i.:: Kestelli caddesinde· 
benim ... Fakat, haddi zatinde bu hiç te l b f l"'- l 1 ~ 

me uğrayan ara, aşına e w.et ge ene- ~ ... muaven-.nl!aane·ı·nı· bir talih meselesi değil... N K• .y n • 
_Yal re ... Şüphesiz. yazılması zo~ca olan mek- N BİRİNCİ KORDONDA~ 

tuplar ... Fakat bu zevat mınnettar oluT. ~ • • 
- Evet ... Bu mevkii ben kendi elle- Ancak, daima değil, muvakkat bir za- ~ Tayyare sıneması cı· 

rimle hazırladım; icat ettim. Filhakika man için ... Fakat işte bu sırada tesadüf ~ 11ar1nda 22.2 numara 1 ~ 
çalışıyorum. Bununla beraber talihsizli- işini 0 adama düşürürse, yüzde yü:ı mu- ~ hııne31e ya1'rJii!da nalı• ~ ! 
ği talihe çevirmek ba><ka şey... vaffak olduğum gündür. N ledeceiıtir. ", 

- Nasıl yaptın? - Doğru. ~ TELEFON: 2987 (31) ~ 
- Ayni meslektesiniz ama, artık be- _ Sonra, münekkidlere yazarım. Le- ~(//A~~~?,'"~ 

;1imle rekabet eclemiyeceğin için sana her himde olan münekkidlere de, aleyhimde 1 
§eyİ söyliyebilirim. Hepsinden evvel ze- olanlara da .. Bilhassa aleyhimde olan · CON M. BRACIYOT V ASI · 
ka lazım.. !ara... YETiNi TENFiZ MEMURLU • 

- Çok mu?. - Bunlar daha mı çok?. GUNDAN: 
- Hayır... Çok zeka insanı şaşırtır. Ölü Con M. Br~ciyotiye ait ev -

Küçük uysal bir zeka... - Gazeteler, her ne vesile ile olursa safı tapu sencdler!nde yazılı Ga • 
olsun benden bahsedecekler mi, dainıa ziler mahallesinde kain 3300 ye - Hepsi o kadar mı~. l 

Ç k 1 S yanış bir şey yazdırırım. Darağacında kain 10000 metre - Hayır... alışma ta azım... a-
- Sebep?. murabbaındaki arsalar evvelce 

lazım. 

dece zeka herkeste var... Sonra, vesait 
- Ertesi günü tashih ettirince, ı;aze- satılığa çıkanlmıs ve vuku bulan 

- Ne gibi?. 

- Her türlü vesait ... Fakat ben onla
nn hepsini beş kelimede hülasa ediyo
rum: Hiç bir şey ihmal etmemek ..• An

teleT henden iki defa bahsetmiş olurfo.r. ilana rağmen talip zuhur etmemiş 
- Ya muharrirlerden birisi sana ki- olduğundan bu kerre kat'i tasfiye 

tap gönderdiği zaman ne yaparsın?. maksadiyle tekrar müzayedeye 
- Böylelerine üç defa mektup yazcı.- konu!mu~tur. 

lıyor musun, hiç bir şeyi ihmal etmemek. rım ... Evvela, kitabı alır almaz şöyle 
Benim bütün muvaffakıyet sırrım bun- bir mektup: cTeşekkür ederim; aldım. 
dadır. Şimdi beni dinle: Sabahleyin ga- Okuyacağım.> Sonra kafi bir zamanın 
;ıeteleri okuyor musun?. geçmesine İntizar ederim... Şöyle bir 

mektup: c:Daha bitiremedim, okuyo-
- Evet... S k l b rum.> e iz gün sonra da şöy e ir mck
- Kaç tane?. 

tup: cGüzel, fevkalade meraklı ... Ilh.> 
- iki ... 

Kıymeti muhamr.ıenelerinin o/o 
75 ine talip zuhur ettiği hc-.lde 20-
3-939 pazartesi günü saat 16 da ve 
olamad!ğı surette 5-4-939 çarşam
ba günü saat 16 da en ziyade be
del teklif edene ilialesi mukarrer 
bulunmuştur. isteklilerin ve fazla 
malumat almak ve edinmek isti -

- Az ... Ben beş tane okurum ... Her Bu üç mektup meslekdaşımızın guru- yenlerin T enfiz memurları nam1 -
runu öyle bir okşar ki... H ) d N 1 seyden evvel. meşhurlardan hiTinin has- na a İmağa çar~ı&ın a 38 o. u 

ta veya haleti nezide olup olmadığına Daha başka kimlere yazıyorum bili- yazıhanede avukat İ Etem Poıta-
bakanm ... Sonra, gelenleri, gidenleri, yor musun? Tanımadığım bir takım ka- cıoğluna müracaatları ilan olu-
balolan, tiyatro havadislerini, izdivaç ve dm ve erkeklere.· - Nutuk söyliyenlere, nur. 481 (321) 
cenaze haberlerini okuru~ Bilhaşsa dik- bir kaza atlatanlara da derhal mektup 
kat ettiğim şey izdivaç ve cenaze ilanla- yollar ve tebrik ederim. Bu suretle se-
ndır. virnli bir adam olurum. 

- Herkesin sevdiği bir adam!. 
- Hiç bir şeyi ihmal etmemek içinde 

lzn1ir 
den: 

.. k .. l o suren ere: KATRAN HAKKI EKREM 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle, enOoenza, sıtma gibi hastalıklara tutuhnamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplariyle 
sigortlayıruz. 

BİOGENiNE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bfr devadır. 
BİOGENİNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek her türlü mikroplan öl
dürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaştırır, zekayı yükseltir. Bel gevşekli'"İ ve ademi ilrti
dann en birinci devasıdır. 

BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan soğuktan ve havalann değişmesinden müteessir olmazlar. Çün
kü vücudu her zaman genç ve dinş bulundıuaı·ak hariçten gelecek her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede 
müthiş akibetlerle neticelenen GRİP, nezle, cnfloenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korun
mak için büyiikler sabah, öğle, akşam birer, sekiz yaşından üsfün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE 
almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu mikdar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede bulunur. 

Her fc.zanede Bulunur. 

Umum doktorlaTın müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet şu
rubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir, zeka ve hafıza 
kudretini yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu , halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücud maki
nesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, irade, neş' e sahibi eder. Mide, barsak tenbeJJi
ğindcn ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi iktidarda şayanı hayret faideler. temin eder. 

F O S F A R S O L U; diğeT bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha, 
ynratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansız· 
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekabat deviTlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin 
resmi müsaadesini haizdir... 16 - 21 - 25 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıet hastanesi 

esfıi operatörii 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

başmüdürlüğün-

f "•.!:ffll::!ENS111:Ki$-&i!WS!lisı'°"--*153M....----~ --ıs'il--llM-----· ... 
l rta 

lzınir incir ve Ozüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Muvaffak olmak istiyen bir adam her 

cenazeye, her evlenme merasimine git
melidir. Evet, bilaistisna hepsine ... Ev
velleri bu çok canımı sıkardı. Fakat, 

başka yerler de var: Ziyafetlere gitmek, 
herkesle konuşmak, dansctmek, ahlak 

hamdolsun hiç bir ölü evinden küçük bir ve resimden bahsetmek ... 

fayd • temin etmeden çıkmadım.. Şöh- - Bir muharrir, akademi hakkında 
ret. para, aşk hususundaki bütün muvaf- bir anket yapıyor, şüphesiz biliyorsun •.• 

fakıyetlerim hu v~ile ile meydana gel- Senin, akademi hakkındaki fikrin ne
miştir. Cenazede insan daima muhtaç dir?. 

Gümrük önündeki kimyahane binasinda yapbnlacak tamirat İ.fİ 
açık eksiltmeye konulmuştur. Ke,if bedeli 547.06 muvakkat teminatı 
41.03 liradır. 

Ege bölgesinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek 
ve kırmızı T ariş 4araplannı dalına tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
şaraplan eksik olmamalıdır. 

TARIS Sirkesi 

olduğu adamlara rasgelir. - Daima düşünmek ve hiç bir zaman 

- Demek bu gibi merasimin hepsine ağza almamak ... Tabii, intihap olunduk-
gidiyorsun. tan sonra istediğin kadaT bahsetmek şaT-

- Yemeğimi, uykumu feda eder, gi- tile ... Haydi, artık sana uğurlar olsun ... 

d Bir sürü yazım var ... erim ... 

- Ya ayni gün hem bir evlenme, hem 
de bir cenaze varsa? 1. 

- Otomobile biner; ikisine de yeti-
'irim. 

- Ya pek uzaksa!?. 
- Birini feda ederim, ne yapayım?. 
- Hangisini feda edersin ;ı. 
- izdivacı ... 
- Cenazelere karşı zaafın var ... 
- Evet ... Hem de izdivaç eden için 

fırsat vardır; cenazesine gidilir. Halbuki 
ölen için fırsat sondur. Bundan başka 
çok ta yazmak lazım. 

- Zaten sanatım değil mi?. 
- Anlamadım ... Roman yazmak de-

tZMtR BELEDiYEStNDEN: 

Mezbaha Buz fabrikası ic;in sa
tın alınacak bin lira bedeÜ mu -
hammenli 80 adet büyük ve 160 
adet küçük boyda buz kalıbı baş 
katiplikteki 11artnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konmuttur. 

ihalesi 3-3-939 Cuma günü saat 
16 dadır. lftirak edecekler 75 lira
lık teminat makbuzu ile encüme
ne gelirler. 

16-21-24-28 483 (324) 

Emlak ve Eytam Banl<asından: 
1 - Bankamızın lzmi.r fubesinde istihdam edilmek üzere memur 

namzedi alınacaktır. 
2 - B~ vazifelere tayin edilmek istiyenlerin ili mektep veya en az 

lise mezunu olmalan, 30 yqını tecavüz etmemiş, askerlik hizmetlerini 
ifa ve ikmal etmiş bulunmalan çarttır. 

3 - !steklilerin, bankamız memurlar talimatnamesi dahilinde ede
cekleri evrak ve vesaikin nevi ve mahiyetlerini, kabul için Jizım olan 
diğer hususatı öğrenmek ve bu evrakı tevdi etmek üzere 20. 2. 1939 
tarihine kadar lzmir şubemiz müdürlüğüne müracaat eylemeleri li-
rr..mdır. 9, 16 389 (268) 
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Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğum ve bufoşık olınıyan her hastalığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Kar~ıyaka ve İzmir körfezine bakan emsalsiz manzaralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi bakını - sükfuıet - hasta ziya
reti serbest, gece gündüz her hekime, her hastaya aÇık .• 

FİA2'LER 2,S LİRADAN BAŞLAR.-
"• EFON No. 2974 .. POSTA KUTUSU No. 321... 

~...., ADRESİ : ALSANCAK S t H H A T E V İ 
-~~ 

isteklilerin 1. 3. 39 gÜnÜ saat 15 de bq müdürlüğümüzdeki komis
yona gelmeleri ilin olunur. 

16, 24 460 (317) 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün-
den: 

Bumava fabrikasında mevcut dokuzu kapaksız 145 i kapaklı bozuk 
ve müstamel bidon açık artırma ile sablacaktır. 

Kapaksızların muhammen fiati 6 kapaklıların 8 muvakkat teminah 
91.05 liradır. 

isteklilerin 28. 2. 39 günü saat 15 de bat müdürlüğümüzdeki ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

16, 19 

~•ı r 
461 (318) 

Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, ha2ımsızlığa karşı en 
iyi ve şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni lzmir eczanesi TELEFON 2067 

Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. 
sirkesidir. 

T arit sirkeai, halis 

TAR)Ş Üzüm Balı 

üzüm 

Teksif edilmif taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu
susiyetlerini t8'ımaktadır. Tarif üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir ,ekilde tertemiz iJlenmİf ve 

hazırlanmı§llr. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T ariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayiniz. 

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

Tariş satış mağazasmda şimdi, bu mevsim 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz .. 

1 ·26 (2$1) 

lzmir Defterdarlığından: 
1 - HükUmet konağındaki maliye dairesinin üst katinda yaptinla.. 

cak üç oda artırma ve eksiltme kanunu hükümlerine göre kapali zarf 
uaulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 3822 liradır. 
3 - Teminat akçesi 286 lira 65 kuruştur. 
4 - ihale 6 mart 939 pazartesi günü aaan on bqtedir. 
5 - ihale yeri Milli Emlak dairesindedir. 
6 - Talipler artmna ve eksiltme kanununun tayin ettiği uaul ve 

.ferait dairesinde teklif mektuplarını 6 mart 939 pazartesi günü laal 
on dörde kadar komisyon reisine imza mukabilinde vermelidirler. 

7 - Talipler k~ifname ve şarbıameleri Milli Emlik dairesinde 
görebilirler. 

8 - Talipler devlete ait 1000 li.rahk intaah hüsnü suretle ve• 
bir ihtilaf çıkarmaksızın ifa ettiklerine ve halen de bu iti veya daha 
büyüğünü vaktinde dürüst bir surette yapabileceklerine dair vilayet 
Nafıa müdürlüğünden alacakları vesaiki de kanunun tarif ettiği ,ekO
de teklif mektuplarına ait ilk zarfa koymak suretile ibraz ve tevdi et
meie mecburdurlar. 

16, 21 475 (319) 

Denizbank şubesinden: 
Antrepolarda galvanizli aaç tamiratına ait i§çilik eksiltmeye konul

DlU§tur. Ke§if bedeli 1797 liradır. ihale 20. 2. 39 pazartesi günü saat 
16 da ,ubemizde yapılacaktır. Fazla malfunat almak iatiyenlerin yapı 
ve binalar aerviai tefliiine müracaatı. 
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Yemeklerin ki· RADYO Lİ N 
rmtııarı, salya· 
nm ifraz ettiği 
mikroplar, di.şa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında cllşler ve 
diş etleri eğer 
mütemacllyen te 
mızıeıunezse bo· 
zu1mağa, çürü· 
mete mahk8m· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
Sak ihtilitların• 
dan zattirreeye 
kadar her ne'Vi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

ile muhakkak sabah ve akşanı her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

Juvantin saç bo~~ı~~: Juvruıı;. saç 
INGILIZ KANZUK eC%3DCSİ liborafovarlann~n • · tara tabii renk-

bo lan __ ,_. ı· maddelerden tamaml'n an olup ~ ya muzır ve ;u.;.utr ı 

lerini bahşeder. . ·ah olarak iki tabii renk üzerine ter-
JUV ANTIN saç boyalan ku~ 'c Sll • dilen renk yıkanmak, ter-

tip edı1mişür. Gayet tabii ve sn~ıt1 o~ar:ık =n ~nelerde ve ıtriyat ınaia· 
lemek hatta denize girmek surctiy e e ~· 
zalarında arayınız. 

En dddi n emniyetli markadır. 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehirıaır 

. . ' Beyhude Istırap Cekmeyınız. 

BİR TEK K A ŞE 

Nevrozin 
~u muannit baş ve diş ağnlarmı süratle 
-.izaleye kilidir. Romatimıa evcaı, sinir. 

mafsal ve adale ıstıraptan 
NEVROZtNLE tedavi edilir .. 

-·-
Nezle, Grip \'e Bronşite karşı en 

müessir iliç 
N E V R O Z İ N dir .. 

NEVROZiN tercih edidin,z. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE AUNABiıJR 

7ENIA.51R 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACEN'IALICI LTD. --
Olh·ier ve Fratelli Sperco 1 

Şürekası Vapur Acentası 
BiRiNCi KORDON REES ADRIA!'ICA S. A. DJ 

5ARIPE' 

Deu sche Le
vante Linie 

G. M. B. R. HAMBVRG 
TURKİA vapuru 15/18 Şubat arasın- BflfASI !'EL. 2443 NAVİGArİONE ANKARA vapuru 18 şubata kadar 

da beklenilmekte olup, Rotterdaın, An~ HULL KATTI LERO motörü 13/ 2 de gelerek Pire Anve:s~ Rotterdrun, Brcmen ve Hanı-
vers ve Hamburg limanları için yük i İ Korfu Brindisi Trlesteye hareket eder. burg lÇUI yük al~-tır. 
alacaktır. . ON AN vapuru 12 şubat 1939 tarlli- BRİONİ motörü 16/2 tarihinde gele- ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 

İ b nih . hinde Londra Hull ve Anversten ge p 4 rt k d A Ro da GE..'RMAN A vapuru şu at ayetın- . , . rek ayni gün saat on dokuzda Patmos, ma a a ar nvers, tter m, Bre-
de beklenilmekte olup, Rotterdam, ytik ~ıkaracak ve ayıu zamanda Hull Lero.s Rodosa hareket eder. men ve Hamburg için yük alacaktır. 
Ihmburg ve Anversa limanlan için yük iÇin yük alacaktır. BRİONİ motörll 2G/2 de gelerek 21/2 T A B L i Y E : 
alacaktır. LONDRA HA'ITI: . de Pire Brlndisl Trieste ve Venediğe ha- ACHAİA vapuru 16 şubatta bekleniyor -*- ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip reket eder. Hamburg, Bttmen ve Anvers limanla · 

BALKAlfLAR ARASI Londra için yilk alacaktır. F. GRİMANİ motörü 21/ 2 de gelerek nndan ytik çıkaracaktır. 
HAT'rl 22/2 tarihinde Leros Rodos Brindisi --

ZETSKA PLOvtDBA A. ı.tvERPOOL RA2'2'1 Bari Trieste ve Venediğe hareket eder.. AJIERJCAH EXPORI' 
D. KOTOR ALGERİAN vapurunun hamulesini ..__._ LİNİES 

İstanbulda aktarma ederek Denb.bank ROY ALE NEERLAN İNC. 
Dumlupınar vapuru ile İzmire gelmiş- DAİSE KUMPAHYASJ EXECUTİVE \'apuru 16 şubatta bek· 

tir. VULCANUS vapuru 17/2 tarihinde 1eniyor. Nevyork için yük nlncak.lır. --
(( L O V C E N )) fnf beklenmekte olup ytikünU tahliyeden EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek· 

Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) dt: DeutscJıe ı..evante·L e sonra Burgas Varna ve Köstenceve ha- !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
beklenUmekte olup, saat 16 da Constan- ANVERS vapuru '7/ 2/939 tarihin~e reket eder. ' · DEN NORSKE MİDDEL• 

ı . 1 · · h k d Hnınburg Brcmen ve Anverı:.1en gelip . 
za ve Vnrna ıman arı ıçın are ·ete e- .. HERMES vapuru 20/ 2 de Roterdam HAVSLINJE OSLO 

yuk çıkaracak.. ' ' 
cckUr. Amsterdnm ve Hamburg limanlarına hı:ı- BAGHDAT vapuru 12 marta doğru 1s. 

L O V C E N reket eder. kenderiye, Dieppe ve Norveç umum ıı. 
Lüks vapuru 5 martta saat 16 da -*- mnnları için hareket edecektir. 

beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 SVENSKA ORİElf2'E Li• --
de İzmirden hareket edecektir. Pire, T. B O W E N R E E S İ PAVVA tl'J SERViCE MARITİHE 
Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste H EN KUM n A .._ 

VE C ••RE K A. S J PATRİA vopuru 12'2 de gelerek An- ROVMAİN ıçin yolcu ve yük alacaktır. ~ U 
CVNARD LİNE vers Rotterdam ve Hrunburg limanları- BUCAREST 

na hareket eder. DUROSTOR vapuru 6 martta beklc---
United tates Levantes 

l..ine Stad. 
Liverpool ve 
Glasgov hattı 

PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat • • • • ~ • • • • • • 
nihayeti mart iptidasında beklenilmekte BOTP'...NIA vapuru 17 şubat tarihinde 
olup Nevyork için yük alacaktır. gelip Liverpool ve Glasgov için yUk 

G 1 1 1
• . alacaktır. 

erex vapur arın muvasa at tarihleri, FERN LiNE 
gerek vapur isimleri ve navlunlnn hak- NEVYORK RATl'I 
kında acenta bir teahhüt altına giremez 

GOTHİA vapuru 17/2 de Amsterdrun niyor. Köstence, Kalas ve Tuna limanla· 
Rotterdam Hnmburg İskandinavya ve rı için yük alacaktır. 
Baltık limanlarına hareket eder. --

,__ .JOHNS!'ON WARREN 
SER'VİCE MARl!'iME LINiES L!'D. 

Rounaain Kumpanyası İNCEMORE vapuru 12 martta bekle· 
ALBA JULİA vapuru 17/ 2 de gele- niyor. Burgas, Varna, Köstence ve Su· 

rek Malta, Cenova ve Marsilya liman- lina Kalas için yük Blacaktır. 
lanna yilk ve yolcu alarak hareket eder. Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

İlAndald hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me-Daha fazla tafsildt almak için Birinci Ge k l asaıa ih1 re vapur arın muv Bt tar• eri, 
Kordonda 152 numnrnda •UMDALı .. 1 1 1 nl h kkınd lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 

• ısım er ve nnv u arı a a acenta . · · TÜR 
umumı deniz Acentahğı Ltd. müracaat b. t hh'"t lt . Daha fazla mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Dalın fazla tafsilat ıçm ATA K 

ır ea u a ına gıremez. 

edilmesi rica olunur. t fsil 6 t alınak i 1 T 8 D--- Ş silAt için ikinci Kordonda FRATELLi caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Deı a u ç n . oven ~ ve r. w •• • 

Telefon : 4072 MüdUriyet nın 2353 telefon numara.,ına Ura t SPERCO vapur ncentasına müracaat Zee vapur acentnlıgına muracaat edil-
m caa dilin'" 1 . . 1 Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. e esı nca o unur. mesı rıca o ur. 

TOPANE 

ııırı ili ~l~""' ..... __. 
t:::-=a 

TERAZiLERi 
!'ÜRKİYENJN EN BİRİNCİ !'ERAZi FABRİKA· 
SiNiN MAMULA2'1DIR-... 2'AKLİ2'LERINDEN 
SAKINJNIZ.. • 1 • 26 (JJ6) 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Bahkyağlannın en halisidir .. 

Jfd defa süzüJmfiffür Şerbet gibi ~UellW.. • 
• • ........•..•....................•...............•....••.......•••.............. : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Blyük Sal~ioğlu hanı karpsuıda .. 

SüMERBANK • 

1 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 
1 v 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 12 No. Paket 415 kuruş 
Kayseri Bez fabrikası malı 16 No. Paket 480 kuruş 
Nazilli Basma fabrikası malı 24 No. Paket sso kuruş 
Ereğli Bez fabrikası malı 24 No. Paket sso ku!'11ş 
Yalnız Ereğli bez fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için )) )) 575 kur.aş 
15 " • • )) )) 570 l'uruş 
25 • • • )) )) S6S kuruş 
50 " • • )) )) S6~ kuruş 

Fiatlerle fabrikada teslinı şartiylc satılmaktaciır. İplik miistehliklerinin 
yukarıda yazıh fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabiHnde ihtiyaç- ti 
lan n.isbctinde iplik siparişi verebik-cckleri ve 24 numaradan ince ve muh-ı 
telif maksatlara yarayabilec:ek pamuk ipliği müstchliklerinin de ihtiyaç

larını •> ni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipaı iş edcbilccek!eri ilan 
olunur. 734/398 

TELEFON : 200;1 - 200~ TELEFON: 2007/2008 ... 
T. iŞ B~N~ASl'nın 

1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 SUbat. 1 Mayıs, 26 Aiuatoa, 1 EylW, 1 Uôncitetrin 
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16 $ubaı Perşembe 9J9 

Büyük Demokrasilerin hava teslihat 
lngiliz hükümetinin neşrettiği beyaz kitapta, bu sene milli müdafaa 
umumi masarif atının üç buçuk milyar Türk lirasına baliğ olacağı bildirildi 

Fransanın hava silihları Avam Kamarasında 
Vaşington Fransız elçiliğinin tebliği, Birçok mebuslar F ranko hükümetinin 

Amerikadan beş yüzden fazla tanınması hakkında sualler sordular 
tayyare satın alındığını bildiriyor Londra ve Paris 

almamıştır, 
bu hakkında henüz karar 

olunuyor 

Fransızların müstemlelce ordusundan bir görünüş 
Londra 15 ( ö.R) - lngiliz hükümeti fif bombardıman ve antrenman tayyaresi büyük Britanyanın Hollandaya ve ya -

lngilterenin ıilahlanma faaliyeti hakkın- ve 100 Duglas hafif bombardıman tay- hut Hollanda Hindistaruna karşı bir ta
da bir beyaz kitap neıretmi§tir. Bu kitap, yaresidir. Bunlar bir kaç ayda teslim olu- arruz vukuu takdirinde bltarafane bir 
tatbiki memnuniyet verici bir şekilde de- nacaktır. B. Ruzveltin matbuata geçen- battı hareket kabul edeceği hakkında 
vam eden aüihlanma programını ihtiva !erde verdiği izahattan ıonra Fransanın 1 teminat vermiştir. 
ediyor. istikbale ait planlar ise cihan va- Amerikadaki tayyare siparişleri kimseyi Ik! hariciye nazırı iki memleketin de 
Eİyetine ti.bi olacağından ne mikyasta hayrete düşürmemektedir. Amerika reisi orta elçiliklerinin bilyük elçilik derece
renişliyeceğini §İmdiden tahmin etmek cümhuru tarafından 500 • 600 tayyare· isine çıkarılması mese1esini görilşmüşler

dlr. 
V~ington 15 (A.A) - Eyi haber alan 

mehafilde söylendiğine göre muhtelif ce
nubi Amerika memleketlerinde bulunan 
Amerikan askeri heyetlerinin miktarı 

artırılacaktır. Bundan maksat cenubi 
Amerikada bulunan Alman ve Italran 
asken heyetleriyle müvazene teminidir. 

BEYAZ KITAP 

Londra, 15 (Ö.R) - Avam Kamara
sında bugün bir çok mebuslar hükUmet
ten Franko hUkümeti tasdik ~ilecek 
mi sualıni tekrar sormuşlardır .. B. Çem
berlayn şu cevabı vermiştir : 

• - HUkümet bu mesele üzerindeki 
tetkiklerini henüz ikmal etmiş değildir. 
Yeni beyanatta bulunacak mevkide de
ğilim.• 

Londra, 15 (Ö.R) - Başvekil B. Ne
vil Çemberlayn bugün öğleden sorıra 

Avam Kamarasında bildirmiştir ki İngi
liz hU.1<ümetl general Franko rejiminin 
İspanya hükUmeti olarak tasdiki mese
lesini hala tetkik etmektedir. Bu sebep
le bu mesele baklanda mütemmim be
yanat yapması şimdilik imkansızdır. 
İspanyadaki İtalyan ve Alman persa· 

nellerinin geri alınması hakkındaki bir 
sualine cevaben başvekil kendisine BB. 
Mussolini ve Hitler tarafından verilmiş 

olan teminatı hatırlatmıştır. 

Katalonyada muhaceret facıaları 

mek için temas halinde bulunmaktadır. 
Londra, 15 (Ö.R) - Kabinenin bu 

sabahki haftalık içtimaı İspanyada Fran
ko hükümetinin tasdiki meselesine ta.'ı

sls edilmiştir. Fransız ve İngiliz hükü
metleri sıkı temas halinde bulunuyorlar. 

rak yarın sabah veya öğleden sonra 
Burgosa hareket edeceğini söylemiş ve
vazifesinin bu defa resmi olduğunu ha
tırlattıktan sonra şunları ilfıve etmiştir: 

.İspanyaya nikbin bir fikirle ve gene
ral Franko hükümetiyle dostane müna~ 

Londra 15 (ö.R) - Neşredilen beyaz 
kitaba göre car1 mali sene için milli mü
dafaa masrafları yekô.nu 580 milyon In
giliz lirası (takribaı 3 buçuk milyar 
Türk lirası) olacaktır. Maliye nazırı Sir 
Con Simon tarafından avam kamarasın
da bildirildiğine göre hükümet, milli 
müdafaa için akdine salahiyet verilen is
tikraz miktarını 400 lla 800 milyon ln
giliz lirası nisbetinde artırmak niyetin
dedir. Nazır şu maliimah da ilave etmiş
tir. Şimdiye kadar akdine salahiyet ve
rilen 400 milyon liralık istikrazın ancak 
yarısı istimal edilmiştir. 

Her Hitlerin Münihte verdiği teminatı 
verirken kendisini resmen taahhüt al· 
tına girmi~ gibi tel5kki edip etmediği 
hakkında sorulan bir suale cevaben 

Fransaya geçen Ciimhuriyetçi askerler 

!Jemokrasilerin teslihatına yardım eden B. Ruıvelt 
imkansızdır. den bahsedilmiıtir. Bazı muhbirlere göre 

1939 oenesi için iki yeni sahharp ge- B. Ruzvelt tunu da ilave etmiftir ki 
misinin inşa tezg8.hına konulması mu· Fransanın tayyare siparielerinin kabulü 
k.anerdir. Bunlar ayni sınıftan olup inta Amerika hükümetince takip edilen de
edilmekte olan diğer 7 büyük zırhlıya mokrasileTe yardım umumi aiyasetine 
kahlacaklardır. 1939 deniz teslihat pro- mutabıktır. Bu Fransız sipariıleri Ameri
gramı iki yeni destruyer filotil&aının. 2 O ı ka tayyare ve ıilah endüstrisi için müea.it 
ıüratli muhafız gemisinin, in~ halinde neticeler vermekte ve Amerika tarafın .. 
olan altı tayyare gemisine ili.ve edilecek. dan giriıilecek daha genİf bir tayyare 
diğer bir tayyare taşıyıcının 6 busluk top inşaab programından önce endüstrinin 
!arla miaellah 4 kruvazörÜn ve bir çok inkip.fını kolaylaştırmaktadır. 
tali gemileTin in,asını ihtiva etmektedir. BEŞINCI PLAN 

Hava orduau için 19 39 oenesinde ay- Fransız mehafilinden verilen izahata 

Beyaz kitaptaki izahata göre önümüz
deki mali sene zarfında Ingiliz filosunun 
harp gemileri miktarı 60 ve mürettebat 
miktarı 12 bin derecesinde artacaktır. 

Aynı suretle hava ordusu için tahmin 
edilen masraf yekfuıu da 200 milyon ln
giliz lirasını tecavüz edecektir. 

İngiliz mlllt müdafaa ve teslihat pro
gramının ilk merhalesi şimdi katedil -
ınlştlr. Ve lptidadaki güçlükler atlatıl -
mıştır. Nisan 1937 den Nisan 1942 ye ka
dar olan beş oenel!k müddete alt teali -
hat muraflan bir buçuk milyar lngiliz 
lirasından ibaret olan ilk proje tahmin -
lerini hbsedillr derecede geçecektir. Be
yaz kitap hakkında yarın mütemmlın 
malfunat verilecektir. 

nlan tahsioat 200 milyon lngiliz lirasını göre Fransanın bu hava teslihatı, hava 
geçecektir. 31 Mart 1939 da lngilterenin nazırı B. Gihaşaıner tarafından 1938 IOn 
yeni ilk hat tayyareleri miktan 1750 ola- KAnununda ne'Zllrete geçtiği zaman er
caktır. Bu rakam ilk kabul edilen pTo- kA.nı harbiye ile istişareyi müteakip ha- .JAPONY AJıllN 
grama mutabıktır. ilk hat hava kuvvet· zırlanan ve 5 inci plin adını taşıyan pll- BtR TEDBtRı 
leri evvelce, mayıs 9 38 programı muci- na tevfikan yapılmaktadır. Bu plAn mu- Londra, 15 (Ö.R) - Tokyodan bildi-
bince, ana vatanda 2370, deniz &fm cibince 1f148 edilecek modem tayyareler riliyor : Mllh!mm.1t imalinde k11Ilanılan 
memleketlerde 5 00 tayyareyi ve aynca 2800, tayyare selUllerl 4800 ve motörler madenlerin bkdanı sebebiyle yollardan 

filoya refakat eden sayısı gayri muayyen 
tayyareleri ihtiva ediyordu. 19 38 ikinci 
te~rininde hükümet bu rakamların geçile· 
ceğini bildirmi,tir. 1939 da bu inpat pro
gramı bütün bu beyanata tevfikan hız· 
landınlacaktır. 

Va,ington 15 (ö.R) - Fransa büyük 

12000 olarak tahmin edilmektedir. Ame- madenl llmba direkleri, parmaklıklar, 
rikaya yapılan siparişlerin ehemmiyeti umumt sıralar ve diğer buna mümasil 
bu teslihat programının ikmali müddeti- eşya kaldınldığı gibi ayni sebeple hükil
ni k.ısaltacak ve 1940 senesinde yeni met dairelerindeki madeni sigara tabla
tayyıırelerden azami miktarın hizmete ]arı da ortadan ka~tır. 
girmiş bulunmas1l!l temin edecektir. HOLLANDA 

Bununla birlikte Fransada da inşa fa- Kraliçesi 
aliyeti gittikçe daha hararetli şekilde de- n-:.~.. 1 idi 

elçilii;i ,u tebliği nesretmi§tir. Geçen yaz rNASe e a yor 
.. vam etmektedir. 30 Kürtis ve 36 P. tay- 1!11 

ba•lıyan tayyaTe mubayaatına devam et- . . dl v·ıı R bl k Brüksel, 15 (Ö.R) - Hollanda krali-
mek üz.re 1938 ilk kanununda Ameri- yare:~lşun ıl ~ ul eyAmtayykare a - çesi Viihelmin kral Leopoldu resmen 

başvekil bu teminatın B. Hitlerin bun- İngiliz kabinesi, Fransız nazırlar kon
ları verdiği andaki niyetlerine tekabül seyince dün bu hususta ittihaz edilen 
ettiği fikrinde olduğunu söylemiştir. kararlardan haberdar edilmiştir. 

Diğer bir cevabında da şu beyanatta Paris, 15 (Ö.R) _ Hariciye nazırı B. 
bulunmuştur : İngiliz hilkümeti İspan- Bonne ayandan Leon Beran kabul etti. 
yada harbe nihayet vermek hususunda Mumaileyh yakında resmi vazife ile 
§U veya bu projeyi iltizam etmek için Burgosa dönecektir. Bugünkü görüşme· 
zamanı gayri müsait tel8kk.i etmekte- ]erin kendisine verilen vazife ile ala
dir. Bununla beraber hUkUmet harbin kadar oldultu tahmin ediliyor. 
lüzumsuz bir kan akıtılmasına meydan . 
verilmeden İspanyada nihayet bulacağı- Faris, 15 (Ö.R) - İki bin cUmhuri-
na hemen hemen emin bulunmaktlıdır .. yetçi milia buF öğleden sorıra saat 13 
İngiliz hUkümeti İspanyadaki iki tarafı te hududu geçmişlerdir. 
barıştırmak için müdahalesinin talep Faris, 15 (Ö.R) - Ayandan B. Berar 
edildiği takdirde derha! harekete geç- bu ııabah gazetelere beyanatta buluna-

sebetler tesisi zaruretine her zamandan 
daha kani olarak gidiyorum . .> 

Londra, 15 (Ö.R) - Muhtelli İngiliz 
Travayist ve Sendikalist teşekküllerini 
temsil eden Travayist milli konseyi İs
panyada cumhuriyet hUkUmeti mevcut 
oldukça general Franko hükümetini İs
panyol hUkümeti olarak tasdika m •ha-
lli olduğunu bildirmiştir. · 

Londra, 15 (Ö.R) - İte.1; ·::. :ı tipinJe 
olduğu tahmin edilen beş tayyare bu 
sabah Valansiyaya taarruz etmişlerse 
de cUmhuriyetçi tayyareler tarafından 
dağıtılnuşlar ve bombalarını denize bo· 
şaltmağa mecbur edilmişlerdir. 

Alman devlet • • Bitler reısı 

Kiyel kanalının genişletilmesi hak
kında hazırlanan projeyi tasv~p etti 

1 
rargw..ı arına gc rruş o up erı an tay .. 

kaya gel•n Fransız havacılık heyeti va- l . . t ,. . t d ziyaret edecektir. Kraliçe 23 mayısta 
yare erının esıunı mun azaman evam k 1 

zife•ini bit:rmi• ve birle,ik devletlerde i k di Brük.<ele gelecek ve 26 mayısta hare el 
·k · d 500 d f 1 'etme te r. d 1 · ı ."m~lı •:~ .. ın a ~n aza tayyare 1 ING!LlZ HA VACILICI e ece <tir. 
11parı,lerını Duglas, Kurlıl, Glenmark ve Lo d 15 (AA) _ Sunday Ekspres LEBRÜH 
Nort Am-ril:a fabrikalarına vermiıtir. gazet:;alngiliz .tayyare inşaatının bir Tekrar cümhurre!si 

FRANSA iN TAYYARE kaç hafta içinde Alman tayyare inşaatı- mi Olacak? 
SIPARlSLERI nın oeviyesine çıkacağını yazmaktadır. Faris, 15 (A.A) - Jour Eko Dö Faris 
Salahiyettar kaynaklardan tasrih edil- Yaz sonlarına doğru inşaat Alınan inşa- gazetesinin bildirdiğine göre bazı devlet 

diğine göre geçen yazdan beri Franaanın atını geçecektir. Bazı eksperlere göre Al- adamları toplanarak harici ahval dola
ı\merika fabrikalarına verdiği tayyano si- manya o zaman lngiltereyi takip elmek- yısiyle ve memlekette her tUrlU tahrikfı
pariıleri 200 Kürtis avcı tayyaresi (bun- te güçlük çekecektir. ta mani olmak maksadiyle reisicUmhur
ların yüz adedi geçen haziranda sipariş Londra 15 (A.A) - Eyi ma!Uınat al- luk müddetinin hitamında yeniden nam
edilmişti) 115 Glenmark hafif bombar- makta olan mehııfile nazaran Lord Hali- zetliğini koymasını Albert LebrUnden 
.t- ..,.,....-. 200 NMt Amerika .. _ faks Hollanda hariclJe nuın B. Patljne ric:a etmeğe karar venni§lerdir. 

Alman denizaltı donanması 

Berlin, 15 (Ö.R) - B. Hitler K.iel kanaldan geçebilecekleri gibi orta cesa
kanalının genişletilmesi projesini tasvip mette iki vapur ayni zamanda ilci ayn 
etmiştir. Kanalın şimdiki takab hemen istikametten kanalı geçebileceklerdir. 
hemen iki misline çıkarılacaktır.. Bıw. Londra, 15 (Ö.R) - Berlinde nep-e
kısmılarda kanalın genişliği iki kat ar- dilen yeni bir ekonomik emirname ya
tacak ve derinllği tezyit edilecektir. Bıı hııdilerin toptancı ticaret evleriyle ve 
.ıahat yapılmca büyük eclW fmtebblbleriyle ııllblarmı it.-

mektedir. Yahudi &ermayeleri sadece 
hayır işlerinde ve yahudi muhaceretine 
ait işlerde yer almağa devam edobile
cektir. Faris suikastı neücesinde yahu· 
dilere tahmil edilmiş olan 15 milyon 
marklık para cezasının ·ikinci loanıı ba-

.lllbart!Dtlılılil c 1, .. • ,..., .. 


