
r-: . GAZI BULVARI tzMIR • 44 
imtiyaz ıabibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdilrU: 

HAKKI OCAKOaLU 
ABONE ŞERAiTi 

OEV AM MUDDE'l1 Türkiye için Hariç için 

Senelik •...•••••••• 1400 2900 
Alta a11lı1c ••••••••••••••• 750 1650 
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-il Japonyanın harp bütçesi 

Londra 16 (ö.R) -Tokyodan bildirili
yor: Cin harbi için hazırlanan 12 milyar 
Yenlik fevblide bütçe yalanda parlamen
tonun tuvı"bine arzolunacaktır. 

1 

·-------' L Cümhuriı1etm ,,e Cümhuriyet ueriTıin beJcçW, 1Gbahlon s-ıkar fti/cıd gazeüdi1" Yeni Asır Matbaumda Buıhmtbr. 

ltalyanların 
F~ansanın bir teklifi 

Fransız .. lngiliz Erkinı harbiyeleri 
daha etraflı görüşmeler yapacaklar 

Gülünç iddialar 
karşısınday~z .. .bkr<.>m Köniğ hadisesi etrafında 

tahkikat yapan Ankara müddei
umumisi Baha Ankan 

Bulvar şirketi kelimeler arkasına gizlenerek 
sehrin hakkını inkar edemez. 

İstanbul, 16 (Hususi) - Ekrem 
Köniğ hakkında her gün gazeteler
de birbirini nakzeden haberler inti
şar ediyor. 

" 

izmirde hadiselerin içinde bulun-
. tı 

mıyan, resmen « lmarat ve. ınş~a 
Umumiye Türk Anonim Şırketı > 
adını taşıyan halk arasında kısa~.a 
Bulvar Şirketi diye tanınan teşekku
lün muamelatından haberdar olmı
yan bir adam, dünkü sayımızda bay 
Mustafa Nuri Devresin cevabını oku
muş olsaydı Belediyemizin muhak
kak bu şirkete zulmettiğine kanaat 

getirmesi icap edecekti. 
Bu zavallı şirket( 1) Belediyeden 

hiç yardım görmediği halde dokuz 
yüz küsur metrelik Bulvarı açıver
miş, Belediyeye parasız meydanlar 
hediye etmiş, üstelik bir çok paralar 
Vermis hak ve imtiyazlarını kullan-

-' k mamış ... Hatta bu imtiyazlar anu: 
na uygun olmadığından ve bir .nevı 
kapitülasyon te .kil ettiğind.en ~ırket 
« deli saçması » telakki echlebılec~~ 
mutalebelerde bulunmağa tenezzul 
etmemiş. . 
Doğrusunu söylemek lazım gelırse 

gözlerimiz önünde cereyan eden ha
diseleri, bu kadar tağyir edebilme~ 
için cidden çok cüretkar olmak fo
zımdır. 

Evvela bize cevap veren bay Mus
tafa Nuri Devresin bu işlerdeki sıfatı 
nedir? Bunu tebarüz ettirelim: 

Bay Mustafa Nuri aşağı yukarı on 
ıenedenbcri bu şirketin idare meclisi 
reisliğini ve fiili idaresini elinde bu
lundurmaktadır. 

HAKKI OCAKOtaLU 
Hükümetimiz tarafından vukubu-

müdafaa ediyor: lan müracaat ilzerine Ekrem Köni-
Bulvar şirketine verilmiş bulunan ğın Hollandada yakalandığı, tek

hak ve imtiyazlar Belediyenin kanu- rar söylenmekle beraber kendisinin 
nen haiz ve mükellef olduğu amme Pariste bulunduğu da iddia cdili
hizmeti hukuk vezaifini takyid edici yor. Muhakkak olan şey bütün bu 

_ SONU 4 ONCO SAYFADA -

1 
neşriyatın bir takım tahminlerden 

HAKKI OCAKOGLU ._-=:_50_N_u_4_o_N_c_o_s_A_YF_A_o_A_-_ı 

Halkevlerinin yedinci 
yıldönümü hazırlığı 

Başvekilin 
musikisi 

nutkunu 
festivali 

modern Türk 
takip edecek 

Kanuni eskale göre şirketin bir 
idare meclisi azaları ve sairesi var
dır. Fakat h~kikatte Bulvar şirketi 
demek bay Mustafa Nuri demektir. 
Ve bay Mustafa Nuri 1 Kanunu ev
vel 1938 tarihinde avukatlık kanu
nunun müsaid bulunmamasından 
dolayı bu vazifeden resmen çekilmiş- p ~ r ünü Halkevleri yıldönümünii kutlulaıııağa. hazırlanan 
tir. Bugünkü sıfatı şirketin avukatı a.za. g güzel görünüş 
bulunmasıdır. Amma hakikatte yine Ankara 16 (Hususi) _ Halkevlerinin Bundan sonra başvekil genel baş~~ 
Bulvar şirketini idare eden bizzat d" . ld"" um·· il münasebetile ayın vekili Refik Saydam tarafından bir soy-
k d . 'd' K A f ti lursa ye ıncı yı on . . . . nıod Tilrk en ısı ır. anunı sı a arı ne 0 d k Pazar günü burada yapı- lev verilecektir. Söylevı em 

Yeni kuvvetler Tunus 
hudutlarına gönderiliyor 

Tmıustan manzaralar 
erişcmiyeceği bir bütçe olmaktadır. hatta ikmal edilmiş bulunacağını kayd-

Taymis, teslihat faaliyetinin çok bü- ediyor. Aynı gazete diyor ki: cFakat 
yUk neticeler verdiğini kaydediyor. Ha- dünyanın bugünkü gidişinde bir sene 
va ordusu 12 ayda iki mislini bulmuş- muazzam bir zamandır.> 
tur. GazetelCTin neşriyatından çıkarılan 

Deyli Niyoz askeri hazırlıklar progra- umumi mana faşizm ve Hitlerizm tehli
mının bir seneye kadar çok ilerlemiş ve kclcrinin, yapılmakta olan büyük feda .. 

kfirlıkları haklı gösterecek mahiyettedir. 

V ekiletlerce alınan 
bazı mühim kararlar 

Biitiin bu hazırlıklarına rağmen gazete .. 
ler Italyanın niyetlerinden hal8 endişe. 
dedirler. Taymis, Romadaki Ingiliz mas-
lahatgüzarının kont Ciano ile yenideıı 
temaslar yaptığını bildiriyor. Libya gar-. 
nizonlarının mütemadiyen tahiyesin -
den bahseden bu gazele diyor ki: 

Uyuşturucu madde iptilalarının Ha
yırsız adaya süriilecekleri doğru değil 

Ankara, 16 (Ö.R) - Sıhhat ve içti
mai muavenet vekaleti tebliğ ediyor : 
Uyuşturucu madde iptilalarının memle
ketimizde gittikçe çoğalmasından naşi 

bunlardan yakalananların alakadar ma
kamlarca hayırsız adalardan birine teh
cir edileceği hakkında bazı gazetelerde 
bir takım haberler görülmektedir. Mem
leketimizde uyuşturucu maddeler ipti
lası, hükümetçe kanunt tedbirler hari
cinde fevkalade tedbirleri lüzumlu gös
terecek derecede değildir. Bu iptilaya 
karşı sıhhi ve tıbbi bakımlardan milra
kabe icrasına memur olan vekiletimiz
ce yeniden tedbirler ittihan dilşünül
memektedir. 
ATEŞ TUÔLASI SANAYİİ 
Ankara, 16 (Ö.R) - İktısat vekftle

tinden : Teşviki sanayi kanununa mil
zeyyel 2261 sayılı kanunun UçUncU mad
desi mucibince yapılmış olan tetkikat 
neticesinde memleketimizde ateş tuğla
sı sanayiinde faila istihsal olmadığı an-

- SONU 4 t)NCO SABİF'EDE -
Sıhhat ve içtimai muavenet 'Uekili 

Hultısi Alataş 

«.Gelen halnrlere göre Libya· 
ya gönderilen bütün yeni kuvvet
ler T unuı hudutlarına aevkedil • 
mektedir. ltalyan harp gemileri 
hep bu ıahilde dolQfıyorlar. Fa -
kat ltalyan umumi elkarı bir harp 
ihtimalini endiıe ile karıdıyor v• 
yeni bir harici ıergiizept idemi • 
yor.» 

Karadenizde Fır
tına şiddetlidir 

Güvercin motörii 
Erelllde batmıştır_ 
İstanbul, 16 (Hususi) - Karadenizde 

fırtına şiddetlenmiştir. Ereğliden kömür 
yükü ile İstanbula hareket eden Güver
cin motörU sahile yakın bir yerde bat
mıştır. Motörün dört kişilik müretteba
tı kurtarılmıştır. Açık denizde olan bir 
çok vapurların yakın sahi11ere sığınmış
lardır. 

Karadenize çıkmak istiyen vapurlal' 
da fırtınanın sükOnet bulmasını bekli .. 
yorlar. 

Madridde Cümhuriyetçiler 
mukave~ete hazırlanıyor 

Franko 
--0-

Cümhuriyet hükümeti·· 
nin gayri meşru 
olduğunu ispat için 
vesikalar peşinde-

Londra 16 ( ö.R) - Ajana Roytcr 
lngiltere ve F ransanın F rankoyu hemen 
tanımayı derpi§ cdemiyeceklcrini, bugün 
için bilinen ııcy Parisle Londranın lapan
yol meselesinde tamamen müııterek bir 
politika takip etmelerinden ibaret oldu
iunu, bugün lapanyada bütün evaafa ha
iz bir cürnburiyet bükümetinfn mevcut 
olup olmadıiı meaelelinin de tetkik edil
diiinl bildiriyor. 

FRANKONUN MF.SAISI 

Ispanı1ol Cümh.urrei!i Azana ve b<ı§vekili Negrin 

olsun idare ve salahiyet onun elinde ~:Ca: ~:~n~~ren programı tesbit edil- musikisi festivali takip edecektir. K~n-
____ bu_ l_u_n_u.:..y_o_r . ____ _ _.__,._1-1---.ı.....w.lir...&ıı..ı:ı.roı2:1:amaUl~Ou·r1:,e~Halkevlerinin ser müntehap parçalardan tertip edil-----•~-ıı:ı'----L'-'r.A-...Ll.__..c,:ı._ı... • ·•-. 

misyon dahiliye nazınnın riyueti altın
da toplannufbr. V eaiki toplamak üzere 
Banelona tlli bir komiayon gidecektir. 
Komisyonun raporunda bir çok metinler
den baheedeceii ve bunlann ortalıkta 
heyecan tevlit edeceği aöylenmektedir. 

1. noınnrv.ı !ô ı "'a.rr.ı 

Negrinin riyuetinde toplanmıııtır. Bu i~ 
timaı müteakip ziraat nazın matbuata., 
aörüıülen meaeleler etrafında izahat ver· 
mittir. Baııvekil mecliate cümhuriyet or
duwnun mükemmel maneviyab haklun.
da memnuniyetini izhar ebni§. ecnebt .. 1•1 1 1 •I 1 
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Emekli General 
Kazım Karabekir'in 

HATIRATI 

iR .HABERLERi 
Prevantorvum 
için bir bina 
satın alındı 

Meclisten istenecek 
tahsisatla faaliyete 
geçiliyor -

-41-
alamıyacaldardır. Eğer derhal harbe gi
rerlene yine bir devleti mnazz•ma ola-ı 
rak ortaya çıkacaklardır. Ordu dahi B:ıl-

1 
kan hezimeti lekesini üzerinden ailmiı 

olacaktır. 

~······································ 

YAZAN: 
GENERAL 

Teşkilabna mühim bir 
tamim gönderildi 
Memleket kendir ve keten sanayiinin 

himaye ve inkişafını ve rasyonel suretU 
çalışnasını temin için bil& resim mem
leketimize hariçten ithal edilmekte olan 
ve orak makinelerinde kullanılan sizal
den mamul biçer bağlar orak makinesi 
iplerinin ziraatten gayri dikiş, ambal~j 

Harbe gİrİf pl&nı: Rtı.1 donanrnıuına Kazım K arabekir vesair işlerde kullanıldığı ziraat vekAle-
U.tün bir hale gelen donanma11U%1n hi- tin" ce haber alınmıştır. 

~····· ·································~ mayesinde olmak üzere Odesa ile Ak- Gümrük tarifesinin 664 üncü pozisyo-
keıman arasına bir ordu çıkarmak Mısır la beraber cephenin inhilaiinden endiıe· nuna giren bu iplerin ziraatten başka 
ÜLerine de yürümek. ye düşüyor. Osmanlı ordu ve donanma- işlerde kullanılmaması uygun görül-

Bu1garlarla ve mümkünse Romanya· sının şu aralık harbe girmesi Ruslara ma· müştür. Badema orak makinesi ipleri
lılarla da ittifak aktetmek üzere Dahiliye nen bir darbe vuracağı gibi maddi ola- nin zira! işlerde kullanılmasırun bche
Vekili Tali.t ve· "~clisimebusan reisi Ha· rak Karadeniz nakliyatına mini olmak ve mehal temini hu.susunda şu yolda mua-· 
lil beyler Sofyaya hareket ettiler. Enver Karadeniz sahillerinde ve Kafkasya hu· mele yapılacaktır : 

pa'f'l da Almanlarla bir harp mecli•İ ku- dutlarındak.i bütün Rus kuvvetlerinin 1 - Dışarıdar. orak makinesi ipi gc
rar-a!t plinlar teshit olundu. cepheye .. getirilmelerine meydan verme· tirtmek için müracaatı..: bulunan tile· 

Siyasi ve askeri t~bbü.s ve kararları mek gibi fayd ... ların1 düşünüyor. Eğer carl<lr bu ipl ..,ri ztra:ıt '!'l1üdür veya mc
ve işin akamete uğraması tafsilatını te.. Otımanlı devleti bu vaziyette de harbe murlaruru1 \'erecekleri vesikalar üzeri-
şebbü~Icrin sonunda göreceğiz. girmezse artık kendOi için faydasız ola· ne yalnız çiftçilere 5atınağı taahhüt et .. 

iKiNCi TEŞEBBOS cağına karar veriyor ve Alman kararga- til<-Jerine dair bir taahhütname im1.alıya-
Şark ve garp cephelerinden parlak hıumumisi son bir teklifle kat'i olarak caklardır. 

m .. vaffakıyet haberleri geldiği 3 1 Ağus- harbe girmekliiimizi istiyor. 2 - Tüccardan orak makinesi ipi al
t<>• 914 ve müteakibi giinlerde vaki ol- Esbabı mueibe olarak söyledikleri bu mak istiyenlere ziraat müdür veya me
muştur. 29 Ağustosta Hindenburg or- idi: Avusturya - Macaristan ordulanna murlarınca Yesika verilecektir. Vesika 
dU>U Rusların Narev ordusunu mahvet- kartı Ruslar kat'ı neticeli bir taarruza almıyanlara tüccar tarafından orak ma
miş hudut harici kovalamıştı. 5 kolordu karşı girişiyorlar. Eğer muvaffak olurlar- kinesi ipi satılrnıyacaktır. 
ve 3 süvari fırkasından mürekkep olan sa Ruslar boğazlara karşı da teşebbüsle- Bu hususta vilayetço: bütün ziraat teş-
bu Rus ordusundan 92,000 es>r alınmıştı. rine başlıyacakla.n şüphesizdir. Avustur· kilatına tamim edilmiştir. 
Esir arasında üç de kolordu kumandanı ya - Macaristan ordularının bir felakete -*-
bulunuyordu. Rus ordusunun bütün top
lar ve malzemesi iğtinam <>lunmuştu. 3 1 
Aluatosta da Fransa cephesinde Bulov 
ordusu Sen Kantcn civarında kendisin· 

uğraması Almanlan da fena vaziyete 
sokacaktır. Şu halde Ruslara karşı derhal 
harekete geçirmiyccebe Osmanlı ordu 
ve donanmasındaki Almanların tehlikede 

Tar İ h İ saat 
Ankara müzesine 
hediye edilecek 
Çanakkalede Atatürkün hayatını kur-

taran Omega saatini veya fotoğrafını. el9 
Fransız merkez ordusunun ricate mecbur ve malzemece bir yardım mevzuubahs 

geçirmeğe karar veren Omeğa müesse-

den üstün bir Fransız ordusunu inbizama olan vatanlarına dönmeleri IU:ımdır. Bu 
uğrattığı ve l Eylı'.ilde l O kolorduluk vaziyette artık ne paraca ve ne de silah 

edildiği. bir çok esir ve to:> vesaire iğti. olmaz. Gemiler de tahrip olunacaktır. sesi bu saatin balen Türk.iyede mevcut 
nam olunduğu haberleri Almanların da Harbe ııirit plim: Osmanlı donanmaaı olmadığını ağlebi ihtimal Alınanyada 
Y.eniden bizi harbe sürüklemek için te· Rus donanmasını bastırarak Karadeniz- bulunacağ~ tesbit etmiştir. 
şebbüslerine veaile teııkil ediyGrdu. Fran- de hakimiyet kazanacak. Kafkasya cep- İsv"ç eli ·· 55 . b .. til 

ı r mue esenın u muracaa e 
ıa, hükümet merkezinin Paristen Bor- hesinde Rusların kuvvetleri İşgal oluna- İsl.anbuldaki müzeler idaresi a!Akadar 
doya nakli günü olan 4 Eylul 9 14 de ar· rak Avusturya • Macaristan cephesine olmtLŞtur. İnkıl!lp müzesi müdürü, Ata
hk llulgar hüküm.etini de bizim hükümeti gitmesine mini olacak. Mısıra da taarruz türkün metrfıkatı arasında bu saatin bir 
de Almanlar harbe karar vermeğe ran olunacakt1r. fotoğrafının mevcut olduğunu ileri sür-

Çiftçi mallarının ko.-un
ması 

• 
ışı etrafında • 

Her Vilayetteki Zirai dairelerde 
bekçi kontrol meclisleri kurulacak 

ZiTaııt vekili Muhlis Erkmen 

Hükümetin, çiftçi mallarının korunma· 

sı hakkındaki kanun projesini ka.mutay
dan geri alarak üzerinde bazı tadiller ve 
ilaveler yapmak üzere tetkiklerde bulun
duğunu haber vermit ve bu mühim kanu· 
nun niçin hazırlandığını mucip sebepler 

halinde yazıruıtık. 
Projeye göre ormanlar hariç olmak 

edilecektir. Mürakabe meclisi. çiftçi mec

lislerinin itiraz olunan kararlarını tetkik 

ederek tasdik veya refedebilecektir: Ka
nunların hükümleri içinde mıntaka ihti
yacına göre talimatnameler yapmak hak
kı ve bekçi 8.miılerini, bnnlann mıntalca
la.rın11 ücretlerinin nevi Te miktarını tayin 
hakkı bu meclialere aittir. 

Vil&yetin Bucada meydana getireceği 
prevantoryum hazırlıklarına devam 
edilmektedir. Prevantoryum ittihazı için 
18 bin liraya satın alınan Hasan a~ 

bahçesi binalarında oturan müstecirler• 
binayı tahliye etmeleri tebliğ olunmuş
tur. Vilayet meclisinden istenecek tah
sisatla prevantoryum kurulacaktır. 

Bu müess.,.eye, mekteplerde olruya:ı 
zaif, cılız ve hastalıklı çocuklar ka1 l' ıl 

olunarak sıhhi durumları daimi suretw 
kontrolde bulundurulacaktır. Prevantor
yumun doktoru, öğretmeni, sıhhat me
muru bulunacaktır. İleride prevantor
yumun yerinde bir sanatoryum kurul
ması ve müessesenin sıhhat vckiıletine 

devri etüd edilecektir. 

-*-
MahmutEsat 
Bozlıurdun lıonferansı 
Çarşamba günü İzmirde bulunınası 

beklenen İzmir mebusu B. Mahmut Esat 
Bozkurt çarşamba akşamı Halkevinde 
bir konferans verecekti. Ankaradan ge

len bir telgrafta B. Mahmut Esat Boz
kurdun mazereti hasebiyle bu konf<>
ransın şubatın yinni beşine bırakıldığ; 
bildirilmektedir. 

-*-
Çeşme h" 
konağı 

ümet 

Çeşme hükümet konağının bozuk olan 
kiremitlerinin tamiri için lüzum gösteri. 

üzere şehir ve kasabaların İmar planları- len tahsisat Maliye ..-ekfiletinden gel 
na göre çizilen imar hudutları, plan yok- BEKÇi TEŞKILA Ti miştir. Çeşme hükümet konağı esaslı biı 

sa çiftçi meclislerinin tayin edeceği hu· Çiftçi ınallamıın korunması için daimi surette tamir edilecektir. 
dut haricinde kalan yerlere czini aalıa> bekçiler, mavaldcat bekçiler ve bekçi 
denecektir. Bu saha içindeki ekim işlerin- Amirleri k:ullanılac•l.Jardır. Her zirat da
de kullanılan veya bu işlerle alakalı olan ireoin daimt bekçilerini bunların mensup .. me11sirnde açılacak 
hükmi veya hakikt şahı.lara ait veya olduğu çiftçi meclisleri seçecektir. Bek- beynelmilel panayırlM 
umumun faydalatılmasına mahsua men- çiler; türk olmak, okur yazar bulunmak, Manıilya 15 inci beynelmilel panayı
kul ve gayri menkul mallara cçiftçi ma- askerlik hizmetini görmüş olmak; yaşı rmın 16 eylı'.ıl - 2 teşrinievvel arasında 
h> denecektir. Köy merkezleri, zirai sa- 60 dan yukarı bulunmamak; mahkfun açılarak faaliyet göstereceği Türkofi,c 
ha içinde sayılacaktır. olmamalı: gibi vasıflar taşıyııcakfardır. bildirilmi~. 

Her köy ve belediye sının İçinde hu- Ameli ziraat kurslarından mezun olan- Belgrad panayır sahasında 939 senesi 
lunan zirai saba bir zirai daire sayılacak- lar, askerlikten rütbeli er olarak çıkanlar beynelmilel otomobil salonu 1 - 8 ni

t:tmi.ş1er görünüyordu. 
Esbabı m'-'Cibe: Birinci teşebbüsün ay

ni idi. 

Bu üçüncü te~bbüse ait ve harbe na
sıl girdiğimizi de göreceğiz. 

tır. Her zirai dairede bir zirai sicil ve bir d"" J • ih 1 cakJa dı sanda açılacaktır Aynı· --"---'- 15 21 müştür. Bu fotoğraf buldurulacaktır. ıger erme tere o una r T. • ,....,....._ -

çiftçi meclisi bulunacaktır. Zirai •icil, Aynı zirai daire İçinde toplu halde 1 O nisanda ilkbahar nümune panayırı, 7-17 

Harbe sİrİf plim: Sırplara karşı taar· 
l.l'D ge<;<>cek olan Bulgar ordusunu Yu
nanlılara lcar11 korumalc için iki kolordu 
ile yardım etmek. Çanalclı:ale boğazına 

bir kolordu terketmek, geri kalan kuY· 
ntlerden bir kolordu ile Mı.ıra taarruz 
etmek 6 kolordu ile de Kafkuyaya ta

aıruz etmek ( Batum • Poti arasından bil-
• yük bir debarknuınla) 

Bu sefer de Bulgarlarla müşterek u
ket"1 p1in yapmak üzere ikinci reisisani 

kaymakam Hafız Hakkı bey üçüncü ti
mendifer şubesi müdürü binba" Refik 
beyle Sofyaya gittiler. 

Bu ikinci teşebbüsün de tafsilatını ve 
akamete uğrama~u sebeplerini üçüncü te· 

ıebbüsten sonra göreceğiz. 
UÇONCU TEŞEBBOS 

Avusturya - Macar~tan orduları kar· 
_,ıda faik Rus ordulannın harekete 
geçmesi ve bu harekete Kafkaııyadan bile 
ilı:i kolordunun İştirak etmeoİ Almanları 
çıldırtmıstı. 20 (7) Birinciteşrin 191'4 de 
Almanlar bizim de harbe girmekliğimizi 
kat'i aurette istediler. Ve Bulgarların lıa
rdete girip girmiyeceği meselesini de bir 
tarafa bırakarak. Enver paşadan cevap 
iıılediler. Vaziyet şöyle idi: 
• AYUıturya - Macariotan orduları baş
kumandanı Almanyadan yardun istiyor. 
Almanya mümkün olan yardımı yapmak-

Omega müesseses~ Türkiye acentası 
BiRiNCi TEŞEBBOS VE AKIM 

KALMASI 
B. Fazlı Balkanı bu iş için İsviçreye da• 
vet etmiştir. Bu saatin buldurularak An-

16 Ağustos 19 1 4 de Göbenle Bre•- kara müzesine hediye edilmesi mevzuu 
lav lotanbula geldik.leri gün Talat ve Ha- bahistir. 
!il beyler Sofyaya varmışlardL Alman-
lar da Enver pa,ayı ortalanna alaralc on· 
dan harp kararı çıkartmıya muvaffak 
oldular. Şöyle ki: 

Birinci ordu kumandanı Llman pap. 
ile hemen bütün Alman zabitleri AlmM 

-*-
Vilayetin 

Sıhhat durumu 
gayet iyidir 

ordularının parlak hareketlerinde hulun- Vilayet Hıf:zıssıhha meclisi dün sabah 
madıltlanndan pek ıııkJıyorlar ve Alman Sıhhat müdürlüğünde aylık mutat top
milletİ harp ederken kendilerinin Türki- lantısını yaparak şehrin sıhhat i !erini 
yede atıl bir halde kalmıyacaklarını açık- gözden geçirmiştir. 
ça ııöyliyorlardL Liman pqa da; gerek Şehirde grip ve diğer mevsim hasta
kendi duyguları ve gerekse Alman zabit· lıkları azalmıştır. Vila.yetin her yerinde 
!erinin müracaatları tesirile ve Türkiye· sağlık durumu gayet iyidir. 

nin de bitaraf kalacağı halckı.ndalci tah- .. -*-
Bir tayin minleri üzerine imparatora bir telgraf 

çekerek, bütün Alman zabitlerinin Al- Kız enstitüsü k5tip ve hesap ınemur
manyaya çağnlmalanru rica ediyor. Fa- !uğuna 70 lira ücretle B. Mehmet Akpı
kat o ıık.şam Göbenle Breslô.vın Çanalc- nar atanmış ve tayin emri vekaletten 
kale boğazından İçeri girmesi üzerine gelıni5tir. 
kendilerinde bir ümit uyandırıyor: Türk· ---·~---

Bir istila 
!eri artık harbe aokabiliriz 1 

lıte bu andan itibaren Liman Alman 
sefirile de anl&JArak siyasi ve askeri te .. 
sirlerle O.manh bükümetine harp verdir· 
meye çalışıyorlar. Alman gemilerinin Ya
vuz Midilli adlarını alarak O.manlı bay· 
rağı çekmesinden de Türklerin hnrbe 

772 numarada mukayyet Bergama be
lediye ebesi Bn. Neriman Akmanın is
tifası sıhhat vekaletince kabul edilmiş
tir. 

-*-
Diplomasız doktor 

Karantinada Bozkır sokağında iki ya-
•• BİTMEDİ •• şında Kübra isminde bir kız çocuğunun 

---••••••••m•r.l'llllf!l!lm•--l'RmS:W•MZID.•lkolundaki yarayı tedavi eden ve diplo

Zafer ..• Zafer üstüne 

Kültürpar~ Sinemasın~a 
iki baltadan beri lzmircle bütün hasılat re· 
korlarını kiran sinemamız mösterilerine bir 
şükran borcu olarak iki eşsiz ve en büyük 

ı .. 
lilim sunar .. 

Dünyanın e n lıüçiilı, falıat sanatı en büyülı 
ARrisri .. 

Ş I RLEY T EMPLE 
nin §İmdİşe kadar yaptığı filimlerin en l j 

K I R ÇiÇEGi 

2-Türkçe sözlü Cennet Perisi 
DOLORES DEL RİO 

masız doktorluk yaptığı anlaşılan Mus
tafa oğlu Hasan yakalanmış ve hakkın
da takibata başlanmıştır. Hasanın dok
tor olmaclığı anlaşılmaktadır. 

- *-Sanat oııuıu son 
sınıf talebelerinin 
veda müsameresi 
İzmir 'anat okulu son :ınıf talebeleri 

pazartesi günü akşamı saat 19 da bi» 
veda n1ü;:;ameresi vereceklerdir. Progra· 
1na göre mü~mereye İsliklfll marşiylc 

baslanacak, Kanun adamı adındaki pi
yes bunu tal«p edecektir. İki pcrdelık 
palavra komedısi ve veda marşı progra
mı tanıamlıyacaktır. Perde aralarında 

müzik vardır. 

- *-İddia sarih olmalldır 
•Borsada kumarbazlar var• başlığı 31-

tında ve İ. Samuken imzas.iyle bir mek
tup akhk. Bu mektup sahibinin iddia et
tiği mevzular üzerinde borsada ve ofis
te tetkikler yaptırdık. M<JVZuubahis iıt. 
diaları tevsika imkan bulamadık. İmza 

çiftçi mallariyle bunların sahip ve kira- dekardan fazla meyvalığı. sebze bahçesi, eylfil arasında sonbahar beynelmilel nü
cılannın kaydına mahsus olan kütüktür. gibi veya tütün tarlasının elli dekardan mune panayırı ~caktır. Bu hususta 

Çiftçi meclisleri köylerde muhtarın. fazla zeytinliği, bağ ve fidanlığın 3000 Türkofüe malUınat gelmi'!tir. 
şelıir ve kasabalarda belediye reisinin dekardan fazla ziraatte· kullanılan arazi- -*-
reisliği altında mallarmın zirai sicillerinde nin l ,500 dekardan fazlasının sahip veya 
kayıtlı olanlar tarahndan köy ihtiyar he- kiracıları hususi bekçi kullanacakl:udır. Halkevleri 
yetleri veya belediye encümenleri huzu· 
runda seçilecek ikiden altıya kadar aza
dan terekküp edecektir. Ziraat ve vete.
riner müdür ve memurları bu mecli~in 
tabii azasından aayı1acaklard1T. 

Nüfusu 500 e kadar olan yerlerde çift
çi meclisine iki, 500 den 2,000 e kadar 
olan yerlerde dört, bundan fazla nüfu
su olan yerlerde altı aza ve bir o kadar 
yedek aza ıeçilecekrir. Seçim, köy m~
lisi azalariyle belediye meclisi azalarının 
seçildiği zamanlarda yapılacak ve miid~ 
deti dört sene olacaktır. 

Her- vili.yct merkezinde bir kontrol 
meclisi buluncaktır. Kontrol meclisi, vi· 
li.yet merlezinde müteşekkil çiftçi mec

lisinin kendi azası arasında seçeceği 'ki 
zatla vilayet daimi encümeni azalarından 
ziraat ve veteriner direk.törleriyle ziraat 
odası reisinden teşekkül edecektir. Mt-c· 
lise vali veya vekil göstereceği zat reis· 
lik edecektir. Vilayet jandarma kuman· 
daniyle emniyet direktörü, meclisin tabii 
azasındandır. Heyet ayda bir defa top
lanacakhr. 

MEcUSIN SALAHiYETLERi 

Çiftçi meclisleri: Zirai daireleri mevki
lere tabim; her mevki veya bütün zirai 
daireye (azun olan yaya, atlı bekçilerin 
ve bunlann ücretlerinin nevi ve mikdanna 
tayin; muvakltat bekçi kullanJmuına 

zaruret görülen yerlerde bu gibi bekçile
rin mikdariyle çalıtma müddetlerini ve 
ücretlerini tesbit; mıntaka içindeki r~ 

mi kontrol ve teftişlerini tanzim ve te· 
min: mıntaka içindeki bekçilik teşkilatı
nın bütçesini. tanzim ve tetkik; projede 
gösterilen gelitleri kanun hükümlerine 
ve zirai sicille göre zamanın da tahakkuk 
ettirip köy veya belediye vaeıta.tiyle tah· 

Eili; hususi kanunlardaki hükümler mah· 
fuz kalmak ve mıntaka halkına ait hay
vanların ihtiyaçlanna mini olmamak şar
tiyle sınırlan içindeki mera ve otlaklara 
dışardan alınabilecek hayvanların sayı 

ve c.insini tayin ve otlak sahasını ayırta· 
rak iki ay önce ilan: daimi veya muvak· 
kat hayvan i.stasyonlan ve gelip geçen 

hayvanlara sulama yerleri gösterme va· 
zifeleri vardır. 

KONTROL MECUSLERI 
Kontrol meclisleri vilayet hududu için

deki bütün mai daireler üzerinde kont

Hususi bekçiler, resmi bekçiler gibi 
bu proje hükümlerine tibi olup bulun
dukları yerlerde resmi bekçi sıfat ve oa
lahiyetini taşı,yacaklardır. 

Hakimiyetimilliye 
tiçüncü sınır muallimi 
mahkemeye verildi 
Hakimiyeti Milliye üçüncü sınıf tale-

beleri adına satın alınan 29831 numaralı 
bilete düşen 3500 lirahk ikramiye mese
lesi mahkemeye intikal etmiş ve öğret· 

men B. Muzaffer Önizin asliye cezad• 
muhakemesine karar verilmiştir. 

Alakadar zatın, ikramiye rastlıyan 

29831 numaralı biletin yarısını valide
sine sattığını ve talebelerin emniyetim 
suiistimal ettiği iddia edilerek Türk ce
za kanununun 508 inci maddesine tev
fikan muhakemesinin yapılmasına ka
rar verilmiştir. 
Öğretmen, hıldiseyi müteakip bir kı

sım talebelere otuzar lira, bazılarına da 
17 şer lira tevzi etmiştir. Sınıfta elli 
dört talebe mevcuttıL 

Halkevleri. yıldönümü ile yeni açılaca1ı 
olanlarınm açdış törenlerine bu yıl 19 
Şubat Pazar günil ııaa.t l 5 de Ankara 
Halkevinde İstik.lal marşından sonra sa· 
yın Başvekilimiz Dr. Refik Saydamın 

söyleme baJ!anacakbr. Radyolarıma bu 
saate göre ayarla.nacak söylev dinlendik
ten sonra kendi hazı.rla.dıl:ları prognıma. 
deYaJD edeceklerdir. 

-*-65 yaşında bir ifltfyar 
tram11ayın Çtll'Jlrnası 
ile yaralandı... 
Güzelyalıya gitmekte olan 12 numa

ralı tramvay arabası Salhane iskelesi ci
varında 444 numaralı berber dükkanı 

önünde 65 yaşında Sabet.ay adın~a bu 
museviye çarpmış ve yaralanmasına se
bebiyet vermiştir. Yaralı derhal mem
leket hastanesine kaldırılm'*tır. 

Yaralı ihtiyarın sağır olduğu ve tranı
vayın geli~ işitemediği anlaşılmış, hii
diseye sebebiyet veren vatman İbrahim 
serbest bırakılmıştır. 

Adliyece tahkikata devam edilmekte
dir. 

Ulanıış köyünde zeytincilik 
neticeler alındı kurslarından • • 

ıy1 

KuTslarda bıulam4cı 11.ıta.n olanlar ve kurs öğYehne)ai Neı:zııt Yılmaz 

Ulamıı (HnatUi) - Asırlardanberi iştiTak etmiştir. Muhtelif mevkilerde ÜÇ· 

bakımsız ve verimsiz halde bulunan zey~ 
Haiti adalarının korkunç yanar dağ.larlll.ID müthiş (everanı arasında ~ekil· 

miş aşk ve sercüzeşt filmi •. 
sahibinin müstear bir isim kullandı~ı rol ve tefti~ salihiyetini haiz olacaklar

tin ağaçlarımızın ısfAhma yol açmak üze-

yüz zeytin ağacı üz.erinde fenni budama 
şekilleri ve nazari dersler verilmiftir. Ya
pılan deMmede köyümüzde on dokuı 
budan1acı ustası yetittirilmi.,tir. Halk ,. .. 
pılnn i leri Liiytik hir alaka il~ t:Jcip et-

SEANSLAR: KIR ÇİÇEÖİ: Z.15 - 5.20 .. CENNET PERİSİ: 4 - 7.35 
Cımrnrlesi ve pazar : U.30 da CENNET PERiSİ İLE BAŞLAR 

anla.şılıyor. Yazıda faa1• lf"rinden btth· dır. Bu salahiyet ziraat ve veteriner rnü-
d re mınta~ zeytin balım memuru bay sedilen ~}usların kimle..ı· oldugunu v~ ür ve memurlariyle kaymakamlar. na .. 

neşriyatın hedefı açıkça bildirilm~ hiye müdürlni ve valinin trnaip rdccciif Nevzat Yılma:z tarafından köyümüzde 
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TELGRAF HABERLERi Mem_urlar ·i 
işlerine yardım 

edecektir Madridin bombardımanı Ankara 16 ( Hu,,usi) - Askeri ve 
adli memurlardan gayri diğer memurla
nn mebus seçimi i§lerine yardımda bu
lunmaları haı vekaletçe devlet teşkilatı
na tamim olunmuştur. Her yarım saatte bir tane olarak şehre 

büyük obüsler düşmektedir Ders saatini 
Kahvelerde geçiren 
avare çocuklar polisçe 
yakalanmaktadır .. Londra, 16 (Ö.R) - Madrid dün ak- canın resmi lisan olarak kullanılmasını Parise gelen h"Panyol hariciye nazırı B. 

pmdan beri daimi surette bombardı- menetmişlerdir. Fakat hususi görüşme- Del Vayo bu sabah İspanya sefaretha
man edilmekte ve büyük obüsler, her }erde bu dilin kullanılmasına şimdilik nesinde İspanyol reisicümhuru B. Aza-
rarım saatte bir tane hesabiyle, şehre miis3ade ediliyor. na ile ikinci defa olarak görüşmüş ve 

İstanbul, 16 (Hususi) - Ders saatle
rinde mektebe gitmiyen çocukların ya
kalanmaları için burada şiddetle müca
deleye girişilmiştir. 

düşmektedir. Madride avdet hususunda kendisini ik-

Nasyonalistler Katalonyadn Katalon- Paris, 16 (Ö.R) - Dün tayyare ile naa çalışmıştır. 

Hariciye Vekili Bükreşe 
hareket etti 

Yugoslav hariciye nazırile samimi 
telgraflar teati edildi 

Ankara 16 (A.A) _ Bükreşte Balk.an Ingiltere ve Sovyet büyük elçileri, Ar
~tanb daimi konsey toplantısında hazır navutluk, Bulgaristan ·ve Yunanistan, 
bulunmak üzere hariciye vekili ŞükrU Romanya ve Yugoslavyanın Ankara dip
&raçoğlu zevcesiyle birlikte bu akşam- lomatik mümessilleri ve Fransız masla
ki eksprese tak1lan husust vagonla şeh- hatgüzarı ile hariciye erUnı uğurlamış-
rimizde.n ayrılmıştır. tır. Ankara, 16 (A.A) - Bak Cincar Mar-

Hariciye vekili B. ~iikrü Saracoğlı} 
Hariciye vekiline hariciye müdürle -

rinden Sedad, kalemi mahsus müdürü 
Abdullah Zeki Pulat, hususi kalemden 
lrlan Atça refakat etmektedir. Hariciye 
veldliril istasyonda Riyaseticürnhur 
umumt kltibi, bazı vekil ve mebuslar, 

koviçin Yugoslavya hariciye nezaretine 
t:ıyini münasebetiyle B. Saraçoğlu Şük
rü arasında aşağıdaki telgraflar teati 

olunmuştur: 
Ek.c;e]ans B. Saraçoğlu 
Hariciye vekili 

ANKARA 
Hariciye nazırlığına başladığım bu an

da ekselansınıza en kalbi selamlarımı 
0

vc iki de·vlet ve müttefik memleket ara
sındaki dostluk ve sıkı iş birliği politi
kasın:ı sadıkane merbutiyetimin temin:ı
tını bildirmek benim için bir zevktir. 

Bu işin ifasında ekselansınızın dosta
ne yardımına itimat ediyorum. 

Cincar Markoviç 
Ekselans B. Cincar Markoviç; 
Hariciye na2.lrı 

A ,.ıBELGRAD 
Kendislne 'tevdi edilen yülCsek vaiife

ye başlarken ekselansınızın bana gön
dermek lütfunda buJunduğunuz na21ik 
telgraftan dolayı h araretle teş~kkür ~e
rim. Ekselansınıza· en hararetli' tebrik
lerimi sunar ve iki dost ve müttefik 
memleketin bu derece sıkı bir sure te 
birbirine bağlayan iş birliği politikasına 
ekselansınızın devam etmekle bah tiyar
lık duyacağiıiıİ temin eylerim. 

ŞüKRU SARAÇOCLU 

Mo~ol ve Çin kuV.vetleri 
, _ . 

büyük Japonları 
Londra 16 (ö.R) - Çin kaynağından 

bildirildiğine göre gayri muntazam Çin 
kuvvetleri Yangçe nehrinin şimal sahi
linde bUyük faaliyet göstenniştir. Bun
ların bir kısmı Hnnken şehrinin varoş-

zayiata uğrattılar 
Iarına kadar gelmiş, diğerleri şehrin 
karşı tarafına sokulmuşlardır. Iç Mogo
listanın şarkında Mogol ve Çin kuvvet
leri J apon kuvvetlerini büyük zayiata 

uğratmışlardır. 

lngilterenin Mille~ler. 
Cemiyetine muhtırası 
Londra 16 (ö.R) _ Jngiltere 1928 umumi anlaşması kar~ıınnda vaziyetini 

tasrih için miJletler cemiyetine bir muhtıra göndermi~tir. Bu anla~ma h er ihti
lafın diplomasi yolile, mümkün olamazsa uzlatma ile hallini emreder.Nota Jn
gÜterenin bu .ahkama tamamile i~tirak ettiğini tasrih etmekle berab er, kend isi
nin hali harpte bulunduğu sırada bir ihtilaf zuhuru takdirinde ayni muahede 

hükümlerile kendini bağlı telgkki edemiyeceğini bildirmektedir. 

Umumi harbin benw bilinmiyen safhalarım tasvir eden müthiş • Muaz
zam - heyecanlı sahnelerle dolu harikulade Fransız filini ..• 

ESiRLERi HARP 
•• FRANSIZCA SÖZLÜ 

Baş rollerde: JEAN GABiN - DiTA PARLO • ERiıl F ON STROHEİM 
SAYIN llALKIM'i:ZIN DİKKAT NAZARINA : 
Aınorikalı rejisörler in iki sene enci memleketimize • gelerek ilerleyiş ve 
inkıliplarımm, Atatürkün hususi hayatJanna dair. tarihi ve ebedi ·kı~ctli 
sahneler, en salıüıiyetli bilgilerle filme ahp AMERJKA COMIIURREISl-

NE takdim ettikleri 
TÜRKÇE 
SÖZLÜ Yeni Türkiye 

Filmi Amerikada Türkçe sözlü olarak yapılmq ve memleketimize getiril· 

miş ve proıramımı:ıa ilive edibniştir 
- 4.00 - 6.30 - 9 DA BAŞLAR 

Başvekil 
Sümerbankta 
tetkikler yaptı 

Ankara, 16 (Telefonla) _ Başvekil 

B. Refik Saydam ve Jktısat vekili ha 
Hüsnü Çakır diln Etibankı z.iyaret e: 
mi§lerdir. Bugün de Sümerbankı ziya
ret ederek bazı hususlar hakkında tet
kikler yapmışlardır. · 

- = -
Maliye vekill 

rahats'z 
Ankara, 16 (Telefonla) · _ Maliye ve

kili Fuat Ağralı bir kaç günden bCTi ra
hatsızdır. Evinde tedavi edilmektedir. 

- = -
Döviz kaçakçılığı 
Hükümet y eni tedbir 

için tetkikler yapıyor 

Kahvelerde yapılan aramalarda sekiz 
o,rta mektep talebesi bulunarak velile
rine teslim edilmiş ve keyfiyet mensup 
bulundukları mekteplere de bildirilmiş
tir. Gençliğin disiplinli bir çalışmadan 

ayrılmasına mani olmak için ayni mahi
yette tedbirlerin diğer büyük şehirlerı
mizdc de alınaca~rı tahmin olunmakta
dır. 

Denizbank mü
dürü Ankarada 
/Uıkara, 16 (Telefonla) - Denizbank 

umum müdür vekili Yusuf Ziya bugün 
Ankaraya geldi. Yarın yeni kadro hak
kınaa IktLc;at vekiline izahat verecektir. 

Skopçinada 
Sabık nazırlardan 
Milin Diminovic 
·r eis seçildi- ·· 
B~lgrad 16 ( ö.R) - Skopçina mec

lisi eski nazırlardan Milan Dimonoviçi 
282 mebustan 2S 7 sinin reyile riyasete 
ııeçmiştir. 37 beyaz rey varakası verilmiş
tir. Bu müstenkiflcr B. Stoyadinoviçe sa
dık kalan. fakat hükümet partisinin di
siplinini bozmak istcmiyC'll mebuslardır. 
Maçek muhalefet parti,,ine menıup 19 
mebuı rey ~erilirken İçtima ııalonunu ter
ketmişlerdir. Hükümet deklarasyonu öğ
leden sonra rnebusan ve ayan medisle
rind okunmuştur. 

Ankara, 16 (Telefonla) _ Hükümet 
döviz ve altın kaçakçılığına mani olmak 
maksadiyle yeni tedbirler almak için 
tetkikler yaptıımakla olduğu bildiril
mektedir. Bu maksatla Almanyada tat
bik e-dilmekte olan uşuldeki esasın ka
bul edilmcşi :{lluh\em~ldir. Bu usul ka
b~l edildiği takdirde memlek.ete i~ ta-
kibi veya ib a s.uretle gelecek ecne- . 
hilerln getiı;ec~leri dövızlerin ~ Milli .mi1daf aa 
borsaya kaçmasına ·mani olmak 1 
diyle Merkez bankası taduında " bazı planı irin 
şartlar t~htında ve resmi fiat fevkinde "'.t' 
bir ~iat!e .aı.ınacakeır. ... · .Amerika yeniden 356 
Yıne aynı surette memleketten hari- • 

~e. gidecek yurddaşlara da farklı fiatle mılyon dolar sarfını 
serbest döviz satılabilecektir. Bu mese- : ı_ l 
le etrafında .tetkikler devam etmekte- Rarar 0 tına aldı 
dir. Vaşington, 16 (Ö.R) - Reisicümhur 

-=- Rooseveltin fevkaUde milli müdafaa 
planı için istediği 356 milyon dolar mü
messiller meclisi tarafından 15 reye 
karşı 367 reyle kab~l edilmiştir .. Cüm
huriyetçi bir mebus hava ordusunun in· 
kişafını bin tayyare ile tahdit etmek 
istemişse de bu takrir 127 reye karşı 

169 reyle reddolunmuştur. 

Cümhur reisliği 
baş· tabıblıği 

Ankara, 16 (Telefonla) - Cümhurre
isliği baş tabipliğine doktor Zeki Hakkı 
Pamir tayin olunmuştur. B. Zeki Pamir 
Merkez hastane)'i dahiliye mütahassıs
lığını yapmakta idi. 

Bahriye komisyonu Goan adasının 

Alaskada, Antiy denizinde ve Pasifik 
okyanosunda tesisi kararlaştırılan yeni 
buzlar haricinde bırakılması teklifini 5 
reye karşı 14 reyle reddetmiştir. 

Mısır tahvilatı 
Kahire, 16 (A.A) - Yüzde üç faizli 

ve ikramiyeli Mısır kredi f~nsiye tahvil
lerinin dünkü çekilişinde 1903 senesi 
tahvillerinden 698.571 numara 50.000 

Y eniBelçika 
kabinesi 

Liberaller girmek 
istemiyorlar 

Brüksel, 16 (A.A) _ B. Pierlo bu- 1911 senesi tahvillerinden 239.537 nu-
gün istişarelerine devam edecektir. Mu- mara 50 bin frank ikramiye kazannuş
maileyh bu istişarelerden bir netice el· lardır. 
de edeceğine kafi surette kanidir. yaı. 111P••v•ı•sıt:=m;m111·1Rıs111wwwmm'l&.!a!&ı .. • •'"9'J 
~ Jiberallerin husumeti sebebiyle ka- TA y y AR E 
toli~l~rl~ sosyalistlerden müteşekkil iki 

;:;~~~ .hüküınet teşkil etmesi nıuh- SiNEMASINDA 
Brüksel, 16 (Ö.R) - Mösyö Pierlo TELEFON: 36-16 

kralı ziyaret ederek liperal partisine 
mensup şahsiyetlerin kabineye girmek- BUGÜN 
ten imtina ettiklerini, bu vaziyet karşı- Sin<'m;cılık aleminde şimdiye kadar 
sında sosyalistler ve katoliklerin müza- emsa me ender tesadii( edilen bir 

heretine dayanan bir hükümet teskiline şah~er .• 
karar V<:'rdiğini bildirmiştir. ~ 

Paris, 16 (Ö.R) - Eski Belçika baş
vekili Jasparın ölümü münasebetiyle 
Fransız hariciye nazırı B. Bonne Belçi
ka hariciye nazırı Consona bir taziye 
telgrafı göndermiştir. 

Papanın . 
Halefini tayin için 

haztrlıklar 
Roma 1 6 ( ö.R) - Papa 1 1 nci Pinin 

halefini intihap edecek olan Konklava 
iştirak için Lizhon Kardinalı bir deniz 
tayyaresi le R omaya gelecektir. Papa in
tihabına ilk defa olarak bir Kardinal 

ASRI Ba
takhaneler 

OYNIYANIA R: 

DITA PARLO 
A L B E R T

P R E JA N 
INKIJINOFF 

AYRICA : EKLER JURNAi, son 
hadisat ve RONTKEN kültiir filim 
Bu hafta SEANSI..AR : 

EB GtlN : 1.30 • 4 • 6.30 ve 9 DA 1 

SAHIFEJ 

SON HABER 

.. f ürk mütahassıslar .. 
Bu se ne hükümet Avrupaya otuz 

talebe gönderecektir 
. An~ara 1 ~ ( ~.R) - Mütahas:oıs ve teknik elemanların inkişafı için f'hem

mıyetl.ı ~edbırlerı nazarı itibara alan 32 1 3 snyı1ı mütahassıs yetistirme ka • 
nuna ıst d h""k.. b nu . ına en u umel u sene ilk olarak Avrupaya 30 talebe gönderec k 
tır. Muhtelif yünlü ve pam ki ·· d · ı · <" • u u mensucat sanayıın e ı ıtısasa memur edilecek 
~~~~.bu ta~eheler 15 Mnrt 1939 tarihinde Ankara, ı~tanbul, lzmir. Bursa gibi 

_uyuk ~hırlerde~~.hölge sanat okulları mezunları arasından müsabaka ile se-
çıleccktır. Askerlı.,.,ni yapını ) k b··ı k 1 ... ll o ma , o ge sanat o u u mezunu bulunmak 
şartların ba~lıcalarıdır. Vekalet müracaatları tetkike başlamıştır. 

Fransız Ha va Filosu 
Bu yaz 7 bin tayyare ve 12000 
motörle takviye edilmiş bulunacak 

Paris 16 (AA) - Temps gaz<"tesi Fransız hava kuvvetlerinin arttırılması 
hususunda aşağıdaki malumatı vermektedir: 

Fransa hava kuvvetlerinin tezyidi hakkındaki program timdiki hava nazır: 
tarafında~ 1936 kanunu saniaindc tesbit edildiği gibi durmaktadır. Bu prog· 
ram mucıbince en son "Sistem 2800 harp tayyaresi ilk hattı teşkil edecek ve 

ayrıca da 4000 tayyar 12 000 ·· 1 k · .. . . . e ve , motor yapı aea tır. Amerıkaya yapılan 
muhim 11parışler bu planın tatbikinin tamamlanması için evvelce teıbit edilmiş 
o!an 19 40 ilk bahan müddetini mühim surette kısaltacaktır. Ayni zamanda 
bızzat Fransız fabrikaları da imalatlannı hızla§tırmı§lardır. öyle ki 1939 ya
zında F ransanın hava kuvvetleri mühim surette artmı§ olacaktır. 

Avam kamarasında 
işsizlik münakaşası 

Londra 16 ( ö .R) - Avam kamarasında işsizlik hakkında münakap ol
muştu:· Münaka_şayı açan amele mebuslardan Grinvud hükümetin işsizlere 

u.~umı nef e matuf İş temini niyetinde olup olmadığını sormuştur. Hatibe göre 
sılahlanma b "l · · r v· · 1 • 1 e. ııısız ıgı ıza eye yetmiyor. Sefalet artmakta, insan enerjileri is-
r~f e.~ıl.~ek~e~ır. Ecnebi mülteciler hakkında sempati beslenebilir. Fakat lngi·· 
lız ~~kumetının en büyük işi kendi memleketi içindeki 2 milyon endüstri mül· 
tecısıle meşgul olmaktır. 

Mesai nazırı hükümet na k • • 1 mına cevap verere ı§sız er sayısının tekrar 2 mil· 
yondan apğı İndiğini ve bunlardan ancak yüzde 15 nin bir •ened b • · · 

ld v b"ld" .. en erı ışsJ2 
o UijUnu ı ırerek daimi bir işsiz ordusunun mevcut oldugvu ·dd" ".J v 
1 d 

v .. . ı ııısının oognt 
o ma ıgını gostermıştir. 

RUSJ.;~ 
Amerikadan harp ge. 

misi mi almak istiyor? 
Moskova 16 (A.A) - Havas ajanııından: 

-~abe~ alındığına göre bahriye komi.ecri Amiral l!!akof Lati Sovyet d eniz 
~uhen~ıs heyeti~~ ~a~ında olarak yakında Amerikaya gidecektir. Bu heyetin 
hır tetkık seyahatı ı ç.ın mi yoksa levazım satın alma'- 1-ç1• • ·d W • b 11" d v· • " n mı gı ccegı e ı e-
gıld'.r. Ancak hatırlarda olduğu fü:ere geçen sene Sovyet hükümetine müte• 
addıt defalar Amerikadan gemiler ve hatta bir iki de zırhlı satın almak · . · 
atfed"J . t" o·v f AJ nıyetı . ı mlf ı. ıg~r tara tan manya hariciye nt'zareti ~ark işleri ticaret dairesi 
ıefı Schunurrcnın evvelce tehir edilmiş olan Moskova se'- ahatı·n· 

d 
v " ın martın onu-

na ogru vuku bulacağı bildirilmektedir Malum olduguv ·· Sch S ti b. 1·v· 'l Al . uzere unurre ov-
ye er ır ıgı ı e manya arasında ticaret muahedelerini canlandırın k · k. 
l k 'k d k · a ım an-
arınıtet. 1• e v~ce. tır. Almanyanın Sovyetlere harp levazımı bile satması ihti· 

mal hancı degıldır. Znnnedildiğine göre hu Alman memurunun M k · · L hl" os ovayı zı. 
yaretı e ılcr tarafından hiç bir itiraza ugw ramamaktadır Polo . d k k d So · n) a a pe ya-
. ın a vyetlerle bir ticaret mukavelesi imzalıyacaktır. 

Litvanya Almanları 
Kendilerine karşı tatbik edilen 

metotların değiştirilmesini istiyorlar 
Kovno 16 (ö.R) - Litva Al l h. •v· · t bik d' nya man ar ırlıgı Lıtvanya Almanlanna kar~ı 

l at. b" eb ılen metodların değişmesini istemiş ve hu maksadla aşağıdaki talep
erı ır eyanname teklinde neşretmiştir : 

1 - Hüviyet cüzdanlarında Alman ırkına dair vaktile yapılan tahrifatın 
düzeltilmesi. 

2 - Alman pas t h · ıı · apor amı erıne yapılan zorlukların kaldınlması. 
3 - Alman ilk mekteplen· · ·· ·· ·· d k" S • • d • ·k· · ı · nın onumuz e ı sene ıçın e a .. garı ı ı mıs ıne 

çıkarılması. 

4.- A lman teşekküllere karşı polis tarafından yapılan tazyikin ya~ak edilv 
mesı .•• •== tZZ

2 
3 __ ı ___ _ 

B .. tf k • ugun muva a ıyetle devam ediyor 

YENi SiNEMADA 
DEHŞET Ve ESRAR HAFTASI 

1 -Moto Esf AoR~ıf z 

2 - ÖLÜM GÖLGESi 
TÜRKÇE KÜLTÜR Fi L Mi 

JlJftNAL Ve FOK S 
-
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ŞEYTAN Gülünç iddialar Halkevlerinin yedinci DOKTORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

)'ıldönümü hazırlığı N".f · • 
- BAŞTARAFI 1 tNct SAYFADA - u us sıyasetıne 

karşısın 
....................... l:IB... ~ 

VE KUMPANYASI • ayız 
.......................... ~ .............. 

romanı™• 

• 
günde mevcut 209 haikevinde açılma tö
renleri yapılacak olan daha 158 halkevi 
iltihak edeceğinden 358 halk.evinde ayn 
ayrı zengin programlarla halkevlerinin 
sosyal hayatımızda gördükleri mühim 
rol tebarüz ettirilecektir. 

alaka verir mi? 
YAZAN: Dr. G. A. 

Bir zat gazeteye gönderdiği mektubun· ~Büyük aşk ve macera 
-138-

J an Lö Helye Çinlinin lmmlar içinde zemez~r. 

Bulvor sirketi kelimeler arkasına gizlenerek 
~ 

sehrin hakkını inkar edemez. 
~ 

HAKKI OCAKOlaLU 

Yine aynı günde Ankarada Halkevi- da «memleket nüfusu siyasetini en 7a
nin neşrettiii mecmualar, broşürler ve kından alakadar ettiği şüplıesiz bulunan 
kitaplar sergisi açılacağı gibi ışıklı lev- tenasül kudretinin> azalmasına karşı ça

ve diri diri gömUlmek sureüyle can ver- - Temin ediyorsunuz ya .. 
mekte olduğunu düşündükçe tüyle!'i di- - Ediyorum.. 
ken diken oluyordu. Güs'ün anlattığına -O halde ben de sizinle beraber k:ılı-
göre o bu kum yağmurundan kurtula -
roazdı. Etrafına yığılan kumlardan sıy
rılmak istedikçe dafa fazla gömülecek-

ti. 
Gözü önünde canlandırdığı bu müt-

hiş sahnenin fecaati ile titredi. 
Güs anladı. 

yorum_ 
Ve .. hep beraber Hülö babanın nefis 

şaraplarından içmeğe koyuldular. 

VII 
SON SÖZ 

Romanımızı t frika halinde neşre baş
ladığımız gündenberi pek çok kari mek
tubu aldık. Bunların hepsi de Jan Lö 
Helyenin talisizliğine ve geçirdiği acı 

sergüzeştle.re alakalarını gösteriyorlar. 

- Mösyö Jan.. dedi. Bu melun herif 
bize çok çektirdi. Bu akıbet. onun hakkı 
ldi. Hareketimden dolayı beni kabahatli 
buhnıyOl'Sunwı değil mi? 

Jan, sadık uşağının bir gömlek par- Bilhassa kadın okurlarımız Güs'ün vazi-
çasma sanhıuş )'8l"ah eline baktı. .yeti ile daha çok ve daha. menkla alika-

- Hayır.. Hayır Glis.. Benim feda - dar oluyorlar. Bunlar diyorlar ki: 
kar Güs'üm .. dedi. Emin ol... Sana ben- c:Bu sadık, fedakar ve vefakar ada
den en ufak bir ihtar bile vaki olmıya- rrun etrafın.da yer bulan şüpheler bizi 
caktır çok üzdü. Bu şüphelerin mahiyetini an-

- En ufak bir ihtar bile mi? Oh mös- lamak için her gün sabırsızlandık. Fa
yö .Tan.. demek beni affettiniz, halbuki kat ona dair hiç bir izahat bize verihne
ben, hakkımdaki şüphelerinizden dola- eli. Onun hakkında layıkı veçhile tenvir 

edilmedik. Adeta kast.en yaptlıyarmuş 
gibi hep süld!t edildi. Romam:ll nihayeti 
gel(ljği halde hlll Güs'ün est"a:reng1z 
hueketleırini ö~ Bıım.ı ne za
man öğreneceğiz?> 

yı ... 
Sözünü ikmal edemedi .. 
Odaya bir kaç asker girmişti. Bunlar 

beraberlerinde getirdikleri bir adamı 
öne sürerek: 

- Mösyö Ja.n... dediler. Civarda dola
şırken bu adamı yakaladık. O, sizi tanı
dığını iddia ediyor. 

J an, askerlerin getirdikleri adamı gö
rünce 'bir sayha fırlattı: 

- Sebaruyani!. 

•• Bft'MEDt-

Fransanın bir. 
teklifi 

balardan halkevleorinin kültürel mesaisi
ni takip etmek kabil olacaktır. 20 Şu

- BAŞTARAFI 1 tNct SAYFADA -:-ı ~nt_ikal ede~ haklardan .. a~~cadarları bat Pazartesi günü Halk.evi ressamlar 
bir nevi kapitülasyonlardrr. Belcd1-

1 

ıstıf~de ettırememek yuzunden.... ve he!ykeltraşlarının eserlerini ihtiva 
yenin kapitülasyon alhna girmek Eger bu kısımlan ayn ayrı teşrıhe eden bir resim ve heykel sergisi açıla
hak ve salahiyeti yoktur. I teşebbüs etsek ciltlerle yazı yazmak caktu-. . . . 

Kanuna ay km düşen mukavele r icap edecek... 18 Ş~bat gecesı sosyal yardım ~şlerı 
şattlan muteber değildir. Batıldır. Bakınız bay Mustafa Nuri! menfaatme olarak Ankara Halkevinde 
Batıl esaslara dayanan bir mukavele, Evvelki gün yazım çıkınca şu 1 bir balo verilecektir. 
hükiliMüz sayılmak icap eder. Bina- mektubu aldım: 
enaleyb ne şirketin Belediyeden ve «Allah senden razı olsun. Bugün- Vekaletlerce alınan 
ne de Belediyenin şu.ketten talep kü (Yeni Asır) da çıkan yazımzla • l 
edebileceği bir hak ortada mevcut beni ve belki benim gibi daha nice- bazı mühım harar OT 
değildir. lerini sevindirdiniz. Kalplerimizde - BAŞTARAFI 1 INCt SAYFADA -

Bir dakika için bay Mustafa Nuri- ümid şôlderi uyandırdınız. laşılmıştır. 
nin iddiasını kabul edeceğiz. Yedi sekiz senedir on para temettü KIZILAYIN YARDIMLARI 

Mukavele hükümleri kanuna ay~ hisaesi vermiyen bu şirket memur- Ankara, 16 (Ö.R) - Kızılay cerniye-
kırıdır. Hükümsüzdür diyeceğiz. larınını yan gelip keyif çatmaları biz- ti tarafından cümhuriyet Halle partisi 

Şu halde lzrnirin değerJi bir avu- leri ümidsizliğe dütürmek1e beraber Ankara içtimai muavenet koluna 500 li
katı olan, yıllarca baro reisliği gihi Cümhuriyet hükümetimizin btr gün ra, Çin - Japon harbi felaketzedelerine 
şerefli bir vazifeyi omuzlannda taşı- olap adil pençesini bunların yaka- iki bin lira, İspanya dahili harbl dolayı
yan bay Mustafa Nuri neden on se- sında göreceğimizden ümitvar idik. siyle Fransaya iltica edenlere 2500 lira 
nedenberi bu batıl ve hükümsüz mu- B~langı.ç olan bu yoldaki neşriya- yardnn yapıhnıştır. 
lcavdeye istinaclen şir~t muamelah- tınızm muvaffakıyetle neticelenece
nı tedvire devam ctmİJt:İz. Neden bin ğinden emin olarak samimi teşekkür
bil' çeşid müzakere ve mukaveleler- lerimi sımarım. 
le Belediyeyi oyalamı~~ Bir mütekait karısı 

Neden sekiz, on sene evvel Bele- on hisse sahibi 
diyenin k.arşı.sma çıkıp ta: Emine 

«- İmparatorluk devrinde gaf- Sizi temin edebilirim ki hu Emine-
letle, bileTck bilmiyerek f()yle bir ciltlerin adedi üç beş değildir. Dağı
mukavele yapılmış... Bu makavele nılc. hissedarlar hep şirketin vaziye-
hükümleri mevzuatımıza aykıodır. tinden muztariptirleı:. ~ 

König Hollandada 
tevkil mi edilmiş? 

- BAŞTA.KAFi 1 İNCİ SAHİFEDE -
ibaret bulunduğudur_ Köniğin nere
de bulunduğu haklnnda henüz res
mi malftmat yoktur. Bu meseleyi 
yakından takip eden Ankara müd
deiumumisi Baha Ankan. bu husus-

Evet.. Bu Sebastiyani idi. Üstü başı 
çamur içinde kalmı.ştı. Şapkasını düşür
müştü. Saçları yağmurdan ıslanmış ve 
yüzüne doğru düşerek yapışmıştı. 

Bunu ortadan kaldırmak, kendimizi Belediye meclisi de şehir halkının 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - mesuliyetlerden korumak imkanları- düşünce ve kanaatlerine tercüman 
ğu kadar yakın bir zam.anda bilhassa nı bulalım~ teklifinde bulunmamış- olarak evvelki günkü celsesinde ha-
Akdeniz ve uzak Şarkta yapılacak as- lardır? raretli bir müzakere yaptl. 

taki neşriyat etrafında telaar ademi 
malUınat beyan etmiştir. 

- Ah mösyö J an .. Mösyö J an .. dedi. kert teşriki mesaiye ait muhtelif proje- Her an istimlak edilme ve yıkılma Bizim hülasa ve tahfif ederek neş-
YENİ MACAR 
KABİNESİ leri tetkike taraftar görünmüş olduğu tehdidi altında bir çok zava1lılann rettiğimiz zabıtları aynen gidip oku

Bu gece hayatımın en müthiş macerası söylenmektedir. gayri menkullerini ellerinden almış- mak zahmetine katlanirsanız şehrin Budapeşte, 16 (Ö.R) - Kont .Teleki 

oldu.. Vaşington, 16 (Ö.R) - Amerika tes- tır? Başkalarından nezedilen tasar- şirketiniz hakkındaki hükmünü çok kabinesi teşekkül etmiştir. Eski Imredi 
Delikanlı, Sebastiyaninin elini hara - k b" · ka d "t kkildi E 

reler hakkında bir yazı rica ediyor ... 
Bu bahsin heveslileri bulunduğundan 

gelen mektuplanlan anladığım halde bu
nun nüfus siyasetini uzaktan bile alaka
dar edeeeğini, doğrosll, hatırıma getir
mediğimden şimdiye kadu bunu yaz

maktan çekinmiş, hatta heveslilerden bi· 
rine, yatak odası esran gazetede fahte
dilmez, diye cevap vermiştim ... Bu me
selenin nüfus siyaeetini alakadar edece· 
ğine gene büyük kanaatim yoktur. ken· 
dilerinde o kudreti hiç de azalmadığı 

pek çok kimselerin inaf ettikleri yÜul 
yan yolda ekerek vaktinde biçemedik· 
leri nesillerin yanmda, nihayet bir ka~ 
lcişinin kudretsizliği olsa olsa kendileri· 
nin ~si siyasetlerini, bazılarının da aile 
dirüğini alakadar etse gerektir. Bu kud· 
retsizlilc, bereket •ersin, memleket nü
fus siyasetini alakadar edeeek dereeede 
yayılmış değildiY. 

Bununla beraber bu seferki aşığın dip
lomatlığı pek ho~uma gitti. Mektubunda 
döktüğü tatlı dille, o kudretsizliği gider· 
mel çarelerini öğrenmenin de ciçtimat 
bir vazife> olduğunu- yazması en sonunda 
beni de kandırdı. 

Yalnız, peıin söyliyeyim ki, kudretsiz
likten §İkiyet edealcria. böyle pzcte ya
zılarım okuyarak ~ çce bulma
larına imkan yoktur. Çünlı:ü ber fikAyet
çi de lmdreUizliiju netice9i bis örnek ol
sa da. 11.ebepleri bqka bqltad.ır. Hekim· 
likte temel kaide de her derdin eebebinl 
arayıp bularak. o Rhcbi on.elan kaldır
makla tedavi etmdc.tir. Hnbıııin işine 

gelebilecek il8çlan ~ gazetelerin da· 
ha ilerideki sayfala~da göriileıı ilaruaı 
yazabilirler. Benim burada söyliiebile
ceklerim lmdretaizliğin yalnız. ııellepleri· 
dir. 

lihat programının mebusan meclisinde ruf hak1annı kendi lehlerine istimal- iyi öğrenmiş olursunuz. a ınesı er nın an mu eşe r. s · 
retle ve sevgi ile sıktL kd' kabul edilmiş olması reisicümhur Roo- de devam etmişlerdir. Hala da de- Hissedarlannız şikayetçi, Belediye ki kabinede kont Telekinin idare ettiği Bu lterre. tenasül cihazmm normal şe-

Sonra onu müfettiş Başeye ta ım zh ı · hükü t rti · kilde olınamaaı. tabii. ltadrebizlilı:: verir. 
Sevelt tarafından takip edilen harici po. vam ediyorlar. şikayetçi, Halk şikayetçi... me_ ep er. nezaretıne . m.e pa sı 

etti· - kili B Ro yalnız Fakat bu türlü k.udretmler keadi halleri· 
· bab - ·· litikanın kongrece tasvip edildigın·· e de- Kanunu çok iyi bilen bir adam, Soma da siz şirket lehine iftihara reıs ve . · man. geçmış_tir. V• • 

- Gece yarısı er vermege gon - B İ d ni kab dah 1 d ldi ni bilirler ve çoğu fikayetçi olmaz, olsa lil addediliyor. Mecliste Fransaya tay- nasıl gayri kanuni haklarla teessüa şayan hizmetlerden bahsetmek için · mre ı ye meye ı egı r. 
derdiğim adam.. da derdini bir open.t&e ımlatnuya gideı 

Dedi. Sebastiyani ise mütemadiyen: yare satışı hakkındaki münakaşalar, etmiş kanunsuz bir teşekkülün ida- nefsinizde kuvvet buluyorsunuz. _Murdar ilik ha.ııtalığmm kudretaizliğe 
_ Ama pis ve macera yüklü gece.. Fransız - Ingiliz teslihatına Amerikanın resini idame ettirir. Ve bugün batıl Müsaadenizle ben buna ŞS§arım. Groenland adasında sebep olduğu romanl&n. ve tiyaaolara .. 

Diye So .. "'leniyordu. Bu sırada yanla- müzahereti ayni zamanda Birleşik Ame· sayılan haklardan istifade teminine Mukavele üzerinde yaptığıniz mü· petrol madenleri k d . . . B I h " · · • uk _ 1 lar- • a u gırm.Jlltir. un ann en meş uru ta· 
rına Hülö baba yaklaştı. rika topraklaruun emniyeti ve menfaati devam edebılır} Clafaaya gelınce m aveıe esas mı KDpenhag, 16 (Ö;R) - Groenland b lıa.tahiıdır Bu bastalıld da da k d. 

_ Evet .. Çok pis bir 06l'C'_ dedi. Ma- icabı oldum11•u göstenn.i..+h·. işte işin burasına akıl erdirmek dikkatle okuyanlar sizin gibi dirayet- ııdasımn ~-nl kısmında mi:ihim petrol es · ar u 
e--~ ı:.~ -r-~ ~ retsizlik ikinci derecede bir alamet ol-

anmfih tam içilecek bir gece .. Hani biraz Bazı hatipler bu tayyare satışlarım mümkün değildir. li bir avukatın yanlış görüşı ve müta- membaları bulunduğu. haber veriliyor.. duğundan pek de ehemmiyetsiz kalır. _ 
kendinize gelmek ve kafanızı. dinlendir- Fransa ile bir ittifak mukaddemesi sa- l§ler yolunda gittikçe, mukavele laalarma hayretinden nefislerini me- Danimarka hilkümeti petrol taharri.yatı- Şeker hastalığında da kudretsizlik ·hasta-
....... k : .. erseniz benim nefis şarabıma il- y~'--ı.. tenkit e-; .. ıerse de bunlar kil·· mevcuttur. Fakat matlup neticeler nedememişlerdir. na gı'decek bir heyete tahsisat bag"la-
..... ,... o..r<UCO. .. ~ lığın başlıca alametlerinden biri sayılır. 
tifat gösterirsiniz. Ha! söyleyin .. Doğru çük bir ekalliyettirler. istihsal edildikten ortada İstismara Mukavelenin birinci maddesi Be-- mıştır. Fakat kanda lüzumundan fazla şeker bu-
degı .. l mi mösyö Jan .. Biraz evvel kade- Demokrat mebuslar şı'mdi br'tar·an"ı. müsaid vaziyetler kalmadıktan son~ lediyenin istimlak hakkını lehinize 1 • 

1UA. unmasınm yaptığı marifetleTin yanında 
hinize el sürmemiştinfz;. Şimdi içersinlz kammımda muterizle taarruza uğrıyan ra da mukavele babldır. Öyle mi? kullanmağı amirdir. Siz Belediye~n Onuncu maddedeki imar işlerinde- kudretsizlik gene ehemmiyetsiz kaldığı 
her halde.. arasında bariz farklar gözetecek olan Hayır hay Muatafa Nuri 1 Bunu b~n~. kanuni salahiyeti olmadığıni ki rüç~ hakkı da şi~ketin kudret gibi, zaten şeker hastalığının hepsi de 

_ Maalmemnuniye Hülö baba.. tadilatı hazır1amağa karar vermiş bulu,. bu memlekette yutacak adam yok- soyluyorsunuz. Şu halde açJan do- ve kabilıyet şartına baglıdır. kudretsiz olmazlar. 
Ihtiyar koşarak bir kaç şişe şarap ve nuyorlar. Mebusan meclisinde kabul tur. Uzunca bir adliye hayatınız var .. kuz yüz metrelik lüsimdalH kanuna Allah için söylerim, yirmi iki se- K . . 

kadeh getirdi. Bunları masanın üzerine edilen yeni programa göre Amerika ha- Belki hazan haklı olduğunuz .dava- aykiı:ı istimlak muamelelerini ne için nede bin metrelik bir yol açmak kud- . o~arn, m~rfıo .. lımil~~I.rda da Jcud-
sıraladı. va filosuna daha 380() bUyUk tayyare il- ları kaybettiğiniz vakidir. Bazan şirketiniz. kabul etmiftir.. Bunlaııin ret ve kabiliyetini gösteremiyen şir- ~etsız!ık old.~~u fUphesizdir. Bun~ :~ı~ 

Ba.şe çıkmak için bir harekette l:>ulun- tihak edecektir. Panama kanalı istih- haksız olduğunuz davaları da kazan- sizin zamaninizda olmadığıni söyler- ketin kendi~inde İt başarma kabili- endı ve.rdıgı zevkten .. başka bır tu~lu 
d kamlarının takviyesi harp halinde bir mış bulunmanız mümkündür. Dela· seniz, siz neden iıc haşlayÜıca hu ka- yeti iddia etmesi yangın yerleri üze- yer vernuye . tah~~m~ ed~memesıne 

u. ·1 k f.~ d • l • · • ld .., d l"f • ddci -taiaaI k d .. 1.. t.. lıamledenler çok tü.tUo ıc;.menın de kud-
J'an: çok hususi fabrikaların mühimmat ve ı no s~~~U\>ınk"ladn ış erın me~iluata ~~~bvazıy1~tıdo u~~l yd~r eiltev .~ rınHel m~\ __ ._:_ aclahr ~l .. argu un~~utr. retsizliğe sebep olacaiım iddia ederler 
- Kalmaz mısınız .. dedi. Ben bu işin levazımı imal edecek bir hale konabil- uygun oır şe ı e cereyan ettır me- eoert:K. u noM;ta an oc e ıye e mu- e §ll5eun ı ı muaıne.ıa ına . . . . · 

son bölümü üzerine sizinle kadeh to - meleri için şimdiden tedbir alınması ay- sinden hazan adli hataların vukuu zakerelere girişmediniz. Neden dev- göz atmak: lBzım gelirse ve bu hij.. Onlann ıddı~a~. ~~nce ıspa.t edilm.eme~-
kuşturmak zevkim tatmak istiyordum. ni program icabmcfımdır. gayri mümkün sayılamaz. Fakat bir let şurasına baş vurmadıniz? Neden küsnleri Yicdana istinad. ettirirsek. bu 1~. bera__~er. busbutun yabana atılacak. bU' 

-Sonra .. Sonra mösyö Jan .. Een ~m- de vicdani hükümler vardır. Vicdani Belediyeyi on sene oyaladınız? Bul ... gülünç iddialarm karpsına hazin va- saz degıldır. 
di şu melun Çinlinin akıbetinde:ı haber hükümlere insanlar ç_ok büyük k1y- van açacağınizi daima ve daima te- kialan da dikmek mümkiim:lfu. Alkole gelince, onun bu i,te kabahati 
almak istiyorum. ölmesine değil. Kaçıp Pragda 200 kişi met ve değer verirler. min ettiniz? Şimdilik bu kısID.L bırakıyoruz. Şe- pek büyüktür, en büyük suçlu odur. Çok 
kurtulmak imkılnını bulmasına mani ol- te'9kil edildi.. Bulvar şirk.eti iki bakımdan vic· Hele sekizinci maddeye dayanarak hir meclisi kararını vermiştir. Ener- alkol kullanan bazı memleketlerdeki he-
mak isterim. Prag, 16 (Ö.R) - Müfrit sağ cenaha danen. ~ômdur. yangın yerlerindeki yeni imar plaru- jik bir el bu d.ivayı takip yazifesini kimlerin eözlerine bakılırsa kudretsizlik 

Güs atıldı: mensup olup Y ah.udilere karşı zorbalık- BiriıKisi :Belediyeye ve halka kar- mn tatbikatında dahi şiı-keti haklı ve üzerine almı!f:IJ'. Cümhuriyet kanun- daima alkolden ile:i ııeliT. Az alkol 
..1... O hususta hiç merak etmeyin. Onu !ara teşebbüs niyetinde olan iki yüz şa- şı ifasını tekabbül: ve teahhüd ettiği salahiyetli görmeniz cidden bir gari- ları halkın ve şehri,ıı hakları kolay kullanan memleketlerde ondan hiç içmi

ben öyle sağlam be.ğladırn ki.. gittiği öte hıs hükümetin emriyle tevkif edi~ vecibeleri yerine getirmemesinden.. bedir. Belki bay Mustafa Nuri bu kıs- kolay inkar edilemiyeccğin.i göste- yenlerde de kudreta.izlik. huluaduğuna 
dünyada şeytanlar bile benim yaptığını ve yahudi ma!a-zo.lan mnhafa:za altm.3 llcincisi de alUa:çlı ihtiyarlardan, mı mizah mevzuu olarak ele almış reccktir... göre bu sözün mübalacalı old.uiU ıüphe-
bağ).arı. hep bir araya gelseler yine çö- alınmı.şw. dullardan beşikteki masumlara kadar bulunacaktır, diyeceğim geliyor. HAKKI OCAKOGLU siz olmakla beraber, lıer yerde kudret-
~"'"u fr-~ W ~ - F WX?oe»<~~ti'ifü<ii&a · il b sizliğin en büyük sebebi alkol olduğunu 

' K
el rk' v . rın ellerinde birer altın tabak ve tabak- e çare uluna. idi alimler, bocalar, ha- ava gitti. Akşam avdan döı:ıüp te sara- inkaı- etmek de kabil değildir. llkin buna 

laı:m içler.inde de çeşit çeşit ehnas, ya- zin.enı ?e askerlerim çare bulurlardı. ~ girince hatunu yine sözü şehzadeye • b' bil' e Zir ku __ L:_ Ama ki llahtandır L,.,_,,_ Al C-.J: • 1 old 7 A:~ rd tnBan uaz şaşa ır. 

L 
t, ceve:uıiı- varmış. ne çare. . a .o.iuriim. - gep~c.~ og;.ml~ u.bü. _:;:~ 50

1 
u:.d Çünkü alkol az miktarda olunca, hele _ J Çadırın etrafında üç güıı. dola,?tıktazı la1un hiç.. bir şeye ihtiyacı yektur. Kaza- a~41~ ta. ev at acm ;Ju..J" o ur, ~ . ~ d '·' h f'f Ik 1 - k d 

k .3:1_ .0 kt:'- . . n::.l~-· ._~.. şarap ıçın eıv. a 1 a o uısarun u re· 
~- ,..,,..,.,~ soill"a kapmmın önünde< durmuşlar. sına arşı yalnız riza gerektir. w.ıcc. ur 1UU> vazgeçtim ~ ~..-... -
J'MJMr"44~rus''4!'~".. wr •mCt"'"'7~ZZT/JrOZ .. . tini artbnr. Arada sırada içilen Dampanya 

Masal masal icinde 
- Ey ~hzademiz .. demişler. Ne ede- Padişah bu sözleri söyledikten sonra rar zındana gönderdim, dedi. 

şarahının verdiği kudret rneıhurdur. Al-
lim, eğer senin hoşça canına mal ver - ağlamağa ve biitün vezirler de ai,laşma- Bunu duyan kadın: 

lcolün bu türfü teairinden de zevk alan-mekle çare olaydı bu mallarımızın, ce- ğa başlamışlar. _ ...,, ~-ı... dedl Sen benim sözleri-• 
- 50- -~ ~ lar ona daha ziyade rağbet göııtıeıİl'ler. 

vahirlerimizin hepsini verir ve kendimi- Tüccar, bu halleri görünce hayrete mi dinlemez, el alemin sözüne uyarsın. 
zi de kul ederdik. Ama ne çare emir dil§ınii§ ve baş vezire-: Onlarlll söaleriııl muvafık bulursun. tesirini arttırmak için içtikleri alkolün 

- Hayır .. O kadar uzağa değil.. Şu -
raya kadar gideceP,. Gideceğimiz. yere 
istersen sen de gel.. Oradan bir ibret 
dersi de alırsın .. 

Dem4Ler.. Tüccar razı. ol~.. V e-zh
ler, padişah ta heraber yola çıkmışlar .. 

Bir hayli zaman gjttikten sonra etrafı 
ağaçlarla çevrili bir ~re gtlınişle!' .. 
Burası adeta ufak bir ormanlık imiş. 

Ağaçların çevirdiği yerin ortasında da 
bir büyük çadır varmış. Padişah, vezir 
ve tüccar ormanın kenarında atlarından 
inmişler ve çadıra yakın giderek ağaç
lardan birinin altına çökmüşler. 

Bu sırada karşı taraftan bir kalaba~ 
lik sökün etmiş .• Bunlar alimler ve ho
calar güruhu imiş .. Ellerinde mushaflar 
ve rahlelerI.e gtlmişler.. Çadırın içine 
girmişler. 

ı.. --

- Ey şehzademiz.. derni§ler. Senin 
hoşça eanına kuran ekumU.Ia çare elay
dı cümlemiz gece gündüz. başımızı rahı
ledeu kaldırma:ı<lık. Fakat ne.- yapa]ım 

ii hüküm padişahların pedişalundan ve 
~k yukarıdan geliyor. Orıun emrine 
boyun eğmekten ve rizadan başka çare 
yok.. 

N miktannı da arttımlar. Fakat alkeliln 
yüksekten geliyor. O padi§._ahlar padişa- - edir bUJJ.lar? Dem.işle: ki insana sekiz teY fellket ge-
hının bu mallara ihtiyacı yoktur. Onun Diye sorın~.. tirir. Birincisi davetsiz yere gidip ye -
hükmüne riza ve sabır gerek.. Baş vezir de şu cevabı vermiş: mek yemek, iklıı.ciai karı koca arasına 

Böyle söyledikten sonra çekilip git- - Padişahımızın bir oğlu vardı. Gü- girip söz sö;ylemek, ilçil•cilsil her söy-
mişler.. zellikte ikinci Yu.suftu. Yazmak.ta. oku- lenen söze kulak asmak, dördüncüsü 

Onlardan sonra. hadSiz hesapsız asker makta, bahadırlıkta ve bütün hünerler- hükümdarlar aleyl.Wıde bulunmak, b&
akuu ba.şlaı:ııış, bunlar da çadın kuşat- de akranı yoktu. Padişahımızın da bir şincisi kendinden büyük kimselerin üst 
mışlar.. tanesi olduğundan onu ziyadesiyle se- tarafına oturmak. altıncısı sözünü din

Demişler ve bırakıp gitm.i§ler. - Ey şehzademiz, demişler. Senin verdi. Bir gün hastalandı. Ecel aman lemiyenlerin yanında söz söylemek, ye-
Onların arkasındanı ak sakallı, ak saç- hoşça canına cımk ile çare olaydı gece veımedi ve öldü. Onu bu ç~ırın içine dincisi hasis kişiden hacet dilemek, se

lı ihtiyarlar gelmişler .. Bunlar da çadı- gündüz sen.in uğruna cümlemiz cenk defnettik. Senede bir kerre buraya ge- kizincisi düşmanların kapısına varmak. 
rm e'trafım ü~ kerre dolandıktan sonra ed&dik. Ama ne çare ki o kahhar pa- lip gördüğünüz şekilde ziyaret ederiz. Binaenaleyh bu vezirler de seninle be -
kapısında durup: clişahın hükınüne rizadan ve sabırdan Işte ey padişahım, bu hikaye de gös- nim aramıza karışmak ve fesat sokmak 

- Ey şehzademiz .. demişler. Eğerse,. başka çare yoktur. teriyor ki evlat acısı çok büyüktür. Siz istiyorlar. Onların sözlerine uyma. Bil-
nin hoşça canına dua ile çare olaycli he- Bunlar da çekildikten sonra padişah, evlat acısını daha görmediniz. Allah ta mezsi.n ki el sözüı:ı.e uyan avradını tez 
pimiz. yemez, içmez gece gündüz el kal- vezirleri ile beraber yerinden kalkmış.- göstermesin.. Zinhar şehzadenize kıy- boşar demişlerdir. Onlar kı:rk vez~. 
dırıp dua ederdik ama, ne çare ki emir lar, onlar da çadırı üç kerre dolaşmış- mayuıız. Sonra pi§man olursunuz ve Her blıi bllll.ca vakittir hile düşi.iıı.ilr -
yüksekten geliyor ve bu eınre hepimi- Lar ve lrapJsının önünde dw:muşlar. ölünceye kadar ah vah. figan edersiniz. ler. Ve fesat düzerlel'. Parişahların şa-
zin boyun eğmemizden ve sabretmekten j Padişah: Padişah bu hikayeyi işitince kalbi bir nı ne halk sözüne ve ne de kimsenin lafı-. 

1 • 

milrtan c;oialdıkça tesiri aksine olur. Dk 
zamanlarda tehyiç ettiği kudreti eittik· 
çe azaltır ve nihayet büsbütün söQdilrür. 
Alkol esasından uyuşturucu maddedir. 
Uyu~hlrucu maddelerin hepsi tesirlerini 
böyle yaparlar: ilkin uyandınrlar, tonra 
uyuturlar. 

Alkolün kudretsizliğe sebep olması 
yalnız kendilerini unntacak: kadar çok 
içeıikre mahsus dJğildir. Ak§am.dan ak-
§B!lla iştah açmak, ne~lenmek için bir 
kaç kadeh içenlerde de kudrotaizliie se
bep olduğu pek çoktur. Kudretsizlikten 
şikayet eden alkol içiyorsa her !Jıeyden 
önce, alkolü kesmelidir. Az bile içl,ror• 
sa şildiyetin sebebi alkol olmasmde. çok 
ihtimal vardar. 

Tenasül bormon\l.Dua zateJl u olma• 
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4 KARILI iMPARATOR 

-

Bunlardan birini elde etmek isterken 
etmekliğim elbette ki doğru 

ötekini 
olmaz 

Sebastiyano, Karbonopsina ile şehir
deki evinde zevkle geçirdiği bir gecenin 
sabahı genç kıza : 

- Bugün, dedi, seni sarayda, çok is .. 
tediğin sarayın harimine sokacağım. Bu
radan çıkarken en gtizel elbiseni paket 
Yap ve beraberine al .. 

Bu haber.. Karbonopsinayı sevindir· 
di. 

Yine arkasında muhafız neferi elbise
si ile yola çıktılar. Sarayın arka kapısın
dan girdiler. Saraydaki oda!annda genç 
kız soyunarak arkasına, kendisine çok 
Yaraşa" t.oz pcnbe esvabını giydi. 

Ve Scbastiyano onu. Bu kıyafetle 
doğruca Marinaya götürdü. 

Marina, muhafız kwnandanuun Y"-· 
rıında hakikaten çok güzel bir kızla gel
diğini görünce, bu kızın, Sebastiy:ıno

nun kendisine bahsettiği kız olduğunu 

anladı. 

Tıpkı imparatoriçenin karşısında iroiş 
gibi onun önünde bir dizini yere koya
rak iki büklüm olacak şekilde eğildi. 

Sebastiyano : 
_ Marina.. Dedi.. İşte akrabamdan 

zerkediyordu. de 
Genç kız.. İmparatoriçe Zoiçeyi 

görmüştü. 
Zoiçe gebe idi. 
Kendisi için bir rakip ve saltanat yo-

lu için engel gördüğü bu kadına karşı 
bilyük bir kin besliyordu. Hele onun ge

beliği bu kini büsbütün arttırmıştı. 
Doğan çocuk bir oğlan olursa .. ~ za

man bütün yaldızlı rüyalara ebediyen 

veda etmek lazım gelecekti. . 
Ümidi ... Zoiçenin ölümünde ve kend:

nin onun yerine geçmesinde idi .. 
· Oğlan doğurursa Eğer imparatorıçe ... 

saltanat hakla bu çocuğa geçecek ve ~
. dan ölse bile .. Karbonopsına 
ıçe sonra 
imparatoriçe olamıyacaktı. . . 

Bu ihtimal ve güzel kızın ihtirası .. 
Zoiçeyi doğurmadan önce öldürmeğe 

teşebbüs ettirecek kadar kuvvetliydi. 
Bu maksadım açıkça Sebastiyano~-a 

söylediği zaman bu eski kurt, onun bu 
müthiş kararı karşısında titredi .. 

- Nasıl.. Dedi .. Bir cinayeti bile gÖ7.e 
alıyorsun demek? .. 

Karbonopsina sükılnetle cevap verdi: 
- Evet .. Ben.. Saltanat arzuma na;J 

olınak için tek bir kişi öldürmek istiy.,_ 
rum .• Komplocular ise meramlanna er· 
mek için yüzlerce, binlerce insanın ölü
müne kasdediyorlar. Ve yine bu salta
natın korunması için bir çok canlar 
kurban ediliyor .. Şu halde saltanat ile 
cinayet arasında bir akrabalık var .. İki
si de ayni yolda birleşiyorlar .. Birini i•
terken ötekini ihmal etmekliğim doğru 
mudur? 

··BİTMEDİ·· 
~~~~~~~~~~~~~~~-

Almanya şimdi de Hind
lilere mi kur yapıyor? 

olan kız budur. Kendisine, söylediğim Hindistan kaynaltlanndan gelen ha- larkeıı bir taraftan da Hindistanlı ziya-
gibi lazım gelen hürmetin gösterilmesi-

1 
.. Almanlar Hindistanlılar. retçilere samimt davetiyeler gönderil-

ildir. · ber ere gore 1 • 

ni bütün cariyelere b" ırsm. Viyanayı ziyarete davet etmektedirler. mekte, bunlarda kendilerine büyük mi-
Marina, bütün zekasına ve tccrübe•i- afir likl il ·· ı Bundan maksat Almanya ile Hindistan s · perver · er göster eceği vadolun

ne rağmen bu genç ve müstesna guze - • ·· bet aktadır 
likteki kızın saraya kimseye görünm~· arasında kültürel ve tican munase - m . 

den nasıl girebildiğini düşünemedi. Ve leri kuvvetlendirmektir. N~erin ge!-ı Davetle Alınanyaya gelen bir :""t 

ak ··türd· •• mesın· den önce Viyanada hır Avusturya Hokey takımı , Nazı Alınanların Arı ol-onu beraberine alar go u. 
r'..arbonopsinaya Marina ölen impara- Hindistan cemiyeti vardı ki Hindli ta- mıyanlara karşı pek nadir gösterdikleri 

toriçe Teofanonun odasını göstc~- . !ebelerin de dahil bulunduğu bu cemi- bir hararetle karşılanmışlardır. 
Bu oda .. Sarayın veliahtlık ~s".'- yet, yukarıda anlattığunız maksatlarla Havaların fenalığı dolayisiyle ancak 

den, binaenaleyh imparatoriçe Zoı~? çalışıyordu. Şimdi Naziler bu teşekkülü iki maç yapmak mümkün olmuşsa dıı 
bulunduğu daireden oldukça uzakta.~~- resmi bir Hint - Alınan cemiyeti haline Almanlar, bu sporculara ikram husu

Yatak ve mefruşat.. Teo:an:::ı:~~ getirmişlerdir. Bu teşkilatın sekreteri sunda çok cömert davranmışlardır .. Biı 
münden sonra olduğu hal e ' uzun zamandan beri Viyanada oturmak- başka Hint Hokey tıkıınının da davet 
tı ta olan bir Hintlidir. Haber verildiğine edilmiş olduğu söyleniyor. 

· G •-····· saraydaki mevcudiyetinin 
enç ..,,.... . · tlı'.l göre 937 senesinde üç bin kadar Hintli - Manchcsler Guıırdiın -

pek , __ ,_ dikkat çekmemesının ma p 
ıı=a b aksatla iş adanu Viyanayı ziyaret etmiş ve kül-

olduğunu düşünen Mari".", u m liyetli siparişler vermişlerdir. 
onu burada yerle~:ı. .. ün bi· Viyanada Hintli ziyaretçileri kahul 

Marina Karbonopsınanın gun dis Alınan f ti 
. ·· ·d ühim bir rol oynıyn- etmek ve Hin tan - ya ıcarc 

ı ınde ve sara} a m k k baklanda malı'.lrnat vermek maksadiyle 
• d hiss ttigı-· için ona arşı ço 

cagını a e bir ııHındistan evi• inşası tasavvur olun-
hürmetkar da,'1"311lyordu. dır 

aiıru ezdirdi.. Bütün makta · 
Sarayın he~ tar fınd g ona malı'.lmat Hindistanda döviz tahdıtleri olmadığı 

.aray adetlen etra a b mi ket Rayhın şiddetle muh-di ve uıne e 
ver · . . parato- .taç olduğu bam maddelere malik bu-

Franko'nun 
Bayrağının rengi 

ne olcaak? 
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Cilde yapılacak 
günlük ihtimam 

-54-

Enver paşanın arkasın-
(Yaşıyan), duya-;;-ve umumiyetle za· 

yıf ve nahif bir (mahluk) olan deri ııün• 
delik ihtimamlara muhtaçhr. 

dan herkes ağlıyordu 
Derinin güzel bir tekilde durmaaı için 

temizlik, en zaruri bir ittir. Fakat mü
kemmel bir neticeye varmak için ılık su 
ve sabun ile yıkamak ki.fi gelmez, yalnız, 
temizlemek için kullanılan kremlerdir ki 

Türkistanda sonsuz 
uyandırmıştı 

Olümü bütün 
bir matem 

bütün pisliklerin ortadan kalkmasına ve Parlak gözleri birdenbire karardı. Ve ı harpten dönüyordu. Fakat bu harp dö
mcsamatın açılmasına hizmete yarar. Fa- bir heykel gibi yere yıkılıverdi. nüeü en son ve tarih.ini kapı yan bir ha-
kat bununla beraber bu hususta ifrata Etrafındakiler. maiyet erkanı... Bas- reket idi. 
varmak, auHstimallerde bulunmak tehli- macılar beyinlerine birer kuftun yemi§ Artık onun peşinde yürüyenler silB.h
kelidir.Derinizin bozulması gibi bir netice gibi durdular ve kaldılar. Beyinleri işli- !arını sallıyorlar ve beygirlerinin kişne
verir. Bunun için de, bu işlerde mütahas- yordu. ZekAları kalrnamı,tı. melcri arasında keyifli ve ne§eli p.rkılaW 
aıs kimselerin reylerini almak Jb:ım.dır. Ever paşaya son ihtiram vazifesini. .. söylüyorlardı. Yalnız dudaklarından dö--

Eğer deriniz kuru ise, daha ziyade yağ ... bile yapamadılar. Sustular... killen fatih"aların son sesleri arada s1ra-

lı bir krem kullanmalıdır. Bu kremin esa· Yerde up uzun yatan pll}&nın dudak- da akisler yapıyordu. 
ıında. deriyi temi::tlemekle beraber onu ları sap sarı oldu. Güzel yüzü birdenbire - Fatiha ... 
yumuşatan nebati veya hayvani yağlar beyazla§tı, ve uzun kirpikli gözleri ya.. Bu fatihalar sanki bütün Buhara sema· 

vardır. Eğer deriniz yağlı ise, bilAkis bu- vaş yava~ kapanmağa başladı . sını istili. ctmi1 ve herkesi pap.nın arka· 
ralardaki ifrazat1nı kesmek, mesarnatı Sarı dudakları biraz büzüldü .. Sonra sında bir fatiha okumağa d8vet ebnişti 
sıkıştırmak için bir krem nevi kullanmak gülümsiyor gibi açıldL . Ve ağzından iki Kafile akşam üstü Çigen köyüne geldiği 
mecburiyeti vardır. Bunun için de mayi damla kan beyaz çenesinin üzerine doğ- zaman f&rktan, garpdan, bütün bir ilem 
halinde kremler çok güzel i§e yarar. ru döküldü ..• Ve sönen parlak gözleri sanki oraya toplanmıştı. Ona İnsanlar, 

Deriyi adamakılh temizledikten sonra tamamile kapandı. Herkes sustu .. Bütün askerler, Basmacılar. mollalar, arkadaı
onu (beslemek) işi meydana çıkar. Yağlı 1 har~ ~e:.d~nı. ~ustu. Ve bir kaç tarih ları.. i.nsaniyeti . .. tarihin kabul ettiğine 
deriler kadar kuru deriler de beslenmek sahıfesı sukut ıçmde kapandı. göre 25.000 insan toplanmıştı. 
İ.ster. Zira bu haller neticelerdeki faali- .......... ••···· .• K.ızarml.$ gözler ... Hüngür hüngiir ai· 
yet noktasını gösterirler. Derinin hücre.. • ...............• • hyanlar... T ese.ili anyanlar arasınd• 
lerine sıhhat ve zenginlik. vermek. tahit Kara haber sanki gök gürültüsü gibi imam efendi cemaati yararak en ileriye 
haline getirmek için mebzul bir leubifi- harp meydanından uzaklara ta Buhara- geçti. Enver -nın musalli taşına ko· 

b d b .. .. "h k d "--t nan tabutu o··nu""nde cenaze namazını kıl· kasyon elzemdir. Bu ted ir ona yağ, vi· ya ve ora an utün et ana a ar aK.Be -

tamin, hormon bakımından mevcut ol- ti... dırdı. Ve Ha.lifei Müs1imin damadı, Bu· 
mıyan unsurlarL verir. Nasıl olmuştu; köyün garp tarafında- hara, Türki8tan orduları kumandanı En· 

Bundan .sonra kanın cevelii.nını temin ki asker bu ficiayı nasıl vermişlerdi? ver paşanın ruhuna aon fatihayı okudu. 

etmek ve hücrelerin yeni baştan vücuda Birdenbire harp meydanında panik Gözler ya.c.ılar arasında mezara konan 

gelmesi için bazı tedbirler <!e almak la- başladı. Ve sesler yijkııeldi. 
zımdır. Bunun için esasında meyva su· - Eyvah.·· 
tarı bulunan bazı il&çlar kullanmak hiç Düz ovada biraz evvel tepeye doğru 

Enver pap.nın ü"tü örtülürken mücade
leden mücadeleye atılan ve tarihe mal 
olan bir idealistin cesedi de göle kubbe 
albndakl ebedi metfenine gömülüyordu. 

• 
de ihmal edi1emiyecek keyfiyettir. l tırmanan Basmacılar ~imdi gözlerini bu 

B h k. . I . . . b" . fani dünyaya ebediyen kapadığı tepeye 
u ususta ı tavaıye erımı:u ıtırme- d _ k I d ı - d 

b
. k d . . . . ogru oşuyor ar ı. Şimdi, Çcgcn köyü mezar ıgın an ge· 

den evvel ır 8 ının tenını ve rengmı I Meydanda at nallan seslerinden baş- çenler Enver PB.18.nJn ebedi mctfeni ha· 
düşünmesinin ve bunlar ı_:.zerinde ihtim:m ka bir ~y yükselmiyordu. Bütün mav· şma giderek. bir fatiha okumadan ayni 
gösterme5inin yaşla alakası olmadıgını __ 1 • H"• ··1t 1 zer scs.aerı susmuştu. wa yer go susu- ma.z ar ..• 
ilave lazımdır. Yirmi yaşından (hatta da- d B . l"k · · d b" t k t b" yor u. u seseız ı ıçın c tT e a ır-

ha evvel bile) itibaren kadının teni, miis· d b" hl d d - b en ıre şa an ı ve ovaya ogru aŞ'\nt 

takbcl harabesini hazırlıyan harici veya 1 rak 1 o· . 1 • k .. a a ıtoştu,.. ızgın erı opmuş . .. mu· 
dahili bin bir tehlikeye maruzdur. Vii- d" '·1 ak · h k ti tema u--en şan anar ve ganp are e er 
cudunuzu ve derinizi ihtimam ile tetkik _._ ı. d 1 

yapar~ ıc.oşan ve senem sersem o a-
ve bakmağa ne kadar evvel başlarsanız, b • En ·1· h . .. ~aıı eygır ver paşanın sevgı ı ayvanı 

o nısbet fazla olarak genç ve guzel lca- "d" c- I d b · d t 
ı ı. un er en en onu s1rhn a a~ıyan 

lırsıruz. Bu da hiç ihmal edilmiyecek ha- "d" 
l b. I at ı ı . yat ır rnese edir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Gel~nler, Gidenler E 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu sıralarda gökte iki bulut peyda 
oldu .. Ve bütün harp sahası üzerine can· 
lı şekilde çöktü. Bir kaç dakika geçen 
sessizlik içinde donan beyinlere kanlar 
yürüdü, ve zckU.lar işlerken birbiri arka
sından kendi selii.mlarile ebediyete ka
vuşan insanlar birer birer yere yuvarlan

-SON-

-*-
Müstemlekelerde 

Almanya Trablusa 
asker mi yolhyormuş? 

Son günlerde Alman askeri kıtalarının 
Cenuba doğru hareket ettiklerine dair 
habr:rler alıyoruz. Bunlarm içinde bir ta

nesi diyor k.i: 

Cariyeler' Karbonopsınayı un .. k d • . . kuvvetli bir turizm propa-
ı-un misafiri sanıyorlardı. Onun goz •- !un ugu ıçın 

..,_ .. ""'' •--ısında hayret w gandası yapılmaktadır. 
ma,-.cı guze,,.,;• ...... · Al ti t h ti 
t kd . ı · · · ı · orlardı Hindistan& hır man care eye -a ır erını gız emıy · . da Alm ı 

Karbonopsina az zaman içinde sara- nin görtderilmesı ve ~ra . an ma -
yın her tarafım öğrenmişti. !arından mürekkep bır sergı açılması da 

Veliahtlık dairesi ile Sebastiyanonun tasavvurlar arasındadır. 

Urfa saylavı Rifat Ülgen Urfaya, 
Trabzon saylavı Sırrı Day Ankaray:ı, 
belediye reis muavini Suat Y urdkoru 

Frankonun çekeceği bayrağın rengi İstanbula, Kırklareli emniyet amiri 
ne olacak bilmiyorum. Yalnız şunu bi- Mehmet Ali İstanbula Şark halı kum
~yorum ki, _Frankonun bütün kuvvetle- panyası hukuk mu;,,viri Fevzi Beler 
n derhal bıze karşı çevrilecek, onların Ankaraya, Ankara ziraat enstitüsü pro

matbuntlarından anlıyorum. Gözümün fesörlerinden Masel Villey Ankarayn 
önünde, Franko matbuatından alınmış gitınişlerdir. 
elli fıkra var, onlar bana şahadet edi- Nazilli belediye reisi Mustafa Remzi 

dı ... 
Arbk tepe bir harp sahası değil faci

aları bir araya toplamıya bir tarih meyda

nı olmuıtu. 

Etraftan koşuşanlar .. Silahlarını atan• 
lar ... Beygirlerini başı boş bırak.anlar ... 
hep tepeye doğru tırmanıyor ve birer 
fatiha okuduktan eonra baş ucuna geçip 

ltalya - Alman hududunda külliyetli 
Alman kıtaları toplanmaktadır. Bu a> 
kerlerin hepsi cenubi Almanyadan top· 
lanmış değildir. Yalnız Avusturya ve 

Bavyera trenleri değil. Prusya trenleri 
de Brennere asker taşımakla meşguldür. 

Fak.at bunla.rtn iç.inde en m.inalısı bit 
takım alman müfrezelerinin TrablusgaT
ba varmış olmasıdır. Son haftalar içinde 
buraya sevkiyat devam etmiıtir. 

saraydaki odası arasında bir yakınlık ve Bu cemiyet, bütün bu maksatlara na
hususi bir yol vardı. E.<asen bu yol sa- il olabilmek için Viyanada tahsil gör
yesindedir ki ölen imparatoriçe Teofa:ıu .. s Hintli doktorlarla gene Viyanada 

yor. Işte <on tarihli ba1Iıklardan birkaç şehrimize gelmiştir. 
tanesi: 

oturuyorlardı. 

layajftini t ebdil suretiyle sarayın arka ~vi edilmiş Hint prenslerinden müza- Italya söyliyor .. . 

kapısından "" kimseye görünıned.,_n heret göreceğini ummaktadır. Fransa söyliyor .. . 
(Dini seyahatlerine), gizli ibadet ve zı- Yalnız bu propagandalar yapılırken Almanya söyliyor .. 

yaretlerine gidebiliyordu. •aktiyle Hint zenginlerini tedavi etıniş Onların yanında da Ispanyol yüreği 
Karbonopsina da, işte bu yoldan ge- 'lan mütahassıslardan çoğunun bugün kabarıyor .. Istırabımızı teskin edecek 

çerek hemen her akşam Sebastiyanon• m ;ecril kamplarında bulunduğundan as- iliç, düşmanımızın tehdit edildiğini gör-
odasına gidiyor, kendisine saltana~ yo- IA bahsedilmemektedir. mekten başka bir şey değildir. 
!unda rehberlik eden bu iyi kal~li ada: Cemi et bir taraftaµ planlarını hazır- L'OTdre 
mın ihtiyarlamış yüreğine gençlik aşıs. y 

~..u-.- Tarihin Gizli Cemiye€Jeri u· zzıııı:~ 

Esrarı Engizisyon 
D.. korkunç ve gizli teşkilatı 
unyanın en ,, -~ 

xTe{;;k-; ;' 22 .-mmrt• Nakled;n : F: Ş. B. 
z 11 kadın kendi kendisine: 

üzerine genç bir erkek ile genç bir. ka- ~v~ ~a benden fazla bir şey bilmi-
dının yorucu ve uzun bir yüryüşü bıtır- k ~,..,_; alamadı. 

yor! demekten en..,,..~ 
mek üzere görülüyordu. . Artık gün batınJŞ ve ortalık ~ara_rmış 

Güneş, her biri altında fırtınalar gızle- . di Bu hal vaziyeti büsbütün muşkülleş-

Genç kadın korku ile: 
- Yoksa_ bir ınanastır ını? dedi. 
- Eh .. bir manastır olursa ne çıkar.? 

Fakat mimarının bunu bir şatn olarak 
yaptığını iddia edebilirim .. 

- V akıt çok geç .. Biz de pek berbat 
bir kılık ve kıyafetteyiz. Bu binanın 
kapısını nasıl çalabiliriz? 

Mikel bu mütaleaya itiraz edemedi. 
Çünkü çok doğru idi. Çünkü ne genç
liği, ne mevzun endamı, hareketlerinin 
kibarlığı, elbisesinin umumi haline kati
yen uymamakta idi. Başındaki eski ve 
şeklini kaybetmiş serpuş, su-tındaki yır
tık elbiseler, tabanları delinmi• kundu
ralar ona çok garip bir şekil ' riyor -
du. n - bulutlar u··ze-ın· e son şualannı ser- ı · ' d • ecbur "' • tirmiş idi. Ve genç kız urmaga m 

perek batmakta, kuru toprakldardabo~ork· 
1 

ak Onu ilk gören hiç şüphesiz: 
1 ki altın a .,u ka ar : · • · r di gun yo cuların aya arı _ Milcel, artık yürüyemıyecegıın. - - Bu bir asilzade mi, yoksa bir hay-

•esler çıkarıyordu. ye inledi. dut mu? sualini sormaktan kendisini 
Yol ve etraf tamamiyle boş ve tenha Fakat Mikel bu defa da cevap yerine alaınıyacaktı. Ve belki de kapıyı yüzü-

ı.dı·. Bazı boc·· eklenn· garip seslerinden d dıın k k k ta ak! rd r elindeki çomakla az ileri e, yüz a a- ne arşı apa c a ı. 
başka hiç birşey bu sUlcı'.ltu bozamıyor- d.ar uzakta, bir binayı gösterdi ve se- Juanaya gelince, Endülüs kadınları -
du. nın bütün güzellik ve işvelerine malil< 

b k genç vinçle: . . 
Bu sırada, erkeğin yüzüne a an _ Juana bak!.. bizi bu gece misafır idi. Kıvırcık ve uzun kirpiklerle çevril-

kadının, gözleriyle: olarak kabul edecek bina!. dedi. nıİf siyah, badem şeklindeki gözleri, kü-
- Mola venneden ve istirahat etme- Juana evvela sevinçle haykırdı, fa- çük fakat çok manalar ifade eden kıvrak 

den daha çok zaman yürümekte devam kat bıı sevinç yerini endişeye pek çabuk dudaklı ağzı, mat rengi, güzel endamı 
--'ecek mı··"·'· demek .istediği ıışiklr su- il J •- ·· 1 c "bel" b"r ka 
"" 6 - k • . cevap terketti. Genç kadın: e uana ço .. guze ve azı ı ı -
rette anlaşılıyordu. Fakat er egın _ Fakat.. diye sordu .. Burası neresi dındı. 
'"eııne ka•ı.-•ını çattığı, bıyıklannı asa- •---~ birı.... "da es· altında 

:wıı1ıırrı-...__....;':,::;:.:::_.:;:..-:;~.;;;::_a~!!J.!~Kı:~~va~k~ı:m1=rvli;:~r•~- ili•••••••••~~-- yayı ....., asır ı r ı 

Kızı ormana kaçırmış 
Bayındır kazasının Kurd mahallesin

den Ahmet Ayar, Haydar kızı on sekiz 
yaşında Hamideyi ormana kaçırmış ve 
takip edilerek yakalanmıştır. Suçlu hak
kında tahkikat yapılmaktadır. 

Nihayet yatlı gözler biraz kurudu. Ve 
bozulan asap biraz düzeldi.. Herkes ta
biatın hüyük emri karftSında başları ön
de Enver paşayı çeğen köyüne götüre~ 
relıc ebedi medfenine koyma.ğa karar ver· 
diler. Bu görülecek bir acı manzara idi. 

Paşanın arkasından bütün askerler .. 

Basmacılar .•• baııları önde fatih.alar oku· 
yarak ilerliyorlardı. Enver paşa yine bir 

sade sanat eserleriyle değil, kadınlarını Uzaktan müthiş bir gök gürlemesi işi-
da güzelleştirmek suretiyle zenginleştir- !ildi. Mikel: 

mişlerdi. - Farzedelim ki, burası Gaı·donala-
Ve ... hiç şüphesiz bu Juananın da- rındır. Bizim hırsızlardan korkacak ne

marlarında arapların kanı vardı! Belki yimiz var, sanki! Biz o kadar fakir ve 
de Grenatanın saray haremlerinden kaç- yoksuluz ki, hırsızlar bize bakınazlar bi
ll)IŞ bir arap dilbı?ri idi. Vakıa, elbisesi le. Cesaret zavallı ve bedbaht Juanacı
halka mahsus ve şu son günlerde de çok ğım, cesaret! Kalbim çaı-plıkça ve be -
fazla yıpranmış idi. Ve bu vaziyetten limde kılıncım bulundukça biz herseyi 
dolayı çok derin bir endişe içinde bulu- kaybetmiş sayılmayız!.. dedi . 
nuyordu. H..- ikisi de harabelere doğru il~rle-

Juana, her hangi bir erkek veya ka- diler. 

dın önüne bu kıyafetle çıkmaktan çok J uananın endişeleri boş değildi. Bu 
çekinmekle beraber Mikeli de mahiyeti harabe, araplara ait idi. Ve bu devirde 
hentiz belli olmıyan binaya doğru ilerle- katolikler araplara ait binalara kıymet 
mekten geri kalrnadL Fakat binaya yak- vermezler ve bu sebeple muazzam ko -
!aştıkça genç kadının gözlerinde derin naklar dilenci veya çingene sürülerine 
bir endişe izleri görülüyordu. melce teşkil ederdi. Bu halden istifade 
Karanlığa rağmen, binanın intizam_ eden Gardona gizli ve cinayet cemiyeti 

sız ve karışık şekilleri harap olduğunu ki 1417 de kurulmuş ta 1834 senesine 
gösteriyordu. Bunu hem delikanlı ve kadar devam etmiştir- bu gibi binaları 

heın de genç kadın anlamakta geç ka.1- kendi işlerinde kullanmağa başlamış -
madı. tı .. 

Genç kadın: Yukarıda.ki kısımlarda da bahsettiği-
- Mikel.. dedi. Ne kadar kasvetli bir miz veçhile Gardona cemiyeti muazzam 

yer! ve çok eyi teşkillta malik gizli bir cemi-
- Evet.. yet, maksat ve hedefi de her türlü ca-
- Bana kalırsa burası tam bir kartal niyane işlerle meşgul olmak idi. 

yuvasıdır. Gardona çetesi için en mtt- Gardona cemiyeti, maktu fiat mukabi-
keınmel bir yer! !inde cinayet, katil, yqma, insan veya 

- Böyle mi den.in? Fakat hele sus.. çocuk kaldırır, kundalı:çdılt ile meşgul 
· e! olurdu. Bu cemiyet, arltaaını enııizisyon 

Alman ltalyan genel kurmayları ara
sında alman ve ltalyan askerlerinin İt 

birliği hakkında bir plan yapılınıı oldu
ğu anlaıılmaktadır. Bu sebeple Almanya, 
ltalyanın ispanya, lspanyol adalan ve 
Tunus üzerinc:leki taleplerine yardun et· 

mek üzere şimdiden hazırlanm3.ktadır. 
Bu su.r-etle Berlin - Roma mihveri tam 

bir a•keri ittifak halini almıı bulunu
yor. 

- MancheJter Guanfian -

cemiyetine ve papalığa dayamı~. ve uzun 
müddet fapanyanın en büyük belôsı ol
muştur. 

Mik~I. binanın harap eşiğinden avlu
suna ilk adımını atarken içeriden: 

- !Gmdir o?. suali ile karşılaştı. 
Mikel vaziyeti hemen kavradı ve so

ğuklcanlığını kaybetmeden: 
- Reisin ile görüşmek istiyoruz, bizrl 

onun yanına götür! diye cevap verdi. 
Bekçi veya nöbetçi olan meçhul ada

mın çaldığı bir ı.lık üzcnne karanhkta 
ve harabeler arasından dört veya beş ki
şi çı.ktı ve !dikel ile Juananın etrafım 
sardılar ve bir şey söylemeden her ild
siıü bir yer altı dehlizine soktular. 

Dehlizin ucunda g~ bir yerde, ~
ralı meşalelerin ışığı altında kadın ve er
kek oldukça kalabalık bir çetenin içtiği, 
kumar oynadığı ve eğlendiği göründll. 

Mikeli gören çete reisi, rahatsız edil,. 
bir asilzade vaziyetiyle ayağa kalktı. 

Koç boynuzlaruu andıran iri ve kalın 
bıyıkları, kurda benziyen suratı, iri bur
nu ile çete reisliğine cidden llyık görU
nen bu reis sert bir sesle: 

- Benden ne istiyorsun, Senyör! ıll.

Y" sordu. 
Mikel tabii bir sesle: 

- Senyör Kapiten, sizden birkaç •
at için bi.r.i kabul etmenizi rica edi,.... 
rum! dedi. 



Alnımın ~~----m:::ı:a 
-~ ~ 

Kara Yazısı 
Bay an "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: 

Kadıncağızın bu aamimi aözle
ri kar,ıaında ona yine yalan söy
lemekte devam etti. Doğrusunu 
naaıl aöylerdim. Herkeain benden 
yüz çevirdiği, bütün cemiyetin be
ni reddettiği sırada güler yüzünü 
göP<lüğüm bu kadını da naısıl ken
dimden uzakla,tırabilirdim. 

- Kocamın, dedim, kimsesi 
yoktu. Benim de yalnız bir halam 
vardı. Şimdiye kadar onun yanın
da idim. Halam da iki gün evvel 
öldü. Sokakta kaldım. Dün gece
yi bir arkadaf evinde geçirdim. 
Bu sabah ta kendime bir iş ara
ma~a çıktım. 

ihtiyar kadının yaralı kalbi be
r.imle Jaha yakından alôkalandı. 
Or.:m temiz ve sal kalası alelacele 
uydurduğum bu yalana çabucak 
kanmtftı .. 

- Bizim rejinin, dedi, bir mü
dürü var .. Muhlis bey .. Civanmert 
bir delikanlı .. Adı gibi halia muh
lis temiz genç .. ı, iatiyenleri elin
den geldiği kadar geri çevirmez. 
Yer yokaa cebinden para verir, 
bununla bir kaç gün geçin •• Son
ra gel.. belki if açılır diyerek ve 
gönlünü alarak yollar. O öyle al
lıklı pudralı ıimdiki fıllık kızlara 
hiç yüz vermez. Ona bir baf vur. 
derdini anlat .. Hcı halde sana çok 
yardımı olur .. Sonra kızım .. insan
lar daima birbirlerine yardıma 
borçludur. Bugün aana ise yarın 
da bana .. Uzülme .. Benim bir göz 
odacığım var .. Torunlarımla be -
raber o odada oturuyorum. Eğer 
Muhlis bey aeni ife alırsa çıkar
ken birlikte gideriz. Eğer if yok 
derse akfam saat befte beni kapı
nın önünde beklersin. Allah ne 
verdi iıe yeriz. Bir yatakçığım 
v.,..- .. b-,r<'ber vatorız .. Seni hasta-
z ___ ----

Üc 
' 
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nede yatan yavrumun yerine bağ
rıma basarım .. 

Ah .• ne kadar eyi kalpli kadın
dı bu .. Onu dinlerken kendi ka -
dınlığımdan ve.. gençliğimden 
utanıyordum.... Bir taraltan da 
reji dedikleri bu tütün depoların
da çalışabilip çalışamıyacağımı 
kendi kendime soruyordum. 

Deponun önüne geldik.. Koca
man bir bina .. demir parmaklık
lı bahçe kapısından içeri amele 
kadınları sel gibi akıyordu. Kapı
da iri göbekli kırmızı yanaklı bir 
memur giren kadınları ayrı ayrı 
süzüyordu. 

Benim yabancı olduğumu lark
etti. 

- Sen nereye?. 
Diye sordu. Yanımdaki kadın

cağız bu koca göbekli memura: 
-Kuzum evlatçığım, dedi. Bu 

taze de if arıyor. Sevaptır .. onu 
Muhlis beye götürüver. 

Adam, beni tepeden tırnağa bir 
hizdükten sonra: 

Muhlis bey fimdi gelmez .. 
dedi. 
dedi. Bir kenarda bekleyin .. Gel
diği zaman haber veririm. 

ihtiyar kadın bana: 
- Konustuğumuz gibi kızım, 

dedi. Akıa~ buluşuruz inşaallah. 
Sonra if başına giden kadınlar 
qraıına kar.,tı .. 

Ben .• parmaklığın kenarında 
bekliyordum .. Epey yol yürümüş
tük. Y orulmuıtum.. Duvarın ke • 
narına çömelmeğe utanıyordum. 
Ayakta dura dura da dermanım 
keailmişti. 

Saat dokuz buçuk muydu, on 
muydu, bilmiyorum, koca göbek
li adam yanıma geldi: 

- Gel .. dedi. Seni Muhlis be
ye götüreceğim.. Bir ha/tadır 
adam aldığtmız yok .. Hatta bu 
halta yüz kadar ameleye yol bile 
vereceğiz. Seni alacağını hiç um
mam ama .. Belki de alır. Eğer ifİn 
olursa benim bu yardımımı tabii 
unutmazsın .• Araaıra buluşur eğ • 
leniriz .. Olmaz mı? Geç geldiğin 
zamanlar ben aana göz de yuma
rım .. Burada her ıey benim elim
de .. 

Cevap vermedim. Kendime bir 
lokma ekmek temin edecek bu 
halimde bile namusuma göz di -
kenler vardı. Halbuki ben .. na -
muaumu kurtarmak için çallfma
ğa baş vuruyordum .. insanlara ve 
bilhassa erkeklere karıı, onlarla 
daha sıkı tema• ettikçe nelretim 
artıyordu. 

O önde, ben arkada deponun 
bahçesinden geçtik .. Binaya gir
dik. Geniı merdivenlerden çıktık. 
Uzun bir koridordan geçerek üıst 
kısmı buzlu camlı bir kapının 
önünde durduk. 

Kapının yanında, kristal bir 
levhada «müdüriyet» yazısı var
dt. 

Koca göbekli heri/: 
lfte .. burası .. dedi. 
··BİTMEDİ·· 
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DEMIRMASKE 
Büyük tarihi ve macera 

90 
ron1anı 

- Acaba ne ümit ediyorlar?. 
Diye mırıldandı. 
Kalenin kulelerinden birindeki saat 

onu çaldığı sırada zından odasının bu
lunduğu yere müntehi koridorda bir ta
kım kalabalık ayak sesleri duyuldu. 

Monsenyör Lui, uzandığı yatakta bir 
dirseğine dayanarak yarım doğruldu. 

Karyolanın peTdesini biraz aralıklaya -
rak baktı. 

Odasının arkasındaki demir sürgüle
rin gıcırdıy::ırak çekildiğini, kocaman ki
lide anahtar sokulduğunu duydu. 
Kapı açıldığı zaman da eşiğinde, yüz. 

!erini pek farkedemediği bir takım in· 
•anlat gördü. 

Bun!ardan biri odanın ortasına doğru 
birkaç adım attıktan sonra: 

- Monsenyör.. dedi. Lütfen kabul 
buyuracağınızı vaad!'ttiğiniz rahibi ge
tjrdim. 

Monsenyör Lui, yerinden kalkmadan 
cevap verdi: 

- Peki mösyö dö Senmars .. Söyleyin 
rahip efendiye de buraya kadar yaklaş
sın .. 

Senmars biraz daha ilerliyerek hafif 
bir sesle ilave etti: 

- Tabii benim, muhafız kuvvetleri 
kumandanı ile birlikte ve birkaç adım 
geride bulunacağımı monsenyör unut

mamışlardır .. 
Monsenyör Lui bu ihtara omuzlarını 

silkmekle mukabele ettikten sonra ka
fası kukuletasının içinde tamamen kay
bolmuş görünen Kapusen papasına dön
dil: 

- Yaklaşınız muhterem peder!. de
di. 

Papaz, hünnetkar adımlarla 1lerledi.. 
Monsenyör Lui, yatağından kalkacak 

ve din adamı ile beraber odanın bir kö-

Kayak dünya şan~piyo
nası Zakopanede yapıldı 

Zakopane: (A.A) - ! 939 kayak 
dünya ıampiyonası Lehistan cümhur re

iıi Moacicki tarafınclan açılmı§llr. Yağ

mutlu bir hava olmasına rağmen bu tö
rene sahne olan Karokief stadında 5 000 
seyirci hazır bulunmu§tur. Müsabakalara 
iştirak eden 13 milletin ekipleri alfabe 
sırasiylc cümhur reisinin önünden geç
tikten aonra Lehistan kayak federasyon 
reisi bakan Bohokovski sporcuları se
lMnhyan nutkunu söylemiştir. Bu nutka 
cevap veren enternasyonal kayak fede
rasyon reisi binbaşı Oesegaaıd bu müsa

bakaları üzerine alıp organize eden Le
histana teşekkür etmiştir. Dünya kayak 
şampiyonasının açılışı 7 pare top ile ilin 
edilmiştir. 

Zalr.opane: (AA) - Kayak dünya 
şampiyonası müsabakaları sona ermiştir. 
Erkekler arasında Almanya l O dakika 
2 5 saniyede birinci, Fransa 1 O dakika 5 O 
saniyede ikinci olmuştur. Üçüncülüğü 

lsviçıe ve dördüncülüğü ltalya, beşinci
liği Norveç. altıncılığı Lehistan almıştır. 

KADINLAR ARASINDA: 

1 O dakika 4 5 saniyede Almanya bi
rinci 

l 1 dakika 22 > Fransa ikinci ol
muıtur. 

Üçüncülüğü büyük Britanya, dördün
cülüğü Isviçre ve beıinci1iği de Lehistan 
almıştır. 

ARTiSTiK P A TINAJ 

Prag (AA) - Kııılık buz patinaj &a· 

hasında yapılan kadınlara mahsua artia
tik patinaj dünya şampiyonasına kaydo
lunan 18 milletten yalnız 14 ü İştirak et· 

mittir. 

iştirak etmiyenler arasında Avrupa 
§8.mpiyonu Cecilla Colledgeae vardır. 

Birbirinden bir lc.udrette olan Alman 
Llgdis Veicht, lngiliz Daphne Walker, 
Çekoslovak Eva Miklova Amerikan He
di Stenuf arasında Megan Taylor daha 
ilk gösterilerde başa geçmiştir. 

Prag (AA) - Kadınlar arasında ar
tistik patinaj dünya p.mpiyonası 1 O bin 
seyircinin önünde sona ermiştir. 

lngiliz bayanı Megan Taylor, uhdesin
deki şamp~yonluk Unvanını büyük bir 
muvaffakıyetle müdafaa ederek eskiden 
Viyana1ı olup şimdi Amerika tahiiyetipe 
girmiş olan rakibi Hedi Stenuf önünde 
tekrar dünya şampiyonu olmuştur. 

üçüncülüğü lngiliz bayanı Daphne 
Walker almıştır. 

PORTEKiZ - ISVIÇRE 

Lizbon (A.A) - Büyük bir alaka ile 
beklenen lsviçre • Portekiz milli karşıla§· 
ması 2 5 bin seyirci önünde yapılmı1 ve 
Portekizlilerin 4 /2 goJibiyeti ile neti
celenmiştir. 

ispanya ve Fransız po]i
tikasının tezahüratı ... 
Katalonyada chükümetçi> denilen or

dunun bozgunu bir emrivakidir. Bir ya
bancı devlet toprağına sığınan bu bir 
nevi askeri çığ görülmemiş bir şümul kes
betti. 

Her makul düşünen adam İçin bundi'n 

böyle yalnız bir türlü siyaset takip ecHle· 
bilir: Şerefli ve insani prtlar dairesinde 

kabil olduğu kadar süratle ıulh müza
kerelerine girişmek. 

Biliyoruz ki. ihtiraslar realitelere gale
be çalan bazı kimseler, prensip itibarile 
yüksek sesle haykıracak, Madridle Va
lanaiyanın caon adama> kadar mukave
met edeceğini ve cümhuriyetçi ispanya
nın cmuzaffer olacaiını> ilanda ısraJ' 

edeceklerdir. Barselona için de bize aynı 
feyleri aöylemi§lerdi. 

Bu tezi en hararetle müdafaa edenler 
bile artık hükümetçi cephe için hayli za· 
mandanberi czafer> in mevzuubahs ol .. 

madığını bilirler. Pekala bilirler ki sivil 
ispanya harbi filen neticelenmi§tir. Şu 

halde, beyhude yere daha binlerce ada
mın ölmesini, bunca ıstıraplar ve sefalet
lerden sonra, aadece uz.atmak zevki için 
acı maceranın uzamaı!llnı mı tercih eder
ler} Yegane sual budur. 

Esasen, cCümhuriyetçi> denilen lapan
yanın aabık devlet adamlarının ekserisi 
bu mücadelenin nihayet bulmasını arzu 
etmektedirler. B. Azanaya ıu söz atfe
diliyor: cBir hayli zamandır aulha taraf .. 
tarını.> Bu iddianın doğru olduğunu sa
nıyoruz. Bir sene evvel. B. Azana, kısa 
veya uzun bir zaman içinde mağlUbiye
tin mukadder olduğunu bildiği için Bur
gosla müzakereye girioilmesini etiyordu. 
Onların kabahati, kendi menfaatlerini 
müdafaa İçin harbe devamı istiyen inad
çılar karıısında mukavemet göstermeleri 
ve tam ispanyada sulhun mümkün ola ... ·-· 

bileceği bir sırada Barselonaya m8.nasız 

tavsiyelerde bulunan yabancı cyoldaş>
ları dinlemiş olmalarıdır. 

Fransa ve lngiltere ispanya harbin.in 
bu son safhasına insani bir hal şekli ver ... 
miye müsait bir mevkidedirler. Fak.at 
bunun için B. Leon Berardın mükemmel 
misyoniyle başlamış olan temaslar res
mi bir mahiyet almadı ve Fransa şimdi
den, bugün ispanyayı hakiki surette tem
sil edecek mevkide olan yeg&ne hükümet 
nezdine, normal şekiller dahilinde bir el
çi göndermelidir. 

Diplomasi sanah tam zamanında ha
rekete geçmesini bilmektir. Bu zaman 
gelmiştir. lspanyoUarla müzakere etme-

miz l8zımgelen bir aürü meseleler hükü
metimizi, bir gÜn bile kaybetmeden, en 
yerinde insani düşüncelere ve en işiki.r 
menfaatlerimize uygun olacak bir karar 
vermiye davet etmektedir. 

Wladimir d'Orme.aon LE FIGARO 

Madridde cümhuriyet
çller mukavemete 

haztrlanıyor 
-BAŞTARAFJ 1 iNCI SAYFADA

nu bildirmiştir. 

Cümhuriyetçi mebuslar Valansiyada 
bir toplantı yaparak hükümete ıarllız 

müzaharete karar vermişlerdir. 
Madrid 16 (A.A) - Şehir dün iki 

defa F ranlr.istlerin bataryaları tarafından 
bombardıman edilmi,tir. Telefat yoktur. 

Paris 16 ( ö.R) - Bilbaodan bildi
rildiğine göre F ransaya iltica etmiş olan 
cümhuriyetçi milislerden timdiye kadar 
28 bin askerle 20 bin kadın ve çocuk 
kendi arzularile Frankist ispanyaya dön
müşlerdir. 

şesine çekilecekti. Fakat rahip bunu -Oı : 
beklemeden yatağın kenarında diz çök Monsenyör.. Kat'iyyen hayrete 
tü .. Ellerini salipvari göğsüne kavuştur
du. Biraz yüksek sesle : 

- Mukaddes pederin, Mesihin, Mer
yemin ve mukaddes ruhun, mukaddes 
adlarına and olsun ki .• 

Diye duaya başladı .. 
Papaz... Duasına devam ederken se

sini hafifletiyor ve yatağa doğru sokulu
yordu .. 

Monsenyör Lui bu dualar arasında 

ve dua makamında fısıldanan şu sözleri 
duydu: 

- Monsenyör .. Yatağınızdan kalkma
yınız ... Hasta olduğunuzu söyllyerek ya
takta kalınız .. 

Rahip, bu fısıltıları müteakip sesini 
tekrar yükselterek duasının monoton 
ahengine devam etti. 

Monsenyör Lui, papazın bu garip ih. 
tanna hayret etmekle beraber gayri ih
tiyari itaat etti. Yüksek sesle : 

- Muhterem peder... Dedi... Biraz 
rahatsızım.. Dualarınızı yatakta dinle
meme müsaadenizi rica edeceğim .. 

Papaz, başı ile muvafakat cevabı veT
di .. Yatağa biraz daha eğildi. İlfilıi okur 
gibi makamlı ve uzun bir sesle : 

- Ave ... Maria ... 
Diye başladı... Sonra kesik kesik VP. 

çok hafif bir sesle acele olarak d -

düşmeyin .. Hiç bir harekette bulunma
yın.. Benim ismimi duyunca bir çığlık 

koparmayın.. Ben... Mistufleyinı .. 
Ve sonra yüksek sesle duaya devam 

etti. 

- Cenabı hak .. Kullarının yardımcı· 
sıdır .. Kendisinden merhamet istiyenle
re merhameti boldur. 

Bütün metanet ve iradesine rağmen 
bunları duyunca Monsenyör Lui yıldı
rım çarpmış gibi sarsıldı .. Az daha ağ

zından bir sayha hrlıyacaktı.. Bereket 
versin Mistuflenin dua okuyan sesinin 
yükselmesi ve odanın yarı karanlığı 

üzerine şüphe çekmeğe mani oldu. 
- Mesihin .. Meryemin ve ruhu mu

kaddesin namı mukaddeslerine and ede
rim ki ... 

Bu suretle başlıyan ikinci duayı da 
yine Mistuflenin şu fısıltıları takip etti: 

- !fonscnyör .. Yavaşça yorganınınn 
ucunu kaldırınız ve şu hançeri alınız .. 

Böyle söyllyerek kara cübbesinin ge
niş kolu arasına sakladığı bir bıçağı ma
haretle Monsenyör Luiye verdi. 

Dua devam ediyor ve dua arasında da 
Mistufle yine fısıltı halinde söyliyecek
lerini söyliyordu : 

- Bu akşam .. Kale kumandanının ..; .. 
l-- ~~._:\., 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
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Aynaya baktığım zaman 
Omuzlarımdan benim medeni 
dünvadan resmen ayrılışımın 

damgasını gördüm .. 
Hizmetimde bulunan ;Iarip Pohuaya 

karşı yerlilerin kıyafetine gireceğime dair 
olan sözü verdikten sonra beni bir dü

şünce aldı. 

Vakıa Mikraneçyadaki Alınan kolo
nisi olan adalara geleliberı 5 seneyi g':Ç
miı bulunuyordu. Bünyem bu ebedi gü

neş iklimlerinin baygın havasına çok alış
mıştı. Ya~yışımı yava~ yavaş bu iklimin 
icaplanna uydurmuştum. Zaten eırtımda 

kolları olmıyan ince bir gömlekle dola
şıyordum. 5 tene mü lemadiyen kızgın 

bir plajda yaşamış adam gibi benim de 
bütün vücudum tunç rengini almıştı. Bi
naenaleyh yavaş yava§ ben de yerliler 

gibi eımerleıiyordum. 

Vücudum bu baygın deniz iklimlerine 
bu kadar mükemmel surette alışmakla 
beraber ruhumda bir aksülamel hasıl 
olmuf gibiydi. Bu ik1imlerin İn"3anlarına 
teklen benzedikçe ruhan uzaklaşıyor gi
biydim. Zira, tabiatıma bu müli.yim in
sanların hilafına harikulade bh· sertlik 
gelmişti. Elimde aili.h olmadığı zaman, 
kamçiyle dolaşıyordum. Yerlileri inzibat 
altında bulundurmakta bu sert tabiatım 
yardım etmiş olmakla beraber kendi 

kendimi rahatsız ediyordu. 

Belki tabiatımda huşunete doğru bu 
vahşl bir haz duymakta idim. Belki de 
yerlilere benzemekten ziyade, vücuduma 

değişme ruhan muhitine intibak etn1İye tatau yaptırırken duyacağım şiddetli acı
başladığımı, medeni dünyanın duyuş ve ya dahi ihtiyacım vardı. Bunu iyice hiç 
yapyışından yavaş yavaş u7aklaştığımı bir zaman tahlil edemiyorunl. 

gösteriyordu. lhtimal ki bu iklimlerin yava~ ve sü ... 
Fakat, vahşiliğe doğru her ne şekilde kU.neti hayatı insanları yavaş yR.vaş .şid

bir temayül uyanmış olursa olsun ruhu- detli acılar, azaplı, ıstıraplı coşkunlukla

mun şiddetli heyecanlara karşı derin bir ra kar~ı acıktırıyor. Bu mülahazalarla ve 
ihtiyaç duyduğunu hiuediyordunı. Ayni garip, daha doğrusu vahşiyane olduğunu 
zamanda etrafımda binlerce irili ufaklı itiraf etmem lizımgelen bir hazla göğsü ... 
adamları dolduran bu hepsi ayni renk, 
hepsi hafif ak§&m alacalığında dolaşır 

gibi, ziya insanları gibi tath, p1rıltılı ve 
esmer vücutlu insanların derin ve gizli 

alemlerine karışmak merakı beni gittik-
çe istila etmekteydi. 

Onlarla kayna,mak, ruhi heyecanları
na karıımak, bütün ıırlarını yaşamak, 

onlar gibi duymak merakının beni günün 
birinde büsbütün medeniyetten nefret 
ettirmeıi ve bu vah1iler arasında ômrümü 
tüketmek arzularına ıürük.lemesi tehlike
sini düşünüyordum. Maamafih yarı çıp
lak yerli utağım Pohuanın bu yorgun ve 
yeknesak. hayatı içinde nasıl ihtirasla ya
şadığını, o her ayın 15 inci geceleri, sırf 
bu gecelerin heyecanı için nasıl şevk için
de yaşadığını garip bir istila ile düşün
mekten kendimi menedemiyordum. 

Ayni cazibeyi hissetmek. yakından 

görmek, İnsanlann gizli yaşayışlarındaki 
ihtirasları yakından yaşamak istiyorum. 

Onun için zaten Polenezya denizlerinin 
günetleri altında esmerle§mİş vücuduma 
tıpk.ı bu denizlerin insanlan gibi, tıpkı 

Polinezya vahıileri gibi ateıle dağlanmı, 
süsler yaptırmakta dahi garip bir zevk. 

raber .. Sen Marsın üzerine atılacağız ... 
İcabında kılınç veya kama da i,şletece
ğiz .. Hareket işaretini ben sofrada duo· 
dan sonra •Amin• demekle vereceğim .. 

Mistufle artık söyllyeceklerini söyle
m.işti. Tam bir din adamı süktlneti ile 
yerinden kalktı. 

Yatağın önünde bürmeUe eğildi : 
- Muhterem birader! .. Dedi .. Cenabı 

hak ıstırap çekenlere daima merhamet 
eder ve kendisinden ümit bekliyenleri 
asla terketmez.. Onun yüksek iradesi 
önünde her kes gibi siz de eğiliniz va 
bana çekinmeden b!itün içinizi boşaltı-
nız. 

Monsenyör Lui, Mistuflenin bu sözler 
ile ne demek istediğini anladı . . Odanın 

bir kenarında duran Sen Marsla muhA
fız kumandanım şüphelendirmemek la
zımdı .. 

Sanki günahlarını itiraf ediyormuş gi
bi dindarane bir tevekkül içinde başını 
dantela kenarları kar gibi beyaz yastık
lara eğdi ve odanın içindekilerin duya
bilecekleri bir sesle ve sadece gençlik 
aşkını anlattı. 

Mistufle bu sahneyi uzatmak istemi
yordu. 

Azimli ve metin bir sesle : 
- Muhterem biraderim, dedi.. 

dedi, aençlik suçunuzdan dola ı 

Siz, 
asla 

me ve omuzlarıma tatau yaptırmak için 
Pohuanın deliletine kendimi terkettim. 

T atau yapanlara yerliler mukadde! 
nazarile baktıkları için bir çok adamın 

tatau yapılması hiç de kolay bir şey de
ğildi. 

Pohuanın bir beyaz adamı tatau1andır .. 
mak için, böyle bir günah için bu mukad
des tataucuları nasıl ikna ettiğini hilmi· 
yorum. 

Fakat bir gece Pohua iki adamla ge
mime geldiler. Gizlice heni soyup yatır~ 
dılar. Kendimin intihap ettiğim garip ve 
ho§uma giden resim1eri omuzlarıma çiz ... 
dirdim. Tataunun dağlanma acısını ise, 
pek sarhoş olduğum için, pek az hi~;st t
tim. 

Tataucular benim tatau mu k·_•rku için

de ve gizlice yaptıkları için 3 akşamda 
ikmal edip gene korkak korkak savuş· 
tular. Onlara bu hizmetlerine mukab~I 

bir kaç hediye vermeyi bittabi ihmal et
medim. 

Üçüncü günü aynada yarı çıplak bir 
halde tatau olmu11 omuzlarımı gördüğüm 
zaman ıiddetle müteheyyiç oldum. 

Zira bu işaret, vakıa dünyanın her 
tarafındaki gemi adamlarında ve deniz
cilerinde görülen pek fevkalade bir 
şey olmakla beraber, bana, medeni dün
yadan resmen ayn1ı11ımın bir damgası gi· 
bi göründü. 

Pohua beni bu halde, acı bir tebesaürn
le gülerken görünce heyecanından be· 
yazlaşmış dudaklarile: 

- Bohu Bohu ..• 

Diye bir dua mırıldanmağa baıladı. 

Ben kendisine bile artık bir beyaz gibi 
görünmüyordum. 

- Pohua 1 dedim. Oraya ne günü gi· 
deceğiz} Görüyorsun ki ben sözümü yap
tını ... Şimdi temiz ve güzelim zannede· 
rimf. .. 

- Tamam, Maul ... 
- Peki, ne günü gideceğiz ;ı.,. 

batmasını mı bekliyeceğiz}. 

- Evet. Maul. .. 

Aynı 

- Tabil gizlice gitmemiz lazım değil 
mi? Yerlilerden hiç birine görünmiyece
ğiz~ 

- Elbette, Maul... 
- Artık benden yapılmasını istediğin 

bir §CY yok ya} .•• 
Pohua tereddüt içinde yüzüme b&4k1• 

yordu. 
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Pamukfiatleri hafta sonuna doğru 
tenezzül göstermiştir. Uzüm 

fiatlerinde yeni yükselme bekleniyor 
vilerden 7 - 20 kuruş arasında fiatlerle 

8/14 fUbat 939 tarihleri içinde ,ehri- SUSAM : 4099 çuval incir satılmış ve bu suretle 

miz ticaret ve sanayi borsası tarafından Haftalık satış 18 _ 18.125 kuruş aruuı- ıı_ıe~sim başından işbu neşriyalımız ~
neşredilmiş olan gündelik satış listeleri da !iatlerle 504 çuvala baliğ olmuştur. ~~e ~adark-~rsad1a848sa73tııan m

1 
uhbte~ı{ 

9r.erine elde ettiğimiz neticeleri berveç- . geçen haftaya nisbcf- ıncırlcrın ye wıu çuva a aliğ 
h Susam pıyasası 

i Ati kaydediyoruz. 
1 

bu hafta daha hararetli ve fa:ıliyetli olmuştur. 
Cinsi Mikdan az çok e . t" Gösterilen talep karşı- Borsa bültenlerindeki incire müteal-

al cereyan etmış ır. . . . u 

çuv da 1. t1 r derhal kuvvetlenmiş v~ lik malumatın tasnüınden anlaşıldıgına 
,., ğd Muhtel"f ""02 5 00 5 625 sın ıa e ·· t..-fta · · d tıian · · l · · ·.ou ay ı - · · . 

1 
·u . göstermiştir. gore ""' ıçın e sa mcır erın nevı c:.bey .. ., 355 3.875 4.25 ıler eme meyı erı . . tl . .. 1-.3=-

....... ı- - 4..08 Vaziyetin önümüzdeki hafta içinde bı- ve !ıa erı şoy t."Clll": 

= 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUHLUOU 
BUGUH 

1639 m. 183 Ka../lZO Ww 
T. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ 21 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Program 
l.2~ Türk müziği - P1. 
!3:«1 Memleket saat ayan, meteoroloji 

haberleri 
13.10.H Müzik (Küçük orkestra şef: 

Necip Aşkm) 

1 - Vinkler - Kemanın aşk şar

kısı 

2 - Becthovcn - Menuetto (Sol 
majör) 
3 - Aubcrt - Şimanlar r~srni ge
çidi (Komik parça) 
4 - Ziehrer - ~k oldum; (Ro
mans) 
5 - J. Stnuss - Sabah havadis
leri (Vals) 
6 - Hans Löhr -Tempo (Galop) 
7 - J. Strauss - Ritter Pasman 
operetinden (Polka) 
8 - Nieınann - Zenci dansı 
9 - Lcopold - Yeni dünyanm ec;
k.i şarkıları (Amerikan havaları 

• 4..00 daha lruvvetıeneceli ümitleri var- Nevi çuval az çok 
umdım 146 9.75 ız.25 naz Süzme mallar 394 15.50 20.00 18.30 

ı:::-ı 129 4.125 4.125 dır. A C!TTT "A Elleme mallar 1518 11.00 15.00 18.35 

potpurisi) 
Program 

•UC 3.15 4 08 F~v.a.d : 
- • gOnlercle • çok aevtmıif olan Paçal mallar 1787 9.50 12.00 19.00 

"'-1,ıa 116 9.875 ıo.oe ~l • ~da bu hafta hayli can- Naturel mallar 400 7.00 9.00 1915 
fkısam SN 18.M 18.125 ıs:ou ya plya! ekCin 4099 . 

52.'15 lılık asarı görülmüş ve 9.875 - 10 kuruş y 
Pamuk Mu. baJya 1511 48.81 _.- fiat)erle 116 çuval mal satıl- Son haftalar içinde incir işlerinde rast-
Pamuk çek. ton ISll 3.125 4.51 aı lanan ve oldukça kuvvetli telakki edi-
Palamut mu. kenW 3113 238.00 415. -;m-~ ·yuua bucüa için normal len bu satışlarda fiatler arasında göze 20.00 
İncir 491 T.M 21.00 'L.:- ---:·-pı göeteımekteılir. Hafta zar- çarpan farklarm fiat temevvücü olma-
Siyah üzüm tl U.00 12.25 ~-:;:aya .,..m.n mallar nevine yıp mevsim sonu münasebetiyle esfts 30.15 
Razakı üzüm • U.OO 13.51 ..x.- ~ .1 fiatlede müflıeri bulınu.,,<rtur. nevilerde husule gelmiş olan ve mahn 
Çekirdeksiz tmlılll '1215 8.50 ıt.M ..-p~ . kalite&inde müessir bulunan farklardan 

BUÖDAY ı . ileri geldiği söylenmeJdedlı.. Bununla 

mikdar Borsa neşriyatına ,are ı.fta içinde beraber stokJann azlığı münaaebetiyle 
Nm 1 lal Wtalak _.., borwla cereyan etmit olan peımık alış fiatlerin eski seviyesinden ileri~ 

.-e fialled : ---=-ı-..; . _ c-• itibariyle ~u ~kil- de muhakkaktır. 
....._ • çok: ,,_~A nevı "''"' ...-. " ~ 

• Nevi •~ de ta.~ eclilmipir : Piyasa sağlam ve daima ileriemeğc 
çu,,.ı 5.M 5.375 Nevi balya .Mik. az çok meyyaldir. . imÜMLER 

i'Ywnuşak ...U. 3388 5.51 5.l2S Akala l ci hazır 127 50.50 52.00 RAZAKI VE SIYAH u~ : 
Sert mallar 9ZG 5.125 5.12S Akala 1 ci vadeli 300 51.50 52.7~ 
MahlUt ma1llır 13Z Akala 2 ci hazır 475 45.00 47.50 
;yektın ....- • bir Akala 3 CÜ baı:ır 25 44.0(1 45.00 

Haftalık buğday fiaderinde IUÇl bir Abla 4 dl buır 53 43.00 43.00 
hafta evveline nisbetle a&.ıe prpeıı Yedi 1 ci haar 360 43.00 43.00 
fark o]mamakla beraber =..-:.:; Yerli ı ei vadeli 25 43.50 43.50 
rinde geçen hafta dwec~-~...ı.. aheı- Yerli ı ci hazır 137 40.00 41.50 
belirmemiş ~ ~~a sz ~ _ Y:ek\m 1501 
lar müstağni gıbı ~-~~ Pamuk piyasasında iki haftadan beri 
B · al yh piyasada ....-.J"'"'• ecea 
ınaen ~ dununda blmqtır. görülmekte olan kararsızlık bu hafta da 

Piyasadaki mevcuda alıcı çıkmakta Vt' 

malların kalitesine göre de fiat veril
mektedir. Mübayaat dahili ihtiyaçları 
karşılamağa münbasırdı.r. Bu itibarla~ 
niş olçüde iş yoktur. Maamafih fiatlc· 
rin müsait ve elverisli olduğu söylen
mektedir. 
ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : 

Müzik (Bir konserto pl.) 
Konu~a (Haftalık spor servisi) 
Türk müziği (İııce saz heyeti 
Şehnaz faslı - Celal Tobes, Hak-
kı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. 
Ajans, meteoroloji, haberleri zi
raat borsası (Fiat) 
Türk müziği 
Çalanlar : Refik Fersan, Fahire 
Fersan, K. Niyazi Seyhun, Eşref 
Kadri 
Okuyanlar : Mahmut Karında,. 
Safiye Tokay. 
1 - Emin ağa - S.ı:rin&k pefl"C\i 

2 - Şükrü Osman. - Suzjntk J&I'· 
kı (Müpte~ deni olan) 
3 - Udi Ahmet - Suzinik fal'kJ 
(Meht içinde) 
4 - Ahmet Rasim - SuzinAk şar
kı : (Pek revadır sevdiğim) 
5 - Fahire Fersan - Kemençe 
taksim 
6 - Gülizar halk türküsü (Si
nemde bir tutu§amş) 
7 - Sadettin Kaynak - Muhay
yer türkü (İşte seni seven) 

8 - Tanbur'i Cemil - Muhayyer 

türkü 

&&ıus __ _ı_ • 

P 
.k .............. . 

Tat' .............. . 
··-··········· 

1 
TiRE ASLiYE HUKUK HA. 

KIMLIGINDEN: Sayı 28 
Tire cümhuriyet mahallesinden 

tire hapishane gardiyanı basan ............ B·ı ·ı ::::::::::: ı gı er 
- BE& GÜN Bİ& B.EÇETE -

Y 4Z4n C. ÖdeT 

AYNA VE KIRISTAIJ.ERIN 
TEMIZLENMESl 

Kaynamakta olan bir litre suya dört 
kaşık sirke ile büyük bir topan Ispanya 
beyazı atılır. Ayna veya kristal önce su 
ve alkoUe temizlenir. Son olarak yukar
da tarif edilen mahlul yumuşak bir deri 
ile ayna üzerine uzun uzun sürülür ve 
silinir. 

KAHVEHANE VEYA SALON
LARIN CAMLARINI SiLMEK 

- Bahusus kıt günü sigara dumanı 
camlara sinerek. silinmesi müşkül bir ta· 
baka meydana getirir. Bunun için bir pa
çavra üzerine ispanya beyazı alınır. Ha
fif alkol konulmuş suya batırılarak cam

lar silinir. Bundan sonra kuru ve yumu

şak bir paçaVYa ile son temizlik yapılır. 
Hafif ıslak bir bez üzerine - endigo -

da konularak yukardaki gibi camlar sili-

nebilir. 
UMBA ŞiŞELERiNi TEMl'Zl.Dft1C 

- Gaz limbalannın şi.tclerine çöken 
pislikleri ortadan kaldırmak güçtür. Çün
kü hararet tesiriyle bu lekder cam üze-

karıaı ve bmail kızı raziye gömüf 
tarafıml4n aydının dağ yeni kö
yünden ölü İsmail karısı hayriye 
aleylaine tire aa.liye hukuk mah -
kemesinin 28 dosyaamda numara
aıncla kayıth açbjı aenet İptali 
davuında müddei aleyh hakkın
da ik•metgih.uun mcçbuliyetine 
binaen lzmirde müntqir yeni asar 
gazetesiyle ilanen tebliaat ifa 
edildiği halde tayin olunan du • 
rutma gününde davete icabet et
mediğinden hakkında gıyap ka • 
rarı ittihu edilerek müddeinin 
evrakı müsbitesini vermesine ve 
gelmiyen müddei aleyh hakkın -
da gıyap kararını havi davetiye 
tebliğine gıyap kararının mahke-
me divanhanesine asılmasına ve 
izmirde müntefİr yeni asır gaze -
lesiyle ilanen icrasına karar veri
lerek durutmanın 23-2-1939 per
tenbe günü saat 9 talik edilerek 
müddei aleyhin yapılan muamele
leri tarihi ilandan itibaren bet 
gün içinde itiraz etmesi aksi tak
dirde bir daha mahkemeye kabul 
olunnnyacaiı hukuk usulü maha
kemeleri kanununun 402 ve 405 
inci maddeleri mucibince keyfiyet 
tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilin olanur. 

490 (335) 
rine adeta aşağu:lalü maddelerden birisi _________ ___....._. ___ _ 

alınarak şişe silinir. AYDIN TA,PU SiCiL MUHA-
i - Sabunlu su 2 - Tripoli FIZLIGINDAN: ... 
2 - ispanya beyazı E~I~ h.cı melamet ~-
«:.- et teke çıkmakta inat ediyona: Mit Ja ali mmuı ~ı ı:pebmeclden ın-
-r~ . . . il" • b1ralen ft talmmen sele.. kııım 

klorhıdrik {tuz ruha) ıle şışe 111 mır. .
1 

ak "le • • tt • 
.................. , •• ,,,, •• ,.,,., •••• ,... ı e v tı gayrı re11111 •re e yı-

5 c Pratik bilgiler > sütunumuza 5 ne Lu perçMlan ayırarak bu ye -
5 ait sual sormak istiyen okurları- : ria suıya geçen ve bu yeri aanda 
! mıza (B. C. öder yU.:ı.e bu sütun- 5 yine gayri resmi olarak hacı me~ 
5 larda cevap verecektir. 5 med oğlu aliye sattığı bildirilen 
:,, •• ,,,,,, .... ,,.,,,,.,,,,.,,.,,, •• ,,,,: elenaüilü köyünün tat kuyu mev-

Nüfus siyasetine 
alaka verir mi? 

kiinde doğusu molla iımail vere
aeai batısı hüdayi kuzeyi hancı 
pehlivan ve eskici ibrahim güneyi 
hacı arif ve hüdayi ile çevrili 9190 
M2 incir bahçesinin tapuca bulu

,_ BAŞTARAFI 4 cü SAYFADrl. - nan kayıtlar tatbik edilmek ıure
tile tasarrufunun tahkiki için ga· 
ate ile ilan tarihinden 12 gün 
sonra mahalline memur ~önderi
lecektir. 

zaten hiç veya pek az olduğundan bu tür
lü kudretaizlikten pk.iy.et edem olmaz: 
Hadım ağalan gibi, yahut pek ihtiyarlar 
gibi .•• 

Bir de, her şeyden çabuk müteessir 

olan sinirlerde, nönsteniklerde kudret-,geçen dh kası biraz aJrv1a11 takdir- hemen hemen ayni şeklini muhafaza et- Hafta içinde borsada gündelik füba-
Mevnt atın ar · haf-ta fi t t ·· l · · · d riyle cereyan eden çekirdeksiz üzüm de buğday fiatlerinin bugü~. seviyesi- ~ . a emevvuç erı ıçın e geç- 9 - Sal&hettin Pınar - Nihavent sizlik vardır. Bu türlüıriinün pek de tuhaf 

cilveleri oluc. Kimiei yalnız. etine karşı 

kudretaiz olur da c:bprıda ••. Baznı ea 
küçük bir ıürültüden ürker... Yeni ev

lenenlerde ccliiğümhi> kalmaya scPel» 
pdr. çok defa ainiriilikten gelen ndretlıiz. 
lik korkusudur. O zaman aillirieri tedavi 
ettirerek onlara kuv•etlendirme.k, korku

yu kaybetmek :ıa.ruxi olı.ı.r. 

Sözü geçen yerde mülkiyet ve
ya her hangi bir aynı hak icld:
aında bulunanlar varsa resmi l
gelerile birlikte mahallinde hı:" 
nacak memura ve yahut 1043 nı 
maraya idaremize müracaatları 

. h faza edeceği ümit edihyor. miftir. muamelelerini bol"Sa n~yatindan ay-
nı mu a 14 - ~ - 939 satış fiati olarak aŞağıda nen iktibas ve aşağıya dereediyoruz : 

ARPA : gfü.terilen fiatler teslıit olunmuştur : Satış tarihi mikdar az çok 

355 
aldan ibaret olan hafta satı- Akala 1 ci hazır 49.00 49.50 8 - 2 - 939 5310 11.75 17.00 

çuv ld v ve kilo- Akala birinci vadeli 49.50 49.50 şubat 9 - 2 - 939 74 8.50 19.00 
şının beyaz mallardan ° ugu tıl teslimi 10 - 2 - 939 508 16.50 17.25 21.00 

• _ • !5 '-·-"' arasında sa -
sunun ,:,.01'1 - ~. .l\.\Ll\A<j 50.00 50.00 mart teslimi 11 - 2 - 939 121 16.00 17.50 noo 
dığı anlaşılmıştır. d eçen haf 50.50 50.50 nisan teslimi 1~ - 2 - 939 513 11.00 18.00 21.15 

Son hafta arpa satışlax:~n .. ~~•.tiir İh~ Y~rli birinci hazır mal 43.00 43.00 14 - 2 - 939 679 12.00 17.75 
taya nisbetle stikUnet ~or~. "'il" • ·km'- Bu mukayeseden anlaşılıyor ki fiat- Yekiı:n 7205 21;3~ 

şarkı (H!l~ yaşıyor} 

ıe - Udi Hasan - Muhayyer şarı
kı (Hatmmdan hiç çıkma) 
11 - Sadettin Kaynak - Muhay
yer (Bağrıma taş basaydım) 
Memleket saat ayan 
KonUfDMt 
lWıam, TahvUlıt, K~. nu
kut borsası (Fisıt) 
Müzik (~o orke8*na - Şef : 

ilan olunur. (339) 

lZMiR ASLiYE MAHKEME· 
Si 2 nci HUKUK DAiRESiN · 
DEN: 39-198 

lzmirde kız enstitüsü okulun · G.A. h 
da abam eblunda laatleme me -

racat için fiatlerin a~emı.n_ıusaaaesı ol- ler hafta sonunda tenezzül göstermiştir. Bundan bir hafta evvel ise borsada 
§ısında ihracatçılar ışe gırışmc~~e Hafta muamelelerinin kısmı küllisi İz.. 2285 ve geçen senenin bu haftasında 

. tl . dilik ıstıknm-
tnakla beraber fia ::m şım mirdeki mensucat fabrikalan tarafından keza borsada 1721 çuval çekirdeksiz 
m muhafaza etmek r. ıl-,.,,,.,. üzüm muamelesi cereyan eylemişti. 

R Ferit Alnar) 
1 - V. A. Mozart - Senfoni 
bemol majör 
Aciamio - A!Jesro 

---------------.met k~zı penbenin kocası salih•i-

mi r B o R s A l de eski cami • .a..He.inc1e mukim 
eıkici clemir ojla 1ıaa- aleylaine 
açtljı bofanma da'nalntll dava 
analaal ...mıe daYetiye Ymaai-

11 50 1l 50 le müddei al~ ikametgahının 
BAKLA 

yap uuıı--· . }'... 
: p.AMUK ÇEKIRDEı...ı-1: Neşriyatmııza esas olan son hafta sa- Andalte con mo~ 

. .. fSa Boı"Sl neşriyatının tasnifi neticesin- tışı ile beraber mevsim başından son Mmuetto - Trio 

ÜZÜM 
171 inh.uıar idaresi 

86 S. Patıenon Hafta satışı kılosu dort k~tan . den anladığımıza göre son hafta içinde tarihe kadar borsada sabbnış olan çe- Final, Allegro 
çuvaldan ve bir muameleden ı~·· bo da satıldığını yukarıda işaretledi- kirdeksiz üzüm rnikdarırun beheri dok- z - Pr. Schubert •'ftoeP"'u.nde 

Bak.la işlerinde şimdilik durgunlu: -~ 2521 ton pamuk çekirdeğinden san kilo itibariyle 661.684 ve evvelki Perde ana müziği No. 1 w 3 

48 j . Kohen 
30 A. Papagno 

335 Yekan 

16 50 17 meçhul bulunmasına binaen ila-
12 12 nen ve ilNkan 15-2-939 tarihi için 

8 8 50 tebligat yapılmıt ve mezlriir gün
de müddei aleyh gerek bizzat ve
ya bir vekil göndermemit oldu -
ğundan haldr:mda gıyap karan it-

~akın bir süklinet vardır. ~~ r g alnız 1119 tonu borsada 4.25 - 4.5 bı- sene mahsu1ünden geçen senenin bu ıs.t- 3 - F.. Grie8 1 inci Pa- Giint 
bunu bir taraftan mevsime, dıger cihet: Y asında muamele görmüş ve mil- rih.ine kadarki satış yeklınunun da be· süiti 
l d ih · · fiatl r:imizin ademı ruş ar bo ı.__, h · 142 kil (Sabah) e~ c ~acat ıçın e. tebaki 401 tonu ise evvelce rsa xı.ı-ı- en ·o üzerinden 223510 çuva! Morgenstimmung 
musaadesıne atfetmekıedirler. " . . cinde satılıp so!l günlerde borsaya mu- olarak hesaplanmış olduğu anlaşı!mı.ştır Ases tod (<>zenin ölftmü) 

Bakla mezruatı hakkında bugun. ıçın elesi tescil ettiri.lmiş mallardır. Bwı- Yaptığımız mukayese. neticesinden an- Anitrans Tana (Anitnm.m dansı) 
:i,vi baheder alındıis söylemnektedir· :ın 3.125 _ 3.875 kuruş arasında Eatıl- laşıldığma göre bu seneki satış yeku- İn der Halle des Bdpi••ip(dağ 

KUMDARI : dıklarına göre muamelelerinin bir iki nu geçen seneki satış yekfuıundan yir- kralının de) 
1 lm k dır . d" t b 22 30 Mii..U. (Hafif müzikler operetler 

Hafta 
__ ı.. k 1-.....ıettl- ay evvel yapıldığı da an aşı a. ta. · mıfazlylekı, o uz in ton ınikdarında bir . -·1> 

satışı alarma. J'U aıva ....,.. B .. n için pamuk çekirdeği pıyasa- a ı arzetmektedir. vesaire - pl.) 
ğimiz 146 çuval kumdannın 49 çuvalı· sınd~g~uvvetli bir hararet Jllevcuttur. Haftalık pİya9ll vaziyetine gelince : 22.45 Müzik (Cazbant - Cigan) Lantaış 
AUl baır n prialz olarak 9.75 k~ unla ~ber fiatlerin bundan fazla 28 - 1 - 939 tarihinde teessüs eden pi- orkestrası 
lllıiitıebaki 97 çuvalmm ic;e hUSUSl prth Bunff.. tahammülü olmadığı söylen- yasa 12 - 2 - 939 tarih.ine kadar ayni se- 23.45.24 Son ajans haberleri ve Jann-
ka tıldı u anla tere ue . . uh-'-- k" ydiyle 12.25 kuruştan sa gı • ktedir. vıyeyı m ~ etmi§ ve 13 - 2 - 1939 ı program 
§ılmıştır. m~azi etin önümüzdeki hafta içinde ta~ihinde 7, 8 ve 9 numara malllllda bir OPERALA& VE OPEllBTLER 

Kumdan fiatleri istı1uarını muhafaza uh 
1 

da edeceği ümidi gösterili- mikdar tenezzül bydedi]mq 10 w 11 Z0.20 Stuttgart : Fledermaus 
etmektedir. Hususi şartlarla satılan mal- vuz pey numara mallar eBid sniseleıini muba- 2t.35 Budapeşte : Turandot 
lar prtm derece ve m.hiyetine göre yor.~ ve Wr kalemde haftahk. sa- faza etmiftir. 21.35 Sofya : Satılmış nişanlı 
Yüksek fiatli lıte de piyasa miinate- y 1arak ipretlediğiıniz 3013 kental İşbu malGmatı tasrih için 28 - 1 - • 31.41 Bükreş : T0&ka 
beti olmıyacağı tabiidir. ~l 0 

t muamelesinin nevi ve fiat üze- ve U - 1 - 939 tarih1erinde tesbit edil- 21.15 Droitvich : Manon 
Maamafih son günlerde talep fazlalaş- P~ amu tam cereyanı aşaiıda gösteril- mi§ olan fiat vaziyetlerini brpbkh ola-- Z1.li Leipzig : Gizli izdivaç 

tığından fiatlerde yüksehne meyilleri ~~. rak llfailda aıw1iJon1L 2UI Strassburg: Aida 
meşhut Uıe de mal mevcudu azdır. IIUŞ~ • kental az çok No. 28- 1 - D9 13 - 2-IS9 23.05 Sottens : Cavalleria Rusticana 
Mısın DARI: Nevı maI 665 420 471 7 14..75 14.00 B'ÜYÜK KONSElft.ll!a 

662360 Eski yekQn 
662695 Umumi yekun 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

ZAHiRE 

375 çuval Buğday 
48 çµval Akdarı 

45 çuval fasulya 
599 kental palamut 
853 balya pamuk 

14 tibazına karar verilmif ve tahki-
15 katı 2-3-939 pel'fellbe saat 15 ta-
16 lik kılınmıf olduğundan müddei 
16 75 aleyhin mezkiir gün -.e saatta İz· 
19 mir ikinci hukuk mahkemesinde 

hazır bulanması Te ya bir vekil 
göndermen alrsi halde taldrikat 
ve mahakemenin SJYahmcl• eere-

5 1Z5 5 62S yaa edip bir daha mabahmeye 
4 kabul edilmiyerell gwyaLmda ka-

265 
43 

12 58 rar ittihaz ol.nacaiı llY"P kara· 
430 rmın tebliğ makamına kaim ol • 
51 •ak ..... ilin omı..r. 

499 (337) 
IZMIR 3 Dcii MINTAKA TA--------------

PU SiCiL MUHAFIZLIGIN. nanlar varsa k:ıtif sillii .._Mart 
DAN: me a:r- ltirimıci çar .. ta si· 

Tırnak 216.1 230 3'11 8 15..50 ıs.oe 20.05 Stuttpıt : Konser 
Haftalık satı§ yukarıda görülmüş ola- Ka~ malal 185 ~O 250 9 16.25 11.80 21.15 Berlin : Çaykovskinin 5 cl ser> 

cağı üzere ızg çuvaldır. Bu mikdar 4.125 ~ m 31013 10 11.75 11.'15 fonisi 

Bwcaıua belediye caddeıinde nüne keclar bnrir üçüncü mınta
eaki 63 yeni 49 NoJu eYin maliki ka tapu aicil mnhafızlıima Yeya
Piaara aof:ranm ltorcunclaa dolayı h.t o sin ,...,me ıelecelr tahkik 
icraca namına tescil Ye baczı is • m_._ ellerindeki YeSİllalari
tem1mit olduğunda• bu f1V hak. le birlikte miira.caat etmeleri ilin 
lnnda aynı hak iddiasında bulu- olunar. 491 (332) 

ku...""Uş üzerinden rnuiımıtle görmüştür. Yekun bir hafta evvdkl palamut sa- 11 19.80 19.08 21.15 Viyana : Senfonik konser 
Mtstr dan ilzerine yapılan dahil! ihti- Bmıdank-'" 1165 ve geçen senenin bu Şu hale nazaran IOıll tenezzül, yedi 22.05 Milano: Senloail:: bmer 

. . . ..k tısları ye unu . ---~- O 75 ı.· de ..:ıı-'L...-L. .. -.c 22 05 M"· "h K Yaçlar karşılığı olup ıhracat ıçın yu - • • 1 t satış yekCinu ıse nuu™ . , &Laz O.S. uuawıum "-'"' · unı : onser 
sek mübayaat yoktur. haftasına aılt lpa amk ut p}anmıc:tı santim olup 10 ve 11 numaralar ayni 22.35 Paris (P. T. T.) orkestra konseri 

· li 1573 kenta o ara o -s • 23 . 
Piyasaya normal, fiatlere de elverış . ında son hafta içinde halde lrahnıp. .20 Kolonya : Orkestra ve pıyano 

Palaınut pıyasas AJabdarlarm .. lediğirı ·· bil k · 
nazariyle bakılıyor. geçen haftadan fazla faaliyet görülmüş- . soy e gore - ODA oMUnser!..... 1 

AKDARI : .. d ~ işbu faaliyet dola- ıı- Almanya ile yapıhnış olan son an- Sll\.ILER 
tur: Ta~ptlen d 1:talde 5 _ 10 kurui laralar Uzerine yeni siparişler alındı- 16.30 Hamburg : Beethoveı:ün ser~ 

H • . .. t ·ı n ta y151yle fıat er e .. _'-ı:-..:ı- fiad--2- . ··ıcs 1 1 1 afta içinde akdarı ıçın gos erı e - b. effü kaydedilmiştir. Ta- iı wauuuı:: .~ yem yu e me er an. 
fopler piyasadaki mevcudu ile karşılan- ar~da ır te~dirinde f'ıatlerin biraz bydıec1ilec:ekt. Bu itibarla satıcılar mal 24.'5 Lükaemburı: Seçme havalar 
nuş ve 3.75 • 4 kuruş arası:..ıda fiatlcrle lebın =esi muhtemeldir. &kisine satmak hmmunda gayet ihtiyatlı hare- SOLİSTLERİN KONSERLEltf 
cen.aıı 245 çuval mal satıluufbl'· ~a . dilik . asa normalin fev- lııet etmelrtıedider. 18.QS Berlin : ViNolonsel konseri 
. Epeyce günlerden beri akdan üzerine ~tle şun alıcıl:~ nisbl bir bir işti- UllUJıılİ PiYASA DURUMU: . 18.05 Roma: Pi~o konseri . 
lf olmadığı cihetle bucünktl işlerde 86- kinde ~P lleosiwı nisbetle aleltlmwn ticaret 18.20 Varşova : Vıyolonsel konserı 
rülen fiatlerde eskisine nisbetle bir fark ba_ iR ·. ..,.. muameleleri normalin fevkinde 19.25 Fnınkf..t : ~ ..mı.. 
IÖl"Wmemekiedir. Talep Vllkuu ve tıe- INC • g&illmekte ve yine bu noktadan fiatler 21.15 Saarbriicken : Schubertin eseri&-

..__ lıaH •• mal meYCUıduala ulılı Bo ~tma pe ..a hafta için- au.ait tellkki edilmektedir. ri... 
ı.&sıl ._ aa ABDI ~ U U.'5 Paril (P. T. T.) Pir- Jııomeri 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Deima ye balapk oı..yu her hastabğı kabul edft ... 

Hususi Hastane 
Birinci Ka•tlı lt.aqQ>aka ve bmir körfcrine bakan emsalsiz ınamarah 
balk•• miikemmcl saloD ve odalar - çok iyi bakım - sükfaaet • hasta ziya
reti Jet'bd, &ece eün4üz her hekime, her hastaya 8$ık.. 

Fi~rı.sa a.s IJ&ADA.N BAŞUJL.. 
BLUON Mo. 291t.. POSU KUIUSU N.. 311-
ntc'• •W .ADUal : Al.IAMCAK S t H B A T B \' 1 



:. ilin 
Iktısat Vekaletinden: 

t 055 sayılı teıviki sanayi kanunu mucibince muafiyet ruhsatnamesi ahpta sonradan bpatılmİf o1aiı ye 
mahalli maliye dairelerince kapanma tarihleri tesbit edilmiyen fabrika ve imalathanelerin isim ,. adreıderi 
apğıda yazılmqbr. MezkUr müeueıe sahipleri bu ilinın neşri tarihinden itibaren nihayet bir a'!f zarfanda 
müesseselerinin kapanma tarihlerini mahalli hükümetinden alaca.klan resmi bir vesika ile Vekidete lıiildinne
dikleri takdirde hangi seneye ait it cetvellerini vermemiıler İse o senenin baıından Te biç cetvel Temtemİf 
olanların ruhsamame t8rihinden ve kapanına tarihini bildiren vesikayi gönderipte bu tarihten eTWIU sene
lere ait verilmiyen İf cetvellerini birlikte göndemıiyenlerin, kezalik cetvel vermedikleri senenin ~n iti
baren muafiyet ruhsabıameleri zikri geçen kanunun 33 üncü maddesi hükmüne g&-e iptal edileceldiir. Key
fiyet ilin olunur. 

Sıra Muafiyet 
No. No. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
15 

64 
109 
126 

140 
ısı 
395 
454 

1099 
899 
926 

1371 

1400 
2114 
1795 
2285 

Nev'i 

Hah ilme 
Z. Yağ 
Mobilya 

Kereste 
Taban 
Araba 
Halı yıkama 
Z. Yağ 
Z. Yağ 
Kese kağıt, un 
elektrik 
Un elektrik 

Çorap 
Un, tuz 
Un 
Sabun 

l:unir Viliyeti, Kapalı Olanlar ••• 

Adresi 

Darağacında 
Kitiboğlu Ağabey mevkii 
lmıet pap bulvarında 
Haaanhoca sokak No. 33 
Kerestecilerde No. 62 
Türk pazannda No. 63 
Çivicilerde 
Darağaç Şehitler cad. 
Dikilinin Bademli köyü._1'lde 
Bergamanın Sıgancı köyünde 
Kestane pazarı Sandıkçılar No. 29 

ödemiş Adagide nahiyesi Adagüme 
köyünde 
Keçeciler Mezarlık hafı 18. 
Murabıt çar411ı No. 8 
Kemer caddesinde No. 218 
ikinci Mıbçılar No. 12 

Jzmir Muhasebei 
dürlüğünden: 

hususiye 
.. ,, .. 
ıt1U~ . 

Kıymeti 
Lira 

250 

Nev'i 

Tarla 

Mevkii 

Boza.lan 

Ar 

40 

Nisbeti 
Binde 

10 

lami 

Sahibi 

H. Halil A.ğazadeler 
Zincirci zade lsmail 

Ahmet Hilmi 
H. Bekir Z. iman 
Ahmet Ziya 
Mustafa 
Çolakzade lıalı kom. 
Süreyya Mümtaz 
Ahmet Hamdi 
Mehmet Nuri 

Hasan Nuri 

Bünyamin 
A.ım Rifat 
Bıraciyoti 
Ali Muhsin Kibar 

498 (329) 

, •............•.......................... 

Acele satılık E 
• 

hane ~ . 
Alsancak Mesudiye mahallesi Ak- ! 

deniz sokak No. 25.. : 
İstiyenlerin İzmir ithalat gümrü- : 
ğünde muayene memuru Sadi Erka· : 

• na müracaat etmeleri.. : 
: 1 - 3 (326) ~ ........................................... 

ANNELER, DiKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelee yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olma
masından hbıl olan solucan dediğimiz barsak kurilan en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın iç zarına ya
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürePlel'. Ekseriyetle çocukkmla bulunur. 
Halsizlik, kans1111ık, hazımsızlık, kann ainlan, kamı şişmeleri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş 

dönmesi, salya akması, saraya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtlann 
tesiridir. 

•• 
iSME T SOLUCAN BiSKUViTi 

Bu kurtlann en birinci devasıdır ..• Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verj)ir. Her çocuk seve seve yer .••• 
Çocuklarmwı senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışuuz. 
D 1 K KAT: Kullandıktan yirmi dört saat soma solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 

ediniz .. Sıhhat vekaletinin resmi miisaadesini haDıdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

KULLANIŞ TARZI : Bir bisküvit çiğzi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır .• ~üyükler : ~e yatarken iki kutu 
bisküvit, çocuklar : 10 • 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşmdan aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
çizgi bisküviti verilir. 

Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR.. ( İ S M E T ) isfine dikkat .. 

--------------------------------------------.. 
tZMtR BEI..EDiYESlNDEN: 
Beher metre murabbaı bet lira

dan 1800 lira bedeli muhammenli 
34 üncü adanın 360 metre murab
baındaki 89.90 sayılı arsalarının 
satı,ı bat katiplikteki şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuş
tur. ihalesi 28-2-939 sah günü sa
at 16 dadır. ı,tirak edecekler 135 
liralık teminat makbuzu ile en • 
cümene gelirler. 

14-17-21-24 444 (305) 
-1112 lira 40 kurut bedeli ke

tifli garaj santral ikinci ve üçün
cü kısım elektrik tesisatı iti ma • 
kine mühendiıliğinden ücretaiz 
olarak tedarik edilecek ketif ve 
tartname,ai veçhile açık eksiltme
ye konulmuttur. ihalesi 28-~939 
aalı günü saat 16 dadır. 

IJtirak edecekler 83 lira 45 lru
rusluk muvakkat teminat makbu
zu' ilıD!•cümene gelirler. 

14-17-21-24 ( 445) 304 
l llnagazı fabrikasında mev

cut ve tahminen yüz bin kilo ağır
lığında gayri müstamel bir adet 

Kabadayı 
lbrahim 

Tahrir vaziyeti yukarıya Çtkanlan tarla sahibinin ikametgahı bu
lunmadığından kendisine tebliğat yapılamaIDJ§br. Tahrir talimahıame
ıinin 7 inci maddesi mucibince ilanen tebliğ olunur. 

493 (330) 
---- - --..,---------. gazometrenin bilumum ufki ve 

lzmir Muhasebei 
~ürlüğünden: 

Kıymeti 
Lft.a 

Nev'i Mevkii 

·hususiye 

Ar Nisbeti 
Binde 

, 

•• mu· 

1ami 

250 Tarla 10 Manda çayı Molla 
Mustafa 

Tahrir vaziyeti yukarıya çıkarılan tarla sahibinin ikameteihı bu
Junmadığuıdan kendisine tebliğat yapılamamıflır. Tahrir talimatname

60 

sinin 7 inci maddesi mucibince ilanen tebliğ olunur. 
492 

Turgutlu Belediyesinden: 

(331) 

1 - Telefon ıebekesi için 30 fitli simens marka bir santral açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - ihale 4. 3. 39 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de be
lediye dairesinde icra edilecektir. 

3 - Ta1iplerin mezkUr gÜn ve saatte Turgutlu Belediyesine mü-
racaatları. 17, 20, 23, 26 487 (333) 

Türk hava 
besinden: 

kurumu Ankara şu-

1 - Ankara merkez kaza.sının tayyare biletleri sahıinin müteaddit 
bayiler marifetile idaresi kararlqtınlmııtır. 

2 - Bu İ.$ hakkında ıartnameyi her talip ıubemiz kaleminden ilti
yel;>ilir. 

3 - Teklifte bulunabilmek İçin taliplerin asgari on bin liralık na
kit veya banka mektubu veya artırma ve ekaikme kanununun kabul 
ettiği esham ve tahvilat vermeleri şarttır. 

4 - ihale ka!)alı zarf usulile ve artırma elailtme kanunu tarifatı 
dairesinde 11 Mart 939 cumartesi günü saat 16 da Ankarai:la genel 
merkez binası dahilinde ,ubemiz idare heyeti huzurunda yapılac.ak
br. 

5 - Bu ite talip olanlann ihale gününden bir gün evvel yani cu
ma günü saat 16 ya kadar tenıinat ve teklif mektuplannı ayn ayn zarf 
İçerisinde olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz mukabili tubemize 
vermeleri lizımdır. 

Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmiyeceklerdir. 
17, 20, 23, 26 479/488 (327) 

Zayı ~ ., 
Adliye vekaletinden alınan Ba

sana Şevkullab namına 6-1-927 
tarih ve 1139 sayılı av'bkatlık ruh
aatnamem zayi olmaklş yenne 
yenisini iıtihıal edeceiimden es
kisinin hükmü olmadığı ilin okı-
nur. . • 

011 
lzmir barosunun 109 ıicil sa -
yııında kayıtlı avukat Haıan 

Şevkullah Livp-
478 (328) 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Unlen 

,.ıruıı demir iskeleti ile direkleri 
ve muhtelif kalınlıkta demir ve 
çelik ıaç le'Yhalardan mürekkep 
kazınları dahil olduğu halde ta -
mammın ıatılmuı bat katiplik -
teki p.rtnamesi veçlıile açık artır
Pl•Y• konulmuftur. Muhammen 
bedeli beher kilosu (üç) kurut -
tur. ihalesi de 28-~939 salı günü 
ıaat on altıdadır. lttirak edecek
ler iki yüz yirmi bet liralık mu -
vakkat teminat makbuzu ile encii
mene gelirler. 

14-17-21-24 462 (310) 
1 - 17 nci adanın 205 metre 

murabbaındaki 29, 30 sayılı ar • 
salarile 206 metre murabbaında • 
ki 37 sayılı arsasının satıfı bat ki
tiplikteki •artnamesi veçhile açık 
arbrmaya konulmuftur. Muham
men bedelleri 2261 lira olup iha
lesi 7-3.939 salı günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler 169 lira 60 

Doğum ve Cenahi Kadın kurutluk teminat makbuzu ile en-
hastalılclan Operatörü cümene gelirler. 

• 2 - 55 ci adanın 412,SO metre 
Kestelli caddesınde· murabbaındaki 21,22 sayılı arsa-

lıi. ~~yenelaanesını sının aatıtı hat katiplikteki fart
BiRINCI KORDONDA namesi veçhile açık artırmaya ko
!'ayyare sineması Ci• nulmuttur. Muhammen bedeli 
varında 222 numGPaJı l 1650 lira olup ihalesi 7-3-939 salı 
haneye :yaflında nalı- günü saat 16 dadır. ı,tirak ede. 
ledecelıtlr. ~ekler ~24 lira t~minat makbuzu 

TELEFON: 2987 (3 1) ıle encumene gelirler. 
- . 17-21-24-28 501 (334) 

Eczacı 
- .. -. "z·· ··t ·umru 

KEMA·L K. 

Damlası,, 

Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullanıniz -·-

Erkek ve dişi iki cins koku 
üzerine yapılmıştır .• 

Zevkinize gö:re koku &eiinİZ 
••• 

H 1 LAL 

Aktaş'ıiı 

IZMIR 1 nci . iCRA MEMUR· den itibaren herkesin görmesi 
LUcUNDAN: 39-2053 için açı1dır. Artırmaya ittirak 
Bornova zirai kredi kooperatifine edecekler yüz<fe 7.S nisbetinde 
borçlu ölü Hüseyin varislerinin pey akçesi veya milli bir banka 
mahcuz bornovada eski ikinci ca- kefalet mektubunu getirmeleri li- Eczanesinden 
mi terif yeni uygur sokağında 1 zımdır. 
No. da ve 500 lira kıymeti mu· 3 _ Bu gayri menkul üzerinde 
hammeneli maa müstemilat bir her hangi bir hak iddia edenlerin 
bap hanelerinin açık artırma su-

haklarını faiz ve masrafa müte -retile dairemizde 24 Mart 939 ta-

_ ...... _ 

dair iddialarını müsbet evrak ile rihine müsadif cuma günü saat 
14 de satı•ı yapılacaktır. birlikte:. ta~i~i ilan.dan. itib~~en Bahar çiçeği, ...,.on çı. 

· 1 _ Bu artırmada bu gayri (20) gun ıçınde daıremıze mura-
menkule sürülen pey yüzde yet. caatları lazımdır. Akıi halde hak- ~eğl Gönül Plllya Ya• 
mi• be~i bulursa ihalesi yapılacak ları tapu si~illile ıabit olmadıkça ' ' ' 
aksi halde arınma 1s gün daha .satı,tan harıç bırakılır. semin Son ludn-a, Affın 
uzatılarak 8 Nisan 939 cumartesi 4 Dellaliye ve tesellüm mas- ' 
günü saat 10 da yapılacaktır. rafları mütteriye aittir. Talipler- l'iiya, Menellfe 1.e)llM 

Bu artırmada yüzde 75 i bul • den fazla izahat almak isti ~ ' 

, bınir incir ve Ozüm Tarinı Saht 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis YB.f üzümlerinden yapılmııtır. Sek, Dömi.aek 

ve kırmızı T arİf taraplannı dalına tercih ediniz. Sofranızda T A R l S 
praplan eksik olmamalıdır. 

· TARIŞ_ .Sirkesi 
Sayİıi halklmıza emniyetle arzediliyor. Tarq =airkesi, ham mıımı• 

sirkesidir. 

TAR)Ş Üzü.m · Balı 
Teksif edilmq taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini t11JUDaktadır. Tarif üzüm balı en sıhhi ve mugaddi lnn-
vet ,urubUdur. · 

TARIŞ · ıncir ve Üzüm len 
, 

Fennin en son terakkiyatına uygun bir tekilde tertemiz iılenmit· w 
~tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T arq markalı mahsulat ve mamulab her yerden arayınız. 

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

Tarif satış mağazasında şimdi, bu nıevsiın
de taze razakı üzüntü de bulabilirsilliz .. 

1 ·26 (2j!l 

1 LAN 
Bornova zeytincilik istasyonu 

müdürlüğünden: · 
1 - istasyonumuzda 812 lira 63 kuruş bedeli keıifli bir gübrelik 

1fe 4Cl'l>et kuyusu yaptınlacaktır. 
2 - Bu qe ait prtname ve keıifnameyİ görmek istiyenler her gÜn 

müdüriyete müracaat edebilirler. 
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Y-eklerlnkı· RADYO Li N 

rmtdarı, salya· 
11ın ifraz ettlil 
mikroplar, dişa· 
rıdan ahnan mu· 
zır mevat karp· 
sında dlıter ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
nıizlenmezse bo· 
Zubnaia, Çtirti• 
•ete ınabkilm· 
dur. Çtlrtik cUı· 
ler mide ve bar· 
sak ihtilattarın
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastatıea yol aça 
bilir. 

:RADYOLiN 
• 1 ... 

ile muhakkak sabah ve akşam her 

ye•nekten sonra fırçalaınak şartile 

t 

YENIASIR ....... , 
Un.dal Olh·ier ve Fratelli Sperco j Deutsche Le· 

A~J:.Nl~o. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 
-- BJRJNCİ KORDON REES ADRIA2'iCA S. A. Di G. M. B. H. HAMBURG 

TURKİA vapuru 15/18 Şubat arasın- BfHASI !'EL. 244J HAVİGA2'İOHE ANKARA vapuru 18 şubata kadar 
da beklenilmekte olup, Rotterdam, An~ HULL HATTI LERO motörU 13/2 de gelerek Pire Anvers'. ~~terdam, Bremen ve Ham-
vers ve Hamburg limanları için yük İ . 

12 
bat 

1939 
tarı Korlu Brindisi Tricsteye hareket eder. burg içın yük alacaktır. 

alacaktır. ONIAN drvap~l ~ t li - BRİONİ motörü 16/2 tarihinde gele· ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor. 
Gl!!RMA.NİA vapuru şubat nihayetin- hinde Lon a, ve versen ge p rek ayni gün saat on dokuzda Patmo'J 4 marta kadar Anvers, Rotterdam, Bre-

de beklenilmekte olup, Rotterdam, ~~k ?ıkaracak ve ayni zamanda Hull ı.ero. Rodosa hareket eder. ' men ve Hamburg için yük alacaktır. 
ff9mburg ve Anversa limanlan için yUk ıçın yük alacaktır. BRİONİ motöril 20/2 de gelerek 21/2 T A ~ L t y E : 
alacaktır. de Pire Brindisi Trieste ve Venediğe ha- ACHAIA vapuru l6 şubatta bekleniyoı 

-·- LONDRA HATTI: reket eder Hamburg, Brerrıen ve Anvers limanla· 

B & w., & ~ & n & n •sı ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip F G ..... +..: & .... t .. .. nndan yUk çıkaracaktır. 
~~n~ ~~ Lo d i · ük alacaktır. · AJ.1YUU'4 motoru 21/2 de gelerek 

RA.TTI n ra çın y 22/2 tarihinde Leros Rodos Brlndisi --

ZETSK.A PLOvtDBA A. LİVERPOOL HA2'2'1 Bari Trieste ve Venedlğe hareket eder.. AMERICAH EX'POR2' 
D. KOTOR t -- LiNiES 

ALGER AN vapurunun hamulesini ROYA•E uEED•Au İNC. 
İstanbulda aktarma ederek Denizbank a. A R&I A 

Dumlupınar vapuru ile İmıire gelmiş- DAİSE KUMPANYASI EXECUTİVE vapuru 16 şubatta bek-
VULCANUS vapuru 17/2 tarihinde !eniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

« l. O V C E N )) tir. beklenmekte olup yükünü tahliyeden EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek-
Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) dt: İ Deutsclle ı.evante .. f.lnle sonra Burgas, Varna ve Köstenceye hn- lenlyor. Nevyork için yük a.lacaktır. 

beklenilmekte olup, saat 16 da Constan- f ERS 
7121939 

ın· d reket eder. DEN NORSKE MIDDEL-
v l. 1 . . h k ANV vapuru tar m e A . 

za ve arna ıman arı ıçın are et ede- A . HERMES vapuru 20/ 2 de Rotcrdam ff VSLJNJE OSl.O . Hamburg Bremcn ve nversten gelıp • t . 
cektır. .. .. m. k cak Aın~am ve Hamburg limanlarına h2- BAGHDAT vapuru 12 marta doğru Is-

.v~ çı ara .. 
L OV C EN • rekct eder. kenderiye, Dieppe ve Nor\'CÇ umum li 

Lüks vnpuru 5 martta saat 16 da -*- manları için hareket edecektir. 
beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 SVEHSKA ORIEN2'E Lİ· --
de İzmirdcn hareket edecektir. Pire, NIEN KUMPAHYASI SERV:İCE MARJl'İME 
Korfu, Adriyatik limanları ve Tri~ste PATRİA vnpuru 12/ 2 de gelerek An- ROUMAİN 
ıçin yolcu ve yük alacaktır. T B O W E N R E E 5 BUCAR'l:'C'.'T • \ers Rotterdam ve Hamburg limanları- ~ 

VE Ş t) R E K A S 1 na haıeket eder. DUROSTOR vapuru 6 martta beklc-
CVNARD l.İNE GOTHİA vapuru 17 2 de Amsterdam niyor. Köstence, Kalas \C Tuna limanla 

United States l.e11antes Roıtcrdmn Hamburg İskandinavya ve n için yiık alacaktır. 
l..ine Stad. Liverpool ve Baltık limanlarına hareket eder. --

PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat Glasgov hattı ,__ .JOHNS'J'ON "ARKEN 

--

--
nihayeti mart iptidasında bektenıımekte • • • • • • • • • • • SERVİCE MARİ'l'İME LINiES 1.2'0. 

------------------------- olup Ncvyork için yük alacaktır. İA Roumaln Kumpan"ası iNCEMORE vapuru 12 martta bekle 
BOTHN vapuru 17 şubat tarihinde . "' 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri eli L' 1 Glas i . --'"·· ALBA JULIA vapuru 17/2 de gele- niyor. Burgas, Vama, Köstence ve Su 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız. damar sertlikleri 
ve şişmanlık şikayetlerinizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik v~ oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, le7..-

tt h alınınası kolaydır. Yemeklerden 
ze Of, ··d 1 

anm bardak su içerısm e a mır. 
~onra y 

iNGiLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOlTLU - İSTANBUL 

.......... ıam................ ., .- ·································· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • 

• • • • 

VEBOLID 
TATLI SU YAPICICillAZLAIU 

..,. _____ ,ı,. lamı VEBOLlD ile tasfiye ediniz.. 
Halkapınar ve U5lJIAUl"6 .. su 

TECRUBE İÇİN CDIAZ GONDERtLDL 

Tediyatta Kolaylık 5 Sene Garanti 

VEBOLiD L'l'D. Şti. tzMİR şueısL 
• Kemalettin cad. No. 15 

Saman ilkelesi Mimar LİD POSTA KUTUSU: 7Z 
TELEFON : %365 •• TELGRAF: VEBO ·· 

Cihaz satışı için sen·ar ınemur 
arannuaktadır ... 

• 

: ·····•·················• 
•······················································ ~ 

'- -
BRISTOL 

Beyoğlunda 

osMANiYE 
Sirkecide __ , .. 

• . .. . • eski otelcisi BAY OMER LUT· -o.1!" her iki otelin mil.<ıtecıı:ı _Türkiyenınbü~;. EGE halkına kendisini sevdir-
.. u,dür. 43 senelik tecrübeli ıdaresıyle un 
~İstir urlar. 

g k . . l . l nl L-'L, g P ıverpoo ve gov çın ,..... k .... _,,la, C M ·ı ı· ı· Kalas . . yük al -ı..&..-ere ·vapur ısıın en ve nav u arı wtK- 1 cakt re .ı.Y.ı.c.u cnova ve arsı ya ıman- ına ıçın acıuLuc. . a a ır. · 
kında acenta hır teahhUt altına giremez. larına yilk ve yolcu alarak hareket ed"r. Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 
Daha fazla tafsilfıt almak için Birinci k J İl!ndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me-
Kordonda 152 numarada •UMDAL •. _Gere. vapur :uvasalAt tarihleri, lardald değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat ~~;:;;~ :;v . hakkında acenta mesullyet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha faz.la tafsillt için ATA'l'ORK 
edilmesi rica olunur. ~"' almlitak ~ ~Boez. Daha fazla silit için ikincl Kordonda FRATET.Lt caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 

taı:wat ıçuı . ven Rees ve Şr. SPERCO t •. Z tal x.. Ura t _.ııı Telefon : 4072 Müdüriyet 2353 1 f vapur acen asına muracaat '..eC vapur acen 16 .na m , caa ıcuu-
nın te e on numarasına müracaat edilm 1 • l · • ı Telefon : 3171 Acenta -~ilm . . 1 es rıca o ımur. mesı nca o ur. 
\.-u esı rıca 0 unur. TELEFON : !004 - 2005 TELEFON: zte'1/Zll8 

TOPANE 

............................................................................... 
• 

Sıhhat Balık Yağı ! 
• 

NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisiclir.. ! 
• 

,,,, defa süzülntÜftÖI' Şerllet_ ,,,,,, ·~llelllllPs 
• ..................•.......................................................... .: 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bilyiik Salepçioila bmu brpsmda .. 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRl·pı·N Kullanın 

Soğuk algınlığı, nezle kırıldık, grip, baı, diş ve 
sinir ağrıları, romatizma sancıları için rakipsiz 

deva '11dPiNDtR •• 

lau karaşık havalarda 1 

1 yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. _I 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 

-T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylW, 1 lkincitepin 

tarih l e r in d e ç ek i 1 e c: ek t i r. 

,-İkramiyeleri:~~~ 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
8 11 500 liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ·- C.000 Lira 
60 ,, ıoo liralık··· 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık ••• C.750 Lira 

250 n 2S liralık -- 6.250 Lira 

32.000 1 ....... 
CJS 

' .... ı;;m.J 
T. it Bankama para yabrmalda, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

... RQNJCQ.qı 



SABlrE 10 YENIASIR 
: 

En kuvvetli devlet lngiltere olaca 
Şimdi /ngilizler bunu temine çalışıyorlar ve 

milyar Türk lirası fazla bir bucuk 
' 

• • 
ıcın 
' 

bu sene 
tahsisat 

• silahlar yenı 

ayırıyorlar 

lng iltere Almanya Ayandan Berar'ın vazifesi 
Kara ve denizde silah yarışı yapar- Burgos'un Fransa tarafından resmeı 
larken anlaşmıya mı çalışıyorlar? tanınmasını tazammun ediyormuş 

Faris, 16 (Ö.R) -Ayandan Leon Be-

lngilteTenin mdhlanmasına çalı§an 

B. Çembcrlayn 

Londra 16 (Ö.R) - Silahlanma mn
sarifinin pek ziyade artması Ingiliz ga-
7.clelerince hayretsiz karşılanmıştır. 

•T ymiS> gazetesi başmakalesinde şim
diye kadar elde edilmiş ohm ve elde edil
me"< üzere bulunan neticeleri gösteren 
mühim rakamlar neşretmiştir. 

Buna nazaran, lngilterenin inşa ha
linde olan harp gemileri geçen ay 544 
bin tonluk munzzam bir rakama baliğ 
oluyordu. Yakında 659500 tona yükse
Jt.ccktir. Hava teslihatı 12 ny içinde 2 
misline çıkmıştır. Yakında daha ziyade 
ıırtacaktır. Fakat bu husustaki rakam
lar gizli tutulmaktadır. 

Iç ordu için efrat kaydi ilerleyor. De
niz ordusu için kaydedilenler senede 15 
bin kişi olup 1931 deki miktarın beş mis
li fazladır. Kara ordusuna kayıtlar 75 
bin askerden fazladır. Anavatan kuvvet
lcri mevcudu 3!) bin artmıştır. Umumi 
mevcudu 164 bindir. 

«D yli Telegraf> gazetesi bu rakam
J.,rı gözden geçirerek şu neticeye varı
j or: Bir sene sonra Jngiltcrenin askeri 
hnzırlıkları teslihat planını tahakkuk et
tirecek derecede ilerlemiş olacaktır. Fa
kat bu planın tatbikine daha evvel baş

lanmıs olmak ic n ederdi. 
cD yli Eksprt' > zetcsi şöyle yazı-

yor: Şimdiden kuv\ etliyiz. Fakat yeni 
teslihat programımız hiç bir devlete In
giltereye tecavüz cesaretini bırakmıya
cak derecede bizi kuvvetlendirecektir. 

«Deyli Meyb yazıyor: HUkümetin hiç 
korkusu olmasın. Ingiliz hükümeti yü
kii kabule- amadedir. Onun istedği, icap 
eden gayreti yapmaktır. Yeter ki eyi 
idare edilmi'> olsun. 

Muhalif cNiyoz Kronikb gazetesi di
yor ki: Kabine bu meselede tenkid edi
lemez. Fa iz.min ve Hitlerizmin teşkil 

ettiği tehlike bu müthiş silah masrafını 
kabule bizi mecbur ~tir. 

Işçi «Deyli Herald> ta su haberi veri
~ or: Bu sene harp isleri kin Ingiltcre 
285 milyon lira sarfedecektir. Bunun 
g~rçi sevın ek tarafı yoktur. Fakat bu
gi.inkii ahv l i 'nde bu masrc-{ elzemdir. 
Hükü t bunun m"him bir kı mını bel
ki de y ni v 1 rle kar ılnma ~ a mec
bur kala kt r. Bununla b raber buna 
karar v rm kte haklıdır. 

Mes 1 nin mali ciheti gazetelerce he
nüz e"aslı bir şekilde tetkik edilmemek

tedir. Mütalıassıs muharrirler endişeye 
mahal olmadığı kanaatindedirler. 

Berlin 16 (A.A) - Dün akşam Ingiliz 
Alman cemiyetinde bir nutuk söylemiş 
~lan Ingiliz sefiri B. Hender<-on ezcüm

demi tir ki: 

dostluk teessüsü ile neticeleneceğine ka
niim. Bu böyle olmadığı takdirde heli\k 
olmağa mahkumdur. 

Führer ve B. Çemberlayn Münih'de 
lngiltere ile Almanya arasında eyi bir 
anl~c:manın temellerini atmışlardır. Bu 
anlaşma bu vadide sarfedilmekte olan 
mesaiyi boşa çıkarmağa çalışan fena 
maksatlı kimselerin bu gayretlerine rağ
men tahakkuk sahasına isal edilecektir. 
Siyaset sahasında lngiltere ile Alman
ya arasında muhalefet mevcut olduğunu 
söylemek manasızdır. 

Londra 16 (ö.R) - Ingilterenin bu 
seneki milli müdafaa masrafları hakkın
da beyaz kitapta verilen yeni tafsil!t 
şunlardır: 1939 senesi için milli mUda
föa masraflarının yekunu 100 milyar 
franga baliğ olacak ve bu seoneki masraf
ları 31 milyar derecesinde tecavüz ede
cektir. Hükümetin niyeti 1937 den 1942 
senesine kadar kendisine verilmiş olan 
istikraz salAhiyetini 400 milyon Ingiliz 
lirasındnn 800 milyon liraya çıkannak
tır. Şimdiye kadar bu istikrazın yalnız 
200 milyar lirası kullanılmış olduğu için 
hükümetin eline böylece daha 600 mil
yon lirn geçecektir. 

1937 de beş se'llelik teslihat planını 
açarken hükümetin tahmin ettiği mas
raf ancak 1 buçuk milyar lira idi. Şim
diki hesaba göre, ilk üç sene zarfmda 
bir milyar Sterlinden fazla sarfedilmiş 

olacnk ve beş senelik yektin ilk tahmin
lerden pek fazla olacaktır. 

Bahri inşaat sahasında 1939 senesinde 
60 yeni harp gemisinln inşası mutasav -
verdir. Bunların arasında 2 zırhlı var
dır. Böylece inşa halinde olan zırhlıla-

Son sistem bir Alman 
rın yekunu dokuza baliğ olacaktır. Di
ğer taraf tan 150 lik toplarla mücehhez 
4 kruvazör, 1 tayynre gemisi, 2 destro
yer filotillası ve ticaret gemilerini tah
telbahir ve tayyarelere karşı himayeye 
memur 20 muhafaza gemisi inşa oluna
caktır. 

Hava tehlikesine karşı Fasü müdafaa 
masrafları bu sene 42 milyon lira ola
caktır. Bunun 9 milyonu itfaiye gibi 
muavin servisler içindir. 1938 de erzak, 
kimyevi gübreler ve petrol için 8 bu -
çuk milyon lira sarfedilmiştir. Bu ye -
kim tahmin edilen miktardan beş mil

yon defa fazladır. Defi tayyare topiarı 
ve hava projektörleri sahasında büyük 
terakkiler temin edilmiştir. Bunun için 
yeni siparişler verilmiştir. Tayyareci -
liğe ait cihazların imali 2 misline çıkmış
tır. 

İngiliz hüküm eti bu masrafları tces · 
süfle kabul etmiştir ve diğer devletler 
silahları tahdit için bir anlaşmaya hazır 
oldukları takdirde üzerine dil en vazife
yi ifaya hazır bulunacaktır. İngiliz tcs
lihatının kimseye karşı taarruıi bir mn
ltiycti olınadıı11nı bütün dünya bilir. Fa
kat umumi bir silah azaltılı ı olmadıkça 
İngiltere kendini himaye için ve mesuli
yeti üzerine terettüp eden taahhütleri 
ifa i in sıluhlanma gayretine devam 
mecburiyetindedir. 

Hükümctin beyaz kitaptnki bu beya
natı ve milli müdnfaa masraflarının biı
yük mikyasta artması ilköncc bir hay
ret uyandırmı.~tır.. Fakat gazetelerin 
tefsirleri müsait olup memnuniyet ifa
de etmektedir. Esasen umumi efkann 
hayreti de yeni silahlanma faaliyetinin 
uyandırdığı memnunluk derecesinde bü
yük değildir. Yeni masrafların husule 

.li'ransız haricive nezaretine elinde sulh 
giivercinile gidenAlmanyanın Paris sefiri 

Geçen eylOl buhranı emasında İngilte· 
rede endişe uyandırmış olan milli mü
dafaa noksanlıkları şimdi izale edilmiş 

bulunmaktadır. 

•Taymis• gazetesi diyor ki : Neşredi-

bombardıman tayyaresi 

len rnuauam rakkamlarla hayatı ko
laylaştıracak bir devreye gireceğimiz 
ümitlerinin zail olmasından ileri gelen 
teessüre rağmen şimdi ve ileride icap 
edpı yüke tahammül etmek hususunda
ki karar wnumidir. 

• Yorkşayer Fostn gazetesi yeni ınns
rafların halka neşe saçmış olmamasına 
rağmen memleketin emniyet ve hatta 
mevcudiyetini muhafaza için bu masraf
ların zaruri addedildiğini kaydediyor. 

•Deyli Meyh gazetesine göre rapor 
cesaret verici mahiyettedir. Fakat bu 
ilk adımdır. Daha ileri gitmek lazımdır. 
Zira memleketimiz masarif ihtiyarı için 
kemerini sıkmak mecburiyetinde kala-

rar hariciye nazın Bonne ile iki saat 
süren mülakatını müteakip Fransanın 
Cümhuriyetçi İspanya nezdindeki elçisi 
Jül Harriyi ziyaret ederek görüşmüştür. 
Berar bu görüşmelerden sonra gazete 
muhabirlerine beyanatında kendisine 
verilen vazifenin Burgos hükümetinin 
bilfiil truıınmasını tazammun edeceğini 

söylemiştir. 

Paris, 16 (Ö.R) - Nazırlar Meclisi 
cumartesi günil saat 10 da harbiye ne
zaretinde başvekil ve harbiye nazırı B. 
Daladiyenin riyasetinde toplanacaktır .. 
Bu toplantıda bilhassa İspanyol mülte
cileri meselesi görüşülecektir. 

Mebusan hariciye encümeni Jan Mis
trenin riyasetinde toplanmış, hariciye 
nazırmdan Hanyanın istifası hakkında 

izahat istemeğe karar vermiştir. Ayni 
toplantıda Jan Mistre Yugoslav buhranı 
ve Fransanın İspanyadaki men!aatlerile 
yeni Papanın intihabı bakında izahat 
vermiştir. 

Faris, 16 (Ö.R) - Bu akşam ikinci 
defa olarak Burgosa hareket eden bay 
Leon Berar hareketinden evvel B. Da
ladiye ile göri.işmüştür. Kendisine iki 
diplomat ve bazı sefirler refakat etmek
tedir. B. Berar giriştiği müzakerelerin 
istikbali hakkında nikbin olduğunu ga
zetecilere bildirmiştir. 

Roma, 16 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 
Nasyonalist İspanyaya karşı İngiliz ve 

Fransız siyasetinin bu memlekette libe
ral monarşiyi iadeye taraftar olmasını 

endişe ile karşılıyor. •Lavoro Faşista • 
B. Berarın İspanyol devlet adamların-

Burgosa Tesmen gönderilen Fransız 
4yanında Leon Berar 

da!l Marki de Leon ile mülakatı mün• 
sebetiyle eski Ispanyanın artık gömü 
düğünü yazıyor. •Fopolo Di Roma• gı 
zetesinin Paris muhabiri daha sariht' 
18 temmuz 938 den beri meriyet mev 
inde olan müstevliler kanununun ikim 
defa olarak ve tam bu sırada neşredi 
mesi Fı-ansız ve İngilizler tarafından il 
ri sürülen uzlaşma sulhuna ve pcdcrşal 
liberalizm rejimine müstenit monarşi iı 
desine taraftar olanlara karşı bir ihtm 
dır. 

Londra 16 (A.A) - Avam kamnr 
sında bir i§çi mebusa cevap veren i 
Butler lspanyol hükümeti veya Ispan~ 
bankası tarafından Fransa ve Ingilter 
bankalarına yatırılmış olan altınlar 

mülkiyeti meselesinin muhtemel olar 
mahkemeler tarafından ha1leclilmsi ka 
edeceğini bildirmiştir. 

Cebelüttarıkın müdafaası 
Sabık askeri vali bu hususta Lon

dr ada izahlı bir nutuk söyledi 
Londra, 16 (Ö.R) - Geçen teşriniev

vele kadar Cebclüttarık nskert valisi 
olan sir Çarles Harrington dün akşam 
söylediği bir nutukta Cebelüttarıkın ge
çen eyJCıldeki vaziyetini şimdiki vaziyeti 
ile mukayese etmiştir. EylOlde Cebclüt
tank bir hava hücumunu karş1lamağn 
hazır değildi. Yalnız dört defi tayyare 
topu vnrdı. Bugiln vaziyet değişmiştir .. 
Kuvvetli müdafaa vasıtaları sayesinde 
Cebclüttarık gittikçe daha kudretli ol
muştur. 

ııFrankist toplarının Cebclüttarıkı teh
dit ettiği haberlerine inanmamak lAzıın
dır. Cebelüttarıka karşı dörtten fazla 
Frankist topu yoktu ve sonradan bunlar 
da kaldırılmıştır. General Frankonun 
İtalyan ve Alman kıtalarını İspanyada 
lüzumundan fazla tutacağını zannet
mem. Geçen eylul buhranında general 

cak hale düşmemiştir. Franko bir bitaraflık vaziyeti takınmış-
•Mancester Gardiyana gazetesi bil- tı. İspanyada Alman ve İtalyanların ku

hassa deniz silahlarının takviyesine mandasına müsaade edeceği zannedilemez.• 
ehemmiyet vermektedir. •Deyli Herald• 
bütün İngiliz matbuatının neşriyatını 
hülfisa ederek şunları yazıyor : Bu si
lah masrafları .demokrasi için pek ıstı
raplı bir iştir, fakat bugünkü vaziyette 
içtinabı imkfinsız bir şeydir ve hükümet 
bu masraflara girişmekte haklıdır.• -·-F şist i alyanın 
n aar· nanı ... 
Roma, 16 (Ö.R) - Faşist büyük l:on

""eyi maarif planını kabul etmiştir.. Bu 
maarif <ına yasasına göre ilk talı.sil ve 
faşist tc~kküllcrine intisap eden İtal
yan çocukları için mecburidir. Tali tah
sil ise servete göre değil, liyakata göre 
verilecektir. 

BİR ALMAN 
EMİRNAMESİ 
Berlin, 16 (Ö.R) - Alman hükümeti 

Almanyada ecnebi 

Cebeliittarıkıan bir görünüş 

Fransız 
B. Riş 

Bankası eski Direktörü 
mühim bir nutuk söyledi 

Paris 16 ( ö.R) - Fransa bankasının sabık direktörü B. Riş Amerikan 
kuliibünde mühim bir nutuk söyliyerek dünya ticaretinin yarısının Anglosak

son milletlere ait olduğunu ve Fransanın da ticaretinin yüzde 70 ini ne kambi
yo kontrolü, ne de dış ticaret tahdidatı vaz etmemiş olan iberal rejimli devlet

lerle yaptığını göstermiş ve demiştir ki: 
c Kambiyo kontrolü lehinde~i mütalaalar bu sistemin istihsalatı inkişaf et• 

tirdiği ve ticaret açığını izale imkanını verdiği hRyalinden doğuyor.Böyle mu· 
hakeme yürütenler bilmiyorlar ki F ransanın harici ticaret blançosunun açığın· 

dan çıkan mana, endüstrisi İçin muhtaç olduğu bir kısım ilk maddeleri mec
canen tedarik edebilmeııidir. Almanyanın ticari muvnzenesi ise bilakis bu 
memleketin ;~tiyacı olan her ithalat için halen çalı~mak mecburiyetinde oldu

ğunu gösterir. 
Esasen totaliter rejimlerde bu ıistemin başka çare kalmamasından ileri gel

diğini muteriftirler. Ve her fırsatla ticari mübadelelerini tevsi etmek istedik
lerini beyan ederler. Fransanın coğrafi vaziyeti öyledir ki harp halinde, fahri-

Korsikada 
ltalya aleyhinde 
yeni nümayişler 
Berlin 16 ( ö.R) - Alman i tihbar 

bürosunun Parisden istihbanna göre Kor· 
sika adasının merkezi olan Ajaksiyod• 
ltalya aleyhinde yeni tezahürat vuku bul 
muştur. Polis tahkikata baıılamış ve yeni 
nümayişlerin men'i için inzibat kuvvetle 

takviye edilmiştir. 

• 
Muğlada mektep 
laallyetic-e. 
Muğla, 16 (A.A) - Vilayet h.1gre

sinde beş yatılı mektep inşası müteahhi• 


