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Başmuharrir ve umumi neşriyat mtidilrü! 

HAKKI OCAKOCLU 
A B ON~Ş E R At T 1-

DEVAM MUDDE'l1 Türkiye için 

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

Hnriç için 

Z900 
1650 

Milliyetci cocuklar 
' t 

meselesi 
Lahey 17 (ö.R) -Başvekil dün mebu

aan meclisine, çocuk müİtecilerin Hollan
daya kabul edilmiyeceğini bildirmi§tir. 

-------' 1 T E L E F O N : 2697 ----- Cümhuriyetin 1'e Cümhuriyet eserinin bekçW, sabahları çıkar siya.!i gazetedir Yeni Asır Matbaasında Baaılmııhr. 

FIATI (5) KURUŞTUR 

eclisin 
Türkiye Cümhuriyeti kanunları 

Hatay kanunu olarak 
müttefikan kabul edildi 

Ana vatana 
sükran 

ve Milli Şefe Halayın Büvük 
bağlılığı ve bildirildi 

~~~~~·~--="""' ......... ~~~---~-:--:-~~~~-.r 

a·· ez liaıavın ıskendcrtın şehrinden bir manzara 

A k 11 
u(zHususi) - Hatay Millet Meclisi bugün fevkalade 

n ara . . R . b. . . dd . d 
heyecanlı bir celse .aktetmı1tır. uHznamenkın ırınc1ı mak esın ~. 
'lürkiye Ciimhuriyetı kanunlarının atay anunu o ara kabala 
hakkında bir teklif vardı. 

Bugünün 
arolası ... 

---o----

l 
Adliye encümeninin heyeti 

amumiyeye sevkettiği kanunun 
esbabı mucibesinde: (Bu kanun 
şayanı fÜhran hükümlai ihtiva 
ettiğinden encümenimizce derin 

Hariciye 
Vekilimiz 
Pazartesi Bükreşe 

gidiyor. Filibede Köse 
lvanolla görüşecek.. 

---<>--
İstanbul, 17 (Hususi) - Hariciye 

vekili B. Şükrü Saracoğlu bu sabah 
Ankaradan geldi. Vali B. Lütfü Kır
dar, mevki komutanı tarafından 

karşılandı. Vekil, önümüzdeki pa
zartesi günü Bükreşte toplanacak 
olan Balkan antantı senelik konse
yine iştirak etmek üzere yarın tren 
ile Bükreşe hareket edecektir. Ha
riciye vekilimlı.in Bulgaristandan 
geçerken Filibede Bulgar başvekili 
:ı:;. x:.v::ıc lv.uıvuıı. t:.V~ ... ::l'-'-'-6• ı..ıuuı-

1 riliyor. 
Balkan nntantı konseyinin ruzna-

mesinde Bulgnristamn vaziyeti da
hil bulunduğundan bu görüşmelerin 
Bulgaristanla Balkan antantı dev
letleri arasında daha samimi bir ha
va yaratmağı istihdaf edeceği kuv
vetle tahmin ediliyor. 

Dislere kadar silahh 
olarak her ihtimale 
karşı hazır olmaktan 

bir fÜkranla kabul edilmiftir.Hal
kımızm bir an evvel medeni ka -
nunlara kavu,mcumı temin ede -
cektir. Encümenimiz hükümetin 
serdettiği mucip sebepleri tama - Sa.rı"ye başvekı"lı· 
men varid görmÜftÜr. 

Bu kanun bir anahtardır ki bu- istifa etti 
nanla hazineleri açacağız. Bu ka-
nun, Hatayın saadet ve refahına İstanbul, 17 (Telefonla) - Suriye ibarettir ... 

.--0--
ŞEVKET BİLGİN 

İngiliz - Fransız - Amerikan ':11at
buatını takip edenler bilirler kı bu 
memleket gazetelerinde, senelerce, 
Almanya ve Italyayı harba daha ha-

bahfedilmif tükenmez bir servet- başvekili Cemil Mardanı dahiliye 
tir.) deniliyor. vekilinin istifasını müteakip başve

Mnddelerin reye konmasından knletten çekilmiştir. Suriyeden gc
evvel söz alan Hamdi Selçuk Ka- len hnbcrler Şrunda hükümet aley· 
rabay Adliye ~,?cü°!eni mazbata hinde nümayişler yapıldığını ve 20 
muharriri ve dıger hır çok mebus- talebenin tevkif edildii;.-rini, polisten 
lar kanunun ehemmiyetini ve ana· \ yetmiş ve halktan 150 kişinin yara· 

l kl 
.. rı'vat yo.pılmış-

zır ı ı gosteren neş .J -SONU 4 ONCO SAYFADA- _lan_dı_ğı_n_ı_b_il_dı_·rm_ek_t_edir_·_. ___ _ 

tır. 1 k t --------------Nüma i e her şeyden faz a ıyme. 

Suriyede 
vuruşmalar 

yeniden Y ş. d 1 ı : n kuvvetlen 
veren T otalıter ev et eıı .. .1 olduğundan daha azame~li. gosterı e-
rek tehlike işareti verilmıştır · .1 . d 

Ş. d' 1 "it dün)'a tarı un e ım ı ngı ere, . 
b. d'" f d'lmıyen mu-

ır eşine daha tesa u e 1 
• illi 

azzam silahlanma programıle ~ 
müdafaa masraflarını beş mı yar 
Türk lirasına cı'·armıştır. imparator-
] - b" ·· eseleler-uğu alakadar eden utun m h 
de sık sık fırtınalı bir muhalefet k ~
Vası estiği halde bu meselede en. ~
çük bir itiraz sesi yükselmemı~tı~. 
Muhafazakarlar liberal veya ışçı, ' . ı hangi partiye mensup olursa 0 sun, 
bütün lngiliz milleti verilen kararı 
tasvip etmiştir. . . 

Bu da korkunç harp tehlıkesı kar: 
§ısında uyanıklığın ne kadar umumı 
olduğunu gösterir. . . 

lngiltere 1935 senesindenberı bır-
birini taki~ eden acı tecrübelerden, 
kendi prestijine indirilen ağır dar
belerden sonra yine « Dünyada en 
kuvvetli ben'im ... » demek istiyor. 

F ransanın hazırlığı daha az hara
retli değildir. Fransız milli müd~!aa 
teskilatı da kara, deniz. hava sıl~h
larını durmadan çoğaltarak.vrakıp-
1 · · v l lar Oıaer ta-erını gcçmcge çn ısıyor · ' .. 
raftan Amerikan fabrikaları ln1ılı~-
Fransız siJ:,hl<'nm"'sına yardım edı-

Şamdaki arbedede 
Otuz kişi tevkif 

o muştur 
10 yaralı var 
edilmiştir .• 

eyec .. 1 
• • 
ızmır şeh • 

_ ı namına 

Hava ordumuza hediye edilen daha 
beş ·tayyare satın alınmış bulunuyor 

TayyarelCT arasında 
Büyük tehlikenin hnvalardan geleceği

ni müdrik bulunan Iz.mirin kıymetli ve 
yurdsever halkı, dünyanın geçirdiği şu 
buhranlı günlerde hava ordumuza daha 

harp manevrası 
beş tayyare hediye etmeğe karar vermiş 
ve bu tayyareler satın. alınmıştır. Değe
ri pek Ustlin olan teberrülerle satın alı· 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Tebliğ 
Parti 
namzetlerine 

-0---
Ankara, 17 (A.A) - C. H. P. Ge-

nel sekreterliğinden tebliğ edilmiş

tir : 
1 - Önümüzdeki mebus seçiminde 

parti namına namzet ·gösterilmek 
üzere müracaat edeceklerin hangi 
intihap dairesinden nnmzct gösteril
mek istediklerini ·ve ayrıca hangı 

intihap dairelerinde intihap kabili-
- SONU 4 ONCO SAYFADA -

l 

eti • var şır 

Dl içtimaa mı 
issedar
ça-ırd? 

Şehir Meclisinde, Bulvar şirketi hak- mıştır. çabuk çağırmasına hayret ettim. Üç yüz 
kında hararetli görüşmeler üzerine şeh- Bu alclllde davetten hayrete düşen bin altın lirn sermaye ile teşekkül eden 
rin ve şirket hissedarlarının bugüne ka- hissedarlardan Mehmet Ali Mcrmero- bulvar şirketi, bugüne kadar hissedar
dar haklarını tamnmcn unutmuş olan lUk bize şu mektubu göndermiştir : larını hiç hatırmn getirmemişken, acaba 
şirket idare meclisince, hissedarlardan •Yirmi senedir bize on para dağı tını- şimdi bu sliratli a1rutnya sebep nedir di
bazıları.nın bugün saat onda hw.""Usi bir yan, şehire en küçük bir faydası bile ye düşünüyorum. 
toplantıya davet edildikleri haber alın- dokunmıyan bu şirketin şimdi bizi çar- - SONU 2 1NCl SAYFADA -

Azana üç şarta müsteniden 
Frankoya sulh teklif etti 

Cümhurreisi 
-=--

acnı:-a ~e d. · · mesi · ~i'"' 
ya a!R da e • 
ka wıı e edi ••• 

h .. ı v 
yorlar. Demokrasiler cep esını? rn A -

vetlenmesi Amerikanın kendı eela'
meti için de bir teminat sayılıyor. . 

Hülasa, kollektif emniyet ha~nh 
bir sabun köpüğü ~ibi dağılınca, ıde
allere kupkuru bağlılıkla sulhun ya
§ntılmıyc:ıcağı anlaşılmıştır. 

Filistin konferansında hazır bulunan Yemen murahhaslan 
Berlin 17 (ö.R) - D.N.B. Alman is- dahale eden polisle müsademeler olmuş

tihbarnt dniresi bildiriyor: Suriye Da - tur. On i~ yaralı vardır. Polis otuz kişi 
biliye nazırı B. Caberi istifa cıtmi~tir.. tevkif ctmıştir. 
Kabinenin de istifa edeceği zanne~liyor. FILISTIN KONFERANSI 

Paris 17 (Ö.R) - Cümhuriyetçi ls
pnnyol mahfillerinde söylendiğine göre 
Cümhurreisi Azana üç şarta müsteniden 
Frankoya sulh teklif etmiştir. 

1 - Ecncbt kıtaların geri a1ınmnsı, 
2 - Mukabele bilmisil tedbirleri it -

tihaz edilmemesi, 

-SONU 2 iNCi SAYF.ADA-
İN 

ş mdn dün de sokaklarda halk tarafın- Londrn 16 (A.A) - Kral bu sabah 
d:n büyük nümayişler yapılmıştır. Filistin konferansında Yemen baş dele-

Bu nümayişçUerl dağıtmak için mU- - SONU 4 ONCO SAYFADA -

3 - Ispanyol milleti mukadderatı 
hakkında karar verirken her türlil nü

- SONU 4 ÜNCO SAHİFEDE - Sefalet ııc pc-ri§anltk içinde olan lspanyol mültecileri 



Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 
-42-

YF.NI ASJR • 

ŞEHiR HABERLERi 
V .U. Meclisi Şehrin imar ve tanzimi işi 

-------
Meclis mesaisini 40 
günde bitirecektir •• Mağaza sahipleri mühleti az gördüler 

'Bugünün 
Parolası ... 
Dişlere kada.- silaldı 
olarak her ihtimale 
kM:IJ lJajjJ.r DJmakJaJl 
ibu~tt.b'~ 

---o-
Vilayet umumt meclisi dün öğleden 

1 
k b' · das illi 

14 30 d Vali B F lı Gül Şehrin imar ve tanzimi işine sistema- kalaba ı ır grup tica.ret o ına. v -
.ı .. ~ ı_ b·-' d _L ~............................. .......... sonra saat · a · az e- . -uet ~amına ve belediyeye '1tilracaatle .,.. t.,.,. ~cımay\ille.ri ol~un• ıs:a ua e er~ ııa- : : çin başkarilığında toplanarak çalışmala- tik ~ekilde devam eden belediye, çarşı ·" ........ &--""''---· "-'L': _ ıP~Uül l ıil!IIY. SAJJu:EPE -

ŞEVKET BlLGIN 

L-,"-'- Aminil c._ l.stanbul - : Y .t Z A N : . . . . . ıkendilerine, """"'16~.uu ,~ye ıçm L --
utf'BIZD,Ua ~·an a 't'U· : ~ : nna devam elmi§tir. ~en celse zaptı açıne nstlı7an bazı 80kaldardaki bma- ~erilen ··ç eUnlUk .mühletin az olduğu- Bugünün J>'TOww: 
rudUDu be'lcli,.onar. : Okwıduktan sonra meclise gelen cevabi i1arı hedmetıneje, buralarını açarak plA- nu "'-·an ..+ ..... 1.,lerdir. Bunlar, asgari bir Diılere lk..dar t8.ilahlanmaktan, her 

A1man!ar 'had>e girdik1erindenberi ne : G E N E R A L 1 af1 k şt ~3 "'~ iht' l k h olmaktan iba 
1 : te gr.. ar .

0 unmu u.r. na göre tanzime başlamıştır. ay mühlet verilmesini istemektedirler. 1 ıma e arşı azır • Ch-nda ve ne içeride boş durmıyor ar • M kibe 1 1 akın u:. 
r- : Va"zım Varabekir utea n mec ıse ge e~ evr Odunpazarı, K11zuoğlu çarşısı ve Ça- Vilayet makamı ve ticaret 'Odası oo .reu.u~ 

I" propagandayı yapıyorlar: (Harp uzun : Aı l\ı.ı okunmasına geçilerek Musevı hastane- k bcd tanı tl . d kit"" lardan .. . de- "~,·~maktadır Emrivakiler .kar§ısında mutlak F :-
eünniyecektir. Türkler harbe girmezse : ........ • ... .......................... sine yardım edilmesi hakkında bir di- ı es sem eırm e uccar meyzu uzerın ~~ . kudretsizlik içinde lkıvJ'anarak gerile-

&nattan istifade edemiyeceklerdir.) Bu lckçe bütçe enclimenine havale edil- T l b • mekten .başka çare görmiyen Passif 
propagandaya erkanıharbiyemizden yal- 3 üncü fırka Nikolay bey miştir. H lke lerı· a t{t at ıcrası politikanın artık yeri kalmamıştır. 
mz Pesresburg ate1emiliteri binb8'1 Miim- 5 inci fırka Züdenıtem bey Vali B. Fazlı Güleç, dahiliye vcktile- a v Büyük demokrasiler sulhu korumak 
taz bey ikapılrıuJ bulundu karargaluumu· 10 uncu fırka Tromer bey tinden gelen bir emre göre meclis mesa- _ -= VekAletill iznine bajb için az.ametli kuvvet ezahürlerine 
ini erkmulunDi} - Tiyasetine göndeTdiği Birinci kademeye birinci ağır topçu isinin 49 giinlük kanuni müddet içinde Yedinci -•döaiilnü ihtiyaç olduğunu nihayet an1amışlar-
:raporunda şu tarzda beyanatta bu1unu- taburu ve bütün istınkam kıtaları da ve- bitirilmesi ıazım geldiğini, encümenle- J- balunaa .suçlar. dır. Yapılan hazır1ıklann manası 
yordu: riliyordu. rin sıkı çalışarak havale edilen işleri :za- töreni programı Adliye vekaletinden aşağıdaki tamim budur. 

(Rusyacla .efeiberliğin ıne !kadar bü- Vapurlann 48 saatte .dönecekleri lıe- manmcla bazrrlamalarmı istemiştir. Cel- Halkevlerinin açılışlarının yedinci y.ı1 gelmiştir : Zaifbir lngiltereile zaif bir Frans<ı 
yük şaşlcınhk ve 'kor'ku içinde geçtiği saplanıyordu. ikinci kademe olarak 3 fır- seye salı günü toplanmak üzere son ve- dönümü münasebetiyle 19/ 2/ 939 pazar Takibat ıicmsı, vekaletin iznine bağlı harp jhtimallerini çoğa1tmaktan baş
aöriilecek .bir ,e.yclir. Harbiy.e Nezaretine ka ve bir süvari livası, üçüncü kademe rilmiştir. günü saat l5 te şehrimiz Halkevinde de bulunan suçlara taa11uk eden ıhazır1ı1t ka bir şey yapamaz1ardı. Fakat eski 
girip çıkan kuman<lan ve erkinıharpların olarak da geri kalan 3 fırka ve sair kıta- Meclisin toplantısını müteakip muhtc- aşağıdaki programa göre bir tören ya- tahkikatiyle ayni zamanda suçluların kuvvet ve hasmetini tamamen ka
teliı.ş ve endişelerine bizzat §&bit oluyo- lar tapnacaktı. Kademeler yanlanna birer lif encümenler toplantı yaparak çalış- pılacaktır. Bu törene bütün 'Halkevi geçmişteki halleri, siyasi ve içtimai tc- zanmış bir In~iltere ile kuvvetli bi. 
rum. Adeti bir 'bozgun manzarası göste· haftalık yiyecek alacUlardı. mışlardır. üyeleri davetlidir. mayilllcıi, tahsil dereceleri, y~yış tarz Fransa . üphe edilemez ki şahlanmıs 
riyor. Harbe girmekte geç .kalmamalıyız. Mısır sefiri de bir taraftan banrlana· Hnlkevleriıün yedinci ~ıldönümü ve vasıtaları ile içüma1 durumları ve harp tehlikelerini bir derece durdura-
Aksi takdirde yakında inhilal edeceği cakb. Me.kke emiri de bu hayırlı işe da- Ticaret kananunda kutlulama prograını suç işledikleri zaman sarhoş olu_p olma- bilirler

4 

fiiphesiz olan Rusya ImpaTatoTluğundan ve.t olunuyordu. yazıh suçlar 19 şubat 939 pazar günil <lıkları, müSkirat itiyatları derecesinin Berlinle Roma yapılan heybetli 
:nyilerimizi kurtaramayız. Almanların bi- * l'icaret ikanununda yazilı suçların l - Saat (15) te Ankara Halkevind: etraflıca ve sıhhatli surette bildirilmesi hazırlıkların tesiri albndadırlar. Va-
.r.ıe: Pek geç kaldınız efendiler. Diyecek- 16 Ağustos 1914 de Enver pap Al- hangi mahkemelerde görüleceğinde "tc- İstiklal ~arşından son~a sa:m başvekil lazundır. kıa Alman ve 1talyan matbuatında 
)eri tabiidir. man generalleri, Alman sefiri ve atqeleri reddüt h1sıl olduğundan keyfiyet .ad- Dr. Refik Saydamın soylevıyle başlıya- -·- balapervaz neşriyat henüz kesilme· 

Erlcamharbiyeye başka taraftan harbe arasında bu muazzam planı kabul eder· liye vekiletinden :sorulmuştu. Vekalet- caktır. (Radyoda) Mahlaat Esat Bozkar.t miştir. KUllanılanıtchditilisanı devam 
ginnelcliğimiz halckında biç biT telclif gel- ken Talit ve Halil lbeyler de Sofyaya ten~ ıbir tamimde mezicar kanunun 2 - İlbayın. nutku Arikarada !bulunmakta Olan !İzmir.say· etmektedir. f.akat dünle bugünkü 
rnemi§tir. vamuflardı.. kırkıncı maddesinden maada maddeler- 3 - ~vı ~ lavı B. :llabmut Esat Bozkurt ~ .neıtjyat arumda bariz (ton) lfark-

Memteketimizde de bütün Alman si- Biraz da 1bun1ana neler ,,aptddanna de yazılı :suçlara müteanilıc davalarm, si- 4 - Kız lise&ı 1alebesi ıtarafından şan ze ~. z şubatta iBalkevinde bir lan vardır. 
vil ve za'bitıeri ra11gele yerlerde Tündere görelim: Bulgarlann da ittifaka girecek- elli ticaretin merbut bulunduğu ticaret vıe mü.zik konferans verecelc.tiı-. Alman gazc.tdcri Aıman umwni 
aldahet propagandaiar yaprycn4aTdı.. leri: daha ittifak muahedemizin padifah mahkemelerinde ,görülmesinin tabii ol- 5 - Kız .i)ğretmen okulu talebesi ta- -•- efkannda lngiliz hazırlıklarının 
Ha99etcn lstanbulda i>anpltı Harbiye tarafından imzalı nü.l.am Alman im.para- duğu bildirilmektedir. rafmclan ,(Koro~ . PoJls ........ mUhtemeJ tesirlerineıkarJI..eq>he ala-

~-'-• .ı_1_, ik" • d k. ı ı.· ~-''-"" 1 ___ _. ... .. -·.ı-1 * '6 - Kız enstitnsü talebesi tarafından _,__ d" ,
1 
__ iki 

mek'l'CUlnCH:la ıncı or o. eT anmaı-oıye j toruna ~un o qggugu gun muıae en· - - HalkeTI tablosu !Polis divanı dün öileden sonra emni- fllA. ıy.or.Jar : 
'reisi Miralıry f' on F ralccnherg, Ernmımda 1 mişti.~lmanya imparatoru sefirimiz Malı- ,. t • h • ı • et müdürlüğünde toPlanarak polis me- <lngiltcre, yeni bir dünya harbı lba ~ 
üçüncü ordu ~rkanı'harbiye re.isi :Kayma- , ınut Muhtar pa~ 111 müjdeyi Tenniş, 0 1 a P iŞ efl 7 - Gösterit kolumuz tarafından ymurlarma 

81
•
1 
lbazı muameleliı.evrak IUze.. ~östcrdiği takdirde, M 914 eenesinde-

__ .c ,_ 1 F h kl' (Kanun adamı) piyesi temsil edilecek-
lcam Gor.e Ye Mttıır '9Clirini na.Zil" ıyan on o da aynen Hariciye Nezaretine i ar- Dahiliye vekaletinin ür. rinde çalışmıştır. ıki şartlar içinde bulunmıyacak:tır. 
Kres beylerin propagandaları kulaklan- l miftİ. t--:-: 1914 de Büyük Britanya adaları 

1 d . ...........__ -*- -*,,,,,..,,,,, mıza mütemadi çaıpıyordu: (Şimdi size güzel bir lıava is vereyım: hava hücunlları tehlikesinden ma· 

(Rusyadan KBfltasyayı alarak lwdut- ~ulgar ~Ta1ının benimle müttdik ol_du- Başvekaletin işarına atfen dahiliye Ilk okullar için yeni Bul var şirketi sundu. lngiliz _baıp filo~an asker Vf 

lanmız.ı Volga Irmağı yapıyoruz, Mısırı ğunn daır mektubunu bu sabah cebıme :k:aletinden vilayete şu taminl gelmiş- coğrafya kitapları mataryel nakliyahnı himayede çok 
da tamamile hudutlarımız içine alıyoruz! koydum.) .. .. . . . 

3 
. - BAŞTARAFI 1 ıtNCt SAYFADA - müsait bir .mevkide bulunuyorlardı. 

Fakat tdı: bir prtla: Biran evvel harbe 1 iki Alman harp gemisi Çanakka1eden Buyuk Mıllc~.M~, rusan. 939 Illt-01wllarm dördilncü ve beşinci sı- Memleketir. en merkezi w yerinde 1914 lngilteresi iktısaden hugünkü 
girdimi.~ ! içeriye gelince artık Karadenize hakimi· da toplanmak ~n: ıin~bın yeiıilen- nıflarına mahsus yeni coğrafya kitapları bizim büyük ümitlerle bu şirkete bağ· lngiltereden dahakuno-etli "di :v.e~-

lst<' matbuatımwn (Turan) ve (itti· yet meselesi de temin olunduğundan Bul- ~~ine karar vı:ilmış oldugund~ .yenı iç.in bir müsabaka açilmıştır. Bugüıı., ilk lad.ığımı% paralan atıl bir vaziyette bı- lam menfaatlere malik.ti. Halbuki :bu-
L __ a.ı ___ ,1 l_...1_ L·. •-· • •L''- - '-"" tın • L·- mtihabm bu muddet zarfında bitir.ilme- -~--_,,__ d'" .~"'----'• -n·""•nnda ..,,.ku .... • ak hre k --·~ . . dı ·· · _ı_... • • " il' _;ı_ı_ btdM'lim) teraneleri de ua ~arm &A!~rın uızımıe ittim..K: a&.ac esme ov • .. .. ~.ın oruunrn · w ""' ~ .. - rakar şe arşı Va;c..uesını yapma • gun vazıyet aef!'qmı§tlr. "ng ız flCMUO• 

L __ d b:_,,_J ib. • : -·.ı1 •• b.:..:_.~ ... • d• ... So~'-..-tıiıi:r: l..;1..1.sta'~~ t\Jl~büg~~~~~ ı .... /V.,.j .....,1....ıi ~ı,.; .... ~=.fuJ1C1\ ~· uıc:yu<ıııuH uurw'l\l!n neye ÇIQ;u-ıllyo" °'rl hava hucumlarına karsı emnivet 
DCD e wuana OJ yere ugrapp ouru- ı~er e ,,,. .. ya gı erdi. 1 n- kitabının 20 nci sahifesindeki haritada ? .. • . .. ..· '.J • 

"rordum. j bUlda. Enver iP&f& pli.nlannı hazırladığı kerl memurlardan gayrilerinin :intihap Karadenizin kuzeyinde ,gösterilen (LA- ruz·.. altında deg!~dır.. Cografı ve ~~rı 
16 Ağun.o. 191-i de bu fey.iz!i hava 16 Ağustosta Talit beyin de Sofyada işlerine yardımda bulunmalannın tami- - tan d r.ıar \ 9 --'-'.r de Ça- Mevhum şirketi kurtarmağa .mı.?. Bu sartlarm. d. ~.SD\lf bulumnam_ .~un-

ı 23.S aö ı., ve uncu ~ıue . ··~~1~ ~~ı.. • :akkisine' ~-' ola d 1 l JI'.!} " ıt.Jt d ieinde yunnaptilan Enver pqayı yüksek siyasi bir murufakıyet kazanarak ordu- men hemen tebliğ buyurulmasını rica nakka1e boğazı i:çin yapılan haritada Bo- ımti,y~ ~.rm ter: . .mwu - en ngı ~ n osu .a~ız. naK' 1yatın a 
l>·~ takım miafirJer ~te :geldi: AJ- muzun yolunu açmam taliin yine büyük ederim. lay.ı.r .kasabasının. Gelibolu yan.ın adası- .rak mılyonlarca ..seqretin heba olmasına 191.4 dekı serbestiyı haız olmıyacak-
man eefiri Vangenhaym, amiral So,on. cilvelerinden biri olacaktı. Fakat işler -*- nın batısın.da gösterilmiş olması gibi te- sebebiyet veren, yiktığı yerleri imar tı~. In~iliz endüstrisi, .faali.yetinin bü· 
Liman 'Ye Bronzart pafaiar. ~lman ata- umulduğu gıôi çıkmadJ. Heyetimiz Bq- Tarla laresi miicaclelesi sadUf edilecek hataların öğretmenler ta- .edemiyen bir şirkete biz, .şehrin menfa- y.uk b1r ~·~mını Qrdu_ (echızatm~ tah· 
temilitcr ve atate navali. 1 vekil Rados1avof ve diğer mühim siyasi Dikili kazası dahilinde görülen tarla rafından düzeltilmesi .Maarif v.ekfilctin- atine hizmet edecek bir şirket gözü ile sıs edecegınden, denız ve hava fılola· 

Bir iharp meclisi batmi alan bu içtimada ıahıiyetlerle görüotiiler. Bir kaç gün de faresi mücadelesine ziraat müdürlüğün- den bildirilnıiştirA bakamayız. Belediyenin ve Şehir mecli- rnun kuvve~.irilınesi iç.in ~anli. 
'liürkiye harbe girerse nall'l hareket ede-~ uğrqtılar. Kral ile de mülll:at ettiler. ce hız verilmiştir. -•- sinin heyecanlı kararlannı yerinde bul- yetleJ z;af~ ugrıya:ak~ır. (\Ynı za· 
ceii !lconuıuluyor: Ortaya Süven hna-ı Fakat Bulgarlar onları güzel atlattılar. Bir hafta içinde 150 hektarlık saha K k / maktayız. Kanaatimizce artık bu şirke- man a .ngı tere, muthıs bır masral 
ima taarruzun muvafık olup o1ıruyacağı Dediler ki: lJ Romanyadadır. o. bizim temiilenıni§t.ir. Kalan 850 belctarlık ara- öy me tep erinde tin vücudu ile ademi vücudu müsavi- haiulc~l altında kalaca~~T.:J> 
la.hu !ko.nulmUJ. Almaıllar tabii daha ev· istediğimizi versin o mman üç devlet it- zinin şubat :sonuna kadar tarla faresin- köy kanunu dir. Bulvar imar şirketi, şehri imar eden T şte man gazeteler.ının bazı fn. 
ırdden bazırlanmJJlar ve ifi maharetl tifalt edebiliriz! den :tat.hir edilmiş bulunması hususun- bir şirket olacaktL Halbuki o, bu enkazı gı 1Z gazetelerindeki neşriyatı kendı 

e 'O.ç sınıflı !köy okulla'l'mın üçu"ncü sı- arzularına göre te ·ı ed k ·ı · ·· idare ediyorlar. Eheriyeı Mmr üzerine Bizim heyet 30 Ağustosta Bükreşe git- da tertibat alınmıştır. te~hir şirketi olmuş, Pnı..~ın imarına mü- _ _ • vı ere 1 erı sur· 
nıflarında naftada iki saat olarak oku- ":t il""... d kl kt b d hareketi :tasvip ediyor. Liman pqa da ti. Romanya bat rolü almılk ister görün- -*- tcınadiyen engeller çıkarmıştır. Temcn- u erı ~o 81 nazar u ur. 

Od il All L::..:.:L b" Atatlb'kiin Valideleri tulmakta olan yurd bilgisi dersi müfre- Bu planlı propa~andanın A,man 
ma e erma.n anwna uu_,-.... ar dü. Yunanistandan da bir heyet buraya • • datının köy kanunu hükümleriyle gayet nim odur ki belediy~, şehrin hakkını umumi efkarım teskin maksadile ya-

miker ~rma amdiyabnı ortaya atıyor. yOla çılctı.. Romanya, ~r ve y:~ Bn. Zübeydenm kabri sıkt münasebeti bulunduğundan bu der- gözetirken bulvar şırketinde his.seleri pılmıs olması mtihtemeldir. 
Bu aaJüllerde muntazam Rua bt.alannın matbuatında da (&ikan ıttibadı) bh- Atatürklln ıva'lideleri Bn. Zübeydenin sin müfredatını t-kil eaen bah"ısl•rm' olan zav.allı bir çok ailelerin de hakJa Al · ita] t h "f 1'ti" 
bul d - · -·L ~ -:r "' • manya ve ya a vı po ı . 
_ ~ ve ~nanmamwn da .us- teA& .o~ya ,,_tı. . . Soğuklruyudaki makberleri, bir inşaat okutulduğu sırada, köy !kanununun bu rım gözetmeğe imkan :verecek bir çare lcalarında devam ederek son kozlannı tünlıagu bu Lardteü muvaffakıyetle isal Sızım heyet Romanya batve.lı::ılı Brat- plin.iyle yeıilden tanzim olunacakfJr .. bahislerle alakadar maddel~inin talebe- bulunsun.~ k · · kJ · y k 1 
edeceği 'Laklrındalc.i Liman P"-nm iddia· yano ve diğer Rumen ricalile görüştüğü "'-'·~-1-- " .. ~]anmak uze·· redır· . Ev"c- o~1nama ıFstıyece er mı? o s.a n· 

..,,.. ~uauanı •--s ~ ye .ayrıca u.alıı, maarif Vekaletinden bil- - te k hd } 
8llll amiral So,on da reddetmiyorf gibi 22 Ağustosta Bükrcte gelen ve Zai- la, burada istimlak edilerek makbereye dirilmiştir. - !:1 l rke ve ransak1nın artı l te ıt ere 
Em.~ '1JI• --

1
-" la h . 1 p ı·. .. k'- l y kl iz mı· r şehrı· a mı xu a asmıyaca annı an ıyarak §U• ıtJer, VerlKU, u.JU& Vasıta rı azır- .nwı e O ıtısten mure &.e,p O an Unan e enen saha lliata duvariariyle çevri . n na ) b" "ki . } .. 1

- "" - H -
1
--t ·· 1 .._._ •· · .L eti iJ •• •· tül. ı k bi k -*- uru ır teşn mesaı yo una done· •nw. are&.e fOY e ,••K;arrur etti. ıney tt e goruı er. ece ve r ~ meydana getirilecek· A#M ll B ki ·-ı Ö ·· ·· d k" ] 1...· 

Liman pap ikumandaınndaki birinci Talit bey 1914 Maytsmm 28 inde tir. 19aÇ tevz . - AŞTARAFl 1 tNCt SAYFADA- ce er ~ır nuı:ıuz e ı ay ar oı:ze 
_.JI - ıLoJ rd ·.•• b L___ -.L.. R ilk _L • d k 1_.,_ Mersinli fidanlığında Manisa ve Izmir nan bu beş tayyare son sistem makine_ bunu gosterecektır ... onıuıuç-. o u.,ıe 1l 1UU11.T&~ame.- 1 omanyaya .eyAnatm e pe par ıı&. -•- •~~Er Bİ İ1f 

ilİyaiini L,Paca'.k öncü ika vilayetleri için ayrılan meyvalı :ve mey- lerdir. Persünel bakımından ço'k değerli ~1':1 y l!3ı. LG 
• • • y~. •• deme.ini. iber ! iatikballer yapmq. treni m.8hsuslarla ae- Oziim ~acatı vasız ağaçların tevziine başlanmıştır. olan hava ordumuzun Izmir halkının bu -•-

b»lorduaua Mman kumandam.da Lu.

1
,.Lat ettİnnİf. ber yerde :balk ikendieini Bu !ihracat mevsimi içinde İzmir !linıa- Meyvalı ağaçlar, vil~tin d,,,r; köyle- · b il .L dı l k k A ı_ l h 

Jaaan fırkal.r tqki1 edecek Bu Eırbılar alkışlamıştı. Kral ile mülakatı. vdiahd111 nından muhtelif ecnebi memleketlere rJ."C te• ... ; edilecektır" • U,1<= -o naçız te eniiü e J1.azan ğı çe i anat- SRer İğe azırlık 
,..&ardı &A ..... lar zamanında uhdelerine diljen vazife-

: - BİTMEDİ - 69123 ton üzüm ihraç ıedil~tir. Bunun yi bihakkin başaracaldardır. dersleri 
• r E ası JU. 49248 tonu A:lmanyayadır. .. ....................................... . 

T • f / _ı,Ll : Bıı sene satın alınan tayyarelerle Iz-za Ler Zafer u"stu··ne h·~=~:-..::~~~;~ ıazım e vem arını ::!':'w1;;~::~".':ı.: T 1 
• • • miştir. Bu pamuklar Almanya, Roman· gelen cevaplar : 

tayyarenin •cilan hmir semtlerinden Küttürpart Sinemasm~a .. v. t .. ly··· :."!::~~- .:&~==.:~ ı:~ı =~y=:~ ~~ 
iki llaltadaa -..ı İzmirde bütün hasdat re· 
k•larJDı klrall slllemamaz ıatisterilerine bir 
....... ltol'Cll olank Ud etsiz ve en büyük 

filim sunar.. N 

2 - Türkçe sözlü Cennet Perisi 
DOl.OllU DEı. ldO 

llliitid h...,.. brkwç J'WI' 41j1MMM _... few arwaa. ~
mif Jlfk n IKıl !ft flmi.. 

SEAJISLU : la& çtçEt;t : z.t5 - s.a_ CEN1'E'l n:aist : ' - 7.25 
Cumartesi ve pazar : 12.38 da CENNET PDist İLE BAŞI.AK 

;.;!::!;$in~llik ~;~;E :J :~:~~~::.=:;'v~ı~ 
kongresi bugün saat on dörtte Cemiyet : lı§ında, sayın izanın hakkımda gös- i &mirin satın aldı,ğı diğer tayyarelere 
binasında irukat edecektir. Parti var- : 1erdilderi temiz. duygulara ..,,,,.....:1-'W~: 'b·--·,__ :r_,_ T-'- bo ., • ~'" gelince UUUl.C: :u.uuı-, .u.Lllll" mbardı-
dmı ıteflrilltı bu hafta, kuruma 1050 lira : eder, meclise \'erimli başarilar dile-: marı. Jzmir - Cumaovası, Değirmendere, 
yardımda bulunmuştur. ~ rim. ~ f.Cm-F.yaka, Burnava. hmir tüccar ve -*- : im.et İaiinii : esnafı, lzmir rençberleri, Izmir mektep-

İnzfbati kararlar : c - Viliyet wnumi meclisinin: lileri, Buca, Balçova, Narlıdere, Izmir 
Viliyet imibat komisyonu dün öğle- : hakkımdaki duygulanna ~ i ıifÇileri, :&mir Balıkçıları ve &.mir me -

den sonra toplaııarak bazı memurlar eder, bapn:lar dilerim. E murlan, &mir kadınları. Izmir bahçı-
hakkında inzibatı kararlar almıştır. Bafvekil: Befik ~ i ..ulan ve &mir manifaturacılardır. 

!Kmlaya ceMn Wpiıf'4r : Son •tm alman ıbq t.ayyarenin ad 
Kızday kongresi münasebeti)'ie çe-i konma merasimi ~ ,günlerde yapıla

• kilen thim telgrafına RebicUınhu-: caktır. lzmirin Clidde ve yurckever hal-
: nımm fU oevabt ver.miPerdir. :kını, pek kıymettar teberrülerinden do-

Tepecikte .oturan amele Ali ve KurtiJ Bay 'Failı Gilleç fayı tebn"Jd bir vazife biliriz. 
oğlu Hamit, bir kavga sırasında Bayram Vali ve Kızılay cemiyeti kongresi TORKKUŞU 

oğlu Hamzayı kolundan yaralamışlar ve nisi.... Türldcuşu teşkilatının şehrimizde ka-
yakalanmışlardır. İzmir yıtlan ilerlemiş ve bir çok müsteit genç-* Kemerde 315 say~lı B. Rasimin :fı- C - Kongre üyelerinin duygulan- ler teşlcilata iltihak etmŞir. Kaydolu-
rınından kurşun w bo;:u.,,u çaldığı anla- : na teşeldtlir eder, başarılar dilerim.. nan Türkkuşu üyelerinin sıbhi muaye-
§llan aşçı çırağı Nihat yakalanarak hak- : Cümhurreisi S neleri yakında yapılacaktır. 
kında bııunt muameleve tevessül edil i İsmet lnönü i Te§kilat uçıuılar için hazırlık yanmak-

,3 - ..... ._ ... _ .. _····--···-· .. ·-·· --ı: -· 

Maarif vekaletinden evvelce gönderi
len bir tamimin yanlış anlaşılarak kız 
talebenin erkekler gibi haftada ilci aaal 

askerliğe hazırlık dersi gördükleri anla· 
şılmışhr. Maarif vekaleti, kız talebenin 
askerliğe hazırlık derslerinin haftada iki 
saat gösterileceğini tamim etmediği gibi 
genel kurmay başkanlJğının da böyle bir 
i.ş'arda bulunınndığını, bu itibarla kız 
talebenin haftada bir saat aslterliğe ha· 
zırlıK: acrsine devam etmesi .icap ettiği
ni bildirmiştir . 

Kızılay balosu 
Kızılay kurumunun yıllık balosu bu 

gece :saat 21 de hükümet konağı salon· 
larında verilecektir. Haurlıklar tamam. 
dır. Bu sene dekor i§lerine büyük bir 
ehemmiyet ven1miş ve salonlar hazır
lanml§tır. 

---·---
Zirai tetkikler 

Ziraat vekaleti Ziraat umum müdürü 
B. Abidin Ege salı günü Ankaradan 
şehrimize gelecek ve bir müddet tet· 
'kiklerde bulunacaktır. 

.......................................... 
E Gel~nler, Gidenleri ......................................... 
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SAHiFE J 
ıs-

Milli SON :ı-IABE~. 
. ...,"':' --· 

Yeni Macar kabinesi 
Şefin kabul 

resimleri 
Ankara, 17 (Telefonla) - Cümhurrc

isi milli Şef İnönü tarafından tertip 
edilmekte olan kabul resimlerinden 
üçüncüsü yarın saat 17 de yapılacaktır. 
Bu kabul resmine baremin dört ve be
şinci derecelerine dahil erk5.n me1nurin
le Ankara belediye meclisi 1i.zaları da
vet olunınuşlardır. 

Denizbankta tetkikler devamda 

lnebolu davasında ve
rilen 12 bin Jira işi .. Eski Başvekil 

Üzeriııde 

Imredinin programı 
yürüyecek 

Budapeşte 17 (ö.R) - Yeni başve
Jı;il '.I'eleki, hükümet partisinin toplantı
•lllda yeni kabinenin harici ve dahili si-
1aseti hiç bir değişiklik arzetmiyeceğini, 
lınredi kabinesinin çizdiği yolda yilril
rııekte devam edileceğini söylemiştir. 
Gazeteler Macaristanın anti komintern 
paktına iİtihak:ından sonra Roma ve 
Berlinle münasebetlerinin bir kat daha 

etı· dostluk ve samimiyet arzet -
kuvv ı d ttikt b .. 
mekte olduğunu key e en so":"a. u-
tün komşuları ile dost yaşamak ıstiyen 
Macar milletinin Yugoslavya ve Roman
ya ile münasebetleri günden güne salah 
bulmakta olduğunu yazıyorlar. 

Mcaar gazeteleri, Romanyanın Macar 
ckalliyelleri hakkındaki müddeiyatını 

şüphe ve endişe ile karşıladığını da il§-

-------

ve ediyorlar. 

Paris 17 (ö.R) - Iınredi kabinesinin 
istifası bir f'l§İSt tazyikine atfolunuyor. 
Şimdiye kadar Cermanofil temayülatı 

ile maruf olan Kont Betlen de Peşli 
Napl gazetesinde yazdığı bir makalede 
bütün Macarların kalpleri memleketin 
istikbali hakkında endişededir, diyor. 

Amerika deniz manevraları 
Bu manevraların hedefi Panama'nın 

müdafaa ka.biliyetini denemektir 
Vaşington, 17 (Ö.R) - Reisicümhur 

Roosevelt Atlantik okyanosunda Ameri
ka filosunun manevralarını teftiş için 
ııeyahate çıkmak üzere Vaşingtonu terk 
etmiştir. Reisicümhur Floridaya gide
rek orada bir zırhlıya rakip olacaktır. 

15 gün deYam edecek olan bu seyahat 
esnasında B. Roosevelt hedefi Panama 
kanalının müdafaa kabiliyetini dene
mekten ibaret olan manevralarda hazu· 
bulunacaktır. 

Vaşington, 17 (Ö.R) - Gazeteler 
Fransız havacılık heyetine Amerikada 
gösterilen kolaylıkları reisicümhur bay 
Rooseveltin şalısi talebi neticesi oldu
ğunu kaydediyorlar. 

Vaşington, 17 (A.A) - Hazine nazır 

muavini B. Vayne Ostaylor B. Roose· 
velte bir mektup göndererek istifa et· 
miştir. Reisicümhur bu istifayı kabul 

etmiştir. 

Va.Şlfigtön, 17 (A.A} - ı 

• 

ordu encümeni gizli bir celse akdederek 
B. Morgenthau, Vood.ring ve Johnsonu1ı 
Fransaya tayyare satılması meselesı 

hakkında vermiş olduğu izahatı dinle

miştir. B. Ru::ı_·t'tt ve Madam Rttzvelt 
Vaşington, 17 (Ö.R) - Nevyork Tay

mis gazetesi, Amerika bitaraflık kan~
nunda yapılacak tadilatı mevzuubahis 
ederek ademi taarruz paktını bozan her 

B. Hitler Dün 
nutuk 

B li 17 (ö.R) _ B. Hitler bu sabah 
er n b .... k 

Berlin otomobil sergisini açarken .. uy·u· 
bir nutuk söylemiş ve Alman en~ustrısı
ni ecnebi ilk maddelerinin teslimme kar-

üstakil kılmak yolunda elde edılen 
şı m .. Ş 
büyük terakkilerden bahsetmiştır. an-

··ı . b·Jdirdigı .. ne göre bu sene Al-so yenın ı . .kl . 
bili . . Pnömatık !astı erı rnan otomu ermın k 

1 · n'l kauçu -tamamen Bauma ad ı yenı su 

la imal edilecektir. .. isi 
B. Bitler Alman otomobil endust~ . -

. ı şebekesının nin muvaffakıyetlerı ve yo 
· e Alman· inşası hususunda ısrar etmış v . . 

yanın 80 milyon nüfuslu dahili bır pıya-
. tti" · faydasaya malik olmanın temm e gı . . 

]arı tebarüz ettirmiştir. llaveten bıldir • 
mi.~tir ki: En büyük Almanyanın yara-

ti · ar tılması hem Almanyanın kuvve nı -. d 
tırmak, hem de kuvvet şuurunu tezyı 
etmek neticesini vermiştir. 

Ilk Alman halk otomobili sergide leş-

memlekete karşı ambargoyu tatbik et· 
mck lazımdır, diyor. 

En büyük otomobil fabrikalarının 

• • 
yenı yenı 

söyledi 
hir edilmektedir, 

bir 

Berlin 17 (ö.R) - Alman endüstri 
tetkikatı enstitüsünün tahminlerine gö
re Alman şimendüferleri gittikçe artan 
seyyar malzeme ihtiyaçlarını karşılamak 
için 3-4 sene zarfında 10 milyar marka 
muhtaçtır. Alman demiryollarında şim
di işliyen marşandiz vagonlarının yeku
nu ihtiyaçtan yüzde 15-20 noksandır. 
Avusturya ve Südet arazisinin ilhakın
dan sonra seyyar malzeme ihtiyacı bir 
kat daha artmıştır. Demiryolları idaresi 
bu ihtiyacın ancak üçte birini kendi 
kaynaklariyle temin edebilir. Mütebakı
si için istikraza müracaat etmek zarure-

ti vardır. 

Bern 17 (ö.R) - Federal konseyi B. 
o·en Dörayı Franko hükümeti nezdin
d~ Isviçrenin fevkalade elçi ~e. tam salil
hiyetli sefirliğine tayin etmıştır. 

'BUGÜN ELHAMRADA 
··thlş l\luaz-

. fhalarını tasvir eden mu • 
Umumi harbin henüz bi[inmıyen sa ilrulılde Frıınsız filini .... 

zam • heyecanlı sahnelerle dolu Jıar • 

HARP ESiRLERı 
Ns(ZCA SÖZLÜ · 

FRA • , O ERİII FON STROHEl!\I 
i İTA PARL · Baş rollerde : JEAN GAB N · D -

- - c- NAZARINA : . 
SAYIN HALKlMlZlN DiKKAT l k timizo gelNelc ilerleyış ve 

.kal •... 1 . .ki e evvel mcm e e bedi k tı· Amcrı ı re1ısor c.rın ı sen 1 • r tarihi ve e ıyn1e ı 
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merkPzi olan Dertroyitte bir çok fabri
kalar harp malzemesi imal edebilecek 
bir hale konmaktadırlar. 

lngiltere 
Harbe girince 

Britanya başkanı, hayati menfaatleri 
şayet tehdit edilecek olursa, büyük Bri
tanyadan yardım göreceğini Fransız mil

letine tekrar vadetti. Fakat Britanya baş· 

kanı bunları söylerken, Britanyada, iyi 
bir tetkikten geçirilince. bu yardımın öl

çüsünü epey tahdit eden bir ses yükseldi. 
Büyük ve mühim bir gazetede çıkan 

bu makale, derhal akla gelen fikirlerin 

veya bir infialin ifadesi değildir. Bunların 
arkasında kökleri yüzlerce yıllık ordu ta· 
rihine kadar varan temelli bir duygu giz
lidir. 

Büyük Britanya, Cihan harbinde bir 
milyon kişilik bir ordu çıkardı. V c niha .. 

yet günün birinde Avrupa topraklarında· 
ki siperlerde bu memleketin tekmil genç .. 

liği harbe girdi. O mücadel~. Britanya 
milletinin §İmdiye kadar gördüğü en çe

tin bir askeri mücadele idi; bundan do

layı, zaferi kazandığı anda bile, memnun 

olmadı. Bu derece kuvvet harcamak 
Bfitanya ananesine haddinden fazla ay
kırı geldi. 

lngiliz milleti, mazide, neferleri do .. 
nanma ve mali kudretin bir harbi te-liik
ki etmişti; Avrupa topraklarında, o, bü
yük müttefiklerine yardım etmek maksa

diyle daima ufak bir ordu bulundurma
ya alışmıştı. Bu anane dolayısiyledir ki, 
Cihan harbinde bir çok Britanyalı, lngi
liz askerlerinin bulundukları uzun ve git

tikçe uzanan cepheleri haritada gördük
çe azap duyuyorlardı. Loyt Corc ve Vins
ton Çurçil gibi, muhtelif politika ecre .. 

yanlarına mensup olanlar bile, bu azabı 
hinetmi,lerdir. Bunlar, daha küçük fa
kat buna mukabil, Çanakkale ve Seli\nik 
cepheleri gibi, donanma ile daha sıkı 

münasebeti olan ordular kurulmasını 

1 istemi .1erdi. 

1 

Ebedi Şefin 
Tabutu önünde 

tngiliz selirinin tazimi 
Ankara 17 (Hususi) - lngilterenin 

büyük elçiliğine tayin edilen Sir Pers 
Loren akşam Ankaradan ayrılarak Is
tanbula hareket etmiştir. 

Sir Pers Loren, hareketinden evvel 
Etnografya müzesine giderek Atatürkün 
tabutu önünde eğilmiş, Ebedi Şefe son 
rasimei ihtiramı yapmıştır. 

Mecliste 
423 Mebus 
bulunacak 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Erzincan
dan yeni alınan malumata göre bu vi
layet dört yerine beş mebus• çıkaracak
tır. Bu suretle yeni meclisin ~za adedi 
zeçen :Meclise nazaran 24 fazlasiyle 423 
azayı bulmaktadır. 

Maarif Vekili 
Sov yet elçisini 

kabul etti 
Ankara, 17 (Telefonla) - Maarif ve· 

kili bu~ün öğleden sonra Sovyet büyük 
elçisi B. Trentiyefi makamında kabul 
etn1i~tir. 

Devlet hukuk 
müşavirliği 

f tA lıt.ul :t? ırr ... 1-L--l-\ '•·1u ~ 
l aA ıidürü Kiızım devlet hukı.:k muşa-

virliğine tayin edi1mi~tir. 

Mahrukat kanunu 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Mahrukat 

kanununun tatbikine dair nizamname 
Devlet Surasına gönderilmiştir. 

Ekrem Kön1g 
Tayyare ile 
Felemenkten 
Parise kaçmış 
İstanbul, 17 (Hususi) - Tayyare ka

çakçılığından hakkında takibat yapılan 
ve Fclemenktc olduğu rivayet edilen 
Ekrem Kön iğe dair yeni haberler te
reşşüh etmektedir. 
Şayanı itimat bir membadan öğrendi

ğimize nazaran, Ekrem Köniğ Felemen· 
gi ter ketmiş. Amsterdamdan tayyare ile 
Parise kaçmıştır. 

Ekrem Köniğin izi üzerinde bulunan 
mahalli zabıta kuvvetleri tarafından, 
tayyare kaçakçısının yakında tutulacağı 
anla§ılmaktadır. 

TAYYARE 
SiNEMASINDA 

TELEFON : 3646 

BUGÜN 
Sinemacılık aleminde şimdiye kadar 
emsaline ender tesadüf edilen bir 

şaheser .. 

' 

ASRI Ba-
takhaneler 

OYNIYANLAR : 

DITA PARLO 
A L B E R T. " 
P RE JA N 
lNKIJINOFF 

AYRICA : EKLER JURNAL son 

lstanbul 17 (Telefonla) - Bir lstanbul gazetesinin Almaııyada 
insa edilmiş olan Tirhan vapurunun tesellümünden imtina edildiği 
hakkındaki haber teeyyüd etmemiştir. Alakadarlar vapurun henüz 
sürat tecrübesi yapılmadığını bu itibarla tesellüm meselesinin mevzu
ubahis olmıyacağını beyan etmektedirler. 

Diğer tarafdan lzmir sahillerinde batan lnebolu vapuru davası tem
yizde görülürken deniz yanında 9 avukat ve 3 huk~k müşaviri olma
sına rağmen davanın görülmesi için hariçten bir avukata 12 bin lira 
verildiği tesbit edilmiştir. 

Bu hususta teşekkül eden komisyonlar tarafından tetkik edilen işler 
arasındadır. 

Sınai müesseselerinde kurslar 

Altmış kadar fabrika 
kurslar açacaktır 

lstanbul 17 (Telefonla) - Sanayi müesseseler ve maden ocakların
da mesleki kurslar açılmasına dair nizamnamenin devlet şurasında 
müzakeresine başlanmışbr. Nizamnameye göre kurs açmıya mecbur 
olacak fabrika sayısının 60 kadar olacağı tahmin edilmektedir. F ah· 
rika nizamname meriyete girdiğinden üç ay sonra kurslara başlamış 
bulunacak ve bir sene devam edecektir. 

Beden mükellefiyeti 
on iki ile yirmi üç yaş arasındaki 

erkeklere inhisar edecektir 
Ankara 17 (Hususi) - Beden terbiyesi istişare heyeti pazartesi 

günü tekrar toplantılarına başlıyacaktır. Bu toplantılarda müzakere 
edinlecek nizamnameye göre spor mükellefiyeti 12 ile 23 yaş ara
sındaki erkeklere inhisar edecektir. 

Yeni Y u~osla v kabin esi 
Ve yenı 15aşvekılın soyledlğı nutuk 

Belgrad 17 (ö.R) - Başvekil Zvetkoviç yeni Yugoslav kabinesi
nin dahil ve harici politakası üzerinde mühim bir nutuk söylemiştir. 
Yugoslavyanın son seneler zarfında Hırvat meselesinin halli için sar
fedilen mesainin bir tarihçesini yaptıktan sonra hükümetin bu husus
ta büyük bir hüsnü niyetle uzlaştırıcı mesaisinde devam edeceğini ve 
kat'i bir anlaşmağa vardığını ümid ettiğini, harici politikada bütün 
dostlukların kemali itina ile muhafaza olunacağını ve bunların daha 
faydalı bir şekilde inkişafına çalışılacağını söylemiştir. 

Çinliler ağır basıyorlar 
Birçok yolları kestiler ve bir çok 

yerleri istirdat ettiler 
Hongkong 17 (A.A) - Japon kıtaatı 

Ingilterenin elinde bulunan Kovloon 
adındaki imtiyazlı mıntakaya i.iç mil 
mesafede kfün Namtauyu işgal etmişler
dir. 

da Paotinge Çinlilerin y2ptığ1 bir hücum 
neticesinde demiryolu hattı bir çok nok· 
tadan tahrip edildiğinden Pingham de· 
miryolu münakalatı dört gündenberi 
münkati bulunmaktadır. 

Londra 17 (ö.R) - Pekin civarında 
bir çok yollar gerilla harbı ile kesilmiş
tir. Hopei eyaletinde askeri vaziyet git
tikçe daha gergindir. Çinliler, Hopeinin 
şimalindeki Japon mevzilerinden bir ço
ğunu geri almışlardır, Hankeu civarın
da ilerliyen Çin kuvvetleri Yangçiny 
Yang nehrinin kıyılarına gelmişlerdir. 

Hongkong 17 (A.A) - Pekin civarın-

Ropei eyaletinde askeri vaziyet gittik
çe daha ziyade ciddileşmektedir. Halen 
Kihsien de ve Sokiasvan civarında §id
detli çarpışmalar vukua gelmektedir. 

Son günler zarfında Çin kıtaları Ho. 
pcinin şimalindeki düşman mevzileı-in.i 
geri almış ve bugün Hankovun garbin· 
de Yangtvekiang nehri kıyılarına var

mıştır. 
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Çocukluk adetın· 

larının da bir kulübü var! den g~ir mi? 

• 

.............. YAZAN: Dr. G. A . 

aşk ve macera romanı 
-139-

~-mıı= Büyük Kulüp azası 16 saat yaşar 
Güsilıı esraruıı öğrenmek sırası geldi. bulacaktı. Nitekim Tunusta onu tekrar 
Şimdiye kadar onun hakkında sükıi- gö"'.'~' kendileri ile .birlikte Mossi Be 

tu muhafaza etınekliğimiz bizim kasdı- gemısıne onu da bındırmış ve Fransaya 
ınız veya kabahatimiz değil. Bunu biz- getirmi~i. 
zat Güs böyle istemiştir. Güsün Pariste akşamlan gaybubetle-

hapishanesindeki 
1168 idam 

bu 
ve idam edilir. 

kulübe şimdiye 
Sing-Sing 
kadar 

mahkumu yazılmıştır 
ldamlıklann hücreoi demirden bir ka

festir. Önünde uzun bir koridor uzarur: 

ölüm aandalyesine kadar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• münakaşaları olur . 
Herlces filcrini. çekinmeden sıkılma-

Bir çoklarının zannettik.lerine göre de 
kudretsizliğin en büyük sebeplerinden 
biri erkek çocukların büluğ yaşına vardılc· 
ları vakit yerine getirmekte kusur etme· 
dikleri adettir. Çocuk bu adete riayet et
mekte ifrata giderse kudret.sizliğe tutu

lur, derler. 
Gilsün garip tavırları belki çok basit ri ve Janı şüpheye düşüren ıı:u-eketlerı 

bir sebeptendir. Okurlarımız bu sebebi hep ... Hep sevgilisi Mahmure ile buluş

öğrendikleri zaman : 
_ A. .. Bu muydu? .. 
Diyecekler .. Maamafih yine okurları

mızın içinde kalp bağlarına fazla ehem
miyet verenler Güsümüze hak ta vere

ceklerdir. 
Öyle tuhaf tabiatli insanlar vardır ki, 

bunlar güçlü kuvvetli fiziklerine, cesa
ret ve kahramanlıklarına rağmen kendi 
his ve kalp işlerinde çok hususi kalır
lar. Kendilerine ait telakki ettikleri bu 
hislerin duyulmasını, öğrenilmesini as-
111 arzu etmezler ve bunlar hakkında 
mutlak bir sükiltu, her ne bahasına olur
sa olsun, tercih ederler. 

mağa gittiğindendi.. Ve bu buluşmalar 
ekseriya Janın Farjakla karşılaştıkları 
zamanlara rastladığı için uşağının ma
na veremediği hareketlerinde J an Lö 
Helye e•rarengiz bir mahiyet görüyor 
ve .... Ondan şüpheleniyordu. 

•• BİTMEDİ·· 

Bu kafese giren idamlılar, dünyada 

yalnız on altı sa.at yaşamak haklan var
dır. Kafesin üst tarafında, elektrikli bir 
saat ctalı: 1 Talı: I> on albyı doldurmağa 
çalışır: Saat değil, dile gelmiş bir cehen· 

nem zebi.nisi.. 
idamlıklar, bu kafese girince, istedik

lerini yer içerler. Adeta tıkına tıkına ye

dirirler: Kurbanlık kaz gibi ... Gardiyan· 
lar, bu hücTenin gardiyanları. dünyanın 
en tatlı dilli, en açık elli ve en iyi insan
larıdır. Cepleri tıklım bldım sigaralar, 
çerezler dolu, dillerinden ballar yağlar 
dökülerek cvakitleri yaklapnların> ara· 
farında döner dolaşırlar. 

Yazan: 
Simone Dubreuil 

Paris - Midi gaze
tesinden 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Q"HenrY de böyle bir fikirde bulunmuı-
tu. Abe Gaf, müzikhollerde çalıp.o ve 
kendisini tarutan bir adammış ... 

dan, belagat göetererek. mantık yü.rüte

rek her hareketi ile ötekileri üzerinde te
sir ve kanaat yaratmak için canla bqla 

konferanslar verir. 

Diğer birisi, in.aanların yapmasını ten
kit etmeğe, hür ve eerbest yaşamasını bil
mediklerinden birbirlerine bakarak, bir
birlerine örnek olarak henzemeğe ve 
kendilerine benzetmeğe çah§tıklarını bin 
türlü deliller ve misallerle isbat etmeğe 
çalLŞır. Bir baı,kası insanlar arasında me· 
seli reisleri değerinde hiç bir insan bu
lunmadlğını iddia eder. 

F alcat şurası gariptir ki bu adeti çokça 
yerine getiren gençler ellerine fırsat geç ... 
tiği. vakit kudretsiz olmadıklarını ispat 

ederler de, kudretsizlik kendilerinde eon· 
ra. pek çok sonra meydana çıkar. Gaze
ten.in Ankaradalci olcurlarından bir z:at 
da, lcudretsizliğinden şikayet ederek yaz
dığı bir mektubunda: 

Hatcty meclisinde 
heyecanlı celse 

- BAŞT ARAF! 1 lNCI SAYFADA -

İ!jte Güs te bu karakterde olan insan

lardandı . 
O, efendisine tamamen sadık ve mer

but olduğu halde kendi hususi hayatıno. 
taallUk eden cihetlerde esrarlı, müphem, 
inatçı bir ~t çenberl içinden çıkmaz
dı, çıkamazdı. 

Ve nihayet o, her şeyi J an Lö Helyeye 
anlattı. Çünkü vaziyet ve hadiseler onu 
anlatmağa sevk ve mecbur etti. 

Söyledi.. Söyledi amma.. İşin mühim 
tarafı bu söylediklerini bizim karileri
mize olduğu gibi anlatmamıza da müsa
de etmedi. Çok uğraştık. . Çok rica ve 
ısrar ettik. Nafile .. Bu itibarla, Güsün 
esrarını kendi ağzından nakledemiyece
ğiz ve sadece, onun müsaadesi ile vazi -
yeti hUlasatan karilerirnize bildiriyoruz. 

Güs, daha Jan Lö Helyenin hizmetine 
girmezden evvel askerlik vazifesini Tu
nusta yapmıştı. Burada, askerlik müd
deti bitmek üzere iken Mahmure adın
da yerli ve genç bir kızla tanışmış ve 
sevişmişti. Kızın mütaassıp bir amcası 
vardı. Malımurenin Güs ile seviştiğini 
ııörünee yeğerft üzerinde bü;rü!< bir taz

İşte hu sırada Güsün askerliği bitmiş. 
Tunustan aynlmış, Fransaya dönmüş, 
kalbinde Tunustalti sevgilisine ait his
lerin hüsranı ile Janın hizmetine girmiş
ti . 

Karileriıniz, tesadüflerin yardımı ile 
Güsün iki defa ve Janla birlikte Tunu
sa gittiğini biliyorlar. Yine hatırlarda
dır ki Gils, Tunusa geldiği birinci sefer
de, Janın sıkı emirlerine rağmen bu
lundukları otel odasından dışarı çıkmış 
avdet ettiği zaman da çok müteessir gö
rünmüştü. Çünkü o bu çıkışında :Mah
mureye rastlamıştı. Malımurenin müta
assıp amcasının öldtiğünil ve genç kızın 
Güsle teşriki hayat için tamamen ser
best bulunduğunu öğrenmişti. 

Fakat Güs, bu sadık ve vefakar uşak 
efendisini yalnız bırakmak istememişti. 
Kalbi yana yana Mahmureye sabır tav
siye etmişti. 

Sabır ve intizar .. İşte bu iki kelimenin 
bütün acılığı hem Gilsü hem de genç 
Mahmureyi ezmiştL 

vatana Ye milli Şefe olan sarsıl -
maz bağlılığı tebarüz ettirerek 
da.ünütte ve yafayıft& bir olan 
Halayda ana vatan kanunların -
dan başka kanun olamaz.. demit
lerdir. 

Millet mecli•i binasını sarsan alkışlar 
arasında kanun müttefikan kabul edil
miştir. 

Kanunun birinci maddesi şudur: 
cTürkiye Cümhuriyeti k11.Dunları Ha

tay kanunu olarak kabul edilmiştir• Ka
nunun kabulünden sonra başvekil kilr
siye gel.,...,k bir nutuk söylemiştir. Ha -
tayın anavatana ve büyük Milli Şefe 
sarsılmaz bağlılığının Türkiye B. Mil -
let Meclisine bildirilmesine dair Hamdi 
Selçuğun teklifi alkışlarla kabul edil

miştir. 

Azana üç şarta 
müsteniden F ran
koya sulh teklif etti 
-..,,~ ... -uaaa • ..... ,uwe.c----- -
fuzdan azade olması .. 
Aynı mahfiller Madrid müclafü gene

ral Miajanın Franko ile mütareke akt
etmesi muhtemel olduğunu bildiriyorlar. 

Hariciye nazm Delvayo. Azananın 

Madride,dönınesi için nazırlar meclisin
de alınan karardan Azanayı haberdar 
etmiştir. Mumaileyh Madride dönmek 
niyetinde değildir. Zira, ispanyaya av
detinin muhasarnata nihayet verdirmek 
istemediği hakkında yanlış bir zehap 
uyandıracağını söylemiştir. 

= 

Tebliğ 
Parti 
namzetlerine --- BAŞTARAFI 1 lNCi SAYFADA-

yetleri bulunduğunu talepnameleri
ne sarahaten yazmaları. 

- Karın nasıl} Yaramaz allah ba
ğışlann büyüyor değil mi) Yemeklerden 

memnun musun} 

* Kafesin cölüm sandalyesi> ne açtlan 
ltapıaı !canlı bir dit gibi gıcudıya gıcır

dıya açıldığı zaman. bütün malıkUmlerin 
benizleri kül olur. Gözler, o menhus sa
atin, ölümü gösteren akrebin kuyruğuna 
talc.ılır. Kafeoi büyüle bir oülcUn kaplar. 
saatin darbeleri gittilcçe fazlalafır, lcatil
lerin kara vicdanlarını yumruklamaia 
başlar. Bu dokı1calar, vicdan azabından 
daha ağır mı basıyor ki, içlerinden buı
lan birdenbire çtldınr. Bazılan birdenbi
re kendilerine gelirler. Bazıları da çocuk
lar gibi ağlamağa başlar. Daha bazıları, 
kurulmll§ bir otomatik oyuncak haline 
gelir. Hep birden başları yerde ilerleme· 
ğe başlarlar. KarşUarına onları bekliyen 

c- ,ey> birdenbire çıkar. Katiller bu man· 

zaranın dehşetiyle birer külçe gibi çöker
ler. Arkalarını dönerler. ipler kollara sar
maş dolaş olur: Şimdi canlı canlı bağlı 
gözlerinin önünde siyah bir uçurum glbi 
açJan sefil ebediyetlerine gözlerini deh· 

Başına bir felaket gelip bu zındana dü
ıünce, Siog - Sing müdürüne müracaat 
etmiş, bir kulüp açmak istediğini bildir
miş. Müsaade etmişlet: cldamlıklar ku
lübü> diye bir kulüp açmış. Listelerde 
şimdiye kadar bu kulübe dahil olmuş 

1, 168 idamlığın iami vardır ve numarası 
vardır. Fakat burada, isimden çok nu
mara lwllanılır. Kulübe dahil olanlar tah
ta sıralarda otururlar. Konferanalar ve
rilir, ışarkılar söylenir. Birisi gayet güzel 

bir sahil f&rbı söyler, biriııinin ıivesi ya
bancı, öt~in sesi baritondur. 
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Bazan cab gelir. Evet affedilmek ümi-
dini Amerikan idam.lıklannın içnden an· 
cak elektrik cereyanı çılcarabilir. 

Çünkü burada af, katil oon nefesini 
vermeden imdada çok yeti miştir. Cella
dın kolu kalkıp, parmaklan elektrik düğ
mesine dokunmadan caf> ın yetiştiği çok 
görülmüştür. Bu vaziyetteki sahneler, ha
kikaten çolc müheyyiç olur. Katil sandal
yeden dti1er: Sevinçten yıldırımla vurul-
muş gibi. 

Bazdan, toprağa kapanarak hüngür 
hüngür ağlar, o anda orası, bir mibed ha
lini alır: Dualar göltlere yilhelir. Cellad
lann ellerine ayaklarına kapananlan oor· 
mayın •.. 

Kafeste geçen on alta saate: Cehennem 
geçidi denir. Burada, yalnız ölüm ceza· 
sına mahkum olanlar oturabilir. Bunlar 
ebedi lcürdı: mahlcUmlan aramıdan alı

narak hu kafese getirilir. 
Amerikada bin türlü lculüp vardır. 

ölüm cezaaına çarpdanlardan Abe Gaf 
adında biriai bir gün: 
lann niçin kulübü olmaz)> Der ve ıırf 

cHer fCyİn kulübü olur da. idamlık
idam olacalc mahkumlara mahsus bir ku
lüp kurar. 

Bariton meslisi operada muganni im.it. 
Kısltanmıı, lcansını vahticesine öldür

mÜf. 
Birisi hep argo konUfUYor ... lçlerirıde 

vahtl ihtiraala erlcelc çoculclarını öldü
ren azıldar, tcrilclerini ortadan kaldıran 
centilmenler, metre.lerinden intikam ala.n 
mütefelclcirler var. Bunlardan başka, mü

teasınplar, akıldan yana hafif olanlar, 

:ıen'?İn olanlar ve fakirler de çok.·· 
Reisleri ve katipleri tamam. Burada 

serbest münalı:.ap.larda her tcyden bah
sedilir. Yalnız, Sing - Sing, buradaki ye· 
mekler, vicdan azabı ve §ahsi fik.8.yetler 

müstesna ... 
Bu ck.anunsuzlara> bazı gazetelerde 

müsaade edilmiştir. Burada Amerikanın 
siyueti, Ruzveltin yerine kimlerin geç ... 

rnesi icabettiği hakkında hararetli siyaset 

Domi~yon 
·onark 

İngiliz transatlantiği 
ilk seferine çıktı.. 
Londra, 17 (Ö.R) - •Dominion Mo

nark• adlı 27 bin tonluk yeni İngiliz 
transatlantiği birinci seyahati için Lu
tampton limanından hareket etmiştir. 
Bu vapur cenubi Afrika, Avusturalya. 
Yeni Zelanda hattına tahsis ~tir .. 
•Dominion Monark• oenup nısıf kürre
sinde seyrüsefere tahsis edilen en bü
yük İngiliz vapurudur. 700 yolcu ve bir 
çok hamule alabilecektir. Btitiln seyahat 
esnasındaki vasati sürati 20 mil ola
caktır. 

FRANSIZ 
Müstemlekelerine 
gidecek teftiş 
heyetleri... 

Kulübe dahil katillerden birisi kulüp 
nizamnamesine uygun olmıyan bir hare
kette bulunursa, ona, derecesine göre bir 
çok cezalar tertip edilir. Mesdô. müna
kaşadan menetmek, onunla konuşmamak 

demektir. 

Kulüp azalarından bir idamlılc lcatil
lerin en çok korktuklan şey, yalnız ku
lüp arlı:adaşlarından, lconutınalı:.tan. oku
maktan ııöylemelcten mahrum lcalmak, 
pelr. yalanda ebediyen yolc olacağını dü
fÜnerelı:, ademle baı bqa lcalmalı:br. Bu 
hal, bir lcatili bir anda bir ccanlı cena
ze> haline getirmeğe Ufidir. 

ldamlılclar lculühünü nadiren ziyaret 
eden gazeteciler, bu kulübün Amerika
nın en kapalı ve en hararetli lculühü ol
duğunu söylerler, burada hile.im teY. ne· 
tcdir. insan bu lculüpdelci şerarete bir tür. 
lü inanamaz. 

Kulüp münakaşalannda, gayri ahla
lcl ve cinai bahisler pelc ender tesadüf 

edilir. 
Bu bahisler, katillerin en çolc dehşet 

ve nefret duyduğu bahislerdir. Anlatılan 
cinayet h&di.telerini, her biri tüyleri ür
pererek dinler. Zira ccehennemin geçi
di> nden geçmeden geri dönmek daima 
mümkündür de ondan .•• 

Suriyede yeniden 
vuruşmalar oldu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

gesi Prens Seyfülislamı kabul etmiştir, 

HiND MttSLtl'MANLARININ 
PROTESTOSU 

Londra 17 (ö.R) - D .. !hi müslüman
lan Filistin konferansına murahhas gön

dermeleri için yaptıkları talebin müs
temlekat nezaretince kabul edibnerniş 

olmasından müteessir ve münfeil bulu-
nuyorlar. 

Delhi müslümanları namına tanzim 
edilen bir karar suretinde, Hind mils
liimanlarının Filistinde ve Kudilste di
n! alakalarının ehemmiyetinden bahse
dilerek mukaddes yerlerde Ingiltere ta

rafından kendilerine yapılan vaadların 
tutulınarnış bulunduğunu hatırlatıyor
lar. 

Hind müsliiman gazeteleri Filistin 
konferansının mtizakerelerini büyük 

alAka ve heyecanla takip etmektedirler. 

- Kabahatimi kendimde biliyorum. 
diyordu. evliliğimde başıma gelen bu ha
le sebep, çoculcluğumda yapbğım suiis

timaldir. 

lsviçreli meşhur hekim Tiso, hemen 
iki yüz yıla yakın bir zaman önce, ti. 1 7-
60 senesinde, o çocukluk i.detinin n.rar· 

lan üz.erine yazmıt olduğu ve kendisin· 
den daha meşhur kitabındanberi o adete 
neler isnat edilmez l Onun düşündüğüne 
göre dünyada inııanlann bqına gelen fe
laketlerin en çoğuna sebep o çocuklulı 
adetine riayet etmektir: me.eli. verem 
hastalığı ondan ileri gelir, oinir hastalık· 
larının hemen hepsine sebep odur. insı-

ların neslini azaltan lcudretoizliği Y• 

gene o çocukluk adetidir. 

Bir meşhur adamın kaleminden çılca.n 
sözün ltudretine bakınız ki o zamandan· 
beri dünyada bu kadar fikirler değiftiği 
halde Ti.onun çocukluk adetine isnat et· 
tiği lcabahatler hala Tevrat sözü kada1 
tekrar edilir. Verem hastalığının ıebebi 
bir mikrop olduğu, onun çocuklulc ade
tine isnat ettiği kötü ıinir b.a.stalıldann· 
dan biT çoğunun frengiden ileri gddiği 
sabit olduğu halde çocukluk adetinden 
bahseden kitaplar verem hastalığına, si· 
nir hastalıklarına yol açtığını yazarlar. 
Böyle olunca çocukluktalci adete fazla 
riayet etmenin büyüdükten ve evlendik· 
ten sonra kudretaizli.ğe eebep olduğuna 

inanmak pek zayıf lcalır. 

Halbuki , bakınız. bir aralık Viyana 
~ehrinin orta mektepl~rinde erkek çocuk· 
1ar arasında hekimler geniş bir ankel 
yapmı~lar. Çocuklann yüzde doksan se· 
kizi o adeti yerine getirmekte kusur et· 
mediklerini açıkça söylemişler. Yalnu 
yüzde ikisi o adete riayet etmediklerini 

söylemi,Ier... Herhangi memlekette ve 
herhangi şehirdeki orta mekteplerin tale
besi arasında anket yapı1sa, aşağı yuka
rı. aynı netice elde edilse gerektir. Öyle 
olmakla beraber, bereket venin ki, dün
yadalci erkeklerin yüzde dolı:san sekizi 
ne veremlidir. ne sinirlidir, ne de kud
retsizdir. 

Çocuklann yüzde ikisi, arkadaılann

dan başka türlü cevap verdikleri vakit, 
acaba yalan mı söylemişlerdir) Çoculc 
doğru söylese kabahat aayılacağını bilir 
de utanmasından yalan da söyliyebiJir. 
Pek de ayıplanmaz. Fakat tenuül kudre
ti işlerini pelc iyi tetkik ettiğni bildiğimiz 
F rödün tilmizi erine göre çocukların yÜz· 
de ilcisi yalancı değil. tenasül kudreti 
kendilerinde zaten eluıik olan çocuklar
dır. Kudretaiz olacalc çoculdar bunlar
dır. 

ötekiler, çoculcluk adetine riayet et· 

Yine karilerimiz pek lila habrlarlar ki 
Jan, doktor Subeyranla beraber Avru· 
paya dönmeğe karar verdikleri zaman 
avdet yolunu Tunus üzerinden tercıh 
etmeleri Güsü çok sevindirmişti. Çünkü 
Güs sevgili.sini tekrar görmeğe fırsat 

2 - Şimdiye kadar müracaat edip 
te bu hususları bildirmemiş olanla
rın genel sekreterliğe yeniden gön
derecekleri bir mektupla bildirme
leri rica olunur. 

Böyle bir lculüp tasavvuru yeni değil
dir. Bundan yarım a1.1r evvel hik.i.yeci 

Paris, 17 (A.A) - Mebusan meclisi 
müstemlek~t encümeni Fransa müstem
lekelerine tefti§ maksadiyle üç heyet 
gönderilmesi meselesini bugün müzak:e
re edecektir. 

Bu heyetlerden birinin Tunusa, ikin-

-----------------! tilcleri Yııtlarda, oırası ıı:eliue, lcudretııiz 
cisinin Cibutiye ve üçüncllsünün de Ca
mer Rauma gideceği söylenmektedir. 

olmadıklarını da İspat ederler. Sonradan 
lcudretoiz oldulclan valı:it. hekimlik ti.
birince c Ahvali saliha > aramalı: usul
den olduğundan onların da çocuklukta o 
adete riayet ettilcleri meydana çıkar ve 
kendilerini çoculdulı:ta fazla yormutlar, 
denilir. Kimisi fazla yorulur, lcimUıi çolc 
riayet ettiği halde yorulmaz, diye de ila
ve olunur. 

Kırk~~ v~-.77~~ez~ir 
i-..ı,___---.-.-.---~~~I 
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gün oğlu ile beraber eşeğe binmiş gidi- - Şu budalalara bakın.. demişler. 
yormuş .. Yolda onu görenler: Hazır eşekleri varken hiç biri binmiyor 

- Şu insafsız ihtiyara bak.. Iki kişi da yayan yürüyorlar. 

- Ey padişah... dedi. Diğer vezir 
arkadaılarım gibi ben de sizden ,ehza
denin hayatını yalvaracağım. Ona kıy

mayınız. Vezirler herne iti söylemişlene 
doğru söylem.işlerdir. Sabrediniz. Yapa· 
caiınız ışın sonunu düşününüz aiz bir 
dervl§in bir padişaha verdiği nasihatin 

zamanında ne kadar işe yaradığını duy .. 
madınrz mı~ 

Padişalı: 

- Hayır ... DuymacLm ... 
Diyince vezir anlatmağa başladı: 
YiRMiNCi VEZiRiN HlKA YF.St 

olmuş cılız bir eşeğe binmişler. Bari biri işte bunun gibi ey ııahım, halk. tabalca-
binse ne lıse, demişler .. Hoca hemen eşek- sından. Hiç kimseyi memnun etmek ka- Evvel zamanda bir padişah varmlJ. 
ten inmiş, oğlunu eşeğin üstünde bırak- bil değildir. Onlara aoranan her i~te lıer Bu padişah her gün vezirleri ve maiyeti 
mış. Bir müddet gittikten sonra başka biri bir kuaur bulur. l.ô.yık olan odur ki ile beraber ava gider, avlanırmış. Bir gün 

bir kafileye rastlamışlar. Bunlar da: 

1 
sen kendi .!~ini. k.endin düş~ndüğün ve yine ava gitmiş. Dönüşde yol lcenannda 

- Yazık .. zavallı ihtiyar yayan yü- k.al'ar verdıgın gıbı yapasın, SlZc kırk defa bir derviş görmüş. Bu derviş: 
rüyor, oğlu merkebe binmiş .. Bu reva söyledjm, yine söylerim, bu oğlandan - Kim bana bin altın verirse ona hiT 
mı? asli. hayır yoktur. nasihat veririm .. 

Demişler .. Hoca bu sefer oğlunu in- Padişah bunları işidince karısına: Diyormuş bunu duyan Padişah atının 
dirmiş, kendi binmiş. Bir üçüncü kafi- - Sen merak etme ... Ben yarın oğ- başını çekmiş. Ve dervişin önünde dur-
le: lumun boynunu muhakkak vurdururum. muş. 

- Hele şu herife bak .. Kazık kadar Dedi ve yattılar. Sabah olunca padi- - Derviş baba ... Demiş. Söyle baka-
boyu ile eşeğe binmiş .. Masum çocuğu p.h selamlığa çıktı. Celladı çağırdı ve !un bana.. O muihatin ne dir~ 
yayan yürütüyor. şehzadenin boynunu hemen vurmasını Derv~: 

Demişler. Naçar kalan hoca eşekten emretti. - Evvela altınları say, sonra rıasiha-
inmiş .. Çocuğunu da bindirmemiş .. Hay- Yirmi be§İnci vezir daha erkenden timi söylerim demiş ..• 
vanı önlerine katmış giderlerken bir gelmiş ve hazırlanmı.şb. Padişahın Cel· Padişah emir vermiş. Dervişin eteğine 
d(;rdüncü kafileye ra.'itlam o;;Jar lida emir v~rd~ni duyunca hemen ileri tam bin altın saymışlar. Bunun Üzerine 

Bunlar da: abldL 

- işte, demiı. Nasihatim ıudur. Bir tirmiıler. Berber eline uıturayı .Jmıı. 
İt ioliyeceğin zaman o işin sonunu dü~ Tam padi§Bhın vücuduna batıracaiı ve 
ıün ... 

Padip.hın yanında bulunan vezirler ve 
maiyeti bu söz.e gülmüıler. 

- Bu naaihat mi) ... Onu berkeo bilir. 
Demişler. Fakat padip.h ııülmemiş. 

Dervişin bu nasihatini kulaiında tubnuf, 
sarayına 1reldiği zaman da emretmiı ne 
kadar kullanılacalc eşya varsa hepsinin 
üzerine bu nasihati yazdırtmıf ..• 

Meğer bu padişahın başlca bir düşman 
padip.hı varmış bu düşman padişah, 

onunla cenk meydanlarında başa çıka

mıyacağını anlayınca işi hilleye dökmek 
istemiş. Tebdil kıyafet ederek bu padi
şahın memleketine gelmiş, padişahın ber
ber batısını bulmuş. Ona on bin altın 

vermi§. 

Eğer, demiş, her hangi bir gün padişah 
hastalanır ve kan aldırmak için sana hat 
V\lrursa onun kanını zehirli bir ustura ile 
al ve bu suretle padişahı öldür. 

Bu teklifi berber başı da kabul etmiJ. 
Aradan bir zaman geçmif. Padişah h ..... 
talanmıf. Vücutlarından kan almalı: icap 
etmif. Hemen berber başıyı çağırmışlar. 
Berber başı da düşman hükümdara va
ad ettiğ üzere ağzını zehirle buladığı bir 
usturayı yanına alarak saraya gitmiı. Hü
kümdar yatağında yatıyormu!J. Kan al-

kan alacağı sırada gözüne leğenin kena

rına yazılmıı ıu yazı ilİflnİf cBir iti ifler
ken eTnli o itin tonunu d Ö§Ün• padiıah 
dervişin bu nuihatini saraydaki bütün 
eşyalann üzerine yazdırmııh ya. işte ber
ber de bu nuihati leğen üzerinde olcur 
olcumaz yapacağı itin alübetinl dütünme
ye başlamıf. 

lihirli wıtura ile padişah ölünce lcen· 
clisini tutacalı:lanaı ve padifahı zehirledi 
diye öldüreceklerini düşünmüş. O zaman 
dü1tnan padişahtan aldığı altınların niye 
yarıyacağını da teemmül ederek elinden 
zehirli usturayı bıraktı. 

Elinden bıraktığı zehirli ustura yeri
ne başka bir ustura alarak padişaha yak
laştı. 

Padişah, berberinin bu hareketinin 
farkında oldu .. 

- Ne o? .. Dedi, biraz evvel aldığın 
usturayı ne diye bıraktın da başka us
tura aldın.? 

Berber şaşaladı • 
- O ustura yaramazdı efendim de 

ondan ... Diye kekeledi .. Padişah, berbe
rin tel&şının farkında olduğu için ısrar 
etli : 

- Mutlak bunda bir sır var .. Dedi. .. 
Ya doğrusunu sö !ersin 

Neden öyle oloun) Çoculı:lulı: Adeti 
kudretaizliğe sebep olaayCl~ lcudret.izlik 
tam da o adete riayet edildiği yaşta g&
rünürdü. Aradan yıllar a:eçtikten oonra 
görünmeoi ona başka bir oebep olduiunu 
anlatmaz mı) 

Bu sözlerimden dolayı beni çocuklara 
fena nasihat vermekle İttiham etmeme
nizi rica ederim.. Benim ıözlerimin 

bir tesiri olabileceğini sanırsanız, baba
lann ve hocalann verdikleri iyi naaihatin 
de tesirli olacağına inanmanız ]hım ge

lir. Halbuki o iyi nasihatler asırlardanbeıl 
telcrar edildiği halde çoculclulı: adetine 
riayetin azaldığını kimse ispat edememif
tir. Çocuklara fena nasihat veren tabiat

tır. 

Zaten benim sözlerim çocuklara de
ğil. lcudretoizlikten tilcayet edenleredir. 
Ya.ini§ fikre saplanaralc, umutlarım lces
meoinler, uıl sebebi aramaktan geri kal· 
ma.sınlar diye ..• 



Cümhuriyetçi zabit 
mücevher kaçakçılığı 
Fransız mahkemesince 
mahkum edildiler 

·• 
' 

suçu 

Yoksa imparatorluk tahtına başka birisini mi 
oturtacaksın ve beni başka birisinin 
kolları arasına mı vereceksın ? .. 

Geçen sene ekose yeniden görünmiit
tü. Yavat yavaı yakalarda, ppkalarda 
göze çarpmağa bqlamıştL Yeni mevsim· 
de ekose a:ıağı yukarı her yerde kullanı· 
lıyor. Çok geniş karolu kumaşlardan ya
pılmış mantolar olduğu gibi, p!Ui erkek· 
ler veya daha küçük desenli kumatlar· 

Genç kızın bu müthiş karan ve bu 
f.cendisine göre uydurduğu mantık söz.. 

)eri, Bizansın haydutlar muhitinde Vi! 

hovardalar içinde yaşamış Sebastiyano
~unu hakikaten düşündürdü. 

Gözlerini, ihtıras ile büsbütün güzel
leşmiş Karbonopsinaya dikti. 

Onu ... Bizansın meşhur fahişesi ve 
Vasile saltanat kapılarını açan Teosya 

Ue mukayese etti. 
Teosya, tam bir imparatoriçe olmağa 

layık karakterde idi. Fakat tali ona sal

tanatı doğrudan doğruya nasip etın<>
ıniştl. Böyle olduğu halde Teosya impa
ratoriçeden daha mühim roller oynadı . 

Sarayda imparatoriçeden daha nafiz ol

du .. 

Şimdi ayni karakterde, ayni ihtırasta 
olan bu güzel kızın.. Karbonopsinanın 

da ayni yolda muvaffak olacağı mu
hakkaktı. 

Karbonopsina, Seb:ıstiyanoyu dalgın 

gör.ünce, çıplak kollarını boynuna dola
dı .. Yumuşak ve sıcak eli onun buruş
muş suratım okşadı . 

- Yoksa ... Dedi .. Yoksa söyledikl<>
riın yalan mı?.. Bana yardım edecektin 
Beni elimden tutarak saltanat yoluna 
götürecektin .. Söyle .. Söyle .. Sen ken
din iınparator olaınıyacağına göre ben, 
bugünkü imparatoriçe ölmeden impara
torun kansı nasıl olurum? .. Yoksa .. im· 
parntorluk tahtına başka birini mi otur
tııcaksın ve beni bu başka birinin kol
lan arasına mı vereceksin? Söyle .. Razi
ylın.. Benim için koynuna gireceğim 
adam değil.. Başuna giyeceğim taç mev
ıuubahistir. Cevap ver Sebastiyano ..•. 

Benlm Alicenap Sebastiyanom.. Cevap 
ver .. Seii bWılaroan hangi•ini benim için 
düşilnüyorsun? .. 

Bu katı ve cevap istiyen sualler ve 
t.ıtlı, çok şeyler vadedici nUvazişler Se
bf. ,tiyanoyu yumuşattı. 

-- Hakkın var .. Dedi .. Ben, senin bu 
düşündüklerini diişünemcdim .. Öyle ya. 
7a san.~ bir imparator koca bulmalı ... 
Y"hut la imparatorun karısını öldürtüp 

seı ~ yerine koymalı .. 
l!'akat Zoiçe! .. Bu işi çok ince düşün

mek lazımdır. Sen daha gençsin .. Nasıl 
S .. ün" alabi oluyor da ağzına ölUm... oz u -

llyorsun? .. Nasıl oluyor da titremeden 
baskalarının ölümünü düşünüyorsun .. 
oilckat et güzel yavru .. Sen şimdi ölü-

n kolay götüren bir yerdesin.. 
me e ek ·r 
U tına ki burada eline geçec o um 

nu d ğil' K dini de silahı yalnız rakibini e ·· en · 
tehlikeye koyabilir.. tl'zülme... Mer".1< 

tnı Be vadimi tutuyorum... Senın e e... n, . lik ta 
başına k ndi elirrıle imparatorıçe 
cını giy.:receğim. Bunu belki dün ya.p
mazdım. Çünkü yine himaye etmek ıs
tediğim zavallı bir kadın .. Bir imparato
riçe Teofano vardı .. Fakat bugün yap-

mamak . . b' be yok Emin ol ... ıçın ır se P .. 

V . ed . ufa·-''· kafanda yer e ıcap erse senın UA 

bulan bu cinayeti. Bu ölüm p!Anını ... 
Bizzat ben tatbik ederim. 

Sebastiyanonun bu sözleri güzel Kar
bonop•inayı lemin, onun ihtırasla ka
barıruş heyecanını teskin etti. 

Ve ... Geceyi çok tatlı ve şaraplı .. ge

çirdiler .. 

* 
Sabahleyin erkenden Sebastiyanonun 

odasından çıkan Karbonopsina, korido
ru takiben saraydaki kendi odasına gi· 
diyordu. Bu koridora bir çok kapıların 
açıldığını görmüştü .. O, sarayın her ta-

rafını gezdiği, dolaştığı, her yerinı og- dan verevine biçilmiş ekose roblar var. 
rcndiği halde bu koridora açılan bu ka- Hatta, bir ansamblda iki türlü ekose 
pıların hiç birini ellememişli. kullanıldığı bile vaki. Mantolarda, mese· 

Acaba bu kapılar .. Hangi odaların, ne la l>eden için desenler uzunluğu, kollar 
odalarının kapıları idi?.. için de genişliğine gelecek tekilde kulla. 

Birden bire kafasında bir merak yer nılıyor ve bu, mantoya ayn bir zerafet 
buldu.. veriyor. 
Kadınlık tecessilsü ile bu kapılardan Bu yaz' çenenin altından geçerek bağ-

tesadüfen önünde bulunduğıınun tok- lanmış dar bir ekose şarpla başa tesbit 
mağını çevirdi. olunan geniş ve yassı bereler de görece~ 
Kapı kilitli değildi.. ğiz, fakat acaba bayanlar, şimdiye kadar 
Açıldı ve... Karbonopsina içeri girdi. pek görmediğimiz bu yep yeni modaya 

••BİTMEDİ•• kolayca alışabilecekler mi} 
Akşamlan da ekoseyi gözden kaybet

miyeceğiz. Muslinden, veya üzerlerine 
acayip, iri çiçekler işlenmif tülden, çok 
kısa boleroların ön lc.ıs1mlannın kenanna, 
ipekliden dar ve ekose desenli kumatlar 
dikildiğini göreceğiz. 

Barselonda yapılan niim.ayi§ler 

Paris, 17 (Ö.R) - 76 cümhuriyetçi ciye nazırı B. Del Vayo reisicümhur 
İspanyol zabiti ve iki asker bir Fransız Azana ile bir çok defalar görüşmüş v" 
mahkemesi tarafından iki seneye kadar öğleden sonra Fransa hariciye nazın B. 
hapis cezasına mahkfun edilmiştir. Bun- Bonne tarafmdan kabul edilmiştır. 
!arın suçu 700 milyon franktan fazla Paris, 17 (Ö.R) - Beynelmilel alay
kıymeti haiz olan albn ve mücevheratı !arda harp ederek muhtelif ccphelerdo 
Fransaya kaçak suretiyle sokmağa ça- nıısyonalıstler tarafından esir edil .. n 

lışmış olmalarıdır. Suçlular gümrük res- muhtelif milliyetle 82 muharip nasyona
mini ödemedikleri için 19 milyon frank- listler tarafından serbest bırakılarak bu 
lık m~terek bir para cezasına da mab- sabah beynelmilel Handay köprüsünden 

Tayms gazetesi Japon
yaya hücum ediyor 

Yakında giyeceğimiz emprime kreton· kilin edilmişlerdir. hududu geçmişler ve Fransaya girmiş-
dan roblann da desenleri değişecek. iç- ]erdir. Bunlara derhal sıhhi aşılar ya-
lerimizden bir çoğu çiçekli motiflere, clı:o· Paris, 17 (Ö.R) - Franko hükümeti pılmış, bunu müteakip mensup oldukla 
senin daha hendesi olan desenlerini ter- Fransaya gelen İspanyol mültecileri n memleketlere sevkedilmişlerdir. 
cih edecekler. arasında bulunan ve cüınhuriyetçi ana Roma, 17 (Ö.R) - Enformasiyonı 

Kreton robların pratikliği üzerinde ıs· 

rara hacet var mı) Bunları öğleden eonra 
olduğu gibi akşam sinemaya veya ahbap
larl ziyarete giderken de giyebileceğiz. 
Bu rob1ar sırma, maden veya pul garni· 
türlerle !:Üslcnmiı olacak. 

Şarap lekeleri 

babalan Fransada btılunmıyan 3000 ço- Diplomatika gazetesi İspanyadaki İta! 
cuğıın nasyonalist İspanyaya iadesi için yan gönüllülerinin ancak Franko tara
Fransaya bir mümessil göndermiştir. fından kendilerine vazifelerinin nihayet 

Valansiya, 17 (Ö.R) - Negrin bükü- bulduğu bildirildikten sonra memleket
meti muhtelif nczarellerin, şaı·h sahilin- !erine döneceklerini yazıyor, 
de isimleri tasrih edilrniyen muhtelif şe- Paris, 17 (Ö.R) - Frankist tayyare 
hirlerde yerleşmelerine karar vermiş-Jler bugün de Valansiya limanı üzerin · 
tir. Fakat nazırların içtima mahalli Mad- de dola.,'W'ak bir çok bombalar atmışlar 
rit olacaktır. dır. Bombardımanın mühim tahriba!.1 

General Miyaha dün akşam Kartajen sebebiyet verdiği bildiriliyor 
deniz boğazına muvasalat etmiştir. Burgos, 17 (A.A) - Frankist maka. 
· Paris, 17 (Ö.R) - İspanya reisictlm- matı üç bin mülteci İspanyol çocuğunun 

mızı lekeyi giderir. Daha iyi bir netice buru B. Azana Paristcn ayrılarak İs- İspanyaya iade edilmesini Fransadan İS· 

ld
almakk için, leke taze iken çıkarınız. E.: panyaya avdeti reddetmeğe devam ed<>- tcmişlerdir. Bunların arasında anaları 

le eler için, örtünün lelı:eli yerini b ir rek mukavemetin devamı fikrine muha- babalan maltım olmıyan çocuklar da 
L .... y o,UU 1..n;:y04. ~,-~ ..... . l..f.ualır.•l.utuou.u.c.. lif butunmaktadır. H. Azana k:abınesı, varo.ı.r. 

Sofradaki kırmızı ı;arap lekelerini çı

karmak için lekeli kısmı biraz beyaz ta· 
raba batırınız. Beyaz prap derhal kır-

-*- general Franko ile müzakereye girişme- LA!ıaye, 17 (A.A) - B. Colijin mebu· 

Japcm çocukları ve Japon bayrakları 

Avam 
Kamarasında 

Amele partisinin 
tala-irini reddetti.. 
Londra, 17 (A.A) - Avam kamaras< Londra 17 (ö.R) - cTaymis> gazetesi nan adasında bulunursa bunun sebebi 

balı H d J l b · ali . . işsizlik hakkındaki uzun müzakereler-bu sa aynan a asının apon ar ta- u ışg n kendı menfaatlerıne uyması 
rafından · al· k k 'dd ti· . den sonra amele fırkasının tevbih takri-ışg ıne arşı ço şı e ı ma- veya uygun olduğunun zannedilmesın - . . . 
kale neşrederek şunları yazmıştır: den ibarettir.> r'."1146 reye karşı 344 reyle reddetıniş-

cBu işgal, Fransaya verilmiş olan kat'! Lahey 17 (Ö.R) - Haynan adasının tır. 
teminatın ihlillidir. Fakat Japonların Japonlar tarafından işgali Holanda ikin-
vaadlarını ihlfil etmelerine hayret edil<>- ci meclisinde müzakere mavzuu olmuş- Anadolu ajansının 
mez. Zira Japonyanın vaadlannı çiğn<>- tur. Askeri eksper general Bayeto, bu bir itizarı... 
mek hususunda kırdığı rekor öyle bir adanın sevkulceyş ehemmiyetini azım- Ankara, 17 (A.A) - Dün Bükreşe 
şekil almıştır ki bu suretle memleket- samamakla beraber, Holanda müsteml<>- hareket eden hariciye vekilim.iz Şükrti 
!erine ve hizmet ettiklerini sandıkları keleri için bu işgal hadisesi dolayısiyle Saracoğlunu Ankara garında uğnrlıyan
imparatorluklarına ne kadar zarar ver- korkulacak hiç bir şey olmadığını temin lar arasında Alman maslllhatgüzan Dr. 
diklerini Japonyayı idare ederılerin tak- etmiştir. Krol da hazır bulunmuştur. Dünkü tel
dir ettiklerinden şüphe edilebilir.• Tokyo 17 (Ö.R) - Birleşik Amerika grafımızda isimlerini "'hvcn unuttuj!u-

Gazete bundan sonra Japonyanın bu devletleri sefiri hariciye nezaretine gi- muz için itizar ederiz. 
faaliyeti ile Avrupa işleri arasında mev- derek Haynan adasının işgali dolayısiyle -----------
cut olabilecek münasebetleri araştırarak izahat istemiştir. Japon hükümeti bu iş- tinin söz sahibi mümessili Japonyanm 
şunları ilave ediyor: galin, askeri projelerinin tatbiki için iti- Haynanı işgal niyetinden Almanya ve 

cA!man • Japon lesanüdüne pek o ka- zum görülecek müddet zarfında devam Italyayı önceden haberdar ettiği haber
dar itimat etmemelidir. Japonya Hay - edeceğini bildirmiştir. Hariciye nezar<>- !erini tekzip etmiştir. 

ğe imtina etıneğe çalışıyormuş.. Hatta san meclisinde beyanatta bulunarak 
general Frankonun bir mümessili ile te· ı mülteci İspanyol çocuklaruun Hollan 
mas halinde imiş.. daya kabul edilmiyeceklcrini söylernis 

İspanyol cüınhuriyet hüküıneti hari · tir. 

Harp çıktığı takdirde 
lrlandanın alacağı vaziyet ne olacak? 

Londra, 17 (Ö.R) - Irlanda serbest bombardıman edecektir. Par!Aınento ta· 
devleti parlamentosu 39 reye karşı 62 rafından kabtıl edilen tahsisat tayyare 
reyle m!ll1 müdafaa için beş buçuk mil- ve defi tayyare toplan satın almağa sar. 
yon İngiliz liralık tahsisat kabtıl etmiş- !edilecektir.· 
tir. Müzakere esnasında başvekil bar __ _,,,_ __ 

De Valera demiştir ki : Fransız naz.ırlar 
• - İngiltere ile diğer bir memleket Meclisi toplanbsında 

arasında harp halinde Irlandanın bita- Paris, 17 (Ö.R) - Naztrlar mecli:;ı 
raf kalması imkansıviır. Irlanda her ne iru.ani, sahhi, idari, mali ve diplomatik 
kadar her meselede İngiltereye mlizah<>- bir çok sallıalan olan İspanyol mülteci
ret edemezse de, İngiltere ile ticaretine !eri meselesini müzakere için yarın "" · 
devam edebilmesi için harbe girmesi el- hah içtima edecektir. 

zem olur. İngilterenin düşmanları hu İstanbula bir Bulgar 
sebeple Irlandayı da muharip memleket ~tbol takımı geldi 
telakki etıneğe mecbur kalacak ve her lstanbul, 17 (Hususi) - Şehrimizde 
hangi bir düşman ve malzeme ticaretini maç yapmak üzere 14 kişilik Bulgar ta 
sekteye uğratmak için Irlandayı da kımı bu sabah geldL 

Tarihin Gizli Cemiyetleri -Evet, güzel kadın, Mikelden sonra ya
şamamak ve haydutların elinde kalma
mak için ölümii tercih etmişti. Ve daha 
fazla ayakta duramıyarak: 

Yalnız canımın çok sıkıldığı şey, öval-
yelerin üzerlerinde bir mangır bile taşı
mamalandır!. j 

sonra bir baş papas, nihayet bir kardi
nal, bir engizitör ve hallA bir papa olur
dum .. 

de kendisine bu noktadan hak vereceği· 
rniz Fraskito ile aiaıarında dostane bir 
görüşme başladı: 

Engizisyon Esrarı 
D.. k kon"- ve gizli teşkilatı 
unyaoın en or -:s- _ 

ss •• 
Tefrika: 23 

Çete reisi, para almağa hazırlandı ve 
elini uzattı. Fakat Mikel: 

-Senyör, bizim l<:esemiz boştur, için· 
de bir mangır bile yoktur, dedi 
Haydutların reisi, bu defa Juanaya 

dikkatle baktı ve: 
- Buyurunuz.. dedi. Senyör bir gece

lik misafirlilc ilcretinl ödiyecek kadar 
güzeldir! 

Fakat Milı:el hemen lalıncını çekti 
ve: 

- Mesele anlaşıldı, Fraskito! diye ba
itırdı. 

Çete reisi de: 
- Ya öyle mi? Fak.at bizde böylece

eareUerin neticesi maHlmdur. Sen de bu 
cesaretin! kanınla ödiyeceksin! dedi. 

Ve, dehliz içinde birden bir sUrll kii
fürler, bağrışmalar duyuldu. Bir sürU 
haydut ellerinde hançerleri olduğu hal
de medhalin müdafaasına koştular. Fras-

Nakleden: F: Ş. B. 
kit da adamlarına: 0 

B herifi öldürünüz, fakat güzel 
- ub canlı olarak teslim ediniz! 

kadını ana 
erorinl verdi. 

.. dele daha lıa§larken sonuna er-
. Mu~il Mikelin elinde kılıncından 

dı: Ç . ilAh yoktu. Fakat haydutla-
b••ka bır s .. dafaa ... . . türlil taarruz veya mu 
rın bın bir dı. Mikel, lı:ılıncı ile ileri 
vasıtaian ;;dutlorın savurduğu bir ip 
atılırken y ılcı bağlandı ve haydut
(Lazo) ile ~ .ar yerde sürüklenerek 
!arın yanına · 

çekildi. __ _. ı:afer, Fraskiloyu çok 
Bu 90k ...,,. 

un etti ve: . ki Ş 
meınn bir' ne AJA!. Varan ı .. u 

- varan .. tiriniz! dedi. 
· li de yanıma ge · · güze iki!> umduğu gıbı ol -
Fakat, ev~ bir hançer ve göğsil 

madı. Juana Jd··"'' halde Mikelin ba-
nlar · ;nde o ..,.-

ka ıç duruyordu. 
şı ucunda saııaıııP 

- Mi.kel! dedi ve olduğu yere diiş
til. 

Bu hareket, haydutlar şefinin hiç ho
şuna gitmedi: 

- Şımarıklık! dedL 
ihtiyar bir kaç çingene kadın. J uana

nın üzerine eğildiler. Ve yarasını tetki
ke koyuldular. 

Fraskito - öldü mü? diye sordu. 
ihtiyar bir çingene karısı - Hayır! 

diye cevap verdı. 
- Onu ölümden kurtarabilir misin? 
- Evet, kurtarırım, fakat bir şartla! 
- Ne gibi şartla? 
- Bu adamın da yaşaması lazımdır! 
Çingene karlSI, Milı:elin öldürlilmesi

ni istemiyordu. Hain haydut, Fraslr:ito 
düşünmeğe başladı, çingene karısı sa -
hırsızlıkla: 

- Haydi söyle .. söyle .. daha ne d~il
nüyorsun? dedi. 

- Karar verdim, bu delikanlı yaşıya
calı:, öldiirülmiyecektirl 

Verdiği bir emirle Mikelin ipini hay
dutlar çözdüler, ve haydutların şefi: 

- Delikanlı.. dedi. S. ai öldilrtıııiyo

rum, yaşıyacaksm, çünkü yanındaki gil
zel kadının da vaşamasını istiyorum. 

Mikel, ayağa kalkınca: 
- Şövalyelerin hakiki servetleri kı

lınçlarırun ucundadır! diye mukahel.e 
etti. 

Haydut Fraskito hiddetle: 
- Hllll ne diyorsun sen? Kılıncın 

mı? cesaretin mi? Hey delikanlı bütün 
bunlar boş şeylerdir. Cesaret artık beş 
para etmiyor. Cesaretini, kılıncını kimin 
şerefine kullanacağını sanıyorsun? diye 
bağırdı. 

- Eğer Lizbona varabilirsem, Porte
ldz kralının nam ve hesabına kullanaca
ğım .. 

- Doğrusu, bence Tuleytulede bizim 
cemiyetin büyük şefine Hermano Ma -
yor'a hizmet etmek daha doğrudur. 

Mikel haydudun bu sözlerine cevap 
verınedL Fakat hııydutların şefi sö:ı:Une 
devam etli: 

- Çok, pelt çok altın, güzel ve çok 
güzel kadın. her tilrlU ıı:evk ve safa vaııı
talan elde etmek için bugün bir insana 
ne !Azmıdır? Cesaret mi? hayır. Bilgi 
ve ilim mi? hayır. Kılınç mı? hayır. Sa
dece bir kalem .. Kaz tüyünden bir ka
lem lazımdır. Ben eğer okumak, yazmak 
Utince bilmek kudretine, kalem kulla
nacak bilgiye malik olsaydım, bir papas, 

Milcel - Ben bunların hepsini de bili
yorum. Dedi ve güldil. 

- Ne diyorsun? Sen okumak biliyor 
musun? 

- Evet.. 
- Yazmak ta biliyor musun? 
- Mükemmel surette. Bundan başka 

Lltinceyi de biliyorum. 

- Lltincede ıni biliyorsun!? 
- Evet, bütün bunları biliyorum, fa-

kat ne yapayını, ne kardinal veya engi
zitör, ne de basit bir papas değilim! 

Fnısltito, Mikele çok derin bir hayret 
ile baktı: Bu nasıl olurdu? Okumalı:, 
yazmak ve Lltince bildikten sonra, bir 
insan nasıl olur da ve hiç o!ınaz,ıa bir pa.
pas olmazdı? Ve Mikell biraz daha teı.
kil< eden haydut §Cfi, bir şişe şarapla iki 
kadeh getirilmesini emretti. 
Bunıda Adet şarabı şişe ile ve ağızdan 

ağıza içmek idl Fraskitonun bu emri, 
haydutlar arasında oldukça derin bir 
hayret uyandırdı. Aralarında: 

- Bu delikanlı her halde büyük bir 
adam olacaktır! dedileı'. 
Şarap geldikten sonra, Mikel kendi

sine verilen kadehi memnuniyetle aldı 

ve şarabı içti. Latince bilmekte bir ha
rikulll.delik tasavvur ~den - vP ileride 

- Senyör .. Söyledikleriniz ile baliolı 
arasında cidden büyük bir zıdlık var· 
dır. Bunun için beni bazı hususlarda 
tenvir edemez misiniz? 

- Memnuniyetle, Kapiten! 
- Evvel&, siz kimsiniz? Nereden ge-

liyorsunuz? Hangi fevkalilde bir hal ve
ya vaka sizi buralara kadar bu halde 
scvketti? 

- Benim adım Mikel Güttierez dö 
Savedradır. Kartiyeden geliyorum, Por
tekize krala arzı hizmet için gidiyorum. 
Bir manastırda tahsil gördüm. Bu si:r:e 
benim aklımm şekil ve derecesini gös
terir, fakat manastırı terkedinceye ka
dar gördüğüm bin bir hadise beni ma
nastır hayatından bıktırdı. 

- Papasları sevmiyorsunuz u hal • 
de? 

- itiraf ederim ki, papasları hiç sev
mem. 

- Tabü benim gibi.. Devam ediniz, 
rica ederim! 

- Manastırdan çok genç ve cihan 
hakkında çok tecrübesiz olarak çıktığım 
vakıl, üstatlarınun nüfuzundan istifade 
ederek Kartiyede baş papa.sın yanına 

katip sıfatiyle girdim .. 

•• BİTMEDt •• 



nımın 1 
Kara Yazısı 

o şevı par ısının on 
sekizinci konS?resi __, 

A 

On Martta açılacak, Stalinin umumı 

Havva 
Kızları 

1 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 
.. 

raporu ve üçüncü beş yıllık 
plan üzerinde görüşmeler yapılacak 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
YAZAN: Uc • 

-19 
Kapıyı korka korka vurdum. 
içeri girdiğim zaman mıuanın 

bafında ve bafını önündeki kağıt
lara eğmif otuz, otuz bef yafların
da, tıltnazca bir adam gördüm. 
Bu ..• Muhli• beydi, ma•aya doğ
ru yaklaımadım. 

Kapının kenarında durdum. 
Birkaç •aniye •onra Muhliı bey 

baıını kaldırdı. Bana baktı. 
Evvela beni tepeden tırnağa ka

'dar süzdü. Sonra ne i•tediğimi 
ıordu. 

Ben, gerek heyecandan, gerek 
utanmaktan gerek uzun zaman 
~ yürüdükteıı ıonra bir hayli de 
ayakta kalmaktan, hangisinden 
derseniz deyiniz, çünkü doğrusu
nu ben kendim de bilmiyorum, 
cevap veremedim. Gözlerim ka -
rardı. O katlar gayrei ettiğim hal
'cle olduğum yere .. kapının dibine 
yuvarlandım. Sade yere dü,tüğü
mü hatırlıyorum. Bayılmı,ım.Göz.. 
lerimi açtığım zaman kendimi bir 
lumepe üzerine uzanmlf buldum. 

Burnumda limon çiçeği koku
.. vardı .. 

Yanımda da Muhli• bey vardı. 

Yıldız 

Gözlerinde hem teltiflı hem de - Şimdi biraz daha eyi.iniz 
~lıatli bir balnf vardı. Kendime değil mi? 
•eldiiimi görünce tatlı bir sesle. Dedi. Ben, bu •eler itirm;a bak-

Moskova - Sovyetler Birliği Bolşe
vik fırkasının XVIII inci mutat konfe
ransının on martta açılacağı hakkında-

taksimi hakkındaki hükümet emri neş
rolunmuştur. Bu komiserlikler şunlar
dır : 

ki karar neşrolunmuştur. 1 - Mahrukat snnayi komiserliği, 
Ruzmımenin başında Stalinin umumi 2 - Elektrik santralları ve elektrik 

raporu vardır. Bundan sonra Molotofun sanayi komiserligi 
üçüncü beş yıllık plan hakkındaki ra- 3 - Kara mndenler metalürji sanayi 

poru gelmektedir. komiserliği 

4 - Renkli madenler metalürji sanayı 
komiserliği 

5 - Kimya sannyi komiserliği 
6 - İnşaat malzemesi sanayi komiser

liği. 

Bu suretle Sovyetlc.r Birliğinde dev
let teskil:ıtının iktısndi organizasyona 
intibak ettirilmesi ve sosya1ist devletin 
teşkilat biinyesini vücuda getirmek yo
lundn yeni adımlar atılmış olmnktadır. 

HALK OTOMOBİLLERİ 

•İzvestia• ve •Pravdan bu hususa ait 
başmaknlelerlnde XVIII inci kongreden 
beri iç ve dış h5diselc.r itibariyle gayet 
dolgun ve fakat bilhassa Sovyet Birlıgi
nin insa hayatı bakımından gayet Vô!· 

rimli bir zaman yaşanmış olduğunu ve 
on sekizinci kongrenin bu inşa faalıyc
tinin yeklınlannın bir blfinçosunu vere
ceğini yazmakta ve umumiyetle matbu
atta bu hususa müteallik geniş propa
ganda neşriyntı göze çarpmaktadır. 

Gazeteler, Molotofun on sekizinci fır- Alman3:ıdn olduğu gibi ucuz ve hafif 
ka kongresinde okuyacağı üçüncü beş halle otomobilleri vücuda getirmek ve 
yıllık plan raporunun şimdiden fırka- bunları büyük mikdarlarda istihsal et
nın siyasi bürosunda okunularak taınn- mck için karar verilmiş olduğu •İzvcs
men tasvip edildiğini yll7.lllnkta ve plfi- tia• da ya7.ılmıştır. Bu otomobillerin sik
nın metnini neşretmektedirler.. Sovy,ct Jeti 750 - 800 kilogram kadar olacak ve 
ekonomisinin bugünkü durumu ve bunlar 8 litre ile 100 kilometre yapa
milstakbcl inkişaf istikametleri itibari- cak, sürati (80) ki1ometre olacaktır. 
le gayet şayanı dikkat olan bu raporla- Şimdilık bunlardan 100 adet nümune 
ruı hülasası bµndan sonraki bü1tenimiz- olmak üzere imal edilerek gelecek sene 
da verilecektir. büyük mikyasta istihsale geçilecektir .. 

MOSKOVA - Sovyetler birliği ağu Bu yeni sanayiin merkezi Moskova ola
sanayi komiserliğinin altı komiserliğe caktır. 
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Orada kadın gebe olunca 
Kocasının veya kendi ana ve 

babasının el sürmediği hiç 
bir yemeği ağzına alamaz. 

- Niye öyle bakıyorsun, Pohua, de· 
dim. Arult tatauluyum 1... Mahata cen
netini boylasam dahi herhalde orada iyi 
bir yer bulacağım 1... Fakat Maha taya 
gitmeden evvel ıu Bohu Bohuları gör
mek istiyorum. Sen de sözünde duruyor-
ıun ya~ 

Pohua birdenbire ayak1anma kapan

dı: 

- Elbette Maul Dedi. Fakat Bohu 

Karolin adalarında gebeler Hindistaı 
cevizinin bir çok nevilerile ekmek ağ~ 
cının meyvalarını yiyemezler. Içecelt 
olarak ancak Hindistan cevizinin için· 
den boşalan suyunu içebilirler. 

-Ne oldunuz. böyle .. dedi. Bir- madan yerimden doğruldum. Yenı· mukaddes ı·tıı·fak 
Jenbire beni korkuttunuz. - Tefekkür ederim, dedim. 

Ben, hemen uzandığım yerden Sizi rahat•ız. ettim.. Bohuya gidebilmek için sana bir fCY söy-
Joğrulmalı i•tedim. Bırakmadı. - Hayır .• dedi. Rahatıu:. ola- 1emeye mecburum! 

Samoa adalarındaki yerliler ise analar( 
memnu şey yemiş olan çocukların mut< 
laka vücutlarında koyu siyah bir leke ilt 
doğacaklarına inanırlar. Meselft domul 
eti yiyen bir gebenin çocuğu vücudunda 
domuz şeklinde, horoz yiyen bir kadının 
çocuğu da vücudunda horoz şeklinde 
leke ile doğar!. 

- Zarar yok .. dedi. Böyle, bu cak bir ıey yok. Yalnız bu halini- '.!arb"ı Akdenı.zde lngı·ıı·z - Fransız - Söyle! 
kl · '"ld ·· N IJ U · Bundan sonra tekrar eve döner1er ve vaziyetle biraz i•tirahat ediniz. z.i görme e iızu um. e o a • 

Yani ananın günahı çocuğun vücudu· 
na doğma bir t:ıtau olarak yazılıyor!. 

Navru adasında ise kabile reislerindet Falıat ben, ilk dela gördüğüm nuz böyle birdenbire? Bana niçin kuvvetler1·n1· parçalarrıak İstiyor orada kendilerini beldiyen akrabalanna 
-1 b l k ·· · t• • ' tekrar bir ziyafet çekerler. Danslar, ho· 6ir erkek karııaınaa Öy e aya - muracaat etmıf ınız. bir tanesinin kulübesinde bir gebe oldu 

• JL k · · of-1 'h · JL ..J Londra 15- cTimes> gazetesi lspan· günkü sayısı ile önümüzdeki seneler zar- ralar baş1ar . • arımı uz.ataraR yatma ıstemıyor- Ona da, y aa ı tayar 1ıaaına mu, kabile hapı yuttu. Zira fevkalad• 
İlam. Sıkılıyordum. uydurduğum hikayeyi anlattım. yol dahili harbinin sona ermekte oldu- fında ha1en inpda bu1unan gemilerin ila· Kadın o andan itibaren saç1arını di- oiddetli cezalara çarpılan memnuiyetle' 

ilk h JL • k h.. · · k 1 ğundan bahseden uzun bir yazısında Mi- vesi ile varacağı kuvveti bildirdikten binden keameğe mecburdur. Eskisinden 
are1ıetun, anepe.ye yataı- Hayatta kimıeıiz ve amınz a - derhal baş gösterir: 

lırlıen diz lıapaklarıma kadar çe- dığımı, geng bir kadının bu oa..zi- norka adasının, lspanyol topraklarının sonra geniş mikyasta yapılan tevsi işinin daha güzel çalışması içini Mesela kulübenin etrafında 30 met-
kilmif olan eteiimi düultmek ol- yette çok büyük tehlikeler i~inde büyük bir kısmının hakimi olan general lngiltere bahriyesinde Nelson ruhunu ye- Kez.a çocuk bir yatına girdiği zaman relik bir daire dahilindeki hindistan ce· 
1Ju. olduiunu •ÖYleclim. Frankoya teslim edildiğini kayd~derek niden ihya etmiş olduğunu tebarüz et- da anne tekrar saelannı tras etmive mcc· vızı ağaçlarına biç kimse el sürem&. _. . .. . ., , ----···· --y···- ~ az.wllt! llı;un uzun oaRn. ı::ıyaııyoı naruınm uraK oır oıançosunu uııyur. burdur ı 

· k .J• • l • ·ı l ol Gebe kadın ise kocasının veya kendi am •eçmıf, enaı ıf erı ı e me,gu • _ Yani .• dedi. lf i•tiyor1anaz. yapıyor, Frankoya karşı çok mutedil bir Liberal cManchester Cuardian> Av- Karolin adalarındaki (Yap) adasında 
.. JL _ _,_ babasının elini sürmedikleri hiç bir yi. 

maga Darumlftı. öyle mi? lisan kullanıyor ve asi generalin işgal et- rupanın üç Ve Asyanın bir dev1etinin bir- çocuk doğurmanın daha büyük işkence· 
B el k d 

" yeceği ağzma koyamaz. El sürüldü mil 
en, ~tam an çı ar agun - Evet beye/endi.. tiği mıntakalarda halka karşı c;ok makul 1ikte yeni bir cmukaddes ittifak> kur- leri vard1r. Burada kadın ilk gehe1ik ala-
d·ı· • M hl" b · her şey turfa olur! Beşinci aydan sonra men ı ımı, a ı• eyın yanıma - Fakat k12un, bizim burada- muamele1erde bulunduğunu kaydediyor. muş olduk1arını, yalnız bu faşist ittifakı- meti gördüğü andan itibaren ta çocuk 

b 
JL "" lıol · • d 1 kulübenin içinde bir çivi bile çakılmaz, 

ıraRlıgı onya f'Jenn en ı• at- lıi i,Ler, nad ıöyliyeyim, adeta cDaily TelegTaph and Mornlng Post> nın bir asır kadar evvel Avrupada 1ibe- doğurduktan 8 hatta 10 ay sonraya ka-
ba 

en ufak bir gürültü bile yapılamaz, ta 
mlf, rnama tutuyor ve ara •ıra bir ihti14U ipdir. Anlıyorum iri •İz gazetesinde de lspanyol harbi hakkında ralizmi ezmek için kuru1muı olan cmu- dar kocasi1e zevce1ik münasebetini kes- çocuk doğuncaya kadar kulübenin için-
da, belli etmeden, göz ucu ile ona ıimdiye kadar hiç çallfmamıpı • hemen cTimea>tekine müpbih bir ha§ kaddcs ittifak> tan farklı olduğunu, o meye mecburdur. Fakat erkeğin bu müd- den en ufak bir §t!Y alınamaz. 
.Uz.iiyorJam. l•'e ba •üz.iiılerin nız. Tütün i-isi, alelade İfrİye maka1e vardır. Cazete lspanyo] harbinin ittifakı kuran1arın tatmin edilmiş dev- det zarfmda kabilenin husmt kulübüne y ksa d k r n r Hiç bir ağaç kesemez.. o ağaca 
araında onan da üzerine eğildiği benzemez.. De--.Ja her hangi iıe neticesinin artık an1aşılmıt olduğuna gö- Jetler o1duğunu ve mevcut muahedelere devam ederek orada bir veya bir role flVV ... çocuğun azası eksik doğar. Yahut çocuk 
lıag"' ıtlardan ara •ıra L--ını kaldı- yabancı lıalınınız.. Ayak ifı· ••er- re hükümet kuvvetlerinin daha fazla israr riayet edi1meai talebinde bu1unduk1arını sevgililer bu1mak suretile bir nevi tazmi- d' 1 · "b' d 1 1 ~ "' ağzında kurt ış en gı ı it er e doğar 1 
Tarak bana baktığını gördüm. tem. Görüyorum ki bana da mü- etmek suretiyle milletin lmı1masıoa, misli bugünkü faoist ittifakının ise antikomin- nata mazhar o1url Hiç bir meyva yiyemez. Y okaa çocuk 

lırı·n.J• balan.Juanm müflıül va- tehammil demi.iniz. görü1memiş mqekkat çekmesine ve e<:· ter namı altında bütün dünyada demok- O vakit aüt baba beraberinde aetirdi- d v H 1 k 
7 """ a •- e· .. sıska ogar. e e aplumbağa eti yiye-

si-t hayatın bir "'Olı tehlikelerine Ya,Lanmıf gö~erimle V:.ft9ne nebi topraklarında bin tür]ü yoksulluk rasi kuvvetlerine mukavemet ve bun1arı öi yeni bir peıtemah gebe kadının be1ine y ksa .,- T ,,_ .. mez. o çocuk parmak.sız doğar! 
lıaJ'ıı koranmalılıjunı emrediyor- balılun. içinde sürünmesine meydan vermemesini ezmek suretiyle mevcut siyasi ve askeri sarar. Bunu sararken de gebe kadına üa- Hiç bir ipi düğümliyemez. Yoksa ço-
d•. Kendi evimde bile İf yapamaz- - Pelıi beye/endi, dedim. Ne tavsiye ediyor ve bu hu.usta verilecek bünyeyi parça1amak arzusunda olduğu- tünden elbisenin çıkmasile artık çocuk- cuk göbek bağı boynuna dolanmış ola. 
len ameleler gibi •abahtan akf'I- yapayım? Salıat mu edeyim? kararın lspanyol hükümeti tarafından bir nu. ispanyanın faşist o1ması ile iktifa edil- lulc çağından çıkıp kadın1ığına girdiğini, rak doğar! 
ma /radar çallf'll'ltyacağunı anlı- Jlri eli pantalonanan cebinde, an evvel verilmesi gerektiğini bildiriyor. mediğini. antilcomintern dev1et1erinin artık bundan ıonra erkeğine hoı görün- Hiç bir kulübe yıkamaz. Yıkarsa ÇO• 

yordam. Böyle oldağu halde, ba- dudağının •ol tarafına •ılılflUclı- Yine ayni gazetenin deniz işleri muhar- Carbi Alcdenizdeki lngiliz n Fransız meye çahtmuını ve bi1haua kocasına cuk mutlaka düşer. 
na bildiğim halde buraya niçin iı sigaramdan bol dumanlar ICI- riri H. C. Bywater c lngiliz bahriyesinin kuvvetlerini bozmak ve parçalamak için sadık ka1maaı 1izımge1diğini söyler. Vellıasıl bir Polinezyalı yumurcak 
Belmi,tim? Sırl ihtiyar kadınca- vararak odanın içinde bir GfOiı döğüş kudreti> bqlığı altında yazdığı yeni ispanyayı bir i1et o]arak kullan- Jilbert ada1annda ise vaziyet daha fe- dünyaya gelirken biçare ana ve babanın 
iua ıöylediğim yalanı meydana bir yakarı dola,tı. bir ya:tJda lngiliz deniz kuvvet1erinin bu mak niyetinde olduklarını kaydettikten cidir. Zira buradaki adet mucibince ka- eli ayağı seksen bin korkuyla bağlanır, 
~ılarmamak için. Maamalih çok Ba dolapnalarda benim laralı- sonra bu mühim vaziyet kartJSında Çem· dm gebeliği müddetince akraba1arının Ellerini bile kımıldatsalar Polinezyalı 
eyi olduğunu •Öyledilıleri depo ma doğra geldiği :aaman gö~eri - den iki iane on liralJı alarak ba- ber1aynın tutmuş olduğu « yatıştırma > evine gider, koca İse karısının gebe1ik afacan incinir!. 
müdürünün yardımını i•tiyecek, ni iaerime dikiyor ve .. içinden na azattı: · politikasını 11iddetle tenkid ediyor. müddetini, kendi evine aldığ' diğer bir Bununla beraber sırf evli ana babayı 
hiç değilae yapabileceğim hali/ bir ,eyler düfiinüyor gibi göriinii- - Buyurun •. •İze ulak bir yar- Koyu muhafazakar «Daily Mail> ga- kadınla zevk ve sefa ederek geçirir. oyalamak için yapılnuş bu bin türliJ 
bir iı balma•ını yalvaracalctun. yordu. dunun dolıanaın. zetesi 1spanyo1 harbinin nihayete ermek- Gebe kadının çektiği azaplar bun- anane ve Adetlerin icap ettirdiği zahmet 

Elindelıi i,Lerini bitirmif olma- BiTden, önümde durdu. Yerimden Hrlçe kalktım. te o1masını büyük bir memnuniyetle kar· dan ibaret değildir. Gebeler için bir o ve meşakkatlere bakıp da Polinezyalı· 
lı lıi, bir müddet aonra ayağa kalk- Elini ceketinin koyan cebine - Benim •adakaya ihtiyacım şılayor, Avrupa sulhunun bu suretle teh· kadar da tataular, ıiddetli memnuiyet- )arın çocuk mürüvvetinin dünyada en 

Yonıma PPldi. götürdü. Cüz.danını çılıardı. lcin- yok brvP/endi .. dedim. likeyi at1atm111 olduğunu bl1diriyor. ler vardır. baha biçilemez bir saadet o1duğuna inan· 

DEMIRMASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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açıldı.. tutmayınız.. Başınızdan kukuletanııı oturmuşlardı.. Kadının tam karşısına dadıklkardı zand neOdilmdesidn!... Kak dd~~,~~1ca 
t bil. · .. . . a ın ır. ra a a çocu ~"'"""' 
çeriye uzun boylu, ince endamlı ve çıkara ırsıniz. Sen Mars Monsenyor Luıyı oturtmuştu 11d kad l d d v• b" 

yürüyüşünden genç olduğu belli bir ka· Mistufle, kurnaz bir hareketle Sen ve kendi de onun sağında yer ahnıştı.. a eta ın ar arasın a egışmez ır 
dın girdi .. Yürüuiiainden diyo""•7' çiln· Marsa sofrada bu1unanların maskeli ol- B · Mistufl • kaf ..J-1·' -lA modadır!. .. ~ '7- - -. u v82lyet, enm asmwuu ..-- Polineeya kadınlarının çocuk düşür4 
kil yüzü, siyah bir maSke ile kapalı ol- duklannı an1atmak lstiyen bir işaret nın tatbikine çok milsaitti. Zira tam za- me sebepleri arasında tuhaf olanları bu

4 

duğundan, gözükmiyordu. Arkasından yaptı ve kendisinin de bu vaziyette kal- manında Monsenyör Luiye işareti verir lunmak1a beraber bir çoğunun sebebi 
da, yine yüzü maskeli ve ak saçlanndan masının doğru olacağını ihsas etti. vermez ellerini uzabp karşısında olan de bizim kadınJanmızın aynıdır. 
oldukça ihtiyar olduguv belli bir adam Sen Mars · Sen Ma-· kolayca gırtlagın~ dan yakalı-

• •ao. Polinezyalı kadın çocuğunu düşürtür. 
geliyordu. - Nasıl arzu ederseniz öyle hareket yabilirdi. Esasen burada kendisine kafa Pek kaJabalık bir ai1eye nefreti o1du· 

Onlar içeri girer girmez Monsenyör ediniz.. Dedi.. Burasını kendi eviniz... tutabilecek vaziyette ya1nız Sen Mars ğu için! 

günahkar değilsiniz.. Cenabıhak insan
lara kalp verdiği zaman aşkı da birlikte 

Lui büyük bir nezaketle bir reverans Mana'itırınız gibi tutun .. Maamafih şu vardı. Yahut 
0 

kadar çok olduğu için kom· 
ne bağlıyan bina, Sen Marsın ikameti- yaptı. Fakat kendi de sebebini bir tUrlii pençercyi açmama müsaade edersiniz Mistufle, vaziyetin bu müsaadesinden şularının alaylarına maruz kalacağında• 
ne tahsis edılmi§ti. Bu kısım, kalenin tahlil edemediği bir his ile gözlerini yU- zannederim .. Hem temiz havayı hem de memnun, büyük bir iştiha ile tabağın- korktuğu için! 

yaratmıştır. Aşk günahları dalına hak- arka cihetine ve hendek üzerine bakı- zü maskeli bu kadından bir türlü ayıra- baharın taze kokularını duyalım.. daki yemekleri midesine yuvarlıyordu.. Yahut 0 kadar çok çocuğu besliye. 
)un mağfercti ile karşılanır .. Sizi takrlis yordu. Sen Mars bu akşam kalenin an- mıyordu. Sen Mars, açmak Uzere pençereye Monsenyör Lui hala garip bir heye- memekten çekindiği için! ... 
edıyorum ve tekrar ediyorum : Ümidi- anevi paskalya yemeğini dairesinin alt İçinde tuhaf bir heyecan vardı. giderken Mistufle ile Monsenyör Luinin can içinde idi. Bu heyecan biraz sonra Veyahut kocasını kendisine sadık kal. 
nizi kesme} iniz!. katınd& veriyordu. Bu katın yemek Sen Mars, onu Monsenyör Luiye )>re- nazarları karşılaştı. buradan kurtulacağı ümidinden 7.iyade mayışma karşı intizam almak için! 

Monsenyör Lui, titriyen dudaklan odasının pcnçeresi hendek üzerine acı1- zante etti : Sen Mars ise pcnsereyi açmağa gi- sofrada ve tam karşısında oturan mas- İ~Dİ ~ •• il &.PaSI •• 
arasında mırıldandı : makta ve kale duvarını da ağaç1nr sıra· - Karım!.. derken başka bir maksat takip etmişti.. keli kadının meçhu1 mevcudiyetinden 

- Ümıt ediyorum.. Ümidimi kesmi- lamakta idi. Monsenyör Lui, bu takdim esnasındt.ı O... Bu suretle kapısını açık bıraktığı ileri geliyordu. 
yorum Sen Mars, beraberinde, yüzünde si- genç kadının birden bire sarsıldığını ve yandaki odada Rozarjın bulunup bulun- Sen Mars sofrada •Monsenyör• diye Norveç parlAmentOSU• 
Duanın ve gunah çıkarma merasimi 3ah kadıfeden bir maske bulunan Mon- ant bir hareketle elini göğsüne götilre- madığını anlamnk istiyordu. hitap edince, bu hitabı duyan genç ka- ftUft bir kararı 

nın bittigıni anlıyan Sen Mars bir knc f.Cnyör Lui ve papazla bu odaya girdiği rek kalbini bastırdığını gördü. Evet, odada masa başında, burnunu dının birden bire titrediğini delikanlı Oslo, 17 (Ö.R) - Norveç parlamen· 
adım ilerledi: 

1

7 .. ıman içeride kimseler yoktu. Fakat bu hareket o kadar ant olmuş yemek tabağına daldırmış, hiç bir §CY tekrar gördü ve hattA maskesi altında tosu kabul ettiği bir takrirle, hükümct• 
- Monsenyör .. Dedi.. Kendi kenclini Kalı! kumandanı, davetlilerine neza~ ve o kadar çabuk geçmişti ki Sen Mars düşünmeden mütemadiyen tık.mır halde yüzünün sarardığını bile farkeder gibi çe lüzum gösteri1diği takdirde, Norve· 

ze bir müddet dua etmek ister misin!l' ketle itizar ettikten sonra masa üzerin- farkında bile olmamıştı. gördU. İçinden : oldu.. çin bitaraflığını muhafaza için ittihazı 
yoksa . de duran tunç bir z.ile yanındaki tokmak Sen Mars, herkese sofrada oturacak- - Apdal herif.. Dedi.. Neden arka- Monsenyör Lui, kendisine her dela faydalı olan fevkalAde tedbirleri karar· 

Monsenyör Lui hemen doğruldu : He vurdu. lan yerleri göstermiş ve papaza hita- sınt kapıya çevirmiş... Sonra sofraya isminin ilk sıfatı ile hitap edilişinde sade laştırmak üzere, partiler arasında mn. 
- Hayır .. Dedi.. Şimdi duanın sırası - Madam Sen Marsa ve petjerine ha· ben de : ~ndü. genç kadının değil, ayni zamanda mas- zakerat açılmasını kararlaştırmıştır. Mu. 

değil.. Si7.i takibe haı.ırım.. her verin.. Dedi.. Kendilerini bekliyo- - Muhterem peder.. Derniştl.. Bura- Yemek masasının orta kısrnuıda yilzil keli ihtiyann da ellerinin titrediğini gö- hafazakArlar tarahndan kabine aleyhin· 
Evvelce de soylecliğimiz gibi kalenin ruz.. da dint meramn falan olmadığına na- mukell genç kadın yer almqb. Onun rilyordu. Kalbinde mWhif b1ı' f(lphe yer de verilen bir takbih takriri reddedil· 
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Salihli em~~r! almakta ol.ı OPBRATOB DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıel lıcutaneat 

eslıloperatörü 

Polonya parçalandıktan sonra 

dujum namıma mahaua 75 kurut
luk maat cüzdanımla 568838 eaaa 
ve 16 Kaza ııra nmnaralı bir kıta 
reımi senedi Turgutlu ile Salihli 

- HER GÜN BİR REÇETE - araaında zayi ettim. Bulanm ad -
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sobjmda_ 

Yazan c. ôder r~ime getirdiği takdirde kendisi-
ne bet lira hediye vereceğjmi ak- No. 4% ft"LEFON %310 

CAMLA.RDI MEKANiK 
IŞLENMF.SI 

ai takdirde yenwni çıkaracağım- t 
dan hükmü olmadıg"" ını ilin eyle- ZMtR SiCiLLi TICARET ME-

MURLUlaUNDAN: Türk atlarıoln Vistülden 
içmesini bekledi 

rim. I . d 1 ___ _ 

. . . Salihlinin Yaratlı köyün~ Z1Dır e ....-.osman oif11 huun-
Benzin veya tcrehanbn ıçmde bolca K ... il d Al" ... 1 da 32 numarada ticaret yapan 

• • 4 4 ocaarap ogu arın an ı og u (Ş"k .. U"' S ı· K 
kafuru eritilır .Hat~a .~ahlul neşbu hale 3 derece malul ı3ıS doğumlu ne- u ru gur ve e ım acar) tir-su getirilir. Bu mahJUI içinde cam §eyler fer Hüseyin Gün. ketinin 16-2-939 tarihinden itiba-
aleliıde v .. tAlarla kesilir ,toma edilir: ren tarafların nzaaiyle feah olun-
Eğelenir: duğuna mütedair beyanname ti -

c A M ı o E L M E K IZMIR SULH HUKUK HA • caret kanunu hükümlerine göre 

Büyük harpte Türk atları Vistülden su içtiler Çanakkale 
kahramanlık abidesi bir Atatürktür. Bugünkü müstakil 

Lehistan bu kalaramanlık içinden doğmuftar 

(BASiT USUL) KJMLtöINDEN: aicilin 244ı numaraıına kayt ve 
Hazine ile Emin inalın ,ayian t~il edildiği ilin olunur. 

Delinecek noktada çelik makkap dö- mutaaarrıf oldukları balçovada ılı- lzmir ıicili ticaret memurluğu 
nerken· bu nokta terebantin damlalarile ca dereai mevkiinde kiin içinde reami mührü ve F. Tenik imzaaı. 
ıslak w'tulur. Bir taraftan da zampara to- zeytin ve meyve ağaçlarını havi 1 Beyanname 
zu ilave edilir. Cam kolayça delinir. Yal- 300 lira kıymeti muhammeneli lzmir aicili ticaret memurluiu-

YAZAN: GABRA SARMAT otuz dö .. tarlan _LI ____ _ 
nlZ bu itte meharet kazanmak için bir ·ı .numl • kın maıuu::ıncce na: 
ka tecrübe yapmalı. verı en ıza eı ~yu ararına iatina- lzmir birinci noterliğince 13 

Sakarya nasıl bizim milll ~ Bu ana sebepler düşünülünce Lehis- su içerlerse Lehistan ° vakit kurtu .:....................................... den 20-3-939 tarihine müaadif pa- Temmuz ı938 tarihinde 9796 nu-
~ı hadisesinin hikiyesiDe bir sem- tanın on sekizinci asrın ikinci yarısında Iacalt diye düşünüyorlardı. E c Pratik bilgilE'l' > sütunumuza E zarteıi günü ıaat ıs de lzmir ıulb mara ile reaen tanzim edilmif olan 
bol olduysa Vistül de Lebt•n için öy- neden parçalanma felaketine maruz kal- Yinninci asrın başlarında, bugün de : ait sual sormak istiyen okurları- 5 hukuk mahkemesi salonunda aa. mukavelename mucibince ı3 tem
tedir. Vistül Avrupaıuıa Ba}tlja akan dığı ve neden kendini müdafaa edeme· olduğu gibi, büyük bir Rus ve büyük : mıza (B. C. öder yine bu sütun- 5 tıfı yapılacaktır. Bu artırmada muz 1938 tarihinden itibaren bet 
rbir nehrinin ismi 0}ına.kı. ziyade Leh· diği anlaşılmış olur. bir Alman imparatorluğu birbirine düş- 5 tarda cevap verecektir. E tahmin okman bedelin % yetmif aeae micldetle (Şikrii Uğur ve 
tilerin istikW mUcadelesi tarihinde, ken- 1763 ten sonra, kocasını boğdurarak mandılar. Aralarında çıkacak bir harpte, :. ...................................... : beti niabetinde bedel verildiği au- Selim Kacar) unvanile tetkil et-
dilerine yardım umduklan Türk mürü· başa geçen, Katerina il 1767 den son- esir Lehistan galibin eline düşecekti.... rette talibine ibaleai yaptlacak ak- tiğimiz kollektif tirketini biz zir-
vetinin sembolüdür. Lehistan esir edil- ra Leh orlodokslarına siyasi müsavat Onun, yarısı birinde yansı diğerinde Ankara Rad si takdirde aah• ıs gin daha uza- de imzalan mevzu her iki ~ 
dikten sonra. hürriyetine kavuşabilme- temin etmek bahanesiyle gözdelerinden oluşu yüzünden kurtulması irnkinı yok- f OSU tılarak ikinci artırmaaı 6-4-939 hüanü rizamızla bugünden itiba-
si için TUrk atlarının Vistülden su iç- Ponyotoviski kumandasında bir Rus tu. Bu ancak bir mucize ile olabilirdi. -- pe11enbe günü aaat IS de yine dai- ren feshettiğimizden ticaret kanu-
mesi Uzun geldiğine inanarak avundu. ordusunu Lehistana soktu. Ve oraya Bu mucize Çanakkaledir. DAJ.GA UZUJll.llCU remizde yapılacaktır. nunun maddei mabauauına tınfi-

V'lst(llaen Türle atlarının su içmesi. hakim oldu. Leh asilzadeleri evvela mu- Ttirk.leT Cihan harbinde Çanakkale BUGfllf Gayri menkul üzerinde bak ta- kan tescilini talep ederiz. 
Türk kudretinde 16 ve 17 inci asırlarda bvemet etmek istediler. Sonra da ce- boğazını kapadılar. Rusyaya müttefik- -= lehinde bulunanlar ellerindeki lzmirde Tevfik pa,a otelinde 
olduğu gibi hatta 18 inci asırdaki kadar nuptaki Türk topraklarına ilticaya ınec- !erinden silih ve cephane gitmesine mi- lal -. la lta./121 Ww rsmi vesaiklerile birlikte yirmi miaafirekm ve etmede ist..,_. 
•ewtini söstıennesi ve Lehistanın zalim bur kalarak yardım dilediler .. Üçüncü ni oldular. Çarlık kurtlanmış bir ağaç T. A. P. 31.7t m. M$5 Kes./ zo Ww. gün içinde dairemise mürec.u.tla- caddesinde 1 numaralı evde te -
paylaşçılaruun haksızlığı ortadan kaldı- :Mustafa zaten Rus nüfuzunu kırmak is- gibi çöktü gitti. T A. Q. 19.7.t m.l5l95 Kes./~ Ww rı lazımdır. Aksi takdirde hakla - melli olarak mukim Selim Kacar. 
nlması demekti. tiyor, bunun için de epey zamandan be- Boğazların kapanması cihan harbinin • • nnda tapu aicilli malum olmadık- lzmirde Birinci kordonda 358 

Bir gün geldi Türk gilcil bunu bizzat ri hazırlanıyordu. Lehlileriıı manız kal- dört yıl gibi uzun sürmesini hazırladı.. 13
•
30 :;~~Cazbant _ Çigan) Lan.taş çda paylafmadan hariç kalacaklar- numarada aıhbat yurdunda tahtı 

kendisi için yapmap mecbur oldu. İş- dıklan haksWık pek büyi1ktii.. Fakat Bu da Alrnanyanın maddi ve manevi 13·35 
11'. tedavide J.uhmaa lzmirde Fevzi 

1ıe mOcadele k eli bğı · · 1 k b h b devlet _.._ __ ~ orkestrası M.. d · t · ak k · · pa.. caddeainde birinci sokakta 
o en var ıçm o ur en una iç ir ses '!r--v---u. kuvvetini tüketti. Yıkılmaz zannedilen 14 00 Memleket saat ayarı, nıeteorolo- l uzakye eyt~ ıf ıruh etme ı~tı- T-

buna hasret çeken Lehistan için de ol- Leblilerin iltica ettikleri Türk memle- .. . .. .. d · .. . . yen er ıyme ı m ammenenın 7 numaralı hanede mukim an aaıl 
d '-eti . k dar . -L _.._tini. ..x..•- o da çöktü.. Bu çokuntüler arasın an ıı aıans haberlerı M d. b ... • b t• d ak k l k ti k .. u. . ... enne a gırm-=-. '°......,. ....... ~ .. lan dinmiy istikl"1 .. 'd' .. üzik· • (D .. •Y• 7 o ye ı uçugu nıı e ın epey - ema pa,a azaıının armu u o-

Lehi kimi . lin . a·· iM- ç i .. 'lerin' L--'--tl . goz yaş en, iU umı ı Son· 14.10 M ans muzıgı - Pl) ·ıı" L:• b nk • vünden Mu-&- La oe"'lu şükrü· •• u ....... stan erın e e esır uşm_,, ren ar çe suvan ın ~ en pro- histan kalktı Leh. k 
1 

6'ıaı ve ya mı ı oır a a teanaa- J - M&ı" 
mi Le · ıstan urtu - ıs 10 ıs 30 T" k - 'ği ~ 

tü de nasıl kurtuldu, nasıl kwtanldı? testo ediİdi ve Leh topraklanndan Rus yen . . ' . b' hakika · · · ur m~ . b irae etmeleri li.zımdır. Gayri imzaları 
On sekizinci asırdayız .. Rusyayı ihtı- ordusunun çekilmesi istendi. Ve bu, al- mlasıd nı Bı~abp' ~ttirend .. mucızeiki dır 

1 
t t Çalanlar : Fahire Fersan, Refik menkulün vergi ve aair kanuni Selim Kacar Şükrü Uğur 

. . ,,_._,_ .. bir barb' ....... B 1 kta o u : ır ırme uşman ı eve te, Fersan •• k il f" I • I U .. N H .. N rası ıle meşhur ikinci Katerina, mu:sUU\.- tı sene suren ı ~-- u ara ı . . mu e e ıyet erı satıcı ara ve yüz- mumı o. uauaı o. 
bel Almanya imparatorluğunun çekir- Osmanlı ordulan acı mağlö.biyetlere uğ- Almanya da Rusya da mağlup oldular Okuyanlar : Necmı: Riza . .. de iki buçuk delli.liye ve ferağ ltbu beyannamede mahallinde 
deği olan Prüsyayı yine büyük muhte- radı.. Osmanlı imparatorluğunu müşkül Türk atları cihan harbinde Vistüle ka- 1 - :anburi Cemıl - Hicazkar harçları alıcıya ait olup ihale be- konulan imzalann f&hıa ve havi-
ris ikinci Frederik, Avusturyayı da Ma- vaziyetten kurtarmak maksadiyle olma- dar gitmişler ve oradan su içmişlerdi. peşrevı . . . 

4 

deli defaten ve pefİnen ödenecek- yetleri marufum Şükrü Uğur ile 
ri Terez idare etmektedirler. Bu hüküm- yıp sırf Rusyanın fazla büyümesine ma- Çanakkale kahramanlık abidesi bir 2 - Udı Cemıl Hıcazkar şarkı: tir. Selim Kacar'ın olduğunu ve hu -
darların üçü de en büyük devleti kur- ni obnak için Prüsya kralı büyük Fre- Atatürktür ve bir Türktür. (Layık mı sana dil) Şartname 1-3-939 tarihinden zunımda keneli e'Uerile koydulda-
malt lddtasiyle meşguldUrler .. Rusya ve derik Lehistanın taksimini teklif etti. Bugünkü otuz beş milyonluk şercflı 3 - Arif bey Hicaz.kir şarkı itibaren herkesin görehi\meıi icin rını tasdik ederim. Bin dokm yüz 
'Avusturya Osmanlı imparatorluğuna Bu ölüm üç ameliyat ile yapıldı ve en ve müstakil Lehistan da bu kahramanlı- (Açıl ey gonca satberk) açıkta ve gayri menkulün evs~fı otuz dokuz seneıi Şubat ayının 
musallat olm~lardı. İmparatorluğun iç son 1795 te tamamlandı. Ondan sonra ğın eserleri ve net'celeri içinden 4 - Lütfi bey Hicaz.kfu- ş:>.r • • a ~amede yazıtıdır. .on altıncı per~mbe günü. 
1carışıklıklanndan ve ehliyetsiz ellerde Lehliler çok göz yaşı \'e çok Kan aok- muştur. {Saua noldu güuül~ohmyor) Uıale7i müteakip miifterİ iJaale 16-2-1939 
M•* ndan istifiade etmele çalişıyorlar. tüler. Türk atları ne vakit Vistülden )1.. Gmnt SarmM 5 - Relik ,Fersaıı - Tanhl.ır Cıak- be.leliai -.etmediji veya vereme- 504 (349) 
Fabl Udlıl. de BeUmpııle,. aabip olmak _ ııpıi cıliii 9larette ea 9ok he.lel verenia 
arzusundan dolayı aamimlyet)e anlap- 6 - Arif bey Hica•klr prla J ÜW'iae ia..fıeei :rapal.cak arada !u•unanu•M• ........................ ~ 

mıyorlardı. Prilsyanın büyük Frederiti Belçika kralı Birinci Albertio beşinci (Güldii açıldı.yine gül ,.uzlü) ~h-~lr tNl-ak ihale f.rk. inç: Acele satılık E 
Rusya ve Avusturyanın kendisini teh- • • • 7 - Rakım Hicazklr prkı (Bek- har ladkme bacet b.lmaka1&1a ve- J : 
dit edecek şekilde büyUme1erlne taraf- yıldönümü ıçın yapılan merasım ledim fecre kadar) cibeaini ifa etmeyen lftmden : hane : 
tar değildi. Avusturyadan 1748 de Si- 8 - Saz semaisi tab-!1 ol~- . Daha f~ j Almcak Hmı&ilye m+ellesi Akj 
lezyayı almıştı. Bu acıyı Avusturyaya Brüksel 17 - Kral birinci Albertin ölü- dermi§tir.Bunlara mutat ihtarlarda bu- 17.30 Program malumat almak istiyonler daire- •c1eniz sokak No. 25.. ! 

utturacak bir imkan arıyordu.. Bal- münün beşinci yıldönümü münasebeti- lundukları halde Frankonun taraftar_ 17·35 Müzik (Dans ~ati - pl) mizin ~ı679 aayılı dosyuına i İllti~in fzmir i6ali& Pmril: i 
:nanlann Rusya lehine büyük mikyasta le bütün Be~ikada bir çok hatıra mera- ları kabul m bmbambambambambbmb 18·15 Türk müziği - ince saz heyeti miiracaatları lüzumu ilin olunur. ! iüncle muayene memuru S.& Erq~ 
~eye düştüğü bir Ullllanda da(1772) simi yapılınıştır. Sabah erkenden kraliçe ları kapıyı açmak.tan istinkaf ettikleri :taraban (f~ -.ı· 'lr biıd' le- 510 (343~ $na müracaet etmeleri.. 5 
Ü d 1 ün arasındaki Lehistanı taksim Elizabet oğlu kral Leopold ile birlikte cihetle itfaiyeye haber gönde,.;;t-;n ve l9.00onuşme --e ...,.,tı_.,_. : 1 - 3 (326) i ç ev e . __ .. ı- --1•n7 U.&.I&~ ri) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
etmelerini teklif etti. Bu :a~ ~---- Laeken :makberesine gitmişlerdir. Sabah binaya bir merdiven dikilerek pOlisler Tür . . Hallt iirkill • ıı • 
e fazla büyüyerek kendisine bir hükümet, parlamento, adll askE'l'i ve binaya girmişlerdir. Merdivenin dikildi- 19·15 k müziği ( :t eri • 80 JZ111R 5.H. HJICIMl.ICD(. 
usyanın .. ,,,_ __:ı--ı.. Sivaslı Afık Veysel ve İbrahim) 

1ıe!hlib olmumın oouuıc ~~ mülki otoritelerin mümessilleri ile kGr- ğini IÖri.inoe Frankistler Nasyonalist l'9 35 Türk mUziği • Çalanlar . Cevdet Biriaci kordonda it 8.Qa- DEN: D. No. 38-241 
~vusturya memn .. un .. edil~ ve kendisi dipt.oma. tik kral ~poıdun istirahatı ru- bayrağını endinnişlerdir. · ea~ft. Refik Fersan · .... ait 68 ve 10 numaralı bü- ı...inie .--ı 7Url m LU ~ •. •-
'..ile bır' az daha buyuyecekti. hu ıçm yapılan lyinde hazır bulunmuşlar K 5M"mal N' • Se h k d 1 lıkt de azizler eoh=-& &1 a 
u • hemen L-b ..... d ;~1 d' Kabir e ıyazı Y un.. yü epo ar aatı ır. Talip- L !I ___ L_ı_ :~-.::.1. ..... -_ .. L 1 

Lehistan, böyle hır arz~wı. ve .... n on~ ~. geçm:er ır: , .. _.oslo.._..,__._ Okuyanlar : Halllk Recai lerin it bankaaı müdürlüğü - ...xı auc:n ~ mf!ÇMI 

tatbik edilivermesine müsait. bir devlet büyük harbeuhafıştırakaletındtmiş ~sd~ Hamulkmha- -idil~--.-,...... 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri .zi. ne müracaatlan. buh-n ditçi zeki tarafma. 
vaziyetinde idi . riplerin m azası a ı ı. Ve bo - lzmirde f=Mk Te eytam 1-.n-

. 1 'lr .. -. khe · .. n-d ........ 1 raat rsası (Fiat) 
1 _ Büyük üç komşU dev ete --.y-. bütün gün ma renın onua en geçme- 'fUIA18 ar- 20.l5 . kaa tarafmdaa ale)laiMı ikame 

ta bit sınırlardan mahrumdu. Binaena- sine müsaade edilmiştir. Prag, l'l (Ö.R) - Dün~ enoelki güa Te~ ; . C~en (Yazan : Pros- IZMIR 2 nci HUKUK MAH - obaaaa .J.aılr da ..... f•n dolayı 
'-··h müdafaası gıLroHı. Brüksel 17 (ö.R) - Franko taraftarı Çekoslovak hükümeti meritezincle iki Tper enmee d f nik . KEMESINDEN: cereyaa etmekte oJaa mu'1elreme 
~ .. ~·- ~ --.ı.. ber . . ercerne ve ra yo o montaJ · 1 • d b" • • k d d r ____ .:.a_ _ ._1__... 

2 _ 16 ıncı asrın .sonlarıuu-n 1 Iııpanyollar dUn akşam saat 10,30 da bm kadar eski komünistin evlerinde Ek.re . zmır e ırıncı or on a ~o - ............ muddeı_.,-11m dava ar-
Jajelon sülilesinin inkırazı üzerine başa Cümhuriyetçi I.span,Y4liara ait «ispanya araştırmalar yapllnu.ş. bir çokları teWıt T ~ Reşıt d k"'çülc kasır. lakzade halı Limitet tirketinde zuhaliade aöaterilen adresle bu-
aekom lıtikümdarlen Leh asi)zadeleri evine> girerek kaplCl bduu hapseUriiş- edilmiştir. Mevkuflar rejim aleyhinde 1 e~ ;:;.nasın 8 ~ or mia•dem O.man oila 0-.. luamadıjı ve ilanen teJ>lisata e19.1 

lleÇlyodardı. Seçilme suretiyle başa ge- ler ve sekreterin gelmesini. beklemişler- bulunmakla müttehemdirler. l~cak:. operasın parça ÇB· terafm~ mahkemeye •~ olmak ~ ~üdd~ ~~in iz • 
len hUkümdar ya komşularının menfa- dir Mütearri&ler sekreteri, evi Nasyıo- = 21.ı:.r M 1 k t t . ..,.,ı __ tah arzahalde • Onuk soy ad1111 teacıl mır emnıyet dırektörlüjiince teb-

. " em e e saa ayan • ~ııun - ~=.. · ,de ötedeaberi elracl · k 'k " 
atlerl hesabına hareket edecek biri olu- nalist Ispanyollara terkettiğine dair bir vilat K Nukut borsası (Fiat) e:--:-"' ~ ... _ ~ ı lıgata uysua mea en t ametsa • 
yor veya aerbest hareket eden bir in- ahh"tname imza etmeğe mecbur et- ~1.?S F ;ııoo · (Halk - .ği ed b' aıleaı Hatıp oglu dire anılclıpa - lıın tahkiki .zımnında tezkere yac-

' lamı ord Bö 1 b' akanı Le- ta u dli hldiseden habe dar 
0 

r muzı ve e ı· dan bu Onuk SOJ' aduua Hatip oi- zılmıfA da zabıtaca da ikamet· 
~ o y u. ye . ~ m nıişlerdir. A .ye . r.. Londra, 17 (Ö.R) - Taymis gazetesı yatı: H. Yönetgen, Kutsi Tecer lu .oy adile deiiftir;ımeaine b - ahı ta in edilememi olmasın& 
histen mim menfaatlenru mildafaadan olunca mahalline polis memurlan gem- İstanbul muhabiri Çatalağ:u ve Ereğlide 22.00 Haftalık posta kutusu rar ..-:ı ... t . 1-.t.f . lrb. Y _1_<!._ ıeı.:t:-' bn •1 .. uzaktı . ' 22 st.? .. • "'"u mee11u •• emıt OnlnlK a te- ınaen mezaur u~a ı aneJI 

· yapılacak olan limanlann İngiliz kum- · 4 Müzik, opera aryaları, (Caz- 1'a kılma. .mahekeıme Mmda· tef>li"". mahkemece karar Teril-
3 - Lehistanda asilzadelerden mürek-. panyaları tarafından yapılmasında esas bant) Son ajans ve yarınki prog- 0.Yacanm Onuk~ adıma kaldı: .... sıne • anıbakemellin 27-

kep bir seyim meclisi v~dı. 11u meclis f S O R s A ] itibariyle mutabık kalmdağını yazıyor. ram n1-ea l.ldandaki taleili ... Wtc 2-:'39 ~= tıeu.düf eden.,. .... 
kararlannı mutlak ekserıyetle vermek _ I OPER.AI.AB VE OPERETLER .eltebe u .. ıtenit l • EUf .olda- lıe9i ciini saat 10 na .....U.k l>u • 
esasını kabul etmişti. Halbuki kalabalık tZMIR SULH HUKUK HA_ 22.os M"ılano : Karmen i da= •elleni ıc.. mm 26 mcı 1 .. ia ve -nem p. w. .-t-
17.881 bulunan bu meclis bazan samimt 'OZti?4 KtMLtölNDEN: ZZ.35 Bordo : Orie ~ lımlrwiiae teftikan mü _ : iK;i., S.H. halriınli;iacle iepati 
ollınk enl ı •qar, ba.n ela ar.edm 

533 
L1..: .... !.ı-; ıı 25 13 51 M&Wei hezinei -li•e tarafın- B'()y()g KONSERLER -ecel oı.. O..k ..... adıaa bl • "9cut -leme.iz veya t.ir wıkil 

her \.ft--: biri ...__,, ~l- .. _L...._ ,UU- ıu--- 1 19 0 -.z 'fl!l"T• L_L 
•JAUP -...... ~-- .._.... 16 50 16 51 dan lzmirin Toraman mahallesin- · 5 Paris (P. T. T.) Orkestra konseri a ' MD'P 24-1-938 tarilrindeb- .... enneıriz, abi takdirde ama· 

dan satırı aluuyordu. Netice olarak; 101 .Albayrak 11 ıt T5 de yükaek aokajında 56 numara- %1.15 Breslav : Konser nr verilc1iji ~i madde ilik- lw •• sı,.. lulran ittihaz ala-
=?cOJebci1a 7iibek menfuderini, ha- 92 B. ll f(ari~ 14i 149 da Riza kızı melek aleyhine açı- 22.~5 Brüksel 1 ve il: Orkestra konseri müne tevficaa ilin....... nacaiı ilineıa tıeblii oluaur. 
yatmı müdafaa etmesi lizun gelen bu 3' M. Ali 1( a 1' 16 lan alacak davaaından dolayı ~.35 Paris (P. T. T.) Konser Sil (3C8) 506 (347) 
meclis te hiç bir iş göremiyordu. 22 S. Patersoll tt 19 müddeialeyh ae•ma aö.terilen 22.35 Prag : Senfonik konser 

4 - Lehistan; biri çok D!DIİll ve mik- 20 F. Solari davetiye varakaaının ikameqilu- ~.20 Lüksemburg : Senfonik konser 
dan az olan asilzadelerle, diğeri topra- 802 Yekllıı nm meçhul kalmuına mehai ga- ODA MUSİKİSİ 
ğa bajb ve yan sefil köylttlenlen mil- 662695 Eski yekOn zete ile ilanen vaki davet üzerine 19.35 Saarbrücken : Muhtelif hava1ar 
:reli:epfi. Bunlan birbirine yaklqtıra- 663497 Umumi yekıln 13 st de muayyen günde aelmedijinden '22.ts 'Roma : Kuvartet konseri 
cak orta tabaka yoktu. Tic:am yahudile- No. ! 14 25 hakkında gıyap karan verilmit ve SOLİSTLERİN KONSlmLEIÜ 
rin elinde idi. Muhtelif suuftar arasında No. 15 25 muhakemede ı0-3-1939 pnünde 20.05 Varşova : Piyano komeıi 
beraber bereket etmek duygusu yoktu.. No. 9 16 25 saat ıo na bırakılmıt olduiundan 23.35 Doyçlandzender : Seçme havalar 

5 - Lehliler ekseriyetle katoliktiler. No. 1~ 19 yevm ve vakti mezlmrde müddei- flt.t.mııCELt KO:NSDtLER 
Şarkta bir mikdar ortodoks prpte de No. 1 aleyhin bizzat İspati vücut etmesi 1Je.95 Stuttprt ~ 0peıret mwikisi 
protestan vardı. Bu da mezhebi müsa- ve yahut tarafından bir Tdril sön· 21.15 ~ : ~ur opel'etler-
vat tanunıyan Lehistene lııomfuİannu: Z.AflfB8 dermesi akai takdirde hakkında den parçalar 
karışmasına bir sebep oluyordu. 4 gıyaben mahakeme,e de"f'&1111a ?1A5 Frankfurt : Gecıe konseri 

• - 1.ehbtan ilç büyük 'ft aç gözlü 30 ton Arpa 1 karar verileceii lüzumu teblii DANS MUStıdLERI 
cle9letiD mele mkıp'f blmıpı. 105 çuval .Nolıut t 12 mahmına büa olmak Wt a ..... 21.35 ~.ter : Hesy Hall or· 
Qwmnlı devleti ile beraber harebt 45 çuftl Börü1oe 4 but di+ •ane,.e talik lnlaumak bab:w 

e-.. aaiııjta:ek diipMn1wa brŞl al- 119 çuval iri. o.ıra 51 5t ıuretile ilin olunur. 21.25 1&aiı : Xamaftll !fıueılui 
._ 1* ilti&k 1llPlftÜ ta düfünülemi- lto ..,._ Pmd .: • Sil (344) iQia irkıl'de dans orkestrası 
yorda. 1786 kental Palanıut 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doium ve bulapk olnnymı her ba..talığl kabul eder ... 

Hususi Hastane 
8irillli ili xa 1 Kaqıpb Te ız...iır laiıideaiae lı.km r his mralı 

'

1 1

1 ·--- .... -~iyi ...... eıjjlr6nrt-ı..aaaya. 
am wb.t, 9111e pnıiiz iter ~kime, lııer ı..tap aça.. 
PYTl.BR 1,5 r.iBADO BAŞLAR ... 
TELEFON No. '2974 .. POSTA 1ro'1'llSD llo. m... 
,_ıa&F ADaSi : ALS&XCA.lt S t U il AT • \' t 
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YAVRULARA GIDfta Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ..• 

Gayri Menkul Satışı 
T. C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Ajansından: 

Senet 
No. Köyü İsmi Mevkii Cinsi Miktan HUDUDU 

106 Ulucak Mahmut Celilettin Büyük alan Bağ 9190 Şark tarik garp cani vereseleri bağı timal tekeli oğlu !ı;mail cenup ga
rip Yorki Mayıs 341tarih1 No 

117 K. P. Köse Ömer kızı Hideliler }} 298 Şark lzmirli Ismail veresesi garp yeni kahve yolu Jİmal köse Öme-

118 

137 

162 

177 

2(}3 

204 

222 

223 

225 

226 

227 

Ane 

}} Sarı Ahmet oğlu Ali Demirli çay Tarla 20 sak 
zeytin 

Ulucak Paıa Halil O. Rüttü Köy civarı Tarla halen 

K.P. Lemi eşi Beria Çeltik yeri Bağ 

Y. Kızılca Örenli Hüseyin Çamlı kuyu tarla ve 
namı diğer zeytin 
Kara kemer 

K. P. Bahriye ve Ayşe Çelebi yaka Bağ 

» Kel Hasan )) » 

)) Zeynep çavuş Kır ova namı » 
diğer yahca ba"l 

» Subucalı İbrahim kızı öte yaka 
Emine 

» Abdullah kızı Zaide Çeltik yeri 

» Hüseyin kızı Hatiçe Havut içi 

» Subucalı lbral-.im kızİ Kır ovası 
Fatma 

}) 

., 

rin veresesi bağı cenup Lütfü bey veresesi tarlaaı Nisan 335 tarih 
33 No 

4595 Şark Kürt Ismail garp Ank oğlu Feyzi ve Elmas hanım şimal tarikiam 
cenup babuşçu Lefter. T .evvel 927 89 No 

7260 Şark tarik garp çay şimal Sabancı oğlu Ahmet tn.rlası cenup koca Meh
met tarlası Şubat 329 tarih ve 399 

7260 Sark Kavala muhacirlerinden Aziz ağa müfrez mahal Rarp Hasen Ali 
hoca ve hacı molla Ahmet veresesi simal sahibi senet e1yevm Necmet
tin efendiye müfrez mahal cenup Eytam müdürü Mehmet ile Ağus
tos 933 tarih ve 26 No 

10109 Şark tarik garp manacı oğlu Yusuf ağa ve kaba kulak oğlu Halil 
tahtacı llyas cenup tarik Kanunu evvel 927 111 

20218 SŞark Emin bey veresesi garp hacı Hasan efendinin diğer bağı şimal 
bu dahi cenup parmaks!Zın Ali hey T e,rini evvel 341 41 

10109 Sark Manyat oğlu Dimitraki veresesi garp Abacı Angeli oğlu Damadı 
Y orgİ yetimleri •İmal vol cenull Manvat o~lu Hıristo Nisan 926 

• 
3676 Sark Hacı pehlivan oğlu veresesi e:yevm Lürus muhacirlerinden Be

Lir ağa veresesine ait bağ garp muk;.ddema Subucalı hacı Çallı ve bo
yac! Subacı Havac'.! elyevm Semerci 1":1ehmet usta ,;İmal Ans1zc:ılı ce
nup Çeltik Mehmet 31/12/931 81 

2239 flm·k F~ı.-iğ lıaftz l'/inı:;b.f:ı ı: .hdes;ncle kalan muhal gı:...-p Kukum oğlu 
Mehmet tadası ı:b~! Suhu~ ... lı lbrclıim zevcesi Fatma cenup ~~ban 
:- - '1 "":eV:<'~i A9,w=to~ 333 1 7 

2989 ~~--;, Ananust elvevm hacı Eminb n::olla Meh!!let evlatları Hasan Hü
:_py'n ile Mustafa garp rnü!:e:"tı.YYİ"O sahibi se';l.et ve Yıınyalı Osman 
ı:ıimal pabuşçu lstir;:ıti cenııp T•r-~ ., C:: ı 1 ıo~<>, Aı:; 

4~27 Ş:.rk çay g;;.rp ht:.cı molkı Ahmet şimai de~i;menci oğlu Mehmet ce-
nun S;ı.ban ~~a 7.evcesi Zehra hanım 21 /1 /Q~?. ,..~ 

11028 Sark kör Mihal oğlu veresesi bağı garp Nilcofaki Tara tuz bağı şimal 
kör Mihal veres~i cenup Kastanbullu Halil verese~i 22/10/932 
15/14 

Ynkarlda isimleri vazıh sahıslann; borçlarını vadesinde tebliğ olunan ihbarname müddeti zarfında ödemediklerinden dolayı isimleri 
kar,ısında gösterilen ve bankamıza birinci derecede ve birinci sıratla ipotekli bulunan gayri menkulleri 3202 sayılı lumuna göre 45 gün 
müddetle açık arhrma suretile satılığa çıkanlmı:;,tır. 4/4/939 t1!.rihi;ıe müs::ı.tlif sah giinü sa.~t 11 de bankamızda ihaleei icra kılınacaktır. Bi
rinci artırmada sürülen pey bankamız m;:ıtlubatını ödemeğe kafi gelmez vc-::ı muh<ımmen hedeli bulmunazsa on be~ gün sonr:ı 19/ 4/939 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de jh--le~i icra kılınm&k üzere satış ikinci artınncya b•rakılır. Artırma şartna.."lle3İ h:ı.nkanın ilin 
t"'htasında talik edilmi~tir. Kat'i ihaleyi yaptırıo yaptırm~mak bankanın yedi ihtiyarında dduğu gibi kat'i ihaleye kadar borçlular borçları
nı faiz ve masraflari!e birlikte öder1erne satış muamelesinin fesh ve iptali bankanın elin<ledir. Müş~eri bu vaziyet karşısında yatırmış oldu
ğu pey akçesinden başka bir hak talep edemez. 

ipotek sahibi alacaklarla diğer alacaklıların mezkUr gayri menkuller \:zerindeki haklannı ve hususiyle faiz ve masrafına ait iddialannı 
evrak mücbiteleriyle 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasında hariç kalacaklardır. 

Bu gayri menkullere talip olanların yüzde on pey akçasile birlikte ihnle günlerinde hazır bulunmaları ve daha fazla malumat almak isti-
yenlerin ihale gününe kadar her gün bankamıza müracaatları ilin olunur. 513 (350) 

.-::::;-- - -- ..;..,,~ - eaıi EZ ri? - H ,.. =; ~ 

C/7-/7:/'XZZ/..:b!~.ICLL/Y/ /./'C/-J'1C/.-O'fS 

~ Muayenehane nakli§ 

~D Al·R· ~ ı~ r. ı ıza~ 
1 s: ~ 
~ .. 

ı ~ Unlen ~ 
ı Doğum ve Cerrahi Kadın 

I ~ hastalıkları Operatörü 

~ Kestelli caddesinde· 
~ lıi muayenehanesini~ 
~BİRİNCİ KORDONDA~ 
~ ray)'are sineması ci· 
~ uarında 222 numaralrı ,~ 

haneye yalıında nal!- N 
ledecefı!ir. ~ 

~ TELEFON: 2987 (31) ~ 
~J(;q-W ı r ;ırta:'il?1PX~ 

-------------- olmak üzere müddei aleyhin İzmir 
IZMIR S.H. HA.KJML1CIN • emniyet direktörlüğünce tebliga. 

DEN: D.No. 39-643 ta uygun mesken ikametgahının 
lzmirde ismet pafa mahallesi- tahkiki zımnında tezkere yazıl • 

nin dündar sokağında 3-7 numa· mıfsa da zabıtaca da ikametgahı 
rada İsmail ve mezarlık batında tayin edilmemit olmasına binaen 
hayrettin pa~a sokağında 5 nu. mezkur tebligatın ilanen tebliğine 
maralı bahriye hanında ve halen karar verildiği ve yevmi muha
ikametgahları meçhul bulunan kemenin 27-2-939 tarihine tesa
muı;tafa taraflarına. düf eden pazartesi günü saat 1~ 

lzmirde Emlak ve eytam ban • na muallak bulunduğu ve muay
kası tarafından aleyhinize ikame yen gün ve taatte i:zmir S.H. ha • 
olunı::n alacak davasından dolayı kimliğinde ispati vücut eylemeniz 
cereyan etmekte olan muh:ıkeme veya bir vekil göndermeniz, aksi 
sırasında müddeialeyhin dava ar- takdirde gıy.ıp kararı ittihaz olu
zuhalinde gösterilen adreste bu • nacağı lüzumu ilanen tebliğ olu-
lunmadığı ve ilanen tebligata esas nur. 507 (346) 
-=== __ ez 

I LAN 
lzmir 3 üncü noterliğinden: 

lzmirde Cemal Cendeli hanında icrayı ticaret eden M. Talat Ermana 
ait olup lzmir Merkez bankasınca berayi tebliğ Noterliğimize gönderi
len ve on dokuz lngiliz lirası ve dokuz 4ilin ve bir peninin ödenmuine 
müteallik protestoname muhatabının ikametgihında bulunmaması ve 
ikametPhı meçhul kalmMı sebebile protestoname sureti Noterlik di
vanhanesine talik edilmittir. Hüliaai muhteviyatı yubnda yazdı pro-
testo tebliğ makam.na kaim olmak bere ilin obat1r. 5t2 (342) 

Erzurum Vilayetinden: 
1 - Trabzon - İran transit yolunun takriben 48 + 7 48 kilometre 

uzı.mlu~undaki «Şeyhbop - İran hududu» kısmının tesviye, sımıi imar 
lat ve sose inşnatı birinci elısillmede yapılan teklifler haddi layik p 
rülmediğinden tekrar kapalı zarf usulile eksilmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksilime 6 Mart pazartesi günü saat « 15 » de Erzurumda 
Tranı.it yolu ikinci rnıntaka ha~ müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ~art namesi ve buna mütef erri evrak <t30» lira «80» 
kuruş mukabilinde Karakösede Nafın müdürlliğünden ve Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka baş müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «28383» lira «67» ku
rusluk muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum valiliğinden alınını§ 
ehliyet vesikası göstermeleri lczımdır. « Bu vesikanın istihsali için 
e~csikmenin yapılacağı günden en az sekiz gÜn evvel bir istida ile is.
teklilerin Erzurum valiliğine müracaal:m ve istidalarma en az bir ka
lemde ikiyüz bin lira kıymetinde Nafıa inşaatı yaptığına dair işi yap~ı
ran idarelerden alınmış vesika iliştirmeleri muktezidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulurunıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. » 

5 - istekliler teklif mektuplarını ihale günü olan 6 Mart pazartesi 
günü saat «14»e kadar eksiltme komisyonu reiıliğine makbuz mu
kabilhıde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «730» 
7, 12, 18, 24 366 (247) 

Istcınbul Üniversitesi A, E. P. Komisyonundan: 
Muhammen 

bedeli Teminab 
Yapdacak iş Lira Kr. Lira Kr. ihale tarihi ve saati 

Kadın ve doğum kliniği 15299.55 1147.47 3/3/939 Cuma saat 15 
madeni eıyası. 
Göz kliniği madeni eşyası 6295.50 472.20 3 / 3 / 939 )) » 15.30 
Kulak, Boğaz ve burun 5445.- 408.38 3 / 3/939 » » 16 
kliniği madeni efyası. 
Tedavi kliniği madeni 11244.- 843.30 3 / 3/939 lt » 16.30 
e§yaııı. 

1 - Yukanda gösterilen kliniklere yaptınlacak madeni eıya ayn ayn kar· 
tıhğında yazılı muhammen bedelle kapah zarfla eksiltmeye konulmuftur .• 

2 - istekliler prtname, liste ve malzeme nümunelerini her gün Rektörlük
te görebilirler. 

3 - Zarflar ilııa1e günü saat 14 de makbuz mukabili Rektörlüğe verile.. 
cektir. 

4 - 2490 sayılı kanunc:b yazılı vesikadan bafka en • lSO yataklı Lir -.. 
tanenin bu gibi madeni efYUlnl iyi bir aurette ,.eptığına dair vesilmlenn ela 
urf İçerisine konulmuı 1Uandır. c875» 

ıs, ıs,>ı.25 448 taı•J 

Nezle·· Grip 
Baş-Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

iPfP w:;; 

Eczanelerden 
1 - 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 

İzmir İncir ve Ozüm Tanm Salı• 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yaş üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı T ariç şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
'8l"apları eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm 

ıirkesidir. 

TARlŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmiş taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini taıunaktadır. Tarif üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
m ıurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatma uygun bir ıekilde tertemiz iılenmiı ve 

hazırl~br. Zarif aınhalajlar içinde satılmaktadır. 

Tarif markalı mahsulat ve mamulib her yerden arayınız. 

İzmir umumi sat11 mağazası : 
Kemeraltı caddeai No. 71 
Telefon : 4195 

Tarif satış mağazasında fiıncli, bu mevsim 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz.. 

a1m111 ............... m1 .......... ı.·m26iıill .. <•2•ŞM!~l ..... r 

Denizbank şubesinden: 
Tersanemizde sahile yapılacak grobeton gömme postalan in488ti 

eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 485 lirad11. ihale 24/2/39 cuma 
giinü saat 16 da şubemizde yapılacaktır. Fazla malUınat almak isti
yenlerin yapı ve binalar servisi şefliğine müracaatlan. 

18, 19 514 (341) 

1 LAN 
• 
il daimi encümeninden: 1 

Karşiyaka.cla Soğukkuyu tramvay caddesindeki Atatürk'ün annesi
nin kabrine ait ihata dıvarları ve sair infaatı 4684 lira 24 klll'U4 keıif 
bedelile ve IS gün müddetle açık ebiltmeye konulduğundan Mtekli
lerin 2490 aayıb yua hükümlerine göre bazırlıyacaldan teminatlarile 
birlikte 2 Mart 939 ~mbe günü aaat 11 de il Daimi Encümenine 

-~ 
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rı:::.e:=;:: RADYOLiN 
nm iiraz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zıı1 mevat karşı· 
sında di$1er ve 
diı etleri eğer 
mütemadiyen te 
lllizlenmezse bo
z11lınağa, çbri• 
meğe ma~..kllm· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve bar· 
sak ihtllatıal'lll· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastabğa yol aça 
bilir. 

-RA.DYOL·i N~ 
' . .. -.:: . -· ..... 

ile muhakkak sabah ve akşam her 
v~mekten sonra hrçalaınak şartile 

' 
• • V" • • .. • .. • •• " • • • , ' - • • 

YENi A.SIR 

Um dal 
4 

Olivier ve Fratelli Sperco / Deu-.sche Le· 
A=~:.~~o. Şürekası Vapur Acentası va:ıte Linie 

-- BiRiNCi KORDON REE.S ADRİATİCA S. A. Dİ G. M. B. il. HAMBVRG 
TURKİA vapuru 15/ 18 Şubat arasın" BİNA.Si TEL. 2443 NAVİGATJONE ANKARA vapuru 18 şubata kadar 

da beklenilmekte olu~, Rotter~am, ~~·· HULL HA TTJ LERO motörU 13/ 2 de gelerek Pire Anvers: Ro~terdam, Bremen ve Hanı-
vers ve Hamburg lımanlan ıçin yuk İ İ N 12 b 

1939 
. Korfu Brindi.si Triesteye hareket eder. burg içın yük alacakb.r. 

alacaktır. hlnOd NIA drvapHuruull şAnu at t tariı· - BRİONİ motörU 16/ 2 tarihinde gele- ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 
GERMANİA b t nih tin e ...on a, ve vers en ge ıp 4 marta kadar A Ro terd B vapuru şu a aye - .. da rek ayni gün saat on dokuzda Patmo'3, nvers, t am, re-

de beklenilrriekte olup, Rotterdam, :~k ~ıkaraca~ ve ayni zaman Hull Leros Rodosa hareket eder. men ve Hamburg için yük alacaktır. 
Hrunburg ve Anversa limanlan için yük ıçm yuk alaca tır. BRİONİ motöril. 20/2 de gelerek 21/2 T A H L 1 y E : 

alacaktır. Tl'l • de Pire Brindisi Trieste ve Venediğe ha- ACHAİA vapuru 16 §Ubatta bekleniyor 

* LONDBA ~ · H b g B A 1ima 1 - - reket eder am ur , remen ve nvers n :> 

B AW.,. A ~ An An •sı ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip F antı.~ .. ·u+ .. .. nndan yük çıkaracaktır. 
n.&.IA.an~ ~ Lo d i in yUk alacaktır. • ~u motörü 21/2 de gelerek 

HATTI n ra ç 22/2 tarihinde Leros Rodos Brindisi --

ZETSKA PLOvtDBA A. LIVERPOOI. ffA'JTI Bari Trieste ve venediğe hareket eder.. AMERJCAN EXPORr 
D. KOTOR ALGERİAN vapurunun bamuleslni ___,_,,_ LİNİE.S 

İstruıbulda aktarma ederek Denizbank ROY ALE NEERLAN . İNC. 
Dumlu ınar vapuru ile İzmire gelmiş- DAISE ICVMPAHY ASI EXECUTIVE vapuru 16 şubatta bek 
t' p VULCANUS vapuru 17/ 2 tarihinde leniyor. Nevyork için yük alacakbr. 

(( L O V C E N )) ır. beklenmekte olup yükUnU tahliyeden EXCHANGE ''tlpuru 21 şubatta bek-
Lük~ vapuru 26 şubatta saat (8) de j Deutsclıe Levante•Linie sonra Burgas, Varna ve Köstenceye ha- leniyor. Nevyork için yük a~caktır. 

beklemlmekle olup, saat 16 da Constan- . ERS 7121939 tarihind reket eder. DEN NORSKE MIDDEL-
V r 1 . . h ek d ' ANV vapuru e • 

:r.a v~ ama ıman arı ıçın ar ete e- Hamburg Breıncn ve Anversten gelip HERMES vapuru 20/2 de Roterdam, HAV.SLINJE, O.SLO 
cektır. yilk çıkaracak.. Amsterdnm ve Hamburg limanlarına 112- BAGHDAT vapuru 12 marta doğru ts-

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

beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 .SVENSKA OJUENTE Lİ• --
de tzmirden hareket edecektir. Pire, NİEH KVMPAHYASI .SERVİCE MARlriHE 
Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste PATRİA vapuru 12/ 2 de gelerek An- ROUMAİH 
için yolcu ve yük alacaktır. T. B O W E N R E E S BUCAREST vers Hotterdam ve Hnmburg limanları-

V E $ tJ' R E K A S 1 na hnreket eder. DUROSTOR vapuru 6 martta bekle 
CUNARD LİHE GOTHİA vapuru 17/2 de Amst..adam niyor. Köstence, Kalas ve Tuna limanla 

Vnıted States ı.evantes Rotterdam Hamburg Lkandinavya ve rı için yük alacaktır. 
Line Stad. Liverpool ve Baltık limanlarına hareket eder. --

PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat Glasgov hattı ,__ .IOHHSTON w ARR.EN 

--

--
nihayeti mart iptidasında beklenilmekte • • • • • • • • • • • .SER\' ICE MARiriME LİNİES LTD. 

~--•;;;;;;;;;;;;;; ____ ımıı _________ I olup Ncvyork için yük alacaktır. BOTHNlA vapuru 17 şubat tarihinde Roııntafn Kıanpanyası İNCEMORE vapuru 12 martta bekle· 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, geli Llverpool ve Glasgov için yük ALBA JULİA vapuru 1712 de gele- niyor. Burgas, Vanıa, Köstence ve Su 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

NEVROZiN 
B ··tün Ag' rıiar.n Panzehiridir 

u . . ' Beyhude Istırap Çekmeyınız. 

B i R TEK K A ŞE 

Nevroz in 
Bu ınuannit baş ''c diş ağnlanm sın:a~l' 
izaleye kiridir. Jtomatizma evcaı, sınır, 

mafsal ve adale ıstıraplan 
NEVROZiNLE tedavi edilir .. 

-·~ 
.ı ~ zle, f'trip ve Bronşite karşı en 

müessir ilaç 
N E V R O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih ed~diniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLiR 

~ .. . 
••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ ..... S~hi~;i Balık Yağı 
NORVEÇY A Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlıl defa südlmii.ftiil' Şerbet gllli l~llelJHif' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçloğlu hanı karşısında .. 

gerek vapur isimleri ve navlunları hak- ala!ktır. rek Malta, Cenova ve Marsilya liman- lina Kalas için yUk alacaktır. 
kında acenta bir teahhüt altına giremez. larına yük ve yolcu alarak hareket eder. Vapurlarıu hareket tarihleriyle 118\'· 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci G k 1 __ ,At tarlhlerl İlandaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardaki değişikliklerden acenta me-ere vapur ann muva!'Salt1 , . 
Kordonda 152 numarada iUMDAL. isimleri ve navlunlan hakkında acenta lar~ değişikliklerden dolayı acenta suliyct kabul eb:nez. 
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt albna giremez. Daha fazla m:S~~et ~b1:" etmez. Daha fazla taf- D~ fazla ta!sillt için ATATÜRK 
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. silat ıçın ikincı Kordonda FBATELLI caddesı 148 No.da V. F. Henry Van Der 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat S~ERCO vapur acentasına müracaat 7..ee vapur acentalığuıa müracaat edil-
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. edilmesi rica olunur. mcsl rica olur. 

TOPANE 

__ ııırı ilı rpjı~~-_. 
..__ t:a;, 

TERAZiLERi 
rVngiJ!ENİN EN BİRİNCİ rERAZİ FABRİKA· 
SiNiN MAMULArıuıa." .... TAKLirLERİNDEN 
SAKININJZ.. 1 • 26 (336) 

Sizde bu kremden şaşmayını7. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığuun resmi ruhsatım 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima üs

tiin ve eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak vU

ruda ıetirilmiş yegine sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 

Balsam in 
Giindüz için yağsız, gece için yağlı '\'C 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve . 
gece ı;ekillcri vardır. 

KREM BAh'iAMİN; öteden beri tanınmış hus&tSi vnzo \;e tüp şeklinde satahr. 
İNGİLtz KANZUK ECZANESİ. BEYOOLU - İSTANBUL 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden : 
1 - idaremiz için 46 kalem defter ve evrakı matbua açık eksiltmeye 

çıkanlmıştır. 
2 - Bedeli muhammen 3600 liradır. 
3 - Teminatı muvakkatesi 270 liradır. 
4 - ihale tarihi 2 / 3 / 39 per4embe günü aaat 1 O dadır. 
Şartname ve nümuneleri görmek istiyenlerin her gün, muhasebei 

husuıiye müdürlüğüne ve münakaaaya iftirak etmek istiyenlerin de 
ihale ··nü daimi en ·· ·· 

TELEFON: 2004 - 2005 TELEFON: 2007/2008 
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Frank o hükümeti •• uz ere tanınmak 
lngiltere 
verdiler 

ve Fransa buna karar prensip itibariyle 
keyfiyeti bir deklarasyonla ilin edecekler 

Ingiliz işçi partisi Her tarafta harp hazırlığı .. 
Bu tanıma işi aleyhinde 21 Şubatta Her ihtimale karşı Almanlar erzak 

büyük bir nümayiş ycipacak depolarını doldurmakla meşguller 
Londra, 17 (Ö.R} - İngiliz hariciye 

nazın, muhafazaUr partinin hariciye 
enciiıneninde nasyonalist İspanyanın ta
mnması hakkında izahat vermiştir. Na
zır bu tanınma keyfiyetinin yakın oldu
ğunu, resmi tanınmadan sonra hüküıne
tin iki taraf arasında bir barış anlaşma
&ı yapılması için ısrar edeceğini söyle· 
.ıniştir. 

ltalya ve Fransa da Afrika topraklarında tahşidat
larına durmadan devam ediyorlar 

Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz hükümeti 
prensip itibariyle Frank.o hükümetini 
tarumağa karar vermiştir. Parisle yapı
Jacnk anlaşmadan sonra tanıma tarihi 
resmi bir dekIDrasyonla bildirilecektir. 

Taymis gazefesi bu karar mevzuuba
his eden bir yazısında İtalyanların İs
panyadaki vaziyetlerini şgyanı dikkat 
bulmaktadırlar. Bu gazete, Reso Del 
Karlinonun şu cümlesini naklediyor : 

·Bıçak elimizdedir. Frankist İSPanya
nın 7.aferi, İtalyanın zaferidir .• Ve bunu 
tanımağa mecbursunuz .. • 

Yine ayni gazeteye göre Nasyonalist 

Iııgiliz ve Fransızbaşvekilleri 
•İngiltere ve Fransa, hfldiseleri bü- meğe amadedirler. 

yük dikkat ve itina ile takip ederek Burgos, 17 (A.A} - Peru Burgos 
Cümhuriyetçiler ve Nasyonalistler ara- hükümetini tanımış ve bu hükümet nez
sında bir anlaşma zemini bulmağa çalı- dindeki mümessilliğini büyük elçilik 
şıyorlar. Eğer kendilerine fırsat verilir- derecesine çıkarmağa karar vermiştir. 
se Minorka adasının hnrpsız Frankist1e- Londra, 17 (A.A) - İsviçrenin Lon-

dra sefiri hariciye nezaretine giderek j 
İsviçre hükümetinin Frankoyu tanıma-ı 
ğa karar verdiğini Lord Halifaksa bil
di~tir. 

Polonya sefiri de ayni suretle Lord 
Halifaksn Polonya hükümetinin Franko. 
yu tanımak tasavvurunda bulunduğunu 
söylemiştir. 

Fransız 

Londra 17 (ö.R) • Italyanın Libyaya 
asker sevkiyatında devam suretile evvel
ce yapılmış olan anlaşmayı bozmuş ol
ması lngiliz hükümetince protesto edil
miştir. 

Şimdi Parisle Londra arasındaki isti
şareler İspanyada bir mlitareke akdini 
ve Franko hükümetinin tasdik edilece
ği tarihin tesbitine matuftur.. Franko 
idaresi bütün İspanyaya kontrolünü teş

mil edince cümhuriyet idaresi ister ta
mamen hezimete uğramak, ister bir uz
laşma neticesi teslim olmak suretile tes
lim olacaktır. Şimdilik en mühim nokta 

manzara Burgos hüktimetinin fiili olarak tasdiki-Lo.ıdradan bir 

İspanyada bir çok iş sahaları İtalyanlar re teslimini temin ettikleri gibi Madrl-r dir. Bu cihet ikmal edildikten sonra hu
din de ayni metod1a teslimini temin et- kukan tasdik meselesi gelecektir. 

Popolo gazetesi, Fransanın, Tunus ve 
Cezairdeki kuvvetlerini fevkalade arbr
masma karşı ltalyanın bir mukabelede 
bulunduğunu ve bu sevkiyatın Mısır aley
hinde olmadığını yazıyor. ve Almanlar e1ine geçmiştir. 

Londra, 17 (Ö.R) - İngiliz işçi par-
fü:i, Franko hükümetinin tnnmması 

Sir Con Simon Diyor ki: 
·v azivetimizin 

• 

ettirmekten 
Londra 1 7 ( ö.R) - Maliye nazırı 

Sir Con Saymen dün akşam lngiliz de
l mir endüstri federasyonunda bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

c lngilterenin her tarafında sulh İm• 
kan ve ihtimallerinin §imdi daha emin 
olduğu intibaı vardır. Bu intibaı uyandı
ran bir çok sebepler vardır. Birincisi ıu· 
dur: Her kes anlamıştır ki lngiltere icap 
eden yükü üzerine almağa hazırdır. ikin
ci sebep: Fransa ile sıkı ve samimi bir 
antanbn ve Birleşik Amerika devletlerile 
iyi münasebetlerin mevcut olmasıdır. 
Üçüncü sebep te ispanyada muhasema• 

ne olduğunu tebarüz 
kalmıyacağız • 

gerı 

1 

tın nihayete ermesinin yakın olduğu his· 
sidir. Nihayet son sebep, başvekil B. 

Fransız hariciye nazırı B.Bonne hariciye Çemberlaynın diğer milletlerle, hükümet 
Ingiltere kraı ve kraliçesi bir merasimde nezaretine giderken sistemleri her ne olursa olsun, daha iyi 

aleyhinde olarak 21 şubatta büyük bir 
nümaviş hazır1runıştır. Bu nümayişte 

partinin bütün teşkiHitları namına nu
tuklar söylenecek, tezahürat yapılacak-
iır. 

Bilhassa binbaşı Atlinin bu mesele et· 
rafında işçi partisinin noktai nazarını 

gösteren mühim bir nutuk söyliyeceğ. 
tahmin ediliyor. 

Londra, 16 (A.A) - 42 Oksford pro
(esörii İsp<ınyol arazisinden bir kısım 

t~panyol hiıkümeti elinde kaldıkça ve 
1talynn ve Alımın askerleri İspanyada 

mevcut bulundukça Frank.o hükümcti
nin tanınmaması hakkında Lord Hali
faksa bir telgraf çekmiştir. 

Lonclra, 17 (Ö.R) - Obscrvcr gaze
tesinin diplomatik muharriri harpter. 

ayni derecede yorulmuş bulunan Fran
kistlcrle cümhuriyctçileri barıştırmnk 

bir anlaşma tesisine matuf siyasetine de
vam azim ve kararıdır. 

lngiltere, kendi vaziyetinin ne olduğu
nu diğer milletlerin nazarında tebarüz 
ettirmekten geri kalmıyacaktır. lngiltere· 

nin silahlanmasında hiç bir taarruzi mak· 
sad yoktur ve bu hususta beynelmilel 
bir mutabakat temin edilmediği takdirde 
silahların umumi olarak azaltılmasını ln
giltere memnuniyetle tasvip edecektir. 

Bununla beraber, sulhu istihdaf eder· 
ken lngilterc hnyau menfaatlerini terk 
etmek niyetinde değildir.~ 

Sir Con Saymen şu sözlerle nutku bi
tirmiştir: 

c Başvekil ahiren kat'i beyanatta bu
lunarak evvelce yaptığından çok daha 

sarih bir şekilde, Fransanm hayati men· 
faatlerini nasıl bizim kendi hayati men• 

faatlerimize bağlı telakki ettiğini göster
mi§tir. Bütün memeleket baııvekilin bu 

selesile meşgul olan hükümetler arası ko- mazsa sığanaklar, içlerine girenlerin diri 
mitesi reisi Lord Vinterton Bristolde bir diri gömülecekleri mezarlar olacaklar
nutuk söyliyerek komitenin Berline gön· dır.> 

derdiği mümeıısilin raporundan, bu mese- Londra 17 (ö.R) - Avam kamara
lede mühim bir terakki adımının atılmış Isında bir işçi muhalefet partisi tarafın. 
bulunduğunun anlaşıldığını bildirmiştir. dan teklif edilen bir kanun layıhası mü· 
Bunun neticesi olarak Almanyada 5 se- zakere edilmiştir. Bunda, maden işlerin
ne içinde bir nizam tahtında muhaceret den ileri gelen toprak kaymalarında hü

temin . edil~~kle ber~b~r ~lma~ya~aki I küm~tin harap olan mesken sahiplerine 
yahudı ve dıger gayrı arılerın vazıyetı de tazmınat vermesi esası vazedilmiştir. Ka
islilh edilecektir. nun ikinci kıraetinde 140 reye karşı 145 

Londra 17 (ö.R) - Lordlar kamara- reyle kabul edilmiştir. Bu netice hükü
sında yeraltı sığanakları meselesi müza· met için bir muvaffakıyetsizlik olmakla 
kere edilmiştir. Bir çok hatipler, harp ha- beraber hakiki manası yoktur. Eğer iti
linde hava hücumlanna karşı sığanak v:ı- mad meselesi ileri sürülmüş olsaydı böy
zifesi görebilecek yeraltı garajlarının in- le bir mana iktisap edebilirdi. 
şası lüzumunu müdafaa etmi!llerdir. Hü- Yine dün akşam avam kamarasında, 
kümet namına Lord Birkenhed hiç bir işsizlik meselesinde hükümeti enerji fık
memlekette vasi mikyaııda yeraltı sığa- danı sebebiyle tenkit edan bir işçi takbih 
nakları inşasına teşebbüs edilmediğini takriri 146 reye karşı 344 reyle redde-
söylemiş ve demiştir ki: dilmiştir. işçi hatipler hükümeti bu me-

< Bu sı" anakların in 

Tunustan manzaralar 

Berlin 17 ( ö.R) - Alman gazeteleri, 
lngilterenin muazzam silahlanma progra
mını ehemmiyetle mevzuu bahis ediyor
lar. Bu neşriyatlar üzerinde bilhassa du
rulan nokta teslihata sarfedilecek olan 
milyarlar lngiliz milletini sevindircmİ· 

yecektir. 
Parls 17 (ö.R} - Almanya, büyük 

bir harp ihtimaline karşı erzak stoklarını 
yapmaktadır. Arjantinle Almanya ara
sında yapJan bir mukavele mucibince 
Arjantinden büyük miktarda et konser
vesi satın alınmıştır. 

Londra 1 7 ( ö.R) - lnglliz harbiye 
müsteşarı 1932 senesinde 130 bin kişi 
olan kara ordusunun bugün 200 bine ba
liğ olduğunu söylemiotir. 

Londra 17 (A.A) - Bay Çemberlayn 
dün akşam yemeğini Alman sefarethane
sinde Alman ve ltalyan sefirlerile yemiş-

tir. 
Selahiyeltar mahafil, siyasi vaziyete 

huzur ve sükun temini meselesinin bu ye· 
mek esnasında görü;ıülüp görüşülmediği
ni suale şayan görmektedir. 

Berlin 17 (ö.R) - Dr. Cöbels bu
rada irad ettiği bir nutukta nasyonal sos
yalizmin prensipleri ile tuttuğu yol üze· 
rinde bütün Alman milletini hakiki fa. 
natikler olmağa davet etmiştir. 

Paris 17 (ö.R) - Fransanın Akdeniz 
filosuna mensup bir çok harp gemileri 
gece Tunusda Bizert önüne gelmişler ve 
bu sabah limana girmişlerdir. Bu deniz 
kuvveti Aljri, F oş ve Oupleks kruvazör· 
lerinden mürekkep birinci kruvazör fır· 

kasile 3 üncü torpido filotilası ve 1 inci 
tahtelbahir filotilasını ihtiva etmektedir. 
Bunlar Tunus sularında manevralar ya
pacaklardır . 

Rusyada son nüfus 
sayımının kontrolü 

Moskova 17 - 1937 de yapılan urnum.l 1 vam etmiştir. Gazetelerde sayım esnasın
nilfw sayımına, muhalefet tarafından daki n~riyata nazaran bu tahrir esnasın• 
fesat ve hiyanet karıştırıldığı iddiasiyle da da - yapılan hazırlıklara ve propağan• 
sayını neticelerinin ilan edilmemesi ve da faaliyetine rağmen ihmal ve tekasülleı 
sayımın mefsuh sayılması üzerine yeni görülmüştür. Ancak bu noksanlar teknik 
bir nüfus sayımı yapılmasını lüzum gör- mahiyettedir. Şimdi bu noksanlar teknilt 
müştü. Bu husustaki hazulıklara ve bu kontrollarla düzeltilecektir. 
sayımdan beklenen neticelere ait malu
mat daha evvelki hülasalanmızda veril
mişti. Filhakika, Sovyetler birJiğinde ta
kip edilen esaslara göre bu sayım sınıf
eızlaşmış bir sosyalist birliğinin içtimai 
kadorsunu göstermek itibariyle ayni za
manda içtimai bir ehemmiyet de arzedi
yordu. 

Bu yeni sayım 1 7. 1. 19 39 da başlamış 
ve şehirlerdeki tahıir ameliyesi 24. 1. 
19 39 da bitirilmiş ve 2 5. 1 de şehirlerde 
neticelerin kontrolüne geçilmiştir. Küçük 
iskan merkezleriyle köy ve kırlarda tah· 
rir 2 7. 1 de bitirilmi§tir. Kontrol şehir
lerde 2 ve köylerde 5 şubata kadar de-

Nafıa programının tatbik edilmesi lü -
zumunu müdafaa etmişlerdir. 

"Eski hariciye nazırı B. Eden, müza -
kcıre esnasında söz alarak hükümetin ta
til kampları, işçi eğlencelerinin ıslahı ve 
ucuz meskenler inşası hususunda karar 
ittihaz etmesini tek.lif etmiştir. Ticaret 

nazırı Sir Stanley Ingiliz ticari kalkın
masının ehemmiyetinden bahsetmiş ve 

Selinikte 
---..,.---

Kral ve Ba,vekil 
üniversite binasının 
temelini attılar .. 

Atina, 17 (Ö.R) - Kralı ve başvekili 
hamil olan tren dün akşam Selfıniğe 

varmıştır. Kral ve başvekil halk tarafın
dan coşkun tezahüratla kabul edilmiş· 
ferdir. Yine coşkun tezahürat arasında 
yeni üniYersite binalarında temel taşı 

konmu~tur. 

asla beslemediğini temin eylemiştir. 
Ilk maddelerden mahrum oldukları 

için şikfıyette bulunan memleketlerin 
vaziyetine geçen ticaret nazırı demiştir 
ki: 

«Eğer bu memlekeUer beynelmilel 
gerginliğin iza1sine hizmet etseler bun
dan elde edecekleri istifade ve kazana
cakları istifade vyihBambambambamm 


