
r;. -GAZI BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz sahihi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 

HAKKI OCAKOôLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MüDDE'l1 Türkiye için Hariç için 

Snelik .. .••..••••• 1400 2900 

Altı aylık •••••.••••••••• 150 1650 
--

TELEFON: 2697 

No. ıooss Kırk Dördüncü Yd 22 şubat çarpmba 939 

Dün sabahki zelzele 
Dün sabah ıebrimizde hafif bir yer sarsmbsı 

kaydedilnı.İftir. Hasarat yoktur ... 

-------' L Yeni Asır Matbaasında Basılmqbr. Ciimhuriyetin ve Ciimhuriyet eserinin bekçis-1, sabahları çıkar siyasi gazetedir 
FIATI (5) KURUŞTUR 

\ Beden terbiyesi heyeti 
spor işlerini iyzah eden Başvekilin 

nutku ile dün 
Ankara 21 (ö.R) - Yeni mesai dev

resine başlıyan ba§veka.Iet beden terbi
yesi genel direktörli.iğü istişare heyeti 
saat 9,30 da ba§vekil Refik Saydamın 
riyaseti altında hava kurumunda toplan
dı. Içtimada merkez istişare heyetinin 
tabii ve müntehap azaları ile federasyon
lar daire reisleri bulunmuştur. 

Celseyi açan başvekil, beden terbiyesi 
kanununun tatbiki hakkındaki nizamna
menin ana hatları üzerinde izahat veren 
genel direktöre söz verdi.Bir saat süren 
bu izahatı dikkatle dinledi. Sonra bizzat 
söz alarak dedi ki: 

«- Bendeniz her vakıt spor i1-
lerinin böyle güzel, bilhassa sıh
hat meselesiyle muvazi yürüme -
sini ve böyle bir çerçeve içine alın· 
masını isterdim. Sıhhiye ve'fl.ale • 
tinde iken bu mesele ile çok meş· 
gul olmuştum. Hatta spor. terbiye
sini alakalandıran bazı kıtapların 
tercemesine baslatmıstım. En bü
yük derdim, ıi-17 y~şları arasın-

toplantılarına başladı 

Başvekil B. Refik Saydanı 

daki gençliğin ne1vünemaaı için 
muzır •porlarla mefgul olmamaaı 
idi. 

«Görüyorum, bu İf fİmcli yol;,,. 
na girmektedir. Bu hususta •ayın 
generali tebrik eder ve meaaıaı 
aebkeclen arkadCZflarına ela mu. 
vallakıyetler dilerim. Senelerden 
beri iitecliği.m ifler yoluna gir.miş
tir. Yarın bu işler hakkında· bir 
ihtiyacınız· oluraa· emrinize ama
deyim. Biliyorum ki ·bu ihtiyaçla
rın ba.~ında bütçe gelir. Bu bakım
dan ela yardımda tereddüt etmi
yeceğim. Çünkü milletin istikbali
ni tevdi edeceğimiz gençliğin sıh
hat ve kudreti ve yurdun müda -
faaBına hazırlanması isine <lZC.!nlİ 
yardım vazifemizdir.' Hepinize 
muvaffakıyetler temenni eder ve 
~rimi başkanınız generale terke
diyor ve ben de işime gidiyorum.» 

Bunu müteakip encümen saat 14 te 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Hong - Kong bombardıma
nı Londraya en • şe er · 
iz mirin 
Bir derdi 
iktısat vekMetinin 
müdahalesi çok 
yerinde olacaktır .. 

---0-:--
HAKKI OCAKO~LU 

Memleketin mahiyeti itibarile çok , . 
küçük fakat şumulü itibarile genı~ 
bazı yaraları ve derdleri oluyor kı 
insan bunlarla karşılaştığı zaman de
rin bir teessür duymaktan nefsini 

menedemiyor. 
Mesela şu Bulvar Şirketi işi... 

Tokyodaki lngiliz sefiri bu bombar
dımanı şiddetle protesto etti 

Romanya hariciye nazırı: uBallıan sulhu tutulması zor llir bahisti. Bu 
bahsi biz şimdiye lıadar muvaffaJııyetle tuttulı ve ıutmalıta 

devam edeceğiz .. » dedi. 

Bay Galenko ~utkunda Balkan antantının büyük yaratıcısı ebedi Şeli· 
mizin yü"s~ hatırasını hürmetle anmıştır .. 

Bükreşten b ir manzara 
Bükreş, 21 (Ö.R) - Balkan Antantı murahhaslar şerefine kral sarayında bir 

könseyi bugün l.ki toplantı daha yapa- konser verildi. 
rak müzakerelerine devam etti .. Gece SABAHKİ TOPLANTI 

Kalpazan 
şebekesi 

Kalp paralar tama
men zabıtanın eline 

geçmiştir 
--=--

Bir fırın içinde faaliyet gösterirken 
yakalanan dokuz kişilik kalpazan şebe
kesi hakkındaki tahlrikata dün sorgu 
hakimliğinde başlanmış ve suçluların 
ifadelerine müracaat edilmiştir. Suçlu
lar, işledikleri suçu itiraf etmekle bera
ber, bazıları hadise ile bilfiil alakalı ol
madıklarını iddia etmektedirler. 

Bu kalp para basmak işinin tesadi.ifi 
bir birleşme neticesi vaki olmadığı, ala
kadarlarm uzun tetkiklerden sonra kalp 
para imaline başladıkları, hatta muta -
hassıs bazı kimselerin de mütalea ve fi
kirlerinden istifade ettikleri anlaşılmak
tadır. 

Bükreş, 21 (Ö.R) - Hariciye vekili
mize refakat eden Anadolu ajansının 
muhabiri bildiriyor : 

•Balkan antantı konseyi bugün saat 
10.30 da ikinci toplantısını yaptı. 

•Öğleden evvel Balkan matbuat bir
liği konferansının muhtelif komisyonla
rı propaganda nezaretinde toplandılar. 
Öğleden sonra 13.30 da başvekil mu

avini Arman Kalinesko başvekalet dai
resinde misafirler şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette samimi nutuklar 
söylenmiştir. ıı 

BELGRAD GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 
Belgrad, 21 (A.A) - Balkan Antantı 

daimi komisyonunun Bükreşteki toplan
tısı hakkında ilk sahifesinde mütalaalar 
serdeden Politika gazetesi ezcümle şöy
le demektedir : 

Romanya payitahbnda yapılmakta 

olan görüşmeler ve istişareler bundan 
evvelki konferansların ruznamclerinden 
pek farklı olmıyacaktır. Bu görüşme ve 
isti~arelerin mevzuu, beynelmilel umu
mi vaziyetin tetkiki ve antant azalarının 
kendi aralarındaki münasebetlerle kom
şuları ile olan münasebetleri olacaktır. 

Cümhurreisimi
kabul 

. 
zın 

resimleri 
Ankara, 21 (Hususi) - Milli Şef İnö

nü, yarın akşam muhtelif vekaletler 
memurları için bir kabul resmi daha 
tertip etmişlerdir. 

Milli Şef 
Dün Halkevinde 
bir saat kadar tet· 
kiklerde bulundular. 

Biz bu mevzua belediye ile şirket 
arasında tehaddüs eden bir ihtilaf yü
zünden temas ettik. Şehrin imarına 
engel olan vaziyetlerin ortadan kaldı
rılması düşüncesi ile bazı mütalaa- 1 ilterenin uzak şarkta tehdit altında olan müstemleke parçalarından Saygım 

ng " ı· . s· D l 

Çanakkale zabıtasınca yakalanan 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Franko hükümctinin tanınması mese
lesi Bükreşte ortaya atılacaktır. Balkan 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

Ankara, 21 (Ö.R) - Bugün cüm· 
hurreisimiz, MiJJi Şef İsmet İnönii 
Halkevlerinin yedinci yıldönümii 

dolayısiyle açılan sergileri görmek 
ve Halkevlerinin genel çalışnıalarım 
belirten eserleri incelemek iizcrc 
Ankara Halkevleri merkezini şeref
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

larda bulunduk. ve Burma umumı va ısı ır ug as 

Halbuki bu mevzu içden içe kay- Londra, 21 (Ö.R) - 9 Japon tayya-

nayan, kanayan, lzmir1i bir çok va- Surı· yede resi Hong - Kong civarında müdafaasız 
tandasları manen ve maddeten izrar köyleri bombardıman etmişlerdir. Hong 
eden "'ve üzüntü içinde bırakan bir Kong İngiliz mıntakasına bombalar düş-
derd halinde imiş. k klık müş, demiryolu hasara uğramıştır. Köy-

Bu neşriyatın şehirde uyandırdığı af JŞJ lerde halktan ölenler ve yaralananlar 
alaka cidden tasavvurun üstündedir· pek çoktur. 

Ü .. b' l' 1. b' A o m 
ç yuz ın ıra sermaye 1 ır n .. - • ··ınhurreisi Tokyodaki İngiliz büyük elçisi Hong 

nim Şirketi etrafında bu kadar bu- Surıye CU K v J . 
"k b. l"'- b 1 i b hrana nihayet ver• ong topragının apon tayyareleri ta-yu ır a aıs;a uyanmasının se ep er U 

de yok değildir. . . mek için istişare!erinde rafın~o~m~~~~:e .!.ro-
Çünkü bu şirket beledıye vazıfe devam etmektedir. 

ve hizmetlerinden olan Bulvar aç- . 
mak isini bazı şartlar ve haklar mu
kahili~de deruhte eylemiştir. Bu te
ahhüdünü uzun yıllar yerine getir
memesi yüzünden bütün şehir halkı 
bu mevzu ile ilgilenmiştir. 

Bir kısım Bulvan açarken süphe 
yok ki bazı vatandaşların mallarını 
jstimlak cttirmis bazıları ile manevi 
bir tazyik altında pazarlığa girerek 
satm almış, bu yüzden de bir kısım 
mü1k sahipleri şirket ve şirket mua
meleleri ile alakalanmışhr. 

Bir milyon kişilik ordu 
lngiltere hali sulhta böyle bir sefer 
kuvveti hazırlamayı düşünmektedir 
Londra 21 (A.A) - Avam kamara

sında her ikisi de Muhafazakar olan B. 
Vivyan Adams ile yüzbaşı Heilger kuv
vetli bir heyeti seferiye vücuda getiril
mesi lehinde mütalaalar serdetmişlerdir. 

B. Adams Fransanın l 20 milyon kişi
lik totaliter devletlerin l:er hangi bir ta· 
ınruzuna karııı koymak mecburiyetinde 
kalacağını söylemiş ve şöyle demiştir: 

- Bizim elimizde ancak imparatorlu
ğumuzun başlıca noktalanm muhafaza 
etmemize kafi bir ordu vardır. Ve hali
hazırda vaktiyle 1914 senesinde Fransa
ya göndermiş olduğumuz heyeti seferi· 
veya benzer bir kuvvet oraya gönderte• 
cek bir vaziyette değiliz. Daha kuvvetli 
bir orduya ihtiyacımız vardır. 750,000 

Bunlara ilaveten şirketin sekiz se
nedenberi hi~sedarlarına on santim 
temettü hissesi vermemesi, hisse se
nedlerinin yok bahasına düşmesi asıl 
sermayedarları da şirket idaresine 

Cebeliidüruzdanbir manzara ve yahut bi; milyön kişilik bir lngiliz or• 

dan bildiiili- termektedir. Müfritler Şanidan başka dusu istikbalde vukua gelecek her hansi 
_ _._ ___ __._~.__......__-L~--.1-.:...:..-......_.___..._....ı.....a,:.a_m.s.,.-.4.1.o.,.u.,Eo.ldf,.a....;;;;;;.;..,.~:::,:=:...-=:=::..::.:..ı....;,:....;_ _______ -=-~--~~..U.....__~-~--'......_-ı.,.LllL-----~ 



SAHIFE2 

Terbiye bahisleri ~ 
•••••••••••••• 

Talebe • • 
mesaısı 

Andre Moroanin güzel bir konferansı 

KIR 

MARiE BELL 

Ve 
DENİZALTI ESİRLERİ 

rENI ASJR 

ŞEHiR ~HABERLERi 
Kubiliy töreni 

Her sene Mart ayı içinde yapılması 

mutad olan Kubilay töreni için hazırlık~ 
lara başlanmış tır . Bu tören Martın 23 cil 
günü Menemen Kubilay abidesi önünde 
yapılacaktır. 

Yeni Türkı·ye rüRKÇE SÔZLÜ 
Fi_Inıi Amerikada Tü~kçe ~~hi _olarak yapılmış ve memleketimize getiril · 

4 - H """"' h ı L-ı:ıt'~""' "''"'" nl!>n .,,,,.f ""-

22 $11bat çarşamba 939 

1 

lzmirin 
Bir derdi 

]erinin eruıümen tasdikine iktiran ettfril· 
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Milli Şef _S -ON HABER 
• 

Dön llallumnda ~ 
bir saat kadar tet· 
kiklerde bulundulai'. Türk · Limited şirketi - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Heyet yaptığı 
tesadüf 

teftişte suiistimale 
edememiştir 

Istanbul 21 (Telefonla) - Burada çı
kan sabah gazetelerinden biri tütün iş
leri hakkında iki mühim yolsuzluktan 

bahseden bir yazı yazmıştır.Bu mevzu, 
8ğrendlğimc göre tütün limited şirketin
de bir heyetin tahkikat yapmış olmasın
dan ileri gelmiştir. 

Ziraat bankası müdürlerinden Hamit, 
iş bankasından Sabri, inhisar idaresi 
muhasebe müdürlerinden Hüsrevden 
mürekkep tahkikat heyeti raporunu ha
zırlıyarak Vekalete vermiştir. 

Heyetin yaptığı tahkikat neticesine 
dair verilen resmi malUmata göre heyet, 
bir takas suüsilmaline tesadüf etmemiş
tir. 

iddia edildiği gibi bu sene Amerika 
firmalarının Ege mıntakasmdan bir kilo 
tUtUn bile almadığı da doğru değildir. 

Amerikalılar iki sene evveline kadar 
memleketimizden 8-10 .._mUyon kilo til -
tlin almakta iken bu miktar son yıllarda 
18-20 milyon kiloya yükselmiştir. Bu 
miktarın 15 milyon kilosunu Ege mın
takasından tedarik etmekte olan Arrie-

rika firmaları bu sene de bu miktarı 1a
mamen aynı mıntakadan mübayaa et-

mişlerdir. 
Geri kalan 3-5 milyon kiloyu da Basra 

ve Samsundan mübayaaya başlamışlar 
ve bunun 1,5 milyon kilosunu da satın 
aldıkları gibi mübayaa faaliyetine de de

vanı etmektedirler. 
Limited şirketinin Kanada firmalarına 

da bir miktar tütün sattığı anlaşılmıştır. 
Satılan tütünlerin miktarı da 365 bin 

yaasına devam etmektedirler. Tütün Li
mited şirketi müdürli Saffet te demiştir 
ki: 

- Türk limited şirketi iki milyon 
lira sermaye ile teşekkül etmiştir. Bu
nun nısfından fazlası inhisarlar idaresi 
mütebakisi de ziraat ve iş bankalarının~ 
dır. Ben henüz dündenberi işe başla_ 
mış bulunuyorum. Bu sebeple şirket 
muamelatı hakkında bir malumata ma
lik bulunmamaklığım tabiidir. Tahkikat 
yaptığı !:Öylenen heyet azaları da serma
yedar vaziyetinde bulunan inhisarlar 

rafından Amerikaya satıldığına dair bir , 

1 
. .,, t d ~·ld" Ziraat ve lş banklarından mürekkep ol-

kilodur. Fakat bunun da Kanadalılar ta-

ma umat ınevcu egı ır. masına naz.aran sermayedarları :temsil 
Resmi kaynaklardan ~erilen :malı1mat .ıeden bir heyettir. Alakadar mehaiil, mu-

şud~r: . . . . ame1elcrde ~ç bir usulsüzlük olmadığı-
Turk Lımıted şırketı Kanadaya 360 nı, takas komisyonunun bir alakası ol -

bin kilo tütün satmıştır. Bu tütünleri madığını bildirmektedirler. Ege rnınta
Kanadada~ ~m~rika k_umpanyal,:rrın~n. kasında yapılan tütün satışları hakkın_ 
satın aldıgı ıddıası varıd olmadıgı gıbı da verilen malumata göre bu mıntakada 
Amerikalıların bu sene piyasamızdan '32 milyon ,kilo tütün yetiştiği, 30 nıilyo
tütün almadıkları da doğru değildir. Bu nunun satıldığı merkezindedir. Alaka_ 
sene Ege piyasasından 15 milyon kilo tü- darlar bu rnıntakada tütün satışlarının 
tün almışlardır. normal ahval dahilinde oldl,!ğunu. bildi-
Diğer mıntakalardan da tütün müba- riyorlar. · 

Türkiye ve ·Bulgaristan 
. . . 

Hariciye Vekilimizin 
Bulgar gazetelerinde 

tashih ile 
Sofya, 21 (A.A) - Bulgar ajansı bil

diriyor : 
Gazeteler Türkiye hariciye vekili B. 

1 • 

Şükrü Saracoğlunun Bulgaristandan ge-
çişine, B. Köse İvanofla görüşmelerine 
geniş sütunlar tahsis etmekte ve bir 
çok fotoğraflar da neşreylernektedir. 

İki devlet adamı arasındaki temasın 
ehemmiyetini tebarüz ettiren Slovo ga

Eetesi diyor ki : 
Türkiye ile münasebetlerimiz daima 

ile Bulgar Başvekili 
hararetli neşriyata · 

• • 

Sofyadmı bir manzara 

•• •• • 
goruşmesı 

vesile oldu 

lcndirmiştir. Reisicümhur, halkev
Jerinc derin alakasını göstererek ça
lı~mnlannın yeni verimleri üzerinde 
dikkat ve hassasiyetle dllrmuşlar ve 
,·erilen izahatı alika ile dinlemi~ler
dir. İsmet İnönii llalkevlerinin her 
Innliyct sahası hakkında ayn ayrı 

sua,Ilcr sormuş \'C çalışmalannı b ir 
kat daha başarılı ,.e wriınli yapıla
bilecek tedbirler hakkında düşünce

lerini söylemiştir. 
Halkevleı:inin ve Ankara Halkevi

nin çalışınalarından memnun kaldı
ğını belirten sözler söyliyen milli şef 
Halkevleri merkel:inde bir saat ka
dar durmuş ,.e bu teşkilata tevec
cühiinü bezi suretiyle ehemmiyet ,.e 
ul\'iyctine yeni bir delil daha ver

miştir. 

Bedenr terbiyesi 
heyeti 

---SAŞT >.R!J'I 1 1NCt SAYFADA -

yine hava kµrumunda toplanmak üzere 
ayrılmıştır. Saat 14 te, genel direktör -
lük içtima sa1onunda, istişare heyeti ka
nun mucibince yapılması lazımgelen be
den terbiyesi mükellefiyeti hakkındaki 
nizamnamenin heyeti umu;;liyesini din
lemiş ve sonra bir kaç maddesini müza
.kere ederek saat 16,30 d'\ içtimaına ni

hayet vermiştir. 

Suriyede 
karışıklık 

- BAŞT ARAFI 1 lNCl SAYFADA -

yaparak taleplerinin milli misaka uygun 
şcki1de knbulünU istiyorlar. 

Suriy~ eümhurreisi yeni kabinenin 
teşkili için ~stişarelerirıe devam etmiş 

ve Suriyenip en nUfuzlu \'C gözde şah
siyetleri ile temnslar yapmıştır. Henüz 
buhraq jza.le edilmiş değildir. 

kt,sat Vekal~_tinin 
bir tebJi~i 

Ankara, 21 (A.A) - · İktisat vekale
tinden : 

l 055 sayılı teşviki sana)·i kanununa 
müzeyyel 2261 sayılı kanun mucibince 
tanzim cdilmi~ olan fazln isühs;ıl ni
zamnamesine tevfikan . atideki hu~usat 

alakadarlariı tebliğ olunur : 
Çeltik, kiremit ve tuğla sanayii ile 

ikiden ziyade mekikli tezgtililarda imal 
edilen fantazi ipekli kum::ış, makarna \'e 
şehriye, mensucat boyacılığı, kanaviçe 
ve ~uval snnayiindc yeniden vücuda ge
tirilecek tesisat veyahut tevsilcrc 13/ 2/ 
939 tarihinden itibaren nltı ay müddEtle 
\'ekfılet.çe tesis ve muafiyet ruhsatna
mesi verilecektir. 

olmuştur. Bu keyfiyet muhakkak ki ya- tanda gc~irdiği saatler esnasında iki ınil-
ın a uzun seneler zarfında ,·i.i-kın(la Ankarada Bulgnr harici politika- let aras <l 

Iran - Fran~a 
Siyasi münasebatı 
tekrar başladı 

Eski lngiliz sefirine 
verildi ziyafet 

Sefir4t Türk - lngiliz " 
ananevı 

dostluğundan bahsetti 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Cuma günü memleketimizden ayrıla
cak olan lngiliz sefiri Persi Loren şerefine lngiliz kolonisi tarafından 
T okatlıyanda bir ziyafet verilmiştir. Bu münasebetle kısa bir hitabe· 
d~. b~lunan. sefi~ !ürk - lngiliz ananevi dostluğunu tebarüz ettirmiş, 
T urkıy:dek~ ~ngılı~ ~olonisine saadet temenni etmiştir. 

. Y enı _ lngılı~ sef ırı yarın sabah şehrimize gelecektir. Yeni sefir 1 n
gılterenı~ eskı Çin sefiridir .. Yeni sefir, Çin - Japon harbi iptidaların· 
da. N~nkınde Japon tayyareleri tarafından otomobili bombardıman 
edılmış.' ve. yaral~nmıştı. _T edav_i edilen sefirin ayağı sakat kalmıştır. 

Y enı sefır eskıden lngılterenın Türkiye sefarethanesinde katip 
olarak bulunmuştur. 

Buh?ar takımı Ankara-
da iki maç yapacaktır 

Istanbul 21 ~T elef~nla) Bulgar futbol takımı iki maç yapmak üze
re Ankaraya gıdecektır. Cumartesi günü Demirspor pazar günü de 
Ankaragücü ile karşılaşacaktır. ' 

Eskişehirde feci kaza 

On günlük gelin kocası
nın kaza kurşunile öldü 

Eskişehir, (Hususi) - Şehrimizde feci bir kaza olmuş bir 
kaza ile on günlük kansının ölümüne sebep olmuştur. H~dise 
olmuştur : \ 

adam 
şöyle 

Ismetpaşa mahallesinde ~amal sokağında oturan Ali on gün evvel 
18_ yaşında Esma adında bir genç kızla evlenmişti. Hadise günü Ali 
evınden çıkmamış, tabancasını alarak temizlemeğe başlamıştır.. Ali 
ta~anca.smı t.e~~~l~rken on günlük gelin de çehiz sandığından çıkar
dıgı elbıselerını utulemekte idi. Kaza ile Alinin eli tabancanın tetiğine 
dokunmuş, çıkan kurşun Esmanm sol omuzunu delmiş ve zavallı 
genç kadın kanlar içinde yere yuvarlanmıştır. 

Ali işlediği kazanın dehşeti karşısında bir an ne yapacağını şaşır
~ış, so~ra vaziyeti ev halkına haber vererek doktora koşmuştur. Ha
dıse yerme doktor ve müddeiumumi gelmiştir, Esma hemen hastane
ye kaldırılmış ise de zavallı genç kadın bir gün sonra ölmüştür. Müd
deiumumilik kazanın mahiyetini tahkik etmektedir. 

Fransada işsizler meselesi ve Fran-
sız Maliye nazırının beyanatı 

Paris 21 (ö.R) - Maliye nazırı Reyno büyük gazeteler toplanh
sında mali siyaseti müdafaa eden bir nutuk söylemiştir. Fransanm 
iktısadi kalkınmasında ve emniyetinde matbuatın sabırla gördüğü 
rolü takdirle karşıladıktan sonra i~sizler meselesine temas eden nazır 
şunları söylemiştir: 

- Bir memleket, ordusu için senede 27 milyar sarf ettiği zaman 
gayrj müsmir işler .için ayı:ı,İ derecede para sarf edemez. 

B Hudson'un Mosknva seyahatı 
hakkında B. Çemberlayn'ın izahatı 

~ondra 20 (A.A) - Başvekil B. Çemberlayn o:nizler ötesi neza
~et~ par~a~ento müsteşarı B. Hudsonun Moskovaya gideceğini bir 
ışçı partısı mebusunun suali üzerine bildirmiştir. 

. M~bus, hükümetin lngiliz ~ Sovyet münasebetlerini takviye etmek 
nıyetınde olup olmadığını sormuştur. 

dUrüst ve dostane olmuştur. Bulgaris
tan muallakta bulunan bütün meselele
ri tasfiye ederek ilk defa Türkiye ile 
bir dostluk muahedesi imzalamıştır. Y c· 
ni Türkiye Bu]garistanda büyük sempa
ti uyandırmaktadır. Atatürk ile yakın 
arkadaşlarının başarıları Bulgaristanda 
daima heyecan ile :takip olunmuştur. 
Mazinin hatalarını tashih etmek ve te
rakki yolunda ilerlemek için Bulgaris
tanın gayretleri de ~üphesiz ·ki Türk 
matbuatında ve salUhiyettar mahafille
rinde sempatik akisler uyandımıalctadır. 
İki memleket bir çok müşterek menfa
atlere maliktir. Ve bunları müdafaa ede
cek vasıtalar bahsinde daima hemfikir 

sını idare edenler ile Türk devlet adam- cuda getirilmiş ıdostluğun iki memleket 
lal'l arasında yapılacak görüşmelerde münasebetlerinde kıymetli bir esas ola
tebari.iz ettirilecektir. rak kaldığını hisseylediğine şüphe yok-

Türkiye hariciye ,·ekilinin Bulgaris- tur. 

Yeni Belçika kabinesini 
B. Piverlo teşkil etti 

Sigorta 

Pads, 21 (Ö.R) - Bazı Fransız gaze
telerinin neşriyatmdan mütevellit bir 
infial Ü7.erine inkıtaa uğramış olan İran 
Fransız diplomasi münasebetleri Fran
sız hükümeüncc verilen izahat üzerine 
yeniden başlamıştır. 

Başvekil şu cevabı vermistir: 
. .- ~ngiliz hükümetinin a~zusu diğer hükümetlerle ·· betl · · ıyıle~tırm k t k · . k . . muııase erını 

b "ı ~-' 8 vı) ~etme ve bılhassa bu memleketlerle ticari mi.ina-
se ~ter vucuda getırmek imkanlarını tetkik eylemektedir. 

k Hud_s~nun mart sonlarında diğer şimal memleketleri hükümet 
mer ezlerını ve bu arada Moskovaya gideceğini bildirmekle bahti
yarım. 

. -
Brüksel 21 (ö.R) _ Piyerlo yeni kabineyi teşkil ~tı:ıiştir. B~~ve

kil, Maarif ve Nafıa nazırları katolik partisine, Harıcıye, D~~ılıye~ 
Sıhhiye ve Mesai nazırları sosyalist partisine mensuptur. Dıgerlerı 
parlamento harici şahsiyetlerdir. Başvekil Flamand ve Valonlann 
Belçika devlet kadrosu içinde kültür muhtariyetlerine t~rafdar 0.l~_u: 
ğunu, iki cemaat arasındaki ihtilaflara nihayet vermek lazıı_ngel~ıgı~~ 
söylemiş, fakat bunun nasıl tatbik edileceği hakkında peşın hukmu 

• 
Ücretleri tadil veya 
tenzil edilecektir 
~kara, 21 (Telefonla) - İktısal ve· 

kaleti sigorta tarifelerini tetkik ettir
mektedir. Alınacak neticelere göre tari
feler ya nisbi tadiltıt1a ipka veya tenzil 
olunacaktır. 

-*-

Yugoslavya başvekili 
Münihten Belgrada 
döndü.. •• 
Belgrad 21 (ö.R) - Yugoslav başve

kili B. Zvctkoviç dün Münihten Belgra
da avdet etmiştir. 
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TAYYARE 
SiNEMASlNDA 

Leh Başvekili .,-----•.•. ---------·E-D~.-E-~~•ı Varşovaya döndü B U G U N L A L· Varşova, 20 (A.A) - Hususi olarak 
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1111
••••• bir kaç giin için Parise gitmiş olan baş-

olmadığını ilave etmiştir. TELEFON : 36,16 
24 Şubat cmıa gününden 

itibaren · 
Senenin en gi.izcl Sark filmi 

Sesli ve Türkçe ıarlıılı 
TINE DİNAMiT Gml PROGRAM \·ekil Skladovski bugün Varşovaya dön-

Silvia Sidnev Hanri Fondanın yarattığı ba~tan başa renkli m~ür. ŞEYHiN OGLU 
1 - . K A N D A V A S J Va<§°''"• 21 (Ö.R) - Pru-i•tc hmu•l 

olarak bir kaç giin kalan Polonya baş-: OYNIY ANLAR : 
vekili general Sklakovski Varşovayn RU~LF V ALAH'l'İHO 

Kurtarıcı 2- Rin Tin Tin 

3 •• METRO JVRNAL ilk defa 

4 •• RENKLİ MiKi 

dönmüştür. Başvekili gizli bir vaı.ifosi VILMA BANKY 
olmadığı ve Fransız hükümet erkanı ile ... •••••••n•uc ..................... .. 
görüşmediği bildiriliyor. Bugün son olarak 2 - 4 - 6 ve 

P 1 
9 seanslarında 

o onyanın eski harbiye nazın ve ge-
nel kurmay şefi general Sikorski Parise Asri Batakhane 
hareket etmiştir. Müteveffa mareşal Fo- DJrA PARLO 

. Ayni mebus bunun üzerine Sovyetler birliği lehinde dostane bir 
Jestte bulunmak zama ld"v · · d" d"V · · k"ld nı ge ıgını zan ne ıp etme ıgını , başve ı en 
sormuştur. 

B. Çemberlaynın buna verdiği cevap sarahatsızlıktan pek anlaşıla· 
mamıştır. Fakat sanıldığına göre mebusu ilk cevabına bakmağa davet 
eylemiştir. 

Yeni Papayı intihap 
için Konglav martm 

birinci günü toplanacak 
Roma, ::!1 (Ö.R) - Kardinaller kong-

B. Maiskinin ziyaleti 
Londra 2 1 ( ö.R) - Hariciye nazırı 

Lord Ha lif aks dün akşam Sovyet sefiri 
B. Mayski tarafından verilen ziyafette 
bulunmuştur. Diğer davetliler arasında 

regasyonu yeni papayı intihap edecek B. Çurçil, Jııgiltcrenin sabık Mo kovn 
olan Konglavın bir mart öğleden sonra sefiri, ispanya ve L.itvanya sefirleri hazır 
açılmasına karar vermiştir. bulunmuşlardır. 
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~ YEıVI SJNEMADA~ -
~ 

TELı::FON : 4 D6~ N 
Her ilıisl de Jzmirdc ilh defa ~ 

1 - Düşman - (\ askesi ahuı<la ~ 
Oynıyanlar: MR. MOro •• (PETEK LORRE) 

GEORGE SANDERS 

2 - s E N· .. s·ı·R .. ·c· A N ı y ı M 
şun büyük bir dostu olan Polonya ge- ALBER2' PREJ'A..,.. 
neralinin Fransız askeri ·şahsiretlerJ,v.~~i1ıı--~iıiııııııııiiiıiiiıilliiiliiiiiiiıiliiıi,..İil •• 

• ~:: . . =~~~...-..;_____~, ... --, ·r 
5 - 6 FRAGMANLAR 

AŞK, ÖLÜM MACERA FİLMİ .. 
~ozune ve 



• 
ŞEYTAN 

VE KUMPANYASI ........... ~ .................... ... 
BtıytJk Qfk ve macera romanı ...... 
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Kırk 
Masal masal içinde 

2 

Spor 
1939 senesi Bi

siklet şampiyonası 

cm == 

Gevezelik bahsi ••••••••••••••••• 

Gece u)'uyamı
yorsanız, karyo· 
lanızın başını 

şimale çeviriniz! 
YAZANı Dr. G. A. 
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Bu baharın en 
hakim elbisesi 
tayyör olacaktır 

s 

-45-
Rauf bey de: Bunun pek tehlikeli bir 

it olaeaiı cevabını veriyor. 
~······································ 

YAZAN: 
Kamasını, kınında göremeyince, 

ilk yaprakları ve ilk tayy8rlerl gllre· 
ceğimiz gün arbk çok uzalı:: deiildir. Bi
naenaleyh bugün ilkbahar tayyörlerinden 
bahsetmeğe kalkanak acele etmif sayıl
mayız ... E.suen bir modelin münalcapaı 
hayli uzun sürer, kararımızı verip, kuma .. 

şımızı alıncaya modelimizi beyeninceye, 
kesip dikinceye kadar ağaçlar çoktan çİ· 
çeklenir, çayırlar çoktan yeıillenir. 

Enver pafll ile Hafız Hakkı bey ara
ıında fU ıualinde cevabının teabiti lcarar

laıtınlm11ı 
GENERAL 
Kazım Karabekir ibadet ve inziva gibi karanlık 

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

ğına alarak buradan çıktı. Tekrar oda-ı ne soktuğu eli çekmecenin tam dibine 
sına döndü. kadar gitmiyordu. 

İlk iş olarak, kendi çekmecesinde Şu halde .. Çekmecenin ikinci bir ka-

- Çanakkale boiazının müdafaaoı 

için ne dütünüyonunuz} 
Rauf bey de cevap veriyorı 
- Bet altı Avusturya denizaltı gemi· 

ıi getirtin 1 

~······································· Bronzart - Demek Alman zaferinde. 
Onun şimdi en ziyade merak ettiği 

şey ... Bu karanlık odanın ne suretle 
ölen imparatoriçenin esrarını taşıdığı 
keyfiyeti idi. 

Sebastiyano ona, bu odalar hakkında 
izahat verirken bu ciheti söylememişti. 

Belki Teofanonun oda hizmetçisi olan 
• 

Marina belki bu hususta kendisine bir 

malfunat verebilirdi. 
Zoiçe, Marinaya daha fazla sokulmak, 

onu daha çok kendine çekmek için şey
tanca zekftsını harcama kararını verdi. 

Jf 
Sebastiyano o sabah uykusundan ge

rinerek uyandığı zaman yanı başında 
güzel gözlü ve güzel vücutlu Karbonop

sinayı göremedi. 

mevcut panzehiri alarak emin bir yere tı daha vardı demek .• 
sakladı. Bu ihtimal.. Bizim eski haydudun ıne-

İmparatoriçenin çekmecesini, üzerin- rak damarlarını harekete getirdi. 

de açılın~ delikten elini sokmak sure- - Madam ki, dedi, bizim bma bu işe 
tiyle aradı. başladı .. Yine işi ona havale edelim ... 

Birşeyler yoktu. oldu olacak .. Çekmeceyi büsbütün par-
Fakal Sebastiyanonun nazarı dikka- çalıyalım .. Bakalım içinden daha neler 

tini bir başka nokta çekti. çıkacak? .. 
Çekmece, oldukça derindi 
Halbuki üzerinde açiliı.n delikten içi- ··BİTMEDİ·· 

Alman - Sovyet 
yakınlaşması 

Esasen Şubat seması - hazan rüzg8.rlı, 
bazan yağmurlu, ara sıra güneıli ve na

diren karlı .. ufuklarımız üzerine gerilir
ken büyük moda merkezleri ilkbahar fa. 
aliyetlerini bitirirler bile. Vakıa biz he
nüz kürklü mantolarımızı çıkarmadık. 
Ara sıra kalın bir yün atkısı kullanmak 
mecburiyetini duyuyoruz. Fakat bütün 
moda mecmuaları ilkbahar sayılarını çı

kardılar. 19 39 ilk.baharı hakkında moda 
aon ıözünü söylemiş hükmünü vermiştir. 
Bu baharın en hakim ~lbisesi tayyör ola

caktır. 

Hafız Hakkı bey bunun imkansızlığı
nı söylüyor. Aldıkları cevapları da En
ver pqaya, sonra da Tal&t beye anlatı· 
yor . 

Rauf beyin Efganiıtan yolculuğu me
selesinde belki bu tarzdaki müıavirliği
nin de teeiri olsa gcrekl 

itin sürüncemede kaldığını gören Al
manlar kızıyordu. Liman paşa tekrar 
Almanyaya gitmeğe kalkıştı. Bana bile 
fortrakta serzenişlerde bulundu: Sen ol
san memleketin harbederken hatka bir 
memlekette durur musun( Diye haklı ol
duğunu göstermek istedi. 

senin hali ıüphen varl Dur öyle ise Püt
rihe söyleyim de sizlere vaziyet hakkında 
bir konferans verıin. Almanyadan yeni 
geldiği. için vaziyeti en iyi o bilir ve sizi 

ikna eder. 
Karargi.hıumumi üçüncü şube müdü

rü Pütrih bey ıubelerin erkiinıharbiye 
ümerasını kendi odaıına çağırdı. Masa· 
sının üstünde büyiik bir harita açmışll. 
Etrafına toplandık. Bize Alman ordu· 
larının tecemmü ve ileri hareket tarzla· 
rı hakkında mal\ımat verdi: Luk.scn 

burgun işgalinden Belçikadaki yıldırıır 
ilerleyişinden Liyejin zaptından, Namuı 
~hri ve iatihkimlannın k8milen zaptc· 

dilişinden ballandıra ballandıra bir hay· 
1i !!eyler anlattı. En sonra da meydan 
muharebesi hakkında suale yer b1rak 

Buna şaşmadı. Son günlerde uyandığı 
zaman yalnızlığa alışınl§tı. ' 

Hemen yerinden kalktı. 
Kafasına koyduğu şeyi yapmağa .. İm

paratoriçe Teofanonun gizli ve karanlık 
ibadet odasına giderek çekmecesini aç-

mağa hazırlandı. 
Gitti. Kemerini takacağı sırada kama

sının boş kınını gördü. 
Kama ... Nereye gitmişti? 
Odaya kendisinden ve Karbonopsina

dan başka kimsenin girmediğine naza
ran onu muhakkak Zoiçe alınıştı. 

Niçin? 
Sebastiyano, ~lelacele odasından fır-

ladı .. 
Karanlık odava girdiği zaman.. Oda

nın vaziyetini .,;.herden bildiği için doğ
ruca ol yatağın bulunduğu köşeye koş
tu ... Çekmece ... Burada idi. 
Açık kapıdan gelen ışık bu çekmece

nin üst kısmının parçalanmış olduğunu 

ona gösterdi. 
Şeytanlara hitaben kaba bir küfür 

savurdu. 
Hele çekmecenin yanı başında kendi 

kamasını görmesi ona bütün hakikati 

öğretti. 

Bu çekmecede ne vardı? .. 
Bunu Sebastiyano bilmiyordu... Her 

halde ölen imparatoriçenin hususi haya
tına ait vesikalar ... Fakat zehir şişesinin 
mevcudiyeti saray muhafız kumanda

nınca meçhuldü. 
Ani bir hareketle odanın öbür köşe

sine... V aletiyle kendinin saklandığı ve 
oradan imparatoriçe Teofanonun tazar
rularına şahit olduğu köşeye döndü. 

Burada da bir başka çekmece... Se
bastiyanonun kendi çekmecesi vardı. 

Ve bu çekmecenin içinde de ... Evvel
ce imparator üçüncü Mişelin kız kardeşi 
ve imparator Vasilin metresi Elkarina 
tarafından, Büytikadaya sürüleceği gü
nün arefesinde kendisine verdiği • Pan 
zehir» vardı. 

Bir İngiliz gazetesi böyle bir tehli
kenin mevcudiyetini farzediyor 

cLondra, (Tas•) - ~N~~s ~~ronic· 1 müll".hide nazaran fil cihet şayanı kayıt· 
le• gazetesinin diploması muşahıdı Ver- tır kı Alman • Sovyet ve Leh - Sovyet 
no Bartlet bugün (Almanya - Sovyet ya- yakınlatma8l hakkındaki teşebbüsler 
lı:ınlatması tehlikesi) hakkında yeniden Berlin ve Varşovadan gelmektedir. Oi-

bir maka1e yazmıştır. 

ALAND ADALARININ TAHKiMi 

Bartlet bu makalesinde son üç buçuk 
ay zarfında Sovyet sefiri Londrada yal· 
nız bir defa hariciye nazırı Halifaks ile 

konuşmalı: imkanını bulabilmiştir. Bu 
müli.kat 2/ 1 de ve Sovyet sefirinin lsveç 
Finliindiyanın Aland adalarının tahkimi
ne dair olan teklifleri münasebetiyle ol-
muştur. 

Bundan evvelki mülakat 11 llkteırin

de keza Sovyet sefirinin teşebbüsü ile 
vi.ki olmuş Lord Vintertonun garazg&
rane beyanatını protesto üzerinde cere

yan etmiştir. 

!NGILIZ GöRtlŞO 

ğer bir tabirle, Hitler Bolşevizme kartı 
olan hücumlarına rağmen, hem Şar1c. 

hem de Garpta bir muhasama mecburi
yetinde kalmamak için böyle müsait bir 

fırsattan istifade peıindedir. 

cSovyet mehafiline göre, kendilerinin 
siyaseti, herhangi bir hükümete kartı 
daima sulh siyaseti olmuıtur ve lcarıılık 
görmek gartiyle bu daima böyle olmuı .. 

tur.• Şimdi Sovyetler Birliği, lngiltere ve 
Fransa, ltalya ve Almanyaya karoı bir 
muhaııamaya giri,tiklerl takdirde onlara 
görünüşe göre hiç bir yardımda bulunmı· 
yacaktır. 

SOVYETLER VE KOMŞULARl 

Sebastiyano .. İşte 
açılmış olmasından 

ona ko~tu. 

bu çekmecenin 
endişeye düştü ve 

Her iki mülB.katta da Avrupanın umu
mi durumu üzerinde müki.lemeler geç

miştir. Fakat vakıa ıudur ki bu mükale
melerde Sovyet sefiri Çemberlaynin Pa

ris ve Londradaki temas ve müli.katla
rının mahiyetinden n1alUmattar kJınma
mışhr. Ve ıunu da itiraf etmek 18.zımdır 

lı:i şimdiki lngiliz hükümeti Sovyetler 
Birliğinin yardımı ile bir muvaffakıyet 
kazanmaktan ise Britanya lmparatorlu

::;.unun parçalanmasını tert:.ih eder.> 
de ~ 

Sovyet hükümeti. kendisini rahat bı· 
rakmalar1 İçin komıulariyle bir anla~mayt 
tercih etmektedir. Sovyet hükümetinin 

noktai nazarına göre, lngiliz - Franstz ve
ya ltalya - Almanya vaziyetleri arasında 
büyük bir fark yoktur. cSovyet - Alman 
ticari konuşmaları, bir lıcısım lngiliz mat· 

huahnın açtığı kampanyanın da yardı
miyle, hiç şüphe yolı: ki, lngiliz • Sovyet 
ticaret anlaşmasının feshi istikametinde 
ilerlemektedir. Aşikar bir ~eydir ki, bir 
harp halinde Sovyeller Birliğinin geni~ 
erzak menbalarından Almanyanın istifa· 
desini mümktin kılacak bir neticeye var
maın da muhtemel olan bu konuşmalar 
aynı zamanda siyasi bir manayı ha.izdir. 
Binaenaleyh Moskova ve Berlin arasında 
simdi mevcut olan noktai nazar farkları
nı, beynelmilel siyasetin değişmez bir 
faktörü olarak telakki etmek fevkalade 
sakim bir dütüncedir.> 

Derin bir nefes aldı. 
Çekmece ... Olduğu gibi duruyordu. 
Saray muhafız kumandanı hem bu 

çekmeceyi hem de parçalanmış halde 
bulduğu Teofanonun çekmecesini kuca-

!NGILIZ - SOVYET fHTILAFI 

Daha sonra müp.hit şunu tesbit etmek

tedir ki 19 35 te Moskovada lngiltere ve 
Sovyetler arasında akdedilen itili.f filen 

hiç bir suretle tatbik edilmemektedir. Ve 

Tarihin Gizli Cemiyetleri ~/)'LZ2/IJ 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
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- Evet, biz herkesi titreteceğiz. Bun· 
dan sonra, katipler, hizmetçiler ıstırap 

ve istibdat çekmiyeceklerdir. ispanyada 
çektikleri ve çektiklerimiz kafidir. Kah
rolsun müstebitler ... Müstebitlere ilanı 
harp edeceğiz. 

Fraskito kahkahalarla gülerek ve alay 

ederek: 
- Aman monsenyör, dikkat buyuru

nuz, henüz sırtınıza geyecek elbiseniz 
yok ve kaNlinallık külahınızı satıcı ma
ğazadan henüz alm~ değiliz. Şimdiden 
kudret ve nüfuzunuzu böylece israf et
meyiniz! dedi. Maamafih sihirbazlara, 
küfredenlere istediğinizi yapınız. fakat 
kudrPUi olanlara, hele çok yüksek mev
kidekilere el uzatmayınız. ÇUnkü bun
lar, bunların ev!At ve ahfadı bizim için 
çok knrkunç dilijman olabilirler. Bun-. . . 

ile yürüyebiliriz! . . . 
Fraskitonun bu nasihati yerınde ıdı. 

Bunun için Mikel de hiç bir suretle iti

raz etmP.cli. 
Fraskito ile Dük Mikel istikbal hak

kında pıanlar kurmakta iken, kasabada 
da misafirlerin birisinin Portekiz baş en
gizitörü olduğu haberi dalgalanmağa 
başladı. 

Bu şayia, iki n1aceraperestin işlerine 

geldi: 
Zenginler, kı. ınetli hediyeler ve pa

ra yardımlariyle Dük Mikelin hayır dua
sını istemeğe başladılar. 

SerSf'.riler kasabada bir kaç gün kal
dıktan sonra Kovillayı terkettiler ve 
Fraskito efendisine eyi bir maiyet ter
tip etti. Yeni ve mükemmel bir kardi
nallık elbisesi ve külahı aldı. Ve pek az 

·ı . "' 

Badajosta kendisini r~ ilan etti! 
Mikel çok az zaman içinde yeni ha

yat9 al~tı. Fraskito da en mahrem ve 
ya1<ın muhafızı sıfatiyle yanında yer al
dı. 

Bu iki serseri hakkında en küçük bir 
şüphe uyanmadı ve Mikel Lizbon yolu
nu tuttuğu gün Portekiz kralına da bir 
mektupla vazife ve memuriyetini bildir
di. 

Her iki serseri de, kendi hile ve yalan
larına inanacak kadar ileri gitınişlerdi. 

M.ikel, sahte olınasına rağme'll takındı
ğı unvana göre bir azamet ve kibir pey
da etti. Bununla beraber, bazı bazı Jua
naya, uydurduğu bir yalandan sonra, 
nihayet bir aya kadar döneceğini söyle
miş ve harabelerden bu suretle ayrıl

~tı. Pek çok sevdiği için, J uana da 
bu yalana tamamiyle inanmış ldi. 

Mikel Lizbona gittiğini de bildirme
miş idi. 

Juana, sadakat vaadleriyle, hiç mem
nun olmadığı bu çingeneler arasında kal
mağı kabul etmiş idi. 

Biz, Juanayı, sevgilisinin Lizbonda 
hazırladığı yeni rnevkie gelinceye kadar 
bir tarafta bırakmak mecburiyetinde • 
yiz. 

-3-

Enverin de biraz cani şuna sıkıldı: Al
man ve Türk Erkilnıharbiyelerinin aykırı 

Biz de hu !.akim düşünceye uyarak si
ze beş tayyör modeli veriyoruz. Bu beı 
tayyör biribirinin mi.nasını tamamlıyor, 
haftanın günleri gibi hiribirinin arkasın· 
dan geliyor. Bütç.oniz müsaitae beşini bir
den yapbnr, her gün birisini giyerılni.z. 
Cumartesi, Pazar günleri iae ilkbahar ge· 
zintileri için her halde bir spor elbiseniz 

vardır. 

düşünceleri kendi.sine mütenakıs emirler mamak için sözünü şöyle bitirdi: 
verdirtiyordu. Yoksa bu hareki.tın geri - işte efendiler üçbuçuk haftada 
kaldığından o da memnun görünüyordu. Alman ordusunun yuttuğu işleri Daha 
Çünkü muvaffalı:ıyetııizlik ve belki de 1 fazlasını ondan kimin istemeğe hakk, 
feci akıbetler doğuracağlnı kabul etmit, var? 

CEKETLER 

Bu yıl ç.oşit ceketle karşıla.ıacağız: 
1 - Kluik ceket, Bu ceketler erkek 

ceketine çok benzerler. Ön etekleri yu

varlak kesilmiştir. Yaka uçları sivridir. 

2 - Tayyör celr:etler. 
Daha ziyade fante%idir. Beli daha zi· 

yade meydana çıkarır. Cepler bir işe ya· 
rasın diye değil, sırf aüa olsun diye ya
pılmıtbr. Hepıi birer düğme ile yahut bi
rer zıpla kapanır. Kenarlara birer pili, 

hirer ıutaı. hazan çok üıüyen bayanlar 
da birer kürlı:: korlar. Bu parçalar dUz ve
yahut verev geçirilebilir. 

3 - T urvakar ceketler. Bunlar mtl
devver yakalı mantolara çok hem:erler. 
Yine yuvarlak dekupe\erle gizlenmiş dört 
cepleri vardır. Bu modeller bir kaç sene

denheri bütün ilkbahar albümlerinde 
kendisini gösteriyor. Sonra da umulan 
rağbetini bulamıyor. Bu sene moda mü
tahassısları bilhassa bu modeller üzerinde 
çok işlemişlerdir. 

Eğer geçen sene yaptırıp giyemediğiniz 
bir turvakarınız varsa, kumaşına uygun 
bir renkte kadife bir yaka ve bir kaç par
çasına dekupe geçirerek onu bu ilkbahar

da da giyebilirainiz:. 

-*-
Jandarma komutanı 
Ödemiste ... 
Vilayet ja~darma komutanı B. HulUsi 

Gör, teftiş için dün ödemişe gitmiştir. 

-*-Turgutlu Halkevinde 
Turgutlu, 20 (Hususi) - Ha\kcvle

rinin yedinci yıldönümU burada güzel 
bir programla kutlandı. Pazar akşamı 
Halkevinin temsit koluna"mensup genç
ler tarafından .-Kanun adamı • piyesi 

muvaffakıyetle temsil edildi. 

ve telaşı tarife hacet yoktur. 
Portekizliler, memleketlerinde bir en

gizisyon nüfuz ve mezaliminin tesisine 
hiç bir zaman taraftar olmam~lardı. Bu 
planın ne demek olduğunu çok eyi bili
yorlardı. Bunun için, Mikel dö Savedra
nın sfilsinin verdiği haberin neticeleri -
nin pek korkunç olacağını tahmin ede
biliyorlardı. 

Esasen imparator Şarlken Ispanyayı 
ziyaretinden engizisyonun yerine kanu
ni mahkemelerin ikamesine taraftar gö
rünınüş idi. 1518 de Kortesler Aragon 
ve Kastilyada engizisyonların ilgası hak
kında karar vermek üzere toplanmış idi
ler $arlken müşaviri Selvagis'i bu hu
susta bir kanun hazırlamağa memur et
miş, fakat bu adamın vakıtsız ölümü ve 
ispanyanın üçüncil engizitörü olan Ad.rl
ano Florancionun 9 Kanunusani 1522 de 
papa seçilmesi vaziyeti yeni bastan ka-
rıştırm~ idi. · 

lspanyarun bu kara tiılii, Portekizli
leri de çok korkutmuş ve düşündürmüş
! Ü. Fakat şimdi yapacak hiç bir şey kal
mamıştı. Bunun için Şarlkenln ve prens 
Filibin birer iradesini hamil olan Mikel 
Portekiz kralı tarafından büyük mera
sim ile karşılandı ve kabul edildi. 

bulunuyordu; . , .. 1 Bugün Enver paşa da pelı: neşeli idi. 
Madem kı Bulgarların_ vazıyetı henuz\Taze havadisleri o da almıştı. Fortrakı 

püphelidir. Şu halde harekabn tehiri la- mı bitirdiketn sonra haritada gösterdi 
zımgelirl. Kararile birinci teşebbüs akim ğim Atman vaziyetlerine bir daha dik 
kaldL katle bakarak bir Alman generolı gu 

iKiNCi TEŞEBBtlS VE AKIM rurile bana dedi. 
K AL M AS 1 - Nasıl Kô.zım? Sana, daha harç 

Almanlar birinci tecrübderinden an- başlamadan önce söylemedim mi kı 

ladılar ki işi ya1nız Enver paşa i.le dön- harpte en mühim amil sürattirl işte Al· 
düremiyeceklerdir. Türk erkB.nıharbiye- manların yardım süratile Fransız top· 
sini de kandırmak lazımdır. Bunu hen, raklarına harbi atmaları ve BeJçikalıla 

pek eert çehreli ve güldüklerini hiç gör· 1 rın en son sistem kalelerini pek kıaa 'biı 

mediğim Bronzartla Liman paşanın bana 1 zamanda zaptetmeleri harbin akibeti 

karşı olan muamelelerinin değişmesinden 1 hakkında bir fikir verebiliyor değil mi} 

anladım. Bana rütbemin .çok üat~de \ - Ben de hislerime tabi olarak Al
muamelelere başladılar. Bılhassa Lıman 1 manların da Avusturya - Macaristan da 
paf&, ayağa kalkar ve elimi sıkar ve gÜ- muvaffakıyetlerini can ve gönülle isti· 
lümser çehresile fortlaklanmı dinler ve yorum, fakat ne çare ki ncticei katiyeyi 

hana güzel havadisler müjdelemekten il görmeden bunu kafama kabul ettirmi
zevk alır görünürdü. yorum. F rans1zlar meydan ınuharebcsi-

2 5 Ağustos 914 fortrağında Liman ni nerede kabul edecekleri henüz belli 
paıa bana Namur şehrinin ve beş istih· 1 değil. Ruslara gelince daha tccemmÜ· 
ki.mlnın dün zaptedildiği müjdesini ver- !erini bitiremediler. Her iki cephedekı 
di. Kalan dört istihki.mın da belki hu· kat"i vaziyet, ancak büyük çarpıı;ımalar
gün düşmüş olacağını tahmin ederim 1 Ar· dan sonra belli olabilir, 
tik muharebeyi kazanıyoruz Kil.zım beyi - Onu da göriirüzl 
diye coşkun iltifatlarda bulundu. 31 t\ğustos haberleri Almanları da 

2 7 Ağustos havadislerini de güleryüz- bizi de sevinçlere garketmişti. H:nden-
le Bronzart paşa vudi. bura-un 29 da kazandığı Tanenbergdelci 

- Ki.zım beyi her gün sen bana ha- parlak zaferi! Arkasından Bulov ordu
vadis getiriyorsun. Artık güzel havadis- sunun 31 de kazandığı Sen Kanten za

Jer çoğalıyor. Ben de sana müjdeleyim 1 feri ve Franstz orduıunun ricat haberi. 

ki Na.~ur istihk~mlarının ~al~n .kısımla~ı Artık Almanlar lıcaplarına sığmıyor
da dun tamamıle zaptedilmıştır. Be1çı- lardı. Liman paşa; ordusunun muha
ka hemen kilmilen elimizdedir. Fon der rebo kabiliyetini görmek ve göstermek 
Colç da Belçika valisi tayin olunmuştur. için refakatine ikinci reisisani Bahaettin 
Artık ordularunlZ F ranstZ topraklarından ve harek&t ,ubesi müdürü lh~an ve lcen· 
ilerliyor. Avusturya - Macaristan da Rus- di harekat şubesi müdürü ismet heylen 
lara karşı Krasnikdeki kaç gündür devam alarak 1 Eylul 1914 de Bandırm•dald 
eden muharebeyi kazanmışlardır. Şimdi kolordunun teftişine gitti. 2 inci akşamı 
söyle bakalım Kazım beyi Avrupada Al- döndüler. 
n\anlar harbi kazanıyor ve Avusturya 3 Eyllılde Avusturya - Macaristan or ~ 
Macaristan orduları da Rusların hakkın- dulan hakkında haberlerin iyi tarafları 
dan gelebiliyor değil mi} da vana da Şarki Galiçyada sık1'tıklan 

Ben - Fakat generalim! Henüz her anlaştlıyordu. Bir haftadanberi bütün 
iki cephede meydan muharebesi vuku- cephede meydan muharebesi devam 
bulmadı kil 

haşmetli saraylarından birine yerleştik
ten sonra, payitahtın .ttiksek mevkili 
papaslarının tazimatını kabul etti. Kra
lın hazinesine yaslandıktan sonra da 
Dük Mikel vaktini iki kısma ayırdı: 

1 - Engizisyon işleri ve teşkilatına 
pek az, 2 - Gizli fakat en geniş şekiller 
altında zevk ve safasına da en çok za • 
manını hasretti! 
Sabık haydut Fraskito da yeni hal ve 

vazifesinden memnun idi. Mükemn1elen 
eğleniyor. vazifesini bütün sadakatiyle 
yapıyordu. 

Haydutluk hayatından kalan casus
luk kabiliyeti ile de halk arasından efen
disinin işine yarıyacak haberleri loplı
yor ve krallı.ğın bulunacak, soyulacak 
zenginlerini tayin edebiliyordu! Maama
fih, aldığı gizli malll.mata göre hareket 
ederek, sesi en az çıkabilecek, hakkını 
en az arıyacak kimseleri yakalayıp engi
zisyon zındanlarma tıkıyordu! 

Fraskito, hakiki engizisyon ınensupla
ı·ından daha başka ruhunu biraz daha 
insanca! -hareket ediyor, hissettiklerini 
hemen zulüm ve işkenceye vermiyor, fa. 
kat kıyafetini değiştirdikten sonra aile
si nezdine giderek hapse atılan kimsenin 
serbestisini para ile salıyordu! 

··BİTMEDİ·· -----
rüne mutaassıp olanlar da ateşte insan 
yakıldığını göremediklerinden dolayı 
müteessir oluyorlardı! 

Ve, bu hain ve za.liın kısım, arzu ve 
heveslerinden çok zaman mahrum kal
madılar, çünkü Savedra komedisi, kor
kunç bir f8ciaya dönınek üzere idi. 

Bakınız nasıl: 

Mikel, büyük engizitör sıfatiyle bir 
kaç hafta içinde kazandığı ınuvaffakı -
yellerden memnun değildi. O kolay ve 
basit zaferler değil, fakat güç, haşmetlı 
muvaffakıyetler istiyordu. ilk efendisi 
Kartiye baş papası gibi şahane ve çok 
gürültülü bir hayat yaşamak emelinde 
idi! 

Merasim ve davetlerde etrafına topla
dığı kibar ve güzel kadınlar arasında. 
mevkii yüksek ve elde edilınesi çok güç 
parçalar arıyordu. Adamcık, her zaman 
itaat edilmekten bıkmış ve muavenetle 
karşılaşmak istiyordu! 
Baş engizitör, Dük Mikel Lizbondaki 

kadınlar arasında Markiz Antonya V as 
Kousellosu, çok güzel ve arzusuna göre 
buldu. 

Dük Mikelin karşılanma ve yerleşme- Avam, bu kolaylıklar hasebiyle engi-

Bu güzel kadın daha yirmi yaşında 
iken dul kalmış, çok şık ve hoppa idi. 
O kadar ki, kaş ile göz arasında aynı 
3şıkına •Evet• veya cHayıu demesi bir , 

l- ·--...ı..11. · dını ~ö,züne ve ~kı·~~:::.iijl 
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Kar a Yazısı 
eserlerden Kızlari 

Bayan "Servet,, in acıklı hayatı nen 
(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

YAZAN: Üc , Yıldız "Dağ rüzgarından, deniz rüzgarına .. ,, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 22- Son zamanJarda gerek kitap halinde - Eh beyimi.. Yay]a bunun burası! 
çıkan; gerekse gazetelerde tefrika edilen dedi .. ) 

43-

lkiz çocuk bulmak için 

- Korkmayınız .. dedi. Ben •i
zi dü,ürmek için değil .. Düımek
ten kurtulmanız için alakalanıyo
nım ve aynı zamanda bütün bun
ların Ü•tünde ve hep•inclen kuv
oetli bir ıey var ki o da .. •izi ken
dime çok yalıın buldum. 

- T eıekkür ederim. 
- Bilakis •iu ben teıekkür 

edeceğim Servet hanım. 

* Yarım •aat kadar aramızda hiç 
bir •Öz teati edilmedi. 

Mahli• bey, bQfını yazuına eğ
mi,.. Mütemadiyen bir feyler oku
yor, kağıtları imzalıyordu. 

Keneli kendime: 
- lıi pek çok .• 
Dedim. Çünkü •onradan anla

dım ki o iki günlük İfi birden bi
tirmek i.tiyormuf .. 

Koca laf binanın içi bir kaç yer
ilen birden çalan uzun zil •e•leri 
ile çalkandı. ' 

iJğle paydom olmuıtu. 
Muhli• bey baıını kaldırdı: 
- Sizi, dedi. Fazla beklettim, 

lakat bu, •izinle daha çok meıgul 
olmama imkan vermek içincli.lfi
mi bitirdim: 

Zile ba•tı .. 
içeri giren bir odacıya: 
- Bir otomobil çağırın .. 
Emrini verdi .. Ma•a•ının üze-

rini düzeltti. 
Gideceğimizi anladım. Tabii 

beraber gidecektik. Bana böyle bir 
ıey •Öylememiıti ama.. · vaziyet 
bunu göderiyorclu. Ben de artık 
İfİ piıkinliğe vurmuftum. Çanta
mı ~arak aynama' baktım, saçla
rımı düzelttim. O hazırlanırken 
lien ele ona uyduğumu gö.teriyor
dum. 

Odacı, otomobilin geldiğini ha
ber verdi. 

Muhli• bey •adece: 
- Buyurun Servet hanım .. ile

'1i. Gidiyoruz. 
Emrivaki aarihıi .. 
Kapının önünde durmuı, çık -

mak için benim geçmemi bekli
yordu. 

Yürüdüm .. Koridora çıktık. Ben 
öndP-n ~idivordum. o arkadan ge-

liyordu. 
Koridorun bir kenarında koca 

göbeği ile duran memur bana ıa· 
ıırmıı gözlerle aptal aptal bakı • 
yordu. ı, aramak için müdürün 
oda.ına onun kendi tava. .. ıtu ile 
giren beni ıimdi böyle ve müdür
le beraber çıkmamı rüya •anmtf· 
tı. Bu da benim gururuma okfQclı. 
Merdivenlerden indik. Koca gö -
belki arkamızdan geliyordu. 

Depodan çıkan amele kadınla
rın doldurduğu geniJ meydandan 
geçtik. Bütün bu zavallı kadınlar 
gözlerini bana dikmifler, müclü -
rün yanında giden bana gıpta ile .• 
belki de kı•kançlıkla bakıyorlar
dı. Halbuki ben .. gıpta edilecek .. 
kıakanılacak mevkide değil .. Bila
ki• acınacak bir mevkide idim. 
Çünkü .. namuaumu kurban etme
ğe gidiyordum. 

Onların araıında, beni buraya 
kadar getiren ihtiyar kadını da 
gördüm ve hayretli bakı,Jarı ile 
karftlaımamak için ba,ımı çevir
dim. 

Otomobile ilk önce ben bindim. 
Muhli• bey arkamdan gireli ve ka
pıyı kapıyan koca göbekli memu-
ra: 

- Ben, dedi. Yarın gelmiye
ceğim .. lıi idare ede,.iniz. Mü· 
him bir 1ey oluna apartımana ha
ber gönclerir•iniz .. 

Kıpkırmızı ke•ilen lıoca göbek
li memur iki büklüm olarak eğilir
ken otomobil ele hareket etti. 

··BİTMEDİ·· 
-*-Kalpazan şebekesi 

-BAŞTARAFI t lNCl SAYFADA
Mehmet Sarı dün Izmire getirilmiştir. 
Bu adamın Çanakkalede yalnız yedi 
adet kaJp ellişer kuruşJuk sürdilğU tesbit 
edilerek bu paraların tamamı zabıtanın 
eline geçmiştir. Suçlulardan biri halen 
lstanbulda bulunan Arnavut Halimde 
71 adet eJlişer kuruşluk ka]p para bu
lunduğunu, bu kalp paralardan beş ade
dinin de Balık.esirde tedavüle çıkarıldı
ğını ifade etmiştir. Istanbulda bulunan 
Arnavut Hallinin tevkif edilip edilme
diği henüz anlaşılamamıştır. · 

DEMiR MASKE 

romanlardan bazılannın mahalli hu!!usi- •..•.•.••................•...• 
yetleri aksettirmek hususunda muvaffa. (Giıvur dayı bir aralık şunları söyle-
kıyet gösterdiklerini görüyoruz. Bunlar , di: 
beklediğimiz eserler olmak itibarile ga- _ Uzun yıllar eşkiyalık yaptım emme, 
zetelerde tefrika ~eklinde kalmaktan çı- hiç bir gün haksız yere kimseyi incitme
karılarak kitap şekline getirilmesi haki- dimi .. Allah şahidimdir benim .. ) 

Bekarlar obasına gitmek lazım. 
katen faydalı olacağı kanaatindeyiz. He- ............ . ................ . 
le Anadolunun her kcsçe meçhul kalan (Sarhoş zaptiye çavuşu: 
ve hakikaten enteresan olan bazı vaka- - Köyü yangına mı vereceksin ulan 1 
larını tasvir eden romanları okumak Diye bağırdı. içerledim emme be11i 

Çünkü orada bütün erkekler bekardır 
ve bütün kadınlar ikiz doğururlar 

yurdu iyi tanımak için bir fırsattır. Bun- etmedim: 
Bunun üzerine bütün akrabaya yiye-

dan bir ay kadar önce Yeni Asırda tef- N 1 k' w ı 
- ı e o muş 1 agam cek içecek dağıtılır. Hepsi birden şarkı-

rika edilen cDağ rüzgarından deniz rüz
garına~ namındaki roman bu şekildeki 
eserlerden biridir. Muharriri olan Fuat 
Edip Baku, Zonguldak köylerinde yap-

Deyip işi tatlıya bağlamak istedim. lar söyliyerek uzun uzadıya dansetme
Fakat herifçi oğlunun gözü bir şey gör- ğe başlarlar. 

miyordu. Elindeki kamçı ile beni döv- Dördüncü ayın sonunda ise gene koca 
meğe başladı. karı gebe kadını ve kocasının sUt baba-

tığı uzun tetkiklerin intibalarını bu milli _ Yapma, dedim .. . Sonu kötü 1 b ı 0 ur sını alır, hep birlikte ir yo ağzına gi-
romanda toplanmıştır. Romanın mevzuu j bu İ•İn ) da k k '-- · ıh· · · . " ··· derler. Bura oca arı ge"'-!nın e ı-
muharrmn Zonguldak ve bilhassa Saf- Gibi güzel parçalarla doludur . . . .. d k t t k b 1 k .. · . . •W • • • • . • sesını üstun en çı arıp a eşe ya ar. 
ran o u oylerınde dınledıgı eskı ısbrdat Tefrikanın bir kitap te,kil edecek olan Gizli Bohu-Bohu ayinlerine i~tirak ede-
günlerine ait yürek parçalayıcı ve yüz parçaları toplu bir halde ne•redilmeai biJ k · · b.. ··ıc h b' • P hu " me ıçın en uyu pr n IZlm o • 
kızarbcı hikayelerle bugün o aahalann bütün okuyucular için faydalı olacakbr. büt:k d.. ..b. 1 '-t .b et aya n ay u ıart ta ı o maa. an ı ar 
kalkınmasından ibarettir. Romanın en Bunu, degw erli muharrir, Fuat Edipden ld w .. h k s· b' b' o uguna ıup e yo tu. ır ecne ıye, ır 
birinci vasfı kuvvetli bir mü•ahede ve b kl k h LJt d 

Y e eme ax ımız ır. Avrupalıya beJki hiçbir zaman nasip ol-
tetkik mahsulü olmasıdır. MURTAZA G'!....1- --L Ün&.a7ua.w. mamış böyle bir fırsatı kaçırmamak için, 

Genç· m~ha~ir. eserinde fazla realist- filhakika, benim de yapamıyacaiım fe-
tir. o ~üşahedeleri ~zun tahlillere boi- Foraynolis ekonomi dak&rlık olamaz. 
mamış. oldı,;ğ~ gibi vaka1an kahramanla- servis şeli Berlinde Onun için yeniden merak göstererek 
nnın dilile söyl~tiyor. . . . Londra 21 (ö.R) - Foraynofis eko - fazla sualler sorarak Pohuayı tekrar ür-

Eaeri okurken biz, karşimiz<Ja Fuat nomi servisi şefi Sir Aston Godkiıı dün kütmelc, belki de yapacağı hayırdan geri 
Edibi değil, vaka kahramanı olan ~hsi- öğleden sonra Berline varmış ve Alman döndürmek hiç bir ruretle makul olmaz. 
yetlerl buluyoruz. Muharrir bu kadar ta- hariciye nazırı Fon Ribbentrop tarafın- Bu sebepledir ki Bohu-Bohu iyincile
bit ve realisttir. dan kabul edilmiştir. Diğer taraftan Al- rinin hiç te iyi bir mahadla aramadıkJa-

Bundan sonra mullarrir ( dün )" ve man ekonomi nezaretinin mümessili B. rına şüphe olmıyan biçare ölüm mahku

ğim. 

Civar küçük adalardan tekrar eli boı 
ve meyus bir halde döndüğümüz bir gÜ· 

nün ak~amı Pohua birdenbire ~eytani biı 
gülüşle güldü. 

- Mau!.. dedi. Bunu bulsak bulsak 
nerede bulabiliriz, biliyor musun? .. 

- Nerede bulabiliriz, Pohua) .. 
- Bekarlar Obasında!.. 
Ben büyük bir hayretle Pohuanın yü· 

zUne bakıyordum. Şaşkın §aşkın: 
- Bekarlar Obasında mı>.. Neden> .• 
Diye sordum. 
Pohua gayet kurnazca bir gülüşle ha.o 

na fU cevabı verdi: 

- Çünkü orada.ki kadınlardır ki her 
zaman ikiz doğurmaları ihtimali en faz
ladır!.. 

Ben hayretle sordum: 
- iyi amma, Pohua, neden) .. 
Pohua kıııkıs gülüyordu: 
- Çünkü oradaki erkekler kamilen 

bekardırJar da ondan!.. 

( bugün ) ün mukayesesini yine canlı Bergman yakında . başlıyacak Ingiliz- mu ikiz çocuğu bulmak hususunda Po- 1 
örneklerle göstermiştir. Eserde Cümhu- Alman müzakerelerini hazırJamak üze-. huaya her suretle yardım ettiğimi itiraf 

** Polinezyada -.k ve bekarlar 
kulübü 

riyet Türkiyeııinin genç v~ ideal bir nahi- re Londraya gelmiştir. ederim. Şu kadarını da hemen söyliye-
ye müdürü olarak gösterilmiş olan Fik- -·- yim ki dünyaya gelecek küçük Polinez-
ret Köy!!Üren yeni rejimin kuvvetli çalış- H K yalıyı hakikaten öldürecek olurlarsa ha-
malan ve o sahalardaki köyJünun kal- on g - on g yabnı mutlaka kurtarmaya da kendi ken-

~ıi:~~~~a:~':a!:~:;:~o:::~ ~;;Yek~~~ bombardımanı dime karar vermiş bulunuyordum. k 
Üç dört gün hizmetçiyle etraftaki ü-

ğünlerini ve bir çok milli adetJ~rini. ma- _ BAŞTARAFI ı inci SAYFADA _ çük adaları dolaştık. Pohua civardaki 
halli türkülerini de iyi bir tc1'ilde akset- adalarda ne kadar gebe kadın varsa hep· 
. .. testo için talimat almıştır. 

brmege muvaffak olmuştur. Romanda Lo d 21 (ÖR) _ In ilte . T k- sini sorup araştudı. ikiz doğurması ihti-
(d .. k .. k'' .. ) (b - k'" k"' J ) k n ra . g renın o un u oyun ugun u oy e mu a- ı· 1 b' p 1" ] b b 1 yo sefiri, Hongkong Ingiliz arazısıne rna ı o an ır o ınezya ı ayan u unmı-
yesesi yapılmış, muhit ve mahallt husu- bombardıman esnasında bombalar atan yordu. Diyecelcainiz ki bir Polinezyalı 
aiyetler iyi bir ressamın elinde roman " . ve huauttaki Çunkrug köyünde Ingiliz bayanın ikiz doğurup doğunnıyacagı 
tablosunda olduğu gıôi canlandınlmı,tır. arazisi dahilinde bir Hindli ile bazı Çin- nereden malum olabiliyor) Evet amma, 
Köylünün kendisine has olan ifadesi ro- 1i1erin ölilmüne sebebiyet veren hadiseyi Polinezyalı sihirbaz kanların ne olacağı
manda,:yne1 n görülüyor. Mesela 'u par- bu sabah protesto etmiştir. Hongkong nı evvelinden bilmedikleri dünyada ne 
çayı o&uya ım: al' · d J k 1 b" d k v ısı e apon onso osuna ır protes- hadise var ır i? !.. 

Daima ılık, sıcak meltemler esen sessiz, 
sakin rüyalı denizJer .. Ufuklardan ufuk. 
lara kızaran vahşi adamlar .. Daima yük· 
sek Bambu ve Hindistan cevizi ağaçları· 
nın püskürme palmiyelerinden örülmü~ 
derin gölgeli korular .. Garip ekmek ağaç· 

)arının gölgeleri .. Ve hepsi ebedi bir ak· 
,am içinde dolaşırmış gibi esmer tenli, 
sülün gibi, latif endamlı, gözleri tntlı, yan 
çıplak kadınlar. 

Böyle bir iklim her şeyden evvel biı 
aşk iklimi değil midir} Evet, öyledir 
del ... 

Dünyanın her tarafında her geye ha
kim olan aşk, sıcak meltemli Okyanus 
denizlerine de hükmeder 1 

"( ... Oı~rıya çıktıiuniz nman çoJa- to göndermiştir. Japon bombalanndan Pohua vakıa küçüle adalarda her uğ-
.. Niçindir lci bir Polinezyalı için her fCY 
ga: bazıları bir Ingiliz a.!lkerl karakoluna ve radığımız köyde sihirbaz kocakarılara 

K .. · lı: fevkinde güzellik en büyük kıymettir) .. 
- oyünüz ço ıoiuk yapıyor, de- Kanlor-Hongkong şosesine ve demiryol- türlü türlü hediyeler vererek dünyaya 

d' Niçin polinezyalı bir erkek veya bir ka-
ım.. Jarına düşmüştür. Bir tren bombardı - gelecek küçük Polinezyalılann çift mi, 

dın eımer mücella tenini yakıp dağlata-
Bugün samimiyetini sesinde toplayan man edilmiş ve yolculara mitralyöz ateşi tek mi geleceklerini sorup aoruşturduysa 

ko··yıu·· •• rah tatau süalerile süsliyor} Niçin süsü 
açılmıştır. da, hakikatte, bunu tahmin etmek sihir- onun için her şeyden mukaddestir} Evet, 

bazlık bir iş değildir. b' b __ , d"· • · d .. l"·k 
ız eyazıar unyaıı ıçın e sus ve u s 

Jkiz dogu" racak Polinezyah bayanların b·· ··ıc k ] d b' ·d· V en uyu ıymet er en ırı ır. c, 
zaten yan çıplak kıyafetleri içinde bunu b lk. d .. ı··k .. d · t• • 1 . ... . . . . . e ı e ıus ve u su me enıye ımız n Konak iskelesi Üstünde Vapur 

Camekanla Örtülü Kışlık 
m7lemeleri pek te kabiJ degıldı. Zira ıkız b.. '"k . 1 . .. - en uyu ınce mesı !!&yarız. 

doğuracak kadın, kamının mutat hari- . 

d b
··-..::L • k. 1.w. d h . d·ı Fakat heyhat!.. Bu hususta Polınezya-cin e uyua. şış ın ıgın en ta mın e ı e- . 

Deniz Gazino ve Restoranı 

yemeklerden tabildot 

.
1
• d nın yarı çıplak ve yarı vah,ı mıntakala-

bı ıyor u. b h k ·d · 
G 

· · ı_• ·k· ı_ b l p rından u ususta ço gen eyızl .. 
arıptır ıu ı ız çocu~ u amayınca o-

Zira bir Polinezyalı için süs, ayni za
huadan ziyade bu taliıizliğc fena halde 

En mutena canım sıkılmı~tı. Çünkü Polinezya adet-

(6~) KURUŞ 
leri dünyaya gelir gelmez tekrar gerisin 
geriye koğduğu bu biçare ikiz yavruyu 
bulamazsak Bohu-Bohu ayinlerini gör
memiz kabil olmıyacaktı. 

Nihayet Pohua kendi.-.inden hiç memul 
edilmiyecek harikulade bir zeka eseri 
gösterdi ki bunu zikretmeden geçmiyece-

evlisiniz.. Sevginiz eski değil ki sitl böy
le mecburi dul kalmağa sevkedeyim ... 
Kannıza dokurunıyacağun .• Fakat baba
sı Kont Brevan .. 
. - Ben onun beynini patlatarak öte 
dünyaya yolladım. 

-' kat gtinün birinde ve yine beklenmedik dan emniyet getirdiği için koltuklardan 
bir hadise ile karşılaşabilirsiniz. Böyle birine oturmuş ve .. Uyuklamağa başla
bir vaziyetin doğurabileceği nahoş ne- rnıştı .. 
ticeleri şimdiden önlemek için daha sıkı Kalenin içinde de derin bir sükilnet 
tedbirlere lüzum vardır. Bilhassa vardı. 
(Onun) hüviyetini ayni esrar perdesi Kulelerden birinde olan saat, on biri 

manda, mukaddeıtir. 

•• BirMEDJ •• -·-Bir milyon kişilik 
ordu 

- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Müteakıben ha~ne nezareti mali müs
teşarı B. Vallace hükümet namına beya• 
natta bulunmuş ve B. Çemberlayn ile 
B. Chatfieldin salı akşamı beyanatta bu• 
lunacaklarını söylemiştir . 

Büyük tarihi ve macera 
-94-

ron1anı 
- Ala .. Gevezelik etmemek için 

vurulacak en emin çare ölümdUr .. 
ki.. O iki serseri kimdir? 

baş altında tutmak üzere daha esaslı birşey vurmuştu. 
Pe- bulamaz ınısınız? Yataktan, iniltiye benzer bir ses du-

- Onlar, evveJce Monsenyör Luiyi 
Pariste elimizden kaçıran adamlardır .. 

- Bulmağa çalışacağım Monsenyör.. yuldu. 
- Size zahmet vermemek için bu Monsenyör Lui yavaş yavaş kendine 

Mumaileyh gayri me,ru temettülere 
işaret etmiş ve istihsalatı tesri etmek za
ruretinin ifratkiırane temettüler tehlike
sine yol açacağını beyan eylemiş ancak 
hükümetin tediyatını yaparken makul 
fiyat vermiş olduğuna kani bulunduğunu 
ıöylemiştir. - öldürmeyin .. 

dokunmayın!. 

Sakın onun lolına Sen Mars?.. Birisinin adı Faribol, ötekisinin adı Mis-
Diye sordu. tufledir.. İkisi de ipten kazıktan kurtul-

Diye bağırdı .. - Monsenyör .. Bir firar teşebbüsU ol- ma ve ip düşmanı adamlar. 
muştu ve.. - Onların kaçıp kurtulduklarına emin 

- Peki peki.. .Anlaşıldı .. Mevkufu misiniz? 

hemen zındanına götürsünler .. Birazdan - Kaçbklan muhakkak Monsenyör .. 
onu ziyarete gideceğim .. Siz de azizim Fakat çok uzağa gidem1yeceklerini tah

- lçinizden ikisi karımı daireme gö- Sen Mars .. Bu b.ikAyeyi bana anlatın.. min ediyorum. Çün.kil peşleri sıra yir-

Kısa bir mücadeleden sonra monsen
yör Lui sımsıkı bağlanmış bir hale k~ 
nuldu. 

Seıunars: 

türsün .. dedi. Meraklı bir şey olacak galiba.. mi süvari saldırdım. 

]ki kişi de bu ihtiyarın ölüsünü alsın
lar, kale burçlarından birine aSSlnlar! 
Kalan silahşörler de bu mevkufu alsın
lar ve beni takip etsinler!. 

Sen Mars, bunları söyledikten sonra 
gitmeğe haurlanırken birden bire oldu
ju yerde mıhlanmış gibi kaldı. Sonra, 
iki büklüm olarak yerlere kadar eğ\ldi : 
Odanın eşiğinde on dördüncü I..uinin 

harbiye nazırı Monsenyör LU\'UVP "·· 

Muhafızlar, Monsenyör Luiyi alıp - Şu halde Monsenyör Luiyi gören-
götürdüler. lerden yalnız sizinle beraber buraya 

Sen Mars, kısa kelimelerle hadiseyi girmiş olan muhafızlar kalıyor. 
olduğu gibi anlattı. - Evel. · 

Luvuva, bir müddet dalgın, düşünce- - Talilerine küssünler .. Onların hep-
li kaldı. Sonra birden : sinin de ölü vücutlannın on dakikaya 

- Şu halde .. Dedi .. EvvelA.. Kannız kadar kale burçlarında aalliriunası ll
mevkufun hüviyetini anladı değil mi?. zımdır. 

- Eğer onun ölmesi Monsenyörce - Emirlerinlzln derhal ifası için ha-
>na tip ise derhal bu emri ve bizzat ifa- rekete geçeceğim. 

esaslı tedbiri ben buraya bizzat getir- geliyordu. 
dim .. Bu .. On dördüncü Luinin size su- Kımıldadı .. Gözlerini açtı .. Geçen M
reti mah.c;usada gönderdiği bir hediye- diseleri hafızasında habrlamağa çabşb .. 
dir. Eşyalarımın ara'>ında küçük bir san- Boğulacak gibi oluyordu. Havaya ihti
dık var .• Onun içindedir .. Lütfen adam- yacı vardı. 

lannıza söyleyiniz de o sandığı buraya Yatağından yere indi. Başında tuhaf 
getirsinler.. bir ağırlık vardı. Yavaş yavaş yilrüye-

- Majeste beni lütufları ile mahcup rek şömineye kadar geldi. 
ediyorlar.. Şöminenin üzerinde bulunan bir lam-

- Majesteye karşı fazla teveccühkilr ba .. Hafif ziyasını yanındaki aynaya 
olmayınız Sen Mars .. Çünkü on dördün- aksettiriyordu. 
cü Lui bana ayni zamanda ve eğer Aynaya baktı ve orada.. Eski zaman 
emirlerine muhalif hareketi görecek muharipleri gibi suratında demir bir 
olursam sizi derhal asbrmaını da irade maske bulunan bir adamın aksini gör-
buyurdular. dü. * Damarlan g~ildi. Bağırmak, haykır-

Ertesi günü ... 
Akşam olmuştu. 
Monsenyör Lui hala yatağı içinde ve 

baygın halde yatıyordu. 

mak istedi .. 
Sesi boğazında tıkalı kaldı. 
Aynaya doğru yürüdü .. Hayal.. Ken

düdne daha çok yaklaştı .• 

Londra 2 1 ( ö.R) - Vaşingtondan 

bildiriliyor: 
Jeorji mebusu Stefan Paj milli müda

faa kredileri münaı1ebetile ,unları söyle

mi$tir: 
-Totaliter devletler Fransa ve lngil· 

tereyi mağlup edecek olsalar Amerikanın 
emniyeti de tehlikeye dü~er .. Zira bu iki 
büyük demokrasinin bozgunu Cermen · 
ltalyan kuvvetleri tarafından lngiliz Hon· 
drosu ile Fransız Güyanının Bahmaa, 
Bermud sahillerinin işgalini mümkün 
kılabilir. Almanyanın yarın yumruiunu 
indirerek Ukranyayı istiyeceğini, sonra 
Tunusun mukadderatı tehlikeye düşece
ğini zannederim. 

« Bütün Amerikan milleti yarın Kana. 
danın müdafaasına yardım vaad edea 
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Bükreş görüşmeleri 

Kral 

devam ediyor 
konsey azalarını Karol 

dünkabul etti .... 

Ankara Radyosu 
---=---

DAl.QA llZllNl.UOU 
. BVG'Ulf 

-=-
1639 m. 183 Kcs./llO Ww 

T. A. P. 31.'10 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.'14 m.15195 Kes./ ZO Ww. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği - pL 
13.00 Memleket. saat ayarı, ajans ve 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - si.kanın bütün milletleri antanta dahil meteoroloji haberleri 
antantı bu karışık meselede Avrupa olmağa davet arzusunun bir bürhanını t:U0.14 Riyaseti cümhur bandosu şef: 

P t 
'k .............. . 

••••••••••••••• Ta ı ............... 1 
:::::::::::: Bı'lgı''ler 1 •••••••••••• ---- ~ 
- HER GfiN BİR REÇETE -

Ya.zan C. öder 

Parfümeri 
ll 

3 - Alkol derecesini diitürmek: 

SAHiFE 7 

Leon Berar'ın raporu 
Fransız matbuatında müsait karşılandı 

Paris, 21 (Ö.R) - Leon Berarın Bur- memnun görünmektedir. 
gostaki temasları ve görüşmelerinin ne
ticesi baklanda tahriri bir rapor getiren 
B. Stari bugün hariciye nazın tarafın
dan kabul ed.Ümiştir. 

B. Leon Berar, Barselonda Franko 
nezdinde bulunan Frankist hariciye na
zırı 1 ordanın avdetini beklemektedir. 
Fransız mümessilleri B. Berar tarafın
dan yapılan görüşmelerin neticesinden 

Paris, 21 (Ö.R) _İspanyol nasyona
list Hariciye nazırı general Jordana ile 
B. Berar arasındaki görüşmelerin rapo
ru hariciye nazırı B. Bonneye gelmiştir. 

•Paris Soir• gazetesine göre İspanyollar 
Fransız taleplerini memnuniyetle kar
şılamamışlardır ve Fransaya yeni ga
rantiler vermeğe mütemayil değillerdir. laevletlcrinin ekserisinin mukarreratı teşkil ettiğini bildirmiştir. (İhsan Künçer) 

r\.izerinde tesir icra etmiş olan hadisele- ! Nihayet B. Metaksasın son Belgrad 1 - Rokes - Afrika marşı K~onyacdanm~ın ço~ ~k~ der~ ~~~~~~~~~~~-~-~--~~~~~~~~~~~~~~ 
cesini düşürmeyi bilmez. Yaptıkları ya 
mü~teri aleyhine veya leyhine yanlıştır. 

Eldeki nlkol ölçüsünü alkolun suhunet 
derccesile mukayese etmek icabeder. 
ölçünün sıfır noktası ancak 4 derecedeki 

rin inkişafını hesaba katmaktan hali ziyaretini de hatırlatmış ve bu ziyaret 2 - Buyka - ~imşek (Konser 
kalmıyacaktır. Kendisine mühim ilctı- esnasında iki memleketin Balkan An· 3 - Suppe - Hafif süvari alayı 
sadi amiller rehber ittihaz etmiş olan tnntına bnğlılık, müşterek politikaları- •Üvertür) 
Yugoslavya İspanya ile olan münaseba- nın müşahede edildiğini söylemiştir. 4 - Pares - Kır şarkısı (Pastoral 
ta kat'i bir şekil verilmesine müteallik B. Gafcnko sözlerini antantın istikba- 5 - Leoncavallo - aPalyaçolar• 
olarak konsey tarafından ittihaz cdi- line sars1lınaz emniyet bulunduğunu ye- operasından seleksiyon 
Jecek karan kabul edecektir. nidcn teyit ederek bitirmiş ve kadehini 18.30 Program 

Seltınik protokolunun imzası meselesi Balkan Antantı devletleri reislerinin, 18.35 Müzik (Cazbant - Çigan) Lantoş 
ce hususi bir tetkike tnbi tutulacaktır. muhterem misafirlerin sıhhatlerine kal- orkestras1 
Bu diploınnsi vesikası antantın dört dev- dınruş ve Balkan antantı milletlerinin 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti ve Sa-
letin Balkan yarımadasında takip et- şan, ~cref ve refahına içmiştir. fiye Tokayın iştirakiyle 
mekte oldukları yapıcı siyasetin tezahü- B. METAKSASIN NUTKU 20.00 Ajans, meteoroloji, haberleri, zi-
~atından biridir. Bu protokolun imza B. Metaksas gerek kendi adına gerek raat borsası (Fiat) 
~dilmesi ayni zamanda Bulgar hüküme- arkadaşları adına B. Gafcnkoya cevap 20.15 Türk mÜ7.iği 

~
tinin bir mesai birliği ve komşulariyle vererek Romanyanın kendilerine gös- Çalanlar : Vecihe, Fahire Fersan 

ünasebctleri.ni normalleştirme siyaseti terdiği hararetli hüsnü kabulden dola- Ce\·det Çağla, Refik Fcrsan 
kibine çalışmakta olduğunun delili- yı teşekkür etmiş ve Romanyayı yük- Okuyanlar : Muzaffer İlkar, Se-

Öir. sek mukadderatına doğru götüren kral mahal. 
Balkan Antantının şimdiki içtimaı- Karolun önderliğinde Rumen milletinin 1 - Bayatiaraban peşrevi 

nın mümeyyiz vasfı yalnız Az.adan olan her sahada kaydettiği büyük terakkilt>r 2 - Haşim beyin bayatiaraban 
nevletler arasında değil, belki diğer karşısında hayranlığını ifade eylemiştir. şarkısı (Nimeti vaslın) 
komşu devletlerle ve hassaten son za- B. Metaksas bilahare Balkan antan- 3 - Rahmi beyin bayatiaraban 
nıanlarda hüsnüniyetini müteaddit de- tının ilk yaratıcılarından biri olan At.'\- şarkısı (Gönlümü hicrana) 
~alar göstermiş olan Bulgaristanla uz- türkün yüksek şahsiyetini hürmetle an- 4 - Su yolcunun bayati araban 
aşma ve mesai birliği yapma zihniyeti mıştır. şarkısı (Neyleyeyim) 

)'.Olacaktır. Elen başvekili bundan sonra Balkan 5 - Bayatı araban türkü (Düş-
; Bu gazete Balkan antantının beş se- memleketleri elçiliklerinin büyük elçi- ıne dağda) 
nelik hayatının Balkan yarımadasım Jiğe yükseltilmiş olması keyfiyetinin 6 - Karcaar saz semaisi 
~lhun kalesi ve nizam ve asayişin şam- Balkan milletleri arasındaki dostluğun 7 - Raifin kürdili hicazkar şar-
~yonu haline getirmiş olduğunu söy- yeni bir tezahürünü teşkil etmekte bu- kisı (Rengi ruhsarına) 
,temek suretiyle yazısına nihayet ver- lunduğunu da kaydederek sözlerine 8 - Leminin Hicaz.k.lr şarkW 

kt d
. (Nazlandı bili' bu" l) 

ı.ıne e ır. şöyle devam etmiştir : 
Bükreş, 20 (A.A) - Hariciye vekili- Bütün iş birliklerine açık olan Bal- 9 - Arif beyin Suzinak şarkısı 

rıe refakat eden Anadolu ajansının hu- kan antantının tecavüzkfır hiç bir hede- (Çekme elemi aşka) 
sust muhabirinden : fi bulunmadığını tekrar etmeğe hacet lO - Saz semaisi 

Hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu yoktur. Hiç bir yeni anlaşma müzakere 21.00 Memleket saat ayan 
refakatinde Türk delegasyonu azaları edecek ve imzalıyacak değiliz. .Zira 2

1.00 Konuşma (Saz şairleri) 
'Olduğu halde bugün saat on yedide meç- mevcut anlaşmalar takviyeden müstağ- 2

1.30 Temsil (Molla beyin hanımları) 
bul askerin kabrine giderek Türkiye na- nidir. Dört devletin milli arazilerini ve Komedi : Ya7.an E. Reşit 
mına bir çelenk koymuştur. ölülerinin kanı ile kat'i surette çizilmiş 22.00 Müzik (Küçük Orkestra - Şef : 

Merasimde Türkiye hariciye vekilini hudutlarını muhafaza azminden daha Necip Aşkın) 
bir askeri müfreze ve askeri muzika se- sağlam bir bağ mevcut olamaz. Biz bu- 1 - Ganglberger - Küçük flüt 
~mlamJŞır. rada politikamıza sadakatimizi ilan için için konser parçası 

Diğer heyeti murahhasa reisleri de toplanmış bulunuyoruz. Umumi sulh 2 - Karl Blume - Göl kıyıların· 
)nuhtelif saatlerde meçhul asker kabri- eserine hizmette devam edeceğiz. da. 
ııc ayni merasimle çelenk koymuşlar- BUigaristan ile Selanik anlaşmasını 3 - Tschaikovsky - Güftcsız 

f··-. ~ imza suretiyle bu arlumuzun en iyi şarkı 

saf suyun kesafetini gösterir. Mayilerin de 
kesafeti hararetle değişir. 

En pratik yol: - Mesela elinizdeki 
95 derecelik ispirtoyu 25 dereceye İn· 

dirmek istiyoruz. Dereceli bir kap alınız. 

25 çizgisine kadar alkol koyarız. 95 çiz
gisine kadar saf su ilô.ve ederiz. 

Elde edeceğimiz karışık 25 derecedir. 
Bir misal daha, 65 derecelik İspirto

dan 40 derecelik ispirto yapmak istiyo
ruz. 65 de,recelik ispirtodan 40 çizgisine 
kadar koyarız. 65 çizgisine kadar su ko
yarsak mahlul 40 derecelik olur. 

( BiTMEDi ) 

Zayi terhis 
tezkeresi 

Burdur vilayeti merkez jandar
ma alaymda ifa eylediğim asker
lik vazifemin 932 ıenesinde Ma • 
nisa askerlik tuhesinden aldığım 
terhis tezkeresini zayi ettim. Yeni
ıini çıkartacağımdan eskiıinin 
hükmü ohmadığım ilin eylerim. 

Manisa vilayetinin Seyidhoca 
mahallesinden 323 doğumlu 

Nefer Ali oğlu 
İbrahim Demiralp 

(378) 

P2 aı:• -
Belediye bonosu 

Almak ve satmak istiyenle
rin afağıdaki adrese müraca
at etmeleri rica olunur. 
lzmir: Kemeraltında hacı 

Hasan otelinde No. 60 
Cavit 

Telefon: 3903 
1-13 (381) 

• o ... -
BUkreş, 21 (A.A) - Dün öğleden bürhanını verdik. Selanik anlaşması 4 - Valdemar gibish - Çakır key-

l;onra kral Karol Elen başvekili ve ha- Bulgaristan ile Balkan antantı devletle- fim : Viyana şarkısı SEFERiHiSAR iCRASINDAN : 
.riciye nazırı general Metaksas, Türkiye ri arasında müsavatın t~ssüsünü müm- 5 - Schubert - Senfoni (Si mi- Sefer: hisarın camii kebir ma -
:lıariciye vekili B. Şükrü Saracoğlunu kün kılan bir antant havası yaratmak. nör, bitın~m~) hallesinden Ahmet oğlu basan ya-

c Yugoslavya hariciye nazırı B. Cincar bahsinde karşılıklı hüsnüniyetle yapılan 6 - Delibcs - Bebek operetinin ':&fa maa masarif iki yüz elli üç 
Markoviçi kabul etmiştir. müzakerelerin bir neticesidir.. Selanik valsi. lı~a kırk iki kuru• borçlu seferi-

B. GAFENKONUN NUTKU anlaşması . tarihi bir dönüm noktasıdır.. 7 - Vilfred Kjaer - Serenad hısarın beyler köyünden hasan 
Bükreş, 21 (A.A) _Dün akşam Bal- Ve milletlerimiz tarafından candan ar- 23.00 Müzik (Cazbant) oğlu İsmail gök çamın birinci 11• 

,itan antantı daimi konseyi a7.ası şerefi- zu edilen d~a iy~ bU: istik~ i_~in ümit- 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın- ~8: ve: birinci derecede bu borç 
'ne verilen büyük ziyafet sonunda Ro- ler veren bır hadısedır. Bugunun vahim ki program 1 ıçın ıpotekli olup vadesinin hita-
ınanya hariciye nazırı B. Gafenko ha- güçlükleri ,.e yarının endişeli vaziyeti OPERALAR VE OPERETLER mına mebni satılarak paraya çev-
ıaretli bir nutuk söylemiştir. karşısında Balkan antantı sulhun takvi- 22.05 M'l~ L rilmeıine karar verilen aeferihi • ı dflO : ucia di Lammermoor 

B. Gafenko Roınanyanın misafirlerine yesi işine mües:sir surette işbirliğini ge- Donizcttinin sarın çayır arasa mevkiinde doğu-
lıoşgeldiniz demiş ve dünya karışıklık~ tirmiştir. 22.45 Berınünster : Bir t "li su halil oilu basandan geçen melı-
Jar içinde bulunurken Balkan bağlan- B. Metaksas . konfcr~s~ ı_nu:a~fakı- BÜYÜK KONSERLER opera emsı met ali tarlaıı batası yol kuzeyi 
11>.ın Balkan milletlerinin derin sulh ar- yeti hakkındakı temennılerını bıldirıniş 17 .05 Londra (Regional) orkestra ve evvelce hamamcı hakkı veresesi 
,ıtusu ihtiyacına tercüman olmak sureti- ve sözlerini şöyle bitirmiştir : senfonik konser timdi patalı mustaf a vereaeıi tar-
~e gittikçe kuvvetlendiğini hab.rlatmış İtimadın yeniden doğması ve endişe- 19.05 Stuttgart : Muhtelif parçalar lası güneyi kizım tarlası ile çev-
~e sözlerine şo"yle devam etm;at; .. : lerin yerini sükCına ve uzun bir barış 20.05 T _. • D rili tapuca dört dönüm ve bilme -

·~- "-A:lpz.ıg ; ans :mitleri h d d · ( ) 
Son Ankara toplantısından beri bir- devresine terketmesi için sulhu teınen- 20.20 s fy Se sa a ye i önüm yanı 6558 o a : çmc havalar bb "k k tı· · · takip d ühim Mdisel rd · edi 21 o metre mura aı ve ı i yüzse sen 

1 
ınnı e en m· e en nı yoruz. . . . · 5 Stokholm : Beethovenin doku- b ı· h k 

•Balkan d d hi B M taks ihayet kadehın Kral et ıra mu ammen ıymetli tar-antantı aha ziya e mütte "t . e as n 1 zuncu senfonisi 
tolarak çılaruştır. Bizler umum! sulh di- Karolun sıhhatine, dost ve müttefik Ru- 21.20 F kf la açık arbrma ıuretiyle müzaye-ran urt ; Orkestra konseri d k 1 
rektiflerine sadık bir halde kendimize men milletinin teali ve refahına ve B. ve 21.35 Berlin : Senfonik konser eye çı arı mıtbr. 
ait menfaatlerimizle müşterek bir suret- Bn. Gafenkonun şerefine kaldırarak. 21.40 Sott B eh De- 1 - Artırmaya ittirak edecek-ens : a , Bartok ve - Jer muhammen kıymetin yüzde 
le alakadar olacağız. Büyük küçük bü- nutkuna nihayet verm~tir. bussy'nin eserleri 7,5 nisbetinde teminat akçaıı ve-
. tün devletler arasında anlaşmaya ve -<>- 22.05 Floransa : Şopenin eserleri ya buna muadil milli bir banka 
yakl~maya matuf her gayret bizim faal isvı·çredeki ecnebiler 23.45 Stra.ssburg ; Bach'ın eserler·ı k me tubu getirmeleri lazımdır. 
scmpatimizle teşvik edilecektir. Millet- meselesi ODA MUSİKİSİ 
J 

2 - Satıf petin para ile yapıla-
, erin hayat ve emniyetini geniş bir öl- Faris 21 (Ö.R) _ Bernden bildirili- 19.05 Briikşcl II : Seçme havalar caktır. 
çüde alakadar eyliyen büyük ekonomik yor : İ~viçre polis erkanı bugün topla- l9.25 Münih : Muhtelif parçalar 3 - Birinci artırma 23-3-939 

.,neselelerin hallinde iş birliği yapmağı narak İsviçreye giren bütün ecnebilerin 19·35 Beromünster : Konser tarihine müsadif perfembe günü 
arzu ediyoruz. İstediğimiz hiç bir kim- kontrolü meselesini tetkik etmiştir. 19·35 Frankfurt : Ev musikisi saat 14 de eıki belediye önünde 

,r;enin aleyhinde hareket etmeksizin gay- Verilen karara göre İsviçre bir ge- 19.40 Leipzig : Muhtelif parçalar ve kurtulut meydanında yapıla. 
~etlerimizin ağırlığını terazinin yalnız çittir. Ecnebilerin hayatlannı kazanmak 19·5° Kolon~~ : Haydn'in eserleri caktır. 
sulh kafesine koyarak müşterek istiklAl için İsviçrede yerleşmelerine müsaade 22.05 Saarbrucken : Kuartet konseri 4 - Birinci artırma ıonunda 
ld~alimize dürüst bir surette hizmet edilmiyecektir. 22.30 tsStutgart. : Seçme havalar itbu sayri menkule takdir edilen 
ey emektir. Memleketlerimizin milli A D A SOL TLERIN KONSERLERt kıymetin yüzde 75 bulmadığı tak· 

j 

B~.~- -J?iş- Nezle -Grip 
e butun agrıları derlıal O'eçirir Mideyi 

kalbi yormaz. icabında uüode ' 
~ 

3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız 

Her eczanede 1 • 12 Uk ambalajlarını arayınız. 

Endüstriyel Türk Anonim şirketi 
23. 3. 1939 pe11embe günü saat on hefte tirketin Gazi bulvarında Dr 
HulUıi ~inde 46 numaralı yazıhanesinde umumi heyet~ 
yap~, gerek ualeten ve gerek vekiletep bet hisseye sahip 
olan bıaaedarlann toplanbdan bir hafta evvel ıirket merkezine müra
caatla muvakkat biue senetleri mukabilinde duhuliye kartı almalari 
lüzumu ilin olmıur. 

RUZNAME 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlannın okunması. 
2 - 1938 aeneai blinço ve kir ve zarar hesabının tetkik ve taadiki

le meclisi idare ve mürakibin ibru1. 
3 - T emettüün tevzi tarihi hakkında karar ittihazı. 
4 - idare mecliai azalannm müddeti hitam bulmuı olduğundan 

yeni idare meclisi için aza intihabı. 
5 - Yeniden mürakip intihabile ücretinin tayini. 

. lzmir 

MECLiSi IDARE 
570 (394) 

Defterdarlığından: 
icar dosya 
No • 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

452 

455 

456 

457 

458 
459 
460 

461 

462 
463 

Tepecik 1220 ve 1227 No. lu sokaklarda kiin 
20, 22, 24 taj numaralı aükll&n. 
ikinci kordon Tuzliane sokak 20/26 taj No. lu 
dükkan. 
Buca a.faiı inahalle lıta.syon caddesi 38/26 taj 
No. lu dükkin. 
Cumaovaaı San çay mevkiinde 8738 M. M. çekir
deksiz bağ. 
Kızlarağuı hanı alt kabnda 26 yeni No. lu dükün. 
Oruç reis mahallesi Kirpi sokak 17 taj No. lu ev. 
O.maniye caddesi Kara Osman oğlu hanı içinde 
26/15 No. lu mağaza. 
Ahmet ağa mahallesi Tuzhane aokak 22/24 No.lu 
2 dükkin. . 

Buca özdemir sokak 11 taj n~aralı dükkin. 
Alaancak Demir Mehmetçik sokak 7 eski No. lu 

48 

68 

20 

132 
60 
60 

84 

60 
~ 

00 

()() 

00 

()() 

00 
00 

00 

()() 

()() 

ana. 20 00 
Y ~~arı~~ yazılı emvalin senelik icarları 22. 2. 939 tarihinden itibaren 

lSgun mu~e~le açık artırma uaulile müzayedeye konubnu,tur. ihalesi 
9. 3. 93~~e ~~mbe günü aaat 14 dedir.Taliplerin mUhammen 
bedellen uzerınden yilzde 7,5 depozito yatırarak milli e-'~'- ··d·· l"'-
w .. .. lan "lin 1 mıaK mu ur u 
gune muracaat ı o unur. 

22, 2 565 

Halkevi başkanlığından: 
. ~vimiz bahçesi için lizım olan 10 araba gübreli ve elenmİ§ toprağı 

bili. ~~l ve nakliyesini de kendisi deruhte etmek suretile temin eden 
naklıy~ı bay Halil Gözü.karaya ve bu ifde çaJııan arabacı arkadqlara 
Halkevı adına te,ekkür ederiz. Halkevi bqkanı Ş. Yunus 

lzmir sicilli 
ğundan: 

Ticaret 

556 (388) 

memurlu-

.vazifelerini serbest bir tarzda yapabil- KAH 19.25 Viyana: Piyano konseri dirde en çok artıranın taahhüdü 
,melerini mümkün kılacak nizamı mü- Ne zaman llal'lle 21.20 Milano : Keman konserı' b k' k l ak • l ı.· a ı a m ,artıy e artırma on 
<ıafaa edeceğiz. Tecrübelerimiz bizi bir- nlrecelı ? .. . . . 22.05 Königsberg : Piyano konseri be .. d ha d' d 1 
b 

:. b f &un a tem ıt e i erek ikin· 

Milat inan ticaret unvanile lzmirde HaJimaia çattıamda pirinç hanı 
aokaiında 38/1 numaralı mağazada pirinç zahire ve aair hububat üu
rine ticaret yapan Mitat lnan'ın itbu ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine ~öre ıicilin 2444 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilin irimize bağlıyan antanbn büyük kıy- Bir harp çıktığı ve Ingiltere una gı- Şopenin eserleri • t cı ar ırma cuma günü ıaat on 

metini bize takdir ettirmiştir.. Balkan riştiği takdirde Kanadanın vaziyeti ne 22.10 Londra ( Regional ) Brahmsın dörtte aynı yerde yapılacaktır. ·~~ ~7(~) 
sulhu tutulması zor bir bahisti.. Sulh olacağı hakkında Kanada avam kama- ~arkıları 5 t b 

K d b 
- f u gayri menkul üzerin • 

azmimizin her kesi inandıracak kuvve- rasında beyanatUı bulunan ana a aş- d b" hak -~~~~~~~~~~~~~ ~ .u. veirtihve~hlng~i !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tine itimat ederek bu bahsi muvaffa- vekili B. Makenzi King, 1910 senesinde b dd b r ]. •r ı •• ıaaı ulunanlar tarihi ilin-
kıyetle tuttuk. Ve tutmakta da devam Kanada başvekili olan Sir Vilfrid Lari- B o R s A dan t b · ' 1 • ~ ı a~en yırmı gün içinde se-
edeceğiz. yenin söylediği sözleri tekrar ederek 0 ferıhısar ıcra dairesine müracaat 
EBEDİ ŞEFİMİZİN HATIRASI 4'..amandan beri değişmiyen siyaseti, ge- eylemeleri aksi takdirde tapu ıi-
B. Gafenko bundan sonra Atatürkün ne o eski başvekilin bir sözünü tekrar ÜZÜM cilinde mukayyet olmıyan hu.u • 

k d k 1 t ışt · 110 S. Paterson 16 16 75 t hah ;::.-
yü sek şahsiyetini anarak geçen sene e ere anam · ır · ıa ve usus faizler nazarı ıfAi· 
Ankara toplantısı esnasında Balkan an- İngiltere harbe girince Kanada da gi- 59 K. Taner 17 25 17 25 bara alınmıyarak paylatmad~n 
tantının istikbaline ne derece emin ol- rer. 35 M. Beşikçi 14 50 16 50 hariç bırakılacağı. 
duğunu gösteren sözlerini hatırlatmış- B. King her halde Kanadanın harbe 204 Yektln 6 - Artırma ıartnameıi 23-3-
tır. ne dereceye kadar iştiraki kararını par- 663766 Eski yekCın 939 gününden itibaren ıeferihisar 

Romanya hariciye nazın geçen sene tamentonun vereceğini söylemiştir .. Şu 663970 Umumi yekun icra dairesinde açık olarak bulun-
antanta parlak bir surette riyaset eyli- halde İngiltere harbe girince Kanada ZAHİRE durulmakta olduiundan taliple • 
yen B. Metaksa.sın gayretlerini tebarüz harbe girmiş bulunacak, yalnız bunun 190 çuval Çavdar 3 875 rin ve daha ziyade malimat al • 
ettinniştir. şekli ve derecesi parlamento tarafından 23 çuval Nohut 5 75 mak iıtiyenlerin aeferihiaar icra 

Bulgaristan!a Selarukte imzalanan an- kararlaştırılacaktır. 718 kental Palamut daireeine müracaatlatı ilin olu • 
- Maacbester Guardian - 34 bal a Pamuk 580 (381) 

Alsancak 
.... -

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Do(um ve bulaşı.k olmıyan her hastalığı kabul eder .•. 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Karfıyaka ve İmlir körfezine bakaıı emsalsls manzaralı 
balkonlu mükemmel aalon ve odalar - çok tyl bakım - sükilnet • ha!lta ziya
reti serbest, fete gündüz her hekime, her hütaya asık.. 

FtAl'l.ER 2,5 IJRADAN BAŞLAR... 
TELEFON No. 2974.. POSTA KUTUSU No. 8%1 ... 
TELGRAF ADRESİ : AI.SANCAK S i H B A T E V i 



• 
\ BELEDiYE REISLiölNDEN : 

t" Guajsantralda yapılacak ta -
mir atel7e.i kapalı zarflı ekeilt -
meye konulmu.tur. 

Ke,if bedeli on ilti bin liraiilır. 
Şartname, proje ve kqifname 

belediJ'e ha, mühendisliğinden is
tenir. 

ihale 10-3-939 da saat on yedi
dedir. 2490 sayılı kanunun tarif atı 
dai:-esinde hazırlanmıt teklif 
mektupları ihale günü saat on al
tıda encümende riyasete verilir. 

Muvakkat teminat dokuz yüz 
liradır. 

22-28-3-7- ( 3 79) 

czr..LZT~ZT.,0'~7~ 

Muayenehane nakli~ 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesinde
lıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması el· 
uarında 222 numaralı 
haneye yalımda nalı
ledecelıtlr. 

TELEFON: 2987 (31) 

iZMIR 1 nci iCRA DAiRESi: 
GA YRt MENKUL MALLA -

RIN AÇIK ARTIRMA IL.A~I: 
Madde 126 
BiRiNCi iCRA MEMURLU -

CUNDAN: 
Açık artırma ile paraya çevri -

lecek gayri menkulün ne olduğu: 
Ev 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı numa -
rası: 1 nci Karantina altıntaf so -
kak taj 7 

Takdir olunan kıymet: 1050 li
ra 

Artırmanın yapılacağı yer, gün 
saat: lfmİr 1 nci icrn dairesinde 
20.3-939 pazartesi saat 14. 

1 - t,bu gayri menkulün artır
ma tartnamesi S..3-939 tarihinden 
itibaren 37"':7 No. ile birinci icra 
dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla ma
h'.imat almak İ!liyenler, itbu fart
nameye ve 3777 dosya numarasi
le fT?emuriyetimize müracaat et -
mel:dir. 

2 - Artırmaya ittiri.k için yu
karıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
niıbetinde pey veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tevdi edi
lecektir. (124) 

3 - ipotek aahibi alacaklılarla 
diğer alacaklıların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
rnuraf a dair olan iddiaları ifbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
·~inde evrakı müsbitelerile birlik
te memuriyctimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi takdirde hakları 
t -r'• .. ;c:lile &ahit olmadıkça satıf 
bedelinin paylatmatnnrJ,.,, hariç 
kalırlar. 

4 - Göaterilen günde artırma
Y• ittir~ edenler artırma tartna
rnc"' • n i okum1Jı; ve lüzumlu malu
mat almıt ve bunları tamamen ka
bul etmit ad ve itibar olunurlar. 

5-- Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan 
:ıcnra en çok artırrn~ ih!lle edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmi• betini bul
maz veya satu~ istiyenin alacağına 

4§. 

Her Ecanede _Bulunur. 
~, .. 

=.J 

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

FOS FARS OLU; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir !lurotle kan, kuvvet, iştiha, 
yaratmaııı ve ilk kullananlarda hile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma ve umum kansız
lıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. Sıhhat Vekaletinin 
resmi müsaadesini haizdir... 16 _ 21 _ 25 

FOÇA iCRA DAiRESiNDEN: 
D. No. 939-47 
Akhisarda tütün ziraatile ı:::et

gul ve Y enifoçada iskan edilen 
Kavalalı Mustafa oğlu Şevki Çe
tinin Y enifoçada bakkal Ahmet 
kırdara borçlu olduğu (330) kü -
sur liranın temini için borçlunun 
Mayıs 937 gün ve 1, 2, 3 No. tapu 
senetleriyle ve anası Meryemle 
tayian ve müttereken malik ve 
mutasarrıf bulundukları Y enifoça 
nahiyesi ikinci kasaplar sokağın
da sağı emvali metruke arsası, so
lu yol, arkası botnak Mehmet Ali 
avlısı, önü yol ile mahdut alb bod
rum ve üstü bir matbah ve bir oda 
ve bir salonu havi ev ve on metre 
murabbaı avlıyı mÜftemil ve Koz
beyli köyünün Ayvabeli mevkiin
de gün doğusu Tahsildar Faik ve
resesi, poyrazı Kavalalı Mümin, 
gün batısı dere, kıblesi kahveci 
Ali vereseleri ve saka Ali ile cevri
li (7352) metre murabb;ında 
müfrez tarla ve içinde iki zeytin 
ve etcarı ıairei müsmire ve Yol -
mut mevkiinde kiin gün doğusu 
Koç Mustafa, poyrazı emlaki mil
liye, gün batısı Lanğazalı Kazın 
ve Kula · Mustafa veresesi ile çev
rili (3676) metre murabbaında 
( 40) ağacı havi zeytinlik 30-2-
939 pertenbe günü saat 13 te F o
ça icra dairesinde ihale edilmek 
üzere açık artınna suretiyle satı
lığa çıkarılmı,tır. Şartname ve sa
ir evrakı mebdeinden her kesin 
görmek üzere açık bulundurula -
caktır. ihale günü mal muham -
men kıymetinin yüzde 75 ini bul
duğu takdir_!e ihaleleri yapılacak
tır. Aksi halde son pey sahibinin 
taahhüdü baki kalmak üzere ikin
ci artırması 13-3-939 Per,embe 
günü saat 13 te tekrar yapılacak
tır. Bu mallar üzeri.1de irtifak, 
ipotek ve sair suretle bir hak id
diasında bulunanların ilan tari -
hinden itibnren yirmi gün zarfın
da ve veaaikini hamilen ve talip 
olanların da tellaliye ve tapu mas
rafları mÜf teriye ait olmak üze
re bedeli muhammenin yüzde 7 
buçuk pey akçesi veya banka 
mektubu ile icra dairesine müra
caatları ilan olunur. 

559 (392) 

1 LAN 
1 

Müessesemizde tezgihtarlıklo. 
çalı,makta olan Kadıköylü Muö
taf a Namlı 1 Şubat 1939 tarihin
den itibaren i~inden çekilerek mü
essesemizle olan alakası kesildi
ği alakadarlarca bilinmek üzere 
ilan olunur. 569 (393) 

Bezzaz Şamlı Şükrü ve 
biraderleri Nafiz ve Mehmet 

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

çıkanlmıştır. 
2 - Bedeli muhammen 3600 liradır. 
3 - Teminab muvakkatesi 270 liradır. 
4 - ihale tarihi 2/3/39 perşembe günü saat 10 dadır. 
Şarbıame ve nümuneleri görmek istiyenlerin her gün, muhuebei 

hususiye müdürlüğüne ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de 
ihale günü daimi encümene müracaatları. 

18, 22 505 (345) 

l LAN 
Bornova zeytincilik istasyonu 
müdürlüğünden: 
1 - istasyonumuzda 812 lira 63 kuruş bedeli keşifli bir gübrelik 

ve ~erbet kuyusu yaptırılacaktır. 
2 - Bu işe ait şartname ve keşifnameyi görmek istiyenler her gün 

müdüriyete müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltmeye i•tirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat akça

lannı lzmir malaandığına vabrarak makbuzlarile 27 /2/939 pazartesi 
günü saat 14 de istasyonc;a toplanacak komisyona müracaatları ilin 
olunur. · 12, 17, 22, 26, 437 ( 299) 

.. "!'-;.!· ·~ ~ ,_ .. , ""'-).~·· "' • .~, • I '• - • ... • 

lzmir Pamuk mensucatı Türk 
Anonim şirketi Kaput bezi satış 
fiati. 

Tip No. Markası JiJni S3ntim 36 metrelik bir topu 
Satı.~ fiati 

Kuruş 
4 At 85 655.-

14 At 75 595.-
l' Değirmen 90 759.-
5 Değirmen 85 / 72G.-
8 Geyik 8:i 731.-
8 Geyik 75 665 . ..:.... 
9 Tayyare 85 675.-
9 Tayyare 75 615.-
1 Köpekli . 85 653.-

lşbu fiatlcr fabrika teslimi satış fiati olup ambalaj masrafı müşteriye aittir. 
25 toptan a,.~ğı satı~larda yukarıdaki fiatlcrc yüzde 2 zam olunur. 

9 ncu işletme müdürlüğünden: 
Son Telgraf, Ulus ve Anadolu gazetelerile 20. 2. 39 tarihinde bil

münakaaa satın alınacağı ilin edilin~ olan 60000 adet meşe travers 
eksiltmesi görülen lüzum üzerine 11. 3. 69 cumartesi günü saat 11 e 
talik edilmi,tir. 

Beherinin muhammen bedeli 380 k\ıruş muvakkat teminat 12650 
liradır. 

isteklilerin kanuni vesika ve teminatlarilc teklifnamelerini ihtiva 
.,- edecek olan kapalı zarflaruiı eksiltme saatinden bir saat evveline ka4 

dar komisyon reisliğine vermeleri lazimdır. ı .ı 
Eksiltme Sirkecide 9 ·uncu itlefine binasında yapılacaktır . .. Sartna

melerde d~iklik olJllayıp 1140 liuru• mukabilinde Sirkeci, lzmir ve 
Ankara d-:nı~olu reznelerinden verilmektedir. 

22 24 28 2 1075/535 (383) 

t - ., 
.... 

rüchanı olan diğer alacaklılar bu- -------------
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lunup ta bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmi, alacak
larının r.ıecmuundan fazla ya çık
mfilzca en çok artıranın taahhüdü 
baki lr:alme.k üzere artırma on be4 
ei;n daha t~mdit ve on be!inci .gü
nü aynı !aatta yapılacak artırma· 
da, bedeli sahf istiyenin alacağı
na rüchanı olan di~er alacaklıla
rın o gayri menkul ile temin edil
mİf alacakları mecmuundan faz
la ya çıkmak ~e.rtile, en çok artmı
na ih,..lc ed;{ir. Bövle bir bedel el
cie edilemez5e ihale yapılamaz ve 
rot1r. talebi düser. 

6 - ~ayri ·menkul kendisir.c 
ihal-:: olumm kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
me2se :!.,ale kararı fesholunarnk 
l·end"~ir.dcn evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmif ol
d•!ğu bedelle almağa razı olursa, 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be.f gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde 
5 den hesap olunacak faiz ·Te di
ğer zuar1ar a'Yl'ICa hükine hacet 

SÖKE ASLIYE HUKUK HAKIMLI
ClNDEN: 

Nazilli tapu memuru iken sefer
berlikte Halep vilayetinin orhani
ye kazasına tahvili memuriyet 
eden aalen Kaıtamoni vilayetinin 
Tat köprü kazasının Bademcik 
köyünden Şakirin hayat ve me -
matı meçhul kalarak tegayyüp et
tiğinden gaipliğine hüküm veril
mesini Sökenin Akl,öy nahiyesin
de oturan Kadir Yaman karısı 
Zehra Yaman talebi dava etmek
le yapılmakta olan muhakemesin
de mumaileyh Şakirin hayat ve 
mematını bilenlerin i•bu ilanın 
nefrinden itibaren bir aene icin
de 16-2-940 tarihine kadar haber. 
vermeleri ilin olunur. 

558 (387) 

kalmaksızın memuriyetimizce alı
cıdan tahsil olunur. ·Madde (133) 
Yukarıda gösterilen Ev 20.2-939 

tarihinde 1 nci icra memurluğu 
odasında itbu ilin ve gösterilen 
artırma tartnameai dairesinde aa
blacaiı ilin olunm. 

: 588 t3IO) 

Gerek VERiCi ve ALiCi telsiz istasyon ve makineleri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tanılmış ve enternasyonal sergilerde yüksek mükafat 
kazanan : 

Lorenz 
.Fabrikasının mamulitlan Türkiyede nam ve şöhret kazannuıtır. 

5 - 6 -7 ·- ıt Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla i~lcr bütün yed~ parçalan ve lambaları mevcuttur. 

caat edebilirler. · , 
NOT : BUı yerler acente_liii niWnlialdir. lıtiyenlet- zirdeki adrese mira 
F ABRiKA VEKiLi ve DEPOZITERl : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde.. 

Telpaf Aclnü : CAU>AU-

D .. Dat çal'llmlDa 9 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberJ 

her türlü soğukaıgınlıklarina ve aO· 

rılara karşı tesiri şaşmaz b_ir f il8~ 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden ..ı. emin 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

.,. ............................. 1111!11 ......... . 

fDDir İncir ve Ozüm Tarını Satı' 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis Yaf üzümlerinden yapılmı,tır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı Tariş şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda TAR 1 $ 
,arapları eksik olmamahdır. 

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

sirk esidir. 1 .. 

TARlŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmiş taze üzüm suyUdur. Taze üzüm suyunun bütün 

ıusiyetlerini ta,ımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi lmY 
vet ,urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
F ermin en son terakki yatına uygun bir .-ilde tertemiz i,lenmit 

hazırlanmı4tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T ari, markalı mahsulat ve mamulitı her yerden arayınız. 

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

Tariş satış mağazasında şimdi, bu mevsim 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz-

Karaciğer, böbrek, taş ve · kumlardan 
mütevelli sancıların~ darriat sertlikleri 
ve şişmanlık §ikfıyetlennizi URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gibi maddeleri eritir, kanı temiiler, lez-
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGlLiZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOÔLU - İSTANBUL 

ı - 26 l2ŞJ) 

Tecim okulunu bitirenler der
neğinden: 
12. 2. 939 tarihinde demeiiDıizm heyeti umumiye içtimamda .. 

~et olmadıiından 26. 2. 1939 pazar günü aaat 10 da ticaret ._. 
binUmda 1eniden toplUıılac'ağın demek aza1annm mezktir ...... 
~ bulunm&lan ehemmiyetle rica olunur. 



Temaldalalu- RADYOLİN 
rmtdan, sal7a· 
11111 llraz ettlll 
mikroplar, d•şa· 
nclan alınan ma· 
Zil' -.vat kup· 
sanda dişler •• 
elif etleri eter 
mütemadiyen te 
mlzl ........... 
zabnala, çll'll· 
mete ma•1rean. 
dar. Çib'Mk dlt
lermlde velNlr
sak lhtllAtlann· 
dan zatüraeeye 
kadar 1aer ...m 
llastallita yol aça 
blllr. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalamak şartile 

Eczacı K E M A L K. Aktaş'ın .... 
"Zümrüt 

Damlası,, ---
Kolonyaaını 
Matlalıa 
Kullanınız 

Erkek ve 4lifi iki cim :koku 
lserime ,.,.....,.. .. 

Zevkime cin imim seçim 
••• 

HiLAL 
F~nesiodeo 

••• 

....... ~ ......... çl

çefl, Göna1, Falya, Ya

sendll, Son ...,.,.., Altın 

~ ·--~ ı.qıaıı 

~----------------------------M". .............................. ................................................... : 
• • • • • • 

1VEBOLID1 
• • • • • • • 

TATU SU TAPICI ciBAP,ARI 
. . .... "+•=ar ve Or nir mlal'BI VEBOı.JD ile a.fi>' · 

ıacaaa i(.D cıa•z GOllDBldlJB-
• i Tediyatta Kolayhk 5 Sene Garanti 
• • 

VilWIJn L'ID. iti- IZMla f.'UBBSI ... 
Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 • 

TELEFON : 2315 .• TELGRAF: VEBOLID .. POSTA KUTUSU : 72 

• • • 
E Cibu satlfl için senar memUI' ......... r". 
• • • . . ...................... . :. ............. ~ .................................... ... 

''•& .............................. ~~~, 

............................... ................................................. 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlanmn en b.:ljejdjr .. 

ı1ı1 defa sıllz .... apap Şet'IJd _.. .,....,...,. 
.................................... ........................................... 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
llAl'ftJMK _,. tlllleps' Jk llw .. z + 

Umdal Olivier ve Fratelli Sperco / Deutsche Le· 
VllVlll DBldZ Şürekası V apar Acentam vante Linie 

ACDIT!_L'_. L'l'D. aııwrcı KORDON REES ADRIArıcA s. A. Di G. K ..... HAKBURG 
TURKIA vapuru lS/18 Şuı.t ansuı- ,,,.,uı l'EL 3'4J llAYIOA'l'İOlfB ARTA 28 ba L-'k.l . 

da beklenilmekte olup, Rotterdam, An ..,.. vapuru şu tta ut: enıyor 
ven ve Hamb111"1 liman1arı için yük ll1JLL llAa al F. GBİMANİ moürii 21/2/Ui da 4 marta kadar Anvers, Rotterdam, Bre-
a1amktar toNlAN •a)IUJ'U 12 şuı.t 1938 *'ri· gelerek !!/! saat ' de Leros Rodos men ve Hamburg için yCik alacaktır. 
aEm.İANtA vapuru şubat nihayetin- hinde Londra, Hull ve .Anversten gelip Brindisi, Bari Trieste ve Venediğe ha~ ~HESSALİA vapuru 14 martta bek-

de beldeailmekte olup, Rotterdam; )'tık çıkaracak Ne IUfJU •zamanda Hull reket edecektir. lenıyor. 18 marta bıılar Anvers, Rotter-
amm..ı ve Anversa Jjnwnlen için ~ lpn rtik alacwktır. ctn'A Dl BARI motöri1 2S/'l de it-~ Bremea ve llmıburg için yük ala-
alacaktll'. lerek ayni gün saat 1'1 de İstanbul, Pi- · t 

-·- LONDBA BAT'ft ı re NapoU llanilya C.Ovaya hareket T A H L Y E : 
ADJUTANT v•puru 15 ıubatta gelip edılrr. ACHAİA vapuru balen limmunızd. 

~.••ASI Londra için yilk alacaktır. ZARA motöri1 2312 .le eelerek ~ Hambur& Bıemen ve Anventen mal 

W-S_. .a Jll.OVtDBA & • ....,_ws BAl'ft &tbı saat 19 da Patmo 1.-os K•limnos çalrannalctadır. 
-• ...a .._ .,.. Y Dnr.,..,.. tstanköy ve ~ hareket eder. ---.-

D. KOTOR ALGERİAN vapurunun bamulesini ZARA motöril 27/2 de gelerek 28/2 DEN NOILID llıDDEl.-
İstanbulda aktarma ederek Denizbımk sat 1f de Pire Korfu Saranda Briadisi RAYSı.ilf.JE OSLO 

-- Dumlupınar vapuru ile İzm1re gelm.lt- Valona Zara l'iume '1'rieste ve Venıedi- BAGRDAT motöri '12 maria dolru İs-
(( ı, O y C E X )) tir. le hareket eder. kenderlye, Dieppe ve Norveç umum li· 

'-- 8 d ~ manları için hareket edecektir. Lüks vapuru 26 şuPlltta saat ( ) t: Dealsdle J.ell...,._Llnle --
beklenilmeJd.e olup, saat 11 da Constan- ANVERS '1/Z/939 tarihinde 
za ve Varna limanları için hareket ede- n, vapunı •-- akm -ıa

Hamburg .u11emen ve rw-Ya..-a __.... 
--

cektir. y(lk çabnıcak.. 
LOVCEN 

ROYAl.E NF.ERl.Alf SBRYICB MARlrlJU: 
D.USB K1111PA1fr &il ROVllADI 
BERlll!S vçuru 21/2 de gelerek BUC.YDT 

Lüks vapunı 5 martta saat 16 el& ---------- Rotterdam. Amsterdam ve Hamburg DUROSTOR vapuru 18 martta bekJe.. 
beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 limanlan için yük alacaktır. niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman-
de İzmirden hareket edecektir. Pire, TRİTON vapuru 28/2 de gelerek Bur- lan için yük alacaktır. 
Korfu, Adriyatik limanlan ve TriestA.> gas V ama ve Köstence 1iman1anna ha- --için yolcu ve yük alacaktır T. B o" Bil B B B. reket edecektir. .10&11.rGN WAIUIBll 

YE eOBEKASI -*- r.tldES LrD. 
-- ~ .. ..aa•• ,. ....., SYBllSKA OldEJfl'B ıJ. 

Vnlıed .,.,e. Lc..,,,,,,es • ., .... .., .... ,.D ...__ İNCEMORE vapunı 12 martta bekle-
• a-- s•~ ft&Dft EllJIPAJIT ili Diyor. Burgas, Vama, Köstence ve Su-
a.uR:' ...... U9mpool •e AASNE vapuru zs12 tarihinde bek- lina Kalas için yük alacaktır. 

PRİNCE DE LİEGE vapuru JUbat Gla_. ... tta lenmekte olup Amsterclam Rotterdam, Vapudarm hareket taribleriyle nav· 
nihayeti mart iptidasında beldenilmeltte D-'-·- İskandin.avva ve Baltık Ji- l 1_....ıı_.._. ..L.Jw-"\.l:ı.1..-l-

• • •• • • • • • • • • • • • &......,.,..& ·-1- UDUl.l"Ua&I ~.....,.. acente ıne-
olup Nevyork ıçm yük alacaktır. B0'1'HNIA 17 bat tarihinde manian için yük abr. suliyet bbal etmez. 

Gerek vapurlnrm muvasallt tarihlert, . LiWffl"Oİ vaıı:: ~ ~ JUk -- Daha fazla tafsl1lt için ATATORK 
gerek vapur isimleri ve navhmJarı bak-~ aunc:B llAldrDIB caddesi 148 No.da V. F. Bemy Vmı n. 
landa acenta bJr teabhClt a1tma giıwww. • a-.lalll lru&p ··~ ?..ee vapur aceotalıiJna mf1nıeut edi). 

Daha fazla ta&illt almak için BlriDcl o.ek vapırlann DlllVwlM tariWld. PEL1!Ş vapuru 1'/3 tmhinde bek- mesi rica olur. 
Kordonda 152 numarada •UJIDAL• iaimlerl w aavlunlan heldnnda ...aa Wıı•nek&ıe olup Malta, Cenova ve Jılar- 'IELEFON : !117,/a. 
umumi deniz Acentahlı Ltd. mUracaat bir tıeehhftt dlDa gireme&. Dlı1la fmr:la llib'a Jimanlanna yilk ve yolcu alarak ----------
edilmesi rica olunur. tafsiJlt aJmK için T. Jlewm - ve fr. huebt eder. silit için ikinci Kordonda nA'l'BUJ 

Telefon: 4072 Müdüriyet nm Zl53 telefon mamnsma mOraeut fl&ndelrl hareket tarihJeriyle navlun- SPEaCO vapur acmtuma mUncaat 
Telefon: 3171 Acenta ec1Umesi rica olunur. 1ardakl ~ dolayı acenta edilmesi rica ol1mur. 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rORKiYENllf EN BİRiNCİ l'EllA.ZI l'ABRİKA· 
SiNiN llAMULArmıa--- l'AKUl'LEIUKDE• 
aAKININIZ.. 1 • 16 (SJ6) 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

.. laer'AI eılıelin •IWedri 'l'ldclyada ea _.. otelclıd BAT OMD LUT· 
ftlAlr. a -.. ı• tıeatlllelıi M _,.. .... acJIS .. ._ •• , ... •oA• ..... 

()tellerlW miufir bleahr, ._. evM' 'eH nbrıb Wmlar. 
......... blltftn BGE n Izmlrlihr ı. ....._.. ........... 
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lngilterenin silahlanma oroaramı 
Kamarasında müzakereler devam 

Milyon lngiliz lirasının 350 milyonu 
Avam ediyor. 

istikraz la 
Sarf edilecek 580 

• 
temın edilecek 

B. Çemberlayn Diyor ki: Yeni Suriye kabinesini 
800 Belki bu istikrazın milyonu 

Jüzum hasıl olacaktır 
Nasyonalist liderlerinden Humus 

mebusu Mazhar paşa kuracak bulmasına da 

Londra 21 (Ö.R) - Avam kamarasın
da milll müdafaa programının finans -
manı bakındaki müzakere devam etmek
tedir. Bu sene milli müdafaaya sarfedi
lecek 580 milyon liranın ancak 230 mil
yonunun vergi ve 350 milyonunun istik
raz yeliyle temin edileceği hakkında ma
liye nazırının beyanatı gazeteler tara -
fından eyi karşılanmıştır. cTaymis> si
Jahb nma programının millete fevkalade 
bir vergi yükü tahmil etmeden tahakkuk 
edeceği ve hükümetin bir enflasyon sis
temi açmasına sebep olmadığını yazı

yor. cMançestre Guardian> gazetesi si
lah fabrikatörlerinin sudan aşırı kazanç 
temin etmemelerine dikkat edilmesi lü
zumunu kaydetmekle beraber maliye 
nazırının beyanatını tasvip ediyor. 

B. Çemberlayn bugün avam kamara
sında beyanatta bulunmuş ve bütün par
tilerin silablanma siyasetinin zarureti 
üzerinde mutabık olmalarını ve finans
man usulünü tasvip etmelerini memnu
niyetle karşılamış ve demiştir ki: 

c- Takip edilecek siyaset hakkında 
ihti!Aflar olabilir, fakat Ingiliz partileri 
arasında harbı istiyen yoktur. Çörçil bi
le harbın önünü almak için harp yapıl
ması lüzumuna kani değildir.Ingiltercde 
mühimmat, bilhassa tayyare imalatı son 
derece artmıştır. Bununla beraber avam 
kamarasına bildirmeğe mecburum ki, 

teslihat programının tahakkukundan 
sonra bile, silahları aynı seviyede tut -
mak için yapılınası iktiza edecek mas
raflar çok muazzam olacaktır. Bundan 
dolay1 istikbal hakkında endişeler hisse
dilebilir. Hatta istikraz salfilı.iyetinin bel
ki de 800 milyon liradan da daha yuka
rı çıkarılmasına lüzum olacaktır. Ger

çi Ingiltere silahlanma gayretini gevşet
meğe razı olamazsa da diğer devletlerle 
birlikte ıı mumi bir anlaşmayı kabule 

hazırdır. Hükümet, belki de bir suite -
fehhümd en ileri gelen delice teslihat 
yarışına bir nihayet vermek için her fır
satı aramış olduğuna kanidir.> 
Ba~vekile cevap veren muhalefet rei

si B. Atle d . miştir ki: 

c- B. Çemberlayn bundan 7 sene ev
vel yatıştırma ve silahları bırakma yo
lunda şrvk göstermeli idi. Bugünkü si
H'ıhl anma tedbirleri hükümetin takip et
t iği siyas ti n rnuveffakıyetini değil, aka

metini g: ·L ~rir. Başvekilin siyaseti en 
mühim ahlfık prrnsiplerini feda etmiş -
tir. Hüriyetin. rlemokrasinin ve kanun 
hakimiyetinin himayesinde daha büyük 
bir azı:n göstermeli idi. B. Çemberlayn 

avam kamarasında milli müdafaa prog

B. Çemberlayn ve L<rrd Halifakş 

c- Si!Ahların tahdidi hususunda ih
tiyatla hareket etmek lazımdır. Bir si -
lahsızlanma konferansının toplanmas1 ve 
sonra aldın kalması derdin kendisinden 
daha büyük bir dert olur. 

cMilletler cemiyetine vasıtalarının fev
kinde bir vazife yükletmek istendi, mil
letler cemiyetinin sulhu vikaye hususun

da müessir bir unsur olması için biricik 
imkan şudur ki sulhun kuvvetle tahmil 
edilebileceği prensibi nihayet torkedil -
miştir.> 

Başvekile cevabında, muhalefet reisi 
B. Atle de şunları söylemiştir: 

cB. Çemberlaynın eseri olan kolkktif 
emniyetin ölümü silahlanmaya bağla -
nan bu muazzam mebaliğin sebebidir. 

Dün başvekil Fransaya harp halinde yar
dım kararını her zamandan daha kat'ı 

ramı ve bunun finansmanı hakkında bir lisanla teyid etti. Bu karar Fransa -
memnuniyetin umumi olduğunu zanne- nın emniyetine de, bizimkine de muha
derse yanılır. Bilakis muhalefet bu pro- lütir.> 
gramın muhtelli veçhelerini hoşnutsuz- B. Atle harp halinde Ingilterenin Fran
lu kla telakki etmektedir. sa lehinde nasıl bir gayret sarfedeceğini 

kamara•ında- sormuştur. Millet Ingilterenin harbe sü-

ancak hüriyet, demokrasi ve kanun ta
rafını iltizam ederse gençliği arkasından 
sürükliyebilir. Çünkü gençlik hüküme
tin müdafaa edilmesi lazungelen şeyleri 
müdafaa ettiğine kani değildir. 

Şam 2 1 ( ö.R) - Mili! blok büyük 
konseyi icabında yenj hükiim.!tin teşki

lini kabule karar vermek suretile mesai
•İne nihayet vermiştir. Yeni hükümetin 
e•ki başvekil B. Cemil Mardam tarafın· 

Ahlak, adalet 
'7·e hürriyet 

Amerikalılar bu prenog 
sipleri din kadar mu
kaddes addetmektedir 

V aşingtonda 

Amerikan ayanı hac 
riciy e encümeni rei
sinin radyoda söy
lediği dikkat uyan-

dıran nutku 

V~gton, 21 (Ö.R) - Ayan harici
ye encümeni reisi B. Pitman radyoda 
dikkat uyandıran bir nutuk söylemiştir. 
Reisicümbur Rooseveltin harici siyaseti
ni müdafaa ettikten sonra demiştir ki ı 

• - Amerikalılar ahlak, adalet ve 
hürriyet prensiplerini din korkusu te
liıkki etmekte tereddi.it etmezler.• 

Hatip Avrupa demokrasilerinin tak.ip 
ettikleri yatıştırma siyasetini tenkit e' · 
m.iş ve bunun bir rictat ve harabiyct si
yaseti olduğunu söyledikten sonra Ame
rikanın kendini müşkül mevkie koya
cak ittifaklar yaprruyacağıİıı, fakat harp 
halinde mütearrız tarafa yardım etmtı. 

yeceğini, bi!A.kis tehdide maruz kalan 
hükümetlere - harp derecesini bulma
mak şartiyle - yardımını esirgemiyece
ğini ilave etmiş ve niliayet demiştir ki ı 

•Bu hareket tarzının diğer devletleri 
Amerikaya harp ilanına sevketmesi ih
timali Amerikalıları korkutmaz.• 

Cebelüdiiruzdo. ı iki tipık r.ıan=a >·c 

dan teşkili muhtemeldir. Fakat muma- 1 Şam 21 (Ö.R)-Cümhurreisinin ısrarı 

ileyhin istirahat arzusunda ısrarı takdi .. üzerine Humus mebusu ve nasyonalist 
rinde Humus mebusu Mazhar paşanın liderlerinden biri olan Mazhar paşa yeni 
yeni kabineyi teşkile dS.vet edilmesi ih- Suriye kabinesini teşkil için müzakerelere 
tirna) dahilindedir. giri~meği kabul etmiştir. 

\ 

B. Ruzvelt bir nutuk söylerken 

35 000 tonluk lngiliz harp Içind_e keşif tayya-
' relerı de bulunan 

gemisi diin denize indirildi hu zırh~ı denizaltı 
hava hucumlarına 

,. 
1 
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karşı himayelidir 
Londra, 21 (Ö.R) - Kral •King Corc 

V • zırhlısının denize indirilmesi mera
simine riyaset etmiştir. Bu 35 bin ton
luk zırhlı İngiliz donanmasının en hızlı 
zırhlısı olacaktır. 

350 milimetrelik 8, 130 luk 16 topla 
ve bir çok hafif toplarla mücehhez ola
caktır. Teçhizatı arasında keşif tayyare· 
leri de vardır. Zırhlının hava ve tahtel

bahir hücwnlarına karşı himayeli olma· 
sı için azami dikkat sarfedilmiştir. Za
bitan ve mürettebatı 1500 kişi olacaktır. 

Bu merasimde bulunmazdan evvel 
kral ve kraliçe Klayd top fabrikalarını 
gezmişler ve yeni zırhlıra konacak top-


