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

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2691 -------· 

il Mareşal Göring'in 
Roma seyahati 

Berlin 24 (ö.R) - Mareıal Göring ge
lecek ayın ikinci haftaaında Romaya gide
cektir. 
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FtATt (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Ciimhuriyet Herinin bek~, 8abahlan çıkar siya.$i 9u.zetedir Yeni Asır Matbaasında Basılmıttır. 
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Hariciye vekil.miz Ati na yolunda .. 
Fransız mebnsanında Belgrad görüşmelerinde 

Daladye F rankonun önümüzdeki 
hafta tasdik edileceğini söyledi 

Türk - Yugoslav 
kuvvetle tebarüz 

dostluğu daha 
etmiş bulunuyor 

Fransaya iltıca 

Faris, 24 (Ö.R) - Başvekil B. Da~a- ınuştur : t • "nü toplnnacak olan 
el• b k b 1. . d 1 , _ Paznr csı gu 
ıyc u a şam, ıne usan mec ısın e, s- ı· . eral Franko hiikü-. . . zırlar mec ısıne gen 

panyada general Franko hüki.ıınetının na . ' k k t d'k" · t klif ede-
hukukan tasdiki ihtimali hakkında ya· ınetınin hu u an as 1 mı e 

ı b · ı· hl h ı· nyol ceğim. • pı an az.ı ıs ıza ara ceva en spa NU 6 iNCi SAHiFEDE _ 
meselesi hakkında şu beyanatta hulun- - SO. 

V. U. Meclisinde 
Varidat bütcesi 2 mil yon 609,682 

' lira olarak kabul olunmuştur 
Bütçenin tanziminde tff!~l!!ıle ltarelıet edilerefı 

açılı verilmesinin onune geçilmiştir 

Maarif.le 
Bir anket 

----0----

Rasyonel bir talim 
ve terbiye yolunda 
neler yapmalıyız? 

-0--- . 
ŞEVKET BiLGiN 

Vilayet umumi meclisi dün öğleden 

a Saat 14 30 da vali B. Fazlı Güle-sonr. · 
in başkanlığında toplanmış ve 939 ma-

fi yılı bUtçe mi.izakereleri açılmıştır. 
Muhtelif kazalar azalan tarafından ken

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Deniz bank 
İdare masralları soo 
bin liraya indirildi 
Kadroda tasarr.uflar. 
yapılması muhtemel •• 

-0--

İstanbul 24 (Hususi) - Denizbank 
umum müdür vekili B. Yusuf Ziyn 
Ank:ıradan geldi. Beyanatında, De
nizbank idare masrafları için büt

çeye (500) bin lira tahsisat konul
duğunu, kadroda tasarruflar. yapıl
ması muhtemel olduğunu, yeni kad

ronun iki ay içinde (500). birl'llı-alık 
masraf bütçesine göre hazırlanacağı
nı, yapılacak tasarruf un yeni mali 
yıldan itibaren tatbik edileceğini 

söyledi. 

Denizbankta muhtelif işler üzerin
de tetkikler yapan muhlelü komi<>
yonlar mesailerini henüz bitireme-

diklerinden gazetelerde ortaya atı

lan haberlerin birer tahminden iba
ret olduğu anlaşılmaktadır. 

Hariciye Vekilimiz Prens Pol tara
f ındon kabul olundu şeref ine 

büyük bir ziyafet verildi 

··.,,,~.;-.~~ey,_ .. : .. · .. : . 
' "'':ır.· z ·: . . .. . ·.~< ~:::, .,. ·: 

~ « ·"<+ ~.«~ »~«'\',;• . 

Belgraci 2~ (Hususi) - Dündenberi felırimizde bulunan 'i'ıirn:
ye hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu akşam Belgrad orta elçiliği
mizde bir akşam yemeğinde bulunmu,tur. Hariciye vekilimiz bu 
sabah saat on birde saray mareşalini, müteakiben sırcuiyle hariciye 
nazırı Markoviç ve basvekil Svetkoviçi ziyaret ederek kendileri ile 
görüşmüf, öğle vakti Naip Prens Pol tarafından kabul edilmiftir. 
lJğledett sonra Yugoslavya bQfvekili ve hariciye nazırı hariciye ve
kilimize iadei ziyaret etmişlerdir. 

Su tarifesi 
On iki kuruştan on 
kuruşa indirilmiştir 

Önümüzdeki altı aylık de\Te için 
su tarifesini tetkik ve tesbite me
mur su tarifesi komisyonu, uzun tet
kiklerden SQnra yeni devrenin su 
tarifesini tesbit etmiştir. Tarife ko
misyonu, Halkapınar su şirketinin 
varidat ve masraf hesaplan üzerinde 
inceden inceye tetkikat yaparken 
şirketin bazı fasıllarda füzuli mas
raflar ihtiyar ettiğine şahit olmuş 

ve bunları ihtiyari olarak yapılmış 
sarfiyat şeklinde mütalüa etmiştir. 
Şirketin varidatı, masrafının fev

kinde mütalaa edilerek, altı aylık 
geçinme endeksinden istifade oluna
rak yeni tarife tesbit olunmuştur. 

- SONU 2 iNCi SAHİFEDE -

Suriyede 
Antikonıintern Pakt 
dün imza edilmiştir 

Akşam Yugoslavya hariciye nc~c
tinde, hariciye vekilimiz şerefüıe bir zi. 

yaf et verilmlş, ziyafette Balkan antantı 

elçileri de hazır bulunmuşlardır. Türk 
1 Yugoslav dostluğunu tebarüz ettiren çok 
samimi nutuklar söylenmiştir. 

B. Saracoğlu yarın sabah (Bugün) 
Selimiğe hareket edec:ck, orada, kendisi

ni bekliyen Yunan başvekili B. l\.letak
sa.~Ja birlikte Atinaya gidecektir. 

Yeni IHqveıııı 
beyanatta bulundu 

--=-
Şam, 24 (A.A) - B. Lütfü Haffu 

matbuata verdiği beyanatta Fransa 
Suriye münasebetleri hakkında demiş--

Merasim"1~ Alman - ltalya ve Japon 
büyük elçileri hazır bulunmuştur 

Budapeşte 24 (ö.R) - Macaristanın 
Anti-komintem paktına iltihakı bu sa
bah saat 11 de hariciye nazın kont Kso
k.i ile Almanya, Italya ve Japonya el
çileri arasında imza edi~tir. 

Anti - Komintern paktının imzası mü
nasebetiyle, Macar hariciye nazırı kont 
Ksak.i şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Macaristanın bu pakta iltihakı, 
Macaristanın yj.rmi senedenbeori devam 
eden bolşevik aleyhtarı mücadele ua -
nesine tevafuk ettiği gibi diğer taraftan 
memleke-timizin Almanya, Italya ve Ja
ponyaya karşı isscltiği dostluk hissiya
tına da uymaktadır. 

cMacar devleti, daha 1919 senesinden 
beri, Komintern teşekklilüniln bUtün 
dünyaya şamil olan yıkıcı cereyaniyle 
mücadele etmiştir. Kürremizin her nok
tasında bu cereyan tesirini hissettirdi
ğinden buna karşı müdafaa da ancak 
beynelmilel bir esas üzerinde mlimkiln 
olabilir. Macar başı•ekili Kont Telaki 

tir ki : . 
- Hükümet Fransa ile Suriye ara

sındaki münasebetlerin takviyesini ÇOK 
arzu ve zorlukları iktiham ve birbirine 

Bükrc.,, 24 (A.A) - Romanya kralı bir çok menfaatlerle bağlı bulunan iki 
Karol dün sabah sırasiyle Balkan antan- memleket arasında anlaşmaya maru ola
tı matbuatı konferansındaki Yunan, cak engellerden içtinap için icap eden 
Türk ve Yugoslav heyetlerini kabul et-ı müzak~rey~. ~u büyük . cilmhuriyctte 
miştir. bulacagını umıt etmektedır. 

iz mir Fuarı 
lktısat Vekalet~ yen• bir tamimle 
milli müesseseler~ Fuara gönül 

~ştirake {la\'et ediyor bitliğile 

Maarif Vekaleti, yakınd·a Ankara
da toplanacak olan Maarif Şurası 
ruznamesine esas olmak üzere mek
tebin bünyesi, Programlarda aksayan 
noktalar, mektep kitaplarında rast
lanan eksikler hakkında muallimle
rin ne düşündüklerini sormuşt~r. . 
Rasyonel bir talim ve terbiye sıstemı 
kurmağa çalışırken muallimlerin mü
talaalarını almaktaki isabet derhal 
göze çarpar. Vekalet ayni suali, .bir 
anket şeklinde olarak, çocuk velıle
rine tevcih etmi~ olsaydı muhakkak 
ki enteresan bir çok mevzulara te· 
mas edildiğini görecek, davayı ay· 
dınlatan dileklere ve şikayetlere mut
tali olacaktı. 

Varşovada Almanya aley
hinde büyük nümayiş oldu

1 

Hayatımızın h er cephesinde inkı
labın yarattığı muazzam değişiklik-
1erin tabii n e ticesi olarak halkımızın 
Kültüre 'Verdiği ehemmiyet çoğal
mıştır. 

Cümhuriyetin yeni nesli muasır 
hayatın icaplarına göre yetiştirmek 
İçin sarfettiği gayretler büyüktür. 
Halk bu gayretlerden zerresinin heba 
olmamasını istiyor. 
ıHiç bir milli müessesemiz mektep

let kadar halkın doğrudan doğruya 
sıkı mürakabesi altında olduğunu id
dia edemez. Sehirde, köyde mektep
lerimize muk~ddes mabedler gibi ba
kılıyor. Oradan yaratma kudretinin 
nihayetsizliğine güvenmek istediği
rniz bir gençliğin yetişmesi hekleni
Yor. Şu halde, mektep bahsinde hal
kınıız"ın hassasiyeti ve müsamahasız-

Varıova 24 (iJ.R) - Dnnzig 
fehrindeki Polonyalılara karrı 
Ncuyonal sosyalist otoritelerinin 
takındıkları tav:r ve hareket bu -
gün V arıovada mühim bir protes
to nümayiıine sebep olmuıtur. 

Saat 13te V arşova yüksek mek
tebi talebelerinden yüzlerce genç 
'diğer binlerce kimsenin if)irakiy
le hükümet merkezinin başlıca 
caddelerinden alay halinde geç. 
miıler ve Alman elçiliğine kadar 

Kiilturparkın sun'i gölünden güzel bir manzara 

gelebilmiılerdir. Burada kalaba- 1ktısat vekaleti, 939 fuarının geçen sınai müessesenin dahilde istihsalatını 
lık Almanyaya karıı hummetlıar senelerden dalın mükenunel bir eser ha- sattığını dilşilnerek iştirak etmemek gi

,ekilde bai"nfmlf veAlman aleyh- linde yükselmesi için daire ve mliesse- bi bir vaziyet almamasını, fuara el ve 
tarı milli ,arlıılar •Öylemiıtir. . 

Parls 24 (Ö.R) - Kont Cianonun aelerln icap eden yardımları esırgeme- gönül birliğiyle l§tirakin icap etüğinl. 
Varşovayı ziyareti arifesinde Danztg melerlnl alAkadarlara bildirmiştir. müesseselerin toplu şekilde iştirak ed9' 
~lesi miinaaebetiyle Polonyada an- Vekllet, 9 z.uncu Izınlr fuarının maü rek biricik enternasyonal fuarımıı.a ge. 
aızm baş g~n heyecanın bUyUmU§ varlıilllU2.ı her bakımdan bellrt.ecek va- reken önemi vermelerini istemiştir. lştl. 

b lllluı imal w ıdral babnlardan dk edecek firma1ann. adları V ekllett 



SABIFE3 

FIKU : 
······-

Temennı 

ŞİNASİ REVİ 

Son günlerin en özlü hareketini hiç şüphe yok ki Dil ve Akademi mese
leleri ıtepiledİJ'or. 

Büyük bir memleket ve yaşama da~ası önünde bu haklı duruşlar muhak
kak ki bir eyi neticeye müncer olacak .. 
Zatım d.ünya fNnenniler diinpa. Inpnlar;a musallat olan .şu aldatıcı üınit

ten tutunuz da, kurduğu ağda mütevazi rızkını bekliyen örümceğe varınca
ya kadar, her şey, temennide.. Ve her şey tememıinin peşinde .. 

Madde ve b!fvik pnJl>lemlerini ballaç pamuğuna ~n istihsal ve ran.d
man faaliyetiyle enerjileri hüllma edilen bugllnüıı imanlan es'lti Paleotik de
virlerin mütbif ve e..arh tahilltine esir insanlarından faııkı bhnıyor. 

Temenniler sonsuz, temenniler dipsi% temenniler ... 
Fakat hareket ve faaliyet dünyası Dejevresans'a uğramış uzuvların bil -

yüklü, küçüklü şişelerinin saklandığı .dört k.öfe bir.. ıaboratuvar mı dır ki 
onun hüllsası ve oruın enerjisi yalnız aramak, yalnız tüp çalkalamakla sona 
ersiaJl 
Süıat fikrinin; hız Aleminin bütün vetireleri olgun bir iradeyJe hülasa edil

medikçe ikağnı çeleenle, t~ g~, in•nhğı y.arıda bırakacaktır. 
Cübbe ve dester taşıyan dünün efendilerine uzun zamanlar lisan va dil 

yoliyle din telkinine 11ğrapn (Sebilüreşat)_. (Sıratı müstakim) in besmeleli 
ve tefsirli sahifelerinden tutun da o gün bugün hala genç oldukları iddia edi
len genç k t.' 0 mlere ve o kalem tutanların bugiinkü torunlarına varıncaya 
kadar., aynı temenniyi güden bir çak mecmua, risale, mevkute ve gamte!B 
meydandadır .. Fa"'Kat dilde ula bir kaideye, btT 'Otoriteye h9.ll tesad.ilf oluna-
ınaz. 

Bir :ıaman ağaçları numarayla yetiştirilen memleketler .karşısmda hatırla-
rımıza nüfus teskenesiz i.nsaıılar gelir ve cl\lineuati• derdik .. 

Yaralar da sonsuz, yaralar da dipsizdir. 
Sanat yok, hareket y.ok. olamaz 

TENJJl.~fR 
saca z 

ŞEHiR HABERlERi 
Seçim V. U. Meclisinde 

Defterleri bu ak- 11 . ,J- b.. . .1 

2.5 ~·••ı ~·•nesa 'I' 

1 Maarifte 
Bir anket 
Rasyonel bir talim 
ve terbiye yolunda 
neler yapnıahyaz! 

----0--
ŞEVKET BlLGIN . d. ·ıı_ kı· r arıaat utcesı 2 mı yon 609,682 

şam ın ırııece ıı 1. l k, .E._ . ......_1 ol --- ıra o ara Raull Unmllftrır - BAjTARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Seçi..lmCk ve seçmek hakkını hiiz 1 v ttJ.f" ·· ··1tn I"d' 
olanların 15 günden beri askıda bulu- - BAŞTA'RAl'I 1 İNCİ SAHiFEDE - mümasil emlak bedeli 7000 lira, hasta- 181 

11 
goru e 

1 ır. 
nan defterleri bu akşam indirilecektir.. di kazaları hakkında verilen takrirler neler hasılatı 15 bin lira, at koşuları Programların tatbikinde her şey
Yapılan itirazlar için müddet 15 marta ait oldukları encümenlere havale edil- hAsılAtı 3200 lira, vilayet dahilinde işli- den evvel onu tatbik ile mükellef 
.kadar devam edecektir. Bunu müteakip dikten !5Qnra 9~ mali yılı varidat büt- yen vesaiti nıikliye rüsumu 12100 lira. olan elleri düşünmek mecburiyetİn· 
mebus seçimine son luwrhk olmak üze- çesi fasıl fastl okunmuştur. Varidat bilt- satilacak eşya bed~li 1500 lira, maaş ve deyiz. Muallim ltadtolanmız, hem 
re 16 - 21 mart tarihinde ikinci münte- çesinin okunması sırasında vali B. Fazlı masraflardan istirdat 500 lira, şaşa] su- kemiyet hem de ICeyfiyet bakımından 
bipler seçilecektir. İkinci müntehipler Güleç, bütçe encümeni reisi B. Nuri yu ha~•lata 5400 lira, teberrüat 1100 lira, ihtiyacımızı karşılamağa kafi değil· 
intihabatı, İzmir vilayeti içinde bir gün- Eren izahat vermişlerdir. mütenevvi varidat 6900 lira, faiz 11400 dir. Bir taraftan kadroları genişlet
de yapılacaktır. V'ılayet makamı, yapı- Muzakerat netioesinde varidat bütçe- lira, yol ve111isine munzam turistik yol- meğe çalıtırken diğer tarafdan dn 
lacak bütün seçimlerin İzmir vilAyetin- sinin aldığı ~kil şudur : lar hissesi 200.ıQOO lira, nakdi ve lJedeoi muallimlerimiz.in terfihlerini temin 
de daima bir günde ikmalini esas tut- ~ina vergisi ~ ~ina ::rgisinden ikt~- yol v~rgi:inden ~~ristik. yollar hi~esi etmek lazımdır. Muallim, maişet 
maktadır. sacli buhran vergm tahsilatı 1,545,632 lı- 125 bın lira, vesaıti naklıyeden tunstik kaygısını mümkün olduğu kadar az -*- ra, 28'1l sayılı kanun mucibince dahili- yollar his.sesi SUOO lira olmak üzere va- d l l k" · k • f . 

ye vekaletince tevzi edilecek vilayet ridat bütçesi 2,609.682 lira olarak kabul . ~y~at 1'bb~es .e kı ... 1n hıfal ınb~l tel~d~n 
70 yaşındaki suçlu h" . 2850 ı· f v • "k l 1 11C!htP B defa \Çın e e ue ım an u a l me l ır. ıssesı ıra, erag ve ıntı a harçla- o unm-·-· u nfu:ını fasıllar va- M ıı· l · ·zc1 L_'Lled""' • 

Daha dün gömdüğümüz büyük Hamit, bugün müstehase haline gelmiş 
eserlerin sahibidir. 
Kırk yıllık büyük ve baş döndürücü bir slirat, Dil ve lisan işine 

tabliye Olundu d 
·ı" t hiss · 

13 
b "dat b"'.-,..-; .. d enzil ua un erımı en DCK ıgımız sey-

.. nn an vı aye esı in lira, ispir- rı u~. en t olunmuştur. l t fı d d"" ·· l · · · b ..:..ı_ 

kif Men d d mad t bat k··uı· d G"' ··1·· ki .,,. ere ra n a uşunce erımız1 uraoa 
ayet emen e a ı Klllalı Aliyi ta- o ve meşru ı u ıye en vilAyet his- oru uyor V1U1yet meclisi, varidat kı ka d ek . 

b k ·ı 1 · ld · k · 12600 l' kd" 1 · · 520 b""t · · •---: · d b '"yük bir saca Y etm sterız: 
edemiyor .. Kazancımız bu ... anca urşunu ı e yara ayıp o urme - sesı ıra, na ı yo vergısı 4 00 u çesının wuu.ımın e u titiz- . 

Fakat bütün göı.ler, yolda .. 
Dilde yeni ulemin keşfi için (Kristof Kolomp) büyüklüğünde birini saklı-

ten suçlu 70 yaşında Hasmı Güvenin lira, bedeni yol vergisi 50 bin lira, zep- likle hareket etmiş ve varidatı en sahih _Bır ~fka. yazımı~a işaret ettiği-
muhakemesine dün ağır cezada devam hiye resmi 1200 lira, taş ocaklan hlsı- rakkamlara istinat ettirmekle, gelecek mız gıbı, hıl?ass:' ılk mektepl:rde 
edilmiştir. lAtı 11100 lira, emlak ve akar icar bedeli senelerde bütçe açığı verilmesinin önü- r~yonel t~ıyenın esası çocugun yor. 

Gözlerimiz bu geleni seçmiyorsa bu zafiyetten değildir. Zira hakikaten bu 
Ehli vukufwı mahkemede okunan ra- 30 bin lira, emlak ve akar satış bedeli ne geçmiştir. Gelecek toplantılarda dikkat v~ ~-~mı. uy~n~rm~ğa ~· gelen de bir rcyll eda da var .. 

Bu adam sanatkftrdır. 
Eğer gördüğünden ürküp geriye kaçmazsa ... 
:Akademi kadar da onu bekliyoruz.. Daha doğrusu temenni ediyor.uz.. 

poruna göre, suçlunun hadise günü 20 bin lira, halkın eline geçmesi fayda- masraf bütçesinin müzakeresine başla- v:ını~: Mını mını hır dima~ bır ~~ır, 
maktuliln kendisinden bopnan kımıı lı görülen bağ, tarla, zeytinlik ve buna nacaktır. ~ır soz, veya 1?uayy_en bır §CY uze· 
tekrar almak için suçluya ait bai kule- nnde durdurabılmek, onda kendi ala· 

'itte bir yeni 'temenni daha ... 
ŞJNAS1 BBVl 

Bulgaristan ve 
Balkan Antantı 

sine geldili ve taaJTUr.da bulunduiu; Bir hakaret davası Manisa şampiyonu :~:~~~:;.göre bir fikir ha. 
suçlunun mfldafaat ne& zunnmda atq 
ederek Al4'l öldUrdUIU kaydedilmeikte Vazife halinde hukuk mahkemesi Aza- °'9"1a .... ::f81' 118• Bu alikarun mahiyeti çocuğun 
idL VUkuf ehlinin raporunun o1ıru:nmmn- !lllldan B. 'Mümlne hakaretten suçlu ve 1 •• ı ı••ll•ll·e 'Yatına, fizik te~kkülüne, yapdı-
m müteakip Hasan Güvenin kefaletle mevkuf manifaturacı Eyüp Sabri Birin -•- ------ it muhite göre deiitchilir. ÇocuJc, 
tahliyesine karar verilmlŞ ve suçlu sa- muhakemesine dün Asliye cezada bat- 8 E ll;J9'.1'- hütün iç varlığını heyecanlandırmak 
lıve:rilmqtir. Hasan Güvenin muhalte-~ ve gösterdi~ mildafaa şahitleri Komşu villyetimiz Manisanın Sakar- suretile kendini çeken aözlere ve ha-
mesine gayri mevkuf olarak devam olu- dinlenmiftir. ' ya takımı, pazar gUnU Al•ncak sta- .di8elere kartJ kendiliğinden d v n 
nacaJrtır Suçlunun kefaletle tahliye talebi red- dmda İzmirin en kuvvetli takımlarmdan bir dikkat v l"'- ·· t · A ogal · ~ 1 L" · e a aKa gos erır. sı ı~, 

dedilml_'I ve mahkeme 27 m•bata kaldı. 0 an acıvert - Kırmızı takımı ile b\r bir saman alev· k d " A •• •• -*- ,..- k.. . . ı a ar anı, omur· -*- maç yapma uzere bugün şehıimıze ge- ~üz olan b ı~L d · t'fad ı_ Fuardaki ziraat . ıı ktir u a axa an ıs ı e etmex 
- Doyçe Alg('.mayne Saytungclan - ıran de-ı...,0uarında ~--• · . sehri . d te ve onu devam ettirmektedir. 

mü~I baZll'lamyor -.--3 .ıwıanısa şampıyonwmn:.: mız e ya- F" . . v • 

r unaniatan başvekili general Metaksas ziyade takdirle kar11lanmıt olduğunu, Ziraat vekaleti, ziraat müzesinin bir . ~ _kons~~osluğundan TUrkof~ bil- pacağı bu karşılaşma şUphesiz ki ınisa- u a~krımız~e. çocug?11 .. a!~asmı 
Bü~-eki Balkan konferansına gider- halbuki, aal Bulgariatanın bundan mem- an önce ikııWi ve müzeye konulacak dırıldiğıne gore İran devlet demıryolla- firlerimiz için bilyUk bir kıymeti hliz- y h dırma ı~ı her ~yd~r. Du~unce.ye, 
ken, yeni Yugoslavya hükümetiyle te· nun olması laz.ımgeldiiini ilive ederek. maddelerle grafiklerin hazırlanması için rı 22 birinci kanun 938 den itibaren dir. Netice ne olursa olsun komşu vilA- mu k~keme.?ı~ sala~~~~e, ınceleme 
mas etmek için Belgrada da uğradı. Ma-ı bu anlapnanın tezahürünü, yabnc:la ya- icap eden tedbirleri almı'*'1'. Milr.enin Y~·k· hususunda !ş~etmeye açılmıştır. yet gcnçlerlnıizin şehrimizde güzel ve :ı: ıne, goruş genışlıgıne yol açan 
lılmdur ki. Balkan Antantının kuruluşun- pılacak olan Yunan • Bulgar ticaret an- dahili tertibat ifledni Burnova mticade- But~ istasyonlar ıçın eşya kabul edile- muvaffakıyetli bir oyun gösterecekleri- r. . . . . 
da Atinanın inisiyatifi ehemmiyetli bir 1al'1\••ının ıtetkil edeceğini sÖ)'lemiotir. le istasyonu müdürü B. Nihat Etftboz oektir. ne şüghe yoktur. Bun~ .. ıçındir ki pedagokJar ~~-
rol oynamıştır. Bu hususla alakalı olarak, Bulgar Baıbalcanı, Sobranyenin bu top- tdare edecektir. 1'8yfiyet vilAyete bilaI- -*- MUsabaka saat on hepe ba§lıyacaktır. ~ d~ıuı:ıce ve muhakeme kahılı-
Bulgaristanın antantın chfında blııı. lanbmlda. Bulpri.tanın politikMun, ru.- rilmiştir. MVSKACQ,IK -*- yebnın ın~ışafı~da ~alnız. ~afızaya 
harp sonraınmn doğurduğu bir ilübettir ierin değil, realitenin tayin edeceğini söy- Birinci B ler ao11a::..-.1- Stil 1 Bir ta_._ dayanan hır terbıye sıstemının aleyh-

k
. c1a· ··n '-'----- 1 s ı · 1 · · -*- ey 5UM&G eyman J -· tandırlar 
:. una teeuu e KaJll anmıştır. e a- emiftir. DeYl'lln ok.ıa oğlu Recep, başkalarına muska azdıiı ı\nkara ni.imıme hutanesl ıhemşirel · .. 

n;k anlagmasından sonra, Başbakan Me· Bugünkü Bulgar hükümeti, Yunanis,. Ufürük~ııük v y rliıden Biı Azim U tm» mle- Ba~lannın fıkırlerini af.aya istif 
ı y . . . k . . . . . .. b •V• h"l -'-d' öma_._emm..•e-ı ve ~U& yapt111 lçiıı hakkında . e ygur r me e- ederk 1 . I' b"I k h t;:ı :sas, unanıstan ıçın artı revızıyon tanın iyı nıyetını ıca ettıgı veç ı e tıu: ır 11• ..... ....-a &"'& kanuni muameleye tıeVe11SU1 edilmiştir. ket hastanesi hemşireliğine tayin edil- L__ eedn -~~1~rbirı _ ış ıye dı ece : ~u a-

mese1esi mevcut olmadığını bir çok ve- ve şükranla karşılamasına mukabil, Bul· Devrim okulu Türkçe ve yurd bilgi- miştir. ıEClllC ~, tarz a yMl§MIŞ ol-
silelerle söylemiştir. Bununla murad edi- gar muhalifleri, kuvvet ve kudretin kifa- si öğretmenliklerine inha edilen Faik manın faydası vardır. 
Jen şey, Bulgaristanın Akd~nize ç.ıkmak yetsizliği karşısında, kardeş Slav milletini Akçin ve Kemal Özaltınbaşın vazifeleri 
için Nöyyi ınunhedesindenberi talep et- göstermekte ve Yugoslavya ile bir dost· vekaletçe kabul ed~ir. Ayni okulun Adliye binası önünde bir hadise ol- .. 11k mekeplerde talim ve terbiye 
mekte olduğu Koridordur ki, Yunanistan, luk paktı akdedilmesini ileri sürmekte· Türkçe, Fransızca, Alınanca, coğrafya, muştur. Sami oğlu Teville isminde bir. 

1
!1 duygulann ve muhakemenin ter-

Dedeağaçta serbest bir liman tesis etmek dirlcr. tarih, fizik ve musiki öğretmenliklerine adam, malikemede aleyhine şehadette biyesi işidir. 
suretiyle bu talebi yerine getinnek niye- Selanik anlaşması yapılırken, Belgra· inha edilen Cahit Tanyol, Mehmet Tu- bulunan Buca gece bekçUerindeb Ka Dejedi mebusumuz ve Ankara Hu- Bu bakımdan öğretmen her şey-
tindedir. dın Bulgaristan lehine hareket ettiğine lon, Halit Okan, Nurettin Erdiç, Salih zıın ve Saidi lisanen tehdit suçu ile ad kuk fakültesi profeaörii bay Mahmut den evvel talebesine itimacl telkin 

Diğer taraftan, Yunanistanın almlf şüphe yoktur: Ancak, Köseivanofun Sob- Eğilmez ve Seyfettin Girginin vekil ola- liyeye verilmişlerdir. 'Eaat Bor.kurt (Türk köylü ve işçisinin eder. Kendi nefsine hakim olur. Asla 
olduğu gayet sarih vaziyet kartısında, ranyede söylediği sözlerden. Balkan pak- rak tayinleri muvafık göriilmii§tür. -*- l~) .konfenmsuu bugün saat 17.30 tehevvüre ve asabiyete kapılmaz. 
Bulgar hükümetinin kendini hayale kap· tı azaınndan olan Yugo9'avyanın bugün Yanaua lt81f8nste' da Halbv1 salonunda vereceklerdir. Çocui'un ruhu birmuammadu,ıdi-
tırmak istemediği, Sobranyanın .9Ml top- sadece bir aracı rolü oynadığı ve denize ile husıui bir ittifaka vardır ki, bu ittifa· Alsancakta Cümhuriyet bulvannda'. Okurlarmuzm bu değerli konferans- yoruz. Bu muammayı çözecek olan 
lantısında da aal~ Bu toplantada, çıkmak m.a.diyle bir Slav blokunun ku- kın mana ve ruhu, mütterek menfaatleri 236 sayılı ewn lbacuından yangın gıktı- ta bulunm8laruu tavsiye ederiz. öğretmendir. Çocukta tenbellikle 
Başbakan Köaeivanof, Blllp.ristan baki- rulmaaa. Y 1 d B l b _f'. __ ~ı .,..., •·..Jn~ ~ ne US~~ &Yyaca ve ne e a - ve u mc:ruamuerin. BulaarUtıuun reviz· e- goıu.ımil§ ve itfaiyenin yetl§mesiyle ._Jlll'"._ karşılMan muallim inaa.f ...... bı"r hu··. 
ki kudret ve kuvvetiyle telifi kabil ol- ka A t t d - 1 kbul ~ı 1 ı:__ - d s f ~ 96&. n n an ının ıger aza arınca ma yon uuep eri llUU"fmDda müdafaumı is· son Uriilmil§tür. Yangın bacanın içinde u tarı• esı• küm vermeden muhtelif noktalarda 
mıyan iddialarda bulunmanın bir ÇJ)gm- görülemiyeceği anla,.ılmaktadır. t'hdaf tm-1-ted' 1- 1 · d d bi "k ;ı.-...__ ] k k " ı e ~ ır. DUJet nônü ewin e n en ~unun ardan çıkm.ı§'ttr tet i ini yaparak bir doktor gibi teş-
lık ~lduğuna işar~t. e~erek, muhaliflerin Bundan başka böyle bir Slav bloku de Türkiyenin bu bakımdan tuttuju po- . ~kit .~e. taleplennı şıdde.tlc reddetmiı- ihtimali kar11sında, Yunanistan tek ba- litika istikametini dejiftireceiine del&· -*- hiıini koymak mevkiindedir. Bu teş-
tır. Koseıvanof, bu münasebetle daha şma kalmaktadır. Yunanistanın Türkiye let edecek ortada hiç bir teY yoktur. Aydından sorulU70r O •/ı • /nır his belki çocuğun bütün hayatını ve ._... u• = IWV'~ Aydından bildiriliyor: n r ı aftan on istikbalini alakadar edecektir. Ten-

~ 1 Demir gibi bir program .. Seyrine doyum olnuyan güzellikler .. Heyecanlı 8fk JIUICeft&. Nezih ~~ «~~kümetin son bir tamiminde gam- kuruşa indirilmiştir ~ilik, bünye~~ bir ~rızad~n ileri ge-
hir aile romaaL ... D~a sinenaacdıiuıın eşsiz 7.aferf le v~~tlarından kese kiğıdı yapılabile- - BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA - Jıyorsa tedavısı temın edılmeden ne 

. ~ ıliln edildiği halde ~ydın belediye- Altı aylık devre için kabul olunan y~ı~ bo§tur. Bir öğretmen arltada-
lki m11azzam lilml gör•ılı .... llitil• Si bunu yasak etmektedir. Belediye me- SU tarif i tr :t.AL k flJU, bızzat başından geçen ŞU hadi-

• mu.rlan k8 v dınd es me e muuwuıa on u. . nla 
-CAtt. la .. lldea ltlltaren gar.ete gı an kese kiğıdı ru~ur .. ,Şimdiye kadar on iki ku- eeyı a bnı§tır: 

pari S 
Y~ esnafı cezalandınnaktadir .. Bu ruşt.an hesap edilen au tarü . bun « Talebelerimden birisinin den . . ı'nBJRastnın dogru mudur?. dan sonra on kunştan hesapest edile: a_nl~brken al~kasızlığı nazan dikka-

CİM AZMİ cektir. tımı celp edıyordu. Kendiei ile ya-
YENi Asın - Hükümetin sarih em- Tesbit olunan tarifeye su prketi kından me§gul oldum. Görlerinderı 

ri ~ıSIQda Aydın belediyesinin saze- mümeMili itiraz etrniftir. Yenl tari- zeka fıtkıran bu çocuğun gabi biı 
le kA~~ kese kAjıdı yapalmasmı fe twıdlk için nafıa veklletine gön- çocuk olmasına ihtimal vermiyol" 

vasi .-unu doldurac:akhr 

•• 
Olclüren Gözler 

Pw sinem....ııtıının büyük sanatkirian 

•.&•11: WJ.ı, • HENRt ROLAllD 
Tanfın4an mmte_,,na bir ze\·k~ yaratılan bu muazzam 

filim! Aile yaw-ıu kuran ve kurmak istiyenlere büyük 

1lıir illmt Mnıi tlıılkiJ edecektir.. Çocuiuıı aile · ara11ncleki 

-vkiiaL Vebr ve terefle yaııyan bir adamı• el"iftiit 

f ' . Z sirriUiine nılnaen -...... JtidiM• ..._ bir 
rabma .. aa.i •. GihdUndelü 1IŞkı söndtinnek içht 
çabşan bir kalbin ateşi görülece1ttlr. Takdir ve tebrikler.

le sinemadan çıkılacaktır. 

AYRICA: 
.._.. ...................... .. 

Denizaltı Esirleri 

Y:ıs8k etlıgme ihtimal vermek isteme- derilecektir. dum. Bütün uğraşmama rağmen 

1 
yız. onun devamlı dikkatini temine mu· 

;·;:::·; .. •
1
•••••••••G• .. :j .... , ..... ': vaffak olamadım. Bir gün yanımdı 

:--................................ ": : ueıcn er, ıuen er : dururken burun nasiyesinden bir il· 

• or.:.. ı n·ı ki · -··· .. -····-.. ····--·- ·h k k : RUr arın l e eri i Kırklareli emniyet müfetti . Z k" G'" tı ap o usu geldiğini hi88ettim. Ve 
• • şı e 1 u- derfiaJ hük ·· ·· rc1· Çoc w 

.......................................... .; der Maniı.:aya, iktısat vekaleti mürakıp bu d k~uı_nu ve ım: ugun 

11•?'88 .. • b--•- komberi Ali Yapar Aydına gitmi§lerdir. sin:n:a:i ~ılstiuyhoarpd zekA~lın~n _işklemfie• 
.-- -~ u. ı esını ey · 

. •aldai llıı Ta fl•Hı. A yelten haberdar ettim. Teşekkür ede· 
Manisa spor kullibil genel kaptanı ata • ........ rek çocuğu muayeneye sevkettiler. 

irnzuiyle alc:biUIU% bir mektupta~ ••• '118 dıMlz Bumundaki iltihap fuayyeıi temiz· 
pazar güııü Manisa sporia A.lapliiriiJer ............_ :lendikten sonra çocuk sınıfın en ça· 
ara.sındald maçın yanda kalınadıjı bil- A:tbıa, 24 (A.A) - Gauleler Yuna- lı;kan, en dikkatfi ve en anlayıılı 
dirilerek deniliyor Jd : fi8tanla. flmal A:merikasa aruuıda mwı- taiebeai oldu.» 

• - 'Halcern v..n• biill05'nin tayin tw.am dmlz seferleri ihdası için hUJr.ü- Mükemmel bir insan o1an bu mu· 
ettijl dUıii5t bir apertmmdi ve maçı m.de ""'MIMir •Gulandria brdetler• allim arkada§ln hikayesi mualliriıin 
çOk .u.ı idare etti. ~ immlMUUl ınukarele,l bü.yilk ne kadar ağır vazifeleri

1 

olduğunu 
•K.v pnnı kal•amı-'ır. BiliJria 8e- uu- memnuniyetle kaydea:nekteıil1ri. bana anlattı 

yirdler .--aa ~ bir 8Udilttt yn.. M 11· 1 . · · d -'-zümiıen ~ ua ım erımız en ç~ ~yler isti· 

OYJIDUD hiıtnMwine bir = = yoruz .. ~~ talepler istediklerimian 

sıiüı,ı •IM•'tlı dU Blwn bk- , & .. ,ılı• ~~abılını vermek şartile haklı ola-
kilılıpa Irada (l 2) L· 0 

_ 111" ••• bılır. Muallime müreffeh bir ha~t 
him oa.- - Ah -;-:-;,,~...:: r \j 2 1 temin .ede1im. Onların tam randsnan· 

1 m m+., 2' (A.Al - B. ÇambeNyn !8: çal!frnalarını kolaylaıbracak pa· 



25 $11Dat camar1esl 9J9 
EZ&ES 

Milli Şef 

1 1 A ti k I
• J lstanbul valisini 

ta ya rnavu u ıman a- kabul buyurdular 

rlnl l·şgale hazırlanıyormuş m~n;na::u
2~u~~:~k~:~~cü~;~n~: 

Istanbul valisi Lütfi Kıroarı kabul bu-
yurmuş ve öğle yemeğine alıkoymuşlar-

Arnavutluğun: her ihtimale karşı Yugoslavyadan 
bildirili} or silah almakta olduğu 

Londra 24 (A.A) - Arnavutluktan 
buraya gelen bitaraf müşahitler ltalyanın 
Arnavutluk limanlarından bir kaçını işgal 
etmesinden korkuyorlar. Bu müşahitlerin 
söylediklerine nazaran Arnavutluk her 
ihtimale karşı Yugoslavyadan silah al
mak fikrindedir. Hatta kral Zogonun bile 
istifası derpiş ediliyor. 

Siyasi mahafilde beyan olunduğuna 
göre ltalyan kıtaatı ispanyada??- döndüğü 
vakit Mussolini Italyan efkarı umumiye· 
sini avutmak için ltalyanın yanıbaşında 
bir harekete geçmesi muhtemeldir. 

Yine bu mahafilde Italya ile Arnavut
luk arasındaki münasebatın son zaman
larda fenalaştığı söyleniyor. ltalya do· 

nanması için zaruri olan petrolu tama
miyle kendi elinde bulundurmak için Ar
navutluğu İşgale teşebbüs edecektir. 

Selahiyettar mahafilde böyle hareket 
Italya tarafından derpiş edildiği takdir
de de Yugoslavya - Italya arasında bü
yük bir gerginlik hasıl olacağı beyan 
edilmektedir. 

ln.giliz .gen er alı F. J. N etbitt 
.Dün Ankarada karşılandı. Mareşal Fevzi Çakmağı 

ziyaret etti. Harbiye okulunu ve liazi enstitüsünü gezdi 
Ankara, 24 (A.A) _ İngiliz istihbarat,. reşal Fevzi Çakmakla ikinci başkan or: 1 sürmüş ve şeref salonunda bir müddet 

d.airesi .müdür ~uavini gene~al Frede- general A~ım Gün~üz, Milli .M~dafaa htirahat eyledikten sonra mektepten ay-
rik JorJ B. Netbıtt yanında mihmandar- vekili Nacı Tınazı uyaret etnuştir. rılmıştır. 
Jarı deniz binbaşısı B. Aziz olduğu hal- Öğleden sonra beraberinde mihman- General Gazi Terbiye enstitüsünü zi-
de bu sabah Anadolu ekspresiyle şeh- darları ve genel kurmay istihbarat şu- yareti esnasında dersaneleri, kütüpha
rimize gelmiş ve istasyonda Genel Kur- besi müdürü, İngiliz ataşemiliteri oldu- neyi, enstitüniln muhtelif salonlarını 
may istihbarat müdürü ile Ankara mer- ğu halde saat 14.30 da Harbiye okulu- gemıiş ve ayrılırken gördüğü intizam
kez komutanı, İngiliz sefareti müsteşa- ki f 1 ..... k t' dan beyanı memnuniyet ederek enstitü-

nu mütea "ben smet nonu ız ens ı- .. 1 . 
rı ve atnşem.iliteri tarafından karŞJlan- • . nun ça ışma tarzı hakkında verdiği iza-
mış ve bir askeri kıta tarafından selam tüsünü, Gazi terbiye ve yüksek Zıraat battan dolayı enstitü müdürü B. Esada 
resmi ifa edilmiştir. enstitülerini gezmiştir. . bilhassa teşekkürde bulunmuştur. 

General Frederik Jorj B. Netbitt öğ- General Frederik Jorj B. Netbittin General öğle yemeğini Ankarapalasta 
)eden evvel genel kurmay başkanı ma- harbiye okulunu ziyareti bir saat kadar hususi olarak yemişlerdir. 

dır. 
Ankara 24 (Telefonla) - Istanbul va

lisi Lütfi Kırdar bugün de Istanbula ha
reketinden evvel öğleden sonra başvekil 
ve Dahiliye vekili tarafından kabul edil
miştir. 

Vali 1stanbu1n hareket etmiş ve istas
yonda Dahiliye vekili, mebuslar ve dost
ları tarafından uğurlanmıştır. 

Başvekil 
lktısat vekaletinde 
m·eşgul oldular 

-=--
Ankara 24 (Telefonla) - Doktor Re

fik ş_aydam bugün öğleden sonra lktı -
sat vekaletine uğrıyarak Vekil B. Hüs
nü ~kırla Vekalete ait işler üzerinde 
bir müddet görüşmüştür. 

---<>-'-.;;..:._-
Zat · Maaşlarının 

•• ~ . 
muvazene vergısı 

Ankara 24 (Hususi) - Maliye velta
lcti tekaüt, dul ve yetim maaşı alanların 
muvıl'Lenc vergisi hakkında Kamutayın 
son toplantılarında kabul etmiş olduğu 
3588 numaralı kanunun tatbik şeklini 
valiliklere bildirmiştir. Buna göre mik -
tarı ~2,21 liraya 'kadar olan tekaüt, dul, 
yetim ve diğer zat 'llaaşlarmın 22,21 li-
ra ve daha aşağı olanlarından 7 Şubat 
939 tarihinden itibaren muvazene vergi
si kesilmiyecektir. 21. 74 kuruş ile 22.21 
kuruş arasındaki tekaüt, yetim, dul ve 
sair zat maaşlarından 1 Haziran 1938 
tarih\ndenberi kesilmiş olan muvazene 
vergileri sahiplerine iade edilecektir . 

Macaristan dün Anti - Komintern 
pakta iltihak ·protokolunu imzaladı 

. ';rekaUt, yetim ve dul maaşlarından baş-

Budapcşte, 24 (A.A) - Macaristanın hükü,ınet tarafından feshcdilmistir Par- list rf . a· 1 ·a kk'" • . ka ücretleri de bulunanların muafiyet 
• · pa ısı a ıy e yenı en teşe ül eLlı. haddinin ta •ininde bir n hk maas ve üc-

Anti komintern paktına iltihakı hakkın- tı gcçcıllerdc vukubulan ve. iiç kişinin Başında fesatçı tahrikat sebebiyle on 1 . ~ Y. -
d ki t k ı b 

·· 11 d · · ·· h ret en nıecmuu nazarı dıkkate alınaçak 
a pro o o ugun saat e hat'.ıcıye yaralanmasına sebep olan bomba .sui- uç ay apse mahkôm olan binbaşı Şazn- b 1 .1 . t . 

nezaretinde Macar hariciye nazırı kont . b 1 d p :ve un arın mecmuu, vergı erın enzı-
kasdından mesul tutulmaktadır .. Po!ls l'1 u unuyor_ u. artinin gerek Buda- linden sonra muafiyet haddini geçiuorsa 

Csaky, Almanya elçisi Fon Erdmanns- hk"k .. . Okl ha ~ peŞte merkeı.ınde, gerek vilayet ~ub ı "' 
dorf, Japonya elçıs· ı' B. Matsumı·ua Vf>. tn ı atı uzerıne • u Çll adını da . d . d . :. e e- :muafiyet verilmive1:ektir. Geçmiyorsa ., . . ~ rın e ınce en ınceye taharriyat y 1_ n1 . . . · . . • 
İtalya maslahatgüzarı B. Formentini ta- taşıyan partının karargahı olan yeşil nuş ve dört k , d 1 apı uafıyetten ıstıfnde ettırılecektir. 

d d'" t d f t h· · t l am~on ° usu vesaik ele 
rafından merasimle imza edilmiştir. ev e or e a a arrıya yapı nuştır. geçirilmiştir. Budapeşte merkez" d t 

Budapeşte, 24 (Ö.R) - Hungarisl 1937 de bu vpa~i . •Milli irade• adım harriyat yapılırken civar yoH: e 1: 
adını taşıyan müfrit sağ cenah partisi 1aşıyordu. Lflgvedıldı. Nasyonal sosya- kordonu altına alınmıştı. po 

Yeni Belçika kabinesi 
Programını Mecliste okuyacak 

K'üçük D!ş 
haberleri 

Prag 24 (ö.R) - Berlinden dönm:.iş 
olan Çekoslovakya Alman akall"y ı· .. D K ı e ı reısı 

r. und bu akşam Çekoslovakya bnş 
vekilile görüşecektir. Brüksel 24 (ö.R) - Belçika mebusan ı kil olan B. Spankın bizzat kendisi idi. 

meclisi bu akşam Piyerlo kabinesinin B. Spaak kabinesinin Belçikayı B. Güt 
hilklimet programı hakkında rey vere- tarafından iddia edildiğinden daha eyi p . 24 ö 

· t b kt ~ ·· l · arıs ( R) - S L · cekt" Ö"} d b • • . • h f"} k bir mali vazıyet e ıra ıgını SOY emış- 1• . • en Ve UVar \'I· 

Bir kaymakam 
Vekalet emrine alındı 

Istanbul 24 (Telefonla) - Polatçık 

kaymakamı Şevket Gürkan görülen lü
zum üzerine Vekalet emrine alınmıştır. 

Adana valisi 
Vekalet emrine alındı 

a -•=s aaas _ ·---·~· ---:--~·-5_A..;;,,;;;;;H;,;;IF;..;E~J~ 

SON HABER 

Fransız Başvekili 
Vaşingtonun yıldönümü münasebetile 
Amerika .. Fransa dostluğu hakkında 

bir nutuk söyledi 

.!'aris 24. (A.A) - Başvekil Daladiye Vaşingtonun yıl dönümü 
munasebetıyle verilen ziyafette bir nutuk söyliyerek ayni sulh azmile 
ve sulhun tehlikelere galebe çalacağı ümidile birbirine bağlı bulunan 
Fransız ve Amerikan milleti arasındaki dostluğu tebarüz ettirdikten 
sonra demiştir ki: 

« Biz Fransız veya Amerikalılar sulhu istiyoruz. Çünkü demokratız 
ve d~~.okrat old~ğ~muz içinde sulhu, ancak şerefli bir sulhu kabul 
edebılırız. Harp fıknne düşmanız Çünku·· harb" b ·· k"" ] I · . . . · ın ugun u mese e erı-
ne hı~ bırıni dev~mlı s.u~ette halledemiyeceğini biliyoruz. Ve boşu bo
ş~na ınsanların olmesmı ve harabelerin yükselmesini manasız ve ca
nıyan~ bir hareket ~il.iyoruz. Fakat .ananelerimize ve topraklarımıza 
da baglıyız. Bunun ıçın de her türlü tehditlere, het türlü taarruzlara 
mukavemet edecek bir vaziyette bulunmak istiyoruz. Ne tehdit ne 
kuvvet, ?e şantaj, ne de hile bizim üzerimize müessir olamaz. ' 

Dala~ıye F;.a~sanın halisane bir tahdidi teslihata yardımda asla ku
sur etm!yece~~~ı .ve .. fa~t buna intizaren kendi ordusunun tayakku
zuna guvendıgını soylıyerek nutkunu bitirmiştir. 

Papa· servetini hayır 
işlerine bıraktı 

Roma 24 (Ö.R ) - P apa 11 inci Pinin vasiyetnamesi b ugün açıl
mıştır. Papalık tahtını işgal ettiği müddet zarfında topladıgwı b'"t"" 
v 'd h .. h. l dığ . h u un arı a - mu ım o ma mı ıza ederek - Papalık makamına terket-
mekt: y ve aka~ablarile yakı~ları hakkında da miktarı malum olmıyan 
meblaglar vasıyet etmektedır. Mevcut servetinin mütebaki kısmını da 
hayır işlerine bırakmıştır. 

Dö Valeraya göre 

Rejimi devirmek isti
yenleri ~öz hapsine 

almalıdır 
Dublin_24 (Ö.R) - Devletin emniyetine karşı ihanet suçunu şid

detle ~eczıye eden kanun ikinci kıraetinde kabul edilmiştir. Yalnız ı O 
meb?s ale}hte rey vermişlerdir. Kanun mufrit partilerin faaliyetini 
tahdıde matufdur. ihanet suçu ölümle tecziye edilecektir. Müzakere 
esnasında hükümet reisi B. Dovelera demiştir ki: 

< Dem~krasiler, şiddet kullanarak rejimi devirmek istiyen şahıs ve 
grupları dıkkatle nezaret altında tutmalıdırlar. Bu proje müstakil ve 
demokratik lrlanda devletini korumak için hazırlanmıstır. istikbale ait 
her hangi tehlike gözükmezden evvel icap eden tedbirleri almış bulun
mak istiyoruz.» 

Fransız mandasına göz 
dikenler kimlerdir? 

P~r.is .24 (ö:R) - Sağ cenaha mensup Cümhuriyet federasyonu 
partısı bır deklarasyon neşrederek hükümeti suriye hakkınd ··k 
t db. 1 l v d" a enerıı 
e ır er a maga avet etmiştir. Bu beyannamede yabancı devletlerin 

Ft rda.nsız mandası altındaki araziye göz dikmiş oldukları kaydedilmek
e ır. 

ır. g e en erı, sıyası me a ı a- J ayetınde bir k"" ·· ~d . 1 ti • omur ma enınde vukua 
binenin bu celseden sağ olarak çıkması r. 

1 
d 1 T d r I gelen bir infilak netices · d 12 • d y 

ihtimali olmadığı kanaatindedir. Umu- Buşartnr .811 ını enıa~y~lnazırıhsoks- amelesi ölmüş ve 13ü ın ~ ma. en ugoslavyada Yakalanan kacakcılar 
_ yalist parlisinın so ccna ı ı c mu a - yara anmıştır. 

miyetle Valonların ve bilhassa liberal- k k ette ihtilaf haline düsecektir h k Ank 24 (AA) • ' 

Ankara 24 (Hususi) - Adana valisi 
B. Tevfik Hadi Baysal Vekalet emrine 
alınmıştır. Adanaya Gaziantep valisi B. 
Ali Riza tayin <'dilmiştir. 

1 
. a sur ~ · Berlin 

24 
(ÖR) C ilti a. ı bugün Sinkingte tamamlanmıt- Mecr h b • ara . - Geçen bir hafta 

<:rı.n m~halefotinden baş~a, kabine sos- Bu sebepledir ki kahine azası maliye na- · - asusluktan do- tır. IS ar ıye içinde Suriye hududunda ikisi ölü 48 
yalıstlerm de muhalefetıyle knrşılnşa - zırı tarafından teklif edilen bazı masraf l .. yı idama mahkOm <'dilen 3 şahıs bu un- bütçesini kabul etti kaçakçı, 152 kilo gümrük kaçak malı ile 
caktır. tenkisl,_ını· · 'o"nu""müzdeki Ma."ısa kadnr bah cezalarını görmücılerdir. B 1 d 9 T"" k ı· '" • .. Prag 24 (ö.R) - Çekoslovakyadaki e grn • 24 (A.A) - Meclis maliye ur· ırası, 1silah,18 kaçakçı hayva-

Filhakikn, Belçika işçi partisinin umu- tehir etmeğe ve ancak memur maaşları Macar akalliyeti reisi kont Esterh:ı.zi Ber- komisyonu harbiye bütçesini bugün al- nı, 40 kesim hayvanı, Istanbulda 8 ka -
mi konseyi, maliye nnzırı Güt tarafından hakkında bu kararı tatbika taraftar gö- k Paris 24 ( ö.R) - Metz askeri mah· line hareket etmistir. kışla d k b 1 çakçı. 8 kilo inhisar kaçak malı ile uyuc:.. 

il
A d 1 d f1 afl emesi Almanya 1 h" d • r arasın a a u etmiştir.. Büt"c 'll' 
an e i en e asyon cmasr arın ten - rünmüşlcrdi. e ın e casusluk suçile l; turucu madde, Ege mıntakasında kara 

kisi> projesinde fiilen aleyhinde rey ver- Brüksel 24 (ö.R) - Yeni başvekil bir L~ksenburg şubesini 1 O sene hapse Berlin 24 (ö.R) - Forayn ofis eko- geçen sene bütçesinden 156 milyon faz- sularımızda avlanan 4 yabancı ile 2 ba-
miştir. Bu proje, memur maaşatiyle işçi Piyerlo Flamand tıp akademisine tayini mahkum etmiştir. nomik şube şefi Sir Aston Codkin Mare- in olrırak 2

•
928

•
957 

dinara yükselmiştir. lıkçı kayığı ele geçirilmiştir. 
gündeliklerinin azaltılmasını intaç ede- hadisesiyle Spaak kabinesinin ikiye ay- şal Göring ile görüşmüş ve dün ekonomi Belgrad, 

24 
(A.A) - Haftada iki de- Sıhhat müstesarının 

cektir. rılmasına ve sukutuna sebep olan dok- .Roma 24 (ö.R) ispanyadaki ltalyan nazırı doktor Funk tarafından kabul edil- fa çıkan Balkan gazetesi kapatılmıştır. İstanbul tetkikleri 
Sosyalis· t umumı· konseyı"nde mali"·e tor Martıms hakkındaki ihanet ithamı le~yonerlerinin kumandanı Romaya gel- miştir. - · - . " B M lstanbul, 24 (Hususi) - Sıhhiye ve-

.._ an cı eti müsteşan B. Asım bugün ekspre'J nazırının beyanatına bilhassa muarız gö- üzerinde tahkikat açtıracağını bildirmiş- ı mı~ ve . ussolini ile görüşmüştür. J APON EL"I. sı· Nw... k~ı 
rünenler, hn1ip daha düne kadar başve- tir. Londra 24 (ö R _ .. L.ahey 24 (ö.R) - 1 lollanda hükü- Moskova g.Örüe!meleri ile Ankaradan geldi. B. Asım, burada 

k
.. . . . · ) Mançukov hu· metı F ranko hükümetini hukukan ta ~ yeni vnpılacak verem pavvonu icıi ile 
umetının Antı Ko · k nı- Tok 24 (AA) " . .,, " 

Gençler 
••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün matinelerden itibaren 

Elh~mra Sinemasında 
l~ğlcnce - Aşk • ze,·k - Hayat ,.e ;:iizcllik dolu t.•n nefis gençlik filmini 

g(inncğe haı:ırlnnınız ... 

DELi GENÇLiK 
Fransızca sözlü • Baş rollerde 

ROBERr r AYLOR • MOREN OSULİVAH 
LİONEL BARYMORE 

Programa ilih·e olarak ayrı, a~Tı mc\'Zularda \'iicuda gctirilmiŞ. tamamiyle 
tabii renkli gayet güzel iki adet renkli .l\lik i 

1 

Paraınount jurnalde en son moda ve haberler .• 
SEANSLAR: 1.30 - 4.80 - ·6.30 - 9 DA BAŞLAR 

_ · mıntern pa tına kat•i mağa karar vermiştir yo, · - Asabi Şimbun me,.sgul olacaktır. 
~--".?'YT7.7:7:r.n . ~ "Y'-T~?'~Z7JJl-:~.r'-Y"7'AU)fl':?.Z:7JJZZZZZ7.Y2., gazetesine göre büyük elçi B. Togonun Miisteşarın İstanbulda tetkiklerini bi-

BUGUN Moskovadaki görüşmeleri neticesiz kal- tirdiktcn sonra İzmire hareket etmesi T nuşbr. muhtemeldir • 

ayyare Sinemasında ~·- ._ " --su=·- ı; 
ŞUudôyc kadar gÖ•d~:;::.~~~.~~~: en güz.H. ~ YE N İ SİN E M A D A t; 

ş E y H j N o GL u 6 TELEFON:4D6S N 
~ Her ilıisi d e izmirde illı defa 

OYNIYANLAıt: 

RUDO L PH 
V I LMA 

V ALANTINO 
B ANKY 

SESLİ VE TÜRKÇE ŞARKILI 
Tnuburi Cemil Merhumun ŞATARABAN pcşrc\'i J<'ERAlffEZAR _ 
HA \'YER :-az semailer! ilk de~~ olarak hu filimde çalınmıştır .. 
OKUYA..~LAR: HAMIYl."'T YUCF.SES - MUZAFFER GÜLER - ALİ 
BÜLBÜL - HAFIZ YAŞAR \'csaire ... 
AYRICA : EKLER J URNAL ve MİKİ.. 

SEANSLAa:l.30 - 4 - 6.30 ve t DA-

~ 1 - Düşm a n - lı askesi alt1nda 1 
~ Oynıyanıar : MR. Moro .. (PETER LORRE) 
~ GEORGE SANDERS 

•••••• •••••••••••••••••• 

2 - BE N BiR C ANIY IM 
AŞK, ÖLÜM MACERA FİLMİ •• 

.. Y~Hi ~VRKİYE Türlıçe Sözlü 
F >.lmı Amerıkada Tiirkçe sözlü olarak yaptlmış \'e memleketimize getiril
nuş ve progııumm11a -iiwe -4UmiŞtir. 



SA.HIFE4 YENi A.SIR 

---CA~DIN--1111111 
Arasıra ı Bulvar şirketi 

Katinka Karlova'nın 
M A CER A ları 

Nakleden: HA.SIP A.DA.MOCLU .. 

-3 

Mizacların • 
recetesi 

• -
Yazan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ 

B. Mustafa Nuri bir 
cevap daha gönderdi .. 
Şayanı dikkat değil midir ki şirketin eski mecli· 

si idare reisi ve bugünkü vekili ce
vabında şirket hissedarlarının - Kanol amca, hele sen beni dinle. 

8ütUn Irlanda şehirlerini, ister büyük 
ve ister küçük olsun bütün şehirleri teb
dili kıyafetle ve gizliden gizliye gezmek 
ve görmek mecburiyetindeyim.. HattA 
hıgilterenin galiba Skoçyanın da mühim 
merkezlerinde tetkikat yapacağım. Ta
bil sen de anlıyorsun, benim bu mühim 
casusluk hizmetim, Ingilterenin başına 
büyük fe!Aketler getirecektir. Bu seya
hat ve tetkikte ben bugünkü kıyafetimi 
muhafaza edeceğim. Bu suretle o melun 
Entellicens Servisin gözünden kaçabile
ceğim, hele kızının benim gibi ihtiyar 
bir kemancıya refakati, bu hususta çok 
faydalı olacaktır. Kızının emniyetine ge
lince, hiç merak etme. Onu çok eyi ba
kacağım. Muhafaza edeceğim, hiç merak 
etme, Karrol amca! 

Esrarengiz adam sesini bir derece da
ha alçaltarak: 

- Ben, vazifem uğrunda hiç bir fe
dakarlıktan çekinmedim. Sözümü tama
miyle tuttum. Şimdi senin ve kızının da 
bu vazifeye karşı !Azım geldiği gibi ça
lışacağınıza emlnlın. Haydi, fazla dü -
şünme.. Ne diyorsun bakalım? dedi. 

- Sir, beni bir tarafa bırak. Ben kü
çük kayığım ile boyumdan büyük ~!ere 
~tim. Ne denizlerin tehlikesi, ne de 
Ingilizlerin düşmanlığı beni korkutama
dı . Fakat kızıma gelince, her şeyden ev
vel onun fikrini almak llzımdır. Bu da 
size düşer. ÇUnkll ben onu çok severim. 
Ona ne bir teklifte bulunabilirim, ne de 
onun hatırını kıranın! 
Esrarengiz adam, bıyık altından ve ma
nalı bir şekilde güldü. Arka tarafta ve 
sessiz, sadasız duran genç kıza döndü. 
Gözlerini -tıpkı bir YJ]an gibi- genç kı
za dikti ve: 

- Güzel çocuk, hakiki adınız nedir? 
diye sordu. 

- Kaslin Karrol! Sir! fakat bana Ket
ti diyorlar! 

- Güzel ve ahenkli bir adın var, gü
Eel çocuk. Sen çok çabuk şöhret bula -
cak, cihanın nazarı dikkatini celbede -
ceksin .. Çünkü sende çok bllyük bir sa
nat kabiliyeti vardır. Yani .. Evet ... 

Ketti meçhul adamın sözünü keserek: 
- Sir, ne için böyle tereddütlü görü

ıüyorsunuz? diye sordu. 
Yabancı ve esrarengiz adam, genç kı

zın kırmızı saçlarını okşadı ve kendi 
kendine söyleniyor gibi: 

- Ketti, sen çok çabuk ve çok bilyük 
§lihret kazanacaksın! Henüz yaşın kü -
çüktür, bunun için cihandan haberin 
yoktur. Sözlerimin ınAnasını da tabi! an
lıyacak halde değilsin! Llmerikten ayrıl
mak ve benimle beraber uzun bir seya
hate çıkmak istiyor musun? 

- Sir, nereye gitmek mevzuubahis
tir. Bunu öğrenmek isterim. 

Llmeriki terketmek için daha eyi bir 
yer bulmak lazımdır. Böyle bir yer var 
mıdır? 

- A ... Ketti, bunlar nasıl sözlerdir, 
silah aşkına? Arz üzerinde çok güzel 
şehirler olduğunu bilmez değilsin ya .. 
Bunların yanında senin Limerikin bir 
köyden başka bir şey olamaz. 

- Bu çok güzel şehirlerin hepsini de 
size bağışlıyorum! Gazete okuyanların 
anlattıklarına göre bu güzel şehirlerde 
her gün bin bir cinayet yapılırmış, şim
di de bunların üzerinde toplar patlıyor-

Kırk 

- Evet, bu hususta sizinle ben de 
müşterekim! Fakat biz bu şehirlere de
ğil, sakin ve Asude olan şehirlere gide
ceğiz. Cehennemlere benziyen ve kor
kulu yerlerde ~imiz ne? Harp sahnele
rinden daima uzak bulunacağız! MeselA 
Krok, Dublin gibi şehirlere gideceğiz. 

Genç kızın yüzünde birden meserret 
ve neşe izleri göründü ve ellerini bir ço
cuk gibi çırparak: 

- Dubline mi gideceğiz? Oh .. ne lilA. 
Ne 8.111.! Bu şehir benim her zaman ha
yalimde yaşar. lrlandamızın payıtahtını 
görenler, orasını cennete benzetiyorlar. 
dedi. 

Meçhul yabancı, gillümsedi ve: 
- Bu şehre doğrudan doğruya cen

net demek doğru değildir. Fakat her 
halde çok güzel olan şehirlerdendir. !ki
miz her tarafı bera her gezeceğiz ve son
ra da zengin olarak buraya döneceğiz! 
Ben keman çalarak, sen de raksederek 
pek çok para kazanacağız. Nasıl? muva
fakat ediyor musun? 

Ketti, kırmızı saçlı ve dik başını önü
ne eğdi. Bir müddet düşündü. Doğru
su.. Babasının dostu olan bu meçhul 
adamla sokak, sokak gezmek pek te ho
şuna gitmiyordu! Fakat. .. Dublini ve 
daha bir çok meçhul yerleri görmek, 
macera aşkı onun fikrini çabuk değiştir
di! 

Ve... biraz sonra, basit karyolasına 
yattığı zaman, kat'i kararını vermiş ve 
kendisini bahtiyar saymakta idi! 

Umwni harpt.e bütün Avrupanın, ya
hut bütün Avusturya ve Almanyanın 
en maruf ve en meşhur, en muvaffakı· 
yetli casusu, hem şüphesiz Malverstayn 
idi. 

Aslen Avusturyalı olan bu adam, mer
kezi devletler erkanı harbiyelerinin ru
bu denecek kadar kıymetli idi. Malı1 -
matı çok, dil öğrenme kabiliyeti hari -
kulade, hile ve hud'a cihetinden bir til
ki kadar usta, merhametsizlik ve cesa
ret cihetinden bir arslan kadar ileri idi! 

Bu casus, hakikatte genç, mevzun en
damlı, ve güzel bir delikanlı idi. Fakat 
Ingiltereye gönderildiği zaman elli, elli 
beşlik ve biraz da kanbur bir insan kı
yafetine girmiş id.L 
Malvestaynın Ingilterede üzerine al

dığı vazife hem güç hem de çok nazikti. 
Irlanda ve Ingilterede bir Alınan casusu 
şebekesi kuracak ve Alman tahtelbahir
lerine bir takım üssübahriler kuracak
tı. 

Fon Malvestayn bu mühim ~i çok kı
sa denecek bir zaman içinde başardı. 

Vücuda getirdiği şebeke cidden bir ha
rika idi! Vakıa, bu Avusturyalı casus, 
lrlandalıların Ingilizlere karşı olan nef
ret ve intikam arzularından çok istifade 
e~ ve bazı yerlerde Alınan tahtelba
hirlerine istinat ve levazım noktaları vü
cuda getirmiş idi. Fakat şimdi de pej -
mürde elbiseli, düşkün bir ihtiyar kıya
fetinde, klbik bir kemancı sıfatiyle lr
landa ve bütün Ingilterede casus şebe
kesini kı:rn.ak için faaliyete geçmiş bu
lunuyordu! 

Casusun, balıkçı Irlandalının güzel kı
zı ile tanışmış olduğu geceden bir kaç 
gün sonra idi. ihtiyar kemancı ile genç 
kız, Ketti Jrlandanın maruf Kork ka•a
basının sokaklarında arzı endam etti -
ler! 

insan mizacını dahili ifrazata bağlıyan 
nazariye çok eski değildir. Bir lngiliz 
alimi diyor ki: 

c lnsan kafası ne tahsil eder ne düşü

nürse bilin ki mümkünat içine girm~
tir.> 

Mesela sabahleyin buradan bir tayya· 

reye binip akşam üzeri Venus seyaresine 
gitmelc mademlci düşünülüyor, mümlcün 

olacaktır. 

Bu görüşe hak veriyorum. Fakat in
san mizacını dahili ifra.zata bağlıyan söz 
kadar düoündürücü buluyorum. 

Dahili ifrazat meselesi kat'i bir ha -
k.ikat halinde karşımıza çıkacak olursa 
mesele ehemmiyet kesbediyor demektir. 
Zira bütün içtimat kaideler ve telalc.kUer 
bir başka kılığa girecek değildir. 

Vücudumuzdalci bezlerden mesela ıu 
bezlerin fazla ifrazatile ıu bezlerin eksik 
ifrazatı korkak bir insan tipi yapıyona, 
bu bezlerin eksik ifrazatile bunlann faz
lalığı madrabazlık ve asabiliği yapbn
yorsa şu halde cinayet yann ruhi hasta· 
lıkları tedaviyi muktedir olacaktır öyle 
ya adamcağızın biri paraya meraklı ... 

Bu merakı kendisine yalan mı söyletiyor, 
hile mi yaptırıyor, gelsin ilB.ç ... 

Bu karakteri yapan (hormon) lar han
gi.İL .. Şunlar ... 

Bunlan tadil edecek ili.ç ne yapıyor) 

Meseli!. "ltide usaresini azaltıyor ... Böb -
reğin ifrazatlna tesir ediyor ... 

118.ç sayesinde al sana müraiden dürüst, 
madrabazdan doğru bir insan ..• 

Fen bu işe imk8.n verir de karfımlZ8 
tedavi ili.çlarını dikerse karınız huc;ın 

mı) ... Getir fU ampulü diyeceğiz ... Ya .. 

!ancı mı al ıu ilacı ... Eh bir defa 8.lim bu
nu bulabilse ... Bulabilse değil de bulun· 
duğunu görebilsem ... insanlık tam me .. 

deniyeti o zaman eline geçirmiş olacak~ 
tır. llaç ile ortada kötü adam kalmıyacak. 
Ne katil. .. Ne cinayet ... Ne asabiyet.,. 
Ne riya ... Ne de hille göremiyeceğiz .•. 
Mesele Blimin bunu kat'i olarak ortaya 
koymasındadır. logili:ı: Aliminin sözünü 
hatırlıyalım: cMadem ki düşünülüyor, 
olacakbr ... > 

Olacaktır ama iş görebi1melt.te ... 

Bartın da ____ , __ _ 
Yap\lan mavnalar 

-=-
Istanbul - Memleketmizin en faz}:, 

elemli vaziyetlerini tecahül etmektedir 
Yeni Asırın cBulvar şirketi> makale

sinden dolayı şahsıma mevzu teıkil eden 
mesele hakkında sarih tafsiliıt vermek 

takip etme~ olması sükut ile geç~i
rilecek bir şey değildir. 

Bu ıekil ve usul nedir diyeceksiniz. 

makudiyle yazdığım ve çok vasi olduğu- Bu ıudur: 
na kail olduğum cevabın Yeni Asır oü- Şirketin işi kökünden halledeceğine 
tünlerinde gülünç ıeylerin intişarını intaç kail olarak yaptığı iyi kötü bir teklif va.r

e~ olmasına müteessifim. dı. Bu teklif uzun uzadıya meclisten 
O cevapta şirketin hakikaten mağdur encümenlere gitti geldi döndü ve dola~tı. 

ve fak.at lzmir §ehrine yaptığı. hizmetler- Bu hususda son sözü söylemek tabiatiyle 

le cmüftehir> olduğunu açık açık yazdım meclise aitti. Nitekim böyle oldu ve mec
ve bu hizmetlerin esaslı cihetlerini teba· lis geçenlerde son sözü söyleyerek o tek
rüz ettirdim. lifi reddetti. Pekala ... Pek münasip. Fa-

Bunlar o kadar parmak Üe gösterile- kat meclis daha evet veya hayır deme
cek şeylerdir ki onlara karşı tecahülden den belediyenin şirkete protesto gön
gelerek ve cüretkar tabirler kullanarak ı d~':"iş ~~.as.'.'1da siz mantıki bir usul 
zan maddeyi olduğu gibi görmekten gorilr musunuz? .. Protesto meclisçe ka
kaçınmak vaziyete ula müsait değildir. rar verildikten sonra gönderilmesi da-

Me1ela gümrük önündeki koca mey- ha doğru olmaz mı idi? 
danı lzmirde bilmiyen kimse var mıdır} Biz esasa bakalım diyeceksiniz. Ben 

Bir taraftan Osmanlı bankası öbür ta- öyle diyorum. O halde iıte esas. 

raftan Çakal Kaya binalarının birinci 

kordona doğru istikametlerine bakınca 
eski nhbm ıirketi binasına muttaaıl ve 
Osmanlı bankası hizasına kadar giden 

koca bir arsanın, öbür cepheden Fig· 
pak.en binaaından o arsa cesametinde bir 
parçanın meydana kalp edilmit olduğunu 
tayin etmek zor birtey midir} 

Eski rıhtım tirketi yanındaki arsa ıir
ketin malı idi bugün meydanın bir kısmı
dır. Belediye hu arsanın bedelini ıirkete 
vermİ§tir} figpakers binasının mühim 
bir parçası mukaveleye göre ıirlc.etin is
timlaki hakkı olması icabı saba dahilin
dedir. Bu yer bugün meydanın bir kıs
mıdır ıirkct çıkıp belediyeye cbu yerin 
bana verilmesi 18..zımdır benim heaabıma 

istimli.k et, demiş böyle bir menfaat is
temi§ ve böyle bir hak istimal ctmiı mi
dir) Bunlar belediyeden sorulamaz an
laıılamaz mı) 

Baıka bir misal: Şirketin Basmaha
ne civarında bir garaj vardır. Bu garaj 
binasının belediyece çapı verildiği za
man görülmüştü ki arsanın her tarafının 
arzı yirmi metreden ibaret değildir. Bu
nun bir tarafının içinde bir vatandaşın 
vaktiyle istimlak edilme~ evi bulun
maktadır. Arsanın miinazaalı kalmaması 

için bu evin istimlAk.ini belediyeden is
tiyelim diyen bulundu_ Hakkımız yok, 
bu vatandaşın malına dokunamayız de
dim ve o vatandaşın barkına il~edi 
bu ev hAIA yerinde duruyor gidip gör
mek müşkül değildir. 

Bence ortada bir anlaşamamazlık de
ğil, işi biraz tetkik etmek istememez
lik ve belki buna vakit bulamamazlık 

Azadan bir zat cıirket sermayesini ta
mamen kaybetmiştir. Bir şirket sermaye
sinin nısfını kaybederse kanunen inhilal 
edeD buyuruyor. Şehir Meclisinde bir 
Anonim tirketi nasıl ve ne zaman inhilal 
eder mevzuu üzerine müdavclei efkar 
edilmesinde isabet vardır diyerek bu me
sele haklr.ında serdedilen mütalaayı tet
kik edelim: 

Ticaret kanununun 
bakınız ne diyor: 

325 İnci maddesi 

cSermayeyi şirket nısfına tenezzül 

edecek olursa meclisi idare heyeti umu
ınlyeyi sermayeyi mikdar aslisine iblil
ğa veya mikdar mütebaki ile iktifaya 
veyahut şirketi feshe karar vermek üze
re içtimaa davet eder.• 

Muhterem meslekdaıım bu cinhilô.l 
eder> fetvasını nerede buldular anlıya· 
madı.m. Ticaret hukukunun gavamızına 

kendileri kadar vakıf olduğu iddiasında 

olmamakla beraber böyle Sııde ve basit 
meseleleri olsun az çok kaVTamış oldu
ğu inki.r edilmiyeceğine emin olan şir

ketin eski idare meclisi reisi ve şimdi 
umumi vekili tirket böyle bir vaziyette 
bulunsaydı kanunun emrini ifaya eskiden 

bi=at müsaraat ve şimdi böylece mua
mele yapılmasını lazım gelenlere ihtara 
şitap etmiyecek mi idi zannediyorsunuz? 
Muhterem meslekdaşıma ve bütün ala
kadarlara şunu hemen arzedeyim ki şir
ket her sene neşrettiği ve bu sene mutat 
heyeti umumiye içtimaından sonra neş
redeceği blanço ile de sabit olduğu ve 
olacağı veçhile umumt buhrana ve gör
düğü bütün müşkülata rağmen dip diri 
nısıf sermayesinden fazla bir kuvvetle 

meydandadır ve yegine salahiyet 8ahibi vardır. 
mavna ve emsali gı"bi deniz nakliye va- ı h t" · · · b"l • · Bu noktada biraz duracağım. Ve tehir o an eye ı umumıyesının vere ı ecegı 
sıtaları yapan Bartında faaliyet son za- h k t"' ı·· h" •- '- d d d 

mec~sinde şirketin sulh teklifi dola)'J8iy- aı a ur u ır ı<a.rara 1<a ar mey an a 
manlarda artmıştır. olmağa devam edecektir. 

Millt şefimiz ismet lnönü seyahatinde le cereyan eden müzakerede geçen ba- Başka bir zat: 

b zı beyanatı azacık tahlil ve tenvir ede-Bartınlıların dertlerini dinle~ ve u ceğirn : Şirketin mukavele ile deruhte ettiği 
sanayiin memlekette terakkt etmesi için ı ak • 

Bu beyanatta cbu bir imarat firketi yo u açm için sarfedeceği para üç yüz 
icap eden tedbirlerin alınmasını emret- küsur 

1 değil bir ihmalat ıirketidir gibi ve z:arif ·· bin liradır. (Aynca kanalizasyon 
m~tir. Bunun için Bartına yakın o an k !dırım 
ormanlarda mavna ve gemilerin omur- nükt.eli edebiyat vardır. Şehrin ümranını ve a da. yapacaktır) Bu:vunıyor. 

süratle temine çalı•an belediye reisinin O mukavele ıse bakınız ne diyor : 
galarını yapmağa yanyan iğri ağaçların • 

gayretini ve -vkini arttıracak heyecanlı •Bulvarın lağım ve lağım hazineleri 
katiyatına müsaade edilıniştir. Bu şe - ·-
kilde hem ormanlar temizlenmiş olmak- sözler vardır. Bunlara diyecek yok. Fa· ihtiyacatı memlekete ve usulü hazırai 
ta, diğer taraftan da bu sanayi günden kot müzakere edilen bir meselenin gü- fenniyeye muvafık olarak belediyece in
güne ilerlemekte ve bir de bu meyan- zelce tetkik edilmiş olduğuna delalet şa edilecek ve inşa edilen aksam şirket 
da Bartında daha büyük gemilerin inşa edecek bir ıey yoktur ve asıl hu çok ya- tarafından şose suretiyle tefriş edilecek-

dilm ed k ktır B · · ki tık• b" sul tir. Şirket bu lağımlar için belediyeye e · esi icap ece tir. zı . u ışın şe en man ı ır u be b" 1. k dar b" b 
;ı;;~;;;;ı;;~Nıı:::~~:::'~~ .................... ~i"~~;b::::"~~;ı:'~;:'~~~~::::-: Ş ın ıra a ır m.uavenette u-"' iıi vasiyetim var. Cevabını vermiş .. Oğlan YJ]ancının İs· lunacaktır. 

V • Eğer parasız kalır ve sefalete düşer- tediği parayı ve~. Yılanı almış. Ayni Mukavelenin bu maddesi gözden ge-e Zır sen şu odanın tavanına kendini as.. zamanda yılancıdan da hayvanın kendi- çirilmiş olsaydı şirketin kanalizasyon 
•ı Aradan bir zaman geçmiş.. Bazirgan sini sokup zarar vermemesi için efsunu yapmak mecburiyetinden bahsedilir mi 

~ıa:aıııC!liillif.i"""..,.lillilOGlfzırır;ızu;z;ı:z;ı••l!Zl•ım•wz;ıcııl!'2'7/!'n::ı:ı;;::'oıllr.: ölmüş .. Oğlu, miras kalan paraları har öğrenmiş. . idi?.. Hele belediye ile şirket arasında 

Masal masal icinde 
vurup harman savururcasına harcamış. Velhasıl yılanı alıp evine getirmiş.. akdedilen muahhar bir mukavelenin 
Dalkavuklarla ye~ .. Nihayet beş pa- Odasına koymuş. Onu burada sütle bes- ikinci maddesinde •Belediye ile şirket 
rası kalmaıruş.. Evvelce para dağıttığı, !er ve hoş tutarmış .. Yılanın da kendi- beyninde münakit 21 mayıs 334 tarihli 
ihsanlar verdiği kimseler kendisinden sine hiç bir zararı dokunmazmış.. esas mukavelenamenin dokuzuncu mad
yüz çevir~ler .. Bundan müteessir olan Böylece bir müddet geç~ .. Nihayet desinde muharrer taahhüdata mukabil 
oğlan babasının nasihatını hatırlıyarak günlerde bir gün, her günkü gibi yıla- olmak ve belediyenin bu taahhüdat do
kendisini asmak istemiş .. Odanın tava- nm sütünü önüne korken yılan direk layısiyle de şirkete karşı başka bir hak 

• 
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Nedim de: 
- Yine o vezir karşıma çıktı.. Çok 

rica etti. Kağıdı veznedara ben götüre
yim dedi, ona verdim. 
Cevabında bulundu. 
Padişah bunun üzerine Nedimine : 
- İnsan, dedi, ne ederse kendine eder 

sözü gerçekmiş .. O fesat ruhlu adam ce
zasını buldu .. 
Padişahım, bu hikayeyi söylemekten 

maksadım vezirlerin böyle zavallı in
sanlara bile ne kadar haset ettiklerini 
göstermek içindir. Onlar bana haset edi
yorlar. Ben ise Allaha sığınıyor ve siz~ 
güveniyorum. Siz velinimetimi de koru
mak için oğlanın ölümünü muvafık bu
luyorum. Yine siz bilirsiniz. 
Padi~ah bu sözleri duyunca : 
- Yarın olsun, oğlanın defterini dür

dürürüm. Dedi ve uykuya yattılar. 

Ertesi sabah yine odlilda emir vetd'· 

- Şalum, dedi.. Peygamberimiz bu
yurmuşlardır ki bir saat adalet ile bük-

ıt'etrnek yet~ yıl ibadet dmekle müsa- nındaki halkaya ip geçirmiş .. İpin ucu- gibi doğrulmuş ve sonra birden silkine- ve mutalebesi olmamak üzere olbapta 
vidir. Ve bir saatlik zülum ye~ yıllık nu boynuna takmış ve sallarunış.. Bu rek ayın on dördü gibi bir kız olmuş.. taati olunan muhaberat ahk3.mı daire
ibade~i hükwn:üz bırakır· Tarihin a~ı- ı sırada halka kopunca da tavanda yine Oğlan, bunu görünce hayrete düş- sinde şirketçe belediyeye tediyesi ta-
nızı lanetle degıl nımetle anmasını ıs-, babası tarafından evvelce saklanmış al- müş.. karrür eden mebaliği mah'.\meye mahsu-
terseniz adale_t:ten ayrıl.mayınız ve hı_l- tın ve mücevherler üzerine dökülmüş... - Bu ne haldir? ben şirketi mezkı1re ceman altmış bir 
hassa kadın sozune asla uymayınız. S!L Oğlan bunu görünce şükret~ .. Baba- Diye kıza sormuş .. Kız da : bin üç yüz elli altı lira ve yetmiş dokuz 
bilmem Bazirgan oğlunun hikayesini Isının maksadını anlamış ve artık dal- - Ben, demiş, Çin padişalunın kızı- kuruş matlubatını İzmir belediyesine 
duydunuz mu? kavuklara yüz vermemiş .. Kendi kendi- ynn. devir ve temlik etmiş ve belediyece ol 
Padişah : ne yaşamağa ve ava çıkıp avlanmağa Bahar günü çimenlerde gezip yürür- suretle kabul edilmiştir• ibaresi yazılı 
- Duymadım.. başlamış .. İşte bu sırada bir gün avlan- kcn o yılancı karşuna çıktı. Ben istedi- olduğu malı1m bulunsaydı şirketin ka-
Dcyince vezir anlatmağa başladı. mak üzere gittiği ormanda dolaşırken bir ğim zaman istediğim hayvanın şekline nalizasyon ve kaldırım yapmak gibi bir 

YiRMi tı';üNCO' YEZIRJN yılancıya rastlamış .. Bu yılancının bir girebilirdim. O gün de yılan şekline gir- taahhüdü kale alınır mı idi? 
HiKAYESi çok yılanları varnuş .. Onlarla hünerler miştim. Yılancı benim üzerime bir ef- Bu zat •Dünyada hiç bir dürüst in-

Evvel zamanda bir Bazirganın bir oğ- gö>terirmiş .. Oğlan, yılanlar arasında bir sun okudu. Artık yılan şeklinde kaldım. san tahmin edilemez ki yaptığı bir mu
Iu varmı~ .. Bazirgan çok zenginmiş. Oğ· beyaz yılan görmüş ki bir tarafa büzül- Sonra beni size sattı. Şimdi o yılancı öl- kavelenamcnin menafiini elde ettikten 
!unu bir kenara çekmiş.. müş, sakin sakin dururmuş .. Yılan ho- dü. Üzerimdeki sihiri, efsunu kalmadı. sonra vecibelerini yapmağa çağırıldığı 

- Evladım. de~ .. Ben öldüğüm za- şuna gitmiş .. Herife : Ben de kendi kılığıma girdim... Gel.. I zaman (Buna gelemem mukavele batıl-
man sana pek çok mal ve para b1raka-j - Bunu bana salar nusın? BC'ni babama anama götür ve onlara kı- 1 dır) desin .... • gibi mütalaalar da yürü-
cagım. Eger israr etrnez.sen sen de ölün- 1 ~cuıi. . Herif te : zınızı ctirdim fakat m terim tilvor. 
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DOK2'0RUH KÖŞESİ: 
·-··············· 

Göz • • 
seyırmesı 

ve nazar.-. 
YAZAN: Dr. G. A. 

Gözür.üz seyirdiği vakıt eyi veya fena 
bir haber alacağınıza, kulağınız çınladığı 

valcit, hangi taraftaki çınladıiına göre, 
sizi övdüklerine yahut çeqtirdilı:lerine 

inanrnazaanız - şimdiden haber vere· 
yim - size ya eski kafalı diyecekler. ya· 
h.ut evinize bir radyo makinesi alamıya~ 

cak kadar züğürt olduğunuza hamlederek 
halinize acıyacaklardır. 

Çünkü göz seyirmesinden, kulak çınla
masından mi.na çıkarmağa saçma itikal 
demek, pek yeni kafalı olanlann fikrine 
göre, radyonun icadından önceki zama~ 
na mahsus eaki kafalılıkbr. Onların; de· 
diklerine balctlı:rsa, madem ki gözümüzün 
görmediği fakat radyonun hissettiği lıa· 

va da]gaları bize dünyanın ti. öteki tara
fında geçen hadiselerini (yalnız 11e11 hi· 
diseleri diyemeyiz, çünkü televizyon da 
çıktı) getiriyorlar, o halde bize az çok 
uzaktan geçen fik.ir lıldiselerinin de göre~ 
mediğimiz hava dalgalarile göz kapakla
nmızın İncelik adalelerine yahut kulalı:

lanınızın hassas tellerine kadar gelebile
ceğini niçin kabul etmemeli) .. Bir taraf. 

tan da in.sanların dünyadaki cisimlerin 
hepsi gibi reyon çıkardıkları fikri gittik· 
çe ilerlemektedir. Demek ki gözlerimizi• 
seyinnesi yahut kulaklanmızın çınlama· 
11na sebep olan o reyonlardır. 

Bu itle çokça m~gul olan bir dokto· 
run &tendi üzerindeki müşahedesine gö

re mahlceme mübaşirlerinin çıkardıklari 
reyonJarla göz seyirmesinin çok müna· 
seheti varmış. O doktor ne valcit bir mab· 
kemedı;n celp kağıdı alırsa daha öne. 
mutlaka gözlerinden biri seyiri~. Yal
nız, bu tetkiklerini Yunanistanda yaparı 
doktor İyi haberin hangi göze, fena habe. 
rin hengisine tesir ettiğini henüz iyi ayırt 

edemiyor. Her halde bir taraftaki gözil 
seyirince ehemmiyetli bir haber ge~. 
Bu tetkikleri yapmak için hekim diplo
masına hiç ihtiyaç olmadığından ıiz dt 
isterseniz dikkat edersiniz: hangi göz iyi 

haberlere, hangi göz fena haberlere bağ. 
lıdır} Yalnız, buna saçma fikir dememek 
ve göz kapaldannızın da radyo makinesi 
gibi hassas bir ilet olduğuna inanma~ 
yetişir .. 

Nazar değmesine gelince, buna inanan· 
lar göz seyirmesine ehemmiyet verenler· 
den pek çok ziyadedir. Hele çocuk an· 

neleri r Nazara her vakit inansalar da mi~ 
ni mini hasta olunca İ§ deği~ir, kurşuncu 
kadınlardan biri bulunmasa bile, nazara 
karşı nefesi mücerrep biri, ne olur olmaz, 
diye çağırılır. 

Bundan dolayı çocuk annelerini ayıp 
lamamalısınız. Eski zaman filozofların· 

dan bir çoğu da nazarın hak olduğuna 
kabul ederlermiş. Eski zaman filozoAarı 
bizim timdi inanmadığımız daha baıks 
ıeylere de doğru demi§lene de, her ll"yl 
bilen ve her ll"Yİ maddi bakımdan tetkik 
eden Aristo nazar değmesinin doğru ol· 
duğunu kabul edince.. O büyült filozof 
nazar değmesinin bir saçma itikat oldu
ğuna inanmaz ve nazan değenlerde fena 
tesir eden bir kim.ae kuvveti bulunduğunu 
kabul, hatta kadınlarda bu kimya kuv· 
vetinin muayyen günlerde pek ziyade ar
taralc - o zamanda camdan aynalaı 

bulunmadığından - tunçtan yapdmq 
aynalar parçaladığını iddia edermiı .. Fi· 
lozofun söylediği kimya kuvveti o za. 
mandanberi hu1unamamı~ da rontgen 
tJıklarının, bizim gözümüze görünmeden, 
o kadar zorlu itler gördükleri anlaıııldı· 

ğından nazarla küçük - en çoğu mavi 
- gözlerden çıkan reyonların da zorlu 
itler gördüğünü kabul edivermek pek 
lı:olaylaşmııtır. 

Nazar değmenin nebatları kuruttuğu .. 
nu, hayvanları birden bire telef ettiğini 
elbette duymupunuzdur. Yunanistanda· 

ki mefhur doktor T anagru insanlarda 
nazar değmesi hastalığının al&metlerinl 
bile toplamıı: 

Kınklık - baıı dönmesi yahut bB.f ali· 
rm - ıoğulc ter - devamlı esneme -
hazan 40 dereceye kadar yük1elten ateı 
(buna hiç taıımamalısınız, çünkü radyo
nun kısa dalgaları da insanın atqlni o 
dereceye kadar çıkarırlar) - bulanb -
böbrek hastalıklarında olduğu gibi derin 
baygınlık - çocuklarda havale - ban· 
larında kirpiklerin ucu bükiilürmilı. 

Nazar lıastalığının geçtiğine al&met de, 
zaten bildiğiniz gibi, çok esnemektir. Biz· 
de eskiden nazara nefes edenler esnemo 
ği, hastalığın nazardan geldiğini keıia 
delil sayarlardı. 

Nazar değmesi hasta.hğının a18.met1e
rini öğrendikten sonra, onlara inanmua· 
nız da elbette merak ederek hastalığın 
ilRcını aorarıınız. Fakat ıormaaa.nız daha 
iyi olur, çünkü ilicı bu zamanda çok kim
selerin tahammül edemiyeceği kadar çir .. 
kin ve kirlidir. 

Nazar değen hastayı kendi haline bı· 
rakarak, kendi kendine esniyerek nazar• 
dan kurtulmasını beklemek, bence, o t&o 
daviden daha hafif kalır. 
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Ayak ve ayakkabı 

Ma vi··gg·~i'if k;d·~~~~ ... ~~It;~;ı··rüy ası Rontgen ı ığı insan etlerini geçip ke
mikleri apaçık meydana çıkardığı vakit 
ayak kemiklerinin ne kadar ince bir he
sapla yapılmış ve biribirine bağlanmış 
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Gidiyorlardı. Saltanat düşkünlerinin •. S~ltanat muhte
rislerinin sürgün adasına .. Büyük adaya gidiyorlardı 
Bnş papaz Eftimyos saraya niçin gel

mişti? 
Neden imparator onun bu ziyaret.ine 

alelade bir 7Jynrettcn üstün mana veri
yordu? 

Bunu anlamak için karilerimizi, bi
zimle beraber l ' .. parça geriye, komplo
nun keşfini takip eden günlere götüre
ceğiz. 

nan .sahillerde bile hususi tertibat 

mıştı. 

alın- göre mi sönecekti? 
Hayır .. Hayır •. Onun ateşli ruhu, ateş-

İçiude bulunduk.lan şartlar ve tehli- li ihtirası, ateşli emelleri böyle pişkin 
keler onları bugün ve pek tabii olarak bir tevekkül ve boş rüyalar içinde sö-
bu adaya götürüyordu. necek değildi. 

Mavi götlU dilberin mavilikleri delen O ... Bu sürgünler adasını büyük emel-
ınavi bakışlan düşünüyordu. lerine bir kaynak haline koyacaktı. 

O da bu adadakiler gibi burada ve 
ölünceye kadar saltanat rüyasını göre ••• Bll'MEDJ ••• 

olduğu anlaşılmıştır. 

Ayak kemikleri teker teker tetkik edil
diği vakit bu kemikler narin, ince en ufak 
bir müsademe ile kmlıverecek zannedilir, 
fakat biribirine bağlandıktan sonra bü
tün vücudun ağırlığına tahammül edebil
dikleri, insanın sıçramasına, koşmasına 

müsait vaziyetler alabildikleri de hayretle 
görülür. Dansederken yalnız ayak kemik
lerinin üzerine binen "iklet, bütün vücu

iki taraf deniz kuvvetleri adetçe mu
kayese ediline Osmanlı filosunun hiç ol
mazsa çabuk bir muzafferiyet istihsal 
edemiycceğini kabul etmek icabcder. 
Bunun gibi Alman denizcilerinin aayrct 
ve faaliyetlerine rağmen Osmanlı gemi
lerinin hal ve talim terbiyesinin daha 
uzun müddet fevkalade noksan ve fena 
bulunacağı da nazarı mütalaaya alınma
lıdır. Bununla beraber Cöben ile Bres· 
lavın O.manlı gemilerinin lcuaur ve nok-

dun ağırlığıdır. aanını ehemmiyete değer bir surette te-
Bu narin fakat sağlam uzuv için İnsan

)afi edeceği fikir ve kanaatine de itiraz 
lar takunyeden, sandaldan başlıyarak edemem. 
bugünün en son moda i~arpinlerine va· 

2 - Deniz naldiyabnı temin için düş-
rıncaya kadar çeşit ÇC§it ayak.kapları yap· 

man deniz kuvvetlerinin mahvı veya is
mışlardır. Fakat insanların, bilhassa ka

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

YAZAN: 
GENERAL 

. . . . 
• . . . . . 
• • . 

Kazım Karabekir: . . ........................................... 

nıamız hakkında verdiği raporu üzerine 
Devletialiyenin selameti en ziyade ne gi-

bi tarzı harekette olduğunu hasbelvazifo 
arzediyorum: 

1 - Bulgarlar bugün katiyen harbe 
karar vermiş değildir. Daha ne scfeı 
pliı.nları ne de seferberlik için esaslı bir Hatırlardadır ki, Sebastiyano, impa

nıtoriçe Tcofanonun cenaze merasımı
nin yapılacağı güne takaddüm eden ge
ce komploculan Sen Diyoıne mannstı
nnda basmağa gitmi .. ve Koca Göbek 
te, bir tcsadtif eseri olarak şehir muha
fızlarını Samatya manastırına kapamış
tı. İste bu manasbrın büyük kfüsesinin 
gizli yeraltı yollarından kaçmnğa mu
vaffak olnn bir muhafızın vaktinde ha- ' 
ber vermesi ı;ayesinde hem Totaras, 
hem mavi gözlü kadın, hem de sihirbaz 
Sofi anne yakalarını tam vaktinde kur
tarmağa muvaffak olmuşlardı. 

Eşi olmıyan bir 
Amerikan bürosu 

tinat noktasında muhasara edilmesi ik-
dınların bu hususta ... aftet ettikleri mü- h 1-'-l '-t O d b ' k 'ht' "' tiza eder. Rus filosunun kaft neticeli bir az.ır ı&. an YOJL ur. r unun ır ço 1 ı-

Totarasla mavi gözlü kadının ve sa
dık adamlannın ilk is olarak Bizanstan 
uzaklaşmak istediklerini gördük ve on
lara bir kayık içinde, gece yarısı Mar
maraya açılırken bıraktık . 

Mavi gözlil kadın, adeta hakimane bir 
sesle de Totarnsa ~ordu : 

- Nereye gidiyoruz? .. 
Totarns, bütün cesaret, cürct ve hat

ta küstahlığına rağmen bu kadının kar
şısında, onun bütün emirlerine boyun 
eğrneğe hazır bir köle gibi hareket edi
yordu. 

Çünkü, e\•velce de dedığimiz gibi bu 
mavi gözlü kadın sade erkek ihlirasını 
şaha kaldıracak kudrette güzel olmak
la kalmıyordu. O ayni zamanda yaldızlı 
saltanat yolunun en emin rehberi id' .. 
Dnha doğrusu yolcusuydu.. Onunla be
raber ve onun peşinde yürümek bir taş
la iki kuş vurmak, hem ona hem de sal
tnmıta kavuşmak demekti. 

İşte iki başlı bu ihtirastı ki Totara.c; 
gibi bir adamı kula, köleye çe\•irm~ti. 

Amerikada 1935 senesinde kurulmu~ 
olan bir efkarı umumiye bürosu 'Vardır. 
Bu büronun vazifesi umumi alakayı çe· 

kici meseleler üzerinde halkın fikrini 
sondajlamnk ve aldığı neticeleri nisbet
ler halinde neşretmektedir. Bu enstitü 
kurulduğu tarihten beri şu meseleler 
üzerinde halkın kanaatine müracaat et-

ıniştir : . . 
_ Ruzveltin üçüncü defa ıntıhabına 

taraftar mısınız'> 
_ Bugün rey verdiğiniz takdirde Ruz-

veltin leyhindf' mi, yoksa aleyhinde mi 

verİr!Iİniz. 
_ Birl~ik devletlf'r reisinin bugün 

sahip olduğundan daha az mı veya daha 
ok mu iktidara .. ah ip olmasını istersiniz? 

ç _ Yardımlar için federal hükümetin 
masrafları çok az mı, yoksa kafi mi dir} 

_ General Motorsun grevinde grev

cilerin mi, yoksıı şirketin mi lf'hindesiniz? 
Cevap l 00 de 5 6 ~irket lehinde. 

' - Amerika milletinin hayati men-
faatleri nelerdir? Cevap ( 193 7) fişsiz
lik 2 • bitaraAık; 3. kollektif emniyet 
1936 da bitaraflık ancak üçüncü derece

de geliyordu. 
_ 1940 da en iyi cümhuriyetçi nam-

zedi kim olacak • Cevap: Vanderberg, 

Landon, La Guardıa, Hoover. 
- Demokratların en İyi namzedi kim 

olacak> - Cevap: Hull, Garner. Farley, 
Earlc. 

- Birleşik devletlerin, siz bayattey
ken, yeniden Almanya ile harbe mecbur 
olacağını sanır mwnız} • Cevap: Hayıt 
(Nisan 1938 de l 00 de 54) 

- Avrupada hangi memleketi tercih 
edersiniz> • Cevap (Nisan 1937) lngil
tere. 1 00 de 5 5 ; F ranea, 1 00 de l J. Al
manya, l 00 de 6; Finlandiya l 00 de 4 
lrlanda 100 de 4. 

- Çine karşı sempatiniz japon malı 
almanıza mani olacak kadar büyüle mü
dür? • Bu sual 19 35 son teşrininde to
rulmuştur. Cevap: 100 de 63 hayır. 

Amcrikalılar • bütün diğer milletler 

h'im bir nokta, zerafet namına sıhhatle-
rinden fedakfı.rlık ederek topuğu yükselt
meleri, ve ayağın istinat sathını ıızaltma
lan olmuştur. Yüksek ökçeler kadınları
mızı ayai:'ln ön kısmına basarak yürüme· 
ğe meebur ediyor. Bu yüksek ökçeler 
doktorlıığun müsaade etmediği bir irtifaa 
kadar yükseliyor, o vakit bu satıh bir icat 
daha azalmış oluyor. Vakıa yüksek ök
~elerin güzellik bakımından faydası in
kar edilemez. Orta boylu kadını fidan 
boylu göstermeğe yarar. kasa boylula.n 
da hiç olmaz.sa orta boylu göıterir. Fakat 
bunun Yiicudun dahili uzuvlan üzerinde 
ne kadar fena tesirleri olduğunu bir bil
seniz.. Yüksek ökçeler yüzünden mide, 
karaciğer, bağırsaklar, öne kaplarıdoğ
ru meyleder; belkemiği iğri)ir. AyU maf
aallan fazla gerilir ve yorulur. 

Yüksek ökçelerden sonra ikuyet edi
lecek ikinci mavzu dar ve ayak ~kline 
uymıyan ayakkaplardır. Eğer kunduracı

lar ayakkabıyı yaparken ayak kalıbını 

doğru olarnk alabilseler ve biraz da 
ayak teşrihi hakkında bilgi sahibi olaa
lar nasır denilen ıstıraplı beladan kurtul-

gibi - hodbince en başta kendi iç işleriy- rntif olurduk. Ayak terlemesi ortadan 
le meşgul olmaktadırlar, dış i.Şlerlc ikinci kalkardı. Varisler yüzde 50 azalırdı. 
derecede alalcalanıyorlar. 

Çok tekrar edilmi§, fa.kat fayduı gÖ· 
Uzak şark bugünkü meşgalelerin arka rülmerniş bir mevzu üzerinde konuştu-

planında le.alıyor, r-_ Japonyaya tercı'h ~ .. b'l' F ' ~ ) ~ ııumuzu ı ıyoruz. a.Kat ne o u.rsa olıun, 
ediliyor. Fakat bugüne kadar, Çinden zi- belki modaya sıhhatini feda etmiyen bir 
yade Japonya>·• aatılnror. '- k d bul b'I "' ..., ıı.aç a ın a ı ecegimiz ümidile tavsi-

~meri.kanın sempatileri Avrupada yemizi bir defa daha tekrarlıyoruz. 
lngıltereye müteveccihtir, sonra da Fran· Bayanlar, ökçelerinizin yüksekliği ma· 
ııaya. Diktatörlüklere karıı oldukça şid- kul haddi geçmesin.. Ayakkaplarınız, 
detli bir husumet duyulmaktadır. ayaldarınız.ın içerisinde rahat edeceği kaFesatlı işlerde, düzenli tertibatta şey

tana taş çıkartan bir zekaya sahip bu 
ndam, mavi gözlü dilberin bu sualine 
sadece şu cevabı verdi : 

- SUrgünler adasına .. Saray dü~mnn
lnrının menfa yerine gidiyoruz .. 

Tıbbi araştırmalar 
dar geni olsun ... 

Amerika müda
fası için Mavi gözlü dilber anladı. 

Ay ışığı ile yıkanan Marmara ile gök 
yüzünün renkleri kendi gözlel'inin ren
gine karışma · bakışları bu maviliğin uf
kunda beliren siyah bir noktaya çevril
mişti. 

Ciizama ilaç Nafta la n 

Bu nokta ... Büyükada idi. 
Totarasın ı;öylediği gibi Biiyükada .... 

Biz.ı.nsın menfası .. Saltanat düşkünleri
nin, saltanat düşnıanlarmın adası idi. 

Bizanstan gizli olarak ayrılan kayık
ların oraytı yana malan .~erbestti.. Ve 
böyle her yanasan kayık adanın saltanat 
düşmanları ve saltanat muhterisleri sa

yısını arttırıyordu. 

Buna mukabil ise adadan Bizans~ı ge
len her kayık çok sıkı bir kontrole tiıbi 
idi.. Hatta adanın karşı trfında bulu-

Krasnodar tecrübevl cüzam kliniği di
rektörü profesör Kuznotsov, cüzamın 
Naftalan ile tedavisi usulünü bulmllıi ve 
bu usul çok nıuvaffakıyetli neticeler 

\'ermiştir. 
Naftalan, Azerbaycanda Naftalan 

banyolarının bulunduğu yerde çıkan bir 
nevi nafttır. Naftalan, ağır na!t sınıfına 
dahil bulunmakta ve harici görilnilşü iti
bariyle adi nafta benzemektedir. Fakat 
naftalanın ·kimyevi terkibi, başkadır ,.e 
bunda ne petrol, ııe benzin ne de para
fın bulunmamaktadır. Şimdiye kadar, 
naftalanın romatizmaya, cild hastalıkla
rına, kadın hastalıklarına eyi geldiği bi--

Tarihin Gizli Cemiyetleri ',, 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşki latı 
z~~ ~~JZ/.ZZ"7L,-

Tefrika : 29 Nakleden: F: Ş. B. 
Don Suaı-cz, bu sözlerin sonunda, nan

kör vekilharcı Mikaele baktı. Senyör 
nankör adamı üzerinde sözlerinin tesiri
ni anlamak istiyordu. 

Ve yine sözüne devam ederek: 
- Ben §imdi servetimin hepsini de 

mUkaddes zatınıza bırakıyorwn ki, bun 
ları layık olduktan hayır işlerinde kul
lanmak mümkün olsun! dedi. 

Bu son söı., Milde! üzeri.od~ çok derin 
bir tesir yaptı. Nankör vekilharç sapsarı 
kesildi. Ve, vekilharcın bu hali Don Su· 
a.rezin gözünden kaçmadı. Senyör için
den: 

- Hain nankör, plinların ve .seninle 
birlik hareket eden o alçak kadının 
ümitleri işte böyle hiçe inecektir! diye 
-<.iylendi. 

Sahte engiz.itör bundan sonra maznu
na ba§ka bir şey sonnadı ve bir işareti 

zmdanına götürdüler. 
Maznun gittikten sonra, Fraskito sah-

te engizitörün kulağı.na: 
- Mikaeli tevkif ettirdini7. mi? 

Diye .sordu. 
- Hayır. Hem de ne için? 
_ Şimdi herşeyi Markize haber ve. 

recektir. 
- Bunun önün~ geçeceğini ümit ~i

yorum. 
- Peklla, siz şimdi Antonya ile meş

gul olunuz. Faht yarın bu ihtiyarın al
tınları işini h ",. ~tmeniz lazımdır. 
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Fraskito, eski ve tecrübeli bir haydut 

olmak itibariyle çok eyi düşünmüş idi. 
MikAel, engizisyon mahkemesinden çı

kar çıkmaz, bacaklarının bütün kuvve
tiyle Marktı: Antonyanm yanına koştu. 
Nankör vekilharç, kaybedilecek tek da

m· idi. 

linmekte idi. 

.. Halbuki son zamanlarda yapılan tec-
1 ubeler, naftalan silrülmcsi suretiyle 
birinci safiıada bulunan cüzamın klnik 
eyileştiğini göstermiştir. Bu suretle, 
a~estezik cüzama tutulmuş 13 yaşında 
hır kız, durumlu cüzama yakalanmış 8 
yaşında bir oğlan ve bu iki cinsi üzerin
d~ ~mden 30 yaşında bir kadın eyileş
ınış~ı.r. Naftalan ile tedavi, hassasiyeti 
yemden verınektcdfr Eski cüzam vaka
larında da mahsüs eyilikler llllişahede 
olunmaktadır. Meselıl 30 sene evvel cü
zama tutulmuş 42 yaşında bir erkekte 
hassasiyet yeniden gelmiş, yüzdeki cü-

Bu hain ve nankör adam, sayesinde 
insan halini aldığı adamın servetine göz 
dikliği gibi efendisinin yeğeni olan gü
zel Markiz Antonyayı da şiddetli bir aşk 
ile :sevmek cesaretini kendisinde bulmuş
tu. Maksadı, hem dul Markize hem de 
efendisinin bütün servetine konmak idi! 

Fettan Antonya, amcasının vekilhar
cının kendisine olan aşkını biliyordu. 
Vakıa bu vekilharç, genç, dinç ve glizel 
bir delikanlı idi. Bu sebeple Antonyanın 
da ho~una gitmiyor, değildi! Fakat _fet
tan kadın, her şeyden evvel bu delikan
lının bin türlü işine yarıyabileceğini he
saplamı~ idi. Ve hunun için de amcası
nın mirasını temin hususunda çalışır ve 
muvaffak olacak bir yol bulursa kendi
siyle evleneceğini de vaadetmiş idi. 

Bir rivayete göı-e, Antonya bu genç 
vekilharca sade va.adda bulunmaın:ş, ol
dukça ileri gitmiş idi Bu da imkln.sız 
değildi. Çünkü Antonyanın ahlikt ka -
naatleri bu gibi ileri fedakarlıklara çok 
muhtemel idi. Ve, Antonyanın, Mikael 
ile çok husust biı· hayat yaşadığı da mu
hakkak idi! 
' Markiz, nankör vekilharcın engız.ıs

yon mahkemesinde ne yaptılını çok me· 
rak etmekte ve onu sabırsızlıkla bekli
yordu. 

Engizisyon mahkemesi için Don Sua
re:ıin servetini müsadere pek kolavdı.An 

Vaşington 24 (ö.R) - Mümessiller 
meclisi deniz ve hava bazları için 48 mil
yon dolar munzam tahsisat itası hakkın
daki kanunu kabul etmiş, fakat Goam 
adasının müdafaa mevkilerini tahkim 
etmek hu~usundaki hükümet teklifıni 
reddetmiş lir. 

zam yaraları kapanmıştır. On seneden
beri \•ercm esaslı cüzamdan mahll 54 
yaşıhda bir kadında da aynı eyilikler 
görülmüştür. 

Müteaddit tecrübeler, na!talanın cÜ· 

zam tedavisinde müessir neticeler vere
ceği öahsi..n<le profesör Kuznetsov'a ka
ı aat vermiştir. Tecrübelere hararetle 
devam olunmaktadır. 

tonya da bunu biliyor, fnkat engizitörün 
aşkından her halde bir şeyler de bekli
yordu. Bu hususta en müsbet haberi 
amcasının nankör vekilharcı getirebile
cekti. 

** Nankör vekilharç Mikfıel nihayet ge-
lebildi. Fakat öyle bir halde ki Antonya 
daha ilk görüşle eyi bir haber gelmedi
ğini anladı. 

Nankör herif nikbin ve harap bir hal· 
de idi. 

Antonya tehalik ve tclaşl.4: 

- Bu ne hal, Mikılel? diye sordu. Ne 
\ar, allah ~kına?. 

- Öyle bir vaziyet var ki, bütün 
planlarımız bıl§ B§ağı oluyor! 

- Ne diyorsun? 
- Sevgili Antonya, amcanız işi dü-

zeltiyor, yani hayatını kurtarmak yolu
nu buldu, demektir. 

- Sonra? 

- Sonrası şu: Don Suarez bütün .ser-
vetini resmen engizitör Mon~f':nyör haz
retlerine terketti. 

- Irnldnı yok! ... 
- Benim önümde ve mahkeme huzu-

runda vasiyetini söyledi .. 
- Şimdi serbest mi bırakıldı? 
- Henüz serbest bırakılmış değildir. 
- Bu kadar telaşa düsıne, henüz her 

şey kaybolmuş dej?ilôir. Dinle de bak! 

muharebeye girişeceğini zannetmem. 
Halbuki Rus filosunun Odesa, Oçakof, 
Sivastopol mevkilerinde emin bir urette 
ihata \'e muhasarası ise Osmanlı flosu için 
pek güçtür. Bundan dolayı Odcsa civa

rında. Rus istihkfurılarının kapısı önünde 
yapda.cak bir karaya çıkarma hareketi 
esmısında Rus torpido ve denizaltı ge
mileri teker teker veya birlikte ötede be-
ride answn görünerek nakliye gemilerini 
aramak ve icabında derhal kaçmak hu
suaunu pek muvaffakıyetle t tbik ve K:ra 
edebilir, bu hareketlere Osmanlı filosu 
emniyetle mani olamaz. Bundan dolayı 
karaya çık.arma hareketlerinin Rus tor· 
pido ve tayyarelerinin gözü önünde ya· 
pılmaaı icabeder. 

3 - Deniz baritalan ve risalelere göre 
Odesa arasındaki sahilin bir ihraç hareke
tine karşı umumi bir surette mÜ!laİt ol
madığına hükmetmek icabeder, 

Bu sahil düz, koylardan ari ve rüzgiir 
ve dalgnlara karşı asla mahfuz değildir. 
Nakliye gemileri açıkta demirlemcğe ve 
her yerde sahilden uzakta durmaya mec
burdur. Bundan dolayı krtaların karaya 
çıkarılması durgun havada bile güç ,.e 
uzun :zarnana mütevalcluf olup ufak. bir 
rüzgar olduğu takdirde tamamile müm· 
kUnsüz olur. Sahil heınen da~ v:e a~k 
ve denizden biiyijk tuzlalar1a ayrılmıı 

tepeciklerden terekküp eder. Bunun için 
denizcilik bakımından Odesa ile Roman-
ya hududu ra8lndaki sahil bir çıkarma 
hareketine müsait değildir. Odesa şar· 

kında dahi ahval ayni surette müsait 
değildir. Bununla beraber Odcsa hava
lisine a&kcr çıkarmak tasavvur edildiği 
takdirde bu mahallin mümkün olduğu 
kadar Romanya hududuna yakın olmaSJ 
sevk ve idare ve ihraç ve harekat balam 
noktasından daha muvafıkttr. 

..ıf - Osmanlı filosunun hazırlığının 

derecesi müeaade eder etmez Karadeni
ze çıkmak ve hafif gemilerle muhtemel 
ihraç mahallerini aramak ve tetkik eyle
mek niyetindeyim. 

Son söz olarak ııunu arzctmek İsterim 
ki: bir karaya çıkarma hareketi ne kadar 
ı;Üratle ve baskın tarzında :rapılırsa o ka
dar muvaffak olması ihtimali büyüktür. 
Hnzırlıklara ne kadar vak.it kaybedilirse 
tali ve muvaffakıyet ihtimali o kadar aza
lır. 

Amiral: Suton 
1 7 Eylwde yapılan donanma geçit 

resminin ertesi gününde gelen: 
Bulgaristanda bulunduğum hu on gün 

içindeki ihtisasabm ve Suşonun donan-

- Ne yapmak lazımdır.? Bana ge -
lince, ben artık hiç bir şey düşünecek 
halde değilim. 

- Amcamın mücevher ve altınlarının 
nerede olduğunu sen bjliyorsun. değil . ., 
mı. 

- Evet.. Ben biliyorum .. 
Mikiiel, çıkmak üzere yerindenlrnlktı, 

fakat tam bu sırada, sokaktan esrarlı 
bir gürültü geldi. 

Mikael korku ile: 

- Ne oluyor, acaba? diye sordu. 
Antonya pençeredcn baktı ve: 
- B~ engizitör geçiyor! dedi. 
- Geçiyor mu? 
- Hayır .. beni ziyarete gelıyor sanı-

rım! 

- Acaba .. acaba ne için? 
- Ben de bilmiyorum ki .. hayırdır •. 

diyelim. Fakat dostum, sen hemen yolu
na çık! 

Miklel birden hareket etmedi, tered
düt ve endişe içinde idi. Ve: 

- Ya sana bir zarar gelirse? bu engi
zi tör benim hiç te hoJUINl gitmiyor. Sa
na bir fenalık ederse!? Burada kalmak 
ve böyle bir ihtimal karşısında onu öl
dürmek isterim! dedi. 

- Sen hiç merak etme .. Kardinal So
adra her halde uğradığım haksızlık hak
kında benimle görüşmek için geliyor. 

Antonva. genç ve nankör vekilharca 

yacatmı temin için ancak 3-5 ay sonraya 
konturnt veriliyor. Bulgarlar do. Make
donyayı bedava almak hissi mevcut fo.-

kııt bununla beraber Türk düşmanh w ı 

pek şiddetlidir; Rus dostluğu da pek 
çoktur. Bulgarların bugünkü vaziyeti ınu-

vak.le ttir. Eğer Ruslar Yunanlıları feda 
ederek bir (Rumen • Bulgar - Sırp) itti
fakı yapsalar Bulgarlnr bugün ona gider
ler. ( n 

Her halde bu gibi teşebbüslere en bü
yült mİini Devletialiyenin bugünkü bita
raf müsleh vaziyetidir. Bulgarlar Kara· 

denizde filomuzun Rus filosuna tamamen 
hak.im olduğuna da zannediyorlar. Ayni 
zan Romanyahlara da tesir yapıyor ve 

bizim bugünkü vaziyetimiz sayesinde 
Romanya ve Bulgar duruyor. Binaen
aleyh şayet bugün bir harbe başlar da 

Rus donanması galip gelirse muhakkak 
Bulgar, Rus taraftan olur. Rom nya. 
Avusturyaya taarruza. geçer. Şayet bizim 
donanma ne galip ne mağlup olursa Bul-

garlar yine daha ziyade Rus lehtarı olur. 
Eğer Bahriscfit boğazını düşman donan
ması zorlana bir (Romanya - Bulgnr • 
Sırp) ittifakı pek seri bir eurette vücude 
gelir. 

2 - Suşonun raporuna göre biz Ode
saya kadar savahile çıkamayız. O halde 
doğruca Rus ordusuna bir tesir ederek 
Avusturyaya yardım edemeyiz. Ayni ra-
pora göre Rus donanmasının büsbütün 
bertaraf edilerek büyük mikyasta. ihrnç 
hareketi de gayrimümkün dereccainde 
güçtür. Bir ay sonra Soğanlı dağlarına kar 
düşeceğinden buluoduğumuz vaziyette 
harbe karar vermekte devlet hiç bir fay-
da knzıınamıyacaktır. 

3 _.. Devleti liyenin Süveyş üzerinden 
Mısıra yapaetığı taarruza gelince: Bunun 
icrasındaki mü§külatt fevkaladeye rağ

men hiç olmazsa Süveyşi tutmağa muvaf
fak olursak Almanlara azami hizmetimiz 
Süveyşten20 • 30 bin Hintlinin geçmesini 

tehirden ibaret olacaktır. Fakat buna mu
kabil balada arzettiğim gibi Balkanlarda 
bugün bitaraf duran 1.000,000 süngünün 
Almanlar aleyhine dönmesi ihtimalini 
arttırmış oluruz. Bir de Ruıs toprağına 

geçmeyince kışın muharebe halinde bü
tün seferber orduyu hariçten erzaksır 
nasıl besliyebileceğiz ~. 

Netice: 

•• Bl'J'MEDİ •• 
( 1) 1330 Mart 15 tarihli layihamda 

bütün bu vaziyetleri göıtenn.iıtim. 

~ -~-· yanaklarını öptürdü. Bir iki tntlı :söz ile 
delikanlıyı gönderdi. 

Antonya bunun üzerine oda hizmetçi
lerine ve sair hizmetçilere haber verdi. 
Ve bütün konak halkı -ya azaml korku
dan, yahut ta hudutsuz bir taassuptın
engizitörü rüku halinde karşıladılar. 

Markiz dö Sunrez, baş cngizitöre doğ
ru bir knç adım ilerledi, önünde eğildi 
ve hayır duasını rica etti: 

- Hoş geldiniz, cenabıhak evime rah· 
met ve nimet gönderdi! dedi. 
Baş engizitör, yarun tebessüm ile av

luyu geçli ve tam salona gireceği sırada 
kalabalık arasında bulunan bir kadın, 
garip bir telftş ve heyecanla: 

- O .. Odur! diye haykırmaktan ken
disini alamadı. 

Bu ~ığlık, baş engiz.itörün de nauın 
dikkatini celbetti, ve Markiz de hayret
le: 

- Bu kadına böyle ne oluyor? diye 
kendi kendine sordu. 

Salona girdikleri ve yalnız kaldıkları 
vakıt, sahte engizitör Markiz, cAli bir 
eda ile: 

- Ah Markiz ah .• dedi. Çok fena bir 
haberi size vennek benim için ne kadac 
ağır bir felakettir .. bilseniz? 

- Ne var allah aşkına? ..• Çabuk söy
leyiniz rica <derim, çünkü ı~rakımdan 
öleeeğim: 
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Bulvar şirketi 
8. Mustafa Nuri bir 

cevap daha gönderdi .. 
Bay an "Servet,, ın acıklı hayatı . 

- BAŞTARAFI 4 eti SAHIFEDE - Böyle sormadan dinlemeden söz söy-

YAZAN: 
.. 

Uc 
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Yıldız Geçen günkU cevabımda verdiğim taf- lemek ve yazı yazmak doğru bir şey 
silat ve izahat ile gösterdim ki bulvarın mid.ir? 

24-
s d. b' k d Nihayet o da ben de yorgun 

on birde dokuzu şirketin parası ile açıl- Mustafa Nuri belediyeyi neden sene
mıştır. Buna karşı belediyenin o muka- lerce oyalamış, neden hükümsüz mu-

ev ım ır genç a ını vele ile şirkete karşı taahhüt ettiği altı kaveleye istinaden şirket muamelatını 
A d düs, tük. Kendimi kanepenin üze- 1 nsam onun a ını menfaatin yalnız birini yani açılan kıs- tedvir etmiştir? Madam ki mukavele 
H b · b -ı rine attım. er.ey enı ona ag ar mm tarafeyninde bulunan yirmişer met- hükümsüzdür neden belediyeye gidip 
K ıh. d d Muhli•, eliyle altıncı rakı kade-a ım urma an yanar· re yerleri şirkete vermiştir. (Ebniye ka- kendimizi mesuliyetlerden korumak 
G f l Muhl{·s ,·,. • hini bana uzattı ve gramofona gi-ramo on ça ıyor.. :ı- 1• nunu muaddeline) istinat ederek bele- imkanlarını bulalım teklifinde bulun-

fak d d beraber dan derek bir plak daha koydu. yor Ve u o a a •- diyenin sonradan bu yerleri yine şirke- mamıştır sualler ine de cevap vereyim. 
eJ• O b · d tt•"· · - Aman Muhlis bey .. dedim. ıyoruz. • enım anse ıgımı tin elinden alıp mukabilinde bono ver- Mustafa Nuri o kağıt parçası muka-

.. ·· · · Artık bu akaamlık bu kadar yeter. ıorunce sevınıyor .. coşuyor, zor· , digın- · i bir tarafa bırakalım) Fakat diğer velenameye müsteniden şirketin mua-
ı b d · · · Ba~ım rok dönüyor. Ayağa kal -14 ana a ıçırıyor.. T ~ i.vazların hangilerinden şirket bir zerre melatmı tedvir etmiş "değildir. Şirket 

- Servet .• Servet .. Sen haki· kınca yıkdacağım. almıştır veya alabilir veyahut belediye kendi nizamnamei dahilisine müsteni-
k t b . t · d. d t - Vzülme .• dedi. Dans havası a en ır serve sın.. ıyor u. f - / verebilir. Geçen cevabımda belediyenin den idare edilir ve böyle yapılmıştır, o 
kinin ilk yudumunu 0 zaman tat- koymıyoram •. Senin taliine ala -

R k b 
" _L turka bir plôk çektim .• Balı.alım şirkete böyle imtiyazlar vermeğe ikti- mukaveleye dayanarak belediyeden tek 

lım. a ı, ogazımı ywıarak mi- darı, salahiyeti ve ehliyeti olmadığını ve bir hak istenmiş bundan şirkete zerrece 
deme indi ve midemin içirule uzun ne çıkacak.. şu halde şirketten aldığına karşı verme- bir menfaat teminine kalkışılmış değil-
müJdet devam eden bir kor ha- · •• BİTMEDİ •• ği taahhüt ettiği şeylerin adeta geçmez dir. 
linde kaldı. Muhli• bey: A •k 'd akçe gı'bi şeyler oldug"unu göstermedim lh kl.f' k · · 

- ilk önce öyle olur .. dedi. Fa- nıerı a a ·? Bir su te ı ıne cevap verme ıçın 
lı.at bir kaç yudum daha İçeraen mı · ·· dört seneden ziyade vakit geçiren belt>-
miden kızışır ve sen de beraber Şimdi sorarım: diye iken neden ben belediyeyi oyala-

p • t • d Dünyada hangi dürüst insan tasavvur mışım diye sormak pek te yerinde bir 
Jıaı,ırsm .. daha .. daha çok nefe- arazı sız ra yo edilir ki geçmez akçe ile alış veriş et- şey değild.ir. 
leıı;~k· d A) ti • • t d•td• meğe, böyle bir akçe ile kendisine behe- Kendimizi mesuliyetlerden korumak 

a 1 var '· Bütün isteğime a e eri ICa e 1 1 mehal mal verilmesinde ısrara kalksın, imkfuılarını bulalım diye bir teklif yap
Tağn.ıen üzerimden bir türlii nefe• 

• _,. v • d N l • Son senelerin terakkilerinden en çok ve hangi dürüst insan tahmin edilebilir maklığım Hizım imiş ... Bunu anlıyama-
sı:urgı atamı1.or um. eıe enernı-
yordum. Gözümün önünde hep.. istifade eden bir tek ICY varsa, o da rad- ki iki taraflı bir mukavelenin yalnız bir dun. · "' · 
laep yuvam .• yıktığım ve yaktı_ yodur. Fakat: bu kadar ilerlemesi ve te, tarafına bakmakla iktifa edip öbür ta- Ne mesuliy~ti? ... Belediye filen her 
ğım yuvam canlanıyordu. Fakat kemmül etmesine rağ~en radyo, parazit rafını da teemmül etmek mecburiye- hangi bir kanunsuzluk yaparak muka
ikinci Takı kadehini de bitirdiğim denen zırıltılardan bir türlü yakasını kur- tinden kendisini vareste addetsin. velede mevzuubahs imtiyazlardan şirke
zaman bunların hep•i gözümden taramamıştır. Bay İsmail Hakkının yazısında (Mus- ti istüade mi ettirmiştir? .. Şirket böyle 
rilindi. Gülmek, COfmak. Ştrrkı Her futınada, radyonun ıeıi bozulacak tafa Nurinin bugilnkU sıfatı şirketin imtiyazlardan istifadeyi düşünmüş, böy
•Öy/emek utiyordum. Beni bu hal- cırlıyacak, pabr kütür edecek, fakat mut- avukatı bulunmasıdır amma hakikatte le şeylerden istifade etmiş midir? 
de gören Muhli• bey büsbütün çd- laka dinliyenlerin ıinirlerini ayağa kal- yine Bulvar şirketini idare eden bizzat Ortada ne var?.. Bir kağıt parçası 
gına döndü . dıracak. Yalnız böyle fır~alı gecelerde kendisidir} deniliyor. mı? .. Onun şimdiye kadar yırtılıp sepe-

- Hah .. hah .. iıte böyle .• hep .. değil, apaçık havalarda dahi böyle elekt- Mustafa Nuriıtin on seneden beri ida- te atılm~ış olmasının bir mesuliyeti mi 
hep böyle ol .. diyordu. rik deşarjlarından mütevellit parazitler re meclisi reisi ve bugün de şirke~in varmış, yoksa bu evrakı muzırreden mi 

Hep öyle .. hep onun istediği radyonun berraklığını bozar durur. umumi vekili olduğunu söyliyen bay Is- madut imiş? .. 
·b· l k h b ı. b.l l ·d· b b" · d 1 1 mail Hakkı için idare meclisi reisinin . gı ı o ma .. a .• u R.a ı o sa ı ı. Bunun se e ı ıse, ra yo arın a ıcı ter- . . . . . . Buralarını pek tc kavrıyamadığımı 

B d · 8 · d d 1 1 şırket nızamnamesı mucıbınce ve şırke-
en e gençtım.. enım e Ytlfa• tibatı, verici istasyonlarının adi a ga an tin umumi vekilinin de kanunen haiz itiraf ederim. Muhterem baş muharrir, 

mağa hakkım VaTdı. Fakat ne ça- için yapıldığından, buna benziyen her iş artık kat'i safhaya girmiş bulunuyor. 
k . h l h J olduğu salfilıiyet ve mezuniyetin dere-re ı em yaoru arımın em e elektrik dalgalarını, mutlaka radyoların . 

1 
d v 'ldir Belediye kendisini haklı gördüğü cihet-

sadıkın Yanan e··ı·mdeı'" b. a l d d ç·· k"' d l b·· 1 cesı meçhu egı . ., • ır cen • a masın an ır. un u, ra yo ar, oy e . . . . . ı d hJc .. • · 
M t f N M ı id b er en ma emeye muracaat etmıştır .. :ze gibi çıkuıı bir türlü gözümün '"d. d 1 l . . h b' k'ld 1 usa a urı ec ısı are reısı u-

7 a 1 a ga ar :ıçın assas ır şe 1 e yapı - 1 d ğu iidd t · k · i h Şirket te hukukunu müdafaa edecektir. 
önünden mtmiyordu. Oçüncü ka- . un u m e çe şır etin umum e-

o· - mışbr. · · 'd ,,_. · ·· kib Söz ~imdi adaletindir. Binae. naleyh ben dehi artık kendim içtim. N k b" h'" yetmm, ı are mecın;ınm, mura ının -s-·· 
Geçenlerde, evyor ta ır teza urat .. ak b l • It da · k t' 'd bu izahatımla maruzatıma hitam veriyo· 

Kemanımla.. 1 mur a e erı a ın şır e ı ı are et-
yapılmrştır. Buna sebep de, radyo ann, . . B d ·d . k . rum 

Ona bir •eı . . . ı;. • miştır. un an sonra a şır etin avu- · 
ıcad edıldı ecıılelı başına dert olan para- k ıf . l k"', tn . . ta İn y ln b' k k li il"- ed v • V b ·1 d. "' . .. . ab s atiy e ve aıe amesının y et- a ız ır aç e me <ıVe ecegım. 

ere ı •ey... ım eger... zıt dalgaların kullıyen ortadan kalkması- • v• h d t dair . d . k tin L-..:. i B"tün' '--'d ı bili' ki b b l 
Ah bu haoa .• ba hava .• Sadıkın tigı u u esın e şır e ıuuıun u ar&e1 aş arım r u u -

"Ok sevdig"i hava.. hemen her ak~ dır. . . ~ . . hukukunu müdafaa etmektedir ve bu varuı açıldığını görmek ve hele açılması 
s Armstrang ısmınde hır amenkah bın- 1_,.1 ti baki kaldık 1'-- "daf · · d "" · b' hizrn tt bul 1 
s, am onu ralardı. ve.tUUe ça e uet mu aaya ışın e .. cız ır e e unınll§ o.-

~ başı, parazit olmıyan bir radyo tertibatı d d ktir ak be 
Odada, kanepelere çarpa çar. 1 1 . evam e ece · 1 m nim için hakiki bir emeldi... Ve 

bulmuştur. Bu radyo ar o surete tanzım B be tla t ttiv• · b " k h b k 
pa ve döne döne dan•ecliyorrl%.. . . . . u yana emas e gınız ır no - iç ir imse inkar edemez ki gümrük 

edılmı~tir kı, 40,000 voltluk son derece ta k"'fi d anlandırmakta · k d 1z.m· · ·· 1 b" k"' · · Mahli• bey, sade içinde balan- ,, d 1 1 k b 1 d ' Y1 "' erece c sıze arşısın a ırın en guze ır oşesım 
Kısa a ga arı a u e ıyor. dım .._~.. ld v ed" eşkil d d b lin d 

ılağu ve benim verdiğim saadet yar e .. ~ o ugumu zann ıyorum t e en mamure e u eme ma -
Armstrang, radyonun ilerlemesine en çok b İs a.il Halclc di • b' lad d 

içinde ..• Ben, hiç değilse ona ba çalışanlardan birisidir. 1914 de, diğer aSy mi rd ı.~·l ek . d ve manevı ır ev ı ır. 
aaadeti vermis olmakla te•elli du- .. . . . . ene e en uer t errür e en ve Bu işin mütebaki kısmını başarmak 

, muhendısler gıbt, o da radyo ve telsızler şimdi de Yeni Asınn "tunl akse .. · di h k · 
yııyordum. Sadık .. Ah Sadık .. Ni. h kkı d d h 1. .. su arına y- uzere şım are ete gelmış olan bele-

. b . b k J N. a n a uzun uza ıya araret ı tccru- li b ak dır ki hül"' çın enı u a ar şımarttın.. ı- b 
1 

B "b 
1 

. bilh yen azı n arat var · ·· asası diyeye en samimi muvaffakıyetler te-
• d h 'lk l d. ... . . l e er yapmıştır. u tecru e erı assa, şudur : 

çın a a ı ev en ıgımız. sua ar- b' d .1 d 1 d 1 . 1 menni ederim. Ayni zamanda da cüm-
Ja bana evlilik vazifemi ihtar et- ' sa ıt eşarJ arı ra yo ar an ve te sız er- •Her an istimlak edilme veya Yıkıl-

den kaldırmak gayesinde toplanır. hdidi al da b' k allı] hurlyet kanunlarının daima icraatımıza 
medin. O zaman, belki bu •Özle • ma te tın ır ço zav arın eh'-- h"",_. ld anlı d 1ill 

Bu mühendis tam sekiz sene bu iş üze- · nkull . ll . d lı r uer ve wum O uğuna c e · er 
rin bana acı gelirdi. Sana •ur at gayrı me erı e erın en a nmıştır. • göstermeğe muvaffak olmasını da te-
edeTdim. Fakat hiç değil•e haya- rinde alışmıştır. 193S de, parazitlerin •Başkalarından nezedilen taSarruI menni ederim. 
tın bana nasip ettiği ba acılığı ve külliyen önüne geçmek için yapılan biitün haklarını şirket kendi lehine istiınalde 
bütün insanlık cemiyetinin bana denemeleri terk etmiş. esasından yeni devam etmiştir ve hala da devam et-
o•tığı suratla karfıla,mazdım. olmak üzere nihayet mükemmel bir ve- mektedir. • 

Artık kendimden geçmiştim. rici ve alıcı makine vücude getirmiştir. Halbuki mükerreren söyledim ve şim-
Beni kolları arasında tutan Muh- Diğer makineler bütün elektrik deprj- di de vermeğe şirketin tasarrufunda 
liı bey değil .. Sadıktı.. larından motör görültülerinden filan mü- olan gayri menkullerden yola müsadif 

Gramofonla beraber ben de teessfr olduğu halde, yeni makine bu dal- olsun, olmasın tek bir mal gösterilemez 
coıtam.. gaların hiç birinden müteessir olmamak· ki şirketin eline istimlfilc suretiyle geç-

Gramolonla beraber ben de tadır. miş olsun ve tek bir mal gösterilemez ki 
ıöylemeğe başladım. Atmatrungun yeni aleti bugün Nev istirdattan sonra yani az çok benim şir-

Sesim lena değildi. Jersezde bulunmaktadır. Bu alet, mun- ket işleriyle doğrudan doğruya alaka-
Muhlia bey mütemadiyen: lazam fevkalade 6a clalga verecelc ka- dar olduğum zamanlar da şirket tarafın-
- Servet .. Servet .. Sen ne ha- tiyen parazit yapnuyacaktır. Önümüzdeki dan hatta sahibinin rizasiyle bile satın 

zinP. imissin .. divor ve içiyorda. ilkbaharda i§lemiye başlıyacaktır. alınmış bulunsun .. 

AVUKAT 
Mustafa Nuri Devres 

---:----
Yeni Fafi.st meclisi 
23 martta toplanacak 
Roma, 24 (A.A) '- Kral neşrettiği bir 

emirname ile Faşist mec1isini iki mart 
tarihinden itibf!ren feshetmektedir. Ye
ni meclis 23 martta toplanacaktır. Mez
kUr tarihte ilk defa olarak ayan ve kor
porasyonlar · meclisi tevhit edilmiş bir 
halde içtima eyliyecektir. 
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Havva - 1 
Kızları ~ 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi)I 
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Kadınlar; çırılçıplaktı 
Yalnız erkekler, yarı bellerini zarif 
kamış püskülleri ile örtmüşlerdi. 

içimden Polinezya adalarında o vakte 
kadar yalnız ismini işittiğim bu aşk ku
lüplerine ilk defa girebilmenin verdiği 
şiddetli merakla ıon derece müteheyyiç 
bir haldeydim. 

Filhakika Okyanus denizinin bu aşk 
adalarında sırf a~ka mahsus bu garip köy 
kulüP.lerini yakından görmek ıon derece 

meraklı bir şeydir. 
Bir defa, bekarlara ve aşka mahsus bu 

nevi umumi köy kulüpleri dünyanın hiç
bir tarafında yoktur. Bu, Polinezya ada
larına mahsus bir alemdir. 

Kendi hesabıma ıunu itiraf etmiye 
mecburum ki ister siyah derili. ister beyaz 
derili, ister vahşi, i~ter medeni olsun eğer 
Polinezya adalarında yaş1yorea yalnız 

yqamasına, atksız yaşamasına imkan 
yoktur. iklimin tatlılığı, günün her saatin
de esen sıcak~ 1hk, serin, tatlı meltemler 
hu §irin ve rüyalı adalan örten esrarengiz 
ve ebedi bir ilkbahar manzarası, Okya
nus denizleriniri bir köşesine serpilmiş 
bu aşk adalarında hiç bir insanı bir sani
ye bile aşksız yaşamıya bırakmaz. 

Nitekim l'olinezya yerlileri arasında 
evliler bu iklimin emrine tarnamile mu
tavaat etmiş oldukları bekarların da aşk
sız yaşamamaları İçin bu kulüpler icat 

olunmuştur. 

Biz, bu kulüplerin hepsinde senelerce 
yaşamış, artık bıkkınlık çağma gelmiş ve 
bekar kulüplerinin eski bir kurlu olduğu 
anlaşılan Pohua ile birlikte köyün bu aşk 
mabedine doğrulduğumuz zaman Okya· 
nus akşamlarının tatlı kıZJl1ığı hindistan 
cevizi koruluklarının üzerinden çoktan 
silinmiş bUlunuyordu. Pohua ile bir su 
kenarında akşamın biraz daha ilerleme
sini, kulüpte coşkunluk çağlarının başla
masını bekledik. 

Hindiııtan cevizi korularının yabani 
renkli kuşlaT ağaçların üzerinden son si
yah çizgiler halinde kayboldukları sıra: 
da Pohua ayağa kalktı. Ayni §eytanca 
gülüşle bıına: 

- Mau 1 dedi. Bilmiyorum, sizin be
ki\ kulüplerinde adet nasıldır!. Fakat 
bizim kulüpte bazı tuhaf adetler vardır. 
Sarhoş olmamak için bana söz vermeJi

sin I.. 

- Niçin, Mau}. 
-Çünkü orada çok güzel kızlar göre-

ceksin. Fakat hepsinin evvelden sahip
leri vardır!. Evvelden sahip olmadan bi:r 
kız hiç bir tcY yapılamaz!. Çünkü bizim 
yerliler çok kıskançbrlar 1. 

Pohuanın hu garip sözlerine gülmek
ten kendimi alamadım. 

Bu kadar bo] aşk ülkelerinde dahi de
mek ki, gene kıskançlık vardı!. 

Ne kadar bol ve serbest olursa olsun, 
demek ki, aşkın olduğu yerde mut!aka 
kıskançlık da b eraber yaşıyor! . 

Pohua benden herhangi bir endişeye 
mahal olmadığını söyledim. Pohua yü
züme yenemediği bir hayretle baktı. Ga-

yet manidar bir tarzda. 
- Siz Almanlar zaten çok kadına 

benziyorsunuz! .. dedi. 
Hayatımda bu şekil bir aşk kulübü 

görmemiştim. Vakşi bir hayat yaşıyan 
insan oğullarını nelerin hayata rabettiği
ni, nasıl eğlendiklerini, vahşi ins':lnların 
dahi basit bir hayatı nasıl giizelle_ştirdik
lerini anlamak için Polinel)l?anın bu aılc: 
kulüplerine bir defa girmek kafidir. Po .. 
huanın köyündeki bu aşk kulübü, gaye' 
yüksek palmiye ağaçlarile çevrilmiş biıı 

saha ortasında ve hindistan cevizi koru
sunun kenarında oldukça büyük, bizim 
paviyonlar şeldinde büyük bir Polinezya 
evinden baçka bir ıey değildi.. Pohua 
daha kapının önünde görünür görünme;( 
iki ihtiyar yerli bizi büyük bir ne~y]e 
karııladılar. 

Pohua ile- bu iki ihtiyar yerli biribirle
rine anlamadığım bir dille bir ~eyler eöy~ 
liyerek burunlarını biribirlerine tokuştu-. 
ruyorlardı. 

Her halde Pohuayı uzun zamandanbe· 
ri buralarda görmedikleri için eski kurt
lardan olduğu anlaş1lan bu iki ihtiyaı 
yerli ile Pohua burun tokuşturmak su~ 
retile öpüşmekteydiler. Hasret öpüşme· 
sil.. . 

Ne gariptir ki dünyanın aşk · adalan 
olan bütün Polinezyada henüz insanlaı. 
bizler gibi öpüşmeyi kabul etmemişler· 

dir. 
Orada gerek erkekler ve kadınlar biri· 

birlerile yalnız burunlarını biribirlerine 
tokuşturmak ıuretile öpüşürler; bu hay
vanları taklitle meydana gelmiş çok sal 
bir öpüşme değil midir~ . Her halde.sar
hoş oldukları anlaşılan bu iki ihtiyar yerli 
benim de burnuma burunların1 sürdüler 
ve bizi içeriye aldılar. 

içeride Pohuayı kim gördüyse 
etmekteydi. 

Galiba Pohuanın Pohu - Pohu 

itibaı 

oldu-
ğunu yerlilerin hepsi bilmekte, ona her
halde bundan dolayı hürmet etmektey
diler. Şüphesiz beni de Pohu ~ Pohu1ar
dan biri zannediyorlardı. 

Tapa kumaşlarile Örtülmüş garip kapı· 
lardan geçerek binanın ortas1ndaki ge
niş avluya çıktığım1z zaman gördüğüm 
manzara karşısında hayretler içinde kal
dun. 

Burası etrafı müselles şekilde kulübe
lerle çevrilmiş geniş bir avluydu. Fakat 
ilk bakışta insan kendisini Nevyorkun 
meşhur Brodvay tiyatrolarından birin<Je 
harikulade bir revü sahnesinde zanne
derdi. 

Buraya gelirken yolda bizim yolumµzu 
aydınlatan mehtap hu avlunun tam orta
sına asılmış muazzam bir avize g

0

ibi av
luyu donuk, güneşi bir ışığa boğmuştu. . 

c __ _ 
Bunun içindir ki İngilizler, Hollanda- zel harp gemileri.. Dedi., Sir! .. Muhak- - Unutmıyorunı sir .. Fakat majeste-

··BİTMEDİ·· 

Fransız 
mebusanında 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

97-
ron1an1 

War ve İsveç, Fransanm bu zafer yü- kak bu gemiler, majestenizin teşrifleri nizden de sadece onun benim kardeşim 
rüyüşüne bir fren vurmak için İspanya şerefine buraya geldiler. olduğunu hatırlamanızı istirham ediyo- - BAŞTARAFI 1 INCt SAYFADA -
ile birleşmişlerdi. Fransa kralı ise bu On dördüncü Lui de gemileri gör- rum .. 
ittihat ve ittüak tehdidine askeri bir milştü. Kral, gülümsiyerek şu mukabelede Başvekil, bu kararı kısaca müdafaa 
tenezzüh, b.ir nUmayi§le mukabele et- Kaşları çabldı : bulundu.. için, bazı vakıaları zikretmekle iktifa et-
mek istiyordu. - Fakat .. Dedi, ben böyle bir emir - (Madam) .. Bundan bilahare bah- miştir. Vakıalar şunlardır : 

Krala Flander seyahatinde bütün sa- vermedim.. sederiz.. Şimdiki halde hepimizin de is- 1 - Fransanm nasyonalist İspanya 
ray erkfuıı da refakat etti ve on dördün- Sonra sofrada bulunan bahriyeye tirahate ihtiyacuruz var.. ile 600 kilometre uzunluğunda müşte-

cU Luiyi hfuiıil olan saltanat arabasın- ınensup yüksek rütbeli zabitlerden bi- Kral ayağa kalktı.. rek bir hududu vardır. . 
da, onunla beraber hem kralın metresi rine hitap etti : Hazır bulunanJarın hepsi de ona im- 2 - Cümhuriyetçilerin Nasyonalist-

(d'A..1>,JGLETER) Maamafih Markiz Dö Montespanın Markiz Dö Montespan hem de Hanriyet - Bu gemiler nedi~? tisal ettiler. lere hiç bir mukavemeti ciddi olarak 
Kralın yengesi Hanriyet Dangleter, bütün yaldızlı hulyaları, güzelliğinden Dangleter yer almışlardı. Zabit cevap verdi : On dördüncü Lui, hepsine ayrı ayrı tasavvur edilemez. Daha 5 ikinci ka-

kralm metresi matmazel Dö La Valye- kuvvet bulan şahane gururu pekte faz- Bütün yeni toprakları dolaştıktan - Sir .. Bu gemiler, Fransız filosuna iltifatlar savurarak kapıya doğru yürü- nundan beri İspanya reisicümhuru Aza-
rin ayrılışından ilkönce çok memnun ol- la sürmemişti . sonra Dünkerk limanına geldiler. değil .. . İngiliz filosuna mensup gemiler- dü.. na Fransız sefirine bu kanaati izhar et-
muştu. Fakat on dördüncü Luinin Mar- işte bu sıralarda idi ki On dördüncü Geçtikleri yerlerde halkın bUyük te- dir ve hiç şüphesiz havanın muhalefeti Hanriyet Dangleter, hususi kapının mişti. 
kiz Dö Montespana teveccüh etmesi ve Lui, bir muzaffer kral sıfat ve hakkı ile zahürleri ile karşılanmışlar ve her yer- ve rüzgarın makus kuvveti ile bu lima- yanına gelmişti. 3 - İspanyol nasyonalist hü.kümetiy
bir zamanlar kendi maiyetinde bulun- iki sene evvel İspanyollarla yaptığı bir de askeri kuvvetlerin geçit resimleri bu na ilticaya mecbur kalmışlardır. Derin bir reveransla eğilirken on dör- le temasa memur edilen B. Leon Berar
mll§ olan bu güzel kadının sarayda baş harpte ele geçirdiği Flander ve havali- tezahürleri takip etmişti. Bu cevabı duyan Hanriyetin gö:z;le- düncü Lui de, nazik b.ir erkek sıfatiyle dın Burgostan getirdiği ilk haberler 
gözde olması İngiltere kralı ikinci Şar- sini dolaşmağa çıktı. Dünkerk şatosu, kralın ziyareti mü- rinde bir ışık çaktı. buna mukabele gösterdi, memnuniyet verici mahiyettedir. 
lın lnz kardeşi olan ve on dördüncü Lui Krallık hudutları üzerinde mühim ha- nasebetiyle çerçiveli bir faaliyet mer'ke- - İngiliz filosuna mı ait? İkisinin de başı birleşti.. 4 - İngiliz hükümeti general Franko 
ile aralarında geçmiş bir aşk macerası diseler oluyordu. Avrupa, Fransız or- zi haline gelmişti. Diye bağırdı .. Sonra, mahzun bir eda Kral, işte bu sırada ve ancak yenge- hükümetini hukukan ~De jure» tasdi-
bulunan Hanriyet Dangleteri kıskanç- dularının b.irbirini takiben kazandıkla- Şatonun pençereleri denize nazır bü- ile on dördüncü Luiye yaklaştı. Gayet sinin işitebilece~i sesle şu sözleri söyle- kine karar verdiğini ve bu tasdikin lUl-
lıktan kudurttu. ı·ı büyük zaferlerden endişeye düşmüş- yük salonunda bilyük bir sofra kurul- hafil bir sesle : di : nı için önümüzdeki pazartesi günilnU 

Markiz Dö Montespan ise, bunu bil- tü. Bütün Flander işgal edilmişti. muştu. - Sir .. Dedi, bu filonun tesadüf eseri - Sizi ... Bu gece yarısı .. Yatak odam- kararlaştırdığını Fransız hükümetine 
mekle beraber hiç oralı olrnıyor, On Franş - Konte bir ay süren kısa bir Yemeğin sonlarına doğru idi burada bulunmasından istifade ederek da bekliyorum.. resmen bildirmiştir. 
dördüncü Luinin üzerinde bıraktığı bü- kış seferini müteakip Fransız toprakla- Hanriyet Dangleter başını pençereye gidip kardeşimi görmek müsaadesiıii Ve sonra bütün saltanat haşmeti ve Sade bir tonla sayılan bu bir kaç mtt-
yük tesirin kendisine verdiği bir krali- nna ilhak olunmuştu. Bütün bunlar doğru çevirince bir sevinç çığlığı ko- sizden istirham edebilir miyim? gururu ile, yüzü gillerek salondan çıktı. labaza meclis üzerinde en derin bir te-
çe gururu ile şahsını bütün entrikalar- Fransız silahlarının kuvvetini ve Fran- pardı. Yerinden fırlıyarak pençerenin Kral şu cevabı verdi : sir husule getirmiştir. Meclis, Frank.o 

dan uzak tutuyordu. Hele krala se.:..vg2:i:...- ı.:s:.:.ız.:.......:o:.::.r..:d.:..u:..su:.::.n..:u:....::.id.:.ar=-::e:....:.ed.:..e:.:.n:....:T:..:iı:.::.' r..:.en::!..., .=K=o=n=d=eı:.::k;;,;,en:.::ann===a:.....!:g!..:e:::ld=i.:... ________ ....__.__-_..;F;,,;:aka;;;;:;;.;.t ..;;İn;::;.sıgil;;;' .;;te;;;r.;;e..;kr;;;:;.;:alı;;;;;..;;;ikin;;;';;:;.;:ci;;...;;ıı=lm~1-~<.;;ı~) ..;B:.;u::.:ı.::.oc;:.:uğun=..:~-adı=:........:Lui=:...._.::.s=-Dö-..;;.'·..,h-.ük.-' _i.ım-· ..-e.-ünin __ . ..... ..,.;;,;,c-......_ __ __....__h_Uk..._U_-_ 
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v ld.remizin Ealôtelıirde bulunan yol atelyeei kantarlar ıubeaine ata· - -~=~·- ixJaki terait dahilinde 23 tesviyeci 1 tornacı bir plinyacı alınacaktır. 

ı h t f d h retli 1639 m. 183 Kcs./1!9 Ww YapıW:ak deaemede muvaffak olacoklann efradı ailesi ve zati.,._ Ingı•ıı•z tes i atı e ra ın a ara T. A. P. 3L70 m. M85 Ka./ 21 Ww. :ru.:.~ıp· le·nn·hireevr":m::~~g:~::~;=a::·kadar 
d T. A. Q. 19.74 m.1S19S Kes./ ZO Ww. ı .. 

neşriyatta bulunmakta }f 13.30 Program :i!:\_t:T~:~:.::~~ o=ecek vaziyette 
13.35 Müzik (Cazbant - Çigan) Lantoş 2 - Sanat mekteplerinden iyi derece ile ve tesviyeci olarak mezun 

Berlin - Gazetelerin başınakaleleri
lıİıl hemen bil(i istisna bir tek mevzua 
~ildiklerini görüyoruz: ngilterenin 
llillhlanma faaliyetine yeni bir hız ver-
mesi. 

Denilebilir ki bu hususta yazılac:>k 
yazıların muayyen bir çerçive dahilin
& kalınası ve bu çerçeve dahilinde de 
ancalan uayyen noktalara temas olun
ması için, ga7.etelere katı direktif ve
...tlmiştir. Filhakika, bütün makaleler, 
ufak tefek farklarla, hep aynı mahiyeti 
arzetmekte ve şu fikirleri tebarüz ettir
mektedir: 

lngiliz efkArı uınumiyesini bir V'1ya 
iki senedenberi mütemadi bir heyeoean 
içinde tutan silruılanma faaliyetinin öl
)(Usünil kavrıyabilmek için 1934-35 yı
'ftında ancak 1,5 milyar marka baliğ olan 
~t bütçesinin bugün takriben 7 mil-
.. ar marka baliğ olduğunu görmek kl
fidir. Bunun bilhassa Ingiltere gibi iki 
milyon işsize mali1c olan bir memleket 
için ne kadar ağır bir yük olduğunu tes-

Pratik ••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••• 
............ B 'l ·ı 
·······-··· 1 gı er ......... -. ----- ~ - HER GÖN BiK REÇETE -

'in.ez. 

·* 

Arap, yabudi de
legeleri görüş

meleri 

d D. y taraftan silah- Almanya daima her milletin kendi emni- orkestrası L-lunmak rm ebıek kolay ır. ıger 1.a_ 1 tal 14.ooMernleket saat ayan, ajans ve me- uu ı tahd't fikrinde daima ön ayak olan yetini temin için n.z.1D1 gey en vası ara teoroloji haberleri 3 - Zabıtada sui halle kayıtlı olmamak 
~arı'lte ~in şiddetlenen bir tempo ile başvurmakta serb~st oldugunu ~~~:t- 14.10 Müz.ik (Cazbant - Çigan) Lantoş 4 - Yapılacak nazari ve ameli denemede muvaffak olup fazla ta-
~~ re ·a ehemmiyet vermesi de te- mıştır. Yalnız In~tereye bu sıla .. - orkestrası (Devam) lip arasında 25 inci derece alabilecek fekilde kazanmıt olmak sı tl =:~bir haldir. Bu faaliyetin bil- nıarun fayda ve liızumunukanlaktmlak ıçıkn 5 - Yapılacak denemede muvaffak olanlara kabiliyetlerine KÖie 

za a dar k beğenilen Münih sul- yapılan propagandaya ha aca o ursa , 15.00.15 .. 10 Türk Müziği 
hassa 

0 
ka ço • d esine varması bu propagandanın hakikaten sulhu ve Çalanlar : Vecihe, Kemal Niyazi 100 liraya kadar Ücret verilecektir. 

h dan sonra azanıı erec l ı f Kadr" 6 - lsteldı1erin askerliğini yapmıf olup 30 y~mdan fazla olmamuı un 1' 'k n garabetini artır- milletlerin birbirlerini an ama an gaye- Seyhun, F.şre ı. l!!_..1.-. 

211 
2J, 

25 573 
(J64) 

ise tngiliz po ıtı asını · · · ihdaf tmed"ği · g··rurüz Okuyan : Haluk Recai uu;uuaır 
kta bnc:ka bir şey yapmamaktadır. sını ıst e ı nı o . Ku" aya Mahalli M\..L~-==en Muvakkat 

ma n '"!>' bilhassa iki milyon- cSir Kingsley Vood, sulhun ancak 17.30 Program ..1111UJ1111 

Ingiliz halkının ve ti · ·1 t · 1) verilecek No.Mu'"ddet bedeli teminat . . . h"k" et tarafından .Ingilterenin kuvve enmesı ı e emın 1735 Müzik (Dans saati - p. 1 k işsiz kaf ılesınm, u um • .. . k b k · hi · · ı ) Pr ~ ·· L" K. Lira K u .. .. b 1 e e bilhassa silah- olunacagını soylıyere u uvvetin ç 17.55 Müzik (Keman so o oıesor aene ıra • 
ileri surulen se ep er v .. . 1 y • A k - - - -1' et' . artırılması sayesinde bir zaman ııuııstıma e ugramıyacagını, Necdet ta 
lanma faa ıy . ınınl b"I Y··ı "ddiasına ta_ bilakis daima hak yolunda kullanılaca- od uı · C al Erkin . . l'gy e manı 0 a ı ecegı . . . . . . • Piyan a .: vı em 
ışsız 

1 
• lm d klan aşikardır. Zira ğını iddıa etmıştır. Bu ıddıa samınu ol- 1 _ Friedman Bach - Kreisler 

Kahvehane Kemer kiğıtane 
Cad. 

34/18 3 600 00 45 00 
mamen kanı o a ı . ·ı . b il- d 

d -·ı fakat çıplak hakikat duğu takdırde, Ingı terenın azı me~ (Grave) ~ önüm 
kuru v~~ar . e~ ' ·ıterede işsiz adedi leleri ve mesela koloni davasını daha bi-

2 
_ Pugnani - Kreisler (Prelüd tarla Kır kahve cİ•arı 

Kilometre 100 + gösterm~tır kı, n~tadır. taraf bir şekilde mütalea edeceğini um- ve Allegro) 
.. geçtıkçe artına · · ·1· l ' "k b d 

gun . 1 litische Korres - mak ısterız. lngı ız po ıtı asının un an 3 _ Korsokoff - Kreisler (Güneş Benzin sabf ba-
500 
At.ancak 

3 ıs oo ı 12 

Deutsche dıp · - po • y eçh b ' halcik· 
c ta diyor ki: sonra alacagı v e, ıze onun ı duası) raka ve anası. 

pondenz> bu husus Kingsley Voodwı hedeflerini daha vazih olarak göstere -
18

.
15 

Tiirk müziği (Fasıl heyeti : Bes- lzmir-Bandır- Yolcu tren-

5/15 45 00 3 600 00 

i 'liz hava nazırı ' h kik 
c ngı .. • ki lngihere. bu ye- cek ve Ingiliz silahlanmasının a aten tcnigar faslı) ma katarlan 1ey- lerinde. be anatı gosterıyor , v •·- ka 
Y ı·t·L--ı ile ancak ve an- barış kapılarını açtıgını mı, yo~ - Celal Tokses, Hakkı Derman, Eş- yar büTet. . ,silahlanma po J ı"""" k . h 

45 00 1 600 00 

nı . 'hd f etmektedir. Esasen padığını mı ispal edece tır.> ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi idaremize ait -~-L--da yuıh gayri menkullerle aeyymr büvet iza-
cak barışı ıstı a ,-uaaı-ı _.c..!'-~-l..a.!.... 

Tokay, Basri Üfler. larmda gösterildiği müdcletlerle açık arbnna uaulile kiraya Veruec:ell1D"· 

Kovboy oyunu 
kurbanı çocuk! 

19.00 

19.15 

Konuşma (Dış politika hAdisele- ihaleleri 13. 3. 939 pazartai günü saat 10 da Alaancakta 8 inci i4le_t
ri.) me binumda toplanacak komisyonumuzda yapdacakto-. &t4!ldileria 
Türk müziği (Sivaslı saz şairleri muvakkat teminat makbuzlarile beyanname vermek suretile tayin 
Aşık Veysel ve İbrahim - Sivas olunan vakitte komisyona müraCaatJan lizımdir. Şartnameler komi.-

19.35 
halle oyun havalan ve türküleri) yondaıi puuız aLnu. · ' 
Türk müziği (Muallim Nuri Ha- 25, 3, 605 ( ~) 
lil (KHisik repertuarından seçil-
miş parçalar) 
Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Mesut Cemil. 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 
Temsil (Baki gecesi) 
Tertip edenler ~ Ekrem Reşit ve 
Avni Dilligil. 
Temsile Türk müziği heyeti işti
rak edecektir. 
Memleket saat ayarı. 
Esham, tahvilat, kambiyo - nukut ~ 
borsa.sı (Fiat) 
Folklor (Halil Bedii) 
]dil7.ik (Li eder - pl.) 
Haftalık posta kutusu 
Müz.ik (Küçük orkestra . 
Şef : Necip Aşkın) 

l - Hanschman - Andalusia (İs-
panyol valsi) 

2 - Fried Valter - Rüya (Ke
man solo ve orkestra için) 
3 - Valter Noack - Romantik 
uvertürü 
4 - f talo au.oni - Sabah şarkısı 
5 - Strauss - Çarda§ 
6 - Franz Albert - Ormanlarda 
venini 

23.00 Müzik (Sinema sesi ve cazbant) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın-
ki program 

OPERALAR VE OPERETLER 
21 05 Sottens : Hanım hizmetçi 
22.05 Roma : Üç uç 

BOYCK KONSERLER 

• 

lzmir Defterdarlığından: 
Sabt 
Dosya No. 

40 Kahramanlar 1552 numaralı sokak 34 taj mama

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

rah ev. 
Kahramanlar Meydan 10kak 1 taj No. lu e• 
Kahramanlar Dereboyu sokak 1 taj No. lu e• 
Buma•a Orta sokak 50 taj No. lu düldrin 

« Havuzbafa .okak 20 taj No. lu ev. 
« « « 28 taj No. lu e-.. 
« Orta sokak 62 taj No. lu ev. 

Sivari M. Bardakçı aokok 2/ 1 taj No. lu S3 M. M. 
Ana. 

48 Sivari M. Morbane sokak 58/ 14 taj No. lu 27 M. 
M. Arsa. 

49 Alaancak Bahçeler sokak 29 taj No. lu dülmin 
elyevm ev olarak lmllaDJLnektadar. 

50 Ku,ıyaka Soğuldruyu Menemen cad. 24 taj No.. 
lu 210,60 M. M. davarlı hane anuı. 

51 Köprü M. Emel sokak 819 ada 2 panel sa,.W 
150,75 M. M. Ana. 

52 Köprü M. Dumlupınar .akak 819 ada S panel 
.. yılı 112,50 M. M. ana.. 

53 Köprü M. Muradiye aobk 819 ada 3 .,.,.el 
sayılı 82,50 M. M. arsa. 

54 Köprü M. Nizamiye sokak 819 ada 6 panel sayılı 
85 M. M. ana. 

55 Köprü M. Muradiye ve Dumlupın• tokak 819 
.da 4 .-ne1 sayıla 130 M.M. arsa. 

Muhammen 
Bedeli 

Lin K. 

150 00 
140 00 
160 00 
100 - 00 
200 00 
300 00 
120 00 

50 

13 50 
60 00 

100 00 

75 40 

56 25 

42 50 

42 50 

6S 00 
56 Köprü M. Emel sobk 819 ada 1 panel sayılı 

171,75 M. M. ana. 85 87 
57 ıu..yaka Bostanlı takaim sokak 31 aj No. la ev 201 00 
Yukarıda yazılı em..-alin mülkiyetleri 22. 2. 939 tarihinden tibaren 

15 gün müddetle açık arbrma UA11ile müzayedeye konW.....tur. 
lhaleai 9. 3. 939 tarihinde perfembe günü aut 14 dedir. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 teminat yatırarak Milli 
Emlik müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

566 (612) 

inhisarlar umum müdürlüğünde: 
1 - Sartnamesi mucibince 26! m/ m lik verje cinainden 12.0.000 

bobin aİgara kağıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye koamQftur. 
il - Muhammen bedeli beher milimi aif c2ıt kwut lnıabile c63 

bin 600» lira, muvakkat teminab c4770. linchr. 
ili - Ekailbne 1 O. 4. · 939 tarihine ruthyan pazartesi ~ aut lj 

de Kabam.ela levazım ve mübayaat tabesindeki Alna lrıomİqonanaa 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün aözü geçen talaedm bmW •e Anlmn 
bat müdürlüklerinden 318 kiırut t.edel _.,,..., .ı.Mlıilir. 

V - Mühürlü teklif mektubwnm bnaai ...- ile yüzde 7 ~ 16-, 
venıne paruı makbuzu veya banka ....._t ı:aeldalwma a.t:iTa ~ 
b.,alı zarflar ekailtme güni en seç .... 14 e ..... iiktSar komiayoa 
batkanhiına makbuz mukaLilinde Y&mekri liaıııwhr. 

25, 10, 24, 8 el 18.'b 808 (407) fi 

...................................... ~ 
Alsancak 

Sıhhat .Evi 
Mektebi Burnova Ziraat 

dürlüğünden: . . 
..ıı_:.. borusu Muhammen bedeli 3 lira 

C . . 10 tim kutrunda ~ ıu , 
..... tan lira 50 '--·._ __ IC'::-a: t İnab 103 A~~· 

45 ""urY9ı .L.B:çW,a eme bahçeleri ihtiyacı için alınacak demir ıu borusu 

25~~ itibaren ON bet gün müddetle açık eksiltmeye 

konulmuttur. - ___ ..ı.. ı· il lacaklan mak-T lip~ eğret. teminabnı mal aanuıgına tea mı e a 
buz~ birlikte ihaleı aünü olan 13. 3. 939 tarihinde aut l S ele mektepcle 
anüeı l Lil 1atm alma komisyonunda hazlr bulunmalan. .... 

Bu ite ait tartnameyİ görmek iatiyenlerin her gün mektep müdur-

liiine müracaat ebaelsi. 
811 

(40S) .. 

T. C. Merkez Bankasından: 
ltalya ve müstemlekelerinde bloke matlUbab bulunanlar bu para-

lann: 
1 - Ne suretle telıeniin ettiiini, 
2 - Blokajin vuku tarihi, 
3 - Mikdarlaruu, .. • •. . ... 
4 - Hangi müe11ee nezdinde balunduiunu ve .... müfid malô-

mab ıs. 4. 939 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez B.nb• 
Umum Miidirlüiüne isim ve adraleri ile bildiameleri ilin olums. 

21, 23, 25 (376) 

Cerrahi - Doğum ve bulat* .-.,.U her hastaJıia kabul etler-

H U SUSİ Hastane 
Birinci Kordonda Karpyaka ft bnair .körfezine 1-ba e ı•M manzarü 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi ı.kim - lliikiaet • hasta ziya. 
reti serbest, gece gündüz her hekime, her U.Uya ~ 

PiArLER 2,J LİRADAN BAllAR-. 
TELEFON No. Z9'14.. POSTA KUTUSU Ne. 3!L 
TELGRAF ADRESİ : ALSANCAK S t B H A T EVİ 



YENl'ASJR 25$Ubatcuınarıesl9J9 

YAVRULARA GIDft .. Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır .•• 

f-aÖRSA]! 
ÜZÜM 

270 K. Taner 
247 İnhisar idaresi 
170 Ş. Riza ha 

47 F. Solari 
33 Albayrak 
23 Naci Elbirlik 

790 Yekfuı 

12 50 ı; 25 
11 14 25 
16 50 17 
18 18 
16 75 16 75 
16 50 16 51) 

664526 Eski yekun 
66531G Umumi yekun 

No. 7 13 50 
No. 8 14 
No. 9 15 
No. 10 16 
No. 11 19 

İNCİR 
1828 F. Solari 8 18 

146 Alyoti bir. 6 50 6 50 
28 İzzi ve Ali 14 25 18 

2002 Yekön 
185344 Eski yekfuı 
187346 Umumi yekCın 
w• a • eza: -

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memıeııeı hastanesi 

esfıi operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sok.'lğında.. 

No. 42 TELEFON 2310 
s•-.zra.ır.a:~:zz: .. 111:11 .. • .... 

Belediye bonosu, 
Almak ve satmak iıtiyenle

rin afağıdaki adrese müraca
at etmeleri rica olunur. 
İzmir: Kemeraltında hacı 

Hasan otelinde No. 60 
Cavit 

Telefon: 3903 
1-13 

~ 

(381) s 
l•~m::ıı .... m111111rmııııasııımı11 ... 

TtRE SULH HUKUK MAH -
KEMESINDEN: Esas 633 

Vasi -tire yah•i bey mahallesin
den 22sayılı evde erzurumlu meh
met oğlu mehmet sekit 

Kasir - tire ertuğrul mahallesin
den 67 sayılı hanede 1339 doğum
lu Ayşe asbak tirenin ertuğrul ma-

hallesinden 67 sayılı hanede 1339 
doğumlu düriyeden doğma İsmail 
kızı ayşe aabakm ana ve babuı
nın öldüğünden küçüklüğü hasebi
le kendisine tire yahtibey mahal
lesinden 22 sayılı evde mahmut 
oğlu mehmedin ehil ve reşit ve 
mi.:""leyyiz ücretsiz ve.siliği kabul 
etti:· nden kanunu medeninin 354 
361, 364, 365, 369, 371, 372, 375, 
382, 399 uncu maddeleri mucibin
ce vasi tayinine 28 kanunu evvel 
1938 tarihinde kabili itiraz ve iti
zar olmak üzere hüküm ve karar 
verildiğinden keyfiyet ilan olu -
nur. 605 (406) 
(7T.L7/J.Z/./Z7///Z/J.Z//.L~/JfJıSl"..ü.A 

N Muayenehane nakli ı-.: ' ~ 

~Dr. li izaN 
N 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hnstalıklnn Operatörü 

es!Zelii caddesinde
Jıi muayenehanesini 
İRİNCİ KORDONDA 

Tayyare sineması ci-
' varında 222 numaralı 
hane~e ya~ nda nalı
ledeceJıtir. 

TELEFON: 2987 (31) 
~;.(,,T;:Y~~~" ta 

1ZMiR 2 nci iCRA MEMUR -
LUGUNDAN: 

lzmirde küçük abdülkadir pa
ı;a hanında 54 numaralı kamyo -
net şoförü Tevfik tarafına: 

Ziraat bankasına sulh mahke
mesinin 34-57 karar ve 24-1-934 
tarihli ilam mucibince bu borcun 
ödenmesi için ikametgahınıza 
gönderilen ilamlı takip ödeme 
emrinin -bulunmamamz dolayısi
le bila tebliğ gelmiş olmakla teb
liqin ilanen yapılmasına karar ve-

. IJezkiir borcun ilandan 
itibaren bet gün zarfında öden -
mesi veya bu müddet icinde bor
cu ödemezseniz icranın-geri bıra
kılması için t."!tlcik merciinden ve
ya temyjz ve yahut ta iadei ~ah
kcme yeliyle ait olduğu mahke -
meden tehiri icra kararı getirme
dikçe cebri icra yapılacağı ve bu 
müddet içinde mal beyanında bu
lunmanız bulunmazsanız hapsen 
tazyik olunacağınız ve hakikata 
muhalif mal beyanında bulunur
sanız hapis ile cezalandırılacağı
nız tebliğ makamına kaim olmak 
üzere Uan olunur. 

Her.Eezanede_Bul_u~u~. S U R U B U 
=====•==============================================J 

Umum doktorlann müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir kuvvet §U· 

ruhudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir, zeka ve hafıza 
kudretini yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu , halsizliği, fena düşünceleri giderir. Vücud maki
nesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek İnsanı 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 O L U; diğer bütün kuvvet ilaçlanndan ayıran başhca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, iştiha, 
yaratması ve ilk kullananlarda bile 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... 1 6 - 2 1 - 2 5 

Emlak ve eytam bankasından: 
Senelik De9ozito 

Esas No. Yeri No. su Nev'i Kirası T.L 
--c. 51/6 lzmir ikinci Sultaniye Mah. ~refpaşa Taj 

caddesinde. 731 Dükkan 24.- 3.60 
C.55/7 « Saman iskelesi. 5 Oda 250.- 37.50 
c. 56/11 (( « (( Mimar Kemalettin C. 5 Bir oda 78.- 11.70 
c. 56112 « « « Birinci kordon. 5 Dört oda 250.- 37.50 
c. 159 « Şeyh Mah. Osmanzade ve Han sok. 31 Depo 120.- 18.00 
c. 189/2 « Gazi Bulvarı. 24 Dükkan 250.- 37.50 
C.202/2 (( Saman iskelesi Mimar Kemalettin C. 17 )) 240.- 36.00 
C.223/1 « Değirmendağı caddesi. 77 » 35.- 5.25 
C.250 « Güzelyalı Şaban zade sokak. 15 Ev 150.- 22.50 
C.259 (( Karatq Tramvay caddesi. 178 » 222.- 33.30 
C.265 (( Karantina Murad da~ sokak. 36 » 300.- 45.00 
C.286 (( Karantina Cerrah Mehmet ef. sokak. 6 )) 164.- 24.60 
c. 309 (( T e9ecik Sürmeli sokak. 6 )} 200.·- 30.00 
c. 309/1 « (( « 10 Dükkan 120.- 18.00 

C.126 Manisa Alaybey Mah. Kazıkoğlu ıok. 4-4/A. Ev 120.- 18.00 
C.128 ) (( Göktaşlı mahallesinde. 5-5/A. » 240.- 36.00 
c. 128/1 ) 
C.133 {{ llyas kebir M. Kuyualan sokak. 12 )) 72.- 10.00 
C.136 « Kasaba caddesi Utife sok. 30-30/A. 1 

)) 84.- 12.60 

C. 176 Turgutlu Istik1i.l Mah. Mercan sok. 20 » 300.- 4S.OO 
izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin kiralan 6. 3. 1939 pazartesi günü saat ONDA ihaleleri yap1hn:Uc 

üzere arttırmaya konulmuıtur. 
istekli olanların hiza1annda yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 

25 1 604 

Bu Hakikati Herkes -Bilmeli 
Grip, nezle. enflocm:a: sıtma gibi ha~talıklara tutulmamak için 5ağlığınızı BİOGENİNE kan ve derman haplariyle 
sigortlayınız. 

BİOGENl:SE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir de\'adır. 
BiOGENİNE: daiınn kanı tazeleyip kuvvt?tlendirir, habizliği giderir ''e hari~tcn gelecek her fürlü mikroplan öl
ılürür. Tath bir iştiha temin eder. Sinir ,.c adaleleri sağlamlaştınr, ı:ckayı yiikseltir,. Ucl gevşekliği ,.c ademi ikti
darın en birinci de\'asıdır. 

BİOGio:NİNE; kullananlar knt'iyyen kardan, kıştan soğuktan ve havaların dc.ği~mesindcn müteessir olmazlar. Çün
kii \'Ücudu her zaman genç \ 'C dinş bulundurnrnk hariçten gelecek her mikroba galebc çaldırır. Ve bu sayede 
miithi · ukibetlerle nctirelenen GRİP, nczto, enfl<;cnza, sıtma gibi hastahMardnn korur. Bu lıastalıhlardan korun
mak için büyükler ı;ahah, öğle, akşam birer, sekiz :ra~ından iistün çocuklar ~·ıı lnız scıbalı, akşam birer BİOGENİNE ~ 
almalıdU'. Hasta olanların kurtulması için de bu mikdar Lir misli arttınlinalıdır. Her eczanede bulunur. 

T ALtBI ZUHUR ETMEMESiNE BiNAEN TED1YE ŞARTLARI VE tNŞAA T MODDETI TADiL EDt
LEN tZMtR TURiSTiK YOLLARI tNSAATINA AiT. EKSİLTME !LANI 

lzmir Vilayeti dainıi nrÜmeninden: 
Eksiltmeye konulan iş 

Keıif bedeli : 
Bu ite ait eksiltme evrakı qağıda 
yazılıdır. 

htekliler 

Eksiltmenin yapılacağı tarih, gün, 
saat ve yeri 

Eksiltmeye girebilmek için 

Muvakkat teminat 
ln§aat 

Tediye tartları 

Teklif mektuplan 

26+000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolunun tcsviyei tfüabiye, 
sınai İmalat ve makadem şose, 
s+soo kilometrelik Güzelyalı - lnciraltı ve ılıca Branşamanı yollan
nın A!falt kaplamalı şose, 
H +975 kilometrelik Kar,ıyalta - lzmir yolunun Asfalt kaplamalı 
şose ve kısmen parke, 
1 + 283 kilometrelik Alsancak Şehitlik karakolu kısmının parke kal
dırım, 
4+850 kilometrelik Mersinli - Bumava yolunun Asfalt kaplamalı 
şose İnşaatı. 
(1194090) lira (76) kuru~tur. 

A - Kapalı eksiltme aartnameai. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık isleri genel 48J1namesi. 
E - Şose ve ıınai imalat yapısına ait umumi fenni '8Jiname, Asfalt 
beton şartnamesi. 
D - Hususi şartnameler. 
G - Huli.sai ke4if, mesaha, silsilei fiat cetveJleri ile malzeme grafik
leri ve projeler. 
Bu eksiltme evrakını lzmir - Ankara - lstanbul Nafıa müdürlüklerin
den 50 lira mukabilinde tedarik edilebilir. 

16 Mart 939 per~mbe günü saat 11 de lzmir vilayeti daimi encüme
ninde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır . 

isteklilerin bu gibi in§aatı hüsnü suretle ifa ve ikmal ettiklerini tev
sik edecek evrakile lzmir valiliğine müracaatla alacakları ehliyet vesi
kası ve 939 yılına mahsus ticaret odası vesikası. 

( 48423) liradır. 
1 Ağustos 941 tarihine kadar bitirilecektir. 

Müteahhide mali 938 yılı içinde İOO bin, 939, 940, 941 seneleri içinde 
dörder yüz bin lira ödenecekir. inşaatın hitamından sonraya kalan 
istihkaklar İçin yüzde 6,5 faizli bono verilecektir. 
isteklilerin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri hü
kümlerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını yukarıda 5 inci 
maddede yazıh saattan bir saat evvel l:zmir vilayeti daimi encümeni 
başkanlığına makbuz mukabilinde verilecek ve wstada vaki ge9,kme-

-=x=------.. . 

İzmir incir ve Ozüm Tarım Sataş 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 

a 

Ege bölgesinin nefis Ya.f üzümlerinden yapılmı•tır. Sek, Dömiaek 
ve kırmızı T arİ• şaraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R l Ş 
fU8plan eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi . 
Sayın halkıımza emniyetle arzediliyor. Tarif sirkesi, halis üzüm 

ıirkesidir. 

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

susiyetlerini tqımaktadır. Tari, üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet ,urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son tenkkiyatına uygun bir şekilde tertemiz iılenmİ4 ve 

hazırlanmı,tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T ariş markalı mahsulat ve mamulitı her yerden arayinız. 

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

Tariş satış maiazasında ~eli, bu mevsim· 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz-

1·26 (2'Cl) 

lstanbul Üniversitesi A, E. P. Komisyonundan: 
Muhammen 

bedeli Teminab 
Yapılacak İ§ Lira Kr. Llra Kr. ihale tarihi ve saati 

Kadın ve doğum kliniği 15299.55 1147.47 3/3/939 Cuma saat 15 
madeni eıyası. 
Göz kliniği madeni qyası 6295.50 472.20 3/3/939 » • 15.30 
Kulak, Boğaz ve burun 5445.- 408.38 3/3/939 lt lO 16 
klini~ madeni eşyası. 
Tedavi kliniği madeni 11244.- 843.30 3/3/939 Jt Jt 16.30 
qya"ı. 

1 - Yakanda gösterilen kliniklere yaptırılacak madeni qya ayrı ayn kar
ıılığında yazdı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur •• 

2 - istekliler ıartname, liste ve malz~e nümunelerini her giin Rektörlük
te görebilirler . ., 

3 - Zarflar ihale günü saat 14 de makbuz moJcabili Rektörlüğe verile-
celı;tir. · 

4 - 2490 Myılı kanunda yazılı vesikadan baıka en az 150 yataklı bir has
tanenin bu gibi madeni eşyasını iyi bir surette yaptığına dair veaikalann da 
zarf içerisine konulması lizımdır. «875:ı. 

15, 18, 21, 25 449 (311) 

l~AN 
Manisa bağcılar bankasından: 
Bankamızın 1938 hesap yılına ait alelade genel toplantısı Martın 

31 inci Cuma günü saat 10 da Manisa Halit paşa caddesinde kain da
irei mahsusada yapılması takarrür etmiş ve müzakeresi icap eden me
sail de qağıda gösterilmiş olduğundan o gün nizamname mucibince 
en aşağı on hisseye malik bulunan hiuedarlanmızın iştirak eylemeleri 
ilin olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare heyeti ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 938 senesi blançosunun tasdiki ve idare heyetinin ibrası. 
3 - Temettü tevzii. 
4 - Bir mürakip intihabı. 
5 - Yeni sene için azalara verilecek huzur hakkının tayini. 

., 



zs ubat cumartesi 9J9 

erinlu· RADYOLiN rmaull'I. salya-
i az ettiği 

mikroplar, dışa• 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sn ler e 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
miz emnezse bo
zulmaea, çürü· 
meğe mahkUın· 
dur. ÇUük diş· 
ı mi.de ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastaııea yol aça 
bilir. 

.RADYOLlN': 
ile ınulıakkak ~abah ve akşanı her 
yemekten sonra hrçalanıak şartile 

YENJASJ& SAHJl'E9 

Um dal Olivier ve · Fratelli Sperco 1 Deutsche Le· 
A=~~~. ş-rekası V p r Acentası va e Linie 

-- BiRİNCi KORDON REES ADRİATİCA S. A. Dl G. M. B. R. HA.MBVRG 
TURKİA vapuru 15/18 Şubat arasın·· BİNA.Si TEL. 244J AVİGATİOHE ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 

da beklenilmekte olup, Rottcrdam, An- HULL HATTI ZARA. motörü 27/2 saat 8 de gelerek 4 marta kadar Anvers, Rotterdam, Bre· 
''crs ve Hamburg limanları için yük 1 llrUı 12 bat 1939 tarl 28/ 2 saat 1'7 de Pire Korlu Sarand men ve Hamburg için l--ilk alacaktır. 
alacaktır. . ONİAN vap Hull e ~verste eli • BrindiSi Valona Zara Fiumc Ye Trieste ~HESSALİ:A vapuru 14 martta bek· 
GERMANİA vapuru şubat nihayetin- ~de Londra, v . dn 1iıJ; ve Venediğe hareket eder. lenıyor. 18 marta kadnr Anvers, Rotter· 

de beklenilmekte olup, Rotterdanı., ~~ ~ıkaracak ve aynı zaman a LERO motöril 2/3 te gelir ayni gün dam, Bremen ve ffamburg için yük ala· 
Hamburg v Anversa liınanltırı iç.in yük ıçm yUk alacaktır. saııt 19 ela Pb.tmo Eeros Kalinınos Is- caktJ.r. . 

alacaktır. LONDRA HATD. tanköy ve Rodosa hareket eder. 'P A HİAL 1 y E: -*- • T 'l:'Dn ..,.,..,tö"rU. r. Jo •- g-ıı- . g·· ACHA vapuru halen liınanımızd~ 
ADJUTANT va uru 1' şubatta gelip ~ ._... -r·» - ~aynı un 

BALK.AllJ.AR ARASI 
BATTI 

ZETSKA. PLOVİDB.& A. 
D.KOTOR 

--

Londra • . yük :ıacakt~ s~t 17 de Pir~ X:orfu Brindisi Valona Hamburg, Bremen ve Anversten mal 
ıçın Triestey hattket eder. çıkarmaktadır. 

LIVEBPOOL BArrı GRİMANİ motörü 113 te gelil! 8/ 3 --

ERİAN bamul sini te saat 17 de Leros Rodos Venediğe ha- DEH NORSK MİDDEL· ALG vapurunun e . 
İstanb lda aktarma ederek Denizbank raket eder. HAVSLINJE, OSL~ 
D ml 

u .1 + ___ • __ .,..1-:. Cİ'ITA Dİ BARİ 9/ 3 te gelir ayni gün BAGHDAT ınotörü 12 marta dQj'ru Is. 
u upınnr vapuru ı • JZmU"e e-~- İ '--·1 . • . 

ti stanınıı Pire Napoll Marsilya ve Ce- kenderi~, Dieppe: v~ NQrveç umum }i. 

(( L O Y C E N )) r. novaya hareket . man1arı için hareket edecektfr. 

Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) dt: ı Deutsc:fle Leuante•Linle .. BRİONİ motörü 9/ 3 de .. geJerek ayni --
beklenilınekte olup, saat 16 da COnstan- RS 

712
/9Sfl "arihinde gun Patmos Le.ııoı. İstauköy v~ Rodosa SERViCE lfARİı'İJfE 

za ve Varna limanları için hareket ede- HANVE B vapuı;u An t" eli ha.-ekeiı eder. ROVMAİN 
. amburg remen ve vers en g p 

cektır. ük -t..ft--ır 
LOVCEN y ~~-

Lüks vapuru 5 martta saat 16 da ------------
beklenilmekte olup, 6 martta saat S 

' • "':": "r • -

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

,__ BUCABES'E 

HOr A.!iE NEEB.LAN DUROS'ro.R vapuru 18 martta bekle-. 
DAi E KVJf PANY SJ niyor. Köstence, Kalas ~ Duna liman· 
TRİTON vnpuru 28/ 2 de gelerek Bu.r-- lan için yük alac:nkbr. 

gas, V ama ve Köstenceye hareket eder. -..-"""' .. -""". de İzmirden hnreket edecektir. Pire, 
Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste 
için yolcu ve :rük alacaktır. 

HERCULES vapuru 6/3 tarihinde ge
T. B O W E N R E E S Ierek Amsterdam Hnmburg limanları 

E $ t} RE KAS için yük alarak hareket edeeektir. --J İN -*- İNCEMORE vapuru 12 martta bekle-
Un"'ted States LtıllCIJttes CVNARD L E on•Eu•E - niyor. Burgas; Varna, Köstence ve Su· 

n&. na lina Kalas için yük alacaktır. 
1Jne Stad. Live NİEM U PARYA.Si Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat Glzs AASNE vapuru 27/ Z tarihinde gde- lunlardaki d ğişikliklerden accnta me-
_------ nihayeti mart iptidasında beklenilmekte rek Amst dam R tt rdam Hamt..·-

------ • • • • • • • ,. • • ,., er 0 e ., ........ suliyet kabul etnıez. 
;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;~----B·~-~-S&~~~E~--~~~~~y~al~~ .. B~~~~H~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 

Fenni gözlük için 
ı ECZACI 

AKTAŞ 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 

. . ' Beyhude Istırap Çekmeyınız. 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
B ı muannit b \"t' diş ağnl:um.t üraUe 
jz ye kafidir. Romatizma ~·cnı, sinir, 

mafsal \'C adale ıstırapları 
11'~VROZİNLE tedavi edilir .. 

-. -· 
Nezle, Grip \"C Bron~ite kar:ıı en 

miicssir il.aç 
N E V R O Z i N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABJ.NDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... S~h·h~i .. B~iık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlıi defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Gerek vapurlıınn muvasalat tarihlerı, . . 1 Gl i . ..::n.. yuk alarak hareket edecektır. caddesi 148 No da v F H V 0 islınl . gelip Lıverpoo ve asgov çın ,..... . · . enry an eı 
gerek vapur erı ve navlunları hak- -- , 7~ vapur centniığına müracaat edil· 
kında ncenta bir teahhüt albna giremez. alacaktır. SERV ICE MARl!'J.ME mc.si rica olur. 

Daha faztn t.afsilat almak için Birinci Gerek vapurların mııvasalAt taı:ibleri, Roumain Kumpanyası TELEFON: %007/2 
Kordonda 152 numa!"ada cUMDALw isimleri ve navlunları hakkında acenta PE~ vapuru 14/3 tnrihinde bek- -----------
umumi ~niz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez;. Daha fazla lenmekte olup Malta, Cenova ve Miır- mesuliyet kabul etmez; Daha fiWa taf-
edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. silya liınanlnrına yük ve yolcu alarak siliit için ikinci Kordonda J"RA.TELLi 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat hareket eder. SPERCO vapur aeentasma miiracnat 
Tele.fon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. İlfuıdaki harck?t tarihleriyle navlun- edilmesi rica olnnur. 

TOPANE 

!'İİRKİYENİN EN BİRİNCİ !'ERAZİ FABRİKA· 
SINIH MAMVLA!'IDJR •• - 1'AKLİTLERİNDEN 
SAKIHINIZ.. l • 26 (336) 

/· 
Ju vantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczane!'li labor:ıtuvarlarmda hazulanan Ju\'antin saç 
boyal:ın muzır ,.e zehirli maddelerden tamamen fıri olup saçlara tabii renk· 
lerini balı eder. 

JUV ANTIN saç boyalan kumı:al 'e siyah olarnk iki tabii renk iizerine ter-
tip edilmiştir. Gayet tnbii ve sabit olarak temin .edilen renk yıka~mnk, t~r
lcmck hatta denize girmek sureti~ le de rıkmaz. F.eı.anelerde ve ıtrı~at maga· 

lardald değişiklilde:-den dolayı acenta TELEFON : H04 - 2005 

c• 

. -
• • : • • • .' • • •• j 

To iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıa, 26 Ağustos, 1 Eyl.iıl, l lkinciteırin 

t a r i b l e r i n d e ç e k i l e c: e k t i r . 
• 

Ik rami yele ri: uzaJJ.7.I/./2UZZZ02; 

ı det 2000 lira bk ·- 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık ••• 5.000 Lira 
8 n soo liralık ••• 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 H So liralık a .. 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira 

·----- -·-
43S 32.000 

rT.ZXXOT.7..Lr~X7J,~.../.f./..T../.JJ'.7:z2'J.f:!ZZJ'.7.7J 

T. lt Bankasına para yatırmakta, yalnız para hiriktinnit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi ele denem~ olursunuz. 

KU .... :...: -
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ranko'nun tanınması işi hakkında 
• 

Fransız Başvekili B. Daladye mebusan meclisinde mühim izahat 
vererek mağdur ispanyanın kahraman mücadelesinden takdirle bahsetti 

ngilterenin kararıdır ki 
Fransayı 

tasdik 
Nasyonalist hükümeti 

sevketmjş 
-

etn~eğe 
"' 

~r--

Bir Çin kahramanlllğı daha 
Japonların yaraladıkları Çin tayya

• 
resı bir Japon harp gemisi Üzerine 

düştü ve gemiyi batırdı 
Sang_sa, 24 (A.A)

Merkerl Çinde Ho-

~~~~~~!!~~ sengsiaoda Japonlar boğucu gaz kulla-
..., nırken rüzglirın bir-

l$panyadan Fransaya getirilen zırhlı trenler 1;etanklar 
Paris 24 (ö.R) - Franko hükümeti- nımnğa karar vermiştir. ve B. Hitler arasında, Barselon sokakla-

nin tasdiki lehinde başvekil B. Dahdi- Bu beyanat sağ cenah ve merkez par- rında nasyonalist ordunun zafer geçidi 
ye tarafından mebusan meclisinde söy- !ileriyle sol cenahın mühim bir kısmı dolayısiyle telgraflar teati edilmiştir. 
lencn nutkun metni şudur: tarafından hararetle alkışlanmıştır. Frankonun telgrafı şudur: · 

• l<·nnyada halli bir Cümhuriyet hü- Sosyalist partisi namına B. Vensan cKatalonya seferi sonunda Barselon-
küme\i vardır. Bu hükümet 2 seneden-
beri cesaretle hücumlara mukavemet 
etmiştir. Sonra birdenbire Barselon düş
müş ve Katalonya işgal edilmiştir. Ka
nunsani sonundanberi nasyonalist Is -
panya ile 600 kilometre uzunluğunda 

bir hududumuz vardır. Üçüncü bir hu
cludu müdafaa zaruretiyle karşılaşma -
mak için Fransanın Franko hükümetile 
eyi komşuluk münasebetleri tesis elme
&i elzemdir. Esasen anlaşılmaktadır ki 
Cümhuriyet hükümetinin mukavemeti 
bir kaç haftadan fazla süremez. Insan sı
fatiyle hünnetimize layık olan Ispanyol 
reisicümhuru B. Aza.na mücadelenin 
limitsiz olduğunu bizzat söylemiştir. 

Şüphesiz, Fransız hükümeti siyasetinde 
scrbesttir ve hiç bir ecnebi siyasetinin 
rrknsına sokulmuş değildir. Fakat Ingi
liz hükümetinin Franko hükümetini ta
nımak saatinin geldiği kanaatinde oldu
ğunu bize bildirmesi de ihmal edilecek 
bir hadise değildir. Nasyonalist hükü -
met Ingiliz mümessili B.Hopsun tatmin 
edilmesini teminat verdiği için Ingiltere 
daha fazla beklemiyecek kararında ol -
duğunu haber vermiştir. Gelecek hafta 
bitmeden Ingiltere Franko hükümetini 
tanımış olacaktır. Ispanyaya karşı menfi 
bir siyaset, bir gaybubet siyaseti takip 
etmek hareketsizlik siyaseti yapmak de
mek olur. Halbuki Ispaeyada müdafaa 
edilecek muazzam menafiimiz vardır. 

Bu sene çok muhtemeldir ki fırtınalı bir 
vaziyetten geçeceğiz. Bu şerait dahilin
de sulhu muhafaza için müteyakkız ol
mağa mecburuz. Fransanın Burgosta 
temsil edilmemesi bir zaaf olur. Bu se
beple hükümet, vatanın selametini göz 
önünde tutarak, Franko bükümetini ta-

Nasyonalistlerin bir nümayişi 
Oryol meselenin vahametini göstermiş da geçit yapan muzaffer kıtalar arasın
ve beynelmilel hukuka hürmet prensibi da kahraman Alman gönüllüleri de bu
ile vatanın menfaatlerinin mevzuubahs lunmuştur. lspanyol milleti onlara, Al
olduğunu bildirmiştir. man milletine ve Führerine selamını 

Meclis 261 muhalif reye karşı 323 rey- bildirir.> 
le başvekilin beyanatını tasvip eylemiş- Führerin cevabı: cKuvvetli Alman 
tir. 

Londra 24 (ö.R) - Nasyonalist tay
yareleri Valansiya üzerinde uçarak aha
liyi teslim olmağa davet eden beyanna
meler atrnl!jlardır. 

Londra 24 (ö.R) - General Franko 

ordusu, gönüllülerinin Italyan arkadaş-
lariyle birlikte ordunuzda harp ederek 
mağrur milliyetçi ispanyanın yeniden 
doğuşuna mütevazi bir mikyasla da ol
sa hizmet etmiş olmaları dolayısiyle çok 
bahtiyardır.> 

Lord Halifaks'ın nutku 
lngiliz matbuatınca iyi karşılandı 

Londra 24 (Ö.R) - Ingiliz gazeteleri 
Ingiltere ve Fransa arasındaki tesanüdü 
tcyid için hariciye nazırı Lord Halifaks 
tarafından Lordlar kamarasında yapılan 
beyanatı çok eyi karşılamıştır. Lord Ha-

den bire istikameti
ni değiştirmesi üze
rine bizzat Japon 
askerleri bu gazla
rın tesiri altında 

kalmışlardır. 

Hong Kong, 24 
(A.A) - Kanton
dan bildirildiğine 

göre Japon tehdi
di Hong Kong ci
varında ve Porte
kiz kara sularında 
artmakta olduğun

dan Macao Porte
kiz valisi ile orada
ki İngiliz baş kon
solosu müşterek bir 
İngiliz - Portekiz 
hareketi etrafında 

görüşmüşlerdir. Ja-
ponlar Macaoda bir Makineli tiifenk ba§ında bir Çinli kadı'> a' c 

tayyare m~ydanı inşas1" ' Portekizlilere Hong - Kong İngiliz mıntakasının bom- sibi üocr:ndc mutabık olduğunu bildir
teklif etmişse de valı bu teklifi kabul bardırnanından mütevellit hadi<e lrn- mektedir. 

lm · lir tır Londra, 24 (Ö.R) - Japonyarun bu e emış . pannuş • 
Diğer taraftan Japonlar Macao budu- Londra (Şubat) - Japon h•va kuv- son aylarda Çekoslovakyadan mühım 

dunda Sungsanana asker çıkarmak is- vetlerinin Çin sivil halkı üzerindeki talı- harp malzemesi satın aldığı haberi Prag
temişlerdir. Portekiz valisi bunun Ma- ribatı son haftalarda nazarı dikkati celp da bugün neşredilen resmi bir istatis
caonun emniyetini tehdit edeceğini be- ediyor. Japonyanın Almanyadan son tikle teeyyüt etmektedir. Buna nazaran 
yan ederek Japon maka.nalı nezdinde sistem bombardıman tayyareleri aldığı kanunusani ayı zarfında Çekoslovakya
protestoda bulunmuştur. söyleniyor. Kvanşide İshan kasabası nm Japonyaya ihracatı 45 milyon kuro-

Sungkiang, 24 (A.A) - Çin hava üzerine ölüm yağdıran hava bombardı- na baliğ olmuştur. Halbuki 938 sencsi
kuvvetleri Nankin civarında Japon harp maru tam 72 saat billl fasıla devam et- nin son üç ayı için birlikte ihracat ye
geınilerine karşı taarruzda bulunmuş- ınişlir. Bu bombardıman esnasında yüz- kOnu ancak 38 milyondu. 
tur. Bir Çin tayyaresi Japon hava mli- )erce ve yüzlerce sivil insan hayatı sön- Hankov, 24 (A.A) - Hunanın şima
dafaa topları tarafındaJ,) düşürülmüştür .. müş; bir çok binalar harap olmuş veya !inde ve Hupehin şarkında vaziyet Çin
Bu tayyare düşerken pilotu istikamet tamamen çökmüştür. Kvantugta hava illerin lehine inkişaf etmektedir. Bo
tayin etmiş ve bir Japon harp gemisi- fllcıalan ayni elim neticeyi vermiştir. yanc Hunun sahilinde mühim bir se
nin güvertesi üzerinde parçalanmıştır. Burada ölü sayısı 2000, yaralı sayısı ise külceyş noktası olan Hukov şehrine bas
İnfillik neticesinde mezkfu Japon harp beş bini bulmuştur. kın yapan Çin kıtaatı 12 saat devam 
gemisi de batmıştır. Diğer bir Çin tay- Fakat Çin kuvvetleri, her şeye rağ- eden kanlı bir muharebeden sonra bu 
yare filosu da Japonların işgali altında men yurdlanru müdafaa hususunda şehri zaptetmişlerdir. Çinliler mühim 
bulunan Hisisuya hücum etmiş ve Ja- tamamen milliyetçi bir ruhla çalışmak- mikdarda harp levazımı ve altı sahra ta
pon karargfıhına bir çok bomba atmış- ta devam ediyorlar. Onlar diyorlar ki : pu ele geçirmişlerdir. 
tır. Japon tesisatı mühim hasara uğra- .çın, kalacak insanların omuzları üze- Çin kıtaatı keza Kanton - p.,Uı:ov de
mıştır. rinde yaşıyacak ve yakın senelerde müs- miryolu şimalinde de büyük bir faaliyet 

Londra, 24( Ö.R) - Japon hükümeti tevilleri denize dökecektir.• göstermektedir. Hankov ile Buci ara-
Tokyodaki İngiliz büyük elçisine Hong Londra, 24 (Ö.R) - Hong - Kong sında dört mühim askeri mevki taına
Kong bombardıınaru münasebetiyle te- arazisinin Japon tayyareleri tarafından rniyle Çin kuvvetleri tarafından çcvril
essürlerini bildirmiş, bu gibi bfldiselerin bombardımanı münasebetiyle yapılan mek üzeredir. 
tekerrürtinü men için !!ütün tedbirferın ~giliz protestosuna Jaı>j>n cevabı bu- Voyangda mahsur bulun' n Japon kı
alınacağını ve mesullerin cezalandınla- gün Londraya gelmiştir. Japon hüküme- taatıru iaşe etmek üzere giden iki büyük 
cağını, İngiliz tebaalarının maddi zarar- ti tarziye vermekte ve tazminat öde- Japon tayyaresi Çin hava müdafaa top
ları ödeneceğini bildirmiştir.. Böylece mek ve mesulleri tecziye eylemek pren- !arı tarafından düşürülmüştür. 

Leon Berar Parise dönüyor 
Fransız daimi milli müdafaa komitesi 

dün mühim bir içtima 'akdetti 
Burgos 24 (ö.R) - B. Leon Berar- muşlardır. 'oabah saat 1 O da general Jordana ile ye-li faks IMiliz siltıhlanmasırun harbe ma-

kk d k nl dın Burgostakı" muhaverelerinin progra- Tahmin edildiğine göre Fransız - Is- ni bir görüşmede daha bulunacağım. Ya-tuf olduğu ha ın a i ya ış tefsirleri 
reddettiği gibi Ingilterenin kendi hayati mı biraz değiştirilm!ştir. Nasyonalist ha· panyol müzakereleri bugün bitecek ve nnki görüşmem pek muhtemel olarak 
menfaatleri V"ya Fransanın hayati men- riciye nazırı general Hordano ile müli.- B. Berard. vazifesi nihayet bularak, iki! sonuncu görüşmedir.> 
katleri tohdit edildiği takdirde de har- katı bu sabah saat 10 da yapılacak iken me>sai arkadaşile birlikte yarın Fransava ı Diğer taraftan Fransız - Nasyonal gö-
b' girmel'o lETcddüt edecek inhitat ha- okşama talik edilmiştir. dönecek ve ekspresle akşam saat 22 de I rüşm•leri hakkında ilk olarak dün bir de 
]inde bir demokra5"i olduğunu zanneden- Diğer taraftan B. Berard lngiliz mü- Parise vasıl olacaktır. resmi tebliğ neşredilmi,tir. Bu tebli~in 
lcrİ~l ald:ı.ndıklarını da göstermiştir. messili Sir Robert Hopson ile görüşmek Fransaya avdeti tarihi hakkında so- metni şudur: 

cT2ymis> d~yor ki: tngilterede harp istediP;in<1en onu oteldeki odaEında ka- rulan bir suale cevaben B. Berard demiş- B. Berard general J ordana ile görüş-
r:'rtM yol<' r. hgi!iz - Fransız tesanüdii bul e~ccek y.erde.'."umaileyhin ?a~si ika-I tir ki: . .• müş ve pazartesi günü başlıyan ve gene-
;ısla diğer bir memleket için bir tehdit melgahına gıtmegı tercıh elmışbr. Bu 

1 

c- Cıdden bunu ben de katı olarak ral Jordananın Barselon ve Tarragonaya 
değildir v~ hiç bir zaman olmamıştır. makeadla lngiliz delegasyonu genel sek- bilmiyorum. Bu nevi muhaverelerde bir seyahati sebebiyle inkıtaa uğrıyan müza-
Fakat kimse şüphe edemez ki harbe releri saat ı 1 de gelip B. Berardı almış- muhavere, bir diğerine zemin hazırlıyor. kerelere devam eylemiştir. 
met·bur edilirse Ingiltere hüriyetin mü- tır. Fransız mümessilinin sekreterleri de Bununla beraber en geç yarın akşam av-
dafaası için mazideki kadar azimkSrane Fransanın Afrika 1'ıüstemlekelerinden iki manzara Nasyonalist hariciye nezaretine giderek det etmek fikrindeyim. 
çorpışacaktır. cB. Çemberlayn tarafından Fransa ile Fransız gazeteleri de beyanatı tasvip yüksek memurlarla müzakeratta bulun- Burgos 24 (AA) - Hariciye nazın 

Liberal cMançester Guardian> hari- tesanüd hakkında yapılan beyanatı o ede-rek açık, sarih ve emniyet verici ol- general Jordana, B. Berard ve arkadaş-
ciye nazırının beyanatım memnuniyetle anda fikri her hangi bir takyide makrun duğunu yazıyorlar. harp malzemesi fabrikalarının hadden ]arını dün akşam saat 2 1 de kabul etmiş 
karşılıyor. Ve bazı hükümetlerin kendi olduğunu farzelmek derin bir hata Londra 24 (Ö.R) - Avam kamarası aşırı kar temin etmelerini endişe ile kar- ve görüşmeler saat 22,45 e kadar devam 

• Paris 24 (A.A) Paris Soir gazetesine 
göre şimdiye kadar doğu Pirenesinde 
F ransaya 2 2 O bin hükümetçi 1spanyo] 
mültecisi geçmiştir. Bunlardan on bir bini 
yaralıdır. Bundan başka 187 bin kadın, 

hoşlarına gilmiyen vakıaları tasdik et- olur.> içtimaına bu sabah saat 2 buçuğa kadar şılamışlardır. Bazı muhafazakarlar da eylemiştir. çocuk ve ihtiyar Fransaya iltica etmiş-

memek temayüllerini dağıtacağını ümit cDeyli Meyi> diyor ki: Tedafill Fran- devam ederek milli müdafaa için istik- buna iştirak etmişlerdir. Hükümet na - Görüşmeler sonunda B. Berard gaze- tir. 45 bin milis ve sivil memleketlerine 
ediyor. sız - İngiliz ittifakı, harpten evvelki In- raz salahiyetini 800 milyon liraya çıkar- mına B. Morison bu karlardan ağır bir tecilere şu beyanatta bulunmuştur: gönderildiğine göre halen F ran5anın mi .. 

Muhafazakar •Gorkşayr Post• nutkun giliz - Fransız antantından daha mühim- mağı kabul etmiştir. Müzakere esnasın- vergi alınmak suretiyle mutedil hadde c Bugünkü uzun görüşmemiz bekledi-

dan uzak tutuyordu. Hele krala sevgı- j .. . . ı Eli ıYptı 
bilha•<a §U fıkrasını tebarüz ett• fir •fonu ıuar~ '''"'" ı w~u, ı-..uuu~ ~•"~ .. 6"'°'' • • •·• benim-. dtişmaru-m olduğunu unutuyor BarlıolMlar. 8' 

]erinin mahsulü olan bir de oğlan ço- gibi namlı kumandan arın şolu>etını c - erını ç • 


