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Başmuhanir ve umum! neşriyat müdilrü: 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDETl Türkiye için Hariç için 

Senelik. . .......... 1400 2900 
Altı a~hk ... . .•. .. . .. . . • 750 1650 

1 T E L E F O N : 2697 

~-----

Jlo. 10062 Kırk Dördtanctl Td 

Polonyanın Burgos sefiri 
Burgoa 25 (ö.R) - Polonya aefirinin 

tayini için Nuyonali•t hükümeti ağreman 
vemıiıtir. 

------~' 
FIATl (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçi.!i, sabahlan çık4T 3iyasi gazetedir Yeni Asır Matbaasında Ba•ılmıfhr. 

Hariciye Vekililniz Bugün Ati nada 
Vekiller heyetinde 

bini astı • 

Milli şefimiz Halk ev mı ziyaretlerinde 

Ankara 25 (Husuai) - Vekil
ler heyeti öğleden evvel Baıvelnl 
Relik Saydamın riya.etinde top. 
landı. içtima aaat on üçe kadar 
8iirdü. Büyük Millet Mecli•ine 
aevkedilecek olan 939 bütçeainin 
eıtuları görü,ülmeğe bQflandı. 

Ankara 25 (Haauai) - Bolu 
mebuau 8. Fethi Okyar tetkikler
de bulunmak üzere bugün intihap 
daire•i olan Boluya gitmiıtir. Bo
luda on gün kadar kalacaktır. 

Ankma 25 (Huauai) - Mebua 
namzetliği için C.H.Pmtiai genel 
•ekreterliğine müracaat edenlerin 
•ayısı iki bini aşmıftır. Emekli ge
neral Ali lh•an da namzetliğinin , . . . .. . 
vaz ı ıçın partıye muracaat etmıf-
tir. 

Izmir -
Hava 

Istanbul - Ankara 
yolculuğu için .. 

iz mir 
Fuarı 

---o-

El ve gönül blrliii ile 
liyık olduğu 
vasfını alacaktır •• 

--<>--
HAKKI OCAKOCLU 

hazırlıklar iknıal edildi 
istasyonu da hazırdır 

Son 
Telsiz 

gününden itibaren --
başlaması kararla-
şan İzmir - İstan
bul - Ankara tay
yare yolculuğu için 
son hazırlıklar da 
ikmal edilmiştir. 

Bu hafta kuru-
1zmir Enternasyonal Fuarında zi- lan İzmir "erici ,.c 

ral. sınai varlığımızın tam manasile alıcı telsiz.inin ya
beJirtilmesini istiyen lktısat Vekaleti pılan tecriibelerin
alakadarlara mühim bir tamim gön- de muvaffak olun
dermiş, el ve göniil birliği ile iştirak muştur. Telsiz is-
tavsiyesinde bulunmuştur. lasyonu hazırdır. 

ilk kuruluşunda çok mütevazi ve Bava meydanı 
basit bir eser olarak ortaya konan ağaç landı rılınakta
lzmir Enternasyonal Fuarı, hepimiz dır. 
biliyor ve takdir ediyoruz ki çok gay- İstasyon binas~ ~= 
ri müsait şartlar altında temelleri hangarının el~ktr 

1 
l ~ d b.. tesisatları ı ·mn 

atı masına ragmen az zaman a u- . . . hafta 
yük bir inkişafa mazhar olmuştur. edıl~ır. B~ ik-

Çok gayri müsait şartlar altında su tesısatık _a 

d. mal edilece tır. 
ıyoruz. · h fer 

Ç .. k'. bel d. b'd b' h' Izmir ava se -un u e ye ı ayette. ır şe ır . . likt Ada-
l . l k h. d b. h k lerıyle bır e 
şı o ara , şe ır e ır are et uyan- f leri de 

ı 

d k k d·ı b. . . na bava se er 
ırma ma sa ı e ır panayır tesısı- -------=====--===;-,nisanın ilk gününden itibaren başlıya

'ne karar vermiş ve lzmirin Türkiye- -- d caktır. Hava seferlerinin başlıyacağı 
nin büyük bir iktısadi merkez oldu- Lon ra gün devlet hava yolları umum müdilrü-
ğunu düşünerek de bu panayırın ha- nün tayyare ile İzmire geleceği haber 
§ına bir Enternasyonal kelimesini ---•--- alınmıştır. 
ilave eylemişti. Franlıodan 1111' temi• İzmir - İstanbul - Ankara ve Adanu 

• ''Memleket/erimizin selameti 
e 

ıcın 
' A yegane esas Balkan paktıdır .. ,, 

Hariciye '!:ekilimi= Bıılgar başvekili ile 

dört Balkan "Ben Bükreşte 
devletinin mümessillerile 
arkadaş, dört kardeşle 

değil dört 
çalıştım,, 

uHariciye vekilimizin beyanatındann 
Atina 25 (ö.R) - Türkiye hariciyelmu§tur. Vekil demiştir ki: 

vekili Saraçoğlu Şükrü bugün geç vakit Güzel seyahatimin neticesinden pek 
Selaniğe vasıl olmuı ve başvekil Metak- memnunum. Bükre§te dört Balkan dev
aaaa mülaki olmuştur. Yunanistanın muh- Jetinin mümessilleriyle değil dört ark .... 
terem misafiri pazar günü (bugijn) Ati- daı hatta dört kardeşle birlikte çalııtun. 
nada bulunacaktır. Gazeteler Bükreşten Birbirimizden vicdanen ve zihnen mU.. 
sonra vuku bulan bu ziyaret vesilesile terih olarak ve hepimize düşen vezalff 

-------------- Türk - Yunan dostluğunun değişmiyen yaptığımıza kani olarak aynldık. Giizel ---Mı•ııAı kuvvet ve ehemmiyetini tebarüz ettir- memleketinizi gördüm. Ve Yugoslav mJl. 
mektedir. letinin vücuda getirdiği eserleri takd~ 

Belgrad 25 (ö.R) - Türkiye harici- ettim. Bir noktaya, canlı bir hakikate na-

ş f 
• • ye vekili Saraçoğlu dün ak§am saat 19 zarı dikkatinizi celbederim O da memle-e } m) Z da Türkiyenin Belgrad ııefaretinde gaze-ı ketlerimizden her birinin selameti içiri 

tecileri kabul ederek b eyanatta bulun- - SONU 7 İNCİ SAHlFEDE -

Bugün Amerilıan 
milletine hitabede 
11uıunacalı-

--o--
Cümhurrcisiıniz İsmet İnönü, bu 

akşam saat 20.30 da Ankara Radyo
su ile dost Amerikan mületine bir 
hitabede bulunacaktır. Milli Şefin 
bu konuşması, aralarındaki siyasi 
'ft iktısadi bağlar günden güne da
İıa dostane bır hava içinde irurişaf 
etmekte olan Türkiye ve Amerika 
milletleri arasında yeni bir sempati 
tezahürü olacak ve Nevyork En
ternasyonal sergisine iştirakimiz do-
layısiy le Amerikanın göstermiş ol
duğu cemilekarlığa bir cevap teşkil 
edecektir. 
Bu münasebetle, sesin Amerikadan 

nasıl duyulduğunu öğrenmek için 
Ankara radyo evi bir kaç gün evvel 

1 bir tecrübe neşriyatı yapmıştı.. Bu 
, tecrübeden çok iyi netice alınmış, 

1 
sesimiz.in Amcrikadan çok pürüzsüz 
bir şekilde dinlendiği telgrafla ha-

l ber verilmiştir. Perşembe gecesi 
19. 74 kısa dalga i.izcrindcn ikinci bir 

' tecrübe neşriyatı yapılmıştır.. Saat 

1 20.30 da 1639 metre üzerinden mu-
Uıt olarak çalışmakta olan mil1i pos-

' 

tamıı.la beraber 31.70 kısa dalga is
- SONU 4 ONCO SAYFADA -- _, 

Bütün Polonyada büyük 
--

nümayişler devam etmektedir 

Kont Ciano Varşovaya 
ayak bastığı sırada 

Yapılan flu nümaylfler Polonya IUUıürnetlnl bü· 
Yiilı heyecana düşürmüştür 

Varıova 25 (if:R) - Ba aabah 
V aTfOVa Alman ıelarethaneıine 
karfı yine mühim bir Alman aleyh
tarı nümayiı yapılmıf, yüzlerce 
üniversite talebui ve mahtelil 
tefekküllerin müme••illeri buna 
i1tiriık etmiftİr. Dünkü nümayif • 
te olduğa gibi ba dela da nüma • 
yİfçiler Alman elçiliği önünden 
geçmifler, •onra ıehrin baflıca 
caddelerinden geçerek Almanya. 
ya karıı hu•umetkiırane ıekilde 
bağrıımlflar ve bilakis Franaa ile 
mukarenet siya.eti lehinde ıea 

1 yükseltmİflerdir. 
Hilktiınet mehafili, tam Kont Ciano

nun Varşovayn muvasala ti sırasına tc -
- SONU 4 UNCU SAYFADA -

lngiliz hükümdarları 
Sekiz Haziran sabahı 
V aşingtonda bulu_nacak 

Kmıt Ciano Enternasyonal kelimesi oldukça nal teflllğl aldı.. seferlerinde Devlet Hava yolları idaresi 
uzak yıllarda tahakkuku ümid edilen BU ıeflllğ Auam KG• silrat, emniyet ve konfor temin etmiştir. 1 
bir arzudan başka bir şey değildi. mar11.sında oJıunacaJı Bütün tayyareler telsizle teçhiz olun-

1 

lktısat vekili 
lstanbuta gidiyor 

Fakat işe Devlet himayesi de ka- muş ve son sistem tayyareler İzmir se-
rışınca çok kısa bir zamanda Fuarı- ferlerine tahsis edilmiştir. Maksat İz-
mız Enternasyonal vasfını almak yo- mir ticaret alemini İstanbul başlangıç 
lunda mühim hamleler atmağa mu- seferlerinden sonra Avrupa hava yol-
vaffak olmuştur. larına bağlamaktır. 

Dünya iktısadi buhranı yüzünden İzmir - İstanbul hava yolculuğu 20 I 
eğer milletler arasındaki iktısadi mü- liraya, İzmir - İstanbul - Ankara yolcu-

1 
nasebetler tahdit edilmemiş, müba· luğu kırk liraya yapılacak ve bir yolcu 
dele serbestisi mevcut bulunmuş ol- - SONU 7 nci SAYFADA -
saydı elde edilecek neticeler her hal
de bugünün çok üstünde olacaktı. 

Fuarda mal teşhir etmenin en bü
yük manası ticari bakımdan iş hac
mini genişletmek, fazla satış yapa
bilmektir. Yabancı memleketlerden 
gelen teşhirciler bu gayeye ulaşmak 
İçin bazı zorluklarla karşılaşmakta
dırlar. 

Çünkü bütün memleketlerin Tür
~yeye mal ithal edebilmeleri müm

A-

100 harp • • gem ısı 
AJıdenlz tnglUz fUosu 
CelJelütıardıta.. 
Cebelüttank, 25 (Ö.R) - Akdeniz 

Ingiliz filosu yann buraya gelecektir. 
Filo 100 harp aefineslnden milteşekkil 
olup on iki am1ralm kumandasında b.-

lamBakbicbr. B\i --- Jacllls ... 

lngiliz kral 

Vaşington, 25 (A.A) - Altıncı Jor
jun hususi kAtibi olan Frederik Has 
Celles İngiliz hükümdarlannm Ame 
rika seyahati hakkında dün harici
ye nezareü protokol tefi Gerge Su
merlin ile görll§müştür. 
Şimdiki planlara aesre htUdhndar-

ve kralif;esi 
]erek iki gün kalacaklardır. Bundan 
sonra Hydeparkta Roosevelt ailesi
nin bir maJikAneslne giderek orada 
bir veya lJd gece kalacaklardır. 

Hükümdarlar Nevyork sergisini, 
ya V aşhıgtondan Bydeparka gider
ken veya Hydeparktald ikametleri 

'J'ürlıofbte llazı 
değlfllılllıler 

yapdması muldemel 
• 

İstanbul, 25 (Hususi) - İktısat vekill 
B. Hüsnü Çakırın önlimilzdekl hafta 

şehrimize geleceği, Türkofiste, Denlz
bankta tetkikler yapacağı bildiriliyor. 

Türkofiste bazı değişiklikler yapılaca~ 
ğı söylenmektedir. 

Ankara, 25 (Hususi) - Vekalet e11Jıııı 

rine alınan Adana sabık valisi Tevfll( 
Hadi Ankaraya geldi. Yeni Adana valtıı. 
si Ali Riza pazartesi gilnü vazifesine 
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Emekli General ŞEHiR HABERlERi iz mir 
Fuarı _~azım Karabekir'in 

HATIRATI Tahsilat 
- - -

\B. Mahmut Esat Bozkurt El ve gönül birliği ile 
liyıkoldup 

İşleri hakkında bir Dün Halkevinde çok değerli ve çok 
- 49 - . d 

vasfını alacaktır-
---o-

HAKKI OCAKOt.LU 

- Devletialiyenin harbıhazıra işti- tamım alkışlanan giizel bir konferaDS Vef i -BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA-

rakten evvel Bulgarların beraber hareke- , ........ Y .... A .. '"z" • • •A• ... N ..... : ... "'"'. ler~us~~~:ıJ1~;:lanv=:t~d;~ kün değildir. Veya bazı tahdidata ti· 
ti temin edilmelidir. Almanların bir ci- Diln Izmir Halkevinin çatısı çok kıy- kümetin bu iki bUyük varlık üzerindeki 
betten parlak bir muvaffakıyeti bende- aşağıdaki tamını gelmiştir : ilh alarak ı · bidir · 

d •Bazı yerlerde hususi idarelerce ya- metli ve heyecanlı bir konferansın akis- dtışilncelerinden . am söz erme Ki . v takas anlA•maları ı'•J ....... 
n:.:~ son te .. ebbüsatım üzerine mütema i G E N E R A L B Mahm Esat B zkurt earıng e -Y Y ...-
....... ~ pılan tahsilatın müfredat defterlerinde- leri ile değerli bir gün yaşadı.. heyecan veren · ut 0 • l k tl ın· Fuarımıza ı" Qtı' 

takibatla belki buna muvaffak oluruz. aynı· zamanda Türk inkıJAbının da çok mıyen mem -~ e .. er l . . . :s -v b k • ki mükelleflere ait sütunlara işlenme- Türk inkılabının heyecanlı şahsiyetle- akt t edd t sterme erını ış yap-
2 - Şayet Bulgar harbe girmezse hiç n.ô.zrm Kara e ır mesi yüzünden borçlarını öcliyen vatan- rinden B. Mahmut Esat Bozkurt epey- veciz, mukayeseli analizini yaptı.. Sık r keimker... u lgk~anndan dolayı ha'-

olmazsa ilkbahara kadar harpsiz geçir· ık ~11.-.alarl kesil k f ans yalnız ma ansız l n.• 
....... • •••• .......................... ., daşlarm ikinci defa tasfiye edildikleri dir beklenen konferansını verdi .. Salon s ~ a en on er lı .. ek · ed 

nlc"·, anc-'- Kafkasya dagvlan açılınca o H Ik . tısı ltına toplananları değil" gorm ıcap er. 
u a& ve hatta haklarında tahsilat komisyonla- b"' .. k ha "b" dini k · · k b .. yük a evı ça 8 • • 

istikamette taarruza geçmeliyiz. Bu veç- za harbe girmemek elveriyorsa bize dü- uyu - ti 1 eme ıçm oşan u İzrnirin ondan fazla yerine konulmuş Dost memleketler ve klearıng he-

a h k ' . d . E ı· b k l k . . . k . rınca haciz ve hapis kararları verilerek bir münevver ve i"çi kalabalığı ile tık- h b'" l . Q yapmagv a müsaid memle· h e are et sa} esın e · vve a u ış gen de mem e etımıze gıtme tır. kan kı halata te ül dild" y. s hoparlörler sayesinde hemen emen u- sap arı. ı: . .. . 
. . . .._ · b' kısın _....ı.. • d • A "k" • f k una ay n vess e ıgı lım halinde dolınuştu. Başta valimiz B. · ld k ti l Fuarı en guzel bn askerın ~unım ·ı ır ı~ı tern1: e. erı~ 1 3 Eylul 9.14 de ı ı~cı ır. anın D~~t- vaki şikayetlerden anlaşılmaktadır. Bu- tün Izmir de dinlemek fırsatını e e et- e er ıçın zmır 

Ordu. mıltet ez mez. Sanıyen ezıldıklerı paşa kışlası cıvarındakı tatbıkatına gıttık. nun hususi idare müdür ve memurları Fazlı Güleç olduğu halde şehrimizin ti. Bu konferansı, dinliyenlere taze bir temas vasıtasıdır. 
zaman çarpışırız. Değil muharebe tertibatı, yürüyü!1 kolu tarafından işe lhım gelen ehemmiyetin mümtaz simalarını da toplıyan bu kon- iman, yeni bir heyecan ve rejimimize İş yapmak milletlerin birbirlerine 

Ordumuz henüz bir felaketten kurtul- teşkili bile çok fena idi. Oradaki Alman atfedilmemesindcn ve muktezi kontro- ferans bir ders gibi dinlendi. B. Mah- devamlı bir inanın çok kuvvetli bir kay- varlıklarını anlatmak noktalarından 
duğunu düşünerek bu; çok mühimdir ( 1) zabitlerine de itiraf ettirdim ki şu halile IUn zamanında yapılarak önleyici ted- mut Esat Bozkurt, kendisine mahsus nağı oldu. Konferanstan sonra Halk.evi- bu vasıtadan azami derecede istifade 

Reisisani: Hafız Hakkı bu fırkaları harbe sokmak bir faciadır. birlerin alınmamasından ileri gelmekte ifade kuvveti ve hitabe kudreti ile Türk ıniz tarafından B. Mahmut Esat Bozkurt eylemek çok faydalıdır. * ( 1) olduğu neticesine varılmıştır. işçisinden, Türk köylüsünden ve Türk şerefine Ankarapalasta bir yemek veril- Fuarımızın iç piyasa bakımından 
ikinci teşebbüs henüz kat'i olarak aka- 14 Eylul 914 bütün Alman zabitleri- Bundan böyle, işaret edilen noktaya inkılabından bahsetti. Partinin ve hü- di. ise üstün bir ehemmiyeti vardır. 

mete uğramadan evvel hükümet kapitü- ni olduğu kadar bizleri de müteessir eden alUkndnrların dikkat nazarının çekil- Ortada asırlarca hüküm süren yan-
Jfısyonların lağvını ilan etmişti. Bunun bir gündür: Alman karargfıhıumumisi mesi ve mükellefleri lüzumsuz yere G e ·ık k 1 lış bir kanaat, yanlış bir zihniyet 
iradesi Moböjnu sükiit haberile herkesin muvaffakıyetsizliklerini şu tebliğle kapat- tazyik ederek kanunsuz muameleye sc- a ZI 1 o u u vardı: 
sevindiği 8 Eylul 19 14 de çıkmıştı. 1 mıığa uğraşıyordu: (Garp snhneihnrEin- bebiyct verenlerin de derhal tecziye- ~ Türkiye ziraat memleketidir. Bu 
Teşrinievvel 914 den itibaren kaldırıl- deki harekat bizim için fevka1Ade müsa- }eri ehemmiyetle ve tamimen rica olu- topraklar üzerinde sanayi hareketi 
mı olacağı 10 Eylul (28 Ağustos 339) it yeni bir muharebeye meydan açmış- nur.• yayılamaz. Tıpkı müstemlekeler gibi 
gaı:etelerile ilim olundu. Geceli gündüzlü tırl (2) -*- Öğrencileri öğretmen/erile birlikte Türkiye iptidai maddeler yetiştiren 
halk şenlikler yaptı. Bu kazanılmış bü- •• BİTMEDİ •• ÇEŞME hu" kümet dairelerini ziyaret ettiler bir ülke, garp sanayii için de bir istis-
yük bir ~nfer demekti. Hükümetimizin Hapishanesinde mar sahasıdır. 
mevkl·ı·n·ı de halk ve ordu kar ısında pek Halbuk' c·· h · t 1 .. mı. bu ( 1) Türk Erkinıharbiyesinin henüz b • k ı um urıye re ı 
yükseltmiş oldu. harbe cinnek sırası gelmediğine dair da- E!lki ~g!:;·16 da Çeşme hapis- Valimiz yeni yetişen neslin yavrularına kendi yanlış düşünce ve zihniyeti kökün-

Almanlar bizim harbe girmeden evvel ha vesikalar görülecektir. Yalım Hafız hanesinde çıkan kavgada, hırsızlıktan makamında ÇOk Samim! bir h•tabede tJUIVndular den yıkb. Türkiyenin en güzel bit 
kapitülasyonların lôgv" ını ilan ettig"imize _ı_w__ • • 1 ket' olabı"leceg"ın" ı' bu Hıuuu beyin bu raporunda pek haklı ve mevkuf Laz Mustafayı Mustafa Kara ı sanayı mem e ı • 
TM'Ok kızdılar. 1 O Eylul 914 fortrakımda · h k t" sayesın' de zirai istih .-- hakikaten uygun olarak Kafkasya taar- yılan ve Süleyman Karayılan dövmüş- 1 sanayı are e ı -
bunu Bronzart ve Uman pa•nlara sevinç- ı l"t d · k"-f ettı'rebı.leceg"ini 

,,- ruzun\Dl imkinsızlaiından bahsederken lerdir. Suçlular hakkında zabıt tutul- •sa a mı a ın ı:r-
le söylediğim zaman kısaca ve soğuk bir ı canlı eserler ve neticelerle gözlerimiz 
yüzle tebrik ettiler. Liman bugün daha tam kış ortasında onu yapmağa kalkış- muştur. k d 

ması harekete değer bir hadisedir. Bun- -*- önüne oy u. 
kızgın idi. Bir taraftan Marn muvaffakı- · Hızla inkişaf eden sanayi planımı-

lan üçüncü kitapda göreceğiz. Karı kocayı yaralamıcı. 
yetsizliği diğer taraftan Polonyadaki mu- ~ I zın tahakkul· ettirdiği eserler o ka-
harebelerde Kafkas kolordularından 1 7 ( 1) En güzel fırkalarunızdan biri olan Ödemişin Badcmiye köyünde Ar~p dar azametlidir ki biz bunların pek 
zabit ve 1,000 esir alındığı havadisine bu fırkayı 18 - 19 Mayıs 914 de Çanak- pasa mahallesinden rençber M!hmet Ço- 1. rog" undan milletimizin haberdar bu-

kale An burunda Liman p•llJlnm cmrile man, ayni mahallede oturan ısmail İsli ~ 
çok sinirlendi: -r-- ı lunmadığını acı bir itiraf olarak bu-

- Knfkas kuvvetleri cephelerimizde lngiliz Müstahkem mevkilerine açıktan ve eşi Hamide İsliyi bıçakla hafif su- rada kaydedebiliriz. 
harbediyor. biz de burada şenlikler için- saldırdılar. Mevzi muharebelerinin ica- rette yaralamış ve yakalanmıştır. Yapmak ne kadar mühim bir va-

de seyrine bakıyoruz. Ne acı tali!. bm riayet edilmeden yapılan bu taarruz -*- zife ise yapılanı da göstermek o ka· 
- Ekse-lfıns - Dedim: Knfkasyadan bu fırkayı hemen bir kaç saat içinde mah- ACARİST AN dar mühim bir vazifedir. Elde edileu 

bir kolordunun gideceğini biz hazer me- vetti. 9 ,ooo ıehit ve mecnıh verdi. Pek Almacak hayvanlar neticeler elde edilmesi matlup gaye· 
saimizde dahi kabul ediyorduk. Biz şark- sevgili sınıf arkadıt§lanmın da tehitler 22 - 27 mart arasında Bııdapeştede ler için bir inan kaynağıdır. İmpa-
tnki üç kolordumuzla, harbe girsek dahi. arasında olması bana iki kat t!hrap ver· açılacak Macar ziraat ::;ergisindcn satın 1 ratorluk devrinin fena telkinleri al· 
karşımızdaki iki kolordudan fozlnsını tu- di. ulınarak besi hayvanlarının Peşteden j tında milletimizin yapıcılık ve yaratı· 
tacağımızı kabul etmemeliyiz. Buminkü (2) Seyyar ordu erkinıharbiye reisi Macar hududuna kadar Macar ziraat ne- 1 cılık kudretini kendi kendimize mÜn· 

.. - Gazi okul·..ı. talebeleri 
vaziyetimiı:de de bunu yapıyoruz. Fon Molteke de bu tebliğ günü akıamı zarcti tarafından meccanen nakledilecc- kir bulunuyorduk. 

fise bild:..:ı~:~ Gazi ilk okulu üçüncü sınıf öğrenci- 1 gözetle_rim. l\ılille·tl' köt.ülük. yapılınama-
Şunu da arzedeyim ki bugün en yük- hastalığı babanesile filen çekilmit yerine ği Türko · · ~:U~~tir. d 1 Binaenaleyh milletimizin neler 

leri ve öğretmenleri Emine, Zihniye ve ısına dıkkat e erım. Millctin memw· ar-
sek kıymeti hniz olması liizımgelen zatı- vekil olarak Harbiye Nazırlığı yine uh- Budapeşte beynelmilel panayırı da 20 1 ki ld l yapmao.-a 'llUktedir oldugv unu umu-

da 1 k 8 Fadıl ile birlikte -derslerinin üniteleri dan istedi erinin tez e en yapı ınası ~ 
alinizin ordusu da henüz harp kabiliye- desinde kalmak Ü%ere Flakenhaym tayin nisan açı ara mayısta kapanacak- mi efkara göstermek nefsimize iti· 

münasebetiyle- hükümet dairelerini zi- için emir veririm. Vatandaşların me-
tini kazanmış olmadığı ortadadır. Sık olunmuıl . tır. yarete gitmişlerdir. ınurlardan, birbirlerinden şikAyetlerini mad hissini artırmak bakımlarından 
sık kıtaatın talimlerinde bulunuyorum. Bu zabn çekilmesine Alman erkanı- -*- Kültür direktörlüğünden başlıyarak dinlerim. Suçlu mernur!.::rı ce-Lnlandırı- İzmir F uannın rolü ,çok değil ayni 
Açık olarak diyebilirim ki araziden isti- harpleri de memnun oldular. Fakat me- HALKEVİNDE umumi meclis, daiınt encümen, nüfus, nm. Vatandaşlardan suç işliyen olw-sa zamanda inkılabın eserlerini canlan· 
fncle hususu bile henüz chada ve hatta sele Alman ordusunun muvaffakıyetsiz. Bugün verilecek polis, nafıa ve hususi muhasebe daire- mahkemeye verdiririm. Bir kaç söz.de dırması noktasından ele alınmasına 
zabitlerimize hakkiyle öğretilmemiştir. Jiğe uğraması idi. Bu. Moltekinin çekil- konreranslar.. lerini ziyaret etmişler ve kendilerine beniın işim vatandaşlarımı düzgünlük ne kadar ehemmiyet verilirse bu 
Herköy Bakırköy sırtlarında talim eden meaile tela.fi olunabiJecek bir it değildi. 26-2-1939 Pazar günü saat 14 de Er - yetecek kadar ınalOmat alml§lnrdır. ve rahatlık içinde yaşatmaktır. Impnra- ehemmiyeti yerine masruf bir hare-
ikinci fırkayı lutfen bir teftiş buyurunuz! Alman ordusunda pek değerli erkanıharp kek lisesi yar direktörü bay M. öz tara- Hükümet teşkilatımızın çocuklara torluk devrinLı valileri bu işleri eyi ku- ket saymakta hakkımız vardır. 
Vaziyeti takdir buyurursunuz. Yere ya- generalleri varken imparator Mahaza bü- fından (Fikir ve beden terbiyesinin in- karşı gösterdikleri bu hüsnü kabulden ramadığındnn işimi yapmada güçlük çe- Devlet kurumları şüphe yoktur ki 
tarak siper kazıyorlardı. Halbuki bura- yük Moltekinin ıöhreti namının bir tesir sanlar üzerindeki tesiri) mevzulu bir çok mütehassis olan öğrenci ve Ö''l'Ct- kerim. ömrlim bu işleri tam başannağa üzerlerilıe düşen vazifeyi yapacak· 
~an on metre ilerisi bile görünmiyordu. yapacağı zannile enerjisi az olan bu zatı konferans ile s;ıat 16 da öğretmen bay menler, sayın Ilbayımızı da görmeği is- yetişmiyecek. Arkadaşlarınız arasında lardır. Bizim dileğimiz ferdi teşeb
Ni ngah 800 kumnndasile efrada ateş riyaıete getinniıti. Harbin ıevk ve ida- Kazın1 Gürpınar tarafından (Devletçi- temişlerdir. Değerli valimiz bay Fazlı benim yerime kim geçcc:?kse işlerin bi- büslerin yarattıkları varlıkları da hu· 
açtırarak yerlerdeki hakiki mesafe 300 resine bu suretle imparatorun kendisi de ilk) mevzulu bir konferans neşriyatı ya- Gillcç, çocukların bu candan arzularını tirilmesini tam istediğimiz gibi o yapa- rada canlandırmak lüzumudur. 
dü. Daha ilerisi görünmiyordu. Bu vazi- kanşarak iıi muvaffakı.fetsizliğe uğrattık- pılacaktır. yerine getirmek üzere kendilerini davet caktır. Devletten himaye gören, Türk 
yette bu kıtaları harbe sokmak ne muvaf- lanna kimsenin ıüphesi yoktu. Halbuki Halk.evi resim atclyesin<ie derslere etmek lütfunda bulunmuşlardır. Bu değerli cevabı alan öğrenciler, sa- milletine fedakarlık tahmil edilerek 
fakıyct temin eder bütün ümitler; İfİ bir sahra harbile ka- başlanıldığı ve bu derslerin her hafta Arkadaşları namına kıymetli ilbayı _ ym ilbayı fazla rahatsız etmemek için, inkişafa mazhar kılınan ferdi tefeb-

- Onu da bilmiyor değilim Kazım I zarunaktıl idi. IJ mevzi muharebelerine Cumartesi günleri saat 15 ten 17 ye ka- mızın makamlarına giden öğrenci gru- müsaadelerini alarak teşekkür ve sevinç- büslerin Türk milletinin inanını artı· 
bey - Fakat Rus ordusunun sizden üstün 

1 
dökülünce kuvvet menbaı bol olan iıin dar devam ettiği ve talebe kayıt ve ka- bu öğretmenleriyle beraber bay Fazlı le aynlınışlardır. racak hareketlere iştirakleri bir zaru-

olmadığını da biliyorum. Sizin hesabını- ıonunda muzaffer olacağı belli idi. bul edildiği haber alınmıştır. GUleci derin bir saygı ile selamlamış_ - *- rettir. Bu suretle memlekete ve ken-
• ~2 VTLLL ZZXf//L7.L"/.//77X7.ZZZZ:/7...zJ tardır. HİNDİSTAN dilerine fayda verecek bir teşebbüsü 

Demir gibi bir rırogram .. Seyrine doyum olmayan güzellikler .. Heyecanlı aşk macera ı .. Nezih Vali, talebelere, sağına, soluna otur- Ticar et komiseri fedakarlık mukabili de olsa arkala· 
bir aile romanı .... Diinya sinemacılığının eşsiı 7.aferi malarını söyledikten sonra, müte-bessiın İkbsat vekfıletinden şehrimiz Türko- malan, alaka göstermeleri milli biı 

iki muazzam lilmi görmek üzere b ··tün 
İzmir bugünden itibaren 

Kültürpar~ Sinemasmm 
va i salonunu dolduracaktır 

•• 
O/düren Gözler 

Fran.<ıı.z: sinemacılığının lıüyük sanatkiirlnrı 

MARiE BELL • HENRi ROLAND 
Tarafından mliste.•na bir ze,,.kle yaratılan bu muazzam 

fil im! Aile yu,·ası111 kuran \.'e kurmak istiyenlere büyük 

bir ibret dersi teşkil edecektir.. Çocuğun aile orasındaki 

mevküni... Vekar ve şerefle yaşıynn bir adamın eriştiği 

saadet_, 7.enginliğine rağmen sefahat yiizlinden sönen bir 

ruhun hazin ikibeti.... Gönlündeki aşkı söndürmek ~ 

çalışan bir kalbin ateşi görülecektir. Takdir ve tebrikler-

le sinemadan çıklla<:aktır. 

AYRICA: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizaltı Esirleri 
~'ekmil Amerikan donanmasının iştirakiyle temsil edilmiş muazzam harp ve aşk filmi 

OYNIYAMLAR : RiCAR DİK • DOl..ORES DEL RİO 
SEANSL AR : Her gün : ÖLD'OREN GÖZU~R : 2 - 5.25 - 9 .. DENİZALTI 3.45 - 7.25 TE 

, bir çehre ile neler istediklerini sormuş- fisine bildirildiğine göre Bay j. Majial vazife halindedir. Bu mevzuda gün
lardır. Çocuklar da: «Siz ne iş görüyor- Mısırda ikamet etmek ve memuriyeti lük ve hasis düşüncelere yer verme
sunuz?. Onu öğrenmeğe geldik!> ceva- Mısır,Türkiye1 Suriye, Filistin, Maverayı mek icap eder. 
hını vermişlerdir. Erden, Suudi Arabistanı, Irak ve irana Bundan dolayıdır ki lktısat Veka-

Vnlimizin Gazi ilk okulu üçüncü sı - şamil olmak üzere İngiltere hilkümetin- letinin el ve gönül birliği ile iştirak 
nıf öğrencilerine kendi makamında kcn- ce Hindistan hükümeünin ticaret komi- tavsiyesini çok yerinde bir hareket 
disine sorulan sorguya verdiği cevap serliğine tayin edilmiştir. Mumaileyh sayıyoruz. 
şudur: Türkiye - Hindistan ticaretine ait işler Türkiye'nin yükselme ve kalkın· 

Ben - bakanlıkların hepsinin birden için Türkiyeye gelişinde müzakere sala- ma hareketleri daima el ve gönül bir· 
,·ekiliyim. Cümhurreisi adına devletin hiyetinin t.:ınınması ve kendisine kolay- !iği ile olmaktadır • 
de vekiliyim. Biltün devlet dairelerini Iık gösterilmesi bildirilmiştir. Türk milleti milli vazifeler ve da· 

.,, •• JI' .. '; •• ! , • ~ • \ • • • • • • • • •• -.. - ·.• ~ ~. •• •• 

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

Elhamra Sinemasında 
F,ilUKe - A k - Zevk - Hayat ve ı:üzclli.k dolu en nefis ıeoçlik filmini 

görmeğe lumrlauuuz. .. 

DELi GENÇLiK 
Fransızca sözlü • Baş rollerde 

ROBER2' TAYl..OR • MORENOSULİVAH 
l..İONEL BARYMORE 

Programa ihh·e olarak ayrı, ayn mC\•zularda vücuda getirilmi tamamiyle 
tabii renkli gayet güzel iki adet renkli Miki 
Paramount jurnalde en son moda ve haberler .. 
SEANS LAR : 1.30 - 4.00 - G.30 - 9 DA BAŞLAR 

D. 8 su 

valarda el ve gönül birliğini milli pa
rola olarak kabul eylemiştir. 

HAKKI OCAKOOl..U 
- *-Emineyi kaçırmışlar 

Torbalının Doğancılar köyünden ~~ 
İbrahim oğlu Şükrü Yılmaz, ayni köy
den Emine İplikçiyi kaçırmıştır. Suçlu
nun genç k12la evlenmek üzere kaçırdı
ğı anlaşılmıştır. 

-*-TahsllAt ve tediyat 
ce tvelleri.. 
Dahiliye vekAleti, 937 yılında vilayet

çe yapılan tahsilat ve tcdiyatın mUsta· 
celen bildirilmesini, bunun bilinmesine 
ihtiyaç olduğunu vilayete bildinn~tir .. 
V ekMetin gün derdiği tahsilat ve tediyat 
cetvelleri doldurularak gönderilecektir 

- *-
ODABüTÇESİ 

Ticaret odası meclisi toplanarak Oda 
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Londra 
---··---

~ran'lıodan lr temi· 

Savarona Pireye gidiyor 
nat tebliği aJdı .. 
Bu tebliğ Avam Ka
marasında o'lııınacalı 

Londra, 25 (Ö.R) - Diplomatik 
mnhafilde temin edildiğine göre, İn
giliz hükümeti ahiren general Fran
kodan mühim teminatı ihtiva eden 
bir tebliğ alınıştır. Bunda, cümlıuri
yetçilerin bilti kaydü şart mukave
meti terketmeleri halinde nasyona-

Hariciye Vekili B. Saraçoğlu Şükrü 
Bu s b A i ada ol caktır 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Savarona 1 nistan elçisi ve hnriciyc neza:eti yük
yatı hariciye vekili Saracoğlu Şükrüyü 1 sek memurları tarafından selamlanmı~· 
almak üzere Pireye hareket etmiştir. tır. 

Savaronada Yunan ricali şerefine bir 
r.iyafet verilecektir. Yat, hariciye veki- Selfınik, 25 (A.A) - Anadolu Ajan-
lini alarak pazartesi günü limanımıza sının hususi muhabiri bildiriyor : 
gelecektir. Atinaya gitmek üzere bugün buraya 

Belgrad, 25 (A.A) - Türkiye harici- ınU\·ac:ılfıt edecek olan hariciye vekili 
ye vekili dün gece yarısı trenle buradan Şükrü Saracoğlunu karşılamak iizerc 
hareket etmiş ve istasyonda hariciye na- Atina el~isi Ruşen Eşref Unaydm eks
ıırı B. Cincar Markoviç ile B. Spaho, presle bu sabah ~ant 7.30 da buraya g;l
Türkiye elçisi Ali Haydar Akpay, Yı..ına-1 miştir. Kendisini istasyonda konsolos Id-

ris Curo ve konsolosluk crkaru karşı
lamış ve istasyondan doğruca konsolos
la birlikte Atatürkün doğduğu eve gi
derek ziyaret etmiştir. 

Bilahare elçi yanında konsolos oldu
ğu halde Selanikte inşa edilmekte olan 
Türkiye cümlmriycti konsolosluk bina· 
sını gezmiştir. 

Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu bu 
akşam saat 22.15 te buraya gelecek \"e 

Yunanistan baş\·ekili Metaksa<> ile bir· 
likle Atinaya hareket edecektir. 

list hükümetinin onlara karşı 

merhametle hareket edeceği V<' 

memleketin kalkınmasına çalışmak 

niyetinde olduğu, İspanyanın siyasi 
ve arazi tamamiyetine riayeti temin 
edeceği bildirilm~ktedir. 
B. Nevil Çembcrlayn pazartesi gü

)lÜ Avam kamarasında İngiliz hükii· 

metinin general Franko hükümetini 
İspanyanın meşru hiikümeti olarak 
tasdika karar verdiğini bi1dirirken 
bu tebliği de okuyacaktır. 

---------------·-----------------------------

Anti- Komintern Pakta 

Cümhuriyetçi İspanyol hükümeti
nin Londradaki sefiri B. İskarasenin 
vaziyeti, hiç olmaz.sa muvakkaten, 
şimdiye kadar nasyonalist ajanınca 
tnnmmış olan vaziyet olacaktır. Bu
na mukabil, eğer cümhuriyet hükü
meti her mukavemeti terke karar 
verirse, B. İskarase birkaç hafta için 
diplomatik imtiyazlardan istifade et
meğe devam edecek ve böylece şah
si işlerini ve elçilik işlerini yoluna 
koymak iınkfuunı bulacaktır. Lon
dradaki umumi ka!rnat cümhuriyet
çilerin nasyonalistlere mukavemet
lerinin artık üınilc;iz olduğu Ye daha 
uzun miiddet dt!vam edemiyeceği 
merkez.indedir. 

Macaristandan sonra daha başka 
devletlerin de girece~i söyleniyor 

Bertin, 25 (Ö.R) - Alınan siyac;i ma
hafili Mançuko ve Macaristandan baş-

ka diğer bazı devletlerin de Anti - ko

mintern paktına iltihak edeceklerini ih

ı;as ediyorlar. Bu pakta iştirak eden 

devletler bunu müteakip müşterek bir 

büro tesis edeceklerdir ki bu da Millet

ler cemiyetinin bir nevi muhalif nazırı 

olacaktır. 

Bu haberle kasdedilen devletlerin Po-

Jonya ve Çckoslo\·akya olduğu tahmin 

ediliyorsa da ekalliyetler meselelerin

den dolayı Almanya ve Polonya arasın

daki gerginliğin Varşovanın iltihak ka

rarının pek yakın olanuyacağını ihsas 

etmektedir. 

-*-
erlın 

--=--
Türk ticaret odası 

toplantısı · 
Eerlin, 25 (A.A) - Anafolu ajnnsı-

ıı hususi muhabiri bildiriyor : · 
Almanynda Türk ticaret odasının bu 
iki genel toplnntısı Türkiye cümhuri

~ eti Bcrlin büyük elçisi Hamdi Arpa
n riyn~eti nltında Türk Ye Alman aza .. 

1 nın i~tirakiyle bugün yapılmıştır. Almanlar Polonyaya ekalliyet sfatü
sünü karşılıklı olarak ~m için muh

telit bir komisyon teşkilini teklif etmiş- ' - . . ..• ~ crh:aı:ı L.r :>ra...a 

danın l'.tllık__rii.portm ~o.rlcndi • üze

re Türkiye Alınanyn ticareti 1938 cie 
280 milyon mark gibi büyük bir yeku
na varmıştır. Bundan 125 milyonu Al
manyaya, 155 milyonu da Almanyanın 
Türkiyeye ihracatını teşkil eylemekte
dir. 

]erdir. Fakat Polonya bükümeti bun- Leh cknlliyeti tamamiyle mutı olduğ\t ~nan ckalliyeti bilakis son derecede fa. 
dan ihtiraz ediyor. Zira Almanyadaki halde buna mukabil Polonyadaki Al-

1 
fildir. 

lngiliz generalı jandarma 
polis enstitülerini S?"ezdi 

, ~ J•"f gC?ı_ •... ~ ,\ t'; ıt k ndis:ni kar~ıltyaıılar arasında 
Ankara, 25 (A.A) _ İngiliz istihb:l-ı te milli müdafaa _ı_rnv~ ~nüsteşarı, genel 

rnt dniresi müdilr muavini general F. kurmay ha\·a muşavırı, .muhafız alayı 

B t N b
. b bah 1 f la 1 ve merkez komutanları, Ingiliz sefareti 

eamen es ıtt u sa mu rn ız a • -
. hava ve deniz ateşeleri ve mihmandar 

yının fatbıkatında hazır bulunduktan d . b" b A · hazı bulunmuslar . cnız ın aşısı zız r " -
sonra saat 13.30 da jandarma ve polıc; d 

l 
ır. 

enstitülerini ziyaret etmiştir.. .Misafir general öğleden sonra 

Genel kunnny istihbarat şubesi mü- çiftliği \'C barajı gezmiştir. 
dürü Bnhaettin Kuban tarafından misa-j Bu akşam şehir l~kantasında m.isafir 

fir general şerefine Anadolu kulübünde I general tarafından bır koktey parti ter

bir öğle 2iyafcti verilmiş ve bu ziyafet-, tip cclilecektir. 

BUGUN LALEDE 
•••••••••••••••••••••••••• • ••••• •••••••••••••••••••••••• 

YİNE DİNAMİT GİBİ PROGRAM 
Silvia Sidne:v Hanri Fondanın yanıttığı ba~tm1 haşa renkli 

1 - .K A N D A V A S 1 
2- Rin Tin Tirı 

3 •• METRO JURNAL ilk dela 

4 •• RENKLİ MİKİ 
5 - G PRAGMANLAR 

SEANSLAR : 9.30 - 13.00 - 16.30 - 20.00 

Kurtarıcı 

Hollanda -·-Irak başvekili 
Londradan ayrıldı 

Müstemlekeleriıll 
kor'!mak için harp 
R!!mısi :r.aptırıyor
Llıhcy, 25 (0.R) - Hollanda parla-

mentosunda şarki HoUanda Hindistanı- Londra, 25 (A.A) - Irak başvekili 
nın müd f · · 4 N · S · d d d . . a aası ıçın - 6 yeni harp gemi- urı nıt paşa B:ığ a a önmck i.izerc 
sı ınşasına ihtiyaç olduğu bildirilmiştır. bu akşam Londradnn hareket edecektir. 
Beheri on bin tonluk dört kruvazör bu Daha dün akşam gitmek niyetinde olan 
müstemlekedeki mevcut deniz km·~·eti- Nuri Sait paşa hareketim kral Gaziden 
ne katılınca takım adaların müdafaası I..,ondradn ikametini lüzumlu telfıkki et· 
için kfıfi bir kuvvet teşkil edecektiı'. tiği müddetçe devam ettirmesi hakkında 
Şar~i ~indistan filosu için altı yeni kru· aldığı bir telgraf üzerine tehir eylemişti. 
vazor ınşasına lüzum görülmektedi~·. Bu :Fakat nrap mahafillerinden öğrenil
n~~sele hakkında hüki.imet çarşamba gU- diğine göre halen Nuri Sait paşa Filis
nu cevap verecektir. tin konferansında hasıl olan dostane ha-

Şi~lifucir 
İngilterenin bir çok 
ye~lerinde acıkca 
görüldü... ... ... 
Londra 25 (Ö.R) - «Şimali Fedr> 

adı verilen hSdise krallığın bir çok ta-
raflarında dün mükemmele .. ··lm'" n goru uş 

ve bazı yerlerde 2 buçuk saat siirınüc;-
tür. Saat 6 ile ıı arasında g" .. 1 • ' 
l
• . oru en şınıa-
ı Fecır gcnış· b' 1d b . ır yı ıza emıyordu. 

Bunun ınerke-.li parlaktı ve kenarların
dan yeşil ve beyaz şualar çıkıyordu. 

vadan ve ezcümle kendisinin teşebbüsü 
ile başlnyıp önümüzdeki hafta içinde de-

l vam edecek bulunan İngiliz - yahudi 
Arnp temaslarından sonra şahsen Lon
drada bulunmasının artık lüzumlu ol

madığı kanaatindedir. -·-Bugünkü maç 
Şehrimize gelen Mani.sa şampiyonu 

Sakarya takımı bugün öğleden sonra 
Üçokla karşılaşacaktır. Alsancak stad
yuıııunda yapılacak olan müsabakaya 
saat 15 te başlanacaktır. 

~tl".Y.7.YJO!Jl:'LY7.Zr/ı1Y.~.T.Zr-,,/,;!TJll;%fif'.::i"l!i1'.'J!;ı~':'7.]!:J2:zı!::m 'jCi 

~Tayyare §GlııeO::s;:i:ıl 
TELEFON : 3646 

Şimdiye kadar gördiiğiiniiz Winılerin en giizcli. 

ŞEYHiN OGLU 
OVNIY A~LAR : 

RUDOLPH. V ALANTINO 
VILMA BANKY 

SESLİ \'E TÜRKÇE ŞARKil.I 
Tanburi Cemil Merhumun ŞATARABAN peşrevi FERAHFEZAR • MU
HAYYER saz semailer! ilk defa olarak bu filimde ~alınmıştır .• 
OKUYANLAR ; HAMiYET YÜCFSES • l\fUZAFF.ER GÜLER • ALİ 
BÜLBÜL - HAFIZ YAŞAR \ ·esaire ••• 

AYRICA: EKLER JURNAL n l\lİKİ.. 
SEANSLAR:l.30 - 4 - G.30 , .e 9 DA .... 
BUGÜN SAAT 11 DE UCUZ HALK SEANSI ..• 

czzas.xı __ - !$!ZLCS . 2 
SAHiFE 3 _ 

·SON ·~HAB·ER 
"(.. ~ ( : .. ;: . 
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Ha va taarruzuna karşı 
korunma nizamnamesi 

Ankara 25 (Telefonla) - Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 
12 inci maddesine tevfikan genel kurın.ıy başkanlığınca hazırlanan ve devlet 
şurasından geçirilen hava taarruzlarına karşı ışıkların söndürülmesi ve karar· 

tılması hakkındaki nizamnamenin meriyete konması heyeti vekilecc kararla,. 
mıştır. Nizamnamenin tatbikine yarından itibaren geçilecektir. 

enerbahçe G. sara. 
yendi, şampiyon oldu 

lstanbul 25 (Telefonla) - Bugün Galatasaray - Fencrbahçc takımları ara
sında yapılan maçta 3 - O Fenerbahçe galip gelmiş ve şampiyon olmuştur .. 

Fakat her iki takımda müteaddit birinci takım oyuncuları yer almıştı. Oyun 
Fenerin hakimiyeti altında cereyan etmiştir. 

B. Lütfi Kırdar lstanbula döndü 
htanbul 25 (Hususi) - lstanbulu alakadar eden muhtelif işler hakkında 

vekaletlerle İcap eden temasları yapmak üzere Ankarayn gitmiş olan valimiz 

B. Lütfü Kırdar bugün döndü. Hükümetlc temaslarından memnun kaldığını 
söyledi. 

Suikastçı Demir muhafızlar Bükreş askeri 
mahkemesincP- mahkum edildiler 

Bükreş 25 (ö.R) - Askeri muhakeme Demir muhafızlar cemiyetine men· 
sup 9 şahsı 1 seneden 8 seneye kadar hapis cezasına mahkum etmiştir. Bunlar 
Bükreşde hükümet binalarını alev fışkırtan makinelerle yakmağı istihdaf eden 
bir sui kasda iştirak etmişlerdi. Bu makinelerden 16 sı, bir binada vukua gelen 
bir il'tinlin sebepleri araştırılırken keşfedilmiştir. 

Bir Alman tayyaresi 
• 

Akdeniz üstünde kayboldu 
l.ondra 25 (ö.R) - Teessürle öğrenildiğine göre bir Alman tayyaresi 

içjnde bulunan 1 O kişisile birlikte Akdenizde kaybolmuştur. Bu ziya Berlin
den resmen bildirilmi,tir. Tayyare O. A. L. U. S. markasını taşıyor ve Balear 
adalarından Cenova körfezine gidiyordu. İçinde 4 ki;ıilik mürettebat ile 6 
yolcu vardı. Tayyare Alman hükümetine aitti. Fakat sivil bir tayyare mi, yok· 
sa askeri mi olduğu bildirilmemiştir. 

Fransada bulunan ita yanlar 
- dönüyorlar 

Paris 2.S (ö.R) - Fransanın muhtelif kısımlarından 4000 Iıalyan men

leketlerine avdet için hareket etmişlerdir. Tamamen kendi arzularile vuku 

bulıın bu avdet hariçte yaşayan ltalynnlara ltalyada ve Libyada iş vermek için 

Kont Cianonun riyaseti altında çalışan komisyonun teşvikiledir. Bununla be
raber teııvikler şimdiye kadar pek az netice vermiştir. Marsilyndaki 30 bin 

ltalyandan ancak 100 ki i, Korsikadaki 15 bin ltalyandan da ancak 35 O i.işi 
kendi memleketlerine dönmeği kabul etmişlerdir. 

Sov}et-Mançuko hududu bir ay 
içinde yedi miisademe oldu 

Tokyo 25 ( ö.R) - Sovyet - Mançuko hudutlarındiı Sovyet süvariler". 
Japon müfrezeleri arasında müsademe oldu. Ate i Sovyet süvarileri açmış. 
jııpon müfrezesi mukabele etmiştir. Bir ay içinde bu mıntakada yedinci ddn 
oluyor ki müsndemcler vuku bulmaktadır. Vaziyetin yeniden nezaket kesbet
mesi ihtimaline karşı tedbirler alınmaktadır. 

Yeni Papa kim olaca 
Konklav hazırlıkları tamam oldu 

Vatikan sitesi 25 (Ö.R) - Papayı sc- 1 seçilemez. Verilen rey puslalarının heı 
çecek ~on~l~v meclisi için bütün ha1.ır- j defasında yakılması mutad olan soba -

lı~lar b~lmıştı:· llk reyler Çarşamba gü· ı dan çıkan dumanın kesafet derece"i pr..· 
nu veril~cek.Ur. Üçle iki ekseriyet bir panııı seçilip seçilmediğini &österir. 
namzet uzerınde toplanmadıkça papa 

Çekoslovakyadaki 
Almanların 

askerlikleri. 
Prag 25 (Ö.R) - Çekoslovakya hükü-

metiyle Çekoslovakyadaki Almanlnrın 

lideri arasında yapılan anlaşma muci -
hince Çekoslovakyanın Alman tel>aaları 

askerlik hizmetinden istisna edilmişler
dir. 

Almanyadan hicret 
eden Yahudilerin 
sayısı ... 
Bcrlin 25 (Ö.R) - Salfıhiyettar Al -

man kaynnğından yerilen bir habere gö· 
re şimdiye kadar Almanyadan 140 bin 
yahudi muhaceret etmi;;lir. Bunların en 
çoğu Birleşik Amerikayı ve sır:ısiyl.• 
Fransa, Ingiltere, Holanda, Isviçrc ve 
Çine muhaceret etmişlerdir. 

YEıVl SİNEMADA. 
TELEFON : 406§ 

Her ilıisi de izmirde il'lı defa 
altında 1 - Düşman - ft.' askesi 

Oynıyanıar· : MR. Moro •• (PETEK LORRE) 
GEORGE SANDERS 

•••••••••••••••••••••••• 

2 B E N B 1 R C A N 1 Y 1 M~ 
AŞK, ÖLtlM MACERA FİLMİ .. 

YENİ riiRKİYE rürJıçe Sözlü 
Jı'i.lmi Amerikad~ Türk~e sözlü olarak yapılmış \ 'C memleketimize getiril· 
mış ,.e programımıza ila,·e edilmijtir .. •= R::.11m11~~J.7.7..ıı!.llYJ!P:V~ 
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aezza CASUS KADIN m2'111i1'ı:Z~~ 
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.atinka Karlova'nın 
M A CER A ları 

Nakleden : HASİP ADAHOGLV .. 

-4-
Elli be§lik adamın adı ıkemancı Dil 1 mi bir faaliyet arzeder. Viski dereler gi

muallimi Foley, yanındaki gilzel ve oy- bi akar, para bolluğu ise akıllara hayret 
ıuık dilberin de adı Kaslin idi.Resmi va- verecek bir hale gelir[. 
rlyete göre de bu kırrnm saçlı kız, ihti- Uzun veya kısa bir seferden dönmüş, 
yar kemancının yeğeni idi. yorucu bir deniz yolculuğundan çıkmış 

Koyu renkli bir gözlük ihtiyar keman ve bol paraya malik lngiliz zabit ve ne
ve dil munlliminin gözlerinden hiç bir ferlerinin ihtiyar kemancı ile yeğeni 
vakıt eksik olmıyordu. Bu suretle bütün Kastini ne kadar sevinç ile karşıladıkla
lngilterede bu kemancının hakiki mahi- rmı tarife lüzum yoktur. 
yetini anlıyacak iki veya üç kişinin çık- ihtiyar kemancı, Avrupa banyo şehir-
ması muhtemel değildi. Ierinin ve plôjlarının klasik viyolonisti 

Bu garip çift, şehrin geniş sokak veya ve sanatknrı idi. Perişan halinde, uzun 
meydanlarında göründüğü zaman ihtiyar ve karışık kır saçlarında, keman çalar
ıkemarunın, genç kız da raksının ı1henk ken aldığı mağmum ve sanatkflrane va.
ve fevkalMeliği ile balkı roestediyordu. ziyet ile, kadm ve erkek herkesi kendi-

Kaslin, raksı bitirir bitirmez. halk sine teshir ediyordu. Casus en mahir bir 
dolaşıyor, Parsa toplamağa başlıyordu. müzik ve estetikçi idi. 
Ve, defi az zamanda halkın verdiği para Kasline gelince: Genç kızın muvaffa-
ile doluyordu! kıyeti, he-r türlü tahminlerin üstünde 

YEHIASJR 

Bütün Polonyada 
büyük nümayışler 
devam etmektedir 

Müvazene ver~isinde 
istisna edilmiş olanlar 
Miivazene vergisi 5 numaralı Fıkrasındaki 

tadilat vilayetlere bildirildi 

- BAŞT ARAFI t tNct SAYFADA -

sadüf eden bu nümayişlerden heyecana 
düşmüştür. Zabıta tarafından Italyan el
çiliğine karşı da buna mümnsil nümayiş ' 
yapılınası ihtimaline karşı tedbirler alın-
mıştır. Kont Ciano ve refikası saat 12,30 Müvazene vergisinin beş numaralı yekUnu kazanç iktısadi buhran ve mü
da gelmişler ve istasyonda hariciye na- fıkrası şu suretle değiştirilerek vilayete vazene vergileri indirildikten sonra yir
zırı B. Bek ve Italyan sefiriyle sefaret tebliğ edilmiştir. mi lira veya ondan aşağı düşenlerin is-
erkanı, Alman ve Macar sefirleri tara- •Bir ay içinde her ne unvanla olursa tihkak1an dahi bu vergiden muaftır. 
fmdan seliimlanmışlardır. İtalyan hari- olsun, aldıkları paraların mecmuu ka- Muhtelif cihetlerden gündelikli olan
ciye nazırı ve Kontes Ciano askeri mera- zanç, iktısadi buhran ve müvazene ver- ların muafiyetten istifadelerinde günde
simle selamlanmıştır. istasyon binası l gileri çıkarıldıktan sonra 20 lira 43 ku- liklerinin mecmuu nazarı dikkate ah
Italyan ve Leh bayraklariy1e <lonatıl - ı ruşu geçmiyen tekaüt vesair zat maaşı nır. Bir ay içinde her ne unvanla olur-

t 1 sa olsun aldıkları paraların mecmuu ka-
mış ı. sahipleriyle yirmi lirayı geçmiyen ~r 

Kont Ciano istasyondan doğruca Ital- ! . . . . . :zanç, iktısadi buhran ve müvazene ver-
f eth . .t . t 16 .:ı- I bilumum ıstıhk:ık sahıplen ve 80 kuru- gllen· ın· . dirildikten sonra 20 lira 43 ku-yan se ar anesıne gı mış ve saa WA 

Polonya meçhul asker abidesine bir çe- 1 şa kadar ücret alan işçiler, bu vergiden ru~u geçıniyen tekatit vesair zat maaş
lenk koymuştur. Resmi merasim bu su- 1 müstesnadır. lan sahiplerinden evvelki kanuna na
retle b~lamıştır. f Hem gündelik, hem maktu ücretlerle zaran kesilmiş olan müvazene vergisi 

•ı çalışanların bir ay içinde gündelik ve kesilmez ve tahsil edilmiş olanlıır da 
BÜYÜK NüMA YtŞLER maktu ücret olarak aldıkları paraların geri verilir.• 

Beynelmilel yankesici 
Ali Riza tevkif edildi 

26 Şubat Pazar 1939 
::::::s::s:m 

DOKTORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Kırıklık 
--~-~·-

YAZAN: Dr. G. A. 

Kınldık bir hastalık demek değildir. 
insan vücudunda bir halsizlik duyar, o 
gün neşesi yoktur, iştahı kesilmiştir, zor• 
la, adet olmu11 diye, yemek yer. Bir ta· 
rafında belli başlı bir ağnst yoksa da, si· 
nirleri sakin değildir, en küçük ~!erden 
öfkelenir. Çok defa ba§Jnda, biraz bo,. 
luk gibi bir dalgınlık olur. Dalgın bulu
nur. Biraz ateş olsa, pek hafif, nihayet 
otuz sekiz derece. 

Kışın olursa buna soğuk alına deriz, 
yazın da mide bozukluğu_ Hangisi olsa 
çabuk geçer. Bir iki gün istirahat, biraz 
da perhiz yetişir. 

Fakat b:ızı defa, kırıklığın geçmediği, 
sürüklendiği de vardır. O 7.aman işi 

ehemmiyetsiz tutmak, kırıklığın sebebi
ni araştırmamak doğru olmaz. Devamlı 
kırıklık türlü türlü sebeplerden gelir. 
Uzuvların hepsini araştırmak lazımdır. 
Damarlarımızdaki tansiyonu ölçtürmek, 
belki ~ontgen ışıkları ile göğüş içerisin
den fotograf çıkart.iırmak, idrarı tahlil 
ettirmek ister. 

Midede büyük bir hastalık olmadan, 
yalnız hazımsızlık insana halısizlik kı· 
rıklık verir. Zayıflatır, zihne kara kara 
fikirler getirir. Barsaklar bozulunca da 

Foley ve yeğeni KaSlin yani Avustur- idi. Zengin lngiliz bahriyelneri genç kı
yalı casusla balıkçı Pat Karrolun kızı zı para ve alkış içinde bıraktılar. Yuka
Ketti Korkta yirmi gün kadar kaldılar, rıda dediğimiz gibi bir daha tekrar ede
bütün gün sokaklarda keman çalııra1t ve riz! Viski dereler gibi aktı, para da yağ
raksederek vakıt geçirdiler. Akşam ol- mur gibi yağdı. 
duğu valut ta ihtiyar kemancı, güzel Ihtiyar ve klasik kemancı tabü kafi 
Kaslini «kabare - bar> Jara götürdü. derecede içiyordu. Çünkü, paradan, 
Orada bedii .rnks öğrenmesine yardı1D dünyadan, her şeyden vazgeçmiş ve ru
e ttl. hunu, kendisini sanata, eski kemanına ve 

Varşova 25 (Ö.R) - Havas muhabiri' 
bildiriyor. Varşova politenik mektebi 
talebeleri de bugün muazzam bir miting 
halinde toplanarak Danzigteki Lehlerin 
maruz kaldıkları tazyik ve haksızlıklara 
karşı şiddetli bir protestoda bulunm~ 
lardır. üniversite talebelerinin de işti -
rak eıtiği bu ınitingte şu karar alınml§· 
tır: 

cPolonyalılar, Danzigteki kardeşleri -
mizin nevmidane bir vaziyette olmaları
na sebebiyet veren hükümetin cerma -
nofil siyasetidir. Buna karşı mukave -
met göstereceğiz.> 

~e~elmilel sabıkalılardru:1 y~e~~ j ~ir çok. su~lar işlemiştir. B~ yankesi~- öyle. Kırıklık mideden veya barsaktan 
Alı Rizanın İstanbulda tevkif edildigı l lik hll.disesınden dolayı Bclçıkada tevkif gelince onu geçirmek gene pek uzun 
:jChrimizdeki alakadarlara gelen maHl.-, edilen Ali Riza, orada mahkfun olmuş sürmez. 
mattan ~nlaşılmaktadır. Ali R iza çocuk- ve hapishanedeki müddetini bitirince, Bir çok defa da, kırıklık karaciğerden 
luğunu lzmirde geçirmiştir. İstanbulda yine mesleğinde devam etmiştir. Ali Ri- gelir. Onun yorgunluğu, kifayetsizliği 
ve diğer şehirlerde bir çok suçlar işle- za en son olarak Fransa, Polonya ve Al- en ziyade sabahları yorgunluk verir .. 
dikten sonı·a, bundan ilç sene evvel Av- manyaya gitmiştir. Ali Riza Almanya Böbrekleri de unutmamak lazımdır. 
nıpaya firar etmişti. dönüşü Yu.nanistana uğramış, Yuna- Böbrek iltihabı haftalarca yalnız yor-

Miti.ngte Alınan olan her şeye boyko
taj karan verilmiştir. 

Ve Kaslin, · buralarda balet müdürle- yayına vakfetmi~ bir sanatltirdı. v~. 
:riyle de. tanıştı. Fakat bu zamanlar ihli- Kaslin de artık içiyordu. Çünkü o da, 
yar kemancı esrarengiz surette tegay- daha eyi raksetmek, daha doğrucru ral::s
yüp ediyor, bütün geceleri, casusluk ve ederken melekler gibi uçmak ve kanat
istihbarat ile geçiyordu. lanmak için biraz da içki buharına içten 

Talebeler büyük kafileler halinde tek
rar Alman elçilik binası önündC'n geç -
mek istemişlerse .de polis tarafından 

menedilmişlerdir. Bunun üzerine hari
ciye nezaretine tev~cüh etmişlerdir. 

Polis barajı Hariciye nazın Bek aley
hinde şiddetli nümayişler yapan talebe-' 
nin hariciye ne:ıaretinin bulunduğu cad
deye yaklaşmasını menetmiş'.ir. 

Beynt-lmilel yankesici Ali Riza bu t nistandan İstanbula gelince yakalanmış- gunlulda, kırıklıkla devam eder. O za. 
müddet zarfında İspanya, Portekiz, İtal- tır. Evvelce işlediği cürümlerden dolayı man idrar tahlili işi belli eder. 

ya, Fransa ve Belçikada dolaşmış ve hakkında kanuni muamele yapılacaktır. Kimisinde kırıklığı veren kan hasta-
Hakikaten, bu adamda çelik kadar bir gelen bir arzu ve ihtiyaç duyuyordu! 

atlm ve inat vardı. Yorulmak nedir bil- Ingiliz bahriyelileri ise, her 'Zamandan 

miyordu. ziyade körkütük sarhoş olmaktan bir 
Kaslin, yani bizim sabık Ketti az 2 a- an geri kalmıyorlardı! 

man icinde Irlanda hava oyunlarından Işte .. Bu zamanda, kurdun pek sev -
başka .klasık dansları, kıvrak ve güzel diği bulanık havayı andıran bu zamanda 
Ispanyol hava ve rakslarını da öğrendi. sahte kemancı ile yalancı yeğeni Kaslin 

Bu uydurma amca ile uydurma yeğen. de, talii yaver bir balıkçı kadar havadis 
ihtiyar kemancı ile Kaslin Dublinde iki avlamağa koyulurlardı. 
ay kadar kaldılar. Irlandanın bu en bü-

En genç olan, en ziyade sarhoş bulu
yük şehrinde, sair yerlere nisbetle da-

nan ve ... ihtiyat zabiti saflarında yer alan 
ha çok, daha zengin, kalabalık kabare 

Ingiliz zabitleri ve hatta bir çok neferleri 
ve barlar vardı. Buralarda en ziyade 

bu iki casusa istediklerinden fazla haber 
şark rakslarına rağbet ve heves vardı. ve malumat verirlerdi. O kadar ki, da

Kaslin, her türlü rak.~arda cidden 
ha toplanacak bir sürü haber varken, ar

hayrete layık bir muvaffakıyet gösterl-
tık sabahın yaklaştığını gören kemancı 

yordu. Bu suretle, ve en ziyade vilcu-
ve dilber Kaslin, sarhoşlarına teşekkür 

dundaki kı\Taklık ve harikuH\de tena-
ederek aynlmak ve istirahate çekilmek 

süp ve kırmızı saçları ile çok çabuk ve zaruretini hissederlerdi. 
biiyük bir şöhret kazandı. 

Limerikin köylü km Ketti ile, bedii Iki casusun asıl geceledikleri yer şeh-
rakslarda harikuliidelı1c gösteren Kas_ rin en fakirane yerinde, basit ve hatta 
lin arasında artık hiç bir münasebet kal- çok düşkün bir otel odası idi. 

mamış idi. 
Ve ... Irlanda bu tarihe kadar böyle 

rana bir rakkase çıkarmamış olduğu gi
bi, bundan böyle de çıkarmasına imkan 
~·oktu! 

· Dilber ve mini mini Kaslin, uwn sü-
ren bir raks ve içki yorgunlukları ile uy
kuya daldı'fı zaman,. ihtiyar kemancı, 
hiç yorulmamış gibi yatağından kalkar, 
ve sahilin çok tenha l>ir yerine kadar gi
derdi. 

Sahilin bu tenha ve hatta fazlaca ka
yalık, sarp yerinde, sahneye yeni bir ak
tör katılırdı. 

FakaL iki ay içinde Dublinin havası 
ihtiyar ~emancıya ve yeğeni rakkase 
Kasline dokunacak hal aldı, genç ve gü
ze] rakkasenin et.rafını saran delikanlı 
ve zenginler arasında resmi veya gizli 
polisler de peyda oldu. Bunun için, sah- PAMUK İPLİCİ 

Hükümet Vnrşovayı ziyaret için ge
len Kont Cianonun kabul programını ih
lal etmemek için talebe organizasyonun
dan nümayiş yapılmamasını istemiştir. 
Krakoviden bildirildiğine göre bu sehir 
iiniversite talebeleri de Danzig şehrin
de Polonyalıların maruz kaldıkları va -
ziyeti protesto etmişlerdir. Talebeler 
Alınan talebeleri mahfeline taarruz 
ederek nıobilyelcri parçalamışlnroır. Po
lis nümayişçileri büyük müşkülatla da
ğılmıştır. Talebe sokaklarda geç vakte 
kadar hariciye nazırı Bek aleyhinde nü
mayişler yapmıştır. 

Yine dün Vilno ünive~ite talebeleri 
Varşc ·adaki arkadaşlarının ynptıkları 
miting mukarreratını kabul etmişler, 

Bek aleyhinde tezahüratla bulunmuşlar
dır. 

Berlin 25 (ö.R) - D.N.B. ajansı Ro
betnik adlı Polonya gazetesinin Danzig 
nasyonal Sosyalist h:ıreketini tahrik 
eden neşriyatından dolayı Danzige gir
mesi menedildiğini bildiriyor. Son gün
lerde daha iki Polonya gazetesi hakkın
da aynı mahiyette karar verilmişti. 

-*-
Köy bütçeleri.. te amca ile yalancı yeğeni Dublinden ay- Markı kalkacak mı? 

rılmağı ve Künistavn şehrine gittiler. Pamuk ip1iği ve kapot bczl üzerine Dahiliye vekilleti, bu sene köy büt-
Bu şehir, harbı umumi sırasında in- iktısat vekaletince konulan n.arkın kalk- çele:rine mUşterclc neşriyat için tahsisat 

giliz bnhriyesinin bahri üslerinden biri- ma.'!l lehinde bir ccreyan vardır. Bu hu- konulmasını \"e l>u tahsisabn başkn iş
si, ve mühimmi idi. Açık deniz lngiliz susta ti.iccarlar, iktısat vekaletine ma- lere sarfedilmemcsini viH\yete.,bildir
filosu bu limana srk, sık uğramakta ve ruzatta bulunmuşlar, gerek knpot b'e- mi§tir. 
kömür ve sair levazım almakta idi. Bun- zinin gerek pnrnUk. ipliklerinin ihtiyaca 
dan b:ıska limanda her zaman için bir <'evap vermediğini ileri sürmüşlerdir. : .................. ~.··••n•u .. •• • n••••~ : 

~ . . . . • Yurd kay'1sı nüfusun artımı de- : 
filo veya kafi miktarda harp sefinesi bu- Halbukı kapat bczı ımal eden Cabrıka- : k . v ld b" 1. . Ç k • 

• • nıe tır. • ı a ır ıra verıp onı : 
lunmakta idi. lar i<;e başka bir zavıyeden mana vere- : ""Yr.' 1 • 

• Esirgeme Kurumuna u :ı ı•, o ursan : 
Ingiliz donanmasının bulunduğu bir rek narkın büsbütün kaldırılmasına ta- : b 
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Rumen heyeti 
Ticaret anlaşmasını yenilemek ıçın 

bugünlerde beklenmektedir 
Türkiye - Romanya ticaret anlaşma 

müddetinin bir se.ne müddetle uzalılma-

Si mev-ı;uunu g?riişmek Üzere bugünJer

(le Ankaraya bir Rumen heyetinin gel-

mesine intizar olunmaktadır. Anlaşma -
y~ yeni hükümler ilavesi ve iki mem -

le.ket ticaretinde rastlanan inkişafın tak-

viyesi hususunda düşüniilen yeni ve fay
dalı tedbirler alınacaktır. 

Romanya, son zamanlarda memleke
timizden mühim miktarda pamuk alına
ğa başlamıştlt'. Fakat ihracatçılar, ihraç 
edilen malların bedellerini almak husu
stinda müııkilaata maruz kalmışlardır. 

BükrC§ Türkofis müdürlüğünün te -
şebbüsiyle, Türkiye tüccarlarının ala -
caklarının zamanında, gün geçirilmeden 
Romanya klering servislerince ödenme
si tekarrür etmiştir. 

Sovyet Ermenistanı ve 
taşnakların faaliyeti 

Bir Ermeni komünist gazetesinde 
Yeralan gizli anlaşmanın mahiyeti 
Paris - « Haraç > ( Parisde çık.an 

T aşnak partisi organı ) cihanetkar An
laıımil-"> başlıkl ı ha§ makalesinde: Berutta 
çıkan ermeni komünist partiııi organla
rından cj. Sayn> gazetesinin Taşnnk ve 

Ramgavar partileri arasında Sovyet Er
meni hü1cümeti ve Ermeni komünist par
ti~i aleyhine bir anlaşma yapıldığına dair 
bu başlık altında neşrettiği yazıdan ba
hisle bu neşriyatın tekzibine bile değmi
yecek derecede saçma olduğunu kayde· 

1 

d iyor. 
Komünist Ermeni gazetesinin verdiği 

habere göre Taşnalclarla Ramgavarlar 
arasındaki anlaıımanıo esasları §unl.ardır : 

1 - Almnyanın Ukrayna üzerinden 
Sovyetler birliğine hücwn edip KaAuu
yaya doğru ilerleyeceii mUhakkaktır. 

2 - Bu takdirde fırsattan derhal isti-

h d d t 
I • u gayeye u aşırız.. • 

liınanda kabare ve eğlence ayatı a aza- raftar ır ar. ~ ....................................... . . 

fade ile Hitler ile b ir anlqma yapıp Er
menistandaki Sovyet hükümetini devir
mek ve H itlerin himay~i altında yeni bir 
Ermeni hükümeti kurulacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~;J;;::ı;;;~-..aawa-Mi s ısa ""' & • 4->:tS!i'-JSl!&!.ED :ı r..zz7777:/V:. "LLY:/!CJ':TLZ/7..7'/''~CZZ7~v.7. .. ,... ~~ _Ey ayna .. Demiş, ben padişplım rip gizlice sc~melerini devam ettirmiş- 3 -Ta§nak bürosu Hitlerin himayesi 

K k V • kızını istiyorum. ler.. altında kurulacak bu Ermeni hükümetioe 

lr e Zir Gözünü laıparnış ve açar açmaz da Kız; bu gizli ve kaçak sevişmelerden Ramgavarlan da lefTİk ve bilhaaaa anlat-

1 ığıdır. Kınnızı yuvarlaklar azalmış 
yahut beyaz yuvarlaklar çoğalmıştır. 

Kanda şek<!l' nisbeti azalırsa gene kırık· 
lık olur. Sonra uykusuzluk ta meydana 
çıkar, insan kırıklığı uykustızluktan ge
liyor sanır. 

Vücutlarında devamlı kırıklık duyan· 
!arın bir çoğu da kendilerine sinirli der· 
ler kuvvetlenince kırıklık geçecek zan· 
nederler. Halbuki kırıklık geçmeyince 

sinirler kuvvet1cıımez. Çünkü kırıklığ: 
veren sinirlerin zayıflığı değil, sinirleri 
zayıf gösjeren kırıklık, daha doğrusu 

kırıklığa da sebep olan verem hastalığı· 

dır. Devamlı kmklıkta göğüs muayene 

ettirmek, bir kaç gün sırayla vücudun 
sıcaklık derecesini almak pek lüzumlu 
bir şeydir. 

Böbrek hastahkları da devamlı kırık
lık verirler. Insan biraz yol yürümekle, 
bir merdiven çıkmakla biiyük bir yor
gunluk, yiireğindc- çarpıntı duyar. Buna 
da kırıklık, yorgunluk der. Halbuki kı
rıklık yiirekten gelmiştir. Bunu da, ta
bii hekim muayenesi meydana çıkarır, 

ihtiyarlıkta kırıklık olunca mesane il
tihabı, prostatın büyümüş olması hatıra 

gelmelidir: Hele geceleri sık sık ka1kma
ğa mecbur olursa-

Kanser hastalığı da uzun bir 1.aman 
yalnız kırıldık, yorgunluk verir de has
talık sonradan meydana çıkar. 

Hülasa, kırıklık çabuk, iki üç gün için
de geçerse eheınmiyetsizd.ir. Fakat uzun
ca sürerse, kmklık deyip geçmemelidir. 
Devamlı kırıklık mutlaka hekim mua
yenesine tuzum gösterir. Hem de, sizi 
muayene eden hekim birinci defasında 
kesin bir şey söylemeden tekrar gelme
nizi isterse, göğsünüzün fotografını çı

kartmağı, idrar tahlilini, kanda yuvar
laklan saydınnağı da tavsiye ederse gil
cenmemelisiniz. Kınklığın sebebi olan 
hastalığın yalnız basit bir muayene ile 
teşhis edilmediği çoktur1 

Milli Şefimiz 
- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -

Masal masal icinde • 

padişahın güzellii,:'İ cidden emsalsiz kı- bir zevk duymamış. Delikanlıya : mayı imzalayan Ramgavar teHerine bü
zını yanında bulmuş_ Kız ilköncc neye - H:ıydi, demiş, beni buradan al da kümete ~tirak ettirmeği teahhüt etmek.-
uğradığını bilmemiş.. Fakat delikaiılı dal senin kendi şehrine götür_ Orada daha tedir. tasyonumuz saat 20.10 dan 21 e ka-
çok güzel olduğundan onunla beraber serbest ve gece gündüz birbirimizle olu- 4 - Bu anlaşma gizli tutulacak ve dar çalışmasını tatil et.mi§ ve onun 
sabaha yakın oluncaya kadar. zevk ve ruz. hatta her iki partinin ikinci, üçüncü dere- yerine kısa dalga tecrübeye hasro-

- 58 -,. 1 safa etmişler .. Şafak sökmek üzere iken Oğlanın canına minnet.. ce mensuplarına bile, bunun müsait bir lunmuştur. 
kız telaşa düşmüş : ,.- Peki.. telikki ile karşdanacağı zamana kadar Bu tecrübede geçen gün olduğu gi-

de.- Eğer ne isters~n di!e sor:ıcak olur- ! . Kızın anası bunu babasına haber ver- - Biz neredeyiz'!.. Eğer babam sa- Demiş, aynayı almış, kızın elinden i!şa edilmiyecel:.tir. bi, Türkiyeden Amerikan milletine 
larsa cin aynasını ıste:ırn de .. Ben ?c 

1 
di.. . . j bahleyin beni odamda bulmazsa kıya- tuttuktan sonra aynaya : selAıtı gönderilmiş ve beş dakika 

yardım ederim, sana cm aynasını \'erır- Cm padışahı, ktzrna kavu~anm se- meti koparır.. - Bizi kendi evimize götür.. İzmirin ihracatı devam eden tecrübe mahiyetinde 
lcr. vinci içinde oğlanın i•diği cin aynası- Deıniş .. Oğlan da : Emrini verıni§ .. Yum gözünü .. Aç gö- İzmir Aeentalar birliği listesine göre, mil7.ik dinJetilm.iştlı-. 
Oğlan : j nı verdi. - Sen hiç merak etme .. Şimdi ben 

1 

zünü deyince de evlerine gelmişler.. mevsi~ iptidasından 19 şubat akşamına Ankara, 25 (Telefonla) - Cümhw·· 
- Cin aynası nedir!.. Delikanlı aynayı aldıktmı sonra kıza seni sarayına yollarım. Artık gece gündüz hep beraber ya- kadar Izmir limanından muhtelif mem- reisi İsmet İnönü tarafından Amcr.ila 
Diye sormuş .. Kız da : veda etti. Ce\•abını \'ermiş. Oğlandan bir türlü şamağa başlamışlar. leketlere 70.187 ton üzüm ve 40178 ton hallnna hitaben yaptlacnk mesajın müf· 
- O, demiş öyle bir aynndır ki yli-ı Elindch; qymıyn bakarak : ayrılmak istemiycn kız : Biz gelelim padişahın sarayına .. Padi- incir ihraç edilmiştir. rcdat progrnmı tesbit edilmiştir. 

dine bakarak ne istersen söylersin ve - Ey ayna .. Dedi, beni kendi mem- -· Sen de beraber gel. şah ertesi sabah bakmış ki km yanına Yalnız Almanyaya yapılan ihracat 42 Programa saat 20.30 da başlanacaktır. 
btediğin derhal yerine gelir. 1 leketimde kendi evime götür. Demiş. gelmez ve odasından çıkmaz.. Merak bin küsur ton üzüm, 17 bin ton incirdir. Program şudur : 
Oğlan razi olmuş ... Kız oğlanın elin- Böyle söy~eclikten som·~. ~özlerin~ Delikanlı bu teklife : edip haber göndermişler. Cariyeler Ja- Son hafta içinde limanımızdan f ta1yaya İngiJizce anons, Amerika marşı, istik· 

den tutmuş .. Kapa gözünü .. Aç göz.ünü yumdu. Açtıgı zaman kendısını kendı - Peki.. :un odasına girip bakmışlar ki oda bom 470 balya pamuk ihraç olunmuştur. ıaı marşı, Cümhuriyaseti !il!rmonik or· 
der demez ikisi de kendilerini Çin pa-,1 evinde buldu. Dedikten sonra kızın elinden tutmuş.. boş.. . Mevsimin pamuk ihracatı 28670 balyaya kestrası taraf mdan, İngilizce hitabe, 
disahının memleketinde bulmuşlar. Meğerse oğlanın bulunduğu şehirden Aynaya : Her tarafı aramışlar .. Hanım sultan baliğ olmuştur. Bu sene pamuklarımız Cürnhurreisi İsmet İnönü tarafından, 

Cin padişahının kızı oğlanı aldığı gibi uzak bir şehirde ve büUin bu şehirlere - Bizi bu kızın sarayına götür.. yok .. Acaba ~hirde dolaşmağa mı çıktı Romanya, İtalya ve Almanyaya ihraç Yapılacak müzik neşriyat programı 
doğruca annesinin yanına götürdü ve~ hakim bir padişah ve bu padişahın da Emrini vererek kıza : demişler, selamlığa sormuşlar.. Kimse olunmuştur. İngilizce, müzik, Türk musiki, idare 
onun kendisini nasıl kurtardığını ve çok güzel bir kw varmış .. Bu kızın gü- - Yum görzünü.. padişahın kızını görmemiş.. Topraksız köylüler eden Mesut Cemil, M üzik, CUmhuniya-
kendisine nasıl yardım ettiğini söyledi. 1 zelliği memlekette dillere destan olmuş. Demiş .. Kendi de gözünü kapamış... Padişah büyük bir merak ve keder Meriyete giren zeytin kanunu muci- seti filarmonik orkestrası tarafından, 

- Yalnız, dedi, o beni buraya mak-1 Delikanlı da her kes gibi bunu işitmiş .. Açtıkları znman sarayda olmuşlar_ Pa· içinde şehirde delJallar bağırtmış .. Yok. hince topraksız köylülere yirmi dekara İngilizce anonsuna veda. 
satsız getirmedi. Beni size getirmesinin 

1 
Elinde her istediğini yapabilecek aynası dişahın kızı, yiğit gidecek diye üzülmüş Yok .. Yok... kadar zeytinlik verilecektir. Diğer ta- Neşriyat programı 30 dakika devam 

zahmeti olarak Cin aynasını talep et- \'ar ya.. ,·e onu kendi odasında saklamış .. Böy- raftan, zeytin istihsalatının artması iç' edecek~ .. Kıs d44lı!a l!l74 i i7M'i 

~~~~~~...!!rn~e~kt~edru,:ir~·--..~~ ....................... .w;.j"""'...:::=;::::.=~J~~~~~~:..!~~~~::_..J..:~_.:..:.~~~~~~ı--:::~-:-:·-::-:~:-::~1-:-:;._'-:::-J:ı;:;::~~~ı:ıaıwıııı.......clıw.ıJ~ın!..J!i!!!!!!!l2!.IJB~ur!bo~n~d~ur~.JB!!!Jiliah~a~rı;a.ıM1ıi1ııi 



ı .t •mı figüraııları Kaliforniycı s<! hilleri1ıde claima bahar güneşi bulıı yor-
&ar. önü mü.ıdeki yaz mevsiminde mektep çocııklarnım ç1kartmalanna berızer 
mayolar geyeeeklerdir. 

•• 

Ol düren Gözler 
MARIE BELL 

F t ·il eden ko-ı ~onra mösyö Berger otomobille beraber 
rnnsız uyatro.,unu ems 

edi Fr tkt<-1 Man· Bell üç bir uçurumda parçalanıyor. 
m ansez sana aı arı 
sene evvel Konkor edebiyat mükafatı- Jan, Bergcri, kurtarabilirdi. Fakat kcı -
nı kazanan Charles Merenin en meşher rısını almak için ölilmüne göz yummuş 
olan (Latentation) isimli romanını Hen- imdadına koşmamıştı. Bunu madam Ber
ri Roland ile beraber temsil ederek bi7~ gerden .saklıyor, vicdan azabı onu hiç 
bir şaheser sunuyor. Dilber ve gü,~cl terketmiyor. Avukatlığı bırakıyor, ku
Mari Be.Jl ile Fransızlar ne kadar öği.ir.- mara, içkiye dalıyor. Moris ile Madam 

seler azdır. Çünkü öldüren gözlerde 0 Berger evleniyor fakat ... şimdi bir ser-
kadar muvaffak ol mştur ki Amerik~n seri olan avukat Jordan . .. fılmin en he-
gazeteleri ehiz !.ala bir Mari Bell yei · ~- yecanlı yerine gelmiş ve bundan sou..il 
liremedik> diyorlar. Bugiin ı;ark cereyan eden vakayi çok müessir vak<>. 
sinemasında göreceğimiz bu filmin nv:v- yii telhis etmesi itibariyle muhterem 
r.uu hakkında bir parça izahat verelim. okuyucularımıza heyecanlarını sinema-

Fran.sız cenup sahillerinin plaj ve e~ da izlıar edebilmelerini tenıinen daha 
lence yeri Nisin en büyük otellerind~n fazla izahat vermeği münasip bulmadık. 
birinde mösyö ve mad:ım Berger arka- Bu mükemmel fillınle birlikte den.iU\ltı 
daşlariyl • eğl,,niyor. Meşhur bir avukat 
olan Jordan ve çok zengin fabrikaF· .. 

Moris ikisi l . l"'a•1 ~"'1 Bergeri seviyor
lar. Mösyö Bergle avukat Jordan ş-?h·c 
gitmek üzere otomobile biniyorlar biu~ 

--~- --· -

esiresi isimli çok heyecanlı, Amenkan 
donanma.sının iştirakiyle yapılmış Lir 
filim daha vardır. Sayın okuyucularımı

za tavsiye ederiz. 

"B~yaz Esire,, filimi için 
Filim kahramanı Vivyan Romans ne diyor? 

Bu filimde binbir gece masalı yaşadık 
Hala onların tesiri altındayım 

Viviane Romanca ... Siyah gözleri, şeh
vetli dudakları, gür siyah saçları ile bir 
Şark güzelini andıran bu yıldız y eni bir 

filmde ... Yalnız, bu yıldız şimdi bize 
daha yakın olan bir dekor içinde görü
lüyor: Istanbulda. 

cBeyaz Esire> mevzuu Istanbulda ge
çen bir filmdir ve filmin dış dekorları 

bir müddet evvel şehrimize gelen sine
macılar tarafından .Istanbulda çevril
miştir. 

Viviane Romanca film hakkında duy
duklarını ve di.işündüklerini şöyle anla
tıyor: 

cBeyaz Esire> yl çevirirken çok kan
grk ve muhtelif hisler altında kaldım. 
Fakat esasen her fihn çevirişimde böyle 
olurum. 

Lakin, beni bu sefer her uunanklnden 
fazla uğraştıran bir şey vardı. O da, 

filmdeki rolümü temsil için yapmaya 
mecbur olduğum tuvalet,, giymeye mec
bur olduğum elbiseler. 

MeselA beni faz.la sıkan şey korsa ol
du. Derler ki geçen asırda kadınlar çok 

ğil mi! Bu kadar sıkı korsa giyerseniz 
yüreğiniz nasıl sıkılmaz! 

cBeyaz Esire> r olünde uzun aşk sah
neleri yaşadım ve aşklarım ekseriya 
saadet içinde geç1i. Fakat, gülü seven 
dikenine katlanır dedikleri gibi, aşkın 
saooeti olduğu kadar kederi de vardır. 

Ben de bu aşklarım içinde keder de çek-

tim. 
Rol arkadaşlarım bunları son der ece 

büyük bir samimiyetle ve tabii olarak 
oynadığımı .söylüyorlar. Bunu k endime 
karşı bir teveccühten ziyade hakikate 
karşı bir hürmet sanıyorum. Zira, ben 
de, hiç kendimi methediyormuş gibi ol
madan söyliyebilirim: Hakikaten rolil
mU çok .samimi ve tabii oynadım. Çün
kü, rolüm olan sahneleri aynen hisse
diyor ve yaşıyorum. 

Bugün de, filmden sonra, bende ha
kikaten mesut günler yaşamış bir in
sanda kalan hatıralar ve intiba var. Film
de yaşa<lığım sahneler bana yalcın, fa
kat hayali bir peri masalını andıran saa
det giln]eri gibi geliyor. 

F ilmde b eraber rol aldığımız artist
lerden Con Loc Amerikadan y eni gel
miş, lisanı düzgün değil. Fakat bilhassa 
bunun için kendine mahsus bir başkalık 

taşıyor. Dalio ise sinemadan daha evvel 
de arkadaşımdı, kendisi ile beraber bir 
çok piyesler temsil ettik. 

F ilmde gör ümcem olan Louise Car
lettide de bir peri kızı hali vardı. Yine 
filmde k aynanam olan Sylvie de masa
lın cadı kansını teşkil ediyordu. 

Mila Parely bir an için benim rakibim 
oluyor. Fakat çok iyi bir kalbi olduğunu 
sonradan anlıyorum. Benim için kendi
sini feda ediyor. 

Çapkınlar şahı Saturnin Fabre ise 
saraya mensup yüksek bir memur ro
lüne çok yakışıyor. Fakat bliyilk bir aşk 
onu da mağlup ediyor. 

Filmin bende - ve bende olduğu ka
dar şüphesiz arkadaşlarımda - bıraktı
ğı acı hatıralar da var. HattA, işler o ka
dar aksi gitti ki bir An filiıni bitireml
yeceğiz diye korktuk. Rejisörümüz M. 
Pabst grip oldu. Benim başımdan bir ka
za geçti, parmağımdan yaralandım. 

SAHIFE5 

hassas ve içli imişler. En ufak bir şey
den canları sıkılır, yürekleri fındık ka
·buğunun içinde gibi gelirmiş. Tabii d~-

:Evet, cBeyaz Esire> filmi için bir ma
sal, bir bin bir gece masalı diyebiliriz. 
Bu masalı ben ve arkadaşlarım hakiki 
bir şekilde yaşadık. 

Fakat cBeyaz &!re> nihayet bitm!ş 1 Janet Makdonald hala Amerika aine
bulunuyor. B iz de biraz dinlenebiliriz.> macılığının en güzide simasıdır. 

Pamuk Prenses 
ve Şirley 

Şirleyin bütün cihanın sevgilisi ol cl•ı. 

ğu ve sinemalarda hasılat r ekorunu kı ~. 

dığı ve hele çocuklnrın bayıldığı bugi.i11 

artık bir h nkikattir. Mikinin muddi ta
rafından ibda edilmiş olan P amuk Pr:?.t
sesin de aynı muvaffakıyet yolunda yi.i
rüdUğUnü söyliyorlar. Filhakika bütün 
çocuklar ve büylikler Şirley kadar Pa. c 

muk Prensese ve onun yedi cüceler fil
mine akın halinde koşmuşlardı. lz.mlr -
de ilk vizyonunu yapmış olan bu filim 
bu hafta A.sri sinemada alkış ve takdir 
loplamalcta devam ediyor. 

Holivudun 
israfları 

Holivutta.ki filim imalatçıları müsnf
likleriyle meşhu.r<lur. Mesela M. G. M. yeni sinema 11ıldızlarından Heddy Lam ar, maruf il~ Spener ile berab• 

1 
Peter 

yol ancı 

5 

Lorre'nin 
pehlivanlığı 

Geçenlerde P ctcr Lorrenin otomobil~ 
az kaldı bir otobille çarpışıyordu. Arlıst 

evinden stUayoya giderken bir otomobl
lin üzerine doğru yalpa vurarak geldigi
ni farketmiş, b ereket versin otomobilini 
birdenbire durdurmuş bu yctmiyomm~ 
gibi, acemi şoför otomobilinden inerek, 
Peter Lorrenm üzerine hiddetle gclmi -
ye başlamış. Peter, isin farkına var:ırn'ic 

yavaşça otomobilinden inmiş. O da biı 
kaç ad un atmış, beklemiye başlamış F. • 
kat beriki, P eter Lorrc'i görüp farkına 
varır varmaz, zorln gülümsemiye çalışa
rak: 

- Yoo, dl'.'miş ben J npon güreş p -::' • 
ihram ile güreşemem! 

Bu sözlerini .söyliyerek hemen g"risin 
geriye dönerek otomobiline binmiş, on 
dan uzaklaşmış. 

Peter Lorre hayret etmiş: 

firmasının çevirdiği Marie Antoinette 
flıni için, kitabı yazan Stefan Zwei.f e 
382,000 dolar gibi cehemmiyetsiZ> bir 
para verilmiştir. 

Bernard Shav 
- Böyle pehlivanlığı ne yapalL.•.? 

diye bağırmış, sinemalar için yalan-::ı 

pehlivan olmkatan kurtwamadım. Bir 
kerre de hayatta birisini yere vurnıak 
nasip olmıyacak vesselam! Kırk y •J t 
bir fırsat ele geçirdim, o da tabanları 
kaldırdı! 

Fakat i~ bu kadarla da kalmamıştır. 
M. G. M.kumpanyuı 28 mutahaSSJSi, al
tı ay müddetle ve çok dolgun maaş! ula 
angaje ederek, bütün kitapları karıştl
rıp Marie Antoinette hakkındaki en d"ğ
ru senaryoyu tertibe memur etmiştiı-. 

Bundan sonra ortaya çıkan e9eri bi:r.nt 
Goldwyn okumuş fakat beğenmemiştir. 

Ve Sinema 

cSUveyş> adlı filimin bazı Avrup.ı 
memleketlerinde gayet soğuk karşılar.a -
dığı dilşilnlllürse, " 'l'lerikalı fiilin ima
lAtçılarının hem bir alay para sarfettik
lıeri, hem de bUtUn bunlara rağmen vi
ne tarihre alay etmek imkanını bulduk
ları kolayca anlaşılır!. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Kücük Sinema 
t 

HABERLERİ 
Bu sene, meşhur Fransız trajediyen 

Rasinin üç yüzüncü yıldönümU yapıla· 
caktır. Bu mUnasebeUe Avrupada, 
Amerika sahnelerinde bir çok tezahürat 
yapılacaktır. Bilhassa Fransız sinemacı
ları, şAirin en büyük trajedilerinden 
Phedre, Andromak, Britaniensi filme 
alacaklardır. . ---111---

Iki seneden beri görmediğimiz Miri-
yan Hopkins tekrar filim çevirmeğe ka
rar vermiş. 

İki senelik fasıladan sonra, yeni fllim
lerinde çok muvaffak olacağı söyleni-

111- --
Martha Eggerth, kocası, Jan Kiepura 

ile birlikte Avrupadan Amerikaya ha
reket etmiştir. 

Bernard Shaw, yer yuzunun şanın . 
dan, şöhretinden nefret eden, kendisi 
hakkında bir çok fıkralar anlatırlar: 

ölen Ingiliz kralı George V. kendisine 
asalet unvanını vermek istemiş. Fakat 
bir sene önce de petrol kralı Deterding-

le meşhur silAfı taciri Vasi! Zaharof d:ı 
asalet unvanı almışlar. Bunun üzerine 
meşhur muharrir: 

- &kiden, dem~. a.sU olmak ı~m 
harp etmek, yahut ta her liangt başkn 
bir kahramanlık yapmak lazundı. Şi •ııdi 
ise her hangi bir şeyi toptan satan, \ 3cl

Jıet unvanını alabiliyor. 

Ve böyle diyerek kralın teklifini t~d
detmiş. 

Bernard Shaw'ın sinema ile arası . 'lll 
zamanlara kadar pek hoş değildi. B; 
münasebetle de şu fıkrayı anlatırlar: 

Güzel bir sinema artisti kendis: -
mektup yazarak şöyle demiş: 

l)İr 

cSiz dünyanın en zeki adamısınız. 
Ben de dünyanın en güzıel kızıyım. r.ıti
miz evlenirsek, çocuğumuz dünya un 
en güzel ve en z~ki çocuğu o]acalctır.Nt 
dersiniz? ... > 

Bernard Shaw cevap vermiş: cTekl i
finiz çok cazip. Fakat doğacak çocuj(u
muzun güzellikten yana bana, zeka•l:ın 
yana da size benzemesinden korkarak 
reklifinizi reddediyorum!> 

Martha, önümüzdeki aylarda tekrar Bernard Shaw, her nedense şimdiv.• 
Avrupaya dönecek yeni bir filim çevi- kadar sinemaya büyük bir alaka göster-

recektir. UI memiştir. VakıA, buharlı gemi de ilk icat 

Lili Damita bir kaç aydan beri Fran- edildiği zaman Napoleon ona cço.:uk 

sacla idi. Fakat hem sesli, hem sessiz fi- oyuncağı> demişti. Fakat büyük mur.ar
lirn zamanında çok meşhur olan bu ar- rlr son zamanlarda bu fikrinden cay uı3 
tist, geçen ay Amerikaya gitmiştir. Ora- görilnUyor. Keııdiai piyeslerinin filime 

bulua•dalmmasıu mubaltNr ama.~ pp-

sürdüğü en T' ühim delil de şu: 

- Made..nki gülünç bir fıkra anlata

biliyor veya tuhaf bir hikaye yazaoiliyo
rum, o halde bir senaryo da yazabilir.m. 

KAR1KA2'UR : 
•• • ••• • ••••• 

111 
Süveyş ismindeki filmi Mısırlılar sey· 

redemiyecekler. Çünkü Mısır hükümeti 
bu filmin Nil sahillerinde gösterilme· 
sini yasak etmiştir. 

Pazarlık yapanlar ceza görüyorlar-, 

- Hdl.4 J)CIZ4rlıkta devam edi11orıun ha.!. Sana 20 lira ceza yazıyorum .• 
20 lira .aa? il AIUah. iMlldmm puranık adetim değil.. Madem cezq 
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Bizans saltanatının mağdur siması 
Etkarina.. Kardeşinin tacını alt üst eden adamın met· 
resi olduktan sonra şimdi sürgünler diyarında sürünüyor 

Adaya yan.aştıldan zaman sabah şa- Tekla idi. •yetmiyorınut gibi de o sülalenin saltana-
fak sökmek üzere idi. Mantıki dqiinülecck olursa saltanat tına en çok hak sahibi olan azasını .. İm-

Mavi aöZlü dilber, buraya ilk defa ge- hakkı eıı fazla. onundu. Çünkü o .• Asır- paratorun kız kardeşini de uzun müddet 
(iyonlu. tık defa ayak °bulyordu. la.rdanberi devam eden bir saltanat süli- tatlı saadet rüyaları içinde oyaladıktan 

Fakat Totaru. bu haris udzade daha lesinin bugün yegane sağ kalmıt ferdilaonra nihayet onu ihmal etmişti. 
Biza.nata, komplonun batına geçmeden idi. Va.sil, Ermenistandan piç olarak Çlk- Şimdi Uıe bu (hak sahibi), kardcşi
evvel hızını hı - dan alllllf, bmada epi mış. Edirnede büyümüş ve nihayet aç nin saltanatını gasbeden adamın piç oğ

müddet yqamış. bura baDu ve buradaki biilaç, baldıra çıplak bir aerseri halinde lunun emri ile saraydan, saltanatından 
saltanat düşkünleri ile yakın temaslarda dıvarcılık etmek için Bizansa gelmiş, da uzaklaştınlnuş ... Sürgünler diyarında 
bulunmuı. hatta onlara ..Itanatı elde et• sonra da Oçüncü Mişelin tahtını altüst Manastu- köşelerinde sürünüyordu. 
tiği zaman yapacağı ~er hakkında, etıni~ ve onun saltanatına konmuştu. Bu 1 •• BJ'J'MEDİ •• 
genİ§ ölçüde vaadlerde bulunınUJtu. 

Ayaldannı karaya basar basmaz. T o· 
taras onlan doğruca adamn manasbnna 
yübck bir tepede ve sadece adaya değil, 

Marmaraya da hakim bir tepede kurul

muş olan Manastıra götüı:dü. 
Manastır papazları. T otaras1 tanıdık

tan için onu ve onunla beraber gelen 
kadını ve T otarasın sadık adamını iyi 

•uretle karyJadılar. 
Manastırın baı papazı, eYYelce. üçün.

CÜ Mitel zamanında bir müddet bat ve
killik yaptıkdan sonra gÖzden dilftüiü 
için elini eteğini siyaset ve entrikadan 
çe.kmİ§. aırtına kara cübbeyi geçİnnif ve 

burada (Selimet kenardadır) diyerek 
kendi halinde ve eleminde yaşam~ 
başlamış ve adı evvelce Anylomenyades 
iken şimdi rahip Hıristos olmuş sakalı 

göbeğinden aşkın bir ihtiyardı. 
Yine Bizans baı vekillerinden birinin 

oğlu olan T otar asa karsı teveccüh besli
yor, içinde kalmış eski kinin intikamını 
ancak onun saltanata vuracağı darbe ile 
alacağını ümit ederek bu haris delikanlı
yı altdan alta teşvik ediyordu. 

Rahip Hıri.,toaa T otarasın. yanında 

başka bir adam ve birde kadın olduğu 

halde adaya geldiğini ve manastıra girdi
ğini, onu uykudan uyandıTmak suretilc 

haber verdiler. 
Başının pek fazla ilerlemiş olmasına 

rağmen Hıristos alelacele srrtma cübbe
sini geçirdi ve Manastınn yeni misafirle-

rinin bulunduğu odaya koştu. Burada, 
d•k uşak da dahil olduğu halde dört 

b , baş başa vererek vaziyeti düşündü
ler ... 

T otaras, bu ihtiyarlıktan beli bük.üt
müş fakat ihtırası hala şaha kalkmış va
ziyette olan moruk papaza mavi gözlü 
dilber hakkında, kulağına fısıldamak su· 
retile lazım gelen izahatı verdi. 

T otarasın bu kadına karşı gösterdiği 
saygı, kadının her kesi tesiri altında tu
tan nafiz nazarlan ve tavrı Hıristosu da 
ona hürmete aevketmişti 

Mana.stmn en mutena odalanndıuı biri 
ona hasredildi. 

T otaras için de bfr oda ayrıldı. 

Bunların ikisine ele harada. ba adada 
müstakbel İmparator ve impara.toriçe gibi 
muamele edilmesi yine o gece kararl•f"' 
tırıldı. 

* Manastırda sakin saltanat dü~künleri 
arasında kadın, erkek bir çok saray sür
günleri vardı. Bunluın içinde ve en bqta 
gelen de İmparator üçüncü Mişelin ku: 
kardqi ve İmparator Vasilin metresi 

Edirnede • 
ıma 

200 bin lirahk istikraz işi müspet 
bir surette neticelenmiştir 

Bu para kısmen Edirnenin soğuk hava 
deposuna ve mezbahasına sarfedilecektı•r 

Edırııeden gıı-:el bir manzara 
Edirne 25 (Hususi) - Belediyemizin mi meclisi be~inc.i içtimaını vali Niyazi 

belediyeler bankasından akdini kararlaş- Mergenin başkanlığı altında akdetti. Bu 
tırdığı 200,000 liralık istikraz işini hal- toplantıda Maliye encümeni tarafından 
!etmek için belediye reisi Şerif Bilgen kabul edilen vil8yetin v=ridat bütçesini 
salahlyet mazbatası ile Ankaraya gitti. 419,075 lira olarak kabul etmi§tir. Vari
Evvelce bildirdiğim veçhile B. Şerifin dat bütçesinin kabulünü müteakip gelen 
Ankarada yaptığı temaslar müspet ne- evrak ait olduğu encümenlere havale 
tice vermişti. edilmiştir. Meclis yakında masraf bütçe-

Alınacak paranın mühim bir kısmı sini de müzakereye başlıyacaktır. 
ile belediye borçJannı ödiyecek bir kıs- BöCEKÇ!LtK MEKTEBtNDE 
mı soğuk hava deposuna, mezbaha - Edime 25 (Hususi) -Böcekçilik mek-
sına sarfolunaca.ktır. tebinde dünden itibaren kadın, erkek, 

VtLA YET UMUMİ MECLtSt böcek meraklıları ile böcek besliyenler-
Edirne 25 (Hususi) - Vilayet umu- le hasbihaller yapılmağa başlanmıştır. 

- Siz bir hain, bir müraisiniı.! 
- Ne?. ben mi? Cemi yet l eri '7J'!Blllll!'l Tarihin Gizli ~---

Engizisyon Esrarı 
~:nya;:.ın en korkunç ve gi~~!:J 

Tefrika : 30 Nakleden: F~ Ş. B. 
- Öyle bir hadise ki, doğru yol ha

ricindeki bütiln düşüncelerin, kum veya 
su ilzerine bina kurmak demek olduğu
nu gösteriyor. 

- D~ çok cloğnıdm? l'abt 
bu fena haberi bana da bildirme& misi

• ? 
nız ... 

- Madam, darbenin. tesirlerini azalt
mak için bana vakıt ftdniz, rica ede
rim. Gönniyor mnsımaz, benim bile te
t>sslh-üm ne kadar bUy\lktür! 

- Rica ederim, beni iımıeden bu fe-
laketi söyleyiniz .. 

- Amcanız .. 
- ... öldü mü yoksa? 
- Hayır .. 
- Cezaya mı mabkUın oldu? 
- HayD", yeniden hidayete kavuştu! 

olmamıştır. 

- Yani, bütün servetini engizisyon 
cemiyetine mi terketti? 

Antoaya bu son sözü söyledikten son
ra, rustu Ye engmıörün yüzüne dikkat
le baktı. 

Dük Mikel dö Saadra bu bakışın al -
tında ezilir gibi GWa. l'Uat kendisini ça
buk toplıyarak: 

- Antonya, wun oım.,11111, bir de
fa düşUnmeliııini7. l:i bu adamı mahkfun 
edeııek servetini de mii.adere benim için 
her zamaa mü.4.lki.bıdiU. Sise bütün sa
fiyetiıW. 16yli,orum, &rfl.mde engizi
törlükteaarfınaar etmq lııaJunu,wum. 

Halbuki melr,,..fnn, bu •cle.uı bltiin 
servetilli .. baraJrtpmek iıl.. l'akat bu 
ihtiyar. lııll W\ee&iyen bir şekilde 

- Evet, siz... siz bfr dolandırıCJdap 
başka birşey olamazsınız! 

- Fakat madam... sözlerinize dikkat 
ediniz! Sizin servetiniz, saadetiniz ve 
hatta hayatınız, benim elimdedir. Iste -
diğim ~kilde hareketten beni kim men
edebilir? 

- Elinizden ne geliyorsa, vauınız! 

Bekliyorum. Engizitör hiddetini yen
meğe çalışarak, yahut bu çok sevdiği 

kadını atqte yakmak cesaretini kendi -
sinde bulaınıyarak vaziyetini değiştirdi 
ve: 

- liayll' Markiz, beni yanlış anhyor
sunuz! Sözlerim bir tehdit değil, fakBt 
bir ihtardan ibaretti! 

- Olabilir .. Yun~ olabilirim! 
- Ve sh:l ~i de unutmuş bU-

lunuyonunuz. 
- sa mi? Sb ömrünilzde sevmel'., 

nedir biliyor musunuz? 
- Hayır Antonya ... Size gelinceye ka

dar sevmek, nedir bilmedim. 
Bq engizitör bunları söylerken salo

llllll kapılarının birinden bir gürültü du
yuldu. 

Markir, baş engizitöre dikkat~ bab-

....... ························= EV 
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21.00 
21.10 

Müzik {Neşeli plaklar) 
Müzik (Riyaseticümhur bandosı 
şef : İhsan Künçer) 
1 - Lincke - Festival marşı 
2 - Schumann - Manfred uver· 
türü 
3 - Rimsky - Korsak.ov - Veh· 
razat (Senfonik parça) 
a) Deniz ve Sinbadın gemisi * Siyah roplar üzerine sırma teller-

le işlenmif eşarplara en kibar balolarda l2.30 
rastgellnmektedir. 12.35 

b) Kalenderin bikiyesi 
Program c) Genç prens ve prenses 
.MUzik (Küçük orkestra - (Binbir gece hikayelerinden) 

* Kürk yakaların üzerine tabii çi
çekler takmak modası salgın halinde -
dir. 

Şef: Necip A~km) 
1 - Tecbaikovsky - Milletler 22·00 Anadolu ajansı, (Spor servisi) 
süiti 22.10 Müzik (Cazband. pl.) 

2 - Robert Stolz - Viyana gece- 22·45.23. Son ajans haberleri ve yarm-
*Gün geçtikçe eteklikler daha fazla 1 . ...n--1dir ki program 

eyın 6 ....,.... • 

kısalıyor. Fakat buna mukabil genişli- 3 _ Amadei _ Saz. çalan Aşık .U-

yor. itinden aşk rüyası PAZAKTF.St PROGRAMI 

* önümüzdeki ilk baharda düz renk- 4 _ Brusselmans - Felemenk 
li Iskoç kumaşlarının çok moda olaca- raksı ~~~ Program 

ğı temin edilmektedir. 5 - Robert Stolz-Praterde ağaç--
13

·
00 * Apartunanların zemin katında ek - lar tekrar çiçek açıyor · 

Türk Müziği~ pJ. 
Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

seriya küçük karıncalar vardır. Bunla- ~ -. Valte~ Schrader - Akşam 
13

.
15 

rın istilasına marn olmak için çıktıkları uzerı (Haz.in parça) 18 30 
Müzik (Neşeli plaklar) 

deliklerin üzerine karanfil dişleri sokul- 13.00 Memleket saat ayan, ajans ve · 
ınlJ§ bir portakal koymak kafidir. Çık- meteoroloji haberleri. 18.35 

Program 

Konuşma (Cevat Memduh - Ke
man tarihi ve tekfımülü) PlAklar 

tıkları yerlerin pencerelerini kapadık- 13.15 Müzik (Küçük orkestra 
ile misaller 

tan sonra adi bir mangal içerisinde bir Şef : Necip ~kın) devamı 
parça kömür yakmak ve kömürün üze-1 'i - Delibes - Menba - balet süiti ı9.oo Konuşma (Doktorun saati) 

Türk müziği l 'taı 19.15 
..rine toz halinde kükürt serptikten son· 8 - Jozef Breuer-I yan şarkısı 

Fasıl heyeti (Hicazkar faslı) 
CelaI Tokses, Hakkı Demıan 

ra kapıları kapayıp bic iki saat kapalı 1 9 - Herman Dcstal - Marş 
tutmak J8z.ımdır. 1 10 - Tschaikovsky - Vals 

f * Çiçek bu sene modasında tekrar 
~ mühim bir yer alıyor. Kadınl;:ır göğüs-

)erine bol bol mevsim çiçeld:?ri takıyo_-
lar. * Çini düğmeler bir çok elbiseler ilz::
rinde gittikçe artan bir moda hal!nl alı
yor. * Mantolar yavaŞ yavaı uz:.· aya ı 
başlıyor. * Saçların arka kısmına tarak takı

j lıyor ve kordeladan bir fiyonga ih saç
'- lar ba~lanıyor. 

13.50.14.30 Türk müziği 

Çalanlar : Vecihe, Ruşen 
Cevdet, K\lzan 
Okuyan : Necmi Riza 

Eşref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay, Basri Üfler. 

Kam, 20.00 Ajans, meteoroloji, haberleri, 7.İ · 
raat borsası (Fiat) 

1 - Salim beyin Hicaz peşrevi 
2 - Her zahnu ciğerzuze Asını 

bey 
3 - Şevki bey - Dedem cana 
1 - Ruşen Kam - Kemençe tak-
simi 
Hacı Arif - Benim halim firakın
la. 

20.15 Türk müziği 
1 - Hicaz peşrevi 
2 - Bekir ağa - Hicaz beste 
3 - Dede - Hicaz şarkı - SeyrJ 
Gülşen edelim 
.ı - Şevki - Hicaz şarkı - Fira
kınla .zalim haraboldu 
S - Şevki - Hicaz sarkı - Niçin 
bülbül figan eyler. 

? * Elbiselerde an kovanının içinı an- ı 
dıran murabbalar şeklinde büzgüler 

17
.
30 

6 - Bimen - Yıllar ne cabuk 
7 - Saz semaisi 
Program 

ti - Sadullah ağa - Hicaz semai 
Nideyim sahnı çemen 
7 - Ruşen Kam - taksim yapmak bir moda halinde devam edi- 17.35 

yor. Bu büzgüler basit bir bluza §ık bir 18.15 
tuvalet, .modası geçmiş bir rob!a son mo- 18.45 

Müzik (Pazar çayı) 

Konuşma (Çocuk saati) 
Müzik (Pazar çayı devam) 

S - Rahmi bey - Gül hazin ı;ün
bül perişan 

• da bir elbise manzareJı vermeğe yara
dığı için kadınlar aracında çok revaç -
tadır. 

* Astarı ile yüzü arasına ince bir pa-1 
muk tabakası konmuş ceketler ve jile1e- 'ı 
rin bu kış çok moda olacağı tahmin edil
mektedir. 

rn.1s Türk müziği (Fac;ıl heyeti-Uşşak 

faslı) 

Tahsin Karakuş ve Safiye To
kaym iştirakiyle 
Çal~ : Hakkı Derman, E§ı'.ef 
Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, 1 
Hamdi Tokay 

9 - Şevki bey - Ol gonce dihen 
10 - 1'anburi fışık Mustafa - Ba
yati şarkı - Sebep ne bakmıyor 
yanın 

11 - '.l'anburi aşık Mustafa - Ne· 
va şarkı - Muntazır teşrifin 
Küme okuyucuları : 

* Kaşlardaki inhina gittikçe azalı - 20.00 
yor. Bu meyil devam ederse kaşlann ta
mamen düz bir şekil alacağım tahmin 20.15 
edenler bile vardır. 

Ajans, meteoroloji, haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 

Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Ere.c, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan 21.00 
Okuyanlar : Mahmut Karındaş, 21.00 
Müzeyyen Scnar. 21.15 

1 - İsfahan peşrevi 

Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
Reşat Erer, Refik Fersan, Fahire 
Fersan, Cevdet Çağla, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. 
İdare eden : Mesut Cemil * Dudak boyalarının rengi gittikçe 

açılıyor. Koyu renkli dudak boyaları ar
tık eski kıymetini kaybetmektedir. Bu
na mukabil tırnak boyaları gittikçe ko

yulaşıyor. Tırnakların diplerinde boya
sız olarak bırakılan hilal şeklindeki kı
sım da boyanmağa başlamıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Ulusumuma Evlat sevgisine inanç-: 
E byız.. Kimsesiz, bikes yavruyu b-: 
: ramak için yılda bir illa wr, Çocuk! 
: &irgeme kanununa ÜYE ol!- : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ipek böcek1,:iliğinin iktısadi ve ticari 
bakımından önemi hakkında başlanan 
bu hasbihaller seri halinde de>vam ede
cektir. 

KAZIM D1RIQ1N TEFTtŞLERI 
Çanakkale 25 (Hususi) - Trakya 

umumi müfettişi general Kazım Dirik 

şehrimize gelmiştir. Umumi müfettişi
ıniz vilayetimiz kaz.alarmda teftişlerde 

2 - Lemi - İsfahan şarkı - Nnrı 
aşkmlıı kül oldum. 

3 - Rahmi - İsfahan şarkı - Et
me beyhude figan 

4 - Sadettin - Uşşak şarkı - Ay
rılık yıldönümil 

5 - Asım bey - Uşşak şarkı-Ca
na rakibi 

6 - Halk türküsü - Ekin ektim 

21.30 

Memleket saat ayan 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo-nuklıt 

borsac;ı (Fial) 
Müzik (Küçük: orkestra 

Şef : Necil< Aşkın) 

1 - Paul Lincke - Y ~il Yadilcı·
de bir randevu 

2 - Brahms - Macar dansJ NJ-2 
~ - Luigini - Mısır balesi 
4 - İ talo Az.z.oni - Melodi 
S - Löhr - Hülya gecesi (Vals) 
6 - Königshofer - Tirol enler-

çöllere ınezzosu 

7 - Faize - Nikriz şarkı - GönUJ 7 - Hanns Sclunidt - İnciler -
ne için. Vals 
8 -Şevki bey- Hicaz şarkı- Bil- 8 - Rio Gebhardt - Romans-Vı 
miyorum bana. yolonsel ve orkestra için 

9 - Tahir şarkı - Ben sana n1ec- !l - Mendelson - Sözsüz Romanı 
bur. 22.3() Müzik (Opera :ıryalan - pl.) 
10 - U~k müstezat - Hasretle 23.00 Müzik (Cazbant - Pi.) 
bu şep 23.45.24 Son ajans haberleri ve yann-

bulunmaktadır. 21.00 Memleket saat ayan ki program 

pıya kulak dayamış ve bizi dinliyor sa -
nıyorum! 

- Yahut, sizin adamlarınızdan birisi 
aynı ~ilde hareket ediyor! 

- Bunu anlamak güç bir şey olmasa 
gerek! 

- Markn, kapıyı açabilir miyim? 
- Açınız, monsenyör! 
Baş engi,Utöı: kapıyı açtı. 
Kapının arka.mı.da, bayguı bir kadın 

buldular! Kadının balmuınunu andıran 
rengi, dudaklarımn vulyeti., yüzünün 
umumi hali derin bir ıstırap içinde ba
yıldığını g<lstermekte idi. 

Markiz bu kadını hemen tanıdı. Az 
evvel, avluda cO, odur!• diyen genç ka
dın idi. Markiz zaten az sonra. ondan bu 
husmta izahat isteyecekti. 

Markiz: 
- Bedbaht ve sefil kad.ııı! bu fena 

hareketinin. cezasını alır surette çekeı
cektir! dedi. 
Baş engizitör de, aşiklr bir teessürle: 
- Onu maiyetinizden çıkarırsınız, 

Mark.iz, dedi. 
Fakat Markiz, yarun sesle: 
- Edindiit esrar i~. dejil mi? diye 

rnmldanch. 
- Onu bizim zandanlara atmakl.ıi1 -

di ve hemen eşikten geçerek: dedi. 
- Adiyö madam! dedi. Juana, az zaman içinde gözlerini açlı, 
Soğukkanlığını elde eden Antonya, fakat derin bir teessür içinde idi. Ken -

moıuıenyörilıı adaınlannı haberdar et - dini kabuslu bir uykudan uyanıyor san-
U.. dı! 

Bat engiz.itör, geldiği gibi alayla, fa- Bir müddet, «Odurt odur!> diye söy-
,kat kalbinde derin bir sıkıntı ve ıstırap lendi, durdu. 
olduju, ve: Antonya da hiç bir şey söylemeden, 

- Juana.. Juana, evet bu juanadır! genç kadının halini ve sözlerini dikicat
ben ne sefil adamım1 her halde bu ka- le tetkik ediyordu. 
dm benden intikamını alacaktır! diyerek Juana biraz sonra, bir deli gibi: 
ı'TJllrlath. - Mikel! dedi. Ve sonra şunlan ili\l'e 

Evet, bu zavallı kadın, Mi.kelin baş etti: 
engbdtör olduktan 300l1l unuttutu sev- - Ah alçak, hain! fakat nereye git-
giJW Juana idi. ti? nerededir şimdi? 

Bllf englzitör, sarayına döndüğü vak.ıt, Antonya müliyim ve tatlı bir sesle: 
ille lf olarak mil.pviri ve sabık haydut - Kime söyliyommuz bu sözleri? di-
l'ra8ttoyu yama çaludı ve ona buaü- ye sordu. 
ntln. bu pyanı dOııbt hldh 'ıJ anlattı. Juana, gözlerini oğuşturdu. Fakat bir-

l'nlıkito, bM'ı Jl ki& dereeede mfl- denbift: 
hlm ft heDd d@ nhim lRddu, b.şmı lal- - Aşduıuza söyliyonım ıud•m' de
)qarak: di. Ve b9pıı iki eli arasana alarak dö
-Ju.na,yı hemen tevkif etmek 1fıam.. rinmeğe bqladı. 

dır. ÇOnkil ~ ld ifleı' fena hal- Juana cidden büyük bir ümitsizlik 
de brqmak ibendlr! dedi. içinde idi. Bu bal. Antoa,yanın ipne ıel-

lıılar1dze gelince, bet eaPltör aittik- di veo meyus kadmuı emniyet ve i~ 
ten eoma. ilk .. olanılt 1-ycın bdmı dmı kazaDıMia çalqarak: 
87J)tmak tefl!bbıtlsü oWu. - Bu kadar meyus ~mm. cea-

Banm bdmı lair yatak odaau nak- retti.tnb• dedi. Evet, bu adam b)pliz 
... .,;...1,., ... ,.,1,. Riltlin ..-ırul'-ti lra-
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Bulgar harici siyasetinin ft .lnımın ---llllllllİlla-•A 
Kara Yazısı 

~Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 
y AZAN : Üç Yıldız 

teme!i nedir? 
Sofya gazeteleTi bu mesele etrafın
da görüşmelerini yazmaktadırlar 
Sofya 23 Şubat - cSloYo• gazetesi cMir> de (Mebuan ıoecliai) batbia 

Havva 
Kızları 

Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

- 47--Sotir Y anefin cHarict politikamın baı- altında Goapodin Oi:m. Pavlof, buıin· 
lıklı bir yazısını neşrediyor. Muharrir bu kü mebus intihabı sistemi aleyhinde ol--25-

b!I- • Yal yazıSlnda hadiselerin her an müthiı bir duiu halde, Parlamentoda yeni bir ruh 
Pl • ol J ,ı::....-;;,e Alt taralını ıunıyoram.. -an, gram onad ........ -. . _ L!- t 'l'k J surette de~iğini söyliyor ve bu tebed- ınüpbede edilmekte bulundufunu n ba 

L--'-"'ı. nı.z ertuı gıın mı"me çı ı e en 
~B t~•·· --Lilm' _, __ bu Ram karın anlattı. dülün aebeplerini arazi, ticaret ve iktisat yeni fUUrun, kendisini her an göstercliii-

Mehtap altında dans 
en, aurme ~~ lf CJ«UI imJ d .,. al gibi mefhumlan ilgilendiren hanı mu- ni yumakta mecliain bütçe gibi miilüm 

plakın ne olabileceğini, içinde bu- Çd6ın gibi Y'lr ~ _:~ m~- ahedelerinin adilane olmıyan ka.rarla.rın- müzakereler ve verdiği kararlar ema.a-
__ L Lal' l • A .. -L Ültİİ JIU"fRIUC Utemı -lunJuğum laf'hOflıuc n ıy e Ve yı- pm.. r- . . da buluyor. da tam bir vahdet göstermesini takdirle 

ne diipinebiliyordam. fİm·· B«aklarım tihemlf·· Bu gayri müstebr beynelmilel durum karpladığını zikretmektedir. 

Bu çıplak 
• • 
ıstısnasız 

kadınların vücutları 
birer harika idi 

- AUahtan, diyordum, nefeli - SaJJı .. SaJJı.. kaı11smda Bulgaristanın hiçbir temayüle ROMANY ~IN DIŞ 
ve oynak bir hava çılısa da ÜUrİ· Diye haylıırJJıtan sonra yere kapJmadao, kendi kıymetinden feda- POLiTtKASI: Avlunun dört tarafına gayet munta- gayet süratle tahammür eder. Hindistan 

me çöken b~ h~ün ağırlı~ı ıi- yuvarlanmlfım.. . karlık yapmadan ve ayni zamanda oldu· zam birer aıra teklinde dizamit hindistan cevizinin suyuyla da kanıruJınca inaanı 
derıe .. Belkı bıraz ıarho,Iugum · M hl'ı bey 0 haliyle benı kol- i(undan fazla görünmeden idare edilme- cMin de A. M. Nikolof yukarı.ki baı· cevizi fidanlarının altında birer aıra halin- aarhoı edecek gayet keskin bir içki ha· 
dan aydmama ve.ile olur. lart :..~na almlf .. Ram karııı lidir. Harici politikanın muvaffak olmaaı tık altında Romanyanın cil§ politik.asını de ellerinde ıu kaplarını andıran dümbe- line gelir. 

Plak h.aykırdı: . . yardım etmek utemif . ._ Razı !"m'!: için Bulgar devlet binasını kendi külleri tahlil ediyor. Muharrire göre hükümet leklerle yarı çıplak yerliler oturmuşlar- Bu Kava içkisi Polinezya adalarının 
Gecenın .'!'".~emuıı, mıf .. yıkıla yıkıla bent yalaga go- üstünde yükseltmek lhundır. Onun, •ya- tarafmdan nqredilen deklarasyon bu po· clı. Bunların önlerinde de birer sıra genç milli içkisidir. Yeni Zeland. Mikronezya 
A•kıma ortup sarayım... .. .. Kendi eliyle •oymuf, ba- ni devletin- komşuların kalkanlarına de- litikanın ana hatlarını tebarüz ettirmek· kadullar oturuyorlardı. Kadınların he- ve Kata adalarının her tarafında ycrlileı 
Gı'ttın" artık, ... nı· L-- turmuf .... , madı"yen ··la"L 1.e-'er w·ı K d' L u·!'---- R h . b - nl l k l b ·-L· b l 1 H h fta ~ oen ... K 11 u gı ; en ı ~uvvetine dayanması şart tır. tedir ve bu po ·tm.an1n, omanyanın ia- men epaı aıtan aşagı çı çıp a U ar. u ı...-.ıye ayı ır ar. emen er tara 
N d b l yal şıma mu e .. 

ere e a up varayım. k baf acamda matema- Bu, ancak şöyle ifade olunabilir: Kendi tikbali babmından çok iyi esaslan ihtiva 20 • 25 kişiden mürekkep olan çalgıcdnr da Kava hususi merasimle içilir. 
Şimdi ben tıpkı filtuu d'?ymu~ ve umum1 cfldiriyle, maddi ve manevi feda- eyledıgı'"'' muhalcltaktır. Ancak, realiteleri ilci taraflarına saUanarak fevkalade rnun· Söylediğim gibi, bilhassa kabileler ara· 
K b" ıyen • anayan ır yarayım... z il S vet Zavallı Ser- kiirlıklnriyle milli ideallerin tahakkuku tetkilt etmek lizımdır. Hakiki ve devamlı tazam tempolarla dümbelekleri çalıyor- sında da siyasi müzakereler ve merasim 
Gittin artık, ıeni ben - ava ı er ·· b' için her türlü fedakarlıklara hazır olan bir barış temin etmek için milletlerin çok lar, kadıruar hep bir ağızdan gayet tatlı, esnasmda bizim fnmpanya gibi resmi ır 
Nerede bulup yaloarayun... ve~iye 

0 
da ağlantıf·· . bütün bir milletin idare makinesi etra- daha adil, feragatkir olmalan ve bqb- coşkun, fCl1 nağmelerle prkı söylüyor- içkidir. 

Ah .. hayır .. hayır •. taliin, talii- •• BJ'J'MEDJ •• fında yekvücut bir halde toplanması. lannın haltlanna hürmet etmeleri lazım- lardı. Meydanın ortasında ise kadınlı er- Polinezyalılar bu ıçkiyi eski zamanlar-
min ba kadar zulmü, bu kadar Fakat. kahramanlıklann her zaman mil- dır. Böylelikle beynelmilel adaletin te• kekli, 20 - 30 kadar genç yerli son dere- da yalnız dini merasim esnasında kulla· 
gadrı fazla idi.. ,_,,_*,.,,,_ il emelleri tahakkuk ettirdiği vaki değil- celli etmesine yardam olunabilir. Mahaza ce cotkun bir halde danaetmekteydiler. nırlarmış. Fakat bugün onlar da yalnız 

Son noktaya kadar gerilmif •i- dir. Komşuların da kendi tezimize uygun bu adalet ergeç tecelli edecektir. Çünkü; Danııeden genç kadınların da cümlesi keyiflerine bakmaktadırlar. Keyif için 
nirlerim geVfedi.. takviyelerine ihtiyaç vardır. hayat. yapdan bu formüllerden daha çınlçıplakbr. Yalnız erkekler yan bdle- kullanıyorlar. 

iradem ve .. muhakemem elim- Hariciye vekiliıniz o halde? kuVYedidir. Ve ODUD deiiflnez. kanun- rini (Matu) denilen zarif kamış p~ül· Bu içki az miktarda içildiği zaman İn· 
den gitti. Gospodin Yanef bu suale ıu cevabı lan. politik programlan tldil etmek kud- lerle örtmüılerdi. Bu kalabalık coşkun sana bir tazelik, aerinlik n hafif hir neıc 

Hıçlıua hıçkıra ağlamaia ba.f. b .. At• nada veriyor: retindedir. Bu programlann yıblmam bir halde Polinezya yerlilerinin milli verir. Fakat çokça miktarda içilirse VC· 

ladrm.. U gu D ) . - Harici siyasetimizin temelini. ev- için beyndmilel adalete iltinad etmeleri danalan olan Hula danaı yapmaktaydı·, ya koyu olarak içilirse hafifçe uyuşturu· 
Muhlu bey f'IPrmtflı.. _ eacnı,A&AFI ı tNci sABlFEDE - ,·ela davamızın bir komşuluk başlangıcı ve beynelmilel ihtiyaçların zaruretlerini lar. Ben Polinezya yerlilerinin bu Hula cu bir tesir yapar. ayni zamanda insana 
EtralımJa pervane gibi dönü • .. r19.. lan Balkan antanbdır. Ba- ile yürütülmesi ve a-·k bun.:ııan •on- !havi bulunmalan laumaır. dansını, Avrupada bir çok sahnelerde gayet büyük bir neşe ·ve keyif 1.·crir. 

b k l L_._, yegane esa• o V had" - a •• yor, urnuma o onva 11muatıyor, zen nazariyeler ortaya konur. e ı- muhtelif cmihvenlerle temas ve irtibat _ gördüğüm gibi bizzat Polinezyada da bir Gariptir ki Samoa adalarında olduğıı 
göğıümü açıyor, kalbimin üzeri - . leri takip eder. Bazen de çok merasim esnasında slkı olarak, gör· gibi Kava kökleri ta§la ezilere'k yapıldığ-

.ı ı. L L L_ , k d ııat bu nuanye . teminine çalııılma• )İlzuudır, prensibi J • ı b ! ne 1 GR bez 11oyararc oenı en i- lce vuku bulur. Ve nazarı- zmır - stan u - müştüm. Fakat o ak~m orada gördüğüm zaman ağızla çiğnenerek hazırlandığı %8· 

l k d • J hadisat evve . • t~kil eylemelidir. Çünkü; bizim de ken-me ge meğe sev e ıyor a. h• d. 1 ri takip eder. Bıze lazım d . b Hula dansmı hiç bir yerde görmem~tim. mankinden daha nz tesirli ve daha lcz· 
yeler a ıse e isme igane kalmadığımız iyi ve sami- A k h Halbuki ben, içkinin. ilk dela h . izi alakadar eden bir hedef. b ll ara ava ihtimal ki bu hulanın diğer bir neviy- zetli oluyor. Bu polinez şampanyasına 

• • v. • k. . . . al J b olan epım .. ek "d ı· b"" mi İr kom~. hiç şüphesiz, kilometre· k. .. w k d ki ırtigım ır ının tesın tın a u- B bu mu .. ter ı ea ı u- di. Malumdur kı· hula dansında, umumı'- mutlnkn insan tü ıirugü nrışmasın a 
3' :r bir iclealdır. en .. . . .. .. lerce uzak memleketler ve denizler aşın 

lunmakla beraber ondan fa:da .. .11 tlerimizin ve şehırlı ve koylu d l d OICU 1 ug" U • • vctle Polinezya yerlılerine mahsus dans· hikmet, herhalde, bu köklerdeki madde· 
tun mı e ost ar an daha değerlidir. y e IÇ1 n 

ıarhos değildim.. b .. ün milletlerimize mensup ferdlerden • • larda olduğu gibi vücut ve ayak hareket· lere İnsan tükürüğündeki tahammür et· 
/ekinin vücudumda yaptığı ke- h:; birinin sinesinde kardeş gibi birbirle· Muharrir misal olaraic Negüsü göster- - BAŞTARAFI 1 iNCI SAYFADA - !erinden ziyade el hıneketleri hakimdir. tirici .maddelerin tesir etmesinden ileri 

siklik kafamda yaptığı teıirden . . eveeekleri ve gittikçe artan refant mekte ve bu adamın büyük Britanya ve 1stanbulda tevakkuf suretiyle ayni gün- Polinczyalılar kadar clünya yüzünde el- gelse gerektir. 
'Jaha çok az.Jı.. nnı 8 b kt· d ·· cemiyeti akvama gÜvendiğini ve faltat de hem lstanbula, hem de Ankaraya gı·- terini dansta maharetle ve gu .. zellikle kul- Maamafih Ka\·a şampanyasının, önü 

a )aşacaklannı ir sentez şe ın e go- b k d l d f d d Bana mukabil .. göz yaflarım P Y B •') l k · · u uza ost ar an ay a görme iğini debilecektir. lanan insanlar yoktur. Tatlı ve ahenktar, ne gelenin ağzında çiğnenerek imal edil 
rür gibi oluyorum. u ıaea e varma ıçın 'l . .. k d" B d d ,.. -'k 

arasında Muhlis beyin ayakta da- b ı erı surme te ır. un an rnaa a ':tC os- Bu ücretlerde 1000 liralık sirıorta be- fakat son derece ••vk ifade eden titre· diği zannedilmesin. Bunu çiğnemek içir 
vakıa ile mi yoksa nazariye ile mi işe aş· l k d l o r-

ramıyacak kadar •mhotı olduğunu ovn yayı a misa olarak ele almakla deli dahildir. Bin liradan filzla ..;.,0 rta melerle dansedenlerin elleri havaya kalk- hususi şartlan haiz. bir ço'I: yerlerde dı 
J .. •• '- lamak lazımdır. Bu nokta Üzerinde ya- ve 160 milyonluk Rusya ile kuvvctlı· bı"r -o f b • 1 1 • 1 "1c 11 , aa goruyor ve ona.. ÇOR acıyor - -'- 1 1 M·· edilmek istiyenler her bin lirası içın" ay- tıkça mehtabın ıpldannda çı1gın bir da- sır u ış e meşguı msan ar u anııır. 

d Z ali d L_ • • • ılacak rnüna&aşa ann sonu ge mez. u- Fransanın bu devlete yardım edemedik- M ı· T M _._. L •il:" d 
um. av 1 a am.. oenım ıcın pnaka•"lan bir tarafa bırakıp hakikati ol· nca iki lira ücret ödiyeccklerdir. vetle çırpman bu dler uzaktan gümüş eııe a onga, an.ız van 1 

rlÇI a a 
l d B• al k ba r- !erini zikretmektedir. Binaenale'-·h·. 1 d d" l · ~l w _. t ne ebr yapmıyor u.. ır ar 1 , • duğu gibi ele alalım. Bu hakikat Ralkan 

1 
E ~ Azam\ sigorta 10 bin lirafur. yapra'klarile sabah rii~rında titreşen ~s· arın a ış en gayet sag am, agıuan e 

na ir yudum IU vermek için ma· k d r Nazariyeleri ortaya koymak - :.vvcla kendi kuvvetine dayan- Seferler başladıktan sonra, balkı tay- rarengiz bir ağaç gibi parıl panl ynnıyor- miz çocuklar bu İş için Kava çiğniyorlar 
sova gitti. Tabakların üzerinden ~aı::: ~aktının yalnız devletlerin, mu- ma;; B yareye bıruneğe teşvik mahiyetinde, fardı.. Tahitidc ise bu isi genç kadar görür. 
bardağı almak için mcuaya uza· k n 

1 1 
in dirijanların değil milletleri· - u kuvveti iyi, samimi ve kendi şehrimizde tenezzüh uçuşları yapılacak Danscdenler. o vakte ~adnr hiç gör- Bi.- çok ycrferde ise bu iş yalnız köyün 

nırken, bilmem ncaıl oldu, mcua- ~ve e e:s~P ferdlerdcn her birinin malı tezine uygun hareketlerde bulunan kom· ve halkımız İzmir ve kazaları üzerinde mediğim ibir tekilde, erkekli kadınlı yüz- bakiresi olan kabile reisinin Taupu deni· 
" · k d T b ki • mıze me §ularla takviye etmek. ) k •· ·· K b"I · · • k 1 nın uzer:rne apan ı. a a ar, fı· 

1 
a çalışmak siz gazetecilerin va- on beşer dakikalık tene7.züh uçuşları lerini Jcınnızı bir renge boyamışlardı. en ızı gorur. a 1 e reısının ız arı ara· 

1eler yere yuvarlandı .. Adamca. o masın işte neticesi müsbet olacak ve düşün· yapacaklardır. ~ Fnkat mehtap lflğmda bu kırmızı yüz· atnda bu taupu daha lcüçük yaıtan inli· 
ğızın iistü bas, ı meze artıklarının zifeııidir. k b l d td düklerini tahakkuk ettirebilecek bir dış Tayyare '"olcuJulft·~da ür Y"sına ka- lerinde o kadar tatlı bir parılh almışb ki hop olunur. Ta e\•lcnincc:ye kadar bu tc-

Naip prens tarafından a u e i im. l"t'k b ll J !b..... " ~ ( al ..-
yağlarına bulandı.. K lb po 1 1 a u yo ardan yürümeli ve her dar olan çocuklardan biletin yüzde onu, insanın hayrete düşmemesi kabil değil- ref v.azi eııini üzerine ır. 1 aupuya 91rl 

Bu benim için büyük bir şereftir. a im· k b L,_ d d 1 h b eh Yine bunu görüyor, kalkmak, h bb l" b. sese uyara tecrübeden tecrübeye atıl- yedi yaşına kadar çocuklardan biletin di. u numetin en o ayı wıasi ir em· 
_ıe _ıaima prense karşı mu a et ı ır ma l d . ·ı· H d ul ona yardım etmek .. onu ıoymak, 0 0 ma ı ır. ,Yarısı kadar Ucret alınacaktır. Mehtap altında dansedcn bu çıplak mıyet ven ır. emen aima taup ann 
hu··rmet ta•ıyacağım. t b' · d · · l G ramaşır degı""sti, "rmek istiyordum. ~ kadınların vücuilan :iatiaıuız birer hari- er ıyesıne son erece ıtına o unur. •· 

~ H~m~~~~e~u~m~el~~~~••••••••m••••n•••••••••~m~~-~ "'d ... ·ı· K l Fakat bacaklarım aanki oturdu. ka idiler. Hepa mevzun. mütenasip, aü- yet ıyı ans oçretı ır. öye ge İp giden 
... hl b l k kıymetli zevatla tanıııtığıma tama- Vona L Vı k l u." J lün gibi vücutlariyle böceklerın muttan·t misafirleri taupu denen bu kızlar agw ırlar, 
gum yere mı anmıf gi i idi. Ko • pe o·· · n.ı R r İB e eai Bliinue larımı kımıldatamıyordum. Mi - miyle kani bulunuyorum. unya sıyaset apu ve coşkun ahengile mehtap ışığında kıvır Kava kadehlerini bu kızlar verir, yani 

d d L! b l · k işlerinde bu kadar büyük rol oyn~yan bu CamekaAn/a Ôrtül..r.. Kı•lık kıvır kıvranıyorlardı. Danseden genr taupular yerli bir nevi resmi sakileridir· 
em em u anlı gıtti çe artıyor, d 

1 
ktan ve bu dostane ve şahSı temas- U y "' 1 oda etrafımda atlı karınca gibi ost u .... kızların mehtapta tenleri, vücutlarına er. 

h Lrsattan istifade edecegım. ~, _ _ı .. klc . h d T k . k b"l . 1 .. mütemadiyen dönüyordu. tan er n D BUCUU n in iata.n cevizi yağlarilc pı- aupu e ııerıya a ı e reıs erının erı 

Belgrad 25 (ö.R) - Oiı.'n akşam ... ha- enı·z Gazı·no ve Restoranı rıl pınl, göz luunattıracalc bir ·-'·la yan- giizel kızları olduğu için yerliler arasında 
Bir aralık bu dönen oda gö • M k S ı 'i ... . . rı Cincar ar ovıç araçog u- malctaydL bu sakiler elinden irilen kavalara doyum " d f ·· • d d" rıcıye nazı . . "' zum e, gramo onun uzerın e o- f"ne bir ziyafet vermıştır. Baş- 1 

nen plaka benzedi. nun tere ı • .. . . E i ki d t b '[' _J l Deniz böceğinden çıkanlmış İyotlu o maz. 
vekil Zvetkoviç ile Turkıye, Yunanıstan n mu ena yeme er en Q f UO ıtırlarını bu kadınlar 0 kadar bol sürün· işte köyün bekar kulübünün avlusun· 

KarJtımJa koıkocaman bir gra- B ı d 1 ·ı · Roma d d p ı T B 1 utanın e gra e çı en, n- mü,ler ki bu garip, kıvrak, baygın koku a a, o inezya denizlerinin o nefia 
mof onun kolu belirdi ve bu kol.. ve u gar 5 ... 1 · 
plak üzerinde igvneliyle rizdiği yamasa ki • B 1 d f ~ · d 1c· vat Tür yenın e gra se are- kokusunu bastırmı .. , avluyu doldur:mu•- ne kava'-'ı kulüp kız1arının en dilberi da. 

I"hatgüzan. araçog unun maıyye- (6 5) KURU ş hindistan cevizi yağının :;erin ve yabani mehtabında da bütün kulüp davetlileri· 

yollarda lıulagv ımın .zarını patlata- tın e 1 ze ' ,, " ~ 
k J 

· · -ksek memurları, hükümet erkanı tu. Dansedenler·ın 0··nu""nde bı·r çıplak kız - ğıtmaktaydı. insanlar her yerde Ye her 
T h .. e nezaretinin yüksek memur arı 1 b' l 1ı: k k ast--1 d "'d "ld _Lt,..em ca gibi JtÖyle feryat ediyor u: tının yu t ı 

G. . k . b ve arıcıy a, ır çıp a er e omuzlarında kırmızı raa, ag a, ço e, veya mun -s-

:~~U~t~ın~ar~t~ı~s~e~n~ı~~e~n~'::::::::::~::::· :a:f::tt::::az:ı:r:b:u:l~u~nm~u;ş;la~r~d~ır=.~~~~~~~::ı==~~~;e~;;:~~i!i~~~~~====~~:ılıl~ıırıl~~ k -L·~ d ed --·•~ 1 1 Nerede bulup yalvarayım.. ex JIVY..7.,Z.77"J'./7/7...I~ • • i:l'YI r~n te yapma acayip kuş taşımakta, bu ~utner e, ner e ve ne vaıat o ursa o · 
- Ah madam Skarron .. Sw Allah ceğim.. çift ikide birde dansedenlerden alıenkli sun anane perest oluyorlar. Böyle biı 

P:r./.7777.z gönderdi.. _ Tabii beni de beraber götürecek~ adımlarla ayrılıp biribirlerinin etrafında cünbü~ aleminde dahi kanyı meramnle 

D EM 1 R M A S K E Evet .. Odaya giren madam Skarroo- sini& değil mi! .. Sw takibe hazırım. 3 defa dönerek lcll§ların gagalarını biri- içmekteydilel'. Ondan do1ayı Adet Yeçhi· 
du. . _ Yalnız bir şartla.. Ne duyacak olur- birlerine tokuşturmaktadırlar. le kava kazanının tam karşmnda oturan 

Büyük tarihi ve 
- 98 

macera ron1anı 

- Hayır .. Dedi, beni. buraya Allah sanız olun.uz, ne görecek olursanız olu- Bu iki kuııun rai'alarını birlettirıncleri genç adamın da bbife reislerinden biri· 
değil.. Her şeyi öğrenmek merakım sev- nuz asli teessür, heyecan veya hiddeti." !\1'lt ve visalin tasvirini temsil etmektey- nin oğlu olduğunu derhal anladım. Zin 
ke · Be d d' PolineEyaltlar kan içecelcleri ı:aman bey. 

tü. n e ve tıpkı sizin gibi ayni me- kapılmıyacak ve itidalinizi elden btrak- 1· 

1 · de A 1 at şekilde bir halka halinde yere otu.., ... 
se e lizerin merakta idim. mıyacaksınız. Çünkü konuştuklarını du- v unun sağ köıesinde ise ortası oyul- ·-r 

b dizilirfer. Kabile t'eİ9İ sol tarafta halka· 
- Yoksa siz de mi?. yacağunız yer onlara pek yakındır. mut ir aiaç gövdesinden yapılmıı bü-

M .. te "h ı Mark' n--: b En yük bı"r k d • · d L k b' hi d' nın bapnda oturur. Kava kazanı da, bi· - us rı o unuz ız .. .Dt:1ll u ufak bir tedbirsizlik işi sarpa sar- a ın ıçın en ner es ır n ıs-
suretle k ı..--~L ked . d b tan c . • . k d h ki" d ' b -·1 .,. zim Avnıpanın bol veya 1&mpanya kase-. . . mera ve ~ete sev en sı- ıra ilir. O zaman .ise vaziyeti ;yine kur- evızının a e şe ın e Ka ugı e ır 

k d ı o· e söyleniyor zm ., b k k lık d wil ian "ey ,· melet d'I Iİ gibi, re•n tam karşısm• konur. Ora. 
Fakat tesadüf, kralın Hanriyet Dang-j - Ah _alçak a m .... Fıyakat be d- •. ı ı ıs anç eg .. p kurtaramıyacağımı temin edemem. ,.. ç ey ı er. da ........ d . ır> 1 d 

ala 
tti n e K ıla d" ı k gizli 1 ... ğ B p r 11 K d .1 n, onun gozu onun e mısanr ere ait· 

!eterle olan bu gizli fısıldaşmasını marki du .. Benimle y e . b • tika ap rı ın eme ve . . şey erı o - - Merak etmeyiniz .. Şartlarınızı ka- u o ınezya ı arın ava enı ~n çe- hl 
Dö Montespan tarafından duyulmasını 1 ondan intikam alacağım ve u ın - renmek h_ususundaki iptilBm si7.ce de bul ediyorum. lcileriydi. "'· 
istemişti. j mım çok mü~ olacak .. Ve eğer ~ral mal'1m .• Öğrendiklerimin ayni :- manda Markiz Dö Montespan alelacele başı- Kava İçenler arada aırada bir çığlılt •• Bh'MEDt •• 

• w 1;_...ı.~ d" d"" ·· da benden yüz çevirecek olursa .. İntika- da bu suretle elde ettiğim bir çok kıy- na bir şal attı omuzları. "-- · b. kopararak ortadaki çıplak kadınların ara-
Harıs ve ınagrur _........., on or uncu . cak . . . . . • o.u.o:rıne ız pe-

ı..u · . b sözl .. d kalbinden mımın hedefine o da rastlıya ·· Ve o metli malCimatı dostlanmıza bildiriyo- lerın geçirdi. Madam Skarronla birlikte sına da11N aulıyorlardı. 

rulınının u 'b" erlınıd ~:wı. izzeti zaman onun benden esirgediği aşkı bir rum. odadan çıktılar. Bir takım koridorlar- Kava içkisi Polinezyalıların en met-
vu UŞ gı ı O U. ald · d v • Ah Bu Dogrv U Be · f d"' ·· 1 k d 1 h kb 1 · k•J 'd" Y " b" · h nefsin.in yaralandığını hissetti. .Az. kalsan başka kr an temın e ecegun.. •· - ··· nı ena uşunce ere a- an geçti er. Merdivenlerden inip çaktı- ur ve ma u ıç ı en u. aıııı aım a-
d" .. ba ılacaktı. Kendini çabuk top- gece ikisi haşhaşa acaba ne konuşacak- pıldığımdan dolayı affediniz aziz ma- lar. . yatımıza nisbetle Polinezya şampanyaaı. 

1 
uşdupT ~ ...... belli etmemeie çalı- lar? .. Onları böyle birbirine bağlıyan dam .. Hem sizi görünce, ne kadar za- Markiz Dö Montespan, madam Skar- Bu Polinezya şampanyası insanı müthiı 

a L. eessurunu b"lm k · · h tı d be · · borçl ld • · b ett h d w b. ·-L d 

__ __.m __ _ 

JANDARMA 
~efldlitmı teftiş 
Ödemiş, Bayındır ve Torbalı kuaJa. 

ra jandanna teşkilltuu tefti§ eden viJ&. 
l'et jandarma komut.nı B. Huluııi GGr 
avdet. etmiştir. 

şarak şatoda kendisine taMis edilmiş esran öğrene ı e ıçm aya mın ya- man an n sıze u o ugum vazı- ı-onun uraya geleli henüz bir kaç saat sur e sar oı e en agır ır ı.,...i ir. 

1 oda 
. d ' nsını fedaya hazırım. feleri de hatırladım. İşte görüyorsunuz olduğu halde ptonwı bütün girdi çık- Üzümden değil, Polinezya havalisinde JCOSEl.ER 

0 an ya gır ı. ·· • k · · k da b'" bu ·· · tt · Kr 1 Bend t d 1 k ti b • · bib "' k Bir koltuğun üzerine düşer gibi atıl- _ Bunu o~~e ıçuı o a r u- gun ne vazıye eyun.. a .. en ı . e i lerini öğrenmiş olmasına hayret ye ten ır nevı .. ı e~ ~gacı~n öklerin- Köyünde bir bidlse 
da yük fedakArlıga lüzum yok.. yüz çeviriyor.. edıyor ve onu takip eyliyordu. den yapdu. Bu ltok hızım Pıper Mctlıiys- Ödıı>mic· K.. le k .... d b" he..:1 · 

··· dın · ·di odanın On b H · tl b l Niha f ded."' · b B --yın oee r oyun e ır muı· Oda hizı . . . önderdikten sonra Bu ses.. Bir ka sesı ı ve - un u gece anrıye e u uşa- yet ptonun mutfağının bulqık ıcum ıgnnız ne attır. u kökler t O- se olmuştur Bu köyde be l"k ed 
net!?Sllll g dı · · d ge1=-·onlu Markiz dö Montes- cağı hakikat mi? yıkamağa mahsus dairesinden geçerek 15 dakika kadar ağızda ri~enir. Sonra H Ö ' b. re' nl çk r 

1 
en 

yalnız kalınca uzun boylu ağla . ıçm en LY • Hakika ... _. Hanr" . tekrar bir . h. d" • • • • . ...... asan zen, ır ay eV'.: e ınnı kaçır-
Bll go .. z .-.. ı .. n --'-'~en "'e kaskaııçlı- pan başını korku ile seslll. · ge. ldiğl tarafa - t .. -.sJeste.. ıyeti tam merdiven çıktılar Rastladık- ın ıstan cevızının ıçınden çıkan tatlı d .. .:ı. "be b 1 d ,.-ra ıPIJUU ... odasın . . . · . ıgınuan mug r u un uğu Hasan Bu-

ğlndandı.. çevirince gözlerinde bır sevınç ve em· gece yarısı da bekliyec:ek.. lan hır korıdorun nihayetinde bir kapı- su ıle karıştırılır. Kava köklerini hususi .. .. kar 
halde 

. runsuzun onune çı ak tabanca ile iki 
Disleri anwndan, Hanriyet Dang1eter niyet Jf1iı çaktı .. Yerinden kalkarak se- - O onların ne konU§tuklarıA& yı madam Sbrron parola verir pbi merasımle ya köy çocuk.lan veyahut da el ateş etmifse de kurşunlar hedefial 

ıenç luzlar aiazlanacla çiinerl.. ~- Zabıta hadiseyi talakik et. 



Zındancının hatıraları B.Azana 
istifa ediyor 

Sevgilisine kavuşmak için kayın 
öldüren genç kızın babasını 

Paris, 25 (A.A) - Cürrihuriyetçi İs
panyol mahafillerinden öğrenildiğine 

göre reisicümhu r Azana Fransız ve İn
giliz hükümetlerinin Franko hükümcti
hl tarumalan üzerine hemen derhal isti
fa edecek ve Parisi terkeyliyecektir. 

geçirdiği maceranın feci sahneleri Siyasal 
Gelin tepesinde seugilisini bulan genç Jıız : Baban aılıımıza mümanaat 
edemiyecefı hale gelince benimle euleneceğine söz ueriyor musun-.n 
dedi.. Deli1ıanlı uEvetn deyince Saadet erııeıı elbisesi giyereıı atına 

Bilgiler okulu tale
beleri Berlinde 

atladı ue Jıain babasını yatağında öldürdü ••• Berlin, 25 (A.A) - Profesör Selen 
ve Baltanin riyasetinde buraya gelmiş 

olan Ankara Siyasal bilgiler okulu tale
besinden kırk talebe sekiz günden beri 
yabancı akademiyle Ofis memurlarının 
delaletiyle Berlinin yüksek mektepleri
ni ve müzelerini gezmektedir.. Bugün 
Alman siyasal bilgiler okulu muallim 
ve talebelerinin huzuriyle umumi harp 
ölüleri fıbidesine giderek bir çelenk 
koymuşlardır. 

Maddi delillerin noksanlığı yüzünden beraet eden kıza, sevgilisi Beki· 
rin verdiği cevap: uBabamı öldüren insan, kalbimi parçalıyacak bir aşk 
yaratsa bile benimle ayni yastığa başını koyamaz •• Tanrı seni başka ku· 
caklarda kocatsın. Adına layık bir hayata kavuşmanı temenni ederim.» 

YAZAN: ADNAN BİLGEr 
Gardiyan Numan, nargileııindeki ateşi 

~nnzim ettikten aonra konuştu: 
- Ben, dedi. Zindancılık hayatımda 

bir çok meşhur katiller tanıdım. Fakat 
bunlar arasında en şayanı dikkat olanı 
on yedi yaşlarında bir kızdı. Yakın sene
Lerin cinayetleri arasında onun adını siz 
de hatırlıyacaksınız. Adalı Bn. Saadet, 
Jzmir hapishanesinin tanıdığı katillerin 
en müthişi jdi. 

Gardiyana cevap verdim: 
- Tanıyorum bu kızı ... Fakat onun 

auçu sabit olmamı,tır. 
- Evet, sonun~a beraet etti. Adaletin 

tecellisi için vuzuha ihtiyaç vardır. Onun 
bıçağı gayet keskindir. Suçluyu muhake
me ederken maddi delillere istinat eder. 
Bu deliller kuvvetli olursa, ıuçluyu ağır 
cezalara mahkum etmekten çekinmez. 

Bütün dertli aevııililer, bu tarihten 
Fakat delil bir az zayıf olur, veya hadise 

ıonra hep geHn tepetine giderek Tannya 
vuı:uhla tenevvür etınezse suçluyu bu su-

yalvanrlar ve dileklerinin yerine gelme
çundan tebriye eder. Yani ya hep, ya 

ki. muhakeme. Bn. si için dua ederlermiş.· lıiç... Hatırlarsınız 

- Biliyorum .•• 
- Sonra da beract kararı verdi. 

- Bunu dn biliyorum. 

- isterseniz size biraz bu kızın hapis-
lınnedeki hayatından bahsedeyim. 

- Sizi dinliyorum: 

* Bir Mayıs günü akşama doğru müdür 
odasında orta boylu, tıknazca, sevimli 
çehreli bir kızla kar~ılaştım. Müdür bu 
kızı bana teslim eClerken onu kadınlar 

kağuşunda iyi bir yere ycrlcııtirmcmi ten
hih ediyordu. 

Saadet, zındana geldiği :zaman o kadar 
mahçup, çekingen ve korkak bir kızdı ki, 
onun bir cinayet işlediğine inanmak 
mümkün değildi. kalben bu kızın cani 
olduğuna katiycn inanamıyordum. 

Mevcudu 36 yı aşmıyan kadınlar ko-

Ne ise.. Biz vakamtzın kahramanlarile 

uğraşalım. 

Saadet ve Bekir orada buluşunca Bekir 

söze başlamış~ 
- Saadetciğim, demiş. Ben hastalan

dım. Göğsümde büyük bir ağrı hissedi
yorum. Bu ağrı, btlki de b\iyük sevin
cimden ileri geldi. Jzmire memleket has
tanesine giderek tedavi edileceğim. Git
mezden c.vvcl seni ııorr defa kucaklamak 
istiy.orum. 

iki sevgililer gelin tepesinde ağlaşıp 

ııevişmişlcr ... V c heyecanlı dakikalnr ya
şamışlar. Bir aralık Saadet Bekire şu tck
lif te bulunmuş: 

-Bekir... Ben senin hasretine daya
namıyorum. Gel lzmire gitmek sevda
sından vaz geç .. Ben seni çiftlikte kendi 
odama alır, tedavi ettiririm. icabında lz
mirden doktor bile celbederim. 

Gerçek mi bu sözün Bekir .. ? Baban 
neden razı olmuyor? 

- Sen çok güzelsin de ondan ... 
Saadet düşünmü~. taşınmış, tasalanmışı 

----<>----

Amerikanın · Sov
. yet elçiliği 

Moskova, 25 (A.A) - İyi haber alan 
membalardan öğrenildiğine göre Ame
rika birleşik devletleri yakında Mosko
vaya yeni bir büyük elçi tayin edecek
tir .. 

Sanıldığına göre 938 haziranından be
ri açık olan Moskova büyük elçiliğine 
şimdiye kadar Peruda bilyük elçi bu
lunan B. Stcinhart gelecektir. 

lngiliz hava nazı
rının nutku 

ağlamış ve: 
- Şu halde, 

yok.. Derhal bu 

demiş .. Şimdiden tezi Londra, 25 (Ö.R) - Hava na21rı Sir 
evi terket ve babanın Kings]ey Vud dün söylediği bir nutuk

ta Royal Air Force tarafından büyük 
yanıpa git ..• • 

Bekir bu sözleri pek de anlıyamamış.. mesafeli uçuşlarda temin edilen terak-
Saadetin biranda değişen ve korkunç bir kilerin imparatorluğun müdafaasında 

esaslı bir unsur olduğunu söylemiştir .. 
manzara arzcdcn çehreııini tetkike başla-

Üç bombardıman tayyares i tarafından 
mış ... Her zaman olduğu gibi o çehreri 

k f l ·ı k d" h" ı · · h .. ,_ ·· ıarılan Avusturalya rekor uçuşu bu-
sıca ne es en e en ı ıs erının u.-mu . 
altına almak istemi,, buna muvaffak ola- nu ~at etmiştir. lngiliz imparatorluğu 

~ın en mühim scvkUlceyş hnvn yollarJ 
mamış: . k d . . ki Mısırdan geçmektedir. 

Bekır, bu vazıyet arşısın a gıyıncr~ So 1 f • · 1 · · · • · - k d k n uçuş ar mesa e mama arının ar-
sevgılısıne veda etml§ .. O ane a ar o- k k b"" "" k l d v •• d ·· 

• • v tı pc uyu o ma ıgını ve gun en gu-
nuşmıyan Saadet, Bekırın ayrılacagı sıra- d ld v • • • 

d 
.. 

1 
• f . ne nza ıgını ıspat etmiştır. 

a şu cum eyı sar etmış: 
- Bekir, söz ver ... Baban, evlenme

mize muhalcf et edcmiyccek hale gelince 
benimle evleneceğine !\ÖZ ver!. 

- Söz veriyorum... Mutlaka benim 
olacaksın Saadet ... 

---='----
> B· Berard Fransaya 

dönüyor 

ğuşuna yerleştirdiğim Saadet, bir ltöşeye Bekir bu teklifin cüretkirlığı önünde * 
Burgos, 25 (A.A) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor : 
B. Berard bu sabah saat 10 da Bay 

Jordanaya veda edecek ve derhal Pa
rise hareket eyliyecektir. 

-:ekilerek münzevi bir hayat yaşamağa f8§tnp kalmış: Vakıt, gece yansını iki buçuk saat gcçi-

başladı. Hiç kimse ile görüşmiyor ve hiç - Nasıl olur, demiıı. Ya annen, baban yor. 
gülmiyordu. Onun dudaklarında tebes- görürlerse) Yağmur sessizce çiseliyor. 

ıümc benzer bir eser görmek, ne kadar - Görmezler .. Hiç kimse benim oda- Saadetin kafasında dolaşan müthiş 
ölüm programı, son çizgilcrile te§ekkül 

Berard Jordana anlaşmasından her iki 
taraf ta memnuniyet beyan ebnektedir. 
Diğer taraitaıı biJdirildiğine göre evve
la dün akşam için neşri kararlaştırılan 
resmi tebliğ pazartesiye tehir edilmiş
tir. 

istiyordum. Sanki göğnünün makus ren-
gi çehrwne aksetmişti. Durgun ve siyah 

ıözlcrile adeti. kendisile konuşuyor bir 
hal vardı. 

- Suçu ne idi bu kızın?. 
- Bu Saadetin genç bir nişanlısı vardı. 

Bekir ve Saadet, köylerinde bir çift idiJer. 
ikisi de birbirlerini çıldırasıya seviyorlar
dı. Fakat Bckirin babası Ramazan Dayı, 
oğlunun Saadetle evlenmesine katiyen ra
zı değildi. 

- Neden acaba?. 

- Kayın baba.ı Saadeti görünce, onun 
ilahi güzelliğine vurulmuş... Vurulmuo 
ama, kızın oğlunu büsbütün elinden ala
rak çapa i,indc kendisini yalnız bıraka
cağından ürkmüş... cBen bu kızı gelin 
olarak evime alamam> diye tutturmUJ. 

- Sonra?. 
· - Sonrası kötü .. Saadetle Bekir, Ra

mazan dayının malumatı haricinde sık 

a.ık buluşmağa baılamıolar.. Saadet bir 
çiftlik sahibinin kızı imiş ... Çok ta zengin 
ımış... O kadar seviyorlarmış ki ade
ıu gündüzleri gibi geceleri de aynı çatı 

~hında geçiyormuş .. 
Saadet, ailesinin biricik kızı. Bir aralık 

Bekir hastalanmış .. lzmirde tedavi cdile
cd~i hahnnerile babasının evinden ay
nlmış... Bir gece vaktı çiftliğin yakınına 
gelmiş ve tabancasını çıkardığı gibi ha
vava iki el ateş etmiş .. 

ma girmeğe cesaret edemez ben icabeden 
tertibatı alırım. 

Bekir: 
- Peki, demiş. 

* Gece yarıu ortalıktan c1, ayak çclt.il-
diği sırada Saadet Bekiri çifliğin arka ka
pısından içeri almış.. Bahar gecesi taze 
çimenleri çiğneyerek çiftliğin binasının 

Önüne gelmişler. Saadet: 
- Bekir, demiş. Işığı yakmıyacağım. 

Ben önde, sen arkada içeriye gireceğiz. 
Sakın giirültü etme, sonra uyanırlar. 

- Peki. 

Büyük heyecan içinde iki ıcvgililcr 
Üst katta genç kızın odasına çıkml§lar .• 
Köy kızı Sadctin yatak odası, Sadctin gü
zelliği lı:adar ince bir zevkle hazırlanmıJ. 
Bekir kendisini sevgilisinin yatak odasın
da bulunca heyecanı artmış... Orada, 
büyük bir his ziyafeti içinde büyük aşk
lannın gizli lisanile konuşmuşlar ve uy
kusuz aabahı gctinnişlcr ..• 

Sa~det, odasının bir kısmını bir perde 
ile örtmü~ .• Sevgilisine güzel bir yatak 
hazırlamış ... 

Bekir bu evde ve bu odada tam yirmi 
gün yatmış .. Saadet yine bir gece vakti 
lzmirden maruf bir doktoru cclbcdcrek 
çiftliğe gizlice atmış, sevgilisini muayene 
ve tedavi ettirmiş ... Bekir de iyi olmuş .. 

* Gardiyan Numan ııülerck anlatmaıııına 

etmiştir. 

Saadet, alt ltata inerek oğlan kardeşinin 
kilot, ceket ve çizmelerini alıyor ve arka
sına geçiriyor. 

Saadet, odasında asılı duran altılı Smith 
Bcsson tabancasını cebine yerleştiriyor .. 

Hayvan damına uğramağı da ihmal 
etmiyor. Kıaraklardan birine atlayınca 
soluğu ıevgilisinin evinde alıyor. 

Saadet, hayvanını bu evin çayırındaki 
ağaçlardan birine bağlıyor. 

Ve kendisi, dıvardan atlıyarak eve 
giriyor. 

Saadet, şimdi bu evin içindedir. Ta -
bancası elindedir. 

Saadet, yatağında mışıl mışıl uyuyan 
sevgilisini derin bir heyecanla dakikalar
ca seyrediyor. Orada durmuyor, yan 
odaya giriyor. Kayın babasını görüyor. 
Kayın babası <la uyltu halindedir. 

Amazon kıyafetli kız tabancasını kayİn 
babasına tevcih ederek atq etmekte te
reddüt etmiyor .. 

Kayın baba ölüyor. 

* Tahkikat, tetkikat ve saire sonunda 
Saadet, kayın babasını öldürmek suçu ile 
yakalanıyor. lzmir hapishanesine getiri
yorlar. Kendisi Türk ecza kanununun 

1 - Nisan9 39 celbi yaklaşmaktadır. 
Bu celpte henüz muvazzaflık hizmetini 
yapmamış olan İslam ve gayri İsJAm pi
yade ile muzika, jandarma, orman ko
ruma, gümrük, deniz sınıfları silah al
tına alınacaktır. 

2 - Bu sınıflardan hangi doğumuna 
kadar silAh altına alınacağı alakadar
lar mahalleleri rnilmessillerinden öğre
nebilirler. 

3 - Bu sınıI ve doğumlulardan ma
lfil olanlar varsa heyeti sıhhiyeye mu
yeneleri yapılmak üzere 31/3/939 gü
nüne kadar bir vesika fotoğrafla şubeye 
gelmeleri Iazrmdır. 

4 - Sakat olup ta daimt sakat raporu 
olmıyan ve henüz yeniden heyeti sıh
hiyede muayenesini yaptırmamış olan 
316 dahil 330 dahil doğumlu erlerin da
hi bir vesika fotoğrafiyle şubeye gel
meleri ilan olunur. 

448 zinci maddt'.sİne göre ağırcezaya detin bütün ümitleri bir noktada topla
sevkcdiliyor. nıyor. Se~gilisi Bckirin kcndisile cvlcnc-

Hapi!!hanede ııenelerini harcamağa ceğini ümit ediyor. 
başlıyor. Bekirle görüşmek, fikrini anlamak isti-

Hikaye: 

M~vi ipek elbise, kırmızı gül 
Grete şehrin fakir bir semtinde eııki 

bir binanın bir odasını kiralamış, orada 
oturuyordu. 

O gençliğinde çok güzel bir kadındı. 
Şimdi ise, kırk beşini a~ış bulunuyor, 
şarkı dersi vererek hayatını kazanıyor• 

du. 
Eski güzelliği tamamile kaybolmamış

tı ..• Çünkü ona, bu eski güzellikten bir 
çift harikulade güzel siyah göz kalmıştı. 
Grctein babası bir generaldı. Kendisi de 
pek meşhur bir sanatkardı. Onun kon
serlerini yalnız Viyanada değil, bütiin 
Avrupanın kültür merkezlerinde verir, 
her yerde aynı sevgiyle dinlenirdi. 

Grete şimdi şu anda yatıyor. Odası 
çok soğuk ki ayaklarını ısıtabilmek için 
baş yastıklarından birini yorganın üstün
den ayakları hizasına koymuş ... 

Parası yetişmiyor. Onun için her gün 
soba yakıyor. 

Yandaki oda ile kendi odası arasıpda
ki kapı kilitli değildir. Yalnız önünde bir 

iskemle durur. 
Yanındaki oda ile kendi odası i,te 

ihtiyar kadın eberiya bu odadan Gre-

tein odasına giriyor: yalnızlığa taham

vermediniz de .•• 
- Yarın vereceğim .. 
Hangi para ile bu borcu 

kendi bilmiyor. 
- Muhakkak mı?. 
- Muhakkak!.. 

ödeyeceğin{ 

lhtiyar kadın odadan çıkıyor .. Aylığı 
nasıl verecek!. Mektubu . açıyor .. Mektup 
Karldan .. Bu inanılacak şey değil.. 

Kari wektubunda şöyle yazıyor: 
cGrete, bugün dönüyorum.. Zengin 

ve meşhur oldum. Sen ne haldesin?. Be· 
ni affedeceksin, değil mi? Kim bilir ne 
büyük muv~ffakıycllerin ortasında ne 
güzelsindir?, ; 

Grete, yerinden kalkıyor. Aynanın 

karşısında sefaletle harap olmuş çehresi• 
ne bakıyor 1 Adeta ihtiyar ~ir kadın halin• 
dedir. 

Halbuki Kari ona: cNc güzelsindir!.> 
diye yazmış. 

Odası ne soğuk 1 Karlın mektubu uzunı 
c:Bilmem bu mektup eline geçecek mi} 
Nerede olduğunu bilmiyorum ki: Viya• 
naya gelince seni her gece saat onda Bcto 
hoven heykeli önünde bekliycceğim ... 
Gelirken mavi İpek bir elbiseyle gel olut 

mül edemediğini !\Öyliycrck, orıun oda- mu'? Seni her zaman mavi ipek elbise v( 

sında dolaşıyor. 

Grete ihtiyar kadını kendi odasına ge
tiren duyguyu iyi anlıyor. Yalnızlık: Öy
le müthiş bir şey kil. .. 

Şimdi eski renklerini verebilmek için 
boyadığı güzel siyah saçları, böyle yapa
yalnız gÜnlerde ağardı. 

Grcte ikinci yastığı da başının altın

dan çekerek dizleri üstüne koyuyor. Bu
gÜn ayaldan adeta donmuş gibi 1 ••• 

lçerde ihtiyar kadın gene dolaşmağa 
başladı. Gretc bu gece uyuyamıyacak ... 
Bugiin Çarpmba, o Cuma gÜnÜ dersi ve
riyor. Haftada iki gün Cuma Salı günleri, 
T alcbeleri üç kızkardeş 1. 

Cumayı beklemek ·lazım.. Beklemek, 
beklemek daima beklemek!. 

göğsünde kırmızı bir gülle tahayyül edi· 
yorum.> 

Demek Karl onu bu ge~c de bekledi. 
Yazık, şimdi çok geç Gretein mavi ipek" 
elbisesi ne oldu} Ama, ne ziyanı var 1 Vi• 
yanada mavi ipek elbiseler öyle çok kil 
Parasını verince J Grcte yatağına giriyor. 
Kirayı bu ay veremedi. Para çantasında 
iki şiling, elli santim var 1 Kari ile biribir· 
lerini ne uzun müddet görm~dilerl .. • 

Biri Amcrikaya gidiyor. Diğeri sesini 
kaybediyor. 

Karl, sesinin ne hale girdiğini görünce 
hayret edecek'? Canım bunun ne ehem• 
mi yeti var}. 

Onun sesi için gelmedi ya Y 

Mavi ipek elbise, göğsünde kırmızı bir 

ihtiyar kadının ayak ııesleTi kesilmeden gül mavi İpek clbi!le. · 

bu gece uyumasına imkan yok 1. 
Mütemadiyen düşünüyor. Gençliğinin 

muvaffakıyetli senelerini hatırlıyor. Kon• 
setlerini hatırlıyor. 

· Onu ne büyük bir hay;ranlıkla 
!erdi. 

dinler-

Nihayet !labah. Oda buz gibi.. Grete 
evinden çıkıyor. Dükkanları dolaşıyor .• 
Mavi ipek elbise doksan şiling lazım, kır• 
mızı gül için beş 1 Akşam oluyor .. Grete 
acıktı. Üç sanduviç yedi. Buna doksan 
santim verince, cebinde bir şiling altmıt 
santim kalıyor. Kar yağıyor. Gretc bugün 

Ve her konseraen sonra, ona ne çok, 
ev kirasını nasıl verecek) Gece saat on• 

ne koclar çok: çiçekler yollarlardı!. 
da Karlı bekliyor. Mavi ipek elbise dok-

MaTİanın mavi l:>ir tuvaleti vardı. Bü
san şilin de çiçeği için lazım 1.. 

tün elbiselerinden fazla bu tuvalet ona 
Sokaklarda dolaşıyor. Mütemadiyen 

yakışırdı. O hu mavi' tuvalet üstüne, sol 
omuzuna doğru Karlın getirdiği güller• 
den en güzelini takardı. 

Grctc yatağında dönüyor. Dışarda kar 
fırtınası var .. , Camlar tıkırdıyor. Sıkı 

sıkı yorganına sarılıyor. 

Kari onun konserlerine geldiği vakit, 

kolkola giden çiftlere rast geliyor. Bir 
adam kendisine söz atıyor. 

- Size refakat edebilir miyim). 
Grete daha hızlı yürüyor, sokaklara 

sapıyor, ne yaptığını. ne yapacağını bil
miyor. Kö~elerde boyalı, acayip gi· 
yinmiş kadınlar var, erkeklere bir şcylCJ 

salonun sol tarafında üçüncü sıranın en söylüyorlar. işte bunlar para kazanan ka• 
kenarında otururdu. Onun sesi Grete ile dınlar .. Mavi ipek elbise doksan şiling. 
kabili kıyas değildi. Fakat emeli, hayat- Grctenin yüzü kızardı. Ve gözleri iyl 
ta bir gün Grete gibi bir yer işgal edebil- görmüyor. Önünden geçen bir adama 
mckti. Onun meşhur olmasını Grete de sesleniyor. Adam duruyor: ı. 
bütün varlığiylc istiyordu. _ Beraber geleyim mi). ' 

Grete bu gece uyuyamıyacak .. Bunun Bu sözü söyliycn kendisi mi}. Ne üşü-
için de eski hatıralar onu rahat bırakını- yor) Hava ne soğuk, ne soğuk! Adam bir 

yor. müddet cevap vermiyor. Sonra cgeli-
Bir gÜn babası kızına: «Kari Ameri- nizl.> diyor. Beraber gidiyOTlar. Grete 

kaya gidiyor. Konturat yapmış, seni de rüyada gibi. 
beraber götürmek istiyor. Onunla gide
cek misin) Beni bırakacak mısın).> 

Bu mümkün müydü) Grete genç 
* Bir odadalar .. Grete bir ~eyler söyle

mek lazım olduğunu hissediyor. Fakaı 
adamın anlamasını iatemişti ... Fakat o ne söyliyecclc'? Adam soruyor: 
genç kızın niçin babasını terketmek iste
diğini anlamıyordu: 

cSen git mcıhur ve zengin olursun, 
sonra avdet edersin, Mesut oluruz, de
mişti.> Fakat birdenbire büyük bir deh
şetle haykırmışb: cNcn var Karl, bir söz 
söyle, nereye gidiyorsun).> 

Aman yarabbi 1 Ev sahibi kadın bu ge
ce hiç uyumıyacak mı) Hali geziniyor. 
Bu gece ne uzun bir gece yarabbi!. 

Gene bir gÜn babası ona heyecandan 
titriycn bir sesle: «muharebe başlıyor.> 
demişti. 

Gretc, üç sene sonra Karlden biı mek
tup aldı .. O da, babasının ölümünü bil
diren mektubuna yazdığı bir cevaptı. 

Bayağı, lakayd, soğuk ve hain olan bu 
mektuba ne cevap verebilirdi Grete, ona 

ne yazsınJ. 
Karl, artık genç kızın mektuplanndan 

hiç bir ,ey anlıyacak vaziyette değildi. 
Ona ne yazabilirdit.. Ona yalnızlığını, 

biçareliğini, uzun bir hastalıktan sonra 
sesini tamamiy]e kaybettiğini mi yaza
caktı!. Bu felaket onu alakadar edecek 

- Bir şey içmek İster misiniz}. 
- Hayır!. 

Adam pençeredcn bakıyor. 
- Paraya mı ihtiyacınız var). 

- Eveti. 
•Birden hıçkırarak yere yıkılıyor. Ba· 

şını koltuğun kenanna dayıyarak ağlı. 

yor. Adam onu teskin ediyor, paltosunu 
giydiriyor: 

- Şimdi evinize gidiniz, rahata muh· 
t!'çsınız.. Yarın bunu dütünürüz .. 

Grete, sokakta gözleri yaşlı ıalak men· 
dilini koymak için, çantasını açıyor. 

Hayreti Çantasında para var!. Bir çok 
para .. 

Ona bir dilenci gibi mcrhametcn pa· 
ra vermişler ... 

Ağlıyor .• 
Kar yağıyor.. Saat on .. Kari, bekli-

yor. 

* Heykelin önünde bir adam var, Grete 
onu uzaktan görüyor. Fakat bu kılıkta 
ona görünmek istemiyor. 

Bu bir paroladır. Saadet tabanca ses.ini 
işitince derhal odasından fırlamış. Çift
liğin civarında (gdin tepesine) gelmiş .. 
Size bu stclin tepesinin macerasını anla
tayım. Burada bir zaman bir kız varmış, 
bu kızı ailesi sevmediği bir adamla ev
lendirmeğe kalkmışlar. .. Kızın başka 

bir sevgilisi olduğu için aileııinin göster
diği adamla evlenmek istememiş.. . dü
ği.in günü sabahı erkenden köy yakının
daki kayalığa gelen bir kız Tanrıya yal
varmışJ 

devam etti: 
Na~ıJ dedi. Bir roman (.?ibi değil 

Genç kız hapisancde müthi~ geceler 
geçiriyor. Demir çubuklar arkasında ge
çirdiği saatlerin her biri kendisi için bir 
tecrübe oluyor. Orada mahcubiyetini 
unutuyor. Kederini unutuyor. Ve diğer 
katillerle görüşe görüşe bu işin tecrübe
lisi oluyor. 

yor. 
Bekire bir mektup 

mi idi}. Hiç bir şey yazmamak daha doğ

yazarak randevü ru değil miydi?. 

Acaba o mu? Adam pek sabırsız. Sa• 
at on bir oluyor. Bu gecede gelmedi. I~· 

te bir kadın .. Adam biraz evvel merha• 
melen para verdiği ihtiyar kadını tam
yor. Ve bir kenara saklanıyor. Tam Gre• 
tcyi beklerken yanına gelir de konuşur-

- Yarabbim, demiş ... Beni sevmedi
ğim bu adamla evl~ndireceğinc taş yap .. 
Buna a:öoülce razıvım .• 

bi melctedir. 

mi'? 
Evet B. Numan ... 

bakalım. 
Sonunu getir 

- Saadet, sevgilisini yatak odasında 
gizlediği müddetçe, ev halkının hiç bir 
şeyden haberi olmamı§. Hatta Saadet, 
karnında taşıdığı aşk yavrusundan bile 
bihaber, sevgilisine cvlenmeği teklif et
miş, Bekir: 

- Buna imkan yok demi§. 
- Neden) 

Kendisini evvela idama mahkum edi
yorlar. Saadet bu neticeden zerrece taaa
lanmıyor. Temyizin bu karan bozacağını 
kuvvetle ümit ediyor. Netekim bu karar. 
bozuluyor. Maddi delillerin noksanı 

önünde Saadet. beraet ediyor. 

istiyor. ihtiyar kadın, kapısını vuruyor. 
Bekirin cevabı ,öyledir: - Uyuyorsunuz galiba... Size bir 
- «Babamı öldüren İnsan, sevgilim mektup gelmişti .. Unuttum .• Şimdi ahr

dc olsa, kalbimi parçalıyacak bir aşk sınız. 

yaratsa, onunla evlenmeme imkan yok- Grcte yatağından kalkıyor.. Odanın 

tur. Bu neticeden sonra artık yüzünü gör- kapısı açık .. Ev sahibi kadın kapının 

mck istemiyorum. Benim hislerime ha- önünde duruyor. Grete mektubu alıyor. 
kimsin ... Fakat ben de iıademe hakimim. Ona kim mektup yazabilir?. 
Tanrı seni başka kucaklarda kocatınn. - Sabahleyin gelmişti .• Unutmuştum. 
Bedbeht olmanı temenni edemem. Adına Allah rahatlık versin 1 .. 
layık bir hayata kaVUtJDanı göz yBf)anm- - Size del. 

. ,. 

sal 
Grete, beyhude yere aranıyor.. Bira:ı 

evvel gördüğü adam da meydan da yok. 
Bu ne demek?. Fakat Karl nerede). 

Grete yorgun adımlarla uzaklaşıyor, 
Bütün araştırmalarına rağmen Grcteyl 

bulamıynn Kari ertesi günü Viyanayı ter• 

kediy9r. 



26 Şubat Pazar 1939 
YENIASIR 

r 
SAllll'B t 

' ( E C Z A C l B A ŞI) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ş MAC U D -1 N u 
Dişlerinizin sıhhati ve beyazlığı için bir ilaç olarak kullanacağınız kokusu, 
tadı, lezzeti emsalsiz güzel bir ilaç. Büyük Tiip Yalnız (20) KURUŞ 

BÜYÜK ECZANE VE TUHAFiYE MAGAZASINDA BULUNUR HER 

DEPO: JIFA ECZANESi 
~=====~--.;---~-<iji~-iii"~-~~-- ~· ~~ii~-~--~g~ı .... ._ ... __________________ _ [e O R SA] iPAR'fSl - Şark Sanayi Kumpanyasından: 

üzüM 1 1 HAPI ! Öriinıcek Tip 13 90 cm K~UŞ 
~ 1.8 ıs • • HOl'OZ T" s (90 cm 764 · 25 ALYvıı. bir. : .................. : , ıp . 

665316 ""'-L: .-J..Jlın dde (85 CDl 731 
~ T""'-~ Parla hapları, nebati ma - Ke'-L-•- 675 

66..:., .. ı Umwni yekUn 4 ~ Tın 9 (85 cm 
~ 7 13 50 bil iliachr. 1 tanesi linet, 3 - . •r (75 cm 615 No. 
No. 
No. 

14 lerden yapılmıt emniyetli müs-
8 J,bu fiatler fabrikada teslim ve bedeli peıin ödenmesi mefl'ut 36 

15 tanesi amel verir. M. bir top için olup asgari 1 balyalık (Yani 25 top) satttblra mah-9 
10 
11 

No. 
No. 

16 
aba lık sustur. 19 Sancı, ve yel, ve r t.sız 1 - 24 top almak istiyen mÜ~eriler yukandaki fiatlere yüzde 2 

vermez. zamla mal alabilirler. 
İNCiR 

1983 Alyoti bir. 
455 İzzi ve Ali 

59 B. Franko 
51 Esnaf bankası 
33 H. Levi 
22 M. j. Taranto 
18 P. Paci 

26!1 Yek<in 
187346 Eski yckWı 
189967 Umumi yekUn 

ZAHİRE 

135 çuval Arpa 
137 balya Paınuk 

75 ton P. Çekirdeği 
1.489 ~ental Palamut 

5 
10 50 
10 50 
15 
14 75 
19 50 
16 75 

Inkıbaza, hazımsızlığa, uyku-
5 50 auzluia, bunlardan mütevellit 

20 sinir rahatsızlığına iyi gelir. Evi-
20 nizde bulundurunuz. 
18 50 Kutusu her yenle 15 kurut-
14 75 tur ... 

19 50 -
16 75 IBelediye bonosu 

3 75 

Almak ve satmak istiyenle
ı in apğıdaki adrese müraca
at etmeleri rica olunur. 

lzmir: Kemeralbnda hacı 
Hasan otelinde No. 60 

41 50 51 95 
4 50 

Cavit 
Telefon: 3903 

1-13 (381) ......................... 295 465 

Menemen Belediyesinden: 
. .. fidanlığında mevcut a.f&i'ıda cinsleri yazdı mey-

Beledıye numune la 1 t lığa çıkarılmlftır. Taliplerin 
veli meyve.siz fidan pazarlık a~~ e İ 1 

d ;., belediyeye müracaatları ilin ° unur. • • 
~. ___ .ı_ı: L_.ı__ d t, lügüstrüm, palmiye, servı, akasya, 
Kayısı, ~ 1J11Uc:DA, nar! • u. • 

tesbih, aofura, iafandan, gül ıbU'fUDl... 626 ( 414) 
26, 1, 5, 

.:__~~~~~~~~~ 

Halil bir üşütme bazan büyük bir hasta· 
lık çıkarabWr, derhal bir kaşe 

SEf ALİN Alınız 
RiP • MEZLE • BAŞ ve DİŞ ve bütün aiftları 

derbal geçirir-

tktısat vekiletinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiği 
kapot bezi fiatlanna uygun olduğu tasdik olunur. 

lzmir Ticaret Odası 
Resmi Mühür ve lmzaaı 

Nafıa vekaletinden: 
Eksilt-~ eye konulan İş: 

1 - Balorçay ialih ameliyatı keıif bedeli (1759363) lira (76) lru
~tur. 

2 - Eksiltme 20. 3. 939 tarihine ra.athyan pazartesi günü saat 15 
de Naha vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf uaulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele projesi, baymdırbk 
itleri genel f&l'tnamesi, fenni f&l'bıame ve projeleri 50 lira mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 66530 lira 91 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve ekiiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida 
ile vekalete müracaat ederek bu ~ mahsus olmak üzere vesika alma
lan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika ta-
lebinde bulunmıyanlar eksiltmeye !ijtirak edemezler. · 

5 - isteklilerin teklif mektupl~m ikinci maddede yaZılı saatten 
bir ıaat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

Postaca olan gecikmeler kabul edilmez. (519) 
21, 27, 4, 10 488 (371) 

lzmir inhisarlar Başmüdürlüğün
den: 
Cins, miktar ve muhammen fiatlerile teminatlan 8.f&iıda yazılı ta

rap ve kaplan pazarlıkla satılacaktır. 
Lteldilerin 2. 3. 939 günü saat 15 de bat müdürlüğümüzdeki ko

misyona gelmeleri ilin olunur. 

Cinai Litre Adet Muhammen Teminab 
Lira K. Lira 

Şarap 230 o 
FJıÇı 3 ()() kilosu 5 
Damacana 5 Adedi 1 . . » 

601 (418) 

Türk hava kurumu Ankara şu
besinden: 

K. 

18 
35 
75 

1 - Ankara merkez kazasının tayyare biletleri satqınm müteaddit 
bayiler marifetile ·idaresi kararl&ftınlmışhr. 

2 - Bu iş hakkında şartnameyi her talip şubemiz kaleminden isti
yel;.ilir. 

3 - Teklifte bulunabilmek için taliplerin asgari on bin lirahk na
kit veya banka mektubu veya artırma ve ebiltme bnununmı kabul 
ettiği esham ve tahvili.t vermeleri şarttır. 

4 - ihale kapah zarf usulile ve artırma eksiltme kanunu tarifatı 
dairesinde 11 Mart 939 cumartesi günü saat 16 da Ankarada genel 
merkez binası dahilinde ,ubemiz idare heyeti huzurunda yapılacak
tır. 

S - Bu ite talip olanlaiın ihale &iinünden bir gün enel yani cu· 
ma süni saat 16 ya kadar teminat ve teklif mektuplarım ayn ayn zarf 
içeriainde olmak bere bir zarfa koyarak makbuz mukabili tubemize 
'ftl'IDeleri ......... 

Bu wıöea _.. wrilen teklifler w.at ediluaiyeıceldeıdiıı. 
479/488 (327) 

Mikroskop gösteriyor ki· ' 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesiyle kana karışıyor. Ve mülhit 

bir afet olan sıtmayı vücudumuza qıhyor. 

Sıtma 
Hayat makinesini inzaaız bir tekilde i§leten ve bizi sağlıkla yqatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlaaklardır. 
Vücudumuza qılanan bu mel'un parazitler İle mütemadiyen bu 

kırmızı yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil 
uzviyetimizde sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hal
lerini artbnyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve bir çok nebatat hüliaalariyle hususi bir te

kilde ihzar edilen ve Sıhhat V ek.iletinin resmi rubsatmı haiz bulunan 
BtOCENIN aıbna parazitlerinin en imansız bir düfmamdır. Sıtma
dan korunmak ve kurtulmak için birinci deva BtOGENlN'dir. 

. 
Kam temizleyip çoğaltır, kınnızı kürrecikleri artbrır, adale ve sinir· 

leri kuvvetlendirir, i,tibayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazit· 
lerini öldürür, tali olarak bel gevJekliği ve ademi iktidarda büyük fa
ideler temin eder. Sıtmanın bütün tekillerinde ıifa temin eden bu 
yüksek tesirli ilaç ber eczanede bulunur. 

, ...... ___________ ... _____________ ..._. 
L L 
o o 
R R 
E E 
N N 
z z 

Gerek VERtCt ve ALiCi telsiz istasyon ve makineleri inşa eden senelerden 
beri bütün dünyaca tarulmıı ve enternasyonal .ergilerde yüksek mükafat 

kazanan : 

Lorenz 
Fabrikaaanm mamulatlan Tirkiyede nam ve ıöh:ret kazarunıfbr. 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabıdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçaları ve lambalan mevcuttur. 

caat eclehilirler. 
NOT : Bazı yerler- acenteliii rnünbaldir. lstiyenler zirdeki adrese müra-
F ABRiKA VEKtLt ve DEPOZITERt : S. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde .. 
Telpaf MN.i : CALDA1J ... 



p A s T 1 L K A TR A N H AK K 1 Ôksiirükleri kökünden 
keser tecrübelidir 

Emlak ve Eytam bankasından: 
E.aas No. Yeri No. su 

A.629 / 3 Karataş Orhaniye Taj 3 
Sokak. 

» 701/2-B. » Dokuz Eylul » 124 

» 701/1-A. 
» 701/2- A. 
» 229/1 
)) 229/2 

sokak. 
» )) » )) 
)) » » )) 

Osmaniye caddesi 
» )) 

» 118 
» 100 
» 43 
» 43 

Senelik kirasi 
Nev'i T. L 

Ev 66.-

» 50.-

» 82.-
» 70.-

Mağaza 60.-
» 94.80 

» 1160 Alsancak Çelik so. 
1456 ıncı so. 120 
hissede 100 hissesi. 
Birinci kordon Ata
türk caddesi. 
Gündoğdu ikinci 
kordon caddesi. 
Daragaç Şehitler 
caddesi. 24 hissede 
7 hissesi. 

Es: 79 Taj 20 Ev 60.-

J) 1161 

» 1162 

» 1167 

» 1170 

J) 1l72 

.. 1173 

J) 1175 

> 1180 

» 1181 

» 1184 

Daragaç Mağara 
1508 inci sokak. 
Alsam:ak Sükrü Ka
ya bulvarı. 
Daragaç $ehitler 
caddesi. 45 hissede 
7 hissesi. 
Daragaç Sehitler 
caddesi. 216 hissede 
209 hissesi. 
ikinci Karantina 
Turan 271 ci S. 
Karantina Muratdağ 
178 cİ sokak. 
Karantina Mısırh 
caddesi. 

» 1 186 Y olbedesteni Hasan 
hoca Mah. 904 cü 

382 

422 
121-123 

12 

18 
174-176 

133 

33 

8 

363 

' 

230/1 Dükkan ı 00.-

204 
93 

12 

35 
118 

101 

75 

8 

247 

Ev 420.-
Depo 25.-

Dükkan 25.-

Ev 100.-
Sebze bah-

çesi 25128 M2. 200.-

Depolann 
bir kısmı 225.-

Ev 24.-

Ev 120.-

Ev bahçe 72.-
içinde. 

Depozitosu 
T.L 

9.90 

7.50 

12.30 
10.50 
9.-

14.22 
9.-

15.-

63.-
3.75 

3.75 

15.-

30.-

33.75 

3.60 

18.-

10.80 

sokak. 18 6 Dükkan 108.- 16.20 
» 1187 Ahmetağa mahalle-

si Vak1f hoca 863 
cü sokak. 41/13 43 » 24.-

,. 1188 Ahmetağa mahalle
si Valof hoca 863 
cü sokak. 41 41 Mağaza 120.- 18.-

lzahatı yukanda yazılı gayri menkullerin kiraları 3. 3. 1939 tarihine müsadif cuma günü saat onda iha
leleri yapılmak üzere artırmaya konulmu,tur. 

f•t0 kli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri. 

~ 
N 
E 
R 

21 26 546 (375) 
Tiliiılii es 

SOLUCAN 
iSKUiT • 1 

6A ........ .., .............................. ... 

İzmir incir ve Üzüm T anm Satış 
Kooperatifleri Birliği 

T ARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis y~ üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı Tariş şaraplarını dalına tercih ediniz. Sofranızda TAR 1 Ş 
şarapları eksik olmamalıdır. 

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

sirkesidir. 

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

susiyetlerini taşımaktadır. T ariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet .şurubudur. 

T ARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakki yatına uygun bir .şekilde tertemiz işlenmİ§ ve 

hazırlanDU4hr. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T ariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayÜÜz. 

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

Tariş sahş mağazasında şimdi, bu mevsim· 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz •• 

1 ·26 (21t1) 

~- ' 
Karahisar maden Suyu 

T ii r kiye 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa .karşı en 
ıyi ·ve şılalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkiliik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 2067 _, 
f1 .......... :.. ...................... Gm ........ , 

···············································••t••••·······················,~ 

·vEBOLID 
' \ I -·-·-·-

TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 
Halkapınar ve Osmanağa sulnrnı VEBOLİD ile tasfiye edin.iz .• 

TECROBE İÇİN CİHAZ GONDERİLİR .. 
• 

Tediyatta Ko1aylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİD LTD. Şti. İZMİR ŞUBESİ... 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin <'8d. No. 15 

TELEFON : 2365 .. TELGRAF: VEBOLİD .. POSTA KUTUSU : 72 

Cihaz satışı için .seyyar memur aranmaktadır ... 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selaııik sergisinin 937 \ 'C 938 senelerinin ' 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

IZMtR BELEDlYEStNDEN: 

1 - Selçuk mahallesinde 671, 
742, 754, 757, 765 sayılı sokaklar
da yapılacak kanalizasyon haf 
mühendislikten tedarik edilecek 
ke~if ve tartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmu,tur. Ke,if be· 
deli 1211 lira olup ihalesi 14-3-
939 salı günü saat 16 dadır. itti -
rak edecekler 91 liralık teminat 
malcbuzu ile encümene gelirler. 

2 - 933 ncü adanın 37 sayılı 
arsasından müfrez 79,50 metre 
murabbaındaki mahallin satıf ı 
batki.tiplikteki tartnamesi veçhi· 
le açık artırmaya konulmuttur. 
Muhammen bedeli 780 lira olup 
ihalesi 17-3-939 cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 58 lira 
50 kurusluk teminat makbuzu ile 
encüme~e gelirler. 

3 - Güzelyalı tramvay cadde· 
sinde belediyeye ait sitaouva Ro· 
mana petrol tirketinin itgali al -
tında bulunan benzin tulumba ye• 
rinin bir senelik icarı, ba,katİp· 
likteki tartnamesi veçhile ve 31· 
3-939 dan batlamak üzere açılC 
artırmaya konulmuttur. Muham
men bedeli 75 lira olup ihalesi 14--
3-939 sah günü saat 16 dadır. ı, .. 
tirak edece!ı:ler 5 lira 65 kurutlul( 
teminat makbuzu ile encümene 
gelirler. 

26-3-7-10 628 (416)' 
3546 numaralı ve 30-12-938 ne· 

tir tarihli Devlet 'urası kanunu 
belediyenin ilan tahtasına as:I .. 
mıftır. Herkesçe bilinsin. 

629 (( 
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~Muayenehane nakli 

~Dr .AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

j ' hastalıkları Operatörü 

' Kestelli. caddesinde.· ~ 
1' lıi muayenehanesini N 

~BİRİNCİ KORDONDA N 

~ Tayyare sineması el· ~ 
~ varınela 222 numaralı ~ 
~ haneye 'l}afıında nalı· 
N ledecelıtir. ~ 
~ TELEFON: 2987 (31) N 
~CllilıWl~msz w 

iLAN 
Birinci mıntaka tapu sicil mu· 

hafızlığından: 

l LAN 
Bornova zeytincilik 

müdürlüğünden: 
istasyonu 

Hasan baba namile maruf iz . 
mirin bozyaka mevkiinde mukim 
iken ölmeaile veraseti yegane va· 
risi kız !cardefi Hayriyenin köyler 
fUbesine bakiye borcu olan 4179 
lira 27 kurut borcunun haczen te· 
mini için maliki bulundukları boz
yakadaki gayri menkullerin ka • 
yıllarına haciz konulması defter· 
darlıkça bildirilmesi üzerine bu 
gayri menkullerin kaydı hulun -
maması sebebile senetsiz olarak 
tasarruf edildiği anlatılmıt ve bu 
kerre defterdarlıkça cebren tes • 
cili istenilmit olduğundan bozya
kanın ağabey mevkiinde (eski öl
çü ile takriben) 10 dönüm tarla 
ve yine kavaklı pınar mevkiinde 
l 3 dönüm zeytinlik ve yine aynı 
kavaklı pınar mevkiinde 5 dönüm 
bahçe yine dört dönüm tarla ve 
30 dönüm bir daha zeytinliğin ta-

~- r.... ... ~.ı.....;t~'~ ı sarruf sebepleri hakkında 8-3-939 
~ - - ı::;;:;;;llll' •••• ı .. ı ı• ıaı ıı ı ıaı ı ı•ı••ı ı .. ıaııııaıı .. ı••ı 111••111 ı•••ıı .. •••••••11111 ••••• tarihine tesadüf eden çar;arnba 

EN UCUZ EN KIYMETLt 
YILBAŞI HEDiYESi 

'·-~-------------~--~--~-~ı~risa~l4~mah~lindeme 
murumuz tarafından ehlihibre 

ı - tsta.ayonumuzda s12 lira 63 kuruş bedeli ketifli bir gübrelik Turgutlu Belediyesinden: 
ve 4erbet kuyusu yaptırılacaktır. B 

2 - Bu i,e ait şartname ve ketifnameyi görmek istiyenler her gün RONZ 1 - Telefon tebekesi için 30 fitli aimens marka bir santral açık 
müdüriyete müracaat edebilirler. eluiltme ile aatm alınacaktır. 

3 - Eksiltmeye ~tirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat akça- 2 - thale 4. 3. 39 tarihine. müudif cumartesi günü saat 11 de be-
lannı lzmir malaandıjına yatırarak makbuzlarile 27 /2/939 pazartesi Dit Fırçalandar. ltıdiye dairesinde icra edilecektir. 
giinü saat 14 de İatuyonda toplanacak komi.yona müracaatları ilin Her Ec:z.pe •e TaiaafiFecide bul.... 3 - Talipleriaa makür sin Ye eutte Turptlu Belediyeaine mü-
....... ız. 11, a a. c ~> 1=11M 1 __ eA9 ... • \ 

•• •• d ~del- beraet eaıyor, 1ay1k Dlr nayata &&V O;& Ytaf1•1illi•t - ~c~a.; 

müvacehesinde tahkik:ıt yapıla -
cağından l:u gayri menkullerin 
gerek ~ınırlarında ve gerekse mül
kiyetinde bir hak iddia eden var
sa tahlcikat gününde mahallinde
ki memurumuza ve yahut bugüne 
kadar mıntakamıza vesaiki ile bir
likte müracaat etmeleri biWü: a. 



~··~·~·~a~t!P~u~a~r~Q~D~~~~~~~~~~-~~~U~m~d~a7l~~n~N~~~A~;~:~.i:e:r~v:e~~~~F~r=a~t~e~j~7~~0J ~ul~be Le· 
RADYOLiN mwMIDE!dZ Şürekisı VC(pUI' Acentası va:Jte Linie Yemeklerin kı· 

rıntılara, salya· 
nın i~raz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkOm· 
dar. Çürük diş· 
ıer mide ve bar· 
sak ihtilatların· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

$4HJFE ıı 
' 

·RADYOLiN 
' . 

... . .. 
ile nıuhakkak sabah ve akşam ber -
yeuıekten sonra fırçalaınak şartile 

ACENTALICI LTD. BJRINCI KORDON REES ADRiArlcA s. A. Dl G. M. B. ff. RAMBVRG 
-- a•u.tsı l'EI.. 2443 HA:YİGATİOHE AR'l'A vapuru 28 şubatta bekleniyor 

TURKiA vnpuru 15/18 Şubat arasın in ZARA tö .. 
2712 

saat 
8 

e gelerel· 4 marta kadar Anvers, Rotterdam., Bre-
dn beklenilmekte olup, Rotterdaın, An BULL HATTI mo ru . Korfu S . ~ men ıv.e .Baın.b.ur,g için yük Alacaktır. 
vers ve Hamburg limanları için yük İONİAN vapuru 12 şubat 1939 'tari- 28~d~t ~de ZP.ıre F' aTrıa_nst T.HESS.ı\:IJA ":aı>uru 14 ınartt.a bek-

. 13rın ısı Vtuona ara ıume ve ıe e . alacaktır. hinde Londra Hull ve Anversten gelip a·v h k d leruyor. 18 mnrtn kadar An\'crs Rotter-Gf!.."RMANİA apuru şubat nihayetin- ' d Hull ve Vene ıge are et e er. ' 
• . v ytik çıkaracak ve ayni zaman a LERO ınotörü !./3 te elir ~ni ,gün dam, Bremen ve Hamburg için yük ata. de beklerulmekte olup, Rotterdam, • ~ ~'"'"" 1 aktır. ~ g . .aaktır. 

HMlbullf ve Anversa limanları için yük ıçın 'il ..... a ac saat 19 aa PabnD Leros Kalımnos - TA 
11 

L i y E: 

alacaktır. HATTI• tanköy ve Rodosa hareket eder. ACHAİA vapuru halen limanımız.:ı-
LONDRA ' . LERO motörü ..S/3 te -gdir ayni -gün wt 

ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip saat 17 de Püe Korfu Brirıdisi V4llona Hamburg, Bremen ve Anversten maJ 
Londra için ynk 'alacaktır. i'ıtesteye hareket ıeder. çıkarmaktadır. 

-*-
BALKANLAR ARASI 

RAftl 
Tft GRİMA?\1 ırnofürü v,13 te -selir a13 --

LtYERPOOL HA . te saat 17 de Leros Rodos Venediğc ha- DEH N'ORSKE MJDDEL-
ALGERİAN vapurunun ham~eSinı 2'eket eder. 11.t. V8LİN'1E, OSLO 

İstanbul~a aktarma ~derek .Denızbank CİTI'A Dİ BARİ 9/S te gelir ayni gün BAGHDAT motörü 12 marta doğru İs-
-- Dumlupınar vapuru ile İzmire gelmiş- tsıanbıu'l Pire Nn,poli Mal-si~;:ı ve c.e- kendetjye, ıDi~pe \"C Noneç umum li-

L O V C E N tir. novaya tı~reket <eder. manlan için harelret ~ir. 
(( )) 1 I i BRİONI motörü 9/3 de gelerek ayni --Lü~ vapurıı 26 şubatta saat (B) de Deutsclıe f,,evanıe-ı.. ~ e gün Patmos Leros lstanköy ~e Rodosı SERVİCE MAR1rJlrfE 

beklcnUmckte_olup, ~t _ıs da Coııstnn.- ' ANVERS yapuru 7f2/9'M} ıari.hinde hareket edeı·. ROUMADf 
za ve Varna lıınanları ıçın hareket ede-ıHaınburg Bremen ve Anversten gelip ,__ BUCAR.EST 

cektir. L O V C E N :vük çıkaracak.. ROl'A.f.E llBBRl.A.JI DTJROSTOR ''Rpuru 18 martta bc.klc-

Lüks \'apw·u 5 martta .saat 16 d& D4fSE KUMPANYASI nİ}'Dr. Köstence, Kalas ve !Duna liman· 
beklenilmekte olup, G martta saat 8 mİTON vapuru 28/.2 de gelenili: Bur- lan için yük alacaktır. 
de İzmirdcn hareket edecektir. Pire, gas, V:arna ve Köstenceye hareket eder. --

Korfu, Adriyalik limanları ve Triestc HERCULES '\'D.punı 6/3 tarilrlnde CC- JORNS7'0N JVARREN 
için yolcu ve yük alacaktır. .... B O W E N R E E S lerek Amsterdam Hamburg limmılan • *Njztat LrD 

. .a ~ için !\'Ük alarak !hareket edecektir. . Ad ~ • 
V' E Ş tJ' R E K H. S 1 · * INC:ElVIORE , • .apuııu l2 martta bekle-

Vnited S;;;;;; 1.cıvantes CVNAIW ı.iHE SVBNsÜ OiieNl'B .ı.f. =~!."":, ;;:::ı.~::.'.'"° ve Su· 

Line Stad. Liverpool ve NİEN KUJIPAHY ASI Vapurların hareket imihleriyie nav-

ZETSKA PLOVİDBA A. 
D.KOTOR 

PRiNcE DE LİEGE , ·apuru şubat Glaqov hatta AASl\'E '~uru '27/2 tarihinde gele- Iwilardaki ıdeğişikliklerden aeeı:ıta rnc-
------ nihayeti ıııart Jpticlasında beklenilmekte • •. .rek Amstcrdmn Bottcrdam Hnmbuı:g suliye,t daıbu1 etmez. 

------------------ olup Nevyork için yük alacaktır. • • • • •İA• • • 
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bat 4---n.•-.3- İS'kandinavya ve Baltik limanları iç;iıı Daha fazla tafsilat için ATA1"ÜRR 

K Ak ' BOTHN '\'apUIU şu WUiUllllUC ilk alarak hareket edecel"tir Eczacı K E M A L • taş 10 Gerek vapurJnrm muvasoılat tarihleri, li Li 1 ve Glasgov iç:in :rükNY · caddesi 148 No.da V. F. HemyVan Deı 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- gc p verpoo -- . ,.,_., Zee vapur aoenta'!ığma müracaat ~-. -.. 

:r.zümrüt 
Damlası,, 

Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullanınız 

.Erkek ı·e dişi iki cins koku 
üzerine ynpıJmıştır. 

Zevkinize göre koku seçin~ 
••• 

H iL AL 
Eczanesinden - -· ..... ·-

Bahar çiçeği, Limon çi· 

çeği, Gönül, F~ya, Ya· 

.semin, Son ftatıra, Altın 

Piiya, Menelıçe, Leylcfilı 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRiPiN KuJlanın 

kında ncenta bir teahhüt altına giretn.eL alacaktır. SER•İCB JIA.RJT~ mesi ırica '()tur . 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasaiit :tarlhlerl., ROUJllClin Kanıpıınyası TELEFOS : 2007/ 2008 
Kordond:ı 152 numanda •UMDAL. isiırileri ve navlunları hakkında acenta PELfŞ '\'ÇU!:.t 14/3 :tarihin.de bek- -----------
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhUt altına giremez. Daha faZla lenmektc olup M2lta, Cenova '\-.C Mar- mesuliye't kabul c1mez. Daba iazla tnf• 

edilmesi rl-::a olunur. !tafuilat almak için T. 80\"en Bees ve Şr·:ısilya lin2.~-n:ı yük ve wolcu alarak sUat için ikinci Kordonaa FRATEULI 
Telefon : 4072 Müdüriyet 1 nm 2353 telefon numarasma mür:acaatJ hareket eder. SPERCO vnpur accntasına müracaat 
Telefon : 3171 A<'cnla 1 edilmesi rica olunur. l fiftndaki hareket :tarihleriyle navlun- edilm<!si rica olunur. 

TOPANE 

'J'tlRKİYENİN EN BİRİNCi 2'ERA.Zİ FABIWU· 
SIHIH MAMULA'J'IDIR.- TAKl..in.ERİJtfDEN 
S4KINJNIZ.. 1 ·26 (336) 

'lardnki ~iklilderden dolayı acenta TEU~'FON : ~4 • '2005 

T. iŞ BANKASI' ntn 
1939 K. Tasarru ikramiye Planı 
32,000 L!RA MUKAFAT 
Kuralaı : l Ş .. ·h~. l Mayu;, 26 Ağustos, l EylW, 1 Jkincitqrin 

tarihlerin~e çekilecekti~ ,ms İkramiyeleri:~ zzunvıı~ArzJ"JJ ..... 
l A1i~t ıooo linllk ~ ~000 Ura 
'J H 1000 liralık - $.800 lira 
8 n SOG lirabk - ~OOD Ura 

16 u 250 .lir.alık - 4-000 Lira 
60 u ıoo Urahk - ~ooo :ura 
9i )J 50 liralık - C.750 lira 

~?.~ .. ,, 2J liralık - ~~ lba 

1 4i5 Jz.olO 
WYSSJIS!il~MWW!f.!J!J'.#.flZWS 2&4& ~, 

T. tı Bankum~ para yatırmakla, yalnız para •iltirmit -,.z, 
ayni zamanda tafdıinizi de denemiı Olursumaz. 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şişıruınlık şikayetlerinizi URİNAL ile 

- baş diş ve geçiriniz. Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grıp,_ . ~akipsiz Kumbarerft biti sinir ağrıları, romatizma. san:cıları ıç 
deva GRİPINDIR.. ,, 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! •• 

icabında günda 3 kaşe alınabil~r 
iSiM VE MARKAYA DiKKAT- TAKLiTLE· 

BİNDEN SAKININIZ •• 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

osMANiYE 
Sirkecide 
li/VJ'~Z:ZZ-~L~ . • n:'D Ltrr-

. . .. . . T" ki ·e 'nen eı;ki otckı:,ı BAY Olh.c..n . 
Bu her iki otelin ınu tecm . U1' ? 

1
m biT EGE halkına kendisini scvdır

Fu,diir. 43 senelik tecrübeli ıdaresıy e ı un 

ırıiJtir • h t b turlar 
Ok-1 rinde misafir kalanlar, keneli evlerindckı ra a 1 u · 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve oksalat 
gihl maddeleri eritir, kanı tcıniEler, lez
zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerc:kn 
sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

••••••••••••••••••••••ıııııııııır•••ııeııııııııııııııııeııııı•ıııııeııııııııııı 

. . • . 
Sıhhat Balık Yağı 

NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

E ilıl defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir. . . . . . . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salcpçioğlu hanı karşısında-

-' 1 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

~IRAAtBANKASI 
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Frank o daha henüz tasdik edilmedi 
Bu teahhür keyfiyetine Amerikanın sebep olduğu söyleniyorsa 

şayiaları tekzip ediyor 
da 

Vaşington hükümeti bu 

lspanyol Cümhuriyetçileri Eğer harp patlıyacak olursa 
Mukavemeti terke karar vern1ek Roma - Berlin mihveri demokrasi 

kuvvetlerine parrr11ak ısırtacaklarmış bulundukları haber veriliyor •• uz ere 
Roma, 25 (Ö.R) - •Rilazyoni İnler- . 

Faris 25 (ö.R) - Ispanyol Cüınhuri
yet hükümetinin mukavemeti terke ka
rar vermek tizere olduğu zannemliyor. 
BaFekü Negrin ve kabine azasının ek
serisi harekete hazırlanıyorlar. 

Londra 25 (ö.R) - General Franko 
teslim olan Cümhuryiteçüere rahmane 
muamele edeceğirü Ingiliz hükümetine 
teslim etmiştir. Yalnız cinayet ve suç 
işliyenler hakkında takibat yapılacaksa 
da bu da 1936 Temmuzundan evvelki 
kanuna göre olacaktır. 

Burgos 25 (Ö.R) - Cüınhuriyetçiler 

tarafından esir edümiş olan 12 nasyona
listin cesetleri Fransız hududu cirerında 
bir hendekte keşfedilmiştir. Bunların 
arasında pes.kapos Dilrkel ile eski Teruel 
kumandanının cesetleri teşhis olunmuş
tur. 

Londra 25 (ö.R) - Ingiliz ve Fransız 
hükümetleri general Franlto hilkümeti
ni gelecek hafta hukukan tasdikina ka
rar vermişlerdir. Sanıldığına göre B. 
Çemberlayn bu kararı Pazartesi gilnü 
avam kamarasına bildirecek ve B. Da
ladiye de aynı gün zarfında Fransız na
zırlar meclisine ede Jure> tasdik tekli
finde bulunacaktır. Ingiliz hilkümeti ka
rarını Burgos ajanı B. Robert Hopsun 
vasıtasiyle nasyonalist hükümetine bil
direcek ve Ingiliz sefaretine tayin edi
lecek zatın adını da yakında bildi rece -
ğini haber verecektir. 

Hukuki tasdik neticesi olarak Burgos 
bükümeti, ispanyanın meşru hükil -
meli mevkiine geçeceğinden Negrin hü
k:~ . ..,.,"'fi hf'nüz Ciimhuriyet~ilerin İ'l:'-'ali 

Bir lspanyoL nulLSi 

altında bulun-., bu arazide sadece füll 
hükümet vaziyetine düşecektir. 

Londra 25 (ö.R) - Fransız mümes -
sili B. Leon Berard ve nasyonalist Is • 
panyol hariciye nazırı general Hordanan 
bu sabah tam bir anlaşma temin <imiş
ler ve üç vesikaya imzalarını koymuş -
!ardır. Bunlar Fransa ve ispanya ara -
•ında eyi komşuluk münasebetlnine, 
Fransadaki mültecilere, Fransaya nakl-

i·ransı:;; ferkaldde 1nil rnessHi Leon Berard 
olunan Ispanyol emvali ve iki memleket j ettik. Vazifem. nihayet bulmuştur. Ya
arasında normal münakale vasıtalarının rın sabah Parıste bulunacak ve derhal 
iadesi meselelerine mütealliktir. B. Be- hariciye nazırı B. Bonn,eyi ziyaret ede -
rard Fransaya hareketinden evvel gene- rek kenmsine malı'.lmat vereceğim. Ge -
ral Franko ile telefonla on dakika kadar neral Hordana ile anlaşabildiğimden do-
görüşmüştür. layı memnunum .. Bu anlaşma lspanya 

ve Fransaya olduğu kadar dünya sulhu

Faris 25 (ö.R) - Fransız fevkalade 
mümessili B. Berard tarafından nasyo
naHst hariciye nazırı general Hordanaya 
yapılan veda ziyareti bir r.ezaket ziya
reti mahiye'lini aşmış ve bir saat 10 da

kikadan fazla sürmüştür. B. Berard ilk 
önce yarım saat kadar Frankonun hari
ciye nazırı ile baş başa görüşmüş, sonra 
muhtelif dosyaları hamil sekreterler mü-

1 temadiyen iki devlet adamlarının bu-

l
, lundukları daire ile diğer servisler ara-

1 sında gidip gelmişlerdir. Saat 12,40 ta 
ı iki devlet adamı Fransa ili!' nasyonalist 
1 ispanya arasında normal münasebetle -

1 

rin iadesi, daha doğrusu tesisi hususun
da tam mütabakat ifade eden anlaşmayı 
imza etmişlerdir. 

Fransa senatörü hariciye nazırının 

kabinesinden çıkarken iki diplomat ha
raretle el sıkışmışlar ve bu mühim me
selenin eyi ne'liceye isalinden mütevel
lit memnunluklarını bildirmişlerdir. Na
zırın yanından ayrıdıktan sonra B. Le
on Berard derhal hareket etmemiş ve 

general Hordanın başkumandana tele -
fonla neticeyi bildirmesini beklemiştir. 
Bu görüşme 9 dikaka sürmüştür. Gene
ral Franko bu akşam Burgosa gelecek 
ve Fransız - Ispanyol münasebatının ia
desine müteallik meselelerin teferrüa -
tiyll!' meşgul olacaktır. 

B. Leon Berard saat 15,30 da otomo
bille hareket etmiş ve saat 18,15 te hu
dudu Handay beynelınilel köpriisilnden 
geçmiştir. Burada Fransız gazetecilerine 
şu izahatı vermiştir: 

cVasıl olmağa muvaffak olduğumuz 
anlaşmanın ifadesi olan protokolu imza 

na da faydalı olacaktır, sanıyorum. 
NeVYork 25 (ö.R) ~ cNevyork He -

rald~ gazetesine göre Franko hüküm.,_ 
tin;n In~iltere ve Fran~ı ta!";ıfınnan tas-

• 

Madrid müdafii general Miajo 
diki ispanyada ademi müdahale siyase
tinin biricik mantıki neticesidir. Cüm
huriyetçilerin mukavemette dl!'Vamları 

takdirinde nasyonalist hükümetinin bu 
mukavemete yardunda bulunanlara kar
şı ekonomik zecri tedbirler almak ve 
mukavemeti uzatanları yüksek ihanet 
suçiyle idama mahkum etmek kararı 

hakkında general F ranko tarafından ya· 
pılan beyanat münasebetiyle gazete Ş"U· 
nu ilave ediyor: General Frankonun 
zecri tedbirleri asgari hadde endirmek 
ve Cümhuriyetçilere karşı merhametle 
hareket etmek için elinden gelen herşeyi 
yapacağını ümit €'imek icap eder. 

nasyonali• adlı yarı resmi siyasi mec
mua, geçen haftalardaki neşriyatından 
daha az şiddetli bir lisan kullanmakla 
beraber, Fransa ve İngiltereye karşı it
hamlarını tekrar etmekte ve şimdi bun
lara Amerikayı da ilave eylemektedir. 
Gazete diyor ki : 

•Eğer İngiliz, Amerikan ve Fransız 
demokrasileri Avrupayı harbe sürük
lemek istiyor !arsa şimdiki mağrurane 

siyasetlerine devam etsinler .. Fakat bes
bellidir ki Roma - Berlin mihveri bu gi
bi hareketler önünde gerilemez.. Eğer 

harp patlıyacak olursa öyle müthiş bir 
azim ve kararla hareket edecektir ki 
bizzat hasımları bile buna hayran ola
caklardır. 

•Roma - Berlin mihverinin maddi ve 
manevi sağlamlığı asla sarsılmaz .. Buna 
karşı demokrasilerin bütün silahhrı kı
rılmağa mahkumdur. 

•Eğer İngiltere ve Fransa silô.lılarını 
baş döndürecek bir süratle arttırarak 
sulhu temin edebileceklerini umuyorlar
sa istikbal onla~ı en acı hayal sukutuna 
maruz kılacaktır. Bu mahşeri asa suku
tu hayalden kurtulmaları için İngiltere 
ve Fransaya nasihatir>Jz şudur : Faris 
ve Londra hükümetleri İtalyan ve A.
man milletlerınin maddi vt >nanev! kud
retini teslim etsinler. Bunun ne kadar 
hakikl olduğunu anlamak için hayal 
kuvvetine ihtiyaç yoktur. Dt<!mokrasile
rin top yekı1n mukavemeti •ol:aliter dev
letlerin de ayni derece top yekUn mu
kavemetiyle karşılaşacaktır. Her tedbiı· 
mukabil tedbirleri istilzam edecek ve bu 
da gayri kabili içtinap bir sur~tte harbe 
dayanacaktır. 

•Harbin yabız A vrupanın değil, bü
tün dünyanın haritası için ne müthiş 

tebeddülleri mucip olacağım İngiltere 
ve Fransanın takdir edememeleri mü
essiftir. Muharebe, İngiliz imparatorlu
ğunun parça parça dağılması ve Fran
sanın gerek Avrpadaki kudretinin, ge
rekse imparatorluk kudretinin başının 

' 1 

Italyadıı bir halk nümayişi 

kesilmesi demek olacaktır. 
Stokholm, 25 (Ö.R) - Meşhur 

Fransız ·ıatanperverliğinin temel taşı· 
İs- dır. Gotland adalarını İsveçten ayırmak 

veçli gazeteci Dejer •Hande! Kini• ga- nasıl imkansızsa Korsikayı da Fransa
zetesinde Korsikadan bir röportaj neş· dan ayırmak ayni derecede imkansızdır. 

rederck İtalyan müddeiyatının esa"5ız-1 Eğer Mussolini bu adaya hücum ederse 
lığını gösteriyor ve diyor ki : ı Vandeta melodiyle karşılana~ak ve Kor-

•Korsika bir granit kaya gibi Fransa-! sikalılar 500 sene Cenevize karşı çar• 
ya bağlıdır. Loren, Franşkonte ve Mosü 1 pıştıkları gibi İtalyanlarla da çarpışa• 
Santral bölgeleriyle birlikte Korsika caklardır.• 

Filistin vaziyeti ne olacak? 
ln~iltere kısmen Arapları, kısmen de 

yahudileri tatmine çalışıyor 
Londra, 25 (Ö.R) - Üç haftadan be

ri Arap ve yahudi delegeleri ile devanı 

eden ve daha bir kaç gün devam etmesi 
muhtemel bulunan müzakerelerin neti
cesi olarak Filistinde nasıl bir siyaset ta

kip etmek istediğirü İngiliz hükümeti 
gelecek hafta parlamentoya bildirecek

tir. Salfilıiyettar mahafillerden bildiril
diğine göre İngiliz kabinesi kısmen 

Arapları tatmine çalışacak, fakat yahu· 
di muhaceretine nihayet vermemek, hiç 

olmazsa şimdilik, maddi ve manevi im
kfuısızl.ığı da göz önünde tutacaktır. 

Kont ,Ciano Varşovada 
Meşruti bakımdan, İngilterenin arap

lara, memleket idaresine manda kadro
su dahüinde iştiraklerini temin için ba

zı tekliflerde bulunması muhtemeldir .. 
Muhaceret meselesine gelince İngiltere 

Bütün polonyada 
nümayişlere 

Alman 
devam 

aleyhtarı şiddetli 
edilmektedir 

coğrafi ve adedi bakımdan yahudilerin Filistin kongresinde Irak mı• ahhasları 

Filistinde yerleşmelerirü ve Arap top-1 k
0

ontrol etmek niyetindedir. Ahalisi k~-J ":'uhacereti büe menedüecek ve diğerle· 
raklarırun yahudl ajansına satılmasını 

1 
sif olan bazı mıntakalarda yahudilerın rınde tahdıt olunacaktır. 

Varşova 25 (ö.R) - Kont Cianonun 
refakatinde 1~ Italyan gazetecisi bulun
maktadır. Italyan hariciye nazırı öğle -
den sonra Polonya başvekili general 
Skladovskiyi ziyaret etmiş, bunu müte
akip Polonya ordusu gene-! müfettişi 

Mareşal Ridz Smigli ile görüşmüştür. 

Kont Ciano ve zevcesi kontes Edo bu ~k
şam hariciy~ nezareti tarafından verilen 
ziyafe t ve bun u takip eden kabul res
mind<' bazı< bulunmuşlardır. 

Varsova 25 (Ö.R) - _Qğleden sonra 
u adamla evlendireceğine taş yap.. - Neden} 

yişe teşebbüs eden üniversite talebelni
ne hücum ederek bunları dağıtmıştır. 

Elçilik binası munzam polis kuvvetlerı 
tarafından muhafaza edilmektedir. 

ve Polonyalı talebeler arasında kavg .lar 
olmuştur. 

MALEZYADA 
2500 üniversite talebesi meçhul asker Yeni İngiliz 

Abidesi önünde nümayişlerde bulunmuş- istihkamları 
!ardır. Krakoviden b ik!irilmğine göre 1-u Londra, 25 (Ö.R) - İngilte{e tarafın-

Bir ada ikiye ayrılıyor 1 

lslanda ayrı ayrı iki ada mı olacak 
şehirde de Alman aleyhtarı nümayişler dan Malezyanın şimalinde tesis edilen Londra 25 ( ö .R) - Aqam gazeteleri bir telgraf haberine atfen lslanda 
olmuştur. Poznan şehrinde de aynı nü- yeni Panang istihkfunı çarşamba günü adasının iki parçaya ayrılmak üzere olduğunu bütün ada boyunca muazzam 
mayişler tekerrür etıniştir. Bunların se- ilk garnizonu kabul edecektir. Bu mak- yarıklar müşahede edildiğini, bir çok kilometre murabbaında toprak çöküntü· 
bebi Danzigte Almanların Polonya ı.,_ satla Singapurdan ağır toplarla Hint ve !eri olduğunu bildiriyorlar. Bir ilimler heyeti yarığın iki tarafında tetkikler 
baalarına yaptıkları kötü muameledir. tn~ili7 lnı"''"tlPri ,.Pniııl·c1ht..a ....... ydt~ ..,ua..nuın--1 .... L A&Jı1sinu"J·-1~ ~J··~:n:rn · · _ı_. 1 
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Amerikanın yeni 
ticaret nazırının 
beyanatı-

Vaşington, 25 (Ö.R) - Yeni ticarel 
nazırı B. Harri Hopk.ins hükümetin Ü• 

cari siyasetinin yeni ıslahattan ziyade 
ekonomik faaliyetinin artmasına matuf 
olacağını, umumi federal vergi yükleri
nin arttırılmıyacağını ve hükümetin fun. 
me menafüne taallfık eden işlerde yeni 


