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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdUrU: 

HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDEI1 Türkiye için Hariç için 

Snıclik. .•••••••••• 1400 zm 
Altı aylık ............... 150 1650 
Günü geçmiş nüshalar (25) kuru,tur. 

• 
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eHrinin bekçisi, J<1bahltırı çıkar siyan guzetedir 

lngiltere hava kuvvet
leri gönüllüleri 

Londra 27 (ö.R) - Geçen Nisandan 
beri İngiliz bava kuvvetlerine 30480 gönül
lü yazılmıthr. 

·-------' Yeni Alır Matbaasında Basılmııbr. 

L TELEFON: 2697 

FtATI (5) KURUŞTUR 
--.~~~==============-=---=--==-=-====-=--========== ......... ==~=====--==========~ 

Türk1• Vunan dostluğunun tezahüratı 
i Hariciye Vekilimiz Majeste Dilli Şefin hltabele 

Kral jorjla görüştüler Bugün bütün Türkiye Amerikayı 
Ö"l ... . sıcak alaka ve sempati ile düşünüyor 

g e yemegJnl Ankara, 27 (A.A) - Reisicümhur İs- ' 

Yunan Jıralının mbafiri J 1 • 1 • met inönü saat 20.40 ta radyoda ingiliz-

n. gı JZ cc olarak Amerikan milletiue aşağıdaki 
oıaralı sarayda yediler hitabede bulunmuştur : 

Bugün Savarona ile 1 . . Birleşik Amerika devletleri vatandaş-
Pireden ayrılacaklar e ÇiS'" !arının yeni bir eseri olan cihan sergisi 

Atina 21 (Huausi) - Harici. J. bin bir faydanın üstünde olarak millet· 
ye vekilimiz 8. Şükrü Saraçoğlu -o- !eri dostça bir araya getirmeğc fırsat 
burada meçhul aake:r abidesine itimatnamesinj. verdi. Bu hareket asil olduğu kadar za-
meraaimle çelenk koydu. lJğle vermek için manuı asil ihtiyaçlarına da uygun bir 
yemeğini majeste kral Jorjun mi- Ankall'aya gitt~., i~ olmuştur. Kanaatimce sergi Türkiyeyi 
safiri olarak sarayda yedi. Ye • Amerikaya daha iyi tarutnıak ve iki mil· 
mekte ba,vekil B. MetaksCU1, Yu. !et arasındaki mevcut dostluk münase-
nan ricali ve Atina elçimiz 8, Ru- betlerini kunetlendirmek için güzel 
fen E,rel hazır bulundular. bir vesile olacak ve bu suretle insaniye-

Hariciye vekili, Yunan kralı ile tin biitün idealine hizmet edecektir. 
Türk • Yunan doatluğu üzerinde Türk pavyonlan bu tanıtmaya yardım 
uzun boylu konufmu,tur. eder ve aradığı dostluğa bir şey daha 

- SONU 3 tlNCÜ SJUIİFEDE - ilıivesine muvaffak olursa bence arzu Hariciye vekilimiz Yunan başt•e!:ili l\1 eta ksasla 

---------------------------------==--===-----.:....- edilen netice isühsal edilmiş ve bu Türk 

Fransa ve in giltere G. F r an- ::::·~:::·:·:~~:.,;:~::····- .... ~ .. ·~-~ , .. M,., ....... 

koyu hukukan tanıdılar ... Flransız hariciye 
yeni nutku 

Okyanosla
rı aşan ses 

ŞEVl{ET BİLGİN 

Milli Şef Pazar akşamı Amerikan 
milletine bir hitabede bulundu. 

Milletimizin Amerikan milletine 
derin sempatisini ve hayranlık hisle
rini bildirdi. Günden gline genişliyen 
münasebetlerimizin ehemmiyeti ve 
eamimiyeti bakımmdan bu hitabenin 
bir hususiyet taşıdığı aşikardır. 

Türk - Amerikan dostluğu yalnız 
iktısadi münasebetlerimizin hacmi, 
yalnız maddi menfaatlerimizle ölçü
lemez. Bu menfaatlerin kat kat Üs· 
tünde bir moral yakınlığımız daha 
vardır. 

Şuna kaniiz ki milletler açık kalple 
birbirlerine inanmadıkça yeryüzün
de ne sulh, ne emniyet, ne de istikrar 
namına birşey mevcut olamaz. 

insanlık, bütün milletlere müsavi 
hayat hakkı bahşeden davalarının te
hakkukunu, bugün için bir hayal de 
olsa. alemşümul bir tesanüd mefku
resinin yarablmr'\ .~ında aramağa mec
burdur. 

Amerika bu mefklirenin davacısı· 
dır. 

Zira Amerika sulhçudur, lnsani
yetçidir, hürriyetçi ve adaletçidir. 

Ve Türkiye bu insani ideallere 
kalbini veren milletlerin başmdadır. 
insanlığın hayrına olarak, Türk -
Amerikan milletlerinin ideal birliği
dir ki lnönü'nün sesine, Türk mille
tinin Okyanoılan a§an sesine, haklı 
bir grur, beP:enilen bir vekar, muaz· 
zam bir ifade kudreti vermiştir. Bü· 
yük Şefimizin lejander olan semimi
yeti sözlerinin şümulünü artırmı~tır. 

Demokrasiyi dinamik bir realite 
yapan Türkiyenin selamı Okyanos 
ötesinde muhabbet!,. karşılandığma 
eminiz. Amerika Birle~ik Ciimhuri
yetler:, Atatürk reiimine sempatisini 
ve hayranlığını izhar eden memle
ketlerin daima h a<mda yer~lm?"tır . 
Ruzveltin Ef>- di Sefimize mesajını 
unutmadık. Günün birind~ memle
ketirn;zi ziyaret vaadini. tehıl:kuku
ntı cliled;ğimiz mesut bir vaad ola
rak bekliyoruz. 

lnönü'nün AmPrikava hitnbesini 
- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Burgosa sefirlerini ~önderi yorlar Yeni I>ıgili.ı: sefiri 

Cümhuriyet ispanyasının mümes Istanbul 27 (Hususi) - Yeni In
giliz sefiri Cümhurreisimize itimat
namesini vermek üzere bugün An
karaya hareket etü. silleri sıfatlarını kaybediyorlar 

Faris, 27 (Ö.R) Istanbul 27 (Hususi) - Ingiliz 
Bugün öğleden generalı Nasbitt bugün Ankaradan 
sonra Fransa ve döndü. Istasyonda askeri meraslm
İngilterenin n°'- 1 le karşılandı. Misafir general mü
yonalist İspanyol zeleri ve abideleri gezdikten sonra 
devleti ile siya- ! akşam ekspres ile Belgrada hareket 
si münasebetle- etti. General, hareketi sırasında da 
.. tan . d 1 Sirkeci garında askeri merasimle 

rını z.ım e en 
bü ük hadise u 1 uğurlandı. General Nasbitt Belgrad-
ku~ulm v 1 dan doğruca Londraya dönecektir. 

uştur. -- - --- - -
Her iki hükü- ---------------

met, Generali H t" v k"l d 
Frankoyu tspan-ı eye D e 1 e e 
yanın meşru hU- ı Bütçe tetkikleri bugün 
kümet şefi ola-, ikmal eclilecektir-
rak tanuruşlar- Ankara, 27 (Hususi) - Vekiller He-
dır. yetinde tetkik edilmekte olan 939 büt-

BERAR ' çcsi iki üç güne kadar kat'i şeklini ala-
p ARİSTE rak Büyük Millet Meclisine sevkedilc-
Paris, 27 ( ö. cektir. 

R ) - Burgosla 1 Vekiller Heyeti, bugünkü ve yarınki 
Fransız bükü-: toplantılarında bütçenin müzakereleri
meti namına me- ni ikmal edecektir. 

nazırının 

Italyan müddeiyatına 
bii" cevep teşkil 

Gourdon 27 (A.A) - Hariciye nazırı 
Bonne Gourdon mebusu Mavly Nie da
veti üzerine Radika! sosyalist fedaras
yonunun bir toplantısında bulunmak 
üzere buraya gelmiştir. 

Bu münasebetle verilen ziyafetle B. 
Bonne Mavlieye verdiği cevapta bir se
nedenberi karşılaştığı mü§külfitı yen· 
mekte gösterdiği gayretten dolayı baş· 
vekil Daladiyeyi methetmiş ve demiş -
tir ki: 

Bu zorlukları yenmekte tek bir kaygı 
ile hareket ettik. O kaygı da memleke
timizin menfaatlerine hizmet etmektir. 
Münih anlaşmaları mebusan meclisinin 
hemen ittifak.ile ve bütün Fransız efka
rı umumiyesince tasvip edilmiştir. Fran
sız milleti pekala idrak etm4fu ki bir 
Avrupa harbi Çekoslovakyanın se!Ame
tini temin etmedikten başka bütün mem
leketlere matem ve harabi getirebilir. 
Münihtenberi milletimizin arzu etliği 

- SONU 8 nci SAYFADA -

karşı tekrar 
ediyor 

Bonne 
mur edildiği vazifeyi muvaffakıyetle 

---------------J ikmal ederek cumartesi günü nasyona-

TelaA VJ. vde list hariciye nazın general Jordana ile 
muallak bazı meseleler haklonda Uç an-
laşma imza eden ve Parise dönen Ayan
dan B. Leon Berard bu sabah saat onda 

939 Fuarına hazırlık 
Bomba la r pat 1 adı hariciye nezaretine gitmiş ve a. Bonne 

tarafından kabul olurunll§tur. B. Berard 
Suikasdardan ölenler hariciye nazırına Burgostaki memuriye-
kırkı geçti- tinin neticelerini ve Kont Jordana ile 

r 
_ . .....,_..,..~.,...- görüşmelerinin teferrüatmı bildirmiştir. 

Bu görüşme bir saatten fazla sürmüştür. 

Iktısat Vekaleti vilayetleri de büyük 
alakaya davet etmiştir 

Filistin krallığını bekliyen 
Emir Abdullah maiyeti ile 

BERARIN BEYANATI 
Harbiye nezaretine gitmek üzere ha

riciye nezaretinden ayn]mazdnn evvel, 
B. Bonne ve Berard gazetecilerle kısaca 
görüşmüşlerdir. B. Berard memuriyeti
nin verdiği neticeye telmihan demiştir 
ki: 

. 
ISTANBULDA 
Şehir eminin_ e bir 
ihtiyar kadın diri 
diri yandı .•• 

- Burgosta hava soğuktu. Fakat 
Fransaya karşı gösterilen hissiyatın ha- İs --=--
rareti sarahaten şu intibaı bırakmıştır tanbul, 27 (Hususi) - Şehireminin-
ki iki. ı k t d ki .. bet de oturan 60 yaşlarında Şaziye namında mem e e arasın a munase - . kad . 
ler artık gerçekten samimiyet kesbede- hır ın, sıgarasını yakarak yatağına 
bilecektir. Hiç şüphesiz, mebusan mecli- girmiş ve derhal uyumuştur. 
si tarafından geçen cuma günü verilen Eiinden dWjen sigara yorganı, yatağı 
rey havayı değiştirmiştir. Memuriyeti• yaktıktan sonra Ş~yenin çamaşırları
min muvaffakıyetle neticelenmesinde na sirayet etmiştir. Ihtiyar kadın, uyku
benim şahsen hiç bir dahl ve tesirim su ağır olduğundan ancak vücudu yan
yoktur. Fakat bu neticeden bütün kal- mağa başlayınca uyanabilıniştir.. A~ı 
bimle memnunum. feryatlar üzerine koşanlar ateşi söndür-

B. Berard İspanyaya sefir olarak gön- müşler ve kadını hastaneye kaldırmış
derileeeği haberlerinin doğru olmadığını 1arsa da Şaziye, vücudundaki yanıkla-

Fuardan b iT görünü§ 

Ikt.ısat vekaleti, sanayi müesseselerın- göndermiştir. Bunda deniliyor ki: 
den sonra vilfıyetlere de 939 fuarına iş- - c lzınir enternasyonal fuarı bu se-
~· A1 • t-l. 
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ilkokul 
YAZAN : ŞİNASİ REVİ 

Zaff'ıler, ortasına taş bHakılan bir suya benzeıler .. Birbirini kovalıyan her 
küçük dalga sonsuz mesafelere doğru sürüklenip giderler. 

Büyük ihtilal ümmetleri 'böyle bir !Odur. Genç, Türk ihtilali devrimlerin en 

~ümullü ve en. ~ hudathısııdur. 
Ezeli bir dava; ve fakat. bütün akli ve bqeri hükümlerle en modem teknik 

hususiyt>tlerini arıyan kültür hayabmızın, yetiştirme safhamızın en canlı ve 
aktüel hadiaesi ola.ıı i~ okul işi ü.erinde yiııe d.ı.uuyoruz: 

Gör'•y~uz ki, hadi.der; hes güa yeni bir kaııburu :mlwr edeıı şu köhne 

<lünyava bütün sildetile otura&il.melai için bir takım tm:nire ve eklemelere 
ihtiya~ g~steriyorlar. Bmıdan ötürü (Sistem Kaide) gibi bazı hususatlar üze
rind~ miitemadi enerjilere ihtiyaç başgösteriyor. Pedagoji bu daimi çalışma-
farın en önemli bir safhasıdır. 

ilk okul meseleHniıı bizde (kötek) ve (tekdir) fulıyla uzayıp gelen karan-

lık ve hazin bir tarihi vaı:Clır. 
insanların birer küçük dünyadan ibaret olduğunu öğrendiğimiz gün, çocuk

larımızın da her birinin bireır kainat olduğunda şüphe etmiyoruz. 
Bu meselenin ne kadar önem kazandığını, bir terbiyecinin alemşümul söz-

leri ne gü:ı.el ! "'ri:zleştiriyor. 
- Çocuklarınızın terbiyesini bana bırakın ... 
istediğiniz sekilde adam yetiştireyim ... 

Diyor. 
Bugünün muvaffakıyeti, yarınki neslin 
':ıestedir. 

t.ret'in (Ferda) sı ne vecizdir. 

dirayetiyle mütenasiptir. Ve ona 

•ncileri düşünürken hiç bir vakit öğreten İnsanları da unutmİyoruz. 
'ımb.uriyet ve onun ideoloji.si. vesaitsiz, yokluk içinde çırpınan, fakat 

öğretmen neslinin omuzlarındadır. 
"1.un bu memleket gençliğine aşıladığı büyük telkin unutulamaz. 

'iyetini tayin edecek köktür. 
§e'ni "'e msyond vukuf ile en kısa zamanda ve en cezri bir iş olan 

• ul meselesi de halledilmiş bulunacaktır. 
ıJüşünce ve tefekkür alemi; kendini bu kadar seven insanların, gözlerini 

ellerile kapadı. Son nefeslerini onan kucağında veren büyük düşüı:ıücti.ler, bu 

l leme en büyük bir şey kazandırdı : 

Tecrübe!.. 
Ve ~di o, ç~ultluğun teoloji' aiyle, gençliğin metafizik' inden ve erginlik 

çağının lı:azandırdıiı fizilt' ten daha uzaktadır. 
Diifünce ve tefekkür alemini duyan ve onun samuc hırkasının peşinden sü~ 

rüklcnen her nesil: ihtiyaçlarını duymak, ve bu ihtiyaçları muhayyile ve hırs 
kuvvetiyle değil, şeniyet n vukufu tamamlıyan şUıa'larla tatmine kalkacaktır. 

LONDRADA 
Kuru üzüm stoklan 
tükenmek üzere-

ŞtNASJ REVl 

ALMAN 
ihracat kredileri 
tenzil edikli •• 

ŞEHiR HABERLERi 
-

Okyanosla-
rı aşan ses 

Sergi Sarayı Hava taarruzlarına ŞEVKET Btt.GiN 

- BAŞTARAFI 1 INCi .5A YF ADA -

Plan yeniden karşı alınacak tedbı.rler bütün dünya alaka ile dinlemiştir. 
hazırlanıyor.. Bu alaka yerindedir. Zira lnönü 
Fransız mimarı Gotyerıin hazırladığı di:inyantn en muhafazakar, en karı-

sergi sarayı planı beyenilmediği için ___ , kar k k se en az adette olmak üzere isaret ıam, .. şık bölgesi sayılan topralHarda yir• 
bel di ~- h . . bir . Hava taarrlU.J.arına şı ocunma a- ~ k 

e ye '""n eyeti yenı sergı sara- . . madd • 'b ' h baları "'-·-n·-ılır. minci asnn en dinamik in ılabını ya· 
nımunun 12 mcı esı mucı mce a- :a.UlliW 

Yl plaııı. hazırlamıştır. ____ 1____ kar ışıklar ·· dü H us1 • b":tün b' al d .:ı.~ ratarak sulha kuvvetli mesnedler 
Ş_t..:_ ot linin" t 1i · · · de va taarr~,.... şı m son - us ve umunu u :ı.n ar a ~ 

cu.u- e eme nısan ayı ırrn hah ed K l' · B·· yük" Ş f" 
r-- rüim · ve karutılması hakkındaki ni- tenviri ve bu meyanda vitrin tenviratı, ş en ema ızmm u e 1 

atılacaktır. Şehir oteli pianına dahil bu- esı • f til b l il l ·· betle d zamnaıne 25 şubat tarihinde meriyete ışıkla reklarolar, cephe tenviratı ve bi- sı a e eyne m e munase r e 
lunan Şehir gazinosu plam dairesinde h'"k'' l k 1 t t · 

gı·rm.ış· tir. 45 maddeden ibaret olan bu na numaralar.ı.nın ~Jdandı.nlması ya.- u._u.mr. an o masmı a p en ~me~nı 
mayıs ayına kadar ikmal edilecek ve - d I k h t nizamnamenin esasları şunlardır : saktır. Husus! Te umumi bütün binalar ettıgımız ost u ve a engın ım-
gazino önümüzdeki mevsimde açılacak- lidi 

_ Düşman tayyarelerinin geceleyin içinde her hangi bir ışık hilzmesinin dı- sa r · . 
tır. Şehir gazinosunun bahçe kısmı pl~- hedeflerini tanımamalarına ve umumi şarıya geçmesini tamamen mani tedbir- • İnsanlık bu çok husmnet cep. h.ele-
mnı Viyanalı bahçecilik mütahassısı im B h l I 

surette doğru istikameti bulmalarına ler alınmış olmadıkça her ne şekilde rıne ayrı ıştır. .u _cep e en ıza e 
profesör Her Fruden hazırlamıştır. d k k h b lık h marn olmak ve hareketlmdni güçleştir- olursa olsun ışık verecek her türlü vası- e. ere te cep e, ır ınsan cep ~e--·-SIBHA'J' VEKA.ı.:E2'i 
izmirde bir Verem 
pauyonu yaptıracaJı 
Yugoslavyadan alman 550 bin liralık 

tazminat parasiyle İzmirde ve İstanbul
da veremlilere mahsus olmak üzere ge-

mek için, nizamname bükümleri daire- talarm yakılması ve kullanılması ya- sı kurmak mev~u~.s ol~ug.u 
sinde ışıklar karartılacak ve söndürüle- saktır. Gece tenviı· edilen yerler tama- zaman bu cepherun mutevazı hır 
cektir. men maskelenir. Pençereler, camlar ve örneği ancak yaşadığımız bölgede 

Harp tehlikesi halinde ışıklann sön- diğer ışık geçecek yederin maskelenme- bulunabilir. İ§te bunun içindir ki 
dürülmesi ve karartılması genel kur- si mecburidir. göğsümüzü gere gere söyuyebiliriz: 

may b"~ı...anlıgı." tarafından eınirolunur. İnönü'nün sesi sulhun sesidir. 
~ Motörlü nakil vasıtaları, arabalar, va-

Bu emir ya bütün yurda şamil olmak İnönünün sesi hürriyetin, hakkın purlar, trenler ve diğer her nevi nakil 
niş iki pavyon inşa edilmesi takarrür et- uz" ere umumi, veyahut hudutları kat'i ve ad~letin sesidir. Muasır devlet 

vasıtaları ışıklarını söndürürler. Maske-
m.iştir. İzmir vilayeti, İmıirde emrazı ve açık olarak tayin edilmiş mıntakalar lenmemiş fener veya araba lambaları adamlarından hiç biri onun kadar 
sariye hastanesine 150 yataklı bir ve- için kısmi olarak verilir ve bu emir, 1..-ullanılmaz. kalbini verdiği asil ideallerin realiza-
remliler pavyonu ilavesini istemiş ve ikinci bir emirle kaldırılıncaya kadar . . .w törü olduğunu iddia edemez. 
S hh k Al t• dind t bb" t b Ev pençerelennın ve dıger menfezle- 1. .. .. , .. . d ·ıı t" . . 

ı at ve a e ı nez e eşe us e u- nizamname hükümleri tatbik olunur. . . . . nonu nun sesm e mı e ımızın 
1 Es vilA t k d rın maskelenmesı ıcm ısık şualarının .. ahh k . __ r k ki 
unmuştur. asen aye ma amı a Alınacak tedbirler hazer zamanında . A • • ~ d • muş as uvvetı. en sar ayna ar-
ayrıca 50 yataklı bir veremliler pavyonu geçmesıne manı olaıı storlar, ma enı d ak l k d be k 

kullanılan umumi tenvirattan ihtiyaçtan veya tahta pençere kapakları kullanılır. an an su ar a ar rra temen-
inşa ettirmiştir. fazla olan ışıkları kaldırmak, elektrik nileri vardır . 

Ankaradan akseden haberlere göre merkezleri:r:ı.in .icabında voltajlarını in- Storlar koyu mavi veya siyah yünlü ku- Biz iste bu temennilerin layıkile 
Sıhhat vekaleti, hmi:rde yapılacak Ve- dirmek kalacak ış:ıkları mask:elemekti. nıaştan, mumlu muşambadan yapılır. anlaşılın.asını isteriz. 
remliler pavyonunu 50 yatak üzerinden Bu ~e harp tehlikesi halinde yol wnwni mahallerle :fabrika ve müessese- Y aratlcı bir diinağdan süzülerek 
tesbit ve pl.an.ını hazırlatmıştır. Bu pav- öst.eren ışıklar seyrüsefer işaretleri, lerde iç tenviratm methallerden dışarı- kalplere sokulmasını bilen bu kabil 
yon için, ~~enin yanınd~ enginar !aatler gibi bütÜn diğer normal \Dn.umi ya sızmaması temin olunur. tezahürl~rin kıymetini kim in.IC.ar 
tarlasmm istimlak muamelesine teşeb- tenviratın pasif k orunma icaplarına gö- Işıkların söndürülmesi ve karartıl- edebilir~ 
büs edilmiştir. Muamele bugilnlex-de ik- re ve her mevkiin ışık söndürme pim- ması işlerinin tatbik ve temini ile ma
mal edilecektir. Iarına uygun olarak ya tadil, ya büsbü- hallin en büyük mülki memuru ve köy

Bu pavyonun inşasından sonra ayak- tlin kaldırılır. Makineleri, şehir veya lerde muhtar ve ihtiyar heyeti Azası 
ta bekliyen bir çok veremli kardeşlerin kasaba elektrik merkezlerinin hazer vol- mükelleftirler. Hususi bina1a:r ve evler-
ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. tajlariyle çalışan imalathanelerin faali- de karartma işlerini o binalan işgal -*- yetlerinin sekteye uğramaması temin edenler yaparlar. 
DEHİZBANK edilecektir. Hazer zamanında muayyen mıntaka-
KADROl.ARI Harp zamanında seyrüseferi temin larda ışıkların söndürülmesi ve karatıl-
Denizbank İzİnir şubesinin hazırlana- için mühim yol ka~aklarını, tehlikeli ması tecrübeleri yapılır. Bu nizaınnaıne 

Londra piyasasında kuru üzüm stok- Almanyada, ihracatın artması husu- rak umwni merkeze gönderilen kadro- yerleri, sığınakları, polis merkezlerini hükümlerine riayetsizlik, aykırı hareket 
!arının tükenmek üzere bulunduğu ha- sunda bazı tedbirler alı~tır. Reich- !arı henüz tasdikten gelmemiştir. Ha- ve sıhhl yardım yerlerini ve buna ben- edenler hakkında havaya karşı pasif ko
ber veriliyor. Bu piyasada 45 ton Türk bank, ihracatın artmasına yardım mak- her aldığımıza göre Denizbank İzmir zer hizmet mahallerini göstermek için ruma kanununun hükümleri tatbik olu
Uzilmü, 407 ton Yunan üzümü, 12345 sadiyle ihracat finansmanı masrafları- şubesi kadrosunda her hangi bir fazla- mutlak surette ışık korunak lazım gelir- nur .. 
ton Avusturalya üzümü, 106 ton Kap- nın indirilmesini tem.inen, mesela ster- lık yoktur, aynen tasdik edilerek iade 
tavn üzümü, 1406 ton Kaliforniya üzü- l1n olarak muharrer ve Türkiye üzerine edileceği zannedilmektedir. 

Yeni Türkiyenin Amerikada ha
kiki hüviyyetile tanınmasına, ekono
mik münasebetlerimizin genişleme; 
sine büyük ehemmiyet vermekteyiz. 
Bunun için iki demokrasi arasında· 
ki yakınlıktan azami ölçüde istifa· 
de etmeğe azmetmiş bulunuyoruz. 
Milli Sefimizin sesindeki samimiveti 
duym~ş olan Amerikalılar Nevyoı k 
sergisinde hazırlananTürk sitesini el
bette daha büyük bir alaka ile göre
ceklerdir. Orada memleketimizin is· 
tihsal kudreti ve ekonomik varlığının 
bir minyatürünü seyretmekle kalını· 
yacaklar, ayni zamanda beş bin yıllık 
muazzam Türk medeniyetinin Kül
türel varlığı hakkında kuvvetli fikir
ler edinmeğe de imkan bulacaklardır. 
Memleketimizin materyel çehresi ka
dar moral çehresini tanıyacaklardır .. 

mü, 1 ton İran üz\.imü mevcuttur. Ge- k~ideli bir bonoyu bundan sonra yüz- -*-
~en sene ayni tarihte Londra piyasasın- de dört yerine yüzde iki iskonto ile kı- Maarif Ş{irası 
tla 320 ton TUrk fizüm stoku mevcuttu. racaktır. Bu suretle ihracat kredisi da- t planı -*- ha ucuza temin edilmiştir. Alman firma- O ısına 
KüLrVRPARK!'A 
çık bava tiyatrosu 

larından bir çokları memleketimize ih- hazırlıklar .. 
ıacat yapmak ü:z:ere müsait şartlar der- Yakında Ankarada toplanacak olan 

Üçok Sakaryayı 
onbir sayı ile 

bire karşı 
yendi 

Pazar günü Alsancak stadyumunda ı kika evvel bitirildi. Misafirleı· bir müd
Manisanın Sakarya takımı ile İzmirin det kalelerini müdafaaya muvaffak ol

Pazar günü hava gayet mü.sait oldu
ğu için İzmir halkı mesire yerlerine ve 
parklara giderek güzel bir gün geçir
miştir. Kültürparkı pazar günü ziyaret 
edenlerin sayısı on bine baliğ olmuştut". 

meyanına başlamışlardır. Maarif Şurası toplantısına esas olmak 
üzere İzmirdeki muallimlerle mektep 

-·~ 
kırmızı - lacivert taknnı kardeşçe bir 

müsabaka yaptılar. 
müdürlerinin mütalaaları tesbit edil-

Tecviki· .. sanayı·den Misafir takım bir kaç elemanın-
~ mektedir. Çarşamba günü Kültür di-

k dan mabrwn bulunuyordu. Bu yüzden 

dularsa da Üçoklular daha dört gol ya
parak maçı bire karşı on bir sayı ile ka
zandılar. 

ALSANCAK TAKIMI ÖDEMİŞTE 
GALİP GELDİ... istilade e ttirilece rektörlüğünde orta okullar ve liselerle 

sanayı· şubeleri.. Sanat okulları direktörleri toplanarak birinci devre 1 - 7 gibi farkla aleyhleri- Pazar günü Ödemişe giden Alsancak 

ŞEVKE!' BİLGİN 

-*--AKHİSAR 
T ütün müstahsilleri
nin dileği •• 

Belediye; Kültürparka gösterilen rağ
beti nazarı itibara alarak eğlence yer
~erini takviye edecektir. K'tlltürparkta 
250() kişiyi istiap edecek bir açık hava 
tiyatrosu yapılacaktır. -·-Erlıelı Lisesinde 
yetişenlerin toplantısı 
Erkek Lisesinden yetişenler cemiyeti

nin yıllık toplantısı, ekseriyet temin ed.i
leınediği için pazar günü yapılamamış
tır. Toplantı önümüzdeki hafta pazar 
günü yapılacaktır. 

ı . ihsal . . t r· bu hususta kararlar alacaklardır. ne bitti. 1 takımı orada hemen hemen kendi takım 
Faza ıst nızamnamesıne ev ı- -*- İkinci devrede Üçok kuvvetlerde oyuncularından teşekkül eden bir tak.un 

kan iktısat vekaleti, bazı sanayi şubele- ı 1 kazan 
Efımefı falJrl.fıasım müvazcne temini i"in Saidin yerine genr- ile yaptığı müsabakayı O - · mLs-

rinde kullanılan tesisatın memlekete al- r- :r 

ıo ..... aJı m-L-gfferı· bir oyuncu koymuştu. Bu devre on da- tır. 
tı ay müddetle ithali hususunda muafi- r• un.> 

yet ruhsatnamesi vereceğini vilayete bil- ofisi mi lıaracalı? .. 
Gizli celsede 

Mallalıemeleri icap 
eden suçlar-
Adtiye vekaletinden cü.mhuriyet müd

deium uınfüklerinc aşağıdaki tebliğ gön-
derilmiştir : · 

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

Kır koşusu · 
Teşvik müsabakaları 
yapddı. .. 
Pazar günü Kır koşusu teşvik ınüsa

bakalarının sonuncusu Bucada yapıl

mıştır. İştirak eden atletlerin hepsi ko-

Akhisar tütün kooperatifine dahil or· 
taklardan bir çokları müşterek bir di· 
lekçe ile hükümetimize ınüracaatte bu
lunarak tütün müstahsillerinin hakları· 
nı vikaye etmek üzere yeni mecliste 
Akhisaı· ıni.istahsillcrini temsilen bir me· 
bus çıkarılmasını temenni etmişlerdir .. 
Tülün müstahsilleri, tütün zeriyat saha· 
sının tahdidine, tülün ziraatinin yalnrz 
tütünden anlıyan ve geçimini bu yolda 
temin eden tütün zürraına hasrını iste
mektedirler. 

dirmi~tir. Bu sanayi şubeleri Çeltik, ki- Belediye, ekmek fabrikası mevzuunu 
Femit, tuğla, ikiden fazla mekikli tez- tetkik etmektedir. Toprak mahsulleri 
gfıhlarda iınal olunan fantazi ipekli ku- ofisi talimatnamesi mucibince bu ofis 
maş, makarna ve şehriye, mensucat bo- İzmir, İstanbul ve Ankarada birer ek
yacılığı, kanaviçe ve çuvaldır. Bu gibi mek fabrikası inşasını taahhüt etmiştir. 
fabrikaların getirecekleri makinalar, teş- Toprak' mahsulleri ofisiyle temas edile
viki sanayi kanunundan istifade ettirile- rek bu cihet hakkında mütalaası soru-
cektir. lacaktır. şuyu bitirdikleri gibi koşu baştan sonu- Haber aldığımıza göre tütün müstah· 

na kadar kuvvetli bir mücadele içinde silleri bir de namzet gösternilijlerdir. 
.flMQJ~MU••W.iiir.l:JtidRSQ-RM~~~~~~..-r.yr/y//~l//L'/://////// . '//,' 

Demir gibi bir program .. Seyrine doyum olımyan gü~ellikler .. Heyecanlı aşk macerası .. Nezih. 

Türklüğü, Büyük Millet Meclisini, hü
kümetin manevi şahsiyetini, reisici.im
huru ve devletin silahlı kuvvetlerini tah
kir suçlarına müteallik duruşmaların 

aleni olarak icrası faillerine karşı, işle
dikleri suçların reddati itibariyle dinli
ycnler üzerinde asabiyet ve heyecan 
uyaııdırmak itibariyle emniyeti muhafa
za bakımından mahzurlu olduğu gibi 
böyle mahdut suiniyet erbabının edep 
haricine çıkarak hakaret sadedinde sar-

geçmiştir. Neticede Rasinı Dincer 20 da
kika 2 saniye bir salise ile birinci, Ali 
Kırbudak 20 dakika 49 saniye ile ikinci 
ve Eşref Tufan 21 dakika 5 saniye ile 
üçüncü olmuşlardır. Koşu arazi şartlaı·ı 
itibariyle müşkül olmakla beraber at
letler çok güzel dereceler yapmışlardır. 

-·-Bir tavzih 
bir aile romanı .... Dünya sinemacılıiırun eşsiz 7.aferi 

i ki muazzam l ilmi görmek üzere büt~:u 
İzmir bugünden itibaren 

Kültürpar~ Sinemasmm 
vasi salonun u doldımıcaktır 

•• 
Oldüren Gözler 

Fransa slııemacalığmın büylik saııatkıirlan 

URiE BELL • HENRİ ROLAND 
Tarafından mü~te.ma bir zevkle yaratılan bu muazzam 

filim! Aile yuva::;ııu kuran ve kurmak istiycnlere büyük 

bir ibret ~i teşkil edecektir .. Çocuğun aile arasındaki 

mevkiiai... V ~kar ve şerefle yaşıyan bir adanun eriştiği 

saadet... Zenginliğine .racmen sefahat yüzünden sönen bir 

ruhma bazin akibeti ... Gönlündeki aşkı söndürmek için 

çalışan bir kalbin ateşi görülecektir. Takdir ve tebr ikler· 

le sinenıad.an çılolacakt1r. 

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

Denizaltı Esirleri 
Tekmil AmerikaR dcmanmasnıın iştirakiyle t~ etilmiş muazzam harp ve aşk ~ 

f ettikleri galiz saılerin aleni celselerde 
ınevzuubahis edilmesi mill1 hisleri ren
cide etmek itibariyle de mahzurludur. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
373 üncü maddesi mucibince umumi 
adap ve emniyeti muhafaza maksadiyle 
duruşmanın bir kısmının veya tamamı
nın gizli: olarak icrası icap ettiğinden, 
kanunun bu icabı daima göz önünde 

~ tutularak bahse mevzu olan suçlara ait 
~ duruşmaların mezkur sebeplere binaen 
~ gizli yapılması hususunda mahkeme
~ !erden takipte bulunulması ve keyfiye-

tin kaza dairenizdeki cünıh:uriyet müd
~ deiumumili.klerine de bildirilmesi tami-

men tebliğ olunuır. 

Kendi rizasiyle kaçmış 
Evvelki gün Çeşmenin Ovacık köyün

~ den 16 yaşında Remziye Söğüt, ayni 
~ köyden 20 yaşında İbrahim Ketenciye 

kendi rizasiyle kaçrnl§tu:. Suçlular hak
kında tahkikata başlanmıştır. 

TOPRAK BAYRAMI 
Toprak bayramının bu sene daha par

lak bir surette tesit edilmesi için şimdi-

(Manisa) §ampiyonu ile Üçok ara 
sında yapılacak maç hakkında neşretti· 

ğimiz bir haber münasebetiyle heder. 
teı·biyesi Manisa bölgesi başkanlığından 
aldığımız bir mektupta bu maçı yapa
cak olan Sakarya kulübünün halen Ma
nisa şampiyonu Qlmadığı bildirilmekte· 
dir. 

Merkez Veterineri 
kurs göı-ecek.. 
17.mir Merkez veterineri Ilhaıni Anse-

Önümüzdeki pazar günü ayni şartlar 
altında ve ayni yerde büyüklere 6000 ve 
küçüklere 3000 metre üzerinden olmak 
üzere İzmir bölge birincilikleri müsaba
kaları yapılacaktu·. Bölge birincilikleri 
müsabakaları ayni zamanda Türkiye bi- 1

1 

rincilik.leri için de bir seçme mahiye· ! 

tinde olacaktır. iilin yirmi gün müddetle Karacabey ha· 
ıırasında suni sıfat kursu görmesi Ziraat 
1 \·eltfıletince mU\·afık görülmüş, keyfiyet COCUK 

ÔKUMA ODASIHDA 
Halkevi kütüphane ve neşriyat kolu

nun Mumcu caddesindeki çocuk okuma 
odasına 938 şubat ayı zarfında 975 tale
be gelerek istifade ettiği ve muhtelif ki
taplar okuduğu tutulan istatistikten an
laşılmıştır. 

vilayete bildirilmi'.ltir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
• • • E iş Haberleri . . ......... ... .............................. 

Fransada bir firma deri üzerine se· 
l'ahat çantaları ve her nevi portfoy imal 
ettiğini, bunları Türk.iyeye ithal eden ......................................... i Gel'?nler, Gidenler S firmalarla tanıştırtlm.asını istemiştir. .......................................... * Londrada Garden Markette hir 

Orman fen heyeti reisi Fahri Bük firma kestane, ya§ üzüm ve soğan ithal 
şehrimize gelmiştir. etmek istediğini, ithalatçılarla tanışlırıl-

Aydın say1-vı Ethem Ertkin Ankara- ınasını i."itcmiştir. 

ya, Manisa say1avı Turgut Türkoğlu * Budapeşteden bil' firma Türkiye 
Kemalpaşaya, iskan müfettişlerinden den kuru üzüm, incir Ye araşit alacağı· 
Seyfi Saygı ve Burhan Arif Ankaraya, nı, ihracatçıların adreslerinin verilıncsi
Aydın Belediye reisi Ethem Mendres ni bteıniştir. 
Ankaraya gitmişlerdir. * Riga<la blr firma Litvanya MilH 

.:ımi UP....Mı•e -" h,,nı....,.,,,11 referans cJarak ı.cöstermek IU· 
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, Yakılması 

ısat 
Mecburimahrukat Z ld k 23 I 

beyanatı ::u;:~:;y!~!~~~~~;~c~~;; ongu a ta ame e 

tefti leri çatal ağzı 
vam ed·yo 

ile bunları yakmağa mahsus vasıtaların opr. a al tın a al 
E1ibankça kafi mikdarda temin ve ihzar 

• 
ı 1 a te • 

ı a ı 

ve edileceği yerleri göstermek i.izerc iktısat 
vekfiletince hazırlanan liste V ckiller 
Heyetince kabul edilmiştir. 

Milli Şefin 
hitabeleri İstnnbul, 27 (Telefonla) - İktısat 

,,ekili B . H üsnü Çakır gazetecilere şu 

beyanatta bulunmuştur : 

p rojesi hazırlanmış değildir. Bu itibarla ralleriylc Çatalağzı limar.1 inşası hak
vekruet kadrosunun arttırılması ve ek- londaki tetkikler henüz bitmemiştir. 
siltilmesi yolundaki haberler mevsim- Denizbankta başlamış olan teftişlere de- _ BAŞT ARAFI ı 'rNct SAYFADA _ 
sizdir. vam cdilmek'iedir. Bu teşekkül teşkila-- Sanayi planlarının tatbiki vazifesi 

kendilerine verilmiş olan müesseseler b u 
baptakl faaliyetlerine devam etmekte
dirler. V ckruetçe yaptırılan teftişler bir 
programa tabidir. Lüzum görüldükçe 
prketlerin teftişi de tabii olacaktır. 

Vekulete bağlı teşekküllere bütçeleri tını mürakabe kanununun hükümleri Biz Türkler milletler arasında sulhun 
tasdik edilinceye kadar yeniden memur dahilinde ve bu kanunun tayin ettiği . . . • k · • t (ta 

""dd . . . ve ıJı geçınmcnın ço samımı ara -
alınmaması ve mevcutlara zam yapıl- mu et ıçınde tanzım edecektir Ye · . · nı rıyız .. Kellog paktına en evvel ve cnu-
maması yolunda mevzuubahis oln emir vapurların muayenesı hakkındaki ra- d .11.hak t'"k A ·ı ·d il ·· ··ı nn ı ı e ıı . sı ı en ere gonu vcr-
\'Crilmiştir. porların tamamı henüz vekalete gelme- • 1 T"" k · k ı·b h. ümh" • t . . mı. o an ur ın ı a ı ıze c urıye 

Zonguldak ve Kütahya elektrik sant- mıştır. .. . . · • t d · t• Vektlletçe henüz bir teşkilat kanunu reJınuıu ve ınsanıye ,.e me enıye ın ----------------------:--
1 

M memleket içinde ve dışında verimli ça-'H • • v • • • z • t lışmalannı getirdi. Tiirk inkılfı\\ından a rl Cly e e 1 1m1 BJ es e e\'\"el memleketimizin biitiin konışulari-
Ic ilıHJiifımız vardı. Bugiin bütün kom-
şulanmızla ihtilafsız bir haldeyiz.. On-

Kr a I J• OrJ· la go·· rÜ ştu•• ter ;:;aa~::~~k:niistenit dostluk muahede-

Asil ruhlu birleşik Arntırika de,·letlc
rine coğrafi bakımdan Amerika bize 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

B.Saraçoğlu Salı günü (bugün) Sava
rona yatı ile Pireden hareket edecek ve 
Çarşamba günü Istanbulda bulunacak
tır. Yunan gazeteleri, hariciye vekilimi
zin Atinadaki temasları münasebetiyle 
Türk - Yunan dostluğunu tebarüz etti
ren çok samimi neşriyatta de\•am ediyor-

lar. 
ZIY AFETTEKl NUTUKLAR 

Atina 27 (A.A) - Atina ajansı bildi

riyor: 
Dün akşam Türkiye hariciye vekili 

B. Saraçoğlu şerefine Elen hükümeti ta
rafından verilen büyük resmi ziyafette 
başvekil Mctaksas ve refikası ve B. Şük
rU Saraçoğlu ve refikasmdan başka Ati
na valisi nazır Kotzias ve refikası, mat
buat ve turizm müsteşarı Nikoludis ve 
rcfikllı, Saray Mareşalı Merkatis, Saray 
aJyast büro direktörü profesör Angelo
pulos, Saray teşrifat nazırı Levidis, Tür
kiye elçisi Ruşen Eşref Unaydm ve re
fikruıı, Yugoslav elçisi Lazareviç ve re
fikası, Romanya maslahatgüzarı . Negu -

Filistin 

lcsko ve refikası, hariciye genel direk -ı menizi diler, kadehimi şerefinize ve na
törlerinden Deimozus ve refikası, elçi - zik bayan Saraçoğlunun şerefine k.aldır
lerden Capadakis, Triandafilak, Sarta- mama müsaadenizi rica ederim. 
feras ve refikaları, hariciye nezareti bal
kanlar dairesi direktörü Gaf os ve refi
kası, hariciye protokol şefi Matiopulos 
ve refikası, hariciye nezareti hususi ka
lem direktörü Andrulis, hariciye erka
nından Mostras, Manos, Papadopulos, 
başvekilin yaveri rılbay Nolulis ve daha 
bir çok zevat hazır bulunmuştur. 

Ziyafeti çok parlak bir kabul resmi 
takip etmiştir. Ziyafetin sonlarına doğ
ru başvekil Metaksas aşağıdaki nutku 

söylemiştir: 

Aziz arkadaşım, 
Sizi çok eyi tanyıan sizin de çok eyi 

tanıdığınız bu memleket sizi ilk defa ola
rak Türkiye Cümhuriyetinin hariciye 
yekili yüksek sıfatiyle kabul etmekle 
bahtiyardır. Sizin şahsınızda büyük bir 
sevinçle Türkiyenin dürendiş bir veki
lini ve Yunanistanın tecrübe edilmiş bir 
dostunu selamlıyoruz. 

Aziz arkadaşını., memleketinize döner
ken dost ve müttefik Türk milletine 
Elen milletinin kardeş selamını götür -

B. Şükrü Saraçoğlu aşağıdaki nutuk
la mukabele etmiştir: 

Aziz başkanım, 

Bugün burada memleketinize tam bir 
birlik rabıtalariyle bağlı bulunan bir 
memleketi temsil ebnek benim için tarif 
edilmez bir sevinç teşkil eylemektedir 
iki memleket arasındaki bu bağlar o de
rece kuvvetlidir ki hayat bizi daima ge
rek ~aadettc gerek meşakkatte birleşik 
bulacaktır. 

Bu sabah Elen hükümeti ile Elen mil
letinin bize yaptığı hararetli hüsnü ka
bul bu birliğin bir bürhanıdır. Bu hüs
nü kabul bugünü yaşamak saadetine 
mazhar olan 'bizim hepimizin üzerinde 
unutulmaz bir intiba bırakmıştır. 

Türk milletine Elen milletinin bu hüs
nü kabul ile beliğ bir surette ifade ettiği 
karde~ hissiyatının mesajını götürmekle 
bahtiyar olacağım. 

Aziz ha~knnım, kadehimi şerclinize ve 
nazik bayan Metaksasın şerefine kaldır
mama müsaadenizi rica ederim. 

konferansında 
lngiJterenin vaziyeti ve lngiliz 

tekliflerinin mahiyeti 
Londra 27 (ö.R) - Filistinde yeni ha-ı selesinin halli .i~in teklif edilen ~reti j nun siyonist ohın ve olmıyan azaları bu 

diseler olmuştur. Tel Avivde birb_i~ini hall_in r~~m.en ıl~nınd~ e."':el, Ingılte- te~lifl~rin gayri kabili kabul olduğunu 
müteakip 9 bomba patlamıştır. Dıger renın Fılıstıne. a~t ~ekliflen~ın muhake- muttefıkan bildirmişlerdir. 
hAdiseler bunu tak.ip etmiştir. Bunların me edilmemesını rıca ederım.> Paris 27 (Ö.R) - FHistinde tedhi!'; -
neticesinde 30 arap ve 1 yahudi ölmüş, Londr~ 27 (ö.R) -. Öğre.~ldiğin~ g~ çilik yeniden başlamıştır.Yalnız Hayfada 
SO arap ve 2 yahudi yaralanmıştır. re Filistın hakkın.dakı Ingılız te~lifle~ı patlıyan iki bomba 29 kişinin ölümüne 

Londra 27 (ö.R) - Avam kamara- bir intikal de~~esınd~~ sonra mustakıl ve daha fazla bir miktarın yaralanınası
ı111nda rnüstemlekat nazırı B. Malkolm Filistin devletının te~ısıne ı:nat~f~r.Bu- na sebep olmuştur. Yuvarlak masa kon
Makdonald bugün şu beyanatta bulun- nunla beraber yahudi ekalliyetının hak- feransının bir çıkmaza mı düştüğü so -

!arını muhafaza etmek ve yahudi mu - ruluyor. 
muştur: 

c- Filistin konferansındaki lngiliz 
delegeleri arap ve yahudi delegasyonla
rına Filistin meselesinin halli için ayrı, 
ııyrı bir takım tekliflerde bulunmuşlar
dır. Bu teklifler jki konferansta hfıla 
münakaşa mevzuu olduğundan aleni be
yanatta bulunacak mevkide değilim. 
Maalesef gazetelerde intişar eden ve Fi
Jistinc bildirllen natamam ve kısmen 
yanlış haberler vahim hadiseleri intaç 
etmiştir. Bu sebeple Ingiltere ve Filis
tin ahalisinden, konferansa Filistin me-

haceretini tahdit etmek için de tedbir- Yahudi delegeleri kendilerine Londra-

ler alınıı:caktır. nın büyük salonlarından birinde ve.rile-
Londra 27 (ö.R) - Filistin hakkın- c~~ ziyafet davetini reddetmişlerdir. Bir 

daki Ingiliz tekliflerinin kısa bir hülu- yuksck memurun ifadesine göre Filis
sası konferansta hazır bulunan delegele- tinde müstakil bir arap devleti tesisi ya-

• 1 1 
re tebliğ edilmiştir. Fakat salahiyettar nı arap ara hükümraniyet hakkının ve-
menbadan henüz hiç bir haber verilme- rilmesi hakkında Ingiliz hükümetine atf
miştir. Sadece bu tekliflerin Filistinde edilen niyet bütün dünya yahudilerini 
anayasa meselesine, diğer taraftan yahu- endişeye düşürmüştür. Buna mukabil 
dilere arazi satışlarına ve yahudi muha- araplar pek memnundur. Bütün arap 
ceretine milteallik olduğu öğrenilmiştir. köylerinde şenlik ateşleri yakılmıştır. 

Yahudi ajansı ve yahudi delegasyonu-

,~ 
r Gençler 

••••••••••••••••••••••••••• 
Bugün ma tinelerden itibar en 

Elhamra Sinemasında 
Eğlence _ Aşk • Zevk - Hayat ve giizcllik dolu en nefis gençlik Iilmini 

görmeğc hazırlamnız ... 

DELi GENÇLiK 
Fransızca sözlü • Baş rollerd~ 

ROBERr TAYLOR • MOREN OSULIVAH 
LİONEL BARYMORE 

Programa ila,·c olarak ayrı, ayn mevzularda viicuda getirilmi~ tamamiyle 

tab ii renkli gayet güzel iki adet renkli Miki 
Paramount jurnalde en son moda ve haberler .• 
SEANSI.AR : 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9 DA BAŞLAR 

Italya 
Mısıra tarziye 

verdi 
Kahire 27 (Ö.R) - Şarki Afrikayn 

gitmekte olan 2 Italyan a~keri tayyare
sinin Bingazi - Mısır hududunu tecavüz 
etmeleri dolnyısiyle Mısır htikümeti 
protestoda bulunmuştu. Italyan sefiri 
bl;lgün resmen hu hadiseden dolayı tar
ziye \"ermiştir. 

Sanayi umum 
müdürünün istiiası 
tekzip ediliyor .. 
Ankara, 27 (A.A) - Sanayi umum 

müdürü Reşat Everin istifa etliğini ve 
yerine başkasının tayin edildiğine dair 

olnrak bazı İstanbul gazetelerinde inti
doğr.u olmadığını 

u;ıak olmasına rağmen samiınl dostlu
ğun kuvvetli rabıtalariyle bağlıyız. Mil
letlerin birbirleriyle anlaşmaları müm
kündür. Sulhun çalışmaları vu nimetle
ri en parlak silah zaferlerinin neticele
rinden çoktur, kıymetlidir. 

Milletlerin birbirini tar.ıyıp takdir et
meleri için bütün vasımlan yonı1nındau 
kullanmakta sebat edelim Omuzlannda 
mcsuliyet yiikii olan insanlar hiç bir za
man bugün karşılaştıkları kadar hayati 
\"C o nisbette zor vazifeler almağa mec
bur olmamışlardır. 

Cihan sergisinin memleketim için 
ayırdığı bugünde, bütün Türkiye Ame
rikayı derin alaka ve sıcak sempati ile 
diişiinüyor. Yurddaşlarımm duygularını 

aksettirdiğime emin olarak söyliyorum .. 
Bii~·ük Amerika milletine Türkiye ciim
hm:iyeti vatanda5lannın en muhabbetli 
el~111lannı yollarım. 

--~o----

Tunus vcliahtı 
vefat etti 

Tunus 27 (A.A) - Tunusun veliahdi 
Mahmud bey dün 73 yaşında olduğu 
halde vefat etmiştir. Veliahdin cenaze 
merasiırfbugün Beyin, valii umuminin 
ve askeri ye sivil erkanın huzuriyle ya
pılacaktır. · 

Mahmud bey şimdiki Bey ikinci Ah
medin amcazadesi idi. Yeni veliahd Be
yin yeğeni Tahir beydir. 

lieneral Veygand 
Mısır ve Suriye seyaha· 
tinden Fransaya döndü 

Faris, 27 (Ö.R) - Fransız ordusunun 
eski başkumandanı general Veygand. 
Tcofil Gotye vapuriyle Mısır ve Suriye 
seyahatinden Marsilyaya döndü. Gene
ral ve refikası bu kısa seyahatinden çok 
memnun kaldıklarını, bilhassa Mısırda 

şehircilik bakımından büyük terakkilcr 
gördüklerini, Suriye halkının geniş an
layışının, yeni Suriye yüksek komiseri
nin vazifesini kolaylaştırflcağını söyle
miştir. 

---ITT-- -
Arna vu ti ukta sükiin 
hüküm~ermadır •• 
Tiran, 27 (A.A) - Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor : 
Biltün Arnavutlukta umumi vaziyet 

tamaıniyle normaldir. Memlekette tanı 
bir sükun hüküm sürmekte ve hükü
met her bakımdan vaziyete hukim bu
lunmaktadır. Bazı yabancı ajansların 
Arnavutluğu alukadar eden tarzda ver
diği haberlerin hiç bir aslı yoktur. 

Roma ve Berlinden 
hudut harici edilen 

gazeteciler 
Roma 27 (Ö.R) - Italyan hükümeti, 

(l2) senedenberi Tanın Roma muhabir
liği~i yapan (Centizon) ile daha i.iç ec
nebı muhabiri hiç bir sebep göstermek
sizin Italyan topraklarını terke mecbur 
etmiştir. 

. ~erlin 27 (ö.R) - Isviçre sefiri ha
rıcıyc r. .. zırını ziyaret ederek Isviçrcli 
h'.r çok gazetecilerin Almanyadan tarde
dı 1 mclerinin sebebini sormuştur. ___ fll __ _ 

Yeni papanın tetvici 
merasiminde Dö Vale· 
ra d a bulunacaktır .. 
Dublin 27 (Ö.R) - Yeni Papanın taç 

geymesinde bulunmak üzere Irlanda baş
vekili B. Dovaleranın resmen R omaya 

· ec ~· · · · · 

lstanbul 27 (Telefonln) - Zonguldakta bir m aden ocağında bir k aza ol
m m:tur. Luğım atılırken rizo gazı infiluk etmis, amele toprak altındn kalmış

tır. Bunlardan on iki a mele kurtarılmış, yirmi üç amele d e feci sur~lte ölmü~. 
~ 

lcrdir. 

• 
Dl a 

usların ihtilal anası 
70 uci Yıldönümünü tesit 

günün ferdası öldü 
ettiği 

Moskova 2 7 ( ö.R) - Leninin zevcesi bayan Maçyekava Kopskoya b u 
snoah saat 6, 1 S de vefat etmişti. Dün Leninin dul zevcesinin 70 inci <loğum 
yıl dönümü tesid edilmişti. 

Bayan Kopskoya genç yaşında siyasete atılmış ve 1896 grevi dolayısile tev· 
kif edilero:k üç sene müddetle Sibiryaya sürülmüştü. Bu sürgün csnasındadir 
ki Lcninlr: evlendı. Sonra Lenin tarafından kısa bir müddet Münihte neşredi
len clskTu (Kıvılcım) gazetesinin sekreterliğini yaptı. 1905 de Petresburgn 
dönmüştü Fakat 1908 de yine Ruşyayı terketti. Ve ancak 1917 de kocası 
Leninle birlikte tekrar vatanına döndü. 

Bayan Kopskoya bir çok terbiye kitaplarile birlikte Lenin hakkında da bir 
eser neşretmiştir. 

Varşovada, Almanya a leyhinde 
nümayişler devam ediyor 

. 
Danzig 2 7 ( ö .R) - Politeknik üniversitesinin konferans salonundan Po· 

lonyalı talebeyi ihraca çalışan Alman talebe ile Polonyalılar arasında yeni h&· 
diseler çıkmı~tır. Polonyalılar Almanların teşebbüsüne mukavemet etmişler· 
dir. 

Varşova 2 7 ( ö.R) - ltalya hariciye naı.ın Kont Ciano bir askeri tayyare 
fabrikasını ziyaret etmiştir. Yarın Bialesko ormanlarında bir av partisinde 
bulunacaktır. 

Var:ıova 2 7 (AA) - Dün Cöynia" da Almanya aleyhine tezahürat yapıl· 
mıştır. Takriben beş bin nümayİ§Çİ cDanzinge yürüyelim> nidalariyle Alman
ya konsoloshanesine yakla~mağa teşebbüs etmişlerse de Polisin müdahalesi 
üzerine dağılmışlardır. 

Budapeşte 27 (ö.R) - Macar Nasyonal ııosynliist partisi erkanından bir 
çoklan tevkif edilmiştir. 

Macar .üniversite talebesi Alman akalliyct partisi reisinin konfeı:ansını ya
sak ettirmeğe muvaffak olmuştur. 

Fransa müstemlekele
rini tahkim ediyor 

Paris 27 (ö.R ) - Fransız parlamentosundan bir heyet Fransanın Kame· 
run. Somali sahili ve Cibuti müstemlckelerinddı:i tahkimatı !rnntrol etmek 
Üzere bu hafta içinde hareket edecektir. Cibutiye gönderilen yeni takviye 
lrnvvctleri bugün mahalline vasıl olmuşlardır. Bir kaç aydanberi F ransanın 
bütün Afrika müstemlekelerindeki kuvvetleri takviye edilmiş bulunmaktadır. 

Londra 2 7 (ö.R) - Fransa, Hindic;;ini müstemlekesinde l lanoyda yakında 
büyüle bir tayyare fabrikası inia edecektir. Bu fabrika ııenede 1 5 O tayyare ve 
-'00 tayyare motörü çıkaracaktır. 

Paria 27 (AA) - Petit Journnl yazıyor: 
Altıncı hava filosunun Morane 406 tipin.deki 2 1 avcı tayyaresinden mü

rekkep ilk grubu yarın Hyerese müteveccihen hareket edecektir. Tayyareler 
Hyerese vasıl olunca orada Commandant Teete tayyare gemisine konulacak 
ve' ihtimal Cezaire gönderilecektir. 

.. Bu tayyareler Cezairde Oijondan 18 tayyare ile birleşerek seyyar filoları 
vucuda getireceklerdir. 

ltalyanın Trabulusgarbdaki kıtaatını fevkalade takviye etmekte olduğu sı
rada erkanı harbiye tarafından bu kararın ittihaz edilmesi kayda şayandır. 

Fransadaki Italyanlar 
ltalya aleyhine nümayiş yaptılar 

Fransa ya sadakat gösterdiler 
Marsilya 2 7 ( ö.R) - Burada 8000 den fnzla ltalyanın iştirakile bir nüma

yiş yapılmış ve bu Italyanlar Fransaya sadakat yemini verdikt~n sonra ltalya
nm arazi müddeiyatını reddeden ve ispanyada Faşist kuvvetle;i,1 muhafazası 
keyfiyetinin Avrupa sulhu için rneş·um neticeler vereceğini kaydeden bir ka
rar suretini kabul eylemişlerdir. 

Italyanların Libyada 
. yaptıkları tahşidat 

Londra 2 7 ( ö.R) - Bu akşam parlamentoda resmen bildirildiğine göre 
lngilterenin Roma sefiri Libyadaki ltalyan kuvvetlerini artırmağa Italyanın 
lüzum görmüş olması dolayısile hükümeti namına teessürlerini bildirnıeğe me
mur edilmiştir. Italyn hariciye nazırı cevabında ltalyan garnizonlarının mi.in
hnsmın tedafüi bir maksadla artırıldısını ve vaziyet tekrnr normal bir ekle 
girince yeniden azaltılmasının düşünülebileceğini söylemiştir. ş 
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Katinka Karlova'nın 
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SABAHTAN SABAHA : 

Sanat ve ilim 
Miraç Ka.tırcıoğlıı 

Nakil vasıtaları motör
leştirmek istenirken .. 

Yük arabacıları varlıklarının sıfıra 
Her yerde olduğu gibi yurıd.umuzda da • d • · ı • • J J 

DOKrORUH KOşESt: 
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Aşk vitamininden 
yeni haberler 

== YAZAN: Dr. G. A. 

Onu burada yazdığımdan beri epi geç-. Nakleden : HASJP ADAMOGLV .. 

-5-
sanatkar ve alim tabirleri ibzal edil~el- ın ırı memesını ya varıyor ar 
diiinclen sanat ve ilim mefhumlan ipti. Belediyemizin yük. arabalarmı lzmir- böyle yapılın..ıibr. Eğer bu mevzu tize - ti ama, böyle önemli 9eyler çabuk unu· 
zale uğradılar ve nihayet anlaşilnuıız bir den kaldırmak ve nakil vasıtalarını mo- rinde belediye büt.çesi bir külfet kabul tulmaz, €1beite hatırınız.da kalllll§hr. Ona 

Bu üçilncü aktör de, Mac;Jrinin Lime- ve silah sahihi bulunuyordu artık; Bu cın hale geldiler. Yalanct dostluklar günde törleştirmek hususunda sistematik bir etmek istemiyorsa bu takdirde arabacı- E vitamini derler. 
rik kasabacığından Kettinin babası ih- cemiyetin teşkilatının genişlik ve mü- kaç liyaka~i !!anat ve ilim tahtalarına şekilde çalıştığı ve bu hususta yerden larla bir müta.bakat yaparak nakil va- O zaman, bu vitaminin mısır buğdayı 
tiyar balıkçı Pat Karrol idi!.. kemmeliyetini gösterir. Ve bunun i~ otlll'tmaktadır. Bunu hiç dü§ünüp araş- göğe kadar haklı olduğu malUındur. sıtalanm beş senede ınotörleştirmek ve tanelerinde çokca bulunduğunu söyle.-

İhtiyar kemancı burada, iş arkadaşı. sahte kemancı ile yalancı yeğenin bu tırdık mı?. Yalnız bu mevzu etrafında kararlar her sene arabaların yüzde yirmisini pi- miş ve vak tile Istanbul bayanlarının, 
Pat Karrclla sadece bir gazete parçası şehirdeki muva:ffakıyetleri cidden bü- Tabiatın adını adım fethi aıanasına ge- alınırken alakadarların büyük maddi za- yasadan kaldırmak yoliyle bu işe hak ve penhe veya beyaz - yahut başka renkte 
verirdi : Bu gazetenin kelimeleri üze- yük oldu : Malvestayn ihtilal cemiyeti- len bu iki necip hamleye siyasetin bur- radara maruz kaldığı da iddia olunuyor. adalete uygun bir istikamet verilebilir. maşlahlarını giyip- Göksu deresi kena· 
rinde gizli mürekkeple işaretler vardı... nin fahri reisi seçildi. Halbuki bu cemi- nunu sokması kadar acıklı bir mesele Dün yük arabacıları namına bir heyet Bir taraftan tekerlekler için yeni mas- rında, delikanlılara bakarak, inci gibi 
~e ihtiyar kemancı haberlerini bu su- yetin hakiki müessisi de ancak kendisi yoktur. Siyaset kanseri gitsin tahribatı- matba.aıruza gelerek noktai nazarlarını raf diğer taraftan arabalar için şehir ha- dişlerile ısıra ısıra mısrr buğdayı yeme. 
retle merker.ine bildirirdi idi. nı başka yerlerde yapsın. Bu başka yer- şu suretle izah eylemişler ve hak ve ada- ricinde yeni ahırlar inşası gibi külfetler leri de, memlekete çocuk yetiştirmek 

Pat Karrol bu gazete parçasını alınca, Cemiyet, doğrudan doğruya bir ihti- ler onun ebediyete kadar mazarrat yap- Jete uygun kararlar alınmasını belediye omuzlarımıza yükletilirken diğer taraf- üzere, bol bol E vitamini almak için ola-
bir an bile durmadan açık denizlere açı- ıaı çıkarmaktan çekindi. Fakat tedhiş masına elverişlidirler. Çünkü beşeriye- reisimizden rica ettiklerini bildirmişler- tan da yeni yeni müşkülat ile karştla§- eağını hatırlatmıştım. 
hr, ve açıklarda bir Alman tahtelbahiri- hareketinden de geri durmadı : Kısa bir tin pek büyük bir kısmı siyasete elveriş· dir. Arabaeı..Iarın anlattığı ve istinat et- tırılmamız doğrı.ı olmasa gerektir. Son Vitaminler üzerine araştırmalar iler
ne teslim eder.• zam.an içinde yüzlerce İngiliz polisi es- lidir. Beşeriyetin siyasete elverişli ol· tikleri noktalar şunlardır: defa da araba bekleme yerleri kaldırıl- ledikçe bu E vitamininden de yeni yeni 

Pat bu sayede, her deniz dönüşünde rarengiz bir surette maktul olarak bu- mıyan küçi.icük kısmı yalnız ve yalıw. «Belediyemiz güzel Izmiri tam me<le- mak suretiyle ça~a imk.3.nlarınıızın haberler çıkıyor. Onun mısır buğdaYl 
kulübesine her yeni kesihniş altınlar ge- lundu! İngiliz ordusuna ait binlerce ton- saııat ve illin tarafı~. Bµ bakımdan ni bir .şehic haline getirmek için büyük öniine sed çekilmek isteniyor. Bir taraf- yahut bayağı buğday tanelerinden baş· 
tirirdiJ. luk cephane havaya uçuruldu!. Bir çok dostlarımıza uluorla sanatkar veya alim bir gayretle çalışıyor. Bunu görüyoruz. tan yeni masraflar yaptırmak diğer ta- ka lop etlerin içinde, pankeasta, dalakta, 

Tahtelbahir kumandanı Pat Karrol- askeri kıymeti haiz köprüler bombalar- demek hem blı- riyakarbk, hem bir gaf. Arabaları kaldırmak, nakil vasıtalarını raftan istikbalden emin olma.mak kor - derinin altındaki yağların arasında, ka-
dan aldığı gazete parç~ terkibi ken- la tahrip edildi! Harp levazımı fabrika-ı lettir. motörleştirmek e1hette bir Türk vatan- kusu içindeyiz. raciğerde, bir de, erkek yumurtalığında 
ôisince malfun bir mahltll içine batırır lan bombalandı!. daşı sıfatiyle bizi de memnun eder. An- Size soruyoruz. Şehirde bekleme ye- bulunduğu artık kesin olarak bildirili-
ve sonra bu gazeteyi bir sumen üzerine Bütün bu kanlı hadiseier, görünmez. Eğer bu kıymet.siz dünyada kıymetler cak bu iş yapılırken, fedakarlığın yalnız ri olmazsa bizim çalışmamıza ve müşte- yor. 
~kurumak içiıı _serer Ye beklerdi. eller tarafından yaplldı, yapilan araştır- sokağa atılacak kadar bol ohaydılar kıy- bir kısım vatandaşların sırtına yükletil- rilerimizi memnun ebneğe imkan var Bu yeni haberlerin eh.em.ıniyetini şüp-

Gazete parçası. kuruduğu uı.man, bazı malar çok zamanlar neticesiz ve menü metsiz olurlardı. Bereket versiıı nedret memesi lazımdır. mıdır? Mesela kağıtlarınız geliyor.Güm- hesiz takdir edersiniz: Aşk vitamini bı:l-
kelimelerin kırmızt bir mürekkeple işa- kaldı!. gibi semavi bir kıstas kıymetin imdadı· Dünyanın her tarafında her ~ngi yeni rükten malı çıkarmak için muameleniz .mak için insan yazın haşlanmış yahut 
retle~ okluğu görünürdü. . Ve, çok nafiz mevkili bir ı:at ta, ~at- na yetişiyor, ve onu dile ~~e~en bir hareket yapıldığı zaman yeni hare- tamam olmuş. Saat 16,30 da bizden ara- kebap olm~ mısır, kışın da elekte pat· 

Bu suretle meydana çıkan gazete ke- lerce Kasliniıi hara.retli ağuşun~a ~evk kurtarzyo~. Yoksa saoat Ye il~ gı.bı ar- ketten :ıarar görecek vatand.aşlarm da ba istiyorsunuz. B.iz §dıir haricine adam latılınış mısır yemeğe tahammül etse de 

sürd 
Ziln1%Ul "-• •:..-e,..~~ ae k d "erlri du mısır buğdayı midenizde kolay kola11 

liıneled t.oplaıursa, mükemmel bir cüm- ·· ilkten sonra, bir geee sabaha yakın ~ uu.ı "'·"'.,. .. rçe eg ın • baklan düşünülür. Veya bu r.ararlar göndereceğiz. Oradan a:raba getir~. J 

rumcl nı"e 1urd N :r_ t, hazmedilir diye şöhret almamıştır. Lop 
l d ıkardı VAkı b intihar etti ·-.. ut resmi .:...........ıar bu · ... O,.a. u." eu.ıce yorucu ve muayyen ·-11-- tabim edilir Sizin ;,.,l.niz.i go··ru··p ara'--1-- .,: ...... ~Aı.:~ e veya sıra mey anaç . i:l a, u ' ;ycu• ıapvı.. • • b . ,....._._"' . -. ·oaıan J....,.. ~...u ett külh t:ı tırarak ah t kar , 
muhabere usulü uzun ve mufassal mek- ölüm hadisesine intihar -süsü verdilerl. eucı ir çahıımanın, sonuntla elde edile- Belediye biz:den şimdiye kadar iki şey haricine göndereceğiz. Buna imkan ta- en as yap 'Y u acı· 
tup v•71'n<>m. m~ait değildi Fakat ic Bütün bunların .sebebi ne idi ve nasıl 'bilen laskandmcı bir h. aldir. Bayailiırı- istedi: savvur ediyor musunuz? ğeri ıs.kan fü:erinde ktzartttrarak yemek 

,,__ -s nm sonuna 1t dar niJi nilaiJik daha kolay gelir. Dalakla panktta!t ye-
görürdü. yapılıyordu!. Şimdi izah edeceğiz : a P yo ça- 1 - Ahırların şehir haricine çıkarıl- Hele acele bir arabaya ihtiyacınız olur 

Bır. defa d~:~:~~1;,ı;,. ki bu a''""~te Şehrin en ivi ve,,..,., kalabalık, merk-~ hşınanuş olanların ne ilim ne de sanat ması, mek adet olmamışsa da koç yumurtası· ~~~ o....,.; o7 ....... ~ sahasında d amh bkJarin ilı ise saatlerce beklemek vaziyetini gözle- nı bulup ktzarttırank yemek her vakıt 
parçasından toplanan kelimelerden şu meydanlarından 'birinde, Foley ve Kas- simdi . kacı:v ka v~ _ ~ tar 2 - Araba tekerleklerinin yedi bu_ rinizin önüne getirin:.! mümkündür. Derinin altındaki yağların 
cümle de .... 1.-.. biJirdi ~ lin her gün, ~::.1 - vakti.ne dogrw u müzik ~ t ) e.illm -ımer ktydetmiş deği)dll'. Sa- çuk san..:-e ,...,·-nlması. Bütün. bunların neti ...... ıen· bır' araya 's~ ~ na ve 0 lan del tr .. _.. .~uıı ~ııu:ı. ...... arasında E vitamini aram.ağa gelince, onu 

K tli b . t--""'- fil b -· J r.ab. · af tini _ _,_,_....J, A . .. e o ma eye _..,. • uvve ır ıngııu. osu ugun ot- ve %lY e Vqıueı:UJ.. yru gun, kta la ruh iki 7.af.c 'd Bunları istiyen belediye diğer taraf- getirilirse prensip itıöariyle arabaların orada bulmanın yolunu meraklıları pek 
land adasını bombardıman için hareket ayni yerdelı ve öğle xamanlannda kuv- ,.aşama 0 n un n ir. Ve b ehird ~••Pt n1m · tenildiw. · 

etti
.• · vetli, lüks bir otomobil ile nuı.ı.::...:... • ...:n,._ ruhun bun·dan· başka hiç bir zaferi yok- tan yeni ara aya numara vermediğine Ş e Ç~ 1 aması ıs gı aşı - iyi bilirler. Zaten vitaminlerin hangisi 

DtJ.Ull1 Y ~ tur M .. _ıı,_!t. bk b d hAP1,. L!- göre maksadın ne olduguw anlaşılıyor. kardır. Bu gayeye varıcı hak ve ·adalete olursa olsun çiğ olarak yenildiği vakıt 
V b be habe ı k kili b. . w. _] - - ı~ • e&.al.U.J.K man un an "i'Aa uıc e, una nzer r er arasında, se mev ır zatının gectıgı w: vw l . •-~- Mevcutları mii<:külat içinde bırakıp uygun kararlar ve anlaşmalar elde et - daha tesirlidir. 

harp t.aliini bir .. _afın elinden di<>- ta- olurdu.. , 7
• a ere. UDllülll vermez. Bu itibarla sanat ~ 

wu b-· ı ilim dak" k b • işleyemiyecek hale getirmek. mek zor bir iş cieğildir. Bununla beraber E vitamini, başka 
nfın eline dii~üreceJc .....ı,. ........:~ı.,;- pek Bu zat, cnförüne : 1 e _ 1 

. arasın 1 ge. rçe. agın ne ol~ 
-,. ~- ........ u ... u., -s~· dU'"""U anl t di dı Halbuki bunu yapmanın daha dogrw u Belediyeden ve büyüklerimizden ri- vitaminlerden bir çoğunun aksine olarak 

k ühim. · habe l d ld 1 bil. B d b' d ı Emr. · · ... ~. a maru.n şını sırası r ; r :;, .. , r er e e e o una ır- unlarıu: ~. ;ra~ .ur. ıru venr ve Bir yanda bütün varlık, öle yan4a yolu vardır. camız nakil vasıtalarını motörlcştirınek hareketle yahut havaianmakla tesirin-
ı, w. ş soy er · onu gözetUyen ruh vardır. Ruh, iten· Belediye ya bu arabalara bir komis- isterken bu mesleğin eski emektarlarını den büyük bir şey kaybetmiyor gibi gö-
Bu haberlerin, ihtiyar kemancı amca - Doğrusu, bir kaç dakika bu güzel dind~m başka olan her varhğı madde, zi- yon marifetiyle kıymet takdir ettirerek da vicdanen düşünmeleri, uzun yılların rünmektedir: Onu 170 derece sıcaklıkta 

ile yalancı yeğen ve imansız rakkase müziği dinlemek, hu güzel rakkaseyi hin ise maddenin her lobğmı tabiat ola- satın alır, sahiplerine tazminat vermek emeğiyle vücut bulan varlıklarımu:ın iki saat bırakmışlar, tesirine hiç halel 
- evet, artık Amansız bir rakkase olmuş seyretmek fena olmaz:.. rak kabul eder. Şu halde bir :randa t.a- suretiyle istediği inkılabı yapar. derhal sıfıra irulirilınemesinin temini - gelmemiş. Şu halde, meseU karaciğeri 
bulunan - Kaslin tarafından keman ça- Ve, şoför yanında oturan, sırmalı şi- biat ve öte yanda zihin vardır_, Zilıin Netekim bir çok memleketlerde bu iş dir.> ıskara üzerinde şöylece hafif kızarttık· 
lınırken, dansedilirken sarhoş İngiliz ritli bir yaver de hemen yerinden inet' tabiaü bir hareket sahası olarak telilki tan sonra yiyince içinde E vitamininin 

bahriyelilerinin ağzından atindlğma da ve otomobilin kapısırun camını indirir- ettikçe, ortaya ilim çıkar. Zihin tabiati 939 F 1 k kaybolacağından eOOişe etmeğe hiç fü. şüphe yoktur. di.. bir temaşa Wıası far:rettikçe ortaya sa- uarın a ha zır 1 zum yoktur. 
Bu izahattan sonra, tekrar Kaslin ve Bu otomobilin durduğunu ve içindeki nat çıkar. Demek ki iki şey arasındaki Bir rivayete göre, bu vitamin zeytin 

sahte amcasına dönebiliriz : yüksek mevkili zatın :kendilerini .seyre iki ayn münasebet iki ayrı laaliyet ve tanelerile marul yapraklarmda da bulu. 

Avusturyalı casus ve sahte kemancı başladığını gören kemancı, Kasline bir esere imkin veriyor. Ancak dikkat celil- l'ktı'sat vekaAletı' vı'laA''etlerı• de bJ;yu••k ::~PF~:~r:e~~:l:~: ~:~~ı::s:: 
ve amca Malvestayn ve yalancı yeğeni, göz işareti ile daha kıvrak ve caz.ip dam meli ki netice ve prünüş itibariyle bir- T W 
ral:kase Kaslin _ sabık Ketti _ bir kaç etmesini emrederdL birinden ayn olan bu iki şey başlangıç l k d ra vitaminlerden gene eser bulunduğu 
hafta sonra, vaziyetin bazı ciddi tedbir- Kaslin bu işaret.ten som:a, bir harika ve öz bakınundan bird"u: : Aramak ve Q Q. Q)'Q avet efmiştzr henüz anlaşılmamıştır. Tanelerden zey· 

olurdu artık! Büyu··k ·· tbeli t t b im k tinyağına geçtiği iyice bil..iOO.iğinden pat. 
ler lcap ettirecek derecede nazikleştiği- ··· ru za a, u a ··Zihin tahiatin sanat_ça sır illin- - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - zirai bakımlardan gelen ecnebi ve yerli 

hayret ve ecl "hi. t · · de nkte b ' lıcan mevsiminde imambayıldı yemesinJ 
ni gördüler, bunun için de telirlili me- m u ye :ıçın re n c~ se ep ve nefü;e münasebetleri olan seyyahlara göstennek çok faydalıdır. 

renae eti.. • ...::-...J -ı..ı.~~-...: dakik sevenler için bu haber sevinç verecek biı 
itan. lüzum.wıu şi.ddelle hissettiler ve .._ 0~ec ve el.UIC1 ... ~.YA a- kanun1anm anyQl', Şu halde sanatla ne de 20 Ağuswsla açılacak ve 20 Eylu- Fuarın bu itibarla da çok büyük kıymet 

Iarca se di d r şeydir. Marula gelince, ondan başka vi· 
doğruca Dublin yolunu tuttular!. yre yor w . ilim arasmdaki münasebet sanatkar ile le kadar devam edecektir. Seneden se- ve ehemmiyeti vanlır. 

Bj,.. .. ElnJ· laminler, mesela bulaşik hastalıklara 
Dublin, mal.Om olduğu üzere hakilô - • .... A.U - alim arasında da aynen vardır. neye sevinç ve ümit verici tekamül ve Hükümetçe Izmir enternasyonal fua- karşı, koymak için bize yardım eden A 

lrlandalıların ve hütün Irla.ndanın mer- BUL""AR epin_.ETI- Gen;-ek. • anatka. Ar bir.: az iJim ve ger- inkişaf gösteren fuara bu sene daha zi- rına her yıl daha fazla bir alaka ve ehem-Y .,.~ _ vitamini aramak iyi olursa da, marulda 
kezidir. Bin f L f çek alim '\ıraz sanatkardır. Bunların her yade önem vermek istiyoruz. Milli var- miyet verilerek iştirak edenlere her tür-a arı "IHI ruor E vitamini aramak pek de tavsiye edile-

Casuslarm burada tatbik edeceldıeri J • ., .. ikisine ile Wg•lar serseri derler". Ve lığımızı gerek kültürel, gerekse sınat ve 1ü kolaylıklar gösterilmektedir. Fuar Bul · ,_ tin · b al ık mez, çünkü marulun uyutucu hassası da 
yeni bir plan vardı ve bu yeni plan da var şır&.e e aıt in arın Y ılma- luıtii illllarit msillat etmeğe, ahlak •ersi münasebetiyle bu yıl da nakliye tarüe-
şu idi : sına devam edilmektedir. ~e.na.eğe kaıbrlal'. Buntu Rl"Serifir caktu. Muhammed ölmezden önce aEl- leri haddi asgariye indirilecektir. meşhurdur. 

İst. l"'~ ] ikmal edil ' E vitamininin insaıilara - hayvanlara 
Gündüz yine .sokaklarda birisi kana- ~ i:l.K muame esi · · enler ~ü.nkii. CC*iyetin yalanca kameıdyasmı yennc Dkmeltii 41.in:eküıaı!• .c1emifti. Din· Bütün alwdar müesseselerin fuara 

nını ~alacak, diğeri de raksedecek idL sırasıyle yık.tınlacaldır. Belediye bu kı- retldededer. Dicihterek Jmundjkl.,.. is- de bitirmek ol.sa bile smat v~ ilimde da- iştirakleri ve şimdiden hazırlanmaları da - lüzumunu ve ona n~n aşk Tita-
da · timlak: k a1izas · mini denildiğini unutmamış olsanız ge-

Fakat sahte Foley adını taşıyan kem.an-, sı~ . ~. . • ~ . yon ve parke tikballeri hal.asına iirenç :haJDbti söy- imi 1tir INşlaınak -Yarda. ÇiiDkü ruh matlô,ptur. Fuarda teşhir kadar satışa 
cı da gece yarısına doğru aGizli Irlanda tesislerı ıçın 4.00 bın lira sarfedecektir. lemek:t.ea. yılmHddan için .-nııridi:rl~. \le onwı mevzuu olan tabiat bittikleri da. ehemmiyet verildiği cihetle herkesin rek:tir: Bu vitamin vücu.dwıda olmayın-
ilıtilil cemiyeti• erkiru. ile te.ma.s ede- Bu suretle şehrin merkezi yerleri tan- Sanat ve ilim de Wyle WU midirler? ... yerden baş1arlar. Oaun için uaat ve rağbet.ini mucip ve fuar hatırası olabile- ea insan kısır kalır. Erkeğin de, kadının 

· dilmiş. ,_ ak da çocuğu olmaz. Bu vitaminin, nesli ip-
cekti. zım e Oli!C tır. Kendi güzel tuanuru ile ----•-... llim4e dabna •İU> hu_gü.ıı ba§ladım• de- eek kıymette imalatta bulunulması ve ~"~~ ..- ka için lüzumu daha önceden bilinmekle 

Bu ihtilal cemiyeti, maksat ve hedef- C -. geri bir nah artistin. sanat eseri li:ar.şum· m.ek &erektir. bunlardan mümkün ola.ıılaruı üzerine beraber, yeni gelen haberlere göre, bu 
lerine varmak için kili derecede para .. ~~-=bir ~ngın ela .nasıl k.emlisüwlm. utanırsa, .kendi gü· Eğer ruhun ISbrahı sanat :ise saadeti (939 Iı.mir erı.temasyonal fuarı hatırası) cihet şimdi daha iyi tetkik edilmiştir: 

Çeşmenm lnonu mahallesınde Kulalı dine güveaea -·Jat.n kiiJhan. ı........: il· de ilimdir. Hayat ezeli saadete karJı se- kelimelerinin konulması şay.anı arzudur. 
Ahın H d 

:r- .,.,,JI Şimdi E vitamininden mahrum kalmak 
r·.y;;crb;;;;;·~llb;_;: .. ;t;;•'"J;:: .. et. am. i Kar~dedeye ait ince mev- min bir eseri olan kurşunla nasıl yere riııç -re dua ile k8pn fani bir ıstırap bi- 939 Izmir fuarının keımniyet ve key- hastalığını 6 dereceye aymyorlar. Birin-
: meldir. Yıla !bir tira verip Çocuk: ki.indeki bağ .kulesinde yangın çıkarak serilirse sanat bırşwnda muıat tarihi su- yahamılır. Bu hiyabatuia leTaldd ede- fiyetçe muvaffakıyet.inde &n.il. olm.anızı ci<:len beşinci dereceye kaclar yumurta
: Esirgeme Kurumuna ÜYE olursan: kısmen yanmıştır . . ·!'apılan tahkikatta sar n ilinin öaünde ilnt.lıa hikayesi öyle rek ilıedanek istiymı her millet gerçek milli hissiyatınza güvenerek bekler ve lar boı.ulııyor. Ve yavru bisıl olmuyor. 
• b ula • yangının, 1Sınmak ıçın ameleler tarafın- dilsiz kaJtt .. Bakifs:i sanat ve hiıkild il- .sanatkarı valaaa sanatlirdan ve -•la- neticeden malfunat verilmesini ehemmi- Af+--- de-: ... ae aş,_ ,_-~--ti ~- b:•-: u gayeye sırız!. : d ~'-l >1' ~ •UIA'• ... ~.......... -. :ıuın~ ~ ~ 
.... ~ ............ ~ ....................... : an .YCUU an ateşten çıktığı a.n.la§ılmışlır. min hü.rriyeüeri h~kıet rnnü 'belli ola- tim m'-1Ç1' • --ı.. ilimden a----1...:1--. yetle rica ederim. _ .. ~ 15• .. - .. '!r..- ., .... ~ bütün .ka,rboluyor. 

WWWKIJIXZ7S:ıı;;;x;r?kY>??9'7JIXY:;'7v7'77:77e7fiCZTIJza';ı';ABr ı•nıv....nn cin~~mın saklanması için aynayı ha- Ve do~ca padişahın huzuruna götür- tn1§ ve burada büyücek: bir delik açmış.. Bu haberin ehemmiyeü pek büyük-
zinesine gönderdi. düler. Bu delik.ten i~ri de kedi kendini kuyu- tür. Kendi kendi.laine bsır kalınağı 

A.ynı zamanda da kızını böyle afsun - Ey cüretkar adam .. dedi. Ben ki ya 4.oğru salıvermiş .. Tam zamanı imiş .. isti.yenler E vitaminl bulun.an pyJerl 
1 ve sihirle kaçınnı§ olan adamın buluna- bir padi~ahun.. Adım sanım cihanı tut- Kuyuda sıçanlar çıkarak ~li kolu ba~ı yemekten şak:ınarak istedııderine mıı.vaf-

... _________ lllmllll!ll12111!11'liPJl!lllAihBlll'Idl•B-•~~Lolljj:;cJSıflSP:t2fBlm'.Y~ 'rak getirilmesi için yin~ sihirbailara muştur, sen nasıl oluyor da benim gibi bir halde burada bulunan delikanlının fak olmağı aktllarllUl eetlı'ebllirlerdi. 

llJIQSQI ma •al ı'ct'nde v~ı~~~bul· ~:eduve. bunun için bir,çok bir padişahın kızını kaçıra'biliyorsun .. ederlnl didik didik etmek mne lmlşlet". Böyle olunca, ,o ~dadan vazgeçmek 
ırı~ o AilU.1.iU'ua ...... ., Ben sana öyle bir ceza vereyim ki cümle Kedi 1>unlarui tam. orialarına diljmü4. zarurl old.uiu meydana Cikıyor. V•kıa. 

• Biz gelelim oğlana.. alem parmak ısırsın.. Sağa .ııaldınıut~ SoJ.l uldırllllj .. Ne vitaminsi.ıliğin dereceleri varsa da de-
- 5 9 - Hiç bir ~eyden haberi yok, o gün ak- Padişah, bunu söyledikten sonra: kadar sıçan varsa rastgeld.iğini., pençesi NCeyi tayin etmek kiml!f'Dln elinııle de. 

Bunun üzerine ~in bütün büyücü, 1 Bu evin. kapsuu bel.lııet. Gece olunca .şama ~ ~ir~ ~olandıktan s_onra ,..-~~uversdiı~anlı kuyuya atın! altına dtişürdliğünü parçalamış, boğmuş. ğildir. Bazılarında altıncı derece birden· 
f lcı s.ih.iibazların bir to 

11 
sihir ku . ile . k 

1 
' akşam evıne geldi. Bır de baktı ki kız ~un- Diğerleri ise geldikleri yerlere zor kaç- l:Hre meydana çıkıyor, erkeğin tlyierl 

8 ıveOnl ar.aya P a- t af vv~ eve gıretıe usu. usul yok_ Hemen .anladı. Sıçarilı kuyu, öyle bir kuyu idi ki, içi m~lar.. • dökültıyor, sesi iııeele§iyor, sözün lasası, 
mış.. ara : e r ı aramaga başlar. B hil . t..-~·- •• n.: 1.. d 

Y
•hut ,_ - u e dedi kızdan olmadı çu.n- sıçan dolu idi. Padişah, azapla öldürm-'- Meğer bu sıçaıılarm bir pa"~·ahı ~·- u.au..ı.ıu M7uı ı;~ o.uyor. O vitamla en 

- Ya kızımı bulıırsunın-. - .,.. Meğer cielikanlı, cin. aynasını sofada kü kız beni 'ı :ı.~ b lın w .. b - c:A ~ ....... -.. 
topunuzu birden bağırta bağırta sivri ve d . m e ın:ra er ge ege ve e- istedikleri adamları bu kuyuya attırır. m~ ve bu ~yu onların merkezi imiş.. mahrum kalan kadın ise genç yaşta ııon-

.. UY.ara asn:uşmış .. Bu aynanın şekli nimle birlikte yaşamağa kendi kendili- kuyunun üzerine taş kapatbrır, zavallı Sıçanlar doğruca padişahlarına gif-rnl.,_ bahar mevsimine erişiyor. Bir tanitaıı 
kazıklara oturturum.. Demiş.. sihirbaz karının dikkatini çeker. gı··nden tali 1m t H :'La1d bu • . ·~ _ Iş b.u d _ı__ p o uş lL :er n e .ışm insan içeride fareler, sıçanlar tarafmdan ler ve vukuu hali olduğu gibi aı:ılatınlf- da, vücudıımuz1Dl bU.tiln i~erine hAklm 

Falcılar bu tehditten korkm .. ~1 ~ ... Hep n acuc. . 1-. ta af rla _3 ı k 1 1 · f. dd · · ] da ışı si ~ . .. . . AıLın r ta nuuan ve muhakka~- bu··- kemiri ere bin bir ıstırap w.·ı-...1e I>">.. ar.. o an ıpo ıy gu esının yo un eme 
b . I k b Dıyerek oracıkta çornelir ve -!L =- kuv- .. .. .hirb ka 

1 
.l'I: ·ır lJl& .._.. ır e_şere ve ütün efs.nnlarını okuya- ™ yueu ve st az rı ar yapmıştır verirdi. &~anların pad.iphı telişa .düp<if: için de bu vi:taminin lüzumlu olduğu. an· 

rak kızın nerecue gı·debı·ıec gınıw. · sıl vetiyle bu aynanın ku-·etı"nı· --1-- A Be · " e ve na y y ıuuac. n- n, ne yapıp yaparım, kıı:m bulun- Delikanlıyı da işte bu su;anlı kuyuya Aman, demiş, gidin o adama şoru.n.. bid lq.ıhnaktadır ... Onun için E vitam.inin-
gidebileceğini araştırınağa koyulmuşlar. layınca da 0 gece hiç .sesini çıkarmadan duğu şehre varır, hem kızı hem de cin götürüp salıverdiler ve kuyunun .ağzını bu k~n kurtarma&l için her ne isti- den mahrum kalmak hiç de heves edile-

Bütün falları, sihirleri ho§a çıkmış. evin bir kenarında sahahlar. Sab.ıhle - aynamı alırım. da mermer kapakla muhkeı:noe kapadı- yorsa yapalım.. cek ibir şey değildir. 
'Bunun üzerine cadılar, h er biri bir şeb- yin delikanlı evden çıkı.p gidince hemen Delikanlı böyle söyliyerek yola 'koyul- lar. Sıç.anlar gelmi§ler, delikten kafalarını Görülüyor ki aşk duygusu, sadece nes-
re yayılıp kızı aramağa koyulmuşlar. kızın yanına gelir. Dili evvelden eli- du. Bir hayli zamandan sonra padişahın Meğerse Gğ.lan.ın çok .sevdiği bir kö- uzatarak sormuşlar: lin devamı için değil ferdin hayatı içi.D 

Baku.klan Wlarda, kızın bir delikanlı ne cin aynasını almış olduğu için bir bulunduğu şehre geldi. Sarayın etrafın- peği ve bir de kedisi varmış. Kendi şeh- - Bizi bu kuyuda .serbest bırakmak de lüzumludur. in.sanın sağlığı neslinJ 
taralmdan kaçırıldığını görmüşler ama.. taraftan kızın elinden tutar, diğer taraf- da acep kızı görebilir miyim .. diye do _ rinden buraya gelirken 0 köpeği ve 0 için ne istersen .iste.. Yapmağa haz:ıru:. devam ettirmesine bağladır. ,· 
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kızm bulundukları şehre gelir .. Her evin V-e hemen iki5i. de kendilerini padi- - lşt.e padişahın kımıı kaçıran adam Kimse de onlara dikkat etmemişmiş.. sun .. Ondan sonra daha ne istiyecıeğimi Mütekait, dol~ üç aylıl 
önünde yrı .ayrı gezip dolaşırken kızın şahın 5arayında buldular. ~ah, km- bu .adamdır. El ayalt çekildikten sonra köpek der- size söylerim-
evinin önünden de geçer ve kuı pençe- nı ele geçirdi,ğine memnun, cadaloz si- Diye haber verdi. hal k:u un üstüne komn olan tasa D'.Wlflannm tevzi.ine yarınclu ıidlıııare.ı 

lwslgpacaktır • .Dıefterdadlk tedivalla .... 
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G üze I MENiN EN KOLAY ÇARE
LERi NEDiR? -

oturuştaki vaziyetlerin Duruş ve 
güzelliğinize ne kadar tesir ettiğini 
Güzel kalmanın ve güzelleşmenin 

en kolay çaresi ve usulü duruş ve oturuş 
vaziyetlerine dikkat etmek, vücuda fena 
inhinalar veren vaziyetlerden sakınmak
tır. Içimizden kaçımız doğru oturur ve 

Biliyor musunuz? 
1 

ıkaçımız nyakt.n dik dururuz hiç dikkat 
ettiniz mi? Maalesef bu pek basit fakat 
neticesi itibarile gayet mühim kaidelere 
riayet edenlerimiz pek azdır. 

Muhakkak olan bir sey varsa 0 da şu
dur: Vücudun duruşu güzellik veya çir
kinliğin ba~lıca amilidir. Bakınız fena 
duruş ve oturuşun mazarratlarını size 

sayalım: 
ı _ Daimi yorgunluk. 

2 - Aınuduiıkariye arız olan hasta
lıklar; arka ağrılan ve boyun tutukluk-

ları. 
3 _ Çift çene (yani çenenin altında 

bir kat peyda eden boyun). 
4 - Kanburluk. 
5 - Içeri girmiş bir sırt ve bel; ileri 

fırlamış bir karın. 
6 - Düşük omuzlar ve çökük bir gö-

ğüs. 
7 - Düz tabanlık ve pancar gibi kır-

mızı eller. 

TA VSIYELERIMIZI DIKKA TLE 
OKUYUNUZ! 

Eğer bu yukarıda saydıklarımızdan bir 
kaçını kendinizde görüyorsanız bu yazı
yı dikkatli okuyun. Kendinizde bu gibi 
hallt>rden eser yoksa yazdıklarımızı ku

lak arkasına atmayın. Çünkü dikkat edil 
mediği takdirde bunlar zaman ile sizde 
de gösterebilir. Soma siz hu gibi şeyler
den azade olsanız bile dostlarınızın, ar
ltadaıJannızın bir çoğu değildir. Onları 
aydınlatabilininiz. Dururken otururken, 
yürürken, yazı yazarken kitap okurken, 
Gtü yaparken, çamaşır yıkarken, yazı ma
kinesinde çalışırken ve dikiı dikerken 
çoğumuz kendimizi çarpık -vaziyetlere 
sokar. vücudumuzu mahvederiz. Halbuki 
bütün hu işleri vücudun !ırf 0 işe yarıyan 
uzuvlarını ve adalelerini kullanarak doğ
ru vaziyetlerde yapsak ne kadar az yo
rulur, vücudumuzu ne kadar iyi muha· 

faza etmiş oluruz 1 
Unutmayınız ki, insan vücudunu ince 

oir bel kemiği Üzerinde dik tutan yegane 

mahluktur.İşte bunun içindir ki hepimiz 
de ileri doğru eğilme istidadı vardır. Bu 
istidat asırlar geçtikçe fazlalaıacak olur· 
sa bir lcaç bin sene sonr~i insanlar belki 
de dört ayak yürüyeceklerdir. 

Bir çok kimseler vücudun hu öne 
doğru bükülme istidadını vücudlannı tut· 

malda, ve omuzlarını geriye atmakla gi
dermeğe çalııırlar. Halbulı:i bu pek yan· 
lıı bir harekettir. Çünkü o zaman zaval
lı vücuda lüzumsuz bir yük yükleniyor. 
Fazla bir tazyik biniyor. Hareketleriniz
de size üniformasının içinde baston yut
muş gibi duran bir hagçavuı değil bir ke
di model ve rehber olmalıdır. 

Başınızı dik ve rahat bir vaziyette tu
tarsanız bütün vücudunuz dik duracak 
ve rahat edecektir. Baıınızı öne düşürür 
veya sağa, eola hülı:erseniz beklemedi
ğiniz ezilecek, karnınız yu!'arıya ve İçe
riye çelı:ilccek yerde apğıya doğru ve 
dııarı istikamette itilmiı olacaktır. 

Arkanızı kat'iyyen çukurlaştırmayınız. 
Omuzlarınızı gerip dikleştimıeden doğru 
doğru durmak istiyorsanız vücudunuzu 
gogus kemiğinizden tıpkı bir kasabın 
çengeline asılmış gibi asılı farzediniz. Bu, 
vücudunuza gergin olmıyan rahat bir 
düzlük ve doğruluk verecektir. 

ister otomobilde, ister sandalyede, is-
ter sinemada ister büroda oturunuz; sır
tınızın oturduğunuz yerin arkaya dayana

cak kısmile muvazi olmasına dikkat edi-

niz. Atkanızla dayandığınız yer liJ'asmda 
bir boıluk kalmamalıdır. 

Her aklınıza geldiği vakıt karnınizı içe
ri çekiniz. Bu yavaı yavq sizde bir iti
yat halini alacakhr. Böylelikle kocaman, 
fırlak bir lı:arnın vücuda verdiği çirlı:in

likten ve bir çok lüzumsuz kilodan kur
tulmuo olursunuz. 

Şimdi, muhtelif duruı vaziyetlerini 
şöyle bir tetkik gözünden geçirelim. 

1 - Tele fon ederken çarpık duruı. 
Bunu sade telefon ettiğiniz zamanlar 

Evin mutfağı 
Hanımın tuvaleti için 

en muvafık yer olacak! 

Masanın üstünde gördükleriniz Laha
na, Havuç, Limon Hıyar, Muz .. Size bir 
mutfakta bulunduğunuz zannını t.•erme
ıin Bu masa .. Amerikalı bir papasın. tu
vafot masaStdır .. 

Giizellik .. Her kadının istediği birşey
dir .. 

Giizcl olmak kadar güzel ka!.m:k ~ 1 
yine kadınların üzerinde buyuk hır 

ehemmiyetle durdukları bir mesele ... 1 

Yüz ve cilt güzelliği için kadın nelere! 
katlanmaz ki .. Ve bu uğurda neler icat 

olunmaz.. 1 
Şimdi Amerikadan bir ses yükseliyor: 

Güzelliği meyva ve sebze ile temin ... 
VAlca hem 

Amerikanın bu yeni keşfi meyva ve 
sebzeyi yemekle değil.. Yüze yapıştır
makla güzelliği temin ediyor. Bu yeni 
icada uyuJacak olursa kremler, pudra
lar, losyon ve pusyonlar birer tarafa bı
rakılacak ve mutfak kadının en birinci 
güzeJlik laboratuvarı haline gelecek ..• 
Yüze yapıştırılan bir kaç dilim tomates, 

patates, elma veya ıspanak, ebegümeci 
yaprakları ile en bahalı tuvalet müstah
zeratından daha emin neticeler elde et
mek kabil olacak .. Viiloa bu belki biraz 

yapsanız haydi neyse ı fakat hemen ekse
riya bir kalçanız dışarı fırlak bir vazi
yette durduğunuza hiç dik.kat ettiniz mi} 
Bu, amudufiltarinizi çarpıtacak bir du
ruı vaziyetidir. Ayakta durduğunuz va
kit ağırlığınızın mütesaviyen iki ayağını
za taksim edilmiı olması lbundır. 

2 - Yazı makinesinin h8.Jında nasıl 
oturmalı} Bu hakikaten düşünülecek bir 
meseledir. Eğer sandalye ve masa iste
nilen yükseklikte iee meselenin en mi.1-
him ciheti halledilmit demektir. ikide 
birde eği1memek. Jçin notlar daha yük. 
aeie konulmalıdır. Yazı makinesinin ma
sası ve iskemlesi o tekilde ayar edilmiş 
olmalıdır. Makinede yazacak kimse ne 
eğilmeğe ne de dimdik bir vaziyette dur
maia mecbur kalmalıdır. 

3 - Dikişlerinizi dikerken eğer ma
ldnenizl çok alçak bir masanın üzerine 
koyuyorsanız ve sabahtan akp.ma lı:adar 
bu vaziyette çalışıyorsanız sırtınız çok 
geçmeden kanburlaşır. Kann adaleleriniz 
o kadar bozulur ki onları ancak aylarca 
uğraıarak düzeltebilirsiniz. 

4 - Otü masasının önünde kr.nn ada
lelerini gevşek bırakmak, hemen hemen 
bütün kadınların yaptıkları bir hatadır. 
Ne yaparııanız yapınız, karnınızı daima 
içinize çekiniz. O zaman az bir zamanda 

karnınızın etrafında adalelerden mükem
mel bir korsa görülmüş olur. 

5 - Ev işleri görenlerin iğri büğrü 

va2iyetlcre girmeleri zaruridir. Fakat, ye
ri eilme1' lılnl elinizle yapacak yerde a~
ğınızla yapacak olursanız vücudunuz dik 
kalabilir. 

6 - Arka çukurluğu bir çok kimseler 
çirkinleştirir.Gövdenizin alt kısmını kar
nınızı dıprı fırlatmak tartile ileri atacak 
olursanız vücudunuzun ağırlığı kann ada
lelerinize değil kalça lcemiklerinize bin
miş olur ve belinizin münasebetsiz bir 
tekilde içeri girik olmasından kurtulmut 
olursunuz ..• 

Yüzüne Hıyar dilimleri yapıştıran bu 
bayan._ güzelliğini sadece korumakla 
kalmamakta .. artırmaktadır da ..• 

mutfak masrafını arttıracak, fakat tuva
let masrafını da bir hayli azaltacağı için 
bu keşiften en fazla erkekler memnun 
olacaktır. 

-------
..• liiymeyiniz 

Kalçalarınız iri ise, verevli roplar giy
meyiniz. 

Omuzlarınız düşükse kimono kol yap
tırmayınız .. 

Kollarınız ço}. zayıfsa kısa kollu rob 
giymeyiniz. 

Ufak tefek yapılı iseniz, geniş kollu 
rop giymeyiniz .. 

Bacaklarınız çok iri ise, fazla açık 
renk çorap giymeyiniz. 

Aksine bacaklarınız zayıfsa, çok ko -
yu renk çorap geymeyiniz. 

İri yapılı iseniz ekose kumaş, ufk1 çiz
gili desenler, çok açık renkler ve çok 
kısa etekler giymeyiniz. 

Zayıfsanız, siyah renk size btlsbUtUn 
harap ve bitik bir hal verir. 

Ve nihayet, spor kostUmiyle mun Qc

.uvare ~le da-moda ola~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
Son Moda= 
Tayyörler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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S Kücük tavsiyeler E . , . 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çiçekler dalına moda .. Bilhassa bahar 

da geldiğine göre, tayyörünüzde, pardc
sünüzde veya yakaruzda bol bol çiçek 
kullana bilirsiniz. 

* Baharla beraber bluzlar da geldi. Öğ-
le sonu için saten bluzlar çok güzeldir. 
Bunlar için sade bir biçim seçebilirsiniz. 
Yüksek ve biraz drape bir yaka, uzun 
kollar ve önde düğmeler .. Açık 

0

renk bir 
bluzun koyu renk bir tayyörle iyi du
racağını da unutmayın .. 

* Tava, cezve gibi şeylerin kızgın sap-
1annı tutarak ellerinizi yakmak istemi
yorsanız, bunların saplarına bol mikdar
da sicim sannız.. Sicim de ısınır, fakat 
kızgın bir maden kadar ellerinizi yak
maz. 

* Lahnayı seviyorsunuz, fakat koku-

Bu sene neier moda? 
Bu senenin modası kadınlam şimdiye elbise manzarası vermiye yaradığı •için 

kadar hiç bir modanın kaclın~ vermediği lcadınlar arasında çok revaçtadır. 
geniş bir serbestlik veriyor. • Astan ile yüzü arasına ince bir ,a-

Bir defa bu ~enenin modasında ceket- muk tabakası konmuş ceketler ve jilele

lerin uzunluğu ve genişliği tahdit edil- rin bu kış çok moda olacağı tahmin edllo 
mlş değildir. Kısa bOlero, biraz daha mektedir. 
uzun ceketler, eski zaman redingotlarını • Kaşlardaki inhina gittikçe azalıyor, 
andıran redingot mantolar, geniş turva- Bu meyil devam ederse kaşların tama. 
karlar modanın listesine dahildir. men düz bir şekil alacağını tahmin eden-
Kadının kendisine en çok yakışacak ler bile vardır. 

şekli seçm'ek hürriyeti tamamen elinde • Dudak boyalarının rengi gittikçe 
olacaktır. Ancak bu modelleri, vücudu açılıyor. Koyu renkli dudak boyalan 
daha ince, veya daha toplu görtermek artık eski kıymetini kaybetmektedir. 
noktalarını düşünerek seçmeniz icap Buna mukabil tırnak boyalan gittikçe 
eder. koyulaşıyor. Tırnakların dipleriııde boo 

Tabii kısa ceketler bacak.lan uzun gös- yasız olarak bırakılan hlW ,eklindeJd 
terir. Redingot sistemi ceketler beli in- kısım da boyanmağa başlaml§tır. 
celeştirir. Geni§ turvakarlar gösterilmek • Mantolar yavaş yavaş uzamıya bq. 
istenmiyen şişmanlıkları ortadan kaldı- lıyor. 

rır. Bolerolar da daima biı- kadını genç • Saçların arka kısmına tarak takılı· 
ve güzel gösterir. yor ve kurdeladan bir fiyango ile saç1aı 

*Tcsvus tüylerinden yapılma ye1paze- bağlanıyor. 

ler kullanılıyor. • Çiçek bu sene modasında tekrar mtı.i 
*Elbiselerde arı kovanının içini andı- him bir yer alıyor. Kadınlar gölU&1erf. 

ran murabbalar şeklinde büzgüler yap- ne bol bol mevsim çiçekleri takıyorlar. 
mak bir moda halinde devam ediyor. Bu • Çini düğmeler bir çok" elbiseler hze. 
büzgüler basit bir blüze şık bir tuvalet, rinde gittikçe arlan bir moda halinl alı. 
modası geçmiş bir robla son moda bir yor. 

Güzel ayaklı olmak 
istemez misiniz ? 

Bacakların derisi doğrudan doğruya 
hav:ının ve rüzgA.rın tesirine çok maruz

dur. Göz.le görüruniyecek kadar ince ve 
şeffaf çoraplar bu tesire tabit mani ola
maz. 

Eğer bacaklarınız kepekleniyorsa (bu 

diz kapaklarında ekseri \•aki olur), ba
caklarınızı lanolin ile sık sık ovunuz, 

sonra sabunlu bir sünger ile siliniz. Haf
tada bir defa cildi bir losyon ile frik
siyon yapmak faydalıdır. 

Eğer bacaklannızda varise istidat var
sa (bu, bacak cildi üzerinde mavi damar

ların görünmeğe başlamasile anlaşılır) 
friksiyon yaptığınız kolonyaya Hame
me1i ve Hind kestanesini kaynatarak el-

de edilen sudan bir mikdar ilive ~ 
Ayaklan geceleytn zeYtfiıtalde Y ... 

lam.ak çok faydalıdır. Zeytlnyalı yol yUı. 
rümekten hasıl olan yorgunluja. ayakc 
lardaki yanma hissine, ayak cildinin sert
leşmesine, nasırların teşekkilliine mAnl 
olur. 

Ayaklara zeytinyağı sürdükten ~l)l'a 
iki elinizle parmakların uc1111dan ~ 
yarak topuğa kadar hafif bir masaj yap. 
rnak da lhımdır. 

Bu masaj topuktan diz kapağına ka
dar da devam ettirmek faydasız değildir. 
Yalnız ayaklarında varis olanlar, veya 
vrise istidadı bulunanlar bu masajı mı
cak doktorun fikrini aldıktan sonra yap
malıdır. 

sundan hoşlanmıyorsunuz. Bunun çare- ::S 
si, tencerenin içine, temiz bir beze sarıl- bir süngerle silmektir. derin değilse, bir şişe mantarını ~ 
nuş bir parça ekmek içi koymaktır. * yağına ba~ınp ~~ın. ~lan hiza. * Yemek pişirirken dalgınlığınıza geldi sında mobılyeye surunliz .. Çizliden eser 

Tencerenin kapağındaki sapın elinizi çok tuz koydunuz: Tencereye hemen bir kalmaz. 

Yakmamasını istiyorsanız. bunun altına kaç dilim çiğ papates atınız. Bunlar tu- * 
mantardan bir tıpa geçiriniz ve kapağı zun fazlasını emerler ve siz de tam ka- Erkek elbiselerindeki yırtıklan ört. 
açarken mantardan tutarak açınız. rarında tuzlu bir yemek pişirmiş olur- mek için saçınızın bir kaç teltnl de lnıı. 

* sunuz. lanacağınızı unutmayın .. Fakat -eaçJan. 
Elbiselerin ilzerindeld kedi veya kö- nız plitin sarısı renginde ile, hldaıl 

~ - ~ S8Nt koyu renk bir kuma, 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 

En bÜf Ük ... 't~hlik~·· .. g~b·~~tif~no--idf 
şeyden evvel Her 

ortadan kalkması 
onun 
lazım 

vücudunun 
ve şarttı 
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- HER GÜN BİR REÇETE -

y CIZ41' c. ödet-

Mayt ayakkabı boyası 
Hayvani siyah boya 350 kısun 
Melas 350 
Zaç yağı 45 
Tuz ruhu 45 
Sirke 110 
Zamk 20 
Bezir yağ ve zeytinyağ 20 
Diğer bir mayi ayakkabı boy<ıfil : 

Emekli General 
Kazım Karabekir;in 

HATIRATI 
-50-

Artık Almanların ikinci harp teşeb
büaleri taınamile akamete uğramıştı. 

Çünkü Enver pata da Almanların bu va
ziyeti karşuıında harbe girifmemizin teh· 
likesiDi takdir ediyordu. Amiral Suşonun 
raporile Hafiz Hakkı beyin verdiği ra
porda kat'i tesirini gostermiJti. 

~, •.•••..............................••. 

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

Telda senelerin yüzünde hAsıl ettiği Vasilin emriyle abldığı. zındandan ve O zaman mesele kalmıyacaktı" Fakat Hayvan! siyah boya 125 kısım 
ç~ rağmen damarlarında bir türlü yine onun emriyle sevkedildiği ô1üm 5ebastiyano Eftimyosu tam can alacak Melase 125 kı.sım 

OÇONCO TF.ŞEBOS VE HARP 
~······································-

teskin edilememiş ihürasu:wı, kadınlık yolundan kurtannışb. noktasından yakalaml§lı. Baş papazın Zaç yağ 32 kısun AlmanlaT şimdiye kadar ki teşebhüa-
lhtirasının kıvılcımlarım da saklıyordu.. Bütün bunlara mukabil ise Leon, da- hovardalık yapmak suretiyle bizzat mü- Zeytinyağ 2 kaşt.k (erinden ıu hakikati anladdar. Türkler: 

ıihim. Amiralın mütalaası tnmaınile as
kercedir. Bu mütalaanın altında siyasi 
gizli ınaksadların husulüne rnfuı.i olmak 
için donanmamı;t.111 boğazın karasuların~ 
dan ayrılmaması hakkında umum do -
nanınaya hitaben bir emir ncşrolunma
lıdır. Yani Amiral Suşon donanmayı 

alıp uzaklaşmak ~terse Türk gemileri 
bu emri ifa etmesinler. Ayrıca şu da teb
.liğ olunur ki gemiyi alıp bir harp hali 
ihdasına kalkl§ırsa çok büyük fenahk
lara sebep olacaktır. Mesela: 

İşte bu iki başlı ihtirasın sevkile 0 ha saltana~ ~~ ~ün ~ k_anunla- dafü bulunduğu kilise kanunlannı çiğ- Sirke 750 cm. Bulgar harbe girmedikçe harbe girmeğe 
burada, bu s~ünler adasında tek bir nnı çlğnemış, kilıscyı ve dını hiçe say- nemesi büyük bir rezalet doğururdu.... Siyah boya ile önce melase karıştırı- niyetleri olmadığı gibi karaya asker çı-
UmiUe yaşamakta idi. malda işe başlamıştı. Eftimyos işle bunun içindir ki bu izdi- lır. Ardından zaç yağı dökülür.. Diğer \tartmaya da cesaretleri yoktur. Şu halde 

Bu ümit, gün gelecek. ada sürgünleri Maamafih Eftimyos, kendi fikrince vaca boyun eğmiş, fakat izdivacın tak- maddeler sırasiyle yavaş yavaş karıştı- yapılacak biT mesele kalıyordu: O da. 
lsyan edecekler ve onu .. Hakiki hak sa- Leonu tahttan indirmek değil, fakat dis merasimini dalına geciktirmekte bu- rılarak katılır. donanmamızın üstünlüğünü hüküm.ete ve 
bibini Bizans tahtı üzerine oturtacak- onu kilise kanunlarını saymağa sevket- lunmuştu. ---------------· efkarı umumiyeye göstermek! Sonra da 
iar<IL Ve Tckla 0 zaman .. Saltanata ka- meği daha uygun görüyordu. Bundan başka, Sebastiyano, komplo- R Enver paşa, Cemal paşa, Talat bey gibi 
vuştuğu zaman da kendisine istediği Komplocuların başında bulunan To- culan bastıktan sonra kendisinin de bu O rn a gözleri pek hükümet adamlarını da ikna 
ndamı aşık tutacaktı. taras saltanata sahip olacak olursa Le- işlerde alakadar olduğunu biliyor ve yi· ederek harbi donanma ile açma.ki. * ondan fazla kilise kanunlarını çiğneme· ne susuyordu. L d d ( iş bir kerre harbin açılmasında idi .. 

Mavi gözlü dilberin ada manastırına si ihtimali galipti. Onun bu susmaları büyük bir tehlike 00 ra an para Sonrası kara ordularının harekete geti-
Bütün Almanların hudut harici edil· 

melerine ve gcnıilednin de boğazdar 

içeri sokulmamalanna ve itilaf hüküme· 
tine karşı da boğazları kendilerine ol· 
duğu gibi serbest bırakmak ıpecburiye· 
tinde kalınacağı velhasıl Türklerin de, 
Almanların da büyük zarar1arına iş gör
müş olacağı kendisine iyice anlatılmalı
dır. Bundan başka talim ve manevralar 
bizim kara sularımızda yapılabilir. Ben 
Romanya ve Bulgarları donanmamızın 
nümayişiyle bitaraf kalacakları fikrini 
pek kabul edemiyorum. Eğer onların 

harbe girmeğe niyetleri varsa donanma· 
mızdan korknuyacakları mi.o;alile de sa· 
bittir. Biz Balkan harbinde Vamay1 topa 
dahi tuttuğumuz halde Bulgarların siya· 
s~ ve askeri hareketlerine ne dereceye 
kadar mfini olabildik. Bence bizim bit:ı-

gelmesi Teklayı kudurttu. Çünkü ma- Ah ... Eğer Sebastiyano olmasaydı ki- idi. k d v • ( • rilmesi elbet de zor olmıyacaktı. 
nastınn başpapazı ihtiyar Hıristos bu lise Leonun hakkından pek Ma gelebi- Her şeyden önce Sebastiyanonun vü- ara yaca egt mış l§te 9 Eylul t914 de donanmanın ku-
kadına tıpkı bir imparatoriçeye gösteri- lecekti. cudunun ortadan kalkması şarttı. Roma - Italyanca gazetelerin yine mandasını eline alan amiral Suşon ateşli 
ien hUrmcti gösteriyordu. Onu metresi Zoiçe ile evlenmekten başlıca mevzulan ispanya meselesidir. bir çalışmadan sonra ( 7 Eylulde Adalar-

Bu kadın kimdi?. menedccekti. •• BİTMEDİ •• Bunun neticesi olarak kuvvetli bir in- la Moda ınasında yaptığı parlak bir ge
Nereden gelmişti?. 
Bizans tahtı üzerinde nasıl bir bak id-

dia edebilirdi?. 
TekJa, kendi kendine bu sualleri so

ruyor, fakat hislerini açıktzn açığa vur
maktan çekiniyordu. 

Totaras ve mavi gözlü dilber adaya 
geldikten sonra komplo burada tam ku
ruldu .. 
Yalnız, burada görüşülen işlerden, ve

rilen kararlardan komplonun başlıca er
kfuıındnn olan Sen Diyomet mnnnstm 
baş papazı Eftimyosu haberdar etmek 
H\zım geliyordu. Hatta, bizznt mavi göz
lü dilberin şeytanca zckasiyle kararla
şan pliin mucibince komplonun bütün 
istişarelerinde Eftimyosun da bulunma
sı zaruri idi. Çünkü Bizans saltanatını 
yıkacak, devirecek olan kuvvet, asker 
kuvveti değil, papaz \'e kilise kuvveti 
olacaktı. 

* Totarnsın sadık uşağı, ma\•i gözlü dil-
berin Eftimyosa hitaben yazdığı mektu
bunu bin bir tehlikeyi göze alarak Bi
zansa getirdiği zaman baş papazı Sa
matyadnki evinde buldu. 
Baş papaz, komplonun basıldığı gün

den beri ilk defa olarak Totarastan ve 
mavi gözlü kadından haber alıyordu. 

Onların Büyilkadada bulunması ve 
işi yeni baştan kunnnğa karar verme
leri Eftimyosu memnun etti. 

Kilise, daha doğuşu sırasında Leona 
karşı cephe almıştı. Maamafih biJfilıa. 

ı-e onu dinin hUrnisi olabilecek şekilde 
~·eüştirilmesi vazifesini üzerine aldığı 

r:aman bu kanaatini değiştirmiş, Lconu 
imparator olduğu vakit Bizans tahtında 
Bizans kilisesinin en büyük müdafii ola
rak göreceğini wnmuştu. 

Lcona, veliahtlığı zamanında papazla
nn hocalık yapmaları, ona daha fazla 
din kanunlarını öğrctınelcı·i de bu mak
sat içindi. 

Yine bu maksat iledir ki kilise Lconu 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Ulusumuzun Evliit se\•gisinc inanc-: 
5 lıyız.. Kimscsi7., bikes yavruyu k~-E 
5 rumak için yılda hir lira ver, Çocuk: 
: Esirgeme kurumuna ÜYE ol!.. 5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Frankonun • • 
emırnamesı 

Harp bittikten ve ispanya kurtulduk
ton sonra kimleri cezalandıracak? 
Londra - General Franko, harp bit

tikten ve ispanya kw-ulduktan sonra 
kimlerin mesut edilip cezalandırılacağı 
hakkında bir emirname çıkarmıştır. 

Bunda deniliyor ki: 
ciki sene siiren dahili harp esnasın

da memlekete ve millete sarih ve feci 
bir surette ihanet edenlerin ne suretle 
cezalandırılacaklarını gösteren bir ka
n un çıkarılacaktır.Bu kanun, kurucu bir 
ruhla vücuda getirilecek, vatan menfa
atlerini, ferdin ekonomik hayatını altüst 
etmiyecek bir surette hnzırlanacakltr. 

Bu sebeple, bilhassa ufak ticaret er -
babının mahvolmasına yol açmamak 
üzere verilecek ekonomik eczaların im
kan nisbetindc hafif olmasına riayet edi
lecektir. 
Bu arada suçluların esasen bulundukla
rı yerden başka yere kaldınlması gibi 
tedbirlere zaruret hasıl olabilir. Yalnız 
ne fertlere karşı çok şedit davranılacak, 
ne <le umumun emniyet ve seliimeti ha
leldar edilecektir. 

Ispanyol nasyonalistleri fazla haşin 

hareketlerden içtinap edeceklerdir. 

na mümasil ~küllere girenler, ay
nlma temayülü gösterenler ve Mason 
localan mensupları gösterilmektedir. 

Verilecek cezalar arasında bütün mal 
ve mülklerin müsaderesi, hapis ve para 
cezası vardır. Hapis eczaları sekiz sene 
ile on b~ sene arasında tehalüf edecek
tir. 

Emirnamede nasyonalist harekete fii
len muhalif vaziyet almış olanların si; 
yasi mesuller arasında bulunacağı ya
zılıdır. 

1936 Şubatı seçiminden sonra halk 
cephesine girmiş olaıilann hepsi kanun 
dışı sayılacaklardır. Bu teşekküller ve 
partilerin bütün müikleri devlete geçe
cek, bütün hakları istirdat edilecektir. 

Ticaret birliklerine ve sosyalist te -
şekkUllerine girmiş olanlar da cezalan
dmlacaklardır. 

18 Temmuz 1936 dan sonra localarla 
olan münasebetlerini kesmiş olanlar 
müstesna olmak üzere bütün farmason
lar da cezaya çarptırılacaklardır. 

-Manchester Guardian-

ispanyada vatan ihaneti suçu işlemiş Firari Halim 
olanların muhakemesi subaylar, adliye- dün yaJıalandı.. 
cilcr ve Falnngist partisi mensupların -ı Son kalpawnlık hadisesiyle alaka~ 
dan mürekkep mahkemeler tarafından olarak İstanbula giden ve tevkifi iste
yapılacaktır. Bunları kontrol için hükü- nen Arnavut Halim, istanbulda izini 
met tarafından tayin edilmiş bir yüksek kaybettirıneğe muvaffak olarak pazar 
mahkeme kurulacaktır. Bu mahkemede . Band li 1 hrimiz' d"" . . . . . • .. geccsı ınna yo y e şe e on-
de bır reıs, ıki gener~~· ıkı yuksekk m~~- müştür. Halim dün araştırma memurla
keme azası ve meslegı avukatlı ve • rı tarafından yakalanmış ve adliyeve 
kimlik olan iki parti divanı azası bulu- teslim edilmiştir. · 
nacaktır. * 

Frankonun emirnamesinde bilhassa - -
cezalandırılacaklar arasında 1 Ilkteşrin BİR KATİL ÖLDÜ .. 
1934 ile 18 Temmuz 1936 arasında Is - Katilden 24 seneye nuihkCun bulunan 
panyayı fclnketc sürükliyen mesul si- Ödemişli Mustafa İzmir ceza evinde ıni
yasi şahsiyetler, halk cephesine ve hu- de karhasından ölmüştür. 

-0.z..u.;'2.'1!'.!!lllıli; Tarihin Gizli Cemiyetleri (/;~ bir hizmetçinizden başka bir şey deği • 
lim, buna şüphe yok, fakat o, Dük Mikel 
Gitterez dö Saadra benden yüksek mi
dir? Daha iki, üç ay evvel Kartiye baş 
papasının kAtibi değil mi idi!. dedi. 

Engizisyon Esrarı 

~~:n ~orku!;,:!!:~~ 
Tefrika : 31 Nakleden: F: Ş. B. 

oizln kadar tanıyorum! 
- Mikcl mi? demek oluyor ki, bu bü

yük mevkili adam hakikaten Mikeldir! 
Benim bildiğim Mikel şimdi hakikaten 
baş engizitör müdür? 

- Canım, siz de kendisini tanımadı
nız mı? 

- Heyhat ki.. tanıdım! ve size cha
yatımda sizi görünceye kadar hiç bir 
kimseyi sevmedim> dediğini de duy -
dum. Madam, siz arzu ederseniz onu se
vebilirsiniz, fakat muhakkak olan şey 

de bu adamın bir hain, bir ahlak.sız ol
duğudur! 

Genç kadın bir az sükuttan sonra: 
- Mikel, Mikel!.. şu halde Garduna 

çingene karısının !alı tamamiyle çıkı -
yor! dedi. 

- Falcı çingene karısı mı? 
- Madam, baş engizitörden korkma-

genelerin falına inanırdı. O zaman sa· 
de beni severdi. Evet, bu adam da ya -
lnnlara, martavallara, aşka ve güzelliğe 
inanın!§ idi. Fakat görüyorum ki erkek 
kalbi, kadın kalbinden çok çabuk ihti -
yar oluyor. Hakikatin bl.D"Uşukluldan 
mevsimi onlarda çabuk geliyor. Evet, 
madam, siz onu hilA lşıkını.z sayabilir
~ini.z? Fakat ben onun gon.cMına mali
.kim. Siz ise kurumuş yapraklarına mıt
liksiniz. 

Ve, Juana bi lenbire değişerek şun
ları da söyledi: 

- Bundan başka bir şey bilmiyo -
rum, beni affedini%.. Madam Lamarkiz! 

Fakat, Juanada hl1l derin bir heye -
can ve asabiyet hüküm sürüyordu. Bu
nun için alaylı bir eda ile: 

- Madam, beni ~imdi monsenyör 
hazretlerinden çok afala bir insan farz-

- Siz adeta küfrediyorsunuz! 
- Küfür mü ediyorum? Zavallı Ju-

ana! bir hizmetçi olduğun zaman, Liz -
bon ilfthının bir zamanlar aşkının ve ken 
disinin de şöyle böyle bir hizmetkar ol
duğunu kimseye inandıramıyorsun!Söz
lerime inanmıyorsunuz, değil mi? Fakat 
siz de ancak onun mükellef elbiselerini 
ve mevkiini sevmiyorsunuz?. 

- Juana, kızım, beni dinle. Söyledik
lerin çok korkunç ve tehlikelidir! Bunu 
bilmiyor musun? 

- Hayır! zaten azap ve elem içinde
yim. Bunları söyledikçe acı ve elemle
rim azalıyor, sanıyorum! 

- Hatıralannız ciddi midir? 
- Şüphe mi var.. Bu gidişle ben her 

halde çıldıracağım. 

- Sükfin bulun.Isterseni.z ben çekile
yim. biru yalnız kalınız! 

- Ne için? 
- Belki huzurum sizi ·muaz:up edi-

yor!. 
- Hayır.. Rica edeı · ı gitmeyiniz, 

ben kendimi o1düreceğim. 
- Juana! 

giliz - Fransız aleyhtarlığı devam ediyor. çit resmi ile bu maksadı ifaya çalqtt. Bir 
Bütün gazeteler, Azan.anın Cümhuriyet- sitimbotla hiz de Mod<' koyunda bunu 
çl Ispanyolları mukavemete sevketme
ğe matuf olan :faaliyetlerini bilhassa 
Fransanın müzaheretine isnad ediyor 
ve her vesile ile Italya ile Franko hükü
meU arasındaki tesanüdü tebarüz ettiri
yorlar. Bu meyanda hükümetin resml 
organı clnformazione Diploınatica> nın 
29 numaralı nilshasında neşredilen bir 
tebliğde ltalyanın dost memleketi sonu
na kadar himaye etmek prensibinden 
bahsetmekte, ispanyadaki Italyan as -
kerleri ancak Frankonun muvafık gör -
düğil zaman vatana avdet edecekleri 
bildirilmektedir. 

Bu tebliği komante eden yarı resmi 
dl Popolo d'Italia> gazetesi, lspanya 
harbının intaç edilmiş olmasına rağmen 
limit beslemekte olan Parls ve Londra
nın aldandıklarını, arltk kapıdan kovu
lanın pençereden girmesine imkan olma
dığını, aylardanberi müşterek fedakAr
lıklara göğüs geren lspanyol - ltalyan 
dostluğuna halel getirebilmenin imkan
sız olduğunu kaydederek bunların aksi
ni düşünenleri clnformaziona Diplom.a
tica• nın tebliğini okum.ağa davet cdi -
yor. 

tSTtKRA'Z MESELESl 
Yine aynı gazete, Italyanın Londra

dan para istikraz edeceği hakkındaki ba
zı rivayetleri tekzip etmekte ve Italya
nın kendi vasıtaları ile bütün mali mü~ 
ldilata mukavemet ederek muvaffak ol
duğunu rakamlarla gösterdikten sonra 
cBu rakamlar, Italyan ekonomisinin 
muhtemel bir harbe dayanamıyacağını 
ileri süren Fransız gazetelerine de bir 
cevap teşkil ediyor> demektedir. · 

Büyük faşist konseyinin tasvibinden 
geçen bazı maarif ıSüi.hat ve programı, 
faşizmin ileri hamlelerini temin edecek 
tednbirden biri olarak memnuniyetle 
karşılanmaktadır. 

-=-
Orman umum 
müdürü izınirde 
İzmir, 27 (A.A) - Orman umum mü

dürlüğü fen heyeti reisi Fahrettin Bük 
teknik tetkikatta bulunmak üzere şeh
rlınize gelmiştir . 

ondan bahsedelim. Görüştüklerimizden 
bu adamın ne kadar vicdansız olduğu 
anlaşıldı. 

Ve siz onu hala seviyorsunuz? 
- Evvelce seviyordum. 
- Fakat söyleyiniz! öyle ya .. onun fa. 

kir bir km sevmiş olmasiyle siz ne kay
bedersiniz! 

- Fakat siz onu nereden ve ne za
man tanıyorsunuz? 

- Söyledim ya .. Kartiye - Kordoda, 
hatta iki ay kadar evvel.. 

- Burada nasıl bulunuyor, şu halde? 
- Bilir miyim ya? 
Markiz kendi kendisine: 
- Intikam yolunu buldum! dedi ve 

sonra sordu: 
- Baş engizitörlük makamına nasd 

çıktı? 

Bu sual Juanada gayri ihtiyari bir 
şüphe husule getirdi. Ve bu hal, Juana
nın soğukkanlılığını elde etmesine yar
dım etti. Bunun için sustu ve cevap ver
medi. 

- Cevap venniyorsunuz ya? 
- Bundan fazla cevap vermeğe muk-

tedir değilim, madam! 
Markiz yine kendi kendisine: 
- Ne zararı var? Ben şimdi istedi -

ğim kadar mah1mata sahibim! dedi. 
Evet, aşk ve loskançh]ç ile hareket 

seyrettik: 

Hükümdar, hükümet erkanı, ayan ve 
mebusan meclis azalan halk huzurunda 
Göbenin Türk bayrağiyle geçişi herkes
ten coşkun alkışlar kopanyordu. 20 Ma
yıs 914 de misafir olarak Istanbula ge
len bu gemiyi, Dolmabahçe önünde de
mirli iken gezmİ§tİk. O zanıruı, şu gemi· 
nin tek bir kusW'Ullu bulmaıtum. O da 
üzerinde Türk bayrağının ıalgaltmmama
sı idi. Bugün üzerind.e kendisine pek ya

kışan Türk bayrağını görünce daha bü
yük bir kusurunu gördüm: Mürettebatı
nın Tiirk olmaması 1 

* Bu geçit rcsmile varlığınİ gösteren 
amire! Suşon Karadenize çıkmak arzu· 
sunu gösterdi. Enver paşa bu !lefer de 
Almanların arzusuna kapdm~h, galiba 
amirala söz de veTmİf olacak ki herkese 
bu fikrini kabul ettirmeğe çalışıyordu. 

2 O Eylul 1 914 fortrakımda Enver pa
şa bana da amiralın pek haklı olan şu 
teklifinden bahsetti: 

Boğaz dışarısının suları, !lahilleri hak
kında donanma mürettebatınının tam vu
kuftan olması ve icabında boğazın mü
dafaası veyahut boğazı kapatmak isti
yecek Rus donanmasına karşı boğazdan 
çıkış tarzı sık sık manevralarla zabitan 
ve efrada öğretilmezse bir tehlike anında 
donanmanın vazifeırıini haltkile ifasına 

imkan yoktur. O da: Amiral Suşonun 
donanmayı alıp ba~lıbaşına başımıza bir 
harp açması keyfiyetidir. Halbuki amiral 
Rus donanmasına rastgelse dahi benden 
emir almadıkça tecavüz etmiyeceğine da
ir askerlik namuım üzerine söz veriyor, 
donanmanın Karadenize çıkmasında bir 
kaç fayda daha var ki o da Romanya ve 
Bulgaristana karp bitaraflıklarını muha
faza etmelerine bir ihtar olacağı gibi Rus-
lara da sahiRerinden asker çıkaracağımız 
endişesile kuvvet terkine mecbur etmek
liğimizdir. Bu suretle Avusturya Macaris
tan ordusuna da dolayıırıiyle bir yardımı
mız olur. 

Ben - Paşam! Geçit resminin merak 
ettiğim manasını anlamakla çok müste-

• 
raf vaziyetimiz Bulgarları da Romanya-
lıları da bitaraf bulundumıaya kafi en 
tesirli bir haldir. Diğer mühim bir me
sele daha var ki o da donanmanın Kara
denize çıkacağından her halde hükümc
tin haberi olmnsı keyfiyetidir. 

Enver paşa - Amiral Suşonun iki ge
miye Atman bayrağı çekere'k Rus donan· 
masına saldırması ihtimalini nastl bulu
yorsun? 

Ben - Bizim .donanma boğazdan uzak
lara açılmadıkça Muhripsiz, Torpidosuz 
faik bir Rus donanmasına kaI'§ı .intihaı:a 
gitmekte bir mfına bulmam. Fakat böyle 
bir deliliğe kalkması ihtimalini de düşü
nerek bazı tedbirler arzetıniştim. Buna 
şunu da ilfive etmek :ruhi bir tesir yapar: 
Verdiği sözde durmayan şerefsiz bir 
adam! diye te§hir olunacağını da kendi
sine açıkça söylemelidir. Anettiğim ted
birlerle Amiral Suşonun kendi ba~ına 
bir harp açmasına ihtirr. 1 veremem. 

Enver - Ben bu işi tabii derhal hü
kümet meselesi yapacağım. Bunu bıra· 
kalım . Ben yarın kolorduların yapacak
ları manevraları görmek üzere Bandır
ma, Tekirdağı, Edimeye beş altı günlük 
bir seyahat yapacağım . Sen de hazır ol, 
beraber gidelim. 

21 (8 Rumi) EylCıl 14 Pazartesi güni.i 
öğle vakti Galata rıhtımından, kararga. 
hı umunıt emrindeki Plevne vapuriyle 
Enver paşa ile birlikte Bandırmaya yola 
çıktık. Meğerse donanmanın Karadeniz 
boğaı.ından çıkmasına dünkü ınüzakc -
relerinde hükümetçe müsaade olunma
mış. Amiral Suşon buna kızmış, Alman 
sefirine mtiracaatle Alman bayrağı çe
kerek çıkacağını bildirmiş. 

··BİTMEDİ·· 

şey söylcmiyecek idi. Bunu Markiz de meklu.J>la bildirecekti. Bu suretle Saad
ariladı. Bunun için daha fazla malumat ranın nüfuzu kökünden yıkılmış olacak
almağı, hB§ka bir zaman ve fırsata bı - tı. 
rakmağı muvafık gördü. Lizbon, Roma ve Madrid arasında si
. Pek harikullde olmakla beraber, An- yac;i muvasala ve irtibat ne kadar uzun 
tonya, baş engizitörden sahte bir kardi- ve yavaş olsa, nihayet iki ayın sonunda 
nal olduğuna şüphe etmiyordu. Al'tık! Savedranın başına üıyık olduğu felaket 

- Kendisini tehdit eder ve bu suret- gelecek demekti. Markiz için de lazım 
le de amcamın mirasını elde etmeğe mu- olan, geç te olsa bundan ibaretti. Fa -
vaffak olurum! diye söylendi. kat bu müddet içinde sahte engizitörün 

Fakat ... böyle ku\'vetli mevkide bulu- kendisini -hatta ateşte yakarak- imhası 
nan bir adamı, tehdid de kolay bir şey da mümkün idi. Bunun için yolda nasıl 
değildi. Bunun için nasıl hareket Ihım hareket edeceği ve nerelerde saklanaca
geldiğini düşünüyordu. ğı hakkında karar vermek için düşünü-

- Hiç şüphesiz, diyordu. Baş engizi- yor ve bir türlü karar veremiyordu. 
tör bu kızı tanıdı_ Umitsizlik içinde ve Amcamca malum yerler Markiz için 
yahut intikam almak için kendisini mey- bir melce teşkil edemezdi. Nihayet, Mar
dana vereceğinl de Dük Mikel tabii bi- ki Vaskonsellosuıı Taj nehrinin bir gi
Uyor. Bunun için şu Anda .Juananın ve rintisinde, senelerdenberi ınetrCı.k bir 
bu arada benim mukadderatımız üzerin- kulübeye ilticaya karar verdi. Antonya 
de ciddi ve korkunç kararlar vermiş ola- kocasının öldüğü zamandanberi buraya 
caktır. Bana gelince.. Ben henüz işe ne- ayak bile basmamış\!. 
resinden bq1amak üzırngeldiğini tayin Antonya büyük bir sabırsızlıkla gece-
etmemiş bulunuyorum. yi bekledi. Ve gece, gündüzden hazır-

Antonya, ilk ~ olarak Juanayı, engi- ladığı iki köylU elbisesinin birisini ken
zisyon cemiyeti nüfuz ve kuvvetinden disi geydi. diğerini de Juanaya geydir
lrurtannak ve bunun için Lizbondan di. 
uzlaklaştırmak lüzumunu kabul etti. Bu suretle kıyafetlerini değiştirmiş 
Juanayı emin bir yere gönderdikten olan iki genç ve güzel kadın, geceleyin 

sonra, evveli Portekiz kralına, sonra konaktan yola çıktılar ve nehrin sahl-
Madrid lal'a,vına Llzbo ki ~ enırizi- tine vardılar. 
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HY eni Asırn bu mevzua temas etmek istiyen bil· Polinezya yerlilerinin gayet zarif ŞC· Henüz elimdeki kadehi ikokluyordum ki 

Ertui gün öğleye kadar uyu - Saçımı taradım. Muhit. beyin tün muallimlere Stitunlaruu açık bulunduracak.. killerde inceltilerek oyulmuş hindistan sakilik eden Polinezya dilberinin bir sıra 
muıum. daima çok yaklftığından bah•et • t-evizi kabuklarından kübik kadehlerle dişforini pırıl pırıl bir inci gerdanlık gi-

Gözümü açtığım zaman hala tiği robumu geydim. Onun getir- lzmirle Van arasındaki muhtelif yer- sile alakadar isabetsiz hükümlerin, mü- bu kava içi§lerini görüp de bizim şam- .bi pırıldatarak bana gülümsediğini gör-
b'lfımda bir •enemlik hu.ediyor- J.iği kokudan riirdüm. lerde 12 sene vazife yapmı§ bir muallim racaatla tashih kapılannın önünden ölüm panya içişimiz.in hfllA oraların Adetlerin- düm. Genç kızın mehtapta parlıyan es-
J.um. Ağzım zehir gibi acıydL Vü- Ve .• beklemeğe btıfladım. sıfatiyle benimde hatırlayıp Maarif Şura· tehlikeai işaretinin kaldırılması hususu- den kalına olduğuna hükmetmemek ka- mer, dipdiri, yarı çıplak vücudundan 0 

cudumda dayak yemif gibi bir k~- Muhli• bey ak,am mutad zama- sında bahis mevzuuna layık gördüğüm nun daha fnzla ihmal edilmemesi.. bil değildir! 

1 

kadar tatlı, bayıltıcı bir koku yüzüme 
rıklı.k vardı. nından bir •aat kadar geç geldi. dertler vardır. Bunları şöylece kaydc- 1 1 - Muallimlerin, müfettiş raporla- Polinezyalılar umumiyetle gayet na- vurmuştu ki şiddetle sersemledim. Genç 

Rum karı•ı odama girdi. Kapıdan kar,ıladım. diyorum: rına dayanan terfilerinde askeri sisteme zik adamlardır. Biz Pohua ile beraber kız, gülümsiyerek elini omuzuma vur-
- Uyandınız mı hanımefendi.. ilk •ÖZÜ bana •ıhhatimi sormak 1 - llkmektepte birinci devre ile yakın bir usulün tatbikine imkan veril- kava tenceresinin yanına sokulduğumuz du: 

dedi. Beyefendi giderken sizi ra- oldu. ikinci devre arasındaki hemen her alaka- mesi.. zaman kabile reisinin oğlunu zannetti- - Ben taupuyum!. Benim kavamı iç 
hat•ız etmemekliğim için •ıkı •ıkı - Nasıl•ın Servetçiğim .. Cledi. dar tarafından hissedildiği halde nedense 12 - Müfettişlere, vazifderinin an· ğim yüzü tataularla süslü, başında ka- ıniyor musun? .. dedi. 
tenbih etti. Aynı zamanda öğle - Bilseniz bugün hep .. 'hep •eni dü- izalesi cihetine gidilcıniyen tedrisi uçu- dece aleyhte tenkit olmadığını, daha çok dın saçlarından Papak şeklinde büyük O vakit, saçları yabani çiçeklerle be
den •onra terzi geleceğini de •ÖY- ıündüm.. Akşam benim zorumla rumun mümkün olduğu nisbette azaltıl- muallimleri irpd etmekle mükellef bu- bir kalpak gibi hotoz, alnında inciler di- zenmiş bu Polinezya sakisi karşısında 
ledi . ve ilk defa içtiğin rakıya kim bilir ması.. lunduklarını, ilmcn, mantıkan tatmin zili genç adam eliyle Pohuaya işaret edip bir yerli nezaketi bile gösterememiş ol. 

- Ne terzin? ne kadar nadim olmuşmnJ.m. 2 - Bilhassa son devrede grup usu- edemediği muallime: (ben böyle istiyo- yanına çağır<lı. Bu genç kabile rei.si o maktan utanarak hindistan cevizi kabu 
- Bilmiyorum.. Gülerek cev:ıp verdim. lünc yer verilip hiç olmazsa hususi istidat rum) tarzındaki kestirme ifadenin müs- kadar şen bir haldeydi ki bir saniye ka- ğundan muhteşem kadehimi tercddüı 
Rum karısının bu sözü tuhafı- - Evet .. o kadar nadim oldum ve kabiliyet istiyen resim, iş, muzik gibi bet bir netice veremiyeceğini ikaz edecek panmıynn tebessümile dişleri mehtap- etmeden ağzıma diktim. 

ma gitti. ı,tiham hiç yoktu. iki ka- ki bu ak,am •ofraya iki kadeh derslerin olsun tedrisini buna, nisbetcn ve icabında onların teftişlerini de kon· ta, alnındaki inci dizisine rekabet eder- Kadehi yüzümden çektiğim zaman dil. 
fık çorba içtim o kadar.. koydum.. kabiliyetli olanlara vermek imkanlarının trol edebilecek mafevk bir memuriyet mişcesine pırıl pırıl parlamaktaydı. her sakinin bana bir ekmek ağacı mey· 

Acaba akfam ıarhoflukla ağ- _ Sahi mi Servet? hazırlanması.. ihdası.. Pohua, genç kabile reisinin el işareti vesi uzatmış olduğunu gördüm, bu: 
zımdan fena bir şey kaçırmış mı Odaya girip te ma•ayı çiçekler- 3 - Sınıf ve mektep sergilerine, ted- 13 _ Muallim aleyhine kasden sahte üzerine derhal :fırlndı, burnunu bumu- Polinezyalılnrın Adetince: 
idim? le •Üslenmiş görünce hemen boy- ris ve terbiyenin gayesi süs~ verdirilerek rapor tanzim ettiği resmi adamların, hu- na sürttü. Bir kaç kelime konuştular. - Seni beğeniyorum!. 

Rum karısına sordum. Onun numa •arıldı. muallimi huna mecbur kılacak müdahale ausi olmıyan lisanlarile tesbit edilip, hak- Genç reis, kava kazanı b8§ında duran Manôsına geliyordu. Ekmek ağacı ye. 
anlattığına göre hep : - Sen, dedi, hakikaten bir er- ve teşviklere meydan verilmesinin doğru larında alakadarlara müracaat edilen Polinezya dilberine, sakilik etmesi için 1 mişini, kavanm bir zamk gibi ağıza ya. 

- Sadık .. Sadık.. keği meıut edecek bütün ev•afa olup olmıvacağımn tetkiki.. müfetti~ veya müfettişlerin herhangi bir işaret etti. Derhal dilber genç kız Polıu- pışan kekre lezzetini gidermek için müt· 
Diye aayıklamıfım.. Çocukla - malik•in .. Kim bilir ölen koc-;ın ne 4 _ Gerek s~rgilerin, gerekse iş ve mülahaza ile himayeye uğramasının ter- aya kendi eliyle; hindistan cevizi kabu- hiş bir iştiha ile hemen yemiye başladım 

rımdan, onları yaktığımdan, hap- kadar mesuttu ve •enden ne ,;adar özet defterlerinin tertip ve tanziminde biye siıtemlcrinden daha çok Cümhuri· ğundan büyücek bir kadeh kava getirip Dilber Tnupunun demek ki nazarı mu-
• d' ... d b h•et.a:m diye ikram etti. habbetini derhal celbe+ .... ;s bulunuyor-se gır ıgım en a u memnundu.. iyi not alabilmek enditesile muallimi, ta- yet rejimine aykırı bir hareket olacağının -·><s 

ödüm kopmuRtu.. l b · Benim de elime bir kadeh Polinezya duk. 
;r b M hl'• bey dedı'm Mazi e enın yapması matlup işleri bizzat ta- kabulü.. k b dakika li d k - Muhli• bey giderken ana - u ı " · şampanyası tutuşturmu.~lardı. Nite im ir · · sonra e ·n e i inci 

b • • • t-L ··ı •• t" Ondan mamlamağa sevk ve hatta icbar edı'cı' 14 U" d v 1 k' h k lık k • 
k d ~ enım ıçın ar IR o muş ur. - gra ıgı mes e 1 a sız ar· Meydanın ortasında mehtap aydınlı- bir kava kadehile saki tekrar göründü. 
ızgın mıy ı. b h · • B aln•• (hal) fuzuli müdahalelere mani cezri tedbirle- d O 1 t Ş B M M l' · - Hayır .. bilakis çok mütee•- a •etmeyınız.. en Y ...... ıısın a eve uraaına, · · ec ısıne ğında dümbelek seslerile coşkun bir hal- Onu da içmiye mecbur oldum. 

( . •kb l) · d" " "yorum rin alınması.. kadar müracaata mecbur edilen Cümhu-ıirdi. Size çok acıdı. Bilıe~iz ve ı.tı a 1 Ufunu · de danseden çırıl çıplak Polinezya kız- Pohua her halde reisin oğluyla eski· 
b• __ Hakl••ın Ser••et.. Mazinde 5 - Mektebin birisine binlerce liralık riyet mualliminin, iddiası sabit görülme· k kl ki b Muhlis bey ne kadar eyi ır ... ., }arının manzarası o kadar şairane idi ki den pe iyi tanışmakta olaca ar · e-

b k d ld ... h'••et tedris vasıtası temin edilirken digwer ta· · w b'r ceza 'le t 'y••ı' '--' adamdır. çok üyü .... a.c ar o . ugu~.u !. - mışse en agır 1 
· 

1 cczı ...., • a~ ben hAla bu 25 ... 10 çift esmer ve kiminde nimle hiç alôkadar olmadan mütemadi· 
d d .J l S b nku ha rafta - bulundurulması zaruri eııya ha- takdirde onu, buna icbar edenlere bu ha-Evet .• O, çok eyi bira am ı ve miyar C?egı ım. enı ugu - inci, kiminde renkli küçük deniz böceği yen onunla konuşmaktaydı. Ben ikinci 

· d l' lı'nden memnun etmeg"' e ıralışıyo - kımından - mahalle mekteplerinin bir reketlcrinin manasının anlatılması.. k d h · ·v· d p h b' d b' ben de e•a•en bu eyı a amı e ım- 3' · kabukları, kiminde balina dişlerinden a e i ıçtıgım sıra a o ua ır en ırc 
I 'kb l l' A tık onu scmboli manzarasını arz ve muhafaza 15 M"f tti' M 'f "d" ı .. v.. k k den kaçırmamak için uğTafıyor - ram. •tı a e ge ınce.. r - u e O ve aarı mu ur ugu bilezikler pırıldayan ellerin kah hava- bana döndü, kulağıma iğildi. Bir aç a· 

d d .. .. "' b l dm eden mekteplerde de çalışanların, Türk k'I · .. k 1 • b' d M ·r ~ ~ dum. a u1anmepe a, a ı .. tncv ı erınc yu ee mış ır a amı, aarı da> kah yere doğru, meltemlerle pırıl- deh kavayı biribiri peşine atıştırmış o . 
k l d i MEDİ ve Türkiyede olduklarının hesaba katıl- t k't•t k 12 · · cld · d k fl · b' h J ikindiye doğru apı ça ın ı. •• B T •• c~ 1 a 1 anununun ıncı ma esme dıyan bir gUmüş akasya tarlası gibi dal- duğu i~in son ercce eyi enmış ır a · 

Terzi gelmifti.. ması.. dayanılarak icabında 7 yaşındaki çocuk- galanışına hayran hayran bakmaktan de: 
Mi•afir oda•ına aldım. Bana: 1 1 6 - Arkadaşlarını, tabanca ile yara- lara dere verip onlarla beraber oyun oy· kendimi alamıyor, elimdeki garip şanı- - Mau ... dedi. Bizim şerefimize im· 
_ Hanımefendi, dedi. Muhlis ta ya lıyan hatta öldüren çocuklar hakkında namağa mecbur tutmanın terbiyevi ve panya kadehini şaşkın şaşkın tutuyor- di Açu - Hatunun oğlu Taupuyla bern-

bey telefon etti. Size iki tuvalet da ancak başka bir mektebe tahvil cezası nıantiki bir hareket olmıyacağının ve dum. ber danscdccekler! .. 

Jikilecekmif .. Kama, örnekleri -o--- emredecek kadar müşfik(') bulunan ta- Maarif müdürlüğünden ilk mektep mu- Vakıa ben 0 vakte kadar bu Polinez- Ben Pohuaya sordum: 

ile model getirdim. lJlçüniizü ala- Fransadan neleri ve limatname hükümlerinin maksada kafi ,btlimliğine yuvarlanan amirlik yapmış ya şampanyasından içmemiş değildim. - Açu - Hatunun oğlu dediğin şu ko-
cağım. olup olmadığının teemmülü.. bır phıstan - bu yönden - istifade umma- Fakat gözümün önünde ~la ezilerek nuştuğun adam mı? 

h t . · · · · nasıl istiyor? .. Ben, ayre ımı ve •evıncımı 7 - Mütalaası resmi lisanla tavsiye nın cenazeden ~arkı beklemek kabilin· hazırlanmış olanından bir defa içmiş, - Evet!. 
güç •akladım .. f!emen anl~ı.f -. Roma _ Haftalık •Relazione inter- buyurulan kitapların olsun, muallimin den imk&.nsız bir §CY olacağının teslimi.. hem tatlı hem biberli garip lezzeti gönlü- - Peki, hu Açu • Hatu dediğin kim-
tım. Akşam benım dan.ettigımı nazionale• gazetesi yazıyor : maddi vaziyetile mütenasip bir derecede 16 - Vekalet tarafından yapılan mü bulandırmıştı. Şimdi elimdeki kadeh- dir? .. 
göıen Muhli• bey, beni cemiyet İspanyaya yardım etmek suretiyle ucuza temin çarelerinin düşünülmesi.. tamimlere muallimler gibi vekaletin ele te insan ağzile imal edilmi§ bir şampan- - Bizim köyün reisidir!. Müthiş bir 
hayatına aokmak için tuvalet yap- İtalya, Avrupayı kurtarmıştır ve İtalya, 8 - Bugünkü halile çocuklara okuma saygı gösterip, hukuku ammeden iskat ya bulunmadığı .ne malumdu? muhariptir! Bu da onun oğlu'.. Bu da ha· 
tırmağı düşünmÖftÜ. .. general Franko orada tam istikrarlı bir zevkini telkinden çok uzak bulunan oku· edilmemiş diğer vatandaşlar gibi mual- Bana ikram edilen kava, sakilik edeıı basından daha müthiş bir muhariptir!. 

Terzinin getirdiği kuma, or - ,·aziyet nlıncaya kadar orada kalacak- ma kitaplarının programdan büsbütün fimin de memurin ve diğer kanunlanmız Polineıya dilberinin ağziyle çiğnenmiş Bizim şerefimize hem reislere mahsU! 
nekleri hakikateni birb

1
iridn?e

0
n gÜ- tır. kaldırılması pedagojiye muhalif bir ha- hükümlerinden tamamen istifadelerinin olsa gene gam yemiyecektim!. Fakat bu- bir hulu dansı oynıyacaklar! .. 

zel ve çok paha ı feY er ı. k' nkun İtalyanın orada fransız .siyasetinin bir reketse. onların, okumanın istihdaf ettiği temini.. nu kim temin ederdi? Gördüğüm man- - Aman görelim. Pohua!.. 
da fı'krı'nı' almak •uretiyle i ı u- gayeye u b' k'Id 1 7 h d" b ı k şarkı ses Pohua gülerek, gayet büyük bir neşe 

b k · · ]arak kalınası da iyi bir sey ygun ır şc ı c ıslahı cihetine - Mektep yaptırmak hususunda zarayı ayran, um e e ve · 
maR ve ı'kı' model seırtı'm. lJlrüyü e çısı 0 

-s - 'd ı · · d 
T 3" :r dir. Çünkü Fransa, Avrupada bir emni- gı i mesi.. köylünün tabi tutulduğu mecburiyetlerin !erinin gittikçe coşan ahenklerile ser- ıçın e: 

aldı Ve gitti. d V'ldi 9 - Evli ve hele bir kaç çocuklu ha· şehirliye de t,..,mil suretile yalnız idare semlcmi§ bir halde ben de Pohun gibi - Göreceğim! Merak etme! .. iyi bir 
Du"ıu"nu''yordum .. Muhlis beyin yet unsuru egı r. "Y d k k d d"f · · 1 ded' A H 

!'.L h Fransanın milli emellerini tanımaktan yan öğretmenlerden • hiç olmazsa isti- adamları için iftihar ve takdir vesilesi hemen yere bağ as ·urara otur um. geceye tesa u etmışız. ı. çu - a-
bana karıı olan bu alıiRası er · yeni • k 1 k tunun oğlu bu taupunun en büyük kız • tmı'c: olması hem Fransa hem en - ya te aüt Ü veya ikramı.ye 1"Je olan ve ekseriya içinde 30 rocuk bulun- -----------------
halde benı. onunla ebedi bir yu- içtinap e 'S ' ' .,. '· d ü lid' 1 B k ta ·1 d . . ak beti d v vazifelerinden affcderclc yuvalarına iade mıyan köydeki muazzam mekteplerin, emin olsaydım sözlerimi bitirirken Maarif J:\&r eş e ev ır. u a şam upu ı e e 
vaya götürebilirdi. de Avrupa ıçınI. ;neşum llı . erii=- '.c.klinin, yahut da muvakkat h'ır zaman kesif telehesi bir eve sıkıcıtırılmı .. olan cc- Şurasından; bunun için bir parça cesaret burada gerdeğe girmek merasimi yapı-

0 madam kı• benı'm ı'çmemı·, ne- rabillr. Eğer ta yan eme en, m e- " " " l ı Ş f · 1 d 
içi 1 1 ık. • · d d' t k .. d b 1 ıyor... ansımızın ne asetıni ana ınız 

1 · getirilıniyecek olursa n - gene arzu arı üzerine • mazeretleri hir erde de inşaıına imkan bahşedilmesi.. te ınını, crt ın eme mev un e u u-
,e'enmeml. ve kendi•i ile beraber re yolu i e yerme ? 

ktır geçinceye kadar meslekten uzak hulun- 1 8 - Cezaen tahvilin ve bilhassa hu nan maarif müdürlerine de azacık tevazu mı· 
Cemı·vet havatında görünmemi İ•- silahla alınaca · d ı 

" " İ F d kendi tarihi hakla uru maları suretile hem vazı·feyı' hem de tarzda şehirden köye gönderümcnin gc· tavsiyesini rica ederdim. Dilber sakinin bu genç muharip reisi· tiyordu, ben de buna razı olmalı talya, rnnsa an -

ı·dım' • rından ne fazla, ne de eksik bir şey is- yuvayı koruma tedbirlerinin mülahazası.. rek muallim ve gerek talebesi için ~k NOT : le ilk defa sevişmeleri şerefine bir be· 
· T S"veyşi Cibuti 1 O - icabında, eline 200 300 mual· müessir bir tedbir olınıyacagwına artık Yukarıda işaret ettiğim noktalar, ya- kilr düğünü ziyafetine tesadüf etmişiz!. Rum kar••ı, her akfam gibi temiyor. Yanı unusu, u • - 1 • 

... imin mukadderatı teslim edilen müfet· alakadarların iman ederek bunun yerine şayıp, yaşandığına şahit olduğum vakıa· Bir evli erkeğin ayni zamanda bu be. 
mutlakta meze ve yemek hazırlı- yi istiyor. · 1 k~ 1 v p l d h ecI 1 

Korsika İtalyandır. Korsika meselesi tış erin tayinleri esnasında kendilerinde islahı hali temin edecek bir başka siste- lardır. Bu hususta sual tevcih edecek bü- ar ıgına o inezya a ayret i mez. 
ğı ,vapıyordu. dü }'eli Çilnku" burası İtalyan aranacak evsaf arasında hatta• ba·ında min ikamesi.. yüklerimize. ezbere söz söylemediğimi Zira Polinezynlıların garip bir adet-Ben de ıofrayı hazırladım. So- halle · ıne ı r. ~ 

b. ktasıdır sağlam bir karcktcr sahibi olma•.ının~ b'ıl- 19 - Bu hususta sayılmakla bitmiye· teyit edecek vesaik ve vesaite maalesef lcri daha varoır ki orada bir ailenin en kagw a rıkarak apartımana yakın emniyetinin ır esas no · · h ~ 
:r k d da Nistir Fransızlar assa kayıt altına alınması ve hele mu". cck kadar çok olan dertlerin hilha!lsa bir f azlasile sahip bulunduguw mun kaydını büyük kızıyla evlenmiş olan erkek hü-bir ıriırekriden çirek alıp geldim. Bir baş a ava · 

3' :r :r :s k d İtal olduguv fetti~in de nihayet insan. olduguw nu, karnr muallim tarafından sıralanmasının • biz· lü7Umsuz bulmıyorum... tün diğer baldızlarını, yani karısının di-M asayı süsledim. Nisin, Piyemont a ar yan - d 
Bir kadeh yerine .. iki kadeh nu takdir ve kabul etmelidirler. ve tahminlerinde yanılabileceğini kabul den de fikir istenmesine rağmen - müs- Olkü Okulu öğretmeni ğer küçiik kız kardeşlerini de karısı a • 

_Haftalık Relazione İnternazionale • ederek muallimin istikbal ve izzeti nef· bet bir netice vereceğinden katiyyen Vehbi öcaJ dedcr! 
kovdum.. _ =-= ====- e _ sz Bilhassa Jilbert adalarında bu adete: 
ı /./J.7.X7X~.AJIJf/l!Alf!AV •. ~/1Y.ZY//V.Y./LYVI!. "'h'/X//X/X///./Y.7.XA Çok zekisiniz.. Kardeşiniz İngiltere düşilrmek için en iyi vasıta bu değil ben de tahammül edemem .. &asen onu son derece riayet edilir.Yani. bir ailenin ( D E M 1 R M A s K E kralı ikinci Şarl sizi çok sever.. Diğer midir? himaye etmemek iç.in benim de hususi bütün diğer kızlan da sizin tabü olarak 

taraftan siz biz.zat Fransaya karşı haki· - Demek madam Mon,te.span :.izin ve şahsi sebeplerim var... Maamafih karınızdır!. Hatta bwlların hiç biri si· 
ki sevgi hisleri ile bağlısınız. için... şimdilik ona karşı müsamah:lkar görün- zin rızanız olmadan evlenemezler!. 

- Evet.. Fransaya ve bilhac;sa Fran- - Bir dü;imancLr .. Vakti gelince ka- mek zarureti de mevcut .. Fakat size söz Demek ki Açu _Hatunun oğlu dıı ka-

Büyük tarihi ve macera 
-99-

sanın kralına karşı.. fası ezilecek bir dil~man.. veriyorum .. Pek yakında gerek o ve ge- rısının bu en küçUk, her halde evlenme-
·~ - Bu gizli vazifenizden ve bu mah- - O halde sir.. Merak etmeyiniz... rekse onun en yakın arkadaşı, dostu ve ye yeni mezun olmuş bir kız kardeşini r o Dl an 1 rem müzakerelerden hiç kimseye hah· Vakti pek çabuk gelecektir ... Ve bu hu- mahremi esrarı olan marki d'Efyat size de ilk defa visaline nail ebnek için be-

setmcdiniz değil mi?·· ı ~usta size bizzat ben de yardım edece- zarar veremiyecek bir hale gelecekler- kar kulübünde bir ziyafet veriyordu. 
~ - Hayır .. Hatta zevcime bile söyle- ğim.. dir. Demek ki bekôr kulilbünün yerlileri 
ı... medim .. Yalnız sir, vazifemi mu\•affakı- - Evet Sevgili Hanriyet .. Belki sizin Bu vadimin bir teminatı olarak ta si- bu a" .. "m onun için, bu yeni gerdek şe-. s J ende söyledikleri- tI ·r d k d d ~ Kapı açıldı .. Başka bir koridor mey-J akşaın s11.e, en erm . . ye e ı a c ere av et edersem büyük e yardımınıza lüzumum olacak .. Fakat ze, kendi yUzUklerimden birini takdim refine çınl çıplaktılar ve yüzlerini kır-

dana çıktı. -, mi hatırlatmak ve hareketınızden S~~el hulya ve rüyalarımın nihayet tahakkuk bütün bunları şimdi değil, avdetinizde edeceğim. mızıya boyamışlardı. 
Kapıyı açan saray cariyelerinden bi- son talimatı vermek istiyorum: oy e- edeceğini görebilecek miyim?.. görüşürü1_. On dördüncü Lui, bunları söyledikten Filhakika Açu - Hatunun oğlu birden· 

risi idi ki markiz Dö Montespan onu 
1 
diklerimi wmtmadınız zannede~. - N~ir 0 rüyalarınız? - O halde sir, hareketimden evvel sonra Hanriyele vereceği yüzüğün bu- bire ayağa kalkar kalkmaz dümbelekler 

şimdiye kadar görmemişti. 1 Hanriyet Dangleter cevap ~erdı : Hanrıyet, cevap olarak kralıu uzune sizden bir lütuf istirhamında bulunaca- lunduğu köşeye doğru yürüdü. hemen kesildi. Dansedenler birdenbire 
Yürüdükleri koridorda kimseler yok- - Tamamen hatırımdadır sır.. baygın bay2ın baktı ve derin derin içi- ğun .. Benim maı'estenize .. J e d'" Lo- k da M 1 durdular. Herkes yerlerine rekildi. Içe· 

d li H 1 · kt· şova y o Bu öşe, ma ın ontespan a ına- ~ 
t - AIA .. Şu halde hUI.asa e e m. 0 - nı çe ı e h kk d 1 k d bul 'd "k' hi t1-t1- k k u.. · r n a ın a o an şi lyetlerimi zanne- dam Skarronun perde arkasın a un· rı en 1 ı genç zme ·~ oşara genç 

Nihayet başka bir kapının önünde landadakl sefirimiz mösyö Pompon bir On dördüncü Lui yengesine yaklaşb. derim hatırlarsınız?.. duklan köşe idi. reise ve onunla birlikte dansedecek olan 
durdular. kaç gün evvel gönderdiği son raporun- E1inden tuttu.. - Evet .• Evet.. Şövalye Dö Lorenin Bu iki kadın burada kral tarafından taupuya ellerinde bir çok ~arip elbise-

da bu devletin İspanya ile bir palet yap- - Demek, dedi .. Hala kıskanıyorsun? sürülmesini ve hatta bir şato zındanında ynkalanmamak için ancak kaçmağa im- ler getirdiler. Madam Skarron bu kapıyı açınca bir 
odaya girdiler. 

Bu odanın nihayetinde, kapı vazifesi
ni gören bir bölme vardı. Bu bölme ... 

Kalın perde ile kapanmıştı. 
Bölmenin öte tarafından bir takım 

sesler geliyorou. 
Bu sesler, on dördüncü Lui ile Han

riyet Dangleterin sesleri olduğunu mar
kiz Dö Montespan anladı .. 

Kral on dördüncil Lui : 

tıiını bildiriyor ve bu pakta İngiltere- - Ne yapayım Sir .. Sizi hAIA ve çok temelli mevkuf tutulmasını talep etmiş- kan bulabildiJer. Genç reis ve dilber Polinezyalı ayakta 
nin de iltihakı Fransa için çok tehlikeli seviyorum.. tiniz.. 1f bu adamların yardımile harp elbiselerini 
olacağını kaydederek böyle bir iltihakın - Fakat Hanriyetçiğiın ben de öyle.. - Sir .. Istirhamımı yine tekrarlıyo- Bir çeyrek saat sonra, Markiz Dö giydiler. Genç reis başındaki kadın saç-
önüne geçilmesini tavsiye ediyordu. - Ya madam Montespan? .. O kalbi- rum .. Majestenize evvelce de arzettiğim Montespan, hiddet, asabiyet ve kıskanç- larmın ortasına büyük müselles şeklin-

- Ve siz de, sir, bu işi İngiltere nez- nizde benden fazla bir yer işgal etmiyor gibi, bu adam bana kin besliyor ve ben lıktan sap sarı kesilmiş. müthiş bir si- de bir tunç taktı. Eline ağır ve torkunç 
elinde görmek için elçi olarak beni inti- mu? onun bu kininden korkuyorum. Hiç de- nir buhranına tutulınuş bir halde, oda- bir satır aldı. , 

hap etmiştiniz. - Çocuksun Hanriyet .. Beni dinle... ğilse benim emniyette bulunmam için 1 sında çırpınıyordu . Taupu ise renkli kuşların tüylerinden 
- Yanılmadım zannederim. Sizin giz- Söylediklerime dikkat et.. Benim ına- onu tevkif ettiriniz. Madam Skarron, onu teselli etmek son derece kabank bir kuşağı beline a~ 

Jice İngiltereye geçerek böyle bir vazi- dam Montespana gösterdiğim muhabbet - Merak etme Hanriyetçiğiın.. Sizin için çok uğraştı ise de fayda vermedi. ladı. Dümbelekler birdenbire korkunt 
fe ifa etmenizden çok şeyler bekliyo- bir gösteriften ibarettir. Bir göz bağıdır rnevkünlzde olan bir prensesin böyle bir bir şamata koparmağa başladılar. 

r i - ::----""" 



=- ·~~~~~-:=== ...... ~--~~~~~~~~r~E=MN~ıcıc::::~·~A_;;_S~l·~~~~~~::s-,_ • ..-..~~-~~~~~~~-~~·~=2=8='~...!!..~b~a~t~~~·~~l~ı=ı~9~3~9~ SAHIFE8 
• 

Macar buhranının Ankara Radyosu B. Bone'nin Bor o not 
Berlindeki son akisleri DALGA vzvHı.vtJv 

BUGVN Alman matbuatı tarafından çok Berlin - «Berlincr Börsenzeitungı>, ı vazene, bu yeni nizamın icaplarına ve 
Cmredyenin istifası sebeplerini tahlil et- temposuna, sırf bir takun yahudi ve 
mektcdir. Malum olduğu üzere sabık muhafazakar grupların menfaatleri yü
Macar başvekili, Macar hükümetinin zünden intibak edemezse, bu doğrudan 
ötedenberi meşgul olduğu bir dava, ya- doğruya kendisinin zararına olacaktır. 

ni toprak reformunu ciddi surette ele Bu itibarla ümit olunur ki, yukarıda adı 
nlnrak, bunu büyük toprak sahiplerinin g ·k· h ti d uhal f . . . v eçen ı ı aya ava, m e etin geçici 
şıddetlı muhalefetlerme ragmen tabak- b" aff k t • il k , . . . . ır muv a ıye ı e ati bir hezimete 
kuk etmesını temıne çalışıyordu. Istı - ugv rama d k . . . 
f 

. . . . . sın ve sonun a ompromıssız hır 
ayı mucıp sebeplerden bırısı budur.Dı- netice e var Is 

v • • dah . b0 
• 1·k 1 y 

1 ın. 
gerı ıse, a yenı ır mazıye ma ı o an N . 
yahudi kanunlarıdır. Imredi bu iki fik- c.ı.: eues Vıner Tageblatt - Neue Freie 
rin tahakkuku için hatta cMacar vata- Presse> ayru fikirleri hülasa ederken 
nı> diye bir organizasyonun teşekkülü- Imredinin şahsiyeti üzerinde bilhassa 
ne de önayak olmuştu. Buna rağmen durmakta ve kendisinin yüksek kabili
muhalefet partilerinin tazyiki karşısın- yetlerini ve az görülmüş enerjisini, ha-
da istifaya mecbur kalmıştır. :raretli bir lisanla övmektedir. 

Bütün bunlardan bahseden cBerliner cVölkiscller Bcobachter> dahi aynı 
Börscnzeitung> hiç olmazsa bir müddet mevzua uzun bir makale tahsis etmiştir. 
için her iki kanun projesinin de Macar Burada Imredi tarafından girişi1en işin 
meclisinden geçemiyeceği kanaatini tees- katiyen düşüncesizce ve bir kapris sai
süfle beyan etmektedir. Gazeteye göre kasiyle yapılmış bir şey olmadığı billıas
bu hal şayanı teessüftilr, zira gerek Ma- sa tebarüz ettirilmekte ve bunların, Ma
car milleti, gerek bütün diğer milletler caristanın mukadderatını mesuliyetli el
için değişmez bir kaide vardır ki, o da 'lerine almış her politikacının ergeç tak
bir milletin harici siyasetinde ağır ba- dir edeceği bir zaruret teşkil ettiği temin 
snbilmesi için dahil<ien sağlam ve birlik olunmaktadır. 
olmasıdır. Bugün orta Avrupa, yeni bir Bu gazete dahi Imredinin şahsı hak
nizama göre kurulmak üzeredir. Eğer kında sitay.işkar cümleler sarfetmekte
Macaristnnda, soysal ve ekonomik mu- dir. 

ltalya kuşkulanıyor 
Fransız - İspanyol anlaşması İtalyanın 

endişelerini tahrik ediyor 
Paris - Le Temps gazetesi yazıyor: dımlarını reddetmiş olan Italyayı misal 

ltalyan - Ispanyol meselesindeki durum olarak göstermektedirler. 
şu şekilde hUUsa olunabilir: 1 - Lon- Kısacası ispanyaya yapılan tavsiye 
dra ve Pariste Burgosa karşı takip edi- kendisini küçük düşürecek ve Franko 
len hareket tarzı tasvip edilmemektedir. ihtilalinin temelini teşkil eden ideolojiye 
2 - General Frank.o ile sıkı tesanüd ye- halel verecek bu nevi yardımlardan ko
niden tcyid olunmaktadır, bu tcsanüd runmasıdır. 
askeri sahada ancak General Franko Ilfıve ediliyor ki bu ihtilal, Italya ve 

Italyan lejiyonerlerinin vazifesini bit _ Almanyada BB.Mussolini ve Hitler ta
miş telakki ettiği zaman nihayetlenmiş rafından ilham ve idare edi1en ihtilalle
olacaktır. rin bir benzeridir. Bu suretle eskiyle 

Jtalyan matbuatında Fransız ve Jrigi- hiç bir bağlantısı olmıyan yeni bir Av
liz siyasetine en sık yapılan itiraz iktı- rupa teşekkül edecek ve çok geçmeden 
sadi ve malt müzaheret vaadı ile Ispan- demokrasilerin nüfuzuna son verecek-

d t 
· tir. 

ya a esır yapmıya ve milli ispanyanın 
11 

Bir çok gazete ve mecmualar Roma-
e erini bağlamıya kalkışmasıdır. Bir ta-

r Berlin mihverinin Madride kadar uzatı-
m tan bliyük demokrasiler yeni Ispan-

yanın sempatisini altın pahasına satın 

almak istemekle itham edilmekte ve öte 
yandan, zengin ve çalışkan olan Ispan-

yanın sivil harbın harabisini, büyük de
mokrasilerin kölesi olmadan kendi va
sıtaları ile imar edecek kabiliyette ol
duğu ileri sürülmektedir. 
Bazı gazeteler, bu hususta, Habeş har

binden sonra haricin her türlü mali yar-

Karikatür 
••••••••••••••••••••• 

labileceğine telmih etmektedirler. Bu 
gaye henüz sarih ve kat'i tabirlerle üa
de edilmiş olmamasına rağmen totaliter 
devletlerin arzusu bu merkezde oldu~u 
hissedilmektedir. Roma ve Berlin Fran
konun Jspanyada, Almanyooa Hitler, 
ltalyada Mussolini ne ise o olmasını ve 
aynı vazifeleri görmesini temenni etmek
tedir. 

Le Tempş 

Sabıkalı ayyaş 

-=-

T. A. P. 

T. A. Q. 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
müsait bir lisanla tefsir edildi 

ÜZÜM 
74 F. Solari 18 

665341 Yekfuı 
18 Paris 2 7. ( ö.R) -. - A.l.man .~.azeteleri 1 yiz. ~u. münase~.etlerin ~amamile i:i ol· ı· na olan hizmetlerini kaydetmiştir. Al-

B. Bonnenın Bordo da soyledıgı nutkun ması ıçın bazı mutekaddım şartlar lazım- manya bu hizmetin ehemmiyetini azım-
Fra~sız • Alman de~larasyonu ha~kın- 1 dır. Bu da mütekabil emniyet ve siya- samağı asla istemez. Bununla beraber 

665415 Umumi yekun 
No. 7 

13 50 dakı kısmını memnunıyetle kaydetmışler- setlerde !!arahattir.> Fransız - Alman Deklarasyonunun Münih 
14 dir. cAngrift> gazetesi diyor ki: , paktının doğrudan doğruya neticesi ol-

No. 8 
No. 9 

15 c B. Bonne Fransız - Alman münase- cHamburger Fremdenblat> gazetesi duğunu asla unutmamak lazımdır. 

16 ~:tlerinin dünya s~lhunun muhafazası 1 de ispanya meselesi ve beynelmilel va-No. 10 
No. 11 18 50 ıç.~ elze~ olan mutekaddim şartlardan · ziyet hakkında şunları yazıyor: 11 Paris 2 7 ( ö.R) - Amerika hükümetl 

hırı oldugunu sara~atle söylemiştir. Bun-1 cFransa hariciye nazırı Münib anlaş· •ı Handayda muvakkat ispanya elçiliğini İNCİR 
1040 Hanriko Alyoti 7 75 

6 75 dan memnunuz. Zira biz de ayni fikirde- masından beri Fransanın Avrupa sulhu- kapamağa karar vermiştir. 

6 625 504 M. j. Taranto 
119 B. Franko 
11 H. Levi 

1754 Yekun 

9 
21 

6 625 
19 
21 lngiliz deniz manevrası 

189967 Eski yekWı 
191721 Umumi yekWı 

ZAHİRE 
728 çuval Buğday 
130 çuval Fasulya 
25 balya Pamuk 

150 ton P. Çekirdeği 
12.35 Program 

5 375 
9 50 

3 375 

5 94475 
11 
50 50 
4 25 

Dün başladı asıl kombine talin:ı.ler 
haftaya yapılacak 

12.35 Tiltk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve Londra 21 ( ö.R) - lngilterenJn Ak-

meteoroloji haberleri deniz filosu, Anavatan filosunun da bir 
13.10.14 Müzik (Küçük orkestra kaç gündenberi toplanmı~ bulunduğu 

Şef : Necip Aşlon) Cebelilttarıka muvasalat etmiş ve filo 
1 - Paul Holmer • Saksunya kumandanı bu ~hah Cebelüttank valiırlni 

ziyaret etmiıtir. Akdeniz ve Anavatan 
filolarının müıterek manevraları cuma 
günü başlıyacaltbr. 

Paris 27 (ö.R)- Cebelüttarıktan bil-
diriliyor: -

köylü dansları 
2 - Beethoven - Skoçya havaları 
3 - Ganglberger - Aşk çanları 
4 - Gounod - Ave Maria 

Belçika kabiıiesi 
5 - Becce - İkinci İtalyan süiti 
6 - Becce - Birinci • • 

18.30 Program 
Daha kurulur kurulmaz istifa etti 

18.35 Milzik (Dans - pl.) 
19.00 Konuşma (Türkiye postası) 
19.15 Türk müziği (Halk musikisi : 

Tanburacı Osman Pehlivan) Sa
di Yaver Atamanın iştirakiyle .. 

19.35 Türk müziği (İnce saz faslı-Mu
hayyer) 

20.00 Ajans, nıeteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 

20.15 Türk mü1Jği 
Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, 
Ruşen Kaın, Cevdet Kozan. 
Okuynnlnr : Mustafa Çağlar, Me

Brüksel 2 7 ( ö.R) - Kabine konseyi saat 16 "da baıvekil B. Piyerlonun 
başkanlığında içtima ederek maliye nazm Küt tarafından hazırlanan ve bil
hassa memur maaşlarında yüzde 5 tenkis te yapılması kaydını ihtiva eden pro
jenin sosyalistlerce kabul edilmemesinden hasıl olan vaziyeti tetkik etmiştir. 
iki gün süren müzşkerclerden sonra Sosyalistler bu tedbire muhalefetlerini 
asla hafifletmemi~lcrdir. Her türlü deklarasyon tedbirlerini sosyalistlerin kati
yen reddetmeleri sehebiJe nazırların içtimaında bir anlaşma zemini bulmak 
mümkün olamamıştır. ihtilaf olduğu gibi devam ediyor. Bununla beraber baş 
vekilin buna rağmen yarın meclis huzuruna çıkmağa karar vereceği söyleniyor. 
Fakat kabinedeki sosyalist nazırlarır. daha bu akpmdan istifalarını verme· 
leri imkansız değildir 

lek Tokgöz. 

Brüksel 2 7 ( ö.R) - Son dakikadıo haber alındığına yöre Piyerlo kabinesi 
krala istifasını vermiştir. 

1 - Bestenigar peşrevi 
2 - Haşim bey - Bestenigh şar-

kı - Kaçma mecburundan 
3 - Salahettin - Eviç şarkı-Göz 
yaşlarınız 

! - Reşat Erer - Keman taksiıni 
5 - Acem Aşiran şarkı - Dinle 

Fransız 
nazırının 

sözümü ey dilrüba 
6 - Nikogos - Acem aşiran şar- - BAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA -
kı - Ey çeşmi ahu 
7 - Artaki - Kürdili hicazkar _ bir Avrupa anlaşmasına erişmek ıçın 
Cismin gibi ruhunda güzel bütün gayretlerimizi sarfettik. Almanya 
8 - Hicazkar şarlçı _ Ağlamış ile 6 Kanunuevvel tarihli müşterek dek-

. gülmüş cefaya larasyonu imzaladık. Ve bu milnasebetle 
9 - Ahmet Rasim - SegMı şarkt büyük bir ehemmiyetle şunu anlatmak 
Benim sen nemsin ey dilber isterim ki, Almanya hariciye nazırı Pa-
10 - Segah saz semaisi rlste benim yanımda radyo vasıtasiyle 

21.00 Memleket saat ayarı bütün cihana Fransa ile Almanyanın 
21.00 Konuşma (Hukuk ilmini yayma asırlaManberi devam eden hudut ihti -

Irur~u) lafına bir nihayet vermek için muta -
21.15 Esham, tahvilat) kambiyo _ nu- bık kaldıklarını teyid eylemiştir. 6 KA-

kut ~rsası (Fiat) nunuevvel deklarasyonunun Fransanın 
21.30 Müzik (Radyo orkestrası .. Şef : ~~!~_ne idame ve inkişaf ettirmek 

Praetorius) ıstedıgı ıtımada müstenit münasebat yo-
l - Franz Schubert : İtalyan lund~ ilk merhaleyi teşkil ettiğini ümit 
uvertürü eylerız. Mezkur deklarasyon Fransız-

2 - Fr. E. Auber : Fra Diavolo A::man münasebetlerini eyileştirirken 
operasından uvertür. dJger taraftan Fransa ile Ingiltere ara-
3 - G. Verdi : La Forza del des- lanndaki dostluk bağlarını ve teşriki 
tino operasından uvertür mesailerini mütemadiyen sıkılaştınyor-
4 - C. Saint - Saens : Le Rouet lardJ. ~vam kamarasında Çemberlayn 
d'Omphale, Senfonik şiir. ve Halıfaks tarafından söylenen son nu-
5 - G. Bizet : 1 inci Arlesiennc tuklar Fransa ile büyük Britanyanm 
slliti. tam ve kat't bir tesanild halinde bulun-

a) Prelüd, Allegro desciso · duklarını bütün dünya öniinde ispat et-
b) Minuetto, Allegro giocoso miştir. Bu Fransız - Itigiliz tesanüdü bir 

hariciye 
nutku 

edilmesi lhımdı. Burgos hükümetiyle 
diplomatik münasebetlere tekrar giriş
mek içindir ki Leon Berardı oraya gön
derdik. Berard bu nazır vazifesinde şu

urla muvaffak oldu. Dün akşam geç va
kıt Fransaya döndü ve vazifesindeki 
mesut muvaffakıyetten beni telefonla 
haberdar etti. 

Bonne nutkunu şu sözlerb bitirmiş -
tir: 

Fransa, Fransız kanı ile, Fransız işi 
ile kurulmuş olan imparatorluğuna kim
senin dokunmasına müsaade edemez. 
Bu imparatorluğun tamamlığını kat'i 

olarak muhafaza edeceği gibi bu toprak
lar üzerindeki Fransız hakimiyetini de 

yine kat'! ve mutlak olarak muhafaza 
edecektir. Bundan hiç kimse şüphe et
mesin. Hiç kimse hayrete düşmesin. 

Fran.sanın hariçte tak.ip ettiği siyaset 
Fransanın etrafında toplanmış olan bü
tün dostlukları artırmıştır. Her geçen 
gün bana bunun yeni bir delilini getir -
mektedir. 

Hallı Radyo tipleri 
halılıında bir telılif 

lngiliz Akdeniz fi1osu Metrepoliten 
filosuna iltihak etmiştir. Bu sabah ma• 
nevra başlamışbr. Gelecek pazartesi gü. 
nü hava kuvvetleri ile birlikte büyük 
kombine talimleri başlıyacakbr. 

Telivivde 
Bombalar patladı 
Suikastlardan ölenler 
kırkı geçti... 

Telaviv, 27 (Ö.R) - Bugün Kudli! 
Telaviv demiryolu üzerinde altıncı bom
ba patlamıştır. Nüfusça zayiat yoktur .. 
Hasarat ehemmiyetsizdir. Kudüste ya
hudi - Arap muhtelit mahallesinde bit 
Arap öldürülmüştür. Araplar arasında 
büyük heyecan vardır. Araplar Yahudi 
müfritlerin Londra konferansının mU
zakerelerinden yeise düşerek hadiseler 
yaratmak maksadiyle tahrikat yaptıkla
rını iddia ediyorlar. 

Son günlerdeki suikastların sayısı 4Q 
yaralılar 47 kişiye baliğ olmuştur. Ye· 
fada bir bomba patlamıştır. Yahudi ma· 
hallesinden geçen bir Arap otobüsü ta· 
arruza uğramıştır. İngiliz askeri maka· 
matı yeniden şiddetli ve ciddi tedbirle· 
re baş vurmuşlardır. 

Londra, 27 (Ö.R) - Yafada mühim 
hadiseler oldu. Kudüste kral Corç cado 
desinde bomba patladı .. İki kişi yaralan. 
ru .. -·-POLONYADA 
Türk palamut hülisa
ları istihlaki arttı.. 
Polonya deri fabrikatörleri son hafta. 

lar içinde İzmir piyasasından vasi mik
yasta palamut hülasası almağa başla

mışlardır. Bunun bir sebebi, Yunan hü
lasaları fiatleriyle Türk hülasaları fiat
leri arasında rastlanan vasi farklardır .• 
Hülasa fiatleri Sif Gdinia olarak 24 ., 25 
sterlin arasındarur. Polonya son ay için
de Türkiyeden 111000 zeloti k1ymetinde 
1736 kental palamut hül5sası almıştır. 

Yunanistandan Polonyaya ayni ay için
de yapılan palamut hülasası ihracatı 
yalnız 7000 zcloti kıymetinde ve yüz 
tondur. 

-*-italyanm ispanyadaki 
emeli ne imiş?_. 

c) Adagietto - d) Carillon kerre daha son zamanlarda Ispanya iş-
22.30 Müzik (Operetler _ pl.) rerinde teeyyüd etmiştir. 
23.00 . MüZik (Cazband _ pl.) Bu memleketi tahrip eden dahili harp 

~hrimizde bir radyo firmasının mil
messili, nafıa vekaletine (Halk radyo 
tipleri) hakkında bir teklif yapmıştır .. 
Bu tekili tetkik edilmektedir. 

İtalya, gayet sarih olarak Frank.oya, 
nerede ihtiyacı olursa yarrum etmeyi 
kastediyor. İtalya, hala hariçten tehdit 
altında bulunan Franko zaferini müda· 
faa edecektir. İtalya, onun üzerine ken
di siyasi zaferini empoze etmek istemi· 
yor. İtalya, İspanyadaki yeni rejimin 
faşizın veya faşizme yakın bir rejim ol
ması üzerinde duracak değildir. 

- UUınmıyor mu:rnn be adanı .. Ben 
ho sun .• 
-. Be ... Be ... Ben .. ele seni he ... hep 

c: n 

damla t>vlendirecewine taş yap.. - Neden} 

se-tıi on sr.nedir Uınırım. Hep böyle sar-

23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın- 936 senesindenberi Avrupa harbi Jçin 
ki program tehlikeli bir ocak teşkil ediyorôu. Bu 

OPERALAR VE OPERETLER tehlike Ispanya ile eyi komşuluk müna-
22.05 Brüksel ( 484 _ 

620 
) : Martha sebetleri idame etmek ve orada müdafaa 

Diğer taraftan Nafıa Vekaleti, halk 
tipi radyoları hakkında tetkiklerini bi
tirerek tesbit elmiş ve keyfiyetten bü
tün radyo firma ve fabrikalarını haber
dar etmiştir. Devlet halk tipi radyoları 
iki seri üzerinden yaptıracaktır : 

İtalya, İspanyadaki rejimin İspanyol 
milletinin rzularına tercüman olmasını 
ve memleketi meşum yabancı nüiuzla
rına karşı korumasını arzu eder. 

(Flotavun) edeceği yeni bir hududun ortaya çıkma-
22.05 R . masını istiyordu. Binaenaleyh Fran.c;a -

oma : Titico Siciliano. 
22.25 

nın Burgos hükümeti nezdinde temsil 
Beroınünster ; Parisli kadın 

22.35 Pnris (P. T. T.) Lakme 

BÜYÜK KO~SERLER 
20.05 

-=--
20.05 Beromünster : Beethovenin eser- 1 - Birinci seri : Azami üç lambalı İftgiJterede radyo 

leri. olacak ve kuru pillerle çalışacaktır. Bu dini 
Hamburg : Gluck, Gıieg, Dvorak 22.05 Varşova : Eski musiki seri, köyler içindir. Dalga kudreti ortn eyiciJeri 

. be ki!) ·········-ve saır $1e ur al'ın eserleri 23.55 Droit\'ich : Mo1 . .artın eserleri ve uzundur. 
21.29 Bcromünstcr : Senfonik konser İ •Son yıl içinde İngilteredekl radyo 

2 - kinci seri : Azami dört lambalı dinl 1 
(David, I:laydn, Schubertin eser- SOLİSTLERİN KONSERLERİ l ak Ş h eyici erinin sayısı 393.540 kişi art-
leri.) 16.30 o ac tır. c ir cercyanlariyle çalışa- mıştır. Bunların mecmuu son kfuıun 

2ı.5o Hamburg : Şan konseri caktır. Dalga kudreti kısa, orta ve uzun- d 
Doyçlandzcnder: Verdi, Çaykovs 20.20 Breslav : Piyano ile Becthovenin d ayın a 8.930.000 kişiyi bulmuştu .. Rad-
ki, Valton vesair bestekarların sonatları ur. yo dinleyicilerinin bu kadar artmasına 
eserleri. Köy tipi radyoların lambaları Minivat sebep evvela radyo idaresinin gnuet 

20.50 Hilversun I : Keman konseri ti · 1 1 t B d J J 22.05 Berlin : A1maı1 r·t 1 b pı o aca ~ ır. u ra yo ar gayet sağlam güzel programlar tertip ve bunları mun-
- ayan mü a- 21.35 Floransa : Cembal konseri. Iarak · dele kom:eri. ve ucuz 0 pıyasaya çıkarılacaktır. tazaınan neşretmesidir. İkincisi de tak-

22.20 Münib : Piyano ile Beethovenin Rad 1 d tand d" b ODA MUSİKİLERİ yo ar a s ar ıze ir anten ve oto- sit1e radyo satılması ve bir kimsenin ilk 
eserleri. ·k b 

- Gayda Voce d'İtalia -

19.05. Hrunbµı;g. : Muhtelif parr .. lar mati ir paratöner de bulunacaktır. Bu taksit ile hükümete vergisini verdikten 

b
.. l l =- 22.35 Stokholm ; Griegin sonatları d ı hakkı d r· 1 oy e. · · po ... po... issin .. ne olmuş sa.. 19.55 Viyana : Klfısik ve modern par-

23
_
35 

N r~ ~o ar v n a ırma nrın hükümc- sonra evinde bir radyoya malik olabil-
- . .. 

1
... Doyçlandzender : Eski orvcç timıze yapacagı tekli O ere intizar olun- mesidir. • 

onunde ~aadcl beract edıyor. J ınyııc oır nayauı ıuıvuvıuzııu\ gv..r; '.Y"i'clC.ıi~I • \...._ ... _" ~..... , • • 
1 • • -~·• '9..~----• -·--ııı-••ı.e "9d"9~'-A,VA ................. _. ......... & 



•Şubat saıı .ım YElflASIK 
• 

1 LAN lzmir tramvay 
ketinden: 

ve elektrik • 
şır-

Hayatın Sesi 
lzmir suları Türk anonim şirke

tinden: 
.. ~ ~eliyat icrui için. Mart 1939 ayİnda cereyanİn llf8ilda 
~ tarih ve Wltlenle kesileceği aaym halkımızca biliıvnek ia
re ilin olanar. 

Sieba, arkadaşı Ludayı ilk defa. evine Sieba: 
Bavet ettiği gün, ~ masasının başında - iki hafta içinde ti. oraya mı gicle-

Şirketimiz biuedarlu heyeti umumi,eeinin .melik idi içi= - w 31 
Mart 939 cuma gÜnÜ saat 13 de lzmircle Altancalrta 454 No. 1. mer
kezi idare binasında yaplllıCa)mr. 

5 •e 19 M.t 1939 tariıı' ıiade saat 9 cim 15 e kad.r· " 
V Numarala Çarıı leldıöriindeXI NcawalıGazi 1>~ atı.· 1 
VI c Balıril.ı. c XD c Mezarlıkbap 1 

VD « Karanliaa « XID « Ar wör c 
ptururlarken, babası da geldi .. ~~ ceiiz} imkanı yok 1 Diye haykırdı. Çiin
löaki odadan babasının sesmı ışıtince, kü o, Fahioyu seviyor ve onu bir daha 
e.rka~ma dönerek: göremiyeceğini biliyordu. Ağlamağa bat-

- Doğrusu şimdi sevindim, m~ ladı. Annesi onu teskin etmdt iç.in. hiç 
edip etmediğim hükmünü bizzat verebi- biı zaman bu de.reu: ~fk.atle hareket eı-
Ursin. Dedi. memişti. Kız:mın saçlannı ok.şıyarak: 

Bindo içeri girdi, etraftakileri sela~ _ Eğer sen de böyle yaparsan, ben 
ladı ve masada yer aldı; ondan sonra derdimi kime anlatayım? Decli. 
tuzlarla şakal8§t.ı ve nihayet Ludaya, _Sen mi? Sen aaadetten payuu çok
gözlerinin kapri denizi gibi mavi olduğu- tan aldın. Şimdi de ben payımı i.tiyonmı. 
,nu söyledi: Şimdi sennek sırası bana gddi. Babam, 

- Evet, diye tekrarladı, mavi bir de- Terilen emri geri aldınm. Besı haradan 

niz gibi! ayrılmam. 
Bindo biraZ' sonra kalkıp fabrikasuıa - Tayin edildiği yue pyet gitmiye-

gitti ve Sieba muzafferane bir eda ile ce1c olursa, iften çıkardır. 

lçtimaa ~tirak etmek idiyen biaae sahiplerinin nizamnamemMn;zin 
27 inci maddesi veçhile içtima gününden 10 gün evvel biae senetle
rini tirbtin makezi idaresine veya merkezi Briibelde olandlriilımel» 
bankasına veya ıubelerine ~vdi ebnelidirler. 

Konuşulacak işler 

1 - idare medisi Ye müralôp raporlamın okunman. 
2 - 31 Kinunu evvel 1938 taribli bilinço, kir ve zarar heaahile 

mevcudat defterinin tetkik ve bhulü, kir tevziine ait teklif. 
3 - İdare meclisi izalarile miirakibin ibrası. 
4 - Meclisi id.re izalanmn halda buzurumm tesbiti. 
5 - Mirakip intih.a. ve ücretinin teabiti. 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü maddea.ine tevfikan idare meclisi 

VUI « Güzelyalı « XIV « Gazi bulvan : 
X « Konak « XVI « Gümrük 

12 ve 26 Mart 1939 tarihlerinde saat 9 dan 15 e kadar: 

1 Numarala Darapç 
u 
UI 
iV 
IX 
Buca 

« 
« 
« 

Tepecik 
Alaancalr 
Basmahane 

c ~ 

tıeldöriindeXV No. lu Kültiirpuk 
« Karııyaka 
« Turan 
« Bayraklı 

c Bmna .. 
« KızılçuDu 

c 

c 
c 
c 
C' 

C' 

izalanna kendi veya ıaUı ibu ıwruna bizzat ve bilvuata ....._-. 
amele yapmağa aalihiyet verilmesi. 

649 {429) 
arkadaşına baktı. - Bir ceza olmak üzere mi~ 

- Nasıl, hillun yok mu imiş? - Tayini Ludanm babası yaptırmış- •-.. ------lilm--liiili-mlil-.iiiiiiiiiiiiiilııiiiiiiSl-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiii ________________ ... ______ .,.. ____ ;.. __ _ 

- O, ~li senin ağabeyin olabilir. Çok li.lrctli Lir adam. Bütün olup bi-
~k zarif adam. tenleri öğrenmiş. IZMlR ASUYE MAHKEME -

- Biliyor musun ki, hangi kadma bak- _ Demek Luda ... ôyle mi ••• > Lada Si 2nci HUKUK DAiRESiN -
'Sa, zihnini allak bullak ediyor?! ve babam ha... DEN: 

- Bundan dolayı adeta gurur hi.SR- Siebanın gözü önüne tebar dans eden 
~ywsun diyeceğim geliyor! ~dikildi. Ve ilk defa olmak üzere be- DaTacı ka.rflyakada alaybey 

- B!bette gurur ~ Hele~ bası olan adama saadete bir türlü b- yıldız sokağında 1683 sokakta 23 
alnız beni sevıdilini bildiğim. için; beni ~ - - . do• -...:ı.=.. · • numarah La.nede h.iiaeyin kızı emi-

n,a!'.!!!!')ıgı ııçın, ya.~ IÇUl onun a.f·--..ı __ 
lahit: 'ft muııeaü. -ı;~ ah--1- . "-- ;..;-.&n. ne tar uıwuı kocuı müddei 

· ~~..._m ~ınsana~~ 1 h b.' · ··ı • 
· - .Amıem ona hiç bememiyor. bir nefret hissi uyandı... ~ 546ırın~-s~ ~y~~nıye mahal-

- Annem lıiraz daha yaşlı göriµıür. ** D•UUU'1Uı nanede mukim 
Ne yapun, kadıncağız her §e7i düşün- Dağlardaki küçük kasabada, onlara, mutafa aleyhine aç.tığı hotan. 
mele zorunda. Babam yalnız eve para f b 'k b't' 'k b' . 'k tg~ı. la ma davasının yapılmakta olan • a rı aya ı ışı ır evı ı ame <W o - __ L_._ ! .. ..ı_ •• • 
~etirmesini bilir. Işte o kadar. Buna mu- rak tahsis ettiler. Sabahları kıışlarm lllUllAILellleSllMIC mud~eıaleyl. na
·bbiı. annem her şeyle m~ oluyor, _ 1 • • t"_L!_ı _ _,_ .. ··ıt·• .... mına çıkarılan davetiyede kendi-

::ıc:uen yenne ~ guru us.mu • • •• _..._!,_ _..ı 

eyin mesuliyetini üzerine alıyor. işiliy 1 d sının gostc:nıcn aıureste bulunma-
m daha ziyade işin alay tanfmda. Sie~ ar \n F b' .. d dığı ve zalntaca yapılan tahkikat-

'"' ı,,...'.,.. olunca kızın babası. bir fani- ' ykla ızkal a ıdıon~ı.: sevhgısınt en ta da ikametgilunın meçhul kaldı 
~· ' vaz geçme e ma ; Şl:llur aya mm - I ld .. d 
kımuiı renkte nefis bir bmelyaJı icapla.rından olan güzel tuvaletlerden ve ::ı:: -~~lıiın an ~avacmın _seb~ 

ken, sordu: daha l>ir çok hos şeylerden de mahrum ne bınaen muddeı 
- Arkadaşın kaç yaşında? oldu ~ aleyh hakkında ilanen tebligat ic-
- Yirmi iki. Güzel, değil mi? · raama karar verilmit bu baptaki 

Annesi ona, uh k 
- FcvkalAde güzel Menekşeyi andı- _Burada ~kabir tahsisat veriyor- m a emenin 24-3-939 cuma gii. 

~an gözleri ve bukleli siyah saçlarile, ne lar; onun için tasarruf etmek zorunda- n.ü saat ona bırakılmıt olduğun • 
adar gu .. zel dan müddeialeyhin tayin edilen 

yız! Dedi. 1 -'L.. 
Bir kaç hafta sonra. Bindo, iki kızı bir Bezginlik ve şaşkınlık içinde geçen i,..-u günde bizzat ve yahut tara-

~loya götürdü. Sieba orade, l:endisme bir kaç günd~n sonra, Bindo, kendini ye- imdan bir vekilin İzmir ikinci hu-
u.r yapmak.ta olan Fab.io Gera adında niden toparlayarak. yeni muhitte, yeni ku1I mahkemesinde hazır bulun-

s bir delihnlıll'.a rast~ Delikanlı i.nsan1ru.'. arasında tebar eski k.ayıt.<UZlık ma.sı g~~'?ediği. ve vekil de gön
erinden ve istıkbal hülyalarından ve neşesine kavuştu. Slebanın annesi de dermedıgı takd_ı~de ~akk~?da ~~ 

tti: .. _ kocaswa karş1 bir parça yumuşamıştı; yap kararı t~lıg edılecegı teblıg 
c - Şayet bugun n.prwınmış olsam, ya~ eskisine nisbetle daha zi d _ _ makamına kaım olmak üzere •!-
üğünc kadar bir kaç yıl beklemem la- t . a· ya e mu bu davetiye ilin olunur. 

değilim. eessır ı. 
~.Zengin •• > Sieba. fabrikada çahşan genç bir mü- 631 ( 427) 

Dıyordu. h d' . k k d . 1 ~ , ,_ 
if ül

. .. . k en ısın ız ar cşı o an ~ ... uc Slk 
Sieba, haf g umsıyere ; k . . 

viştilden sonra, bekleme- sı gnıntiler yaJ>l)'Clrdu. Donata, pırıL 
• - insan se. . T di" Dedi pırıl puıldJyu kara gözlü bir kızdı; ha-

in .ne ehem_mıyetı olabı ı~ a~ yat tecrübesi de kıt değildi. Bir gün de, 

Sieba,. ~kollan biicd.enbitt ilmi dolaşırken, Siebaya iltifatlarını esir-
uça:r ôbl dans ederken, . gemi~n Donatanın ağ~yisi ile ka~ı-

ısaıonda en güzel çiftin Luda ıle babası !aşmışlardı. 
!.:>Iduğunu kendi kendine söyledi. Onlar, Günün bil'inde, annesi gülümsiyerek 

rlerine sım sıkı sıımlmışlar • dım.se- ona.: 
ardı, ikisi de uzun boylu, güzel en- _ Mühendis Korsoyu dil§ünür, Fa-
zarif insanlzrdL Ludanm men.ek bioyu unutur. gidersin dedi. 

grcngi iki gözü, Bindıoısun keskin bar- Sieba, Korsa ile pek çabuk dost oldu. 
lan önünde, çelik bir kafes içindeki Bir akşam onu kız hrd.eşile birlikte da
esir gibi titriyordu; bu şaşkınlık an- vet ettiler. Korso bir Wıze hile göııünü 
, onlarda bu gecenin renciai tesbit Siebadan ayırmıyor, onun genç bir ev 

ı yordu. kadını gıôi, zarif hareketlerle .kendileri-

~
• Baba ile kız, neşe içinde eve döndüler. ne ikramda bulunuşunu tetkik ediyor-

akai pek az konuşuyorlardı. Her ikisi 
, bir nıasal türküsüne kalak verir g."bi, du. 

itendi kalplerinin teremıümünii dinliyor- Bu nz:jyet Dunabt ile henüz tanışma-
~~ mı~ olan babası gelinceye kadar devam 
ardı. _ . et.Ü. Bmdo. kendisini beğendiğini bildiği 

Luda, hemen hemen her gwı Siebe.Jt bir kadının karşısında 
Eiyarete geldi. Ve hemen hemen her gün yabancı ve g~ .. . 
ba h b 1 arak ·ki kız- hissettiği emnıyetten gozlerı parıldıya-

bas.ı. da çayda azır u un ' 1 
Tak güzel bir reveransla Donatayı se-

la şakalaştı, gülüştü. • 

Zayi 
2795 numaralı cüzdanla T.C. 

Ziraat bankası lzmir tubaine 
teTdi eylediğim meLaliğ için isti
mal etmek Üzere bankanın ewa. 
lnna tahtiın etmit olduğum tatbik 
mührümü kazaen zayi eyledim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. 

lzmir Göztepe hatay caddesi 
108 sayılı aoltakta 3 sayılı evde 

oharan Rqit kızı hava 
640 (423) 

ğurnu söylemedi mi? 

- Babamın o kadar çok. düşünecek 
şeyleri var ki ... Buraya buyurunm. Za
vallı biıo sürgüne biraz biiyük şehirl~rden 
bahsediniz... 

- Burada yaşamak zorunda kaldığı
mız için mustarip misini'=! 

- Son derecır ... B' 'lr .. n_ • Sreba a· lamladı. 
ır a~·· annesı, Y ~ Kız elini u:ıatukcn o, gülümsiyerek, 

- Ludayı bu kadar sık divet etme, . d b d - Anlıyorum. Yaşınız, yirmi. Yaşa-
. - Yeni tanışmıyoruz; sız e, en e mak istiyorsunuz.. Hakkınız vC\1': Zeki 

dedi. tek başını gnmekteıı hoşlanmıyoruz. 
- Niçin? Luda çok zarif bir kız! ız.a b k . kl il d ve güzel bir kız. gençliğini bu çölde geçi-

- . . . Geçenlerde, eyaz ır çıçe er e <>- r.emez.. Niri kalkı Mit 
Siebanın hiç bir zaman neşeli olmıyan oWı daracık bir yola ikimiz de :rn p anoya gitmiyor-

annesi, bir miiddetkal>eri. art& tcmdli.· ~uiir sükfrt :..:-:le hayran kahn~k. sunuz? Her halde orada bir şeyler öğre-
5.çl bir m;:-uu ·~~ nirsiniz: resim. şan, mıtkine ile yazı yaz-

l:Hr t.o,...1aazlak içinde idi arma . Hatırlıyor musmıtız? mak, defter tutmak usulü filan_ lfili-
topuz yapıyordu; rengi uçuk ve çehres.ı Donata kızarak tasdik etti: 

. L ~ _ • • noya gidiniz. Mi!lnoda kendinize bir iş 
güzel değildi; bu Wi;rle O - tauİuıc:Jl sr=-1.3

1 
füdd.etJi bir eda iJe, bul L-

rc"U up mıyattan ze.k alınız. Sm mrsut 
a•lnqoıda. _Senin bu kadar romantik olduğunu etmek iç.in elirnden geleni yapnaktan 

Fabt ha akşam. ywıaltlana1 alev zil» J,,ı1miyonitım. Dedi. geri kaTmıyacağırnı eski l>ir dost sıfatiy-
bir lazam \aıdafı; dndak\wn ütriyordu.: Fakat arkadaşından cevap almadı; le vaa~rim. 

- Senin iyiliğin için söylüyorum 1 ünkü :.am bu sırada, Bindo, Donatanın Sieba bir an için hülyalara daldı: iiç 
Genç wden~e Siebanın gözü ön~~- ~lim 'bir ağrı olduğunu söylüyor, o da odalı bir ev, küçük bir bahçe, biraz p. 

de. dan.aeden çıft peyda oldu. Her ilu- sinden acaip bir zıeork duyttjMdu. neş ve Fabio saadetin ta kendisi olurdu. 
ain~~CleTinde saadet ışıldıyordu. Sieba, baba.smın, bütün ağır yükleri Fakat. onu aşk ve saadetteki paymı 

~ de'Vl't'tt.iği İÇ'İll bıayabn sık- babası g.asbetmişti. Komendatore, ona 
- Ne dü§ündüğünü anlamıyorum ki. letini hissetmiyen 0 geniş omuzlariyle ~k mlnab, fabt amiraae bir tavırla 
Diye mınldandı. bza c:lığru eğilişini seyredi,.ordu. ~ 
Anneai, sessiz sessiz ağlarlt:en, gene Bu anda, fabrikayı teftiş etmek için Kız: 

tebarladı: öğleden sonra oraya gelmiş olan genel - Hiç d~ fena bU fikir değil; di,.e h-
- L.dayı artalı: hiızim n-e ~er direktör salona girdi. slldadı. * Bu zat. küstahlığı sol elinde taşıdığı Bu anda kendisini, gayet şık gri bir 
1:"cla. ak aıık hul......,Jt arzımma izMr tek taşlı bir pırlanta yüzükte parhyan. kostümle, son model bir otomobilden i.ne

etmış olmasına rağmen, h-.ı iizır:rine. Jnsa boylu, ~an bir adamdı. rek, onun yanında başını ka1dırm~. g&
Sieba, artık arkadaşını divet <:tmedi. Sieba, onu. babasuıt fabrikada ziya- lerini uzaklara dikmiş bir halde kalaba-

iki ay sonra bir sabah. Siebanın baba- rete gelmiş olduğu bir gün tanımış ve lık bir caddede ilerler gördü. Acaba bu 
11, cenazeyi andıran soluk bir çehre ile 0 da altm ye gümüşten anl1yan hiıo adam bir saadet mi olacaktı? Donatanın güli.i
fabrikadan eve geldi. Karısını çağırdı ve sıfaüle, bo memleketin yegane değeri şündeki şehvanilik, cazibe de ne olayor-
a...ıan..da mun bir aal.a..-ewe. geçti. olan 1cüpe1e.rindeki alUııda lru:rşun dolu du? 

Bu muhavereden sonra, kızıa annıe.tıi: olduğunu ona .söylemek zamaıımı bul- Bunları artık görmemek, duymamak, 
- Başka 'bir yne t..-malt içim a..z.- mu:ş(u. uaklapnak ve niha,~ yapmak' 

!anmamız IU... dedi. b.l:ı.aıı 'befka ._ Sieba waki Dir ~işle genel Şimdi, bir ~ için mi.dafaa edebil-
~ ta;pia ~ dUUiiin e.ğru ilededi: diii o beJu 'ft Jeffai Yiic..da, bu kaba 
... ~- el..~ .. ı.e.. ...- W - Alma, De bii7ük. sürpria 1romaNfa... .....m kıaıs baman eA lııımunlqbl. On-

'erde, dağlar aı de biw lmPk. Wımb tıDn! Daııii. dan sonra artık tuzağa dipDif lıir kuş 
ı.tdi. - B1iiNıalz size hPnim burada oldQ- J1i11i _._,,. mai{dp U28nıD yabaJ$tı. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
G. 

E ... No. Yeri 

51/1 

51/2 
51/3 
51/4 
51/5 
51/8 
52 

63 

96 
105 
153 

159 
180 
223 

Uônd Sultaniye M. Epefpqa cad. 
195.75 M2. 21 ada, 7 parsel 

« 
« 
« 
({ 

<C 

« 
« 
« 

« 
« 
« 
« 

« 
« 
« 
« 

« (( « « 
UDnci Sultaniye M. Nezaket S. Etrefpqa mevkii 
489 M2. 21 ada 8 penel 
Ahmetaia. M. y emİf çarıamda 
58 .M2. 223 ada 5 panel 
Güzelyalı Urla caddesi. 484 M2. 
Karpyaka Turan Menemen caddesi. 
Ahmetağa M. Şamlı çıkmazı 
98 M2. 187 ada 19 parsel. 
Şeyh Mah. Osman zade sokak. 
Mesudiye M. ikinci kordon. 
Fatih M. Deiinnendaiı caddesi 
63 M2. 89 pafta 495 ada 6 parsel 

226 Karatq Tramvay caddesi 

244 
59 M2. 480 ada 4 panel. 
Köprü Şakirbey sokak. 
1927,50 M2. 815 ada 2 panel 

245 Kar'1yaka Bahariye M. Yeni sokak 

249 
38.40 M2. 181 ada 1 parsel 
Fatih M. Değinnendaği caddesi. 
4.; M2. 498 .la 4 parsel. 

250 Güzdyah Şaban nele sokak 
144 M2. 868 ada 6 parsel. 

253 Karşıyaka Osmanzade f1111etpqa bulan 
1036,50 M2. 103 ada 2,1 panel 

258 Karatq tramvay caddesi. 
944 M2. 480 ada S parsel. 

259 Karata, tramvay caddesi. 

260 

265 

67 M2. 480 ada 6 panel. 
Göztepe Tramvay caddesi. 
767 M2. 838 ada 26 parsel 
Karantina Duatepe «Muratdai• sokak. 
105.50 M2. 725 ada 13 panel 

267 Akdeniz M. Yeni büyük tuhafiyeciler. 
Tezaen .aladL 25 M2 986 ada 2 ........ 

268 Akdeniz M. Büyiik tuhafiyeciler Enan sokak. 
23 MZ. 985 ada 4 panel. 

269 Akdeniz M. yeni tulaafiyeciler 
28 M2. 980 ada 2 panel 

270 Akdeniz M. Yeni tuhafiyeciler. 

271 
24.50 M2. 985 ada 7 perael 
Akdeniz M. Kazım pqa bulvarında 
15.75 M2. 987 ada 24 parsel 

274 Kaqıyab Balmriye M. cMefbareb .A&a .,lmk 

275 
144.50 M2 164 ada 15 panel 
Kar4ıyaka Bahariye M. Soğuldruyu cad. 
132 M2. 161 ada 12 panel 

276 Karııyaka Soğakkuyw eski Mel.lep yf9i Ll.amanlar 
sok. 168.SO M2 140 ada 106 puaeL 

279 Kartıyaka Alaybey eski Mektep yeni Mimar ICuün 
aokak. 78.75 M2. 8 ada 10 parsel 

2&1 Birinci Süleyma.nlye Oçfüvii Karatq. iplikçi hacı 
Hasan sok. 91.50 M2. 581 ada 4 parsel 

28Z hmetpqa M. BirDci yübek sol.ak 

285 
80 M2. 483 ada 7 parsel. 
Cöztepe I>aıritheY aobk. 
Z56 M2. 838 ada 18 panel 

%86 Karantina Cerrah Mehmet ef. 80bl:. 
377.75 M2. 741 ada 1 panel 

No.su 

Taj 
2 

723 
725 
727 
729 
731 

2/1,4 

23 

1123 
183 

35,35/1 

31 
118/A. 

75 
T1 

174 

13 

2 

49 

15 

9 

176 

178 

745 

36 

17 

17 
19 Es. 

97 
24/S Es. 

45 
15 Ye. 

42 
49 Es. 
4/4A. 

22 
16 Es. 

17 

23 

13.13/ A. 

l,21 

17,17/A. 

6 

289 Eski llrinci Sultaniye, yeni ICadiriye ve llrinci ~ 
M. ikinci Nezaket sokak. 96.46 M2. 

ıs 

290 Fatih M. Tabur kitil>i aobk. 56 
58 M2. 495 ada. 34 panel. 
ikinci Siileymaniye f:trefpap Mısırlı C8&Uıli Dere 
aobk. 125 MZ. 130 ada 5 panel. 

292 ikinci Sultaniye Efrefpqa cYenitelürL Betle M 7/1,7/2 
sokak.. 201 M2. 37 ada 16 panel 

294 Fettah M. Küçük Fettah aobk. 

291 23/5 

s 
1l7 M2. 374 ada 34 parsel. 

Nev'i 

Ev 
Dükkin 

« 

< 
< 
« 

Aile evi 

Depo 
Ev 

« 
Dükkia 
Ev 

« 

Ev 

« 

« 

c 

« 

« 

Dükkan 

Ev 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

c 

c 

c 

• 
« 

c 

295 
297 

Tepecik Lale sokağı. 8 - 10 « 
193 - 195 EY, DilLüıa 

306 743 Ev 

Kestelli M. Bqdurak caddesi. 
153 M2 189 ada, 4 panel 
Göztepe tramvay caddesinde. 
261 M2. 838 ad. 27 ..-ae& 

309 Tepıocik 5m eli rHs &- 10 Ev, Dütdmn 
310 Alıı..ıetaıia M. Betlwllk csHesi Gia Mai 12-130 

1300.- 2&0.-

1200.- 24e...-

1400.- "80..-

5000.- tOG0.--
2000.- 4G0.-
6000.- 1200.-

1500.- 300.-
3200.- 840.-
2000.- 400.-

1500.- 300.-

9300.- 1880---

100.- 20.-

600.- ıa-

1200.- Z40.-

3300.- 660.-

3500.- 700.-

2000.- 400.-

6600.- t31aı-

750.- 150--

750.- 150.-

800.- 160.-

750.- 150.-

250.- 50...-

1400.- 1.80.-

400.- --
400.- 80.-

1000.- 200.-

1300.-
.. __ 

1500.- ---

660- 1•--
2000.-

78A.- 14&-

350--

350.-

1700.- 3&---

1200.- 3to. 
3500.- .,.,._ 

1800.- -. 4 

V=nz-la 278 M2. 1&7 .. 35 panel Bir maim 5000.- 1000 • 
•e bir depo. 

tulwh yWaında. ,...ı. gqri .,,.,1o,llerin P81iD Wı• •titt•i ıs. 3. 939 ........._ aimıii aaat ONDA ,_ 
pnl.drt-. 

istekli olanlarm hmlannda yazda cleposito "";ı · ıi Yf1D@ ;zz ,....,_ .n.m=-- tıııiırınıııı.a-i 
da bir. ~nüm~ aetirmeW. 28. 3. 



SAHiFE 10 rENIASIR 

Böbreklerden idrar torba<ına kadar yollardaki hastalıldann mikroplannı 
kökünden temizlemek için ( H E L ~I O B L O ) lrnllanınız 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Mezbaha Buz fabrikası için sa

tın alınacak bin lira bedeli mu -
hammenli 80 adet büyük ve 160 
adet küçük boyda buz kalıbı bat 
katiplikteki tartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konmuştur. 

ihalesi 3-3-939 Cuma günü saat 
' 16 dadır. İttirak edecekler 75 lira

lık teminat makbuzu ile encüme
ne gelirler. 

Böbreklerin çalıJimak kudretini ar!tınr, kadın, erkek idrar zorluklannı, es
ki ve yeni beJsoi:rukluiunu. mesane iltihabını, bel ai:,Yl'ısını, sık sık idrar boz. 
mak ve bozarken ~·anınak hqllerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku
mun mesanede tasların tcşPkkülüııc mani olur. Sıhhat vekaletinin ruhsatını 
bijzdir. Her eczanede bulunur. 

D I K K A T : JI E L :'il O B L O, idrarınızı tc:mizliyerek mavilcştirir 

ilan ~ SüMERBANK • 
Birinci mıntaka t~pu sicil mu-ı Birleşik Pamuk ipligv i ve Dokuma 

hafızlığından: 

lzmirin yeni köyde eski mezar- Fabrikaları Müessesesinden: 
lık mevkiinde şarkan ve cenuben 
musevi ishak dinadan metnik bağ 1 
garben yol şimalen urla caddesi 
ile çevrili bir kıta bağ İzmir vila
yeti idarei hususiyesine ait iken 
bu kerre Emin çetin el ile hayret
tine satılmıf ve bu gayri menkulün 
tapu kaydı mevcut olmadığından 
•enetsiz olarak tasarruf edildiği 
ıınla~ılmı' olmakla işbu gayri 
menkulün tasarruf sebepleri hak
kında mahallinde 10-3-939 günü 
saat on dörtte de memurumuz ta
rafından ehlivukuf muvacehesin
de tahkikat yapılacağından bu 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 
Kayseri Bez fabrikası malı 
Nazilli Basma fabrikası malı 
Ereğli Bez fabrikası malı 
Yalnız Ereğli bez fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için 
15 • • • 

25 • • • 
50 • • • 

12 No.Paket415 kuruş 
16 No.Paket480 kuruş 
24 No. Paket sso kuruş 
24 No. Paket sso kuruş 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

S7S kuruş 
S70kuruş 
S6Skuruş 
S60kuruş 

gayri menkulün gerek sınırların-
da ve gerekse milkiyetinde bir hak Fiatlerle fabrikada teslim şartiyle satılmaktadır. İplik müstehliklerinin 
iddia eden varsa tahkikat günün- yukanda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç- f: 
de mahallinde memura ve yahut lan nisbctindc iplik siparişi verebilecekleri ve 24 munaradan ince ve muh-ı 
bugüne kadar muhafızlığa vesaik- telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihtiyaç-
lerile birlikte müracaatları bildiri- !arını ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ilfuı 

) ~= ~~ lir. 639 ( 426 • 
--------- •. -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yağlı tüp resim 
boyaları 

Fransanın alemşümul LEFRANC 
DÖ PARI fabrikasının yağlı tüp re
sim boyalan gelmiştir .. İzmirde Bal
cılarda 209 No. AHMET MÜMTA7 
CAJIİT İSTANBULLU boya ticaret
hanesinde satılmaktadır. Bu meşhur 

boyalan bir defa tecrübe edenler 
artık başka marka resim boyası kul
lanmak istemiyeceklerclir. 

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

F!!Jz;;~..-

Belediye bonosu 
Almak ve satmak istiyenle

rin aşağıdaki adrese müraca
at etmeleri r ica olunur. 
İzmir: Kem".>rı.>ltında hacı 

Hasan otelinde No. €0 

Telefon: 3903 
1-13 

Cavit 

TAV AS iCRA DAIREStNDEN: 
Dosya No. 939-213 
ikametgahı meçhul: 
İzmirde Memduhiye mahalle -

sinde 317 doğumlu Hafız Osman 
oğlu Hüseyin Hüsnüye 

Y ed;nci kolordu askeri mahke
mes;nden verilen 2-11-933 tarih 
ve 18-53 sayılı kararı ile Hazine
Y" borçlu bulunduğunu ezgavri 
masraf J 976 kuru' paranın tah -
sili ir.in ilam beravı infaz hazine 
vekili tarafından dairemize veril
mi• ve size kanun"n tebliği muk
tezi icra emrinin jkametgahınızın 
meçhuliyet;ne binaen tebHğine 
imkan hasıl olmadığından ilanen 
teblif{ine karar verilmekle tarihi 
ilan<l!ı.n itiberen kanuni müddeti 
icinde bir diyeceğiniz varsa bil • 
dirmP.nİz veya borcunuzu ödeme
niz lazımdır. Aksi takdirde müte
akip icra muamelatının gıyabınız
da cereyan edeceğini malumunuz 
olmak üzere ilan olunur. 

633 (428) 

lzmir Yün 
Türk J_. 

Mensucatı 
Şirketinin 

Halka -Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kuma,lar 

Saglaın Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

~t,1t,1 S A T 1 Ş Y E R L E R 1 ii~i:i:ifi.!:16if:a" 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

......................... ma........... •• 
Doyçe Oryentbank ~ı· 

DRESDNER BANK ŞUBESi 

i Z MİR 
Merkezi : BERLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuüur
Sermaye \'e ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarıı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZl\fiR 

l\1ısırda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Her türlü banka muameli\tını ifa ve kabul eder. 

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

münakasa satın alınacağı. ili.n edilmiı olan 60000 adet mqe travers 
eksiltmesi görülen lüzum üzerine 11. 3. 39 cumartesi günü saat 11 e 
talik edilmi,tir. 

Beherinin muhammen bedeli 380 kuru, muvakkat teminat 12650 
liradır. 

isteklilerin kanuni vesika ve teminatlarile teklifnamelerini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltme Sirkecide 9 uncu işletme binasında yapılacaktır. Şartna
melerde değişiklik olmayıp 1140 kuruş mukabilinde Sirkeci, lzmir ve 
Ankara demiryolu veznelerinden verilmektedir. 

22 24 28 2 1075/535 (383) 

Sümerbank: 
lstanbul şubesinden: 

Nevyork dünya sergisi Türk sitesi kar§ıaında teşhir edilmek ve sa
tılmak üzere konsinyasyon «emanet» olarak Bankamıza Türk halısı 
ve seccadesi tevdi etmek istiyen tüccarların bu günden itibaren mal
larının evsafını ve fiyatını gösterir listelerle birlikte müsticelen §Ube 
müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Sergiye gönderilmesi mevzuubahs halılar ve seccadeler bir heyet 
marifetile seçileceğinden müracaatta bu cihetin ehemmiyetle nazıın 
dikkate alınması lazımdır. 

(422) 

16-21-24-28 483 {324) 

1 - 17 nci adanın 205 metre 
murabbaındaki 29, 30 sayılı ar -
aalarile 206 metre murabbaında -
ki 37 sayılı arsasının satışı baş ka
tiplikteki '8J"lnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmu,tur. Muham
men bedelleri 2261 lira olup iha
lesi 7-3-939 ıalı günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 169 lira 60 
kurusluk teminat makbuzu ile en
cüm~ne gelirler. 

2 - 55 ci adanın 412,50 metre 
murabbaındaki 21,22 sayılı arsa
sının satıtı bat katiplikteki şart
namesi veçhile e.çık artırmaya ko
nulmustur. Muhammen bedeli 
1650 lira olup ihalesi 7-3-939 salı 
günü saat 16 tladır. 1ttirak ede -
cekler 124 lira teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

17-21-24-28 501 (334) 

- 1024 sayılı adanın 325 met
re murabbaındaki 2 sayılı arsası
nın satı~ı bat katiplikteki ,artna
mesi veçhile açık artırmaya ko • 
nulmuttur. 

Muhammen bedeli 1300 lira 
olup ihalesi 7-3-39 salı günü saat 
16 dadır. iştirak edecekler 97 li
ra 50 kurut teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

21-24-28-3 543 (365) 
Garajsantralda yapılacak ta -

mir atelyesi kapalı zarflı eksilt -
meye konulmuttur. 

Ke5if bedeli on iki bin liradır. 
Şu'.tname, proje ve ketifname 

belediye baş mühendisliğinden is
tenir. 

ihale 10-3-939 da saat on yedi
dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlanmı' teklif 
mektupları ihale günü saat on al
tıda encümende riyasete verilir. 

Muvakkat teminat dokuz yüz 
liradır. 

22-28-3-7- (379) 

Düzeltme 
Gazetemizin 26 Şubat 939 ta -

rihli ve 10062 sayılı nüshasının 
onuncu sahifesi son sütununda 
neşredilen lzmir belediyesinin 
2 nci fıkrasındaki ada numarası 
(953) yazılacağı yerde sehven 
(933) olarak tertip edilmittir. 
Doğrusu (953) tür. Keyfiyet tas
hih olunur. 

AŞÇIBAŞl MAllKA 
Makarnalar 

Seli\nik sergisinin 937 ve 938 senelerinin 
birincilik madalyalarını kazanmıştır 

cxrzrn:ZZT..7.7..zzLf..L77-ZX7V..ZJlllll!lZ:I 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalık.Jarı Operatörü 

Kestelli caddesinde
" Jıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 

~ Tayyare sinema.sı ci· 
, 11arında 222 numaralı 
;:: haneye yaııında naıı
, ledece1ıtir. 

TELEFON: 2987 (31) 
~.l"i::"?fi M+Ai** 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memıeııeı ha.stanesi 

esııı operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hıısla
nesinde öğle.ıen sonra Birinei. Beyler 
sokağında.. 

TELEFON zaıo 

, ___ _ 

28 $abat Sah 1939 

Çünkü ASPİRiN seneler.; 

denberi her türlü soğukal· 
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

Ass"1ıe1 
"::: .. ~. RI~~ ...... . .... . . ............. . 

.. ::::,·::::~~··::::~~.':: :: . 

lzmir incir ve Ozüm Tannı Satış 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis Yllf üzümlerinden yapılmı,tır. Sek, Dömiaelı: 

ve kırmızı Tarİ§ '8f1lplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 
şarapları eksik olmamalıdır. 

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

sirkesidir. 

TARlŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmi, taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu· 

susiyetlerini ta,ımaktadır. Tariş üzüm balı en aıhhi ve mugaddi kuT
vet ,urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyabna uygun bir §ekilde tertemiz i§lenmİf V 

hazırlanmıştır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tari§ markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız . 

İzmir umumi satq mağaza.sı : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

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

1·26 2 

1 LAN 
Bornova zeytincilik istasyonu 

müdürlüğünden: 
1 - istasyonumuz için tesisatı ile birlikte bir motör, dört incelik 

dürbin ve bunlara ait boru ve teferrüatı mübayaa edilecektir. 
2 - Şeraiti anlamak istiyenler her gün istasyon müdürlüğüne mü

racaat edebilirler. 
3 - Bedeli ke§if (1445) bin dört yüz kırk be, liradır. . 
Eksiltmeye iştirak edecek talipler yüzde 7,5 teminat akçalannı İz. 

mir malsandığına yatırıp makbuzlariyle birlikte 3. 3. 939 ayının cuma 
günü saat 14 de istasyonda toplanacak komisyona müracaatlan ilin 
olunur. 

14, 19, 23, 28 450 (307) 

Aliotti Biraderler Eshamlı Ko
mandit şirketinden: 
Şirketimizin senelik heyeti umumiyesi qağı.da yazılı hususları mü

zakere ile karara bağlamak üzere 1939 senesi Marhnın 22 inci çarşam
ba günü saat on be§te lzmirde Kazım paşa caddesinde 23 No. lu tirket 
merkezinde sureti adiyede içtima edeceğinden hissedarların gösterilen 
saatte toplantıda hazır bulunmaları ili.n olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - idare raporunun okwınıaaı. 
2 - Mürakip raporunun okunması. 
3 - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının okunması, 

tasdiki ve müdürlerin zimmetlerinin ibrası. 
4 - 1938 senesi temettüünün tevzii hususunda karar itası. 
5 - 1939 senesi için miirakip intihabı ve ücretinin tayini. 
6 - Şirket müdür ve komandite teriklerinden N. Manuaonun mııillı: 

olduju 12 adet hiaae senedinden 6 sının yine ıirket müdür ve lr.omııa
dite ~iklerinden Remo Aliottiye dem "t'e fırağının tasvibi. 

647 (425) 

::>U adamla ~vl~ndircceğine taş yap.. - Neden} önünde :>aadct beract edıyor. . . . 1 
Jaya oır Jld.Ydld. ... ClVUfUJ.0.JIJ ~U.&. "*i•CUUU 1 - ._. ...... "' •• 
1 . • -.J._.t..... -..--· .., ........ e.......... ~"-..... ,.., ... --uv·--· -·•cıı•Mll• 
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Yeıneklerill kı· RADYO L İN 
rıntıları, salya· 
nın ifraz ettitl 
mikroplar, clişa· 
rıdan alınan mu• 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulınağa, çiiri· 
mqe mahk8m· 
dar. Çürük diş· 
ıer mide ve bar
sak ihtilitların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahğa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak sabah ve akşanı her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

rENl4SJR 
!1:9' 

Um dal 
UMUMIDENtZ 

ACENTALICI LTD. --
Olivier ve Fratelli Sperco j Deutsche Le· 

Şürekası Vapur Acentası vante Linie 
BJRJHCJ KORDON REB.S ADRiA!'ICA S. A. Dl O. M. 8. il. llAMBVRG 

TURKİA vapuru 15/18 Şubat at"a'illl • BINASJ !'El.. 2443 HAVİGA!'IOHE ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor. 
da beklenilmekte olup, Rotterdam, An~ HULL HATTI ZARA motörü 27/ 2 saat 8 de gelerek 4 marta kadar An:~· ~tterdam, Bre-
vers ve Hamburg limanları için ylik İ İAN 12 bat 1939 tarı 28/2 saat 17 de Pire Korfu Saranda, men ve Hamburg ıçın ytik alacaktır. 
alacaktır. ON vapuru şu • Brindisi Valona Zara Fiume \•e Trieste THESSALİA vapuru 14 martta bek· 
GERMANİA vapuru şubat nihayetin~ hinde Londra, Hull ve Anversten gelip V ed' v h k t d !eniyor. 18 marta kadar Anvers Rotter· 

ilk k ak ve ayni zamanda Hull ve en ıge are e e er. da B . . ' .. 
de beklenilmekte olup, Rotterdam, ~. ~ı arac k LERO motörü 213 te gelir ayni gün m, remen ve Hamburg ıçın yük ala-
Hamburg ve Anversa limanları için yUk ıçın ytik alaca tır. saat 19 da Patmo Leros Kalimnos İs- caktır. 

TAHLİYE: alacaktır. T1'I , tank6y ve Rodosa hareket eder. lA . -*- LONDRA HA · LERO t"' .. 613 t lir . .. ACHA vapuru halen lunanımızcLı 15 batta elip mo oru e ge aynı gun 
ADJU:~rrı: vapuru şu g saat 17 de Pire Korfu Brindisi Valona Hamburg, Bremen ve Anversten mal BALKANLAR ARASI 

KATTI Londra ıçın yük alacaktır. Triesteye hareket eder. çıkarmaktadır. 
ı.IVERPOOL BArrı GRİMANİ motörü 7/3 te gelir 8/3 -- ı 

İAN hamulesini te saat 17 de Leros Rodos Venediğe ha- DEN NORSKE M DDEL· 
ALGER vapurunu: Deni%bank reket eder. HAVSl.İNJE, osı.o 

İstanbulda aktarma ~ere . CİTl'A Dl BARİ 9/3 te gelir ayni gün BAGHDAT motörü 12 marta doğru İs--

ZETSKA PLOTIDBA A. 
D.KOTOR 

-- Dumlupınar vapuru ıle İmııre gelmiş- İ . . . . . ı· 
. stanbul Pae Napolı Marsilya ve Ce- kenderıye, Dıcppc ve NOl"V'eç umum •· 

(( 1. O V C E 'lf )) tır. novaya hareket eder. manları için hareket edecektir. 
Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) de Deutscfle ı.euante•Llnle . BRİONİ motörü 9/3 de .. gelerek ayni --

beklenilmekte olup saat 16 da Constan- . d gün Patmos Leros İstankoy ve Rodosa SERVJCE MARİ'J'İME 
' ANVERS vapuru 7 /2/939 -:.arihin e h k d I za ve Varna limanları için hareket ede- . are et e er. ROVJIA H 

· Hamburg Bremen ve Anversten gehp cektır. 

LOVCEN yük çıkaracak .. 

Lüks vapuru 5 martta saat 16 da ,-------------ı 
beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 
de izmlrden hareket edecektir. Pire, 
Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste 

,__ BUCAREST 

ROY Al.E HEERLAH DUROSTOR vapuru 18 martta bekl~ 
DAISE KUMPAHY ASI niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman· 
TRİTON vapuru 28/2 de gelerek Bur- ları için yük alacaktır. 

gas, Varna ve K&tenceye hareket eder. --

için yolcu ve yük alacaktır. HERCULES vapuru 6/3 tarihinde gc- .JOHNS!'ON W ARKEN 
T. B o w EN RE Es lerek Amsterdam Hamburg limanları LINIES l.2'D. 

VE Ş tJ' RE KAS 1 için yiik alarak hareket edecektir. . 
--. CVNARD 1.IHE -*- INCEMORE vapuru 12 martta bekle· 

Vnlted States Le11antes SVEHSKA. ORIEH2'E ı.J. ~iyor. Bur~~· V~rna, Köstence ve Su 
ı.tne Stad. HIEH .,U PA A lına Kalas ıçın yUk alacaktır. 

Llverpool ve ... M HY Si Vapurların hareket tarihleriyle nav-PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat Glasgov hattı AASNE vapuru 27/2 tarihinde gele- lunlardaki değişikliklerden acenta mc-
nihayeti mart ~p~idS::Oda beklenilmekte • • • • • • • • • • • rek Amsterdam Rotterdam Hamburg suliyet kabul etmez. 
olup Nevyork ıçm yuk alacaktır. . ihin. d İskandinavya ve Baltık limanları için Dah f--1 ta{ "]At i . AT'Arn1 ..... .., 

~ . . BOTHNİA vapuru 17 şubat tar e a cu.ıa sı ıs çın ı unn 
Gere!( vapurlnrın muvasalat tarihlerı, 1 Gl ·çın • .1ıı. yUk alarak hareket edecektir. caddesi 148 No dav F Henry Van Deı ·-----·---------------------------, 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

................ mc:·~n··~ ..... _.? ... • •• • • ,_ • • - -- •• 

~' 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 

k . . ' Beyhude Istırap Çe meyınız. 
U j R 'f E K K A ŞE 

Nevroz in 
Bu muannit baş ve diş ağrılannı süratle 
izaleye kiridir. nomatizma evcaı, 5inir, 

mafsal \'C adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir ... 

--·-
Nezle, Grip \'e Bronşite karşı en 

müessir ila~ 
N E V R O Z İ N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
iCABlNDA GÜNDE 3 KAŞI: ALINABİI.İlt 

...... ···························································: ••••••••••••• • 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

~ ilıl defa süzülmüştür ŞerlJet gibi i~UelJillr 
• 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• i·········································· . 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Bü~iik Salepçioğlu hanı karşısında .. 

. 

. . . gelip Liverpoo ve asgov ı 3u.a. • • • 
gerek vapur ısıınlerı ve navlunları hak- ~--.- 7..ee vapur acentalığına müracaat edil· 
kınd ta b. t hh"'t alt · alacaktır. _.ERVl"'E M .a •*rlME a acen ır ea u ına gıremcz. .- ..,, ._. mesi rk.a olur. 

Daha fazla tafsil.at almak için Birinci Gerek vapurların muvasalAt tarihleri. Romnaln Kaınpanyası TELEFON: 2007/2008 
Kordonda 152 numarada • UMDAL. isimleri ve navlunları hakkında acenta PELEŞ vapuru 14/3 tarihinde bek- ------------
umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teahhUt albna giremez. Daha fazla lenmekte olup Malta, Ceno\•a ve Mar- mesuliyet kabul etmez. Daha faila ta(. 

edilmesi rica olunur. tafsillt almak için T. Boven Bees ve Şr. silya limanlarına yUk ve yolcu alarak silAt için ikinci Kordonda F&ATELIJ 
Telefon : 4072 MüdUriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat hareket eder. SPERCO vapur acentasına müracaat 
Telefon : 3171 Acenta ı edilmesi rica olunur. İlAndaki hareket tarihleriyle navlun· edilmesi rica olunur. 

-------------------' ·-------

TOPANE 

TERAZiLERi 
l'VRKiYENiN EH BİRi HCİ !'ERAZt FABRİKA· 
SiNiN MAMULAl'IDJR ....... r AKı.JrLERINDEN 
SAKININIZ.. 11 &1 26 (3J6) 

Sizde bu kremden şaşmayınız 

BALSAMIN 
Sıhhat bakanlığının re~mi ruhsatım 

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

tiin ve c.,c;si7 kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak VÜ· 

cuda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini söz ve ~arlatanlıkla değil, 

sıhhi e\'safını I..ondra, Paris, Bcrlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz· 
!erce krem :ırasında birincilik mükafa
tını k:ızanmaş olmakla ispat etıni~tir. 

Krem Balsamin 
Gündüz için yağsız, gece için ya~lı ve 

halis acı badem ile yapılmış gündüz w 
gece şekilleri vardır. 

KREMLER .I 

KREM BALSAMİN; öteden beri tanı mnış hususı \aw \C tiip şeklinde sat;lır. 
İNGhJz KANZUK ECZANESİ. BRYOÔLU - İSTANBUL 

JLAN 
il Daimi Encümeninden: 

Tirenin Gökçen Nahiyesi okulunun onanlması İ§İ 2105 lira 90 ku
ruş keşif bede1ile ve 15 gÜn müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
isteklilerin 2490 aayılı yasa hükümlerine göre hazırbyacakları teminat
larile 6 Mart 9 . •. Ü IMl 11 de il Daimi encümenine bq 

!ardaki değişikliklerden dolayı acenta TELEFON : Z004 • 2005 

il& 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar ı 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 tkinciteırin 

t ar i h ! e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r . . ,.rm l k ram ı ye le ri: l'.7../17.7.LZ.7.Y.OJUZ.YL/.zz.,, 

n Adei :ıooo liralık··· l.000 Lira 
S » ıooo llralık ••• s.ooo Lira 
8 n SoO liralık -· 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
95 n SO liralık ••• 4-750 Lira 
~~ n 25 liralık ••• ~~-Lira 

1 435 )2.000 
4 nw ezaıısw!'7': mı rır.a# 

'f. İt Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Kumbarert~ biı:i 
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ispanya harbı bittikten sonra 
B. Çemberlayn'ın sulh 

ekonomisinin 
tatbiki kolaylaşmış planının 

genişleme 

ve 
ihtimali artmış •.. 

lngiliz 

Almanya ile Ingiltere Fransa veingiltereG.Fran
Bir ticaret harbini önlemek için iktı- koyu hukukan tanıdıl8r ... 
saden anlaşmağa mecbur olacaklar Burgosa sefirlerini gönderiyorlar Cümhuriyet Ispan

mümessilleri sıfatlarını kaybediyorlar yasının 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
söylemiş ve •Böyle bir tayin hayatırru 
çok altüst edebilir!• demiştir. 

B. BONNENİN NUTKU 
B. Bonne de pazar günü Bordoda söy

~ ]ediği nutkun bu vilAyet halkı tarafın
.'~ 1 dan tasvip edilmesinden memnuniyetini 
·.• bildirmiş ve hükilmet namına harict sl-

yaset hakkında verdiği izahatın Fransız 
,_,;,,.,,-.,:~~~=:::ııı I milletini tatmin ettiği kanaatini izhar 

~ti ederek demiştir ki : 
~'lf~ ı • - Siyasetimizin, Fransa halkının t&· 
'""' İ 1 rnamiyetinin değilse bile, ekseriyetinin 

~i temennilerine mutabık olduğuna emt
~ ı nim .• Bordo ahalisi hUkUmetin tabi dl

"' dutu yükSek saikleri ve bu nazik İs
panyol meselesinde, mebusan meclisi ta.. 
rafından da tasdik edilen hattı hareketi
nin sebeplerini takdir eylemiştir.• 
BERARD HARBİYE NEZARETİNDE 

Bunu müteakip, başvekil ıi Daladiye 

ile görüşmek için hariciye nazırı ve B Ispanyadan Fransaya getirilen koyun süriilcri 

ispanyadan artık görnıiyeceğimiz feci sahlerden Berard harbiye nezaretine gitıniflerdir. ÇEMBERLAYNIN BEYANAT! neral Frankoyu İspanyanın meşru reisl 
Bu saat 11.50 de başlıyan bu mülAkattan B Ç berla f A dıw b"ld; ...... ı..+ı .. y · f il" bU 

Londra 27 (A.A) - Gazeteler Ispan- cat endüstrilerini müdafaaya azmetmiş Almanlar bir şart 
yada harbin bitişinin diğer bazı sulh bulunmaktadır. Bunun için elinde mU- olabilirler. 

olarak ileri sürmüş 
1 

baş kil . em yn, spanyanın anancvı tanı gını ı ~ .. ~-· em ng ız -
evve , ve Fransanın Fas umumt istik' 1~1,_, uhaf tm k d"" 1 ··k l · · · · ı F k x. aw:u m aza e e uşman arı yu e çısı ıçın genera ran onun ae-

pJAnlarının tatbikine başlanması ıçın teaddit kuvvetli silAhları vardır. İnsan Paris 27 (ö.R) - Radyo ajansının is
eyi bir zaman teşkil ettiğini bildirmekte bu silahlara müracaat etmekte ne kadar tihbaratına göre Ingilterehin Franko bü
ve B. Gvatkinin Berlini ziyareti ile di- azimkAr bulunursa bu silahlara milra- kümelinin ispanyanın nizaın1 hUkümeti 
ger bazı Ingiliz nazırlarının şimal mem- caat etmek mecburiyeti o derece az ge- olarak tasdik ettiği Ingiliz mümessili 
leketlerine yakında yapacağı seyahatle-
ri buna atfetmektedir. 
B.Çemberlaynın bir taraftan her han

gi başka bir usule müracaat oluna bil -
ınesi ümitlerini kesecek mahiyette bu -
lunan sillhlanma programına devam et
mekle beraber tatbikine başlamak iste
cli~i öteki sulh plAnı, Ingiliz gazetele -
rin" göre şudur: 

Almanya ile bir ekonomik anlaşmaya 
varmak, bu anlaşmanın ergeç imzalana
cağına muhakkak nazariyle bakılabilir. 
Zira aksi takdirde, yani Almanyanın bu 
talebi reddetmesi takdirinde iki memle-
ket arasında bir ticaret harbi doğuracak-

naibi general Nogesi kabul eylemiştir. . 
13 

E KADAR SÜREN arasında ancak caruyane hareketlerde remanı aranacaktır. 
KONFERANS bulunmuş olanları tecziye eylemek hu- Sir Robert Tomson, İngiliz maslahat-

BB. Daladiye, Bonne ve Berard ara- susunda general Franko tarafından ale- güzan vazifesini görmekte devam ede
sındaki konferans saat 13 e kadar devam 
etrni§ ve bu saatte hariciye nazın Ayan 
Azasiyle birlikte otomobille hareket et
nıiftir. 

ELİZEDE TASDİK KARARI 
VERtınt.. 

nen yapılmış olan beyanattan dolayı cektir. 
memnuniyetini bildirmiştir. Başvekilin CÜMHURİYETÇİ İSPANYANIN 
beyanatı ekseriyet saflarında alkışlarla MÜMESSILLERI 
karşı1annu§b.r. Paris, 27 (A.A) - Frankonun res-
Başvekil izahatına devam ederek ge- men tanınmasını müteakip ispanya se

neral Franko hükümetini tasdik karan- ffri Pascua Martinez bir otelde ikamet 
Nazırlar meclisi öğleden ııonra, saat 16 nm hafta sonu esnasında verildiğini ve edecektir. Ingiltere hükümetinin Lon-

da, Elize sarayında reisicürnhur B. Leh- bu tasdikin şartsız olarak bahşedildiğini dradaki ispanya sefiri Azcarate için 
rüniln riyaseti altında toplanmışbr.. B. blldirmişfu. Bu mesele hakkında yarın yaptığı gibi Fransa bükümetinin de se
Daladiye, İspanyada Ayandan Berard ile Avam Kamarasında aleni müzakere ola- firi muvakkaten diplomatik masuniyet-
Burgos hilkümeti hariciye nazırı gene- caktır. ten istifade ettirmesi ihtimali vardır. 
ral Jordana arasındaki müzakerelerin ne ispanya general konsolosluğu ile tu-
gibi prtlar dahilinde cereyan ettiğini DEMİRYOLU MÜZAKERELERİ rizın ofisi hakkında ayni suretle mua-
izah etmiş ve bu müzakereler neticesin- Paris, 27 (Ö.n) - Bayondan bildiri- mele edilecektir. Sefarete merbut diğer 
de hasıl olan anlaşmalar hakkında ma- liyor : teşekküller de dün kapılarını kapaınış
lfunat vermiştir İyi malU.oıat alan mahafilde söylendi- lardır. Yalnız Cortes meclisinin riyaseti 

tır ki bundan Ingilterenin nihayet galip 
çıkacağı muhakkatır. Böyle bir ekono-
mile anlaşmadan başlıyarak demokrat 
devletlerin menfaatlerine bugünkü mil- lir. 
nasebetlerden daha eyi gelen münase
betler tesisine çalıpnak .. 

B. Daladiyenin tekilli üzerine nazır- ğine göre Burgosta Fransa ve İspanya altında bulunan sivil halka yardun ko
lar konseyi general Franko hUki.lrneti- arasında hisıl olan itilAftan sonra Fran- mitesiyle çocukları tahliye ve müdafaa 

Almanyanın Lond.ra sefiri saraya giderken nin •De jureı hukuki tasdikine ittifakla sız - İspanyol pmendiferleri arasında komitesi mültecilerle meşgul olmak Uze-
Sir Robert Hopsun tarafından bugün karar vermiştir. mUnakalltm tanzimi için çarşamba gü- re faaliyetlerine devam edeceklerdir. 

Diğer 

yor ki: 
taraftan Financial Taymis di- nasyonaliat otoritelerine bildirilmiftlr. Be Rea:cümhurun teklifiyle konsey B. nü Hendeyde bir konferans toplanacak- AZANANIN VAZiYETi 

Yeni --1>-.:_ tayı"nine kadar sır· Robert ~ memuriyetini mesut bir netice- br. Fransız §imendiferleri umum mü- Paris 27 (A.A) - Azana saat 21.50 
Taymis gazetesi bunları mevzuu bah

settikten sonra ayrıca aşağıdaki husus
ları da kaydetmektedir: 

Son Berlin ekonomik göril§melerinde 
Almanya müstemleke meselesini sarih 

mııı::u.nu ye iktiran ttirdiği · · tebrik ...,_;...ı.. t___ ' 
Hopsun maslahatgüzar vazifesini göre _ e ıçın '!'~ ..... • dUrleri ile şimali .u}Hlllya §irnendifer de sefaretten ayrıldığı zaman yanında 
cektir. Henüz Cilmhurlyetçilerin işgali B~G~A SEFİR GÖNDERİLİYO.R kumpanyası mümessilleri bu konferans- kain biraderi, ispanyanın eski Cenevre 
alımda bulunan arazideki Ingiliz men- Diplomatik ananelere te~, ~k ta hazır bulunacaklardır. konsolosu Rivas Cherif bulunmakta idi. 

Harpten evvel yüz milyon Ingiliz li
ralık bir kazançla kapanan Ingiliz tica
ret bilAnçosu 1938 sene.sifıde 55 milyon 
zararla kapanmlJhr. Bunun sebebi In
giliz ticaret odaları birliği ile Ingiliz en
düstrileri federasyonunun da tebarüz 
ettirdiği veçhile bugünkü enternasyonal 
ticaretin yapılış şartlarıdır. 

surette ortaya atmıştır. B. Gvatkin me
selenin bu safhası hakkında B. Halifaksa 
bir rapor verecektir. Pek muhtemeldir 
ki, Almanlar bir müstemleke anlaşma -
sına vanhnak lüzumu üıerinde ısrar et
miştir. Maamafih bu muhakkak surette 
eski Alman müstemlekelerinin Alman
lara iadesi demek değildir. Fakat her 
halde ticaret anlaşmaları üzerinde bir 
mukavelename yapılması için mUstem
leke meselesinin bir hal çaresine raptını 

faatlerl sadece konsolosların himayesi kararını Burgos hUkUmetine gidip bil- YENİ KONSOLOSLAR Mumaileyh Cenevre yoliyle Collonges-
altmda bırakıla<:aktır. dirmeie hariciye nezareti siyasi l§ler di- Burgos, 27 (Ö.R) - Havas ajansı bil- Souns - Saleve'e gitmek üzere Lyon is-

Hükümet memleket için hayati bir 
ehemmiyeti haiz bulunan Ingiliz ihra -

Vaşington 27 (ö.R) - Ispanya sefiri 
B.Deles Rios bugün hariciye nazırı B. 
Kordel Hulle görüşmüştUr. MWAkattan 
sonra beyanatında Cümhurlyetçi ispan
yanın milmeaili Franko hUktlmetinln 
Amerika tarafından tasdikinin tetkikin
de biJe olmadığını söylemiştir. 

Sulhu kurtarmak için 
ln~ilterenin Amerika ile birleşerek bir 
hareket yapnıası mütesavver midir? 

AVAM KAMARASINDA B. ÇEMBERLA YNDAN SORULAN SUAL.. 

Lond~a, 27 (Ö.R) - Avam kamara-1 timaa davetinden evvel, mühim bir ha-ı birlerin alınacağını ve mesullere karşı 
~ında bır çok mebuslar başvekilden şu zırlık devresine ihtiyaç vardır. Böyle bir inzibati tedbirlerin ittihaz edilec~ğinl, 
suali sormuş~a;dır : . . . 1 ko~feransın rnüess.ir neti~ler verebile-1 ayni· zamanda taviz tediyesi için tedbir-

•Sulh ve sılahsızlanma ıçın bcynelmı- cegı zamanın gelmış oldugu mütalaasın- 1 lere tevessü] edileceğini bildirmiştir. 
lel bir konferansın içtimaa daveti inı- 1 da değilim. 1 

rektörü memur edilecektir. Burgos hü- diriyor : İspanyol hükümeti Fransaya tasyonundan trene binmiştir. 
kUmeti nezdine Fransa namına bir se- göndereceif konsoloslan tayin etmiştir. Paris, 27 (A.A) - B. Azananın kain 
fir tayini de bu hafta Jçiıide vukubula- Franko hUkilmetini hukukan tasdik ka- biraderi B. Rivas Cherif, Havas ajansı-
caktır. rarınm Burgosa resmen tebliğini mUte- nın bir muhabirine şöyle demiştir : 

B. Bonne konseye harict vaziyet hak- akip yeni konsoloslar vazifeleri başına - İstifa meselesi, mevzuubahis değil-
kında aynca izahat vermiştir. hareket edeceklerdir. dir. 

LONDRADA Franko İspanyası hariciye nezareti, Paris, 27 (A.A) - Bask hükilmetinin 
Londra, 27 (Ö.R) - &§vekil B. Ne- Fransız - İspanyol itilAbnın İspanyolca murahhas heyeti artık resmi bir teşek-

vil Çemberlayn Avam kamarasında be- metnini bu akşam nepedecektir .. Ayni kül olarak mevcut değildir. B. Jose 
yanatta bulunarak hUkümetin İspanya- 7.81D8Dda B. Leon Berar tarafından Pa- Aguirre de artık Bask hültümetinin res
daki vaziyeti çok dikkatle gözden geçi- rise getirilen Franaızca metin Kedoney men reisi değildir. Euzcade bayrağı ile 
rerek general Frankonun §imdi, İspan- tarafından matbuata teblij edilecektir. Bask hükümeti arması bu hUkümetin 
ya arazisinin en bUyük kısmını kontro- INGtı.ız M'OM:ı!581I.J:NtN bulunduğu binadan kaldınhnı§b.r.. Ma-
lil altına aldığını müşahede ettiğini ve TEBLİGATI amafih siyast olmıyan Bask teşekkülle-
Fransız hilkümetinin de bu husustaki Ingiliz mümessili Sir Robert Toınson, ri bilhassa Bask mültecilerine yardım 
karannı bugün bildireceğinden haber- hariciye nazın general Jordanoyu ziya- servisi faaliyetlerine devam etmektedir-
dar oldutunu ilive eylemiştir. ret ederek hilkümeU metbuasının ge- )er. 

Japonyadaki yahudiler 
Japon hükiimeti bunlar hakkında ha

reket tarzını tesbit etti 
kanlarını tetkik etmek üzere hüküme-ı Londra, 27 (Ö.R) - Avam kamara-ı Vaşington, 27 (A.A) - Eski Japon
·~. Amerika ~irl~şik devletleriyle işbir-ı sında öğleden sonra sorulan bir çok su-

1 
ya sefiri Hiroshi Saito dün burada vefat 

ligı yapmak nıyetı var mıdır?.• allere cevaben hariciye müsteşarı bay etmiştir. Şanghay, 27 (ö.R) - Şanghayın ja- Tokyo 27 (ö.R) - Japon hükümeti prı B. Butler avam kamarasında hükü-
Ba~~kil B. Çemberlayn şu cevabı Butler Japon tayyarelerinin Hongkong 1 Mumaileyh geçen sonbahardan beıi pon iıgali altındaki varoılarında üç c;in- japonyadaki yahudilere diğer ecnebiler metin Şanghaydaki vaziyeti dikkatle ta• 

vermıştır : İngiliZ arazisine bomba atmalarından rahatsız idi. Fakat hastalığın bu akıbete linin kesik başları bulunmuttur. Bunların gibi muamele yapdacağını bildirmiftir. kip ettiğini ve beynelmilel belediye mec-
• - İngiliz hükümetinin kanaatince ileri gelen hadisenin halledildiğini bil-' müncer olacağı tahmin edilmiyordu. Sa- japonlarla it birliği yaptıklanndan dolayı Hariciye nezaretinin ifadesine göre ja- liaine vazifesinin ibkaaı hwıU8Unda taval

ıilBhlann tahdidi ve .be-:nelmilel tic~e-, dirmiştir. İlaveten şu izahatı vermiştir: j ito yakında Japonyaya avdet etmek ta- öldürülmüt olduklan tahmin ediliyor. ponyada yerletrnek iatiyen yahudiler hak- yelerde ve müzaharette bulunmaia mil
le engel olan sedlerın ilgası suretiyle - Japon hükümeti hAdise dolayısiyle savvurunda idi. Şanghay 27 (ö.R) - Yangçe •hi- kında muhaceret kanuıwnun hiiJ8pn)eri temayil olduğunu bildirmi§tir. Bu bele-
dünyada dtwamlı sulh temin edilebilir .. teessürlerini bil~ ve Tokyodaki İn- Hiroshi Saito 1934 senesinde Vapng- lindeki Kulln tehrine kartı ç,o~tpberi ~tbik edilmekle b~ra&r yahd'Jiterin, diye konaeyi beynelmilel mıntabda ni-
~ ı-aı. ti de · toıı ~ do a ~eri-


