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r-: · GAZI BULVARI tZMlR • 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEV KET BiLGiN 

No. 10045 Kırk Dördilnctl Yd 7 ŞUBAT SALI 1939 
Hitler - Mussoliniyi görüş-1 
türen telefoncuya mükafat 

Başmuharrir ve uınumt neşriyat mildüril: Roma, 6 (ö.R) -Avrupa matbuat aervisin
den: Düçenin huauai kiböi, Sinyor Mussol" 
adana Roma telefon servis memurlanndan Bn. 
Vanda Bİanf.İye 2000 liret vemüttir. Bmıa sebep 
cenç kızın bir tatil ıününde mezun olmatma 
rağmen vazifesine ederek Mussolini ile Hitler 
arumda bir telefon muhaveresi yapmasını te- ı 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAITJ 

DEVAM MODDET! Türkiye için 

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

Hariç için 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 - ----- minidir . .................. ___________ ---.ı 

FtATI (S) KURUŞTUR Ciimhuriyetin ve Ciimhu.riyet eaerinin bekçüf, aabahlan çıkar .siyasi gazetedir Y eni Aaır Matbauında Buılmqhr. 

· Cemberlaynın yeni bir nutku 
Bütün Avrupada büyükl 
akisler yapacak sözler 

tnglliz baıveklli diyor ki : uFransa bir tehdide 
uğrarsa lngiltere derhal müdahale ed«:cek.n 

: i-: ba[Vckili Çcmberlayn 

Darp halinde .. 
edecek .. , 

' 'Yugoslavya bütün 
ve ittifakların ı 

teahhütlerini 
muhafaza 

utngiıterenin istisnasız bütün Jıuvvetıeri Fran-
sanın emrine hazır lllılunac:aıııardır n Balkan devletleri konferansının Bükreşte top· 

• · ıanma tarihinde de~i$ikHk yapılmamıştır_. 
Londra 6 ( ö.R) - Avam kamarasında bugün öğleden sonTa saat dört buçuk

ta baıvekil B. Çemberlayn bütün. Avrupada büyük akisler yapacağı · ıü~hesiz,1 

olan ıu sözleri söylemiştir: · . 
c Açıkca ıunu beyan etmeği bir vazife telakki ederim: Fransa ile bizim ara- • 

mızdaki tesanüd o derecededir ki Franaanın hayati menfaatlerine l<arıı. her ne- . 
reden gelirse gelsin, bir tehdit vukuunda bu hal derhal iki memleketimizin iıbirli-. 

ğini tahrik edecektir. 
c Diğer tarafdan, harp halinde Franıanın bütün kuvvetlerinin lngilterenin em 

rine hazır bulunacağı gibi lngilterenin bütün kuvvetlerinin de Franaanın emrine, · 

hazır bulunacağı hakkında Fransa hariciye nazın B. Bonne tarafından yapılan 
beyanatla tamamen mutabık bulunuyoruz.> 

Paris 6 ( ö.R) - Fransız gazeteleri B. Çemberlaynın Fransa ile tam ve 111kı te
aanüd hakkında avam kamarasındaki ıon beyanatını büyük memnuniyetle karıı· 
Iamı~lardır. Gerçi B. Çemberlaynın bu yolda beyanatı ilk defa yapılıyor değil
dir. Jngiltere ve Fransanın tesanüdünü çok açık olarak bir çok defalar tasrih et-

- SONU 3 tlNCO SAHİFEDE -

Y ugoslavya kral naibi Prens Pol 1le Bclgraddaki sarayı 
Bclgrad 6 (ö.R) - Yeni kabine istifa Azadnn beşi Dr. Stoyndinoviçle ihti-

eden B. Stoyadinoviç kabinesinin yedi lM haline düşcr~k daha önce istifa eden 

Dün saat 16.JO da ilk 
toplantıs~ yaptı.. 

Şehir meclisi, dtin akşam saat 16.30 
da reis Dr. Behçet Uzun başkanlığında 
939 yılının ilk toplantısını yap~tır. 

Reis celseyi açtıktan sonra geçen fevka
lade toplantının zabıt hülAsası okunmUJ 
ve meclise yapılan bazı teklifler, ait ol· 
duklan encümenlere havale edilmişUı. 

Mebus seçimini idare edecek tef~ 
heyetine şehir meclisinden Bn. Cevriye, 
BB. Reşat Leblebici oğlu, Faik Ener, 
Muzaffer Özgen ve Cemilin iştirakleri 
tensip edilmiştir. 

Mebusluk için müracaat
ler gittikçe kabarın~ ta .. 

ı\7.asını ihtiva ediyor. - SONU 10 UNCU SAHİFEDE -

Meclis pazartesi ve cuma günleri sa
at 16.30 da toplantılarına devam ede
cektir. 

Sarho~1uk yüzün- Fransız Cümhurreisi 
den cınayet çıktı L b b• k .. } d• 
r r sarkın • e run ır notu soy e ı 
bk eden Tahsini ağır -

Bir Dün y a 1 

Konferansı 
Bugünkü şartlar içinde 
toplanabilir mi? .. 

--0---

ŞEVKET BİLGİN 

MC§hur darbımeseldir: 
cl..Afla peynir gemisi yürümez> 

cI ... rler. 
Fakat diplomatlar bu atalar sözü

nü de unutarak dünya işlerini lafla 
yürütmeğe çalışıyorlar. 

Hitlerin dünya matbuatında bü
yük akisler uyandıran nutkundan 
ıonra ıimdi Mussolininin nutku bek
leniyor. Italyan devlet adamının Ve
ncdik sarayının balkonundan ortaya 
ne gibi yeni fikirler atacağı merak 
ediliyor. 

«Hitler>, her vesileden istifade 
ederek lngilterenin Fransa ile tesa
nüdünü ilan eden lngiliz nazırlarına 
bir cevap olsun diye, Mussolini ile bir 
fikirde olduğunu söylemiş: cltalya 
aleyhinde bir ideoloji harbinin sebep
leri ne olursa olsun Almanyanın Ital· 
)'a yanında olacağını » beyan et
mişti. 

Bu sözlerin B. Mussoliniye daha 
yüksekten konuşma cesareti vere· 
ceği tahmin edilebilir. 

Beynelmilel vaziyetteki gerginliğin 
mücbir sebeplerini ekonomik tazyik
lere atfetmek kabildir. Muazzam tes
lihat programlarını tehakkuk ettir
mek için Otarşiye dört elle sarılanAI
rnanya ve ltalya sulhun bakası ve 
d_ünyanın refaha' avdeti için Liberal 
ııstern. b. h IAkk" _ _] ı ır ayati zaruret te a ı 
coen 1 ·1 "k ngı tere - Fransa ve Amerı a 
~~rşısında iktısaden büyük bir tazyik 
ıçındedir ler. 

.. Güneş kadar açık olan bu hakikat 
böylece tesbit edildikten sonra iki 
ıistem mensupları arasındaki eko· 
n?mik telakki ayrılık1annın felaketli 
bır neticeye müncer olmaması için 
ne Yaprr."\k İcap ettiği düşünülebilir. 

insanlığın talii bu suale verilecek 
cevaba bağlıdır. 

- S0Nu 2 tNCt SA. YFADA -

Baıvekil Refik Saydam 

Ankara, 6 (Hususi) - MebtiSluk jçin surette yaraladı Ot . t d 1 ti . "H k k 
Parti ~erkezine müracaat edenlerin sa- Paz.ar gecesi ildçeşmelikte müessif 0 f) er e V e ef J Il a 3 0 U 0 U 
yısı gıttikçe kabarmaktadır. Müracaat bir yaralama hlidiscsi olmuştur. Sar· • k k d b h tt• 
edenler arasında bir çok kadınlar da hoşluk yüzünden çıkan bu hadise hak- yerıne uvvet an unun an 4t a se 1 
vardır. kında bize verilen maHl.mnt şudur : 

Yeni Mccr t · ·· takil b 1 
v ıs e mus me us ar - Evvelki ıı.kşam fozfoca şarap içe-

bulunacagı anlaşılıyor. Partinin bazı vi- rck sarhoş olan Tahsin isminde bir 
layetlerde müstakil namzetlerin kazan- genç evine gitmek üzere yola koyulmuş 
mal~ına yardım edeceği haber alınmış- ve yoldan geçenleri seyre dalmıştır. 
tır. İddiaya göre Tahsin bu orada, yoldnn 

İZl\IİRDE DEP.l'ERLER AÇILDI geçen bazı kadınlara sarkıntılık etmiştir. 
Dün seçici defterleri şehrin bütün Bu sırada karşıdan üç kişilik bir nr- Lebrün Elizcde bir kabul remıindc 

mahallelerinde hususi yerlerine asıl- kadaş grubu gelmekte idi. Bunlardan 
mıştır. Defterler altı gün asılı kalacak- Ali, Tahsinin kadınlara ve genç kıtlara Faris, 6 (A.A) - Dün cümhuriyetçl Demek ki insanlar hUrriyet, adalet ve 
tır. Ondan sonra da vilAyet idare heyeti, sarkınulık ettiğini, sarhoşça sözlerle ka- gazetelerin ziyafetinde bir nutuk söyle- beşeriyet camiasının ist..iklAli için bot 
hmlrin nüfusuna göre çıkaracağı me- dınl~ işlerinden alıkoyduklarını gö- miş olan B. Lebrun şöyle demiştir : yere mUcadele etmişlerdir. Beyhude ye-
busların sayısını tayin edecektir. riince : - Karma karışık bir devre yaşıyo-- re ıstırap çelonişlerdir. Öyle mi? 
. Mebus intihap heyeti teftişiyesi dün - •Ayıptır bu, kadınlara laf atma (!) ruz. Milstakar hiç bil' şey yok .. Her ta- Bu prensipler bundan bir kaç sene 
öğleden sonra belediyede, reis Dr. Beh- demiştir. rafta tahrikat yapılmakta, dünyanın te- evvel medeniyetimizin esası ve §el'efl 
çet Uzun başkanlığında bir toplantı ya- Çıkan kavga büyümüş, neticede Ali mellerini teşkil eden eski beynelmilel &ddedildiği halde şimdi bunların orta-
parak bazı kararlar almŞır. Tahsini bıçakla ağır surette yaralamış prensiplerden ve beynelmilel kanun- dan kalkmasına §ahit olmağı kabul et· 

- SONU 3 tlNcO SAHİFEDE - ve zabıtaca yakalanmıştır. Yaralıya dan kimsenin haberi yok. Bunların ye- meli miyiz? .. Fransa böyle bir ihtimali 

Yeni Afgan sefiri 
· Memleket hastanesinde ameliyat yapıl- rine menşei bize söylendiğine göre Neo kabul edemez. 
mıştır. Yarası ağır ve hayatı tehlikede- dinamizmde ve tarihin zaruri tekamUlU Demokrasi esasına mUstenit kanunla· 
dir. Suçlu cürmünü itiraf etmi§, fakat olan milletlerin tabil temayülleri kail ra sadık kalmış memleketlerle hemfikh 
hAdiseye yaralının sebebiyet verdiğini olmuştur. BiltUn bunlan isimleri ile yl- olan ve Atlas Okyanosunun ötesinden 

itimatnamesini verdi 
Maliye, lktısat ~ ve maarif vekil
leri dün Ankaraya döndüler •. 

Ankara 6 (ö.R) - Reisicümhur b
met InönU bugiln saat 16,30 da Riyaseti
clhnhur k<i§künde yeni Afgan ıefiri 
Feyz Mehmet Hanı mutat merasimle ka
bul etmiştir. Yeni elçinin itimatname. 
sini takdim ettiği bu millAkatta hariciye 
vekill ŞUkrU Saracoğlu hazır bulunmuş
tur. 

Ankara 6 (Husu.si) - Maliye vekili 
B. Fuat Ağrah, Maarif vekili B. Hasan 
Ali Yilcel, Iktısat vekili B. HilsnU Çakır 
bu sabah lstanbuldnn buraya döndiller. 

lŞ BANKASI PlYANGOSU 

Ankara 6 (ö.R) - Iş bankasının kil
çült cart hesaplar yeni ikramiye plftnına 

göre yapılan Şubat keşi.desinde 1000 li
ralık ikramiye UskUdarda 1921 numara
lı kilçilk cart heşap sahibi HUsnUye, 500 

llralıkları Izmlrde 16349 numaralı Zeb
raya ve An.karada 29332 numaralı Sali

Y eni Afgan elçisi Feyz Mehmet Han haya iaabet etmiştir. 

icra Vekilleri Heyeti toplandı 
f 

iddia etmiştir. Tahkikata müddeiumumi detmek isteriz. vaki olan davete icabet eden Fransa, 
muavini B. Nadir Ener el koymuştur. Hak kanunu yerine kuvvet kanunu. - SONU 7 İNCİ SAHİF'EDE -

General Franko Negrinin 
sulh teklifini reddetti 

I 
Cümhuriyet 
---*·---

Büküm etin teslim 
olmasını istiyor 
Cümllurlyet~ler muııa .. 
vemeUe devam etmeıı 
niyetindedirler .. 

~ 

Paris, 6 (Ö.R) - Cümhurlyetçl ts. 
panyol başvekili Negrin İngiliz hilkli· 

meti vnsıtasiyle general Frankoya sulh 

teklif ebniş, İspanyol milletinin daimi 

bir sulh ve sült\uıa kavuşma'll için bir 

plebisit yapılmasını istemiştir. 
General Franko plchisite meşrut olan 

tulh teklifinl reddederek kayıtsız •• 

prtsız blr teslimiyet istemiştir. 

İngiliz sefiri bu red cevabını derha1 
Negrlne bildirmi§tir. Bunun ilzerlnı 

toplanan kabinede mesele mevzuu'bahtl 
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Emekli General 
Kazım Karabekir'in 

HATIRATI 

Bir Dünya 
Konferansı 

U zÜnl.lerde Tütün deposu inşaatı 

inhisarlar mamul tütün 
Ba8iinkü 18111• içinde 
toplanabDlr mi! .. 

ŞEVKET BILGlN 
o 

Azami rütabet -32-
a) ittihadı lalinwı tam sırasıdır. Bek- • h e e h ı 

lenen a.ucet KÜDÜ plmiftir, harbe sire- :....................................... Derecesi tesbit 1 racı ıçın azır anıyor - BAŞTARAFI 1 lNCl SAYFADA -
Jiml : y A z A N : Ye .. llsadarlan Büyük demobuileıde, ltalya ve 

b) Turwıbk içiD bwlaa uysun za- ldldlrlldl..... Almanyamn çoktanberi unuttuJdan 
man olamaz. 1Ma fmab bybetmiyelim, G E NE R A L -=- İnhisarlar iclmnllnln Alsanaektıa •-ıee tap'lanan Wtblerin nmbafu....na bir refah mevcuttur. Berlinle Roma 
harbe girelim ı İhraç edilecek kuru üzUmlerin azamt ra fabriba civannda inşa ettirme~ mahsus, umuml bir depo mahiyetinde bu refahı kendilerinden gaehedilmit 

c, Çarlık Ruayaandan intikam günü- Kdzım Karabekir rütubet dereceleri tktısat vek.Aletince karar verdijl büyük tütün deposunun Im11anılacak ve rekolte durumuna &öre farzıederek dünyama bütün .enet 
dür. harbe &ireliml tesbit edilerek alikadarlara blldlrilmit- plAııJan bazuiammt ve deponwı inp- .;ıı_,___. ..._ stok bul--.L--1--'-"- kayna]danm ellerinde tutan bir kaç 

•••••••••••••••••nan••••-•••••••••• uauu& sure._ uuu~.. 1-L • 
Gibi .öder n propqandalar duyal- ealon heqün tiirlü tüıla iDlanlarla dolar tir. Bu esasa 8Öl'9 7, 8, 1, 17, 18, ve 19 atma ait betonarme hesaplan ..air hu- Haber aldılmuza 8re İııhlsarlar idare- memlC&din hoclpmbjıına esir olmı-

ııuya b.tladı. Harhia doiaraıcaia karp- bophrdL Aynca Enver papnm bir de numaralı Standard Uzüm tipleriyle hu- suslar tamamlanmıştır. İnhisarlar idare- inin b d g . kt.en b' yaıcaklanm ileri sürüyor, müst.eade
plak içinde bir külah kapmak veya harp ıubeı' __ L_ dı. Yuz" b öm sust üzilm tiplerinin azamı rütubet de- sl inpat mildilrU ve mUhendlaler bu ı, 5 ~u .._e~~şa ettırme ır kelerin yeniden payleplmuını nti· manauaaaı var ap er . _... -ı-ı..t rdlr 1D11-.ıı1 ..., mu..-lde mmıul tiltiln ih ___. __ 
ııensini olmak isteyenler de birdenbire Fevzi bey idare ed~rdu. Enver Berlinde receleri yüzde 17 yl geçemiyecektir. 10, ıçiıı ,_.rhniM ı ......... ~ : . - r~~. 
harp tarafdarı cldular ve ötekilere kab- atatemiliter iken ba •t da Almanyada 11, 12, 21 ve 22 numarah Studard tiP- Haber aldığımıza gore ınşaata ilkba- raa içın mevcut bazı tasavvurlandır. ifade edilifte miaumane aöriinelı 
larak harp i.teiini alabildiiiae körlJde.. tahsilde halunayonmq. lerin aamt rütubet derecesi de yQzde harda baflanacak ve bu tütün deposu İdare, son zamanlarda ecnebi reji ida- bu talebin ar1r-nda mqazzam biı 
diler. B b . h d L! •• d b' , 16 olarak tesbit olunm\l§tur. bfttthı teslsatlyle birlikte bir buçuk mil- Nleriyle UımM eclerek mamul tilUbı la-' --•=------ ..1--L L.:1-:-

u ıu enm azer e&.ı 11m en ile kat - Derhal tbika ft-trit lira mal 11.acıaktır A1saneakta! --a-r-uur- ..,......T._ 
Bu manzara, milleti ldeta harbe tqne i en bizim haberimiz olmazd Sef . ta. başlanan bu ~· ih- yon ya o . ki nema tepbbas etmif ve 1ııu tepl:ıbOsü bnll, dün:pyı badi tazyiki akma 

imit gibi gösteriyordu. Harp alqhdan ::rlikle beraber ba tabe de ~~ ~ç mevsımınde bir kısım Uzftmledmi- tütün deposu, !!geden İnh1sar ldaresln- etrafında tetkikler ba§lamı§tır. eolrmak myen tftwkkimü sizlen· 
olanlar; pek mahc:ladtu. Onl• da •İnmİI 1 Af .. . d te,__'t . mı Adeta çamur halinde ihracına mlni miftir. 

ran ve 1ıan uzenn e ....u etti. lacak 1,, ___ 1 • T.....a- .__. -•-- B d ve belki de vatanperverliklerinclen ıüp- . . . • 0 u.z;wıuu bir tedbir olarak piyasa- m:;u ........ sy.......-.• d 1914haıbini tahrik eden besemon· 
he edileceii kaygwiyle ürkmlt bir vazi- En~ Wim lle~e irtiba.~ t- da mütalla olunmaktadır. nm yazHelerl ayın ır 8 ,. divw yenjdee .Aenen11•iftir 
yette idiler. Böyle bir milleti iıatenildiği e~enl 1ıalı~a bu.ıub~ .•dL He~ KUn Enve- -·- hakkında bir tamim Bir tekeniiıden. · 
M'. ~manda ha,be süNklemek m bi, it ::m1:""~::: == ::;mııa::; IÇBKOSLOV AKYALI 2395 sçıh kanun hilkilmleıiae ıöre lfedllln 42'1 lble.- fU 2S oene ~ :;-....:: ::. 

m~.ı.r ve ecnelli............... olaa 1ıerek. Ben bunlarla bizzat göriifme- Bir andlarrlr ~olunan iki temyiz ko- r:;ı .... •lldulb ~ ~ az den abmt olduklannı 
8 

dil rwiai F.a•er p ... dan rica etaiiim .a ıehrlıH•nle... ~..___. nwnarahmwı Ankara. tzl..___a.ue yakalallcll.. pteriyor . 
• 1 •Y· yaverlerine de banlar Mkkmda - - ...a Bundan bir müddet nıeI -ı...a-a.- JlR8llDW ve İzmir villyetlerindeu 8llYri Bayındırda tatlıcı Necibin dükkAnuı- lnsilten: - Frama ve Amerikada 

Dıı kuvvetler babainde verdıgun taf- _ . . ~ e w--w villyetlere ait vergilerle bildm vill- da bir kutu içinde saklı bulunan '27 h&kiın -'-- tr.- - - A '---

dlta bakılır. bunun Osmanlı hüldiıne- bulaamalanm 90,.lemekle iktifa ettim. &elen manıf Çeko•n..q.ıı mulııanir . um . .. . .. ~ ~ aıare. U"UlllllD-
• . • . .. Benim lakaniderim ~ D J Tosmc(Atatilrk Kemallmı)MI ;vederiıı veraset ve intikal ve bayvanC lirayı çalan sabıkalı kor Hüsnu, Bayın- yanın ,._.aen Lir --.....Wre impa-
~ ne~":~ ~ol;:;. U: m•ml.ee4a0wiae iDlüeu etnıitti S. dai- h ·~ eaer ~. İki 87 enei wqi)erlm .ıt tımQI& evrakını, 1 numa- ~-'~bıtasının haber verme~ üzerine nllodaia bnmık iııılaı ni bir din· •..-U· l'IC1Ye81o ıyem nh tam:vts kıcıads da _._.__ .a.zmuae yakalanmıı ve mahalhne gön ~ • :..:...J:.. (). ııre erklmharbiJ'ellinin mfitterek "Ye .-. rqe ,.ı-.alır Ye iaattl nziNai o1mi7aa {DUnkfl ve bugUnktl Çekoslovaltp)fOIWDUD ..._.., d . . - Ja ac::pmuuyamm temin ~· 
imal" çat l&znn el "- • cibaa onla ............. daW • • • • ..ımda bir eaerinl '1'Uıqe .._.._ bu İstanbul ve İzmir villyetlerlnln kazanç erilmiştir. Yapılaıı ~ hAdi8e- taqi lirt j ............ plamhlr den&-
.__ı! ~=a.:_..ı_ • en --1 ~L- • emirler -..wdiı . f , " .:;:.__~ mt clGD tıalalmf.te ma Mıı , -.. balıran, mlhu- -... hna ~ n1n §ÖYie cereyan ettiil anlaplmıp : lillııle olma 8ilab j-. dmdmalana 
1111nn meıemcnqpuvc tam11111,..e ,_...ımn 1 • ......- .-_..-- - Hlıdise günü tatlıcı N-ı- dilkkA - ..ıı • -LL _ __._ • 
n-· --ULtetil • LL -1.:.t _u_ .. __ '- tık. A,,nca tifıe bılemi .... -La--L--L:-. 11111 w f8brtn ....,_. .C 111! h11 ne 1111cbm ~ bll6mum. Ylll- ~ - =meueem n:1m1a ~ etıaeaıelrr· ~uae pa&1 imi 1111" ~ ate11. menue- -uv- mm kapadıiı sırada Kör Hüsnü ke- -L-- __.._ n:_ • J.ı 
ltetimizde madüt cuus Ye propapnda .-a&.:iadea ..ıa...t .....,.mM! il;iııa be- tıeddk etmlgllr. Bualn 1-a __.t tllllu- yederln muamele "Y'8 tstlh1Ak ~eri- penk mnd disi ı .. .; __ ,_ • ---.. )WWW. --~· PIJIM 

ya..Jan olduiu malGmunazdu. Fakat :ra kOlllrallar ela 7...-oordam. Bir siiD Jar ~ve İzmlnlen .,m..Jmr. ne ait temyiz evrakını tetkik etmeıt. ~diJ:.!:n ı:r ::m~:~ •mıtıi__.Wr~iaiabesıeineye-
ne yapabilirdik) Ecnel:n banblan. ... ~ ~ .. : h ~ kltiplerind.ı hiri- .....,..._, ~ Jılallyıe ftklletindm bdııllril- nan bir kutunun içine saklaclıiuu ıör- ~ ':-"-' ... Y•·• 
ketleri, ticarethaneleri. fabrikalan ajan- na öia"wliii ~ ..... Pbia Falla K ... w ~ .. , mlfllr. . mUftU.r. C&~7m ki :r..la.z ~ .buhra--
lan aralanndakiler •öyle dunun hizim mahalle bl.Yeliacle etn&m alan arka- D--- ,._, r-ı..ı.. .. da Tahir Bu .ftı"berla i§ln dikkatle takip edf1e- Bu paralan elde -"-..Ao.: lr ı mD bir lllllmı 8'*iletiLı-. mdrAn-" • • ~ a~ ':1"'&--pı IO- .wu....- -•Asına yer- ..lır Ba lu.L!1-~ •• 

barimimize.kadar .mm;.. şüpheli kimseler datlanna anlaarlum biç tammıdaia hır '--da ----~ aı.--a , L- rek. iki komisyona ait muamelelerin. bir- Je..+0 .. en ko"r Hüsnü dilkkl k pengi • ~ en ayı anbyaıı .. -- ..,.. • • • • a.gw Jı;UDQUJ'aC1 ~ evveıce ue- LL..ı__ ~- ' ____ nm e - Am ika Cü'mh . . tk 
"de vardı ki bunlann ~ocuklan devlet me- aıanıımz da kendiaini •rbe.cıce dinlemit raber __.._Jı. u--1..a-1- --'- ....._ um.ne bnftırıhnaması istenmektedir .. nt vurmmı ve içeri gıre' rek yüz alık ~ .. urreun son nu un. -.__; " " b-L-- • ' n __ hal J'~I§• n.u..n,y~ '"'w.: -!'- "7 par da bır duny k r. t la murluklarında mevki sahihi idi1eT. ve ,..ILÇIOI gwıaa llUCI" vel'llUfti. ucı: ruzla Falçeta bıçallyle omuzundan 'ft -·- ekmek satın almıştır. Hüsnünün mak- .. a onrcranaının. ~p n • 

Bu çocuklann Türk anadan veya Türk tube teline vaziyeti anlatarak bu kabil elinden hafifçe yaraJamıJ ve yakalaa- Bir lursazbk sadı ekmek almak değil, bu dükkana ması luzumundan bahsetımfb. 
babadan gelmif olmaları. Türk mektep- bofboğazlıklann önünü aldıiumz Kibi mıştır. - 8-Ymdır lıeledb' reill B ~ na.ı girilecejinl lsbndil etmekti. Bugünkü prtlar böyle bir konfc-
lerincle Türk lunile 7etİpnif hak.iki hir mahrem emir ve raporlarm da bizzat Pal ti vinln • d e 1 rl . blr hır- N°ıtekim Hlımll gece vüti kiremit- ranam toplanın-- mi.Ut midir 1 
Türk olduklarını kabulde tereddüt etmi- alikad~r ol~n zabitler tarafandan beya- amat plerl :m ıar:::~en çe ası ~ınmı likten açtığı bir delikten bu ' diikkAna Londrada ~oplanan dünya iktısat 
,.elim, fakat muhteri baba veya anneleri za çekilmeame de ıubelerce ebenııru,.t bil' 8S••a la8llaed8u Hırsw aranmaktadır. eşy ça ftu'. girmiş w 427 lira pmrayı çalmıştır.. h- k.°!1feranaı ile Cenevrede toplanan 
..__ aai olanludlıa evl&daw malt- vsdik.. Ha~ beldi1en meraklalar itila İhracatı kontrol dalrul, palamut malı- 1 '* , .ır -..... mçlv,ra ve bir cıleW. alır •1~lenme konferamım .kamete 
rem neleri kalabilirdi~ ..• Sonra hariciye de vakıt vakıt mahrem kaydi1e yan!ıı ına- sulünOn ihracında tiplerin renk, triBk Bir ı.dılı 4Z'1 lirayı ele geçirmiftir _ &.cm apatan eebepler yeni bir dünJa kon· 
ve dalıiliye memaarlarnmzd.n bazalannm 16.nat 79yanltık. v~ •hk fakt8dertal nmn itibara ala- barsaz yaJEaland•. ifadesinde, Tirede Bohorwı dflklıtnm- feranaını da muvaHakıyetaizliğe sü· 
oldaia pW aabiderimizclee '" hattl er- Alma•lar CMUluia kaqa bizim o b· rak tlp1ert tıesblte bnr ftllDlt ve bu- Son --.ı.rda 'l'lredıt P.brsb dm •••• lira pmn. ~ ela itiraf riiklemiyecek mH Bu busu.ata bir bü· 
lcinıhırbiyemizden de bazılarının ecnebi dar aıb davranmımm iatemi7orlatc:IL na alt bir ... haarlam.-. Bu .... Ye'..,.. ~ dUJdr.tnlmmdm ... •••fffr. kümde bulunın.dm ciyebiliriz ki her 
kadmlan Yardı. Bir üçUneü tip de Terk Galiba memJ..lretjmirin her t.anhD1 da· derhal tatbik olnnecelrtw. it, pal, sipn. t&nWi, bir - wıııti * ICJ bu kODferamla tahrik eciJecek 
dünpnanlajı ırüden Osmanlı tebauından iılmıı olan Alman c:aaualannm da vazi- -*- w 15 lira para talm Tlnll llelwnet ol- Dall'el• 99 meselelerin mahiyetine bağlıdır. 
;
1 

":"""'• ve LA·- ......... felerine halel ~ kotb)odar- BtR KAllTBllAllB lu Ali zabıtaca yakalanmıştır. •el 1111• llP'*.. Beynelmilel ufku zaman 7.alllan 

hayli memarlar YUda. dd ~ me=Wjwle bile~ ena- Kapatddl... .....,*_ a..nt tatil • 77 - .... da atin- bıaıtaa bütüa ,.kıa dlva1ar topye-
Giihnle BreellYID Çanakblecl• ic-i ba &liiae lrocameo lmmm bir WI koy- Bayındırın Uzun çarşı mevkiinde 8f" tzadr .......... dm heri bpah ........_ ft!lllll ""8fr idin ortaya atahrsa zorlukların yenil· 

Kirdikleri pce merkez lmma..._, Halil =:..om:." iN ...de -ı-mna plen çı İmam bam namiyle anılan kahveha- 1939 İzmir enternasyonal fuan müna- ve okullar diln '9'-n1tr. mesi tasavvur edildiğinden daha güç 

ı,. <....-> ile beraber Beyojha ......... clilerine : .lrartldaa ~ un- nede kumar oynatıldıjı tesbit edilerek sebetiyle servis Mart.tim Romant yolcu * olur. 
L•• ·+.kontrol• sitmittik Telpaf ma- nııl ediyoılanh. ~-= (=t- bu kahvehane ı.abıtaca kapatılmıştır. navlunlarmda yüzde otuz temilit yapa- p Müstemlekeler meeeleei, büyük 
halaenıleriyle mef8Uf oludarm çoianan ar- * calmı komite riyasetine bildirmiftir r ensse mali ve iktnadi problemlerin halli, 
ecnebi olduğunu hayretle gördük. içlerin- dan sakınınız!) diye duvar ilanları as- m - ..__ . silahların tahdidi gibi insanhğın en 
.. Yatıua Ye laiikimelıe .ad• olular maklıiıınw arzu etmediler. Halbuki Al- B ADAM • H Be -d od dikenli divalan halledilebilmek için 
Wu..Wirdi. Fakat elimirdeki maltımat: manyada bu kabil umumi ve huauet illn- Sarhoş olanll 11'81 asta ne lf Y 8 şüphe ve tereddütleri eritecek bir dü-
&ım..ileria Ra.ya " lqiltere ellerinde lar da: (Koca kulaklı bir Fransız zabiti dhdti Ye y ..... dl zjf ı ra.tlüie, bir hüanüniyete ve aamimi· 
bulunchıiıuau Ye Tüıdd.nı L-- clUill resminin U.tüne kalın harflerle dikkati Değirmendere nahiyesinde :Mustafa va e a ıyor y t iht' d _.. Altm d d bizi . 

1
. kt• e e ıyaç var ır. 

hml>e hazır buhmclaldaa hıkh-dı idi. buluna o:d ... Utman dm l)'Or) yazın ojlu Sadık Topal. evvelki gece evtM na 1 ...... (Ö.B) - An .. wt..ı..tin- Bütün hiiJük deYletler bu düriiıt• 
Ben IMitün bu ........ hakkında ma- uy • dave~ ettlll ~eşleri Behçet ve Mus- .._ ...... h .... - ... 'ia JWle- lüiü göetetmeğe muktedineler bir 

mtderimia abt baWanna çektim. . ~ tafa ile. rakı ıçerek fazlaca sarbof ol- Dnl,w Szıd.k Çeil- «Sr•• ı fti1t itil eııld At1111 tt• ........... wiıU hareket noktul buhmabilir. Maama-
Hadte iftirlkimizden eonn En..- .,...... Ara sıra bazzat Liman pqa bana baza muş. misafirleri gittikten sonra 811 .Bn. adlı haaml t & • ıi Waiwi ..... prw ~ Llelıt S. _. 1mı- fih fUl'UI da muhalrbktır ki yeni bit 
._ konaianda ba h.....lan mizakere için cuualar h•lclcıwla haber v~di. Bir d~ 1!-tlce)'i cl6verek yaralamıştır. Bu. Ha· ....... c .A'-ım ~ npm ill nleai yo şehrinde ibmete .. ~ dünya konferanMDda ot~ dM!et· 
toplanan Nazırlar mecliaine beni de~ fwnda seyyu eabeı kıyafetinde Beyoe- ticenin zabıtaya milracaatl ~ ~.... 1'I ( 311) --.la W.. Prensin berllher1ııde refikası N lerin b~ .,,teri yoktur. Yi-
ilrcLlar .. mallmataaa müracaat ettiler l~~a ~ Japo~ zabiti~ d~laıtaiuu lu yakalanmq. ~e hakkında taıdbaı. .......:: "ıtir.. llWf 

18 
Qn,gor ile oğlu vardır. ova ne bütün tavizler ye yardımlar ~ 

T~ be7ift fikrine bhaydı ae kadar ec- bildirdi. ~ sarıp teeaduftür ki ben de tevessill edilmiştir. 1 -8 (241) Pnmes Stabreabers bir hafta evveJ yük demokranlerden beklenecek• 
neW =f ıni ....._ bpatacakb. Fakat bu aralık bır JaponUD dd&&etile Nikolyef ---·-••••• ............. -~ Plırm giderek bir fllim stüdyosunda tir. 
--. ~ eoaraki zamanlar iı;in tersanesindeki faaliyeti yoklama ettiri- S G I l . J I ! memuriyet kabul etmiştir. Premin de Bunun içindir ki ufukta beliresı 
~ .are.ueii Mecliai mıııb"maa reisi yordum. S. e en er gıuen er i .,...ı =Gam11ınln oe*-ll 1* filim- her yeni ihtimal Berlinle Romade 
Halil bey tarıhodıa ileri 8ÜrÜlıneli ye Beyoilu muhtelif milletlerin c:aaualuk ............................................ D e n ı· z de vazife aJar.alı 'Ve ftlmhı (Avusturya niJet ayandamaktadır 
benim de bu tedbirlerle memlekettea ca- aıerkezi olduiunaa biliyorduk. Hatta bir Aydın mebusu Adnan 1!lrteJdıı, Aydm ailneşinin aönilpı) aduu a1acaiı .a,Jenl- memnu f R&I' ...... 
•mluiun kılclınlnıı11 ~ balda.. aralık telaiz ..ı.,.E muhaberesi 71111idı- mebusu Nuri Göktepe, Çan~ me- yor. (~ &. P. A. Dm ....., A 
dala miilıaMe• lwlM ltl,le cesrt n im• da Lima. P11P W.. •erdi .,.. 1.ehe- basıa Dr. Mumla, O.izli mebusu Yu- •DO Ve restoran 
keyn bir karardan ....... •itti. Harbe mehal buna fnıldunnuz dedi. Polia mü· mf B.Pva, Polis mtıfıettiml J'ehmi, 
Kİrİfİmiz babainde, bulancluiam baa na- diriyetiııce yapdan arqtırmadan bir teY ~ müfetti§i Saydam, ~ or
%ırlar mecliaioclen taf.illtle b·•u~ çıkmıyordu. Liman ~ bunu eiyle- man müdürü c.fer, Vakıflar idaresi in
ğim. dia ve tabibi olanık illediii .,,.,....,_ fM& müdürü Nllat f$hrlmize gelmişler· 

Benim en höyük tab)'Yfltlerim karar- fenni vwtalnla tetbitini teklif ettim. dir. 
aihaunıwniye caaualann aok··'------- 9· ,__ .. Al d w rmanl Kastamonu mebusu Sami Ankaraya, • ._._.., ve ar -c; aıun aonra em aa o ann- . . +~-

karı~ mahr .. itlerin ha- daa ba bLil mal.ben yapddaiı aelice- Felemenk konsoloau Morıs Dutil .LRBD-

rice aazmamuı keyfiyetleri idi. Fakat bu aiae ....ada. Onda ciheti aakeriyenia ele bula, Mania mebusu Tursut TUrkollu 
lauauata meae.le pek buit deiiJdi. Çüa.ltü yanhmile .la ll'lfbnDl.lar ~ Bir K-nalpepya, Maniw mebusu Yaşar 

mvı 
KONAKYUUll 

laımı.Bal VnVımB Enver pqanm oduanm yanandaki büyük .. ........_.. Maniaya, Aydın mebusu Nazmi Topçu 

- ..., • .....,. - oilu Anbraya, Alyon polis müdürü ı•------.----·· -·-------.-U-O_O_K_lllİİiıiiiiiiiiim--.. Faik Güksal Afyona litmiflerdir. 

Kültürpart Sinemasında 
......... -~~ ... 
Kadınlar Sultanı 

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

Maske ve Pare 
Büyük Balo 

Nl.l.MIDANWl.Ba : .. , .. , .... ,, .. , .... 
Var Rakibin Kalbini 
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Filistinle Amman arasında 

Araplar 
Mağazalarını açtı 

Ankara 6 ( ö.R) - Kudüste eski §e
hfrdeki araplann Londra konferansı mü
nasebetiyle kapadıkları mağazalannı bu
gün tekrar açtıkları Kudüsten bildiril -
mektcdir. 

Amerika bono 

---·- - ' 

Hariciye vekilimiz 
Bükreste 

' 
nazırları 

aktedilecek 
ictimaına , 

hariciye 
gidiyor 

Federasyonu teşkili 
bahsolunmaktadır 

Bir Arap 
projesinden ihraC edi YOT Anknra, 6 (Hususi) - Hariciye veki- Balkan ekonomik konseyi ile Balkan , 

Ankara 6 (ö.R) - Amerika maliye limiz Şiikrü Saracoğlunun ayın on altı- matbuat kongresi ayni tarihlerde Bük. 

nazırı B. Morgantav 300 milyonluk bo- sında Bilkreşte akdedilecek olan Balkan rcşte toplanacaktır. Matbuat kongresine 
dil v. • b f . . . hariciye nazırları icliınaına giderken 

no ihraç e ecegını ve unun aızmın ~ v· iştirak edecek heyetimiz azaları şu ze. 
b• d v 1 v •• 1 . . Belgradda tevakkuf edecegı haber ve-

yüzde ır en aşagı o acagını soy emıştır. ta ·· kkild' y N a· F 
:rilınektedir. Şükril Saracoğlu Yugoslav- vat n rnuteşe ır. unus a ı, a. 
ya payitahtında Yugoslavya hükümeti lih Rıfkı Atay, Hüseyin Cahit, Reşat 

Alman hücum kı- erkanı ile görüşmeler yapacakbr. Nuri, Muvaffak Mencmencioğlu .. 

Filistin meselesini yakından takip eden Yemen ve Hicaz veliahtleri ve Irak ba§vekili 

Londra 6 (ö.R) - cTaymis> gazetesi 
.Suriye, Filistin ve Amman arasında bir 
arap federasyonu teşkili projesinden 
bahsetmektedir. Bazı yahudi mehafili 
de bu tasavvura i§tirak etmekte, ancak 
kendileri için de miJli bir yurdun bu 

projeye konmasını istemektedir. durulmasını, bu müddetin hitamında 
cDeyli Telgraf> gazetesi mutedil arap- Ingiliz mandasının kalkmasını talep ede

ların da, başlıca meselelerde, müftü par- ceklerdir. Fakat lngiliz hükümeti man
tisiyle beraber hareket edecekleri ka- da meselesi hakkında milletler cemiyeti
naatindedir. Bunlar Filistine yahudi tıe bağlı bulunduğundan bu noktai na
muhaceretinin beş sene müddeile dur- zara katiyen iştirak etmektedir. 

Çemberlaynın yeni nutku 
Bütün Avrupada büyük akisler 
bırakacak kadar ehemmiyetlidir 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
miştir. ·Fakat son zamanlarda ltalyan gazeteleri bu tesanüdü zaiflemiş gibi gör-ı 
meie çalışıyorlardı. B. Çemberlayn bu tehlike1i hayalleri hiç şüphe ve tereddüde 
yer bırakmıyacak bjr şekilde dağıtmış ve böylece sulh için hayırlı bir İş gör
müştür. 

Londra 6 (ö.R) -Fransanın Londra büyük elçisi bugün lngiliz hariciye neza- ı 

retinde Lord Halifaksla uzun bir görüşmede bulunmuştur. Londra ve Paris lber· 
ya adaıında yersiz yere kan dökülmesine mani olmak için bülün gayretlerin sarfı 
icap ettiğinde tamamen mutabıktu1ar. Yüz binlerce mültecinin Fransaya akını 1 

yüzünden tahaddüs eden vaziyet de müzakere mevzuu olmuştur. 

Londra, 6 (Ö.R) - İngiliz - Fransız 
ıesanüdü hakkında bugün öğleden son·· 
ra B. Nevit Çemberlayn tarafından 

:Avam Kamarasında yapılan çok mü
him beyanat, işçi mebuslarından . Bay 
liendersonun şu sualine bir cevap teş

kil etm~tir : 
•Harp halinde, bütün Fransız kuv

vetleri İngilterenin emrine hazır bulu
nacağı gibi bütün İngiliz kuvvetlerinin 
de Fransanın emrine hazır bulunacağı 

hakkında Fransız hariciye nazırı Bay 
Bonne tarafından yapılmış olan beyanat 
İngiliz h!.iktiıneUnin görüşlerine muta
bık mıdır?'» 

B. Çemberlayn tarafından aynen şu 

cevap verilıriiştir : 

hararetle alkışlanmıştır. 
Yine amele mebuslarından B. Noel 

Baker şu suali sormuştur : 
• - Roma görüşmeleri esnasında baş

vekil, halen İspanyada bulunmakta elan 
İtalyan kuvvetlerinin ademi müdahale 
komitesince 5 temmuz 938 tarihinde it
tifakla kabul edilen İngiliz planına tev
fikan derhal geri alınmasını B.Mussoli
niden talep etti mi?• 

Ba~vekil buna ceYap olarak 31 sonk~
nun tarihli beyanatına müracaat edil
mesini söylemiştir : 

" - Hatırlarsınız ki bu beyanatımda 
şu noktayı tac;rih etmiştim : İngiliz-İtal
yan anlaşma<;lllID daha .meriyet mevkii
ne girmesinden evvel, Italyan hükümc. 
ti ademi müdahale komitesince kabul 
edilmiş olan plan meriyet mevkiine gi
ı·er ginncz İspanyadan bütün İtalyan 
kuvvetlerinin geri alınacağı hakkında 

teminat vermişti. • 

B. Baker: - Ademi müdahale komi
tesince 1937 temmuzunda kabul edilen 
p11ina iltihaka İtalya hazır olduğunu bil
dirdiğine göre, şimdi İspanyadan bütün 
ecnebi kıtaların tam olarak geri alın

ması mütasavver midir? Siyasi ı:a=iyeıi yakından takip eclen 
sabık Ingiliz hariciye ?ıazın Eden 

taatı kumandanı 
Ankara 6 ( ö.R) - Alman hücum 

kıtaatı kumandanının Berlinden Paler· 
moya hareket ettiği ve oradan Lübnana
ya gideceği Berlinden bildirilmektedir. 

Şangha y sansör 
memuru öldü. 

rülmüs , 
Ankara 6 (ö.R) - Şanghaydan bil

dirildiğine göre, Japonların Şanghay 

sansör memuru meçbu1 kimseler tarafın
dan öldürülmüştür. 

Denizbankta 
• 

Tetkikler ilerliyor 
İstanbul, 6 (Hususi) - Denizbanktn 

müfettişlerin tetkikleri ilerliyor.. Yeni 
kadro kat'i olarak tesbit edildi. Bazı 
memurların açıkta kaldıkları söyleni
yor. 

Müfettişler bugünlerde tetkiklerinin 
neticesini vekalete bir raporla bildirP.
c-eklerclir. 

rf'ayyare 
kaçakçılığı 

vekili muhakemenin 
başlamasını istedi 
Ankara 6 (Telefonla) - Tayya-

re kaçakçılığı işinden dolayı mevkuf 
bulunan Ali Ruhinin vekili Hamit 
Şevket sorgu hakimliğine müracaat 
ederek Ruhinin cezai mukadderatı
nın Ekrem Köniğin tevkifine mual
lak kılınmasının adaletsizlik olacağı
nı bildirmiş ve davasının te&ik edil
mesini istemiştir. 

Sorgu hakimliği suçlu vekilinin 
bu talebini kabul ettiği takdirde Ali 
Ruhinin muhakemesi Ankara ağır 

, ceza mahkemesinde görülecektir. 
j Diğe taraftan Ekrem Köniğin 

1 

tevkif eClilip edilmediği hakkında ha
riciye vekaletine bugüne kadar ma-
lumat gelmemiştir. -·-Mebusluk için 
- BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA -

İSTANBULDA 

İstanbul, 6 (Hususi) - Şehrimizde 
intihabat esas defterleri ikmal edilmiş 
ve teftiş heyetince defterlerin tetkikine 
ba5lanınıştır. 

:·········································· 

•Bize gelen haberlere göre, B. Bonne 
tarafından 26 Son kanunda me busan 
meclisinde yapılan beyanatta İngiltere 
ve Fransanın dahil bulunacakları blr 
harpte Fransız kuvvetlerinin İngiltere· 
hin, İngiliz kuvvetlerinin de Fransanın 
emrine tamamen amade bulunacağı şek
lindedir. Bu beyanat İngiliz hükümetı
nin görüşlerine taınamiyle uygundur. 
Zuhur edebilecek farazi her şekli önce
den tetkik etmek imkansızdır. Fakat hiç 
fliphe ve tereddüde mahal venniyecek 
tekilde beyana mecburum. ki Fransanm 
hayati menfaatlerine karşı nereden ge· 
lirse gelsin her hangi bir tehdit derhal 
llti memleketimizin i§ birliğini tahrik 
edecektir.• 

Hariciye müsteşarı B. Butler buna 
cevap olarak ta 31 son kanun tarihli be
yanata müracaat edilmesini tavsiye et

miştir. 

ferinden evvel İtalyanın İ.;panyadaki :T • 
kuvvetlerini geri almak niyetinde olma- i ay yare s 1nemas1 

Bu beyanat bütün meclis tarafından 

B. Henderson : - Büyük Fa~ist kon-
5eyi tarafından cumartesi günü kabul 
edilen ve general Frankonun tam za-

. ' HARiKA •... 
Sinemacılık memlekete girdiği günden beri mübalagasız hiç bir .. ~~ 
sinemada bu derece rağbet ve tehacüme mazhar olmadı ... Botun 

halin sanki söz birliği yapmışlarlar, sürekli alan halinde 

ELHAMRA YA gidiyorlar 
işte bu suretle : . 

11ERteA • MUALLA • HAZIM • VASFI 
tarafından baş ro1lel'i temsil edilen . . 

MUSAHiP ZADE CELALİN EN BUYUK ESERi 

BiR KAVUK DEVRiLDi 

dığım ilan eden knrara vakıf bulunuyor : 
musunuz? : • 

B. Butler : - İtalya başvekili tara- E 
fından verilmiş olan teminata itimat et- : 
mek lkım geldiği mütalaasmdayım. : 

-*-
Macarlara 

Çekler ateş 
açmlşlar 
-=--

Budapcşte, 6 (A.A) - Yan resmi 
Macar ajansı, Çekoslovakya askerleri
nin Ungvari mıntakasında Macar hu
dut muhafızları üzerine mitralyöz ateşi 

TELEFON : 3646 

Btitün görenlerin takdir ettiği 

Pamuk 
Prenses 

VE 

Yedi Cüceler 
Filminin son günlerinden istifade 

ediniz. Bir kaç gün daha 
gösterilecektir .• 

Önüınüzdeki cumadan itibaren 

yeni program 

açmış olduklarını bildirmektedir .. Çe- MJLTQN 
koslovak askerleri Radvanc tepelerine 

Tür ~eerdira. e.rny kilisesinin damına yerleşmiş- :Palavracılar '-ralı. .. k lilloıcilik sanayİinin de en muazzam eseri şerefini kazandı... 
1 

K 

Eski valiUstündağın mu 
hakemesiMartta olacak 

Ankara, 6 (Telefonla) - İstanbul otobüsleri işlerinde vaki olan 
yolsuzluktan dolayı eski vali Muhittin Ostündağın muhakemesine 
temyiz mahkemesi dördüncü ceza mahkemesinde iki mart perşembe 
günü başlanacaktır. 

Asri mezarlık yolsuzluğundan temyiz dördüncü ceza dairesinin 
Üstündağ ve belediye encümeni azaları hakkındaki beraet kararı tem
yiz umumi heyetince nakzedildiğinden üç mart cuma günü yine tem
yiz dördilncü ceza dairesinde davaya tekrar bakılacaktır. 

lstanbul Barosu intihabı 
usulsüzlüğünden feshedildi 

lstanbul 6 (Telefonla) - Istanbul Barosuna mensup bazı avukatlar 
baro idare heyeti intihabının usulsuz olduğunu ileri sürerek Adliye ve .. 
kaletine istida ile müracaat etmişlerdir. 

~~akadarlar tarafından verilen malumata göre vekalet, bu şikayeti na 
zarı ıtıbara almış ve intihabı usulsuz bularak feshine ve yeniden intihap 

y~pılmasına karar vermiştir. 
Henüz Baroya resmen tebliğ edilmiş bir şey yoktur. 

lspanyol Cümhuriyet-
çileri Fransaya g-eçiyor 

Ankara, 6 ( ö.R) - Paristen bildiriliyor : 
İspanyol cümhuriyetçilerinden bir süvari müfrezesi bugiin Fransa 

'hududuna girmiştir. Bunlar silahlarından tecrit edilmişlerdir. Bu sü
varilerin arkasından kafile halinde lspanyol halkı hududu geçerek 
t~h~it kamplarına gönderilmişlerdir. 

Ankara, 6 (Ö.R) - Cümhuriyetçi ispanyanın 26 ıncı fırkası ricat 
etmektedir. Karabinyerlerin köprüleri berhava etmesine rağmen rı· 
cat muntazam bir şekilde devam etmektedir. Kargaşalık yoktur. 

Eski adliye bakanı da Parise gitmiştir. Verdiği beyanatta : 
- Katalonyanın tahliyesi için emir verilmiştir. Asker intizam dai

resinde hududu geçiyor. 
Gazeteci1erin sulh hakkındaki sualine de kaçamaklı cevap vere

rek : 
- Muhakkak galip geleceğiz 1.. 
Demiştir .. • 
Fransız mümessili Bur-
gosta iyi kabul görmüş 

Ankara, 6 (Ö.R) -- Havas ajansı mümessiline beyanatta bulunan 
Burgostaki F ransıı: mümessili Leon Berar şunları söylemiştir : 

- icap eden temasları yapmak, Fransa hükümetine malumat ver· 
mek üzere geldim. Şimdilik hiç bir şey söyliyecek mevkide değilim ... 
B. Berar, Frankist hariciye: nazırı Jordan ve müsteşarından gördüğü 
kabulden memnuniyetini tebarüz ettirmiş ve F ransaya ne zamnn 
döneceği belli olmadığını eöylemiştir. 

Japon sefiri, Çin lehindeki Fran-
sız neşriyatını protesto etti 

Paris 6 (ö.R) - Japonyanın Paris sefiri M. Sugimura Fransa hari
ciyesine müracaatle Fransız matbuatının Çin lehindeki neşriyatını 
mevzuubahs etmiş, Fransız hükümet erkanının da Çini himaye ve Ja
ponyayı tahkir yollu bazı sözler söylediklerini beyan etmiştir. 

Bu müracaat gazeteler tarafından tefsir edilmekte ve Japon sefiri
nin Fransada fikir hürriyetine tecavüz ettiği şeklinde mütalaa edil
mektedir. 
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AR K A D -A Ş: 
Caddelerde gördüğün akın halindeki kalabalık nereye gidi:ror diye düşün

me, Bütün İZMİRLİLER .... 

YENi SlNEMA}da 
BuJnşnıağa karar \.'erdiler 

TtiRKÇE SÖZLÜ ve ALATURKA MUSİKİLİ-

Ş EY H J N AŞKI 
sc,·gilisinden ziyade İZMİRLİJ..ERİN kalbini yaktı .. 

YALNIZ BU KADAR DECİL- DAHASI VAR ••• 

CASUS KADIN SEANSLAR:Cüınartesi ve pazar 11 de ... Diğer günler 1.30 - .f - 6.30 ve 1 ak • • 
Macar askeri rnakamatı Çekos ov ·ya : SEANSLAR: 3 - 5 - 7 - 9 : Biitiin dehşet \'e heyecanile meraklılann en ~·üksek takdirlerini toplıyor .. 
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Alnımın~-----~~ 

Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc • Yıldız 

- 10 
Sinemayı ıeyrederken kalbim

'tle de bir •ıkıntı vardı. Çocuğumu 
döğdüğüme ve ona ağlar bir hal
(/e bıraktığıma nadim olmuştum. 
Fakat .inemayı da yarıda bırak
mak. istemiyordum. 

Filim bitince herkesten önce 
ben çıktım. 

Bir dükkana girerek çocukları
ma balon aldım. Ko~a koşa evin 
yoluna tuttum. 

V akıt daha erkendi. Sadıkın 
gclme•ine bir •aat vardı. 
Çocakl0unın, balonları görün

ce •evineceklerini düfiinüyor, on
ların gönlünü almakla muvallak 
olacağıma emin, duyduğum neda
meti halilletiyordum. 

Evime yaklQftıkça burnuma 
bir yanık kokusu gelmeğe bafla
rlı. 
Etrafıma bakındım .. Herke• bi

ı:im ev tarafına doğru kapıyordu. 
Havadaki yanık kokuw artmış

tı. 

Ba,ımı lıaldadım. 
Siyah bir duman .ütunu hava

ya yülueliyorda. Ve bu duman.. r..tr•,.;~ 
bizim evin i•tikametinden geliyor ..,..._~~' 
idi. Sokağın vaziyeti evi görme- - 0.·c.. ·'a.. evde .. alevlerin için· 
me mü.ait değildi. Arada bir kö- de değil mi? 
fe vardı. Diye •orda .. 

Çılgın gibi kofmağa ba,ladım. Bapmla (evet) işareti yaptım. 
Köpyi dönn dönmez de alev- Sadık beni fiddetle itti. Bu iti,_ 

fer içinde yanan evimizi gördüm. le sırt üstü yere yuvarlandım.Ona 
itfaiye gelmiıti. deli gibi bir hal.de eve doğru kof
Evin etrafı kalabalıkla çevril - tuğunu, kapıdan girerek alevlerin 

miıti. arasına daldığını gördüm. 
Atq roktan saçağı sarm1.ftı. Bu dakika .. bu müthiı dakika-
- Yavrularım .. çocuklarım.. yı ölünceye kadar unutamıyaca -
Diye haykırarak atıldım. ltlai- ğım .. Naııl oldu da hemen oracık-

ye nelaleri yolumu keatila. Bu ta ölmedim.. Allah günahlarımın 
•ırada yangını haber alan Sadık cezasını bana çektirmek için beni 
ta soluk ıolağa gelmi,ti. ya'!attı ... 

Beni gorunce omuzlarımdan Çatır çatır yanan evin içinde 
ya}uıloılı. Müthif .arette sana ıar- ve alevler arasında hem çocuk • 
ıa •ordu: larım hem de kocam vardı. Gözü. 

- Çocuklar.. çocuklar nere - mün önünde çocuklarımı bıraktı. 
de?.. ğım vaziyet canlandı •. 

Ben, büıbütün fCJfırdun •• Dilim Sinemaya yeti,mek telcip için-
tutul.-lu. Dudaklarımı kımıldatı • de etrafı toplamamtf ve masanın 
yordum, lakat ae• çıkaramıyor - üzerinde kibrit katur.ınu bırak -
dum. Gözlerim, alevlerin ıardığı m1.ftım. Yangın muhakkak ağlar 
eve •. ,ocuklarımı bıraktığım oda- bıraktığım çocuğumun bu kibrit 
ya çevrilmiıti. kutusunu almasından ve onunla 

Sadık, bir çılgın gibi ve beni oynamasından çılımıp olacaktı. 
tekrar sar.arak: -BiTMEDi-

.. 
Sam An.ca ile 

Negüsü bibirine 
kimsenin harcı 

benzetmek 
değildir 

Panama 6 ( ö.R) - Nikaragua gazeteleri cGiornale d'ltalia» da B. 
V :rjinyo Gayda tarafından ileri sürülen ve ltalyan hudutlarının gü
nün birinde Panama kanalına kadar uzayabileceğini bildiren mütale
ayı şiddetle karşılıyorlar. «La ressa» gazetesi şunları yazıyor: 

cB. Mussolini Habeşi~tanla Panamayı birbirine karıştırmış olsa ge-• 
rektir. Bununla beraber Sam amca ile Negüsü birbirine benzetmek 
kimsenin harcı de~ildir. 

Polonyada intihabat 
Hükümet 

• • • • w 

partısı ıçı n agır 

bir hezimet olmu~tur 
Varşova 6 (ö.R) - Polonyanın Baltık denizi mahreci olan Gdinia 

limanında belediye intihabatı hükümet partisi için ağır bir hezimet ol
muetur. Seçilecek 32 belediye azasından ancak 4 Ü hükümet partisin· 
den çıkmış, dığer 28 zi muhalifler arasından seçilmiıtir. Bunlar da 14-
15 sosyalist ile 12-13 Naayonali8ttir. Gdinia belediye kanununa göre 
meclisin üçte biri, yani 16 belediye azası hükümet tarafından tayin 
edilirse de hükümet partisine ekseriyet teminine kafi gelmiyecektir. 
Çünkü bu tayin yapıldıktan sonra da 48 azadan ancak 20 si hükümet 
partisine, 28 zi muhalefete mensup olacaktır. 

japonyanın cevabı 
Tokyo 6 (Ö.R) - Japonyanın Amerikan, lngiliz ve Fransız no

talanna cevabı yakında hazırlanmış olacaktır. Bu cevaplar birbirinin 
aynı olacak ve bilhassa 3 noktayı ihtiva edecektir: 

1 - Çinde halen m evcut vaziyeti takdir hususunda Japonya, Ame
rika, lngiltere ve Fransanın görüşlerine iltihak etmemektedir. 

2 - Japonya kendi görüşlerini münasip vakıtta tekrar bildirecektir. 
. 3 - Üç devlet tarafından ayrı ayrı teklif edilen beynelmilel konfe

rans Çin meseleainin ha11ine yardım edemez. 
Malum olduğu üzere Amerikan, lngiliz ve Fransız notaları beynel

milel muahedelerin ve bilhassa Çinde açık kapı rejimini tesis eden va
ziyetin bütünlüğünü temin eyliyen dokuz devlet muahedesinin bir ta-

, a..-~--
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kattan düştü eyaz 1 ar 
Başı taşlara çarpan 
kadın hastanede öldü 
lstanbul, (Hususi) - Dün öğle

den sonra genç bir kadının ölümüy
le neticelenen feci bir kaza olmuş
tur. Hadise şudur : 

Beyoğlunda Y eniçarşıda oturan 
bayan Münevver dün öğleden son
ra saat on beşte aile arasında geçen 
bir meseleden dolayı sinirlenmiş ve 
asabının yatışması için hava almak 
iizere pençerelerden birini açmıştır. 
Başını pençereye dayıyarak rüz

gara veren zavallı kadın birden bi
re müvazenesini kaybetmiş ve bina
nın döndüncü katından aşağıya yu
varlanmıştır. Kafası taşlara çarpan 
kadıncağız Beyoğlu hastanesinde bir 
saat sonra ölmü~tür. Polis bu feci 
kazanın tahkikatına başlamıştır. 

--*--

Estonya 
Propaganda neza

reti ihdas etti 
Talin, 6 (Ö.R) - Estonya hükümeti, 

propaganda nezareti adiyle bir nezarel 
ihdas ederek bu vazifeye parlftınento 

hasından (Us Esti) gazetesi başmuhar
riri M. A. Didermayı getirmiştir. 

Yeni nezaret, bilhassa haric1 propa
ganda işlerine ehemmiyet vererek yeni 
hir radyo istasyonu meydana getirecek 
ve devletin propaganda havadisleri bu 
istasyon vasıtasiylc ne§redilecektir. Ye · 
ni nezaretin kurulrnasiyle Estonyada 
çıkan bütün gazeteler bu nezaretin em
rine verilmiştir. 

İngiliz matbuatı bu nezaretin Eston
yada fikir serbesti.<ıini darbelediğinc ka
nidir. 

Meksika 
ispanyada harp eden 
ecnebi gönüllüleri 
kabul edecek ... 
Meksiko, 6 (Ö.R) - Dahiliye n~e· 

ti bir tebliğ neşrederek İSpanyada ~ilm
huriyet ordusunda harp ederek kendi 
memleketlerine avdet edemiyecek vazi· 
yete düşen ecnebi gönüllüleri Meksikay<ı 
kabul etmeğe Meksika hilkümetinin ka
rar verdiğini bildirmiştir. 

Bu gönüllülerin halen zcredilmiyen 
araziyi kıymetlendirmelerine müsaade 
olunacaklır. 

---*·---
Ebedi Şefin kabri 
Sandukanın kabrin 
inşasından evvel 
defni düşünülüyor 
Ankara, 6 - Rasat tepesinde yapıla

cak olan Ebedi Şefin kabrinin etrafı da 
büyük bir park haline getirilecektir. 

Şimdi Etnoğrafya müzesinde bulıman 
Atatürkün sandukasının kabrin inşaa
tından evvel ebedl medfenine defnedil
mesi düşünülmektedir. 

Ekmek kıtlığı 
Sain Sebastien, 6 (A.A) - Unun 

mebzul olmasına rağmen ahali ekmek 
almak için fırınların önünde sıra bek
lemeğe mecbur olmuştur. Sivil vali b.
nncılar korpornsyonuna on bin peseta 
para cezası vermiştir . . 

Maarif le tayinler 
Ankara, 6 (Telefonla) - Berlinde bu

ltınıın talebe müfettişi B. Rifat merkez 
de kendisine vazife verilmek üzere An
karaya sağırılmıştır. 

Yerine Maarif vekaleti kalemi mah· 
sus müdürü B. Rifat Erkmanın tayini 
yüksek tasdike arzeclllmiştir. 

Kalemi mahsus müdürlüğüne de Ga
zi terbiye enstitüsü müdür muavinlerin
den İsmail Uludağ tayin edilmiştir. 

Macar elçisi 
Moskovadan ayrıldı 
Moskova, 6 (Ö.R) - Macar orta el-

çisi ve elçilik memurları Moskovadan 
ayrılmı~lardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~Kiarlık apartman ~ 
: Giindoğdu Voroşilof bnlvan ağ-E 
:zmda denize nazır gayet mükemmeIS 
• • 
: konforu havi ~iz odalı yeni inşa: 
E edilmiş bir apartman kiralıktır. : 
E Giirmek istiycnlcrin, apartman da· E 
• • 
E hilindeki bekçiye, görüşmek için de: 
: gazetemiz idarehanesine müraca· : . . 
:atıcri. · : . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şanslı bir oyunla Lacivert Kırmızı 
takımı üçe karşı beş sayı ile yendiler 

, 

Y cnilen Uç ok tak.-ımı 
Pazar günü Alsancak stadyumunda 

baharı andıran güzel bir havada Alsan
cak - Üçok takımları karşılaşhlar. Tri
bünlerde bu maçın ehemmiyetiyle kıyas 
leabul etmiyecek kadar az seyirci var
dı. 

Pazar günkü yazımda, şanslı bir gü

nünde olan takımın maçı kazanması ka
dar tabil bir şey olamıyaeağını, fakat 
şansın ıkendi kanaatimce Üçok takımın
da olduğunu söylemiştim. Benim bu ka
naatim, takımlarımızın malöm kadrola
rına göre idi. Halbuki Pazar günü sa
haya çıkan iki takım da bUsbiltün deği
şik bir takımla oynadılar. Bu sebeple bi
rinci tahminimde isabet etmekle bera
ber ikincisinde aksi bir netice olması, 
takımların değişik kadrolarla çıkmasın
dan ilCTi gelmiştir. 

Maçın hakemi antrenör Horesi idi. 
Oyunun birinci devresi, bu sene gö

remediğimiz bir mükcmellikte oynandı. 
1ki takımımızın da muntazam paslarla 
birbirlerini zorlayışları seyircileri cid
den bir Iutbol seyri imkinını ve zevkini 
vermişti. 

Mütevazin bir şekilde oynanan birin
ci devrenin on beşinci dakikasında Üç
ok aleyhine verilen bir firikik vuruşun
dan Alsancak orta müdafii takımının 
ilk golünü yaptı. Oyun, bu golden sonra 
daha seri bir cereyana döküldü. Bu se-
fer de :Oçokluları hücumda görüyoruz. 
22 nci dakikada üçokun ortadan Alsan
cak kalesine indiği görülüyor. Top Sait
le Ali arasında bir çekişmeden sonra 
Saitte kaldı. O da bu fırsatı gole tahvil 
ederek takımını mağlup vaziyetten kur
tardı. 

tl'çolc forvetleri, beraberlik golünün 
verdiği şevkle şimdi hem taraftarları -
nın ve hem de tribünlerde bulunanların 
takdirlerini celbeden güzel kombine -
zonlarla Alsancak kalesini her fuı teh
likeye sokuyorlardı. Fakat Al.sancak 
müdafaası da aynı derecede yerinde mü
dahalelerle kalelerinl müdafaa ediyor
lardı. Fakat 29 uncu dakikada Namık 
kale önünü karıştırdıktan sonra müş -
kül bir vaziyette ikinci golü de Alsan
cak kalesine kaydetti. 

Devre, iki tarafın neticeyi değiştirml
yen gayretleriyle 1-2 ttçokun lehine bit
ti. 

ikinci de-.Te hidiselerle geçti. Evvela 
hakem penaltı . ve ofsaytlan göremedi. 
Bir Alsancak müdafii hakeme karşı doğ
ru olmıyan mildahalesiyle hakemi bils
bütün bucalamaya sevketUği gıöi maçm 
zevkini ve heyecanını da kaçırmağa se
bep oldu. 

Oyuna başlarken iki takımdan da bi
rer müdafiin yerlerini başkalarına ter
kettikleri görüldü. Bu devre, Alsancak 
ne kadar muvaffakıyetli bir oyun çıkar-

mış ise Üçok ta o nisbette cline geçen 
fırsatlardan bile istifade edemiyecek ka
dar fena oynadı. Alsancak, Üçok haf 
hattının beceriksizliğinden azami suret
te istifade etmesini bildi. Biraz e\rvel 
Mazhar üç adımdan kalecinin eline ver
diği topu, Ilyas onuncu dakikada kale
cinin bacakları arasından Üçok kalesi
ne soktu. Beraberliği temin eden Alsan
caklılar 18 nci dakikada Saimin ayağiyle 
galibiyet golünü yaptılar. 

Galip mevkiden mağlup vaziyete dü
şen Üçok bir az gayrete geldi. Fakat 
Saide karşı müdafilerin sert hareketle
rini hakemin müsamaha ile karşılaması 
bu gayretin semeresiz kalmasına sebep 
oldu. 

25 inci dakikada Üçok sağ açığı uzak
tan bir vuruşla topu Alsancak kalesine 
gönderdi. Hilmi topu defetmekle bera
ber hakem içeride tuttuğunu söyliye -
rek gol addetti. Ve iJte bundan sonra 
müsabaka da çığırından çıktı. 

27 inci ve 32 inci dakikalarda Saim 
ve Dyas iki gol daha atarak Alsancağın 
gollerini beşe çıkardılar. Ve maç ta 3-5 
'Oçokun aleyhine neticelendi. 

NASIL OYNADILAR? 
Evvela hakemden bahsederek badema 

antrenörlerin bizim oyunlarımızda hiç 
bir zaman hakemlik yapamıyacakları 

kanaatindeyim. Bırakalım da antrenör 
işini yapsın. Hakemliği ehline vermek 
gerek. Çünkü antrenörle'l'den şimdiye 

kadar bir çoklarını tecrübe ~ttiğimizin 
kfıfi görüleceğini zannederim. 

Kendi hakemlerimizin de kuvvetli 
yan hakemleriyle takviye edilmesi ve 
haftanın muayyen günlerinde brer gün 
toplanılarak bir evvelki müsabaka ha
keminin hatalan hakkında hasbihal ya
pılmasının faydalı olacağını zannediyo
rum. Ve hem bu toplantıya spor muha
birleriyle futbolcuların da ~tirakinin te
mini takdirinde futbolumuzun bu cep
hesinden bir dönüm noktası olacaldır. 
Bu suretle hakemlerimizle futbolculan
mwn malfunatları takviye edileceği gi
bi yazı yazanların tenkitlerinde daha 
geniş tefsirlerine imk4ıı verilmiş olur. 

Galip takımla mağlftp takım arasında 
üç gollük bir üstünlük bütün oyun es
nasında vaki olmamıştır. Alsancağm 
haf hattının ve bilhıma ortanın güzel 
oyunu istisna edilirse oyun tam bir mü
savat içinde cereyan etmiştir. Yalnız: 

Uçok kalecisinin üç hatasına mukabil 
<liğer taraf bir hata yapmı.ştır. Netice 
gollerin ekserisi tutulabilirdi. Alsanca
ğm her eline geçen fırsatın golle netice
lenmesine mukabil Üçok bir çoklarından 
istifade edememiştir ki b·ı da şansızlığı
na başlıca delildir. 

.. A. B. 

lngiliz hava nazırının lngilterenin 
hakkında beyanatı hava siyaseti 

• 

Londra 6 (Ö.R) - Hava nazırı B . Kingsley Vood meşrutiyet ku
lübünde bir nutuk söyliyerek hükümetin hava siyaseti hakkında iza
hat vermiş ve bunun tedafüi ve taarruza ,ekillerini tavzih ederek de
miştir ki: 

- Hükümetin havacılık sahasındaki siya.seti deği§lllemi§tir.Stratejik 
bakımından tedafüi mukabil taarruz hava müdafaasının en esaslı un
surudur ve böyle kalması icap eder. Muhakkaktır ki son seneler zar
fında vaziyetin inkişafı taarruz hakimiyetin ehemmiyetini azaltaC'ek 
ve buna mukabil tedafüi teşkilatın ehemmiyetini artıracak mahiyette
dir. Tabiidir ki hava nezareti Stratejik ve taktik siyasetini hava taar
ruzu meseleşinin icaplarına uydurmaktadır. Fakat münhasıran taar
ruz! veya tedafüi bir sisteme güvenemez. Avcı ve bombardıman tay
yareleri arasında hiç bir münasebet tesisine imkan yoktur. Müdafaa 
kuvvetleri zararına olarak bütün hava kuvvetlerini taarruz istikame
tinde teksif etmek, bunun aksini ihtiyar etmek kadar aptalca bir ha
reket olur. 

Tayyare kaçakçı
lığı muhakemesi 

başlıyor 
Anknra, 6 (Hususi) - Tayyare ka

çakçılığından suçlu bulunan Ruhinin 
muhakemesine bugünlerde Ankara ağır 

1 f"l>7f> mA'hlrPrnP • 

Mukaveleler 
hazırlanıyor 

Ankara. 6 
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Nezleye karşı 
ilde olur mu? • 

YAZAN: Dr. G. A. 

Geçen gün, biri soru:rordu: 

- Nasıl oluyor da, diyordu, hekimlik 
bu kadu ağu ve tehlikeli hastaJıklara il&!J 
bulduğu ha1de bayağı nezleye kat"i bir 
ilaç bulamamış ? ••. 

Vakıa öyle bayağı burun uezlesile hiç 
kıyas edilemiyecek kadar ehemmiyetli 
olan difterinin kafi ilacı, mahsusi sero-

mu, bulunduğu halde nezlenin kati bir 
ilacı yoktur. Bu hal ilkin garip görünür
se de. biraz dü§iinürscniz, pek basit ol
duğunu anlarsınız. 

Hekimliğin, tabü ilmi hekimliğin. te
rnkkisine iki usul sebep olmuıtur. Biri 
otopsi yapmak, öteki hayvanlar üzerinde 
tecrübe. 

Burun nezlesi - çocuklarda diherinin, 
kızıl hastalığından, boğmaca hastalığın

dan gelen nezleler müstesna - bayağı ve

kil de olunca - ıükürler olsun - otopsi 
yapmağa meydan verecek bir ICY değil-

dir. Hiç bir türlü tedan edilmediği baldo 
bile iki üç gün, bir kaç gÜn içinde kendi 
kendine geçer. 

Hay-Vanlar üzerinde tecrübe yapmağo 
gelince onlann nezlesi insanlannkinin 
ayni deiildir. Ayni olmayınca da, hay-

vanlar üzerinde tecrübe yaparak. nezle
ye ilaç aramak güçlefir ... 

Onun için nezlenin ilacı, fimdiye ka
dar, yalnız görgü üzerine, biraz da dü
§Ünce üzerinedir. Görgü üzerine kurutan 

ilaçları bir çok defa iyi gelseler de teaİr· 
leri her vakıt muhakkak değildir. Filan 
ilaç, filin hastalığa tutulan filan kimseye 

iyi gelmif, fakat bqltasına da muhakkak 
iyi gelir mi, önceden bilinmez. Difteri 
aeromu gibi değil. 

insanın aklı, düfiincesi de tecrübeyle 
kontrol edilince çok defa insanı aldatır. 
Filan antiseptik ilaç bir çok mikroplan 

telef ediyor, bayağı burun nezleainin mik
roplarını da telef etse gerdt ama. bu mu• 
kayese her vakıt doğru çıkmaz. 

Bunm nezlesinin kafi ilicı bilinmezae 
de, sebepleri bilinir. Bir kerre istidat. 
Nezleye bile tutulmak için insanın tabi

atından bir istidat lazımdır. Ancak nez• 
leye istidat o kadar çok kimsede bulu
nur ki, bu bakımdan istidatsızltk pruıına 
güvenmek kabil değildir. 

Nezleye istidat bulununca, nezleyi 
meydana çıkaracak sebepler de pdt çok
tur. Hava cereyanı, soğuk almak ayakla· 

rını Ü§Ütmek ve daha türlü türlü ıeyler. 
Fakat hepsinden üstün nezleli birisiyle 
görüşerek ondan nezle mikroplarına bu• 
laımak ... Soğuk almaktan, kendinizi 
Ü§Ütmekten ne kndar korunsanız, ahbap• 
larınız nezleye tutulmuş diye onlarla mü· 
nasebeti kesemezsiniz. .. Ondan dolayı. 

yabancı burun nezlesi dünyada en çok 
yayılmış rahatsızlıktır. 

Bu rahatsızlığın kat'i ilacı yok.tur, di· 
ye nezleyi büsbütün kendi haline bırak
mak doğru olmaz. Nezlenin ilk alamet· 

leri, bildiiiniz meıhur ak.sırıklar batla· 
yınca, biraz zorlu mümarese yapmak pek 
çoklarına - hele vücutlan kuvvetli olan-

lara - iyi gelir, nezlenin önünü bcmen 
alır: Mesela uzunca bir yol yürümek ••• 
Biaildetiniz varaa daha iyi... E.altideıı 

odwılar kesilmeden aatılulten e-rin av· 
lusunda baltayla odun yarmak da nezle-

ye ltaqı bir ilaç sayılırdı, Mekanik teste
reler çıkbğmdanberi bu ilacı elimizden 
kaçırdık ... 

Yoldan dönünce sıcak banyo. Onun 
arkasından •oğuk su ile bir dQf yahut 
havluyu soğuk •uya batırarak onunla 
friksiyon yapanıanız sıcak su banyosunun 
tesiri daha iyi görülür. Hamamdan son,.. 
tabii ıhlamur, yahut papatya, ıncak ncak. 

Bunlar vücutca kuvvetli olanlar için· 
Zayıflar da nezleye tutulur, hem de ne:ı• 
le daha uzunca sürer. Onlar yol yürümek• 
ten bisikletten vazgeçsinler. Banyo yapıt' 
mazlarsa ayaklarını, bacaldannı sıcak iti' 
ya koyarlar. 

Bir de kaynar suyun içerisine klfurhı. 
mantoUu ve ökaliptü.lü bir ilaçtıtn bit 
kaç damla koyarak onun dumanım te• 

· neffü. etmek bazılarında nezlenin önüniİ 
alır. Onu da bir kerre tecrübe edebilir• 
siniz. 

Fazla terli yen 

ayaklar için. 
Bazı kadınlar, kocalarının ayaklarınıtı 

fazla terlediğinden ve - diğer teferrÜ"t' 
tan vazgeçeliml - bu yüzden çoraplarıll 
çabuk kirlendiğinden ~ikayetçidirler. h ' 
te onlara güzel bir reçete: 

ince toz halinde pp 50 gram 
Toz halinde eulfate daluminc 1 O ıfll111 

Talk 1 00 gram. ~ 
Ayaklarının t erlemesinden §tk&yet 

olan kimse her sabah bu tozu ayakJatt-" 
..,. ~arma ekene ....ıe lcal..-. 
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Bizans saltanatını korumak • • 

yazan c. oc:ı.,. 

Kolonya tertipleri "Ruslar müthiş bir 
ıçın 

Essence de bergamote 13 gr. 
Essence de Limon 13 gr. 
Essence de neroli Petole 2 gr. 
Essence d'ecorces d'arbre 13 gr. 
Essence de Petit graln 2 gr. 
Essene~ de romarin 7 gr. 

yarma hareketi yaptılar,, 
Elleri kamalı kanlı gözleri 

yardımına lüzum 
Bizans haydutlarının 

hasıl olmuştu 

Koca Göbek, birden yerinden fırladı. 
Verdiği emre karşı gelen kimdi ve na

.1ıl oluyordu da bir süvari, böyle küs
tahça, hem de tam meyhanenin kapısı 
HnUnde durabiliyordu. 

nuru alarak komploculann şimdi şu sa-ı Koca Göbe~, ~hir zapt~y~l~rini mev
atte toplu bulunduktan yeri basın.ala kuf tutmak içm hır yer dtişunürken ak-

Alkol 3 litre 
tKtNct 

Essence de bergamote 5 gr. 
Essence de Citron 10 gr. 
Es.sence de Lavande 10 gr. 
Alkol 3 litre 

Bu sözler; akşamdanberi büyük 
neş'e içinde bulunan meclise bir 

ölüm sükôtu verdi ! 
gideceğim. lına Samatya manastm gelm.Jşti . 

Koca Göbek, vaziyeti derhal kavradı. Zaptiyeleri buraya bir bahane ile 

* 
kumandanı Budyenni ismindeki bir ge· idi. 

Haydutlar da ; arap kupalarının yan
larına bıraktık.lan hançerlerini kapmış
lar ve onlar da Koca Göbek gibi ayağa 
kalk.nuşlardı. 

İşte bu vaziyette iken kapıdan içeri 
giren adamı hepsi de tanıdılar ve mey
hanenin duvarlarını tek bir ses halinde 
yükselen bir isim sarstı : 

- Sebastiyano! 
Evet... Gelen Sebastiyano idi. 
Bizansın bu serden geçti ve bıçkın sü-

rüsüne iltifatlar savurarak koca Göbe
ğe yaklaştı. 

Haydutlar, bıçaklarını tela-ar masala
rının üzerlerine koydular. 

Sebastiyano, daha koca Göbekle ko
nuşmadan haydutlara döndü : 

- Kamalarınızı alınız .. Bellerinize so
kunuz .. Kupalarını.zdakl şaraplan da içi
niz ve ... Hazır olunuz .. Hepinize iş var. 

Dedi. Bu sözler meyhaneyi dolduran 
haydutlann gözlerinde bir sevinç par

laklığL yarattı. 
Hepsi de, ayni hareketle kamalarını 

hellerine soktular ve yine ayni hareket
le ku9alarında kalan son şarabı içtik-
ten sonra haykırdılar. 

- Horra .. Sebastiyano .. Hazırız. 
Sebastiyano, bu sevinç ve kendisiı.e 

karşı saygı tezahürlerine lakayt, kolun
dan tuttuğu koca Göbeği bir kenara 

~ekti . 
- EV\·ela ... Dedi, sen, artık ve bu sa

atten itibaren ııehir muhafızı muavini 

Hele şehir muhafızı olması onu çok se- sevketti ve onları manastıra kapadı. 
vindirmişti. Kapının önüne de kendi adamların-

- Derhal emirlerinizi tatbika gi.diyo• dan bir kordon çevirdi. 

runı .. 
Diyerek meyhaneden fırladı. 
Sebastiyano da, meyhanedeki haydut

ları yanma alarak ve : 
- Haydi gidiyoruz .. 
Diyerek Sen Diyom.et manastırının 

yolunu tuttu. 

* 

Koca Göbek, bütün kurnazlı~a rağ
men bu manastırın da komplocuların 
merkezi olduğunu bilmiyordu. 

Ve yine buraya kapadığı zaptiyeler 
arasında komplocuların ele başısı olan 
Totat'asın bir adamının da mevcudiye
tinden gafildi. 

··Bİ2'MEDİ·· 

Birleşik Amerikada 

Halkı 
hine 

soyanlar aley
açılan dava .. 

Essence de bergamote 5 gr. 
Essence de Citron 10 gr, 
Essence de lavande 1 gr. 
Essence de nerolf 1.5 gr. 
&sence de romarin 0.5 gr. 
Alkol 3 litre 

* Essence de bergamote 10 gr. 
Essence de Citron 5 gr. 
Essence de lavande 0.8 gr. 
Essence de nelisse 0.8 gr. 
Essence de neroli 0.8 gr. 
Alkol 3 litre 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c Pratik bilgiler > sütunumuza 
ait sual sormak istiyen okurları
mıza (B. C. öder yine bu sütun
laroa cevap veNCektir. 
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Ankara da 
Bu garip mıihakeme umumi efkarı 16 sandıkgümrük 

tekrar meşgul et mi ye başladı kaçağı eşya satılacak 
Epeyce zamandanberi Amerikada gösterdiği Jorj Vayn Bergin esrarengız· Ankara - Haber aldığıma göre dört 

gun.. sonra AkköprU civanndaki ....:;--:;ı.. Nevyork cinayet mahkemesi müddeiu- surette intihar etmiş olmasıdır. Bundan E>\UULUA 

mumisi Devey tarafından Tanani Hal başka Marten Manton isminde Ameri- idaresi salonunda açık arttırma ile beş 
denüen demokrat partisi teşkilatı reisi ka temyiz mahkemesi azasından bir h~- yüz çeşide yakın eşya satılacaktır.. Bu 
Hines aleyhinde gangsterler ile birleşe- kimin 400,000 dolar rüşvet almış oldu- eşyalar arasında yaprak sigara, esans 
rek gizli loterya oyunları tertip etmek ğu şeklinde yine milddeiumumt Devey koymağa mahsus §işeler, gaz maskeleri, 
ve bu vasıta ile halkı soymak davası tarafından ortaya yeni bir iddia atılmış lastik top, radyo, dudak boyaları, kAğıt 
açıldığı malö.mdur. Bu davanın muha- bulunmasıdır. Jorj Vaynberg maktul bavul kataloğ, oyun kAğıdı, çocuk elbi
kemesi esnasında müddeiumumi Deve- gangsterler kralı Duç Sulçun vaktiyle sesi, ~rap ve ipekli eşya vardır. 
yin gösterdiği bir takım şahitler Hine- muavinliğinde bulunmuştur. Bu ada- Söylendiğine göre bu eşyalar birkaç 

değilsin.. sin gangsterler kralı olup bir kaç sene mın suç şeriki olarak geçen sene Şuha- ay evvel bir hariciye memuru tarafın. 
Koca Göbeğin rengi attı. dan +, • , 
Yoksa Sebastiyano, bir akşam evvel 

evvel öldürülmüş olan Duç Sulçun suç tında teVkü ve hapsedildikten sonra ser~ 16 sandıkta ıstanbula getirilmiştir. 
şeriki olduğunu ma<İdi delillere istinat best bırakılmıştır. Bundan sonra müd- Sandıkların ili.erinde bunların açılma-

kendisine verdi~i mevkii geri mi almak ederek iddia etmişlerdi. Ve demokrat dclumumi Devey tarafından Binesin masını temin edici resmi mühürler var-
istiyordu?.. partisi reisi Hinesin intihabatta kazan- Duç Sulç ile münasebette bulunduğuna dır. Fakat vazifelerinde çok hassas olan 

Scbastiyano, onun bu endişesini an- mak için sarfcttiği paraları Duç Sulç dair şah~et etmek üzere şahit gösteril- gümrük memurlan tarafından sandıklar 
ladı ve derhal tatmin etti.. ·1 klar da 1d y • • ı e onun suç orta m n a ıgını gös- mıştir. aranılmak istPnmicz, fakat bunları bera-

- Sen, şehir muhafız muavini değil . · ı di. Hakika hald J ----:.' 
termış er t e orj Vaynberg istintak berinde getiren memur buna müınana-

Dogry udan do~:ııya şehir muhafızı ol- B ·tib la H' D d b' da ühi ifad 1 ~ u ı ar ınes - evey avası ti- esnasın m·· ·m · e er vermiştir. Fa- at etmek istemiştir. 
dun.. Bizans saltanatının muhafazası tü Am 'k h d"' Ur b. ka ... :-..:ı~ uh n erı ayı eyecana uş en ır t F .. ~ m akemeye çıkmazdan ev- Gümrük idaresi kanunt yollardan gi-
tçin haydutların yardımlarına }Uzum hldise mahiyetini almıştı. Ve eğer bu vel intihar hAdisesl vukua gelmiştir. derek sandıklar Ankarada bir heyet hu-
var. AsaletIA •evat bu saltanatı devir- d da mh · t rt' · d 1 M"'dd 

.u .. ava cu unye pa ısın en o an u eiumumi: Devey bu hususta be- zurunda açılmış, içindeki eşyalar rne;).·-

neraldı. 

Çok tecrübeli asker olarak bu general 
Bumacılada iyice uğratıyor mağlup ol
mıyordu. Fakat Bumacılar bunun bütün 
kuvvetine ve mühimmatının bolluğuna 
rağmen Ruılan taciz ediyorlar ve her fır
satta, her hücumda, her taarruzda mu· 
hakkak. surette bir çok ei9İr alarak karar· 
gaha dönüyorlardı. 

Bu her ne kadar Basmacıların yüzünü 
güldürüyorsa da istenilen netice meyda
na çıkmadığı için neşelerini tam mana
siyle arttırıyor ve bundan ba§ka Enver 
paşanın programının tatbikına mani olu
yordu. 

Maaınafih Basmacılar uğraşırken En
ver paşanın faaliyeti devam ederken lb
rahim hey de ayrıca çalışmaktan geri 
kalmıyordu. Pol Hakyanda Enver Pata· 

run günleri pek yeknasak geçiyordu. Sa
bahları sağdan soldan gelen raporları 
okuyor sonra arkadaşlariyle toplanıp gü

nün vaziyetini görüşüyorlar ve yapılacak 
işler hakkında karar veriyorlardı. 

Paşa bundan sonra istirahat ediyor. 
Yine arkadaşlariyle buluşuyor bu arada 
atına binip geziyordu. 

Pll§anın en ziyade n~~endiği günler 
zevcesinden mektup aldığı zamanlardı. 

Bu mektuplan alınca ok.ur okur ve 
hasretini gidermeğe uğraşırdı. 

Enver paşa ark.ada,lariyle oturuyor 
cepheden gelen muhtdif mektupları oku
yordu. Tam bu esnada bir süvari geldi. 

- Paşayı görmek istiyorum. 
- Ne var} 

- Acele, 

Süvari çok heyecanh idi. Yüzüne ba
kanlar çok mühim bir hadisenin şahidi 
olduğunu görebilirlerdi. 

Enver paşanın adamı bu heyecanlı 
adamı görünce içeriye haber verdi. 

- Posta gelmiş ... Sizi görmek. isti-
yor. 

- Nereden? 
- Bilmiyorum. 
- öğrende gel. .. 

mek ve yerlerine geçmek için komplo müddeiumumi Devey siyasi rakibi Hi- yanatta bulunarak Vaynbergın· ın· tiharı dana ç•t..n-1-...... ·r. Bu eşyaların sadece 
......_~u Biraz sonra içeriye giren posta süva-

kuruyorlar. Şehir muhafızı da bu komp- nesi mahlillm etmeğe muvaffak olursa ile muhakemenin cer"""anına aslli halel gu··mrük· ........... : büyük' hır· ye,-"-a ba''ğ 
-., l:l ~...,....u .ı<..un u rinin Açil bey tarafından geldiğini ~y-

locularm içinde.. Belki şehir zaptiyele- gelecek 1940 senesi intihabatında cum- gelmiyeceğini. çünkü bu şahidin ifadesi olmaktadır. Eşyaları getiren memur leyince Enver Pllf& teli.,landı. 
rini de elde etmişlerdir. Bu itibarla biz huriyetçi namzedi ilan edileceği anla - yazılı ve imzalı olduğundan muhake - hakkında kanunt takibat yapılı:nakt ... 

-1-·- ğiz S d '" Çünkü Açil bey bir lcaç gündür cep-YaJ.11U.0 kendimize güvenece ·· en er- şılıyordu. me esnasında okunacağını söylemiştir. dır. 
h 1 b hede Ruslarla çarpı§ıyor ve tam mıina-al büti.in şehir zaptiye erini ir yere Bununla beraber muhakemeyi idare Jorj Vaynbergin ölümü esrarne"''· 

1 __ ,_ _, __ hi d vilse .ki o- aile hürriyet için uğraııyordu. 
top ıya~ ve OuU1n Ç eg ı · gün eden heyetin reisi hAkim Pekora ile Hi- şartlar içinde cereyan ettiğinden evvel- muml Devey mebusan meclisi adliye 

_,_.ı:...- b' erd kuf tuta--1--·- b 1 d tluk Onun bir adam göndermeai içinde ga-mwuUL ır Y e mev \diA.lilll... nes arasında sıkı ir siyas os mev- emirde• İ§i.n içinde bir cinayetin bulun _ komisyonu riyasetine gönderdiği bir 
B d b daki h d tl b. k ahk ed ıka k d la ~.t.. rip bir sızı yaptı. Hiç bilmedigvi bir hadi-cn e, ura ay u arın ır ıs- cut olduğuna göre m em en ç ca uğu zehabı zihinlere gelmiştir. Fakat mekhq> ~a etmiştir. Müddeiumumt 

kararın ne olacağı merale ile beklenir- tetkikat derinleştirilince ın· tihar o'duguy hakim Marten Mantonun teşrn·· masun!- se mi olmu;,tu acaba? 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

1 T b d • K • 1 k t • k b' · d hk · · ta t lm t B unl · · kald rt ak · · b k l am u sıra a İçeriye uzun boylu bir :. ıra 1 apar man :. en günün ırın e ma eme reısı ra- an aşı ~ ır. un a beraber Jotj yctıru 1 ın ıçın uzatın ontro u 
fmdan Hines-Devey davasının muhake- Vaynbergin nasıl bir maksat ile intihar altında olan işlerden bir çok kanunsuz Step adamı girdi. 

i Şehir gazinosu arkasında 1382E mesi hakkında tehir kararı verildiği işi- etmiş olduğu meydana çıkmam.ıştır. Bu- paralar alınarak usu1su.z müsaadeler ve- - Bu mektup, 
:sayıb (Gill sokak) eizmda denize! tilmişti. rada dikkate değer olan bir nokta şudur rildiğini gösteren hadiseler zikretmiştir. Pata süvarinin yüzüne baktığı zaman 
! bUU' konforu havi yedi odalı Yeni: · O vakittenberi unul..Uınuş görünen bu ki müntehirin intihar için başına sıktı- Devey icabında zikrettiği hadiselerden onun kıpkırmızt çehresinde çukurlaşmış 
Sinşa edilmiş bir ev kiralıktır. S garip ve heyecanh mahkeme tekrar ğı iki kurşun kendisini mürakabe altın- başka bir çok deliller gösterebileceğini gözlerinin altındaki çizgilerde bir an ev-
! Görmek ve göriişınek istiyenlerin ! Amerika efkarıumumiyesini meşgu1 et- da tutmağa memur olan birinin rovclve- de ilave et~tir. vel olup bitenleri öğrenmek istiyordu. 
5guetemiz idarehanesine müracaat-! meğe başlamıştır. rine aittir. öyle görülüyor ki Hines - Devey da- Süvarinin yÜzünde hakikaten bir telaş 

- Hayrola evlat .. , 
Enver paşa bir taraftan mektup aç.ıyor 

bir taraftan da süvari ile konuımak ve 
biran evvel havadis almak istiyordu. Ni
telr.im böyle yaptığına da iyi ettiğini an· 
ladı. 

- ··· Şey efendim .. , Açil bey sizlere 
ömür şehit oldu ... 

-Ne ... 
Enver paşa büyük bir deh,et içindt 

öyle bir (Ne!) dedi ki . . . Yanında bu 
lunanlar mühim bir an içinde yerindeı 
sıçraddar. 

PllfB. sabırsızlıkla mektubu açtı : 
(Bu Açil beyin fehit olduğunu bildi· 

ren satırlardı. Askerleri ba~ı bos kalmıı 
gibiydiler.) 

Enver paııa satırları dikkatle okudu. 
Yürü birden bire l>üyük bir hüzün kap· 
ladı.. Ve: 

- Allah rahmet eylesin ... Ne yapa· 
hm ... Vatan için öldü. Ruhu cennete git· 
ti. Şehit oldu ... Dostlar başına darısı . .. 
Dedi. Ve mektubu kathyarak cebine koy. 
du. Şimdiki vaziyete göre karar venne~ 
icabediyordu. Açil beyin yerine kuman· 
dayı alan zata güzel bir mektup yazara'lı 
kendisine mavaffakıyetler temenni t tti 

Artık müsterihti. 
Esasen Steplerin bu çocukları her biri 

birer kahramandı, birer kumandandı . 

Enver paşayı bir köydeki merasime 
çağırıyorlardı. Bu merasimde yerli ade· 
tine göre kımız ziyafeti vardı. 

Paşa uzun zamandanberi bulunduğc 
Türkistanın bu adetini daha küçükter 
beri bilirdi. Kımızı memleketinde is• 

maalesef bir kerre bile rast gelmemişti. 

Güzel fırsattan istifade etmeyi dü~i.indu 
ve yanında bulunan zevatla birlikte köy· 
lülerin davetini kabul ederek kımız İç· 

meğe gitti. 

Bu toplantıda bütün kumandanlar he· 
men toplanın!.§ gibiydi. Böyle mühi111 
günlerde kumandanlar bir araya geJin<:4! 
tabii mükaleme mevzuu harbe intikal el· 
ti. Türkistanm, Buharanın, Hiyvenin hür· 
riycti konuşuldu. Herkes elinden geldiğı 
kadar çarpışacağını ve nihaye .. hürriyeı 
uğrunda öleceklerini tekrarladılar. Bu· 
lunduldarı köy Rusların çarpı;ıtıklan yer· 
lcre yakındı. 

Gece yarısı olmuştu. Yer oldukça uzalı 
bulunduğundan Enver paşa ve arkadaı 
ları bu geceyi bu köyde geçireceklerdi. 

Bu sebeplen rahat oturmuslar konutu· 
yorlardı. Gece hayli ilerlemi~Li. Birdenbi 
re karanlıklar arasından üç süvari gözük 
tü. Bu süvariler cephedeki haberleri gÖ· 
türmeğe memur olarak dört kişi idi. Biı 
tanesinin eksilmesi herkesi fena düşünce· 
lere sevk.etti. 

Hakikaten süvariler gelir gelmez acı 
haberi verdiler. Arkadqlannın bir tane· 
si Ruslar tarafından öldürülmüştü . ileri. i Bunun sebebi müdd~umumi Devey Hakinı Marten Mantonun aldığı rüş- vası kolay kolay sona erecek gibi değil- vardi. Bu telaş ne~nin verdiği bir heye-

..................................... ,.... Hines aleyhinde dE'Vlet' şahidi olarak vet meselesine gelince, bunu müddeiu- dir. can değil kederin verdiği çizgilerle dolu · İ 
---~--------.--........---..=-~~~-==--==--==..,......_-=-=--=-~~ ··BITMED -

zam sermaye ve paralarla mühim bir !erdi. Fakat bütün bunlar, me'Vzil ve ge-- tam manasi;le zeng~k~ri ve artıkYahudilerin ölüm ve paralannın mü-Tarihin Gizli Cemiyetleri 'z;rr~ 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Qm ....................... ..aZIDIB2llJZi!:'lı.mi11Z&Ei~EZ:ZZ:~~'FL/~~ 

Nakleden : F: Ş. B. Tefrika: 15 
~on cemiyeti, bütün insanların 

servet ve saadetine hak iddia eden Ro
ma papalık makamı erkAniyle papasları
nın gösterdikleri bir mellnet dolabın -
dan başka bir şey değildir. 
Papaların hükmettikleri hıristiyanla

~ın. başka bir dine geçmelerinden ve ya-
ut ı>aP&hk nüfuzuna karşı koy.malarm

dan endişe duyması pek tabildir. Ve, 
Papalar da hüküm ve kudretlerinin Isa 
feygarnberin kurmuş olduju diıılıı esu-
arına Uyrnadığmı da pek.ll& bilirlerdi. 
~~ıl hu sebeple, hıristiyanlarm bir gün 

d 
0lllanın ve papalığın saltanatma bir 
arf>e vurmaları pek ·· kün hattl 

tabii idi. mwn ve 

1 
Papalar, papaların her gUnab.ta ortake::!an latikatler erbabı ve papaslar 

d Yonu evvel& bu tehlikeye mey -
an vermemek . . k 

dan _ lÇtn unnuşlardır. Bun-sonra ... _ . " 

mak, güzel kız ve oğlanlardan hayvani 
istifaderler temin etmek için engizisyona 
bütün kuvvetleriyle sarıl.ıruşlardır. 

Engi:z.itörler, halkın masum Q}arak ta
nıdığı hıristiyanlara saldırmak ve bun-, 
!arın paralarını, kız veya genç, güzel oğ
lanlarını elde etmek gibi hallerin çok fe
na ve men.fi tesirler yaptığını pek m 
biliyorlardı. Halktan -ellerindeki kor -
kunç saJAhiyetle.r ,.e kuvvetler hasebiy
le- korlunıımalda beraber, şöyle böyle 
bir isyanın patlak vermesi endişesini de 
hissediyorlardı. Bunun için de yağma 
ve icrayi şehvet için başka bir saha bul
mak gerekleşıniş idi. 

On beşinci asırda Avrupanın en zen
gin insanlarını yahudiler teşkil ediyor
du. En doğru bir tabirle Avrupanın bü
tün servetleri yahudilerin ellerinde top
lanmı§ idi. 

-• 

kuvvet te elde etmiş idiler. çici hadiselerden ibaret kalmış ve ya- istikbale karşı müsterih göründükleri saderesi tehlikesi önünde katolikliği, 
Altın anahtar hangi kapıyı açmaz? hudiler yine para kazanmakta devam sırada, vaziyet birdenbire değişir, mal tam bir kalp imaniyle kabul etmedikle
Yahudiler Kastilde on birinci Alfons. etmişlerdi. Zaten aynı ce-reyanlar, aynı ve canları en büyük tehlikelere düşer. ri şüphesiz idi. Fakat - o zamanın tabi

birinci Piyer ve ikinci Hanri, Aragonda haller ve aynı hadiseler Fransada, In- Avrupada bir devir oldu ki, yahudi- rince- «yeni hıristiyanlar> epeyce bir 
dördüncü Piyer ve birinci Jan zamanla- gilterede ve bilhassa Romada da vardı. lerin servetleri, bazı devlet ve hüküm- müddet bu usul sayesinde kıymetli can
rında bu iki hükümdarlığın hemen her Bütün düşmanlık yahudilerin dolu ka- darlar için irad ve para membaı olmuş- !arından ve canlarından da çok kıymetli 
şeyine hfilrim ve nafiz bir mevki ka - salarma idi Bu kasalardan bir miktar tur. Bugünkü Almanyada da vaziyet ta- olan paralarından mahrum olmamışlar
zanmışlardı. Buralarda kat'i hükümdar, altın alabilen Hıristiyanın yahudilerin m.amiyle böyle olduğuna göre, tarihin dır. 
en zengin yahudiler, en büyük memur- şahıslarına olan düşmanlığını -bir müd- daima bir tekerrürden ibaret olduğunu 
lar yine yahudiler, karlı işlerin hepsin- det için- yok oluyordu. kabul mecburidir! 
de yine yahudiler idi! B günl' d AI 

-2-

u er e manyayı takbih eden Orta devirlerde öyle hükümdarlar ye-
Içtimat kabiliyeti az, teşebbüsü şahsi- Fransızlar, 1306 senesinin 22 Temmu _ t.iş.ıniştir ki, yahudileri tam altı defa Bu vaziyet haris ve ahlakslZ papasla-

den mahrum ve ekseriyetle tenbel, zevk zunda bütün yahudilcri hudut harici et- koğm~ ve altı defa da memleketine rm, para ihtiyacından kurtulamıyan 
v saiasına düşkün v~ iş becermekten ınişler ve bütün servetlerini almışlar ve ginnelerine müsaade venn~tir! müsrif ve idaresiz kral ve prensletin hiç 
aciz bulunan hırisliyan Ispanyolların her yahudi, ancak hudut dışına kadar Buna mukabil yahudilerin vaziyetleri hoşuna gitmiyor, fakat yapacak başka 
hemen hepsi de yahudilere bo~lu idi- yetecek kadar az para vermişlerdi. Ispanyada en korkunç bir devreye gir- bir şey de bulamıyorlardı! 
ler. Işin tuhaf ciheti şudur: Yahudiler mişti. Yahudileri artık paralarını aldık- Işte bu sıralarda, Valadolitte Torke-

Hıristiyan Ispanyollar işte bu sebep- böyle muaınelelere maruz kalmalda be- tan sonra hudut harici etmiyorlar, fakat mada bu adlı bir çocuk doğmuş idi. 
lerden yahudilerin can düşmanı Miler. raber, bu saydığımız memleketleroe her katliAmlara tlbl kılıyorlardı! Bu çocuğun ailesi zengin idi. Bir oğul. 
Fakat. engizisyon epeyce bir zamandan- zaman yaşamak hakkını bulmuşlardır. Yahudilerin açık göı:lil olduklarına ları olduğu için terbiyesine bilhassa dik. 
beri eski nüfuzunu kaybe~ bulunu- Vakıa, bir çok haklardan :rnahrwn dil- şüphe yoktur. Paranın da Musa pey- kat etmişler ve tahsilini bitirmek üıcre 
yordu. Bazı hükümdarlar, engizisyon ce- mekte, ayrı bir mahallede oturmakta, gaınberden çok kıymetli olduğuna inan- üniversiteye de vermi§lerdi. 
ıniyetinin hükümdarlık haklarına ortak- hor ve hakir görillmekte ve hıristiyan- nuşlardır. Bunun için katliam tehlikesi- Zengin bir aile çocuğu olmak, ana ve 
lığını çekememişler ve her vasıtaya baş lardan farkedilmek için. işaretler taşı_ ni, hudut harici edilmek tehlikesinden babası tarafından çok sevilmek ve şı -
vurarak nüfuzu ellerine almışlardı. Bu- mağa mecbur idiler. Fakat yahudilerin daha küçük görmüşlerdi. Ve umumi mank büyütülm~ olmak hasebiy1e bu 
nun için de halkın yahudi düşmanlığı- bunlardan şikayetleri yoktu. Çünkü ça- tehlikenin. baş gösterdiği, yahudi ve ra- çocuk garip tabiatli idi. Haylaz tabiatı~ 
na hizmet edecek derecede kuvvetli bir lışabiliyorlar ve eyi kazanıyorlardı. fızi yakılacak killhanların kurulduğunu mütecaviz, serseri ruhlu idi. En ziyada 
engizisyon ispanyada yoktu. Yahudiler orta devirlerde Avrupanın gördükleri zaman kiline halinde kato- korkulan ve göze çarpan tabiati de, het 
Vakıa bazı lspanyol ~ahirlerinde ya- bankerleri idiler. Yerleştikleri yerlerde likliği kabul ediyorlar ve tehlikeden aklına geleni yapmak istemesi ve mutla. 

hudiler ciddi taarruzlara uğra.rn.I§lar ve çok çabuk zengin oluyorlardı. Fakat, nisbt bir şekilde uzaklaşmış oluyorlar- ka yapması idi. 
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Yüzdeki siyah noktalar 
Kadının en çok korktuğu düşman .• 
En mükemmel bir makyajın bile .saklayamadığı bu 

siyah lekeleri büsbütün izale kabil ve kolaydır 
Iıte, apğı yukarı bütün kadınları mq- havlu sarmanız çok faydalıdır. Bu buhar mile kireçsiz olduğu için deriyi tahriş et· 

ıuJ eden bir me.cle. Yüzü bu küçük •İ- banyosu 5-6 dakika devam edecektir .. mez. Soğuk ıu banyosundan sonra da 
>'ah noktaların hücumuna uğramll kadın Bu banyodan sonra ıiyah noktalar daha yüzü, içerisine bir kaç damla limon dam
rok ıibidir. Bu noktalar yüzde hemen kolay koparılır. !atılmış gül suyu ile silmek çok faydalı 
daima ayni yerlerde görünürler; evveli Şimdi deriniz tamamile temizlenmiı, olur. Bunu iki defa yaptıktan sonra si
burunun üzerinde b&§lar, ıonra alma ve fakat mesamat çok açılrnııbr. Bu ıuretle yah lekelerin bir daha tekrar görünmi
çeneye yayılır, nadiren de ,akaklarda açılan meeamab iyice ıık)ftırmak için yü- yeceklerine emin olabilirsiniz. 
8ÖJÜnÜr. Bu aiyah lekeleri en mükemmel zünüzü çok ıoiuk yağmur ıuyu, pyet Her ıabah cildinizin bozulmuş gibi gö
bir makyajla bile aaklamak mümkün de- bulamazsanız inbilı:ten geçmif ıu ile yı- riinen noktalarını İçerisine alkol karnfre 
iildir. Fakat bu lekeleri yüzden yok et- kayınız. Sıcak buhar banyowndan ıonra ilave edilmiJ ıütle yıkamalıdır. On be~ 
Jnek imk&n.ız bir ,ey değildir, hatta ko- ıoğuk ıu banyoıu yüz den.ini çatlabr di- e\in içeriıinde cildiniz eski taravetini, eski 
&aydır da. ye endifeye düzmiye mahal yoktur. Yai- parlaklıiını daha kuvvetli bir surette al-

Evveli lekelerin sebebini aratbralun: mur ıuyu veya inbikten aec;mit IU tama· mış olacaktır. 
.Tabii yüz deri.inin albnda yailı bir mad-
tle bulunduiunu biliniııiz. Doktorlar bu 
maddeye Sebum d erler. Bir çok bayanla
nn burunlarını parlak ıöıteren bu mad
dedir. Bu madde yüzün md&Dl&bndan 
dJflln ıızar, ıazarken meaamat a enitler ..• 
lhaz çoğaldıkça meaamelerde ıık aık ıe
IUflemek mecburiyetinde kalır. Genifli
)'e genif)~e aluti.kiyetlerini kaybeder
ler. Bu aenitliyen mcaamat cildin üzerin
de siyah bir leke halinde ıörünür. 

Bu vaziyet karııaında yapJaca.k ilk ha
reket wıdaya dikkat etmektir. Çünkü Se
burn madd~i fazla etli ve yağlı yemekler, 
hamur iıleri yiyenlerde fazla biri.k.iı. Le
kelerden kurtulmak için çok ıebze ve 
meyve bilhasşa portakal yemeli; yemek 
arnlannda fazla ıu içmelidir. 

Az et yiyen kadınların derilerinin ne 
kadar güzel olduğuna bilmem dikkat et
tiniz mi~ Lekeden kurtulacağım diye gı· 
da tzırzınızı bU.bütün deği~tirmeğe ihti
yaç yoktur: fakat tenevvü ettirmek, eti 
aznltınak ıarttır. 

Kadınlar eberiya bu noktaları tımak
larile kopanrlıır. Bu çok zararlı bir hare
kettir. Ekıeriya yüzleri yaralanır, yara
lanmasa bile tahrip edilmiJ olur. 

Bazan cımbız kullanırlar. Bu da zaraı;,. 
ıız nyılmaz. Noktalan ciltten koparmak 
için Tir-komedon denen ufak ve ucuz 
ibir iilet vardır. Bu tıletle her kadın, kat'i 
gördüğü vakit, kendine zarar vermeden 
ve yüzünü yaralamadan bütün siyah nok
talan koparabilir. Yalnız, siyah noktalan 
bu ıuretle koparmak yeniden teoekkülle
tinc mani olmak demek değildir. Siyah 
nolttaları koparmadan evvel ıu tedbirle
re baıvurmak lazımdır. 

Haftada iki defa, tercihan akşamlan 
)'ÜzÜnÜzÜ tatlı bademyağı ile yağlayınız. 
,Ve yüzünüzü tamam ile kızarhncaya ka-
dar maaaj yapınız. 

Sonra bir el taıına kaynar au dolduru-
nuz ve ıuyun içerisine bir kaç damla ten-
tür dö benjuv ilive ediniz ve yüzünüzü 
ıltasmdan çıkan buharla banyo ediniz. 
Bu banyoyu yaparken batınıza tüylü bir 

Son 
Moda 

ROBLAR· 
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Siyah bir elbise ile nasıl 
Makyaj yapmalısınız? 

Siyah dbiae giyildiği zaman makyaj rengi olmalıdır. his ler çok yakışır. Saçların parlaklığını 

yapmak fevkalade mühim bir meseledir. Siyah renkli tuvalet giyildiği vakit son muhafaza etmek için saçlan hiç olmazsa 

Siyah renkli bir elbise ile yapılacak mak- günlerde çok moda olan ve menekşe ren- on beo günde bir defa sabunla yıkamalı 
yajı her kadının bilmesi ıerektir. gine yakın bir koyulukta bulunan pud- ve sabah akoam fırçalamalıdır. Her ka· 

Eğer cildinizin rengi beyaz ve saçları- raJarla rujlardan sakınmak icap eder. dının tuvalet mua.aı üzerinde biryantin 
nız kumral ise içeriıinde biraz karmen Çünkü bu makyaj çehreleri olduğundan dolu bir pülverizatör bulunmalı ve saç 
bulunan bir pudra intihap ediniz. Bu cil- çok fazla ihtiyar göaterir. tuvaleti yapılmadan evvel ıaçlara pülva-

Modern 
elbise 

bir kadının 
dolabı 

Modem kadın, zerafeti ve iktısadı bi- kıtın çok soğuk günlerinde, bir tayyör 
ribirile birl~tiren kadındır. Onun için üzerine de giyilebileceğini hesap ederek 
modem kadın alacağı §eyleri iyi düşünür kruvaze biçimi tercih etmelidir. Bu man
ve çok hesaplı hareket eder ..• Bu kadı- toya kürk yaka konmaz .•• Koyu renk
nın elbise dolabı tıklım tıklım mantolar, ler tercih olunur. 
roplar, blüzler, ceketler ve iç çamaşırı 
ile dolu değildir. Orada az, fakat derin 
bir zevkle hazırlanmış mahdut miktarda 
elbiseler vardır. 

3 - Kürk yakalı iyi bir manto... Bu 
ziyaretler, akşam çıkışlar, çaylar ve ba
lolar için kullanılır. Bu manto için zarif 
Oralar, kadife kumaşlar, kibar yünlüler 

Şimdi modern bir kadının elbise dola- tercih edilir. Biçiminde istenildiği kadar 
hında neler bulunur. Bunu tetkik ede- modaya uygun tadilat yapılabilir. 
lim. Farzedelim ki yeniden bir elbise d o- I . 
1 b k D 1 b d k.d 4 - Güzel b ir rob ..• Bu rob evde, 
a ı uruyorsunuz. o a ınız a es ı en 1 . . . . . . .. .. 

k 1 h. b. k H . . alelade zıyaretlerde gıyılebılır. Yunlu-a ma ıç ır şey yo tur. er şeyı yenı-
d k O h ld b k d l l 

den, yahut mat renkte İpekliden yapılabi-en yapaca sınız. a e a ınız o a-
h d 1 b 1 1• d lir. Robun kollan uzun olur. Bu rob için 
ınız a ne er u unması azım ır: 

1 S ( ( k "fr . ) . • mavi yahut •iyah renk tercih olunur. - por a at ı ata gıtmeyen ıyı ı 

bir tayyör. Bu tayyör sıcak tutan iyi bir 5 - Akpm çaylannda kibar ziyaret
yünlü kumaştan yapılacaktır. Bu spor lerde, süvarelerde giyilecek bir rob. Bu 

manto koyu renkli bir kumaştan, modaya 
uygun fakat klasik tarzda kesilmelidir. 

2 - Her günlük bir manto ••• Bu her 

gün giyeceğinize göre geniş ve rahat ol
malı ... Sağlam ve iyi bir kumaıtan yapıl
malıdır. Bu mantonun icabında, muela 

Kışla baharı birbirine bağlıyan ara 

mevsimde bu dömi sezon sade roplar 

bu sene oldukça revaç bulacak gibi-

dir. Bilhassa pli etekleri de görece

ğimiz anlaşılıyor. 

robun biçiminde her kadın kendi zevkini 
ve zerafetini göıterebilir. Burada her ha-

yan vücudunu, yaıını, Ya.§&Ytf tarzını, ka
bul ettiği ziyaretlerin ve gittiği yerlerin 
cinsini gözönünde tutarak elbiaaine i ... 

tediai biçimi verebilir. Binaenaleyh bu 
noktaya rıöre elbise çok dekolte. kapalı, 
uzun etekli, ba etekli olabilir. Elbisenin 

biçimi hallında tereddüt ederseniz dai-
ma basitliie temayül edebilininiz. Bu 

auretle en emin, en mahzunuz bir rob 
elde etmiı oluraunuz. 

6 - Elbise dolabında raha t, ııcak, 
zarif bir rob dö şambrın da bulunmuı 

prttır. Bu bir çok kadınların ihmal et
tikleri bir ıeydir, fakat çok 18.zımdır. El-

bise dolabında bir rob dö flUDhr bulu
nan her bayan İstediği dakikada gelen 

bir ziyaretçiyi, samimi bir arkadaıını za
rif bir ev kıyafetile kabul etmek imkanı
nı elde etmiı olur. 

Bu suretle tercih edilen bir elhi•e do
labil e kadının hiçbir ekı-iği kalmamış ve 

ayni zamanda bütün ihtiyaçlar asgari 
had de indir ilmio oluyor. Bu elbise d ola-

bının yalnız iki eksiği kalmış oluyor. Şap
ka ve bluz. 

Şapka bakımından iki şapka bir mev
sim için bir kadına kafi gelebilir. Tabii 

mevsimler teakup ettikçe şapkalar d a ço
ğalacak: spor bir fötriin yanına zafif bir 

tok yer alacak, hnsır b ir ~apka bunların 
yanına gelecek ... Onun yanını da renkli 
bir fulrı r İşgal edecektir. 

Bluzlara gelince, bluzları çok olarak 
tahdit etmek bir haylı müşküldür. Zira 
bluzler elbüıenin çok aık olarak değiı
mesi icap eden kısımdır. Fakat ekseri ka
dınlar bluzlerini kendileri yaparlar. 

Onun için çok bluz sahibi olmak çok mas
raflı bir iş değildir. Yalnız ıu le.adan söy
lenebilir: Her kadının dolabında yünden 
örülmüı iki pulover krepten yahut surah
tan bir bluz, organdi veya müsliııden bir 
bluz bulunmalıdır. 

Elbise tamamlandıktan ıora sıra iç ça
maşırlarına welir. iç çamaıır deyince ev
veli. hatıra kona ve ıütiyen gelir. Bun-

lar tık kadının hiçbir zaman terkedemi
ycceği elbiseleridir. Diğer iç çamaşırları 
ise gündüz gömleği, kısa külot. kombine
iç çamaşırlan için de ipekli jerse kullanır
lar. Fakat iç çamaıırları için krep döıeni 
tercih eden kadınlar da vardır. Bizim 

memleketimizde daha ziyade krepon ve 
patiska iç çamaşırları gündelik iç çama
ıırlarını tctkil eder. 

Kadının elbise dolabında 12 tane adi 
ve 3-4 tane kenarları işlemeli ince men
dili ve bir düzüne de çorabı olması la-

Bluzlar nasıl ütü.; 
lenir bilir misiniz? 

dinize çok tatlı bir akis verecek ve çeh- * rizatör ile briyantin ıerpmelidir. Pomat 
renize müteeNİr bir ifade veren ıolgun- halinde kullanmak ve yahut doğrudan İpekli blGzlar ılık bir ütü ile gayet ha-
luiu giderecektir. Koyu fes renğine ka- Saçların rengi ve tuvaleti de, siyah el- fif olarak ütülenir. Yün ve ipek karı•ık 

doğruya briyantin dökerek · p~rlatmak .. 
çan bir ruj kullanmak hiç doğru değil- biae giyildiği vakit ehemmiyetli bir rne- kumaşlardan blı1z yapılacağı vakit bun-

aaçlan hem yağlı gibi gösterir, hem de 
dir. Beyaz ve kumral bir çehrede bu ıelcdir. Parlak kumral saçlarla siyah el- ları daha le.esmeden evvel ütülemek la-
renk çok çirkin görünür. Eğer gözleriniz çabuk dökülme.ine ıebep olur. Ara sıra zundır. Zira bunlar ilk defa sıcak ütü ile 
d k 1 - k kl · · h ıaçlan Alman papatyesi ve içerisine az 

e açı e a ise goz apa annız ıçın a- saç fırça.ı lakeye batırılarak bilhassa en- temas edince ııkıoırlar. Dikilmeden ev-
fif mavi bir kozmatik kullanırsanız çok miktarda amonyak ilave edilmio •u ile acdcki ve şakaklardaki saçlara ıürülme- vel ütülenmemiş yünlü bir blı1z ütülenir-
ıüzel tesir yapar. yıkamak ta kumral saçların renginin bo- lidir. se ıekli bozulur. Halbuki dikilmeden ev-

Eicr cildiniz esmerce ise o vakit ıiyah zulmama.aı için çok faydalıdır. Keıtane * v-:1 kumaoı ütülenen yün ve ipek karışık 
elbise çehreye çok gamlı bir ifade verir. renkli saçlı kadınlar ayni tavsiyelere ria- bluzlar dikildikten ıonra ütülendikleri 
Bu takdirde yüzünüz için sarı renk bir yet etmelidirler. Siyah elbiselerle ellere de çok dikkat vakit çekmezler ve kıııalmazlar. 
pudra, dudaklarınız için de çok açık bir Siyah aaçlı kadınlara gelince, bunlar etmek lazımdır. Siyah bir elbisenin ko- Blıiz kcailecek kadifeleri dahi dikme· 

ruj seçmeniz icap edecektir. Göz kapak- saçlarının parlak rengini muhafaza ede- lundan çıkmıo ellerin bembeyaz olması den evvel ütülemek faydalıdır. Kadife 

ları için yeşilimtrak mavi ve kirpikler j bilmek için ara sıra kaynamış ce'Yİz yap- farltır. O halde ellerinizin yumuoaklığını k.umaolar tersinden ütülenir. Eğer kadife 

için de saçın renginde bir kozmatik bu 
1 

rağı ıuyuy)a yıkamalıdırlar. Bunlar da ve beyazlığını muhafaza etmek için lazım blGzların havı biraz dökülmüo ise ütülen-
tuvaletinizin çehrenize verdiği te1'iri tadil saçlarının parlaklığını muhafaza ve ondü- gelen tedbirlere dikkat etmelisiniz. meden evvel terı tarafını ıslak bir bezi 
edecek ve bu suretle görünmek İstediği- 1 

lelerin devamını temin için briyantin kul· hafif hafif ıürerek bir parça ıslatmalı-
• - 1- ·ıd ·· ·· k · · Ellerin yumuııaklığı için liman ıuyuyla 

ruz §c:xı e gorunece sınız. lanmalıdırlar. Eğer bu bayanlar ıon mo· dır. Bu tekilde ütülenen kadife blUzlar 
C·ı ) · · · J 1 lc.arııık mısır buğdayı unuyla oX--ak çok ı t erının rengı mat ve esmer o an ar daya uygun olarak uçlarını yukarıya ta- .... yeni gibi dururlar, 

liyah elbise giydikleri vakit makyajlan-1 nyorlarsa hiç bir kıvrımın aaçlann heyeti faydalıdır. Bundan ıonra eller gülsuyu Yünlü kumqlar, Ozerine ıalak bir bez 
na daha çok dikkat etmeğe mecburdur- umumiycsinden dışarıya fırlamasına mü- ile yıkanır. Elleri her yıkadıktan ıonra koyarak ütülenir. Yünlü kumaşları ütü-

lar. Bunlar ciltlerinin rengini tatlılaştıra - I saadc etmemelidir. Zira ıaçlardan fırla- bir parça kremle oğmayı itiyat haline lerken çok gergin tubnak lizımdır. Yün-
cak çok soluk renkli b ir pudra kullan- yan bu kıvrımlar esmerlerde çok çirltin getirmek te her kadın için lizımdır. Yı- Hl kuma,lan tercihan ark.asından ütüle-
111ak ihtiyacındadırlar. Ya naklan ve du- durur. Bu asi kıvrımlan yola getirmek kanan elleri iyice kurulamak da unutul- melidir. Ancak elbise astarlı oluna o va-

~~~..:..~~\~t~~·~;r~·.ti: .. ~"~~~[ta:;~'.'.ei~~L'.Jl~:iZ'.'.'.;;;'Jt:ijiiUliiii!;ı:~=:~~~!..ı~~.n!llİi!:İi..liJı~·ı.dJu~lı....ı~nm~ı~d~. jlngg~yu~~~k.J~~~·~dHu~.~~~~~~_JJdt.ı:tbiiD.dcm iltülenir. 
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Tül balo elbiaeleri, yeryüzünün her ta
rafındaki balolarda ıık ıık wörülmekte
dir. Bu roplann aöiaüne mavi ve büyijl. 
bir ortanca takmak &det olmuıtur. Ba.zan 
bu elbiselerle, boyna ufak altın yuvar
laklardan mürekkep bir kolye dahi ta

kılıyor. * Çizıili kumaılar günden ıüne da
ha çok moda oluyor. Gündüz tuvaletleri 
İçin ıiyah ve pembe çizgili kumaılar ol· 
dukça çoktur. Akşam tuvaletleri açın 
pembe ve yeıil çizgili kumaşlar terdh 
ediliyor. 

* Sırma tellerle örülmüş el çantaları 
en kibar kadınların elinde görülmekte· 
dir. Bu el çantalannın modeli orta za• 

manlardan ıılınrruıtır. Orta yerleri~de al• 
bn veya gümüı iki halka vardır, çanta 
bu halkalar arasına takılan İpekli korde· 
lalarla kapanır. * işleme motiflerle süslü roplar çok 
beğeniliyor. Böyle işlemeli elbiselerle, n:r· 
ni tarzda iıl emelcrle süslenmiş eldivenler 
giyiliyor. Mavi mat krepten yapılm1ş, 

uzun kollu bir tuvalet ile beraber giyilen 
ayni kumaştan eld ivenler, Paris eldiven· 
ler sergisind e ikinci mükafatı kazanmış· 
tır. Birinci mükôfatı a lan eldiven sim tel· 
lerle kabar tma olarak işlenmiı motifli 
idi. * Eski zamnn kadıntarı gibi mücev· 
her takmak modası hayli alıp yürümü~· 
tür. Elbise üzerinde mücevher süsler i~· 
lemek modası da yeni görülmeğe başla• 
mıştır. * Raye yünlüden erkek ceketi şeklin• 
deki tayyörler ufaktefek kadınlara spot 
kıyafeti olarak en uygun elbisedir. * Bu ıene yünlü eşarplar pek kulla• 
nılmıyor. Boyun ve kulaklar, bir kaç kat 
ipekli eşarpla soğuktan muhafaza edil• 
mektcdir. * Yünlü emprime jerseden yapıları 
kWl bluzlar bu kıı çok modadır. 

* Spor ceketleri Üzerinde cepler, ya• 
ka, kol ağızları, ve kemer metinden ya• 
pılıyor. * Kı\7 ıporları yapan kadınlar yünliJ 
veya muşamba ha§lıklar kullanıyorlar. 
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Yağmurlu bir gece 
Can baz Ali Minik çocuk, yavru çocuk 

Yalnız sensin uyumayan. 
Haydi uyu, sonra uyan! 

Canbaz Ali hUnerleriylc evvel&. ma-1 Ufak bir dalga bile yoktu, hafi! bir rüz- Yalnız sensin uyumayan 
ballede nihayet bütün şehirde şöhret gar dahi esmiyordu. 
bulmuştu. Paz.ar yerlerine, büyük ça- Ali büyük bir maharetle direğe br- ._. 
yırlara kurduğu trapez üzerinde türlü manarak telin bulunduğu yere kadar 

Her tarafta karanlık var canbazlıkla.r yapar, her kesi hayretlere yükseldi .Fakat o zaman vapurun yavaş 
düşürürdü. Tel üstünde dansetmek, yavaş sallanmakta olduğunu gördü. Bil- Ormanlıkta susmuş kuşlar. 
ayaklarında teneke ile tel üstünde do- mem dikkat ettiniz mi?. Vapurların alt Gece oldu haydi uyu! 
[aşmak onun için i§ten bile değildi. Ali- taraflarında dalga daha az duyulur, Seni bekler tatlı uyku 
niıı şöhreti memlekete yayılıiuştı. Fakat halbuki güverteye çılonca vapurun sal-
o daha ileriye gitmek nihayet sırtında landığı hissolunur. 

E
• uğu ile birlikte tel üzerinde yürüye- Ali de telin üzerine çıkınca vapurun 

Amerikadaki Niyagara şelroesini aş- sallandığını görmüştü.. Aksilik bu, Ali
istiyordu. yi müthiş deniz tutaı·dı. Maamafih ar

Canbaz Alinin yılmak bilmez bir ta- tık bir kerrc yUkarı çıkmıştı. Muhakkak 
lbiati vardı. Çok azi.mkBrd.ı. Tuttuğu işi karşı tarafa geçmeliydi. Büyük bir azim 

tmuhakkak başarmak ister, hiç bir şey- ile yfüümeğe ba~ladı. Telin ortasına ka
de? gözü yılmazdı. Düşündü~ü yapw dar geldiği zaman artık tahammülü kaL 

mağa ka~!t sure~ ~ ~ ~n- mamıştı, ne bir adım ileri ne bir adım 
ır-a evvela trapezınde~ tel ~de .. :ıır geri gidemiyor, olduğu yerde sallanıp 
iıecriibesini yaptı. Hiç bır muş~ata düşmek te!ılike~in<> giriyordu. Aşağıda
maruz kalmadan sırtında yavrusu ile te- kiler Alinin yukarıda hüner gösterdiği-
lin öbür tarafına kadar yürüyebildi. ni zannederek alkışlıyorlardı. 
Bundan sonra artık işi büyütmeğe ~- B. ~ geldi ki artık Ali yukarıda bir 

ı..~;:..than de . . ıran 
rar. verdi Bir gün a.aa•. e ~~ dakika bile duramıyacağını anladı. Rüz-

Keçilerle koyunlar da 
Uyumuşlar ağıllarda 

Gece oldu haydi uyu! 
Seni bekler tatlı uyku 

Rüyanda bir küçük melek 
Bekler seni ister öpmek 
Gece oldu haydi uyu! 
Seni bekler tatlı uyku. 

ÖMER SEYFETfİN 

---=---
Uyuduğumuz 

iizerine bir ip gererek ilk tecrübesını gar şiddetlenmiş vepur sallanrnağa baş
şaptı muv~ ol~u.. v . lamıştı. Neredeyse yere yuvarlanacak 
, Karan kat ileşm.işti. Çocugunu da ala- rezil olacaktı. Derhal kendini topladı 
~~ do~~~ ehriyol~~ ~~ p;: •Haydi Ali gayret• dedi .. Başının fırıl zaman 0 e reye 
fristıan QeÇel'.U:ll ~n n uzerın e fırıl dönmesine rağmen son bir gayret-

~ tecrübeyi yaptı- İki~. sıralan- le telin sonuna gelebildi. Aşağıdakiler gidiyoruz? 
olan hallı: göderi faltaşı gı~ı açılmış bu canbazı şiddetle alkışlıyorlardı. ~ 

ibu mahir Türle canbaZı ~yrediyorlardı. Ali bir direkten öbür direğe kadar -=-
Ali, Fransanın Havr hmanından kal- U k hi b 

. tlı arak Amerika yürümek için büyük bir gayret sarfet- yur en ç ir yere gitmediğin.ize F m: gemıye adi.y V ·--~-,_, ~ ıniş mahcup olmak korkusu ile başladı- ve yine kendi yerimizde, yat.ağımızın 
~eçmege karar ver aplilUalU ' . . . . . d ld l 

. . k mahir bir canbaz olduğunu ğı işi bitirmek ıstemışti. ıçın e o uğwnuza tamamiy e eminiz .. 

t:::m;.erdi. Hünerlerini göstermesini Canbaz Ali çok azi~ bir adaınW:·· Yalnız, ~yurken .et~afımızda olan ~şey. 
rica ettiler. Ali evvela müsait bir yer Tuttuğunu koparmak ıst.er .. Başladıgı lerden hiç haberımız yoktur. Hatta en 
olmadı - ileri sürerek redetmek iste- işi muhakkak sona erdirir. derin uykuda olduğumuz zaman ):>ile 
di :ıazıa ısrar karşısındır naçar ka- Azimkar olmak çok büyük bir mezi- bir çok şeyler yaparız, daha doğrusu 
l~ak tellerini iki direğin arasına gerdi. yettir. Alide bu tabiat varken o mu· yaptığımızı zannederiz. 

Hava güzeldi, denizin üstü düındüzdü. hakkak Niyagara şelalesini geçer. Her rüya görüşümüzde böyle birçok 

_ ~eyler yaptığımızı zannederiz... Fakat 

Eğlenceli oyunlar: uyandığımız zaman yaptıklarımızın an-
.................................... cak pek aunı hatırhyabiliriz. 

Alış veriş oyunu 
Kış günleri evde canınızın sıkıldığı 1 rit, bir şapka. 

'olur. Dersinize çalışmışsınızdır, vazife- Orhan : İsk:ırpin, defter, cetvel, kib-
lerinizi bitirmişsinizdi. Fakat yanınız- rit. 
ôa arkada'1arımz da olsa, ne oynıyaca- Şükrü : Sigara tablası, eldiven, kitap 
ğınızı bilmeuinir... Sokakta, bahçede ol- tebeşir .. 
sa kendinize bin türlü oyun icat edebi- Odadaki eşyalar ne kadar çok olursa 

Eskiden insanlar bu rüyalara aldana
rak uykumuzda seyahat ettiğimizi zan . 
netmişierdi. Fakat biz böyle zanneb:ne
nin tamaıniyle bir hata olduğuna eıni-
niz. 

Bazı insanlar rüyalara inanırlar ve 
başlarına türlü türlü şeyler geleceğini 

zannederler. Halbuki bu hiç te doğru 
değildir. Rüyalar bilfiltls bize uyku ha-

ıılirsiniz. Hem sonra sokakta oynanan tabii, bu listelere o kadar çok şey ya. linde seyahat etmediğim.izi ve yerim.izde 
İ°Yunlar ev içinde oynanacaklard.an da- zabilirsiniz, oyun da o kadar zevkli olur. olduğumuzu ispat eder. 

lıa çoktur. Bunlar, arkadaşlarınızın, çarşıdan gi- ÇUnkü biz uykumuzda rahatsız oldu· 
Onun için, size burada, kış günleri ev dip alacakları şeylerdir. Fakat bunda ğumuz zaman rüya görürüz. Eğer biz 

içinde kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla zekalarını deneyecekler, siz listeleri hep orada olmasaydik her hangi bir şey uy
lberaber oynıyabileceğiniz güzel bir birden vereceksiniz. Onlar ellerindeki kuda bizi nasıl rahatsız edebilirdi, değil 
~yun öğretmek istiyoruz. Her halde ho- listeyi okuyup hemen orada yaz.ılı olan- mi? Hafif bir rüzgar, küçük bir yapra· 
\.şunuza gidecek.. ları odanın içinden toplıyacaklar. ğın pençereye çarpması rüya görmemi-

Evvela, annenizden size bir oda ver- Tabii, her şey karmakarışık yerlerde ze sebep olabilir. Fakat bizi en fazla 
ımesini istey-in .• Burada kırılacak, dökü- olduğu için oradan o~aya giderken va- rahatsız eden midemizdir. Eğer uyuma-
11.ecek şeyleri ayak altından k.aldı.rsın.... kit kaybedcoekler.. işte, oyunun asli dan evvel çok yer ve bilhassa bu yedi
IFakat, odanın içi bomboş olmıyacak. maksadı da bu : ğimiz şeyler bize yaramaz cinsten şeytpyun için lazım gelen bazı şeyler var Kim elindeki list.ede yazılı olanları da-
~. bunlan hazırlamalısınız. ha çabuk toplayıp size getirirse o birin- ler olursa geceleyin onlar beynimizi ra· 

hatsız eder. Fakat beynimiz tamamiyle Oyunun ismi •Alışveriş• olduğuna elliği kazanacak .. 
~öre, demek ki size bir takım öte beri Oyuna devam etmek isterseniz bu uyanmadığı için biz yine nerede oldu-
Uııwn. Mesela ; Dört beş tane kalem, sefer listeyi ha7.ırlamak vazifesini, oyu- ğumuzu bilmeyiz. Gürilltü de diınağı-
10ö.rt beş tane defter, bir cetvel, iki tebe- nu kazanmış olana verirsiniz. Yalnız, mızı uyandırdığı için ekseriya rüya gör
§ir, üç dört tane kibrit kutusu. iki tiç evvela hepinizin dışarı çıkması ve yal- ınemize sebep olur .. Fakat eğer biz ora
sigara tablası, kalın ciltli kitaplar, giy- nız onun odada kalarak, eşyaların yer- da olmasaydık bu sesler dimağımızı na

med.iğiniz _şapka, iskarpin, eldiven gibi !erini değiştirmesi i!zımdır. sıl rahatsız edebilirdi? Demek ki uyku-
şeyleır v. s. Çünkü. ilk oyunda eşyaların Yerim muzda olduğumuz yerdeyiz. 

Şimdi arkadaŞlannızı çağırabilirsiniz.. bellediğiniz ~için ~. se.f~, hangi şeyin Rüyalar yalnız şuurumuzun altında 
Ya.buz onlar odanın orasına burası- nerede oldugunu bilirsınız. gizli kalım bir takım tahassüslerimiı:i.n 

na kaın:~ bir şekilde serp~- Oyun bu §ekilde devam edebilir. En faaliyetlerinden başka bir şey değildir. 
m · olan bu 1ere bakarken siz kaç fazla birincilik kazanan kimse giderken 

ış şey d kulla d v 1 d b. . . -
arkadaşınız varsa hepsi için bir liste ha- oyun ~ ~ ıgınız . ~y er en ırını T k J 
.. ,-1 aks M ,., ··yle • kendisıne hediye edersınız. Bu da onla- ÜT ive icinae ...... ıyac ınız. ese.ıa şo . T • 

Ahmet : Bir kalem, bir kitap, iki kili- .ra bir hatıra olarak kalır. S Q Q f f Q T kl Q Ti 

istanlJuJda J2 ilıe11-
Memnun olduğumuz Gözlüklü ve boynuzlu 
zaman niçin güleriz ? baykuŞlar 
Gülmek dimağımızın ve vücudumu- Baykuşu hemen hemen herkes uğur- -=-
~ yapılıpna bağlıdır. Si.ri gıdıkladık- suz sayar. Fakat baykuş bilakis tarla fa- Ankarada 12.15, Aöanada 12,25, An-
~-- ""-ft- ho~tn-m"""'"''7 bile gene gu··- diw• · · hız' e çok faydası talyada 12.07, Beyazitte 13.00, Bursada 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği - pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me

teoroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik (Küçük orkestra şef: 

18.30 
18.35 
19.00 
19.15 

20.00 

20.15 

Necip A~kın) 
Varyete progranu (Tangolar, 
Valsler, Fokstrotlar, saire) 
Program 
Mü71k (Soli ve Liederler - pl. 
Konuşma (Türkiye postası) 
Türk müziği (ince saz faslı : ffi. 
cazknr} 
Safiye Tokayın iştirakiyle 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat bor::ms1 (Fiat) 
Türk müziği 
Okuyanlar : Radife Neydik, Sadi 
IIoşscs. 

Çalanlar : Vecihe, Reşat Erer, 
Cevdet Kozan, K. N. Seyhun. 
!l - Osman beyin Seba peşrevi 
2 - Dedenin - G~ eyle gül bill
btilleri. 
3 - Hüsnü efendi - Çok sürmedi 
4 - Aşık Mustafa - Bir -esmere 
gönül verdim . . 

• 5 - Reşat Erer - Keman taksimi 
6 - Sadettin Kaynak - Durup ta 
bir bakı~ın 
7 - Sait efendi - Şevkefza .saz 
.seı:naisi 

8 - Sadettin Kaynak - El3 göz
lerine kurban olduğum 
9 - Sadettin Kaynak - Batan 
gün kana benziyor. 
10 - Refik Fersan - Kız bürün 

de şalına 
21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma (Hukuk ilmi yayma 

kurumu) 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu

kut borsası (Fiat) 
21.30 Müzik (Radyo orkestrası - Şef : 

Pratorius) 
1 ·- Fr. Barsanti : Conserto gro
sa trompet, iki obuva, tembal ve 
yaylı sazlar için, op. 3 
No. 10. Re majör. 

Adagio - Allegro, Largo, Allegro 
Andantino, Allegro 
2 - Joh. Christ. Bach : Senforu 
op. 9, Nr. 2, mi bemol majör. 
Allegro, Andante, tempo di me
nuetto. 
3 - N. Miaskovski : Consertino 
Lirico, op. 32. Nr. 3. sol majör. 
Allegretto Andante monotono, 
Allegro giocoso 

221.15 Müzik (Saksafon sololan : Ni
hat Esengin tarafından) 

Miss Wieldcn yazı makinesini kapadı. 
Arkuma ceketini giydi, maaanın üzerine 
şöyle bir baktL Sorua elektriği söndürdü 
ve yazıhaneden çıktı. 

Yine geç kalmıştı. Koca binada çıt 

yoktu. Asansör hademesi bile gitmişti. 

Taş merdivenlerden inerken diğer kat
lardaki yazıhanelerin de camlı kapılann
dan içeride de ı§ık yanmadığını gördü. 

Fakat geç kalmr.mın da bir bakıma gö
re faydası vardır. McsdS.. sokakların 

adam almadığı o kalabalık saatler biraz 
geçmiştir. Ve otobüste yer bulmak ihti
mali vardır. 

Otobüste yer bulmak Misş Wielden 
için adeta bir dert olmuştu. Her gece ya
zıhanesinden çıkarken acaba otobüste 
yer bulabilecek miyim diye düşünürlü, 
bir çoklarının o haftaki futbol maçı 'aca
ba ne olacak diye düşündükleri gibi. 

Otobüste yer bulmak, bütün bir gün 
çalışıp yorulan bir kimse için rahatlık 

demektir. Fakat o kadar da değil. insan 
yer bulunca bir şey de okuyabilir. Tilsit 
ihracat şirltetini falan hepsini okursunuz 
hayalinizde mec;hul diyarlara seyahate 
çıkarsınız. 

Miss Wielden acıklı romanları pek se
verdi. Sevmekte de haklıydı. Çünkü otuz 

altı yaşına gelmişti. Bir çok kadınlann 
daameb diye bekledikleri ııeyi maalesef 
bulamamıştL Artık ne koca bekliyordu, 
ne bir şey. Hayatında, onu alıp sinema
ya götürecek bir erkek bile yoktu. 

Mias Wielden ara sıra, bir erkek ar
kadaşı olmadığını düşünüyor, müteessir 
oluyordu Fakat, umumiyetle, işinden 
memnundu. Karışan, görüşen yoktu. is
tediği zaman, istediği gibi çalışıyordu. 

Binanın bet kat merdiveninden aşağı 
ininceye kadar, o akşamki programını 

çizmişti. Eve gidecek, peynirli yumurta 
pifirip yiyecek, güzel bir çay veya kahve 
pişirip içecekti. Ondan sonra, rahat bir 
koltuğu vardı, ona uzanacak ve ördüğü 
yün İtJini bitirecekti. 

Radyoda da o gece münakaşa vardı. 
Ondan sonra da bir bik.aye anlatacaklar
dı ki, iaminden acıklı bir hikaye olduğu 
ve iyi bir saat geçirmeğe yanyacağı an
laşılıyordu. 

Ondan sonra radyoda haberleri din
liyccek. ve Avrupada olup biten fena 
hadisderi öğrenecek.ti. Haberler bitince 
saat dokuz buçuk olacak. O zaman kal
kıp sıcak bir banyo yapacak ve yatağa 
yatıp kitabım okuyac.akb. 

Otuz alb yaşında, hayatta hiç bir ümi
di kalmamış bir kadın için de bundan da
lıa iyi bir gece olamazdL Yalnız, otobüs· 
te bir yer bulabilse .•• 

22.45 Müzik (Dans p1Mdarı) 
23.45.24 Ajans haberleri ve 

Miss Wieldeni sokağa çıkar çıkmaz bir 
yarınki keder aldı. O gün öğleden sonra hava 

program 

-*-
Fransız cümhur 
reisi bir nutuk 

söyledi 
~-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAIIİFEDE -

mazide sa:dedilmiş gayretlerin neticele
rini muhafaza etmeğe ve saadeti temin 
ve umumi sulhu muhafaza edebilecek 
prensiplerin ancak bu prensipler oldu
ğunu bütün dünyaya ispat etmeğe az
metmiştir. 

Reisicümhur diğer milletlere söz an
latabilmek ve onlan çekebilmek için 
kuvvetli olmak lazun gelmekte olduğu
na işaret etmiştir . 

-*-
General Franga 

Neg1 inin sulh tek
lif ini reddet1i 

soğumuş, günq bulutlar arasında ikide 
bir kaybolmu~. Şimdi de bardaktan 
boşamrcasına bir yağmur başlamıştı. 

Miss Wielden karıJıya doğru baktı: 

Otobüs durağında bir alay ahali bekli
yordu. Otobüste yer bulmak ümidi tek
rar kaybolmuştu. 

Tünelle gideyim dese, istasyon bayii 
uzaktı, oraya gidene kadar sucuk ola
caktı. Şemsiyesi de yoktu, evde bırak
mıştı. 

Caddenin karşı tarafına geçti. Fakat 
durakta boşuna bekliyorlardı. Belki on 
otobüs geçti, fakat hiçbiri durmadı. Hep
sinde şoför, İnsana bir idam cezası haber 
veriyormuş gibi gelen o soğuk sesi ile 
eyer yok!> diyordu. 

Hepsi dolu idi. Her otobüs geldikçe 
bekliyenler ileri do~rro koşuyorlar, fakat. 
ümitlerini kaybederek geri çekiliyor, tek· 
rar titreşerek, söylenerek, dişlerini gı
cırdatarak, bekliyorlardı. 

Miss Wielden herhangi bir şeye karşı 
mağlup olmayı sevmezdi. Burada böyle 
yarım saat bekleyip de yine şoförün eyer 
yok demesine tahammül edemezdi. 

-& ~ ~~ relerini ye gı ıçın 

iki yüz metre kadar yürümüştü ama, 
üstü başı da sucuk gibi ıslanmıştı. ince 
ceketi vücuduna yapışmış, elleri buz ke
silmişti. Elindeki kitap neredeyse dağı
lacaktt. Yerdeki su birikintilerine bas-le~ Tıpkı bunun gibi parlak bir olan bir haY,Vandır. 12.01, ~akkalede 11.49, Çorumda 12. - BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -

· lirse . .. . . k lar ı·bı· 24, Denızlıde 12.01, Diyarıbakırda 12.44 ma.mak için önüne baka baka yürüyordu. zıya birden bire gözünüze ge · gözü- ı d bild - uş g 
Baykuş ar a ıgınuz - Edirnede 11.50 Erz d 12 49 Eski- mi«tir. Baş•"""kil Negrı·n ve harı"cı'ye na- Btmunla beraber, ayakları da su içinde 

Adama doğru dönerde 
- Koşmayın, durun bira%, dedi Ço~ 

ıslanmışsınız, alın şunu. 

Miss Wiclden duymamazlıktan gel· 
mek istedi. Fakat ndam yanıma kadaı 
gelmiş, ona bir kamsele uzatıyordu. 

- Teşekkür ederim. Böyle ıslana ıs
lana gideyim daha iyi. 

- Şaşırdınız mı kendinizi hadi alın 
bakayım, soğuktan ölürsünüz sonra. 

Miss Wielden soğuk bir eda ile: 

Adamın tatlı ve ahenkli bir sesi vardı. 
Miss Wiclden ağz.ınt açmıya vakıt bula· 
madan kam.seleyi omuzlarında hissetti. 

- Size ne? dedi. 
- Her balde ölmek İyi bir ~y değil 

değil mi ya? Alın hadi, giyin. Hiç yoktan 
yere hasta olmak iyi mi? 

- Siz ne yapacaksınız? diye sordu. 
- Beni düşünmeyin siz. Benim içim 

kavi bakın, eldiven gibi vücudunuza 
uyku. Fena değil, değil mi? 

- Çok güzel çok teşekkliT ederim. 
Fakat ... 

Mise Wiclden ne söyJiyeeeğini bilmi· 
yordu. kendisine kimsenin alaka göster· 
rncsine alışık değildi kil Fakat. bu iyi 
kalpli yabancı adam, yine kendisi konu
şarak onu şaşkın vuiyetten kurtardı: 

- Çay içtiniz mi? 
Mise Wielden daha alcşanı çayını İç· 

memİşli . 

- O halde gelin ıuraya girelim. Ne 
de olsa kuru ve sıcak bir yer. 

Miss Wielden, kendisi de şaştığı bal. 
de, oradaki küçük kahveye gİrmeyi ka· 
bul etti. Kadının hamisi çay ve galete 
getirtti. 

Adam Miss Wieldenin karşısına otur· 
muştu. 

- Ne fena bir hava, değil mi? diyor· 
du. Çıltann arkanızdan kamseleyi şimdi. 
Ceketiniz kurusun. Çıkarken giyersiniz. 

Miss Wielden adamın dediği gibi yap· 
tı. Bütün hunlar o kadar alışmadığı v~ 
beklemediği şeylerdi ki fikrini işletmiye 
mUktedir olamıyordu. Çok acıkmış biı 

insan hali ile çayla galetesini yedi sonra 
adamın verdiği cıgarayı aldı ve zoraki 
gülmiye c;ahştı. 

Yabancı adam mütemadiyen konu~u· 
yordu. Evvela havadan başlamış, sonra 
bugünkü nakil vasıtalarına geçmiş, si· 
yasi meselelere temas etmiş, kadının, ne 
iş yaptığını, i~inden memnun olup olma· 
dığını, nerede oturduğunu sormuş, kira· 
lann pahalılığından bahsetmişti. 

Yarını saat kadar konu§tular. iyi bir 
vakıt geçirdiJer. Sonra adam saatine bak
tı ve yerinden fırladı. 

- Amanl Geç ka)dıml Annem kim· 
bilir ne merak etmiştir! Koşa koşa git· 
meliyim. Siz bırakın ben vereyim çay 
parasını. 

Miss Wielden: 

- Pardesüyü ne zaman size vcrebili· 
rim? diye sordu. 

Adam bir randevü verir diye ümit edi
yordu. Fak.at yabanca adam gülerek: 

- Al Sahil dedi. Unuttum .. , Buyu· 
run kartımı. Zaten ben sizin adreııinizi 
biliyorum. 

T ekru güldü. Biribirinin ellerini sık
tılar ve adam hemen çıktı gitti. 

Miss Wielden bir müddet daha otur· 
du. Çaydanlıktan daha bir hayli sıcak 
çay vardı. T ehar yaimura çıkmadan ev
vel. on dakika kadar daha bıı sıcak hava 
içinde kalmak iıtiyordu. 

Fincandaki çayı kanştırırken kendi 
kendine gülümsüyordu. Başuıdım geçen 
bu macera onda hoı bir tesir bırakmıştı. 
Otobüste yer bulup da oturduğu zaman 
Londra caddelerinden geçerken, yaban· 
cılar arasında okuduğu romanlarda.ki ma
ceralara benziyordu bu. 

Miu Wiclden yeni arkadaşının ismi ne 
acaba diye kartı tekrar ald• baktı. Fakat, 
bakar bakmaz yüzünün ifadesi değişti, 

gözleri müteessir bir hal aldt. Belki hu, 
teessürden daha büyük bir şeydi; belki 
bir sukutu hayal ... 

Karta bir kerre daha baktı. Hayır, yan. 
lış görmemigti .. 

Kartta şöyle yazıyordu: 
ntizü kamaşırır. Çünkü dimağınız öyle l diy kuşlardan ayı , urum a . , .• ..,,. ... 

dir. Yalnız on an ger .. - şehirde 12.07, Gaziantepte 12.32, Gü- zın Del Vayo teslim olınag"a şiddetle kalmıştı. Bir gece evvel o kadar uğraşa-Yapılmı<-hr ki o kuvvetli ziyaya ancak d ı Pardeı-u ._ 
:il" ran farklar gözlerinin etrafın a tuy er miış" hanede 12.41, İzmirde l2.SO, İzmit- muhalefet etmişlerdir. rak bukle yaptığı saçlan sırsıklam olmuş, sa"'T memuru 

gÖZÜnüzü kapatmakla cevap verir. Kartın arkas d d d ·· v 

Joh E. Braant 

Gıdıklandıgıy nız zaman gül" ünce de ay- bulunmasıdır. Bu tüyler kabarık bir da- te 12.04, Kastamonuda 12.20, Konyada Katalonyadan Fransaya geçen bükü·· yüzüne yapıımıştı. ın a a par esu maga· 
t k A İ Miss WieJden şimdi artık koguyordu. zasının İsmi ve adresi vardı. altında da ni şey olur. Fakat 0 zaman yalruz bir ire şeklinde gözlerinin etrafını çevir 12.14, Merzi!onda 12.27, Sivasta 12.32, ıne er anı merkezi spanyaya gidecek- ., 

1 d k Ne sagyına bakıyor, ne soluna; kendini şunlar yazılıydı: ş b d mış· tir. Bu tüyler adeta gözlerine maske Tokatta 12.30, Trabzonda 12.43, Vanda er, ora a mu avemettc devam ede-
ey Yerine bir çok şeyleri ir en yapar- ckJ di c· h · bir tunel istasyonuna atabilse. Bu pardesü hoşunuza gittiyse alın siz-
sınız G'" k kl · ·· ·· geçırı' 'lmiş gı'bı"dı·r. Boyunları kısa kalın- 12.56, Yozgatta 12.31, Zonguldakt.a 12.12 c er r. tim uriyetçi Ispanyol hükti- d 

·· oz apa arınızın yerme yuzu- tin' k Birdenbire efordu. Koluna birisi do- e kalım , btze 1 sterlin 10 şiling gönde-
nüzün bir "Ok =-dalelerini beraber oyna- dır. Ayakları çok geridedir. Tüyleri çok dir. me ın mcr ezini Valansiya, Kartaca- •• 

" n M k d kur konmuştu. l'll"smi:z:. Eğer almak iste:mıy· orsanız tele-t da ---------------- na veya u~u o a ması muhtemel-ırsınız. Yüzünüzdeki adaleden maa kabarık olduğundan diğer kuşlardan vardır. dir. Döndü baktı. Gözleriyle karşısında fon edin adam gönderir geri aldmm:. 
nefes almanıza yardım eden adalelerle bu··yu"'k görülür. 

B:ıy'~·sların bir de boynuzlu cinslen Londı·a, 6 (Ö.R) _ General Frank<>- durmuş gülümsiyen bir adamla karşılaş- Miss Wielden bir müddet düşünceli bir ses çıkaı:manıza yardım eden adaleleri · · dır Bunlar ""~ 
h Baykuşun 250 cmsı var · - vardır ki bunlar hepsinden büyük ve nun, bütün sulh tekliflerini reddettiğine b. Kaşlannı çattı ve tekrar yoluna devam halde kald1. Sonra çantasını açtı ve pa-areket ettirirsiniz. Bütün bu adalele- k ı · ·· ı··kl·· ha k tur 

· dan en ıymet isı goz u u Y uş ·· kuvvetlidir. Tavuklara musallat oldu- dair haberler henüz resmen teyit edil- etti. Kalbi, kopacak gibi çarpıyordu. He- rasını saymağa başladı. nn hareketinin hepsine birden biz gül-
k Bunlar başı beyaz olduğundan gözleri- gvundan zararlıdır. miş değilse de doğru olması muhtemel- yecanlanmasında hakkı da vardı. O gece eve de gitmedi. Evindeki hem rne deriz. Ayağınızın altını biri gıdık- 1 

la nin etrafındaki koyu renk tüy er oıın Baykuslar avlarını birden yutarlar .. dir. Maamafih İngiliz hükümeti iki mu- Yine koşa ko§a gidiyordu. Fakat şiın- yatak, hem oturma odası olan o oda gÖ· yınca ona nasıl ayağınw çekmekle ~ 
eevap veriyorsanız, bu adalelerinizi oy. adeta gözlük takmış manzarasını verir. Sonra kemik ve tüy gibi haı.molmıyan harip taraf arasında muhasamatın der- di biraz da korktuğu için koşuyordu. zünde bütün güzelliğini kaybetmişti. Si
tuıtnıakla da guhklanmağa cevap verir- Baykuşlar çok aç gözlüdürler.. Üst şeyleri ağızlarından yuvarlak bir tane hal kesilmesini temin için tavassut ro- Adam takipte devam ediyordu. Bir nemaya gitti ve evde içeceği çay yerine 
iliniz. ~~e-sı:OO.Z...dnlruz...-1aırıe._.fa.rı~ıtanlam.haliliN~J=z~ı,tg.-J~~~~~J.liiıcı..il...Jrıiic:aalUL...Cal.wıı::.akiU'-~~~...!.Maw:.--~~~~~~~~....u.....1-~.--~~~~~~~~~~--' 
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·f;ORSA]. Acelesatılık =~- ŞARK 
7 ıpJll.A T SALI l9J9 n 

_ _ U C U Z tınlan kanalizasyonun aeyliptua ID-

Ü
ZÜM 1 runmaaı için yapdan dlvarlann PEYNiR MAYASI Manga önündeki çukurun 1.5 metre kadar 

268 S. Paterson 15 SO 17 qağı laamınm imlasına ait ve bat 
234 Albayrak 16 

17 25 
mühendislikten ücretsiz olarak ah-

26 A. R. Paykoç 17 75 17 75 Ko·· mu·· ru·· nacak 460 liralık ke§if ve prtnamesi 
:>28 Y ckfuı muciı;ince açık eksiltmeye konm"§-

653555 &ki yek\ın tur. ihalesi 10. 2. 939 günü saat 16 

F.mebi memleketlenle tahsil ve ihtisuile maruf ve ·~ ~ahıuaa
da getirttiğimiz bir ecnebi marif etile Ltanb~lda . kendi fabr~ı:zda 

654083 Umumi yekCtn Karata.' vapur iskclcsinde •Beyaz dadlJ'. Jıtirak edecekler 34 lira 50 ku-
No. 7 14 75 deniz• motöriinde acele ve Karataş- ru§luk muvakkat teminat maltbuzu 

makta olduğumuz ve « Ş A R K » markasile p1yaaaya ~~~ 
~a.;ru.. mayamn bütün mandracdara ve toptan aahc.~lara ~~. d~er a~~ 
kadarlara tavsiye ederiz. Bütün diğer mayalardan yubeldiğinı, temız-
1.iğini her tiirlü kuvvetini tem.İn ve garanti ediyoruz. Arzu edenlere 
nümunelik dahi gönderilir. Fıçı ile ve t~ler içinde satılmaktadır. . 

15 50 tn 107 numaralı depoda daima tM- ile encümene gelirler. 
16 25 suz ve kuru Kok kadar dayanıkh 26, 28, 4, 7 297 ( 198) 

No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 

240 çuval Buğday 
50 çuval Susam 

M7 balya Pamuk 43 

16 75 sırf P ı r n a r d a n yapılmış 
19 1 Fethiye Mangal lıö· 700 lira bedeli kCJifli 1364, 1333 

mürü toptan ve perakende ace- sayılı sokaklarda mevcut molozlann 
5 4375 kaldınlması i,i ba§mühendislikten 

17 875 Ic satılmal..iadır. ak ed ik ed"I k k 
(%44) ücretsiz olar t ar ~ ı ece e-

SO 50 
1 

-
3 şif ve §Mtnameıi veçhile açık eksilt-

ADRES: lıtanbul - Balıkpazan Sünğercilerde 83 numarada Şakir 
·n Abdürrahim Süter kardetl« ticarethanesi. 

S-7 (245) 

.. 
Göztaşı ve Potas satın 
aıınacak: 
T .. C. Ziraat Bankası lzmir şube

sinden: 
Bankamızca pazarlıkla (200) ton 

göztaşı ve (40) ton potas satın alı
nacaktır. Satıcıların 28 Şubat 939 
Salı günü saat 11 de nümune ve ana
liz raporları ile birlikte bankamızda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

7, 14 249 (246) 

Erzurum Vi1avetinden : 
1 - Trabzon - lran tnuııit yolunun takriben 48+748 kilometre 

uzunluğundaki «Şeyhbop - İran hududu» kıslD.dllll tesviye, sınai ima
lit ve fote intaatı birinci eksiltmede yapılan teklifler haddi liyik gö
rühnediğinden tekrar kapalı zarf U1ulile ekıihneye çıkanlmıtbr. 

2 - Eksiltme 6 Mart pazarteai günü saat « 15 » de Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka baı müdürlüğü odasında yapılac:aJrtır. 

3 - Eksiltme tartnameai ve buna müteferri evrak «30» lira «80» 
kUfUf mukabilinde Karaköaede Nafıa müdürlüğünden .V.e ErElD'UDlda 
Tranıit yolu ikinci mıntaka b&J müdürlüğünden alınabılir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin «28383» lira «67» ku
,..J.uk muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum '!aliliğ~d«:n a~n~.•! 
ehliyet ve.ikası göstermeleri. lizmıdır. « Bu vesikanın ıstihaalı ıçın 
eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida ile is
teklilerin Erzurum valiliğine müracaaları ve iıtidalanna en az bir ka
lemde ikiyüz bin lira kıymetinde Naha in~aah yaptığına dair ifi yaptı
ran idarelerden alınımf vesika iliştirmeleri muktezidir. Bu müddet 
zarfmda vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. » • 

5 - latekliler teklif mektuplarını ihale gÜnÜ olan 6 Mart pazartesı 
giinü saat «14»e kadar eksiltme komisyonu reir;liğine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c730» 

7, 12, 18, 24 366 .;.(2ı.-4..-7) ...... ----;uu... . ... ..:QOr-"'d~caıı.-.,,. ..,. 

Jzmir Defterdarlığından: 

Dosya 
No. 

17 Birinci Tepecik Lile ve Bahçeli ,imdi 1202 ve 
1218 No. lu sokaklar köıeıinde 62 ve 2 eski No.lu 
284 M. M. arsa mülkiyeti. 

18 Darağaç Şehitler caddesinde 43 taj No. lu 1034 

Muhammen 
Kıymeti 
Lira K. 

142 00 

metre 22 D. M. a:-aanın mülkiyeti. 620 53 
19 KÖprü Mıaırlı cadde çıkmaz sokak 1737 ada 95 

panel aayıh evin mülkiyeti. 
20 KÖprii Çankaya sokak 803 ada 4 parıel sayılı 

45 00 

221, 75 M. M. arsanın mülkiyeti. 221 75 
21 Köprü Çankaya sokak 803 ada 7 parsel aaydı 

101,50 M. M. arsanın mülkiyeti. 101 50 
22 Köprü Çankaya sokak 803 ada 5 panel sayılı 

401 M. M. arsanın mülkiyeti. 601 50 
23 Körü Kamil pqa sokak 803 ada 6 panel sayılı 

529,50 M. M. arsanın mülkiyeti. 264 75 
24 KÖprü Cankaya sokak 803 ada 8 parsel ıayıh 

119,75 M. M ...... nın mülkiyeti. 
25 3 üncü~ lılihane arkası sokak 667 ada 3 

parsel sayılı 121 M. M. ananın mülkiyeti 
445 Osmaniye caddeainde 15 taj No. lu mağazanın bir 

senelik ican 
446 Kar,ıyaka Bahariye M. 1762 No. lu aokakta 5 taj 

No. lu evin bir senelik ican. 

119 75 

24 20 

36 00 

120 00 
447 Şehitler 1512 No. lu sokak 7 No. lu deponun bir 

senelik ican. 150 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti ve karlan 31. 1. 939 tarihinden 

itibaren 15 ~n müddetle ~ç~k artırma .':-~Yle müzayedeye konul· 
muştur. lhalesı 14. 2. 39 tanhınde aalı gunu saat 14 dedir. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi yatırarak 
milli emlak müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

323 (247) 
-..;:;FPt!ii = ~~ ___ .,._ 

Devlet Demiryollarından: 
K · f bedeli 46848 lira olan Sirkeci iıtaayonu meydanının ~eıviye 

tanz: ve parkelenmesile kanalizasyon intaatı kapalı zar~ vıulile 25/ 
2/39 cumartesi günü saat 11 ~e Sirke~ide 9 .cu işletme bınasında ek· 
siltme komisyonu tarafından ıhale edılecektır. 

Bu i•e girmek iıtiyenlerin ~51~ lira teminat .tarlnamede yazıh ve
sikalar ve teklif mektuplarını ıhtıva edecek o!an kapalı zarf~ ek
siltme saatinden bir saat evveline kadar komııyona vermelen lizım-

dır$.rtnameler Ankara. izmir ve Sirkeci veznelerinden 235 kurut mu-

Jcabilinde temin edilebn;· 704 381 (146) 

meye konulmUftur. ihalesi 10. 2. 39 
cuma günü saat 16 dadır. l~tirak 
edecekler 52 lira 50 kuru!luk temi
nat makbuzu ile encümene gelirler. 

AŞÇIBAŞI MAllKA 

26. 28. 4. 7 ?~6 197) 

Beher metre murabbaı 250 ku
rudan 66 lira 25 kurut bedeli 
m~hammenli 65 inci adanın 26.5 
metre murahbamdaki 168/1 ıa
yıla anasının aatuıı ha,katiplikte
ki ,artnamesi veçhile 10.2.39 cu
ma günü ıaat 16 da açık artırma 
ile ihale edilecektir. ı,tirak ede· 
cekler 5 liralık muvakkat teminat 
makbuzu ile encümene gelirler. 

- Beher metre murabbaı 800 
kuruftan 2606 lira muhammen 

Makarnalar 

bedelli 364 ncü adanın 325. 75 Selin.ik sergisinin 937 n 938 senelerinin 
metre murabbamdaki 30 ıayıh birincilik madalyalarını kazanmıştır 
arsasının satıtı başkatiplikteki 
~artnamesi veçhile 10.2.39 cuma ------------
günü saat 16 da açık artırma ile ~UT.~..Z7.JGSrda7~~ 
ihale edilecektir. ı,tirak edecek- Muayenehane naklı . 
ler 195 lira 50 kurutluk muvakkat RD A 1 • R• 
te~inat makbuzu ile encümene r ı ıza 
gelırler. • 

20-24-27-7 237 (161) •• 

Baamahane civannda yaptırılacak N 
hal santral binası için 3 adet tecrübe Un len 
kazığı ile bir açık sondaj yapbnlriıa- Doğum ve Cerrahi Kadın 
11 baş mühendislikten ücretaiz olarak hastalıkları Operatörü 

alınacak lOSOliralık keşif ve şartna- Kes~elli caddes4nde• 
meleri veçhile açık eksiltmeye kon- ,,, muayenehanesini 1'i: 

muştur. ihalesi 14. 2. 939 ıah günü ·BİRİNCİ KORDONDA 
aaat 16 dadır. l§tirak edecekler 78 N Tayyare süneması ci· 
!ira 1s .. kuru~luk. teminat makbuzu varında 222 numaralı 
ıle encumene gelirler. haneye yalıında nalı· 

27, 29, 1, 10 300 (201) ı d .. ,. 
e ece" r. 

TELEFON: 2987 Kar~ıyaka 1877 ıayılı sokak b&fın-
kiı~ b l d "' ~CM"'mmt-IQll--ati1f71Wm'921JZ!ll:!tf~----dan lağım teı . anlının u un ugu ...... .,. --

(31) 

Aydın Nafıa eksiltme komis
yonundan: 
1 - Eksiltmeye konan it: 49329 lira 51 kuru, ke,if hed~lli Nazilli 

hükümet konağı inJaalıdır. 
2 - Bu İ4e ait şartname ve evrak funlardır. 
A - Kapalı zarf uaulile eksiltme '8rlnameıi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık İfleri genel ~rtnameıi, yapı iJleri ıeraiti umumi-

yeai. 
D - Fenni '8rlname. 
E - Keıif, metraj cetvelleri. 
F - Resimler. 
Jıtiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13/2/939 pazarte.i günü saat 15 de Aydın Nafıa 

müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3700 liraJık muvakkat 

teminat göstermesi, ihaleden 8 gün evvel bu ~ girebileceğine dair 
Aydın vilayetinden ehliyet Yeaikası almıt oLnaaı, 40000 lira deierin· 
de bir tek bina yapmıf bulunması ve müteahhidin biu.at mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan birile müttereken teklif yapması 
ve mukaveleyi imza etmeıi l&zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Nafıa dairesine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplann nihayet üçüncü maddede yazıla saatte gelmiı olması ve 
d .. zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl.nuı bulunmaaı lazımdır. Poı· 
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

17, 24, 31, 7 178 (124) 
• 

lzmir muhasebei hususiye mü
dü:-lüğünden: 
Karııyakada Donanmacı mahallesinin Kurtuluş sokağında 37 kapİ 

numaralı ve tapu kaydına nazaran Bekir Behlül kızı Mihter adına ka
yıtlı bina vergi borcundan dolayı haciz edilerek 21 gün müddetle aa
tıhia çde:anlmıştır. 

Pey sürmek ve mufaual malfunat almak iatiyenlerin lzmir muha
ıebei hususiye dairesine müracaatları ilin olunur. 

24, 31, 7, 14, 269 (184) 1693 sayılı ıokağa kadar mecra ya- ------------
pılması İ!i baş mühendislikten Ücret- Kı· ra l ık ya Zl han e 
siz oluak tedarik edilecek kC§if ve : _____________ .. __________ _ 

ıartnamesi veçhile açık eksiltmeye Murabıt ?1fııı Kızlarağaıı banın- • -, 

konulmu!tUr. da 31 numaralı mağaza üzerindeki 1 Doy ç e o r yen t bank 
Ke§if bedeli 1139 lira 20 kurut o- yazıhane kiralıktır. 

lup ihalesi 14. 2. 39 salı günü ıaat MORACAAT: Gazi bulvarı Dr. D RE S D NE R 8 AN K ŞUBE S 1 
16 dadll'. İ§t~ak edecekler~ liral~ HulU.i bey caddeıi 42 numarada 
kurUJluk temınat makbuzu ıle encu- di§ tabibi Hatice Azra Demirelli. 
mene gelirler. ı _ 5 (199) 

29, 7, 10, 12 316 (218) 

Bahribaba parkından geçirilmek .. --------..,;ı·•~ 
ve Halil Rifat pap caddesinden lnö- •• , ..... , • , .... •• • • • - f 
nü caddesindeki lağıma bağlanmak E.PA R ISi.· 
üzere 70 metre boyunda lağım yap-

• . tınlmaaı İ§İ bat mühendiılikteri üc· : : 
retsiz tedarik edilecek keJif ve tart· ~ H AP J ~ 
namesi veçbile açık eksiltmeye ko- : : 

ı K "f bed li 88 1. • .................. . nu mu,tur. CJı e O ıra o-
lup ihalesi 14. 2. 39 salı günü saat Pariı hapları, nebati madde-
16 dadır. l§tirak edecekler 85 lira 45 hil ilacıdır. 1 tanesi linet, 3 - 4 
muvakkat teminat makbuzu ile en- lerden yapılmıı emniyetli müa-
<:Ümene gelirler. tanesi amel verir. 

29, 7, 10, 12 317 (219) 

Tashih 
Gazetemizin 31 lkincikinun 939 
tarihli ve 10042 numaralı nüsha
sında netredilen ilan a•ağıdaki 
tekilde taıhih olunur: 

Güzelyalı banyoları kartııında 
belediyeye ait harap gazinonun 
yıktınlarak ankazının ıatılmaaı 
için yapılan açık artırmaya talip 
çıkmadıiından 7-2-939 ıalı günü 
ıaat 16 ya tamdit edilmittir. ltti
rak edecekler 17 lira 75 kurutluk 
teminat makbuziyle encümene 
gelirler. 

Sancı, ve yel, ve rahatsızlık 
vermez. 

lnkıbaza, hazımsızlığa, uyku
suzluğa, bunlardan mütevellit 
ıinir rahatsızlığına İyi gelir. Evi
nizde bulundurunuz. 

Kutuıu her yerde 15 kurut-
tur ... ......................... 

lZMIR ASLiYE 2nci HUKUK 
DAiRESiNDEN: 

i Z Mi R 
MerktYLi : BERUN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'e ihtiyat akçesi 

ı7ı,;oo,ooo Raylasmarıı 

Türkiycde şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda ~ubeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Her türlü banka muamelatJnı üa ve kabul eder. 

TOPANE 

ırırı nı ~ıl"V"'\.t~~j~ 

TERAZiLERi 
'l'URKiYENİN EN BİRİNCİ TERAZİ FABRİKA• 
SiNiN MAHULATJDJR- TAKLİ'l'LERJNDElf 
SAKINJNIZ- l • 26 (336) 

Davacı Rüıtem peftamalcılarda 
kürt tamilin barakasında mukim 
Selim kerimesi leman aleyhine 

açtığı botanma davaıı üzerine :•szmEl!lm:ıı .. mJ• -.. -rmıım&ı--11!!-lmlB!!l2l'JJllllZIBJmD~--ı 
müddeialeyh namına çıkarılan aWW•NWW IA •• 

tZMIR 4 üncü iCRA MEMUR- davetiyede kendisinin bulunma-
LUôUNDAN: dığı ve zabıtaca yapılan tahkikat

ta bunu müeyyit bulunmu, oldu-
Bir borçtan dolayı haczedilen ğundan davacının aehk eden ta-

125 lira kıymetli 22 parça ev et- lehine binaen müddeialeyh hak
yası 9-2-939 tarihine tesadüf eden kında davetiyenin gazete ile ila
pertembe günü ıaat 14 de kartı- nen tebligat icrasına karar verile
yo.kada pazar mahallesinde ıatı- rek bu baptaki muhakeme 22-2-
l~caktır. M~cuz o/o yetmit befi· 939 tarihine müsadif ç3:,rtamba 
nı bulmadıgı ıurette ikinci artır- gününe bırakılmıf oldugundan 
maıı 10-2-939 Cuma günü aynı müddeialeyhin bizzat ve yahut 
mahalde ve aynı ıaatte yapılaca- tarafından bir vekil göndermesi 
ğından iıtekli olanların o gün Te ve gelmediği takdirde hakkında 
ıaatte mahallinde hazır buluna • sıyap kararı verileceği teblii ma
rak İ!tİrak eylemeleri ilan olunur. kanıma kaim olmak üzere ilin 

38V (248) ohm•. 388 (249) 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğum ve bulaşık olmıyan her hastalığı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Karşıyaka ve İzmir körfezine bakan emsalsiz numzanıla 
balkonlu mükemmel salon ve odalar • çok iyi bakım - sük\iaet • hasta .., 
reti serbest, gece gündüz her hekime, her hastaya açık.. 

FİATLER 2,5 LİRADAN BAŞLA.R-
TELEFoN No. 297' .. POSTA KUTUSU No. 3Zl ••• 
TELGRAF ADRF.Sİ : ALSANCAK S t B H A T E V 1 
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Ofö·ier ve Fratelli Sperco j Deutsche Le· r 

1 Yemeklerin kı· 
rıntıları, salya· 
nm i'raz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alınan mu· 
Zil' mevat karşı· 
smda dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zuımaea, çürü· 
mette mahkQm. 
dur. Çürük diş· 
ter mide ve bar
sak ihtilatların. 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 

... 

-.RAÖYOLi N 
ile ınuhakkak sabah ve akşanı her 

yemekten sonra fırçalaınak şartile 

Um dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. 
HELLENİC LİNES LrD. 

Şürekası Vapur Acentası vante Linie 
BiRİNCİ KORDON REES 

BIHASI rEı.. 2443 
RULLRATTI 

ADRİATJCA S. A. Di 
HAVİGAriONE 

G. M. B. H. HAMBURG 

-- toNİAN vapuru 12 şubat 1939 tari-
. • hinde Londra, Hull ve Anversten gelip ZARA ınotöril 6/2 tarihinde gelerek 

ANDROS vapuru 30 ikinci kanunda 
bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot
terdam, Brcıncn \ "C Hnmburg için yilk 
alacakır. 

BELGION vapuru '>9/30 kanunusanide p· K f S d B · dis" V 1 . .. yük çıkaracak ve ayni zamanda Hull ıre 0 : u aran a rın ı a ona ANKARA vapuru 14 şubatta bekle-
beklenılmekte olup, Rotterdam Ham- . yük. al ktır Gravusa Spalato Zara Fiume Brindisı · 18 b ta k da b An r l i . yük la içın aca . • ruyor. şu a a r Anvers, Rotter-

urg ve vers ıman an çın a - LONDRA HATJ'l ı Trie.ste ve Venedlğe hareket eder. dam, Bremen ve Hamhurg için ilk ala-
caktır. ADJUTANT vapuru 1:5 şubatta gelip GRİMANİ 7/ 2 tarihinde gelerek Pat- caktır. Y 

Londra için ytik alacaktır. mos Leros Rados Brlndisl Bari Trieste __ 

-*-
BALKANLAR ARASI 

KATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

D.KOTOR 

--

ı.tVERPOOL HAl'l'I ve Venediğe ~areket eder. DEN NORSKE MİDDEL· 
ALGERİAN vapurunun hamulesini LERO motöril 9/2 de gelerek Leros 

ı d kt ed k Denizbank Rodos Brindisi Bari Trieste ve Venedi- HAYSı.iNlılE, osı.o 
stanbul a a arma ehrru ğe hareket eder. BA YARD vapuru 9 şubata doğru İs-
~umlupınar vapuru ile re gelı:nl§- kenderiye, Dieppe ve Norveç umum li-

tir. -- manları için hareket edecektir. 
DeuıscJae Leuante-Llnle __ 

ANVERS vapuru 7/2/939 tarihinde ROY Al.E NEERLAN SERVİCE MARlrJME 

(( ı. O V C E 
-...~ JJ Hamhurg Bremen ve Anversten gelip DAİSE KUMPAHYASI ROUMAİH 
n yük çıkaracak .. 

Lüks vapuru 29 kanunusanide ------------- HERMES vapuru 3/2 tarihinde gele- BUCAREST 
saat (8) de beklenilmekte olup, saat rek Burgas Varna ve Köstence limanla- DUROSTOR vapuru 10 şubatta 
16 da Constanza ve Varna limanları için T. B O W EN RE E S rına hareket edecektir. bekleniyor. Köstence için yük alacak-

hareket edecektir. V E $ O R E K A. S I AGAMEMNON vapuru 6/2 tarihinde tır. 
Lüks vapuru 5 şubatta saat 16 da GUHARD l.İlfE bekıenmekte olup Rotterdam Amster-

beklenilmekte olup, 6 şubatta saat 8 dam ve Hamburg limanları için yük 
de tzmirden hareket edecektir. Pire, Liverpool ve alarak hareket edecektir. 
Korfu, Adriyatik limanları için yolcu ve Glasgov hattı 

--
.JOHHSrON WARREN 

LllfİES Ll'D • .. k 1 ktır • • • • • • • • • • • ~*~ yu a r.ca • 
BOTHNİA vapuru 14 şubat tarihinde JE.5SMORE vapuru 12 §Ubat 939 da 

LINEA SUD AMERICANA gelip Liverpool ve Glasgov için yük SVENSKA ORIENrE ı.J. bekleniyor. Burgaz, Vama ve Köstencc 

TYRİFJORD vapuru kfuıunusani ni- alacaktır. NIElf KUMPAlfY ASI limanlarına yük alacaktır. 
FERN LiNE İSA l0/2 tarihind bekl . Vapurların hareket tarihleriyle nav· 

ORK HATrl vapuru e en I 1arda1d d...x.: .. n .. uı.1erden ta 
olup Nevyork için yilk alacaktır. NEVY mekte olup Rotterdam Hamburg İskan- un oe&~ acen me-

FERNMOOR motörü 12 şubat tarı- di Baltık limanla . ,.1 • suliyet kabul etmez. 

haycti şubat iptidasında beklenilmekte 

Gerek vapurlann muvasalat tarihleri, h" d N kt 1' .. k ıkar cak navya ve n ı"rn yük Daha fazla tafsilit ı...ı.... ATATÜRK 
k · · ı · 1 1 ın e evyor an ge ıp yu ç a alarak hareket edecektir ~ 

-
------------------------ gere vapur ısım erı ve nav un arı hak- . d K'. t . . ilk al · caddesi 148 No da V F H_......, Van Deı . .. . ve aynı zaman a os ence ıçın y a- . . . -,, 
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Eczacı Kemal Ak q diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi-
111 Eczanesinde satılacaktır. 

938 senesi bq mahsulü, gıda kuvveti yüksel:, içimi çok hııfif bir 
ıerbettir. 

Midesi zaiflere tavsiye dederim ... 
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NEVROZiN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 

Ç k .. ' Beyhude Istırap e meyınız. 

BİR TEK K A ŞE 

Nevrozin 
~nı~~ ~ ve diş ağnlarmı süra~e 

Ye kafidir. Romatizma evcaı, sinir, 
hlafsal ve adale ıstttaplan 

NgvaoztNLE tedavi edilir .. 

-·-
Nezle, Grip ve Bronşite karşı en 

müessir iliç 
N E V R O Z t N dir .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 

\ ' 

I 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Kon1oien Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kcpek]enmesine mini olur. Komojen saçlann kök

lerini kuvvetlendirir ve besler. Koınojen saçların gıdasıdır. Tabü renklerini 
bozmaz, Iatif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk !18~ eksiri maruf eczant'
ler)e ıtriyat mağazalannda bulunur. 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

Jld defa süziilrnüıtür ŞerlJeı gilJI l~ilelJilir 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioilu hanı karş1S1Dda .. 

hareket edecektir. edilmesi rica olunur. 
tlındakl hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : Z904 - Zot5 

T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 
Kuralar : 1Şubat.1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliıl, 11.kincitetrin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r . 
• 

6fj- Ikramiyeleri: wssszzuaas caas' 

1 Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
5 n . 1000 llrabk -- s.ooo Lira 
8· ıı SOO liralık - 4-000 Ura 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 JJ 100 liralık ••• 6.000 Lira 
95 JJ 50 liralık ••• 4-750 Lira 

250 n 25 liralık ••• 6.250 Lira -- ------· 
4J5 32.000 ,. , 

T. it Bankuma para yabrmalda, yalnız para biriktirmit olmaz, 
ayni zamanda talilıinizi de denemit olursunuz. 

K.umbar('it Drr.i 
. ~ - ;~ 
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Katalonyadan Fransaya akın 
günlerde gelen 7 O bin kadın ve çocuktan başka Bu son 

huriyetçi 
150 bin Cüm

bulunuyorlar askerFransız toprağına iltica etmek •• uz ere 

Cümhurreisi Azana Fransa ile Ingiltere 
Başvekil ile nazırlar dün F ran

sa ya geçmiş bulunuyorlardı 

ispanyadaki harbi durdurmak için 
müdahalede mi bulunacaklar? 

Valansiyada Cümhuriyetçi gönüllü kızlar ve kızılmeydandaki kitabe 
Paris 6 (ö.R) - Fransız - Ispanyol sız hududunda silahlarından tecridi ve 

lıududunda toplanmakta olan Fransız ve muhtelif kamplara sevki icap etmekte
Cspanyol konferansında, Fransız toprak- dir. 
larına iltica edecek olan cumhuriyetçi Askerl levazım daireleri şimdilik mill
kıtaların giri§lerine ait anlaşma metni teciler için gilnde 95 bin tayın çıkarmak-
lesbit edilmiştir. tadır. 

llk önce sivil mülteciler, sonra nakli- Paris 6 (Ö.R) - Bugün saat 3,45 te 
ve vnsıtaları, daha sonra kıtalar hududu Argilyos köyUnden hududu geçen Is -
~eçeceklerdir. Cümhuriyetçi kıtalar der- panyol başvekili Negrine devkıt nazırı 
hal silahlarından tecrid edilecekl~rdir. Seyondodan başka Maarif, Adliye ve 

Mitralyöiler yolun sol tarafına, silah
lar ve diğer harp malzemesi yolun ~ağ 
tarafına bırakılacaktır. 

Dün otuz k.ndar CUmhmiyctçi zabit 
ve deniz müsteşarlarını hamil otomobil -
ler hududu geçmi§lerdir. Bunlar mUte
madl hava bombardımanlarına maruz 
kalan ve N nsyonalistler tarafından taz
yik edilen Tigeras şehrini Cümhuriyetçl 
Ispanyol hUkümetinin boşaltmağa mec
bur kaldığını söylemi§lerdir. Bu suretle 
Katalonyada Cümhuriyetçilerin muka. 
vemet edebilecekleri en mühim merkez
ler Nasyonalistlerin eline geçmiştir. 4000 
CUmhuriyetçi asker dün Fransız topra
fına girmek için hudutta bekliyorlardı. 

Cümhurreisi Auına refakatinde daha 
bazı Ispanyol ricali olduğu halde di.ln 
aabah huduttan geçmiş ve Parise gitmiş
tir. ikametgahı Perpitanda olan Kata. 
lonya hlikUmet reisi Kampanis te Fran
aaya iltica etmiştir. 

rine sevked.il.mişlerdir. Ispanyol asker
lerinin yığın halinde -Fransaya gelmesi 
devam ettiğinden bunlar için ilk tesis 
edilen tahşit merkeı.l küçük gelmiş ve 
Perpinanın şimali şarkisinde Bolkarez 
plajında yeni bir tahşit kampı kurulma
sına karar verilmiştir. 

Bu .sabah Fransaya giren kıtaat ara -
sında Cilmhuriyet başvekili B. Negri
nin şahsi muhafazasına memur bir kaç 

bölük te vardır. Bir hadise de ohnamış
tır. 230 askerden ibaret bir Ispanyol 
kıtası silahlarını vermekten imtina etti
ği cihetle derhal ,Jcamyonlarla hadise 
mahalline bir tabur Fransız askeri gön-
derllmlştir. Barselonun i§galinden sonraki hali 

Paris 6 (ö.R) _ Nasyoııal.istlerln Bar- Londra, 6 (Ö.R) - Foraynofis ve Ke-ı lerini de mitralyöz ateşi altına alarak j nazırl~ından B. Leon Berar ve general 
selona girl§lerindenberi Ispanyol işleri dorsey İspanyol meselesi hakkında da- lntizamlannı bozmuşlardır. Diğer taraf- Jordana cumartesi günü başlıyan mu• 
umumi dikkat mevzuu olmağa devam im1 temas halindedir. Fransız sefiri B. tan nasyonalist tayyareler Selya lima- haverelerine devam etmişlerdir. B. Le· 
ediyor. Esasen Katalonyada mücadele- Korben bu sabah F oraynofise giderek nını bombardıman etmişler ve burada on Berar resmi Fransız mahafiliyle te
nin ne netice vereceği hakkında artık son İspanyol hAdiseleri hakkında Lord bulunan bir çok vapurları batırmışlar- masa girmek üzere yakinda Fransayı 
şüpheye mahal yoktu. Pirene hudutla· Halifaksln görüşmilştür. Diplomasi ma- dır. avdet edecektir. 
rmda şimdi sahneleri görlilen askerl hafilinin kanaatine göre son İspanyol Burgos, 6 (Ö.R) - Fransız Ayanın-
bozgun bu hissi teyit etmiştir. Katalon- Mdiselerinin neticeleri hakkında Paris dan B. Leon Berar lSğleye doğru Nas- Paris, 6 (Ö.R) - Kortes meclisi aza. 
yanın payitahtı ileri mUdafaa mevzileri ve I.ondra hükümetleri mütemadi şekil- yonalist hariciye nazın general Jordana sından yirmi mebus ta Pertüs tarafın· 
üzerinde müdafaa edihnedikten sonra, de fikirlerini karşılaştırmakta olup İs- ile yeni bir mülAkatta bulunmuş ve mu- dan hududu geçerek diğer sivillerin ti· 
yani Taragonanın zaptındanberi, Kata- panynda lüzumsuz bir kan aloşına m!- havere saat 12 den 13.45 e kadar devam bi tutuldukları rejime tabi tutulmuşlat 
Jonyada Cümhuriyetçilerin mukavemet ni olacak hiç bir gayreti esirgememek etmiştir. Havas ajansı muhabiri tarafın- ve tahşit kampına gönde~ilmişlerdir. 
teşebbüsünün tamamiyle yıkılacağım azmindedirler. dan ziyaretinin gayesi hakkında soru· Oskadya val~si B. Agure eski adliye 
tahmin etmek zaten kolaydır. Bu haberlerin İspanyada muhasama- lan bir suale cevaben B. Berar demiştir nazırı B. Jeroho ile birlikte ı::abah 5.05 
Şimdi yeni siyasi vaziyetin ne olaca- tın tamamiyle tatili hususunda bir tc . ki : te Parise gelmiştir. 

şebbüse taallôk edip etmediği tasrih - Memuriyetimin ilk kısmını bitir- Nas~onalistlerin Fransız hududu is-
edilmiyor. Bununla beraber İspanyol dim. Vazifem sadece istihbarattan iba· tikaı:netinde ileri hareketleri süratle de
ınuhaclrlerinin ve ac;kerlerinin akın ha· rettir. Şimdl nasyonalist nokta! nazarını vam etmektedir. Yarın veya öbilr gilıı 

!inde Fransaya iltica etmesinden bu büyük hatlan itibariyle biliyorum.. Bu bUtün Fransız hududuna yerleşmiş ola· 
memleket için hasıl olan bu fikrin gö- vazifemin neticeleri hakkında B. Bon cakları tahmin ediliyor. General Ko!
rüşme mevzuu olduğu muhakkaktır. neye izahat vermek üzere bugün veya çana ordusu Fijeras şehrinin kapılann-

General Frankonun her sulh teklüini yarın Fransaya döneceğim. da olup burasının zaptı bir saat mesele-
önccdcn reddettiğine dair Londrada B. Berarıa· nasyonalist hariciye nazı sidir. General Yage ordusunun kollan 
resmt bir haber yoktur. Ancak vaziyet. n arasındaki mülakatta başka hiç kimst. da Fransa hududuna doğru Palamos li
dolayısiyle bu haberin hakikate tevafuk hazır bulunmamıştır. Bu sırada Fransa- manını işgal etmişlerdir. Diğer bir grup 
etmesi kimseyi hayrette bırakmıyacak- nın San Sebastiyan'konsolosu da harJci .. Puiserda i.izerine yürümekte olup bura· 
tır. Umwnt olarak tahmin edildiğine gö- ye nezareti kültürel münasebetler dai- sının da tahliyesi başlamıştır. Bütün 
re, imkfuı hAsıl olur olmaz, İngiliz hli- resi reisiyle görüşüyordu. şehrin müdafaa edilmiyeceği istidlal 
kümeti vnziyetl ve sulh imkanlarını tet· B. Berar İspanyadaki ecnebi kuvvet- edilmektedir. 
kik etmek üzere İspanyada iki tarafla lerinden hiç bir kıtanın Fijerastan öte- Na'iyonalist tayyareler hudut mınta4 
temasa geçecektir. ye geçmiyeceği ve Fransız hududu üze- kası üzerinde uçarak Sen Loran bölge· 

Pari3 6 (ö .R) - CUmhuriyetçi Ispan
yol kuvvetlerinin ilk müfrezeleri Pe -
tUzde Fransız hududunu geçmişlerdir. 
Bunlar süvari, jandarma kuvvetleri olup 
derhal silAhJan alınmıştır. Buloya ka

dar gelen bin kişilik bir İspanyol askeri 
kuvveti de buradan Fransız toprağına 

Fransaya akın eden lspanyol mültecileri 

Paris, 6 (Ö.R) - Fransız hududwıa rinde mevki almıyacağı hakkında nas- sinde ahaliye beyannameler atmışlar· 
doğru Nasyonalistlerin ileri hareketi yonalist hUkümeti tarabndan teminat dır. General Franko, İspanyaya kuvvet 
bUttin cephelerde devam etmiştir.. Bu verildiAfne dair ecnebi kaynaklardan ve hUrriyet getirdiğini bildirerek ahali• 
sabahtan beri vasati altı kilometre de- verilen haberleri ne teyit, ne de tekz.ip yi teslim olmağa davet etmekte ve yal• 
rinliğinde ilerlemişlerdir. Nasyonalist etmiştir. ruz hırsıilık ve cinayet yapmış olanla• 
tayyareler bütün sabah şiddetli hare· Burgos, 6 (Ö.R) - Hariciye nazaretı nn cezalanchrılacaklannı bildirmekte• 
ketlerine devam etmişler ve Katalonya- tarafından neşredilen bir notaya naza- dir. General netice olarak, İspanyol bir· 
dakl son cilmhuriyetçi tayyare karargl· ran Fransanın nasyonalist İspanyol hü- liğinl yeniden kurmak Uzere bütün aha· 
hını bombardıman ettikle.::i gibi ric'at küıneti nezdinde temsili meselesini mil- linin kendi etrafında toplanmasını talep 
halinde olan hükümetçi ordu döküntü- zakere etmek Uzere gelen eski Fransız ediyor. 

Dahiliye nazırlan da r efakat etmekte - ğı zihinleri bilhassa işgal etmektedir: 
dir. Nazırları getiren sekiz otomobilde Yani ispanyada ihtilaf yakında nihayete 
bir çok valizler vardı. Muhafızlar oto- mi erecek, yoksa Madrid ve Valansiya 
matik silfilılar ve mitralyözlerini teslim etrafında mücadele ölüm saçan §ekliyle 
etmişlerdir. devam mı edecektir? 

geçerek silfilılarını teslim etmişlerdir. Yine bugün Pertfu mevkiinde hudu
P erpitandan gelen haberlere göre şim- du geçerek Perpinaya giden Ispanyol 
diye kadar Fransaya geçen Katalonya hariciye nazırı Mendes Aspe He Nafıa 

Ispaııyol mültecilerin den başka bir grup 
mültecileri arasında yalnız kadın ve ço- nazırı ve Portföysüz bir nazır refakat 
cukların snyısı 75 bini bulmaktadır. Da- etmekte idiler. 
ha 25 bin kadın ve çocuk bugün yarın Bükreş 6 (A.A) - Frankistlcrin dün 
Fransaya gelecektir. öğleden sonra Fransız hududuna yakın 

Fevkalade büyük bir yük teşkil etlen mühim bir şehir olan Se-a Durgeli .işgal 
bu insani yardım davasından başka etmiş oldukları haber verilmektedir. 
Fransayı iş~al eden aynı derecede mü- Paris 6 (Ö.R) - Katalonyanın son kı
him bir dava da silahlarından tecrid edi- sıınlarında süratle ilerliyen Nasyonalist
lecek olan Cümhuriyetçl ispanyanın as- lerin işgali altına geçmekte olup Cüm
kerleridir. Mıntaka kumandanı gC'Deral huriyet ordusunun bekayası Fransaya 
Pagolun başvekil Daladiyeden aldığı çekilmektedir. Silahlarından tecrid edi
emre nazaran Katalonyadan karmaka - len askerlerin bir kısmı Nasyonalist Is-

Bir tavassuttan bahsedildi. Ancak, 
şimdiye kadar, yalnız Cümhuriyet hU
kümeti reylni bildirecek mevkide oldu. 
Bu h ükümet te h!len inkisam etmiştir. 
Bazı azaları Fransız arazisine g~ler
dir. Hukuk! bakımdan bu vaziyet devam 
edemez. Fransada yerleşmiş bir lspan
yol hükümeti imkanı derhal bertaraf 
edilmek 15zımdır. İşte halen mevcut olan 
ve silratli bir CC'Vap verilmesi :imkAnı 
bulunmıyan meseleler şunlardır: 

Paris 6 (ö .R) - Perpinyandan bil 
diriliyor: Ispanyol başvekili B. Negrinin 
Ispanyol merkezi mıntakasına hareket 
ettiği haberi eyi kaynaklarca tekzip edil
mektedir. Bugün Ispanyol Cümhuriyet 
hükümeti nezdindeki Ingiliz ve Fransız 

sefir]eriyle başvekil Negrin ve harici
ye nazırı Dclvayo arasında bir mülakat 
yapılmnsı düşünülüyordu. 

Perpinyan 6 (ö.R) - Ajans Royterin 
istihbarına göre B. Negrinin tekrar Ka
talonyaya hareket ettiği hakkında şa -
yialar deveran etmektcd:r. 

Ingiliz sefiri B. Stefanson B. Negrin 
tarafından sulh müzakerelerine gir.işme
ğe memur edildiği hakkındaki haberleri 
kat'i olarak tekzip etmiştir. Bununla be
raber şunu da ilfive eylemiştir: Geçen 
ilk Teşrin ayında ispanyaya muvasala
tındanberi Ispanyada sulhu tesis ve ia
de çarelerini aramaktan asla fariğ olma
dım. 

Perpinyan 6 (ö.R) - Bu sabah hu
dudun Pertüs mıntakasında husust em
niyet tertibatı alınmıştır. Fransız askert 
otoriteleri muhacirlerin girişini bir ara· 
'-L -1 _,_ 
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Yeni Yugoslav kabinesi 
Hırvat lideri Maçekle . temasa gele

rek Hırvat meselesini halledecek 
- BAŞT ARAFI 1 INCt SAYFADA -ı zam ettiği anlaşma politikasını tam bir 
nazırlardır. B unlar arasında Mehmet muvaffakıyete isal için D ahiliye nazır
Spaho, Cafer Kulokoviç ve har.biye na- lığını da bizzat deruhte ebniştir. 
zırı Milan Nediç vardır. Belgrad 6 (ö .R) - Yeni Yugoslav 

Yeni kabinedeki nazırların on biri kabinesinde hariciye nezaretine Merko
Sırp, ikisi müslüınan, ikisi Sloven ve vic; tayin olunmuştur. Yeni kabine te -
ikisi Hırvattır. şekkül eder etmez Vreme gazetesinin 

Nazırların hepsi mebustur. Yalnız bugilnkü sayısı daha matbaada iken mü
Posta ve telgraf nazırı Olti Parmakoviç sadere edilmiştir. Vreme doktor Stoya
ayandandır. Maliye nezaretini devlet dinoviçin gazetesi olup eski başvekilin 
bankası umum direktörü deruhte et - radikal f ırknsındaki nutkunu yazmış bu
miştir. Başvekil Şvetkoviç eski kabine- lunuyordu. 
nin Hırvat meselesini halledemiyecek 
vaziyette bulunması hasebiyle istifa et-
1iğini, yeni hükümetin en mUhim vazi
fesi Yugoslavyanın dahili sükununa ve 
istikrarına kuvvet vermek için Hırvat 
meselesini tamamen halletmek olacağı
nı söylemiştir. 

Yeni kabine Hırvat lideri doktor Ma
çekle temasa gelecektir. Ümit ve temen
ni edilen anlaşma husul bulursa doktor 
Maçekin de hükümette yer alması pek 
muhtemeldir. 

Başvekil Şvetkoviç ehemmiyetle ilti-

biller ilkönce Frnnsaya alınmıştır. Bun
dan sonra Fransaya iltica edenlerin uzun 
kafilesi tekrar harekete geçmiştir. Bun-

ı.. 

YENl BAŞVEKtLtN BEYANATI 
Belgrad 6 (ö.R) - Yeni başvekil dUn 

akşam cPolitika> gazetesinin bir muhar
ririne şu beyanatta bulunmuştur: 

c-Yeni hükümetin programının esas 
kısmı evvelki kabineden istifa mektu· 
muzda sarih olarak gösterihniştir. Beş 
nazır bu mektuplarında şöyle diyorlar
dı: Bu hükümetin tarzı teşekkülü Hır
vat meselesinin halline bir mani teşkil 
etmektedir. 

cBuna binaen yeni hükümet, her şey
den evvel, Hırvatlarla tam ve nihat bir 
anlaşma için, Maçek ve Hırvat muhale
fet partileriyle temaslar teminine çalışa
cak demektir.> 

Acimoviçin tayini suretiyle hhıl olan 
vaziyetten bir salah ve yab§ma temini 
için dahiliye nazırlığını bizzat başvekil 
deruhte etmiştir. B. Acimovic;in Skopçl• 
na meclisindeki nutku, Hırvatistanda 

tenkil hareketine başlanacağı hakkında 
eski başvekil B. Stoyadinoviçe atfedilen 
maksatları teyit eder gibi görünmüş· 
tür. 

YEN! HARtCtYE NAZIRININ 
BEYANATI 
Bükreş 6 (Ö.R) - Stoyadinoviç ka· 

binesinin istif asını ilk önce biraz endi
şe ile karşılamış olan Rumen gazetelC'I'i, 
yeni Yugoslav hariciye nazırı tarafın· 

dan cyapılnn bütün taahhütlerin tama· 
miyle muhafaza edileceği hakkında> 

Belgradda verilen teminattan mutmain 
olmuşlardır. Bu gazetelere göre iki dost 
milletin harici politika muvaziliği, hU· 
kümet haricinde, mevcut hanedan bağ
ları ve Romanya. kraliyle Yugoslavya 
kral naibinin şahsi temaslariyle temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Balkan devletleri konfer<!Il"'ı evvelce 
kararlaştırılmış olduğu gibi, 16 Şubatta 
Bükreşte aktedilecektir. 

Belerad, 6 (Ö.R) - B. Dr8111iR 


