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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilrl1: 

HAKKI OCAKO{;LU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODD:m1 Türkiye için Hariç için 

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

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ------· FtATI (5) KURUŞTUR 
ET:::-

Cümhuriyetin tıe Cümhuriyet e&erinin bekçl.!I, 1Ubahtan ~kar siya-'l gazetedir 

Çin finans müsteşarı 
öldürüldü 

Şangbay 7 ( ö.R) - Pekin bükümeti Finam 
bakanlığı müatepn buaün beynelmilel bölııecle 
ölü olarak bulunmuıtur. Bu cesedin üzerine fÖJ· 
le bir kağıt da ilİftirilmiftir. cSiz bir bainsinin 

•---.ım------' 
Yeni Asır Matbaasında Baıılm1Jtır. 

Karadeniz limanlarımızın 
• 
ınşası 

.!levent 17 milyon lirı1 ile 
Ereğli ve Çqtalgazi limanlarının 

ayni zamanda yapılması muhtemel 

nız limanlarımızın 111§4S17U 

Istanbul 7 (Hususi) - Karadenizde 
inşası kararlaştırılan modern limanların 

süratle yaptırılmaları esasını hazırla -
mak üzere Iktısat ve Nafıa vekaletlerine 

tır. 

Bu toplantılarôa esas limanın Ereğll
de mi, yoksa Çatalgazide mi yapılması 
meselesi görüşülmektedir. 

Limanlarımızın inşası için on yedi mil
yon lira ayrılmış olduğundan bununla 
hem Ereğli, hem Çainlgazi limanının ya
pılması kuvvetle muhtemeldir. 
KüTAHYA ELEKTR1K SANTRALI 

Ankara 7 (Hususi) - Kütahyada ya
pılması kararlaştırılan biiyük elektrik 
santralının yerini son defa tedkik ~tmek 
üzeri? bugün Ankaradan mütehassıs bir 
heyet KUtahyaya hareket etti. Heyet 
tetkilderini ikm~l edince raporunu ve
kfılete verecek ve bu iş üzerinde kat'i 
kararın -verilmesi gecikmiyecektir. 

DEN1ZBANK TAHKIKATI 
Istru1bul 7 (Hususi muhabirimi2den)

Denizbnnkta yapılmakta olan tetkikle -
mensup mütehassıslardan mürekkep he- rin önümüzdeki hafta içinde biteceği 
yetin diğer a"zaıarı da bu sabah Anka- tahmin ediliyor. Yeni müdür B. Yusuf 
radan geldiklerinden deniz ticaret mü- Ziya Erzin bugünlerde yeni kadroyu 
dürlüğUnde esas içtimalara başlarunış- hamilen Ankaraya gidecektir. 

-Destancı Ali Ağırcezada 
Katil yakalandıktan sonra karısını 

ve babasını ~örmek istemişti ... 
Yugoslav 
Buhranı 
Balkanbların cephe· 
sini zaiReten bir 
hareket olmaktan 
uzaktır-

--o-
HAKKI OCAKOCLU 

Avrupa siyasi ufuklarında beliren 
korkunç bulutlar cihan umumi ef
karına çok endişeli dakikalar yaşattı
ğında şüphe yoktur. Sarfedilen bü
tün gayretlere rağmen hala bir emni
yet havası yarablamamıştır. 

Bundan üç gün evvel lkiçeşmelikte iki haber vermiotik. 
mezar arasında bir münakaJadan çıkan Yaralı Tahsin Memleket hastanesinde 
kavgada destancı Ali adında birinin Tah- hayata gözlerini yummuo ve katil dün 
sin adında bir delikanlıyı ajır yaraladı- akpm saat 16,30 da ağırceza mahkeme
ğını, yaralının hastaneye kaldınlclığını, sinde rneohud suçlar kanununa göre mu· 
suçlu hakkında tevkif kararı verildiğini - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

Filistin konferansı Sen 
Ceyms sarayında açıldı 

Filistin Arap komitesinin mümessilleri bir 
tahkik komis vonu gönderilmesini 

Filistine 
istediler 

, Bloke 
İngiliz alacakları 
hakkında bir anket 
lnglllz tüccarları llu 

ı IJ!olıajın raııas yolile 
eritilmesini istediler 

1 ---0-

1 Türkiye - Ingiltere klCTing hesa- j 

hında Ingilterenin Türkiyede blo
ke bulunan nlacaklarının sureti 1 
tesviyesi hakkında Ingiltere tica -
ret nezareti Ingiliz tüccarları ara - ' 
sında bir anket açmıştır. AnkC'tte 
bu nlncağın takas yoliyle ödenme -
sinde bir fayda mem\ı.l olup olma
dığı sorulmuş ve bir ay içinde ce
vapların verilmesi istenmiştir. 

1 

Altıkndarlnra gelen ma1Cımata gö
re Türkiyeden ithalat yapan Ingi
liz tüccarları bu blokajın takas yo-
liyfo eritilmesinin faydalı olacağı 

1

1 

miitaleasında müttefiktirler ve an
kete bu yolda cevap vermişlerdir. 
Anket cevaplarının ikmalindcn

sonra Ingilterenin hUkümeti -
miz.le tl'masa geçeceği, lnglltere 

1 

ile ticari münasebetlerimizin mü -
him mikyasta artacağı sanllmaltta
dır. .._ 

Urla da 
Bir adam öz karde

sini öldürdü 
~ 

--=-
Dün Urlanın Deveci köyünde bir ci

nayet jşlcndiği vilayete bildirilmiştir. 
Deveci köyünden Softa oğlu Tahir, kar
deşi Nazımla tarla meselesinden müna
kaşaya başlamış, münakaşanın sonunda 
Tahir, hfımil bulunduğu çifte ile ateş 
ederek kardC§i Nazımı ağır surette ya
:ralnmıştır. Yaralı hfidisedcn yarını saat 
sonra h:ıyata göz.lcrini yummuştur. Ka
til yakalanmış ve ht\diseye Urla Climhu
riyet mUddeiumuıniliğiyle jandarma 
komutanlığı el koymuştur. Katil 39, 
maktul 35 yaşındadır. 

Londra konferansını büyük alaka ile takip eden .Mckkcdcn bir mmızarcı • 
Londra 7 (ö.R) - Filistin konferansı - Burada Fillstin arap mcmleketler:l 

bu sabah saat 10,30 da Senccymis sara- ile birlikte hazır bulunan arap devlcile
yında açıldı. Başvekil refakatinde ha- rinin delegasyonlarını görmekle bahtı.. 

riciye nazırı Halifaks, müstemlekat na- yarım. 

z.ırı Mnlkolem Makdonald olduğu halde Siyasetimiz bir sulh siyasetidir. Be .. 
konferans salonuna gelıniştir. Bu konfe- nim metodum bir anlaşma metodudUJ'. 
ransta FiJisün nrap ve yabudl rnurah- Halline çalışacağımız mesele ne kadu 
haslarındruı başka MtSır, Irak, Hicaz, müşkül olursa olsun bizim vazifemla 
Yemen, MavCTayı Erden ve Suriyenlıı adalete uygun bir sureti hal bulmaktl!'. 
murahhasl::ırı yer almış bulunuyordu. Mısır delegasyon şefi Çemberlaynm 
Çcrnbt'Tlayn konferansı açarak murah- nutkwuı cevap Yererek gösterilen sa• 
haslara hoş geldi:ıiiz dedikten sonra şu mimi alAkaya teşekkür etmiş ve FiU... 
beyanatta bulunmuştur : - SONU 6 iNCi SABIFWE -

Atina elçimiz bir 
öğle ziyafeti verdi 

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

Münih anlaşmasile Çekoslovak
yanın feda edilmesi, harp korkusu~u 
ortadan kaldırmağa kafi gelmemış
tir. 

Bilakis Münih anlaşmasından son
ra Merkezi Avrupa devletlerinin 
umumi siyasetlerinde mühim tahav
vüller göze çarpmağa başlamıştır. 

Mülteciler akın ederken .. Atina elçimiz B. R1ı1en Eşref Yunan baıvekili B. Metaksasm nutkunu dinliyor 

Çekoslovakya ve Macaristan Ber
lin - Roma mihverinde yer almışlar
dır. ltalya hariciye nazırı Kont Cia
nonun Yugoslavyayı ziyareti ve sa
Lık başvekil doktor Stoyadinoviç ile 
yaptığı temaslar bazı siyasi mahfel
lerde Yugoslavyanın Berlin - Roma 
mihverine temayül göstereceği ümit
lerini uyandırmıştı. Bu ümit ve şayi· 
alardan sonra Stoyadinoviç kabine
sinin istifası nazarı dikkati calip bir 
hareket olmaktan kurtulamıyordu. 

Merkez 
deVam 

mıntakasında mücadelenin 
• 

etmesıne ihtimal verilmiyor 

Atina 7 (A.A) - Türkiye elçisi Ru- vermiştir. Bu z.Iyafette hariciye nezareti 
şen Eşref Unaydın ve refikası bugün el- yUksek memurları ile bazı elçiler ve r .. 
çilik binasında bqveldl general Metak- fikalan da hıwr bulunmU§tur. 
18! ve refikası şerefine bir öğle ziyafeti 

Se~lm hazırlı&-• 
Daha fazla kan dökülmemesi için teşebbüsler devamda Mtintehlbi sanı intihabatı martin yirmi birinci 

sah gönü bitmiş bulanacaktır .. 
VelıaJetln tamımı daJreslnde lllç bir teahhüre 

meydan uerllmemeslne ~aJqdıyor .. Gerçi Balkan antantına dahil mem· 

leketlerin hayati menfaatleri birbir- Dahiliye vekaletinin seçim hazırlığı Yine mczkOr kanunun on tiçUncU 
lerine karş1 olan bağlılıklarını her etrafında vilayetlere gönderdiği tamime maddesine nazaran esas defterlerin ta.. 
zamandan daha fazla artırmağı icap nazaran intihabı mcbusan kanununun lik müddeU 15 gündür. Ve halk tarafın· 
ettirmekte ise de bu vaziyet, vukua on ikinci maddesine nazaran esas def- dan itiraz vaki olursa vaki olan itir~ 
gelen ani tahavvülleri dikkatle takip terler üzerinde teftiş heyeti tarafından bu müddete münhnsırdır. Bu miiddetiıı 
eylemek mecburiyetini ortadan kal- tetkikat ve tahkikat icrası için konulan hitamı 25 şubat 939 cumartesi günil ak-
dıramaz. müddet 6 : ıs gündilr, bu tahkikat V\) şnnndır. 

Bunun içindir ki doktor Stoyadi- tetkikatın müddeti kanuniyenin asgart Yine mezkOr kanunun on dördünctl 
noviçin istifası bütün gözleri Yugos- haddi dahilinde ikmali imkfuıını miltalAa maddesine nazaran teftiş heyetinin itlı\r. 
lavyanın üzerine çekmiştir. ediyoruz. Buna nazaran bu tetkikat ve razlnrı tetkik ve tahkik etmeleri nihat 

Yugoslav milletinin merdliğinden, tahkikatın haddi asgari olan altı gUn yet sekiz gün zarfında yapılabilecektir. 
ahidlerine sadakatinden şüphe etmek zarfında bitmesi intihabın bir An evvel Ancak heyeti teftişiyelerin iyi ve sıki 
İçin ortada hiç bir sebep mevcut de- netlcelendlrllmesi ve yeni meclisin mu: çalışmasiyle bu lşin daha kısa bir müd.a 

8ildir. ayyen olan beş nisanda işe başlıyabil- dcttc ikmali mUmkün olduğu şüphesll 
Ni~ekim Kont Cianonun ziyareti mesi için 10 §Ubat 939 cuma günü akşa- bulunduğundan bu iş te 4 gUn zarfında 

· --·---SO ... NUll!Sl2~1L..Ncııllı ... s!l..A&YF~ADllM!A!ur..JU-...L ___ ....wmilUiı..lmllD!ILimMIU:DllEJıU~o.llL:...ı~~~ ... ııiııııiılilııııi.....;.-~Y~A;;;Z;;;JS~l~i ;incıii·liSAiiiYFiiii1'DiiıiıiıAiııııll_. bitm . liıımdır. - SONU 2 tNa SAYFADA-
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Emekli General 
Kazım Karabekirfin 

HATIRA· Ti 
-33 

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

YAZAN: 
GENERAL 

iR HABERLERi 
Koyun ~ti 

Fiatleri elli kuruştan 
altmış kuruşa çıktı. 

--=--
Et fiaUeri 

İki giinden beri şehrimizde koyun eti 

Seçıın hazırlıg 
Müntehibi sani intihabatı martın yirmi birind 

sah günü bitmiş bulunacaktır .. 
v eııaıetin tamimi dairesinde hiç bir teahhüre 

meydan uerilmemesine çalqdıyor .. 
fiaUeri elli kuru,<tan altmış kuruşa yük- - BAŞTARAFI 11NC1 SAYFADA - bulacaktır. 
selmiştir. Fiatlerin biraz daha yilksel- yani 1 mart 939 çarşamba gilnü akşamı Bu suretle bu muameleler bittikten 

ıey bulunamadı. Fakat şüpheler Alemda
imda karargahıumumi olarak intihap 
olunan Ermeni köyünde toplandı ve bu

rıuıı sıkı kontrol altma almdL Muhabere· 
ler de artık §.ikAyeti mucip olmaktan 

uzak.la~tl 1 Bu köye ait bir hatıramı da 11-

1aın gelmişken buraya kaydedeyim: Ben 
istihbarat ıube.inden ayrılarak kuvvei 

aeferiye ile Iran yolunu tuttuktan aonıa 

hi.diaeler, beni oradan oraya koşturmu§

tu. Halepte iken Bağdada gönderildim. 
Bir kaç gün ıonra da lstanbula çağırıl
dım. Merkezi K . :alda bulunan 1 4 üncü 
flrka kumandanlığım zamanında Riva 

deresi boyunca yeni mıntakaya gittiğimiz 

oırada kıtaabmın bulunduğu Türk köy
lerinde gezen ve kendisini Singer dikiş 

makineleri tahsildan diye bildiren şüp
heli bir Ermeni yaka.l~tı. Alacakla
rını köy köy defterine yazmıştı. T ahailata 
çıktığını söylüyordu. Rakamlar arasında 

benim fırk.amın alay numaıalannı görün
ce kendiaini nezaret alttna aldırarak ma
fevk makama verrni§tirn. Derhal Alem
dağ Ermeni köyünün papuı karargahı
ma tefaate geldi. (Namuslu bir adam
dır, ben tekeffül ederim) diye serbest 
bırakılmasını istedi 1 Kendisine sordum: 

mesi muhtemel ise de Belediye, et sa- bitecektir. sonra kanun hUkilmlerine tevfikan der-
Kô:zı m Karabekir trşlarını ve piyasayı sıkı surette kontrol futihabı mebusan kanununun 14 ün- hal müntehibl san! intihabına başlanıla-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111 etmektedir. cü maddesinin ikinci fıkrasına nazaran rak bunun da 21 mart 939 salı gilnU. ak-
için Almanca bilir iki Rusun Beyoğlunda Et fiatleriniu yükselıneğe başlaması müntehiplerin heyeti teftişiye kararları- şaınına kadar bitirilmesi !azımdır. 
( ... ) yak.ırunda. ( ... ) hanında ikamet İzmire civardan az hayvan gelmesinden- na karşı mahkemeye müracaat edebil- Bu talimatlarla tebliğ edilen muame
ettikleri. dir. Diğer bir sebebi de kesilmek üzere meleri için tayin edilen beş gün müd- lelerin her birinin başlaması ve bitme-

Verilen bu çeşit malılmatın bir kısmı İzmire getirilen hayvanların satışlarının detle ayni maddenin üçilnoü fıkrasiyle si tarihlerinin günü gününe Vekfiletimi
da hakikate uygun çıktığı görülüyordu, mezbaha civarında yapıldığı sırada ka- de mahkemenin tetkiki için tayin edilen ze bildirilmesini ve yukarıda yazıldığı 
demek Alman ajanları da bazan uydur- naracıların hayvan sahiplerine karşı sekiz gün müddetin tenkisine imkfuı ol- veçbile Büyük Millet Meclisinin tayin 
ma rapor tertip ediyorlardı. müttehit hareket ederek fiat vermeme- matlığından bu müddetler aynen ipka ettiği günde yeni meclisin toplanmasını 

Caıuolara karşı mücadelede onların !eridir. Bu yüzden bir kısmı Celeplerin edilecek ve buna nazaran 14 mart 939 geciktirecek her hangi bir tehire mey
raporlannı vermemesi veya hiç değilse sermayelerini bile kaybettikleri iddia salı günü akşamı bu müddet te hitam dan verilmemesi rica olunur. 
vaktinde vermemeleri işi de vardır. Bu· olunmaktadır. ,,,. 

nun için ilk tedbir olarak 20 Ağustos öteden beri et piyasasına !ıAkim olan 
da lirnanlarunızdaki telsiz telgraflar hak- kanarllcıların ortadan kaldırılması bu
kında tedbirler alındı. Mühim harekat susunda bir cereyan mevcuttur. 
zamarunda bütün muhabereler tehire uğ- Kurban bayramı münasebetiyle İz
ratıldL Bilhasaa harbe girdikten sonra mirde 8000 kurbanlık hayvan satılmış
bu mesele daha ziyade ehemmiyet ka- tır. 

Kır koşusu Vekalet 
Kızılçulluda at koşasa Pamukçuluk müdürü 
alanında yapıldı şehrimize geldi 
Ankara _ İstanbul _ İzmir bölgeleri Ziraat vekfileti pamuk seksiyonu mü-

- Peki ama 1 Sen bu adamın yakalanıp 
nezaret altına alındığını kimden haber 
aldml 

Anladık ki bu adam vadiye inip köy
leri dolaşırken kendisini sırtlardan gö
zetliyen diğer bir arkadaşı da van11Jf 
Hadiseyi uzaktan takip ederek gidip kö
yiln papasına haber vermişi ... Tabü me
ıdeyi olduğu gibi mafevk makama bil
dirdim. Bu köy zaten şüpheli olduğun
dan hükümetçe daha ınlcı tahkikat ya
pıldı ve icabında başkwnandanlığın te
essüs edeceği bu yerde şüpheli unsurla t ın 
bulundurulması caiz görülmediğinden 

Enver paşanın emri1c bu köyü tahliye 

ettirdiler. 

ı.anml§tL Meseli. donanmamız Karadeni

ze çıktığı gün veyahut askeri mühim sev
k.iyat günü umumi aervUJer ve hatti tren

lerde bile bu tarzda geç bırakılmalar yap
tırdık. Bu. ber memlekette yapılan i}ler
dendir. 

Casuslara ve düşman propagandala
rile mücadelede.bütün vatandaşların da 
büyük vazifeleri vardır. C..ualuk faslın
da söylediiim veçhile vatandaşların ağ
zını •ıkı tutmaaı ve her işittiğine inanma

ması; cuualann malUmat alma.k ve ze

hirli gazlar kadar tesirli fena propagan
dalar yapmalanoa karıı en mühim bir 
tedbirdir. Cihan harbi sıralannda ne hal
kımız ve ne de ali.kadarları.mız buna o 

kadar vakıf olmadıklarından iıe o kadar 
ehen1miyet verilmiyordu. Çünkü matbu
at ve neşriyatımız bahsinde misallerile 

birlikte gösterdiğim veçhile Almanlar ve 
onlara bilerek bilrniyerek yardım eden-

Harpde kıta1aruruzın bulunduğu yer- ler gi'ıya ittifak kuvvetlerinin kAmilen 
{erde bu kabil tahaildarların ve hatti. pek Avrupa cephelerine taşınmasına mi.ni 
Jyilik sever insanların aekerlerimize biz- olmak için bizim Kafkasyaya. Mısıra ta
ut hediye dağıtmak için dolaşma1annı arruz edeceklerimizi günlerce tıp.la bir ti
hayra yormamak daha hayırlı bir iştir! carethane reklamı gibi ilan edip durdu
Çanillale ve Irakta bu çe§it insarlar da lar. Hem de köylülerimiz bile bilsin diye 
gördük. Emin olduğumuz insanlar dahi (hey ağalar!) işitrniyen varsa işitsin 1 Biz 
olsa bunların da boşboğazlıklarını hesa- Kafkasyaya ve Mıma taarruz edeceiıizl 
ba katarak kıt'alar arasında dolaştırıl- diye sahur vaktinden evvel herkesi uy
mamaları hayırlıdır. kudan uyandırıp hazırlığa divet eden da.-

• Casusluk hakkında burada daha fazla vulcular gibi görültülü sesler çıkardılar. 
tafsilAta lüzum görmüyorum. Esasen bi- Daha ordu kumandanı lstanhuldan ayrıl
tinci. kısunda bu hususta 11.zımı kadar madan önce karargah.Ja.rda neferlere ka

yazdım ve vatandaşlarımızın dikkatini dar, salonlarda hanımlara kadar, mahal
çektirn. Yalnız şunu söyliyeyim ki harbe le kahvelerinde de hamallara kadar, bu 
gideceğimizi lstanbuldaki sefirler vak- hususta çe'!eler çalındı ... Mütefekkirle
tinden evvel pek8.li. haber alabilmiıler- rimiz, oairlerimiz de ellerinden geleni 
dir. Nitekim bunu Ruo sefiri vaktinden esirgemediler: Makaleler, §iİrlerle değil 

üç gün evvel ( 13 Birinciteırin 1330) bu hareketleri, onların ne maksadla icra 
da Maliye nazın Cavid beye gelip (Har- olunduğunu da kumandanlardan öğrene
bi gayri kabili içtinap görüyorum, sizin rek dillere deatan ettiler. 
haberiniz olmadan bir valta ihdas edile- Esaoen herkwn hususi hayatında bile 
~ek harbi menedemiyecekainizl) dediği bilmesi lizım gelen qağıdaki maddelere 
ribi erte.i günü de Fransız sefiri gelerek 
ayni tela§la (yakında bir emrivaki karıı
ıında kalacaktınız. icabında oeni ve oad-
ciz:amı hük.ümetten atmak dahi muta-
IAYVerdir. Pek mühim kararlar sizden 
gizli tutuluyor!) derniıtir. Apğı babiııte 

göreceiirniz veçhile bakikaten de Enver 
pqa bazı nazırlarla artık harbe girmeye 
karar vennifler. Beri.in ile muhabere olu
narak ne tekilde harbe gireceği de tesbit 
edilmit bulunuyordu 1 Garipdir ki sadra
ıı:am ve Maliye nazmnm dahi vakıf ol
rnadıklan bu sırrı: itilaf seferberi peki.la 
l:ıaber almışlardı. 

riayet olunmasını bazı m.afevltlerime de 

söylemek lüzumunu görmüştüm. 
1 ) Herhangi bir harekete karar verin

ce büsbütün aykın bir hareketi propa

ganda etmek. 
2) Otomobilde. sofrada. sokakta vel

hasıl rastgele yerde gizli tutulması lizım 
gelen ııeylerden bahsetmemek. 

3) Gizü bir mesele konuşulurken ala
kadar olmıyan biri içeri girerse derhal 
bahsi değiştirmek. 

4) Mühim müsvedde veya halledilmi§ 
şifreleri yırtrp sepete atmamak. 

-*-Halkapınar bataklığı· 
nın sıtma mücadele 
mıntakası içine alın· 
masana teşebbüs 
edilecek.. 
Şehrin sıhhatini haleldar eden Halka

pınar bataklığının lrurUtulması husu
sunda Sıhhat Vekfileti nezdinde yeni bir 
teşebbüste bulunulacaktır. Karşıyaka

nın sıtma mücadele mmtakasına alın
masından sonra Halkapınar sahasının 

da mücadele mmtakası içinde bulunma
sı gayet tabii telakki edilmektedir. Esa
sen Şehir Meclisi, şehrin varidatiyle ku
rutulmasına imkan görülrniyen bu bü
yük bataklığın hlikümetçe kurutulması 
için Sıhhat Vekaleti nezdinde teşebbüs
te bulunulmasını kararlaştırmıştı. Bele
diye bu hususta bazı teşebbüslerde bu
lunacaktır. 

-*-
lnciraltı 

Plaj ve gazinosu 
eksiltmeye çıMrıldı 
70 bin liraya inşa ettirilecek İnciralta 

plAj ve gazinosu vilayet encümeni kara
riyle münakasaya çıkarılnuştır. İnşaata 
mart iptidasında, ihaleyi müteakip baş
lanacaktır. 

Turistik yolların ilk kısmının inşası 

eksiltınesi 20 şubat pazartesi günü viW.
yet encümeninde yapılacaktu-. Dört fir
ma inşaata taliptir ve ellişer liraya veri
len şartnamelerden alrıuşlardır. 

-*-Memnu nuntakada 
avcılık. •• 

arnsında Beden Terbiyesi genel direk- dürü B. Necati Turgay, Ege bölgesinde 
törlüğil tarafından 5000 metre üzerin- yeti,ıtirilen Amerikan pamuk tohumla
den tertip edilen kır koşusu birinciliği rıru tetkik için şehrimize gelmiştir. Son 

.. u Kızılçull t k alanın zamanlarda Egenin pamuk rekoltesi pazar gun u a oşusu - . 
da yapılmıştır. Bu mUsabakada her böl· yüz~e ~_beş nisbetin~e arttığı gibı 
geyi üç atlet temsil etmiştir. İzmir viMyetinde ve Egerun diğer mer-

Aokara bölgesinden : kezlerinde Amerikan pamuk tohumlan 
Mustafa Kaplan tamamen yerleşmiştir. 

Ali Çakır -*-
Edip Özbayer KOYLUYE 
İstanbul bölgesinden : Fidan dağıtılacak 
Artin Artan Vil~yet, zürraa tevzi etmek üzere 
Hüseyin Albayrak:tar Bursa ve İstanbuldan meyva fidanları 
İbrahim Kır celbine te§<'bbüs etmiştir. 
İzmir bölgesinden : Gelecek seneden itibaren vil&yetin fi. 
Rasim Dinccr danlığından halka ve köylüye fidan tev-
Ali Kırbudak ziine başlanacaktır. 

Eşref Tufan iştirak ebnişlerdir. -*-
Yapılan müsabaka nibayetinde ı Vilayet meclisi 
Birinci Ankara bölgesinden Mustafa yarın toplanıyor 

Kaplan 17 dakika 14.4 saniye ile Vilayet umumi meclisi yarın saat on 
İkinci İstanbul bölgesinden Artin Ar- dörtte ilk toplantısını yapacak, reis ve

tan, üçüncli İstanbul bölgesinden Hüse- kili ve encümenler seçimi icra edildik
yin Albayraktar, ten sonra 939 yılı vil~yet bütçesinin mü
Yapılan takım tasnifi neticesinde İs- zakeresine başlanacaktır. 

tanbul birinci, Ankara ikinci ve İzmir -*-
üçüncü olmuşlardır. Ik" • K,. d -*- ıncı anun a 
Oyun aletleri resmi 
Bir kanunla belediyelere ve köy ida

relerine verilen oyun Alit ve vasıtaları 

resimlerinin 1/6/938 tarihinden evvele 
ait olanlarının hazinece cibayet ve irat 
kaydolunacağı ve n tarihten sonrakile
rin de belediyelerle köy idarelerine ait 
olacaklan Maliye vekaletinden viMyete 
bildirilmiştir. 

-*-Dikilide tarla taresi 

lzmirde 111 çiltin 
nikihları kıyıldı 
İkinci kanun 939 ayı içinde İzmir ve 

Karşıyaka belediye evlenme dairelerin
de 111 çiftin n.ikAhları kı~. Ge
çen senenin ayni ayında 96 çiftin ni
kSlıları kıyıldığına göre evlenmede art
ma nisbeti 15 tir. 

-*-
Vilayet av komisyonu karariyle mem- Dikili mıntakasmda tarla faresi görül-

izinsiz 
nu mıntaka ihdas olunan Uzunkuyu na- düğünden Ziraat mildürlüğünce derhal Adanaya pamuk 
biyesine bağlı zeytineli köyünde pazar mücadeleye başlanmıştır. tohumu sevkeclenler 
günü bazı avcılann kaçak avcılık yaptr- -*- mahkemeye verildi.. 
ğı haber alınması üzerine orman başmü- Bir hırsızlık iddiası Ziraat vekaletinin müsaadesi haricinde 
düriyetince tahkikata başlanmış ve İz- Evvelki gün Küçük Çiğli köyünden ve gizli olarak İzmirden Kara ve deniz 
mir avcılar Cemiyetinden memnu sa- sığır çobanı Mehmet bir iş için İznıire yollariylc Adana ve Mersine pamuk to
hada avlananların isimleri istenmiştir. gelmiş, dönüşünde bazı eşyalarının ar- bumu sevkeden bazı kimseler vekfilet-

Bu gibi kaçak avcılık suçlan için beş kadaşt Sabri tarafından çalındığım gö- çe mahkemeye verilmiştir. Yolsuz ha
liradan elli liraya kadar para cezası va- rerek zabıtaya müracaat etmiştir. Tah- reket edenlerden bazıları İznıirde, bazı 
zt?dilmiş bulunmaktadır. kikata başlanmıştır. fabrikatörler de Adanada muhakeme 

~ırrr/Y7nt/)'21 ""'J ~ edileceklerdir. Haklarındaki evrakı tah-

~Ku•• /t u .. r- Park- Gazı·nosu kikiyeler adliyeye verilmiştir .. Pamuk j tohumu sevkiyatı sıkı surette kontrol 
altına alınmıştır. 

-*-Bn. Edmon .Jironun Perşembe 9 Şubat akşamı Gregor 

Yugoslav 
Buhranı 
Balkanlıların ceph> 
sini zailleten bir 
hareket olmaktan 
uzaktır ••• 

--&-
HAKKI OCAKOGLU 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
yalnız Yugoslavya ve Romanya top
raklarında bulunan Macar akalliyet· 
!erine karşt daha müsait bir siyaset 
takibini iltimas eylemek hududunu 
geçmemiştir. 

ltalya hariciye nazırının ziyaretini 
Romanya hariciye nazırının Belgra· 
dı ziyareti takip eylemiş Balkan an· 
tantına dahil iki devletin umu~i si· 
yaset üzerindeki görüş birliği bir ke· 
re daha tebarüz ettirilmiştir. Bu ziya· 
retle Bükreşde uyanma istidadını 
gösteren endişeler derhal dağılmış· 
tır. 

Gerek eski Yugoslav kabinesinin 
istifası sebepleri ve gerek yeni kabi· 
nenin iş programı sarahatle ortaya 

koymuştur ki Yugoslav buhranı ta· 
mamen dahili bir meseleden doğ· 
muştur. 

Hükümet tebeddülünde dış poüti· 
kanın en küçük bir tesiri mevcut de
ğildir. Yeni hariciye nazırı gaye! 
kat"i ve sarih ifadelerde Yugoslav· 
yanın harici siyasetinde en küçük 
bir tebeddülün vukua gelmiyeceğini, 
teahhüdlere ve dostluklara tamamen 
sadakat gösterileceğini temin eyle
miıtir. Esasen daha başka türlüsünü 
tasavvur etmeğe de imkan yoktur. 

Balkan milletlerinin müşterek ha· 
yati menfaatleri, büyüyen tehlikeleı 
karşısında safları gevşemekte değil 
sıklaştırmaktadır. 

Yugoslav buhranı tamamen daha, 
bir iş olmasına rağmen bu meselenin 
hüsnü suretle hallini Yugoslavyanın 
dostları candan dilemektedirler. 

Dahili ihtilaflar, anlaşmamazlık· 
lar zaaf doğurur. Milletler, dostları· 
nm zaaf içinde bulunmalarını değil, 
kuvvetli olmalarını isterler. 

Daha 1 1 birinci kanunda yapılar 
intihabatta büyük bir ekseriyetle mil· 
!etinin itimadını kazanan Stoyadino· 
viçin Hırvatlarla anlaşmaya fırsat ve 
imkan vermek üzere iktidar mevkii· 
ni terk eylediği muhakkaktır. 

Yugoslavyanın müdebbirane ka· 
rarlarla dahili ikiliği kaldıracak an· 
!aşmaları elde edeceğini kuvvetle 
ümit edebiliriz. 

Çünkü böyle bir anlaşma Yugos· 
lavyayı her zamandan daha kuvvetli 
bir mevkie getirecektir. 

Ayın on altısında Bükreşde topla· 
nacak Balkan antantı konferansı 
Balkanlılar arasındaki tesanüdün 
kuvvetini ifade edecek yepyeni bir 
hareket olacaktır. Yugoslavya buh· 
ranmdan ümide düşenler Bükreş top
lantısından sonra hayal sukutile kar· 
şılaşacaklardır. BalkanWar yaklaşan 
ateş tehlikesi karşısında tek cephe 
ifade eylemenin ne büyük kıymet ol
duğunu anlamıyacak kadar gaflet 
içinde değildirler. 

Tarihin çok acı cilvelerine sahne 
olan Balkanlar artık derslerini almış· 
!ardır. Hiç bir devletin hiç bir euretle 
oyuncağı olamazlar. Biricik dü§ün· 
celeri hayat ve istiklallerini korumak 
uğrunda Balkanların Balkanlılara ait 
bulunduğu davasına sadakat göster· 
mektir. Bükreşde tekrar edilecel< 
hakikat de ancak bu olacaktır. 

HAKKI OCAK06LV 
Bu tepeden inme cu.nluğa le.arşı mü

,l!adele edecek kudret o zaman bizde yok· 

tu. Alman istihbaratının bile gücü bu ka
(larına yeti~emiyordu. 

Odacılann, emir neferlerinin ve fO· 

förlerin çok §eyler bildiğini ve bunlann 
her aün etraflarını alan meraklı arkadat

lanna da her iJjttiklerini oöylediklerine 
bir çok misallerle vakıf olmu§tum. işin 

mühimmi bu gibilede casuslar da gayet 
mahirane temasta bulunarak onlardan , 

''HOLiVUD GECESi' 
kıymetli bir hediyesi 

del ···········································~ BTL Edmon Jiro Burnava müca e is- • , 

• Takdim edecek 
ıasyonuna hayvanat ve nebatata ait 120 5 Gelenler gidenler ! 
cilt kitap hediye etıniştir · Kitapların !. • 1 • 11 •• ••., •, 1 , 1 ••• •• •• •••. • •••••••••• • • •' 

hepsı gayet iyi ciltlenmiş olup kıymetli Trabzon mebusu Sırn Day Ankar•· 
eserlerdir. Bu alfu, istasyon şeflerini dan, Kırklareli emniyet Amiri Mehmet Almanlann bize verdiği haberler ara~ 

ıında mühim olarak iki mesele daha var
dı: 1) Rusların Romanya• latanbul kab
losunu kesmek teşebbüsleri: 2) Bentleri 
tahrip ederek lstanbulu susuz btralanak 

I• 
söz veya kağıt parça.lan satın alabiliyor· ı • 

nı,, 
çok mütehassis etmiştir. Ali İstanbuldan gelmişlerdir. AydıJı 

Bu gala emaamda Bayanlar ve Baylar Gregor ve Elvira May tara- -*- mebusu Nuri Göktepe Sökeye gitmiştir lar. Bunun da misalini gördüm. 

-BİTMEDİ·· , 
BUGÜN 

KültOrpart Sinemasın~a 
Fransız sınemaeılığınm büyült z&ıferi 

Kadınlar Sultanı 
..................................................................................... 

uTARAKANOVA» 
İzmirde şimdiye kadar hiç bir filme nasip olmıyan eşsiz bir muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Bu mua:mım eseri görenler şimdiye kadar bu kadar fev

kalade bir filim görmediklerini söylemektedirler 
SEANSLAR : Pazar günü 11.30 - 1.15 - 3.45 - 6.15 - 8.45 

H GÜN: 3.45 - 6.15 - 8.45 

ll'l&k ihtiyacındadırlar. Yanakları ve d~ 

~fından tanzim edilen bir «Skeç»e iştirak etmekle güzel hediyeler ka· PÇEOCD~1!. AMödünDEÜVE -*-
.,.... Halkevi avcıları zanabilecelı:ler... · 

• • koparmı1- Bir kac gün avlanmak üzere şelırin"' 

liiiiiimi:İ:Zi!iiİİİİRiİİİİİİİİİİİİİİir.iiiiiiİİİİiilİİİİİİİİİİİİİİİiif:aiZiiiiiiiiniiiililiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİIJ Burnava belediye parkında spor sa- Halkevi avcılarından bir grup Denizh 
1 a hasında yapılan deve güreşi esnasında ye, bir grup ta Alaşehlre gitmişti. IIa· 

11 pehlivan develerden biri altı yaşındll vaların yağmurlu ve karlı olmasındat 
Fazlı isminde bir çocuğa hücumla kor- avcılarımız büyük müşkülAtla avlana· 
kutınuş, yere düşen çocuk korkusundan bilmişlerdir. 

Maske ve Pare 
Büyük Balo 

Kültürpark gazinoaunwı büyük salonlannda 11 Şubat Cumartesi 
•k.,.mı saat 21 de verilecektir. Balo, hususi bir komite tarafından ha
zırlanmı,hr. En iyi giyinen mukeli bayan ile tango ve vala müubalcıı. 
larında birinciliii kazan.an bayanlara müdiriyet tarafından mükafat
lar takdim edilecelı:tir. 

Tango müsabakuı saat birde vals müubakası uat ikide ııa.hya
caktır. Baloya davetiyesiz girilemez. 

" Maske olmıyanlarm siyah elbi.ae giymeleri mecburidir. Masaların 
..... ~.~ .. ~"D-1 .. ~.,J..."'• r .....,. ,a;;ft:; x;ı."r ı. ,ı •• .t••.•ı.•lrn·~· '=°'""• "''••n• .. 

1 • • • k 1 1 d in ;, m aca ne tedbırdır. · "' ı. 1,. ~ u ma ı ır. -

bayılmıştır. Çocuk hastaneye kaldırıl-1-------------
mıştır. 

-*-Dük ve Düşes Dö 
Kentin seyahati 
Londra, 7 (A.A) - Belfastan bildiri

liyor. : 
Dük ve Düşes Dö Kent şimali Irlan

da hükümetinin ısrarlan karşısında önü
milzdeki ay içinde Ulstere yapmaları 
mukarrer olan seyahatlerini daha geç 

ı bir tarihe tehir etmeğr mu\'l!faknt et-

Hastane 
nakli ., 

Doktor Sadık Çağlar «Sıhhat evı 
adlı hueusi hastanesini birinci kof'. 
donda « Alsancak ıı vapur iekelefı 
kar§ı&mda ( 358 ) numaralı binaf~ 
nakletmiftir •. 
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TELGRAF HABERLERi 
lngiliz -Fransız tesanüdü 
iki memleketin hayati menfaatlerinin 
müşterek müdafaasından ibaretmiş 

iki hükümet son 
hususunda daimi 

siyasi vaziyeti takip 
temas halindedirler 

Başvekil 
lktısat Vekili 

ile görüştü 
Ankara, 7 (Telefonla) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam bugün öğleden evvel 
İktısat vekAletine gelerek vekil B. Hüs
nü Çakırla bir müddet görüşmüştür. 

Başvekil, öğleden sonra da Parti mer
kezine gelerek bir müddet çalışmıştır. 

Mussolini 
Harp zamanı için yeni 
bir kanun tanzimini 
lüzumlu görüyor-
Roma, 7 (A.A) - Mussolini harp ve 

bitaraflık zamanlarına ait yeni hukuk 
Faris, 1 (Ö.R) - Beynelmilel her sa- edilmiş olan iki memleketin hayati men· bir telgrafına nazaran, dünkü beyana- istişare komisyonunun ilk toplantısında 

)ada kendini kat'i olarak gösteren İn- :faatlerinin müşterek mildafaası.• tın ehemmiyetini sureti mahsusada kay- söylediği nutukta harp zamanına ait 
Jlllz _ Fransız tesanüdü hakkında bay İngiltcrenin hakiki mevkiini İngiliz detmekten, bugün de, İngiliz resmi ma- yeni bir kanun tanzimi lüı.umunu izah 
Çemberlayn tarafından dün akşam hükümeti ve milleti namına bu ~e~_ıe hafili geri kalmamıştır. Londradan bil- etmiş, enternasyonal hukukun bilhassa 
~vam Kamarasında yapılan beyanat tarif etmekle, B. Çemberlayn butun dirildiğine göre Vayt Holl mahafili ik" tayyarelerin icadından sonra hüküm· 
Franm: resrnt mahafilini bir sürprizli'! memleketlerde en derin bir alaka uyan- hülriimetin siyasi vaziyeti ve bilhas~ süz kaldığını ve İtalyanın pek yakında 

dırmıştır. Dün akşam Avam kamarasm- İs 1 . ti h kkı d k.ı d . hiç bir memlekette olmıyan bir kanuna 
karşılaştırmamıştır. Zira aylardan bcr' da ı;öylenen. sözlerin bilhassa Roma ve ~Y~ vaı.ı~er da b ~ ad~ ve at· .sahip olacağını beyan etmiştir. 
İngiltere ve Fransa arasındaki anla.5- Berlinde derin bir heyecan uyandırmış mı r cmas a ın e u un arını te- Mussolini cez.a kanunu ile askeri ka-
manı ahi t U ulu h t n te 1 1 Çünk" ·· b iki" h"" barüz ettirmektedirler. Londrada aynı "h d w• •• n m ye ve Ş m sara a e - o masına şaşı amaz. u u u- ahf 

11 
d u· d"li . 1 ' nunlan da ısla e ccegını ılave ettikten 

•'".ut etmekte idi. Bununla beraber İngı k"" k · · diye kadar İngiliz. m e er e ave e ı yor kı, spanyada k · · · · şah k .7 .7"' umet mer czı şun - sonra omısyon un mesaısını sen en-
liz b&§vekilinin son derece sarih sözleri Fransız tesanüdünü bedihi ve el dokun- harbe nihayet verecek bir anlaşmaya disinin kontrol edeceğini bildirerek söz
Avruparun §imdiki vaı.iyeti içinde husu- durulamıyacak bir vakıa gibi telakki et- mümkün olduğu kadar sürat1e vasıl ol- lerine nihayet vermiştir. 

s! bir mana kesbetmektedir Ye Fransız 

resmt mahafiline göre bu mana da şu
dur : 

memeğe pek mütemayil idiler. mak için İngiliz ve Fransız hükümetle- Bu daimi komisyon senato ru:asından 
Nasyonal sosyalist ve Faşist gazetele- rinin Nasyonal ve Cümhuriyetçilerin Amedco Gianninin riyaseti altında ve 

rinin mukabeleleri şimdilik oldukça mü- emrine funade oldukları her iki tarafa milli müdafaa nezaretleriyle diğer ida-

•Ayniyeti bütün cihana karşı ilin himdir. Buna mukabil, radyo ajansının bildirilmiştir. relerin teşriki mesaisiyle çalışacaktır. 

Filistin konferansında Romanya 

lngiltere Başvekili, Kraliyetin hiç bir 
taralı iltizam etmediğini söyledi 

Hariciye nazırı 
Val'$0vaya gidecek.. 

---o-
Bükreş, 7 (Ö.R) - Romanya harici· 

ye nazırı bay Gotenko Polonya hariciye 

nazırı Bek ile görüşmek üzere önümüz
deki Mart içinde Varşo,·aya gidecektir. 

Başvekil 
selamhyan 

Yahudi ve Arap mümessillerini ltalya ordusunda 
yahudiler ihraç 

ediliyor 
iki mühirrı nutul< sövlem1ştir 

Londra, 7 (Ö.R) - Başvekil B. Çcın 
berlayn bugün Sen Cems sarayında Fi 
bstın konferansının açılmasına riyaset 
etml§tlr .. Bunun bir hususiyeti İngiliz 
dolegelerinin şimdilik Arap ve Y ahudı 
delegeleriyle ayrı ayrı göri.i~ek mec
buriyetinde olmnlnndır. Bu sebeple baş
vekil lld cHoşgeldiniz• nutku söylemc
rl<" mecbur kalmıştır. 

Birisi Arap delegelerine, diğeri de 
Yahudi delegelerine hitap ediyordu. 

Birinci nutuk, bir çok Arap memle
ketlerine mensup delegelerin huzuru-

nu İnglllz milleti çoktan beri Arap mil
letlerine bağlıyan dostluk rabıtalarınm 
muhafazası arzusu hakkında temin:ıt 

mahiyetinde göstermekte idi. B. Çem · 
bcrlayn İngilterenin yalnız Avrupada 
değil, fakat İngiliz idaresinin büyük me

ımliyet naklettiği diğer memleketlerde 
de sulh gayesi takip ettiğini temin et
tikten sonra İngiliz başvekili ilave et· 
mlştir: 

•Filistindeki acıklı hadiselere mütc
essifiz. ve hararetle i.imit ediyoruz ki bu 

memlekette sulh ve emniyet yakında ia
de edilecektir. Halli güç bir mesele kar

§lsındayız, fakat müzakerecilerin vazife
si adalet esasına müstenit bir uzlaşm'.l 
için her gayreti sarfotmcktir. 

•Eski ve iftihar verici Arap tarihi gö· 
tUnUzden uzak kalmasın, fak at ayni r.a

manda vaziyeti hazır:mın realitelerini d~ 
görmeli ve iki tarafın görüşlerini telife 

çalışmalısınız.• 
Arap delegasyonları namına Prens 

Mehmet Abdul cevap vermiş ve Arap 

fılemtnc bunca müşterek bağlarla mer- mennisinde bulunduktan sonra birincı 

but bulunan Filistindc emniyetin iade- nutkundaki bazı I1kraları tekrar etmiş 
gi için iş birliği arıusunu teyit etmiştir. ve ayni zamanda Filistindeki çok müş
Arap şeflerinin bu konferansta huzu· kül şartlar dahilinde yahudi cemaatinin 
t~'. İngiliz milletine karşı iyi temayülle· giisterdiği disiplini de takdirle yadeyle
rının ve hüsnüniyetlerinin bir delilidir. miştir. 

Bunu müteakip Ara.plar konferanstarı Bu ilk İngiliz - Arap konferansı der-
çıkmışlar ve Yahudiler girmişlerdir .. B. hal barnöstcrcn bir müşkül sebcpl~ ta
Çemberlayn bunlara da hoş geldiniz te· Jik cdilmlştir. Müstemlekfıt nezareti ta-

------------------------------------~---------* .... . ..................... , 
:ı B~~"{j~'"'"EdJ;·J; .. ·5···ii/i~ Birden il 

KAPTAN BLODU YARATAN MİRA.İL KURTİ· : 
SİH MİLYONLUK FİLMİ .. 

SON DOliUŞ 
E. G. ROBİNSOH • BE'J'lJAVİ 

IIAl'AlTA ÖL'Ül\fLER AÇTIRAN ... Ö1\1ÜRDE 
CEHENNJ~MLER YARATAN ... CİNOTRİ 

DOLU DiZGiN - ~ 
YENi RENKLİ MiKi. FRAG· 
~NLAR .. HEPSİ iZMiRDE 
u.K DEFA LALEDE .. 

Roma, 7 (A.A) - İtalya ordusunda
ki })ütün yahudi subay ve askerlerle 
Fa~ist mı1is te kiluhna dahil yahudıle
rln derhal ihrncı hakkındaki kanun bu
gün resmi ga"'etede intişar etmi§tit. 

----<>--

İngiliz tralmın 
!:eyahatice .. 
Loncfra, 7 (Ö.R) - Kral VI Corç bu# 

gün Ingilterenin Vaşington sefiri Sir 

Ronııl<l Lindzeyi kabul etmiş ve kraliçe 
ile birlikte Knnada ve Birleşik devlet
lere yapacağı seyahat hakkında görilş
mü. hir. 

yan edilmektedir. Bu husustaki gayret
ler dC'l;am edecektir. İngiliz hükümeti 
bütün Filistin p:ırtilerinin konferansa 

iştirnke davet etmiştir. Hükümet Filis
tin partileri arasındaki fikir ve kanaat 
ihtilafında bir tarafı iltizam ediyor de-

ğildir. Her partinin görüşlerini muhafa
za etmesini, fakat umumi efknn temsil 

eclen lıiç bir kısmın mi.izakere haricin
de kalmnınrısını arzu eder. 

Eğer, mutedil miidafaa partisiyl.: 
Müfti.i pnrtisi nrasındnki şahsi ihtilal 

sebebiyle tek bir delegasyon tcşk.ilı 
mümkün olamazsa İngiliz. hükmetı, 

konferansı mesaisine müvazi olarak, 
rnutedU parti ile de üçüncü bir müzake
re takibine mecbur kalacaktır. 

Salahiyetli mnhnfi1, konferans mesai
sini pek ziyade tehire uğratmamak için. 

tek delegasyon teşkiline matuf mesaide 
rafmdnn neşredilen bir tebliğde Filistin kısa bir müddet zarfında muvaffak ol
Araplannın, İngiliz hüki.imeti tarafın- mak ümidindedir. 

dan sarfodil~n gayretlere rağmen, tek Yarın, İngiliz. - Arap müzakerelerin
delcgasyon halinde temsillerinin miim- den evvel ilk içtima İngiliz ve Yahudi 
kün olmaması dolayısiyle teessüf be- delegasyonları arasında olacaktır. 

HARiKA!. .. 
Sinc.mncılık memlekete girdiği giinden beri mübnlfıgasız hiç bir filim hiç bir 
sineıruıda bu derece rağbet \'e tehaclinıe mazhar olmadı ... Biilün İZl\liR 

halkı sanki süz birliği yapmışlarlar, siirekli akın halinde 

ELHAMRA YA gidiyorlar 
iste bu suretle : 

FERİHA • MUALLA • .HAZIM • VASFİ 
turnfımlan baş rolleı·i 1eınsil edilen 

MUSAHİP ZADE CELALİN EN BUYOK ESERİ 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
Tiirk filimcilik saııa,iinin de en muazzam eseri screfini knzandı ... 

SEANSLAR:Cumartesi ve pauır 11 de •.. Diğer günler 1.30 - 4 - 6.30 n 
Akşam 9 da başlar 

SAHiFE J 

SON HABE_R 

Bir harp olursa 
F ransaya yardım için lngilterenin 

kara 01-dusunu kuvvetlendirmek 
bir çılgınlıktır 

Lon~.a 7 (A.A) - Taymisin askeri muharriri bir harp takdirinde Fransa
ya I~ilız ordusu gönderilmesinin müşkülatını tetkik ederek diyor ki: 
. Deruz nşırı bi: ~ere gönderilecek ordunun ehemmiyeti Ingilterenin harp 
fılos~nun kudretmı ~alt.maksızın o ordunun emrine tahsis edeceği gemileriıı 
adedıne. bağlıdır. Ingılterenin kara ordusunu donanması z.ararına olarak kuv. 
vetlend!nn~k bir 5ılgınlıktır. Bugün hnva müdafaası lngiltere için fevkalfıde 
ebemnuy~Uı oldugundan bunu da karada yapacnğı bir harp için zayıf düşU. 
remez.. Nıhayet ~odem orduların taarruz kudretinin bağlı bulunduğu mü. 
hlmmn~ ve mnyı mahruk nakliyatının maruz bulunduğu tehlikeler bugün 
dehşeUı surette artmıştır. Fransada bir Ingiliz ordusunun bulundurulması 
halinde ise bu tehlikeler bir kat daha artacaktır. 

ltalyaya •• gore 
Franko mütareke ve sulh 
müzakerelerine gıremez 

Roma 7 (A.A) - Bütün Roma gazeteleri Ingiltcrc ve Fransanın son fuıdt 
Ispanyada iki tarafın arasını bulmak için yaptıkları gayretlerle meşgul ol. 
maktadır. Popolo Di Roma eliyor ki: 

Leon Beardın Burgostaki memuriyeti ile başlıynn ve general Frankoyu 
zaferinin semerelerinden mahrum bırakmayı istihdaf eden bu manevranın 
en küçlik muvaffakıyet ihtimali yoktur. Pyrenees hudutlarına erişen dilş -
manlarının hariçle bütün muvasalasını kesen general Franko şimdi bir mü
tareke akdine veya sulh mütarekelerine girişmeğe kapılmıyacaktır. 

Tramvay ve Tünel şirketinin 
mukavelesi bugün ımzalanıyor 
Ankara 7 (Telefonla) - Tramvay ve Tünel şirketlerinin satın alındığı 

hnkkındaki mukaveleler yarın imza edilecektir. 
Havagazı şirketleriyle cereyan eden müzakerelerin bir müddet daha uzı

yacağı anlaşılmaktadır. 

B. Heryo Fransa Cüm
hurreisliğine namzetli

ğini koymıyacaktır 
Paris 6 (A.A) - Meclis başkanı B. Heryo Paris Soir gazetesi mu· 

harririnin birsualine cevap vererek cümhur başkanlığına namzedliği· 
ni koymıyacağını bildirmiştir. 

Malumdur ki cümhur başkanı seçimi ilk baharda ve muhtemel ola· 
rak Nisan başlangıcında yapılacaktır. 

Çin ticaret işinde 
Amerika sermayesi Japonlara 

yardım etmiyecek 
Vaşington 7 (ö.R) - Çinde tjcaret ve ziraatin inkişafı için japon

lar tarafından yapılacak teşebbüslere Amerika sermayesinin girmesi 
menedilecektir. 

Vaşington 7 (ö.R) - Reisicümhur B. Ruzvelt tayyare inşaat tec
rübelerinde kullanılmak üzere meclisten 6 milyon dolarlık yeni bir 
tahsisat istemiştir. Bu paranın bir kısmı ile Virjinyadaki askeri tayyare 
meydanı da tevsi edilecektir. 

Fransız parlamentosu komünist ... 
lerin teklif ini reddetmiştir 

Paris 7 ( Ö.R - Mebusanda af kanununun müzakeresinde hükü
met itimad meselesini ileri sürmeğe lüzum görmüştür. Komünistlerle 
sosyalistlerin teklifi ( 264) reye karşı ( 345) reyle reddedilmiştir. 

Ayanda harici siyaset üzerinde görüşme başlamışhr. Başvekil Da
ladiye ve hariciye nazırı Bonne beyanatta bulunacaklnrdır. 

lngi.lterede 
ediyor. 

ini ilahlar devam 
T evkilat yapıldı 

Londra 7 ( ö.R) - irfanda tedhis hareketleri devam ediyor. Bu 
gün de elektrik fabrikasında iki mühim infilak olmu tur. Polis, bir 
lrlandalının evinde yaptığı araştırmada patlayıcı maddeler bulmuştur. 
iki lrlandalı tevkif edilmiştir. Elektrik ve miihimmat fobrikaların111 
muhafızları takviye olunmuştur. 
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A R K A DA Ş: 
Caddelerde gürdi.iği.in akın halindeki knl:ıbnhk nere) e gidb or diye di.işi.in

mc, Bi.itiin İZ 1İRLİl .. ER"" 

YENi SiNEMA'da 
Huhı,.nınğa kurar 'erdiler 

TURKÇE SÖZLU ve ALATURKA MUSİKİLİ •• 

ŞEYHiN AŞKI 
sc\'gilisindcn ziyade iZMİHLİl .. ERİN kalbini ~aktı .. 

YALNIZ BU KADAR DlEGİ~ •• DAHA.Si VAR ••• 

CASUS KADJN 
lliiHin dclışet ,.c hcyccnn~le ıı1eraklıların en ~ iik ek tnl;dirlerini toplı) or .. 

SEANSLAR: 9 - 11 - 2 - 5 - \c 8.30 da 8:ı l:tr .• 
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NİYANG 

Jan demir kapıya yumruk vurınağa 

başladı.. . 
Avazı çıktığı kadar haykırmağa baş

ladı, nüıayet kapının dışından anahtar 
sokuldu. 

Kapı açıldı.. 1 an koridorda siliihlı 

dört haydut gördü .. 
Kapı açılınca Güsün bağırmaları da -

ha yakından gelmeğe başladı. 
Haydutlar Janı dışarı çıkardılar. 
Delikanlı Güsün seslerinin yarundakı 

ve kapısı kasten açık kalmış odadan gel· 
diğini gördü. Haydutlar onu bu oday.ı 

sev kettiler. 
İçeriye koyduktan sonra kapıyı üze

rine kapadılar. 
Jan: 
- Güs... Gü.c;.. Diyerek sadık uşağına 

koştu. 
- Nasıl mösyö Jan .. Sizi de mi elr· 

geçirdiler? Diye sordu. 
Zavallı Güs zındanın bir köşesinde 

bir koltuğa bağlanmıştı. Sağ eli kandan 
kıp kırmw kesilmişti. 

- Güs. söyle sana çok mu acı çek
tirdiler? Bu alçaklar sana ne yaptılar? 

- Hiç, ehemmiyetsiz, sadece ufak bir 
manikür seansı, o kadar .. 

Maamafih alışık olmadığım için canı 
mı biraz yaktı. 

Koca Gils, ininde bulunduğu foct va
~iyette bile efendisini oyalıyacak kadar 
metanet gösteriyordu. 

Jan, buraya girer girmez etrafına 

bakmağa vakit bulmadan doğruca uşa
tına koşmuştu. 

Şimdi etrafına baktığı zaman odanın 
beş köşeli olduğunu gördü. Kapının ya
nında sırtını duvara dayamış iki hayduL 
gördU. Diğer bir köşede de kısa boyu 
ve iğrenç suratı ile melun Niyang var· 
dı. 

1 an ona doğru döndü : 
- Madem ki bütün kininiz banadıı·1 

uvallı GUsten ne istersiniz? 

kıvrım kıvranıyor. Vücudunu kanapeye 
bağhyan ipleri koparmağa çalışıyordu .. 
Bir taraftan da bağırmamak için dıı-, 

daklarını ısmyordu. 

Jan tahammül edemedi : 
- Yeter .. Allah aşkına olsun yeter ... 

Bu işkenceye nihayet vermek için ne 
istiyorsunuz onu söyleyin .. 

- Ne mi istiyorum? .. Evvela arazinizi 
bana terkettiğinize dair imza, sonra da 
formülleri söylemeniz .. 

Can acısiyle kıvranan Güs hay
kırdı : 

- Hayır .. Hayır .. Hiç bir şey imza-
lamayınız mösyö Jan .. 

Hiç bir şey söylemeyiniz .. 
Niyang : 
- O halde seansa devam ederiz. 
- Ediniz .• 
- Cesaret taslamak istiyorsun.. Ba-

na kafa tutmak sevdasındasın, fakat 
ben senin cesaretini de kafanı da kırma
sını bilirim.. Adama acı çektirmekte nt' 
kadar maharetim olduğunu sana şimdi 

gösteririm .• 
Jan: 

- Niçin diye bağırdı, niçin benim yti
zfunden bu kadar iktıraslar kaynıyor? 
Niçin benim arazime göz koydunuz ve 
siz nesiniz, kimsiniz. • 

Bu yerde kendinize haklın süsünii 
vermekle ne gaye güdüyorsunuz? 

Niyang çömeldiği Gilsün önünde aya
ğa kalktı. 

- Hakim süsü mil .. Hllim süsü mü .. 
Dedi.. Kendime sil.<> vermediğimi haki
katen hakim hem de ne kadar kudretli 
ve hfıkim olduğwnu sana şimdi ispat 
edeceğim.. Dinle .. 

··BİTMEDİ·· ------- . - ----
Feci bir kaza 

Mersinde i7 yaşında 
bir genç denizi 
seyrederken tren 
albnda kaldı.... 

Niyang bu suale boğuk bir sesle şu Mersin (Hususi) - Tarsusun Yeni 
cevabı verdi : Ömerli mahallesinden Ahmet oğlu 17 

- Gils daha çok evvelden, bu mace. yaşında Emin Sak bayram münasebeti
ranın başlangıcında benim kinime ma- le Mersine gelmiş ve üç şubat 939 cwna 
ruz kaldı. Ondan intikam almağa daha giinü de 'l'arsusa avdet etmek üzere is-

ğ 1 kal k d ltı d tasyona gitmiştir. Henüz trenin hareke-
parma ım ın un urası a n a ez- . . v • • • • • 

d •V• • t · t• ·Lt . tik tine vakıt oldugunu gorunce demıryolu 
ıgı zaman yemın e mış mı. ~ e ın am 

saati çaldı. iskelesine gidE:rek denizi seyre dalmış-
tır. O sırada makinist Halil ve manev
racı Abdurrahmarun idaresindeki tre-

Şimdi ben de onun parmakları üze
rinde oynıyorum. 

"Rahatım pek te yerinde değil, kapı 
vuruldu mu anlarım ki bize iş çıktı,, 
uMemleketin büyük tarihi hadiselerini yaşadım ... Şimdiye kadar üç bine 

yakın muzır insanı astığımı tahmin ediyorum-» 
Aıtmıs. lıişiyi öldüren haydut Anastas Hamiliton idam sehpasında 

Cellat Aliyi lıızdırdığı için ölümü yirmi yedi dafıffıa sürmüştü 

Şu dakikada karşımda, kanun namı
na üç bin küsur insanın hayatını sön
dürmü~ bir insan var ... 

O, hususi hayatında evine bağlı bir 
aile reisi, uyanık ve hassas bir adam, 
sert bakışlı bir simadır. İdadi tahsilini 
tamamladığı ıçm kt'ndi tabiriyle 
•münevver • dir. Kısa, adaleli kollariyle 
bir yumrukta bir kaplanı yere serecek 
kadar kuvvetli olduğunu kahvehanede 
arkadaşlarına anlatırken hafiften çakır 
keyf olan insanlar kadar zevk duyar. 

Cellat Ali ile karşı karşıyayız .. 
Aliyi ben ilk olarak bundan altı sene 

evvel bir gece, İzmirin yakın bir kaza~ 
sında sehpalar önünde kolsuz gömleği
le icrayı faaliyet ederken görmüş, tanı
mıştım. 

Gecenin saat onundan itibaren tek 
başına hazırlamağa başladığı 28 sehpa 
iki saat içinde kurulmuştu. 

General Muğlalının riyaset ettiği di
vanıharbin idamına hükmettiği yinni 
yedi kişiyi inkıl~p düşmanları olarak 
dünyanın öbUr ucuna gönderdikten son
ra, sıra yirmi sekizinciye gelmişti.. Bu 
yirmi sekizinci mahkum ağır ağır idam 
sehpasına doğru ilerlerken büyük bir 
çabuklukla kaçmağa muvaffak olmuştu. 

Biz, yirmi kadar gazetecinin hazır bu
lunduğu hükümet konağının yanı ba
şındaki kahvehanede silah seslerinin 
kesilmesine intizar ederken Aliyi yanı 

başımızda bulmuştuk. Alinin o anda 
gösterdiği teessürü hiç unutamam.. Ali 
teessürden titriyen sesiyle şöyle konu
şuyordu: 

- •Benim bulunduğum idam ıMcra

simlerinde ıo - kendi tabiridir - ilk kaçan 
mahkUm budur. Doğrusu gelirken oka
dar sakin, o kadar koyun gibi idi ki 
kaçacağı hiç kimsenin hatırından geç
mezdi. Düşünceli haliyle tam belediye
nin önünde parola almış bir adam gibi 
tabanları kaldırdt ve karanlıklar arası-

mağa başladı : 
-·Bizi nedense mahalleli hakir gö

rüyor. Komşulardan hiç te rahatinı 

yok.. Cellat, sanki insanların fevkinde 
bir adammış gibi biraz da korkuyorlar 
benden . Ne diyordum.. Biz cellatlar, 
kanunun ıkes• dediği parmağı kesen, 
vazife insanlarıyız .. Hızunızı kanunların 
kuvvetinden alırız .. 

- Öyledir Ali! 
- Rahatım pek te yerinde değil. Ba-

karsın ki bir gece yarısı kapı vurulur .. 
Gece yarısı kapı vurulunca anlarım ki 
bize yeni bir iş çıktı .. 
Kapıyı açarım .. Bir jandarma neferi 

\'eya bir polis sorar : 
- Ali burada mı oturur? 
- Elbette burada oturur, derim. 
- Seni müddeiumumi bey istiyor ..... 

V azüe göreceksin .. 
Ekseriya bu söz üzerine kalkar, giyi. 

nirim.. Bazan da nazlanacağım tutar : 
- Bu gece rahatsızım, derim .. 
- Rahatsızlık olur mu vazifen .. Ya-

rım saatlik bir işin var, sonra gellr ya
larsın!. 

Kahrolasıca mesleğime epeyce bağlı
yım da .. Beni bu zarif mesleğe sokan
ların hepsi de rahmeti rahmana kavuş
tu. 

Eh, kalkar giyinir ve yola düzeliriz .. 
Beni siyaset meydanına getirirler. Va
zifem epeyce müşküldür ha... Hazırla
nan ve çakılan kazıkları şöyle bir göz 
ucu ile muayt'ne ederim .. Sonra kazığa 
asılarak elimle de muayene ederim. 
Acaba tam iş zamanında sökülecek mi 
diye .. 

Bu iş bitince urganı vesaireyi hazır 
lar ve rahat ederim .. 

- İpi sen mi sabunlarsın? 
- Elbette... Bazan sabunlamağa vak-

timiz kalmadığı da olur.. Ekseriya hin 
oğlu hinler çıkar da •İpi iyice sabunla
dın mı?• diye sorar. 

A be adam.. Sen nasıl olsa uzunca na karıştı.• * bir yolculuğa gidiyorsun.. Dünyanın 

Ali muhakkak ki asrımızda yaşıyım sabunundan san~ n~ .. ~ırak ta onu dün 
insanlar içinde en fazla adam asmış bir yada kalanlar iyı bır ışte kullansınlar .. 
ndnmdır. Kendisi Tepecikte tenekeli - Bu iş için sana ne kadar para ve-
mahallede ikamet etmektedir. İki çocu rirler? 
ğunu geçindirmek için boş zamanların- - Allah bereketini versin, beş lira, 

d h ttatl k D··kk~ t bel~l hazan da on lira kadar .. Senin gördüğün a a ı yapar. u ön a a arını 

vardı, bana yüz lira verdiler .. Görüyor
sun ki fena para değil.. Götürü pazaı 
dörder lira düştü adam başına .. 

- Son dakikalarında seni sövüp sa
yanlar olur mu? 

- Bazı sivri akıllılar çıkar .. Onlar 
idam edileceklerini bildikleri için zaten 
yan ölmüş kimseler olurlar. •Çingene• 
diye hakaret ederler .. 

İşte buna gelemem.. Alimallah ben 
çingene değilim .. Haşa, bunu kabul et
mem .. 
Yukarıda da •Arzeyledim ki• biz va

zifeli, fedakarlarız.. Millet için, memle
ketin saadeti için kanunun emrini ye

rine götürürüz .. Bazıları : Ulan çingene 
boğazımı acıtma, der. Bazıları da elimi 
sıkar : 

- Kurbanın olayım, bana eziyet ver· 
meden öldür, der. 

Böylelerine can kurban ... 
- Şimdiye kadar kaç kişiyi idam et

tin? 
- Sayısını Allah bilir.. Memleketin 

büyük tariht günlerinde bulundum. 
Şimdi adlarını saymak i<;temiyorum am-

ına, her halde üç binden fazla muzır 

şahsı, millet ve vatan düşmanını astım. 
İçlerinde çok soğukkanlı olanları da 
vardı. Allah taksiratlarını affetsin .. 

+ 
Hayatını ~ bin bir vak'ayı du

daklan arasından dirhem dirhem çıka
ran cellAt Ali, bugün keyifsiz olduğu 

için konuşmak istemiyor. 
- Hele beş on gün sonra ben gelir, se

ni gazete idaresinde bulurum, diyordu 
Israr etmedim. Tek başına en çok 

insan asan bu adamın meşhur idamla 
rından biri de Alsnncakta Karava so
kağında oturan Anastas Hamili.tona 
aittir. Bu ndam altmış kişiyi öldürmek
ten suçlu olarak idama -mahkiım edil· 
rni§ti. Hamiliton idam sehpasına gelince 
Ali kendisiyle epeyce eğlenmiş : 

- Nası], can yakar mısın?. Demiş .. 
Suçlu cevap vermiş : 
- Elimden gelse seni de boğazlarım .. 
Ali bundan hlddetleruni§ .. Söylendiği-

ne göre bu suçluyu idam s~hpasında 
tam 27 dakika yaşatmış ve sonra öldür-
müş ......• 

nin kendisine doğru geldiğini görünce 
Çinli bunlan söyledikten sonra Güse .• boyıyarak para kazanır. 
kla Eli d 

~ lasa ı G.. .. dıger tarafa atlamak istemiş, fakat geç 
gece cezalarını görecek epeyce haydut ADNAN BiLGET 

Ya ştı n e tuttugu ç a usun Altı yıl o .. nce bı'r, ikı· defa go··rdu··gum· ·· 
· . kJ · k ~ kalmış olduğundan rampa ile vagonla-

Yugoslav - Radikal bir]iği kanlı ellerınden tıma arını çe mege d kal k al .,. ve görüştüğüm bu adamın beni unut-
b dı rın arasın a ara yar anmııı.ır. 
aşla mu~ olduğuna hükmetmiştim.. Nitekim 

· • .. . Emin derhal Memleket hastanesine 
Janın sesı yalvararak yükseldı : kaldırıl ··a t ııı- ılmış ben de kendisini bundan altı ay evvel, 

mış, mu ava ı cu.ıma yap 
- Hayır ... Hayır ... Yapmayın, mer· . d k 1 d bir gece yarısından sonra umumi ha· Dr. Stoyadinoviçi grup 

reisliğine seçmiştir 
h tin. h. . k? ıse e urtu amamış ve gece saat 22 e . h d d d d d 

ame ız ıç mı yo ... ölmüştür. pıs ane e mü ür o ac;;ın a gör üğüm 

- Bu vahşi hayvana boş yere söz [••••••!!':ı>!:m•at!t!l!UEll!!'lllEl'!l•ll!•IKl4C[1ti zaman hatırlıyamamıştım. Saçlarına kır 
söylemeyiniz mösyö Jan.. dUşmüştü. Bir jandarma ve bir hapis· 

Niyang, bir taraftan elindeki kerpc- D • hane gardiyanının refakatinde ağır ceza 
denle yavaş yavaş Güsün tırnağını çe- e n l z mahkemesi azası ve müddeium~in 
kiyor bir taraftan da melun melun şöy- yanına giren Ali, haziruna sehpanın ha· 

ıe söyleniyordu: Gazino ve restoranı zır olduğunu haber veriyordu. Parti, 
hazır 

yenı kabine ye müzaherete 
olduğunu teyit ediyor 

- Ne kadar tuhaf değil midir .. Tır- Müdeiumwni. bu kısa boylu adamın 
nağı azar azar çektiğim halde duyulan izmirin en güzel Ga· böyle mühim bir işi başanp başru-amı
ocı çok oluyor .. Sanki bütün can bura· ZİftO Ve lokantasıdır yacağından mütereddit, dururken cel-

lat Ali beni göstermişti : Belgrad 7 (A.A) - Yeni hariciye na- Markoviç 29 Mayıs 1903 facıasında kral 
dank çıkıyor gibi.. Parmakları hkele par· KONAK VAPUR - Bu zat benim ne kadar becerikli zırı B. Aleksandr Tsintsar Markoviç Aleksandr Obrenoviç ve kraliçe Dragar 
ma uçlan en nazik ve en ço acıyan 188 dd d ~ uf b. ı"le bır· likte 0··ım;;..+;ı ... 

1 ·di l · ot.. · · d İSKELE~ı· <iiSTÜHDE olduğumu iyi tanır, öyle değil mi cbey?• 9 da Belgra a ogmuş mar ır ~·-
yer en r. nsana ı>"'"ence ıçın on an .- 11 * Sırp ailesine mensuptur. Başvekillik Yeni hariciye nazırı 1926 da Pariste 
daha lnünasip yer olma7- DWWW Z MY'iPN !!iiıllJ)WMITll 1 b b 1 T · tsa elçilik müsteşarlığı yapmuı, Berlın· e gı·t-

G .. b ·dd d k Ali, kısa bir tereddütten sonra anlat- yapmış o an a ası genera sın r --Y 

~iu~.,~~ıs~t~ır~a~ın;ı;n~~şıi~e~tin~ie~n~~n;~rr~ım~~~~~~~:r;;z;:;;iPİ~~ü~rr~~;-"A;ie;~d!;~0;';~=~~j;~~~:'.-111ıa-ll!!!•••• ... •- meden önce Sofyada orta elçi olmuş ve 
: ~..77"'.T.//.7""".;9""//.7~...Lr.'PY/:1'/T~ze::z:c::ı:ı::mM t"!Vn :i'i"L/"N yim der. Bulgar - Yugoslav yaklaşmasında mü-

K k V e vettir, asla havaya yedirme, hepsini sen Ve abdesthaneye girer, maksadı ab- him bir rol oynamıştır. 

ır ezlr ~ ye. Adem elınalardan birini yedikten dest etmek değil günaha girmemek ve Belgrad 7 (ö.R) _Yarından sonra, 
sonra diğer dokuz tanesini sonra yerim rezil olmamak için kendini hadım et -

t..-:A yani Perşembe günü içtima edecek olan 

Masal masal icinde • 
- 42 -

Vezir olan çocuk padişah olan çocuğa l nuıa malına tahtına ve tacına göz dik-
6en Adil misin yoksa zalim misin, dedi. ı rniştir. Ona aman vermemelisin. Hemen 
-Ben yanına geldiğim vakıt gençtim, yarın öldürmelisin .. 

senin hizmetinde ömür tüketip mal ka- J?adişah: 
uındım. Şimdi kazandığun malı elimden - Yarın ben onu öldürürüm. 
aldın. Ben de hizmetinde sarfettiğim ı Dedi. Yattılar, sabah olup güneş do
ömrümü senden isterim. Eğer adil isen ğunca padişah haremden selamlığa geç
hak budur ki ömrümü bana veresin. ı ti, tahtına çıkıp karar kıldı ve cellaila-
Padişah çocukta, vezir çocuğun bir ra oğlanın boynunu vur diye emir gön

sözünü beğendiği için onu tekrar vezir- derdi. 
likte bıraktı, On yedinci vezirin hikayesi: 

Bu oy unu seyreden sultan Mahmudun On yedinci vezir saçak öptü. 
veziri de çocuktan ders aldı, onun söy- - Padişahım dedi, şehzadeyi katlet-
lediği gibi bir arzuhal yazarak padişa- mekte acele etme .. Henüz kabahat iki 
ha yolladı. Sultan Mahmut ta onu affet- taraftan hangisinde olduğu b elli olmadı. 
ti. Bize kalırsa kabaha t kadın tarafındadır. 

Ey Şah bu hikaye sizin vezirlcrinizin Zira demişlerdir ki erkek kişinin şeh

hnllerine uygundur, gözünüze girmek veli birdir, hatun kişilerin ise dokuz -
için bin türlü hile ederler. Ve hile söy- dur. Zira tarihler yazar ki cebrail aley
lerler. Akıllı olan doğru ile eğriyi birbi- hi elam Adem babamıza on tane elma 

diye saklamak üzere Havvaya verir. me~. Sk · lisind · k b. 
Abd th 

. . b. d b opçına mec · · e yenı a menin va-
- Sakın ha bunlara el sürme.. es aneye gırer gırmez ır e a- . f l kt ? s· • hafili . 
Diye tenbih ettikten sonra gider. kar ki duvar iki bölük olup ayrılır. zd~yde ı na]ef>.okadca ıedr · · ıyasıl mbed yşım: 

ö ·· d b. 1 b lda j ı en u a ar en sua u ur. eru 
Havva yalnız kalınca şeytan yanına nun e ır yol açı ır. Hemen u yo n nük· .• t Sk . ·ı . b" 1·-· k d . . v ume opçına ı e ış ır ıgıne mec-

geldi, kandırdı. Dokuz elmayı da ona ye- açan elıkanlı da yol iızerinde bugday b d z· ·ık "f · 1 N. d .. . . ur ur. ıra ı vazı esı ısan an ev-
dirdi. Işte bu sebepten kadının şehveti çuvalları yukliı sahipsız beş deve bulur. 1 b .. t . tasdik tr k 1 akt 
dokuz kaldı. Kadınların fesat oluşları Bu develerin cenabıhak tarafından ken- ve u çeyı e ınne 0 

ac ır. 
da yine bu yüzdendir. disine gönderildiğini anlıyarak şilkre - Yugoslav mebusanınm mebuslarından 

Bir giin Mekkede bir kıtldc olmuş. der. Develeri alıp gider. Işte padişahım 306 sı 11 ilk Kanun intihabatında Sto-

B. k d b d k k kl kadınların şerrın· d"n korunmak ı·stiyen- yadinoviç listesinde intihap edilmişler -ır a ının an arın a pe ço sa ı " 
buğday varmış. buğdayı satacak bir de- lere cenabıhak ta böylece yardım eder. dir. Bunlardan 50 kadarı B. Kroşeçin 
likanh kapısını bir gün çalmış. Buğday Padişah bu hiHyeyi işitince oğlanı öl- Sloven grubuna ve bir miktarı B. Spa
satın almak istemiş, kadın adamı görün- dürtmekten o gün için vazgeçti. honun müslüman partisine mensuptur. 
ce aşık olmus.. Akşam hareme girince kadın yine şeh- Bunların yeni kabineye müzaheretleri 

_ Sana buğday veririm para da al - zadeden laf açtı. müemmendir. Yugoslav radikal birliği 
marn, fakat benimle beraber yatarsan Padişah ta: (yani Stoyadinoviç partisi) mebuslarm-
der. - Bugün de falan vezirim rica etti. dan 80 kadan da daha buhrandan evvel 

Delikanlı böyle bir günah işlemiye- Yine zındana gönderdim. yeni başvekilin temayülatına taraftar 
ceğini söyler. Kadın: Cevabını verdi. bulunuyorlardı. Şu halde yeni başvekil 

- Eğer razı olmazsan bana taarruz et- Kadın: 
ti diye bağırır seni r ezil ederim, der. 
Adamcağız ne yap~ın razı olsa güna

ha girecek, razı olmasa rezil edilecek. 
Ne yapsın kadının şerrinden kurtulmak 
için: , 

- Peki der. Fakat biraz müsaade et 

- Senin vezirlerin her zaman aley -
himde söylerler. Günahımı alırlar. Çok 
şükür bütün günahlarımdan kurtuldum. 
Sana da başın, saltanatın lazımsa oğlanı 
sağ koyma, o senin benim zannettiğimiz
den çok daha kurnazdır. 

B. Svetkoviç bu partiye mensup diğer 
170 mebus arasında kendine taraftarlar 

bulmak mecburiyetindedir. Öyle zanne
diliyor ki B. Stoyadinoviçe sadık kal -
mi§ olan Yugoslav radikal birliği parti
sinin azaları arasında partinin birliği 

fikri diğeor müllhazalara takaddüm et-

Şekerden şila 
YAZAN: Dr. G. A. 

Yemekten sonra midenizin ekşisi faz 
la çıkar da, sancı ve burkulma verirse, 
ağzınıza iki tane kahve şekeri atınca ra· 
hat edersiniz. Çünkü şeker midede erir· 
ken mide ekşisini sulandırır ve böylece 
onun mideyi yakması geçer. Fakat iki 
taneden fazla yemek te doğru olmaz. o 
vakit mide mide ekşisi pek azalır ve ye· 
diklerinizi hazmedemezsiniz. 

Şeker mideye girince kandaki beyou 
yuvarlakları oraya çeker. Onlar midenin 
kenarında çoğalınca yaralar daha çabulc 
iyi olur. Onun için mide ülserinde hasta· 
lara şeker yedirirler. 

Çocukların bazıları şekersiz yahut aJ 

şekerli südü çıkarırlar da süde fazla şe
ker kabnca gaayan kesilir. Bazı kimseler 
hiç yumurta yiyemezler. Yiyince karacİ· 
ğer sancılarına tutulurlar. O vakit yumur· 
taya §eker katılınca, yumurta dokunmax. 
sancı gelmez ... 

Y emiıleri çiğ yedikleri vakit hazmede· 
meyenler pişmiı yemişleri daha kolay 
hazmederler. Halbuki yemiı ıekerle pi· 
ııirilerek hoşaf ve yahut komposto olun· 
ca daha kolay hazmedilir. 

Balıkların tamam tazesini bulmak pek 
güç olduğundan bir çolt kimseler bahlı:: 
yedikten sonra kqınmaya tutulurlar. Ye· 

mek arasında §Clter yiyince kqınmak gel· 
mez ... Yumurta yedikten sonra, mevıİ· 
minde çilek yedikten sonra kaıınmıy• 
tutulanlar da öyle ... 

Derilerinde ekzema olup balık yedik· 
ten sonra ıiddetle kqınanlardan bazılan 
da, balık.tan sonra geker yiyince kaıın· 

maya tutulmazlar.. . Kimisi baş ağrısın• 
ilaç alınca vücudunda kırmızı kırmızı si· 
vilceler döker, ilacı ~ekerle alınca bunlaı 
gelmez. 

Sanlık hastalığında, hem de ağır tek· 
!inde, ıeker iyi gelir. Kana azot karıştığı 
vakit. kanı zehirlediği vakit ıekerin fay· 
dası olur. 

Vaktiyle, Rusyada bir hekim orada 
şeker kıtlığı olan yerlerde sara hastalığı 
nöbetlerinin çoğaldığına dikkat etmişti. 

Fakat tekerin faydalı tesirine en güzel 
misal gene Ruıyada Raaputin papasın 

hikayesidir: Bu papazı ortadan kaldır· 

mak üzere zehirlemek istiyenler - leX· 

zetini duyurmamak için - zehiri, paatala· 
rın, tarapların içine karıştırmışlardı. Bu 
zehiri yiyince hemen kıvnlacağı sanılır· 

ken, papaz pastaları ve şarapları ifiyet· 
le yemiı ve saatlerce ltendisine hiç biı 
ıey olmamıııtı. Şekerin panzehir olduğu 
bunun üzerine anlaşılmıştı. 

AteıJi hastalıkların hepsinde, ateşti 
romatizma hastalığında ıeker haatay• 
kuvvet verir, ateşe mukavemet etmesine 
yardım eder. 

Gece uyuyamıyanlardan bazılan çiçek 
suyunun içine biraz ıeker karıııtırarak 

içince, rahat uyurlar, sonradan uyku ke-

silip te uyandıkları vakit şekerli çiçek au· 
yu tekrar edilince uyku yeniden gelir .• • 
Onlarda uykusuzluğun sebebi ltanda her 

vakit bulunması lüzumlu olan binde bir 
gram kadar, ııeker niıbetinin azalmaaıdır. 
Kanda §Ckerin santi gramdan dah• 
az olunca insana hem yorgunluk gelir, 
hem uykusu kaçar ..• Uykusuz kalınca 

kanda şekerin azalıp azalmadığını kendi· 

niz bilmelisiniz de, ıekeri çiçek ıuyu ya• 
but şekerli her hangi bir şey içmeyi bb 
kerre tecrübe edebilirsiniz. 

Eskiden sporcular kuvvetli olmak içiıı 
et yerlerdi. Şimdi vücudun güzeJliği için 

onlara et, fakat çok kuvvet ıarfedebil· 
mek için şeker veriyorlar. Yol yürüyen. 
hele dağlara çıkan sporcular için ıeker 
en lüzumlu gıdadır. 

Şekerin bu kadar iyiliklerine karşılık. 
bazıları da ıeker yemeğe tahammül ede
mezler. Biraz ıeker yiyince midelerinde 

ekııilik artar, mideleri yanmağa baılar• 
O zaman çok şeker yemekten aakınmak. 
hele yemek aralarında yemekten bü.bÜ• 
tün çekinmek lazımdır. 

Dünyada her ICY ııibi, şekerin de h~ 
iyi tarafları, hem de fena tarafı vardıt• 
Fakat bir çok şeylerin aksine olarak, fC' 
kerin iyi ve faydalı tarafları fena tarafıll' 
dan çok üstündür. 

müzaht'rette bulunacaklardır. 
Partinin merkezi gazetesi olan cSa • 

mopravat dün alqam geç vakıt neşretti· 
ği hususi tabıda hu mealde mütaleat yU· 
rütmekte idi. Şu halde, B. Stoyadinovi· 
çin sukutundan sonra partinin buna :rnıı· 
halif olarak ittihaz ettiği karara rağnıctlt 
yeni kabineye müzaheret etmesi mUı:tl' 
kündür. 

Bu sabah partinin parlamento grııbıl 
mecliste içtima ederek B. Stoyadino\'İ~ 
grup reisliğine seçmiş ve temin edildi· 
ğine güre hükümete :müzaheret lchiJlcte 
karar vermiştir. Diğer bir habere naıll" 
ran ise yalnız yüz kadar mebusun h11• 

zır bulunduğu bu içtima bir grup toP' 
lantısı telakki edilemez. Parlamento aıııd· 

. . . • iınll ' 
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devam 
mıntakasında mücadelenin Bugünün -46-

etmesine ihtimal verilmiyor genç kızı Enver paşa geriye 
çekiln:dye karar verdi 

--0-

Daha fazla kan dökülmemesi için teşebbüsler devamda 
Bugünün genç kızı, dünkü ablalan 

gibi gözlerini yere eğerek mahcup bir 
tavır takınmak mecburiyetinde olmadığı 
için hayatın ta gözünün içine bakıyor. 

Londra 7 (A.A) - lngiltere hüküme
tinin Ispanyada barba nihayet vermek 
imkanı hakkında malumat istihsll et -
mek maksadiylc Dük D'Alba nezdinde 
yapmış olduğu teşebbüs dolayısiyle 

Londradaki Frankistler mehafili gene -
ral Frankonun Cümhuriyetçi kıtaatm 

kayıt ve şartsız olarak teslim edilmesini 
istemekte ve yalnız cinai ef'al irtikap et
miş olanlnr aleyhinde takibat icra et -
meği vade1.mekte olduğunu beyan edi
yorlar. 

Paris 7 (A.A) - Salılhiyettar meha· 
'fil lspanyol nazırlarının Fransaya gir -
mek suretiyle ecnebi bir hUkUmet aza
sı sıf atlerini kaybetmiş olduklarını ve 
haklarında alellde mUlteci muamelesi 
yapılacağını beyan etmektedir. 

Paris 7 (A.A) - ispanya reisicümhu
ru Azana kaynının ikamet etmekte ol
duğu Savoienin Collonges Saleve adın
daki kasabaya gelmiştir. 

Paris 7 (Ö.R) - (Havas ajansı) Is -
panyanm merkez mıntakasında sonuna 

kadar mücadelede devam kararının cid
di görülmediğini, askeri mehafilin de 
aynı kanaatte olduğunu bildiriyor. 

Paris 7 (ö.R) - Burgos hükümeti ile 
temaslarda bulunan mösyö Leon Berar 
bugün Fransaya döruntiştür. Mumailey
hin yakında tekrar Burgosa gideceği 

tahmin ediliyor. 

Paris 7 (ö.R) - Cüınhuriyetçi Ispan
yanın hariciye nazırı Albarez Delvayo 
(Perpinan) da bulunan Kortez meclisi 
azaları ile konferans aktetmiştir. Cüm
huriyet partisinin en nüfuzlu azası olan 
nazır Doıninezo Marselino mülteciler 
meselesini görüşmek üzere Parise hare

ket etmiştir. 
Figucras 7 (A.A) - Dün Fransız hu

dudunu ancak beş bin asker geçmiştir. 
Albay Modesto ile yarbay Listerin ku
mandası altındnki Cüınhuriyetçi kıtaa
tın kuvvei kUlliyesi Figuerasın bir kaç 
kilometre cenubunda cephe tutmuş olup 
firar halinde bulunan dümdarları ile it
tisalini kaybetmiştir. Figueras ile Jun-

guera arasındaki yol serbesttir. Bizzat 
Figueras şehri bir kaç gün evvel çok 
kalabalık iken şimdi hemen hemen boş
tur. 

Paris 7 (Ö.R) - Generru Franko or
dusu Pirene geçitlerine dayanmak üze
redir. BUtUn Katalonyanın Frankistler 
eline geçmesi ~i 2-3 gün icinde ikmfil 
edilecek gibi görünüyor. 

Merkez ordusu mukavemette devam 
ediyor. Büyük erkAnıharbiye reisi La -
dosnun baştadır. 

Parls 7 (ö.R) - Bu sabah Ispanyol 
topçusu Fransız hududuna gelmiştir. 

Silihları alınan kıtaların kamplara gön
derilmesi devam ediyor. Büyük Jerda 
mıntakasının tahliyesi üzerine kadın 

mUltcciler biraz istirahat ettikten sonra 
dahile sevkedilmiştir. Şimdiye kadar 
gelen 1500 yaralı mülteciden yarısının 
yaraları kangren olmuştur. Daha gele
cek (2000) yaralı vardır. 

Paris 7 (ö.R) - Fransız toprağına il
tica eden lspanyol tayyareleri Tuluz 
kampında toplanmaktadır. 

Bugünün genç kı:r.ı, erkek kardetine 
göre daha büyük bir tütüemel sahibidir: 
Girmesi gayet güç me!llek.lere kabul olu
nabilmek için, en çetin İmtihanlarda mu
vaffak oluyor. 

Bugünün genç kızı, çalııkan olduğu 

için, her ıeyi öğrenmek ihtiyacındadır: 
San'at tarihinde içtimai yardıma, heykel
traşlıktan yemek piıirmeğe, çiçek yetiı· 
tirmekten dansetmeğe kadar ... 

Fakat, dersleri bitince gene kendisini 
ve köpeğini seviyor, gene modadan ve 
zayıflama - şiomanlama rejimlerinden 
bahsediyor. Çünkü azimkir ve tabii ol
makla beraber, gene İnce, nazik ve his

lidir. 
Bugünün genç kıZJ, sporcudur: Yüzer, 

ata biner, kayak yapar. tenis oynar ve 
en me;ıhur pmpiyonların yeni rekorlarını 
yakından takip eder. 

Ayrıca da, otomobil veya tayyare kul
lanmak için. bröve alabilmenin icabettir
diği yata gelmeğf sabırsızllkla bekler: 
Hele bu sonuncular bizde ne kadar çok .. 

Hemen her kumandan da böyle çe
tin vaziyette aynı kararı verirdi 

Bu aözleri dinlerken dayanamayan bir b8§ka etraftan yardım toplamak ta münı 
zat atıldı: kün idi. 

- Devletmen bey nerede) Enver pafll kendisini muntazam or· 
- Sormayın baıımıza gelenleri. Rus· dular baıkumandanı zannederek derhal 

lar müthit bir yarma hareketi yaptılar. geriye çek.ilme emri verilir verilmez heı 
Oldukça tehlikeli dakikalar geçirdik. Bu feyin olacağını tahmin etti. Fakat haki. 
esnada arkadaıımız da yaralandı. Biz de katle mesele hiç te öyle değlldi. Bunwı 
geldik. evvela maddi, daha aonra manevi büyülı 

Bu ııözler akşamdanberi büyük bir ne· tesirleri vardı. Maddi ıek.ilde yapılacak 
te içinde devam eden meclise bir ölüm fedakarlık ile Pulhakyanda toplanmq 
sükutu verdi. olan aakerlerin Yurçiye nakli bir mesele 

Herkes mütecasir olmuıtu. Fakat En· idi. Bunun için uzun günlere ihtiyaç var· 
ver pafA, bu eski kumandan ve eski a1- dı. 

ker derhal meclise çöken hüznü bozdu. Hakıki vaziyette bunun ifade ettiği biı 
- Ne oluyorsunuz arkadaşlar. . . En- mana yoktu. Bir kaç gün içinde kararga· 

diıeye mahal yok... Bizde bu heyecan hın nakli temin edilebilirdi. A111 meaele 
varken Ruslann top tüfengi bizi hiçbir manevi idi. 

Destancı Ali Ağırcezada 
Daha diin İpek böceği iken, bugün 

kelebek olarak göklerde yükselen genç 
kı7lar ... - Ve birden kanatlanıvermek, 
ne tuhaf, gıcıklayıcı bir his, değil mi> 

Onlar daha bir defa tayyareye binme

z.aman düıündürcmez ... içimizdeki iman 
kolay kolay sönmez. Pap çok heyecan
lanmı§h. Maamafih yanında bulunan ze
vat biraz da fazJa kımız içtikleri için ola· 
cak her söze çabuk müteessir oluyorlardı. 

Enver papnın aözleri mecliste büyük te-

Karargahın geriye çekilmesi Basmacı· 
lar üstünde mühim bir tesir yapacak ve 
bütün sinirler birden bozulacaktı. 

Esasen bir taraftan Boltcvikler, diieı 
taraftan da lbrahim bey ve maiyeti gibi 
adamlar da yavaş yavaı askerin manevi 

kuvvetini kmyorlar ve muvaffak olama· 

Katil yakalandıktan sonra karısını 
mişken. paraşütle atlamayı tahayyül ıirini göstermioti. Ve hepsi birden ayağa 
ederler. Halbuki eskiden bunlara cyÜ· kalktJar. 
rümesini öğrenmeden koşmak istiyenleu Pap sözlerine devam ederek: 
denirdi. - Muhakkak muvaffak olacağız. Bu· 

ve babasını görmek istemişti •.. 
Bugünün genç kızı da müziği ıcver. na eminiz ... diyordu. 

F'nkat dünkü ablası gibi ut veya piyano Kımız içmeğe baılandı ve ertesi gün 
çnlmaz. Belki bir akordeon veya bir gİ· zende bir l'ekilde kalkmak için herkes 

- BAŞTARAFI 1 lNCt SAYFADA -

hakeme edilmiıtir. 
iFADE VERMEK ISTEMlYORDU: 

Uzun boylu, silik çehreli bir genç olan 
lcatn Ağırcez.a heyeti huzuruna ç1kanlın· 
ca ifade vermekten aciz olduğunu, has• 

talandığını, vücudunda yara ve bereler 

bulunduğunu. kendisine vaki ihtara rağ· 
men de ifadro vermekten aciz olduğunu 
söylemiştir. 

Bunun üzerine celse tatil olunarak 
&uçlu, Müddeiumumilik makamına cı;lp 
cdıl"n hükümet doktoruna muayene et· 

urı' ıi~tir. 

IKıNCI DEFA MAHKEME 
HUZURUNA ÇIKARILINCA: 
ikinci defa mahkeme huzuruna çıkan· 

lan suçlu cifadeye geçiyorum> cümlesile 
söze baılamıı ve cinayetini baıından so· 
nuna kadar her safhasını canlandırarak 
anlatmqhr. 

DEST ANCI AUNtN HA YATI: 

Suçlu Ali Sukuşu cinayetini f(;yle an
latm11tır: 

-c Hadise günü evimde fazlaca 111rap 
İçtikten sonra lkiçeımeliğe gitmek üzere 
aokaia çıktım. Kendimi bilmiyecek dere· 
cede sarhoştum. Damlacık kahvesinde 
bir ayran içtim. Benim bir kaç bestem 
vardır. Bunlardan biri Atatürke aitti. 
Bunu okuduktan sonra arkamdan taarru· 

r.a uğradun. Oç ph11 üzerime ti~e attılar 
ve üzerime saldırdılar. Ben de elimi ce
bime göttirdüm. Sonra ne olduğunu bil
miyorum, kaçtım \'e kendimi karakolda 
buldum. Şahidim vicdan hami,yyettir. 
T •haini vurup vurmadığımı bile bilmi
yorum.,, 

ŞAHlTI..ERlN lF ADELERI: 
Şahit olarak dinlenenlerden maktul 

Tahsinin arkadqlan Kadri, Necip, Bek· 
çi Tevfik, Necati. Hatiçe, Aziz. Bel.:çi 
Etem, Komi.er muavini Sım, PolMı me· 
muru Nihat ve polUı memuru Nurinin ifa· 
deleri birlettirilince cinayeti hazırlayan 
sebepler ve cinayetin sureti ikaı ıu suretle 
tenevvür etmi tir: 

HADiSENiN ASIL MAHiYETi: 
- Hadise günu suçlu Ali §Arap içtiği 

için aarho;ıtu. Ve lkiçeşmelik istikametin· 
de yolda yürüyordu. 

Bu sırada maktul Tahsin, arkadaşları 
Necip ve Kadri ile qağıdan geliyordu. 
lkiçetmelik parkı önünden geçen kadın
lar ·· 1 gosteren Ali Sukuşunun yoldan geçen 
kadınlara çirkin bazı imalarda bulunmuı 
Ü:r.erine T •hainin müdahale ederek: 

- Ayıptır, kadınlara fena imalarda 
buJunrnal 

Demesi üzerine Ali SukUfllnun Tah
ainc bir l'Ulllruk ..U.dıiı anlqı}nufbr. 
Bu suretle bqlıyan kavırayı civarda bu
lunanların ayırmuı sıruanda maballe 

Beltçiıi Tevfik yeli'9rek • yabftumlf ve 
Ali bekçiye: - ...._ __ _ 

tarası vardır. yataklarına çekildi. 

Fakat radyo veya plaklar, onları dai· Rusların aıkerleri kuvvetlerini tahşit 
mi bir musiki havası içinde yaşatır. Kıv- ettikleri Baysonda her gün yeni bir çok 
rak slovları ve ağır tangoları olduğu ka- haberler dağılıyordu. 
dar, l<lasik parçaları da zevkle cali ol· - Ruslar yeniden asker getirmiıler 
mıyan bir zevkle dinler. - Basmacılardan bir kısmı kaçacak-

Şüphesiz. sinemayı da sever. Robert mış. 
Taylo'r gibi bir nisanlıya malik olmayı Bütün bunların birer propaganda ol

için için i temekle beraber, Cinger Ro· duğu muhakkaktı. Fakat ekserisi cahil 
gers dar glizel dan etmeğe de can olduğu için bu propaganda çai:fücak te· 
atar... sirin~ gösteriyor, ve Enver papnın karar· 

Omitlcri çok büyüktür: KimbiJir, belki gahında bulunan askerler hafif hafif en
bir gün) ... Yaşlan mı küçük? Deanna diıe ediyordu. 
Durbinin 16 yaşında olduğunu unutuyor Fakat her fırsattan istifade etmeyi bi
musunuz yoks3 ... Sonra, akıl yasta de· len Enver paşa derhal bunlann sinirlerini 
ğıl baştadır... kuvvetlendirecek mukabil propagandayı 

Bugünün genç kızı, ayni zamanda, bizzat yapıyordu. 

Ağırcezada katil Aliııin mulıakemeri amansız bir moda münekkididir: ille ön- - Muhakkat rnuvaHak olacağız ... 
ce de ablasını ve annesini tenkitten İşe Merak etmeyiniz ... mittir. 

Tahsin de Ali için davacı olduğunu 
söyleyince bekçi her ikisini yakalamaia 
teoebbüs etmittir. 

ALI ÇAKISINI ÇEKiNCE: 
Fırsattan istifade ile cebinden beyaz 

uçlu bir çakı çıkaran Ali (bu hareketi 
p.hitler ııörmüılerdir) T ahainin üzerine 
hücumla aallamaia bllf}anuıtır. Şahitler· 
den Kadri ve Necip, Suçlu Alinin maktul 
Tahsini koialadıkça Tahıinin kaçtıianı, 
Alinin arkasından yetiıerek iki mezar 
arasında Tahsini çakı ile yaraladığını, bir 
müddet sonra arkadatlarına iltihak eden 
T ahsinin chafifçe yaralandım, demesini 
müteakip yere düıtüğünü ve hastaneye 
kaldırılmaaına mecburiyet hasıl olduğunu 

beyan etmiılerdir. 

Ancak bekçi Tevfik, Alinin dini sal
larken avucunda çakının ealdı olup ol
madığına dikkat etmediiini aöylemit
tir. 

Suçlu Ali §Ahitlerin ifadelerine karıı 

dinlenen p.hitJerin maktulle yakın arka
dııt olduklannı iddia ederek tchadetleri· 
ni kabul edemiyeceğini beyan etmiftir. 

ClNA YETIEN SONRA BABASINI 
VE EŞiNi GöRMEK iSTEDi: 
Dinlenen polis memurlarından Nihat, 

reisin bir sualine karşı şunları söylemi§· 

tir: 
-. Ali adında birinin bir şahıı yarala

dığı bildirilmesi üzerine suçluyu arama· 
ğa başladık. Evinde aradığımız zaman 
bulamadık. Fakat beş on dakika sonra 
kendisile sokakta karşılaıtık. Üzerini arı· 
yarak suç aleti olan çakıyı bulduk. Suçlu 
Ali bana kanuna karıı gelmenin hatırın· 
dan geçmedijini, ancak babasını ve qini 
görmek arzusunda olduğunu söyleyince 
beraberce evlerine gittik. Ali, evinde ba
basının elini öptü. Sonra eti Bn. Emineye 
buı naaihatlerde bulundu. Hap.e ııirece· 
iini. namuaile çallflllaaını tenbih etti. Ve 
beraberce karnkola gelip, suçunu itiraf 
etti. 

* 
MAHKEME CUMAYA KALDl: 
Şahitlerin dinlenmelerini müteakip 

Alinin doktora muayene ettirilmesi için 
müddeiumumiliğe müzekke.re yazılması· 

na, suçlunun aabakasının bulunup bulun· 
madığının Balıkeairden sorulmasına ve 

suçlunun babasile etinin istimaana karar 

vererek celse cuma gününe talik olun· 
muıtur ... 

Şehir dıtından : 
••••••••••••••• 

hatlar. Modayı anlıyarak, bilerek takip Fakat aon günlerde yapılan taarruz· 
eder. ların müsbet netice vermemesi, Açil be-

Bugünün ııenç kwnın teessüf ettiği tek yin §&hadeti. Devletmen beyin vaziyeti 
bir nokta vardar: Dünyaya erkek olarak kendisini de düıündürmeie baılafTUftı. 
gelmemi, bulunmak. Acaba 0 ne dütü· Nitekim son gönderilen bir haber Bay· 
nüyor) Müatakbel kadın rolünü yüz son civarındaki Basmacılann geriye çe
alciyle b.larmayı r... kilmdc mecburiyetinde olduğunu bildi· 

riyordu. 

Kokluca mezarlığında 
birinci mevki •.. 

Arazinin mü,k.ülat ve tabiye vaziyeti 
itibarile Baamacıların geriye çekilmeie 
mecbur olunca karargahın Pulhakyanda 
blılunmaaı tehlike idi. 

Karqahı Pulhakyandan geriye Y ur
çiye çekmek icap ediyordu. Yurçi mevki 
itibarile müdafaaaı çok kolaydı. Bundan 

Ahiret yolcuları bir titrHi 111 sınıı farkla· 
rmdan kartulamadılar-

Acabcı elJedlyet dediğimiz aıemln teşrifat
"'.,.. da ,,...,.,.,.,,. 1IClngt rnwldde 

geldllılerlıd SOl'UYQrlar mı?-

mi yabancı bir yerde gönniyordum. Sa
ğa sola şelAm vererek Aşinaların, dostla
rın ruhlarını şlidederek gezdim. 

Oraya başka yerlerden de mezarlar 
nakledilmiş... Çok eski tarihlerde öl 
ınüş fesli, sarıklı, kavuklu Arap harfle
riyle •Hüvelbaki» yazılı taşlara da rast

v azan: Eczacı Kemal K. Aldat !adım.. Her yerde maneviyatı kucakh
yan blr müphemiyet havası esiyordu. 

Geçenlerde Kokluca mezarlığını alıcı linde kalıyor. Mezar dünyanın arka ka- İnsana, hayata mana veren bir felsefe 
gözüyle gözden geçirmek fırsatını bul· pısıdır. Oradan e"bediyet dediğimiz ile- ebediyet kitabının önüne diz çökmüş 
dum. :?raya gidenlerin ekserisi ziyaret me gidiyor. Bu hengamede bile insanlar sanki yapraklarını çeviriyordum..... Ti\ 
c~e~egı mezar etrafından ayrılıp şöyle birinci veya ikinci mevki mezardan ahi- uzaklardan çıngırakları ile kulağı çe
bulUn mezarlı~ geı.meğe lüzum gömıi- ı~le göçmek arı.usundan kurtulamıyor- ken bir koyun sürlisü geçiyor ... Arasıra 
yorlar. Ben böyle yapmadım. ~- lar .. Acaba ebediyet dediğimiz ilemde otomobiller benzin buharı serperek 
başa mezarlığı gezdim. İnsanlann tiyat- tecııifntçılar dünyadan gelenlerin birin- uzaklaşıyorlar.. Karşıki ağaçta iirkek 
roda, tramvayda, vapurda şurada bura- ci mi yoksa ikinci veya ür.. .. k' bir kuştan başka hayat eseri yok .. 
da ı .. · ilci . d d ;yuncu mev ı· 

ıınnc~: ncı v.e .üçUncü mevki iye .~ mi geldiklerini araştıracak mı der- Bütün mezarlar mUtevazi bir sükOt 
ayrılık goı.etmeleruun ahiret kapısıqa sını.ı?. içinde mütevekkil bana bakıyorlar .. 
kadar gelmesini tabii buldum, Mezar· Acaba ebcdiyctte de böyle me\'kiler Evet işte Kokluca mezarlığındayım. Ak-
lıkta da bu mevkiler var... \ar mı?... şam sarışın ışıklannı bu mağmum mer-

Vakıa tabiat hiç bir şeyde ve hiç biı- Kokluca mcutrlığının kih birinci kah merler üzerinde soldururken ebedi uy-
yerde müsavat gözetmemiştir diyecek- ikinci, kah üçüncü mevkilerinde dolaş. kularında olanların Tanrı ruhlanru şld 
siniz. İnsanların kimi çirkin, kimi gU- tıkça pek çok Aşinalara rastladım. Evet etsin .... 
zel.. ... Kimi hastalıklı, kimi demir gibi- çok diyorum .. İzmirde yaşamış, sene· Otomobilim Kemere geldiği vakit ka· 
dir .. Kimi zeki, kimi apdal... Jerce hi2lınle beraber vakit geçirmis. !abalık bir İzmir karşuna çıktı .. İşte in-

Bunda ben de siz.inle beraberim.. Fn- selAmla§nuş, görilşmüş küçük büyük sanlık... işte hayat diyordum.. Otomo
kat her nedense insanlar kendi indi ka- hatıraları olan pek çok dOstları orada bilim korna çaldı durdu : 
rarlariyle ortaya attıkları hak, adalet birer mermer sütunu halinde buldum.. Yol kesilmi§... Aydından tren gelı
ınefhumları etrafında didinir dururlar. Nereye dönsem bir dost, nereye bak- yor ... Birinci, ikinci, üçüncü mevkili va-

Kendi kendime düşündüm, insanlar sam bir arkada§ selam veren sakit bir gonlar birbirini takip ediyordu.. Tekrar 
ınüsavata kendi Alemlerinde imkln bu- ta§ halinde bana bakıyordu. Yeni ıne- mezarlıjı hatırladun .. Ebediyet seferim 
lamadıklarına göre hiç olmazsa ebedi- zarlann bazılarında fotoğraflar da var. yapan ahiret yolcuları da bu trenin yol. 
yete göçerken miisavatı tatbik edebilir- Kokluca mezarlığı İzmirin Adeta bir cuları gibi mevkilere ayrılmışlardı. De

ler dedim. mahallesi olmuş... Sakinleriyle kalaba- dirn ya insanlık bu ... Böyle gelmiş böy-
Zengin mezarına mermer taşlar diki- lık, bildik, yabancı gelmiyen bir mahal le gidecek .... 

yacaklarını söyleyip duruyorlardı. 
Enver pap o zamana kadar cereyaı: 

eden kendi aleyhindeki bütün hareket 
lere vakıf olduğu için p.tmp kalnuftı. 

Askeri. vaziyete göre Pulhakyandar 
geriye çekilmek lazımdı. 

Fakat. 
Artık gözüne uyku girmiyor ve gcrgir: 

sinirlerini kuvvetlendirecek bir çare de 
bulamıyordu. 

Tam bu günlerde idi. 
Basmacılar arasında bir söz yayıldı. 
Buhara emiri Rusları mağlup etme• 

için yeni bir hareket yapacakmış. Bu söz. 
den ve propagandadan Enver p8f8 bu 
şey anlamadı. Ertesi gün ikinci bir aÖ2 

daha yayıldı. Emir, Ruslarla anl&fmÜ 
istiyorms. R~lar da buna muvafalcaı 

etmişler imiş. Hatta Buhara emirinin bit 
murahhası da Rusyaya gidiyormuıı. 

Bu aöz1er Enver papyı çileden çıkart· 
mak için uydurulmuş olduldanna fiiphe 
yoktu. 

Fakat halk arasında yapdan bu propa· 
gandaJara nasıl mukabele edilebilirdi> 
Bu ancak Rualara mukabil bir taarruzla 
iyi bir muvaffakıyet elde ettikten sonra 
yapdacak ifti. 

lıte o zaman pap: 

- Ben bunu yaptun. diyebilecekti. 
Tereddütle geçen bu uzun ve llkmblıı 

günlerde Enver pqa kafasının içinde 
(Pulhakyanda kalmak mı lwmdır, yok
sa Yurçiye hicret mi etmek icap ediyor), 
muammasını halle uğraşırken bir habew 
daha çıktı: 

- Efganistandan gelen 
geriye çckilecckmitl. 

gönüllüler 

itte o zaman Enver p8.f8 hakikati bü
tün çıplaklığı ile anladı. Kaqıdan dura
mıyan Ruslar, demek arkadan bir hare
ket yapmak istiyorlardı. 

Ruslar bugünlerde Afganiatanla bir 
dostluk muahedesi yapmaia tetebbüa 
etmitfer ve bunda da anlllfllllllardı. Aıa
calc muahede yaparken tabii EfganWann 
Türkistana veyahut Boltcvikler aleybia
deki kıyamlara yardan etmesi uaa lco

şulmuttu. 
Rualann bilha... bu madde üzerinde 

ısrar etmelerinin sebebi açıktı. Son gÜa• 

lerde Efganistanda Bolşevikler aleyhine 
cereyan batfamıt ve hem de Türk olan 
Türkistan aleyhine yardım için bir sem
pati başlamı!jtı. 

Nitekim bunun müsbet neticeleri de 
gonüllü olarak yazılmakla tecellli edi
yordu. 

ilk ıüolerde oldukça mühim bir rakam 
Efıanlı ıenç tanınmıı bir zatın kuman
dası altında Enver paoaya yardıma da 
pi mitlerdi. 

Ruslarla E.fıanlılar araaıoda dostluk 
muahedesi yapılır yapılmaz Efııan hilkil· 
meli Türkistandaki ırönüllülerin derhal 
geriye: gelmelerini bildirdi. 

Bu emir çok kat'i olduiu için ııönül· 
lülerin geriye gitmeleri icap :ediyordu. 

Bu vaziyetten gönüllüler çok mütees
sirdi. Fakat aldıkları emir üzerine geriye 
çekileceklerdi. 

Bu kararı Enver pa§Aya bildirmeleri 
çok heyecanlı oldu. 

Enver paşa bunları dinlerken gafcl 

sakin duruyordu. Fakat hiddetinden du· 
daklarını ısırıyor ve onlara~ 



SAHİFE li YENIASJR 

Hava teslihatı • • 
ıçın .. 

Fransa ve lngilterede şimdiye kadar 
görülmemiş hazırlıklar var 

lngilterenin tayyare kuvv.etleri on bin tayyareyi geç
miştir 80 bin mütahassıs işçi geceli gündüzlü çalışıyor •• 

Ingiliz harp tayyare1eri 

Paris - cVü> haftalık mecmuası l maktadır. Söylendiğine göre Vaşington 1 re baş vurulduğu zaman) memleketin 
Fransanın Amerikadan satın aldığı tay- hükümeii vasıtasiyle yapılan bu sipariş- muhtelif tiplerde on bin tayyareye ihti
yareler hakkında şu mala.matı veriyor: Amerikaya şimdiye kadar vukubulan yacı olduğu tahmin ediliyordu. O tarih-\ 

cSon yapılan tecrübeler esnasında tayyare siparişlerinin en mi.ihlınmidir. tenberi tayyare imalatı artırıldığı ve 
Curtiss P. 36 Amerikan tayyareleri sa- Amerika umumi efkarı tarafından tas- başvekilin geçen ikinci Teşrinde ilk 
atte 935 kilometrelik fantastik bir sürat vip edileceğine emin olarak Fransanın programın tahakkukunu haber verdiği 
elde etmişlerdir. hava teslihatına yardım etmek istiyen düşünülürse bugünkü lngiliz hava kuv-

cHalen iki Fransız tayyarecilik heye- Ruzveltin bu husustaki resmi beyanatı- vetinin d.erecesi hakkında bir fikir elde 
ti Amerikada bulunmak.ta olup Fransa- na bilhassa büyük bir ehemmiyet atfe- etmek kabildir. 
nın Aıneri:kadan satın almakta menfaat- dilmektedir. Zira lngiltere - Amerika ve Bundan sonra Times tayyare fabrika-
tar olduğu makineler üzerinde tetkikler Fransa «aynı muhtemel düşmanlara kar- ları hakkında bazı rakamlar 
yapmaktadır. ş1» silahlanmaktadırlar. 

.ı:Simdi teyid edildfüine göre Curtiss AMERİKAN TAYYARECtLtCtNDE 

ParD.§iitçii.ler 

ASGARİ SÜRAT HADDİ 
Şu nokta hatırlanmalıdır ki Amerika

nın yeni askeri tayyarecilik programı 
ordu hizmetindeki tayyarelerin saatte 
asgari 580 kilometre süratte olmalarını 
mecburi kılmaktadır. 

DEMiR MASKE 
Büyük ta·rihi ve macera 

- 83 
ron1anı 

- Nasıl papası? .. 
- Kasabadaki Kapusen manastırının 

papasını ... Benim de kendime göre bir 
fikrim var .. Yarından sonra hem pazar 
hem cle paska1ya yortusu .. 

- Kuyruğun kopsun .. Paskalya yor
tusu ister pazar olsun ... İster perşembe .. 
Benim umurumda bile değil .. 

- Umurunda olınıyabilir. Fakat pas
kalyanın pazara rast gelmesi cumartesi
nin arefe günü olmasını icap ettirir. 

Faribol tehditkar bir bakışla arkada-
f1113 baktı : 

- Alay mı ediyorsun Mistufle? .. 
Dedi.. 
- Hayır patron, alay falan ettiğim 

yok.. Yalnız kafamda yer bulan fikrin 
tatbiki için bana bir cumartesi günü la
zıın .. Hele bu cumartesi bir yortu are
fe!'i olıırca ciaho ala olur .. 

Ivon kalktı ve kapıya doğru yürüdü. 
Faribol sordu: 
- Dışarı mı çıkıyorsunuz matmazel 

Ivon? 
Genç kız cevap verdi: 

- Evet .. Son bir tecrübe-de daha bu
lunmak istiyorum. Dağın tam karşısına 
rastlıyan bu kule beni fazla alakadar 
ediyor. Zannederim ki Monsenyör Lui 
oradadır. 

lvon çıktıktan sonra Faribol Mistui
leye döndü. 

- Mistufle efendi. dedi. Sizin tahta 
kafanızda yer bulan fikrin ne olduğunu 
ve ne gibi fevkalade şeyler düşündüğü
nüzü ögrenmek acaba kabil mi? diye 
sordu. 

Bu alaylı sözler karşısında müteessir 
olmıyan Mistufle gayet tabii bir sesle 

-. verdi. 
~!n ~.,. 

Ankara Radyosu 
-------

DALGA VZVNLUOV 
BUGiJN 
-::ı::-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

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

teoroloji haberleri. 
13.10.14 Riyaseti cümhur bandosu şef: 

İhsan Künçer 
1 - Teike - Eski dostlar (Marş) 
2 - Makis - Güzellin (V a1s) 
3 - Suppe - Viyanada sabah, öğ
le üstü ve akşam (Üvertür) 
4 - Leroks - Flüt ve obua için 

fantazi 

18.30 
18.35 

19.00 
19.15 

20.00 

20.-M 

21.00 
21.00 
21.20 

21.30 

22..00 

5 - Verdi - Maskeli balo opera-
smdan potpuri. 
Program 
Müzik (Keman solo : Enver Ka
pelman) 
Keman resitali: Enver Kapelınan 
J - Langer - Seybold - Ninecik 
(Landler) 
2 - D'ambrosio - Küçük şarkı 
(Canzonett.a) op. 6 
3 - La1o - İspanyol senfonisinin 
andantesi 
4 - Choplıı - Milstein - Gece 
müziği (Nocturne) do diez minör 
Konuşma 

Türk müziği (Fasıl lieyeti : Sul
taniyegfilı faslı) 

Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 
Türk müzi~ 

Okuyanlar : Mustafa Çağlar, Sa
fiye Tokay 
Calanlar : Cevdet Çağla, Refik 
·"ersan, Fahire Fersan, 
't(adri 

Eşref 

1 - Osman bey - Şetara ban peş
revi 
2 - Tanburi faize - Badei vus
Jat içilsin. 
3 - Kazım Uz - Gam seni ter
ketmezse. 
4 - Şemsettin Ziya - Ey gonca 
açıl. 

5 - Refik Fersan - Tanbur tak
simi. 
'6 - Bimen Şen - Giil olsa,,m 
7 - Bimen Şen - Saz semaisi 
8 - Refik Fersan - Rast şarkı. -
Yaktı cihanı ateşin 

9 - Ali Galip bey - Suzinilt: 
şarkı - Her lahza seni görmek 
için. 

10 - Aziz efendi - Yegah 
semaisi 

saz 

Memleket saat ayarı 
Konuşma (Mizah saati) 
Esham, tahvilat, kambiyo nukut 

borsası (Fiat) 
Temsil (Bir vak'a) 

o 
8 Şubat Çarşamba 939 

Havva 
Kızları 

~(Yeni Asırın büyük tetkik anketi), 
-31 

12 yaşında evlenirler 
Otuz yaşına basınca da artık işe 

yaramaz diye kendi hallerine 
ve ölüme bırakılırlar 

Olipsi artık genç bir kız olmuştu. Ya
ni on iki yaşına basmıştı. On iki yaş, ka
bile içinde evlenme için en muvafık ve 
hatta mecburi bir yaştı. 

Olipsi de bu sene içinde muhakkak 
evlenecekti. Ruku kadınının hayatı ta
mamen esaret içinde geçmekte olduğu
na göre izdivacı bu henüz on iki yaşın
daki kızcağız bir nimet gibi değil.. bir 
felaket gibi beklemekte idi. Onu kabile 
içinde iki kişi istiyordu.Birinin adı Yan
çl, ötekinin de adı Mamali idi. 

Bunların ilcisi de Qlipsi. için birer ku
lübe yapıiu.şhu-dı.' : 

Ruku Adatı mucibince kendini esare
te atacak olan kadının kocasını kendi 
intihap etmesi hakkı vardı. 

O, bu iki delikanlının hangisini seçe
cekti. Sık ormanlarla çevrili, daha doğ
rusu tamamen orman içinde olan bu kö
yün ağaçları arasından ak.makta olan 
nehrin kenarına oturmuş bunu düşünü
yordu. 
Artık on iki yaşına basmış, çocukluk

tan çıkmış, çıplak beline Timsah deri
sinden kemeri talonıştı. 

Memeleri adamakıllı büyümüştü. 

Boynuna mercandan sıra sıra gerdan
lık takmak hakkına malikti. Baldırları 
çok ol~mıştı. Kaşiri rakısından ar
tık yudum yudum değil, dilediği kadar 
içebilir ve sarhoş olabilirdi. 

Çünkü hürriyet günleri sayılı idi. 

Bir kerre evlendi mi.. bütün bunlara 
veda ~tmek lazımdı. Erkek, evlenir evi 
lerunez işini gücünü bırakır, ayağını uza
tır. keyfine bakardı. Ormandan kesile
cek ve kulübeye getirilecek oduna va
rıncaya kadar her işi kadın görürdü. 

Bu da kadın otuz yaşına basıncaya ka
dar ... Otuz yaşına basan kadın artık iş 
göremiyecek vaziyete düşmüş sayılır

dı. Onu ormanın kenarında bir Hamak 
içine bırakırlar .. Kendi halinde ve ken
di kendine açlıktan öldürürlerdi. Ko -
cası da yeni yetişen kızlardan 12 yaşın
da bir başkasını alırdı. 

Olipsi işte bunları düşünerek önünde 
olan esaret senelerine kendisini istiyen 
iki kişiden hangisi ile gideceğini kafa -
sında tasarlayordu. 

Nihayet: 
- Hangisi olursa olsun.. dedi. Hepsi 

de bir değil mi? 
Ve kararıru tfilie verdirdi. iki horoz 

yakaladı. Jkisinin de tüylerini diri diri 
yoldu ve yere bıraktı. 

ikisine de kendini istiyen delikanlı

ların adlarını verdi. 
Birine Y ançi diğerine Mamali ismini 

koydu. Hayvancıklar bu vaziyette bir 
müddet çırpındılar. Nihayet Mamali da
ha evvel öldü. Ollpsi de Yançi ile ev1en
meğeı karar verdi. 

Kabilenin en büyüğü Yançiye Olipsi
nin kararını bildirdi. 

zım .• 

Genç kızın bu cesaret ve cüret ifade 
eden sözleri karşısında Faribol söz söy
)emeğe hazırlanırken Mistufle atıldı. 

- Merak etmeyiniz matmazel. dedi. 
Yarın akşam biz monsenyör Luinin bu
lunduğu yerde o1acağız. 

Ivon ona doğru koştu. 
- Aman, sahi mi söyliyorsun?. 
Dedi. Mistufle, bir filozof gibi başını 

salladı. 

- Evet.. dedi. Eğer AJ1ah isterse ve 
her hangi bir şeytan kafamdaki pl§.nı 

bozmazsa yarın hepimiz kaleye girece
ğiz ve monsenyör Luiyi göreceğiz. Bina
enaleyh şimdi yatıp istirahat ediniz. Ra
hat rahat uyuyunuz. Zira yarınki gece
yi uyumadan geçirmemiz ihtimali pek 
kuvvetlidir. 

Ivon, Mistuflenin sükWıet ve katiyet]e 
söylediği bu sözlerden memnun kaldı. 

- Size inanıyorum ve güveniyorum. 
Dedi. Sonra menekşe demetini göğsüne 
bastırarak odadan çıktı. Uyumak için 
kendi odasına gitti. 

Düğün günü Olipsi bir Ha.maka yata. 
rak kocası olacak adamı bekledi. 

Yançi, Kaşiri rakısı ile sarhoş olarak 
onun yanına geldi. Ve Hamakta birleş· 
tiler. 

Otuz yaşına kadar kocasının kahrını 
çeken Olipsi, gerdeğe girdiği Hamakta 
ölüme ter'kedildi. · '· 

işte buraya gelirken Hamakta uzan. 
mış ve kadid olmuş halde gördüğüm ka· 
dm bu Olipsi idi. 
Aynı gün Y ançi on iki yaşında başka 

bir kızın Hamakında gerdeğe giriyor -
du. 

··BİTMEDİ ·· 

Filistin konferansı 
- BAŞTARAFI 1 tNCJ SAYFADA -

tin meselesinin adil§.ne bir surette hal
ledileceği ümidini izhar etmiştir. 

Londra 7 (ö.R) - Filistin korrferansı 
bugün başvekil B. Nevil Çembe'l'layn 
tarafından açılmıştır. Mısırdaki Filistin 
arap komitesi Ingilterenin hattı hareke
tiyle Filistinde çıkardığı zorluklara In
giliz hükümetinin yeniden nazarı ciil~~a
tini celbetmi§tir. Komite bir sürü şid· 

detli tedbirleri saydıktan sonra. Filistin
de kanlı hadiselerin tekerrürüne mfuıi 
olacak tedbirleri tesbit için bir tahkikat 
komisyonu teşkilini teklif eylemekte -
dir. Aynı zamanda, şiddet hareket1erine
nihayet verilmesi, 8000 mahpusun Sel'oo 
best bırakılması ve yahudi muhacereti
nin önüne geçilmesine çalışmaları için 
Londraclaki arap delegelerine telgraflar 
çekmiştir. 

Lonclra 7 (ö.R) - Royter ajansı is
tihbar ediyor: Hindistan müslüman1arı
nm Londradaki Filistin konferansına 

aJakaları Hindistanda bir çok tezahürab 
intaç etmiştir. Bu mitingler Hindistanda 
müslüman partisi reisi B. Jimas taraf m
dan idare edilmektedir. 

Müstemlekat nazırı B. Mak.donald 
Hintliler namına arap davasına sempati 
gösteren binlerce telgraf almıştır. 

Kudüs 6 (A.A) - Eski şehirdeki bü· 
tün araplar bu sabah Nasasibinin Lond. 
ra konferansına iştirakini protesto mak. 
sadiyle mağazalarını kapatmışlardır. 

Miras 
haklarını 

Bilmek istiyenlere 
Eski ve yeni kanunlara göre mi· 

rat haklarını bilmek istiyenlerin 
ikinci Beyler sokağında Taflan 
gazinosunun üst kabnda (Miras 
hesaplar mutahaaaııı Enver Ku .. 
takçı) levhalı yazıhaneye mutla
ka müracaatla haklarını kaybet • 
memeleri muhterem İf ıahipleri· 
ne ilin olunur. 1-3 (254) 
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Almanyanın kuruluşundan dünya har- surette feragat ettiği haberi Romada öğ
bının yak.laıtığı zamanlara kadar geçen renilince, Dış Bakanı Marki de San Gui
pevre bir göz atalım. liano, aaatini çıkardı, günü ve saati not 

Berlin kongresinden ( 1878) sonra etti ve katiplerine, Romada o esnada bu
Avusturya dükalıklıırı ve Franaanın za- na pek az heves olmıunna rağmen, timdi 
1&nna olarak teşekkül etrnif olan yeni ltalyanın Trablusa gitmesi icap ettiğini 
alman imparatorluğu çok kuvvetlidir. söyledi.> Bununla beraber, 1902 den 
Biamark Avrupayı sevk ve idare etmek- harbe kadar, Romadaki elçimiz tarafın
~eclir. 1879 da Avusturya ve Macaris- dan hiç bir ltalyan devlet adamına Trab
tanı kendi nüfuz dairesi içine almıııtır. luau almıya teşvik sayılabilecek hiç bir 
tl 882 de, ltalyayı kendi sistemine ithal söz söylenmiş değildir. B. Barrere telg
ctrniştir. cOçüz ittifak> teıek.kül etmiştir. raflanndan birinde ıunlan yazıyordu: 
Demir Şansöliye Rusya ile de bir müte- cBu nazik mevzu üzerinde gösterilen 
kabil emniyet ve dostluk muahedesi im- ihtiyat öylesine olmuştur ki hatta soğuk 
ttalamııtır. Diier taraftan lngiltereyi kUJ-" bir tavır telakki edilmiştir. F u seferi ve 
lwlandırmaktan ve denizlerde ona reka- onu takip eden lspanyollann aeferi ltal
bet etmekten çekinmektedir. Bilakis o, yaya kendi h~abına icraata geçmek ta
aaıl Fransayı Avrupa dıpnda bir faaliyete savvurunu vermiııtir: Fakat bilha~ Aga
teşvik etmektedir. Bundan iki fayda bek- dirde alınanların sahneye çıkmaları, o 
lemektedir: Afrikada Fransa - lngiliz zaman ortaya çıkan taksim iddialandır 
;re'kabcti ve Akcfenizde Fransız - ltalyan ki Trablusa karşı ltalyan faaliyetinin doğ
rekabeti. Biaınark bir yandan birleıtirir- rudan doğruya ve kat'i bir sebebi olmuş-

cn Öte yıındaiı bölmektedir. Bu onun tur. Yani denilebillı ki bir devlet ltal-

1o1iynsetinin aırndar. 
Fakat onun ölümünden eonra hatalar 

~yor. C..,rivi. Ruaya ile olan müte
•bbil emniyet muabed.aini Avuaturya 
l!t~ifak.iyle telifi imkansız görerek feshe
~!:fıyor. Bismark lngiltereyi kugkulandır· 
mü.tu çekinerek emellerini yalnız Av-

yan - Türk harbinden mes'ulse bu devlet 
Almanyadır.> 

paya inhiN.r ettirirken, ikinci Wilhelm 
ve yeni ekipi daha geniş emeller besle
mektedir. Bcrlin sömürge ticaretini ge
nitletmek yolunda ileri atılıyor ve bunun 

liçin de kudretli bir donanma inşasına gi-
riıiyor. Bu cWeltpolitik> dir. Bu yeni 

önelit netieelerini eöstermckte gecik
medi. lngiltere cndioclendi ve cmuhte
§cm infirad> ından silkindi. Diğer taraf
tan kayKJlanan Ruaya da, bir yardımcı 
arıyor ve Fransanın yolunu buluyor. 
Franea ve lngiltere az kalam kendilerini 

ir harbe sürüldiyecck olan kavgalarda 
enerjilerini harcadıktan sonra - kavgala

nnın ancak bir başkasının işine yaradığı
mı anlıyarak - 1904 de aralarındaki 

~çlükleri tasfiye etmiye ve dostça bir 
ihniyetle yakınlaımıya karar verdiler. 

Oç sene sonra Ruaya ile lngiltere arasın-
7da bir nnla§!Da tere99Üm ediyor, ve bu 
\ ki devletin Aeyadaki eski rekabetine ni
hayet veriyor. B. Poincarc habralarında 
'diyor lc:i: cO zamandan itibaren Avrupa

~· iki enternasyonal birlik vücuda gel
di. Biri merkezde, dijeri muhitte. Biri 
'1>tekinden önce davranmıı ve farkında 
olmadan hunu zaruri kılmıştı; öteki de 
ancak birincisine karşı koymak için te-
vek.kül etmişti. Biri daha kesif, daha mü
'tecanis, daha büyük iıok.anlara ve sa
ubete malik gibi görünüyor ve Viyana 

ile Budapeşte vasıtasiyle Bükrcş, Sofya 
E..ve latanbul üzerine bir dü uzabyordu; 
C:laha az birleşik, daha az m\lstakar, da

tha dağınık olan ötekinin gayri mütecanis 
\unsurlarını telif etmek daima kolay de
lildi.> 

t O zaman muhtelif sahnelerde üç ha
<liseler serisi vukua gelecek ve harp iıte 

' bütün bunların bütününden doğacaktır: 
1 - Biribiri üstüne bir çok defalar 

F rnnsa ile Almanya arasındaki ıiddetli 
bir gerginliğe sebebiyet veren ve iki 
rnenılcket araaında sıkıntılı bir hava ya• 

ratan Fas hadiseleri. 
2 - Osmanlı imparatorluğuna hücum 

lti Balkanlarda slavizmle cermanizm ara
tnnda uyuıuk kalmıı olan mücadeleyi bir
Üen bire hızlandırmıştır. 

3 - Denizlerde Almanya ile lngilte· 
.-enin artan rekabetleri. 

F ranaa, lngiltere ile müşküllerini tasfi
ye ederken Mısır üzerindeki haklarından 
ferağat etmit, mukabilinde, Fasla (Ce
zaire hakimiyet) Franaanın hususi mev
küni tasdik etmesini elde etmiıti. Fran
atz hükümeti ayni mevzu üzerinde is
panya ile görüımüş ve onunla mutabık 
kalmt§h. Almanyayı da İşten haberdar 
etmiş ve bu devlet hiç bir itirazda bulun
tnamıştı. Buna rağmen, Tunca hadiııesi 

neticesinde meydana çıkan ilk fransız
nlrnan diplomasi buhranı Elcezire konfe
ransını intaç etmiştir. Bir kaç sene sonra, 
Panther kruvazörünün habersiz olan 
Agadir önüne gönderilmesi 1911 de 
!rıınsız _ al l . l . I • . . man an aımasıy e netıce enen 
ıkıncı bir b h 1 v K u ran c ogurdu. Fransa, on-
gonun bir kısmını Almanyaya terketmek 
suretiyle Fast 1 • • k •• a yer eşmcsının at ı suret-
te tasdikını elde etmiştir. 

Almanynnın Fas işine habersizce ve 
defalarca müdahale etmesi ltnlyayı da 
buna benzer b . t - L •• • • • ır ezwıure gınıımıye sev• 
ketti. Prens von BloW hatıralarında an
latmıştır ki: cAlmanynnın Fastan kat'i 

26 eylM 1911 de Türk.iyeye karşı 

ltalya tarafından açılan harp.Osmanlı 
imparatorluğuna ağır bir darbe indir
mekle, o Balkanlarda (ve bilvasıta Bal
kanlarda alakalı büyük devletlerde) 
hesapsız akisler bıraktı. Filhakika denile
bilir ki, Trablusta ltalyanların türldere 
karşı attıkları mermiden yirmi iki ay son
ra Avusturya - Macarların Belgradda 
Sırplara karşı atılan ilk mermiye kadar 
devamlı bir hal şekli mevcut olmıyacak
llr. Fas meselesinde Almanyanın Fran
saya karşı durumu Türkiyeye karşı duru
munu İntaç ettiği için, diplomatik gergin
lik birden bire A vrupanın garbından şar
kına geçmİ§tir. 1912, işte bu kaymanın 
vukua geldiği sene olmuştur. 

Bu aene ile biz, tam bir cermen-slav 

rekabeti içindeki Balkanlar hercümercine 

giriyoruz. Bir daha bunun içinden çıka
cak değiliz. 

Bu hercümerç, biribirine geçen iki ha
diseler grubundan terekküp eder: 

Birincisi - :zemin katı denilebilir - iki 
asırdan beri devam eden slavizm ile cer· 
manizm husumetidir. B. Pual Cambon 
diyor ki: cAvuaturyanın baılıca hedefi 
şarka doğru genişlemesine devam etmek 
ve Osmanlı isparatorluğunun zararına 

olarak arazisini arttırmakta devam ettir
mektir. Prusya Avusturyayı Almanyadan 
kovunca bu hedefler sarahat kcsbetmiş
tir: Berlin kabinesi Viyana kabinesini bu 
istikamete sevketmekten geri durmadı 

ve iki memleket arasındaki ittifak bu çif
te prensibe istinad eder: Avusturyanın 
Almanyanın garp politikasına müzahare
ti ve Almanyanın Avuıturyanın şark po
litikasına yaptığı müzaharetİ.> 

Cermen - Slav rekabeti esasen 1908 
Bosna buhranında yeni bir ihtilaf mev
zuu bulmuştu. Boına ve Hersekin ilhakı 
hususunda Habsburglar imparatorluğu
nun müzakereleri idare ediı tarzını Rua
ya affetmemiııti. Boğazlar rejiminin tadili 
hususunda Avusturya - Macaristanm ha
yali bir müzahareti vadı mu.kabilinde, 
Avusturya Dış bakanı B. lvon Aerenthal, 
Rusyanın Dıv bakanı B. lsvolskyden Çar
lar imparatorluğunun Bosna ve Hersekin 
ilhakını tanımasını elde etmişti. Rusya 
Viyana .kabinesini bu meselede .kendisine 
oyun ettiği kanaatini edinmişti. 1914 
Temmuzunda Rusya bunu hatırlıyacak-

tır ... 
Balkan hercümercini ta.kip eden hadi-

selerin diğer grubu ltalyanın taarruzu ve 
T rabuluala Bingazinin işgali neticesinde 
Osmanlı imparatorluğu içinde vukua ge

len buhrandır. 
B. d'Eudevale kitabında habrlatıyor 

ki, Vichyde tedavide bulunduğu sırada 
ltalyanın Türlc:iyeye harp ilanını öğrenen 
Bulgaristan Başvekili B. GC§of derhal 
memleketine dönmüş. Bu zat hatıralann
da diyor ki: cHiç vakit kaybetmeden 
Sırbistan ve Yunanistanla bir ittifak alc:
detmiye karar verdim, çünkü daha baı
langıcından itibaren Türkiye ile olan mü
nasebetlerimizi derin surette sarsmış olan 
ltalya - Türkiye harbının Bulgaristan için 
kat'i sürprizler saldaması muhtemeldi.> 

Türkiyenin İç siyaset temayülleri ve 
birleştirme ve tasviyc programlariyle 
cJön Türk> lerin aksiyonu yunanlılar 
gibi bulgarlar ve sırplara Makedonyada 
derhal ıslahat yapılmasını istemek için su 
götürür sebepler vermi ti. Rusyanın si
yaseti bu bir nevi cBalknn devletleri bir
liği> nin kurulmasını kolayla;ıtırdı. Hat-

** 
Essence de bcrgamote 50 gr. 
Essence de citron 50 gr. 
Esscncc de lavande 16 gr. 
Essence de neroli 2 gr. 
Essence de petit grain 4 gr. 
&sence de Portugal 5 gr. 
Esscnce de romarin 1 gr. 
Alkol 3 litre 

* 
Essence de bergamote 6.5 gr. 
Essence de Cajepul 1.5 gr. 
Esscnce de Citron 13 gr. 
Esscnce de lavande 16 gr. 
Essence de neroli 6.5 gr. 
Essence de portugal 13 gr. 
Es.sence de Petit grain 1.5 gr. 
Portakal çiçeği suyu 100 
Alkol 3 litre 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c Pratik bilgiler > sütunumuza 5 

ait sual sormak istiyen okurları- 5 
mıza (B. C. öder yine bu sütun- E 
)arda cevap verecektir. S 

....................................... : 

18 50 19.25 
15 50 15 50 
16 25 17 75 
17 17 
17 25 17 25 
17 25 17 25 

No. 
No. 
No. 

tZMtR 2 nci HUKUK MAH~ 
KEMEStNDEN: 

lzmirde kız enatitüaü okulun -
da aktam okulunda hademe meh· 
met kızı penbenin ıalihlide eıki 
cami mahallesinde mukim eskici 
demir oğlu haaan aleyhine açtığı 
botanma davaımın dava arzuhal 
suretile davetiye varakası müddei 
aleyhin ikametgahı meçhul oldu· 
iundan tebliğ edilemiyerek bili 
tebliğ iade edilmit ve zabıtaca 
yaptırılan tahkikatta da bu cihet 
teyit edilmif olduğundan müddei 
aleyhe ilanen ve ilaakan tebligatı 
kanuniyenin ifasına karar veril -
mit olduğundan tahkikatın 15-2-
939 çartamba aaat 15 talik edil
mİf ve bu baptaki dava arzuhali 
ile davetiye varakaaı mahkeme 
divanhaneaine talik edilmit oldu
ğundan yevmi mezkUrda müddei 
aleyhin gerek bizzat ve yahut bir 
kanuni vekil göndermesi akıi hal
de hakkında gıyap kararı ittihaz 
olunacağı davetiyenin tebliği ma
kamına kaim olmak Üzere ilin 
olunur. 373 (259) 

lngilizler Çine yeni 
ikrazda mı bulunacak? 

Londra 7 (Ö.R) - Ingiliz hükümetinin Çin hUkümctine yeniden bir ikraz
da bulunmak tasavvurunda olduğu bildirilmektedir. 

Ankara 7 (Ö.R) - Çin ajansı tebliğ ediyor: 
Şangi vilayeti cenubunda Japonmr büyUk bir hezimete uğramışlardır. 

Çin kıtaatı Sarı nehir civarında dört Japon taburunu dağıtmışlardır. 
Fonko bölgesi de dUşmandan temizlenmiştir. 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Doğum ve bula~ık olmıyan her hastalığı kabul eder .•• 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda ~:?ıyaka ve İzmir körfezine bakım cm!alsiz manzarah 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - ~ok iyi balam - sükdııet - hasta ziya
reti serbest, ıeee gündüz her hekime, her hastaya açık.. 

FİATLER 2,5 LİRADAN BAŞLAR-
TELEFoN No. 2974- POSTA KUTUSU No. 321.
TELGRAF ADRESİ : AI.SANCAK S t H H A T E V t 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 

Tarafından mevsim dolay11iyle yeni çıkardığı kumatlar 

Sa&"laılı Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için hu mamulab tercih edin 

filSATIŞ YERLERIMll 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

lzmir Gümrükler başmüdürlü
ğünden: 
1 O. 2. 939 Cuma gÜnÜ saat 14 de ilin edilen komisyoncular imti

hanının ayni giinde saat 9,30 da icra edileceği ilin olunur. 
8, 9 372 (261) 

Turyağ fabrikası 
dığı kurumundan: 

yardım san-

Kurumun sandık İçtimaı: 
11 Şubat 1939 tarihinde saat 13 de Turanda Menemen caddesinde 

kiin Turyağ itçileri salonunda akcledileceğinden bilumwn izalann ha~ 
Zil' bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

1 - idare heyetinin mesai raporunun kıraat ve müzakeresi. 
2 - 1938/1939 heaabatının tetkik ve tasdi.ki. 
3 - idare heyetinin ibrası. 
4 - Kurumun feahi ve tasfiyesi. 

386 (256) 

Tl~~~U1Jı~KUL AÇIK AR- ·--A-c·e-le satılık 
SALiHLi iCRA MEMURLU -

t»UNDAN: ucuz 

Mangal 
Kömürü 

Mütekait kaymakam ali tükrü
ye borçlu salihliden kamil oğ~u 
.:hmedin borcundan dolayı salıh
linin adala nahiyesinin arpa ala
nı mevkiinde tapunun 120 numa· ı 
ra ve tCfrİni sani 328 tarihli ta • 
puya bağlı kayden bir dönüm iki Karataş npur iskelesinde •Beyaz 
evlek olup takdiri kıymet esna -

deniz• moiöriinde acele ve Karataş
sında altı dekar olduğu anlaşılan 

ta 107 numaralı depoda daima toz. 
bu tarlanın beher dekarı 10 lira, 

suz ve kuru J{ok kndar dayanıklı 
Yine adalanın yazılıbağ mevki-

inde. tapunun 12-938 tarih ve 75 sırf p 1 r n ar d a n yapılmış 
numarasında kayıtlı kayden 73521 Fethiye Mangal iıö• 
metre olup takdiri kıymet esna- mürii toptan ve perakende ncc-
sın 'n 1 O dekar olduğu anlaşılan le satılmaktadır. 
btJ .. vla ·beher dekarı 15 liradan, l - 3 (244) 

''ine çapaklı köyünün ark az- •-1:•ııııcı;aı.-ı•mıM111111rt•A&1W az PC 

mak mevkiinde tapunun 12-932 
tarih ve 30 numarasında kayıtlı 
kayden 50 dönüm bulunan bu tar
lanın beher dekarı 4 der liradan, 

Yine adalanın sazlı burun mev
kiinde tapunun 10-932 tarih ve 14 
numarasında kayıtlı kayden 11 
dönüm görünmekte ise de takdi
ri kıymet esnasında 60 dekar ol
duğu an1afılan bu tarla beher de
karı 2 liradan, 

Yine hamam civarında tapunun 
140·141 - 142/143- 144/145- 146/ 
147- 148/149 numara ve 11-328 
tarihli tapu senedlerine bağlı beş 
kıta arsa birbirine karı~mıf ve bir 
arsa haline gelmif olduğundan 
bu mahallin heyeti umumiyeıine 
bet yüz lira kıymeti muhammene
aile, 

işbu bef kıta gayri menkul 2-3-
939 tarihine müaadif pertembe 
~ünü saat 14-15 de ihale olunmak 
üzere açık artırma ile satılığa çı
karılmıştır. Artırmaya iftirak 
edenler yüzde yedi buçuk pey ak
çesi vereceklerdir. Tayin edilen 
zamanda gayri menkul üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok bedel 
teklif edene ihe.le edilir. Takdir 
olunan kıymetin yüzde yetmif be
sini bulmadıi7ı takdirde ihale on 
bet gün temdit ve on betinci gü
nü yn:oılacRk nrtırmada yine yüz. 
ile vetm11 beı;ıi bulduğu takdirde 
ihale bu1madıih t kdirde sallf ge-

IZMIR 1 nci iCRA MEMUR -
LUt»UNDAN: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
icraen açık artırma suretiyle pa
raya çevrilmesine lcarar verilen 
muhtelif büyüklük ve kıymetteki 
kıristal ve adi aynalar ile bir adet 
küçük para kasası ve bir adet bü
yük aynalı vitrin ve bir adet mos
turalık ayakkabı ve muhtelif kıy
metteki müstamel şemsiyeliklerin 
birinci açık artırması 15-2-939 ta
rihine raGtlıyan Çarşamba günü 
saat 10 da lzmirde yeni müzaye
de bedestanında yapılacaktır. 

Bu artırmada mahcuz eşyalar 
muhammen kıymetinin yüzde yet
mit betini bulmadığı takdirde 
ikinci artırması 18-2-939 tarihine 
raatlıyan C.ertesi günü saat 10 da 
aynı mahalde yapılacakbr. 

Satıf pefin para iledir. Binde 
iki buçuk tellaliye müşteriye ait
tir. 

Taliplerin mueyyen gün ve sa
atte mahallinde hazır bulunmala-
rı ilan olunur. 385 (257) 
f%77.Ji!Z7J'!Z7..7.L7.7~LTL72V'L7Jf:J'.'T..J':J 

Muayenehane nakli 

NDr.AliRiza 
~ 

•• 

Unleri 
ri bırakılacakhr. Borc 2280 sayılı Doğum ve Cerrahi Kadın 
•-.. !\una tabidir. hastalıkları Operntörü 

Daha fazla malumat almak is- Kestelli caddesinde· 
tiyenlerin 939-23 sayılı dosyada 
mevcut şartnameleri görmesi lü- ~ıı~~ene&Gnesini 
zum·ı i•an olunur. 371 (263) IfiHB.IHCi KORDONDA 

'l'ayyare sineması ci· 
NAZiLLi ASUYE HUKUK N varında 222 numaralı 

YElflAS'JR 

T. C. Ziraat Bankası 
S.No. Eöyü Borçlunun adi Mevkii 

25 K. pqa Berber Huan Ali Çeltikteri 

61 c Hafız Ahmet o. Ha- Ça • 1ar . yır 

fız Şükrü 

84 Sof ular Hafız Hüseyin evlat- Sari ceviz 
lari Mustafa Ali 
ve Kadir 

165 Y. Kizılca Püsküllü Mehmet Çokurban 
O.Hüseyin namıdiğer Pelit 

« « « « Karakül çayı 

G. Menkul 
Kemalpaşa 

Cimi Mikdari 

Satışı 
Ajansından: 

HUDUDU 

Bağ 

c: 

« 

« 

6 Şa- Kihya oğlu Nikolaki, Ga- Tank, Si- Berber Huan Ali znceli Se
her ve Molla ibrahim. Mayıs 329 T. 22/23 

2 Sa- Tarık, Ga- Parmaksız oğlu Osman, Şi- Arnavut Hayrullah Ce
Pannabız oğlu Osman. K. Evvel 1327 T. 27/28 

9/3 Sa- Kahveci Ahmet oğlu Bekir, Ga- Kulakaiz Ali, Si- Cin Ali zevcesi 
Ce- Mestandan alınan parça K. aani 926 T. 44 

4 

namıdiğer Kerebek « 13 

Şa-, Ga-, Si- Püsküllü Mehmet vere9eti tarlui Temmuz 338 T. 19 

Sa- Kara bel çayİ, Ga- Dere, Si- ÇoDıa oğlu Himmet vseseleri, cenup 
Mestan oğlu Mustafa Temmuz 339 T. 18 

« « 

179 Cumalı 

« « 

« (( 

« « 

« « Köy yeri 

Halil oğlu Mehmet Y uncahk 
ve Fabna 

« « Celebli boğazı 

« « Yuncabk 

« « Urkiye 

198 Kemalpata Halil lbrahimin 
Mehmet 

öte yaka 

217 Ulucak Mehmet Ç. oğlu Çamlı kuyu 

Tarla 13 

Tarla ve bet 10 
sak zeytin 

Şa- Duran oğlu haci Abdullah, Ga- Mehmet ~lu Rqit tarlui, Şi
Keza Mehmet oğlu Rqit tarlui, Ce- Duran oğlu Mehmet. T emmaz 
339T.17 · 

Sa- Kasap bll4İ zevcesi Ayte, Ga- Muharrem oğlu Ahmet Terese.i, 
Ce- Tank Şubat 926 T. 16 

Tar1a 712 Sa- Muharrem oğlu Mehmet Ali, Ca- Koca Ahmet oğlu Huan Ali. 
Şubat 926 17 

Tarla 6 sak 
zeytin 

412 Şa- Osman aia tarlası Ga- Tank Şi- Haci Mehmet oğlu Mehmet Ce
Muhanem oilu Mehmet Ali tarlui Şubat 926 T. 19 

Bağ ve 7 sak 18/1 
zeytin 

Bağ 36 

4 

Sa Hafız tbrahim, Ga- Mehmet Ali Şi- Hacı lamail oilu Mustafa Ce
Muharrem oğlu Osman Şubat 926 18 

Şa- Kadı zade Ahmet beye satılan müfrez bağ ve aahıöi senedin müf
rez tarlası Ga- Raf cavtQ Mehmet efendi, Si- Sahibi senet Mehmet aia 
müfrez tarlası Ce- Yani ve kasap Haralombiden metriik bağ 7 /2/931 
T. 8 

Ha1il lbrahim namıdiğer amentu Sa- ve Si- Solak oğlu Hüseyin Ga- Helvaci lbrahim ve kismen •üreki
dan Bekire müfrez bağ Ce- Şürekidan Bekire müfrez bağ. K. aani 
928 T. 33 

tepesi 

220 Cumalı Mehmet O. Mustafa Tiryanda kemer . 
cıvan 

« (( « Karye civar.. 

220 Kemalpqa Hamamcı lbrabim Hide1iler 
kızı Ay§e 

246 « Foçalı Mehmet Yahcahaşı 

« 

« 

« 

212 Şa- Dervif Mustafa tarlası Ce- Muharrem oğlu Osman tarlasi $i- Te
peköy cami vakıf tarlası Ce- Hacı Mehmet çav~ Şubat 328 T. 345/ 
346 

13 

4 

3 

Sa- ve Ce- Hacı lbrahim veresesi tarlası Ga- Tankam Şi- imam oğlu 
Mehmet tarlası Kanun sani 340 T. 2/104/78 

Şa- Henuiresi Hatiçe Ga- Cakuna Y orgi Şi- Hacı Mehmet veresesi 
Gülsüm Ce- Akike bağı Nisan 326 T. 35/36 

Şa- Hekim oğlu hacı Ahmet Ga- Şamlı Kamil bey Şi- E~i oğlu Melı· 
met Ce- Bakkal Mahmut Mayıs 330 T. 30/31 

Yukarıda isimleri yazılı ,ahıslar, borçlarını vadesinde tebliğ olunan ihbarname müddeti zarfında ödemediklerinden dolayı karşı-
sında gösterilen ve bankamıza birinci derecede ve birinci sırada ipotekli bulunan gayri menkulleri3202 sayılı kanuna göre 45 gün 
müddetle açık utırma suretile satılığa çıkarılmıftır. 24-3-939 tarihine müsadif Cuma günü saat 11 de bankamızda ihaaleleri icra kılı
nacaktır. Birinci artırmada sürülen pey miktarı bankamız matluhatım ödemeğe kafi gelmez veya muhammen bedeli bulmazsa on bet 
gün sonra 7-4-939 tarihine nıüsadif Cuma günü ıant 11 de ihalesi icra kılınmak üzere satışı ikinci artırmaya bırakılır, artırma ,artna· 
mcsi bankanın ilan tahtasına talik edilmi~tir. Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamak bankanın yedi ihtiyarında olduğu gibi kati ihaa
leye kadar borçlular borçlarını faiz ve masraf ile birlikte öderlerse &atıf muamelesinin fesh ve iptali yine bankanın elindedir. Mütte
ri bu vaziyet karşısında yatırmıf olduğu pey akçasından bafka bir hak talep edemez. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakahların mezkur gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa ait iddiala
rını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça a&hf 
bedelinin paylatmasından hariç tutulacaklardır. 

Bu gayri menkullere talip olanların % 10 pey akçasile birlikte ihale günlerinde hazır bulunmaları ve daha fazla malumat almak 
İıtiyenlerin ihale gününe kadar her gün bankamıza müracaatları ilan olunur. 350 (252) 
~ ~ • -~ - • ~~--n:*Wt!P.tli!ILT!:WWW JLW&'.&} ZS) 44!"5111Z CiJ Pf"H&!W*\ 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
Ve bütiin ağrıları derhal geçirir Mideyi, 

kalbi yormaz. icabında günde 
3 kaşe ahnabiliı ... 

Taklitlerinden sakınınız 

Karaciğer, böbrek, tnş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertlikleri 
ve şi§manlık şikayetlerinizi URİN'AL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
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lzmir incir ve Ozüm Tarım Satı§ 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis Yat üzümlerinden yapılmıtbr. Sek, DOmisek 

ve kırmızı Tarlı ~plarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 
taraplan eksik olmamalıdır. 

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

airkesidir. 

TARJŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmi, taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün h 

susiyetlerini tqımaktadır. T ariı üzüm hah en sıhhi ve mugaddi kuv
vet 4urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyabna uygun bir tekilde tertemiz i.ıenmi!F ve 

hazırlarumttır. Zarif ambalajlar içinde sahbnaktadır. 

Tarif markalı mahsulit ve mamulitı her yerden arayınız. 

izınir umumi saıq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

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

1-26 (2191) 

MA HKEMESINDEN: ~ haneye yaJıında naJı-
Nazilli Sümer bank basma f ah- ı d e'lıtir Vücutta toplanan asit ürik '\'C oksalat 

r~~<~~ında boya ustası sökeli ~alil i\ e T~FON: ı9-s 7 ( 31) gibi maddeleri eritir, kanı temizler, lez-
so!cun tarafından kar111 lzmırde ~C';7"JUictS@ "F a•m61'bCM "MM'?'5"" zeti hoş, alınması kolaydır. Yemeklerden 
şehitler mahallesi selamet soka - sonra yarım bardak su içerisinde alınır. 
ğında 5 numaralı evde iken halen Cumaya bırakılmıftır.O gün mah-
yeri belirsiz bulunan imam H. Ce- kemeye gelmesi veya bir vekil J"NGJ.LJ"Z KA NZUK 
mal kızı Bedriye sökün aleyhine göndermesi aksi takdirde tahki -
açtığı bo~e.nma davasında ilanen kat ve muhakemenin gıyaben ba
yapılan tebligat üzerine muayyen kılacağı tebliğ makamına kaim 
günde gelmediğinden gıyap J,a - olmak üzere ilan olunur. 
rarı verilmi, ve tahkikat 17-2-939 370 (260) 

ECZANESİ 

BEYOOLU - lsTANB~ 

lzmir tecim 
derneğinden : 

okulunu bitirenler 

Derneğin senelik umumi toplanbsİ 12. 2. 939 puar gÜnÜ aab.b 
laal 1 O da Tecim l.Mesi biauında yapılacağından Demek izaJulnila 
memkUr IMtte mektepte bulunmalan rica olunur. 

376 (258) 



8 Şubat Çarşamna 9J9 

Yemeklerin kı· 
r tıları, salya· 
run i~raz ettiği 
ITWll.,,...,..,..oplar, cbşa• 

RADYOLitl 
r a alınan mu· 
Zil' mevat karşı· 
smda dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahk11m· 
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar
sak ihtilatların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

•' .. · . -... .. . . 

RADYOLiN 
..... . ... . 

ile ınuhakkak sabah ve akşam her 
ye•nekten sonra fırçalaınak şartile 

- . . . , - =. .. '\. .. · • 
...... ·· . ·., .... 

YENIASIR ~Alfll'E 9 

Umdal Oli,~ier ve Fratelli Sperco 
A~~lı~~- Şürekası Vapur Acentası 

-- BiRİNCİ KORDON REES ADRiArİCA S. A. DJ G. M. B. H. HAMBURG 
TURKİA vapuru 15/18 Şubat arasın- BİNASJ 2'EL. 244J NAVİGAriONE ANKARA vapuru 14 şubatta bekle. 

da bckfonilmekte olup, Rotterdam, An- HULL HATTI ZARA motöril 6/2 tarihinde gelerek niyor. 18 şubata kadar Anvcrs, Rotter-
vers ve Hrunburg llınanlan için yük İONİAN '\'8puru 12 şubat 1939 tarı- Pire Korfu Saranda Brindisi Valona dam, Bremcn ve Hamburg için yük ala 
alacah.-tır. . hinde Londra, Hull ve Anversten gelip Gravusa Spnlnto Zara Fiume Brindisı cak1ır. 

GERMANIA vapuru şubat nihayetin- yük çıkaracak ve ayni zamanda Hull Trieste ve Venediğe hareket eder. ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 
de beklenilmekte o~up, Ro~t~rda~, için yük alacaktır. GRİMANİ 7/2 tarihinde gelerek Pat- 4 marta kadar An':c.rs, ~ottcrdam, Bre· 
Hamburg ve Anve.rsa limanları ıçın yilk LONDRA JIATl'l : mos Lcros Rados Brindisi Bari Tricste men ve Hamburg ıçın yük alacaktır. 
alacaktır. ADJUTANT vapuru 15 şubatta gelip ve Venediğe hareket eder. TA il L t YE: -*- Londra için yük alacaktır. LERO motöril 9/2 de gelerek Leros ACHİA vapuru 16 şubatta bekleniyor. 

BALKANLAR ARASI LİVERPOOL ffArrJ Rodos Brindisi Bari Trlcste ve Venedi- Hnmburg, Bremen ve Anvers limanla. 
HATTI ALGERİAN \'8purunun hamulesini ğe h::ıreket eder. nndan yük çıkaracaktır. 

Deu tsche Le· 
vante Linie 

ZETSKA PLOVİDBA A. İstanbulda aktarma ederek Denlzbank -- --
D. KOTOR Dumlupınar vapuru ile İzmlre gelmiş- ROYALE NEERLAH AMERİCAN EXPORr 

tir. DAİSE KUMPANYASI LİNİE~ 
Deuısclae Le11ante·Llnfe HERMFS vapuru 3/2 tarihinde gele- INC. 

ANVERS vapuru 7/2/939 tarihinde ek B \' Köst llın l EXAMELİA vapuru 9 şubatta bekle-
(( 1,, O y C E H » r urgas ama ve ence an a- . T ~- • • 'k 1 ktır 

Hrunburg Brcmen ve Anversten gelip h k t ed cektir nıyor. Nevyor .... ıçm yti • a nca . 
Lüks vapuru 26 §Ubatta saat (8) d yük çıkaracnk.. nn~G~ c · . . EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek-

bcklcnilmektc olup, saat 16 da Constan- bek! kte ~N v;iuru r!/2 tarihinde leniyor. Nevyork için yilk alacaktır. 
za ve Varnn limanları için hareket ede- 1 d enmc o up .otte am. ~mster· DEM NORSKE MİDDEL-
ccktir. nm vç Hamburg lunanları ıçın ylik 

T. B o w EM RE Es alarak hareket edecektir. HAVSLİNİJE, O.Si.O 
V E 1: tJ' R E K A S 1 -·- BAYARD vapuru 10 şubata doğru İs. Lüks vapuru 5 martta ~at 16 da V li 

beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 GUNARD LINE SVEHSKA ORİENrE Lİ· kendcrly:·. Dieppe ve Norv~ umum " 

t_ .... .:ı 1 d k Liverpool ve J manınn ıçın hareket edecektir. 
de aıuıucn ıarcket e ece Ur. Pire, H EH KUMPAHY ASI --
Korlu, Adriyatik limnnlan ve Tricste Glasgov battı İSA vapuru 10/2 tarihinde beklen· SERVİCE MARİTİME 
için yolcu ve yUk alacaktır. • • • • • • • • • • • mekte olup Rotterdam Hamburg İskan- ROVMAİH 
United Staıes Le11antes BOTHNİA vnpuru 14 şubat tarihinde dinavya ve Baltık limanlan için yUk BUCAREST 

Line Stad. gelip Liverpool ve Glasgov için yUk alarak hareket edecektir. DUROSTOR vnpuru 10 §Ubatta 

PRİNCE DE LİEGE vapuru şubat alacaktır. bekleniyor. Köstencc için yUk alacak· 
nihayeti mnrt iptidasında beklenilmekte FERN L='ITJ ,__ tı 
olup Ncvyork içın' yu"k alacaktır. NEVYORK SERYİCE MAR1r1ME rJ. OHH .. 2'0u WA nnE'fıl 

FERNMOOR motörü 12 şubat tari- aıt n .n.n» 

--

LOVCEN 

Gerek vapurlnnn muvasalat tarihleri, hinde Nevyorktan gelip yük çıkaracak Roıınaain Kumpanyası LINİES ı..rD. • H d • • gerek vapur is~leri ve navlunl~ hak- ve ayni zamanda Köstence için yUk ala- ALBA JULİA vapuru 23/2 tarihinde JESSMORE vapuru 12 şubat 939 clı y enı Sene e ıyesı kında ncenta bır tcahhlit altına gıremez. caktır. beEJenmekte olup Malta Cenova ve Mar- bekleniyor. Burga1., Varna ve Köstcna. .. D. • •? . Daha fazla tafslUt almak için Birinci Gerek vapur]ann muvasalAt tarihleri, silya limanlarına yolcu ve yUk alarak limanlarına :yük alacnktır. 
Erkek mı?.. ışı nıı. .... Kordonda 152 numarada •UMDAL. isimleri ve navlunlan hakkında acenta hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

h f 
umumt deniz Acentabğı Ltd. müracaat bir teahhUt altınn giremez. Daha fazla İUndald hareket tarihleriyle navlun- lunlnrdaki değişikliklerden acenta mc-

EczaCJ Kemal K. Aktaş ne tu a tır .••• edilmeSl rica olunur. tafsilit aim8k için T. Boven Bees ve Şr. lardaJd değişikliklerden dolayı acenta suliyet knbul etmez. 
Telefon : 4072 MUdüriyet nın 2353 telefon numarasına mtlracaat mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- Da.ha fazla ta!silıit için ATATÜRK 

«Zümrüt damluı» kolonya.aını,cMukülen: AErkekıt «~eminen -
Ditiıt diye iki cins koku üzerine yapmıf. Hılal eczaneaınden zev-
kinize göre koku seçiniz. 

............................................................................... : 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlannın en b8lisidir-

DI defa ~ Şerlld gUd lçDe,,,,,,.: 
• 

............................................................................... : 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Ec.zanesi Sıhhat 
BAŞTUKAK Büyük Salepçiotfu hanı knrşısındaN 

Müskirat Amillerinin Nazarı 
Dikkatine 

• 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Burnavada Y dok minare mevkiinde 90, 92, 94, 96 numaralarda 

kain Hayat müskirat fabrikası namile maruf ıarap suma ve zeytin 
yağı imalithanelerini ve depolar ve mü,temilatını ve §Arap ve auma 
imalithaneai laamımn ali.t ve edevabnı ve bir de maa bahçe evi muh· 
tevi yerler pazarlıkla ve bedeli peşin veya taksitle ödenmek üzere ban
bmaca aatılık ve kiralıktır. Görmek iatiyenler mahallinde bekçiye 
&atın almak veya kiralamak iwyenler konU§mak üzere her gün Em
lik ve Eytam banlcaıı lzmir şubesi hukuk işleri servisine müracaatları 
ir n olunur. 

Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. sillit için ikinci Kordonda FRATELLI caddesi 148 No.dn V. F. Henry Van Deı 
SPERCO vapur acentasına mürncaat Zec vnpur nccntalığına müracaat edil· 

BRI TOL 
Beyoğlu oda 
llNH?'ZOZZ l Tt:ZZ2J 

• 

Sirkecide 

Bu her iki otelin tnü<deciri Türkivenin en eski otelcisi BAY OMER LUT· 
FU,dUr. 43 senetik tecrübe\i idaresiyle bütün EGE halkııia kendisini sevdir
miştir. 

OtcllCJ'.indc misafir kalruılar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
lstnnbulda bütiin EGE ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Bir çok lıususi.)ctlerine ilawtcn fiatlcr müthiş ucuzdur. 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rVRKiYEHlH EH BiRllfCİ rERAZİ FABJUKA· 
SiNiN llAMUl.ArlDIR..-. TAKLİ'l'LEJUNDEN 
SAIUHl111Z.. 1 • 26 (336) 

Beyhude ıstırab çekmeyin 

GRiPiN Kullanın 

Soğuk algınlığı, nezle kırıklık, grip, baş,· diş ve 
sinir ağrıları, romatizma .san~arı için rakipsiz 

deva GRtPIMDIR.. 

Bu karışık havalarda 
yanuuzclan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

icabında günda 3 kaşe alınabilir 
İSİM VE MARKAYA DİKKAT ..... TAKLİTLE· 

edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 
TELEFON : 2004 - 2005 TEl .. 1'-:FON : 2007/ZOOS 

• • ' • :' .~ jl:' ... : ,,,,,,,,.~ ~ 
. -· ... •• . ' . . ... . . ·.-:._. 

T. iŞ BANKASI' n•n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAF AT 
Kuralar : 1ŞUbat.1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylul, 1 tkincitetrin 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i l e c e k t i r . . 
,rzHZJ I kram iyeleri: Cl'Z'7.ZZZ.."7.~~ 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S » ıooo liralık ••• s.ooo Lira 
8 n 500 liralık -· 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ·- 4-000 Lira 
60 » ıoo liralık ••• 6.000 Lira 
9S n so liralık··· 4-750 Lira 

250 u 25 liralık ••• 6.250 Lira 

···-·· ------· 
435 32-000 

'•fVW!iilc WW9-7ıLJZb'D!P>iil!IMIB ı az ı •' 
T. lf Bankuma para yatırmakla, yalnız para biriktirmit olmaz, 

ayni zamanda talihinizi de denemif olursunuz. 
.. . ~ . t . : . . ' ---
Kumbarett biri 

1 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

~IRAAt:BANKASI 
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Cemberlaynın nutkunun akisleri 
"ispanya hadiselerinin Fransayı mühim bir stratejik mesele karşısında 

bıraktığı ve ya bırakabileceği sırada tani manasını bulmaktadır,, 

ispanya Cümhurreisi 
Çemberlayn ne gibi menfaatlerin ha- YanındaailesiefradıbulunduğuhaJde 
yati addedileceğini tasrih etmemiştir dün akşam Fransaya iltica etmiştir 

Romanın bir tefsiri 

Fransız matbuatı, İtalyan hariciyesinin gazetesinde ima edilen bu tel· 
sırı gülünç bulmakta ve istihza ile karşılamaktadır .. - hadiselerden B. Azanaya son 

(Benım istediğim sulhtur) 
bohsolununca sadece 
cevabını Londra 7 (ö.R) - Havas muhabiri 

oildiriyor: Çemberlaynın beyanatı bil
hassa ispanya Mdiselerinin Fransayı 

mühim bir stratejik mesele karşısında 
bıraktığı veya bırakabileceği sırada tam 
manasını bulmaktadır. 

Vaşington 7 (A.A) - Diplomasi me
hafili B. Çemberlaynın beyanatının In
gilterc hükümeti erkanından her hangi 
bir zat tarafından yapılabilecek beyana
tın en kat'isi olduğu ve Fransaya karşı 
yapılacak her hangi bir tecavüz halinde 
lngilterenin hattı hareketi ne olacağı 
hakkında hiç bir şüpheye mahal bıra
kılmamakta bulunduğu mtitaleasını ser
debnektedirler. 

Berlin 7 (A.A) - Siya.si mehafil B. 
Çemberlaynın avam kamarasındaki be
yanatının yeni bir şeyi ihtiva etmemek
te yalnız Fransaya teminat vermekte ol
duğu mütaleasındadır. 

FRANSIZ - INGIL!Z TESANÜDÜ 
IAndra 7 (ö.R) Çemberlaynın 

avam kamarasında Fransız-Ingiliz tesa
nUdil hakkındaki kuvvetli sözle'I'inin 
ı-'· " ' -i d ... çok kuvvetli olmuştur. 

ln91,,;:; a.oıuıMnası e-rkıinıharbiye reisi 
lNGlLTERE FRANSAYI YALNIZ 
BIRAKMIYACAK 

(Deyli Telegraf) diyor ki: cBaşveki
lin beyanatı tam zamanında yapılmış -
tir. Zira lngilterenin bir harp halinde 
Fransayı yalnız bırakacağı hakkında bir 
propaganda yapılmakta idi. Çemberlayn 
bu siyasetin ve propagandaların temeli
ni yıkan beyanatı ile sulha en büyilk 
hizmeti yapmıştır. Fransa ve lngiltere 
arasında tcsanUd hiç bir zaman bugün
den daha kuvvetli olmamıştır. Ingiltere
nin Fransaya karşı askeri taahhütleri 
1914 tc'ki taahhütlerinin aynı olacaktır. 
NUTKUN FRANSADAK.t AKtSLERt 

Paris 7 (Ö.R) - Fransız gazeteleri 
Fransız hayati menfaatlerini tehdit ede
bilecek her hangi bir tehlike halinde In
gilterenin Fransa yanında mevki alaca
Rını tasrih eden B. Çemberlaynın beya
natını büyiik bir memnuniyetle kaydet
mişlerdir. 

cTan> gazetesi şu noktayı tasrih edi -
yor: Jnrıiliz başvekilinin beyanatı yalnız 
Fransnya karş ı sebebiyet verilmemiş 
bir tecavüze dc:-ğil , her h-n~i bir tehlike
ye şamildir. Bunun manası pek geniştir. 
Çünkü t ,..hJike hnrbın ilanından evvel 
gelir. Şu halde lngiltere yalnız muhase
mat başlan..,ıeında değil, her hangi bir 
harp tehlik s i b eJirincc de Fransanın 

)'anında bulu:ıacaktır. 

cFioaro> r nzetesi şunu müşahede edi
yor: InrHiz b:ışvekilinin avam kamara
sındaki kat'i beyanatı, Fransa hariciye 
.nazın B. Bonne tarafından 26 son Ka
nun tarihinde mebusan meclisinde yapı-

lngiliz - Fransız mukarenetini dikkatle takip eden B. Hitler ve arkada§ları 
ve lngilterenin karşılıklı taahhütlerini · nat, nisbcten geniş olan görünüşiı.µe 
dünya önünde tesbit eden ve hiç bir te- rağmen, muhtevası itibariyle bir çok 
reddüt ve şüpheye mahal bırakmıyan tahditlcrle muhattır. Bu tahdidat bilHas
böyle bir hattı hareket sulh davasına sa şu noktada temerküz ediyor ki Ingil
hizmet etmekten hali kalmaz. tere ve Fransa arasındaki tesanüd an-

cMatcn> gazetesi lngiliz başvekili ta
ra!ından yapılan beyanatın fe"kalade 
mühim olduğunu kaydediyor. Hususiyle 
Fransız - ltnlyan gerginliğinin başmdan
beri ilk defa olarak Ingiltere vaziyet al
mış bulunmaktadır. 

c:Populer> gazetesi de §Ullları yazıyor: 
Artık hiç bir şüphe kalmamıştır. Artık 
Fransa da hiç bir f erd, Ingilterenin hattı 
hareketi hakkında şilphe edemez ve ye
ni bir teslimiyet hadisesini haklı gös
tercınc-z. B. Çemberlayn şimdiden her 
kese cevap vermiş bulunmaktadır. 

TAYMISE GÖRE 

I...ondra 7 (ö.R) - cTaymis> gazetesi
nin askeri muhabiri harp halinde Fran
saya Ingiliz ordusunun gönderilmesinde 
baş gösterebilecek müşkülatı tetkik et
mekte ve şu miltaleatı yürübnektedir: 

Denizaşırı bir yere gönderilecek or
dunun emniyeti Ingiliz harp filosunun 
kuvvetini azaltmadan, böyle bir ordu
nun emrine tahsis edebileceğimiz harp 
gemilerine tabidir. Kara ordusunu do
n-ıiruna zararına kuvvetlendirmek çıl -
gınlıktır. Hava müdafaası da Ingiltere 
için fevkalade ehemmiyetli olduğundan 
Ingiltere karada harp için hava filosunu 
zaif düşüremez. Taarruz kuvvetinin bağ
lı bulunduğu mühimmat ve mayi mah
rukatm nakli hususundaki tehlike deh
şeili bir derecede artmıştır. Fransada 
harp edecek bir Ingiliz ordusu bulundu
rulduğu takdirde bu tehlike bir kat da
ha artacaktır. 

ROMAYA GöRE 

Roma 7 (ö.R) - Ingiliz başvekili B. 

cak lngiltere ve Fransanın aynı uunan
da harbe sürtiklcruneleri halinde .kelldi
ni gösterecektir. Şu takdirde bu harbın 
aynı zamanda lngiltere ve Fransaya ilan 
edilmesi ve yalnız birisini, meseli Fran
sayı altıkadar edt"Cek bir harp olmaması 
lfızımdır. 

B. Çemberlayn mikrofon önünde 
cDiğer taraftan Ingiliz başvekili Fran

sanın hayati menfaatlerine teveccüh edi
lebilecek bir tehditten bahsetmiştir. Fa
kat ne gibi menfaatlerin hayati telakki 
edilebileceği aslA tasrih edilmemlştir. 

Keza bu chayatb mahiyeti Ftan.sanın 
mı, yoksa Ingilterenin mi tayin edeceği 
de bildirilmemiştir. Faraza bir ihtilaf 
zuhurunda Fransız hayati menfaatleri
nin tehlikede olup olmadığını kim tayin 
edecektir? 

Işte bu sebeple bu beyanat üzerine 
yeni hiç iblr unsur çıkarmamıştır.> 

Par is 7 ( ö .R) - lspanyol sivil asker
lerinin Fransaya akını devam etmektedir. 
Bu sabah hududu geçen bir topçu kafile
sinden başka saat 1 3, 15 de ikinci bir 
topçu kafilesi hududu geçmiştir. Her top 
Amerikan markalı ve altı tekerlekli bir 
kamyon tarafından çekilmekte ve 15 ka
dar asker her topun mürettebabnı teşkil 
etmekte idi. Öğleden sonra bu suretle 
F ransaya 1 3 top girmiş ve hududu geçen 
topların yekunu 32 ye baliğ olmuştur. 

·ı"opçular geceyi alelacele tesis edilen bir 
kampta geçirmiıler ve 8 1 inci F ranaız 
alayına mensup süngü tak vaziyetinde 
askerlerin muhafazası albnda tutulmuı
lardır. 

Püiserda lspanyol ıehrinde bu sabah 
sükunet devam etmiştir. Nasyonalistlerin 
Fransız hududuna doğru Püiserdayı geç
meleri çok güçtü. T oeyyüd etrnemiı bazı 
haberlere göre F rankistler bu sabah Püi
serdayı 26 kilometre mesafede Martivete 
mevkiine varmı~lardır. 

HADiSELER OLDU: 
Alakadar resmi mahfeller Pirene hu

dudunda Fransız kuvvetlerile hududu ge
çen milisler arasında hfıdiseler olduğunu 
tclczip ediyorlar. lspanyollar milislerin 
bilakis hiç bir zorluk göstermeden ken
dilerine tahsis edilen kampa geçtiklerini 
ısrarla kaydediyorlar. 

Pertüs mıntakasında 14 lspanyol kam
yonu hududu geçerken Fransız gümrük 
muhafızı bunların her birinde ancak 4 
jandarma bulunduğunu görerek ıüphe

lenmi§lerdir. Çünkü diğer geçen bütün 
kamyonlar bilakis haddinden fazla dolu 
olarak F ranaaya girmekte idi. Bunun 
üzerine Fransızlar traktörleri açbrmıılar 
ve her birinde külçe halinde külliyetli 

albn ve gümüı mebaliğ bulunduğunu 
görmüılerdir. lspanyol jandarmaları bu 
paraların ispanya bankasının ihtiyat ak
çesi olduğunu bildirmişlerdir. Fakat 

vermiştir 
Bu fotograflar, kış mevsimi (çindı 

vurtlarını terkcd.eTek bir ye-rden bw ba§• 

ka yere göç etmek mecburiyetinde kala7( 

bir milletin fertlerinin feci halini göster• 

mesi bakımından çok şayanı dikkattir. 

Fotograflarda bu küçiik Ispanyol mille~ 

tine ya§attığı elemli dakikaları pele gll .. 

.zeL canlandırıyor. 

Çemberlaynın avam kamarasındaki be
yanatını kaydeden Roma öğle gazetele
riy le vilayet gazeteleri Londra ve Paris 
mihverinin Roma - Berlin mihveri ka
dar sağlam olduğunu kabul etmiyorlar. 
B. Çemberlayn tarafından dün avam 

kamarasında her türlü şüphe ve tered
düdü izale etmek maksadiyle verilmiş 
olan izahat Jtalyan maksatlarına göre 
tefsir edilmekte ve ehemmiyetsiz, aynı 
zamanda mühim olduğu iddia edilmek
tedir. 

Paris 7 (ö.R) - B. Nevil Çemberlay
nın avam .kamarasındaki beyanatının 

ehemmiyetini azaltmak maksadiyle Ital
yan gazetelerinin tefsirleri Fransız mat
buatı tarafından istihza ile kaydediliyor. 
Nereden gelirse gelsin, Fransanın hayati 
menfaatlerine müteveccih her hangi bir 
tehdidin derhal lngilterenin Fransa ile 
iş birliğini tahrik edeceğini beyan et -
mekle lngiliz başvekili, hükümetinin B. 
Bonne tarafından Fransız mebusan mec
lisinde yapılan ve harp halinde iki dev
let kuvvetlerinin mütekabilen birbirinin 
hiı.metine runade bulunacağını tasrih 
eden beyanatla tam mutabakat halinde 

kamyo~lar~a ispanya bankaıını t~~sil ı di ve B. Azanenm Kulanjda lüks değil
eden hıç hır memur bulunmamakta ıdı. ae de istirahate kavuşacağını bildirdi. 

Paris 7 (ö.R) - Fransaya gelen Is- Kasaba belediye reisi Jspanyol reisi 

Londra 7 ( ö.R) - lngiliz hüküme · 
nin general F ranko hükümetini lapa 

yanın biricik mesul idaresi olarak bil 
kaydüıart tanıyacağı haberi ıimdilik r 

mi hiç bir teyid bulmamıştır. Salahiyet 
Hariciye nazın Ciano ailesinin gaze

tesi olan cTelegrafo> şunları yazmakta
dır: 

cSuya sabana dokunmıyan bu beya- olduğunu göstermiştir. 

Avam Kamarası yenı para 
etmiştir kanununu kabul 

Londra 7 (Ö.R) - Avam kamarası, dün öğleden sonra maliye na· 
zm Sir Con Saymen tarafından teklif edilen yeni para kanunu proje
sini kabul etmiştir. Bu proje hükümlerine göre, lngiltere bankasının 
altın ihtiyatı altının rayiç fiyatı üzerinden tesbit olunacaktır. Me~zuu 
bahis mesele haftalık kıymet takdiri işini realiteye daha ziyade uy
dunna.k.tır. Bunun ilk neticesi 95 milyon lngiliz liralık bir disponibilite 
meydana getirmek owaktır. Maliye nazın Con Saymen c eğer p,vayı 

panyol mültecileri hakkında şu istatistik cümhurunu kabul etrniı, 0 da F ransada 
ne§redilmiıtir. nail olduğu iyi kabule teıekküılerini bil-

Şarki Pirene vilayeti hududunu geçe
rek Fransaya giren sivil mültecilerin mik
tarı 6 ~ubat akşamı 110,000 kişiden iba

dirmiştir. mehafilin kanaatince bu yolda her t 
ispanya yarım adasını parc;alıyan ha- tebbüsün general Frankodan sadır olm• 

diselerden bahis olununca reisi cümhur 
retti. F ransaya giren ve derhal nasyona- sadece şu sözleri söylemiştir: 
list ispanyaya sevkolunan askerlerin sayı
sı ise 63,500 idi. Dünkü pazartesi günü 
Fransaya girerek derhal nasyonalist is
panyaya hareket arzusunu gösteren as
kerlerin miktarı da 1000 neferdir. 

sı icap eder. 

Paris 7 {ö.R) - ispanya reisicüm
huru B. Azana da hududu geçerek dün 
akıam Kulanj ıehrinde hemşiresi Bn. 
Rivas Şerif nezdine gitmiştir. lspanyol 
riyaseti cümhur başkatibinin zevcesi olan 
Bn. Rivas Şerif 1 O gün evvel üç çocuğile 
birlikte bu kasabada bir konağa yerleı
mitti. Biraderinin gelmekte olduiunu 

• • .. .. .. 

cBenİlıı istediğim sulhtur I> 

B. Azananın yakında damadı ve hatta 
bütün ailesi erkanile birlikte Parise gi-

deceği teyid ediliyor.Reisicumhur namı
na genel sekreteri B.Rivas Şerif şu beya
natta bulunmuotur: 

c lspanyol hükümeti için Fransız ara
zisinde yerleşmek asla bahis mevzuu de
ğildir. Pek iyi takdir ederiz ki lspanyol 

hükümeti F ransada yerleşerek iıleyemez 
ve Fransadan memleket itlerini tedvir 
edemez. Bu bakımdan F ransanın hiç bir 
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Harp 
stok 

maddelerini 
etmek için 
-0--

Vaşington, 7 (A.A) - Altı demokra 
senatör verdikleri bir kanun teklifin 

harbiye ve bahriye nazırlarına harp 
timaline karşı askerl denilen maddel 

stok etmek salahiyetinin itasını iste 
)erdir. Bunlar mezkUr maddelerin sa 

alınması içiıı yirmi beş milyon dolar 


