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HAKKI OCAKOCLU 
ABONE ŞERAiTi 

OEV AM MODDE'I1 Türkiye için Hariç için 

Senelik............ 1400 2900 
Alıı aylık ............... 1SO 1650 

Çember/ayn Amerikaya 
gitmiyor 

Londra 8 (A.A) - Çeınbcrlayn. avam ka-
marasında bir suale verdiği cevapta Amerlka

ya gitmek fikrinde olınadığinı, çUnkü uzun sü
recek bir gaybubetin mahzurlu olacağını bil -
dirmiştir. 

·-------' L T E L E F o N :. 2697 

FIATI (S) KURUŞTUR Cü.mhuriyetin ve Cümhuriyet e3erinin bekçisi, aabahlan çıkar siyasi gazetedir Yeni Asır Mntbnaaında Baaılmı!hr. 

• ek ıeee 1 ihap hazırlıkları ilerliyor 

Otomobil ve kamyonları gümr 
res i y ·· zde kırk i irilecektir 
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Bükreş 
Top antıs 
Balkan antantının 
sulh ve esanü 
ruhu u yaşatacak 
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Balkan antantını teşkil eden dört 
devletin hariciye nazırları Şubatın 
on altıncı günü Bükrcşte mutad top
lantılannı yapacaklardır. 
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• 

zerı de •• 

Beynelmilel vaziyetin çok buhran
lı günlerine te~adüf eden bu toplan- l'~ırıs, 8 (U.RJ - Fransız aynnında 
tının her taraftan büyük alaka ile ta· lıarict siyaset üzerinde münakaşalar de· 
kip edileceği şüphesizdir. Dünyayı vrun ctmiŞ,tir. Hnriclye nazırı B. Bonne 
bir harp havasının sıkıcı tazyiki altın- istizah takrirlerine cevap vererek şu be
da tutan meseleler üzerinde aylardan yanatta bulunmuştur : 
beri yapılan propagandaların balkan- • _ Fransa her şeyden evvel kendi 
lardaki tesirini anlamak arzusuna, topraklan, kendi imparatorluğu için te
Türkiye - Romanya ve Yugoslavya- minat almak ister. Fakat bilyUk devlet 
da birbiri ardınca vuku bulan kabine rolüniln kendisine yUklediği vazüeleri 
tebeddüllerinin yine balkanlar dışın- terkedemez. Fransanın dünyanın her ta
da uyandırdığı bazı yanlış telakkiler rafında müdafaa edeceği menfaatleri ve 
ilave edilirse yukarıda işaret ettiği- dostlukları vardır. 
miz alakanın manasını daha iyi an- F ansa kuvvetli ve yeniden sUAhlan-
lamak kabil olur. 

1 

Alınr a oldug~u kadar zaif ve 
H . . k·ı· mış anyay 

arıcıye .v~ ı ımiz Saraçoğlu, Ro- silahsız Alınanyaya da ayni hissiyatı ta· 
manya harıcıye nazırı Cafenko ve V F ansa Almanya ile kendi 
Y ı h · · şıınıştır. e r 

ugos avya arıcıye nazın Marko- d k" 'tef hhUmU ortadan kal-
. b Ik" "Ik d f 1 k arasın a ı sw e vıç e ı ı e a o ara tanışacak- d nk . . h" b" gayretten geri dur-

( d F k ·ı "k] . ı· .k ınn ıçın ıç ır ar ır. a at temsı ettı erı po ıtı a 
birbirine o kadar sokulmuş, o kadar mnmıştır. . t luğu 
kaynaşmıştır ki konseyde derhal bir •İspanyanın .. Afr!l'da ımpta~~or hem: 

· · t h vası esecektir muzun yolları uzerın e stra eı e 
mımıye a · . . abancı bir hti 

Balk ta t teşk.ıl eden devlet- mıyetı vardır. Fransa y 
an an n mı k"' . j li · ·· de 

ler gündelik politika peşinde değil- dumctin spnnyada faa yetme musaa 

ı d . M·· k h " f tl · c cmez. er ır. uştere ayatı men aa erın 1 "lt A rik ·ı t anUdU .. .. . . Ik k • ngı ere ve me a ı e es · 
orgulerıle viıcud bulan Ba an pa b ·· h" b' kit dah k tlı' olma . . . . k 1 muz ıç ır vn a uvve · 
eevınçte ve kederde bırbırıne sımsı ı I 
~ağlı olan Balkanlar ailesinin üzerine 

1 
htredikleri bir varlık olmustur. 

Bükreş toplantısına haricin merakı I 
ne mahivette olursa olsun biz şuna 
~aniiz ki-konsey dört müttefik devle: 1 
tin senelerden beri tecrübe ettiklerı 
politikada bir değişiklik asla düşünül-! 
rnediğini meydana koyacaktır. Bu ı 
v.csile ile daha bir defa görülecek-

- SONU 2 iNCi SAYFADA - j 

Ahlak 
Düşkünleri 
İzmir mebusu l\IAJIMUT ~"'SA'l' 

BOZKURDUN bu değerli makalesi
ni (4) üncil sahifemizde bulacaksı-

mz. 

lktısat Vekili 
flüsn ·· Çakır 
Istanbula gitti 

İstanbul, 8 (Hususi) - iktısnt vcktı. 
Jeti otomobil, kamyon gibi nakil \'nsıtn
Inrmın gümrük resimlerinin yiizde kırk 
nisbctinde indirilmesini istihdaf eden 
bir kanırnamc hnzırltUlllŞ ''e Vekiller 
Heyetine ''ermiştir. 

Bu kararname ile radyodan alınan 

gümrük resmi de ayni nisbcttc indiriJe. 
cch"tir. Karnmaıııe aynca memleketin 
iktısadiyatı bakımından mühim karnrln
n ihtivn etmektedir. 
İKTISAT VEKİLİ İSTAI\"BULDA 
İstanbul, 8 (Hususi) - tktısat vekili 

Diisnü Çnkır bugün Ankaradan geldi.. 
İnhisarlar idaresinde muhtelif işlerin 
tetkikiyJc meşgul oldu. 

Vali Lütfü Kırdar vekili inhisarlnrda 
ziyaret ederek görüştü. 

a sız 

e '"zmanevıaa!armda 
Bizoıt torpitos . 
Jorj Leyg kruvazörü 
ile çarpıştı .. 
Paris, 8 (OıR) - Bahriye nezareti 

tcblif; ediyor : Dünkü 7 şubat tari
hinde sant 19.30 da ildnci torpito 
muhribi ;filotillôsı tarafından dör
dUncü kruvazör fırkasına karşı bir 
ge<'C hUcumu talimi esnasında •Jorj 
Lcyg• krm•nzörü •Bizon• torpitosu 
Uıcrine yan taraftan bindimıiş ve 
nğır bir rahne a~c;tır. Torpito Cler
hal kruvnzör tarafından yedeğe nlı
narnk k\içük süratle Brcst limanına 
~kilmcğo başlamıştır. Bu sabah sa
at 8 de •Hipopotam• romorkörü 
yaralı torpitoyu yedeğe nlnuştır. Bu 
akşam geç vakit Loryan limanına 
muvmınlutlan beklenmektedir. 

Ba§Vckil R. Saydam. ve B.M.lıf. reisi 
Abdülhalik Rcnda 

l•tanbul 8 (Hususi) - intiha
bat hazırlıkları ıüratle ileTlemek
tedir. intihabat defterleri önü -
müzdeki Cummtcsi günü yurdun 
her tarafında asilmı1 bulanacak
tır. 

Yeni Büyük Millet Mecliainde 
mebus •ayısının artıp artmıyaca

- SONU 3 ÜNCÜ SAHWEDE -
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ükre 
ütteSik hariciye 

nazırlarını istikbale 
hazırlanıyor 

Bükreş, 8 (Ö.R) - Hükümet bir 

beyanname neşrederek kendisinin 4 
milyon 6.uısı olan milli kalkınma 

cephesi hükümeti olduğunu ilfln et· 
miştir. 

BALKAN ANTANTI KONSEYİ 
Bilkrcş, 8 (Ö.R) - Gazeteler Bal

kan nntantı konseyinin önUmUzdeki 
toplantısına bUyük ehemmiyet nt
fctmektedirler. Bu toplantı Yugos
lavyndnki kabine değişikliğinden 

:sonra yeni hariciye nazırı ile Ro
manya hUkümeti arasında ilk tema- • 
sı teşkil edecektir. Umumiyetle bes
lenen kanaate göre yeni Yugoslav 
başvekilinin beyanatı Yugoslavyn
- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİF'EDE -
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Tımustan birkaç manzara 

mıştır. Bu tesnnilt kimse için tehlike ve 
tehdit te~kil edecek mahiyette değildir. 

•Fransa politikasını yalnız ~filletlcl' 

Ccmlyeti UzerJne istinat ettiremezdi. 

Romadaki lngiliz 
teşebbüsüne Kont 
Cianonun cevabı 
Pariı 8 (ö.R) - Fransız • lngiliz te· 

aanüdünün §İmdi bilhassa Jspnnya mese
lesi hakkında fonl bir rol oynadığı Frnn• 
sız gazetelerince kaydedilmektedir. 

cJ our> gazetesine Londradan bildiri· 
liyor: lngiliz mahfellerinde muhnfnza 
edilen fevkalüde ketumiyete rıığmen 48 
saattenberi Londrn ve Burgos arasında 
hararetli bir noktai nazar teatisi vuku 
bulmaktadır. Ynbnncı kıtnatm lspanyn· 
daki askeri hareklitın hitamında tahliye 
edileceğini temin eden Bursos hükümeti 
bu hususta verilecek emirlerin süratle ifa· 

Sulh Avrupanın ekonomik organi
zasyonu dUzcne sokulmakla teessils 
edecektir. Bunwı için Fransa kendisine 

- SONU 7 İNCİ SAHİFEDE -

ııını kontrol ebneği tasvip etmiştir. Ce· 
neral Frnnko, verdiği teminata göre, da
hiU harp neticesinde lspanyol hakimiye· 

Katalonyadan Fran saya akın edenler 
suretle tahdidine muvafaknt etmiyecek- ıimdiden kendi ini hissettirmektedir. 

tir. Esasen lspnnyanın imanna Fransız lngiltere Franko hükümetini lspnnya· 

tinin siyast ve askeri anla~mnlarla hiç bir ve f ngiliz sermayelerinin i§tiralti lüzumu nın biricik mesul hükümeti olarak tanı-
mak için iki ıart ileri sürüyor. Yabancı 

Et llall nl~ln ytlkseldl 
Belediyenin kanaatine göre tereffü 

makul hiç bir sebep yoktur • • 
ıcın , 

Oda ııat yükselmesinden kanaracıları mesai tutmaktadır •• Kanaracılar 
ise soğuk yüzünden hayvan muvaredatı azald1ğmı iddia ediyorlar .... 

Mezbahadan bir görünüş 

Hiç bir hakikt sebep bulwunadığı hal- gibi et fiatlcrinin yükselmesi, kanarncı
de et fintlerinin on kuruş yükseltilmesi lann celepleri ve hayynn satıcılarını 

Uzerine Belediye bu mevzuu tetkik et- tazyik etmelerinden ileri gelmiştir. 
mcğe ha laınıştır. Diin de kaydetUğimıı. Kurban bayrnnundan önce et, elli ku-

ruşa satılıyordu. 

Bayram geçince fiatler 60 kuruşa yUk
sclmJştir. 

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

aııkerlerin lspanyndım tamamile çekilme
si ve mülteciler me3elesinin halli. 

Paria 8 (ö.R) - Figaro gazeteainln 
Londra muhabiri tarafından bildirildiği· 
ne göre lngiliz resmi mahfelleri B. Vir
jinya Gayda tnrııfından cCurnale Oital· 
ya> gazetesinde Italyan gönüllülerinin 
ispanyayı tahliye etmeleri hakkında ya· 
zılan makaleyi Kont Cinnonun Lord Bert· 

- SO ·u 3 -0NC0 SAIIh<'EDE -

Şanghayda 
Son 24 saat icinde 
48 inci siyasi suikast 

yapdmıştır .. 
Londrn, 8 (Ö.R) - Tokyodan bil

diriliyor: 
Şanghayda 24 saat içinde 48 inci 

slyast suikast vukubulmuştur.. Bu 
48 inci suikastın kınbanı Japonlarm 
hizmetinde çalışan Çinli polis Tung
§alldır. 

Japon emperyal.imıamna hizmet 
eden Çinlileri öldUrmek için bir 
tedhiş tcşkilııtmın faaliyet halinde 
olduğu nnlaşılıyor. 
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Bazıları da fenalık ettiğinin farkına 

vannadan bir iki temasına ve güler yü
züne aldanarnk arkadnt oluveriyor. Ve 
ne var ne yok~ diye bir ıey ıorulursa hv· 
men ıöyleyiveriyor. 

Ser tutmamak da bir nevi hastalıktır 
ve müptclaııı da çoktur. Bazıları biraz 
izzetinefislerine dokunulunca, mesela: ... 
de bulunuyorsun da bir şeyden haberin 
yok 1 denilince ağzının bağı gevşer. Ba
zıları da aksine izzeti nefisleri okşanınca 
söylerler. Sarhoııluk bahsinde tafsil et· 
tiğim için tekr. r etmiyorum. Yalnız kı
saca knydedeyinı ki: Alkol ve aşk casus
ların mnymuncuğudur, bununla bir çok 
kapı açabilirler. 

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

YAZAN: 
GENERAL 

Kazı"' Karabekir 
~······································~ mecbur olduğumdan dolayı müteessirım-

alô.kasız ve bilgisiz halleri dolayıaile her 
ne kadar hemen ümitsiiz bir iş ise de. 
Gerçi çok iyi bazı zabitler vardır: fakat 
bu müstesnalarla bir ordu · teşkil oluna· 
mnzl 

Bununla beraber elimden geleni yap
mıya sebatlı arzum vardır, ve eminim ki 
Alman arkadaşlarım da aynını yapacak-* lardır. Fakat siz de anlarsınız iti, eğer 

Düşmanların zehirli gazler kadar te· bir gazeteye halka karşı AJman menfaat· 
sirli olan propagandalarına gelince: !erine muhalif daimi neşriyatta bulunul-

Bu, iki suretle oluyordu. Biri matbu- masına mUıınado olunursa bu bizi incite
atla. gözlere, diğeri de ağızlardan kulak- bilir. 
lara. Şu halde sizden rica ederim, bu tarzı 

Seferberliğin ilk günlerinde Bcyoğlun· değiıtirinb:. 
da çıkan Alman ve Fransız gazeteleri ve Cöben ve Breslavın buraya varmı§ ve 
bunların taraftarları gazetclerile bu iıe hükümetimizin eline geçmiş olmalarına 
gici~tiler. Büyük harfli baılıklarla her iki ben pek ziyade memnun oldum. 
taraf kendi galibiyetini ve düşmanın mağ- - Eğer vakit bulursanız, bir aatırla 
lübiyetini ilana başladı. Tabii Erkanıhar· bana, iılerin nasıl aittiğini yazınız, bura· 
biye reisimizle heyeti ıalahiye reısımız da bir teY ititilmiyor. 
Fransız gazetelerinin bu halinden ıikayet - Siz.e rica ederim, 2 inci tube efen· 
ederlerdi. Biz her iki tarafa da müsavi dilerine çok .elim ıWyleyin, ve ben de 
muameleye mecburduk. Başlıklarda kul- samlmt eellmlanmla kalıyorum. 
(anılacak harflerin azami kaç puntoluk Sbin 
olabileceğini gazetelere tebli~ ettik. Vonthauvenay 
Ara sıra Almanlar bu tebliğin haricinde Bu mektupta iki nokta ıöze çarpıyor: 
başlıklar kullanırlıudı. Bu sefer de Fran- Biri nerede ve ne vazifede bulunur.a 
sızlar §İkayete başlatlardı. Çok &Üç bir bulunsun Almanların milli menfaatleri 
variyet haıııl olmuştu. Alman mafevklerin uiruna ne kadar huaaa ve ne kadar mü
emri altında, her iki taraf gazetelerine tC§ebbia oldukları. diğeri de on birinci 
müsavi muamele yapmak içn ne diplo- gÜnünde bulunduğumuz halde Tekirdağ 
matlık ve ne de askerce hareket kıifi gel- gibi bir yerde seferberliğimizin ne halde 
miyordu. Çünkü bntlım sıkıldı mı Alman- bulunduğudur. 
lat Enver p&flldan arzuları veçhile emir * 
çıkarabiliyorlardı. Düşmanın zarnrlı propngandalariyle 

lı gazetelerden beyannamelere intikal mücadeleden bahsediyordum. lngiliz ve 
etti. Sefarethane ve Konsoloshane kapı- Fransızlar biziın de Almanların safında 
lanna her iki taraf kendi tebliği rcamile- yer nlmamı.z:ı iatodikleri daha harpten 
rini kalın harflerle ilana başladılar. Der· önceki muameleleri ile de anlaşılıyordu. 
kecı iı biribirini tekzibe kadar da vardı. Harp çıktıktan sonra galiba Almanların 
Gayn Türk gazetderden bazlları itilaf bizi harbe sürüklemek hususundaki pro
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Rl 
i iyet Umumi Meclisı 

Bugün saat on dörtte Valinin bir nut
kuy)e yeni devre mesaisine başlı:Y or 

939 Varidat ve masraf bütçeleri mütevazindir. Geçen 
sene başarılan işler hakkında rakamlar .. 

t sı 
Bal an a tantınm 
sulh ve esanüt 
ruh nu ya tacak 
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- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFP..DE -
tir ki Tfükiye - Yunanistan - Yugos• 
lavya ve Romanya yarattıkları eseri 
kudretle ya atmak ve büyütmek 
azmindedirler. Bu cihet iyice anla· 
şıldıktan sonra beynelmilel vaziye
tin vehameti karşısında Balkan an· 
tantının mevkii düşünülebilir. 
Muhakkaktır ki, Avrupada bir çıl
gmhk anında sulhun bozulması ihti· 

Vilayet umuınl meclisi bugün saat on müesseseleri, vilayet akaratı tamir et- davisi başarılmıştır. malinden endişeye düşen milletler 
dörtte kazalardan gelecek murahhasla- tirilm~, maarif i~1erinc büyük bir ehem- Vilayet 938 mali yılının ilk cltı ayın- arasında Balkanlılar da vardır. 
rın ~t.irakiyle meclis salonunda Şubat miyet verilmiştir. Ziraat işleri fatbika- da başardığı işler anlatılırken Ağamem- Bizim iizüntümüzün sebebi açık· 
devresi toplantılnrına brışlıyacaktır. Bu- tında köylünün menfaatleri azami suret- nun ılıcaları ve lnciraltı plajları tesisatı tır : 
günkü ruzname valinin açılış nutku, te gözetilmiş, veteriner işleri intizam fizerindeki çalışmalara büyük bir yer Balkan devletleri mlhçudurlar. 
divanı riyaset inUhabı J;ibi işler vardır. içinde yi.irUmüştür. ayrılmıştır. Kinderhaym ve yahut açık ileri milletler ailesi içinde layik ol· 
!kinci toplantıda 939 malı yılı bütçesi Sıhhat i~leri bııhsinde elde edilen ha- hava mektebi olarak istimal edilmek dukları mevkii alabilmek için sulh 
meclise takdim edilecektir. şarılar §tınlardır: üzere Bucadaki san mbmbambambrnb içinde çok çalışmağa, temellerini at· 

Tanı.im ve ıtabolunan 939 mali yılı büt- - 1000 liralık tahsisatla kinin alına- i.izere Bucadaki Sarıgo'Uü Hasan ağa tıkları büyük eserleri inkişaf ettirme· 
çesinde geçen sene çalışmaları hakkında rak tevzi edilmiştir. Firengilikrin teda- ıbahçesi 18000 lira bedelle mtibayaa edil- ğe muhtaçtırlar. 
verilen izahat çok şayanı dikkattir. 937 vile.r,inde ihtimam gösterilmiştir. Sıhhi miştir. Bir harp bu güzel inkisafı durdu· 
mali yılı içinde başarılan işlerden bahs- imdat işleri vaktinde yapılmıştır. Kaza- ran felaketlerin ba§ıdır. 
edilirken Nafıa işleri bilhassa nazara çat- lar dispanser ve hastanelerine yardım 939 BüTÇESl Bunun içindir ki Balkanlılar hariç· 
pıyor. Bu devrede ödemiş - Çatal yolu, edilmiştir. Bozdağ ve Aliağa çiftliğinde 939 mali yılı muhammen varidat büt- ten bir tazyike, hayati menfaatleri 
Izmir - Urla - Çeşme yolu, Tilrkelf- Fo- iki Kfnderhnym açılmış 100 bakunsiz ve çesi §Öyledir: aleyhinde bir suikasde maruz kalma· 
ça yolu, Iımir - Kemalpaşa yolu, Iı.mir- cılız çocuk ihthnmnla bakılmıştır. Emra- 661100 Ura arazi vergisi, 877000 lira dıkça sulh içinde yaşamak, kendi 
Menemen • Bergama yolu, Dikili-Altın- zı sariye hastanesine bir veremliler pav- bina ve~i, 210700 Ura bina vergisine varlıklannı alakadar etmiyen bir mü· 
ova yolu, Bergama - Ivtid1 yolu, Berga- yonu llAve edilm1ştlr. Memleket hasta- munzam iktısadi buhran vergisi, 154850 caddelerin dıfında kalarak bütüıı 
ma - Dikili, Bergama - Soma ve Bc.rga- nesinin 325 yatak kadrosu ihtiyacı kar- lira sair varidat, 406100 Ura turistik milletlerle dost geçinmek azminde
ma - Kale yollan, Menemen - Muradiye şılamadı~dan yer yatakları flbe edil- yollar varidatı kf ceman yektin 2,816,750 dirler. Bu bahiste fU veya bu sisteme 
yolu, fznür - Torbalı - 'lire yolu, Gut - trriştir. Memlekeıt haıtanesinde 713 tabi! liradır. kartı sempatinin asla yeri olamaz. 
bahçe - Karaburun yolu, Çatal - Bayın.- doğum, 137 müdahaleli doğum, 527 bU- Masraf bütçem l(>yledir: Baıkanlar için en büyük ve en mu· 
dır yolu, öd~ - Bozdağ - Salihli yolu, yük ameliyat, 3<11 :kftçük ameliyat, 294 kaclcles ideoloji sulh içinde ,erefli bir 
ödentlş - Beyda~ı yolu, Odentiş - Birgi boğaz ve burun ameliyatı olmak Uzere 279920 lira idarl işler, 102024 lira Na- hayat yaşamak, durmadan ilerlemek, 
yolu, Adagfde yolu, Kızılçullu, 'sığacık 2316 ameliyat yapıhnrştrr. Uboratavar fıa qleri, 876352 lira maarif qleri, 43520 refaha kavuımaktır. 
yoUarı, Tire - Çatal yolu, Baymdır-St- mesa1si 18333, rlStttken mesaisi 4152, ya- lira ziraat ve veteriner i§leri, 251230 li- Atatürk ve Kral Aleksandr gibi 
nanCJlar yolu, Urla - Bademli yolu. Ode- tan hasta ~ayısı 865', Poliklnik 26193 ra sıhhat ve içtima! muavenet işleri, ebedi Şeflerin dahiyane gÖrü§lerile 
mlş ·Kiraz, Öde~ -Adagide - Tire yo- olarak te!bit edilmiştir. 475054 lira muhtelif işler olarak &dl bUt- temelini attıklan Ballı:an antantı için 
lu, Bergama - Kozak yolu, Bağarft!ı • Aynı sene içind~ Eşrefpaşa hastane- çe yekiuıu 2027400 liradır. Fevkalade bundan daha hayırlı bir yol düsü· 
Yeni Foça yölu, Cumaova.91 - Şaşal yo- sinde 1519 yatır hasta tedavi edilmiştir. bütçe yektinu olan 789350 lira buna ili- nülemez. • 
lu ve Kemalpaşa - Katayel yolu yapıl- Aynı has.tanede 45 büyük ameliyat, ve edilince varidat ve masraf bUtçeleri Filhakika bazan Romanyanın, ba
mıştır. 11529 tahlil, 3$3 scam hasta tedavisi mütevmn olarak 2,816,750 lira tesbit zan Yugoslavyanın Roma - BerHn 
Aynı devrede bir çok mektepler, illin yapılmıştır. 34784 cUd hastalarının te-. olunduğu anlaşılır. mihverine temayül ettikleri iddia 

Prof. S. Şakir 
---==---

Yarın Baro dairesinde 
konferans verecek 
İzmir barosunun daveU Uzerlne An-

Birsel korkudan mı öldü? 
edilmiş, bir çok yersiz faraziyeler ya· 
pılmıştır. Romanya ve Yugoslavya· 
nın ayni zamanda birer Tuna devleti 
olmaları bu faraziyelerin menşe.ini 
te~il etmekte ise de hakikat bam
başkadır. 

taraftarlıiı gUderek bu beyannameleri pagandalarını onlar da menfaatlerine uy. 
gazetelerlle neşre de cüret ettiler. Meseli gun buldular ki akııi propagandalarla hiç kara hukuk fakUlı.sl profesörlerinden 
29 Temmuz ( 11 ağustos) 1330 tarihli te: uğraşmadılar. Onlar bütün kuvvetleri- Sabri Şakir Ansay bugün şehrimize ge
Rumca Neologos sansöre getirdiği tabe- ni; memleket içinde gayri Türk unsurun Jecck ve yarınki cuma günü saat 16.30 

..,. da Baro dairesinde milhim bir konf e-

Sulhçu bir siyaıetin imanlı mürev
viçleri olan bu iki müttefikimiz için 
büyük komşuları Almanya ve ltalya 
ile samimi d0!9tluk havası içinde 
yaşamaktan daha tabii bir şey ola
maz. dilmiş ilk nüshasında ou havadisi kay- ı ürkler aleyhine ihtilali için sarf ediyor- Htlk'"-_. do-.to- taraf-dan pil t sld rans verecektir. Profesörün konferansı- .....c• -. .-.. ... ya an O Op e 

detmişti. lardı. Yalnız sözle değil, para ve silahla köm~ .------•---'•• öldıKMı ani d 
(1. b d F f th d d nın mevzuu (Yemin) dir. Bir çok mü- ,...- ~~••--• -a• a• dı .. -ara ya aki ransız se are ancsine a urmamacasına onlı:ırı teşkilatlandırı· fk· ~uL .ı.ı_ind ç ., ne\'\"erler bu konferansı dinlemeğe da- ıçelJilıı:.ı.ur;. cauuıı:m e ivicl hamam Un kömürden intişar eden hanuzı kar-

aalan beyannamelerde Elaasdn 100,000 yorlardı. Balkanlarda ise aleyhimize itti- 1..-Jl.-da Bakır B S llhe · ~ıl! ılı bon vet cdilmi~lerdir. ~o~u cı · a aıt ov say dan zehirlenerek o1dOğU anlaşılmı.~-
Alman Ulterioin maktul düştüğü ilan faklarla uğraııyorlardı. Harbe girdikten nile evinde oturan Bn. Hidayet zabıta- tır. 
olunmaktadır.) sonra Ermenilerin vc:ı hatta Mekke Emiri ŞEHİR ME~Ltsi ya milracaatle yavrusuntm korkudan öl- Yanmamış kömUrU odamıa koymak 

Gazete idarehanesinden bu beyanna· vasıtasiyle Arapların gerilerimizde neler düğUnU iddia etml§tir. suretiyle çocuğunun ölilmilne sebebiyet 
melerden bir tanesini getirmesini iatedik. yaptılclannı gördük. Encümenleri Bn. Hidayetin iddWına göre bir ya- veren bu ana hakkında adliyece tahki-
Sözü ~virip ıöyle aöylediler: (Bir bira· Almaruann: itilaf müstemlekelerin- dün çahıtL. şındak.i kızı Bit.selin kucağında bulun- kat ve takibata tevessUI edilmiştir. 
hanede Franıız scfarethanesine mensup deki lslamlan ayaklandırmak için gön- Şehir meclisi encümenleri dün öğle- duğu bir sttada k0fn3\ISU (Bn. F.) gele llıllMI .. """""" 
birinden iıitti.kl) derdikleri u2un beyannameleri de, gayet den sonra belediyede toplanarak ınecli- rek ltendWne hakarette bulunmU§ ve E F• • 

Bronzart ve Liman paplar bu gaze· lrua propagandalarla tesirsiz bıraktıkla- sin tetkik.1 için havale ettiği işleri g3z- kavgn etmlştir. Bu kavgadan korkan t JatJ 
tenin derhal kapatılmuında ıarar etti- nnı harbe giriJmezden sonra aldığımız den geçirmiş ve kararlar almıştır.. Şe- küçük Birsel gece yarısına doğrü haya- _ BAŞT ARAFI ı tNCI SAYFADA _ 
ler. Enver pap da bu huausta ayni mil· islim esirlerinden öirendik. Şöyle ki: bir meclisi yarın s:ınt 16.30 da toplana- ta gözlerini yummU§tur 
taliada bulundu. Ben muayyen bir müd- ltillf devletleri kısaca lsllnı halka an- caktır. HAdisenin dJj haber 'lm . Belediyenin kanaatine göre bu teref-
_ı ı ı L 

8 yeye verı esı file hiç bir sebep yoktur 
aet kapatılmasının muvafık olacağını. atmıt ar ai (Almanlar padftahın bütUn -·- üzerine kUçük Birtelin o1ümU şUpheli * · 
çünkü Almanların da bu kabil ıcyleri ha- memldcetlerioi istila etmiıler, lstanbulu Havacılık ve Spor görillmüş, hükümet doktoru B. Esat 
riçten gelmiı gibi ara aıra neşretmekle da donanmalariyle iıgal etmifler ''e ha- 232 sayılı •Havacılık ve spor• mcc- Bankı ve Dahiliye mtitahac;sısı B. CelM 
olduklarından bitaraflık vaziyetimizde lifeyi de esir etmiılerl JtilAf devletleri muası çıkmıştır. Okurlarımıza tavsiye Yarkın çocuğun cesedine otopsi vapıruş
müaavi muamele edilmif olmıyacağını halifeyi kurtarmak ve lslimları korumak ederiz. !ardır. Otopsi neticesinde küçük Birse-
ileri .ılrerek üç haftalık bir tatil ile işi ne• için harp ediyorlarmış!) Bizim cihad .1')?7;)-.JlJ!!f?.WJiCYJWWW"WCAMD ~YJA!U&"4bJJ!1&1.7b~ 
ticekndirebildim. illnına kartı onlar da kendi sanldılarıy- ~ k 

Bu i~lercle Tekirdağındaki müdürüm le mukabil fetvalar çıkartmışlar! Ku··ııu··r- nar - Gazı·nosu 
bile oradan bana yetişiyordu. Şu melı.tu- Çanakkalede yabladığımu islim uir- r 1 

,, _ . ..,, , 

DUn kanaracı aw verilen rniltavusıt
lardan biriyle g~Uk.. Bize qajıdaki 
sözleri söyledi : 

-- Kanaracıların vazifesi, şehri etsiz 
bırcl:ınamald.ır. Oynadığının; mUtavas
~ut rolünden cebiınizde kAt kalan ancak 
yü:.de beş komisyondur. F.Dder satıflai'
da bu yüzde btf, yedi nya sekize ka-

Yarın Avrupa, me§um bir harple 
ikiye bölünmek taiisizliğine uğrarsa 
Romanya ve Yugoslavyanın bu 
harpten uzak kalmak istiyecekleri, 
hayati menfaatlerini tehlikede gör
medikçe parti almıyacaklan muhak
kaktır. 

Balkanlar bugü:.kü huzur, emni
yet ve İstikrarı Balkan antantının 
sulh ve tesaııüd mefkuresine borçlu
durlar. Bükreş toplantısı bu mefku
renin yeni bir tezahürü olacak, dört 
müttefik devlet arasındaki görüş bir
liğini parlak bir şekilde teyid 
edecektir ... 

ŞEVKE'l' BİLGİN -·-FUAR KOMİTESİ 
Toplanclı.. 

Fmu· komitesi dün akşam saat 16.30 
da Reis doktor Behçet Uzun ba§kanlı~ 
ğında toplanarak 939 fuarına ait hazır
lıklarla meşgul olmuştur. bu onun gerek bu huawıtaki haaeaaiyeti leri bir türlü bizim Türk olduğumuzu ka· 

ve gerekae ac:ıferberliiimiz halı:.Jundaki bul etmiyorlar, siz Almansınız diyorlar-
ıörüfleti balummdan kayda deier: dı. CüçhaT ire ve bir çok inandırıcı delil-

B Ak 
dar çıkar. 

u şa m &zan da ziyan ettiğim.iz olur. -·-
Biz kanaracılarm hayvan satıcılarına Bir çocuk bapndan 

2 Aiustoı ı 330 Tekirdaiından. lerle hakikati anlattıktan sonra kendile-
Aziz doatuml rinden öğrendik lr.i. Çanakkaleye uller 
Leffen •İze 1 O Ağusrot 1914 tarihli çıkarmadan en-el lngiliz n FransaJar 

(Stanboul) u ıönderiyonaml- lslam askerlerine şöyle bir tamim yap-
Bizzat tetkik ediniz, eanaar kendi ta.- mışlar: 

liınattnı tatbilc etmiş rnidir1- c:Halifeyi Almanların ellerinden kur-
Ben burada kıtaatın sef~rberliiini tan- tarmağa gidiyoruz.. Almanlar Çanaldcale 

:Wa etmelı: için bütün kuvvetlerimle ça- boğazını tutmuşlar Muharebede sakın 

l1J17orum. zabitlerin - size ıöylemeie •• Bh'MEDİ •• 
ii WB 1 il W-dt• 5 m Hl lbii!J.S:S 1 ta .. aa 1 1 8" 

iyi lifun görmek miymlcrc bii)ük ta,siye .. 

ROBERT TAYLOR • MARGARET SVLLAVAN 
ROBBRT YUllG • VRAMCHOT TON&.. 

3 
. 

Gibi dil't laıiiJiik artistin UıMıRlleri 

ARKADAŞ 
FİLMİ OUCAKTIL 

YARJNDAN i'J1BAllD 

Kültürpar~ Sinemasm~a 
Buılin son olarak Kadmlar Saltanatı - 'tarahfM'ta ıiı!iteril~ekflt. 
SEANSLAK : 3.45 - 6.15 - 8.45 'fi: 

''HQ~ 11' v UD GEC' ı;ı ~1' ve celeplere fena muamele etti~ atıı' saretle yaralandı 'L L ,;;J, bayvanlannı yok bahuuıa aldı~ Evvelki gün stıat on yedi sularında 
doğru değildir. Hem bu abşverl§tir. Ben Meneme.iı.in Ali ağa nahiyesinde rnUes-• Takdı·m d k bef veririm, o on ister. OrtaSlnı buluı· sif l>ir kaza ohnlJ!tUr. Bu nahiyede Mc· 

nı e ece ve işi bağlarız. nemen helcdiyesinin .. 9 numarasında ka· 
~ , , :i'iat.lerin yükselmesi şu iki sebepten yıtlı kamyonwı şofor muavini Ahmet. 

ileri gelmiştir : Çeşme bapnda kamyonu vıkayıp geri 
gala ~snas~da B~yanlar ve ~!lar Gregor ve Elvira ~ay tara- N 1 _ Kurban bayranunda İzmir şehıi aldığı sırada kamyonun ~kasında bu· 
tanzım edılen bır «Slreç»e ıştırak etmekle güzel hedıyeler ka- N ve civar şehirler fazlaca hayvan isti.hlAk Junan Hüseyin oğla sekiz yaşında Ah .. 

lecelder... ti etıni~1erdir. Koyun, kuzu ve emsali hay- met b~ından ''e kolundan ağır surette 
Br.--v~~~J"r::zı7~.7.7~m &Wml. vannt azalmıştır. Bu itibarla İzmire az yaralanmıştır. 
~.z7.7'.ZZ7.Z7.7J.r"~#2~..Z;QY.7JY"~Clı"'Al"'.IJO~ hayvan geliyor, Ynrn1ı İ:ı.mire getirilerek memleket 

Maske ve Pare 
Büyük Balo 

I 

Ktiıltiwpwk a~• WiJtk aalonlumda 1 t Şut.t C:111111...t..Mil 
alg .... wıl 2J de Y.Beceldir. IWo, ..... i bir komite tanf .... 
nlaau •'tbr. f.A iyi aifinen mukeli bayan ile tmco •• vaı. miW,.b 
ı..sıı1ııa Wıriociliii kaıa'11•ı t..1..ı.. mfiılriJet a.afnMlıan llllldıfa 
lar takdim edilecektir. 

Tango müıahakuı saat birde vals müıabakau saat ikide b~lıya· 
cakt&r. Baloya di,. ctiyeeiz airilemez. 

Maske olmıyanbnn siyah elbİle ıiymeleri mecburidir. Mual 
n 10 ...W Cuma ·· ü .. "' kadu- " rica 

2 - Soğuk yüzünden Anadolu için- hastanesinde tedavi altına alnumştır. 
den İzmire hayvan )llÜvaredatı azaı- Hayatı tehlikededir. Suçlu ~för mua-
mıştır. vinl yakalanmıştır . 

.Fiatlcri bWnı kırdığımız doğru de-
ğildir. 

ODANIN FİKRİ 
Dün bu mev:ı.u etrafında Ticaı·et oda. 

siyle de temasta bulunduk. Ticaret oda
sı kanaracıların iddialan hi!Mına ola
rak, et fiatinin yükselmesinde kanaracı-
ları nıesul gostennektcdir. . 

Hastane 
nakli 

Hariçten iUrrlre hayun getirenler, Doktor Safljk Çajlat «Sihtiat evlf 
getirdikleri hayvanatı ne bahasına olur- adlı huttısl hiıtattetitii Mrinei kôi'• 
f'a olsun satmak rtı.ecbutiyetindc kaldı- donda « Alsancak ~ vapur iske~ 
ğıtıdnn fürtlerde dairnl bir değişine naza:. kaJ}ıtında ( 358 ) tıumar.li binayi 
ra çarpmaktadır. Hafta bazı celepler bu naklefmİ§tİt .• 

· den elerini ka · ıı- -

s 
da 
ka 
h~ 
b 



9 eubaı perşembe 939 -
Ye erin kı· 

rınb arı, alya• 
n n i z ettiAI 
m· o lar, dışa• 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 

·sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmaıa, çürü· 
meğe mahkUnı· 
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar• 
sak ihtil&tlarm
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalı a yol aça 
bilir. 

RADYOLiH 1 

·R:ADYOL·i N'i 
. ~ . . . . 

ile ıııuhakkak abalı ve akşam lıer 
yenıekten sonra hrçalaınak şaı·tile 

YEN ASIR -
Urr:dal 

UMUMi DENİZ 
ACENTALICI l.TD. --

35 

Oli ·ier ve Fratelli Sperco 1 

Şürekası Vapur Acentası 
BİRİ CJ KORDON REES ADRİATICA S. A. Dl 

Deu , §ehe Le· 
va te Linie 

G. M • • H. HA BU G 
TURKİA vapuru 15/ 18 Şubat arasın- BİNASJ 2'EL. 2441 NAYİGATİON'E ANKARA vapuru 14 şubatta bekle· 

da beklenilmekte olup, Rotterdam, An~ HULL HATTI ZARA motörü G/ 2 tarihinde gelerek niyor. 18 şubata kadar Amrers, Rotter· 
vcrs ve Hnmburg limanları için yük İONİAN vaptll"U 12 şubat 1939 tarl- Pire Korlu Saranda Brindisi Valona dam, Bremen ve Hnmburg için yük ala· 

alncnt..-tır. hlnde Londra, Hull ve Anvenıten gelip Gravusa Spalato Zara Fiumo Brindisı caklır. 
GERMANİA vapuru şubat nlhayetin- yük çıkaracak ve ayni zamanda Hull Trieste ve Venediğe hareket eder. ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 

de beklenilmekte olup, Rotterdam, i in ilk• alacaktır. GRİMANİ 7/2 tarihinde gelerek Pat- 4 marta kadar Anvers, Rotterdam, Bre 
Hamburg ve Anversa limanları için yük ç ui'NDRA HATI'l ı mos Leros Rndos Brindisi Bari Trieste men ve Hamburg için yilk alacaktır. 
alacaktır. ADJUTANT vapw-u llS tubatta gelip ve Venediğe hareket eder. TA 11 L i y E : 

,,_,,,,,*,,,,,,.,,, Londra için yUk alacaktır. LERO motöril 9/2 de gelerek Leros ACHİA vapuru l6 §Ubntta bek~eniyor 
BALKANLAR ARASI f.,İYERPOOL KATTI Rodos Brlndlsi Barl Trieste ve Venedi- Hrunburg, Bremen ve Anvers lırnanln 

HATTI . ALGERİAN vapurunun hamulesini ğe hareket eder. rından yük çıknracnktır. 
ZETSKA PLOvtDBA A. İstanbu1da aktarma ederek Denlzbank -- --

D. KOTOR Dumlupınar vapuru ile 6nıre ielmlş- ROYALE HEERLAN AMERİCAH EXPORr 
tir. DAİSE KUMPANYA.Si Lİ.NİE~c 

-- Deutsche Levante-ı..ınıe HERMES vapuru 3/ 2 tarihinde gele- . 

ı., O Y 
,. E ... , ANVERS vapuru 7/ 2/ 939 tarihinde rck Burgas Vama ve Köstence limanla- . EXAMELİA va~ur~ 9 §~b:a bekle 

(( "' n n Hamburg Bremcn ve Anversten gelip ,.. h k t d kU ruyor. Ncvyork içın yUk n ac lır. 
Lüks vapuru 26 şubatta sant (8) de ilk karacak.. ~~G~~;~c r. 6 . . EXCHANGE vapuru 27 şubatta bek 

beklenilmekte olup, snnt 16 da Constnn- Y çı beki kt 
1 

v~":a/2 tarihinde leniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
za ve Vama limanları için hareket ede- d en.meHe obup llmottnl am. ~~- DEN NORSKE MİDDEL• 

kti am ve anı urg a arı ıçın yük İ j 
ce r. L 

0 
v c EN T. B O W EN RE ES alarak hareket edecckUr. HAVSL H JE, OSLO 

V E G. (t R E K A S J -•- BAYARD vapuru 10 şubata doğru İs 
Lüks vapuru 5 martta saat 16 da ~ k d ı· 

CUHARD LfNE SVEH~KA ORfEN""E f.,f. en eriye, Dicppc ve Norve~ umum ı 
beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 ~ • manları için hareket edecektır. 
de tzmirdcn hareket edecektir. Pire, Llverpool ve HJEN KUMPAHYASI --
Korlu, Adriyatik limanları ve Trieste Glasgov battı 1SA vapuru 10/ 2 tarihinde beklen· SERVİCE MARİrİME 
iç.ln yolcu ve yUk nlacnklır. • • • • • • • • • • • mckte olup Rotterdrun Hamburg İsknn- ROVMAIH 
Unlted Staıes Levanıes BOTHNİA vapuru l7 şubat tarlhlnde dinavyn ve Baltık llmanları için yUk BUCAREST 

Line Stad. gelip Llverpool ve Glasgov için yük alarak hareket edecektir. DUROS'rOR vapuru 10 şubattı 
PRİNCE DE LİEGE vnpuru şubat alncaktır. L1NE bekleniyor. Köstencc için. yUk alacak· 

nihayeti mart lpUdasında beklenilmekte ~RK HA'rl'I ,__ tır. 
olup Ncvyork ıçın yUk ntacakbr. ~:ooR mot8rU 12 ıubat tar1- SERViCE MARfl'IM.E JOHNSTON W ARRE.N 

------------------------ Gerek vapurların muvasalat tarihleri, hinde Nevyorktan gelip yUk çıkaracak Roumain Kumpanyası LİHİES LTD. 

1 
.., t • gerek vapur lsimlerl ve navlunlan hak- ve avni zamanda Köstence için yük ala- ALBA JULİA vapuru 23/2 tarihinde JESSMORE vapuru 12 şubat 939 de 

... . # •• • .. ~, · -.. : ....... t.r-ıı.,~·~ 

B a 1 k Ya g 1 n 1 n az es~ kında acenta bir teahhtlt altına glrernu.. ca~r. beklenmekte olup MAita Ccnova ve Mar- bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstencc 
Daha fula tafslllt almak için Birinci Gerek vapurlann muvasaltt tarihleri, sil.ya limanlarına yolcu ve yük alarak limanlnnna yllk alacaktır. 
Kordonda 152 numarada ıUMDALı ls1mlerl ve navlunları haldanda acenta hareket edecektir. Vapurlann hareket tarihleriyle nav· 

hllBl e
•zanft6İiiıı1lnde uınuınt denlı Acentalılt Ltd. mUracaat bir tea}ıhtlt altına giremn. Daha ful.a İlAndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardald deği§ikliklerden acenta me 
•..' U ~ edilme.si rica olunur. talslllt almak için T. 8oftD. Reel ve Şr. !ardaki deiişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. • 

Telefon : 40'12 MUdllrlyet nm 2353 telefon ııumaruma mUracaat meruli,yet kabul etmez. Daha fazla taf- Daha fntln tafsillt için ATATÜRK 

Eczacı Kemal Aklat diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi

\t Eczanesinde satılacaktır. 
938 senesi ha§ mahsulü, gıda kuvveti yüksek, içimi çok hafif bir 

ıerbettir. 
Midesi zaiflere taniye clederim •.. 

. ' 
. , ...: - ' · . ı -·- . - • ... .. . : ' - • 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 
B i R TEK K A ŞE 

Nevrozin 
Bu nıuannit baş ve diş al'rdaruu sUtatle 
ltahıyc kafidir. Romatlmıa evcaı, sinir, 

mafsal ,.e ad~ ıstıraptan 
NEVR07.INLE tedavi edilir .. 

-·-
.Neale, Grip \'e B~te kar§l en 

mHesdr iliç 
N J: V R O Z i N dir .. 

Panzehiridir 
Çekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÖNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

Telefon : 3171 Acenta edil.meal rica olunur. sillit için ikinci Kordonda FBATEU..t caddesi 148 Na.da V. F. Henry Van Deı 
SPKRCO vapur ncentasına mUracaat ?A!e vapur acentalığına mUracaat edil· 

TOPANE 

TERAZiLERi 
'l'URKIYEHIN EH BllU HCI 'l'ERAZJ I' ABRIKA· 
SiNiN MAMULA2'1DIR-- T AKIJ'l'LERJNDEH 
SAKIHINIZ.. l ·26 (JJ6) 

Sizde bu kremden ·şaşmayınıı. 

BALSAMIN 
Sahbat halwıhtmuı resmi nıhllatmı 

hib bir fon '"' bilgi mahsulüdür. 
Bütün c:ihanda elli senedlr daima üs· 

liin \'C c siz kalmıstır. 

Krem Balsamin 
Uzım bir tecrübe mahsulU olarak vü

ruaa getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini SÜ& ve .-rlatanlıkla deiiJ, 

sıhhi evsafmı Londra, Faris, Berlin, 
S'evyork güzellik enstitülerinden yüz
lette krem ftl'ft~ında birincilik mükifa
tını kaznnmı~ olmakla ispat ebai tir. 

Krem Balsam in 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı ve 

halis ııcı badem ile yapılmış gündüz ,·e 
gtte ~killeri vnrdır. 

KREMLERi 

KRE~ BALSAMİN; öteden ,,_hi ~ busu ı ... sıw c lü.p şeklinde satılar. 
İNGİLIZ KANZUK 1ECZANısf. BRY00LU - isTANBUL 

Devlet Demiryollarından: 
K~if bedeli 46848 tin olan Sneci iataayonu meydanının tesviye 

tanzim ve parkelenmeıile kanaliza~yon ın,aatı kapalı zarf usulile 25/ 
2/39 cumartesi günü saat il de Sirkecide 9 cu ifletme binasında ek
ıilttne konıisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 3514 lira teminat ıartnamede yazılı ve
sikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ek
silbne .saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri li.zım
dır. 

Şartnameler Ankara, lmıir ve Sirkeci veznelerinden 235 kuru, mu
kabilinde temin edilebilir. 

edilmesi rica olunur. mcsi rica olur. 
TELEFON : ZOOi - 2005 TELEFON: Zto7/2008 

--·-T. iŞ BANKASI' n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağuıtoa, 1 Eylul, 1 Udncitefrin 

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

.... ikramiyeleri: uzz7J7zz.z7z.:~~7-JIL. 
ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
.5 n 1000 llrahk ••• ;.ooo Lira 
8 n 500 liralık ••• 4-000 l.ira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 u ıoo lirahk ••• 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık·- 4-750 Lira 

250 n 25 llrahk ••• 6.250 Lira · 

~;·· ~ 1 
'•wwwma && -..:r mı 53....,..J 1A/1!11J.W!ll 
T. it Bankuma para yabrmakla, yalnm para biriktirmit olmaz, 

ayni zarnanda talihinizi de dertemiı olW'lunUZ. -
Kumbar~. biri -- . ~I' 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETt 

,, 

.BANKASI 
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Başve~il Negrin de hududu geçti 
Başvekile hariciye, nafıa, maliye ve ziraat nazırları refakat etmektedir 

Frankist kuvvetler Fransız hududuna doğru ricat 
eden kuvvetleri takipte devam ediyor 

Cümhuriyetçi ispanya henüz 

Paris 8 ( ö.R) - lspanyol hududu diğine göre meselenin kan dökülmeden 
tamamen açıktır. Fransız gümrük me- halli kabil olursa Minorka adası Franko 
murları yalnız e,hasa ait silahları müsa
dere ile iktifa ediyorlar. Mültecilerin ia
şesi askeri mutbaklar tarafından temin 
ediliyor. Hastaneler yaralılarla doludur. 
F' akat salgın hastalıklar azdır. 

Bin lspanyol milisi Nasyonalist Ispan· 
yaya gitmek arzusunu izhar ettiklerinden 
derhal Hendeye gönderilmişlerdir. 

Fransaya iltica eden ve muhtelif yer
lere inen lspanyol tayyareleri Tuluz as
keri tayyare meydanında toplanmakta
dır. Tayyarelerin mürettebatı tahşid ka
rargahlarına gönderilmiştir. 

askerlerinin İşgaline tahsis edilecektir .. 
General Franko bu adayı ltalyan asker
lerinin yardımına baş vurmadan ~gal et
mek niyetindedir. 

FRANKONUN ŞARTLARI 
General Frankonun sulh şartlan şu su

retle hülasa ediliyor: 
1 - F ranııaya iltica etmiş bulunan ve 

Nasyonalist ispanya İçin bir tehlike teşkil 
eden kızıl kıtaların derhal dağıtılması .. 

2 - Yine Fransaya iltica etmiı bulu
nan kızıl lspanyol liderlerinin dağıtılma
ları ve tecridleri ... 

• can vermış değildir. Mücade1ede • net1ce 

teşarı ve büyük erkanı harbiyeye mensup 

bir çok zabitler vardı. 
Hududa muvasalatinde lspanyol baş-

vekili hudut muhafaza kıtası kumandanı 
ve F ransanın cümhuriyet hükümeti nez
dindeki ataşemilteri tarafından selamlan
mış ve bu zabitlerle bir müddet görüş
tükten sonra otomobiline binmiştir. Hu
dudun geçilmesi için her şey hazırdı. Oto
mabil geçerken yolun kenarına sıralanmış 
olan Fransız kıtaları selam vaziyetine 

geçmişlerdir. B. Negrinin otomobili, ar
kasında diğer bir çok otomobiller olduğu 

halde süratle uzaklaşmıştır. B.Negrin ga
zetecilere beyanatta bulunmaktan imtina 
etmiştir. 

DEL VA YONUN BEYANATI: 

edecektir 

Olotun işgalinden Oi( 

ı:ehir olan Ripollda işgal edilı t 

Burgos 8 (AA) - Olotun Franki~t· 
ler tarafından işgali Pirenelerin cenubun• 
da kain olup cümhuriyetçilerin elinde bl• 
mış yegane yol olan Mail yolu kesilı:niş• 
tir. Şimdi cümhuriyetçilerin elinde he' 
men hemen mururu gayri mümkün ola.il 
dağlardaki keçi yolları kalmıştır. 

Seod mıntakasında Frankistler Cer· 
dagne vadisine doğru ilerlemektedirler. 

NlHAl NETlCEYE lNTlZAR: 
La Junguera 8 (AA) - B. DelvaY0 

gazetecilere beyanatta bulunarak demiş· 
tir ki: 

«- Memleketin idaresinin muhassa• 
lası olan hükümet sonuna kadar mücıı• 

Rosilyon ovası baştanbaşa muazzam bir 
kamp halindedir. Mühim miktarda asker 
ve jandarma kuvvetleri sağlam bir baraj 
VÜ.ouda getirmek için bütün köprüleri tut
muı;lardır. 

3 - ispanyadaki kızıl kuvvetlerin ka
yıtsız ve şartsız teslim olmaları.. 

4 - lspanyadan kaçınlan hazinelerin, 
tarihi eserlerin ve ispanya bankasına ait 
altınların ispanyaya iadesi ... 

Havas ajansının Pertüs muhabiri, baş deleye devam etmeğe karar vermh;tir• 
vekil namına hariciye nazın B. Alvares Merkezi mıntakada elimizde bulunan ve' 

Del Vayo tarafından yapılan şu beyana- sait mücadeleyi aylarca idame etmcmi:ı:" 
lspanyol mehafili Cümhuriyetçi hükü

metin ispanyayı terketmesinden beri si
yasi havanın tamamen değiştiği kanaa
tindedir. Her ne pahasına olursa olsun 
mukavemeti iltizam edenler Fransaya il
tica etmiş bulunuyorlar. Merkezi ispan
yada askeri mehafilin mukavemet mese
lesinde fikrini değiştirdiği zannediliyor. 

MNHASEMA TA SON 
VERILECEK Ml ? 

Muhasemata biran evvel nihayet ver
mek arzusu gittikçe genişlemektedir. 

Diğer tarafdan cümhuriyetçiler başve
kil Negrinin . ispanyadan ayrılmadığını 
hududa yakın bir lspanyol köyünde kal
'dığını söylüyorlar. 

Royter ajansına göre ciimhuriyetçi Is
panyol hükümetinin hala mevcut olup 
olmadığı meselesi Jngiliz mahfeJlerini iş

gal etmektedir. Fiilen böyle bir hüküme-

Faris 8 (ö.R) - Katalonyada ricat 
halinde olan iki cümhuriyetçi ordu 40 
bin kişidirler. 

FRANKO KUVVETLERi 
TAKiPTE: 
Paris 8 ( ö.R) - Pertüsden gelen ha

berlere göre general Franko kuvvetleri 
Fransız hududuna doğru ricat halinde 
olan cümhuriyet kıtalannı şark tarafın
dan geçmişler ve Fijeransın bir buçuk 
kilometre CE!'Dubuna kadar gelmişlerdir. 
Burada müdafaa mevzii almış olan cüm~ 
huriyetçiler derhal hududa doğru çekil

meğe mecbur kalmışlardır. 
Cümhuriyet ordusu kuvayı külliyesinin 

gece vakti hududa geleceği tahmin edi
liyor. öğleden sonra Pertüsde çok şiddet
li bir infilak sarih surette duyulmuştur. 
Fijeras şatosuna yığılmış olan cephanele
rin berhava edildiği tahmin ediliyor. 

Fransız hududuna iltica eden lspanyolların fecı hali 
mıştır. Beş bin topçu da muvakkat bir isi B. Samuel Azana bu akşam Cenevre
kampa tahşid edilmişlerdir. den Parise hareket edecektir. Radyo 

b telgraflamıştır: 

c Başvekil refakatinde maliye, ziraat 
nazırları, erkanı harbiye reisi ve benimle 
birlikte F ransaya gelmiştir. Size §U beya
natta bulunmaklığımı rica ediyor: Fran

sa arazisine gelişinden itibaren her türlü 
beyanattan sakınmak arzusundadır.Fran
sız hükümetine ve Fransaya lspanyol 
sivil ahalisine ve ordusuna gösterilen ka

bulden ve kendisine yapılan İspanyol 
htlktimeti hakkındaki kabu1dcn dolayı 
teşekktir eder.• 

B. Negrinin bu ak§am matbuata yeni 
beyanatta bulunması muhtemeldir. 

Bir gazeteci hariciye nazırına başveki
lin Valansiyaya hareket niyetinde olup 
olmadığını sorunca B. Del Vayo: < Bu 
hususta cevap vermek başvekile aittir.> 
demiştir. 

tin mevcut olduğunu şimdi kat'i olarak Mültecilerin akını mütezayit bir sürat-

PüisP.rda mevki kumandanı 16 bin ajansının bildirdiğine göre cümhuriyet 
mevcutlu 8 İnci livanın yolda olduğunu hükümetinin Merkezi ispanya mıntaka
bildirmiştir. Bu mıntakada şimdinye ka- sında birleşeceği hakkında Londra la
dar 22 bin asker Fransaya iltica etmiş- panyol elçiliği kaynaklarından çıkan ha
tir. Nasyonalistler şark tarafından hudut herler hakkında sorulan suallere B. Aza
yolunu kesdiklerinden cümhuriyet ordu- na cevap vermekten sakınmıştır. 

Diğer tarafdan elde edilen mevsuk 
mallimata göre cilmhuriyet hükümetinin 
maarif nazırı B. Gordo Blanko dün ak
şam T uluza muvasalet ettikten soma bu 
sabah Valansiyaya gitmek üzere bir tay
yıı:ıre ile hareket etmiştir. Nafıa nazın da 
yine hava tarikile Madride hareket te
miştir. 

söylemek imkansızdır. General Franko le devam etmektedir. 
hükümetinin tanınması meselesinde ln
gilterenin fikri ve hattı hareketi değiştir
memiştir. Bütün yabancı kıtalar ispanya
dan çekilmedikçe böyle bir tanıma müm
lrun olmıyacaktır. 

lngilterenin muhasımlar arasında ta
vassutuna gelince: lngiliz hükümeti her 
iki t-ı-nr,,, emrine amadedir. Zannedil-

B. Çeınberlayn 
Londra 8 (ö.R) - Ispanyol • selesi 

hakkında bu akşam avam kamarasında 
yeni istizahlar olmuştur. 

Işçi partisinden B. Henderson Ingiliz
Italyan anlaşması mucibince, Ispanyada 

dahili harbın nihayet bulduğunu ne su
retJe tayin etmek mümkün olacağı hak
kında talya ile müzakereye girişilip gi

rişilmiyeceğini sormuştur. 

B. Çemberlayn anlaşmanın bu ma -
hiyette bir münakaşayı göz önünde bu
lundurduğunu bildirmiştir. 

Henderson - General Frankonun 
hem askeri, hem de siyasi tam bir zafer • 
kazanmasından evvel Italyan hükümeti-

Püiserda civannın nasyonalist tayya• 
reler tarafından bombardımanı §ehrin 
ahali tarafından tahliyesini tacil etmiştir. 
Firari kollan tarifi imkansız bir kanşık
lık ve dehşet içinde hududa gelmişler
dir. Püiserda gelen topçu alayı hududu 
geçmiştir. Şimdiye kadar Maldegaada 
muht~lif çapta 2 00 den fazla top toplan-

su garp istikametinden hududa doğru NEGRIN DE 1 IUDUDU GEÇTi ı 

çekilmektedir. 30 bin mevcutlu olan bu Paris 8 ( ö.R) - Bugün öğleden son-
ordu bu akşam veya yarın sabah Fran- ra saat 14 de ispanya cümhuriyeti ha§ 
saya gelmiş bulunacakbr. vekili ve milli müdafaa nazın B. Negrin iŞGAL PEŞiNDE ı 

COMHURREISI AZANA: hududu geçmiştir. B. Negrinin refakatin- Burgos 8 (A.A) - Resmen tebliğ 
e'diliyor: Paris 8 ( ö.R) - lspanyol cümhurre- de erkanı harbiye reisi, kara ordusu mÜs· 

Zaferden sonra 
ltalyan kıta ların~n ispanyadan çeki
lip çekilmiyeceği münakaşa ediliyor 

B. Çember/ayin 
Hendersonun sorduğu 

kamarasında 
suallere cevap 

Avam ıscı 

zetelerinin beyanatı karşısında şu nok- Bununla beraber, muhasamat nihayet 
tanın öğrenilmesi icap eder: Anlaşma, bulur bulma;z: Italyanm Ispanyadan as
muhasamat biter bitmez askerlerini geri keri kıtalannı geri alınağa m~bur olup 
almağa Italyayı mecbur etmez mi? olmadığını Ingiliz bükümetinin te1ak-

B. Çembcrlayn - Matbuattaki beya- kisine göre öğrenmek arzusunu izhar 
na tın zaruri olarak hükümetin noktai 

1 
eden bir liberal mebusa başvekil müs

nazarını temsil ettiği fikrinde değilim. bet cevap vermiştir. 

Yeniaskersevkedifiyor 
Roma 8 (A.A) - Royter ajansının muhabiri bildiriyor: 
Haber verildiğine göre lta1ya son haftalar içinde T rabulus ve Bin

gaziye yeni askeri kıtalar göndermiştir. Bu haber resmi mahafilce tek
zip edilmiyor. ltalyanın bunu büyük Britanyaya lngiliz - lta]yan an-,. 

' . 
vermiştir 

Vayt Hedel mehafilinde teyid edildi-ı Londra 8 (Ö.R) - General Franko
ğine göre Ingiliz sefiriyle dünkü müla- nun zaferinden sonra Italyamn Ispan -
.katında Italyan hariciye nazırı Italyanın yadan gönüllülerini geri almak taahhü
Ispanyada hiç bir arazi emeli besleme - dil eyi haber alan Ingiliz mahfillerince 
diğini ve dahi1i harbın nihayetiyle be- nalına muteber addedilmektedir. Ingiliz 
raber kıtalarıru derhal geri çağıracağını sefiri Lord Pert kont Ciano ile son mü
tekrar temin ve teyit etmiştir. lakatında, Ispanyadan Italyan kuvvetle-

Londra ve hava hücumu 
Londra 8 (A.A) - Harbiye nazın Hor Beli§a Londranın müdafa

ası en büyük itinalarla hazırlandığını dün bildirmiştir. İki yeni alay 
Londrada daimi surette kalacaktır. Ey1ul ayındaki buhrandan sonra 
lngiliz payıtahtınm müdafaası hazıı:lıklarını tenkit eden ve 100 toptan 

müsaittir. Vaziyetin vehametine rağmen 
nihai neticeye itimadımız vardır. Zira bii• 
tün millet bizi takip etmektedir. 

GALEBE ÇALACACIZ ( 1) 
Perthus 8 {A.A) - Cümhuriyetçl 

muharip cüzütamların ilk elemanları 

Fran~ız hududuna dün saat 16 da gel• 
mi!!lerdir. Daha evvelki günler zarfınd8 
hududa gelenler Karabinyelerle sivil mu· 
hafızlar idi. Dün hududa gel~nler cüill· 
huriyet ordusunun birinci tank livası i16 

ikinci zırhlı livası olup beraberlerinde ih• 
timamla belirsiz bir hale konmuş olall 
muazzam kamyonlar bulunuyordu. Sol\ 

gelen askerlerde ilk mülteciler gibi fütU1 

alameti yok idi. 
B. Delvayoyu şu sözlerle se1amlamıt· 

]ardır: 

< Merkezi mıntakada galebe çalaca• 
ğız. » 

Londra 8 (AA) - lspanya sefiri 
Cümhuriyet hükümetinin mümkün oldU' 
ğu kadar yakın bir zamanda mukaverne• 
ti sonuna kadar idame etmek için Valafl' 
siyada ve yahut merkezi mıntakan ,, d:, 
ğer bir şehrinde yerleşeceğini beyan et• 

miştir. 

B. Negrin ve nazırlar mültecil~r .-ıe-c

lesi Fransa hükümeti ile haJledilir cdilıneı 
merkezi mıntakava 1?.ideceklerdir. 

B. Mussolini 
rinin geri alınmasını general Frankonı.ıJI 

yalnız askeri değil, aynı zamanda siyıJ 
bir zaferle meşrut kılan B. Gaydanı!J 
«Giornale d'Italia• daki makalesinlJı 
resmi görüşlere tekabül edip etmediği' 
ni sormuştur. Ita1yan hariciye nazırı }>ıl 
makalenin ancak muharririn şahsi roU· 
talaasını temsil ettiğini bildirIDİ.i ve ıs
panyadan gönüllülerin tahliyesi hakkj 
da Roma hükümetinin müdafaa etll 
tezin, Roma ziyareti esnasında ıngil;ı 
nazu·Jarma izah olunduğu şeh.;Jde devaı11 

~ttiğini bildirmiştir. Yani Itaiyan kıtıı' 
lürının Italyadan hareketi general F:r~ 
konun k t'i zaf erjnden sonra tahakk1Jl 



9 eubat per$embe 939 
YEHIASIR SAHiFE 3 

• ---· • u •to:m::s •emse _mı a 

Rom ada 
TELGRAF HABERLERi . Soğuk karıılandı Roma 8 (A.A) - Fransa senatosun-

ŞQN HA.HER 
. ~ -.. " .... ·. ... . . ·:. . ... ~ . 

. . . ~ . . .. 

Mukaveleler emzalandı 
• irk etin · şle sı sene müddetle 

lngiltere - Bur2os 
da hariciye ruızın Bonne ile başvekil 
Daladiycnln harici siyaset müzakereleri 
sırasında yaptıkları beyanat Roma mc
hafilinde gayet soğuk karşılanmıştır. 

Fransız nazırlarının bu dik hattı hare
keti Amerika reisicümhuru Ruzvelt ile 
Ingiliz ba§Vekill Çembcrlaynın son nu
tuklarına atfolunmııktadır. 

Arasında noktai nazar taati olunuyor 

Faris 8 (A.A) - B. Bonne Ispnnya - Paris 8 (AA) - Jour gazetesine Lon- si, 
dradnn Robers yazıvor: 2 M'"lt ·1 1 · 

dnn dönen B. Bernrdı kabul etmiştir. . . " - u ecı er mcse ec;ınin halli. 
B. Berard müteakiben B. Daladiyc ta- I~gılız mah.fillerinde gösterilen fov- Joumal, S int Jc:m De Luzdaki mu-

i} ~Ce Nafıa 
• ce 1 e rafından kabul edılmiştir. _knlude ketumı~ tC' ra~~ n öğrcnd •imi- habirine B. L on Berard tarafından ya--*- Zf' göre 48 saatte nberi Londrn ile Burgos pılan beyan h nesretmcktedir. B. Bc-

Anknrn, 8 (Telefonla) - Satın alı
nan lstnnbul tramvay ve tünel şirketle
ri mukaveleleri dün Ankarada nafıa ve
k.6.letinde imza olunmuştur. 

Nafın ı.-ckili. aksam istasyon civarın· susundn bizimle ayni fikirdedir. Trnm-
zalamışlnrdır. 1 vekaleti tarafından idare edilmesi hu- Alman 

arasında hararetli nok'iai nazar teatisi rard demi tir ki: 
vukubulm:ıktadır. Frımkonun yabancı Dünya milletlerınin yaşadığı ihtilaf 
kıtnatın askeri harC'katın hitamını müte- havası içinde Franc::ız menfaatinin Ispan
akip tahliye edileceğini ve Burgos hü- ya gibi halen çok ihtilaflı olan yerlerde 
kümelinin bu hususla verilen emirlerin temsil edilmekte olduğunu zanncdiyo -

Zırhlısı 
Denize indir. ~yer 
Berlin 8 (A.A) - 35,000 tonluk ilk rum. 

Mukaveleler Nafıa vekili B. Ali Çe
tinkaya ile şirket mümessilleri arasında 
bnza edilmiştir. 

Tramvay şirketi bir milyon beş yüz 
bin liraya satın alınmıştır. 

Tünel işletmesi memurları lehinde te· 
avün sandıklan hakkı mahfuz tutulmuş· 

lur. 
Mukaveleler imza edilmeden evvel 

Nafıa vekili B. Ali Çetinkaya ile şirket 
mUmesailleri arasında nutuklar söylen
~- bundan sonra her iki taraf şir
ketlerin satın alına mukavelelerini im-

da bir gnzinodn ziyafet vermiştir.. Zi- vay ve tünel işletmelerini beş sene müd
yafet çok samimi hasbihallerle geçmiş- I det zarfınd tı:rkini ve lstanbul için hnk
tir. lı iki varidnt membaı olarak haz.ırlamış 

Şirket mümessilleri yarın Belçikaya ı olduğumuz halde lstnnbul bclediyesin°e 
gideceklerdir. devre muvaffak olursak bahtiyar ola-

Ali Çctinknya gazetecilere demiştir cağız. 
ki : Takdir edeı·siniz ki uzun zaman ec _ 

_ Tramvay Şirketi şimdilik beş se· nebi imtiyazı altında kalmış olan Bu 

ne müddetle nafıa vekaleti tarafından müesseselerirı geniş vesaiti olan Nafın 
idare edilecc-ktir. Bunu işletmenin tan- vekaleti tarafından tanzim edilmesini, 
z.im ve isltıhı bak1mından zarurl gör- yukarıda da söylediğim gibi zaruri telak
dük .. Esasen lstanbul belediyesi de bu ki etmekteyiz. Nafıa vekAleti bütiin va
hususta yani tramvay ı;e tünel şirketle- sıtalarını kullanarak bunu tanzim et_ 
rinin muayyen bir müddet için nafıa meğe çalışacaktır. 

Alman zırhlısı bu ayın 14 ünde B. Bit
ler hazır olduğu halde denize indirile
cektir. lkiqcisi de ikmal edilmiş gibidir. 
Ve ihtimal yaz başlang 1ında denize in
dirilecektir. Bu iki cüzi.ilnmın servise 
gireceği tarih o1nn 1940 Nisanında hiz
mete alınmak üzere şimdiden gönüllü 
toplanmaktadır. üçUncü bir hattı harp 
gemisinin inşası da mutasavverdir. Fa
kat tonajının ne olacağı malfun değil -

süratle ifasını kontrol edeceğini tasrih 
ettiği bildirilmektedir. 

Keza Franko dahili harp neticesinde 
lspanyo1 hakimiyetinin siyasi veya as-

keri anlaşmalarla hiç bir suretle tahdi
dine muvafakat etmiyeceğini teyid ey
lemiştir. 

Esnsen Ispanynnın imarı işine Fran
sız - Ingiliz iştiraki lüzumu daha şim
diden kendini hissettirmektedir. Aldığı
mız malO.mata göre Ingiliz hUkümeti Is
panyol bükü.metinin resmen tanınması
nı iki şarta bağlı bulunduruyor: 

Figaro gazetesine Londradan bildıri· 
liyor: 

Dün akşam resmi mahfiller Gaydnnıı, 
mnkalcsinin Kont Ciano ve Lord Perl 
tarafmdan tasvip edilmiş olmasından do
layı memnun gözükmekte idiler. Lord 
Pert bu makalenin resmen Italyan nok· 
tai nazarı olup olmadığını sormuş ve 
Kont Ciano B. Mussolini tarafmdan BB. 
Çemberlayn, Halifaksa bildirilen hattı 
harekC'tindc değişiklik olmadığını, yani 
dahili harp nihayet bulur bulmaz Ital
yan gönüllülerinin Ispanyadan çekilece
ğini bildirmi!;tir. 

dir. 

Fransız &yanı Berar 
-*-

Bükreş 
Müttelik hariciye 
nazırlarını istikbale 

hazırlanıyor 

1 - Yabancılnrın tamamen çekilme-

Seçjm hazırlıkları 

Fransa ile F rankist ispanya arasında 
müzakere açılmasını temin etti 

- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - Esas defterler tetkik 
kadın mebuslar da 

olunuyor 
olacak 

Fransaya iltica eden yüzbini mütecaviz kadın, ihtiyar 
çocuk ispanyaya iade olunacaktır ve 

nın ittifaklar ve dostluklar sistemi
ne eskisi kadar kuvvetle bağlı ka
iaca!:tına şüphe bırakmamıştır. 

Konferans toplantısı için hazırla
nan programa göre Türkiye - Yuna
nistan Yugoslavya hariciye nazırları 
kral K.nrol tarafından verilecek bir 
:resmi ziyafette müttefik devletin hü
kümetlcriyle fikir teati etmek im
kanını bulacaklardır . . 

-*-
intihap hazırlıkları 

ilerliyor 

Ankara, 8 (Telefonla) - Mebus seçimi hazırlıklarına devam edil
mekt~dir. Hazırlanan esas defterler tetkik olunmuştur. Hangi vila
yetlerın ne kadar mebus çıkaracakları yakında anlaşılacaktır. Tahmin 
edildiğine göre Ankara ve Malatya birer mebus fazla çıkaracaklardır. 

Diğer taraftan yeni mecliste 18 kadın mebus bulunacağı söyleni
yor ... 

•• 
Ünümüzdeki Pazara 

Paris 8 (ö.R) - Eski Fransız nazır
larından ve ayandan B. Berar Ispanya
nın nasyonalist hUkümetiyle temas tesisi 
maksadiyle yaptığı seyahatten avdet ede
rek bu sabah Parise muvasalat etmiştir. 
Eski nazır derhal hususi ikametgahına 
gitmi§ ve şu beyanatta bulunmuştur: 

cSeyahatiınden, bilhassa Nasyonalist 
otoriterlerin gösterdikleri hUsnü kabul -
den çok memnunum. Sadece bir istih -
bar vazifesiyle mükellef bulunuyordum 
ve allka verici haberlerle geliyorum. 
Bunları BB. Daladiye ve Bonneye bildi- I 
receğim. Bu istihbaratımın mlizakeratın 
açılmasını kolaylaştırmasını 1emenni 

1 

Fransız hükümetinin belli başlı kay
gısı Fransaya iltica etmiş olan ve mik
tarı yüz bini geçen ihUyar, kadın ve ço
cukların en kısa bir müddet zarfında 
nasyonalist Ispanya araz.isine avdet ecle
bilmelcrinin temini merkez.indedir. Bu 
husustaki müzakereler eyi bir mecra 
takip etmektedir. B. Berar öğleden son
ra başvekil B. Daladiye ile de buluşmuş

:nuştur. 

-BAŞTARAFI 1 tNCI SAYFADA

ğı intihap de/terlerinin tetkikin
den sonra anlaşılacaktır. 

158 halkevi açılacaktır 

ederim.> 
öğleye doğru hariciye nazırı B. Bonne 

B. Berarı kabul ederek uzun bir mülft
katta bulunmuştur. Iki devlet adamının 
muhaveresi bir saat kadar sürmü.ştilr. 
Ayan azası tavzif edildiği hususi memu
riyetin neticesi hakkında izahat vermiş
tir. Nuyonalist Ispanyadaki görüşme
leri son derece samimi bir hava içinde 

H. Lco11 Berard 
cereyan dmiş ve general Frankonun 
hariciye nazırı general Jordana ile iki 
defa baş başa görüşmek imkanını bul
muştur. Aralarındaki fikir teatileri bil
hassa mültecilere ve siyasi esirlere ait 
meselelere şamil olmuştur. 

cJurnab gazetesi B. Berar tarafın
dan Senjan dö Luz muhabirine yapılan 
şu be)•anatı neşretmektedir. 

<General Franko Fransada hakim olnn 
niyet ve dUşüncelerimize artık epeyce 
vakıftır. Ispanyadaki haleti ruhiyenln 
Fransaya müsait olduğu kanaatinde -
yim.> 

Sabık nazır şunları ilave etmiştir: 
<Dünya milletlerinin ağır bir ihtilal 

havası içinde bulundukları sıralarda, 
Fransanın menfaatleri ispanya gibi ha
len çok ihtilatlı olan yerlerde temsil edil
miş bulunmaktadır.> 

Fransaya iltica eden 
Mültecilerin emniyet garantisi içinde 
vatanlarına a vdetleri temin edilmiştir 
Bu hususta Ayan 

arasında tam 

azası 

bir 
Barer ile 
mutabakat 

Faris 8 (Ö.R) - Salahiyetli kaynak
lardan bildirildiğine göre B. Berarın 

!erin mübadelesi işidir. 
B. Berar Fransaya gelen ve takdire 

değer bir teşkilatçılıkla, hiç bir hadise 

çıkmadan, muhtelif vilayetlere tevzi 
olunan mülteciler meselesi için biricik 
mantıki hal suretinin, bunların vatan-

Burgosu ziyareti esnasında, derhal halli 

icap eden meseleler görüşülmüştür. Bu 
da miiltecilCT meselesi ile Burgos ve Va
lansiya otoriteleri tarafından siyasi esir-

HARiKA!. .. 
Sinemacılık memlekete girdiği günden beri mübalagnsız hiç bir (ilim hiç bir 
sincrnnda bu derece rağbet ve telıncüme maihar olmadı ... Bütün İZMİR 

halkı snnki süz birliği yapnuşlarlar, ~irckli akın halinde 

ELHAMRAYA gidiyorlar 
işte bu suretle : 

FERİHA • MUALLA • HAZIM • VASFİ 
tarafından baş rolleı'İ temsil edilen 

MUSAHİP ZADE CELALİN EN BUYUK ESERİ 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
Türk filimcilik sanayünin de en muazzam eseri şerefini kazandı ... 

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

Franko hükümeti 
hasıl oldu 

1arına iadesi olduğunu göstermiştir\ 
Nasyonalist otoriteleri bu vatana avdet 
keyfiyetinin mümkün o1duğu kadar sU
ratle ve mültecilerin şahıs ve malları 
hususunda her türlü emniyet garanti
si ile muhat olarak vuku hususunda mu
tabık kalmışlardır. Rehineler meselesi 
de en insani şekilde halledilebilir! Esir
lerin mübadelesi en kısa bir milddet zar
fında yapılacak ve Burgos hükümeti ge~ 
neral Franko tarafından mükerreren 
verilen teminata tevfikan esirlere karşı 
rahim davranacaktır. Fransız esirleri 
meselesi de B. Berarın tcmaslariyle hal
ledilebilınişür. 

Fransaya silnhlariyle iltica eden Cüm
huriyet kıtaatı meselesi kalıyor. Tabi
idir ki bu kıtaatı arazisinde tutmak için 
Fransanın hiç bir sebebi yoktur. Fakat 
Ispanyaya iadeleri ancak şahısları hak
kındn adilane ve insani teminat veril -
mesi şaı1iyle miimkündür. Ekserisi için 
bu teminatın verilmesine mani çıkmıya
cağı tahmin ediliyor. 

Cümhuriyet kuvvetlerinin Fransaya 
beraberlerinde getirdikleri harp malze
mesi ve Ispanyaya ait diğer emvale ge
linccı bu mesele beynelmilel mahiyette 
olup iki alakadar hükümetle diploma -
tik vaadlı müz.akerelerd~n sonra halle-

!'.artiye mebusluk için ,imdiye 
kadar müracaat edenlerin sayısı 
bine yaklQfmtf olduğu •Öyleni -
yor. 

IZMIRDE 

Ankara, 8 (Teleforita) - Önümüzdeki pazar günü memleketimiz~ 
de 158 Halkevinin llçılma töreni yapılacakbr. Bu münasebetle başve
kil Refik Saydam Ankara Halkevinde bir nutuk söyliyecektir. 

Çekler Ruzvelt Mebuş seçimi heyeti teftişiye.si dün 
de deftcrl~r üzerinde çalışmalarına de-
vam etmi§tir. Intihabı mebu.o;an kanunu- vaziyetten Projesi tasvip 
nun 12 nci maddesi mucibince teftiş he- memnunmuı eclildL. 
yetleri esas defterler üzerindeki tetki- Londra, 8 (A.A) - Avam kamarasın- Vnşhıgton, 8 (A.A) - Mebusan mcc· 
katını Cuma günü akşamına kadar biti- da Çekoslovakya İngiltere tarafından lisinin ordu encümeni milli müdafaay:; 
reocekLir. Aynı kanunun 13 üncü madde- açılan krediler hakkında muhalefetin ve ait huo;usi programın en mühim bir kıs
si mucibince esas defterleri Cumartesi Duf Kuperin suallerine cevap veren ha- mını icraya imkan verecek olan rcisi
günü asılacak ve 25 Şubat Cumartesi riciyc müsteşarı Butler, hükümetin Çe- cümhur B. Ruzyelt tarafından' teklij 
gününe kadar asılı kalnc~aktır. Dün yaz- ~oslov~ya:~. karşı ta.kip. e~~ olduğ.u edilen kanun projesini dün tasvip et-
dığımız gibi kanunun on dördüncü mad- sıyasetin bulun mcsuliyetını kabul ettı- mi.,.;r Pr . ' 376 'l . d 1 l k . w• • •• l . :iw • OJC • ffil ~on O ar ı bır 
desi mucibince heyeti teftişiye itirazları gını soy emış ve : kredi d ·s k d' · 
26 Şubattan 1 Mart tarihine' kadar tet- - Çekoslovakya bugün mesuttur. Ve. erpı etme tc ır .. B~nun ~00 ınıl· 
kik ve · ta d kl d" A dd şimdiki vaziyetini harp ,·az.iyetine ter- yonu ordu tayyarelerının ınıkdarını 

. . . m ç e ece er ır. ynı .ma e- cil t kted' d . t' 2320 den 5500 e iblflğ için ve 32 buçuk 
nın ıkınci fıkrası mucibince rnüntehip- 1 e ıne ır, emış ır. 
lerin heyeti telü"iye kararlarına •t· _ Butlcr, hükümetin Çekoslovakya için 

" ı ıraz. d h b.. '"k d d 
lan 2-G Mart arasında yapılacaktır. Ay- a a uyu yar ım a bul~akln 

milyon doları ise hususi sana~·ii harp 
le\'azımı istihsaline sc\'kcdecek terbi
yctknr siparişler içindir. 

nı maddenin onuncu f1krasına göre iti- memnun olac~ğını ve fakat verılen pa
razlar üzerint' mahkemeler 

7
_
14 

Mart raların ınuhacırlere ve memleketin ima- Proje bundan lıaşka federal ordu mcv-
haftası içinde karar vermekle mi'k 

1
_ nna kafi gördüğiinü söyledikten sonra cudunun 40 binden takriben 205 bine 

leftirler. Müntehibi snni seçimi ~5~21 hiiküınctin muhacirleri bilhassa domin- kadar arllırılm:ısını \'e Panama kanalı 
Mart haftası içinde ikmal edilmis bulu- yonlara kabul için sarfcttiği gayretlere ınüdninasının takviyesi için zaruri vası-
nncaktır. " işaret etmiş ve ittifakla kabul olunan takmn teminini ihtiva etmektedir. -*- kanun ltıyihasımn insani kıymetini kay- Bu 552 milyon dolarlık Ruzveltin 

F 1 
deylemiştir milli miidafna hususi programına ait 

ransız - ngiliz ·----<>---- kanun projelerinin ilkidir. 

tesanüdü ltalya - Ruzvelt Teslihatın tahdidi 
Ek .k k 

- BASTARAFI ı tNCi SAHİFEDr onomı proto olları hakkında bir 
l 

··ı~k d • •, - Roma, 8 (A.A) - İtalyan Sovyet konı!erans mı". 
e mu a ·atın a tasvip etmem~ olmasın- k :il dan m d 

1 
e onomik protokollan bu akşam Kont Vaşing1on 8 (A.A) - Ayan nrasınd~n 

ernnun ur ar. c· il s lngiliz r· . b k l . • . ıano e ovyet büyiik e1çisi ve ticaret bir King yarın ayan meclisine bir ta c-
. ııe ırı u ma a enın resmı bır .. ·u . Ital an k . · mumessı tarafından ımzalanmıştır. Bu rir vererek t,.clilıatın tahdidi nı •scle;ini 

sor:u•l noKtaıt "c~znrı Bolul\pt olm
1
. ~dı~ını Protok'bllar Sovyetler birliğiyle İtalya tetkik etmek iizcre biitün ıncmleketlc-

y u. on ıano, · U!SO ını tara- d-ı.· k "k .. fındıın 1 T arasın ...... ı e onomı munazaalı mesele- rin iştirfık cdecl'ği bir konferans toplan-
esnası d ngRı ızCnnzıbrlmlının Roma ziynreti Ieri halletmekte ve ticaret mübadelele- ması için Ruzveltc milsaade verilmesini 

n a · :.-em er avn ve Lord H r · · t . faksa b"Jd• .
1 

· a •- rını anzım eylemektedir. teklif edecektir. 
b" d .... ' .k';.ıkcn ltıılyan hattı hareketinin -G'~tııFATb.A8DS'BJWN,tW.7.%1"J7.'}!77.7. Q"Vr'.7JtlflJC~Z..'?YJl"'J~ 
ır • ;gı"'ı ı olmadığını ve ispanyadaki _. dah.ılı harp bitince ltalyan kıtalannın geri A R K A D A ş : 

çekıleccklcrini bildirmi~tir. 

clilebilir. 

Fransa ile Nasyonalist ispanya arasın
da normal diplomatik münasebetler me
selesi de ayrı bir mevzudur. Fransız na
zırlar meclisinin gelecek içtimaında bu 
mesele müzakere edilecek ve bir karara 
raptolunacaktır. 

B. Leon Berarın Burgostaki vazifesin
den getirdiği eyi intibalara diplomatik 
mahfıller iştirak etmekte ve hududun 
bütiin boyunca eyi komşuluk münase
betleri tesisi için uzlaşma yoliyle bir hal 
suretine varılacağı ümit edilmektedir. 
B. Leon Berarın hariciye nazırı B. Bon

ne ile mülakatından sonra diplomatik 
mahfillerden elde edilen intiba bu mer
kezdedir 

Cnddelerde gördüğiin akın halindeki kalabalık nere) e gidi) or diye diişün
rne, Biiliin İZ!\1İRLİ1 .. lill ...• 

YENi SJNEMAJda 
Ruhışmağa kunır 'erdiler 

TURKÇE SÖZLÜ ve ALATURI(A MU .... ~tiLi •• 

ŞEYHiN AŞKI 
se,·gilisinden ziyade İZMİHLİLERİN knlbini yaktı .. 

YALNIZ BU KADAR DEGiJ .. _ DA ASI VAR ... 

CASUS K AD l N 



SAHIFE4 

ŞEYTAN Ahlak düşkünleri 
VE KUMPANYASI Asırlarca, Osmanlı imparatorluğunun, 

yıllarca meşrutiyetin bahtını ellerinde 
tutmuş iki yüzlülerden, eski deyimiyle, 
müraile.rden bab.sctmek istiyorum. 

MAHMUT ESAT BOZKURT 
geldikte. elem çekme, sana da bir yeı: sında, (Nefi) nin (Sihamı Kaza) sında, 
peyda ederiz deyu isk~t edip, bir kaç (Süruri) nin Hezeliyatında, Sümbül za
günden sonra birinin dahi mansabım de Vehbinin ilah ilah şfilrlerin divanla
ana kaptırıp, tekrar haklardı. Kadılar rında, es.kiliğin iç yüzünü haber veren 
fukarasını devri daim böyle dolandırıp, öyle parçalara rastlarız ki bunları bu
cemi mal için buna benzer gfuıa gılıı gün ilzillmeden olrumağa imkan var mı-

............................................ 
aşk ve macera romanı M 

Bunlar, cümhurlyetten önceki çağ

larda bol bol yetişen tiplerdi. -131-
Çinlinin gözleri a~ saçıyordu. 
- Ben kim miyim? .. Diye soludu .... 

Benim adım şimdilik Niyang ... 
Fakat yann bana Deccal diyecekler .. 

Evet ben bütün din kitaplarının bahset
tiği ve kıyamete yakın yer yüzüne ba
kim olan Deccalım .. 

Ben deli değilim. Fakat Allahın in
ı;anlar üzerine musallat ettiği bUyük. be
layım.. Ben nereliyim?.. Bilmiyorum ... 
Hangi memlekette, hangi diyarda ve 
hangi ana ve babadan dünyaya geldim, 
bunu da bilmiyorum .. 

mahvolacak .. 
Bunu temin için sade milletleri değil, 

ayni milletten olan insanları da birbir
lerine düşürmek icap edecekti. 
Ateş ... Zehir .. Yangın .. Ölüm .. Sizin, 

beyazların üzerinizde kasırgalar kopa
racak ve siz birbirinizi boğazlıyarak if
na edeceksiniz. 

Ondan sonra ben, bütün bunlar ol-
duktan sonra ben, sarı ırkın başında bü
tün dünyanın hAkimi olacağım .. 

Niyang bunları söylerken böbürleni
yor ve gururundan koltuklarını kabar
tarak :.,ntıyordu. 

Güs ~ 

- Şeytan! .. Mel'un şeytan!.. 
Diye haykırdı .. Niyang : 
- Belki ... DedL. 

Bu iki yüzlülerin içleri başka, dışlan 
gene başka idi. 

Dindar görünürlerdi; dinsizlikte eşle
ri yoktu. 
Doğruluğu kendilerinden başkasına 

mal etmezlerdi: hırsızlıkta biricik idi
ler. 

Ahlakı kimseye vermezlerdi; ahüık
sızlık örneği idiler. 

Bu dinsiz dindarların iç yüzünü; şair, 
(Ruhi Bağdadi) bütün çıplaklığiyle or
taya koyar. (1) 

Bu bayağı mahluklar, ellerinde tesbih, 

boyunlarında mushaf, sünnet üzere ke
silmiş bıyık ve sakallariyle; adliye, şey-

hislam kapılarında dolaşır dururlardı. 

şeytanetler ihtira eylerdi.• dır?. 

Bu ahlak düşkünlüğü çağlarında; rüş- Mesela (Nedim) in : 
vet, hırsızlık adeta devlet muaşeretinde, •Cuma namazına deyu• 
tabil hak sayılıyordu. Mısraiyle başlıyan, Kağıthane a1em-

Halifesinden ta uşağına kadar, he- lerinde, İslamın en mukaddes ibadetinin 
men her devlet memuru, rüşveti! hır- nelere vasıta edildiğini nasıl söyliyebili-
sızlığı böyle anlıyordu. riz?. 

Fuzuli •Sel.fun verdim, rü,şvct değil- Şu yazılar arasına hiç değilse (Türk 
dir diye almadılar,• diyor!.. Galip) ten bir parça geçireyim dedim. 

Hanya fatihi Yusuf paşa, deniza~ın .Ta ki hakikatler gizli kalmasın! 
seferlerden dönüşünde; para, kürk ge- Fakat, yapamadım. 
tirmediğinden, 1 inci İbrahimin huzuru- Çünkü, bunlardan, zamanenin ~hsi 
na çıkar çıkmaz boynu vuruldu. ahlakiyle ilgili hangi mısramı naklet-

Koca Gazi, ayak tozunu silmeden ba- sem, cilmhuriyet müddeiumumiliğıne 
şını kaybetti. çağınlacağım muhakkaktır! 

Bu cinayetin faili halifenin kendisi Ve Türk ceza kanununca, (adabı umu-
idi.. miyeye muhalif hareket) ten dolayı ce-

Fakat bu cinayette en büyük rolil, zalandırılacağım şüphesizdir. 

Çok küçük iken beni almışlar, belkl 
de çalmışlar ve Asyanın göbeğine Ma
butlar vatanı olan Tibete götürmüşler-· 

Daha kilçük yaşta iken kendimde her 
kesten üstünlük ve bilyilk bir gurur 
duyma.ğa başladım. Tibet dini mucibin- Sonra soluk almak için biraz durdu. 
ce biz çocukları içimizden mabutlarını - Bu sözleri, dedi, ilk defa olarak 

Müşteri bulunca, bir beşliğe hllim 
önünde mushafa el basarlar, yalancı ~a
hitlik yaparlardı. 
Hatıl meşrutiyette bile!.. 

onun etrafını çeviren, dindarlığı, ahl!kt, Cümhuriyetten önceki şahsi ahlakl 
doğnıluğu kimseye vermiyen htrslZlar ifadeleri, tezahürleri bugün bir suç! 
yapmıştı. Edebiyatiyle, filiyatiyle ve her şeyile bir canlı olarak temsil edecek Lamayı seç- ~yll~·orwn. ~dıını ilk: defa ken

melt için burada toplaruru.Şlardı. Ben hep dimden gaynye faş rd1yorum ve croJarı 
kendimin Lama seçileceğini umuyor- şimdi yalnız sız biliyorsun.ll2.... Burada 
dum. Başka bir çocuk seçtiler. o gece gordüğünüz bu adamlar <>izin dilinlı.i .. 
ben bu çocuğu öldürdüm .. Zannediyor- F.ranSl_"c~yt bilmedikleri için ne söyle
dum ki onun yerine beni seçecekler. cliklerımı anlamazlar. Bu itibarla onlar· 

* Bu olaç, bir traji - komedidir ki; Nal- suç! .. İşte iki çağın ayırdı. 
ma şöyle anlatıyor : (5) Gerilere gitmeğe ne hacet! .. 

•Padişahı alempenah, bostancıbaşı İmam, muhtar önde, elde fener ve 
Hasan ağaya, kaldır şunu dediler. sopalar ev basmalar, ınahallel~i (Al-

Yusuf paşa dahi delirane : lah) adına, ayağa kaldırmalar, daha dil-

Halbuki bilam beni aral d k v- dan korkum yok .. _ Sizlere gelince .. 
dula Az daha "ld"" ecekl ard~ B~ 0 Maksadımı sizlere açıkça söylem.iş ol-

Dinsiz dindarlar kahve köşelerinde, 
cami kürsülerinde, hallt içinde yapma
cık tavırlarla, dinden, Ayetten, hadisten 
bahsederlerdi. Durmadan bağırır çağı- Hemen öldür beni.. Ne durursun? ne kadar görülen şeyler değil mi idi? 

Deyu, bostancı başı ile çekilip gitti- Hangi namuslu bir genç bayan ve .. ıs-rırlardı. 
ler.. tırap çekmeden, tehlikeye düşmeden r. o ur er ı. ır ta- makhğı artık . . lk' · . d d il 

kım · 1 be · ka dıl m sızın mızı e ir. er Her kesi doğruluğa, hakka davet 
ınsan ar nı çır ar. arasında saymadıgıy mın en bu"•.:a... delilı· 

un1 be 
, ....... ederlerdi. 

B ar ndeki fenalık kuvvetini gör- değil midir? 
Padişahı merhum, veziri merkurnu sokağa çıkabilir, gezinebilirdi? 

boğduktan sonra nadim olup, ıneytini Bun1ann ardı sıra neler söylenmez? .. 
huzura götürüp nigahı merhamet. ile Ne fuhuşlar ifade edilmez ve canlandı-

:'Al be · b lda bi · · Yalan söyliyorlardı. m~er ve nı u yo ter ye ıçın Ben senelerce bu maksat için çalıJ-
kaçırmışlar. Zamane ahlAkından örnek vermek is-

Ben işte onların aralarında büyüdüm. 
Maksatlannı öğrendim. 

Bu maksatlar ne idi biliyor musunuz! 
Beyazları yani sizleri ortadan kaldırmak 
ve bizi san ırkı dünyaya hakim kıl
mak .. Bunun için de Avrupada beyaz 
llisanlar arasında harpler çıkarmak, on
ları birbirlerine düşürmek, bir kelime 
ile insanlığın sonu olacak son ve büyük 
harbi meydana getirmekti Ah bu harp .. 
Bu harp .. Çok milthiş olacak .. Medeni
yetten eser kalmıyacak_ Arz üzerinde 
hastahk ve zehirli gazla bulanmamış bir 
karış bile toprak bulunm.ıyacak .. Yalnır. 
lnsanlar değil, hayvanlar ve otlar bıle 

tım. Senelerce milletler arasında ve ay. tiyen İzmirli Mustafa aşa· tarihinde 
ni milletler içinde mevcut kanlı ihtilaf- şunları anlatıyor : p ' 
lan körilkliyen bendim .. Benim başında . .. 
bul d "'-• kili d.. • k 1 •Merhum Salih paşa, Drama Mutesel-

un u15 ... m teş t unyayı anı ve lim' ik b. h"'-! 1. · 'da .. 
h be 

~ 11-t11.1 k . . h . ı en, ır aKJ.m ge ıp, ıpti yı mu-
son ar suru..ıueme ıçın er şeyı yap- İs · 
tı ve maktadır likatında, size tanbuldan hediye ge-

yap · til.rmek 111-· 'di L",_' be "'hrüın'' 
S. d alınak · •~d·Y· hastalık .k i:U.lm ı . cuun n, mu u 
ız en ıs"" ıgun mı . . .. .. .. . 

b f .. 1·· .. d . t b . . . getiirdum, deyu çıkarıp onune vazetti-
ro u ormu unu c L? e unun ıçm ıste· 

kt · N" · la N' b" "k ğini yani nasıl ilam isterseniz itasına te-me eyım.. ıce ınsan rı.. ıce uyu 
uf · ı ld tt• En b.. ..k reddüt etmem mealini işrap eylediğini ve mar sıma arı e e e ım.. uyu .. .. . . · 

1·~11-- 1 bil . ltı dal ş· merhumu muşarunıleyh hıkAye eyler-
po ıwwcı ar e emrım a n ar. ım- d" • 2 

nazar eyledikte, ne güzel, elma gibi kır- rılmaı.dı? • 
mızı yanakları varnuş .. Yazık oldu ki Bugün bunları, cUmhuriyet müddei-
kıydım!.. umumisinin eliyle hakim önünde hesap 

Dedikleri mütevatirdir.• vermeden .. 
Bu ahlAk dil~künleri, bütün bu iskan- Suçlu olarak hesap vermeden; ve ce-

dallar içinde, seccadeden baş kaldıruıaz- 7.asını çekmeden kim, hangi namuslu 
lar.. adam göze kestirebilir? 

Doğruluğu, ahlakı kimseye vermez- işte cümhuriyetten önceki şahsi ah-
ler.. lak ve bunun cUmhuriyetten sonraki 

Herkesi dinsizlik ve ahlaksızlıkla suç- anlamı .. 
landınrlardı .. di Jan Lö Helye .. Senin asıl öğrenmek ı. ( J 

istediğin noktaya geliyorum .. Malik!- Gene Mustafa paşa haber veriy<'r : Dini ve ahlakı; çeşitli, hayal almaz rc-
nen olan ıLa Marş Forestiyer• i niçin •Halil Ha.'1\it paşaya, bir Hint elçisi zaletlerine bir kalkan yaparlardı. 

* 
istiyorum .. Bunu da anlatacağım.. arzı muavenet zımnında canibi saltanatı Ralunetli Ziya paşa, pek yerinde : 

••BİTMEDİ •• • seniyeye beş bin kfse verebiJ~ccklerini •Çok kişilerin haçı çıktı ziribegalde• 
ifade eylediğinde, müşarüni!eyh hnzrel- Demi§ti. 
leri, o kadar parayı ben dahi vereblli- Bunlar bu cinsten adamlardı. 

Lafın bağlantuıı şudur: 

Bütün bir eskilik tarihini düşünüyo -
rum. 

rim. Demiştir ki he.-;abı hazıra göre iki Bütiin bir verimi, böyle bir ah!Ak 
yüz elli bin altın kadar eder.• (3) düşkünlüğü olan eski kültilre imrenen-

İzmirli Mustafa paşa vaktindeki, iki lere acıyorum. 
Bir Polonyalı işçi 

Onu, AtatUrk ihtiWinln açtığı yeni 
çağdan üstün bulmuyorum. 

Pardon. daha açık söylemeliyim: 
Atatürk ihtilalinin yirmi yılını, bugün 

bu asırlar kavrıyan eskiliğin üstünde 
buluyorum. yüz elli bin altının, zamanımızda, iki Zavallılar! .. 

Me:yusiyetle karısını 
çocuğunu balta ile 

ve dört 
öldürdü 

buçuk milyon lira ettiği malCtmdur. 
O günkü iki yüz elli bin altının, işti

ra kudreti de göz önünde tutulursa, bu- * 
nu bugün beş milyonla ifade etmek Bunlar, •Allah, Muhammed• adını 

gün evvel diğer yabancı grevciler {ribi 
fabrikadan kovulmuş ve Fransa top-

raklannı terkelmek emrini almışb. 
Ayın üçUnde Fransayı terketmesi 

icap ediyordu. Bütün eşyaları satılmış, 
valizleri toplanımştı. Cinayet gecesi 

mutbahta serilen bir tek yatak üzer.in
de zavallı zevce ile dört çocuğu yatıı ıtş 
bulunuyorlardı. 

Andra Hirak korkunç cinayetini bu
rada yapmıştır. Cinayetin ferdası kom
şular evden kimse çıkmadığını görünce 
zabıtayı haberdar etmişlerdir. 

Gelen polisler mutbahta canavarca 
öldürmüş, beş insan cesedi bulmuşlar
dır. Hirak bulunmamıştır. 

Katil baba cinayetini işledikten son!'a 
ne olmuştur? 

Kendi kendini öldürmii§ müdür bi
linmiyor. Tahkikat devam etmektedir. 

yanlış bir hesap olmaz!. dillerinden düşürmezlerdi. 
Paris, 4 şubat - Mülhuzdan bildirili- Dikkat ediliyor mu?!. Herkesi ahlaksız gören bu sefiller, 

yor : Vitcnhaymda canavarca bir cinn- Adalet, ilimlarla emre konayor; ada- her kese ahlak vaz eden bu yalancılar, 
yet olmuştur. Bir kadınla dört çocuğu let, gelir kaynağı oluyor!. içki düşkünlüğünün, ırz düşmanlığının 
balta ile Bldürülmüş olarak bulunmuş- Ve üç beş sene milletin işi başında hayale sığmıyanlannı yaparlardı: MA-
tur. bulunanlar, milyonlar savuracak bir bed köşelerinde, saray odalarında ilAh 

Andra Hirak namında bir şahı! on durumda bulunuyorlar!. ilah .. 
dört seneden beri Vitenhayma bağlı kil- Ahlak düşkünleri elinde, devlet ve Fakat namaz vaktini kaçırmazlardı.!. 
çük Senbarp köyünde oturmakta olup millet işleri alınır satılır bir mata haline Cami, mescit saflarında insan içinde 
Teodvr potas madeninde çalışmaktadır. gelmişti!. görünmekten, Tann önüne çıkmaktan 
Hirak Polonyalıdır. Ve 1895 tevelli.itlil- Naima anlatıyor : (4) utarunazlardı. 
dür. Karısı da Polonyalıdır. Çocukların- •Rumeli tezkerecisi (Tiryaki K~- Kadınlı, erkekli bu pespayelerl; 
dan en büyüğü on beş yaşında biı- kız baz) ki, zinde kadılann mansaplann bey Şfilr (Nedim) in (Hamamiye) sinde, 
olup mektebi bitirmek üzere bulunu- edip, fevtinden mahlul namiyle satın (Ahmet Rasim) in (Hamamcı Ülfet) 
yordu. Diğer çocuktan 12 yaşında bir alan heri! varıp zaptettikte, sabık der- ve (Fuhşi Atik) inde, 
oğlanla sekiz ve dokuz yaşında iki kız- dimend gelip, ben sağım ölmedim deyu Yüz kızartmadan okumak mümkün 
dır "? . tezallüm ettikte, süphanallah müslüman mu· 

Hirak müşfik bir baba ve iyi bir ko· fevtini haber verdiler. Hemen sağol..Bu (Baki) nin azamet ve haşmetle be
ca olarak tanınmıştı. Fakat politikadan kadar zahmet zarar vermez. Deyu tesel- zenmiş şiirleri arasında, ve tıpkı, ayak
hoşlaıııyordu. Komünist partisine men- li verip mahficc bir mikdar akçesin ahp larma, çelenkler gibi serpilmiş asırlar 
suptu. Geçen 20 ikinci teşrin grevine hilafı inha imiş deyu ibka kAğıdın ve- içinde ~ ükselen anıt divanında (Nedi
iştirak edenleı·ılen biri de o idi. Sekiz rip, ıruıhlUlden alan derdi mend dahi min) o güzellikler inceliği şiirleri ara-

___ ıı sm: ----- :a_~f .~ 
U~Jr:iCIHl"Mmıi E meye gitti. Helvacı da altınını kurtarmış Kansına: 

Ve Zl
e r olmanın sevinci içinde evinin yolunu tut· 1 

- Bulamadım yahu dedi. 
tu.. Karısı: 

1 Harami oğlanı çqmeden dönünce: - Neyi bulamadın} 

eı••mınm••••••••••••xııı&-.•,,,ııı:••••••••••••••••••• .. - - Hani altın} Dedi. 
Diye arkadaşlan ıordular. - Kaybolan eıeği .. 
Oğlan: - Ayol aklını mı bozdun eıek ahırda 
- Altını deatileri bana verene verdim! duruyor benimle alay mı ediyorsun. 

Masal masal icinde • 
dedi. Helvacı: 

Haramiler içinde destiyi kimsenin ver- - Asıl sen benimle alay ediyorsun. 
- 43 -

Bu oğlanın hail bağdadda kırk harami
lerin içinde olan yankesici oğlana benzer, 
eğer izin verirseniz size bu hikayeyi anla
tayım, dedi. 

Padişah: 

- Anlat da iıidelim bakalım nasılmış 
o hikaye deyince kadın anlatmağa baş
ladı : 

Y ANKE.5iCt OCLANIN 
HiKAYE.Si: 

- Evvel zaman içinde Bağdad diya
rında kırk harami diye maruf kırk haydut 
vardı. Bu haramilerin hepsi de saçlı sa
kallı insanlardı. Yalnız içlerinde birisi 
tüysüz bir oğlandı. 

Haramilerin başı bir gün: 
- içinizde kim varki bir altınlık çar

tıdan helva alsın ve helva ile beraber al
tını da geri getirsin. 

Oğlan: 

- Ben yapanın, dedi. 

arkadaşını da beraberine alarak bulun
duktan mağaradan çıktılar. Oldukça 
uzakta bulunan kasabanın yolunu tuttu

lar. Vakit akşamdı. Hava kararmıştı. 
Helvacı dükkanının önüne gel~iler bir 
altınlık helva istediler. Oğlan atını mer
merin Üstüne koydu. Helvacı helvayı tar
tıp verdi. Haramiler alıp gittiler. Helvacı 
birde baktı ki mermerin üzerinde altın 
yok. Bildi ki altını genç harami oğlanı 
aşırmıştır. Hemen eline iki boş desti alıp 

mediğini anlıyan oğlan bu iıi helvacının /Yok yere gece vakti kayboldu diye beni 
yaptığına hükmetti. 1 ~eğin pe,ine saldın, ver sana verdiğim 

- Ben ona timdi göıteririm. 1 altını. 
Diyerek hemen kıyafetini deği~tirip •• BİTMEDİ -

kadın kılığına girdi. Kestirme yollardan!-==--------------
helvacının evine ve ondan önce gitti. J 

Kapının arkasına saklandı. 1 
Helvac1 eve gelince kadın sesini taldid 

ederek: 
- Aman yahu dedi. Bizim eşek kaçtı. 

Ko, arkasından bak bir defa kaybolma
kestirme yoldan mağaraya koıtu ve ma- sın.. j 
ğara kapısında bekledi. Harami oğlanını Helvacı eşe~in kaçtığını görünce karısı, 
görünce sesini kısarak sordu ı zannettiği harami oğlamna altım uzatarak ı 

- Altını aldın mı} al şunu dedi ben gideyim eşeğe baka· 
Oğlan karanlıkta yüzünü görmediği yun. Ve altım uzattı kendi de e,eği ara· 

bu adamı kendi arkadaşlarından sandı. mağa koştu. 

D • en ı z 
Gazino ve restoranı 

- Aldım, dedi. Harami oğlanı altım tekrar eline geçir· KURUŞ 
- Ver altını bana al şu destileri de diğine memnun mağaranın yolunu tut- KONAK VAPUR 

çeşmeye su doldurmağa götiir, arkadaş- tu... İSKELESİ 'tJSX'UHDE 
lar su bekliyor. dedi. Helvacı eşeği gece vakti ötede berideliil••••• 

' ' 
L·:::.:'~· 

Bir ve bin daha pardon! 
AtatUrk çağı, eskilikle mukayese edi

lemez ki, ondan üstün olduğu ileri sü
rülebilsin! 

Atatürk ihtilalinin bu yönden en bü
yük muvaffakıyeti, eski ferdl ahlakı tas
fiye etmesi, onu kökUnden kazıması ol
du. 

Mürailik, eski ferdl ahlakı o kadar iğ
renç bir hale düşürdü ki bunun en doğ
ru vasfını IV ilncü Murad'ın büyük 
ŞeyhislA.mı (Yahya) tebarüz ettirmiştir. 
Ankaralı Yahya efendi, bundan oka

dar tiksinmiş olmalı ki divanında: 

cMescidd.e ri11apişeler etsin kıı.ryayı 
Meyhaneye gel kim, ne riya var ne 

Mürai> 

Demekten, hem de dinin en büyük 
mümessili sıfatiyle nefsini tutamam~ -
tır. 

En iğrenç yer sayılan meyhaneyi bile, 
mescidden ve mescidde toplanan iki yüz
lüleTden çok temiz buluyordu! 

Şüphe yok ki herkes dindar olmakta, 
ibadet ve taatinde serbesttir. 

Bu serbestl cümhuriyet kanunlarının 
himayesi altındadır. 

Ve bu serbestt saygı değer .. 
Fakat bu hürriyet, (sureti haktan gö

rünerek) herkesi dinsiz, ahlaksız gör -
mek hakkını kimseye bahşetmez. 
Şu içki içiyor, a.hlAksızdır, bu şöyle 

hareket ediyor, ırz düşmanıdır, bu böy
le yapıyor, bilmem nedir; gibi ittiham
larla şuna buna saldırmak yeni ç~n 
geçer akçesi, keser bıçağı değildir. Ve 
olamaz .. 

Geçmişin bu kokmuş ahlak sistemi , 
zamanunızda ruhunu muhafaza etmekle 
beraber, başka, yepyeni bir kisveye bü
rünebilir ki !§in asıl korkulacak yanı 
budur. 

Bu gibi sarıksız vaizleri kürsülerin -
<len indirerek cümhuriyet hakimlerinin 
önüne sürüklemek, Atatürk ihtilaline 
bir saygıdır. 

.l\IAHMUT ESAT BOZKURT 

(1) .. vardım seheri taat (.) için mes· 
cicJe nagah 
Gördiim oturur, halka olup bir nice 
gümrah 
Girmiş kimisi vahdete, almış ele tesbih 
Her birisinin virdi zebani çılü pcncah •• 
Dedim, ne sayarsız, n e alırsız ne satar.:ız 
Kasla dilinizde ne nebi var ve ne hud 

Allü 

DOKXORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Tuza pehriz 
YAZAN: Dr. G. A. 

Vücudumuzda tuz olmayınca yaşamak 
kabil değildir. Fakat tuzun sağlığuıuza 
dokunduğu da olur. Ağırlığımızın her 
kilosu ba§ına üç gram kadar tuz olun· 
ca bizim için zehir olacağını söylemiş
tim. Halbuki o kadara vannadan da tuJ 
bazı hallerde bize dokunabilir. 

Bir kerre, insan çok tuzlu yiyince ıni· 
de ilk zamanlarda fazla usare çıkarır, 

onun fazlası da insana sancı verir, bu· 
lantı getirir. Daha sonra mide tuza alı· 
şır, kendi işini tuza bırakır, tembel olur 
Onun için midenin hazmı bozulduğu va· 
kit, hazırnsızlık usarenin fazlalığından 
da gelse, azlığından da gelse tuza az çok 
perhiz lhım olur. 

Tuz çok su içirir, bundan dolayı :ınl· 
desi tembel olanların kamını şişirir, böb
~ekleri bozuk olanların nefeslerine do
kunur, demek ki gene tuza az çok per· 
biz lüzumu meydana çıkar. 

Fakat tuza perhiz en ziyade böbr~ 
hastalığında lüzumludur. Böbrek hasta· 
lığından insanın vücudu şi.şmeğe başla· 
dığı vakit tuza perhiz etmenin büyülı 
faydası olur. 

Karaciğer hastalığından karın.da su 
toplanınca tuza perhb: ettirirler, tm sU

yu Çt>ktiği için insan tuzsuz yiyinceı vU· 
cudunda tuz azalır, ıuyu da daha az tıJ· 

tar, diye ... Vakıa tuzsuz yemenin kara· 
ciğer hastalığında da az çok faydası gö
rülür. 

İnsanın göğsünde akciğerlerin zarı 

arasına, karnında barsal:.lann üzerinde
ki zarın arasına iltihaptan su toplandığ°· 
vakit - hep ayni fikre dayanarak - tuzJ 
perhiz ettirirler. 

Sara hastalığında tuzsuz yemek gene 
faydalıdır. Insan tuzlu yedikçe o has
talığın ilacı tesir etmez de, tuzsuz yeme
ğe başlayınca ilacın tesiri görülür. 

Tuzsuz yemek yerine göre, pek fay'

dalı olur. Onun için. yakın zamanlar• 
kadar, tuza perhiz ettirmek adeta mod• 
olmuştu. Hele damarlarında tansiyonu 
artanlar, böbrekleri de bozuktur sana· 
rak, yahut bozulmasın diye, ilk. iş olarak 
yemelclerinde tuzu hazfederler. 

Sözün kısası, tuza perhiz böbrek: has
talıklarından ve damarlarda tansiyoıı 

fazlalığından başlıyarak bir çok h.rurtalık
ların ille ilAcı olmuştu. Şimdi, hekimlet 
hiç tuzsuz yedirmeden önce, bunun fa'f· 
dası olup olmıyacağıru düşünürlerse de. 
e~ki moda, hekim olmıyanlann hatırıll' 
da kalmış olduğundan, hekime dan.ışoUl" 
dan kendi kendilerine tuza perhiz eden
ler vardır. 

Halbuki tuza perhizin yerine göre fay· 
dası olmakla beraber bu türlü perhiS 
gelişigüzel yapılamaz. Böbrek hastalı· 
ğından dolayı vücud sişerse tuzsuz bes
lenince şişler iner ... Fakat tuzsuz yeıne
nin - şiş olmadığı vakit - yalnız albomio 
çıkarmıya karşı faydası yoktur. Aksine 
olarak, albomin çıkaranların bazıları ttıV 
suz yedikleri kadar albomin çıkarmak· 
tan geri kalmadıkları halde tuzlu yeıne
ğe başlayınca albomin çıkarmaz olurlat· 

Sebebini, bundan önceki yazıdan, ko
layca tahmin edebilirsiniz: VücudumıJ· 
zun katı kısımlannda potasyon vardır. 
buna karşı tuz lhımdır. Böbrekte d• 
katı kısımlar olduğundan kanda tuz 9' 
olunca böbrek daha ziyade büzülür v' 

daha ziyade albomin çıkarır. 
Yalnız tU7.SUZ beslenmeden dolayı al· 

bomin çıkaran böbrek o kadarla kalsll 

gene iyidir. Bazılarında albomin çıkınall 
da üremi gelir. Böyle, tuzsuz yemekl• 
böbrek ha.stalığını iyi ed~eklerinl zao· 
nederken, o hastalığın en korkulu neti
cesine tutulanlar vardır. 

Onun için, tuza perhiz epeyce karışı~ 
bir iştir. İnsan büsbütün tuzsuz yaşayr 
maz, hastalıkta ne kadar tuz yemek 1'
zım olduğunu da hasta kendisi bilem6 
İyisi, tuza perhiz lazım olduğU vakit, onll 

da hekiminizin tarifine göre ve onun ta· 
yin edeceği derecede yapmaltbr. 

Mısırın Montrö 
anlaşmasa 
Kahire 8 (ö.R) - Fransız sefiri J4ı• 

sırda kapitülbyonlarm ilgasına m~l· 
lik Montrö muahedeslnln tasd.lk.inA!' alt 
vesaiki Mısır hUkümetiyle teati etınlŞ • 
tir. 

Hayretmek için halka reliir mescicle 
hefllla 

İhsanı ;va pcncah ya çildir fukaraya 
Sabreylt> ki demdir gele ol mir felek e-1t 
Geldiklerini mescide bildim ne içindir 
Yüz döndüriip andan dedim ey b~ 

olun aıAJI 
Kim sizden irağ oldu ise hakka ya)cııldd 
Zira ki dalalet yoludur tuttuğumuz ,.il' 

Ruhi Bağdadi divanı; S. 76 • 77 
(2) Ncta};cül ,·ukuat. S. 109 cilcl, S 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mavi gözlü dilber kimdi ? 
Kotaras, saltanat yolunda onun elinden tutmak ve 

onun sayesinde yükselmek istiyordu. Çünkü •••• 
Totarasın zaptiyeler arasında bulunan O gece ... Totaru son toplantı kararanı 

ve daima komplocuları haberdar etmek 1 verdikten ve bu karara Samatya Manaıtı: 
· · k 11 d v d d S .. b aztna bildirdikten 10nra (mavı JÇın u an ıgı a am a, amatya manas· 1 ıı aı pap • . . . 

· 1 d 'd' ·· ı··) d'lberin ıkametgihına gıtmııtı. tmna kapatılan zaptıye er arasın a ı ı. goz u ı . . 
Bu kadın .. Şayanı hayret bar teaıre ma-

O, Baş papaza T otarasdan emir getire 
getire Manastırı gizli yollarını biliyor
du 

Koca Göbek ve adamları Manastırın 

likti. Sadece Komplocuların değil, kom
plocuların reili bulunan Totaruı bile nü-

fuzu altında tutuyordu. 
T otaru onu bu gece.. Son gece yine 

komplo içtimaına götürecekti. 
Onu bu gecenin eon gece olduiuna ve 

yarının saltanat yolunda atılacak en mU· 
him adım olduiuna ikna edecekti ... 

··BlrMEDf-

etrafını kuşatırlarken o da arkadaılarına 
belli etmeden ve usulca Manastırın gizli 
merdiveninden alt kat bodruma inmit. 
buradan, yeraltı koridorlanndan seçerek 
komplonun merkezinin bulunduiu yere 

Elektrikli bekçiler •. 

gitmi ti. Elektrik 

...... ~~ ························: 

Kadın 
. . . . . . 
• . . . 

................. MODA ..... i 
Kışın hangi ye

mekleri pişirmeli 
Kıtın yaza nazaran daha çok yemek 

lazım olduiunu berkea bilir. 
Mideleri ve hazım borulara normal 

olan m.anlar hava eoiudukça ittahlaruuıı 
arttıimı hiuederler. Soğuk s(inlercle P.. 
yaen elbi8e ne kadar aacak tutucu oluna 
olaun, mükemmel aurette yemek yeme
dikçe inaan bir türlü ıaınamaz. 

ENVER Paşanın 
ÖLUMÜNDEKI ESRAR 

-47-

Enver Paşa Cephesi 
Kısmen Bozulmuştu 

Garp Cephesindeki Askerlerin 
Şarka Nakli Haftalarca Sürdü Soğuk memleketlerde meaeli kutupla

ra yakın yerlerde yafıyanlar, ııcak iklim
lerde yapyanlardan daha oburdurlar. - Ne yapalım ••• diyordu. Memleke- dı. O hayatının muhtelif safhalaranda 
Bu oburluiun "lebebini ilim bize kolay- tiniz namına hakkınız var... böyle bir çok endi elı ve tehlık.eli daki 
lıkla izah eder. IDIADID kaybettiii ka- Gönüllüler gittikten sonra Enver pa- kalara düşmüı oldu~u ıçın çok tecrubel 
lori miktan bava eoğudukça artar ve bu- pnın kuvvei maneviyeai çok kırddı. idi. 
na ka,.dık olmak üzere kaybedilen ka- Bir taraftan dahilde. diier taraftan Lakin halk Enver p&fll askerleriniı: 
loriyi tel&fi etmek vücutta bir ihtiyaç ha- hariçten Rualann arkadan vurma Iİya- çekilmeainden bütün propagandalara 
linde kendisini hissettirir. Yani 70 kilo letİ karpaında önceler gözüne uyku bile rağmen müteessir olmuştu. 
gram aprlıimda bulunan bir insan vü- girmiyordu. Nihayet cepheden gelen ha- Bu fır1&ttan derhal istifade etmek is 
cudunun 3 7 derecelik sıcaklığını muha- herler de kendi lehine deiildi. tiyen Ruslar ve Ruslara muzaharet eden 
faza edebilmek için kıfın günde 1,400 Enver pap bütün mülahazalan berta- ler (Yaran) dan endi§eye bafladdda~ 
fazla kalori sarf etmek mecburiyetinde- raf ederek geriye çekilmeie karar ver- için mukabil propaganda yapıyorlar ve 
dir. mitti. halkı heyecana düıuri.ıyarlardL Nitikim 

fıte bu fazla kalori temin edebilecek - Geriye gidecekti. Hisara oradan da yaylakta bulunanlar ve hatti Hiaar civa· 
yemekler kıt yemekleridir. belki daha geriye... randa oturanlar bqka yerlere göç etmeie 

Bu yemeklerin baıında yağlı yemek- Karan verdiji gün çok asabi akpma bile batlamışlardı. 
Orada kirmeyi bulamayınca, evvelce 

Scbaatiyanonun girdiği yerden küme.e 
geçmiş ve buradan da bahçeye çıknut-

ler gelir. Soğuğa kartı mukavemet, yai- kadar hemen hiç kim1e ile söriltmedi. Muhaceret ••. Çığa benzer. Birden bire 

Hayd U d U 0 geldig"' j Dİ hissedi llCe lı yeıneklerle mümkündür. Zaten kutup- Akpm yemeğinden sonra idi. Pqa ileri büyür ve senitler ... Nitekim Hilar 'Veci 
larda y.,ıyan irwanların balıkyağı içerek gelenleri ve yalun arkadqlanm bir top- varında böyle oldu. Halit tabaU., ka 

tı.. h •• d f t db• • ) 10iujıın Jiddetine kartı geldikleri ma- lantıya dlvet etti ve hiç bir münak&fll)'a danlar, erkekler, çocuklar l.üyük bir gu 
Sofi annenin, sihirbaz: karının yerini emen mu a aa e ırı a ıyor hundur. Onun için kıt yemeklerinin ba- meydan vermeden karannı teblii etti. rültü ve telltla kaçmaia batladdar. Be 

biliyordu. flDda yaila .. ,, tekerler, nipatalı ye- - Bu gece yarıaından 90nra bütün ~ tabii askerler üzerinde de tesiı 
ilk 8nce onun bplSIDI çaldı. Duadan bir kaç hafta eYTel Nevyor- bit tedbirlerin ne de albnlann batında vı· mekler gelir. ku't'ftltimizi seriye tekeceiiz. Hİılara si- yapmaktan geri kalmadı. 
Sofi anne tellfla 10rda: kllll büyijk caddelerinden bin.iade, mub· ı al vwl dolqaa bekçilerin t.e8iridir. Sa.. K.ı,m bir ev kadını ailenin yemek sof- deceğiz. EnTer .,... ve albw Hİılılrda bofahnaı 
- Ne var'> tetem bir mücevherat majaHND'" tam dece ckua bekc;iai• denen mükemmel raaından baJıiı eklik etmemelidir. Taze O 1&&te kadar bu ~tlerden hiç yerlere yerlettiler. 

- Komploculann planlarını aaray ket- karpllDCia cnp• diFe bir otomobil dar- elektrik tertibahnın verdiii dehtetin te- balık bahuunadıiı sün)erde 181'd.17a ve- baluetmi,.en pepı•• bu hareketi k&l'fl- Burada yeni bir cephe kurarak ite bat 
fetmif. Hepimizi Manaabra kapaddar. du. OtOmobilden bir be adam inerek nıerelidir. ya tuzlu balak ta onun yerini tutabilir. .oda ba.batün hatlar birdenbire öne lamak, ve m6dafaa tertı'batı yapmak icası 
Ben yeralb yolundan haber vermeie kot- karta bldınma. mücnherat diikklnmin imanın netrettiii hayreti uzaktan hil- Kat ~ tercih edilen etler arumcla dltmiftti. ediyordu. 
tum. Bu ak,am nerede toplanacaklarını BnUne atlıyarak .made seçtiler. 1eden ha89U celektrik gözleri• bir elin kaz etini de unutmamalıdır. Mide ve bar- Füat herkea ele ayn ayn vaziyeti çok F-'--t .. d .. w • • b _ _. 
b 1 . i · bil' ordu 11&11 Paf& gor ugu u manzar.uaıı 

i miyorum. Adamlardan ikili blclmmın iki tara- muayyen m ... feye kadar yaklattıiuu eaklan bozuk olmayanlar kaz ebnden pek YI IY • .. t · d ima d v ild. 
Sofi anne de bilmiyordu. Fakat lihir· fanda, elJeri liJalJı dikilerek ballan o ta· derhal fark.eder, bu el veya kolun üzeri- k. iatifacle ederler Hemen her kumandan da apfp yukan mu eea11r e 

0 
yor ea ı. 

d tel A W ' bö I . b' . L Fakat ne de 0)1& bu işlerle mep iken 
baz kadın timdi kendi batının a aıına ufa .. -mesine mlni olurken, biri9i mü- ne öyle aiır bir cİIİm bırakır ki. o kol y.::.ı. pe,J'Dirler kıt için tavsiye edile- Ye ~n il' varıyet lt&l'Jllında ayni b" d L- _.. k _..J:_ _ __ 11• bul 

.-... ~ k b" · · araz a -nııııı e11U111e t-.ı ı uyor 
düşmüıtü. cevherat max...·-·ının camına hızla vur· mutlaka o aiır ciamin altında kalır: Çün- cek -.1-•-·danclır. Hamur itleri. kuru aran vere ilmlı. •-- ~ ve kendini unutuyordu. 

Komplocuların ele geçme.i kendİllİ du, kolunu vitrinin içine albnlann, el mu· kü hareket o canlı mabltlkta baki kaldık· 1ebzeler de 1.,_ .. iyi yemekleri •ydar Pi- Geee yamandan 90nra Y olhakyandan u: __ da l . -"L. di Ama b .. ......- ' h :nmar yer ep1111 "..,,ıy . ugun• 
için de felaketi mucip olurdu. lann üzerine doğru uzattı. Fakat uzatma• ça, nereye giderse gitsin onu maknataa l&v (pirinç ve bulgur} makarna. mer- •reket etmek ~ heyecanlı olda. Ae- lerde muhtelif taraflardan da birer bireı 
_Eğer, dedi. Onlardan ıüphelenmit- Iİyle adamın çökme1i de bir oldu: Yuka- nlıvermez. Son zamanlarda yapılan mo· cimek, nohut, kuru fuulyenin memleke- it.erler, ~ar: ~umllnclanlar velha- havadiller gelmeie bqladı. Bunlana 

lerae bu ak-- toplanacakları yerleri de ndan giyotin gibi ağır bir sahr indi, heri· dern elektrik tertibatının bir İn1&n üze. timizde k11 gıda11 olarak bir ~breti var- .ı herkee mUt......-dı. L~: C"- d ... ..::.1.:: ,.,;_.;... 
,,..... F'-L- d L! • bu . ,.,.._ 1:.11ver paf&Dln ur..... v-.., ... -

haber almıtlar ve lıattl oruını timdiye fin yan11nı ke1ti dü~rdü. rine havale ettiii cisim o inean ölipte du 11&11t ma ..._ ıu vazıy~t nu JCap · d" ::_ı rdir 
• · · d C · ...:..1---L• d' aynme utm,....e • 

lcadar ve çoktan bunutlardır. Haydutlar, arkadqlannm kanlar için- cesedi soğuyuncaya kadar ondan aYftla· Meteimek. nohut, kuru faaulyeyi ko- ettinyor u. enye "ouCÇC&ıer 1• • . . .. * Kwlordu ilerliyor... Bumacdar Ye 
96yle olmasa idi el-vell burayı bıısar- de kaldırıma yıkddığam görerek. tekrar maz. laylıkla hamıedemıyenler bunları pure . Enver a taraftarlan claial I 

lardı. otomobı'llerı'ne atladılar ar'--lanna silah lıte burin ilmin ve tekniiin oeeri olan halinde kolayldda yiyebilirleT. Alaca kMaplık Yorwt varan Enver P f& dah --"- d-L~or ~r bY.• 
• IUl - ı ask d . b' l' 'd' y ld yavat yavat a ..um, .... enun n 

Sen kendi b.,uua çarelİne bak. Bea atarak oradan uzaldqtdar. bu &Jetler, •riliiin hoileü olarak tellk· Şekeritt Ye ,derli plalana hem ko- pqanın e en araz nqe ı ı ı. o a mmtakaya çekilö-orlanlL 

de kendi bapmın çaneine bakayu'n. Bu vaka o ...ı=-.1-rde bütüa Ne-rıtt. ki edilmektedir.. ~ ha..-d3mek. hem yük.ek kalori ~tif nil, ahrkad_atlanna ve~ oldulu di- Bu .._ - ..J• r -vı.. ~- ,.,,.L ---· 
• • --L k 1 L _ _ ,__ •- .,~ cfJektrik öılllb aeclm -1-- bit --L ...ıL.J .u ---J.-a.: )..l-JL..-..1 L. rea. • epe& •J"" aJ'" -erler ara11n- n&Taa• ı:.n er r-r-,. ,,_& ... _.. 

Sofı anne bayle eiylıye~ • Ü~ rllrelen& Sokak 0rUlumdaa çocuk 8 .7'~ ""' ft™'-' ._. .a 11--,ır•M O .... .._.an _. 0 1 L d' • • • v fl rtla 
· · . . de iatifade edile D • ...:ı- _ __ ,.. '==~: _ ... _, __ _ı K ·--1 da geriye çekilmenin minaıını anlatıyor- ya ruz &en 1 vazıyetinın eogra fil 1 

gardı. ......_ ~onlaıc.a linllk bank-lan .o- mu. -.--. .._ fiil aq-.-w .---U'. uru mep .. ar, ka d f ld .. 'hOkmederk 
Totaruın adamı da, belki evinde bu-

7
an Amerikan papterlerine ayni za- d~anuı en hızlı ve en büyük ııemili kuru Uzüm. kuru incir, ceviz:, fındık, ba- lar. . l'fllln a ~na 0 usuna en 

Jurum diye sokaklara daldı. manda büyük bir ilNet elemi oldu. olan Normandiya vapurunda yanpna dem tUmiıa eclilcliii gibi fantezi birer Büyük bir manevra ile dütmanlan dıier yerlerm de ayni olunca artık uyku-
• ..J:LL t ed b::...::L ---.:ı . . d ih _..1 __ ....J...1 _ __,_, .. ı· _._ ı au haram olmtqta T A • l biliyordu. Müenla __ x,. __ _. dak'k d wa en. .. ,,. .... _...en Zl,J'aret e ea• pda deiil. çok kıymetli hakiki birer gı- ata --- IOY ıyerea. on ann ma· . . . 

otaruın evını ya nız o ent ,,...._a o ı • a leri t obild inmeci • d d nevi kuvvetlerini yübeltmeie uiraııyor- Cecelen uyuyamıyor. CUndüzlen de 
Komploculann reİIİ olan T otaru, im- lüç kimse yokken. bu haydudun altınla.. k l&)'ar, 

0 0
.m 

1
. eni ._ tiflen . gdara, a w. teselli verecek bir it bulamıyordu. 

1 __ ._ tab -L•rk • ıödl . el ~ le' ··rc1ı: apıaını açar, ıpret ı om;omo en ur• lardı. 
parator wı. tına ~ en mava nn üzenne uu~,....nı ım ıo .., Yea· d p . . el f bek "dl biriei Sem buıd rmcl biriline . Nieeir' .._artık _,.ı İfh H.at Şimdi ae yapKakb? 
cıneçlıul kaclm>ı da bu •ltanat yoluna bn lunmn u.tüne kim barakta. o uman hunır . ..J!I~ ~ ebile~n febep beun ~~tla olan ';\re .. ·--~ . ·-~' ~.... .ut tl IHr .::. -..1..- da ..ı:-1~:::..._ ....: Bal•cluia aı.Wi prp mın ..... icl. 
berabe ötti ek id' rul bu 1 Amerik .. L-.:.:..: ur CUl&U M&ti• u te~ ~-- wnı_. 7._ııu eerp,ye .,... .-q~ 

r g rm te L 80 an , 111a e. an ._...., ta bülbül sibi koDUfUr durur. konulm111 olu bir Aletin tam Ol'tMIDdaa le Y orçiye cirerken Eftyer p&J&ya atfen Cden haberlerde hep garp mmtak .. mn 
Neden) • ceY&bı Yerdı: Dim 1 cElektrikten gön nwl yapılm1ttar) pOerken. bUtda .ersi birdenbire nurlan- aöylenea ..,lu ptık M7ecaala ol•ıftU. fena olduiunu gösteriyordu. 
Çiinldi eihirbaz Sofi anne &a maYI Hakikaten. bugün elektrik hem sörü- lacec:ik bir c.aa kal.ucık, . taraf.da, ....-. Fabl ...... ti ..... ft .ı;re Ea..- En• P&fll Wr ... ..Hın bir ltafa ile 

aözlG bduun yddmnda c imparatorloe yor, hem iıitiyor. hem de karıp ve yıla- PGIMYom. rülfldyom. .... .:. PM _.. Nomaanciiya tranaatlantiiiade bulunan pap linirlerine laakim dejildi. A.kerlerin kendi ve ukerlerin vaziyetini iyice dü· 
olacaiını•. okumufla. )'Or. l.et aa&clealenlen yapıl:.. bir ....... ,_.. ihbar aletleri de IOD derece en- töylemit olduiu bu ...Wardan hotlan- ~n~ükt0en .'°n~a :,eni bir şey ~etfetmq 

Onu elmden tuttuktan ve onunla. be- itte haydut mücevherat maiazuınan nıdar. Kabamiua _... Wr de ldiı;iik ...-..dlr. Bu da bir cam diptir. içinde snayorcl& l..ülıı. onlara llaıliılamaha etmek gıbı MYladı. Çünku tark cepbıe.,d• ce· 
raber yflr(idilkt.en IOIU'a, onun .ayemnde kaba Yitrin.iai kararak elini müceYherat Wr pencere nıd.. C.. unpulia lalll daima Wr ıa..- ~il'. C....W. te lazımdı. len haberler çok fena değildi. Şu halde 
imparator olacaktı. üzerine ptiirür ıötünnez, celektrik p. orta-.la bllak madeni ... nnlar. S. tıı- taramda, luuaaralarcla, tr&vert.ler- * prpteki atbrlerin hep.ini birden f&rU 

T otaru, itte bu dilfünce ile bu gece m. ODU söımiif. Ye •tan da indirmittir. mideni 1apla tabakanın harici uçlan ltir• clAt. anbarlanla. makine dairelerinde nJ. Enver P&f&Dlll ukerleri ile ıeriye çe- naklederek Rualara bir çevirme hareketi 
mavi gözlü kadının ikametslhma ıit- Elektrik. iawu maktan farket.mekteclir. biri)'le biri~. itte 0 kadar. hani at~ almult ihtimali olan her yerde kildiii haberi ıelince Kmlordu tabii pe· yapmak irnkiru da bulunabilirdi. 
mitti. imanın mevcudiyetini, hareketinden an- P~ a,.clmlatnanaz. ba iki illÇ" buluauı ihbar aletlerinin llmbam alıef f&YI takibe ba.ı•m11tı. Enver pap bu yeni bulllfUDdan çolı 

Bu kadın kimdi) byor, ejer, NeYJ'ork vakw. zifiri karan- tan elektrik ceı'eyW pçme1e a...a-. miiYaceb · de birdenbire IÖner. Yalnız itte bu haber Enver pqadao evvel Hi- memnundu. Yanındaki kumandanlan 
Onu timdilik içinde bulunduiu emeç- lakta yapdınıf dahi oı..yds. ıwtice yine Buradaki elektrik ceNyanı hadclizatıada aöoınelde kalmaz. ayni zamanda, lamba- l&J'a ıelince itin '*11 deiifti. da bu huauata emirler verdi. 

huiiye > de bıralauk icap ediyor. ayni olacak. baydu\lun yine bir tarafa pek zaywftn. Fakat icalNdene hu za,..f dan lr.e.if bir duman da yUbelnıiye bir Çünkü ilk günlerde Enver PAf&Y• bü- Garp mıntakaaındaki ukerlere de ha· 
H&dileler bize onun bak.iki hüviyetini uçup sidecekti. cereyanı '00 milyon kene tevııi edecek taraftan ela korna çalmaia batlar. S... yük bir aadakatle bailwn ve istikbalde herler gitti. Artık pqa prk ceplauinı 

Sofi annenin hüviyeti ile beraber sölte- Amerik.ada aon zamanlarda büyük tertibat da ilave edilebilir. duyan, dumana gören yanım mahalliae emia olanlar artdt bu itin bir çıkar yol ehemmiyet verecek ve yeni pllna ıön 
recektir. bank•lar az 90,.uluyor, mil)"Oldar dolu. Amerikalıların Şilcago 1ersisinin .,de· kotar. Zat.en her yerde hamlanm11 olan olmacLima bir an içinde kanaat ~etir- hareket edecekti. Enver paf& bu it ile 

Şimdilik .adece oalana komplodaki dolar ııakhyan ~ az lanlı,.~na, .~ lannı im yıldız yakb. Sinema yddm zan- ya~ IÖncliirme tulumbalari)'le yanııın mitlerdi. uiratmağa batladı. 
vaziyetlerini ifaretle iktifa ediyoruz. amerikan hakmaetillln alnut oldusu mut· netmeyin: Bidiiimiz: ırökteki yddmardan o dakikada .CSndUrülür. Fakat pap böyle 'yerlerden korkmaz- •• Bll'MBDı -

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli tetki litı 

Telrilıa : 16 Nakleden : F: Ş. B. 

byıu,an bir kadınd7]u. 7.jiı, belki biııi de .V~ kopantllf, lakat arapla-
7 

tı ıeylerı genç Tor1c~ derin bir reket edemiyordu"'"'." Bu sebeple yakJ: 
de bütün cihan erkekleri :Endülüslü ka- ra karfl da .aönınez bir kin peyda etmif tesir yapmq ve 8e!nel'l delikanlı, arap- kemllderl kırılan, daralaçlannda .ana. 
duun ruhi ve ka1bl ihtiyaçlaruu tatmin idi. V ~. Twkemada ıatırap ve elem ve- lara karp olan kinini ancak böyle bir te- nan ve zındanlarda çUrilyen kurban ade
edemez, heyecanlarını liindüıeınezdi! rici hatıralardan uzak kalmak için ev- tekkttl sayesinde 1lltmtn edebtlecetini di hiç bir papası memnun edemlyece1ı 

Torkemada, epeyce müddet aüren bal veli Saraaosa, Barselonaya ve oradan düşünmüş idi! kadar azalm1flı. Bununla beraber, engi· 
ayı devresinde bti&ün cihanı unutmUf, • tl Italyaya kaçmak is&emJş, fakat Sa- Torkemada eJljlilitör olmap hemen zisyon tedbltl, Jıalkı o dence *1dirmq 
bUtiln mevcudQretini Endiliillü bdıı. r11osta Lopn d6 Strve~ adh bir Dö - karar vermifti.. 'Xendlsini yoklaclıia u- idi ki, englzftörler arlık maznun bula -
hasretmiş, bu kadm uğrunda ela delice mlnken papaala tanışmış idi. man, -.ı W,le lıir İf 19n )'Hablcbinu 'madıkları için bu durgunluk huade &el· 
masraflar yapmış idi. Lopu bu sıralarda ihtiyar bir papas anlamıştı. Olduqa ok"8\lf ve aınam- mişti. 

Bal ayı netVeleri aeçlnce, Torkenıada W. Engizisyon faallyetinln tamamiyle nın eyi tahsil ıönnllf bir delikan1111 idi. Bu dureuoluk yeni hıristiyuılarl& 
sevdiji kadının sadece ve mutlak suret.- durmUf olması. bu ihtiyar herifin en bij.. Güzel söz s6y1eyebUlrdi. Azım ve şiddet hür fikirli iDMnl•nn bir derece serbeMi. 

Şımank ve ka\ına ~ genç ler bwıların bir kısmı umumi kadın - te kendinin olmadıjuu anlam•ı idi. Hal- yük derdi idi. Serseri Tomu Torkema- sahibi idi. sini mucip olm-.u. ötede beride, t:dl. 
i'orkemada henüz pek pın~ iken uzun lardanclı. Bir kımıı da aile kızlan idiler. buki bu aeneri ruhlu letıÇ dejil sevdi- dayı ıörünce, eyi bir eneizitör bulduğu- Torkemada taassup damarları kolay_ sizlik bizi de bop.ak il.zeredir!• diye fi
bir seyahate çıkmıf ve bu arada da Sa- l'akat hepsi de bqtan işve ve cilveden linin. bütiln Endülüa kadm1annm ken- ııu hemen ~ID.lf ve onu maksadına ca harekete getirilecek halk sayesinde k.lyetler de tekrarlanıp duruyordu. Tor
lamankayı, Toledoyu, Kmtuba, yani mürekkep, erkek dilşkilnU idiler! disinin olmasllll istiyordu, Genç ve gü- hizmet ettirmeğe karar vermiftir. engizlsyosıun nasd bir kudret ve kuvvet kemada bu fırsattan da istifade etmif" 
Cordoyu ziyaret etmişti. Torkemada bu muhitten evveli çok zel bl~ End?lüsJ~ kadınla her hangi bir Ihüya:t papas, ewıiz.isyonun bir kaç olacatmı da hs.pladıktan sonra, ihtiyar eogizitörlüje tayin olunur olunmaz fu. 

Bu devirde Tcııledo flbıl ve civarı he- hnt1anmıı ve içlerlndm birili ile de sı· erkeğın sevışmesı onu kwlurı.o.k Ur. uırc:lanberi yaptıklarını anlabru§, bu h• papasa: liyete geçrnif, memurlarını tayin etmil 
nüz araplarla mesk<m tdL lu bir rabıta peyda etmif idi. cede luakandırayordul ıeketlerin Jlle§ru ve Allahın namına ol- - Ben kendimi ı.. namına enıi.zis • idi. 

Haşarı ve serseri ruhlu Torkemacla bu J:Ddlilf1• Imlları bunlu! BucUnkil P. Ve, TorbmM.a bir •bala u.randaiı ldulunu tuh etmif, mgb:iqon olmac1ık- yona h....diyoıum. Bıımdan ICIDN ha- Torkemadanm ilk ~ • tb 
tehlrde ba- anp aileli ile ...... ve bl o ....._ da bu JmJar her ıuua,i bir ~ ~ bdmuı bir arap de1ilranh. ~ luriatiyanlıtın tehliltede oldulunu yatma wü din hizmetine ".tineis'-in mMi Sevildeld Sen Ollm'ııııılk ruı. 
bu aileüa anplua kup 8'hmlel bir erJrek nya deı&.nlı ~ p tehUkelt • ile birlilde bçbl& haberim übil u- .ıöırlendf ve mhayet: ate,blae NllMU!l'fbr! clanifti. da ve 1481 ....-... fll!INt mn 2 incl 
kin ile a,rtlmqtı ld ileride bu kin ve kWer! Hal ve v-.,eti esı zi_Jade berbat maıı. hiddet ve beyeeaııından, yetıindea - itte otlum .. engimyon olayadı, Ve, hema a.JIU aüa ~ ı.a- ,unu kunahnufllP: 
hiddettn ne kadar ~ bir ....... edlll IMr nokta da~ ilk at- ölecelini ~ idi. . 0 hain uap wıin hUkm olan IOzel b- reltet etml§tt!Bunıda lıahellanan .....,._ .. - 4 -
tatmin edildijioi de~· .lwuA batlaınlf olmua ıdi. Evet, kUf, tüzel ve sevgili kuş, Tor- dmı elinden abp bçıratıılllr mi leli? Bu na girmiş, onun llldık doma olmut idi ~n oyle korkun ve 

Bu liinme& kin ıa.- cJolnıUfiur? di· Torkeıuda bu kaduu, bHMnin birden kemadanuı akın bfesindm uçup litmit araplar, bu yahuclller, bu yahucllclen lzabella, daha..,..,.. Anıhoa knb.,.... bir cemiyet ve bunun .. ~ .. ğ ... herba' 
Ye aonn.p hacet yoktur Çüokü Tor- kablnD bütün ihtlıularb'le aevmil idi. idi. dolmut olan cYml huUtiyanlan pek cf l'el"dlnancl ile nlendllt saman.~ dar rnüstebidan f gor u u_ış 0 ka~ 
kemada, bJWnde bin bir. Jhtiruua 1•. Kadm da belki bu qka mnk,,,,. etmif - 3 - 7alan bir um_. hepimizi elir olarak ınadum mevkii &ıha ...._, ofmu ve yerde en k k e ve . enadır ki, &irdlli 
nıp tüttUi(1 pmarık, ek•ntrik V9 ahlak- idi. Fakat ne Japla, Torbmedı aibi ,... Bu çok feci ve Torkemada için hiç te kııllen....Jrlardır. Ben lelÜn aln•DU din biraz aonra da KueSP ve Aragonda ler ' . 1 or ~ç bır taun gibi netice-
aaz bir lençtl. ~ile aıcak m.. •ri ruhlu, ebmtrik bir aclmıı memnwı beklenmiyen hldise, yine hiç beldenmi- ve Allah namına büyük hizmetler yazal. ~ faa)lyeti müsaadesini al- verır. Sersen Torkemadanın da kur
lı, •&efil. Ja'ft'ak Ye go1u :yakıcı .-ak edrn•li! Ve, • kadar ~ bu kadm yen bir netice vermifti. Torımm.da at- mlf &örüyorum. Sen1a ahunda cAllahuı au,e.. 

.... --*-'...,11...:•-=·=·=•::::..1-=~-11:....11..._ .. ı1111.-...J~.ber~~~-=-..:"~'9':.:el::....:J'rd='=tili:.::i•::.•ü~idi.::':....::K;:;.ıbi.::.:...ı' L.:.kı:...:m~ta.;::ma.....:...m~ifle:....... ... ncMmn _ _..__:if:.:., ..1.•...ıvciıl.ıll~~~· ~-ı..da-4-l_n.Jurulıııliıı• .;para...l~ıynıııor .. ! 1111d.JeMIDlfılİ. ;.'.-· di.
111
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Kara yazısı düğün hazırlıkları 
Düğün 21 nisanda Tahranda yapılacak •••• Mısır 
ana ~aliçesi Nazlı ve prenses Fevziye 14 nisan· 

Havva 
Kızları 

Bay an "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üç 
-11-

Yıldız 

da ıran to rağ na ayak basaca dardırece 

1 
1 

i 
ı 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

-32 
Kocamın arkasından alevler diri diri yakacak! 

l~nde yanan eve, ellerinde hor - Ah! .. Kaşki atsaydı.. Kaşki 
tamlar, bir kaç itfaiye neleri atıl- yaksa idi •• Hayatın beni içine al
dılar. mış olduğu ve ölünceye kadar ya-

ç pi k insanlar 
Ben, gözlerim yanan evimde ve nacağım bu ateşten hiç değilse be

kalam ateşler içinde kalan kocam ni daha o zaman kurtarmış olur
ve yavrularımda, işlediğim bü • du. 
yük hatanın acısını daha o za. Daha kendime gelmemiştim ve 
mandan duyarken etrafımda be- kocamın ayaklarına kapanıp ta 
nim hakkımda yükselen lanet ve al talep etmeği düşünüyordum ki 
nefret seslerini de duymakta ıağımdan aolumdan kalama yum
idim. ruhlar inmeğe başladı. Eteklerim-

Avrupada, medeni muhitlerde bu
gün görülen tuvalet düşkünlüğü 

kadar tuvaletlerine düskündürler .. , 

Ah .. NaaJ .. nasıl oldu da o an- den çekiliyordu. Bir anda kendi· 
da ölmedim!.. mi tekrar yerde buldum .• Kötü ve 

Bir aralık etrafımdaki lanet katil bir anne olmanın acısını 
sesleri arasında bunlardan daha aleyhimde galeyana gelen halkın 
btukın bir ıea duydum: ayakları altında çiğnenmek sure-

- l#e .. lfte .. çıkıyorlar!. tiyle can vererek çekecektim. 
Gözlerim çatısı artık çökmüf Bu ıırada kulaklarımda uğultu 

olan evimizin kapıaına çevrildi. halinde bir aeı duydam . 
Eşikte Sadıkı gördüm. - Çekilin!.. Çek ilin!. Polia 
Kucağında kömür keailmif yav- geliyor .• 

ralarım vardı. Halk açddı. Ezilmek ten kurlul-
Sadıkın •açları, ka,Iarı tama- dum. Karfımda ünilOTmalı poli-

men kavrulmu,tu. sin ıert çehresini gördüm. 
Bana doğru ıanki bir intikam Bana aadece: 

heykeli halinde geldi. - Kalkınl% ve geliniz!. dedi. 
Kolları araaında tuttuğu yavra- Nereye gidecektim? 

larımın, benim yüzümden kömür Nereye götürülecektim. ? 
keailmif evlatlarımın aiyah ceset- O gün ve o gece aabaha kadar 
lerini ayak ucuma k oydu. Tanı • karakolda iaticvap edildim . Hıç-
madı~ım ıea ile boğulur gibi: kıra hıçkıra herfeyİ açıkça olduğa 

- l~te!.. gibi ıöyledim, evlatlarımın benim 
Dedi. Ben çıl~ın bir halde yav- ihmalim yüzünden öldüğünü iti

nılarımın ölüleri üzerine atılmak ral ettim. 
iati:vorum. O gün, karakolda benimle be -

Sadık göğmmden fiddetle itti: raber iladeai alınmakta olan ve 
- Hayu .. hayır .. diye bağırdı. iki adamı birden öldüren sabıkalı

Senin ihmalinle hayatlarından lardan azılı bir katil daha vardı. 
olan yavrularıma artık el •Ürme- . Dikkat ettim. Poliıler de, komiıer 
ie hakkın yok .. Çekil.. defol!.. de, ifademi alan müddeiumumi 
Melan kadın .. Melun anne! .. Ha- de bana bu sabıkalı ve azılı katil
yatımın •onana kadar aana lanet den daha düriiıt muamele yapı
edeceğim ve aon nefesime kadar yorlardı. Herkeı beni birbirleri -
sana lanet olacak! .. 

Sadık ba sözleri aöylerken o 
lttıdar çok değipnifti ki ... 
Etrafımdan nefret ve tel'in seı

leri daha kuvvetli yükıeliyordu. 
iJyle zannederim ki bu halk be

ni kollarımdan tutacak, yavrula
rımı içinde yaktığım bu ateıe, ce
zamı çekmek için atarak beni de 

ne: 
yakan - Evl&lını 

ana İfte bu ..• 
Diye gösteriyordu •• 
Hattiı aabıkalı ve azılı katilin 

kanlı gözlerinde bile bana karfı 
bir nefret ve tel'in bakıfı hiuet
tim. 

- BiTMEDi-

• 
Bir Fransız Generalının 
şayanı dikkat sözleri 

f 

Iran veliahdı ve Prenses Fcı>;;;iye 

Tahran Şubat (Hususi) - S. A. 1. 21 Nisanda düğün Tahranda pek mu-
lran veliahdı Mısırdan lrana dönerken 
beraberinde nipnlısı prenses Fevziye ile 
ana kraliçe Nazlı ve öteki prensesler de 
bulunacak ve hep birden 14 nisanda lra
nın cenubunda ve lran körfezi kenarında 
olup Trens lraniyenin bir ucu bulunan 
Bender Şahpur limanına muva!alet ede
ceklerdir. 

tantan ve müşaşa bir tarzda icra edilerek 
40 gün 40 gece sürecektir. 

Payitahtdan başka bütün şehirlerde 
donanma yapılacak hatta dördüncü gün 
devair, okullar tatil edilecektir. 

KADIN HORRtYETl 
Bütün handa kadın hürriyeti inkılabı-

nın 4 üncü yıl dönümü tesit olunmuş
lran imparatoriçesi ve prenses kerime- tur. 

leri onları gemide kartılayacak ve hep lKTISADl HAREKETLER 
birlikte saltanat trenile Tahrana müte- VE HABERLER: 
veccihen hareket edeceklerdir. 

Bütün tren yolu güzergahında muaz
zam ve resmi. ihtiram merasimi yapıla
cak ve her "taraf lra~ ve Mısır bayrakla
rile tezyin edilecektir. 

Gerek denizde ve gerebe karada is
tikbal merasimi harbiye nezaretinin ha
ZJTladığı program veçhile icra ecJile<:ek
tir. 

lranda mevcu~ sekiz şeker fabrikası 

bir yılda otuz bin tona yakın kesme ve 
toz şeker istihsal etmişlerdir. Iranın sene
lik teker sarfiyatı ise yüz bin ton kadar
dır. 

Hazer denizi kıyısında bundan 6 sene 
evvel 250,000 kilo çay istihsal olunmut 
iken bu rakam bu sene bir milyon kiloya 
çıkmıştır. 

15 Nisanda Tahran istasyonuna varı- handa mevcut beş kibrit fabrikasının 
lacak S. M. J. Şehinşahı, nazırlar. mebus- bir yıllık kibrit istihsali adetçe 104 mil
lar ve sair davetliler tarafından istikbal yon kutuyu ve tartica bir milyon kiloyu 
edileceklerdir. Bütün karşılayıcıların ha- bulmuştur. Halbuki iki sene önce bu mik
yanlan da işbu merasimde hanr bulu·! tar 25 mily~n kutu ve 250 bin kilodan 
nacaklardır. ibaretti ... 

Mısır hükünıeti bir 
harp .- filosu yaptırıyor 

Bu filo sene içinde tezgaha konacak ve 3,5 
milyon sterline mal olacaktır •• 

KAHiRE - ŞUBAT 
(Jurnal' dan) 

Bugün Kahirede, bir İngiliz askeri he
yeti bulunmaktadır. Bu heyet, Mısırın 
kara ve deniz kuvvetlerinin organize 
edilmesine yardım etmektedir. 

İngiliz amirallığı, G. T. Filip gemisinin 
kaptanına, bu heyette ingiliz bahriyesi
ni temsil etmesi için emir vermiştir. 

Bu subayın vazifesi, Süveyş kanalı 
ile, Mısır sahillerinin müdafaasını temin 
edecek bir plan yapmaktır. Bundan 
başka, Mısır için bir donanma vilcuda 

lerden uzaklaşmıyacaklardır. Bu itibar
la bu gemilerin ağırlıklarından iktısat 
edilecek, binnetice bunlar<Ian yapılan ik
tısatla silahlanmanın faz1a1aşması temin 
edilecektir. 

Donanma lilzumlu olan bahriye efradı 
ise, Mısır sahillerinde bol bol mevcut 
olan balıkçılardan meydana getirilecek
tir. 

Fransanın Meç valisi, Fransız yüksek ı aeddini imkanı yok zorlayıp geçemez. getirmek ve donanmaya lazım olacak 
harp ıiirası general Giraud beden terbi· Benim buna inanım var yalnız ıunda hiç mürettebatı vücuda getirmektir. 
yesi, askerliğe hazırlık ve endaht cemi- ıüphe yok ki, düıman olacak kim ise, Mısır milli müdafaa konseyi, halif kru
yctlcri fedarasyonunda bir nutuk vermiş- onun bugün bizim hava kuvvetlerimize vazörlerden mürekkep bir donanma ile, 
tir. General, nutkunda, harpçi olanlar faik bir hava kuvveti vardır. Ve bu ap mayin dökme ve tarama gemileri ve de-

Fransa ile bir harbe girişmek 
ateşe yanmak demektir .. 

Bahriye subaylarına gelince, bunları 
yetişt!rmek için yakında lskenderiyede 
bir bahriye akademisi açılmasına karar 
verilrrıi§tir. Bu akademi açıldıktan son
ra Mısır donanmasının muhtaç olduğu 
bahriye subayları buradan yetiştirile
cektir. 

Bundan başka hususi bir mektep daha 
açılacaktır. Bu mektep, bahriyeden ih
tisas için gelenleri kabul edecektir. 

için muharcben.in bir felaket olacağını açıktır. niza]tı gemileri inşası için icap eden ilk 
aöyledikten sonra ıöyle ilave etmiştir: Düşman tayyareleri bombardıman kredi olarak 1,023,000 Mısır lirası ayrıl-

- cAlmanya ile ltalya iyi bilsinler ki, ederek, (20) ( l 00) ( 1000) ( 10,000) mıştır. 
Fıansa aleyhinde bir harbe girişmek ken- ev yıkabilir. Fakat netice hakkında bom- Bu donanma iki sene zarfında tezgah
clini nare yakmak demektir. Bunu söyle- bardımanlar bir zarar vermez. Tayyare lara konacaktır. Ve takriben üç milyon 
mck mecburiyetindeyim ve ben bu ka· zaferi kazanmaz, toprak fethetmez. Ma- 500,000 Mısır lirasına mal olacaktır. 
naattcyim. Çünkü ben Fransız ordusunun jino hatbnın arkasında, iatediğimiz kadar Hafif kruvazörler, 2,500 ton ile 3,000 
kuvvetini biliyorum. Düıman, F ranaanın mukavemet ederiz. Binaenaleyh itimat ton arasında olacaktır. Bu gemilerin se
~lçikadan Balce kadar olan müstahkem ediniz Fransız ordusu kuvvetlidir. yir yarı lruturlan büyük olmıyacaktır. 

ÇünkU, bu gemiler vazifelerini üslere 

tskenderiye deniz akademisinden çı-
1ı:an subaylar, lngiltcreye gidecek, ingi
liz Homa Fleet harp gemilerinde staj 
yapacaklardır. 

Mısır gemileri, bilhassa lngi.lterede 
lıı§a edilecektir. Fakat diğer memleket
lerde de yapılabilecektir. Acaba Mısır 
için yapılacak gemilerden Fransaya ıs

marlanan olacak mı? Fransa ki, Mısır 
kanalını kendi parası i le, ve tehlikeler 
geçirerek açmıştır. Kanalı müdafaa et

Busch isminde bir Alman, tam vahşi 
ve yarı vahşiler arasında geçirdiği ha
yat hakkında gördüklerini anlatırken 
tamamen vahşileşmemiş insnnlar]a dolu 
olan Okyanosya adalarından şöyle bahs
etmektedir: 

cBu adalarda iki türlü tip insan ırkı 
yaşar: Biri kuzguni bir siyah, biri esmer. 
Kuzgunilerin yaşadıkları adalara (Me
lenezyo) esmerlerin yaşadıkları adala
ra da (Mikronezya) derler. Esner Poli
nezya insanlarını en güzel temsil eden 
tip te (Saınoa) lardır. 

Samoalar uzun boylu bir seksen bo
yuna, mütenasip endamlı güzel adamlar
dır. Bilhassa kadınları bacakları etlice 
olınasına rağmen gayet gilzel vücutlu, 
yüzleri çok canlı sülün gibi endamlı za
rif kadınlardır. 

Zeytuni esmer renkleri kuzguni si -
yalıtan açık siyaha kadar tahavvli1 eden 
dalgalı veya kıvırcık saçları, kısa, biraz 
genişçe, delikJeri yuvarlak burunları ve 
kalın dudakları, etli ağızları ile bu ka -
dınlar hemen umumiyetle güzeldirler. 

En garibi bütün bu Polimezya tipinin 
tamamiyle Mogol tipini andırmasıdır. 
Şaşılacak şey şudur ki bu adalar in

sanlarının Mogollarla gerek tip, gerek 
fidetlerce pek çok benzeyişlcri oluşu -
dur. Mogolların mı bunlardan, yoksa 
bunların mı Mogollardan geldiğine hiik
metmektc insan şaşırır. 

fakat aralarında sekiz sene yaşadı -
ğım bu in.'lanlar, karakter itibariyle o 
kadar ~edikleri Mogollardan yine a
şılacak derecede ayrılırlar. Zira Mogol
lar gibi cenkçi, sert insanlar olmaları 
şöyle dursun, bilakis gayet halim, selim, 
intizam ve temizlik sever, namuslu ve 
bilhassa güzelliğe düşklin insanlardır. 

Esasen bizim bugünkü medeniyetimiz
de en yüksek zaafımız olarak gördüğü
müz süsü, ve lüksU bu insanlar arasın
daki süs ve lüks iptilAsı yanında pek sö
nilk kalır. Ne gariptir ki çıplak, hatta 
Avusturalyanın en vahşi yerlerindeki 
tamamile çıplak insanların güzelliğe düş.
künlükleri korkunç bir derecededir! 

Bugün medeniyet ve beyaz rengimiz 
üz.erinde duyduğumuz gurur ve iftihar
ları ne kadar parlıyacak olursa olsun, 
her şeyden evvel şunu söyliyeceğim ki 
benim edindiğim kanaate göre bugünkü 
Avrupanın beyaz, medeni ve naı.ik in
sanları arzın ilk zamanlaida katiyen bu 
vahşi adalarda, aynı şekilde, aynı haya
tı yaşamışlardır. 

Bugiln yilz.lerimizin ve derilerimizin 
hayli değişikliklerine rağmen gerek in
san tipleri itibariyle ve gerek bir çok 
adet ve itikatları bakımından MIA Avus
turalyada yaşadığımız zamanlara aid 
bağları muhafaza etmekteyiz. Naklede
ceğim hakikatler benim gibi bütün dün
yaya da bu kanaatiini verecek kadar 
Aşik.Ardır. Ben kendi hesabıma çok defa 
orta A vusturalyanın vahşi ormanlarda
ki kabileleri arasında bile öyle yüzler 
gördüm ki onların Londra veya Berlinde 

yakın mahallerde yapacaklardır, ve üs- meğe çok llyıktır. 

Fransa J 
tanıdığım profesörleri,n ve madamların aponya akrabaları olup olmadığından çok defa 

S f • h • d şüpheye düştüm. Benzeyişleri o kadar 

Endişeye Denizlerde İngiltere e er ı ısa r a şaşırtıcıdır. Yan esmer, beyazlara en 

kapJ.lmamahdır Ve Alfterikaya LJ lk yakın bulunan Polimezyalıların da daha 
Sous-Saleve 8 (A.A) - B. Azana dün k 17.Q evinin faaliyeti artmıştır vahşt, Avusturalyarun en vahşt Yam-

ailesi iJe beraber otomobilJe buraya gel- re abete kalkışıyor yam kabilelerinden gelme olduklarını da 
miştlr. Mumaileyh derhal Parise git - Tokyo 8 (A.A) - Eyi bir menbadan Seferihisar, 6 (Hususl) ·-· İlçemiz tiyaçları tesbit etmi§, ve İzmirden mü· ispat eden hAdise benlm son derece teh-
nıek niyetinde olduğunu .söyremi§tir. öğrenildiğine göre yakında Diyete de- Halkevi faaliyetlerine devam t!tmektc- bayaa ederek faaliyete başlanmıştır. likeler içinde ve son derece büyük he-
Kendisi orada ispanya sefarethanesinde niz inşaatına müteallik yeni bir proje dir. İdare heyetine aldığı yeni eleman- Haber aldığımıza göre spor takımı ek- yecanlarla öğrenebildiğim hakikattir. 
ikamet edecektir. tevdi edilecektir. Yeni plAn Ingiltere ve lardan 5eınra bu faaliyet günden gUne zersizlerini ikmal ettikten sonra llkba- Bu halim selim ve Yamyamlıktan eser 

B. Az.ana namına söz söylemeğe sa- Amerikanın bahri .silMılamnalarına mu- artmaktadır. har mevsiminde yakın ilçelerle maçlar kalmamış insanların Yamyam ceılleriyle 
lfihiyettar bir zat gazetecilere şu beya- kabeJc etmeği istihdaf eylemektedir. Kurban bayramı münasebetiyle sos- yapacaktır. hAlA bağlılıkları var. Onlar pek eski ma-
natta bulunmuştur: Plan, Japon donanmasının mevcut bil_ yal yardım kolu 55 fakir ve kimsesiz GÖSTERİ KOLU : zilerine ait bu bağları gizli cemiyetler 

ispanya hükümeti aslft Fransa topra- tün plAnlannın harp gemileri inşası için çocuklara elbise, ayakkabı alınış ve bu Muhitte milli ve hissi piyesleri temsil ve gizli Ayinler yoliyle muhafaza ediyor-
ğında l'erleş.rnek niyetinde değildir. Hü- bir çok senelere tev7.İ edilmiş olan ağır kimsesiz zavallıları sevindirmiştir. etmek suretiyle bedii zevki yükseltme- lar. Son derece gizli tuttukları bu anane-
kümetin F sada ifayı vaı.ife edemiye- masrafların yeniden gözden geçirilmesi- Ar kolu : Bu kolun kendi kendine ğe çalışan bu kolun faaliyeti evimiz.in leri ben ölüm pahasına keşfedebilmek 
ceğini, Fransadan Jspanya işlerini ida- ni ve bahrl hava kuvvetlerinin artırıl - ilerliyememesi göz öntinde tutularak kurulduğu sıralarda normal ise de mev- için pek uzun ve muhataralı bir suret-
re edemiyeceğimizi ga t eyi biliyoruz. masını derpiş etmt!ktedir. mutlak surette bir bando öğretmeninin cut piyeslerin ekserisin.in ~a~ınlı olma- te çalıştım. Ben o tarihlerde inci topla. 

(Pahua) isminde olan bu Marian yer. 
lisi otuz yaşlarında, fakat son derece ha. 
lirn, selim, eyi bir adnmdı. Beni hakikn· 
ten bir köpek sadakati ile seviyordu. 
O derecedeki yanımdan bir dakika ay. 
rılmıyordu. Fakat hizmetimde bulunah 
bir ay kadar bir müddet geçmemişti ..kf 
ben de bu adamı son derece merak et .. 
meğe başladım! 

Zira bana bu kadar sadık bir adam 
her on beş günde bir kayboluyor, ken. 
dini arayıp bulamayınca: 

- Vay mendebur vay, kaçtı! ... 
Diyordum. Fakat Uç gün sonra (Pa· 

hua) tekrar geliyor, sessizce, hiç bir şey 
söylemeden işlerine devam ediyordu. 
1 Pahua yanıma döndüğü zaman ada. 
mm hali son derece şaşılacak bir deği , 
şiklikte idi. 

O halim adamın yüz.üne bir cant yilzü 
gelmi~ bulunuyordu. Gözleri kan çana· 
ğına dönmüş bir halde, uykusuz, yor· 
gun, korkunç yatıyordu Yüzü gözü yır. 
tıklar, vücudu yaralar, bereler içindey. 
di, O üç gün zarfında fevkalade zaıne
miş, avurdu avurduna çökmüş, ve ımıı 

derece yorgun bir halde yanıma dönü· 
yordu. O vakıt o kadar yorgun, z.ihneı 
o kadar meşgul görünüyordu ki, canı 
adeta konuşmak bile istemiyor, m~k -
satlarını hareketleriyle ifade ediyor, telı 
bir kelime bile söylemiyordu. 

Fakat bütün bu bitap ve harap hnli· 
ne rağmen gayet mesut ve rahat bir gö
rünü.~U vardı. 

Bu civar adamlarının adetlerini, ayin
lerini pek güzel bildiğim için Pahunnın 
böyle ve diğer yerlilerden ayrı olarak 
muayyen zamanlarda kayboluşlarına hiç 
bir mana veremiyordum. 

Evvela Pahunnın bazı caniyane işler 
yaptığından şüphe ettim. Zira çıplak vü
cudunda yıkanmağa çalışı1mı§ olmasına 
rağmen lekeleri çıkarılamamış taze kan 
izleri de görllr gibi olmuştum. 

Bu şüphe beni rahatsız etti ve günün 
birinde kendi hayatım için de şüpheye 
dii§er gibi oldum. Bunun üzerine kendi
sinin cinayet işlerine karşı ne derece 
hassas olduğunu anlıyabilmek için vah· 
şiyane bir tecrübe yapmağa karar ver· 
dim. 

Bir gün yelken gemisinde Pahuanın 
gözü önünde ipleri karıştırmış olmasını 
bahane ederek yerli adamlarının genç 
birinin hiddetle üzerine saldırdım. Ve 
kaba etini bıçakla deşerek kanattım. 

Genç yerlinin diri eti üzerine kırmw 
kan fışkırınca Pahuanın birdenbire ha, 
rikul~de bir heyecanla gözleri kaydığını 

titriyerek yere düştüğünü ve ağzından 
köpükler geldiğini hayretle gördüm. 
Kan manzarası Pahuaya yıldırım gibi 
vurmuştu. 

··BİTMEDİ·· 

Yeni kabine ilk 
defa toplandı 

Be1grad, 8 (A.A) - Yeni kabine d\lıl 
öğleden sonra ilk toplantısını yapmıştır. 
Hırvat mahfellerinden öğrenildiğine gö
re B. Macek Stoyadinoviç hükümeti ta· 
rafından Hırvat memurları hakkında 
alınan tedbirlerin ve az.illerin derhal 
kaldırılmasını rica etmiştir. Bu rica mil· 
zakerelerin başlıyabilmesi için elzeın 
şart telakki edilmektedir. 

Miras 
haklarını 

Bilmek istiyenlere Fransanın bu bapta hiç bir ~seye ka- getir" •:J i .. . .. uımüş b sı son 2amanlarda faalıyetını aksatnıı...c;.. mak için Marian adalarına bir kaç ay 

ah k UZAK 
... mes munasıp gor ve u tır 

p1lmasına m al yo tur. C & D.,TA 1 · · B ~t..B • d .,~ istek alakadarlara bildirilmi~ir. · yer eşmıştim. ir ~am iıstil a anın Eaki ve yeni kanunlara göre 111i· 
YAHUDİLERE İHTAR Şanghay 8 (A.A) - Gazeteler dış Halkevi yönetim kurulu bu noksanlı- şimali garbisindeki kayalıklarda balık ru haklarım bilmek iıtiyenlerin 

M · ta S"b h Spor. kolu : Spor kolunun esaslı bir gıy önlen1ek için İzmirden kadın eleman-Sofya, 8 (A.A) - D. N. B. Ajansı bil- ogo nı ı erya altına ba~lıyan k dr il alı bilm avlıyan bir yerliyi tüfenkle öldilrdüğilm ikinci Beyler ıokag""ında Taflan 
.:ı, 300 kil a . 0 e ç şa ·. esi için spor işlerin- ]ar celbetmek karannı verınış' se d,.. bu uiriyor : omehelik demiryolunun ilanal d iht 

1 
b p~ı..~- " bir köpek balığının hücumundan kur- gazinosunun üıt kahnda (Mira• 

P U d·ıd· .. . .e ısas. ı 0 an ır :l"'"·' ..... başkanlığa se- baha]ıya mal olduX..ından bundan sarfı d o 's altı binden fazla ecnebi tebnası c ı ıgıru yazıyorllU", Bir senede yapıl- il .s• tar un. Baygın bir halde sahile çıkardı- hesaplar mutaha11111 Enver Ku • 

yah d
. Ç mesı uygun görülmüş ve eski bir na7.ar edilmiştir. v b da v ~-

u ıyc ·kamet tezkerelerinin ancak mi§ olan bu hat Sovyetle'I" irliğinin Mo- gım u a mcagız o aııdan itibaren bu- takçı) levhalı yazıhaneye muti•• 
iki haita temdit dilebileceğini ihtar <>l· sollstnna yapılacak askeri nağ tı için- :O~ olan Necati Çınar spor kolu baş- Şimdilik muhitte evimize kadın ar- ra yer1ilerinde Adet veçbile hayatını ka müracaatla haklarını kaybet• 

-------~~~----.....;:;__ __ _:_ __ ~...:._------~.LıCi..a:.. __ ..:._ __ ~------~---~:::~:J...::a~n;::ğ;ın~a~gellt~irt~ilın~iş~ti~·r~.:ıu:ll.i.Jtniilmı:m.Jb~k~a~d~a:cl~a~rı:n~il~~c~k~a~y=d~e~d~il~~~:r~·=~~~~~~~;~;;;~~;;:~;;;;~~~~l~~~:~~~~~~ • 
:. .. r rmış o ama m a i esir o arak memeleri muhterem it aahiplerl'" 

benim himıetkirlıiıma girdi. ne T ' t ~ ı 2fiıt 
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1 

WZBfZAl;JlrJ§Lk :::::~::::: Bonenin iyandaki nutku 
1 

~rt:ı~i .............. . 
:::::::::::: Bilgiler Timese göre Fransiz-lngiliz tesanüdü - ___ .. -
-HERGONsmREÇETE- bir kaya üzerinde kurulmuştur 

Borsada oldukça hararetli . bir 
canlılık var, önümüzdeki hafta bu 
faaliyet daha kuvvetli olacaktır 

117 50.50 50.75 Yapılan hesaplara göre 1938 mahsulü-
--?5-11'7-2-939 tarihleri içinde <O#>brimiz 1 ci Abla hazır_ ı ' r- l ll50 50.50 52.5ô nün idrakinden işbu neşriyatunız tari-:aret · bo tarafından 1 ci Akala vadeli ve sanayı rsası )ıazır 149 49.00 49.00 hine kadar borsada muamele görmüş 

i'esm1 tatil günlerinden maada günler- 2 ci Akala 45.00 olan muhtelü nevilerdeki incirlerin ye-
...__...ı·1m· lan .. d tik borsa Sarı Ak31a hazır 180 43.00 

e • n~~ı ış o gıın e . . li iıaı.ır 116 43.00 43.00 kunu umumisi 180774 çuval olarak tes-
ııuamelitı bültenleri muhteviyatına na· Bınncı yer oo 43.5(\ bit edilmektedir. 

• • 1 • yerı: vadeli 225 .U. 
!aran borsada cereyan etmış olan. mua· '"" cı · 40 00 '"0.00 1937 mahsulünün geçen senenin bu 

v · kil "--ı d't-;.,_ ·1 ci Akala hazır 18 · .. meleler aşagıdaki şe de ıuwu. e ıuu ... 'i- u , l!}!\5 tarihine kadar ise 12.8082 çuval muhte 
tir : Ypekunk . asası geçen" halta olduğu gl lif incir satıldığı anlaşılmıştır. 

k amu pıy . . . . . . 
Madde çuval az ço . bu hafta da kararsızlık içinde geçmLŞ Incır pıyasası nonnaldir. Fıatlerde es-
Buğday muhtelif 5205 4.75 5.75 ~tl de tam bir istikrar görülmeııüştir. kisine nisbctle değişiklik yoktur. Mev-
Arpa muhtelif 1127 4.125 4.25 ~r ft muamelelerinin kısmı küllisi sim geçmiş olduğundan bundan böyb 
Bakla 874 3.875 3.875 spck:la~r tüccar tarafından yapılmış, va.si V'!v~lı ınuamela_ta tesadüf edile-
Kumdarı 65 9.25 9.25 bu arada İzmir mensucat fabrikalan da mıyecegı soylcnmektcdır. 
Susam 76 l'l.875 18.00 bir mıkdar mal müba.yaa etmişlerdir. 
Pamuk muh. (bal. 1955 (0.00 52.50 Fial vaziyeü 25/1/939 da: SİYAH ÜZÜM 

y a.ımt c. ödeT 

Tentür yapmak 
l<Bir lıaç örnelın 

Teinture d'ambre : 
Ambre 30 gr. 
Alkol 90 1000 cu. 

* Teintur de benjoin : 
Benjoin parçalan 32 gr. 
Alkol 1000 cu. 

* 
Teinture d'iris : 
İris en poudre 300 gr. 
Alkol 1000 cu. 

* 
Teinture de vanille : 
Gousses de vanille hachecs 10 gr. 
Alkol 1 litre ......................................... 

: c Pratik bilgiler > sütunumuza 5 
: ait sual sormak istiyen okurları- 5 
i mıza (B. C. öder yine bu sütun- : . . 
: larda cevap verecektir. : : . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- BAŞT ARAFI 1 tNCl SAYFADA -1 smda henüz büyük bir uçurum mevcul

düşeni yapmağa hazırdır.• ltur. Bununla beraber Fransa ve İngilte
Bu beyanatı müteakip 16 reye karşı re barış lehindeki gayretlerini teksif ile 

210 reyle hükümete itimat beyan edil· beraber şimdilik ıshraplara mdni olmak 
ıni.~tir. 1 için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Faris, 8 (Ö.R) - Ayan meclisi ordu, ·M'ınorka adasının, yalnız İspanyollar 
donanma ve havn komisyonları öğleden tarafından işgal edilmiş olmak teminab
sonra. sant 15 t.e milli müdafaa komisyo- nın verilmesi kayıt ve şartiyle, Pasifik 
nu halinde milşterck bir içtima yapmış- bir şekilde teslimi son günlerde müna
lardır. Komisyonlar B. Kayonun riyase- kaşa mevzuu olmaktadır. •Taymis• ga. 
ti altında Frnnsanın askeri vaziyetini zetesinin yazdığına göre, İspanyol mül
tetkik edecek ve Daladiye ile Bonneyi tecilerini kabul hususunda Fransanm 
dinliyeceklerdir. Bunu müteakip, Ayan sarfcttiği gayret müvaı:i olarak, Fransa. 
meclisinde aleni veya hafi celse halinde ya kaçamıyan mültecilere yiyecek da. 
yapılacak mü7.akerede üç komisyondan ğıtılması için general Frankoya da yar . 
her biri namına ınUdahalcde bulunacak dırn edilmesi lhundır. İngili% gazetesi 
olan raportörler tayin edileceklerdir. Frankonun bu yardımı müttefiki oları 

Londra, 8 (Ö.R) - ·Taymis• gazete- Almanya ve İtalyadan ümit edemiyece
si Ren bölgesinin tekrar askeri hale ü~ ğini kaydetmektedir. 
rağından, anşlus suretiyle Avusturya• ·Deyli Telgraf• gazetesi B. Çember· 
nm ilhakından ve Südet arazisinin Al- )aynın Avam Kamarasındaki beyanatın· 
ınanyaya'terkinden sonra Almanyanın dan sonra B. Boırınenin Ayan medisin
Fransaya yapabileceği istekler listesi deki enerjik beyanatının hal ve vaz.iye

üzerinden bir sünger geçirildiği kanaa- te uygun düştüğünU kaydetmektedir ... 
tind<Xlir. Fransız - İngiliz teşriki mesa· B. Çemberlayn Fransanm hayati men· 
isi şimdi bir kaya üzerinde kurulmuş faatlerine karşı, nereden ge1irse gelsin, 
kadar sağlamdır. İngiliz nazırlan tara· her tehdidin derhal İngiltere ve Fransa
fından Fransaya verilmiş olan teminatı nm teşriki mesaisini intaç edeceğini söy-Pamuk çe. ton 200 4.25 4.50 Akala birinci hazır 50 50.51) 

Palamut mu. kental 1165 260.00 465. Akala birinci vadeli 
Zeytinyaıt.. kilo 15000 36 50 36.50 

6• • yerli birinci hazır 
Siyah üzüm 36 11.00 12.75 Olarak tcsbit olunduğu halde 7/2/939 

51 51.25 
43 43.00 

Piyasa vaziyetind~ geçen luı.ftalaıa --------------- yalruz hükümet namına değil, ayni za. letnişti. B. Bonne be Fransanın toprak:
nazaran değişiklik yoktur. Ancak mua- Ankara Radyosu manda bütün İngiliz vatandaşlan namı- lanndan bir kanş terketm.iyeceğini 'ft' 

meleler gevşemiştir. na verilmiş sayılabilir. Nasıl ki Fran- dünyanın neresinde olursa olswı büyük 

İncir muhtelif 6127 7.00 22.00 tarihinde: 
Bu itibarla alıcı olmadığından fiatler- ------- sanın İngiltereye teminatı hakkında da devlet rolünden hiç bir fedakArhkta bu-

DALGA UZUNLUCU vaziyet tamamen aynidir. lunamıyacağını bildirdi. Bu enerjik. SÖ&· 

BUGCJJI •Fransız - İngiliz teşriki mesaisinin leri söylemek fırsatını ona İspanyol ha. 
Akala birinci hazır muamele yok Çekirdeksiz üzüm 2285 14.75 19.25 de tenezzül ihtimalleri mevcut gibidir 

BUÔDAY 

Buğdaylann nevi üzerinden hafta için
deki satış mikdar ve fiatleri şöyle bu
lunmuştur : 
Nevi 
Yumuşak mallar 
Sert mallar 
Mahlut 

çuval az çok 
3600 5.25 5.5625 
1040 4.75 5.75 

565 5.125 5.50 

5205 

Akala birinci vadeli 52.50 - 52.75 mart 
teslimi ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : 

-=-
Yerli birinci hazır 43.00 43.00 . .. 1639 m. 183 Kcs./lZO Ww 

· öre son günlerde pamuk Son tarihlerde borsada muamele go--
Şu vazıyete g k" d ks" .. üml' • ih asil T P 31 70 ",.65 K I •o Ww . l . d b · bir ükselıne mevcut ren çe ır e ız uz erın tar sır e . A. . . m. "'* es. "' • 

fıat erın e arız y 'kd il d Jik fi tle . berv~l.: "ti .... 
1 

-Lted' mı ar ve g n e a n ~... .. - T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
gonı mt:A ır · d · . 

Bu yüks' eJmenin saiki spekülisyon ır · 12.30 Program 
Satış tarihi çuval az çok. k il 'ği Pi 

için mal mübayaa edilmekte olmasıdır. 
26 

_ 1 • 939 164 lS.25 l6.7 12.35 Tür m zı - · 

önüne çıkan ilk vazife hangisidir?.• Bu diseleri verdi. B. Bonne, 1talyaya karşı 
suale ıTaymis• şu cevabı vermektedır: da açık. konuştu. Fransa ~ içm 
ilk vazifemiz İspanyada harbin devamı- her konferansa hazırdır. Harbin ruç biı • 
na nihayet vermektir. İngiliz ve Fran.su milletin ne bahüyarh~'lnl. ne de kuvve
hükümetleri bu hususta Burgosla dai- tini artlıranuyacağını bilir. Fakat sulb 
mi temas halindedir. Nasyonali~er ile severlikte İngiltere ve Fransanın daha 
Cünlhuriyctçilerin barış telakkileri ara- ileri gidemivecekleri bir had vardır. 

Yukarıda da arzolunduğu üzere piya-
5 

13.00 Memleket saat ayan, ajans ve 
27 • 1 - 939 132 14.75 16.75 1 .. h be 1 . 

saya brarsızlık hlkimdir. 
8 

meteoro OJı a r en. 
2 - 1 - 939 730 15.50 17..25 ,. M"-'L (U rt' ' 1 b. k 13.10.l~ ~ ve ur er ve ır on-
30 • 1 · 939 335 16.50 17.50 serto) pi. 

ÇEKİRDEK: 

Yekftn 

PİYASA VAZİYETİ : 

Kızılay ır B o R SA l 
Kongresı toplanıyor 

6. 2 - 939 528 16.00 l'l.75 18_30 Program 

Buğday piyasasında bir hafta cvve~ Satış ınikdarı luı.:ar olarak 200 ton 7 - 2 - 939 396 15.50 19.25 18.35 MUzik {Hafif şarkılar - pl.) 
vaziyeti aynen muhafaza etmektedir.. d 25 "'O k d Yekun 2285 19.00 Konuşma (Ziraat saati) 

Ha
..._. -- ---.l-tm ~ azalması pı-· olup fiatler e 4. • 4.;, uruş arasın a· Borsa n""'"iyatına göre 938 ınahsuliı- 19.15 . 
.J.MS mevruua __...._.... - - ~ Türk müziği (Ince saz fasıl takı-

yasada hararet husulüne sebebiyet ver- dır. nün idrakinden işbu neşriyatımız tan- mı : Kürdili hicazkar faslı) 
-ı..w. Bu...ıı ... 1·,.m p'yasaya müstakar . Sus:ım. bahsı. "nde arze. ttiğimiz. gibi yağ hine kadar borsada 654479 çuval ve 937 
.. ~- &..... r-- Safiye Tokayın iştirakiyle 

Kızılay Cemiyetinin yıllık umumi 
meclisi 15 şubat 939 tarihine rastlıyan 

çarşamba günü saat on yedide Halke
vinde toplanacakt.ır. İzmirde mevcut Kı
ı.ılay üyeleri bu içtimaa davetlidirler . 

'ZOM 
4 7:n K. 'l ancr 

439 Albayrak 
140 S. Paterson 

5310 Yekfuı 
6544 79 Eski yekUn 
659789 Umumi yekun 

11.75 15 
16 50 17 
14 75 17 

gözüyle bakılmakta olmakla beraber fıatlerı hascbıyle çekırdek pıyasasındn mahsulünden geçen senenin bu tarihine 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi-
mevrudat biraz daha azaldığı takdirde biraz tenezzül belirmiştir. En son mua- kadar ise 223510 ruval ~ekirdeksiz üzüm f ., ~ • raat borsası (Fiat) 
&tlerin bir ınikdar daha yükselmesi ih- mclelerin 4.25 kuruş üzerinaen cereyan muamelesi cereyan etmiştir. 20.15 Türk mür.iği 
timali mevcuttur. etmiş bulunduğuna göre fiatlcrin önü· Geçen hnfta rekirdeksiz üzüm ic:lerin-

ARPA: 

Hafta satışı olarak toplanmış olan 1127 
ÇU\'al arpaıun 95 çuvalı beyaz mallar
dan hanr olarak 4.125 kuruştan ve 1032 

çuvalının da husust şartlı olarak kilosu 
4.25 kuruştan satıldığı borsa neşriyatın
dan anlll§ılmıştır. 

Arpa piyasası vaziyeti edindiğimiz 
malCtmata göre, bazı ihracat evleri tara
fından gösterilen talepler dolayısiyle pi

Yasada kuvvetli bir istikrar vardır. Ar· 
pa fiatinin 4.25 üzerindeki kuwetli is
tikrar göstermesi bundan yüksek .fiatlc 
ınal ihracı imkansızlığından ileri geldiği 
&Oylenmektedir. 

BAKLA: 

~ " Okuyanlar : Necmi Riza, Sema-
müzdeki hafta içinde bu seviyeyi muha- de görUlmüş olan durgwıhik bu hafta luı.t Özdt?nses 
faza edemiycceği söylenmektedir. içinde kı~nıen 7..ail olmm• ve i"ler mev-

PALAMUT: 

Borsada son tarihlerde cereyan etmiş 
olan palamut muameleleri şu surette 
tasnif edilmektedir : 

.., " Çalanlar : Vecihe, Fahire Fer-
~ime nislıetle normal telakki edilebile- san, Refik Fersan, Cevdet Çağ-
cek bir şekilde cereyan etmiştir. la. 

7, 8 ve 9 numaralı üzüm fiatleri 7/1/ 1 - Osman bey - Uşşak peşrevi 
939 tarihinden son tarihe kadar ayni sıe • 2 _ Ali efendi _ Şarkı : Dalın se· 
viyeyi muhafaza etmiş 10 ve 11 numa- ni ben ararım. 

Nevi 
Tırnak 

Kaba 

ralı üzümlere fazla talep gösterilmed!· 3 _ M. Celalettin Pş. _ Şarkı . 
kental az çok ğinden fiatlcrinde küçük bir tenezzill Narı firkat şule paş. 

337 410.00 465.00 hasıl olmuştur. 

Rüfüz 
Yekun 

812 260.00 370.00 4 - Şevki bey Uşşak - şarkı : 
Çekirdeksiz Ü7.Üm fiatlerinin en son tutuldu daını zülfiyare 

16 260.00 260.00 \•aziyete göre bugünkü seviyeleri hak- 5 - Suphi Ziya • Uşşak §8.!'kı : 
kında bir fikir husulünü teshilen 7/ 1/ Güocndi biraz södcrime 1165 

Palamut piyasası geçen haftaki vazi- 938 dan sonra 28/1/939 a kadar teessüs 6 _ Fahire Fersan - Kemençe 
yeli olduğu gibi muhafaza etmekte Vt1 edip halen ayni şekli muhafaza etmek- taksimi 
işler normal mecrasını takiben cereyan le bulunan iiziim fiatlerini aşağıda gfü:- 7 _ Refik Fersan : Hicaz şarkı : 
etmektedir. Palamut ihracatına devam tı''riyoruz. Göğsümden kaçıp gittin 
edilmekte olınası ~biyle oldukça ta- No. 7/ 1/ 939 28/1/939 8 - Refik Fersan • IDcaz. şarkı: 
lepler vaki olmakta bulunduğundan fi. 7 14.75 14.75 Ey benim gonca gülüm 
atleri bugünkü vaziyeti saklıyacağı kuv- 8 15.50 15.50 9 - Tiirkü : İndim yarin bahçe--

Yukarıda işaretlediğimiz 87( çuval vctle ümit. edilmektedir. 9 lG.25 16.25 sine. 
bakla satışı hususi şartlı olarak cereyan Piyasa sağlamdır. 10 17.25 16.75 10 - Saz semaisi 
etmiş ve bu münasebetle fiat 3.875 lı:u- 11 19.SO 19.00 21.00 Memleket saat ayan 
nış olarak tesbit edilmiştir. ÇAVDAR : Şu hes.-ılıa göre 10 ve 11 numaralar- 21.00 Konuşma 

Halen piyasada hazır mallar üzerıne da 0.5 santim kadar tenezzül vardır. 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu-
muamel~ yoktur. F.easen :lzmirde stok- Hafta sonwıda kilosu dört kuruştan Geçen senenin ayni tarihlerine ait fi. kut borsası (Fiat) 
lar azdır. Son günlerde yeni mahsulden 15 ton çavdar satıldığı anlaşılmıştır. atler de aşağıda arzedilmektedir : 21.30 Müzik (Saksafon sololan • Şük-
vadell olarak bazı muameleler cereyan Çavdar piyasası buğday piyasasına No. 25 11/ 938 7/1/ 938 rü Sarıpınar tarafından) 
ettiği anlaşılmış ise de borsa neşriyatın- tabi bulunduğundan ve fazla talep gös- 7 12.50 12.75 21.40 Müzik (Melodiler pl.) 
da bu hususa dair malOmata tesadüf terilmediğinden fiat durumu hakkında 8 13.25 13.25 22.00 Müzik (Küçük orkestra • Şef : 
edilememiştir. Alakadarlar fU sırada kafi bir şey söylenmemektedir .. Maa· 9 13.75 13.75 Necip Aşkın) 

bakı mafih normal ic:ler kin dört kuruş 6at 10 15.00 14.75 1 Li k TO"r.lenceli mar~ 
a üzerine vadeli muameleleri mev- -..ı ~ - ne e • ""'!>' ,. 

simsiz telakki etmektedirler. elverişli olarak görülmektedir. llki~ . 17.25 16.50 2 _ Yvain _ Dudaklann• opere-
KUMDARI : senenin ayni tarihlerine ait fiat- tinden potpuri. 

Kumdarı piyasasında şayaru kayıt bir ZEYTİNY A{;I : lerin mukayesesinden de anlaşılacağı 3 - Pachemegg • Viyananın ca~ 
f~vkaadellk yoktur. Mal az olduğundan üzere bu sene fiatlerinde kuvvetli bir zibesi (Vals) 
fıatler müsaittir. Son hafta içinde alt- Son tarihler içinde borsada kilosu yükseklik mevcuttur. 4 - Leuschner - Mazurkan-fan-
mış beş çuval mal 825 kuruştan mua· 36.5 kuruştan 15 ton sıra malı zeytin· Çekirdeksiz üzüm piyasası alakadar- tazi 
mele gönnll§tür. yağı $atışına rastlanılmıştır. v . larca bugün için normal görülmektedir 5 - Rossini - •Hırsız saksağan. 

SUSAM : Hariçten talep vaki olmadıgından pı- Üzüm işlerinde görünür gibi olan dur· komik operasının uvertürü 

76 çuvaldan ibaret olan haftalık su- yasadaki durgunluk kuvvetlenmiş ve gunluk mevsime atfedilmekte ve ay or· 6 - Lincke • Venus - Vals 
sam satışı yekfuıu 17.875 -18 kuruş ara- bu itibarla fıatlerde tenezzüller. hisıl ~~.sonra işlerin ~t kesbe- 23.00 Müzik (Dans müziği) 
aında fiatlerle muamele görmüştür. olmuşl\ır. Esasen vasi mikyasta ış ol- decegı .unut ve kanaatlen ızhar edil- 23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın· 

Piyasa vaziyeti geçen haftakinden bi- mamakla beraber perakende işlerde bi- mektedır. ki program 

raz daha kuvvetli görülmekle beraber le fiatler tenezzül meyilleri göstemıek- ---------------
h f · · Ul\roMi VAZİYET : IZMIR BELEDiYESiNDEN Yağ fintlcrinin aldığı şeklin susam fiat- tedir. Vaziyetin önümüzdeki ata ıçın- : 

1 · .. ah h k bed egıv · söy Tilkilik 343 aayılı ıokakta Ha-en uz.erinde müessir olacağı kanaati iz- de biraz d a vuzu es ec -
har edilmektedir. Ienmektedir. Bayram tatili münasebetiyle piyasada tuniye camii önünden itibaren 36 

bir durgunluk hasıl olmuş ise de bu hal metre boyda yaptırılacak kanali-

PAMUK: İNCİR: 
fiatlcr üzerinde kat'iyyen müessir ol- zasyon haf mühendiılikten ücret
ınamıştır. 

Son hafta içinde borsaca vaki neşn- Borsa neşriyatına göre son tarihlerde Bayram tatilinden sonra iki ~ün. zar. 
yattan pamuk kısmına ait olanlarının ic- borsada muamele görmüş olan incir fında borsada oldukça hararetli bır fa
nıalinden anlaşıldığına göre haftalık pa- mikdnr ve fiatleriyle muamele tarihleri aliyet görülmüştür. Mevsime rağmen iş-
nıuk satışı yekOnu yukarıda işaretlendi- aşağıda gösterilmiştir : lirdc görülen faaliyet her cins ticaret 

siz olarak tedarik edilecek ketif 
fe faTtnameleri veçhile açık eksilt~ 
meye konulmuttur. 

Ketif bedeli (212) liradır. iha
lesi de 14-2-939 sah günü aaat 16-
dadır. 

OPEBATöR DOKTOR 

Cemil Oral 
No. 7 
No. 

No. 
No. 

8 
9 

11 
ZAHİRE 

14 75 
15 50 
16 25 
10 

Memlefıet laastanesi 
eslılopel'Cdö•ü ' 150 çuval Arpa 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta- 111 çuval Susam 
nesinde öğleden sonra Birinci ~yler 125 balya Pamuk 

18 
4 

18 125 
52 95 

sokağında.. --------~~~--~~~~~ 
TfRE ASLiYE HUKUK MAH-No.a TELEFON 2319 

KEMESiNDEN: Sayı 53 
Tire kazasının bahariye mahal

~;;; a:; leainden au deposu altında oturan .. JSJb322'.b1 117
r::-l kadayifçi Hüaeyin kızı ve giritli 

salih kar111 ziba taraf andan kocaıı 
tirenin dere mahalleıinde otur -
makta iken halen ikametgahı 
meçhul giritli ıalih aleyhine tire 
asliye hukuk mahkemesine açhğı 
ihtar davaaının cari muhakeme. 
sinde. 

EN UCUZ EN KIYMETIJ 
YILBAŞI HEDiYESi 

BRONZ 
Müddei aleyh hakkında müddei 

tarafından gösterilen dere mahal
lesindeki ilc:amet•ihına gönderi

IZMIR SULH HUKUK MAH- len davetiye varakaıının müddei 

Dit Fırçalandır. 
H• Eczane ve Tuhafiyecide Wunur. 

KEMESINDEN: aleyhin i,hu ikametgahı terk edo-
Devlet demir yolları vekili avu- rek semti meçhule gittiği mahke

kat Murat Çınar tarafından lz • me mübqirin Terdiği metrubat • 
mirde karata,ta Hadi bey ıoka • tan anlatılmıt olduğundan daTe
ğında 313 sayılı evde mukim ara· tiye varakaıı ve dava dilekçesi 
bacı hekir oğlu Hasan aleyhine ıuretinin mahkeme divanhaneai
açbğı alacak dava.aının cari mu- ne talikine ve tebligabn izmirde 
hakemcsinde müddeialeyhin ika- müntetir yeni asır gazeteaile ili
metgilıının meçbuliyetine binaen nen icraaına karar verilerek du
ili.nen tebligat ifa.ama karar ve- rutma 1~2-1939 cumartesi uat 
rilmit olmakla müddeialeyhin 9 a muallak oldujundan yeTIDİ 
muhakemenin muallak bulundu- mezkurda tayin olunan uatte 
iu S..3-939 tarihine müaadif çar- müddei aleyh aalihin bizzat du -
tanha günü saat 10 da İzmir ıulh rutmada hazır bulunmaaı veya ta
mahkemeıinde hazır bulunmuı rafından musaddak vekaletname. 
veya bir vekil ıöndermeai ve akai yi haiz bir vekil göndermesi akai 
takdirde hakkında ııyap kararı takdirde durufmanın gıyaben de
verileceii teblii makamına kaim 1 vam olunac.aiı keyfiye~ teblii ~a-
olmak üzere ilin olunur. kamına kaım olmak uzere ılin 

(267) olunur. 390 (269) 

Alsancak 

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

HUSUSİ Hastane 
Birinti KOl'donda Klll'§lyaka ve İzmir körfezine bakan emsalsiz mamarah 
balkonlu mlikemmel saJon ve odalar· çok iyi bakını • sükünet • hasta ziya
reti sel'best, gece ı\indüz her hekime, her h~ya açık .• 

ği gibi 1955 balyadan ibarettir. Muamele tarihi çuval az çok eşyası fiatlerinde bir istikrar husule ge-
Hnftalık munmelelcrin nevi,ve fiat 25 • ı _ 939 79 13.75 13.75 tirmiş gibidir. Bu münasebetle önümiız-

itibariyle tarzı cereyanı aşağıda göste- 27 • ı . 939 2782 7.00 22.00 deki hafta faaliyetinin daha kuvvetli ve 
rilmişür. 7 • 2 _ 939 3266 7.00 22.00 hararetli olacağı tahmin ediliyor. 

ı,tirak edecekler 15 lira 90 ku
rutluk muvakkat teminat makbu· 
ziyle encümene gelirler. 

FİATLER 2,5 LİRADAN BAŞLAR
TELEFON No. 2974 .• POSTA KUTUSU No. 321 ... 
TELGRAF ADRF.Sİ : ALSANCAK S t H B A T E V t 
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lsuısyonu köşke bağlayan yol uzun c:>l
duğu için Pol köşke vardığı zam an orta
lık bir hayli kararmıştı. 

Kendisini b ir ay için d avet eden arka
daşı C orc çok eski b ir m aziye ait dostluk 
larının icap ettirdiği samimiyetle onu k nr
şılıyarak hazırlattıKı odaya götürdü. 

- Bana bak, iki gözüm, burada rnhnt 
edeceğe benziyorsun değil mi}. Bir eksi
ğin olursa Allah aşkına çekinmeden söy
le... Karımla misafirlerimizi ancak ak
gnm yemeğinde görebilirsin. Hoş, yemek 
vakti de geldi zaten, ancak hazırlanmnğa 
vaktin ·var •.. Ama dur evvela sana bir 
şey söyliyeyim: Burada misafir kaldığın 
müddetçe boşanmadan, rüververdcn ba
his yok 1 Aksi takdirde gaf yapmış olur-
sun. 

- Gaf mı~. 
- Evet gaf yaparsın, çünkü misafir-

lerimiz arnsındn karımın yakın akrabn
larından bir kadın var. Bu hatuncağız 
ortalığı biribirine katan bir aşk macera
sının kahramanı. adı, da Talyn .•• Fazla 
bir şey sorma şimdi ..• Yemekten sonra 
etraflıca anlatırım. 

Y nlnız kalnn Pol, bir daha itina ede
rek çabucak tuvaletini bitirdi... Doğru
su aşka müteallik çok şeylere yÜzÜ yok
tu. Bir mncera kahramanı diye tanıtılan 
Talya ile daha yüzünü görmeden alaka
lanmıştı. 

Fakat kad:nı gördüğü zaman müthiş 
bir !lukutu hayale uğramııtı. Misafirler 
arasında bulunan Üç beş kadın T alyadan 
çok daha güzeldiler. 

Hem Talyada, insanı daha ilk görüş
te cezbeden meşum kadın hali yoktu. Ak
aine o kadar çekingen ve mahcup duru
yordu ki zevkle giyinmiş olduğunu, in
ce kumral !!açlarının ipeğe benzediğini 

anlamak için onu uzun uzadıya gözden 
geçirmek icap ediyordu. 

Yemekten sonra iki arkada, cıgara sa

lonunda haşhaşa kaldıkları vakit Corc ar
kadaşına sordu : 

- Eh söyle bakalım, T alya hakkında
ki fikrin nd. 

-Aman pek ııönük, pek silik bir §eyi. 
- Aman, görüşüne aldanma!. Hani 

bir söz vardır: Uyuyan sudan lrnrk der
ler. l şte bu ufak tefek silik gördüğün ka
dın, karşısındakini, ölüme !!Ürükliyecek 
kadar kendine bağlamıştı ... Kendisi asıl 
Çokların gelinidir. Şimdi hatırlıyorsun 

değil mi? Artur ismindeki sevgilisi - bil
me":m hangi meseleden - silahı evvela ka
duı::ı çekmiş. arkasından da kendi vurul
muştu. 

Vakıa Talya bu işi hafif yaralanma ile 
atlattı ama bu vakanın gürültüsü aylar
ca, hatta !ICnelerce etrafta çalkandı, dur
du. Her halde bir kıskançlık meselesi 
olacaktı ... işin asıl feci tarafı, vaka ka
dının evinde geçti ... Tabii arkasından 
boşanma ..• Hem öyle bir boşanma ki 
sorma 1... Talyayı herhangi bir tehlike
den korumak için kocasını aylarca neza
ret altında bulundurmak icap etti. 

- Şimdi hatırladım, hatırladım .•• 
Hay Allah müstahak mı versin 1 Bu ma-

diği hürmet biraz kapalı, sonra daha açık 
olarak a~ktan b ahsetti. 

G özleri yere eğik, yüzü kıpkırmızı, bir 
şeyden ürkmü' saf bir çocuk haliyle , de
likanlının aşk ve hasret dolu sözlerini din
leyen b u kadın, bu haliyle harikulad e gü
zeld i. 

Bu vaziyeti Polu bir kat daha ateşlen

dirdi. Alayla iş sahiye d önüyordu, ken
disine öyle bir his gelmişti ki Talyadan 
sonra herhangi bir kadın onun için tatsız, 
tuzsuz, biçimsiz bir şeydi. Bu kadını ka
zanmak için her şeyi yapacak, ha tta icap 
ederse evlenecekti bile . .• 

Evet, her halde böyle bir hareket fev
kalade orijinal yeniliklerle dolu bir ha
yat vaad ediyordu. 

Müthi~ kadındı bu ... Heyecan ve hic
ranlarını saklamasını pek güzel bilen bu 
kadın Polun tahmininden fazla entere
sandı. 

Bu fikrini T alyaya açtığı zaman kadı
nın gözleri mnhcup bir heyecanla can
landı, dudakları titredi. Kekeler gibi: 

- Siz benim başımdan geçenleri bil
miyorsunuz galiba 1. 

Dedi .•• 
- Bilsem bile ne ehemmiyet var! 
- Yok. yok; nksine ben bu i~e çok 

ehemmiyet veriyorum... Yakayı bildi
ğiniz halde benimle evlenmek isteyişi

nizden sizin çok İyi kalpli insan oldu
ğunuzu anlıyorum. Size hakikati söyle
meliyim: Ben mücrim değilim. 

- Canım üzülmeyiniz.. ehemmiyeti 
yok dedim si7.e ... 

- Hayır, hayır ..• Bilakis beni dinle
menizi çok rica ediyorum ... Ben bir si
neğe bile fenalığı dokunmuş bir kadın 
olmadığım halde hakkımda uydurmadık
ları "'ey kalmadı. Biliyorum 'lizin de ku
lağınıza kadar gelmiştir. Artur ismin
deki o çocuk muvazenesiz adamın biriy
di. Öyle saçma sapan Hlkırdılar, hareket
leri vardı ki kur yaptığı kadın !lad.c ben 
değilim ..• Ayni günde üç beş kadına bir
den ilanı aşk edermiş, zannedersem ko
kain, morfin falan da kullanıyormuş. Ben 
kendisiyle alakadar bile olmuyordum 
Size yemin ederim ki namuslu bir kadı
nım ... Bir an bi?e kocamı aldatmak ak
lımdan geçmemiştir. Blr gün bize gel
mişti. Evde yalnızdım ... Havadan, su

dan konuıtuktan ııonra birdenbire aya
ğa kalkarak: cBiliyormusunuz. hayat ca
nımı sıkmağa baııladı artık. > dedi ve ce
binden bir tabanca çıkardı ... Evvela şa
ka ediyor zannettim, sonra korktum, ta
bancayı almak üzere elimi uzattım. Na
sıl oldu bilmiyorum, ansızın silah patla
dı .•• Çıkan kurşun omzumu sıyırdı. 

Her halde benim öldüğümü zannede
rek ürktü, yaptığını şaşırdı ... Tabanca
sını bu tela,la yaptığı yanlış bir hareket
le patlattı. 

Ondan sonra artık vaka çorap sökü
ğü gibi uzadı, gitti ... Sade Artur değil, 
onun gibi bir çok aşığım olduğunu, daha 
bir sürü şeyleri kocama anlattılar. O da 
öyle bir şekilde iskandnlla beni boşadı ki 
tıerefim. namusum bir paralık oldu. O 
tarihtenberi kendi kendime ııessiz sadasız 

ceraları yaratan, ufak tefek, bu yerden yaııyorum. Bütün kapıları yüzüme ka-
bitme kadın mı~ d 1 

- Tabii ya, ne zannettin? Kendisini 
iyice tanıdıktan sonra hala onu silik, sö
nük mii buluyorsun~ 1 Tabii vakadan 
sonra bütün kapılar bu kadının suratına 
kapandı. Fakat karımın yufka yüreğini 
biliyorsun... Misafir geldiği zamanlar 
surat edemedik ... Arada sırada bize ge
liyor. 

- Bu vakadan sonra, bari uslu oturdu 
mu}. 

- Zannetmem .•• Bana kalırsa aşk 
için yaratılmış bir kadın ..• Böyle kadın
ların tek durmasına imkan yoktur. Ama 
BÜtten nğzı yandı~ı için yoğurdu üfleye 
üfleye yiyor. Yapıyorsa da sesi ııııdası yok 
Biraz gelir vnr. Gnliba bir apartımnna 
çekilmiş oturuyor. 

- Bana bak Corc, kadını sen de ta
nıyorsun galiba. 

- A ..• Yok iftira i~temem. Evvela 
bilirsin ki karımı 5C\ erim . .. Sonra böyle 
aşk faciası kahramanı meşum kadın tip
lerinden pek hoşlanmam. Sadeliği her 
şeye tercih ederim. Sonra senin gibi his
lerime kapılan aşk ama törü de değilim ... 
Haydi, haydi itiraz etme; Talyanın şid

d etle aliıkanı çektiğini itirnf et, utnnma. 
Pol görünüşte ckat'iyen, vallahi hata 

ediyorsun, hiç te öyle bir niyetim yok> 
demekle beraber hemen ertesi günden 
itibaren mahcup ve çekingen gorunen 
Talyanın samimiyetine girip bu aşk için 
yaratılmış kadını yakından tanımıya az
metti. 

Hemen İşe başlayan Polun bütün gay
retleri boşa çıktı... Genç kadın Polun 
gösterdiği alakayı anlamamış gibi dav
ranıyordu. 

kıa kadını ürkütmemek için Pol pek 

pa ı nr • •• 

Talihsizliğin yüzünden çok haksız mu
amelelere maruz kaldım doğrusu ... Hak

bmdn düşündüğünüz temiz hislere, aş

ka lllyık olduğum dereceyi size anlata
mam mösyö Pol. .. 

Sizi tekrar yeminle temin ederim ki 
benim için söylenilen her şey iftiradır. 

Benimle evlenmek istediğinizden dolayı 
çok bahtiyar, ve çok sevinçliyim. inanın 
bana size layık olduğumu isbnt edeceğim 
daima şereOi, namuslu bir kadın olarok 
yaşadım. Bundan sonra da böyle yaşı
yacağım ... 

Sözlerime inanıyorsunuz değil mi?. 
Talyanın gözlerinden hiç te cali ol

mıyan sıcak yaşlar dökülüyor, yanakla
rından aşağı yuvarlanıyordu. 

Evet Pol inanmıyordu ... Corcun de
diği gibi Talya hiç de durgun suyu an
dıran kadın tipi değildi. 

Çekingen ve utangaç ruhu onun yüzü
ne aksetmişti. T alya; bir aşk macerası 
kahrnmanı kadın değil. acınacak dere
cede güllinç ve benliği ile kabili telif ol
mıynn mühim vaknlarla dolu bir a~k ma
cerası kurbanı idi. 

Biitün hisleri Lir anda berhava olan 
Pol Talyaya b akarak: 

- Yara bbi, ne de silik. ne de sönük 
şeyi demekten kendini alamadı. 

Ayni günün akşamı Pol, köşüten ayrı
lıp gitmiş. T alyayı arkasında, vaziyetten 
bir şey anlamamış, perişan bir halde bı
rakmıştı. Mukadderatın bu zalim toka
tırıı büyük bir hınçla karşılayan Talya: 

- Sözlerime inanmadı, yalan söylü
yor, zannetti. Yarabbi, bütün samimiye
time rağmen, beni sever görünen bu ada
mı bile ma!'lumiyetime inandıramadım!. 

Müzayede ile fevkalade 
büyük satış 

12 Şubat pu.ar giinü aahah saat 1 O buçukta Göztepe vapur iskele
Mıtin biraz ileriainde deniz tarafında 1004 No. lu evde ıehrimizin ta
nınlDJ§ ihracat tüccarlarından bay Kazmı Taner'e ait fevkalade lüks 
ve nadide mobelyalan açık artırma suretile satılacaktır. 

Satılacak mobilyalar arasında 9 parça· maundan mamul hereke ku
nta§lı emsalsiz koltuk tııkunı, aynalı lüks ceviz kabine, iyi sesli COM
p AGNIE, CONCORDIA markalı iyi bir halde siyah Alman piyanosu 
maa tabure, gayet zarif ve nadide e!ektrik avizeleri, modem kristal 
camlı vitrinli "büfe ayni malin otomatik kare açılır yemek masası ve 
alh adet sandalyesi, büyük 1 kanape 2 koltuk kadifeli pomye, yeni bir 
halde çift kadife perde man komez, aynca beş pençerenin komiz ve 
tül perdeleri, Avrupa mamulahndan yeni bir halde fantazi aoba ve 
boruları, aynalı ve kabartma lüks büyük ceviz kabine, fevkalade gü
zel modem aynalı şemsiyelik, yeni bir halde 6 adet viyana mami'ılih 
yemek sandalyesi, 2 fantazi aynalı dıvar etejeri, biblolar boraelen ta
baklar, çay talamı, heykel ve çok kıymetli çatal kaşık tclcimı, kristal 
camlı gayet şık vitrin, 12 pnrçadan mürekkep koltuk takımı, yağlı bo
ya tablolnr, kadifeli şezlong 2 koltuğu ile, kristal camlı orta masası, 
Viyana mamulatı kıymetli köşe etejer, bir çolc ipekli pamuk yashk, 
sigara sehpalan, radyo masası, 2 uzun sehpa, 2 markiz, Isparta bir halı 
ve bir çok kıymetli seccadeler ve sair bir çok eşyayi nefise müzayede 
suretile satılacaktır. 

Fırsatı kaçırmayınız. •• AZlZ ŞiNiK 
Fırsat Artırma Mobilya Salonu 

1-3 (265) TELEFON 2056 

lzm r muhasebei hususiye mü
dürlüğünden : 
Kar41yaka ve donanmacı mahallesinin Süleymaniye sokağında kain 

ve tapu kayıtlanna göre 3 hisse itibarile bir hissesi ay~ ve yetimleri 
Ali Riza ve Zeynullahm varisleri Veli oğlu Muharrem ve Veli kızı 
Ayşe adlarına kayıtlı 16 eski 20 yeni kapı numaralı hane müterakim 
vergisinden dolayı 21 gün müddetle sat.lığa çıkanlmışhr. Pey tünnek 
ve tafsilat almak istiyenlerin lzmir muhasebi hususiye dairesine mü
racaatları ilan olunur. 

9, 14, 19,24 397 (270) 

Emlak ve Eytam Banl<asından: 
1 - Bankrumzm lzmir ~ubesinde istihdam edilmek üzere memur 

namzedi alınacaktır. 
2 - Bu vazifelere tayin edilmek fatiyenlerin Ali mektep veya en az 

lise mezunu olmaları, 30 yaşını tecavüz ebnemİf, ukerlik hizmetlerini 
ifa ve ikmal etmiş bulunma lan f811br. 

3 - İsteklilerin, bankamız memurlar talimatnamesi dahilinde ede
cekleri evrak ve vesaikin nevir e malıiyetlerini, kabul için lazım olan 
diğer hususatı öğrenmek ve bu evrakı tevdi etmek üzere 20. 2. 1939 
tarihine kadar lzmir •ubemiz müdürlüğüne müracaat eylemeleri li-
zımdır. 9, 16 389 (268) 

tZMIR ASLiYE 2 nci HUKUK r'/Z.%77.72Z/.Z"/,L2Z'./7..L?D".M"nt:r.T'.Ai~ 
DAiRESiNDEN: 39/.107 :--; Muayenehane nakli w 

Davacı İzmir inhisarlar haf ü
düriyeti tetkik memuru ahmet 
ataol tarafından karısı müddei • 
aleyh İstanbul he,iktaf kılınç ali 
asma salkım sokak 9 numarada 
bürhanettin kızı rayıha aleyhine 
açılan ihtar davası üzerine müd -
deialeyh namına çıkarılan daveti
yede müddeialeyhin gösterilen 
adreste bulunmadığı ve zabıtaca 
yaptırılan tahkikatta da bunu te
yit eylemif olduğundan davacının 
sebk eden talebine binaen müd
deialeyh hakkında gazete ile ila
nen tebligat icrasına karar verile
rek bu baptaki muhakeme 22 Şu
bat 939 tarihine müsadif çartan
ba günü tayin edilmit olduğun -
dan müddeialeyhin yevmi mez -
kurda bizzat ve yahut tarafından 
musaddak bir vekil göndermesi 
gelmediği ve vekil göndermediği 

ı• 

NDr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesinde· 
ld muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 

~ rayyare sineması ci· 
uarında 222 numaralı 
haneye yaJıında nalı· 
ledecelıtir. 

N TELEFON: 2987 (31) 

takdirde hakkında gıyap kararı 
verileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

(264) 

Karahisar maden Suyu 
Tiirkiye 

Kızılay Knrumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, ha2ımsızlığa karşı en 
ıyi ve şif alı maden suyudur 

er yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 2067 

" emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

tesirlnden 

ffi6mar· 

lzmir Gümrükler başmüdürlü
ğünden: 
1 O. 2. 939 Cuma günü saat 14 de ilan edilen komisyoncular inıti

hanmın ayni günde saat 9,30 da icra edileceği ili.n olunur. 
8, 9 372 {261) 

lzmir Vilayeti 
dürlüğünden: 

Muhasebe •• mu-

İzmir mal sandığından maq alan mütekait eytam ve eraınilin mart, 
nisan, mayıs mU41annın tevziatı esnasında nufus hüviyet tezkereleri
le resmi senedleri görülecektir. Binaenaleyh ma.q cüzdanile beraber 
nufus tezkeresi ve resmi senetlerini getinneleri ilin olwıur. 

9, 10 394 (271) 

lzmir incir ve Ozüm T anm Satıt 
Kooperatifleri Birliği · 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapıhmJbr. Sek, Döm· 

ve kırmızı Tarif 4Uaplanru daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
'8J'&plan eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ · Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tari.t sirkesi, baliı 

sirkeıidir. 

TARIŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmi.t taze üzüm suyudur. Taze üzüm auywıun bütün hu-

suaiyetlerini taıımaktad.ır. Tarit üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet •urubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
F ermin en son terakkiyabna uygwı bir Jekilde tertemiz itlenmi4 v 

hazırlanllllfbr. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

T ariş markalı mahsulit ve mamulatı her yerden arayınız. 
İzmir umumi scııq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

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

1·2§ (2j!l 
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Sı hat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisiclir .. 

JJıi defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTUBAK Büyük Salepçioğlu hanı karşLo;ında .. 


