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Orta Avrupada ltalyan mahafilinin 1 Fransız ka- Bay Titiilesko-
tahmin ett_iğ_i_h __ ~~~seler nelerdir? binesi nun vazifesi 
Avusturya, bugünlerde bir fevkalade- Bay Lebrunun riya. 

AI setinde toplandı 
Iik mi gösterecek, yoksa.... man- Paris, 27 (Radyo) - Bu 

Ya Avusturya ile birleşecek mi? sabah saat 10,30 da reisicum· 

Mussolini ile Göring bir arada .-.. tı 64 
Paris 28 (Radyo) - Vene· bakılırsa, merkezi Avusturya-

dikte Avusturya ve İtalya da bu sene için mühim ha· 
Başvekillerinin mülakatını, Ro- diseler hazırlanmıştır. 
~ada general Göring· Musso· halyanın ip uçlarını elinde 
lı~i, general Göriııg . Kont bulundurduğu bu hadiselerin 
Cıyaoo mülakatlarının ve Avus· kati şeklini tayin henüz müm· 
turya ricalinin Peşte ziyaretinin kün değildir. 
t~kip etmesi ehemmiyetli ha· Tahminlere göre, Avustur· 
dıselerin arefesinde bulundu· yada mutlakiyetin iadesi mev· 
~Unu göstermektedir. zuubahstir. Fakat bu; ltalyan 

İtalyanın salahiyettar oldu- mehafilinin ima ettiği fevkal· 
ğuna şüphe olmıyan mehafil ad~liği haiz değildir. 
Ve gazetelerinin neşriyatına ikinci bir tahminde şudur: 

~--~------•ı....-.~·~·--.. ----------

hur Bay Lebrunun riyaseti 
Avusturya, Macaristan ve Çe· altında toplanan kabine mü
koslovakya arasında ve İtalya 

zakerelcrine öğleyin nihayet 
ve Almanyanın kontrolü al· 
tında müşterek bir merkezi t!rmiştir. '--·····---Avrupa federasyonu teşkil edi· 

lecektir. Bu planı kabul et· 
mcdiği taktirde de Çekoslo· 
vakya üzerinde Almanya ve 
İtalya askeri tatbik yapacak· 
lar<lır. 

---··---
Allahın rüzgarı 
Dün Romadan ha

reket etti 
Roma, 28 (Radyo) - Al· 

!ahın rüzgarı adındaki Japon 
tayyaresi, dün buradan hare· 
k~t etmiştir. 

General Vale Japon tayya
recilerini nişanla taltif eyle· 
miştir. 

lngiliz tayya-
• • re cısı 

Habeşistana inmeğe 
mecbur kaldı 

Londra, 28 (Radyo) - Har· 
tuma vasıl olan lngiliz tayya· 
recisi Kastel Brok, ansızın 
zuhur eden fırtına yüzünden 

bir müddet için Habeşistanın 

Gore kasabasına inmeğe mec

bur kalmış ve 24 saat seya· 

hatinden geri kalmıştır. 

Kastel Brokla müsabaka 
için Avusturalyadan bir tayya· 
reci daha yola çıkmıştır. 

Madrid şehri top ate· 
şi altında bulunuyor 

----'·~--·~---
Italyada endişe ve iğbirar-

la karşılanmıştır 

Kral Karo/ ile t1eliahd bir ziyafetle 
Roma 28 (Radyo) - Sabık etmiştir. 

Romanya Hariciye nazırı bay Bu ani kararın sebebi he-
Titüleskonun ani olarak siyasi nüz malum değild i r. Roman· 
faaliyete geçmesi burada na· yanın harici siyasetini bilfiil 
zandikkati celbetmiştir. eline almış görünen kral Ka· 

Bay Titüleskonun Paristeki rolun Bay Titüleskodan isti-
ve siyasi teamüllere göre pek fade için böyle hareket ettiği 
acele telakki edilen ziyaret ve sanılmaktadır. 
mülakatları, ltalyanın merkezi Fransa ile dostluğa ve itti-
Avrupa siyaseti aleyhinde bir faka şiddetle taraftar olduğu 
teşebbüs telakki edilmektedir. muhakkak olan Bay Titülcsko 

Bükreş 28 (Radyo) - Bay italyan düşmanı olmadığını ve 
Titüleskonun Romanya kabi· bu şayianın tamamen yanlış 
nesinde sandalyesiz nazır sıfa· esaslara istinad ettiğini söy· 
tile yer alacağı tahakkuk !emiştir. 

--~~~----•ı..,_.~·~··-... ~·-------------
Tac giyme merasin~i 
programı neşredildi 

Ptterasime ellib;ş devletin mu
rahhasları iştirak edecektir 

G. Mola Çeriga kasabasına 
ateş verilmesini emretti 

Brüksel miizakeı'eleri 
hakkında tebliğ çıkarıldı 

Londra 28 (Radyo) - lngil- \ simi hakkındaki program, dün 
~ kralının taç giyme mera· neşredilmiştir. Bu programa U f l f •• •• göre, saray arabası, sabah • Sme DODU saat 10,30 da Pogingam sara· 

4tayısın beşinde Lon yından kral ve kratıçeyi ha

c/raya hareket ede- mil oldu.ğu halde saat 11 de 
p k . Verst Mıster sarayına gele-
ce tıı:____ cektir. Saray arabasını, bele· 

-' ~-

~ lstanbul, 28 (Hususi)- Ko· 
d tepe muhribimiz dün Lon· 

raya hareket etmiştir. 
lı:ı·~aşvekilimiz general ismet 
tı .. <>nü de Mayısın beşinci gü· 
t'll Londraya hareket edecek· 
it, 

diye lordu ile lordlar ve avam 

kamaraları reislerinin araba

ları, döminyonlar ve Hindis· 

tan heyetlerile elli beş devlet 

murahhasının arabaları ve en 

sonra valde kraliçe ile Dük 
Gloçeşer ve Dük Ül'~endin 

arabaları takibedecektir. 

Bu esnada Londranııı muh· 

telif yerlerinden toplar atılmak 

suretile merasını kutlulana
caktır. --······--lngiliz vapurları 
Harp sef inelerinin 
himayesi altında se-1 

yahat ediyorlar 
Ccbelüttarık, 27 (A.A) -

Grentop vapuru London kru· 
vazörünün himayesin<ll! olarrak 
bugün buradan hareket et-
miştir. 

Madridden 
Londra 28 (Radyo)-Röyter 

ajansına göre, Bask hükumeti 
Cumhuriyetçilerden tayyare is· 
temiştir. 24 saat içinde tayyare 
gönderilmezse Bask hükumeti 
acil b!r karar vermek mecbu· 
riyetinde kalacaktır. 

Barselon 28 (Radyo)- hal-

ya tebaasından olduğu anlaşı· 
lan bir şahıs, Cumhuriyetçiler 
Nazırlaıından biriniöldürmeğe 
teşebbüs ettiği sırada parça· 
lanmıştır. Suikastçinin üzerinde 
el bombaları bulunmuştur. 

Paris 28 (Radyo)- General 
Mola, Çermika kasabasının 
ateş bombalarile yakılmasını 

emretmiştir. 

Generalin bu emrinden te· 
laşa düşen halk, şehri terke
derek açıklara iltica eylemiştir. 

--·-· Her iki devlet diplomatları, sul 
hun t akviyesi için konuştular 

bir görünüş 
Madrit şehri, mütemadiyen 

bombardıman edilmektedir. 
ihtilalcilerin mevzileri, milisle· 
rin tayyareltri tarafından tes· 
bit olunamamaktadır. 

Hükumet, maktullerin ade· 

dini bildirmek istememekte ve 
bu hususta gazetecilere malfi· 
mat vermemektedir. 

Valans şehrinin de denizden 
bombardıman edildiği bildiri· 
liyor . 

Londra 28 (Radyo) - Is· 
panya işlerine ademi müda· 
hale komitesi, dün Lord Pel· 
çonun riyaseti altındat oplanmış 
ve ispanya işleri hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Rus delegesi, Kanarya ada· 
}arının, kontrol mıntakası ha
ricinde bulunduiunu ileri sü· 

Londra, 28 (Radyo) - Ha· 
riciye nazırı Sir Antoni Eden, 
tayyare ilelBelçikadan buraya 
dönmüştür. 

Lord Edenin Brükselden 
hareketinden evvel, şu resmı 
tebliğ neşredilmiştir: 

"İngiltere hariciye nazırı 
Sir Antoni Eden, Pazartesi 
ve Salı günleri Belçika baş
vekili M. Van Zelland ve ha· 
riciye nazırı M. Span ile bir 
kaç konferans akdetmişlerdir. 
Bu konferanslarda lngiltere 

rerek itirazda bulunmuş ve bu 
itiraz, muhik görülmüştür. 

Paris 28 (Radyo) - ihtilal
cilerin işgal etmiş oldukları 
Epyar şehri hala yanmaktadır. 

Enday, 2'/ (A.A) - Royter 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Viktoryadan alınan bir ha· 
bere göre Baskların ricatı 

hezimete munga\ip olmuştur. 
General Molanın Biskay cep· 
hesini yarılmış addetmekte 
olduğu ve bu eyaletin işgali 
çok kolaylaştığı söylenmek·" 
tedir. 

Sen Jan Deloz, 27 (A.A) -
Diplomatik mahfillerde öğre· 
nildiğine göre general Mola 
Bask hükumetine Bilbao şehri 
teslim olmazsa tamamile tah· 
rip edileceğini bildirmiştir. 

ve Belçikayı alakadar eden 
meseleler görüşülmüştür. 

lngiltere ve Belçika devlet 
adamları, Avrupa sulhunun 
tak\-iyesi ile garbi Avrupa 
misakının aktı meselelerine de 
büyük ehemmiyet atfetmişler
dir. Cihan iktısadi konferan
sının toplanması ile alakadar 
olarak, bazı iktısadi mesele
lerde görüşülmüştür. 

tir'- _. 
JJelçika kralı Leopold 
İngiltere ve Belçika devlet 

adamları arasında, her hususta 
tam bir fikir ittifakı mevcud 
bulunduğu müşahede olun· 
muştur.,, 
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i Mucize Yapan Adam ~ Mücevher hırsızı bir 
lliıııfuiıiıiıiiiıııı~iııfiliıı~elles :ak/eden ıÜıiıİfıiııffıiiiıfıliıfıfıiiııfıfı k ad 1 n 1 yaka 1 ad 1 

Yerden fırlıyan toprak yı· fezaya fırlanmış ateş oluyor· - • - • h 
ğmları, gene yere düşerek du. Aylardanbeı·i aranan bu kadın, er gün 
parçalandılar; bu ufalan kısım· Şu halde arz üzerinde bu- rengini ve şeklini değiştiriyormuş. 
lar da gene yerden kalktılar lunan bütün insanlar, bütün Paris - Paris zabıtası ge· gelip iş aradığını görmüşler 
ve şiddetli bir rüzgar bunları hayvanlar, bütün evler ve çen senenin martındanberi bir ve böyle bir adamın ev hiz-
havalandırdı. ağaçlar, saçlı ne ~varsa şimdi hırsız kadını aramakta idi. Bu metçiliği aramasına hayret 

Göz gözü görmiyecek bir boşluğa doğru fırlatılmış hal- kadın zengin evlere hizmetçi ederek arkasından takibe baş-
hal peyda oldu, gözünü açıp de idi! olarak girer ve ev sahibesinin lamışlardır. Biraz sonra iş 
etrafa bakmak hiçbir kimse * * * bütün müceverlerini günün arayan bu şık adamın ilzede 
için mümkün değildi. Sözün kısası, kıyamet deni- birinde aşırıp kaçarqıış. kirası 150 bin franklık muh· 

Bay F oseringev; bu hallerin len şey tahakkuk etmiş idi. Her vakit yeni bir eve gir- teşem bir aristokrat sarayına 
ne için olduğunu ve nerede Bay Foseringev bunları kor- diği zaman ilk söz olarak: girdini görmüşlerdir. 
bulunduğunu ne olacağı dü- ku ile düşündü; bu mucizesi- - A efendim. Rica ederim Kapıcının bu adamın aylar-
şündükten başka, iradesinin nin sonuncu mucize olacağına mücevherlerinizi iyi saklayınız. danberi karısile birlikte bura· 
kuvvetle yarattığı kıyasetten hükmetti.- Bu zamanda öyle usta öyle da oturan meşhur mimar Gar-
dolayı da zerrece gurur duy· Bay Foseringev, bunları dü- yaman hırsızlar var ki.. nie olduğunu söylemesi büsbü· 
madı. şünürken mütemadiyen meç- Diyerek her yeni geldiği ev- tün şüphelerini uyandıı arak 

Ne olduğunu anladığı za- hullere doğru ilerliyordu. Ar· de mücevherler olup olmadı- müddeiumumiden aldıkları me· 
man, ilk yaptığı hareket başını tık karanlıklara girmişti. ğını ve saklandığı yerin izini 
iki el arasına almak, karma Bu aralık şiddetli bir gü· bulurmuş. Hırsızlıklarını ekse· 
karışık saçlarını çekmek oldu. rültü olup, rüzgarlar ve sular riya hizmete girdiğinin üçüncü 

Bay F oseringev fısıldar gibi: birbirine çarpıştı, Mucize ya· dördüncü, nihayet beşinci gü· 
- Bay dedi. Fırtına ara- pan adam bir kuyruklu yıldı· nü yaparmış. Fakat çaldığı 

sında ağzımdan bir iki söz zın verdiği ani bir ışık ile et· şeylerin yalınız mücevherlere 
çıktı. Fakat söylediklerim iyi rafı bir derece görebildi. Su· ait olduğunu zannetmeyiniz. 
değildi, fena idi; fırtına, kıya- dan bir sed, şiddetli gürültü- Kıymetli sofra takımları kürk· 
met ve yıldırımlar idi, fakat lerle akıyordu ve : ler ve saire de tabii olarak 
gece yaman ve mucizelerle - Mayntingl diye haykırdı. bu arada eline geçer geçmez 
dolu bir gece oldu; beni bu Fırtına ve su gürültüleri de· sır olup gidiyor. Bu tertiplerle 
maceralara hep Bay Maynting vam ediyordu. bu açıkgöz hırsızın bir sene 
sevketti. - Ne var? içinde çaldığı mücevherat ve 

Fakat ne hava idi o ... Ve Bu cevabı veren Maignting, sairenin kıymeti S milyon frank 
eğer bu delilik yolunda de- sözüne devam ederek: gibi müthiş bir yekunu bul· 
vam edersem başıma bir fela- - Allah aşkına olsun, şu muştu . 
ket gelecek diye korkuyorum. suları durdur, emret. Şu sular Hırsız kadın her yeni eve 

- Pek ala.. Maynding ne· olduğu yerde dursun! girdikçe başka bir hüviyet 
rededir şimdi? Bay F oseringev: taşıdığı gibi eşkalini değiştir-

- Ne korkunç hercü merçl - Bir dakika sabret! Dedi. mekre büyük bir maharet sa-

*** Evet, istiyorum, bu fırtına bibi olduğundan bir hayli 
Gözlerinin kudretinin yettiği dursun, bu rüzgarlar esmesini 

kadar etrafına bakındı. Vazı·- f k zaman ele geçmesi mümkün 
Diye emredeceğim, a at mü-

yet ve hadiseler fevkalade bir fekkireme bir türlü hakim olamamıştır. Bazan sarışın, 
şekil arzediyordu. olamıyorum. Evet, evet.. Her hazan esmer oluyor. Hatta 

Bay Foserı.ngev ·. ık· h ı· · 1 b bazı yerde yirmi yaşında bir 
şey evve ı a ını a sın, en 

- Go'"g" !ere bakılırsa, hava b .. 1 . . rt ki genç kadın göründüğü halde oy e ıstıyorum a ı . 
fena değil 1 - dedi - fakat iyi Sanki kainat sarsıldı; kaina· diğer bazı yerlerde de orta 
halde yalınız semavat duruyor. tın çatıları biribirinden ay- yaşlarında bir kadın şekline 
Amma .. Oradan da kuvvetli rıldı. giriyordu. 
bir fırtına kopmak üzere ı Ay Ve hayreti. Yalnız teşhiste bir noktada 

zuniyetle bir gece ansızın bu 

aristokrat karı kocanın oturdu· 

ğu evi basmışlardı. Evin eş· 

yası tasavvur edilemiyecek de

recede süslü ve azametli ol

ması daha ziyade şüphelerini 

takviye edince karı kocayı alıp 

karakola götürmüşlerdir. 

Müsyü ve madam Garnienin 

tam iki gün iki gece devam 

eden istintakı neticesinde her 

ikisinin de polis bültenlerinde 
pek çok isimleri geçen iki 
meşhur mücrim olduğu sabit 
olmuştur. 

Mimar Granie ismini taşı
yan sahtekarın iki defa Fran· 
sadan tardolunmuş ve Alman· 
yadan sürülmüş Rodolf Fold· 
haim olduğu karısının da iyi 
tahsil görmüş aslen Cezayirli 

.. Devamı 3 üncü sahifede 
--+ •• __._.. ----

Ceza gören esnaf 
Belediye tenbihatına riayet 

etmiyenlerden bazı esnaf, be
lediye encümenine verilen 
raporlar Üzerine nakti çeza
lara çarptırılmıştır. 

28 Nisan 937 
------------------~~~~~~~~~~--

Bir kadın, mes'ud olmak 
için neler yapmahdır? ------Bir kadın, her fırsattan istifade ederek 

neşeli olmağa ve eğlenmeğe çalışmalıdır 
Londra <Yazetelerinden biri, gaflar yapmaktan korumuş ve 

o . 
"gündelik saadet,, başlıklı bir nedamet duymasına manı ol-
yazı neşretmiştir. Bu maka· muş olursunuz. Onun alaka· 
lede, mes'ud olmak için ka· lanır gibi göründüğü kadınlar~ 
dınlara bazı tavsiyeler yapıl- karşı çok nazik ve sevimlı 
maktadır. Bu eğlenceli ve olunuz. Bu suretle onlar, sizi 
istifadeli makaleyi bizde aşa- kocanıza tercih edeceklerdir: 
ğıya dercediyoruz: Sizin için alacağı şeylen 
1 - Ahbaplık ve misafirlik kendi başına almasına müsa· 

Hizmetçinize, inandırıcı bir ade etmeyiniz. Bu suretle, 
bir ntzaketle yalan söyleme· işinize yaramıyacak şeyler için 
sini öğretiniz. Bu sayede sizi değerlerinden çok yüksek üc· 
çamsakızı ziyaretçilerden ve retler ödemesine mani olur· 
traşçı telefon muhavereleri,n- sunuz. 
den kurtarabilir. Başkalarının yanında daima 

Okumak ıçm evinizden onunla mutabık görününüz, 
ödünç alınan kitabların bir fakat yalnız kalınca kendi dü· 
listesini hazırlayınız, ve bir şüncenizi azim ve enerjile 
zaman sonra atanlara birer müdafaa ediniz. 
kart göndererek iade etmele- 3 - Elbiseleriniz 
rini hatırlatınız. Hiç olmazsa bir tek kibar 

X ... Veya Y ... in evinde sü- elbiseye ve mükemmel bir ev 
vare pek can sıkıcı bir mahi- takımına malik olunuz. 
yet alınca erken kaçınız, hat· Size yakışan el~iseler giyi· 
ta ev sahibi sizi dördüncü niz. lyi bir elbise, beş kötü· 
yapmak istese bile. süne müreccahtır. 

Etrafınızda ne söyliyecekle· Bütün sahte mücevherleri· 
rile alakadar olmadan kabulle- nizi birden takmak arzusuna 
rinizi ve ziyafetlerinizi bütçe
nize göre tahdit ediniz. 

2 - Kocanız 
Bürosuna giderken sabah 

gazetesini götürmesine ses çı

karmayınız. Son haberleri ve
ya son sansasyonel cinayeti 
mutlaka okumak istiyorsanız, 
bir başka gazete aldırabilirsi

mz. 
Kocanızın yeni kostümünu 

asla tenkid etmeyiniz, hatta 
kusurlu olsa bile. Kocanızın 
yemek pişirmesini bildiğine 
ve hatta icabında bir ziyafet 
sofrasını · bile kusursuz hazır
hyabileceğine inanır görününüz 
Doğum, evlenme gibi yıl

dönümlerini ona Önceden ha
ber veriniz; bu suretle onu 

karşı mücadele ediniz. onları 

itidalle kullanınız. 

Bir kaza veya herhangi bir 

başka sebeple arzu etmiyece· 

ğiniz bir kıyafetle polisin ve 
ya doktorun karşısına çıkmak 
ihtimalini göz önünde tutarak 
iç çamaşırlarınıza daima itin~ 
ediniz. Zeki bir kocanın gelişı 
güzellikten hoşlanmayacağı01 

ve bilhassa yalnız kendisini~ 
gördüğü hususlara karşı laubalı 
davranmanızdan canı sıkılaca' 

ğını unutmayınız. 

da henüz başımın üstünde du- Biraz bati olmakla beraber, ittifak ediliyordu. O da hırsız 
ruyor·, dursun dedı"g" ı"m zaman B F · · · t d ... · l hizmetçinin iyi bir terbiye ay oserıngevın ıs e ıgı o -
olduğu yerden hiç ayrılmıyor. du: Kasırga durdu; ay hare- görmüş ve tavrının çok neza· 

iz mir 
den: 

Vakıflar müdürlüğün -

Çoraplarınızın' iyice gerilmiş 
olmasına dikkat ediniz. Daim3 
evinizde iyi halde bir iki ye· 
dek çorap bulundurunuz. Bo· 
zuk ökçeli iskarpinlerle sokağa 
çıkmayınız. Bir elbiseniz vey~ 
tuvaletinizin herhangi bir talı 
işi için sarfettiğiniz paranın 
hakiki miktarını ne kocanıza, 
ne de dostlarınıza söyleyinit: 

AA la".. Semavat yerı·nde, ay k d b ketli olmasıdır. ets geçti, arz önmeğe aş-

yerı.nde, aAlaA .. Fakat ko"'y nere- 1 d .. " l k l d l Bu kadın ayni ;ı:amanda hiz· a ı, ruzgar ar ama ı, su ar 
de? Şu Veya bu bı·r su""ru·· şey k b ld ·· ·· .. .. metlerine girdiği ailelerin ki· ay o u ve goz gozu gor-
vardı, ülke nerede? Bu şey- meğe başladı. mine, hizmetçi, kimine dadı, 
tanların~kanatlarından çıktığını Bay F oseringev: kimine aşçı, kimine vekilharç 
sandığım bu rüzgar ne demek - Şimdi bir iş kaldı. Dedi. vesaire diye giriyordu. Birçok 
olup ben, rüzgar esmesini em· Madamki bende bu müthiş evlerde yalnız gündüz çalışıp 
retmedı·m . · k d · . geceleri evine gitmeg" i bir mu· 

mucıze u retı var, ne ıster-
Bay Foserı.ngev bu""tu··n gay· h"l" l d . kavele olarak yapmıştı. Çün· sem a a o uyor, şu an a ıs-

retini sarfederek ayakta tutun· tiyorum ki mucize kudretim kü zavallı kadının görüp gö-

mak J·stedı·. Fakat bı"r tu""rlu·· k h b I z rüşecek kimsesiz hasta bir artı ni ayet u sun. aten 
muvaffak Olamadı' bunun ı·çı"n b"" l b" k d h. l"k kız kardeşi, yahut ailesi ve oy e ır u rete ıç ma ı 
dı·z ço""kerek ellerı"nı· de yer"". l d d h .. d. S yahut buna benz~r birçok in-" o masay ım a a ıyı ı. onra, 
dayamak Ve bu Suretle tutun- . l b l d ... d k" sani vazifesi varmış da gece· 

mucıze ere aş a ıgım an a ı 

mak ]·stedı" . k .. .. . leri ondan ayrılması kabil ola· vaziyetin te rar teessusünu ıs-
Kıyamet devam ediyordu. tiyorum . mıyor muş! 

Rüzgarın, eteklerini başına do- Bundan sonra mucize yok, Polis bu hırsızı ele geçire· 
ladığı ceketinin altından aya mucize yapmak arzusu da mediğini görünce sivil me· 

baktı Ve ·. ki H d ·ı ·ı murları harekete getirerek yo ay ı ı erı 

- Tahmı'n edemı·yeceg" ı"m V h . d'kl . ld gece gündüz iş bulan idare· e, ep ıste ı en o u. 
derecede fena bir vaziyet var. Fakat bir ses: hanelerle gazete idarehanele· 
Fakat bunun neticesini ancak - Fakat bunları sen söy- rine ilan vermek için gelip 

Allah bı·ıı·rı Dedı·. I D d gidenleri sıkı bir takibe baş· lüyorsun e i. 
Mucı.zeler yaratan adam G'" l . . k d' . . lamıştır. Sivil memurlar yalnız oz erını açınca, en ısını 

bütün dikkatini toplıyarak et- mahut barda buldu karşısın- iş arayanları hizmetçilik için 
rafına baktı; baktı amma... Bini Todi bulunuyordu. buralara müracaat edenleri 
tanıdığı manzaralardan hiçbiri- * tarass·1da başlamıştı. 
sini bulamadı ve göremedi! Bu mucize ~a~mak kudre- Birgün şık ve çok gösterişli 
Ne ev, ne bı·r ag"aç, ne bı"r · · k b 1 .1 b b bir mösyönün bir idarehaneye 

tının ay o ması e era er, 
dıvar yoktu. herşey ~eski halini buldu, bay 

f ş gittikçe ciddiyet kesb- F oseringevin dımağı vaziyeti 
ediyordu; mucize yapan adam, de mübahasanın başladığı za· 
tahmini bir hesapla bir sa· manki hale geldi. Bu sebeple 
niyede 9 mil süratle mesafe bugün olan bitenlerden hiçbi· 
katettiğini anladı. Bu hesabın risini görmemiş ve öğrenme-
nelicesi şu idi. İradesi kud- miş bir halle : 
retile arzı durdurmuş oluyordu. - Ben sana diyorum ki 

Büyük bir süratle dönen mucizeler, maddeten olması 
arz, birdenbire durunca üze- imkansız şeylerdir . 
rinde ne varsa hepsini de Todi Bimi 

- Sen böyle söylüyorsun, 
amma isbata muktedir değil

sin ki .. 
- Bay Bimi, bir ı:dakika 

müsaade.. Seninle bir anlaşa· 
hm, evvela mucize nedir, an· 
lamak lazımdır. Mucize, tabiat 
kanunlarına muhalif ve ancak 
irade kuvvetile husule gelen 
şeylerdir. 

- SON -

Lira 
Mülhak Hasta mescit 45155 ev hasta S. 200 Eski ve yırtık elbiselerinizi 

sabahları evde giymek arzusu· 
na kendinizi kaptırmayınız. 

Yukarıda miHkiyeti satılacak ev yirmi gün müddetle açık 
artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 29/4/937 Perşembe günü saat 
onaltıdadır. isteklilerin Vakıflar müdürlüğüne müracaatları ilan Elbiselerinizi hiç olmazsil 

(Devamı 4 üncü sahifede) ; olunur. 10 16 22 29 1115 , 
inhisar 

A TUZU 
Piy asaya çıktı 

DAiMA 

N C: E • 
1 

Toptan satış yeri; 
.Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürlüğü 
ambarı 

Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo
luk cuvalda kilosu: 4 KU 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta (1 ve 1 /2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 SANTiM 



lzmirPamukMensucab 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merke:! ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbeş, Değirmen 
?eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ımal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catma faiktır. 

DEN NORSKE MlDELHAVS
LlNJE • OSLO 

"SARDlNYA,, motörii 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERI
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez . ., 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

T elcfon: 3479 

Telefon No. 2211 ve 3067 1 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir - 1 ... . ' ,.. 

c"'··· . . • 

28 Nisan 937 

Zengin Bir Servetin Anahtarı Olan Yeni Plan Başladı 

1 Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--!§~~ .. 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat czah3nesinde 
1 bufun~ 1 
··~~~~~~~~~~~~~~~-

.. ... 

~/ 
Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp ,böbreklerı 
hatsız ve tansı onları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal"Birlik) 

Batav davasında Fransız]ar ne ist{~dil{lerini hu 
de bilmemektedirler 

el 

güne kad~.r kendileri _____ ..,. ___________ "" ........._............... ...-

Fransız delegesi, Hatay ana yasası projesini müzakere edilir
ken yeniden talimat almak Üzere Parise döndü 

Istanbul 28 (Hususi)- Ha tayın ana yasası hakkında hazır

lamış olduğumuz proje, Cenevre' de hususi komitede tamamen 

geçeceklerdir . 
lstanbul 28 (Hususi) - Suriye hükumeti, Hatayda tazyikle· 

rine devam etmektedir. 
tetkik edilmiştir. Bu komite, İngiliz murahhasının riyaseti al· 

Hatay köy muhtarlarının birçoğu aleyhine takibat ve tazyik
tındadır. Rrojemizin müzakeresi sırasında Fransız murahhası, 

ler yapılmaktadır. Bazı Suriye muhacirlerinin Hatay köylerine 
yeniden talimat almak lüzumunu ileri sürdü ve Paris' e gitti. yerleştirilmesine karar verildiği de şayidir. Suriye hükumeti, bu 

Tali ko- suretle Hatay' da bir Arap mevcudiyeti tesis ve ekseriyeti te
faaliyete min edeceği kanaatindedir. 

Komite, ana yasanın müzakerelerine başlıyacaktır. 

rnitelerde Hatay ana yasası esas şeklini tesbit için 

------- ...... 1 

Valans hü
kCimeti 

Asilerle barışmak 
için talepte bu

lunmamış 
Sen Jan Deloz, 27 (A.A) -

Valans hükumeti hariciye na· 
zırı Delvayonun dahili bir 
harbe nihayet verilmesi için 
tavassutta bulunulmasını temin 
maksadile Endaya geldiğine 
ve bir ecnebi diplomatla gö
rüştüğün~ dair bir nasyonalist 
radyo postasının verdiği haber 
salahiyettar makamlarca tek
zip olunmaktadır. 

• • • • • 
Satış kooperatif
leri teşekkül etti 

Satış kooperatifine kredi 
kooperatifi ortakları kanunen 
dahil olmağa mecburdurlar. 
Fakat satış kooperatifine or· 
tak olanlar, kredi kooperatif
lerine ortak olmağa mecbur 
değildirler. 

Satış kooperatiflerinin, ken-
di ortaklarından dört kişiden 
mürekkep bir yönetim kurul
ları ve üç kişilik birer hakem 
kurulları bulunacaktır. incir ve 
üzüm satış kooperatifleri te
şekkül ettikten sonra lzmirde 
bir (Ege tarım satış koopera
tifleri birliği) kurulacaktır. Bu 
birlikleri, umum müdürile da
imi kontrolörlerini İktısad Ve
kaleti tayin edecektir. 

Her ortak istihsal ettiği 
mahsulünü tamamen ortağı 

olduğu satış kooperatifine 
teslim edecek, mukabilinde 
yüzde 70-80 raddesinde avrrns 
para alacak, bu mallar, her 
kooperatifin yerinde tesis ede· 
cegı depolarına konacaktır. 
Birlik mal istedikçe kalite 
ve kantiteye göre depolardan 
gönderilecek ve birlik bu 
malları ortaklar nam ve hesa
bına işletecek ve sevkedip 
satacaktır. Mahsul yılı bitince 
her ortağın hesabı görülecek, 
aldığı avanstan mütebaki his· 
sesi ne ise nakden kendisine 
verilecektir. Böylece dahil ve 
hariçteki mutavassıtların ka· 
zancı müstahsılların ceplerin
de kalacaktır. 

Üzüm ve incir müstahsılla
rı, hükumetimizin satış koope
ratifleri teşkili kararını sevinç
le karşılamışlardır. Satış koo
peratifleri birliğinin azami mu
vaffakıyeti için birliğin bütün 
muamelatı her türlü rüsum ve 
tekaliften muaf tutulmuştur. 

incir tarım satış kooperatif
lerinin resmen teşekkül etti
Jini yukarıda yazmıştık. Hep· 

Nehirler yeniflet1 taşı- Kolonel Bek Varşo-
vaya vardı 

}~Ü f' zar (•l_l ... _h Ü y Ü k t Ü r 1 p0i:::~v~a~~iy~ R~:;ı~ı) Ko-

-- - lonel Bek dün buraya gel· 

Halk, yerlerini terkederek te-; miştir. ._. __ 

laşla yükseklere iltica ediyor Karolun beyanatı 
Londra, 28 (Radyo) - Ka- Merilan havalisi sular altında Belgrad 28 (Radyo)-Roman-

nadadan gelen son haberlere kalmıştır. Birçok köprüler yı- Kralı Karo!, Paris'te münteşir 
go··re Ontar· h · t Soir gazetesine beyanat ver· , ıyo ne rı aşmış- kılmıştır. Halk heyecan içinde 1 

tır. 8 bin kişiden ibaret bü- miştir. Kral Karo!, küçük iti· 
yük bir halk kitlesi, yerlerini <lir. Zarar büyüktür. lafın Orta Avrupa politikasının 
bırakarak yüksek yerlere ilti- Londra, 28 (Radyo) - On- esasını teşkil etmekte olduğunu 
ca etmiştir. 40 senedenbe-ri tariyo nehrinin taşması neti- Romanya'nın bütün devletlerle 
böyle bir hadise görülmemiş- cesinde boğulanlardan 12 ki· ve komşularile dost olarak 
tir. şinin cesedleri bulunmuştur. geçinmek istediğini söylemiştir 

Nevyork, 28 (Radyo) - London kasabaaı kismen tah· Fransa - Romanya münaseba-
Osiv nehri taşmış, Vircina ve liye edilmiştir. tından da bahseden Kral Ka-

Yaş 
• • • ~ • • • • rol, Fransız dostluğunun Ro-

U Z Um sevkıyatı manya için gayet kıymetli oı-
------ duğunu, bu dostluğun hiçbir 

Buse ne fenni usullerle başlıyacaktır zaman zata uğraması ihtimali 

Yaş üzüm ve meyvelerimiz
le sebzderimizin bu sene 
Tariş üzüm kurumu tarafın
dan dış memleketlere ihraç 
ve satışıııa başlanacaktır. Hü
kumet, bu mühim iş için ha
zırlıklar yapmaktadır. Bu me
yanda Ege mıntakasının ve 
diğer bazı vilayetlerimizin bol 
yaş meyve ve sebze yetişen 

yerlerinde soğuk hava istas
yonları vücude getirilecektir. 

Averof gemisi 
Paris 28 (Radyo)- İngilte

reye giden Averof zıt hlısı, El
cezıreye varmış ve oradaki 
Yunanlılar tarafından tezahü
ratla karşılanmıştır. 

----.••+1··---
İtalya kralı 

Floransada 
Belgrad, 27 ( Radyo ) -

İtalya kralı Viktor Emanoel, 
sergiyi açmak üzere Floransa
ya gelmiştir. 

sinin de genel kurul toplantı
ları 16 Mayısa kadar bitmiş 

olacak, yönetim kurulları se
çilecektir. İncir satış koopera
tifleri şu suretle teşekkül et
miştir: 

5 numaralı İncir Satış koo
peratifi ortakları, 6 numaralı 

Germencik, 7 numaralı Erbeyli, 
8 numaralı Karapınar, 9 nu
maralı Umurlu, 10 numaralı 
Köşk, 11 numaralı Ôdemiş
tedir. 

Üzüm Satış kooperatifleri
nin dört tane olacağı kuvvetle 
söyleniyor. 

Üzüm Satı; kooperatifleri de 
nihayet 10-15 gün içinde te
şekkül edecektir. Teşkilata 
memur üzüm kurumu müdürü 
B. Hakkı Veral namına B. 
Salah Cuhruk ve Muhib faali
yetlerine devam etmektedir. 

İzmirde kurulacak soğuk ha
va istasyonunun Alsancak de
miryolu istasyonu civarında 

sahilde kurulması kararlaştı
rılmış gibidir. Memleketimiz-

den yaş meyve ve sebze ih
racında şimdiye kadar mu
vaffakıyet göstermeyişimiz, ik
tısadiyatımız naınına büyük 
bir zarardır. 

1934 yılında Bulgaristandan 
merkezi Avrupa memleketle
rine 23,036,000 kilo yaş üzüm 
ihraç edilmiştir. Bunların be
deli 189,668,000 leva tut
muştur. 1935 senesindeki yaş 
uzum sevkiyatı 33,995,756 
kilodur ve bu yüzden Bulga
ristana 248,455, 7 43 leva gir
miştir. 

Y unanistandan da gerek 
merkezi Avrupa memleketle-

rine, gerek Londra pazarına 
ve lskenderiyeye sevk ve ih· 
raç edilen yaş üzüm mikdarı, 
Bulgaristanın yaptığı üzüm ih-

racatından çok fazladır. 
İzmir yaş üzümlerini sevk 

ve ihraç için bu :o:ene liman
larımıza uğrıyacak ecnebi va
purlarının soğuk hava depo
larından istifade edilecek, ge
lecek sene ise bu ihracat kendi 
vapurlarımızla yapılacaktır. .. 
Uzüm rekoltesi 

Üzüm rekoltesi hakkında 
şimdiden muhtelif tahminler 
vardır. Dün Türkofise müra
caatla bu hususta malumat 
istedik. Türkofisin yaptığı tet
kiklere göre, buseneki üzüm 
rekoltesi, doğuşa nazaran ge
çen seneki rekolteyi bulacak 
gibidir. Fakat bu miktar, kat'i 
değildir, ancak on, on beş gün 
sonra rekolte hakkında kat'iye 
yakın bir tahmin yürütmek 
mümkün olabilecektir. 

bulunmadığını, bilakis gün geç-
tikçe kuvvetlendiğini beyan 
eylemiştir . 

••• 
General Ayas'i 

Tokyo 28 (Radyo)- Japonya 
Başbakanı general Ayasi, bu 
gün mühim bir nutuk iradede-

cek ve intihabatta hükumet 

Partisine yardım edilmesini 

aksi takdirde Japon planının 
tatbik olunamıyacağını beyan 
eyliyecektiz . 

••• 
Bir kadın 

Mes'ut olmak için 
neler yapmalıdır 

- [J<ıştarafı 2 inci salıifede

ayda bir defa temizletiniz. 
4 - Makyajınız, elbiseniz 

Tuvalet malzemenizi, tama
men tükenmeden almaya alı
şınız. Geceleri, yüzünüzün 
tazeliğini kaybettiğini hisset
tikten sonra yatağınıza girme· 
mekte ısrar etmeyiniz. 

Ne şişmanlığın, ne de ten-

belliğin sizi yenmesine mü· 
saade etmeyiniz. Her iki ayda 
bir kötü ondülasyondansa, altı 

ayda bir mükemmel bir on· 
dülasyon yaptırmayı tercih 
ediniz. 

Tırnaklarınıza bilhassa itina 
ediniz. Pürüzsüz bir el, kıy
metli bir yüzükten iyidir. 

5 - Eviniz 
Hdanızda, hiç olmazsa iki 

rahat koltuk bulunmalı ve bun· 
)arın yanında ışık tertibatı 
okumanıza mani olmıyacak bir 
şekilde bulunmalıdır. 

Bir muzip dostunuzun size 
hediye ettiği çiğ renkli vazo
yu - tabii kazam kırınız. 

Her beş veya on senede 
bir mobilyanızı tamir ettirin, 
hiç olmazsa cilalarını tazelen-

-Ali paşa ve kira Frosini 
Yan ya gölünün kanlı f acıası 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
ikinci Kısım: Kasırga 

-110-

Sabah ağa, bütün teferrüatile 
mes'eleyi izah etti 

Evet, ben Ali paşanın 
adamıyım. Fakat memlekete 
sizden daha fazla fayda gele
ceğine emin olduğum için size 
hizmeti tercih ettim. 

Bu tercihte; menfaat arzu
su yoktur. Şurada ne kadar 
ömrüm kalmıştır, sanki. 

- Devam et. 
- Evet, sonra. Bu işi yüz-

de yüz katiyetle bitirecek bir 
kimse tasavvur edemedim. Ve 
mektubu kendi elimle size 
taktime karar üzerine dirki 
burada huzurunuzda bulunu
yorum! 

- Ne garip . Bu kızın giz-
lendiğini görmediler mi? 

- Hayır paşatn, gizlenmiş 
değildi ki, yalnız paşanın hu
susi haremini, yani kira Vasi
likiden başka kadınlara mah
sus halveti bıliyorsunuz de
ğil mi? 

- Evet.. 
- Bu daire ile Ali paşanın 

asıl iş gördüğü kısım arasında 
kısa bir sofacık vardır. istedik 
ten sonra, bu halvette olan 
bir kimse, Ali paşanın oda
sında yapılan her işi öğrene

bilir. 
Doğrudur. Babam da 

kendisini dünyanın en akıllı 
adamı sanır! Pek ala .. Zebra
nın, beni kurtarmak ~hususun
daki gayretine şaşmaktan ken
dimi alamıyorum. B·:nda ne 
maksad ve istifadesi olabilir? 
Babamın gözdesi olmak, cahil 
bir Çerkes kızı için yer yüzün
de en büyük gaye ve emel 
değil midir ? 

- Vakıa öyle, fakat gönül 
denilen bir sultan vardır ki, 
sultanları da yerine göre hor 
ve hakir görebilir. 

- Ne dedin?. 
- Sultanların Sultanı olan 

gönülden bahsediyorum. Eyet, 
paşam,, evet kumandan haz
retleri, Zehra sizi seviyor, 
çıldırasıya seviyor. İşte onu 

dirin. Ayağı kırık bir koltuk 
veya dökülme halinde bir süs, 
sizi evinizden soğutacak se
be blerdendir. 

Tozun esiri olmayınız. ikide 
bir yorulup canınızdan bıka
cağınıza, tvinizin tozunu iki 
günde bir almak daha iyidir. 

Kocanızın karşısında olma
dan süslenebileceğiniz bir tu
valet odasına sahip olmaya 
çalışınız. 

6 - Kendiniz 
Hoşa giclPn taraflarınızı da

ha gösterışlı bir h lle getirmeye 
ve hoşa gitmiyecek taraflarını
zı da gölgede bıramıya çalışı
nız. Son filmde seyrettiğiniz 

aktörü çok beğendiğinizi duy· 
muş olduğunuzu hatta en yakın 
arkadaşınıza bile itiraf etme· 
yiniz. Şişmanlamamak lazımsa 
bir rejim takik ediniz. Fakat 
bundan kimseye bahsetmeyiniz 
Her fırsattan istifade ederek 
neş' eli olmaya ve eğlenmeye 
çalışınız ve sizi ihtiyarlatabile
cek olan kederlerden,; hoşnut
suzluklardan kaçınız. 

Böylece, mes' uti yaşayabilir 
ve etrafınızdakilere de kendi
nızı daha tazla sevdirebilirsi-
nız, 

bu harekete sevkeden bu 
kuvvettir! 

- Anlıyorum.. Buraya ge
lecek casuslar kaç kişidir? 

- Beşi 
- Bunlar ne biçim adam-

lardır? 
- T anımayorum amma, be

şinin de Müslüman Arnavut
lardan olduğunu biliyorum. 

- Şu , hald Ali paşa ve 
Tahir mektebinin tam evlat
larıdır. Selim, ne olursa olsun 
ihtiyatlı hareket lazımdır. Ben 
kendi ~hesabıma maskelerin 
indirilmesinJcn dolayı mem
nuuum. Şimdi ihtiyar vezir 
lazım gelen mukabeleyi yap
malıyız. 

Ben elimden geldiği şe
kilde çalışacağım. 

- İstediğimiz şekilde mu
kabele güç değildir. 

Maamafih kolay bir iş te 
değildir. 

- Neden? 
- Çünkü, Tepedelenlinin 

buraya göndermiş olduğu 

adamlar, her halde işlerinde 
mahir olan kimselerdir. Kim 
bilir ne gibi hillelere baş vu
racaklardı . 

- Hakkın var. 
Muhtar paşa, Sabaha hita

ben: 
- Sabah ağa.. Sen bana 

yardım ettiğin için başını teh
likeye koydun demektir. Ali 
paşa ilk fırsatta senin başını 
kestirir! Ya yolda yakalansay· 
dınl. Dedi. 

- Allaha ~ükür, ki yolda 
yakalanmadım, buraya kadar 
sağ ve salim gelebildim. 
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Nöbetçiler ve hainler 
Muhtar paşa, Sabah ağaya 

iyi bir yer. gösterilmesini ve 
iyi ikram edilmesini emretti. 

Sabah ağa çok yorgun ol
duğundan istirahata (çekildiği 
Muhtar paşa yaveri Selim 
ağaya: 

- Selim, dedi. Bu adam
dan benim hiç şüphem yok
tur; samimi olduğunu görüyo· 
rum, fakat ihtiyatı elden bırak
mamak lazımdır, sen kendisini 
göz hapsinde bulundur ve 
kendisine hiç belli etme! 
Dedi. 

Bundan sonra, Muhtar paşa 
ile Selim ağa icap eden ted· 
birler hakkında uzun müddet 
görüştüler. 

Muhtar paşa, hayatının em· 
niyet işini, bazı emirler ver
mekle beraber, doğrudan doğ· 
ruya Selim ağaya tevdi etti. 

Selim ağanın kendine çok 
sadık adamları vardı. Bunları 
topladı ve onlara vaziyeti 
anlattı. 

Meselenin ehemmiyeti kar· 
şısında, Selim ağanın adam· 
!arı. 

- Bu işi biz deruhte ede· 
ceğiz ve icap ederse hayatı· 
mızı da fedadan çekinmiyece· 
ğiz. Başkasına emniyetimiz 
yoktur! Dediler. 

Ve Muhtar paşa yaranı ka· 
rargah etrafındaki nöbet işini 
kendileri yapmağa karar ver· 
diler. 

(Arkası var) 


