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imtiyaz ıahibi: ŞEV KET 81 LG t N il 
Başmuharrir ve umuırU neşriyat müc!Urü: 

HAKKI OCAKOcLU 
ABONE SERAITI 

OEV AM MODDET1 Türkiye için 

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

Hariç lçln 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ----FlA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

----------------~' 
Kırşehirde yeni Orta okul 

ANKARA, 19 (ö.R) - tik büyük zebelede 
buap olan Kqelıİr ortaokula ysincle İDfa edi· 
len yeni ortaolıulu basiin törenle açJım, n ilk 
den Yali tanfmdan •erilmittir· 

·--------~_J 
YENi ASIR Matbaasında budmapır 

in önü lstanbulu şereflendirecek 
Beş .senelik zirai plin kongrenin 
fikirleriyle kat'i şeklini alacak 

Cümhurreisimiz 

Tütün . 
Müstahsili 

Ankarada halk arMında 

Birinci 
Köy ve Ziraat 

kongresi 
• 

Aıikara 19 (Hususi) - · lnönü Oni
veraite rektörü Cemil Bilseli kabul ede

' rek üniversitelilerin vaziyeti hakkında 
kendisinden izahat aldılar ve yakında 
lstanbulu ziyaretlerinde Oniveuiteyi de 
ziyaret edeceklerini vaad ettiler. 

Yurdda 
Kar fırtınaları 

--o---

O,obüsler ka!'dan 
yollarını kaybettiler 
140 yolcu zorlukla 
kurtarılmıştır. 
İstanbul, 19 (Hususi) - Karadeniz 

ve Ege deniz.inde bir kaç gündür şiddet
le hüküm süren fırtınnlar bugün bir de-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE_ rece hafifledi. Bazı büyük gemiler se
ferlerine ÇJk1ılar. Trnkyaya, İstanbul ci-
varına kar yağmı~r. 

K t d •• k • • Çatalca - Silivri arasında işliyen ve amu ayin Un U 140 yolcuyu hlımil bulunan otobüsler 

=- ~&:~\;~u~::~1;;~~~~~::~~~ 
1 d cular müşk.ülatla kurtarıldılar. 

Ce Sesi-o e Ankara, 19 (Ö.R) - Bir haftadanbe-
" e • ri Giresun ve Şebin Karahisar arasında-

G. Karabekir 

• 

Reisicümhur tarafın
dan kabul edildi ... ___ ,,,. __ _ 

/nönü eski silah arka; 
daşını yemeğe 
alıkoydu 

Kazım Karabekir 
mebus oluyor 

Riza Nur, Adnan, Cahit 
ve Fethi Okyarın da 
mebus namzetleri ara
smda bulunmaları 
kuvvetle muhtemeldir 

Ankara 19 (Huıusi) - Parti 
kurultayının önümüzdeki 26 ilk 
Kanun Pazartesi günü fevkalade 
toplantısından ıonra münhal me
buslukların ıeçimi yapılacaktır. 

İstanbul 19 (Hususi} - Gaze-

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE - Emekli General KAZIM KARABEKlR 

Anormal bir piyasa .. ki Eğribcl dağı geçit vermemektedir. --------------------------
Ankru·a, l!l (O.R) - Büyük Millet Burada 13 santim kar toplanmıştır. Yine 

.Meclisi bugün Refet Canıtezin başkanlı- bir haftadan bcI'.i Tckir<lağ havalisinde 
ğı altında toplanmıştır. Celsenin açılışı- şiddetli soğuk hükiim sürüyor. Bütün 

ile mücadele 
· edilmesini istiyor-

nı müteakip Atntürkün vefatı münase- mıntaka karla örtülüdür. --<>-
Ticaret muvazenemizde en mü-

him yer tutan ·tütün mahsulümüzün 
l>u sene beklenmiyen bir buhranla ı 
kar ılaşması tütün müstahsillerini 
cidden c feci » vaziyete düşürmüş
tür. Her gün müstahsilin ıztırabını 
aksettirmeğe calışan mektuplar al-ı 

betiyle Irak mebusnn meclisinde büyük Istanbul 19 - Dün akşam saat 17 de 
ölünün hatır0S1nı tnzizen söylenen nu- Silivri ile Çatalca arasında çok müthiş 
tuklar okunmuştur. - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

nıaktayız. 
Bun1ardan birinde aynen ~u satır-, 

lara t"'sadüf ediyoruz: 
c Arpa, Buğday Anason vesair I 

mahsullerimizden elimize geçen pa
ralarımızı da sarfederek üstelik bir ; 
11enelik mütemadi sayimizle iı;ıtihsal , 
etmiş olduğumuz tütün mahsulünün : 
bövle yok bahasına gitmesi kazamız I 
halkından bazılarını tahmin edemi- L~~~L_._.;a..;___j·~~L~ 
yeceğiniz kadar. büyük darlığa dü
§Ürmüştür.> 

Bir başka mektupta tütün mahsu
lünden umduğu paranın beste birini 
de eline geçiremiyen müntahsilin ai
lesini infak ve iaşe icin hayvanlarını, 
ev eşvasını değerinden kat kat dun 
fiatlerle satmağa mecbur kaldığı bil
dirilmektedir. Masamızın önünde 
duran bu mektuoların hepsinden ay
ni feryad yükseliyor. 

Devletin kurtarıcı ve koruyucu 
elile kat'i müdahalesi isteniyor. 

Dahiliye vekili B. Re/ık Saydam 
bir mıtttk söylerken, 

Meclis bunu müteakip Devlet Şurası 
kanununwı müzakeresine devam ede
rek enciiınenc te,rdi edilen maddeler 
müstesna olmnk üzere diğerlerini tasvip 
etmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüt kanunlarına 
bazı mnd<leler ilavesine ait değişiklik 

kanunwıun birinci kıraeti yapılmıştır .. 
BugünkU toplantıda mübadil ve gayri 
mübadil muhacirler kanununun bir 
maddesinin tefsirine lüzum olduğu hak
kında uütçe encümeni mazbatası mü
zakere sonunda encümene verilmiştir .. 
Meclis çarşamba günü toplanacaktır. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Şikayetler vaziyetin aynen ifade
si sayılmasa bile muhakkakhr ki tü- 1 
tün alım ve satı111rıda yalnız vic
dan ve insaf hudutlarını de~il ayni 
zamanda bugünün ticaret telakkileri
ni aşan bir Slayri tabiilik vardır. Bu 
gayri tAbiiliği yaratan sebepler bey
nelmilel piyasanın vaziyetinden do~
nıuş olsalardı hurriinkü kadar acılık 
duvmıvacaktık. Filhakika dünyanın 
§ark tütiinlerine olan ihtiyacı muay
yendir. Bu sene tiitün reko1temiz di
ğer senelerden dahn az olduğuna gö
re böyle şimdiye kadar görülmemis 
bir fiat düsiiklüğüyle karsılaşmamak 
icap ederdi. Bahusus ki Bulgar - Yu
nan tütünleri ayni buhrana maruz 
kalmarnı!'l]ardır. Su halde anormal 
fiat düskünlüğünü <'lıcıların insafsız l .:mir ·vapuru rıhtıma yar.af)nış halde 

birliklerinde aramak pek doğrudur. D~in ~~h saat onda limanımıza gel-
1 
bir telgrnfta İzmir "?purunun pazar gü-

Salahiyettar makamlar vaziyetin iç mesıne ıntızar olunan İzmir vapuru dün , nü muayyen saatte Istanbuldan hareket 
yüzünü meydana koyabilirler. Tü- akşam geç vakite kadar gelememişti. 1 ettiği, bu esnada havmun sllili olduğu, 
tüncülerimizi yeiı:e düşüren sebep- Sabahtan itibaren pasaport iskelesi civa- Yapurun Marmarada kuvvetli bir sise 
Jer]c bir nn evvel P"'\icadeJe etmek rında toplanan bir çok kimseler Deniz- tutularak \Olt bati seyrettiği, hatta bir 
nıecburivetindeviz. Bütün tiitün oi- bank şubesinden vapurun muvasaHit sa- ar:ılık tevekkuf ettiği, bilfıhara yoluna 
yasasını bir kac firmanın kevfine tabi uti hakl~ında nmllınıat isteırrişlcrdir. Va- devnm ettiği, muvnsaliıt santinin ayrıca 
bulundurmaktaki fecaati görmemek pur<lan haber alınmadıi:'l, muvasalat sa- bildirileceği anlaşılmıştır. 
imkansızdır. ti de lıilinmediği için alakadarlar tat- İzmir vapuru hakkında dün gece en 

Devletçe alınması'lı beklediğimiz min edilememiştir. son olarak alınan haber şudur : 
tedbirlerin ba~ında d f'vlet kontrolü- Bir nralık vapurun kazaya uğradığı Vapur, akşam saat 18 de Çanakkaleyi 
nü bütiin hassasivetile görmek isti- bile ~ayia kabilinden söylenmişse de bu- geçerek yoluna devam etmiştir. Teah
Yoruz. Bu kontrolün hakkile tatbik nun ki.illiyen asılsız olduğu meydana hür, tipiye tutulduğu için vaki olmuş-

---·---Piyasada lerahblda 
karşılaımuttır 

İstanbul, 19 (Hususi) - Türk
Arnerikan ticaret anla~asının para
fe edildiği haberi piyasada iyi kar
şılandı. Amerika ile bir durgunluk 
devresi r,cçirmekte olan ticari mü
nasebetlerimizin büyük bir inkişafa 
kavuŞ<ıcağı umuluyor. 

* Ankara 19 - Bir müddetten-
heri Ankarada cereyan eden Türk 
Amerikan ticaret anlaşması müza
kereleri müsbct bir surette netice
lenmiş, hazırlanan proje pazar gü

nü Türk heyeti rC>isi, hariciye umu
mi katibi Numan Menemencioğlu
nun evinde, tarafeyn murahbasla
n arasında saat 11,5 ta parafe edil
miştir. 

Menemencioğlu anlaşma hak
kında malumat almak istiyen Ana
dolu Ajansına ıu beyanatta bulun

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHiF'EDE -- SONU 2 İNCİ SAHİF~DE -:- çıkmıştır. Dün nkşam saat on sekizde İs· ı tur. İzmir vapuru bu sabah lirnanımız-
,f!Jm!"f!~'E P,HJLlf:"CN tanöul Denizbank merkezinden gelen da bulunacaktır. ---------------

Vali ve diğer 
murahhaslar . • 

Cumartesi 
Ankaraya gidiyor 

• 
VaJlmlz Cümlturreisimi• 
zl ziyaretle izmirl teı· 
riflerlnl rica edecelıtlr 

Vali ve Parti başkanı bay Fazlı Gii· 
leç, refakatinde diğer murahhaslar bu
lunduğu halde önümüzdeki cumartesi 
günü Ankaraya hareket edecek, Cüm
huriyet Halle Partisi kurultayının {ev
kaiade toplantısiyle ziraat kongresi top
lantılarında hazır bulunacaktır. Vilayet 
Parti kongresine iştirak eden murahhas-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Fran1ız haiciye MZan B.Bonne Alman 1ıariciye nazın Ribbentrop 
- Yazııı 12 inci aavfada -



SARIFE2 

Lik Maç arı .• 
Dün şansları gülen a
kımlar Doğanspor, 

Ateşspor, A lsancaktı 
!kinci devre lik maçlarına, bir hafta 

evvelki müabakalarm rev&D§ mahiye
tini veren brşılapnalarla başlandı. Ge
çen Pazar bütün takımlar berabere kal
UU§lardı. Bu hafta ise şanslan gülen ta
kmılar şunlardı: 
Doğanspor_ 

Ateşspor ..• 
Alsancak .... 

Faruk. 
Takımların bu şekli gösteriyordu ki, 

'Oçok en kıymetli iki oyuncusu Namık
lardan mahrum bulunuyor. Buna mu -
kabil Alsancak Salahittin isminde genç 
bir oyunciyle for hattını takviye ederek 
bu maç için en kuvvetli şekliyle çıkml§ 
bulunuyordu. Yani şansı, daha oyun 
başlamndan Alsancak lehinde idi. Oyun 

iLK MAÇ başlar b lamaz Alsancak soldan seri 
ilk müsab lta sabahleyin Doğanspor- bir hücumla Üçok kalesine indi. Ve Hak

la Demirspor takımları arasında yapıl- kı kale }"akınlarında Saide güzel bir 
dı. Geçen hafta bozuk bir oyunla bera- pas verdi. Salt te hafıf bir vuruşla da -
bere knlan Doğanspor, bugUn daha oyu- ha oyunun birinci dakikasında Alsanca
nun bidayetinde sıkı bir oyun tatbik et- ğın ilk golünü kaydetti. Alsancaklılar 
meğe başladı. Bu çalışmanın semeresi beklemedikleri bir unda kazandıkları bu 
Fuat ve Sabrinin nttıkları iki golle gö- avantajın tesiriyl güzel bir tempo tut
rüldü. lkinci devrede oyun biraz yn - turarak nisbi bir hakimiyet kurduiar. 
vaşladı. Bu devrede en mühim hareketi Zaif olan Oçok haf hattı bucalnyıp du
takımının üçüncü golünü atan Abbas rurken Halım - Zıya müdafaası da bir 
yaptı ve maç ta 0-3 Doğansporun gali- i§ göremiyordu. Üçok forvetleri bir pas 
biyetiyle bitti. alamıyorlar ve hUcuma geçmek için de 

Bu maçta mücssü bir hadise olmuş - topu müdafaadan kendileri gerilere ka
tur. Doğansporun genç sai açığının bir Üçok forvetleri 12 \•e 13 üncü daki
Demirspor mUdafiile çarpışmasında aya- katarda iki mühim fırsat elde ettiler. 
ğı kmlmı§ ve sporcu genç baygın bir Birinde Silleyman Saitten aldığı güzel 
halde hmtaneye kaldırılmıştır. bir pası h:ıvadruı dışarı attı. Dığerinde 

IKINCI MAÇ de Adilin kale yakınında çektiği çok sı-
Ikinci maç Ateş tak.ımiyle Yamanlar kı bir .şutunu .'\li kafa ile kornere attı. 

takımı araamda yapıldı. Bu müsabaka- Alsancak hakim oyununu idame et
nm birinci devresi bütün gayretlere tiriyor. Bilhassa iki müdafün yerinde 
rağmen ()..() berabere bitti. Ik.inci dev- müdahaleleri ve uzun vuruşları bu ha
reye baflar ibqlamaz Ateş güzel bir kimiyetin idam inde ba lıca a!nil olu
altınla ilk sayıyı kaydetti. Vaziyeti kur- yordu. 
tarmak i.stiyen Yamanlar golden sonra Arasıra fırsat bularak hücuma geçen 
hlkimiyeti ele alarak Ateş kalesini sıkı Oçok hücumculan 30 uncu dnkikada be
bir baskıya aldı. Biraz kale önünde eyi- raberliği temin edecekleri giizcl bir fır
ce sıkışan Ateşliler Yamanların bera- satı şansızlık eseri olarak kaçırdılar. Bu
berlik sayısına mini olamadılar. Bera- gün güzel oyuniyle takımı sürükliyc!'l 
berlik golünden sonra hakimiyet bu de- Süleyman kalenin önUncle topu müsait 
fa Ateş~ geçti. Ve bir karışıklık esna- vaziyette duran Adile geçirdi. O da ha
sında Yamanlar aleyhine penaltı oldu. fif bir vuru la Hilıniy verdi. 
Fakat Ömer fena bir vuruşla topu dı- 30 uncu dakikada Fchminin bir türlü 
prı attı. Bu esnada Yamanların sol marka edemediği Hakkı yin" seri bir 
açığı hak m tarafından oyun haricine inişle ücok kalesine in"'rk n topu nya
çıkanldı. Ve maçın sonlarına doğru da ğından fozln nçtı. Halim cıkııı yaptı i e 
Yamanların sağ haliyle Ate in sol açı- de ikinci gole b~ olnn ısk ından 

ğı da cezaya uğradılnr. topu Rasim kaptı ve ) erden bir pasla to-
Oyun mütevazin bir şekilde oynanır- pu llynsa verdi. O da isabetli b.r şutla 

iken Ateş ikinci ve galibiyet golünü at- ikinci golü yaptı. 
mağa muvaHak oldu. Ve oyun da 1-2 D vre Alsancağın hiikimiyeti altında 
At in lehine bitti. 0-2 bitti. 

ALSANCAK - 'OÇOK MAÇI IKINCI DEVRE 
Sıra günün ve mevsimin en mühim Ik.inci devr de 'Oçokun "aziyeti kur-

kar~ıln~ması olan Alsancak - 'O'çok ma- taracağı §Üpheli idi. Çünkü defans ümit 
çına gelmi~ti. Bu mfüıabaka her iki ta- verici olmadığı gıbi tnl. m da noksandı. 

J!ENI ASJR 20 Kinunuevveı SAL~ 

.ŞEHiR ~HABERLERi Tütün 
Müstahsili 

.................... es&••• ... ··········~· 

~ Cü hur. eısıoin = . . . . . . . . cevapları 
Vali e dig-er Anormal bir piyasa 

ile mücadele 

hh 1 edilmesini istiyor .. 
: ViHiyet parti kongresinin tuzi - mora as ar ---«>--
: ımat telgrafına Milli Şefimiz şu e e - BAŞTARAFI 1 iNCl SAHİF.Ifül~ -
: telgrafla cevnp vermişlerdir: • edilebilmeai tütün satıslannın bor-
: •Cümhuriyet halk partisi il kon- aaya alınmasına bağlıd;r. Valimi% 
: gresi milnasebetiyle hakkımda _ BAŞTABAFI ı İNCİ SAHİFEDE - Ziraat kongresinin toplarunası bak- parti kongresinin son celse.inde ve-
: gösterilen yüksek ve temiz hisle - lar kısmen pazar güıııll. kısmen de dUn kında Anadolu Ajansı vasıtasiyle neıre- kaletin hu fikre mütemayil olduğu~ 
i re sevgi ile teşekkUr eder ve de - yerlerine gitmişlerdir. Parti kongresin- dilen ziraat vekMeti tebliği telgrafla ~- nu, kumpanyalarla temas eder~k 
: vamlı başarılar dilerim.• de umumi merkez.in müşahidi sıfatiyle layete tebliğ olunmuştur. Kongre tali- esasta mutabık kaldığinı söylemır 
E Reisicümhur bulunan İstanbul saylavı B. Sadettin matnaınesi de pazar günü Ankarada tir. Bu tedbir ancak önümüzdeki se-
: İSMET 1NöNü Uraz pazar sabahı Ar\knraya dönmüş- postaya verildiği için bugün gelecek ve neler için mevzuu bahis olabilir. Bu: 
• ..... ••••••••••••••

11
• .... •••••••••• •••• tür. Raporunu C. H. P. genel sekreter- hazırlıklar ona göre yapılacaktır. İzmir- gün daha acil çareler lazımdır kı 

liğine verecektir. B . Uraz İzmirde hal- den tahminen kırk kişinin ~ sıfatiyle müstahsili hakkile endişenak eden p 3 zarlı ksl z Sa tJŞ kın Partiye olan bağlılıklarının çok yük-f kongreye
1 
gidece~leri ~~dilmektcdir. vazi~etin önü a~~n~~I olsun .. ._ •• 

sek bir dereceye vardığını müşahede et- Ziraat ı<:ongrcsınde goruşulccek mese- Bır kerre bugunku satış vazıyetını 

Etiketten harice liatle 
satıış yapanlar 
ceza görecelt .. 
Pazarlıksız satış kanunu tatbikatını 

kontrol eden bcledıye memurlan birçok 
duzensiz noktalar tcsbit etmişlerdir. 
Hnzır elbise atanlardan bazılarının 

üzerinde 16 lirnlık etiket bulunan elbi-

tiğir\i beyan etmiştir. leler köylerin kalkınmasına ait mevzu- iyice anlamak 18.zımdar. 
Vali B. Fazlı Gule in başkanlığındaki lardır ve ekserisi hakkında tetkikler Tütün piyasasının ilk açıldığı gü~-

İz.rnir heyeti Anknraya gidince Cümhur yapılmıştır. Aynca makineli ziraat, köy- ]erde 7 5 - 60 kuruş arasında olan fı· 
b · anımız.ı ziyaret ve İzmire teşrifle-I ]ünün alat ihtiyacı, mahsul hastalıklari- ~tlar yerli alıcıların mühim bir kısmı 
rini rica edecekler, İzmir vilôyeti halkı- le mücadele işleri hakkında da kararlar ılc Alman alıcıların harekete geçme· 
nın çok candan olan bu hissiyatına ter-1 alınacak, bu kararlar hükümetçe tasvip meleri yüzünden 50 - 35 kurusa 
ccman olacaklardır. Pazar sabahı An- olunduktan ve kararnameleri çıktıktan kadar düşmüştür. Bazı yerlerde 
k "<ıyn hareket eden belediye reisi Dr. sonra tatbik sah~ına ko~ca~tır. mahsulün. ancak dörtte bi~i. satı~ 
Behçet Uz da Cümhur reısi, milJi Şef ZiRAAT ALATI..ARI mııtır. Pıyasanın, baskı, sıcım V 

I'no"nu"yc ı· "·nı'r sehri halkının tazim ve Dün ziraat vekfıletinden vilayete gc- çuval masraflannı karınlamıyacak 5,.,Jeıi pazarlık ~ nparak dokuz liraya ka- ... ~ ı 
baglılıklarlnı arzedeceklir. . len bir yazıda İzmir ve Nazilli ziraat b

0

ir.haldc olm.as. ı .müstahsilin ce.sa ... re-<lar verdıkleri nnln ılmıstır. Kanunun ~ 

tatbikatında bu sekil laüballliğe yol VALİMİZ ZİRAAT KONGRESİNDE bankaları şubelerinde mevcut 101 adet tını kırmış gıbıdır. Almanya tutun: 
BULUNACAK. pamuk mibzer ve çapa makineleriyle lerimizin en iyi mü,terisi telakkı • çnnlnr iddctle tecziye olunacaklnrdır. k la Al 

Dün iktısat vekületinden Ti~ret oda- Önümüzdeki snlı güni.i saat on birde pamuk filatlarının köylüye gösterilmesi, edildiği~e g?re ... hu~n Ü şart. r .. • 
l b . tah · t•- ı ks Ankarada bac:v~kilin ve yakın bir ihti- İzmirde pamuk müstahsilinin fenni bir manya ıle tıcarı munascbetlerımızın s;nn gc en 1r rıra "' pazar ı ız sa- -s , d v k "ld })' t 

tış kanunu tatbikatı hakkında baz.ı su- malle Milli Şefimizin huzurlariyle açı- şekilde çalışması ve rnn.d~anı art~- e ~~d~gumuz §~v ~ e .. ~ece ı. e 
1
: 

ll l t E ti kalı'tesını' · lacak büyük Ziraat kongresine İz.mirden sı için bu filAtlardan ıstıfadeye te§vik medıgını, anorma1lıgın hala bakı o a er soru muş ur. m anın , d v •. t · a· Al an kon· 
satış fiatlcrini gösteren ceh•ellc.r doldu- gidecek murnhhaslara dün tebligat ya- edilmesi bildirilmiştir. ugun? gos .e~ıyor. b" ız, •v~ fi I I 

1 ' k"l t ·· d ·ı kt' pılmıstır İzmirden zürra milmessil ola- Ziraat bankası bunları ucuz fiatle trol daıre1erının tcs ıt ettıgı at er e ru ara c ve ·u c c gon erı ece ır. :. · · h 1.. k 1 d k d r -*- rak Adagideli M11stnfa gideceği gibi ti- köylüye verecektir. İzmir vil~yeti için- ıt av ata apı arımızı ar ına . a a 
G • ba t b - carct odasından ve ziraatçilerden de bir 1 de çok terakki eden ve cinsleri de ıslah açtıRımız ha1de Almanyanın bızden 

C . rl 
1
1!b. ı ~-lakla gı ikr çok kimseler uza ~ıfatiyle gideceklerdir., olunan pamukçuluğun, fenni çalışmalar ithalatında kendisinden bekleneni 

rnp nez e gı ı ıns ..... ı nn m op- h" ·· · · h"l .. "b t · o · 
l bo ' b · v d Valimiz B. Fazli Güleç te ziraat kongre-ı ile ynkın senelerde daha da inkişaf ede- usnu nıyetı a a ı raz e memış 
an gazı, urun, genız ve ngız a yaşar. . V• .. "d' rd 

1 
ktadı ması sayanı dikkattir. 

'kr 1 ld v ı d h sınde hazır bulunacaklardır. ccgı umı ı sc o unma r. < • • 
Bu mı op arı o ugu yer er e mn ve- l lükümetimiz hiç süphesız vazı· 
den •Korizol Keın:ılıo adlı müstahzarın yeti her zaviyeden en büyük salahi· 
mucidi Hılal Eczanesı sahibi Kemal K. l\IAHK.EMELERDE : yetle tetkik ederek icap eden ted· 
Aktas diyor ki : ·30 kunıs. gibi küçük ••••••••••••• • • • • birleri almakta gecikmiyecektir. 

bir bedel nıııkabili her vatandasın elde T .. b d k d Müstahsilin kalkınmasına azami 
edcbilccegi bu ilficıın ile memleketime ov e e a ınım ehemmiyeti veren rejimin ruhu tii· 
l izınet clligime kaniim. tüncülerimizc sıkıntılarının çok sitr· 

d(o.dzol Kc nalin cepte taşınacak za. miyeceği hakkıuda en kuvvetli te· 
rif i lcrini t•1kardım, İzmirlilerin na- minattır. 
zau .dikkati ıi c lbcd rim. 

-ll--
Mektepler tatil etWdi 
Sıhha \ekfil tınin tasvibiyle !;ehri· 

mizdeki bill'ımum ilk ve orla okullarla 
san 'at okulları, kız öğr tınen okulu bit 
hafta nnidd tlc tatil edilmi~lcrdir. Tale
bel r dün ah. h m ktebe gidince ken
dılcrinc tatil karan bildirilmiştir. 

Bu ihtarı yapan bir do
landı ıcılık suclusudur 

' 
Adı Emine .. Babasının adı Mustafa .. 

Doğdul,~ yer Istanbul .. Ya§ı 30. Suçu 
çevirdiği dolapla on lira parayı çalmak. 
Mc~ud cürümler için hazırlık tahki

katını yapan müddeiumumi muavini 
soruyor: 

vaktim olmadı ki ... 
Müddeiumumi müştekiye - Siz an

latın bayan Nebiye. 
Müşteki - On tnne gümüş liramı çal

dı. 

ŞEVKET BİLGİN 

Denizlide 
. Halka, memurlara, 
Talebelere zehirli gaz 
lilimleri gösterildL. 

ıkım için de ehemmiyet.li idi. Çünkü eğer Oyun başlar ba lamaz Al.sancak yine 
Uçok yenilecek olursa şampiyonluğu hücuma geçti. Fnkat bu hücum komer
tehlikcye girecek, kazandığı takdirde de le durduruldu. Bir ara bir çarpışma es- nuyor. 
hemen hemen Izmir şampiyonluğu için nasında sakatlanan &sim bir müddet 
en kuvvetli namzet olacaktı. Buna mu- saha kenannda kaldı. Fakat biraz sonra Talebenin ftİİIUS 

Ş hirde grip hastalığı halen devam• 
dadır. Çok kims ler hastalık yüzünden 
vazifelerine dc\•am edcmiyorlıır.. Havo 
ya •murn çevirdiği için bugünlerde hns· 
talık nl betinin eksilmesine intizar olu-

-·-
- Nasıl oldu bu iş? 
- Nasıl olsun.. Senin anlıyacağın 

ben Balıkcsirde idim. Pazar günü gel -
dim, we gittiğinıde polis evimin kapı
ına dayandı: 

Suçlu - Töbe de ... kadırum .. Yarın, 
öbür gün öleceksin. 

Mil§teki - lnş.-ıllah benden evvel sem 
ölürsiin. 

Denizli - !Iimizde general Hüsnü Ün
sal tarafından himayeietfal sinemasında 
zehirli gazın memleket ve insan vücudu 
ilzerindcki tahribatı ve bunlardan ko-
nınmn çarelerı hal~kında müteaddit 
konferanslar verilmiştir. Konferanslar
dan sonra meccanen sübay, memur, ta· 
lebe ve halka zehirli gazlar, maskeler 
ve korunma çareleri !ilimleri gösterile
rek her kısım hakkında izahat verilmiş
tir. Gerek konferans ve gerekse filiın 

halkımız tarafından büyük bir alaka ile 
seyir ve takip edilmiştir. Filim gösteril
dikten sonra sinemadan çıkan halka gaz· 
ların tesirini ufak bir tecrübe ile anlat· 
mak maksadiyle sinema meydanında en 
hafif olan göz yaşartıcı ve sis yapan 
gazların t crübesi yaptlml§ bUtiln halk 
göz yaşları içinde meydandan ayrılmış -

kabil Alsancak ta muhakkak galip gel- oyuna girdi. Cüzdanları 
mek mecburiyetinde idi. Beraberlik bi- Be§inci dakikadan sonra Üçok büyük iade edilecek.. 
le şampiyonluğa doğru ümitbahş bir ne- bir gayretle oyunu Alsancak kalesine Mekteplere kaydolunan talebenin nü
lice olamazdı. nakletmele muvaffak oldu. Altıncı da- fus cüzdanları mekteplerde alıkonul-

Turaftarlarının haklı ve yerinde teş- kikada Sait ilk golil ve biraz sonra Maz- makta idi. Diln dahiliye vekiletinden vi• 
vik ve alkışlariyle sahaya çıkan Izmirin hann p:ısiylc k ndıne hlisıl bir ustalıkla lnyete gelen bir tamimde, badema tale
bu iki kuvvetli takımı uzun ve Adeta ikinci Üçok olUnü yaptı. benin kayıtları usulll dairesinde ynpıl-
can sıkan bir seremoniden sonra karşı- Birbiri ardınca iki gol atan Üçok ga- dıkfan, nUfus cüzdanları sureti hıfzolun-
lıklı olarak şu şekilde sıralandılar: lip gelmek aı~.wsu ile i.içi.inci.i gol peşin· duktan sonra nüfus cüzdanlarının sa-

Alsancak: öe kosmağa ha Jaclı. Bu iki gol Alsanca- hiplerine iadesi bildirilmiştir. 
Hilmi, Fuat, Ali, Fethi, Enver, Nuıi, ğı da bir müddct sarstı. Bu arada hakem -•-

Hakkı, Saluhittin, Rasim, Ilyas, Sait. Ücok sol hafı Aliyi oyundan çıkardı. İş- Bergama müzesinde 

'Oçok: te. bu dakik dan itibaren Al&ıncak tek· Külti.ir bakaıılıgı Rodos ve Atinadn Nejat, Ziya, Halinı, Ali, Mustafa, 
Ad SONU 4 "\NCÜ SAllI

0

FEDE tetkik seyahatine çıkan Bergama miizc Fehmi, Süleyman, Mnzhnr, Sait, il, - u · -
~ı.!aıllJI! =1:1"!1 a XXWWWJVJ5EJ1>5iAMWWWZ.Z/.ZZ7..77.Z: mi.ldlirllnc öğretmen bay Yılmazın~ ka

Kültürpark Sineması 
Yine 2 filimle ıayın müdavim

lerinin huzuruna çıkıyor 
Telefon 
3151 

1 - NAPOL YONUN METRESi 
Tanuuruyle renkli hü) ilk tarihi Cilim 

Oynıyan: MIRIAM HOPKINS 
Napol)onun Elbe adasına uefedildiii zaman ud.e~ ~asınd~ eere)an 

eden , ekayii tasvir eden bu fi~ me\"W ılibarıylc haki-
katen göriibneie değer kıymettedir 

2 - ŞEHiR ATEŞLER iÇiNDE 
Büyük Fnnsıa artb.ikri 

Suzy Vernon - Gabriel Gabrio 
Tarafından enfes bir surette yaratdmq beyecaDlı büyük aşk macerası. .. 
Hakiki bir surette iştial eden petrol kuyulanndaki YaJllUUll aruttiği 

delqet karşısında heyMan duymamak kabil dejildir .. 

AYRICA: FOKS JURNAL 

SEANSLAR: Her gün N:ıpolyon 3 - 5.30 - 9.10 da 

Jet etmesini bildirmiştir. 

->f..-
Kadii:ekalenin teşciri 
Ziront vektileti, Kadifekalenin teşciri 

için İzmir belediyesi emrfoe Mersinli 
fidanlığından 2935 adet fıstık çamı ve 
selvi fidanı vermiştir. 
Bunların hep i de Kadifeknlesiniıı tcş

cirinde kullanılacaktır. 

-*-Bir bekçi yaralandı 
E\'\•clki gün sant on altıda Kemalp."1-
dn Kttzım paşa mnhnllesinde Abdi ça

vuşun evinde yapılan düğün esnasındn 
Osman oğlu Ali Günay i minde biri, ge
ce bekçisi Tahir oğlu Yunusu tabanca 
kurşunu ile yaralanustır. Kurşun bekçi
nin knsı!;-tından girmiştir. Ynralı hastane
dedir. Suçlu hakkmda tahkikat yapıl
maktadır. 

-*-BİR TAYİN 
Defterdarlık tahsil şubesi şeflerinden 

Mehmet Fevzi Yütek 35 lira maaşla İs
tanbul tahsilat kontrol memurluğuna 

tnyin olunmuştur. 

ŞEJDR ALEVLER iÇiNDE 4.15 - 7.45 te Çocuk zevk ve ne~ kaynağıdır .. 
CUMAR~I ve PAZAR l.Z.30 da NapolyoDla başlar- Çocuğu v .. Yılda bir lira ver .. Ço-
FIATl..ER Kültürpark duhuliyesi dahil ZO - 30 .. Pazardan nınadn talebe çuk kurumuna üye l' .. 

her giin 16 -15 KURUŞTUR '~mtZ:~..zi!. 'Li'_hZZT"LL. 

HP>CNIKMat AS•MI! -~uxazz:DI 

- Gel bakalım kadınım, s.,n bir işler 
yapmışsın, dedi. 

Müddeiumumi - Yapmadın mı~ 
Suçlu - Töbe estağfinıllah, Allah 

göstermesin. Eğer hakkım olanı vere • 
cekse versin .. Yok vermiyecekse eyval
lnh ... 

Müddeiumumi - Çocukların var mı? 
Suçlu - Var, bir yavrum var. 
Müddeiumumi - Kocan?. 
Suçlu - O da mevcut.. Salihli hapis

lınne inde mevkuftur. 
Müddeiumumi - Neden acaba? 
Suçlu - Kavga etmiş, genç halidir, 

edtt. 
Müddeiumumi - Sabıkan var mı? 
Suçlu - Vardır, eksik olmasın. 
Müddeiumumi - Anlıyamadın gali-

ba, sen evvelce hırsızlık ederek mah -
kum olmuşsun? 

Suçlu - iftiradır. Kurban gittim. 
Müddeiumumi - Bu da iftira mı? 
Suçlu - Trenle gelen adam hiç hır-

sızlığa tencuül eder mi, benim buna 

Suçlu - ölüm Allahm emri .. istesen 
de, istemesen de sen de öleceksin. Bu 
para ile değil, sıra ile.. 

Mü.51cki - Ben para ile mal sattım, 
para kazandım .. 

Suçlu - Senin on liralık malın var 
mı idi ki on lira diyoı-sun. 

Müşteki - Uhavle veJa kuvvete ... 
Müddeiumumi bu hararetli muhave

reyi keserek kararını verdi ve suçlu ka
dını asliye cezaya scvketti. 

Kızılay maske 
fabrikası 

Kızılay maske fabrikası, halkın ze -
birli gazlardan korunması ıçın halk 
maskeleri yapmış v~ bunlardan Istan
bul ve Ankarada satıp çıkarml§tır. Ya
kında Izmirde de satıl yapılacaktır. 

Bu maskeler gayet kullanışlı, son sis
temdir. Altışar liraya satılacaktır. Iz -
mirdeki müesseseler ve bir çok kimse
lerde bu maskelerden edineceklerdir. 

Kültür - P A R K Gazinosu 
Her gün saat 19 da 

C Z KRALI GRE GOR 
15 SVING - MEN 15 

23 BİRİNCİ KANUN 
GELECEK PERŞEMBE GUNU AKŞAMI 

Birinci GALA YEMECi 
Orijinal dekorlar içinde GREGOR taralandan 

uTRANSATLA.N2'İK GECESİ» 
Takdim edilecektir .. 

MENU : ıso Kş. 

Şimdiden NOEL ve YILBAŞJ REVEYONl.ARI 
için masalarınızı temin ediniz 

tır. 

Konferans ve filim gösterilme i 
gün devam etmiştir. 

-*-
Rapiska zeriyatı 

iki 

Edirne, 18 (Hususi) - Trakyada is· 
kan edilen göçmenler geçen yıl umumi 
müfettişliğin teşebbüsü ile Romanya· 
dan gelirlerken beraberlerinde birer 
parça Rapiska tohumu getirm~lerdi. 

Hardala bcnziyen bu mahsul tohwnla· 
rından yapılan tecrübe sonunda bire <&O 
50 randman alınmıştır. Bu mahsullerden 
yağ jstihsal edilmektedir. 

Alınanlar bu mahsulü daha ziyade 
Roman_yndan tedarik etmektedirler. Bu 
sene istihsal.'.'ıt tecrübe mahiyetinde ol
mak üzere 4 - 5 bin çuvalı bulmustur
Gelccek yıllarda daha yüksek istihsalfıt 
yapılacağı haber alınmıştır. 
................................................... 
:·········································: . . 
i Gelenler gidenler E 
• • : •....................•...........••.•....•. 

Konya mebusu hay Kfıwn Okay Ay· 
dından gelerek Ankaraya gitmiştir . .Be
lediye reisi Dr. Behçet Uz, istanbul 
snylavı B. Sadettin Uraz Ankaraya git,. 
mişlerdir. 

İskan umum müdı.irü Cc\-det ve ii· 
kfm umum müdür mua\'ini B. Sellin İs· 
tnnbula gitmişlerdir. 

iktısat vektıleti ölçüler ve ayar ınüfct· 
tişi bay Lemi Aksoy İstnnbula gitmiş· 
tir. 
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Avam Kamarasında yine 
bir çok sualler soruldu 

1 11.iiltür 1.ıaldslerl : 
( ............. -. 
jKültür dav~nda 

· esas nedir ? 
Devlet makanizması bir vücuda ben

zer : Kalp Milli müdafaa, damarlar ba
yındırlık, kan ekonomi, dimağ da kül
türdür. 

Milletin dimağı olan maarifin esasını 
acaba ne gibi şeyler teşkil eder? Aşağı
daki satırlar bu suale bir cevap olacak-

B. Çemberlayn sorulan bütücı suallere cevapiarı.nı verdi tıröğretmen, kitap, metod, okul binası, 
müfredat programları, nizamnameler, 

Londra, 19 (Ö.R) _ Avam kamara- takdirde majeste hükümetinin silfilı ili- ni zamanda.Almanya, Italya ve J~pony_a sıralar vesaire bütün bunlar birer vası-
llllda İtalyanın Fransaya karşı müddei- racatı ambargosunu kaldıracağını ihtar ve Franko lspanyasiyle harp halme gı- tadan başka birşey değidir. Hedef ve 

ıatı dolayısiyle hükümete bir çok sual- edecek midir? rec~kti: . . .. gaye ise tam manasiyle bir tallın terbi-
le.r tevcih edilmiştir. İ§çi mebuslardan B Çemberlayn - Ne gibi mevzuların .Jngılterenın Fransa ıle munasebetle- ,.edir. Resimli bir kitabın, laboratuva-
Baksterin suali §Udur : münakaşa edileceğini önceden bildir- ri en samimi mahiyetini muhafaza et- rın, tek kişilik maun renkli sıranın, mo-

- Fransız hükümeti İtalyan müddei- meğe mütemayil değilim. ınektedir. Bu hususta teati edilen alc~i dem bir mektep binasını, ameli veya 
7atı karşısında komşusuna hiç arazi ter- Bir amele mebusu - İngilterenin bu beyan:ıt muahedclerden daha kıymetlı- nazari tedrisatın, müdür, öğretmen gibi 
ketmemek kararım İngiliz hükümetine hususta İngiliz - İtalyan anlaşmasına ri- dir. (Alkışlar) elemanların ayrı ayrı ehemmiyeti ve 
bildirmiş midir? ayet edilmesini istemek azminde oldu- İspanyol meselesine gelince : İtalya- kıymeti vardır. Bu böyle olmakla bera-

Bqvekil bu suale menfi cevap ver- ğunu İtalyaya bildirecek midir? nın ademi müdahale hakkındaki taah- her bunların hepsi birer vasıtadan iba-
lniştir. B. Çemberlayn - Meclis kararlarımı hütlerine ihanet ettiğini kabul edemem. rettirler. Hatta zamanımızda bir okul 
_Fransız hariciye nazırının İtalyan bizzat vermekte beni serbest bırakırsa (Protestolar, inkıtalar) teşrinievveldcıı doktorunun bir mürebbi kadar ehem

tnilddeiyatı hakkında yaptığı beyanata daha iyi eder. beri İtalyadan İspanyaya yüz gönüllü miyeti, bir eşel optometriğin bir defter, 
lngiliz hükümeti müzaheret ediyor mu? Çekoslovakya hudutları ve bunların bile gitmemiştir. Eğer İspanyadan ec- bir levha gibi kıymeti vardır. Fakat 
Ye Roma müzakereleri esnasında başve- garantisi hakkında bir suale cevaben de: nebi kıtaalan geri alınmazsa ve ademi unutamayız ki mektebe giden bir çocu-
ldl bu müzahereti İtalyan hüküınet rei- - Çekoslovakyanın yeni hudutları müdahale komitesince bulunan plandan ğun e\inde bir yazı masası, dersine ça-
mme bildirecek mi?. bu hüküınetle komşuları arasında anla~- başka bir plan da keşfedilemezse İngil- lışmak için kAfi mikdarda ışık ve sıcak 

B. Çemberlayn - 14 ilkkanunda de- ma yoliyle tesbit edilmiştir. Garanti tere muhariplik hakkını vermeği kabul bir tabak yemek bulup bulmaması aa 
dtiim gibi 16 nisan İngiliz - İtalyan an- meselesine gelince, bu hususta yapılan edemez. Her halde Roma da İspanyol bunlar derecesinde mühimdir. 
lllşması hükümlerine mugayir her hare- son beyanata hiç bir şey ilave edemem. ihtilafına nihayet vermek ve bir müta- Şu halde yukarıda saydığım vasıtala
tıet İngiliz hükUmetine ciddi endişeler Alman devlet bankası reisi doktor rekeye yol açmak üzere ayni bitaraflık nn insanı tam manasiyle asıl gayeye 
ftrmekten hali kalamaz. Fakat yine tek- Şah tın seyahati hak.kında hariciye müs- ruhu ile bütün gayretini sarf edecektir.• ulaştırabilmeleri yapılan masraflar ve 
ar ederim ki İngiliz hükümeti böyle bir teşarı B. Butler Almanyadan yahudi Başvekil Romada müzakere edilecek sariolunan emeklerin netice vermesi 
ı..reketin imkAn sahasına girmesine ih- muhacereti işinin görüşüldüğünü, fakat meselelerin ne olacağını tefcrrüatiyle itin ne lazımdır? 
timal veremez. karar verilmediğini söylemiştir. kendisinin de bilmediğini söylemiş ve Senelerce tahsil hayatı yaşadım. Yüz-
Diğer bir suale cevaben başvekil İn- Ticaret nazırı bu beyanata şunlan ila- Romadan muayyen bir anlaşma ile dön- lerce eser okudum, memlekette uzun 

iliz hükümetinin bay Mwsolini ile ya- ve etmiştir : mek ümidinde olmadığını bildirmiştir. zaman dolaştım. Hayattan tecrübeler 
placak görüşmeler hakkında Fransız - Doktor Şaht Alman hükümetinin Bununla beraber hükümetin İngiltc- edindim. Uzun yıllar direktörlük ve öğ-
hUkümetiyle sıkı temas halinde kalaca- mümessili olarak gelmemiştir. Fakat bu reye ve müttefiklerine ait hayati men- retmenlik yaptım. Talebe babasıyım. 
lanı ve iki memleketin müşterek men- fırsattan istifade ederek kendisine ve faatlere ihanet etmiyeceği ve bunları fe- Kafamda aşağıdaki sualler yüzlerce de
iaatlerini alakadar eden diğer meseleler vasıtasiyle Alınan hükümetine bildirdik da eylemiyeceği hakkında teminat isten- fa geçit resmi yapmıştır : 
hakkında da bunun böyle olacğını tekit ki iki memleket ticaretinin hakkaniyetli mesini bir hakaret telakki ettiğini ilave tık tahsili beş senede mi bırakmalı, 
etmiştir. fiatler esası üzerinde faaliyetlerine de- ederek alkışlanmıştır. yoksa çoğaltmalı mı? .. Mekteplerimizde 

Bir amele mebusu sormuştur : vam edebilmesi için İngiltere ticaret pi- Almanya hakkında da şunları söyle- ecnebi lisanlarını nasıl öğretmeli?. Der-
- Madam ki İngiliz hükümeti bu yasalarının taksimine ait bir anlaşmayı miştir; si sınıfta mi, bahçelerde mi vermeli?. 

aüzakerat hakkında Fransa ile sıkı te- müsait bir şekilde karşılıyacaktır. • - Almanya ile dostluk halinde ya- İlk mektep muallimliğini hep kadınla-
8185 halinde kalmak ister, bu müzake- Bu müzakerattan sonra Labur Parti şamak isteriz.•Fakat bu hususta İngil- ra verirsek nasıl olur? .. Her sınıfın bir 
•t esrarını Avam kamarasına da ifp tarafından hükilrnetin harici siyaseti terenin arzusu kafi değildir. Harp için tek mi yoksa bir kaç öğretmeni mi ol-
edemez mi?. aleyhinde takbih takriri verilmiş ve me- olduğu gibi anlaşmak için de hiç olmaı.- nıalı? .. 

Başvekil bu suale cevap vermemiştir. bus Dolton bunu müdafaa etmiştir. Baş- sa iki taraf JAzımdır. Alman hükümeti Bütün bunlar ehemmiyetli (Mevzu) 
B. Çörçilin damadı olan bir muhafa- vekil B. Nevil Çemberlayn şu cevabı namına söyliyenlerin bu arzusunda iş- lardır. Fakat hiç bir zaman esas teşkil 

.uAr mebus sorm\l§tur : vermiştir ; tirak ettiklerini gösterecek bir işaret etmezler. Bence esas teşkil eden şudur: 
- Roma ziyareti münasebetiyle baş- • - Eğer Münib anlaşması aleyhinde bekliyorum ve bunu hemen kavramı-ııı;a Sıhhat irade ve enerjiyi, irade karak-

wkil bütün taahhütler hilifına olarak muhalefet tarafından tavsiye edilen si- hazmın. (Alkı§lar) ter ve ahlakı yapar- Talim ve terbiye 
lıwyamıı İspanyada devam eden müda- yuet takip edilmiş olsaydı İngiltere ay- Mo..k:ereler dev..m ediyor. bunlar bir zincirin halkaJan gibi 
la1eaini İngilterenin sabll'Slzhkla mü- irini tamamlarlar .. 
llthede ettiğini bildirecek midir? Ve bü- Netice maarifin başı sıhhattir. Sağlam 
an İtalyan kuvvetleri geri alınmadığı bir vücut sağlam bir dimağdır.. Sıhhat 

L h • • t • • iyi gıda ve iyi su, temiz hava, bol gilneş e seçımı ne ıcesı yani sağlam bir vücut olduğuna göre 
kültür davamızın zaferi de umumi kal
kınma davamızın zaferine bağlıdır. 

SAHIFEJ 
1 SEL • sm 

SON HABER 

Yeni fabrikalarımız 
lzmitteki Selüloz ve Kaolin fab

rikaları da bitmek Üzeredir 
Ankara 19 ( ö.R) - lzmit kağıt fabrikasının tevsii inşaatı bitmiş 

ve makinelerin montaji başlamıştır. Selülez fabrikası önümüzdeki 
Ağustosta işlemeğe başlıyacaktır. Sümerbankın lzmit Kaolin fabrikası 
bir iki ay içinde faaliyete geçecektir. Tesisi mukarrer Klor fabrikasının 
yakında temeli ablacaktır. Almanyaya sipariş edilmiş olan makinele
rin yola çıkarıldığı haber alım ıştır. 

Ankara 19 ( ö.R) - Çatal ağzında kurulacak hamızı kibrit ve sü
per fosfat sahasında mühendisler tetkikatta bulunmaktadırlar. lnşaat 
projesi hazırlanmaktadır. Makineler sipariş edilmiştir. 

Türkiye-Almanya mali 
anlaşması imzalanıyor 

Ankara 19 (ö.R) - Türkiye - Almanya arasında aktedilen mali 
anlaşma mukavelesini İmzalamak üzere Bcrline gitmekte olan harici
ye vekaleti genel eekreteri B. Numan Menemencioğlunun riyasetinde
ki heyet bu akşamki ekspresle lstanbula hareket ebniıtir. 

Heyet lstanbulda, ba,vekil ve hariciye vekili namına kalemi mahsus 
müdürleri, F raıwz, Alman elçilikleri erkanı ve hariciye vekaleti erka
nı tarafından uP.rlanmıılardır. 

Başvekil 
kralını 

Cemil Mardam 
Süriyeye davet 

Mısır 
etti 

Ankara 19 ( ö.R) - F ransadan Suriyeye dönmekte olan Suriye 
Başvekili B. Cemil Mardam bugün Iskenderiyede kral Faruk tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

B. Cemil Mardam Suriye hükümetinin davet mektubunu krala ver
miş ve kral da bu daveti kabul etmiıtir. 

Papa bir neles darlığı geçirdi 
Vatikan 19 (Ö.R) - Papa bugün yeni bir nefes darlığı buhranı 

geçirdiğinden sıhhati hakkında etrafında endişeler vardır. Doktorlar 
Papaya dışarı çıkmamasını tavsiye ettikleri halde Papanın katolik ilim 
fakültesinin küşad resminde hazır bulunmak üzere otomobille çıkma
sı bu buhrana sebebiyet vermiştir. 

Yugoslavyada soğuk 
kar, fırtına var 

Belgrad 19 (Ö.R) Memleketin her tarafında eoğuk ve kar başlamış
tır. Kalkandere kar yığınları altındadır. Trenler teehhürle gelip Rit
mektedir. Sporcular kayak sporlan için balkanlara gitmişlerdir. Var
dar kar kasırgasında köylerin kasabaların rabıtaları inkıtaa uğramıştır. 
Kar yüzünden Kara<lağda otomobil seferleri inkıta uğramıştır. Adri
yatik kıyılarında soğuk müthiştir. Barometre sıfırdan aşağı göster
mektedir. Denizde fırtınalar vardır. Birçok yerlerde derece sıfırdan aşa
ğı 18 e kadar dütmüştür. 

Amerika ile 
ticaret anlaşn1a
mızın parafesi 

Memleketin siyasi vahdetten mah
rumiyetini mi gösteriyor? 

Öğretmen: YAKUP KENAN'~------------·-------------

---··---
Ply-da leralddda 

luarpl8nnuştır 
. BAŞTARAFI 1 İNCİ SAH1F'EDE • 
muıtur: 

c Amerika Birleıik hükümetle
rile bir müddettenberi bu itilafı 

müzakere ediyorduk. Bugün para• 
6e ettik. Bu metin iki hükümet ta
rafından tuvip edildikten sonra 
Te ancak lı:.inunuaani içinde ima 
edilecek. tir. 

Size ıimdilik ıunları aöyliyebili
rim: Bu itilaf ile her iki taraf yelt
diğerine bir çok tarife tenzilatı 

yapmıtlardır. ltilifın esası en ziya
de mazharı müsaade devlet mua
melesidir. Türkiye Amerikadan it
hal edeceği qyaya mukabil azami 
bir hid ile mukayyed olmak prti
le serbest döviz tevziatı yapacak
tır. Bundan da anlaft}acaiı gibi 
yeni itilafta klering esası yoktur. 
Bilakis iki taraf yekdiğerine karıı 
olan tediyatı serbest dövizle yap
mağı kabul etmişlerdir. 

Var şova 19 ( ö.R) - Polonyada yapılan belediye ve nahiye intiha
ba tının neticeleri memleketin siyasi vahdetten mahrumiyeti hissini 
teyit etmekte ve hükümet blokunun ekseriyeti tahayyülden uzak ol
duğunu göstermektedir. Varşova, Lodz gibi endüstri merkezlerinde 
sosyalist unsuru, hükümet blokuna ve sağ cenah gruplarına hakimdir. 
Varşovada 100 azalıktan 4 3 ü sosyalist partisinin eline, ancak 39 u 
hükümet blokuna, 1 S i nasyonalist partisine ve 3 ü siyonistlere geç
miştir. 

Lodzda 84 mevkiden 46 sını kazanan sosyalistler belediye meclisin
de mutlak ekseriyet elde etmişlerdir. Nasyonalistler 18, O. Z. N. aru
bu (hükümetçiler) 11, AlmanlarS ve siyonistler 4 mevki kazanmış
lardır. 

Bilakis memleketin garp kısmında nasyonalistler nisbi ekseriyet ka
zanmışlardır. Poznanda 72 mevkiden 52 sini nasyonalistler, 19 mı 
O. Z. N. kazanmışlardır. Sosyalistler ancak bir mevki elde etmişler
dir. 

Filistinde bir kısım Araplar Ingil,iz 
mandası lehinde nümayiş yapmışlar 

Kudüs 19 (ö.R) - Hebronun cenubunda Yafad kasabasında 3000 
arap lngiltereye lngiliz kralına sadakatlerini bildiren bir nümayiş yap
mışlardır. Bu nümayişe iştirak edenler arasında 60 bin kişiyi temsil 
eden bir şeyh de bulunmakta idi. Nümayişçiler Filistinde asayişi iade 
ettiği için lngiltereye teşekkür etmişlerdir. lngiliz valisi Okoner lngi
liz ordusunun bütün gayretile asileri tedibe çalışacağını ve bu gayret
lerinde araplann da muavenetini ümit ettiğini söylemiştir. 

-·-lngiliz subaylarına 
ziyafet 

Belgrad, 19( Ö.R) - Dubrovnikte 
bulunan İngiliz kruvazörü subayları şe
refine Dubrovnik mevki komutanı tara
fından bugün bir ziyafet verilmiştir. -·-Kamutayın dünkü 

celsesinde 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

FRENGİ MÜCADELESİ 
Ankara, 19 (Ö.R) - Alınan malıima

ta nazaran Zonguldak, Kastamonu, To
kat, Sivas, Sinop, Ordu, Giresun vila
yetlerinin bir kısım kazalarında faaliyet 
halinde olan frengi mücadele heyeti son 
ay zarfında 9547 hastayı muayene ve 
22745 hastayı tedavi etmiştir. Son ay 
içinde 235 hastanın tedavisi ikmal edi
lerek kayıtlan silinmiştir. Mücadele teş
kilatının laboratuvarlarında 4963 kan 
tahlili muayenesi yapılmışt.ır.. Mevcut 
tarama heyetlerinden birisi Karsın Erda
han kazasında, diğeri Kütahyanın Du
manç kazasında tarama yapmıştır. 

Daha fazla tafsilatın ancak im
zadan sonra verilmesi kabil olan 
bu itilaf, her iki memleket ticari 
müb,..;l~esini artınnağa hizmet 

edecektir, ümidindeyim.> 
li ....................................... . 

-= 
Elhamra idaresinde 

MİLLİ KV'J'ÜPHANE SİNEMASI 
Güzelliğine doyamıyacağınız, hatırasınt senelerce unutamıyacağınız 

bir şaheser haşlıyor .. 
Sinemanın bir harikası - 'fatlı sesin - Nefis Renklerin - ilühi güzelliklerin 

birleşmesiyle vücut bulan 

Şahane Çılgınlıklar 
(GOLDVYN - l"OLLIES) 

UNJTED ARTiST şirketinin 3.000.000 dolar sarfiylc yarattığı hakiki sinema 
ŞAHESERi 

Nefis - eğlenceli bir mevzu içinde görülmemiş - duyulmamış güzellikler 
Amerikanın meşhur l\letropolitan artistlerinin iştirakiyle TRAVIATA 

operasuun en güzel parçalan ... 
• PROGRAMA ILA VE OLARAK : Ebedi Şefimiz Atatürkün sesli sinemanın 
ilk icadında filme alınan ve bugüne kadar hiç bir yerde göstcrilmiyen nutuklar 

.. S .E A N S L A R : 3.30 - 6 - 8.30 
• -

TA Y YARE Sineması~ 
f 

iBUGVNDEll J'J'JBAREN 

Sinemanın en biiyük Komik filmi 

SPOR KRALLARI 
Bütün dünyanm SC\'diği komikler 

FERNAI~CEL Ve RAIMU 
Sizleri mütemadiyen iki saat hiç durmadan giildürecektir. 

AYRICA: Zengin iliveler ... TELU'ON : 3646 

SEANSLAR : 2.30 - 4.30 - 6.50 - 9. 
CUMARTESi, PAZAR : lZ - 2.30 - 4.30 - 6.50 - 9 

G. Karabekir 
Reisicümhur tarafın

dan kabul edildi ..• 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
teler mütekait eeneral Kizım Ka
rabekirin münhal mebusluklar • 
dan birine parti tarafından nam
zet gö.terileceiini teyit ediyor -
lar. Ankarada bulunan general 
Kazım Karabekir dün de refika -
aiyle birlikte Reiaicümhur lnönü 
tarafından kabul edilmittir. Milli 
Şef eaki ailib arkadatı Karabeki
ri yemeğe ahkoymutlardır. Kara
bekir kendiaini ziyaret eden ga
ı;ete muhabirlerine Ankarada da
ha bir kaç gün kaldıktan aonra 
latanbula gideceiini, tekrar An
karaya döneceiini aöylemittir. 

Kuvvetle aöylendiiine göre ea
ki Sinop mebuau doktor Riza Nur 
da münhal mebualuklardan biri • 
ne partinin namzedi olarak ıöı
terilecektir. 

Eaki latanbul mebualarından 
doktor Adnamn da bugünlerde 
Ankaraya geleceği aöyleniyor. 

Londra büyük elçiai Fethi Ok
yar ile Hüaeyin Cahit Yalçının 
da münhal mebuıluklara namzet 
gösterilecekleri kuvvetle tahmin 
edili7or. Münhal mebuı namzet
leri fnkalide kurultayı müteakip 
ilin olunacaktır. 

r~IKKAT5.:° Ôikk:;:-'8 Öi'kka~uDIKKAT-' 
Yeni Sinemada Te. 4065 

21 1 el HER iKfSi DE İZMİRDE matinelercleıı 
kanun İLK DEFA- itibaren 
çarşamba J BVYVK ŞAHESERi takdim eder 

1 - Tarzanın intikamı (Türkçe) 
2 - Radyo Kraliçesi 

Küçük san'atkAr Şlrley Temple taralından .. 

3 - Türkçe izahlı F oks Jour 

nalde EBEDi ŞEFiMiZiN 

Bugiôn sen defa . .:~~ZB~ ve::. ~be::! ~y:r lilml (ÖS~rôlottk 1 
~- , 
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Beş senelik zirai 
fikirleriyle kat'i 

plin kongrenin 
şeklini alacak 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
KONGREYE AiT MOHIM 
MAWMAT: 

Ankara 19 (Hususi) - Birinci köy 
\'e ziraat kalkının koneresi üyelerine 
CJağıtılmalc üzere zira t vekaletince ı;;olc 
enteresan bir kitap koleksiyonu hazır

lanmıFJr. Kongrenin hedefi memleketi
mizde rndikal bir köy ve ziraat kalkınma 
savnŞtnı progremlaştınnak için ana mc
ecleler üzerinde takjp edilmesi gereken 
politika esaslarını tcsbit etmek, memle
kete nit umwni ihtiynç ve dilekleri ka
)'lt edip görü mck, bu ana ve temel i~n 
bütün memlekette diğer bütün büyük iş
lerimizdeki hız ve düzenle başa,nlması 
için lüzumlu fikir ve elbirliğini .kunnak-
tır. 

RUZNAMEYE GöRE: 
Cm ı ırrcisimiz Arıkarada bir gezintileri crnasında 

BEŞ SENELlK PLAN: portakal usareleri imal isuısyonlarmın te
Kong-re ruznamcsine dahil her madde sisi en ba•ta olmak üzere 15 kadar fab-

Hazırlanan ruznameye göre konıTre " 
için, ziraat vekaletince düşünülen şeyleri 

2 7 ilk Unun salı günü tam saat 1 1 de 
'A ve takip ~ilecek politikayı ve1'alet ayn 

n1ı:ara Halkevi salonunda açılawm. · 
:Aç,, .günG Yükaek ziraat enatitiileri tale- ayrı tcshit etmiı bulunuyor. Kongre aza

sının tiiphcsiz çok kıymetli olacak fikir

rika için müzakere ve hazırlıklarımwn 
kifi derecede ilerlediğini kaydederim. 

Orman kısmı: Onnanlanmızı iıletecek 
ve bu arada bilhassa ucuz ve atandard beai tarafmclan okunacak ish1da.J. marşmı 

.. __ ı_ • lcri ve mütıılaalan de ~ara alınarak ambalaj sandıklan, travers, k&ğıt hamu-
mutca.1t1p açış nutlu irad tidikcek, bunu b 1. 'k k •• '-)' . 1 '- · 

• .. • • • u po ıti a at fea ııu a acaıı; ve zıraat k'b · fab ''-- ih · çJ yme yilkae:k zıraat en9tıtüleri ta1ebelı:ri ,_~ 1 • . • . ru, ı nt ruuı.sı tiya annı ve mc.rn-
r:. d . 1: _L • , • veııus ebnın bu ıolere aıt beş . senelik pili- leket kereste iht:vacıru temin edecektir. , taraab an o ... unacı:ut z.ıraat marşı takip _,_.

1 
_, -~ . ..., 

. mm te~ı -eaecextır, Akb k · d - üh' • edecektır. Bundan sonra umumi reis. . an , &YQı zaman a §U uç m ım 

umumi reis vekili. ~ 've Fıitiri reislerle * meV7ula da iştigal edecektir: 
on bir komisyon için ttit ve mazbata Ziraat vekilimiz kongrenin kıymeti - Memleketimizin bugünlük anoelt 

hakkında matbuatla yaptığı tahriri bir ı 1 _ .:ı 1 l -Lı· muharrirleri intihap edilecektir. Üyeler sayı ı yer erinqe e e a ınm ... nt gerca: ı 
toplantı salonunda bulunacak umumi ka- hasbihalde sureti umumiyede vekaletçe gördüğümüz topraksız köylüye veya top-

düıürıülen şeyleri 'u suretle iuıh etmek- b 1 k k k J ı '-tiplik bürosuna müracaııtle diledikleri rnğı ö ü pürçü öy ü ere ye.:pare ara-
\ tedirler: 
.kom'layon ve tili komisyonlara aynla-
caklarClır. Sureti umumiyede düşü,ndüğümüz şu-

dur: 
Partimizin programı .her vckiJcte: 
1 - Yapıcı ve nümune .olucu, 

zi lemini. 
- Köy b nkalan ve köy kredileri. 
- Zirai sigorta. 
V ftkilet tefkilatuıa gelince: 
- Memleketi hölgelere ayırıyoruz. 

arı .• Ma • 
1 

Dün şans arı gülen t -
kımlar Doğa spor, 

A eşs , s c 
rar enerji ile hücumn geçti. Oyunda da galibiyetiyle bitli. 
hafif bir asubi hava belirmcğe başladı .. , Nasıl oynadılar: 
Alsancak muhakkak galip gelmek için Galip gelen tak.un oywıculnrı hak
bütün hücumlarını soldan yapıyordu.. 1 kında fazla söze ne hacet .. Güzel oyun
Ve HaJimle Fcluninin fena oynamalnn' larının semeresini farklı bir netice nla
onlarm bu sistemlerinde muvaffak ol- rak gördüler. Takım ilerisi için dalın iyi 
malarına vesile oldu. neticeler almağa namzettir. 

19 uncu dakikada yine sol açık Hak- ÜÇOK.A GELİNCE : 
kının güzel bir ortasını Sait üçün- Başta üç haf ve sağ müdafi olmak 
cü defa Üçok kalesine soktu. 25 inci da- üzere hiç bir oywıcuya muvaffak ol
kikada yine Sait dördüncü Alsancak go- muşlardır diyemeyiz.. En muvaffak 
lünü de kaydedince Üçok için mukad- oyuncu Süleymnnla Saitti. İkinci dcrece
dcr netice belli olmuştu. Çünkü bütün de de Ziya idi Haliın bir defa ol.sun to
takım başta Salt olmak üzere durgun- pa vuramadığı gibi tehlikeli akınlann
laşmıştı. 36 ıncı dakikada Alsancağın dan birini bile kesememiştir. Fehmi bir 
yeni sol içi şahsi bir gayretle beşinci hafta evvel olduğu gibi en tehlikeli 
golü takımına kazandırdı. oyuncuyu boş bırakarak Alsancak hü-

Bu golden sonra Üçok mağlı'.lbiyeti cumlaruıın kolaylıkla ink.İ§afına fırsat 
kabul etmekle beraber farklı bir netice- vemü~i.ir. Mustafa ve Ali oyıııyabile

dcn kurtulmak için bütün takım halin- cck kadar oynadılar. Mazhar hasta ol
de hücuma geçti. 38 inci dakikada Al- duğundan bir şey yapamadı. Adil lü
sancak müdafileri penalt1 yaptılar. Sait zwnsuz yere ortalarda dolaşıp durdu .. 
bu fırsab, topu Hilminin eline atarak Faruk ta geçen hafuıya na.zaren iyi de
kaçırdı. Son dakikalar karışlklık içinde ğildi. 

geçti. Bir Üçok hücumunda Ali ile çar- Buna inzimamcn Üçok idari bir hata 
pışan Adil ayaklarından sakatlanarak da yapmıştır ki bence en büyük özür 

baygın bir halde hastaneye kaldınlclL budur. Takım 2 - O mağlubiyetten 2 - 2 
Bir müddet sonra hakem tekme vurdu- berabere geçtikten sonra takımın haf 
ğu için Mazharı da oyundan çıkardı. İş- hattım takviye elmiyerek farklı mağlu
tc bu hava içinde maç 2 - 5 Alsancağın biyete baŞlıca sebebiyet verdiler. Velha

DOKl'ORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Vitaminler ve 
hormonlar 

--0--

YAZAN: Dr. C. A 

Vitaminlerde, hormonlar da bu asnn 
hekimliğinde pek ziyade şöhret bulmu:t 
unsurlardır. Onların böyle hemen hemen 
aym zamanda pcırlamış olmalannn baka
rak, bir çok ilim adamları hormonlarla 
vitaminler arasında münasebetleri nra
mak istcıni.şlerdir. 

Bazılarının, hem de İsveçli Fon Euler 
gibi belli başlı bir hormon Uliminin, Fik
rine göre vitnrrıinlerle hormonlar arasın· 
da sınır ayırmak rnGmkün değildir. iki 
ttlraf birbirlerine o kadn.r yakındır. 

Başkaları da vitaminlerle honnonlann 
aynı şeyler olduklannı gene iddia eder. 
fakat vitnminleri nebatlann hormonu, 
honnonlan da hayvanlann vitaminleri 
diye sayarlar. Böyle düşün~ zarif görün
se bile büsbütün doğru denilemez, çünkü 
hayvanlar da nebatlardan vitaminin bal" 
langteı olan bir madde alarak kendileri 
vitamin yapılabilirler. Onun için vitamin
leri yalnız nebatlara bağlamak doğru ola-

maz . 
Vitaminlerle hormonların aynı fC1' 

olup olmadıkları hakkında son sözü kim-

ya verecektir. Eğer ilci tarafuı lcimyaca 
terkipleri bir örnek çlkarsa .•• Halbuki 

şimdililı: vitaminlerin kimyaca terkipleri 
az çok biliniyorsa da hormonlann kim
yaca terllipleri pclc nz bilinmektedir. 

Kimyanın söyliyeceği son sözü bek· 
lerken, şimdilik biyoloji bakımından bil
diğimiz şey, iki taraf arasındaki müna
aebetlerin bazı defa birbirinin aksfoe, bıı
zı defa birbirine yakın olmasıdır. Bu ka· 
dan da sağlık bakımından pratik netice 

'Kongrenin ikinci günü: Sabah saat 9 
dan itı"'haren tali komisyonlar toplanacak
lardır. Öğleden onra saat 16 da ayni 
lComisyonların mesaisi devam edecektir. 
Saat 2 l de Halkevi konferarw aalonunda 
%:İrat filimler gösten1('Cek ve yüksek zi
raat enstitüsü talebeleri tarafından ziraat 
marp okunacaktır. 

2 - Yaptırıcı. öğretici, hazırlayıcı, 
rol vermiştir. 

- Her bölgede teşkilatımız1, köylü- -----------------
sıl takım idmansız, insicam.sızdı .• 

Agah Bartu 
vererek değerli bir bilgidir. Bir vitamin 
ile bir hormon arasında münasebet ak· 
sine olunca, hormon fazla olunca onun Bunlardan birincisini: Akbank namı 

(Sommite) ve en büyük (autorite) de
dildcri bu zai rektörle el ele iki aydır ça-

nün ayağına kadar ileri teı•ni~i götürecek 
ve her yold n giderek köylü gelirini fi. 

altında, bugünkü Devlet ziraat işletmde- ilen artınnaKn çn! oıacnk yayım servisi ha- lışıyor. Raporunu rektörle de tamamen 
rile, Orman İ letm~inı· tevh"ıd sure•:le h f'k. 1 k · t. B k ., !ine sokuyoru7.. cKombina» tcşkil"tı da em ı ır o ara vermı ır. u raporu on-
yapacağımız bank ile temin edece!-iz. 

- Al:bank kelimesi; Agrikültür kal
kınma bcınkası kelimelerinin ilk harfle-

Kongrenin üçüncü günü •hah saat 9 
da lromiııyonlar tali komr.ı,.onlann :ra
porlarını müzakere edeceklerdir. Saat 16 
<la da ayni mesaiye devzım olunacaktn. 
Saat 2 1 de Ankara ainemalnrında ve halk 
evinde zirai filimler gösterilecektir. 

SON GON: 

Kongrece aynlncnk on bir komisyon 
teşkilnt. bağ ve bahçe z.iroati. tarla zir -
ati, hayvan yemi, hayvanat ziraat mnıf
lan, merketing, tedrisat, ormancılık. 
mevzuatı (l..ayıhalar ve temenniler, zirai 
kredi ve sigorta) komisyonları olacak-
tır. 

KONGRENiN RESMi OYELERf: 

YcnenıFUAT 

bu servisin makıınizmasmda mühim yer 
tut,.vor. 

7: .. ~i tedri t itilia~le: 
rindcn alınmışhr. M "k k · "( · 1 - .e,•cut yu e en!ltıtu crı, mem e-
. ~iraat, baytar, orma~ kısm_ı gibi, sınıfı ı- .. t ihtiyaçları bakım•ndan yeni derslerle 
ıddııılıırına mnhal vennış tefsırlerden de ve a}'llİ 7amnnd~ tatbiketla t akviye edi
sıynlmak için vekef ,.tin adını da Agri- yonız. 

kültür vekaleti şekline sokmak mevzuu _ cZirai ~lrtme-. n mile bugün bu 

EDİP 

Batan kızıl gün"şio rengini çalım 1u
varbk bir a~· doğuyor .. 

- Gid--lim nrtık ... 

Yo'dayız, iizE?'l'iınizdeki 

ha\0"yı <l"f:ıtm k için: 
- Bu cltc;am benim de canım rakı is-

lİyorL d~im. 

- Içcceğiz zaten! .. 

ıo 
Halil heyin kulübesi -evi- önüne gel

dik. 
- Şunların üzerine çık11lıın mı? Bu d-.kor i~inde t ... seJlinin manası yok- Bıma: 

Dedi. tu. Ve bi!mem n den, ben.im de güzle- - Karanlıktır, koluma gir! .. 
- Nnsıl ,istc~...cn' rim y:ı~rw. ! ~1 mak, baznn bir iç bo- Dedi ve eski merdivenlerden yukarı 
Diy cevap vt>nl ın. şanır"S!, bazan bir ke i .. rJenme başlan- çık ık. 

Taşlığa çıktık.. ön ıımizdc engin Vi! gıcı oluyor.. İsli lambayı yaktı .. 
d ... lgalı bir deniz, Ilı uzaklarda kıpluzııl Gün ş suyun çizgisindeydi.. Ddi kl"r- Dekorda, ocağın üzerindeki açık rakı 
bir r.üneş vardı. netçı, en dokunnklı nnümclerini bu za-ı :;i sinden başka bir değişiklik yoktu. 

II~il ~ .. ~, ağır ağır kltımeti çıkar~ı mana_ saklamış gibi, gö~lerinden akıta- Acele acele parla~tı. Ve iki kahve fin-
vc gozlerını uçsuz bucaksız ufuklara dı- madıgı ıstırabı, ses halınde dnlgalnrın • canı getirip ortaya rakı şişesini koydu. 
kerek çalmn~a b sladı.. kucağına boşaltıyordu. Sonra dolabı açtı ve: 

B_n, bir kayanın altında, bu bedbaht Gün battı.. - Sana biricik mezemden ikram ede-
ad ma b. kıyor, ilahi nağmeler yaratan Karadeniz.in suları, biraz daha hır- ceğim! .. 
klfınıetini dinliyordum.. çınlaştı. Deli klarnetçi büsbütün delir- Dedi. Halil beyin mezesi, ckcş> ti (1) 

Zaman zaman coşuyordu. di... Karşılıklı jçıııeğe başladık. Kadehler 
Bir nralık baktım, kendini heyecan- Ve başlıyan karanlığa jki şey hukim bo aldıkça mevzular hararctleniyorllu. 

larının seline kaptıran deli kliirnetçi, oldu: 
gözlerini kapamış sarsıla sarsıla hınç - Kayalarda parçalanan dalgaların gü- ( 1) Keş, yoğurttan 21apılan bir nevi 
kırıyordu.. ri.ıltüsü ve gittikçe yorgunla~n nağme- peynirdir. 

greyc aynen vereceğiz. 
Bizzat vekiılet memurları için bugün 

milli müdafaanın r,ittiği yoldan gidilerek 
geniş tatbikat kursları terİip edilecek ve 
bu, terfie esas alınacaktır. 

Yayım servisi tam olarak ilk sene yal
nız bir bölgede, on üç vilnyeti ihtiva eden 

ihrncatımızın dörtte birini ~ren ve en 
çok yardıma muhtaç olan orta Anado-

Gazeteci arkada~larımın, bu mesai sı
rnsında hususi idareler bütçelerinden 
Akkol ve diğer tcşkil&t için ne derece
lerde istifade imkanı bulunduğunu ken
dileri takdir etmeleri İçin, kongre neııri
ycıtı meyanındaki, Seri A , Takim 3 işa

retli köy ve ziraat kalkınma işlerinde ma
li plan için menbalar, başlıklı kitaba göz 
gezdirmelerini rica ederim. 

Bütün bu söylediklerimin şimdilik pro
je olduğunu tekrara da lüzum yoktur aa-

························ 
Dışarıya çıktığım uıman, serin bir 

rüzgar sarhoşluğumu dağıttı ... 
Bir kaç gün dışarı çıkmadım.. Evde 

şehirden getirdiğim kitapları okumak
la, bazan yazı yazmakla vakıt geçirdim. 

Bir gece canım sıkıldı. Çolakla köy 
odasına gittik. Köylüler, içinde iri çam 
kütükleri yanan ocağın etrafına toplan
mış, dertleşiyordu. 

Bana, köşede bir yer verdiler. Otur
dum. Genç muhtar, siyah cezveyi ate§e 
sürdü. Konuşmağa başladık. Yanımda 

yaşlı bir köylü oturuyordu. Zeki ha -
kı,şları, tecrübeli bir adam oklu2wıu 

Hava raporu aksine giden vitamin azalarak hormonun 
fazlalığını tadil etmek mümkün olur. Bu 

Ankara, 19 (Ö.R) - 19/ 12/938 de işin ne kadar önemli olduğunu elbette 
memleketimizde havn durumu : Sühu- takdir edersiniz. Hormon eksik olursa 
net doğu Anadoluda 4 derece soğumuş, onu çoğaltmak gene epeyce kolay olur. 
diğer kısımlarda en çok üç derece art- Halbuki fazlalığı azaltmak kolay bir it 
mıştır. değildir. 

En düşük sühunetler, sıfırın altında Meııelit hormonlar arasında en ziyade 
Erzurum 6, Çorlu 7, Van 8, Edirne ve pop1:1ler olan tiroit hormonu, bilirsiniz ki, 
Knrs 11 derecedir. En yüksek sühunet- insanın aklını idare eder, besleme iolerini 
ler, sıfırın üstünde Sinop 10, Trabzon, yürütür, kadınlara güzellik verir. Bu hor-
11, İ7.mir ve Antnlya 13, Adamı 13,. Bod- mon tam kıvamında olunca kimsenin bir 
runı 17 derecedir. diyeceği kalmaz. Eksik olursa insan ap-
Cenup Anadolunun şark kısmında ha- talca, yahut büsbütün aptal olur, beslen

va kapalı, diğer kısımlarda yağışlı ge - ıne i~leri pek ağır yürür. O vakit de tiroit 

miştir. 24 saat UU'Unda metre murabba- hormonunu ilnç olarak yedirmek, yahut 
ına düşen su mikdan Bandırmada 32, ~eçenlerde Voronofun yeni ameliyatı 
Yalovada 24, Kocaelide 22, Rizede 20, dolayısiyle hatırımızda elbette knlmıştır 

Geliboluda 18, Sapancada 11, diğer yer- -tiroit guddesi n§llnmakla eksiği ta-
lerde 1 - 10 kiloğramdır. marnlamak mümkündür. 

Karla örtülü yerlerde karın vasati ka- Fakat, 0 tiroit hormonunun lüz:umun• 
lınlığı Sivnsta 3, Vanda .5, Erzunımda 4 dan fazla işlediği de vardır. O zaman 
Kars ve Knstamonuda bir santimetredir. fazla akıl belki insana zarar vermez. Ka-

Muhtemel hava : Memleketimizin dınlarda fazla işleyince fazla güzellik de 
garp bölgeleri İtalyanın cenubundaki 
alçak, diğer bölgeler Rusyanın yüksek 
hava tazyikinin tesiri altında olduğun
dan hava Trakya, Kocaeli ile J,<:ge ve 
Akdeniz kıyılanndıı, Orta Anadolunun 
garp kısmında yağışlı, cenubi Anadolu
nun şark kısmında kapalı, diğerlerinde 
kapalı veya mcvzil olarak yağışlı ola
caktır. 

--=-

-güzelin kendisine - hiç zarar vermi· 
yeceği şüphesizdir. Ancak o hormon faz
la olunca insanın beslenme işleri de pek 
hızlı gider. Bu kadar hızlı gidince de in
san iyi beslenemez, erir. Zayıflıktan ge-

len hastalıklara çabuk tutulur. Zaten ti
roit hormonunun fazla i~lemcsinden ileri 
gelen bi-r de Bazdu hastalığı adında, belli 
başlı bir hastalık vardır... Bu tiroit hor• 
monunun fazlalığını azalbr denilen başka 

Konya da kurutulan bir hormon vardır derlerse de onun 
bataklık 

tesiri 

···BİTMEDİ ··· 

şüpbeli kalır. 

Halbuki, bakınız, A vitaminin tiroit 
hormonunun abine tesir ettiği laboratu• 
var tecrübeleriyle eabit oluyor. Hem de 
hormondan dört defa daha kuvvetli ola• 
rak onun yaptığı i i bozuyor. 

Şimdi bunun pratik neticesine baka
nız. Kendiniz zayıflıyorsanız. yahut ço

cuğunuzu eemirtemiyonıanız tiroit hor• 
monunun fazla işlediğine pek çok ihtimal 
vardır. O halde A vitamini olan yemek• 
lerden yemelisiniz. Onlan da naede bu

lacağınızı hatırınıza getireyim: 
Bir kere, bu mevsimde labnnda, onu• 

için lahnayı sevmezseniz bile ona aaygt 
göstermelisiniz. Sonra yumurta arasında. 
domateste, ıepanakta, havuçta, limonda. 
portakalda ve en çok çiy tereyağmda. 
Havalar daha soğuduğu vakit çocuğa 
balıkyağı içirebilineniz onda da çok var• 
dır. Fındıkla, cevizi ve bademi de unut• 
mazııınız. 

Bütün bu tcYlcrin insanı scmirttiğiıÜ. 
{iiphcsiz, zaten bilinıiniz. Şimdi niçin .C" 

mirttiklerini öğreniyorsunuz. T ereyait• 

yağ olduğu için değil, onda A vitaminin• 
den pek çok miktarda bulunduğu içirı 
insanı semirtiyor. O da çiy olmak §Br" 
tiyle ... 

G. A. 

gı 

1 Yurdun varlığı çocukla kaimdir .• , 
Bakımsızlıktan ölen yavrulan dü
şün .. Yılda bir lira ver. Çocuk ku
rumuna Uye ol_ 
m: • weza: as• 
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Onu 

90- Yazan: Kemalettin Şükrü 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
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öyle 
bu gece 
insanlar 

müthiş bir zehir 
koklayacak olanı ölüinden 

.. Allah bile kurtaramaz .. 

ki 
değil 

Karbonopsina, Sebastiyanonun bütün için kullandığı şeytan talimlerin ifasına, rımlan peyda oldu. · 
ımirlerini körü körüne yapacağını gös- basretmişti. - Sen misin .. Sen mi geldin... Dedi .. 
teren büyük bir itimat ve teslimiyetle Karbonopsina girdiği zaman o, yatak İyi ... İyi ettin de geldin ... Fakat .• Dur .. 
kapının eşiğine doğru eğildi. ve çalışma odasında, arkası kapıya dö- Seni burada görmesinler. Biçimsiz bir 

SAHIFE5 

Radyoloji 
Beşeriyeti ölüm
den kurtarma yo
lunda sayısız kur
ban veren bir ilim 

Rontken sayesinde 
Hayatları kurtulmuş olanların 
bu ilim şehitleri karşısında hür-

Eşik vazifesini gören uzun ve yekpare 1 nük, ocakta kaynıyan katran tenceresi- ıamana rastladın. Amma zarar yok. lea
bir taş vardı ki, bu taşın ortaya gelen 1 ne doğru eğilmiş, elinde bir mum bir ıyı arkasından kapıyayım da geleyim .. 
kısmı kırılmıştı ve yerine alelade bir şeyler okuyordu. Karı, sokak kapısının arkasına bir 

Bir ~a.~-n rc,n !kenle alınmış resmi 

met ve minnet hissi duymaları 
en büyük vazifeleridir 

insıan eli büyüklüğünde daha esmer bir Odanın içinde keskin bir kişniş ko- mandal _vurduktan sonra geldi. 

taş konulmuştu. kusu vardı. _ Beni dinle,. Dedi.. Şimdi seninle 
Genç kız işte bu taşı kaldırdı. Falcı karı, arkasına bakmadan : uzun uzadıya komqmağa vaktim yok ... 
Taşın altından bir demir halka gözük- - Geldi.Jı mi muhterem peder.... İşte İşim de çok .. Bur&ya nerede ise ·büyük 

tü. şimdi ... Şimdi oluyor .. Bu, öyle kuvvetli bir din adamı . gelecek.. Onun .beni y.al-
Bu halka çekilir çekilmez de bahçe bir zehir olacak ki .. Değil insanlar .. Al- ruz bulması ıaz.ım .. Kapıyı mahsus ka

kapısı hiç ses çıkarmadan ve hatta tı- lalı bile bunu koklıyanı ölümden kurla- pattım ki gafil avlanmıyayım .. Sana sı-

Bergonya, radyoloji kurbanlannd-an 
yüzlercesi içinde biridir. Bu ilim Fran
sada, Almanya-da, Ingilterede ve dün
yanın her tarafında ne 1ruı-bamar "91"· 

meıniştir ki .. 
Fakat buna rağm.en dail&il mkipf et

miş, tekemmül etmi§ ve tehJikelmj;gln-

den güne azahnıştır. 
lı:ırdaınadan açıldı. ramaz. kıntı olacak amma .. Katlanacaksın .. Şu 

Bahçe karanlıktı. Kafbonopsina şaşırmıştı. yatağın altına girecek ... Soluğunu kese-
Burasmı Sebastiyano pek mükemmel 

Soluğunu kesti ve durdu.. cek ve burada söylenen sözlerin hiç bi-
lıatırlıyordu. 

İşte şurada evin çifte kanatlı kapısı Cevap verilmediğini gören falcı kadın rini i§itmiyeceksin. Onlar çok mühim 
'Vardı. Karşı tarafta ve yanda bulunan birden şüphelenerek hızla geri döndü şeyler. Fakat yıldızında gördüğüm. bü
kümes yine duruyordu. Açılan kapının ve karşısında, kukuletası boynuna ka- yük parlaklıkla alakalı şeyler .. Bu gece 

dar inik bir rahip görünce korktu. biri biri ölecek.. Onu öldürecek zehiri yanında da kulübe.. Falcının... Büyücü .. 

Bu tehlike, X şuaı ile,~~ 
tulanlar için de~.. On1an bıduanlaır ~ 
için varittir. X §Uaı ile hisıl olan yua
lar ve zehirlenmeler yilrimdnı c!llôya -
nın en muuf radyologları elsiz, kahıuz 
kaldıktan sonra yine aynı yolda~ 
larmı vermişlerdir. 

- Siz ... Siz ... Kimsiniz .. Burada .. Ne ben hazırhyorum .. Olecek olan bu birisi karının kulübesi .. 

ka k k arıyorsunuz?.. senin saltanat yolunda bulunan engel-Sebastiyano, usulca pıyı apattı - . . . 
tan sonra Karbonopsinanın kulağına : Diye kekeledi.. Ayni zamanda da bir lerden bırıdir .. 

_ Haydi. Dedi. Söylediklerimi unut- şeyler aramak ister gibi sağ elini göğsü- Yapacağın en ufak bir tedbirsizlik 

D ne doğru götürdü. yalnız istikbalini değil .. Kendini de be-ma .. Beni düşünme ve .. Korkma... e-
diltl · Karbonopsina derhal•başından kuku- ni de mahveder. Esasen birazdan herşe-erirru yap .. 
Kısa süren bir tereddütten sonra genç letasını çıkardı. yi duyacak ve öğreneceksin .. Fakat bun-

kız altından hafif ışık sızan tahta bir - Korkmayın .. Dedi .. Benim .. Siz ba- ları kat'.iyyen duymamış olacaksın.. 
kapıya doğru yürüdü .. Ve, kapının man~ na nezaman istersem buraya iltica ede- Karbonopsina, daha şaşkınlığından 
dalını çekerek açtı.. İçeri girdi. bileceğimi söylemiştiniz.. kendine gelmemişti ki koca karı onun 

Sebastiyano bahçede ve karanlıkta . Çok bilyilk bir tehlikeden kendimi kukuletasını tekrar başına geçirdi ve 
yalnız kalmıştı. kurtardığım bu gece sizin yanınıza gel- eğilmesine yardım ederek onu yatağın ** mek size sığınmaktan başka çare bula- altına soktu. 

1 Büyücü kadın, iki gözden ibaret oda- madım .. Beni affediniz.. Tam zamanı idi. 
llllllll birisini oturmağa ve ötekini hem Falcı karının korkusu çabuk geçti. Kapıya i.isti.iste üç defa vurulmuştu. ' 
yatmağa, hem de büyülerini yapmak buruşmuş suratında adeta sevinç kı~- •• Bİ'J'MEDİ •• 

Uzak Şarkta bir • 
nızam ' • 

• 
yenı 

Japon Hariciye Nazırının matbuata yazdı beyanatı 
Tokyo, 19 (ÖR) - Hariciye nazırı B. de ısrar eylemektedir. ı beyanata İngiliz hükümetinin dikkat 

Radyolog Rahip Tolenyeııin ~ 
nasıl olmuştur biliyor musumtt:?. Bu 
filim, bizzat kendi hayatını Hmb:ı tec
rübelerine feda etmiştir. Yuttuğu kur
şun hapların mide ve bağırsakla:rmc:la 
seyrini rontkenden takip ede ede &m~
tür. 

Radyoloji birden öldünnerı:.. Parça 
parça ve insanı budayarak öldürür. 
Rontkeni ilk defa 1896 da Paris ilim 
akademisine takdim eden Dukretet, 
radyolojinin i1erlcmesine büyük bir 
hızla çalışın!§ ve bu uğurda tam 49 defa 
ameliyat olmu~tur. Böyle kurbanlar ve 
ilim şehitleri veren radyoloji son yirmi 
sene zarfında çok büyük terakkimr kay
detmiştir. Sebep olduğu tehllitelerin 
her birerle-ri üzerinde ayrı tetkL~ yapıl
mış ve bunlarda korunma usulleri, ko
runma alet ve cihazları meydana getiril
mi§tir. Bu cihazlar sayesinde rontken, 
radyoloji bugün hemen bütün dünya
nın bütün büyük hastanelerinde dok -
torlara çok kıymetli bir yardımcı vazi
fesini görmektedir. 

* 
Harita mühim beyanatta bulunarak J a
ponya için uzak şarkta yeni bir nizam 
ihdas etmek zaruretini ilan etmiş ve dev
letleri bu yeni nizama intibaka davet 
etmiştir. 

Havas ajansına göre, Japon hüküme- edip etmediği hakkında sorulan bir sua
linin bütün beyanatı gibi ölçülü ibare- le hariciye müsteşarı B. Butler şu ceva-
lerle kaleme alınmış olan bu beyanat bı vermiştir : Fransa radyoloji Me-dikal cemiyeti 
~ ecnebi müşahitlcre göre - Japonyanın umumi katibi doktor Daryo diyor ki: 
dokuz devlet muahedesini artık ekser - Lord Halifaks muhtelif beyanattan d l b 1 k f k 

malO.inattar olmakla beraber bu hususta - Ra yoloji öy e ir i imdir i izi ' 
Hariciye nazırının gazetelere verdiği 

tahriri beyanat siyasi meseleyi bir kena
ra bırakarak Çinde muhasamatın ne va
kit ve nasıl kesileceğinden bahsetme
mekte, fakat Japonyanın temenni ettiği 

yeni nizamın ekonomik veçhesi üzerin-

hükümleri itibariyle gayri kabili tatbik fizyoloji, Anatomi gibi ba~lı başlarına 
telakki ettiğini göstermektedir. Japon hükümeti tarafından resnı1 hiçbir ayrı ayrı birer ilim olan bir çok ihtisas-

Londra, 19 (Ö.R) - Avam kamara- tebliğ yapılmamıştır. İngiliz hükümeti ların bir arada bulunmasını şart koşar. 
smda Japonyanın 9 devlet muahede- her hal ve karda mevcut muahedelerin Rontkende vücudun her hangi bir kıs
sini feshetmek arzusunu göstermek üze- bir taraflı bir hareketle hükümden is- mının resmini almak radyoloji ilmini 
re Japon başvekili tarafından yapılan katını asla kabul edemez. bilmek demek değildir. Asıl mesele res-

Almanyada 
Katolik te,ekküllerinin 

Milli Şefin 
teşekkürleri Yurdda 

emlakine vazıyet edildi Ankara, 19 (A.A) - Riyaseticümhur 
Berlin, 19 (A.A) - Resmi gazete Iağ- umumi: k~tipliğinden: Kar fırtınaları vedilmiş olan bazı Katolik teşekkülleri- Dokuzuncu ulusal ekonomi ve arttır-

ne ait emlake vazıyet edildiğini yazmak- ma haftası münasebetiyle reisicüınhur ---o--
tadır. Bu tedbir 1933 senesinde neşredi- İsmet İnönü yurdun her tarafında bulu- Otobüsler kardan 
len ve millet ve devlet için muzır olan nan vatandaşlardan ve kurumlardan yollarını kaybettiler 
teşekküllere ait emlake vazıyet edilme- yüksek ve samim1 hislere terceman olan 140 yolcu zorlukla 
sini derpiş eden bir kararname ile em- bir çok telgraflar almıştır. Bundan pek kurtarılmıştır 

Jak (İrmtraut) ismindeki katolik teşek- müteh~ olan İsmet İnönü sevgi ve BAŞTARA İN İ • . . E 
külüne aittir. teşekkürleriyle iyi dileklerini bildirme- - Fi 1 C SAllDED --*- ğe Anadolu ajansını memm etmiştir. bir kar fırtınası başlamıştır. 

- k ti rinln -*,,,,..,., Fırtına başladığı esnada yolda ve bil-
SU şır e e y . ı . h k. hassa Çatalcanın Kumburgaz köyü ile 
abonmanlariyle müna• UgOS 8V e . Jm• ~~Selim paşa köyü arasında~ 
sebetıeri tetkik • B d yır halinde bulunan otomobil ve otoblis-
oıunuyor.. erı udapeşte e ler yollarını şaşırmışlar, bir çoklan da 

·· R) Hüküm t,. · • tam-urlar içine saplanıp kalmışlardır. 
Ankara, 19 (O. - e-se sa- Budapeşte, 19 (Ö.R) - Ziyaret mak. - Mecmuu yuz" kırka baligv olan otomobil, 

bn alman ve belediyelerce ~etilen su di 1 -1- Y··--1- tat...;... 
sa ·y e buraya e._.... ...,._..vya ·o.u.v- oCobüs ve araba yolcuları gecenin zifiri 

§irketlerinin abonmanlariyle münase- 1 · refin B da.......+.. ı...1..:•1t · bir 
e.rı şe e. u -:ıı- ..-ı.u esı karanlıgvmda korku ve ümitsizlik içın· de betlerini, idari ve mali vaziyetlerini tet- af ~~ y la ı 
z.ıy et v~. Ziyaıette ugos v e - tam beş saat 'bocalayıp durmuşlardır. 

kik için bir nafıa komisyonu teşekkül çiliği erkanı da bulunm\Şw' Nutuklar B da '- "dis · h b lan mahalli 
etmi: · Mali e vekaletinden bir müfet- ·· . . ' u sıra ilCi eyı a er a 
.. şti. . Y v • soylenmişt.ır. :zabıta faaliyete geçmi§ ve civar köylü-

tişın de dahıl oldugu .komısyon balen taet-t- Belgra·d'. 19 (Ö.R) - Belgrad ask.eri terden yardımcı ekipler teşkil edilerek 
bile ~ekte ~lan tarifeleri tetkik hastanesının kuruluşunun otuzuncu yıl- yollarda kalanların imdadına yetişmiş _ 
mektedlr. Komısyonca hazırlanacak ra- dönümü bugün hastane avlusunda tesit tir. Bu ekipler bin türlü müşkülat için-
por vekalet tarafından tetkik edilerek olunmuşt Kralın .. essru· d b lcuJ b l . . . . . . ur. mum e u de yo arın u undukları yerlere var-
neticeler beledıyelere bıldirilecektir. törende hazır bulunmuştur. mışlar ve hepsini alarak Kumburgaz 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiarhk apartman E 
= Gündoğdu Voroşilof bulvarı ağ-E 
• • 
:zında denize nazır gayet mükemmel: 
Skonforu havi sekiz odalı yeni inşa: 
5edilmiş bir apartman kiralıktır. : 
5 Gönnek istiyen1erin, apartman da- : • • 
5hilindeki bekçiye, görüşmek için de: 
5 gazetemiz idarehanesine müraca-: 
• t1 . • :a erı. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-·- köyüne götürmüşlerdir. 
Trakyanın ihracatı Kar tipisine tutulanlar meyanında 

Edirne, 18 (Hususi) - Trakyadan bir general de bulunduğu söylenmekte
başta gelen ihracat mahsullerinden biri- dir. Yolcuların geceyi köyde geçirmele
ni teşkil eden kuşyemi bu yıl mıntakada ri için Iazımgelen tertibat alınmıştır. 

25 bin tonu bulmuş ve bunun 20 bin Fırtına ve tipi bütün şiddetile devam ct

tonu mutelif memleketlere ihraç olun- mektedir. 
muştur. . ................................................. . 

Arjantin, Fasta istihsal olunan kuş mahsullerinden d::ıha iyi şartlarla satıl
yemlerinden evsaf itibariyle daha mü- maktadır. 

kemmel olan Trakya kuş yemleri Ame- Kuş Yemi ihracatında bu yıl Trak
rika piyasasında bile rakio memleketler yaya 2.000.000 lira girm~tir. 

mi okumakta... Resmi anlamaktadır. 

Bu itibarladır ki hastahanelerde radyo
logların dahiliye mütehassısları kadar 
mühim mevkileri vardır. 

Roman yanın 
Yeni Paris sefiri 
Paris, 19 (A.A) - Gazeteler yeni Ro

manya büyük elçisi Tatreskoya hararet
li makaleler tahsis eylemektedir. Paris 
Soir gazetesi diyor ki : 

- Fransa cenubi şarki Avrupası ha
diselerine karşı kat'iyyen alfiltasızlık 

gösteremez. Fransa Romanyanın coğrafi 
ilttısadi ve manevi sahalardan Avrupa
nın bu kısmında teşkil eylediği seddi 

pek ala takdir eder. Diğer taraftan şim
diye kadar Pragda bulunmuş olan Fran
sız asker! heyetinin geri alınması Fran
sanın buralardan çekildiğini de~

mun eylemez. -·-Amerika 
Deniz manevraları 
Vaşington, rn (A.A) - Bahriye ne

zareti tarafından bildirildiğene göre 140 
harp gemisi ile 600 deniz tayyaresi pek 
yakında yapılacak olan deniz manevra
larına iştirak edecektir. Beş senedenbe
ri Atlantik denizinde ilk defa olaraktır 
ki Amerika deniz manevraları yapacak
tır. Bu manevralar düşmanın kısmi kül
lisi Panama kanalından (\.tlantik denizi
ne geçer geçmez başlıyacaktır. 

1 
l\ılanevralar ha:Giran ayına kadar de-

vam edecektir. 

Midenin re smi alınırken 

Radyolojinin en büyük tehlikesi am- metle eğilmekte, onların hatıralarını 

pullerdcn ve şuaın bir yerde toplanma- daima minnetle anmaktadır. 
smdan gelmektedir. Kendini korumıyan Bir gün bir geveze kadın meşhur rad-

bir radyolog devamlı bir çalışma ile ka- yolog Vayyana şu suali sormuştur: 
nını zehirleyebilir ve bilhassa bu ame- t - Ne kadar kahramanca olursa ol-

liyede en çok tehlikeye maruz ellerdir. 
Parmakları, bilekleri, dirsekleri, kolla-

n ameliyatla kesilmiş bir çok radyolog
lar hep bu sebeplerden sakat kalmışlar
dır. 

* 
Rontken kurbanları karşısında sade

ce ilim dünyası değil, bütün dünya hür-

sun.. Bu fedakarlık niçin? 
Vayyan da şöyle cevap vermişti: 

- Sizin Akciğerlerinizin vaziyetleri • 
ni anlamak, midenizin haritasını çiz -
mek, böbreklerinizin faaliyet halini tet
kik etmek, bağırsaklarınızdaki bozuklu
ğun nereden neşet ettiğini öğrerunek, 

romatizınanızı tedavi etmek ve şimdilik 
kanserin ilerlemesine mani olmak için 
Madam .. 

Süveyş kanalı meselesi 
ltalyanlar kanal statükosunun de
ğiştirilmesi lehinde neşriyat yapıyor 

Roma 19 ( ö.R) - ltalyan gazeteleri Süveyş meselesi ile uzun uza
dıya meşgul oluyorlar. Ve kanalın safi gelirinden yüzde otuzu mas
rafa kafi geldiğini, yüzde yetmişin kar olarak taksim edildiğini, bu mu
azzam karın kanaldan geçmek mecburiyetinde olanların sırbndan alın
dığını yazıyorlar. 

1,talya bunun için Süveyş statüsünün değiştirilmesini istemektedir. 
Kanal 195 7 senesinde Mısır hükümetine devredilecektir. ltalya daha 
yirmi sene bu hale tahammül edemiyeceğini beyan ederek Süveyş ka
nalı idare heyetinden söz sahibi olmasını istemektedir. 

F ransıların ittihadı 
Ve ltalya Üzerinde bıraktığı tesir 
Roma 19 (ö.R) -Faşist gazetelerinde yer bulan müddeiyat Fran

sanın vaziyeti ve bilhassa Fransanın lta]yaya bir karış axazi terk etmi
yeceği hakkında B. Bonnenin beyanab ltalyan siyasi mahafilinde hia 
edilebilecek bir bozum yapmıştır. Romada, ltalyaya karşı umumi bir 
tek cephe teşekkülünün beklenmemiş olduğu bir hakikattir. Gazeta 
Del Populo bu defa Franııada inkar eclilcmiyecek bir ittifak hamlesi ve 
temayülü tezahür ettiğini kaydediyor. T orino gazetesi ise Fransız 
aleyhdarlannın sukutu hayalini hafifletmek için şunları yazıyor: 

« Bu vaziyet, Fransanm ananevi hareketine mutabikbr. Son sene
ler zarfında Fransa ltalyayı diğer bir zamana ait görüşlerle ve ruhla 
telakki etmekten geri kalmamıştır. Fakat anlamalıdır ki c:Aslal Aslatı> 
kelimelerini tekrar etmekle lta]yan müddeiyatı meselesi bertaraf ol
maz. Tasfiye henüz yapılmamıştır.:ı> 

Almanya 
tehdit 

lsviçreyi 
ediyor 

Berlin 19 (A.A) - Volkişer Beobahter gazetesinin bir makalesin
de lsviçreye aşağıdaki ihtarda bulunulmaktadır: 

lsviçre bitaraf bir devlet olarak ka lmak istiyorsa Almanya aleyhin-
deki tahrikata ve propağandaya nihayet vermelidir. lsviçrede Avus
turyanın ve Südetler rnıntakasının ilhakından sonra Almanyanın da· 
hili siyasetine karşı tahammül edilmez bir propaganda yapılmaktadır. 
Memleketin Alman taraftan olan bütün elemanlarına eziyet ve kanun 
harici muamele etmek ve Almanyaya karşı tahrikatta bulunmakla 
lsviçrenin bitaraflığını tamamile ihlal ettiğini kendisine kat'i surette 
hatırlatırız. 
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dil veren Çingene ... 
Bu, bir şayia değildi, çünkü Sir Oz

valc:l 1899' seusi ~ Lm
draya gelmiş ve bir d'e :rııum.,. ıtetfrmi't
tir. 

-8-
Gittiği yerJen altından başka para almayan ve elini 

para~a ~ye11 Barleazanın feci ölümü 
!ir ~. lııenıd .... Milıılııt'Mlo. =· 

sır müzesi halini alirut olan MllDe in • 
m~tir. Tabi! mumıı:~.ı da ftİDİn~ y.
rine yerl~tıinnişUr! 

Sir OZ:valdin Landnora avdı> Mr 
sonra, bir talam garip t@ctiseler bq1. 
~ O mma1'8. kadn m# f .. -
S1nd11t li4lPları ile nw.pul oı.ı ver ı..
men fıiç bir tarafa çıltıiııyan Sfio Oiıwalf 
yaamda kibar 'Ye wa-r taeıınM ı. 
risi ile dav:ctl de, ziy.afet vt! bel.Olaıoda 

sık, sık g<Jl"ÜllrJll. •r·r~ 
Korkular 

~-·b 1 ot ... 
mıh• Dil.-...& r ' z .._ 1ıa..., 
19 d .-..~m T ._.._ 
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WHE.AJW»ı YA8IJIM 
Londrada kibar mehafilinden başka 

tabii bir çok resmi mehaftl de vardır. 
Ki~ mehafili, mesela Sir Ozvaldil\ es
rarengiz dostu veya misafiri ile ancak 
dedikodu mahiyetinde m~gul olabilir. 
Fakat. resmi mehafil, bilhassa Skotland 
Yard (Londra polis dairesi), bu hususta 
büsbütün başka düşürunek ve tedbirli 
hareket etmek mecburiyetindedir! 

Her şeye burnunu sokan Skatland -
Yam, Sir Ozvaldin yanındaki adam ile 
m~ıuı oJ.makta gecikmemiflir. Bu ala
ka ckraliyet polis mecmuası> nın 1900 
8encsi Ki:nunusani nüshasında tafsili\ -
1iyle neş~r. 

Bu neıriyata göre, Londra polisi Sir 

Ozvaldin bu garip misafiri hakkında hiç 
bir malumat elde edememiş ve bunun 

ımeleı: araaında sıkı 

süs etmişti. 
Çingene ı;,oculUarı Rumen halkı ç.o.. 

culclan ile beraber ayni me1ttebe gfder. 
lcr ve hu fakir tabaka ile çingeneler ara• 
mncfu hatta kız alım ve verimi bile ola
rak akrabalık bile kurarlardı. 

Romanyada insan esaretini temelin• 
den lağveden kanun çıktığı zaman çİB· 
genelerin bundan çok memnun olddklMi 
görüliiT. Falat bu memnuniyet U2'!UI\ 

sürmedi. 
Yeni kamın valtıa eaarcti bWar..,w, 

1İltgenelui daeb.eyterinin ~ 
it-Ha ktstanycwdu amma:. Göçıebe ha
,,__ el. §iddittle meııec:lymııılu. R m 

~alar Jc.tıudia ~-~ 
branlaın cakip e,.li,odarch. 

Bunun neticesi çingeneler tıııkwar: d. 
relı.eylerine 1.aş vuırmııp ...,., 1- eefe'I 
keneli riır:aları ile aeret ~nduNiu.a 
ırirmeie taltp oWular. 

* 
fKim a'fth*r .._ ._ Siotlaınd Y•dı Zabıta, Londralı ve marul sır o~vald 
da tel8şa düşüren zat, diğer salonda gör- ile mi.safiri ve m~hul hüviyeti, mumya 
düğünüz mumyadır. Beni herkese deli kıyafetli adamı armağa başlaml§, üç 
sandıran raporumda zikrettiğim mum- günlük uzun ve ciddi bir araştırmadan Rumen çingenelerinden bahsederken 
yanın Ul kendisi.. sonra Sir Ozvaldı Haydparkm ağaçla- Barleazayı anlatmamak olur mu~ Bugün 

Polis müfutti_i bu izahatı kafi grir - nnda~ birio;i üzerhıde, c;ırıl çıplak bul- dünyanın hangi tarafma gitseniz de bi11 
müş ve Skotland - Yarda dönünce key- ,,.., çingeneye Baleazadan bahsetseniz onun 

m""ll .• ur. 
fiycti amirlerine olduğu gibi anlat:mc;- Zavallı filim, çıldırmış idi!. bu isim karşısında derhal hürmetkar biı: 
fır. Sinir doktorlan bu ıldın.na hadiscsi-ı vaziyet aldısını görür.ftinüz. BilhaMa Pa-

Skotland Yani ki b --~- ç · n __ ,. A ·•-- · I · • · .d - er nı u uc.u= ne fazla bir ehenuniyet venlikleı·i halde, m. oer ın, meTı- çmgene en ıçm e 
karşısmda donup kalm1 .. lardır. Vak:a, musiki ile m-··1 olanlar bu Barleaz.aya 

"" zavallı alimin deliliğini bir tiirlü izah qsuo 
müfettiş Beylinin ciddiyet ve mesleği bir rnabud gibi rapınırtar. 
muvaffalnye.tleri.ııi ç<>k iyi bilmek.le idi- ediemem~erdir. Barlea:u. kimdir? 
ler, Beylinin atlamasına imkan yoktu. Bu zat, ha1en 73 y:ışında okluğu halde Bir çingene kemancısı. 
Fakat zabıta, şu una kadar böyle bir İngihered bir timarlıanede bulunmak- thtiyarlamış .. Saçına sakalına ak düş-
hadise, böyle fevkalade bir hal ile kar- tadır. müş bir kemancı .. Brayt'ada, kendine ait 
şılaşml§ değildi! l\lfunıyaya gelince : Bugüne kadar bu 

A.<ııl' mesele, bu hadise- lııarşısmda za- mumyanın izi bile bulunamamıştır: 
brtanm eli v-e kolunun bağh kalması ol- - 5 -

sıkıcı oir şekil almıştır. 
Tepelerinden sık sık çığlar düşen bu 

dağların y~ veya etekler.inde de tek, 

olan güzel bir evinde Rumea balkmm eo ı Zengialer ellerini ke.elerine götürdüler 
aizideleriaa bile luımaa cleJlıi 'Yeren bu ve her ku haline gÖre üç. bq albn 9'" 

edam hMilcMea urilıl-.ıide 00 ıaueiki kararak ortada. maııanın üzerinde dul'&ll 
istidadına malikmiş. ~ zaman ke
auuvıu id.eta c:ljle ııeairir. onu hem ağla
tır, hem güldürürmüf. O. sadece zengin· 
let'in. eırafın ve büyük adamların davet
lerine icahet edel' ve ancak bu gibi yerle
re gidermiı. Falan ki§İnİn düğününde 

Barleaza da vardı demek o düğünün 

ehemmiyetine en büyük delil imiş. Hele 
ayni ailenin iki muhtelif düğününde bu 
çingene bulunacak olusa o aileyi parmak-
la gösteri.rlermiş .. , 

Zira Barleaza aittiği yerden adeta ağır
lığınca para alır ve işin tuhafı paraya 
kendi elini asla sürmezdi. Daha sonra 
gitmeden önce tart koprdı, 

Halkı eğlendirmek için ba~a bir saz 
bulunacak ve kendisi ancak hususi ola
rak çalacaktı. 

Bu şarta riayet edilmezse gitmez.eli. 

* 

kemanın içine attılar. 

Paristen gelen delikanlı sordu: 
- Bu merasime ne lüzum var? 
tzah ettiler. 
- Barl8za paraya elini sürmez vı 

altından başka paranın da kemanın İçeri
sine girmesine müsaade etmez. 

Bu, onun adetidir. 
Delikanlı büsbütün hiddetlendi: 
- Bu kadarı fazla.. Diye haykırdL 

O benim vereceğim parayı pekala alacak. 
Hey .. Çingene .. Cel buraya ... 

Ve elini cebine sokarak bir avuç gÜo 

müş, bakır para çılcardı: 
-' Al bunlm:ı." 
Barleaza, yardım ister gibi 

bakındı. 

etrafını 

Salondakilerin hepsi de sarhoıttu. 

Yerinden lıcmııldınamadl. 

muştUJ'. Çünkü,~ bir İngiliz kanunu, KARA ORMANIN İNSAN KURTLARI üzerine yüksek rütbeli bir polis amiri, 
Sir Ozvaldı bizzat ziyaret zarureWıde dirilen bir ölüye karşı yapılacak mua- Mısır, Mı.<;ır gizli ilimleri ve mumya- tük evlet-e tesadif ~unmaktadır. Romanya de.ebeylerinden biri ölmüş, 

Delikanlı ayağa kalktı. Cebinden ta
bancasını çıkararak göltsiine dayadı. 

- Siı.na al diyonmıt, dedi. Yok!ltt }~i
ni yere sererim:. 

kaım.,tı.r, Bu zat, sarip adam hakkmda meleyi biltiirmiyordu! Hele mı, dirilen lan üzerine yok.andaki tafsilattan sonra, Buralarda yaşıyan insanlar daı sükuti çifttiğine, ara2İ9İn~ Parietc bulunan ojl.ı Barleaza lcılmt bile oynatmıu~ı. Snd~ 
boynunu büfttü 'YC omu:dannı silkmdle azami taflilat almak isteıni§ür. bir ölüden dyade bir mumya ollll'sa.. tekrar bahsimiıe dönebiliriz ~ 

Beyli adını taşıyan Skotland Yardın Skotland - Yar<l, uzun müzakereler- Renin, bu bin bir faciaya sahne ol-
bu yüksek mC'Vkili amirinin bu ziyareti den, alda ve hayale gelmez tedbirler dü- muş nehrin iıyılarında, az. v~ya çok 
sıraftmda Sir C>Svaldin Mısıra ait anti- şüodükten sonra, Sir Ozvald nezdinde uuk olmak ilıere bir: çok eski, lcalın du
kalar salonundan geçerken bir mumya son ve kaet bir teşebbüsle bu şeytani işe varlı, yer altlan korkunç, şatolar veya 

görmüş •e bu mumyanm esrarenPa z. nihayet \•ermeğj kararlaştırmıştır. kulder vardır. 
ta tamamiyle benzediğini gönnüstür. Fakat mesele Jrendiliğfnden halledil- Bu şatubrın her birisinin bir veya bir 
Anda bir fark vanb: lılmnya fak ?e mip.ir. ~ masah vardır. 
pantalcmsrm Wi! Skotland Yardın iki yüksek mevkili Bu nehrin sol s&hilterinde., Bavyera.üe 

Sir O&vald, Skotland Yani müfetti~ memuru Sir Ozvaldı ziyaret •ttikleri A1sas arasında meşhur •Kara ormmı 
ne, <Wıa ilk sualinde şu cevabi vermif- uunaıı hWnetçiler. kendilerine : dağlan• yükselmektedir. Benin bu sa
tir: - Sir Ozvald Friodcl ve muınya a1! hili ve sahilden yükRlen, dağlan kara 

- Benimle beraber cezen. Londr~ evvel dışaı-ı çıktılar! Haberini vermiş- 1 kara kayalardan miirekkeptir. Burada 
nın remi •e gayri resmi bütün meha- lerdir~ t sanki her şey kanınnrş, korkunç ve ruh 
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\'e rlaima somurtan veya düş_ünen in
sanlardandırlar! Hamlı Kara orman 
dağlarında her şeyde bir ölüm 
rengi ve hali vardır. 

Bu halin ~bebi nedir?. 
Belki Maddi bir çek sebepleri vardır; 

fakat asıl 9"ebi, •kara or:maa dağlau.
nın, cinsan kurd> elenilen mahlukatın 
buralarda y~asıdır! Bu <insan kurd> 
lar acaip rnahlakattandır1ar ki ömürle
rini.G yaramı iasan. yar.ısmı diı kur<I 
o lan k geçirirler~ 

cfnsan kurd> Tar! 

... BirlfEDİ -· 
9JC EZ __, 

•am olmu~u. 
Delallan!a, Remanyaya geltliii :ıaman 

diğer dereheylui oaun tnefiae. bi. ziya
fet verdi.ter. Ve- 'bu :ıiyafete de pek tabii 
o .. rak &..kazayı çağırdılıw. 

Paırieten bu Ru .. en genci. il.tiyar bir 
çi.gene çalwıcnwı Runaen etrah ile li
üW& a~rini l.annedemedi. 

Asahilqt&. 
Ona Bart.azamn lıııüyük şihretinden, 

yüksek sanat dejerind- balııeettiler, 

Barleaza her. keııi hünkür hünkür ağ
latan sok acıklı bir •·vadan senra kema
nını ortada tDasanın üıcrine bıraktı. 

Tarihi macera Demir Maske 

iktifa etti. 
Rumen genci ten"ii çeltti. 

patladı, 

Barktuıa yere yuvtttattdı. 

ôbnüttü. 

Tab.anca 

Onun kemawıı- parçaları Bedinde. Pa
:rİ!lte, Lentinıda, N-yo.lııta icara,'I ... , 

eden mana( ÇiA&e..e Vlyoloni•tlcrin k.e
manla rıncla takılı bulunmaktadır. 

Barleezam11 oi•llanndan biri de Pa
riste büyük hir otltestranuı idaresi ba
~r . 

-BİTMEDİ-

ve esrar romanı • --
; ~ Fransa tarihinin 
kördüğüm noktası 

- Haytl', dedi. BU yalandır. 
- Ba doğrudur, Ş&valyc. 
- Böyle oldujuna, doğru oldtığumı 

nereden biliyorsunm} Bunu size irim 
söytedi? 

Bu esnada odanın içinde bir ses ak· 

setti: 
- Ben söyledim. 
BUtiin ba~ar bu sesin geldiği tarafa .. 

Kapıya doğru döndü. Kapmm eşiğinde 
madam Skarron duruyorda ... 

ŞöVAL YE Dö ROHANIN OÇ 
ARKADAŞI 

Bir kat süıncknberi. ya9İ ( V al dö 
Cras ) ntan•tınnd• ıı-fett htdieelezden 
beri lvon. yaralı vaziyeti ile kontes dö 
Suvasonun muhtetem e.i..de ınilMir bu
lunuyordu. 

Kontesm genç luza karşı hususi bir 
sempatisi de vardı. 

Monsenyör Lui ile lvon araaındaki 
bağlılığı bildiği için Moneenyör lui kral 
olunca lvon vaaıtasile yine sarayda ve 
gözde kalmak ihtirası kontes dö Suvaao
nun esaslı düşünceeini tetkil ediyordu. 

Ogün sabahleyin erkenden genç 'kızın 
ataiına yak.lqmı~ ve: 

- Ben ve arkadaslarım simdi Luvre 
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gidiyoruz. Bir kaç saat sonra sözümüzü Hünnet ve şefkatle yatağa yaklaştı. f - Peki ()gusti,n.. Daire müdüri'mU sa· 
tutacağn:. Bir ka~ saat sonra Mon Sen- - Matmazel bu sabah dünden daha raya yolladm mı?. 
yör Lui Fransa tahtına çıkacak, hakkı ıstıraplı görünüyorlar. Yoksa yaraları - Evet .. 
olan saltanata sahip olacaktır. acıyor mu?. - Daha gelıne9 mi?-
Demi~. Diye sordu. Genç kl2. : - Şimdi geldi matmuel.. 
Bu haber g-nç kızı pdc sevindirmiş- - Hayır benim iyi kalpli Ogostinlın_ - Onu derhal buraya çağınn .. 

ti... Dedi,. Yaram ariJk iyileşti .. Onu dü- ~ dakika sonra daire müdliril f,.ııo-
Şimdi kontes dö Suvasonu .. Onun ge- şünmiyorum bile.. Fakat söyle bana_ nun önünde eğiliyordu. Kendisine sual 

tireceği müjdeli haberi bekliyOT'du. 1 Mndam La kontes daha avdet ctm.edi ~rulmadan hürmetklr bir sesle : 
Muhteşem bir ~ ata!!ın içinde, sargılı, mi? - Matmazel.. Dedi.. Luvr sarayında 

kolu ile bc~Hyorcfu. 1 - Hayır matmazel.. Bütün gece uyu- cok mühim bir hidrse obnuş .. Ve bu h8.-
Aradan sna!l<!.r geçti.. Gelen giden madun, k~tesi bekledim. İ§te nerede disc belki de madam La kontes için pek 

yoktu.. ise sabahin ilk lŞlklan başlıyacak. Bu büyük bir tehlike yaratmıştır. 
Cöderioden bir endl§C ve üz.i.intü hu- kadar ge~ kalmazdı amma.. İvon sarardı. Titrek bir sesle sordu: 

lntu ll!Çli. - Dün akşam giderken sana ne söy- - Ne duydunuz? 
Ya muvaffak olaınamışlarsa .. O za- leroişti?, - Hiç bir şey matmazel.. 

ınaa ne alaı:aknL - Luvre gittiğini haber verdi. - O halde?,, 
Bu makfis ne.Lice. gerek Monsenyör - Başka bir şey söylemedi mi? - Hiç bir şey öğrenememiş olmakb-

Lui için ve gerek onunla beraber çalı- - Söyledi. Bana iki şey tavsiye etti. İlii ğundır ki tehlikenin ehemmiyetini gös
şanlar için ve kendisi için ölüm .. Yahut mühim şey,, Evvela Luvr sarayının ar- termekte ve arttırmaktadır. Evvelce 
ta sürgün .. Ebedt zından ohnıyacak mı ka kapısına bir araba göndermemi ve kontesin ismini söyler söylemez Luvr 
idi?.. aı·abanın içine de kendisine uzun bir sarayının bütün kapılan bana açılırciL. 

Yoksa kontes gelmişti, saraydan dön- seyahat için liizım olacak şeyleri koyma- Fakat bu gece ısrarlarım, tehditlerim ve 
müştü de haberi mi olmanuştı?. mı tenbih etti. Sonra daire mlidürünli hatta yalvarmalarım karşısında kapılar 

Bu ihtimal ile elini uzattı ve yatağının saraya göndermemi ve eğer kendisi av- açılmadı. Fazla olarak saray kapıların
başucundaki giimüş çana gümüş çekiç det etmiyecek olurs~ sarayda olan biten daki muhafızların sayısı arttırılmış. Fev-
ile vurdu. şeyler hakkında ma' .lmat alarak size kalade tedbirler alınmıştJ. 

İceri oldukça yaşlı bir kadın drdi. haber vermesini sövledi. İvon sadece : 

- Peki.. Dedi.. ınizi .. Hepimizi öldürecekler .. 
Daire müdarü çıkar çıkmaz hemen - Kimler? .. 
~ miadı. Y~ eiaeuunlyet - Haydutlar .. Katiller. 
vermeden erkek eıbisesiai geydi. Kılın- - Kral namına kapıyı açtıranlar nu? 
mu be1iae t.lıltı.. - Hangi kral nauıma.. He,.i de ca-

Tam bu sırada b~ük konağın kapısı- navar gibi haydutlar., Daha kapıdan 

na vurulan §iddetli darbelerin sesi işi- içeri girer girme.: ilk İ.§ olarak zavallı 
tildL daire müdürünü öldürdüler .. Uşaklar 

- Kral namına., Kapıyı açınlZ.. kos~ular- Şimdi aşağıda çaıpl§lYoır-

İvon sarardı.. !ar .. Fakat onlar hem kuvvetli, hem ka-
- Kral.. !abalık.. Bir kaç dakika sonra muhak-
Diye kekeledi. Koca konağın sokak kak bw'aya çıkarlar. Aman Allaluuı .. 

kapısı açılır açılmaz. da bir takım silah Alçaklar hepimizi merhamet elmed.n 
seslerini müteakip feryatlar yükseldi.. boğazlıyac.aklar.. Kaçalım.. Saklanalun 
Bu feryatları bir takım emirler .. Ve kü- matmazel.. İşte,. İ§te .. Onlar,. Merdiven-
fürler takip ediyordu.. Ieri çıkıyorlar. 

Bütün bu sesler binanın alt katını sa?- İvon merdiven kenarına kadar gitti ... 
sarak yukarıya.. 1 vona kadar gel.i,yordu. Ve ~a baktı, 

Bir hizmetçi kız korlruaundan yukarı Ellerinde yalın kılınç, ajaalanndan 
kata fırlamış alabildiğine koşuyordu. küfürler savurarak, gözlerinden kaıdı 

Koridora çıkan İvon onun kolundan şuleler saçarak bir sürü haydudun ha-
tutarak sordu. kikaten merdiven basamaklanndan çık-

- Ne var .. Ne oluyor?,, makta olduklarını gördü. 
- Ah matmazel.. Matmazel... 'Çabuk Genç kızın bakışlarında birden bir 

kaçınız.. dehşet belirdi. Bu şuursuz sürilnün ba-
- Anlat.. Neden kaçalım? .. Ne var? şında onlardan daha anzavur ve kudur-
- Allah aşkına matmazel beni hıra- muş ve onlan sevkeden adamı g6nniİJ 

Jcınız bari de caıwnı kurtarayım.. Hepi- ve .. Tanımıştı .. Bu .• Gniafondu •• 
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Buharada çarpışan 

Trablusta bir kıyam 
hareketi başlamıştır 

muhtelif fikirler 
Sı:triyede ele akvilerin 

., 
tayan 

hareketi devam 
f ~ l?ariauu aıııt:.W.i. Kabire mu- ı 

Büıün ı:nenimde MIUİ7.ce beWeıen toplayan BUha~ büyük bir aaayiJ ve habirinden aldığı §U haberi neıredİJ'or: 1 

~da an1'i büdenbU. canlanır ••• inzibata-da lüzum yoktur. Göcebeler şeh- Şarkı yeni bir yangın WıftlikMi tehdit 
Uzaktan gelen leyleklerin bJcırtılll!'I ıw. 11- plince çekinaen olurlar. Uzak yerle!'- etmektedir. ltalyanlar tarafından Libya·1 
il.klan doldurur. Velhaed liar tarafta can· dea: g.l1t11ler de BWıarayı şerifte bir kötü dan kovulmut olan Sinuıilerin. ınclcel 
h bir bayat devam cdar. Ça11Jda mub• hareket yaP.manın en bü~ük cez.aya çar- huh::b.ık.Ian Hic~ Mwr, Yemen gil)i ycr-
b!dif dillerle yapJan alıt veri,ler, mi pdacaiını düoünürler. lerde lta)yanın Libyadaki Arapları nail-
lerden yükselen müemnlerin yanık - Bunu bilen Buhara emiri evvelce Rus liyetlcrinden ayırma siyasetine ka1'ı iti-
lerile birdenl>ire durur. Ounüer- dolar Çarlığı zamanında Ruslara memleketin razlar yükselmektedir. 
'O§alır .•• Yine al11 v.erit baofar ... Bu· umumi asayitini teslim etmifti. ve: Vaktilc Çad gölüne kadarbütünı Bcr: j 
KÜnlerde bütün Buhara bir.- pazar haline - Ban ordu istemiyorum. Ruslar bu beristana hakim olan bu arapların tefi i 
gelir; Soka&Uar, açık dükkan olur. B'..- memlelletin aaayhıinden mesuldur.. Fil- Sünusinin halen .b~~.ndu~~ Ma~a~~~-ı 
lan ~ te.zgahlardaı yapılan itler mtlJIV' vaki fazla parııya mal oluyordu... ruhtan haber venldıgıne gore. gar .çolu-, 
dana. dökillür-. Artık se9İ ku'"8tll- al• Diyordu. Filhakika o zamanlanla hü- nün Mısır .~ahası~d.a muhakkak hır kı-j 
malını satmağa. miifteri aamaia ~ lkümet E'mir Saidin elinde idi. Sonra Emir yam baş gostermıştır. . . ' 

Y e:dClt'e serilen lialılar. ·~ Siırt ellerin Said Abdül•ahid han 1913 de çekiİmiş ltulynnlar Sünusilerin memleket~nı 1926 
1 

altında. oı...n ;ııaunuşak. tıiiylttn; •• Vel• yerine oiJu Said Miri Halim han vazi- da ellerine geçirmişler ve ~Ren Mısıru. 
liaaıl her tarafta .ın bir manzara ... Ayn fey.i üzerine almıştı. Maamafih bugjinler- :iltica mecburiye.tinde kalmııtı. Falr.at
liir- renk. ayn bir tic~t çeşidi... Ddnya de Buharada y.eni bir havat batlmnış v.e T rnbuhislular ellerinden silahlan ancak) 
Qiy,uuuıdaı. bulunm1y.an, 3örünmiyen :Yeni zihniyer. meml kette 11ünden günr -ıltı ay Eonm bıraktıhu-. 'I 
nıaUaa: .. IJeyıAr-~ar:mdan, y.urd çöl. kuv.~etü.nmiıtti. Trabulusluların basında bulunan 

lerine kadar, keçelerden halılara kadar Genç Buharalılar muhtı.-lif Oniver.sito· Öme.r Muhtar 1932 de, bir s~n.gü ~uha_1 
her g('y. !erde Bilgi sahibi ollıp memlekt:tlcrinf! rebesinde kendisini müdafaa ıçın elınden 

Bu mallnnn ,.e kalabalığın arasındit dönünçe (Demokrat inkılapçı komite~ kılıoı da gittikten sonra, italyanlM"a tea-' 

etmektedir ••• 

StVWE7 

-="KA iMA
BENZEYEN KADIN 
Halıiki bir 1A1Kera,. olmllf 6ir- 11•ka 

'I' AZAJe ÖÇ 'l'ILDIS 
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uzun nırlcalar giymiş olan Buharalılar ge- isminde liir de l>irlik kurmuşlardı. Esasen lim olmuf4ır\ liW.de misafir, için ~ biıı Otla tim, ge~ ...,. Slrlmaoı sörmecMın 
Zerler ..• Onlıum cjddi. v.akur. halleriyJ .Ruav.aıun. diğer taraflannda- da T.ürl.çii Ftıko.t ltalyanlar mı:ml~ti i9ti!a o~ Tralrlua. .ve 1 L _•de Hctl!Jıınltınn u~ vardı. evden- gıWam: ~ garajı ni-
yavat.:yıwaş çarııdaı wwuda .. aokaklarda Mnçf.e.r.çoifJmai~ batJamıstı. Bütlin ~ mokla. Tmbulualwan maitu~ ettikl u<&Wri geneml Blılfio Bu. odaNa Sehnua v.aanell: Yıtillllc° 1nıiı.in yanı batında ~ ~ lröte
dolatP'Nll9Pk bi.i7;ük.hürınet. ve mahab- nilikleri kabul eden gençler inlwlıip ve ni iddia edemezler. Bir çok aşıretld h• daim• u,.-.mlıt. bir hitlyan aleyhtan UD- '71'! aHledteıı.. dü§üıailı!onlum. Are ~ ,sinde idi GamjJ açturu Gtomombi1i 91-
bet toq}ar ... Ewenı halJun mühim. bir fikirleri.yaıymalr.:içimbir, gp.zet.tı lieun ol'- ıdudun aı-katıına, bilhaMa Mı ..... ~un~ ı.ur tet":I ebuelttWiner. . ce Nihale fikrimi söıJediım. '14mema. lMııdım ve-:wanlhallJllilumı taltiımı Ba
kışını muhtdif cainiı v~ medns m~ -duğµnu. dü§ii.nmüşler V4 (T.ercıüınan~ is- .sa vay.a T.rabuluaun cenubun• qekilmatt Hatta ltMya MtıtlScı liarbi esnaınn- likayd omuzlarını silkti.soma....... romda ~k işim vardı. iWadf bir: aftlbk 
auglancLr. Mı..kaddc:a. tilrbder.in, Ulya .miadcl.i g~teyi teeia atmi"4rdi. Bunl dendi•. Bu. canuptalü T.rabuluslular, Ce-- ~'betlent JlarUlm iÇin lnsitlt zalfülerinia ,ne misafir odai&nı pe19ek, N8ll'll bir tbuı..k 1-iat Seltnaıg, tav~ eden .... 
pap, lıımail Samani. Eyug. eeJJgunber, nnı b-.nda. ~rımdtl Biııh~,..,da. bltlu- ,be' ti Andarda. bultındunıl~ak~ olan ıdaresi ~!tında bir Trabulua alayı tefiil eda· ile; &.ıaııwıı :iWnci :müdUHine telefon etti.in 
Babani şeyh ve bunlar gibi yüzlerce ta- nan lsmail GasP-renski v.ar.dı. ltal ran askerleri içjn daima bır muadde edildii,inden bahaohınmuxor mu) Çeko• - Bavulıuıu Jimd.üik şµ o-a koy bana: ' 
rilli eserlerin hadımları olan Buharalllar ı Bu zat' (Tercüman) ile yalnız Kırım· 'ur,•ıuru teşkil etmektedir. lovaliya meselesi esnasında bu alaYJn te~ bakalım.. .....J'air.i.m, chtdlj Bllmftn ili 'lfü:im ban. 
evlerine döndükten sonra y.inc camileri· dalı&i değil,, bütün T.ürk.. illbrindeki ma Hudutlar.da. wglanmıt olan bu. ~ap.. rar teşllil edilaiii de söylenmiyor mu} Dedi. Oı gün akşam üstü N.ihal Bakır- ı.. liını- Wadtn memll!'lar ha16tmda 
ne, mescitlerine giderler. teplerde. i<Jhre şelcillerinde yenilik ya- lar- ltalyay1 daima endişe içinde bulun'" ltalyanlar 'bu faaliyetle mücadel~ e~ köyündeki terzisine gitmek mecburiye+ 1çolb111e liir tahkikat yapmadan kimseyi 

Pazar vesileıile camileri doldunım bin• pılmaMnı ietiyol' ve bu mak9tttlh müte- ıclunnaktadır. Hatta ltalya. Habeşiatan me~ üzere Mısır vahalarında propagan• tinde idi. üzerine çok diiştüğü bir. elbit ıangaje ~ V..e ben bugün açık ye -
lcm:o müaUiman ara11nda dervi~ de madiyen netriyat y.apıyordu. harbi esnasında Sünusi!erle bi11 anlaşma dalara girişi>:orlar. Huduttaki,Carhub ve senin son provası o gündü, Gitmedi: Mut rim olsun sana gönderdiğim kızcağızı 
gÖbt çarpan MuhteliFmill~tltrr-=menaıa. l•mail ~nekirıin (Tercliiman~ 1 imznlamağa.t~büa etmiıti• ,K'ufrada hulunıı.n Trabuluslulıı.r, temilllr hakkak ki bizi yalnız bırakmak: istemi• derhal alının. Çünkü 7.abıtanın onun 
olan bw adamlar halkın mua'Wllneli il B\ıharadaki ~rıçlbr: anı.anda da oK&ınu. lhJyamrn tddifi ~ idi: ta llulundukları MıSJr aşiretleri arasına yordu. hakkıındaki şehadeti ftıvkalaöadir.. Ge-
yiyip içip dua ederler. yor ve onun sözleri sanki bir emir giHi te- Sünusiler memleketl('rinin Italyanlar fena şeyler yaymamaları için hususi bir A~a~. ycm!tji. tatsız tUZSW'.I ~ gççt~. rek oskidhn çal~ğı yerde iken ve ge.. 

ilkbaharın tatlı günleri ba~ladığı za- lakki ediliyordu. tarafından fethini kabul edecekler, buna idareye tabi tutulmaktadırlar. Berurn şoyle denız kenarına dogru bir rek sonra işsiz kaldığı sıralarda ve hat-
:rnan ~gjlllhlraııııpırr.~llthll- <zAeolllr; llWiaralllivr komitmi )!ıllfti fh il cmıar. Ualy,mılann Miamla $.i- Trabulusfuları nkıyam hareketleri dolaşalım, hava alalım teklifimi Nihal ta zabıtanın bile talidirini ilzerine top-
liıw:4. l!IWlt-&liıa.ti llWlr n'•ıtiltBmi · iıriirımdbll::.Bı ._11omnw iiıjn J&o. u.1hrt icıin aıthWan amalim verilecek- Trabulusa yeniden 25 bin ltal~n yer• çok yorgunum diyerek reddetti. ôyle lıvacak. bi~ alililc metaneti va ciddiy.et 
aı~ llidl w 11 >• ........ llGJDD .... eff.Hmnı ~mMI l&a.mP.dWiini 1eıtirilmesinden ileri gelmiştir. Çünkü hu ise Selman la beraber çıkalım di)'.'ecek - gö.temıi§tir. li>ahaı ne inceliyorsun. 
(fiiallaidf...,.wıdl}~ lllaı~ ·rmii5orHıırdlı Blı mahtlll ınomlhleotin Bhndan lia@Jla Siinuaiy.e bir maaf bağ· ltalyanlar Trabulusluların, memleketle· tim ya .. Diyemedim, bu evin esasen ağµ- '.Uabü arkad8fıma v.azi~ini anlata· 
ajillhrı toglamn ff1Wc. ~e- giillbJ liarr tarafında Rrı>P.agandhlan ~P.ı~orlhf' acak v.e kmıdiııi y)rıc ll'rahulu.un dir 

1rfıe ve hürriyetlerine sahiP. olmalan için asabi olan havasını körüklemek deme1t mazdım. Telefonu kapadimı Akşam Ye-
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Ben, bu acındıracak sözleri söyler - - ~1ii ama .. dedim, sen bana &ka-
ken onun kılı bile oynamıyordu. Bir ka- radaki arkadaşından ve ondan aldığın 
dın için &ı derece merhametsizlik, kalp- m~ptan hiç ı..Gietmemiştin. 
sirJilq çp• glıilin bir şey .. Doğrusu çok - Eh~tsizdi dat ondan, dedi. 
sevdiğim Nihali böyle bir histe aömıek Bu.ı Madar i§in arasında. ufak tefek şey
istemiyoııdum. lerle ı..Eanı yonnıyacak kadar seni dü-

Ertesi sabah Nihali benden evvel şünürüm, 
uyanmış, yataktan kalkın'§ v.e çay,ımı Selmana döndüm: 
ba~ ucuma get.inniş buldum. B\ı onun - Bu vazife işinize gelir mi? 
hiç yapmadığı bir şeydi. V~ yemeği, Diye sordum .. 
kahvaltıyıah., o hazırlaıPt ama.. Küçük Başını öne eğerek tasvip ha11ekwya"'1. 
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Çocuklar için: 

Gölgesini kaybeden çocuk 
Küçük Ayten odasında mışıl mışıl uyu

yordu. Vakit gece yarısını geçmişti. Gök
yüzünde ay ve yıldızlar uyanık duruyor

lar ve uyuyan çocuklara bakarak sabah 
olup onlann uyanmasını bekliyorlardı: 

Kendileri çocuklar uyandıktan &onra ya
tacaklardı. 

Fakat, küçük Ayten sabah olmadan 
uyandı. Pencere tarafından doğru bir 
tıkırdı işitmi~ti. 

Gözlerini uğuııturaralc o tarafa baktı: 
evvela gökteki ayı ve yıldızları gördü. 

- Daha gece imiş, dedi, sabah olma-
mış .•. 

O zaman gözüne pencerenin kenarın· 
da bir ~ey ilişti: 

lc;eri birisi bakıyordu 1 Kimdi bu} 
Korku ile yatağında doğruldu. Pen• 

eeredeki baş daha fazla yükseldi ve kü
çüle bir çocuk belirdi. 

Ayten, gece yansı pencereden içeri 
girmek istiyen :yabancıya, soluk kanlı· 
lılcla: 

- Kimsin} Ne istiyorsun} diye sor
du. Ne anyoT11Un burada) 

Pençereden bakan bir çocuktu. 
- Korkma kardctim dedi. Benim 

adım cHiç Büyümeyen çocub 
- cHiç büyümeyen çocuk mu? 
- EveL Ben doğalı bir kaç mı1yar 

ıene olmuş. Fakat, böyle yedi, sekiz ya

tma kadar büyiimüfÜm. Ondan sonra 
çocuk lcalmifim. 

cAnnem anlabrdı: Babam büyüdü
ğü zaman: c - Nerede o eski günleri> 
Ciiye ağlarımı. 

cÇocukluğuma o kadar ariyorum ki 1 
insan hep çocuk kalsa> demıif •.• Bunun 
üzerine, babamİn arzusu yerine gelmi~: 
Kendisi değı1 ama, ben hep çocuk kal

mışım .•. > 
Ayten, bu sevimli küçük erkek çocu

ğa birdenbire isinmıştı. Onu çok samimt 
buluyordu. Sözlerine derhal inanmıştı. 

Artık korkusu kalmamı§h. 
- Dışarda soğuk var galiba, dedi, 

gelsene içeri... Hem böyle gece yansı 
'ile arıyorsun sokaklarda} Evin yoksa 
gel benim yatağıma, beraber yatalım ..• 

Hiç Büyiimiycn çocuk: 
- Olmaz! dedi. içeri gelemem .•• 

Ben buraya bit iş için geldim, hemen tek
nı r döneceğim ... 

- Ne için geldin} 
- Söylesem kızanın ... Ben sen uyu-

rorsun diye gelmiştim. Hem 11eni rahat-
917. etmek istemem .•• 

- Hayır, hayır söyle ... Kızmam. Bel
~ ben senin ifine yardım ederim ..• 

- Eksik olma. O halde söyliyeyim: 
cBen buraya g~n gece de geldim 

ama, siz beni gÖnnediniz. Burada, sen, 
kardeşlerin ve annen otnnnuttunuz. An
neniz size bir masal söylüyordu. 

cBen pencereden içeriye bakıp gide
cektim. Fakat, annenin söylediği masal 
• kadar hoşuma gitti ki pencerenin ke
parına oturdum, ve dinlcmeğe başladım. 

cNihııyet masal bitti. Anneniz sizi ya
~larınıza yamdı ve: 

c - Hadi, rahat, rahat uyuyun çocuk-

lau diyerek, elektriği söndürdü ve gitti. 
cBende pencereden çekildim, gözle

rinize dışnrdaki ı~ıklar girmesin diye per
deyi indirdim, gittim. 

cBenim yaşadığım yer çok uzaktır. 
Oraya cuçsuz bucaksız yer> derler, Bura
dan oraya gidinceye kadar sabah oldu. 
Güneş doğdu. 

cO zaman bir de baktım ki, önümde 
gölgem yok. 

c - Sakın nrkamda kalmasın?> diye 
baktım: Arkamda da yok: 

cO zaman anladım ki, karanlıkta çı

karken gölgemi sizde unutmuııtum ... 
Onun için, bu gece kalktım, sizden göl
gemi almağa geldim ... > 

Ayten hiç büyiimeyen çocuğun anlat
tıklımnı, gözlerini açarak dinlemi,ti. O 
kadar alakedar olmuştu ki, hemen yata
iından kalktı ve: 

- Gel ara, kardeşim, dedi, buralarda 
senin gölgeni hiç gönnedim. Fakat, belki 
bir yere sıkıtmıı, kaybolmuştur. Ara ba-
kalım ... Ben de arayayım... • 

Şimdiye kadar yan karanlıkta ltonu
fU)'orlardı: Pencereden giren ay odanın 
içini biraz aydınlahyordu. Fakat, hiç bü
yÜmeyen çocuğun gölgesini aramak için, 
Ayten kalktı, elektriği yakh. 

Elktrik yanar yanmaz çocuğun göl
gesi bulundu: Odanın ortasında. Hiç Bü
yümeyen çocuğun ayaklarının ucunda 
duruyordu. 

Çocuk, gölgesini kendisiyle beraber 
sürükliyerek pencereye doğru gitti. Fa
ltat, tam Aytene aJlahaısmarladılc deyip 
çıkacağı sırada gölgesi yine kayboldu. 

- A 1 Cölgem yine burada kaldı 1 
Çocuk odanın ortasına gelip gölgesini 

istedi. 
O zaman Ayten~ 
- Dur karde~im. dedi. öyle gitmez o. 

Dikmek lazım ..• 
- Dikmek mi? Dikmek de ne de

mek) 

Ayten, dikiş dikmesini bilen küçük bir 
kız gururuyln. 

- Sana onu güzelce bir dikeyim de 
gör, dedi. 

Hemen eline iğne ile ipliği aldı ve yere 
eğildi. Hiç Büyümeyen çocuğun gölgesi

ni dikti. Sonra: 
- Haydi şimdi güle güle git dedi. Y o

lun açık olıun. 
Hiç Büyümeyen çocuk, pencereden 

dı,arı atlarken: 
- Eksik olma, Ayten, dedi. Artık göl

gemi hiç bir yerde kaybetmiyeceğim .•• 

Zürafanın boynu niçin 
. uz~ndur? .. 

Zürefanın boynu uzundur. Çünkü zü-
rafanın ön ayııkları çok uzundur. Boynu 
kısa olsaydı, başını yere iğmiyeceği için 
aç kalmağa mahkum olurdu. Zaten ek
seriyetle kurak ve otsuz yerlerde yaşa
dığı için ağaç yapraklarını yiyerek geçin
mek mecburiyetindedir. Halbuki boynu· 
nun uzunluğu sayesinde ağaçların yiiksek 
dallarına kadar irişerek gıdasını temin 
edebilmektedir. 

Kolay 
Bir 
Şifre 

makinesi 

Nebatlar niçin çiçek 
acarlar?. 

Çiçek açan bÜtün nebatlar, yeni nebat 
çıkarmamak için çiçek verirler. Her çi
çek tohum taşır. Ve bu tohumlar yeni 
nebatlann doğmasına sebeb olur. Çiçek
lerin ayni zamanda dünyanın güzelliğine 
yaptığı yardımı hatırl.ırsak hayattaki va
zifelerinden birini daha anlamış oluruz. 

Dett!z ita. laftnın 
yumurtalen 

Su kenarındaki kayıklarda veya saz
lıklar arasında yumurtlayan deniz kuşla
rının yumurtaları, çocuklann çevirdikleri 
topaç gibi tepesi Üstü durur. Öyle .lr.i bir 
rüzg&ra tutulduğu zaman, yuvarlanıp gi
deceği, bir topaç gibi döner ve bu suretle 
düşüp kınlmaktan kurtulur. .. 

Pervane niçin lamba 
etrafında dolasır?-

Pervane niçin ışık yanından ayrılmı
yor ve onun etrafında dolaımaktan vaz
geçmiyor? Bu dol~mak ona pahalıya 
mal oluyor. Faltat o gene vazife imiş gibi 
mütemadiyen lambanın etrafında dönü
yor. Son zamanlarda bu kabil hayvanlar 
hakkında yapılan tetkiklere balcılır~a, 
hayvanları biri karanlıktan aydınlığa, di
ğeri aydınlıktan karanlığa giden diye iki
ye ayınrlar ... Ya nebatlarda da ayni şey 
görülür. lşığa dönen nebatlar, ışıktan ka
çan nebatlar vardır. 

Hayvanların diğer bazı ıeylere kar§İ 

da ayni hareketleri yaptığı görülür. Me
sel~: Sıcaktan, bazısı korkudan kaçar .• 

Bazı insanlar da pervanelere benzer
ler. Daima güneı uarlar ... 

Bazıları da haşarat gibi gölgeden hoş
lanırlar ... 

Saç niçin aiarır?-
Dikkat etmişseniz görmiişsünilzdür 

ki ya büyük bir hastalıktan, ya müthi§ 
bir sıkıntıdan ve ihtiyarlıktan sonra 
saçlar beyazlaşır. Saçın rengi, havi ol
duğu renlc.li maddenin miktarına tabi
dir. Yani saçta çok renkli madde varsa, 
o vakit saç koyu olur. Bu renkli madde
leri az havi olan S<?Ç açık olur. Bu renk
li madde vücudun sıhhatı, olmasına ve 
sinirlerin vazifesini tama.'llen yapabile
cek bir halde bulunmasına tabidir. Rc~k
li maddeni~ husulü ekseriyetle sinirlere 
bağlıdır. Eğer sinirlerde bu kon.trohı 
bozan bir oota olursa, yahut ihtiyru:hk 
sebebiyle sinirler yorulursa o vakıt ,bu 
renkli madde olmamağa, saçlar ağanna
ğa başla ve nihayet bütün biitün bey;ız
laııır. 

Saç ağarınca artık enlcli meddey; ha
vi değil demek tir. 

Bazan dert ve sıkıntı aaçı ağartır. Bun• 
da da ayni halin tekenürünü ııörüyoruz. 
Yalnız burada renkli maddenin olması
nı meneden ~Y ijltiyarhk değildir de sı-

1 kıntıdır. Her iki:ıinin de saçı aiartma
sına sebep, ona re.nr,ini veren madde
nin artık yetişmemesidir. ___ ...... __ _ 
Akbabanın başı niçin 

tüysüzdür!-
Akbııba kuşunun başında tüy yoktur. 

Çünkü bu kuş gıdasını gübreliklerde arar. 
Gübrelere ba,ını sokar, çıkarır... Eğer 

tüy olsaydı o vakit batı daima pis bir 
~alde bulunacaktı. 

Bugün size, kendi kendinize yapaca
ğınız giı.li görüşme makinesi veriyoruz. 
Resimde gördüğünüz yuvarlakları birer 

karton üzerine yapıştırarak kartonları - , 
kesiniz Küçük yuvarlağı büyüğünün 

üzerine koyunuz. Ortasından delerek 
bir ip geçiriniz ve ipin uçlarını düğüm
leyiniz. Böylece küçük yuvarlak büyü
ğünün üzerinde döner. lşte makineler 
hazırdır. Evvelce arkadaşınıza bu şifre 
makinesinin anahtarını haber verirsiniz 
ve mesela şifremiz (K) harfidir dersiniz. 
Sonra yazacağınız mektup küçük yuvar
laktaki (K) harfini btiyük yuvarlağın 
(A) harfi hizasına getirerek yazarsınız. 
Bu suretle mesern cAhme~ yazacaksa
nız bu şifre ile (Krwoj) yazmış olursu
nuz. Bunu arkadaşınız ( ayni makine 1 varlağın (K) ını büyilk yuvarlağın (A} 1 nin (H) 
kendisinde de olacağından ) kücük yu- sı hizasına getirerek (K} ın (A), (R) . okur. 

olduğunu bulur ve kolayca 

Hazır cevap mısınız? 
Burada size bazı tuhaf sualler sorulu-

yor. Bundan derhal cevap vermeniz 
lazım. Nasıl cevap verileceğini bulamı
yorsanız, ayrıca a!jağıya verdiğimiz ce
vaplara bakın, ene kadar kolaymış I> di-
yeceksiniz: · 

1 - Bir kapıyı açmak için evvela ne 
lazımdır? 

2 - En son çılrnn dişler hangi dişler-
dir'? 

3 - Orta yaşlı bir adama ~oruyorlar: 
cKaç yaşındasın'?> diye. 
c - Yirmi beş> diyor. 

Öteki adam buna karşı güzel bir fCY 

söyliyor. Ne diyor'? 1 
4 - Ayin dünyayı bağlamak için le.aç 

sicim lazımdır'? 

5 Binin yarısı 5 00 değildir, kaç-
tır'? 

itte cevplan: 

- Kapının kapalı olması! 

2 - . Takma dişler 1 

3 - c - Kaç senedenberi yirmi bet 

yaşındasın?> diyor. 
4 - Bir tek sicim yeti',!ir: Elverir ki, 

uzun olsun 1 
5 - Dört yüz }'irini beti (Yani dört 

tane l 25 ). 

----"''---Karla oynarken elle· 
riniz ni in ısınır?-

Ellerimizin karla oynarken ıaınmaai 

her halde bizim için iyi bir şeydir. Çünkü 

kann elimizdeki harareti aldığı muhak
kaktır. 

Yukarıda dünyanın sevgilisi Şirleyi 

köpeğine yaramazlık etmemesi için se
vimli parmağı ile ihtarda bulunuyor. 

e~ize her vakit olduğundan fazla kan 
hücum der. Bu suretle elimiz ısınır. 

Ayni ıeyi denizde yıkandığımız zaman 
tecrübe edebilirsiniz. Soğuk denize girip 
çıkhktan sonra vücudumuzda tatlı bir ha-

Köpeğin bile Şirleyin karşısında ve onu 
görmekten ne kadar çok sevindiğini gÖ< 
rüyorsunuz. 

cudun her azasına dikkat etmektir. 
Soğuk suda cilt tahammülünden fazl• 

bir yük altında kalır. O vakit beyin, onuı( 
imdadına yetişmek üzere kan gönderir. 

Bu yÜzden vücudumuzda hafif bir ha• 

Elimizin sıcaklığı kandan gelir. Elle
rimizin sıcak olabilmesi için kanın her 
,·-'·=·h~ ı-,Jıı. ,.Jimize hücum etm--si la-

2imdır. Fakat karla oynadığımız zaman raret hiıaedersiniz. Dimağın vazifesi VÜ• raret duyarız. 

=·····-·································· · ··············· · ····~ . . 
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jGazeteciyi kim zehirledi? 
• 

eğer hayatını .seviyorsa haydutlara kar
§1 açtığı mücadeleyi derhal terkebnesini 
tavsiye ediyor. 

4 - Marsel bunu kabul etmiyor ve 
merak etme, diyor, bana bir şey yapa
mazlar. Şimdi seninle beraber çay içe-

lim. Sonra beni yalmz bırak.. Çetenin 

1 isimlerini havi liste ile yaz.ımı bitirip 
1 - Meşhur gazeteci ve ropörtaj mu- milrettiphaneye ve-reyim .. 

harrirlerinden Marsel bir kaç günden- 5 - Çaydan sonra Marsel, bu zabıta 
beri mütltj.ş bir haydut çetesinin faali- muhbirine haydut çetesinin faaliyeti ve 
yeti hakkında neşriyat yapmaktadır ve merkezi hakkında duvarda bulunan bir 
karilerine ertesi günü bu çe1eyi teşkil harita üzerinde izahat veriyor. 
edenlerin isimlerini bildireceğini vaad- ü - Sonra onu gazete idarehanesinin 
etmiştir. kapısına kadar teşyi ediyor. Ve Vintere: 

2 - Gazete idarehaneıo;inin karşısın - - Yarın gazetede bütün çete mensup
da bir kahve vardır. Bu kahvede çete- larırun isimlerini muhakkak neşredeoce
nin azalarından solak Moris muharrir ğim. 

Marselin idarehaneden çıkmasını göz- Diyor. 
}emektedir. 7 - Marsel odasına dönüyor. Bu oda-

3- Idarehanede Marselin odasına za- ya kendi çıktıktan sonra bLl§ka hiç kim
bıtanın muhbir o1arak kullandığı adam- se girmemi§tir .. Hemen masasının başı
lardan Vinter adında biri giriyor ve ona na geçip yazısını bitirnıc~c çalışıyor. 

Henüz iki üç satır ya~mı~tır ki birden

bire ve yıldırımla vurulmuş gibi masa

ya kapanıyor, ölüyor .. 

8 - Polis müfettişi Pije1 tahkikata 

başlıyor. 

Odaya Vinter ve karşıki kah\l~dell 

çay getiren. garsondan başka kimsenill 

ginnediği anlaşılıyor. Pijct odadaki ve 

masa üzerindeki eşyayı birer. birer tet

kik ediyor. 

Netice: Resimlere dikkatle bakınıı:. 

Polis müfettişi gazetecinin nasıl zehirle

nerek öldürüldüğünü anlamıştır. BuntJ 

siz de anlıyabilirsiniz. Eğer bulamaz .. 

sanız neticeyi haftaya bugün size sö'f· 
liyeceğiz. 

-=-
Güzel yıldız Linanın 

yüzüklerini kim çaldı!.-

-=--
Geçen hajtaki polis ha/iyesi oyunu

muzun halli: 

Uşak Jermen elektrik cihazını geti'" 
rirken kutunun altına balmumu yapış
tırmış ve bu kutuyu yıldızın çıkardığı 
yüzüklerinin üzerine koymuştur. 

Bronör, işini bitirip te elektrik ciha· 
zını uşağına verirken yüzükle ba]mu • 

muna yapışmış olarak kutu ile berabct 
kalkmıştır. Ancak bunlardan bir tane

si hafif yapıştığı için koridorda düşnıUŞ· 
tür. Polis müfettişi bunu çöp sepetinde 
bulduğu b.:ılmumu pnrçasından anln -

mıştır. 
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Adı ne 
.d. ., 
ı ı . 

İspanya harbinin ulak la at hi üki bir hikAyesi 

- Ne haber büyük baba). insan akını devam ediyordu. Kadınlar 
ihtiyar adam ümitsiz bir el işareti ve ihtiyarlar uzun yolculuklarından ver-

yaptı: diği yorgunlukla ayrı kapanan gözlerini 
- Hiç, kızım ... Bana silahlan olma- köprüye dikmişler, sanki omdan bir şey 

dığmı söylediler .. Ben gibi ihtiyarı ne bekliyorlardı. Gençler, şimdi, silahlarını 
yapsınlar ... Silahlarım gençlere saklı- alarak hazırlanan siperlerin arkasına çe
yorlar. kilmişlerdi. Herkeste ümitsiz bir bekle-

- Aldırma büyük baba ... Varsın öy- me vardı. 
le olsun. Biz gene gidelim. Silahların sesi gittikçe yaklaşıyordu. 

- Peki amma orada senin ne işin var lstilacılnr artık adamakıllı yakındaydılar. 
a )uzun). Onlara silah atabilen insan )it- Onların makineli tüfenkleri milisleri dur
zım. Bale. Tüfenk sesleri duymuyor mu- madan biçiyordu. Sivil halkın silahları 
aun ~. mahdut, cephaneleri yok gibiydi. Her 

- Duymuyorum, büyük baba, duyu- yüzde acıklı bir ümitsizlik damgalanmış
yorum. Ama zarar yolc. Kalk gidelim. tı. Yolun kenarındaki binalardan birin
Olup biteni görmek istiyorum. Artık bir den bir radyonun kısık sesi işitiliyordu. 

idam mahkumu.· gi!;>i beklemekten. usan· Radyoda birisi var kuvvetiyle bağırı
dım. Ne olacalı:sa olsun. Haydi kalk bü- yor her kesi Madridi müdafaaya ça·ğırı
yük baba. Hem büsbütün silihaız da sa- yordu. 
yılmayız. bak.. * 

ihtiyara bir tabanca gösteriyordu.•• Kamyonlarla, arabalarla ve yaya ola-
Bu, eski bir Simitveaon idi. K11aca rak daha bir çok kimseler gelmi~. büy\ik 

anlatb: bir kalabalık peyda olmuştu. Bunların 
- Amcamın .. O hasta yabyor. Nasıl işçi sınıfına mensup oldukları ve asker

olsa kullanamıyaca1c. Sen silah almağa tikle hiç alakaları olmadığı hallerinden, 
gittiğin 111rada ben de eve gitmiştim. Onu yürüyüşlerinden anlaşılıyordu. Ozerlerin
bir dolabın çekmesinde gördüm ve al- de iş esvapları vardı. Fakat bu onların 
dım. ayni zamanda pazar günleri giydikleri 

Yqlı bir adamla yirmi yaşlarında ka- en iyi elbiselerini de teşkil ediyordu. El
dar bir genç kız şehrin T oledo kapısın- lerinde eskiden kalma tüfenkler, pa!lı 
da, mezbahanın önünde konutuyorlardı. tabancalar vardı. Elinde yeni bir mavzer 
thtiyann yüzündeki çizgiler keder ve tunanın üzerine gıptalı gözler dikiliyor
yorgunluktan daha derinleşmit. omuz- du. 
lan düıımüştü. Rengi sarı, bakı.şlan ıe- Yolun kenarında bir sinema vardı. 1n
bataız ve asabi idi. Onun yanında dirn- san d&lgası kih yükseliyor, kah alçalı

'dik duran kız onunla tam bir tezat teşkil yordu. Bu.dalga Madride doğru yürüyor
ediyordu. Durutu dik ve mağrurdu. Yü- du. Kız cereyana kapılmış bir tahta par
ziinden ve vücudundan gençliğin taravet çası gibi sinemanın kapısına kadar sürült-
ve güzeUiği akıyordu. lenmişti. 

- Haydi bakalım öyle ise... Yolun burasında büyük bir siper vÜ· 
Kendilerini kadere ltaptıranlann müte- cuda getiriliyordu. Bu garip, eğri büğrü 

vekkil teslimiyeti ile yanyana yürümeğe kalenin pencerelerinden düşman görülü
b8§1amı~lardı. Köprünün başında birbir- yordu. Artık çocuklar ve kadınlar göz
lerinden ayrıldılar. Yol Cetafe ve Kara- den kaybolmağa, ortadan silinmeğe baş
banşeden kaçan muhacirlerle doluydu. lamışlardı. 

Bunlar, bezgin, yorgun adımlarla hedef- Kız bir kucak kaldırım taşı, bir kaç 
m, gayesiz dola~n zavallı insanlardı. çuval kum buldu. Mermilcrİ!l delik deşik 

Ardıarkası kesilmiyen uzun, insicam- duvarlardan mohilye parçaları çekerek 
aız bir kataT halinde sanki meçhulattan ördüğü duvarın öte berisini sağlamladı. 
mütemadiyen geliyorlar, şehrin nisbeten ikindi vakti idi: hava donuk ve soğuk-
emin olan aokaklannda ve viranelerinde tu. ilirclenbfre telişh sesler yüksc1di: 
kendilerine birer melce arıyorlardı. Ufuk- - Tanklar geliyor! Tanklar geliyor! 
ta beyaz dumnnlar görünüyor, uzaklar· Bir an derin bir sükut, bir tereddüt 
dan durup dinlenmeden patlıyı:ın topların vakfesi geçirildi. Bu tanklara eskiden 
sesleri iıitiliyordu. Göğe doğru yükselen kalma çürük çarık tüfenkkr, paslı tahon
alev ve duman sütanlan ufku ku:lllı. si- calar ne yapabilirdi} Şimdi bomboıı ka
yahlı korkunç, tüy Ürpertici bir renge lan ana yoldan bu ölüm arabalarının sa
boyamıştL Arada sırada top seslerini ğa sola ateş saçarak birer kocaman tırtıl 
~]darda bir sürü siyah ölüm k.urşunu- gibi ilerledikleri görülüyordu. 
bastıran bir uğultu havayı dolduruyor, Erkekler mütereddit, yaptıkları siper· 
uçuştukları görülüyordu. leı1n arkasına lc:açmışlardı. Sinemanın ar-

Halk yavaş yavaş, ve ihtiyatla, büyük kasındaki pencerelerden bir kaç aslan yü
dalgalar halinde yi.irüyordu. Onlardan rekli miitemadiyen ateş ediyordu. 
aılc sık feryatlar, ahlar küfürler yükseli· Tam bu sırada yüksek kat'i bir aes işi-
yordu. dilmişti: 

Yolun ilerisinde, tehlikeye, ölüme doğ- - Arkadaşlar onları beklemeyin 1 ••• 
ru iler)iyen bir avuç erkeğin içinde, kız Hi.icuml Hücum! ... 
da yürüyordu. Deniz kıyı.sını süsliyen Kız, yola atlamış koşuyor, arkadaki-
ufacık, ıirin evler artık başlı baeına bir lere yol gösteriyordu. 
ufak kale halini alml§dı. Damlarda ve Bir grup onun bu hareketiyle elektrik
pencerelerde mavzer namluları parlıyor· lenmiş gibi yerlerinden fırlamışlar, onu 
du. Ufak balkonları ölüme son defa mey- takip ctmeğe başlamı"lardı. Bu bir avuç 
dan okuyan savatçılar doldunnuştu. Ka- insan canlı duvar, çılgınlıkla titriyen ölü
"dmlar ve çocuklar siperlerin kazılmasına, me doğru yürüdüler. Yere çarpan kur
lnanialar vücuda getirilmesine yardım şunlar yoldan yer yer dumanları kaldı
ediyorlardı. Kaldınm ta§lan dökülerek rıyordu. 
:kaba bir duvar örülüyor, pencereler min- ilk düşen kı7. oldu. Yüzü göke müte-
C:lerle.rle, şiltelerle örtülüyordu. veccih, elleri sanki çarmıha gerilmi~ gibi 

Çocuklar, iri karıncalar gibi. nehirden ayrık, yere serilmişti. 
çuvallarla ve sepetlerle mütemadiyen Adı neydi~. Kimdi~ Kimse bilmiyor-
ltum ta§ıyorlardı. du. Ve bilmiyecek ... 

Denizbank Izmir şubesinden: 
939 takvim yılı İçinde lzmir limanına gelecek 30 rüs~ tonluktan 

fazla vinçli vinçsiz veya muattal vinçli motörlerin ve kendi tayfala.rile 
tahmil ve tahliye yapmıyacak 30 rüsum tonluktan aşağı motörlerin 
ve yelkenlilerin hamulelerini kömür kereste hariç limanın her hangi 
noktasında bu gemilerden rampa halinde arabalara kamyonlara rıhtı
ma iskelelere veya icabında başka vesaite ve Alaancak iskelesinde va
gonlara boşaltmak yüklenecek eJyayı da yine rampa halinde bu mo
törlere yüklemek ve istif ebnek İ4İ eksiltmeye konulmu,tur. Eksiltme 
30/12/938 cuma günü ıaat 15 le Denizbank binasında yapılacaktır. 
isteklilerin ~ameyi görmek ve fazla ınalumat almak için yükleme 
'Ve boıaltma ~fliğine müracM.tlan ilin olunur. 

20 24 4431 (3140) 

Denizbank lzmir şubesinden: 
939 takvim yılı içinde lzmir limanına gelerek Alsancak ıimendifer 

iskelesine yanaşan ecnebi vapurlarile Denizbank vapurları ambarla
rındaki kömür ve kereste vapurile diğer Türk vapurları ve motörleri 
hariç - her türlü eşyayı vinçle vagonlara veya deniz tarafında banka 
Vesaitine ve tahmilde vagonlardaki ve deniz tarafında şatlardaki q
Yayı yine viçle vapurların ambanna indirip istif etmek i~leri eksiltme
Ve konuhnuttur. 

Eluibne 31/12/938 cumartesi günü saat on birde Denizbank bina
• nda yapılacaktır. isteklilerin fazla malumat ve '8l'hıameyi gönnek 
.. ~ .. re yükleme ve hoş"ltma tcfliiine müracaatlan ilin olunur. 

20 24 4432 

YENIASIR 

inston Çö çil yazıyor: 
"Şarki Avrupanın cenubunda kuv
vetli Türkiye Cümhuriyeti, kuvvetli 

bir müvazene ô:milidir .. ,, 
Yazan : Vinston Çürçil 

Eski İngiliz nazırlnrından ve Avrupa
nın büyük siyasilerinden biri olan Vins
ton Çörçil cAvrupanın Şarkındaki teh
likeler> başlığı altında Fransızca cParis
Soir> gaz~tesinde bir makale neşretmiş
tir. 

Çörçil, Ukranyadaki son htıdiseler mü
nasebetileLehistanın va1Jyetinin de teh
likede olduğunu işaret ettikten sonra 
şöyle devam ediyor : 
BütünŞarki Avrupa Noel bayramlürı

nı bir korku havası içerisinde geçirecek
tir. 

Bundan sonraki darbe kime inecek? 
Münih anlaşmasının neticeleri, bugi.in, 
müstakil bulunan ve sulh içinde ya5ıyan 
memleketlerden hangisi üzerine düşe
cek? 
Rornanyada son -derece büyl.ik bir ger

ginlik hi.lküm sürüyor. Geçenlerde, Kral 
Karo! İngiltereyi -ziyaret etli. Bu ziya
retin Londrada husule getirdiği intiba 
çok eyidir. İngiliz milleti kendisini tam 
bir adam, çok değe!I'li bir prens karşı
sında bulmuştur. Kral son derece bü
yük müşkiilatı,kuvvetli bir azim ve bü
yük bir gnyretle karşılamaktadır. 

Fakat Romanya, petrol ve buğday ile, 
son zamanlarda kendi göğsüne çektiği 
akalliyetlerle, hakkında büyük bir inti
kam arzusu besliycn Macaristan gibi bir 
komşu ile, bugünkü zavallı dünyamızda 
bir diğer tehlike teşkil etmektedir. 

Tehlikede olan bu iki memleketin, 
Lehistan ve Romanyanın ötesinde bü
yük bir memleket olan Rusya, cenupta 
da kuvvetli bir askeri cümhuriyet olan 
Türkiye bulunmaktadır. 

Asırlarca birbirine düşman olan Rus
ya ile Türkiye bugün çok eyi komşu 
müvazene fımili teşkiJ ediyorlar ki, bu 
vaziyetten baha biçilmez eyi neticeler 
çıkması muhtemeldir. 

Rusya kimsenin haU.-dcmiyeceği bir 
esrar ve muammadır. Rusyar.m Uzak 
Ş:ırktn oynadğı rol ona 1ngiltcrC'l'l.in ol
duğu kadar Amerikanın da hürmetini 
kazandırmıştır. 

Arazisi istiluya uğradğı takdirde Rus
yanın Avrupada oynıyacağı rolii şimdi
den kims" tayin edemez. He.r: holde. Rus-

lZMtR BELEDiYESiNDEN: 

l - Ba9katiplikteki tartnamesi 
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Çörçil il~ve ediyor : uYunanistan ve Türkiye, · 
ikisi de lngiltereye karşı çok dostane hisler 
taşımaı ' adır~ar. Akdenizin en büyük deniz 

N l:u veti olan lngiltere ile Ege denizinin bu iki 
N bekçisi arasında en küçük bir menfaat ihti· 
lalı bile yoktur. Zanneederiz ki gerek Türki· 

·yenin, gerek Yunanistanın refahını, kredisini 
N ve ticaretini teşvik etmek ve bunlara milza· 

hir davranmak İngiltere için en mühim bir 
" meseledir ••• » 
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yanın bu rolünün ehemmiyetsiz bir şey e.'ierler daha az takdire şayan değildir. 
olacağını iddia etmek doğru değildir. Onlar da zengin ve münbit olmaktan * uzak bulunan memleketforinde Türki -

Fakat Türkiye çok daha küçük olmak
la beraber, daha muayyen bir karakteri 
bulunan bir müvazene amili te§kil et
mektedir. Harpte Türkiyenin kurla.rı
cısı, harpten sonra da Türk milletinin 
Önderi ve yapıcısı olan Mustafa Kema
lin ölümü gerek Türk mille-ti, gerek 
Avrupa için çok acı bir kayıp olmuştur. 

Her sınıf halktan kadın ve erkeğin 
onun tabutu üzerine döktüğü göz yaşla
ın, hem bir kahraman ve şampiyon, hem 
yeni Türkiycnin babası olan bu adamın 
hayatında başardığı esere karşı gös
terilen bir nişanei şükrandır. 

O, uzun devlet reisliği esnasında şa -
yanı takdir bir ihtiyat ve hüsnü niyet 
siyaseti takip etmistir ki, tarihte ilk de
fa olarak bu siyaset Türkiye ile Yuna
nistan arasında çok sıkı dostluk müna
sebatırun tesisini mümkün kılmıştır. 

Umumi harpten sonra iki milletin bir
birine verdiği acı yaralar zamanla ve 
aklı ~limle silindi. O zamana kadar bir
birine sıkı bir surette karışmış olan 
muhlelif unsurların birbirinden ayrıl -
maları, emsali görülmemiş bir realist 
siyasetin neticesi olmu~tur. Büyük şe
hirlerde Yunan doktor, eczacı, sarraf 
ve usta işçileri bulunmadıkça Türkiye 
yaşıyamaz diye verilen• hükmün asılsız 
olduğu memnuniyetle görülmüştür. 

Türk müesseseleri tnm bir milli iktı -
sat yaratmak gibi büyük bir vazifenin 
kendilerinden istediği mezuniyetleri 
göstermişlerdir. 

Yunanlıların meydana getirdikleri 

yeden gönderilen iki milyon mübadile 
geçim vasıtaları temine muvaffak ol
muşlardır. 

* 
Yunanfatan ve Türkiye, ikisi de In -

giltercye karşı çok dostane hisler taşı -
maktadırlar. Akdenizde en büyük de -
niz kuvveti olan Ingiltere ile Ege de -
nizinin bu iki bekçisi arasında en küçük 
bir menfaat ihtilafı bile yoktur. 

Zannederiz ki, gerek Türk.iycnin, ge
rek Yunanistanın refahını, kredisini, 
ve ticaretini teşvik etmek ve bunlara 
müzahir davranmak Ingiltere için en 
mühim bir meseledir. 

Bu senenin başlangıcında Mister Çem
berlaynın, vermeği büyük bir isabetle 
kabul ettiği 16 milyon Sterlinlik kredi, 
Türkiye için, hararetle karşılanan bir 
istifade olmuştur. 

Çörçil bundan sonra Türkiye, Yu -
nanistan ve Romanyanın Bulgaristan 
üzerine de tesir ederek büyük bir sulh 
kütlesi teşkil edebileceklerini işaret et
tikten sonra yazısını şöyle bitiriyor: 

cPek mümkündür ki, Çekoslovakya -
run uğradığı nkıbet, bütün şarki ve ce
nubi Avrupa için de aynı • tehlikenin 
baş gösterdiği bugünlerde, bu memle -
kctlCTdc aynı zamanda yeni sulh kuv
vetleri doğuracaktır. 

Garp demokrasileri için bundan daha 
eyi, menfaatleri ve sulhçu gayretleri ba
kımından uyanmalarına daha yararlı 

bir hadise olamaz. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
veçhile havagazı fenerlerine 35 Esas No. Yeri No. su Taj Nevi Kıymeti T. L. 
numaradan ( 4000), 36 numara
dan keza (4000) ve 37 numara
dan da (5000) adet ki ceman 
(13000) adet Amyant satın alına
caktır. Beher 35 numara Amyant 
20 kuruştan, 36 numara 17 kurut· 
tan ve 37 numara da 12,5 kuruf
tan heyeti umumiyesinin muham
men bedeli 2105 liradır. Açık ek
siltme ile ih;ıı.lesi 6-1-1939 Cuma 
günü saat 16 da dır. lttirak ede-

C.197 Aydın Ramazanpa,a Mah.Hükümet 43,44 Dükkan 1500 300 
bulvarı yogurt, yağ pazarı. 
Ada 35, Parsel 1. 

izahatı yukanda yazılı gayri menkulün pazarlıkla sabfı 24. 12. 938 
cumartesi günü saat on birde milli Aydın bankasında yapılacaktır. 

istekli olanların hizasında yazılı depozito akçesini veznemize yatı
rarak artırmaya girmeleri ve yanlannda birer fotoğrafla nüfus cüz-
danlarını getirmeleri. (3130) 

cekler 158 liralık teminat mak-
buzile encümene gelirler. deli 436 lira 2 kuruttur ihalesi de 

10-1-1939 salı günü saat 16 da 
2 - Beher metre murabbaı 600 dır. iştirak edecekler 32 lira 75 

kuruştan 1848 lira bedeli muham- kuru~luk teminat makbuzile encü-

))oktor Operatör 

Cemil Oral 
menli 13 üncü a.damn 308 metre MEMLEKh'T HASTANESi mene gelirler. 
murabbaındaki 26, 27 sayılı arsa- 20_27-30-3 4433 ( 3 lJ6) ESKİ OPERATÖRÜ 
larının sah~ı başkatiplikteki tart- kmi.re tekrar avdet eylemiş ve has-
nameai veçhile 6-1-1939 Cuma gü- - Baamane civarında 9 Eylül talarını Fransız hastanesinde kabule 
nü saat 16 da açık artırmak ile meydanında cephe alan 33,36 ıa- başlamıştır. 
ihale edilecektir. lttirak edecek- yılı adalar üzerinde inp edilmek- Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak 
ler 138 lira 75 kurusluk teminat te olan belediye garajsantral bi- Numara 36 TELEFON : 2310 
makbuzu ile encüme~c gelirler. naaının mütemmimatından ola • 

3-Beher metre murabbaı 250 rak mevcut projesine ve icar farl· IZMIR ASLlYE 2 Ct HUKUK 
kuruttan 7869 lira 75 kuruf be- nameaine merbut listedeki tarif a- DAiRESiNDEN: 
deli muhammenli 26 ıncı a~anın tı veçhile yeniden yaptırılacak bi-
3147,5 metre mutabbaındakı (1) nalar (lO) sene müddetle icara Davacı Göztepe tramvay cad
sayılı arsasının satı'ı peşin para 1 verilecektir ve 20-12_1938 tarihin- desi turgut reiı sokağında 2 nu-
ile ve ücret.iz olarak batkatiplik- d .t.b 

15 
.. ..dd I maralı hanede mukim lbrahim kı-

t k . . ..• 1 ek . h.l en ı ı aren gun mu et e ve H·· . f d k e ı goru ec tartnamesı veç ı e ı,.... 1 fi k l zı usnıye tara ın an ocası 
kapalı zarf)a artırmaya çıkarıl - -ıpr; ı Tzark a ahrtıl~mday~ çı adr~l • ı müddeialeyh aynı mahalle ve ha
mıttır. ihalesi 6-1-1939 Cuma tü- mık' ~r. b~ 1

1
m alınO e ıcl~k ~ 1 e- nede mukim Mehmet oğlu Ali 

.. 16 d b l d. .. ce ou ına arın sene ı ıcarı- H d.k .. 1 I h' t ~ b 
n~ daaat 1 ak e e Mıy~ encudıne- nm muhammen bedeli elli bin li- acı ı dıcı e a ey ıne .~dçdı&:ı 1 oh. 
nm e yapı a~a tır. üzaye eye • tanına avasının mu eıa ey 
İftİl'ak için 111uvakkat teminat ra olu~ bu para ~·~nen .a~ınacak- namına çıkarılan davetiye kendi
mi~tar,ı 590 lira 25 kuruftur. itti- tır. Muzaye.deye ı?tırak ıçın m.u • siı~in gösterilen adreste bulu~ma
rak edecekler 2490 ıayılı kanu- va}<kat temınat mı~tarı 3750 lı~a- dıgı ve zabıtaca yapılan tahkıkat
nun tarifi dairesinde hazırlanmıt dır. Yaptırılacak bınaların proJe- ta müddeialeyhin ikametgahı 

SAHIFE9 

MUcLA iCRA MEMURLU -
CUNDAN: 

Alacaklı: Muğlalı ölü 
sabri veresesi. 

Borçlu: Denizli ziraat 
muhasebecisi Muğla fehmi 
ran. 

Borç miktarı: 1375 lira. 
Mahcuz: Tarla. 

hafız 

bank 
sav • 

Mevkileri: Muğla gül ağzı es· 
ki dam ve yazlık 

Tapu kaydı: 2-340 tarih ve yi. 
ne 2-338 tarihli Muğla tapu mü • 
dürlüğü. 

Hududu: Şarkan yapıcı halil 
zevcesi garben Murtaza oğlu ha· 
cı ali ağa veresesi şimalen yine 
Murtaza oğlu hacı ali ağa tarlala· 
rı cenuben yörük oğlu hacı süley· 
mn.n vereseleri bağı ile mahdut 
bir dönüm tarla ve yazlık mevki· 
inde •arkan Ula yolu şimalen göl· 
cüklü oğlu hacı mehmet ali vere
sesi ve sadık kerimeleri tarlası 
garben hacı halil cenuben mete
lik olup halen hacı naauh oğlu ha
lilin ba ruhsatname açhğı tarla 
ile mahdut elli dönüm tarlanın 
dört hi11ede bir hi11eai. 

Tahmin edilen kıymet: Elli dö
nüm tarlanın beher dönümü alt
mıt kurut ve bir dönüm tarlada 
yüz elli lira. 

Sabf: 20-1-939 tarihine müsa
dif Cuma günü saat 11 de Muğla 
icra dairesinde. 

Artırma devamı: 6-2-939 pa • 
zartesi günü aynı saatte. 

l - ltbu gayri menkulün artır· 
ma f&rbıamesi 15-12-38 tarihin· 
den itibaren 38-1422 numara ile 
muğla icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebil • 
mesi için açıkhr. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat almak 
istiyenler itbu tartnameye ve 38-
1422 dosya numarasile memuri
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya ittirak için yu. 
karıda yazılı kıymetin o/o 7.5 nİs· 
betinde pey veya gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını 
itbu ilin tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı müsbitelerİ· 
le birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hak
ları tapu aicilile sabit olmadıkça 
satıf bedelinin paylatmuından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma· 
ya İftİrak edenler artırma tartna· 
mesini okumuf ve lüzumlu malu
mat almıt ve bunları tamamen 
kabul etmİf ad ve itibar olunur
lar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edi. 
lir. Ancak artırma ruchanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta be • 
del bunların o gayri menkul ile 
temin edilmit alacaklarının mec
muundan fazla ya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on bey gün daha 
temdit ve on be~inci günü aynı 
saatta yapılacak artırmada, be
deli satı' istiyenin alacağına riic· 
hanı olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmit 
alacakları mecmuundan fazla ya 
çıkmak tartile en çok arhrana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilemezse ihale yapılamaz. Ve 
satıf talebi düter. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı f esh olunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzebnİf ol • 
duğu bedelle almağa razı olur 
ona razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on be9 gün müddetle ar· 
brmaya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir iki ihale aruındaki 
fark ve geçen günler için% Sten 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kal -
makıızın memuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. Madde (133) 

Bir dönüm ve 50 dönüm tarla
nm dörtte biri muğla icra memur· 
luğu odasında itbu ilan ve göste
rilen artırma tartnamesi dairesin
de satılacağı ilan olunur. 

4430 (3135) 

teklif mektuplarını ihale tarihi lerini istiyenler belediye batmü- meçhul kaldığı anlatılmıt olmak-
olan 6-1-1939 cuma günü azami hendisliğine, icar ,artnamesini la bu baptaki davetiye varakası M1LAS HUKUK HAKtMU · 
saat on bese kadar encümen reis- görmek istiyenler proje ve icar ile dava arzuhali sureti mahkeme ctNDEN: 
liğine ver~elidirler. tartnamesinin 250 kurut bedelini divanhanesine talik edilerek tah· 

4 - Ali Çetinkaya caddesinin ve posta ücretini göndermelidir. kikatı 28-12-938 pertembe günü Milisın Şevketiye mahallesinden 
Fransız haıtaneıi önünden Şük • ler. Kapalı zarfla ihalesi 6-1-939 ıaat 11 re talik edilmi• olduğun· Mustafa kızı Feride tarafından ko
rü Kaya bulvarına kadar uzanan Cuma günü saat 16 da belediye dan tayin edilen günde müddei- cuı Datçamn Batır köyünden olup 
kısmı ile Tevfik Rüttü Aras cad- encümeninde yapılacaktır. fttirak aleyhin bizzat ve yahut tarafın - ikametgihı meçhul bulunan Mehmet 
desinden ayrılan 10 metrelik so- edecekler 2490 sayılı kanunun ta- dan musaddak bir vekil gönder- oğlu Nazmi aleyhine ikame ettiği 
kağın bir kısmı üzerinde bulunan rifi dairesinde hazırlanmıt teklif meai aksi takdirde gelmediği ve- bosaruna davasının ilanen tebliğine 
molozların kaldırılarak yolların mektuplarını ihale tarihi olan ~ yahut tarafından bir vekil gön - ka;.., verilmif ve muhakemesi de 27. 
açtırılması iti batmühendislikten 1-939 Cuma günü azami saat lSe dermediği takdirde hakkında gı- 12. 938 salı günü saat dokuza talik 
ücretsiz olarak tedarik edilecek kadar encümen reisliğine verme- yap kararı tastir kılınacağı teb • edilmif olduğundan gelmediği tak· 
ketif ve f&l'lnamesi veçhile açık lidirler. lii makamına kaim olmak üzere dinle gıyaben bakılacağı tebliğ ma-
ebiltmeye konulmuttur. Ketif be- 20-27-30-3 4437 (3137) keyfiyet ilin olunur. lemına ilin olunur. .1145 
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DiKKAT ' 

Solucan Dediğimiz Bağırsak Kurtları 
Ekseriyetle çocukların bağırsaklarına yapışarak kanlarını emmek suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. - BUNLAR 

Hazımsızlığa, Kansızlığa ve Bir Çok Hastalıklara 
Sebep olurlar, karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayri tabii haller 

görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan 
ismet Santonin Bisküiti 

dir. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her eczanede fiati ( 20 ) KURUŞTUR. Yalnız ( i S M E T ) İSMİNE D t K K A T 

" Devlet Demiryollarından: 
Alaancak atelyesinde toplanmış ve bir senede toplanacak tahminen 

170 ton destere talaıları 2490 numaralı kanunun 41 İnci maddesine 
tevfikan açık artırma usulile 5/ 1 /939 perşembe günü saat 15 te Al
aancakta sekizinci işletme binasında toplanacak komisyonumuzda 
satılacaktır. 

Muhammen bedeli 765 lira olup isteklilerin İ§e girmeye manii ka
nuni bir halleri olmadığına dair beyanname ve 5738 kuruş muvakkat 
teminat makbuzu ibraz etmek şartile tayin olunan vakitte komisyo
na gelmeleri lazımdır. Şartnamesi komisyondan parasız alınır. 

20 28 4396 (3129) 

Denizbank lzmir 
den: 

müdürlüğün-

939 takvim yılı için mer'i olmak üzere lzmir limanına gelecek adi 
veya kutuluk kereste ve azman travest yüklü vapurlarla 30 rüsum to
nilatoluktan yukan kereste azman ve travest yüklü motörlerin ve 
muhtelif eşya ile birlikte gelen külliyetli kerestelerin boşaltma işleri 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28/12/938 çarşamba günü saat 
15 te Denizbank binasında yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
ve fazla malumat almak İçin yükleme ve boşaltma servisi şefliğine 
müracaatlan ilan olunur. 

20, 23 4435 (3139) 

İZMİR BELEDİYESİNDEN : 

Belediye emlak ve akarından b"§
turakta 110 sayılı dükkan b"§ katip
likteki şartnamesi veçhile ve halen 
işgali altında bulunan müstecirin 
mukavele müddetinin hitamında tes
lim edilmek şartiyle 3 sene müddet
le ve açılı artırma ile icara verile
ce!rtir. Bir senelik icarının muham
men bedeli 250 liradan 3 seneliğinin 
muhammen bedeli 750 liradır. iha
lesi de 30. 12. 938 cuma günü saat 
16 dadır. İştirak edecekler 56 lira 25 
kuruşluk muvakkat teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

Mimar Kemalettin caddesi kana
lizasyonunun cümhuriyet caddesi 
kımalizasyonuna baiHanmaaı için 44 
metre boyda ve 0,50 metre kutrun

yaptınlacak kanalizasyon baş mü
e,.dislikten ücretsiz olarak tedarik 

edilecek keşif ve §8l'bıamesi ve<:hile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Ke-1if 
bedeli 390 liradır. thalesi de 30. 12. 
938 cuma günü saat 16 dadır. İşti

rak ede<:ekler 29 lira 25 kuruşluk 

AŞÇ1BAŞ1 MARKA 
Makarnalar 

Selanik sergisinin Birincilik 
madalyasını kazanmışbr. 

Sayın Bayanlar 

Cll 
lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

nazarı dikkatine 
1 - Kazanç vergisi ikinci taksit zamanı hulul etmi.§tir. 
2 - Birinci kanun 938 sonuna kadar mükellefler ikinci taksit 

borçlannı mensup oldukları maliye ,ubelerine tediye etmelidirler. 
3 - Maliye dairesi, taksit borçlarını vaktinde ödemeği ihmal etmİ§ 

olanlardan cebri kanun yollariyle taksit bedellerini istihsal için lazım 
gelen tertibatı tamamile almış bulunduğundan mükelleflerin kendi
lerini hem yüzde on zam cezuından ve hem de cebri tahsilat tazyi
kinden vareste bulundunnak üzere taksit borçlarını hiç bir ihtimale 
kapılmayarak bu ay zarfında behemehal tediye etmeleri menfaatleri 
iktizasındandır. 

4 - Geçen taksidin tahsilinde alınan tedabir alakadarlarin malu
mu olduğundan bu taksidin tediyesinde tehalük gösterilmesi sayın 
mükelleflere ehemmiyetle bildirilir. 

10 20 25 , .__ ~ . . . . '-· ~ , ~ ~ •• 
4333 (3072) 

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

Sıhlıat Balık Yağı 
--------------·-------------- muvakkat teminat makbuzu ile en• 

Bütün İzmir ve Ege hallonın severek 
tanıdığı biririk san'atk§.r kadın berberi 

MİNİK SITKI BABAOGLU 
NORVEÇYA Balıkyağlannın en halisidir .. 

Denizbank l zmir 
den: 

müdürlüğün-

939 takvim yılı için mer'i olmak üzere lzmir limanına uğnyacak 
Denizbank vapurlanndaki hamuleyi ambarlarından vinçle alarak şat 
veya mavuna ve icabında Alsancakta vagonlara çıkarmak ve orada 
iatif etmek İçin İfİ ile bu vapurlar için şata yüklenmiş ve hamuleyi sa
pana vurarak vapura vermek ve ambarda istif etmek ve bundan baş
ka iki denizbank vapuru arasında aktarma yapmak İJİ eksiltmeye ko
nulmuttur. Eksiltme 29/12/938 perşembe günü saat on beşte De
nizbank binasında yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ve faz
la malfunat almak İçin yükleme ve boşaltma servisi ~efliğine müra
caatları ilan olunur. 

20 23 

Denizbank 
den: 

4436 (3132) 

lzmz1 müdürlüğün-

939 takvim yılı zarfında lzmir limanına gelecek kömür vapur ve 
motörlerinin boşaltması ile vapurlara ihrakiye verilmesi veya ayni va
pur ambar ve bonkerleri ile iki vapur arasında yapılacak kömür aktar
ma işleri eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 27 /12/938 salı günü saat 
15 te Denizbank binasında yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi gör
mek ve fazla malumat almak için yükleme ve boşaltma servisi şefli
ğine müracaatlan ilan olunur. 

lzmir Posta 
lüğü.nderı: 

20 23 

Telgraf 

4434 (3138) 

müdür-

1 - Bedeli keşfi 7 45 lira olan P. T. T. Müdürlük binıuı dahilinde
ki kalorifer kazanının tecdidi ve tesisatının tamiratı mev.:ut keşifname 
ve şartnamesine tevfikan 5/1/939 tarihine müsadif perşembe günü 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - isteklilerin ihale gününe kadar her gün 9 dan 17 ye kadar P. 
T. T. Müdürlüğünden bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler. 

3 - Taliplerin teminatı muvakkate olan 55 lira 88 kuruşu P. T. T. 
veznesine yatıraral< alacakları makbuzla tarihi mezkUrda saat 15 de 
müdüriyette m;öteoekkil satınalma komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. 20, 25, 30, 3 4424 3131) 

Ber~ama Belediye riyasetinden: 
Bergamadaki (Bergama Palas) ilimevi oteli demir baş eşyasile be

raber ihale tarihinden itibaren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar senevi 
500 lira icar muhammen bedeli üzerinden 20 gün müddetle açık artır
maya konulmuştur. 3 kanunusani 1939 salı günü saat 14 de ihale ya
mlacaktır. Talip olanların şeraiti ve teminatı anlamak üzere Bergama 
belediye~ine müracaatlan ilan olunur. 

• 

20, 24, 28, 1 

1 
iz mir mensucatı 

Anonim şirketi Kaput bezi satış 
fiati. 
Tiı• No. 

~ 

14 
5 

1\larkası 

At 
At 

Eni Santim 
Satış fiati 

Kuruş 
655.-
595.-

Oeğinı1en 90 759.-
5 Değirmen 85 726.-

~ Geyik s;; 731.-
~ Gt>yik 75 665.-
9 Tan o"° 85 675.-
9 Tayyare n 615.-
1 l<(i>pc"~t: C' 653.-

lşbu riatler Iabr;!..;. ""lımi qtış &ati olup ambalaj masrafı müşteriye aittir. 
1 25 toptan aşa~ı s<.f' "'1;ırfia yukanclaki fiatlere yüzde 2 zam olunur. 

- .. ' - ' .· . . . -
~# •• ~ .. • ,, .. ,, • • -

cümene gelirler. 
13,20,23,27 4380 (3092) İzmirde moda aleminllı umumi arzusu 

üzerine bu kerre tesis ettiğim (Alsancak 

- Beher metre murabbaı 400 kuruş- Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa
tan 2408 lira bedeli muhammenli otuz ra 5 teki) şubemde her gün saat ,4, ten 
sekizinci adanın 602 metre murabbaın· itibaren müşteri kabulüne başladığımı 
daki 23 sayılı arsasının satışı başkatip- ve saat ,g, den ,4,, e kadar eskisi gibi 
likteki şartnamesi veçhile 27/12/938 sa· Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı mer
lı giinii saat 16 da açık arttırma ile ihale kezinde çalıştığımı arzetmekle şeref 
edilecektir. duyarım. 

i~tirak edecekler 180 lira 75 kurnşluk 10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin-
teminat makbuzu ile c!ncümene gelirler. de gördüğüm rağbet beni yeni fedakfu--

2 - Beher metre murabbaı 100 ku- jıklar ihtiyarına sevketmiş ve Alsancak 
ruşian 126 lira bedeli muhammenli dok- ı;ubemi imrenilecek bir mükemmeliyet
san dördüncü adanın 126 metre murab· te küşadıma sebep olmuştur. Bir kerre 
baındaki 24 sayıh arsasının satışı başka· ziyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gün 
tiplikteki şartnamesi vcçhile 27/12/938 evvelinden randevu alınması rica olu
salı günü saat 16 da açık arttırma ile nur. 
ihale edilecek-tir. İştirak edecekler do- Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
kuz lira 50 kuruşluk teminat makbuzu Alsancak şubesi : TELEFON : 3329 
ile encümene gelirler. 1 - 13 (3108) 

9 -13 - 20-23 4342 (3066) 

1 - Karşıyaka su idaresi için satın 

alınacak 65 adet su saati baş mühendis
likten tedarik edilecek keşif ve şartna· 
meleri veçhile açık eksiltmeye konul· 
muştur. Beher adedi 14 lira 50 kur:ıştan 
65 adedinin mllhnmrnen keşii bedeli do· 
kuz yüz kırk iki lira 50 kuruştur. İhal· 
lesi de 27 /12/938 salı günü saat 16 da
dır. İştirak edecekler yetnıiş lira yetmiş 
beş kuruşluk muvakkat teminat mal<
buzu ile encümene gelirler. 

ilıi defa süzülmüştür Şerbet gibi i~ilebilir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Eczanesi Sıhhat 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. 

• 
Toprak mahsulleri of isi lzmir 

şubesinden :· 
Depolarımı.zda mevcut buğdayların nakliyesi açık eksiltmeye k~ 

nulmuştur. Kat'i ihalesi 26. 12. 938 tarihinde aaat 16 da yapılacaktır. 
Talipler bu husustaki tartnameyi tubemizde gö.-ebilirler. 

13 18 (3087) ·-

2 - Eşrefpaşada 645 inci sokakta İn· fC:ıl 
ktliıp mektebinden itibaren yaptmlacak ~ 
140 metre boyda kanalizasyon baş mü
hendislikten ücretsiz olarak tedarik edi
lecek keşif ''e şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
995 liradır. İhalesi de 27 /12/938 salı gü

Hayat; Heyecan ve neş' e ile kaimdir 
nii saat on altıdadır. İştirak edecekler 74 

lira 75 kuruşluk muvakkat teminat 
makbtLZU ile encümene gelirler. 

3 - Belediye emlak ve akarından do· 
kuz yüz on üçüncü sokakta (Hurdavat· 
çılar çarşısı) 8 sayılı dükkfuı başkatip· 
likteki şartnamesi veçhile ve halen işga· 
li altında bulunan müstecirin mnkavele 
müddetinin hitamında teslim edilmek 
şartiyle ve bir sene müddetle icara ve
rilecektir. Açık arttınna ile ihalesi 27 / 
12/938 salı günii saat 16 dadır. Ve scl'le-
lik icarının muhammen bedeli de 351 
liradır. 

İştirak edecekler 26 lira 50 kımı.şluk 
mu\•akkat teminat makbuzu ile encüme
ne gelirler. 
9-16- 20-23 434.3 

Foto 

Kemal 

(3068) 

Yılbaşı münasebetiyle İzmir halkı
na cemile olmak üzere fiatlerde .• 

Mühim tenzilat 
Bükümet karşısı ucuzluk sergisi 

yanında... 1-10 (3077) -

Doktorlarımız tasdik ederler ki; hastalıklarımızın çoğu ruhidir. 
Zaaftan, cesaretsizlikten, korkudan, melankoliden, ümitsizlikten doğar. Menşei ise kansızlığın meydana getirdiği 

durğunluk dediğimiz heyecansızlık ve neşesizlik.tir. Bu gün hastaneleri boşaltacak yegane ilaç da budur:Heyecan 
ve neş'e ... 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların elemlerini, endişelerini güler bir ytiz ve itimatla kaldırınız, yani durgun ve 
yorğun kanlarını harekete getiriniz; derhal yataklarından kalkarlar, evlerine koşarlar. İşte insan makinesine maddi 
ve manevi bu kudretleri vermek, hayatı saadetlerle geçirmek, her teşebbüs ve azimle muvaffak olmanın sırrıdır. 
Bu da, her mevsim değişmelerinde kanın kırmızı yuvar!acıklarını tazeleyip çoğaltmak ve tabii bir şekilde harekete 

getirmekle olur. Bu yüksek kudreti sizlere ancak: 

Kan, kuvvet, iştah şurubu temin eder. FOSFARSOL; tatlı bir iştah verir Kanı, kuvveti çoğaltır. Zeka ve haf17.ayı 
1arlatır. Görmek, koklamak, işitmek hassalarınıartırır. Sınır ve adaleyi sağlamlaştırarak uykusuzluğu ve fena dü· 
şünceleri giderir.Mide ve Barsağı tenbik ederek muannit inkıbazları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda 

· büyük rol oynar. Velhasıl insan makinesine Jiızıın olan bütün kalori ve enerjiyi vererek neş'e ve heyecan yaratır. 

'u 

• Diğer mukavvi ilaalardan ayıran başlıca hassat 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta 

göstermektedir. Yüce Sağlık VekAleitmiziıı resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

içinde tesirini 
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Balık yağının tazesi 
h · al eezanesinde 

Eaacl K-W. Aldat diyor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi
Eczanesinde ııııtılacaktır. 
938 senesi bat ..W.Wü. gıda ktrneti yüluek, içimi çok hafif bir 

.. bettir. 

\ . 

Midesi :raiflere tavsiye dederim. .. 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifal< 
bir hak,kat : 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

ADYOLI T 

ve sapgğlam yapar. Ona 
... iwci asır kimyasının bıi.ri
lıoıılorruıdan biridir. denilebilir. 
~ gil7.el lezzeti ho,, mil<

~- karfl tesiri yüzde yüz-

RADYOLiN ' ' -· .· ·t·- "."J. .. 

KullanaoJar, dişlerini t' n ucuz şet·aitle 

sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra giinda 3 defa 

dislerinizi hrçaJayınız. 

Denizbank lzmir şubesi müdür
lüğünden: 
1939 takvim yılı içinde İzmir limanına gelecek mazot ve kömürle 

i§ler vapurlann <münhasıran kömür, kereste yüklü vapurlaıfa muh
telif eıya ile külliyetli miktarda gelen kerestelerin tahliyesi ve vinç 

tertibab olmıyan veya olup ta muattal bulunan motör ve gcmile.-le 
Alsancak iskelesine yanaşan bütün gemiler hariç «yükleme bosaltma, 

aktarma amele işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 26/ 12/938 Pazartesi günü saat 1 S de ~übemiz binasında 

yapılacakbr. isteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malumat almak 
için yükleme ve boşaltma aervisi şefliğine müracaatları ilan olunur. 

18 20 4416 (312S) 

Toprak mahsulleri of isi lzmir 
şubesinden : 

Müessesemiz namına Ajanslarımızdan gelecek buğdayları depola
nınıza boşaltma ve depolardan çıkartma iQleri açık eka!tmeye konul
rnu,tur. Kat'i ihale 26. 12. 938 tarihinde saat 15 te yap!la ca:i'mdan 
t:ı!ipler bu husustaki şartnameyi şubemizde görebilirler. 

\3 18 (3086) 

YBNIA.Slll SAHiFE 11 

Umdal 
VMUMIDEMİZ 
CENTALICI LTD. 

Olil'İer ve Fratelli Sperco 1 Deutsche Le-

HELLEHİC Li.NES LTD. 
Şürekası Vapur Acent~sı 

BİRİNCİ KORDON REES ADRİA!'İCA S. A. Dl 
vante Linie 

G. M. B. H. HAMBVRG 
i ASI !'EL ZıUJ .NAVİGA!'İO.NE 

ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde POLO 3 b" . . ktnunda LoD- VEİSSJ!.SEE vapuru .24 ilkkAıı.- b 
--

beklenilmekte olup, 23 kBnunuevvelde drad v;:~ ;ncı ak ~ Zam mot.öıil 2Z-ll tarihmde eı...ık .ı.. Rotterdam, Bıremen, Ha ' • ~ 
lıare.k:et edecek, Rotterdam, Hambarg ;" i:, dr ~;~. ."::: ... .w.cZ .,.. güD. Patmos Le""" Kal!mnos İstmı- ven (Doğnı) yilk alacaktn. 
ve Anversa limanları için yük a1acaktır. ınan a n a ve ıçın '~ kör ve Rodosa hareket eder. MACEDONİA vapuru :t dım f .ııal:& 
GRİGORİOS C. II vapuru 28 kanunu- Detır. - • __ f;l=I ZARA motörü 26 - 12 ta.-unde gelir nllDll kadar Rotterdam, Da ••• ,. 

evvelde beldecilırıeldıe olup, 38 kanUDu- utsc.... .....,._..,. __ e lf - 12 de Pıı. Lıriu Sannda Brtndi.tl, Hambuııı için yülı: alaıoaktııı. 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, DELOS vapuru birinci kıinunun orta- valona Draç Ragusa Spalato Zara na- ADANA vapuru 18 den !1 - ...._ 
liambUQ! ve Anversa limanları için yük sında Hamburg, Bremen ve Anversten ,... 'llrieMe ve V«ıedllıe lııanket eder. Dil kadar Jlotterdımı, Bt- W a.ı.-
alacaktır. gelip yük çıkaracaktır. P. FOSCARİ maWrü :t'1 - 12 tarihin- burg için ytik alacakta 

HEf.T .AS vapuru 2 kinunusani 1139 LiVEJlPOOI. HArrı de gelir 28- u de Le ..... Rodos Brin<W KRETA npun. - ..__ ~ 
da beldenilmelde olup 5 kanunusanide ALGERfAN ..., L&SB1AN vçıurlan Bari Tıiııet.e ft Veıııedile hareket eder. .H..ııbııre. Da - .,. Aııı ı t 11111 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini İstanbulda aktarma ederek LERO motörll 29 - 12 tarihinde gele- çıkaracaktn 
Anversa limanları için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle 1mme cel· rak ayni gün P..tmoıı Z- Kıılim-, -*- miştir. İstanköy ve Bodosa barelı:et eder. · 

BALKANLAR ARA.Si dT.A Dİ BARİ motörü 29 - 12 ~ 
--AJIERICAN BZPORr 

UlfİES HATTI hinde gelerek ayni gün İstanbul, P1re 
ZETSKA PLOVİDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup Napoll, Marsilya"" Cenova limanlanna EXMİNİSTER vapuru 21 ilkkin11Dda 

D. KOTOR 9 kanıını1sani 1939 saat 8 de İzmitden harelret eder. beldeni)"D!'. N evycrlı: için yük alacalctır. 

-- hareket edecek, Pire, Korlu, Adriyatik EXTA vtA vapuru 29/12/938 de bek-
(( L O V C E .N )) lımanları için yolcu ve yük alacaktır. -- leııiyor. Nevyork için yiik alacaktır. 

Balkan ittifakı iktısat konferansının Gerek vapurlanıı mu\"'aS81B.t tarihleri, ROY ALE NEERLA.N --ı.eyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği gerek vapur isimleri ve navlwıları hak- DAİSE JCVMPAHY ASI 
hatta mensup Yugoslav bandıralı kında acenta bir teahhüt altına giremez. GANYMEDES vapuru 31/12 tarihin- DBlf lfORSKE MİDDEI.• 

L o v c E N Daha fazla tafsilat almak için Birinci de Rotterdam, Amsteroam ve Hamburg HAVSUNİ.JE, osı.o 
Lüks vapuru 1 kanunusani 1939 Kordonda 152 nunıarada •UMOAL• için hareket edecektir. BAALBEK motörii ll son kAnuna 

da saat 8 de beklenilmekte olup, saat umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat STELLA vapuru 28/12 tarihinde Bur- doğnı İslı:enderiye, Dieppe ve Noneç 
16 da Constanza ve V ama llmanları için edilmesi rica olunur. gas v ama ve Köstenceye hareket ede- umum limanlan için hareket edecektir. 
hareket edecektir. Telefon : 4072 Müdüriyet cektir 

Lüks vapuru pazar günü 8 kônunusa- Telefon : 3171 Acenta SVE.NSKA ORİE.NTE f.İ• --
bu krE- den şaşmav 017. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsııtnıı 

büz bir (en \'e bi~i ıınahsulüdi.ir. 
Biltiin cihanda elli ""ırerlir daiRıa \is. 

iiin ve e~sİ7. Jtalını5tır. 

Krem Balsam in 
Uzun bir tecriilıe mahsulü olarak ~ii

~uda :etirilmiş yegane sJılıi krem
lerdir. 

Kre ı Balsam in 
Şöhretini siıiz \'e şarlat:ınlılda değil, 

.ıhhi evsafmı Londra, Paris, Berlin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
·~rce kı'C!a arasında birincilik mükifa. 
lmı kazanmış olmakla ispat etmt<tir. 

Krem Balsam 11 

Gündüz İfİu yaesız. gett içiıa yaıf.b. w 
• ı; · .acı batiem ile yapılım~ giin4iiı: ve 

~ • şekilleri vardır. 

KRJ:.."I BAI.SAMİN; öte.len heri tarun..._1 lı;ıı, 
t."'GİLİZ KANZUK ECZANESİ. 

";;zo •e tü.p şeklinde satılll-. 
BEYOOLU - isTANBUL 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür ! 

ez le 
Başağrısı 
Kın ki ık 

Dikkat 
Ediinz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
Almak ıazımc1ır 

NF.VROZIN soğuk al~hğmm fena fikıbetler doğurmaslllll mô.ni olmakla 
berat.er Jı;iüin ıstırapları da dindirir 

lcabmda ıtiindc 3 kaşe alınabilir 

Devlet clemiryoUarından: 
Alsancak anbal"!nda mevcut idaremize ait beherinin muhammen 

kıymeti 9,5 - 10 kuruş olan 10,000 eski çuval 2490 numarah kanun 
hükümleri de.hilinde acık arttırma usulae 26. 12 1938 pazartesi günü 
saat 15 te Alsance.k 8 inci işletme binaaında toplanacak komisyonu
muzda satılacaktır. 

İsteklilerin manii kanuni bir hal1e1i olmadığına d!>ir beyanname 
ve yetmiş beş liralık muva at temirat makbuzu \'ermek sureti!e ta
yin olunan vakit komisyor ı::itır.eleri lazımdır. Şartııa.-nesi komis
yondan ,arasız alınır. 

13 19 4347 (3084) 

.NİE.N KUMPA.NY ASI SERVİCE JIARİ!'İME 
RİO NEGRO motörü 22112 tarihinde ROUMAİlf 

Rotterdam, Hamburg, İskandinavya ve DUROSTOR vapuru 27 ilkkAnunda 

Bal';tl< ~ için hareket edecektir. bekleniyor. Köstence için yük alacak-
LIG URIA motörü 27 • 12 tarihinde tır. 

gelerek Rotterdam, Hamburg, Gdynia 
İskandinavya ve Baltık limanları için 

_ ....... 
mal alacaktır. .JOH.NSrG.N WARREH -- Lİ.NİES L2'D. 
SERVİCE MARİ2'İME AVIEMORE vapuru 8 son kinun 939 da 

Roumain Kumpanya.sı bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 
ALBA JULİA vapuru 20/ 12 tarihin- liınanlanna yük alacaktır. 

de gelerek Ma1ta, Marsilya, Cenova li- --
manları için yük ve yolcu alacaktır. Vapurlanıı hareket tarihleriyle nav-
İlandaki hareket tarihleriyle navlun· lunlardaki değL5ikliklerden acenta me

lardaki değişildiklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez. Dalıa faz1a taf- Daha fazla tafsilat için Birinci Kor
,iJilt için ikinci Kordonda 104 numa- donda 150 No. da V. F. Henry Van Der 
rada FRATELLİ SPERCO vapur acen· Zee vapur acentalığına müracaat edil
tasına ınüracaat edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFON : 2004 • 2005 TELEFON : 2097,tıOOS 

TOPANE 

Terazileri 
Tiirkiyenia en birinci terazi ia rikasanan 

nudabdar. Taklitlerinden salrmınız 
... 

··------
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Fransız hariciye naztrının nutku 
Bonen: "Fransız toprağından bir parçayı koparmak için yapılacak her 

teşebbüs ancak müsellô:h bir ihtilafa •• muncer olabilir,, 

ransız -Alman misakı 
(ki memleket hüsnüniyet gösterirse 

A vrupada ihtilif patlak veremez 
olunca diğer iki komşu milletin müna
sebetlerini mümkün olduğu kadar sa- ' 
mimi kılmak icap ediyordu. BB. Hitlcr 

ive Nevil Çemberlaynın Münihte imza 
'ettikleri müşterek deklarasyon, fon Rib-

ı 

bentropla benim aramızda münakit an-ı 
!aşma ile tabii temadisine ma.zhnr oldu .. 
Bu deklarasyonun metnini bilirsiniz. O,' 
Almanya ve Fransa arasında iyi milna- ı 
sebetlerin Avrupa sulhu için en esaslı 

: şart olduğunu kaydetmekte ve hudutıa- 1 
rımız.ın and içercesine tasdikini ihtiva 
etmektedir. Bu hiıilalınetlcrden her biri-

1 nin diğer devletle~ ,hususi münasebet-! 
lcrini muhnfaza etmektedir. Şunu da , 

1 tasrih etmektedir ki iki memleketi ala- ! 
1 kadar eden her hangi bir mesele Avru- I 
t pa vaziyetini vahlmle:tirecek güçlükler 
1 ihdas edebilecek vaziyette olursa Al
i manya ve Fransa birbiriyle istişarede 
bulunncaklnrdır. 

ALMANYA VE FRANSA 

j •Kimse bu misakın şümuliinü inktır 
1 edemez. Kimse şüphe edemez ki Alınan
ya ve Fransa her hangi bir ihtiltıfın çık-

• maması için hüsnü niyet gösterirlerse 

Paris, 19 (Ö.R) - Hariciye nazırı B. Avrupada ihtilfif patlak veremez. Fran
Bonnet bu sabah mebusan meclisinde sa ve Almnnya arasında her sui tefeh
lll beyanatta bulunmuştur : hüm ve husumet bertaraf edilebilirse 

• - Haricl siyaset hakkındaki istizah- sulh gerçekten temin edilmiş olur. 

Jar sorulan muhtelif suallere tamamiyle 
)evap vermeme fırsat teşkil edecektir. 
pmdilik meclise kısa beyanatta bulun
'ı&ınkfo iktifa edeceğim. 

İSTİKBALİN ÇIKARACAl'.iI 
MESULİYETLER .. 

•Gerçi siyasi istikbalin ortaya çıkara-

Tunusta ltalyan aleyhinde Hiimayi§ler 

MtıSuOL .ı . ..aridyc ,ıazırı 
Kont Ciano 

iddiayı tahakkuk ettirmek yolunda her 
teşebbüs ancak müsellah bir ihtilafa 
müncer olabilir. Hem de, Fransız arazi
sinden bahsedince gerek Twıus, gerek 
Somali sahilindeki tesisatımıı.ı (Cibuti) 
yi, gerekse Korsikn, Nis ve Savunyı ih
tiva eden bir camiadan bahsediyorum .. 

•Diplomasi faaliyetimizin esası İngiliz bilecği bütün meseleleri halletmiş ol- Bu beyanatım alakadar ahaliyi tatmin 
Fransız anla:.c;ması olarak bakidir. Eğer maktan uzağız. Fakat meselelerin ve ni- edecek mahiyette olduğundan onlar sil
.iki milletten birisi tahriksiz bir taarruza zaların çoğaldığı ve inkıtasız zehirlendi- kWıetlerini tamamen muhafaza. etmeli
maruz kalırsa diğeri onun ynrdınuna ği bir 6ll'ada biz fikirlerin sükıineti jçin dirler. 
koşmaktan geri kalmıyacaktır. 4/12/36 müessir bir tarzda çalıştık. 1 MUHACİRLER MESELESİ 
da bay Edenin nutkuna cevaben B. Del- •Komisyonlar huzurunda hükümc-
bos bunu temin etmişti. Bugün ben de İTALYA İLE MÜNASEBAT tin acıklı muhacirler meselesi karşısm-
Fransız hükümeti nnnıınn bunu tekrar •İtalya ile münasebetlerimiz mesele- da tensip etti!:-i tedbirleri uzun uzadıya 
ederim. sinde de ayni iyi ahenk ve iyi komşuluk izah ettik. Sar!cttiğimiz gayret muaz-

tcminatlnı vermek isterdim. İş başına zamdır. Zira şimdiye kadar iki bin mu
TAHRİKSİZ TAARRUZA KARŞI geldiğinden beri hükümet Fransa ve hacirin Fransada kabulü neticesini ver
•Tahriksiz taarruz halinde Fransanın İtalya arasında samimi ınünnsebet arzu- miştir. İngiliz - Fransız komitesine mem

bütün kara, deniz ve hava kuvvetleri swıu ve bu iki memleketi birbirinden leketimi7.in hüsnüniyetini gösteren yeni 
kendiliklerinden ve derhal İngilterenin ayırabilecek güçlük ve suitefchhümlcrin teklifler yaktık. Çocuklar meselesiyle 
müdafaası için kullanılacaktır. Fransa bertaraf olması aı-.Gusunu gösterdi. Çün- me~gul olacak bir mezhepler arası ko
vc İn..,ilt re gıbi iki millet me\-Zuubahis kü coğrafi vaziyetleri, kültür ve tarih- misyonu te,.kil edilecektir. Falmt diğer 
olJuğu zamun bu nasıl ba~ka türlü ola-ı lcri bunların yaklaşmalarına birer saik- memleketlerin ele bizimle müsavi bir 
bilir ti bu mıllctlerin miinnsebetleri, İn- tir. Hükiimet bunu yalnız nutuklarla gayret sarfctmelerini talep ederiz. 
r,iliz b~ .. v~!.ili bay Çeınberlaynın ifade- dcğiJ, ayni zamanda valmlar ve hadise
siyle •O l.acfar sıkıdır ki aleliıde kanuni lerle göstermi~tir. 
laahhü leri ]rot kat ec>çcr, zira meııfaat
lerinın ııyniyetine müstcnittirn Her hal
de iki ınıllct arasında antnnt hiç bir va
kit bu..,ün!.ü dcrcce<le sıl.1 olmamıştır. 

İNGİLİZ - FRANSIZ DOSTLUGU 

HAYRET VEREN NÜM.A YİŞLER 
•Bu sebeple bir lmç gün c\•vcl İtalyan 

mebusan meclisindeki nümayişlerden 

hayret iç.inde knldık. Hnkbin olmak için 
şunu da ilfıvc etmeliyim ki sefirimizin 
te~ebbüsündcn soıırn İtalyan lıükümeti 
bu nümayişleri l.endi hcsnbına almak 
istemediğini \'e kendı siynsetinin ifade
si gibi tcl:ıkki..ini a la nrz.u etmediğini 
bize bildirdi. Bu t minntı senet ittihaz 
ettik. 

BİR KARIŞ BİLE.-

İSPANYADA ADEMİ MÜDAHALE 
ıİspanya hakkımla tabiidir ki ademi 

müdahale siyasetıni ilham eden prensip
lere sadık kalıyoruz. Biitün <lcvletlerce 
kabul c.'Clilen mtir.tcrck karnrnameyc 
csrıs olarak ndcmi müdnlıaic komitesi 
tnrnfmdan hazırlanan plfına riayet niye
t.indeyiz. Lpanyanm komşusu ve hcm
;;ehrisi olan Fransa oradaki kardeş katili 
mücadelenin nihayet bulmasını temen
ni e<ler. Şahsen öyle sanırım ki ecnebi
ler İspanyolları müşterek vasıtalarında 
karşı karşıya yalnız bırakırlarsa sulh 
sür'atle teessüs edebilir. 

BİR SİYASE'TİN ANA HATLARI 

Korsika müdafaa komitesi 
ltaly~n ajanlarını sıkı bir nezaret 
altına almağa karar vermiştir 

Bastia (Korsika) 19 (A.A) - ltalya 
tarafından yapılan talepler üzerine bu
radd teşekkül· eden hareket ve müdafaa 
komitele~i Kor.sikacb faaliyette bulun.an 
Italyan ajanlarının sıkı bir neza.At al-

tına alınmnsına dair bazı karar suretle
ri kabul etmi§Ierdir. Bu karar sul'etleri 
ile alınması istenilen tedbirler ~unlardır: 

1 - Muhacereti tahdit için ı;ıkı 'bir 
kontrol t:?sici. 

2 - Mevcut asken kıtalann derhal 
takviyesjyJc adada yeni hava üsleri ih
das edilmesi. 

3 - Frımsa nlcyhindcki hUcumlara 
nihayet verilmesi için .Roma nezdinde 
teşcbbüsatta bulunulması. 

b - Kadrosu zayıl olıın hususi polis 
servisinin takviyesi. 

5 - M~a ismindeki Italyan guetc
sinin kapntılması. 

6 - Adımın nafia ve inşaat işleriyle 
idari işler& çalışan Italyanların uzak
laştırılması. 

7 - Adada oturnn Italyanlarm neza
ret altına alınması ve şüpheli eşhasın 
tardedilınes:i. Bastiada nümayi§lcr 

Yeni Slovak Dev etini ilk ·meclisinin 
intihabı pa-

•• •• z_. r g n.u 
y,' 1 dı 

Çek Cüm hurreisi 

• 
ltalya Hariciye nazırı Kont Ciano

seyahati nun Budapeşte 
Budapeşte 19 (ö .R) - Italya haıScl

ye naurı kont Ciano Bud.ape§teıye ~}e

rek garda krallık Naibinin ve b8§Vek1-

lin mümessilleri, hariciye nazırı koat 
Caki, Maarif nazırı Kont Teleki, .Al -
manya, Japonya ve Ispanya sefirleri ta

rafından karşılanmı.,.<rt.ır. Nazırın ~ 

hali hususi olduğundan kar§ılama iöre

ni alayi§siz olmuştur. Kont Ciano saat 
11 de hariciye nazırırun ziyaretini iade 

etmiş, sonra. meçhul asker abicksiııe bir 

çelenk koymuştur. Bunu müteakip te 

başvekil B.Imredlyi ziyaret etmiştir. 

Saat 13 te kral Naibi amiral Horti tara
fından kabul edilmiştir. Bu akşam baş
vekil B. Imrcdi tarafından şerefi.ne bir 
ziyafet verilmi§tir. 

rinde Avrupa sulhwıu istemektedir. 
Milletler ve halklar arasında zaruri olan 

Macar hiik-ii met erkanı 

BEYANATIN TESİRİ 

•Bu lıü1>ümct daha hcniiz tec;ckkül 
ctmi tı l.i b. ., ehil bay Daladrye ve ben 
Londr n h. ket ettik. B. Nevi! Çem
bcrla• n ılc l · iciye nazın lord Halifaks 
ta, daha l r , Y o"ınndı, Fransanın misn
firleri idılcr. Bu il,i sıra muhavereler 
orasında mi.itabfıkatimiz tezahür etti. Bu 
iş birliği ne bir gün, ne de bir snnt, dc
vrunlılığını ve hedefini knybt'tmedi. Bu 
hedef tc bay Çcmberlaynın bütün dev
let ve milletlerin takdir ve minnettarlı
ğını celbeden bir enerji ile müdafaa et
tiği sulhun muhafaza ı gayesidir. 

•Fakat bnylnr, geçen gün hariciye 
cncümeninizcle söylediğim sözleri sizin 
önünüzde de tekrar etmek isterim : 

•Fransa kendi ru·azisinden bir karış 
yeri bile İtnlyaya terketmcği nslfi, hiç 
bir 7.aman kabul ctmiycccktir. Böyle bir 

•İşte, baylar, umumi siyasetimizi il- mukarenete hizmet edecek fırsatları as
ham eden umumi hntlnr bunlardır. ıa kaçırmamak kararında.dır. 

sun, bütün milletlerle anlaşmayı hnra
retle arzu ediyorsa da bu sulh arusun
da bir zaaf işareti görmek hata olur. Hü
kümet FransanılJ babalar mirasını her 
hal ve kfu-da vikaye ve muhafaa etmek 
amindedir. Fransanın şeref ve azameti
nin sadık muhafızı kalacaktır.• 

Paris, 19 (Ö.R) - lfariciye nazırınlll 
beyanatı üzerine borsada fransız kıyı.net~ 
lcri, ezcümle yüzde üç ve yüzde 4,5 Iıı; 
izli tahvilat 3 - 4 puvan flrlıyarak 193 

senesinden beri görülmemiş bir seviY'e
ye çıkmıstır. • fngıliz - Fr.ınsız antantı bir emrivn.'lti 

Fransa hükümeti, bizzat Fransanın te
menni ettiği gibi, her şeyden önce bütün 
şartlara mütekabilen riayet esası üze-

BÜTÜN MİLLETLERLE DOSTLUK 
•Fakat Fransa, rejimleri ne olursa ol-


