
,-- 44 • ~l BULVARI lZMIR • 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuhanir ve umuml neşriyat mildüril: 

HAKKI OCAKOôLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDET1 Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı cı11lık • • • •• •• • .. • • • •• 750 

Hariç lçiD 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 

~----FIA TI ( 5 ) KURUŞTIJR 

No. 10008 Kırk Dördüncü Yıl Z2 K Ammae'n'el 

il Dünyanın en uzun telsiz 
istasyonu açıldı 

VAŞtNGTON, 21 ( ö.R) - P. T. T. 
nezır muavini V qİngton ile A V1Utura1ya
da Sidney arasında dünyarun en uzun, 15 
bin kilometrelik telsiz telefon irtibatını aç-

mJ.ftır,. 1 ---------YENi ASIR Matbaasında buılmıfbr 

Yugoslav kabinesi dün istifa etti 
Cümhurreisimiz Dr .. Stoyadinoviç bazı tadilitla yeni 

kabineyi tekrar teşkil etmiştir .. iz mirin 
bildiren 

tehassürlerini • 
sevgı ve 
belediye reisimizin 

r uzatından mütehassis 
ma

oldular 
Ankt1Ta 21 (Hanui)- Bu

rada bulunmakta olan bele
diye rei•inn Dr. Behçet Uz 
bagiin de vekôletlerdeki te -
mcularında devam etmiıtir. 
Dr. Uz, lzmir Jehrinin ve En
terna.syonal F uarunızı alaka
dar eden mahtelil ifler hak -
kında mü;ıaheret vaadları al-

Romanya hariciye nazırı da değişti.Fakat Rumen 
harici siyasetinin ana hatları değişmiyecektir 

·Parti Ku
rultayı mü
nasebetile .. 
Ne Partide 
Nede Devlet 
hayatında 
Her hangi bir 
değiflldlk 
asla mutasavver 
deillclir-

-0-- 1 
Bu yılın sonuncu haftasında Anka-

ra iki mühim toplantıya sahne ola-1 
cakbr. Milli varlığımızın 1 S yıldanhe-, 
ri geçirdiği ve geçirmekte devam ede-

1 ceği büyük tekamül ve inkılap için
de bu toplantıların başlı başına birer 1 

mırtır. Belediye reisiniz da -
ha bir hal~a hadar burada 
kalacak, ve parti kurulttzyı -
nın fevkalade toplantuından 
sonra lzmire avdet edecektir. 
Aldığım hunıai habere göre, 

Belgrad 21 (ö.R) - Başvekil B. Sto
yadinoviç öğleyin kabineı:iin "mii§ter~ 
imi.fasını 1iliı1 Naibi prc~ Pola ta~ 
etmiştir. Prens Pol B.Stoyadinoviçi ~t<
ni kabineyi t~kile memur etm.i~: ye
ni kabinenin akşama kadar teşkil "edı1-
mi§ ofacağı Y.e bclki de bU akşamdan 
tahlif edileceği · zannedilöıektedir. 

Salahiyettar siyast mehaiiUn fikrince 
kabinedeki tadilatın büyük bir dejişik~ 
lik ihtiva etiniyeceği zannediliyor. Dev
let nazın ve Yugoslavya hiı1kfi r..nıp 
reisi B. Uca-a intihabatta mağHlp" oldu
ğu için yeni kabine teşekkülüne dahil 

Ciimharreisimiz, B.Uz'un r>er
<liği fehir irim hakkındaki 
i~ahattan ve bilhaua lzmİT 
fehri halkının derin aevgi, 
saygı ve tehaHürlerini bildi
ren maruzatınclan çok müle
hama olma~lardır. 

TRAKYADA KALKINMA 
Edime 21 (ö.R) - Trakya köy

lerinden geçen sene gelip tarım 
başı kursundruı mezun olanlar 

·oaladye , 
Korsika ve T mmj 

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -
sa. gidiyor 

Fransız 

yüksek 

Pransı::: mcbtısa nmcum bir celse 

başvekiline ordunuı"t 
erkanı refakat edecek 

-YAZISI 3 Cü SAYFADA-

! 1 

olmaması muhtemeldir. Diğer taraftan 
Dahiliye nazırı B. Kroşeç te, söylendi
ğine göre, ilerlemiş olan yaşı ve ı;ı\ıhi 
vwyeti dolayısiyle istifa arzusunu bil
dirmiştir. Onun yerine Dahiliye neza
retine Belgrad polis müdürü B. Açimo
viçin tayini muhtemd.dir .. H;er halde B. 
Kroşeçin riyaset ettiği Sloven ~bu 

yeni kabinede devlet na:r.ırı B. Frek ta
rafından temsil edilcoek ve ihtimal ki 
kendisine bir nezaret idaresi do tevdi 
olunacaktır. Siyasi mehafilin fikrince 
yeni kabineye en .fazla 302 y.eni şahsiyet 
girecektir. Stoy<idinoviç kabinesinin ta
dili başvekilin ne dahili, ne harici saha
da şimdiye kadar takip ettiği siyaseti 
asla değiştirmiyecektir. · 

YENi KABINE TEŞEKKÜL E'ITI 
Belgrad 21 (ö.R) - Dr. Stoyadino

viç kral Naibi prens Polü ikinci ziyare
tinde yeni kabinenin listesini vermiş ve 
tasvip olunmuştur. 

Dr. Stoyadinoviç saraydan dönüşte 

evvela ajans mümessilini kabul ederek 
yeni kabinenin teşkil edildiğini, hükü
roetin yeniden icraat programını tatbi
kinde devam edeceğini beyan etmiştir. 

- SONU 7 iNCİ SAHİFEDE -

Bal anlarda soğuk görül
memiş derecede müthiştir 
Profesir 

Gasner İzmirde 
bulunma ktadıı· 

---·---

kıymet ve hususiyet taşıyacakları ---------------------------

7etfd9derilli IJitJPir.ce 
Zif'aat lıongre~inde 

bulunmalı i~in 
Aelıarasa dönecefı 

Türkiye z.irant mücadele işle
rinin amiri ve Ankara mücadele 
Enstitüsü direktörü yüksek Ziraat 
enstltüsli profesörlerinden Gassner 
dün akşam lzmire gC'lmiş ve Bur
nava mücadele istasyonu müte -
hassıs ve asistanları tara!ından 
karşılarunıştır. Profesör Gassner 

muhakkaktır. 
Ayın yirmi altıncı pazartesi günü 

~ürk umumi efkarını haftalardanbe
ri derin bir hassasiyetle alakadar 
eden partimizin fevkalade kurultayı, 
kamutay salonunda toplanmıı bulu
nacaktır. Bu toplantının niçin ve ne 
maksadla vukubulacağını izah et
mezden evvel Cümhuriyet Halle 
Partisinin milletin ve devletin umu
mi hayatındaki hakim rolünü bir ke
re daha tebarüz ettirmek isteriz: 

Cümhuriyet Halk Partisi, müsta
kil bir vatanın hür ve temiz havası 
içinde kurucu, yapıcı bir devlet me
kanizması yaratan, milletimizin ru
hunu V•' karakterini işleyerek ona 
asil kanında mevcut bütün kudret 
ve hayatiyeti kazandıran ebedi Şefi
mizin Türk milletine en mukaddes 
bir emanetidir. Ve yeryüzünde mev
cut siyasi tesekküllerin hiç birine 
benzemez. O, doğrudan doğruya 
ınil1etin bağrından kopmuş, bütün 
ıni11eti kavramış bulunduğundan 
yalnız bir hızbin, yalnız bir sınıfın 
partisi değildir. ismine en uygun su
rette Türk milletinin, halkın partisi
dir. Burada (Parti) kelimesindeki 
etimolojik mananın hiç yeri yok gi
bidir. Zira partinin dışında kalan, 
onun teşkilatı esasiyeye mal edilmiş 
olan umdelerini varlığının en kıy
:tncttar hazinesi tl'!lakki etmiyen bir 
Türk artık düşünülemez. 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

ŞEVKE'l' BİLGİN 

Karabükte yeni 
fabrikalarımız . • - SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Partinin münhal mebusluklara nam
zetleri bugünlerde ilin edilecek 

Karcı köyde yeni ve modern Lir §Chir doğuyor 
- YAZISI 3 ONCV SAYFADA -

Ankara caddelerinin karlı manzarası 
lstanbul 21 (Hususi) - Bütün Avru- mektedir. Bulgaristanda ve Yugoslavya• 

pada ve Balkanlarda ıiddetli soğuklar da kıı ıiddetini arttırını§tır. Dağlık böJ. 
yüzünden Avrupa trenleri geçikerek ııel- - SONU 3 "ÜNCti SAHiFEDE -

Bu yıl yapılacak 
kır koşuları •. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü

nün emirleri ile her yıl yapılmakta olan 
kır koşulan bu yıl da genel direktörlük-
9e tanzim edilmiş olan 38 - 39 yılı tali
matı üzerine yapılacaktır. Bu müsaba-

kaların birinci haftasını Kültürparkta 
saat 16/30 da büyüklere 4500 metre 
üzerinden ve 18 yaşından genç olanlara 

2500 metre üzerinden yapılacaktır. Mü
sabalrnlara kulüpler üçer kişilik tnkım 

halinde iştirak edeceklerdir. Fazln ta

kım çıkarabilecek kulüplerin takımları 
da milsnbakrilara i§tiralc edebilecekleri 
gibi kulüplere mensup olmıyan amntör
ler de bu m\babakalara iştirak edebilir-
ler. Beden tcrbıycsi w .• um mudur 

Müsabakalara iştirak edecek müsa- General Cemil Tahir 
bıklarm doktor muayeneleri yapılaca-, bir saat önce Kültürparkta bulunmaıa. 
jıııdaıı pterilen müsabaka saatinden n zaruridir. 
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• . . . Bir diplomatın hatıraları: 
• . . 
• . 
• 

= . • 
Istanbuldan A nkaraya 

YAZAN 
F ranıanm Eıki Ankara 

Şambrön 
- 2 -

Elçisi 

Bir cecc OOU, V&puTil koyup isyan eden 
Oürzülerle çarpqmalc. üzere Şama gön
deriyorlar. Fakat o, kendi yıldlZIDln gös
tec-diği yolu takip ediyor, Abdülhamidi 
deviren Sclanik kıtalarının erkanı harbi 
Afrikaya geçiyor ve T rablusgarbı hal· 
)'anlara karıı müdafaa ediyor. 

mizle çok iyi anlaşıyorduk. Geceleri o 
yeşil gözleri ile odamı aydınlabrdı. 

Paristen 1stanbula gelinciye kadar bu 
tavsiyeler üzerinde düşünmeğe ve kendi
me bir program çizmeğe vakit buldum. 

Halledilemeden kalan bir ihtilaf M. 
Alber S.ronun muvarfakiyetle baıladı

iı müzakereleri inkıtaa uğratmıştı. Nu
aaybinin ilerisine geçmesine itiraz edilen 
hududq tayine Danimarkalı bir Genera
lin başkanlığındaki bir Türk - Fransız 

heyeti memur edilmişti. Fakat bu komis
yon da bir anlapnaya varamamııtı. An
kara hükümetinin başında bulunanlar da 
komisyonun kararlarını tamınıyorlardı. 

Dört senedenberi herkes olduğu yerde 

YEHIASIR 22 Kanunuevveı r.~r eınoe 193s 

lzmir 
Vapurunun gecikmesi 

hadisesinde bir ih
malden şikayet 

Bir kariimiuien şu mektubu aldık : 
ııİzmir vapurunun sis yüzünden Bü

yük Çekmecede on dört saat ~emeğe 
mecbur kalması limanımıza 24 saat te
ahhürle gelmesini icap ettirdi. Kl§ mev
siminde böyle beklenmiyen gecikmelere 
bir şey diyecek değilim. Ancak bu va-

Köylere dağılan çavuş eğitmenler 

Sarıldıkları köyleri 
nasıl yükseltiyorlar? 

Bergama köylerindeki çalışmaları teltlf eden 
Kültür direktörü (Ben, bu güzel hamleyi kıştan 

ballara çıkış gibi lerahb bir netice 
sayıyorum) diyor-

Parti Ku
rultayı m ··
nasebetile .. 
Ne Partide 
Nede Devlet 
haY:atında 
R~hangibir 
deillikllk 
aslA matasavver 
değildir.-

o 
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4 

- BAŞTA.RAf:t'I 1 iNCİ SABiFEDE -

purla İstanbuldan ailelerini bekliyen Bu sme Kuılçulludaki .Eğitmenler köylln çalıpıalanna müz.aherct göster- Bu bakımdan milli davalanmızın 1912 de Bulgarlara bl'fl çarplf1Yor 
t 91 3 te, i~tirdat olunan Edirneye alayı· 
nın ba~ında ilk.öne~ onun girdiğini görü- bir çok yurddaşlar olduğunu düşünerek kursundan mezun olarak tayin olun - miş~r.. hallinde, büyük ülkümüziin tahak-

Denizbank İstanbul merkezinin teahhü- k k d C h H p kalmı,tı. Zaman, ihtilafı azaltacak yer- duklar1 Bergama köylerinde, köye ve Vilayetin eğitmenlere ilaveten verdi- u un a üm uriyet alk artiai-yoruz hürü dakikasında İzınire bildirmesi, bir ff L _ l 
· de, bilakis pddetlendiTiyordu. muhite intibak derecelerini anlamak, ği köy katipliği vazifesini de bilerek ve nin muva aıuyet e oynadığı rol var-

ı 915 te c .. Jibolu yarımada.sının garp Ben şimdi ihtilafı dostça naııl halle- çok aileleri endişe ve meraktan kurtar- çalqmalannı kontrol etmek üzere Ber- zamanında yapıyorlar. Bu i§te göster- lığımızdaki sarsılmaz mevkiinin en 
eahilinde Ana(.ırtalar önünde Avustr~- deceğirni dü,ünmekle me~guldum. ınası icap etmez mi?. Pazartesi sabahı gamaya giden kültür direktörü B. Ali dikleri ehliyet cidden yerindedir. Eğit- açık delili sayılabilir. 
yalıları durduruyor. 191 7 de Rusları İzmir v~puru ile İstanbuldan ailemi b 1 ı d n1 k ~-A • ,.ği ı..; • 'L. sl b' 

Yukan Elcezire eskidcnbeti ~arkın en Riza Ozkut dolgun inti a ar~a av et et- me er, öy ıKAllipıı "':l"nı 11.1eve e, ı- ATATORK'ün birbiri ardınca, ve 
bozguna uğratarak Ermenistanın gerile- bekliyordum. Vapur gecikince meraka K l dir kt" Ü d'' b' uh ı k · ti k ı V b'l 

miimbit yerlerinden biri, hatta, efsanele- miştir. ü tür · e or un ır m ar- ere ve ıs yere yapıyor ar. e ı - milletin kendi seciyesine en uygun 
re göre, cennetin kapaaı değil miydi} d~c;tüm.. Denizbanka müracaatimde ririmize intibalarını şöyle arilatml§tu: hassa bir ~n tUtulacak yerini, olacak §artlar içinde yarattığı inkılaplar an-

Mustafa kendilerinin de bu tcahhürün sebebini ] t. b d •· k kta b'l k 1.~ J Tarihin yükünü sırtında ta~ıyan bu top- -cEğitmerı erini "'9 aşın a gorme no sını ı ere ça~ıyor ar. cak partinin fUurJu m~isi içinde 

zine kadar sürüyor. 
Mütareke ilin edildiğinde 

Kemal Türklerin Toroıılara doKru olan raklarda ne çok hatıralar da gömülü idi! bilmediklerini anladım. Öğleden sonra ve bilhassa heveslerinde diri ve uyanık Gittiğim giln Pazardı. Eğitmenlerin ebediyete eri§DlCk şerefini kazanrnış-
ricatlerini himaye ederek Halebin şima- lakender, kendisine cihan imparatorlu- saat altıya kadar bu malumatsızlık de- :tutmak istedik. Yaya köyde, Dundar- çocuklarla münasebetlerini Iayıkiyle gö- lardır. 
lindedir. ğunun kapısını açan Arbel muharebesi- vam etti. Benim gibi bir çok aile reisleri lıda, !fuarda köyla-ini, kendilerini, ça- remedik. Fakat tuttukları pHlna, anla- Bilhassa partinin sosyal ihayatı-

Fedakarlık derecesine kadar varan IA • • d h • il rirdi ,. d 1 l 
ne giderken bu balçıklı sahillerden T ri- tc aş ıçın c cc cnnemı saa er gcır- - bşınalannı, topluluklarını gördük. Bun- tıştald katı avran~ arına ve yan ann- mızdaki d,.O.isikliklerde ne kadar de-

feragati nefsi kendisince malum o'2ın de- 1 Niha t ltıd + ___ ,_.,,en vu ak kl Ik k 1 · dak · · ı.~~ .,y t n] · h b 1 • ~ 
umviri Krassus askerleri ile beraber hi- er. ye a an sonra ıznuru - ların bize bır tı arı i uvvct i ınti- i gezı<:4 ~ ogre me erm a er en- rin ve ~ümuUü tesirler yaptıgv 

1 
mey-

C'.erll milleti felaketten kurtarmak: f şte, k bula ı .. · .. ;eten ı-A d ·ı b ılı,_,__ b k k b 1 ff kıyet uo- ,. 
.. zim cfüdCk gagası• ismini verdiğimiz bu u n sua uzcrme vapurun _, ba ŞİMıyet enı en şeye ya anc &.UU1.- ne a ara un arın muva a ~ dandadır. Türk milleti bugün hura-
vaziyeti olduğu gibi kabul edip çehresi d la k-'ıdıv __ ,,_ cd k bir= 1--"-.1 k" 1 · d 1 da .. ·· d"kle · · , _ _3 k 

topraklarda öldüriilmii§tü. o yı geç aı gı, melCIK ece -r-Y dır. Ne yer ~ıuen. ne ·oy erın en, ne un yurur u rını anıcwı . feler alemi ile, mazinin kötü ah kan-
istikbale dönen bu fevkalbeşer adam Oradan oraya giden, ailesinden ve olmadığı bildirildi. Bu gibi vakıı.larda çalışmaJanndan zerrece .,ikAyetleri yok. Kendi mü§ahedelerimle çcıvıış eğit- lıklan ile alakasını keserek yepyeni, 
Anadoluya geçerken buna karar vermiş- memleketinden uzakta kalan diplomatın, yurddaşlann tabü olan hassasiyet ve en- ikinci mesut intibaımız neler yaptıkJa. menlerin başarı1arma itimat .edileceğini dipdiri bir millet manzarası arzedi

ti .. · vazifesini kendi gözünde yük.scltmesi li- dişeleri düşünülerek dakikasında 1fmi- rmı, ne gibi müi\tUlleri yendiklerini as- her'kese duyurmak istiyorum. Ben, bu yorsa. kimse inkar edemez ki Ciim-
Onun şaşmaz iradesi ve heTkesi arka- zımdır. Bu vazifeyi :icraya bütün iradesi rin haberdar edilmesini istemek çok ye- kerden dönen gençlerin mahzwı masal- güzel hamleyi kıştan bahara çıkış gibi huriyet Halk partisinin gög" üslcrimi-

•ından •ürükliyebilmeei ile mazinin hara- • d b- 1 · la gib" ı-tt la ,:ıı.ı lA .A,--..d f hl b' t' •-- '- k b 1 edı'yo-
Üe giriıtiği zaman, rüzgar gibi daima de· nn e ır l3 eptir saııınm.• rı ı anMI ı r. aıese a ı~Au en era ı ır ne ıce OWI"a"- a u ze gurur ve !..-·ecan veren bu man-beleri üzerinde milli bir devletin yüksel- L--·1- ın;;;y 
~ efkin umumiye yine bir rüzgar gibi -*- 0«7;uan: rum.> * zarada -ref payı nihayetsizdir. Mil-diğiıü gördük. Mustafa Kemal, bu devle· y · .a - -:a.- H r · d · girio::tlm r-
eseT ve onun bütün eserleri unutulur gi- eıtl .nt.aneruıua c emen e uru sıva ını, ışe ~ , lct, bu realiteler alemi irinde partisi-tin hem canlandırıcısı, hem te kililtçısı, kul el'mle badanal d Çakmaz bo- ·;s 

Ş d der. anlaeftlası o u 
1 

a ım. ni benimsemiş, :SC~i~. ona lavezal hem de kurtarıcı kılıcı olmuıtu. im i <::- _._.,_ ~ ya ·ıe kara •-ı..talan boyadım• diye ba Kurstan mezun olan kadın egyitmen - - - ·' 
...,;.. .. dilci halde yalnız. h~i me.o.fa- Yeni Amerjka - Türkiye ticaret anlaş- ı 1.411 • bir bağlantı hasıl etmiştir. 

Türkiyeyi yeni bir istikbale doğru sevke- atleri bizim menfaatlerimizle birleıen masiyle iki taraf baz.ı gümrük muafiyet- şarılarını heyecanla ifade ettiler. lere vi1ayetçe birer dikiş makinesi sa- Cümhuriyet Halle Partisinin 
derek e erini tamamlıyordu. Türkleri anlaşmaya getirebilecelc yara- •1 _ _,,,_ tarif 1 Neler yaptıklarını, bizden ne1er bek- tın alınacaktır. Satın alınacak 12 maki- b. 'k le d 1__ il . ben 

Fransız hükümeti beni Ankaraya, bu ' d '-'1 ld M ff leri kabul ctmi~er ve gÜm.cÜA e ~ lediklerini öyle candan anlattılar ki din- ne, kadın eğitmenlere verilecektir. tiyü u_ ret Aaynağı mi etin u 
] ıarı ü~nme.ıue meşgu üm. uva a- rinde tenz.ilat yapmışlardır. Aınerikaya k K''y egY·tmenlerı·nın· ko"'ylerdc zı'ra·ı sa- •uurlu 1..-:::.lanbstdır. Ocak kon(Yre-m uzaffer kumandan, Cümhurreisi o an 1 · bil ·nsa f ahlı verı'yor on o ı 'lf uaı; '"O 

kıyetin ilk şarb karıılıkJı anlaşmıı değil 1 emesı e ı na er ' - ' ı nd L--1 k '"" k 1 
Cazi nezdinde Fransayı temsil etmiye on milyon kiloya yakın tüfün ihraç o u- lann gu"zel ral•Cfn!>lartnı + .... ..,ik için din· hadaki faaliyetlerini t"ı.:vik ve kontrol ıe_ri en UGi' ıya_, .ra. viıayet ongre e-
göndermişti. Nisar Marki Noay, Füsseran 
Jorj Lui, Delkak, Poleolog, PoJ Şambron 
gibi bir çok meşhur sefirlerin yanında ve 
muhtelif memleketin seması nltında ça

lıştıktan sonra bugün artık ke.ndi kendi
min hakimi hissediyor ve eski şeflerimin 

midir~ Kendilerine getirmek vazifesini ğı anı-~1~-ktad =-- 7 -- ~· -s" ,ı__cı_ b ! tıl da h 
naca ~·- ır. ]iuene haz ve cesaret veriyorlardı. vazifesi ziraat memurlarına verilmiş ve rıne ~r utün top an a~ er üzerimde taşıdığım dostluk lehine olarak * .T " ! lk t' ·ı 

- - Eg-itmenler giltikleri köyde sevilmis- keyfiyet ziraat Vektı.letinden vilayete zumreye mensup ıa ın par ı ı e na-aradaki ihtilafı hallettikten sonra, mazi- W..:- • 1 ki • · 1 da ka ., -rd"k 
llllUl.ICI e eme erı ler, Köylüden mUwheret görmüşler ve bildirilmiştir. SJ can n ynaştıgını go u . 

deki bağlan tekrar bağlayacak ve mazi- e kıyatet seroisL. Ve bir defa daha iman ettik ki 
nin bırakbldannı muhafaza ederek istik- ~ C" 1 · Halk P · · T"rk "l 

Halkevi müze - sergi komitesinin ikin- Fuat Cenap Mısır palamut ftiyasası um ıurıyet artisı u rnı . bal iiçin iş birlikleri hazırlıyacaktım. r ı · d T·· k ·11 t' H tk p ı· 
tecrübeleri ile mücehhez olduğun için 
mesuliyetlerden korkmadığımı görüyor-
dum. 

Hariciye nazın M. Brian, kendisin
den ayn1ırken gayet samimi bir hareket
le ceketimin düğmeeinden tutarak, o ok
§ayıcı seeiyle bana: 

Bu fikir maddi ve m.ıınevi servet mem
bamd n Tü~ler kendilerine menfaat te
ınin ctmemi.ıler mi idi} Bütün bunlıınn 
harabesine göz yumabilir mi idi} 

Her şey, bir adamın elinde idi. Bu da 
milletin yaptığı ~hsiyetti. O, milleti is

tild&le kavuşturmuştu. Şimdi de garp 
medeniyetine doğru götÜTÜyordu. Ken
disi demokrat ve Cümhuriyetçi prensip-
ler taTaftarı olduğunu bildiriyordu. 

Görüşlerini, bizim görüşleTimizle bir
leştirmek mak dı ile, öğrenmek acaba 
nasıl kabil olıu:~ktı? istanbı:ılda idarde· 

- Vaxifenizde muvaffakiyyetlerinizi 
adım adım takip ettim: Atinada bulun
duğunuz zaman Yunanlıların Bulgaris
tana yürümek gibi giriştikleri o ihtiyat
sız haTekcti durdurdunuz. Viyanada, 
Mgr Seipd anlaşarak. Avusturyanın Al-

h d rin değişme-İne rağmen, uzun znmıından-manyaya ilhakı ii isesinin (jnünc geçti-
niz. ~ lınlcim olan Fransız menfaat)eri ile 

Muvaffwyetinizin :sebepleri nelerdir, kabili telif mi idi acaba} 

diye soruyorum. Herk.esin kendi işinde Mesele anea:1'. geniş bir anlaşın jçin· 
kendine göre usulleri. kurnazlıkları var- de halledilebilirdi. Harpten galip çıkan 
dır. Sizinkiler de sizde kalsın. Benim f'.ransa i1e Atatürk Türkiye:ıi ansındaki 
iateiim yalnız şu: Bizi mütemadiyen bir dostluk anlapnllSl ~kta ö.Ylc büyük 
menul eden şu Suriye hudut meselesini bir akis uyandıracaktı ki, Yunanistan, 
lıalletmiye ve oradaki ananevi dostlu- harpteki z.iyatllannı unutarak Türk1:)'eye 
iumw:u tekrar tesise çalqın. Anadolu- y;l)Clqmakta gecı"lc.m:yecc:kti. 
dalti Türklerle daimi bir teınasta bulu- Milletler cemiyeti de bununla biç bek
aun. Ruşlan göz.den kaçırmayın. ltal- lenilmiycn bir iz.a daha kazanını~ olmı-

yanlan idare edin. yacak mı idi? 
lngili.zlerden bahsetmiyorum. Onlarla Bunları dÜ!Ünmeye dalııttftlm. Qütün 

iyi münasebatta bulunacaksmız. tahakkuk ettin1en ~ler de hep <lüşün-

Türkiycnin tan"hini bana beş cilt tuta- cedcn doğmamış mıdır? Bu sırada trc.n 
cAlc şekilde yazmaya lüzum yok. Hadi- birdenbire Sirkeci gmınn girdi. Gıırda 

scleri gazetderdc okuyabiliyonım. Yal- büyük bir kalabıı.1ık vardı. Fransız işgü

DIZ, rnüzal::crelerinizin neticesini bana da- deri M. Briijer ile, lstanbulda hulunmı

iına bildirin.> yan kilise ınuraMınsmı temsil ~den Mgr 
Brianın yanından çıkıp hariciye genel Çesarino kalabalığın nrasındnn c:ıkıp Leni 

· aekreterliği odasma. girdim. F:i!ip Ber- karııladılar. Kans'lıı.r dn koşarak yanıma 
• tclo, devlet itlerinden b&hse<ierkcn yüzii cddiler. e~ni tekrar buldukları içm çok 

ciddi ve esrarengiz bir lıal alırdı. Ağzııı· mcmnundUla.-. 
dan Jc.dimeler teker tekec ve ideta ma- N~ kadaT çok t~m. ne kadar çOk 
deni bir sesle dökülürdü. Ona insani de- selamlarla 1-:arşıla;,tım ! Şark cüzcl adet
ğit derlerdi. Acaba t:.akikaten öyle mi Icrini ko.,Ybctmcmi,ti. Beni kar§llayanla· 
idi) Onan kctwniycti. göc-ünüşündek.i .so- nn çoğunu hatırlayarak. ur.atılan nmimi 
ğukluk karşısında şaşınp kalan bir ya- elleri sıkıyorum. 1nsanın ilk karşılaştığı 

bancı böyle zannedebilirdi. Fak.at kendi- nazik hareketler daima zevk Yerir. Fakat 
aini uzun zamandanbcri tanıyanlar bilir- sonra <IC'lhal alışır. 

lerdi ki. onun bu yülaıck manalı çc!ıre- Şehir ne kadar değişm" 1 Galata rıb · 
sinin, bu meslek maskesinin altında has- tımında kalabalığı teşkil eden halkın e!
sas bir kalp saldı idi. o insanı en büyük bisdcrindcki ruaadı bulacebk .l-aybolmu.ı. 
dikkatle dinliycn bir dosttu. Her ıtarafh en ~la kmşuni elbiseler cö-

Filip Bcrte!o b nn !Lozan konferansın- ze çarpıyor. Cumbahmn artık. hiç Lir isi 
d nberi Türk - Fr.anstz münaacbntını an- kalmamış. Harem dairesinin kafederi 
lattt1ı::tan sonra şunlan ilave etti: açılmış, peçdcr LılkmıJ ... Kadınlar aş· 

- Size itimadıma var. Bizi mü ülat ka ve gÜncşe doğrudan doğruya bakabi
kaTFSinda bırakmıyac.aksanız. En iyi ne- liyorlar. Eıık.iden duvarları göri.ilcn .ni-
6ccyi almak ıiçin çal1fın. OiPlomadar yet bağları. esrarengiz hayaletle.r nere· 
Boiaziçini görünce ddi olurlar. O sahil- desiniz} Caddelerde ııapkalar, çiçeKli 
!erden uzakla~n, fuat Ankaradan b.ç- roblar ••• 

··BİTMEDİ·· 

-*-
mayın. 

Fethi bey. şu nokta üzcrjnde israr ccler. 
!emldteti iidarc cdcDJde ancak Anlta-

rı:d uörü~iz. T ercih1111 onda Taltanca ile cııe, etnıif 
otanın. Esasen oTilSl dünyarmı l>ir ucu Karaburunun Çullur Hisarcık köyü 
deği'I. Ben Ankaraya dııhıı tren bne işle- sa'kinlerinclen Hüseyin 1'ğlu Rifat Yük
mez.ken gittim ele 1' uzun tüylü Ankara selle Ali oğlu Ahmet Güngör arasında 
kedilerinden bir tane a ld1m, sepete ko- çıbın kavgada Rifu't, arlrndıışma taban
yup Monparnaıra bdat" getirdim 1 1311 ke- en kurşunu ile uteş etmişse de isabet 
di türkçe mırıldanıyordu. :Fakat ~irbiri- vaki o1mamıştır. Su~ ya~c;tır. 

ci Türk el emekleri ve kıyafet sergisi beraet etti.• e palamatlartmlZ ııebn en ve ur' mı e ı a arı· 
bugun. saat 15 te Halkcvindc vali bay V d M sinden baska bir !'ey değildir. İzmir sahili sıhhiye veznedarı Fuat Yeni rekolte palamutlarımız an t- • -
Fazlı Güleç tarafından aç.ılacak1.ır. Çok l\J\ lira · ~ · · d 80 ton kadar 1 

Cenap 2vv · z.ımmetten acır cezaya ın:a g~~y~~ ıçın. c. . mn Fevkalade tDplantınm hafLca tşı cntercs:ın -olan bu ıserglıün halkımızdan verilmişti. Suclwıun ağlr cezada devam gönderildigı öğrenilmiştir. Bu suretle se- b .•. 
1 
__ bede t' . L _ 

b .. "k b' IAk g" Y• h kk-'-ct • anısını ~y n par ıye yenı oaş-uyu ır a a 3 orecegı mu a UK ır. eden mahkemesinde Fuat Cenap bu pa- ne b!'l~ndan beri Mısıra vaki palamut . . . 

* -z- • kanı seçmek ıçın nızamnamedc ge-
- - nının 100 lirasını avans olarak Liman :ihracatımızın 1000 tonu a§tıgı ve geçen _,__ tad'll · ktı 8 'le · ı· • d. · d ·· . . . rcıu:n ı erı yapma r. u ve:;ı a m znure Oft U- bakteriyolojihane mutemedi Yahyaya. senenin ayni devresindeki nıikdara yak- ile su noktayı tebarüz ettirmek is-

İzmirden Ankı:ıraya giden eski Alsan- kalan yüz füasını da ayni şekilde emra- laşb.ğı görülmektedir. t • • 
erız: caklı Basri İslanbula geçerek Fenarbah- 7.1 sariye hastanesi mutemedi Hulusiye Al!kadarlar yeni mahsulden fazla p t' k lt f k lAd t p 

_ • •Y• • • • • • • • • • • 1 _, __ t 
1 
. .,_ ar ı unı ayının ev a a e o -

çcyc girmiştir. Vahabın kardeşi Saim \Crildıgını tevsik etmiştir. mikdarda ~panş verdik1erini, •uuı..ö • ~ lantısında Cümhuriyet Halk Parti-
de İzmirc dönerek tekrar Alsancağa in· SuÇlu( bu avans makbuzlannın fo- mirden dogru vapur ibuluı:unD.Ciığı ııçın · d · d 1 t h t d } h g'ı 

sın e ve ev e ava ın a ıer an tis:ıp etmiştir. toğraflanru rrulhkemede ibraz ederek malların çok geç, intizamsız ve zedelen- b' d y • ·kt'k IA • t d y ·1 
ır egısı • ı as a mu asavver egı --*- asıllarının tahkikatı ya~ .müfettiş ~- miş bir halde geldiğini bildinnekteclir- dir. Ebedi Şefin kurtuluş miicadele-

•• rafından ~'lrlıldıl,'UU, kendlSl yırtık lca- ler. sindenberi en vef kar, en kudretli 

S ğıtları toplıyarak fotoğraflarını çektirdi- -*- arkadası olan Milli $efimiz büyük 
ğini söylemi~tir. Mehkeme h~y~ti suçlu il Bir rnaldıtimi~et fıararı iNöNO Partimizin bafkanlığına ge-

---o- hakkında beraet karan venruştır. 1 Sefcrihisarda Orman idaresinden al- çince, yolumuz yine ayni yol, ayni 

Gasner lzmirde -*- dığı ruhsat tezkeresini tahriften :suçlu inkılap yolu olarak devam edecek. 
Mısırda Türk ve Bulgar Seferihisarlı kömürcü Refik ağır cezada ayni muvaffakıyetler, ayni 7.aferler 

bulunmaktadır odun kömürleri birı;enehapsemahkfune~c;tir. tevali edecektir. 

---·---
- BAŞT RAFI 1 İNCİ SAHlFEDE -
iki gün kadar burada kalacak ve önem
li mücad le Şeri hakkında mücadele 
istasyonu müdilrü haşerat mütehassısı 
Nihat tyrih<)z. ile konuştuktan sonra An
karaya döna::el-tir. 

Nihat lyriboz dün ziraat V.e"kaletin· -
den gelen müstacel işarel.li bir telgraflo 
kongreye iştirak etmek üzere hemen 
Ankar.aya hareketi bildirilmiştir. 

PYRETHRUM ZiRAATI 
- Devlet ziraat kurumu (yeni adı 

ile Akkol) hu yıl gen.İ§ miktarda Pyret
lu·um ziraati y.apmağa karar vcrmlıi ve 
Burııavada .mi.ic.ıdcle istasyonu ile an
aşarak ilk baharda .500,000 .fide teınln 
etm~tir. 

Bw·navada yctiştirilmcğe başlanan bu 
iideler önümüzdeki ilk La.harda Yalova 
ve Trakya çiftliklerinde dikilecektir. 

Mısırda odun kömürlerimiz için fazla 
talep bulunmasına rağmen memleketi
mizden bu sene mutM ihraeat yapılma
mıştır. Ay içinde Türkiycden iki yelken 
gemisiyle ancak 128 k>n kömür göndc
rilm iş ve bunların tonu S - 1Q Mısır li
rasına satılm1Ştır. Bulgaristandım da üç 
yüz .seksen ton kiimü.r geldiği \'.e bunla-
rın, Türkiye mallarına na7.aran aşağı 
kalitede olması yüz.ünden bir tonunun 
5 - 6 :-.1.eı-line sauldığı öğrenilmiştir. -·-Domuz mücadelesi 

Zil'aat \'ekfileti, bu :seııe domuz mü
cadelesine Ziraat teşkilatının ve köylü
nün önem Ye hız vermesini vilayete bil
<lirıniştir. -·-nre Muhasebei 
hususiye tahsildarlığı 
Tire Muhasebci hususiye tnhsilılarla-

~ rı.niian İsınail Bilginin wnıueti göriil-
'.'\ Cocuk :zevk ''e ın~e !ka~nagıdır- d" w • d ·r . ih t ·ı . N ~ w • • ugun en vazı esme nı aye verı mış. 
N Çocugu sev .. Yılda hır 1ıra ver .. Ço- ,.. , . k" b" ı-"'Up' 1 · de Ce '"' yerme oy urosu ~ crın n v-

çuk kurumuna üve ol!.. .ıeı "" ta · 1 st 
:.:Jrzz7.7..ZzzzrZT..x7JJJ..7-7.7J.T"~ u .1.ezcruı ym o unmuş ur. 

Elhamra idaresinde 
MİLLİ Kiil'iJPHANE SİNEHASI 

Güzclliğioe doyaınıyacağuuz, batmısuu scadera!. ıunnWnıyacaiuuz 
hir şaheser başhyor .. 

Sinemamn bir harikası • Tatlı esÜl - Nefis Beııkteiin • ilibi r:üzeU.iJderin 
birl~yle 'i.icut bulan 

Şahane Çılgınlıklar 
(GOLDVYN- FOLLDS) 

VNITED ARTiST irketinin 3.eot.GOO dolar arfiYle yar.atbğı baki.ki sinema 
- ŞAHESERi 

Nefis - ~leııceli bir merm içinde c-öriilmeıni~ - duyu!ınımnş ,üzellilder 
Aw:rikmm mqiıur Metropolibm artisfterinin ipirakiyle 'l'BA VIA:TA 

cıperasmm en giizd ~ 
ınu>G&AMA iLAVE Ol.AB.AK.: Ebedi Şefimiz Atatürldin :sesli iiinem•••n 

ilk icadında filme :-1 man \ 'C bugiine kndnr la.iç bir yerde göstcrilmiyen nutuklar 
S E A N S ..., A R : 3.30 - 6 - 8:30 

lti~ı .. 111 .... 11111mr:;;m ...... mıı ...... ısıma12ı1±±! ... mr~ım•m;a1121m1111GZww~a~+em:ıs~e1D1cm: .. •ID 

-*- iSMET tNöNO'nün milli hayı'ltı-
Çirfıin bir 11a1ı'a mızda .sayısız eı;erleri ile tebarüz 

Bayan ııS• adında genç bir kadın eden sonsuz enerjisi, büyük mezi
müddeiwnumili;;e bir istida ile ınüraca- yetleri milletin inkar 'kabul etmez 
at ederek erkeğ~nin •F• isminde bir ka- sevği ve saygısını ke~ üzerinde 
dınla gayri meşru münasebetler tesis t?pla.mış olınas.ı ••• onun ~~k~ek ~
ettiğini haber vermiş ve cürmü meshu{ sıyetınde temerkuz eden umıdlerımı· 

1m t - zin birer birer tahakkuk edeceğine 
yapı ışır. . . 

tki suÇiu hakkında zabıt varakası tu- en kuvvetlı temınattır. 
tulmuşıur. ŞEV.KEr BİLGİN -·-Bir memur hakkında 
Muğladaki vazifesini .izinsiz terkettik

ten sonra .İ.zmirdc oıman mıesul muha
sipliği vazifesine başlıyan İhsan Özerin, 
ilk vazifesini terkettiğinden İzrnirdeki 
vazifesine nihayet verilmiştir. -·-AKALA 
Pamulı tohumları 
Akala mıntakıun dahilinde bulunını

yan yerlerde Akala :pamuk tohumları
nın gönderilmemesi ziraat vekaletinden 

~ete bildirilmiştir. 

-*-
BİRTAYilf 

Sağır Dilsi7. ve Körler müessesesi 
müzik öğretmenliğine SQ !lira ücretle B . 
Cemal Çıgırganm tayini vek.Wet.çe tas
ıvip olunınu§tur. 

............................................ : 
• • 
E Gel enler gidenler E . . 
:.••••••••••••••••••••--••••••••••••••e•ııc• 

Çanakkale $aylavı Dr. Mustafa Ben
gisu, vali muavini Cavit O"nver, Konya 
inhisarlar ba§ müdürU Ali Yenice An· 
karadan gelmişlerdir. 

• er ; .,.,::2!iY.>'7.2fı'5.:J&DIJWi!M1'!9U!!>'..lMJC.19"~ 

Kültür - P A R K Gazinosu 
BU AKŞAM 

22 birinci kanan perşembe akşamı 

BÜYÜK GALA YEMEGI 
Orijinal dekorlar içinde GBEGOR ( Sahibinin Sesi) 

Transatlantik gecesini 
Takdim edecektir Menu : Krş ıse 

......................................................................... ~ .......... ~ 
llmdiden NOEi. ~e YILBAŞI REVEYONLAB• 

icin masalarınızı temin ediniz. 
. SÜRPRİZLER • BürüK KOTİYOM .. 

CICGZL~?'E.levt"''Aiiii2ii 2i&&.Li!tZ'.bi&i23i'.2:z::a:ı>..U.J21f.&225trJ.blti.-
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TELGRAF HABERLERi tDaladye 
Heyet Berline gitti 

Numan Menemencioğlu müzakere
lerin neticelerinden ünjLitvardır 

Istanbul 21 (Hususi) - Almanyanın 

JDemleketimize açtığı 150 milyon mark
Wc kredi anlaşmasının esaslarını ve te
'8rrüatmı tesbit etmek üzere Berlinde 
,.pılacalt müzakerelerde hükümetimizi 
temsil edecek olan Hariciye veklleti ge-

nel sekreteri B. Numan Menemencioğ
lunun riyasetindeki heyet bu akşam 
ekspresle Bcrline gitti. 

B. Numan Menemencioğlu hareke -
tinden evvel gazetecilere şunları söyle
miştir: 

- Almanyanın memleketimize açlığı 
kredi müzakerelerinde bulunmak üze-
re Berline gidiyoruz. 

Hayırlı neticeler vereceğini umud edi
yorum. Seyahatimizin ne kadar süre
ceği belli değildir. 

Balkanlarda soğuk görül
memiş derecede müthiştir 

Korsika ve Tunu
sa gidiyor 

Paris 21 (Ö.R) - cJun gazetesine 
göre başvekil B. Daladiye ikinci Ka -
nunda Foş kruvaöz.iyle Korsika ada
sında bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 
Aljeri kruvazöriyle bir torpido ve bir 
de deniz tayyaresi filotillaları başvekile 
:refakat edeceklerdir. Deniz genel kur
may reisi ile hava ve kara orduları baş
kumandanlan b?Şvek.i1e refakat ede
cek zevat arasında bulunacaktır. Bahri
ye nazırı başvekili Korsikada karşılıya
caktır. Daladiycnin Korsikada büyük 
bir siyasi nutuk söyliyeceği ve sonra 
Tunusa gideceği zannediliyor. 

Paris 21 (Ö.R) - Başvekil B. Dala
diyenin son Kanun iptidasında Korsika, 
Tunus ve mümkünse Ceza.ire yapacağı 
seyahatin tarihi henüz kat'i olarak ~ 
bit edilmemiştir. Başvekil 5 Sonkinun 
akşamı Paristen hareket niyetinde ise 
de bu da meclis müzakerelerinin bit -
ıniş olmasiyle mukayyettir. 

Paris 21 (ö.R) - Mebusan meclisi 

_ BAŞTABAFI ı tNct sABIFEDE - tir. Kar fırtınaamdan hiikümet mtıdte- ı Yugoslavyanın muhtelif ıehirlerinde bütçenin masraf yekftnunu 66 milyar 
.-lenfeld miukellt kar fubM.lan )'Ü- zinde trenlerin muvualetlerinde biiyük bir gÜnde soğuktan doeanlar .J.f lifidir. 328 milyon frank olarak kabul etmiştir . 
.. pclee hl7ük mBekület• airamıtbr· teebhörler obaut ve po.ea otomobWeri FRANSADA SOCUK Şimdi 66 milyar 353 milyon yek\lnunu 

ISTANBUIDA GRiP selmemittir. Po.aa vazife.ini aören bir Paria 21 (A.A) -Somme nehri don- tutan varidat biltçesbıi miizakereye bq
otobU. otuz yolcuaile kar tipiaine tutu- muıtur. Şimal departmanındaki kanal- lıyacaktır. Maliy~ ~ın ~· Pol ~~ 

l•nhnl 21 (Hmuel) - lstanbalda larak yoluna devam edememit ve kar 
1 
]arla Noncy limanı da tamamile donmuı- mall ve ekonomık sıyaseti aleyhindeltı 

IOiuklu ı...&n Mfiflemit ile de pİp ._ yıimlan aruuıda UlflP bb.ltbr. Yol- tur. Moaelle Saone nehirleri de bir çok 1 tenldtl•re öj'leden sonra cevap verecek
llii bir tekilde Miküm aGrmekteclir. cular iki saat yaya yürüyerek Bukovda aenelerdenberi ilk deEa olarak donmut- tir. 
Mekteplerde hatıtehlr -1cnu yüzde kırk bir hana mimım!llardır. tur. Seine nehrinin ancak bir kıamt üze- Maliye nezareti tarafından bildirildi-
.ıarak l..bit edildi. Bet balıkçı Tunada bir motörde do- rinde münakalat yapJabilmektedir. ğine göre Puankara zamanında Londra 
· ~ .,..,_, A'VYADA anAUK -L L-.ıt..ı -- F d ~.L ··ı . 0 1 piyaaaaında Fas devlet demiryollan için 

ı ~ ~ nar- UV15 ... m ... -.. ranaa a so5 .... tan mu eeaaır 'ımıyan 

M"vn..ı•~R Cen Sırbiatanda .-!.ldetJi kar fuala- • ·-L M . . cenubunda ki- yüzde 7 faizle yapılan istikraz yüzde 
•.11 • ~.. up ltlU , yegane mın~ etzinm b fai l" bi . tikraza tah ·1 ... m-:. 

nz olarak devam ediyor, kar bir buçuk in olan mıntakadır. ef z 1 r ıs vı """"''~ ve 
Belpad 21 (0.R) -Bir haftadanberi metre yüluekliiindedir. Londra 21 (A.A) --Soiuktan lngil- birkaç misli derecesinde iştiri.k vaki ol-

ba dd ti --~.Lı L •• --: y 0 _L6 Oh • obil 1• d K mll§tur. Bu muvaffakıyet Fransız ma -
flıyan fİ e i ...,. .... ar ..,..un ueoe- a& P - n otom muvua ası terede dün on kiti daha onmuttur. ar 

lavyanm her yerinde bir çok hadiselere durmut. telgraf direkleri devrilmiftir. fasıla vermeden yağmaktadır. Nakliyat lkiyelsinddek~ k~lkın~~ın .~cnebl ,~temldi e-

So.. L h 1 f b-1 n ___ -d _,,L d . __ L ld I 1_ et er e ı eyı tesırını gostennel\. e r. •bebiyet vermiftir. 11\lııL. mu te i o - DORH1 a •ununet erecaı •uınn ap- servisleri inık.i.naız bir ,eki e it emelltc- . . . 
w d 
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d" Parıs 21 (A.A) - Jour gazetesının 

selerde .. hrdan qağw 30 • kadar inmit- gJSJn a ır. dir. d w • b k'l D 1 di 2 KA yaz ıgına gi:>re aşve ı a a ye li-

nunusanide Foch kruvazörü ile Korsi-

pa rtı• nı• n mu··nhal mebusluklara nam- kaya bir teftiş seyahatine çıkacaktır. Foch kruvazörüne Algerile ve Bertina 
knıvaı.örleri ve keza bir torpido !ilo-

zetl eri bu~ünlerde ilin edilecek ;:~~S~~~~::,:::1:
1

:: ~= 
İstanbul, 21 (Husus!) - Partinin ye- Maamafih namzetler Jistesi üzerinde 1 maksadiy]e Silme:rbank Karabükte bir \•a ve bir de kara generali Fransız ba~~ 

lll bep•nını seçmek için ayın yirmi al- verilen bütün haberlerin şimdilik lruv- demir çimento fabrikası kuracaktır. vekiline refakat edecek zevat arasınd 
tmcı gUntl toplanacak olan C. H. P. Ku- vetli tah.rriinlerden ileri geçmediği mu-1 Fabrika günde 450 ton demir çimentosu bulunacaktır. Bnhriye nazırı Fransı
ftltayını müteakip ve ay başından önce hakkaktır. istihsal edecek ve ileride istihsalatıru ! başvekilini Korsikada karşılıyacaktır. 
•iinlwl mebusluklara partinin yfllli Bir kaç ıtUııdU:r ~ ~- aOn4e 800 toılil itil.it ~ ,-Ude Da1-di7euin Kurai....-büyük bir si -
namzetlerinin ilAn edileceği bildiriliyor. ta olan general Kazını Dirikle Tahsin tevsii mUmldln olacaktJJ'. yasl nutuk aöy!iyeceği ve oradan da 
Bvve1cıe de bildirdiğim gı"bi namzetler Özer sabah ekspresiyle Ankaradan gel- Tunusa gideceği zannediliyor. 

arasında emekli general KAzım Karabe- diler. İKİNCİ FOTOGRAF SERGİSİ 
kirle Londra büyük elçisi Fethi Okyar, KARABÜKTEKİ FABRİKALARIMIZ Ankara, 21 (Ö.R) - MatbUat umum Cümhurreisimiz 
muharrir Hüseyin Cahit Yalçın, İkinci Ankara, 21 (Ö.R) - Yakında fAal müdürlüğü tarafından sergi evinde ha
umumt müfettiş general Kazım Dirik, vaziyete geçecek olan Karabük fabrika- zırlanan •Türkiye, tarih, güzellik ve iş 
lçüncü umum! müfettiş Tahsin Özerin larından artacak demir artıklanndan memleketi» ikinci fotoğraf sergisi önü
ie isimleri bulunacağı teyit ediliyor. çimento istihsali hususunda istifade müzdeki cumartesi günü açılacaktır. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
köylerine dağılmışlardır. Kurs bu 
sene ikinci devreye ginnişti:r. 

Trakyanın dört vilayetinden hep
si ilk mektep mezunu olan 40 köy 
çocuğu kursa gelmiştir. Küçük zi
raat sanatlerine ait ilmi ve nazari 
mahiyette bir sene ders görecek
lerdir. 

İskandinavya n1emleketleri 

lngiltere ile bir deniz 
anlasması imza ettiler 

Londra 21 (Ö.R) - lngiliz - lskandinav deniz anlaşması bu sabah 
F orayn ofiede lngiltere namına hariciye nazırı Lord Hali faka ve bah
riye nazın Lord Stanbop ve Iskandinav memleketleri namına da Fin
landiya, Iaveç, Norveç ve Danimarka sefirleri tarafından imza cdil
miftİr. iki taraflı hususi anlaşmalar tipinde olan bu anlaşma 1936 
Londra deniz muahedesinin prensiplerine muvafıktır. iki taraflı In
giliz - Sovyet, lngiliz - Alman deniz anlaşmalarına müşabihtir. Ancak 
lakandinavya devletlerini hususi ihtiyaçlannı alakadar eden bazı tip
lerin İn§88tında üç taraflı Londra anlamasında tayin edilen hadleri te
cavüze mezun kılan bazı tadilat ilave edilmiştir. 

Sovyetler Birliği hükümeti 

Japonlara 
yazları 

verilen imti
alıyor • 

gerı 

Moskova 21 ( ö.R) - Japonyanın Moskova sefiri B. Togo harici
ye komiseri B. Litvinofla yeni bir mülakatta bulunmuştur. Bu müla
kat, ay başındanberi uzak şark Sovyet sularındaki japon balık avı sa
haları için yapılan görüşmelerin onuncusudur. Japonlar eski anlaşma
nın muhafazasını istiyorlarsa da B. Litvinof hiç eğilmemiş ve japon
lara verilmiş olan 43 imtiyazdan dördünün geri alınması hususunda 
israr etmiştir. Esasen Sovyet hariciye komiseri bu meseleyi Japon -
Sovyet umumi münasebetlerine bağlamakta olup bu münasebetler 
ise şimdiki halde salah yoluna girmekten pek uzak bulunmaktadır. 

.,,,.,..,.ur-~.w.-J1111A111181td!JlllJl)llB ııau - s ı ı ı u mm 
Sinema dünyasının heyecan volkanı ... Baştan başa mücadele, korku 

ve dehset dalgası ... lşkence, iztırap, ölüm fırtınası ..... 
1- ADA KORSANLARI nın 

Son (IS) Kısmı 
En cesur insanları titreten, en büyük kahramanları korkutan 

ateş dolu esrar kaynağı 

1 
2- CASUS PESiNDE 
3- RENKLi MIKI 
4 - Hazreti Süleymamn bezineleri. 1 kıaım 

BUGON HEPSi LALEde 
2 

Adli evrakın 
tebliği kanunu 
Ankara 21 (Hususi) - Adli evrakın 

posta ve telgraf idaresi vasıtasiyle teb
liğine dair layiha Meclis ruznamesine 
alınmıştır. 

-*-
Tekaüde sevkedi-

lecek valiler 
Ankara 21 (Hususi) - On bir vali

nin tekaüde sevkedileceği haber veril
mektedir. 

Çorlu Boğa büyütme çiftliği dör
düncü devresi 100 mevcutlu kad
ro ile açılı;nıştır. Mezunlar Vete
riner işlerinde çalıştırılacaklardır. 

Çorluda kıvırcık koç çiftliği açıl
mıştır. 

Edirne 21 (ö.R) - Edirnede ha
kiki bir ihtiyaca cevap veren kız 
enstitüsü bu sene biraz daha ge
nişlemiş ve sene başında yeni 
binaların tamiratı biterek tam 
kadro halinde tedrisata başlamış -
tır. 

,_. .. ~,_...,.. ........... mm~ ...... ı ... .-... , 

Kültürpark Sineması 
Yine 2 filimle aayın müdavim

lerinin huzuruna çıkıyor 
Telefon 
3151 

1- NAPOL YONUN METRESi 
Tamamiyle renkli büyük tarihi filim 

Oynıyan: MIRIAM HOPKINS 
Napolyonun Elbe adasına nefedildiği zaman avdeti esnasında cereyan 

eden vekayii tasvir eden bu filim, mevzu itibariyle haki· 
keten görülmeğe değer kıymettedir 

2 - ŞEHiR A TESLER iÇiNDE 
Büyük f'ransız artistleri 

Suzy Vernon - Gabriel Gabrio 
Tarafından enfes bİ.1' surette yaratılmış heyecanlı büyük aşk macerası ..• 
Hakiki bİ.1' surette iştial eden petrol kuyularındaki yangının arzettiği 

dehşet karşısında heyecan duymamak kabil değildir .. 

AYRICA: FOKS JURNAL 

SEANSLAR : Her gün Napolyon 3 - 5.30 - 9.10 da 

ŞEHiR ALEVLER iÇiNDE 4.15 - 7.45 te 
CUMAR~I ve PAZAR 12.30 ela Napolyonla başlar .. 
FIATLEB Kühiirpark duhoJiyesi dahil 20 - 30 .. Pazardan maada talebe 

her gün 10 - 15 KURUŞTUR 

SABll'E J 

SON HABER 
•, . 

Büyük Kurultaya. 
Saylav delege 589 aza 

iştirak edecek 
Ankara 21 (Telefonla) - Parti büyük kurultayının fevkalade 

toplantısına 375 partili saylav ve 214 delege olmak üzere ccman 589 
aza iştirak edecektir. 

Parti genel başkan vekili Başvekil B. Celal Bayar kurultay azala
nna pazartesi akşamı Ankarapalasta bir çay ziyafeti verecektir. 

Mecliste Devlet Şurası kanun 
layihasının müzakereleri bitirildi 
Ankara 21 (Telefonla) - B. M. Meclisi Devlet Şurası kanun Ia

yıhası üzerinde görüşmelerini tamamlamıtbr. Şuranın tevhidi içtihad 
karan vermek hakkının tanılıp tanınması üzerinde çok hararetli mü
Zakere ve münakaşalar olmuştur. Neticede Şuraya bu hakkın verilme
sine dair bütçe encümeninin teklifi kabul edilmiştir. 

Halk Bankası lzmirde 
de bir şube açacak 

Ankara 21 (Telefonla) - Halk. bankası yeni yı1da bazı yerlerde 
daha balk sandıkları açacaktır. Bunlar meyanında lzmir başta gelmek
tedir. 

Belgrad Ameri~an kulübunda 
verilen ziyafette bütün 

elçiler hazır bulundu 
Belgrad 21 (ö.R) - Bugün clngiliz - Amerikan - Yugoslav> ku

lübünde başvekil doktor Milan Stoyadinoviç şerefine verilen ziyafette 
Türkiye, ltalya, Almanya, Yunanistan, Belçika, Şili, Romanya elçileri 
Avala ajansı direktörü ve matbuat mümessilleri hazır bulunmuşlar
dır. 

T oplanbya saat beş buçukta gelen başvekil bir buçuk saat kadar 
elçilerle görüşmüştür. 

Ziraat Vekaleti Orman çiftliğinde 
Tavuk çiftliği kuruyor 

Ankara 2 f (A.A) - Ziraat .ek.ileti tarafından orta Anadolu çih· 
çi ve köylüleri için damızlık cins horoz ve tavuk i'le kuluçkalık yu
murta yetiştirmek maksadiyle orman çiftliğinde büyük bir tavuk çift
liği tesis edilmektedir. inşaatı hayli ilerlemiş olan bu çiftlikte bin hay
van ile çalışmağa başlanacak ve program mucibince bu miktar beş 
bine çıkanlacakbr. 

Vekalet memleketimizde tavşancılığı da yaymak maksadiyle çift
likte aynca bir şube açarak damızlık cins tavşanlar yetiştirilmesini te
min edecektir. 

Harp bor~iarını verenler 

Amerikadan bo.-ç 
para isteyebilirler 

V qington 21 ( A.A) - Maliye nazırı Morgentav aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

Çin ile yapılmıı olan temmuz mali anlaşması bilimüddet uzatılmıt
bt. Bu bitaraflık meselesi ile katiyen alakadar olmıyan tamamile tica
ri bir keyfiyettir. Çin hükümeti bu anlaşma mucibince milli pal'8Sının 
iatikrarını temin etmek İçin Amerikan dövizi almaktadır. Çine verilen 
bu istikraz Çinin Amerikada bulunan altın ihtiyatı ile garanti edilmiş
tir. Harp borçlarını vermedikleri için haklarında Jhonson kanununun 
hükümleri tatbik edilenler hariç olmak üzere her dost millet Amerika
dan böyle bir borç istiyebilir. Ve Amerika da bunu verebilir. Maama
fih şurasını tasrih edeyim ki böyle bir borç istiyebilmek hakkı Ameri
kanın bu arzuyu muhakkak surette isafı için bir mecburiyet teşkil 
etmez. 

Nevyork Tribüne gazetesinin tasrih ettiğine göre Maliye nazınnm 
bu beyanatı Amerika birlqik devletleri tarafından Çine yapılan malt 
yardım karşısında Japonyanın ileri aürdüiG tenkidlere bir cevapbr. 

................................................ 
• 1500 ki~ilik Türkiymin en büJiik salönu 

~N YENi SiNEMA ~~ 
Bugünden itibaren 

Büyük fedakirlığa katlanarak lzmirde ilk defa olarak üç yeni 
filim birden takdim eder 

1 - T ARZANIN iNTiKAMI 
Türkçe sözlil harika şaheseri 

2-RADYO KRALiÇESi 
Amerikanın meşhur küçük yıldızı ŞIRLEY TfüUPLE 

tarafından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 - Türkçe izahlı F oks Jour"' 
nalda EBEDi ŞEFiMiZiN 

Cenaze merasimi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR: Cumartesi ,.e pazar giinleri 10 - Z - 5 - 8 - de 
diğer (Ünler 3 - 5 - 8 de başlar 



-
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YENi ASJR 22 Kanunuevvel 9J8 

ŞEYTAN 
................... ~mı ... 

VE KUMPANYASI 
............................................ 

in önü b··yük harbin ak e · · bir 
eygamber gibi keşfetmişti 

Büyük aşk ve macera romanı ·-··-·~ 
-89-

- Bu kadar ihtimamlı ve dikkatli ha
reketinize göre şu halde bu çok mühim 
bir şey .. 

- Evet çok mühim .. 

- Bilmeden nasıl mükemmel diyor
sun? .. 

- İtiraza hakkımız yok ta ondan .. 
- Benim kafam biraz dnr .. Bilme<:c-

Cümhurreisimiz hakkında emekli bir Alman 
generalı hatıralarını ihtiva eden bir yazı neşretti 

- Bari öbür parçası da emin bir yer-

de mi? 
- Ooo .• O hususta hiç endişem yok .• 

Onu dünyanın en iyi.. En tem.iz insanı 

uıuhafaza ediyor .. 
Ve ... Genç doktor sözlerinin Tatyana

nın üzerinde, kalbinde bıraktığı müthiş 
tesiri farketmeden ilave etti : 

- Bunun öbür parçası arkadaşım J an 
Lö Helyenin elinde .. 

vm 
MELUN PROJELER •. 

- Bonjur Farjak! .. 
- Bonjur Tatyana .. Erken geldin .. 
- Bunu bir iltifat olarak mı söyliyor-

.sun .. 
- Hayır .. Sadece düşündüğümü söy

liyorum .. Çünkü teşkilitunızda Cemal
yanın yerini tutacak olan ve •Şef• ta
rafından -bize bugün bildirilecek adamı 
daha evvel gelecek sanıyordum. 

- Acaba bu kim olacak?. 
- &n de sizin gibi ınciakta~ 
- Faknt şef için .intihap keyfiyeti o 

' kadar zor değil. Bütün dünyaya dağı-
tılmış binlerce adamları arasından el
bette bir tanesini seçecektir. 

Bir müddet sustular. 
F.arjak sordu : 
- Yeni bir haberin var nu? 

- Evet.. 
- Nedir?. 

ler üzerinde yürüyemem pek.. Şunu 

açıkça söyleyin .. Cemalyanın yerine bi
ze reis olarak kim seçildi 

Niyang gayet hafif bir sesle cevap 

verdi : 
-Ben .. 
Farjak yerinden sıçrıyarak haykırdı: 

- Ne ... Nasıl? .. Sen .. Sen mi? .. 
- Evet.. Ben.. Şef bu hususta kara-

rını vermiştir. 

Şimdi oturalım da yapılacak işleri mü
zakere edelim. 

Farjak hala hiddetini yenememişti. 
- Demek bize bol bol reislik etmek 

için bu bücürü, bu mendeburu buldu
lar • 

Tatyana Farjaka : 
- Gel.. Şöyle şuraya otur, dedi, Ni

yanc siz de şu koltuğa yerlcşiniz. 

Fnrjak tekrar isyan etti. 
• - Ne olursa olsun ben bu bücür he

rife bir tiirlü •Siz11 <liye hitap edemiye
ceğim. 

Çinli : 

~ Eheıruniyeti yok.. Dedi.. İster siz 
deyiniz isterseniz (Sen) diye hitap edi
niz. Y ctt'r ki •Şef• in emri ve arzusu 
yerine gelmiş olsun .. 

- Öyle .. Herifin derisi o kadar sağ
lam ki .. İğne değil, çuvaldız batırsan ba
na mısın demiyor. 

- Farjnk !.. 
- Birazdan.. Niyang geldikten ve Tatyananm bu ihtarına Farjak omuz-

Şefin tebligatuu bildirdikten sonra an- tarını silkmekle mukabele elli: 

latırun. Niyang sakin söze başladı : 
Farjak Asabileşmek üzere idi ki kapı- - Mösyö Farjak.. Sizin bizim teşkila-

nın zili çaldı.. tımıza nasıl şartlar içinde alındığınızı 
- İşte mendebur Niyang geldi.. hiç şüphesiz hatırlarsİnız. Siz bir vazife 
Diyerek gitti. Kapıyı açtı. görecektiniz.. Sizden beklenen bir şey 
Çinli odaya girdi.. Kontesin önünde vardı ve siz, elinize verilen bütün im-

eğildi kanlara rağmen bu saate kadar vaadi-
Farjak sordu : nizi tutmadınız. Ve bir şey yapmadınız. 
- Cemalyanın yerine aramt7.a gire- Farjak başını sertçe kaldırdı : 

cek ve içtimalanmıza iştirak edecek ada- - Kabahat benim mi.. Dedi ve bunu 
mm kim olduğunu söyliyecck misin? bana sen nnsıl soruyorsun? .. 

Niyang, ellerini göğsü üzerine kavuş- Niyang aldırış etmeden devam etti : 

turarak bir müddet sustu. - Böyle olmakla beraber •Şef• he-
Gözleri kapalı gibi idi. nüz sizden yüz çevirmiş değildir. •Şef• 
Yavaş yavaş söze başladı. sizin teşkilft.ta karsı olan sadakatinizden .. ~ 

- •Ustadımız. dedi bu husustaki ka- bağlılığınızdan emindir ve bu merbuti-
rarını vermiş bulunmaktadır. Fakat her yetin pek yakında tezahürünü görcce
şeyden evvel arzu ve emirlerin.in bilii ğini de ümit ediyor. Binaenaleyh Şefin 
itiraz kabulünü bir daha tekrarlamıştır. ar:t.Ulannn karşı itiraz göstermemeniz 

- Aruadık.. Pek fıla .. İtiraz etmeyiz .. yine sizin menfaatiniz icabıdır.. Hatta 
Sonra .. Söyle bakalım .. Kim imiş.. bu ar.mlar hoşunuza ı;itmiyecek tarzda 

- •Üstadımız• doktor Ccmalyanın olsa bile .. 

yerine en küçük ve hakir kullarından - Hele şuna da bak .. Rütbesi, mev-
birini tayin ettiler. kii yükseldi diye daha şimdiden bana 

Kontes : akıl hocalığına başladı. Biz Cemalyan-
- Çok mükemmel.. dedi. dan şikayet ediyorduk. Başımıza ondan 
Kaşları çatılan Farj~k sordu : kötüsü geldi. 
- Mükemmel ol.an nedir? J{.ontcs müdahale etti : 
- Üstadımızın karan .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i Kiralık apartman E 
: Şehir cazinosu ukasında 1382: 
:sayılı (Gül sokak) ağzında denir.e E 
: na.zır konforu havi yedi odah yen~ 
• • 
: inşa edilmiş bir ev kiralıktır. : 
: Görmek ve cörüşmck istiyenlerin: 

Ernetemi% idarehanesine müracut-E 
·ı . • : en. : ...........••..........••.....••••.•.... ~. 

- Aziz dostum, hakikatt'n sen taham
mlil edilmez bir hal alıyorsun. Biz bu
rada mühim şeyler konuşmak üzere 
toplandık. Halbuki lüzumsuz ve yersiz 
münaka~larla vakit geçiriyoruz. {Son
ra Niyanga dönerek) şefiniz doktor 
Hanri Subeyran ile Jan Lö Helye ara
~ında bir münasebetin mevcut bulun
duğunu biliyor mu?. 

Çinli cE'vap verdi. Fakat Farjak 
rinden sıçradı : 

- BİTMEDi -

ye-

Bu yazı Büyük Şefin kahraman 
kumandan secıyesını çok parlak 
bir şekilde tasvir etmektedir .•. 
Bcrlin - Almanyada Breslauda çı -

kan cSchlesische Zeitung> gazetesinde 
birinci sahifede mutena bir yerde mü
tekait general cGuhn iınzasiyle rcisi
cünıhur ismet Inönüye ait hatıraları ih
tiva eden bir yazı intişar etmiştir. Ter
ci.iınesi bervcçhi alidir: 
P~ erken vefat eden Atatürk, ismet 

Inönünün şahsında liyakatli bir halef 
bulmuştur. Bu intihap bütün Türkiye
de cancla~ samiınl tezahüratla alkışlan
mıştır. Çünkü eskiden başvekil olan is
met, memleketin her tarafında sevilen 
ve takdir edilen bir şahsiyettir. Bir va
kitler Küçük Asya harp meydanlarında 
Türk si!ah arkadaşlorımızla birlikte 
harp etmiş olan biz Almanlar için de 
müşarileyh yabancı değildir. Bugün ha-
1.fı biz kendimiz.i ona arkadaşça hürmet 
hisleriyle bağlı saymaktayız. 

BIRLEŞEN HAYAT YOLLARI , 
1916-18 yılları içinde ' müşarileyhln 

hayat yolu C'ksedya benimki ile birlikte 
birleşmiştir. Bu tcsadilfleri «Küçük As
yada ve Filistinde Türk flrka kuman
danlığım> unvanlı kitabımda etraflıca 
tasvir etmiş bulunuyorum. ismetin Tür
kiye devleti CümhuıTeisliğine intihabı 
ile o tasvirlerim şimdi yeni<len alaka ve 
kıymet bulmaktadır. 

ÇAPAKÇURDA 
Ismet beyi Kiiçük Asyada Kürdi.is -

tanda küçük bir kasaba olan Çapak -
çurda tanımıştun. Ben birinci T\irk pi
yade fırkasının kumandanı sıfatiyle 

kendimi ikinci ordu kumandanı Izzet 
paşaya takdim ettiğim sırada Ismet bey 
de bu ordunun crkii.nıharbiye reisi sı -
fatiyle orada bulunuyordu. Kendfairun 
Almancaya tamamiyle vakıf oluşu ara
mızdn hemen bir ya-kınlık tesisini ko
laylaştırdı. Ufak ve zarif yapılı, hare
ketleri canlı olan bu genç erkfuııharbl
ye reisi askerlikte mutad kısa ve kat'i 
bir tasvirle harp sahasındaki vaziyeti 
ve ordu kumandaruığıqın maksat ve 
plfmlarını bana izah etti. Akşam veri.
len ziyafette onun yanında oturmuş -
tum ve onun hararetli, esprilerle dolu. 
neşeli ve nükteli sohbetinden zevk duy
mu.~tum. Bütün şahsiyetinden kaynıyan 
sevimliliğine ve cazibesine tutulmaktan 
kimse kurtulamazdı. F~kat cephedeki 
vaziyet bu gibi hoş mülakat ve sohbet
lerin tekerrürüne maalesef müsaade et
memişti. Ancak bir sene sonra yine bir
birimizi görmüştük. Birinci fırka 1917 
ilk Teşrininde Fili.'itindeki Yıldırım or
dusuna mensup üçüncü kolorduya ilhak 
edilmişti. Bu kolordu ismet beyin ku -
mandası altında olarak Kudusün şima
linde cephede mevzii harekat halinde 
idi. işte o zamandan itibaren mÜ!-larıl("yh 
ile aramızda sıkı bir iş birliği başladı. 

Daha kendisini selamladığım ~da beni 
pek eyi hatırında tutmuş olduğunu an
ladım. Iptidalarda yalnız vazifeten ken
disine mülaki olurdum. Fakat sonraları 

sık sık birleş€'1'ek politika, harp, Türki
ye ve Almanya ahvali hakkında efkar 
teatisinde bulunurduk. Bu meyanda 29 
Temmuz 1918 tarihinde yaptığımız mü
kiilemcyi hiç unutmam: 

BüYOK HARP HAKKINDA BIR 
TEŞffiS 

O vakitler ben yakında zaferi niha
iyi elde edeceğim.iz hakkındaki ümidi
mi bırakmak istemediğim halde Ismet 
bana takriben şu cümlelerle cevap ver
mişti: 

cBen istikbali karanlık görüyorum. 
Bu görüşüm sizin vatanınıza da şamil -
dir. Gün gclecek ki siz bizim nerzdimiz.. 
de bulunmuş olduğunuzdan dolayı ta
llhinize şükrede<:eksiniz. Siz burada ku
surlu blr devlet makanizması, fena teç
hiz edi~ bir ordu, korruptien ve ln'
flation tanıdınız. Bu fenalıklar sizin 
memleketinizde de baş gösterince ye
ni bir şeyle karşılaşmış olmadığıwzı gö
receksiniz. Bütün bu fenalıklar bizde 
olduğu gibi sizde de kaybedilmiş bir 
harbin avakibi olacaktır.> 

BIR PEYGMffiER GIBI 
Bu zeki ve uzağı gören adam meğer 

ne kadar haklı imiş; harpten sonra bi
zim düştüğümüz hazin vaziyeti o daha 
o vak.it bir peygamber gibi evvelinden 
keşfetmişti! Müşarileyhle daima sıkla
şan münasebetimiz bana çok şeyler ka
zandırdı. Türk halkının ruhunu yakın -
dan tanıdım, maiyetime yapacağım mu
amelede ve şarkın ahval ve şeraiti ve 
hususiyetlerini muhakemede isabet ve 
emniyet kazandım. Bu sayede mevkiim 
hayli kuvvetlenmişti. Bütün dertlerL-n 
ve milşküJleriın için her vakit tam bir 
itimatla kolordu kumandantma müra -
caat edebilirdim. O beni her vakıt mem
nuniyetle ve tam bir açık kalplilikle 
makSada uygun tedbirler hakkında ir
şat Cde.rdi. 

INöNüNüN KAHRAMANLIK 
SEC1YESt 

Bu suretle kendisine arkadaşça ya -
kınlığım sayesinde Lc;met bey hakkında 
şu kat'i hükmü edinmiştim: 

Amir ve mafevk olarak kat'i, sarih 
ve müsbet, 

Tedbirlerinde basiretli, gaye ve he
definden em.in, 

Maiyet ve madunlarına karşı muame
lesinde Adil ve hayırhah. 

Efrad iÇin şefkatli, takayyüt ve ihti
mam sahibi. 

Efrad onu at~ bir muhabbetle se
verdi. Alman zabitleriyle münasebatın
da müşarileyh fevkalAde bir nezaket ve 
fetanetle temayüz etmişti. Hayli ilerle
miş bir yaşta bulunan Mareşal Linlan 
Fon Sanders'in kendi nefsine tahmil et
tiği zorlu gayretlerin Ismet hayranı idi 
ve onu uzağı gören bir kum.andan ola
rak takdir ederek Çanakkaled,·ki yiik
sek hizmetlerini sena eylerdi. General 
Falkenhein'e karşı ise hayli soğu~~ dav-- ----·~--~-----...--"!""-..*~·~"!!!!"!!~!'!!!!!!~'"9!"~-~·...,,_...._. --

l s<iz~- başladı: nağının direğine çek!.. 

·-01M1~-ttU$ GA-/:l\ft{ii, 
'Mıan,FUAT IEDİP 

- 18 
. . . . • • O gece çok geç yattım.. Gözü- , 

mün önünden, günahsız kardeşlerin yü
rek paralay1cı ıstırapları geçiyordu: 

Dayak.. Kadının gözlüklü bakışları.. 

Hüküm .. Kendini asan Hatice .. Ve bir 
mum gibi C"riyip giden Hüseyin ... 

Onlar ki zahirde viran olurlar. 
Ardıçlı dağlan, çamlı belleri, 
.Afanl.u tiirine hayran olurlar. 

* Dökillüc köpüldü •ular yarından 
Baharlar yaratır kıtın karından 
içenler sihidi pm.arlımndan, 
Şöyle bir silkinir ceylin olurlar. 

Ağa mı? .. Onu tel'in edecek ağ-ır söz
ler bulamıyordum!.. O kadar aşağı ve 
o kadar duygusuzdur ... ············································· 

.. · · .... · · · · · .. .. · .. · ·.. Fikre de kar~ karşıyayız. 
Ertesi gün. erkenden yola çıktım. Cü- Cramafon yanık memleket türküleri 

ı:el bir sabah güneşi, toprakları buğu- çalıyor. ,,. 

- Atatürk yurdu kurtarnuş, Anadolu Atımı dört nala sürdüm ve beş dakika 
heyecan ve sevinç içindeydi. ( ...... )ye sonra kumandanımdan aldığım emri ye-
airiyorduk. rine getirdim. 

Ben, emir zabitliği ödevini yaptı~ın Teyzenin uğurlu ellerile işlediği kızıl 

·~in kumandanlar arkasındaydım. Şehre baymk, rüzgarı öpe öpe dalgalanıyordu .. 
ayak basar basmaz, yetmişlik bir Türk Fikret Köysüren sözlerine bir ara ver
anasının heyl!"Canla kalabalığı yararak . di. Cözlerind~n o günlerin tatlı heyeca-
bize doğru geldiğini gördüm. nını okumak mümkündü. 

1 İhtiyar kadın, kumandanın atını tut~u - Falcat, ne yazılı: ki. bir hafta sonra 
, ve bir bohça içinden çıkardığı ipekli bir teyze öldü. 
bayrağı uzatarak: Dedi. 

- Oğlum, dedi, yurdumun bu güne - Neden> 
kavuşacağını biliyordum. Bana bu ümi· Bir tek kelime ile cevap verdi. 

ı 
di veren cMustafa K~mal> di. iki yıl ağ- - Sevincinden!.. 
lıya ağlıya işlediğim bu Türk bayrağını Ve devam etti: 
sana veriyor ve büyük kurtancıya gön- -Teyzeyi büyük bir törenle gömdük. 
dermeni yalvarıyorum. Dönüşte hükümet konağının üzerin-

Bu merd Türk anası, sevincinden, he· deki bayrağına baktım. Ağlar gibi çır
yccanından hünkür hünkür ağlıyordu .. 

Bayrağı kuCDklayan kumandanımız 

derhal atından indi ve bu mübarek ka
dınm bayrağı işleyen nasırlı ellerini Öptü . 

Manzara çok muhteşemdi .. Bütün halk 
ağlıyor, hınçkmyordu. 

pınıyordu. 

Kumandan, teyzenin vasiyetini yerine 
getirmek için bayrağı direkten indirdi. 

Ve c teyzenin armağanı > diye onu 
kurtarıcı cMustafa Kemabe yolladı .. 

!andırıyordu. Genç nahiye müdürii, bir aralık dedi Yüksek heyecanını, kalbinin enginlik
lerine sığdıramıyan ihtiyar kadın bayıldı .. 

- Şimdiye kadar köylerin bir çok Onu. kucaklayan kollar, baflan üzerinde 
hikayelerini dinJedik. Bir de ben bir ta- taşıdı. 

Köpriiyü geçtikten sonra, T okarın ki: 
çamlan gözüktü. Faruk Nafizin cRi7jm 
memlelteb adlı şiirinden. "1 parçaları 
hatırladım: 

Filuet yine sustu. Bir ciğara daha yak
tı. Ve: 

- iyi bir tesadüf olarak, teyzenin bir 
komşusu ile konu~tum, dedi. Aksaçlı 

komşusu, bana şunları anlattı: 

içimden tanm ben o dlen 
Dü.flllanlar ( ...... ) ye girdiği zaman, 

teyze adeta delirir gibi olmUf.. Cünlerce 
ne anlatayım.. ı Kumandan bana şu emri verdi: 

Ve ciğaraımı yaktıktan sonra ağır aiır - Teyzenin bayrağını, hükümet ko-

Inönü. son seyahatinde halk arasında 
ranmıştL Kısa bir müddet yıldırım or- rinin suyunda ıslanarak tamamiyle yu
duları grubuna kumanda etmiş olan muşamış olan karıma ve kızıma ait re
Falkenhein Türklerin haleti ruhiycsini simleri gösterince nükteli bir tarzda 
anlamağa maalesef muvaffak olamamış- şu sözlerle beni teselli etmişti: 
tı. ŞER1A SUYU iLE V AF'I'tz 
HARP MüCADELESt SAHNEStNlN cAileniz bahtiyardır, Şeria suyu ile 

MIHRAK NOKTASINDA vaftiz edilmiş oldular.> O günün akşa-

19 Eylül 1918 de başlıyan ve nihayet mında Aolun'da Ali Fuat paşaya karşı 
Türk ordularını bozguna sevkeden kat'l birinci fırkanın hizmetlerini ve benim 
mücadelede limet bey imtisal niimune- ittihaz ettiğim tedbirlerimin isabctleri

si teşkil eden ve hiç bir an akamet gös- ni ceınilekar sözlerle hikaye ve takdir 
termiyen bir kumandan olarak temayüz etti. Kibar ve asil bir tevazu ile bizzat 
etmiştir. Onun kumanda ettiği üçüncü kendisine ait olan hizmet ve muvafia
kolordu 7 inci ve 4 üncü orduların rk- kıyetleri ve kendi omuzlarında yüklü 
atini setir ve temin eden dümdar ol _ olan büyük mesuliyetlcri süldlt ile ge
ınuştur. Ingillzlerin faik kuvvetlerine çişlirdi. Onun idaresi altındadır ki ko
ve arapların isyanına karşı bu ricatte !ordusunun bakiyesi bundan sonra da 

kısmen muvaHakıyetli ağır muharebe
ler vererek 6 Teşrinievvel 1918 de Ha-
1ebe gelmişti. 21 Ilkteşrinde ben, mü
tareke akdi mukarrer olması sebebiyle 
Türk hizmetinden ayrıldım. Kendisi 
hakkında çok derin hürmet hisleri doy
duğum kolordu kumandanıma şahsen 
veda etmek imkanını bulamadığımdan 
pek müteessifim. Kendileri o vakit alel
acele Istanbula hareket etmişlerdi, çün
kü orada mevcudiyetlerine şiddetle ih
tiyaç hissolunmuştu. 

yapılan çetin mücadelelerde L<ımet dai
ma harp ve mücadele sahnesinin mih -
rak noktasında görülürdü. Demir ~e

labetindeki itidal ve sükı1tu ile o, kıtaa
tının bakiyesini Bisan cenubundaki E1-
şak tepelerine götürdü. Burada her ta
rafı düşmanın tamamen çevirmiş oldu
ğu haberini aldı. Ancak Şeria nehri üze
rinde cesurane bir cebri geçitle kurtul

mak için zayıf bir imkan kalmıştı. Zayi
ata bakmaksızın bu imkandan istifade 
etmesini kendisine rica etmiştim. O ka
rarını hemen vermişti. Bunun üzerine 
25 Eylülde coşkun ve sürükleyici nt"
hir üzerinde geçit muvalfakıyetli oldu 
ve bakiyetüssüyui kurtuldu. Nehri geç
tikten sonra ilk tevakkuf yerinde (Fer
ha köyünde) ismet beni gördü. Kendi
sine tam haberi verdiğimde heyecanla 
ve sessiz beni kucakladı. Birlikte yolu
muza devam ettik. Yolda kendisine gö
ğüs cebimden çıkardığım ve Şeria neh-

!Si& 
dışarı çıkmamış .. 

Teyze bir sabah çarşıya giderek bir 
yığın ibrişim alıp eve dönmüş .. 

Artık en çok sevdiği ahbaplarını bile 
aramaz olmuş .•• 

Nihayet bir gün bütün komşulıuını 

toplayıp bir mevli'it okutmuş.. Sebebini 
sormuşlar.. cDün gece Mustafa Kemali 
riiyamda gördüm. Yakında sizi kurtara
cağım, müjdesini verdi. Bundan ötürü 

mevli'it okutuyorum.,. > cevabını ver-

mit··· 
Halbuki teyzenin mevliit okutmaeı, 

memleketin kurtuluş günü için iılemeğe 

başladığa bayrağı bitirmesinden imiş .... 
Bunu sonradan komşularına söylemiş. 

Fikret Köysü ren heyecanlı bir sesle: 
- Kalbinde böyle bir imanı taşıyan 

millet, neler yaratamaz ki> .•• 
Dedi. 
Cözümün önünde, bu merd Türk ka-

dınının gökse gurur veren 
tablosu canlandı. 

muhteşem 

Heyecan, sözlerimi düğümledi. 

1ST1KLAL KAHRAMANI lSMET 
PAŞA 

Müteakip yıllarda. lsmet paşanın is -
tiklat kahramanı, muzaCfer diplomat ve 
nihayet başvekil olarak yaptığı hizmet.
ter tarihe geçmiştir. Onun adı., müte -
veffa Kemal Atatürk ile en sıkı bir tarz
da bağlıdır. 

1922-23 İstiklal mücadelesi Türkiye
nin kalkınmasının başlangıcıdır. Umu
mi harp ise onun inhitat devresinin so
nu olmuştur. Hiç bir Türk bu inhitat 
devresini artık hatırlamak istemiyor. 
Bunun içindir ki vaktiyle yaptığuruz si
lah arkadaşlığı unutulmuş gibidir. Fa
kat harple düşmana karşı kan dökerek 
husule gelen bağlar hiç bir zaman çö
zülmez. Nasıl ki mazi her iki milleti 
müşterek bir mücadele için birleştimıiş
se istikbalde de muslihane bir iş birli
ğinin her iki milletin karşılıklı ticaret, 
sanayi, kültür, ve ilim sahalarındaki 

münasebetlerine inkişaf vermesini ve 
dostluklarını daha ziyade kuvvetlendir
mesini temenni ederim. 
Şarkta yaşadığım hayatın hatıralarını 

ihtiva eden kitabımı bu temennilerle 
bitirmiştim. Şimdi tsmet tnönünün Türk 
devletinin başına geçmiş olması hAdise
si üzerine bu temennilerime ilave ede-
cek sözüm ancak bunların hemen ta
hakkuku ümit ve temennisidir. 

İmza: Mütekait general 
GUHR 

Derin duygulan ifade edememenin ac-

zi içinde çırpındım. •••••••••Aam••·~·ı· Yurdun varlığı çocukla kaimdir .. 
Ve Fikret Köysürene ancak şunları 

Bakımsızlıktan ölen yavruları dü
söyliyebildim: 

şün .. Yıldn bir lira ver. Çocuk ku
- Bu toprakların, teyze gibi, sarı bacı 

rumuna üve ol.. 
oibi elleri öpülecek binlerce anası vardır. · 211-.,. cw=•a&ttiU!IMiR a ZUıo sw; 
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Bizans Sarayındaki Kanlı Haniam 

• 
Hayvan pazarı 
alım satıma 

başladı 
--=-

Aydın (Hususi) - Aydın merkez ka
sabasında mevcut çift tırnaklı hayvanlar 
&rasında çıkan ve civardaki bazı köyle
re de sirayet ettiği tesbit edilen Hum-
mai Kulai salgını münasebetiyle vilayet 

Hamamın bütün kurnalarında ki musluklar açılır ve hayvan sağlık komisyonu hastalığın in-
tişar sahasını kordon altına aldırmış, 

DALGA llZllHLUGU 
BllGVH 

1639 m. 183 Kcs./1%0 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ .ZO Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

PERŞEMBE. 22/ 12/938 
l 2, 30 Türk muz.iği {Şarkılar) 
13,00 Saat ayarı ve haberler. 
13, I O/ 14 Muzik (Dans plak.lan)' 

18,30 
16,55 
19, 15 
19,25 

Türlt muziii (lnce saz fUlı) 
Konuşma (Ziraat .. ati) 
Saat ayan ve haberler. 
Türk muziği (ince saz fıı.slı -
devam) icerde öldürülen zavallıların feryatları hayvan alım ve satııru yasak edilmişti.. 

' Pazara getirilecek hayvanların sahip- 20,00 MU2ik. (Küçük orkestra galası) 
1 - Kayzerin Katarina ( Ru· su sesleri ic, inde bog., ulurdu leri menşelerinde hayvan hastalığı ol-

madığına dair bir menşe sıhhat şahadet-
Papaz, bu esrarengiz kadından ne ma- Çünkü arkandan ben dua ediyorum. hakkak bir manası olmalıydı. Sebastiya- namesi ibrazına mecbur tutulmuşlardı. 

Jis.i ve ne de takip ettiği intikam gaye- Papaz, üzerindeki resmt kilise elbise- no, biraz evvel kulağına gelen insan Merkeze bağlı Baltacı köyü, Tahtacı 
sinin esaSlan hakkında hiç bir şey elde sini örten geniş harmanisini omuzlanna seslerini şimdi artık duyamıyordu. Çün- köylerinde tesbit edilen hastalık henüz 
edemiyeceğini anlıyarak ısrardan vaz attı. Zehir şişesini koynuna soktu ve bü- kü fıskiyenin şırıltısı buna m~i olu. zail olmadığından bu köyler hududun-
geçti ve doğrudan doğruya kendisini yücünün evinden çıktı. yordu. daki karantinalar kaldırılmamıştır. 

clolf Katnig) 
2 Ballerina ( F eldkötter) 
3 - Pavane pur ün enfant de· 

fünt (Moris Ravcl) 
4 - Sing, Sing, Sing Vögele

in ( Paul Preil) 
5 - Cavatin (Raff) 

Peyniri ne vakit 
yemeli? 

---o-
YAZAN: Dr. G. A 

Sabah veya ikindi kahvaltısında ya· 
but - bir yorgunluktan sonra olduiu 
gibi - müstesna bir zamanda, hn2.1r ye
mektir diye, peynir ekmek yenildiği va
kit peynirin sırası olamaz ..• Fakat öğle 
ve akşam yemeklerinde peyniri ne vak.it 
yemeli} 

Zevk sahipleri arasında, yemeklerde 
peynirin sırası önemli biPmcsele tetkil 
eder. Kimisi peyniri yemeğin baıında çe
rez niyetine yer. Akşam yemeğinde çor· 
balarının içine kaşar peyniri rendelete

rck katanlar da vardır. Kimisi de sofra 
üzerinde, küçük kayık tabak içereinde, 
daima peynir bulundurarak, yemeklerin 
biri kalkıp da öteki gelinceye kadar ge-

çen o tatlı fasılalar arasında biraz peynir• 
le ağzını tuzlandırmayı sever. Bununla alAkadar eden mevzua girdL ** Sebastiyano derhal Bizans sarayında Alınan tedbirler sayesinde merkezde 

- Sofi anne .. Dedi, zehir hazlr mı? Karbonopsina büyücü karının evine ve adı •Kanlı hamam• diye anılan, fa- hastalığın tamamen söndürülmüş oldu- 6 - Kleine melodie ( Franz beraber, peynir sevenlerin en çoiu onu 

- Tencerede kaynıyor. Be§ dakika girdiği zaman Sebastiyano bahçede kal- kat Vasilin tahta çıktığı zaman kaplSl ğu ve mevzu tedbirlerin kaldırılmasın- Grothe) yemeğin sonuna doğru, tatlıdan veya ye-

10nra olur. mışt.ı. açılmamak üzere kapanan ham~ ve bu da bir mahzur kalmadığı anlaşılmakla 7 - Saksofon solo - Vala - mİ§ten önce yerler. 

- Fakat benim işim çok acele .. Mu- Bir müddet gözlerini karanlığa alış- hamam hakkında söylenen nvayetleri Aydında konulmuş olan kordonun kal- 8 - Tanzende Herzen (Czer- Bu .uallerden hangisi daha iyi olduiu-

hakkak yarım saate kadar sarayda bu- tırmak için olduğu yerde kaldı. hatırladı. dınlmasına ve Aydın hayvan pazannın nik) nu kestirmek mümkün deii}dir. Peynir 

lunmalıyun .. Vereceğin zehiri böyle İki katlı fJV sanki içinde kimse yok- Bizans imparator ve imparatoriçeleri da kapalı kalmasını icap edecek bir bal 21,00 
tenceresiyle ve kaynar kaynar mı götü- muş gibi derin bir sessizlik içinde idL öldürmek istediklerini bu hamama so- görülmediğinden açılmasına hayvan sağ- 21, 1 O 
rec:ıeğim. Fakat biraz sonra kulaklan uzaktan karlar, hamamın bütün musluklarını lık komic;yoounca karar verilmiş, bu 

Büyücü kadın gülümsedi. ve derinden gelen bazı sesler duydu. açarlar, öldürdükleri ~ feryat- karar alakadarlara tebliğ edilmiştir. 21,30 
- Şimdi görilrsün .. Dedi.. Bu sesler nereden geliyordu. lan bu su şırıltıları arasında boğulur ve Haber aldığıma göre İzmirin bazı ka-

Saat ayarı ve borsa haberleri. tuzlu ve mayalı bir fCY olduiunc:lan ittaJi 
Tenuil (Fatma hanım mahlı:e- açar, onun için yemekten önce de ite 
mede - Komedi) yarar. Gene tuzlu ve mayalı olduğu ;çiD 
Türk muziği ( Şarkılar ve AZ hazmı ko)aylatbnr, demek ki onun yo
escrleri ) mckler arasında da yeri olur. Yemeğin 

Ocağın başına seçti Çıbrdıyarak ya- Birden bahçeyi bir şmltı .. Bir su şırıl- duyulmazdı. Kanlı hamamdaki m~uk- zalarında şap hastalığı hüküm sürdü-
nan odun alevleri üzerine bir iki avuç tısı sesi sardı. lar gibi bu esrarengiz evin bahçesındeki ğünden bilhassa Tire mıntakasından çift 
daha vı-ı~ attı. belk" d .. ~ Bah . rtasında büyük b" fıskiyenin de bir manası ve ı e tırnaklı hayvan ve maddelerinin vilaye-
Odanın içindeki koku bir kat daha haçenın °ardı H rtasınır damedar- ayni manası vardı .. (1) timiz dahiline ithali menedilmiştir. Çi-

;;.,,,.1ft.... Oc - b"" ·· k b" mer vuz v . avuzun o .. .. .6"-' ~W· agın yanına uyuce ır ••• aı~oı -· nenin Cumalı koyunde ayni hastalık de-
k dar insan kalınlığında bir fi.skiye mevcuttu. & ~ 

]eğen getirdi. Leğene ağzına a su vam ettiğinden bu köyde hayvan sevki-

22, 15 Konul}ma. 
22,30 Muzik (Bir Operanın tamamı) 
23,-45/ 24 Son haberler ... 

AVRUPA RADYOSU 
SENFONiLER: 

aonuna doğru yenilince, tatlının ve ye
mitlerin lezzetini arttınr, bundan c)olayİ 
o zamanda da hoı gelir. Tatlıdan ve ye-

ınişten aonra bile insan biraz peynir yi
yince prabın lezzeti daha iyi anlaplaca
ğmı, fllraplardan anlıyanlar iddia eder-

lin aldı T Bu fiskiyenin kenanndan sular fışkır-do1durdu. Kepçeyi e · e . encere- yatı menolumnU§tur. 
de kaynıyan katran gibi mayün içine mağa ve bir şarıltı ile havuzun suyu {l) Osmanlı tarihinde de böyle bir 

21. 15 Bükreş: Senfonik koJ19Cr (Ro· ler, zaten prap içmiyen1er de, peynirden 

daldırarak kanştırdı. ilzerine dökülmeğe başlamıştı. musluk rivayeti mevcuttur. Padişahlar -*- men filharmonisi) sonra içilen suyun daha lezzetli olduğu-

Bu suyu kim açmıştı?. elçilerle görüşürken elçi kabul odaları- Bir kamyon elektrik 
direğine çarptı.. 

HAFiF KONSERLER: nu pek iyi bilirler •.. 

- İşte tamam.. Bahçede kendisinden başka kimse nm dışında ve içindeki musluklan açb
Diyerek kepçeyi tencereden çıkardı yoktu. Ve böyle gece yansından sonra nrlar ve görilşülen sözlerin hari~en 

ve içi su dolu leğene boşalttı. fıskiyenin açılması manasız bir şeydi. duyulmamasını bu suretle temin cder-
Kepçeden akan koyu siyah mayiin 

arasından sert bir cisim düştü. Hayır .. Manasız değildL. Bunun mu- !erdi. 

Bu küçük bir bez çıkını idL 
Leğenin katranla koyulaşan suyuna 

elini batırarak çıkını aldı. Açtı. 

İçinden fındık büyüklüğünde macun 
libi bir hamur çıktı. 

Sofi anne bu hamuru bir çanakta bir 
• gül suyu ile eritti. Küçük bir ~o;eye 

Aydında grup birincilik
leri maçları yapıldı 

6, 45 Bük.ret: Pli.le. Yediden sekize 
kadar 3 1 metrede Amerikayı dinleyiniz. 

Aydın (Hususi) - Evvelki a1cyım 7, 1 O Berlin kısa dalgası: NeJeli popuri 
saat 21.30 da şehir cereyanı ansızın ke- ( 8, 15: devamı). 7, 15 Prag: Sabah mu
silmiş, şehir bir kaç dakika karanlıkta sikisi. 7,35 Bratislava: Plak. 7,50 Var
kalmıştı!,. şova: Plak (8, 15: Plak). 10,30 Berlin 
Öğrendiğime göre Muğla belediyesi- kısa dalgası: Yeni plaklar. 

nin 14 numarasını taşıyan şoför Ahmet OPERA ve OPERETLER: 
oğlu Sütcünün idare ettiği yüklü bir 9,30 Berlin kısa da1gaaı: Opera mu· 
kamyon Muğladan Aydına gelirken park sikisi. 18,30 Pel}te: Opera orkestrası. 
civarında ve Cüi:nhuriyet caddesi üze- 18,40 Brüno: Yeni operetlerle fiJmler-
rindeki elektrik direğine çarpmıştır. den parçalar. 

Bu sademe yüzünden elektrik direği ODA MUSlKlSl: 
eğrilerek kablo bağ telleri kırılmıştır. 24.05 Varıova: Oda muailı:isi kon· ko~~=·~·· ~ koklıy•- Grup şampiyonu olan Aydın takımı' 

eak olursanız mükemmel gW suyu ko- • --------------- seri. 
kar. Fakat sakın böyle bir tedbirsizlik lzmir yo!iyle Ankaraya hareket etti }ebesiyle neticelendi. RESlTAILER: 

boy 
!kinci haftayım başlar başlamaz Muğ- 11 Bertin kısa dalgası: Şarkılar (Eri-

yapmayınız. Sonra doğru cenneti - Aydın 21 ( Hususi ) Futbol dmlıların g"""'edi.kleri görülüyordu. lalıları Manisa kalesi etrafında ku""me-

Peynir ne vakit yenilirse yenilsin iyi 
bir yemektir. Süt peynir olurken içindeki 
teker mayalandığı için süt gibi tam gıda 
sayılamazsa da azotlu ve az çok yağlı biı 

gıdadır. Kendisi dalına kolay haz.medil· 
diği gibi, batka yemeklerin hazmedil· 
mcsine yaradığını söylemekte - hiç 
peynir yemiyenler müstesna olarak -
herkes ittifak eder. 

Yağsız peynir safi albümin gibi bir ~ey 
olduğundan pek de rağbet edilecek bir 
teY olmamakla beraber albümini az olan 
sehze)eri tamamlar. Etin lükı bir gıda 

sayıldığı yerlerde yağsız peynir züğürt
lerin eti olur. Zaten yağsız denilen pey• 
nirlerin hiç biri büsbütün yağsız değildir. 
Peynir yapanlar ne kadar uğrapalar ıÜ• ,1 __ B ,_,,, __ ,_ uk.add - · :ı caLegart), {11,15:Şarkı-piyano). 

-=ınız. \UlU .ILlJJ:le.ruu m es suyu grup birincilik müsabakaları \...,.nladı. Beşıncı· · dakikada ;-1.:~af eden bır" De - l · ·· dük" Ikin · dakik d 
di rck 

. +----....;... d"" ~ ..... ~ enmış gor · cı a a ceza çiz- 16,30 Keza. 1 7 Piyano • prlu. 18, 15 tün yağını tekmil çıkaramazlar. Onun 
ye ımpara-~~ avucuna o- Program mucibince ilk maçı yapacak nizll akını çok güzel ve gun·· un·· en nefıs· · · · · · d t 1 b" lm · b k ,_ ks" . ..._..;ıı __ ,__, . . h ta gısının ıçın e a ı an ır çe eyı a em Bratislava: Halk prkılan 18,30 Bcrlin için yağsız denilen peynirler de hem al-

&ece ınız. .&n.IKllUU && sızı saraya, as olan Denizli-Aydın uoımpiyo!l takımları b" l"" il ti l dL B 1 ·· · penaltı ile C""'"'landırdı. Bu suretle 1-1 d ~· ır go u e ne ce en u go uzenne "'~ Jusa dalgaeı: Piyano (Sc::hubert). 18,-40 büminile, hem de u çok y•~yle bes• 
olan imparatoriçenin yanına ve ua sahaya çıktılar .. Maçı, federasyon tara- Aydın takımı yeniden canlandı ve dört nıüvazeneyi bozmak için bir didış" me -· ı-:- :1'.....J.1-- vı__ __ .. n h tın Prag: Piyano ltonseri. )erler 
~ ça,,.u'UU&l. ~ ııuP e e ez.. tından komiser olarak gönderilen Nec- gol daha yaparak maçı 1-7 galip bitir- başladı. Muğlanın sağ açığı çektiği bir DANS MUSJKISI: . 

- Doğru ve ben de kilise namına, İsa det Ulutan ı·dare etti. di. tla ik" k , _____ .l Sütün yağı çııkanlmaclan yapJan pey• 
§U ınci sayıyı ta ımına AaUUJUtr - 2 o 5 5 B ı 2 3 1 5 B"L 2 3 dini namına bu mukaddes ma . ile :r.a ' ratia ava: • ü.uq: • nirlere selince onların beslemek kudreti-

yı - Kaleyi Denizlililer kazandılar ve oyu- ikinci maç Muğla ve Manisa ""'mpi- dı. 30 d h l f Al al 
allı . to . . -ı..:ı .....,;., l :.--· an ıonra mu te i man poet an. ne bir dft.ecek kalmaz. Mesela ya:Plıca 

V mıpara rıçeyı ~ e.......,, 0 urum. na Aydınlıların vuruşiyle b3§landı. yonları arasında yapıldı. Maçı yine Nec- Daha sonra Manic;alılar yonılmağa .,, • 
- Ona acıyorsunuz demek. Aydınsporlular hemen Mkimiyet te- det Ulutan idare etti. Manisalılar gece başladılar. Muğlalılar Manisa kalecisi- -·- kapr peynirinin yüz pamı aynı miktar• 

E t Hir bır" kabahati yo'- Onu k -'= B ı • k h da aı<Yır etinin, albümin bakımından iki - ve ·· " :iL, sis edere Deni:u.i kalesini tazyika baş- saat üç treniyle geldiklerinden çok yor- nin acemiliğinden istifade ederek üçün- e ÇJ 3 a V 3 • 
Leona imparator Vuil ve imparatoriçe }adılar. Bu baskı, beşinci dakikada mer- gun bulunuyorlardı. cü ve dördüncü gollerini attılar. Beş da- misli, yağ bakımından da on miıeli demck-
Etkarina zorla verdiler. ket muhacim.i Mukadderin bir şutu ile Oyun müvazeneli cereyan etti. Top kika sonra sağdan inen Manisalılar bir 01üdaf33Sl tir. Etten ucuz olmaaı da baıka. Onun için 

Sofi annenin gözleri birden ve vahşt ilk sayıyı verdi. LAkin Mukadder ayağı yinni dokuz dakika iki kale arasında gol daha yapmış iseler de bu gol neti- Brüksel, 
21 

(Ö.R) _On beş bin ki§i- büyümek iltiyen çocuklara, bcalenilmeai 
bir şule ile parladı. sakatlandığı için oyunu terketti. ayaktan ayağa dolaştı. ceyi değiştirmedi ve Muğlalılar yine bi- lwm olan zayıf hutalara peynir, hem de 

Vasil .. Etkarina.. On ki§i kalınalarına rağmen Aydınlı- Manisa muhacimlerinin birbirleri ile risi penaltıdan olmak üzere iki gol da- ~ hav.a mU~~a, kı~ için .. :=;ümete yağlıcasından, yedirirler. 
Bu isimlerin telMfuzunu duymak bu lar eyi oynıyorlardı. Onuncu dakikada eyi anlaşmış oldukları görülüyordu. Fa- ha at.arak maçı 3-6 galip bitirdiler. ır pr;ıe ı::ı mı~. ıı:ıva mu(200 aasının) bin Peynirin bir iyiliği de, mayasından do-

koca karının bir kemik ve bir deri ol- Osman iklnci ve on beşinci dakikada kat içlerinde fırsatlardan istifadeyi bi- GRUP BlR1NCtLlC1N1 A YDINSPOR masr ır yar layı, içindeki albüminin ve yağın tam İ§i· 
muş vücudunu yıldırım vurmuş' gibi da Ulvi üçüncü golil attılar .. Deniz:li ta- len (şütörler) olmadığı için netice ala- KAZANDI franktır. mizc yanyacak bale gelmelerine faydalı 
sarsmıştı. kmıına gelince, on beş dakikada üç g~l nuyorlardı. Pazar günü yapılan Türkiye grup bi- Firaunların kanana olmasından selir. Bundan dolayı semir· 

- Allah .. Dedi her kesin taksiratını yemesine rağmen zAafa düşmedi ve sa- Muğla kalecisinin güzel kurlan§ları rincilikleri müsabakalarını Aydın gru- medenileri.. tir, fakat ti§manJatmaz. 
aHetsin .. Fakat ben.. AslA .. Asli affet- ha acemiliğini yavaş, yavaş kaybederek da bu akınların sayı ile neticelenmesine bunda Aydınspor Muğla takımiyle yap- Kahire, 21 (A.A) - Mısır profesörle- Peynirin içinde kireç tozlan bulundu-
mlyeceğim .. Haydi mUhterem peder... nisbt bir müvazene tesisine muvaffak mfuıl oluyordu. tığı final maçını 1-4 galibiyetle kazan- rinden Sami Hab1ra Hermopolis Magno ğundan damarlan sertletmif ya~ı adam· 
Şeytan yoldaşın ve yolun açık olsun.... oldu. Ceza çizgisi içinde yapılan hatayı mıştır. Grup şampiyonu Aydın.spor Sa- yakınında Firaunlar zamanındaki Mi- lara iyi gelmez, fakat bundan dolayı ço· 
Bizansın çirkefli yollanndan saltanatın Devre (0-3) Aydınlıların galibiyetiyle hakem penaltı ile cezalandırdı. Bu su- lı günü Ankaraya gitmek üzere Afyon sikmsaid kanunlarının bir kolleksiyo- cuklann, kanaız lı:.imsclerin, verem haeta
yüksek sedirine amansız ölümü götilrü- bitti. retle oyunun ilk sayısını Manisa takımı treniyle Izmire hareket etmiştir. nunu ve bilhassa firaunların kanunu lığının bqlangıcında bulunanlann pek 
yorsun .. Muvaf~ak o1a~ğına e~ ol. !kinci haftayımın.!_aşladığı za.=!!;..ya!:~ _Ve haftayım da 0-1 Manisanın ga- H.TURAN medenilerini meydana ç~. itine yarar. Peyniri pek zayıf mideler bile 

1 
~/~/./TJ.MIKW~ Sultanım dedi Bunu parça parça kavli kabul e~r. Şimdi bulamayıp yeni baştan bir çok par;·;,;· mal ihsan hazmettiği gibi, karaciğer de - kifayet-

Kır k Ve zir ~ ~p = =·~.ı!·:; :.".' diler. Liy>k odur ki bunu aHedesl- ettir;.. pad;plum bu hiklyeyi onun içlı> ::.iğimı:.::: o.ı;.::.ed~=d-: ;: 
lemenin nasıl cezaya çarpılacaklarını an- Aksakallı adam : söyledim ki aenin vezirlerin hep bu asil- bulunan butalara bile peynir yedirirler .. 
lasınlar, ibret alsınlar. - B"! vezir de doğru söyledi .. Herşey dirler. Onların 9Özlerine uyma.. Eline Yalnız kanda azot fazla oluna o .akit 

aA / l • • _J Aksakallı adam vezirin bu sözü Uze- ashna çeker .. Dedi.. g~n fırsatı kaçırma.. Fırsat zamanı peynirden çekinmek zaruridir •.• Pey-
ırıaSa masa lÇlncıe rine: Pa~ bunun üzerine: düşmana aman verm~ ahmaklı'lrtır. nirde teker yapabilecek madde bulunma-

- Hakkı var .. Dedi, bq vezir doinı _ Ey yabancı.. Dedi.. Vezirlerimin Padişah bunun Uzerine fettan karım- dığı için tekerli haetalan tekerden b6s-
- J 2 - söyledi. Her ,ey as1ma çeker. her biri birbiri.ne muhalif fikirler söyle- na: bütün mahrum bırakan aki zamanda on-

padişahın yanına beraber gidelim. Ben Padişah ikinci wzirine 90rdu : diler. Ve sen onların her birine •Doğru• - Sen merak etme •. Ben yann oğla- lara peynir yedirirlerdi. Fakir de razı oldu. Hemen fakire is
tediği kadar mal ve para verdiler. Evi
ne döndü. Yeyip içti, zevk ve safa etti. 
Böylece Uç sene geçti. 

Müddet tamam oluna padişahtan 
kurtulmak için kaçtı ve korkusundan 
l.!Sız. bir yerde saklandı. 

Birden karşısında ak sakallı, ak el
biseli, yüzü nurlu bir adam peyda oldu. 
SeJ.Am verdi. Fakir selammı aldı. Ak sa
kallı adam fakire: 

- Neden böyle mahzun duruyorsun. 
Diye sordu. Fakir cevap vermedi. 

Adam ısrar etti. 
- Ne derdin var söyle belki bir çare

tıini buluruz. 
Dedi. O da btı§ından geçeni, padişa

ha nasıl söz verdiğini, müddetin bittiği
m tamamen anlattı. 

Ak sakallı ihtiyar: 
- Merak etme.. dedi. Kalk sen.inle 

ona senin yerine cevap veririm. 
Kalkıp şehrin yolunu tuttular. Meğer 

padişah ta müddeti hesaplarmış .. 'Oç se
ne bitince adamlarını yollamış fakiri 
aratırmış. Buiılar onları görünce hemen 
tutup padişahın yanına göttirdUler. 

Padişah: 

- ~te, dedi. Sana verdiğim ve ae -
nin istediğin üç yıl müddet bitti. Haydi 
dediğini yap ve bana Hızın göster. 

Fakir: 

- Şahun.. dedi. Padişahların işi lü -
tüf ve merhamettir. Bir günah, bir hata 
işledim. Beni affet.. 
Padişah ise: 

- Sen söyle bakalım bu adamı nasıl dur. Dedin ve sözlerini de (Her şey as- nm ömür defterini bükerim.. Vitamin balumından peynirlerin hep· 
öldürelim. lına çeker) diye bağladın. Bunun hlk- . si İyice tetkik ec:lilememİf olmakla hera· 

,.._, _ _ , v,.... .. de •• meti nedir. Dıyerek uykuya vardJlar. Sabah olun- be '-'L - ..ıil nle d A B 1 ve B2 .• 
.LKlDCl ...-... • ca şah tahta çıktı. CellAda emretti. Oğ- r,. tet~ı& eu e r e ' . vı 
- B\Ulu bir kazana koyup kaynar su- Aksakallı ihtiyar dedi ki . lam '-----la bo f tamınlennden hay)JCA çok miktarda bu-

• .wu.ıc tıp ynunu vurmasını er- · • 1 b 
da haşlıyarak ve kaynatarak öldürmek _ Ey §ah.. Birinci vezirin kasap oğ- . lunmuotur... Mayalarda vıtamın er u-

k 
man etti. 1 d .. .. b d __ .. ı c:U b" 

gere · ludur Onun için aslına çekti İkinci ve- . . . . . un uguna gore un a ~a ır ~Y 
Dedi Aksakallı d . · · Sıra beşincı vezıre geldL Hemen ileri de olamaz. 

. a am yme : zirin aşçı oğludur. O da aslına llyık ce- gelip etek öptü. 
- Bu vezir de doğru söyledi. Her teY za tertip etti. 1içüncü vezirin ekmekçi . 

aslına çeker. ğl d D .. dün .. . . . __ ,, __ d - Şahım, dedi, şehzadeye kıyma ... 
o u ur. or cu vezırm ıse ~ e, B . 1 . . sözl • . bana 

G.A. 

Cevabını verdi. asil b' d çünkü· •• ___ , unca vezır erının erını ya at-ve soyu ıra amıntf.. ~e-

Üçüncü vezir fakirin parçalanarak fı- ün icabı merhamet gösterdi. Ey Şah. Bil ma .. Onlar sana hakikati söyliyorlar .. r··K·:·: ......... k·························:· 
nnda kebap edilmesini söyledi .. Aksa- ki her şey aslına çeker ve işte Hızır da Vezirlere doğru yoldan yürlimeği hem : ıar 1 apartman E 
kallı buna da ayni ,ek.ilde cevap va"di .. ben im.. Allah emreder hem de onlara Allah : Gündoğdu Voroşilof bulvarı ağ-: 
Dördüncü vezire : Böyle aöyledi.lden sonra ak sakallı yardim eder. Asi olma padiphım.. 5zında denize nazır pyet mükemmeıE 

- Ben seninle kavlettim, dedi. 
öldürtmez.sem olmaz. 

- Nasıl öldürelim bunu diye sordu- adam ortadan kayboldu. Padişah ta : Sonra nedamet çekersin .. Vezirlerin ikonforu havi sem odah yeni inşaE 
Seni lar. - Çok şükür.. Kaç ır.amandan beri padişahlar yanında ne büyük vazifeleri :ed.iJ.m.iş bir apartman kiralıktır. E 

O da : Hwn görmek btiyordum. Nihayet gör- oldujuna dair bir hlklye vardır. Belki 5 Görmek istiyenlerin, apartman da· E 
Ve baş vezirinin yüzü.ne bakıp: 

- Bu adamı nasıl öldüftlim? 
Diye sordu. Baş vezir: 

- Padişahım, dedi. Bu fakire verdi- düın. Hem de bana vedrlerimin aslını o h.ikiyeyi duymamıpınızdır.. Müsaade $hilindeld bekçiye, göriişmek için de E 
ğln para ve mal Hızır AleyibselAmm ~ eöyledL. ederseniz söyliyeybn. 5 ıuetemiz idaftbanesine müraca· E 
bnadır. o da Hızın bulurum hUlyuı ne Dıi.Jerek çok MYiDdi. ve~ de - BlrMBDt - iatıert : 

~~ ......................................... . 
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EMSALSiZ BiR ANKET idam eden Kendi kendini • 
çın gene 

- Kim bilir hangi ana ve babanın 
~uğunu bu dişi kurt kapmış, yahut 
unutulmuş olarak buhn~, garip bir his
le eınzirm~, fakat yememiştir! demiş
lerdir! 

Zaten köy ve hatta evleri pek scy ·ek 
olan dağlık ve ormanlık yerlerde, kurt
lara çocuk kaptırmak nadir hadise ve 
vakalardan değildir. 

Bazı dağlık yerlerde kartalların bile 
kundak çocuklarını kaptıkları söylen -
mez mi? 

Kurtlar tarafından beslenmiş insanlar 
için az masal yoktur. Kiplingin ~Muğ
li> si bunlann güzellerinden birisidir. 
Avcı Snorun kurt ininden bulduğu 

meçhul hüviyetli kızcağız, sonradan El
r.a adı verilen kızcağız büyümüş ve yir
mi yaşında çok gli7e1 'bir kız olmuştur. 

Bununla beraber, garip tabiatleri ve 
halleri vardı. Kiliseye gitmekten esaslı 
surette sakınır, bazı baz.ı ortadan kay
bolur ve .•. çiy ete çok haris bulunurdu! 

saf köylüler, gil7..cl Eluıya kaç defa
lar: 

- Bazı bazı ormana gidiyorsun; yaz 
mevsiminde ne ise, fakat kl§ın ve çok 
karlı havalarda ormanlara yalnız git

mek çok tehlikelidir. Çünkü böyle za
manlarda, kurtlar aç kalırlar ve çok 
vahşi olurlar, bunlar yüzünden başına 
korkunç bir felaket gelebilir! demişler 
ve Elza manalı bir tebessüm ile: 

- Kurtlar mı! .. Onlar bana hiç bir 
zarar vermezler ve bana dokunmazlar 
bile! Cevabını vermiştir. 

Ve... köylüler, Elzayı bazı geceler, 
arkasından sadık do..~Jar gibi iki veya 
Uç kurt geldiği halde ormanda dolaşır
ken gö~düklerini yemink söyleyip dur
muslardır! 

BIR IZDIVAÇ 
Elza 20-22 yaşlarında iken, nezdinde 

yaşadığı avcı Hans Snorun otuz yaşla
rında bulunan oğlu Hennan tarafından 
izdivaç teklifi ile karşılaşmıştır. 

Herman, köyün yakışıklı, çok eyi ah
IAklı ve kahraman bir delikanlısı idi. 
Delikanlmm Elza ile evlenmek arzu ve 
teklifine hiç bir kimse itiraz etmemiş 
Te bu evlilik çok eyi bir şekilde karşı
lanmıştır. Ve, düğiliı, köye göre çok 
&Uzel bir şekilde yapılmıştır. 

Yeni aile, Snonnı evinin yakınında 
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bir evde yerleşm.i:? ve mesut. bir hayat 
sünneğe başlamıştır. 

Bekarlığında bir çok garip tııbiallcı:i 

olan Elza, çok eyi bir aile kadını ve ko
casının saadetini temine muvaffak ol-
muştur. 

Bu sır.ada, Elzanın bekirhğındaki ga
rip tabiatleri profesör Bolfrans forı Hay
nerman'ın nazarı dikkatini celbetmi§tir. 

Profesör, Romalıların şimal hudotla
rında , barbara1ara karşı bir tedbir ol
mak üzere yapmış olduklurı eski Orbs
Romana şatosunda bazı tarihi tetkikler
de bulunma üzere kara orman daliları 

eteklerine gelmiş idi ve Elzanın düğü
nünde de bulunmuş ve köyliilerle muh
telif mevzular üzerine konU§urken ma
hut avcının macerasını Öğrenmiş idi! 

Aradan yirmi sene kadar bir zaman 
g~ olmasına rağmen, köyliile1·, 
cKurt Kıu dedikleri Elza{lın ma~ra-

suıı bir türlü unutanıarn~lardı! 
Bu vaziyet, pı ofesör HaynC'manı me

raklandırmış ve es;ıslı t etkiklere sevk
etmişti! 

Ve, hadiseler de t.nm bu sıı:.ada inki
şıf etmeğe başlamıştır! 

çocuğu boğmuştur! demiştır. 

MUAMMA ÇöZüL'OYOR 
Küçük Frankın feci ölümünden son

ra, Elzanın etrafiyle münasebeti zerrece 
değişmemiştir. Hatta Elza, daha fazla 
emniyet ve muhabbet kazanmak için 
çocuklara daha fedakfır görürunü.~lür. 

Fakat iki öksüzde bir korku vardı, son 
zamanlarda kendisini içkiye vermiş 

olan babalarına da bu korkularını bil
dirememişlerdir! 

Bir gece, aynı yatakta yatmakta olan 
küçükler, Elzayı evden dışan çıkarken 
görınr !erdir. Herman körkütük sarhoş 
\'e sır.mış idi. Aynı :r.arnanda, kapıda bir 
köpeğin acı, acı uluduğunu duymu~lar

dır. Çocuklar pek ziyade korkmuş ol
malanna rağmen, yataklarındau kalk
mışlar ve pcnçereden avlıya bakmışlar
dır; avlıd iri bir dişi kurdun, heyecan 
içinde dolaştığını görmüşlerdir. 

Elza bahçede yok idi. Yahut görün
rrtiyen bir tarafta bulunuyordu. 
Zavallı çocuklar, korkudan oldukları 

yerde kalm ışlar, biraz sonra ela, dişi 

kurdun yerinde beyaz gE.'celikleriyle El
zayı görmüşlerdir! 

F ACIA Bu sırada, çocuklardan birisi, hen Uz 
Elza ile Hermanın evlendiklerinden dört yaşlarında bulunan Mari, -belki de 

az bir zaman sonra, avcı Snorun ikinci gayri ihtiyari olarak- yerinden kalk -
oğlunun karısı Katerin ölmüş ve üç ta- mış, kapıya kadar gitmiş ve avlıya çık
ne küçük yru ta öksüz çocuk bırakmış- mıştır. En küçük çocuk, mini mini Hans 
hr. ihtiyar Snorun riyasetinde toplanan biraz bekledikten sonra, o da kapıya 
aile meclisi, bu üç masum öksüzün El- aoi:;'Tll yürümek istemistir. Fakat bah
zanın himaye ve şefkatine verilmesine çeden gelen korkunç bir feryat üzerine 
karar vemıi§tir! Ve Elza da bu teklifi Hennanın olduğu yere koşmuş ve: 
memnuniyetle kabul ederek çocukları, - Bahçede bir kurt var! feryadiyle 
hakiki bir anne gibi bakmağa başlamış- sarhoşu uyandırmıştır. 

tır. En büyüğü ancak altı yaşında bulu- Henüz sarhoş bulunan Herman, he
nan çocuklar Elzayı çok sı?Vmekte idi- men yatağından fırlamış ve tüfeğini ka
Icr; Elza da onlara aynı muhabbetle mu- parak pençereye koşmuştur. DJ§arıda 
kabele ediyordu! hakikaten bir kurt bulunduğunu gö -

Fakat bu karar ve kararın ta tbikin- rünce, nişan almış ve ateş etmi~tir. Kur
den beş on gün sonra, öksüzlerin en du öldürdüğüne emin olan sarhoş, daha 
büyüğü olan Frank, evden az uzakta fazla merak göstermeden yatağına gir
ölü olarak bulunmuştur. Fakat çocuğun miş, tekrar sızmıştır. 
ölümü tabii bir hal arzetmemekteo idi. Küçük Hans bir müddet titriyerek 
Mevsim yaz olduğu için küçük Frankın bekledikten sonra, yatağına girmiş ve 
kurt tarafından boğulduğuna hiç bir yorganı başına kadar çekm~ir. Fakat 
kimse ihtimal vermemiştir. biraz sonra, kapının açıldığını, Elzanm 

Elza, küçüğün <>lümü karşısında bü- içeri girdiğini ve.. beyaz geceliğinin 

yük bir teessür göstermiş ve kocasını üzerinde geni§ ve kırmızı bir kan Ieke-
tatmin veya teselli için de: si bulunduğunu görmüştür. 

- Yolunu kaybeden bir kurt zavallı , •• BİTMEDİ -

Çingene kabileleri arasında harp çok kanlı olur, fakat ancak yarım 
saat sürer· · Sonra iki taraf ta gömdükleri ölülerin rrıezarları 

üzerinde üç gün üç gece cünbüş ederler 
Romanyada, hepsi de göçebe olmak boyuna ve güçlü kuvvetli bir kıpti deli-

şartiyle beş, altı yüz çingene kabilesi kanlısı idi. Jandarmalar cellat vazifesi-
vardır. ni görecek birini bulmak için etraflarına 

Bu kabileler birbiriyle daima eyi ge- bakındılar. O sabah tek bir çingene bile 
çinmezler. Aralarında sık sık kavgalar siyaset meydanına gelmemişti . Sokak-
olur. Hatta birbirlerine can düşmanı ları aradılar. Çingeneler sanki sır ol -
çingene kabileleri bile vardır. muşlardı. Kendi cinslerine mensup bir 

Böyle düşman iki kabile tesadüfen bir adamın keneli elleri ile asılmasını iste-
onnanda veya bir dağ boğazında karşı- miyorlardı. 
laştılar mı, hemen boğuşma başlar. Bir saat.. Iki saat.. "Oç saal Ögleye 

Kadınlar, erkekler, çocuklar, taban- kadar aradılar ve tek bir çingene bula· 
ca, kama, odun, taş, hep beraber bu ka- madılar 
bile harbma iştirak ederler ve kıyasıya Nihayel seksen yaşında, biı· gözü kör, 
öldürürler.. uyuz, kabile harici edilmiş gibi tek ba-

Harp yarun saat süror. şına bir kovukta yaşıyan bir çingene 
Sonra birdenbire kesilir. 'l!ahaAcalar buldular. Zorla, tehditle ona bu işi gör-

patlamaz.. Kamalar işlemez, odunlar meği kabul ettirdiler. 
savrulmaz olur.. Herif, mahkıimun yanına geleli. Bir 

Iki düşman kabile arasında çarpışma- masaya güçlükle çıktı. Titrek elleri ile 
nın ömrü asla yarım saatten fazla sür- güç bela ipi sehpa halkasına geçirdi. 
mez. Şimdi sıra ipi mahkCımun boynuna ge-

ölüleri müştereken gömerler, yara- çinneğe gelmişti. Fakat tamamen aoe-
lıları müştereken pansıman ederler ve misi olduğu bu işi seksenlik moruk be-
sonra, eğer bu harp onları barıştırma - ceremiyordu. Nihayet ölüme mahklı.m 
mışsa, her iki kabile de yollarına de - çingene bu vaziyettMı sinirlendi. Bir 
vam ederler. j gerinmesiyle ipleri kopardı. Halk ve 
Şayet bu kanlı savaştan sonra bnr-l§- jandarmalar korkularından kaçtılar. 

mışJarsa -ki ek.~eriya bu vakidir- o :t.a- Fakat o kaçmadı. Çünkiı nereye gilsc 
man iş dcğ~r. ölülerin gömülmesinden muhakkak yakalanacağını ve öldütü. 
ve yaralann sanlınasınd.an sonra iki leceğini biliyordu. Bu işi bir an evvel 
taraf erkeği, kadını ve çocuğu birbirle- bitirmek istedi. ölüm ilmiğini bizzat 
riyle sarmaş dolaş olurlar. öpüşürler. kendisi kendi boynuna geçirdi. Üzerine 
Kadınlar ölen kocalan için ağ\ıyarak bastığı sandalyayı ayağı ile itmek sure-
şarkı söylerler .• Harp olan yerde üç tiyle kendi kendini idam etti. 

gün kamp kurarlar. Her iki taraftan •• BİTMEDİ •• 
ölenlerin taze kanlan üzel'inde üç gün --=--
üç gece dansederek, eğlener.ek <barl§ı> YUGOSLA. VY ADA. 
tesit ederler ve arlık onlar ebediyen 7' ••t ·· 1 
dost olmuşlardır. Asla birbirleriyle ça- u un satq arı.. 
tışmazlar. Bilakis nerede olsalar birbir- Belgrad, 21 (Ö.R) - Hükümet, Üs-
lerine her vesile ve surette yardım sezen, haber alan çingeneler siyaset küp müstahsilinden 1.600.000 kilo tütiln 
ederler. meydanında darağacının etrafını çevi- mübayan etmiştir. Tütün fiatleri yük-* rirler ve hepsi de bu işi görmeğe talip sektir. Müstahsil satışlardan mcmnuni-

olurlardı. yet beyan ediyor. 

1870 tarihine kadar Romanyada idam 
edilecek adam için ınuvaz.uıf cellat kul
lanılmazdı. idam günU ve saati memur
lar ellerineo düşen her hangi bir çingene
ye bu işi gördürürlerdi. Esasen Leş ko
kusu duyan kargalar gibi idam gilnönü 

Bir gün bir çingene hakkında Ro - -*-
manya mahkemeleri idam kararı ver- FRANSA SEFİRİ 
mi.§ti. idam mahkumu, asılacağı gün iki &rlin, 21 (Ö.R) - Fransa sefiri ba.J 
süngülü jandarma arasında ve kalaba- Rober J{ulandr mezuniyet seyahatinden 
Iık bir halk tarafından takip edilerek dönen Alman hariciye müsteşan ile gö
siyaset meydanına getirildi. Herif, enine rilşmüştür. 

B. Eclen Nevyorb a,yak bas-.ırkcn ve Arnavutluk kralı ile kraliçcsiıLn en sı>n rcsinıleri 

Tarihi macera ,, 

1 Demir Maske Fransa tarihınin 
kördüğüm noktası 1 ve esrar romanı .................................... ııım ............ 'tll'Vd ... ~-Z 'S --·' 

1 . 
Ivon .. 1şte bütün bunlan beıı sana ve

riyorum. Bu ~eref, bıı kuvvet, bu ser -
vet hep .. hep senin olacak.. Yeter ki 
gözlerinin daimi iltifatını benden esir
gemiyesin .. Ben senin önünde iki bUlc
lüm olarak bir kul.. bir köle.. Bir esir 
gibi yaşıyacağım. Söyle. Söyle .... ~vap 
ver. Kabul ediyorsun değil mi? 

sı -
bir araba duruyor .. Bu araba ikimizi, Gniafon, adamlarına : - Hiç bir üzüntün falan yok mu? 

meşum olduğu söylenen ve hiç bir yol· - Bağlaınağa ve ağzını tıkaınağa artık Mi.stufle endişe ile başını kaldırdı : 

cunun geçmediği uğursuz ormana gö- lüzum kalmadı .. Dedi.. Doğru arabaya - Neden üzüntüm olsun be patron?. 
tü.rccek.. Sen orada benim sesimden götürün .• 
başka insan sesi duymıyacaksın .. Bu Uyumak için mükemmel.. Rahat ve kuş 

Bir kaç dakika sonra bir araba içinde tüyü bir yatağım var .. Yemekle doyma-
meşum ormanda.. Fonteneblo ormanın- b · 

ayılmış halde lvon \'e kaı·§u.-ında mel- dığım en nefis yemekleri daima ve iste
da beraber yaşıyacağız .. Gıda olarak be-
nim getireceğimi yiyeceksin.. Üst baş un ve iğrenç suratlı Gnia!on olduğu digiın kadar ha11r buluyorwn.. Yedik-

halde kontes Dö Suvasonun konagv ı lerı" ını· haztn · · bol bol kt" S Kanbur bir taraftan oo·yle so""ylerken 1 ak be ıçm va ıın var. ır-o ar n ne verırsem onu giyeceksin 
bir taraftan da genç kıza adım adım ve bütün hayatın benim zevkime .. İhti- önünden :f'onteneblo ormanına doğru tım sağlam .. Sınnalı ipekli elbiseler için-

yaklaşıyordu. r: l im k] hareket etti. d yim .. Ayağım su alacak diye korkını
rasıma a et o a a geçecek.. Benim 

Suratı ihtirastan daha faz.la igrc' nçlec::- b eklifi -~d - } oı-um.. Parlak çizmelerim her kesin 
'l: ütün t · erimi rı...-u ettin.. Ala... Se-. . , ** gözünü alıyor. Bizim gibi faniler için 

mıştı. ni karşımda, ayaklanma kapanarak 
. bundan daha ala ne i tenilir mösyö Fa-
Jvon kendini tutamadı.. kendime ramedeceğim.. İtaat ettirCO?-

Ayni saatte' bir pavyonda, mükellef ribol 
Kabzasını elinde tuttuğu kılıncının ğim .. Beni zorla seveceksin .. Yol bekli- .. 

t · ·ı G · f t d bir masa başında iki kişi karşı ~ıya - Mistufle .. Sen valnız kendini düşü-
ersı ı e nıa onun sura ına vur u ve yerck .. Yol keserek öldürdüğüm bir J 

t k bağı d gec.mış· , büyük bir iştilıa ile en mü.kem- nen ve can besliyen bir adamdan ha ka e rar r ı : adamın kanı henüz ellerimde olduğu 
mel yemekleri oburcasına yiyorlar şarap bir şey değilsin .. Bu halinden utan ve 

- Alçak!.. halde senin yanına geleceğim. Bu kanlı 
kadehlerini birbiri arkasına yuvarlıyor- kızar .. 

Suratı kan içinde kalan kanbur vahşi ellerle seni okşıyacağım ve sen ... Sen ... 
bir ulwna ile geri çekildi. Her gün yeni bir cinayet işliyecek olan lardı. - Utanmasına utanayım ve emrcder-

Arkadaki haydutlar İvonun üzerine bir katilin kanlı elleri ile okşaıunanın Bir aralık, bu iki kişiden biri, silip seniz kızarayım amma .. Niçin? 
atılacaklardı . azap ve ıstırabını çekeceksin.. süpürdüğü boş tabağını masanın orta- - Apd:ıl.. Dün akşam şövalye Dö Ro-

Gniafon arkadaşlarını teskin etti. Sağ Ve ben .. Arlık senden bıktıktan, ih- sına doğru iterek ve oturduğu koltuğun han nereye gitti biliyor mu!'un? 
elinin tersi ile yüzündeki kanları sildi.. tirasımı senin üzerinde kaCi de.recede arkasına başım dayıyarak söze başladı: - Y oo .. Ben o zaman uyuyordum. 

İvona hitaben : tatmin ettikten sonra benim yerimi ar- - Muhterem ve mukuddes prens şö- - Luvr sarayına gitti.. 
- Suratımda açtığın bu yara ile ken- kadaşlar alacaklar .. Sıra benden sonra valye Dö Rohan cenaplarının bi7.e hah- - Ya .. Demek Luvra gitti ha? .. 

di taliinin yolunu çizmiş oldwı .. Dedi... onlara gelecek.. şcttiği bu büyük nimetlerden memnun - Evet .. Niçin gittiğini tahmin etmi-
Ben sana aşkımı teklif ettim .. Sen kini- İvon fazla dinliyemedi.. musun Mistufle? .. yor musun? 

mi tercih eyledin .. Akıbetini kendin ha- Sendeledi.. Gözleri karardı .. Cansız Öteki, lokmasını : · :ırken cevap ver- - Sahi be patron .. Bu gece için mi 
zırladın .. Şimdi sen ne olacaksın onu gibi yere yıloldı.. Kendinden geçmiş, di : idi o iş ... 
dinle .. Aşnğıda, konağın kapısı önünde bayılmıst.L - Tabii memnunum patron.. Ve böyle söyliyerek Mi tufle büvük 

bir et parçasına batırdığı çatalı elinden 
bıraktı. 

İştihası falan kalm~tı. 
Faribol devam etti. 

- Evet .. Bu gece için ve giderken de 
bana niçin gittiğini anlattı. 

- Demek patron şimdi bu saatte 
Monsenyör Lui ya Fransa tahtına otur
muş bulunuyor .. 

- Ve yahut ta a<;ılmış oluyor .. 
- Aman yarabbi .. 
- Binaenaleyh .sana çok içtin... Çok 

yedin ve kendini tenbelliğe fazla verdin 
derken üç defa haklıyım .. 

- Ne gibi patron? .. 
- Çok içtin.. Ve yeni kralımızın şe-

refine içmek için artık midende yer kal
madı. 

- İsa Meryem hakkı için midemi de
ler yine içerim .. 

- Çok yed.in ve kamın doyunca da 
kalan işlememeğe başladı .. 

- Sahi mi acaba? .. 

- Nihayet o kadar tenbelliğe alıştın 

ki.. Hayatımızı hayatını kurtarmak için 
vakfettiğimiz Monsenyör Luiyi içinde 
bulunabileceği bir tehlikeden tahlis yo
lıında kılıncımızı çekmek sırasl gelince 
kollarında kuvvet bulunmıyacak .. 

-· BİTMEDİ ••• 

Çin 
Hariciye nazırı fıaçınq .. 

Hong Kong, 21 (Ö.R) - Çin hariciye 
nazın B. Van Çing Vay ile karısı Çin 
hükümetinin şimdiki merkezi olan Çun
kinden 19 ilk kanunda gizlice tayyare 
ile Hanay istikametinde kaçmışlardır .. 
Bu firarın sebebi Japonya ile sulh mü
zakereleri hakkında mareşal Çan Kay 
Sekle fikir ihtilafıdır. B. ve Bn. Van 
Çing Vayın yarın Hong Konga gelmele
ri muhtemel görülmektedir. 

-=--
İT ALYA.· MACARİSTAN 

arasında JdHtör 
anlqması.. 

Roma, 21 (Ö.R) - İtalya ve Macar~
tan arasında bir kültür anlaşmasının 

imza edilmek üzere olduğu Budapeşte~ 
den bildiriliyor. Bu anlaşma mucibince 
Budapeştede bir İtalyan lisesi kurula
cak ve Macar mekteple.rinde İtruyanca, 
tıpkı Fransızca gibi, mecburi olacaktır. 

ALMA.HY AHIN 
istihsalôtı artacalı
Beriin, 21 (A.A) - Mareşal Göring, 

İktısat nazın B. Funk.a önümüzdeki 4 
senelik planın tatbiki esnasında istih.sa
Jatı tczvit etme~e memur ctmistir 



• 
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Binlerce kişiyi tabanca · kur~unu 

ENVER Paşanın 
OLOMUNDEKİ ESRAR 
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-KA RIMA 
BENZEYEN KADIN 

··-·-·· 
altında öldüren kadın cellat anlatıyor: Emir, Etrafında Artık Hakiki bir macera, olmuş bir vaka 

YAZAW: UÇ YILDIZ 
- 11 -ttOldtil'dMI._ IUanıar Rözlerlnl ... . eteklerime 

ipek çoraplal'lllla, IÜ7.el ltaldll'lal'ana 
dikerek son nelesletlnl •_....erdi>, Kimseyi Bulamıyordu 

Maruf Fransız muharrirlerinden Har
ry Grey diyor ki: 

- Ben, Odesanın sabık ve meşhur 
kadın celladı kumral Suzy ile kadeh to
kuşturdum. Suzy'i Soho'da, en kötü bir 
lbarda ve çok kötü bir halde gördüm. 
Sigara üstüne sigara içen, alkolü susuz 
~ uvarlıyan, afyon çeken, kokain kok
lıyan ve ölümün e§iğine çoktnn ayak 
basmış olan bu kadın cellat, titrek ve 
kadid olmuş eliyle bana kadehini uza -
tırken derin derin içini çekti: 

- Ah.. dedi. Bu eL bu el. Binlerce 
insanın canına kıydı.. Binlerce ki§iyi 
öltime yolladı. 

Xoca kadehi kafasına dı'kükten sonra 
çılgın bir kahkaha savurdu. 

- Ah o zamanlar.. diye sözüne de -
vam etti. O zamanlar gençtim .. Çok gü
zeldim. Kısa etek, siyah ve ipek çorap 
geyerdiın. He rkes bacaklaruna bakar, 
baldırlarıma bayılırdı. H ele ida ma mah
k um olanlar benim önümdı? hayatları

nın son saniyelerini yaşarlarken gözleri
ni bacaklarımdan ayırmazlar ve taban
camın namlusu önüne başlarını eğer ve 
önümde diz çökerken benim elimde ve 
b enim elimle ölmenin zevkini duyar
lardı. 

Bu eski kadm cellitla konuşmaklığun 
bana oldukça pahalıya mal oldu. Çünkü 
kızıl hatıralarını anlatmak için garsona 
üstüste en eyi marka viskiden ısmarlı
yordu. 

O cellitlık vazifesini yaparken kadın
lıktan çıkmı§tı. Şimdi ise kwl hatıraı. 
nnın ağırlığı alımda ve içinde yuvar
landığı sefalet içinde insanlıktan da Çlk
ml§tı. 

Kana susamış bu cellat kadın böyle 
sliriinerek, sürüklenerek öllime yol
lanmasını (kadınlık gururuna) aykırı 
görülüyordu? 

Suzy, bir müddet sonra Sohodan kay
boldu. Onun muhtelif Avrupa şehirle
rinde aynı serseri ve sefil hayatı sürük
lediğini duydum ve nihayet Şelsea has
tanesinde öldüğünü öğrendim. Son da
kikada baş ucuna yetisen bir papas onun 
bütün günahlarını affetmiş.. Taksiratı
nı da Allah affetsin. 

Suzy, tek başına kadınlık filemindc 
istisna teşkil eden bir tiptir. ~k için, 
kin için, intikam için cana kıyan ka -
duılar, dostlannın elinde ilet olarak 
meydena ahlan kadın haydut ve katil
ler zümresine onu sokmak doğru de -
ğil.. Suzy elini kana, kanunun kendisi
ni takip etmiyeceği yoldan y ürüyerQJc 
bulamıştır. ihtilalin h eyecan seline ken
dilerini kaptırmış k im e1er ara ında bir 
kadın.. Elbette üzerine dikk ti ~ke
cek kadar ente resan bir tip ·r. 

K dınlık, kendi i ind n ç 1 an böyle 
bir tip karşl.! ında ne dü ünür .. Bunu 
kadın olmadıgımız için biz bi m yiz. 

* Dostlarını ele veren, tabiri marufiyle 

Nite1Wa Emir (lş başına) dediği zaman 
etrafında hiç kimseyi bulamadı. Çünkü 
halk4n eberisi de bu vaziyetten, yeni 
immirin feci akibetinden kendisini mes'ul 
>tutuyorlar ve Buharayı, sarayı terkedip 
gitmesinin muvafık olmadığı fikrini ile
riye sürüyorlaı- ve ölünceye ka:lar mü
cadele etmemesini büyük bir kabahat 
telA-kki ediyorlardı.Bu sebepleroen Bu
lt.ua &niri etrafında kendisi. ile alakadar 
olan kuvvetli bir halle tabakası bulaına

:ymca şafsrtp kaldı. 
Şimdi ne yapacaktı? T ekrar Bulıaraya 

gidip sarayına oturamazdı ya?. Esas~n 
BWıaraya giren Kwlordu ve genç Bu
baralılar 90ktan sarayı ve .bütün lıükti
met dairelerini işgal etmişlerdi. 

Bir çok nazırlarla mollalar da, cUıha 
doğrusu hayatlarını tehlikede görenler 
de Buharayı terkedip Emiı i aramağa 

koyuLnuşlardı. Halbuki Emir de kendi 
başının çaresine bakmak vaziyetine düş
müştü. 

Sait Emir Alim H an düştii Ü v aziyet
ten kurtulmak için çok düşündü. F akat 
yapacak bir §eY yoktu. Aklına mem lc-
k eti terkedip kaçmak gelmiyor değildi. 
Lakin sonra'! 

Blitün milcevherat, hazineye ait kıy
metli mallan yanında idi. Ailesi de ken
disinden ayrılmamıştı. 

Bir gün k endisi ile birlikte kaçıp ge
len nazırlar ve mollalarla kendisine sa
dık adamlariyle büyük bir toplantı ya~ 
tı. Artık son bir karar vermek zamanı 
gelmişti. Dü ündükleri hali konuştular .. 

Etrafındakilerin hep.:ı i Buharayı ter
kedip kurtulmaktan başka necat yolu 
bulamıyorlardı. Biraz daha kalırlarsa 
hayatlarının da t ehlikeye düşecegini 
söylüyorlardı. 

Nihayet Sait E mir Alem H an da Bu
hara topraklarından çıkmayı muvafık 

buldu.Nereye gidebilirler ya prki Tür
kistana veyahut da Afganistana iltica 

etmedi? Bulundukları m evki itibariyle 
böyle icap ediyordu. 

Emir şarki Türkista.ııa 8iderek Ka§
kırda yerle§ıneyi istiyordu. 

-Ne olursa olsun ... Belki de bir gün 
iyi bir fırsat düşer .. . 

Fakat bu cok t ehlikeli idi. Evvela yo1-
lnr mü ait de~ildi. Çünkü mart ayı için
de idil r. l'amiri aşmak milhim bir me
sele idi. Bundan başka, karşılarına çı

k il k bir kuvvetli çete hepsini so
yup o ana çevirebilirdi. 

Uzun münakaşalardan sonra Afgani · 
tan t rcih cdıldi. Çünkü Afgan yolu d -
ha müsaitti. Afganistana iltica ettikten 
sonra siyasi vaziyetten de istifade ed~
bilirlerdi. 

Nihayet 1921 senesi martının 10 un
cu günü Sait F.mir Alem Han Buharay 1 

terketti. Bu çok üzüntülü bir teyeli. Fa
kat bAdisat bunu emrediyordu. 

Emir yanındaki adamlarla Afpn.is
tana iltica edecekti. Bir kaç bin kip ile 
birlikte Afganistan hududuna kadar ıel
di. Hududu geçti ve Klbil olclukça uzak 
bir noktadaki çiftUtme eeJip yerlefti. 
Banda kendilini muhafaza edecek JOO 

- Ah.. diyordu. Oldürdüjüm insan
lıarın akrabalanndaıı her hanci biri y~ 
lumun üzerine çıkacak ve beni bir ta
banca kUl'f'lllU ile öldiirecek diye çok 
bekleclim.. Bunlar çıkmadı cleiiL. Fakat 
hiç biri beni aldürmeie, intikam aJma
ia trneaiil etmedi. Demek bm o kaclar 
dil§tUm.. 

satan kadınların en başında Amerika -
nm Alkapoııdan sonra en ileri gelen ve 
bir numaralı halle düpnanı illn edilen 
Dilingerin sevgilisi Anna Sogedir. Cina
yet ve zabıta tarihine adı (Kırmızılı ka
dın) olarak geçen ve aynca gazetelere 
yazı mevzuu teşkil eden, haydutlar ile
minde adı KaDeı Kahbe diye anılan bu 
bıciuı pnpterler diyarının en azılı, en 
ele pçmes haydudunu, Amerikan za
bıtaauun nerede görürse muhakkak öl
dürme emri aldığı Dilingeri nasıl ele 
verdi ve sonra bu ihanetinin kadar mulı.a&z ..bri kaldL Diierleri 

acısını, u- L •- ~---~- d-.:....1_._._ 
sal çekti? Hayclutlar muhitinin intiza - _..er~ _.uuar. 

•mel• kendini kurtannalt için nelere ENVER PAŞA BUHAR.ADA 
bat vurdu.. Bunlar anlatmağa deler va- Bulıııara emiriaia yapbjt itler. teebit 
blardır. ettiii pl&alar. ilk dakikadan itibarea bol-

-BrrMEDI- teftkl-ia eline ~eie ..... ......_ Çün-

Stoyadinoviç tadilitla 
kabineyi teşkil etn.iştir 

- BAŞTARAl-'J 1 İNCİ SAHit'EDE -, runda tahlif edilmiştir. 
'Dahiliye nazırlığına Belgr,d polis mü- B. Koınnen geçen Marttanberi hari
dürü getirilmiştir. Kabine sandalyele - ı ciye nezaretini işgal ediyordu ve kra

rin~e yapı~an değişiklikler daha 7.İyade j lın müşavirliğine tayin edilen B. Tata
şekillere aıt olacaktır. 1 reskonun yerine geçmişti. Şimdi mü -

KABINEDEKI TADILAT him bir diplomasi ınevkiine. çok muhte-
Belgrad 21 (Ö.R) - Yeni kabinede mel olarak Vatikan sefirliğine tayin cdi

Kroşeç partisinden B. Miyo Frek bir lecektir. 
neozaret almış, diğer bir Sloven portfoy
suz nazır olmu~r. Dahiliyeye geçen 
B.Açimoviç çoktanberi, bir çok rejim
ler zamanında, Belgrad polis müdürü 
olarak temayüz etmiştir. Dört nazır ka
bineden çekilmiştir. Bunlar da BB.Uce
ra, Fetiç, Magaroviç, Novokoviçtir. 

ROMANYA HARtCtYE NAZIRI 
DFA;tŞTt 

Bükreş 21 (Ö.R) - Hariciye nazırı 
B.Petreslto Komnen bu sabah istifa et
miş ve eski hariciye müsteşarı B. Gre
guar Getenko hariciye nazll"hğına ta -
Yin edilerek öi!leden sonra kralın huzu-

B.Koınnenin infisali ve yerine B.Gre-
guar Gatenkonun geçmesi kr~l Karol 
tarafından tesbit ve mütemadiyen mu

rakabe edilen Rurnen harici siya.seti -
nin esas hatlarını değiştiremez. B. Gre
guar Gatenko 46 yaşında olup Romanya-

nın en çok okunan lnpul gazetesinin 
müessislerinden biri idi. Dört defa müs
teşarlıkta bulunmuş, Balkan ve Avrupa 

harplerine i1llirak elın~tir. iMlli köylü 
partisi gençler grubunun reisi idi.Rumen 

siyaseti beynelmilel vaziyete büyük vu
kufu vardır. 

ldi ~ c:uu.lar waym iı;iaden iti
baren yuıduia her tarafına claidauo. 
Emiria yapbja itleri dakikaa d airi.ka sana 
...ı,it etmek •azİfaini üzerlerine almlf 
IMalunayorlardı. Emirin yaphia Ye yap· 
mak istediii itlerde fnblldelilc olma· 
dağı için boltevilder senit mikyuta ter· 
tibat almağı zait acldettiler. Buna ni· 
men her türlü kıyam hareketini de karşı· 
lamak için mevzi hazırWdannı yaptılar. 

Fakat ne olursa olsun bundan bir ıey 
çıkmıyacaktı.Yani BuharaEmiri için mu
vaffakıyet mevzuubahs olamazdı.Çünkü 
Buhara emiri memlekette sevilen bir hü
kümdar dejildi. Hazeri zamaalarda iten· 
di keyfinden b.,ka bir '87 ile meweul 
olmazda. Ea büyük zeftini '-ık deiil ay 
tetkil ederdi. Maamafib böyle olmuay
dı Rualar zanuuuada uzun müddet mev• 

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

~Kiralık yazıhanei 
• 
: Murabıt çarşısı Kızlarajaaı ha-
: nında 31 numaralı mağaza üzerin-
• 
: deki yazıhane kiralıktır. • 
: Müracaat: Gazi bulvarı Doktor . 
: Hulusi bey eaddesi 42 numarada 
• 
: diş tabibi Hatice Azra Demirelli 
• • 
: (1-S) (3129) : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ltiini de muhafaza eeleraezdi ya. 

Bundan baıka memleket ~ 
bütün a1ayiş kuvvetleri Ruya imp_ua
torluğu zamanındanberi Ru.lana. iaki
laptan sonra da bolıeviklerin elinde idi. 

Nasıl olsa en ufak bir kıyalQA kartı 
koymak İşten bile değildi. 

Buharada bu hareketlerin cereyan et
tiği günlerde idi. Moskovadan gelen bir 
telgrafta Enver paıanın Buharaya hare
ket ettiği kendisine llznn olan meruimin 
yapılması bildiriliyordu. 

Bu haber derhal Buharada yayıldı. 

Osmanlı imparatorluğunun sabık be.tir.u
mandan vekili ve damadı hezreti teh• 
riya n olan :ı:atın Buharada ne yapacaiı 
herkesi düşündürmeğe başlamlftl. 

Cok geçmeden hakikaten Osmanlı im
paratorluğunun Umumi harpte pantu
ranizm idealini tahakkuk için uğrapn 
itilaf ve terakki riiesarundan Enver paşa 
yanında Muhiddin b ey olduğu h aldeBu
h araya geldi. 

Buhara F..miri henüz kaçmııtı. Fak1lt 
kendisinin sarayda olup olmadıiı belli 
değildi. Daha doğrusu halk arasında •• 
hareketi pyi olmamlftı. Bir taraftan bol
tevilc.ler diğer taraftan halk tabakuan
dan bir çok me-aklılar EnYer PafllYl kar
tıladılar. Bunların arasında Kafkuyada
ki ordudan kaçmıt bazı Osmanlı zabit
leri ile esaretten kaçarak Buharaya iltica 

Bu sözlerimin Nihal ve Necmi üzerin- . Bunun Selmanın plam olduğunu der• 
de bıraktığı ini ıaıltmlık tesirinden isti-ı hal arllac:hm Ye tasvip ettim. 
fade ederek heman Selmanın kolundan Mükemmel.. Klfke daha evvel bam. 

etmiı olan Osmanlı ordusuna mensup za. tuttum ve onu salona açılan koridorun lasa idik. 
bitler bulunuyordu. ., "h · d k" k od d w Y V Sel h b tca nı ayetin e ı yeme asına ognı - a.. e man eman ugün 

Enver paşa kendisine tahsis edilen çektim. Gündüz büroda, onun ertesi sa- Adanaya gitmek iatiyor. 
otelde yerleotilı:ten sonra bir çok ziya- bah Anknraya gideceğini düıünerek ve - Olur. Tren öğleyin kallı:ıyor. He<' 
retler kabul etti. Bunlar arasında bir çok h er ihtimale karşı sıkıntı çekmemesi için men yola çıkmalıyız. 
Buharalı gençler de vardı. namına üçyüz liralık bir çek imzalamış- Nihal. Selmanın lstanbuJdan uzakla-

Enver paşa tamamen hususi mahiyet- t ını. p.caiına memnun derhal mutfağa girdi 
Köfte. peynir, biraz börek.. Ne vana 
yol hazırlığı düzdü. 

te, fakat bir ziyaretten baı:ıka bir ı:ıey te- Yemek odasında bu çeki derhal eline 
lakki edilmiyen bu misafirlikte hiç bir sık ı~tırd ım. 

siyasi mevzua temas etmedi. Çünkü iten- Gayet yavq sesle: Saat onda Y eıilköyden otomobille 
ayrddak. diei buradaki vaziyeti bilmiyordu. - Bunu al dedim, sizi bir müddet için 

Enver paşa sözü ayağa düşürmek ta- kimseye muhtaç olmadan yll§&tabilir. Sa
raftan olmadığı iç.in evvelki Buhara Emi- kın itiraz etmeyin. Tamamen kardqçe 
n ile ~emas etmek, onunla müzakerede bir hediye .•• 

Ne ben Selmana ne de Selman bana 
çek meselesine ait en ufak bir imada bile 
buluıam.dlk.. 

bulunmak istiyordu. Selman... Büyük bir heyecan içinde Köprüden kalkan on bir buçuk vapuru 
ile Haydarpaşaya geçtik. Nihal Selmamn 

Adanaya kadar biletini almak nezalı:et ye 
tcfkatini de gösterdi. 

· Filvaki Buhara cmirinin elinde bir elimi sıktı. Hınçkırır gibi bir sesle: 
kuvvet olmadığına kani idi ama. Para- - Siz .. Dedi çolı:, çok alicenapsınız. 

sından istifade edebilirdi. Çünkii kendi~ Fakat ben kendim için değil.. Sizin için 
sinin yapacağı iş için evvela paraya ihti- korkuyorum. tkınci kampana çalmlflı. 
ynç vardı. Ondan başka emirden mem- Bu sırada Nihal odaya yetiıti. Sert ve Selman istemiye istcmiye kız kardeti

ni kucakladı ve sonra ayni hareketi b&M 
kanıı da yaptı. 

leketin dahili vaziyetini de anlaması im- hiddetli bir sesle: 
kanı vardı. - Sanki. dedi, iıin gücün kalmadı da 

E asen b öyle yapması da zaruri idi. başkalarına i~ mi aramağa kalktın. Kendini tutamıyan bir laeırec.anla boY· 
numa sarıldı. Bir soluk halinde yanak
lanmı yalayarak lculaiuna kadar gelen 
bir aes.. H.ıfif.. Çok hafif bir ses duy
dum: 

Çiinkü k endisinin antibolşevik olduğunu 
bilmiycn yoktu. Bolşeviklere ve onlara 
müzaheret eden Buhara gençlerine mey
ledemezdi. 

Buhara Emiri ile yapmak istediği an· 
!aşmada Emire güzel bir istikbal vaade
dece'kti. Emir yine eskisi gı"bi saltanabn· 
da kalacaktı. 

Fakat ... Enver paşa Emirin kaçıp git
tiğini ve ıarkt Buharad a c;altpnalı: için 
tet"tibat almaia mecbur oldufuna öire
nioce çok canı ınluldı. 

Şimdi ne yapacaktı) Tam bu giinlerde 
de ( Buhara Sovyet Halk Cümhuriyeti) 
ilan edilnıiıti. 

Lakin Sovyet .•• ekil bku kuYVetli 
gelmitti. 3,S milyon n6fu.lu Mislüman 
memleketind e Sovyet Cümhuriyeti ye
rine ( Ha lk Cümluıriyeti) demek daha 
iyi bir hareket olacakb. 

Nitekim lzvestiya gazetesinin 28 ey• 
ıuı 192 ı wa.li •yıaanda pekaz Mark
aietin bulunduiu bu memleket hakkında 
bir çok malGmat vardı. Nihayet Halk 
Cürnhuriyeti sözü iyi kartılandı Ye bu fC• 

kilde çalıımağa baJlandı. 

* 
Enver paşa bütün bu faaliyete phit 

oluyordu. Lakin kendisi ne bolşevikler 
tarafından ne de milliyetperver Buhara
lılar tarafından hüsnü kabul görüyordu. 

Sebebi basit idi. 
Bolşevikler koyu milliyetperver olan 

Enver paşanın mazisini, halini ve son 
günlerde bütün faaliyetini, noktai naza
rını adını adım takip ettikleri için Buha
radaki Sovyet faaliyetine müzahir olmı
yacağını biliyorlardı. 

(Devamı var) 

T lf'ede lııımar 
oynıyanlar .. 
Tirenin Turan mahallesinde Beyler 

caddesinde Osman oğlu Ali Cihanla 
Haınz.a oğlu Osman Işık, Hasan oğlu 

Cafer, Mehmet oğlu İsmail Türkmen ve 
Mustafa kwnar oynarJariwı wtulmuş.-

ır. 

Yalanımı örtmek için vaziyeti elimden 
geldiği lcad r idare ettim. Ben it arama
dığımı, arkadatm11n telefon ettiğini, dai· 
mi\ buluttan nem kapar tabiatı ile böyle 
yanlıt dütündüğünü ileri sürdüm. 

Sonra ben de asabilepr gibi yaptım. 
- Nedir bu geçimsizliğin iz.. Dedim. 

Sanki iki kardeş değil.. Biribirinize can 

dütmanıtınız. Sizinle uiraprken itte bu 
gÜtrilm berbad oldu. Artık bu saatten 
eonn lstanbula inip çal.,.mam. 

T ab ii bu sözler ltirer baheneden iba-
retti. 

Maksadım Selmanla Nihali bir hldiee 
çılı:annamalan için yalnwz bırakmamalı:-

• 
tı. 

Gece Nihal çok sakin göründü. Tatlı 

bir sesle: 
- Burhan.. dedi. Çok merhameti .. 

- Kendinize çolc diltlı:at ediniz. 
Son kampana .. Düdük.. Ve Adana 

treni karımın kız kardetini.' kanma bea
ziyen bu kadını .. Selmanı götürdü. 

·· Btl'MEDI·· -·-
Eden 

Amerika seyaha
tinden döndü 

sin. Çok insanca hareket ediyorsun. Se- Sabllı ...... AlllePllıcdl
ni takdir ediyonam. Fakat b6tün emek- ...... ~ lfleıtlne 
lerine acıyorum. Selmanı bilmiyorsun... .,,,_... cddfla aöafel'flllı• 
c iki yüzlü, yalancı, riyaklr ve ayni a- ı- ':. 
mand a deli.. Hakikaten deli bir klZdır.. lePflll atiyllyop_ 
Onda hayal hastalııit, uydurma 'l'ldtalar Londra, 21 (Ö.R) - Amerika seya-
icacL h .. talaiı var. Bayle bir ldıme ile bati.nelen dönen eski hariciye nazın bQ 
vele. kız karcletim olsun ben naul y.... Aııtoni Eden bugün Playmuda çabut 
ram. Onun mevcudiyeti bizim rahatimi· ve fU beyanatta bulunmU§tur : 
zi ve saadetimizi bozacak.. Yoba 8CD •Her ne kadar ziyaretim hiç bir NllDİ 
bunu mu miyorsun... mahiyet iktisap etmemiş ise de mühim 

Böyle IÖyledikten sonra Nihal iki ıröıdi Amerikan pbaiyelleriyle görüpnek fır
iki çe§me ağfamağa baılach. Onu ne ka- ~tıru bulduğwn için çok memnunum.. 
dar çok sevdiğimi söylemiıtim. Gözyaş- İngilterede bir çok kimseleria.a:annı hl
lan bende hopfm yağını kesti. E.aeen llfına Olarak Amerikıllılar umumiyetle 
Selmana kendi kendine bir müddet ve 1<.'llinya işlerine ve bilhassa Avrupa 'ft 

aıkıntı çekmiyec:.ck kadar yapyabileceği Uuık şark mesel•lerine büyük allka 
yardımı da yapmıştım. Artdc müsterih gösteriyorlar.• 
olabilirdim. Eski hariciye nazırı İngiliz ve Ame-* rikan mill.ılerinin karphklı görüş1eri.m 

Ertesi sahalı Nihal ile Selmaıun yan- mütekabilen bilmelerinin ne kadar 
daki odadan gelen sesleri ile uyandım. ehemmiyetli olduğunu gösterı:n.İ.§tir. 
Dikkat ettim. Kanmın sesi hiç te hiddetli Amerikalılann Avrupa hakkında M 

değildi. düşündükleri sualine cevaben B. Eden: 
Allah ali ah . . . Bu değişiklik nedendi. .-Ben Amerikan umumi efkiruun ter-
Nihal, uyandığımı duyunca odaya gir- cemanı değilim• cevabmı verm.işt.i.r. Ka-

di. binedeki üç genç nazır tarafından bil-
- Burhan .• dedi, Selmanua çok ~üzel hassa harbiye nazırı sir Hor Belişa aley

bir fikri var. Adana:r:s sitmek İ8tİyor.. bindeki tenkitleri nasıl telikk.i ettiil 
O rada babamızdan kalma Lir iki parça sorulunca, B . F.den henüz meseleye YU

tarla varmlf. Onu satacak. parası ile bir kuf peyda edemediğini ve dolayw,,le 
sermaye yaparak kendi hayatını kurtara- hiçbir tefsirde bulunamıyacağını bildir-
c;ak .. Mükemmel bir fikir deiif nıH rniştir. • 
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•• 
Uç yıl •• once 

illi Şefimizin Pan Amerikan konferansı 
Yedi milyonluk bir 
şehir çöplerinin 

öküldüğü bataklıkta 

Ekonomi, arttırma 
kurumuna telgraSarı 
Ankara, 21 (A.A) - Dokuzuncu art

tınna ve yerli malı haftası münasebeti.
le reisicümhur İsmet İnönü ile Kurum 
genel sekreteri Rahmi Köken arasında 
:ışağıdaki telgraflar teati olunmuştur : 
İSMET İNÖNÜ 

Cümhur reisi 
Bugün başlıyan dokuzuncu arttırma 

ve yerli mo.lı ho.!tnsı münasebetiyle eko
nomik savaşta dokuz şanlı yılın gururu 
ve daha şanlı geleceklerin innniyle mU

Amerika devletleri, harici tecavüz ve 
tehditlere müttehit hareket edecekler 

Lima 21 ( ö.R) - Arjantin delege• 
lerile müzakerelerden sonra Panameri· 
kan konferansının nihai dek.18nısyonu 
hakkındaki müzakereler bitmiş telakki 
edilebilir. Brezilya ve Pero murahhasları 
tarafından haz.ırlıınan uzl~a tekli 
Amerika hariciye nazın B. Kordel Hulun 
fikirlerine mutabıktır. Llma konferansı· 
nı kapayacak olan nihai deklarasyon §U 

dört noktayı ihtiva edecektir: 

Şimdi 
D ~ nyanın en bü

yük sergısı 
yükseliyor 

Nevyork çalışkan bir şehirdir, fakat, 
fChrin, Broklin ile Longislandın cenup 
garbi anısında bulunan Kins denilen 
kısmında aylardan beri gösterilen faali
yetin bir eşi dünyanın hiç bir tarafında 
görülmüş şey değildir. &t Riverin al
tında Manhatana doğru bir tünel açıl

ınaktadır. Bu tünelde yeni bir yeraltı 
treni i§liyecektir. Diğer taraftan Long 
İsland - Sundesin sahilinde aynca bir 
hava meydanı tesis edilmektedir. 

30 nisnn 1939 da, Kin.mı bir kısmı sa
yılan Fluslingde dünyanın bugüne ka
dar eönnilş olduğu sergilerin en büyü
b'Ü açılacak:Ur. 

Bu serginin. kurulmakta olduğu saha, 
undan üç yıl evvel, yedi milyon hal
ın çöpleri atılan bir bataklık idi.. Bir 
ok kilometre murabbaı olan bu yer, 
·yuk gayret ve masraflarla lrurutul

rıuş ve üzerine bir metre kalınlığında 
bahçe topraiı ve gübre döşenmiştir. 

Serginin merkez noktasını teşkil eden 
kısım hemen hemen bitmiş sayılabilir bir 
vaziyete girmiştir. Merkez noktası, Tri
bon adı verilen 210 metre yüksekliğin
de çelikten bir kule ile altmış metre 
kutrunda bir lttircden ibarettir. Serginin 
sembolünü teşkil eden bu iki alamet için 
iç buçuk milyon kilo çelik harcanmış
br. Sergiyi gezecek olanlar, bu küreye 
bekt.ıklan z.amnn, onun gölün üstünde 
,nzdüğü intlbonu h!sıl edeceklerdir. 
Çünlctl, küre, üzeri aynalarla kaplanmış 
elan gayet ince ayaklar ilzerine yerleş
tirilmiş ve aynca fıskiyeler de maske 
edilmiş olup, geceleri göl ile birlikte 
ftI1kli ışıklarla aydınlatılacaktır.. Bir 
köpril ile kuleye muvasalesi olan küre
nin içinde serginin siklet merkezini tef
Jrll eden, •Yannın dünyası• adı altında 
bir meşher kurulmaktadır. Bu me§hcr
de, bugilnktl ilim ve tekniğin tesiri al
ıma girecek olan iıı.sanlığın hayat tanı 
Deride nuıl blr tekil alacağı gösterile
cektir. 

Kürenin içinde, mesai yerleri olarak 
birbirinden lJZak mesafelerde kurulmuş 
olan yüksek binalar ve ikametgah böl
gelerini ~ eden küçük evlerle süs
le.n.ı:ni§ mUstakbel bir idıir nümunesl 
kurulacaktır. Ziyaretçiler, bu şehri, ils
tüva hattı gibi kUreyi çeviren iki plat
formdan seyredeceklerdir. Gerek nü
mune şehrinin ebadı gerek platform ile 
nümune şehri arasındaki mesafe o BU• 

retle tertip edilmiştir ki, buradan bakıl
dığı z.aınan, iki bin mette bir yükseklik· 
ten bir ~ bakılıyormuş intibaı hAsıl 
edilecektir. Küreyi çeviren pltfonnlar 
ravaşça dönmektedir. Blr sahrayı knp-

lıyan yıldızlı bir gök yüzü altında bulun- barek ellerinizle kurduğunuz k\ınımu
mnkta olduğunuz hissini veren ayn bir muzun sarsılmaz bağlılığını sunarken 
bina da cihan gemilerinin scyriisefcrlc- sağlık ve dirlikle başımızdan eksik ol
r:i seyredilecek, bir çok yerlerde, insan mamanızı dileriz. 
eli sürülmeden otomatik olarak çnlışan Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 
\'e bugünkü ihtiyaçlarımızı bize temin genel sekreteri İzmir saylavı 
eden makinelerin faaliyeti görülebile- Rahmi Köken 

ccktir. RAHMİ KÖKEN 
Sergi, her biri ayrı bir renkte olmak İzmir saylavı 

üzere on dört kısma ayrılmıştır. Bu Ulusal ekonomi ve arttırma kurumu 
tarzdaki tertip sayesinde, ziyaretçiler, genel sekreteri 
fazla yorulmadan hangi şubaıin içinde ANKARA 
dolaştıklarını derhal anlıyabüeceltler Dokuzuncu ulusal ekonomi ve arttır-
ve tetkiklerini ona göre yapacaklardır. . .. 
Gec l 

· de h be . . ma haftası münasebetiyle gönderdiğintt 
c en er §U nm rengı aynca 

ışık tertibatiyle tebarilz ettirilecektir. telgrafa sevgiyle teşekkür eder ft de-
Vaşingtonun yinni metre yüksekli • vamlı başarılar dilerim. 

ğindeki heykeli kilometre uzunluğunda Rei5icümhur 
olan meşrutiyet kalesinin başında bu - İSME'!' İNÖNÜ 
lunmaktadır. Bu ailenin nihayetinde, -*-
4'dört hüriyeb adı verilen, matbuat hü- Yurdumuzda 
riyeti, din hüriyeü, toplantı ve söz hü- ha••a durumu 

1 - Amerika devletlerinin tesanüdü 
tekit ve müatenid olduğu prensipler bir 
daha teyit edilecektir. 

2 - Amerika harici bir devlet tara· 
fından herhangi bir Amerika devletine 
karıı bir tehdit halinde tatbik edilecek 
uzlatma u.ulü genitlctilecelc.tir. 

3 - Amerikalı olmıyan her hangi bir 
devlet tarafından bir Amerikalı devlet 
aleyhinde tehdit halinde Amerika dev- Riyo Dö;aneyero dnı. bir görüniif 

letleri mütterek cephe teaia edecelc.tü. Liına 21 (~.R) -. Pan~~erikan kon-ı projeler aclahiyettar eksper komiayonlM 
<f - Bir Amerika devletinin anay... feranaı umumı heyeti bu gun ba11§1n or- nna havale edilmiıtir. Meksika b~yel( 

ya müetenid müeMeaelerini sana bilecek pnİze edilmesini tetkike memur birinci 1 hava bombardımanlannm tahdidi ve .... 
mahiyette feaadci tahrikat halinde de komi.yonun raporunu dinliyecektir. Ba- villerin bombarclıman ediJmceinin men·l 
Amerikan hükümetleri arasında İıltipre J1f kodu. beynelınilel adalet divanı, Ame- hakkında bir delc.larasyon projesi yerO'! 

usulü gözönünde tutulawtır. rika milletler cemiyeti tetkili hakkındaki cektir. 

Rus - Japon ihtilifı 
riyeünin sembolü bulunmaktadır. Ge- "' 
ne bu alenin sonunda, geceleri volkan Ankara, 21 (Ö.R) - 21 - 12 - 938 gli- s v tl 
denizi halini alacak olan blr göl vardır. nü için meteoroloji enstitüsünün bava o ~e er 
Bu gölde, renkli fıskiye ve ~elAleler ara- raporu : 
sında, suyun . altından yanarak ~kı - Düne göre Karadeniz kıyılariyle orta p oionya ile 
racak olan hava gazı bulutlan buluna- ve cenubi Anadolu bölgelerinde bava 1-
caktır. 7 derece arasında, diğer bölgelerde dört Bir lılearlng anlıqınası 

Işt.irak edeceklerini bildirmiş olan derece kadar dlişmliştür. En düşilk sil- alıdediyorlar .. 
memleketler, bugün vnadetıniş oldukla- hunetler sıfırın altında : Kırşehir ve Varşova, 21 (Ö.R) - •Pah Ajansı 

Japonlar harp gemilerile balık
çılarını muhafaza edeceklermiş 

rının bir kısmını yerine getirecek olur- Niğdede 2, Çorumda 3, Kayseri ve Ulu Moskovadan istihbar ediyor : Polonya-
larsa, Nevyork enternasyonal sergısı, kışfoda s, Van ve Erzurumda 7, Sivasta Sovyet ticaret muahedclerin.in tevsii Moslcova 21 ( ö.R) - Sibirya sahillerinde balık avı meselesinden 
bUtUn dünya kültür ve tarihini ancak s, Karsta ıı dir. En yüksek sühunetler hakkında prensip anlaşmaları hasıl ol- Japonya ile Sovyet Rusya arasındaki ihtilaf henüz halledilmemiştir. 
pek dar bir sahada göstermek imk!ınını de, sıfırın üstünde, fslt\hiyede 13, Bursa muştur. İkinci kAnun zarfında iki dev- Bugün japon sefirile hariciye komiseri B. Litvinof arasında yapılan 
bulabilecektir. ve funirde 14, Bodrum ve Antalyada 18 let arasında bir klearing anlaşmasını da gÖrü§meler müsbet neticeye varmamıştır. 

Mısır, firavunlar zamanına ait bir ma- Adanada 19 derece olmuştur. ihtiva edecek ticaret mukavelesi akdi Tokyo 21 (A.A) - Japon efkarı umumiyesi Sibirya sahillerind~ki 
bet örneği, Romanyalılar bir Bizans Semanın hali : Karadeniz kıyılariyle müzakereleri bitecek ve Sovyet Rusya balık avı meselesi hakkında Japon - Sovyet anlaşmazlığının yeni Cen
sarayı, Norveçliler 17 inci asra ait bir Kocaeli ve Ege bölgelerinde kapalı ve ile Polonya arasındaki ticari mübadele- kufeng İ§ine yani iki memleketi yeni bir kuvvet denemesine istihale 
kral sarayı, Fransa ile Büyük Britanya, mevzii yağışlı, Trakya ile diğer bölge- lere ait muallllk meseleler halledilecek- edip etmiyeceğini soruşturmaktadır. 
masif modern yapılar kuracaklardır. lerde çok bulutlu geçmiştir. 24 saat zar- tir. Japonyanın Moskova maslahatgüzarının 13 kanunu evvelde anlaş· 

Brezilyn, sıcak memleketlerin hususi- fında düşen yağmurdan metre murnb- -*- manın teCdidi hakkındaki japon teklifini kabulü için Moskovaya ver-
yetforini tebarUz ettirecek, Lehistan or- baına isabet eden su Bucakta 6, Muğla· p J diği bir haftalık mühlet bugün bitmektedir. Selahiyettar japon mena-
ta çağa alt bir kule ile, siyah camdan da 5, Elbistanda 2, Hayrcboluda 1 kilo- o on yada Ata- biinden öğrenildiğine göre bu sabah japonyanın Moskova büyük el-
yn:ılmış Ultrn modern bir yapı kura - grmndır. RUzgar Trakya ve Kocaeli ile çisi T ogoya telgrafla talimat gönderilmiş ve japon tekliflerinin reddi 
ca tır. . . . Ege ve kısmen orta Anadoluda şarktan türk top)anlJSl takdirinde tahaddüs edecek ııetic~erdcn mcsuliye6n Moskovaya rı:ıci 

Ccnubt Rodezıya, ıçlnde canlı hay- di- böl 1 d şima]d Azami olacağından Sovyet hükümetini haberdar etmesi bildirilmiştir. 
vanlan da bulunan vahşi bir ormanla v~ edger ge er .. ~ e? . sa- Varşova, 21 (A.A) - Vilnoda bUynk R ,.. ah f'll b l _,,_

1 
nm1 ,__ Vikto . _

1 
,_ _ nıy e 5 metre sur atle esmıştir. k\irucu Kem 

1 
Atat"" k . . b"" ük" b' camı m a ı er u netice erin mahiyeti hakkında ketumiyet mu-

:ıu:. e J Orun nya çag ıyanıcı.n Mobt ıha. · ti. M ml k • a ur ıçın uy ır hafaza etmektedir. Fakat japon matbuatına göre, Tokyo lüzumu tak-
nm fccl zamanındaki halini, Amerika mizin emek "

8

1 
vımye • e e eü- toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Po- dirinde Sibirya sahilleri boyunca avlanan 1°npon balıkçılarını harp ge-

,__ t.....:ıı· b 1 '--b"l 1 d ·· k garp ısım an orta ve cenubt Av- lon a T .. ki büyük. Tür. k k ,,_,., en uc 1 ~ 1 .ıut ı e er en mure - da bü. ük" f al - ,__ Y ' ur ye ve urucu- mileri ile muhafaza ederek balık avı serbestisinı· ı"dameye azmetm"ışt"ır. 
k b

. k zıl ..ı- ·u1 hrinin. •· -· • rupa Y ırtın ar ve yagışıar ya- su ha'·1·-'-d k C l .-:1~: ... :-~t ır kı•:- ut:rı er şe ornegını pan alçak tazyikin tesiri dahiline girdi· l\AJfl a on erans ar ve,. ...... ~...u. Bu takdirde ciddi bir gerginliğin ortaya çıkmasından korkuluyor. 
gos ercce ı.u. •. ----------------------- • 

Ilk yılda 60.000.000 kişinin sergiyi do- gıne göre yann (Bugün) hava doğu, cc-
laşacağı tahmin edilmektedir. Geçenler· nup ve cenubi Şarki Anadoluda çok 
de sırf iecrübe için açılan kısmın ziya- bulutlu, diğer bölgelerde de kapalı ve 
retçileri §ayet bir ölçU diye kabul edi- :rer YC: yağışlı olacak, rüzgarlar EGE 
lccek olursa, yukarıda kaydedilen ra- kıyıları.yle ccnubt Anadolu, Trakya ve 
kam da çok ufaktır. Her halde sergi Kocnellde orta kuvvetle §arktan, diğer 
sahasında alınan tcrübnt, günd; 250 bölgelerde şimalden (Doğu cenubu şar
bin ~ i.1lşesini temin edecek bir öl- ki Anadoluda hafif, diğerlerinde orta 
çüdedir, bu tertibata göre, her defasın- kuvvette) esecektir. 
da 43.200 kişjye servis yapacak seksen Ankarada bugün hava bulutlu riizgtır
lokanta vardır. Bu bUyUk lokanta en- sız geçmiştir. En yUksek sühunet dokuz 
di.lstrisinc aynca chot dogs> (sosis) sa- derece, hava tnzyiki 685 milimelTedir. 
tacak olan seksen müessese çalıpcaktır. İstanbulda hava kapalı geçmiş, rüz
Bu müesseseler daha şimdiden 187 va- giir §inulli şark! istikametinde en çok 
gon sucuk ısmarlamışlnrdır. Bundan 4 metre süratle esmiştir. 'En yükııek sü
ba§ka boğnzlnrına düşkün olanlan tat- hunet 11, hava taı.yiki 763 milimetre
min e~k .için ayrıca her memleketin dir. 
binasında daha bir çok lokantalar açıla ---··---
caktır. Belçikalı 

• 

Lehistandaki Ukranya arazisine 
muhtariyet verilmesi 

takdiri reddedildi 

Mütahassıs mem
lel{etimizden 

ayrıldı 
Ankara 21 (A.A) - iki ay müddetle 

ve baş mü§tıvir sıfatiyle ziraat vekale
timizce angaje edilmiş olan beynelmilel 
zira! tedrisat komisyonu reisi ve Bel
çika ziraat nezareti umumi katibi pro
fesör Van Der Vacrcn müddetinin hi -
tamına mebni bugiln memleketine dön
mclttedir. Bu münasebetle dün Anado
lu kulübünde ziraat Vekili Kurdoğlu 
taraf ındon şerefine bir ziyafet verilmi§
tir. Ziyafette meclis ziraat encümeni 
reisi Faik Kaltakkıran, mazbata muhar
riri Yaşar Orey, bir kısım mebusları -
mı:ı, Belçika maslahatgüuın, vekalet er
kanı, yüksek ı.iraat enstitüleri rektör 
ve profesörleri, iktısnt müsteşarı ve 
yüksek ziraat mekteplerini temsilen üç 
tal C"be hnzır bulunmuştur. 

Varşova 21 (ö.R) - Ukranyah mebuslann Lchistandaki Ukranya 
ve VoJhinya arazisine muhtariyet verilmesini istiyen takrirleri müza
kere usulüne ait bir oyunla münakaşa mevkiine konulmadan redde
dilmiştir. Filhakika meclis reisi Ukranyalı mebuslara tahriren bildir
miştir ki takrirde Leh anayasasının tadili mahiyetinde bir madde ol
duğundan müzakereai için bütün mebusların dörtte biri miktarında, 
yani 52 imza taşıması 18.zımdır. Halbuki ancak 15 imzayı hamildir. 

Küçük prenses Elizabet 
Noel baba şerefine verdiği ziyafette 
babası Ingiltere kralını davet etti 
Londra - Noel ve yılbaşı hazırlıklan de kral kızının davetine anne ve baba

Londrnda büyük bir hararetle devam et- lariylc, mtirebbiyeleriyc icabet etmiş

mektcdir. Bu hazırlıklara Bukingham lcrdir. Ziynfetlcn evvel saray bahçcsin-
sarayında drı ayni hnrarctte tesadüf d k kl • ·l kr · · 

l 
.. . e u a oyna ... mış ve al ıle Kralıçc 

o unuyor. Bugun Kristmns haftası baş-
ı .

1 
• 

1 
k.. ük" de çocuklarının yıne çocuklara verdiği 

angıcı vesı csıy e uç Prenses Eliza-
bct, babası İngiltere kralının kırk üçün- bu ziyafette hazır bulunmuşlardır. Kuk-

cü ve Noel bab:ının 1938 inci yıldönü- ln oyununu bol pnst.n ve çikolatalı bir 
mil için bir çay ziyafeti vermiştir. KU- çay ziyafeti takip etmiş, küçük prenses 
çük prenses davetiyeleri kendi eliyle davetlilerin hepsinin de ayn ayrı hatır
yaunış ve onlnn İngiliz asaletine men- lnrıru sormuştur. Prenses Elizabet · mu

sup yüz kadar ailenin çocuklarına yol- tat olan saatinde yani yedide yatacağı 
lamıştır. Bu asiluıde çocukL.'\rın hensj için ziyafet erken hitam bulmuştur. 

Ziyafet sofrnsındn davetlilerin yeri 
her birinin bir masa üzerinden alacağı 
kura numaraları He tesbit edilmiş bulu
nuyordu. Bu suretle hayli neşe ile baş
lıyan ı.iyafet karşılıklı bir çok fikri is
tifndeH ve eğlenceli görüşmelerle geç
miştir. Bu meyanda profesör Van Der 
Vaeren zira.atçılığa nasıl intisap ettiğini 
ve ziraatçılığın memleket halkının se -
viye ve refahında ve bugünkü istikara
rında oynadığı rolü yad etmiş rektör ve 
fakülteler namına birer profesör tale-

-----------
be namına bir genç tarafından karşılıklı 
cemilekfir nutuklar irat edilmiştir. 

Van Der Voıcren nutkunda yeni Tür
kiye hakkındaki intibaları ve hayret ve 
takdirleri üzerinde bilhassa durmuş ve 
kongre hazırlıkllrı dolayısiyle sahit ol-

Kanadalı Beşizler 
lngiliz hükümdarlarının Kanadayı seyahat· 

/erinde Kendilerini de ziyaret 
etmelerini rica ettiler 

Kanodalı Beoizler ... Beıi de birbirinden oirin, zeki ve sevimli olan bu yav
rular, kendilerini kundaktanberi büyüten doktorun himmet ve ihtimamı ea
yeainde •ıhhat ve nc§Clerini artırarak büyümektedirler. Şimdi artık onların 

akılları dünya işlerine de ermeğe baolamıştır. lngiltere Kralı ile Kraliçesinin 
1939 yılında Kanadaya •eyahat edeceklerini haber alml§lar ve Londraya. 
krala bir İstida göndererek hükümdarlarının bu acyahatlerinde kendilerini de 

ziyaret etmelerini yalvarmışlardır. Beıizlerio bu dileklerine henüz bir cevap 
verilmemiotir. 

duğu faaliyet ve fikirlerin ve hazırlan- K n.. 
mış projelerin teknik isabetli gördüğü . azaya D&& .yan 

ltalyan kruvazörü.. 
yeni pllina tamamen ve takdirle iştirak Ri d J · 21 (AA) _ ltal an 
eylediğini ifade etmiş, ziyafet ziraat ve- kru 

0 
•• e .. anD~ırkoD, 'A sta ·tekrar .. yd"· 

kT · B 1 .ka vazoru u o yuz U' 
ı ının ve e çı maslahatgüznnnm rülmU .. 

dostane ııutuklariyle hitam bulmustut'. ştur. 



-~aevveı P-erşe nroe·ı93s YENJASIR SAHiFE' 

Umumi piyasa vaziyetinde önümüz
deki hafta içinde müsait inkişaflar 

görülmesi kuvvetle muhtemeldir 

kuruştan satıldığı işaretlenmiştir. 

Son hafta palamut fiatlerinde geçen 
senenin bu haftası fiatlerine nisbetle gö
ze çarpacak kadar bir tenezzül mevcut 
ise de bu tenezzül mnllann kalitesine 
atfedilmektedir. 

Alakadnrlar geçen ve son haftalara 
it piyasa vaziyetinde fark görmemek-

• 

fl~r G(inBir Uifiay~· 
... . . 

Görmiyen gözler 
te ve işlerin tabii mecrasını takiben iler- Leman, tatlı bir gülüşle Rebiiye du-ı· cası Osmanı görünce, sevgilisini kucak· 
lemekte olduğunu söylemektedirler. daklannı uzattı. Sessizce öpüştüler. Bir- lamak için açılan kollan aarku; aapaui 

Dahil ve hariç için mal mübayaa edil- birlerine o kadar yaklaşmı,lardı ki, diz- kesildi. Hiç beklemediği bu ziyaret kar-
mekte olduğu gibi iyi mallar üzerine leri değiyordu. f ıısında heyecanından dizleri tutuldu. 
spekülasyon ynpıldığı da rivayet olun- Biraz geride, bir koltukta oturan kör, Kendini çabuk toparladı: 
maktadır. sönmü, gözlerinin bebeklerini onlara çe- - Ooo . .. Osman, sensin hal ••• Haf!gİ 

Bugün için alıcıların vaziyetleri na- virerek cndi~li bir tavırla sordu: rüzgar attı böyle} 
zarı dikkate alındığı takdirde piyasada- - Orada ne yapıyorsunuz? - Zannedersem beni beklemiyordun. 
ki istikrarın devam edeceği ümit olunu- - Bir şey yok, dostum ... Kitap oku- Rebii .•• Beni bırak da içeri gireyim. Sa-
yor. yoruz. rahatsız mısın? na ~öyliyecek ciddi ve mühim sözüm 
İNCİR : - Hayır, hayır ••• Sigaramı içiyorum. var. 

Son ekonomi haftamızı teşkil eylemiş 1 Geçen hafta bakla üzerine iş olmamış Yerli 1 ci eski sabş 17 32.00 32.00 14 ila 20/ 12 1938 tarihleri nrasında bor- Düşünceleı im ve kederlerimle haşhaşa- Rebii, onu elinden tutarak odaya gÖ· 

olan 14 - 20 / 12/938 tarihleri içinde şeh- ve geçen .senenin bu haftasında ise kilo-1 Yekun 1132 .sada cereyan etmiş olan muhtelif incir yım... türürkcn, Osman müstehziyanc konu-
rimiz ticaret ve zahire borsası tarafın- su 4.25 kuruştan 1366 çuval bakla mu- Geçen ve bu senenin ayni haftalarına satışlarını borsa neşriyatından alarak Bir kaç dakika odada üzücü bir sükut şuyordu: 
dan her gün neşredilmiş olan borsa mu- amelesi yapıldığı o zamana ait borsal ait borsa satıs fiatlerinin ınukayesesin- gün sırasiyle aşağıda gösteriyoruz : hüküm sürdü. Yalnız, duvarda asılı du- - Oooh .•• Evin ne güzel kokuyor! .•• 
amelatını muhtevi gündelik satış liste- neşriyatında müsadifi nazar olmuştur. den anlaşılacağı üzere fintlcrde son haf- Satı§ tarihi Çuvnl Az çok ran saatin tık tıklan.·· Jnsan kendini bir çiçek bahçe.inde sa-
lerine göre mezkı'.ir müddet içinde bor- Bakla stokları hemen hemen :-;pekü- ta lehine olarak hnyli bir yükseklik 14 - 12 - 938 353 10.00 17.00 Saat 11 e gelmişti. Rebii artık gitme- nıyor ..• Her halde bu çiçekleri benim için 
sada isimleri aşağıda işaretli eşyadan hi- lfıtörler elinde kaldığından alıcıların tek- v":ırdır. Mezkur yükseklik pamukların 15 - 12 - 938 133 11.00 17.00 liydi. Ayağa kalktı. Osmana veda etti. hazırlamadan, değil mi? 
zalarında gösterilmiş olan rnikdan kar- lif eylediği dört kuruş Iiatle mal sat- '•er nevinde ve her satış şeklinde mü- lG - 12 - 938 331 7.00 13.25 Leman, onu kapıya kadar geçirdi. Kııcak- - Şimdi bunlan bir tarafa bırak da 
şılarında görülecek fiatlerle satılrruşbr: maktan istiğna gösterilmektedir. Bu iti- ·hede edilmektedir. 17 - 12 - 938 22495 7.00 18.00 taşırken genç kadının kulağına fısıldadı: buraya tek başına nasıl gelebildiğini an-
Satılan eşyanın Haftalık fiatte barla vasi mikyasta i§ olmamakla bera- S on hafta içinde de geçen haftaya nis- 19 - 12 - 938 107 7.00 15.00 - Of, ne çirkini •.• Zavallı Osmanı lat. ·· 
Cinsi rnikdarı Az Çok her 4 kurus finte sağlam gözü ile bakı- dle pamuk fiatlerinde yeni tereffüler 20 - 12 - 938 234 9.00 15.00 aldattığımıza öyle müteessif im ki.·· Sön- - Rebii .•. Nasıl mı geldim? .. . Nasıl 

Çuval lıyor. 'qıydeciilmi~tir. Geçen hafta içinde 6.875 - 20,5 kuruş müş gözlerini üzerime diktiği zaman be- mı? ... Fakat artık kör değilim. dostum .. 
Mtihtelli buğday ·3737 4.625 5.75 KUMDARI : Gecen ve son hafta sonlarında alaka-, arasında füıtlerle ;442 ve geçen senenin ni bıçaklıyor sanıyorum. Gözlerimdeki anza tamamiyle geçti ... 
Muhtelif arpa 1889 3.75 4.125 darl~mc:ı tcsbit edildi3i anla'jılan pa- bu ha(wsındn 2,5 - 15 kuruş arasında fi. - Ne yapalım? Onu bırakayun mı? Rebü şaşkın bir halde, Osmanın göz-
Bakla 95 4.00 4.00 Hafta muamelesi kilosu yedi kuru~tan ~tık fiatleri ac:"f~ıda gö;;te:ilmiş oldu- atlcrlc 3377 çuval incir muamelesinin Sonra herkes bana ne der? .. Fakr\t .. · bebeklerine bakıyor, dehşetten tüyleri 
Kumdarı 13 7.00 7.00 13 çuvaldan ibarettir. Geçen hafta 8.5 • mdan kücük bir mul:aycs~ ile işbu te-1 borsada cereyan eylediği anl~!.ılınıştır. Bil ki, icap ederse senin uğrunıı her fe- dikcnlcşiyordu. 
Fasulya 129 12.50 12.50 tan 128 çuval mal Satılmış ve geçen se- ıc!fü ınikdarı :ınl:ı5ılnbilir: , Dorsanm en son neşreylcdıgı rakkam .. dakarlığı yapmaktan çekinmem.·· Osman, delikanlının omuzlarından tut-
Susam 100 17.75 17.75 nenin bu tarihlerinde 4 - 7.25 kuruş ara- Nevi 13 12 938 20 12"933 lara göre mevsim başından 20 / 12/ 1938 - Unutma.·· Pazar günü gelec<"kııin mu<ı, sakin bir sesle anlatıyordu: 
Muh. Pamuk (Ba. 1869 31.00 49.50 sında fiatlerle borsada 88 çuval kurndarı Akaln 1 ci hazır 47.50 47.50 48.50 48.501 akşamına kadar borsarla :;atılmış olan ha.·· O gün, nasıl bir hareket yolu tut- - Şu senin de bildiğin kazadan son-
Pamuk çek. ton 12 5.00 5.00 muamelesi ynpıldığı tcsbit edilmiştir. Akaln 1 vadeli 48.50 49.00 49.00 ·19.50 muhtelif incirlerin yekunu wnwnisi mamıı: lazımr;eleceğini tayin ederiz. ra hastaneden çıktığım zaman katiyen 
Yapağı ki. 7600 53.50 54.00 Şu sıralarda kumdarı alıcıları mevcut Yerli 1 ha1.ır 42.00 '12.00 42.50 42.50 l6872·1 çuvnla baliğ olmuş b•.ılunmakta- Lemanla Osmanın izdivaı;lıırıncla Os- göremiyordum. Doktorlardan bir kısmı, 
Y .. (kil ) 5811 63 00 64 00 1 ki be b · d 1 kt y ı· 1 d l" ı k k dır mana şahitlik etmiş olan Rebii, bir müd-un o . . o rna a ra er pıyasa a ma yo ur.. er ı va c ı ınunme c yo mua .. yo · körlüğümün daimi olduğunda birl~iyor 
Muh. Palamut ken. 1214 225.00 445.00 Malın kalitesine göre müsait fiatlcr ı·ıe En son fı'atler hakkında yaptıgwımız lü37 istihsalatından geçen senenin av- det sonra güzel kadının büyüleyici tıl-.. ve beni teselliye uğra:lıyordu.. içlerin-
Muhtelif incir 3653 7.00 17.00 muamele cereyan edebilir. ~etkikattn vadeli Akala birinciler için ni tarihine knclar borsndaki satış mec- stmına. şahane bakışlı gözlerine daya- den bir ikisi, yüzde bir de olsa, gözleri· 
Razakı üzüm 80 11.50 13.00 FASULYA : Idl.nunusanı· tesl'ıınlerı· 49, .subat 49.5 ve m.uu 117415 ruval olarak kaydedilmiş- namamış. onu çıldırasıya sevmeğe baş-~ :: - min zaman geçtikçe iyiliğe yüz tutacağı 
Siyah üzüm 34 12.00 12.50 mart teslı"nıı· kavdı'"·le ynpılan satışlarda tir. lamıştı. Rebii, genç, yakışıklı, münevver .. .. - .. kanaatindeydi. .. Bu hayattan kurtulmak 
l"'eL'-deksız" uz·· u··m 5242 8 00 19 50 G h ft · 1 I "O k k d f l ak d Son haft ·ç· d bo d t· 1 

• • bir adamdı. ;y ıuc . . eçen a anın tamamıy e muame e- ~' uruştı a nr iate rast anın ta ır. a ı ın e rsa a sa uan ıncır- için ihtiyardan başka çare yoktu. Fakat 
Haftalık bo h~l • • ı 1 • • •· • d f" } · kild Müessif bir kaza neticesindf' Osmanın rsa sa~annı bu suretle sız geçını~ o masına rağmen son hafta Bu fiatlerc göre iki hafta arasındaki crın nevı uzerın en ıat erı şu şe e Lemanı öyle seviyordum ki... Onun 

topladıktan sonra satılmış olan işbu eş- içinde borsada kilosu 12.5 kuruştan 129 fark geçen hafta aleyhine olarak 0.50- tesbit olunmuştur g~~l~ri k~rleşince, elemlerini dökecek etrafımda dolaştığını hissettikçe, güzel 
,yanın nevi üzerinden satıc:: mikdar ve fi- çuval fasulya satıldıgwı anlac::ılmıştır. Ge- 1.00 arasında tehalüf etmekte ise de pi- Nevi • Az çok muşfık hır kucak arayan Leman, karşı- · · d d k k d" · ··1d·· -· 'il 'il •• • •• • • ııesını uy u ça, en ımı o urmegı unu-
atlerini geçen hafta ve geçen senenin bu çen senenin bu haftasına ait borsa liste- yasadrl nisbi bir gevşeklik te mü;;;ahede Süzme mallar 12.00 18.00 sınd~. R~buyı bul~~· llkoncc kalbını, son- 1 tuyor, o iki doktorun yüzde bir ihtimalile 
'haftası ile mukayeseli olarak ayn ayn sinde fasulya muamelesine tesadüf edil- edilmekwdiı·. Elleme mallar 9.00 15.00 ra vucu unu ver ı. kendimi avutuyordum . . . 
Ac::Ağıda gösteriyor ve son haftadaki pi- menliştir. Mevsim basından son tarihlere kadar Paçal mallar 7.00 11.00 Rebii, arkadaşı Osmanı pek ~eviyordu. B" .. .. 1 . . .. .. d .. ··L 
~ • O k 1 b l k ır gun goz erımın onun e sonua., 
Yasa vaziyetleri ve teferrüatı hakkında Fa.ı;ulyanın ihraca e lveri!'lli nevileri istihsalfıttan 20 - 25 bin balya raddesin- Hurda mallar 7 00 7 00 nun arısiy e münase et ve a a asın• - · · d d l d b oynak bir ıgığın parladığını hissettim. fa. 
allkadarlarından edindig·ımız· · malUmatı için 9 kurusa alıcı mevcut oluıl iş tc deki mikdarımn ilıraç edilmiş oldugwu Şehrimizin hakiki standardı üzerine an ° ayı vic anında derin ir azap • · d d F k L h l b kat, nedense, ne sana ne karıma, ne de 
da kaydeyliyoruz : yapılmaktadır. Maaınafih horoz, tom- söylenmektedir. yapılan salışlar<la ise fiatlerin aşağıdaki uyuyor u. a at emanın si ir i ve ay· 

ı gın nözleri kar•ısında iradesi elinden gi- bir başkasına bunu söylemedim. Belki 
B UÔDAY : bul vesaire neviler fiatleri malın kalite- ~AMUK ÇEKİRDF.Ôİ : şe.tilde bulunduğu öğrenilmiştir. "' " 

d "yor g k d ho.,una gı"tmek ı"çı"n aldanıyordum. Süzme mallar 15.00 21.00 ı • enç a ının " 

Borsa ne§riyatına müsteniden son 
haftaya ait buğday satışları şu surette 
ta.mü edilmiştir : 
Nevi Çuval Az çok 
~umuşak mallar 2913 4.625 5.1875 

sine göre tehalüf etmektedir. Netice iti
bariyle fasulyanın her nevi için müsait 
telakki olunan fiatlerle piyasada alıcı 

bulunduğu söylenmektedir. 
SUSAM: 

Sert mallar 776 4.75 5.75 Haftalık bcırsa neşriyatında kilosu 
MahlOt mallar 48 5.50 5.50 17.7.5 kuruştan yüz çuval susam satışına 
iYekun 3737 rastlanmıştır. Geçen hnfta 16.75 -17 ku-

Geçcn hafta ise m uhtelif nevilerden ruş arasında fiatlerle 1015 ve geçen se-
1421 çuval buğday satılmış ve fiatler yu- nenin bu haftasında 15 kuruş ii?.erinden 
muşak mallarda 4,8125 - 5.25, sertlerde 189 çuval .susam muamelesi cereyan et-
5.125, mahlOt m6rda ise 4,5 - 5.00 Iru- tiği borsa neşriyatında görülniüşttir. 
ruş arasında tehalüf eylemi§ti. Bundan evvelki neşriyatırnızda kay-

Geçen senenin bu haftasında 4161 çu- deylediğimiz gibi bu sene zeytin rekol
val buğday muamelesi borsada cereyan tesinin vaziyeti karşısında yağ ist ihsali 
etmiş yumuşak mallann 6.0625 - 6.1875, için yapılan susam mübayaatı için fiat
sertlerin 5,5 - 6.875, mahlOtlann ise 5,625 ler hayli terakki göstermiş ve gö.ster-
6.18 kuruş arasında o tarihe ait borsa mclcte devam etmekte bulunmuştur. 
listelerinde görülmüştür. Susam mübayaatında görülen tehalük 
Şu hale göre buğday fiatleri geçen haf- karşısında satıcılar fiatleri tedricen 17.75 

taya nazaran ileri, geçen senenin bu haf- kuruşa kadar çıkarmışlar ve halen 18-
tasına göre ise bu hafta geridir 18.25 kuruşta ı.srar etmekte bulunmuş-

Fiatlarin hafta içinde gösterdiği ıe.. lardır. Bu yUkseltıneler karşısında alı
rakki 0.25 santim mikdarında olup teref- cılar da mübayaatı durdunnuşlardır. 
fil sebebi son günle rde mevrudabn iyi- Fevkalade ihtiyaç hasıl olmadıkça alıcı
'den iyiye azalması karşısında gösterilen ların mal satın almamakta oldukları gö
taleptir. r ülmcktedir. Bu itibarla fiatlerin şimdi-

Dahilden İzmi.re yapılacak buğday ir- lik bugünkü va ":i~ inie mi.i takar te
salatının intizam dairesine alınması tak- lakki edilmesi icap eylemektedir. 
C:lirinde f.iatlerin biraz daha kuvvetlen- PAMUK : 
mesi ihtimalleri kuvvetlidir. 

Bugün için piyasa sağlamdır. 
ARPA: 

Son hafta borsada munınele gönnüş 

olan pamuk ı:;ekirdebinin mikdan yuka
ncla arzolunduğu üzere 12 tondan iba-
ret olup kilosu kfünilcn lq kur~tan sa
tılım~t,ır. 

. Geçen hafta 4.75 - 5 kuruş arasında 
fiatler1e 1336 ton ve geçen senenin bu 
haftasında 2.40 kuruştan 146,5 ton pa
muk çekirdeği satıldığı anlaşılınıştJr. 

Bundan evvelki neşriyatıınızda da 
kaydt•y]ediğimiz gibi zeytinyağı i:;lihsa
lôtının azlığından mütevellit tesir altm
do çekirdek fiatlerinde k uvvetli bir is
tikrar mevcut olup bunun tereffü şek
lini alması da ihtimru dahilinde görül
mektedir. Ancak beş kuruş fiatle mal 
tedarik ve ihracından istifade memul ol
madığından halen fabrikalar en kuvvet
li alıcı mevkide bulunmaktadır. Maama
fih piyasa sağlamdır. 

YAPAGI VE YÜN 

Elleme mallar 12.00 15.00 vicdanının seslerine kulaklarını ttkıyor- Hatırlarsın değil mi, bir gün kanm, sen 
d ve ben gezmeğe gitmiftik. Bir aralık. beni 

Paçal mallar 9.00 10.00 u. 
P z ·· ·· R b"" d k fi kır sofumızın başında yalnız bıralunıJ, Hurda mallar 7.00 7.00 a ar gunu. e ıı, o asını aran ı · _._ 

lerle ve güllerle süsledi. karımla birlikte civarda çiçe.&. toplamak 
.,,. G~n ~nen~ bu sıralarında i:;e 
borsada fiatJerin arzeylediği vaziyet a,.c;a
ğıda gösterilmiştir. 

Süzme mallar 
ijlleme mallar 
Pjl~al mallar 
Hurda mallar 

9.50 15.00 
6.00 8.50 
4.50 5.00 
2.50 4.00 

Stoklar günden güne azaldığından 

bu tereffüün devam edeceği kanaati 
vardır. Piyasa sağlam alıcılar iştahlıdır. 

RAZAKI ÜZÜMLER : 

Kulakları kiriıte, Lenııının gelmesini 
bekliyordu. Merdivenlerde işittiği en 
ufak bir tıkırtıyı maşukasının ayak sesi
ne hamlediyor, kapıya koşuyordu. 

Nihayet işte, zil ... Rebii, çılgın bir se
vinçle koştu. • Fakat ..• Kapı kanadı açılır açılmaz, 

karşısında Lemanı değil, Lemanın ko-

11 
16.25 
1875 

15.00 
18.00 

12.50 
17.00 

ABDt SOKULLU 

İç.İn uzaklaıml§tınız. Sıcak heni boğuyor, 
terler alnlnldan sel gibi akıyordu. 

Terimi silmek, :ıııkıntımı hafifletmek 
için bir aralık gözlerimdeki siyah bağı 
kaldırdım. Siyah bezi kaldırınca, gözle
rim şiddetli bir ışık karşısında kaldı. Ar· 
tık yavaş yavaş görmeğe başlıyordum. 

Ayağa kalktım; sizi aramağa koyul
dum. Fakat ... Birdenbire. hiç bekleme
diğim bir manzara kar~ısında bulundum. 
Sen, karımın boynuna yapışmı,tın: ÖpÜ· 
ıüyordunuz. 

Ba,ıma bir yıldırım düpeydi bu kadaı 
şaşalamıya~ktım. 

Bu günden sonra, benim için nasil bir 
cehennemi hayat başladığını tasavvur 

edebilirsin sanırım. 

Seni öldürmemek iç.in kendimi null 
zorladığımı bilmezsin. Beni aldatmağa 
k.alkışma ... Yolun açık olsun, Rebii ..• 

Sayın Bayanlar 
Bütün İzmir ve Ege halkının severek 

tanıdığı biricik san'atkir kadın berberi 

MİNiK SITKI BABAOOLU 

İzınirde moda aleminin umumi arzusu 
üzerine bu kerre tesis ettiğim (Alsancak 
Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa
ra 5 teki) şubemde her gün saat •4• ten 
itibaren müşteri kabulüne başladığımı 
ve saat c8• den •4• e kadar eskisi gibi 
Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı mer
kezinde çalıştığımı arzetmekle şeref 

duyarım. 

lO~neden beri İzmir ve Ege muhitin
de gördüğüm rnğbet beni yeni fedakar
lıklar ihtiyarına scvketmiş ve Al<>ancak 
şııberni imrenilecek bir mükemmeliyet
le küşadıma sebep olmuştur. Bir kerre 
ziyaret menfaatiniz icabıdır. Bir gün 
evvelinden randevu alınması rica olu
nur. 

Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
Alsancak şubesi: TELEFON: 3329 
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SAHiFE ıo YENIASIR 22 Kanunuevvel Perşembe 1938 J_. ·=== 
lzmir Esnaf ve Ahali Bankasının 30 . ·Evliil 938 tarihindeki Mali vaziyetine ait hesap hülasasıdır 

AKTtF T. Lirası K. T. Lirası K. PASiF T. Lirası K. T. Lirası K. 

KASA: 
Banlmoi ,,_ -

SERMAYE 1000000 

1HTIYA1LAR 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

, .. umu, 
Ufaklık 

139812 ()() 
955 50 
116 59 140884 09 Muhtemel zararlar kaıJıb.ği 9388 44 79324 84 

DAHtLI MUHABlR BANKALAR 
MEVDUAT KARSILIKLARI 
SENEDAT COZDANI: 

1524 57 
44318 

MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT 

94916 42 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

ESHAM ve TAHViLAT COZDANI: 

666187 89 
14237 66 680425 55 

13304 40 

CARI HESAPLAR 
TASARRUF TEVDlA Ti: 

Vadesiz 
Vadeli: 

221958 67 

Borsada kote olmayan 
AVANSLAR: 

Esham • Tahvilat mukabili avanslar 
a) Borsada Kote olanlar 
b) Borsada Kote olmayanlar 

5608 48 
10305 68 

1115630 59 
105086 83 

Bir aydan bir seneye kadar 
Bir seneden fazla 

SAiR MUHTELiF ALACAKLILAR 
KABULLERtMlZ 

320785 70 

98591 06 
24831 19 666166 62 

782561 42 
692021 48 

Emtia ve vesaik üzerine avanslar 
Sair mütenevvi teminat üzerine avanslar 1236631 58 

TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTOLER ve KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

235l7 67 
1733945 34 

BORÇLU HESABI CARiLER: 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

KABULLERfMtZDEN DOLAYI BORÇLULAR 
SAtR Mt t~'T'T.'J tF RORCLULAR: 

His~e.:\-.,.lar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

iŞTiRAKLER 
MENKULLER: 

Makineler 
Kasalar 

Kumbaralar 
Tesisat 
Mefnı.tat 

MENKUL OLMAYAN MAU..AR: 
Banka binalan 
Diğer gayrimenkuller 

12449 66 
62512 27 

85400 52 
235579 79 

2273 87 
4775 08 
2523 13 
2176 91 
5558 89 

o ()() 
20158 66 

74961 93 

692021 48 

320980 31 

96000 

17307 88 

20158 66 

NAZIM HESAPLAR 

YEK ON 
5072463 79 YEK ON 5072463 79 
--- ------ --- -• 

tzMlR ESNAF ve AHAU BANKASI M U R A K t P L E R 
U A M"d"" Riyaziye öğretmeni Forbes Ş. Alqehir Ş. direktörü idare Meclisi Reisi mumı u ur 

H. Akyürek A. İnan---~---~~~~-____ ...... _~ _______ N_._l_lk_,e!,.. 
1 

Kimil <?.,c;.akoğlu 

* - -· iZMtR 2 tNCt v·p A MEMUR-; SöKE HUKUK HAKtMLlötN-ı AI 1 
Hesap o~~ları- l ~'.· llR()j;jzı~ ı LUGUNDAN: 1 DEN: 

öğretmen sınıfa geldıgı zaman çocuk· ~ ''**',.;...~ M t f k F tma Fıtnatm Em-1 Söken•n Yenihisar köyünden Meh- K h• d s ·~'·· .. · - ... ~. { .. . .. - . - . 

nh .... d b. h us a a ızı a 

1 

lar yazı t tasının -~~-un e ır e_sap ~=- EN UCUZ EN KIYMETLt 1 Jak ve Eytam b31lkasmdan ödünç nl- met oğlu Hasan Torunun lzmir Ga- ara ısa r m a en uyu 
pıyorlar~ı~ Onu gor~n~e,. ye.rlerıne d - , y 1 L B Aş 1 HE D ı y E 5 t ı d1ğ,1 paraya mukabil bankaya ipotek ziJer caddesinde 205 numaralı evde 
~rken hırı, tahtadakilen sılmıye başla ı. eylediği Birinci Karantina Tramvay karısı Akhisarlı Kamil kızı Melek 
Yalnız öğretmen derhal durdurdu. Fakat BRON z cadde~i 514/1, kapı ve 630 taj No. aleyhine açtığı boşanma davasında 
tahtadaki yazılann bir kısmı ~ilinmiş ve ': lu. ada 703, parsel 24 num:ırada ka- müddei aleyhanın ikametgahının 
yalnız şunlor kalmıştı. V tlı ve demir oıırmaldıkla çevrili av_- meçhul bulunmasından. ilnnen teb-

0000 Di§ F ırÇalarıdır. -
Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. hdan v,ecilerek rnethnl 1'.apıgmdan liğat icrasına ve muhakemenin 13/ 

x 0000 

0074 
0907 

09002 
00005 

-----.--------- iceri errilince, bir salon, so!da bir, 1 /939 cuma günü saat 11 e talik kı
k~rşıda b1r od" ve bunun yamnd~ lınmış ol~uğ~ndan o ~nde. bizzat ) )oktor Operatör 

Cemil Oral 1 

bir mutb:ık ve merdivenle vukan et- veya vekil gonderm~sı aksı halde 
'Ql•nca bir ko:-idor üzerind'! sağc.1a ~uha"emenin gıyab•:r.da b!lkılacağı 
;P.-<:i. rolda bir oda ve bir hal~ ve orta ılan o1Wlur. 

.... ıE•,tLEKET HASTANESİ 1 ·ı· h" 4453 (3158) 
n n . .. .. ı l<atta merdiven e asa2ı inı ınce ·r 

ESKl OPERATORU f"'.amurrhk, bir mutbak. üç oda, bir --'-------------
00000000 İzmire tekrar avdet eylemiş ve has- hala .;.e bir aralık olup burPdaki ka- JZMtR tKtNCl HUKUK MAH-

Burada aıfır ile gösterilen yerlerdeki ala F hast · d k b 1 KEME.SlNDEN · 
l rını ransız anesın e a u e n•dan dcTIİ?. kenftnnı:laki bahceye çı- · 

rakamlar eksiktir. Öğretmen bu hesap bwşlamıştır. kıl 
6 500 l' 1_ t" d 1 lzmirde Halil Rifat paşa c.ıdde-

k 1 . tı' •r. <~ , » ıra K!yme ın e o an • d 36 N l d 1 t ameliyesinin te rar yazı masını ıs yor. Öw B. . . B 1 Sokak b . sm e o. u ev e oturan ve s an-
. d 1 ·•leden sonra u·mcı ey er u evm. b l S 1 h K v c:· v Fakat çocuklar noktaların yerın e evve - 0 

TELEFON : 2310 ,
1 

1 u u.tamı met a11•&~as1 .... 1nana~a 
ce ne rakamlan olduğunu habrlayamı- Numara 36 Mülkiyeti ac•k ~rtırmı, suretı e ve Boyacı sokak hane . 7 ~!lt 31 s'-hife 
yorlar. 844 numru-alı Em~~ ve E~l'.m ban- 17 de kayıtlı Vevs~l oğlu Ömer Fcv-

Siz bulabilir misiniz}. l r B o R s A l kası kanunu mucıb~nce bır defa va zi tarafından m?ıhkemeye verilen ar-l ml'..J..-us c!mak suretıle artırmt>sı 24. uh J-1 • K d" · ••t _ı be · T"b .. t . d h"" z a r.ıe. en •sı o eaen n ı _ 
-•- .. . 1.939 S:ılı gü~ü sn~~t ?n hır .e ~- soyadı kulland•f;ı ve imzasım da bu 

UZÜM kümet konaınndaki ıcra daıremız suretle vaz ett=•i halde lstanbul nü-
Papağan _na~ıl k'!nu~uı:~ 455 İnhisar ida. 11 14 50 içinde yao~1mak üzere bir ay müd- fuı:unca Cnvt"cclu soyadı tescil edil-

Papağan ismındekı kuşun ınsanlar gıbı 289 Ş. Riza ha. 15 16 50 detJ~ sahbga konuldu. l"lİt; oldnoun~,., hunun Tibet olarak 
lrnnuştuğunu görür ve şaşarsınız değil 139 Albayrak 18 50 18 50 Bu artırma neticesinde sabş be- deği~tir'1~es.1nc karar verilmesini is-
mi? Belki de, papağan konuşuyor da di- 102 M. j. Taranto 14 19 deli her Pe olursa olsun borcun öden- temiş olmıı.kJ"l icra kılınan muhake-
ğer kuşlar niçin konuşmuyor diye düşü· 91 M. H. Nazlı 14 15 me~i tarihi 2~80 numaralı kanunun me sonun<k dııvat:mın talebi mu1'ik 
nüyorsunuz. Halbuki papağan da konu- 81 Paterson 16 75 17 meriyete ~irdiği tarihten sonraya sebebe mfü:tenit olduiundan K. Me-
şamaz ... Papağan yalnız söylenenleri 1157 ycklın müsadif olması hasebife kıymetine del"inin 2S ıncı maddesi hükmüne 
tekrar eder, yoksa !Öylenen sözü anla- 631932 Eski yekfuı bakılrnıyarak en çok artıranın üze- tevfikan Cavusoğlu soyadmm Tibet 
maz. söylediği söziin manasını bilmez ... G33089 Umumi yekfuı rine ih~lesi yapılacaktır. Satış 844 olarak deaistirilmesine ve keyfiyetin 

Söylemek yalnızca ağız. dil meselesi No 7 13 75 numarala Emlak ve Eytam bankası nüfusa bildirilmesine kabili temviz 
değildir. Konuşmak i~in beyinde bazı No. 8 14 25 kanunu hükümlerine R"Öre yapılaca- olmak üzere 27 /9/938 tarihinde ka-
hassalann olması lazımdır .. Papağan bey- No. 9 15 25 ğında ikinci artırma yoktur. Satı§ pe- rar verildi. Meddei mezkUre hülanü-
ninde de işittiğini saklamak kabiliyeti No. 10 16 50 §İn para ile oluo roüı;teriden yalnız ne tevfikan ilan olunur. 
vardır. No. 11 18 75 yüzde iki buçuk deUaliye masrafa 4454 (3157) -·-

Çiçekler koparılınca 
müteessir olurlar mı?-

Bu sualin cevabını vermek güçtür. 

İNCİR alm1r. -
1008 Ş. Remzi 

125 B. Franko 
1133 Yekun 

168724 Eski yekun 
169857 Umumi yekun 

ZAHİRE 
360 çuval Buğday 
135 çuval Arpa 
325 çuval K. Dan 

-------- -

7 50 7 50 ipotek sahihi alacak1ılarla di~er malum olmadıkca paylaşmadan hariç 
12 19 n1~1- darle.rın ve irtifak hakla sahip- kalırlar. 10. 1. 1939 tarihlnden 

5 25 
3 875 

6 50 8 50 

le:-~?lİn gayri menkul üze!'indeki hak- itih'lren şartname hıerkese açıktır. 
lnrını hususiyle faiz ve masrafa dair Tal ip olanların yüzde yedi buçuk te
olan iddialarını iıbu ilin tarihinde minat akresi veya milli bir banka 
itibnre" yirmi ~ün içinde evraka müs- itibar mektubu ve 938/6804 dosya 
bitelerile birlikte memuriyetimize numarasile ikinci icra memurluğuna 
bildirmeleri icap eder. müracaatlan ilin olunur. 

Aksi halde hakları tapu sicilince (3156) 

Türkiye 

Kızılay Knrnmn 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
iyi ve şif alı maden su_vudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 2067 

11 daimi encümeninden: 
Urla yeni okulunda su lesin.tile roberoit kaplama ve sair itlerin ya

pılması 1897 lira 11 kurut ketif bedelile ve 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine gö
re hazırlıyacaklan teminatlarile birlikte 29 birinci kanun 938 pel'JCDl
be günü saat 11 de il daimi encümenine bat vurmalan. 

13 22 4361 (3085) 

Çünkü çiçek koparınca olan şeyi izah 
etmek biraz giiçtür.. Tesir kelimesi 
huradn tam yerinde kullanılmış bir 
kelime değildir. Kelimeden anladığımız 
manaya göre hu sualin cevabı evet de 
olabilir. hayır dn .. . Vücudumuza bir iğ
ne batırdığımız zaman duyduğumuz ıstı
ıabı çiçeğin duymadığına şiiphe yoktur. 
Binaenaleyh çiçeği kopardığımız zaman 
onun böyle bir ıstırap duyduğunu iddia 
etmek mümkün değildir. Fakat onun dn 
incindiğine ııiiphe edilemez. Yalnız hu 
incitmeyi o naıııl lıisseder, bunu bilmi-

,,._ .................................... I ..... .... 

yoruz. -·-
Aynayı ilkönce kim 

kullandı? .. 
Madeni aynalar Milattan 400 sene ev-

vel kullanılmıştır. Fakat bugün kullanı
lan camdan arkası sırlı aynalar 1 300 ta
rihinde Venedikte kullanılmıştır. 

Böbreklerden idrar torbasınn kadar yollardaki hastalıkların mikroplannı 
kökiini!en temizlemek için (IIELMOBLÖ) J:•!llanmız 

Hclmobltn 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarım, 
eski ve yeni Relsoğuklu~ınu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder ..... 
Sıhhat V ckalctimizin resmi ruhsatını haiz bulunan B E L M O B L Ö 

her eczanede bulunur •.• 
DİKKAT : HELl\IOBLÖ idran temizliyerek mavileştirir •• 

Doyçe Oryentbank 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

i Z Mi R 
Merkezi : BERLIN . 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Sermaye \'C ihtiyat ak~esi 

J7J,SoO,OOO Rayhsmar'fı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve iZ.MIR 

Mısırda şubeleri : KAHiRE VE ISKENDERIYE 

Ba- türlü banka muamelabm ifa ve kabul eder. 

~ 



Bahk yağının tazesi 
·hilAl eeza -~ esinde 

Ecna Kemal Aldat eli,_ ki: Kemal Kamil Babk Yağı yalnız Hi
W f..czaneeinde sablacalmr. 

938 ~ beıt • <l ı Mi, pla ku'fwti ~ içimi ~ hafif bir 
fltlwttir. 

Mi• ı ı i aiflere tavsiye declerim... 

Herkesin 
ettiği 

Üzerinde ittifaK 
bir hak;kat: 

Sahalı, öğle ve akşam he.r yemekten 
sonra ı?Üntle 3 dcla 

Kullanmak 

Şartiyle 

RADYOLlf'J 
Dişlerinizi tertemiz, bembe

yaz ve sapsağlam yapar. Ona 
7.inninci nsır kimyasının ha!'i
lmlanııdan biridir. denilebilir. 
JC<okusu güzel lezzeti hoş, mik
roplara kar~ı tesiri yüzde yüz

dür ... 

RADY'OLiN 
Kullananlar, dişlerini eu ucuz ş..-raitle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sahah öğle ve 
akşanı her yemekten sonra günda 3 defa 

dislerinizi fırçalayınız. 

Yazın insan kendini daha 
üşütür! kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediinz 

J 

u ilk tehlike alametlerini görür görmez deı1hal 

NEVROZiN 
Almalc: lazımdır 

NEVROZIN IOiuk alimhğuım fen.-. fıkıhetler doğunnas:ına mani olnınJda 
be.raher büüin ıstırapları da dindirir 

icabında Elinde 3 kase ahnabilir 

Umdal Olit'İer ve Fratelli Sperco j 
UM11MI DENİZ ş·· k""' v A ACENTALıcı LTD. ure ası apur centası 

Deu tsche Le,. 
vante Linie 

HELLENJC LİNES LTD. BİRİNCİ KORDON REES ADRİATICA S. A . Di G. M. B. H. HAMBVRG 
-- BiNASI TEL. 2443 NAVİGATİOHE 

ATHİNAİ vapuru 20 kanunuevvelde POLO 3 b' . . k"- d Lo VEİSSESEE vapuru 24 ilkkfınuna ka 
ıd vapuru ırıncı <ıııUn a n- rr__ •• ü 22 12 "hi d 1 k 

beklenilmekte olup, 23 kfüıunuevve e drad 1i ük' k cak . ~a motör - tarı n e ge ere dar Rotterdam, Brcmen, Hamburg, Aa-
H b an gc p y çı ara ve aynı za- . .. p tm Le Kali f -· -

1 hart'ket edecek, Rotterdam, am urg d Lo d H 11 . . ille' ala ak aynı gun a os r06 mnos ....um- vers (Doğru) yilk a acaldır. 
ak man a n ra ve u ıçın y c - .. d h k d · 

\'e Anversa limanları için yük alac tır. koy ve Ro osa are et e er. MACEDONIA vapuru 2 den 7 sonka-
GRİGORİOS C. II v.:lpuru 28 kanunu- ; · ite Leuante•........ ZARA mo.törü 26 - 12 tarihin~ g~lir nuna kadar Rotterdam, Bremen w 

evveJde beklenilrnekte olup, 30 kinunu- eutSC 21- 12 de Pire Korfu Saranda Brindisi, Hamburg için yük alacaktır. 
evvelde hareket edecek, Rotterdam, DELOS vapuru birinci kam.mun orta- Valona Draç Rag111a Spalato Zara Fiu- ADANA vapuru 16 dan 21 son k.Anu-
Haınburg ve Anversa liınanlan için yük smda Hamburg, Bremen ve Anversten me Trieste ve Veaıecliğe hareket eder. na kadar Rotıerdam, Bremen ve Ham-
a1acaktır. gelip yük çıkaracaktır. P. FOSCARİ motörü 27 - 12 tarihin- burg içiıı yUk alaOaktır. 

HEILAS vapuru 2 kanunusani 1939 LIYERPOOL BA.rrı de gelir 28 - 12 ele !.eros Rodos Brindisi KRBTA ftPl1rU • 900 ktnuna doğru 
da beklenilmekte olup 5 kinunusanide ALGERİAN ve LESBIAN vapurları Bari Tries&e ve Venediie hareket eder. Hamhurs, Bremea ft $ıversten mal 
hareket edecek, Rotterdam, Hamburg ve yüklerini fstanbulda aktarma ederek LERO motörü 29 - 12 tarihinde gele- çıkaracaktır. 
Anversa Jimanlan için yük alacaktır. DENİZBANK vapurlariyle İz.mire gel- rek ayni gün Patmos Leros Kalimnos, - *- mi§tir. İstanköy ve Rodosa hareket eder. ~llİCAlf EJCPORI' --

BALK.AKLAR ARASI c1TA Dl BARİ motarü 29 - 12 tari-
IATTI hinde gelerek ayni gün İstanbul, Pire LlıffB 

ZETSKA P;(.GVİDBA A. nide saat 16 da beklenilmekte olup Na~li, Marsilya ve Cenova limanlarına EXMİNİSTER vapuru 21 ilkkan~da 
D. KOTOR 9 kanunuaani 1939 saat 8 de İzmlrden hareket eder. bekleniyor. Nevyork için yiik alacaktır. 

- - hareket edecek, Pire, Korlu, Adriyatik EXTAVİA vapuru 29/12/938 de bek-
(( L O Y C E H » limanları için yolcu ve yük alacakm. -- lıeniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

Balkan ittifala iktısat konferansının Gerek vapurların muvasalat ta.rihJeri, •OY' Al..E NBEllJ.AN --seyyah, yolcu ve yük i~in tesis elliği gerek vapur isimleri ve navlunları hak- DA.İSE KVMPAHY ASI 
hatta mensup Yugoslav bandıralı kında acenta bir teahhüt altına giremez. GANYMEDES vapuru 31/ 12 tarihin- DE N NORSKE MİDDEL-

L O V C E N . Daha faz.la ta!silit almak iç.in Birinci de Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg ffAVSLllıf i.JE OSLO 
Lüks vapuru 1 . k5mınusanı 1939 Kordonda 152 numarada •UMDAL· i~in hareket edecektir. BAALBEK motörü' ıı son kanuna 

da S<ınt 8 de bek1enılmcltte olup, saat umumi <tieniz Acentnlığı Ltd. müracaat STELLA vapuru 28/ 12 tarihinde Bur- dor. 
1
· -'--d · n;_ N 

16 d c v r 1 • . l!'>nı :tM.:ll crıye, ..... '"'°i'I""" ve orveç 
a onst"anza ve arna ımnn arı ı~ın ı edilmesi rica olunur. gas Varna ve Köstenceye hareket ede- li nI . . h k t d kti 

arc et edecek tir . Telefon : 4072 Mudunyet cektlı-. h k · ı .. .. · umum ma arı ıçın are c · e ece r. 

Lüks vapuru pazar gi.inü 8 kfınunusa- Telefon : 3171 Accnta SVEHSKA 0.RİENTE IJ'. 

Juvantin saç boyaları 
INGIL!Z KANZUK eczanesi lüboratuvarlarmda hazırlanan Ju,·antin saç 

bcyalan m&Wr \:e zehirli maddelerden famamcrı ari olup saçlara tabii renk-
lerini ha~eder. 

JUV ANTIN saç heyaları kumral ve siyah olarak iki tabii renk iurine ter
tip edilmiştir. Gnyct tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
leııtek hatta denize (İnııek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
nhıruub arayınız. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 

.. . -. ·""' ;,. ..... - .,, 
- ., . .,,. - " 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

İlıi d efa süzülmüştür $e•IJet gibi ~iJelJW... 
• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Ec.zalıesi 
.BAŞTURAK Büyük Salcpçioğlu hanı knrşısmda .. 

g ·' 

Devlet Demiryollar•ndan: 
Söke istasyonunda idaremize ait büfe 2490 sayılı kanun hükümle

rine göre 29/12/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Al
sancak 8 inci işletme binasında toplanacak komisyonumuzda açık 
arttırma usulü ile üç sene miidcletle kiraya verilecektir. 

3 senelik muhammen kirası 180 lira olup isteklilerin iıe ginneğe 
mini bir halleri olmadığına dair beyanname ve 1350 kuruı muvak
kat teminat makbuzJarile tayin olunan vakitte 1-:om!syona müracaat
lan ilin olunur. Şartname komisyondan paras!Z verilir. 

14 22 4362 (3094) . 

--lfİEN KVMPAl(YASI SERViCE JIAJUrDIE 
Rio NEGRO motörü 22/12 tarihinde R OUllAJJf 

Rotterdam, Hamburg, İskandinavya ve DUROSTOR vapuru 27 ilklliunda 
Baltık limanlan için hareket edecektir. bekleniyor. Köstence için yük alacak· 
ıJGUR!A motörü 27 - 12 tarihinde tır. --gelerek Rotterdanı, Hamburg, Gdynia 

İskandinavya w BaltJk limanları için 
mal alacaktır. -- .JOBlfarGlf WAUBJI 

LIJda f,l'D. 
•ERYfCE llAIUTiJIE AVİEMORE vapuru s - kin .. 939 cla 
lloaınain ~ bekleniyor. Burpz, Varna -n Ködence 
ALBA JULİA vapunı 20/12 tarihin- limanlanna yük alacakbr. 

de gelerek Malta, Marsilya, Cenova li- --
manian için yük ve yolcu alacaktır. Vapurlarm hareket tarihleriyle nav-

İlindaki hareket tarihleriyle navlun- lunl:ırdaki değişikliklerden acerıta mc
!ardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabul etmez. 
'llesuliyet kabul etmez.. Daha fazla taf- Daha fada tafsilat için Birinci Kor-

lat için ikinci Kordonda 104 nwna- donda 150 No. da V. F. Henry Van Der 
ma FRATF..LLİ SPERCO vapur acen- 7..ee vapur acentahğma müracaat edil-

-.;ına miirncaat edilmesi rica olunur. mcsi r ica olur. 
TELEFON : 2004 - 200:> TF..LEFOS: 2007/2008 

TOPANE 

Terazileri 
Tiirkiyenin en birinci terazi rabrikaSdllft ma

mulatıdır. Taklitlerinden sakmmız_ 
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v sındaki münakaşalar 
Bir çok mebuslar, Fransanın Akdeniz meselesindeki çalışmalarına lngil

yardım edip etmi yeceğini ısrarla sordular ve cevap ·istediler • 
terenın 

~ete meb su B r er 
ltalyan kuvvetlerinin ispanyada bu
lunmasının yapılan anlaşmaya 

tecavüz olduğunu söyledi 
lngiliz harici ye 
Barkeri tatmin 

müsteşarının verdiği cevap 
etrrıediğinden münakaşa 

mebus 
uzaclı 

Par ...... at.rt:yc-Laten.'de lta.lyan mudd ciyat.mı en "lP olarak nümayi§ 
d:yc bağırıyMlar 

Londra 21 (ö.R) - Avam kamara
mıda hilkümete sualler tevcihine de
vam edilmiş ve kabine erkfuu tarafın -
dan CC'\taplar verilıni§tir. Bir liberal me
l:ms sormuştur. 

- Fransa A'kdcnizde müşkül vazi -
yelle Karşılaştığı takdirde Ingiltcrenin 
IJ>U memlekete yardım edeceği bildiril
miş midir? 

Başvekil cavap olarak t>u husustaki 
eski bayanat.ına müracaat edilınesini 
.e>ylem.iştir. Bu müzaheret hakkında ye
m teminat verilmesi zaruretini kayde
den diğer bir mebusa cevop olarak tn, 
BNevil Çcmberlayn umurnt alkışlar 

nrasında : 
cFikrimce Fransız hUkümeü bu mc

.elede ne dU§Unmek lfu.un geldiğini mü
kemmelen blliyordur> demiştir. 

Bundan sonra teslihat meselesi mcv
~ubahs olmuştur. Ilk önce deniz tesli
hatının vaziyeti hakkında bir suale 
amirnllık parlnmcnto müsteşarı şu cc
Tabı vermiştir: 

- cTeslihat programının bütün nok
talan ikmnl edilmiş olmadığından tah
telbahirlere ve hava kuvvetlerine kar
tı refakat gemilerinin miktan, son se
ferberlik terki sırasında, amirallığın tc-o 
menni ettiği derecede kesir değildi. Bu
nunla beraber deniz genel kurmayı bu 
açığı kapntmak zaruretini dalına göz 
önünde tuttuğundan yeni gemiler inşa 
ettirilmekte ve aynı maksatla kruvazör 
ve destroyerlerin teslihntını ikmal ettir
mektedir. Bu teslihnt için bu sene z.ıı.r

fında yeni kredi istenmesi mutasavver
değildir.> 

Hava teslihatı hakkında da muhafa-
r.akar mebus Simcns 1938 senesinde ha-
va teslihalı istihsalinin ne derece art-

lngiliz miı.stcmlekat nazın Malcolm Ma cdonald cenubi Afrika. müdafaa nazın 
ile gör ii§iiyor 

hatsızlığı sebebiyle cevabın geciktiğini, kuvvetlerinin bulunmasından daha açık 
şimdi göndcrilmi§ olduğunu, fakat he- ne gibi bir müdahale olabileceğini sor
nilz ancak bir hüHisasının elde mevcut muştur. 
olduğunu, metni gelir gelmez alakadar- Londra 21 (A.A) - Maliye nazırı 
lara bildirileoceğini söylemiştir. Avam kamarasında beyanatta buluna-

Bundan sonra amele mebusu Beker rak her türlü ahvalde hükümetin mü
ilc hariciye mUsteşarı arasında bir mü- saadesi alınınndan ecnebi memleketle.re 
naknşa olmuştur. Amele mebusu Ital- ikraz.larda bulunulması memnuiyetinin 
yan kuvvetlerinin lspanyada bulunma- yeniden vazedildiğini söylenilştir. Bu 
sının ademi müdahale anlaşmasına bir memnuiyet geçen Şubat aYJnda mu -
tecavüz. olduğunu söylemiş, hariciye vakkaten kaldırılmıştı. 
müsteşarı bu hfıdisenin haddi zatında Londra 21 (A.A) - Manda altındaki 
ademi müdahale anlaşmasını ihlal ma- memleketlerin terki meselesi hakkında 
hiyetinde olmadığını, zira bu kıtala - dominyonların mütaleasının hükümcti 
rm geri alınması hususunda da yine krnliyenin bu baptaki mütalealarının 

ademi müdahale komitesi kadrosu için- nynı olup olmadığı suretinde sorulan bir 
de bir ' anlaşma yapıldığını bildirmiştir, suale cevap veren B. Mak Donald bu -

Amele mebusu bu beyanata hayret nun hilafına farketmek için hiç bir se
ederek Ispanyol topraklarında Italyan hep mevcut olmadığını söylemiştir. 

Yunan Amerikanın 

Filistin üm · tle bekliyo 
Adalarda mevkuf beş Arap 

reisinin serbest bırakılması 
. Filistinde sevinç uyandırdı 

Almanya Yahudi muhaceretini temin için 
yahudiler bulunduğunu, 

önayak olmalarına razıdır 
hariçte zengin 

bunların 
Kudüs 21 (ö.R) - Gelben şehrinin 

belediye reisi sulh ltıhlnde yeni bir ha
rel:ete teşebbüs etmişUr. A:aP eşrafın
dan 20 ki§i Ingiliz valisini ziyaret ede
rek adalarda mevkuf be,ı reisin serbest 
bırakılması dolayısiyle teşekkÜI' etmiş

ler ve bundan SOllRl araplarm 5Ulh ve 
asnyişin tesisine yardıma hazır bwun
duklnrını bildirmi§lerdir. Son günlerde 

1 binlerctı arap hilviyet varakaları ile se
yah. .. t karneleri istemişlerdir. Bu da ar-

ı 
tık tethişçil~en korkmadıklarını gös
termektedir. 

Varşova 21 (A.A) - Hariciye nezn
retinin organı olan Iırlormation Puliti
quc Polonaise yahudi muhacereti hak
kında d ;yor ki: 

Y:nhudi muh~ereti meselesinin bey-
! nelmilcl safhası cfk6rı umwniyece ve 

muhtelif ~leketlerin siyasi adamln.rı 
arasında mcvzuubahs edilmemektedir. 
Bu meselenin derme çatma tedbirlerle 
hallcdilemiyeceği nihayet anlaş1lmıştır. 

Yalnız. siynsl muluu:irler mevzuubahs 
değildir. Meselenin daha ge~ bir plan 
dahilinde ve demografik tekAmülü olan 
normal muhaoe.rctin tekrar başlamasına 
müncer olacak surette halledilmesi 11-
7.mıdır. 

Berlin 21 (ö.R) - Almanya<laki ya
hud.ilerin vaı.iyetleri hakkında salahi
yettar mehafildc şunlar söylenmekteo-
dir: • 

cAlmanya tarnf ından takip edilen si
yasetin hedefi yahudilerin mu.hacereti
nl teşci ve tesri etmektir. Alman hükü
meti bu meseledeki milşkülatı tamamen 

Yeni Kudü.sten umumi bir görünüş 

müdrik bulunduğundan yahudile.rin etmektedir. Yahudiler yalnız dindnşla· 
muhaoerctini kolaylaştırmak ıiçin ya. rına ait olan binalarda oturabilecekler· 
bnncı memleketlerde sadedilen mesaiyi dir. Alman ticarethanelerinden mal ala· 
müsait bir ~kilde muazzam mali kay- bilirler. Fakat Alronnyada hiç bir sanat 
naklara malik bulunduklarından Al - ve mesleği yapamıyacaklar, perakende 
manyadaki yahudilerin ve müessesele- ticaretle meşgul olamıyacaklardır. Ber
rlııin muhaccrctini himaye edebilecek linde Kayzcrhof, Nürenbergte Dojçer· 
vasıtaları bulabilirler. hot gibi otellere yahudilerin girmeleri 

cAlman hükUmeti tarafından alınan yasaktır. Şimdilik cEtam mağazası gi • 
ve alınmakta devam eden bu tedbirler bi> ecnebi tebaası olan yahudi mağazn· 
Almnnyadaki yahudilerin hayatını umu- larının çalışmasına müsaade edilmek· 
mi hayattan tamamen ayırmağı istihdaf tedir . 

- 1918 Harbi mi Jetle
re neye mal. olmuştur ? 
Fransız Erkanı harp binbaşısı 

neşrettiği rakamlar müthiş facianın 
Larşerin 

tablosunu meydana 
bir 

koymuştur 
meşum 

insanca zayiat 25 milyon, sarfedilen 
para 117 5 milyar altın frank 

tıi,'lnı sormuş ve hava nazın Sir Kings
ley Vud demiştir ki: 1938 senesinde tay
yare inşaatı iki mislinden fnila artmış
tır. 

Londra 21 (ö.R) - The Peaple ga- keler dahil 8,660,000 ki,i, bunun 1 mi]- nın zayiatı 93061, Bulgaristanın zayiab 
zetczıi Fransız erkanı harp binbapı Lar- yon 530 bin kişisi yerli, 7, 130,270 ki iai 250,000, Amerika 325000, Yunanistan 
terin umumi harbin muhasebesi hakkın- beyazdır. Kuvayı seferiyelere gönderilen 26000, ltalya 1,937,000, Portekiz ' ' 
da neşrettiği rakamlan kaydederek bun· fırkaların yekünu 87, umumi harpteki bin 291, Romanya 335000, Türkiye 

---:-:.- •• lann kat"i rakamlar olduğunu, ancak insan zayiatı 943,000 ki i, ölülerin acfer· ı 900,000, umumi zayiat yekünu 25 mil• 
Kralı bir silah Çine uçuncu Türk ve lngiliz zayiatı hakkındaki ra- ber edilen miktara göre yüzde nisbeti ' yon kişidir. - Bu sa.lahın 1939 da devam edece-

r J kamlara daha baz.ı kısımların il8vcsininl (on) dur. F b" b T- ,_. . •1 ği temin edılebilir mi? rabrikasını gez i k . e • •W• • • ranSIZ in aJUll UflUyenın Umutn 
Sualine de nazır müsbet cevap ver- re ) Si ıcap ct~gını yıı.zmaktadır. Fransız bınba- Fmnsanın umumi harpte seferber etti- harpte silah altın çnğırdığı ve topladıS1 

miştir. ~ eısı a~gıdaki ralrnmlan veriyor: ği kuvvet beyazlar, ıimal4 Afrika ve di· umumi . 2 650 OOO I k .. ,... 
Bundan sonra sivil müdnfan nazırı Brüksel, 21 (Ö.R) - Liycjdc bir harp --o- - Biiyük Britanya dört harp senesinde ğcr yerli tebaa dahil olmak Üzere 6 mil- uvvetı • • o ara go 

Sir Con Heıderson hava tehlikesine malzemesi fabriknsını ~iyarcte giden clG~$11YGJ1D tazyiiı ma i• eeferber ettiği ordunun insan yekunu 914 yon 410,000 kişidir. Umumi harpteki termekte, bunlann 50 bin kişisinin ıehit. 
karşı pasif müdafaa tertibatından hah- Yunan krnlı Jo.rj .saat on~ hususi tren-ı ]let .. ff . e gö:eüJöy P- 1 ihtiyatlan, muntazam ln~iliz ordusu. Is- Fransız zayiatı 1,355,000 ölüdür. Sefer- 35 000 yaralanarak vefat, ı 4oooo hıır-

lc hareket etm•<:t B lçikada bulundu Ö k G 1 1 talaktan vefat, 400000 Ufiyet bulmu~ sederek 10 milyon kisiye melce olabile- ~ .. ~ ı.r .. e . . - Tokyo, 21 ( .R) - Matbuat hariciye! ·oçya, a, Domniyonlar ve müstem c- ber kuvvetin yüzde (onaltı) sıdır. Jlas- l.
5651000 gu muddctçe mnıyetıne verılmış olan n"·"rı B. Harı"tanın ccneb•ı gazete ınu··. 1 k ._ mecruh, hasta ve kayıpların cek sığınaldnr inşa edilmekte olduğun- ..... ta ı • yiizünden vaki zayiftt ile sevıdynt 

kral Lconoldun y . f k r d "d" 1 1 olduğunu ilnve etmektedir. 
dan ve masrafının devlete nit olacağın- t avcrı re a. 0 ın e 1 1

• ınc55illc:rine yaptığı bcynnntın horiçtcki Japonyaya karşı vaziyetleri ne olursn kat'i olarak ifade edilememiştir. Britan-
dan bahsctmi tir. Yunan kralı ö r}eden sonra Brüksclc nkislcrini tetkik etmektedir. G~etelerin 1 olının, B. Haritanın uzak şarkta yeni bir ya imparatorluğu içinde hastalıktan ve· Umumi harbın 12 devleti tarafındorı 

Cumhuriy tçi Ic:panynda toplanan ilç dönmüştür. knydettiklerine göre bugünkü şeraitle niznm kurmnğn kat'iyycn azmetmiş ol- fiyat yekunu 1,000.000 olarak gösteril· dört harp senesinde ihtiyar olunan umu• 
milyon mültecinin vaziyeti hakkında -*- İngiltere ve Amerikanın Çine verdikleri duğunu tebarüz ettirmektedir. miştir. Yalnız Kafkas ve İran cephele· mi masraf Pradyenin raporuna göre 
bir suale cevap olarak B. Butler hilkil- İNG lERE İ kredilerin Jnponya üzerinde bir tazyik Tokyo, 21 (A.A) - Münakalat nazın rinde ölü, mecruh, donmu~ olarak Rus• ı, ı 7s milyar altın franktır. Türkiyerıirı 
metin bu hususta Fratı5n ile temasla ol- i!daft'UI t hsiisatı mahiyetinde telakki cclilmcsi zaruridir. Jnponyayı Koreyc raptedecek tünelin lımn zayiatı 191, 5 00 dir. Umumi zayiat bu yek undaki nisbeti dokuz milyar attırı 
duğunu bildirmi§lir. I..ondra, 21 (Ö.R) - Bugün Avam ka- •Asabi Şimbon• uuık şarkta bir taraf- inşası için denizin dibinde yapılacak in- hakkında Sovyetlerin kat•i rakamlan tes· fornktır. Büyük Britanya 235 milyar• 

Frnnkocular tarafından kara suları nınrnsına son beynelmilel buhran esna- ton Japonya, diğ r taraftan İngiltere ve şaata başlanılmasını emretmiştir. Tüne- bit edilememiştir. Ancak milletler cemi- Fransa 169, Rusya 132, ltalya 81, Bel .. 
hari~de batırılan Ingiliz vapurları için sında mevcudu 170 binden 228 bine çı-ı Amerika nrnsında gerginliğin önüne ge-l lin uzunluğu 80 milden fazla olacak ve yeti katibi umumiliğinin bülteninde do- çikn 5, Romanya 4, Sırbistan 3, Ameri· 
lnmunat talebine Frankonun cevap ve- kanlan İngiliz ordusu için bu maksatla çilemiyccek bir mahiyet aldığını yazı-, F\ısau kore ile Karataga arasındn inşa kuz milyon olarak gösteriliyor. ka 161, Almanya 243, Avusturyn-Mn· 
rip vermediği sorulmuş, hariciye müs-1 yapılan mosrafların karşılığı olarak bir ı yor. . edilecektir. İnşaat dört sene sürecek ve 1 Almnn zayiatı 5 milyon, Avusturya- caristan 124, Bulgaristan 3 milyar alt1

" 

tcşarı Frnnkonun hariciye nazınnm ra- munznm tahsisat lôyihası verilmiştir. •Fosi Şimbon•. ise di{!er devletlerin bir buçuk milyar yene mnl olacaktır. Mncaristanın zayiatı 2,290,000, Belçika- frank masraf ihtiyar etmişlerdir. 


