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ABONE ŞERAiTi 

OEV AM MODDETI Tilrkiye için 

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

Hariç için 

2900 
1650 

L TELEFON: 2697 ----FlA Ti ( 5 ) KURUŞ11JR 

No. 10014 Kırk Dördtblcö Yıl 

il Mehmet Akif 
ihtifali yapıldı 

Jstanbul, 28 ( Hususi ) - Şfilr Mehmet Aki
fin ölümünün yıldönümü münasebetiyle sabah 

üyük şairin mezarında, öğleyin Beyazit cami-
inde, akşam da üniversitede büyük ihtifaller ya

dı. Mehmet Akilin hayatı ve eserleri hakkın-ı 
a hararetli nutuklar söylendi . .................................... 

YENl ASIR Matbaasında buılmıttır 

Partinin münhal . mebus namzetleri 
Büyük Reisicümhurumuz ismet lnönü 

Bugün bir tebliğle ilin Rahatsız bulunan Maarif ve Iktısat 
edilmiş bulunacak vekiJlerinin istifalarını kabul buyurdu 

K. Karabekirin MAARiF K · d 
Veldlllllne İzmir sayla· OD ya a 

· lzmirden. H~ ·C.- ~ 8 ji(TiS.AT 
'Yalçının lstanbul- Vekilliğine İzmir savla· 
dan;FethiOkyarın vıHüsntt Çakırın tayin· 

S nd 
leri tasdik olundu 

3 m SU 3 ft 0 a ~ • Ankara 28 (A.A) - Tansiyon düşük
z et ~österilmeleri lüğü ile müterafik §iddetli sürmenajdan 

l5 rahatsız bul~an Maarif vekili B. Saf-

m u h teme J d i r fet Arıkan ile safra kesesi iltihabından 
muztarip Iktısat vekili B. Şakir Kesebir, 

---··---
Bir mönakalit 

1 uzun tedaviyi istilzam eden rahatsızlık
ları, vazifelerinde devamlarını mii§kül- · 
leşti:Pdiğinden dolayı aflarını dilemişler

Kurultay toplantuıına ait •on resimler 
vekiletlnin ihdası 
matasavverdlr dir. 

Ziraat Kongresi Münuebetiyle: 

Tütün 
Satışları 

- Ankara foto muhabirimizden - - YAZISI 3 VNCV SAYFADA - - SONU 3 ÜNCÜ SABİFll>E -

l Ziraat kongresi üyeleri 
Etnograf'ya müzesine giderek 

Atatürkün tabutu önünden geçtiler 
Memleketimizle 

~akir Kesebir 

Mısır 
Süveyş kanalı 
meselesinde 

• 
Moktal nazarım 

açıkça ortaya koyuyor 
Berlin, 28 (Ö.R) - Alınan ajansı Ka

haeden istihbar ediyor. Abdtilfeltah 

Beyşehirde bu~ 
lunan kömür 

madeni 
Jeologlara göre altı 
milyar tonluk bir 
hazineyi ihtiva ediyor 
Konya, 28 (A.A) - Beyşehirde çı

karılan maden kömürlerinden bir 
kamyon su ve maden işleri memur
ları ile kaymakam tarafından Kon
yayag eürildi. Yapılan muayene ile 
kalorisinin 5961 olduğu anlaşılmır 
tır. Şimdi açılım kuyu 4 metre ge
ni§lik ve 12 metre uzunluğundadır. 
Kömür fasılasız 14 metre derinliğe 
kadar inmekte olup ondan sonra ge
len ecnebi tabakalardan sonra fasıla 
ile yine devam etmektedir. Şimdiki 
sondajın altı milyar tonluk bir kö
mür hazinesini ihtiva etmekte oldu
ğu jeologlarca hesaplanmıştır. Yapı
lan tecrübelerde kömürün sür'atle 
iştial etmekte olduğu anlaşılmıştır .. 
Böyle bir çok ocakların bulunaca{p. 
köm üriln çok geniş bir sahayı kap
ladığı temin olunuyor. 
- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -
--------------~ 

Bir nizam ve 
intizam altına 
Alınmalıdır 

Ticaret arzusunda -2-
Yahya paşa Süveyş kanalı meselesinde--------------

Ekicilerin ve ihracatçıların dağı- bu1111tan llt1lhteUI 
nık çalışmaları yüzünden memleke- lil'lnalar-
tin en mühim servet kaynaklarından -o--
birini teşkil eden tütün mahsulünün Bezı firmalar Hannover konsolos-
a;rördüğü zaraıılar, aklın ve havsala- luğuınuza baş vurarak TUrkiyeden 
mn alamıyacağı kadar büyüktür. havyar almak arzusunda olduklarını 

Dış ticaret tediye muvazenesinde bildirmişlerdir. Bundan başka Al
en mühim rolü oynıyan bu mahsulü manyadaki Türk ticaret odasına 
fU veya bu zatın manevralarından. müracaat eden kırk kadar firma, 
fazla kazanç hırslarından uzak bu- memleketimizden elma, bal.mumu, 
lundurmak zarureti vardır. ceviz, portakal, bağırsak, kuru üzüm 

Tütün, memlekete en çok para ge- kımı kayası, sünger, §Qrap, taze 
tiren bir mahsuklür. Bunun Üzerinde meyva ve sebze, amyant, kendir, de- ': 
Azami hassasiyet göstermek çok ye- ri, kuru soğan, meyan balı, ceviz kü
rinde bir harekettir. tüğü, pamuk ve orman mahsulleri 

İç piyasada tütün satışlarının du- almak istediklerini bildirmişlerdir.. Ankara Halkevi binası ve Etnografya müzesi 
nımu bugünkü şeklile hiç de mem- Beş firma da Türkiyede vekil ara- Ankara, 28 (Ö.R) - Köy ziraat kal- k~ daha izhar etmişlerdir. 
nuniyete şayan değildir. dıklarmı bildirin.işlerdir. Bunların k:ınma kongresi komisyonları bugün öğ- Ankara, 28 (Hususi) - Ziraat kong-

Evvelki makalemizde çiftçi 'ile bü- adresleri Türkofiste vardır. leden evvel ve sonra Büyük Millet Mec- resinin umumi toplantısı cuma günü 
yük kumpanyaların alıcıları ve eks- lisinde ziraat vekaletinde tahsis edilen - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
perleri arasındaki münasebetleri te-

Mısırın hattı hareketi hakkında mecliste 
beyanatta bulunarak şimdiye kadar bu 
hususta beynelmilel hiç bir müzakere 
.yapılmadığını ve hüküm.etin Mısırın hu
lırukuna dokunulmaması için meseleyi 
81.kkatle takip ettiğini bildirmiştir. 

Başvekil Mehmet Mahmut peşa da 
gazetecilere verdiği bir mülakatta Mısı
rm., Süveyş kanalı şirketinin imtiy87.ını 

uzatmak niyetinde olmadığını söylemiş
tir. 

Paris, 28 (Ö.R) - Mısır mebusan 
meclisinde kralın nutkuna verilecek ce

vap hak.kında yapılan müzakereler es

nasında hariciye nazın Abdülfettah pa

ta demiştir ki : 
• - Mısır hükümeti Süveyş kanalı 

tne8elesi hakkında hiç bir talebe muha
tap olmamış ve şimdiye kadar bu husus
ta beynelmilel hiç bir müzakere yapıl-

- SONU 4 ONCO SAYFADA - Mısır kralı Faruk 

l 1 
salonlarda toplanarak muhtelif mesele-

barüz ettirmiştik. t v e t h • 1 e t e neEı::zt:re:ı:üzik~1:1n:;~~~~~:s~ a ya lerB~~:yte~~!~.'.!.~~~ar::~ azıye çok va ım eşmış ır 
vaziyetlerini anlatmıştık. gresı delegelen Ataturkün tabutunun 

Birinci derecede çiftçinin refahına muhafaza edilmekte olduğu Etnografya 

göz koyanlar bunlardır. Al d v ı mtızesine giderek ebedt şefin tabutu 
tkinci safta, tütün satışlannda ta- p ag arı &ıünde deri;n bir teessür ve huşu için-

kip edilen sistemin bozukluğu gelir. de geçmifler, büyük kurtancıya köylü-

Bizim memleketimizin tütün alıcı- Boyunca İstihki ) Jer ve çiftçilerin sonsuz tAzimlerini bir 
lan kimlerdir} Alışlarda takip edilen m ar -------------
sis~em nedir} Bunları gözden geçi- yapmaktadır 
~~= . 

Memleketimizin büyük alıcıları -+--
arasında şüphe yoktur ki Amerikalı- Fransaya Jıarıı llıtyölı 
lar başda gelir. · asfıen laazll'ldılar 

Amerikalılar, Türkiyede teşkilat, uaıedır 
tesisat vücuda getirmişlerdir. Müba-
yaalarını doğrudan doğruya eksper- Paris, 28 (A.A) - Orclre ve Oeuvre gazeteleri I~a
leri, memurları vasıtasiyle çiftçiden nın Fransız sahillerine müteveccih mtihiın aııkeri ha
yaparlar. zırlıklarda bulunduğunu yazmaldadırlar. Ordre &-

Filhakika milliyetçi prensiplere da- yor ki: 
yanan bir rejim, böyle yabancıların - Alp dağlan boyundaki istihkAmlar sür'atle hazu-
teşkilata bağlı bulunmıyan çiftçiler- !anmaktadır. ltalyan filosu yakında sPema adasında 
le doğrudan doğruya temasa gelme- toplanacaktır. HaUA Fransaya karşı gönüBü toplanmak
sini hoş görmez. Böyle bir hareketin ta olduğu da söylenmektedir. Oeuvre şö~ yanyor : 
memleketimiz ticaret hayatı için hoş - Roma hükümeti 500.000 gönülltiyü sll&h altına al
görülemiyecek manaları vardır. Fa- makta ve Italyan endüstrisini seferber hale getirmek
kat Amerikalılar Kemalist rejimin- tedir. Fransa aleyhindeki mücadelenin psikolojisini ba
den çok evvel bu işe başlamış ve bir zırlamak için bir komisyon teşkil ~-
az da dürüst hareket ederek köylüyü Diğer cihetten Ordre gazeteabıln Lonira muhabiri 
ezmek yolunu tutmamış insanlardı. resmi Ingiliz mahfelleriniıı ~ btelanmıı Babap. 
Hatta daha ileri giderek diyebiliriz tanda ve Fransız ~ awlvd;tsadit11~i 
k . tu••t•• ··ı·•V•• ink. fınd ... ·ı d bir tahrik manewası w MWıe ç! uii4 tÇltı lir ba-

ı uncu ugun ışa a aım e hane mahiyeti. ~a ~cA~'\MD.m ~ 
olmutlardı. ile takviye ediMiti '8ldlide ~ ?t·~ 

- SONU % 1NCI SAHiFEDE - kanaatinde bulunctüla:nm ~. 
HAKKI OCAKOOLU 

Fransa Suriyeden ve Marsilyadan 
Cibutiye kuvvetler gönde.-iyor .. 

Parla 28 (0.R) - ltalyanlarm Cibuti 
ve Pran.sız scımalisi hlldutlermda tah§l
dstma dair dıilıı bir çok şayialar çıkm:d
mJı§tı. Alqam hariciye nezareti bunlan 
tebip etmiş ve Cibuü hudutlarmda yı -
ğm halinde füeyan tahpiatma dair sa
lihiyettar ınenbalardan alınml§ hiç btr 
haber olmadığını bildirmiştir. 

F.kat dün öğrenildiğine göre şarki 
r Akdeniz bahrt kuvvetlerine mensup olan 
I Liberiol :kruvazörü Beyruttan Cibutiye 

hareket etmiştir. Libervilden daha sü
ratli bir torpito da Cibutiye doğru yola 
çıkarılmıştır. 

Marsilya.dan hareket e1:rJ!ek üzeııe 
olan Sfenks ve Şantiyi mmsatlantik va
purları 15 inci alaya mensup ild ·Sene
gal avcı tabUJllllDUll irlsAbı mabn eliyle 
48 Mat müddetle altkonuhnuşlaıdır. Bu 
~ Somalrdeld Fransı& kıanetle
riDt tnvfşoe etmek tizeN ~-
tA:ltd •• 



••••••••••••••• Tütün 
Satışları 

me1er wıan.1m.yordu, ı.ns ıOpb Mübadil 1938 Yılıacla ı lgaristan 
y AZAN hlkim Mr mevki alıyordu. --....-. ..._ ._. d 'l'll!ll J·~ ton 

Fmn .. ·ne Em A+ere Elçili Bu .mretle, devlet reisi, hükümet ef- Ramlal'dan DlaU'llA ua 10 •J'I 4i1...79'17 78' 

Ş br 
Wnumwniye kelimeler kanaliyle bize ...... ha•IEında Alma• tlcaNtl b- llll'a9 ... 

Bir 11ızam ve 
intizam altuıa 

am Ön !>!::y~=·K~~ısa:r:; =!e~, .. ---~-~U:-~·!8 ~,::._arlatan~e~:= Almmalıclır 
- 8 - cHakimiyeti Mılliye> de (1931 teşrini- kaydiyle gelen bir tamimde aşaiıdalri careti, 1*- yıl öncesine nıllltetle itbalM ~ bu mevzu üzerinde tam 1* mu- - B UAFI 1 tNd SAJ••• 

•+• • ıı.- a f M ...... .-.lıll) .. n• La ... • ne bü,.. -••ta 1 ' ' 1 m bt ııı .,, ı ve ihraClll beh ;. f'ellıt * Y R kırt = mıftır. Çillılr;ii} · n hrie.la lwanek ilte-
' sin .. aeM• l'lans3lm ~ .. Mi71k ~t vedll 1-?M d' ._ ... ' ....ak.ıa. inldpf ets'zlll • ..,... ld. Al O ... • ' • bu mewlm ... ,,. u •,j r. mulll.ç .... r 1 '' iyi 

ft 'b• i · Mi -...a •- • llS fl9di! ıtn'ss..._ ' ..... wıerllW.,~ d * • 0
-.. ..__. ~~ ~~~::...!':! t•ı•a,.tittia eltillllranlanm~ 

tekil .Iıyordu? Biz, bu nüfuzu muhafa- cGayNtlerine devam etmem, tuarruf b muhtelif kararnameler ve emirlerle kabil ihncetı mm.1ın nidetle t.da ba- ,,. ... ,._ ........ ~ . cilere vermek için Tnrk köyıa.&n-
...... qBI& ~ ~ Mı•™'aldJeriJı mahareti SQ8- borçlamDa ~le veri1mia obm em.,. lunmıqtur. üdm ihncetmup muadildir. Bulgaria- den makul bir kazancı k•ekanınam'f-

Mulmemwni;re ipnıt edelim ki, m.. sinde l'rama bugün Aınupama en kuv- illa borçlanma uaaJl-i. Almanyanm TUrkiyedea. itbalMa bu tan AJmanya,. 28!01 ton, İngiltıereye larda. 
w•elerimis, 11 af ' •iıa, a dtnp' '- vetR 1111ır • llAma 4IM Ol•' 1 - Ya .._. Rumlardan met- yıl 71,1 mU,.. muk yapmıftlr . .-ı 7111- toa. Avusturyaya 1967 ton, Çelme- Buaia de hala piyua WEiyetleri-
mlıl tam bir fu1i,.t. ı...u,,,.ı-,wv. ı.. 1933 leaeli temmuzunda Boma aefir- olup bmii& muhacirlere tahsis ~a nm ilk m. ........ ld itblılti ile •.S 1Al4 .. Po~laton, ne aiireea •i il fW .. I. mübaya-
tmbul ilninnM41fndeki, Gala~ ı.. J..iiine ~ .-ıı.r.k derhal oraya a- mukaç çiftçilere tevzi tdlmemit .ı.n milya m111t tullD•u. ~ lllze, ..._ 9f • l.riçreye • • •ter a,. "5rwr. ~. 
vt•1ı1 l'ıw mm= W, Sen Be- nıbt etlmk illere..,.-... M• a L _.,in imi!:: ••Ja - .ı.cak aı- llt yıJm Dk on ayı itibariyle 1'89fD ... memlebt1eN de 530 ton 9ofrahk ilzüm S-ınaenaıe,h Ameribldiann mii
nua n Sen .lozefteki azı adam1armm ytmfD. 'ftınme ile A:nlw.,a ...... bammen bymetleri. ye niabetle 11 milyGD mark mlmtfbr. aevketnüttir. Bulgaristanın yq üzüm bayu ıiatemlerini, mazideki hizmet. 
çeJ.ımalarma · vem ecfiwolkrdı. zımuı Cümhurreiai llarmsa ..ıwıen.- 3 _ ŞeWr ve ••+al• dahilinde Alnwıyanın TillkiJQe ihracatı. Uıe aevkiyatmda muva9ak olmasının '8şlı- (erilli DB•D dikkate alarak çalı ... 

O ......... l'w.........,,. Mi Y-.... "«••• .....,,,...,,.... .._. w '8ı '•• maO! •imi- bu yıl 128,4 mil,.a.-k~ı )ls.Jtl. •imli ... .,.._ sevkiy•' '11 ... _..... mlwha ile Earplam.k 
Kapuaen m6e11e1 dnln Uç ytlztlnetl yıl- ltendflille. ftda zl)alealMe halciJer w ne emrinde bulunan musal*af ve PJri manyanın 1931 yılmm ille on ayı ~ ft ~-· mtimlctlndOr. 
dilıaltı:uHail ın.tWtk. Bu iki miiHHH dehilp -killeri ele hıtnimle beraber musaklraf ... _. sa1:q1snaı temin ede- Tilrkiyeye ihracatı 80.3 milyon mark idi. -·- ikinci derecede, büyük abcılanmız 
biribirime aralarındaki duv .. bnnaun .l '" • bilecek muhanuwt U,~. Şu halde mncaı 48,1 m.ilyan mazk faz.. Y.al •tlaa ......... U""wle Almpplar p. 
bir w rlııfa • 1-ila bul .... yordu. Ya ı ' llldü- :su •cl+N* wk" ,.. Si derilen la o1m.., ~ ,.._ • -. ziyacle art- Ah ,...._ t1ıtiia -•'- ia-
Bllllıııitlt 11uı.mu1u uazL. xm t.cü Lui P n 1ı1r tsııls tıllıl ı o •ı -.ım. ---. -~ikimi klnun 939 ınıştıs. ..._ 7 1_. '°' .. .,..,. ,.., ..... Sn ı 
uınanmda, ıneth11• Jl. dü Tranble ~ S t ' .... .ı.. -~~ ayı llOD'PP kaöar veUiete gönderilmiş 10 yallık netice IÖll lnilne aburak. ~ @' _,_ -+Heti tarife:..; ~en biyA ..... fah-
(Tramlıılay) tarafmdm satın aJ-ıfb. __ it ..... _. dBI tm6z1Gazı olacakm umum yıl ticareti hakkında şimdiden ....a..ı '-- .__., •IWIL -• .ı. ı• d riblan ba ._.... in!?& 

-..ı.-.-..a...ı..; "' ' ..... ~· 1 • .....ı.... . 'DP u.Q' - ~ _..ır- "*-· - . 
O llhı aJ'!ll zamanc1a ,,........,&&~ L. * .. ., g;=z F ~ ---*- cte.lıilr ki. 1918 • Ahaıvwww Tür- m t Jı L ikimi ...._ mırı lciılıls Ka! 5 .._ ._.., mil addit 
k~. yıldönümüml ~~- lmwln liaedude muJıt.-1*.-aı. Bir dükkana kiy~en um.a itballtı ıakriben yiia - .,. ~tarda~ --- ... 1 ...... F-.... ı llir çok 
~rduk.rl Kou:~ımı;: ~sandarenllgı ciiüp- ==--~ ~-~~~ ~ msk w '1'6rlt,..ye mnma n.ra.. wak ,_ı aOI ' • w 11 lrA tar;. da ..,..i ......... J a? Bun-
~e ve ay .. arı, ç • pwam.,.. ,,._ ~ · llBlt wydm nalc catı ise takriben 150 milyon mark 79pa· •' w - • anık ı ı• w iaıp ...._ )u • ' .,.aet iPnc:le 
yüz senedir, balal..., öbüzlere heın- C8llllmneW ....... Pmm • aman n- I il eeldlr. Bu hesapla 191 phncltlri aenel tlıclll& , W•ı• , elıl ei ....ıaaı-
cialiai sevmmiD! fram•C8 okrak öğret- l'l =•"• ..-. 347 ...-. pua Çil N' ar Türk • Alman ti ti - Alman ,,_._ __ t J'4 b &1 A 1 1111 Ha-
mlflerdir. - Yam. ....._ Evvelki akpm PIJri mwtnen bir •- care ya AAwa. - -. -· 1 - • wvc-.,•. .. 

Geae o sflnl~ ki, ftrk htlküıne- - • • ..,_.,.... ne lllte lfelimeıp 9M'P'1Man aeçznelmt olan nam-~ ...,_... 8llUl- ı l ı?Jeıır- L .... Jl!F du-
tllda -- .., • dıt,. K ljMl Dieln ..,_ ıı ılı ıl! 4ı6r - bekçW, d"kkhlıenn kilit bet- :m=edlii veçhile • 50 milyon mark •k A: cıak • nak 

flik m•' '• eıtt111 bir ınte t111Wk mBY· o - ... .... ....... ya Nlbil ~ m.. y.aııifP B. BDw- u " -·- M llllketi-
lıllne 1Ecm11s161: Bw w A& +Jrı ..... ıia cfeklrte kat ...., at* olıduiunu ..._ ...... ·--gt,BSfttll .... 1 dtr. 
mekleplesıhak lllıl ~ • 1dr ' • • ; 5 aı.r ...,. .. ,,. wawıldmt Wr kiltt taklnk ..... t , ..... 4aiı-
rr-ıa ..... ., .... aplda. ... ıua ....., il 'TP < ba ut• bllar -- ._,_.ıtfl, l••ll-..a set.tıva bnr almcfılı villJet.e tAllrtr- mk bazı ihracatçılanmız ve apekü-

Ytllli ~ 18fuedt• · • .n.mda mF ı' ı ı' e "1tlk lıir •• \il ve- Sabahleyin, bu dükkhda grdıpn Ra- .......,..._ miftir. * lüyonculanmız da vana da bunlar Wr,.... ... e#1='41' tık ef iP alan riJor. m i MHm .-k -- pJdiii'>- Şlıtlı-...... W mhb 1 

ı• Amme bu W biiyiik pubua bquuıd 
11.Calarfıll_...le•' ı 1iiledeUi, Gul, uzun müddet benimle Fransa- ele vaziyeti g&ıallf ft kmakola mUfll- hizmeti..,.._ elekbll mtlu1tu•ı1e1& B&Mft &i il hamle ı..adr kudretinden ~ 
-'l 'ftrk ..terini tetkik etmek ftf P deki vaziyet ,,. benim a.-ya gönderil- c• etmiştir. menelik faaliyetleri baklanda istatisW l'OÇlmll Bai arası köy9ncle 1* ıa.- rrul~~ Hele bir ~ 
All.Wa ~ ba ,.....k Is- mem w-• ......... Btnim üzerime l>*•h ..&l>i de ... ı-sak lıcilit audOıııllllıt .................. -- ruz bM 5 L ........ a11ra1t-ı.....:...a. tenıL· truklam ur11e·· d -L~e\-
.a..- ..ı- imka.a ~ '.ntlila kendi -....- ~ ~-- ve ıu • o rı e nn en ~ .... a -
-ı-- .-,........ -verilen bir l'wwwa - ftal,an yakınlaş- .991rnıı ,.. p-...ıe mevm& olduiu 6a vek&lellnda ~- WJaı•ıııfıt,lr.. atın-• ... m...t.lteme edilmekte olan lar b k rpdMi - lar ... 
ledDe 7Mım edene. Mt bin aeaııı hıı- masının kendi memleketine karşı bir bildirilen 247 liranın yert.de yeller es- Bu mUesseseler wt 139 nihayetine ka- Osman Özdemirin muhakemesi netice- sah u k 181

• ili ~ a.:.:rr. ~ 
beri toprak .ıtmıe1a yatan Eti -.ı.nnı cephe almuuaa imkAn olmacbimı bil&- tiji tesblt oluıunuştur: Bu paraJarm dar bu cetvelleri hazırhyaeaklardır. lenmiş suçu sabit görülemediğinden be- menhk~ed eti•• I' MeT ag 
,,.. belki • .ıo-. illkeletini ..1___ ' L-- kili' dunılmak .. --ı..ı 1 • ma um ur ar. 

meır-- lds hıumm Oıta AYl'Up8dald nı1h için bir çeıu~ye t UJ sun:ıwy e, .,,,,.,, • .,,_, netine karar verilmittk. E küçük eli olım b 
~ . . . teminat olacağını dilJilnüyordu. . dükklmn il ~rflhetı• l>ilm biri ı.. 8>11 it•......... • ..... ,,. ltll'lllltar tütü::r .... ..::-y_ blmı~ 

llaziJ'I tok 91991 Gal, llliDetinin kıö: K...ti• llm ......... eUerinu bü- fmdan abndıgı anlaşılmaktadır. 2Aı.ta tmnlzll•enlerln (E) admda bir kız zabıta- m"-- 1-·- lan t::! ti t lamakta 18 -'--.L. ,_,__, ~ ha _z__~ •• • tJ hlrllr ..ı.--: .. tJ } k u.tllr fi _,_ ua-__. JUBIM Dl UCUZ na e op • • ~ 7 :::- -C'W'& me- yük bır.sa~ye •tuttu ve: tL -* ..,....o.w•ave e e oym-~. ....'ll'L Mlıl. muul '* • .._ .. ,.., .. biz.. dırlar. Kendilerini fazla teblikeye 
• ıJ o ... _ .. _;_ ...,. Çlkanlına- - Türkiyenm dostu olarak kalınız, --·--- llft-.;.~ -t.at ti ......,........_: ..__, M p;lı _......_ (8) -...a.._.a_ ı.a... al -, -1: L~~ .. ...L.!-.- ~: • 

- - ~ .... Wr alAlı:a n. ._ı.:.. - . ..._.__ ı........ '--La.... d ~ .,,._,e _,....- ......,. to- • C ~ - ~ -•-a-- maruz asa!!!!_ ... _... wı--mr• 
-..- -.... ~- dedi, 1-- wmna OIWJLW evmı ........ ..._ 1 , , l'fl • d , . .._ IUlll = *--'-- ett;&t ı..ı.ı.ıı-a..__ 1 41t11 Oasi. a'D 71 , ..ıten ile..._ e•nl'• ı ITI 1 llF $' w M ---ı .- --.- er. 

mı_.ı olu)'Oftla. ~ rakipleri Cblhuneilinin atı be . tsıabula ..,. 7 11' • 1 n 'z = Mne- trr. Zil t.Mtt•ta et hJmutll& A-...t- T8* Tüfü 
olan-. ra.tıa Kml ımt ..-aylpJd ....._ ~ .. tam~ .. ':- duran 1WiJıe wH'etiwiiiı ~~ imle it &&en _.... w ... lahı is- DM8c Limited Şirketi ile inhisar idare ı 
bGtila ~ 7G1 ıtapamqra ile c;... m. -''=~=d· cın 1ıir ~ ....,_ kmaaa ::C ....._..., f •o • •d a; attw- .......... ••1-1 mevzuum- hmiriMMiır. Bunbr 

Jiv-.a ı.akia a' m,.ıpr ... ? l§te. Yatt.mIWm llahçqeçıldPD. Sanrm ~:.~·=..:ı·~-- ::.: ~ bn .... :::·~- flr·ı a '?• Bkşil .... N1a tdlet~.? :ı~~tifler ~·-
lıfıılia ı ı f , ı .......... yıldlüa pumaklıkları 9Çlldı. Gazi, .lil- '--i....- IMll. .-.;; • -• u - oturan elll Pah da Be. Flll1meı. ..mı ~ oy yu_ mev ı -
.. tum o 1 • 11 • crl y.... tWr bir hareket ...L+ .. _;. beni IOn ~.. o.le -·· ....... aldığı bir dana kellaini -.:..ı...ı;ı..ı..... 81111- deduleı. Ve böylece Çalqad11t. Alcı-s -- --~· .. ..y 1 • WH x.. lh.-1.i .... ........- ......_ ; leri • ~-...1.....!a.. .... rL.a.. w R ' .... eıılıl ... bir defa sara,vmdan &eçlOm>i istemittl..eq ___...... ra yemeje b8§lam1f ve boiazmda ufU ....... nzı1e~nı a::BUR" ettunen eon-
S&r ' a ..._ ,._- lek=hriyle Atatürk: Yani. Türklerin Nbuı. Ona ı.u na ~ ldmaeleala wH'm bat nır- .... bir keınik parçası ka1ank cWdt 8Ul'ette ra mühayaa ueullerine ~. 

• __. ı lfeal t ema- ismi verdilderi içill vıt.anda1len -·ut ..._. ~· ~lllyet m1• 1~ D l'lw d wia Çea IA 1 fıı Ha- ralaltsıaJınmJIÜI'. Fatma memlebt hu- Ahm •bm muameleleri tamamen 
.... .. • 1 • • J 311nı buluıu,wodar. Kendbi bu ilmi mücadele- .... • 1 1 W N •• ete .,. 1 1 • - - .._ n.lııw• bpı • tlflbbüs- tanewiae bldırılmıttır. hntrolaOzdür. Ayni mmrı.bda ye-
-6ı 1 

..,. 1 n ..... ..,_ Q. lrri. .. ye medeniyet yolunda çalJtr tir. ... ..... Kellr .., ..... llell ojlu ---·-- tipnif myni enaft ham mahaalden --= ma\e~le gezawmıpu-. * g -- ... ... llialleorek _n_a.. •• ·~ ... -·_. minin Jebftii. ıliahaia Gt1fZ bq 
- Ba t* ..W. .... pbl - SON_ 1 ı «ı ld.,,... '3t ....... malı- -..nlRflıO OrMlllCRcnGrG kmap eabH.iı c1ailna tıe.Wli mim-

-a.· .., n • • w. • • · He • lıal. rlA kti ftbdardandır. ıl!w ...'J ' sa .... t irin. , ,, ' llıiml ...- _. _. 4 , lf ~I ~ .t.ıınlwıra. Pi) l!Çllılıia 
._ Wır .... 'af 'a .._' P lıM ta- • ..._. •uhtıem •& 'ı e 4ma tm www ..... et- zaman tütün msnı• .. Wuma daltlir-
.... ..__ .... O G..ı 8 8 , 'p g 1M p p e -- ... .._ a .. ~· • • L-.1 tılil hM• ' • fa, 9 ' ı' ıla; ı... DWAleri ~ı clile+W.bi fi.. 

.-- 1 
11

- __,_,, -..-- • 5 1 Dl - - 1. • - ~ 1119 .._._ ..a.ı- \ Lw Mk ..... _.__..__ r:ı-La &r..J..-..A. L--
s.mk ..... dilliz ve körler JaÜWe91 ....... .... ' .... , '1 F 'eh: Buaa- IS' ' ...,,,.. --.-- f atıe __... ~u __.,...mıaa ~ 

---- .... im PY si mUdUril doktor Necati Kip f.tanbul ............. ta.~I 1 ' d br - hFMI .... .... 19 kaça ımlım ......... meclJur 7izler-
...... ..._ .._. -. ve ..wı,e bMtanesi mil- 8 k tbol ---* 5 

· ...... 9 ~. :e. &111 iller, ,. dil- ce ve 'binlerce çiftçi lmmclu. 
_ ....... 1 1, A' ,. •ün ..... _.,.... IO lira ull ........ t&7ln as e T 1 - f nm ...... pMbM .... 'ya lafiina. pi,_a 'f'llziyedai tetkik 

• ..... ' 
11 1 a.ı 1 

• L e gra .................. O......,tt"f> aA&..~-~1ere mı.,- o1ım- L_L AS ! ti, na. • p, D'~- oh··..-•tt• ... ~ dilsiz. ve körler mil- Kaz Ye mlEell •lılle J..a,a ~u~unçu ~ .,- uan-
llla •' • ıluicıı..,.llll..._•un • 'ma müdü.rliik kac1ro.ı 55 Brqa tmlaMllla taalk Tal':· v_:_~ ,..,_ 1n-· w w. tiy..-~. Hatta ba yd ek.. 
Fransaya kup olan aevpmi azaltmıyor- ipditilml..... - mfü 1 b mUdtir ,_ ~ .....ad-1 ıilen is+L • ....tatlll'a J..mıl- perler, mlbayaa memurlm köyleıe 
du, biWda Golu ırk brdetleri olan vM&Jetioi deruh&e ecien cloldm Kem- GI 811-111 ~ eaqı ~ ıa.n- .-el. ~- uma l~u tesblt edilmit bulundu&un- bdar aritmek ~ de btlan-
Kertler fetbetmemiş miydi? Her taırafta duh Sa ,az lira ü tl ~ . ŞehrtmJzclekl .ıtbdartarld geld ııa- kezi tuafmdan Vı.vamda çok zarif bir dm daktilo arzuhalcılar bu ~olda fu1I- maımtlar. köylüleri muayym naer-
bö7Je aiMller an,w • buldmlan WnYV • u,,acreı em =--nın lOdla söre bec:llFl terbiyesi tpt aarette hutan1aa (Uib) tebrik teJpaf yetlerine devma edemi~. kezlere davet eylemiflerdh. 

Willlell M111__.., Vm uf ı • + e 
0 

\Wi8f umw:ı ............ WIOıın-n kı& •- kliadan brr tellraf meıbziade ialllm: Kmmua 1111 lzl- ta•k eden yirmi Toplanan UylO, mibayaaalerin 
M 'l"llrq.le cqfret Jıarp •damı mana- kek ilbt% riJlt 111U la' .... in bu- maktadır. Uçllndl w • IJJel 1DSIYeJerlain bat16 arbaınclan ıtınlerce 1mpn.., hatd 
sına gelcUiinl keşf ttiji zaman fevkal&- Çocuk zevk ve nete bynaiıdır.. ketbol oyıuatıl!Mm için tertibat almak- Tebdklerinizin bu pıt tel&raf WiıtJa- teldi erafmda adli makamlar IÖl'ÜflMk· onlann çahfbk1an c1aireJerin pençe-
de leVinmi§ti ve bu kepini bana da._ Çocuiu .v .. Yılda bir lira ver .. Ço- ı.&r. Basietbolun tiıammUmU ve mi1l rit'le venlmeRat bteneniz ammıau tedlrler. relerinden koçanlenm firlıdarak cb-
derece •-imi bir rtlldr amılıatb. Ollla çuk kurumuna üye olL SJ)!)rhamz aramda yer almasL * her telirai memuruna qletiniz. Vera _ ... ça oluna olaun benimkini de al; be-
n =• .... 1ç1a _.. w .... ..._ ....,e ~ ....... ve Anbraaa mUsftddenizln bir kö•aine (Ulb) ı. • G'-l-ı . ~ ı .., Dimlini de yaz~ diye t..aykmn..ıu-
---------------------.. beden terbiyesi enstitüsünde buketboı ıfmeshd yamm. a.n er gıc.n er i dır. 

deni veı9eeektir. TeJapilf tleıvtlaM1aı .... ~ - ... _ _.. Bu prtlar alluıda yapalan. müba-
., :m.ketbll oywıuau 15 kurut makadınw temkı eder. Bu su- Turgutlu bymüaou SalAbeetln ~ yaada, &atleria takihinde lıakbniyet 

memleiletimizde ili:önee tatbik eden p- ..... ._ ,..._. •· Pı JUU•Aıa guduıııllll, l'eta C. 11iliı' •umial Jh.. ve makuliyet olabilir mi? 

1 h1r İzmirdir. 42 sene evvel İzmirde hm- ,. ' ...... ._ a IH • • -'e- san İdil Foçede. gelmiflerdir. Cöriilüyor ki tefkilAtaz, inti:mm-
De•llll•ll' ın btW o,namrdı. 1918 senesinde İmıir- .. n ....... ....., Hl 11 .,le Hava kurumu mUfettqi Bahir Anka- SIZ bir çalışma ıiatemi içinde memle-

• si 

...... -....... 
------- _,, 7 ......... 

Kanatlan 1 PARl 
Altında EGLE '/~.__.... .. ._ 

tfe bho bubt1>ol kulilba ınevcuttü. • tıllllf a' • rada pJenk fsbanbala gltmi§tlr. ketin en kuvvetli gelir bynaiı olan 

Kllltar Pa 

-••CAS .. AU 
llllldlll ......... ~ .. ••• 

Masalarınızı 

Tel. 2569 

,,de 

tütün raahaulümüz hu sene hedrolup 
gibniftir. 

Binaenaleyh tütüD abflanm bir 
nizam ~ intizam akma almak zaru
reti vardır. Bunun İlmine İlter bona, 
ister lonca diyelim; fakat muL.Jrk•k 
olan cihet tudurki; ataıJ- Lir kon
lrola tabi tutubnaLdlr. Bunun için 
..,f oluneıcak iç het mİlyoaun 
ehemmiyeti yoktur. Zira her aene 
koatrolaüzlük ve intind\•alık için
de bir çok milyonlar. liariçtma .._ 
rek köylinün cebiae .W.,..k milyon
lar ha.,. olnıaktadlr. Hattl bu mev
ma vücuda aetirilecek tıeaiat için 
d.vletiıa fM.k•rLk tebbbül eyleme
eine de lüzum yoktur, Y alma kefa
leti kafidir. 

Köylü, yanı ekici bu parayı bizzat 
seve eeve öclenı:ei11 ı.....Lr. 

Zira bup lir ..... i.leyeceii 
rntl:fltı UZUb )"&1laıdan Leri bir . . . . 
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Amerika 
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maw;;m ı .. ": ..... 1:-:Ldi nüfuzu altın-
~ 
1 

da imiş 
-o--mebus · zetieri na 

Bu ün bir tebliğle ·ıa 
AW\'lanysya yapdaı"': 
hücumlar bundan 
ileri geliyormuş_ 
Roma, 28 (Ö.R) - •Giormılc d'İtnlia• 

Almanynya karşı Amcrikada yapılan 

edilm·ş bul naca· 1 
hücumlar dolayısiyle İtalyanın Alman
ya ile tesanüdünü üfuı ediyor. Bu g~ 
tc ırk siyasetinin takibi üzerine Ameri-

l&tanbul 28 (Hususi) - Münhal me
bus namzetleri için kısmi seçimin önü
~ki Cumartesi günü yapılacağı öğ
.enilıniştir. Partice Emekli general KA
ZIM KARABEKIR'in Izınirdcn, mu -
barrir Hüseyin Cahit Yalçının Istanbul
dan, Londra büyük elçisi Fethi Okyarın 
llıamsundan namzet gösterilecekleri kuv
wtle muhtemel görülüyor. 

Budape§te elçimiz Behicin de partinin 
mebU.5 namzetleri arasında olduğu ve 
JDlihim bir vazifeye tayin edileceği söy-

!eniyor. 
Kısmi seçim için Elazığ, Bolu, Çan

kırı, Kayseri, S:ımsun, Bursa Antalya, 
Burdur, Izmir, Siird, Muğla, Ankara ve 
Istanbul vil5yet1erine icap eden haz.ır
lıkların ikmali maksacliyle emirler ve
rilmiştir. 

Ankara 28 (Hususi) - Münhal me
busluklara partice gösterilecek olan 
namzetlerin bu gece i15n edilmesi kuv
vetle muhtemeldir. 

kada nlelümum totaliter devletler ve bil-
latanbul 28 (Husulli) - Mem- hassa Almanya alcyhinde yapılan hü

lekette demiryollarunızın, müna- cumlar dolayısiyle diyor ki : Irk siyase
kale işlerinin fevkalade genifle - tini her kesten evvel tatbik eden Ameri
mesi münasebetiyle münakale İf- kadır. Amerikada Almanya nleyhindeki 
lerini bir merkezin idaresinde tahrikler yahudi nüfuzunun neticesidir. 
toplamak üzere ayrıca bir müna- Bu da Amerikan siyasetinin Avrupa iş-
kaliit V ckiıletinin ihdası muta - 1 . "dah 1 ·ı be ld w k - bild. . erınc mu a e ı c se p o ugu a-
&aVVeT oldugu Ankaradan ırı- -t-ı k1 · b" d lil"di B · 
l . B h kk k ıı· n~ı arın yenı ır e ı r. u vazı-
ıyor. u tmavvur ta .a u ' e. ı- t Ro B ı· mili · · rul -· akd. d k d · h ye ma - er ın verının ıu ve 
gı t ır e ara, enız ve ava f "'' t .. d .... t ·t fı t k 

ki . k • ·ı b k~' · ac.u csanu unu eyı rsa ını verme -
na .ıyatı amı en " ve wetın tedir. Atlantik ötesinde bilmelidirler ki 
emrınde toplanacaktır. İt 1 1·ıaı ı Alın il ·· a ya ve yan ar anya e mute-

Amerikada mühim bir referandum yapıldı 
sanittirlcr. 

---:------
İstanbul valisi 
Ankaraya gittL 

Millet kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin tezyidini • • 

ıstı yor • • 
RUZVELT 

Alman gazetelerine göre 
ltalyan müddeiyatına F ransanın sert 

• cevap vermesı işi bertaraf etmedi 
I,_ünihte olduğu gibi Akdenizde de 
pahasına ·sulhu koruması isteniyor 

Fransanının 
Fedakarlık 

Paris 28 (ö.R) - Alman gnzetelerin-ı cDoyçe Algemayne> gazetesi de şöy- ı müdafaa ediyor: cHakikat şudur ki, di
de Fransız Italyan münasebetleri hak- le yazıyor: Eğer Fransa, Münih anlaş - yor. Tunus hakkındaki Italyan müddei
kındak.i makaleler ltalyaya karşı biraz masından sonra salahiyetli devlet adam- yatı orada hukukan ve fiilen mevcut 
thtiraza delalet ediyor. cAngrif> gaze- !arının söyledikleri gibi Avnıpada vazi- olan vaziyeti Fransanın cebren bozmak 
Cıesi diyor ki: yeti tavzih etmek arzusunda jsc, Alman teşebbüslerinden ileri gelmiştir. ltalya 

cltalyan müddciyatına Fransanın sert hududunda olduğu gibi Akdenizde de ise orada Italyanlann evvelden mevcut 
f)lr :rcd cevabı vermesi meseleyi berta- bunu göstermeli ve kendisinin şarki Ak- haklarının çiğnenmesine mdni olmak az
al etmez. Faris gazetelerinin cHemşire denizde ele geçirdiği aynı haklan !tal- mindedir. Fransa Tunustaki Italyanları 
JDi}lctten> bahsetmeleri de beyhudedir. yaya da garbi Akdcnizdc temin eyleme- Fransızlaştırmak istiyor. Italya ise ora
Jta)ya oyalayıcı metodlara razı olmak lidir. Ilalyaya en yakın araziye Itnlynn daki 130 bin Italyanı ve Fransız tabii
ırlyctinde değildir. Fransız - Italyan an- kuvvetlerini kısın~ kabul etmek sure- yetine geçirilen diğer 10 bin Italyanı hi
laşmasırun feshi ile bir kaya yerinden tiyle onun tatmini lll.zımclır. Fakat ha- maye kararındadır. 
o,natılnııştır. Taş artan bir hızla yuvar- kalım Fransa bu mesele1i tetkike razı 
Jmımağa devam ediyor. Harptenberi olacak mı ve Ingiltere de buna ne mik
ınfuıasız cdiktatlarla> takip edilen siya- yasta müsaade edecek?> 
11etlerin verdiği neticeler galip unvanı Italyan gazetelerine gelince cGiorna
taşıyan devletlere daha makfıl bir siya- le d'Italia> Tunus tizerindeki Italyan 
set takibi cesnretini vermelidir. müddeiyatını şimdi başka bir zaviyeden 

Bir Alman 

Bir düzeltme 
Dünkü sayımızda Almanyaya ait bir 

haberin üstüne sahile tanziminde bir 
yanlışlık yüzünden •Yeni noter lı::anllllJ,l 
ve Akitlerin scrbcstisi• ba.~lığı konul
mll§tur. Bu serlevhanın bu yazı ile hiç 
alakası olmadığından düzeltiriz. 

.... 

İstanbul, 28 (Hususi) - Vali ve bele
diye reisi Dr. Lütfü Kırdar Anknraya 
git.miştir. Ziraat kongresinin son celse
sinde hazır bulunacak ve bilahare bazı 
temaslar yapacaktır. 

ingiltereye ipekli 
çorap ihraç edeceğiz 
İstanbul, 28 (Hususi) - İngiltereye 

.:---
Atinada 

MAARiF 
'Wekillliine İzmir sayla· 
vı Hasan Ali Yücelin 

iKTiSAT 
Vekilliğine İzmir savla· 
vı Hüsnü Çaların tayin· 

leri tasdik olundu 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SA.HIQDE -
Reisicümhur tarafından istifabrı ka -

bul edilmiştir. 
Maarif Vekilliğine Izmir mebusu Ha

san Ali Yücelin ve Iktısat vekilliğine lz
mir mebusu Hüsnü Çakırın tayinleri 
başvekil tarafından Reisicümhura arz 
ve Uıha edilmiş ve bu inha tasvip bu -
yurulmuştur. 

lstifalarmm Reisicümhur tarafından 

kabul buyurlduğunun ~c;vekil tarafın
dan B. Saffet Arıkan ile B. Şakir Kese
b~ tebliğ ve vekalctleri zamanındaki 
kıymetli hizmet ve başarılarından dola
yı teşekkür edildiği de ayrıca istihbar 
edilmiştir. 

---=:---

Kon yada 
Beyşehirde bu

lunan kömür 
madeni 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Alınan bu müsbet neticeden sonra 

bazı formalitelerin teemmülü için 
Ptıdilik ocak kapatılacak vnz.iyel 
joologu ayn civar sahalarda arama
lara devnm edecektir. 

_..,;a 0"9MP ,., petrol 
şirketi · Y ugosla vyada 

araştırmalar• yapacak 
Belgrad 28 ( ö.R) - Büyük bir Alman firması namına hareket 

eden bir Alman heyeti Panonia A. G. şirketi ile beraber Yugoslavyada 
petrol araştırma sundajları yapmak için müzakereye girişmiştir. Bu 
şirket Yugoslavyanın en zengin petrol kaynaklarını ihtiva eden Ma
javca - Plenin bölgesindeki hafriyata iştirak etmek arzusundadır. Mü
zakerelerin neticesi henüz bilinmiyor. 

·Elhamra Sinemasında 

V/. ',/;7/77///.TJ;;... <Z/7-//JJ./T/./'T/.7..':/~./777-X.10'X7.,.~.All:iZZZZZJ 
Senenin en bü:1;ilt Tiirkçe si.izlii filmi 

Bühin Jzmir onu bl'kliyor .. Her hesin dilinde o var .. Her tarafta ondnn 
bnhsolunuyo!' .. Filim.Jcrin krlı, krallaruı filmi .. 

l - HAZIU..'TI SULb'YlUANIN HAZiNELERi 
13 kısun .. ilk defa Tiirkçe sözlü .. 

Tokntınclan kan drunlıynn ... Yumrui:'lmdnn ateş çıktın .. 
Ti.iy gibi uçan, tı~ gibi delen 

UONALD KOLMAN 
2 - ZENDA l\IAllJ{U:\lLARI 

14 kısım .. Baştan başa harika 
3 - RE1'"KLI MIKI l KISIM 
4 - FRAGMANI.AR 
30 kısım hepsi bugiin L A L E D E 

........................ 11Zi;fı!~~7J7LL WW 

BUGÜN 
SENENİN EN GÜZEL VE ECLENCELİ FİLMİ •• 

3 hbab Çavuşlar 7;;~~e 
Haydutlar arasında 

BOYCK KAHKAHA TUl'ANL HarUıa falıeseri 
SEANSLAR : 3 • S • 7 • 9 

SAHIFEJ 
re .. 

Yeni mebus namzetleri 
General 
H. Cahit 

K. Bekir, Fethi Okyar 
namzetler arasındadır 

lstanbul 28 (Telefonla) - Münhal mebusluklara gösterilecek 
namzedlerin yarın ilan edilmesi muhtemeldir. Yeni namzedlcr ara
sında en kuvvetli olarak Amiral Fahri, Ziraat bankası genel direktör • 
muavinlerinden Cezmi, Nafıa vekaleti müsteşarı Arif, Ziraat vekaleti 
müsteşan Naki, Devlet şurası reisi Reşat, Riyaseti cümhur genel ka
tibi Hasan Riza Soyka1, Londra büyük elçisi Fethi Okyar, General 
Kazım Karabekir, eski deniz yollan direktörü Sadettin, Hüseyin Cahit, 
jandarma umum komutanı tüm general Naci, lkbsat vekaleti deniz 
müsteşarı Sadettin bulunmaktadır. 

Islam gençlik cemiyeti 

Italyaoın Mısıra hudut 
komşuluğunamuarızdır 

Kahire 28 (Ö.R) - clslarn gençlik cemiyeti> Trabulus ve Binga
zinin ltalyanlar tarafından kolonizasyonu aleyhinde bir protesto no
tası neşrederek bu Arap memleketinin ltalyan imparatorluğuna bağ
lanmasırun Mısır için arzettiği tehlikeleri kaydetmiştir. 

Cemiyet ltalyanlann Trabuluslulardan münbit topraklannı alarak 
mukabilinde hiç bir ta":İz vermediklerini ve bu toprakların sahiplerini 
çöl mıntakasına naklettiklerini ilan ettikten sonra sunları ilave ediyor: 

« Buna binaen Mısırın komşuları arbk dil ve din kardeşleri ola, 
Trabulus garplıları değil, ltalyanlardır ve Mısır ile Bingazi arasındal:i 
hudut Fransız - Alınan hududu gibi olmuştur. Böylece, ltalyanın Tra
bulus ve Bingazideki hattı hareketi ltalyan radyo istasyonlarının pro
pagandalarile taban tabana zıddır.> 

B. Spaak Parise g.tti 

Bir mebus mecliste kalp 
sektesinden vefat etti 
Brüksel 28 ( Ö.R) -Başvekil B. Spaak, Parise hareket etmiştir. 48 

saat orada kaldıktan sonra B. Emil Vanderveldin cenaze merasiminde 
bulunmak üzere Cuma gi.inü Brüksele dönecektir. Seyahatin tamamen 
hususi olduğu söyleniyor. · 

Brüksel 28 (Ö.R) - Ayan meclisinde muhariplerin tekaüdiyclcri 
üzerinden alınan verginin ilgası hakkındaki müzakere esnasında Rek
sist ayan azasından Rodyus maliye nazırının beyanatını protesto için 
ayağa kalkmış, fakat bir kalp sektesine uğrayarak sözüne devam ede
memiştir. B. Rodyus civar salona nakledilmiş ve reis celseyi tatil et
miştir. Sarfedilen bütiin ihtimama rağmen B. Rodyus vefat etmiştir 

Slovak Mal1i marşını söyledikleri 
için jandarmanın ateşine 

maruz kaldılar 

Prag 28 ( ö.R) - Bratislavadan bildiriliyor: Bütün Slovakyada 
Noel günü Surani kasabasında Slovak ahaliye kötü muamelede bulu
nan Macar jandarmalarının hareketine karşı protestolar yükselmek
tedir. 

Bu hadisenin sebebi Surani ahalisinin Slovak Milli marşını teren
nüm ebnesidir. Bratislava radyosuna göre bir çok Slovaklar ve bun
ların arasında 17 yaşında bir genç kız yaralanmıc:tır. 

Macaristana terk edilen arazide Slovaklara kar;ı yapılan mezalimi 
durdurmak için dünya umumi efkarının müzaharetini istihsal mak
sadile beynelmilel protesto nümayişleri tertip ettirilmesi düsünül-
mektedir. :ı: 

Yugoslavyanın 
tınadan· son:-a 

her yer;nde !"ır

soğuklar başladı 

Belgrad 28 (ö.R) - Bir kaç gün süren fırtına, kar ve tipiden SOIU& 

Yugoslavyanın her yerinde şiddetli soğuklar başlamış ve duran tren ve 
otobüs yolculuğu intizama girmiştir. Üsküpte şiddetli soğuk hüküm 
sürmüştür. İhtiyar bir kadın yolda yürürken donmuştur. 

Kış sporları bu sene her seneden daha hararetli başlamıştır. Bir çqk 
turistler kış sporları için memleketimize gelmişlerdir. 

~------------m31----------------~ TELEFON : 4065 TELEFON: .... 
1500 kişilik Türkiycnin en bü\"iik salonu olan 

YENi 
Bugün iki büyük riliın birden 

1 - A YNAROZ KADISI 
Türkçe §özlü v~ şarkılı büyük komedi 

YN YA~ LA 
HAZIM·· -YASE? .... t. G LİP • MVAMM "N • E. 

ELİ • HALR~E • ŞEVK.İYE .. CAHİi;l::-
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İztr~~rde ilk defa 

2-BUYIJI< SEHIR 
• • • 

Senenin en müıh~ş şaheseri 

• 

Türkçe ızahlı F oks jurnal 
SEANSLAR : Cumartesi ve pazar günleri : 10 .... 2 .... 5 .... 8 .... de başlar 

Diğer günler : ~ .... 5 .... 8 .... de ba§lar 
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General Kizıni Emekli 
Karabekirin 

ıf ransız Ayan meclisinde 

hatıratı Fransız 
nomik 

mali ve ekohükümetinin 
siyaseti tasvip edildi 

Cihan harbine 
Harp arefesinde 

neden ~irdik ? 
vaziyet ne idi ? 

Paris, 28 (Ö.R) - Maliye nazın bay şeklini biz reddederiz. K.ambiyonun tam 
Pol Renyo lyan meclisinde hUkümetin kontrolU muazum ve karışık bir cUıaz
mali ve ekonomik siyaseti hakkında mU- la mUmkilndilr. Bunun için Almanyada 
hirn bir n utuk söyliyerek şimdiki halde olduğu gibi idam cezasını tesis etmek, 
hükümete düşen birinci vazüenin, mil- her köye bir kurşunt gömlekli yerleştlr
li müdafaa işlerinde kullanılan kollar- ınek Ye her tarafta jurnalcılığı yerle§ti.r
dan gayri bütün kollan rantabl işlere mek ~· 

Bm.MUSAHABE 
Tarihl bir eser iki türlü yazılabilir: 
Ya vesikalar üzerinde tetkik ve te

tebbüle, yahut ta hlıd.Lcıelerin içinde bu
hın.makla. Birinci nevi eaerlerin güveni
lebilecek. vasıfla:rla vücuda gelebilmesi, 
ilcinci nevi eserlerin kemiyet ve keyfi
yetine bağlıdır. 

Müterakki memleketleıde Üzerlerine 
büyük vazifeler almış bulunan insanlar 
U: bırakmadan göçüp gitmezler. Bildik
lerini, yaptıklarmı yazar, ortaya atar
lar. ~rrlardanberi yazılmış olan bu çe
şit eserler ve hatıralar pek çoktur. 

Tarih için bu eserler birer kaynak, 
birer malzemedir. Her şubede inkişaf 
ve terakki de ancak bunlarla mümkün 
olmuştur. 

Bu objektif yol tutulduğu içindir ki: 
YalıuZ hll.diselcrln ü.!tlerini kaplıyan 

örtuleT k:ıldırılarak değil- hatta en ince 
ıtozları bile silinerek onlan olduk1an 
gibi göstetmek ağrim<Ja sarfedilen emek
ler medeniyet Alemince yük.sek bir va
zife telAkkt olunmakta ve terakki saha
sını ~lt aydmlatmBktad:ır. 

Işte T i.irk orduSwiun ıslahı için gel
miş bulunan Molteke, Golç, Liman gı'bi 
Alman askeri büyükJeri dahi bu feyizli 
yolu tutarak bildiklerini ve yaptıklarını 
yazmışlardır. Bu suretledir ki her biri 
kendinden öncekinin eserini tamam la
mış ve tarihe tevdi etmiştir. Çünkü on
lar biliyorlardı ki: 
cDoğru görmek ve doğru yapabilmek 

için daha önce yapılanları doğru bi1mek 
şarttır.> 

* 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabehir 

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

irlare ediyordwn. Yeni tarzı mesai hak
kında :ıteşemiliterlerimi-ıle görüşmek, ta
lebelerimizin vaziyetlerile yakından te
ma~ etmek ve Hamburgda Yınıanlı1ann 
yaptırmakta oldukları Salamin zuhhsı
nm son vaziyetini görmek gibi bazı va
zifelerle mühim merkeı.leri dolaşmak 

Berlinden 

Tarihimize gelince: 
Güvenilebilecek kaynakJarınuz ne ya- Emeldi general KAZIM KAR,'1 'IJEKIR 

zık ki pek azdır: O gün birkaç arkadaşımla Eyf l ku-
Mij.şalıede1erini yazanların zabıtların- lesine çıktık, sonra da Napolyon Bona

da kısa görüşler, vukufsuzluklar, hadi- partın mezarını ve Eavalid müze.sini zi
seleri günü gününe kaydetmeyişler ve yaret ettik, akşam ü.c;tü de Bolonya or
riyakArlıklar fa:rJa yer tutm~ur. manına ge-..ı:meğe gittik. Akşam dönüşü-

El.'tlebi 'kaynaklan da bizim için dai- nü halle arasında yaya olarak yapıyor
ma sal ve benak olamazlar. Şu halde ta- du.k.Ikamet ettiğimiz Şanzelize civarın
rihimiz bunlardan hakiki gıdasını nasıl daki Seltik oteline gelirken akşam gaze--
toplıyabilir? telerinin pek mühim bir hadise ya:zdığmı 

Uzak geçmişi bırakalım: heyecanlı satışından ve kapış kapış edil-
Osına.nlı imparatorluğunun son gün- cliğinden anladık, biz de bir gazete aldık 

1 · · t'k t Mah t Şe k t ve faciayı okuduk: Veliahdla zevcesine 
crıne ıs ı ame veren mu v c 

la N lar Salt H 1. önce bomba atılmış, bu suükastten kur-
paşa r, azım paşa , a ım paşa- . 
la E 1 Taı1ıt al 'tuldukmn sonra genç bır Sırplı tarafın-r, nver paşa ar, 1:1 pas ar ve em-
sal. b' b kt 1 ? Bunlar~ eli dan ruvelverle öldürülmüşler. 

ı ıze ne ıra ı ar. ın, e-
rinde parçalanan Osmanlı imparatorluğu Ben, bu ltara haberin büyük bir fela-
hakkında bildiklerini ve yaptıklarım be- ket kampanası olduğu kanaatinde idim. 
raber götürmekle bu :zat1ar millete ve Bu bir zan veya kehanet değildi. Avru
tarilıe karşı olan borçlarıni ödeyeme- panm şu kısa rölasyonu gidilen yolu 
mişlerdir. Böyle milli bir borcun öden- çoktan tayin etmişti, şöyle ki: 
memesi, saiki ne olursa olsun bir mem- 1871 de mağlup olarak Alsas Loreni 
leket için çok acıdır. Almanlara büyük bir tazminatla bera-

Son sultanlar devrin.in birkaç siyasi ber teslim eden Fransanın günden güne 
ve askeri devlet adamı..nm, neşri çok ge- büyüyen intikamına ve Rusyanın Bal
cikmiş ve şahsi kaygulada dolu mahdut kanlara ve Boğazlara göz dikmesi.ne kar
hatırlarındaıı başka ortada ne vardır? şı, daha bu yıldan bağlıyan Alman -
Şüphesiz bunlar maksada asla kM:i de- Avusturya samimi itilafı yıllar geçtike 
ğildir. siyasi bir ittifak haline döndü ve Rus-

Milletin taı-ihi gelecek nesiller için en 

Türk harbinin Berlin kongresini mütea- çevirmek olduğ\mu kaydetmiş ve de- •Bunun neticesi de kapalı kap içinde 
kip yani: m.i.ştir ki : enflisyondan başka bir şey değildir .. 

1879 da Almanya, Avusturya - Maca- • - Millt ekonominin ihya edilmesi Patlayıcı ve son derece tehlikeli bir ha-
ristanla ittifak akdetti. Rusya ve Fransa maliye için hayat meselesidir .. Büyük litadır bu.. 
tehlikesine karşı: nafıa işleri müessir olamaz. Teklif edi- cDevletin gün g~çe artan ilıtiyaç-

1883 te Italya da bu ittifaka girerek len na{ıa plfuıı 31 milyar m&'3rafı istil- lannı böyle sisteınlerle karşılamak im
ci.hana dehşet salan bir ittifakı müselles zam ediyor. Bu ne ile ödenebilir? An- kfuısızdır. 1939 senesinde devlet yalım 
meydana çıktl. cak kağıt para ile .. Hakikat budur. Bir 1914 harbinin neticelerini tasfiye etmek 

1893 te ittüakı. müsellesin karşısına, kaç seneden beri devlete tahmil edilen ve yeni bir harbi menetmek için 55 mil-
daha 1830 danberi Fransulann arzu et- rol doğru değildir. frank---~ ed 1~ B' "-~Lı.--

•V• F R .ttif kı ktı yar ııw3.Clll eceAı.u:. ır {.öeanau 
tıgı ransa - us ı a çı . •Devlet tahsisatçı, primci, sigortacı ol- . . . 

1904 te Fransa - lngiltere itilafı ya - Bunl mali · · -~'---dır 40 milli müdafaanın zarud kıldığı bu i§leri 
muştur. ar ye ıçın 3uı..u.;ı • k d'V ftan ..ıvil - -L- tnl"""" 

pıldı. saat kanunu neticesinde devlet memur- yapar en ıger tara "'ı. ~ ~ 
1907 de Rusya - Ingiltere ittifakı da l · dif .. tahd ml · · ri için borçlanmak harabiye stirUlden· 

arının, şımen er mus e ennın sa-
yapıldı ve şu suretle bir üçlü ittifak ta yısı artmıştır. Buna mukabil mi1U faa.. mek. olur. . • 
itilafı müselles namile ortaya çık.ti \'e liyet canlanmamıştır, bilakis azalmıştır. •Bazılannın hararette ıstediklen ser
Avrupa bu suretle his ve menfaat b ir- Netice : •Devlet mütemadiyen istikraz- maye vergisine gelince bunu yapamayız. 
lilderiyle karşı karşıya ilı:i düşnan gnı- lar akdine mahkU.m olmuştur. MaJtüz- Zira bu vergi ~ten mevcuttur. Para, 
ba aynldı. . :ran.izm (İradı nlifus tenakusu) istih.!ali vergi ve maliye iJlerinin düzelmesi için 

Italya ile Avusturya - Macaristan ara- kans lıv v t ilk merhale ekonomile uyanıştır. Milli 
lZ ga ugra ıyor. • 

sı gittikçe soğumıya başladığından onu. p t lar d b bal · t .....,;.,_ iradın artması her zamandan ziyade el.. . . . • a ron a a u sıraye e .... ~ 
memnun ebnek için 1908 de hürnyetini ı· B" 'cik ı . "ttik azal . 7.emdir. 
• • v ır. ırı gaye erı gı çe an ıs-

115.n eden Osmanlı ımparatorlugundan tihsa1l . . "ttik d h bahalı tabil- •Takip ettiğimiz siyaset Fransanın ha-
h. ;,:-"-~ldi B h n..: erını gı çe a a sa rı·""-~ '--~1..!-1 - ................ c;._-.ıu.er ır parça g..,.,......,.. . una er .uu Jnan· k . . d 1 tt ...::-.. m, bima el · ~ ~ - · ...... ~ ~.......a.A' 
zume de razı oldu. xne ıçm ev e . en &~..... ~ erı 

ide etmekte b ttir D l t di i.stikraz:mııı konver.siyonu bunun delili-
1911 d Itaı Tr hl b 

· 1 tti e n ı are . eve şım , 
e ya a usgar ı ışga e . v 

. . .. gökteki gezintisi esnasında topraga her dir. Ec!nebiler bize itimatta acaba acele 
lngıltere ile daha 1907 de nüfuz mmta- şeyi yağdıran Noel babaya benzemiştir. mi ettiler? Onlar bizden fiiliyat bekli-
k~larına ~yrıldık~arı Iranda. Rtısla.r ~ı:n- •Acaba kendi kendini ısWı cesaretini yorlar, eğer kAfi derecede azim ve sebat 
dı mınta aJarını ışgat ve bu yılın bınn- ,_,,,_ b. .. d . '> g"~-.....:-'- m:;.~tıw. y~ F-'--ı 
• KA 30 d T b . R b WUz. ır re3ım c mı yaşıyoruz. 1m1Cr~ ~......,.'4 ---e.-- aıuı. 

:ı an~:~n un a e nze us ayra- Para vaziyeti de tehlikelidir. 1931 den hudotlarmnz haricinde bilinmelidir bu 

~191ç2e d e_rki.. . d -~ beri paranın kıymeti yüzde 60 tan faz.la kalkınma hürriyet rejimi içinde yapıla-
e ı manzumenın e muvaıa

sukut e~ir. Para meselesinde bizim caktır. Ayan meclisinin, siyasetimizi katiyle ve Ruslar, fırsat bularak Istan
hula el atmak hülyacıiyle, Balkan harbi
ni çıkarttılar. Bu vaziyette ittifakı mü
selles ittifaklarını yenilediler. 

Artık her geçen gün Avrupayı uçu
ruma yaklaştırıyordu. Hele Almanlarla 
Ingilizler ve yine Almanlarla Ruslar ara
sındaki denizlere ve şarka yayılma re
kabetleri ve Alınan - Fransız düşman
lığı artık son haddine gelmişti Yine bu 
milletlerin karada ve denizlerdeki silah 
yarışları haddini ~ıyordu. Pansalvimı 
(Islav birliği) emelleriyle gözü kararanı 

çarlık Rusya devleti artık kabına sığa-; 
mıyordu. Kanaatime göre eğer biz bal
kan harbinde galip gelseydik daha o za
man Ruslar Boğazlara saldıracaklar ve 
bu suretle Cihan harbini açaCaklardı. 

Bu harbi müteakip Türk ordusunu ıs
lah için gelen Almaıi heyeti de az kaldı 
bu felakete sebep olacaktı. 

Daha bu yılın 15 Martında (1914) 
Mart 28 (1) bir }~yiha yazarak Harbiye 
nazırlığını ve Erkanıharbiyei umwm.Ye 
reisliğini uhdesinde toplıyan Enver ~
şayı bir harbı umum1 hakkında ikaz et
mek istemiştim. Bu l.ayiham Enver paja
yı ve Almanları fena halde ~ 
Onların fikrince bu benim evhamım.dı. 

1 

(1) Miladi tarihim kab1'1 etmekliği
mizin lüzumu hakkındaki teklifim. ka -
bul edilmemi:1ti. Rumi takvim kuUaM -
yorduk. 

-BiTMEDt-

siyasetimiz liberal siyasettir. Parayı te- müttefikan tasvip ederek, otoritemizi 
davülde serbest bırakmaktan ibarettir. arttırmasını isteriz.• 

Kambiyo kontrolü için Almanyadaki Meclis maliye nazırını lıararetle al-
vaziyct bir misaldir. Böyle bir faaliyet laşlamıfbt'. 

~----------~~..,.,.---~~~~------------------~--------~ 

Mareşal Çankayşek diyor ki: 

Çin sonuna kadar 
mücadele edecektir 

Sunking 28 (A.A) - Umumi karargahta toplanan kuomintang 
kongresinde söz söyliyen mareşal Çankayşek demiştir ki: 

Prens Konoyenin 22 kanunuevveJde yaptığı beyanat Çinin politik 
bakımdan inkisama uğratılmasmı istihdaf eden japon entirikalarnn 
sarih surette göstermektedir. 

Tokyonun son teklifleri Çin milletine düşmanın hedefleri hü.kmda 
tam malumat vermekte • e milleti her türlü uzlap:nayı bir tarafa bı
rakarak sonuna kadar mücadele azminde daha ziyade kuvvetleştir
mektcdir. 

Mareşal bundan sonra halkçı politik 1'onsey reisi M. V ansingveyin 
Haneya gitmesinin japonlarla sulh ,eraiti görüşmeleri yapmayı istih
daf ettiği hakkında yabancı memleketlerde dolaşan şayiaları yalanla
rmş ve mumaileyhin sırf sıhhi sebeplerle ve tedavi edilmek üzere Ha
neya gittiğini tasrih etmiştir. 

Y ugoslavyadan Japonya ya 20 
vagon alüminyom ihraç edildi 

feyizli birer abidedir. Yüce milletimize 
böyle kırık dökük hatıralar enkazile ta
rilıi amtlar kurulırınz. Ona yakışan da 
bu değildir. 

Ziraat kongresi Üyeleri 

Belgrad 28 (ö.R) - Bugijn Sebenikodan japonyaya 20 vagon 
alüminyorn ihraç olunmuştur. ikinci teşrin ayındaki kereste ihracab 
da 9.8 milyon dinara baliğ olmu~tur. ikinci tep in ayında Yugoslavya 
dıt tıcareti l 5 2 milyon dinarla. ithalat lehine bpanmı§bı'. Yıl sonuna 
kadar i thalat v e ihracatta m uvazene temin edileceği sam lryor. 

Belgrad 28 (Ö.R) - 939 yılmm on beşinde Belgradda Yugoslav
ya - F raMa ticaret muahedesini yenilemek üzere m üzakerata başlana
caktır. Subat ortasında da fngiltere ile müzakereler başhyacaktır. Hele meşrutiyetin ilanındanberi ge -

çen muazzam hadisclerimizi bütün ve
sikalariyle ve en ufak. teferrüatiyle mil
letin huzuruna arzedeceğimiz yerde ha
kika.tleri tahril olunarak roman haline 
döndürülmüş devşirme tefrikaları orta
ya atmakla milletin idaresini. bir gün 
ellerine alacalc olan yeni nesillerin ruh
larına ve vicdanlarına milletin selame
tini temin edebilecek bir kudret verile
mez. Bu gibi tefrikalar yalnız başlarına 
ibret ve iqat membaı olamazlar. 

Eski tarihimizi Avrupanın bulanık 

kaynaklarından toplamıya çalışıyoruz. 

Hiç olmazsa içinde yaşadığımız h.fııdise -
leri tarihimize tevdi kudretinde olanlar 
bu vazifeyi yapmalıdırlar. 

Iştc eserlerim bu dü.,'fiincelerden doğ
muştur. 

TEHL1KENlN 1LK KAPISI 

müzesine giderek Etnog~afya 
Atatürkün tabutu Mısır Irak önünden geçtiler 

- =-
- BAŞT ARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Ve büyük davanın da eline aldığı her :i§ 
(bugün) yapılacaktır. gibi yakın mu va.ffaloyetlere eri.ştirilece Süveyş kanalı 

meselesiııde 

Başvekili Londra
y a gidecek KONGRENİN TAZİMAT TEL-

GRAFLARI .. 
Ankara, 27 (A.A) - Birinci köy ve 

ziraat kalkınma kongresi umumi reisi 
başvekil Celal Bayar reisicümhur Milli 
Şef İ~met İnönü ile B. M. M. reisi Alr 
dülhalik Rcndaya aşağıdaki telgraflan 
göndermiştir. 

İN ÖNÜ 
Cümhurreisi 

ANKARA 

ğinden em.in olarak sevinçlerini yüksek 
katlara sunarlar. 

Birinci köy ve ziraat kalkmma 
kongresi umumi reisi 

Celal Bayar 
A. Renda 

B. M. M. reisi 

ANKARA 

Beyrut, 28 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
• yakında Londraya gidecek olan yeniı 

lfoktai nazarını Irak bqvelcili Nuri Sait paşamın Şamda 
açıkça ortaya floyuyor tevakkuf edeceği ve Suriye hükümeti

- BAŞTARAFI l INct SAYFADA- nin kcndisinim. ~efioe bir resepsiyon 
mamıştır. Bununla beraber hükümet vereceğini bildinnektedir. 
Mısırın hukukunu vikaye için faaliyette Nuri Sait paşa Londrada Filistin me
bulunmaktan geri kalmamıştır ve Sü- selesi hakkında İngiliz hükümeti ile gö-

Yüksek müsaadeleriyle bugün B. M. veyş kanalı kendi arazisinden geçtiği ve rüşecektir. 
Meclisi salonunda toplanan birinci kÖy imtiyazı da Mısır hüküm.eti tarafından 
ve ziraat kalkınma kongresi üyeleritıin verilmiş olduğu cihetle bu alakasına de

___ _, ___ _ 
Vaziyet çok ittifakla verdikleri aşağıdaki karan say- vam edecektir.• · 

Bugün 27/ 12 '938 salı günü B. M. M. gılarımla arzederim. Hariciye nazırı Süveyş kanalı kum- Vahimleşmişfir 

DOK2'0RVN KÖŞESİ: 
·············-··· 
Analık duygusu 

o ---. 
YAZANı Dr. C. A 

Tabiatın insanlara verdiği türlü türlü 
duygular arasında içtimai bakımdan en 
mühim olanı ıüphe.i:r: analık duygusu
dur. O duygudan dolayıdır ki normal ka
dın mutlaka çocuk anası olmak ister, 
ana olduktan 10nra da çocuğunu besler, 
ona bakar ve b üyütür. Kendi.sinin çocuğu 
olmasa bile ba~lı:a kadın1ann çocuklannı 
sever ve onlara hizmet eder... O duygu 
olmasaydı le.adın yalnı:r:. ııeçen gün tay
lediğim, folikülüı hormonunun teairine 
tabi olmalcla lcalır, çoculc doğurınakta.Q 
çelcinir, bir lcaza eaeri ~"bi çocufu of• 
bile ona bakmaz. insan nesli de üremez
di. 

Bu duyguya da, valı:tiyle, tabiatın teV· 

ki der ve, bir kelimeyle kanaat getirerelc. 
geçerdik. Şimcl( biliyorsunuz l.i tabiatın 
bu duyguyu verirken de bir vasıtası var
dır. Bu va .. ta lütein adı verilen Lormoıı
dur. Lütein, cinsi aşk duygusunu veren 
folikiilin hormonundan büsbütün ayrı
dır. HattA ikisi arasında münaferet var
dır denilebilir. Kadına çocuk annesi ol
mak arzusunu veren, kadının vücudu 
içerisinde çocuğım yatağım hazırlıyan 
liitein hormonudur. Kadında bu hormon 
eksile olunca kadın kısır kalır, öyle ol· 
masa bile çocuğunu bir iki aylık iken 
düşürür. Hormonun bu türlü ta.iri oka
dar eyi sabit olmuştur ki çocuklarım 
tutamayıp düşüzen kadınlara lütein hor
monu verirler ve kadın çacuğunu niha
yete kadar tu-tar. tam olarak doğurur. 

Bununla öteki folikülin bormomı ara
sında münaferet bulunduğu da birinci 
hormonları fazla olan kadınların çocuk 
annesi olmamaları isbat eder. Ayru 
uzuvdan - kadın yumurtalığında - çı
kan fakat biıibirine zıt iki hormon. Bi
rinin fazlalığı ötekinin çıkmasına mani 
olur. Çünkü lütein hormonu da işini gör
miye b~ladığı, kadını anne olm.ıya ha
zırladığL vakit folikülin artık çıkmaz 

olur: Bu hal insanlar arasında, alışıklık-
· tan dolayı, belli olmazsa da, gebe vc:ıı·a 
yeni doğurmuş dişi hayvan erkeğini is
temez ... 

Görülüyor ki aşk, filozoflardan bazıfo
rının dedikleri gibi, nesli devam ettir
mek için tabiatın verdiği bir duygu ol
makla beraber nesli devam ettiren ana
lık duygusu aşktan ayt!lır. 

Ancak, analık duygusu, yahut onu 
uyandıran lütein hormonu kendi kendi
ne h:1S1l olmaz. Onu uyandıran, ona mü
nebbih gibi tesir eden, daha yüks0 k 
bir hormon varoır. Bu da kafa tası için
de küçücük fakat bütün hayata hakim 
ipofiz guddesinden gelir. Bu hormon bır 
taraftan analık duygusunu tenbih et
mekle beraber, bir taraftan da süt ÇIQ
ran guddeleri işlerini görnıeğe hazırla
dığı için adını prolatin koymuşlatdır. 
Analık duygusunun pratik neticesi yav
ruyu beslemek olduğmı.dan ayni mü
nebbilı hormonu bu iki işi birden parc
kete getirmesi pek mantıklıdır. Bizim 
kendi d~lerimizde his ettiğimiz şu
ur ve mantık tabiatın bir cüzü olduğun
dan tabiatın ba;ka işlerinde de mantık 
bulunduğuna, elbette, taaccüp edilemez. 

Bu prolaktin hormonunun işinde man
tık: o kadar bellidir ki, hayvanlar üzerin
de yap\Lan tecrübelerde dişi hayvan ana
lık duygusunu göstermek: için ~ :rav-
rw.u ile başk:a bir dişi hayvanın yavrusu 
arasında hiç fark bulnnmad:ığı halde, 
yavrunun y~ına göre duygunun dere
cesini ayırt eder: MeselA bir diji fareye 
yeni doğmuş bir yavru verildiği vakit 
ona fiddetle muhabbet göaterir, on gün
·lük yavruya karşı muhabbeti daha 
az olar, yirmi günlük yavruya kaiş1. pek 
azdır. Zaten fare yavrusu 30 gün ÇDde 
baliğ olur. 

Bu 5Öy~ belki, biru masal 
gibi gelir. Fakat hepsi laboratuvar tec

rübeleriyle sabit o~ pylerdir. Bat.o 
ta analık duygusunun meydana ç:akaiıil:
mesi için vücutta manyezium. madeni 
bulunması mu\laka lüzumlu olduğu da 
meydana çıkar~tır . .. . 
Babalık duygusuna gelince, o duygu 

imanlar arasında medeni~t malısulü 
olsa gerektir. Hayvanlardan pek çoğun
da, hemen hepsinde erkek hayvan yav
rularııu tanınıaz bile. Hayvanlar arasın
da aile duygusu gösteren, dişisini yav
ruların yanında bırakarak:, onları besli
yen w muhafaza eden yalnız maymtm
dur. O da bilirsiniz ki, insana en yaları 
olandır. 

(G. A. 

1!)14 yılı Haziranının 28 inci Pazar 
günü Avusturya - Macaristan veliahdı 
Françcıis - Ferdinandla refikası Bosnanın 
merkezi olan S3rayovada öldürüldüğü 
gün, ben Pariste bulunuyordum. 

Altı aydanheri i~e ba.şlıyan Alman 
heyeti ıslahiyesi arasında ben , Erkanı
harhiyei umumiye istihbarat şubesini 

salonunda toplanan birinci köy ve ziraat Birinci köy ve ziraat kalkınma kon- panyası hakkında Mısır hükürnetinin ri- __ BAŞTARAn ı tNC1 SAYFADA _ 
kalkınma kongresinin ittifakla verdiği gresi memleketin her işi gibi bu büyük ı.a. ve muvafakati olmaksızın birşey ya- Fransız Soınlisi hududunda oldukça ~ .. K·:~;I•k ......... rl .......... S 
aşağıdaki kararı şahsi tazim ve bağlılık· meselesiyle de her zaman yakından il- pılamıyacağını atideki üç sebebe müste- za.mandanberi ltalyanların :i§gali alim.da : 1 1 apa man : 
lanmızla birlikte arzelnıekle bahtiyarım. gili ve her zaman en ileri kanunlar yap- niden açıkça izah etmiştir : bulunan su noktaları hakkında mahal· : Şehir guiuesu arkasında 1382 E 

~..x~~,~~ 
Yurdını varlığı çocukla kaimdir .. ~ 

Bakımsızlıktan ölen yavruları dü-~ 
siin .. Yılda bir lira ver. Çocuk ku-

Birinci köy ve ziraat kalkınma kong- malda mütemayiz B. Millet Meclisini 1 - Kamıl Mısır arazisinden geçmek- !inde tetkikatta bulunmak üzere bir :sayılı (Gül sokak) ağzında denize S 
resi üyeleri Türk köylüsünün, Türk yüksek şahıslarında saygı ile selamlar .. tedir. Fransız coğrafya heyeti Cibutiye hare- E nazır konfOl'U havi yed i odalı yem: 
çiftçisinin yüzüni.i güldünneği ömrü bo- Ve Türk köylü ve ziraatçıları adına son- 2 - Kanal kumpanyasına imtiyaz ve- ket edecektir. : insa ed~ bir ev kiralıktır. : 
yunca kendine iilkü edinen miUi Şef, suz şükran ve saygılannı sunar. ren Mısır hükümetidir. E Görmek ve 'örii§mek istiyenlcra5 
Milli kahraman biiyük İnönüye tam bağ- Birinci köy ve Ziraat kalkınma 3 - İmtiyaz müddeti bitince kanal Mısır anlaşmasının yeniden tetkik ve : gazetemiz idarehaııesiae ınilıııeaat- : 

• • 
!ılık ve tükenmez şükrnn ve inanlarını kongresi umwni reisi Mısıra ait olacaktır. tadili için verilmiş olan bir takrir bü- S leri. : 
candan muhabbet ve saygı ile arzeder_ Celal Bayar Bir çok mebuslar tarailndan İn2.iliz- yük bir ekseriyetle reddedi.lmistir. • .............. •-••••• ................... .. 
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~ 

Havva 
Kızları , 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cu -aw 

Yengeç.. yerlere kadar eğildi (Yeni Asır) ın Büyük tetkik Anketi 

-- Yeni vazifem icabı 
mecburiyetindevim. 

saray 
Beni 

teşrifatına uymak 
affedin.. Dedi 

Amerikada kadın 
Sebastiyano, Samatya manastınmn 

)Slüm çanını duyunca birden durakladı. 

min ettik, ve buraya geldik. Hıristidi, fazla bir şey sormadı. işin ha
kikatini bizzat Sebastiyanodan öğrenmek 
istiyordu. 

Bu günkü medeni hayatın ihtiyaçla

- Geç kaldı~. Dedi. Allah zavallı 
hnparatoriçenin taksiratını affetsin .. Fa
kat beriAerin ölüm havası ile zaferlerini 
•an eden bu c;anlanna ot tıkamazsam 
tana da Sebastiyano demesinler. 

1 lıristidi, bu gece Sebastiyanonun bir 
şeyler yaptığını anladı. Artık ona tam pir 
itimadı vardı. Artık o .. Saray entrikala
nnın ruhuna nüfuz etmi§ti. Bu akşamki 
hareket her halde kafasında tasarlanmıı 
bir plan mahsulü olacaktı. 

Mamafih içinden, bu iki haydut ba!Jı
nın böyle iki mühim iş başına getirilme
sine de oldukça içerlemişti. 

rını kavramış, güzelliğini 
sini sıhl1atte arayan bir 

ve neşe
varlıktır 

- Bu Sebıutiyanonun adam olacağı 
yok.. Diye düşündü. 

-*-
Güzelliğini karamı-

Mermer merdivenleri acele acele çık-... . 
,- Peki .. Dedi, Sebastiyano timdi ne

rede? Mutlak tarap fıç19ının dibinde bol ke- :uan sıhhatine bakmı .. 
seden iluanlar yapını§ olacak. Hele gel- ".T.. 1 • Kapının yanlarında nöbet bekliyen 

Nlahh muhafızların, kumandanlannı böy
le sivil elbise ile telaşlı halde görmele
rinden mütevelJit düştükleri hayrete al
C!mş etmeden önlerindep geçti ve bir fır

Yengeç cevap verdi: 
- Koca göbeğin Ciba)ideki meyha

~inde.. Onu orada Karponopeioa ile 
yalnız brrakbk. 

ein de anhyalıın. . yan, fazla kıl o alan, 
Sonra Y enııece gidip istP.ahat etmesi- •d 

ni aöyledi ve telaar masanın başına ge- ı man yapmıyan, gı-
- Karp~nopsina kim? 
Yengeç, belki bir pot kırdığını za1toet-

çerek beklemese başladı. dasına dikkat etmiyen 
Anıdan ve bu eefer pek az bir zaman bna gibi odasına girdi. 

Oda kapı!!ının ıiddetle açılması, içeri
'de, masa baı:ımda abanmış, arkadaşını 

bekliye belı:Jiye uyuya ka1mıı:ı olan saray 
tetTifat nazırı Hıristidiyi uyandm:lı. 

ti. Derhal: ~eçmifti ki ıtoridorda yeniden ·a;,aıt ses- kadın ifçilere oraJO'. 
- Şey... Koca göbeğin kar'8ı .• 
- Koca göbek nerede} .• 

leri duydu. . yol verilir 
- Hah ... Bu sef~ gehyor .. 

- Sebutiyano ona da şehir muhafız Diyerek ayağa kalktı ve kapıya gitti. - 2 -
Hıristidi, ;\kşamdanberi büyük bir me

rak içindeydi. 

kumandanına muavin yapb ve tayfaaile 
beraber gittiler. ··BİTMEDİ-

Sebastiyanonun başına bir felaket gel
mesi ihtimali üzerine derhal .,ehir muha
fızını çağırtmış ve ona muhafız kuvvetleri 
kumandanını bulmasını emretmişti. 

Hatta bu hususta yardımı olur diye de 
eski haydutluk arkadaılanndan koca gö
bekle yengeci tavııiye etmiş, onlara hi

F ransada ve Belçika da 
iki mühim sırkat 

taben bir de mektup yazmıştı. 
Şehir muhafızı gittikten ııonra rahat 

edemiyen Hıristidi, arkadaşını beklemek 
için onun odasından aynlmamı~ı. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra 

Amerikada bir hısız beş kişiyi 
öldürdü ve parçaladı 

<Jışanda ayak sesleri duydu. 
Sebastiyano geldi zannı ile kapıya Paris,25 (İn) - Dün sabah büyük bir 

koştu. kredi müessesesinin iki memuru Kur-
Kapı açılınca Yengeçle karşılaşti. növdeki Rato fabrikaları işçilerinin gün-

. Eski baydutlult arkadaşıni karşısında delikleri olan bir milyon doksan beş bin 
glSrmüş olmanın hayreti İçinde kalan Hı- frangı götürürken Flandr sokağında ta
iiatidi, bu hayretini çabık yenerek sordu: arru.za u~amışlardır. Çok lükS ve kUv-

' - Haniya Sebutiyano .. Nerede ~ehir vetli bir otomobilden inen ve ellerinde 
1 muhafızı> tabancaları olan iki meçhul şahıs me

Onu ben hem eana hem de Sebaati- murlann üzerine atılarak götürmekte 
yanonun taharri.tne göndenniştim. o]duklan parayı almışlardır. Memurlar-

y engeç, ıııs~a ve uzun boynunu derin dan biri mukavemet etmek istediğinden 
bir renransla aaray nuırının önünde mütearrızlar tarafından yaralanmıştJr .. 
eğdi. _ . . Mütearrızlar o kadar büyük bir sür'at 

- Muhterem nazır hazretlerı. dedı. Şe- .. tl ha k t tmi.J dir ki 'ki ve cure e re e e ~er ı me-
lıir muhafızı, yeni maavini ile beraber ··türm kte lan taksi f" ·· · muru go e o şo oru neye 
vazifeai baııına gitti. uğradığını anlamadan makinesini dur-

Hıristidi sinirlendi: 
durmağa mecbur kalmıştı. 

- Şaka edilecek eıra değil.. Dedi. 

adliyecileri vapura giderek mühim bir 
tahkikata el koymuşlardır. 

HAdise 22 milyon kıymetinde muaz
zam bir hırsızlıktan ibarettir. Şirket va
purun koli postalan ihtiva eden ve çe
likten bir kasa kadar muhkem olan oda
sında vuku bulm~tur. Vapurun seyri 
esnasında bir gün kaptan güvertede do
laflrken kıymetli taşlan muhafazada 
kullanılan bir boş kutu bulmuştur. 

Bunun üzerine derhal koli postal oda
sında araştırmalar ve tahkikat yapıl

mıştır. Böylece 22 milyon değerinde al
bn ve elmasın çalındığı anlaşılmıştır .. 
Kaptan telsizle Anvers zabıtasını Mdi
seden haberdar etmiştir. Tahkikatın ne
ticelenmesine kadar bir ofisye ve mü-
rettebattan altısı nezaret altına alın-T qrilah bırak Te açak konUf.. 

Yengeç tekrar yeTlere kadar eiildi: 
- Beni af buyunmuz. Dedi, T&Zifem 

icabı earay tetrilatına uymak mecburi
yetindeyim. Yeni vazifemin her hususta 
ehli olduğumu İepat etmek istiyorum. 

MÖTHİŞ BİR CİNAYET mışlardır. Kendilerinden şüphe edil-

Hıristidi, sabırsızlığı arasında Yenge
cin bu esrarlı sözlerine takıldı. 

- Ne demek istiyonun.. Dedi, nasıl 
yeni vazifen) 

Nevyork, 25 (İn) - Amerikanın Ge- mektedir. 
orgiya hükümeti dahilinde Savannalıta - --=•---
bir adam karısı iki çocuğu ve komşusu Fransa • Bulgaristan 
ile birlikte bir haydut tarafından öldü- anlapnası 

rülmilşlerdir. Katil zavallıların cesetle- Sofya, 28 (A.A) _ Bulgar meclisi 
rini korkunç surette parçalamıştır. Fransa ile Bulgaristan arasında altı kA-

Amerika matbuatını heyecanlı bir su- ld akdedilm" ı ti t nunuevve e ış o an care an-
rette işgal eden bu cinayet şimdilik bir 1 tasdik etn.>c.t> ... 

----1 • l .. rttilUd.. aşmasını -~-
esrar pçı ... esıy e o ur. -*-

GüZELLIK HER ŞEYDEN 
ttSTüNDOR 

Sabahın altı buçuğu .. 
Nevyorkun Brooklein mahallesinde 

fakir bir işçi kızı olan (Peggy) yatağın
dan fırlıyor. Gözlerini oğuştura oğuştu
ra doğru radyosuna koşuyor ve düğme
sini çö.züyor. 

Sırtına ancak mayosunu geçirecek ve 
pençereyi açarak karşısına geçecek ka
dar zamanı var. Çünkü işçiler için olan 
radyo jimnastik neş:iyatı nerede ise 
başlıyacak.. 

Saat altı buçukta işçilere mahsus ol.an 
bu neşriyat sekizde bürolarda çalışan
lar ve memurlar için on birde de gece
feri matbaalarda, hastanelerde, tiyatro
larda, otellerde çalışanlar için tekrar 
edilir. 

Her hangi bir sabah, Nevyorkun ame
lelerle sakin Brooklin mahallesinin bü
tün çatılarını kaldırıp ta bakacak olur
sanız o çatıların altında on binlerce 
cPeggy> nin arkalarında mayo, açık 

pençere önünde bir çeyrek devam eden 
radyo jimnastik neşriyatının emirlerine 
vpcut, el ve kollarını tabi kıldıkJarmı 
görürsünüz. 

Bu genç amele kızlar yaz olsun kış ol
sun, uykularını ve yataktaki sabah ke
yiflerini seve seve on beş dakikalık jim
nastiğe feda ederler. Çünkü onlar bü
tün güzelliklerinin, bütün gençlik ve 
taravetlerinin sırlarının vücut idmanla
rının hareketleri arasında saklı olduğu
na iman etmişlerdlı:. 

Amerikada spor, herkes içindir ve 
bunda kadınların, kızların istisnası yok
tur. 

Haydut bir üçüncü reverans yapb: 
- Muhterem ve asil Sebastiyano ce• 

naplan, dedi, kullannı kendilerine mu
avin yapmak ııerefini bahıetti1er. Bana 
tibi olan arkadaşlarımı da saray muha
hzlan kadrosuna aldılar. Ben ve arka
daşlarım Sebaatiyanonun, sizin ve sara
yın emirleriniz: altında can vermeğe ye• 

Bm VAPURDA 22 MİLYON Alınan · Sovyet 

Sabahın erken saatlerinde umumi 
parklarda at üstünde dolaşan genç kız
lar ve kadınlar, Fransa.da olduğu gibi 
zengin ve asilzade ailelerine mensup 
değillerdir. Bilakis vazifeleri başına sa
at dokuzda falan giden memurlar, dak
tilolar, katiplerdir ki sabahın temiz ha
vasından yarım saatçik olsun istifade 
için atlı spor yapmaktadırlar. 

ÇALINDI.. Ticaret anlaşması 
Brüksel, 25 (İn) - Belçika bayrağı- Berlin, 28 (Ö.R) - 1938 senesinde 

nı taşıyan Elizabetvil vapuru Anvers li- Berlinde akdedilmiş olan Alınan - Sov
manına 24 saat rötarla girmiştir. Vapur yet ticaret mukavelesi 1939 senesi so
limana girer girmez Anvers zabıtası ve nuna kadar uzatılmıştır. 

Amerikada spor zengin veya orta hal
li için değil .. Herkes içindir. Ve bir çok 
spor kulüpleri spor yapmak istiyenler 

1iiimiisni-zi~i~~/7.0v:?,/7,T;~z~-7.'r~~~~~~,ıı-;JCRi~ia;ıv~ı;:;;ı ;;~;.~7f/ii--~-,~-'ll;.,i~~=F.fiil ..... iiıiiiiliiiliiiilm=amo~·o~ğlhan;;;:-, ~m~iisa;';iııı;i·bh:in~bb~u~sözlti:.· ~er;;rin;;:e;ıkız~"".-~so!j··:yıi:e<lim~· :ıik.iti·~o~ğ~lun~un da muradı işte böy-

Kır k Vezir :.·:::: h~::n7~:-ğU~ ~~ ... ~ :~:.;:~:::-.:.::~ ~~~ 
Masal masal icinde 
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(Masalın dünkü kumının ilk sütun- hının sarayına gelin gidiyormuş. 
lan bir mc ?cine arızası yüzünden bo- Oğlan bu sırada, kalbinde kıza karşı 
zuk çıkm~~ır. Elimizde olmıyan se- olan aşkı alevlendirdiğinden, maksadını 
beplerdeıı mütevellit bu kusurun ma- belli etmeden bir Alim hocaya baş \t\ll'
zur görülmesini dilerken dünkü ma- muş. Ve hocaya sormU§: 
salı tekrar neşrediyoruz.) - Ey hoca .. Bir adamın bir bağı ol
Meğeı- padişahın da çok giizel bir kı- sa ve bu bağın meyveleri kemali bulsa .. 

zı varmış. Aradan bir kaç giih geçip te Bu meyveleri evvela kendisi mi yer yok
kız büyüyünce ve bül\lğ yaşına erişince sa başkasına mı yedirir. 
oğlan bu kıza Aşık olmuş. Hıca da: 

- Yazık.. Kız kardeşim ölmiye idi - Tabii başkasının yemesinden ken-
ben bunu aile diye alırdım. di yemesi daha evl!dır. Cevabını ver -

Diye hülyalar etmeğe başlamış. Vak- miş. Bu suali sorarken oğlanın mtisahibi 
ta ki oğlan artık adamakıllı bir yiğit ol- de yanında imiş .. Bu müsahip çok akıllı 
mU§, padişahın memleketinin dört tara- bir kimse imiş .. Oğlanın merakını anla
fında bulunan düşmanlarının üzerine se- m~. 

ferler etmiş. Hepsini yıldırımş. Kimse - Ey şahzadem, demiş. Eğer sordu
.Jı:ılıncına karşı duramaz, takat getire - ğun bağda cenabıhakkm menettiği mey
meb olmuş. ve varsa veya o meyvenin kam çıkarsa 
Başka bir padişahın oğlu bu sırada ondan sahibinin yemesi caiz değildh-. 

padişahın kızını Allahm emriyle iste - Eğer o meyve cenabıhakltın menttiği 
~ ve nikahlamışlar. Artık hazırlıklar veya kanı çıkar değilse o zaman sahibi 
yapılmış. Kız, öbür memleketin padişa- yiyebilir. 

vasma bakarım, demiş. &in.. 
Ve doğruca kız kardeşinin sarayına Padişah kadından bu garip hi:kayeyi 

gitmiş. ZaVallı kızeaj'ızı kaptığı gibi ab- ~Unce aklı fikri tarümar oldu. 
na binmiş ve kaçllml§.. Şehirden ~ - Ben yarın onun hakkından geli -
çıkmış. rim. 

Sarayda cariyeler feryat ve figana Dedi ve uykuya vardılar:. Sabah oldu. 
başl~lar. Padişaha haber vermişler. Padişah selA.mlığa çıktı. Tahtına otrudu 
Padişahın can başına sıçrmış. ve oğlunun başını vurması için cellada 

- Tez bir tabur 8.9ker atlarına bin - emir verdi. 
sinler arkalarından yetişip yakalasın - Derhal yedinci vezir ileri atıldı. 
lar. - Ey padişahım, dedi. Yaptığın işin 

Diye irade etmiş .. Askerler hemen kı- evvell sonunu dti§ün, sonra icrasına kal-
z:ın. ardına düşmüşler. kış.. Padişahlara yalnız eyi kılınç kul-
Padişah her ne kadar: ]anan değil, aynı zamanda eyi kalem tu-
- Aslı bozuktan fayda gelmez. tanlar, eyi söz söyleyip eyi düşünen de 
Diye evIAt edindiğine nadim olmU§ Ihıındır. Çünkü kalem ile mal, kılmç 

ama .. Kaç para eder. ile de memleket alınır. Siz bilmem padi-
Padişahın askerleri o~ arkasın- f8h ile vezirin hikayesini işittiniz mi? 

dan ye~eri zaman oğlan hemen pu- Padişah: 
suya yatarak saklandı. Asker ile bera- - O nasıl hikayedir? 
ber padişah ta geçerleıbn nişan aldı Diye .sordu. Vezir anlatmağa başla -
ve padişahı öldürdü. Asker baktı ki pa- dı: 

dişahlan ölmilf .. Her bbi bir tarafa fi- YEDINCt VEZmtN H1KAYF.st 
rar edip tarttın.ar oldular. Bunun tize - Evvel umanda bir padişahın. iki ve-
rine oğlan kızı bir şehre götilrdil. Bir ziri varmış. Bu vezirlerden biri akıllı 
eve kapadı ve kendine zevce etti. Ve ve biri cahildi Padifıah onlarla memle
merimiliğe ha§ladı. Tabll bebaaı glbL keti idare ederdi 
~ padlphun bu ldkbçi aoun için B&r sin cahil vezir: 

için her nevi spor levazımını atından 

topuna, yatından kutrasına, motörbotu
na, motosikletine varıncaya kadar beda
va temin eder. 

Ve bu kulüplere sayısız genç kızlar 
kovana üşüşen arılar gibi dolarlar. Öğ
le vakitleri lokantalar ellerinde kalöri 
defterleri genç işçi kızlarla doludur. 
Bunlar kendilerine en uygun, en çok 
vitaminli, en bol kalörili, vücutlarını 

bozmıyacak, güzelliklerini koruyacak 
gıdaları defterlerinin gündelik listesin
den seçerler. Öğle vakitleri ekseriya ye
dikleri bir sandoviç, bir kaç yaprak ye
şil salata, bir sütlü kahve ve bir az da 
reçeldir. Kilodan düşmemek ve fazla ki
lo almamak için vücut yapılannın tam 
bir muhasebesini tutarlar. 

horra .. sesleri etrafı sarstı. Beyaz çiçek 
büketlcri kazanan takımın kızlarına 

yağmur gibi yağıyor. Kazanan takım, 

Minnesotada Winona kız üniversitesinin 
takımı .. Büketleri verenler de delikanlı-
lar .. Ve onlar da üniversite talebeleri .. 
Kazanan takım kızlarının arkadaşları .. 

Amerika üniversitesi kızı, üniversiteli 
erkek arkadaşiyle beraber gezer. Sine
maya, spora beraber gider. Neşe ve ke
derlerini ona söyler. Üniversiteler ders· 
leri tamamen amelidir. Modern hayatın 

ve içtimaiyatın bütün meseleleri ser -
bestçe münakaşa edilir. Kadın - erkek 
arkad<ı§lığı hiç bir suiniyet perdesi ar
kasına gizlenmeden fakat çok serbest 
olarak hüküm sürer. 

-------
Leon T olstoy 

•• • 
muzesı 

Rusyada dört tane 
T olsto y müzesi vardır 

-=-

Çünkü Amerikada güzel olmak, çevik 
olmak, sıhhatte olmak işçi için, çalışan 
için bir hayat meselesidir. Işinde biraz 
gevşeklik, göze çarpacak kadar yorgun
luk gösterenler derhal çalıştıkları mües
sesenin dikkatini çekerler ve bu gibiler 
eğer ay sonuna kadar kendilerini düzelt
mezlerse muhakkak kapı dışarı edilir
ler. Kendini sevmiyen .. kendine bakmı
yan, sıhhatini düşümniyen, çal~tığı 

müesseseye faydalı olamaz düsturu 
Amerikanın bütün ~ veren yerlerinde Sovyetler birliği balkı, Leon Tolstoya 
hAkimdir. karşı çok büyük bir hürmet beslemek-

Hali tabilden biraz fazla şişmanlamak, tedir. Sovyetler birliği milletlerinin bü
yüzünde buruşukluklar belirmek, Ame- tün lisanJarına terceme edilmiş olan Le
rikıı kadınına işsiz kalacağının kara ha- on Tolstoyun eserleri, işçiler ve Kollt
bercisidirler. Iş müessesderi ~ilerinin hozcular, doktorlar ve mühendisler, aka
çevik:, sıhhatli, neşeli ve Amerika demisyenler ve talebeler tarabndan M
kadın güzelliğini her bakımdan ko- lA büyük tehalükle okunmaktadır. 
ruyacak kabiliyette işçilere kapılarını Sovyetler birliğinde dört tane To~ 
açmakta, bunun aksi hareket ederuere müzesi vardır : Bunlardan ikisi Mosko-
aslA iş vermemektedirler. vada, bir tanesi Tolstoyun büylik bir 

GENÇ KIZIN KOLLEJ HAYATI kısım hayatını geçirdiği Yasnaya Polia-
Geniş bir spor meydanı.. nada, dördüncüsü de büyük muharririn 
Tribünler tıklım tıklım dolu.. öldüğü cLeon Tolostoy> - Eski Asta • 
Omuzları, bacaklan çıplak, b&§ların

da Kork bir sürü genç kız, çetin bir 
(rugby) maçının heyecanı ile birbirle
rine girmişler .. 

Maviler kazandılar.. Tribünlerden 

povo - istasyonundadır. 

•Tolstoyun evi• müzesi, Moskovada, 
bundan 18 sene evvel halk komiserleri 
konseyinin karan ile, büyük muharririn 

yirmi sene yaşadığı ve •Ölümden sonra 
- _:Ey pa~c;ah, dedi Mal ve para j'; hayata, •Hacı Murab, İvan iliçin ölfi.. 

raf etme. Askere çok rağbet etme .. On- mü• •Efendi ve amele•, •Yaşasın ce
lara az para ver. Istiyen, razı olan kal- seb ve •Zulmetin kuvveti• gibi eserle
sm razı olmıyan gitsin. Sana asker değil, rini yazdığı binada tesis edilmiş bulun
mal ve para lAzım. Para olduktan sonra maktadır. Bu müze, ziyaretçiye, Tolsto
eğer bir harp çıkacak olursa paran sa- yun 1882 den 1911 senesine kadar olan 
yesinde istediğin kadar harp edecek as- bayatını gösterir , 
ker bulursun. Zira bal çok olduğu yere 
elbette ki sinek te gelir. 

Cahil vezirin bu sözleri padişaha boş 
gelirdi. Bir gün padişah akıllı vezirine: 

- Bana dedi. Biraz asker tedarik et. 
Fakat az maaşa kanaat etsinler. Çünkü 
o zaman skerle.r maaşla tutulurlardı. Ve-
zn.: 

- Pdişahım, dedi Az maaşla asker 
bulunmaz. 
Padişah dedi: 

Moskovadaki ikinci Leon Tolstoy mtl
zesinin çok büyük ve hususi bir ehem
miyeti vardır, Bu müzede, muharririn 

el yazısı ile yazılı 100 bin sahife, Tolsto
yun Merkurov, Golubkina, Gintzburg, 
Andreev, Trubetzkoy gibi büyük ve ta .. 
nınmış beykeltraşlar tarafından yapıl• 

IDl§ heykelleri, büyük muharririn port .. 
releri ve eserleri için büyük ressamlar 
tarafından yapılmış resimleri mevcut
tur. - Benim başıma bir felaket gelirse 

param olduktan sonra ben çok adam bu
lurum. 

Müzenin kütüphanesinde, elli bin cilt 
kitap vardır. Bunlar, Leon Tolstoyun 

Sovyetler Birligı~· milletlerının· · 52 dilin' e Bunun üzerine akıllı ver.zir. 
_ Öyle ise, dedi ben size öyle yiğit- terceme edilmiş eserleri, 28 ecnebi dile 

ler bulayım ki hem mden on para bile çevrilmiş nüshaları ve Tolstoydan ve 
maaş almasınlar hem gece gündüz ka- eserlerinden bahseden kitaplardır.. Bu 
pmızın dibinde be.klesinler. Ve bir yere kütüphane, Tolstoy eserlerinin dünyada 
gitmesinler. en büyük kütüphanesidir. Bu müze, her 

Bu söze padişah sevindi. gün, yüzlerce kişi tarafından ziyaret 
- Haydi, bul bakalım da görelim. edilmekte ve burada halka ve Tolstoyun 
Dedi. bayatını ve eserlerini tetkik eden Lise 
Vezir !lem.en gitti, bir usta boyacı bul- yüksek sınıflar talebesine enteresan 

- B:iTJIEDİ - konferarislar verilmektedir. 



Karanlık 

'1 T -
- Ne gurbuz sağlam ve g nç esck! 

demiş. 

D ı nci yam ı, eşek olmak h:ıki
k ın erdigind n hala habersiz, he 
ş hrisinin meth tliği eşeği görmek 
vesiyle dort tarafa bakın fakat me -
olunan eşeği bulamamış. 
Diğ r hemşehnsi de: 
- Doğru .. Fakat yolunu kaybetmis. 

Hele tutalım da, belediyeye verelim, s.: -
hibi çıkt1ğ1 zaman bizi elbet memnu 
eder! demiş. 

Ve belinden çıkardığı kuşağı kendı 
boynuna geçirdığıni görünce, sabık d 
ğinnenci çıra llhık ~ davayı an-
Iam14. 

- Eyvah .. ben artık eşek oldum ha!.. 
diye -tabii içinden- söylenml§ .. 

iki he1111 hri, genç efE'ti bağlayınca 
gm dönınilşler ve henüz pek erken ol
du u ve beklemeje de vakıtları olma 
dı ı jçin bu sahıp z eşeği belediye da -
re "ne değil, belediye reisine gotürm 
kar r ver 1 r ve bir müddet sonra d 
bel diye 

Belediy reı ini henüz uyanmış bul -
mu lar ve iki kifi tarafından arandığını 
pisseden reis: 

- Be herifler, sabahleyin karga yu
vasmı eplmıeden burada ne ifiıüz var? 
'.iki saat aon.ra, belediyeye gelmek du
rurken beni neden rabataz ediyonnı -
nua! diye baiu'nult f a1rat meMılenin ... 
blpsiz ve güzel -e,ek güzeli olur mu, bil
miyoııu, fakat genç ve dinç olunca, sir
bn.in baldan tatlı olması gibi güzel ve 
tirin olıruı.ııı da tabildir değil mi?- bir 
eıeje ait olduiunu anlayınca, hemen 
vaziyeti değiftirmi§: 

- Ya .. benim kaybolan qeği mi bul
dunuz? Hay Allah sizden razı olsun .. 
Iki gündenberi arıyordum. demiş ve eje
ği kabullenmiş! 

Evet, belediye reisi eşeği kabullen -
mi§ ama, sabık değirmenci yamağı, lii
hık ve filozofla mi§ eşek tarafından da 
numarası verilmiş: 

- Bizim memleketin en namuslu 
adamı, güıel eşeği ne güzel kendine 
mal etti? demiş! 

Belediye reisi fena bir adam değilmiş 
ama, sabık değirmenci yamağı ve lahık 
eşeğe hakkını vermiş, eyi yeclirıniş, eyi 

lçirmiş. etek te fııtılc gibi olmuf. Reisin 
madamı eşeje binip te bağa giderken, 
her gören bayandan ziyade eşek için: 

- Ne gilzel e§e.k, Allah sahibine ba
ğışlasın! derlennif ve.. Eşek te bu ilti
'fa ttan dolayı cidden -omuz diyemiyece
iiz!- kulak kabarlırm11! •. 

Ilk zamanlarda eşek olduğuna pek 
müteessir olan sabık dejirmenci yamağı 
ıilıı eeçtikçe yeni -ınedeni hali diyeme
yiz ya! .. - hayvani haline mnmağa baş
lan:uj. Belediye reisinin lüpçUlğünü öt
rendikten sonra reisin karısının da sır
rına ermif! 

Evet, belediye reisinin madamı, kıra, 
bağa gün aşırı bedava ta§ınıp dumııyor
muş .. Onun orada bekllyeni, Aşıkı var -
mi§. Belediye reisinin madamı bu sırrı
nı çok zamandanberi Ye herkesten mü
kemmel surette saklamış .. Fakat böyle 
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bir sırrı bir eş kten gizlemekte de mana 
yok ya ... F.§eJın ne dili var, ne de aklı. 

Ne bilain zavallı madam ki, bu eşek, 
öyle eteklerden delildi! 
Sabık deiirmenci yamajı ve lahık 

eıtelin yeni atrenctili sır da bu idi. Fa
kat bunlar bu kadarla kalmarn.ışh 

Günlenlen bir gün papas efendi, çüt,.. 
liiine Sitmek için belediye reisinden 
eşeğini istemiş.. Eşek te mukaddes pa
pua hemen verilmiş. Vakıa, papaam -
bilmem ne tulumun.a benziyen- yağlı ve 
fi§man vücudunu çiftlige kadar götür-

meltte epeyce sıkıntı çeken (!Şek, bu 
zahmetinden dolayı ye.ise düşmemi~. 
Çünkü papas efendinin en gayri tabii 
bir zevke düşkün olduğunu, hem de ne 
çirkin, ne ni vaziyetlerde görmü , an
l"am13 •• 

Vakıa, pap-.sın bu gafletinden haber
dar tek kimse >oktu. ÇünkU böyle bir 
illeti ıayet sıkı ıizlemek liizıındı! Tabii 

bir eşeğe lca111 da tedbir ittihaıı, •ır sak
lamak mecburıyeti olama7.dı ya.. Bunun 
için bilmem ne tulumuna bcnziyen pa
pas Ye çömezleri bağda zevke dalm!§lar, 
tıtetI hiçe aaymı,lu, ama .• sabık değU-
menci yamaiı ve ilhak etek üçüncli 
sırrı da öğrenmlf .. 

Epjin gayet gUçlU ku\f\'.etli, temiz ve 
gUzel, çok itaatli olmuı, kasabada bU
yUk bir flihret kazanmasına sebep ol -
mu~. kasabanın yil'ksek tabakuı bu eıek 
ile bir tenenUhe gitmeği Adeta bir iş 

saymala bqlamış .. Belediye reisi de, 
bele§ten gelen \'C birdenbiro fiihret bu. 
lan bu ~eği dostlarına hizmet ettirmek· 
ten blr dakika olaun geri durmamıJ. 

Ve, ubık d.etirmencl yamağı ve lihık 
etek bu sayede kuaba halkının iç yü
dinU, ne blr zabıta memurunun, ne bir 
papum, ne bir lliın veya filozofun bile· 
mlyecell derecede öğrenmif .. 

Melet görmf.1', neler! Neler öğrenıniJ.
ti neler! .. Ve gördükleri ve öğrendikleri 
ile dimağının patlıyacak derecede ol -

cluğu bir sırada: 
- Ya .. demek ki bütün bu hiirmclli 

zatlar, bu iffetli ve ağır başlı bayanlar, 
bu merhametli ve günahtan kaçan pa
paslar, bu hayır ve hasenatı seven ve 
genç fakat fakir delikanlıları himaye 
eden ihtiyar Markiler, baronlar.. hep 
en alçak mahluklardan ibaret imişler, 

bizi yüzlerindeki maske ile aldatıyor .• 
Demek istemiş ve sonuncu kelimeyi 

bitirirken etraftan bir hayhuydur kop -
muş, kasabalılar hep bir ağızdan: 

- Müjde.. Müjde.. Bizim değirmen
cinin yamağı bulundu! dlye bağırmışlar. 
Yanına gelip el sıkanlardan o da an

lamış ki artık csek değildir, bir an jçin 
o da sevinmek i!ıtem~ .• 

Fakat.. bir an içinde durmuş, yü~ünU 
d rin hUzUn ve te ssür gö]gevi ka.ı>la -
ınış.. Çünkü, o anda gözüne lcarııdan 
karıncaları bile basmamak ve incitme
mek için etrafa üfliyerek geren bilmem 
ne tulumuna benziyen papas, aumetbi
deo yanma nnlnuyarı belediye rebbü 
gönnUş .. Ve -belki de :lstemiyerek· a:zap. 
lı bir eda i~: 

- Eyvah.. Ben neye yine in.tan ol • 
dum! .. demiş, oradan kaçnıJ§ .. Ve inaan. 
ıördilkçe de k~mağa savqml§ .• 

Memleketlileri ona deli demifler, 
çünkü hiç bir kimse onun ce§ek olına-
dığına ne için müteessif olduğunu> an
layamamış ve öjrenememişler. 

I te, bir Saba gecesinin komikotrajik 
pıasalı.. burada bitli •. 

Garbt Fransa, bilhaSlia Bretanya 'da, 
cenubi Ingillere ve Gal memleketinde 
seyahat edenlerin nqzan dikkatini bir 
takım çok eski eserler celbeder. Bunlar, 
meıe14 Ege mıntakasının §U veya bu ta
rihlerin medeniyet ve eserlerini göste
ren bina, mibed ve saire harabeleri de
iildir. Bir takım kara taJlardır. Bu tat
lar, iki türlüdUr: Dolman denilen birin
ci kısmı, her biri birkaç metre yüksek-

Bir Fransız gazetesi soruyor: 

- Suriye muahedesi 
tasdik edilmeli midir? 

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

i Paris - Soir'dan ~ 
• • ............................................ 

Fransa - Suriye muahedesi, yani Su-
riye üzerindeki mandauan Fransanın 

vaz geçip geçmiyeceği meselesi, son ka
nun un ikinci yarısı esnasında tekrar 
parlamento önünde mün~a edilecek
tir. Fransanın Akdenizdeki vaziyetine 
ve şerefine bağlı olan bir meseleden 
Fransa halkını haberdar etmek zamanı 
gelm~tir. Mesele hayli çapraşıktır ve 
biraz vakıt sarfını icap ettinnektcdir. 

Bütün mesele şuradadır: Suriyede bir 
vı:ıhdet yoktur. Burası ayn ırklarn ve 
ayrı dinlere mensup olup birbirinden 
çok iyi mınlakalarda. yaşayan halle küt
lelerinden mürek.kcy bir memlekettir. 
Şamda Halepte ve Oronte vadi.simle, 
(Halcbin nüfusunun yarısı hıristiyanlar
dan mürekkep olmasına rağmen) milte-

ıp müslümanlardan milrekkep blr 
kütle y~c;amaktadır. Ayrıca CebeldUrüz 
vardır ki bu mıntnka türk hakimiyeti 
zamanında bile Şamın emirlerini dinle
m mi ti. Suriyenin şimalindeki Ce -
zireye gelince, daha yirmi sene önce 
bir çöl olun bu mmtQ.ka Fransa tarafın
dan canlandırılmış ve hilktimetimiz bu
rada her ırka ve her dine mensup bir 
yığın mültecinin emniyetini temin i§ine 
nezaret etmekte bulunmu§tur. Aynca 
Aleovt mınlakası da vardır ki, burası da 
fransız idaresi sayesinde eanlanmala baş-

lam.ıfbr. Parlammtonun ittifakla verdi
ği bir kararla, halkının mukadderatını 
Fransanın mukadderatından ayırmak 

istemediği Lilbundan baha bile etmiyo.. 
rum. Vakıa Fransa - Suriye muahedesi 
LUbnana şamil değildir, ama, ibu muahe-
de imulanınca ekonomik hayatı, yahut 
kısaca bütün hayatı tamamen Suriyeye 
bağlı olan Lübnanın hali ne olacak? 

SU-memleketlerden hiç biri Şamın 
hakimiyeti altında ya~amak niyetinde 
değildir. Bunun delilini istiyor musu
nuz? Fransa aenato ve parlAmentıoeu, 
Fransız - Suriye muahedeainl tasdik et
meden önce framız ınakamJarı Şam hU
kUmetine bu muahede meriyeıte girmif 
gibi hanbt etmek müuaıcJ-ini vennif
ler ve Şam hlllrllmetinin memurlan ap-

Uje malik ve sivri tarafından yare d,i. 

kilnUf tqlardU". lkiocl kısun İie Manhir 
denilen ve iki dik te.ş üzerin~ düz bir taş 
koomak suretiyle vücuda getirilenler -
dir. Bwtları masaya daha doğrusu bizim 
eski Musallalara benzetmek mUmkUn -
dUr. 

Bunlar klmin eseridir?. 
Acaba ne maksatla yapılmışlardır! 
F..ski Keltlere ait olduklarına şüphe 

caiz olmıyan ve Milattan evvele ait bu
lunan bu eserlerin Kelt büyüklerine 
mezar olarak yapıldıkları sanılmakta -
dır. 

Eski Kelt dil\ reislerinin bu garip Abi
deler Ustünde veya dik.ili tqlar dihin
de kUTban keaiikleri de muhakkaktll'. 

Eşld, Keltlerin kendilerine mw\Mi, 
dinleri vardı. Bu dinin esuı c,gi,zlilik> 
olduğundan ayinleri hakkında kafi de-

VE CEVAP VERIYOll: 

Fransa'nın menfaati, hiç olmazsa 
şimdilik, bu muahedenin 

tas .ik edilmemesini amirdir 
ğı yukarı her tarafta, Milletler Cemiyeti 
tarafından Fransaya veri~ manda hU
ıkümlerlnc göre memleketi o zamana ka
dar idare etmekte olan fransız memurla
rını istihlM etmişlerdi. Fakat, bundan 
sonra da her tarafta fransız subay ve 
kıtalarının, ibizimkilerinin yerine yerle
§Cn Şam hükümeti memurlarını himaye 
ve bunlara yaı'dım için her tarafta mü
dahaleler yapmasına lüzum hasıl olmuş
tu! 

Bizim bu şekilde sahneden çekilme
mJze sebep ne idi? Milletler Cemiyetinin 
Fransaya itimadı mı kalmamıştı! Cf!nev
rc, mandayı lağv mı etmişti? Yoksa ale
viler, CC'Lireliler ve dilrziler arttk fran
sız mandasını isteıniyorlar mıydı? Bun
ların hiç biri varid değildi! Fransa sa
dece, memleketi ve hattA Şamı bile hiç 

bir suretle temsil etmiyen bir avuç tah
rikçi karşısında gerilemektedir. Bu tah
rikçiler de yirmi senelik faaliyetleri ur
fında, yeni devletin işlerini kendi keyf
lerine göre idare hususunda tamamen 
seıbest bu-akılacaltla.n zaman neler ya
pabileceklerini kMi miktarda gösterml~
lıerdir. Henüz mahiyetini izaha muktedir 

obnaoıhlun bir politika ile, Fransa mik
tarları çok daha fazla olan ve bizi büs
biltUn b~ka bir politika takibine davet 
deiil ele, bu politikayı takip etmeıniz için 
yalvaran kim..~leri dinliyecek yerde, öte
kileri memnun etıneği tercih eyledi. 

Filvaki bu Suriye nasyonalistleri, bizi 
de kendilerine uyduıımak için öyle di
yorlardı: cTek ve milstakil bir Suriye 
cümhuriyeü kurulmasını seve seve ka. 
bul edeceiiı:. »nin olun kl bu, 5iz.in men. 
faatinize de "Yiundur. Derin milli his.
lete aahıp bir Suriye kuhılunca, ab ne 
bUi'Un ıbnalt Suriyeyi ilhak etmeli dü
§Unm tUrklerden; ne sahillerdir •~vi 

recede ınalUm.at yoktur, fakat bazıları, 
wnaıumııa kadar ıelebilmiş, qatta Ak
deniı, Ege kıyılarına kadar da dağıl -
mı~tır. 

KehlCJ"in buglin dahi giz.li ruhant re
isleri bulunduğuna, bunların batından 
batına eski Kek dint esaslarını intikal 
ettirdtklerhıe inananlar vardır. Şuradan 
buradan toplanan mahimata göre Kelt
ler yıldırıma ve palamut yahut m~e 

ağacına taparlardı. Fakat bunlardan 
başka cökse otu> denilen nebatm kır
mır:ı çiçeAine de büyük bir kıymet ve
rirlerdi. 

itte bu çiçeğe, bilhua Milidı Ju 
yortularında hıu\111 Oir kıymet venne~ 
ideti ~ w ~<!.. ~ti Y\1-
naniatlmcla bili vuclır ve ~ Kel1'l•
• kabna bif IMtm. ··•tnnm•-

daglarında yerleşmek istiycn ital~ an 
Iardan, ne Maverayı şerlayı, Fili tini, 
Suriyeyi ve Irakı da ihtıva etmek üzen 
bUyUk bir krallık kı.ıçarak bu suPetle 
yahudileri de arada «kaynaşmak> isti· 
yen ingilizlerden ve ne de, her yerde ol. 
duğu gibi burada da entrikalar çevir
mekte olan alınanlardan korkacaksınız ... 
lstiklllimiz.e kavu~nca biz bu istiklali 
muhafazaya da kadir olacağız ve fran. 
saya, bize bu istikWi verdigi Jsin, ebe
diyen bııgh kalacağız ... 

BiitUn bunlar çok 130 i. Fakat bahso}u. 
nan bu mıli hi ler, yalnız hayallerde 
mevcuttur. BelkLde bu hisl r gtlmın bi
rinde uyanır ama, o gUn pey uzaktır ve 
simdi ornda öyle bir vaziyet vardır ki, 
buglin çabuk geleceğe de benzemiyor. 
Bu Anda müstakil bir Suriye demek, ec
nebilerin bUtün arzu ve emellerini kendi 
üzerine çeken bir Suriye demektir. Mu
ahede tasdik edilince de ne olacak, hi
liyor musunuz? Şimdiye kadar Iran ız 
manduı dolayısiyle bir kenarda duran 
bütün memleketler, Suriyenin uz rinc 
çullanacaklar! 

Sonra, alevt, dilrziler ve Cezirelıler 
arasında pathyacağı muhakkak olan da
hili karg&§alıklar Suriyeyi ateşe v.:? ka
na bularsa, gene müdaha~ etmemiz icap 
edecek mi? Biıim hAkimiyet.iıniz '1ltmda 
kabnaktan b~~a bir anulan olmıyanlaı 
bir takun Asileri mutlaka Şamın otorit . 
si altına sokmak için yeniden asker mi 
göndereceğiz? 

Bana belki böyle diyenler olabilir: 
4'1\luahedenin protokolleri imzalanmıştır 
Işler o kadar ilerlemiştir ki, •rlık geri 
dönmek Jçin Beç kalmıı bulunuJoruz!> 
Yanl11 bir adımdan geri dönm~k içın va· 
kit ~ bir zaman geçrn· değildir. Ve, 
cl.ı.a --.il bir üt ....,. ~ biz.imle 
hemen hemen akdedilmiş olan bir nıua· 
hedeyi gayet istlhfafür bir şekilde red
detınif olan Suriye ))Ulamentcıı5u, biu 
ukiı> edilmesi icap eden yolu gö termi§ 
olmıYQr mu? 

Biitün milletlerin Akdcnizdekı vazi· 
yetlerini lrnvvetlendirmeje çall§tıklan 

bu sırada, biuın yerimiıü ba§bla rına 
terketmemiz doğru dejildir. Sonra jUnU 

da iyice bilelim ki arkamı&da biz-. düş
man olan bir maınleket 'bu.l\lndukça Lüb
nan ve Beyrutta tutunamu. 
Fr~nın menfuti, hiç olmaz.sa fiın

dilik, bu rnuahedenin taalik olunmama
suıı imirdi..r. Zaten bu Surivenin men· 
faatiıw de uyıun deiildir. SW"iye kendi 
haline bırakılırsa, Fran.sanın yardlfl'\İ.)'le 
dahi .kendini ıni4dafaaya kadir olmaya
caktır. Onu hakiki surett~ himaye eden 
yeıine kuvvet, mandanın Fnnsaya ver
diği manevl kuvvettir. 

Tarihi macera Demir Maske Fransa tarihinin 
ördüğüm noktası ve esrar romanı 56 -

ile§ dakika sonra, küçlik ve alçak bir hAkim olan sük6tu ihlal ederek Ekzlliye Mwtufle : hayatınızı fedaya huu- olduğvnuz kim- - Evet .. Yaai biraz evvel lir.e bahset- sınlap ve o •.. Bucüniln aıajestcsi mC2arı 
kaptdan zaif, beyaz ..çları omuzlanna sordu: -Ya Metıilı.. Ya Meryem .. 5en koru .. senin .. Hakkuı ve ltdaleöla ~eri içiQ Uğim üç kuvvet. Uüb.k eclıtcek olan na bir ~iın ve i~g bir kemik olaral 
kadar dUf(ik blr adam törilndtl ve p. - Bir 7.amanlar ben de çalıprak •ide Diye mırıldandı .. Faribolun da dudak- kullanacağım. dördüncü kuvvet.. A§k.. göçsün .. 
vaJyeye doğru ilerledi. dm~e çahıtıltm ve fakat bir tllrlü mu- lsrının oynıuruwndan bir kuyruğun Faribolun gözleri parladı.. Şövalye Al§imiste döndü. İhtiyar Alim, dişlerini ve yumrukları-

1 ide k daha d ğ beli. id' _ Ku'""u.._• '--naııın •• ,...._..J: •• Şimdi" ... _ - &..:..:- 1:'1...-!ıi, ..ı.-ı:, ı.....-:- kin ua nı 8 .L--ak bu sözleri söylerken sanld Şövalye : Yaffak olamadı~ım altın fonnU ilnü e opsun savur u u ı ı. P ... ao-- Ul:IQJ __ n...-. ~ ~ ~ ... ~ 

_ Aziz Al§imist dostum .. Dedi ... (1) edebildiniz mi?.. Şövalye Dö Rohan onlara döndü ~ lıyonım monsenyör.. Geç oldu anuna intikaınıma kimin hedef olduğu sizce hissettiği büyük kini canlandırmak ister 
NHll elde ettiğin neticelerden memnun - Evet Monsenyör .. Hem de bu sabah - Görüyorum ki, dedi,. alakanız artı- kusura bakma .. Ve hen.. Faribol aiae malum.. Nihayet intikamımı alaeağun gibi dimdik olmuştu. 
musun?.. elde ettim. yor. Gördüklerinizden ve duydukları- elimle .. Kolumla.. BacaAunla.. Kafam· zaman eeldi. Şövı\}ye dö Rohan, onun elinden uzat. 

Şövalye Dö ROhan bu suali sorduktan Ekzill cebinden iki küçük şişe çıkar- nııdan hayrete dü§i.iyorsunuz. Si.%e da- la, st1Ahım1a .. Ne bileyim ben .• İjte her İhtiyarın göderinde kindar bil' §Ult tığı zehir §İ~sini aldı, 
IODl'8 eğız dolum bir kahkaha avurdu. dı. Agu.lan sıın sıkı kapannuş olan bu ha ne gibi sa ılacak şeyler hazırladığımı tarafımla hizmete, yolunuzda size yar~ çtddı. - Peki., Pf:di.. Y crqin ed.iyorwn kf 

_ Sevgili Ela.ili.. Dedi, yüzündeki ş~lerin içlerinde beyaz toz.lar vardı. da içinizden soruyorsunuz. Mi.isterih dıma ve bu yolda canımı seve seve ver- -- Evet- Dedi .. O intikamın bir fuı ev- senin an.unu yerine getireceiiılı- Fakat 
cam maskeyi unuttum .. Maske ile nas&l - İste, dedi, ayni madde ne iki ceşit olunuz. Gösterecekleriın hepsi bu ka- meğe .. Kanımıbay ıla bayıla akıtma~a vel alınması arzusudur ki hana bu ze. sabret .. Belki benim bundan daha mUt· 
kon~nin.. Onu çıkar bari.. Bura- zehir yapmaga ınuvıUfak plduın. i~ dar. Benim en kuvvetli .. En sadık ve en hazır ı.. biri haz.ırlamakta kuvvet verdi. EveL ... 
da tehlike falan yok.. bundan bir parça mı bir bardak tatl,ı su emin Uç arkadaşımı anlamış ve tanımış Şövalye Dö Rohan gUlümsiyerek Fa- Ben ~ Butil zındanuıın rütubet. 

!lalli, bütün yüıüail kaplıyaıı cam içinde veya -rbet içinde ~ecck adam oldunuz. ribolun sözünü kesti.. l1 bodrumlarınd. inledim. Beni oradan (1) AlfiAıilt, kiaıya Ü. ılltuı 1~ 
maskeyi çıkardı. derhal .. AyıJ":-.niyede ölür .. İçerken de Faribol nunldandı : - Evet .. Evet biliyorum mösyö Fari- nihayet siz kurtardııur .• Siı Y~ ken· ujra§an kiımcJen vuU... .......... 

- Haldaruz var mouenyör, dedi. Fa- zehir içtiğinin farkına bile varamaz. - Ar .. Arkadaş .. larınn: mı? bol.. dedi.. dini~n değil.. Benim de, bana nJ»lan •• lltTMSDi'"" 
kat bu ma.keyi beD .J.atkanhk icaba ek- Ötekine gelince, o da tat ve koku ltiba- - Evet .. EvvelA demir .. Yanı kıbng Fakat bizim on dördUncU Luinin bil· hakaret ve ifkencelerin de intikamını ............... \ .. , ..... , ................ ! 
Mriya yiiziimde taflyonmı.. MalOm L. riylc ve suda ı ... lay erimesi bakımından ve tabanca .. Ben onların meydana getir. tün kuvvet ve kudretine karşı girişece. alacakaın.ız. Yalım sizden bir ricam var. : KiarhK apartman . 
F.jer çalıfmalanm esnasında ocıu takma- birincinin aynidir. Yani kimse farket- dikleri siper arkasında en kuvvetli telı- ğimiz bu mUcadclede pllnı evvelce ha- On döi'dilncU Lulyi benim buldujum ve i : 
jı unutacak oluram ve yahut çehgtıj:ım mez. Tesirine &elince : İçertden ciğerle· dit ve hücwnlara karşı koyabilirim. Bu, zırlanmıı ve her kesin göreceli. vazife- Uzerinde bUtUn kinim ile ça}ıftılun ya. ! Güıuloltlu VOl'Ofilol "1Hn 91· ! 
sunda bu cam maske her hangi bir SU· rl mide ve bağırsakları yavaş yavaş ke- birinci arkad~. Sonra altın geliyor .. leri ayn ayn tesbit edilmiş bir progra- Va§ öldUren zehirle öldürülmesidir. Onu !aada denize ~ pyet -~.•si! 
retle kırılırsa çok yapmıyacaiunı bili- atlrir. Dıpndan ci!W çürütür. Onu içen Ben altınla her tUrlU ittifaklan, dostluk. mımız var .. Bu l§te sizlere dü§etl vazife- bu zehirle zehirleyiniz. İstiyorum ki !k~f~ haYi sem ~ ,_ .... ! 
rim.. hemen ölmez .. Fakat her ln o1üme yak. lan. himayeleri, yardımları ve vicdanla- yi bir On dördüncü Luinin sizin kadar onun keyfi zUlmu ile bin bir ~rlü iş- !~~lf bir a~ kinallkbr. § 

Bu sözler ~~alyeyi ıayrj ihtiyari üt- !aşır. satJn abnm. Ve 1\llulyet zehir_ Demi- dilşmanı olan bir arkadaşın, sizin ara- kence]er içinde inliyen m~m. ınsanlar : ~~nne~ lsü~~ . .-rtmaD cla-i 
ı Urken Faribol dudaklarııım anSJnd.an Ve oihayet kadavra haline geldi~ za. rin rn&litOp edemediği, altın tesirsiz kal- dığum arkadajııı bi~ iltihakından son• onun inim inim inlemesi ile ıntikamları~ :hılındekı. bek~ıye. gorü!mek ~ •: 

siz bir •Kuyruiun kopsuıu .savurdu. maa mezara girer. Tesirinin daha :ıerl dığı yerde intikamını için.. Zaferim için ra, yıuıi birazdan şöyliycceğim. nın alındığını görsünler .. Çürüyen, lime 5 gazctenıız ıdaNhanesine ....._.: 
Mistufle de bir dua m.Jl"lldandı. daha v olmul k 11 mikda en emin yol ve çare.. Mistufle sevinçle haykırdı · lime olan etlerinin iğrenç manzarası :.tlerl. E 

veT• "'811',u an•ı • · : ............ ••••••••••••••--••••••••••••• 
Marki d'Efyaı. orialıia bir middet rına bailıds. Ve ben biltün bu kuvvetleri sizia ~ - ~tmazel lvQn.. Değil ınl? karsısında bUtün metresleri ondan kaç.-



Yılbaşı yortuları kuru 
meyvalar üzerinde yükselme 
meyilleri vücuda getirmiştir 

Şehrimi& tican& .. mmyi borsası ta- mildarı aynı fiatle 9S pnl ft .-ven se- Akala 2 ci hazar mal 138 "5.80 
rafmıdma ICMl üaaomi haftamw tefkil nekl bu hafta ....... n iı1e us.u"IS ku- Akala 1 ci v.deli 175 "9.50 
eden Zl-l'l-U-8 tarilalerl içinde her l'Uf aruma flatlerle 113 çuvaldır. Yerli 1 ci bau- 18'1 42.50 
IÜJl .............. olm ~ satq U.. Geçen haftaki nepiptammı. da kay- Yerli 2 ci hazır 25 36.08 
te1erim lift meDtr milddet içinde bor- dettiiimiz Piti wthJA ~ ade- Akala 2 c( hazar 27 3'1.00 
wU mılımf oJm ticaret ..,.smm cins mi mflAıdtmi ~ fhrwtçıların Abla ' cü 8 30.00 

ml fiatleii .-wr: 
Cillll Miktar A& Çok 

Çanl 
JI. BuidaY CM 4.US 
Arpa 32'10 3.8815 
Balda 111 ...... 
Kw.luı 37' 6.il 
Fuube '51 8.25 
Susam 399 17.50 
K ndır tohumu 700 7.00 
M. Pamuk 860 balya 30.00 
Pamuk ç. 170 ta i.to 
Kabuklu ce'ri& 15 tan 15.00 
Çekirdeluiz Uz. 4880 çu. 10.00 
.... 1'11 12.• 
~ Uzi1m 131 1UO 
il. ~ .., 4.'11 

sına ait boaa listesinde sertiltplma ·---------------------~~ müted-ir mevc:u& mel4mat QMD ...ıı-
' ya ifaretlemdşttr : 

Neri Kilo 
34900 
95411 

8tOO 
5859 

144550 

Az çok 
27.75 28.50 
26.IO 2'1.0I 
21arr.m 
26.te 26.50 

................ ) 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR 

Enver 
Beyi 
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Paşa Hasan 
Dinliyordu 
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ıvardaki Çivi 
Akşam paydosundansonra, katip, mü

beyyiz, müscvvid gibi kalabalıkça bir 
arkadaş kfilesi Neva caddesinden geçi
yordu. 

Ayni dairede çalışan memurl,ardan St
ruçkov, ismi gecesi münasebetiyle bu 
arkadaş kafilesini peşine takını~, kendi 
evine gütürüyordu. 

Struçkov hem gidiyor, hem öe yükse!t 
sesle söyleniyordu: 

bir poğaça yapar ki ... Ağzınıza layık ... 
Sonra, eminim ki nefis lahna ~orbası da 
yapmışlardır. 

- Sardalya satın aldın mı?. 
- iki kutu... Dört cins te sucuk al-

dun ... Her halde karımın da karnı acık
ınıştır. Hergele.>, nereden çıkageldi?!. .. 

Güzel şen ve sO- ,~. ~KzzrnıARil\fA~ 

kulgan bir kadın BENZE~~~- KADIN~ 
Hakiki bir macera, olmuş bir vakd ~ Bir fincan kahve gibi yorgun erkeii dinlendirir. 

Vücuddaki Hormonları laaliyete getirirmiş._ .. 
Yazan: Eczacı Kemal K. Akta§ 

İyi okmuş, okuduğunu iyi anlamış genç 1 sulandıracak ve hatta midenizin usare
fakat tecrübeli bir zat arasıra beni ziya· sini üraz ettirecektir. Bu böyle iken 
retinde çok enteresan mevzulara temas karşınızda bir münasebetle şen, neşeli, 
eder ve bana güzel saatler geçirtir. Diin sokulgan cana yal<:ın bir kadın çıksa, si
bermutad pek ,en olarak eczaneden içeri zinle konuşsa neşesini, sokulganlığmı, 

girdi. kullanmağa başlasa derhal ruhunuzda 

YAZAN: ÜÇ YILDIZ 
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- Kardeşler, şimdi bizim \:Ve gider, 
tıka basa karnımızı doyururuz ... Eeeh, 
öyle bir karnımızı doyururuz ki! .. Ka-
rım çok güzel boğaça pi§irmesi bilir .. . 

Ahbap çavuşlar bir buçuk saat kadar 
birahanede oturdular. Birer bardak çay 
içerek sokağa çıktılar. Gene Struçkova 
yollandılar. Koridora girdiler. Evin içi 
eskisinden fazla poğaça ve kızarmış kaz 
kokuyordu. Mutfağın kapısı yan açıktı. 
Memurlar, koca bir porsiyon kızarmış 
kazla, bir tabak hiyar turşusunun, şöy
le bir kenarda, durduğunu farkettiler ... 
Akulina fırından bir §eyler çıkarıyordu. 

- Aman Kemal Aktaş yorgunum, hir değişiklik, benliğinizde bir tahavvül 
bana az şekerli bir kahve dedi ve yanı• içinizde bir inşirah başlar. 

Poğaçanın ununu kendim satın aldım .. . 
Sonra evde mükemmel, ağzınıza layık 
konyağımız da var ... Biraz geç kaidık ... 
Karım bekleyip duruyordur. 

Struçkov şeytanın bucağında oturu
yordu. Arkadaş kafilesi bir hayli yol yü
rüdükten sonra nihayet Stnıçkovun evi
ne gelebildiler. Derhal burunlara mis 
gibi poğaça kokusiyle kızarmış kaz ko
kusu geldi. 

- Struçkov sevincinden keyifli ke
yifli gülerek sordu: 

- Kokuyu duyuyorsunuz değil mi? 
$oyununuz, efendiler! Kürklerinizi, pal
tolarınızı sandığın üzerine koyunuz! 
Acaba Katya nerede?. Hey Katya! ... 
Daire arkadaşlarının hepsini toparlayıp 
getirdim. Kız Alrulina, gel de bayların 
soyunmasına yardımet! 

Misafirlerden birisi, eliyle duvarı gös
tererek: 

- Bu da ne ola gerek? diye sordu .. . 
Misafirin işaret ettiği istikamette, du

varda, kocaman, bir çivi vardı. Çivinin 
üzerinde, parlak vlı.iyerli. hususi =Ufune
ti farikalı bir kasket duruyordu. Memur
lar biribirilerine baktılar ve sap sarı ke
gj]diler. Kendi aralarında: 

- Bu onun kasketidir, diye söylendi
ler ... Demek ... O burada! 

Struçkov da bu sözleri tenkit etti: 
- Evet, o burada ... Katyanın yanında. 

Çıkıp gidelim, baylar ... Şurada gazino
lardan veyahut birahanelerden birinde 
gidip oturalım. Onun gidişini bekliye-
lim ... 
Arkadaş kafilesi paltolarına sarındı ... 

Hep birlikte sokağa çıktılar... Tmbel 
adımlarla birahaneye yollandliar. 

Dosya memuru, medeni bir cesaret, 

göstererek: 
- Tevekkeli değil; senin ev<? girer 

girmez burnumuza kaz kokusu geldi ... 
Meğer kazın büyüğü evinde oturup du
ruyormuş. Hangi şeytan onu buralara 
getirdi. Acaba çabuk defolup gider mi 
dersiniz? 

- Çabuk gider. Hiç bir zaman iki sa
atten fazla oturduğunu bilmiyorum. Ak
si gibi karnım da öyle aç ki ... Biz eve 
gidince, herşeyden önce bir iki votka ça
kıştırır, biraz ancüvez yeriz! Sonra ... 
Sonra gene aynı işi tekrarlarız... !kinci 
kadehten sonra hemen poğaçalara sarı
hnz. Aksi takdirde bizde iştah falan kal
maz .•. Eh, kardeşler, benim karım öyle 

GörinS? .. 
Romaya gidecek 

- Hay kör şeytan gene bir aksilik 
var ... 

- Ne olmuş? Ne var? 

Memurların karnı açlıktan gunıidu

yordu ... Öyle ya, açlık insanın babasının 
oğlu değil ki, merhamet etsin! Namussuz 
çivinin üzerinde bu defa da, tiıylü, bir 
başka şapka vardı. 

Struçkov: 
- Bu Prokatilovun şapkasıdır, dedi. 

Gidelim, baylar! Şöyle bir y~l"t!' uğrar, 
biraz bekleriz ... Bu harif fazla oturmaz! 

işte tam bu sırada, kulaklarlna, misa
lli odasından şöyle bir erkek sesi çalın
dı: 

- Böyle pis, İ>öyle mendebur bir he
rifin bu kadar güzel bir karısı olsun?! 

Bir kadın sesi, buna, şöyle bir cevap 
verdi: 

- Meşhur bir darbımeseldir, efendi
miz: Armudun iyisini dağdaki ayı yer
miş!. .• 

Struçkov, inler gibi bir sesle: 
- Çıkıp gidelim, baylar, çıkıp gide

lim, dedi. 
Gene birahaneye gittiler. Kendileri

ne bira ısmarladılar. 
Memurlar, pek meyus görünen Struç

kovu teselliye koyuldular: 
- Prokatilov, başlıbaşına bir kuvvet 

tir! Bir saat kadar karının yanında ka
lır ama, sen on sene bunun faydalarını 
görürsün! Azizim, o başlı başına bir ser
vet, bir saadettir. Müteessir olmağa ne 
lüzum var?. Hayır kardeş, hayır, sen 
müteessir olma!. .. 

- Müteessir olmamak icap edeceğini 

ben sizden iyi biliyorum. Mesele o de
ğil ... Karnım aç; benim buna ~anım sı
kılıyor ... 

Bir buçuk saat sonra gene Struçkova 
gittiler. Tüylü şapka, hala çivide idi. .. 
Gene çıkıp gitmek icap etti. 

Duvardaki çivi, ancak akşamın seki
zine doğru boşalmıştı. Ancak bu vakit
ten sonra poğaçaların tadına bakabildi
ler. 
Poğaçalar kurumuş, çorba soğumuş, 

kaz yanmıştı... Struçkovun mevkii, her 
şeyi berbat etmişti ... 

Maamafih, yemekleri büyük bir işti· 
hayla yediler. 

Köpek 
Balıkları vapurları 

takip ediyor Londra, 28 (Ö.R) - ıDeyli Telgrafı 
gaıetesi mareşal Göringin Mussolini ile 

Liman dışında avlanan balıkçılar, 
Çemberlıiynın görüşmelerinin netayici-
ni anlamak üzere ikinci kanun sonunda son günlerde denizde aç kalan 200, 300 

Ro 
'd v• • h be kte kilo sikletindeki büyük köpek balıkları-maya gı ecegını a r verme ve . 

B Ç be ı il Lo d Halifaksm Ro- nın sandal ve ınotörlerle bazı gemilere 
. em r ayn e r kalkıştıkl ha~"' lim dan .d k p . v amalarmın taarruza arını, ..... an 

nıaya gı er en arıse ugr 
muhtemel olmadığım ilave eylemekte- çıkan ve limana gelen gemileri takip et-
dir. tiklerini iddia etmişlerdir. 

rragda 
Sansör işleri 

Prag, 28 (A.A) - Sansör memurları 
bu günden itibaren gazete idarehanele
rinde faaliyetlerini icraya başlamıştır .. 
Matbuat kontrolü mutemedi ismini taşı
yan bu memurlar şimdiye kadar olduğu 
gibi gazetelerin geç çıkmasının önüne 
geçmek üzere yazıları bizzat idarehane
de göreceklerdir. 

---111---

ispanyada harp 
haberle1i 

Paris, 28 (Ö.R) - Nasyonalistlerin 
iddialarına göre Katalonya cephesinde 
taarruz ilerlemektedir. Bazı köyler iş

gal edilmiş ve mühim malzeme ele ge
çirilmiştir. 

Cümhuriyetçiler ise merkezde Gua
dalajara cephesinde nasyonalistlerin 
yapmağa teşebbüs ettikleri bir baskının 
el hwnbaralariyle püskürtüldüğü ve 
muhacimlerin ağır zayiata uğrıyarak ge
ri dönmeğe mecbur kaldıklarını bildiri
yorlar. 

Elde ettiğimiz malUınata göre bu iddia 
yalan değil, yanlıştır. Filhakika son gün

lerde İzbirilya adı verilen köpek balık
lan limandan çıkan bazı motör ve ge
milerin peşlerine takılmışlar ve uzun 
müddet takip etmişlerse de şimdiye ka
dar hiç bir taarruz kaydedilmemiştir. 

-*-KUSPEDEN 
Odun kömürü 
yapıyorlar. 
Pirede bir fabrika, zeytinyağı istihsa

linden geri kalan küspe ve çekirdekler
den istifade ederek odun kömürüi mali 
hususunda tr.crübeler yapmaktadır. 
Şimdiye kadar alınan neticeler müs

bettir. 

-*-
BİR TAYİN 

İzmir Tecim lisesi yurd kommersiyal 
ve ekonomi muallimliğine bay Ali Seyfi 
Bozkır tayin olunmuştur. -·-işçi kurumunun 

939 bütçesi 
Ticaret odası idare heyeti toplanarak 

işçi ve esnaf kurumları birliğinin 1939 
yılı bütçesini 45000 lira olarak tasvip et
"'llistir. 

ma oturdu. Bana şimdi ikram ettiğin şu kahvede 
Gözlerinde titreyen neşesiyle sigarası- nasıl kafein varsa güzel bir kadının da 

nı yaktı. Mühim bir şey söylemek isti- benliğinde erkek viicudundaki •Hor
yenlerde görülen bir tavırla dizime do· rnon• lara endirekt bir tesir yapma kud.:. 
kunarak: reti vardır. Kadının cana yakın, şuh tav-

- Bilir misin, dedi, bir fincan kahve n hareketleri, şakrak sözleri, tıpkı bir 
der geçeriz. Amma insanı çok dinlendi- limonun ağzı sulandırarak pityalin be-

rir · zelerini ifraza te~ etmesi gibi erkeği 
- Evet, dedim, içinde kafein var da his dleminde ok-;,'UUYUŞ onda dahilen Hor-

ondan.. monların hiç olmazsa bir kısmını faali- Başımın ucunda beklemekten ve üzül- size ve ne de polise bir şey söylemem~ 
- J,i yine eczacılığa, ilme döküyor- yete davet etmiş demektir. mekten sap san kesilmiş olan $elmanın liğim için beni ölümle tehdit ettiler. 

aun. Bak sana bir şey söyliyeyim. gijzel, Dikkat edilirse kederli mağmum tn- yüzü doktorun bu sözleri üzerine hafü- - Peki amma. Selman.. Dedim- Bu 
ten ve .·~kul~ ~ir kadında bilm~ dik- sanlardan barlara devam edenler çok- çıe ~- tehdide rağmen sen bana tehlikeyi ha-
kat ettınız mı, hır fincan kahve gıbı yor- tur. Ticari vaziyeti bozuk, ailevi ha - Kendisini akrabam diye tanıttığı için her verdin. 

gun erkeği dinlendirme hassası vardır. yatı anorriıal insanlardan da barlara onu yalancı çıkartmak istemedim. Haki- Kızardı. 
Bence cin•iyet psikolojisi kadar hissiyata muntazam devam edenler çoktur, bar- btte de akrabam sayılmaz mı idi? - Çünkü, dedi, siz bana karşı çok fili. 
dal budak salını§ hatta balık ağı gibi bü- da müzik, alkol, ile kadın bir blı.adadır. Eliıni uz.attım. eenap.. Çok merhametli davrandınız .. ,. 
tün duygu alemini örmÜ§ bir ikinci tesir Alkollü mUzikhollerde kadın yalnız Ateş gibi yanan avuçlan içinde sıktı. Sıkıntı çektiğim bir zamanda imdaaun. 
bulup göıtermek kolay olmıyacaktır. sahnededir. Kadını yanına alıp hasbihal _Bilseniz.. Dedi.. Ne kadar .. Ne ka- yetiştiniz .. Bir kardeş gibi değil .• Çün· 
Son senelerin Hormon nazariyeleri diyor etmek imkAnı bulunduğu vakit erkek dar korktum .• Hele şükür kurtuldunuz. kü kardeşimin hareketi meydanda idi, 
ki insan karekteri. insan mizacı dahili dinlenecek bir milieu. bulmuş demektir. Ve, onunla yalnız kaldığım zaman : bir kardeşten fazla benimle alakadar ol-
İttazabn formulüne bağlıdır. Korkak, Dostumun fikir ve nazariyelerini, - Teşekkür ederim. Dedim. Hayatımı dunuz. 
alıngan, bedbin, hasis, kıskanç. hunhar. kendisine hAs süjelerden diye dinledi- siz kurtardınız .. Fakat burada. Hastane- - Selman .. Dedim .. Sen çok müstesna 
hallın, hulyacı, nikbin insan tiplerini bir ğim için hiç yadırgamadım. de değil. Daha evvel. Eğer sizin vaktin- ve kimseye benzemiyen bir kadınsın .. 
dü§ün. Bütün bu insanlar vücuttaki gud- Demek dedim biraz yorgunluk hisse- de olan ihbarınız olmasaydı ben daha - Hayır .. Dedi.. Hayatta benim gibi 
delerin kana yaptıkları ifrazabn az veya der etmez bir fincan kahve için Keme:. garajda, otomobilimin içinde ölmüş ola- olanlar ve benim gibi hareket eden ka-
çok olu§una, formü11erinin değişmeııine rnltı kahvehanelerine gideceğim yerde caktım. dınlar pek çok.. Yeter ki onların bütün 
bağlıdır. Size bir misal söyliyeyim: Me- bir bara uğnyayım... Öyle değil mi idi ya.. bu iyi hislerini anlamak için onlarla ri-
seli birisi limondan bahsetse, limonu Güldü.. Kafamın içinde hala kendime geleme- yasız .. Menfaat.siz ve hakiki bir kardeş 
şöyle kesip böyle yalayacaksınız dese ve - Vallahi bir tecrllbe et.. diğimi anlatan bir takım oğultular var- gibi alakadar olan bulunsun .. 
yahut limonu yanınızda yalasa derhal ağ- - Benim için Observation zemini ola- dı. Düşün Azizim .. Bu ne doğru bir söz.. 
zınızın sulandığını duyarlZ. Çünkü haya~ eak. Ne oldu nasıl oldu, niçin oldu? Bun- dü. Ve bu sözde ne büyük bir hakikat, 
linizde canlanan limonağzınıza girmediği Şimdi lftf aramızda gitmeğe değecek lan muhakeme edemiyecek bir vaziyet- bir ibret ve biz erkekler için ne acı bir 
halde tesir yapmış cpitiyalin> ifraz eden bar arıyorum. Mesele maltlın ya ilnit bir te idim. ders vardı. Mesela ben, iş ve bekar ha-
bezleri tahrik etmiştir. Aç karnınıza ta .. müşahede... Selman, yumuşak elini alnıma koydu. yatımda bütün kadınları kolay ve para 
rif edilen yemek te böyle ağzınızı K. KAM:tL :AKTAŞ ? ile elde edilir birer zevk mataı sanıyor-- Yine Meleği mi düşünüyorsunuz. 

Ankara 
---:----

DALGA UZVNLUGU 
BVGUN 
--0--

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 
T. A. Q. 

12,30 

13,00 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
19.7"4 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
Müzik (muhtelif memleket
lerin halk şarkılan pl) 
Saat, ajans haberleri; Mete
or Ankara. 

13,10,14 Türk müziği (şarkılar ve 

18,30 

18,45 
19,05 

19,20 

20,20 
. 20,35 

21,20 

21,30 

türküler pl) 
Müzik (Ştibertin eserle-
rinden) 
Konuşma (ziraat saati) 
Sa.at, ajans, Meteoroloji, ve 
ziraat borsası haberleri. 
Tilrk müziği (fasıl heyeti hi
cazkar faslı) 
Konuşma. 

Müzik (sololar muhtelif pat• 
çalar) 

Cümhur b~kan bandosundan 
Fülük: (Ahmet Andiçen) 
Kılcinet: (Rauf Öktem) 
Fağot: (Mustafa Sesar) 
Saat, esham, tahvilat kam: 

biyo nukut borsası fiatleri 
Türk müziği (peşref ve şar
kılar) 

Dedi .. Bu ses .. Ve bu söz beni içinde dum. Bu itibarla onların acılan ve ıstı-
p fi' bulunduğum vaziyetten sarsınağa .. Silk- rapları ile yakından alakadar olıruyor-

[ B O R S A ' meğc ve kendime gelmeğe yardım etti. dum. Ne derler .. Ahyan belasını da bu-
- _ _Evet.. Dedim.. Meleği düşünüyo- lur .. Mevlasını da .. Ben kadınlan hep 

rum .. Fakat ismi Melek kendi iblis ola- hafif cepheden görüyor ve öyleleri ile 
m değil .• Beni koruyan ve kurtaran Me- buluşuyor, onlardan muvakkat bir za-ÜZÖM 

46 İnhisar idaresi 
46 M. j. Taranto 
92 YekOn 

636912 Eski yekOn 
637004 Umumi yek6.n 

No. 7 
:N'o. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 

'1781 çuval Buğday 

16500 kilo Fasulya 

13 815 14 · .. Seni düşünüyorum .. Selman .. Na- man için hoşlanıyordum. Bu yanlış dü-
16 25 17 25 sal oluyor da ayni kandan iki kız kardeş şüncem beni belaya .. Hem de püskiillü 

5 

böyle birbirine taban tabana zıt ahlak- bir belaya düşürdü .. Bir erkek layık ol
ta oluyorlar. duğu kadına düşer.. Derler.. Kadınlan 

_ Melekle ben, dedi, babamızdan, an- hor gören bana tfili kadınların en kötil-

13 '15 nemizdeıı ayni terbiyeyi gördük. Ayni sünU nasip etti. Cezamı çektiın. 
14 25 mektepte okuduk. O benden dört yaş Artık tamamen iyileşmiştim. Hastan~ 
15 25 büyüktür. Ebeveynimiz zengin değiller- den çıkacaktım. 
16 50 di. Bununla beraber bizi hiç bir şeyden Selmana : 
ıs T5 mahrum etmemek için kendilerini sıkın- - Yine yanımda kalmanızı ve bun.-

taya koyuyorlardı. Ablam daha on altı dan sonra beni tehdit edecek hayat teh
on yedi yaşında iken sinemada tanıştığı likelerine karşı da koruyucu Melek va-

5 8125- biri ile sevi§ti. Bu adam çok ahlSks:ız, zifesini görmekte devam etmenizi siz-
9 50 serseri bir adammış.. Meleği yoldan 0 den rica edebilir miyim? 
8 '15 çıkardı. Babam fena halde kızdı. Ben Dedim. Anlarsın ya.. Bu açık bir ha-

« 50 49.50 ablama kendi aklıma göre nasihat ettim. yat birliği teklifi idi .. Anladı .. GözleriJı. 
3 çuval Bulgur 

400 balya Pamuk 
569 kental Palamut 

7781 çuval Buğday 

220 430 Fayda vermedi ve bir gün o adamla be- den 'sevinç yaşlan boşandı .. 
5 5 8125 raber kaçtı. Babam da annem de artık Elimi sıkb .. 

onun adını ağızlarına almadılar. Sonra - Evet .. Dedi, madam ki istiyorsun~ 

•
~!§!ıo. lı onun hırsızlığını, adam öldürdüğünü fa- sizin yanınızdan ayrılmıyacağım. 
{!!!>~ S !- • lan gazetede okuduk. Annem de babam Kadife gibi tatlı ses, güzel gözleri ... 
~ da hep onun yüzünden hastalanarak yü- Tıpkı .. Tıpkı Nihalin .. Karımın sesi ve 

EN UCUZ EN KIYMETI.t reklerine inerek öldüler. Size daktilo gözleri idi .. Fakat bu bakışlarda ne ka-
y 1 L B A Ş 1 H E D l Y E S t olarak müracaat ettiğim zaman Meleğe dar büyük ve derin bir samimiyet ve bu 

BRONZ 
rast geleceğimi aklımdan bile geçirme- seste ne tatlı, çıldırtıcı değil fakat okşa
mi.ştim. Onu görünce, hele evlendiğini yıcı, şifa verici bir tatlılık vardı .. İsmi 
öğrenince sevindim. Nihayet namuslu Melek fakat kendi şeytan olan hayatım-

Dif Fırçalandır. bir hayata döndüğüne zahip olmuştum .. dan uzaklaşmış ve yerini hakikl Meleğe 

1 - Nihavend peşrevi 
man) 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. Fakat beni başından savmak istemesini bırakmıştı. 
(tanburi Os- anlayınca ve hele Necmiyi görünce si- İşte dostum .. Bu kadar .. Nasıl .. Yaz. 

2 - Nihavend ağır semai seni hükmü 
ezel (lsmail Hakkı bey) 

3- Nihavend şarkı ne yanan kalbime 
bakdı (Rakım) 
4 - Söyle nedir baisi alım (ha
cı Arif bey) 
5 - Suzinak şarkı - Müptelayı 
derd olan diller (Dr. Şükrü Os
man) 
6 - Rast şarkı -senin aşkınla 
ezhar (Abdullah efendi) 
7 - Mahur şarkı -Gülşeni ezhar 
(AhdulJah efendi) 
(Okuyan (Mustafa Çağlar) 
(Okuyan -Safiye Tokay 
8 - Mahur saz semaisi 
9 - Gir~ taksimi (Kemal Niya
zi) 
10 - Hicaz şarkı -bilmiyorum 
bana ne oldu- (Şevki) 

11 - Karcığaz şarkı -yeter çe_ş
manınln sayd ettin dili avareyi-
12 - Karcığaz şarkı -bilmem 
ki sdefa neşe bu ömrün neresin
de (Han-cı) 
13 - Hüzzam şarkı -Açamam 
(Mehmet Nasip) 
14 - Hüzzam ~kı Kil.sade ta-

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
General Kazım lnançın vefati

le inhilal eden lzmir mebusluğu 
ıeçimi yapılması için sayın mün
tehibi sanilerin 31-12-938 Cumar
tesi günü saat 1 O da İzmir halke
vine gelmeleri rica olunur. 

4539 (3207) 

liim (Şevki) 
15 - Hüzzam saz semaisi (ka -
nuni Mehmed bey) Çalanlar: 
Vecihe, Fahire, Fersan, Refik 
Fersan, Kemal Niyazi Seyhun. 

22.30 Müzik (küçük orkestra) 
1 - L'Arlessienne No. !Pasto
ral (Bizet) 
2 - Vien du Stadt meiner Tra
mue (R. Siecz ynski) 

zinle izdivacının bir plan olduğunu ve mağa değer mi? 
bu plana sizin kurban gideceğinizi der- Sordum : 
hal anladım. - Nihal ve Necmi ne oldular. 

Selmana, Necminin kim olduğunu - Kaçmışlar .. Nereye gittikleri belli 
sordum. değil .. Nereye giderlerse gitsinler .. Ben 
Acı acı güldü.. şimdi hakiki yuvamı buldum ve raha· 
- Kim olacak .. Dedi .. Ablamı baştan tını .. Mesudum .. 

çıkaran, onu kendi gibi bir serseri, bir 
katil yapan adam.. İkisi bir oldular ne 

Yuvamı 

-SON-

KENDiM 
Yıktım 

, 

3 - Idillio -entermezo- (Solazzi) Çok acı ve çok acıkh bir macera... Hakiki bir macera... Genç ve 
4 - Du, Du.. Der Zigeunerp - .. zel bir kadın, sevdiği, sevildiği kocasını ve yuvuını zengin bir hayat 
rimas (E. Kalman) lüküs ı,;. hayat sevduile terk ediyor ••• Kaçıyor. Fakat ... 
5 - Gopak (Moussor~ki) B N ı T •• ı t• 
6 - Aubade du Berger (Alet- ayan ecaet ezgu er )0 

23.30 te_;]_üzik (operetler -Pl) Bizzat anlattığı macerası « KARIMA BENZIYEN KADIN » dan 
~~~~h~~"yar~prog-i~~ia~~~~~iibireit~vi~~·ici~vie~aili~~~&~~~~~c~ıi~~··~·---•••••-rn IF -

ram. 



-~---~·-·-·~·-~' .l.-.~ ... _~ • ' 
-- ~- - . - -

trMa aCI'' 11CAREI' IEMURUJCUNDAN: 
(Y ai Sanayii Türk Anonim tirketi) ticaret unvanile lzmirde bara-

lacında Menemen ceddeei timrinde 19 numarala Prina fabribaında 
her türlü yağh nebat ve toh..ıar ve madc:lelenlen ve Prinadan N 
iatiheal etmek, yai tufiye etmek, ve air tasfiye dola,..i,le elde eiJI.. 
len pou ve ta1t meddeleri ifleyerek iatiheal ve imali mümkün olan 
mahauJAt ve mamulatı elde etmek ve her nevi Sabun imal etmek ve t.::tenllt ye mamulltm alım Te ..mnı ve ticareti ve ihraca ile uğ.. 

- l11tl •aJ eden ... fiıbtin ticaret UDftlll ft tftet ma
............ İ ticaret kanunu hükümlerine göre aicilin 2403 numaruı-
• b:rıt ve ..al edilcliii illıD olunar. 

lzmir aicili ticaret memurluğu reami mührü ve F. Tenik imn•. 

1-M' "'8 
Z-lln"ı ban. 

YA4 SANA YU TORK ANONiM StRJCEn 
Ew....,_,.,lsli 

H ... 2 - 8irbt zA ı . 'ı i itba makin dı,_...,. i•n ' 1111 

koym .. olan: 
ı - wa,. J. Jiro: Burnavada. 
2 - Huri Jiro Jr.: tmaiıde Dr. Muatafa bey caddeainde 9 No. da. 
3 - Mhir Binel: ~ Y• caıddeei 234 No. ela. 
• - -l~ CaJha; ~ Alaybq IWbet .kak 2 No ... 
5 - li&ilmettiıl Y.W: Dı. Mlt.endia: lhlamur caddeei No.. 24 ........ , .... 
6 - Llaıl llilrW= -kmWe hiriaıei kordonda 236 No. da. 
7 - Nui• 0.a•: ' leı.k lrlprG tmmny caddeai No. 66S. 
8 - Femand Br mi ııtti: lzmWe ikinci k--. 144 No. da. 
9 - Aziz....._.:' · Js -.ı 13~No. ela. 
Madde 3 - (YM SANAYii TORK ANC*lM 

ŞlRICETI cıl .. n'ta. 
MıJ-ie - SBat •Pla ya2IL muweleler ile uinfmak üzere 

laurulmuttur: 
1 - lzminle Danıiacmela Menemen caddeei üzerinde kain 1 S eski 

'ft 19 ,.a nmnarala Prina fabribaını, (icabında itleten müeue.den 
•abk ve ftCÜJini ele dmuhte ederek) iftira etmek ve itletmek. 

11 - Her Deri ,..P nehat ve tohumlar ve maddelerden we prina
Clan yal iwf' •I ... k, ve tuir ve tasfiye dolayıaiyle elde edilen poea 
ve all maddeleri işleyerek iati1aeal ve imali mümkün olan mahaulat 
w mamulab elde etmek " her nevi eabun imal etmek ve bu mahsulat 
ve mamulatın alım ve abm ve ticareti ve ihracı ile iştigal ebnek. 

Şirket yukarıda aöeterilen mabedlarla münuebab bulunan bilu
mum malt emal maamellb icra ve bu muamelatla i,ti~ eden diğer 
~ hiae aeaedlerini ve tahvillerini mübayaa ve bu nevi tirket
ldr teaia edeMir. 

Nevi ve ımhiyeti itibarile itbu maddede zikredilen muame!attan 
pyri her ~ bir muamelenin ifuı, şirket için nafi göriildüiü tak
lirde heyeti idarenin teklifi üzerine heyeti umumiye tarafından itti
lim:i karar MilıneaiM ve tadil mahiyetinde olan işbu kararın hükümet 
.,..,_ .... tMdik edib ıine m1itlrnkkıfbr. 

M..we S - Şirketin merkezi (lZMIR) olacak gerek Türkiyede ve 

Eecnebl memleketlerinde lüzum~~~~-~ 
_. ... heJak arz ediLnek ..,tile ~ler ~labilccek ve keyfiyet 

wkaletiae ibbu ve auetelerle ~ edilecekt~ 
Mı•ılt 6ı~ :aiicldeti qnan h~Jgne ~ -ın..

b•ılı sr s•ı ,.... Mllen: veya umumi heyetç• ver.il c k ~ karara 
....... •rslh.liii wya uzablm,dığı takdirde oirketin kat'i tesia 
alı •k itlweııa (ELLi) seneden iba~ ol.ıırMtar. 

tlCINCI F.ASL 
Sa ' ôM....,...'IJ mıli,.-1Mdaı---...;.üa• A a, 

ıl 191 esi• hille H•ızlab 
Mıztle 7 ....-Si• tia eemıayeai belleri Pilli Tirlrr lirw krtmetinde 

(.fa) 61 Wıa hiaee19 a~ (80,000) eehen bin Türk liruın-
111 tııiı. 

•Un dır~ iwth ... .itbu ... muka•e'memeye ... but 
lailli nımıiacı ~ rihetnameai mucibince mtiesıiıler tarafından 
ıı ••• , n 's .. -,_m rubu itba mukavelenin imzaa .. rasm
Cla ..... ı " ......... eeaetleri bedellerinin mütebekiai ,irketin 
tııııı ı •• lrızt"Wı..._ .oma heyeti idareDia bran daireeiade vaki ola
cak ..... ._ .. tı lıye ohmacakbr. 

Madde 1 - Müeaei.ler itbu malrawle- ve awlıd d•m am.t 
TCkffati-c tevdi ve tirketin teıekkBlü huauaunda muktezi müaadenin 
............ 80Dl'a evrak ft YllF iki Jlzimeyi ait olduiu ticaret mahke
•ı ıiı ı a.-. n '8Ni ....,..,_ w tıı t+lll .._ W\ssıJa ..tıb
mece ittihaz buyunılacak karar üzerine teecil ve ilan muamelituu ifa 
ettiıwek ..... Şirket. "" mumeleJerin ikmalindea aoma kat"t ...... 
tir' •ıı ..-. •ılac :r hı. 

Madde 9 - Hilee tenedleri bedeli nıütebüiainin tediyeai baklrında
ki talepler, rmmi ceride ile ıirket merkezinin ve •ubelerinin bulundla
.. .... aıazeteleriade ve tedisıe iCia llabl 1 S gia wlül 'ftlileaek m. 
eM .. wretiyle icra olunur. Şirketin ~klll ... ....._ wwl 
- pi firkete ittirak eclealeriD billeJeriDi ahara dmr ft ..... fJlbne.. 
imi• "odur. 

M l lı 10 - Tayin edilen .,...nlarda tediye -nz .,_. 1D11e1..w 
..... ,.a Mpjek ............ Niza-e z' "' * ., Mlrifa 
olıll ............ ?- tirlr.t .......... ~ 9 - , ..... ~--
tir. 

Hille uu•iıüa tlllap a• t e..lıejtbW .. 1ti,.da ti ''* ed8ll 
H ıl zlnlm ıtılııdeWr•-...a.llllil11tsı"rikiMn_,ile•wa 
..... b 

1 
.... .,, w .... .,. ...,.. dawt oltmuıl.. Ba •ücl-

• ·w ..... dıılü ... GI ıı '8' ·ıllli .. ,iye.....,_ •·nu'5:ılsıır 
ifaJld.Jiıldelil im• .... flrh s .k •·nıhri tiırUt ı* x • ...... rttıt•--·-· diiiT P&lileftdeiil•ml_,ale 
.... L ft .... E ifıde tR • 1 fwa• 98 mi TID?lhr iptlll fd. 
... ,.ı 1 .,. ..--.. ı..m •ıwtlw ..... ...... ... lame 
..... inia mı 'n pvtıl ık•.-... Sat ... , W.. ıırıdhY. 
fünıhtancl.n mOtehaml bedeli, nıezkGr aenedin bedeli muharrer ft 
...,,. .. in«IMa cima iM aradaki faik eenedin MhiW evvaliı .... iltila 
w: fala oldaiu bilrdWa fazlw bpdjejne We olmam. 

Madde 11 - Bedeli tamamen teniye edilmem~ olan ru.. .... 
dabnm ahara clmr - laruhta J.lincle lwnili evvel 'Ye ahir ile arada 
devren eenedi tmmıf etmit kümeler mezktlr Mneclin bakiyei ~ 
den fuii t.klaacla feıiiaa ... de&.ine-~ ita.. üç .. 
aonra ukit: olur. 

Henm talep eclilmi,. biaee aenedabnın bakiyei bedelini ~ 
eden hi•l!:lalu ........ için lüwi temettlie ittirak ....... ~ 
namayacaldan aı"bi. bndilerine batka bir menfaat teminini dahi ~ 
yemezler. 

M.dde 12 - Teı tldllü bt'tclen mukaddem tediye edilmit alsiiıi 
rubu hecleli için verilmit olan makbaz, t~ülü katiyi mGteabp liıaıf 
mi üç ay zarfmda nama muharrer eeaıedab muvakbte ilo miberlılı 
ohmacakbr. Billhare tahail olanan Leclel IPı nraTallat eenedat ill8. 
liae ._... ••• TsııLLeli bt..._m teelabit _._ __,... 
mG ... I •ı•ınnın tıMlıef llrnllaa 
~- tfii.19 ~ St ClllficWıtt•ı;;;•ll w...., 

lıdDde -- - .e tialrıetin mlhra ...W w tDlrıet z • .
imzaya mezun olanlann imzaaım ve tirketin unvanı1e tetekk61 ve ilin 
tarihlerini ve ıirket eennayeamn miktarile hiue ...darinin aevi ve 
miktanm ve hiue eenetlerinin mukayyet kıymetlerini 'Ye tahail olunan 
bedelminin ihtiva etmeai m1rktmclir. MeclW idare lilamı W.ettiii 
takdirde bedelleri tamamen tediye edilmq olan müteaddit hi..eleri ha
vi hamiline muharrer hiw eenetleri ihdu edebilir. Hiaee aeneclleri te
mettil hiaelerinin tediye mumda b.necek koponlan da ihtma ede
cektir. Bilmmun h• eenedlerinin nlmunelerl ihraç edilmeı ien enet 
tudik edilmek üzere iktıaat veklletine tevdi edilir . 

Medde 1 J - Bedelinin tamama tediye edilinceye kadar nama maı
hamtr olarak kalacak olan biele __.ta. ~ muvafakati oh-k
sıZln bir beyanname ile veya ciro auretile ahara devir ve ferai oluna
bilir. Ancak bu feraim ıirket ft üçüncG .-hıalar hakkında mateber 
o1mw M;in ,irketçe cleftıeri malwuea byt edilmesi )A1111ııdır. 

Muamelei kaydiye eenedi alanın hiaae eenedini veya devir •e fma.. 
ima nabk beyanneme ibraz etmeli üzerine.icra olunur. Şirket ciNlmm 
ve devir ve ferağ beyannamelerini n:hhatlerini tahkib mecbur deiil
dir. 

Madde 14 - H-. 1eaedleri Prket nmnnda gayri kahili ıeceat
dir. Şirket her hiw için Wr ..hip tamr. Hiw eened"min 1116twldit _. 
hipleri balundaiu takdiıde .... -.. olan haldanm-...- ...... 
relı: bir mümeail vuıtuile iatimal edebilirler. Bu mümeail firket na
zannda ınezkGr hinunin ealailli addohmm. 

Bir h• • L_LL :....,:~ -L!-. •--lar ile ~iL• _.:_ --L:- ı __ .HU ım llll&U auu...- -.., OlllD mua&ıy- _...,Omu-

lar ayn ayn ethu olduiu takdirde bunlar da firkete kaqa ola haklsırl
m kezaUk mütterek bir mümeuil Taaıtaaile iatimal edecekleıdir. Ara
Lmnda itilaf edemedikleri takdinla l(fırek yapelwak tebliiat ... .-ek 
içtimaı umumilerde hazır bulunaaü reye ittink için tirbt 78lnm hak
kı intifa •Libini ve bunlar mm.dclit iae tayin ecleakleri müm'll9ili 
tanar. 

M.lcle 1 S - Hiaeeclular anaılt malik olduklari hilee aenedlerinin 
bedeli miktannca meeuJdürler. Binaenaleyh kendilerine hini taahhüt 
ve İlnmda kabul etmia olduldan ~ teahlıütler miktarmclan fazla: 
bir mesulivet tahmil edilemez. 

Madde 16 - Bir ıhiaae - ıliai hia1lkiJet itlMı eau mubYele mln
clerecatına Ye heyeti un ıni,re ~ muvafakati tennnnun 
eder. Hiaaei -..etti ile laliJlll •t• tieifnc:leki mühtemel hU ta • 
hil olduiu halde bir hiaae ~ bifuiiımııa bUkuk ft wıcaibi o hleM 
eenedinin eahibine aittir. Bir ~ ftrit veya dayinlerl hiç bir '"" 
aile ile oirketin emval •• emlWnla tiht:l liAicZe vaZmı talep ve ~ 
umuru idaresine müdahale ~~ latifQi habk i4;in tidııetin mu
balebe defteri ile heyeti umumi,e ~ bbule meclımdarlw. 

Madde 17 - Her lıil11ye ait ~~- ol Mu nim wt 'ftYa 
kuponunu hamil bulum ethe• ~olmam. Talep olanmi,.. )ali.. 
sei temettü kanuni müruru ~tabidir. Hi.ei temettü tevzii hak
kırıdaki heyeti umumiye bnrile •uyyen olan hiuei temettü eureti 
katiyede hiseedarlann phat mab olup tirket tarafından nbk aLkon
maz. 

Medde 18 - l!llbu eau maka~ ahUmina teYfibn aktedilen 
fevkalAd• umumi içtimada m~ brarla aermayei tirket bir~ 
müteaddit defa tezyit olunabilir. ljbu tezyidi eermaye m•mıhıi ae
te\ rtalr.it ve gerek •~ mabbili otinak awekae me~cat ..tJ89l ihtiyat 
akçeJe,.i aermaveve ithal edilerek ~ eılilecek yeni adi nya imtiyu-
11 Ve'V"hut başks her nevi h~~ tf8tiubi!l 8Uft!ltİle icra .... 
bilecek ise de daha evvel ih~ olan hiaelerin kaffeei taliia
!Mn tMive ohıntmldılcf;e te'ZYidi ...... '8Ye mwül olun~ . 

Y ~ · il-mtç olunacak h "sselerin lMel .._ laİr teraiti ihncl he,eti 
umumiv~ ıe.bit ve vahut telbiti..ammnda heyeti umumiye tarafm
d"'"' "'e-:r~; Jdar~~ e selahiyet ita~ 

MJıdcfe.J'9 ~ Teı;~ awye vetildiği e mman için me-
zun ""9ti" ~ ielilliil ediilfii ~ ~ bmm ~ 
te ı,~üt ve imzıı albna ahtımı'lımr ye Viya lazlaannn-Md olun-
masına müt-.aflik muamelabn icraJ edildiğini Dalık veeailtin mec&.I 
idıu'~ v~ mürakinler ~ m • rek bir beyanname ile iktUat ve
~ tevdi edil~~- 1 tUıiit ~ 1Ja nmame1at ta
c:lik @t)iJ,li; • takdirde ~ '1ıeldl e'111iı -oluınlt. 

Madde 20 - ~ci. Wıf Ofiira1t mGnaklt bir ~ 
umumide ~ ~ l(e. ~ iti'&art aymeti-
nin tenzili sterekee bir miktar We ~ ~ mAIC""Li ~ W.1mit bu-
lunan hiT ihtiyat akçe.ile eatm. auttli1e tenkili ohinabilir. 

Madde 21 - Heyeti -~ tarafı~ ~ İt~ karar 
Yerildil'i taW;n:le .,.. itfa m i prek 'her ruae becle'linden Lir 
nieheti mua1,-enenin iadeten • • aerek borwl& ve ,_.at huuaf 
pazarlıkla hisee. i~ aerebe k a ~ tayin olunacak bir miktar hi8-
eenin be, bat* 6LUü teniyeai tile v~ heyeti um~ ~ 
taki kararına tevfllııan icra o kur•a ile tayin olunan hinele.in 
......ı.n '8lret .... hviı •e _.tetir ve Dln.b remıiyeye mahaua 
RUetede ve olıwLiı takdinle dtvfttin reeml pzeteeinde netir. w 
ilAa ohmur . 

Madde U - Serma,.m hrtkiji hakkındaki kararin icrua için V. 

kubulan ihtara raimen aon illft ~ itibuen Gç 8em zarfında 
illde edilmiyen hiaae eeneclatı iptal ın: hiaae aahibinin hukuku iebt edi
lir. s _,,.... tenlri... • hitamında byfiJet eicili ti
caNla ... ft 

Madde 23 - Sennayaüa .... ·- ıleai her ............... 
8eJyaneft ol.cabr. 'Senna,..m ..... hl±clslri heyeti ammniJ9 
~ Tel ikile Wrlikte ikmat T!\IJ tine hilılia ...... ft ""l'ı 
tin hılclldaden aonra teecil ft ilaaplll...-W. Te9cil w: jl&wW.n -
~ ad;+ nıatlGIJU a~ bJt dinnek 6zere p&et elırle 
iç defa .. edilinek 8Ul'etile ...... olnur. Ve bundm ..... tirletçe 
malGrn olm ela~ aıync:a tesıh&Gtli mektup ile c:lafttiwneleT a&a
derilir. Şan ilU tarilaWen ..ftl elacakL olduklnft mfttehelrtelr ha
lunan elayinlerin alacakları ....,,_ıti f'tliade ifa w clil- l*"wllla te
min olunur. Son ilan tarihinden e mlnaat etmit olan -hah :mat
lahan el.ndrlan tea•iJe WJa -..ui~ tarihten 1tl.Niii Mi .... 
mlnır et•~ ......,.U. lllDÜli haldasdki brilr netieeiıll olanak 
hin ielwa .edi7llt icra ol•• Mu IB ie&larlaim heniz ifa etmemlı 

elıluldan =~·· ·• ......... auıetile --~ .... halinde dahi itha ...... aari-olamlbtt. 
Madde 14 - Tesıyit ..,. .. 115

Jte JPuhtelif babka b8iZ aaifteed.lit 
nevi m.. ....... mevcut ~" 1aeJed -~ bra-
nndail m•da mezlc6r ••adan heıt ait 1ü.ae-.... ..-.-... 
nln ele bir lçtimM ....... ~ .. ı..-m 1aeJed -~ 
kararım tanip eylemeleri tuttır. 

He:;e& h~ müzakerab vem~ bDmıun emıeyledi
ii niaap ye~ icra ve ittihaZ ölünmut oh.len IAnn+dar. 

Madde 2s ~.Tahvilat ihraç edehilmek için hlaedmaD 'heyeti uma-
miymi bmimıa iatihs.li prtbr. Heyeti -~ iinittehaz braruı 
lktiaat ftıbleti taiafmdan tmikini müteakip licili ticarete ...aı ve 
ilaDı Jammdar. 

ihraç ediJecek tahvilat mikdari eermaymÜı tediye oluun ve ıauwl
dM 80D lıillnço mucibince ~ m"""8kbk buLıun miha
nm teciaY&z edemez. TahYilllm ~·ve MDeti tednırili .......... 
.... ~ tlhi bahmdaia ...,.. .a.abik ohm..-. HeJeti .... 
miye ilıraç edilecek tahYilAtin neri u ----aire f..W. m .... 
aynca tirbtin temett&atindan bir -ibır tefrik 'Ye Ca\'rin ~ 
tard.r. 

Tllhviltt için 11erilecek faiz tiaWiu me.arifi ~ .....,..... 
lrQlt,. .:t":...::ZL ~ .,...ı.18 •IJil.,_ _.. • ' .__ .... .._h -- ikn~wit\ıilianı1,..,M-.w:phat 
-- hnahtma mi! ~·"' r ... .-.-

Ms•' il rı ' _... ,,, 11 dl w •uamı111 

H ..ı 
Madde 27 - $rbtia ltliri hi11ıclaaW ......... ..,... ~ 

oe i•"Np oluD&D ...-1 iG mml clobz ezadan mirekbp bir meclW 
idare tarafından ldme olunur. 

ilk mecliai idare h' ı: 
1 - Huri Jiro Jr. 
2 - Mhir Birael. 
3 - H.bsr•ıiııı Yllbl. 
4 - Aziz Paker. 
s - Raı.eı Bmki. 
6 - F......t 81 1P*i. 
7 - Nı • ıı Danan. 
Mllı1lde 28 - Meclili idare enMM..n her biri hedeli laJmeti .-,

itibarile aennayei tirketin yüzde birine muadil 800 lira la~ .._ .......... -......................... ~ 
rinde azamncl.n balunduia mecliei ida....m ......_ ..,.., • 
mi,..mce tıelJriJwioe bdar ahlamıyacaima dair hir d • , .... 
nik Jnfzedirır. ltbu aenedat &zemn amanı idarelerindea mQtıenlllt 
meeuJiyetleriae -.. tweiast •lkmandedir. Ba lıımQlta iadfa Oai•na> eenetlerl dahi tındi ediW>mr. 9eneNb mea:ldb..U. ........... 
N temin .. ık --- H enin c6mlei wızaifinclendir. Abi ludde 

l!=! !..I___ '~-ınec- ...., 'DMQlmlr. 

Madde 29 - t• mecliri idare Wr WMı için intihap edihnittir. ~ 
müddetin lütaoandan _,. idare mecliei yeaW.. iatihlıp ....mle fa. 

~ ......,.... ...... etle intibaP olunan ikinci idare --- ile ,.... 
daa - J'n'Ortp ola .... ol.. iclare mecJiai •vnmn müddeti Gc 
... -- ft IMat 1-·lanlau Gçte biri ilk ---- lmra ......... 
-- kid E iti.ile ~ ,.lerine, ~-idea Ültihall )'llllılrımktar. 
Çibn .,_.. .-.... inhlw camdir. 

M11U. 30 - Msı:lili Waie •rıd• bir yep lı8 k-9 a.wofnıt .. 
,. iatifUt vu'kuunda..,. eair bir tebe.,ten clola11 bir yep Wr be aa 
yeri m~ kahra mec1i8i idare itbu yerlere terait ve enafı ıı eyi 
haiz znattan muYakbten m in~iiJecek ft iJk iGfJI ... 
heJeti _..._.. taeılilıine ~-Bu 8UNtle meclW-..,, 
intih.P olum m heyeti um~ ...._ .._ ifa,. Yali'8 
eder n heyeti amami,ece intiba Yeki a.lilt ....._ 11l16Pie * 
la~ ımiddetini ikmal eder. 

Madde 3 t - Mecllai idare her -- - .. , ati- bir nıi1 w 
bir Nia vekili intihap eder. reim wıJa wkilinin ...,., • ._..., u)ı 'ır-
de riywt etmek bere andan biri o ifıjlis _.._olmak .._. mec
li.i idAnıce mıivaldmtea Nialiie Wtihap olma•. KAtiplik ..m..ilai 
ifa etmek izeıe medi8i idaı, mm llleJ'UllMLm wıya barictea lliri inti
hap olunur. Riywıt wızaifi reiae meclie oel1eleriacle intimrm ......... 
kerabn muntazam zaptwnı temin ve heyeti umumiye içtimale.....fa 
riyuet etmekten batb hiç bir Lakla tebddüm .......... 

Madde 32 - Mecliai idare tirlrııt amm ft mwmne\lb IGnm ae.
terdikçe iGtima eder. Ancak IAabl a,da &ir defa icti,... mecllanlar. 

ReWn veyahut azadan nufuun davetile mecliei iclanınia ...,_ 
iktia eder. MeclW idare içtimaLm eau itihmile tirket JWmiMe 
akdıtlunm. Fakat rnnın mafmdan ziyadl!r·nin Dnlftfakatile ile·ı ıw 
ve lıir 9eDe zarfmda itbu e1a mukavelename mucibince inik ... __.. 
burt olan içttmalann ruhunu tecavüz etmemek Tirkiye ciilllhci;eti
hud?,du dahilinde mümtıip ~diler .......... de •! r. 
idaıeDin1çtiın& cairdir. Bu takdirde keyfiyet tahriren ikbeat vekal ti
ne ila1* tdilir • 

Madde 33 -. Mec&.i idaie mukarrerabmn 1neteher olaUm eei için 
&zemn mefmdan zİyadeeiniaı hazara pıttar. T..,lanan .::rı
yeti ha.I ôlar olmaz müakerata ............ n eYftl- .__ 
za etmeei .uıetile eberiyetin mncut olıhıiu tethit olanar. 

Celee enamnda ebm,et Zail oluna tatil olunur. kararlar mercat 
-nm ebetiyetile ittihaz olunuJ'. Tmatüara vubunda byffyet içti
maı ltiye talik olunur. Ve anda dahi te.atiilra 'fUku buluna ft!ıuzati 
hdıfa olan teUf Nd ...,..,;, adcloluaur. 

Amm Yelrdiierine ~ rey ftllneleri caiz deiMf. Anea\ 
~ ham bulutumyacak olan m ruznamede mevcut ınettR 
hM\)ikla &ir ve mütalluim tahriren bildiıebilirler. Ve t..ı ~ 
mü"'&.• zalxt:nameye aieeirilir. 
Aza~ l6aderilecek dafttiYeler nlZDAmei müzakerata ibtift etmeli 

Jlzun oldaiu aibi bu davetiyeleria )'a ima mnbbtm..le teelimi ftJa 
taahhütlü mektupla aönclerilmeei M71mdır. 

M.w. 34 - Mecliai idare müalr.atmin ~ defteıüae b.Jat w 
ziriaia .-w ._, Ww aza ile lrltip tarUaPılaa imza oMn=r 
ve karara muhalif lrali.ftlann ..... mııaluddetinin ha mtmmılwe 
... • • 1 ... ,....., bir ---- ...,.. fdni ~ 
Gçlndi phglara .... muteber olabi'mxi icia J9 aacu iwlcle ma-
dbiam wa'i --~ • m11 kıhnarak znat ~ imza ecS1ır-.ı 
w 't ·•• .... ee1,. 111 m........_ M,eti idllle aP'Mlnan an
..... ..._ oWaiaw w cılınlsıde kimlerin bahmmadlimı w m-- o.._ - w-l H llfllt w: ~ ispat wledinde ..... 
beldir. 

Madde JS -$ablin..__" ıu.edarlara veya GGincG ....... a. ETW" lwwwla telNili me:IW W..,. aittir. Meclili idrn 
Prketin umur ve em..&ni idareli " tirbtin mabwlile alAhd.r .._ 
-.i --ft .. .., ıllıtıa ietw icia ihi"n .............. illi·--
....... klam haiwdir. Ve bati& ... olmırk w •s• ı ....... ... 
ss''~clahi ..... lir. 

Geiek kanunla " awekae ._ - ..._vılıtsr ı • -1 ıs 
men edilmi:rea ve~ •n1111iJ ı · ı mir ı& aRtek JrlPthf 
tiran etmit olan tawıufa -..11\e mit • ..--eM«a cWal iflıiJıa _. 
zaiidw. 

$ibtin dahili taliııMtMPMMW ı• '; , tiıl.tia m m w ..... 
talanm tayin, ... ali ... hmdarm-. ~ ft • ., 1 w 151 ... 
ve tmWt 'Ye hmdiımia W ve ftDlderi ......---. .._. '' r rnl 
m11uifi amumiJelini ve iM•* rltı• maktal lw · tıllMt. .... 
c:aldan tal.il, boıdm• ... u1.,. ..... tkwl,. ...... w • 1 

1 

bfelet etmek .e tıiıılretiıı .-.ı. tııhislıt mC ı• 21• 11IA1m-a 
~ alrd ft .. hÜH, mit:.yaat icra" ......... _, ıi 
cinden olan mrn=ılfb ifa mnaqııellb tiablte W•-' olmmü,m W 
itlJar lbıedne wya liebtin menlml ..--wtdık a&lm-*" --. 
tile wmzatta bahmmak ve 1aeJet1 ... ......_ ...._. brari a... 
eaaa tembn tialretin emvali aayri meah' ini tah'8 ve,. tahıllı 
ihraç eylemek 8UNtile i8tibaz aW .... aiW hıilalab ifa me6i ta.. 
renin dhnW ..ıahiyetindendir. ltba tellhiyetler tahdidi ....,. ... 
dadiclir. 

M.aae 36 - MeclW idaie a.. kendi itleri için a.- etmelzn a. 
m w mut.a oLm dikkat. haiiiret " faaliyeti Pıket itlerinde dz'ai n. 
'N ..na mechaıdmlar. Milcliii ldilre defatiri IAznneyi tutmak ..... 
QYm olm micWet nrfDla ...mk ~· ait iDeYC1lllM cleflıirinl Y. 
~ kir ft aırar hınlw blttenzim 1aeJet1 amumi.Je Vh-mdte 
w.ı bir q n..t ~-tevdi ve Wal ..W. alD nftl ı.-. 
danwe -• tetk•me ko,makla mübPeftjr. ı. ...- laıs\iJe ai
~cle ~D mrıt. petiaJirad, ~ ft .... nsiJ91W 
w •• Mc ,_..., .. ,. • ... ....,.·s ...._ 



__ JFE JO 'f'ENl~nR 

~ ... ·- • 
AKLINIZDA KALSIN 

Et ve sebzelerin iyice pişmemes!nden, m2yvalarm güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve sal olmamasından hAsıl olan so· 
ıucan dediğimiz bar!:-ak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler •• 
Ekseriyetle çocuklarda ·bulun?Er. 
Halsizlik, kansızblt, hazımsızlık, karın mğ!'dara, karm ş· meler!, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, 
sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

c. 

İSME T s OL u CA ıV B İS K u V I T I 
Bu kurtların en bftrinci devasıdır. Büyük ve küçühlere emniyet ve itimada verilir. Her çocuk seve seve yer_ Çocuklarmıza senede bir 
kaç defa ihtiyaten veri.ttiz •• Aile doktorunuza danışm!z •• 
DİK AT : Kulla ~tG!l yirm! dört saat s nra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz.. 
Sıhhmt Vekfiletirua resmi müsaadesini hiizdir. Tarzı istimali ıuıtular içinde yazılıdır-

FİAT. HER ECZANEDE (20) KURU TUR •• ( i S MET) İsmine dikkat-

IZMIR SiCiLi TiCARET ME • 
MURLUOUNDAN: 

(Saba tay oğulları Bohor ve 
laak Kurudo sirkeli) ticaret un· 
vanile lzmird~ limoncular çartı • 
smda 7 numaralı mağazada yu • 
murta, meyve, sehze, ceviz gibi 
mahaulitın alım ve satımı ve ko -
misyonculuğule uğra:;mak üzere 
tetekkül eden itbu tirke~in ticaret 
unvanı ve şirket mukavelenamesi 
ticaret ke.nunu hükümlerine g'":-e 
sicilin 2401 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F. T enik imza$ı. 

1 ~ Mukavele: 
21-12-1938 Bin dokuz yüz otuz 

sekiz senesi Birinci kanun ayının 
yirmi birinci Çarpmba günü saat 
on üç raddelerinde lzmirde dok • 
tor Hulusi bey caddesinde 15 sa
yılı dairei mahsusada Türkiye 
Cümhuriyeti kanunlarının bahş
ettiği salahiyetle vazife gören &\la· 
ğıya mühür ve imzasını koyan iz
mir üçüncü noteri Süreyya Olca
yın yanına gelen ehliyeti kammi
yeyi haiz ve zat ve h .. v'.y-•' · ·-

ni vasıfl:ırı tahadete' .1arı 
anlqılan lzmirde Halimağa çar • 
tısında 22 No. lu mağazada tüc • 
car A vram oğlu Raf ael Levi ve 
lzmirde asmalı mescitte 58 No.lu 
hanede mukim çuvalcı Raf ael oğ
lu Eliya .• 

Nam tabitlerin tarif ve taJıadet
lerile taayyün eden Tilkilikte na
mazgah sokağında 30 numaralı 
evde oturan Sabetay oğlu Boho::
Km·udu ile Karatafta tevkiye so
ka ~ dn 2 No. lu evci:: cturan Sı:.-
1: • oğlu bak Kurudu tekrir ede
c .... 'c-i vcçh"le bir ,iri :-t muk~ve
lesi tanzimini ittedile;;-. I 'ı, ~anı
ları yultarıda yazılı tahi~ ~- huzu
runda arzuları sorulduk'n her iki
si söze baslıy<ırak: 

A9ağıda' yazılı tartlar dahilinde 
bir ortaklık mukavele~i akd ettik
lerini beyan ve ifade eylemitler
dir. 

Şöyle ki: 
M. 1 - l,bu mukavelenin to.ri

hi tanzimi 21-12-938 tarihine rast
lıyan Çartamba günüdür. 

M. 2 - Ortaklardan Bohor Ku
rudonun kanuni ikamet3ahı Til
kiliğin namazgah ıoke.i'iında 30 
numaralı hane ve lıak l~urudunun 
kanuni ikametgahı Karata~ta ~ev
kiye ıokağında ki.in iki numaralı 
hane olup tirl:ete dahil ba~ka ~e
rik yoktur. 

M. 3 - Şirketin merkezi: f z • 
mirde limoncul r çnrı;ı&ında 7 nu
maralı mağoz~d·-. 

M. 4 - Ş"r' . ~ cHektif nev"n
dendir. 

M. 5 - Ş · ketin unvanı Sabn
tay oğulları Ilohor ve l::ak Kuru
du "'irkcf di-. 

M. 6 - Ş · rkcti e.lakade.r eden 
bihımum muamelat ve ukudatca 
her ort k ımvanı çirketi «Mühü
r ""nü isfn:nl ve ç:ılısi ir.ızaaını 
«ili'lvc» e.mek nuretile münferi -
d .., imz ya s lU.hiyctt rdır. 

M. 7- s· ' _t'n mevzuu: Yu -
" 1 • • r.n .. ~ , meyv~, ti i>Ze, '\'C cev ~ gı-

l · ~ · el· n n.ır.:ı v~ t tı ı ve 
l .. cr · ycncu • '1ğu ile i ti~a.ldec 
ibare. 'r. 

M. 3 - ş· _f n rm ye ·: 
NıGf ı ~er • t:n &u ve nısfı 1 
Ku. t r f ' n 1 onal 
üz-- e . ı r .. ~ 1 n i :re f r. 

M. 9 - i · to.kv'm sene~· r.'· 
l ı:ıy • • ' ı: · "lec 1~ hc~p n t'
ce .. ;n c l.o. n" buhran vergil · 
ver." ' .·n rn~ arıfı sniresi cı' nrıl
dıl;t n son elde cdilec k k. r ve
yo. z rar yarıyar1y3 tevzi edile • 
cektir. 

M. 10 - Şirketin m:.:ddcti: n·r 
Kanunusani dokuz yü:ı: otuz do
kuzdan itibaren iki scr.edir. Her 
iki terik mutabık kaldıkları tak
dirde bir sene nihayetinde tirke • 
ti fesh edebileceklerdir. Bu tak • 

Bornova zıraat mektebi müdür
lüğünden: 

Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

1900 00 142 50 
Mektebimiz talebesi için yaptırılacak 91-95 tnkun h:ırici yerli laci

vert clb:.C 24/12/938 tarihinden itibaren on ~ gün müddetle açık 
eksiltmeye ltonulmugtur. ihalesi 10/1/939 salı eünü saat 15 demek· 
leple sabrı alına komisyonunds ynpılacağmden taliplerin teminat!o.n
nı mal aanc:lığma teslim ile makb?1ZU11u komisyona Yermeleri ve bu 
İ§e ait prtnameyi görmek iatiyenlerin her gün mektep müdürlüğüne 
müracaatlan. 24, 29, 3, 7 3179 ( «85) 

Denizb~nk Izmir şubesinden: 
Limanımwı gelecek mnzot ve kömürle işliyen vapurların yükleme, boşalt· 

ma amele h:lcri ciksi1tmcsinde yapılan teklif uygun göriilrnedir.inden eksilt
me 12/1/939 ne M""'" .,.·•nit ~aat 15 e bırnkılm +, .. 

, 2 (4530) 

Devlet Demiryollarından· 
Komisyonumuzda mevcut proje ve fenni Jarlname erine göre Na

zilli istasyonunda yapılacak Dortuvar yatakhane binuile bu binaya ait 
su, elektrik ve lağım tesisatı ve ayni istasyonda yapılacak bir umumi 
hela binasilc bu binaya ait su, elektrik ve liğım tesİ&dı işleri vahidi 
kıyasi fint esası üzerinden 16/1 /939 tıırihine müsadif pazartesi J?ÜnÜ 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Dortuvar binasının eksiltmesi saat ( 16) da ve umumi heli binası

nın elmilbneai de aut (17) de olmak üzere nyn ayn olarak yapıla
caktır. 

Dortuvar binasının muhammen bedeli ( 9966) lira ( 46) kW'U§ ve 
umumi heliı binasının muhammen bedeli de (2533) lirft (88) l:u-
~tur. 

Bu işe girmek istiyen!erin Dortuvar binası için (747) lira (48) ku
n1ş ve umumi he A binası için ( 190) lira ( 5) kuruş muvakkat teminat 
yc..tırm:ıhm, kanuni ikcrnetgih gösterir bir vesika, eğer istekli bir şir
ket ise şirketin sicilline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 
alf. t dar m~ mr.ttm r.lınacak bir vesilaı ile ~i.rket sirküleri ve şirket 
n~ma hardtct edenin noterden musnddal:: b;r vc:ıalehıamenin ve 
kar.unun dördüncü maddesine göre işe girmeğc manii kanuni bir hal
leri bulunmadığına dair beyannamelerle teklif mektuplarını Dortuvar 
bin!llı için saat (lS)e ve umumi heli. için ele (16)ya kadar komisyo
r.n vermeleri lazımdır. 

Pcsta ile gönderilecek taahhütlü mektupların po;tada vukubulacak 
teahhu:-atındnn mesuliyet kabul edilmez. 

Şartname ve planlar Alaancakta 8 ci işletme vezne&inden birer lira 
mukabilinde sahn alınabilir. 

29, 4 4536 (3208) 

•• 

Yeni senenin en kıymetli 
hediyesi 

S. FERi T 
Eczacı başı 

Ko;onyaları 
Bahar 

Altıu Damlası 

Dalya 
Beşçiçek 

Yeni lüks ambalajlarda 

Böbr<'Jderdcn illrar torbn-.ına kadar yollardaki Jıastalıklann mikroplannı 
kökünden temizlemek i in ( H E L M O B 14 O ) JrnJlanmız .. 

Böbreklerin çalışmal' kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklanw es
ki ve yeni bclso~uklui:unu. mesane iltihabını, bel ağrı.onnı, sık sık idrar boz. 
mak ve boz.arken yanmak h:ıllerini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku
mun mesanede taslnrın teşekkülüne mani olur. Sıhhat ·vekaletinin ruhsatını 
Mizdir. Her eczanede bulunur. 

D 1 K K A T : il E L M O B L O, idrannw temizliyerek mavileştirir 

lzmit muhasebei hususiye 
dürlüğünden: 

mu-
Sayın Bayanlar fi' '9' 

Karahisar maden Suyu Kar,ıyakada donanmacı mahallesinde Fethiye sokağında kain ve 
144 ~him itibarile 12 aehiıni T areza 99 sehimi Ojen ya 22 sehimi Fon
dra Fiyeroviç ve 11 aehimi Mustafa Kazım adına kayıtb 8 kapı nu
maralı bina müteraltlın vergisinden dolayı haciz edihniJ olduğundan 
tarihi ilinmdan itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkar.lmıftır. Pey 
sürmek ve mufnaaal malUnıat almak istiyenlerin lzmir muhaaebei hu
susiye müdürlüğüne müracaatlari ilAn olunur. 

Bütün İz.mir ve Ege halkının severek 
tanıdığı biricik san'atkar kadın berberi 

MiNİK SITKI BABAOOLU 
İzmirde moda aleminin umumi arzusu 

üzerine bu kerre tesis ettiğim (Alsaneak ı 
Mesudiye caddesi İntikam sokak Numa
ı·a 5 teki) şubemde her gün saat •4• ten 
itibaren müşteri kabulüne başladığıou 
\'C saat •8• den •4• e kadar eskisi gibi 
Keçeciler caddesi No. 640 üç katlı mer
kezinde çalıştığımı arzetmckle şeref 

4540 (3205) 

duyarım. 

10 seneden beri İzmir ve Ege muhitin
'c gördüğüm rağbet beni yeni fcdakflr
lıklar ihtiyarına sevketmiş ve Alsancak 
ubemi imrenilecek bir mUkemmeliyct

tc kUşadıma sebep olmuştur. Bir kerrc 
zjynrct menfaatiniz icnbıdır. Bir gUn 

-------------'-....,-------.....-----...- V\clinden randevu alınması rica olu-

Denizbank lznıir şubesinden: 
Limanımıza gelecek kömür vapur ve motörlerinin bofaltması ile 

vapu. lara i..lırakiye verilmesi ve kömür aktarma itleri eksiltmesinde 
talip zuhur etmediğinden eks 'itme 11 / 1 / 39 çarp.mba günü saat 15 e 
bırakılmu;tır. 

29, 1 ~542 (3206) 

dirde l.u-afların ittifak'yle tayin 
~dilcce1: bir mulıaı;ip tarafından 
hes p!arı rf yet ve tasfiye edile
cektir. 

1. 11 - Her iki ~erile: bir Ka
r.unu"'ani dokuz yüz otuz dokuz 
to.rih"nde m vcut vaziyeti ticcri
ye :-ini ezcümle borçları ve ala
c.. .ar nı rr.evcut emtialarını de
mir be"' eşya ve saircyi ihtiva ede
cek ol n b · r biliinco çıkaracak ve 
bunu ş · rkei:in tutulacak olan mev
cudat ve muvnzene defterine kayd 
edilip z'ri her iki erik tarafın • 
dan imza edilecektir. Taraflar 
bar;lc:a bir dcyecckleri olmadığını 
ifade etmelerile ben yeminli no • 
ter ııfatiyle bu ortaklık mukavele
sini yazdım ve kendilerine oku • 
dum. Dilekleri lribi yazılcbiını be-

nim ve tahitlerin huzurunda ta • 
mamen kabul ve ikrar eyledikten 
ve kendilerine imzadan sonra ben 
dnhi imza ve tasdik eyledim. 

nur. 

21-12-938 

Keçeciler merkezi TELEFON : 3101 
Alsancak şubesi : TELEFON : 3329 

l -13 (3108) 

lzmir üçüncü noteri Süreyya •••• 
• ······························~ . 

• . Olcay resmi mühür ve imzası • E 
Tarafların mühür ve imzaları : 
~nhitlerin itnzal :-ı • • 

Sırrı Ürgen . . . 
• . 

Hesap mütahassısı ~ 
l11bu mukavelename suretinin • 

d ki 21 12 1938 Eıı esaslı usullerle günün muayyen: 
dai~e dosyasın a sa ı • • saatlerinde defter tutulur, Blinço : 
tarıh ve 922 No.lu aslına uygun . edil" t r ~~ı.....: deruh : 
olduğu tasdik kılındı. Bin dokuz tamim ır ve as ıye ~· · 5 
yüz otuz sekiz senesi birinci Kl- : te olunur. Ha Hasan E 

• • b" • • Ça • Adres · Kemeralb cı • nun ayının yırmı ırıncı ff&ID· : • : 
ha günü. 21-12-1938 E Oteli No. 60. 5 

lzmir üçüncü noteri Süren• ! TELEFON : 3903 5 
Ol 

• -~ •. . . • Sa. 10 Da. 1 • 
cay reama 111m1ur Ye ımzuı. ~._.._ ... _ ........... --...... -.: 

4535 (3204) 

Türkiye 
Kızılay Knrnmn 

Böbrek, karacığer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
ıyi ve şif alı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilldllk Yeni bndr eczanesi TELEFON 2067 

--"~ 



Ballk yağının tazesi 
hll81 eezn~ esinde 

~ .. - - .. • Mıllıt .,_. lıi: "-91 Kamil Mit Yaia ~ Hi
F.nane inde •hlralrt.r. 
- ..... ... • '?, ........... ,. ık, ....... Wif -

••••• - ..... . ..... .. _....,_ ......... .... 
Yazın insan kendini daha 

kolaylıkla üşütür ! 

.. ta tmllllllle e•'sıe1lnlal ,...._. göı• .. lledıal 

NEVROZiN 
1 1 •• 

~~ ........................................................................... .. 

• • • -• • • • • • • 

• 

, ____ at Balık Yağı 
WVIÇYA .....,...._.en Mlisidir_ 

..,. •• •rı,,lfl 1 faaet911ril§•ıa•1P .... .......... .............. . . ........................................... .. 
Ham · üzbet Çançar 

_____ at Eczanesi 

Un dal Oli,·ier ve Frf t~lli Sperco J Deutsche Le· 
VllUlll DBldS ş·· k" u A L. • ACR•TALIOI Lm. ure _:y , p eeatası vante ınıe 

BEl.LEJllC UJlES ı.rD. aıaıxeı KORDON ADldArlC'• •• A. Dl a. Jf ••• H. BAMBllRG 
-- 8 .. UI 2'BL 240 1'AYkl•t'fONB 

ATHİNAİ vapuru 2 kAnuausani 1939 POLO vapuru 3 birinci kanuac1a Lon- MACEDONİA vapuru 2 deD 7 sonkA-
da bekleniknektıe olup, Rott.erdam Ham- dradan gelip 7ilk çıkaracK w ayal •- P. J'OICAW aııo•a zr - 11 ..,.n,.. nuna bdlr- A...., S.Uer&n, Bre
blD"g ve Anvers lhnantarına yük alacak- d Lo dr H 11 . . ..nı.. _,u_,_ 'de plenk 28 - 1! de Leros, Reaoe Brln- men ve Ram"'1rıı 11....,ıan için yük ala-man a n a ve u ıçm ,w. ~-
tır. t dili, Bari Trieste w Vwdik Jimanlan- caktır. 
HELLAS vapuru S kAnunusanide bek-~ ..._ • _ _._. ı.nbt eder. ADANA vapuru 16 dan 21 son klnu-
lenilmektı9 olup, Rotteırdam Bamburg ve ........._ .,,...~ LDO motöri1 • - 11 wlM de ... ımm bdar Anvers, Rotterdam, Bnmen 
Anvers limanları için yük alacaktır. DELOS vapuru birinci ldnunun orta- Nk .,..ı gün Patmoll Leros K•1imD011, ve Ramburg limanlan için yük alwk-
GRİGORİOS c. il npuru ıo k&nu- smda Hamburg, Brimen ve Anventım .... Rociam Mrebt eder. ar. 

nusanide beklenilmekte olap, Jtotter- ıelip yUk çıkaracaktır. CtrA Dl BARI mıtll4l 29 - 12 tarı- TABLİYE: 
dam, ffaebeıra w Aawa liıwwn için UY ....... JIAn'I ..-- IPI ... 'st MW, Pire mrA wpuru 1 .. kanuna doiı'u 
yük ........... . ALGERİAN w LEBIAN VQ 1ul: Mı ..,. ... c .... Jimanlana a.m1Nrs. aaıaen ft Anversten ..ı 

ANGHYRA nıpuru 20 kinunusanıde yüklerini fstanbulda aktarma ec:1ere1c eder. Çlbracaktır. 
beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham- DENİZBANK vapurlariyle fzmire pl-

bW'8, ve Anvers ttmw1en için yük aıa- miftir. --- ...... u.-..._ar 
~:.OtoN vapuru 25 klnmıusanide moYAl.8 nar.•N ..,,,,.. 
beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- DAJ•• KllMPAllY uı SXTA vtA YaJIUr\\ı.29/121918 ..... 
b"1'8 ve Anven liıunlwı için yük ala- 16 da Colllltam ve Vama lmanlan iPa GAlfYMSlml vapma • •••• lealy,or. Revpark 1.._ ıClt ••' , *• 
caktır. hareket edecektir. ehlp S1 - 11 tartltlnde ~ Ame-
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D. BOTOll Ges"ek ftPUl'imm lllln'Mallt tarihlld, doiru fakeaderi,e, Dieppe ve Non91 
--- gerek vapur WmJed" ..ıunı.n.... umum limenlan için hareket edecektir. 
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tır. 

Sizde bu kremden şaşmayını7. 

BALSAMIN 
Slllllat ~ remi ......... 

hlıis Wr fea " WJri ..ı.-liWiir~ 
Bütün cihanda elli senedir ..._ tia

tiin ve eşsiz kalnmıtır. 

Krem Balsamin 
U-lıirtecriihw • ,, ........... . 

mu (dirilmq ,eciDe ..... ----....... 
Krem BalsMRİn 
Şölaletİllİ sür& ve ~ tleiiJ, 
~ ewaluu ı...lra, PMis, Beri.in, 
Nev)'ork Oizellik ...tiıiileıiDdm )'iiz

!erce krem arasında birincilik •ükifa· 
tmı kun'"'Uf eı ... w. ilpat e"nip. 

Krem Balsamin 
GÜlllllK iclıa ~ - ip. Yaih ve 

halis uı badem ile ,.. ....... ı&Mib ve 
pce pldl'-i ...... 

KREMLERi 

KREM BAJSAldN; et-= '-i .__"I •asasi v- ve .... plr'bde ..adlr. 
llfGtLtz BBYOOW • isrA.NB1JL 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, üile ve alıpm her )'e1Miı4aı 
nma simde 3 tlefa 

Kullanmak 

malalraLhr. 
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•DYICB JIMIJrllfB . .............. ~ 
P ELE Ş VQWU 9 -1- 1938 tarihia

de gelerek Malta, Marsilp, Cencwa li-

uıııuı.n. 
AVİEMORE vapuna 8 - W.U. a• 
bekleniJ'aııı". Bur.-, v-- w KM~ 
limanlarına yük alacektıır . 
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.... tl9ltlld• •••··s • .. 

• TURKIYE yaz ve sapsaglam yapar. Ona 

-----•;;.;;: yirminci asır kımyasının hAri

Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
WAMW•L•m AllORIM-: 

PAMUK IPLIÖI SATIŞI: 
K.,.m-W Uw_. 

----,··--.... -w.·-..... 
u ... hllet 415 kanii 
1' Ko. •Met 480 Jm&aı 
2'1fo.hilet51Gkllftll ............... 

n.tlıde ,_.,. f .... i*t'>le ı'' Htl-. t,llk R 1 'lilrleriaia 

ı• ... 7Mlla .... , ' • - lntwdkri '-flı'teri -b'&ide mtiyaç-
... 't"fı .... 'I lıtlwallc'dedwMM daim.eve....._ 
.., ......_. , • ., •leeell .....- l,llii Mtistehllklerinin tle ih~
larını ayni şutlarla ,.mı. Ere!H fffri._. lipHiş edebileeekleri ilin 

lunur. 9318/44!8 

r. - Zt - sı - 3 - ı - ıo - u - 11 - zo 

k lanndan bir dir. denile ilir. 
K kusu gfu~l ezzeti hoş mik
roplara ka ı te "ri yihde yüz-

dür ... 

RADYOLi ... Nt 
' • • .., • . ·.\'41· ' . 

KuJlaııanlar, d:şıeri"i n ucuz ş, mide [ 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğ eve ~ 
akş&m ht-r yemekten sonı·a a-11,) '"' ~ ! · ~-t~• 

d~I rini~ lı~layınız. .~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Sansasyonel haberlerin akisleri 
Fransız başvekiline Cezayir ve 

rel ak at edeceği • • • 
gemısının 

Tunus 
haberi 

25 seyahatinde 
tekzip edili yor 

harp 

Italyan siyasetine karşı 

• 

Yılbaşı günü akşamı· 
Paristen hareket niyetindedir 

Somalide ltalyan tahşidatı var mı? 
lngilterede umumi itimatsızlık hisleri 

~ın.p aoau alrpmı l 
Parla, 21 (Ö.R) - Bafveldl B. Dala

)liye Cezayir w:auml valial bq Lo1Joyu 
~bul etmlf w Ttmmu ziyaretten 800-

Ceayire yapeealı ima ~ hak
göriifmiftür. Bapekil Paristen 

ikinci l*nmda hareket Jdretiı..t.dir. 
lll[mosika ve 'PmNR ziyarettaı 90Dl'a 8 

klıııaada ~ ••• 11' ta. Bir 
meruim ~- Yerilecek 

pıe.nı zi~ ·bMID .-hsiyetler hazır 
~ Bıııpeldl ~inle .... 

rüesa - ~ .... &pi 
Fransaya hareket edecek, yedi 
kinım akpmı Tuloca dönecek ve 
avdettelı enet bir bç saat bn-

11 intihap eı ı "-iJıe k=J.cxUll'. 
Paris, 28 fÖS) - Oi1e.e ciojru ha-
~ nazın B. Bonne lrıal11we aeflri sir 

~::~ Frcınaız bafvekili .Dalcıdi11e " hGricive nwa Bonu 

kuvvet bulmuş •• •• gorunuyor •• 

lngiliz gazeteleri ltalyan tehlikesine kar~ı lngilterenin 
Fransa ile birlikte yürümesi zaruret olduğunu gösteriyor 

Pmis, 28 (A.A) _ Havas bildiriyor : yan kıtaatmm kitle halinde Cibutide lardlr. Çemberlo m üç zu 

ÇIKARANLAR IBu haber tamamen asılsıulır. Keza İtal- l:nıatta yer bu'lmMım -fle brplaımf-

buata -ı.. - tahşidinl bildiren haberleri te it ede- SOMALİ HUDUDUNDA İTALYAN 111' po l>1f hAdi9eler mat M ~ l8DR~ y TAHŞİDATI VAR MI? PaJU, 28 (Ö.R) - Dünya guetelerl selesi haklnnda hapelrale nep-etıne.: da en az 1 za hh oJanlan, meseli Cibu· 
Paris, 28 (A.A) - Fransız Somalisi ~ - İtalyan münasebetlerine bq melde beraber havadis sütunlanndaki ı• ti - disababa demiryolu meselesini bile 

hudutlarında gOya İtalyan kıtaatmın ta- mevkii ayırmakta devam ediyor. İngiliz başlıklar manidardır: müzakere etmesini imkansız kılmakta-
haşşut edildiğine dair olan haberlerden pzetelerinin neşriyatı çok müsaittir. •Fransız imparatorluğunun selAmeti dır. 
hiç bir mal\lmatı olmıyan aaWıiyettar Havas ajansı bunlan fU suretle h\lll- • İtalyan mUddeiyatına karşı azimper.l •Nevs Chronicle• gazetesi Fransız 
Fransız mahfilleri eski Habeşistan ahi- sa ediyor : ver bir cephe - İspanyada devam eden İtalyan gerginliğinin bir kat daha arttı-
linin dolu hudut bölgesi kısmında su ol- t.ıplerde İtalyan kıtaatının rolih gibi ğını kaydediyor. B. Bonnenin cevali 
macblmı ve bunun kıtaatın hareketini İngiliz gazeteleri İtalyan siyuetine serlevbalar İngiliz endişelerini gösteri- şimdi teşebbu.sU yine B. MW1SOliniye bı-
fevkallıde aorla§tıracağuıı kaydetmekte- karp beslenilen umum! itimatsızlık his- yor. ralmuştır. Çok muhtemeldir ki B. Çe.,.,. 
dirler. sine makes olmaktadır. Fransaya karşı berlayn İspanyada İtalyan ve Almanla-

BuaUn bazı pzeteler tarafından orta- aldıiı vaziyetle İtalyanın mabadı ne •Daily Telegraphı diyor ki: 1935 an- rm bir zaferi demek olacak olan Fran-
,ya çdmn!m n " aanwyonel ı.tber- oluna oı.ua, ç-ber)Qmn BGmap J'll- 1....-=1 fmbeden İtalyan notuma ce- konun zaferinden dojabilecek tehlikeler 
Ierin mentei olmak icap eden vak'alara pac&Aı seyaha~n 15 gUn evvel tahrik vap vermekte Fransa gecllmıedl. ftal- karşısında artık 1m11 delftdir; 
gelince bu hususta ayni mahfillerde fU edilen bu meeele İngilterede yeni endi- yanlann niyetlerinin ne olduğu bili İspanyada böylece yeni bir taarrmı: 
mablmat mevcuttur. teler uyandınm§ ve vaade müstenit uz- meçhuldiir. Fakat Tunus ve Fransız So- yapılırken Fransanın tehlikeye maruz 

Bundan 18 ay evvel bazı İtalyım sey- iafmalar akdi bakkmdaki temayülleri maljsinden arazi koparmak istiyorlarsa, kalınası istenemez. İki demokrasi en ge
yar grupları Fransız Somelislnin uhil cesaretımliie uiratmıftır. Şimdiye ka- böyle bir te§ebbUsün ne netice verece- niş mikyasta birle§mif olmalıdır.. Bay 
lusmı ile Ha'bef imparatorlulu .._,,,da dar bu gibi anlapnalan mOmldln gören linden. B. Bonnenin nutkundan 80Dl"8, Çemberlayn Romada, gururunu olqıya
buduclun Wç bir zaman tahdit edilme- ....... Wle fimdl bu biae lftirak edi- artık f\ipbe edemezler. Diler taraftan cak ta olsa çok tehlikeli olan •İki Akde
mlf oldutu ırutbalde bir kaç su yerini J'Of'lar. İtalyan pzetelerinin tahrikçi vaziyetle- niz devleti arumda mütaivassıh rolil-
ifPI etmışlerdir. Bu bölgede h\Hhıt iki •'nmes• guetesi bugtin İtalyan me- ri Fransamn İtalyan mUddeiyatı arasın- nü oynamaktan sakınmalıdır. 

ıc.ı.,.,.ı.n. Sicilvad& SiNflöa ;.Ari taraf arasında itinzlara •bep ohm 1897 

Korsan tipi sisteminde ,_.ı y..w, tabribmiz yeni babederln oek hiç bir mevsuk malQmat mevcut de- tarihli bir harita ile tesbit edilmit bu
lntifmna "9lle olmupur. İtte bu suret- iildir. Nihayet B. Çemberlaynın Roma- lunmaktadır. Buna binaen mevzuubehis 
ledir ki bir İnliliz pzeteai B. DaJadl- )'a gitmeden önee Pariste tevakkuf ede- olan meaele bugün ortaya atılan baber
,.m Tunus ~ hüild bir denis celi haJrlnnda da diplomatik mahafiller-1 lerle hiç bir alAkam obmyan bir hudut 
llllmayifl teklinde ıöstermlt ve bqve- de bir malOmat yoktur. Resmi mahfiller tahdidi meselesidir. Bundan ba§ka me
IEOe 23 harp a-ıW nfabt edecell için emenı.,onal mOnuebetler tbeıinde aeleyl yerinde tetkik için bir colrafya 
lanı tıaı,.n flbunun tahPflnl intaç mUealf UW.r dolunblleeek olan bu heyetinin ı&ıcferilmeel dUfODillmekte
edecek~ oldulmıu bildirmiftir. kabil haberJerin tahkik edilmeden mat- ' dlr. 

Almanların yeni tayyare gemileri 

Japon istilisına karşı 
Fransa Hindıçinide, lngiltere 
Sengapurda hazırlık yapıyorlar 

Tokyo 21 (A.A) - Alman ajansın -
dan: 

çok kuvvetli ve süratli 
Londra 28 (A.A) - Almanyaıun ., .. 

al tanve a-ilerinln gok kuvvetli ol
muı dolapiyle amiral1ık mehafllin de 

biraz endife hiaeclilmektedi. 
s.JU.iyettar lngiliz mebafili bahri 

JllOl"llllda iDp1an derpif edilmif yeni 
ln8l1l& cllzUtamJarının ekserisinin evaa
fmı tıeabit etmeden ene! Abnanlarm 
deniz inpatı hakkında sarih maldmat 
beklenmektedir. 

Amerika ve lngiltere bi9ük elçileri Deniz mebafili Almanyanm çok aü-
clUn B.Arita ile yaptıkları mf116atlar - ratli bir filoya IÜip oldutunu bu saye-
de Japonyanm Çindeki lqiliz w ~ de daha uif ve yahut kuvvetçe mtbıavl 
ribn hak ve menfaatlerinin himayeüi bir c1Upnam harbe icbar edip daha kuv-
tmıin için tedbirler alınmamn tekrar ia- vetli bir filo ile çarplfJD8ktan kaçınabi-
temiflerdir. Amerikan büyUk elçisi bun- !ecelini beyan etmektedir. 
dan başka Çindeki Amerikan mWldyet- Yeni programda derpiş edlhnit olan 
)erinin bombardımanını protesto etmiı- korsan tipi sistemindeki yeni Alman 
tir. tayyare gemiai 6 inçlik ve 16 inclik 10 

Japon h!'lriciye nazırı elçilere verdili topla müsellih olacaktır. Bundan batka 
cevapta askeri barekit bütün fiddetlyle gemide tayyare dafii 22 ruvelver topu 
devam ettiği iç"n §imdi hususi meM - bulunacak ve zırhmm çok ağır olmasına 
lelerin halli pek zor olduğunu ve bu zer- rağmen 32 mil ıüratle seyredecektir. 
]uğun bir taraftan da Çme mibaheret Berlin 28 (A.A) - Alınan matbuat 
eden ve diğer taraftan da mualllk me- direktöril B. Dietrich Volkischer gaze-
selelerin silratle hallini istiyen lngiliz tesinin bir muharririne verdiği mahlma- ~ 
ve Amerıkan politikasındaki tenakusten ta göre geçen sene zarfında Almanya 
dolayı daha ziyade. art."llakta bulundu- aleyhine matbuatta yapılan iftira mUca-
tunu bildirmiştir. ı Kantondan b.r mcınzara delesi hakkında tcfsiratta bulunarak ez-

ler kaydetmesi Japonyada harp aley - toplantısında mare~al Şankayçek ikinci cümle demiştir ki, geçici kUyilk yalanlar 
Hongkong 21 (A.A} - Central Dally hinde fidde1.li hissiyat cloiurmuş ve mu- başkan Uangcinguryin Hanoi seyahati- bir tarafa bırakılırsa AJmanyaya karşı 

Neva pzetemıin bildirdiline göre Fran- halef etin kuvvetini artırmıştır. Bunun ne ait yabancı memleketlerde dolaşan şu beş büyük mücadele tesbit edilebi -
sa ve Ingiltere müdafaa tertibatı olarak önüne geçmek için Japon militaristleri şayialan propaganda haberleri olarak lir: 
halen Hindiçlnide ve Singapurda yeni balkın nazan dikkatini bn~ka tarafa çek- yalanlamış ve bu seyahatin münhasıran 
iki büyük tayyare kararglhı i.np et- mek üzere yeni bir bici.ise yaratmak is- sıhhi sebeplerden ileri geldiğini kaydey- 1 - 4 Şubat mücadelesi, 
mektedirler. Aynı p.zete balıkçılık me- tıyorlar. · lemiştir. 2 - .Anflusun önilne aeçmek için ya-

8elaiMen do1aJı Sovyetlerle Japonya 2 - Japon militamtleri Sovyetleri llarep1 Çanbyçek Prens Konoyenin pılan tefebbilsler ve bunu takip eden . . 
aramda mevcut anlapnuhk balrlrmda birllğinirı Çine yardım ettiji pyiuını IOn beyanatına cevap vererek Japonya- kampanaya, AtMrika fiıo.t& bit' tna1NVN 1wlUMe ~ 
da p mııt.ı.olıın Jllrilbneldedlr: çıbrorok Sovyotler birJliine bq1 Ja- um hup ._ı..ı.m Çini puço]omü- 3 - 21 lla7ısta Çek oeferlıerlfll. B. W mı.ı-.mıum lıu bm • ı:-· mlllellma en • _. ... ., 
Japonların bu anı..,,..z1ı1ı izam et - pon haJkı arumda anclırmak be- tan bqka bir py olmadıimı ve hiç bir ' - EyW buhranı, paııyalarmm tamamen akim blcbimı saha11nda elde ettlll mu91_ A o ad r ...... iki...,.. ftrdJr: ~ •il" rhdirler. Çinlinin Japaap ile bir kompaeml 1111- 5 - """fd"lanide ~ ,abudl ta- - 1938 7J)mm Alman7• için blr ..... • .... kadar m

11

mem ..... -
-..vflmcaalK p a0nft l w ..(? !:Mil A•a•• 1 d 's aıt'D' llıf'b Hf• • .-U. 7Jh oJduimu ~fthnrln aılJlemW-. 


