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s~~, 
! Adliye Vekili lstanbulda 1 .' 

lstanbul, 14 (Hususi) - Adliye vekili 1 
B. Şükrü Saracoğlu bu sabah geldi. Yarın 
Adliye dairelerinde tetkiklerde buluna
caktır • 

..iiiiiiiiiO------=~:;,;;.;-- - ------ -
t :ümhuriyetin ııe Cümhunyet eserfnin bekçisi, sabahlan çıkar ıiyasi gazetedir YENi ASIR Matbaa&ında basılmııtır 

B. STAUN 

- ---·------

Deni;yolları h esabnıa Almanyada yaptırılan gemilerimizden biri : Hatay • 

- - Birçok tehlikelerden · sonra 

durdu. Tütün 
sözleri alaka ile dinledi 

''Bayraklı,, geldi 
Denizyolları hesabına 

yeni gemiler ·ısniarlalldl 

Alınan f evkalide ted
birlere sebep nedir? 

Bu tedbirler aceba bir suikast için mi yoksa 
mühim bir adamı korumak için mi? 

Vjyanc, 14 (ö.R) - lmbursdan bil
diriliyor: Saat 13.55 te lruburıtan geç
mekte olan Münib - Roma ekspresi 

Avwturya - Almanya hududundan 
Brenner Jtalya hududuna kadar bütün 
A'Vlllturya arazisinden ıeçtiği müddet 

zarfında busuai nezaret tedbirlerinin hi
mayesi altmda bulunmuıtur. Bu tedbir. 
ler bizzat trende mevki almıt olan Tirol 
jandarma kumandanmm riyaset ve ida-

resi albnda jandarma müfrHeleri tara-
_n. TAT ARESKO fmdan tatbik edilmiftir. Bu nezaret ter-

- Y AZE OÇONCO SAH!FEDE - tib atının Alman otoritelerinin talebi üze-

Kati• ı ı• kaçır~n rine alındığı haber v.nlmekle beraber 
bwıun sebebi bal<lcmda hiç bir malumat 

d • J verilmemiıtir. 
g 3 r ! Y 3 n 3 Y Bu ihtiyat tedbirlerinin alınmaaa talebi 

Jatanbul, 14 (Hususi) _ ııo ay evvel Almanyadan ttalyaya aiden yüksek bir 
Onnik adında ihtiyar bir Ermeniyi öl- plulyetin ekspresle Avuaturya arazlsin

düren ve faka basmaz imzası ile mek- den geçtiği rivayetine yol açDUf iıe de 
tup bU"aktıktan ıonra yakalanan katil bu rivayet teblp edilmlttlr. Diğer taraf
lbsan bayramdan evvel OıkUdar tevkif- tan, ayni terb°bata saik olarak hat üze
hanesinden kaÇ11UJtır. Bu firar vak'um- rinde bir tetbitçl ıuikasbnın kqfedildiği 
da ihmalleri ıörülen gardiyanlardan Mu- de rivayet edilmft, fakat bu dakikaya 
sa ve Mehmet Uçer aya mahkUın olmut· kadar b8yle bir bldiaeyl teyit edecek bir 
lardar. haber de alınmanuıtır. 

Alman Hariciye Naz.ırı 
V on Ribbentrop 



SAYFA :2 

B. Turgudun 
konferansı 

M~nisa sayla_vı B. Turgut yarin 
Manısa Halkevınde Laisizm mev
zulu bir konferans verecektir. 

Milli küme maçları 

BAYRAMDA: 

TAYYARE ~INEMASI 
FiLiM SANA YHNIN HENOZ BiR EŞiNi DAHA Y APMADlôl 

BiR SANAT HARiKASI TAKDiM EDiYOR 

3 MODERN KIZ 
SiNEMANIN YENi KEŞFETIICI 

15 YAŞINDA 

GENÇ - GOZEL VE ŞAKRAK ARTtST D E A N N A D u R B 1 N 
Ve iki genç arkadatı tarafından ya_ratılan yüksek mevzulu - Muzikalı - Şarkılı büyük filim... Bu 

bılhaua aile erkimna tavsiye ederiz. 
Ayrıca: J O UR N A L - R EN K L I M I K I VE S A I R E ..• 

SEANSLAR: 1 l - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 da.. FIA TLER: 30 - 40 - 50 KURUŞTUR. 

--A--ra-S-ır_a __ I Yeni tetkiklerJetı 

Bölgemiz 
0

icinhayırla 
Yazan: ECZACI KEMAL AKTAŞ · ·rr neticeler beklenebı 1 

--=--
Yangın 

Aaan.örde oturan Hüaeyia oil• Ali, Evvelki giia Kartayahda .>.ıiJJ':" 
eti Bn. Şülaiiye,i ev~e hal•.,.maandan _.ajmda B. Ruten Melamedia ~ ~ 
~iber olarak çala ile IOl kolundan ba- Alman tebauaodaa Möıyö ~ ~ 
fif~ pralaauf Ye. rakalanmqbr. racuı bulunduju 2 numaralı eyio ~ ç" 

§ ihtar ~esinde 136 aayılı evde dairesinden ateı çdunlJ ve alet e.ııı ,jl 
oturan Bn. Şerife, Melunet km Hadi- bama kadar sirayet ctmiftir. Bu ~ 
cefİ ~ döTdüğü için yakalan- yetİ§eo itfaiye, atqi yalnız dört ~ 
mqbr murabbaı kadar bir yer yandaktall J• 

§ Etrefpapcla otwan Mustafa oilu mahallinde aöndünneğe muvaff-" t' 
Hıuanm üzerinde 11 aantim mualuiun- mufhır. Ya~m, çah arasından~· 

1 

da bir biçak, Mühendia Ziya ıokağmda borusunwı fada hararetinden çal'P""" ~ 
2 saydı evde oturan Şevki oğlu Muata- Bina ve cıyalar 12 bin liraya ~ 
falla da bir • ·• ·· ek • • 
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Irakta. 

lngiltere kabinesinde 
Umumi af ilanı 

• 
Londra, 14 (ö.R) - Musuldan N 

bildiriliyor: Irak hükümeti 11 ağus
tos 193 7 bidiaelerinde suçlu olan
lar bakkmc:la bir umumi af projesi 
buırlam11tır. Bu hadiselerde gene
'l'al Bekir Sıtlu ile tayyare binbatısı N 
.Mehmet Ali Cevat beyin bir sui
kaste kurban gittikleri malumdur. 
Mebuaan meclisinin taaclikına arze
dilen proje matbuatta iyi karıdan
mqtır. 

Mutlaka değişiklik olacağında lngiliz 
gazeteleri ısrar ediyorlar 

' londra, 14 (A.A) - Bütün ga-
~lcr geçen hafta sonunda dolaş
~a baılıyan ve Çembcrlayn ile 

n arasında ezcümle lngi1iz - hal-t. .... 
IOruıınelerinin yeniden haşlama

"\' !L• 'be e ~ı memleket arasında muhte-
. 1 bır anla,mamn esas şartları üze

l'iılde ihtilaf çıkmış olduğunu bildi
~yiaları ehemmiyetle ınevzu

ıs etmektedir. 
1-h Gazeteler bu fikir ihtilaflarından 
.:.ı.•:_ ~derken birbirinden çok ayrı 

. ~nceler ileri sürmektedir. Bir ta
--~ muhafazakar partiye mensup 
~teler sol cenah gazeteleri ile 
"'llllk.te bu pyiaların kat'iyyen doğ
la olrnadığını ve bu şayialara şaşıl
~.~ım geldiğini bildirmektedir. 

ıger taraftan Daily Mail gibi 
~i! muhafazakar gazeteler ise bu 
~rın kat'iyyen doğru olduğunu 
dar. ren yeni makaleler yazm:ıkta-

p Daily T elegraf And Moming 
Oet diyor ki : 
8. Eden söz söylediği zaman şu

~ı bilinmelidir ki yalnız kendi na
~ değil, fakat başvekil namına 

IOz söyler. Siyasi meseleler üze
~ ikisi arasında derin anla!'lmaz
~~ çıktığı hakkındaki şayiaları 

ilin yalanlıyabilmekte büyük bir 

AVRUPADA 

memnuniyet duymaktayız. 
B. Çemberlayn ve B. Eden son 

zamanlarda vukua gelen hiç bir ha
disenin haleldar etmediği sıkı ve iti
matlı bir iş birliği halinde beraber 
çalışmaktadır. 

Nevs Chronicle bu şayiaları mev
zuubahis ettikten sonra diyor ki : 

Çok yüksek bir makamdan aldı
ğımız mall'ımata göre bütün bu şa
yiaları bugün y_alanlıyabilmek va
ziyetinde bulunuyoruz. 

Daily Herald diyor ki : 
8. Eden aleyhindeki bu hücum

lar nazarı dikkati cclbedecek bir su
rette halyan gazetelerinin manevra
ları ile mutabakat halinde kendisini 
göstermiş ve öylece ilerlemekte bu
lunmuştur. Muhakkak ki bugün ya 
gönüllülerin geri çekilmesi meselesi 
etrafındaki müzakerelerin heyeti 
umumiyesini bozmağa, yahut ta bu 
müzakerelerden sırf faşizm için da
ha ziyade kabul olunabilecek mahi
yette neticeler çıkarmağa matuf bir 
manevra karşısında bulunuyoruz. 

B. Çemberlayn ufak bir söz ile 
bu manevraları tamamiyle akim bı
rakabilir. Basvekilden ricamız - bu 
sözü fenalık büyümeden evvel söy
lemesidir. 

Fakat diğer taraftan Daily Mail 

FIRTINALAR 

ise evvelce bildirdiği bu şayia1ar üze
rinde ısrar etmekte ve kabinede de
ği~ikliklerin ne tarzda yapı]acağı 

.... .. r:a_. ....... ma .. ..-

TÜRK/YENİN 
hakkında tafsilat dahi vermektedir. --o-- "' 

Cumartesi günkü yazısında bay lran ve lra'· ile antl ko
Eclenin yakında kabineden çekilece-
ğini bildiren Daily Mailin siyasi mu- mlnlern mUc.ıtlele için 
harriri bugünkü yazısında diyor ki: müzakere eHlil 

Bu değişmenin ne tarzda vukua habarl yalandır 
geleceğine dair bugün tafsilat vere- Ankara, 14 (A.A) - Bazı ecnebi 
bilecek vaziyetteyim. Sivil tayyare- ınatbuatmda Türkiye, lran ve Irak ara
cilik üzerinde tetkikat icra eden ko- smda htanbulda da anti Komintem mü-
misyon bugünlerde raporunu neş- cadel · · b" •· L e ıçm ır muzaaere cereyan et-
rey liyecektir. Bu. raporda ezcü":'le melde olduğu hakkında 'bir haber intipr 
sivil tayyaredliğın hava nezaretın- . . 
den ayrılarak ayrı bir nezaret halin- etmiftır. 
de idare olunması tavsiye edilmek- Bu haberin asd ve esastan tamamen 
tedir. Kabinede nazırlar arasında de- iri oldujunu beyana Anadolu Aj;-:nsı 
ğişiklikler bunun üzerine yapıla- mezundW'. 
caktır. Bu arada halen hava nazırı -=--
olan Svinsonun harbiye nezaretine, 
harbiye nazırı B. Hoare Belisha ha
va nezareti-ne, B. Vinston Churchil 
muhtemel olarak harbiye nezare
tine getirilecektir. 

Uzun zamandan beri harici siya
set üzerinde nazırlar arasında mev
cut bulunan fikir ayrılıkları geçen 
hafta zarfında en son haddine var
dıktan sonra kabinede değişiklik1er 
yapılması bugün çok kat'i bir ihti
mal dairesine girmiştir. 

Ankara 

Dük d6 Kent ve prens 
Pol Atinadan 

ayrıldılar 
Atina, 14 (Ö.R) - Yugoslavya 

kra1hk naibi prens Pol ve ingiliz kra· 
lınm kardeşi dük de Kent Atinadan 
ayrılmışlardır. Zevceleri Prenses 01-
ga ve prenses Marina daha bir müd-
det Atinada kalacaklardır. iki prens 
hareketleri arasında istasyonda kral 
ve kral ailesiyle başvekil tarafından 
selamlanmışlardır. 

--=--
Milli Küme Yunanistanda yeni 
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Tekirdağlı Hüseyin . 
Pariste Letonya şampiyonunun 
sırtını 14 dakikada yeıe getirdi 
Paris, 14 (Hususi muhabirimizden) - Türkiye ba~pehlivam 

Tekirdağlı Hüseyin bu aktam Pariate Vagram salonunda ilk ma
çını Letonya güre' aaj fampiyonu Batman ile yaptı. Salonda bin· 
lerce kiti vardı. Herkes Türk batpeblivanı ile Letonya fUDpİyo
nunun yapacağı bu gürefi büyük alika ile takip etti. Güref için 
yarım saatlik bir zaman konulmuftu. Tekirdağlı Hüseyin mey• 
dana çıkbğı zaman mülhit alkıtlarla kartılandı. 

T ekirdailı ilk önce hummı bir iki deneme ile oyaladı ve son· 
ra on dördüncü dakikada Letonya tampiyonunu belinden kav
radığı gibi ıırtını yere getirdi. Vagram apor salonu alkıatan in-
ledi. ' 

- Yata! .• Bravo!.. 
,.,,. Seıleri binlerce halkın ağzından tek bir ses halinde yükıeli· 

yordu. Maç ıonu salonda bulunan Türkler Tekirdağlıyı kucak· 
ladılar. Şerefine güzel bir ziyafet verildi • 

Japon cevabi notasına 
lngiltere, Fransa ve Amerika ile 
uyuştuktan sonra cevap verecek 
Londra, 14 (ö.R) - Harp ıemilerinin tonajı hakkındaki Ame

rikan - lnsiliz - Fransız notaıına Japon hükümetinin verdiği ce· 
vap hafta içinde kabine içtimaında müzakere mvzuu olcaktır. 
Hariciye nazırı B. Edenle münasebetleri malum olan « Y orkıhire 
Posb gazetesinin yazdığına göre Japon cevabı Londrada mem
nuniyet verici mahiyette telakki edilmemekle beraber cins tah
didatının derhal ilgasını icap ettirecek mahiyette telakki edilme
mektedir. Her halde İngiliz kabinesi ancak Paria ve Vatington 
hükümetleriyle temastan sonra bu mesele hakkında lngilterenin 
hareket hattını tayin edecektir. Bahri mahafilde söylendiğine 
göre bu sene yaz mevsiminde yeni bir bahri konferansın içtimaa 
çağırılmaaı ihtimali vardır. 1936 Londra konferansına İftİrak 
eden devletlerle Japonyadan batka daha yedi devletin bu konfe
ransa mümessillerini göndermeğe davet edilmeleri ve 1939 se
nesine kadar Londra muahedesinde gemilerin cinai hakkında 
vazedilen tahdidatm muhafazası nıümkün görülmektedir. 

Müthiş kar fırtınaları 
hüküm sürmektedir 

l tayyare siparişleri 
maç arı Paria, 14 (ö.R) - Yunan hiikiimeti ~ 

''S ''s· .. en,, ve ız,, zamırı 

.4merikada ve Okyanus denizlerinde de gö-
rülmemiş kar ve rüzgar fırtınaları var 

.. R-., 14 (ö.R) - Bütün Avrupa- havaların arttaiı ıörülrnektedir. Bunun
~ ........... fa1ına hüküm sürmekte- la beraber ziyan ve :ayiat yoktur. hpan

~nailtereden ıelen haberlere göre yada han ..,.ılanmn hozukluiu askeri 
~ rinden beri tufam andıran Y•i- hareketleri .inlutaa uirabnıt ıibiclir. 
~ Yaimaktadır. Bilhassa Skoçyada Nevyorktan bildirildiğine söre Ame

._. e nehir ·~ derel~.r .. t~?HJhr. :~~ rikanm Büyük Okyanus sahilleri mütbit 

...._,! ~lerde bır~~ aurul~. alıp gotur- bir fırtına tarafından dörilmekteclir. 
~· Bazı koyl• ahalw sular tara- . bil u:. · 
-......._ --L ___ k 1___ ::..ı'''-I k Garp eyaletlerınde ve bassa ... U9aıan-.. _ a ...... ve ır~-.ua e urta-
~dır. Fakat nüfusça zayiat olma- da bazı nehirler tqbğmdan ahalinin bir 
......... k11mı yurdlannı terketmiıl•clir. Bazı 

L..~l'anaadan gelen haberlere söre bil- mahallerde ~ular b~en ~trafı ka~ladı
--. Doubs ve Savoie vilayetlerinde ol- iandan vaktinde çekılemıyen ahalı ev-

~~re çok bol kar yaiın11tır. Mont !erinin çatıları üstüne sığınllUflar ve sön-
1.i da mütbiı bir çİi kaydeclilmit ve derilen imdat kollan tarafından kurta-

• ey kar yığını altmda kalarak tama- nJmı~lardır. 
~ ezilmiftir. Nüfus zayiatı olmamlf- Londra, 14 (ö.R) - Manı denizinde 
._;, D~bs'da 24 saatten beri fasdasız ıiddetli bir fırtına büküm sürmektedir. 

ıt!ıatmaktad&r. Bu sebeple birçok vapurlar hareket ede-
...., Yada da beınelJ her tarafta fena memiflerdir. 

R:omanya buhranı 
'Yeni Rumen kabinesini 

T ataresko kuracak 
,~larad, 14 ( ö.R) - Röyter ı Bükreş, 14 ( ö.R) - Henüz kon-
~ 81 Bukreşten haber alıyor : trol etmek imkanı bulunamıyan ha-

1\u llınen kabinesini kurmuş olan zı haberlere göre Goga kabinesi ye
~~cn patriği B. Miran istifasını rine teşekkül eden kabine yerini B 
M.._. Vermiştir. Kral, istifayı kabul . . . : 

~'""'ltş Ve kah" · t k "d T atnreskonun rıyasetı altında hır lı-
·ı ınenın e rar yem en be l k b. - k d k · 
ı vazif · · Ah f k ·· . ra a ınesıne ter e ece tır. 

~e 1_ esını rar ır ası reısı 

!ttlt tlati baıvekillerden 8. Jorj T ata- Hükümetin yanı baıında bir krali 
~ 0~a vermiştir. B. T ataresko, ka- meclis tesis edilecek ve bunun riya
~~i .teşkil için ilk önce eski ar- setine de Romanya kilisesinin patri-

rıyle temasa geçmiştir. ği geçirilecekmiş. 

B. Antantı hakkında 
~: Tat.areskonun B. Metaksasa telgrafı 
8 tina, 14 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 

dtj · Metakıaaın Balkan Antantı Konseyi reisliğini uhdesine al
di ... •nık~ildiren telgrafa verdiği cevapta B. Tataresko ezcümle 
ıOr ı: 

'-tl Müfterek ıulh hedefine doğru Balkan Antantının yeni ba
tİraia~ elde etmeıi ümidini veren yükıek devlet adamı meziyetle
"1aı:. tebarüz ettirmek iıterim. Yüksek idareniz altında Balkan 
~el ntının entemaıyonal plandaki vaziyetini muhafaza edece
~ ve takviye eyliyeceğinden eminim. Balkan Antantı he
~ ~-tam ba,arılmaaı huıuıunda sadık it birliiine emin olma

·-. ed .... 

Ankara, 14 (H•usi) - B•ada ya- Fran11Z fabrikalanna 24 çifte motörlü 
pdan milli küme maçlannda Harbiye ile 

1 

Potu: tayyareleri aip•riı etmqtir. Bu 
MubafızgÜcÜ takımları 2 - 2 berabere tayyareler iıami 450 kilometre süratte-
kalddar. clirler. 

Bir Çin generalı 
1500 Çinli 

teslim 
ile Japonlara 

olmuş? mı 

Paris, 14 (Ö.R) - Uzak Şark 
ihtilafı daima ayni şiddetle devam 
ediyor. Tokyodan gelen bir habere 
inanmak lazımsa general Çang-Çing 
T ang kumandasındaki Çin ordusun
dan 1 500 Çinli Japonlara teslim ol
muşlar ve Çin milli kuvvetlerine 
karşı Japonlarla teşriki mesaiye baş
lamışlardır. ilk bir muharebede bun
lar 16 telefat vermişlerdir. Bu Çin1i
ler ayırt edici işaret olarak Japon 
güneşiyle birlikte Çin cümhuriyeti
nin beş rengini temsil eden kolluk
lar taşıyorlar. 

Tokyo, 14 (Ö.R) - Hariciye 
nezaretinde gazetecilerin bir içtima
ında beyanatta bulunan hariciye ne
zareti söz taşıyanı demiştir ki : 

cEğer bazı diplomatlar yarı res
mi bazı teşebbüsler yaparak Japon
yanın bahri inşaatı hakkında malu
mat isteselerdi resmi notalarla elde 
ettikleri neticelerden belki daha iyi 
netice elde ederlerdi.> 

Japon diplomatı hemen şunu da 
ilave etmiştir ki Japonyanın böyle 
yarı resmi teşebbüslere cevap ola-

rak yapacağı tebligat Japonyayİ bağ
lıyacak mahiyette olmıyacağı gibi 
bir centilmen anlaşması bile olmıya
caktır. Japonya ancak fi1oların ye
kl'ın tonajı üzerinde tahdidi ihtiva 
edecek bir silahsızlanma esasını ka
bul edebilir.> 

Tokyo, 14 (ö.R) - Ordu ve 
donanma memlekete umumi bir se
ferberliğin elzem olduğunu gösteren 
bir kanun layihasının müstacelen 
kabulü hakkında bir beyanname 
neşrine karar vermişlerdir. Kanu
nuesasi taraftarları bu proje ile bir
likte fevkalade tedbirlerin DiYET 
meclisinde tadilatsız k

0

abulü isten
mesinden endişe etmektedirler. 

Japon maliye nazın, şimali Çin
de Japon işgali altında olan toprak
larda üç yüz milyon yenlik kavaim 
nakdiyeyi tedavüle çıkaracak olan 
bir Çin federal bankasının ihdası 
projesini hazırlamış bulunuyor. Bu 
üç yüz milyon yen Japon yeninin 
kıymetinde olacak, Japonyanın fev
kalade harp masraflarına bir karşı
lık da!ıa teşkil edecektir. 

Kutup buzları arasında 
Sovyet alimi bir tayyare 

kurmağa başlamıştır 
Moskova, 14 (ö.R) - Tua ajansı 

bildiriyor: 13 Şubatta saat t 8 de kutup 
istasyonunun meVkü 60 derece 37 cial' 
kike ıU...\ ve '2 derece 1 O dakika prk 
dairesi idi. cKalinin• buzluranmdan alı
nan malUınata söre 13 Şubat saat 24 te 
semi kutup iatuyommclan 25 mil mesa
fede bulunuyordu. Buzkırandan 400 
metre mesafede bir buz adası üzerinde 
iyi prtlar dahilinde bir tayyare meydanı 
teaia eclilmİf •• ı..aya ç1kanlan taYJ'&re 
parçalannın bir araya toplanmaaiyle tay· 
yarenin kurulmuma batlannuttır. Bu 
tayyare hava ,...tları müsait olunca ku
tup lltuyonu ilimlerini almaia pı .. 
cektir. 

~
Sovyet '1iminin katettiii mesafeyi 

aatterir harita 

Fransada bir mesle mi oluyor? 
Pariı, 14 (ö.R) - Şahular aruında birbirine hitap için mu

U:d olaralt kullanılan üç tekilden birinin kabulü lehinde olarak 
matbuatta hararetli nefrİyat yapılmaktadır. Bu üç ,ekil, sen, aiz 
"Ye onlar ,ekilleridir. Çok samimi tahıılar arasında ıen, teklifli 
cörütmelerd~ ıiz ve fazla hürmet itareti olarak ta mubatahına 
üçüncü tahtı gibi onlar diye hitap edilirdi. Çok müstamel olan 
bu üçüncü tahıı elen zamirinin timdi bırakılması lehindeki te
mayül umumidir. Onun yerine «tu» yani aen, yahut « Vou1» yani 
ıiz zamiri kullanılacaktır. Fatiat partisi ıekreterliiinin emriyle 
gençlik tetkilatı azaları arasında ikinci tahaın, oğlan ve kızlar 
aruındaki tifahi münasebetlerde de, kullanılmaaı mecburi ola· 
caktır. Keza madun ile amir araıında ayni tekilde hareket edi· 
lecektir. Kendinden yükseğine uizıt denecek ve o cıen» diye 
cevap verecektir. Erkek ve kadınlar arasındaki münuebetlerde 
niz» zamiri kullanılacaktır. 

Dünya konferansının hararı 

Japonyaya boykotaj 
ve petrola ambargo 

Londra, 14 (ö.R) - Uzak Şark harbına nihayet vermek mak
aadiyle Japonyaya kartı ticari boykotaj tatbiki meseleıi Londra
da toplanan bir dünya konferansında münakata edilmittir. Bu 
konferanıa 21 memleketin mümeaailleri ittirak etmitlerdir. Bu 
konferans sulh için beynelmilel faaliyet cemiyeti tarafından top
lanmtf olup rahatsız bulunan Lord Robert Cecil'in gıyabında 
konferansa amele mebuslarından B. Noel Baker riyaset etmittir. 

Londra, 14 (A.A) - Çine yardım etmek ve Japonyaya boy
kotaj yapmak için burada toplanan dünya konferansı dün aktam 
mesaisini bitirmit ve sulhu tehlikeye koyan Japon tecavüzleri
ni takbih eden bir karar ıuretini ittifakla kabul eylemittir. 

Konf eramın müteaddit komisyonları umumi içtimada tasvip 
edil~ l ataiıdaki kararlan almıttır: 

1 - Milli kanunlar çerçevesi dahilinde sendikalar tarafından 
boykotaj yapılması, 

2 - Her memlekette boykotaj tetkilatını tetkik etmek ve boy· 
kotajı rasyonel bir ıurette tatbik eylemek üzere daimi birer ko
miıyon tetkil olunması, 

3 - Japonyaya her türlü kredi açılmaıına nihayet verilmesi 
ve Çine kredi verilmeye hat lanmaıı, 

4 - Hükümetlerin müzaheretini elde etmek üzere parlamen-
tolarca harekete geçilmesi, 

5 - Kooperatif tirketler tarafından boykotaj yapılması, 
6 - Japonyaya gidecek petrola ambargo konması, 
7 - Şahsi boykotajın bilbaaaa ipek çorap vesaire gibi birçok 

Japon mamulatı kullanan kadınlar arasında genitletilmesi için 
dünya propaganda faaliyetine yardım etmek üzere Çin tarafın· 
dan bir matbuat büroıu teıiı olunması. 

Umumi içtimada birçok nutuklar söylenmi' ve tezahürata in· 
giliz halkının büyük ekseriyetinin sürprizle kar~ılr.dığı enternasyo
nal marft ile nihayet verilmittir. 

B. Bek'in Roma ya yapacağı seyahat 
Vartova, 13 (A.A) - Siyasi mahafil B. Bekin ttalya maka

matn'lın daveti üzerine yakında Romnya ıideceii haberini teyit 
etmektedir. Bu seyahatin tarihi henüz teıbit edilmemi.tir. Fakat 
B. Bekin Romada ltalyan kralı ve Habqiatan İmparabrunun 
addıatine kadehini kaldıracaiı kabul edilmektedir. 
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Tayyare Piyangosu 
Kazanan numaraları liste mucibince Başvekil ile B. Eden arasında ltalya 

tertip sırası ile neşrediyoruz yüzünden ihtilaf çıktığı söyleniyor 
50 Bin lira 26713 
ıs ,, ,, 39849 
12 ,, ,, 36472 
10 ,, " 5191 
10 ,, ,, 4247 
3000 Ura kazananlar 

Ah güzelim ah sultanım 
Gözüm doldu yaş ile 
Yar sineme yara açtı 
Bir kalem tıraş ile 
Kendim ettim kendim buldum 
Döğüneyim taş ile 

'A benim güzel yarim 
Çok severdim ben seni 
Aşkım o kadar ziyade 
Kül eder ahım seni 

Ah güzelim ah sultanım 
Kalmışım böyle naçar 
Ben o yari çok severdim 
O zalim yine kaçar 
Bir selama kail oldum 
. Onu da vermez geçer 

A benim güzel yarim 
Çok severdim ben seni 
:Aşkım o kadar ziyade 
Kül eder ahım seni 

j - İste bu benim gençlik resmim ... 
1 - Cok ~ev ... Demek o zaman fotoeraf icad olunmustu ha!... 
1 '- -- ~ 

fhEVLANA~~N ~IR ~~~ÇA: yaşlarım akıyor. Gözlerime hiç 
«Onun ay gıbı guzel yuzune tu- uyku girmiyor. Uyku gelmekten 

tulan ve değirmenin . sa~isinden korkuyor. Çünkü gel~cek olursa 
mest ve harap olan kım ıse şadı- göz yaşlarım onu alıp götürecek
man olsuq .. Ben, şild de~ilim. Göz, tir." 

Kaleden iniyordum 
Çağırsan geliyordum 
Derdinden kibrit oldum 
üflesen yanıyordum 

Kaleden ini• olmaz 
Ham demir gümüt olmaz 
Ben sana gönül verdim 
Billahi dönüş olmaz 

Is tan bul 

Yunanistanda 

Gazel düşmanlılt 
1ıı· 

Atina, (M.H) - Angelos • 
.... V d. . .. .. det nagras, ra mı gazetesine go .. 

diği kısa bir mektupta diyor ki : bft 
cBundan bir kaç sene evV'el: (e' 

köyde (Yerodimos) şarkunnı dıll 
miştim. 

ihtiyar köylü Türkçe «Arnaıı··;~ 
Aman .... > yerine daha psikoloJ 

··ıle' 
olan «Ah manna ... Manna .. > so 
rini tekrarlıyordu. 

Ba . k ela'• rı radyosuna varıncaya a ıı 
bütün gramofon plaklarımız cAfll,. 
aman» kelimelerini kullanrnaktadıl"' 
lar. · ~ 

Şimdi B. Koçyasin bunu Y~ ... 
ettiğini memnuniyetle öğrend1ı:., 

"Cll''' Doğrusu da budur. Koca Jtl~ ~eD 
Y erodimos, her halde öhıt ~ 
«Aman~ değil, cManam» diyet 
anasını hatırlamİştır. -ıJ 

Bay Koçyas, gazel ulurna1ııt1tl' 
k ...... ·b· A d or yasa ettıgı gı ı « man> ı a 

dan kaldırmalıdır. "o 
. t1"' cDr. A. Tanağras, Yunanıs ııı6' 

en büyük telepati ve spirtizrna 
tahassısıdır. M. U. M.) 

---40- - , • t 
Trakya U. müfetıı;~~ 
Edirne, 14 (Hususi) - o;,ıı"'~ 

evvel lstanbula gitmiş ola~.. fil o• 
umumi Müfettişi general ~nıı 
rik EclirlU'~:; avdet etmiştır· 
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SAHiFE 5 

Bay Kesebir şehrimizde 
MÜSTAHSİLİN VE TUCCARIN DİLEKLERİNİ DİNLEDİ 

Ticaret odasındaki toplantıda bütün 
düşünceler açıkça ortaya kondu 

·BAŞT ARAFI 1 tNCt SAHtFEDE
hakkında köylünün ve tüccarın di- Vekil bilhassa 
~ekleri, salahiyettar ağızlardan veki-
e n:ıkledilmiştir. \ 

KOT AHY A VE BALIKESiRDE 
zeriy atının 

Zeytinyağı meselesi üzerinde durdu. Tütün 
tahdidi ale vhindeki sözleri alaka ile dinledi 

. Sayın iktısat vekilimiz, refakatle· 
~nde sabık lktısat vekili bay Rahmi, 

raat bank umum müdürü bay Ke
mal Zaim ve iktısat vekaleti kalemi 
mahsus müdürü bay Fettah Zeki 
bulunduğu halde cuma günü trenle 

Kütahyayn gelmişlerdir. Vekil Kü
tahya vali ve vilayet erkanı tarafın
dan karşılanmıştır. Parti binasında 
bir müddet istirahat eden bay Şakir 

·1<.esebir üç saatlik b~r tevakkuftan 
80nra Balıkesire hareket etmişlerdir. 

Vekil, Balıkesir hududunda Balı
kesir valisi tarafından kar~ılanmış 
Ve doğru Şehir kulübüne giderek bir 
Jrıüddct istirahat etmiş ve şehri gez
hlİ§tir. Akşam yemeğini vilayet ko-. 
llağında yeyen bay Kesebir, cumar
tesi sabahı Ticaret odasında yapılan 
~İr .toplantıya riyaset ctmi§tir. Balı-
CSırde köylünün ve tüccarların 

lnuhtelif mevzular üzerinde dilekle
ri Üzerinde görüşülmü tür. 

E.DREMiT VE BORHANIYEDE 

Bürhaniye ve Ayvalıktan Vekile 
maruzatta bulunmak üzere gelen 
heyetlerin zeytin mahsulü ve zeytin 
YaRcılık etrafındaki dilekleri tesbit 
edilmiştir. Yapılan davet üzerine sa
Yın vekil Edremide giderek zeytin
Yağı vaziyetini maharnnde tetkik et
miştir. Oradaki bir fabrika gezildik
ten ve tasfiye edilmiş zeytinyağı işi 
~Özden geçirildikten sonra tekrar 

.Bahkesire dönülmüştür. Akşam ye
meğini Balıkesir Halkevinde yeyen 
Vekil, gece verilen baloda bulunmuş, 
Pazar sabahı lzrnire gelmek üzere 
.Balıkesirden ayrılmıştır. 

ZEYTiN VE ZEYTINY Aôl JŞl 

MANlSADA 

lktısat vekilimiz Akhi:ııarda, Ma· 
nisa valisi Dr. Lütfü Kırdar tarafın
dan karşılanmış ve beraberce Mani
saya gelinmi~tir. Manisa valisi lktı
sat vekiline Manisa vilayetinin iktı
sadi ve zirai durumu hakkında uzun 
uzadıya izahat vermiş ve gelir kay
naklan hakkında maruzatta bulun-

J;;m.r palastaki zi1ıatcıten ınt.oacaı

sulleri, tütün ekimi, ne kadar mah

sul ektikleri, ne randman aldıkları, 
çalışmalarında ne gibi vasıtalar kul-

landıkları, fenni ziraat aletlerine yer 

verip vermedikleri noktaları üzerin
de durmuştur. 

Buradan bağcılık enstitüsüne gi
dilmiş, bağcılık enstitüsünün çalış

maları tetkik edilmiştir. 

çe konuşalım, tecrübeye müstenit 
mütalaalarınızı faydalı sayarım .. 
Üzüm, incir, pamuk, palamut ve tü
tün mahsulleri üzerine konuşabili
riz. Bu maddelerin ihraciyle, satışı 
ile uğra~an arkadaşların kıymetli 
bilgilerini dinlemek isterim. 

PALAMUT iŞi 

Bugünün aktüel meselesi olarak 
bizi düşündüren ve meşgul eden bir 
iş bulunduğunu tahmin etmiyorum. 
Yakından takip ettiğim ihracat rak
kamlarına göre, burada saydığımız 
tütün, iizüm, incir ve pala'11 ı't gibi 
maddelerin satışında, esaı halledil
miş gibidir. Üzüm satışları , ıstırap 

verici bir vaziyette değildir. Zanne
diyorum ki palamut işinde yalnız bir 
kontrol meselesi mevzuubahistir ... 
Arkadaşlar, bunlar hakkında tec
rübelerini iz~'1 ederlerse, belki bun
dan eonra takip edeceğimiz hattı ha~ 
rel:ette bize faydalı olurlar. 

TOTON tSTIHSAUN1N 
TAHDtDi 

işe tütünden başlıyalım. Tütün 

.. lktısat vekili bay Şakir Kesebirin 
0 ncmlc üzerinde durdukları zeytin 
Ve zeytinyağı mevzuu, vekaletçe 
hassasiyetle takip edilen mevzular lktisat vekili trenden çıkarken mevzuuna dair söyliyeceklerinizi 

muştur. 

lktısat vekili Manisada, salı gü
nü Manisaya uğrıyarak temaslar ya
pacağını vaadetmişlerdir. 

IZMIRDE 

Valimiz bay Fazlı Güleç, sayin 
iktısat vekilimizi vilayet hududunda 
karşılamış ve beraberce İzmire ge
linmiştir. Belediye reisi ve diğer ze
vat Karşıyakada vekili istikbal et
mişlerdir. Müstahkem mevki komu
tanı general Rasim, Türkofis müdü
rü, ticaret odası reisi ve umumi ka
tibi, borsa reisi, borsa komiseri ve 
borsa katibi umumisi, banka müdür
leri, iktısat ve Ziraat vekaletleri da
ire müdürleri, hükümet erkanı ve 
ihracat tacirleri Basmahane istasyo
nunda vekili karşılamışlardır. 

Bir askeri müfreze selam resmini 
llt llctısat vekili gardan ~karken \ ifa etmiş, buradan doğru lzmirpala
tı asındadır. Yapılan tetkiklerde alı-ısa gidilmiştir. Vali bay Fazlı Güleç 
le"~i~hata göre, Selçuk Türkleriy- bir müddet vekille vilayetin iktısadi 
k .. 1 ~adoluda görülen zeytin, Türk 1 durumu etrafında görüşmüş ve iza
~y Usü için öteden beri başlıca gı- 1 hat vermiştir. Belediye reisi Dr. B. 
ih hladdesi olarak ele alındığı gibi Behçet Uz da fuar ve şehir işleri et· 
\>:~~na da muhtelif tnrihlerde önem rafında vekile izahat vermiştir. t ?l'\iş_tir. Pazar g~cesi saat 19.3? da v~la-
"tı Renın zeytin bakımından üç yetçe İzmır palasta vekıl şercfıne 
ıntakası vnrdır : yüz kişilik bir ziyafet verilmiştir .. 

ıı· A) Edremit, Ayvalık ve Bürha- Dün gece de ayni saatte ticaret oda-
'YB. sı tarafından bir ziyafet verilmiştir. 
C~ Aydın, fzmir ve Manisa.. ŞEHRIMiZDEKI TETKiKLER 

l'~ E: Milasın cenubundan başlıya-
dat Re çevresi dışına, Mersine ka· Vekil dün sabah kısa bir gezinti-

}3 u~1Yan saha.. 1 den sonra, refakatinde vali B. Fazlı 
>~l' ~ sahada mevcut 16.646.722 Güleç, belediye reisi Dr. B. Behçet 
iki ~.n ağacının kapladığı arazi on Uz ve diğer zevat bulunduğu halde 
tetı .~n 684 hektardır. Umumi harp- Burnavaya giderek Ziraat mektebi
~el>t?nce lzmir limanından yapılan ni ziyaret etmiştir. Ziraat mektebi 
ta (~~Yağı ihracatı 566000 altın li- müdürü bay Avni ve mektebin ta· 
1-fa"llteO senesi itibar e.dilmiştir.:) lim heyeti. vekil·i· istik~l ~tmişlerd~r. 
l>a~1 i n sonra 927 senesınde zeytın 5?londa hır muddet . ıstırahat. ed~l
Qq id·hracatı 8.800.000 lira tutarın- dıkten ~onra mektep hınası gezılmış, 
tlltıt ı. ~uhtelif sebeplerle 932 den mektep müdürü mektep hakkında 
t~ ~1fıatler düştüğü gibi istihsalat izahat vermiştir. 
11ttıya kış ve bu yekun 1.700.000 Vekil, bunu takiben Ziraat mek
~ Ce ~dar İnmiştir. Şimdi, alına- tebine civardan gelen çiftçilerle gö
te bak ~rı tedbirlerle kalite ve kanti- rüşmüş, ihtiyaçlarını, umumi du
llılıtıaa1mından esaslı bir hamle ya-J rumlarıııı tetkik etmiştir. B. Şakir 

ı tnevzuubahistir. Kesebir bilhassa hail ve tütün mah· 

MOCADELE IST ASYONUNDA dinliyorum. 

Dün sabah saat on birde Ticaret 
odasında yapılan bir toplantıya ri
yaset eden sayın iktısat vekili, muh
telif ihracat tacirlerinin ve satıcıların 
dilek ve şikayetlerini dinlemiştir. 

Muhtelif iş zümrelerine mensup 
tüccarlara hitap eden vekil şunları 
söylemiştir : 

- cArkadaşlar, bana hepiniz ay
rı ayrı ihtiyaçlannızı, muhtelif mah
suııerin vaziyetleri hakkında düşün
düklerinizle atın .. Hepinizle serbest-

Birçok tehlikeler- B. Stalin kanaa
bildiriyor den sonra tini 
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Londra ile yakın adalardan biri ara- Birliğine hücuma teıebbüs edeceğinden 
sında maden amelelerini taşıyan bu ıüpbe edenler varsa bunlar ya kör olan
vapur, tip itibariyle İngiliz vapurla- lar, yahut ta milleti aldatmağa çabalıyan 
rının a§nidir. Mazotla işliyen bu va- gizli düşmanlardır.» 
purun azami sür'ati J 4 mildir. Fa- B. Stalin bundan sonra diğer bir mev• 
kat İzmire vasati sekiz buçuk mil zua geçerek demiıtir ki: 
iizerinden, sahili takiben gelmiştir.. «Bizim için ilk mesele burjuazinin tas· 
Her zaman on mil yapabilecek vazi- fiyesi idi. Tek bir memlekette sosyalid 
yettedir. Fırtınaya tahammülü çok- vahdetinin kurulmaa1 zaferle neticelcne· 
tur. Bir liman içi vasıtasından ziya- rek bu mesele balledilm4tir. 
de, Ege denizinin yakın adalan ara- «Fakat ikinci mesele Sovyetler Birli
sında seyrüs~fp .. ~ dAJ.. - ı:~k :nüsait- ğini muhtemel taarruzlara karı• teminat 
tir. altına almaktır ve bu mesele henüz bal-

v "ft k l d 400 ledilmemiştir. Şunu bilmek luundll' ki apur çı us ur u ur ·:r: • . b. d d aka b' 
be · k t · ded. K l k bız ır a a a YaJ&mıyoruz. F t ır 

Jygır29u0vve ıkn ılr .. dapa ıOOamk~- devletler manzwneai arasında ya~ıyona 
ra arı , açı :ıer erı e 2 ışı k' b d 1 ti . k • · So ti n· · · d k · d' V ı u eve enn e aerısı vye er ır· 
ıstıap e ece vazıyette ır. apur, •w• k d.. 'b' b ,_ k 

hgme a11ı ~man gı ı areKet etme • 
haricen ~ayet ufak görün~ekte ise tedirler. Böylece bunlar Ruayada kapİ· 
d~ iç tertıbatı mükemmeldır. Sanda- t ı· · t .__ • d • -'---d· ı b' ..,. a ızmm eKTar ıa eaı m-...ı ıy e ır """'. 
}iye ve masaları Amerikan tipidir ve b. ··d haJ · t hlik · · t ı·t ..ı:.. ne ı mu a esı e eaanı ev ı eu.;or-
çok kullanışlı ve zariftir. Üst güver- )ar. 

tcsi yoktur, fakat üst katta yazın se- cBu itibarla ceaaretle ve namusluca 
yahat etmek mümkündür. söylemeliyim ki aosyaJizmin zaferi tam 
VAPURUN A 1LA ITlôl VARTA değildir. Henüz balledilmemiı olan bu 

meseleyi balletmek icap eder. Bu da yal-
Nev Dogenham vapuru Cebelüt- nız bizim memleketimizin gayretiyle kar. 

tanktan ceçtikten ve kırk mil kadar ıılr.nmaaı imkinsu olan bir davadır. 
açıldıktan E.:>nra Salamanka hükü- «Beynelmilel prolelarya gayretlerini 
metine n'~"'\sup bir tahtelbahir ar- Sovyetler milletinin gayretiyle birlcttir
kasına ta. ·b .. ~tır. Vapura durması melidir. Bm-jua milletlerin amele ımdla· 
için emir verilmi~. İngiliz kaptan nnı bWın amele ımıfımıza baibyan bai· 
vaziyeti kavrayınca tam yolla firara lar takviye edilmelidir. Sovyetler bir ta· 
başlamıştır. Tam dört buçuk aaat amwa uğradıklaı:' .takdird.e amele ımı• 
devam eden bu heyecanlı takip, in- fuun mukavemetini oraaıuze etmek J&. 
giliz kaptanının ifadesince müthi~ zandır. Yani J,,urjua amele sınıflanmn bi .. 
bir mücadele olmuştur. Gemi sür- ze nasıl yardım edebilecekleri tayin edil· 
atli olduğu için tahtelbahir kendisi- melidir. 
ne yanaşamamıştır. Ancak Nev Do- cSovyet orduaunu her vasıta ile taJ&. 
genhamın önünde bulunan ve sür'ati viye etmek elzemdir. Ma11et taarruz leh· 
az olan bir İngiliz tüccar vapuru, likesine l~ı daimi !eferberlik va:ıiy~ 
tahtelbahirin taarruzuna uğrıyarak tinde tutulmalıdır. T.i ki J.iç bir tesadüf 
batmıştır. (Bu hadise geçenlerde ya- ve h~ bir bile onu a=Jil ulaınasm .. » 
zılmıştı.) -

KAZA NASIL OLDU ? Gedizde bulunan 

Evvelce de haber verdiğimiz gibi 
Bayraklı vapuru yolda büyükçe bir 
kaz~ geçirmişti. Vapur kaptanı bu 
hndiscyi şöyle anlatıyor : 

- •Londradan hareketimizden 
itibaıen 700 mil yol almıştık. Va
pur şiddetli bir hava karşısında idi. 
F ransanın Set Cendolosuna geldik • 
Havayı müsait görünce, vakit kay· 
betrncmek için yola çıktık. Fakat sis 
çok kesifti. Altı saatlik bir yoldan 
sonrn sisten karaya bindirdik, kaza 
oldu.-, 

Kaptan , altı gün altı gece fırtına 
ile mücadele ettiklerini söylemiştir. 
Bayraklı vapuru ancak yirmi gün 
sonra, boyandıktan sonra sefere baş
Jıyacaktır. Dün vapurun tesellüm 
muamelesi yapılmıştır. 

Esasen meclise arzolunmuş yeni 
bir tütün layihamız vardır, encü
menlerde tetkik halindedir. Müza
keresi hitamına kadar yeni bir fikri
miz olacaksa, belki alakadarların fi
kirlerini de dinliyerek faydalı gör
düklerimizi kanuna aksettirmeğe 
çalışacağız. 

Bir tüccar - Biz, tütün mağaza
ları cumartesi öğleden sonra çalış~ 
mak mecburiyetindeyiz. Tütün ge
ce işlenmez. Kış günlerinde sekiz sa
at çalışmak imkanı yoktur. Cumar
tesi günleri öğleden sonra çalışma
mıza izin İstiyoruz. 

Vekil - Böyle bir müracaat ya
pınız. Kolaylık göstermenin yolunu 
ararız. 

HUSUSİ GöROŞMELER 
• 

Sayın bay Şakir Kesebir bundan 

bir ceset 
Menemen civannda, Gedizin ge~ 

tirdiği sular arasında bir ceset bulun
muştur. Yapılan tahkikatta cesedin 
Ali isminde bir köylüye ait olduğu 
ve geçen su kabarmasında öldüğü 
anlaşılmıştır. 

-=-
T asalliıt etmiş 

Meto Ahmet adında bir ..;hü .aent 
bir bayana musallat olduğu iddiaaiyle, 
mütefenika merkez.ine celbedilınİftİr • 

Meto, hadiseyi inkar etmekle bera. 
her, tahkikat ~lamq, diier taraftan da 
maznun kendisine hakarette bulunuldu. 
iunu iddia ederek Cümhuriyet Müddei• 
umumiliiine bir istida ile müracaat et• 
mittir. Suçlu hakkındaki tahkikat evra· 
lu tcl<~ül ettirilmek üzeredir. 

sonra üzüm tcıcirlerinden izahat ver· 
mesini İstemiş, hususi surette ma
ruzatta bulunulacağı bildirilince, ti
caret odasında üzüm, incir, palamut 
ve pamuk tüccarlarını ayrı heyetler 
halinde kabul ederek dileklerini tes
bit etmiştir. 

Her tüccar grubu, kendi branş) 
üzerinde mahsullerin umumi ve hu· 
susi durumları hakkında düşüncele· 
rini izah etmiştir. Palamut tacirleri, 
kontrol işinden mütcvernt düşünce
lerini anlatmışlardır. Bilhassa pa
muk mahsulü üzerine yapılan gö
rüşmeler uzun sürmüştür. 

KOLTORPARKTA 

lktısat vekili bay Şakir Kesebir, 
dün Kültürparka giderek fuan gez
miş ve bu sene Ziraat vekaletince 
Kültürparkta yaptırılacak olan Ege 
mahsulleri müzesi İ§İyle alakadar ol
muştur. Vekaletin yapacağı yardım· 
lar hakkında belediye reisi doktor 
B. Behçet Uzla görüşmüı ve reisten 
izahat almıştır. 

Bundan sonra üzüm kurumunu 
ziyaret eden bay Şakir Kesebir ima· 
lathaneleri gezmiş ve kurumun iş
leri etrafında verilen izahatı dinle
miştir. 

Akşama doğru ticaret odasına ge
len bay vekil, burada tütüncülerle, 
üzümcüleri ve diğer sanayi erbabını 
ayrı ayrı kabul etmiş, kendileriyle 
uzun müddet görüşmüştür. 

B. Şakir Kesebir bugün öğleden 
sonra Manisaya giderek orada da 
iktısadi tetkiklerde bulunacaktır. 

PAMUK iŞi 

Dün öğleden sonra sanayicileri 
kabul eden lktısat vekili bay Şakir 
Kesebire, bazı pamuk tacirlerinin fi
atleri sebepsiz olarak indirmek su
retiyle spekülasyona yer verildiği 
şekildeki iddiaları üzerine vekil, hü
kümetin üç milyon lira sermayeli 
Tariş gibi bir müessese kurarak bu 
işi de kökünden hal tasavvurunda 
olduğunu söylemistir. 
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PiÇ KURUSU 
-119- Yazan: Kemalettin Şükrü Kendisinden otuz dört yaş büyük 

ayrılmak istiyor 
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BiZANS SARAYIN/fi iÇ YUZU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• olan kocasından 

Eski Başvekil şimdi pişman olmuştu 
h h ·· k · k ı ....... ır cra ....... k K·ı 

işleri adliye daircaine düşenler, 8 • ~Q • 1 me .. Bu yaştan aonra, elin toy deli· 
emen er gun, e aerıya apının so anlılarını kapımda gezdirme. ı e_:. 

O, tek başına hareket etmek, komplocuları 
su retle daha kestirme haber vermek ve 

dan külah 
bu 
kapmak düşünüyordu. 

Vasile 
yol-

tarafında uzun boylu, lacivert göz- de bol pekmez var, bal var, 8adeyagı 
lü, masum ifadeli, fakat dimdik du- Nasıl başlamı•lır? var, her şey var .. Benden ne istersen 
ıan bir genç kadınla karşılaşırlar.... r iste .. Fakat küçücük dilinle yarala· 
Yaşı belki yirmi, belki de yirmiden Genç kız hayatını ma.• 
fazladır. Görünüşte on m•d;sine [ " /(ı Yandım bu sözlere.. Kurbanı ol· 

d an atıyor~ o-mer iven dayamış, yaslı bir tazeyi ~ dum bu sözlerin .• Y ava, yavaf ona 
andırır. O kadar dik ve mağrur ki, camdan hiç bir şi- alışmağa bile başladım. Aradan aY-

lki u§Ü İfİ ça)mıl§lardı. bekliyordu. bunun mükifatıni ondan istemek hiç bir erkek çehresi onun gözlerin- lar geçti, yıllar geçti. . 
Soradon: Kendisinden evvel çıkınıt olan daha eyL. Madam ki Hıriatidi de Va- de tevakkuf cesaretini gösteremez. kayetim yoktur. Arada sırada babamın evine 1111' 

- Yabancİyİ ne yapacaktın? komploı:ulan biliyordu. silin yanmdn •.. Onun vasıta.siyle Va- Bir derdi, bir dileği var bu taze- safirliğe de gidiyordum. O zaman 
Sualine herifin verdiği: Geride kalmtJ olanlar da malum- sile daha emin ve kolay nüfuz ede- nin .. Bu genç kadın mahkeme ka- Fakat ruhumun tat- itıte bu annem beni bağrına basıyor, 
- Peıine düteeek ve..... du. bilirim. Fakat bu Hıristidi de nerede pılarında «Talak, talak> diye tam • d•l • l ağlaşıyor "~ dertleşiyorduk. 
Cevabı iti kafi derecede anlatmıı- Onların da çıktıklarını görmüş- kaldı? Yoksa ona içeride bir oyun üç seneden beri bekliyor .. Hiç bir ti- mtn e ~ memış O • Orada he.- şey bana daha iyi g& 

ta. tü. l mu oynadılar? kayeti olmadığı halde kendisini ko- masından şikayet- rünüyordu. Hele kızken yattığıoı 
- Merak etme. dediler. Sana zah- En sona Hıriatidi kalml§tı itte bu sırada konaktan üç ki§inin casından ayırarak ana evine iade et- ., • odaya girince : 

met bU'akmadık. Biz iti daha kolay Şimdi nerede ise o da gelirdi. 'çıktığını gö:dü. Bu üç gölge yanın- melerini istiyor. cıyım. T afak isti .. ! - Anne, neler yapıp ta beni ev· 
ve daha çabuk becerdik. Kendi e.damma kartı komplocu-İ cLm geç.tiler. BU RiR FACİADIR yorum,, diJ'Or. 34 E lendirdiniz. Bakın bu yorganlar ne 

- Geberdi mi? lann ve bilhassa Angelikinin gös- Kumbaroı onları tanıdı. Bilhassa Adı : F... ~ iyi .. Ben bu yastığa başımı koydu: 
- Hayır. Şimdilik öldürmek em- terdiği itimatsızlık eski Bll§vekilinl Soradonu pek eyi biliyor, Angeliki- Erkeğinin adı : B ... ccfendi> " yaş farkı ta/aka 1 ğum zamanlar hep gülerdim. Şiındı 

rini almamqtık. Kapana sıçan düıer canını ıdanl§tı. nin evinde ve Panayotisin elinde ne Evlendiği tarih : 1932 g b / b .1. o? : başımı koyduğum yastıklann dili ol· 
gibi delikten adeta kucağımıza düı- Bu sebeple içinde Angelakiye kar- iıler gördüğüne vakıf bulunuyordu. Kendi yaşı : 20 il se ep O a Z tr mı. ~ sun da söylesin .. Hep ağlıyorum···· 
tü. Ağzını açmak istedi ama açtırma- §1 birden bir hınç duymu§tu. Bu genç Onlar çıktıktan sonra artık HD'is- Erkeğinin yaşı : 54 ~: 0 ~,.. ..................... 0 1 ~• .. •••·one~ 1 Öyle ıslanıyorlar ki anlatamam. Bet 
Cide. Debelenmek istedi, meydan bu- asilzade, kendilerinin yardımı olma- tidiyi beklemekte bir mana kalına- Memleketi : Çorum ogullarından Kemal Bakı cefendı» bu yastıklar, yorganlar arasında ya· 
lamadı. Kıakıvrak bağladık. Ağzını dan emel edindiği saltanat basanın- dığını anladı. Kendisiyle konuşmam kolay, söy- var yn ... Baban seni ona veriyor. tarken ne kadar mesuttum. 
bkaçladık. Üstelik çuvala da koy- ğına tek başına çıkamazdı. Böyle ol- Muhakkak adaminı bir duzağc 1 

Ltmem çok zor oldu. Damadından Anlrunamıştım amma, bana bu- Anneciğim bu sözlerime dayana• 
<luk. Şimdi alt bodrumda kendi ken- duğu halde o sanki bu İ$İ yalnız ba- düıürmütlerd:. on altı yaş küçük olan anasının de- nu kola-ye:.\ anlattılar. cistemem», maz da göz yaşlarını göz yaşlarıma 

1Cline kıvranıp duruyor. tına başaracak imit gibi hueket edi- Kendini belli ebneden peşlerine laletiyle cBelk.i bir hayrına olur, «Evlenmem:. derneğe vakit bulma- karıştırarak ağlardı. 
- Şu Panayotia çok nman. .yor, kendisine yardım edenleri biçe dügtü. alakadar merciin nazara dikkatini dar:, :mşımı büyüttüler. l!.ğlence, dü- Kısa keseyim.. Çorumda f~a 
- Herif tam man.uiyle kwt.. sayıyordu. Biraz ötede iki adamı ile arabası celbeder. Hakimin insaf tarafına ğün, bayram diyerek beni beyazlara kalmadık.. Erkeğim işi icabı tzınirO 
- Eğer öyle olmasa idi Angeli- . Neden bu iıe onu sokmamışlardı? bekliyordu. 

1 
rastlar da talak kararı verin ümidi- döşediler. Bir gece aldıkları gibi, bir geldi. Şimdi burada oturuyoruz. ~ 

ld onu tazİ gibi lml1anır mı idi. Neden bu komployu onıuz yap- Arabasına. bindi. Adamlarina ön- le bıçağın açmadığı ağzını şu bir fayton arabasının içinde Kemal Ba- seneden beri. mahkemelerde talP 
- Fakat bu iP &izin görmenizin m11lardı? de giden Angclikinin üç uf&iını damla ümit cümlesi açıverdi. ki «Efendi» nin evine getirdiler. için uğra~ıyorum.> . 

bana zuvı clOlnmda. Kumbaros bir taraftan bunlarl dü- götterdi. - Sizin anhyacağınız, ben 1 4 Aman yarabbim, neymit o adam. Ağlıyarak konu,an bu taze kadı• 
- Ne,e? tünüyor, bir taraftan eıki kuman- - Bunlan tWp edin, dedi. Ne- yaşında evlendim. Eh, şöyle böyle Kır bıyıklı, ellilik bir ihtiyar. O za- na sordum : 
- Eğer herif d~a dÜ§lneyİp le danlann Anı,ıc1iMye olan ıadakatle- reye gidiyorlarsa beraber gidin. Ne fena bir kız değildim. Babamin var- man kırk sekiz yafında idi. Bense - Kocanızdan şikayetçi mitiniı? 

kapidan çıksaydı it bana havale edi- rint göz önüne getiriyordu. konuıuyorlarsa diT>kat edin ve icap lığı da yerinde idi. Bize Çorumda on dört.. - Hayır, hiç bir şikayetim yok:• 
lec:ekt:i. Ve bu gibi itlerde de hiue- Kendi kendine: ederse bildiğini:: bütün malumatı adiyle saniyle cSönmez oğulları» İnsan başına gelen, Anadolunun - Hangi noktadan talak. iatedı· 
me düıen payi bilininiz. - Bunlar, dedi. Madam ki daha eve getirmekte kusm etmeyin. derler. taşına, kayasına gelmez. Her şey ol- n" .:) 

- Evet.. Sabaha bdar izin ve ilk adımda benden ,üphelendiler, ya- Kumbuosun a:abası karanlıkta Evlenmek, erkeğe gitmek daha muş bitmiş. benim hiç bir şeyden -Aramızda 34 yaş fark var. Be11 

aizincaya kadar İçıqek •• Merak et- nn saltanat ve iktidar ellerine geçer-1 kaybolurken iki upk ta Angeliki- hatınmdan geçmiyordu. On dört ya- haberim olmamıştı. B ... cEfendi:. ... yirmi, o elli dört yaşında .. 
me •• Biz lçmeğe gidiyoruz. Madam ae beni Bqvekil yapmak §Öyie dur-1 nin üç uşağının ~ine takılmıılar, şında bir kızın evlenmek nesine .. ... Eşraftan, muteber bir za~ diye, be- - Bu bir talak sebebi değil ki.; 
ki senin itini de biz gÖl'dük. acrbest- ıun, derhal ölümüme giderler. En e-l efendileri evle:rinde rahat uy' .ulann- Çorumda vaktü halimiz iyi olduğu nim gibi bir masuma kıymışlardı. - Bana bir akıl öğretin .. Yartll 
ıin. Haydi gel, beraber gidelim. yisi yan yolda onlardan önce hare-, da iken timdi de onların hesabına için bana sık sık talipler çıkıyordu.. Ne dersin, alın yazısı.. Çek ece- ölümde birleşiriz belki de.. Yalsn.11 

- Ya Panayoti.s ararsa... kete geçmek, Vasile başvurmak, bü- uıaklan çalıpcakh. Babam bu vaziyetten memnun de- ğim varmış.. dolana gelemem .. Şikayetim var. dı· 
· - Aramaz... Bize itinizi gör- tün komployu ona haber vermek ve -BiTMEDi- ~ildi. Dert anlatmaktan, evlenecek Doğrusu hiç te fena bir adam de- yemem. Doğrusu bana iyi bakıyor· 
'dükten sonra ..baba kadar istediği- kızım yok, demekten usanmıştı. ğildi. Amma ben kendisinden, hele Bir dediğimi iki yaptırmıyor.» 

niz yere gidin, dedi. o timdi yukari- Bı·r kamyon devrı·ıdı· Nasıl oldu bilmiyorum. Bir akşam çok itibar gören, kelli felli bıyıkla~ ** 
da, ullzade efencLln:in yanmda, ya- eve, vaktinden önce gelen babam rından ürküyordum. Verilen izahattan anladım ki 1-:lu• 
rin için yeni talimat almakta .• Sonra anneme manalı manalı baktı. Onlar Bana kızı gibi muamele ediyor, kuk mahkemesi, hiç bir makul sebe• 
da.... ka~ göz işaretiyle birbirine bir şeyler ev hizmeti gördürüyordu. Kendisine be istinat etmiyen bu ayrılma dava• 

Oçfl de manah olarak birbirlerinin iki kişi " SU rette } d deyip durdular. Bizim evimiz iki adiyle bir şeyler söyliyemiyordum. sını reddetmiş. Fakat her hakim de-
yüztine baktılar. a g 1 r Yara i a ll l katlı idi. Ben üst odada gaz lamba- Fakat alışmağa çalışıyordum. ğiştikçe bu taze kadın, kendisiode11 

Upidardan biri gevezelik olsun sının yanında okurken babam odaya Bir gün, evlendiğimizden bir haf- 34 yaş bilyük olan kocasından t.ı.Y• 
diye : · Kar~ıyakaya gitmekte. olan Beledi-ı motifin arka basamağında oturmak- girdi. Onun arkasından da annem.. ta sonra, bir gece kendisine : rılmak. için •ığraşıyor. .. 

- Sonra da, dedi. Soluğu doğ- yenın 340 sayılı tanzıfat kamyonu ta olan Ali oğlu Rasim, vagonlar Babam bir bana bir anneme - 8 .. «Efendi:. amca, dedim... Ne kada: tuhaf ki her sözü arası• 
ruca Skalinonun koynunda alacak. Mersinli ile Salhane arasında kaza-! arasına sıkışarak kaburga kemikle- baktı. Galiba bir şeyler söyliyecek- Ben şaşırıp kaldım. Sizi ne diye ça- na «Erkeğimden ~:~ayetim yok··' 

Soradonıuratuarakcevapverdi: ya uğrıyarak devrilmiş ve iki kişi rinden yaralanmıştır. Yaralı hasta- (erdi. Sonra l>abamın sesini işittim .. ğırayım .• Amca desem ayıp, diyor- cümlesini sıkı§hrıyor. 
- Suı ulan .• Bqunıza belami ağır surette yaralanmıştır. neye kaldırılmıştır. Adliye, hadisey.L - Karart şu lamba~·ı F... lar. Ağabey desem, çok büyüksü- ADNAN BiLGE~ 

getireceksin. Kari kqarlanmİf., Bir Tanzifat kamyonunu Kamil is- tahkik ediyor. Sebep, vallahi düşünmedim. Ta~ nüz. ,. 
taraftan Angelakiyi bir taraftan da ıninde bir tanzifat muakkibi idare OÇONCO KAZA olayım, tanrının en günahkar kulu, Neme lazım. yarın iki eli yakam- : ......................................... : 
Panayotiai idare ediyor. işin yalnız etmekte idi. Karşıyaka istikametin- kölesi olayım bir şey anlamamıştım. da yapışıp kalır. Yalan diyemern .... jE Okurfaı·ın :::::::::::: ~ 
'Angeliki farkinda değil ama bizim den gelmekte olan odun arabasına Elli ~ yaşlarında Halime isminde Kararttım lambayı. . Öyle hüzünlü bir bakışı vardı ki an- : • : 
böyle dedikodu yaptığunw bir du- çarpmamak endişesiyle yana çekilen bir kadın yağmur cıltında Çayırlıbah- Babam lıiraz sonra bir daha ses- latamam •. Adeta, o ihtiyar adam IE ::::::::::::::: Dilek/ert ~ 
yacak oluraa vallahi hepimizi kazığa kamyon devrilmiş ve temizlik amc- çeye giderken Hilal istasyonunda lendi : için için ağlayıp duruyordu : E ......................................... .-
vurdurur. lesinden Aydınlı Mevlutla arkadaıı trenin yetişmesiyle yere yuvarlan- - (F ... ) Yalnız bırak annenle - «Sevgili kızım, dedi. Sen ne A d / k • f • /af 

Sokağa çıktılar. Ratıp yaralanmışlardır. Yaralılar mıştır. Zavallı kadın başından yara- beni .. Bir şey konuşacağız.. istersen öyle çağır.. Bunun ehem- Y ın 1 lS l yor 
Konağın çih kanatlı büyük kapısı hastanededir. Adliye hadiseye el lanmıştır. Yarası ağır değildir. Dışarı çıktım. Biraz sonra annem mi.yeti yoktur. Ben evim için bir ba- Okuyuculannıu:dan biri yaafOI'' . • 

Üzerlerine kapandı. koymuştur. s zc~ de cıktı . Yanıma geldi : har istedim. Ömrümün son günlerin- Değirmendafanda ikinci ~~ 
Sokak karanlık v ... tenha idi. TREN KAZASl velilerİtıe (F .. ) dedi. Sana müjdem var.. de. evimde esen çeşnisiz havayı de- mahallesinde otunııyoruz; ay ~L..a 
Oç kafadar, yalnız o geceyi nete Müjde ne olabilirdi. Acaba bana ğiştirmek. isted .. im .. Sen bu .evi.n .için- itibattn bu. ma. hallede elektrik ......,..-_ • !A. 

' d • • h 1 ' ·nd .. E Ik" ,. 1 k Derı yılı içinde ilk ve orta okul ·ı ' l k d b l b k f l b k .af .. · irm e ,,._,.,rmenm Ü yası ırı e .-a_ · vve ı gün .MtSanca ı:ıimendifer yenı er mı a aca lardı ~ e taze ır gu , ır aran ı gı ı o- yanmadıgwı ıçm, sokaklar "'ecelen 
:r c:.-:r- ••• :r -o l' Öğrenicilerinin eski özel bir Ögrw et• .. _ -...e' 

lanna sollarına bakmadan yürüdü- istasyonunda bir tren kazası olmuş- Öyle ya, kız çocuğunun hatırına kunla ve renginle kalıp duracaksın. karanlıktır. Havalann yağmurlu c~·- . 
. · men elinde olgunlqtırmalanm istiu L _ k l 1 L....11 _ _... 

fer. tur. ödemişe hareket etmek üzere f 1mş a ne ge ir ~ ~ Senden fazla bir hizmet te istemem.. ·~ aokaklann gayri muntazam ~---
yen velilerin bmir Bahçeciler Han A d 1 1 1 ~O" 

** olan tren, manevra yaptığı sırada nnem erhal baklayı agzından A,.ra.da sıra.da nargi emi ateş ersen ı •ı dolayuiy.le gidit ı. elitte güçl
0

° ük. ~. _.,. 
4 nmrurada M. Z. müracaatleri. 1 d elP Kumbaros, gizlendiği sokak kö-

1 
makasın açık bırakılması neticesin- çıkar ı : kafı .. Benım param var .. Y alvarıyo- 1 naz. Beledıyeden nca edenz, bisi 

ıesinde hili Hıristidinin çıkmasını de hafif bir çarpışma olmuş, loko- ct-m/.'.JO..xr.::r.1;,~..,J.~7.z.z;ı - Kız, dedi. Hani şu Ramazan rum sana .. Beni eşe dosta rezil et- t.riktea nıahrum etmeain.. ~ 
• :swao -- - ::ı:Z -- - 7-'-~ 4 - e--

:rn2!7'~mwww M • il ! 1 e ?St w• sonra nükül ederseniz maazallah iki- rine pür meserret kalktı, koştu .Zev- Şehristan yin-! ~eb~ kaldı ve fevkala-
1 
suretle birahmane gaddarlık_ ~tıJlvo 

HALK MASALLA RJ mizin de hali fena olur. f cesini çocuğu kucağında alev saçan de hasna V\.! •::nc.:ılaiz bir kız çocuk sine tahammül eylemiyeceğını r 

Evvel Zaman 
Rıdvan bu teklifi maalmemnuni-

1 
büyük bir ateş başında oturduğu hal- doğurdu. l3un~.m ismine cBelkis»: hunları göre göre ona karşı ola~ .. ııılı 

ye kabul ederek tamamiyle riayet l de buldu. Sevinçle oğlunu alarak öp- dendi. Ve veladetinden dolayı ahali kının söneceğini dü~ündü. f tt
5 

edeceğini yemin ile temin eyleyince; tükten sonra validesine iade ve teb- tarafından birçok şenlikler yapıldı.!' bin türlü efkar ile ağladı durd~· ·"'İ 
Şehristan şunları ilave etti: (tik etti. Şehriıtan ise ciğerparesini Rıdvan mesrur oldu. Ve evvelki ev- Bu defa da yüreğinden kan gıtUSt 

- Ben sizin karşınızda her ne Rıdvan iade eder etmez, önünde tadının acısını unutarak bütün mu- halde sabretti, Şehristana asla Jc.~~ 
yaparsam ve yaptığım İf takbiha la-' yanan alevler içine attı. Ve anide habbetini buna verdi. ı yüzü göstermedi. Lakin bir t~rlıı ~-

1 • d yık dahi görülse onun mutlaka bir J ateş te, biçare çocuk ta gözden nihan Ancak birkaç gün sonra saraya. selli bulamıyordu. Memleketıne ., .. 

Ç l n e Q'P!l'Rh4.Jf:/ZZJ, sebebi vardır ve haksız görünen ~ey- oldu. bey~ ~!r k~pek gir?.i. ~ehri~tan bu- derek bir müddet orada vakıt ~~t· 
ler haklıdır. Maamafih sizin katiyen 1 Şehristanın bu gad • •rane ve bir nu gorur gormez kopege hıtaben: meği düşündü. Belki 0 suretle e.: jt 

Yazan: METiN ORBAY itiraz etmeyip sebebini sormamanız valideye yakışmıyan hareketini gÖ· _ Gel, bu çocuğu al! dedi. larınm acısını unuturum diy~. ıı~elc 
1 O _ icap eder. Böyle olursa ölünceye ka- rünce Rıdvan fevl·alnde incindi, yü- d.. re• 

Köpek yavat yavaş çocuğun beşi- ı' ediyordu. Bir münasebet uş~ ıtle1' 
dar birlikte bulunup yaşamaklığımız reği parçalnndı. Lakin zevcesine et- ğine yaklaştı, beşiği ağziyle tuttu ve , Şehristandan memleketine gıt·ıtle· 

S A B 1 R L 1 A Ş 1 K mümkündür. tiği yemin hatrnna geldi. Ve sükut derhal çocuk ta, beşik te, köpek te 1 için müsaade istedi. Zevcesi ,,.r.ı ..111 
Birkaç gün zarfında düğün teda- etmekten başka çare bulamadı. Fa- 1 k ftlll~ 

riki hitam bul<lu. Bütün vükela ve knt çocuğunun acısı da bir türlli yü- ortadan kayboldu. tine mümanaat etmedi ten . 1'tı""' 
k d l h l 1 "· d k d Od d Rıdvan çocuğun öyle köpek. o.ğ- . o günlerde Mogollar cesim b~r L\j' Şehristan Rıdvan şahı ahaliye bu 1 takarrür edecek hususatı tamamiyle 

suretle tavsiye etti. Vakıa Ridvan- icra eyliyeceğine ve kat'iyyen mu
şah adem evladı ise de ahalinin Şeh- ı halif harekette buluıımıyacağma da
ristana muhabbetleri ziyade idi. Bu ir aralarında ahdü misak teklif etti. 
emrine kat'iyyen itiraz etmediler.. Ridvan Şah Şehristanın her tekli-
Derhal kabul ile hepsi biat ettiler. fini kabul ile hilafında hareket eyle-

Ridvan şah bu suretle Şehristan miyeceğine dair teminat verdi. O za
adasına hükümdar olarak ertesi gün man Şehristan dedi ki : 
düğün hazırlığına başlandı. Akit - Ben ne yapar, ne yol tutarsam 
vakti takarrüp edince periler ile be- ister iyi olsun ister olmasın siz asla 
ni Adem birleştiği zaman her halde takbih etmiyeceksiniz ve mutlaka 
perilerin kanunlarına tabi olması 18- beğeneceksiniz. Bir de yaptığım şey
zımgeleceğini Şehristan sultan Rid- lerden hiç birinin sebebini sormama· 
van şaha anlattı ve perilerin usul ve lısınız. İ şte benim teklifim bundan 
Qdatına riavet cdecciline. aralarında, ibarettir. Bunu simdi 'kabul edip te 

vüzera, er .. anı ev et azır bu un- re'!m en çt mıyor u. asına gi e- I'k c ı• 
d 1 ·1 l"' 1 k d'" d b 1 d l k ld zmda kaybolduğunu görünce artık; vei askeriye ile Çin mema ı ın .ı,ttt• uğu ha de perı er usu unce mutan- re unya a ir ev a a ma i o u- , ~, .. 
tan merasim icra olundu.. Ve ğu halde onun da ateşe atılarak telef dayanamıyarak Şehristıını şiddetle 1 cuma hazırlandıkları için t~ 
Rıdvan Şah bu kadar sevdiği, narı edilmesinden ve talisizliğinden ken- takbih ve tekdir edecek oldu ise de ta da bulundu: dedi· 
aşkiyle yandığı Şehristanın nimetivi- di kendine şikayet ediyor, ahüfigan yine etmiş olduğu ahit hatırına ge-/ - Yakıt zayi etmeyiniz •.. . Çi~ 
saline nail oldu. ederek ağlıyordu. Bir taraftan da lerek kalktı, ba,ka bir odaya gitti. Hemen şimdiden hareket edın~etlı 

Artık birlikte mesut bir hayat ge- Şehristan bu halini anlar, yahut işi- Evvelki evladının acuanı daha ye .... ı ahclisi her ne kadar ce&ur ve gıı 69oıı 
çirmeğe başladılar. Bu saadetin tesi- tir diye korkuyordu. unuttuğu sırada ikincisinin de böyle' is~ de siz başlarında bulu~or iıtldi 
ratiyle Rıdvan kendi memleketini Nihayet: «Art.ık çocuğun hayatı- bir felakete uğramasından dolayı' cesaret ve gayretleri arta~. ~iZ ~11 Je 
artık hatırına getirmez oldu. nı iade kabil değildir. Bir de bu işi kendi kendisine ağladı, perilerin bu 1 yola çıkınız, sizi görmek ıçın 

Aradan bir sene geçtikten sonra Şehristan elbette haksız yapmamış- adetini şiddetle tel'in etti ve nihayet: ' arkanızdan gelirim. .. cıı : 
validesi gibi cŞehristan> tesmiye e- tır. Bir sebebi, hikmeti vardır. Diye cBesbelli perilerden biri adem evladı l Sonra cinlerden birini çagır 8 ga· 
dilen bir erkek evlatları dünyaya 

1 
kendine teselli verdi ve sükut ede- ile evlenirse doğacak adem evladını 1 - Padiıahı Çindeki saraY'

11 

geldi. Çocuk doğduğu anda Rıdvan I rek katiyen çocuğun bahsini açmadı. ya~atmamak adetleridir.» Mülahaza- lür. emrini verdi. EVi,..... 
sarayda de2ildi. Tebsir etmeleri üze- Aradan bi~ r;ene sreçtikten conra sında bulundu. Fakat Şehristanın bu' - BITM 
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adın korsa.nlar 
-55- Yazan: N. ORBAY Piramitler üzerinde Berlinde 

Bir Amerikalı genç ~azeteci 
H d h 1 b• Ne kadar gazete 

Çin korsanlarının iç yüzünü anlamak sevdasına düşmüş ava a eyecan 1 ır ev- cıkar? 
Ve bu uğurda Amerikadan kalkıp ta Çine kadar gelmişti lenme töreni yapılmıştır .,,.ı::-..:±: =so~'!:..!::: 

bu ıebir, dün1a •-ihirleri araamcla büyik
lük itibariyle dördüncüdür. Garptan pr· 
ka doğru fcluaa uzuftluğu 45 kilometre
.dir. Her sabah NAt 4.45 te Volkite Beo
babter gazeteai ve saat bette Berliner 
Morgenpost, Berliner Lokal AJntsayger, 
Berliner Tageblat, Berliner Folırtsartunc, 
Kroytsaytung ve Berliner Morsen T.a1· 
tuna- gazeteleri satlf& çıkardır. Saat bet 
buçuktan itı'battn öğle gazetesi saydan 

Amerikalı ve zeki bir gazeteci o-1 tehlikeli bir yoldu. j larda yerlilerle bir olarak onların 
lan Aleko Liliua 1930 yılında, g~ Bir gün, Hong-kongtan Makaoya düımanı olan Avrupalılara, bilhaua 
telerin beyecanh ropörtajlara genif gelmek üzere bir gemiye binmifti. j tngilizlere karşı - tabii gizli olarak
ölçiide yer verdikleri devirde, daha T eadüfen bu gem~ birkaç defa lw.: :.:.._t ediyordu. San ırk, beyaz ır
doirusu bu ropörtaj modaamın ~ korsanların içeriden tecavüzüne uğ-1 im k.arvı olan dütmanlığmın tiddeti
ladığı ıırada kafasına Çine gitmeği, ramlf ve bir kaç defa Bias körfezini ' ni -kıımen- Portekizlilere kartı gÖI· 
Çin denizlerinde bütün gemilere du- boylamlf olan Sui-An gemisi idi. termiyordu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Camiülezher 

---•·---
Hocalarından biri 
korka korka tay .. 
yareye binmiş ve 

ınan atbran korsanlarla bir kolayuıı Amerikah Liliua artık tamamen Lilius, belki bu adamdan kendi 
bulup temasa ginneği, onlann ara- ümidini kesmqti. Bu, onun wn se- ifine yarar bir malumat alırım diye akdi yapmıştır. 
•ında bir müddet kalarak, y•ttıyarak feri idi. Maka oya gelince ilk kalka- dü~ündü. • .......... •"' ..... •'" •• •• 11 

•• ... • .. • 
11 

'"- ~ ~ Kahire, 1 O {B.E) - Mısır gaze-.runerika gazetelerine yazılar yaz- cak vapurla Amerika ya dönecekti.. y aklub. ,.. elfunlaştı. 
nıı.::... .I::.·· •• tü' Maamafih SO!l ana hadar cesaretini K d-:-r. tt teleri tayyarede vukubulan bir izdi-
--t§& o.nqunınuf • en r.nı ~ .!lı 1• vaç resmi hakkında a~ğıdaki taf-

Bu maksatla y~la ~~ı. ve ümidini elinden bırakmadığı için Amerikadan kalkıp ti Çin sulan- silah veriyorlar : 

dı H~alarca ~ y~nde çalkan- gemideki Çinli tayfalara ba§vumıak- na niçin geldiğini anlattı. 16 bin ki- - Deniz kostümleriyle havada 
· ~ihayet Çı,ne geldı. . . ta devam elti. Tabii hepsinden de lometrelil~ bir mesafeyi boşuboşuna evlenmek modası Amerikada çık-

,.. Ç~de, ~eğil lan ~nli. k~sanla- aynı cev~ • 1 atdı. katetmiş olmanın üzüntüsünü yana- mıştır. Mısırda ilk defa olarak Pira-
rın. ı~e aınnP.k, alelide Çınlı hayatı Gözüne geminin ktç küpeıte1:ine lola ı·zah ettı· ve .. onunda d• .. d 

c:.--' b .. ya n .. matler üzerinde uçan bir tayyare e 
ıçİne L----ak bile bir beyaz derili, dayanmış, ağzında pipo, bir inm H' d v•ı_ .J: d. G'" kt b 1 kded'I . . B .. 
b IMUlf&Jl• d im ıç eguae {].- ı onne en ir ev enme a ı mıştır. u rnu-İr Avrupalı için ne kadar güçtü. kovalıyan dalgaların seyrine a 1§ - • I ' ha- ·t b b. 
8 V • .,.g,..,.t·-- on arın ya ını ana ır nasebetle bir çok davetliler Almaza unu ancak oraya gidenler bilir. bir gemici ilifti. "" -% .... , ,_ 

ilan 't:: = cleği'jt.' Amerika- idi~u gmıü:i Çinli değil, Avrupalı ad;"ort°':::~ic~ .. ~erikab ga- :~~~:,;:~::onunda !oplanmıı bu-

l• defa olarak bas••;;.. Çin toprak- Onun tipinden Amerif:alı gazeteci zetecinin yüzüne manaL manalı bak- Genç nişanlılar tayyare yüzba~ı-
•-~ • M-5" .. _,_.&__ tarından Ahmet Naci ile bayan Zey-ııumaa m•kuduu anlatacak adam Portekizli olduğunu anladı. wuAD ıonra: 
....._ Maka.o, Portekizin hakimiyet ve - Yazık, dedi. nep Tevfiktir· 

N_ ... __ - 1-1 Ahmet Naci gazete muhabirleri Amerika sefarethaneainin me- idaresi albnda olduiiu için bu civar- - ıc:ueıı yazm • 
llRB'lari: da sefer eden gemilerin içinde ve _ Şimdiye kadar bana teıadüf ve fotoğrafçıları ile ihata edilmişti •. 

• 1m Bir çok suallere tebessümle muka~ - Sen deli mi oldun, dediler. So- Çinlilerle beraber, bir arada arkadq- cbnemı' o anıza acıyorum. 
hldarda biraz dolat ta Anupahlara bk eden bir r.ok Po~telrlzliler vardı. - Etse idim ne olacaktı? bele ediyordu. 
lr.aq1 san derililerin hislerini anla.. Portekiz, bir gelir kaynağı olan _ ·Size yardımım olurdu. Bay Ahmet Naci ve ni~nlısi tay-
Onlar konanhkta kendi ırktaslanna bu zengin toprak parçası üze- _ Simdi olamaz mı? yarede yer aldıktan sonra Azhar 
L!ı_ kur ş· d' d 1 medresesinden Şeh Muhammedel 
.uiıe em.niwetli ..1-!:.!ll-dir. HiÇ' bir rinde kendini saydırmak için - - un ı e o ur. 
'A ~ ~ı.uıı;a k f BiTMEDi Suphi akdi yapmak için tayyareye 
.t'\.ftUpabyı içlerine alırlar mı? nazca hareket ediyor, bir ço ınat- - - bindi. Ayni zamanda iki tarafın şa-

Liliua bu IÖzlerden ümidini kes- - --
ttıedi. Gazetecilerin piri tesadüftür, o b ·ıl artık fa- hitleri tayyarede yer aldılar. 
der to m O l er Şeh ilk defa olarak tayyareye bin-

ler. Amerikah da itte bu tesadüfe f d b' d' l' · ·· .. l!iiveniyordu. diğin en ıraz en ışe ı gôrunuyor· 

d 
• l k ? du. Çifte motörlü tayyarede şahitler-

Belki vapunla, gemiciler arasında sulye en mı yapı qca . den başka aile dostlarından bir kaç bir vasıta bulunun ümidi içinde Ma-
kao ile Hong-kong arasında birkaç ki§i vardı. Maalesef tek bir gazeteci 

için bile yer ayrılmamıştı. 
aeler yaptı. Bat vurduğu Çinli gemi- Tayyareyi Mısırın meşhur kadın 
c:ı1er onun konanlar ve korsanlık Hanri Fordun bir ıebir kadsr biiyüklraki küabelerinden «petrol• gibi istifade tayyarecisi bayan Lütfiye Elnadi 
haldöncLJd ıuallerine alayla cevap fabrikalarının liboratuvarlan timdi bü- imki.nlanru aramak içinmİJ.. idare etmekte idi. Lütfiye Elnadi 
~eriyorlardı. yu1ı: bir araıtırma faaliyetine meskez ol- Amttikanı.n bugün elinde bulundur- ayni zamanda Mısır basınına veka-

Hatta butlan - belki de bunlar maktadır. duğu gümiif servetinin nihayet daha bir let ediyordu. 
kor1anlardt - onu lngilizlerin casusu Yeni bir otomobll mi keıfedi!ecek? a~r .. dayanabileceği düıünülüne f ordun Tayyare Piramitler üzerinde dolaı· 
!~leldd ederek homurdanmqlardi bi- Hayır... "'özünü makineden ve sanayiden toprağa tıklan sonra döndü. Dönüq gidiQten 
ıc. 1930 da bütün Çin lngilizlere yeni ,i:;tem bir tayyare mi? "' 'fi -s 
...___ ve ilk medeniyet yoluna çevirmeıindeld daha alakalı olmuştu. Tayyarede bir 
LJI atq . pükürüyordu. lngilizler Hayır... hihmet daha kolayca anlatılabilir. evlenme akdini haber alan binlerce 

Tayyarede ve havada niki.hlan 
kıyılan çiftler 

lar, genç evlileri alkışlarla karşıla
mışlardır. 

TöREN NASIL YAPILDI > 

Tayyareci bayan Lütfiye Elnadi 
intibalarını şöyle anlatmı§tır : 

el-lavada evlenmenin heyecanİm 
asla unutamıyacağım. Tayyarem 
havalanınca bütün davetlilerin ra
hatsıtfanmalarmı bekliyordum. Bil
hassa Şeh Muhammed için endiıede 
idim. Tahminim hilafına olarak se
yahat çok iyi geçti. Tayyarede do
kuz kişi idik. ŞCh ilk heyecanı ge
çince sükunet bulmuştu. iki nişanlı
dan bu izdivaca muvafakat edip et
mediklerini sordu. 

iki hayab zencirliyen ananevi 
cEvetıı~ ten sonra mukaveleler im
zalandı. Şeh duaya haşladı. Hareke
timizden beş dakika sonra Piramit
ler üzerinde bulunuyorduk. Sonra 
KlihirP. üzerinde bir cevelan yaptık. 
Bir aralık şeh tayyarede o kadar çok 
hareket ediyordu ki bir dans yaptı
ğını zannetmekte idik. Bu orijinal 

~gemilerinin korlall yatağı Bias Fordun liboratuvarlannda yapılan . ·1 kicıi tayyare istasyonunu doldurmu•· 
1-·· f • • L-- alan b ak __ ,_. · .. · d Acaba muvaffnk olabilecek mı. :.' ..-
•or ~mı uaam ve orasını y - tetkikler ll'Ulöme ve sanzyı uzen.-ıe e- -•11a-----... ---11m:ı-~--------iöiiili------
tnalan üzerine Çinli korıanlar cahil ğil, toprak mahsulü üzerinedir. Bunu tecrübelerin neticesi ve yapıla- A • k ı 

tören neşeyle hitam buldu.> 

hancı l~tere .. aley~ine kqkırtml!- Hanri F ord, Soya f ımılyesini tetkik ~.k tatbika~, yani on senelik bir istikbal n1 er l a l 
lardı. Bırkaç yuz evın yakılıp yakıl- ettirmektedir. fabrikalannm bulunduiu ıosterecdıtir. mahkômlar 
lnaaını korlalllar Çin içinde: yerin etrafmdaki bütün ıenit araziyi sa-

iki gaıı:ete, yanın saat sonra dahi iki p• 

zete, saat altı buçukta Cermany• ga
zetesi çıkar. Her on bq dakikada bir ga .. 
zete çıkan bu teJıirdeki bütün gazetel• 
rİn sayı.aı 48 dir. .,4 ~yatro, 399 Jİne-
ma, 7,910 doktor, 501 eczane vudll'. 

--=--
Amerikanın en acaip 

güzel kadını! 
Bazı güzel, fakat acaip kadınlaı 

görülür. Her yerde olduğu gibi Nev· 
yorkta da böylelerine tesadüf olu
nur, hem de belki her yerdekinden 
daha fazla .. 

Fakat, Nevyorkta Sintiya ismin
deki bir kadın vardır ki, bütün 
Amerikanın cEn acaip güzel kadı· 
nı> dır. Sintiyanın kendine mahsus 
bir tuvaleti ve garip sesleri vardır. 
Onun tuvaletini yapan Le.ter Caba 
ismindeki berber de Amerikada pek 
meşhurdur. Hatta, bir Amerikan 
gazetesinin dediğine göre, Sintiya 
bütün şöhretini bu berbere borç
ludur .. 

Bir barin en büyük artisti olan 
Sintiya her gün saat 11,5 te kalkar 
ve kalkar kalkmaz bir bardak Şam-
panya içer .. 

-=-
Deniz sularının lezzeti 
Sanfransiskodaki deniz enstitüsU, 

Okyonuslarla, diğer denizlerin sula
rı üzerinde tetkikler yaparak hangi 
denizin suyu lezzetli olduğunu ara· 
mıştır. 

Hint denizinin suyu, insanin içe
bileceği bir sudur. Tuzu fazla olmasi 
lezzetine bir zarar vermemektedir •. 
İnsanın ihtiyacına uygunluğu ve 
lezzeti itibariyle ikinci gelen deniz 
suyu Karadenizdir. Şimal denizi lez
zet itibariyle gayet kötüdür. 

~ - Bin~ e.~ ':~ılar. Kadınla- tm alnuıt&r. o bu. rad.a fasulye zira.atine imparatoriçenin israfı Hükümetin cezalarının affı mukabili efJ.. evlenmek istiyen yüzlerce kadın ta-
..., çocuklan oldürdüler.. baflamak üzeredar. Bınlerce hektar top- li bir lebi gelmiştir. Buna rağmen şimdiye 

Di lar bu • ha' . . imparatoriçe öjeni çok İyi bip lenme teklı"flerı"nı· red'-'edı"yorlar. Eolenmek- kadar bu suretle yalnız tek bir mah .. L.:. ye yaymq , vazıyetten t- rağa fİmdiden Soya fasulyesi ekilmiftir. • • a ' 
'lll Avrupalılara kartı olan düıman- Bu fasulye ne olııcah? kadmdı. Sahcılar bundan çok istifade h "h d. / kum evlenmiş ve bakiye cezası af .. 
I·'- h. ec1 ı · · G lb' · ten ı"se apiste yatmasını tercı e ıyor ar f l t llt ıslerinden faydalanmak istemİ§- Şimdiye kadar yııpdan tahlil, sentez- er erdi. imparatorı~ 67 e ıse1e, o unmuş ur. 
lercıi. lerin verdiği neticeye göre evvela, tane- 60 plı vardı. Her sene en apğa 136 rop, - Bayan .. Eğer evlenmek ister· nileri namuslu hayata döndürmek Diğerleri, hapishane müdürünün: 
h' Be~a~ derili bir Avrupalıyı gören lerinden çahanlan yağ, keten yağından 20 tal, 980 çi~ eldiven, 524 çift ayak- seniz size bir koca tavsiye edebiliriz. için hükümet onları evlendirme ça· - Geri kalan on sene hapis müd
ı: ,Çınlı bu Avrupalıyı muhakkak daha mül;emmelmif .. Bilhassn boya ima- kabt satın alırdı. Kendisi 42 yaşındadır. Adı Con Pat- resine baş vurmuş ve şu karan ver- detini bu kadınlardan hangisi ile 
d ~tlız zannediyor ve Aba altından Jinde birinci derecede yer alıyormufo·• imparatoriçenin tuvalet masrafı için riktir. Gücü kuvveti yerindedir. Çir- miştir. Ağır cezaya çarpılmış bir evlenirsen affedeceğiz. 

1 
eenek göstermek değil, u}uorta Sonra aaplıırı iyi terbiye edilecek olur- JSO.OOO frank tahsisata vardı. Fakat bu kin de değil.. Eğer onunla evlenir- mahkum, hapishanede akıllı uslu Teklifine on sene daha hapiste 

L~ratına yumruk sılayor, en agır ha- sa tahtadan dnha sert ve kauçuktan da- . . seniz kendisini serbeSt bırak.ır17.. On oturur ve mevkufiyet müddetinin yatmağı tercih ettikleri cevabını ver-
l'l&fetleri savuruyordu. ha ewtiki im*. Otomobil karoçeri ima- yet•fll\ezda, borçlanırdı. imparator, her seneye mahkumdu. Yedi senesini yansını bitirirse ve evlenmek ister- mişlerdir . 
. ~§te bizim genç Amerikah gazete- linde çelikten üstün yer elabilinnif. Bun- sene kraliçenin borçlanru ödemek için bitirdi. se geri kalan cezası affedilecektir. Şurası §ayani dikkattir ki izdiva· 
d~ın ıneslek sevda.sına diiferek atıl- dan bqka timdi yapllmakta olan tet- 3.300.000 frank vermeie mecbur ka- Bu teklifi şaka zannetmeyiniz... Bu karar ilan edildikten sonra ca talip kadmlarin çoğu hakikaten 
~~yle bir zamanda ve böyle.-.kikler faıulye ~P _::_e. y~ _ ç~t~n~-=-~·· _. = .!~ikada, Mişiga~_;;l~~ni~~!-c::'·.:han;_ ~~in':, m~~uml!rla -~=!!!~ınlardır. --~ 

~-.7,zzz-h7.Z7zZ7~~LZ7.71.T:LZZ/:7.XZ7717:L:/Jr7.A~..Y.77.7.Z'7.J haberleri olmazdı. Böylece yaptığım iğfal eden adamın iımini öğrenınek sonra ve burada anlatması uzun ıü- düfüren alçaklar mahkeme huzurun· 

Parisli Kadın 
fena hareketi kimse bilmezdi. Büyük iıtediler. Ne manevi itkencelere ma- recek §eytanca plinlar ve melunca da hakkımda en ağU' ithamlarda bu
bir ihtiyatla kalktım. Yatak arb.da- ruz kalmadım!.. Onlara karnımda tuzaklarla o benim aleyhimde bo- lunClular ve maaum olduğum baldo 
ımıın uyandığı zaman benden iza- tatıdığım çocuğun babasını bilmedi- fUUDa karan aldı. Yalnız çeyiz pa- beni itıkımla kaçmıf gibi göaterdi-
hat istemesinden korkuyordum. iimi, tanmıadığum yeminlerle ıöy- ramı değil, kanunen elimden evladı- ler. 

~a?nFaıl Çünkü o zaman belki berte1i aöy- lemekten b&fka bir cevap veremi- mı da ga.spetti. Fakat ben ıuçıuz ve - V ar11n olaun .• Adalet auçluyu 

d" 
-56- lerdi.m. Eaaaen eğer o ıırada ıiz göz- yordum. Aradılar •• Araıtırddar.Tah- masumdum. Size kendi ma.sumiye- daima dinler ve masum olanların 

terinizi açmlf olaaydmız kendiıni kikat yaptılar. Bunların hiç biri bir ti.mi ispata çalqıyorum. Sadece ha- hakkını daima verir. 
d~· -~~t ailemi düıündüm. Ken-
te( ! ~ldtinnekle ben alnmıdaki te· 
lil ·~ lekesini ıilecektim. Fakat 
t etnın altından çıka.mıyacağı bir 
~e sebebiyet venniı olacaktım. 
~ YÜziinden çok 11tıraba uğra
,:.tnı. Hayatta kaldığım müddetçe 
bili 1 11ltraplara katlanacağımı da 
g~tdurn Fakat onlara bir teref
hltut b''ını vennek için vaziyetim 
lı. Yaln ak vermiyordu. Hakiki ıaç-

ban ııkmda yuvanıza kadar ıürük- derhal öldürürdüm. Tabanca eliınin netice vennedi. kikati anlatıyorum. Hepsi bu kadar - Evet ..• Fabt evlidım onların 
lemediği.."tiz genç Faah bir kadının altında idi. Bereket verıin siz uyan· Bir gün, beni bu yola ıürükliyen değil Bopndıktan sonra kanuni elinde idi. En ufak bir IÖzümle onu 
kollarınız arasına kendiıini tealim madan ben kaçabildim. Adamakıllı ve bana karıı büyük bir sadakat ve müddet geçince bo§8.ndığun kocam öldürebilirlerdi. Ağzımı tıkamıtlardı. 
etmesini pek tabii buldunuz. gündüz olmuıtu. Sokakta sendeli- bağhhk göstermekte olan arkadaıım evlendi. Kiminle biliyor musunuz? - Onu hiç gönnediniz mi? 

Fabt o genç kızın aileıi tarafın- yordum. Az daha düfüp bayılacak- ebeveynime müracaat etti. Bir ada- Arkadqımla ... O arkadqım ki beni _ Araaıra ve ..• O da uzaktan .. 
dan zulüm gördüğü için F ua kaç- tını. Boı bir otomobil geçiyordu.He- mın bana a§ak olduğunu ve benimle ilk önce sizin kollann z arasına bı- Ve bilseniz ne kadar ııtırap çeker
mıı olan bir Fransız kızı olduf!unu men atladım ve doğru arkadatıının evlenmek ve karnımda tqıdığun ço- raktıktan sonra bu sefil herifin mel- dim. Nihayet bu resmini elde etme-
dütünemezdiniz. evine gittim. cuğu kendi çocuğu gibi kabul etmek un ellerine atan arkadqunla.. Şim- ğe muvaffak oldum. Şimdi bütün 

Filibin çehresi kınth!.. O beni üzüntü içinde bekliyordu. İstediğini söyledi. Bu adamı gör- di itte yavrum, (yavrumuz) onlann hayatım ve servetim bu fotograftır. 
Pamli kadın hayktrdı : Arkadatlannmn elinden tam zama- düm. Görür görmez üzerimde fena elindedir. O timdi onlara anne, ba- lkia' · de gözleri a da 
- Hi.li ıüphe ediyor musunuz ? nında kendini kurtannağa muvaffak bir tesir bıraktı. içimden bir aea bana ba, diyor. Bu ne kadar müthit değil L .. ~ınreami üzer'ın ynı ~ld~n 
Fili. · • ih · b. 1 H · · · f ' Be • · b' d lmad w h ·? V be b. " 1-'- '- 1 w uıgının e çevrı ı. - ız ben değil miydim? 

~~ab ne ~arip tuhaf bir 
_ 

8 
.. ahaedıyorsunuz.. 

p sesmın engıne ll' yumu- o muıtu. erıeyı ıhra ettmı. nı onun eyı ır a am o ıgını, a- mı e n ır an IK çııı;ın ıgımın B . d . d' d b• 
ro- taklık vererek cevap verdi : bir çılgınlığa aevkettiğinden dolayı yatımı onunla paylaımaktan uzak- cezasını çok acı çekiyorum. ··ıru: .r~s~ı, enn ~e m arane ar 

- Devam ediniz.. benden al diledi ve ikimiz de bu müt- lqmaklığunr ihtar ediyordu. Fakat Filip, bu aözler kar,111nda büsbü- su So ıçın e ı~yretktıler ·
1 bit ha ızun romanımız •. Müıterek 

paJ'a~ "romanı ! 
.._ '~. ~ın devam etti : 

tf ,.,tı~ Go~yorsunuz ki kimiz, hid
tr e 'k cısız konu§uyorum. Siz o 
Qıt kıt l ek rolünün şu zevki karşıaın
ttı'l'a:; n bir l:alhin ıstırabını duy
d~)l ~olü oynıyordunuz. Bundan 
ttlt. ş~~e gücenmeğe haitkım yok-

Panyanın baa döndüren bu-

Parisli kadın kendi kendine bit ıım ölünceye kadar ifıa ebne- ebeveynim, hiç ıüpheaiz bu adamın tün eziliyordu. nra nazar an artı a§b. 
- Nihayet bana inanıyor! dedi. meğe yemin ettik. araya koyduğu vasıtalarla ltandırıl- - Niçin isyan etmediniz? Niçin . Genç kadının gözlerinin önünde 
Aaıl mücrim, hakiki ve büyük Fakat .•• Fakat bir müddet sonra mıt olacaklar ki, bu izdivacın olması kanuni yollardan yürümediniz. Hiç bır bulut vardı. Yüzbatınm gözlerin

suçlu· ben değil mi idim? Sonra ha- anne olacağunı hem sevinç hem de hususunda tiddetle ısrar gösterdi- değilse çocuğunuzu mukannen za- de ise son tereddüt lem'alan parlı-
yata karşı sevgi ve ölüm korkusu be- heyecanla anladım. Arkadaıım ço- ler. manlarda görmek için kanuni müıa- yordu. 
ni sardı. Bu çılgın macerada bana cuğumu düıünnemi tavsiye etti.Ha- Sadık ve vefah sandığım o arka· r.de alırdınız. Kadıncağız: 
refal :at eden arkadaşımın sırdqlığı- tamı cinayetle ıilmek imkanını nef • datım da o kadar üzerime düflÜ ki - Ya kanuna bil§ vurmak hak- - Artık bana inandınız mı? 
na güvenebilirdim .. Ebeveynim an- retle reddettim ve her§eyİ ebevey- nihayet muvafakat cevabı verdim. kım da elimden alınmıt ise?.. Diye mırıldandı. 
cak ertesi günü duyacaklardı. Onlar nime açmağı itiraf eyledim. Yavruma adını vermeğe nza göıte- - Neden? Filip LamaJ'§ cevap verdi : 
yok iken yaptığım bu çılgınlıktan Ooh .. Bu çok mülhit oldu. Beni ren bu adamla evlendim. iki sene - Cünkü beni bu melun tuzaia -BiTMEDi-
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Bir varmıs bir yokmuş, engin re kadar uzundur. Adına Balina ta.caba ne var? diye o tarafa doğru 
denizlerden birinin dibinde güzel derler. Eğer ~~ balığı göre:ek o-lilerlemiş~er ve .... _ _ 1 
bir billiir kö,k varmış .. Bu köşkte . lursanız kendısınden e~ aşagı bet J ··: B~lınanın bogazından a,agı- , 
su perisi otururmuş.. 1 metre uzakta bulunrnaga çalışın .. ya ınmışler .. 

Bir gün su perisi, yeni doğan üç Daha fazla yaklaşırsanız görün- \ Balinanın midesi su ile dolu i- ' 
küçük aardalya balığına isim koy- mez bir hale gelemezsiniz. Balina miş ve İçinde, birçok ufak büyük 1 

ma münasebetiyle, bir tören ha- 1 da sizi yutar... balıklar yüzüyormuş .. Onun için, 
zırlamış, bu törene deniz kızlarını . ** çocuk balıklar kendilerini, mağa-
da çağırmı,. Çocuklara isim bula- Mercan, Mercancık ve Mercan- ra zannettikleri yerden geçerek 
cak olan da dalgalar perisi imiş, cağız, dünyanın bütün denizlerin- ! tekrar denize çıktıklarını zannet-

-~ı ol 
uvvet • 

1 
0 da gelmiş.. de dolaşıp durmuşlar ve tehlike miı;lcr. 

Küçük sardalyalara ad koyma görür görmez, görünmez bir ha-ı Mercan, Mercancık ve Mercan- 1 tt 
töreni billür köşkün bahçelerinde le girerek hayatlarını kurtarmış-, cağız, bu balık dolu deniz ( ! ) i- o m a ş r 1 . ) 
yapılmış. Bu bahçede rengarenk lar ... Fakat bu müddet zarfından içinde dönüp dolaştıkları halde -' 
çiçekler varmış. Otlar varmıf, gü- hemen hemen hep görünmez hal- . bir yere gidemediklerini görünce 1 
zel renkli yapraklar varını,. de kalmışlar. Çünkü Okyanoslar-l Balinanın karnında olduklarını Bayan1ar !... Hayatınızı gençlikte 

Dalgalar perisi küçük sardalya- da birçok canavar ~~·~~lar var- ı anlamışlar .. Fakat ne çnre ! . Akıl-, çürüten, yıprntan, güzcUiğinize tesir l 
lardan birine Mercan, birine Mer- mış, bunlar her an kuçuk sardal- 1 ları pek geç başlarına gelmıf.. eden fizyolojik arıznJardan kurtul- ı 
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c ncık birine de Mercancağız adı- yaları yutmak iıtiyorlarmı,.. 1 Şimdi çıl~mak için tekrar Bali- mnk için (Cinsi latif - Sexe foible) 
nı vermiş .. Peri, balık yavrularına Dalgalar perisinin bahsettiği o , m:.nın esnemesini bekliyorlarmış.1 telakki ettiren zihniyeti bir tarafa 
bu isimleri verir vermez küçük lo~k me.tr. boyundaki balıkla ı Mercan, kardeşlerine: ! bırakarak cKuvvetli» olmağa çahşı
r..ardalyalar halcikaten birer mer- Hınt demzın~e .. har!_ılaş.mışlar.Ba- 1 - Benimle beraber gelin, d~- nız. (Kuvvetli o1mnk), size sağlığı· 
can balığı haline girmitler: Bun- lık o hadar buyukmuş kı, bunu ev- mi~. Boğazda dururuz, Ba!ina ag- 1 nızı, gençliğinizi, n~enizi ve güzel- ~~~~~t~!!.1!f~~~·~B~ii~m~~ 
larm sırtları altın gibi parlıyor, v~la, denizin dibin~ inmiş __ bü!ük 1ı zını açar açmaz hemen kaçarız.. \ liğinizi kazandıracnktır. Zira sağlık, tonlarını taşıyan lı çizg:Ierle gösterildi~i gibi vücudu• 
gözlerinden foşfor ıtıkları çıkı- hır vapur zannetmıt:ler. Çunku o Beklemişler. Nihayet Balina, es- gençlik ve güzellik bir vücudun bü- şikayetçidirler. nuzu nağa sola hareket ettirecekfi .. 
yormuş, yüzgederi kelebek kana-ı zam8:?a kad_ar bu ka~a~ büyük h~· ı' nemek için ağzını açmış .. Fakat ... ı tün unsurları arasındn tam bir Saniyen : Mek~h1.ik faaliyet - Bu niz. Bunu yirmi defa yapacaksınız. 
dından daha gÜzel, renk renkmif. hk ~ormemıtler. Permın anlattı~ı ... Mercanla kardefleri tam çı- ahenk yaratmakla mümkündür. Gü- da karın ada1eleri ü,· .. rinde t 0 sir ya- Üçüncü şekilde : Resimde gördii• 

-"- balıgın da bu l<adar, kocaman hır k ki k 1 d zelve miivazeneli olmak bütün hat- pan bir faaliyet ta,·zıcır ki nt''llelere O.ünüz gibi yere uzanacaksınız. Yal"' w _ . . aca arı zaman.. ar a arın an , e 

Balıklara iıim vermiş olan dal- fey o.lacag~nı hıç akıllarına getır- gelen bir köpek balığı kendilerini lan ahenkli bir vücuda malik olmak elastikiyet bah:;;cdf'ı' V" haz1m \.,oru- nız omuzlarınız yere değmeden kol· 
galar periıi onlara bütün dünya memışlerdı.. bir hamlede yutmus. Bu köpek'ba- demektir. Bunun için bu sütunda larınızı birbirine müvazl olara~ 
denizlerinde iıtedikleri gibi do- Mercan, Mercancık ve Mercan- lığı Balinanın yutt~ğu ve karnın-1 size ara!ıra, vücudunuza güzeJJiği- omuz h '2anızda yukarı kaldırma;;~ 
laşabilmek iktidarını da vermi,.. cağız, gemi sandıkları bu koca da dolaşan balıklardan biri imif. 1 ni kaybeden arızalardan nasıl kurtu- gayret edeceksiniz. Bu şekilde iki, 
Gene perinin aayeıinde, bu balık- feyİn etraf mda dolaşmıılar, te.m Bu ıuretle, denizde gördükleri labileceq.inizi göstermeğe çalışaca- yanınıza, yani sa~::ı ve sola ahı defa 
lar, bir tehlike gördükleri zaman, 8:ğzının önünden geçerlerken_ Ba-

1
korkunç mağaranın içinde acaba 1 ğız. 

görünmez bir hale girebilecekler- lı~a .. esn~meye ~ başla';°ı.' ve agzını ne var? diye merak eden ve peri- ı 
mit. buyuk hır magara gıbı açmış. nin aözlerini hatırlarında iyice tu-
Yalnız dalgalar periıi, buna bir Çocuk balıklar, kartılarındaki- tup Balinayı hemencecik tanıya- · 

tart koımuş: nin bir Balina olduğunu hala an- ı mıyan dikkataiz ıardalyalar ceza-
1 

- Denizlerde büyük bir balık hyamamışlardır. Mağara zannet- 1 larmı çekmitler. 
vardır. Demiı .. Bu balık kırk met- tikleri bu büyük botluğun içinde 1 Sakın dikkatsiz olmayın ... 

Biliniz k" 1 ••• 
- Hiç durmadan iıliyecek olan 

bir ıaat senede 140000 tiktak ya-
par. 

- Bir ton ( 1000 kilo) çelikten 
4 yüz bin dane kalem ucu yapıla-

1 insanın 
Her istediğini 

yiyemediği günler 
bilir. 1938 ıeneıi büyük harbin bit-

- iyi bir piyano yapmak için tiği tarihin yirminci yıl dönümü
ayrı ayrı kırk sekiz ~adde lazım· dür. 
dır: bunların da hepsı .on altı muh- Yirmi ıene evvel bu günlerde 
telıf memleketten gelır. .. harp henüz devam ediyordu. Mü-
.-.- Alaıkada oturan~~rn~. uçte tareke teşriniıanide yapıldı. 
bın tayyare ~ullanır. Cunku mem- Harp esnasında her memleket 
leke!te demı~ yolu, araba ve oto- çok fena bir hayat yaşndı. Yiye
mobıl yolu hıle yo~~ur. Alaskada cek, içecek sıkıntısı çok çekiliyor
e~ fazla bulunan kurk ~e ker~ıte du. En zengin memleket olan A
luc~arları hep tayyare ıle gıder merikad:ı bile, hükümet, halkın 
gelırler. .. .. .. . yiyeceğini, içeceğini kendisi tayin 

- Dunyanın en buyuk kıtabı ediyor ve eğlencelerini aze.ltıyor-
ltalyada, Vatikan •ehrinde bulu- du ' 
nan İncildir. Yahudice yazılmıttır. 2s Kanun 1918 de Amerikada 
Ve elli kilo ... ağırlığıı~.dad~r. . çıkarılan bir kararname ile, aha-

- Taktıgınız guderı eldıven, liye bir haftalık ıöyle bir proğram 
sizin elinize gelmeden evvel, h~y- çizilmi,ti: · 
vanın aırtından çıkıp o. hale gelın- Pertembe, cuma ve cumartesi 
ceye kadar 200 muhtelıf elden ge- günleri: içinde un bulunan bir 
çer· öğün yemek yenecek. 

- cFakiu denen Hintli hok-
kabazların ney çalap yılanları Pazartesi günleri: içinde un bu-

lunmıyan her türlü yemek yenebiuyuttukları söylenir. Halbuki yı-
lir. Yalnız, tarap ve bira ve diğer 

lan aağırdır, hiç bir ıes duymaz. 
Yılanların uyuması işittikleri ney her hangi bir İçki içilemez. Bütün 
sesinden değil, fakirin ney çalar~ mağazalar ve fabrikalar kapanır. 
k t - h k ti d d" Y almz, harp için çalışan fabrika-

YENl ESERLER : 

Yeni" Adam 
Yeni Adamın 215 inci sayısı çık

tı. Bu fikir ve san'at gazetesinin bu 
sayısındaki yazıların başlıca1arı : 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Çocuk 
hikaye1eri, suyu niçin severim) Ha
yatım, Hüsamettin Bozok, Türki" 
yede Popülist Edebiyat, Hüseyin 
Avni, Türkiyede N~zicilik, Hakkı 
Toklu, Yugoslavyada endüstri iş
leri, Güsüm Sepetçioğlu, F ransacla 1 

nufus, Hüsnü SmtJı, Büyük Peda
goklar, Scf er Aytekin, Güneş Özli-

1 

yen çocuk1a!'. 
Hanri Barbuste, Bir tetadüf (hi

kaye - Çeviren Hasan Ali Ediz) .. 
Lütfü Erişçi, Kasımpaşada amele 
hayatı. Espion (Bernard Nevmanın 
büyük casus romanı. Dayak hakkın
da Türk muharrirleri neler düşünü
yorlar? .. 

Yeni Adamın bu sayİsında ilave 
olarak Yeni Adam Ansiklopedisi 
adlı eserin on birinci forması veril
mektedir. Bu ansiklopedi resimli 
olarak ·ve yepyeni bir zihniyetle tor
tip edilmektedir, tavsiye ederiz. 

Açık teşekkür 

Kadınlar.n en çok sıhhat]erini 
~ıpratan (Barsak tenbclliği) deni
len kabız halJeridir. 

Ve 1:abı2la mücadelenin en mü
essir şartı beden terbiyesine itina 
etmektir. 

Asrımızda çok şükür idmanın 
b usak tenbeJliğini izalede belJi başlı 

bir müessir olduğu meydana 
muştur. 

Şu halde sizin için yapılacak şey 
basittir. 

kon- mıne basacak. Vücudunuzu, şekil
de gördüğünüz gibi arkaya doğru 
eğeceksiniz. Sol eliniz yere dayanır
ken sağ elinizi yukarı kaldır _cak ' -: 
böyle iki kol arasında düm :ü...: ' .r 
hat teminine gayret edeceksiniz. Bu
nu on beş defa ve ko11arınızı de:;iş
tirmek suretiyle yapacaksınız. 

Evvela : Fizyolojik bir faaliyet
vücutları ile çalışan insanlardır. Haz
mın çok daha kolny ve çabuk oldu
ğu herkesin bildiği bir şeydir. 

Bilakis oturdukları yerde vücut
larını işletmeden çalışmnğa mecbur 
olan1ar, ekseriya zehirlenme semp-

ikinci şekilde : Yere oturacaksı· 
nız. Bacaklarınızı düm düz ileriye 
uzatacaksınız. Kollarınızı iki yana 
ve düz hat üzerine açacak ve nokta-

döneceksiniz. 
Dördüncü şekilde Yere sırtüstii 

tamamen ıızanmış bulunuyorsunuz., 
Evv

0

ela sağ, sonra sol bacağınızı 
göğsünüze yaklaştıracak surette vd

1 
~ekilde göriiJdüğü gibi 20 ila 30 de .. 
fa harekete getireceksiniz. 

Beşinci sel·:l : Yine yerde uzan .. 

• • • ... v l baca1 
mı' · ~·Y'- ~tumı:z. J<::~ T.: r o 
ğınızı münavebe ile ve dizlerinizi 
hükmeden Jairevi hareket1er ya a-
rak altışar defa çevireceksiniz. Vd 
her harekette geniş nefes almağa ça• 
lışacaksınız. 

Altıncı şekil : Diz üstü yerdesiniı· 
Diz araları açıktır. Bir eliniz yerdeİ 
bir e1iniz havada, düz bir hat te~kl 
edec..!k vaziyette bulunacaksını:t~ 
Bunu yirmi defa sağa solo tatbl . 
edeceksiniz. 

en yap ıgı are e er en ır. 1 1 b"l" y h d . . . • .. _ ar ça ıta ı ır. azı ane, aıre gı-

- Bızım uzun muddet agzımız, bi yerlerde ateş yakılmaz. 
burnumuz kapanırsa, nefes ala- S I .. 1 · · · 

b - 1 H lb k" k b a ı gun erı: unlu ve etlı yemek 
~az,_ ogu uruz. b ~ 

1
u ı, ur a- yenir. Sinemalar, tiyatrolar kapa-

On bir Yatlarındaki oğlum Aari
nin müptela olduğu hastalıktan ümi
dimizi kestiğim halde ilçemiz beledi
ye doktoru bay Hüanünün hutah
ğmı tqhis ve ciddi müdavat saye
sinde muhakkak bir ölümden kur
tarmış ve mumaileyhin hazakat ve 
vazifesinde gösterdiği ciddiyetten 
dolayı kendisine alenen tqekkür et
meyi borç telakki eylerim. 

Spor Ve Güzellik 
ga agzını açarsa ogu ur. I d 

ı ır. 

Nefes alma uzuvleri o tarzdadır Çarşamba günleri: içinde un bu-
ki ağzını uzun müddet açık tuta- Junan yemek yenmez. 
maz. Cumartesi günleri: Domuz eti 

- Hayatının yarısından fazla- yenmez • 
11nı su içinde geçirir, fakat hiç ha- Bu ı~retle memlekette bulunmı
lık yemez. Bu hayvan Kunduzdur. yan veya az bulunan feyleri idare 
Çünkü kunduz ot yiyici bir hay- etmek iıtiyorlardı. 
vandır. 

Tepeköy HASAN ADALI 
s. 7 (258) 

Sıhhat 
Kış sporlan, kadın güzelliğini ya

pan en muvaffak sporlardan biri sa
yılıyor. Karlı dağlarda güneşin bol 
ziyası altında vücudunun mühim bir 
kıımını çıp]ak bırakarak kızağı ile 1 ••• Bunları bilir miydiniz? Oda içinde M1LAS HUKUK HAKJMUöıN- ka:9an bu kadının yüzündeki 11hhat 

DEN : E. 938/16 alametlerine bakınız. Bugünün ka-

OYUN Bulun 
. bakalım? 

Milisl!t Kazıldı köyünden Fatma dınları vücutlarının zarafetini ka
llbıranın kocası Sökenin Kertekçi palı salonlarda değil, açık havada 
mahallesinden Afyonkarahisarh Ali spor yaparak temine azmetmişler

Bu oyunu evinizde, iki kardet oğlu Hüseyin aleyhine ikame eyle- dir. Güze] bir nesil yetiştirmenin de 
1 

Size şu sua_lle.ri. ı~rsalar, derhal dahi yapahilininiz. diği bof&JlMa davasında 20/12/937 en iyi çaresi budur. 
ne cevap. ':erırsınız · lki iskemleye, veya bir sıraya günü mahkemeye gelmemiş ve bir Onun için Türkiye Cümhuriycti 

1 - Nıçın mektebe çantanı alıp kar ılıklı oturun. Her ikiniz de vekil de göndermemi, olduğundan kız - erkek Türk gençliğinin sağ-
.gidiyorsun? gözlerinizi iyice bağlayın. Ortanı- gıyabında muhakeme yapılmağa ka- lam yetişmes:ne en hüvük ehemmi-
. 2 - Bir saksıya aığacak kadar b" - k ubak 
1 _ •••• k d d ? za ıraz yogurt veya elma oyun. rar verilmiş olduğunun m eme- yeti vermektedir. Yc-lu n bir :zaman· 
11uçu a a var mı ır. y - k k ki · b akıldığ 28/2/938 t · 

3 B. d d"' . ogurt oymu,sanız aşı arınızı nm ır ı pazar eıı da yurdun her tarafında kayak spor-
- ır yer en ufsenız ve : 1 - d b ak d ld 9 d ahk im 

N. . d"" .. ? d" I a ın ve yogur a atırar o ur- saat a m emeye ge ene gı- }arının geniş ölçüde tatbikini göre-
~ı ıçın uştun. » ıye soran ara: d - k yabında davacının delilleri dinlene- . . . d d l 
«yerde bir çıkıntı vardı, ayag-ım ugunuz . a~ı~ı, a_rkada9ların ~~- ceğımıze şım i en emin bu unuyo-

k d - - ceg~ ine ve gıyabında hüküm verile- B ·· B UI d - d rarptı d"" tü. d" d•w• · ya ar eşınızın agzına vermege ruz. ugun ursanın u agın a, 
~ , uş m» ıye ver ıgınız ç 1 W• t hı·· ak ·ıa 1 k K 
cevap üzerine: «yerde öyle bir çalışın. ot zorluk çekecek ve çok cegı e ıg m amına ı n ° unur. Sar ın op dağında, Ankaranın El-

i k · · Ev t k d ( 259 ) ~a da~1ında yapı1makta olan kı~ çıkıntı göremiyorum ... » deseler? .. gü ece sınız. ger oraya oy u- e 

4 - <<Ün do"'rt ya•ındayım>' dı"- g· unuz elma ise, birer lokma kopa- sporlarının yarın Ödemişin Bozda-
., ~ t77.zz7/ZZZT/f/.Z/./LL/.:ZT/.~~Z7.~ v d d 1 · · b' b 

yorsun. Ben pek inanmıyorum. rıp birbirinize yedirmeğe çalışı-~~ Satılık moto··r gın a a yapı maması ıçm ır se ep 
Doğru mu söylüyorsun? nız. Ve dikkat edin birbirinizin 1 N' yoktur. 

5 - Bir senede dört mektep de- parmağını yemiyesiniz. Kullanılmıt biri 75 beygirlik~ Esasen Avrupada da değeri yeni 
ciştinnişsin. Niçin? Gazojen diğeri 80 beygirlik ma- an!aşı1an ve az zamanda pe~ çabuk 

Bu suallere verilecek en güzel dası... zot motörleri sahlıktır. lzmirde ra~ret lb~lan] bu ;po~un sa~lık kve 
cevaplar şunlardır: (Siz daha iyi- 3 - Çıkıntı ,imdi başımın Üze- Tah · p· ı k f b "k sag am ıga 0 an ay asını er es 

am ıya e ma ama rı n a- gibi bizim de ke. vradığımız ve tatbi-
ıini biliyorsanız o başka!) rinde! ·· t 

1 - ~-ıta kendi kendine gide- 4 - 1nanmazsan say! sına ~ura~ ·6 ke başlcdığımız yer yer yurdumuz-
mez de ondan... 5 _ Ben 0 kadar çalışkanım ki ~-ZZ7ZTD.z7:Z7.7Zt"Z7.2ZJ!Z. ela kendini gösteren faaliyetlerle de 

2 - a a- her mektepten beni istiyorlar... sabittir. 

ve ' neşe kaynağıdır 



' 

Yenilen Favsta _ ~ad o 
ANKARA RADYOSU. 
Öğle neriyatı: 

Ingitie~e · kra 
->= G • ı::ı::: • SAHIFI ı "' 

~kraliçesi 
/ ./ ............................... 

Yazan: Ml9el Zevako Saat 1 2.30-1 2. 50 de muhtelif plak 
neşriyatı, 12.50-13.15 te plak: Türk 

- 73 - musikisi ve halk prkıları, 13.15-13 

Pariste Vindsor dukü ile görüşecek~ 
ler mi? Berlin bu ziyaretten endişeli ha

- Eğer irade buyurulursa hemen - Görüyorum ki zckaniza asla 30 da dahili ve harici haberler. 
rekete hazırız. halel gelmemiş. Hatta zekanızı ispat Akşam neşriyatı: 
- P · d t d t Bo 1 için buraya gelmek zahmetinde bu- Saat 18.30-19.00 da muhtelif 

litUuıoı::~eell:d: b:l:rnd~: biz: lunduğunuzu tahmin e<lerim. plak neşriyatı, 19.00-19.30 da Türk 
tabat etmemiz imkanı olmaz. - Madam zekanın derecesini musikisi ve halk şarkıları (Servet 

Kral sözünü bitirince bir bardak uzun zamandanberi takdir buyur- Adanan ve arkadaşları), 19.30-19. 
~ı yuvarladı. Davetliler kralı ta- makta olduğunuz kanaatindeyim. 45 te saat ayarı ve arapça neşriyat, 
"'P ettiler. - O halde ne istediğinizi söyle- 19.45-20.15 te Türk musikisi ve 

Yemekten sonra büyük salonda yiniz 1 halk şarkıları (Cemal Kamil ve ar-
0Yun oynandı. - Ben de bu emri bekliyordum. kadaşları), 20.15-20.30 da sıhhi ko-

Nihayet kralın yatma zamanı gel- Sizi görmeğe gelişimin sebebi şu- nuşma: Operatör Şevket Pek, 20. 
di. Üç kardeı vedal8§mak için krala· dur: 30-21.00 de pl~a dans mu~ikisi, 
talclaıblar. Dük eğilmek üzere iken cProtestanları öldürdüğümüz, si- 1 21.00-21.15 te aJans haberlerı, 21. 

ral onun elinden tuttu: zin uğrunuzda bir değil, belki on de- 15-21.55 te stüdyo salon orkestrası. 
- Kucaklaplım amcazadem, ar- fa hayatımı tehlikeye koyduğum za- IST AN BUL RADYOSU: 

tık dostuz, dedi. man bana bir takım vaadlarda bu- Öğle neşriyatı: 
,~ük sarararak krala sarıldı. Mütea- lunmuştunuz. Altı senedenberi hun-
~~n kral önünde ıpk gösteren a- ların yerine getirilmesini beklemiş- Saat 12.30 da plakla türk musi
YCUtılar, arkaaında tqyiciler bulun- tim. Nihayet bir gün yolunuzun üs- kisi, 1 2.50 de havadis, 13.05 te plak
duğu halde yatak odasına girdi. Giz- tüne çıktım. Fakat gözlerinizden u- la türk musikisi, 13. 30 da muhtelif 
lcr çekildiler. Her kes yerlerine gitti. nutulduğumu anladım. Şimdi ne için plak neşriyatı. 
Katerin dö Mediçi yafının ilerlemi§ Gizin açık ve gizli fikirlerine yar- Akşam neşriyatı: 

obn w • f · Saat 18.30 da plakla dans rnusi-~asına ragmen zıya etın sonuna dımcı olduğumu anlamışsınız sanı-
ada im Yal kisi, 19.00 da Nebil oğlu lsmail Hak-or n ayrı amııtı.. nız nm.Oğlunuzun neden düşmanı bu-

kalın -''- l · di R kı ve iki arkadacıının refakatiyle, . ca yemcx sa onuna gır . o- lunduğunu açıkça izah eylediğimi :I;" 

l'h.-.! le d w od · H fif 19.30 da konferans Beyogwlu :-·,,.~• oy ugu aya geçtı. a zannederim . 
.. r: 1 k · · d k l. · d Halkevi namına : Operatör F ah-
L._ an ı ıçm e ra ıçenın yanın a - Hakikaten şimdi bunların se-

lngiltere kralı ile kraliçesinin, 
Fransa reisicümhurunun davetini 
kabul ederek F ransaya geldikleri ve 
28 Hazirandan 1 Tem muza kadar 
Pariste kalacakları hakkında resmi 
lngiliz tebliği üzerine her iki mem
leket matbuatı hararetli yazılar yaz
maktadırlar. 

Bilhassa Fransız gazeteleri, muha
lifler de dahil olduğu halde lngiliz
F ransız dostluğunun ehemmiyet ve 
kıymetini belirtmekte, büyük Bri
tanya hükümdarlannın bir müddet
tenberi yapacakları söylenen resmt 
seyahatlerin ilkini F ransaya yapma• 
larından memnuniyet göstermekte
dirler. 

Ziyaretin programi henüz hazir
lanmamıştır. Fransamn Londra el
çisi B.Korlen bu hususta Londra sa
rayı ile temasa gelecektir. Maamafih 
Fransa hariciye nezareti protokol 
dairesi şimdiden hazırlıklara başla
mış bulunmaktadır. 

NEREDE MiSAFiR 
OLACAKLAR} ~ asilzade belirdi. Kraliçe boğuk d ri Arel ( Cerrahinin hudut ve 

-.. Zliifb" 1 bebini anla ım. imkanları, 19.55 te borsa ha-
ır aea e~ . - Evet Madam, artık içimi dök- berleri, 20.00 de klasik türk ınu· k P k ld k 

- Morever, dedı. tüğümden çok müsterihim. Muhafız .k. . Ok N . H 
1
.
1 

K Kral ve raliçenin ariste a ı -
Yerlere kadar eğilen bu adam ce- w . sı ısı: uyan urı a ı ernan lan mü3detçe nerede misafir olacak-

\rap verdi: kuman~~nı.n~ çagırarak benı yak.a- Reşat, Kemençe Kemal Niyazi, Tan- ları bir meseledir. Riyaseticümhur 
- Ev t da 1 A . l K 1· - lathrabılırsınız ... Fakat şunu da hıl- bur Dürrü Turan, Ney Tevfik, Ka- sara'-.. hükümdarları misafir edecek e ma m mıra o ın I 1. . . k' . k b ~ .1. 

~ üzerine emrinizle silah atan me ısınız ı. sızs arşı yapw gım "§Q 1 nun Vecihe, Ut Sedat, Nısfiy~ Sala- kadar büyük ve genis değildir. Taçlı 
Aforever, zannedersem habrınızdan hareke~ ~nı a!~.atmış oldugun~zun 1 hittin Candan'.. 20.30 da Hava rapo- misafirlere Hariciye .nezaretinin ec
~adı, H8§Jnetlim, etrafınızın kan mukabılıdır. s.ızın .bana ya~tıgınız ru. 20.33 te Omer Rıza ,tlU'afından 1 nebi hükümdarlara mahsus olan hü
lle lf.ıplwmw, bArıt dumanı ile simsi- fenalıklar berum sıze y~pbgımdan araılça söylev, 20.ıt~ te Radife ve yük ve zengin dairelerinin tahsisi ih
Yilh bulunduğu bir gecede amiralin çok Üstün~~r .. En .~a~ık hır adamını- arkadaıları tarafından tüne musiki- timali vardır. Kral ve kraliçe belki de 
~lmiı ba§lnı Luvr"a getiren, zı vaadettıgınız mukafatlardan mah·ı si ve halk şarkılara, (M!lt ayan), beşinci Corç ile kraliçe Marinin Pa
ernrinlzle onu Romaya götüren Mo- rum bıraktınız ve sonra da onu u- 21.15 te Tahsin ve arkadaşlctrı tara- ris ziyareti esnasında kaldıkları ln-
rever 1 nuttunuz. fından türk musikisi ve lfalk şarkıları giltere sefarethane.sini tercih cde-

Bu zamanlar maziye karışh ... Evet Kraliçe hafifçe mırıldandı: 21. 50 de orkestra, 22.45 te a1an~'ha- ceklerdir. 
0 

•• bdar maziye karııtı ki kilisa ve - A~ yılan!··· . . . berleri, 23.00 te plakla sololar, ope- Altıncı Corç ve kraliçe, Paris zi-
hültümete sadık olanlar birbiri arka-ı ~aterm haylı hıddetlenm~ştı. Se- ra ve operet parçaları, 23.20 ae son yareti esnasında harbı umumide 
ll~a göçtüler. Hatıraları da unutul- sinı . yüksetlere~ ~evap verdı: haberler ve ertesi giinün programı. F ransada ölen Avusturalyalılar için 
Ilı~ IAzungelmesine rağmen ka- w - 1:_ayı~ 1 S~zı yaka~atmıyaca- AVRUPA IST ASYONl.:.ARI: yapılan abidenin açılış töreninde bu-
falardan ıilinmiı bulunuyorlar. Tan- gım. Çunk.u Gızden aldıgınız kuv- lunacaklar ve ihtimal bu töreni as-
tıya çok tükür ki ben unutulmamı- vetle onun sizi kurtaracağını bildi~i: -SENFONiLER: keri bir geçit resmi takip edecektir. 
tun.... niz i~in bö!le konuşu~oreunuz. Sı~ı 20,30 Bükreş, senfonik radyo or- Elize sarayında, Hariciye nezaretin-
. katerin dö Midiçi. 'kendisine kar- tevkıf etmıyorum. Koguyorum ı. Sız kestrası ( 2 ~ .45 devamı) 22 Varşo- de, lngiltere sefaretinde ziyafetler 

fi bU_ kadar küsta'!'ça ~z söyliyen bir uşağa yakışacak su~e~te lısan ! va: Senfonık konser. verilecek, kabul resimleri yapılacak, 
~I n ~soğuk hır nazar fır- kullanıyorsunuz. Ben sızı usaklaral OPERALAR, OPERETLER: O d b .... kb. G la .. • 
•tb. Ha~ canlanan Morevert layık muameleye tabi tq_tı'.Jyor~ huzu-1 6.4S Paris kolonyal, plak. 7.1O 1 ~ra al uyukh ır a musameresı 
.f~i>·• b _ _ı__ w - J d. k·ı· Be ı· k d l E""I 1· . \ tertıp o unaca r. ~ u .aamıa hazırlattıgı kanlı rumdan koguyorum. 1 ay ı çe ı ı- r ın ısa a gası. g e~ce ı musı· OTOMOBiL MI ARABA MI> 
idıeelerdi. Derin derin içini çekti. niz. f ki 8.15 devamı. 9.20 Parıs kolonyal _____ · __ __._. __ _ 

Geçıniı günlerin omuzlarına yükle- Morever kraliçeyi hürmetle selam-
1 
Plak. 9.30 Berfin kısa dalgası. Eğ- H .. belr lm kt 

1 
d 

!Uii .~. meauliyetleri ta•ıyamaz gi- lad.ı. Lakin bir adım bile yerinden lenceli musiki, 10.30 Paris kolonyal b' . denkuz l ıko 
1
. ıy~nl nFo a arRa~ 

L! -- :;- 1 PIAk 12 Be 1. ı_ d l K j ırı e ra ve ra ıçe ı e ransa eı-1.Jl eğildi. Llkln zaafa düşmemek i- kımıldamadı. a : r ın ıusa a gası: ısa . .. . . 
Çİn h1-I · i " - d Bu defa Katerin etraf tnn i~itilecek dalga orkestrası 13 Beri in kısa da1- sıcumhurunun Par ıs caddelerınde es-
8 111 erın yenmege ugraşıyor u. • '( ' · 1 k. l b. k k l La d 

ir kene daha Moreveri hattan aşa- tekilde bağırdı: · j gası. Hafif musiki 14.1 5 devamı. ı ':'su ırço a~ oş~ u n on me-
~)'a •Gzdüktcn sonra mukabele et- - Nasıl Mösyö> Sizi huzurum-, 14. 1 S Bükreş, Sibiccanu orkestrası, rasım a~abaları ı~e mı yoksakl ~odern 
tiı dan koğduğumu işitmediniz mi) 14. 15 Paris kolonyal: Hafif konser, otonwbıJlerle mı geçece erı mese-

- Evet o zam n k b.. ··L h. Yok.sa birkaç kişi çağırıp size dayak 15 keza. 18 Peşte. Radyo orkestrası,' lesidir. Maamafih hükümdarlann 
' a pe uyu"' ız- 1 · ı · 1 b d · d bT t ·h b\etlercle bulunmuıtunuz, oğlum do- attırmamı mı istiyorsunuz~ 18. 20 Bükreş, Massenet in eser ~ın 

1 
ara a fin. zıya e . otomo ı ı ercı 

kdUzuncu Şarl hakkında göıtenniı ol- Bu sırada hakim fakat tatlı bir ses I den konser. 18.50 Berlin kısa dKalga-
1 
ed2.eceklerı tahmd ~nk .. ~~uknmaktadı1r .. . Ulunuz sadakat cacrleri çok büyük- iıitildi: . st, Hal~ musiltisi, 20 Bükr~ş, oro 

1 
ıyarct es~asın a uçu pre~scs er 

tür. - Madam ve sayın kralıçe 1 lşbu konserı, 20.1.5 Peşte, eskı Macar ebeveynlerıne refakat etmıyecek-
h. - Hayır madam, ona değil, size asilzade ile aranıza girmek küstah-' marşları, 21.20 Peşte plak konseri, lerdir. 
~et etmiıtim. Lğında bulunduğum için beni af e<li-j 22.45 Bükreı. Hafif musiki nakli, H~KOMDAR~AR VINDSOR 
- Evet hükümdarLk tahtinin en niz. Morever gitmeyiniz. Burada ka- 22.45 Peşte, Raterirt idaresinde or- DOKO iLE GoROŞECEKLER 

"dık desteklerinden biri olmuıtu- lınız. Kraliçe müsaade ediyorlar. kestra. Mi L.. . . . 
ıtuz. Bu sözleri söliyen Rociyeri idi. 20.30 laypzig. Massenterin Ma- . Kral ~~ç . .11~ ~~8:~ıçe Elıza~: 

- Hayır madam bizzat sizin hiz-ı Bulunduğu yerden konuşulanla- 1 non operası, 20.40 Viyana: Klasik {ı~d.sor duku ı~e ~o~uş~:ekl~~ .. ~1 
l'netinizde idim. rin hepsini işitmiş .ve hadiseye şahit opera ve operetlerin neşeli sahneler, ngılız gazet~lerı böy e ır ~u a atı 
d· ~terin bu ısrar karşısmdiı biraz olmuıtu. Katerin dö Midiçiye çok 12.1.30 Beri.in kısa dalgası: Verdinin muhte~~I gorme.~t~, A;.eha:ta ~~~ 
t'üıunccye daldı. O, Moreveri vak- çabuk bir iprct çaktı, kraliçe derhal bır maskelı balo operası, zctele~ı ıs~ ~u g?.~~ktm yı v· d 
Z~. kendi hizmetinde bulunan a- kendisine mahsus olan meharetle ODA MUSiKiSi: zd~k~~t~lerbır:ıı, ~luıad.~tta, ınld8.~~ 
~n en korkuncu, en müthiti sesini ve çehresini değiştirerek Mo- 18.1 5 Berlin kısa dalgası. Brahma aku d~ndun 1ır og u unyat~a. ~e. bı~ı 
;"&ll&Jt •• Jakk• ed. rd O dcd. k. 1 k k · 18 15 V t ır e sa tanat verase ı ı§ını ır 
hiç hır·UZ~re t~- .1 ıyo du~ nudan revere ı ı: yay ıOduartet .ok?~erı,_ . (Rarşo-1 karara bağlamak iste<liklerini yaz-l>'Ji §eyı scoepsız yapma ıgını -BiTMEDi- va: a rnuaı ısı tnyosu ave , . 1 

Yordu. Debusay), 19.55 Belgrad: Kuartet 
l<aterin birdenbire aordu: .. f ..... , konseri, 21 Varto.va: Salon kuarteti 

id·-:- Morever, barikat günü nerede '-ll!ME• (§81'kılı) 21.30 Belgrad: Oda musi-

maktadırlar. te gelmiş, kral da hemen bu ziyareti 
Filhakika son zamanlarda Vind- iade etmiştir. Kraliçe Viktorya bun· 

sor düşesinin hamile olduğuna dair dan sonra 1844 ve 1856 da tekrar 
rivayetler dolaşmaktadır. Fakat Fransaya gelmiştir. 
Vindsor dükünün saltanatla artık Yedinci Edvard, taç geyme mera .. 
alakaları kalmamıştır. lngiliz kanu- siminden sonra ilk resmi ziyaretini 
nuesasisi mucibince sabık 5ekizinci I 1903 te Parise yapmıştır. Bctind 
Edvard ve çocuklan, İngilterede.kral ~ Corç ile kraliçe Marinin ilk Fransa 
sülalesinden tahta çıkacak kımse I ziyareti 1914 te ve büyük harpten 
kalmasa bile kral olamazlar. Maa-, biraz evveldir. Ondan sonra harp 
mafih Pariste böyle bir mülakatın içinde hükümdarlar bir kaç defa 
yapılması ihtimali efkarı meşgul et-, F ransaya gelmişler ve her defasında 
mektedir. büyük merasimle karşılanmışlardır, 

Alakalı mahfillerin kanaatince Sekizinci Edvard tahta çıktıktan 
kral, eğer kardeşini görmek isterse sonra F ransaya gelmiş ise de bu zi· 
onu böyle resmi bir ziyaret esnasın- yaret resmi mahiyette olmamıştır. 
da değil, hususi bir şekilde yapa
caktır. 

BERUNDE ENDiŞE VAR t 

İngiltere kralının Parisi ziyarete 
geleceği haberi Berlinde endişe ile 
karşılanmıştır. Bu ziyaretin Avus
turalya askerleri için yapılan abide
nin açılış töreninden başka maksat-
ları olduğu saklanmıyor. Bu ziyaret 
esnasında yapılacak siyasi görüşme
'lcre Almanlar büyük ehemmiyet 
veriyorlar . 

FRANSA. Yl zıy ARET EDEN 
INGIUZ HOKOMDARLARI 

Fransayı ziyaret eden lngiliz hü
kümdarı sekizinci Hanridir ve 1520 ~ 
yılında birinci F ransuvanın daveti 
üzerine gelmiştir. 

Ondan sonra 1841 te kraliçe Vik
torya Fransa kralı Lüi Filipi ziyare-

J. KALOMENI 
Gazi Bulvara· Borsa arayı 

karşısanda : Telefon No. 3402 
IZMIR 

Her cins el ve elektrikle 
müteharrik YAZI ve HESAP 
makineleri mükemmel ve temi
natlı olarak tamir edilir. 

Devair için daimi abonman 
kaydedilir. 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

MiDE 
EKŞIUK ve Y ANMALAR1N1 

Pferir. Son derece t_. 
edilmit bir tmclur. 

MlDE ve SARSAKLA. .. 
RI allfbrmu. 

Aimlaki f- kolıu:rtı 
ve tabahiı defeder. Mi

muil müstahzarlardan daha çahali 
daha kolay ve daha bt'i tü eder. 
Ba,ka markaları ........ reddedin& 

•n~ i 1 V' ' kisi konseri. 
~demek istediğinizi anlıyorum ELE KfR r\. Rf.SlTALLER: 

·~ic. 1 Kriy?~u ~l~diyey~ t~kan M Ü TO R LE R 1 1 7 .15 Bcrlin kısa dalgası, Solift 
Dünya mobilyacılığının 

~ 1 takımı ıçınde ıdım. Parıslılere konseri. (Piyano) 18.30 Prag: Ke-
thtıaf sırasında rnuka~emet etmiı- ~an konseri, 18.40 Viyana Piyano 
i- · ranaa kralını Panaten kaçırma- ile danı temposunda musiki. 19. I O 
cf"nt~tanlar ar~ında b~lu!1uyor- Prağ halk prkılan, 21 Berlin kısa 
rı~ Bunları soylemelt tstiyorau- dalgası. Keman muıikiai ve valslar 

..._aaliba? 22.30 Stokhoın'.ı, Jcanet;e Mac Do-
lliitad Mösyö Morcver, barikat gü- naldın plakları, 23.15 Stokholm.Org 

en~ri neyle mctgulsunuz> solo ve koro, 23.20 Belgrad kantık 
1-dı ..._ Y ıne ne demek istediğinizi an- halle şarkıları. 
dea ırı, On aenedenberi Lig mukad- 21 Bclgrad: Commedian Hanno-
~tıı~~İYetinin. ileri gelen izaaın- nits. 23.Vartova. 23.15 Prag 23.20 
~Otd··•· lorenlerım adamı bulunu- Sanayide Siemens Motör ve Viyana. 23.45 Uypzia. 
tırıı ~· Eier kral Mösyö Gizin ha- malzemesini kullanan rahat eder ..,-

"ı~rabilac idi, mutlaka ben de M TEVFI.K Y""'u_r_t_Ş~a-r_a_p~la-rı-.:1 
dö c· tım değil mi Madam?. Dük • 

()"' ~e hizmet ettim. Sadakatle BAYKENT H• nevi ......,1anm ae.k sahibi 
ti)Je}'~~trnda bulundum. Nasıl vak- . muhterem mUtterilerine takdim 

~~·~ıı dütüncelerinizin tahfifine METALLUM ed ... 
tlirı rn 

1'8anı timdi de Gizin fikirleri- Yapun yeri: Yol bedesten KB-
~ ~ffer olmasına uğraşıyorum. lambalan deposu çük Hamam sokak Nu. 3 

~tal hı t iÜnürıdenbcri oğlunuz Sat11 yeri: Yol bedesten aizmda 
~~"Zretleri ile sizin düşmanınız l>eıtemalcılar 77 /79 tütüncü Ba:r Etem Ruhi. 
il~. h ~?nlan söyletmek istiyorsu- Telefon : 3332 1 ı - 13 (162) 
....,, uegıı nıi haşmetlim i '- · .. ı ;. .. ._B:!_m!:l!lm ____ _. 

YAVRULARA 

1938 
Modellerini 

Haraççı kardeşler 

5 Şubattan itibaren 
Vitrinlerinde zevk sahiplerine teşhire başlamışlardır. 

Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
lennin en ıon terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 
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Jstanbul iiniversitesi artırma, eksilt .. 
me ve pazarlık komisyonundan: 

1 - 3i9965 lira 83 kuruş keşifli lı.tanbulıla Cerrahpaşa 
hastanesinde yapılacak Şirürji Kliniği binası kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait ~arlnameler şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık genel şartnamesi 
D - Özel şartname 
E - Keşif cetveli, tahlil fiat cet :veli, mesaha cetveli 
F - Proje 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı kesif bedelinin yüz hinde 

besi nisbetinde bedel ile Güzel Sanatlar ~kademiti tatbikat hü
ro~undan alabilirler. 

3 - Eksiltme 24/2/938 Per~embe günü saat 16 da Oniveni
te rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18 bin 950 lira 
muvakkat teminat vermesi ve bundan ha,ka a~ağıdaki vesika
ları getirmesi lazımdır. 

1937 senesine a.it 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığından 
alınmış in,aat müteahhitlik vesika~ı ve talibin kendisi bizzat 
mühendis veya mimar değil&e inşaat müddetince fenni mesuli
yeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın noterden tas
dikli senedini veyahut ta bir mühendis veya mimarla mü~terekeıı 
taahhüde girdiğine dair noter ıenedi vermesi. 

5 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evvel eksiltme komisyonu batkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların en geç üçüncü mad
dede yazılı saate lcadar gelmiş olması '\'C dış zarfm1n mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması ~<ırttır. Postada geçikmeler kabul 
edilmez. «722» 

9-15-18-21 394/228 
E5 = 

lstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz vüz elli dokuz lira 25 

kuruştan ibaret bulunan Sultan Ahmelte Ocler mahallesinin At 
meydanı caddesinde kain umumi hapishane binasının yıkılma işi 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin ke,if ve 
tartnamesini görmek istiyenlerin teklif mektuplarile bu işe ben· 
zer it yaptığına dair vesika ile Ticaret oda!:ı vcsikasır.ı ve 1722 
liralık muvakkat teminatlarını 21 /2/938 pazartesi günü saat on 
dörde kadar Milli Emini~ müdijrlüğünde toplanan komisyon haş
kanlıüına tevdileri ve saat on bc~t~ de zarflar acıhrken hazır bu
lunmaları. M. 610 C-10-15-18 366 (212) 

e& __ wın .. we c:z:u __ ifil occı::=c-==s:ıe 

tZMtR BELEDiYESiNDEN santral işi 25/2/938 ccma günü sa
- Belediyede açık bazı mcmuri- nt on altıda 2400 snyılı kanunun 

yeller vardır. Aşağıdaki evsafı haiz maddei mahsusasına tevfikan kapalı 
kimseler vesikalariyle birlikte niha· zarfla ihale edilecektir. Şu kadar ki 
yel 28/2/938 günü akıamına kadar bu işin 25 bin liralık kısmının 31 
her gün hesap işleri müdürlüğüne mayıs 938 tarihine kadar yapılm<:.sı 
müracaat edebilirler. mecburidir. Mütebaki 45 bin liralık 

1 - En aşağı eski idadi veya li-
1 
kısmı bir haziran 938 tarihinden iti

ae mezunu olmak«Şahadetname ib- haren yapılacaktır.. 
razı ıarttır.» Müteahhit mayis 938 gayesine 

2 - Askerlik hizmetini ikmal et- kndar leahhüdün 70 bin liralık ohm 
mi, bulunmak. kısmım da yapabilir. Ancak ~eli-

3 - Y B§ı 25 ten 8-Jağı, 35 ten yu- 1 nin 45 bi'l Jirası 938 yılı bütçesin-
kan olmamak, 1 den verilir. Proje keşif ve şnrtname-

4 - Sıhhat ve ahlal:ı düzgün ol- leri bedeli mukabilinde ba§ mühen-
mak. 1 dialikten ted.ıril: ~.:lilir. 

Bunlar arasında Be.nkalarda diğer 1 Muvakkat temin~t mikdarı 4750 
mali müessesatta çalışmış bulunan-, liradır. iştirak için 2490 sayılı ka· 
lar tercih olunur. nunun tarifi naires1nde hazırlanmış 

NOT: Yukarıda yazılı evsafı ha- teklif meki:u'll<ı::-ı ihale nünü olan 
iz olmıyanların yapacakları müraca-l 25/2/933 cuma günü sant on be~e · 
atleri nazara alınmıyncaktır. kadoır encümence f;"bul olunur. 

1-8-15 326 (182) 10-15-18-22 425 (243) 
1 - Beher metre murabbaı iki Tevfik Rüştü Aras bulvarında 22 

yüz kuruştan üç yüz seksen iki lira sayılı ada üzerinde yapltrılncak Ço
bedeli muhammeneli 65 inci adanın 1ı cuk hastanesinin poliklinik ve l&bo-
191 metre murabaındaki 115 sayılı raluvar te~kilahnın 15 bin liralık 
arsasının satışı başkatiplikteki şart- kısmı vahidi fiatler esası üzerinden 
namesi veçhile 18-2-938 cuma gü-l t I 3 I 938 sah gürü sant on altıda iki 
nü saat 16 da açık artırma ile ihale bin dört yü:: doksan sayılı kanun 
edilecektir. iştirak için 29 liralık mu-

1 
hükümJc-ine tcvfikr-.n !u-.nalı zarfla 

vakkat teminat mektubu ile söyle-, ihale edilecektir. Vahidi fiat cetvel
nen gün ve saalte encümene gelinir. leri, sartm1me ve p:-o · eleı-i bedeli 

2 - Oç yüz altmış lira muham· mukabilinde ba~mühe:ıdisliktcn te
men bedeli kesifti bayındırlık saha- 1 darik edilir. Muvaklcc:.t teminat mik
ıında Gazi ve Fevzi paşa bulvarları- 1 darı 1125 lirad·r. 
ercsında Poyraz sokağındaki moloz-1 fstirak içi:rı 249D ~yrlı kanunun 
ların kaldırılarak yolun açılması baç tarifi dairesinde hazırlnnn1•ş teklif 
kntiplikteki şartnamesi veçhi!e 18/ 

1 
mektupları ihale tarihi elan 1 /3/938 

2/938 cuma günü saat 16 da açık salı günü azami saat on be~e kadar 
artırma ile ihale edilecektir. lstirak 

1 
encümene verilmelidir. 

için yirmi yedi liral:k muvakk~t te- 1

1
11-15-18-22 451 (24S) 

minat makbuzu veya banka temi- - Do!:uz yüz lira muhammen 
nat mektubu ile sövlencn gün ve sa- bedelli, bir adet kızak üzerinde he
atte encümene gelinir. ı ıa çuku:-l"'r:ı tahliye cihazı teferrüatı 

3 - Yüz yetmiş iki lira otuz yedi 
1 
olan motör, pompa, ahcı boru, veri

kuruş muhammen bedeli keşifli ci boru ile birlikte 1 /3/938 sah gü-1 
Kahramanlar Küpeci oğlu soknğınd::ı 1 nü seat on altıda açık eksiltme ile 
104 sayılı evin enkazı müteahhide satın nlınacaktır. Şartnamesi ba~he
ait olmak Üzere yıkılması işi başkn- 1 kimlikten tedarik edilir. btirak için 
tiplikteki şartanamesi veçhile 18/2 67 lira elli kuruşluk muvakkat temi-
938 cuma günü saat 16 da açık art-

1 

nat makbuzu veya banka teminct 
hrma ile ihale edilecektir. j mektubu ile &öylenen gün ve saatte 

iştirak için 13 liralık muvakkat encümene gelinir. 
teminat makbuzu ile söylenen gün' 11- 15- 18-22 (251) 452 
ve saatte encümene J!elinir. 1 - Bin dört yüz yirmi lira be· 

1 4 8-15 336 (185) deli keşifli bayındırlıl: sahasında Dr. ı 
Beher metre murabbaı beı yüz 

1 
Mustafa En~er bey caddesinin iki 

kuru~ta~ 11 O lira be.deli mu~am- 1 yan sokağında 200 metre boyda~ 
menlı Mımnr Kemalettm caddesınde 

1 

yaptmlncak lağım 18/2/938 cuma 
92 sayılı dükkanın önünde 22 met- günü saat on nltıda açık eksiltme ile 
re murabbalık yol fazlası ba~kP.tip- ı ihale edilecektir. Keıif ve şartnamc
liktek~. ş~tnamcsi veçhile 22/2/938

1 

leri 2.490 sa?'~lı kanun muci~i~ce 
snlı gunu saat 16 da açık arttırma bedelı mukabılınde baı mühendıslık-

~umbar~~ bini 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

SIRAAllBANKASI _l 
wmaew-wswwı cı:pç= 'k&i* &• p; .. 

inhisarlar urrıum müdürlüğünden: 
1 - idaremizce Çemaltı Tuzlasında yaptırılacak elektrik san

tralının ~artnameai değittirilerek dizel esasına müstenit ola
rak yeniden tanzim olunan ,artname ve tablo 'eması mucibince 
tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Bu in,aatın montajı da dahil olmak üzere muhammen 
bedeli sif İzmir 65000 lira. muvakkat: teminatı 4500 liradır. 

111 - Eksiltme 31/111/938 tarihine. rasthyan Pertembe günii 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Muaddel şartname ve p•ojeler 3.25 lira bedel mukabilin
de inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesiyle Ankara ve İz" 
mir bat müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Münakasaya, Hornsby, Roolston, Sulzer, Deutz, M. A. N. 
Atlas Benz, Guldner, Krupp, Deutsche Werke firmaları girebi
lir. Bundan gayri girmek isteyen firmalar fenni ~artnamede ya
zılı takattn bir dizel tesisatı yapmı~ olduklarına dair idarenin is
teyeceği evrakı resmiyeyi inhisarlar tuz fen şubesine ibraz etme· 
leri şarttır. Aksi halde münakasaya i•tirak edemezler. 

VI - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalaı· ,artnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmuş fiatsiz son tekliflerini yedek 
aksam fiatle!."iyle beraber ve projelerini tetkik edilmek üzere ek
siltme gününden 15 gün evveline kadar inhisarlar umum müdür
lü~ü tuz fen •ubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya i•ti· 
rak edebilmek için de münakasa gününden azami 2 gün evveline 
kadar verilen tekliflerin kabulünü mutazammın mezkur 4ube
den vesika almaları lazımdır. 

VII - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazılı eksiltmeye i~tiriUc vesikasiy le güvenme parasını 
ihtiva edecek olan kapalı zarflar elcsiltme günü en geç aaat 14 c 
kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu ha,kanlığmn makbuz 
mukabilinde verilmi~ olmalıdır. «B» 712 

9-15--22-1-7-14 (393) 227 

~ 

Karahisar Maden Suyu 
']., .. k" lll' rıvc 

J 

J{ızılav l\ uruınn 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, ha~ımsızlığa karşı en iyi ve 

İşifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesı TELEFON : 2067 
ile ihale edilecektir. İstirak icin sekiz len tedari!c edilir. 1 
lira yirmi beş kuruŞiuk m·uvakkat t~tirak için yüz altı lira elli ku- fartnamesi veçhile 18/2/938 cuma 
teminat mal:buzu ile söylenen gün ruşluk muvakkat teminat makbuzu 1 günü saat on altıda açık arttırma ile 
ve saatte encümene gelinir. veya banka teminat mektubu ile 1 ihale edilecektir. Iıtirak için dört li-

• makina ve elektrik mühendisliğinde-
ki mali ve fenni tarlnameleri veçhi
]e 25/2/938 cuma günü saat 16 da 
açık ekailtme ile ihale edilecektir. ı,
tirak için iki yüz yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya 
banka leminat mektubu ile aöylenen 
gün ve saatte encümene ıelinir. 

4-8-15-18 358 (200) söylenen gün ve saatte encümene! ra elli kuru,luk muvakkat teminat 
Basmahane yanında 33 ve 36 sa- gelinir. makbuzu ile söylenen gün ve saatte 

yılı adalarda heyeti umumiyesi iki 2 - Senelik kirası 60 lira bedeli encümene gelinir. 
yüz elli bin liraya olup vahidi fiat muhammenli üçüncü Kahramanları 27- 2-9- 15 273 (159) 
cetveline tevfikan şimdilik, 70.000 sokağında 28 sayılı bahçe ve kule- Beher tonu 66 liradan 2970 lira 
liralık kısmı yaptırılacak olan Garaj nin bir senelik kirası baJkitiplikteki , bedeli muhammenli 45 ton Motorin 9-15-18--22 (233) 422 

il•~· .............................................. . 
.... 

YILDIZ 
KADJN DiKiSLERİ ve _, 

ŞAPKALARI atelyesi 

Bayanlar! 
Sizlerin yüksek gıyım zevkinizin 

incdiklerini tatmin edecek dikif, atel· 
yeai açıldı .. 

Bayram için sipari.,lerinizi acele ediniz. 

PARIS, LONDRA, VtYANA MODALA· 
RININ YOKSEK MODELLERi TAKI~ 

VE TA TBtK EDiLiR. 

M. ETİMAN 
ve SAiME ÔZGÖREN 
PARIS DiKIŞ AKADEMiSiNDEN 

DiPLOMALI 

Lütfen adres~ dikkat ediniz: 
Hühiimet caddesi Şamlı sokak Nu. 28 

TL. 2535 IZMIR 

Çiftlik, Süthane ve bii-
tün köylü~erin rlikkat 

nazarına: 

• ELE M ı 
Krema makinalari geldi 

Bu makinalar dünyanın her yeriıt• 
de sütçülük ileminde büyük ,öh' 
ret kazanını, ve en verimli mak~ 

ne olarak tanınmıştır. 
Son sistem veni modellerimiz . 

gelmiştir. 
A YNt F ABRtKANIN 

MIELE Bisikletleri 
MIELE Motosikletlen 
MI ELE Elektrik süpürgeleri. 
IZMIR ve civar umum ıatıt de-

posu: 
MtŞLEN LASTiK 
ACENTESiNDE 

Gazi Bulvarı No. 17-21 
Telgraf: KAUKi - tZMtR 

SSSt :uopp.( 

= &fiW CF 

Bayanın hakkı var 

RADYOLIN 
Ditleri ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uıu; 
ömür temin etmekte rakipsiz bir kudrete malik dit macunudo ' 

Sabah öğle ve ak,am her yemekten sonra giinde 3 defa 
dislerinizi lırçalayınız. 

• sw ff EHfi fAY 1 • 

'A.~ 

No. 8238 No. 8036 No. 8236 . . reıı1' 
Bu fenerler DAIMON markalı olup bir kutu içinde on ık• J11"Jı• 

ve ufak ve büyük camlıdır. DAIMON fabrikasının en ucu~·te(:e• 
dır. Kontak yapmaz. Bazulmaz, herkesin ucuzca satın al~ .~. 
li fenerdir. Yalnız DAIMON marka olmasına dikkat ed/ı~ tJiW 

UMUM DEPOLARI : tzmirdt: ı Suluhan civarı No. 2B ,,. 
nü Öz ödemitli .• lstanbulda ı Tahtakalede Jak Dekalo ve Ş 



mukablllnde bOrOk-bir tob· PER: 
LOOEN r dıf macunu olebıllrsınıı• . . 
PERLOOENT fennf bır tarzda haıırfan
mış; iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
olub,1 nefesi'; ıerlntetlr ve dlşlerl mQ
kemmel surette temlzler. 

~URAN rabrikaları mamulltıdar. Aynı zamanda Turan 
J •ılet aabanlannı, traı aabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde atılmaktadır. Yalnız toptan sa
t •ı~ar için lmılrde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen--
eldc Nef'i Akyaıılı ye J. C. Hemıiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon nces 

KREM BALSAMIN 

. \ ~-;,, 
ı_ l( U1Jır J • 
t{tta:nı •_, aarıfm, esmer her tene tevatuk eden yegane sıhhi 
'dt, ~dır. Cildi besler, çiJ, leke ve sivilceleri kamilen izale 
• 1hhi g:rını1 ,! asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullandıklara 

l<r Ze uk kremleridir. 
l .:

111 I<Balaanıin dört şekilde takdim edilir: 
2 _ 1( renı Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
3 -.. 1( renı Balsamin yağıız gündüz için beyaz renkli 

-.. 1( rem balHmin acı badem gece için penbe renkli 
rcnı B8:1!amin acı badem gündüz için beyaz renkli 

In2dız Kanzuk eczanesi Beyo21u lıtanbul 

'n\ 

Fiaıi'ner Keseye elvera,ıf 
~ 

SüyQk radyolartn · evaaf 
' ve kudretinae · 
Lüks ghteri'~· 
- · bir radyo -

~ 

SATIŞ YERi: 

SAHİBİNİN SESİ - İZMİR 
SAMAN iSKELESi (Büyük Karıliçalı Han) 

AYDIN: Mehmet Gürer öDEMJŞ: Avni Güler 
SöKE: Süleyman Zeman AKHiSAR Hilmi Faiz 

Norve.~yıının halis Morina balıkyağıdır. tki 
defa ıüzülmiittür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büylik Salepçioğlu ~anı kuıumda 8afdurak • lzmir 

• . • . 
• • • . 

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

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende ıurctiJe rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazara Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPİNYAN Telefon : 3937 

ırr:l'"l'l'!mP\ ....... 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

... _ 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eıki oteldıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu-
~~ . 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthit ucuzdur. 
latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar • 

~ 

En korkunç düşman ve en 
silah mükemmel 

Soğuk algınlığına kaTıı kend;nizi GRIPIN k'lfeleriyle koruyunuz. 
, SOCUK ALGINLlöl: Bat, dit, GRIPIN: Oıümekten mütevellit 
~ bel, kulak ağrılarına ıebep olur. baıtalıklara mani olur. 
< GRtPtN bütün ağrıları dindirir. SOöUK ALGINLlöl: Karıkhk, 

SOöUK ALGINLlöl: Nezle, grip neteıizlik tevlit eder. 
ve bir çok tehlikeli haıtalıklar do- GRJPIN: Kınklığı geçirir. Neteni-
ğurur. zi iade eder. 

GRIPIN 
icabında günde 3 kate alınabilir. 

Jıim ve ınaTlıaya dikkat. T.alılitlerinden aakınınu. 

Olivi Ve Şiire. 
l l IiTET 

DEUTSCHE LEVAN 
TE-LINIE 
G. m. b. H . Vapur acentası 

BİRiNCİ KORDON REES HAMBURG 
BINASI TEL. 24.43 ATLAS LEVANTE - LINIE, A.G. 

Lllerman Lines Ltd. HREMEN 
LONDRA HATI'I 1 DEUTSCHE LEVANTE - LINIE 

POLO vapuru şubat ortasında Lond- HAMBURG, A. G. 
ra, Hull ve Anversten gelip yilk çıkara- ERNST L-M RUSS vapuru 16 şubat. 
cak ve ayni zamanda Londra ve Hull ta bekleniyor. Anvers (Doğru) Ham· 
için yUk alacaktır. burg ve Bremen limanlarına yilk ala4 

CITY OF OXFORD vapuru mart ip- caktır. 

tidasında Londra, Hull ve Anversten MOREA vapuru 28 şubatta be.klenl4 
gelip yük çıkaracak ve ayni zamanda yor. Rotterdam, Hamburg ve Bremen 
Londra ve Hull için yük alacaktır. için yük alacaktır. 

LtVERPOOL HA'ITI AMERICAN EXPORT LINES 
MARD!NtAN vapuru 5 şubatta Lt- The Export Steamship Corporatlon 

verpool v& Svanseadan ·gelip yUk çıka- EXT A VIA vapuru ıı şubatta bekle. 
racak. 

MARD1NtAN vapuru 20 şubatta ge· 
lip Llverpool ve Glasgov için yük ala
cak. 

LESBtAN vapuru şubat ortasında Ll
verpool ve Svanseadan gelip yük çıka
racak. 

DEUTSCH LEVANTE - L1N1E 
ANDROS vapuru 9 şubatta Hamburg 

Bremen ve Anverstcn gelip yük çıka
racak. 

Tarih ve nnvlunlardakl değişiklikler
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

ROYAL NEERLANDES 

niyor. Nevyork için ylik alacaktır. 
EXHIBITO:t vapuru 20 şubatta belt• 

lenlyor. Nevyork için yük nlacaktır. 

STE ROYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

DUNA motörü 15 şubatta bekleniyor. 
Budapeşte, Bratis1ava, Viyana ve Llnı 

için yi.ik alacaktır. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
BUCAREST \ 

DUROSTOR vapuru 8 martta bekle.. 
niyor. Köstence, Sulina ve Galab: ve 

Galatz aktarması Duna limanları fçln 
yük alacaktır. 

JOHNSTON VARREN LINES 
LIVERPOOr.; 

INCEMORE vapuru 27 şubatta bek• 
KUMPANYASI l · B v· K'. te S 

OBERON vapuru 7/2/938 tarihinCle ~ruyor. urgas, ayana, os nce, u.. 
beklenmekte olup Rottcrdaın, A.mster- l Una, Galatz ve Ibrall limanlan için yUK 

alacaktır. 
dam ve Hamburg limanları için yilk ala-
caktır. DEN NORSKE MIDDELHA VSLINJE 

OSLO 
STELLA vapuru 8/ 2/ 938 tarihinde 

beklenmekte olup yUkUnU tahliyeder. BAALBEK motöril 11 şubatta bek· 
sonra Burgas, Vama ve Kösten~e li- leniyor. lskenderiye, Dieppe ve Norveı 
mantarı için yUk alacaktır. umum limanlarına yUk alacaktır • 

ULYSSES vapuru 18/2/938 tarihin- ARMEMENT H. SCHULDT-llamburt 
de heklenmeke olup yUkünU tahliyeden GLUCKSBURG vapuru 8 martta 
sonra Burgas, Varna ve Köstence li- bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
mantarı için yUk alacaktır. Bre.men için yük alacaktır. 

STELLA vapuru 21/2/1938 tarihin- Ilftndakl hareket tarihleriyle nav· 
de beklenmekte olup Rotterdam, Ams- tunlardaki değişikliklerden acenta me
terdam ve Hamburg limanları için yUk suliyet kabul etmez. 

olacaktır. Daha fazl~ tafsilAt ::imek fçln Birin· 

SVENSKA ORtENT UNIEN el Kordonda 'f/. F. Henry Van Der Zet 
AASNE vapuru 7 /2/938 tarihinde 

beklenmekte olup Rotterdam, Hamburg 
Gdynia, Danttlg, Danimarka limanları 
lsveç ve Baltık llmanlan için yUk ala-

ve Co. n. v. Vapur ncentalığına mUra· 
caat edilmesi rica olunur. 

TELEFON No. 2007/2008 
caktır. ______ !m_ıml ___ _ 

FINN vapuru 22/2/938 tarihinde ge- ed er. 
lip Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dant- Daha fazla tafsillit için Iklncl Koroo~ 
zlg, Danimarka V(: lsveç ve Baltık U- da Fratelli Sperco vapur acentasına mU· 
manlnrı için yük alacaktır. 
SERViCE MARtTIME ROUMAIN racaat edilmesi rica olunur. Navlunlar

SUÇEA VA vapuru 14/2/938 arihin: dakt ve llAnlıırdaki değişikllklerdef 
de beklenmekte olup Malta ve Marsi.l- occnla mesullyet kabul etmez. 
ya limanları için yUk ve yolcu kabul Telefon : 2663/4111/4221 

Grip ve N~İeye 
so kurutla sllahlanmak gerektir 
· ( Korizol Kemal ) 

Grip, nezle ve enfluenza gibi mikroplan aiız ve burunda 
J&f&J&n hastalıklara kartt 

( Hilal eczanesi ) ve ( Korizol Kemal ) 

HiLAi. 
ECZANESi 
KORtZOl.: ' 
KEMAL' ' 

Bayan - Kız o ıiıe (Korizol Kemal) mil 
Kız -Bilmem üzerinde (Hilal Eczanui) yaz:ıyor (Kemal Kd· 

mil) yazıyor •• Euet eıJet (Korizol Kemal) de yazıyor .•• 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapıoardadır. 

Yerll Pamuıundan Al, Tayyare, Köpekbaf, 
Deilrmen, eeylk ve Leylak markalarmı havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Anupamn ayni tip 
menıucabna fa1ktir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
T~lgraf adresi: Bayrak lzmir ...,,._ 



ASIR 15 ŞUBAT SALI 1938 
~~=-

• • a azı ır 
lngiliz gazeteleri kralın diktatörlüğünden bahsediyorlar 

ra eti ou • 
rı a e • dı • 

ıyan a 

Toplanan nazırlar ec isi de ço 
ehemmiyetli ararlar alının ş ır 

v_...._ .. turya Başveki B.. itlerle yap
tığı iilikatın b ··yük ehemmiyeti var 

Roman yanın dış politikası ittifaklarına, 
Milletler Cemiyetine bağlılık .şeklinde 

dostluklarına ve 
ifade edilebilir 

Görüşmelerde Avusturyada 
Avusturya dahili işlerine 

Krallığın 
karışması 

iadesi ve Almanyanııı 

mevzuubahis değilmiş 
Bükrq, 13 (A.A) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Dün gece Kral Karolun riyasetinde 

toplanan nıuırlar meclisi a;ağıdaki ka
rarlan alm~tır : 

l - Tqkil olunacak bir lı:omite yeni 
bir kanunuesasi proiesi bllD'lnyacaktır. 

2 - idari te~kilıitlar için yeni bir ka
nun projezi hazılanacaktır. 

3 - Bütün devlet rnemurlarınm Ye 
mahalli idareler belediye memurlarmm 
Üyasi -mahiyette her hangi bir harekete 
'7e tezahüre tiraki memnudur. Aksi ha
rekette bulunanlar iddetle cıezalnndın

lacaktır. 

4 - P trik Scnsinod mecliı.i ile iti
lü halimi dindarların kanuni 11urette 
ettikleri yeminler hariç bütün diğer ye· 
minlerinJ ilira edecdı:tir. 

Bundan böyle siyasi mahiyetteki biT 
yerıÜııi kabul edecek olan papaslu ce
ıralandll'llacaktır. 

5 - Oniversitcnin muhtariyeti mül
gadır. 

Viyana, 13 (A.A) -
muhabirinden: 

iyi maJUınat almakt..'\ 

Havas ajansı 

olan melıafil 

Avusturyanın Almanya ile yeni müza
kerelere :riri;mek için en müsait znrnanı 
intihap ~ bul::nduğun·ı beyMJ et· 
mektedir!u. Filvaki AVU!!lW')'a Alman
yanın dı.hili i;le:in:.n Jimdiki halinden 
A vrupanm vaziyetinde son u.manlardt1 
hımıle ~cim.it olan ink~fhvdan bilha&· 
sa Rom&r.yanın ''niyetindeki tebedclü!
dc:n ve tngi)tc."C - ltdya r.rasında müzn .. 
kerelere tekrar giriıihniı olmasından İs· 
ti.l!ı:dc c!.~tir. 

Ayni mahcfil Hitlerin bu ayır. yirmi
sinde Raj'İJ!ngda i:at cdec~ nutukta 
B. Fo:ı Ribbentropun hariciye nazın ta
yin edilmesi üzerine Avrupa efkarı unn:· 
miyesi.'lm bir lusmınd::ı hasıl olmUJ olo.•1 
cndi§eleri yata;t:.-nl&k için Al.ımır.yanm 
:;ulhccy:aıo niye~ üurinde ı~u edece· 
ği mütalruumd buh:nm:ı~rtndırlu. 

Ayni me.hafil B. Ş~nigin Bcrchtesge.
dendcki cörii1mC!i esn:ısmdn AvwıtUTY 
hiil:ürn;:tinin ekli me!cl~i ile laallığm 
ind~i ceselesi hal:krr.da mmakeı-elerdc 
bulunmalıtn.n imtba dıtıi~ olduğunu tıı.h· 
nün etmektedir. 

6 - Matbuat rejiminde Jözuınr.ız 

veya zararla nqriyat yaptınlmıyacak ve 
azetelerin varidatı kontrol edilecektir. 

7 - Memurin k nuniyle hakimlerin 
mledilmezlik h6kuku mu-nd<lt t bir za. 
rnan için kaldmlml§tır. 

Bu cmhaf'd AVU!tmya b~vekifu 'n 
müteveffa Deifusun çizır.i; oldufu yol· Bugünkü Almanyay. id<lr~ eden ba lar: Goeriııg, Goebels 
dan inhimf etmemeğc nunetm4 oldu- Amiral Reador, Rudoll HeBB, Dr. Han~ Henrich tı• HOKOMETIN BEY ANNAMF.51 

Paris, 13 (ö.R) - Havas ajansı mu
habiri bildiriyor: Yeni hükümet, mem· 
lelıete hitaben nCfl'clmİJ olduğu bir be
yannamede ıöyle c!cmcktedir: 

ğunu beyan etmektedir. $1ITT &urctle alakadar ol&n Avusturya ' · ' de edilmİJ olmakla buaber bazı nok ılı' 
Viyana halh iki devlet adamuım le· tikliılini tnrsin edeceği mütalWır dadır~ lardn iki taraf göriiJleri üzerinde a~_a 

la!-. lar milşahede olunmuıfur. Siyasi JI>~~ 
tilkisine kal'll büyük bir laka göster· • .ıı• 

Ayni mahnfil hali hanrın Avusturya Almanya ve Avusturya f nsölyelerı 

cBiz, daimi gayeleri Rumen hudut· 
lnrmı müdafaa etmekten ibaret olan ana· 
nevi siyuctimlıe devam edeceğiz ''e bi
li tefrik bütün memleketlerle, bilhaua 
kOmJuJanmızla, Mill~ler Cemiyeti ile 
~ulhun menfaati namına takviye etmek 
istediğimiz m.evcut ittifaklanmız ve dost
lulılıınmıs çerçevesi içinde münaaebetJe
rimizi ~ ettirmek yolund idece· 

mi;tir. Ba~Jıca gazetelerin biıWan ünü- Jııt" 
Kral K?rC:l, Velia. t Frnrm. Miçel v7 eski Y ı:ncn '!-raliçeıi ~lizabet ne kesif bnlk kütleleri birikmiftir. Mat- ile Almanya arasında bir itilaf bmule ge- smdalıi phsi teması memnuniyetle 

•t fa.-· v - k B rYı k l G B 11 ... L l tirilmesine pek müsait olduğu fikrini ileri ıılam~lardır. • a.1• ı .. ı •• m crG .. cı: ı Oy--e ı oga, yem aş "'R1 buat müdürü gczetecilere beyanatta bu- r 
Patrik Miranla görüşüyor sürmektedirler. Bertin, 14 (ö.R) - Yan res1111 1.ı, 

lunaralt ne Avustu,..,.a kanunu esasisinin y· 14 (ÖR) N w· f d k ,ePıı kııldınluak l;u idareleri kat'i bir ahlak nelerine uymalıtadp-. K binede yedi es- "J ıyana, . - « eues ıe· man ajansı tarc ın an ıu no ta nr~ -·"' 
prell"..ipleri üzerine tc:n etrnelı: ve köylü 1 t.i ba~vekil bulunuyor. Bunla."'ID uasm· is.tilılalli, ne de vatanseverleri cephesi- ner Nachricbte:ıu razetesine röre AJ. miştir: lkrlin aiyasi mahafili .Alfl'IP'I. 

1 ıf) 1 ı. . 1 d • • • rım ro ü meselelerinin Berchtesgaden mü- d-•-· ın·k · l · · T · d sen ve rune e g n :ınnın IE. uı:nmasım teının a umumı harpta fevkalade bır rol oy- __ 
1
_ • sm CtHI m · at netice ennın 11 em· ve AvustU7ya ıansölyelerı arasın • !'il 

l ,_ ~erelerine mevzu tqkiJ etmemi ... ol- A ··ı 1 • d d ıJ ··ı·k ı~•·• ., ey emctı, namış mare~I Averesko, Trımsilvanyayı d ~ be . , .,. manya Ye vusturya 1an110 ye en ara- tesga en c yap an mu a atı a - Vt" 
3 - Bütçe müvnzene$İnİn korunması bUyük bir ıatahiyetle temsil eden Vaida ugunu yan elmqbr. muz 1936 Avusturya • Almanya anlnt· takip etmekle beraber ne Berlin, ne ı;. 

para lnym~tinin muh:ı.fnx:m, yeni vergi Voivoda, Rumen fikir aleminin en müın- Budapeıte, 13 (A.A) - Siy~i ma· masınm tevlit ettiği havayı aydınlatmağa yanada bir tebliğ neşredilmediği~e~:ıı"' 
cibayet usulleri konmnn ve mülkiyeti I taz phsiyetlerinden biri olan profesör ~i-~, bilh~ mutediller Bcrchtespden ve •ÇiM~ yarayacaktır. Muhavereler 1 re ecnebi matbuatta bu mülakat ~ ~ 

SANSöR ŞiDDETLENDi tahsiyeye rinyet, ı Jorgn ve nihayet ıon dört sene içinde t0~_me1ermden memnundurlar. Zira son derece samimi bir bava içinde cere· da yapılan tefsirlerin hayali oldıığ\" 
Gazetelerin aansörü, mühim mikyasta 9 - Geniş bir verimli tesisı:.t progra- Romanyanın askeri, mali ve iJdısadi kal· bu gorii;melerin Macariatanın istildili ile yan etmif ve umumi olarak n18fma el- bnidirler. ___./ 

tqdit edilmiftir. Cueteler, devlet adam- mı, lmımasu11 temin eden Tataresko gıci par· 

nnm beyanatmı umumiy t itibariyle 11i- 10 - Memleket dahilinde ynlık ve l devlet adamlan vardır. F ansada ı·ktısadıA ısla"' hat 
yasi bayat hakkmd:ıki haberleri neırede- kin milcadelelc.-inin ortadım luıldınlma- 1NGIUZLERE GÖRE 
miyecelderdir. Gazeteler hükümctin ef'- 111, lngiliz matbuatı Romanyada Gogıı. 

ııl ve harekatı hakkında mütaJ&alar 11 - Kanunların· bütün v tandaila- kabinesinin bu kadar çabuk d~mesini 
serdedemiyecekler, kabine erkanı hak- ra ve:-diği h klc.nn garanti altında tutu- beklememekle beraber bu haberi bay· 

lımda tenkitlerde bulunamıyacııkJarda. Jara.k auıyiIİn ve niumın lrnt'i olarak retle kar§ılamam~lard · Goganm gidi- H h ı • d ı b • ı • • k F 
.. !'::.:':~:...~::7=.::. mu!';ua:;;dununtalnô,..ı, =k~-:.:k·=·~~,,.:::;~=~:: arp a ın e e ır ığı yapaca . rall" 
te beyanatlarını ve fotograflnrını neıre- 13 - Romanyanın hnriçte!ri nnanevi I zctesi baıvekiılete Mironu ve nezaret- ı 1 d • b ı ı 
demiyeceklerdir. Devletin esas müesse- siya~in idamesi bu siyru:etin daimi be-11erdc mümtaz fıı§ist olmıynn po.rti adam· sız ar S e nıç n ı•r eş esı•n Dr 
uleri hakkında tenkitler yapamıyacak- deflen, sulhun muhafazası ve hudutla- !arını getirmekle krclın gösterdiği kıya- '="" 
lardır. Nihayet resmi mnlômat haricinde nn müdafaasıdll". Bu r.iyaset bilaistiınalseti takdir ediyor ve diyor ki: • 1 Pnris 14 (Ö.R:\ _ D"nkü· ··-
So b.. ·· ili 1 • ' / u pazar ıu 

vyet maslahatgüzarının gaybubeti ha- ulun mı. el er ve bılhass:ı Romanyanm 8Goganın çekilmiı olm siyle Roman· nü Frruıııız nazırlnn taraf ındnn üç mühim 
cfüesinden bahsedemiyecelderdir. l:o~~arıylc Milletler Cemiyetini.-ı mev· yn bir tnkım iynsi milfkü!athın kur·: nutulr söylenmiıtir. Devlet baknnlann-

YENI PROGRAM cut ıttifaklan ve dostluklnnnm çerçeve- tulm~ oluyor. Fakat bilfiil bir kral dik· d:ın n. Frosanrd hükümetin tahakkuk et-
Bükrq, 12 (A.A) - Rndor jarm &i içinde münasebetleri inkiJaf ettirecek tatörlüğii olan bu yeni t~kkül Roman-' tinnek • f d Jd w ek !1_ 

bild. . H"'-"' 1 b. " .. ek . R d k mi k 1 ruye ın e o ugu onomır.o, mali 
ınyor: uaumet mcm ekete hitaben ı: surette YlL"'U)'eC tır. omımya mev· Y Yl emo r:ıt me e etler nrı:.s1113 tek- e &O~y J l"b t • b 1 • 

b. b • . • · b. . . . ı v " a ıs n a ın U.'llumı at annı çız-
ır yanname neırederek milli birlik cut dostluk ' 'e ıttifoklan umumı sulh r~r cebre ilcceğinı zannetmiyoruz.J> dikte F __ , ı:..• b' 1 • 1 k b

. . . n sor.ra ramu.ann uır ır eny e \!Z• 
mesinin programını bir hulasa halin- nefıne olara!c: daha ziyade derinle~tire- Daily Telegraph §Öyle yazıyor: ı :rın!J..... b" 1 1 • 

1 
b' d h 

d bild. k . . • ... • ve ır cıme erı e ır. e ara-
e ınni;tir. Bu program ıu noktalan ce ve lnıvvetlendırecekta. Hükümet cGoganm sukutu dalın ıuynde temsil retli bir d ett bul N d 

iht• cd' halk ih . 1 • • -•- ld ... . • •. ) av e unmqtur. nzır e· • ıvıı ıyor: ı lira~.arı ve dnhilı mücadeleleri etmc:ate o ugu nasyonnl sosyalisligınw• ru· • • ki " 
~ mqtır · (!F • iktat• bd0 d 

l - Rumen milletinin yenilenme te- bir kenara bırakarak dnhilde sulha ve rük olmasından ve biraz da demokrat 1 k · 
1 

ransanm ıst 1 te 1 e 
mzıyüllerine daha uygun yeni bir anaya- tek bir iman, kral ve vale.na dakate devletlerin Romanyıının henüz ihmal ~b~' .. a aFcnk olursa onun müdafaası 

1 

ı ıçın ütun r ızJ 1 b0 r·· iJ katkı ıa tanümi, davet etmektedir. cdcmiyeceği ve dostlulılarına muhtaç bu· ns ar e ır ıgı e • 

2 - Adalet prensiplerine riayet olun- TAT ARESKONUN BEY ANA Ti lunduğu bir b-uvvet te;kil etmelerinden l ~ı:.~a:dO:. H~r~ halinde. yapa~l~ı 
nuıkl beraber devlet hayatının bütün T tarcsko harici sİyaaet iJlerini ete ileri gelmİ§!İ:'. Romanyada bir kral dik· I u • eti ıulb ıçmde yapmalan ımkmı 
uJıalannda milliyet fikrinin teyidi, alm!§tır. Tataresko hariciye nezaretini tatörlüğü te3İs edilmiş ise de kral etra.\ dnı:iJmde değil midir? Biz, ıosyal-cüm- • Başvekil Sot~n ve mkad~şları .tel ti te . t• ,,,..,. 

3 _ Ekseriyeti teskil eden Rumen un- nu"nı··n b·'ı" 1 1 . h il 1 k f .. 1 d 1 t d mi 1 f hurıyel birliği partisi memupları kayıt ımde, hazan da Uzak Şarkta mudabale- foznkarlann msanca makul ısl..,_ 0rl'_ - ,.. ı u un mcse e erı n o uncaya a- ına mum az ev e a a an top ama· ı ' · . . . d k -•· ıı .•ı:i 
wnına lıan;ı ötedenberi yapılagelmit dar uhaf d '-•:- bil . • hüküm" •• ku • $12 sosyalist ve hararetli milliyetçi oldu sı ıçın propagan a yapma tadırlar. Fran- balefet etmediklerini yazdpo.tan a jtllJ' 

• -r m aza e eceuo.u. sını mıJ, yenı et vvetı onu • k M r · J k tar v ~ 
obn haksızlığın tnmi.-i, bununl bcraL-- T tar k hru1 • • •-!'' . t k ·ı d --L • ti d h-" - •- \ ğumuz için halk cep besinin ancAlı: bir oyn, usso ınıye veya aponyaya ar· ıunla.n ilave ediyor: uPatron 1-1 

ucr e! O c.ıyeyı ''eıuuctcn ıdare Cf 1 e en ~sıye er en Ve aınm una• . • ' b t ) • • b• d h fed J • .. il' G" • jstilt hf' 
timdiki Rumen hudutları dahilinde bu- elm•kte • d b ~1: • nkk 1 1 h bb t• d d w k d ı millı cephe halinde geniılemek ıurdiyle ıı arp e me < ıçın ız en er a mr· ve mumcuı ı B. ıgnoux ıt ... IY 

ıse e u vnzuenın muv at n o an mu n e m en ognıa ta D'.» l 1 w • • l F • kn 1 b . • . db" )ere •·· lı" 
llI!'lan eski nkalliyetlere kanı hiç bir ada- mahi tt l d w t . ed'J• On S 1 _ı. t 1 . d D 'I vnzife11ini görebileceğini reisimiz Paul ıgı ısliyor ar. nşızme rşı on an.-ı nrp· emnıyetı temın edecek le ır ' ti -,.. ye e o.ma ıuı emın ı ıyor. un o ceanun ge.ze e erı uaıın a aı y ' b. k 1 1 d N 1 f • 1 hll)De •ı.t' 
letsizlili: y"pılr:ııyacn'·tır. ha • · ed .. d R H Jd d • b-L' Boncour ile birlikte daima tekrar etli•k çı ır ıev ve ıeyccan an var ır. ere- e et etm.iyor ar. Onlann ınu .,, ııvr 

.. ııo rıcıy e vu:u u omanyanm ananevi cm , onır mu wu.ıarm zayıflaını§ 1 d . h b . . • 11111> t• 
4 _ Umumi barptan sonra ve...j}en r.İy et b d ~ı b" • • 1 d d 1 • •. • • durduk.ıt e ıse nr ın lrntsıyetındcn bahsedecek· teıkı1ut mask~i altında ekono _1~ 

ususun a sag am ır gnranlisı o masır. an o ayı memnunıyet gosten· j 1 F ı t b "f' b .. dnh 1 1 • · · d •· d • il k • t nen ..,. ~' 
Ru:ncn tabi:yeti b klannın yenide:ı tel- lcl~kki edilmel<tedir. Diğer tnraftruı Pat- )'er. Ve foltat kral bu ıo::ı teıebbüsündej D hiliyc nnzın B. Albert Sarraut da l~~ 

1
.wa d u ~ ~ m~ .. t~ e.er ;ç7ihs•; ye e ;cu ba ge~ mcb" ısterşk1'İ tJe tıif 

liiki Ye bunlard:ın ga:t·ri nizami olanlnnn rik Miro:ıun baıvekil o)arak 1 rala yap- de muvaffak olarnll%sa rmm1eketin dn· ı Polis mektebinde M>ylediği bir nutukta ~ a:~ t ır. . e ~o~u~ıs il~~n !Ye; . a tır. d .ıra, u ~ at w ır .~ 0 t0ctt1' 
Cemi ~:ı cihet Rumen unsuruna iktısııdi tı~ı ıadaknt yemini csnasındnl{i sözleri hili bir barba sürükleneceğini ve biz.zat son suiknst keıiflerini :rna ederek cümhu- sıdynsde ~~dz:sv~p e .c .crdı. ":_. eilşl~ e"nfakn· hme kenıyet:Lgei) rıdetmege saı' ı.if 
l ny ... tt d-L • b" f 

1
• . d"' .. b • 1 '- k 1 1 .d · t d kr . .. • . 1 en eti .. ır. unun ıçın r ıu m ı ıttı ere et tef"' e er.J> .ı: .. c v 

.. ana genq ır aa ıyct temın ... '" emmıyet e kaydolunmaktadır. ra ın yuvar :ı.nıp gı eceflni yaz:yo:-. r1ye ' 'e emo ası repmını ı:orumak hu- d • altmd nl iht' h.'k" O • . B flt'Ppv· __ et, 
cdec • f M' • hül. •• d ı· . fi' . . per esı a o arı ıyatsızca u u· « euvre» gazele$ı ıse • bl'1" 

cx ır, ıron yem tumctin memlekette llÜ· ili ıus\&ll a po ısın ~ere ı ve.zıfesınden bah- l t rik tın k b" ük. b. db. d k f .k b t'ndetı .. ,. 
5 R d 1 • • • · 1 k [ 1 • f mc c eı e c en uy ır te ır- cum c ere rruıgın 8 ı e ı ti ":J 

- omanya n ı:on zamand yer- <un ve asnyqı ıZ!de edeceğini müttefik- ..1aponyana ısır aş- ıe mış ır. sizlik olur» l d' J:"k" t' • 1 oldıığlll" J,~· 
le"en ve Rum kı ıfl J d ı t1 · ı· 1 r-_._. • .en ı .u umc mın mesu ı..tı" 

.. • en ır nın vas arına ziyan C: c_v e erm w ta unat annı kuvvetlen- k .. ,;;.r.Kı ba;;vekil B. Flandin «Demokr l Nihayet Fastn Mekncs ıchrine varan tırlatmnkta ve komünistler hale....-~: 
cctiren un~urlann memleketten çıkarıl- dırmege çaJıştıgını, komşularla iyi mü- fı T ma an Un U ıttifokuı pa:-tiıi gençlik teşkilatı önünde hn • · •. t B F • d T .. I . l Al it Jyaya tııJ' ~" 
ması, b ti .d I' -· . T l 

14 
(ÖR) .. 1 d'W' b' ı rıcıye mm eşarı . rnnçoıs e essan ıoz erıy e manyn ve a :ıete 

naı~ .e er ı ame c~ ıyecegını .ve imkfuı o cyo, . - Japonya soy e ızı ır nutukta halk cephe11inin Frnnsanın bu memleketteki 8ısl:.hat» diğini ilave C)lemektedir. Bu gaı aıP~· 
6 - Romanya hula Yahudi bulunan dahilmde de wnu:nı sulh neline olaralı hükümcti Heriditer hastalıklarla ma- Fransa.da mali hal!tınma temin edemi}·e· • • d b ı. • • dli 1c· Ki ttharP 'f d"- h ti 1 :ı~ • d -· • proJesın en a;ısctJIUş ve a ye ve ma· yer ı: « emansonun _,..,(1, u 

''er mern e c ere teırmi mesai ede- yem ostluklnr lturmaya gayret edece- Jul olanların kısırlaştırılması için ceGını söylemi~ \'e komünhtlere hücum an"f •
1
.1 .... · F"•m kc: d. ı· d bıralnld ~ d ,,_, ·b· ulh ..npıyo,...- u-.ıı 

rck b Yah d' h l' • .... • .. ı . . 'S -...ı ..... :ı ı e ın e ıgı rum» !:Gıgı ı ı es J- vı'' .. 1 

u u 1 "innın ıstedigi '':.\lan gını 110Y emı,tır. Sıhhiye nazırı Kido tarafından ha- ederek şu:ıll\n ilave etmiştir: gibi diğer i,lere de Faslılann tedricen yecck 1 uvvetli bir hüküınel e rı i< 
çalı•masına ç.a)ı~:ıcnktır. Bnfvekal~tin Patr~c ~erilmiş dmnsı zırla~an projeyi kabul etmekt~<lir. 

1 
tıBugl:n Fr:ınsf.:ıııı tcslihat ı:iyascti ko-ı tqrik edileceldcrini söylcmi~tir. ı Fraruı7Jarın sa ~lannı sıkln~~:rf11"1:,tİ 

7 - Menafü umumiye mü sseseleri- ~umcn efkan umuıruyesınd!! İyi bir te- Kıdo Japonyada doğumlar iize- münistl rin mencrino muvafık dü;mek- P.ruis, 14 (ö.R) _ Devlet nazırı B. gör. çnrpac k i tiraklere ibtiyıaÇ •tt~ 
in İyaactten lam miylc tecridi, idari 11~ yapm·~ttt. Esasen böyle bh hü!.tüme- rinde hükümctin kontrolünü kat':ijt dir, Tahmin ettiSiniz ı beplerle kcmü- F:-c~cim nutaunu tefsir eden muhnfa-ı .ınd;ın dolayı d ili planda b3~11 

__ h,,a,...,,vatta auijdinmll,.•in bmom,.n " ün l~ekMılü RumPn millf'tinin de ana· bir ş_ekle koymak niyetindedir. nistler Fransanın hazan İllgnnya cepbe.lzaııar cEcbo de Pnris» zetcsi muha· 1 r zarureti vnrdır.» 


