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Başmuhnrrir ve umum! neşriyat mUdUrü: 

HAKKI OCAKOCLU 
-A~B-ONE ŞERAlTI--

OEV AM MUDDE'TI Türkiye için HArlç l.çin 

Senelik............ 1400 2900 
Altı aylık ••••••••••••••• 150 1650 

1 
Günü geÇJ!!İJ nüshalar (25) kuruıtur. 

T E L E F O N : 2697 
~ .............................. .. 

No. 10065 Kırk Dördüncü Yıl z Mart Perşembe 939 ...., 
Mısır - /ngiliz manevraları 

Londra 1 (ö.R) - Mısırdaki Jngiliz kuvvet· 
leri ile Mısır kıtaatı §İmdi müşterek mnnevrnlnr 
yapmaktadırlar. Manevralar büyük tuzlu gül cİ· 
varında yapılıyor ve hedefi Mısır kıtnntına mu· 
kabil hücum te§kilatının bütün kıymetini öğret· 
mck ve münakale yollarının himayesi §(:killerini 

göstermektir... ..J 
RATI (5) KURUŞTUR Cümhuriyctin tıe Cümhuriyet eserinin bekçili, aul>ahlan rıkar ıtyım ga.zetccıır Yeni Asır Matbaaımda Buılmııtır. 

Milli ef lstanbula hareket buyurdu 
istikbal hazırlıkları hararetle devam ediyor 

Tramvay ve Tünel şirketlerinin 

.. • 

- ,,, 

Hükümete intikali münasebetile 
Tramvaylar donandı. .işçiler ba_yram yaptı 

vam ediyor. Milli Şelin lıtanbul
da ikametleri •ıra•ında Dolma
bahçe aarayında büyük bir kabul 
re•mi tertip etmeleri muhtemel -
dir. 
1K1 ECNEBt ŞtRKET1N HOKüMETE 
1N'l1KALt 

Istanbul l (Hususi) - Tramvay - Tü
nel şirketlerinin hükümcte intikali mü
nnsebetiylc bugün tramvny seferlerin -
den önce. bütün tramvny <lepoları önün

de kurb~nlar kesildi. Idareye ait bina
lar doruındı. Arabalar çiçekler ve bay
r.ıklarla .donatıldı. Depolarda yapılan 

merasimde müdürler lınz.ır bulundular. 
Heyecanlı nutuklar söylendi. Sevinç 
içinde bulunan işçiler, yabancı menfaa
tine hizmclten kurtulup Türk Cümhuri
ye1i memuru olmak şerefine kavuştuk, 

Milli .Şef lfalkct.'mi ziyaretinde diyorlar . 

lstanbul 1 ( Ha6tui) - Cümhur ı şerellendirmeleri beklendiğinden' Depolardn çay ziyafetleri verildi. lş
rcisimizin lstanbalu bugünlerde iatihbal hazırlıkları hararetle de- çiler bayram yapıyorlnr • 

Faşizmin 
Bir tehdit 
Silahı .. 

. ŞEVKET BiLGİN 

muştur. 

Azana, neticesiz bir mukaı.·emeti 
uzatmakta fayda göremediğinden 
cümhurreisliğinden istifa etmistir. 

ideallerine canla başla bağlanarak 
'istırap ve felaketin en müthişine 
göğüs geren insanlar artık iki i~.ti
mnlden birini kabul etmek mevkıın
dedirlcr: 

Ya son damla kanlarına kadar mu
kavemette devnm ederek lspanyol 
milletinin yaralarını bir kat daha de
rinleştireceklerdir. 

Yahut teslim olacaklardır. 
Bu iki ihtimalin ayni derecede teh

likeler taşıdığını bildiklerinden tes
limiyeti merhametsiz bir intikam po
litikası takip edeceğinden korku
yorlar. Doğruluğuna inandıkları bir 
davayı müdafaa eden insanların hiç 
olmazsa yaşamak haklan tecavüze 
uğramıyacağını temin eden bir umu
mi affın ilanını istiyorlar. 

- SONU 2 iNCI SAYFADA -

Hariciye Vekilimizin avdeti 

aki 7İv~f~tt~ 
orj ·bulundu 

Iran veliahdı Mısır yolunda 
Samda ve Beyrutta büyük Feci bir 

cinayet 
Bir genç sevdiği 

kızı öldürdü.. 
---o---

İstnnbul, l (Hususi) - Bugiin öğ-
leyin Beyoğlunda Hüseyin ağa ma
h:ıllcsindc feci bir cinayet olmuştur. 
Orhnngazıli Recep adında bir genç 
aylardan beri sevdiği Gülizar adın
daki kızı, evlenme teklifini reddetti
ği için tabanca ile öldürdü.. Katil, 
derhal tevkif edildi. Recebin, sevdi
b'İ kız uğrunda şimdiye kadar 1200 
lira sarfcttiği söyleniyor. 

Denizhankta 50 
memur açıkta 

kaldı 
---0--

İstnnbul 1 (Hususi) - Dcnizbnnk-
ta bugünden itibaren yeni kadronun 
tatbikine başlanmıştır. Mali organi
zasyon fen \'e neşriyat servisleri 
lağvedilmiştir. Bu yüzden 50 me
mur açıkta kalmıştır. Açıkta kalan 
memurlara tebligat yapılmıştır. 
affiııK.ta )'enı ıtaaronun tcb1ıgi de-
vam etmektedir. Şimdiye kadar 
açıkta kalan memurların sayısı yii
-zc yaklaşmnktadır. Mnrunafih, hnz.i· 
rann kadar daha l>au servislerin 
lağvedileceği, memur adedinin as
gari bir hadde indirileceği anlaşıl
maktadır. 
Denizbank, muhabcrat ve irtibat 

servisleri de lağvedilmiştir. Açıkta 
kabın memurlara tazminat verilme

miştir. 
Bunlnr arasında resmi dairelerde 

on on beş seneden beri çalışan me
murlar dn bulunmalrladır. Bunlar 
yüksek makamlara müracant etmiş
lerdir. Diğer taraftan I>eni7.banka 
bağlı Yalova knphcaları müdürlüğü 
müstakil bir idare haline getirile-

- -
istikbal resmi yapıldı 

Iran vcliahdi 

-Paris 1 (ö.R) - Şamdan bildiriliyor: 
Mısıra gitmek üzere kara yoliyle Iran
dan gelen veliahd Altes Şadur, Suriye 
hududunda karşılanmıştır. Bir askeri 
müfreze selam resmini yapmıştır. 

Mutika Iran mnrşinı çalmıştır. Veli
ahd Şama muvasalatinde 50 bin kişi ta· 
rnfından knrşılanmış, 21 para top atıl· 
mışlır. 

istikbal resminde Suriye ordusu ku· 
mandanı general Keller ve Suriye yük· 
sek komiseri de hazır bulunmuşlardır. 

Şam Iran konsoloshnnesindc veliahd 
tarafından bir kabul r esmi yapılmıştır. 
Altes Şadur, 16 Martta Kahirede pren
ses Fevziye ile evleneceğinden Şamda, 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Vilayetin Turizm çalışmaları 

lzmir hafriyatında 
faaliyet artırılacak 
200 bin lira sarfile nıodt"rn bir 

Asanatika müzesi müdürü bav Salah.ittin 
bir manzara· 

lzmirin turizm faaliyetlerine snrfedil
mck üzere Iktısat vcknlctindcn alınan 
6000 lirnlık tahsisatın 4000 lirası Iı.mir 

müzesine, 2000 lir:ısı dn Bergama müze
sine ayrılmıştır. Iz.mire ayrılan 4000 li
ranın 3000 liralık k•smiyle lz.mir hafri
yatında faaliyet gösterilecektir. Kalnn 
1000 lirasiyle ~es harabeleri ve Belevi 
müzesinin temizlik ve tanzim işleri ifa 
olunacaktır. Bu suretle bu sene Izmir 
hafriyatında 3800 lira sarf edilerek faa
liyet gösterilmesi temin edilm~tir. 

Izmir hafriyatında faaliyete geçilmiş
tir. hmirin meşhur Agora.sını tanınml§ 
Arkeologlar harikullde olarak anlat -
maktadırlar. Geçen seneki hafriyatta iz· 
mir agorasında kıymettar bir kitabe çık-

IK.ral Boris 
Belgradda 
Prens Pol taralından 

istikbal edlldl 

h d 
mıştır. Bunun, Izmir şehrine büyük hiz-

Y a pıla n ta şi at metler etmi~ bir zata ait olduğu anıaşıı-

F 1 
maktadır. Ancak bu kitabede bir kelime 

ransaya Cev,tpIDlŞ henüz okunamamıştır. Okunması için 
tanınmış arkeologlar çalışmaktadırlar. 

Ubyada Alman kıtaları VILA YETIN ruRtzM ÇALIŞMALARI 
da Var mıdır! Vali B. Fatlı Güleç Efes harabeleri· 
Göring Romaya gidiyor. ntn bnkımsızlığını nazarı itibara alarak! 

Bu seyahate IJüyülı aıtıkadar memurlara tarihi bü.y~k b~: 
ehemmiyet uerlHyor kıymet taşıyan Ef~s ~arabelennın .m~

Londra ı (A.A) - Havas ajnnsındanı ;kcmmel bir hale ifrng~ emrctı~uştır. 
Italya hariciye müstc§arı Bnstinninin Burası teınlzlenerek mUk.em.m~l bır h~-

Pazartesi günü Lord Perle Italyanın le ifrağ olununca, vilnyetin.ıstikbnlc nıt 
LibY.aya yeniden mühim kuvvetler sev- bazı tasavvurları vardır. VıHiyet mn~~
kedcceği eyi haber alan mahlillcrde be- mı, Selçuğa muntazam surette tcn~zzuh 
yan edilmektedir Bast.ianinin Fransa ta- tr.cnluri tnhriki için icap den tedbırleri 
rafından Tunusa

0 

takviye kıtaları gön - alacaktır. Maksat halkımızın, b~y~~ bir 
derilmesi üzerine bu tedbirleri almak tarihi kıymet taşıyan bu cserlen gormc-
Shtiyacı hBsıl olduğunu söylemiştir. si ve istifade etmesidir. 

Ayııı mahfiller Lord Pertin Italya ta-. Selçuk civarındaki Belevl mUzo1es1, 
Mfından alınmasına karar verilen yeni Selçuk 2.lyaretçileri tarafından kolaylık
tedbirlere kup teessüilerini izhar ettı- la gezllecektir. Bu mUzo1e, c.Asta gölU:t 
i!ıi tıAv• eylemektedir. diye Homerln §iirlerlnde ifade olunan 

- SONU 1 iNCi SABl:nDB - - SONU 21NCI SAYFADA-

Kral Boris 

Belgrad, 1 (Ö.R) - Bulgnr kralı 
Boris bu sabah saat onda buraya 
geldi. Belgrad garl)lda kral Naibi 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -



• 
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FIKRA: 
••••••• 

Oerd 
YAZAN: ŞİNASİ REVİ 

ŞEHiR HABERLERi Faşizmin 
Bir tehdit 
Silahı .. 

İç 91Z1larının tıpkı bir kızıl ve bpkı bir lcızamılı: gibi kah dışımıza vuran, kah 
içimizde boğulan bilcümle arazına derd diyoruz .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • Ödemişte bir hadise oldu 
Kızıl ve kızamık suretinde ki.inatla temas eden. göz ve elin seçtiği .. ti.bir 

caizae - pliUtik sızılar sadece derd .. Fakat şür ve muzikde olduğu gibi morlo
lojilerini teşhis edemedilderimize daha başka tibirler bulmak gerek .. 

Onlar derd' den daha derin veya daha yüksek .. Daha enli yahut çok geniş· 
tirler .. 

Sadece derd umumi bir hastalıktır. Gülmek hazan bir derd'dir, fakat ağ
lamalı: tamamen ... Dinlemek hazan bir derd' dir, blı:at anlatmalı: kimilen. .. 

Vuzuh ve sadelikle derdleri lefh'• olunabilen inanlar ne bahtiyardırlar .. 
Birbirine girmiş girift ve mudil görülen acılar hayamı küçük bir teheaümile 
çiçeklenir, yeşerir. Ne~ yeniden canlanır .. Sıhhat ve enerji bir kat daha ta-
zelenir .. 

Fakat derin ve geniş aızı1ar, ufukJannda gün doğmıyan. çiçek ac;mıyan, ku§ 
ötmiyen son&uz bir labirent"tir. Ömürlerini, kurt yeniklerine benziyen hu 
mukassi, loş höcrelerc adayan insanla.ı, canlı ve fa31 silindirlerin yanında birbi
ri içine sokulan, kendi kemiklerini, k-endi hüviyetini kemiren ekzantriklere 
benzerler ... 

]~ık, koku, ses, hareket .. Bütün bunlar onların kapalı hüviyetlerini açmağa 
kifayet edemt2 .. 

Di.vaları, kalurları, ümid ve ağıdan teazzuv ve tetek.kül edemi~n bir ce .. 
nindir .. 

Bu itibarla genç Verter, ihtiyar Gorio "Ye hele en ze~ Bod.le.,.·e daima 
muğber, keza (Hallaç Mansur) a da iplerini koparrnı, bir Pars deder .. 

Bunlar; sakin suların gölgeli yüzüne aksetrniıı Sl2UUD, derdin kendileri midir, 
bir kamış, bir ot, bir yaprak veya bir insan mıdırlar) !.. 

Düşünüyorum: Görüyorum ki çözülmesi gereken bu düğüm de bir derd ..• 

şiNASi REvi 

Hal inşaatına başlanıyor 

Ekmek fabrikası da ya
kında inşa edilecek 

Belediye, çocuk hastanesi ve garaj 
antral binasından sonra ilk bahar in

şaat devresine girmiştir. Bu mevsimde 
Halsantral binasının inşası mukarı·erdir. 
Halsantral binası belediyeye 400,000 li
raya mal olacaktır. Planı hazırdır. Hal
~antral binası yapılınca şehrin sebze ve 
meyva sahşı merkezileştirilerek Hal
santral binasında toplanacaktır. Bittabi 
bu zaruret karşısında diğer sebze ve 

Halsantnı! binası lzınir şehrinin b·ü
yilk b.ir ihtiyacına cevap verecektir. Bu 
suretle §Clıre gelen meyva ve sebıele
rin fiatlerinde husule gelecek temevvüç
lf'rin sıkı surette kontrolü temin edile
c "i gibi köylünün fiat hususunda tak
•iyesi d" imkan dahiline girecektir. 

Belf'diye, bu mevsimde ekmek fahri-

~Memurlar 
• • • • 

Üç taksitte 
Halk tipi birer gaz 
maskesi alıyorlar 

Tarafmdaiı müstesna bir zevkle yaratılan lıu mua:uam j 
filim! Aile yuvasını kuran ve kurmak istiyenlerc büyült 

bir ibret dersi teskil edecektir_ Çocuğun aile arasındaki 

nıevkiini... Vebr ve şerclle y~·an bir adamın eriştiği 1 
saadet... ZenıinJjğiıı.e raimen sefahat yiWinden sönen bir 

rohqn huin ikilıeti. .. Gönlün<h!ki aşkı söndürmek için 

çalışan bir kalbin ateşi görüle~ektir. Tak.tir ve tebrikltt
le sinemadan çıkılacaktır. 

Meryemi kaçırmağa te
şebbüs edenler tutuldu 

-*-İlk tütün 
fideleri dikildi.. 
Bugün TürkJyede senenin ilk tütün 

fideleri Burnova ziraat mücadele istas
yonunca deneme tarlasında ekilmeğe 
~ıştır 

. Bir terii 
Iznıir vilayeti üçüncü sınıf mühendis

lerinden Ali Riza Koç ikinci sınıf mü
lıendMiğine terfi ettirilerek maaşı kırk 
be~ linya çtkarılmışbr. 

-*-

hafif 

-*-KOOPERATİFLERİN 
Potas ihtiyacı 
Ziraat bankası, kredi kooperatif or· 

taklarına tevzi edilmek üzere bir ko
misyon huzurunda kükürt ve potasa 
mübayaa etmiştir. 

-*-Karaburun belediye 
doktorluğu 
Karaburun hükümet tabibi Dr. Salih 

Kıvanç ilaveten vazife ola:rak mezk\lr 
kaza belediye tabipliğine tayin edilmiş 
ve keyfiyet 't'il&yete bildirilmiştir. 

Bari Panayırı MA · -*-
Onuncu Bari şark panayırının 6 - 21 NiSA 

cylul tarihlerinde faaliyet göslereceği İnkılip ibidesi 

ŞEVKET BiLGİN 

Bu müzolenin de kimin adına ve ki
nlin tarafından inşa ettirildiği henüz te
nevvür etmiş değildil'. Ancak 22 metre 
irtifaındaki bu eserin bir kral mezarı 
olarak yapıldığı ve belki de Efes kralı 
Seizimaka ait olduğu z=n 'diimckte -
dir. 

HtSARLIK KöYü HAFR!YATI 
Tirenin Hi,.arlık köyündeki eski kale· 

nin iki kilometre mesafesinde üç kemer
li bir eser göriilmüştür. Eser tamamen 
gömülüdür. Bu kemerlerin altında kale
ye kadar uzanan bir yol bulunduğu ve 
üçe ayrıldığı köylüler tarafından ifade 
olunmaktadır. Burada bakır avaniler 
kalkanlar, heykeller ve tarihi parala,' 
bulunduğu da söylenmektedir, Bu eser· 
!erin Ruıncn devrine ait olması n1uhte
meldir. Yakında mahallinde vilayetçe 
hafriyat yaptırılacaktır. 

Türkofise bildiriLnis .. tir. Manisada yapılacak inkılap abidesi 
bak ASARI A TtKA MtlZESt * müsa ası neticelenmiş, bu müsaba- ş hr" . 

- - kaya Fransadan d"' t Alın d 'ki e ımızdeki alakadarlara gelen ma-HIFZISSJHHA or J anya an ı Ilım t .. .. .. ... 
beynelmilel ,.;;L--ti u,_ he k ltraş . a a gore Kultur bakanlıgı İzmir kül-.... ı•-•ert .. _._, ___ d r-""' = y e gır- t" k .. 

~ ....._.... a mistir: Neticede Fransız tkıtr p . U'lJar ı ıçınde 200,000 lira sarfiyle m0-
vek.ı:.w tin .ı.ı1o:- sana ı oıs- d b' • 'k cue m........ sonun eseri birinciliği kazanmıştır. ern ır a"'.'ı:atı a müzesi yaptıracak -
bir tamimi.. Fransız sanatkirı akında nıl k . tır. Bunun ıçın 939 yılı bütçesind~ ıalı-

y me e eh- . t ld - .. 1 k Sıhhat \'Ckaletinden \'iliiyetlere gön- mize gelecek ve Maıili;ayı ziyaretle ese- sısta ~.ı:n ·~dı soyb':nıne tedir. 
derilen bir tamimde vilayet ve kazalar- rini bazırlıyacaktır. . . zmınn mo ern ır müzeye büyük ih-
da ı.-şltil edH .. n Hıfzıssılılıa meclisI .. riniu lıyacını nazara alan Kültür bakanlığı-
muntazam surette içtima ederek tedbir- :••G•••••ı••••••ı••••••••••••••••••••••••••• nın kararı şehrimizde memnuniyet 
!er alması i5tenmiştir. Bu tamimde de- : e en er, Gidenler : uyandırmıştır. 

.... ,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,: H be ld · b 
niliyor ki : Çanakkale mebusu Dr. Mustafa Ben. a r a ıgımıza göre elediye, Ve-

- Hıhıssıhlıa meclislerinin vazifele- gisu Öderni§t .. n gelmiştir. kfılet nezdinde teşebbiiste bulıınarak 
ri mahallin sıbh1 ahvalini daima gözö- İzmir mebusu profesör Mahmut &at mimari müzede mevcut eserlerden bnzı-
nünde bulundurarak ·-"'- ve L---ba "e Bozkurt ç . . . !arının Kültürparka naklini istiyecektir. 

~ ......., • eşmeye gıtmiştir Mi • .. ed k' k 1 köyler sıhhi vazivetinin' sJ•L · Kast · b · marı muz e ı ar eo oji eserlerinin 

A Y R , ı ..w ve mev- anıonu me usu Sami Man.isaya K"ft" k 1 C A cut mahzurların iza1 · M b ' u urpar ın muhtelif yerlerine yerleş-• esıne yanyan ted- uş me usu Şükrü Ankaraya g'tmi · ·ı · f 
• birlerin alınması sari sal L--'-- j _ _..:_ 1 ş- tın mesı, uarın ecnebi ziyaretçilerini •••••••••••••••••••••••••••••• • ve gm ..ı..w.:>lil- e.cuır. f 1 J"k 1 d 

!ıklar hakkında istihbaratı tanzim ve ko- az aca a a a an ıracak bir hususiyet D • it E e 1 • J ruruna çarele. . mak v f olacaktır. enıza 1 sır erı r Böyl" oldu~"':e ~iya hıhıssılı- e at Mimari müzede mevcut eserler milat-
T-'-" A---"·-- h.. meclislerinin mutat toplan•-•--ını Gazet .. miz çinkoğ:rafı Zeki Özkane- tan evvel yedinci asırdan milattan sonn """"' ,.,._....._ denaıımnsının iştirakiyle temsil c.lôlm:e owazzanı harp \'C ••k iilmı' • UüU' L_ • • 1 . B 

............. ~ -ı: t ''apnı-~-L1 - ·· · 1m rin iki yaş.·ındaki •-avrusu ansızın :ra- Of"~ıncı asır ara aıttir. wılar arasında OYNIY AUT •.., RİCA n DIX" DO ' """"""" gon.i üştür. Bundan böy- , ola&."lll~ : • - • LORES DEL RİO ı ı., Sıhhat Meclislerinin muntazam to~ hatsızlana:rak \•efat etrni§tir. Bu zi- Arkaik, Elenistik, Rumen, Bizarı< ,,., S_EANSLAR: Her gün : Ôl.DUREN GÖZLER : 2 - 5.2< - 9 .. DENl.ZALTI 3.4< - 7 •< TE r Greko R d · ! · · 
" - • ...., !anarak IDe\"Cut sıhhi ınalızurl•- '··- yaın derin acısı içinde olan Zl'ki Öz- - umen evır erme aıt sütun V/'/////7////.-ı~;.,,7'._,..z.=ı.,. - - - - ----- - ·~-·~r.L.Zı:.O!I·~ ~"' -a k ba · lıkla . 1 l' 't il ko 1 

,,,,,.,.,,, ..LI";". ,;w,.._,,, ~a-. !.ıii lesine çalışmaları rica olunur. ~anere \.e a.ilPsinc başsağlığı dil(:riz. ş rı . ı em~ t a-ı'" ı ra er, rniq er 

~:.!J.e!:.!!:::...!:.ıi".?!1""~~~~~"-""-----==ı:~::,.~~::!!::!:.!.~!....-"":...:~~::~...ı!... ... ~:•~:~:ı:s::'~~::JQD~~~:!:~:!;~:Z==:!~'~'e~hi~n:a~c~e:ph:::::e~t~zv~inl~ein~· ·vanı~~ı'r .. 111111111111111 .. "-"·"--'-B:..::~!''"ive otıııı "r.ıdo Vı9r~c:..I t.-ıhn 'h~71nm J _ ' • .• .. • • ·• _.ze; .. 
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TELGRAF HABERLERi 
Milli Şef Istanbulda 

Istanbullular Reisicünıhurumuzu 
istikbal için büyük hazırlık yapmıştır 

Yunanistan 
Franko hüküme

tini tanıdı 
Atina, 1 (Ö.R) - ıHestia• gazetesi

nin bildirdiğine göre Elen hükümeti 
Burgos mümessilini, general Franko hü
kümetini hukukan tanıdığını bildirrnc
ğe ıµemur etmiştir. Yunanistanın Faris 
sefiri memleketini ayni zamanda Bur
go• hükürneti nezdinde de temsil ede
cektir. 

Ankara, 1 (Telefonla) - Reisicümhur 1 ISTANBUL, 1 (Telefonla) - Dahi - İstanbulluda da bu arzuyu görüyorum. 
İsmet İnönü bu akşam saat 22.05 te hu- liy~ vekili B. Fai_k Öz1'."a~ _bugün gaze- Eğer bir program yapmak icap ederse 

• tr 1 . l İ bul . k .. tecılere şunları soylemıştir. b 1. b 1 h !kının ik "d Acı bir kayıp 
susı en erıy e stan a gıtme uzerc . . unu stan u a tı arına ar-
aehrimizden aynlmıştır. - Reisicümhur Istanbulu ve Istan- zetmek isterim. Hariciye vekilimizin 

Relsicümhur ve refikası istasyonda bulluları bir fın evvel görmek isterler. d h b 1 b kt VaJ1°deJerı· Ve"at İstikbal için bir program yoktur. İstan- Şim iki alde öy e ir şey yo ur. ,. 
Meclis reisi B. Abdülhalik Renda, baş- bul halkı kendHerini büyük bir tahas- İstanbul belediyesine yardım etmek etmiştir ••• 
vekil doktor Refik Saydam, mareşal sürle beklediklerini ve haklarındaki isterim .. Beş milyon liralık istikraz ya- Ankara, 1 (A.A) - Hariciye vekili 
Fevzi Çakmak, vekiller, vekaletler ec- hürmet, muhabbetlerini en coşkun su- pılmasını temin ettik .. Hükümet ayrıca Şükrü Saracoğlunun validesi dün akşam 
kam, mebuslar ve kalabalık bir halk rette izhar arzusunda bulunduklarını yarclıın yapmak için imkanlar aramak- vefat etmiş ve cenazesi bugün merasim
kitlesi tarafından uğurlanmıştır. •izden duyduğum gibi, temas ettiğim her tadır. le kaldırılarak Cebeci mezarlığında ebe

di istirahatgahına tevdi edilmiştir. 

Vaşington Senatosunda 
Cenaze merasiminde B. M. Meclisi 

rei•i Abdülhalik Renda, Başvekil Refik 
Saydaın, Vekiller, mebuslar, divanı tem
yiz ve divanı muhasebat reis ve azaıa
riyle hariciye, adliye ve maliye veka
letleı:i erkaru, bankalar ve diğer mües
sesat direktörleri ve ınüteve{fanın aile 
efradi ile dostları hazır bulunuyorlardı. Bazı mebuslar hükümetin muazzam 

müdafaa projesine hücum etmişlerdir 
Reisicümhur İnönünü cenaze merasi

minde hususi kalem müdürleri Süreyya 
ve yaver Şükrü temsil etmekte idiler. 

Cenaze saat tam 11.30 da Hacıbayram 
camiinden kaldırılarak merasime iştirak 
edenlerin ihtiram elleri üzerinde Ulus 
meydanını, bankalar caddesini takiben 
hariciye vekaleti önüne kadar getiril
n1iş ve tabut burada cenaze arabasına 
konulmuştur. 

Bir senatör bu 
anlaşılacak 

• • 
pro1enın diktatörlükler tarafından 

biricik Hsan olduğunu söyledi 
Vaşington, 1 (Ö.R) - Senatoda bazı 

İzolasyonist (Tecerrütçü) mebuslar hü
kümetin 358 milyon dolarlık müdafaa 
projesine hücum etmişlerdir. 

Bunlardan on ikisi bitaraflık kanunu-
na ait olan Ludlov tadilinin yeniden 
meriyet mevkiine konulmasını istemiş

lerdir. Bu tadile göre Amerikanın har
be girebilmesi için önce bir referandüm 
yapılması icap eder. Senatör Lui hü
kümetin projesini müdafaa etmiş ve bu
nun diktatörlükler tarafından anlaşıla

cak biricik lisan olduğunu söylemiştir. 
Vaşington, 1 (Ö.R) - Amerika haya 

ordusunun mevcudu ve istikbal vaziye
t! hakkında tahltikat komisyonuna ve
rilen ifadelere ait tafsilat neşredilmiştir. 

Amerika hava ordusu kumandanı ge
neral Amold demiştir ki : 

Merasimde hazır bulunmakta olan ze
vat ha. i.ciyeden itib1fen cenaze;y·i oto
ınobillerle CPbeeiye kadar takip etmiş
ler ,.c tedfini müteakip mezarı başında 
son ra" imci ihtiramı ifa eylemişlerdir. 

Emniyet umtıım 
müdür muavinliği 
Anf:ara, 1 (Telefonla) - Emniyet iş

leri ypıum müdür mua\•inliğine sicil ve 
elat müdür muavinı Halidin tayi-

K y bek<:ilerine 
il~e maaş 

ı - Amerikanın şimdiki halde 880 
ilk hat tayyaresi vardır. Buna antren
man ve rasit tayyareleri de ilave edilir
se yeldin 1430 olur. Amerikan endüstri
sinin ayda bin tayyare çıkaracak vazi
yete gtrmesi için Uç sene lazımdır.• 

Amerika kongresi toplantı haliaae 

Ankara, 1 (Telefonla) - Köy "'bekçi
lerinin vazife ve mesuliyetlcrini ve bun
lara Yerilecek maaş Jnikdarını tayin 
edecek bir te§kilfıt vücuda getirilmek 
üzere dahiliye vekaletinde bir komis
yon kurulmuştur. 

Diğer ifadelerle ifşa edildiğine göre la da 780 tayyare satın almak fikrinde
harbiye dairesi adi bütçe menabiiyle dir. Arnerikada plastik maddelerle t~-
575 asker! tayyare ve munzam tahsisat-' yare inşası için tecrübeler yapılmıştır. lngiltere 

Kral Borisin ziyaretinde 

Balkan münasebetleri 
görüşüldüğü sanılıyor 
Belgrad 1 (ö.R) - Bulgar kralı Boris bugünü de Kral Naibi prens 

Polun misafiri olarak geçirmiştir. Resmi Yugoslav ve Bulgar mahafili 
ziyaretin tamamile hususi mahiyette olduğunu ve bunun da Bulgar 
hükümdarına, resmi bir programa tabi olmaksızın, İstediği kadar ika
metini temdit imkanı verdiğini kaydediyorlar. Kral Borisin Prens Pol 
.ve Yugoslav hariciye nazırı B. Aleksandr Markoviç ile muhavereler i
nin mahiyeti hakkında bir ketumiyet muhafaza edilmekte ve ancak 
bazı faraziyelere imkan hasıl olmaktadır . Bulgar gazetelerinin Bükreş 
Balkan Antantı konferansından sonra kullandıkları lisan ve açıkca 
izhar ettikleri revizyonist müddeiyat müzakere mevzuunun Bulgar is
tanla Balkan Antantına dahil dört devlet arasındaki münasebetler me
~elesi olduğunu açıkca ihsas etmektedir. 

Belgrad 1 (A.A) - Bulgar kralı Boris bu sabah saat 10 da buraya 
gelmiş ve istasyonda k ral naibi prens Pol ile saray erkanı ve yüksek 
devlet memurları ve Bulgar elçisi tarafından karşılanmıştır. 

Kral yanında kral naibi prens Pol olduğu halde Bielidver sarayına 
gitmiştir. Kral Belgradda kaldığı müddetçe bu sarayda oturacaktır. 

Naip prens Pol bugün Kral Boris şerefine bir öğle ziyafeti vermiş
tir. 

" ALTIN FİLİMLER SERİSİNDEN MÜTEŞEK· 
KİL HEDİYELİ 

•• •• •• 
BUYUK FiLiM MUSA BAK ASI 

3 Mart Cuma gününden itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINOA 
BAŞLIYOR ... 

İşte müsabakanın birinci pırlantası 
Sinemanın en güzel kadını Dorothy Lamour .. Senenin en güzel ve ili\Jıi !ilmi 

Ziraat Bankasıntn 
Kumbara keşidesinde 
kimler kazandı? .. 

üyük deniz hava üssü 
inşa ediyoJO •• 
Londra 1 (A.A) - Deyli Ekspres ga

zetesi yazıyor: 
Ingillere uzak doğuda üç büyük de

niz hava üssü iruıa edecek veya tadil 
edecektir. Bu sene beş milyon Ingiliz 

Ankara, 1 (A.A) - Ziraat bankası- lirası sarfedilecektir .. Bu üsler, Singa
nın bankada 50 lira ve daha fazla mev- pur, Tricanala, Seylan ve Aden üsleri
cudatı bulunan tasarruf sahipleri dir. Şimdiye kadar Singapur için yedi 
arasındaki ikramiye kurası dün banka- milyon sterling sarfedilmişlir. 1939 da 
da ikinci noterle diğer alakadarlar hu- iki milyon daha sarfedilecektir. Inşaat 
zurunda çekilmiştir. bitince Singapur dünyanın en kuvvetli 

Bu çekilişte bin liralık ikramiye 225 deniz üssü olacaktır. 
numaralı tasarruf hesabı sahibi Must.afa Tricanala Ingilterenin uzak doğuda 
Mehmet İnanca, 500 liralık ikramiye 422 ikinci üssü olacaktır. Adenin yeni tah
numara sahibi Gemlikte Mehmet Una- kimatı 600 bin lngiliz lirasına mal ola
ya, 250 liralık ikramiye 529 numara sa- caktır. Bu üsler yeni radyo postaları ile 
hibi Elazıkta Ömer Naim Orala çıkm1<- techiz edileceklerdir. 
tır. ~~==~ 

501, ı286, 4067, 347, 211, 385, 219, 63. Yunan kralı 
32 ve 1054 numaralara da yüzer lira ik
ramiye çıkmıştır. 

Bunlardan başka muhtelif mahaller
deki 95 tasarruf 'ahibine 50, 40, 20 li
ralık ikramiyeler çıkmıştır. 

Iran veliahdı 
Mısır yolunda 

-BAŞTARAFI t iNCI SAYFADA -

fazla kalmıyarak Beruta hareket etmiş
tir. 

Olga destroyerini 
z iy aret etti.. 
Alina 1 (A.A) - Atina ajansı bildi-

riyor: 
Kral Jorj, başvekil Metaksas ve di -

ğer şahsiyetler bugün öğle üzeri tersa
ne önünde demirliyen V asilisa Olga 
destroyerini ziyaret etmişlerdir. Destro
yere açık denizden sahile kadar diğer 
üç destroyer refakat etmişti. Kral ve 
maiyetindeki zevat yeni destroyeri gez
dikten sonra Averof amiral gemisine 
geçmişler ve Averofta kral şerefine bir 
öğle ziyafeti verilmiştir. 

Lübnan payitahtında Iran veliahdine 
parlak bir istikbal töreni yapılmıştır.Şe- İT ALY AN • POLONYA 
hir, baştan başa Iran bayrakları ile do- Miio$terelı tebliği 
nanmış, muhtelif yerlere taklar kurul- Varsova, 1 (Ö.R) - İtalyan hariciye 
mu~tur. nazırının ınüzakerelcri hakkında şu 

Veliahd, Berut konsolosluk binasında tebliğ neşredilmiştir : •İtalyan ve Po
Lübnan hükümet erkfuıını kabul ettik- lonya hariciye nazırlarının muhaverele
ten sonra limanda kendisini bekliyen ri neticesinde iki memleket arasındaki 

(Elmahruse) yatına binmiştir. Yatta dostluk ruhu ve mlina,ebetlerindeki 

..... 
'SAffil'E 3 

SON l-IABE~ 

• • Eski baro reısı parayı 
• • • 

gerıye mı verıyor 

lstanbul 1 (Telefonla) - İzmir körfezinde batan lnebolu vapuru 
davasında Denizbankın avukatlığını üzerine alan baro reisi avukat 
Hayri ücret olarak aldığı 12 bin liranın 6 bin lirasını iade edeceğini 
Denizbanka bildirmİ•tir. 

Alman ve ltalyan elçıleri lsvicre 
matbuatıPdan şikayet etmıslerdir • 

Bern 1 (ö.R) - Alman ve ltalyan büyük elçileri hariciye nezare
tine giderek lsviçre matbuatının mihver devletlerine karşı tarzı hare
ketini değiştirmesi için teşebbüste bulunmuşlardır. Bu teşebbüse İsviç
re hükümetinin verdi':i cevap henüz öğrenilmemiştir. Maamafih gaze
teler lsviçre matbuatının hürriyetine karşı yapılan bu teşebbüsü bir 
tehdit mahiyetinde telakki etmektedirler. 

Paris 1 (A.A) - Journal Des Debats gazetesinin Roma muhabiri 
Guillaumeun hudut haricine çıkarılması üzerine Fransız makamları 
Corriere Della Seranın Paris muhabiri Monelliyi memleket haricine 
çık•·--nağa karar vermişlerdir. 

l ngiliz kara ordusu mevcudu 
cıkarıldı 200,000 nelere • 

Londra 1 (ö. R ) - Bugün de lngiliz kara ordularına ait bütçe tah
minleri neşredilmiştir. Yeni mali sene İçin kara ordusu masrafları 161 
milyon lira olup geçen seneye nisbetle 47 milyon lira fazladır. Fakat 
doğrudan doğruya vergi vasıtasile elde edilecek meblağ geçen seneden 
3 milyon lira daha azdır. Harbiye nezareti tarafından bütçeye ilhak 
edilen bir beyannameye nazaran 1 kanunu saniden beri lngiliz kara 
ordusu mevcudu 200 bin nefere baliğ olmuştur. Bu tezayüdün mühim 
bir kısmı hava tehlikesine karşı teşkil edilen büyük fırkalardan ileri 
gelmektedir. Bunların mevcudu bir sene evvel 31 bin nefer iken simd, 
71 bine baliğ olmu•tur. 

Sovyet ku vvetleri sahali n 
adasında toplan ı yormuş 

Tokyo 1 (ö.R) - Hükümetin bir mümessili ayan meclisinde Sa
halin adasının Rusyaya ait olan şimal kısmında bir çok Sovyet kuv
vetlerinin toplandığını teyit etmiştir. Ayan azası adadaki Rus kuvvet
lerinin 5000 kişi olduğunu, buna mukabil adanın japonyaya ait olan 
kısmında yalnız 600 muhafız bulunduğunu söylemi~tir. Hükiimctin 
mümessili japonyanın her ihtimale karsı hazır bulunduğunu söylemis· 
tir. Bunu müteakip japonyanın askeri hazırlıkları ayan meclisinin giz· 
li bir içtimaında i7.ah olunmuştur. 

ltalyan gazeteleri Fransanın Tunustaki 
askeri hazırlıklarını kaydediyorlar 

Roma 1 (A.A) - Bütün ltalyan gazeteleri Fransanın Tunusdaki 
askeri hazırlıklarını ciddiyetle kaydetmekte ve F ransanın bilfiil harpte 
;miş gibi hareket ettiğini yazmaktadı r. 

Messagero gazetesi Tunus hududuna doğru mütemadiyen Fransız· 
!arın asker ve mühimmat sevkettiğini ve Tun us garnizonunun yine 
tamamile h ududa gönderildiğini ve şehirde tek bir askere rast gelinme
diğini ilave ediyor. 

Hollanda parlamentosunda iki mebus 
arasında kavga çıktı 

Llhey 1 ( ö.R) - ik inci kamaranın içtimaı esnasında bir hadise 
çıkmışbr. Nasyonal sosyalist mebuslardan R ost parlamentoda mutad 
olmıyan ifade tarzından dolayı reis tarafından meclise muayyen müd· 
detle İştirak edememek çezasına çarptırılmış ise de içtima salonunu 
ter,ketmekten istinkaf etmiştir. 

Bunun üzerine sağ cenah katolik partisinden Riter kendisini chain» 
diye tavsif etmiştir. Rost Riterin üzerine atılmış, bir çok parlamento 
erkanı araya girmişlerdir. Rost meclisten tardedilmiştir. 

Belçikada kabine buhranı 

B. Sudanın kabineyi ku
racağı zannı hakimdir 
Brüksel 1 (ö. R ) - Yeni Belçika kabinesini teşkile memur olan 

Sosyalist ayandan B. Sudan ilk temaslarının cesaret verici mahiyette 
olduğunu beyan etmiştir. Üç ananevi part i kendisini sempati ile kar
şılamışlardır. 

B. Sudan geniş bir birlik kabinesi yapmak arzusundadır. ilk güçlü
ğü teşkil eden Martens meselesinin Piyerli kabinesi tarafından düşü
nüldüğü gibi bir tahkik komisyonu suretile veya, daha ziyade ihtimal 
dahilinde görüldüğü gibi, şahsı etrafındaki gürültülerden bıkarak bu 
Flamand Profesörün tıp akademisinden istifası şeklile halledilmesi 
mümkün görülmektedir. Çok büyük olan bu zorluk bertaraf edilince 
B. Sudanın vazifesinde muvaffak olması çok muhtemeldir. 

Yeni kabinenin mali ve ekonomik programı yapıcı mahiyette ola· 
cak ve üç partinin tasvibini kazanabilecektir. Parlamento tarafından 
reddedilen sert deflasyon politikasından vaz geçerek yeni başvekil, 
mali ve ekonomik vaziyetin islahı için elzem olan bütçe muvazenesini, 
umumi masrafların tenzilinde arayacaktır. 

B. Sudan kabinesine parlamentoda sağlam bir esas temin etmeğe 
lüzum görmektedir. Bunun için parlamenter bir kabine kurmağa çalı· 
şacak ve teknisyen olarak ancak bir veya iki nazır alacaktır. Şimdiki 
halde bütün mütalaalar B. Sudanın lehinedir. 

ORMANLAR PERiSi Prensi Mısır hükümeti namına karşıla- tam samimiyet ile bundan ileri gelen j -
mak için bir heyet bulunuyordu. (El - müsbet neticeler bir daha müşahede Her gün Alsancakta eski İtfaiye karşısında 
mahruse) yatı, öğleden sonra saat üçte edilmiştir. İki nazır nizam ve adaletin ' ' I""' 
Iskenderiyeye hareket etmiştir. Bütün İtalya ve Lchistanın harici si · U · • .l:!..l~L-a...!!a....Ut..-A: .... Jl..J;..Jlı.UL-.a--.__.,.J...Jl.-...U-------

ı:::::::::.::_~~~:::::.=~~.:;.:::::;~.!!:!!~~~~~M~~~..__......-. 

Tabii renkli ve Fransızca sözlü .... Harikalar şaheserinde. 

Bugün son defa olarak ... 
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'tiraf ve dua 
tedhiş devamdadır DOKTORUN KÖŞESİ: 

• •••••••••••••••• 

Baş ve ayak 
üşürse .. Katinka Karlova'nın 

MİRAÇ KATffiCIOÖLU 
Araplar, Kudüs Sinago

kunu da yakacaklardı MACERA ları Neyi itiraf etmeyiz ve niçin dua ede
riz? •• Kime itiraf ederiz, dua ettiğimiz 

kimdir? Ne zanıan itiraf ederiz ve dua 

YAZAN: Dr. G. A. 

Nakleden : HASiP ADAMOCLU .. Başlarınızı soğuktan korumak için 
kızlar delikanlılardan daha akıllı dav• 
ranıyorlar. Yazın hava tepdili yeri olall 
köy !erde başları açık dolaşan kızlar gö
rülse bile, kışın hepsi başları kapalı ge
ziyorlar. Geniş kenarlı yahut sivri şap
kalardan hoşlanmıyanlar, hiç olmazsa, 
püskülsüz ve ibiği havada birer takke 
giyiyorlar. Eski zaman hocasının dediği 
gibi, doğrusu, kendilerine yakıştırıyor
lar da ... 

• • -7- ettiğimiz ô.nıınız nasıldır? Ah, bu neler, 
niçinler ve nasıllar!. Ruhumuzun bütün 
manası işte bu suallerin cevaplannda
dır. 

Yahudi ocağının 
yardım 

söndürülmemeai 
talep edildi 

ıçın 

- ;;:mdi senin emrine tabiim, artık! 
d<di. Şu evrakı kasaya kilitledikten son
ra işim kalmıyacaktır. Bu evrakı da 
Londraya giderken yanıma alacağun! 

Bu sözler üzerine Kettinin gözleri -ih
tiyarsız olarak- kasaya ve kasaya kilit
lenen evrak tomarına ilişti. Ve, mal gör
müş miğribi gibi parladı! Fakat bu hal 
birdenbire en büyük bir gürültüye te
bavvül etti, ve birdenbire, ihtiyarsız bir 
halle: 

- Hay şeytan hay! dedi Nihayet, 
meseleyi çaktı. Mahvoldum demektir. 
Şimdi ne yapmalı?. 

Ne olmuştu?. Ketti ne için bu kadar 
telaş ve korkuya düşmüş idi?. Kasada 
ne görmüş veya ne hissetmiş bulunu -
yordu? 

Izab edelim: Yüksek rütbeli zabit, ev
rakı kasaya korken, belki mutad bir ha
reketle kasanın Ust tarafındaki hususi 
göze, yani Ingiliz bahriyesinin şifre cil
dinin olduğu yere baktı, ve birdenbire 
sarsıldı. Benzi bir ölil benzi kadar sa
rardı. Eğer, kasanın çelilc kapağına tu
tunmamış olsaydı, muhakkak ki yere 
devrilecekti. 

Çünkü .. Kasada hususi yerinde o çok 
kıymetli, çok g!zli, pek az kimselere tes
lim edilen şifre cildi mutad şekilde de
lfldi. Yeri değişmiş, vaziyeti büsbütün 
başka bir halde idi. 

Yüksek rütbeli zat, kekeliyerek: 
- Aman yarabbi.. dedi. Şifre cildini 

bir başkası ellenıiş, hattA istediği gibi 
tetkik etıniş ve sonra .. buraya, yerine ve 
acele olarak bırakmış .. Bu cinayeti işli
yen kimdir acaba? .. Kimdir? Kim ola
bilir? 

Zavallı adam, yerinde mıhlanmış gibi 
kaldı. Yerinden bir türlü ayrılamıyor, 

ne yapmak 18.zınıgeldiğini bile takdir 
edemiyordu. 

Epeyce bir zamandan sonra, gözlerini 
Kettinin gözlerine dilcti, kaldı. 

Ketti, ne olursa olsun vaziyeti tenvire 
muhtaç gördü. Bunun için gılya hiç bir 
kusur ve kabahati yokmuş gibi, ma -
sum bir heyecanla: 

- Fakat .. ne oluyorsun böyle, Allah 
aşkına? diye sordu. 

Ve aynı zamanda da masaya epeyce 
yaklaştı. öyle ki, bir elini gılya arkası
na koydu. Fakat diğer elini de tayyörü
nün cebine soktu. 

Yüksek riltbeli zat, cevap vermeden 
Kettinin yüzüne, hatta gözlerinin tA içi
ne dikkatle baktı. Gözlerinden elem ve 
ıstırap akıyordu. Ve biraz sonra, elem 
ve şikayet üade eden bir sesle: 

- Ketti.. Mahvoldum, mahv!.. dedl 
Serseri ruhuma kapıldım ve böylece 
vatanunın haini oldum. Benim hlyane
tim yüzünden yüzlerce vatandaşım ha
yatlarını kaybettiler. Memleketimin ge
mi ve silihlarından pek çoğu benim ha
tam ile mahvoldu. Ben bir katil, hem de 
yüzlerce vatandaşın katiliyim! 

Ketti korku ve heyecanını gizlemeğe 
çalışarak: 

- Mübalağa ediyorsun.. Sevgilim se
nin ne gibi bir kusur ve hatan olabilir?. 
Rica ederim, vaziyeti bana biraz daha 
fazla izah ediniz! .. dedi. 

···································•••••\• : Yurd kaygısı nüfusun artımı de- E 
Emektir. Yılda bir lin verip Çocuk E 
E Esirgeme Kurumuna ÜYE olursan : 
: bu gayeye ulaşırız!. : • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük rütbeli zat, sesinde elem ve 
şikayetten bir zerre bile kaybetmeden 
sözüne devam etti: 

Bizim olan her şeyi gizleriz. Hele ru
humuzun rezaletini kendimize bile söy
lemekten çekiniriz. Sanki gizli bir ses 
bize: 

Kudüs 1 (A.A) - Tedhişçiler tara -
fından yapılan suilcasUer neticesinde 
hasıl olan gerginlik bütün Filistine ya
yılmıştır. Telavivde toplanan yahudi 
sendikaları meclisi Fransız, Ingiliz ve 

ğının mahvolmasını intaç edecek olan 
Ingiliz plilnına karşı yardun istemiştir. - Ketti.. Ben bir katil, bir hain, bir 

alçaktan başka bir şey değilim artık! 

Evet, ben bu vaziyete düşecek bir hare
keti doğrudan doğruya yapmış değilim. 
Fakat meçhul bir hain, henüz genç ol
duğu tesbit edilmemiş bir casus, benim 
kim bilir hangi gafletimden istifade et
miş bütün bu fenalıkları vücuda getir
miştir! Bu hain casus, benim tarafunda 
haftalarca, rahat rahat çalışmış, o kadar 

•S"!".11 söyleme, rezil olııı:'un!.: der. 

1 

Amerikan amele liderlerine hitaben bir 
Ne bıçım suçlarınuz, ne çeşıt gıınahla- beyanname neşrederek milli yahudi oca
rınuz yok ki .. Bu, koyulaşmış bir acı, 

kararmış bir işkencedir. Fakat hakikat 
bu kadarcık kalmaz, ilerler ve bizi büs
bütün boğmaya başlar. Günablanmız 

Hayfada vaziyet ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. Araplar burada Sinagoku 
yakmağa teşebbüs etmişlerdir. Arap 
dükkanlarının büyük bir kısmı kapalı
dır. Ateş söndürme saati ilan edilmiştir. 

ki bir gün şuraya, hususi büroma kadar 
ardunız sıra koşar ve bize •Biz ortada 
kalmamalıyız, bize sahip çık• der gibi 

da girmiş ve Ingiliz bahriyesinin en mü- .. .. .. . 
h. ifr ı · · d t 1 B .f gonlumuze saldırırlar. Kaçanz, hır bu-
ım ş e erını e aşırmış ır. u şı re . . . . 

anahtarlarının aşırılması, çok mühim lut ~ibı erı:'p. yokoluruz. Her kes.te~, 
k k b" hadis-~'- b··t·· . hatta kendimizden bile kaçaru. L3kin 

ve or unç ır ewc ve u un cı - ~'--L zali dir .d • . . b. 
h In ·ı· bahr" "--1 . . hl b" :;una.o m , gı et:egınuz yere ız-an, gı ız ıye Şl.L.Cl! ennın ç ır .. . . 

kim t af d ·'- • k den once varır. Ve kaı-şımıza o sınsı tav-
se ar ın an aşıruamıyacagına ço . . , . . 

· "di Anlı K~ti . • . b rıyle dilcilerek : •Hani kaçtındı, hani 
emın ı . yorsun, 'C~ cıgı.m, en, 
feci ve ne rezil bir hale düşmüş bulunu- benden knrtulacaktın?• der gibi yüzü

müze bakar ve act acı sırıtır. 
yorum! 

- Aman yarabbi.. Ne felaket, ne fe- Duramayız, güvendiğimiz birisine, 
lilket? Fakat bu hal nasıl oldu? Nasıl yoksa güvemnek istediğimiz birisine her 

olabiliyor? Yoksa .. aldanıyorsun? Çün
kü .. Çünkü .. böyle bir şey olmasına ben 
imk3n görmiyorum. 

şeyi anlatırız. Ruhun bu fazilet iştiya. 
kındaki samimiyet ışığı çok devanı et
mez. İçimizde müstehaseleşmiş cemiyet 
bizi beynimizden tutar ve •Niçin, niçin 
söyledin?.• der. 

B. Eden kabineye • • 
gırıyor 

lngiltere, n~üstemleke 
ter kedemiyecek 

Almanyanın iktısadi yollardan tatmin 
edileceği zannediliyor 

Londra 1 (ö.R) - Siyasi mahfeller ye bulmağa ehemmiyet verdiği anlaşılı
Ingiltere hükümetinin arazi terkine iti- yor. 
zum kalmadan müstemlekeler meselesi- Londra 1 (Ö.R) - Eylô.I intihabatın
ni iktısadl yollardan halledeceği kanaa- dan evvel Bay Edenin q nezaretine ge
tini izhar ediyorlar. Ingilterenin Domin- tirileceği muhafazakar mahfillerde söy
yonlarla münasebetleri Almanyaya müs- !eniyor. işsizlik meselesi Ingilterenin in
temleke terkini imkansız kıldığından tihabattan evvel halletmek istiyeceği en 
Ingilterenin bu şekilde bir sureti tesvi- mühim meselelerin başında bulunuyor. 

Buna karşılık delikanlt!arın başaçılı 
gezme modaları hala sürüp gidiyor. On· 
!ara da başaçık gezmek yakışıyor denile. 
mez. Güzel taranmış, pomatalarla parla
tılmış saçların şapka altında büzülmesi -
ni gönül elbette istemez. Fakat hekimlik 
insanı hemen daima kötü şeyler düşün
meğe alı.ştırır. Onun için ben de bu mev
simde ne vakit açık baş bir genç görür
sem, bunu kendisine yakıştırmakla be
raber, bir taraftan da acıyorum. Bu ril· 
tubetli. soğuk, yağmurlu, sisli havada 
gencin başı üşürse ... 
Baş üşüyünce, ondan gelebilecek ra

hatsızlıkların en hafifi nezledir. O bile 
can sıkar. Halbuki başın üşümesinden, 
yüz kemiklerinin aralarındaki boşluklar
da iltihap, (sinüzit) hasıl olur. Bu da 
eğlenceli bir şey olmamakla beraber, 
ondan daha kötü hastalık vardır. Bula

şık menenjit hastalığı en çok defa rütu
betli mevsimde meydana çıktığı için, rü-

- Ketti, ben ne dediğimi ve kimi it
ham ettiğimi biliyorum .. 4te.. Sen de 
bak, şifre cildini tetkik et. Göreceksin 
ki cild üzerinde yağlı parmakların izle
ri vardır? Şarabı, eti ve sair yenecekleri 
bol bir masa başından - hem de ant su -
rette- kalkan bir kil"'ISe bu şifreleri kop
ye etmiştir! 

Demin başka türlü iicizdik, şimdi baş
ka türlü aciziz. Şimdiki aczimizde zili
nin bir payı vardır. Bu zihni unsur da
ha adil ve daha mutlak bir mutemet arar 
ve rııhu mabetlerden birine sürükler. 
Vücut, yorgun adımlarla sürüklenip bu 
loş bin:ıya girer ve bir yığın gibi bir kö
şeye çökerek asıl aradığı ile haşhaşa ka

-----------------·----------------1 tubetin mikroplar üzerinde tesirini arar

Amerikanın harp kararı • • 
ıçın reyi cime 

müracaati isteniyor 

-Pekala .. Bu sırada sen nerede idin? 
Ne yapıyordun? 

Ketti bunları söylerken elini 
daha ziyade daldırdı ve sözüne 
etti. 

-- BİTMEDİ •• 

Vaşington 1 (A.A) -Terakk.iperver ayandan Lafollette ile 11 ar
kadaşı Amerikanın muhtemel bir harbe girmeden evvel reyiama mü· 
racaat edilmesi mecburiyetini vazeden kanun liiyıhası tevdi etmişler
dir. 

Bu layıhanın karar verebileceğini tasrih eden kanunu esaside deği
şiklik yapılmasını istilzam eyliyecektir. Son intihabattan beri Lafollet
tein siyasi nüfuzunu kaybettiği ve layihanın reddedileceği siyasi 
mah fellerde söylenmektedir. 

cebine hr. Gözler hafif yaşlı, ruh serin ıstırap. 
devam lıdır. Artık, ne sinirlerde sokaktaki ger

ginlik, ne de göniilde evdeki delilik var
dır. Burada sanki varlığın her şeyi ye
niden başlamış ve yeni doğmuş gibi ter 
temizdir. Kubbeden yumuşak bir el iner, 
zavallı saçlarımızda sevimli parmakları
nı gezdirir, ruhumuza milıraptan pem- DR. ŞART Kral Boris 

Belgradda 
İNGİLİZ 

be bir nur akar ve gönlümüzü ferahla- ihraç IJanfıasının 
tır. Bu Tanndır. Tanrı, yaşamaktan iğ- IJaşına mı geçecefı? 
renip usandığımız 8nlarda, içimize gi- Be !in 1 (Ö R) _ Ra · bankın eski 

Harici ticaret dairesi 
reisinin seyahati 
Londra, 1 (Ö.R) - Foraynofis harici 

b. · ·d ak · · ka dı r ' · yış ren ve ızı yenı en yaşam ıçın n - . . d 1 t lar d Şaht İsvi ticaret j.iairesi reisi mart ayında Berlin 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - .. .. . •. . reısı, eve nazır ın an çre- , 

ran en buyük şefkattir. Değil anneıru, d . tirahatt "- b" k .. 1 Varşova, Moskova, Helsengfor ve Stok-

Prens Pol, hükümet erkaru tarafından 
karşılandı. Bugün Bulgar kralı şerefine 
sarayda bir öğle ziyafeti verildi. Bu zi-
yafette majeste Kral Piyer, hariciye na
zın Markoviç, Bulgar elçisi Popog da 
hazır bulundular. 

·limi· bil T k da t1ı b e ıs e U<en ır aç gun evve 
sevgı e anrı a r ta ulma- "'·-!in d.. .. t·· B h ta sıni holmu ziyaret edecektir. 17 martta Ber-
d S · . al fikr .. .. ıxa· e onmuş ur. u usus re 

d
un.b. le~gunınld _Y nızanlaTadnn.nrı ı onun- tafsilat mevcut değilse de, Rayişbank re- linden ayrt!acak, Varşovada 4, Mosko-
e ır uç o ugunu . . . . • . vada 5, Helsengforda iki ve Stokholmda 
Halbuki sevgi beni kandırı kötülüg" e ıs vekilinın hastalıgı dolayısıyle doktor .. .. kal cak 

P Şahtın Alın ihr bankas ·dar · uç gun a tır. 
götürdüğü günler sevgiliye Tanrım eli- an aç ınm ı esı- . 
yen bendim. Halbuki bir tek söz konu- ne yardun için çağırılmış olduğu tahmin İNQILTERE 
şabilmek için sevgilinin ayaklarına ka- edilebilir. Bununla beraber doktor Şaht Nanfıindefıi faüfıiimeti 
panan bendim. Halbuki aylarca •Gel- Berlinde az zaman kalacak ve bunu mü- tanımıyor-
mek ve beklemek• ınastarlannı çeken teakip hariçte hususi bir seyahate çıka- Londra, 1 {Ö.R) - Hariciye rnüste
hep bendim. Halbuki o ayaklar bir giin caktır. Doktor Şahtın yakın zamanda şarı Avam kamarasında İngilterenin 

ziyareti memnuniyetle selamlıyorlar. beni tekmelediler ve o ayaklar için bir Hindistana giderek bir devrialem seya- Nankinde teşkil edilen Japon taraftarı 
Belgrad 1 (A.A) - Yugoslavya Fran- müddet unuttuğum Tanrı en mütevazi hatine çıkmak tasavvurunun ne vakit hükümeti tanunadığuıın Japonyaca ma-

Bulgar kralının Belgradı ziyareti Bul
garistan - Yugoslavya arasında zaten 
pek samimi olan münasebetleri bir kat 
daha kuvvetlendirecektir. Gazeteler bu 

ko hükümetini tanımağa karar vermiş- bir ulıihiyetle yine beni huzuruna ka- tahakkuk edeceği malfun değildir. !um olduğunu ve bu hükümetin Nankin 
tir. bul etti ve yine bana yaşamak için öğüt beynelmilel imtiyazlı ınıntakasiyle Fran-

lar. Halbuki rütubetli mevsimde insan

ların da başlarını üşüterek o hastalığın 
mikroplarına yüz verdiklerini hesaba 
katmak lazımdır. 

Bereket versin ki bulaşık menenjit na
dir bir hastalıktır. Fakat verem milcrop
larının yaptığı menenjit daha çoktur. Bu
nun da baş üşümesiyle münasebeti bu
lunduğu gittikçe daha iyi anlaşılmakta

dır : Mutedil hararette bulunan başın 

içerisinde bir şey olmuyor da, yazın pek 
sıcakta yahut kışın soğukta ve rütubette 
menenjit meydana çıkıyor. Tabit, istidat 

lazım, fakat benim gördüğüm o yakışıklı 
delikanlıda istidat bulunmadığıru nere
den bileyim? ... Bunu kendisine söyle
sem benimle eğlenir, sözümün hiç fay
dası olmaz. Ama, siz, anneler ve babalar 

hiç olmazsa, kendilerine sözünüzü geçi
rebileceğiniz daha küçük erkek çocuk
larınızı bu mevsimde baş açık sokağa 
bırakmayınız. Ağabeylerine bakarak 
onlar da baş açık gezmeye hevesleniyor
lar, halbuki söylediğim o kötü hastalık 
küçüklere daha çok musallat olur ..• 

Ayakların üşümesine gelince... Meş
hur ıslak tavuk hilcayesini bilirsiniz: Ta
vuk cinsi şarbon hastalığına tutulmadığı 
halde, Pasteur bir tavuğun ayaklarını 

suya batırınca hayvana o hastalığı ver
miş ... Doktor Engelman adında gayretli 

bir hekim, hemen hemen ayni tecrübeyi 
kendi üzerinde yapar. Şarbon hastalığiy-

ve cesaret verdi. İtiraf gibi duaya da riuci ve esas iş şudur : sız imtiyazlı nuntakasına karşı gizli bir 
halcik H k 

le değilse de, ayaklarına ıslak çoraplar 

Basma hırsızları · aten layık olan yalnız O'dur .• Be- er esten önce kendi kendiınlze harp siyaseti takip ettiğini söylemiştir. 
nim gibi bir faniye, benim gibi bir gü· kaı-şı samimi olmak. .• Bunu yapabiliyor· D ... uTzı· ""DE giyince ilk günü yüzüne sıcaklık basar, 

Kemalpaşanın Armutlu köyünde Ak- a.n v baş ağrısına tutulur. !kinci günil titreme 
kili Abd ilah tı . d 2 t nahkara, benim gibi bir acize günahımın sak yüksek bir yere çıkıp halka : •Ben 1· ._,..fyat tedlJirferi alındı lir b • arta " .. .. .. .. b se u sa cının evın en op han • . . . . k dannı ani ta .. 1 b" .. h . 1 diın haber. . 1 ..., ge , aş agrısı r. vçuncu gunu un-. gısını ve aczımın ne a a - şoy e ır guna ış e , mu o -
~ ~:; F:_tı;tAy::uAy! bilirim? ffiç şüphesiz bu dünyada hiç sun ve Tanrı'dan önce siz beni affedin Varşova, 1 (Ö.R.) - Üniversite rek !arın hepsi azıtır. Dördüncü günil boğaz 

. . . a ': e Y ar bir şey gizli kalmamahdır. Kanaatimize insanlar!• diye haykırmak bir cesaret törü ve fakültelerin dekanları hariciye ağrısı, yutarken güçlük, 38,2 ateş. ba-
adliyeye verilmışlerdır. göre bu dünyada fazilet gibi reziletin de meselesi değil bir zanıan meselesi olur. nezaretine müracaat ederek Dantzigde- demcikler üzerinde beyazlık. Altıncı gil-

kemale eriştirici bir rolü vardır. Eğer Fakat kendi kendine mütemadiyen ki Polonyalı talebenin emniyeti hakkın- nü ateş 39 dereceye çıkar. Nihayet dok
Afyon müptelası mı? rezilet lüzumsuz bir söz olsaydı yaratı!- yalan söyliyen, kendini kendinden dur- da garanti itasını istemişlerdir. üniversi- tor, ıslak çoraplardan vazgeçince de ha.s
Bucada oturan Bn. Latifenin para mış olmazdı veyahut hemen yok edilir- madan gizliyen bir mahlUk için bu mer- te talebeleri öğleye doğru yeni bir top- talıktan kurtulur. 

çantasında iki ufak parça afyon görüle- dL Hilkat, kemaller gibi noksanlan da 1 hale şimdilik bir efsanedir. Hele biraz lantı yaparak gürültülü tezahüratta bu- Gene o doktorun ikinci bir tecrübesi: 
rek müsadere edilmiş, bu kadının afyon bir sebep için halketmiştir. Marifet bu 1 daha bekliyelim ve şeniyele ruhumuzla lunduklarından sokaklarda atlı polisler Bu sefer ayaklarını sıcak suya batırır ve 
müptelası olduğu yapt!an tahkikattan sebepleri idrak edip onların icabını yap-il değil tekrar vücudumuzla dokunalım .• dolaşmakta~. ~an bü~ük elçilik bi- göğsünü soğuk havaya karşı açar: Hiç 
anlaşılmıştır. maktadır. Bunıuı için de yapılacak bi-, Şinıdilik biz ancak buna tayıkiz. nası kuvvetli müfrezelerın muhafazası bir rahatsızlık gelmez. Demek ki ayak-

altındadır. !arın üşümesi göğüs üşümesinden çok 
FRANSA daha tehlilcelidir. 

Sanayilnde Sebebini anlamakta güç değildir. Fi-
infı'•-f Par- zile meselesi. Mektep 1Aboratuvarındak1 

"9- tecrübelerden hatırınızda kalmıştır, 

:'~~//YKlrkVeZii-
rüp yine sat .. Fakat yularunı her ne ca kadına: 
olursa olsun venne.. - Bunun anahtarı hani? 
Oğlan peki .. dedi. Hocası bir at oldu. Diye sordu. Kadın: 

Onu alıp pazara götürdü. Saıtı, yularını - Anahtarı var ama .. Onu satmam. 
. 

Masal masal icinde • 
- 61-

Padişah: 

- Duymadım. 

Deyince kadın anlatınağa başladL 
Sihirbazla f"kirdinin hik8yesi: 
Evvel. zaman içinde Mısırda bir kadı

nın soysuz bir oğlu vardı. Kadıncağız 

oğlunu hangi işe koydu ise oğlan hay -
!azlık edip çalışmadı. 

Bir gün kadın oğlana: 
- Oğlum, dedi. Nereye gitti isen bir 

şey öğrenmedin. Sen söyle bari.. Seni 
hangi sanate vereyim. 
Oğlan da: 

kinının önünden geçiyorlardı. 
Çocuk: 
- Hah.. dedi. işte beni bu adamın 

yanına çırak ver. 
Kadın bunun üzerine oğlunu bu re

milci ve falcıya çırak olarak verdi. 
Çocuk, sihirbazın yanında bir hayli 

müddet çıraklık ettL Sihir ve büyü iş
lerini, göz bağıcılığı, remüciliği bir de
receyi? kadar öğrendi. 
Hocası bir gün ona: 

- Oğlum, dedi. Ben şimdi bir ko -
yun olacağun. Beni Pazara götürüp sat. 

- Anne, dedi. Beraber çıkalım .. Sa- Fakat sakın tasmamı verme .. Tasmayı 
natleri görelim .. Hangisine aklım yatar alarak eve dön .. 
ve hangisini gönlüm çekerse ona gide - Hocası, dedigi gibi bir koyun oldu. 
rim. Oğlan onu alıp pazara götürdü. Tasma-

Bunun üzerine- kadıncağız oğlunu alıp sını alarak eve döndü. Bir de baktı ki 
sokağa çıktı. Sanat sahiplerinin dükkan- hoca da gelmiş. 
!arının önlerinden geçmeğe başladılar. Bir müddet sonra hoca oğlana: 
Oğlan bunların his birine iltifat etmi - - Ben, dedi. şimdi bir at olacağım. 
vordu N;h.,.., ... ı ı,.;. t' _ 1 .. • •• , •• , 9' . • .. .• . . ... 

vermedi. Dedi. Hoca: 
Fakat hocasının evine döneceği sıra- - Sana anahtar için de hamam için 

da da kendi evine gitti. Artık öğrenece- verdiğim para kadar para versem yine 
ği kadar öğrendiğine emin olmuş, ken- salmaz mısın? diye sorunca kadın, oğ
di başına çahşmağa hevesletınıi1ıti. Ho- !unun kendisine satma derken neden 
cası döndüğü zaman oğlanı bulamadı. böyle söylediğini bilmediği için bu tek-
Ona kızdı. lif karşısında paraya tama ederek : 

- Vay nankör vay .. dedi. Ben sana - Peki.. dedi. 
bir iş edeyim de gör.. Hoca anahtarı eline alınca yere bı -
Diğer taraftan oğlan eve gelince ana- raktı. Anahtar bir güvercin olup uçma-

sına: ğa başladı. Hoca da bir şahin olup arka-
- Anne .. dedi, ben kasabanın en gü- sından kovaladı. Güvercin kaçıyor, şa

zel bir yerinde koskocaman bir hamam hin kovalıyordu. 
olacağım. Sen bu hamamı sat. Fakat sa- Nihayet bir sahraya geldiler. 
kın olmıyaki hamamın anahtarını da Bu sahraya vaktin padişahı büyük 
beraber satasın. bir ziyafet sofrası kurdurmuş, vezirleri, 
Oğlan böyle söyledikten sonta gittL dalkavukları, beyleri ile birlikte işret 

Ve hakikaten kasabanın ortasında çok edip eğleniyormuş .. Güvercin hemeır 
büyük ve çok güzel bir luımam oldu. kırmızı bir gül olarak padişahın kuca
Kadın bu hamamı mezada çıkardı. Müş- ğına düştü. Padişah, bu vakıtsız açan 
teriler beşer onar artırmağ~ başladılar. , :ve gökten kucağına düşen güle hayret 
Bu hamamın evsafını bütün kasaba hal- etti ve onu alarak göğsüne taktı. 
kı duymuştu. Bu arada oğlanın hocası Diğer taraftan hocası bunu görünce 
da duydu. Hamama gelip bakınca bu~: hemen şahinlikten çıkarak bir ş8.ir ol
nun kendi talebesinin tılsımı olduğunu du. Elinde bir tanbur ile Padişahın mec
anladı. O da artırmağa başladı. O kadar , .!isine geldi. 
artırdı ki kimse ona erişemedi. 

--·· - - -

Londra, 1 (Ö.R) - Finansal Taymis elektrilc cereyanı sivri uçlardan çıkar. 
ve Finansal Niyuz, Fransız maliyesln-
d ki •-l..: •• ı... ··tunıar ._.__. tın kte- Onun gibi hareket de ... İnsanın elleri, 

dir
e l ~~Finansal.suN. beuwoıslmile le ayakları bilsbütün sivri değilse de birer 

er. ıyuz, yne e ger-
inliğ • . Fr uçtur. Uçlardan hareket daha çok ve da-

g e ragınen sermayenın ansaya h 
avdet ettiğini ve maden istihsalinde bil- a çabuk çıkar. 
yük bir inkişaf temin edildiğini yazı- Daha önce, doktor Ispener adındaki 

bir hekim istatistilc tutarak ayaklan üşll· 
yenler arasında yüzde 42 si boğaz hasta
lığına, 36 sı burun hastalığına, 6 sı han
çere hastalığına, 6 sı bronşit hastalığına, 

10 u da romatizmaya tutulur, demişti.. 
O kadar keskin tahminleri kabul etmek-

yor. 

Rumen hariciye 
nazırı Varşovada 
Bükreş, 1 {A.A) - Rador ajansı teb

liğ ediyor : 
Romanya hariciye nazırı Gafenko üç 

mart cuma sabahı resmt ziyarette bu
lunmak üzere V arşovaya hareket ede
cektir. Kendisine hariciye nezaret,i ge
nel sekreteri refakat etmektedir. 

Hindi Çininin 
müdafaası 
Paris, 1 (Ö.R) - Müstemlekat nazı

rı B. Mandel Fransanın Hindi Çini mü
dafaasını takviye için tedbirler almıştır. 
Yerli ordu arttırılacak ve limanların 

müdafaası için istihkfunlar inşa edile
cektir. Sahil müdafaası için, masarifi 
Hindi Cinive ait 0 1--'- !! ____ 1..._,_ _ J'· 1 -

te tereddüt etseniz bile, bir yerde düterl 
çıkınca ilkin ayakları üşüyen çocuklar 
tutulur, diyen hekimlerin sözü hiç de 
yabana atılacak şey değildir. 

Onun için büyümüş kızlara ve deli
kanlılara söz geçiremeseniz bile, küçük· 
!eri bu mevsimde yün çorap ve kalınca 
potin giydirmeden sokağa bıralanamak
la pek iyi etmiş olursunuz. 

--=--
Ticaret kulübü plAnı 

Şehrimizde yapılacak ticaret kulübU· 
nün plinı hazırlanmJftır. Bugünler.ı. - .. - - . . . 

( 

1 
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• 
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4 KARILI iMPARATOR 
•••••• EV ...................... .. 

Kadın 
142- •••••••••••••••••• MODA • ••••• 

BIZANS SARAYININ /C YUZU • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Güneş banyosu 
nasıl yapılır? imparator çevrilen dolaptan S?afildi DUnyamız gilneşle meşbu olmasaydı, 

onun ışığında yıkanıp sıcağı ile ısın
masaydı, onun şuaları içinde bulunma
saydı hayatsız, cansız, ölü bir şey olur
du. 

Fakat Sebastiyano, gözlerini 
•• • 

papazın uzerıne 

düşünceleri 
dikmiş, 
deşecek 

ona 
gibi 

bu intrikacı 
ruhundaki 
bakıyordu 

baş 
kara I§te size rakamlar: Dünyamızı can

landırmak, ısıtmak ve yaşatmak için her 
gün harcanan üç yüz elll milyar ton gü
,ıe§ maddesi aleyhinde mahsUI veTdiği 
içindir ki yeryüzünde hayat mevcuttur. 

Papas Eftimyos, göz ucu ile Sebasti
yanoyu süzmekten hali kalnuyarak im
parator Leona hitaben sözlerine devam 
etti. 

- Maaınafih, istirahate çekilmek ar
~um. zatı haşmetpenahilerine karşı sa
dakat ve merbutiyeti a7.altmıyacaktır. 
"Bilakis ve müsaade edecek olursanız 
her hafta saraya \'e sizi ziyarete gele
ceğim .. 

Leon heyecanla cevap verdi. 
- Hay hay .. Değil haftada bir, her 

gün gelebilirsiniz ... Hatta isterseniz size 
sarayda hususi bir daire de ayırabili

rim. Burada istirahatinizin temini iç.in 
lıer fedakarlığı yaparım. 

zarlarını Sebastiyanoya çevirdi. 
Acaba Papazın bu teklifinde bir ent

rika .. Bir plan mı vardı? 
MuhaflZ kumandanı, gayet ~akin biı 

sesle : 
- Kendilerine knrşı, dedi, istikbal ve 

teşyi vazifemizi hakkiyle yapabilmemiz 
için muhterem pederin Bizansın hangi 
noklClsında istirahnte çekilıneği tercih 
ettiklerini söylemeği unuttular.. Uzak 
dediklerine nazaran bu istirahat mahalli 
acaba neresidir? 

Ef timyos biraz durakladı .. 
Sonra, Sebastiyanodan gelen bu gizli 

darbeye metanetle mukabele etmek is-
ter gibi c~vap verdi : 

- Bütün Bizans imparatorluğu mu
kaddes kilisenin manevi himayesi nltın~ 

Tayyare! 

dadır ve kilisenin ruhani reisi, kendi di- GUneşte zaman zam.an husule gelen ]e
leği ile istirahate çekilmek arzu ettiği keler bile, nebatlarda. insanlarda bir ta
zaman bu geniş İsa dini ülkesinin her :kım değişikliklerin, türlü tilrlü felAket
yeri ona müsavidir. Ancak din adamla- lerin vukuuna sebebiyet vermektedir. 
nrun en büyük vazifelerinden biri de Eğer yaz gUnlerinde güneşe çıkar, gü
de dü.şkünlere mane\"l yardımda bulun- ncşte gezer, güneş banyosu yaparsanız, 
maktır. Bu itibarla gerek havası, ,gerek cildiniz altın gibi sararır, güneşin şua
inz.ivası ve gerekse düşkün insanlarla ları sife kuvvet, dinamizm ve hiç umma
ıneskfuı bulunması bakımından en ınil- dığmız bir kudret verir. Zira her şeyin 
nasip göreceğim bir yeri seçeceğim tabi- membaı odur. 
idir.. GUne§ten korkmayınız. Gün~n daha 

Sebasliyano tok bir sesle : saf o)duğu dağlara çıkınız, tozsuz deniz 
- Yani... Dedi, Büyükadaya teşrif kıyılarına gidiniz. Canlandırıcı hakikt 

edeceksiniz.. kuvvetle dolu bir hale gelir, yenileşirsi-
Başpapaz ayni sertlik ve ciddiyetle niz. 

cevap verdi : Zannetmeyiniz ki güneş banyosu tatlı 
- Evet~... bir dıklık içinde tembelleşmek demek-

•• BİTMEDİ •• Hr. Güne~ banyosunun m.~nası deriniz, 

Tayyare! 
kanı,nız, guddeleriniz, asabi cümleniz, 
büyük sempatiniz, düşiinceleriniz, sev
gileriniz, hisleriniz üzerinde faaliyette 
bulunan milyarlarca kuvvettir. 

Tatil günlerinizden edeceğiniz en bü-

- Teşekkür ederim .. Yüksek teklifi
niz.in yalnız bir kısmını kabul ediyorum. 
O da haftada bir saraya geldiğim zaman 
burada ve bir gecelik ikametimc müsa
ndenizdir. Çünkü sırf hürmet ve ubudi
yet vazifesi için buraya, huzurunuza 
uuıktan geleceğim . Ayni gün dönemiye
ceğim için misafirpen·erlik lütfunuuı 

minnettar kalacağım. 

Bu sözler, Sebastiyanonun gözlerini 
dört açtırdı. 

H k . ti • t h • yijk istifade kışın şehirde geçireceğiniz ava u vv e erın e a s ıs 1 yağmurlu v~ ~arlı ~ünler için, :muhtemel 
hastalıklar ıçın, vucudunuı.a, mikdarı 

Hıristidi de baştan ayağa kulak kesil
mişti. 

edilen müthiş servetler ::~~:;F.::.,~·dar çok gün .. depo··-

Fakat güneş banyosunun da bazı usul
larj vardır. Güneş banyosu yapayım der
ken cildinizi yakabilir, hatta onu yara
larsanız. Bunları düşünere'k güneş ban~ 

yosu yaparken teninize itinll göstermek 
mecburiyetindesiniz. 

İmparator Leon ise, işin farkında ol
madığı için baş papazın son sözlerine .... 
Uzak yerden gelecel:tim, sözüne ehem. 
miyet vermemişti. 

Hemen saray teşrifat nazın Hıristidi
ye eınir verdi : 

- Duydunuz ya.. Dedi, muhterem 
peder haftada bir gün sarayımıza misa
fir olacaklar.. Kendileri için şimdiden 
bir daire hazırlanmasını temin ediniz. 

Sonra Sebastiyanoya dönerek : 
- Siz de, dedi, saray muhafızlarından 

en fazla dindar olanlarını muhterem pe
derin misafir kaldıkları gece için mai
yctlcrine vereceksiniz .. 

Sebastiyano imparatorun huzurunda 
eğildi .. 

- Muhterem pedere, dedi, kendi ku
mandanlık odamı tahsis etmekle kendi
sine ve kiliseye karşı sadakatimi arzet
mek isterim .• Bütün muhafızlarım din
dar kimselerdir. Vakıa içlerinde mazi
ye ait islenmiş bazı ufak günahlara sa
hip bulunanlar var .. Fakat hangi insan 
günahsızdır. Bunu baş papaz cenapları 
bizzat takdir ederler. Bahusus ki onla
rın hep.si de günahlarını Samatya ma
nastırında ve toptan bir gece içinde çı
karttJlar. 

Eftimyos .sap sarı kesildi .. Fakat he
~ ecanını ve kinini belli etmedi. 

Sebastiyanonun sesi tekraı· yükseldL 
- Muhterem ba§ papaza hürmet va

zifoıniz.i tamamen Ha edebilmek için bir 
nokta hakkında tenvir edilmemiz lazım 
geliyor. Acaba mukadde.s peder bu ci
heti de iznh buyuımnkta bir mahzur gö
rürler mi? .. 

Eftimyos başını knldırdı . 
İmparator Leon, endişe okunan na-

Maginot hattı ve Siegfried hattı iki 
menfl kuvvettir: iki müdafaa hatlı. 

Hava ordu.su son derece müteharrik, 
müspet bir kuvvettir; bir taarruz, ter
tip ve müdafaa ordusu. 

Almanya hava ordusunu teşkil etmek 
için 1935 Martında harekete geçti. Ge
lecek ay dört sene olacak. 

Ingiltere 1 Mart 1939 da hizmette 1. 7-
50 tayyaresi olmak uzeıre ~l.Anına Mayıs 
1935 de başladı ve 2,370 tayyareli.k beş 
senelik plam 1937 ilii 1942 senelerine 
inkisam eder. 

Fransa 1940 ilkbaharında 2,617 tay
yarelik devamlı bir ön saf kuvvetine sa
hip olmak için kendi planına 1938 Şu
batında - bir sene oluyor - başladı. 

1,023 tayyare ve uçucu hususundaki 
Dcnain planı 1934 - 935 de hazırlanmış
tı. Bu plan Nisanında, sonra da temmu
zunda tahakkuk etmiş olacaktı. Halbuki 
ancak 1937 temmuzunda kısmen ve 1938 
şubatında tamamen tahakkuk edebildi°. 

1,500 tayyarelik Pierre Cot planı ye
ı-ine bugünkü nazır Gvy La Chambre 
devamlı suretle hizmette 2,617tayyarelik 
bir pllln ikame etti. Bu plan mucibince 
mart 1938 den mart 1940 a kadar 4,800 
tayyare ve 12,000 motör inşası icap cıt

ınektedir. 

Seri materyeli için biribirini takip 
eden bütçeler ehemmiyetli nisbetlerde 
artmıştır. 

- 1933 de 450 milyon frank, 
- 1934 de 750 milyon; 
- 1936 da 1 milyar 50 milyon; 
Dört senede 2 milyar 770 milyon, ya

ni bugünün parasiyle 5 milyar 540 mil
yon frnnk, 

~/acifZr./vLY.";s Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
~ ()iinyanın en korkunç ve gizli teşkilatı , 
~../Jf/.Z'/'A.;~;ottCZ:ııEZrzll!iC!!llıl:l::z:l::iaı:;QIZ:C/..T"d"".L:T..LZZZ(ZZl"ZZ;l'"~eı': # 

- 1937 de 1 milyar 320 milyon, 
Yani bugünün parasiyle 1 milyar 850 

milyon frank. 

- 1938 de 3 milyar 140 milyon. 
Yekun olarak altı :>enede bugünün pa

rasiyle 10 ınilyar 530 milyon frank. 
Hükümet ve parlAmento, ilk Kfinun 

sonunda, 1939 da havacılık için büyük 
tahsisatlar kabul etmişti:·. 

1ü<ıa1 ile başlayın. ölçüyü kaçırmayın, 
bugün, yarı çıplak, suya girip çıkarak, 
güneş altında kalmak demek değildir. 

- Bazı t avsiyelerde bulunalım: 
- Vücudunuzu yağlayınız. Bir he -

- Umumi masraflar iç.in 2 milyar k 
320 milyon. ime baş vurup hangi kremleri veya 

- Sermaye cnvestismanları 
milyar 211 milyon; 

yağları kullanacağınızı öğreniniz. Günde 
için 9 bir defa yağlanmak da kafi değildir. iki 

Yeldl.n itibariyle: 11 milyar 531 mll
yon frank. 

Ve hava servisine 1939 la 1940 büt
çelerini birbirine bağlamak için 11 mil
yarlık teahhüde girişme salahiyeti ver
miştir. 

Aynı zamanda hava ordusu kadrosu 
da matcryele muvazi bir surette geniş
letilmiştir. 

Huer zamanı hava ordusu faal zabit
lerinin miktarı 3.085 den 4.432 ye çıka
rılml§tır. 

Uçuşa memur kadro generalleri sayı
sı 27 den 40 a çıkarılmıştır. 

Küçük zabit ve asker miktarı 50,410 
dan 77.700 e çıkacaktır. 

Ve 1939 da 300 ihtiyat zabiti hava or
dusu kadrolarında hizmete kabul edile
cektir. 

Bu suretle Fransa 1939 senesi milli 
müdafaa;.·~ ayırdığı 37 milyar 919 mil
yon franklık bir bütçe üzerinden J1 mil
yar 231 milyon frank hava kuvvetlerine 
tahsis etmektedir. 

L'Itraıısigeant 
• 

ve ellerinde kalın ve ağır zencirler bu
lunur, ve maznun duvarlardaki demir 
halkalardan birisine yine ağır bir zen
cide bağlıdır. Ve ne gariptir ki o devir
deki insanlar böyle zındanlarda yaşıya
bilen insanlar idiler! 

üç kerre yağlanması icap eden nazik de
riler vardır. 

- Sert silccklerle kurulanmayınız. 
Vücudunuz kuru iken plajın veyahut 
gezçliğiniz yolların tozu toprağı ile kir
l~nmiş olabilir ve buna silinerek gider
mek istiyebilirsiniz. Bir duş hepsinden 
jyldir. 

-Kolonya ile veya diğer tuvalet .sula
rilc friksiyon yapıyorsanız vücudunuzun 
güneşten gerilmiş olan kısımlarını bun
dan sakınınız. 

- Insan derisi 17,000 kerre santimetre 
olarak hesap edilmiştir. Kanın üçte biri 
derinin hemen altındadır. Şu halde gü
n~ banyosunda vücudunuzu kabil ol
duğu kadar fazla faydalandırmıya. bu
nun için de bahsettiğimiz itinSları yalnız 
kollarınıza ve bacaklarınıza değil, bütün 
vücudunuza gösteriniz. 

:········································· : Ulusumuzwı Evlat sevgbine inanç-: 
: lıyız .. Kimsesiz, bikes yavruyu ko-= 
: runıak için yılda bir lira ver, Ço<'uk S 
• ... , . Ü • : LSırgeme kurumuna YE ol:.. • ....................................••..• : 

:mecburiyetindesin, aksi takdirde işken
ce ile sana herşeyi söyleteceğiz .. Sual
lerden birisi: d:f endin olan Dilk Suare
zin yüz bin altınlık servetini nereye koy
dun? .. > dur. !kincisi de: cSuç ortağın 
olan Antonya da nerede bulunmakta -
dır?> Haydi cevap ver! 

Uzunca bir sükuttan sonra Mikael: 

Emekli Ge eral 
Kazım KarabekirJin 

HATIRATI 
-52-

Saatlerce uğraştık. Halatla bizim oto

mobile bağlıyarak çekmeğe çalıştık. Ol
madı, olmadı. Enver çok sıkılıyor ve kı
zıyordu. Nihayet çaresini kendi buldu; 
gidin en yakın köyden bir çift öküz bu
lun! emrini verdi. Şoförler arayıp bul
dular. Bir hayli de bunlarla uğraşıldı ve 
otomobil kurtarıldı. Kalikratyaya vardı
ğımız zaman şafak söküyordu. Yol da 
güzelleşmişti. Enver paşa yine aldı ba
şını gitti. 

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

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lerde gerek Almanlarda ve gerekse En
ver paşada artık harbe girmek attlgan
lığı kalmamış görünüyordu. Enver paşa
nın kendi göziyle ordusunun görmesi ve 
beraberinde bulunarak mütemadi suret
te, harbe bu hal ile atılışın felAketini tel
kinim ruhunda çok iyi bir tesir yapmış
tı. Artık bu kış kıtaatın :talim ve terbi
yesiyle uğraşarak ilk.bahara kuvvetli bir 
ordu ile kavuşmağı tamamiyle kabul et
mişti. Bu hususta ordulara emir verm~ 
ği de kararlaştırdı. Bu esnada Akdeniz 
ve Karadenizde görülen Ingiliz ve Rw 
donanmalarının görülen faaliyeti dahi 
bu kararı değiştirmedi. Şöyle ki: 

25 EylUl Cuma sabahı saat 7 de Zey
rekteki evimin kapısında bizim otomo
bilden indim. AÜ Ihsan bey de kendi 
evine gitti. Biraz istirahatten ve kahveal
h yaptıktan sonra daireye geldim. Ge
ce yolda azar azar epeyce uyku kestir
mi~im. Zaten bir gecelik uykusuzluğa 
da idmanım vardı. 

* 
25 EylCtl 914 Cuma günü dairede kaç 

günlük havadisleri ve işleri gözden ge
çirdim. Mühim olarak şu vardı: Lond
rndaki Balkan komitesi reisi Bokston 

ve kardeşi Sofyaya gelmi~ler ve Bulgar
ları Almanlar aleyhine .harbe teşvik edi
yorlardı. (1) Bokston nutkunda şunları 
söylemi: ti: 

c . . Bu muharebede Ingilizleı· beh~ 
mehal galip geleceklerdir. Zira onların 
kuvvet kaynakları nihayetsizdir. 'Muha
rebeden sonra akdolunacak sulh konfe
ransında asıl hüküm ve nüfuz lngiltere 
tarafında olacaktır. Bugünkü harbi umu
mide hangi Balkan hükümeti itilafı mü

selles ile çal!§mı:? ise onun mükilfatı ve
rilecek ve hudutları genişletilecektir. 
Eğer Bulgarlar da kendi milli emelleri
nin istihsalini istiyorlarsa daha şimdiden 
Ingiltere ile beraber hareket etmeleri 
lazımdır.> 

Avrupa cephelerine ait esaslı bir de
lf.~klik yoktu. Bugünkü fortl'E\kımda Li
man paşa)·a ko1ordularıınızın talim ve 
terbiye ve bilhassa manevra kabiliyet

lerinin kifayetsizliğinden bahsettim \'e 
Edimede birlikte- ordüğümilz askerin 

ka,1>ut ve teçhizat noksanlarını ve yürü
yüşteki döküntülerini ve hallerini söy
ledim. Liman paşa bunlara esef etmekle 
beraber şu end~sini de saklamadı: 

Bizim bu atıl vaziyetimizi görerek ya 
Bulgarlar Ingilizlerin tahrikatına kapı
lırlarsa! 

Dedim: - Bizim harbe kalktığımızı 
ve harbin alaC'.ağı şekli görmeden Bul
garların bir karar vereceklerinden hiç 
korkmamak lazım gelir. Bu hususta ay
larca evvel müdiirüm Toveneye. de bir 
vesile ile izahat vermiştim. Bulgarların 
gözü Makedonyadadır. Fakat onu pek 
pahalı salın almak da istemezler. Umu
mi vaziyet aydınlanmadan Bulgarları 

hiç bir kuvvet harbe sürükliyemez. Bul
garistana hakim olan ne Alman haneda
nından Kraldır ve ne de lngiliı.lerin pro
paganda ve parasıdır. Oraya hSkim olan 
Bulgar milletinin kendisidir. Bunu ya
-kından görenlerden birisiyim. Her gün 
de Bulgaristanı dinliyorum. Mütalaala
rımda büyük bir isabet bulunduğunu 
knhul buyurabilirsiniz. 

* • 
Kolorduların tefti~lerinde gördükleri-

mi Bronzart paşaya <la bildirdim. Bugün-

veı·diler. 

Baş e.ngwtör suallerini biı· defa daha 
tekrarladı. Fakat maznun, bir .ölü ka
dar sararmış olmasına rağmen cevap 
vermedi. Omuzlarını silkmek ile iktifa 
etti. Bunun i.izerine baş engizitör cellat
lara: 

- Hay.di, vazifenizi yapınız! emrini 
verdi. 

27 (14) Eylul 914 de Çcınakkale boğa
zı dışarısında gözcülük vazifeleri gören 
bir torp1ôo muhrib'imize, Ingiliz filosu 
Amiralı; şu ihtarı yaparak boğaza dön
meye mecbur etmişti: Donanmanızda Al
ınanlar bulundukça boğazdan çıkacak 

Türk harp gemilerini batıracağım! Boğa
za çekil ve sakın bir daha çıkayım de
meyin! 

İngiliz filosunun boğaz yakm'latında do· 
!aştığı ve Limnos adasında toplandıkla· 
rını gören boğaz kumandanı Cevad ~<;cı 
oerhal boğazın geçit yerlerinde de torpil 
döktürerek boğazı 'tamamile kapatmış ve 
karargahıumumiye haber vermişti. Hale 
uygun olan bu hareket karargahı umu
nıice de kabul ve 28 tarihli gazetelerle 
de «Artık boğazlardan girip çıkmanın 
tehlikeli olacağı ilan olundu. Bu hali iti
laf sefirleri protesto ettiyse de hilküıne
timiz de onlara şu cevabı verdi: 

dngiliz filosu Limnosda toplandığı 

müddetçe Çanakkale boğazı l:apalı durtı
caktır.> 

Bugün Karadenizde de Rus donanma
sının dolaşmakta olduğu hakkında gelen 
haberler üzerine donanmamızın Karade
nize Ç!kmasını Enver paşa lilzumlu gö
rüyordu. Bunu vazifesi bakımından 

Amiral istemişti. Fakat hükümet buna 
razı olmadı. Ve müsaade etmedi. 

Gerçi Rusların boğazlara kar§ı bir te
şebbüsleri olup olmadığından haberimiz 
yoktu. Vaziyet çok nazikti. Askeri icap
lar dü::ünülürse Rus donanması Karade
nizdc faal bir halde iken bizim donanma-

nın da derhal boğaz dışarısına çıkıp her 
hangi bir teşebbüse karşı içeride kapalt 

kalmaması laumdır. Fakat siynsi düşü
niilürse boğazlara karşı henüz bir emel 
leri olmadığı halde Alman Amiralm, 
harbi açmak fırsatını kaçırmamak için 
R•ıs donanmasını aramağa koşması ve 
bir hadise çıkannası ihtimal dahilinde 
idi. 

··BİTMEDİ·· 

(1) 15 TC§rinicvvcl 914 A;anslan 1ıa
bcr verdiği lıu adamlar Romanyada dahi 
aynı tahrikatı yapmış, Kral Karolıın ce
naze mera.sim.inde Fadıl Hasan 1uımmda 
Selanifrtcn 9clcn bir Türk genci rüveı
vcrlc birini yaralanıl§, diğerinin de çe
ne kemiğini kıtmı.ş . 

müz demektir! dedi. 
- Evet, fakat ne yapalım acaba? 
- Fakat AUah sizin elinize su, ateş, 

hava ve toprak gibi dört unsur verm~
Lir. Bana kalırsa su tecrübesine geçmek 
lazımdır! 

Tefrika: 33 Nakleden : E: Ş. B. 
cçabuk cevap veı·! diye bağırdım. O sa- t - Şimdi haber bekliyorum! 
dece: cNe dediğinizi anlamıyorum! de -ı - Pekala .. Markiz bu herifi seviyor 
d.~· «Herşeyi bili~~rsun, biz. de. ~er şeyi ve tevkifi haberini alırsa, ne ala ola -
soyletmek çare.::;ını çok eyı bılıyoruz!> cak! .. 
dedim. Herif cidden yaman idi: «Anla -1 Ve, iki engizilör vekilharcın kapatıl

Biraz da hakikati söyleıniş olmak için 
ilave edelim ki, bu mahzenlere atılan 
bedbahtleri muhakeme edecek olan en
gizitörlerin oturdukları yerler ve daire
ler de bu mahzenlerden çok farklı yet'· 
ler değildirler! Aradaki fark, cinayetin 
bira'.1:. daha fazlalığıdır. Ve çamur bulun
masıdır! 

Sahte engizitör monsenyör Savedra 
yukarıda izah ettiğimiz şartlar ıltında 
süratle hareket mecburiyetinde mi. He
defi de, Mik~eli çabuk söyletmek ve al
tınların nerede olduğunu anlamak idi. 

- Dük Suarezin parasını neİ"eye sak
ladığından haberim yoktur! Markiz An· 
tonyayı ise uzaktan, şöyle böyle tanı
rım! Böyle yüksek mevkili bir bayanla 
hiç biı- alakam ve münasebetim yoktur. 
Şu anda ise konağında olduğunu sanı~·o
ruın! diye cevap verdi. 

Bu emir üzerine maznun iple tavana 
kadar çekildi ve bir anda yine aşağıya 
salıverildi. Darbenin şiddetine rağmen 
Mikael hiç bir şey söylemedi! Fakat av
nı hareketin tekrarlanması üzerine ma~
nun: 

Bu aralık Mikael <le ayıldı. Fakat he
rif bitkin bir halde idi. Müthiş ağrılar 
Ve sızılar içinde kıvranıyordu. Bir an 
kalkmak i.stedi. Fakat yanya kadar doğ
rulduktan sonra yine taşlar üzerine düş
tü. 

Frnskito celUitlardan birisine: 
- Maznun su tecrübesine dayanacak 

halde midir? diye sordu. 
madığını şeylere cevap verdirecek kud- m~ olduğu zındana indiler. 
rete malik değilsiniz!> cevabını verdi. 
Beyhude muhavereye vakıt yoktu. He
men buraya geldim, herif şimdi zencire 
vurulmuş bir halde ve intihar edemiye
cek şekilde a~ğıdaki zındandadır. Az 
sonra benimle hesaplaşacaktır, eski Gar
donanın bir kapiteni, böyle heriflere ne 
yapacağını bilir, Vay haline onun! .. 

Sahte engizitör: 
- Herifi beraber istintak edelim! de

di. 
- Pekala, iki kadın ne oldu? 
- Markiz iki kadın köylü etbise>.si te-

darik ettirdi. 
- So'lra~ 

Zından deyip geçmiyelim, ve bu ta
birle de sureti mahsusada maznun ve 
ınahktlmlar için yapılın~ bina veya dai
re lc:astetmiş değiliz. Evvela şunu söyli
yelim ki Lizbonun saray veya konakları, 
o devrin mesela Paris saray ve konak
larına hiç benzemezler. Bunun için Liz
bon engizisyon sarayının zındanlık vazi
fesini gören mahzenlerinden biraz derin 
bahsetmek fayda.sız değildir. Burada 
maznunların atıldıkları mahzenlerin zi
yası hiç yoktur. Havası pis ve kıttır. Bir, 
karış çamurdan ibarettir ve dondurucu 
bir soğuk vardır. Buraya atılan maznun 
veya ınahkUmun ayaklarında. bellerinde 

Sahte engizitör ile Fraskitoya refakat 
eden iki milbaşir ve yahut icra memuru, 
ihtiyar zenginin hain ve nanköı· vekil
harcının zencirlerini çözdüler. onu bir 
iki basamaklık bir merdivenden çıkara
rak havası daha az bozulmuş bir odaya 
götürdüler. Bu odada iki meşalenin yan
masını ve engizitörlerin nefes alabilme
sini temin edecek kadar hava vardı. 

Sahte engizitör gözlerini nankör ve
kilharca dikerek sert bir eda ile: 

- Burada ne için bulunduğunu tabii 
bilivorsun. dedi. Suallere cevao vermek 

Sahte engizitör tavandaki makarayı 
göstererek: · 

- Ne kadar doğru söylediğini 
gösterttek \'asıla vardır! 

Dedi. 

bize 

Ve, bir işareti üzerine iki işkence me
muı'U yüzlerinde maskeler olduğu hal
de maznuna doğru ilerlediler. Elle-rinde 
kalın ve yağlı - belki de kanlı - ip var
dı .. 

Bu iki cellat, büyük bir alı~kanlık ile 
ipi makaradan geçirdiler. v~ Mikaelin 
de kollarını bu iple bağladılar. 
Baş engizitör sordu: 
- Hazır mısınız? 
Cellatlar, bir ağızdan: 
- Evet~ herşev hazırdır! cevubını 

- Merhamet! diye inlemekten ke~di-
ni alamadı. 

Engizitör, tamamiyle hissiz bir halde: 
- Pekili, söyleyiniz! dedi. 
Milt!el yine bir şey söylememekte ı.s

l'ar etti. Tecrübenin tekrarı. adamın ke
miklerinin birbirine karışmasını mucip 
oldu. Dördüncü tecrübede Mikael ba
yıldı. 

Cellatlar, bedbaht nankörü taşlar üze
rine yatırdılar, burun deliklerine, alnı
na sirke sürdüler. bu suretle kendisini 
atılınağa çal~tılar. 

Sahte engizitör, Mikaelin bu inada ta
hammülüne hem şaşıyor, hem de kızı
yordu. Bunun için Fraskilo da yavaşça: 

- Bu herifin ölraesi bizim de ölümü-

- Evet. fakat aradan bir saat geçme
si IAzımdır! 

- Kendisine biraz kuvvet il!cı veri
niz! 

Cellat, elindeki şişeyi maznunun ağ7.ı
n.a daya<iı. Fakat maznunun dişleri hilA 
birbirine kilitlenmiş idi. Bunun için ill
cın bir damlası bile ağzına girmedi. 

Cellat: 
- Bir saat istirahate ihtiyaç kat'icfü! 

dedi. 
Baş engizitör: 
- Fakat, dedi. Bir saat bu iş içica 

bir asır demektir! 
Evet, bu bir saat, b<I§ engizitör ve ar

kadaşı Fraskito için pek uzun bir zama11 

-· 
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

YAZAN: Üc Yıldız • 
-28-

Balo, cidden çok parlak ve çok 
kalabalıktı. 

Muhlis beyi tanıyan Kızılay 
memurları bize güç bela bu kala
balık içinde bir maıa buldular. 

Ortadaki pistte dans edenler 
iideta .. yürüyorlardı .. O kadar 11k 
dansediyorlardı. 

Caz ıusunca yanımızdaki ma. 
salar doldu. 

Muhlis bey, fiyaka olsun diye 
f'l"1panya ve meyva söyledi. Bü
tün gözler bizim maıaya çevril -
mişti. 

Etrafıma bakındım .. Güzel ka
dın hiç yok denecek derecede az
dı. Hemen hepıi de makyajın 
kuvveti ile güzel görünüyorlardı. 
Onlarla beraber olan erkeklerin 
bana bakan .• beni ıüzen nazarla
rında çok ate,Ii ve hariı manalar 
okuyordum .. Kadınlar iıe içlerini 
kemiren kukançlık kurdu ile ba
na adeta yeyecek gibi bakıyorlar
dı. 

gördüm. Muhlia bey, mütemadi. 
yen kulağıma bu gece çok güzel .. 
ı;ok çekici olduğuma ııöyliyordu. 
Dikkat ettim .. Ayak ıürterek yü
rüdüğümüz pist üzrinde aiirüne • 
rek geçtiğimiz çiftlerin hemen he
men bütün kavalyeleri de damla
rına doğru eğilmiş .. bir şeyler fı
sıldıyorlardı. Bu arada, yanımız
daki maıada oturan kadının ho
casının, kolları arasında sıktığı 
damının baıına basını adamakıl
lı yapıştırdıiını ve 'kulağına doğ
ra uzandığını, dudakların kımıl
dadığını gördüm .. Damına bak • 
tım .. gülümıiyorda. 

Ca:z susunca ikisi beraber büfe
ye doğruldular. 
Karuı maıasına yalnız döndü. 
Bu, benim üzerimde lena bir te

Iİr yaptı .• 
Şampanyalarlmız'i içerken dü -

fÜncelerimi Muhli• beye aı;ıkı;a 
ıöyledim. 

Giildii.. ~ 
Hayat bu yavrum .. "dedi. 

··BİTMEDİ •• 
Muhlis bey iıe, bütün bunların 

/arkında ve yanıbapnda benim 
balunmaklığımın, bana malik ol
manın, benim ıahibim olmanın 
:zevki, gururu içinde idi. Jtalya Libyadaki 

lfte erkek hodbinliğinin bir ör
neği daha .. Maamalih bu ıözleri ordUSUnU yeniden 
Muhliı bey hakkında ıarlederken 
onu hor gördüğüm :zannedilme - artırıyor 
Iİn .. Demek istiyorum ki erkekle
rin en eyiıi o olduğu halde onda - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
da bu erkek huya vardı. AVAM KAMARASINDA 

Muhlu bey kulağıma eğildi: Londra 1 (ö.R) - Italyanın Afrikada-
- Servet, dedi. Ba fampanya- ki ararisine Alınan kıtalarının gönderil

dır. Tatlıdır, lakat ıa gibi .. farap diği hakkındaki rivayetler avam kama
gibi içilmez .. yudum yudum içilir. rasında bazı istizahlara mevzu teşkil et
.Adeti böyle .. Hem birden içer1en mlştir. Liberal nazırlardan biri, Afrika
bafına da vurur .. Sarhoş olarııan. daki ltalyan müstemlekelerine gönderi-

Ne yalan ıöyliyeyim, ben o :za. len Alınan kuvvetlerinin miktarını !a

mana kadar fampanya hiç içme- yine hükümetin muktedir olup olmadığı
mİftİm. Fakat Sadıkla beraber nı sormuştur. 
gitiğim bir kaç baloda onun na- Hariciye müsteşarı B. Butler şu ce-
ııl içildiğini görmüflüm. vahı vermiştir: 

Mahliı beyin bana bu ihtarı, ~- Foraynof'ıse gelen raporlar, Afri
onun bu kalabalık ıoıyete içinde kadaki Italyan arazisine Alınan kıtaatı
fampanya kadehini su bardağı gi- mn, harp malzemesınin veya müstemle
bi tutup içmekliğim ihtimali endi- ke askerlerine mahsus Uniformalarının 
,esinden doğmufta .. Kendimi ona gönderildiğini göstermemektedir.> 
o kadar yabani tanıtmıftım ki.. GöRINGIN SEYAHATi 
bu endifcsinde haklı idi. Paris ı (ö.R) _ Radyo ajansı Berlin-

- Merak etmeyin.. sizi mah • den istihbar ediyor: Hitlerci mahfilleT-
cup etmem .. dedim. de teyid edildiğine göre Mareşal Gör;ng 

- Ona eminim zaten .. dedi. Mart aylarının ilk günlerinde Italyaya 
Bu ıö:zlerimle seni ü:zdümse beni gidecek ve Nisan iptidalarına kadar ka
allet. lacaktır. Salahiyetli mehafil bu ziyaretin 

Şampanya/arımızı yudum yu - uzun müddetini seyahatin hususi mahi-
dum içmeğe ba,ladık.. yetine bir delil olarak ileri sürüyorlar. 

Ca:z, Arjantin tangoıana baf. Mareşal Göring Italyada, hakkettiği bir 
lamıftı. istirahati aramağa gitmektedir. 

YENIASIR 

Alsancak takımı Odemişte 

•• 
Odemişli ~ençler parlak 
bir oyun çıkarmışlardır 

Alsancak kulübü başkanlığı, maç 
hakkında bir tavzih gönderdi 

Alsancak ve ôdemlf spor culan maçtan evvel 
Alsancak talumırun Pazar günü öde- Yeni Aşır gazete•i müdiiTlüğüne: 

mişte yaptığı maç büyük bir alaka uyan- 28-2-939 tarihli gazetenizde. Alsancak 

dınruştır. Altıkadarlar maç hakkında spor kulübünün yapnış olduğu ödemi! 
aşağıdaki tafsiHitı veriyorlar: seyahatı sırasında ödemiş rpor lru!UbU 

- <ödemiş seyahatimiz müsait şart- yapını§ olduğu maçta.ödemiş takımındı>. 
lar altında geçerek ödemlş ve Izrolr Alsancak oyuncularının da oynadığının 
sporcu gençliği arasında bir nevi yakın- yazılmış okluğunu okuduk. 
!aşma mahiyetinde olmuştur. Maç bü- Y aptlan bu maçta, ödemiş takımında 
yük bir samimiyet içinde geçmiş ve öde- Alsancak takımından yalnız Enverden 
nıişli sporcular cidden güzel bir 0 un başka kim~e oynamamışhl". 
Ç ka 1 -~-- z h•kimy Ödemişli sporcu gençler çok eyi oyun-
ı rrnış aıuır. aman zaman C:I oy- 1 ö . arı ile bu neticeye varmıştır. Bu cihe • 

nıyan demış sporcuları Alsancak takı- tin tavzihini rica eder ve sonsw: saygı
mına zorlu dakikalar yaşatmışlardır.> lanmı sunarım • 

Dün Alsancak kulübü başkanlığın - Alsancak spor kulübü 
dan aşağıdaki mektubu aldık: Asbaşkanı 

Alaçatıda zeytincilik 
kursuna gösterilen alaka 

2 Mart PerşemDe 939 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

-SO--
Polinezyalı, biri yumuşak, diğeri sert aşka düşkün kadın ve erkeklerimizi 

olan iki tahtayı biribirine sürterek ate] !akça zayıf telakki ederiz. Halbuki P 
yakar. Sonra buna kurumuş otlar ilave lmezya adalarında süs, dans ve aşkt 
eder, üflemek suretile bu ateş alcvleni". başka insanlar hiç bir şey düşünmezle 
Ondan sonra ağaç dallaril .. ateş büyülü- bunlara düşkünlük bilakis ahlak ve an 
lür. Bu ateşe taşlar yerleştirilir. Bu ta;- ne icabıdır. Bu taupunun bütün meziye 
lar kızdıkları zamandır ki Polinezyalı her şeyden evvel gayet güzel dansetm 
pişirilecek yemeği bu yer fırınının üze- sidir. 
rine yerleştirir, üstünü de kalınca ör- Yani, görülüyor ki, Polinezya adaları 
tülerle örter. Bu sµretle yemek ya kız- nın insanları yeryüzünün yalnız s·· 

gın taşların üstünde yavaş yavaş pişer, dans, avlanma ve sevişmeden başka hiç 
yahut da bu ateşin üstüne büyük bir bir şey düşünmiyen artist insanlarıdır.! 
kapla su konur. Pişirilecek şeyler bu su- Hayret etmemek kabil değil ki bizle~ 
yun buharında pişirilir. Ondan dolayı tarafından yarı vahşi telakki edilen bu 
Polinezyalıların yemekleri gayet lezzetli insanlar çırılçıplak bulundukları, sırl 

olur. aşk ve şehvetten ibaret bir dans ola 
Hoş bu aşk veo dans adalarının yerli- Hula dansını bütün şevklerile oynadık 

!eri bu iş için dahi ekseriya zahmete gir- ]arı halde hareketlerinde zerre kada1' 
mezler. Zira buradaki adaların bir çok- kalabalık ve hayvanilik görülmez.. Rı 

larında hala yerin çatlaklarından f!§kı- adamlar şehvani duygularını o kadar be
ran buharlar ve kaynar sular vardır. diileştirmeyi bilmişlerdir. 

Yerliler yemeklerini tabiatin bu hazır Karşınızda esmer tenli, gür ve kıvır-
mutfağında kolayca pişirirler. cık saçları çiçeklerle bezenmiş, heykel 

Yani, Polinezyah da, kendi ihtiyaçları gibi son derece mütenasip vücutlu bu 
nl•I: 'tindeo tabiatın her türlü vasıtaların- genç kadınların ellerini çırpındıra çır• 

dan tenbelllği lehine mükemmel surette pındıra, vücutlarını kıvrandıra kıvran

istlfade etmesini pek güzel bilir!... dıra dansedişlerini gözönüne getiriniz. 
Bekar kulübünün avlusunda pişen ye- Bu dansın bir de Okyanus denizlerinin 

meklerl büyük bir yer hrını üstünde piş- koyu, gümüşlere hatmi§ mehtabında oy-
mekte, etrafa pişen yemeklerin, et, ha- nandığını tasavvur ediniz ... Eğer kava· 
hk, av eti ve yeın!şlerin lştiha verici ko- nm biberli ve kokaininltine benziyen 
kusu dağılmaktaydı. neşeli sarhoşluğu altında iseniz başını· 

Bizim Pohua gayet obur, bir adam ol- zın dönmemesine imkan var mıdır? 
duğu için gözü, b!rlblri peşine yuvarla- Polinezyalıların bir portakal kokusu 
dıltı kava içkisinden ziyadeo arkamızda kadar seTin gecelerinde yaşayıp da bu. 
dumanları tUten bu nefis yemeklerdey- nun aksini iddia edebilmeye imkan yok· 
di. tur. 
Pohuanın karşısında mehtap J§ığında Halbuki genç Polinezyalıları, çırılçıp· 

gümüşlenıniş esmer tenleri pırıldıyarak lak sevgilerile birlikte oynadıkları bu 
çırılçıplak danseden bütün bu kadınlara aşk dansı ancak pek uzun saatlerden son
hayret verici bir ltıkaydilikle baktığına ra tahrik edebilmektedir . 
dikkat ettim. Kulağına lğilerek sordum: Hakiki hula dansının ne kadar bedii-

- Pohua, dedim, hani sen sizin yerli- leştirilmlş olduğunu bu suretle tasavvur 
]erin pek kıskanç olduklarını söylüyor- edebilirsiniz? 
du'l?.. Şunu itiraf etmeye mecburum ki bir 

Pohua yuvarladığı kava kadehlerinden Avrupalının ancak sefil ve gizli barlarda 
gözleri kızarmış bir halde yüzüme baktı. görebileceği böyle aşırı ve coşkun blr 

_ Ne demek istiyorsun, Mau? diye dans iılemi sık sık ve bol bol içki ile 
sordu. sulandığı halde, bu bekar kulübünün av-

Adeta vecdiçinde danseden bu çıplak !usundaki manzarada hiç bir suretle valı-
kadınları göstererek: şi bir hal yoktu. 

- Baksana, dedim kızlar çırılçıplak 

dansediyorlar ! ... 
Pohua gayet filozofane bir tavırla ba

şını salladı: 

- Bizim atalar= çıplak yaşarlar
mış! dedi. Onun için bizim adada bekar 
kulübüne bir kabile reisi geldiği zaman 
ataların tıdetlerine riayet edilir. Vakıa 
kadınlar çıplak ama, hiç kimse kendi ka
dınından başkasına bakmaz bile! ... 

··BİTMEDİ·· 

lngiliz filosu 
Cebelüttarıkta ---Londra, 1 (A.A) - İngilterenin bü-

t\in Akdeniz filosu tam mevcuduyle 
Maltadan Cebelüttarıka gelmlştir.... Bu 
filo anavatan filosuna iltihak edecek ve 

Yanımızdaki maıalar bofaldı. Führerin en yakın bir müşaviri ve-Al-
Piıt yı"ne kalabalıkla dol-'u. Alaçatı - Ziraat vekiıleti mıntaka 

Q man ordusunun başlıca şeflerinden biri 
_ Kalkmak ,·1ter mı"ıı"n.' zeytin bakun memuru Nevzat Yılmaz 

C.H.P. binasında nazari bilgileri artırıl
mıştır. Yapılan denemede 24 zeytinci 
kursta muvaffak olmuştw" 

Filhakika danseden genç erkeklerin 
esasen etraflarını görecek halleri yoktu. 
Kendilerini o kadar dansa vermişler, 
dümbeleklerin çılgın tempoları ve sar
hoş kadınların şakrak şarkılarile o ka
dar kendilerinden geçmiş görünüyorlar

anavatan filosiyle bir kaç gün . sürecek 
olan talimlerde bulunacaktır. 

__ ...... fi( __ _ 

olan Mareşalın böyle uzıın bir müddet 
- Arza eder•enı"z.. ek tarafından Alııçatı merkezinde açtlan için har eti de beynelmilel vaziyetin 
Biz de kalktık. zeytincilik kursuna yeni zeytincilik ka-

inkişafıru Almanyanın ne kadar sük<l -
Vücadumaz, birbirine yapı~mtf netle karşıladığını ibraz ettiği cihetle nununun verdiği direktifle çalışmak .MAREŞAL 

bir halde danaediyoruz .• Etralı. manidar teUkld edilmektedir. üzere haik seferber bir halde iştirak ede-
ma baktım .. Herkea öyle .. Çünkü rek on beş gündenberi nahiyemizin Badogliyo Komada 
yer dar ve çiftler pek fazla .. ya- muhtelif mevkilerinde (150) ağaç üze- Londra, 1 (Ö.R) - İtalyan genel kur-

-=--
dı. 

Hele kabile reisinin genç oğluyla dil
ber Tapuu o kadar coşkun bir surette 
dansediyorlardı ki berikisi de ter içinde 
kal.ıruşlardı. Insan Polinezyalıların dan
sedişlerine bakınca hayretten kendisini 

Denizlide zelzele 
Denizli, 1 (A.A) - Dün saat 9.45 te 

cenuptan şimale doğru hafif bir zel~ele 
ohnuştw" 

Alman yahudilerinin 
muhacereti 

mmızdaki maaada oturan bir ka- Korsikaya gidecekler rinde fenni budama şekilleri, ilaçlama may başkanı mareşal Badogllyo Trab
rı kocanın, kadının ba,ka bir er- Pariıı, 1 (A.A) - İngiliz donanı1!.ası· usulleri tatbik ediler .. k halk üzerinde )usta İtalyan müdafaa sistemini teftiş 
kekle ve erkeğin de bafka bir ka- na mensup bazı gemiler mart sonunda sempati uyandırm!§tır. için yaptığı seyahati bitirerek Romaya 

kurtaramaz, bu insanların dişili erkekli Londra, 1 (Ö.R) - Yahudi mülteci· 
dahi bir kaç asır dansetseler gene yorul- !eri hakkındaki hükümetler arası ko· 
mıyacaklarına yemin edebilir! ..• 

dınla bu va:zivette danıettiklerini Korsika adasını ziyaret edecektir. Geceleri kursa iştirak edenlerle hallan dönmüştür. Biz medeni ş .. hrimlzde süs, dans, ve 

;,ıu;~oq~~~~~o-;ri,_.~7(/.7,~.,,..~,,.~~:ıı;~n~rxz~u:z.~z~ze'!'LYI.~!2'7..l~~-.,se.,l~a"'m"'ın-a'"a""yru'"""""n""e-za;:k:-e"'.tl':'e_m_u~k-a':'b-e':'ıed""· :'l;~b!"'u•-~""'?D~i!!!!y':e,;,so;::r>;d"'u"'. """!"l!!""""""""""""""'!!!!! __ .:.,çıkm....,.ı"'y"'a""c"ag"'·ın"""ız~b!!ir~z;,;m;,;d~an,;.a;,,;;;g;;,ö"'n~de;,;r;,;e~c .. ek~. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera ron1anı 

-101-
- Hemen hemen öyle .. Yalnız tek bir alarak merdiven yolunu aydınlattı. 

arkadaşım var .. O da marki d'Efyat... Hep beraber yukarı kata çıktılar. 
Başka kimse yok.. Loren, bir oda kapısını açtı. 

- Görüyorum ki her ikiniz de inzi- Içeride yalnız Markis d'Efyot vardı. 
vayı çok seviyorsunuz.. Azizim, Marki.. dedi. Size Markiz dö 

- Biz oteli tamamen kendimiz kira- Montespanı ve madam Skarronu takdim 
lndık. Maksadımız şehrin gürültüsün· ederim. Her ikisi de bizim lehimizde ve
dcn uzakta olmak hem de arkadaşım ya aleyhimlzde çalışan dostlarımızdır. 
Markis d'Efyotla beraber baş başa kala- Marki, kadınların önlerinde nezakct-
rak kağıt oynamaktan başka bir şey de- le eğildi. 

ğil.. Madam dö Montespan odaya seri bir 
Ve, şövalye dö Loren birdenbire sesi- nazar atfetti. 

nin tonunu değiştirerek: 
- Fakat muhterem madamlar, dedi. 

Sizi böyle soğukta v .. yarı karanlık olan 
bu yerde fazla tutmak suretiyle neza -
keL,izlik ediyorum. Buyurun.. yukarı 

kata .. odamıza çıkalım. 
Böyle söyledikten sonra şövalye dö 

Loren, gördüklerinden hayret içinde 
kalmış o?an ote-lcinin elinden meşale.yi 

Ortada bir masa ve masanın üzerinde 
oyun kağıtları vardı. 

Duvar diplerine bir takım sandalye
ler dizilmlşti. 

Bu odaya başka bir odanın kapısı açı
lıyordu. Fakat bu kapının önüne de ora
dan işlenmesine mani olmak için bir ka
nepe konulmuştu. 

Markiz ve madam Skarron. Marltinin 

lundular. - Bu şu demektir ki, biz, esrarımıza Belki de öldürtecek .. 
Nihayet madam Montespan söze baş- vakıf olanlar arasında ve büyük mak- Şövalye v .. Marki, hiç beklemedikleri 

!adı ve d'Efyota hitaben: sadımız üzerinde yürüyen dostlarımızla bu haber karşısında biraz sarardılar. 
- Mösyö Lö Marki.. dedi. Biraz EV· birlikte, bize ihanet edecek veya esra- Şövalye: 

vel şövalye dö Loren bizim sizin leh ve rımızı faş edecek olan hakkında ölüm - Bizim kendi aleyhinde çalışmağa 
aleyhinizde çalışan dostlar olduğumuzu kararı verdik. devam ettiğimizi krala kim haber ver-
söyledi. Halbuki biz size, sizin aleyhiniz- Esasen bu ciheti madam Skarron pek miş acaba? 
de değil, yalnız lehinizde çalışan sadık Ala bilirler. Nasıl olup ta bugüne kadar Dedikten sonra mAnalı mAnalı ma. 
dostlarınız olduğumuzu ispata geldik. bu hususta size malumat vermemesine dam Skarronıfıı yüzüne baktı. 
Şövalye ve Marki, dudaklarında yer hayret ediyorum. Madam Skarron anladı: 

bulan tebessümü b .. lli etmemek için eğil- Kralın piçlerinin müstakbel mürebbi- - Hayır şövalye .. dedi. Benim hak-
diler. yesi başını önüne eğerek sükQt etti. lumda haksız yere şüpheye düşüyorsu-

On dördüncü Luinin gözdesi, sözüne Madam dö Montespao ise, şövalyenin nuz. Kral, monsenyör Luiyi ve sizin 
devam etti: kuvvetlı' bir tehdı't taşıyan so"zlerı' '-ar- ol 1 ·· betin" · t " onu a o an munase ızı unu mamış-

- Vakıa, Luvr sarayındaki son hadi- şı&ında kendini çabuk toplamıştı. tır.Diğer taraftan Hanriyet Dangleter de 
seden sonra bizim hareketsiz ve uzak - Mükemmel şövalye .. dedi. Bu ka- size karşı kin gütmekte devam etmekte-. 
kalmamız sizlerin üzerinizde böyle v .. rarınızı ben de yerinde buluyorum.. dir. Hanriyetin ise kralın kalbinde eski 
yanlış bir zehap hasıl edebilir. Yalnız ittifak muahedesind .. bir madde- yeri elde etmeğe çalıştığı ma!Qmdur. 

Şövalye, sakin bir tavırla cevap ver- yi unutmuş olduğunuzu söyliyeyim. - Evet .. Fakat madam Montespan bu 
di. - Hangi madde madam? yeri kolay kolay terketmiyeceğe benzi-

- Oh madam .. çok yanılıyorsunuz, - dttifaka dahil bulunanlardan her yor .. 
çünkü biz sizin sadakatinizden emindik. hangi birinin ölüm tehlike ve tehdidi al- Kralın gözdesi mahzun bir sesle cevap 
Eğer sizi bu yoldan ayrılmış görse idik tında bulunduğunu hisseden müttefik verdi: 
tek bir kelim .. ile yolumuza çekebilir· derhal bunu alakadara ve en kısa za. Demlr masüke 2 ibyB,'yt 
dik.. manda haber vermekle mükelleftir > - Yanılıyorsunuz şövalye benim de 

- O tek kelime nedir şövalye? maddesi.. işte be11 bu maddeye uyarak vaziyetim sizden daha tehlikesiz değil.. 
- O tek kelime, <ölüm> dür Markiz. buraya geldim. On dördüncü Lui bu ge- Beni de sizin akıbetinizin aynı bekliyor. 
Soğukkanlı olmak kararına rağmen ce hakkınızda müthiş bir karar verdi. Şövalye, alaylı cevap verdi: 

Markiz sendeledi. Maamafih itidalini Madam Hanriyet Dangleter Ingiltereden - Şimdi anlaşıldı, dedi. Şimdi bizi 
elinden bırakmadı. döner dönmez kral hem sizi şövalye, ziyaretini>.deki maksadın sırrına erdim. 

- Bu .. neo demektir sövalve? hem de Marki d'Efvotu ölıinceve kadar 

ınitesinin reisi Alınan yahudilerinin mu
hacereti hakkında Alman hükümetiyle 
başhyan müzakerelere devam için bu 
ak.,"81ll Berline hareket edecektir.. Al
man hükümeti yahudi muhacereti için 
bir merkezi büro teşkil etmiştir. Bu bü
ronun vazifesi yahudilerin muhacereti 
için mevcut formaliteleri asgari hadde 
indirmektir. 

TANGANİKADA 
Alman propagandası 
Londra, 1 (Ö.R) - Tanganika müs-

temlekesinde Almanların propaganda 
yaptıkları hakkında Avam kamarasında 
sorulan bir suale cevaben müstemlekat 
nazırı Tanganika hükümetinin yerliler 
arasında böyle propaganda yapıldığına 
dair delilleri ele geçiremediğini bildir
miştir. 

---ltl---
Azananın istilası 
zaten bekleniyornıuş 
Paris 1 (A.A) - Malin gazetesinin 

Burgostaki muhabiri yazıyor: 
Bir taraftan Italyanın Paris ve Bur

gostaki büyük elçileri San Sebastiende 
görüşürlerken diğer taraftan da Alman
ya büyük elçisi buraya muvasa!At etmiş 
ve baş kumandanın misafiri bulunmak
tadır. 

B. Azananın istifasına gelince çok 
uzun zamandanberi bu istifa muhakkak 
olarak beklendiğinden hiç bir reaksiyon 



Çorabın tarihi 
:Çorap bugünkü şeklini 

ihracat eşyamız üzerinde şu günlerde ~uluncıya kadar epey 
hissedilir bir durgunluk vardır istihaleler geçirdi 

Ankara Radyosu 
DALQA VZVHLVGV 

' 
BVGVH 
--=--

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.SO Program 

Maamafih hiç bir madde fiatlerinde düşkünlük kayde
dilmemiştirl piyasa heyeti umurrıiyesile normaldir 

18 inci asırda 
Çorap 

Kadın çoraplarının her kocanın büt-
Son ekonomi haftası içinde İzmir tica- Nevi balya az çok miştir. çesinde oldukça hatırı sayılır bir mevkii 

ret ve sanayı· borsasında cereyan etmiş Akala 1 ci vadeli 300 50.50 51.25 Fiatlerin şayanı memnuniyet bir hal- vardır. Hat!A yalnız bütçelerde değil 
48 00 de gösterdig" i tereffü duş" kün kalitedeki J>lan alış verişlerin mikdar ve fiatlerini Akala 2 ci hazır 30 46.00 · giindelik hayatımız üzerinde de onun 

,borsaca her gün neşredilmekte olan yev- Akala 4 cü hazır 7 40.00 40.00 malların da pek müsait fiatlerle elden büyük bir rolü ve payı vardır. Çünkü, 
ini muamele bültenlerinden toplıyarak Yerli 1 ci hazır 315 41.50 43.00 çıkarılmasına saik olınuş bulunmakta- kadın çorapları, epey oluyor ki, ayak ve 
.şağıya dercediyoruz: Yerli 1 ci vadeli 175 42.00 42.00 dır. bacağı soğuğa, göze karşı koruyan ço-
ıNevi Mikdan az çok Yerli 2 ci hazır 13 41.00 41.00 Talep hala devamda olduğundan ale- raplıktan çıkınıştır. Kadın çorabı bu-

çuval Yekıin 845 iade naturel mallara 10 - ll kuruşa ka. günkü rolü itibariyle, dudak rujundan, 
Muhtelif buğday 4471 5.125 5.9375 Yapılan tahkikattan istihsal edilmiş dar müşteri vardır. pudradan farksızdır. Yani sözün kısası, 
Muhtelif arpa 276 S.75 4.00 olan neticeye nazaran; son günlerde pa- Şurasını da arzedelim ki; yukarıda onu da tuvalet müstahzaratından sayar-
Muhtelif balda 437 3.875 3.875 muk piyasasında görülen mütemadi ka- haftalık satış olarak gösterdiğimiz 12905 sak hata işlemiş olmayız. 
'Muhtelif akdarı 80 4.00 4.00 rarsızlık dolayısiyle hazır mal üzerine çuval incirin heyeti umumiyesi yeni sa- Ancak, kesemizle, duygu ve zevkle-
Muhtelif fasulya 385 9.50 12.50 muamele azalmış ve ihracatçılar son tış olmadığı ve bunların mevsiminde ya- rimi7.Je çok yakından alakalı olan çora-
,M. Çavdar 340 3.875 4.00 hafta içinde aşağı yukarı mal mübayaası pılıp borsaya malilmat verilmemiş mu- bın sergüzeştini çoğumuz bilmeyiz. 
M. Pamuk balya 960 40.00 51.25 cihetine gitmemişlerdir. Bu suretle İz. ameleler olduğu ve borsanın müdahale- Bir çok şeylerimiz gibi, çorap da, bu-
M. Pamuk çe. ton 404 3.00 4.50 mir mensucat fabrikalarının hazır ve va- si üzerine son hafta içinde borsaya yaz- günkü çorap bizimine girinciye kadar 
M. Palamut kental 2595 230.00 470.00 deli mübayaatı bertaraf edildiği takdir- dırıldığı anlaşılmıştır. Bu itibarla yeni ne devirler, ne istihaleler geçirmemiş -
1 Zeytinyağı 
M . ..İncir 

kilo 10000 33.00 33.00 de muamelenin mütebaki kısmı spekü· satış için hakild mikdar ancak 6 - g ytiz ür? 
12905 5.00 21.50 Jasyoncular tarafından yapılnuştır. çuval raddelerindı; hesap .. ol':"'abilir. Tarih, çorabı Isa'dan bir kaç yüz yıl 

89 12.00 12.50 Hafta fiatlerinde geçen haftaya nis- RAZAKI VE SIYAH UZÜMLER : evvel kaydetmektedir. Mısır, Suriye _gi-Razaki üzüm 
ı Siyah üzüm 
Çekirdeksiz üzüm 

BUÖDAY: 

7 10.50 12.00 betle bir lruruş kadar gerileme kayde- bi memleketlerin dışındaki medeni dün-
1702 9.00 19.00 dilmekte bulunmuş ise de bunun hakiki Geçen haftaki neşriyatımızda arzetti- yada, çorap, önceleri çıplak, bacakları 

tenezzülden fazla işlerin inkişafına ma- ğimiz gibi bu nevi üzümlerden piyasaya soğuğa karşı korumak için dolak biçi-
tuf bulunduğu tahmin edilmektedir. arzolunan mikdarlar müşteri bulmakta- minde kullanılmıya başlanmıştır. Fakat 

Nevi üz.erinden satış mikdar ve fiat- PAMUK ÇEKİRDEÔİ dır. Fiatlere de elv~rişli gözüyle bakıl- )<adın bacakltrına dolanınca, çok geç-
leri : maktadır. meden bir süs ve tabiatiyle bir moda ol-
Nevi çuval ağ çok Son hafta içinde borsada cereyan eden Geçen senenin bu haftasında raza.ki m~tur. Hatta bundan iki bin yıl evvel 
ıYumuşak mallar 3000 5.50 5.50 pamuk çekirdeği satışları heyeti umumi- üzümlerin nevine göre 7.5 - 10 siyah dahi, hemen hemen bugünkü kadar bü-
fsert mallar 728 5.375 5.9375 yesi 4.5 kuruş üzerinden 166 ton olup üzümler ise 6.25 - 10.25 kuruş arasında yük bir tasa mevzuu halini almıştır. 
,Mahl(lt mallar 743 5.125 5.375 238 tona baliğ olmuş bir takım eski sa- satılmakta olmasına rağmen bu sene Avrupa tarihleri Roma kadınlarını 
;Yekfuı 4471 tl§ların da son hafta içinde borsaya yaz- yukarıda görülmüş olacağı üzere raza- göz önünde tutarak, çorabın lsa'dan bir 

1 Buğdayın son haftaya ait piyasa vazi- dmldığı anlaşılmıştır. Eski satışlarda fi- kiler 10.5 - 12.5, siyahlar ise 10.5 - 12 kaç yüz yıl evvel doğduğunu söyliyor
ıYeti; hafta içinde İzmire az mikdarda atler 3 - 4.25 kuruş arasındadır. kuruş arasında istekli müşteri bulmak- !ar. Halbuki, son yıllarda Gobi çölünde 
'mal geldiğinden fiatlerde bir hafta ev- Çekirdek piyasası hararetini muhafa- tadır. . . . . . .. .. . ve eski Türk illerinde yapılan ipek ku
velkine nazaran 0.25 santim kadar bir za etmekte fiatlerdeki istikrar da devanı Bu ıtıbarla her iki nevı uzum pıyasa- maşlar arasında dolaklık vazifesini gö-
lereffü kaydedilmiş ve alıcılar iştihalı eylemektedir. Kuvvetli iki firma tara- sı sağKİRlam telakki ediJiY.c;ır. ren süslü kumaşlar da vardır. Büyük ta-
ıfıareket etmişlerdir. fından yapılan mübayaatta şimdilik fial _ÇE DEKSIZ UZUM rih alimleri, bu kumaşların Isa'dan 1000 

Mevrudat işi bu suretle biraz daha ayni seviyeyi muhafaza etmektedir. Pi- 1500 yıl evveline ait olduklarında müt-

'.öevam ettiği takdirde fiatlerin biraz da- yasa sıcaktır. Son hafta satışları gündelik itibariyle tefiktirler. 
~ terakki etmesi ihtimali kuvvetlidir.. PALAMUT şu şekilde devam etmiştir : Velhasıl o günlerde de çoraplık vazi-
/Bu itibarla son günlerde gösterilen tale- Satış tarihi çuval az çok fesini görecek kumaşları seçerken ka-
' be karşı sabcılar teenni ile hareket et- Nevi üzerinden haftalık muamelele- 22 _ 2 939 131 9.00 16.50 dınlar, gayet titiz davranıyorlardı. Al 

ı
roişlerdir. Bununla beraber haftalık te- rin şu şekilde cereyan ettiği anlaşılnw;- 23 _ 2 _ 939 423 10.00 19.00 dolaşlar moda idi; fakat Roma kadınlan-
reffü mikdan yukanda kaydettiğimiz tır : 24 - 2 - 939 790 11.00 18.00 nın kibarları, beyazı tercih ediyorlardı . 

. gibi geçen haftaya nishetle 0.25 santim Nevi kental az çok 25 - 2 - 939 25 18.00 18.00 Bir milddet sonra, dolak biçimi bıra-
olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Muh. tırnak mallar 886 400.00 470.00 27 - 2 - 939 74 18.00 18.00 kıldı ve yerine, ayak ve bacağın biçimi-

ARPA : Muh. Kaba mallar 1449 250.00 370.00 28. 2 • 939 259 ll.75 16,75 ne göre büyük parça halinde kwnaşlar 
Borsa neşriyatından anlaşıldığına göre Muh. Rüfüz 260 230.00 250.00 Yekun 1702 kesilerek birbirine eklenmiye başlandı. 

sat!§ 276 çuval beyaz maldan ibarettir .. Yekı'.ln 2595 Bu suretle ıncv3im başından işbu neş- Bu biçimde yapılan çoraplar, önceleri 
~iat 3.75 _ 4 kuruş arasındadır. Son hafta palamut piyasasında geçen riyatınuz tarihine kadar borsada mua- çizmeyi andırıyorlardı. Sonraları ayak 

İzrnirde arpa stokları olmadığı gibi haftaki derecede hararet görülmemekle mele görmüş olan muhtelif çekirdeksiz ve bacağın kalıbına uygun olarak biçi
vasi mikyasta talep te olmadığından fi- beraber fiat vaziyeti daha sağlam ve mü- üzüm mikdan beheri doksan kilo hesa· liyorlat'dı. 
atlerde bir hafta evveline nisbetle deği- sait görülmüş ve bilhassa iyi kaliteler- biyle 665674 çuvala baliğ olmuştur 832 tarihini taşıyan bir el yazısında, 
şiklik olmamış gibidir. Piyasada siik11- de 5 - 8 kuruş arasında tereffü hasıl ol- Son hafta içinde çekirdeksiz üzüm bir çift çorabın sekiz c dinar değerinde 
net vardır. du~u anlaşılmıştır. piyasasında bazı ehemmiyetsiz temev- olduğu yazılıdır. Bu el yazısında işaret 

BAKLA : Önümüzdeki hafta için fazlaca talep vüçler olmuştur. edilmiş olan çorap katolik kili -

Hafta içinde borsada kilosu 3.875 ku- gösterildiği takdirde fiaUerin biraz da- Netice itibariyle hafta başına nisbetle sesine mensup asilzadelerin , 
J"uştan 437 çuval bakla satılmıştır. ha yükselmesi ihtimalleri vardır. Piyasa hafta sonunda sekiz dokuz ve on bir o devirde taşıdıkları ve konçları ta kal-

Piyasada cereyan eden bakla muame- sağlamdır. numaralı üzüm fiatİerinde cüz'i tenez- çalara kadar uzanan çoraplardan olsa 
ZEYTİNY AGI : züller belirmiş, diğer 7 ve lO numaralı gerek .. Çünkü, orta çağa ait resimler -Jelerinin heyeti umwniyesi dahili istih

J.aklıta münhasır kalıp ihracat için mal 
mübayaa edilmemekte olduğu anlaşıl- Son hafta içinde borsada vadeli ola-
nııştır. rak on ton mikdarında bir parti sıra 

Elde oldukça stoklar varsa da fiat va- malı zeytinyağı muamelesi cereyan et

ziyeti dolayısiyle ihracat işleri olma- rniştir. 

maktadır. Dahilt sarfiyat için vaki mu- Zeytinyağı piyasasında ihracat işleri 
ame!Atta fiat 4 kuruşta kuvvetli bir is- üzerinde kuvvetli bir durgunluk vardır. 
tikrar göstermektedir. 5 asitli mallar için son hafta içinde 33 

AKDARI : kuruşa alıcı varsa da bu kabil muame-
İşler dahili sarfiyata münhastr kaldı- leler yerli işlere münhasır kalmaktadır. 

ğından geniş mikyasta iş olmanuş ve Stokların günden güne fazlalaşmasına 
yalnız yukarıda işaretlendiği üzere ki- rağmen ihracat için mal mübayaa edil
losu dört kuruştan 80 çuval akdarı mu- mediğine nazaran vaziyetin az bir za
amelesi olmuştur. man daha bu şekilde devamı halinde fi-

Mevcut rağbetsizlik karşısında akda- atlerin tenezzül edeceğine kuvvetli bir 
n fiati sağlam olarak 3.~ kuruş olarak kanaat vardır. Söylendiğine göre haliha
kabul edilmektedir. zır fiatler mal ihracına müsait olmadı

FASULYA: 

Haftalık satış muhtelif nevilerden 385 
çuval olup bu mikdar 9.50 • 12.5 kuruş 

ğından fiatlerden biraz daha fedakarlık 
yapıldığı takdirde ihracat işleri derhal 
inkişaf eyliyecektir. 
İNCİR: 

arasında satılmıştır. Borsa neşriyatına n=an son hafta 

mallar fiati hafta başındaki seviyeyi mu- deki kadın elbiselerinin etekleri, topuk
hafaza etmiştir. !ara kadar uzundur. O tarihteki uzun 

Fiatlerde görülen iş noksanlığı müs- etek modasının iki sebebi vardı : Biri, 
tehlik piyasalardan yeni talepler vaki kibar alemine mensup kadınlann çıplak 
olmadığından ileri geldiği anlaşılmakta- bacakla dolaşmayı büyük bir ayıp say
dır. Şu kadar var ki stokların günden maları , öbürü de, çorabın nadir şeyler
güne azalmakta bulunması karşısında den olması idi. Nitekim, 12 ve 13 üncü 
talep vukuu halinde fiatlerin derhal asra ait resim ve tablolara bir göz atı
yükseklikler göstereceğine şüphe yok· lınca, yalnız köylü kızların kısa fıstan 
tur. giydikleri görülür. 

Son haftaya ait piyasa temevvücU : Bugün kullanılan çorap, 15 inci asrın 
No. 20-2-939 22-2-939 27-2-939 sonlarında triko endüstrisiyle birlikte 
7 13.50 13.50 13.50 ortaya çıkmış ve ilk çorabı, ikinci Han-
8 14.25 14.00 '14.00 ri, kız kardeşi, Savua dükü ile evlendi-
9 15.25 15.00 15.00 ği gün giyıniştir. Bu çoraplar elde örü-

10 16.00 16.00 16.00 lürdü .. Fakat, bir müddet sonra maki-
11 19.00 19.00 18.50 ne örgüsü, el örgüsünün yerine geçmiş 

UMUMi PİYASA VAZİYETİ ve önceleri düz parça biçiminde örüle-
rek, birbirine eklenmiştir. Fakat sonra

Bilbassa ihracat eşyamız üzerinde şu ları düz parçalardan yapılan çoraplar 
günlerde hissedilir sükfuıet vardır. Ma- hoşa gitmemiş, ayak ve bacağın biçirni
amafih fiat vaziyetleri şayanı memnuni- ne göre çepe çevre ören ve dikişsiz ço
yet bir raddededir. rap yapan makineler faaliyete geçmiş

İhracat emteamız da dahil olduğu hal- tir. 

100 altına çifti 
satılırdı 

tıklan bir kaç yıl sonra, Madam Mon
tagudan yılbaşı hediyesi olarak bir çift 
ipek çorap almıştır. Kraliçe, ilk defa 
gördüğü ipek çoraplara hayran kalmış, 
hemen bir kaç çift daha yaptırmıştır ... 
Elizabet öldüğü güne kadar ipek çorap-

12.35 Türk müziği - pi. 
13.00 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
13.10.14 Müzik (Karışık program pl ) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Oda müziği pi.) 
19.00 Konuşma 1:Ziraat saati) 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti - Kür

dili hicazkar) 
Çalanlar : Hakkı Derman, Eşref 
Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. 
Okuyanlar : Tahsin Karakuş, Sa
fiye Tokay. 

tan başka çorap giymemiştir. Elizabetin 20.00 
babası sekizinci Hanrinin (1905 - 47), 
İspanyolların hediye ettikleri, tabandan 20.15 
kalçalara kadar uzanan ve Adeta pan
talonu andıran bir çift çorabı vardı. Bu-

Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiat) 
Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Refik Fersan, 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla. 

gün triko adını verdiğimiz bu çoraplar, 
kralın gardrobunun en kıymetli eşyala-
rı idi. 

On sekizinci asrın ortalarına doğru ço-
rap lük.ıü alıp yürümüt. çorap mücevher 

kadar değerli olmu§tur. Altın ve İnci ile 
itlenmit olan çorapların ç;fti 100 lngiliz 
altınına kadar aatalmışbr. O günlerde ~ı.k 

bôr kadından hahsedil;rlı:en, onun şılı:.lığı 

çoraplarının ÇQkluğı.ı ile ölçülürdü. 
Çorap saltanatı, on bqinci Lüi zama· 

nında Fransa ve lngilterede kurulrnuı· 

tur. 1 79 3 tıtrihler;ne düten ihtililfo ilk 
devresinde, le.adın çoraplan, Yetil, sarı, 

mavi, basılı her renkte yapılıyor üzerleri

nc göze batacak derecede türlü renkte 
çiçekler, motifler İJ)eniyordu. 

Napolyonun karısı J ozefinin 1 08 çift 

beyaz ipek çorabı vardı. Çoraplarının 

hepsinde kendi markası bulunuyordu. 
Ayni zamanda bu çoraplar aynca dan

teli ile de süslenmişti. Çiftinin değeri 18 
ile 72 frank arasında idi. Onun gardro

bunda bir o kadar da liic;vert 32 çift 
pembe ve 18 çift türlü renkte çorap bu~ 
lunuyordu. Kraliçenin çoraplarına en ne
fis levantalar sürülüyordu. 

1839 da, Fransada kısa etek moda 
olunca, çorap, en büyük muzafferiyetini 

kazanmıştır. 1 8 71 yılına kadar, yani ikin-
ci İmparatorluk yıkıhncaya kadar, beyaz 

çorap modaya hakim olmuş ve geçen 

asnn sonlarında sjyah çorap ortaya çık .. 
mışbr. Cihan harbinin yakla~tığı günlerde 

cTango> adı verilen turuncu renkte ço .. 

raplar da peyda olmuş, fakat ömürleri 
uzun sürmemiştir. 

IZMIR ASLiYE MAHKEMESi 
2 nci HUKUK DAiRESiNDEN: 

D. No. 39-414 
Davacı rüstem p(!ftamalcılarda 

kürt niyazinin barakasında selim 
kerimeıi leman aleyhine açtığı 
bopnma davaıı üzerine müddei· 
aleyhanın ikametgahının meçhul 
kaldığından hakkında 22-2-939 
tarihinde mahkemede hazır bu • 
lunmaaı için ilanen tebligat icra 
edildiği halde gelmediği anlaaıl
mıt olduğundan davacının sebk 
eden talebine binaen müddei -
aleyh hakkında gıyap kararı çı
karılmaıına ve bunun gazete ile 
ilanen tebliğine karar verilerek 
bu bapataki muhakeme 17-3-939 
cuma günü saat ona bırakılmıs ol
duğundan müddeialeyh lem~ın 
tayin edilen itbu günde İzmir aa
liye mahkemesi ikinci hukuk dai
resinde bizzat ve yahut tarafın -
dan bir vekil göndermesi gelme
diği ve vekil de göndermediği 
takdirde davacı tarafından der. 
miyan edilen iddia ve müdafaayı 
kabul ebnif addiyle bir daha ken
disinin muhakemeye kabul edil
miyeeeği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere itbu gıyap kararı 
tebliğ makamına kaiın olmak üze
re ilin olunur. 23-2-939 

667 (442) 

21.00 
21.00 
21.15 

21.30 

21.50 
22.00 

1 - Gülizar peşrevi 
2 - Nuri Halil - Hüseyni şarkı. 
Artık Yetişir. 

3 - Zeki Arif - Dilkeşaveran 
şarkı - Gez dolaş 
4 - Zeki Arif - Dilkeşaveran 

şarkı : Karanlık ufuktan 
5 - Cevdet Çağla - Taksim 
6 - Rast şarkı 
7 - Rast şa,rkı - Çalıma bale efe
de. 
8 - Şemsettin Ziya - Kürdili hi
cazkar şarkı - Güvenme hüsnüne 
bu çağın geçer. 
9 - Sadettin Kaynak - Kürdili 
hicazkar şarkı - Bir gün yaşadık 
10 - Osman Nihat - Nihavent 
şarkı - Fatma 
Memleket saat ayarı 
Konuşma 

Esham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 
Müzik (Keman solo - Sedat Ediı 
Piyanoda : Cemal Reşit) 
L. Van İ3eethoven - İlkbahar so-
nat 1 
Müzik (Melodiler - pi.) 
Müzik (Küçük orkestra 
Şef : Necip Aşkın) 

1 - Siede - Böceğin düğünü 

2 - Ganglberger - Efsaneler or
manında 

3 - Franz Doelle - Parisin mad
len sokağında 

4 - Recktenvald - Grinzingde : 
Potpuri. 
5 - Frederiksen - Groendland 
süiti. 
6 - Reinfeld - Eve gel yavrum 
7 - Brahms - Macar dansı N.5-t 

23.00 Müzik (Cazbant - pi.) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program. 

OPERALAR ve OPERETLER 
20.05 Doyçlanzender : Sihirli flüt 
20.45 Beromünster : Belopazü 
21.35 Floransa : Addio Glovert 

BtlYtiK KONSERLER 
17.05 Viyana : Pfitzner, Grieg vesair 

bestekfırlann eserleri 
21.15 Königsberg : Sibellius, Svendsen 

vesair bestekarların eserleri 
22.05 Kolonya : Beethovenin eserleri 
22.05 Roma : Bruckner vesair beste

karların eserleri 
22.45 
23.05 

24.05 
24.15 

1,05 

Hilversum 1 : Mozartın eserleri 
Varşova : Çaykovskinin 4 nu· 
maralı senfonisi 
Budapeşte : Orkestra konseri 
Droitvich : Berlioz, Martinu, Ra· 
velin eserleri 
Stuttgart : Hande!, Bach, Sta
mitz, Haydn, Mozart, Beethove· 
nin eserleri. 

ODA MUSİKİSİ 
19.05 Breslav : Ev musikisi 
23.05 Paris (P. T. T.) Purcell, DebUSj 

vesair bestekfırlann eserleri 
23.20 Milano : Haydn. Liviabella ve

sair bestekarların eserleri. 
23.35 Breslav : Küçük konser 

Piyasada fazlaca mal bulunmasına içinde gündelik itibariyle borsada mua
rağınen talep her gün tedricen artmak- mele gören muhtelif in.cirierin mikdar de hiç bir madde fiatinde düşkünlük ve Beşinci Şarlın kız kardeşlerinden Ma- --------------1 SOLİSTLERİN KONSERLERİ 
ta ve müsait muameleler de olmaktadır. ve fiatleri şöyledir : 
Sıra malı fasulyalar için 10.5 klll'UŞ' üze- Satış tarihi 
rinden talep vardır. Piyasa sağlamdır. 24 - 2 - 939 

çuval az çok 
2002 6.50 17.00 

ÇAVDAR : 25 - 2 - 939 
27 - 2 - 939 

2621 5.00 
1754 4.75 

Hafta satışı iki partide 340 çuvaldır .. 28 - 2 - 939 6528 5.75 
146 çuvaldan ibaret bir parti 4 ve 194 Yekun 12905 

20.00 
21.00 
21.50 

çuvaldan ibaret diğer bir parti 3.875 ku- İncirlerin piyasa vaziyetine gelince : 
r~ üzerinden muamele görmüştür. Son zamanlarda hariçten vaki kuv-

Mübayaat dahili ihtiyaçlara karşılık- vetli talepler karşısında fiatler kat'iyyen 
tır. İhracat için mal satın alınmadığın- ümit edilrniyen ve intizar olunmıyan bir 
dan kuvvetli talepler yoktur. Bu müna- seviyeye kadar yükselmiştir. Buna kar
sebetle fiatler normal telakki ediliyor. şı İzmir piyasasında mal bulunmadığın-

p AMUK : dan satıcılar bilmecburiye istihsal mın-
takalarından elde kalıruş mallar müba

Borsa bültenlerindeki pamuk sabşla- yaa mecburiyetinde kalmış ve bu su
rına ait malfunatın tasnifi neticesinde el- retle piyasamıza son hafta içinde 5 - 6 

gerileme kaydedilmemiş bilakis kuv- caristan kraliçesi Mari, çorabın şerefine IZMIR 1 nci iCRA MEMUR • 16.30 
vetli istikrarlar ve hazan da terakki me• bir bayram yapbrı:nl§ ve bu münasebet- LUôUNDAN: 939-7037 17.40 
yilleri müşahede edilmiştir. le tertip edilen törende, kraliçe nedime- lzmirde kemer altında cami 19.20 

Hamburg : Keman konseri 
Varşova : Keman konseri 
Leipzig : Flüt konseri 

Heyeti umum.iyesi noktasından piy;ı- !eriyle birlikte ilk defa olarak ipek ço- kartısında yeni Sümer otelinde 19.20 Viyana : Piyano konseri ve şar
kılar. sanuza normal nazariyle bakılabilir. rap giymiştir. İpek çorap, kadın moda- mukim iken halen ikametgahı 

ABDİ SOKULLU sı üzerinde derhal tesirini yapmıştır. Tu- meçhul giritli Şevki tarafına: 19.30 Kolonya : Çifte piyano konseri 
valetlerin etekleri kısaltılmağa başlamış lzmir balıkhanesinde kabzımal 1---------------

--------------- kadınların bacaklarını örten fazla ku- kaaap Hasan tarafından bir kıta 

Satılık m Otosı. ki et maşlar ortadan kalkarak yerlerini çora- adi senede müsteniden 154 lira -
ba bırakmışlardır. nın temini istifası zımnında aley. 

Müceddet denecek derecede az 
kullanılmıt hiç bir arıza göster -
memit çok eyi Herley Davitson 
markalı (7,!) bargir kuvvetinde 
bir motosiklet ehven fiat 1'e fCPa· 
itle acele satılıktır. 
~caat: ödemifte doktor 

'idin Yılmaz. 1..J (440) 

Anlaşılan bu yenilik çok çabuk inki- hinize açılan itbu icra takibine 
şaf etmiştir. Çünkü, o devrin yazıların- kartı nefir tarihinden itibaren 
da, ayakkabı ve çorap lüksünün ortalı- borcunuzu on gün zarfında öde. 
ğı kasıp kavurduğundan bahsedilmek- meniz, borcun bir kıımına veya 
tedir. Ahıalı: bahislerinde tanınmış bir t•m mına ve yahut alacaklının 
yazıcı olan Fischart (1591), modanın bir takibat icrası hakkına dair bir iti· 
ilkt halini aldığını kaydediyor. raz.ınuı: varsa yine b11 oa giin zar· 

İngiltere kraliçesi Elizabet, taht.a çık- fmda ia&ida ile ve,t'a silahsa icra 

dairesine bildirmeniz ve bu müd
det zarfında da t.t. K.nun 74 üneü 
maddesine göre mal beyan>Dda 
bulunmanız lazımdır. Beyanda 
bulunmazsanız hapisle tazyik 
olunacağınız ve hakikate muılaa
lif beyanda bulwıdujunuz tak· 
dirde hapis cezuiyle tecziye edi
leceğiniz ödeme .. emri mı.ks=ıne 
kaim olmak iiıı:ere "ili.en teİı1ii 
olunur. 668 (443} 
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Beni anla, kızım! 
- Evet benim Regine .. Kımıldanma, vet etti. Bana çok güzel olduğunu beni 

yat, fakat ağlama .. Rica ederim yavrum çok arzu ettiğini söyledi. 
ağlama! Bana nasıl kindar gözlerle ba- Ben çok zamandanberi gömdüğüm ve 
kıyorsun? Gözlerinin ne dik bakışı var? matemlerini tuttuğum bütün bu sözleri 

Beni dinle! Sözümü kesme. Bu akşam kulağıma mırıldandı. Ben artık bu söz· 
anlamıyacaksın söylediklerimi .. Fakat !er, başkalarına söylenir zannederdim. 
uzun seneler sonra anlıyacaksın.. Çok Ismimin aşkla telaffuz edildiğini işit
geç anlıyacaksın ve o zaman bana mu- tim. Ve ben de birinci defa olarak aşk 
habbetini ve çocukluk şefkatini iade arzumu hissettim ve işte bunun için Re-
edeceksin. . gine ben artık senin bu gece üvey anan 

Ben senin babanla evlendiğim zaman değilim .. Ben de öteki kadınlar gibi bir 
daha üç yaşında, öyle mini mini bir şey- kadınım, hayattan saadet payını almak 
din ki... istiyen bir kadın .. Onu şiddetle çağıran 

Ben senin anneni uzaktan görmüştüm. bu iki, üç ayını rahat yaşıyabilmesi için 
Köyde, kendinizden beş kilometre öte- ona müsaade et! 
de oturan bir komşu ne kadar tanılırsa, Senin de Paulu sevdiğini bil~yorum ... 
onu o kadar tanıyordum .. . Annen çok Sen de onunla yaşamak, onun.la evlen
güzeldi, Regine, uzun boylu idi, zayıftı.. mek istiyorsun ve asıl şunu da iyi bili
Tıpkı s<nin gibi, tıpkı senin gibi kızıl yorum ki sen gençsin ve birkaç gündür 
sarı saçları vardı. Yalnız onda, sende hiç Paul gayri ihtiyari olarak sana bakıyor. 
bir zaman bulunmıyacak olan tatlı ve Bir kaç gündür etrafımda, ağır, bula
mahzun bir hal vardı. nık bir hava hissediyorum ... Artık ce-

Senin bu iradeli ve enerjik izyonomin saretim kalmadı... Eğer burada kalır-
baband3n geçmi~tir. sam Paul seni sevebileceğini zannederim. 

Anne ... Anlıyor musun, çok iyi bir Vr! bütün ümitlerim, bütün hayallerim 
kadındı. .. Fakat bir kurbandı. O büyük I bir kerre daha yıkılacak. 
annen, büyük babanla, baban arasında İ Işte bu~un içi~, gidiyorum, Reg~.e .. ~. 
yaşıyamıyordu. Yaşamağa cesareti yok- Alçakça fırar edıyorum ve Paulu goru
tu... yorum. Sen bir çocuksun, sen unuta-

Her .c;abah güneşi görmek, her bahar bilirsin. Bana inarunıyorsun ama ... Hey
akasyaların bayıltıcı kokulariyle dolu hat, ben biliyorum ... Hayatın sana bunu 
havayı teneffüs etmek için hayata atıl- ödiyeceğini biliyorum. Daha bir çok sa
mağa, ölümle mücadele etmeğe kafi de- bahlar dünyaya meydan okuyabileceğini 
recede kuvvet ve cesaret bulamadı. ve daha hayatta bir çok geceler sabaha 

Yavrum, şimdi biraz başını kaldırdın. kadar yorulmadan dansedebileceğini ve 
Hayretle yüzüme bakıyorsun .. Benim de şafağın, seni gözünün etrafını azıcık çü
akasyaların o güzel kokularını duyar bir rüten uykusuzlukla her zamandan daha 
halim yoktu değil mi?. güzel bulacağını biliyorum. Erkeklerin 

Halbuki babanla evlendim. Ben onun- sana bayılacağını. seni istiyeceğini ha
la biraz kendisi için, fakat inan bana bir yatta. daha çok giileocğini biliyorum. 
çok ta sen.in için evlendim .. Senin sarı- Senin tabiatını, yaradılışını tanıyorum. 
şınhğın ve o tatlı çocuk gülümsemc1erin Yalvarırım, ~n de benim gibi hayatını 
için bu izdivacı yaptım.. Görüyorsun, berbat etme ... Soğuk ve fevkalbeşer bir 
saadete inanmı-?tım ... Nihayet, yirmi beş fazilete gömülme, .• Gayet tabii bir şekil
yaşında idim. O beni seviyor diye düşü- de yaşa ... Çiçekleri, güneşi sev ... 
nüyordum ..• Halbuki Gcorge sadece yal- Işte, görüyorsun ... Uzun zamanlar be-
nız yaşamaktan acizdi. nim evim olan bu evi terkediyorum. 

Işleriyle dışarda çok uğraşan bu ada- Eğer senin yanında, benim aleyhimde 
mın içerde evine bakan ve anasını ço- bulunurlarsa onlara beni müdafaa et
cuğuna analık edecek bir kadına ihtiyacı meğe uğraşma, bırak, istediklerini söy
vardı. ]esinler, buna ehemmiyet verme ... Ağ-

Sana sukut hayaller mi anlatn1ıyaca- lama Regine, istemiyorum. Benden ar
ğım . .. Bana, dürüst, namuslu bir adam- tık nefret etme! ... Vç dakika sonra oda
dı. Çok sertti. Hiç bir tatlılığı, yumu- nın kapısını kapıyacağım. Sevgili çocu-
;aklığı yoktu.. Fakat babandı Regine, ğum yaşa ... Ben senin yatağının yanına 
mun tarafından ıstırap çekmemiş olan geleceğim ... Eskiden yaptığım gibi .. Ama 
•en, evin, hiç olmazsa sen onu müşfik bir çabuk uyu, çünkü benim çok bekliye
hisle hatırlıyabilirsin . .. Elbette bizi ciyi> cek vaktim yok. 
sev)ordu. Fakat başka şey istiyordum. Söyle bana, küçük kız, beni öpmek 

T!ana kendimi teselli edecek bir ço- ister mi!::in?. 
;uk bırakmadığı için üç sene evvel o - Evet! 
öldüğü zaman. doğrusunu istersen, arka- --------------
;ından bir kocanın arkasından ağlar gibi 
ağladım. En iyi bir dostum ölmü5 gibi 
bir azap duydum. 

Sen çok gençsin Regine... Bu gece 
sana bütün bu şeyleri söylemeğe lüzum 
var. 

Bundan sonra sana söyliyeceklerimi 
on sekiz yaşının artık uyanmağa başlı
yan bütün kadınlığı ile dinle ... Beni an
lamağa gayret et. 

Eskiden tifo olmuştun, derecenin düş
memekte inat ettiği o uzun günlerde sc
njn baş ucundan bir dakika ayrılama
dım ... Çok hasta idin ve ben senin ço
cukluk yatağının baş ucunda sana doğ
ru iğilerck, seni yaşatmak için her şeyi 
yaptım ... Evet iyi söyledim: Yaşatmak 
ıçin~. 

Çok n1ükeddersin, çok ümitsizsin ve 
bu gece ölmek istiyorsun .. Fakat şunu 
iyi bil ki, ben senin hayatını kurtarmağa 
çabalarken bir gün böyle ıstırap çeke
eğini, bir çok gün ıstırap çokeceğini bi-

rT../7ZT.LZ7/L7ZLLrL777.z=JP'"~ 

Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalı1'.ları Operatörü 

Kestelli caddesinde· 
lıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması ci· 
varında 222 numaralı 
haneye yalıında nalı· 
ledecelıtir. 

TELEFON: 2967 
~~,..llillllmillAlll:aaımm .. tıı". 

,.... .... - llAON? 171 
hyordum ... Bunu yaptığıma teessüf ct-
ıniyorum ... Hümrnanın içinde elimi araş- \ (!~f!tl~~ 
tırıyordun ... Elimi alnına serinlemek EN UCUZ EN KIYMETLİ 
için götürüyordun ... Benden su istiyor- Y 1LBAŞ1 HE D) YE S 1 

dun... BRONZ Ben ı.slıraplarını tahlil etmek için en 
ufak bir hareketini bile anlamağa gayret 
ediyordum. Diş Fırçalandır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 
a.: -a~w!Y~ ...,, 

Belediye bonosu 
Almak ve satmak istiyenle

rin a,ağıdaki adrese müraca· 
at etmeleri rica olunur. 

lzmir: Kemeraltında hacı 
Ha~an otelinde No. 60 

Cavit 

Yavrum, bu akşan1 ben hastayun, çok 
ağır hastayım... Sana yemin ederim. 
Otuz sekiz yaşındayım Regine, babanı 
sevmedim ... Bugün Paulu sevmek isti
yorum ... Hayatta bir defacık olsun kuv
vetle şidd.tle yaşamak istiyorum ... Kı
sacık bir zaman için dahi olsa ... O ben
den s~'.<iz yaş küçük. Belki yarın, belki 
üç ay sonra bend2n usanacak ..• Artık 
ihtiyarh:ı?nağa başlıyan n1?tresinden, ar-
tık güneşte dolaşmağa fazla tahammül Telefon: 3903 

edemiycn ve bütün gece dan•eılince yo- ~'ıa:r21ıa:mıı•ıiıl;;fillıiı3mmııallİıl 
rulan bu kadından ... 

Bi'. :yorsun, buraya evle-ndiğimdenberi 
hor sene geliriz ... Bu sene buraya geldi
ğimiz zaman kadar buraya senin üvey 
anan olarak geldim .. Sana bakardım. Se
nin muvaffakıyetlerini uzaklan kontrol 
altında tutar ve artık senin gibi yetişmiş 
bir kızın anası olmaktan iftihar duyar
dım. 

Fakat şimdi Paul geldi. .. 
Bır gece Ormaslarda beni dansa da~ 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıet hastanesi 

esfıi operatörü 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
soka'1nda .. 

. No. 42 TELEFON 2310 

YENIAS.l.K 

9 ncu işletme müdürlüğünden: 
Son Telgraf, Ulus ve Anadolu ıazetelerile 20. 2. 39 tarihinde bil

münakua sabn alınacaiı ilin edilmit olan 60000 adet meıe travers 
eksiltmesi görülen lüzum üzerine 11. 3. 39 cumartesi günü saat 11 e 
talik edilmiıtir. 

Beherinin muhammen bedeli 380 lrunq muvakkat teminat 12650 
liradır. 

isteklilerin kanuni vesika ve teminatlarile teklifnamelerini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflanm eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltme Sirkecide 9 uncu ifletme binasında yapılacaktır. Şarbta
melerde değiıiklik olmayıp 1140 kuru, mukabilinde Sirkeci, lzmir ve 
Ankara demiryolu veznelerinden verilmektedir. 

22 24 28 2 1075/535 (383) 

İzmir vilayeti muhasebeyi hu$U
siye müdürlüğünden: 

Tahrir Sathı Mesahaı Kıymeti Binde 
Mevkii No. Nev'i Hektar Ar Metre Lira nisbeti 

MakaraS. 7 arsa 16 30 
Ramazan S. 15 « 60 50 
Kireçli kaya 60 « 15 100 
Mevlevi S. 114 « 60 70 
Mevlevi S. 114 (( 60 70 

Adı ihbarname No. 

Ref Kula 
Hilmi 
Taşçı Mehmet karısı ölü Emine 
veresesi 

11/90 
11/91 
11/94 

Kadı köylü Mehmet kızı Huriye 11/93 
Kadı köylü Mehmet karısı Şerife 11 /92 

5 
5 
5 
5 
5 

Tahrir vaziyetleri yukarıya çıkarılan arsaların sahiplerinin ikamet
gahları bulunamadığından 2 inci arazi tahrir talimatnamesinin 7 inci 
maddesine tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

666 (441) 

D. D. Yolları 8 ci işletme 
dürlüğünden: 

•• mu-

Alsancak ambarında toplanhdan birikmiş ve ll§ağıda miktaı·lan ya
zılı hurda sicim parçaları ile p3lamut, fasulye ve kendir tohumu açık 
artırma usulile 15. 3. 939 çarııamba günü saat on beşte Alsancakta 
sekizinci işletme binasında toplanacak komisyonumuzda satılacaktır. 

İsteklilerin ite girmeğe mani bir halleri olmadığına dair beyanname 
vermek ve muvakkat teminat makbuzu ibraz etmek su1etile tr.;yin olu
nan vakitte komisyona müracaatları llizımdır. Şartname komfayondan 
parasız verilir. 

Cins ve Nev'i 

Hurda sicim parçaları 
Palamut 
Fasulya 
Kendir tohumu 

Miktan 
Kilo 

100 
300Q 

SQO 
250 

Muvakkat teminat 
Muhammen bedel Miktan 

2, 7 

Kuruş Lira K. 

1100 
6900 
1500 
1250 

641 

o 
5 
ı 

o 

85 
18 
12 
94 

(439) 

Denizli lktısat bankası 
anonim şirketinden: 

Türk 
-

Bankamızın 1938 yılı alellide hissedaran umumi toplantısı 31/Mart 
/ 1939 cuma günü sııat 14 de Denizli ticaret odası salonunda İçtima 
edecektir. En az 40 hiaseye sahip olanların hiue senetlerini içtima gü
nünden 1 O gün evvel banka merkezi ile Nazilli ıubeıine teslim ederek 
mukabilinde alacakları duhuliye varakasile İçtimaa gelmeleri ilin 
olunur. 

RUZNAME! MOZAKERA T : 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdiki ve meclisi idarenin ibrası ve te-

mettü hakkındaki meclisi idare teklifinin tasdik veya tadili. 

-1 

3 - Müddetleri bitmiş olan iki aza yerine iki aza seçilmesi. 
4 - Meclisi idare hakkı huzurlarının tayini. 
5 - 1939 senesi için mürakip seçilmesi ve ücretinin tayini. 

Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Knrumu 

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

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir ecza nesi TELEFON 2067 

ıu,.- vu u Ht'.' 1JJ l l Uf'TI .,..,,nUC"I~[ h h ''':IV8 O~Q ·~~TtR~......_ ... QTl,.,m 11 • 
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İzmir incir ve Ozüm Tarım Sah• 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapılmıştır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı Tariş faraplarmı daima tercih ediniz. Sofranızda TAR 1 Ş 
p.raplan eksik olmamalıdır. 

TARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariş sirkesi, halis üzüm 

ıirkesidir. 

TARJŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmiı taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu· 

susiyetlerini ta,ımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet furubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir tekilde tertemiz i§lenmiş ve 

hazırlanmıştır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tariş markalı mahsulat ve ınamulitı her yerden arayınız. 

İzmir umumi satq mağazası : 
Kemeraltı caddesi No. 71 
Telefon : 4195 

Tariş satış mağazasında şimdi, bu mevsim· 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz .. 

ı ·26 f2jJl 

TOPANE 

TERAZiLERi 
TiiRKiYENİN EN BİRİNCİ TERAZİ FABRİKA· 
SiNiN MAMULATIDIR-··· TAKLİTLERİNDEN 
SAKJNJNIZ.. l · 26 (336) 

Sicili Ticaret memurluğundan: 
• 

Tescil edilmif olan (Ege ticaret Türk anonim tirketi) nİn 20. 2. 939 
tarihinde ~İyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2447 numarasına kayıt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü ve 
F. Tenik imzası 

1 - Zabıtname. 
2 - Hissedarlar cetveli. 

Zabıtname 
Ege Ticaret Türk Anonim Şirketinin 939 senesi bliinçosunun tet

kikine ait idi heyeti umumiye toplanhsı yapılan yoklama neticesinde 
ıirket sermayesi olan yüz bin lira ve on sekiz reyi temsil eden ortaklar 
tarafından 20. 2. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on bette 
lzmir Esnaf ve Ahali bankası merkez binasında lktısat vekaleti mü
messili mürakip komiser M. Şevki Ertuğrul huzurile meclisi idare reisi 
Hamdi Akyürek'in riyaseti altında aktedilmiş ve şu kararlar verilmiı· 
tir. 

Müzakereye başlamadan evvel ortaklardan Tallit Muşkara ve Rah
mi Filibeli İira camiliğine Atıf inan da heyeti umumiye kiitipliğine se
çildiler. 

Ruznamenin birinci ve ikinci maddeleri okundu. idare meclisi ve 
mürakip raporlarile blanço kir ve zarar hüiiisası okunarak tasvib ve 
aynen kabul ve idare meclisi azası ittifakla ibra edildi. 

T emettüün 22. 2. 1939 tarihinden itibaren tevzii ve idare meclisi 
iizası ile mürakibe verilecek paranın miktarı tayin ve zabıtların r,iyaset 
tarafından imza edilmesi ittifakla kararl~tırılarak içtimaa nihayet 
verildi. 

Heyeti tımumİye başkanı 
H. Akyürek 

tktıaat vekiileti mümessili 
Mürakip komiser 
M. Şevki Ertuğrul 

Ara camileri: 
K. Taliit Muıkara Rahmi Filibeli 
Ege ticaret Türk anonim ıirketinin 20. Şubat 1939 tarihine mÜlll· 

dif pazartesi günü saat 15 de lzmirde lzmir Esnaf ve Ahali BankaA 
merkez binasında akdettikleri alelade toplantıya asaleten ve vekaleten 
iftirak edenlerin Mıimlerile temsil eyledikleri sermaye miktannı göste
rir cetveldir. 

R.A. R.A. R.A. 
K.S.N. isim ve Adresi Asaleten V ekiileten Y eki'in 

Temsil 
edilen 

Sermaye 
T. L. 

1 Bay Atıf inan 10 10 96000 
2 « Mehmet Nebioğlu 1 1 500 
3 « Mehmet Seyrek 1 1 500 
4 « Kazım Musa! 1 1 500 
5 « Rahmi Filibeli 1 1 500 
6 « Şerafettin Serbes 1 1 500 
7 « Talil Mufkara 1 1 500 
8 « Hamdi Akyürek 1 1 500 
9 « Atıf inan 1 1 500 

8 10 18 100000 

Heyeti umumiye reisi tktisat vekiileti mümessili 
H.Akyürek M. ŞeTki ErtuKnıl 

676 (QS) 
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Ye ekle in kı· 
rmtı ar1t saly • 
nın ii az tti i 
mikroplar, cllşa· 
rıdan alman mu· 
zır mevat karşı· 
sında dişler ve 
diş e teri eğer 
m ütemadiyen te 
mizlenmezse bo· 
zulmağa, çürü· 
meğe mahkOm· 
dur. Çürük diş· 
ıer mide ve bar
sak ihtilitlarm· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

R 
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ile muhakkak sabah ve akşam her 
yemekten sonra fırçalaınak şartile 

Un: dal 
UMUMi DENİZ 

ACE NTALICI LTD. --GERMANİA vapuru 3 martı.a bekle
nilmekte olup, Rotterdam, Hamburg ve 
Anversa limanları için yük alacaktır. 

-*-
BALKANLAR ARASI ' 

KATTI 
ZETSKA PLOVİDBA A. 

D.KOTOR 

--

SAHiFE 9 

Oli 'İer ve Fratelli Sperco D u tsche Le· 
Şürekası Vap r Acentası van e i ie 

sın X(; ORDOH REES ADRİATİCA s. A. Dl G. • B. H. HA BURG 
ASI rEL. 2443 NAVİGA2'İO E ARKADİA vapuru halen limanımız. 
L HATTI ZARA motörü 27/ 2 saat 8 de gelerek da ... 4 marta kadar ~;ers,. Rotierdam 

HUil.. 2812 saat 17 de Pire Korlu Saranda, Bremen ve Hnmburg ıçın yi.ik alacaktır. 
İONİAN vapuru 12 şubat 1939 tarl· disi 1 z F' Tr' t THESSALİA vapuru 14 martta bek-. Brin · · Va ona ara ıume ve ıes e 

hinde Lonclra, Hull ve Anversten gelip . y k d leniyor. 18 marta kadar A nvers Rotter-
.. · d Hull ve Venedıgc hare et e er. ' 

yuk çıkaracak ve aynı zaman a LER .. .. 
213 

lir . .. dam, Bremen ve Hamburg için yük ala-
• • ilk" al caktır O motoru te ge aynı gun k 
ıçın y a · 19 d p T __ Kalimn İs ca tır. 

LONDRA HATrl ı saat a atma ı...cn.ıs os -

ADJUTANT va uru 15 şubatta gelip tank<Jy ve Rodoı.a hareket eder. 

Lo d · · "k pl ktır LERO motörU 6 /3 tc gelir ayni gün n ra ıçın yu a aca . , . . . 
LİVERPOOL HA2'2'1 sant 17 de Pıre Korru Brındısı vaıonu DEN NORSKE MİDDEI..· 

--
. . . Triesteye hareket eder. • E ~ 

V "' E N )) ALGERIAN vapurunun hmnulesını GRİMA.ı'tl motörü 7/ 3 te gelir 8/ 3 HAVSLINJ ' o.ı.o 
(( L O " İstanbulda aktarına ederek Denlzbank t t 17 d Le R d V ed" y h BAGHDAD vapuru 15 marta doğru ts. Lüks vapuru 5 martta saat 16 da İ e san e ro;; o oı. en ıge a-

Duırilupınar vapuru ile zmire gelmiş- k t ed kenderiye, Dicppe ve Norveç umum li-
beklenilmekte olup, 6 martta saat 8 tir re e er. . . .. manian i in hareket edecektir. 
de İzmirden hareket edecektir. Pire, · CİTl'A Dl BARİ 9/ 3 tc gelir aynı gun ç 
Korfu, Adriyatik limanları ve Trieste Deutsclle Le11anle•Linle İstanbul Pire Napoli Marsilya ve Ce- __ 
icin yoku ve yük alacnktır. ANVERS vapuru 7/ 2/ 939 tarihinde novaya hareket eder. 
• Hamburg Bremen ve Anversten gelip BRİONİ motörü 9/ 3 de gelerek ayni 

yük çıkaracak.. gün Patmos Leros İstanköy ve Rodosa -- SERVİCE MAJUriME 
hareket eder. ROVMAİN 

BUCAREST 
UNirED sr ATES AHD ,__ DUROSTOR vapuru 18 ınnrtta bekle-

LEV ANr LİNE LTD. R~Y ALE NEERLAN niyor. Köstence, Kalas ve Duna liman· 
BENNFSTVın:' vapuru 18/ 20 mart T. B O W E N RE E S DAISE KUMPANYASI lan için yük alacaktır. 

arasında beklenilmekte olup Nevyork V E Ş U R E K A S 1 TRİTON vapuru 28/ 2 de gelerek Bur-

için yük alacaktır. CUNARJ!> LİNE gas, Varna ve Köstenccye hm·eket eder. --
PRiNCE DE LİEGE vapuru 18/ 20 Live ool ve HERCULES vapuru 6/3 tarihinde gc- JORNS'l' N w ARBEN 

nisan arasında bc!klenilınckte olup Nev- Gla sgov hattı !erek Amsterdam Hamburg liman.lan LİNİES LrD. 
york için yük alacaktır. için ytik alarnk hareket edecektir. İN bekl • • • .. •..... * TCEMORE vapuru 12 martta • C · 

Gerek vapurların muvasalat tarihleri, THNİA - - s 
gerek vapur isimleri ve navlunları hak- BllO Li valpuru 17 şub:ıt tarihin~e SVENS ORİEN!'E Lİ• ~)'·or. B~a~, V~rna, Köstencc ve u 

ge p verpoo ve Glasgov için yük İ lına Kalas ıçın yük nlacaktır. 
1 kında acenta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. N E Ki/ PA Si Vapurların hareket tarihleriyle nnv-

___ ... ,.,....._....,_._,._, 
1 Daha fazla tafsilat alınak için Birinci Gerek vapurlann muvasahit tarihleri, AASNE vapuru 27 12 tarihinde gele- lunlnrdaki değişikliklerden ncenta me-

Kordonda 152 numarada • UMDALı isimleri ve navlunlar~ haklonda acenta rek Amsterdam Rotterdam Hamburg suliyct kabul etmez. .... -ma•--fıll:r:lliill ___________ iiml:zllll'.lllllZ!-11! umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat bir teabhüt nltına giremez. Daha fazla İskandinavya ve Baltık limanları için Daha fazla taI.sillit için ATATÜRK 

edilmesi rica olunur. tafsilat almak için T. Bovcn Rccs ve Şr. yük nlarak h:ıreket edecektir. caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 

NEVROZi 
Bütün Ağrı arın 
Beyhude Istırap 
B i R TE K K A ŞE 

Nevrozin 
Bu muannit bn \'e dhj nğrılnruu süratle 
iz:ılcyc kafidir. Romatizma evcaı, sinir, 

fsal ve adale ıstıraplan 
NEVROZİ 'LE tcdn\i edilir •. 

··-·--
Nede, Gri ve Bro~itc karşı en 

müessir iliç 
N E V R O Z t N d.ir .. 

Panzehiridir 
Çekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE AI.JNABİLİR 

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

Sıhhat Balık Yağ 
NORVEÇYA Balıkyağlarırun en h.a.lisidir .• 

ilıl defa süziiJıniqtür Şerbet gibi ifilellilir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salcpçioğlu hanı karşısında .. 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numnrasıruı mUracaat -- Zee vnpur acentalığına müracaat edil-
Telefon : 3171 Acenta edilmesi rica olunur. SERVİCE MARirJME mesi rica olur. 

uvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi Iıiborafuvarlannda hazırlanan Jm•nntin saç 

boynlıın mmır ve t ehirli maddelerden tamamen ari olup saçlara tabii renk· 
le.rini bahşeder. 

JUV ~'TIN saç boyalan kuıural ·n siyah olarak iki tabü renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter· 
lemek hatta denize girmek ~uretiyle de çıkmaz. Ecz.anelerde n ıtriyat mağa
zalannda arayıru7.. 

En ciddi ve cmn.iyctli markadır. 

iz mir Defterdarlığından: 
icar dosya 
No. 

Mahammen bedeli 
Lira K. 

452 Tepecik 1220 ve 1227 No. lu sokaklarda kain 
20, 22, 24 taj numaralı dükkan. 

455 ikinci kordon Tiızhane sokak 20/26 taj No. lu 
dükkan. 

456 Buca aşağı mahalle lttasyon cadd~i 38/26 taj 
No. lu dükkan. 

457 Cumaovası Sarı çay · · "!Vkiinde 8738 M. M. çekir-
deksiz bağ. 

458 Kızlarağuı hanı alt katında 26 :reni No. lu dükkan. 
459 Oruç reis mahallesi Kirpi sokak 1 7 taj No. lu ev. 
460 Osmaniye caddesi Kara Oıme.n oğlu hanı içinde 

26/15 No. lu mağaza. 
461 Ahmet ağa mahallesi Tuzhane sokak 22/24 No.lu 

2 dükkan. 
462 Buca özdemir sokak 11 taj numar lı dükkan. 
463 Alsancak Demir Mehmetçik sokak 7 eski No. lu 

arsa. 

48 00 

68 00 

20 00 

132 00 
60 ()() 

60 ()() 

84 00 

60 ()() 

ı 00 

20 ()() 
Yukarıda yazıh emvalin senelik icarla..""I 22. 2. 939 tarihinden itibaren 

l5gün müddetle açak artırma uaalile müzayedeye konulmuştur. ihalesi 
9. 3. 939tarihinde per~embe günü saat 14 dedi ... Taliplerin muhammen 
bedelleri üzerinden yüzde 7 ,5 depozito y~tırnrak milli emlak müdürlü
ğüne müracaatları ir n olunur. 

22. 2 (389) 

Roıımafn Kumpanyası TELEFON : 2001120 s 
PELF.Ş vapuru 14/3 tarihinde bek- - --- - - ------

lenmekte olup Malta, Cenova ve Mar- mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf
silya limanlarına yük ,.e yolcu alarak siliit için ikinci Kordonda FRATELLİ 
hareket eder. SPERCO vapur acentasına müracaat 

İlandaki hareket tarihleriyle ru:ı.vlun- edihnesi rica olunur. 
!ardaki değişikliklerden dolayı acenta TELEFON : 200ıl - 2005 

.. iŞ BANKASI' nın 
· 1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 LiRA MUKAFAT 

, 

Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylUl, 1 lkincitqrin 
t a r i b l e r i n d e ç e k i l e c: e k t i r. 

u-A'z.ı İkramiyeleri: r:L!Z/2Z?Lr1ZU'27277.7z 

ı Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n ıooo liralık··· s.ooo Lira 
s n soo lirabk -· 4-000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4-000 Lira 
60 n ıoo lirahk - 6.000 Lira 
95 u S0 liralık ••• 4-'1SO Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.250 Lira 
•••••• --··· 
435 ' ~~, 

T. ı, Bankuına para yatumakla, yalnız para binlrtirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

TÜRKİYE 
CUMHU RIYETl 

'~ 

,, 

;!IRAAr.BANKASI 



SAHiFE JO YEHIASIR 2 Mart Perşembe 939 

Avam Kamarası itimat reyi verdi 
tanımanın bir formaliteden ibaret B. Çember/ayn 

olduğunu 

Burgos hükümetini 
beyan ederek uzun izahatta bulunmuştur 

lngiliz Hükümeti Japon ordusunda isyan 
Kardeş kuvvetler arasında mütareke Çinliler, lngiliz hududu civarında ik~ 
aktının gün meselesi olduğuna kanidir şehri Japonlardan geri aldılar 

B. Eden de 
müdafaa 

bu hiikümetin 
yolunda beyanatta 

husustaki kararını 
bulunmuştur 

Fransada bulunan ve 
Paris 1 (ö.R) Hükümet erkanı 

yann sabah saat 1 O da Elize sarayında 
reisicümhur B. Lebrunun başkanlığı al· 
tında nazular konseyi halinde toplana· 
caktır. Bu müzakere neticesinde Fransa
nın Burgos hükümeti nezdine tayin ede· 
ceği sefir tayin edilecektir. Bu akşam, 

hariciye nezareti siyasi işler müdür mu
avini B. Roşa F ranko hükümetine F ran
sa. tarafından tasdik edildiği kararını teb· 
liğ için Burgosa hareket etmiştir. 

Paris 1 (ö.R) - Handaydan bildi
riliyor: ilk haberler hilafına olarak, F ran
aa ve ispanya arasında demir yolu mü
oakal8.tının iadesi hususundaki beynel
milel konferans bugün Handayda top-

• lanmamıştır. Konferans kat'i olarak ya
rın Biarritzde toplanacaktır. Muhtelif 
servis şeflerinin bu akşam Biarritze gel
meleri beklenmektedir. 

Fransız - lspanyol hududunda 48 sa
att~nberi hüküm sürmekte olan sükUnet 
bugün binlerce kadın ve çocuk mülteci
nin memleketlerine dönmek üzere Han
day beynelmilel köprüsünden geçmelerile 
inkıtaa uğramıştır. 

Londra 1 (ö.R) - Avam kamarası 
dün gece hükümet aleyhinde işçi partisi 
tarafından teklif edilen takbih takririni 
13 7 reye kartı 344 reyle reddetmiştir. 
Muhalefet general F ranko ordusunun is
panyanın me~ru hükümeti olarak tasdi· 
kinden dolayı hükümete hücum etmişti. 
Başvekil buna tekrar verdiği cevapta hü
kümetin kaTaTını müdafaaya kendisini 
aevkeden sebepleri izah etmiş ve tasdi
kin bir formaliteden ibaret olduğunu ve 
lngiltere ile F ranko arasındaki münase
betleri bir realite yapbğını söylemiştir. 

Sonra ,unları ilive etmiştir: 
- c Şimdi ispanyada muhasemahn 

Italya 

Burgos hükiimetine iade olunacağı •öıi lenilen tayyareler 
nihayet bulması elzemdir. lngiliz hükü-ı Burgo• 28 (AA) - Yüz bin kişi Ka
meti bir mütareke akdini ti.cil için elin- talonya zaferinden sonra bura~a ilk d~fa 
den gelen her ıeyi yapacaktır. ümidimiz dönmekte olan Frankonun ıkametgahı 
şudur ki mütarekenin aktedildiği habe- önünden geçerek kendisini alkışlamıştır. 
rini bir kaç gün içinde alabileceğiz.> Franko balkona çıkarak kısa bir hitabede 

Muhalefet mebusları hiç bir şeye mu· bulunmuş ve demiştir ki: 
kabil her şeyi vermekten ibaret olan hü- - Zaferi kardeşlerimize karşı değil 

kümet siyasetine hücüm etmişlerdir. B. beynelmilel kuvvetlere ''e komünizme 
Eden de hükümetin kararını müdafaa karşı kazandık Bu gençliğin ve ispanya-
İçin ayağa kalkmış ve demiştir ki: 

c- Bu anda, F ranko ordusunun tas· 
dikinden istink8.f etmek sureti1e, ispan
yaya karşı lngiliz siyasetinin başlıca he· 
defi olan lspanyol İstikl81inin temini ta
hakkuk ettirilemez.> 

Londra 1 ( ö.R) - lngiliz hükümeti 
lspanyol cümhuriyet rüesasından bazı

larını ve bir miktar taraftarlannı Jngil· 
tereye kabul etmeği gözönünde bulun
durmağa hazırdır. Hükümetin mümessili 
Avam kamarasında demiştir ki: 

- c Siyasi, ırzi veya dini sebeplerle 
Jngiltereye iltica etmek istiyenlere melce 
vermekten ibaret olan ananevi siyasetin 
muhafazası hükümetin daima al8kadar 
olduğu bir mevzudur. 

Hariciye müsteşarından lngiliz hükü
metinin Burgos hükümetine bir ikraz ve· 
ya kredi vermek niyetinde olup olmadı
ğı sorulm~tur. B. Butler şimdilik bu ma
hiyette hiç bir teklifin nazarı itibara alın
madığını söylemiştir. 

Londra 1 ( ö.R) - Gelen haberlere 
göre lspanyol cümhuriyetçilerinin Neg
rin kabinesi Alikante vil8.yetinin bir ıeh
rinde içtima etmiştir. Bu içtima hakkında 
neşredilen resmi tebliğde pek az tafsilat 
vardır. Kabinenin yakında diğer bir şe~ 
hirde ve yeniden toplanacağı bildirili
yor .. 

hariciye 

nın zaferidir. 
General F ranko Almanya ile !tal yanın 

ilk gilndenberi milliyetperver ispanyaya 
yaptıklan yardımı da minnetle kaydeyle
miş ve hükümetinin Fransa ile lngiltere 
tarafından tanındığını bildirmiştir. 

Paris 28 (AA) - Romadan Matin 
gazetesine bildiriliyor: 

Romada F rankonun Paris ve Londra 
tarafından tanınmasının bir yabşmaya 

matuf ve lngiliz Italyan müzakerelerini 
kolaylaştıracağı kanaati mevcuttur. 

Muasolininin ltalyan isteklerini teşrih 

eden bir nutuk hazırlamakta olduğu bil
diriliyor. 

COMHURIYET NAZIRlA
RININ TOPLANTISI: 
Alikante 1 (AA) - Cümhuriyet hü

kümetinin nazırlar meclisi dün gece top
lanmıştır. İçtimaı müteakip neşredilen 

resmi tebliğde şöyle denilmektedir: 
Nazırlar meclisi akşam toplanmıştır. 

Negrin vaziyet hakkında arkadaşlarına 

malUmat vermiştir. Cari işler halledilmiş
tir. Gelecek içtima sah günü yapıla"cak
tır. 

Tebliğin kısalığı, meclisin Delvayonun 
F ransadan avdetini müteakip tetkik edi
lecek mevzuların genişliği karşısında hü
kümetin resmi merkezi olan Madridde 
toplanmnğı tercih ettiğini göstermekte
dir. 

nazırı 

Dün krakoude Mareşal Pilsüdes
kinin kabrini ziyaret 

Varşova, 1 (Ö.R) - İtalyan hariciye 
nazın ve refikası kontes F.da Ciano, Po
lonya hariciye nazın ve madam Bekle 
birlikte Krakoviye gelmişler ve sabah 
Radel şatoınına giderek •Gümüş Çan• 
makberesinde yatmakta olan ınaı;eşal 
Pilsude•kinin kabrine bir çelenk koymuş 
tardır. B. Bekle birlikte öğle yemeğini 
yedikten sonra şehri ziyaret etmişler
dir. Bu akşam Polonya hariciye nazırı
nın bir ziyafeti kont Cianonun Polonya 
seyahatini nelicelendireccktir. Akşama 
doğru nihai tebliğ beklenmektedir. 
V~ova. 1 (A.A) - Kont ve Kontes 

Ciano refal,atlcrinde Bek ve bir çok 
Leh ve İtaly~n ricali bulunduğu halde 
Bialo\"icz:ıda büyük bir av partisine iş
tirak etmi~lc .. dir. 

CianQ ile Bek dün akşam Krakoviye 

etti 

Çin ta .yyareleri son 
gemilerine mütemadi 

günlerde Japon harp 
hücumlar yapmaktadır 

Hongkong 1 (A.A) - Buraya gelen 
haberlere göre Japon ordusunda muha
rebe aleyhindeki harekeUer gitgide bü
yümektedir. Hankov civarında askerler 
arasında yenl bir kıyam hareketi olmuş 
ve bin kadar Japon askeri isyan etmiş
tir. Vukubulan müsademede her iki ta
raftan 700 kişi ölmüştür. Asiler nihayet 
teslim olmuşlardır. 

Hongkong 1 (A.A) - Ingiliz hudu
dundan altı kilometre mesafede ve Kab
lon nehrinin mansabında bulunan Pa<>
an ve Nantou şehirleri Çinliler tarafın
dan Japonlardan geri alınmıştır. 
Şimal cephesinde mukabil Çin taar

ruzları umumileşmektedir. Çinliler Sa -
har ile Yuan arasında on kadar mühim 
şehri geri alm~lardır. lç Mogolistanda 
tek bir Japon askeri kalmamıştır. 

Paianhoda muharebeler mütemadi -
yen şiddeUeniyor. Pekin yolu ile Tien
çine 22 kamyon dolusu yaralı Japon as
keri gönderilmiştir. 

Hopei vilayetindeki Çin kuvveUeri 
Paotingin 25 kilometre cenubunda bu -
lunan Fangtu şehrine iki koldan hücu- Çin askerleri Biperde 

ma başlamışlardır. Diğer taraftan Çiu 
tayyareleri son günlerde Vuhu civarın. 
da bulunan Japon harp gemilerine mü
temadiyen hücum etmektedirler. Bq 
beklenilmedik taarruz karşısında Japon
lar ağır zayiata uğramaktadır. 

Tokyo 1 (ö.R) - Hariciye nezareti 
namına söz söyliyen salahiyet sahibi bir 
zat, Şanghaydaki Japon otoritesi ile bey
nelmilel imtiyazlı mıntakanın belediye 
heyeti arasında görüşmelerin normal 
şekilde devam ettiğini söylemiştir. Ja -
pon makarnalı, beynelmilel imtiyazlı 

mıntaka reisi Franklene Japonyanın bir 
mesajını vermişlerdir. Bu mesajda ted
hiş hareketinin tenkili için Japon hükü
metinin düşündüğü kontrol tedbirleri 
bildirilmektedir. 

Hongkong 1 (Ö.R) - Cenubi Çinde
ki Japon kuvvetleri baş kumandanı ge
neral Danaka buraya gelmiştir. Yarın 

Hongkong lngiliz kuvvetleri baş kuman
danını ziyaret edecek ve Ingiliz arazisi ... 
nin maruz kaldığı taarruzlar meselesini 
görüşecektir. 

Papayı seçecek Konklavda 
Dün yarı resmi 

K ardinalın 
son 

iştir akile 
merasim 58 

yapıldı 
Kardinallar, din 

yacaklar ~ 
Roma, 1 (Ö.R) - Roma, bugün ta

mamen dini bir çehreye bürünmüştür .. 
Sabah yapılan dini töreni müteakip 54 
kardinal Konglava kapanmışlardır.. Bu 
sabahki dini törende Monsenyör Paççi, 
umumi vaziyete göz gezdirerek zamanı
mızda hakikatin hata ile örtüldüğünü. 
kin ve itimatsızlık duygularının beynel
milel münasebetleri karıştırdığını kay
dettikten sonra yeni Papanın müşkül 

vazifesine temas etmiştir. 
Konglava kapanan kardinallere hizmet 

görmek için alim~ kişilik bir maiyet te 
bulunmaktadır. Seçim yarın sabah baş
lıyacaktır. Boston, Rio dö janeiro, Boe
nos Ayres Arşevekleri bu sabah Napoli
den gelmişler ve Konglava iştirak et
mişlerdir. 

harici hiç 
hususunda 

bir tesire kapılmı
and ictiler 

• Vatikan sitesi, 1 (Ö.R) - Papayi se
çecek Konglav için yarı resml son me-
rasim, kardinallerin and içmesi için,! Vatikan site::inc!en th görıinti§ 
Sikstin şapelinde yapılmıştır. 58 kardi- Roma, 1 (Ö.R) Papayı seçecek muhasara altına alı~ ve kapılar mil· 
nal buna iştirak etmişlerdir. Hasta olan konglav bugün öğleden sonra ilk içti- hürlenerek Vatikanın diğer kısımların
üç kardinal hücrelerinde ka~lardır .. maını yapmış ve 62 kardinal alay ha- dan tecrit edilrnlştir. 62 Kardinalın tec
Paparun intihabına başlamadan evvel linde konglav dairesinin hududunu de>- ridi papanın kat'I intihabına kadar do
kardinallerin Sikstin şapeline giderek ]aşmışlardır. Bunu müteakip bu hudut vam edecektir. 

yemin vermeleri Adettir. Bazı şahsiyet
lerin bu son törende hazır bulunmaları 
kabul edilir. Bunu müteakip Konglav 
hududu dahilinde muhafızlar dolaşarak 
o Her kes dışan • diye haykırırlar. 

Geçitten az evvel daveililer mevki 
almışlardı. İlk safta, siyah bir rop giy
miş olan ve yüzü ayni renkte bir dantel
le örtülü olan prenses Piyemo:ıte bulu
nuyordu. Kordiplomatik erkllnı, Roma 
asilzade ailelerinin mümessilleri ve en
der bazı imtiyazlı şahsiyetler de hazır 

bul un uyor l:ırdı. 
Verilen yeminle her kardinal papalığa 

Sen Piyerin kayığını idareye en layık 

gördüğü şahsı seçıneği ve din harici hiç 
bir mülahazaya kapılmamağı taahhüt 
eder. 

Alman yada tayyarecilik •• •• gunu 

''H d d .. ava or unıuz uşman-
larımızın kabusudur,, 

söylediği nutukta Mareşal Göring 
hc>vacılığın inkişafından bahsetti 

Berlin 1 (Ö.R) - Bugün bütün Al - için yalnız gönüllü istendiğini kaydet
miştir. Sonra şunları ilave eylemiştir: 

hareket etmişlerdir. 
Bükreş, 1 (A.A) - Hariciye nazırı Polonya Cümlıurreisi B. Mojisky helerinin hak ve menfaatlerinin hima-

manyada tayyarecilik günü kutlanmış
tır. Merasim Mareşal Göringin radyoda 
söylediği bir nutukla başlamıştır. Ma
reşal Göring demiştir ki: 

- cAlman hava ordusu düşmanları -
mızın kabusudur ve böyle kalması la -
zımdır.> 

c- Hava ordusu, ilerideki harplerde 
taarruz esnasında kat'i bir rol oynıya
caktır. Almanya havacılığını daha ziya
de inkişaf ettirmelidir. Almanya kazan
dığı şeref üzerinde istirahate dalamaıı. 
Hava ordusunun ıslahını ve diğer mil
letlere karşı kazandığı üstünlüğün m~ 
haf azasını düşünme" ı- mec 

Gafenko bazı beynelmilel meselelerin ve I Varşova, 1 (Ö.R) - Krakovi zabıtası rini men için hususi tedbirler almıştır. yesini talep etmiştir. Bu maksaUa Dant
bilha'iSa Karpatlar altı Rusyası mesele-

1 
İtalya hariciye nazırı kont Cianonun zi-ı Dantzigde Alman ve Polonyalı tale-

1 
zig serbest devleti reis vekiline bir no

sinin tetkiki için Varşovada Bek ile bu- y:ıreti esnasında üniversite talebelerinin beler arasındaki müsademeler sebebiyle ta gönderilmiştir. Dün V:ırşovada Al-
luşııcaktır. Alman aleyhtarı nümayişlere girişmele-1 Polonya hükümeti Dantzigde Leh tale- rnan aleyhtan nümayişler olmuştur. 

Mareşal hava ordusuna yazılmaları 

için gençlere hitap etmiş ve bu servisi 


