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lmtiyaz.ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumt neşriyat müdUrü: 

HAKKJ OCAKOGLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDE'I1 Türkiye için Hariç için 

Senelik ............ 1400 2900 
Altı aylık ............... 750 1650 

L TELEFONı 2697 

lahi Alman konşolosha. 
nesine karşı nümayiş 

BERUN, 12 (ö.R) - Amsterdam ve 
Libi'de Alman konaoloahanelerine karti 
yapılan nümayqleri ıiddetle protesto et
mesi için Alman orta elçisine talimat ve-

•-rilm--~_tir_._ .. ________________ __J 
FIATI (5) KURUŞTUR Cümhııriyetin ve Cümhııriyet eserinin l>ekçlsl, ıa'fıahlan gıktı.,. riyast gazetedir Yeni Asu Matbaasında Basılmıtbr. 

Haytada kanlı vuruşmalar oldu 
Kar biik motör fabrikası Abdürrezakın kuvvetine karşı 

inşaatı lngilizler deruhte etti lngilizler saatlerce süren 
kanlı hücumlar yaptılar .. Devlet mübayaatında 

vekaletlerde 

,__~~~~~~~~~--

komisyonculuğun lağvı 
hazırlıklar yapılıyor 

•• • 
uzerıne 

Ankara, 12 (Hususi) - Karabüktel--T--------k----k----

1
-------.C---.J---.ı 

' yapılacak olan motör f_ab~as~ inşa- ayyare aça çı ığı etra,-ınaa 
atım da Brassart İngiliz şı.rketinın de Tayyareler ve tanklar kullandılar 

Tedh1şçiler yine kordonu yardılar 

Hasvekilimiz 
B. Celal Bayar 

Tehdit 
Politikası 
Terkedilmedikçe 
beynelmllel vaziyettef, 

ruhte ettiği bildiriliyor. 
DEVLET MÜBAYAATINDA 
Ankara, 12 (Hususi) - Devlet mü

bayaatında komisyonculuğun ilgası ka
rarı üzerine vek!letlerde hazırlıklar baş
ladı. Kararın tatbik suretini göstermek 
üzere maliye vekaletince bir proje ha
zırlanmaktadır. 

1STANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ 
Ankara, 12 (Ö.R) - İstihbaratunıza 

nazaran hükünıetçe satın alınması ka
rarlaştırılan İstanbul tramvay şirketi 
mUmessilleri bir kaç güne kadar müza
kerata başlamak üzere Ankaraya gelc
t'eklerini bildirmişlerdir. 

NAFIANIN AFİŞLERİ 
Ankara, 12 (Ö.R) - Nafıa vekaleti, 

vatandaşların ve bilhassa küçük çocuk
lnrın elektrik tehlikesine karşı korun
ması için bir çok renkli afişler ve bro-

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

Şehir 
Meclisi 

Havasın bir haberini 
( A.A) tavzih ediyor .. 

«Fransa hükümeti Fransız polisinin E. Köniği 
aramakta olduğunu bildirmiştir •• 

Paristen bir mgnzara 
ISTANBUL, 12 (HUSUSi) - Tayyare kaçakcılığı münasebetiyle muhtelif 

neşriyatta bulunan bazı istanbul gazetelerinin neşriyat müdürleri ile bu yazılan 
yazan muharrirleri bugün müddeiumumiliğe davet edilerek şahit sıfatile malu
matlanna müracaat edilmi~tir. Alman ifadeler Adliye vekaletine gönderile-

cektir. - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Kudüs, 12 (A.A) - İngiliz kıtaatı, 
çetesi ile şurada burada dolaşmakta 
olan asilerin reisi Arif Abdlli:Tezakın 

bulunduğu yeri keşfettikten sonra şid

det1i bir taarruza geçmişlerdir. Bu hü
cum saaUerce devam etmiştir. İngiliz 

kıtaatı asileri ihata ebnişlerse de asiler 
kordonu yarıp kaçmağa muvaffak ol
muşlardır. Her iki taraf ınUhim zayiat 
vermiştir. 

Hayfada gün battıktan sonra ışık ya
kılması ve sokaklarda gezilmesi yasak 
edilmiştir. Asiler Hayfada iki polise ta
arruz etmişler ve bunlardan birisini öl
dürmü~lerdir. 

Nablusta inzibat kuvvetleri arttırıl

mıştır. Bu şehirde gece tarassudunu te

min için zabıta tarafından kuvvetli pro- Filistinde İngiliz polis kuvvetleri 
- SONU 4 ONCO SAYFADA- kumandanı general Sanderson 

Suriye 
Fransız komiseri

nin nutku 

Piyango 
16202 numara 

15000 
bir salAh beklenemez 

--o- fevkalade toplantısında Dünkü Fransanın Manda telykkisi 
lira 

kazanmıştır 
ŞEVKET BlLGtN 

Telefon parasının Şehir otelinin ınıasına tahsis 
Bir baıka yazımızda temas ettiği- edilmesini ittlfaJıla Jıaraf'laştırdı. ... 

ıniz gibi yeni yılın ilk ayı yüklü dip- . . 
lomatik faaliyet içinde geçmektedir. Şehir meclısı dün saat 16.30 da bele-

Bu ayın ilk günlerinde Italyan ha- diye reisi Dr. _B~hçe~ Uzun riy~etinde, 
riciye nazırı Kont Ciano, siyasi bir bütün ~ .ıştirakiyle fevkal!de ola-
av partisine davet edilerek Macaril- rak lçtıma et~ . . 
tam ziyaret etti. Polonya hariciye Ru~e ?ır tek maddeden ıparetti .. 
nazırı Berştesgadende Alınan devlet Beş senelik ımar programında yapılma-

. · ·ı' "h' .. .. } d b 1 mukarrer bulunan şehir otelinin in-reısı ı e mu ım goruşme er e u un- 51 • • • d 
1 d şası için, telefon şırketırun ev etçe satın 

uy. 1 kr l 'b' p p 1 lın ından mütevellit belediye alaca-ugos avya a naı ı rens o a mas . 
ani olarak Bükreşte kral Karolu ziya- ğının peşin a~arak larbuk kotelin inisşa.sıt 

· · masarifine tahsısat o a onması e-
rete gıttı. .. .. ı ld 

Suriyede huzurları Suriyenin mülki Sonu 02 De biten biletleP.. · · · · ·kı ı · · · · ilıqer lira alacalılard•. tamamıyetınl Ve lSft Q lnl zamtnmlŞ İstanbul, 12 (Hususi) _Bugün ~ 
Paris, 12 (Ö.R) - Beyruttan bildiri-,karar verdiğini söylemiştir. yare piyangosunun keşidesine devam 

liyor: Suriye yüksek komiseri Gabriyel Gabriyel Piyo şunları ilave etmiştir ; edildi. 
Piyo Beyrut radyosunda söylediği bir •Fransa mandayı hiç bir zaman kat'! 15000 LİRA 16202 NUMARAYA 
nutukta Fransanın kendisine tevdi edi- bir formül saymıyor. Sadece Suriyenin İSABET ETMİŞTİR 
len manda vezaifinde sonuna kadar de- dostluğuna taliptir. Fransanm Suriyede- Sonu 02 ile nihayetlenen biletler ild,. 

vam edeceğini, yani Suriye ve Lübnam ki mevcudiyeti Suriyenin mülkt tama- ~er lira amorti kazanmışlardır. 
tedrici surette istiklallerine hazırlamağa miyetinin ve istiklalinin zımanıdır. - SONU 2 tNCt SAYFADA -

Pasif ko·_ unma kanunu 
. Bütün bu görüşmelerde şarki Av- niyor~u. B~ ~~sus;; ;0~~~ erm:d u .. 

~:~ ;~kı~~=nv:ıtl:<l~~ ;;;~1m~::1~~ ·~:;~~::::; üzk:rineire ::ru:ıı:akı:ıs1tik; Zehirli gazlara karşı her yurdda-
. . ~ . kkak O ki alında büyü tes yapac o an rı-

lere temas edıldıg~ mu~a. . br ... r- !et teklifinin ittifakla kabuliine karar b • k 
tada halledilmemış, bırbırıne gırıft y 1 ül k başka b. l lı dı ~ dan şın ır gaz mas esı· bul kt 
olmuş davalkar çoktur. k . tt ve;:ı;-kararclan sonra ruz.namede görü- iev~:;ade toplan:y::ı:y:t rı:erJ~7. unaca ır 

Bu kanşı ve çapraşı vazıye e . ---------------------
yapılan görüşmelerin verdiği netice-
ler hakkında elimizde sarih malfunat 
olmamakla beraber biliyoruz ki, Po
lonya, Ukranya meselesinden rahat
aızlık duymaktadır. Günün birinde 
Almanyanın şarki GaJiçya üzerin
den Ukcanyaya akın etmek istemesi 
ihtimali bile Varşovayı şimdiden te• 
laş ve endişeye düşürmüş gibidir. 

Yine biliyoruz ki Ukranya mese
lesi Polonya kadar Sovyet Rusya 
için de hayati bir ehemmiyeti haizdir. 
Almanyanın Vasaslı haline sokul
mak istenen müstakil bir Ukranya 
ne Polonyamn, ne de Sovyet Rus
Yanın asla işine gelmez. Böyle bir 
tehlike belirdiği zaman V arşova ile 
Moskova arasında müdafaai nefs za
ruretinden doğan tabii yakınlıklar 
~asıl olabilir. işte Berştesgaden mü
lakatında Kolonel Bek'le Hitlerin ay
~h ?hiektiflerden bu vaziyeti bütün 
1 tınıalleri ile seyretmis olmaları pek 
muhtemeldir. • 

Bir Fransız gazetesi, bu mevzua 
temas eden bir yazısında şöyle di -
yordu: 

cHitlerin muhatabına (Bek'e), 
Ab lnıan planına mukavemet halinde 

ir fel"k d 

Komadaki ilk mülikatlar ÇIN 
Ame•ilıaya ilıi yüz 
IJonabardıman tayya
resi slparif enL . . 

Roytere göre sulhu korumak için Vaşington, 12 (Ö.R) - •Nevyo~ 
Taymis• gazetesinin bildirdiğine göre 
Çin milll hükilmeti Amerikaya, martta 
tesllın edilmek üzere, 200 bombardıman 
tayyaresi sipariş etmiştir. büyük bir itimad havası yaratmış 

Roma, 12 (Ö.R) - İngiliz başvekil taarruzlarına karşı korunma kanunu• 
ve hariciye nazırı bugün Panteonda na ııit nizamnamede pasif korunma meo-
İtalyan krallannın mezarına ve bunu buriyetine dahil mevkilerde bu1unan 
müteakip İtalyan meçhul asker Abidesi- memur ve müstahdemlerle eşhasın ken-
ne birer çelenk koymuşlar ve halk tara- . .. . . . dl paralariyle birer halk tipi maske ıe.. 
fından hararetle alkışlanmışlardır .. Kral ""'· ·· ·"'"' " ' .w darik etmeleri mecburiyeti tutulmuştur. 
saat 11 buçukta İngiliz misafirleri ka- Gaz maıkeli tahlisiyenin faaliyeti Kızılay kurumunun elinde bulunan 

bul ederek yemeğe alıkoymuştur. Lord Dün Dahiliye vekaletinden zehirli bu ilk parti maskelerin satılarak diğer 
Halifaks bu sabah Kici sarayında İtalyan gazlar mevzuu etrafında vilayete mühim bir partinin getirilmesi için, 'evvela me
hariciye nazırı kont Cianoyu ziyaret bir tamim gelmiştir. Tnmimde deniliyor murlardan başlıyarak her kesin tedarik 
ederek bir saat kadar görüşmüştür. Ya- ki : etmesi icap eder.• 
nında Ingiliz hariciye müsteşarı ve Ro- 1 - Halkın zehirli gazlardan korun- YENİ ASffi - Haber aldığımıza göre 
ma İngiliz bUyUk elçili~ baş~tibi bu- ması i9in Kızılay cemiyeti genel merke- İzmirde bir çok resmi ve hususi mües
lunuyordu. zince Avrupada husust surette yaptın- seseler derhal faaliyete geçerek hükü-

Roma, 12 (A.A) - Röyter ajansı mu- lan son sistem (Türk tipi halk maskele- metimizin bu davetine icabet edecek 
habtrlnden ı ri) memleketimize getirilmiş ve satışa: ve birer halk tipi gaz maskesi satın ala-

DUn İngilizlerle İtalyanlar arasında çıkarılmıştır. . . · caklardır. Bu gaz maskelerini başta me-
cereyan eden müzakereler ~da 2 - Bu maskelerin fiatleri Bltı lira murlar olmak tizere her sınıf halkın w 
pek ez malilinat toplanabilmiŞtir.. Maa- olup Ankarada Kızılay genel merkezin- her şahsın edinmesi icap etmektedir. tz_ 

• · mır halkının bu davete her vila etten 



SA.HIFE 2 YEHIASIR ı.ı Son kanun cuma 

mek i General 
izım Karabekir~in 
HAT IR ATI 

1 Tehdit 
Po itikası 

Sıhhat vekaleti bir 
Kara burunda Kuşadasında cinayet 

dispanser açmağa O k ... h lb h• D . k l . . 
karar verdi am a yası ra ım emır o ışçı 

_ J 4 _ Sıhhat vekaleti, İzmir vilayetinin is- H •• . k b •• f ki "' ) d 
3 - Sırbiye seddi sayeainde Alman· ....... . . . ............................ ,.. teği iizerine Karaburun kaza merkezin- USeyJD 8S8 J tU e e agtr yara a ) 

ya ve Avusturya • Macariatan Boiazla- y A Z A N : de beş yataklı bir dispanser açmağa ka-
ra asker aevketmiyeceklerdir. ltalya da rar vermiş ve keyfiyeti dUn villyete E lk1 K d Davutlar .... ___ blr aralık ge-1~liyerek iki •A'-•• alt 

bild. · ti B ..:ı: _ ·t kurul vve gece up 8SllllD -r ~ ~ 
Fransızlara kaııı zayıf kalmak tehlikesin- G E N E R A L ı.muş r . u \Wj':ansere aı uş nahiyesinde Hüseyinin damında bir hl- alta, listüste kavgaya başlamışlardır. 
den korkar. lev~ olan ilAç, alat, ~olai battanl- dise olmuş ve blr işçi ağır surette yara- Bir aralık İbrahim Demirkol hfunil 

Garb cephemizde vaziyet lehimize in· Kazım Karabekir e, etaıer, yat.ak takımı vesaıre stanbul- lanmıştır bulunduğu tek kırma tüfengini çıkara-
ı_ic.af edince tayin olunan Cenup kolordu· dan bugünlerde İzmir Sıhhat müdürlü- • da il 1,...- t ak Hüs . K b t t . g··ğ 
m; .. • ........ ••• ............ ............. •• v .. • il k . Hadise etrann ver· en ma unıa şu- r eym asa a a eş e mış ve o -
farı lstanbul Boiazuıa çıkarılır. allimleri olan lngilizlerin füaya devleti gune getir ece tir. . . dur : silnden ağır surette yaralamıştır. HUse-

İ bulda R __ z • l b . . d 1 b' . h b aJ . Yatak pamuklan İz.mirden lemın olu- d B yı]dı k -yünd· 1 D t . -rr ---b sa"' tarafından ve stan us öe.ı&reti vasıtasiy e ir ı ıçın e o up ıtenı a er mama11Da ım· ktı Ay ının ı 0 en o up avu - ym ~ m yarası & 

anaroi ve katliam çıkararak Carb cep· kan var mıdır) Yoktur! cevabını verir- naca r. A . . ima lar nahiyesinde Hliseyinin damında ay- meme üzerindendir. Yarası ağır olduğu 
Sıhhat vekaletı dıspanser o ğa ya- · t · · ·ı k ml k h hesindeki muvaffakıyeti beklemeden de sek mesele tamamdır. Şu halde ı . . ' . . . . . Iıkçı Ali oğlu Hüseyin kasap, evvelki içın zrnıre getirt ere rne e et asta-

rarlı bır hı.nanın ternınını vılAyetten ıs- . s 1 Kafkasyadaki kolorduları lstanbul Bo· A~aba mıza ıu cevap yakı .. ık almaz -L-M- bir ic m-lesinden dolayı damın nesınde tedavi altına .. l ... - ... tır. uç u 
.... v temiştir. Bu dispanser azamı bir ay için- ~.. ~ ....,.. .., d 1.ıı.L Ih. rahim CLU.LUDe~ · k ı' ıı.1 

ğazına çıkar~-ıak da diiJünülüyor. mı) . . kahyası Mustafa oğlu ıcrahlm Demir· am A.1L11yası mır o, suç aıe-
1 Cih h b. B w l · 1 E kk"I" ·· · · · de faaliyete geçecektir. · · ı .. lr M·· ti 1 b' I"kt te kif 1 t tle an ar ı ve ogaz ann ı,ga ncümenin tc~e u unu, meaaısını ve B tl Kar b halkının · · ı kolla bir münakaşaya gırışm~t . una- y e ır ı e v o unmuş ur. 

u sure e a urun o e-
projesinin ana hatlanl sonunda Çann da tasdik ettiği layihayi d be .. 1 . ürdükl" 

1 
b ihti da 

Ş .. k b 1 d' ~ k 1 I · ı · 1 .. .. 1 ki Ça en n l erı s er u yacın p ı~- ,,,~ ... .a•-e Av-•- r ceıniye.:-=-u UÇ no tayı İ ret e ımagınıza na - haber a an ngı ız er goruyor ar r- h,.1_, 1_ t ' . te . . .h-'~- .dilm" 0 9o> eftS ....... ...uG uauaa 
UAume ımızce mıru cı cw.u.e gı iŞ- 1 ık 1 tı 

fedelim: lık Rusyayı lıtanbulun zaptından ala- tir. gidecek memurlar yt 1 top an Si 
Cihan harbini it.imler çıkardı) Ne için koymak imkinıız bir hale girmiştir. Yak· -*- Ankara polis enstitilsUne yakında İz- Izmir Avcılar cemiyeti onuncu yıllık 

çıkardı? Nasıl çıkardı? laşan Alman tehlikesini birlikte kar§ıla· "'andarh l elAketzede• mir polis kadrosundan bir çok memurlar toplantıs~ ~t bir ~uhit içinde yap-
Sonra da vicdanlarımızdan soralım: mak için Ruslann bu teşebbüslerine artık ~ .. d il ktir B 1ar d k mi mış ve bır senelık faalıyet ve hesap ra-
Cihan harbine neden girdik~ göz yummak lazımdır. Onların arzusu lerine yardım.. gon er ece ·. un arasın a 0 

- porları okunarak umuml heyetçe kabul 
f k l P 1 Çandarlı zelzelesinde evleri yıkılanla- ser ve baş komıserler de vardır. dilm' . Dimağlarımıza nakşettiğimiz suallerin Istanbul Boğazı zai mi a sın) eka a 1 e ıştır. 

vicdanlarımızdan akseden cevapları he· Biz de müvazenemizi korumak için Ça- ra bir yardım olmak üzere vilayet bUt-- -*- Yeniden yapılan idare heyeti seçirnin-
niiz kendilerini tatmin etmiyenler bu ese- nakkaleyi peyleriz. Ruslar lstanbula, biz çesine konulan 5000 liralık tahsisatın Ç'tJRVYEN KA VUNl.AR de riyasete Mustafa Barutçu üyeliklere 
rimi ıonuna kadar dikkatle okumakta Çanakkaleyel yüksek t:ısdike arzolunduğu, Dahiliye İzmirde bir ihracatçının yaz mevsi- de t~ banka•;ı senedat şefi Kemal Nuri, 
devam etmdidirler. Bilhaaaa lıtanbu1da- Ben, acabaya bu cevabı yakııtırıyo- vekaletinden vilayete bildirilmiştir. Beş minde Almanyaya sevkettiği 50 ton ka- Rifat Ungan, Nuri Umur, Mustafa Çe
ki Rus 1efiri Cicnin lttiltad ve Terakki rum. Çünkü sonradan da gördük ki Sa- bin liralık tahsisat yük.sek tasdikten çı- vun yolda çi.lrUdüğü için orada satıla- tindağ, Mehmet Naci Kollaç ve Şemset
aleyhine lıtanbulda eski zamanlardan rayova hadisesi çıkar çıkmaz İngilizler kınca, yıkılan evlerin inşasına başlana- ~· Alikadar İsveç vapuru kum- tin seçilmişlerdir. Yeni heyete rnuvaffa-
bcri tekerrür eden tıpb 3 1 mart ve Er- haZU" dritnavtumuzu vermediler. Bu Rus- caktır. panyası bu kavunların navlun bedelini kıyeUer dileriz. 
meni iayanlan gı'bi mel'unca 'bir ihtilal larla müıterek. dütünceye delalet etmez -*- ihracatçıya iade etmiştir. -*-
hazırlamak ve bu arada lıtanbulu iıgal mi) Ya harbe ııirdikten sonra Çanakkale Rize portalıal ve - *- Asılsız haberler 
edivermek ve ç:ılc:anlacak Cihan harbine debarkmanlarıl o da vaktiyle pcylenen mandallnlerı Gayri mUIJadUlere Belediyede iki memunın alA.kadar ol-
bu euretle telcaddüm etmelt hakkındaki meselenin bir tecellisi gibi görUnmez mi. Rize mlistahsllleri adına ziraat m\1- llerlJeeeJı hazine duğu 1300 liralık bir (Emniyeti suiisti-
projesi, üzerinde çok durulacak bir mev· Buraya bir de Portmut hadilcaini ilave dilrlüğüne gele? bir tel~ Rizeda bln tahuUlerf mal hAdisesi) cereyan ettiği dünkü . ga-
ııudur. edersem düşüncelerinizi daha kuvvetle tanelik ambal.Aılı mandaJinlerln İzı;rµre zetelerden birinde yazılmıştı. Belediye-

Bir taraftan Türkler Avrupalılaşnııyor genişletebilmekliğimize yardım etmit teslimi 700 kuruşa, 1000 tanelik llfuon- Ankara~ gelen baberlwe göre ~- den verilen malfunata göre böyle bir 
diyerel onlarda her türlü terakki hamle- olurum. ların 600 kuruşa, 500 tanelik: ambalAjh liye vekAletince toplatılan gayri müba- hAdise olmadığı gibi hiç bir memur da 
lerini ve demokrasi harekrıhnı körükli- 1894 de lngiliz kraliçesi Vi'lc.torya portakalların İzmir tesllml 500 kuruŞa dil bonolanna .mukabil istihkak sahip- tevkif edilmemiştir. 
yorlar. Diğer taraftan zamana göre Türk- (Victorya) yeni azametini göstermek verileceğini bildirmişlerdir. Ziraat mU- lerine tevzi edilecek yüzde beş faizli * 
lerin veya Ermenilerin zayıf damarlarını istediği Portsmüt limanında umumi bir dilrlilğü keyfiyeti alAkadarlara bildir- hazine tahvilleri Maliye vekAletince ta- İkbal mağazası muhao;ebccisi B. Ke
tutaralı: isyanlar ve katliamlar hazırlıyor- deniz geçit resmi tertip ettirmi, ve birer miştir. bettirilmi.ştir. Bunlar yakında İzm1r ve malin ölümüyle neticelenen Soğukkuyu
lar. filo ile ivtirak eylemeleri .için devletler Bu sene yurdun her yerinde portakal İstanbul defterdarlıklanna gelecektir. da müessif kazaya sebebiyet veren şofö-

Bütün bu melunlukların yalnız Boğaz. davet olunmu,tu. Bu tarihte Almanların ve mandalina mahsulü gayet boldur. Bu Bu suretJe gayri mübadil işleri kat't su- rün tevkif edildiği kaydedilmişti. AID.
ların ani bir darbe ile .işga li için olmadı- kıymetsiz filoları da Prusya prensi Hanri itibarla fiatlerde bUyUk bir tenezzUl rette tasfiye edi.lmif bulunacaktır. • kadar şoför bize telefon ederek tevkif 
ğını da bu Rus programından anlıyacağız. kumandasında davete i~tiraki kabul et· kaydedilmiştir. -·- edilmediğini bildirmiştir. 
Maksat daha feci imiı: miştir. """"""*- Otomatllı telefonlar 

8 - il A d 1 d · 1 ed k Meraaı"m z•manından o .. nce bu··tu··n d" A.,.. A ., A ••n•••••••••••••••••••••••••n••••••••••••• ut n na o uyu a ısti ıi ere ~ - ~ Evvelce bronz be~ kuruşluklarla çalı- : [ : 
Türklüğü mahvetmek için imiş i vetlilerin filoları limanda hazır bulunu- Pamulı tohuma şan otomatik te]efon köşkler dünden iti- ~ Gelenler giden er E 

Acaba lngi.lizler bu planı haber alma- yorlardı. Ege bölgesind yeti§en Akala cinsi haren ayarlanarak nikel bet kurU§luk- : ..... •••••••••••••••••••••••••u• .. •• .. •••= 
dı mı) Ortada Alman filosu yoktu. Ortahğı pamuk tohumlarından 3000 tonu, Ada- larla çalışmağa başlamıştır. Görülecek Millklye mUfetti.ş! Raşlt Demirtaş, Ku-

Bu müthiş plluıı okumadan önce ak- pek keaif bir sis kaplam11 bulunduğundan nadaki pamuk Limited mUessesesi tara- Brızalar telefon müdürlüğünce tashih şadası kaymakamı Nail İzmire gelmiş-
l ımı7a gelen bu acaba) ya cevap bula· herkes Alman filosunun bir tehlikeye fından satın alınarak şehrimizde depo edilecektir. Ierdir. 
l ım. • kurban gittiği zannına kapıldı . Merasi- edilmiştir. Dün Ziraat vekaletinden vi- """"""*- Şehrimizde bulunmakta olan Ameri-

Evet l Acaba? Rusların Istanbulu zap· min başlaması için sisin kalkması belde- layete gelen bir telgrafta bu pamuk to- Centilmen 1111' kalı kadın gazeteci Bn. Linda Jozefin 

tetmek hakkında şimdiye kadrır tekerrür niyord u. humlarının ziraat teşkilAtı ve pamuk müvezzifn ricası· Be~ama -~~~be~erini vtct~ik etmiş v~ 

Terkedilmeclikçe 
beynelmilel vaziyette'' 
bir salclh beklenemez 

-o--
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
veya iş ortaklığından birini tercih 
etmesini teklif ettiği muhakkaktır. 

cAlmanya, Ukranyayı istiyor ve 
l:>una mukabil Polonyaya tavizler 
teklif edecek mevkide bulunuyor. 

cBu tavizler arasında Polonyanın 
ötedenberi göz diktiği Litvanya var· 
dır. 

cKolonel Bek böyle bir teklif kar· 
şısında ne yapabilir? 

Çekoslovakyanın tecrübesi muka· 
vemetin, bozgundan, inkirazdan ba~· 
ka bir netice vermiyeceğini gö ster· 
memiş midir? > 

Fransız gazetelerinin çoğunda aşa· 
ğı yukarı buna benziyen neşriyata 
sık sık tesadüf edilmekte<lir. Bu neş· 
riyat bir hakikati mi ifade ediyor· 
lar, yoksa bir vehmin mi ifadesidir· 
ler? Bu hususta kat'i hükümler ve
rebilmek için vakit pek erkendir. 
Yalnız sarahatle beliren ~y, Alman· 
yanın Polonyayı kaybetmek isteme
diğidir. 

Avrupanın büyük kısmında vazi· 
yet bu kadar derin kararsızlıklar arz· 
ederken İngiliz başvekili Çember· 
layn ve hariciye nazırı Lord Halifak
sm Romaya vukubulan ziyaretleri 
dolayısiyle bütün Avrupanın gözle· 
rini Venedik sarayına çevirmesi ta· 
biidir. 

Bu umumi alaka Romada sulhu 
kurtaracak müsbet neticeler almaca· 
ğı ümidinden mi doğuyor? 

Kanaatimizce bu ümit, bir gece 
kandili kadar ömürsüz ve 7.aiftir. 
Ancak bütün milletler dünyanın 
hakiki mahiyeti ile vüsatini anlamak 
ve ölçmek istiyorlar .. 

İngiliz nazırları Romada bütün 
Akdeniz meselesini yeniden ele a l
mışlardır. ispanyada fngiltereyi e n· 
dişeye düşüren vaziyet şimdiye ka· 
dar bir değişiklik arzetmediğine göre 
İtalya ile bundan önceki anlaşmala
rın .netice vermediği meydandadır. 
Roma, F rankoya muhariplik hakkı· 
nm bir a n evvel tanınmasını istiye
cektir. Ve fırsat bulursa Fransa ile 
arasını açan Korsika, Tunu!!, C ibu
ti meseleleri üzerindeki müddeiyab
nı tekrar edecektir. İngiliz nazırları 
bu miiddeiyata kulak ve reb ilirler mi ) 

eden arzularına mani olan lngilizler bu Sis kalktığı zaman Alman filosunun kontrolörünün nezareti altında kırdın- şehırde gorulmege degerlı olan yc.rlerı 
sefer neden Ruslarla birlik olarak lstan- da diğer devletlerin donanmaları ara- tarak Adanaya sevkedilmesine müsaade Karşıyakada Yeni Asır bayii ama Ha- ziyaretten sonra İstanbula gitmiştir. Pariste v e R omada hararetli gö-
bwda bir Alman generalının lcumandnııı- sında muntazam bir saf tutmu;ı olduğu edilmiştir. Bu pamuk tohumları, fahri- 1i1 dün blr çanta içinde 55 lira bulmuş- Alınan gazetecisi B. Robert te İstan- rüşmeler yapılırken Hitlerin M usso
nt istemedi) Fransızların şimdiye kadar görülünce hayretler, takdirler, ve hatta kada kullanılacaktır. tur. Sahibinin kendisine müracaat ede- bula gitmiştir. liniye teminatı da nazarı dikkati ce l· 
kaçıncı defadır Rusların arzularına mu· lngilizlerde endi~eler ba~ladı. Ziraat vekaleti, piyasada tesir ~cra et- rek çantayı ve parayı almasını rica edi- Bir kaç günden beri Ankaracla bulun- betmekten hali kalamaz. 
vafakat ettiğini gördük. Onların düşün- Prens Hanri bu muvaffakıyeti derhaJ memesi için bundan böyle kırılmış da- yor. makta olan şehrimiz avukatlarından B. c ltalya, Fransa ile müsellah bir ih-
düğü Almanlarla harpte Rusların yardı- Almanya imparatoruna bildirdi ve o, da hi ol~a. lzmirden Seyhan mmtakasma -*- Cemal Çan.çar dün akşam ekspresle tilafa girecek olursa Almanya dos-
mına mazhar olmaktır. Bunun bedeli daha filolar Portsmutu terk etmeden Ön· hiç bir şekilde Akala pamuklaruun sev- ÇocaJı Esirgeme şehrimize avdet etmiştir. • tu ve müttefiki İtalya lehinde ola· 

• Türkiyenin mahvına da sebep olsa on- ce ,u cevabı yetiştirdi ve bu cevap der- kine müsaade cdilmiyeceğini bildirmiş- fılll'amuna yardım rak hayırhah ve müsellah bir hitaraf-
larca beis görülmüyordu. hal 'Ajanslarla her tarafa neşir ve ilan tir. B~mava Cilmhuriyet Halk partisi 1ZM1R ASKERLİK ŞUBF.SlNDEN: Jık muhafa:t..a edecektir.» 

Fakat lngiltere hiç te böyle dü,ünmü· olundu. imparatorun telgrafı şu idi: - *- Çocuk Esirgeme koluna fabrikatör bay Şubemizden tütün ikramiyesi almak- Yani f ransanın bütün kuvvetleri· 
yordu. Acaba? Balkan harbinden ıonra cOrdularımın tanzim ve tensiki uğrun- Esfıi ve yeni Harri Jiro tarafından ikinci defa olarak ta olan mah11 subay ve rnalO.l eratın el- le ltalyaya yüklenmesine imkan bı-

d -,_, ı lir !erinde bulunan resı:nt senet ve raporla- k fikrini değiştirdi mH Deiiştird.iae bunun ıuci. mesaimin arzu ve eme imin gaye· elemefılel'f sergfSj yilz . a verilmi§tir. ra mıyacaktır. 
sebebi ne olabilirdi> Bu müt.hi§ muam- siyle mütenasip bir ıurette ileri gittiiini -·- rile birlikte 30-l2-938 gilniine kadar şu- Bu teminatın garp demokrasileri 

ki . f h k Eski ve yeni elemekleri ve kıyafet T ) beye müracaatleri lüzumu i!An edilmiş- I b 
" sergisi pazar gecesi panacagı için ır d b lardan b' ı .. _____ h ·· manın halli çok meraklı bir •eydir. görme e mü te ir ve mesudum. Anca ka v b' UrJ•StJ•k yol afJmlZ için bir tehdit, talya için ise ir teş· 

Yunan ordusunun bir Fransız askeri bugün diğer hükiimetlerin denizlerdeki se e un ır ~ enuz ~u- vik mahiyetinde olduö-undan ~üphe 
çok kimseler dün kafile halinde sergiyi İlk partinin eksiltlnesi beye uğramadıkları görülmii.,tür. Bu edı'lemez. "' :ı: heyeti tensik ediyor, istedikleri gibi ku- !latvet ve celadetlerine mukabil, seni, . l d I"lk k 1 ta ->ı 
zıylll't"t elmiş er ir. ve orta o u - malilllerin .mağduriyetlerine mahal ve-

mandaları da de alıyorlar kimsenin sesi hükümetimi temsil eden kıymetsiz bir l bel . d k fil h lind . . . t a--.-- d ıl cak 
e er1 e a e a e sergıyı zıyare ..auıuara a yap a rilmemek üzere mezldlr tarih 20-1-939 

çıkmıyor. Çünkü Yunanistan Sırbistan1a filonun kumandanı sıfatiyle gönderdiğim· t kt d" B . b'" "k b" f 1200 O e me e ır. u sergı uyu ır muva - . . 00 lira kıymetindeki vilAyetin gününe kadar uzatılmıştır. 
müttefikti, ve her ikisi de itilafın elinde· den dolayı pek mahzunum. Fakat Cena- f k t ,_______ ilk 

a ıye JUU.llilllllştır. · parti turistik yollannın eksiltmesi Bu yıl henüz c:ubcye gelmemiş ma-d" bıhakkın inayeti ve benim mesai ve emel- '$ 

ır. yakında yapılacaktır. Günler geçtikçe ltıllerin ellerindeki mezki'.ir vesaik ve 
B. · b"I d · ı · h · · !erime inzimam eden vatan sever tebea· ızım 1 e onanmamızı ısa ıçın ge- 1., sı· neması dahil ve hı..riçten ınüracaatler artmakta- iki fotografile 20-1-939 giinü akşamına 

tirilen ln<>iliz heyetine kimse itiraz etmi- mın yardımı aayeııinde 1914 yılı, deniz ,,..~ • ay ya re t 
• dır. sveç ve Norveçten iki sermayedar kadar behemehal şubeye müracaatları 

D k d d w·ı h kuvvetlerimi de kara kuvvetlerimin kud- ._. -
yor. onanrnanın uman ası egı er TE• L'FON 36t6 grup vilayete müracaatle bu yollar hale- lüzumu mükerreren ilan olunur. 
geminin süvariliklcrine de Jngiliz tayin reli dercceeinde yülcaek görmek. husu· a..a:. k da 

d k. id k k ul 13 ikin. el •-~-un CU• ·m izahat istemişlerdir. etsek daha da memnun olacaklar. Çünkü ıun a ı üm imin pe uvvetli b undu- acuı _ 83 
Türk donanması lnııllizlerin veya itilafın iunu temin ve pek b üyüle. takdirlerimi ma gününden itiba r en , 
emrine girmi~ oluyor. celbeden maharetinizi tebrik ile hüzün Hcnri Garnt • Betty Stokfeld R E K O R. • • • • • 

Acaba neden) Balkan harbinden bit- ve teessürümü tadil eylerim.> Armnnd Bern:ırd • Margirit Moreno 
REKOR : 

kin bir halde çıkan Oamanlı ordusunu Zaten hadise bütün lngilizlerin gözle- Gibi dört büylik Fransız artistinin BUG'UNDEH iriBAREN .. p 

~ 

Karşılıklı tehdit ve tahvif politika~ 
sı elde en büyük silah olarak kulla· 
nılmakta devam ettikçe Roma görüt
melerinin beynelmilel vaziyet üze
rinde mühim bir salah vücuda getir· 
mesi beklenemez. 

ŞEVKET BİLGİN 

Piyango 
esaslı islah için letanhulda bir nümune rini dört açmıştı. Almanya imparatoru· oynadığı Şen • Şt.lh • Eylcnceli 

Kültürpart Sinemasm~a 
;' -*-t' 

kolordusu teşkiline kaııı lngilizler de nun bu patavatsız telgrafı lnglliz efka- e:.pili \ 'odvil filmi 
Ruslarla ve onların arzularından • öte· rı umumiyesini müthiş heyecana getirdi s k 
denberi ayrılmıyan • Fransızlarla birlik- ve bu heyecan her geçen yıl daha arttı. ırnaşı 
tc deınnrş yaparak İstanbulda bir Al- HüL::ümct bütün dikkatini Alman filo

man kumandanı muvafık olmaz! dediler. suna atfederek onu adım adım takip et• K d ı 
Bu mühim suô.le cevap verebilmek için meğe ve deniz bütçesini her yıl bir nis· a ın ar 

lngilizlerin E.ntcllijens • servisinin pek bet üzere çoğnltmağa başladı. Acaba 
haasas kulaklarını ve pek sakin gözlerini lngilizler siyaseti ne düşündü) 
de hesaba katmak lazımgelir. 19 T 4 de demek Almanyanın donan· 

Y . I w f I ması da ordusu gibi muazza b. k erın ku agı vardır 1 Derler. ıte o n· m ır uv-
·1· . ti.hb t t k'IA.. . . d v bir vet olacakb. Bu ne demekti) Almanya 

gı ız ıs ara eş ı a •• ıçın en ogı;u 

••• ••••••••••••••• 
AYRICA 

EKLER JURNAL 
en son dünya havadisleri 

VE ft 1 ·ı · l b . k"' h ' t ' d orduları Fransızların asırlık le.ara hakimi· vası ır. ngı ız er u ı~ ze ~ ızme ı e- kün A • 
· 1 b t k'l"-t .. t d b . ..k yetini bir kaç üratli darbe ile kırarak Pa- Ebedi Şef Atatür ·· vrupa sıne· 

mış er ve u eş ı u a o e en en en yu • malan tarafından alınan cenaze 
k t h ·ı h"b. k b'I ' ti' k·ı rise girip istediği bir sulhu 1817 de Ver-se a sı sa ı ı ve en a ı ıyc ı ze a a· 

rı ayırmışlardır. Onlar her memlekette, say (Versailles) sarayında zafer ncşe
her yerde ve her şekilde bulunabilirler. leri arasında imzaladıkları gibi 1914 de 
Bu kudretli insanlar vasıtasiyle lngiliz dahi Alman donanması lngilizlerin asır· 
propagandası her millette çok ltera nu- lık deniz hakimiyetini mahvederek ln
tuklara, iirlerc ve 6 erlere zemin bile gilizlerle de Londrada mı bir zafer sul
olmuştur. Ruslar bile diğer milletler gibi hu imzalıyacaldardı) Almanya impara
bu ince san'atı daha çok lngilizlerden toru; lngiltere hazır olun 1 1914 yılı in· 
öğrcnmi lerdir. giltcrcnin ölümüdür! Diye daha oimdi-

Propn.ganda ve cı:ısusluk işi bugün her den idi) 1 nt __ 

töreni ~co:;li, sözlü filmi ile 

Mikv Maus 
•••••••••••••••••• 

Sinemamızın bir silrprizi 
Bu programın ilk gösterme a1qamı 

olan 13 kanunusani cuma akşamı:\ 
saat 21 seansında bayanlardan bilet ~ 
ücreti nlumuyncak~. Bayanlar mil
düdyetin davetlisi olar k sinemaya 

Büyük ve giizclliklerini kelimelerin ifade edeıniycccği iki sanat abidesi sunar 

Talih Güneşi § 
FREDERtC JANET: 
MA.RCH GA YNORS 

Aşk Şarkısı 
ALESSANDRO 

ZiLLANi 
TAMAMEN RENKLi : Milino İskala tiyatrosu baş tenörü -DUnyn gençlerinin hayallerinde ya-5 dünyanın en güzel sesli adamı 

şııttıklan Hollyvoodun esrarı: Mil..: MARİY A MA YİSNER 
yonlar kazanan artistlerin hayab :5 VİYANA operasının albn sesli 
Artist olmak için Hollyvooda gidCU: muganniyesi 

r 
p 

~ 

bir genç kızın macerası.. l\fu~ Bu nefis vodvilde dilnynda en çok al-- ~ neCis bir harika, eşsiz ve çok gtizcJ: kışlanan en meşhur opera ve operetle-
bir filim... = rin en seçme pnrçalarmı dinliyeceksiniz 

SEANSLAR: 
3.20 de AŞK ŞARKiSi .• 7.30 da AŞK ŞARKiSi 5.20 de TALİ GÜNEŞİ.. 

Cuma ve pazar günleri snat 1.30 da TALİ G"ÜNEŞl İLE BAŞLAR 
FİATLER : Kültürpark duhuliyesi dnhil 20 - :io kuruştur. 
Talebe pazardan mnada her gün 10 ve 15 l{URUŞTUR .. 

- BAŞT ARAFJ 1 iNCt SAYFADA -

10000 LİRAUK .MÜKAFAT 3433i 
:moo LİRA 38263 numaraya çıktı .. 

1000 LİRA KAZANA1'"LAR 
20741 16542 

500 LiRA KAZA'S ANLAR 
1643 38166 31877 14178 25705 18053 
5507 21731 35612 39375 18236 7994 
5275 23010 13487 23369 

200 LİRA KAZANANLAR 
31524 12286 10445 28796 26012 9481 
2489 14616 16194 6762 18497 20238 

22701 33823 22502 27935 412 624 
13032 16298 8857 17748 21219 38838 
25357 27762 15419 23159 2343 37762 
15419 23159 2743 28405 14933 35157 
19089 

100 LİRA KAZANANLAR 
25372 24020 9108 11273 6321 24107 
32516 17602 16745 5449 36710 14186 
39701 14442 33464 26152 8584 6987 
5121 16270 11656 36318 12384 33093 
399 5753 1121 7194 29524 20258 



13 son •Anan cuma 919" 
rElllAslıt 

w: .. , az a• es z w± u s o a 
CC:5 

Y rdda-· I' 
-

Bitlerin ye 1 n tku 
Dünkü ve Bugünkü 

Hava Durumu -
Ankrıra, 12 (Ö.R) - Akşam hava ra-

poru : Saat l 4 tc yapılan rasatlara göre 

''Führer: Tarihi 
zaruretler 

lforlin 12 (ö.R) - Saat 12 de Şan -
sölyc Bitler, yanında hariciye mızırı 

Fon Ribben rop ve cı er bir çok şahsi
yetler oldugu h:ıldc- Şansölyenin dairc
ı;inin merasim salonunda yeni yıl temen
nilerini bildirmeğc gelen kordiplomati
ği kabul el.mi§tir. En kıdemli mümessil 
olan Papa vekili nutkunda dort devlet 
ııdamının Münih içtimaını hatırlatmış 
ve demiştir ki: 

cTeh1ike saatinde yapılan bu içtimaın 
peticeleri bütün milletleri SE'Vindirmiş
tir. Bu milletlerin mümessilleri sıfatiyle 
bu tarihi hadisenin banilerini selfunla
makln ve bütün sulh devletlerinin hiEset
meğe mecbur oldugu minettarlığı bil
dirmekle mesuduz.Istikbalde de her ih
ıUlafın h:ılli için bu mükemmel metodun 
kullanılacağına ümidimiz vardır. 

Kordiplomatiğin temennilerine tC§ek
kUrden sonra B. Hitler demiştir ki: 

cNutlrunuzda bilhassa büyük Avrupa 
devletleri basvekillerinin Münihte içti-

:ı; 

ma ettikleri günü andınız. Ben de ne va-
kıt geçen yıl hadiselerini düşünürsem 
bu hadise derhal hususi bir kuvvetle di
mağımda canlanır. 1938 senesi hadisele
ri hakkında Alman milletinin minnet
tarlığını hatırlarun. Zira bu hadiseler 
.ınilleümize kendi mukad<ieratına hakim 
olmak hakkındaki inhilfıl kabul etmez 
hakkının tahakkukunu temin ct~<dir. 

şart ve tabii 
er geç tasd·k 

ihtiyaçl"ta dayanan 
diyor 

doğu Anadolu. Kocaeli, Karadeniz kı

yılarında ve orta Anndolunun şark kıs
mında hararet derecesi beş derece ka
dar düşmüş, digerlerinde 1 - 7 derece 
yiikselıniş!ir. En yükEck silhunctlcr Si
nopta 10. Zonguldnk, Bursa ve Çorluda 
11, Ç:.makkal ... de 12, İzmir '\e Burdurda 
14, Adanada 16, İ lfıhi) c \ c Antalyada 
17 ılcrcccdir. 

ITa\•a dC'ğU An::ıdolu il,.. orta Anadolu
• U:l rrk kısımla ında 1.<'l' lı, dirrcrkrin
an u • niyetle.- bulutlu gc~iştir. Rüz-

• carlar Karadeniz kırıl. rında ve doğu 
An:ıdo1u ile cenubu şarl i AnadoluCla şi
muldrn, diğer b"kele,.ch umumiy<.'Ue 
csr tc-n saniycd en çol .. 7 metre sür
t;tJ .... c .. m:ştir. 

Yılbaşı gecesi Berlin so1roklarından bir manzara 

Ml.!'bt mel h->v=ı. vaziyeti : Buı,ıün ur
dum ız d :'hı A""!doludPki yüksek tazyi
kin t H altında o faca v ndan yarın ha
v:ının cl ğu 'e orta Anadolu ile Karade
nizin ı::ar't k• ın 'arınC:a kapalı, <lif.erle
rinde umumiyetle bulutlu geçmesi muh

temeldir. 
Ankaradn bugün hnva kapalı ve rüz-

d 
g;ırsız geçmiştir. En yüksek sühunet sı-

an bile inkıtaa uğratmadan elde edil-. tabii ihtiyaçlara müsteni zaruretle er- fmn nltındn bir dereccdır. Hava tazyiki 
mişsc bunu mühim mikyasta, onlarm geç tasdik edilir ve alsa devlet ve millet- saat 

14 
te 1026 milib:ırdır. 

Münih anlaşmasında tezahür eden siya- !erin zararına olarak kuvvetle red veya 
d

'l İstnnbulda hava bulutlu geçmiş, rüz-
si dirayetlcrine medyunuz. mene ı emez. garlar cenubu garbiden en çok 3 metre 

cYeni sene münasebetiyle 1938 sene- cBu müşabcdcclen, alrıkadar devletler, . ti 1r t "k" lO?O "".li . . . .. sür:ıllc esmış ı'. ıava azyı ı "' mı -
sinde beynelmilel iş birliği için bir yol sıyası netıccle'I' çıkardılH. Boylece hem "k k .. h t 11 d d" ha~ en yu sc su unc crcce ır. 
arıyan ve bulan devlet adamlarına Al- Avrupa sulhunun muhafazasına, hem ' ' 
man milletinin minnettarlığım bildir - de daha sıhhatlı ve mesut bir Avrupa 
mek isterim. Bunu, hem alakadar hükü- yaratmağa hizmet ettiler. İstikbalde de 
metlere ilham veren sulh aşkına ve mc- bu metod sayesinde Anupayı idare 
suliyet hissine, hem de şu prensibin tak- edenlerin suhlu temin edebileceklerin:ı 

Ni!Çus m ·· dürleı-inin 

dirine medyunuz ki! tarihi şartlara ve errünim.> 

K~ ro ve maaşları 
ANKARA - Dahiliye vekaleti mck

cEğer bu netice Avrupa sulh unu bir 
~~~~~~--~~~-=~--::---::-~~-=:--

vak' aları hak ınd 
tupçular ile nüfus müdürlerinin maaşla
nnın artbrılma ı hakkındaki son ka
nuna istinaden nüfus müdi.irlerinden sı
rası bclmiş olanların yeni kanuna göre 
kndN maaşlarını almalarını kararlaştır
mıştll'. Kndro maaşlarını alacnk nüfus 
miidürleri 15 kadar tutmaktadır. Veka
let k::ırnrını önümli'Zdeki günlerde alfı
kalı 'ilfıyctlere bildirecektir. 

Hudut 
Polonya ile Macarjstan Çekos ovak

protesto ediyorla yayı 
. 

Y ugosla vyada 
tevkifler 

Vnrşova 12 (A.A)-Polonyanın Prag- faaliyetlerine niho~·et vermeği vaadet - adındaki Macar kasabas·na karşı ıner mıım~-V'~al!!l't~~-~~~ 

daki elçisi 31 Birincikfuıun ud ;_ .miştiı:. 1 
açmış1ardır. Ate.:ı Macar irtibat ı.abitini 
~lefonla vaki müracaati üzerine ke$İ -disesini protesto etmiştir. Bu hl\dise es

nasında tedhişçiler Polonya Silezyasına 
girmişler ve bombnlar atmışlardır. 

Çekoslovak hilkümcti bu tedhişçilerin 

Budnpeşte 12 (A.A) - Resmen bi1-
dirildiğine göre bu ay~ onuncu günü 
!'!aat 21 de Çekoslovak kıtaatı Barkasza 

miştir. Macar hUkümeti Budnpeştede'kı 
Çkoslovak neuıreti nezdinde şiddetli bi. 
protestoda bulunmuştur. 

Ruzveltin kon.greye mesa 
Amerika, milli müdafaayı tak

• 
vıye 

• ne harcayacak? • 
ıçın 

Vaşington, 12 (Ö.R) - Milli müdafaa dilccektir. 'ınun takviyesine snrfolunacaktır. Ordu-
bakkında kongreye gönderdiği mesajda 552 milyonun 450 milyonu (Kara tay- ya ayrılan 450 milyon(!an 300 milyonu 

• • um·· hur Roosevelt milli Müdafaanın yarelerini de ihlivn eden) orduya tah- yeni tayyareler inşasına sarf edilecektir 
reısıc . . ı . . Hihı i in derhal 552 milyon dolarlık bir sis edilecektır. 65 ınılyon donanmaya, ki bu surelle 3000 yenı tayyare yapıla-

Yugosln\'ya haşvckili B. Stoyadino\.·iç 

SAHiFE l 
ez um: !iL 

Sovyet Rusyaya göre· 
lngilterenin Münib hezimeti aksi 
sadasını uzak Şarkta veriyormuş 

Moskova - Pravdanın harici icmal sütununda « lngiltere Ye Ja
ponya » başlığı altında ezcümle şöyle denilmektedir: 

« Geçen teşrini sani ortalarında Tokyoda lngiliz büyük elçisi ile 
Japon hariciye nazııı arasında müzakereler cere}an etmiş ve bunlarm 
netayici kat'i bir sır olarak kalmıştır. Fakat hadisat şunu göstermekte
dir ki lngiltere bu müzakerelerde de tam bir hezimete uğramı~tır. 

Buna karsılık lnr,iliz basını Çine kredi açılmasını mevzuu bahis et
mişlerdir. Bu bahis şüphe yok ki Tokyoya karşı bir tazyik idi. Faka\ 
Japon hariciye nazırının buna ce\•abı cJaponya Şarki Asyada yeni bir 
nizam tes~sine karar vermiş olduğu~ dur. Kanton cephesindeki hare
katın hedefinin, lngilterenin Uzak şarktaki en büyük ti~ri ve askeri 
limanı olan Hon-Kong olduğunu da kimsenin gizlediği yoktur. 

Jnpon vis amiralı Yamasita lngiltere ve Japonya arasında bir harbin 
gayri kabili içtinap olduğunu yazmıştır. Bu mütalaa Japon askeri ma
hafilinin de kanaatini ifade etmektedir. 

1-lülfısa lngilterenin Münihteki diplomatik hezimeti şimdi aksi sa
dasını Uzak Şarkta vermektedir.» 

Amsterdam hadisesi 
Alman diplomatlarına silah atıl

ması Berlin matbuatını işgal ediyoı 

Berlin 12 (A.A) - Alman ajansı bildiriyor: 
Amsterdam ve Laheydeki diplomatlarına silah atılması Alman mat· 

buatını ehemmiyetle meşgul etmektedir. Berliner Borsen Zeitung ga· 
zetesi bunların yahudiler yahut yahudi emrindeki kimseler tarafından 
yapıldığının muhakkak olduğunu, çünkü yabancı memleketlerdeki 
Alman diplomatlarının bir müddettenberi bir çok tehdit mektuplan 
almakta bulunduklarını kaydeyledikten sonra Davosda ve Parisde ya· 
pılan suikasdlara benzer bu kabil suikascllann beynelmilel havayı boz· 
mak için yapıldığını bildiriyor. Ve dünya yahudiliğinin caniyane ta· 
savvurlarını tatbik için Hollandayı merkez ittihaz ettiğine işaret ettik· 
ten sonra diyorki: 

Felemenk hükümeti buna süratle nihayet vermelidir. Aksi takdir· 
de istikbalde vukubulacak hadiselerin bütün ınesuliyeti kendisine te· 

ret! Üp edecektir. 
Volkişcr Beobahter gazetesi de ayni mevzu hakkında şunları ya· 

zıyor: 

Yahudi cnniler tarafından Alman diplomatlarına açılan nteşin Hol· 
landalılarla barış ve dostluk içinde yaşamak istiyen bütün bir Almaıı 
milletine tevcih edilmiş olduğunu nazarı itibare almak icabeder. Dün· 
ya yahudiHğine Davos ve Paris cinayetlerinin tekrarından içtinap et· 
mesini tavsiye ederiz. 

Berlin l 2 (A.A) - Arnsterdam ve Uıheydeki Alman konsolosha
nelerine karşı silah ntılmasını şiddetle protesto için Alman orta elçisi

ne talimat verilmiştir. 

':Maryonga,, hadisesi 
Londra Bur~osu protesto etti. lngi

lizler geminin kasten batırıl
dığı kanaatindeler 

~edi çverilmesini istemiştir. Kredinin 1 O mil} on sivil pilotların talimine'. yirmi j cak, hatta seri halinde inşaat dolayısiy
!l O milyonu 1940 mali .senesinde sarfe- yedi milyon Panama askeri garnızonu- ı Je, bu mikdnr da geçilecektir. 

Bclgrad, 12 (Ö.R) - Maçekin Hırvat 

l ondra 12 (ö.R) - lngiliz hükümeti 29 ilk kanunda Maryovga 
lngiliz vapurunun San Antonyo burnundan 20 mil mesafede bir nas
yonalist tayyaresi tarafından bombardımanını Burgos nezdinde pro
testo etmiştir. «Maryonga» Orandan Barselona gidiyordu. Ve hamu· 
lesi kömürden ibaretti. Gemide ademi müdahale komitesinin bir me· 
muru da vardı. lngiliz hükümeti taarruzun kasden yapıldığı kanaatin· 
dedir. Zira nasyonalist tayyaresi bombal11rını atmazdan evvel üç dört 
defa lngiliz vapurunun üzerinde uçmuştur. Açık denizde bulunmakta 
olan vapura isabet vaki olmamıştır. 

Fon Ribbentrop ta 1 Prenses Malildanın Umumi meclis köylü teşekküllerinden birinin şefi olan 

Varşovaya gidecek.. hastalığı . .. intihapları Au:çeviç ve yedi arkadaşı tevkif edil-
Berlin, 

12 
(Ö.R) _ şu tebliğ neşre- Roma, 12 (O.R) - Torınodan donen kanununda değişiklik m~lir. Yeni tevkiflcre intizar olunmak-

.iilıniştir : Münihte Alman hariciye na- Prens Piycmontc Romay~ gelmiş ve A...'llKARA - Dahiliye vektıleti umu- ta ır. llf--

r.ıriyle mUlfıkntı esnasında Polonya ha- derhal zntülcenpten muztarip olan hem- : mi meclis intihaplanna dair olan 2630 Komisyonculutt 
rlciye nazırı B. Bek Fon Ribbentropu şiresi prenses Mafildanın yanına gitmiş- sayılı kanunun ikinci maddesini değişti- kalkınca 
kendisine iadei ziyaret için V:arşovaya tir. Diğer hemşireleri prenses Yoland ren bir kanun projesi hazırlamış ve pro- Vekaletlerde bu işleri 
davet etmiş ve Alman nazırı bu daveti ve Bulgar kraliçesi prenses Jan da has- je Kamutaya scvkedilmek üzere ba..~ba- görmek üzere birer 
kabul etmiştir. Kış mevsiminde vukuu t""ın yanı başındadırlar. Bulgaristan kanlığa gönderilmiştir. Değiştirilen mad- komı·svon ku•u•JU"!IOr 
muhtemel bu seyahatin tarihi münasip ~ d i ]" . tih \ dWl . .,. & W e.Y kralı bu akşam ge1eccktir. c umum mec ıs ın aparının yur . Ankara-İcra vekilleri heyetinin dev-
ı:amanda ilfın edilecektir. her tarafında ayni günde ve ayni §ekıl- Jet mübayaalarında komisyonculuğu il-

de yapılmasının teminini istihdaf et- ga eden kararı halk arasında derin bir 
mektedir. memnuniyet uyandırmıştır. -----

lngiliz hükümeti Jozc Lui Diyez hükümet torpidosunun lngiliz ka· 
ra suları hududu dahilinde bombardımanını da protesto etmiştir. Fil
hakika bir çok nasyonalist mermileri bu hndisede Cebelüttarıka dü· 
şerelc bir çok kimseleri yaralamış ve bazı evleri mühim hasara uğrat
mıştır. 

ispanyadaki tetkiklerinden dönen 
Fransız parlamento azaları 

Paris 12 (A.A) - B. Daladiye Barselonda bir tetkik seyahati icra 
etmiş olan parlamento azalarını kabul etmiştir. Bu zevat başvekile 
cümhuriyetçi ispanyadaki seyahatlerine ait intibalarını bildirmişler ve 
memleketin siyasi vaziyeti hakkında izahat vermişlerdir. Bu görüş
meden sonra heyet hariciye nezaretinde B. Bonneyi ziyaret etmiştir. Beynelmilel buğday 

komitesi 

Bütün vekflletler bu karar iizerinc 
mUbayaalarını temin için kendi içlerin
de teşkiltıtlar vücuda gctirmiye başla- #••••••••-••••••••••• .. ••••••••ıı-. 

12 ikinci kanun perşembeden ltibaren-

1938 • 193 senesine bağlanırken •• ~. _ _ 
1938 • 1939 sinema dünyasınm en guzf71 ~il~ . 
Holly' oodun b~giinc kadar yarattığı en muhteşem ve en nefıs super fılmı 

s RiTA 
Jeane e Mac Donald. Nelson Eddy •• 

Bugün Elhamra sinemasında 
zafer tacı alacaktır 

SEANSLAR : 3.30 - 6 - 8.30 ... Cumartesi Pazar 11 DE BAŞLAR 

Londra, 12 (A.A) - Yirmi milletin 
iştirakiyle toplanan bcyne1milel buğday 
komitesinde 12 memleketin mümessille
ri buğday buhranını müzakere maksadi
le bir diinya konferansının toplanmağa 

çağırılınasını teklif etmişlerdir. 

-=-

Karabük motör 
fabrikası 

- BAŞTARAFI 1 lNCl SAYFADA -

~ler tabetUrmiştir. Bu afişler ve bro
şürler, memleketin her tarafına gönde
rilecek ve umumi mahallere konulacak
tır. Afişler elektrik tehlikesinden nasıl 
korunacağını tehlike fuıında alınacak 

JB tedbiı·leri halkın anlıyabileceği şekilde 
W 2östermektedir. 

mı~tır. Bu arada lktısat vcaklctine bağ
lı mUess eler de, hususi kanunlarla te
şekkül etmiş olanlar da dahil olduğu 
halde mühim ihtiyaçlarını doirudnn 
doğruya fabrikalarln yapacaklardır. 

Küçük ihtiyaçla ve fabrikalarla te -
mas kabil olmıyneak tali siparişler ve
k<lletin takdiriyle olacaktır. Gerek bu 
siparişleri şimdiden tanzim etmek ve 
gerek bunlar~ ait usul ve kaideleri tet
kik ve tesbit etmek üznrc vcktılete ba~
lı müesseselerin mümessillerinden mü
rekkep bir komisyon topl~nacağını yaz
mıştık. Umum müdürlükler, ve hususi 
kanunlarla teşekkül etmiş olanlar da da
hil olarak diğer müesseseler mümessil
lerinin isimlerini vekalet makamına bil
dirmişlerdir. 
Diğer vekfı.letlc.rimizde de bu yolda 

çalışmalar vardır. Her vek5.let bu hu
susta bir komisyon te$kll etmektedir. 

1 

2 

3 

Y EıVI Si NEMA 
ŞAEANE BİR PROGRA.'1\1 TAKDİM EDER ... 

-
-

iZMiRDE İLK DEFA 

Şangay Ateş Altında 
DOLORES - DEL RİO - JORJ SANDERS ... 

KONTES V ALEVSKO 
GRh"TA GARBO - ŞARL BUAYE .. 

Türkçe Foks jurnal 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR : Cumartesi, paznr 10 -1.45 - 4 - 7.4'; 

SAİRGÜNLEK 1.S4 - 4.- 7.45 DE BAŞLAR , _____ ..._E!:!=::!!==::=:~~~~ 



ı hrıtrtır. 

SAHiFE 4 YENIASIR 13 Son kanun cuma 1939 

~ŞEYTAN VJ/fJ~/7) !Ankara Radyosu Günün meseleleri: 

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

VE KUMPANYASI 
............................................. 
72l8üyük aşk ve macera romanı 

DALGA VZUNLUGU 
BVGtiN 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww • 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.30 Türk muziği Pl. 
13, 00 Saat ajans haberleri ve meteor-

Spor kulüpleri ve 
mektepliler •... 

114-
All All Or tm l Lo Dem.işti. Janın kalbi burkuluyordu .. - o... o.. ası ma aze -

rans Lelyanın apartmanı mı? İçin~e bir şüphe.. Bir endişe vardı ... 
E t ·· ·· Bir an evvel Loransın bulunduguv yere - ve mosyo .. 

Ankara 
l 3. 1 O. 1 4 Müzik (Karışık program-Pi) 
18. 30 Müzik (eğlenceli plaklar) 
19.15 Saat, ajans haberleri, meteoro• 

loji, ziraat borsası (fiyat) 

Bir sporcu hariimiz 
düsüncelerini .. 

daha bu husustaki 
bildiriyor 

- Siz kimsiniz? koşmak ve onunla beraber şüphe ve 
- Matmazelin oda hizmetçisiyim.. endişelerin boş olduğunu görerek kah-
Jan, Loransı evinde bulacağını zan- kahalarla gülmek istiyordu. 

net~ti. Oda hizmetçisinin telefona ce- Endişelerini nihayet Hanri Subeyra
vap vermesi onu hayal sukutuna uğrat- na açtı. Kendi derdi içinde kıvranan 
tı.... doktor : 

- Mabnazel Lorans yok mu! - Jan dedi, beni merak etme .... Ben 
- Yok mösyö .. Yemekten sonra çık- burada uslu uslu oturuyorum... Her 

tı... hangi bir delilik yapmam .. Sen doğruca 
- Kendisini nerede bulabilirim. Çok Sen Marten tiyatrosuna git.. 

ınilhim ve. müstacel bir iş için anyo- Jan yola çıktı .. Bir taksiye atladı. 
rum .. Tiyatronun kapısında indi. Gişenin 

- Nerede bulabileceğinizi bilmiyorum önü kalabalıktı. Tiyatroya mensup oldu
.. ·· gu~ anlaşılan bir grubun kendi aralarınmosyo .. 
- Size nereye gittiğini sölemedi mi? da şöyle konuştuklarını duydu. 
- Hayır mösyö .. Fakat durun... Du- - Tuhaf şey ... Matmazel Lorans Lel-

run.. yanın hiç böyle geç kaldığı yoktu. 
- Rica ederim kızım .. Çabuk olun.. - Peki, şimdi ne olacak? 
- Zannedersem mösyö Valberger - Rolünü yapacak hazırlanmış başka 

onu bir mukavele imzası için telefona artist te yok.. Olacağı tiyatroyu tehir ve 
çağırdı. Telefonu önce ben açmıştım.. paraları iadeden başka çare yok. 

Matmazel bu davete hiç te memnun İşte.. Direktörün otomobili geliyor ... 
görünmedi .. Galiba başka yere gidecekti. Direktör onu Loransın evine yollamıştı. 

- Teşekkür ederim .. Akşam matına- Bakalım ne haber getirdi.. 
ıel Loransı tekrar telefonla ararım. Otomobil durunca şoför yere atladı ve 

Jan biraz müsterih oldu. Her ne ka- bu konuşan gruba yaklaştı .. 
dar sevgilisini görememişti amma onun - Matmazel apartmanında yok.. De
bir tehlikede olmadığını anlayınca en- di ... İş çatallaştı .. Hemen patrona gidip 
dişesi dağılmıştı. Meslek işleri ile mec- haber vereceğim.. 
buren meşgul olan genç kızın artık ran- Jan bu sözleri derin bir elem ve en-
devuya gelemiyeceğini düşündü ve üz- dişe içinde dinliyordu. 
gün bir halde lokantadan çıktı. Doğru Bu sırada kulağına tanıdık ve kalın bir 
apartmanına gitti. Akşama kadar bura- ses geldi. 
"da Gusla ve hô.ll mütereddit ve perişan Bu ... Valbergerin sesi idi .. 
bir halde bulunan doktor Subeyranla - Ne o çocuklar ... Dedi ... Hep bura-
beraber kaldı. Onların hiç birine o gün ya toplanmJşsıruz .. Yoksa sahneyi bura
Lorans Lelya ile buluşacağını ve bulu- ya mı naklettiniz? 
şamadığını söylemedi. Jan hemen onun karşısına koştu. 

Polis müfettişi Başe bir aralık uğradı Valberger Janı görünce hayret etti 
ve Farjakın ölümünü haber verdi... Bu - Ooo .. Benim Tunus kahramanım ... 
haber hem Jaru hem Hanriyi hayrete Nasılsın .. Nerelerdesin .. 
düşürdü. Fakat ikisi de, ayni diişünce Fakat Jan onu dinlemeden sordu : 
Ue Polis müfettişine Prenses Tatyana- - Mösyö Valberger .. Lorans Lelyayı 
dan bahsetmediler. gördünüz mü? 

Farjakın ölümü haberi yalnız Gusu - Lorans mı? .. Y oo ... Ben onu on beş 
hayrete düşürmemişti. Jan bunun far. gündür gördüğüm ok .. Hatta şimdi hatı
kında oldu. Esasen bu sadık uşağının rıma geldi.. İsterseniz evine gidelim de 
halinde gittikçe artan bir garabet sezi- beraber ziyaret edelim .. He .. Şoför .. 
yordu. Valberber, şoförüne seslenirken uzat-

Bu hislerinden de Başeye bir şey aç· tığı elini J an sun sıkı yakaladı .. 
rr..adı. 
Akşam.. Hava karardığı zaman 1 an, 

Loransa telefon etmek zamanının geldi

ğini anladı. 
Telefonda aldığı cevap onu afallattı ... 

Loransın oda hizmetçisi : 

- Ne ... Ne dediniz .. Loransı görme-
diniz mi? .. 

- Gönnedim dedim yahu... Kolumu 
bırakınız.. Fazla sıktınız.. Canımı acıtı-
yorsun uz .. 

- Bugün Loransı telefonla bir mu
kavele imzasım davet etmediniz mi? 

19. 2 5 Türk müziği saz eserleri ve tar· 
Günlerdenberi gazete sütunlarını iş

gal eden ve hakikaten üzerinde durul
ması lüzumlu ve ehemmiyetli bulunan 
bu mevzua kısaca ben de temas edece-

20.00 
20.15 

kılar ve türküler. 
1 - Peşrev 

2 - Saz semaisi şarkılar. 
Okuyan: Mahmud Karındaş 
3 - Saz semaisi 
4 - Udi Ahmet: Yeter çeıma
nınla sayd eylein 
5 - Şahane gözler Türkü 
6 - Karanfil oylum oylum-tür
kü, okuyanlar: Mahmud Karın
daş, Safiye T okay 
Türk müziği çalanlar: Refik Fer: 
san, Fahire F ersan, Kemal Niya
zi Seyhun, E. Kadri. 
h.<>nuşma (haftalık spor saati) 
Türk müziği: ince saz faslı: Kar· 
cığar. 

ğim. 

Bu bahiste şahsi fikirlerimi söyleme
den evvel, şimdiye kadar gazetelerde 
ve spor mehafilinde ileri sürülen nazar 
noktalarını hül~a etmek faydalı ola -
caktır. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü -
nün 1-1-1939 dan itibaren mekteplileri 
spor kulüplerinden uzaklaştırmak hu -
susunda verdiği karar, lehte ve aleyhte 
olmak üzere iki cereyan hasıl etti. 

Bu kararın lehinde bulunanların kıs
mı azamı, muallimler olduğunu görü -
yoruz. Bunların düşüncelerine göre, 
mektepler ayrı birer birliktir. Mektepli 
çocuklar kendi birliklerinde de pekala 
spor yapabilirler. Esasen bu, terbiye ve 
disiplin bakımından da lüzumludur. 

Okuyan: Tahsin Karakuş, çalan· 
lar: Hakkı Derman, Eşref Kad
ri Hasan Gür, Hamdi T okay, 
Basri üfler. Aleyhte bulunanlar ise ezcümle, mek-

2 l. 00 Saat, esham, tahvilat, kambiyo, teplerde şimdiye kadar gençlere hak -

21.15 
21.30 

nukut borsası (fiyat) kiyle spor yaptırılamadığını, her mem-
Konuşma 

(Riyaseticümhur flarmonik 
kestras. 

! leketin ihtiyaca kan spor saha ve leva
or- zimatı ve hatta muallimi olmadıkça, 

bundan böyle yaptırılamıyacağını, bu 
Şef: Praetorius. • tesisat hazırlanmadan böyle bir kararın 
1-4 üncü senfoni (Orijinal met· tatbiki, mevcut spor faaliyetini de felce 
ni) • (A.Bruckner) uğratacağını ileri sürüyorlar. 

Hareketli 
Andante 
Scherzo 
Final· - hareketli 

22.30 Müzik (küçük orkestra) 

Bu iki nazar noktasından hangisinin 
doğru ve hakikate mukarın olduğunu, 
daha sonra münakaşa etmek üzere, şim
di mevzuu blr kerre de kanun bakımın
dan yakından mütalea edelim. 

* 1 - Tatil günleri süit -1-işte 

dağlar -2-Beklenilmiyen bir te
sadüf -3-Suların süküneti -4-Av
det (E.Fişer) 

2 - Fifrleer - marş (P. Dietrich 
Op. 24) L. W Eninger tertibi 
3 - La Paloma şarkısı üzerine 
fantezi (Pepi Müller) 

4 - Köy evinde ışıklar vals (E. 
Sorge) E. Ar. Naudorf tert. 
S - ilk bahar - melodi • (R. 
Becker - Op. 3 No. 3) 
6 - Güzel sanatlar töreni • uver
tür - (W.Czernik) 

23. 30 Müzik (hafif plaklar) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın-

ki program. 

Ahdürrezakın 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü, 

mekteplileri spor kulüplerinden uzak
laştırırken, 3530 numaralı beden terbi
yesi kanununun 13 üncü maddesine isti
naden hareket ettiğini ileri sürmekte
dir. 

(Madde 13 - Gençlerin beden terbi
yesi ve sporu bu kanun ile kurulacak 
ve bu kanun hükümlerine iiıtibak etti
rilecek olan kulüpler ve gruplar vası
taııiyle yaptırılır. 

Mektep ve kışla işinde elli ve daha 
çok beden terbiyesi mükellefiyeti çağın
da yurttaş bulunan köy, kasaba, şehir 
ve münferid mahallerde kulüp, elliden 
az yerlerde spor grupları kurulur. Ilh .. ) 

Dikkat edilecek olursa, kanunun bu 
maddesi, mekteplileri spor kulüplerine 
intisaptan menedecek bir hükmü ihtiva 
etmemektedir. - Matmazel gelmedi .. Bu saatten son

ra da artık gelmez, doğruca tiyatroya 
gider. 

- Nasıl mukavele ... Nasıl imza? 

··BİTMEDİ·· k Bu madde ile kastedilen cihet, kulüp-
kuvvet 1 erine arş 1 lerin veya spor gruplarının, mektep ve 

Tayyare kaçakçılığı etrafında 

Havasın bir haberini 
lngilizler saatlerce 

süren kanlı hücumlar 

• kışla dışında kurulabileceğinden, ibaret
tir. Yoksa, (Kanunun bu maddesine tev
fikan kurulacak veya bu kanunun hü
kümlerine intibak ettirilecek olan) ku
lüplere mekteplilerin girmesi yasak edil
memiştir. .)'aptılar •• 

(A.A) tavzl.h edı.\yor.. -BAŞTARAFl.ttNClSA .. YF.ADA-
jektörler istimaline başlanmıştır. 

_ BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - ni ve Türk zabıtasının bu mesele hakkın- PARİS, 12 (Ö.R) - Filistinden ah-

EKREM GöNlG FRANSADA 
DECIL Ml ~ 

i da şimdiye kadar Fransız zabıtasına hiç nan haberlere göre Hayfa ve Nablus ha
bir talepte bulunmadığını ilave etmek- valisinde vaziyet şimdiye kadar görül
tedir. memiş derecede bir vehamet arzetmiş-

1 Anadolu ajansı, Hava!!ın bu heberi tir. Büyük gruplar teşkil eden çeteler 
Ankara 12 (Radyo) - Havas ajansı, münasebetiyle : - Tavzih keyfiyetine İngiliz kuvvetleri ile saatlerce sUren 

Ankarada Tayyare kaçakcılığından maz- mezunuz ki diyor, Türkiye cümhuriyeti harp yapmaktadırlar. 
nun bulunan Ekrem Gönig adlı bir Türk adli makarnalı, Ekrem Göniğin tutulup Son mücadelede İngiliz kordon hattı
vatandaşının F ransada geçirdiği bir oto- Türkiye adli makamatına teslimi için nı yararak çekilen Abdürrezzakın kuv
mobil kazasından sonra Nim hastanesin- Fransız hariciye nezareti vasıtasile F ran- vctleri civar köylerden topladıkları mu
de yatmakta bulunduğu ve Fransız polisi sa hükümeli nezdinde müteaddit müra- avin tedhişçilerle yeniden dağlık mm
tarafından tevkif edildiği hakkında Ha- caatlerde bulunmuştur. Fransız hariciye takalara çekilmiş bulunuyorlar. İngiliz 

bcr gazetesine atfen bir haber ne11retmiıJ~ nezareti 18 kanunuevvel 9 38 tarihli bir kumandanlığı, tenkil hareketine devam 
tır. · nota Üe Fransız polisinin bu şahıı araştır- için hava kuvvetlerinin yardımından is-

Ayni ajans, Fransız salahiyettar maka- makta olduğunu bildirmiş ve bu hususta tifade ettiği gibi zırhlı otomobiller ve 
matından aldığı haberlere atfen, Fransa hükümetimize bazı malumat ta vermi~- tanklar da harekata iştirak etmektedir-
milli emniyetinin bu haberi tekzip ettiği- ı ti.r. ler. 

~------------------~---------~---~~~---~ 

Romadaki ilk mülikatlar 

Bir çok hukukçulara da sorduk. Bu 
maddenin başka türlü tefsirine hnk!n 
bulunanuyacağını zannediyoruz. 

Diğer taraftan, yine aynı kanunun 
dördüncü maddesini de göz önünde tut
mak lazımgelecektir. 

(Madde 4 - Gençler için kulüplere 
girmek ve bO§ zamanlarında beden ter
biyesine devam etmek mecburidir. Ilh.) 

Bu madde de alelıtlfilc, gençlerin ku
lüplere intisap edecekleri ve boş zaman
larında beden terbiyesine devam ede
cekleri sarahaten kaydedilmi§tir. 

Bu umwnt (gençler) tabiri hiç şüphe
siz mekteplilere de şamil bulunmakta
dır. Beden terbiyesi kanununu baştan 
aşağı gözden geçirdik. Başka hiç bir 
maddesinde 4 üncü madenin sarih hük
münü tebdil veya tefsir edecek bir hük
me tesadüf edemedik.. 
Şu halde kabul etmek l!zımdır ki, be

den terbiyesi genel direktörlüğü, 1-1-
1939 dan itibaren mekteplileri spor ku
lijplerinden uzaklaştırmak hususundaki 
kararını tatbik ederken, esaslı bir ka
nwıi mesnede dayanmamıştır. 

Roytere göre ·sulhu korumak için nu~~~:::v:~.~ş~~:-,~·::;;~y~: 
d h rarak mütalea etmek daha muvafık ola-

büyük bir itima avası yaratmış ca~·~~=:~;r.izbtrkamınbugüntat-
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -ıhakkında ş~d~ye kadar hiç bir haber 
ticesinde sulhun muhafazası için çok bü- verilmiş degıldır. 

yük bir itimat havası yaratılmış oldu- •Taymis• gazetesinin Romadan istih
ğu merkezindedir. İtalyanın Fransaya barına nazaran bugünkü görüşmeler 
karşı serdetmekte olduğu metalibat hakkında henüz pek az bir şey söylene
mesele.:.i mevzuubahis olmamıştır. bilir. Her iki taraf barış lüzumu hak-

dehşetlerini nazarı dikkate almış bulun- biki doğru mudur ve bunda fayda var 
maktadır. mıdır? 

Sol cenah gazeteleri ise, endişe gös- Böyle bir suale cevap vermek için, 
termekle beraber efkan umumiyeyi bugüne kadar ve bugün mekteplerde ne 
müteyakkız dunnağa davet etmektedir- dereceye kadar spor yaptırılmakta ol
ler. Bunların fikrince Mussolini malam duğunu diişünmek ve görmek, kafidir. 

ileri geçmediğini, söyliyeceklerdir. Va
ziyeti böylece müşahede ettikten sonra, 
kolayca hüküm verebiliriz ki, mektepte. 
spor yapamıyan gençleri, spor kulüple
rinden uzaklaştırmak fayda yerine, za
rar veya daha doğru tabiriyle akamet 
tevlit edecektir. 

Bir muallim arkadaş diyordu ki, (Iz
mirde şu kadar bin talebe vardır. Bun
ların içinden spor kulüplerine intisap 
etmiş olanları yüzde onu bile bulamaz. 
Şu halde, mekteplileri spor kulüplerin
den ayırmakla, büyük bir şey kaybedil
miş olmıyor). 

Mesele bu şekilde muhakeme edilme
melidir. Bütün mekteplilerin spor ku
lüplerine intisap ederek spor yapmamış 
olmaları, şüphesiz bir kayıptır. Fakat 
bunların hepsi sopr kulüplerine mensup 
değillerdir diye, yüzde onunun - velev 
ki yalnız futbol oynamış olsunlar - spor
dan istifade etmelerini menetmek veya 
bu fikri müdafaa etmek her halde doğru 
olmaz. 

Bir an için fazla nikbin diişünelim. 
mektepliler, mekteplerde de spor yapa
bilirler. Fakat nasıl, ne ile? .. Orta, lise 
ve Üniversite tahsili çağında bulunan 
gençler, ki bunlar 13 ile 24 yaş arasında
dır, hemen bütün spor şubelerinde çalış
mak, antreıunan ve müsabaka yapmak 
ihtiyacındadırlar. Buna ihtiyaç demiye
lim de beden ter.biyesi kanununun hü
kümlerine göre, spor yapmakla mükel
leftirler diyelim.. Neslin en özlü kısmı
nı teşkil eden ve yarın için kendilerinden 
her türlü hizmetle beraber vatan müda
faasını da beklediğimiz bu mektepli, 12 
sin erbabı gençlik bugün nerede spor 
yapacaklardır. Mekteplerimizin küçücük 
bahçeleri, teneffüshancleri temiz bir ha
va almak için bile kafi değil iken, bu
ralarda yaptırılan basit kol ve bacak 
sallama harekatı elbette (spor ve beden 
terbiyesi) tariflerine uymıyacak ve bun
dan beklenen faydaları venniyecektir. 

Ama denecek ki, bugün spor kulüple
rimizin de antrenman ve müsabaka sa
haları olmamakla beraber, teşkilat em
rindeki sahalar bugüne kadar bu ihtiya
cı kısmen temin etmekte idi. MeseU Iz
mirde bugün Karşıyakada da bir ant
renman ve müsabaka sahası yapılmak
tadır. Bu sahaların şehrin diğer semtle
rine de teşmili için bir program mevcut 
olduğunu biliyoruz. Bir taraftan beden 
terbiyesi kanununun vazettiği mecbu
riyetle, önümlizdeki Hazirandan itiba
ren idarei hususiyeler ve belediyeler, 
bütçelerine mühim spor tahsisatı ayıra-
caklardır. · 

Bu tahsisat her şeyden evvel spor sa
ha ve levazunatına sarfedilecektir. De
mek oluyor ki spor kulilplerimizin ya
rını temin edilmiştir. 

Buna muvazt olarak, mektep saha ve 
levazımatının da temin edileceğine dair 
cid<li bir hareket görülmemektedir.Böy
le · bir teşebbtis olsa bile, her mektebe 
ayrı birer spor sahası yaptırmak mad
deten imkansızdır. Yani mektepler da
ha çok uzun zaman gençlere ciddi bir su
rette spor yaptıracak vesaiti elde ede
miyeceklerdir. 

O halde, bu sözlerimizin başında te
mas ettiğimiz noktaya avdet edelim: 

1 - Mekteplileri (bugün) spor kulüp
lerine intisaplarını teşvik etmek lazım
dır. 

2 - Bu meselenin (yarın) için doğru 
olabileceği variddir. Yeter ki, her şey
den evvel mekteplerde çocuklarımıza 
hakiki surette spor yaptıracak saha ve 
tesisler hazırlansın! 

Söz, bir makale hacmini çoktan geçti
ği için, mekteplileri spor kulüplerinden 
uzaklaştıııma kararının. disiplin ve ter
biye bahislerine intikal ettirilemiyeceği 
hususunda fazla bir şey söylemiyece
ğim. Şu kadar hatırlatayım ki, başveka
lete bağlı bir umum müdürlük, her hal
de terbiye, disiplin ve nezahet işlerini 
fazlasiyle temin etmek mevkiindedir. 
Binaenaleyh bundan endişe edilemez. 

S.DOCRUöZ 

-*-
KIZI KAÇIRMIŞ _ 

Ödemişin Hacı imam mahallesinde 
Mercan sokağında 24 sayılı evde oturan 
15 yaşlarında Bekir lazı Bn. Fatmayı, 
Erikli köyünden Mustafa oğlu Ali iğfal 
ederek kaçırmıştır. Zabıta, suçluyu ara
maktadır. 

İngiliz matbuatına gelince, İngiliz na- kında açıkça fikirlerini bildirmişlerdir .. 
zırlarının Roma ziyareti hakkında mun cDeyli Meyl» Romada İtalyan kadın
haber1er neşretmekte ve Roma halkı Jarının, Alman kadınları gibi, barışçıyı 
tarafından •Müsalemetçiyen gösterilen alkışladıklarını kaydediyor ve di~or ki : 
kabulün samimiyetini knydeylemekte- Bundan alınacak ders vardır. Italyan 
dfr. Fakat ilk mülakatların mahi eti J milleti de, Alman milleti gibi, harbin 

maharetiyle Çemberlaynın zaif noktala- Biz daha bu hususta bir mütalea serd :::=:;:;;;::;;==;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
rından istifadeye teşebbüs edecek, İtal- etmeden evvel kaniiz ki hemen bütün ~/JJ'WWW~~ 

b ' k d b .. ~ Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. ._1 ya hakkında daha hayırhah ve Fransa karilerimiz, ugüne a ar ve ugun N v . lir Ço '"" 
1 · · d ı t 1 •"'I Çocugu sev .. Yılda hır a ver.. - ._~ hakkında da daha müstakil olmasını te- mektep enmız e genç ere yap ırı an N :. 

1 
~;..'j 

· · ··r d t l d M t ~ çuk kurumuna uye ol... mine çalışacaktır. Bu az hır şeydır. Fa- sporun, mu re a program arın a e aı . 
kat bu az şey fevkalAde mühimdir. yerini bulsun diYe v~zedilmq olmaktan 

~ fl'1n_12. .>1---.>.> \->-'' - - - "' __ .... 1 

DOKrORUN KÖŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Çocuk nezle 
olunca •. 

YAZAN: Dr. G. A. 

Çocuk nezlesi pek ciddi bir şeydir. 
Vakıa çocuklar da, anneleri ve babalan 
gibi bayağı bir nezleye tutulurlar. Fa· 
kat onlarda nez.le, bir çok defa bulaşık 
ve ateşli bir hastalığın başladığını ha. 
ber verir. 

Mesela kızamık hastalığının ilk alA
meti nezledir. Onun için bu mevsimde 
çocuk nezle olunca - burnu alanakla 
beraber gözleri de kııarırsa - kızamık

lı başka bir çocukla ihtilat edip etme
diğini hatıra getirmek lazımdır. Gerçi 
çocuk kızamığa tutulmuş olsa bile nez

lesi için, hatti kızamık hastalığı için 
merak edilecek, yapılacak bir şey yok
tur. Bununla beraber onu kardeşlerin
den ayrı bir yerde yatırmak, hekime de 
haber vennek ister. 

Çocuk nezlesi, bazılarında difteri has
talığının da alameti olur. Bu hastalık 

boğazda olduğu vakit bile, bazılarında 
boğazlarındaki hastalık geçtikten sonra 
burun nezlesi haftalarca, aylarca devam 
eder ... Kimisinin de difteri yalnız bur
nunda olur ve bayağı bir nezle gibi de
vam eder. Çocuklarda devamlı bir nez.le 
olunca, hele burundan cerahat gelirse 
çocuğun boynunda bezler de bulunursa 
difteriyi hatırlamalıdır. Onu hatırlamak 
da çocuğun burnundan madde alarak 
bakteriyoloji laboratuvarında muayene 
ettirmek demektir. Oradan gelecek ra

por difteri mikrobunun görülmüş oldu
ğunu yaz..~ da merak etmeğe lüzum yok
tur, çünkü serom şırınga ettirilince 
burun nezlesi geçtiği gibi hiç bir tehli
ke de kalmaz. Bazılarında seromdan 
sonra müzmin bir burun iltihabı kalsa 
da arhk merak etmemelidir. 

Grip hastalığının da burun nezlesile 
başladığı çoktur. Bu hastalık da pek 
ehemmiyetli olmamakla beraber, tabit 
çocuğa dikkat etmek hastalığın gö
ğüste iltihap yapabileceğini düşünmek 

lazımdır. Grip hastalığı çocuğun kula
ğında, yüzündeki kemiklerin arasında
ki boşluklarda da iltihap yapabilir. 

Kızıl hastalığının burun nezlesiyle 

başlaması Adet değilse de öyle yaptı
ğı da vardır. O zaman bu hastalığın 
sonraki hali hiç de hoşa gidecek bir 
şey değildir. 

Daha başka hastalıklarda da, ~u
ğun burnunda nezle olur. Fak.iı.t o 
muhriş hastalıkların hepsini saymağa 

lüzum görmüyorum. Çocuk nezle olunca. 
bunun bayağı bir nezleden başka bir şey 
olacağını hatıra getirmek yetişir ••• 

Yeni doğmuş çocuk nezle olunca da
ha ziyade can sıkar. Bayağı bir nezle bile 
olsa, mini mini çocuğun burnu pek kü
çük, içerisi pek dar olduğundan, içerde· 
ki zar nezleden şişince çocuk burnundan 
nefes alamaz, ağzından teneffüs eder. 
Çocuğun ağzı açık kalması dudaklarını, 

ağzını kurutur. Meme verileceği zaman 
iş büsbütün güçle§İr. Çocuğun ağzı da 
meme ile kapanınca hiç nefes alamaz. 
Onun için memeyi ağzından bırakır, ba
§ını arkaya atar. Sonra tekrar emmek ia
ter, nefesi tıkanınca gene bırakır. Niha· 
yet öfkelenir, haykınr ve aç kalır. Bit 
burun nezlesinden bron§İte, zatürreye tu

tulan küçük çocuklar da vardır. 

Onun için pek küçük çocuk nezle olun· 
ca, mini mini burnunun İçerisini ıık sık 
temizlemek lazımdır. Pamuktan onun 
burnuna göre fitiller yapılarak kaynamıt 
suya batırıldıktan sonra bumuna soku• 
lur... Küçücük bir 13.ııtik şınnga ile bur· 
mınun içindeki sulu kirleri çekip temiz· 
lemek de mümkündür ... Çocukların bur· 
nunu temizlemek için esas aletten ecza· 
nelerde bulursanız ondan alırsanız, dahe 
kolay olur ... Her halde meme vermeden 
önce çocuğun burnunu temizlemekte 
ihmal etmemelidir. Bumu temizlendik· 
ten sonra da çocuk gene memeyi afzme 
aldığı vakit nefesi tıkanırsa, sütü meme· 
den kaşık içerisine sağarak kaşıkla içir
mekten başka çare kalmaz... Çocuğun 

bacaklarını pamukla sarmak da neZlenin 
hafiflemesine yardım eder. 

Yeni doğan çocuklarda da burun nez
lesi - bayağı bir nezleden başka - bu
laıık ve ateşli bir hastalık alameti olabi
leceği de daima hatıra gelmelidir, hele, 
doğarken gözleriyle birlikte burnuna bu· 
laşmıt beyaz veya yeşil akıntıdan nezle 
olabileceğini mutlaka düşünmelidir. 

c. A. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiarhk apartman E 
i Gündoğdu Voroşilof bulvan ağ- i 
hında denize nazır gayet mükemmel: 
5 konforu havi sekiz odalı yeni inşa 5 
• • 
: edilmiş bir apartman kiralıktır. : 
i Giirmek istiyenlerin, apartman ela- i 
:hilindeki bekçiye, görüşmt>k için dei 
: gazetemiz idarehanesine müraca- i • • 
:atleri. . : .lıi 
-: •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••• •••••••• ••• 
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Paşanın 
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BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
Unutmayın! 
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Arabacı . bir istavroz çıkardı 
Şan 
Sözü 

-31-

Sultan Aynı 
Tekrar Etti 

bir Arabaya Sebastiyano ile beraber 
Halbuki arabadan papaz yerine 

• • • papaz gırmıştı "Diplomasi 
duyduğum yakışıklı 

bir delikanlı çıkmıştı 

····················~····················: s Kiralık apartman E 
• • 
: Şehir gazinosu arkasında 1382: 
Ssayılı (Gül soknk) ailz."'da denize.; 
S nazır konforu havi yedı odalı yen•: 

S1nşa cclilmiş bir ev kirabktır. S 
5 Görmek ve görüşmek istiyenlerin: 
!gazetemiz idarehanesine müracaat. S 
• • 
•ı . • 
: erı. ••••••••••'l.•••: ••••••••••••••••••••••••••• 

Kahire (Hususi) - Mısır kralı ma
jeste Faruk, kraliçe Feride ve yaverleri 
altı ay<lanberi ikamet ettikleri lskende
riyeden ayrılarak Kahireye gitınişler ve 
halkın coşkun sempati tezahürleriyle 
karşılanmışlardır. Kral ve kraliçeyi b.,.. 

rabetce1 ilk olarak gören Kahire halkı 
3.deta bayraın nümayi~leri yapmışlardır. 
Halen elli günlük bil- çocuk olan bebe 
Prens sıhhatli bir çocuktur. Çocuğun 

büyüınesi için eyi bir rejim tatbik edil
mekteclir. 

istemiyoruz. ilk defa 
yeni bir Bolşevik sözü 

" - Ondan sonra tabii Ruslarla anları Ruı kaldı. Filvaki Ali Rıza beyin kuvvet 
tııu~ ve_ onların ida.rc"i altına girdiniz leri ona liyık olan cevabı verdiler amnu 
değil mı} Hali bir kaç tanesi duruyor. Onların ar· 
Şan Sultan paıanın bu ıaka sözlerine tık burada yatarnıyaealdannı kendileri. 

kartı: ne bildirmek li.zım. 
- Evet ..• Onlann sözlerini dinleme· Enver pata Şan Sultanın sözlerini din-

dik··· Onlar da bizim karıımıza b41ka !erken uzun müddettenberi bulunduğo 
tiirlü çıkmağa karar verdiler. Çolt ııeç· bu mınto.kadaki hürriyet kahramanlıınnı 
mcdcn rcdisu eyaletinde bir Rus komiı- h.at1rlıyordu. 

yonu girdiğini haber aldık. Bu komisyon Bunlu parça parça etrafa daiılmıt
efradı sözde propaganda yapmak ve Tür· lardı. Aralarındaki biıliii temin etmek 

kistandaki milletlerin arasına nifak •ok· ıimdiye kadar mümkün olmamıftt. Şan 
mak İstiyorlardı. Kırgızlar ve diğer mil- Sultan gibi bütün hürriyet k.ahramaolan 
Jetler arasında propaganda yaptılar ve da Enver pa,.aya azami derecede itimal 

bunun arkasından binlerce Müjiki de edecek olurlarsa bu birlik kol~lıkla te• 
memlekete soktular. min edilebilirdi. 

Ben biru bu kabil meoeleleri anlıyan Enver pal" Şan Sultanın askerlerini 
bir adamım. Evvelce de buralarda Çarın ı;ğrendi. Bunlar 2000 kadar Tacikten 
ııöndermiı olc!uiu adamlar ve onların ibaretti. F altat bu yerlerin yeti1tirdiği 
kurmuı olduiu çiftlikler vardı. Kulak ;.. in .. nlar olduiu kadar Ruslar• kartı İs• 
mi verilen bu adaı:n!ann burada yapına- tedik.Jeri 'Iİbi meydan okuyoı-lıudı. 
dıltları kalmadı. Onlar ııittikten ıonra Enver paıa en k- yoldan harekete 
biz hürriyete kavUfmadılı:. Bu takdirde seçmek icap ettiiini biliyordu. Fa.kat ol. 
kim olurae olsun bizim için arhk hir de- dultça kuvvetli hir ııruba malik olan lb. 
fil mH rahim beyi elden çıkarmak ta istemiyor· 

Enver !>AP. yine süldü ve: du. 
- Baıka türlü olmaaına da irnki.n Bunu ele ııeçirmek için en kıııa yol 

yolc. Bol,evi.lderin mahiyeti de malum. Buhara Emiri olup Efgaııistana gitmiı 
Gayet tabii olarak Çarın idaresi Ve ya· olan Alim han da Emiri setirtmekti. Bu· 
ratmt§ olduğu memleketlerin üzerinde nu yapmak için emirle kon~mak icap 
yeni bir devlet kurmak maksadile onun ediyordu. 

sahip olduiu memleketlere hi.kim ol- Tabii Enver """' bu i' için kendisi 
mak. İstiyorlar. gidemezdi. Fakat en emin olan bir adamı 

Bunun için güzel sözlere lüzum var. 

Güzel sörler söylemiyorlar. Dediğiniz 

ııibi İş başka söz başka. Ben daha evvelki 
işleri bill'l\İyor1,,1.m. Yalnız Zinoviyefin Ba~ 
kU kongresinde söylemi!} olduğu sözler 
kulağımda ha.la çınlıyor. 

Bu zat Ba.k.Ude §ark. milletleri komü
nistlerinin kongr.,,,inde Bulıanlı di

ğer Türkistanlı murahhular söze başla-
ytnca: 

- Biz burada diplomasi istemiyoruz. 

diye bağırmıştı. Evet diplomasi istemi

yoruz. 

Şan Sultan Enver paşanın tekrar etti
ği bu sözlerini de tekrarladı: 

- Diplomasi istemiyoruz ... Jlk defa 

duyduğum yeni bir Bolıevik sözü ... 
Bundan sonra. bir kaç dakika. meclise 

sükün basb. 

Enver paşanın güzel sesi bu n1eclisin 

göndermek IAzımd1. Bu maksatla yaveri 

Muhittin beyi Efganistana göndcrmeğe 

karar verdi. Muhittin hey ayni zamanda 

imkan bulursa Kabile de gidecek ve Ef. 
gan hükümeti ile temasa da geçecıf;kti. 

Muhittin bey giderken yolda Döşem• 
beden geçmeğe mecburdu. Bu scbepteu. 
Ali, Riza bey, Osman Hoca ve Hacı Sa# 
mi ile görü,Şecek Ruslardan alınan 250 
silahın Enver paşaya gönderilmesini te· 
min edecekti. 

Çünkü Şan Sultan askerin bulunaca· 
ğını söylüyor, fakat silah olmadığını t~k-
rarlıyordu. 

Bu çok doğru idi. Buradaki asker için 
evvela silah ve cephane temini meselesi 

vardı. Bu kolay bir i~ değildi. Bunun te· 

ınini için en kısa yol fngillz.lerle ten1at 

elmekti. Bu da ancak Efgan yolu üzerin· 
den yapılabilirdi. 

l\.1uhittin bey buradan Fe.rpna vadi-
sessizliğini dağlttı: 

sine de uğriyacak ve orada bulunan Ham 
- Sovyetler ve onların başlarında 

dam ve Açil beylerle de görüşecekti. 
bulunan adn.rn.lar •rtık Türki.stanla oy--

Esasen daha evvel Halil bey buraları do
nıyamazlar ve bura.da istediklerini yapb-

laşmış. Enver paşa için lazım gelen pro-ramazlar. Onların karşısında biz de dip· 
lomaıi yap"cak. değiliz. Fakat demir 

Vrenszinski vaktile bir milyonerdi ve yumruklarla onlara c..e-vap vereceğiz. Bu 

Ingilterede, diğer bir tnaliyeci ile bera- suretle Türkistanda da temizlik tamaın 
her Almanyanm <donmuş> (bankalar. olacak. 
da kaln11ş) paralarını kurtarmak gibi Şan Sultan· hir kaç dakika bu sözleYe 
büyük bir teşebbüse girişmişti. cevap vermedi. Sonra: 

pagandayı yapmıştı. 

Bu mıntaka da Enver paşa için tama
men hazırlanmışb. 

Bu yerlerden başka Hoyve taraflarına 
da giqen Basmac~ar oradaki halkı da 
Ruslar aleyhine kışkutmağa başlamışlar
dı. Fakat bu işte ınuvaffak olaınaınış, or- - Bu civarda. Oöşembede bir., kaç 

tağının karısı ile beraber Holandaya !-----------------! Bu vaziyete göre bütün Buhara 1-live 
kaçmıştı. Orada bu kadınla evlenmiş, damda bir otelde oturup kalkmaya baş- ayaklanmağa hazır vaziyette bir baş bek-
lakin çok geçmeden ayrılmıştı. laınıştı. Bugün dl!', sahte bir hüviyet ta- fiyordu. 

Ondan sonra ifl~s ederek müşkül bir kınarak Amsterdamda birisini dolandır- Hepsinin de fikri (Hürriyet) olduğv 
vaziyete düşen sabık milyoner Aınster- ını.ş olmakla tevkif edilmiş bulunuyor. İçin toplamak kolaydı. 

M.ıİİİİ9ıı•ı•ı~!119~!Q;--~SS:abb.::ahhi:te~y~in;;'İk~ı;ziiy~ı~·~o1lu~r~.~Si.a~r:a~y=a~g~i~ttjıiğ~i~z;.a:.:j'"""io;');;·y; du··,-ü-n_m_e~ğ~e-:'b-a-,~la-d~ı-.~Şe~y-ta-n~y•i•n-e~~D~iy~e-s_o_r_d_u-.~~~~~~~~~...;; 
Enver paşa bir taraftan bu harekete 

geçerken diğer taraftan Dö~mbcye doğ. 
ru bir haber geldi. Ve bir gün Şan Su!. 
tanın yanına geren bir adam bir tomar 
kağıdı Şan Sultana bıraktı. 

WlJ manda bana şeyh böyle yaptı, şöyle Y•P· sokuldu: Muhafız: 

Şeyh razı oldu. Bunun üzerine şeyta· 
nın oğlu hemen kalktı. Koşarak babası 

Sarayda bunlar olurken Şeytanın oğ
lu da Şeyhe şarap içirmiş,. onu sarhoş et-

Iblise haber ver<li: mişti. 

ti demez .. Dese bile kimse inanmaz. 

Sen de zevk ettiğin karla kalırsın. 
Bu sözler şeyhin işine geldi. Sarhoş 

kafa ile işin aslını düşünemedi. Kızı ge· 

tiren hadımlara: 

- Sultanı bu gece burada bırakınız .. 

Dedi. Ben gece okur, dua ederim .. Biiz
1
ni 

hüda iyi olur. Sabahleyin gelir ve alır-

sınız. 

Hadımlar padişaha danıştılar. 

Padişah da: 
- Şeyhi kandu-dım. Şarap içecek ve Padişah kızını getirdikleri zaman şeyh 

günah işliyecek .. dedi. i~te böyle bir halde idi. 

- Şeyh gibi muhterem bir adamdan 

hiç fenalık gelir mi.. Ha onun tekkesi 
kalbi yerın- ha benim sarayım .. Orada kızım emni-Şeytan bu habere memnun oldu. Der· Kızın güzelliği karşısında 

hal cinlerden birini çağırdı. den kopacak gibi attı. 
_ Hemen, dedi. Git, padişahın kızı- Bu sırada derviş kıyafetinde olan şey· 

nın karnına gir. Onun aklını başında al. tan ~eyhin kulağına eğildi: • 
Mecnun et. _ Ya şeyhim .. Dedi. Fırsat bu fırsat-

Cin, bu emri şeytandan alınca derhal tır. Bir daha bu kızı ele geçiremezsin .. 

padişahın sarayına gitti ve uyurken_ pa_- Hazır ayağına gelmişken bu nimetten is

dişahın kızının ağzından karnına gırdı. tifade et ... 
Ertesi sabah kız uyandığı zaman mec- Şeyh sarhoşluğu içinde sordu: 

- Nasıl edeyim? nun bir hale gelmişti. 
Padi9ahın kızı böyle birdenbire has· Şeytan: 

talanınca sarayda her kes teli.şa düştü. - Bu kızı buraya getiren saTay adam-

Doktorlar. hocalar çağırttılar. ili.ç.lar yap- 1 larına de ki, onu bu gece yanımda hıra· 
ı 1 N f ·ı H" b lamadılar. kın. Ben sabaha kadar okur, üfler, dua 
ı ar.. a ı e.. ıç çare u 
Padifahın hatırına şeyh geldi: e<lerim. Sabaha kadar iyi olur. Onlar da 

- Kızımı bu şeyhin tekkesine gö- kızı bırakırlar. 
türün. okursa belki iyi olur .. Dedi. Sen de sabaha ka<lar keyfini yaparsın. 

yettedir. Tek iyi olsun da bu gece orada 

kalsın. 

Dedi. Hadımlar kızı tekkede, şeyhin 

yanında bırakarak çekilip gittiler. 

Şeytan yine şeyhi dürttü: 

- Haydi.. Ne duruyorsun.. Zaman 

geçiyor .. Fırs.atı kaçırma .. 

Dedi. Şeyhin ise esasen kafası kızın 

mela.hatİ karşısında büsbütün dönmüştü. 

Zavallı kızı berbad etti. 
Fakat •onra da aklı başına geldi. 
Pişman oldu amma.. Artık iş işden 

geçmişti. 

- Şimdi ne halt edeceğim .. 

kızının böyle berbad edil<liğini 

alınca benim halim nice olur. 

Padişah 

hober 

- Merak etme.. Dedi .. Onun <la ça- - Padişahın kızı kayboldu. Onu ara-
resi var ... 

Şeyh ümitle sordu: 
- Nedir? 
- Bu kızı öldürürsün. Kimse görme

den tekkenin bir köşesine gömersin. Ya

rın sabah saray adamları geldiği zaman 

onlara dua ettim .. iyi oldu ve kendi ken .. 
dine kalkıp gitti. 

Dersin. Sana. ·inanmıyacak de-ğiller a .. 

Şeyh bir kerre bir halttır etmi~ti. Şey
tanın .fesadına uydu. Kızcağızı öldürdü 

ve ölüsünü tekkenin bir köşesine gömdü. 

Sabah olunca saraydan adamlar gele
rek k.ız1 aradılar. 

Şeyh: 

- Sultan, dedi, 
İyi oldu ve kendi 
Burada yok. 

okuduğum dualarla 
kendine kalkıp gitti. 

Adamlar, belki biz buraya ııelirken 
o da saraya gitmiştir. 

Diyerek döndüler ve keyfiyeti padi
şaha •Öylediler. 

Padişah hayret etti. Sarayı aradılar .. 
Alt Üst ettiler. Nihayet belki yolda kal
mıştır. Diye bütün saray muhafızları şe

hir sokaklarında aramağa koyuldular. 

Bu sırada şeytan yine dervi~ kıyafe

tinde bu muhalız.lar<lan birine yaklaştı. 

- Ne arayorsunuz. 

yonız 

Dedi. 
Şeytan: 

- Nafile .. Dedi. Aramayınız. Bula~ 
mazsınız. Onu şeyh öldürdü ve ölüsünü 

de tekkenin bahçesine gömdü. Hatti is

terseniz gömdüğü yere sizi götürebilirim. 

Muhafızlar şaşırdılar. Dervişi yakala
dılar. 

- Göster dediler: Şeytan rııulıafız

lart kızın gömüldüğü yere götürdü. 

- İ§ıte burası .. 

Dedi. Toprağı kazduar ve filhakika 
zavallı kızın ölüsünü topraktan çıkardılar 
şeyhi de tutup doğru padİ!Jahın huzuruna 
götürdüler. 

Padişah, Js,ıZJnın ölüm haberine çok 

fazla üzüldü ve hemen cellada şeyhin 

boynunu vurmasını emretti. 

Şeyhi, başındaki sarıkla 

götürdüler. Asacaklardı. Bu 

tan karşısında tekrar belirdi. 

darağacına 

sırada şey .. 

- Eğer, dedi, allahı inki.r eder ve 

bana secde edersen seni ölümden kur

tarırım .. Bir efson okurum. Cclli.dın elin

den kaybolursun. Bana secde etmekle 

günaha girerim diye korkma .. Sonra töv~ 

be ettin mi günahtan da kurtulursun .. 

-BİTMEDİ-

Bu kağıtlar Türkistan<la, Buharada 
Rus tayyareleri tarafından atılmıştı ve 
içinde Enver paşayJ kasdederek hir çolc: 
cümleler vardı. 

F akaı Enver paşa daha evvel bu ka. 
ğıtları ka{şılamış vaziyette idi. Halkır 

fazla taassubunu bildiği İçin beş vakii 

namazını bırakmıyor, her vesile ile keli. 

mei şahadeti tekrarlıyor ve ağzındar 
besmelesiz lftf çıkannıyor ve işe başlarnı · 
yordu. 

Rusların tayyareden attıkları kağıdı 
okuyanların hepsi buna gülüyorlar. Çün. 
kü Ru3Jar bu k8.ğrtta: 

- Uzak memleketlerden gelen biı 
adamın memleketimizi kanştırdığını gö
rüyoruz. Bu vatan bizimdir. 

··BİTMEDİ·· 
CEKi KUGA_N_ 
K~rısından ayrılıyor 
Cekı Kuganla karısı Betti Grablin ay. 

rılmak üze"" oldukları haber veriliyor 
Fakat bu ayrılış muvakkat olacaktır 
Buna se),.,p eski •Çocuk artistin. mali 
vaziy~tinin iyi olmamasıdtr. Çeki Kugan 
annesınden <la va ettiği eskiden kazan. 
mış paralarını alacak olursa tekrar ı,., 
raber ya~aına~a. h~~11vacalcl::ır<li1"". 

• 
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Sovyet Bnsyada Yuvamı ı~~~ 
Kendim 
Yıktım 

''l k h .. 
• 

Bayan Necdet 
T ezgülerin Macerası 

YAZAN: ÜÇ YILDIZ 

V ılliinın insaatı artık adamakıl
lı ilerlemi1ti. 'Binanın sıvaları bit
mif.. Odalarının boyanmasına 
baılanmı~tı. Yaz aonu idealimde 
.ıer bulan bir modern eve yerleıe
cektim. Numan, sebebini bilme • 
diğim iç aıkıntJarını benim ya -
nımJa ve benim sevincimle gider
mek istiyordu. 
Aklı likri, tıpkı Şadan gibi, hep 

,ocakta idi.. Bilmem nedendir, 
erkeklerin hemen ekaeriai böyle 
düşünürler .• Ben de Numana aöz 
1Jermiftim.. latediğim gibi mo -
dern Villayı yaptırdıktan •onra 
onun isteğini yerine getirmeğe ra
~ı olacaktım. Numanı bilha11a bu 
,.okta çok seoindirmiıti. 

- Bilıen.. dedi. Müata.kbel 
ya.,ramuz için ayırdığımız odayı 
lam çocuk odaaı haline kayaca -
ğım .. Villayı inıa eden miiteahhi
Je aıkı n.kı tenbih ettim. En ma
hir Teaaamlar balaTak yavruma -
zan odannın duvarlarına yağlı 
boya re•imler yaptırmaaını ıöy
leJim. Aynı zamanda yatak oda
mu; için de çok güzel bir fey dii
ıiindüm .. 

Bu odanın dört duvarı da ayrı 
ayrı dört mevıim tabloau olacak. 

Anlatıyor ve anlattıkça da •Öz
lerinin benim üzerimde bıraktığı 
ıevinç teairini görerek memnun .• 
mesut oluyordu .. 

* Bir ahfamdı .. 
Numan, otel •alonuna iş arka

daşları ile pokere inmi1ti. Pervin 
o gün akfQma kadtJT baı ağrı .. ın
dan mualarip olduğu için erken 
yatmtfh •• 

Ben, odamda yalnızdım~ 
Roman okuyayım, dedim, olıu

yamadım. Gazetelere bir göz at
lım, canım •ıkrldı •. Hava çok gü
zeldi. Oteldeki dairemizin balko
nuna çıktım.. Deniz çarfOI gibi 
ta.kin ve ay 1ftğı tabak gibi .. 
Aklıma birden villam geldi. 
Zile ba&tun .. 

ş a ramanı,, unvanı 
kimlere veTilmektedir? 

· Bu ün11andan baflıa ifçiler için iş imtiyaz ve if 
iftihar madalyaları da ihdas edilmiş bulunuyor 

kadar ayrılmcıma yeminleri eder
dik. Şeytan nereden bunları hatı
rıma getirmişti!. Ben, Şadanın 
hatıra•ını kalamdan u:zakla,tır • 
mak istedikçe geçtiğimiz yollar .• 
bana onları urarla hatırlatıyordu. 
işte otomobilimizin lastiği patla
dığı yer ve üç ağaçlM .• Biz, şo -
f örün lutiği tamir etme•ini bek
lerken bu üç ağaçlar altında ne 
kadar •evismistik! .. . , 

l~te Alman kır kahvesi .. Ucuz 
diye hemen •ık •ık buraya gelir 
ve bira içerdik .• Körpe ağaçların 
yeşil gölgeleri araaında benek be
nek pırıldıyan elektrik ampulleri-

ni b:ıgiin gibi o zaman da seyre
derdik. 

Nihayet Şi1liye.. Beyoğlunun 
ve latanbulun eşiğine geldik .. Vil
laya pek az kalmıştı. 

Sadanın hatıraları ile altüst ol
m~ı kalamı, •anki o hatıraları de
fetmek ister gibi aalladım. 

Otomobil durdu. Maksadım 
hem biraz hava almak hem de vil
lamın gece.. ay tf•i• altındaki 
manzaraamı görmekti .• 

Parmaklıkları henüz boyanma• 
mtf bahçeye girdim .. Caddeye na· 
zır taral hakikaten çok modern 
ve çok kübikti.. Yoldan geçenle
rin dikkatini daha Jimdiden çek
meğe bQflamlftı. 
Numanın boyanmağa bQflaJı -

ğını söylediği yatak ve çocuk oda
ıı, güriiltüden uzak olsun, diye ar
ka tarafta balunuyoTdu. 

Onları görmeği merak etmif • 
tim. Daha doğrum çocuk oda•ını 
değil .. yatak odcuını, duvarlarına 
dört mevıim tabloları yapılmakta 
olan yatak odcuını görmek İ•ti • 
yordam.. Çocuk.. derdemez ti.iy· 
lerim diken diken oluyordu. Fa
kat buna Namana hiç hiuettirmi
yorJam. Ncuıl ettirebilirdim. O 
bu kadar maarala aırl çocuk ha
tırı için lıatlanmııtı. 
... Villanın arka tarafındaki aer -
vi• kapwndan içeri girecek ve 
çantamda ttıfıdtğurı küçük cep le
neri ile merdivenleri çıkarak ya
tak odamı görecektim. 

-BiTMEDi-

~ l'.9;)';,.·· 

Moskova - Sovyeller birliğinde daha 
kuvvetli bir iş disiplini tesis etmek yo
lunda yeni tedbirler alınmak üzer~ ol
duğu bu tarihli g~zetelerin mündere
catından <la anlaşılmaktadır. Bu ayın 
15 inden itibaren tatbik edilecek olan iş 
cüzdanları usulünden sonra, şimdi de 
beceriksiz, tembel, sarhoş ve mel'l1l.ll"ları 
sosyal sigortaların alelumum işçi ve me
murlara temin ettiği ücretli izin; istira
hatta.n mahrum etmek hususunda kuv
vetli bir cereyan müşahede edilmekte -
dir. Bu mevzu üstünde- yapılan açık mü

nakaşalar ve gazetelere fikirlerini ~ildi
ren işçi ve memurlar bu tedbirlerixı bir 
an evvel alınmasını lüzumlu görmekte
dir. 

MVNEVVERLERE ILTIHAK 

Sovyetler Birliğinde münevverlere 
karşı daha mültefit davranmak hus-qs~n
da yapılan son fırka tamiminden şQnra, 
bu noktaya layıkıy le riayet etım.iyen 

parti teşhllatları hakkında ağır tenkit
ler neşrolun.maktadır. 

Fırka münevverleri hakkındaki son 

unvanı alacaklara aynı zamanda Lenin 
nişanı da verilir. Bu unvan iktısadi ve
ya kültürel inşa sahasında herhangi bü
yük bir yeniliği mümkün kılacak sanayi, 
ziraat, nakliyai vesaire sahasmda büyük 
bir keşif veya icadda bulunacak, yahud 
devlete karşı ilim, iktısat, kültür sahasın 
da müstesna bir hizmette bulu.nacak 
olanlara verilir, ve bu unvanı ihraz 
edenlere büyük nakdi mükafat da vcri-

noktai nazarını, fırka propagandasının ı· B h'b· d 
ır. u unvan sa ı me aynı zaman a 

yeni esaslarını ihtiva eden ve ahiren S tl B. 1. - · . · d 1 . • ovye er ıı· ıgının mşan ve ma a ya-
neşrolunan «muhtasar fırka farihı~ hak-ı 1 h kk dak. k ] t · t ar a ın ı anun arının enun e -
.kındaki mütalaalar arasında hiilasa edil- ti~· d·- nf tl · d t . ed 

gı ıger me aa erı e emın er. 
miştir. Buna göre cmünevverlere karşı 
bolşevikçe olmıya.n muameleler, vah~i
yane hattı hareketlerdir ve bu har~ket
ler Sovyetler Birliği için tehHkel\d.iu 

BA.KüDA BIR KURUL~ AX° 

iŞ IMTIY AZ VE iFTiHAR 
MADALY ALARt 

Bu unvandan başka keza a1i şUra ko
mitesinin bir ernimnmesiylc •iş imtiyaz:> 

' «iş iftihar:ı> 
Büyük Azerbeycan münevveri ve ilk ·cl; 

mıj'~r. 

madalyeleri de ihdas edil-

piyes muharriri «Mirza Feth Ali Ahon-
dofun> doğumunun 125 inci yıldöni:imü 
münasebetiyle Bakôda Azarbeycan mu
harrirlerinin bir kurultayı toplanmıştır. 

Mirza Feth Ali Ahondof yalnız Azar
beycanın değil, bütün yakın Şarkın ilk 
ve en eski tiyatro müellifi ve hür fi.kirli 
bir teceddüd mücahidi olmak itillariyle 
kendisinin doğum yıldönümü bütün 
Sovyetler Birliğinde kendisi hakkında 
neşriyata vesile vermiştir. Mirza Feth 
Ahondof ayni zamanda arap harflerinin 
llitin harfleriyle değiştirilmesi yolunda
ki mücadeleleri ile de maruftur. Kendi
& o zaman lstanbula gelerek o vakitki 
encümeni danişe bu fikrini müdafaa 
eden bazı tezler tevdi etmiştL 

«DANIŞ KAHRAMANI 

Sovyetler Birliği Ali ş<lrası idare mec
lisi, bugünkü tarihli gazeteler.de bir 
emirname neşretmiştir. Bu emirnameye 
göre Sovyetler Birliğinde yüksek bir 
mümtaziyet farikasını ifade eden yeni 
bir unvan ihdas edilmiştir. Bu unv~n: 
cSosyalist i§ kahramanı> unvanıdır. Bu 

KURULAN ŞEH1RLER 

Son beş yıllık plnnların tatbiki esna
sında evvelce boş veya küçük köy ha
linde bulunan bir çok yerlerde yeni ka
saıba ve şehirler teşekkül etmiştir. Bu 

suretle şimdi 1937 kasaba ve şehir ku
rulmuştur. Bunların 239 u Rusya fede
ratif cümhuriyetinde, 359 u Ukranyada, 
52 si Beyaz Rusya, 44 Ü Kazakista.nda
dır. Bunların da ilavesiyle halen Sov
yetler Birliğinde şehir ve kasabaların 
sayısı 2,337 olmuştur. 

Sovyetler Birliğinde gıda sanayiiyle, 
sivil hava nakliyatı şubelerinin yıllık 

planlarını vaktinden evvel bitirdikleri 
ilan olunmuştur. Diğer şubeler tetkik 
olunmaktadır. 

HA VA POSTALARI 
Sivil hava nakliyatında bu yıl 234.000 

yolcu, 6.062 ton posta, 42.000 ton yük 
taşımıştır. 

Gıda sanayiinde 14 milyar rublelik 
emtea imal olunm~tur. Geçen seneye 
nazaran tezayüt yüzde 16 dır. 

odası içinde yükseldi: 

DEMiR MASKE 
-Matmazel.. Mösyö dö Senmarsı ko

calığa kabul ediyor musunuz? 
Genç kızın kafasında ve kalbinde 

müthi§ bir mücadele- başladı. 

Büyük tarihi ve macera 
-66-

ron1anı 

Zındanm, daha doğrusu şkence oda- - Ben, sadece majestenin emirlerine 

Cesareti kırıldı. Fakat iradesini elin
den bırakmadı. Metin bir sesle: 

- Asla .. Asla .. 
Kralın nazırı soğuk.kanlıkla omuzla

rını silkti. Bileklerinden tuttuğu genç 
klZ1 sürüklercesine ortadaki işkence ma
sasına yaklaştırdı. 

Gelen otel garaonuna: 
- Şoföre haber ver •• 

haz.ırla.ın •. 

sının kapısı içeriden kapanınca Luvuva itaat ediyorum .. O emirleri ne milnaka-
arabayı emretti: şaya ve ne de tahlile salAhiyetim yok.. 

- Bakınız!... 

Dedi. Suzan boğuk bir feryat kopar
dı. Kendini geri attı. Saçlarını avuçla
yarak yohnağa başladı.. Sonra yüzü 

Dedim. Saat gecenin ona idi. 
Vurimdeki halil elbiuyi çıkar -
madım. Arkama bir kap almak 
otelden çıktım .• Otomobilime at
ladım. 

- Kapriae .• 
Dedim .. Kaprİ• .. benim villama 

verdiğim isimdi. Şolör makineyi 
İflelti. Yollar bu saatte tenha ol
duğu için oldukça hızlı gidiyor -
duk .. Bir zamanlar •. ilk zamanlar 
Şadanla buralarda otomobille ge
ce gezintileri yapardık.. Otomo -
bil kendi malımız değil .. taksi idi. 
Ayın parlak oldu ... eceler bura-

- Bu kadının iplerini çözünüz. Devletin emniyeti ve krahn emri her 
Sen Mars ve Rozarj, genç kızın iple- türlil aile bağının, her tijrlü his, $ami

rini çözerlerken Bastil lrumandanm1 da miyet ve dostluğun üstündedir. 
koyun masanın üzerine atıldı. 

ıslak bir bezle şakaklarını siliyor, ayılt- Bu sırada kendine gelen matmazel dö _ Baba .. Baba .. babacığım. 
mağa uğraşıyordu. Brevan ayağa kalkmış ve bir k:ork\ı çığ- Hakikaten bu adam.. Kont dö Bre -

Luvuva da masa üzerine yatmlmış ve lığı kopanmştı. vandı 
bağlanmış adama yaklaşmıştı. Nazır ona yahlaştı. Bir eli ile genç kı- Ve Marki dö Luvuva, Suzaru Sen:mar-

Masadaki adam Luvuvayı görünce, 2'.1Il bileğinden tuttu. öbür elini ortadaki sın karısı ol.mağı kabul etmeğe mecbur 
onu tanıdı. Zaif fakat titriyen bir ses, masaya uzatarak: kılmak için bu ihtiyar adamı onun gö-
elemli bir sesle: - Bakınız!. zü önünde işkenceye koymağı dil§ün -

- Siz misiniz Marki .. dedi. Sizin bu- Dedi. Suzan, duvarlarda asılı işkence müştü 
rada ve billiassa bu işkence odasında ve Aletleri arasın<la ve masanın üzerinde - Ma1ımazel.. dedi. Şimdi artı.k tek
beniın yanımdaki mevcudiyetinizin se • yatan babasını görür görmez gözleri lifime yine aynı suretle red cevabı vere
bebini anlıyorum. Siz, ailelerimiz arasın- dehşet içinde açıldı. Anlamıştı .. Hemen cek misiniz? 
da bulunan eski samimiyeti d .. ··nerek diz üstü öktü. Kont dö Brevan, ıstırap i inde ha ıru 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi), 
- 14--

Amerikalı seyyahlar 
Buraya kadar yalnız çıplak insan görmek, 
çıplak vahşi resmini almak için gelirler 

Halbuki bu insanlar kuzu gibi 
· sakin ve münis insanlardır .• 

Genç kızlar, yine ayni üryanlıkta ve 
yine ayni neşe içinde, her birinin elin
de tabaklar ve tabaklar içinde av ye
mekleri, meyvalar, geldiler. Tabakları 

ya demir atar. Pek nadiren gecelerler ... 
Ekserisi bir kaç saat kaldıktan sonra 
giderler. Bu itibarla buraya gelen tu
ristler içerilere girmezler. Zannederler 
ki içerileri korkunç ve vahşi insanlarla 
meskundur. Bu kanaati onlara biraz da 
Balinin racası olan zat vermiştir. Şehir
de, muhtelli dillerde levhalar görecek
siniz. 

- Sakin şehir hududundan uzaklaş
mayın .. Yamyamlara rast gelirsiniz. 

- Sakın şehir haricine çıkmayın .. 
Vahşilerin' taarruzuna hayatınızı garan
ti edemeyiz. 

Levhaları turistlere tlem korku hem 
de merak verir. 

- Peki amma .. Dedim, bu kadar teh
like ihbarlarına karşı Amerikalılar bu~ 

raya nası] geliyorlar.? .. 
- İşin kurnazlığı burada.. Dedi .. 

Amerikalılar tehlikeyi severler. Fakat 
içinde bulunmamak, kenarında olmak 
şartiyle .. Vahşiler, yamyamlar diyarının 

yere, çimenin üzerine sıraladılar. eşiğine kadar gelmek onlar için bir zevk-
Arkadan bir tanesi, arkadaşlarından tir. Halbuki içerilerde ne vahşiler var

geç kalriıış olmanın tel~şı içinde koşu- dır ne de yamyamlar .. Hatta buralarda 
yordu. Elind~ ağır olduğu belli bir bak- yaşıyan ye;.li halle, Balinin kozİnJpolit 
raç vardı. limanını dolduran bin bir çeşit Avrupa-

Ycrimden fırladım ve yardım olsun lı simsar ve dalaveracılar yanında daha 
diye bakracı elinden aldım. Bakraç. Şa- çok namuslu ve daha çok uysal insan
rap dolu idi .. 

]ardır. 
Belçikalı ressam, yerli diJi ile bir şey- _ Peki.. Limarm gelen ve pek az ka-

ler söyledi. Genç kızlar, yine güle oyna- lan Amerikalılar orada ne görürler? 
şa koşarak uzaklaştılar .. Arkalarından _ Yerli halkın çıplaklığını görürler. 
baktığım zaman hepsinin de bakırlaşmış Hayretimi görünce de il&ve etti. 
derileri altında birer çevik atlet olduk- _ Amerikalılar, bilirsiniz, tuhaf in-

lannı gördüm.. sanlardır. Memleketlerine döndükleri 
Mayö ile beraber ve karşı karşıya şa- zaman vahşiler arasına girdiklerini ve 

rap içmeğe başladık.. onların çıplak kıyafetle resimlerini al-
Nefis bir şaraptı... dıklarını göstermek isterler. 
Belçikalı : Bali halkı da köylerden bu küçük şeh-
- Azizim, dedi, bütün merakınızı bir- re akın ederek Amerikalıların bu me-

den izale için size daha ilk gördüğünüz rak.larmdan kendi paylarına istifade 
zaman bu genç kızlann neden kaçıştık- d 1 ç lak ak. G'. d". .. e er er.. ıp yaşam .. or unuı. 
lannı anlatayım .. O zaman bir çok mu- a... Onların alışkın oldukları ha a1 
ammalı gördüğünüz cihetleri birden öğ- ~ıdır. Fakat Amerikalılardan ;a 
renmiş olursunuz. Bir kaç saat ötede kopamlak için onlar giyinerek Baliye 
Balinin merkezi olan şehir vardır. Bu .d 1 p k bilin. d ·· d 

gı er er. ara mu a e ve soz e 
şehir ufak olmakla beraber oldukça ka- nazlanarak soyunurlar. 
Jabalıkbr. Orada Avrupa biçimi oteller, s· · b d :Jk ·· dükl" · 

ızı ura a ı gor erı zaman 
lokant~ar ~~ .~attA.. ~ar bile. b~a~- Amerikalı sanmışlar .. Bedavadan kendi
sın':2.. u kü~ük. şehrın hususıyeti bır lerini çıplak göstermek istememişler .. 
turıst merkezı olmasındandır .. Uzun se- Hemen giyinerek karşınıza çıkmışlar ve 
yahat~ere çıkan hemen hemen b~tün para istem.işler .. Amerikalı olmadığınızı 
Amerikalılar buraya muhakkak ugrar- anlayınca da eski hallerine dönmüşler ... 
lar. Haftada üç, dört seyyah gemisi ora- Vaziyet bundan ibaret.. Amerikalılar 

Luvuva teklifi Konta kısaca anlattı. 
Kont: 

- Kızım bu teklifi red mi ediyor .. 
dedi. 

- Evet.. 
Bunun üzeri.ne ihtiyar kont kesik ke

sik ve ta.ne tane şunları söyledi: 

· - Ben.. hayatımı kralın hizmetine 
vakfettim. O kral bugün son kanımın 
damlasını da yine kendi arzusu ile akıt-

mak istiyor .. Pekala .. Ben şikayet etmi
yorum. Fakat hiç bir suçu, hiçbir güna
hı olmıyan bu masum yavruyu en ağır 
~kencelerden daha korkunç olan böyle 
bir şeye neden mecbur ediyorsunuz? 
Beni öldürün ... Razıyım. Fakat evladı
mın ıstırap çekmesini istemiyorum. 
Marki .. Melun pl§nınızı anlıyorum. Fa
kat muvaffak olamıyacaksınız. Kızımın 
teklifinizi reddetmesi bana vazifemi gös

termiş oluyor.. Cellfıtlar.. bana iste
diğiniz kadar işkence yapınız .. Kızım kal 
binde .. kalp hislerinde ve aşkında hür 
kalacaktır. 

Marki dö Luvuva ihtiyar kontun bu 
metaneti karşısında müteessir olacak 
yerde aldın§ bile etmedi. Sadece: 

- PekAIS .• 
Dedikten sonra cellAtlara emir verdi: 

buralara gelmeğe korktukları ve fotoğ. 
raf meraklısı olduğu için Bali racası, 
memlekete para girsin diye bu harekete 
müsamaha etmekte ve hatta .. Teşvik ey
lemektedir. 

Benim yapbğım bu resimler de yine 
ayni maksat içindir. Yerinde yapılmış 

orijinal tablolar diye Amerikalılar bun
lara çok para veriyorlar. Hatta büyük 
parti seyyah geldiği zaman şehre gider, 
orada çalışırım. 

··BİTMEDİ·· 
Bir kocanın değeri 
•Milli İngiliz kadın muallimler birli

ği• geçen gün Londrada bir konferans 
akdetmiş ve burada, daha bir çok ·me
selelerle beraber •Bir kocanın değeri. 

münakaşa edilmiştir. 

Bu hususta bir konferans veren mu
allim, evli bir kadındır. Misis Le Suener 
evvela, bugünkü cemiyette kadının ne 
demek olduğunu gözden geçirmiş ve 
Almanyada kadının sadece, gelecek nes
li hazırlayıcı olduğunu söylemiş ve de
miştir ki: 

- Şüphesiz İngiltere de bu şekilde 
düşünrniyoruz. Fakat bir çok kadınlar, 
tek başlarına hayatlarım kurtarmadık~ 
]arı i in evleni orlar. Bu suretle rkek 
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Jler Gün Bir UifiAve 

Hizmetçi kız 
Ufacık tefecik bir k.adan ve kimsenin 

ehemmiyet vermediği bir artist olan bu 
ıı:avallı Edit Salla doiar doğmaz, esenin 
rolün hizmetçilik. olacakbr> diye, her 
halde kulaiına fwldaom.amıtb. Tiyatro 
il.anlan ele alındığı zaman, şahıslar liste
einde chizmetçİ kın a göz ilifince, öte-
9ini okumaia hacet kalmıyordu. Çünkü. 
hunun arkumdan bayan sana ediyordu. 
~e demeli) Türlü yollardan geçtik.ten 

eonra hayata tekil veren mukadderat, 
insaf nedir bilmiyor. Diktatörce hüküın 
eüren bu mukadderat, en ufak bir itiraza 
bile tahammül edemiyor. 

pısı önünde duruyor, nerede ise içeri 
girecek ... Demek kim bilir aklına nere
den geldi. Bunu hiç kimse anlıyamamış
b. Olan olmuştu. Kontes rolünü yapan 
yıldız, apışıp kalmıt ve seyircilerin ho

murdamalarını durdurmak için, 
- Mari, neler söylüyorsunuz;> Benim 

hiç bir zaman sevgilim olmamıştır. Ki

mi dolaba ıokacakmışım ;> 
Karplığında bulunmağa mecbur ol

muştu. Bayan Salla da ıaıalayıp kalmış, 
bir müddet konuımamı,, fakat devirdi

ği çam yetmemit gibi, 
- Hayır, kontes, hayır, dükün gei

diğine hiç fÜphe etmeyiniz. Şayet sev
gilinizi görecek olursa, onu olduğu yer-

de öldürür! 
Kendine hakim bir artist olan yıldız, 

YENIASIR 
--.::!--
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Gümüş eşya temizleme 
vemuhalaza 

Gümüş ef}'a üzerinde yağ mum gibi 
şeyler leke bırakır. Bu gibi lekeleri gider
mek için parçalan önce kaynar suya ko
yun. Ve bir müddet kaynamağa bırakın. 
Bu esnada ayrıca ispanya heyaziy)e şu 

tertibi hazırlayın: 
2 Gr. Krem tart. 

1 > Şap. 

2 > Toz ispanya beyazı. 
Bunlar ince bir elekten geçirilir. Suya 

karııtınlır. Bu tertip ayni zamanda toz 
olarak saklanır; lüzumunda güm üt par

çalar sıcak suda kaynatılmadan tatbik 

olunabilir. 
Kaynak sudan çıkarılan parçalar bu 

mahlulle güzelce uvulur. Çok ince bir 
fırça kullanmak muvaffakıyet temin 

Ekrem König kimdir? 
Gizli kumalhaneler 
kadınları kandıran 

işleten genç 
bir ... 

serserı 

Köniğin hemşiresi kardeşi hakkında ne söylüyor? 
lstanbul - c Yeni Sabah> gazetesinde 

Ekrem König kimdir başlığı albnda şu 

malUınat verilmektedir: 

Hamdi mizacı itibarile gayet sert, hatin, 
atak, dövüşçü ve hatta küstah bir adam
dır. En ufak vesilelerle önüne geleni to
katlamaktan zevk almaktadır. Beyoğlun
da büyük bir sinemada bir rum kadınını 

tokatlamış, büyük bir skandal olmuıtur. 

LOZANA GöTOROLMEDI 

Mütarekeden sonra Lozana giden mü
rahhu heyetimiz için seçilen ıeltiz katip
ten birisi de Ekrem olmuftur. Fakat, bu 
neviden kirli ve gayri meşru işleri haber 
alınmıı Lozana götürülmemiftir. 

SAHTE SENED 

Ekrem Hamdinin bir de sahte senet 
işi vardır : Kız kardeşi Bayan Belkisin 
imzasını taklit ederek kendi lehine 6000 
liralık bir senet hazırlamış, 932 yılında 
bunu dördüncü hukuk mahkemesine ve
rerek. paranın tahsiline teşebbüı etmit
tir. Fakat, dava devam ederken kız ur
de§iyle uyu~up banşmı~. davadan fera· 
gat etmiıtir. 

Bayan Salla, her halde, yalnız ve sa-
3.ece hizmetçi kız rolünü oynamak için 
bundan yirmi yıl evvel tiyatroya inti.sab 
etmi,ti. Tiyatro artisti olmak havai iç
lerini kemiren bütün genç kadınlar gibi, 
~ da hayalinde, l:)ir Jan dark, bir kraliçe 
yeya gayet mutena ve pk tuvaletler giy

P\İf bir hayan rolünü hayalinde canlan
Cltrmlfb. Halbuki, onun hu hülyası, sa
Clece bir kaç yıl süren kaaaba tumelerin
~e gülünç bir hakikat olmuştu. Fakat 
bundan sonra onun karıısına beklediği 
büyük saadet dikilmişti. Büyük bir şehir 
~iyatro.u bayan Saltayı angaje etmiş ve 
onun mukadderah da belli olmuştu. 

- Mari, ıiz pek bayağı ve utanmaz 
eder. 

bir kadm1ınızl Vazifenize nihayet veri-
Dl(;ER BiR TERTIP 

Oç dört gündenberi Ekrem Hamdi 
Köniğin kim olduğunu, eski ve son za
manlardak.i hayatını ve şimdiye kadar 
burnunu ve parmağını soktuğu kirli ve 
karanlık işleri tahkik ile meşgul olan bir 
arkadaşımız Ekrem Hamdinin hayab, 
gizli ve iğrenç faaliyeti hakkında çok 
ıayanı dik.kat malumat elde etmiştir. Ek
remin kız kardeşi Bayan Belkisi de bu
lan arkadaıımıza, Bayan Belkis de 
karde~ hakkında bazı sözler söylemi•
tir. Bu §&yanı dikkat malUınat ve müla
katı, arkadaşımız, f(>yle anlatmaktadır: 

Ekrem Hamdi, on dört sene kadar 
evvel evlenmif, ilk karı1ından, on üç se
ne evvel bir kız çocuğu olmuı. adı, Men
ku konmuştur. Bir müddet sonra kan
sının üzerine yeniden evlenmesi, ilk ka
rwnı çok müteessir etmiş, kadın. hu te
essürden ne yapacağını bilmez bir hale 
gelmiş ve balkondan düşerek ölmüştür. 
ikinci karısından da bir erkek çocuğu ol
muştur. Şimdi on iki yatında olan 
bu çocu~un adı da l lamdi Candır. Ek
rem Hamdi çocuklanna çok düşkündür. 

Ekrem Köniğin hemıireai Bayan Bel
kis, Bay Hayatinin karısıdır. Bay Ha
yati öldükten bir müddet sonra eczacı 
Bay Veysi ile evlenmiştir. Elyevm. Tak
simde Umartin caddesinde Belkia apart
manında oturmaktadır. yorum. Derhal çıkınız 1 

Demişti ama, seyirciler de kahkahayı 
koparm1.1lardı. Vaziyetin kurtanlacak 

tarafı kaJmamıştı. 
Bu akpm Sallaya bir daha sahneye 

sokmamışlar, hizmetçi kılığına sokulan 
Statislerden bir kız onun ;olünü bitir
mişti. Bu hadiseden sonra sinir sarasma 
tutulduğu için Edit bir otomobile bindi
rilerek evine gönderilmiıti. Yatağında 
hülyalara dalan hizmetçi kız, bin bir 
çeıid ıeylerin fantaziaini yapıyordu. Son 
on beı yıl içindeki bütün hizmetçi kızlar 
ona randevüler veriyorlar, telefon edi
yorlar, hokkabazlıklar yapıyorlardL 

50 Gr. Krem tart. 
50 > ispanya beyazL 
20 > Şap. 

Bu maddeler elekten geçirilerek iyice 
toz edilir. Bir mikdar sirke ile hamur 
}'apıltr. Kurutulur. Saklanır. 

Lazım olduğunda birparça suda eri
tilir. Yukarda söylendiği gibi kullanılır. 

BİR TERTİP DAHA GÜ
MOŞ TEMJZLl(;I iÇiN 

Şu maddeler bir litre suda eritilir: 
6 Gr. Amonyum sülfat. 

1 O > Nişadır. 

GiZLi KUMARHANELER 

iKi SENE EVVEL 

BAY AN BELKIS KARDE~l lÇlN 
NE SôYLVYOR? 

Bayan Bclkis, Ekrem Hamdi hakkın
da şunları anlatmak:a~:hr, 

- Kardeşim, bildiğiniz gibi iki defa 
evlenmiş, bir kız, bir erkek iki çocuğu 
olmuştur. Çocuklarının üzerine titrer, 
Bugün de çocukları Pariste tahsil et.
mektedir. 

Daha ilk piyeste ona hizmetçi kız rolü 
yerilrnişti. Edit Salla daha gelir gelmez 
"endi.ine birinci rollerin verilmiycceğinİ 
biliyordu. Ve ııene biliyordu ki, büyük 
tehirlerde ufaktan baılamak ve yavaı 
yavat yükselmek zarureti vardır. Bun
~an dolayı, kendisine verilen hu hizmet
çi bz rolünü, o, bütün kudret ve iatida
;:lını harcamak suretiyle oynuyordu. Bü
tün rolü esnasında söylediği bir kaç cüm
leyi, gece gündüz tekrarlayarak talim edi
yordu. Onun bütün derdi, rolündeki ta
biililde 'dikkati üzerinde toplamak ve ar
tık tiyatronun hizmetçi kız rolünden ya
İtaamı sıy1rmaktı. Muvaffakıyet çok bü
yüktü. U1'in, o bu muvaffakıyeti ne mat
buat ve ne de söylediği bir kaç kelimeye 
aldmı etmeyen seyirciler arasında kazan
mışt:L Yalnız tiyatro direktörü, hiç bir 
eahnede hu kadar mükemmel bir hizmet
çi kız görmediğini söylemek suretiyle ka
rarını vermiıti. Ve bu karann verildiği 

akşam, genç bayan Edit Sallanın hayat1 

lıillındaki hüküm kat'i surette tesbit 

edil mitti. 

Direktörlük odasına gelen hekim, ha-
d l 10 > Krem tart. 

yan Sallanın gelecek haftalar için e ro 

Ekrem Hamdi, eski müşürlerden Ham
di paşanın oğludur. Yaşı kırkla elli ara
sındadır. Kendisi, hiç bir meslek veya 
ihtisas sahibi değildir. Babası öldükten 
sonra, eline geçen mirası, kısa bir zaman
da, sefahetle, içki, kadın ve bilhassa ku
marla yiyip bitirmiştir. Ekrem Hamdiye, 
mütareke senelerinde ve daha evvel, 
Beyoğlunda gizli işletilen kumarhanele
rinde tesadüf etmiş olanlar çoktur. Hat
ta, bir aralık bir kumarhane işlettiği de 

rivayet edilmekte ise de bu ciheti tevsik 

kabil olamamıştır. 

GIZU VE KARANLIK iŞLER 

iki sene evvel Parise giden ve bir daha 
dönmeyen Ekrem Hamdi, gidinciye ka
dar Galatasarayda, istik.lal caddesinde 
bir apartmanda oturmakta idi. Gittikten 
bir müddet sonra da çocuklarını yanına 
getirtmiş, Pariste oturmağa başlllll\l§nr. 

932 senesinde mevzuubaru senet me
selesi cereyan elmiş, 6000 liralık bir 
senedi dördüncü hukuk mahkemesine 
ibraz ederek benden tahsilini istem~ 
tir. Fakat sonradan anlaştığımız için 
davadan vaz geçmiştir. alamıyacaimı söylüyordu. Direktör ise, 1 O > Tuz. 

Sallay; artık hiç bir rol vermek niyetin- 80 > Şap. 
EKREM HAMDI TARAFINDAN 

KANDIRILAN KADIN 
936 senesinde, bir komisyon ışı ıçın 

Parise gideceğini söyliyerek buradan 
ayrıldı. Parise gitti. O zamandan sonra 
da bir daha gelmedi.l<;tanbula tekrar ge
lip Rom.anyaya gittiği söyleniyorsa da, 

ben, bunu bilmiyorum. 

Temizlenecek parça bu mahul içinde Yine, mütarekede Fransa ve ltalya le-
de olmadığı kanaatinde idi. Hekim buna 
itiraz ederek, Editin tekrar vazifesini, hafifçe kaynatılır. hine, ajanlık yapmış olduğu söylenmek-
yapabileceğini, yalnız _ Hiç olmazsa tedir. Bu işi de tevsik. ve tesbit etmek 

Lki ay kadar evvel, §Chrirnizde tanın
mış bir zatın kızı olan ve gerek kendi, 

gerek babasının ismini yazmak istemedi
ğimiz genç ve evli bir bayan, yine zengin 
ailelerden birine mensup olan kocasile 
beraber Parise gitmiş, kocası buraya 
döndüğü halde kendisi dönmemiş, ora
da kalmıştır. Sonradan öğrenilmiştir ki, 
bu genç ve gÜzel icadın, Ekrem Hamdi 

dd h . · ı ·· •----------------·mümkün olmamışsa da, ötedenberi bir 
kısa bir mü et - ona ızmetçı ro u 1 r l 
verilmemesi lazırngeldiğini, böyle sem- ı (9 Q R S A çok gizli ve lcaranlık işlere giriştiği mu-

patik bir artiste başka roller de verilr":bi- _ hakkaktır. 
Iki ay kadar evvel Parise giden tanı

dığımız bir kadının kardeşime iltihak 
ettiğini öğrendik. Anlaşıldığına göre, bu 
kadın, haltı beraberinde olacak. 

leceğini söyledi. 
iki ay sonra Edit yeniden iyileımişti. 

Direktörlüğe müracaat etmİf ve hakik.a-
ten ona artık hizmetçi rolü verilmemişti. 

ÜZÜM 
79 F. Solari 
20 S. Paterson 
10 M. j. Taranto 

109 Yekun 

16 50 16 50 
16 75 16 75 
18 50 18 50 

KöNIK LAKABINI NASIL ALDI? 

Umumi harpte ihtiyat zabiti olan Ek
rem Könik, diğer gazetelerin de yazdığı 

Tiyatro hademesinin onun evine gitmiş 

olduğu incecik rol defterinde, cPren
ses Mala nse - bayan Salla.> yazılı idi. 65l640 Eski yekun 

Y · 1 .. ·· ı· ld w Ed' 651649 Umumi yekUn 

gibi, bir Alman kumandanına yaverlik tarafından kandırılmıı ve orada alıko
btmiış, Könik lakabı da kendisine o za- nulmuş, kendisile beraber yaşamağa baı

man takılmıştır. lamıştır. Bir aralık, Ekrem, bir silah sa-

Biz, aile arasında, Ekremi gayet dü
rüst ve ciddi olarak tarunz. Yalnız, bi
raz asabi ve hnşinccdir. Ekremin söy
lendiği gibi böyle karışık işlere gire
bileceğini hiç tahmin etmiyorum. Bi
zim tanıdığımız, bildiğimiz Ekrem, bun

ları yapamaz, bu işe karışmamış olsa ge

rektir. 

enı TO unu e ıne a 1gı %aman, ıt, 

renkten renge girdi. Bu anda o, hakiki No. 
7 

No. 8 

14 
75 

Umumi harp sonlarından başlıyarak tışından ka7.andığı albnış bin lirayla kız-

15 50 mütarekede ve daha sonralan bir çok lanna kıymetli ve pahalı kürkler aldığını 

16 25 dolambaçlı ve lekeli işlere giren Ekrem da bildirmiştir. hayatta bir hizmetçi kıza prens tarafın
dan evlenme teklifi yapılan bir insau va-
ziyetine düşmügtü. 

No. 
No. 
No. 

9 
10 
11 

ZAHİRE 
95 çuval M. Darı 

17 25 
10 50 Pariste Zayi 

O artık sadece hizmetçi roliinü oynu
yordu. Yeni bir piyesde roller dağıtılır
iten, rejisör, hizmetçi kızın yanı başına, 
tabii bir ıevkle cSalla> yazıyordu; prog
ramı dizen mürettip, hiç bakmadan her 
hizmetçi kızın yanına cSalla> yı dizi

yordu; tiyatronun daimi müşterileri, 
ıahıslar arasında hizmetçi rolü kime ve
rildiğini programda aramıyorlardı bile. 
Bu rol on bet yıl hep bayan Sallaya ve

rildi. 

Çok istidath olduğu için, bundan on 
beş yıl evvel, rolünü hakiki bir hizmetçi 
kızı gibi yapm~ğa muvaffak olan Edit, 
bu defa prenses rolünü oynamakta hiç 
güçlük çekmiyordu. 

780 balya Pamuk 50 
4 25 

52 50 

Kaza nova 
gazinosu yandı .. 

Kartıyakada ıoğukkuyu tram -
vay caddesinde kain evim ile kö
mürcüler çartısındaki mağazamın 
arasındaki yolda bir halkaya mer
but iki büyük ve iki küçük anah· 
tar ve zat mührü dün zayi edil
mittir. Bu anahtarları kömürcüler 
çarfısmdaki 138 numaralı mağa
zama bulup getireni memnun 
edeceğimi vad ederim. 

Başlangıçta Edilin bu muameleden ca-
nı llkıldL Fakat. çar naçar katlanmak 

mecburiyetinde idi. Alman sahnesinin 
en mükemmel hizmetçi kızı olduğu için, 
ona bqka bir rol vermeğe rejisörlerin 
aanat hisleri engeldi. Nihayet Edit de her 
fcyİ tevekkül ile k&tJılamağa karar verdi. 
Mukadderat ile mücaClcle etmeğe artık 
takati kalmamtfb. Kapıyı açıyor, odayı 
temizliyor, telefon ediyor, sofrayı hazır
lıyor, hasılı bütün rolleri artık uzun uza
dıya düıünmeden, tereddütsüz olarak 
Yapıyordu. Rüyada imiş gibi, kendisine 
Verilmiş olan hizmetçi rolünü oynuyor

du. 
Rollerinde, topu topu söylediği bir kaç 

cütnle daiına değişiyordu ama. dük ve 
dütes d'Obini'yi karıılarken veya Ba.ro
nesin sancısı tuttuğu için hekime telefon 
eder\.en ve yahut kocasının otomobili 
gelip kapı önünde durduğu için, sevgili
sini uzaldaştmnn diye telaşla içeriye gi
rerek hammefendiyi ikaz ederken, hep 
ayni ltostümle dolaŞlyor, ses. eda ve 
tavn hiç değ1'miyordu. 

insanlar, değişmiyen ,eylere kendi
lerini uydunnak gibi akilane marifeti 
uzun yıllar geçtikten sonra öğreniyorlar; 
ancak, insanlardan daha gururlu olan 
taraf, onlann ıuurlan altında gizlidir. 
Şuurun altına gizlenen fCY ise, hiç bir 
anlaşmaya yanaşmamakta her türlü ceb
ri harekete isyan etmektedir. Nitekim, 
sabah ve akşam matineleri verilen bir 

P 
•• •• "di Bugün bayan Sallanın azar gunu ı · • •W• • .. 

Provalarda, herkes, bayan Sallanın 
rolündeki tabiiliğe hayran kalmıştı. Ro
lü ufaktı ama, Edit, bir prenses gibi yü-
rüyor, konuşuyor, tavır takınmasını bi

liyordu. 
Ancak daha ilk gece tdtlike kendini 

göstermekte geçikmemişti. Piyesin ikin
ci perdesinde kalabalık bir sahnede bur
juva sınıfına mensub bir kadın olünü 
oynayan artistlerden biri mendilini ye
re düşürmüştü. Bunda, seyircilerin dik
katini çekecek bir ICY yoktu. Fakat, Edit, 
uzun müddet hizmetçi rolünü oynamıştı; 
sosyal mevkileri kendisinden daha yük
sek olanlara kadar gayet hürmetkar dav
ranmak rolü onun iliğine işlemişti. işte 
bundan dolayı, burjuva sınıfın.ı ınensub 
bir kadının mendilini alıp kendişine ver
mek için birdenbire yere eğilmişti Bunu 
yapan prenses Malanse idi ... Seyirciler 
giilmekten kmlıyorlardL Onların bu hali 
Edili daha ziyade pşırttı, ona C'rnniyetini 
kaybettirdi. On bet yıllık hizmetçilik. 
devri, gözü önünde canlandı. Gözleri 
karardı; bu defa bir prenses olduğunu 
unuttu ve kendini, daha ziyade.yanlı!}
lıkla kibar bir sosyeteye girmiş bir hiz
metçi kız aand1. Onun kafasının içine, 
bir hizmetçi kıza yakışık aldığı gibi, çı
kıp gitmek düşüncesi yerlC§tİ. Sahnede 
ona yalnız bu düşünce hakim oldu. 
Asıl işte ondan sonra korkulan şey ba-

p geldi: . 
Prenses, sofradaki çay takımlarını hır 

tepsiye toplayarak sahneden çıkarıp gö-

türdü. 

~AP"%2"'&.J.7.J~/JV.Mlil1 

ilk defa kendine güvenemedıgı bır gun-

dü. Bugüne kadar onun oynamış 0~~u
ğu yüzlerce hizmetçi rolü, kafasının ıçın
de birdenbire geçid resmi yapmağa baı:- . 

larnı§tı. 

lngilizce bilen 
bir bayan 
aranıyor 

Alı.:tam matinesinde, bir kontun evin
de Yava§ça kapıyı açarak Gloster dükü
nün gelmiı olduğunu kontese haber ve
ren ııık bir hizmetçi kızı rolünü yapıyor

du. Bayan Sallanın, telaşla içeri girmek 
ve 

- Kontes, sevgilinizi çabuk dolaba 
90kunuz. Closter dükü sı:eldi, bahce ka-

· · · b'l T" k t N lngilizcc ıyı ı en ve ur çeye cr-
ceme yapabilecek bir bayana ihtiyaç 

olduğundan talip olanlar Turanda 
kiin TURYAliı fabriWı müdürüne 

müracaaU.?ri rica olunur. 
(1-4) (6'1) 

lSl!lfL 

Hemşire 
bakıcı 

ve hasta 
aranıyor Montmarterin hu meşhur kabaresinde ey

lenenler büyük paniğe tutuldular 
PARIS iKiNCi KANUN mumdan mütevellid zarar büyük değil

dir. Zira Kazanova Kabaresi çok lükı 
ve muhtetcm görünmesine rağmen ha
kikatte bu ihtişamı yapan ,eyler bir gös-

Muıtafa 
133 (88) 

Birinci kordonda Alsancak vapur is
kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya
taklı hususi bir hastane olan cSıbhat 
Evi> için hastanelerde çok eyi çalışmış 
diplomalı hemşire, pratik hastabıkıcı ve 
hademe bayanlar aranmaktadır. Mües
sese müdürü Bayan Ferhunda Çağlara 
her gün müracaat edilebilir. 

Kazanova, Montmarterin bu meşhur 
kabaresi, alevler içinde harap olmuştur. 
Harici görünüşle büyük bir ihtişam ar
zeden barın bir kö§csinde müzik faaliyet
tedir. Saat gece yarısını henüz geçmiştir. 
Yani süvarenin batlangıcı sayılabilir. 

-~~~~~~~~~-~~~~~ 

teriıten ibaretti. Bina büyük bir kıymet 
ta§Jmıyordu. 

1- 15 (3218) 

IZMIR 4 ncü iCRA MEMUR· 
LU('.;UNDAN: D.39-2813 
Açık artırma ile paraya çevrile

cek gayri menkullerin ne olduğu, 
Akdeniz mahalleai ikinci Kor

donda 72-3 numara taj 976 ada 
9 parselde mukayyet mağaza. 

Müziğin neşeli ahengi içinde bir dans 
henüz bitmitti ki spiker piste yakla
p.rak: 

- Genç şantözümüz Odet Paradiyin 
güzel bir şark.mm dinliyecebiniz, dedi. 
Sözünü tamamlamağa vakit bulmadan 
büyük alev sütünleri ansızın yükselerek 
küçük lambalarla süalü olan noel ağaç

lannı tutuıturmağa ba~ladılar. 
Manzara pek korkunçtu. Yan çap lak 

dekolte tuvaletleriyle aalonu dolduran 
genç kadınların feryaClları yükseliyordu. 
Korkudan bayılanlar, ayaklar altında 

çiğnenenler vardı. ince tuvaletler, saçlar 
tutuıuyordu. Bir kaç dakikadan fazla 
sürmiyen hu müthiı sahne biri erkek di
ğeri kadın ilı:i kişinin diri diri yanarak 

ölümü ve bir kaç ki~inin ağır yaralanma
sile neticelendi. Hafif yaralılarm sayısı 

yirmiden fazladır. Kabarenin harap ol-

1ZMIR iKiNCi HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

ltbu gayri menkul açık arbrma 
ıuretile satılığa çıkarıldı. Birinci 
arbrmaaı 13-2-939 tarihine ınüaa
dif Pazartesi saat 11 de dairemiz
de icra edilecektir. Bu artırmada 
kıymeti muhammenin yüzde yet
mit beti nisbetinde pey verildiği 
surette mÜfterisine ihale edilecek 
aksi halde ikinci artırması 28-2-
939 tarihine müsadif sah günü sa
at 11 de yine dairemizde icra edi
lecektir. Bu artırmada rehinden 
fazlaya tamil olmak ve yüzde 
yetmİf beti nisbetinde pey veril
mediği surette ıahf 2280 numara
lı kanuna tevfikan bet ıenede 
ödenmek üzere geri bırakılacak- lzmirde alıancak meıudiye ma-
br. hailesi ikinci kordon tercüman so-

ltbu gayri menkuller üzerinde kak 6 nolu evde oturan ve Anka
hak talebinde bulunanlar ellerin- ranın inkılap mahallesi yabancı 
deki resmi vesaiki ile birlikte ve 29 hanede kayıtlı Hasan oğlu Ah-
20 gün içinde müracaatları lazım- met saki tarafından mahkemeye 
dır. Aksi halde hakları tapu sici- müracaatla Bulkar ıoyadını almıt 
lince malum olmadıkça paylat • ise de bu esnayi telaf fuzdaBulgar 
madan hariç kalacaklardır. Satıf gibi telaffuz edildiğinden Bulkar 
pefin para iledir. Şartname 3-2- adının suveren olarak değittiril -
939 Subat Cuma gününden itiba- mesine karar verilmesini istemit 
ren her kesin görebilmesi için ve icra kılınan muhakeme sıraıın
açıktır. Daha fazla malumat al- da davacının bu talebi muhik se
mak istiyenlerin f&rtname ile mü- bebe istinat ettiği anlatılmıt ol
nadiye müracaatları luzumu ilan duğundan K.. medeninin 26 n~ı 
olunur. 135 (93) .JQaddeıi hükmüne tevfikan dava-

ÇALINAN KORKLER VE 
ELMASLAR 

Panik sırasında l 00 bin frank değe
rinde kıymettar bir vizin kürk, bir çok 
pk bayanlann inci gerdanlıktan. bro;t
lan, pırlanta yüzükleri kaybolmuş veya 
çalınmışbr. Hadisenin bu ınehiyeti yan
gının bir kast eseri olmast şüphesini 

uyandırmış bulunuyor. Kazanova Kaba
resinin müsteciri Kusnetzof adlı bir Rus 
kadınıdır. Danslan muhtelif atraksyon 
numaralan takip etmekte idi. Odet Pa
radisin teganniye başlamasından evvel 
ne olmuıtu) Nasıl bir hadise gazinoyu 
alevler içine almışb) Vakanın en çok 

nazarı dik.kati celbeden bir noktası da 
çıkıt kapısının tamamen açık olmasıdır. 
Diri diri yanmaktan ürken kadınlar ve 
dansörler hep birden bu kapıya hücum 
ettilderinden asıl facia burada haşgös
tenniııtir. 

Zayi 
İzmir esnaf ve ahali bank~;~. 

dan 15-9-934 tarihinde aldığım 
üç hi11esinin 30lirahk tediye mak
buzunu zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

Şekerciler de tekerci hafız 
Ahmet 

139 (86) 

cının evvelce tescil ettirmis oldu
ğu Bulkar soyadının suver~n ola
rak değittirilmesine 10-5-38 tari
hinde karar •erildiği yukarıki 
madde hükmüne tevfikan ilan 
olunur. 134 (82) 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLU<:;UNDAN: 

lzmirde mimar Kemalettin cad
desinde 46 numarada manifatu
ra üzerine ticaret eden Zaman 
manifatura limited sirkeli lzmir 
fubesinin 31-12-938 ' tarihinden 
itibaren muamelatına nihayet ver
diğine mütedair beyanname tica· 
ret kanunu hükümlerine göre ıı· 
cilin 2422 numarasına kayıt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

Sicili ticaret müdürlüğü 
lzmir 

1 - Beyanname 
lzmirde mimarKemalettin cad

desinde No. 46 mağazada mani
fatura üzerine ticaret etmekte 
olan ZAMAN manifatura L.T.D. 
Ş. lzmir tubesinin 31-12-938 tari
hinden itibaren faaliyetine niha • 
yet verildiğinden ticaret kanunu
nun 35 inci maddesi mucibince si
cildeki kayıtların terkini için zir. 
deki firmanın imzasının tasdikini 
rica ederim. Sultan hamamında 
26 numaralı zaman mağazasında 
zaman manifatura limited tirke
ti namına münferiden hareke\ 
eden ibrahim Tevfik Basmacı. 
Bugün bin dokuz yüz otuz doku 
senesi kanunu sanisinin alhnc 
cuma günüdür. Bu beyannam 
altındaki klite ve imzanın adı 
sanını dairemin tanıdığı zaman 
manifatura limited f irketinin ol 
duğunu ve namına münferide 
hareket eden lbrahim Tevfik b 
macının olduğunu tasdik ederi 

lstanbul altıncı noteri Gali 
Bingöl Müstenidi olan ıürkül 
merbuttur. 6-1-39 

128 (95) 



do. 
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.. 
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lZMlR StCiLI TtCARE.T ME
MURLUöUNDAN: 

(lbrahim Basmacı) ticaret un
vaniyle İzmirde Mimar Kemalet
tin caddesinde 46 numaralı mağa
zada manifatura ticaretini yapan 
İbrahim Basmacının i~bu ticaret 
unvanı ve Aziz basmacıya verdi
ği temsil vekaletnamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin 
2423 numarasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası 

1 - Vekaletname 
T.C. 

Is tan bul 
Dördüncü Noteri 

Ali Murtaza Astan 
Yeni postahane cadd~ııi 40-11 

T el-efon 22986 
No. 17963 

455 

Vekaletname 
izmirde pestamalcılar bası mi

mar kemalettin bey cadde~inde 
46 sayılı İbrahim Ba~macı unvan
lı manifatura. ticarethanemi ida
reye, mal almağa, ve satmağa be
dellerini tediyeye, veya ahzu kab
za, namıma gelmiş ve gelecek ha
vale, emtia, eşya, koli, kıymetli 
veya kıymetsiz paketleri ait ol
dukları yerlerde namıma ahz ve 
kabz ve tesellüme, bankalar ban
gerler ve eşhas ile olan muamela
bmı idameye, cari hesaplarımdan 
para çekmeğe ve hu hesaplarıma 
para yatırmağa, bankalardaki ka
galarımı açıp kapamağa, içinde
kileri alıp koymağa, rehinli ve re
hinsiz namıma borçlanmağa, se
netli ve aenetısiz alacaklarımı ta
lep ve tahsil ve ahzu kabza sulh 
ve ibraya ve makbuz itasına, ala
caklarımı ve haklarımı devir ve 
temlik ve ciroya hariç memleket 
fabrikalariyle sipariş mukavelesi 
akdine, \l'e imzaya, gümrükler, 
postahaneler ve resmi daireler 
nezdindeki muamelelerimi takip 
ve intaca, beyanname, konşimen
to ve diğer gümrüğe müteallil~ ev
rakı ve bilumum bankalardahi 
bordro ve avans mukavelesi, re -
hin mektubu taahhüt senedi, ke
falet mektupları ve huna mümasil 
evrakı imzalamağa, ticarethane
mi ledelhace tasfiyeye, alacaklı 
ve borçlularla ünyon akdine, if
las talebine ve redde, konkorda
to akdine ve aleyhine itiraza, a!a
cak:~.rımın masaya L:ı:!yit ve ka
bu?· ~ı :ni temine, ba~kalarmın ala
caklarma karşı itiraza, yukarıda 
yazılı hususlardan ve ss.·:- cihetler
den mütevellit leh ve aleyhimde 
ikame olunmus ve olun:!=ak bil
cümle davalardan dolayı mahke
melerinin, meclislerinin, dairele -
rinin ve müesseselerinin her kı -
sım ve derecesinde her gıfat ve 
tarik ve suretle beni temsile ~u -
hut ikame ve istima ve kabul ve
ya redde, iflas talebine ve redde, 
konkordato akdine ve aleyhine 
itiraza, tedbir ve haczi ihtiyatı ve 
icrai vaz ve fekkini, reddi hakim 
ve davanın isli.hım ve muhalte -
menin iadesini ve kararların ta~
hihini talebe, ahzu kabza, sulh ve 
ibraya, tahkime ve davadan fe
ragata, feragati davayı kabule, 
haklarımı ve m:mf aatlarımı son 
dereceye kadar muhafaza ve mü
dafaaya, bu salahiyetlerin bir kıs
mı ile ahar veya &barlarını da tev
kil, tefrik ve azle, hasılı kanunen 
muktezi ve h~n·m y:ıpahileceğim 
kaffei muame'atı sonuna kadar 
ifa ve ikmale mezun ve sa15.h~yet
tar olmak üzere İzmirde mukim 
Aziz Basmacıyı ticari mümessil 
ve umumi vekil nasp ve tayin ey-
ledim. 10 K.Evvel 1938 
ibrahim Basmacı imzası. ibrahim 
Basmacı fotografı. 

10 K.Evvel 938 tarihli bu veka
letname altındaki imzanın eahıs 
ve hüviyeti dairece maruf l~tan -
bulda sultan hamam caddesinde 
26 sayılı mağezada mukim f ca
retle m"""'O'ul Abdüfo.ziz oğlu ib-.... 
rahim Basmacının olcluP,unu tc.s-
dik ederim. On Ke.nunuevvel bin 
dokuz yi•z otuz :;ekiz Curıa ·teı;i 
günü. 

T.C. Ali Murta.zv. Astan İst-n
bul d .. rdüncü noteri re mi m·:hür 
·e imza. 

Um. No. 1973 Hu. No. 1-36 

tZMIR sıctu TiCARET ME
MURLUöUNDAN : 

lzmirde birinci belediye caddesin
de 23 numaralı mağazada ticaret ve 
komisyonculuk ile uğraşan (N. Muh
sin Kibar ve evladlan) unvanlı §İr
ket mukavelenamesinin şirket mev
zuundan bahis birinci ve imza sa
lahiyetini gösteren beşinci madde
lerin değiştirildtğine mütedair be
yanname ticaret kanunu hükümleri
ne göre sicilin 2424 numarasına ka
yıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu res
mi mührü ve F. Tenik İmzası. 

1 - Beyanname. 

tZMIR SULH HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 
Davacı hazinei maliye namına 

vekili avukat sadık boratay tara
fından izmirin toraman mahalle
sinin yüksek sokağında 56 numa
rada Rıza kızı melek aleyhine 
938-2473 numara ile açılan ecri· 
misil davasından melek namına 
gönderilen davetiyen?n ikametga
hının meçhuliyetine binaen bili 
tebliğ iadesi üzerine ilanen tebli
eat ifasına karar verilmi~ oldu
ff1'ndan muhakemenin muallak 
bulunduğu 7-2-39 tarihine müsa
dif salı günü saat 10 mahkemede 
hazır bulunması veya vekil gön -
dermesi tebliğ makamına kaim 
clmak ve bir nushası da divanha
neye talik kılınmnk üzere ilan 
olunur. 122 (90) 

Bin dokuz yüz oh12: sekiz senesi 
i~ind kanun ayının onunıeu paz:ırtesi 
günü saat on bir sularında ben aşa
ğıda İmza ve mührünü koyan Tür
kiye cümhuriyeti kanunlannm bah
şettiği !elahiyetleri haiz Izmir birin-
ci noteri Bay Mehmet Rifat Bayrak- tZMtR SULH HUKUK MAH-
taro~lu1 lzmirde hüküm~t civarında KEMESINDEN: 
Güzel lzmir hanında 5 No. !u dai- Rüstem Rüstü ve Mehmet Ali 
remde vazife r?Örmekte iken y~nrma ve Anenin 17a'yian mutaearnf ol
geJen, Karşıyakada Selimiye so1ta· dukları İzmirin Memduhiye ma • 
ğmda 33 numaralı evde oturan Os- hal esi Hacı Ali Ef. caddesinde 
ma."1 Muhsin Kibar ve I,. ar~·vakada 267 .. ayıda mukayyet üç oda ve 
Btorbaro!; sn';:nöında 16 No. da otu- b!r cWkkanı muhtevi ve 400 lira 
rrnlar Nebi e Muhsin Kibar ve Ali hymcti muhammineli ve yine 
Fettan K•bc:-r h~r üçü kenı:1i namları- dt;;rt odayı muhtevi ve 350 lira 
na bilas Je ve Karsıyakada s~lim·ve kıymeti muhammineli iki evın 
sol:Ç\tJ. nda d7 No. Ju evde cturan Os- mo.hkemece verilen izalei ~uyu 
man Nl'ri İlkin htanbul üçüncü no- !<ararma istinaden 15-2-939 t.ui
terli'.Tinden. tF> .. dikli ve aynen ve~':'.ik hine mfö;~dif r.arl}anba günü saat 
dowt"s1nda aMcrmulmuı; oları ~9. J ?.. 15 te lzmır &ulh hukuk mahkeme-
937 tarih ve 17648 n~~aralı veka- si salonunda satıı:.ı yapılacaktır. 
letname ile A 1i Muhsin Kilr' namı- Bu artırmada tnhmin olunan he
na bilvekale bana mürnca?.tlıı resen del: n yüzde yetmiş beşi nishet!n
bir beyanname bmzinıini tı> le!l et- d_e b~del ve~ildiği surette tc:liple
mele•ine b1n<>F>n l<'P ... rJife•inin ı,-n mi rıne ıhalelen yapıb.cak !tksı tak
P.hliv~tleri h;i~ 01rlnltle>rlm anl:cJ.'!l. dirde satış 15 gün dAha uzetılarak 
J • d ·· ·· ·· S lt ·. h 11· ikinci artırmatt 2-3-939 tarihine 
:nwı•r c ucu;ıru u ~nryc rn<t a ·~-
• · • ._. · ı_ • c., N _ı müsadif per~enbe günü saat 15 te 
sının ue.,cı c:ıtsroa7•!l"'la ~:" "'· 1:1ı:ı • • • 

t N . ~ı l'. t f x ··1 vm~ daırem,zdc yap!lacaktır. 
n uran un or.<" '~115 ~ a v'T"'=" < ye 
Ivn>rde J(t'!.rat..,,.dl' ~etret 50J...~;T • .-..t"' Gayri menkulle• Üze-Tinde h~k 
2'1 'fil ..... dıı otur n H;i-""..\.'1 0:;.ın f""- talebinde bulunanlar ellerin.deki 

" .kl . ·ı h' ı·k . . h;:n-ı r-... "'~l•y;t 1:-r • .Sclı;t ve nı•·arrir rc:~m~ ~eı:::u e~ı ı e. ır ı :~e yırmı 
~·fatifo ha~ bulunuvo:-hr-11 • Bu ı;"- r.ı:un ıçınde daıre:nıze murac~at -
ı:-;tıf' .. in ~ah:--!eh~ mi .... i b; .. ha11.·d o!- 1arı lizundı~ .. ~ksi halde h:ıkla
mad•O-ı sorultt1":>k anl<'sıfd•. BunuTt rında tapu s•c1h ma~um olmadık
;:?erine m "itt .. fik~r seze b,. .. lV<.'J"i'llf c:a paylasmadan harıç ka!acaklar-
~l :"t1e:-d~1 Neh;'~ Mı•f>~:n J<;b::ır. Ali dır. 
l=etbn Kib ..... Oı'"'l"n Muhı!in Kibın Şartname 25-1-939 tarihinden 
;1~ Os1l1C\" Nuri tikinin müe1-:f,i1i Ali itih:ıren herkesin görehilmesi için 
Muhsin K·h.,.r aras·nda münakit ve açıhta ve ge.yri menkullerin ev~af-
nnir bjrfof'.i NnterliP,in_...?e rP.se., tan- lan da sartnamede yazılıdır. Mü

:rim ve t .... Y.Ek kıl•nmı~ obn 1883 nu- zayedey~ i~tirak etmek istiyenler 
maral! !':J'""P.t rnııJ~r.ve',.njlmesinin hi- kıymeti muhammenenin yüzde 
.. ; 11ci rı"r'df>~\ ,,J,..,:l"'.JI? hirind be'e- yedi buçuğu nisbetinde pey ak -
ı-liv,.. C."'dde .. ~<J,.. l 'l No. da m•sırr·1~J, ~a:;ı veya miHi bir banka teminatı 

k · 1 1 · · _, 1 ;ra,.. etmeleri lazımd:.r. 
~ıc ~mıc.ucr.r·· 1• :- 1-ıt•"~ etnıeı;;te 

İkP."'l l. ı. 9'"'.$ t.:-ırH.,inden i1ib:\re!l Gay;i ~enlrnl~n ve~gi ve sair 
""?mz hmtcı,,.}ye ,.,,,.,1, ua.; sabun ve kamını mı1kellefıyetlerı satıcılara 
ı;.~r r."'vİ rm•"" d-..J.!)i

1 ah...; ve satımı ve yü .. de jki bucuk delll\liye ve 
ile jı:tia~! edil('"'t>lrtir.» VP. Me7 lrfir ~erağ harclar~ alıcılara ait ?lup 

ıh;'l.le bedeHerı defe.len ve pe~ınen 
cd~necektir. 

mu!~-v-:1enruıu• ... ;., b""-i"!-:İ m •Vesi 
«Sc•i'derde" NebjlıP. 'M .. hsin K;har 
bjzzat vewa tavin ettiği vekili tarafın- tha~e?'i mütea~!~ mü,teri ihaie 
dan münferiden imzaya sal&hivettar b~~elmı vermedı?ı veya vcreme
Muh~in K!bar ile evvelce şirketi dıgı ture~te g~_yr1 menkul}er tek
mezktire na.mına he:r ikisinin müde- rar 15 gım mt.~ddetle arLırmaya 
mbn imzaya S<lli.ı'ıiyetta.r olan Os- konulup ~u ~~br~ad?' en ~ok be
rn~n Muhs)n Kiba.r. Ali Muh'lin Ki- del verenm uzerme ıhalesı yapı
bi!J' ve Ali Fettan Kib:>dan A 'i Fet- lacak P..r<-~a t~ha~~uk edecek iha
tan K~bar.n jmza salibiveti Muva- le forkı hıç b~r h:ıl~m_e hacet kal
fabtivlc refccli1mi!; olı:!ı<'kfa Ali m~ksız.ın vecıhe:;.mı ıfa etmeyen 
Muh · K"b o M h · K" r.ıur;terıden tahsıl olunacaktır. 

.. sm ı ar, sınan u sın ı- D h f l IA ı k · · 
ba N b·ı Mıh · K·• a a aza ma umat ama ıstı -r ve e ı e t sm ıcann unva- . . . 

· ı t• · 1· l t k k d·ı .. venler daırcmızın 938-2263 sayı-m ~ıra;:e 1 ıs ıma eme ay ı e mun- d .. l ı·· 

f "d · A • ... v lı osvasına muracaat arı uzurnu 
en en ımzaya salahıyeuar o!dugu» ·ı- ·ı 119 (92) 
ki. d d V• • ·1nı· 'd v •• ı an o unur. 

~e- ın e egıstın ı~ oı u'{unu mut-
tefikan kabul ve tasdik ederiz. Diye -------
sözü bitirditer. Verilen bu takriri ben BtRINCi iCRA MEMURLU-
yeminli noter bir nüsha olarak tan- öUNDAN: 
zim ettim ve muhteviyatını kendisi- Bir borçtan dolayı tahtı haciz
ne yüksek ses!e okudum ve mealini de bulunan Ahmet ağa mahalle
anlatt1m. Arzusunun tamamen isle- sinin kemer altı caddesinde kain 
diği gibi yaz ldığını taı;dik etmeleri 219 numaralı 5000 lira kıymetin
üzerine i~bu bevanname asağJs•nı he- deki bir bap furun 14-2-939 tari
pimiz imza ett& ve mühürledik. 10. hine müsadif salı günü saat on 
1. 938. Akitlerin imzalan. Şahitler birde birinci icra dairesinde açık 
mühür ve imzaları. b:mir birinci no- artırma suretile satılığa çıkarıl -
ter resmi mühür ve imzası. mıştır. Bu artırmada satı' bede-

Genel sayı: 15204 li muhammen kıymetinin yüzde 

tZMiR BELEDiYESiNDEN: 
Yeşil tepe mahallesinin 403 sa

yılı sokağında yaptırılacak 70 
metre boyda lağım has mühendis
likten ücretsiz olarak tedarik edi
lecek ke~if ve şartnameleri veç -
hile açık eksiltmeye konulmuı; -
tur. 

Kesif bedeli 490 lira 50 kurus
tur. ıiıalesi de 27-1-39 cuma gÜ
nü saat 16 dadır. İ~tirak edecek
ler 37 liralık teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

13-17-20-24 142 (81) 

tZMtR BELEDiYE.SiNDEN: 

Beher metre murabbaı 125 ku
ruştan 156 lira 25 kuruş bedeli 
muhammenli 84 ncü adanın 125 
metre murabbamda.1ri 24 sayılı 
nrEasının sah~ı başkatiplikteki 
şnrtname3İ veçh!le 24-1-939 salı 
giinü saa.t 16 da açık artırma ile 
ihale cdiiecckfr. İ!:tiral: edecek
ler 12 liralık temi..;at makbuzu 
ile encümene gelirler. 

7-13-17·20 54 (40) 

1 - Cümhuriyct caddesinin Gazi 
Bu!va.-ından Cümhm·iyet meyda
nmn kadar ıazanan bsmının iki 
taraf yaya yollarilc orta treplenine 
kesme kordon çekilmesi İ§İ baş 
mühendislilrten ücretsiz olarak teda
rik edilecek ke§if ve şartnameleri 
veçhile acık e!<siltmeye konulmuş
tur. Keı;if bedeli 4000 liradır. ihalesi 
de 20. l. 939 cuma günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 300 lirabk te
minat makbuzu ile encümene gelir
ler. 

2 - Karşiyakada 1775, 1781, 
1782 sayılı eski Osmanzade sokağı
nın bir klsmma yeniden yaptmlacak 
döşeme baş mühendislikten ücretsiz 
olarak tedarik edile~ek ke~if ve şart
nameleri verhile acık eksHtmeve ko
,..,Jmu~lur. Ke"if bedeli 216 liradır. 
thale~i de 20. 1. 939 cuma günü saat 
16 eladır. lşfüak edece~ler 16 lira 25 
lrn.-uşluk teminat makbu:ru ile encü
mene gelirler. 

4, 10, 13, 17, 12 (20) 

Belediye emliLk ve akuıncla 863 
üncü sokakta HolimaP,a carıpsı yeni 
yol 6 sayılı dükkan başkatiplikteld 
şartnamesi vechile aç!k arbrrna ile 
Ye bir sene müddetle icara verilecek
tir. 

Bir senelik icarmın mu.lıammen 
bedeli 36 lirad1r. ihalesi 17. 1. 939 
ısa.11 günü saat 16 dad,r. lşti .. a.k ede
cekler 3 lil'ah1~ teminat makbuzu ile 
encümene 1{e11rler. 

4, 6. 10, 13, 13 (22) 

1 - M" mar Kemaleddin caddesin
<Je esiri 104 yeni 76 numaralı odun 
deposunun yanında bulunan beledi
yemize nit 505 metre murabbamdaki 
arsa belediyenin istedii:ii zaman bo
şdfılmak kayıt ve ~artile ve bir sene 
müddetle icara verilecekHr. Sartna
me-:i baş l(atiplikte görülür ve birse
nelik icarının muhammen bedeli de 
220 lin:dır. Acık artınna ile ihaleı;i 
24. 1. 939 salı gü~ü saat 16 dadır. 
l~tirak e<lece•·Jer 16 lira 50 kuruşluk 
teminat makbuzu ile encümene ge
lirler. 

lktısat V ekileti iç tica
ret umum müdürlüğün
den: 

30 tkinci teşrin 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama 
munkasem şirketler kanunÜnun hükümlerine tevfikan türkiyede ça
lışmasına izin verilen ecnebi şirketlerinden singer dikiş makinesi 
kumpanyası Türkiye umumi vekili bu defa müracaatla haiz oldu
ğu salahiyete binaen balıkesir ve çanakkale vilayetleriyle mülhakatı 
acenteliğine şirket namrna yapacağı işlerden doğacak davalarda da
va eden edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 1z
mirde mukim Fevzi altuntuğu tayin ettiğini bildirmiş ve l&zımgelen 
vesaiki vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüş ol-
malda ilin olunur. 126 (84) 

lzmir 
• 

susıye 

vilayeti Muhasebei Husu .. 
müdürlüğünden: 

Mevkii Numarası Nevi 

Eski maşatlık O Bağ 
Vergisi Adı 

7 Hüsnü kaptan 

Ar 

80 

kıymeti 

700 

vergi nisbeti 
binde 

10 

Yukarıda evsafı yazılı bağa arazi tahrir komisyonunca tahmini 
kıymetine ait ihbarnamenin sahibinin ikametgahı malum olmadığın
dan keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

136 (87) 

Izmir bahriye birliğinden: 
lzınir bahriye birliği umumi heyetinin zirdeki ruznamede yazılı 

hususları müzakere etmek üzere 16. 1. 39 tarihine müsadif pazartesi 
günü saa1 10,30 da birinci kordonda pasaport kar41sında Riz bina
sındaki merkezinde toplanacağı ilin olunur. 

RUZNAME : 1 - idare heyetinin 1938 senesi zarfındaki faa
liye i hakkındaki raporunun tetkik ve tasvibi. 

2 - 31. 12. 938 tarihinde kapahlan plnçonun tetkiki ve tasdiki 
ve idare heyetinin ibrası. 

3 - Cemiyetin ana nizamnamesinin 3512 numaralı kanun hü
kümlerine tevfikan tadili. 

4 - 1939 senesi bütçesinin tetkik ve tasvibi. 
5 - idare heyeti intihabı. 

13, 14, 15 140 (85) 

2 - V araşilof caddesinde Gazi 
okulu önünden doktor Mustafa En
ver cadde$ine kadar uzanan kısımda 
vaptırılacak kanalizasyon baş mü
hendislikten ücretsiz olarak tedarik 
edilecek keşif ve şartnameleri veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
b~deli 1023 lira 93 kuruıtur. ihalesi 
de 24. 1. 939 salı günü saat 16 dadır. -------------

lştira.k edecekler 11 liralık teminat Deniz bank şu besinden: 
makbuzu ile encümene gelirler. 

3 - Beher metre murabbaı 500 
kuruştan 1800 lira bedeli muham
menli 34 Üncü adanın 360 metre 
murahbaındaki 89 ve 90 sayılı arsa
larının satışı baş katfolikteki şartna
mesi veçhile 24. 1. 939 salı günü sa
at 16 da açık arttırma ile ihale edile
cektir. iştirak edecekler 135 liralık 
teminat makbuzu ile encümene ge
lirler. 

10, 13, 17, 20, 73 (53) 

Limanımıza gelecek kömür vapurlarile motörlerinin boşaltma ve 
aktarma işleri eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 
kararlaştınlmıştır. isteklilerin yükleme boşaltma servisine müracaat-
ları iJan olunur. 121 ( 89) 

Denizbank lzmir şube.:inden: 
Atelyemize 1400 praçol ile 67 metre mikabı iğri çıralı veya kara

ağaç bu ayın yirmi beşinci çarşamba günü saat 15 le bankamız ıu
be binasında açık eksiltmeye konacaktır. Fazla izahat almak istiyen
lerin materyel servisi şefliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

13, 16, 19, 22 123 (83) 

işbu beyanname suretinin dairede yetmiş be1i bulmadığı takdirde en 
naklı 10. 1. 938 tarih ve 7fi7 genel ç?k artıran tali~ini?' ~aa~hüdü ba
sayılı aslın!l uygun olduğu tasdik kı- kı kalmak fart~le. ikm~.ı ar~ırma
l•ndı. Bin dokuz yüz otuz dokuz se- sına 1-3-~3~ tarıhme ~usadıf çar· 
nesi ik.nci kanun ayının dokuzuncu .ı:J.mba gı:nu saat on bırde yapıla
oazartesi günü caktır. Bu artırmada dahi satış 
· Otu~ kurus~~l: pul üze1'İne 9 ikinci h;:deli muhammin kıymetinin 
IW.nun 1939 ~tarih ve bmir birinci yuzde 75 çıkmasın:ı bakılI?aksı - l.1!'1rlı~Rm21! 

zın en çok artırana ıhale edılecek~ 
noteri resmi mührü ve imza.s?. tir. lııhu gayri menkul üzerinde 

her hangi bir sekilde hak talebin
de bulunanla;ın i~bu ilan tarihi 
neşr · r:den itibaren yirmi gün zar
f mda eller:ndeki vesaiklc birlikte 
dairemiz~ mürac<:.utleri lazımdır. 

~ rı" T ı ~ Snrtname 25-1-939 tarihind n iti-
' u n w t' n ~ bm·en he::- keae acık bulun durula-

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplarını • 
kökiindcn temizlemek için ( H E L 1\1 O B L O ) kullanınız .. 

~ Do}ium ve Cerrahi Kadın ~ ccLtur. Yü:;!de 2/~ iki buçuk del-
. ~bu vekfı etn<:.me suretinin gö- N hastalıkları Operatörü ~ fa ·ye müç.t~riye aittir. Vergi, tan-

rülen aslına \"e dosyemızda ~lı!--o- ~ Kc t Jli caddesindeki muayene- ~ if t tenvirat belediye rüsumu ar-
nulan nus!ı<!ya uygt.:n olduğu tc.c- ' hnne:ıini Birinci kordonda Tayyare , :ı bedelir.den tenzil olunur. 
d "k k 1 d B" d k ·· j '-' · > I k fi k Böbreklerin c;alı~mak kudı·ctini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, cs-

ı ı ın ı. tn o uz yuz otuz "~ sineması civarında 222 numaralı 1 • ... • numara ı va ı ar anunun- ki l v kl ~ ·1 ·1 b b 1 v k k "dr b ·" • d b d l · ve yeni be so~ u~nu. mesane ı tı ıa mı, e agrısım, sı sı ı ar oz: 
dokuz ikinci Kilnun ayının doku- ~ haneye yakında nakledecektir. ~ .. ~ te iyesi icap eden taviz e e i mak ve bozarken yanmak hıı.llcrini giderir. Bol idrar temin eder. idrarda ku-
zuncu Pazartesi günü. 9-1-939 ~ Hastalarını ı Mart 939 dan iti- ~ mi:çieriye aittir. Taliplerin birin- mun mesanede taşların te~f'kkillüne mani olur. Sıhhat vekaletinin ruhsahnı 

' beren yeni muayenehanesinde ka- ~ ci icra İzmi::- birinci icra dairesinin haizdir. Her eczanede bulunur. 
' Elnunı ı dnsvasına :ve1l_..._~_...._. E L M B L O idrarınızı temizliyerek mavileştirir 
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Urııdal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Deu~~che Le-
Yemeklerin kı· 

rmtıları, salya· 
nm iÇraz ettiği 
mikroplar, dışa• 
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
smda di!Jler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zalmağa, çürü• 
me(te mabkam· 
dar. Çürük diş .. 
ler mide ve bar· 
sak ihtilitlarm· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 1 

ile muhakkak sabah ve akşam heı· 
yemekten sonra hrçulaınak şartile 

. . ' ___ ....,__ , 
. . '~ .,l . .. . ' ; 

Balık yağının tazesi 
hilal eeza. ~esinde 

Kemal Akt d'yor ki: Kemal Kamil Balık Yağı yalnız Hi-
Eczecı 8§ ı 

W Eczanesinde satılacakbr. . . • k h f.f b . 
• ba ah 1·· gıda kuvveti yüksel:, ıçımı ço a ı ır 

938 senesı ' m su u, 

fel'hett~. d . 
Midesi zaiflere tavsiye de erun ... 

~ 

NEVROZiN 
Bütün Ağrıların 
Beyhude Istırap 

BİR TEK KAŞE 

Nevrozin 
Bu muannit baş ve diş ağrıhrını süratle 
izaleye kıifidir. Romatizma evcaı, sinir. 

mafsal ve adale ıstırapları 
NEVROZİNLE tedavi edilir .. 

Nezle, Grip ve Bronışite karşı c~ 

n1üessir ilaç 
~ E V R O Z İ N dir .• 

Panzehiridir 
Cekmeyiniz! 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
İCABISDA GÜNDE 3 KAŞE AI..INABİT ·a 

A~~~Ji~~n. Şürekası Vapur Acentası 
HELLENİC LiNES LTD. BİRİNCİ KORDON REES ADRIATiCA S. A. Di 

vante Liı1ie 
G. M. B. H. HAMBURG 

-- BiHASI 'J'EL. 2443 NAVİGA'J'İONE 
HELLAS vapuru 14 '15 kanunu•ani POLO vapuru 3 birinci klinunda Lon- ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci kA.-

arasında beklenilmekte olup, Rotterdam dradan gelip yük çıkaracak ve ayni za- GRİMANİ motörll 10/ 1/939 da gelerek nuna kadar Anvers, Rotterdam, Brcmen 
Hamburg ve Anvers limanları için yük manda Londra ve Hull için yük alacak- 11/1saat17 de Leros Rados Brindisi Ba- ve Hamburg için yük alacaktır. 
alacaktır. tır ri Trieste Venedik. AKKA vapuı·u 31 ikinci kA.nunda 
BELGİON vapuru 30 kanunusanide · L L nt L.ı-• ZARA motörü 12/1/939 saat 9 da bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot. 

beklenilmekte olup, Rotterdam Ham- DeUtSCne eua e• -e gelerek ayni gi.1n saat 19 da Patmos Le- terdam, Bremen ve Hamburg için yük 

burg ve Anvers limanları için yük ala-
0 

DELOS vapuru birinci kanunun orta- ro• Kalimnos İstanköy ve Radosa hare- alacaktır. 
caktır. sında Hamburg, Bremen ve Anversten ket eder. VERNER VİNNEN vapuru halen ll-

-*-
gelip yük çıkaracaktır. CİTI'A Dl BARİ motörü 12/1/939 da manımızda .. 

gelerek ayni gün saat 17 de İstanbul Pi-

BALKANJ.ıAR ARASI LiVERPOOL HA'J''J'I re Napoli Marsilya ve Cenovaya hare-
HATTI ALGERİAN ve LESBİAN vapurları ket eder. 

--AMERICAN EXPOR'J' 
LİNİES ZETSKA PLOVİDBA A. yüklerini İstanbulda aktarma ederek ZARA motörll 16/1/939 da gelerek 

D. KOTOR DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- Pire Korfu Saranda Brlndisi Avlonya İNC. 

__ mişlir. • Draç Ragusa Spalato Zara Fiuıne Tries- EXHİBİTOR vapuru 12 ikincikfuıunda 

O V C E LONDRA HATrl: le ve Venediğe hareket eder. bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 
il L N )) CA V ALLO vapw·u 25 son kanunda 

LÜKS VAPURU 12 ŞUBATTA Londra ve Anversten gelip yük çıkara
saat (8) de beklenilmekte olup, saat cak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
16 da Constanza ve Var!la limanları için için yük alacaktır. 
hareket edecektir. 

Lüks vapuru 19 şubatta saat 16 da 
beklenilmekte olup, 20 şubatta saat 8 

--
ROYALE NEERLAN 
DAİSE KUMPANYAS'I 

-*-
SERVİCE MARİ'J'İME 

ROUMAİN 
BUCAREST TRAJANUS vapuru elyevm limanı

mızda olup 14/1/939 tarihinde Rotter- DUROSTOR vapuru 18 ikincikanunda 
d İ ınird h k t ed kti" p· gerek '-apur isimleri ve navlunları hak-e z en are e ece r. ıre, . .. . dam Amsterdam ve Hamburg limanları bekleniyor. Köstence için yük alacak 
Korfu, Adriyatik limanları için yük ala- kında acenta bır teahhut altına gıremez . . .. . 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci ıçın yuk alarak hareket edecektir. 
caktır. . VENUS va uru 20/1/939 tarihinde 

tır. 

LİNEA SUD Al\IERICA.."lA Kordonda 152 numarada aUMDAL• P .. 
TYRİFJORD vapuru kanunusani ni- umumi deniz Acentalığı Ltd. müracaat beklenmekte olup Borgas Varna ve Kos- --

ed·ı · · olunur tenceye hareket edecektir. 
hayeti şubat iptidasında beklenilmekte ı mesı rıca · 
olup Nevyork için yük alacaktır. Telefon : 4072 Müdüriyet PİGMALİON vapuru 28/1 de bek-

.JOHNS'J'ON WARREN 
LİNİES LTD. 

G ı l 1, ihl · Tele'on .. 3171 Acenta lenmekte olup Rotterdam Amsterdam ve ere1< vapur arın muvasa at tar erı, ,, 
Hamburg limanları için yük alarak ha- JESSMORE vapuru 12 ~bat 939 da 

bekleniyor. Burgaz, V ama ve Köstence 
limanlarına yük alacaktır. 

-------------------------- reket edecektir. 

Sizde bu kremden şaşmayın1z 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi ruhsatını 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cilıanda elli senedir daima ÜS· 

Hin ve eşsiz kalmL~tır. 

Krem Balsamin 
Uzmı bir tecrübe mııh.wlü olaralı: vü

tuda getirilmiş yegane sıhhi krem
lerdir. 

Krem Balsam in 
Şöhretini söz ve şarl&tanlıkla değil, 

<ıhhl evsafını Londra, Paris, Berliu, 
!'\evyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasmda birincilik mükafa
t1n1 ka7.~nm1~ olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsamin 
Gi.indüz için yajsız. gece için ya~ı ve 

halis atı badem ile yapılnnş gündtiz ve 
(ece 5ekiilcri vardtr. 

KREM BALSAJ\IİN; öteden beri tanının<) hususı rn7o ve tüp şeklinde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. BEYOOLU • İSTANBUL 

BRISTOL 
Be yoğlunda 

Gi1Zi1'2'2l<ll==rzn 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~ 

Bu her iki otelin ınü•teciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LlJT
FlT,dür. 43 senelik l~crübeli idaresiyle bütün EGE halkına kendisini sevdir
miştir. 

Otellerinde misafir blanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
lstnnbulda büliin EGE ve Izmirlilcr bu otellerde buluşurlar. 
Bir çok lıususi~ctlerine ilaveten fiatl« müthiş ucuzdur. 

lzmir gümrükleri baş müdürlü
ğünden: 
1 - Baımüdürlüğümiizle mülhakatunızda açık bulunan 16 ve 17,5 

lira aıli m&a11b memur ve muhasebe memurlarına en ap.ğı orta mektep 
mezunları arasında Lise mezunları da girnbilir müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

2 - Müsabaka imtihanı 25 ikinci kanun 939 tarihine tesadüf eden 
çarıaınba günü saat 13 te başmüdürlüğümüzde olacakbr. 

3 - lmtihana girebilmek için memurin kanununun 4 üncü madde
sinde yazılı evsafı haiz bulunması lizımdır. 

4 - İmtihana girmek istiyenler imtihan gününden evvel bir dilek
çe okul ,ehadetnamesi nüfus cüzdanı örneği ve hüsnühal varakasile 
başmüdürlüğümüze müracaatle ibrazı lazım gelen diğer matbu vesa
iki almalan ve keza imtihan gününden evvel bu belgeleri de ikmal 
ederek ~müdürlüğümüze getirmeleri lamndır. 

5 - İmtihan hesap, coğrafya, tahrir ve kan.un ve me-nu?.t hakkın
da bir mütalaadır. 

-*- --SVENS'KA ORİEN'J'E LI· 
NİEN Kl/MPANYAS'I Vapurların hareket tarihleriyle nav-

NYCO vapuru 20/1 tarihinde gelerek lunlardaki değişikliklerden acenta me
Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve suliyet kabul etmez. 
Baltık limanlanna hareket edecektir. Daha fazla tafsillt için ATATÜRK 

GUNBURG vapuru 30/1/939 tarihin- caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Deı 
de gelerek Rotterdaın Haınburg İskan- 7..ee vapur acentalığına müracaat edil
dinavya ve Baltık limanlan için yük ala- mesi rica olur. 
rak hareket edecektir. TELEFON : 2007/2008 

İl!ndaki hareket tarihleriyle navlun-
lardalci değişikliklerden dolayı acenta rada FRATELLİ SPERCO vapur acen· 
mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf- tasına müracaat edilmesi rica olunur. 
si!At için ikinci Kordonda 72/4 numa· TELEFON : 201)4 - 2005 

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

ilıi defa .süzülmiiıtür Şerbet gibi içilebilir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. 

-·' 

1 



SAHiFE JO rENIA.llR IJ 5on kAnan cama 1939 

Mussolininin teklifleri ne imiş? 
1 - /ngiltere ile dost olmak, 2-Akdeniz statüsünü bozmak, 3 - Tunusta 
tashihi hudut, 4 - Cibuti limanı, 5 - F ranko ya muhariplik hakkının verilmesi 

Tazyik veya yatışkanlık S~rbest memleket hudutla
Mussolini bu iki yoldan Ron:ı.a 

görüşmelerinde hangisini tercih etti 
HAVAS •• 

GORE AJANSININ BILDIRDIGINE 
Fransa ve ispanya meselelerinde ltalyanın isteklerine 
karşı lngiliz nazırları çok ihtirazlı davranmışlardır 

Çembe la Fransa ile ltalya arasında ihr ynti!cifı iki tarafın doğrudan doğ-
ru ya ve başbaşa müzakere ile hallini tavsiye etmiş 

Paris, 12 (Ö.R) - Havas ajansının 
Roma muhabiri İngiliz - İtalyan müza
kereleri hakkında şu izahatı veriyor : 

B. Mussolini iki metod Istimal edebi
llrdL Ya ihtirazkAr ve uz1a§maz bir ta
vır takınırken muhatabı üzerinde tazyik 
icrasına çahfacak, yahut niyetlerinin sa
fiyeti ve sulh arzusu hakkında onu ik· 
naa çalışacaktı. B. Mussollninin bu ikin
ci metodu intihap ettiği anlaşılıyor. Hiç 
olmazsa §imdiye kadar kullandığı me
tod budur. D üçen in İngiliz başvekiline 
karşı kullandı~ lisan şöylece hillasa 
edilebilir : 

•İtalya sulh istiyor . Alman - Çek buh
ranının en buhranlı anında yapbğı mü
dahale de bunun delilidir. İtalya aslfı 
sulhtan başka bir şey isteyemez. 

Fakat sulhu hak içinde istemektedir. 
Bu hak ta, harbin ferdasında kendisine 
karşı işlenen haksızlığın tamiridir. Dev-ı Mussolini saray balkonunda nutuk söyliyor 
letler, bilhassa Fransa, İtalyanın Akde- Fakat ihtirazlı bir vaziyet muhafaza et- radaa araya sitmiflerdir. 
nlzdeld yeni imparatorluk vaziyetini rnişlerdir. Framaya karşı müddeiyat Prensee Mafilda de Helin rahatsızlığı 1 
tasdik etmelidirler. hakkında gizlememişlerdir ki meselenin sebebile kraliçe hazır bulunmadığından 

İtalyanların Mare Nöstron dedikleri iki taraf için de memnuniyeti mucip ziyafet yalnız erkeklere münhasır kalmış

Akdenizdeki bu imparatorluk mevkün- bir şekilde hallini temin edecek biricik tır. 
den İngilizlerin biraz endişe duyacakla- çare Paris ve Roma arasında doğrudan Roma 12 (ö.R) - Öğrenildiiine gö
nnı hissettiği için B. Mussolini şunları doğruya iki taraflı müzakere açılması- re B. Musaolini dün japonya 1efirl B. 

llAve etmiştir : dır. İspanya hakkında da İngiliz nazır- Siratoviyi kabul ederek İngi!iz-İtalyan 
ıİtalyan milleti İngiltere ile sulh is- lan muhteriz davranmışlar ve Londra müzakerelerinde hükümetinin takip et

ter. İtalya İngilterenin menfaatlerine ri- ademi mildahale komitesinin kararlan tiii niyetlerden haberdar etıniıtir. Düçe 
ayet arzusundadır. Akdenizdeki statüko- arkasında durmuşlardır. Ancak yarınki bu aabah Almanya eefiri Fon Makenzeni 
yu da tehdit etmiyor. Gerçi Tunusta muhavereler bittikten sonra bu görilf- de kabul ederek ayni mahiyette ıöriit
Fransaya karşı ileri sürdüğü mUddeiya- melerden ne netice çıkacağını öğrenmek müttür. 
b vardır. Fakat bunlar bilhassa hukukt mümkUn olacaktır. Diğer tarafdan Lord Halifab Fran-

eanan Roma 1efiri B. F ranaova Pome 
ile bulufJDUJtur. Bu temaadan mak .. d, 
Cenevrede F ranaız ve lngiliz hariciye na· 
zırları arasında yapılacak mülakattan ev
vel, Cümhuriyet hiiitümetini Roma mü
zakeratarun cereyanından haberdar tut
maktır. 

LONDRA GAZETELERi 
NE YAZIYORLAR 

Londra 12 (A.A) - lngiliz gazeteleri 
lngiliz nazırlarının Romaya müva.alab 
hakkında uzun telgraflar ne,retınekte 

ve Roma halkı tarafından müsalemetçiye 

gösterilen kabulün samimiliğinde bil
haua durmaktadırlar. Fakat ilk Muaeo
lini - Çemberlayn mülakatının mahiyeti 
hakkında bu eebeplerde hiç bir malfunat 
mevcut değildir. 

Taymia gazetesine Romadan yazılıyor: 

Romada" bir manzara Bugünkü gÖrÜflJleler hakkında henüz 

ve ekonomik mahiyettedir. Diğer taraf- Roma 12 ( ö.R) - lngiliz nazırlarının pek az ICY aöylenebilir. Her iki taraf da 
tan, Tunusun cenubunda yapılacak bir Romadaki ikinci günü Lord Halifalwn bantın muhafazası lüzumu baklanda 
hudut tashihi, ne kadar mühim olursa Kici sarayında kont Cianoyu ziyaret et- açıkça görüflDüılerdir. Ve lngiliz nazu
o1sun, Akdeniz milvazenesinin bozul- meaile b.,lamıttır. Bu mülakat bq daki- lan B. Muaaolininin bu yolda kuvvetini 
ması şeklinde teWdd edilemez. Ayni su- ka aünnüıtür. Saat 11 de lngiliz nazırlan kullanacağını tekrar ifitmelde pek ziyade 
retle, Habeşistanın inki§8fı ve i§letilme- ve maiyyetleri ltalya krallarının mezarı memnun kalmıılardır. 
si için İtalyanın muhtaç olduğu Cibuti olan Panteona gelnıifler ve buraya üç Deyli Meyl gazetesi baı makalesinde 
limanı ve demiryol u üzerindeki müddei- lngiliz milli rengile bağlanmıı bir çelenk diyor ki: 
yat İngiltere için hiç bir tehlike ihdas bırakmıılardır. Sonra Venedilr. meyda- ltalya kadınlan da Almanya kadınlan 
etmez. İngiltere İtalyaya emniyet ede- nına giderek ikinci Viktor Amanuel ahi- gıÔİ Münihte barl§I kurtannıı olan adamı 
bilir. İspanya hakkında da vaziyet ay- desinin eteğindeki meçhul asker mezarı- alkaşlamıılardır. Bu alkıılardan alınacak 
nidir. na gelmişlerdir. Meydanda her silaha ders vardır. Ve yeıil masanın etrafında 

•İtalya İspanyada kendisi için hiç bir menaup aıkı;ri mektep talebeleri yer al-, toplanan devlet adamlan ltalyan ve Al
menfaat gözetmemektedir. Sadece bu ml§tı. Mezarın etrafında kara, hava ve man milletlerinin de lngiliz mlleti gı"bi 
memlekette Marksizmin imhasını isti- deniz ordularilc milislerin mümessilleri 

1 
hissettikleri harp dehşetini nazan itibara 

yor. İtalyanın müdahalesi şahsi menfa- ~ıralanmıştı. almaktan hali kalamazlar. 
et maksadından tamamiyle iıridir.. Gö- B. Çcmberlaynın ba~mdn 8ilindir şap- Sol cenah matbuata müsbet bir end.İ§e 
n üllülcrini geri alnuığa Jiazırdır .. Fakat kası ve elinde de, yanından hiç aynlmı- göstermekle beraber efkara umumiyeyi 
bir şartla : Cümhuriyetçiler arasında yan oemsiyesi vardı. Lord Halifaks, Lord B. Mussolininin usulüne karıı ihtiy~tlı bu
h5la harp eden ecnebi gönüllüler de ge- Bert, büyük üniformalarile lngiliz ataoe- lunmağa davet ediyor ve diyor ki: 
ri alınmalı ve Frankonun muhariplik militerleri vardı. B. Mussolini malum olan meharetle 
hakkı tasdik edilmelidir. İngiliz başvekil ve hariciye nazın ahi- B. Çemberlaynın zayıf olduğu bildirilen 

Düçenin B. Çemberlayn ile ve Kont denin merdivenlerini aüratle çakarken fqiat ltlya hakkında azacıkta ola daha 
Cianonun Lord Halifaksla muhaverele- müzika kasık bir sesle Piava mar11 çalı- noktalanndan i.tifade ederek kendieini 
rinde Akdeniz hakkında ileri sürdilkleri yordu. Mezar önünde lngiliz nazırları hayırhah ve F ranaa hakkında da daha 
delillerin ana haalan bunlardır. eiilc:liler ve fqiat erk.Anı İle Roma usulü müstakil yapmaia çahpcakbr. Az.acdt 

da ola fakat bu u.clk feftallde mü-

rı pazarlık mevzuu olamaz 
F ransanın sulh aşkı kadar tehdide 
boyun eğmemek kararı kuvvetlidir 
Pari.s 12 (ö.R) - Mebuaan meclisin· ~ 

de yeniden riyaset kürsüsüne seçen B. 
c Bu itibarla milli müdafaa meseleal 

bir istihsal meaelesidir. Franaızlar, sosyal 
Heryo ıu nutku aöylemiıtir: 

c- Tek bir Fransız yoktur ki wlhu 
istemesin. Bunun hilafını düıünmek. için 
harbin hali memleketimizin kapa1annda 
ve dünyanın ötesinde berisinde tersim 
ettiği dehoetleri bilmemek, F ranaız tehir
lerinde ve en ufak kaaabalannda yük
selen abideleri unutmak llzımdar. Bütün 
milletlerin ayni duyguda olduklannı u· 
manz. Eğer onlann elinde olaa, mutlak 
surette harbin önüne geçerlerdi. 

c Son endife .. atlerinde tekrar bir ür
perme bütün milletlerin üzerinden geç• 
miıti. Fakat bütün memleketlerde akd 
ve dirayet sesi dinlendi. Bütün milletle
rin beraberce korumak istedikleri sulh 
müemmen oldu. F ranaa için sulh yalnız 
bir ihtiyaç değil, bütün maziye riayet de
mektir. insanlık, silah yarl§ının muhak
kak olan tehlikelerini düıünmelidir. Bu 
yanı takatsız bıraktığı devletlerin inkişa
fını kesmektedir ve onlan uçuruma eli- Fransız parlamentosu reisi B. Heryo 

kanunlara riayetle beraber, miUt müda• 
faa ihtiyaçlanna uygun bir tekilde iatih· 
.. li artırmakla mükelleftirler. Zamanı-

mızda en karanlık maziye doiru bir rl• 
cat görülmektedir. Bir çok yerlerde ıf. 

yasi ve dini hürriyetler ezilmiıtir. Zulüm, 
ve tazyik hüküm sürüyor. Unutınamalıdıı, 

ki, dikkat edilmezse, hak ölmek üzeredir. 
Şu takdirde onunla birlikte insanlığın e~ 
yüksek mükteeebatı yıkılacaktır. 

c Bu anarşiye karıı, bir kaçı müstesnll 
hiç bir ses yükselmeniıtir. Fakat Roma• 
da bir ihtiyar, ruhi c saretine dayanarak, 

tecavüze uğrıyan 1ınıfın müdafü büyüli 
papalar ananesini tecdit etmiıtir. Yeni 

dün}'ada cümhuriyetçiler tesanüdlerinJ 
teyid ve demokrasilerin şerefini ala ede· 
rek mütaarrızlara ihtarda bulunurken, 

birisinin devletler reisi hürriyet rejimine 
ve ahlaki kanunlara bağlılığını ilan etmiş· 

tir. Frnn,.ız mebusanının da seo;lere ma· 

Daladiyenin Tunw ıeyahatinden iki intiba 

rüklemektedir. lbr. 

c Fakat F ranaızlann sulh .,Jdan ne c Cilç aaatlerde, kuauJ'luz bir maddi 
kea olması l&zım geldiği fikrindeyim. 
Çünkü bunlar insan phaınm ,erefini tef" 
kil eden her teYe bağlılık ifade etmek· 
tedir. Bunlar bizi yakmlqtınr ve birlet
tirir. Cümhuryet bir kolaylık rejimi de· 
ğildir. Milli meeele büro olunca, meşru 
ihtiliflanmız ıilinir. Her kes artık yalnız 
teaanüd ve cümhuriyetle vatana muhab
bet gösterir.> 

kadar büy(ik oluıp olaun, hiç bir tehdi- kudret hBkiimetlerin ve diplomatların en 
de boyun eimemek kararlan da u bil- liizumlu delilidir. Fakat zamanımızda biç 
yük değildir. Serbeet bir memleket hu- bir memleketin milli müdafaası bir gün 
dutlannı pazarlık. mevzuu 1apamaz. On· içinde kurulamaz. Teknik öyle mülhit 
lan müdafaa eder. Bu itibarla, bir kom- derecede terakki etmiftir ki buna intibak 
ıumuzun mevcut hudutlan tanımak ta- ebniyen eo ceaurane hareketleri bile le· 

ahhüdünü tazammun eden tetebbi.la(hı.. siniz bırakir 
den mütehauis olduk. Böylece iki büyük 
memleket arasında daha iyi nUmayİf}erin 

tesisini ümit edebiliriz. Fakat diier taraf· 
dan baıka bir takım sesler yilkaeldi. Hak
kımıza ve kuvvetimize olan itimadımız 
bunlara cevaptan bizi müstaini kılıyor. 
Zira böyle bir münak.,amn sonu. insan
lann kanına dayanmaktadır. 

c Büyük ihtilalinden yüz elli sene son· 
ra, uzun bir sulh temin edeceği umulan 
uzun bir harbi müteakip, iıte yeni mem· 
leketin emniyetine müteyakkız olmak 
mevkiindeyiz. ihtilalci ecdadımız gibi 
müıkülatı cepheden görmek ve karıala
mak l&zımdır. Kuvvet asrında yapdağı
mız •on hadiselerle bir daha anl&1ılmıt-

Polonya 
yapılan 

yahudileri hakkında 
müzakereler kesildi 

VallOva 12 (ö.R) - Almanyadan çıkarılan Polonya yahudileri meselesi 
hakkında Almanya ile Polonya arasında devam etmekte olan müzakereler 
yeniden lnkıtaa uğramıştır. Polonyada Leh delegasyonu yeni talimat almak 
için Varşovaya dönmüştür. 

Estramadore cephesinde asilerin 
mukabil taarruzları püskürtüldü 

Burgos 12 (Ö.R) - Nasyonalistler Katalonyanın bütün mmtakalannda 
ileri hareketine devam ediyorlar. Şimalde Si.sko dağını zapteden Frankist
ler merkeule de milhim bir ileri hareketi tmin etmiflerdir. 

Madrid 12 (ö.R) - F.stramador cephesinde asilerin mukabil 1aarruzları 
kendileri için ağır zayiatla reddedilml§tir. 

Transatlantik hava postası 

Fransızlar yeni bir transatlantik bava poatau imal ederek eefere baolattılar. Bu yolcu tayyareainin adı (Rochambeau) 
dur. Makine, 23000 libre ağırlık tafımakta ve her seferinde 20 den fazla yolcu ile yola çık.maktadır. 

Bu yolcu tayyaresi gayet kullaDif)ıdır. Yolcular, adeta bir vapur lr.amaruında veya bir a_ıiınakta eeyahat ediyorlarmıt 
gibi, her türlü konfora sahip bulunuyorlar. Fotograf, tayyarenin ilk 1eferi esnasında alınmıtbr. 

Yandaki fotograf İle, önümüzdeki yaz mevllİmİnde eefere bqlıyacak bir lngi)iz yolcu tayyareaidir. 46000 libre aiırlık 
tapyacakbr. Jnsilizler ilk defa oWak (C) mmfmdan bir 7olcu tanueei 7...,.k bu eabada bir 7.mJik meydana aelinnit-


