
FIAU ( 1 ) alllUŞIUR 

• Dünya yenı 

Milli Şefimiz yarın 
seyahate. çıkacaklardır 

· lnönii milletin . . 
· izhar ettıği sevgi
ye teşekk6r ediyor 

-0--

.Ankara, 31 (Hususi) - Hava müsait 
olduğu takdirde, Milli Şefimizin Ankara 
viliyeti içindeki tetkik setahatlerine 
pazartesi günU çıkmaları muhtemeldir. 

Ankara, 30 (A.A) - Birinci köy ve 
ziraat ko~esi tarafından çekilmiş olan 
telgrafa reisicümhur İsmet İnönü aşağı
daki tel yazısı ile mukabele etmişlerdir: 

Celal Bayar 
Başvekil ve Birinci köy ve ziraat 

· kalkınması kongresi umumi reisi 
Birinci köy ve ziraat kalkınma kong

resinin hakkımda gösterdiği yüksek ve 
- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

başvekilinin yeni Ingıliz 
yıla ait ümitleri 

açılan yeni seae herkes ıçfn Çemberlayn ''bugün 
sakin ve mesut bir sene olacaktır,, diyor 

Yeni yıla 
Girerken 

• 1EVKEY BlLGtN 

YlllNlp insıınlıim hayatında hir dö
... llOktasıdır. 

Fenllenlen tutunm da, ailelere, ce-

miyetlere, milletlere bdar, Ntüa iman- ÇembeTlaynın politikasını şiddetle reddeden Eden lngiltereye dönüşünde bir 
lılk yenl yıluı arkada 1makt:limm yıl- . nutuk söyliycrr 

......... daba wt, daha ferahh _ YAZISI 4 "ONCO SAHİFEDE -
oJmM!Jlı ..... 1938 in 1GD yapra· --------------------------
..... kopara ellerimiz yeni yılm 

Dk yapraimı açarken varlaiJmm 
bplıyan bir çok limitlerin, dileklerin Jıe.. 
Jeeana. içinde Meta titı'eris. Sanki bu 
rapnk, bir hr'ede dalmak iatediiimiz 
reneai, sil* Jiblü bir ilemiD kapısına 
ıerilmit bir perdedir. Ona ka1dınnca 
lrendimizi o ilem içinde bulacağımm 
...._...... in.canlık, kendini hileli bileli, 

- sene bu utb heyffam 1azelemekten 
leVk •hntfn'· 

Hayatın önUne PÇilmes, tabii bir akı-

Parti namzetleri 
her tarafta 

ittifakla 
seçildiler 

p vardır. Ve biz insanlar o akışın seyrine • .. ün-
kendimm kaptımuf, finiliğimize bak- Ankara, 31 (Hus~! - On uç ~ 

de ı....ıı:_ t, -'uk hal mebusluğa Partinin namzetlen b-lalldan her şey e....-,,-e sonsu:u . 
1 ___ 1_ '-~be 1 b" mı intihap yapılan yerlerde ıtt.lfak a ee-

aıara. Bunwua u.:nı r şuurumuz a ı-

liris ki, pıusıannuza ait dileklerimizin çildiler. 
•:mtitenahiliii i(inde telıakkuk edecek - so~ru :? iNCi SABİFEDE -
-!fa hayallerimiz belki 'bir zerredir. Böy
le iken o ha)'allerden bir in bile ayni
~ lstfıme1İZ. Onlar 98fhiuruzın hik
meti vüCiiıll* ribi, W. ltayıittan zevk al
- imkhbmnl verirler. Öniimiizdeki 
yalmlara taze enerjllerie aıblmak kudre-
tini verirler· Şu halde .. _.. ve hayol I 
iJemini inla"lwim ~ geçir-

tliii nm•MI tt~ Jil?:sclişler 
ilmaiDİI ~et telüki etm~ 
»ek • FAnlli\te1'1dabl14iğimiz 
......,_ ....,.. n1' fımiçtir. 

la' 4J wt, F""H' 3 l lclia Wr 1'Jl-
.......... ~ ..... J1ri1111U1· 
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Yıhnız 

Kutlu 

~ 9 Olsun . . . 
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Yarım -Milyon 
24573 numara 

lirayı 
kazantfı 

Mesut Bir Akit 

Gazetemiz başmuharriri Hakkı 

Ocakoğlunun kızı Türkin Ocakoğlu 
ile doktor Kemaleddin Bayülkenin 
oğlu ilctısat vekileti ihracat kontro

lörlerinden Melih Bayülkenin ni
kih törenleri dün öğleden sonra 
saat 1 de İzmir belediyesinin evlen
me dairesinde samimt bir hava için
de yapılmıŞır. 

Törende İzmirin tanınmış simaları, 
her ilci tarafın yakın dostları, akra
baları hazır bulunmuşlardır. 

Kurulan mesut yuvayı candan 
kutlularken her ilci tarafın aileleri 
erkfuıına ve bilhassa aziz arkadaşı
mız Hakkı Ocakoğlu ile doktor Ke
maleddin Bayülkene kalpten gelen 
tebrikJerimizi ve saadet temennileri
mizi sunarız. 

31027 Numara 200 bin lira 
7558 Numra 150 bin lira kazandılar 

.btanbul 31 (Radyo) - Yılbqı tay- ler. 
yare piyangosunun k.eşidesine bugün 200 BiN LiRA 
saat 19.40ta mutat zevat huzurunda baş- 41027 
lanmıştır. Bu senenin talilileri ile yeni 150 BiN LlRA 
zenginlerine ait numaralar aşağıda gös- 7558 
terilmiştir: 100 BiN LiRA 

500 BiN LiRA KAZANAN 24481 
24573 70 BiN LiRA 

Plinda mevcut 400 bin liralık müka- 29831 
(atı sonu 73 ile biten numaralar arala- 60 BiN LIBA 
rında biner lira olarak taksim ederler. 14415 
Yine planda mevcut 100 bin liralık mü- 50 mR lalRA 
lifatın yarısı olan 50 bin lirayı da büyük 12692 
ikramiye isabet eden 24573 numaranın 30 BIN LiRA. 
yirmi beş apğı ve yirmi beş yukan olan 39524 
numaralar aralannda bineT lira taksim 20 BiN LIBA 
ederler. 18863 

200 BiN LiRA KAZANAN 15 BiN LiRA 
31027 16939 

Bu numaranın yirmi beş aşağı ve yir- 10 BIN LIRA k.AzAN~ 
mi beş yukarısı olan numaralar 50'" bin 22195, 5655, 16315, 18942, ıtC'"'d 
liralık müklfatı aralarında taksim eder- - SONU 4 tl'Nct) sAJdi"6 

· Almanyanın yeni talebi 
Londrayı heyecanlandırdı 
Beri in 
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Emekli General ~ 
Kizım Karabekir~in 

ŞEHiR HABERlERi 
HAT IRA ltl 

.. 
-4 -

İngilterede IJizim hesa/Jımlza yapı· 
lan ''Sultan Osman,, FJ1etnavutunu 

bize teslim etmek ıstemiyorlardı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZAN: 
• • • • . 
• . . 

GENERAL i . . 
Kazım Karabekir : • • 

~·········· ······················ · · · ···· 
Bal da trenimiz dört saat kaldı. Bu 

şehri bir araba ile gezdim. Çok şirin bir 
şehir. Hele Ren boyunun letafetine do
yum olmaz. Bugün şehrin pazarı imiş 
de. Her çeşit seyyar satıcıları dola..ıtım. 
Zarfla mazruf arasında her husustn tam 
bir ahenk var. 

Fransanın Bclfort kalesinde trenimiz, 
Jtinerer haricinde durdu. Önce kazadan 
filan bahsolundu. Fakat bir tren memu
runun diğerine yavaşca: (Askeri tren 
var) dedigini işittim. Zaten akşam ya
kındı. Şehre yakın eski tabyelerin biri
nin önünde bekledik durduk. 

tefiklerini kırmadan bizimle de mi an
laşmak istiyorlardı? 

Cemal paşa Enver paşadan daha kı

demli olduğu halde Harbiye nezaretine 
Enverin getirilmesinden canı çok sıkıl
mıştı. O, bunu bir tercih işi gibi görü
yordu. Çünkü her ikisine de harbiye 
nazırlığına getirilirse nasıl bir muhit 
yapacağı ve nasıl çalışacağı bazı zatlar 
tarafından sorulmuş ve her ikisinin ''er
diği cevaptan Enverinki memleket için 
daha faydalı telakki olwımuştur. 

Bir esrar ve r.iişvet 
ııacUsesı 
Evvelki gece saat yirmide Kemerde 

Sürmeli sokakta bir esrar hadisesi ol-
muştur. Bu sokakta Bn. Nuriyenin ge
nel evinde Adem oğlu Nuri Yıldız, Sü
leyman oğlu Ertekin ve Salahettin oğlu 
Hamit Sezgin esrarlı sigara içerlerken 
buna mümanaat edilmi§tir. Suçlular es
rarlı sigarayı atarak kaçmışlarsa da suç 
i.istU yak:ılanmışlardır. 

Suçlulardan Nuri, serbest bırakılma
ları için beş lira rüşvet vermiş ve bu 
husus için de takibata başlaruıuştır. 

-*-
Dolandırıcılık 

Dolaplıkuyuda oturan amele Enver, 
Ceza evinde mevkuf Mustafanın yazısı
nı taklit ederek anası Haticeyi dolandır
dığı şikayet edilmi§ ve suçlu yakalan
nuştır. -·-öv ey babalarını 
yaralamışlar 
İkiçeşmelikte, Dolaplıkuyuda Hasan 

oğlu Bekir ve Hasan oğlu Sabri, bir mü
nakaşa sonunda övey babaları Ahmet 
oğlu Zekiyi ekmek bıçağiyle hafifçe ya
raladıkları için yakalanmışlardır. 

-lf..-
Burnundan ısırdı 

Çorakkapıda Kadı avlusunda Ahmet 
oğlu Halil İbrahim, bir kadın meselesin
den Hüseyin oğlu Hasanın burnundan 
ısırmış ve yaralamıştu» Suçlu hakkında 

tahkikat yapılmaktadır. 

Yeni yıl için 
lzmirlilerin neler düşün

düklerini gösteren 
bir anket 

Sabahleyin yorgun gözlerimizi açınca 
elemli ve kederli hadiselerle dolu bir 
yılın yapraklarını kopararak yeni takvi
min ilk yaprağını koparacağız. Yeni yıla 
girmek üzere olduğumuz şu anda, he
men her kesin gözlerinde yeni ümit ışık
larına tesadüf ediyoruz. Düşünen her 
insan, giren 939 yılının ulus için, yurd 
için neler gizlediğine merak ediyor. 

Bu hususta münevverlerimizin tah -
min veya temennilerini öğrenmek dü
şüncesiyle dün alakadarların mütaleala
rına baş vuımayı faydalı buldum. Aldı
ğım cevapları kısaca yazıyorum: 

Dr. ABDI MUHTAR BILGINER 
939 yılı Avrupayı ve bütün dünya 

milletlerini cEmniyetsizlik buhranının> 
haddi kasvasma varmış bir halde bulu
yor. 

Ismet Inönünün nutkunda şuurlu ola
rak kullandığı metin lisanın arkasında 
ondan çok daha metin olan bir ruhun 
varlığını sezmiş bulunmak1a Ismet In
önünde Mustafa Kemalin devam etti-
ğini görmüş bulunuyor ve atiye itmi-
nanla bakabiliyoruz.> 

BN. NERiMAN G'ORSA 

c:Bir insanın tahinde yer yapan yıl
la, bir milletin tarihinde seyreden yılın 
arasında çok farklar olması icap eder. 
Atatürkü kaybetmek gibi azim bir ka
yıbm tarihini saklıyan 938 ihtiyarı bize 
son gününün son deminde yepyeni bir 
ruh zindegisi,terü taze bir hava hediye 
ederek sonuncu yoluna doğru gidiyor. 

Milli Şef Inönü devrinde giren yeni 
yılın milletimiz ve cemiyetimiz için ba
şarılarla dolu olarak geçmesini diler, 
şahıslarımızın fevkinde cemiyetimizin 
düzenli bir yıl geçirmesi ümidini izhar 
ederim.> 

Belfort Alman hududunun pek yakı
nında ve Fransız ordusunun en sağ ce
nahında bir nokta idi. Burada şu aralık 
askeri bir faaliyetin tek bir manası var
dı: Harbe hazırlık! 

Bu vaziyet karşısında Cemal paşa En
ver paşaya da onun etrafına topladığı 

bizlere de pek çok kızmağa başlamı~tı .. 
Harici siyasette dahi Enverin Alınan ta
raftarlığına karşı Cemal paşa Fransız 

taraftarlığiyle şöhret almağa başlamıştı.. 

Balkan harbinden evvel ve sonra Fran
sızlara bir çok yolların inşası ihale edil
diği gibi yeniden altı destroyerle iki de
niuıltı gemisi ve on iki tayyare ve bir 
çok dağ topu da sipariş edildiğinden Ce
mal paşanın Nafıa ve Bahriye nazırlık
larında Fransızlarla resmi teması tabii 
oluyordu. Asıl mi.ihim mesele de Al
manlar daha Balkan harbinden evvel 

Siyasetler, milletler ve hatta ırklar, 

zencirinden kopmuş elemanlar ~bi çar
pışıyorlar. Her yerde, her sahada görü
len yegane manzara cidal ve boğuşma - *- manzarasıdır. BAY HAYRI (EMLAK SAHiBi) 

cMilletin bünyesinde yerleşen Türk 
inkılap ve Cumhuriyetinin 939 yılında 
yeni feyizlerine kavuşacağından emin 
olarak bütün yurddaşlara saadet ve Şans 
dilerim.> * Gece yarısı geçiyordu, trenimiz Parise 

vardı. Tam saat 1 de otel Seltike geldim, 
7,10 Temmuzu Pariste geçirdim. Ben 
Isviçrede iken bahriye nazırımız Cemal 
pasa Parise gelmiş, şimdi Tulon da Fran
sız deniz manevralarında bulunuyormu~. 
İngiltere tezgahlarında yapılmakta olan 
dirtnavutlarımızdan Sultan Osman (1) 
biran evvel tesellümüne memur olan su
varisi Rauf bey de Parise gelerek Cemal 
pa~aya diyor ki: 

(İngilizlerdlıki haleti ruhiye garip bir 
şekil aldı Sultan Osmanı bitirmemek ve 
ıteslim etmemek için her gi.in başka ba
lıane kat ediyorlar.) 

Sarayevo hadisesi üzerine Londrada 

bulunan Venizelos İngiliz kralına çıka
rak bu geminin Türklere teslim edilrne
ınesini rica ebniş, Ingilizler de bir takım 
bahaneler icadına başlamışlar. 

Cemal paşa Fransa ve Ingilterenin 
dostluğuna ötedenberi taraftardır ve bu
nu temin ettiğine de kanidir. Bunun 
için: (Siz gidin biran evvel gemiyi tes
lim almağa çal!§ın! Son taksidini de 
gönderiyoruz.) Diyerek Rauf beyi Lond

Türk - Alman dostluk cemiyeti kurma
ğa teşebbüs etmişlerdi. Harpten sonra 
Cemal paşa da Türk - Fransız dostluk 
cemiyeti kurınağa teşebbüs etmiş ve İs
tanbulda kendi riyac;eti altında böyle bir 
cemiyet kurmuştu. 

İşte Osmanlı devletinin Fransız mu
hibbi olan böyle bir nazırı şu nazik bir 
zamanda Fransaya gelmişti. Paris gaze
teleri bile bu misafiri ha.sSaten sitayişle 
bahsediyordu. Şimdi 7 temmuz 1914 te 
dahi Tulonda Fransız donanma<>mı zi-
yaret ettiğinden ve manevralarında bu
lunacağından bahsediyordu. Her geçtiği. 
yerde alkışlanan Cemal Paşayı Fransız
lar atlatır ve dritnavutumuzu da İngiliz
ler vermezlerse yakında çıkması muh
temel olan bir harpte itilaf devletlerinin 
ve hususiyle Ru:;yanın ilk darbelerini 
Boğazlara vuracağını endişe ile düşün-
meğe basladım. · 

** Sultan Osman dritnavutunu tesellüme 
gidecek mürettebat hazırlanırken ben 
İstanbulda idim. Rusların ve Yunanlı
ların bu geminin İstanbula gelmesine 
mani olmak için akla gelmedik bir hile 

İki d e l ine iddiası Şüphe yok ki böyle bir vaziyet içinde 
Burnavada bir definenin gömülü bu- insanın ilk insiyaki düşüncesi kendi hü

lunduğu hakkında di.in alakadar maka- küınetinin ve kendi milletinin bu em
ma bir müracaat yapılmış ve hafriyat niyetsizlik kasırgası ortasında vaziyeti
rnüsaadesi istenmiştir. Çatalkayada, ma- nin ne olacağını anlamak istemesidir. 
ruf şaki Deli Yani tarafından gömüldü- Halbuki biz Türkler 938 senesi içinde, 
ğü iddia olunan define için de tetkikler hasseten böyle kasırgalı vaziyetlerin 
yapılmaktadır. Maliye vekaletinden içinden en salim bir surette ve en müna
araştırma müsaadesi istenmiştir. sip bir tarzda çıkmasını ve milletini çı
.......... . ... . ............ . .. ı ı .... • ..... •• karmasını bilen ve bu bilgisini münaka-• . 
~ Gelenler gidenler ~ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Afyon emniyet müdürü bay Faik 
Göksel, Denizbank erkanından B. Fikri 
Altay şehrimize gelmişlcı·dir. 

Umum sigorta şirketi müfettiiL B. Ni
hat İstanbiıla, Turgutlu kaymakamı Sa
Jahettin Turgutluya gitmişlerdir. 

-*-
Parti 
- =-

Namzetleri her 
tarafta ittifakla 

seçildi 

şa götürmez bir surette mükerreren 
ve mükerreren ispat etmiş bir dahiyi 
kaybetmiştik. Biz kendisine tamamen 
emniyet edilecek bir başa, azami dere
cede muhtaç bir devirde böyle bir başı 
kaybetmek felaketine uğramış bulunu
yorduk. 

Yerine kimin geleceği ve gelecek ola
nın böyle bir durumun istilzam e1tiği. 

kabiliyetleri ne dereceye kadar haiz ol
duğunu bir dakika evvel öğrenmek en
dişesiyle çırpınıyorduk . 

insiyaki bir sezişle hepimizin gozu 
önünde Ismet Inöoünün hayali kendini 
empoze edifordu. 

BAY SAMI (ÖGRETMEN) 
c:Yürüyen kültür inkılabının yeni yıl 

içinde daha verinıli neticelerine intizar 
ediyoruz. Yeni yıla derin bir inan ve 
şevkle giriyoruz.> 

BAY EKREM (DOKTOR) 
«Tıp alemi için öyle bir netice temen

ni ederim ki, hastanın nabzını eline al
mış olan doktor, teşhisini koyduktan 
sonra, maraz ne olursa olsun, onu eyi 
edecek çareleri bulmasını isterim. Bu 
netice belki de 939 zun harcı olmıya -
cak, fakat her halde yakın senelerin bir 
muhassalası olarak ele alınacaktır.» 
BAY HAMDI ŞEK.AN (komüsyoncu) 

«Türkiyeye bol i§ .. 
Müstahsile bol para .. 
Yurdda müsalemet .. 

Dünyaya ferahlık temenni ederim. 
ADNAN BILGET 

raya geri gönderiyor. 
Parise geri geldiğine göre Cemal pa- \·eya ihanete tevessül edeceklerinden -<>-- -

Milli Şefimiz yarın seya
hate çıkıyorlar 

- BAŞT ARAFI l iNCt SAYFADA - metli teşebbüsten dolayı tebrik ederim. 

Kongre azalarına selam ve saygılarunın 
samimi hisleri bildiren 
çok mütehassis oldum. 

telgrafınızdan iblağ buyurulınasınt rica ederim. 

Cürnhuriyet ilk günden beri köylüle-

rin yükünü azaltmayı ve onların~refahı-

Reisicüınhur 

İSMET iNöNÜ 

şa ile Rauf beye yetişemediğime çok korktuğumu müdürüm Fon Toveneye - BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -
sıkıldım. Ben Snrayevo cinayetinin bi- söylediğim zaman müdürüm <le bana Merhum general Kaz.ı.m İnançtan in

zim Sultan Osman dritnavutumuzu te- hak vermiş ve bir tertibat düşünelim hilal eden İzmit' saylavlığı için dün ~
sellüm edeceğimiz bir zamanda vukuu- diyerek münakaşıilar yapmıştık. Tedbir- hah saat onda İzmir merkezinde ve vi
nu bir tesadüf olarak kabul ediyordum. lerin en kuvvellisini kendisi bularak : layete bağlı bütün kazalarda seçım ya
Bunu hesaplı bir iş olarak görüyor ve - Bizim Gobenle beraber gelirse kafi pılınJ§tır. Dün sabah erkenden Halkevi 
bu suretle bu cinayeti Çar hükümetinin tedbir olmaz mı? Demişti. salonu bayraklarımızla süslenmiş, rey
tertip ettirdiğine kani bulunuyordum. Bu hususu Enver paşaya da o zaman lerin atılacağı sandık üst katta hazırlan-
Istanbul hakkındaki emellerinin sonmi- arzetmiştim. Şimdi Çar hükürncti orta- nııştı. nı arttırmayı göz önünde tut.muştur. Ankara, 30 (A.A) - Riyaseticüınhur 
ye doğru gittiğini gördüklerinden ona ya öyle bir hadise attı ki hile ve ihanet- Halkevindc toplanan ikinci münte- Daima halk arasında geçen hayatmuz umumi katipliğinden : 

kavuşmak için Cihanı ateşe vermeye ka- lerin em·aını düşünürken bunu hatırla- bipler dağıtılan rey kağıtlarını, vicdan ve müşahedelerimiz milletimizin büyük Cümhw·iyet Halk partisinin değişmez 
rar verdiler, diyordum. mak mümkün deg-ildi. Her ne ise kork- d'" ·· 1 · · ·rade · gar·· e se d 1 

ve uşunce erının 1 sıne ' · r- kitlesi çiftçilerimizin geçim seviyelerini genel başkanlığına seçilmesinden o ayı 
Bir Avrupa harbinde itilaf devletleri- tuğum ortaya çıkmıştı. bestçe doldurmuşlardır. Cümhuriyetin 

· 'Ik· · b" · b w J d k Al h · ı~L· · · L' yükseltmek ir·in daha geniş ve ameli nın ı ışı ızını ogaz ar an en ısa ve ınan eyetı ıs cuııye reısı ırnan ve demokrasinin temin ettiği vicdan ser- ~ Reisicürnhur İsmet İnönü memleketin 

her yerinden bir çok telgraflar almak

tadır. Bu telgraflarda bildirilen temiz 

en emin bir muvasala yolu açmak olaca- paşa ilk geldiği zaman İstanbuldaki bi- bestisi içinde yapılan bu seçim tam bir tedbirler almak lüzumunu tebarüz ettir-
ğını da tabii görerek bunu sulh yoliyle rinci kolordu kumandanlıgwını deruhte t• · ·f d · ı· B"t·· ikin' mektedir. 

şuurun ne ıcesı ve ı a esıc ır. u W -
yani bizi de kendi zümrelerine çekerek edince Ruslar gibi İngilizler ve Fransız- ci seçiciler tam bir ittifakla, Cüi:nhuri-
veya harbcderek açacaklarını kabul edi- lar da feryada başlamıştı. Şimdi İngiliz- yet Halk partisi namzedi olan devlet 

yordum. lerin de Ruslara mürn~c;at ettiği görülü- Şurası reisi B. Reı;:at Mimaroğluna rey-
Cemal paşanın böyle nazik bir zaman- üordu. Onlar da boğazların müdafaa lerini vemıi~lerdir. 

Birinci köy ve ziraat kongresini bü

yük bir milli meseleyi ortaya koymak 

için hayırlı bir teşebbüs addediyorum .. 
Sizi ve Cümhuriyet hükümetini bu kıy-

ve samimi duygu]ardan pek mütehassis 

olan İsmet İnönü sevgi ve teşekkürleri

nin iletilmesine Anadolu Ajansını mc-
mur etmiştir. da Fransaya geli~i ve samimi karşılanışı kudretini istemiyorlar demekti. Kazalarda yapılan seçimin sonu ancak 

fu~~Hdirtmv~~~uvermekteb• Bukuan~v~~~ku~~dadvHaatoodfu~alınm~o~~da~~ ~'•••••••••••••••n••••••~, 
hancter icatettikleri halde Cemal paşanın paşanın ve Alman erkfuı.ıharbiyesinin ne .r 
hala son taksiti gönderiyoruz gidin ge- düşündükforini öğrenmek ve faydalı 
miyi teslim alın! diye Rauf beyi Lond- olabilmek için İstanbulda vazifemin ba-
l'aya geri gönderişi her halde boş birşey şına dönmeğe karar verdim. Gözümün 
olmamalı idi. Fran~-ızlar her yerde bize önüne benim zeki müdürüm Toveney 
karşı pek samimi idiler. Acaba Rus müt- geldi. Acaba bu vaziyet karşısında yine 

Gobeni mi çıkarmağı teklif edecekti? 
(1) Sultan O man drituavutunu Bre- * 

zilya h i.ikümeti hesabına N ivkastile de Bu yıl Pariste yapılacak 14 temmuz 
Armustrong tezgahlannda yapılarak de- şenliklerinin ve hususiyle askeri resim
ni:ıe indirilmiş ve toplannm bir kısmı lerinin emsaline pek faik olacağından 
konmuş yani inşaatın üçte ikisi bitmiş mutlaka görmekliğimi ısrar eden arka
bir halde iken hükümetimiz tarafından daşlarm da sö7lerini dinlemedim. Gaze
satın ahnnuşt.ı. te1er de her gün bundan bahsediyor ve 

Hilal Eczanesi 
Hilil eczanesi ve sahibi Kemal K. ~ 

Aktaş 1939 senesinin, müşteril~riyle, 

sayın lzmirlilere ve bütün yurddqlanna 
bayırlı, feyizli ve neşeli bir sene olarak 
geÇRle$İni diler 

s.2 

Resadiye dr itnavutu ise Balkan har- hazırlıklar da yapılıyordu. Ben on tem- ve temizlikte Alınanların üstünlüğünü 
binden evvel sipariş edilmişti. Baro da muz gecesi Paris operasında Fanustu yine göre çarpar buldum. Köylerde, ka
Vikers kumpanyası yapıyordu. Bu iki hayran~la seyrettikten sonra ertesi sahalarda, şehirlerde, istasyonlarda Al
gemi hemen bitmişti. ikişer ay fasıla ile gün erkenden şark istao;;yonundan trene man intizamını hep farklı gördüm. Al
gelcccklerdi. Reşadiyenin sünriliğine bindim. manlarda kampana adeti yok. Koca saa
Vasıf bey, Sultan Osmanınkine de Rauf Alrnanyadan Fransaya geçtiğim za- ..tin yelkovanı yerine gelince tren hare
bey ta~in olunmuştu. Sultan 0smaru.n man gördüğüm gibi bugün de Fransa kete geçiyor. Fransızlar bizim gibi üç 
tesellümü için Reşit Paşa vapuriyle Lon- hududunda yine Alman - Fransız düş- kampana, haykırı§, düdükle kalloyor
draya 1200 kişilik mürettebat gönden1- manlığmı açık gördüm. Karşılıklı ağır lar! Fransızlar Alll'laı 1ar gibi sükut, in
rnişti. İşte Sarayovn cinayeti de bu esna- muameleler göri.ilüyordu. t.i?.am ve tcnuz1iğin sıkıcı kayıtlarına 
da vukubulu} or. Alınanyaya geçince sükCtnet, intizam pek girmiyorlar. 

Bugünden itilıaf'en gösterilecefı olan 
Dahi san'atkar Bethovenin ilahi musikisi .. Aşkın en yüksek saihası .. 

Uykusuz Geceler 
FİLMİ OLACAKTIR.. 

Tamamiyle Fransızca sözlü olarak yapılan bu emsalsiz filim 

Gaby Morley - Pierre Benoir'ın 
Gibi iki dahi san'atkir tarafmdan temsil edilmiştir 

AYRICA: Renkli Miki ve FOKS .JVBNAL-. 
SEANSLAR : Her gün 2 - 4.20 - 6.40 ve 9 DA 

CUMARTESİ - PAZAR 12.20 D E BAŞLAR... ~ 
Fiatler Klilfürpark duhuliyesi dahil 20 ve 30 KURUŞTU~... . . · ~ 
BİLETLER KÜLTÜRPAKK GİŞELERİLE PARK İÇERiSiNE IŞLIYEN~ 

OTOBÜSLERDE SATILMAKTADIR.. N 
f:!U~.V~.AZZ"~«Z'"UZZ/77/ZT/7.J, 

Yeni yıla 
.Girerken 

--<>-----

rürfıiye, emniyet, huzut• 
ue istilırar havası icinde 
yeni yıla gi ren lıalltiyar 
milletler in lııqındadır .. 

• 
ŞEVKET BiLGtN 

- BAŞT A.RA'Ft 1 tNCt SA"VF ADA -

zun, rniJletiınizin hayatına taalluk ettiği 
zanıan en isabetli yerini btılmuş olur. İş
te bunun içindir ki yeni yıl bize en çOk 
maşeri vicdanı işgal eden büyük milli 
davalarımız bakımından bir yeni haya
tın miijdecisidir. Bu miijde~·i geçirdiği· 

miz inkıtaı• yıllarının yeni yıla emanet 
ettiği eserlerden toplıyornz. Ve onlanD 

bir arada vücuda getirdikleri muhteşelll 
levhadan istikhalc emni~·etle bakıyor, 
ebediyete hak kazanmış olan büyük mil
letimizin yarınki tarihini okuyoruz . 

Biz Türkler Yeni yıla emniyet, huzur 
ve istikrar havası içinde giren bahtiyaı 
milletlerin basındayız. Bu saadeti hizilll 
kadar fernhlıkla duyabilen insanlar yer 

yüzünde maalesef büyük ekseriyeti teş· 
kil etmiyorlar. Politik, ekonomik ve sos
yal kavgalara sahne olan, manevi var· 
lıkları boğulmu!;i gibi sıkıcı bir cenbe· 
rin mi.ithiş tazyiki içine düşmüş milletler 

vardır. Sonra ideolojik ayrılıklar yüzün• 
den birbirlerine kent gözle bakan. vah.şİ 
bir kin besliyen milletler de vardır .. Btı 

gözle baktığımız zanıan gördiiğüruii'll 

~eyler insanlığın talii \ 'e mukadderat• 
namına bü~·iik t>ndişelerden azade sayı· 
Ja.maz. 

Yeni yala girerken hala amansız enı· 
peryalizmaların kurbanı olarak boğazla· 
şan nıilletler giirüyoruz. Bu kasvetli 
manzara gittikçe geni liyor. Siyasi hava 
lüzmnunda•ı fazla elektriklidir. Barut fı
rılarını atesleınek için küciik bir ihti· 
;atsızlık kafi gelecektir. ni1ıı yalnız or· 
ta Avrupayı ilgilendiren bir hegemonya 
davası karsısmda idik. Simdi buna Ak· 
denızin eıı~ıiyeti katılın;~tır. 

Fransa ve İtalya arasında başgijsforcn 
toprak kavgasının nasıl bir netice)'~ va· 
racağını kimse kestireınez. İtalyan miid
dciyatı ilk defa olarak tahminlerinden 
~ok daha sarp kayalara çarpmış Jnılunu
l or. Bu ka~ alan da devirebilirler mi? 

İtalyan gazetelerinin kullandık.lan 
lisana bakılırsa onlar bu hergül 
kuvvetini kcndilerillde tevehhüm edi
yorlar. Mesela İspanyadaki kanlı 
harp Fransa ve İtalya arasında ccre-
3an eden bir harpnuş gibi Fransız 
silah kuvvetleriyle za.ınan zaman alay 
da edi~'orlar. }'ransız gazetelerinin İtal· 
ya hakkında ııe~riyatı daha yumu· 

!'ak değildir. Bn kar:ıılıklı basm harbi 
yeni yıl için iyi hi.r alfunet sayılamar.. 

1938 ytluıuı 19:~9 a devrettiği yüklü ihti· 
lfillar vardtr. Yen i sene hunlan critebi· 
lecek mi? insanlık nihayet hakiki bit 
sulha kavu~acak mı? 

Sulh ve karde!jliği, eri'iilmesi güç b it 
hayal yapan şey m illetleri idare edenle
rin, r uh muhtevalarında her milletin ha· 
~at hakkını tanıyan, kru:şı.l.ıklı saygıd.1111 

kuvvet alan geniş bir zihniyete beoiif. 
ye.r \'enneıuiş olmalarıdır. 

Bunlar K emalizmin yaptığı büyük t.~~ 
rilbelerden istifade edebilselerdi bugün 

Balkanlarda, bütiin yakın Şarkta hikiıl' 
olan sulh ve kardeş1ik havası dünya)'l 
kaplamış olurdu. 

Ne ınu.tıu bize ki, başunttda, Kendi· 
lizınin mukaddes ülkülerini ebedi bit 
zafer bayrağı halinde dalgalandıran bd· 
y iik devlet adamı, büyük kurucu ve ya· 

ratıcı İnönü \•ar. On un direktilleriy1c 
ı~ıklandırd.ığı yolumuzda emniyetle yii~ 

rüyoruz. Milletin payansız hayatiyet 
kudı·etine dayanarak yeni yılda bir Çtl" 

büyük emellerimizin daha tehakkııl' 

edeceğine enıin bu1mıuyorui 

Yeni yıl biiyiik milletimize kutlu ol· 
sun. 

ŞEVKEr BİLGIH 

DOCUN 
Gazetemiz muharrirlerinden Nuri 

Aydıngözün dün bir oğlu dünyaya gel~ 
miştil'. B ununla ikinci evlada kavuşaP 
Nuri Aydıngözü ve hayat arkadaşı ba
yan Mediha Aydıngözü tebrik edere1c 
miniıniniye uzun ömürler dileriz. 

TEŞEKK'UR 
Refikamın hamli esnasında büyük bir 

~ikkat ve hazakatle doğumu temin edefl 
Izmirin güzide ebelerinden Basmahane
de istasyon civarında mukim bayan Gü
zide Saydama c::ından tesekkürlcrin11 
bildirmeği vazife bilirim. ~ 

Nuri Aydmgöz 
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Valimiz B. Fazlı Güleç 
kadar etıenc11 
İstanbul, 31 (Hususi) - Yılbaşı mü

nasebetiy le Karadenizdeki nakil vasıta
ları sabaha kadar işlemişlerdir. Eğlence 
yerleri hıncahınç dolmuştur. Yılbaşı pi
yangosu çekilirken binlerce kişi hazır 
bulunmuştur. 

.. 

lstanbul ~azetecilerine Viliyetinııiz 
işleri hakkında izahat verdi 

Denizli elektrik 
santralında yangın 
Ankar:ı, 31 (Ö.R) - Denizli Belediye 

e lektrik santralınd::ı çıkan bir kaza ne
ticesinde bir kişi ölmii§ ve i.iç kişi ya
ralanmıştır. Valimizin terfi an Baş Vekalet müsteşarlığına tayini 

haberi İzmir ıçın bir kayıp telakki edilmektedir· -·-ÜNİVERSİTEDE 
Aile geçimsizlikleri 

Vali ve Belediye reisi yarın şehrimize geliyorlar ~~~!üu-:versitesinde aile ara-

ı.tanhuı 31 (Hususi) - Vııliniz Fazli zımdır. B ugünün en güzel mevzuunu İz- ve sevgisini kazanan valimizin terfian da sındaki geçimsizliklerin izalesi için alın
,Giileç bugün Türkofiste muhtelif i~erle mir ve civarının turistik kabiliyetinde olsa lzmirdcıı ayrılması haberi bir .kayıb ması icap eden tedbirleri tedris eden bir 
f'1eıcuJ o1muotur. Faz1i Güleç gazetecile- buluyoruz. Bu mevzu etrafında faaliyet- olarak mütalaa edllmcktedir. Bu tayin kürsü ihdacı olunmuştur. Bu üniversite
,.. beyanabnda ezcümle tunları söylemi§- }erimiz geniştir. • hakkında vilayete h enüz tebHgat yapıl- de okuyan talebeler aileler arasında ta
tir: Fazli Gülce; bu makaadla yapılacak mamıotır. haddüs edebilecek bü tün anlaşamama.z-

c- lzmirin iktasadi vaziyetinin en mü- olan büyük otelde c;all§mak üzere on ka- lı:mir •9aliliği için dün 1ehirde ban ta· }ıldan bertaraf etmenin usulünü öğren-
Jııirn kısmı hinterlandın mahsullerini sat- dar Egeli çocuğun otelcilik atajı yapmak- yialar dolıışmı;tır. Belediye reisi Dr. B. mek ve bu dersten muvaffakıyetli im
~ noktaYtnda temerküz etmektedir. ta olduklarını, bunların çall§ma tarzlannı Uz"un hem bcJediye reisi. hem de valiliie tihan vermek mecburiyetind~ler. Bu 

aUne çoğaldığını memnuniyetle gördüğünü aöylcclir Valiniz pazartcai gÜ- tayin edileceği aöyJenmifae de bu hu.u.- kürsünün ihdasından soru-a birbirleriyle 
e ettiiimiz lzmir nii.fusunun ee- nü ak,amı lzmire harc1cet ediyor. ta mevıuk bir haber almamanuttar. Is- aıılaşmıyan çiftlerin adedinin azalacağı 
temin edebilmek için mantaka- * tanbulda bulunan valimiz ve belediye re- uınnedilmektedir. 

,._ yeni verim menbaları elde etme.iii- Jzmirde baprdığı i§lerle balkın itimad iaimiz yann lzmire dönmüı olacaklardır. 

Iran ·ile Fransa arasında 
-nVYORKTA 
Yedi milyon 
kedi varmış.. 
K öpek, insanların ilk devirlerinden 

beri •En -sadık arkndaşı• olarak tanın

makla beraber kedi de, bugiinkü mede-
• niyet dünynsında bile me,•kiini muhafa-

Fransız sefiri Iran 
tine hükümetinin 

haricjye 
izahatını 

n ez are za ediyor. Bir t;ok büyük şehirlerde bel
• ki köpekten çok kedi bulunmaktadır. 

Mesela. son bir istatistiğe göre yalnız 

verdi ;Ncvyorkta yedi milyon kedi vardır ki, 
bunların dört milyonu ev kedisidir. Ya
ni sahibi vardır. Geri kalan üç milyon 

Paris 3 1 ( ö .R) - E.ksclsiyör gaze- miş olıın Parizyen gazetesi ise bir tavzih Iran arasında ıııkı d Qstluk münasebetleri kedi başı boştur, sokaklarda dolaşmak-
~ yazıyor : ncşTcderck hiç b ir zaman Şchinıınha kargı mevcut olduğunu eski ve yeni Iranın en tadır. 

Iran ile Fransa arasındaki d iplomatik hakaret kasdile hareke t etmemiş olduğu- kıymetli şahsiyetlerini bilhassa R iza Şı:h Fakat, sokaklarda dolaşan kedileri 
,ınünasebetlerinin inkıtaı keyfiyetinin p ek nu yazmaktadır. Pehleviyi saltanat devrinde Iranın maz- nasıl saymışlar? B u da ayn bir mcsele-
~n ııürmiyceeği ümit edilmektediT. Bu Paris 3 1 ( ö.R) - Fnınsa ile Iran arıı- har olduğu büyiik terakkileri sempati ile ••••••••••u••••••••••••••• ............. .. 
mües&f hadisede siyasi ve iktısadi bir ta smda d iplomntik milnnsobetlcrin kat'i takip ettiğini iliivc eylemektedirler. Bu ~ Tef r i k a 1 a r J mı z ~ 
l.ım rakiplerin gizli tesirleri hissedilmek- surette kesilmesine mani olmak ümidile mahfillerde izhar edilen kanaate göre fo- • : 
'tedir. Bunlar lranın modem b ir surette Frnnsn hükümetinin Tahrandaki elçisini na bir maksat gözetilmeden bir a raya ~ Yeni yıl miin::ıscbetiyle gazctcmiz
lıya 'YC tecdidi işinde ekseriya Fransız Şah nezdinde teşebbüste bulunıırak hfı- getirilen b ir kaç kelimenin yanlış bir şe- Edcki mutat tan fo:r. la mündcrecat, tef
;,e~nin, Fransız teknisyen Tc pro- diseye sebep olan kelime oyununun h iç kilde tefsir edilmesinden doğan bir an - E rik::ılanmızdan bir losmını derccde
laeCSdeftnin mes i birliğine m üracaat et- bir ehemmiyeti haiz olmadığını bizzat laııamamnzlık y üziindcn asırlık Fransız : mcmek mecburiyeti ile bizi karşılaş
imif olan Şehi~ Pehleviyi iğfal etmeğc iznh ctnıeğc memur ettiği ııeliıhiycttar Iran münasebetlerinin tehlikeye girmesi : tırmı..5tır. Elimizde olmıyan bu zaru-
19tebb6ı. ctmekt dirler. mahfillerde söylenmektedir. tson derecede teessüfe ~aynn l>ır J\adisc E rl \":ı.ziyelte özür dileriz. 

bezeye -...~ l.iır ~alo !)CfTc:.t• BU mahfiller üç llSlrdanbcri Fransa ile olacaktır. : ........................................ . 

Berlin - lstanbul hava yolu hak
kında "Lufthansa,, nın teklifi 

Ankara 31 (ö.R) - Haber aldığımıza nazaran Berlin - B"lgrad hava se
ferlerini yapan Luft Hansa Alman şirketi bu hava hattını lstanbula kadar 
temdit için hiYrilmetimize teklifte bulunmu~. Mukabil bir teklif projesi 
huu'lamakta olan Nafıa vekAleti müzakerata girişmek üzere murahhas gön
dermesi lürumunu firkete bildirecektir. Bir anlaşmaya varılırsa ilk . b~
da ktlmbulun &lkan ve Avrupa hava hatlariyle irtibatı tekrar temin edil
mif olacaktır. Fakat anlaşma bir inhisar mahiyetinde olmıyacak ve VeU
lat diler her~ bir Fketle de mümasil bir anlaşma yapmak bususım~ 
seıbeıat kalacaktır. Diğer beynelmilel hava ~iyat ~katlerinin ~ hükü
metimize mUracaat edecekleri zannedilmek:tedır. Anl~ takdirinde hu
dudu muayyen noktalardan geçmek ve gösterilecek bir güzer&Ah takip et
mek flll'ÜYle Avnıpa haft hatları garpte Istanbul, cenupta Adana ve §arkta 
Vene kadar tahdit edilebilecektir. 

Kadın ta)'.yareci Mariz Hils yeni 
bir rekor kırma ~eşebbü~ü yaptı 
Paria 31 (ö.R) - Me§hur Fransız kadın tayyarccisi Mariz Hils dün 

:Afrikada Dakardan saat 17 <Je uçarak merhalesiz lstr uçuşuna teşeb
büe etmiıtir. Gidiş seyahatinin muvaffakıy~t~izliği görülüyor ki cür~t
kir kadının ceaaretini kırmamışbr. Akdenızı geçeceği sırada benzın 
Clepoaunun boplmak üzere bulunacağı muh~kkftk olmakla beraber 
bu tehlikeden de yılmamaktadır. Maksadı 9 lıtre kntagoriainde dünya 
rekorunu ltınnaktır. Bunun için de eski rekor olan 33 ! 8 kilometreyi 
tek kanad darbesile ~mcsi lazımdır. Bu muvaffakıye~~ 31 ille kanun 
1938 geçe yarısından evvel, yani yeni yıla girmeden oncc.. ltazandiğı 
takdirde, tayyareci kadın 100 bin franklık mükafatı kazanacaktır. 
an 
BUGÜN TELEFON 

3646 

Tayyare Sinemasında 
sGLENCELi SAHNE· 
ı,ER,HiSSiKISIML.AR 

VE ZARİF TEKNİK· 
ı,ERLE DOLU BtJ'YüK 

ŞAHESER 

NESEKE ŞEY 
FRAN Z~ ÖZLÜ 

BAŞ YILDiZ 

DEAN.N4 DURBRN 
VE DAHi ARTİST 
RARBERr MARSI Al..li. AYRiCA 

ZENGİN İl.A VELER 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEANSLAR Her Gün : 2.30 - 4.30 - 6.50 - 9 

CUMARTESİ, PAZAR : 12 - 2.30 - 4.50 - G.50 ve 9 .• 

•'--------------------~~----...... 

Leh - Çekoslovak hu
dudunda yeni hadiseler 

Varşova 31 (ö.R) - Leh - Çekoslovak hududunda yeni hadiseler 
olmuştur. Moravska Ustravadada bir Leh evine kar~ı " bii el humbarası 
atılmış ve yoldan geçen bir kimse yaralanmıştır. Ayni akşam 9 şahıs 
ayni şehirde bir Leh lokantasına hücum ederek lokanta sahibini ve 
Lehli müşterileri acrt muamelelere maruz bırakmıılardır. 8 Lehli ağır 
surette yaralanarak hastaneye nakledilmeleri icap etmiştir. 

Hükümet gazeteleri akalliyet arasında talmk edi1en çalkantıdan 
hiddet ve nefretle bahsetmektedir. Varşova hükümet mahafili bu gibi 
hadiselerin tekerrürü halinde Leh hükümetinin bunları en büyük bir 
ıiddetle bastırmakta tereddüt göstermiycceğini ihsas ediyorlar. Ez
cümle yalnız Lehistandaki Çekoslovak vatandaşlarının yığın halinde 
sürgüne gönderilmcai değil, ayni zamanda Silezya Çek akalliyetinin 
de bunlara katılması düşünülmektedir. Bu tedbirler Çekoalovakyada
ki Lehli isçilere karşı alınan mümasil tedbirlere bir mukabele olacakhr. 

Prag 31 ( ö .R)- Resmi gazete Macaristan ve Çelcoalovakya arasın
da kar§ılıklı umumi af kararnamesini neşretmiştir. Budape~teden ge
len bir telRTaf Macarların da siyasi ve askeri suçlardan mahkum Çek
ler hakkında af ilan ettiklerini göstermektedir. 

Noel Babanın bir bekara hedivesi 

J& -- • 1 

4 ıs 

SON HABER 

Milli Şefimiz 
Maarif Vekili ile beraber nıusiki 
muallim mektebini ziyaret ettiler 

Cümhurreısımiz dün mebus seciminde 
' reylerini kullandılar 

Ankara 3 l (Telefonla) - Milli $ef İsmet lnönü bugün saat l 5,30 
da musiki muallim mektebini şereflendirmişlerdir. Müdüriyet od :'lsında 
bir müddet istirahat eden reisicümhurumuz talebenin verdiği konser
de hazır bulunmuşlardır. 

Mektebe gelirken ve ayrılırken talebe tarafından hararetle alkışlan
mışlardır. Cümhurreisine bu ziyaretlerinde yeni maarif vekili B. Ha
aan Ali Yücel refakat etmekte idi. 

Ankara 31 (T elefon1a) - Reisicümhur lnönü ve ~dciJ B. Celal 
Bayar bugün öğleden evvel belediyede mebus seçiminde reylerini 
kullanmı,lardır. Reisicümhur ismet lnönüne dahiliye vekili B. Refik 
Saydam da refakat etmekte idi. 

Ankara Lik maçları 
Ankara - gücü Demir spor 

1 - 1 berabere kaldılar 
Ankara 31 {Ö.R ) - R umen maçlan münasebetiyle teahhür eden Lik 

maçlanna tekrar başlandı. Muhafızgücü stadında yapılan karşılaşma hava
nın az yağmurlu olmasına rağmen oldukça kalabalık toplamıştı. Zira bu 
maç Ankara şampiyonluğu için mühim olacaktı. 
Yağan yağmurla bir çamur deryası haline giren sahada yapılacak maçın 

gü7.el olmıyacağı aşikardı. M uzaffer Ertuğun riyaseti altında oyun tasavvur 
cdilemiyecek derece.de güç şartlar içinde cereyan ediyordu. 

Çamurlar arasında sıkışan topu çıkarıp atmak şöyle dursun, doğru dü
rüst koşmak bile bir mesele idi. 

Dcmirspora nnzaran ç~urlu sahada oynrunağa daha alışık olduğu anla
şılan Ankarngüçlülcr hemen oyunu hasım yarı sahasına sevke :muvaffak 
oldular ve 32 inci dakikada merkez :muhacimlcrinin sıkı bir şütle ilk golJe
rini yaptılar. Deıpirsyorun bir kaç hücumu neticesiz kaldıktan sonra ilk 
dC'\7e 1-0 AnknragUcü lehinde bitti. 

Jkinci devrede Demirspor hiç olmazsa beraberlik sayısını yapmağa, An -
karagücü de ilk devrede kazandığı avantajı kaybetmemeğe çalıştılar. 

Fakat iki tarn!ın dn gayretleri semeresiz kalıyor, düşe kalka çamurdan 
adam ş~kline giren oyuncuları tanımak bile bir mesele oluyordu. Demirspor 
bir p~a1tıdan istifade ederek sağ müdafiin yavaş bir vuruşiyle beraberlik 
sayısını temin etti. 1-1 vaziyete geçen takunJarın bütün gayreti neticesiz 
kaldı. Ankarngücü son dakikada bir penaltıyı kaybetti ve oyun değişmiyen 
1-1 neticesiyle bitti. 

Kültür işlerimiz Üzerinde esaslı 
tedbirler alınacak 

Ankara 31 (Hususi) - Hükümetin önümüzdeki ders senesine. 
kadar maarif işlerimiz üzerinde bazı esaslı tedbirler almak kararında 
olduğu bildiriliyor. Bu arada maarif vekô'Jetindc de j Iere verilecek 
istikamet bakımından takviye edici mahiyette bazı değişiklikler yapı- · 
JaC:akbr. · · 

d 
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Elhamra Sineması 
BUGÜN 

Senenin eıa nefis programiyle en nefıs filmini takdim ecli) onu. 

MANUELLA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Aşk • Şiir • güzellik masikL Dünyanın en güzel 
kadını diye fiihret balan güzel artisti.. 

DOROTHY - LAMOUR 
.AYRICA : Milli Şelimiz Ctbnhur başkanımız 
nıallterem ismet inönünün Ankarada Büyük 
Kamatayda c. H. P. Fevkalide toplantısında 
söylecliklerl btlyük tarihi ve siyasi nutukları 
De Ba'bakan CeW Bayarın nutukları.. Yedi 
yaz metre_ SEANSLAR:3·S·?·9 

• -- !il 
~ ................................... ~ .... 

TELEFON : 4065 TELEFON : 4065 
1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu olan 

c. 

Y ENi SiNEMADA 
Bugün iki büyük lilim birden 

1 - AYNAROZ KADISI 
~e sözlü ve şarkılı btiyiik komedi 

O Y N~·iflf A K L A R : 
AZIPIJ • 4 SFi • i. GALİP • MUAMMER • E. 
BELB • HALİDE • ŞEVKİYE • CARİDE-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İzmirde ilk defa 

2-BÜYUK ŞEHiR 
• • • 

Senenin en müthiş şaheseri 

• • 

T ürkce izahlı F oks jurnal 
' . 

SEANSLAR ; Cumartesi ve pazar günleri : 10 .... 2 .... 5 .... 8 .... de başlar 

' 

Diğer günler : 2 .••. 5 .... 8 ...• ae başlar - ~ 
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lngiliz Başvekilinin 
yeni yıla ait ümitleri 

Londra 31 (ö.R) - Bqvekil B. Ne
>vil Çemberlayn bütün millete değil.. te-

'lefonla kendisine yeni yıl tebrikinde bu
lunan Haroget kasabası vatandaşlanndan 
hir gruba hitaben geçen gece beyanatta 
ibulunarak yeni sene hakkındaki ümitleri
ni izhara fırsat bulmuştur. 

Başvekil demiştir ki: 

c- Bitmek üzere olan sene en güç 
ve gergin bir yıl olarak kendini göster
miştir. Buna rağmen sulhun muhafaza 
edilebilmiş olmasına sevinmemiz icap 
eder. Bu sevincin diğer bir sebebi şudur 
ki hu birinci kanun 19 38 sonunda lngil
tere 1 2 ay evveline niıbetle sonsuz de
recede deha kuvvetlidir. 

netınedim. Fakat elde edilen muvaffakı
yetler yalnız cesaret verici kalmakla ol
mıyor ve ayni zamanda enternasyonal 
münasebetlerin iyileşmesinde müsbet bir 
amil olarak tezahür ediyor. Çemberlayn 
muhafazakarları parti içinde birliğe da
vet etmiş her an daha ziyade önüne" ge· 
çilmez bir mahiyet alan yeni intihabata 
müstenit bir ~ekilde çıkarmak lazım gel

diğini L:.aydetmiş ve sözlerine fÖyle de
vam etmiştir: 

~ 

Bir kaç saate kadar açtlacak olan yeni 
sene. samimiyetle zannederim ki. her kes 
için hem sak.in, hem de mesut bir yıl ola
caktır. Riyaset ettiğim ve tercümanı ol
du~ hültümetin. bunun böyle olması 
için hiç bir şey ihmal ebniyeccği hakkm
t!a temİn(\t verehilirnn. • 

Londra 30 (AA) - Başvekil Çem-
1:.erlayn yeni sene münasebetiyle ( Home 
and empre) mecmuasında neşrettiği bir 
makalede ezcümle diyoı: k.i~ 

Bugün malik olduğumuz miliıellah 
kuvvetler bize kuvvet önünde katiyen 
tavizde bulunmıyacağımızı bütün mem
leketlerle dostluk istediğimizi ve uzlaş-

. ına fikriyle müzakere arzusunda olduğu
ınuzu söylemek imkanını vermektedir. 

Beraim ümidim ve hedefim her vakit 
ıntemuyonal meseleleri teşriki mesai ve 
ul&§ma zihniyeti ile halletmek olmuttur. 
Ve daima da. böyle olacalttır. Bunun le.o
lay bir iş olduğunu hiç bir zaman zan-

ltalya ile lngiltere arasındaki ananevi 
dostluğu ibya için hu memleketle bir an
laşma müzakere ettik ve bunu meriyete 
koydulL Münih anl~ından sonra In
giliz - Alman deklarasyonu gddi. Ve onu 
da Fransız - Alman anlaşması tak.ip etti. 
Bu vesikalar sulb yolunda birer terakki 
eseridir. Çünkü itimad ortadan tamamen 

kaldmldlktan sonra geçen seneler içinde 
hiç bir kim~e dört büyük Avrupa devle
tinin 12 ayda bc>yle terakkiler elde ecle
bileceklerini u.nnedemezdi. 

Çemberfayn lrlanda ve AmeTilı:.rl ile 
yapılan muahedeleri de zikrettikten son
ra demiştir ki; bu kadar hüsnüniyete şa
hit olan 19 36 senesi bedbinliğe maha1 
bırakamaz. 

Bununla beraber şı.uıu tekrar ve kati
yetle beyan etmeliyiz ki Ingi1iz silahlan
ması daha ziyade kuvvetlendirilecek ve 
çabuklandmlacakhr. Bununla beraber şu
nu da ehemmiyetle knydetrnek isterim ki. 
silahlanma planlanma o suretle tahak
kuk etmektedir ki artık bugÜn her an ge
rek müttefiklerimiz gerek İmparatorluğa 
ve gerek bizzat kendimize karşı olan la
ahhütlerimi tamamile ifa edecek bir vazi
yette bulunuyoruz. 

Yarım Milyon lirayı 
24573 numara. kazandı 

----------
- BAŞTARAn 1 tNCt SAYFADA- 8104, 19571, 7439, 29046, 39240, 15751 
15718, 29113, 20800, 25259, 12472, 36825, 35489, 37043, 38045, 23722, 32489 

5 BIN LIRA KAZANANLAR 12091, 33722, 23118, 37536, 9601, 44.11 
14511, 25430, 30012, 25730, 20524, 678 21744, 31888, 24645, ll510, 14461, 19724 
32369, 39890, 15834, 19293, 36794, 10437 5489, 7665, 24813, 22524, G668, 8394 
113~. 13009, 12094, 2850, 27449 11584, 19300, 31875, 33496, 39344, 1310 

2000 LIRA KAZANANLAR 10270, 31612, 15411, 35393, 21875, 33116 
19809, 11112, 28777. 39542, 24536, 8857 19624, 35638, 38364, 23825, 25120, 6597 
23607, 34826, 30513, 3045, 21232, 25716 14996, 12369, 8830, 12544. 39986, 18ü41, 

395, 29541, 39309, 16877, 17194, 4871 14379, 5265, 27370, 7923, 9554, 8616 
14326, 20995, 24136, 27191, 23262, 35857 8593, 1G326, 19991, 19405, 30031, 3:3~ 

33811, 17493, 19968, 20220, 38457, 31438 28921, 3962, 11434, 33075, 32033, 24921 
39878, 28684, 37774, 11910, 32085, 16152 30153, 1557, 25635, 39426, 3616, 2241-l 
29816, 12270, 18117, 3286, 16707, 34474 21718, 19399, 10007, 221&7, 2,.1353, 20121 
17434, 10536, 32366, 19675, 1128, 2486 33349, 17249, 32685, 30108, 18527, 3214.5 
12861, 2017, 21102, 22301, 3629, 27465 28071, 34164, 33477, 19217, 14514, 2~876 

2422, 17642, 1819, 2378, 23714, 35035 37833, 11348, 8109, 16339, 6347, 33784 
1000 LffiA KAZANANLAR 3!l875, 6527, 4514, 9, 173<!3, 25652 

28316, 15527, 37535, 38293, 18582, 5290 5507, 24028, 35404, 7819. 18818, 18359 
31327, 1954, 2&154, 2136, 354.06, 10863 14820, 33182, 16372, 12286, 2081, 16996 
38126, 29934, 36369, 16415, 35098, 28079 20412, 33778, 28281, 33069, 21648, 4041 
22512, 32453, 13919, 39467, 25500, 26657 13326, 29089, 36041, 9323, 4501, 5209 

7148, 30645, 21988, 32658, 21770, 30484 12428, 27267, 34147' 29820, 32527, 19200 
11743, 28910, 38755, 37412, 14405, 12727 6376, 11133, 5983, 39220, 26166, 17255 
25209, 683, 36599, 6485, 34792, ll587 7492, 5315, 33100, 12946, 29883, 36208 
18511, 18633, 27292, 3764.6, 28179, 587 39226, 8931, 15883, 29531, 22757, 32585 
12184, 1626, 6511, 31661, 10110, 5218 38350, 20723, 7976, 29685, 20829, 12388 
29805, 3160, 23262, 14853, 12737, 33459 17160, 10036, 28624, 37944, 24732, 39643 
32869, 8252, 14172, 21122, 16116. 13553 32771, 25409, 11916, 31582, 14902, 4580 

1834. 10883, 10202, 5242, 16664, 28305 21577, 7066, 6896, 34.888, 14246, 35731 
35542, 1059, 19907, 10091, 20985, 23442 29875, 15927, 5722, 10941, 1-4274, 20452 
20500, 21~63. 38562, 22503, 6992, 9132 5466, 8499, 4924, 21335, 33314, 15216 
28805, 20254, 21791, 20116, 14912, 1363 34394, 11419, 28170, 3048, 31063, 39832 
13757, 1520, 15638, 25372, 1331, 25122 39406, 3357, 3259', 39933, 10256, 12722 
22529. 35478, 37434, 13633, 32168, 12846, 30862 

500 LffiA KAZANANLAR 37018, 1842, 37157, 9858, 3.1418, 33347 

9351, 33682, 17:' !, 6461, 13987, 33782 
25346, 37206, 3 ı3, 32838, 15!)1)4, 34639 
24308. 32008, 1!)985, 28362, 24281, 32956 
22974, 31904, 34959, 36395, 23364, 24486 
21688, 21284, 38427, 6395, 11073, 6~02 

32490, 2926, 17267, 38562, 278S7, 24434 
25855, 18425, 33378, 2911, 34932, 33379 
35824, 6276, 15319: 8233," 19769, 22129 
29456, 32736, 32793, 38938, 5462, 39428 
24771, 39-197, 31122, 20526, 10507, 25865 
22477, 31363. 5041, 17406, 14059, 33325 
28812, 32009, 21714, 33173, 1467, 1128l 
9230, 3132, 15213, 26150, 17767, 7537 

l 3559, 30012, 12570, l~OM, 31341, 25821 
7616, 2652, 491, 3326, 28972, 2.W46 

14060. 13912, 279-03, 31381, 8120, 17708 
20853, 11335, 26034, 28713, 5256, 23180 
13269, 19358, 39625, 12194, 34920, 13745 
l1374, 5653, 14856, 10005, 15.~24, 269-17 

5157, 8988, 35912, 24057, 22().'), 25448 
23852, 865, 34395, 798, 10850, 38553 
18964, 16435, 21170, 23611, 17580, 28958 
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s Kiralık apartman! 
E Şehir gazinosu arkasında 13i2 5 
Esayılı (Gül sokak) ağzında denize: 
E nazır konforu havi yedi odalı y~ 
Einsa edilmis bir ev kiralıktır. 5 . - . 
: Görmek ve görüşmek istiycnlerin E 
' . 

zetemiz idarehanesine rnüracaat-: 
• • • 

~ .•....••••••....•..........•..• , ... : 

23882, 37410, 22905, 1711, 13016, 10747 
26284, 20~87, 38..~94, 33242, 2.2509, 10817 

6913, 27127, 3~390, 18568, 37980, 50~5 
7709, 35924, 14814, 2033, 11596, 37038 
38~ 35285, 18059, 14635, 34343, 6978 
33913, 15225, 28216, 10158, 15048, 26090 
20182, 15813, 27925, 31212, 3436, 11790 
19398, 2074, 19546, 10259, 34713, 36028 
36625, 24967, 31249. 14827, 

Amortı 
Sonları 8 ve 9 ile biten numaralar da 

ellişer lira amorti alacaklardır. 

,,,,,,,,,.*_ 
Fasıdya ve tayyare! 

Vakıa, fasulya nimet sayılır amma, 
fasulya ile tayyareyi mukayese etmek 
kixm:enin aklına gelmez. Halbuki bugün 
iki memleket birbiriyle fasulya - tayya
re mübadelesi yapmak niyetindedir. 

Bu iki. memleket Japonya ile Alman
yadır. Biri sanayide kullanılan bir mad
de çıkarılmasına yarıyan soya fasulyası 
;eliştiriyor. Almanyanın buna ihtiyacı 
ı. ıırdır. Hal bu ki, Japonya da ordusunu 
weni tayyarelerle takviye etmek ihtiya
cını duymaktadır. Binaenaleyh, Japonya 
Ahnanyaya fasulya, Almanya da Japon
yaya, buna mukabil tayyare verebilir. 

Bugün, bunun için iki bükümet ara

.anda müzakerelere başlandığı haber ve-

DOKrORll.N KÖŞESi: 

Tarih! kahraman yaratır ••••••••••••••••• 

Nekahet devri 
YAZAN: Dr. G. A 

• Kudüs radyosunda 
Atatürk hakkındaki 

dahi eş sız 

konf.erans . • 
Uzun bir müddet •Üren · hastalıktan 

kurtulduktan sonra, çalışmağa müsait 
olacak derecede sağlık halini buluncaya 
kadar geçen nekahet devri İnsanın baya
tmda en keyifli zamanlarından biridir. 
Hastalıktan sonra derin bir yorgunluk 
kalmış olsa bile, tehlikeyi atlatrnı1 olmak 
hem hastalıktan kurtulmuş olana, hem de 
etrafındakilere ne~ verir. Hastalığın de
vam ettiği günlerde hastanın kendisini 
de meraklandıran yaşlı gözler, hasta ne
kahet devrine girince, sevinçten parlar. 

• lta.tiirkiin lıayahndan biT paTÇa 

Kudüs, 28 - Kudüs radyosınıda tarih• ve Türkçeyi yabancı unsurlardan teın.iz
ve coğrafya profesörü ve nıaari:f mü- !emiştir. Kadınlan esaretten kurtaran 
fettişi Nabluslu Arap münevveri Bay ve şapkayı medeni serpuş olarak kabul 
Vasfi Anaptavi tarafından Atatürk hak- ettiren odur. Din müntesipleri için ye-
kında saat 18 de verilen konferans. ni bir usul kurdu ve bunu yapmakla iç-
TARİHİ KAHRAMAN YARATIR lerinde ben de dahil olmak üzere bir 
Bayan ve Baylar, çok münevverlerin dileğine terceman 

Sizlere bu akşam sadakatle dolu bir oldu. Bu bakikl kahramanın hakiki ga-
kalp ve yorulmak bilmez bir imanla ba- yesi etrafına açık bir dürbinle ve siyase
şarılnuş büyük eserleri bütün dünyaca ten istimalden sakıt olmuş her türlü Os
takdir olunan ve bugün müminleJ'in ve manlılık izinden kurtulmuş ve zihniyet
bir milletin gözyaşları ile toprağa gö- le görmesini ve nefsine de itimat etme
mülmi.i~ bulunan bir şahsiyetten bahse- r-.-ini mümkün kılacak bir sosyal vasfı 

deeeğim. Bütün dünyanın son zamanlar- olan bir millet yetiştirmekti. 

da kendisinden bahsettiği bu şahsiyet Atatürk haddi zatında muzır olan es.
milletine tarihte ebediyetlere kadar ha- ki idare tarzını değiştirmekle de kalma
yal vermiş bulunuyor. Bu derece nadir dı. Türkiyeyi sağlam iktısadi temeller 
olan bu şahsiyet Atatürk adını alan, ye-- üzerine kunnak ve memleketin tabii 
ni Türkiyeyi yaratacak ona tm:ihl ha- mcmha1annı ilınt bir surette işletmek, 

yat ve şerefini iade eden Gazi Mustafa fabrikalar ve imalathaneler meydana ge
Kemaldir. 

Memleketini sarmış olan müşkül va
ziyet ve şartlar düşünüldükçe bu yük
sek şahsiyeti insan gittikçe tebcil et-

tirmek için çalıştı. Ziraat ve ticareti teş
vik etti. Milletin gözleri yabancı olan 
her şeyden uzaklaşarak Türk olan ve 
memlekete bir menfaat temin edebile-

mektedir. cek her şeye teveccüh etti. Atatürk 

Osmanlı imparatorluğu sıcaklık ve memleketin sevkülceyş noktalarını ve 
canlılil<la dolu bir gençlikten sonra jh- dorummayı takviye etti, kuvvetli hava 
tiyarlarnış ve eli kolu bağlı kalmış Av- filoları, sıhhatli ve güçlü bir ordu vücu

ruparun muazzam devletleri sırasında da getirdi ve bütün bunları Türk serma
olan itibarı azalmış ve zenginliğinin mer- yesi ve Alman İngiliz i.stikrazları ile 

Nekahet devri hekimlerin de meslek 
hayabnda en çok sevdikleri zamandır 
Özene bezene yaptığı tablosunu biriktir
dikten sonra seyreden artilt gibi, hekim 
de nekahet devrine girmiş olan hastasına 
bakmakla büyük keyif duyar. 

Ancak, hasta nekahet devrine girdi, 
tehlike kalmadı diye onu biishütün ken
di haline bırakmak doğru olmaz. Ncka· 
het devrine girmiş, zayıflamış, sararım~ 
kimsenin çok defa yemeğe iştahı kalmaz. 

Yemek yemiyen adaın ela yeniden kuv· 
vet bulamaz. Bazısına da- aksin~ n'!
kahet devrinde pek büyük iştah gelir. 

Öylesi de fazla yerse ~ seçinn~ olduğ. 1 

hastalığa göre - yeniden bir tehlike~ 
düşebilir. Birinin iştahını arttınnağa, ö• 

kini iştahı kalmayacak kadar ~mekt 
alıkoymağa çalışmak Jazıındır. lkiainin l 

kolay bir i9 olmadığını bilirsiniz. 

Nekahet devrine girmiş olan kirnB.! 
mümkün olduğu kadar temiz hava İçinde 

idi ve hayatının hikayesi cesurca hadise ve güneş karşısında yaşamalıdır. Fabı 
ve fiillerle dolu, harp zamanında o1du- bir taraftan da soğukluktan pek çabuk 

ğu kadar harpten sonra da cesur bir as.- üşür. Onun için aynı adaın• hem açrnalc, 
ker misali olan bir kitaptan başka bir hem kapamak, yani ikisi ortasında. mu
~ey değildir. Hatta düşmanları bile tedil şekli bulmak pek kolaY iı sayılarnaz. 
onun şahsında fafil bir mütefekkir vas- Hastalıktan sonra yeniden kuvvet bul
fını buhnuşlardır ve bunu Kemalist ha- mak için yalnız yemek yetişmez. Hasta· 
reket veya diğer bir tabirle «Milli Türk frk günlerinde hareketsiz kafmrş oynak 
hareketi• esnasında iradettiği. nutuklar- yerlerini oynatmak, adaleleri işletnıek 
la ispat etmek kabildir. O nafiz bir fik- lazımdır. Fakat nekahet devrine girmiş 
rin misali olmuştur ve buna bizzat düş- olan insan çabuk da yorulur. Demelc ki 
manları ve yarattığı yeni Türkiye şahit- hem hareket, hem de yorgunluk dcrece
tir. Gme bizzat Türklerin de ifade et
tikleri veçhile o büyük bir iktısadiyatçı 
idi de. 

EN YÜKSEK .KAHRAMAN 
MÜSTERİH UYU 

En yüksek kahraman müsterih uyu, 
zira can çekişmekte olan bir milleti di
rilttin, uçuruma doğru giden bir milleti 
yttden kaldırdın ve tarihte silinmez 
ebedi bir hatıra bıraktın ve sen şan ve 
şerefin ve büyüklüğün bir misali oldun, 
çünkü Allah seninle seni kendisi için 
muhafaza ettiği milletle beraberdi. 

BÜTÜN HALEFLERİN LİDERLER 
SENİ TAKİP EDECEKLER 

sine varmadan istirahat. 

Nekahet deVTinde insan neteli olur, 
fakat henüz zayıf buluniln sinirleri de 
çabuk yorulur. Onu kederlendirecek &Öz
lerden çekinmek lüzumunu herkes bilir. 
Çocuklar bile. anneleri ycı.but babalan 

nekahet devrindeyken esvaplarının caki· 
diğini söylemez de hastanın büsbütiin iyi 
olmasını beklerler. Ancak neşenin de faz. 
lası ainirleri - hem de yüreği - Yorar. 
Onun için gene ikisi ortasL 

Bu nekahet devrinin bir de feoalığı 'lar· 
do: Mikropların bazıları araııında akra
balık olduğundan birinden gelen hasta
lık. bir başkasma yol açar. Bu :tol da en 

İşte bmıun için değil midir ki bütün L-.. ..... l.t 
ziyade nekahet devrinde, bu ll<""'~tan 

haleflerin, liderler ve şefler ancak seni lı.:urtulan insan uzunca zaıJlan Yetnez, 
takip ve taklitten başka bir şey yapma- içi 

. . ~ .. kuvvetsiz kalırsa, genişler. Oouo n ne-
ke-?.i. ve yoksul milletlerin gö1.lerini ken- yaptı. Bu namdar kahraman, arkadaşla- ~ahdırl~. ve milleti şerefe dognı ~o- kahet devrine giren hastayı iyİ beslctrıeği 
di.<;ine çevirdiği bir refah ve saadet yu- rının yardımı ile, milletini ona fayda ve- turmek ıçın ona dayanmalıdırlar ve böy- hiç bir vakit unutmamalıJıt. 
vası olduk.tan sonra fakirleşmistL Hu- recek her iyiliğe sevketti. Allah tarafın- lece asırlarca siyasi fikirleri işgal eden A d.. .. h ilk • .. ü doL 

• . teş UŞUnce eınen gu•· • ıı:tın· 
dutlarının çevresi, önceleri Avrupa, As- dan dalına sevgili tutulacak bir millet ve O:mı.aolılanıı k.albıne korku veren k ·iL ..:-a1· l h dan - ... 

• ... _ _ı__t_ -L-- .. :L d.. ma ID•uu ı o mıyan çor a .... e-
ya ve Afrika kıtalarına kadar yayıldığı. yaratt.ağı için onun takdir ve tebcil edil- ve ımparaUKIUA 111:.ı..rc1U1 arasına uşman- ,~ . L '- h d ·t.j def• 

1 . seuı. tapıyalUlll çor a an - Pi' -. er-
halde, sOIIl'aları. daralmıştı. mesi lazımdır. Düşmanlarmm giriştiği lık ve kıskançlık sokan Şark mese esı te . .. ..~. . b" ._ __ ~""' ~lı'"ta 

k 1_1 __ .:1_ sı gun ogu!yın ıT ..,...... ,...- • 
OSrnanlı imparatodug· u dünya harbi- mücadelenin muvaffak oluşundan evvel safhasını apatacalUCU"U.l.C. f d k o;:ylec.e L . ra a an; a t'Bına et suyu. P" ner 

ne girdi ve ftiç bir istifaderi ohnadı, bi- hakir bir zalim olarak ve arbdaşlarınm Iştc Atatürk şerefli bir milleti mey- g\in bixaz aıttmualc nihayet bir Lafta 
It.k.is Avrupa milletlerlıün _..lencesine bir haydut ve katil~ olarak. tesmi- dana getiren böyle m misaldi. Türkler so t w f t Jıdır. -.. nra am yeınege a ış ınna 
ve siyasi hırslarına mevzu teşkil etti.. ye ettikleri bu büyük adam bugün kur- böyle bir kahnmana sahip olmuş bu- Nekah d . d klerde şa.rab 
Onun harbe girişi başında bulunan hü- tarıcı bir kahraman ve yüksek siyasi lunmaWa ve şark ta bö.-Ie bir şarklı bir k c del elvnnB e ye~l k :ıama.:--dın 

. . . ak ço ıay ası o ur. una, sag ı ••tn a 
küme.fu1 başkalanna hükmetmek hırsı- bır şahsiyet olarak tanınmaktadır. Bu- kurtarun tanıfmelan kurtarılmış olm - L k .. bil ak eden "lı.l~'-

• • • • .. y.. • şaraoın atresını e yas " il&. 

nı tatmin içindi ve bu badireden nadim nu ısbat :ıçın de 'ruıkiye arslan kahra- la O@Ullsi:in.. h 1 d . . iri O ;ıaınan k 
da ı:ı:~ .... k B it F oca an a ızm ver er. rap 

meyus ve betbaht çıktı. Galipler bunun-~ yanın ...,.,.,.u r anya, raı:ı.- keyif için değil. k.uvvet bulmıJc İçÜ\ ilaç 

la iktifa etmediler, ona yardım edecek sa, Italya, .Rusya, Almariya, Yugoslav- Alman· yanın . diye içilir. 
ve yaralarını hafifletecek yenie son bir ya, Bulgaristan, Romanya., Arnavutluk, Ye 0 J 
yumrukla onu ezmek istediler.. Hülasa Afganistan ve Suriyenin harp gemileri I b• yemekler binlen çok değil. az:ı ~r. 

\•e askerler göndermek suretiyle i.,.+;Pak- ta e 1 fakat sık sık, öğle ve alcşam yem ~tin• 
azim ve cesaretle mücehhe-z olan Ata- "l•u. den başka iki kahvealtı onotulın8rwıılıdır. 
türk eski Osmanlı imparatorluğu ile hiç Jerini görmekle fahir duyarak son veda- -BAŞTARAFl l tNC1 SAYFADA- Sabahleyin yumurtalı ve 9',jtlii bh"e, 

~:ni~:::..be:u:.lınıyan yeni Türkiyeyi ınıE~a==:~=~r. !~~ _ mahausdır hir Alman haberinde fU ikindi bhvaltısmda sütlü çaY· .. Y ~rt 
TARİHTEN YAPRAKLAR ızanat var : hem kahvealtıluda. hem de dıuaa U}'\i. 

EMSALSİZ BİR ŞAHSİYET İyi babet: alen m.ahJdlerden öğrenil- cek yemeklerde, bıhnc.ya 1ı::acfar. Za.t~'ll 
Hakiki bir ·Cihat. ve ameli bir hare- ' y~ ve kılar tıoprak1arda yaşamış diğine göre haini teşJihat hakkında dün v b L k ki 1 -1- pek aza 

ı L-'L--anları . . .. . yogurttan ı"'aca mse er gç •t. 
ket misali veren Atatürkün şilhsiyeti ne o~ rağmen Arap .ıuuı.nuıı başlayan lngıhz - Alman muzakerelerı 

8
. . h 

1 
] bil ·yebili.rle~ 

1......J----•--da ıç ııta sız o an ar e onu yı •· 
asil bir şahsiyettir? Tannya arkasını ve- da tariıh1erioi:a ~»• geni§ di..tn akşamdan itibaren kapanmıştır. Bu Mid d 

1 
nluk du vermede.. 

rerek sadakatle .meşbu ve 7.afue dOğru bir imparatorluk teSıis ebni§lerdir. Ma- akşam resmi bir tebliğ neıredilmesi bek- . eycb 
1
° guh d ygu~u ·~•erin.1 

t + , 
1 

__ -'- d. msanı es er, em e - vıtamuıı .:ııcn ilerlemekten başka gayesi olmıyan ıyar- kedorıyala. ~ .aMtender garp ve şar- cnmex.te ır. fi 
dımcılara mazhar olınak onun yegine lr.a yayıLm büyük bir imparatorluğu kii- Londra 31 (ö.R) -Almanyanan de- dolayı - seınirtir. HaataWcta za)'I ;:11 
talii idi. O daima milletinin saadet ve çücü.lı:: lı:ı-allıP,ıdaıı meycılana getirmişü. nizaltı inşaatında lngiltere ile müsavat insanın da semirmeğe ~ ihtiyacl v r. 

refahı uğrunda çalıştı ve Tanrı da ona Jaadark milli bir F?'U88 yaratk. Crom- istemek br~ri 'bariz hU l.otnUteuzluk bu- Neolcahet devrinde inkıbaz aluı• onu 
bütün düşmanlarına galebe çalriıak fır- \"el ve Napolyon cerbezeleri iJe Avrupa- sule getinnİftİr. pek de merak etıneie lüium yoktur. _Li-
satını bahşetti. O kadar ki bugün· bUtün yı altüst ettiler ve iJte Atatürk ele Allah T ~yrniıl gazete.ine eöre halen yapdan net ilacı içmekte hiç acele etrneıneffdır. 
ihtiyar ve gençler onun arkasında~ sa- tarafındaıı zimamdarlannın hırsları yü- görüıniderin neticesi Almanyarun mu- Bir de .•• pek uzayan nekahet devrine 
mirniyet1e ağlıyorlar. Atatürk ancak zii.ılden JllU1alanmtş bir milletin başına ahedeler muCibi.ce mevcut haklarını kul- di1tkat etmek lazımdır. Meaela bu grip 
kardeşlerinin iyiliği ve nef'i iç.in ve ufak g~erek milletini bütün dünyanın lanmaaa ünkannu verine lngilterenin şi- mevsiminde, ateşli günlerden sonra ıe· 
bir şahsi menfaat endişe$i olmaksızın takdir ve h.ayranlığl karşlSmda birleşmiş ki.yetine mahal yoktur. Ancak umumi len yorgunluğa ırrip nekaheti denilebilir 

çalışmaktan bıkmadı.. Şahsi menfaat ka- ve vatanperver bir millet yaptı. Talün huzura hizmet eden anlqma vaziyetini de, sonra bu yorgunluğun içinden başka 
dar cihanşümul bir nam kazanmak ta Atatürke yaver olduğllnu ve ahval ve idame edileaıeae bi:.iyült hiT inkisara se- bir ate§. verem hastalığı. çıkar. Nonnal 
onun gayesi değildi. Bu hususta Atatür- şeraitin yardımı ile hiç bir kimsenin ce- bep olacaktır. Almanya deniz teslihatı bir nekahet devrinde insan kendiani 
kün bütün servetini milletine vasiyet saret edemediği 1'ir anda milletini ke- yarışına ve harpten evvel1'i gerginlik ha- günden güne daha iyi, daha kuvvetli bu
etmİ§ olduğunu söylemek. kafidir. Ölüm nannda bulunduğu uçurumdan kurtar- line avdete karar verirse bunun netice- lur. 
onun yalnız cismini almıştır, fakat ru- ınağa muvaffak olduğunu söyliyenler leri vahim olur. Şimdilik lngiliz Alman İyilik gecikince göğsü dışandan kulak
huna dokwunamıştır. Milleti eserlerini de vardır. Fakat o bütün bunları kendi- deniz anlqma.111 eksiksiz bakidir. Mahi- la, içeriden röntgen ışıklariyle muayene-
takdir ettiği ve tarih bu eşsiz kahrama- sini bütiin düşmanlarına galip kılan ve yet~ henüz ln.giltereye meçhul olan hususi ettirmek hemen hatıra gelmelidir. 
nın efalini hikaye ettikçe Atatürk li- mahaza esaretin zulmetini dağıtan bir ahval ve şeraitten mülhem bu teşebbüs- · G. A. 
yemut kalacaktır. Atatürk bir milletin hak ve adalet meşaleslni de elinden bı- le sulhun yine tehlikeye düşmiyeceğini 
siyasi varlığını kurtarmakla iktifa etme- takm.ıyan bir ilahi ilham ile başarmış- ümit etmek icap eder. 
miş. fakat cihanşümul itibarıru, namus tır. Memlekete Mt tasavvurlarını tahak.- Londra 31 {A.A) - lngiltcre hükü- mıştır. Bunlar Amerika, Fransa, ltalya. 
ve şerefini de tesis etmiştir. kuk ettirmek için o kendisini feda etti. meti Alman notasını 19 36 muahedesini Sovyetler birltğ~ Polonya, lıveç. Norveç. 
LATİN HARF İNKILABI Hücum ve taarruzlara rağmen kararla- imza veya bu muabedeye iltihak Danimarka ve Finlandiya hi.ikümetleri-
0 litin harllerini memlekete ~us :nndan &eri döammi. O inafca. fakat asil etmiş olan bütün hükümetlere tebliğ et- dir. 
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Enver Paşanın Elini 
öpniek istiyorlardı 

''İnşallah biz de yakında Türkiye 
kavuşacağız,, gibi hürriyete 

Hacı Sami bey hemen beygirini sürdü. 
Laalettayin bir evin kapısı önünde dur· 

l·oo. Kapıya doğru seslendi: 
- Hey •.• evde kimse yok mu} 
içeriden ince bir kadın sesi: 
- Erkekler timdi sokağa çıktı. 
- Nereye? 
- Bilmiyoruz ••• 
Hacı Sami bey abnı biraz daha ileriye 

Mirdü. Bir başka dükkan önünde durdu. 
içeriden meraklı bir çırak ba;;mı uzatmlf 
bakıyordu. 

- Ustalı nerede) 
- Burada! 
- Çağır şunu 1 
Orta yaşlı, batında siyah kalpaklı, ze· 

ki haklflı, siyah sakalla bir adam dlf8nya 
çıktı. 

- Evlat lbrahim hey nerede} 
- Ne yapacaksınız} 
- Kendisi ile d09tça konuşmak isti· 

roruz. Çok lazım idi. 
- Siz kimsiniz) 
- Biz Buharadan geliyoruz ..• 
- Şu öndeki adam kim} Yoksa Rus 

mu) 
- Hayır .•• halis Türk .•• 
- Yakışıklı bir adam... yoksa ... 

Yoksa Enver paşa olmasın 1 diye sevinç
le öyle haykırdı ki: 

- Tam dediğin gibi.. 
Hacı Saminin ağzından dökülen bu 

sözler bu dükkancıyı müthiş heyecanlan
dırmıştı. Avazı çıkbğı kadar bağırmıya 
başladı: 

idaresi altında bir köydür. Onun mühim 
bir kuvveti burada bulunmaktadır. Köy 
içindedir. Ancak teşkilAt gizli olduğu 
için sizin vaziyetiniz.den soma karşını
za çıkacaklardı. 

Oldukça kalabalıksınız. Hayır veyahut 
,er için buraya geldiğiniz tamamen meç• 
hulümüzdür. Bu sebepten biz biraz idare
li hareket etmeğe mecburuz. 

Enver paşa bu sözlerden sonra Kuk

tat köyünü. sordu. 
- Oldukça uzakbr. Maamafih siz yal

nız gidemiyeceğiniz için size adamlar ka
tacağız. Onlarla en kestirme yoldan 
Kuktaı köyüne varabilirsiniz. 

Bu geceyi burada geçirmek tenezzü
lünde bulunursanız. Maiyetiniz de kala
balık ama .•• zaran y~k. Köyümüzde bü
tün misafirlerimiz için evler açıkbr. 

Enver pap köylünün göıterdiği misa
firperverlikten çok memnun oldu. 

Köylüden almıt olduğu iki mihmandar 
ile Kuktaı köyüne doğru yola çıkb. En
ver pa~ yolda giderken Hacı Sami, 
Muhiddin beylerle köyde görmüş olduk
Jan hüsnü kabulden memnuniyetle bah· 
ecdiyorlar ve lbrahim heyin kendilerine 
ayni derecede iltifat edeceklerine kani 
bulunuyorlardı. 

Hele Hacı Sami bey: 
- Köy halkı, kara kalpaklılar zatıali-

nizin yüksek töhretini duymu' olduklan 
için size fazla iltifat ettiler. Tabii bu il
tifatın sebeplerinden birisi de lbrahim 
beyin hakkındaki hürmetten ileri gelmek
tedir. Biz buraya gelmeden evvel her 
halde sizin hakkınızda pek çok şeyler 
konuşulmuş olacak ki, köylüler size dert· 
lerini döktüler ve sizden istimdad ettiler. 

- Hakkınız var ... Ben de bu göste· 

- ----
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Gece yarısı ışıklar 

Holivutta yılbaşı ile mi 
.Bu gece ne kanun vardır ne polis 
Yıldızlar, ·kadeh yerine iskarpinlerine doldurdukları 

sızarlar şarapları kana kana içerler ve 

Sene başı gecesini nerede geçirmek 
istersiniz? Bu suali Avrupada bulunmuş 
birine sorarsanız size Peştede, Londrn
-da veya Pariste der. 

Bana sorarscuuz, hiç düşünmeden tek 
bir isim söylerim: Holivut. 

Noel ve sene başlarında bu şehirde 
yapılan muazznm eğlenceler hemen da
ima gözümün önündedir. Holivut şehri 
bilhassa her sene başı gecesi içimde da
ha kuvvetle canlanır. 
Yıbaşı gecesi bütün dünya neşeye bo

ğulmuştur. Yer yüzünde bulunan ve o 
günün manevi kıymetini anlıyan her 
fert büyük bir coşkunlukla kendini e~
lenme zevkine verir. 
Dünyamızda ya~ıyan her medeni iu

le-rinde birinci gekn Holivut şehrinin 
yılbaşı gecesi de bambaşkadır. 

Holivut Boulevardlan baştanbaşa do

natılnuş ve her sokak lambasını taşıyan 

demir direklere sinema arlistlerinin bü

yük ve renkli fotografları asılmıştır. Her 

aile kapısını lambalarla süslemiştir. 

Esasen sene başından bir hafta evvel 

Noel Eaoa (Santa Claus) büyük araba-

güzel kızın kadeh yerine iskarpinine iç

ki doldururlur ve içilir. Yer yüzünün 

en deli ve ahlaksız şehri olan Holivut.. 

Bilhassa böyle fevkalade zamanlarda 

aklına gelen her şeyi yapar. 

Sene ba~ı gecesi orada kanun da yok

tur, hiç bir polise bir şikayet yapılamaz. 

Hiç kimse ceza görmez, insanlık istediği 

gibi serbest ve korkusuz hareket eder. 

siyle soknkları gezmiye ve güzel kızla- Herkesin ağzında şu parola vardır: Kar

rı toplamıya başlar. Bu Noel Baba stüd- deş .. Eğlen de nasıl eğlenirsen eğlen, sa

yoJar tarafından an~ajc edilmiş hususi na karışan yoktur. 

bir şahsiyettir ki, stüdyolara yeni güzel Hele bunun içindir ki ben de yılba.:şın-

ve orijinal kızlar getirir. Işte bu kız.lar da Holivutla olmak isterim. 

J. 1:11 ·~ 
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.. .. sonunce 

- Hey Ümmeti Muhammet .•. lc.ork· 
'mayın .. • Enver paf8 geldi. Vallahi Bil
-ı.hi Enver pqa geldi ... diikkanlarını ka
payanlar, eYlerine çek.itenler, cami içle
l'ine ııığınanlar Enver P6ta aeldi... ça· 
buk geliniz .•• 

Dükk&ncının haiumua ile balkın mey
i ~ana, sokağa toplanması bir oldu. O ka-

( 

'dar kalabalık oldu ki, Enver P8fQ bile bu 
kadar kısa zaman içinde meydana çıkan 
bu kalabalık karf'S'Dda l.ayret etmifti. 

Gelenler vahti hakıtlarla Enver pqa-

rilen fazla heyecandan dolayı atiden sanm bulunduğu odalar ışığı 31 birinci 
ümitvar oluyorum. İbrahim bey Emirin Kanun gecesi saat 23.59 da ışıklarını 
adamı olduğuna göre onun partisini elde söndürür ve ikinci Kanun O.Ol de tek
edecek olursak çok büyük muvaffakıyet rar aydınlatır. 

Holivutıta yeni sene r.arfında çekilen fi- Şimdi soruyorum: Bu sene başını bc-
limlerin de bütcntlnrıdırlar. nimle beraber siz de Holivutta geçirmek 

Jşte yılbaşı gecesi böyle birkaç yüz istemez miydiniz? 

\ 
ya doğru geliyorlar eon• lı:orkak, ürkek 
geriye çekiliyorlardı. 

Dükkancı Enver pqaam karşl8ında 
toplanan halka hitaben bağırdı: 

- Neye böyle aptal aptal duruyorsu· 
nuz. Yaşasın diye bağırsanıza .•• 

Bu sözler sanki bütün halkı coşturmı· 
ya kafi gelmifti. Birden kıyamet koptu 
zannedildi. Y llf8 8etıleri va rol nidalan 
bütün köyü doldurdu. 

Dükkancı en önde arkadan daha ihti
yarlar koşarak Enver paşanın yanına gel
diler ve onun eline doğru abldılar. 

Enver pap elini öpmek istiyen bu halk 
kütleııine kartı: 

- Rica ederim... rahatsız olmayınız. 
iltifatınıza tetekkür ederim... diyordu. 
Halk her nedense çok COfmU§tu. Bunun 
sebebi biraz sonra daha iyi anlaşıldı. 
Dükkancı ile ihtiyarlar: 
- Buyurunuz. Köy odamıza, bir çay 

içiniz ... 
Diyorlardı. Enver paşa, Hacı Sami 

bey bu davetin kabul edilmesini muva· 
fık "buldular. Hemen bcygirlerinden İne· 
rek ihtiyarların arkasına takıldılar. Biraz 
eonra güzel bir evden içeri girmitlerdi. 

Sedirlerle siislcnmif olan bu evin mi
aafir odasına köyün ileri gelenleri dol
JDUttU. Bunlann arasında kara kalpaklı 
olanlar ekseriyeti tetkil ediyordu. 

Kara kalpakJılardan birisi: 

. - Enver J>afanm aramıza gelmesi bi
zim için çok İyi bir haldir. inşallah yakın 
zamanda biz de Türkiye gibi hürriyeti· 
mize kaVUfacağız, Yine Emirimizi bq1-
nuzda göreceğiz... diyorlardı. 

Sonra ihtiyarlar, Enver pqarun Buha
raya geldiğini duyduklannı, dört gözle 
beklediklerini, maamafih hu mıntakaya 
geleceğinden haberdar olmadıklannı, 
eğer hilm~ olsalardı üç giinlük yoldan 
karşılıyacaklannı söylüyorlardı ve ilk 
dakikada göstermiş oldukları kaba hare· 
ketten dolayı özür diliyorlardı. 

- Affedersiniz paşamız ... affedersi
niz ... 

Enver paşa köylünün bu safiyane söz
leri karşısında pek ziyade heyecanlan· 
mşh. Hatta müteessir olmuştu. 

kazanacağız. Bu ışık yeni senenin ilk .!§ığı ve bii-
Muhiddin bey de sÖze kanştı: tün bir senenin en taze ümididir. Her-
- . . . Dikkat ettiniz mi paşam dedi. 

Enver paşa İsmini duyar duymaz köy· 
lüler sanki bir (mehdi) gclmit gibi göz· 
leri açılarak sevindiler. 

Böyle tatlı tatlı konuşarak ilerliycn ka
file geceleyin bir handa kaldı. Oçiincü 
gün Kuktaş köyü gözüktü. 

Köylü mihmandarlar hemen atlarını 

sürdüler ve Enver paşanın geldiğini köye 
haber verdiler. Bu haber öyle bir bombn 
gibi patladı. Tar lada, bağda, çayırda bu
bulunanlardan köy dükkanlarında çalı
şanlara kadar herkes Enver paşayı kar· 
tılamağa geliyordu. 

Enver paşa büyük kalabalık arasında 
İbrahim beyi anyordu. Fakat ortada lb
rahim hey yoktu. 

Mihmandar köylülerden birisi: 
- Paşa hazretleri, lbrahim bey karar· 

galundan köyün biraz ilerisinde ... Sizi 
karşılamağa geleçek.ler ... Derken uzak .. 
tan ikinci bir kafile gözüktü. Bunlar au
vari idi. Ellerinde mızraklar da vardı. En 
önde mutantan bir tekilde ilerJiyen bir 
zat vardı. Esmer uzunca boylu, hafif 
sakaJlı olan bu zatın İbrahim bey olduiu 
muhakkaktı. 

lbrahim bey abnı ileriye sürdü. Enver 
papnm kal'f1S1nda durdu. Ve yerli tarzı 
eclAm verdi. 

Enver paşa: 
- F..elamı aleyküm... Diye ııöze 

başlayınca Ibrahim bey: 
- Aleykilm İel&m ••• de~ek suretiyle 

En-Yer P8f8DID mü.lümanca Yermit oldu
iu ecl&mı aynen kabul etmİf oluyordu. 
Enver paşa karıwndaki bu adama dik
katle bakıyordu. Bu adamın gözlerindeki 
panlblar, zeki ·~ıar çok manalı te· 
kilde idi. 

Enver paşa lbrahim beyin bütün ta
vırlarını gözden geçirdi. İbrahim bey de 
Enver papya dik dik bakıyor ve onun 
gözlerine gözlerini dikerek sanki bu ba
kışlardan bir mana çıkarmak istiyordu. 

kes tanısın tanımasın, yanındakinin eli
ni sıkar, veya öper,, yeni yılı için ona 
saadet dner. Her lisanda, Happy Nev
year, aynı mAnayı taşıyan toorikler du
yulur. Herkesin başını içki döndUnnUş
tür, bardaklar doluyor, vuruşuyor ve 
boşalıyor .. Kahkahalar, bağrışma]ar! 
Dünyanın orijinalite ve eksantrik iş-

Her taraftan çıkan ac::ler bir mahıerf 
kalabalığa ebedi bir heybet veriyordu. 
Herkes neş' eli idi. Herkes memnundu. 
Ağızdan ağıza dolaşan ( E n v e r p a· 
ş a ) ismi sanki sihirli bir kelime gibi 
gelen misafir kafilesinin arkasında hal
kı çekiyordu. 

Herkes Enver papyı görmek yanın· 
daki adamları anlamak iıtiyordu. 

1brahim bey sağında Enver paşa ol· 
duğu halde karargaha doğru ilerledi. 
Köy içinden geçel'kcn bir sevinç ava
zesi yükseldi. 
Daracık sokağın iki tarafı hınca hınç 

ohnuştu. Fakat hiç kimse gelen bir Türk 
paşasına nasıl hürmet edileceğini bile

miyordu .. 

- Koccu' ne hedive .,ndi? 
- Bi" çele cüzdaıu 
- 0 atıft4 M vef'di? 
- Bif' manıf de1kri-

Galiba lbrahim beyden çekiniyorlar 
ve nasıl hareket edecekleri için emir 
bekliyorlardı. Enver pap bu mütered
dit vaziyet karşısında kendi kendine 
lbrahim beyi haklı göstennek istiyordu. 
Öyle ya ... Belki gelen misafir çok al
kıştan ve alayl§tan hoşlanmaz. Sonra ge-
len adamın ne şekilde ve ne karakterde Vn111aayda tallal il 
bir insan o1duiunu bilmiyoıdu ki ..• Ne bir dtaelJO 
istiyeceği de malQm deji)di. Uruguayda .Montevideo şehrinde be-

Enver pqa böyle dilfUnUrken bir ta- lediye mensuplarından iki kişi arasında 
raftan da Ibrahim beye bakıyor ve onun bir siyasi münakaşa olmuş ve neücede f 

bütün hareketlerini en ince teferruatına •-"----- il. d" ıı pmağ karar 
.. • • _llRUK'CI e ue o ya a ver-

kadar gozden geçınyordu. mişler Düelloda ahit larak · 
Bu hareketlerden mAna Ç!karmala ·-.ır.ı.ı.. · .. f ttiş' şil d 

0 
§ehirden 

da v d Bilh lb ahim beyle ~ mu e ı e üelloyu yapanlar-
ugraşıyor u. assa r 

konuşurken onun çehresindeki çizgilerin dan birinin kardeşi bulunmuş.. Düello-

hareketlerhıden ifade ettiği mAnayı öğ- dan sonra oradan tesadüfen geçenler iki 
renmeğe çalışıyordu. ölü ile ölüm halinde bulunan diğer iki 

- BJ'J'MEDİ - kişi görmüşler. Bilahare ölü olarak bu
lunanlann düelloda şahit bulunan kim-

Enver paşa ile 1brahim beyin ayak Üs· 
tü musafahası çok oldu. Jbrahim bey: 

- Safa geldiniz ... Sevgili misafirleri- Kiralık yazıhane 
miz.. Tanrı konuklarımız lCttfen buyu-

seler ve ölüm halinde hastaneye kaldı
nlanlann da düello yapanlar olduğu an-
1...,ımıştır. runuz karara'hımıza gidelim. Mürabıt çarpsl Kızlar ağası ha-

- Buyurun... mncla 31 numarah mağua tlzerinde. 
Köyün du"z meydanı mah-rAı bı'r man· ki yazıhane kiralıktır • 

1939 
Şakası 

- Sn •i geldh& Noel &ha? 
- Evet, ~ .,.ıirdim. 
- Dur •• fONbıwu flkcıN1""' da İçİ1' koıl .. 

Denizbank şubesinden: 
1.imuumna plecelı mot&leriaa Ye yelkenlilerin yilderini .......,. .._ 

linde botaltma Ye yükleme itine talip buhmMllimdm elaillme 13/, 
1 /39 C.- l(ÜnÜ ... t OD befe lnrakdautbr. 

1-4 4582 (3230) 

Bergama Belediye riyasetinden: 
Bergamec:laki (Bergama Palu) ilimevi oteli demir bat efYUile be

raber ihale tarihinden itibaren 31 Mayıs 1941 tarihine kadar senni 
500 lira icar muhammen bedeli üzerfuden 20 gün müddetle açJk artır
maya konulmuttur. 3 kinmıu ADİ 1939 sah gÜnÜ uat 14 de ihale ya
pdacaktır. Talip olanlann teniti ve teminab anlamak ÜW'e Bergama 
belediyesine müracaatlan ilin ohmur. 

20. 24, 28. 1 4429 (3134) 

• 

Bu köy hakkında biraz malUınat sa· 
hibi oldu. Sonra en ihtiyar olan zata 
sorda: 

.,.. Bml artdl artist dellllm bolmuştu. Fakat artist bu teklüi reddediyor ve: 
zara halini almışh. Muhtelif renk ve hi- Müracaat : Gazi Bulnn DolLloa' . . . Geçen gün, onu hatırlatan bir sinema - Ben artık artist Ayno değilim, mi). 

çimdeki insanlar, kara kalpaklı. muhte- Balftsi bey aıddesi il .......... .. İsviçreli sınema yıldızı Ayno Bergo müdürü artisti arıyor. Adresini bulu- yoner karısı, madam Rişar Feyriyim .. 

- lhrahim bey köyde yok mu) 
-lbrahim bey timdi Kuktat ko'yünde 

lif serpuılu askerler, muhtelif renk ve be- tabibi Batiee Aaa Demirelli. bundan üç, dört sene evvel İngilterede yor ve telefon ediyor : Hakikaten, artist Uç seneden beri m 

rideki atlar. Genç ihtiyar erkekler ... Ka· 1 - 5 (3218) el üstUDde tutulan artistlerden biriydi.. - Sizin için millremrnel bir rol var, Jhur bir tayyare fabrikatörünün oğlı 
~_J~ınmı~adaı.--l~maJ[ihJburıuı..ıww.nLılınl.lr.........Coc ~~~~~~~~-~~~~~~__!A'.ll!!ıll!!L.!!•~llll~..,.~'birdmı~~lıire~~o~l'&IM~~~--~by~~-~d17~or~.~LO~d~en~ae~l~in~1 ~elirilfe~~l=bn.:._~~~ev~1en~m~l1~bul~•~m~ma~~~ad~ır~. ~-----
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Son Kanun 9 Kanunusani 1921 - Birinci Inönü 
muharebesi 

20 KAnunusdni 1921 - Ilk teşkilatı esasiye kanununun kabulü 
5 > 924 - Hafta tatili kanununun kabulU 

14 > 924 - Askerlik müdd~tinin azaltılması. 
ı > 928 - Anadolu demiryolları satın alındı. 

31 c 928 - Türk killlilr kurumu kuruldu 
1 > 929 - Millet mektepleri açıldı. 
5 > 929 - Mersin - Adana şimendUferi satın alındı 

30 > 930 - Ulusal ekonomi ve artırma kurumu kuruldu 
1 > 93S - Istanbul :rıhtım şirketi satın alındı. 
1 > 937 - Şark demiryolları satın alındı 

H > 938 - TUrkiye - Iran - Afgan - Irak arasında 
dostluk mukavelesi tasdik edildi. 

24 • 938 - Izmir telefonu satın alındı. 
1 > 938 - Gemlik safi ipek fabrikası açıldı. 
2 > 938 - Bursa Merinos fabrikası açıldı. 

Şubat 8 ~ubat !>21 - Antebe cGazi Antep 
adı wrildi 

18 Şubat 925 - Türk. hava kurumu kuruldu. 
2'1 > 925 - Aşar bldırıldt. 
17 > "' 926 - Türk medeni kanunu kabul edildi. 
22 > 930 - Türk parasın koruma kanunu kabul edildi. 
19 > 932 - Halkevleri açıldı. 

9 > 934 - Balkan mi.sakı imzalandı. 
5 > 937 - Partinin altı ana vasfı teşkilatı esasiye kanununun ikin-

ci maddesine konuldu. 

Mart 16 Mart 1920 - Istanbulun itilaf dev-
letleri tarafından işgali 

2(l Mart 920 - Anadolu demiryollarının devlet tarafından işletilmesi. 
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(Bu hat 1 Kanunusani 928 de satın alınmıştır.) 
> 921 - Türkiye ile Rusya arasında Moskova muahedesi 
> 921 - ikinci Inönü muharebesi. 
> 924 - Devlet tarafından demiryolu inşaatına başlanıldı. 
> 924 - Parti grubu Hilafetin, Şer'iye ve Evkaf VekMetlerinin 

kaldırılmasını kabul etti. 
> 924 - Demiryolları siyaseti kanunlaştı. 
> 924 - Medreseler kaldınldı. 
> 924 - Kamutayda hilAfetin ilgası, tedrisatın tevhidi. f?er'iye vf!! 

Evkai vckô.leUerinin lağvı kanunu kabul edildi. 
> 924 - Hanedan hudut haricine çıkarıldı. 
> 924 - Köy kanunu kabul edildi. 
> 925 - Tütün rejisi satfu. alındı. 
> 926 - Borçlar kanunu kabul edildi. 
> 926 - Türk ceza kanunu kabul edildi. 
,. 931 - Türk çocuklarının ilk tahsillerini Türk mek"teplerinde 

yapmaları kanunu kabul edildi. 
~ > 931 - 3 Uncü BüyUk Mlllet Meclisi intihabı yenilen~ kararını 

verdi. 
8 > 934 - Balkan misakını Meclis tasdik etti. 

26 > 936 - Afyon - Karakuyu deıniryolu hattı işlemeğe açıldı. 
26 > 936 - Isparta - BozanönU dmıiryolu işlemeğe açıldı. 

Nisan 23 Nisan 1920 - Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Ankarada açıldı 

24 Nisan 920 - Kemal Atatürk Biiyük Millet Meclisi reisliğine seçildi. 
29 • 920 - Hiyaneti vataniye kanunu yapıldı. 
~ > 924 - Şer'iye mahkemeleri kaldırıldı. 

20 > 924 - Cümhuriyetin teşkilatı esasiye kanunu yapıldı. 
19 > 925 - Sanayi ve maadin bankası kuruldu (Şimdiki Sümerbank) 
19 > 926 - Kabotaj kanunu kabul edildi. 

5 > 928 - Parti grubunda llyik.lik esası ve teşkilatı esasiye kanu-
nunun dine ait hükümlerinin çıkarılması kabul edikli.. 

10 > 928 - L!yiklik kanununu Meclis kabul etti. 
24 > 929 - lcra ve iflas kanunu kabul edildi. 
16 > 930 - Yeni belediye kanunu kabul edildi. 
1 > 931 - ölçi.llerde metre ve kilo sisteminin kabulü. 

15 > 931 - Türk tarih k~u kuruldu. 
23 > 931 - Fevzipaşa - Malatya hattı işlemeğe açLldı. 

4 > 933 - Antalyaya demiryolu yapılması kanunu Ç\ktı. 
!T > 933 - Adana - Fevzipaşa hattı satın alındı. 
9 > 936 - Istaııbul telefon şirketi satın alındı. 
3 > 927 - .Karabük demir ve çelik fabrikasının temeli atıldı. 
4 > 937 - Ereğli fabrikası açıldı. 

11 > 938 - tJsküdar - Kadıköy su sirketi satın alındı. 
25 > 938 - Izmir telefonunun satın"' alınma .mukavelesi tasdik edildi. 

M 19 Mayıs 919 - Kemal Atatürk Sam-
a yıs suna çıklı 

2 Mayıs 920 - llk icra vekilleri heyeti kuruldu. 
22 > 926 - Eml~k ve Eytam bankası kuruldu. 
28 :. 926 - Teşviki sanayi kanunu kabul edildi. 
U > 928 - Beynelmilel rakamlar kabul edildi. 
24 > 929 - Devlet memurları maaşlarının tevhit ve muadili kanu-

nu kabul edildi. 
4 ~ 931 - DördilncU Millet Meclisi açıldı. 
4 • 931 - Kemal AtatUrk liçüncil defa Cüınhurreisliğ\ne seçildi. 

1@ > 931 - Partinin ilçnücü büyük kongresi top•andı. 
25 > 933 - Dış borçlar meselesi halledildi. 

=--- x:_ 
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ı Neler başarıldı? 1 
..................................................................................... ..; 

29 > 933 - Kömüre giden demiryolunun yapılması kanunu çıktı. 
31 > 934 - lzmir - Kasaba demiryolu satın alındı. 
20 > 935 - Keçiborlu kükilrt fabrikası ~ıldı. 
25 > 937 - Malatya bez fabrikasının temeli at.ıldı. • 
30 > 937 - Hatayın istiklfili Cenevrede tasdik edildi. 
23 > 938 - lstanbul elektrik şirketi satın alındı. 

Haziran 30 Haziran 921 - Çocuk esirgeme 
kurumu kuruldu 

28 Haziran 926 - Türk ticaret kanunu kabul edildi. 
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929 - Zirai kredi kooperatifleri kanunu kabul edildi 
929 - M.i1ll sanayii koruyacak kanun kabul edildi. 
929 - Topraksız çiftçiye toprak verme kanunu kabul edildi. 
930 - Tekaüt kanunu kabul edildi. 
930 - Cümhuriyet merkez bank.ası kuruldu. 
933 - Bakıra giden demiryolunun inşasıDA ba.şlandı. 
933 - Sivas - Erzurum demiryoluna başlandı. 
934 - Iran şahı Ankarayı ziyaret etti. 
934 - Soyadı kanunu kabul edildi. 
934 - Demiryolu Ela.zığa vardı. 
935 - Aydın demiryollarının satın alınma mukavelesi. Mec

liste t.asdik edildi. 
935 - Ankarada dil, tarih coğrafya fakültesinin kurulması 

kanunu çıktı. 
936 - Meşhut suçlar kanunu çıktı. 
937 - Cenevrede tasdik edilen Hatay istiklali M~oli.sçe de 

kabul edildi. 
938 - Pazarlıksız satış kanunu çıktı. 
938 - Toprak mahsulleri ofisi teşkili kanunu çildı. 
938 - Avukatlık kanununu meclis kabul etti. 
938 - Cemiyetler kanununu Meclis kabul etti. 
938 - Yüz elliliklerin affı kanunu kabul ~ 
938 - Beden terbiyesi kanunu çıktı. 

Temmuz 
2 3 Tem muz 9 19 - Erzurum kongııeei 

açı(dL 

3 1 T emmw: 92 Z - istiklal mahkemeleri kanunu yapJdı. 
24 c 923 - Lozan muahedesi imzalandı. 
9 c 926 - Şehitlikleri imar cemiy~ kuruldu. 
1 c 9 31 - Ankara - lstanbul telefon kon~maeı. başladı. 
Z c 9 H - fran ,ahı Türlciyeden ayrddı. 

2 1 c 9 36 - Montrö Boğazlar mukavdesi. imzalanda. 
1 c 937 - Fevzi paşa - Malatya hattı işlemeğe açıldı. 
9 c 9 37 - Türkiye - İran - Irak - Afgan arumda dostluk paktı im• 

zalandı. 

Ağustos 
5 Ağustos 9 2 1 - Kemal Atatiirk baı 

kumandan seçildi. 

2 3 Ağustos 92 1 - Sakarya meydan muharebesi. 
26 < 922 - Afyon cephesinde büyük taarruz başladı. 
:30 c 922 - Dumlupınar baş kumandanlık meydan muhareb~:i. 

9 c 923 - Cümhuriyet Halk Partisi kuruldu. 
t 1 c 92 3 - ile.inci büyük Millet Meclisi toplan<lı. 
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924 - (Yeni Asır)ın izmirde inti~n. 

924 - Türkiye lş Bankası kuruldu. 
9 2 S - Şapka giyildi. 
926 - Atatürk.'ün Sa.ray burnu parhnda b.ıuf ~ılabıru müjde-

leyen nutku. 
9 30 - Ankara • Sivas demiryolu açıldı. 
9 33 - Türk üniversitesi kuruldu. 
934 - ikinci dil kurultayı toplandı. 
937 - Hekimhan - Çetinhya demiıyolu itlealeğe açıldı. 
937 - Trakya manevralan başladı. 
937 - Trakya manevraları bitti. 
936 Uiç - Divriği demiryolu i,lenmeğc açıldı. 
9 36 - Demiryolu Kemaha vardı. 

nunPa 
s 4 

• 

Eyliil 4 EylUl 919 - Sivns kongresi 

7 E.ylOl 919 - Anadolu ve Rumeli müdafaai hukuk cemiyeti kuruldu. 
19 < 921 - Kemal Atatürk'e Gazi unvanı ve Müşürlülc rütbesi 

verildi . 
c 922 - Kemal Atatürk cOrdular ilk hedefiniz Akdenizdir ilerib 

emrini verdi. 
9 c 922 Ordu lzmire girdi. 
11 c 926 Ankara otomatik telefonu işletmeğe aç.ıldı. 
26 c 932 Birinci dil kurultayı toplandı. (Dil bayramı) 
2 c 9 33 Ulukışla - Kayseri hattı bitti. 
2 c 9 34 - Kadıköy - Osküdar tramvayları işlemeğe haşladL 
16 c 9 35 Kayseri bez fabrikası açıl dl. 
4 c 936 - lngiltere kralı sekizinci Edvard Türkiyeyi %.iyaret etti. 
6 c 9 36 - Ankara, İstanbul radyo şirketleri devlete geçti. 
14 < 937 - Niyon itilafı imza edildi. 
18 c 93 7 - Meclis Niyon itilifmı tasdik etti. 
20 < 93 7 - Türk tarih kurultayı toplandı. 
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ilk Teşrin l 3 Birinci t~rin 92 1 - Kanı muahedesi. 

r. Tetrin 92 t - Fransu;lacJa cenup sulhu. 
c 9Z 2 - Mudanya mütarekesi. 
c 923 - lstanbulun işgalden kurtuluşu. 
< 923 - Türk ordusunun Istanbula girişi. 
c 923 Ankara devlet merkezi oldu. 
c 923 - Cümhuriyet illn edildi. 
< 923 - icra vekilleri heyeti reisliğinin adı baş vekil olarak 1ca 

bul edildi. 
926 - Saray bumunda ilk Atatürk heykeli dikitdi. 
9 2 7 Partinin ikinci büyük kongresi. 

15/20c 
28 « 
29,30,31 

92 7 - Atatürlc'ün büyük ve tarihi nutku. 
92 7 - ilk nüfus sayımı. 

933 - Cümhuriyetin 10 uncu yıl dönümü büyük tezahüratla 
kutlandı. 

21 c 935 - ikinci nüfus sayımı. 
23 < 935 - Ergam maden - Diyarbakır demiryolu açıldı. 

c 9 3 7 - Çatalağzı - Zonguldak demiryolu açıldı. 
8 < 9 3 7 - Ege manevralan başladı. 
9 c 9 37 - Nazilli fabrikası açıldı. 
r 4 < 9 3 7 - Ege manevra lan bitti. 
25 c 937 - Celal Bayar baş vekil oldu. 
30 « 9 3 7 - Yeni Ankara garı açıldı. 
10 c 9 38 - Demiryolu Erzincana vardı. 
29 c 9 38 - Erzincan - lliç icmiryolu jşlcmeğe açıldt. 
29 c 9 38 - Ankarada yeni yap•lan radyo istasyonu i~emeğe ba"adı. 
29 < 938 - Cümhuriyetin 15 inci yılı kutlandı. 
c 

Son Teşrin 1 ikinci teşrin 922 -Saltanat kaJdırddı. 

2S 2.Tetrin 922- Trakyada milll idarenin kuruluşu tamamlandı. 
10 c 924 - Halk partisi, Cümhuriyet halk partisi adını aldı. 
S c 925 - Ankara hukuk fakültesi açıldı. 
2S c 925 - Şapka kanunu kabul edildi. 
30 c 925 - Tekkeler, türbeler, zaviyeler kapabldı. 

f c 927 - ikinci büyük millet meclisi açıldı. 
4 c 927 - Anlı.:a.rada müze önünde Atatürk heykeH dik.ildi. 
2 4 c 92 7 - Ankara da zafer abidesi açıldı. 
3 « 928 - Türk harfleri kanunu kabul edildi. 
Z~ c 934 Ebedi Şefe «Atatürk> soyadı kanunu kabul edildi .. 
l1 ·c 934 - Lakap ve unvanların kaldınlmaın kanunu. 
7 c 9 36 - innit kağıt fabrikası açıldı. 

Selüloz ve ikinci fabrikanın temeli atıldı. 

19 c 9 36 - Filyus - Çatalağn demiryolu işlenmeğe açıldı. 
Z.O < 937 - Çetinkaya - Divrik demiryolu i~lenmeğe açıldı. 
1 O « 938 - Ebedi Şef Atatürk'ün vefatı. 

11 c 938 - Milli Şef lnönü'nün ittifakla cümhurreisliğine seçi1meai. 
23 Ağustos 921 - Sakarya ·meydan muharebesi. 

llk Kanun 2 7 Birinci kanun 9 19 - Kemal Atatürk 
Ankaraya gddi. 

15 l.Kanun932 - Samsun - Sivas hattı işlenmeğe açıldı. 
8 c 9 34 - Türle ltadmlanna mebus seçme ve seçilme hakkı verildi. 
15 c 936 - Anlcıı.ra tıtadyomunun açılışı. 

26 c 938 - Dördüncü parti kurultayı fcvltalado toplantw ve milll 
Şef lnönü' nün daimi reis seçimi. 

2 7 < 9 36 - Büyült ziraat ve köy kalkınma :kongresi. 

Tarihi macera Demir ·Maske Fransa tarihinin 
kördüğüm noktasıı 

--........ ·-

ve esrar 
- Ayni zamanda sizi müdafaa edecek 

ve intikamınızı alacak doatla.r arasında 
bulunuyorsunuı: ... 

IvoJl gözlerini hayretle açtı. Şövalye
yi tanımıştı. 

- Mösyö dö Roban.. Siz de burada
sınız. 

Diye mırıldandı. 
Şövalye genç kızı kolundan tuttu, onu 

madam dö Vilyerin yanına götürdü. Ka
nepeye oturttu. 

- Jan .. dedi. Bu genç kızı senin ihti
mamına tevdi ediyorum. O da çok ıstı
rAp çekmiştir. 

Jan, Ivonun üzerindeki taze kan le
kelerini görünce bir çığl.ılc kopardı. 

- Aman yarabbi.. Fakat bu zavallı 
yaralı .. 

Şövalye: 

- Evet.. dedi. Evet onun kalbinde 
vücudundaki yaradan daha büyük bir 
yara var. Bu yarayı herkesten eyi siz 
tedavi edebilirsiniz J an .. 

Ivonun yliru derin bir elemle buruş
tu. 

- Ah Monsenyör, dedi. Bana öyle 
kıymetli bir vaadda bulunuyorsunuz .. 
Dünyada hiç bir ilaç onun kadar kuv
~tli olamaz. 

- Hangi ilaçtan bahsediyorsunuz ? 
- Int.ı.kam ilacınd«n .. 
- O.n dördüncü Luiyi kastettiniz de-

tfl mi? 
- Evet.. Onu ve .. Gniafonu. 
Monsenyör, bana inanınız. Biz.im 
imiı..i. mahvedecek bu melun kanbur-

dur. Monsenyör Luiyi de o mahvetti. 
Onun başını bir yılan ezer gibi ezersek 
hepimiz için olacak .. 

Ve Ivon, kısa cümlelerle Gniafonun 
Monsenyör Luinin tevkifinde madam 
Skarron vasıtasiyle oynadığı rolü anlat· 
tı. 

Şövalye, Latremonde döndü: 
- işittiniz ya .. dedi. 
- Evet Monsenyör.. Allah kahretsin 

bu melunu .. Emirleriniz hemen ifa olu
nacaktır 

Şövalye, Ivona yaklaştı: 
- Yavrum, dedi. thülme.. Muhak

kak tez vakitte bu canavarı ele geçiri
riz. Şimdiki halde senin istirahat ve ba
kıma ihtiyacın var. Madam Valbergcrlc 
berabe-r y~daki odaya -çekilin ve 'raha
tınıza bakın. 

Genç kız, genç kadının kolunda oda
dan çıkarken şövalye de arkadaşlarına 
döndü: 

- Size verdiğim şözü tuttun~ işte .. 
memnun mu. unuz .. 

Dedi. 
-Şeytanın kuyruğu kopsun MollSen

yör .. dedi. Size karşı minnet ve şükran 
borcumuzu yine size verdiğimiz sözü 
sonuna kadar tutmak ve büyük gayemiz 
yolunda seve seve fedayi hayat etmekle
ödiyecek, ispat edeceğiz. 

-Ala.. Şimdi siz burada kalmız. Bol
ki madam Vilberin bir ihtiyacı olur. 
Bize gelince az.izim Latremond, senin 
biraz evvel bahsettiğin dik kafalı, tosto
parlak, yusyuvarlak yolcunu görmeğe 

gidelim. 

* Orman yolundan geçerlerken (hay-
dut! .. ) ların eline dü.~tüklcrini zanneden 
ve yakalanan yolcular bu esrarengiz yer 
altı tesisatında geniş bir yere konmuş
lardı. Buraya getirilinceye kadar elleri 
ve gözleri bağlanmış ve ancak burada 
gözlerinin ve ellerinin bağları çözülmii§
tü. Hepsi de birbirlerine korkudan so -
kularak bir köşeye büzülmüşlerdi. Hep
si de korkunç bir akıbetin korkusu için
de titreşiyorardı. Yalnız içleı-inden biri, 
yusyuvarlak tostoparlak biri. kolları çö
zülür çözülmez muhafızlarının üzerine 
tekrar saldırmış ve bayağı bir şive ile 
avaz avaz haykırmağa başlamıştı. 

- A\çaklar .. Haydutlar.. Hırsızlar .. 
beni yakalamağa, beni öldürmeğe asla 
salahiyeliniz yok. Ben Fran.<:ız değilim. 
Holandalıyun.. Muhakkak bu akşam 

:Pariste bulunınahyun. Kaç para ister
seniz vereyim .. Hatta fazlasını da vere
yim. Beni serbest bırakınız. 

Fakat bütün bu tehditler ve vaadlar 
şövalye dö Rohanın adamlarına tesir et
miyordu. Nihayet onu tekrar bağlamak 
ve ağzını tıkamak mecbu.riyetindii!' kal· 
dılar. Bağlandığı ha!Qe bile yerde kıv
ranıyor, tepiniyor ve ağzındaki tıkacı 

çıkarmağa çahşıyoniu. 

Nihayet yoru.hnuş olacak ki.. okluğu 
yerde hareketsiz kaldı. 
Şövalye dö Rohan, yüzünde siyah bir 

:maske olduğu halde ;.·anında Latremon 
olduğu halde bu odaya girdi. 

- Hani nerede o dediğin adam .. 
Diye sordu .. Latremon, duvar dibi.ııde 

eli. kolu bağlı yatanı gösterdi. 
- Işte .. 
- lplerini çözünüz ve buraya getiri-

niz .. 
- Fakat Monsenyör ... 
- Ağzındaki tıkacı da çıkarınız. 
- Emin olunuz monsenyör bu herif 

çok vahşi... 
- Merak etmeyin.. iki gözü arasına 

yapı.~tırılacak bir tabanca namlusu en 
kudurmuş kurtları bile sükuta avdet et
tirir. Latremond .. dedi6timi yap .. Ve ni
hayet biz burada haydutluk ebniyoruz. 

Latremond mecburen itaat ederek 
Holandalının yanma giiti. Bir taraftan 
iplerini çözerken bir taraftan da kula
ğına eğilerek: 

- Şimdi, dedi. Sitl Şefimizin huzu
runa götüreceğiz. Koca göbekli şişko 

heı-if ip1erinden kurtulur kurtulmaz sıç
rıyarak ayağa kalktı ve: 

- Hani .. Nerede şefiniz? 
Diye sordu. 
Latremond, bir kaç meşalenin aydın

latt.ı.ğı noktayı işaret eiti: 
- I§te .. orada .. 
Holandalı birden yerinden sıçradı, 

gözleri fırhyacak imiş gibi açık bir hal
de ve büyiik bir asabiyetle şövalye dö 
Rohana doğru atıldı. 

- Efendi.. Efendi .. 
Diye haykırdı. Bu hitabı ŞA.phesiı: ağız 

dolusu küfür ve tehdit takip edeeekti. 

-BİTMEDİ ·· 

- -- --- - -

A nkara Radyosu 
DALGA uzınaucu 

BUGVH 
1'39 m. 183 Kcs./UO Ww 

T. A. P. 31.70 m. 94'5 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 
12.3-0 Müzik (Oda müziği Pl) 
13.00 Saat, ajans haberleri, Mete-

or - Ankara 
W.16 Türk müziği. (Pl) 
lt.00 Konuşma (Ev kadını saati) 
U.15.14.30 Müzik (Operet selksiyonla-

17.30 
18.36 

18.40 

1.9.30 

20.15 
20ı30 

rı) 

Müzik (Danslı pazar çayı) r 
Saat, ajans haberleri meteoro- ı 

loji. 
Türk müziği (İnce saz - Ni
lıavent Faslı) 

Türk müziği (Muhtelif oku
yuculardan seç.ilmiş eserler) 
(Müzeyyen Sen.ar, Mustafa 
9lğlar, Radife, MIWlffer İl
kar, Semaaat, Mahmut Ka-
rındaş, Safiye Tok.ay, Sadi) 
Konuş.na (Çocuk saati) 
Müzik (Riyaseti cümhur 
bando şc. İhsan Künçer) 
1 - Marş Aus eigena- Kra. 
(T. Rupreth) 
2 - Suit Oryantal 
1 - Hint dansözleri 
lI - Ganj kıyılarmda 

21.15 

21.25 
21.35 

22.45.23 

12.30 
13.00 

13.10.14 

ili - Mısır dansözleri. • 
IV - Denizde yürüyüş 
3 - Noel gecesi senfonik şl· 
ir (J. J. Kayan) 
4 - Norveç - rapsodisi I-an~ 
dant.ino, II - Presto (Lalo) 
Saat, Esham, Tahvilat, kam· 
biyo - nukut borsası (Fiat) 
Müzik (Karışık program:PL 
Müzik (Küçük orkestra 
ı - Düğün marşı - (Men· 
delsorı) 

2 - İkinci Macar Rapsodisi 
(List) 

3 - Kas nuazet balesindcıı 
Arap dan.sı ve ç;çckler valsı 
(Çaykovski) 
4 - Rus halk şarkıları (O. 

Fetras) 

5 - Karakteristik parÇA 
(Breyht) 
6 - Paris - V'als (VaUtöyföl) 
Son ajans haberleri ve ya
l'ınki prograın. 

YARINKİ pROGllaM: 
Büyük bir virtüo.ııuı p1~lan 
Saat, ajans ha~leri ve ıne· 
teor - j\Jlka:ra 
Türk rnüziği (liaık tüı·Jdile
ri - pl.) 

J SONU 1 iNCİ SAIJiFEDE -



BELÇİKA 1 
1919-1926 Kabine kararsızlığı ( 1926 

Jaspar kabinesi) - Fransa ile ruıkeri an
fo~ma ( 7 cylul 1920)" - Dahili politika 
güçlükleri: kral Albcrin ölümü ve üçüncü 
Leopoldün tahta çıkısı (934); Seçimde 
reksistlerin muvaffakıyeti (936), bita· 
1aflığa dönÜ!I ( 17 ilk teşrin). 

İNGİLTERE 
Muhafazakar seçim \919): gyevler 

(9.20;.9' 1 \. Loyd Corcun istifası ve Bu· 
tarlav kabinesi (922): Baldvin kabinesi 
(923); ipiz.lik ve grevler (924): ifÇİ 

partisi reisi Malcdonald kabinesi (924): 
lngilterenin Sovyet Rusyayı resmen ta· 
nıması. muhafazakar seçim, Baldvinin 
kabineye gelmesi, umumi gyev (926); 
Sovyetlerle münasebet kesilmesi ( 92 7) ; 
ikinci Makdonald ltabincsi (929); Sov
yetlerlc siyasi münasebetlerin yeniden 
baflaması (929); Fransa ile deniz anlaş
rnası (93 t): mali ve iktısadi buhran, 
altın rnilcyastnın terki, seçimde muhafa
zakarlann zaferi, Makdonald kabinesinin 
takviyesi (932); Baldvinin muhafazakar 
lı:abinesi (935); Almanya ile deniz an• 
laşma.sı, ltalyaya kar11 zecri tedbir poli
tikası, kral Jorjun ölümü (936); sekizin· 
ci Edvardın cülusu, terki saltanat, altıncı 
Jorjun kral olu§U, Roma ile anlaıma 

'(9.37), taç giyme merasimi. Çember· 
layn kabinesi, ispanyada ademi müda
hale politikası, Kara ve deniz kuvvetle· 
rinin tezyidi, Edenin istifası, ltalya ile iti
laf, Çekoslovak meselesinde Çcmberlay
nın tavassutu (938). 

IRLANDA 
Dahili harp (920)', serbest lrlandanın 

lngiltere tarafından tanuunuı '(920, 
Müfritlerle mutediller araaında mücade
le (922), milletler cemiyetine girif (923) 
yeni kantıklıklar (926), eeçimdc muha· 
lif partinin zaferi (932), Valcranın dev· 
let reisliği, lngiltere ile ihtilaf, yeni ana 
yasa (93 7) lnga1tere ile itilaf. 

tTALYA 
Fiyomarun İfgali (919)', sosyalist ve 

komüniat cereyanı altın'C:la dahili ve harici 
güçlükler (919-921), Roma üzerine yü
rüyüş, Fa§izmin zaferi ve Musaolininin 
diktatörlüğü (92 2), Yunanistan la ihtilaf 
( 9 2 3) • F aıizmin nazik devresi, Mate Oti
nin katli (923), şiddetli tedbirler, reji
min takviyesi (926), liretin iatilcran 
'(927) , Korporatizm intihap kanunu 
'(928), Papalık makamı ile Latran an· 
latmau (929), Avuaturya ile dostluk 
muahedesi (930), Fransa ile deniz an· 
tatmam (931 ), Romada dörtler paktı
ntn imzalanma11 ( 9 3 3), SoYyetlerle 
ademi taarruz pakh{934), Şansölye Del
tf~sun katlinden sonra Almanya ile ihti
laf ve Brennerin i;,gali. 

Habeş mese1csi: Ual-Ual hadisesi: mu· 
\\ascmatın baılaması (935), Aduanın 
Uptı, milletler cemiyeti ve zecri tedbir
ler, ilctısadi acferbcrlik, T enbiycn zaferi 
(9 36), Adisabebaya giriş, Habeşistanın 
ilhakı, Almanya ile yakınlaşma politi• 
kası. 

Antlusun tasdiki (936), Roma-Berlin 
mihveri anlapnasanın ilana. lngiltere ile 
ihtilaf, Centilmen agreman (937), Yu· 
goslavya ile mukarenet, Belgrad anlaı· 
ması. Muuolininin Berlin ve Münih seya· 
bati. Paris sefirinin geri çağmlması, anti 
komünist Alman - Japon paktına iltihak. 
milletler cemiyetinden çıkış ( 9 3 7). 

Jngiltere ile uzlaıma itilafı ( 9 38), 
Hitlerin Romayı ziyareti Fr~nsaya gide
cek ltalyan turistleri hakkında tedbirler 
alınması, Münih anlaşması (938), Laval 
Musaolini paktının feshi, ltalyanın Tunus 
~Korsilc.a • Cibuti ijzerinde müddciyata. 

İSPANYA 
Dah'l' k 1 1 nrışık.lılc.lar, lcabine buhranları 

(919-923) p . d" R' h"k" • nmo o ıveranın u u· 
ınet darbesi ( 9 2 3), askeri idarenin ye· 
rine nornuıl h"k'" t' 1· . (925) u ume ın ce ı;ıı , 
Diktatörlük rejimi (929). 

~wıda: Annval felaketi (921 ), füga 
rnu ~rebeai (92S.QZ6), 

Prımo do" R' . 'f "I" .. ıver nın ıstı ası ve o umu 
( 9 3o)' &ener al Bcmtkcr hükümeti, buh
ran. Jakn İ!lynnı ( 935 ). 
Azana kabi . ( 931 ) K 1 .. .. .. 

ıf nesı , ra on uçuncu 
A onsun lsp k' C" h . . anyayı ter ı, um unyet 
dcvrı, 2arno C" h . ı·-· (931) B I ~ rnnın um urreıs ıgı . 

arse onda umun• (932) . . 1 . . u grev , ıısız enn 
,~yanı •. general S..n Jorj komplosu, ikin· 
cı teırın ._.. . ( 933) k ... I . 
k dıkl --~~~ı • omunııt enn çı-
ıır •rı 1Khşas, T eror devri, hüküme· 

ti~ •;i (933), 936 seçimi, mufritlerin 
çı ~r ıldarı Yeni kanlı hadiseler. 7.amora 
yenne Annanın cümhurreisliği (936) 

·Avrupa Devletlerinin 1918 - 1938içinde geçir
i_dikleri !:ri~!.v.~~:0-~~~~~erin 20 yıllık tarihi 
Malaganın :zaptı, Cuadalnjara bozgunu, Lcninin ölümü (22 kanunusani 924). başlamıştır. hakimiyetleri çok kısa sürmüştür. (14 
Biskayanın i~gali, cümhuriyet hükümeti- Almanya, lngilterc,ltalya ve Fransanın YUNANİSTAN ikinci kanun 1929) da Nadir han vazi-
nin Banıclona çekili§i, Teruel harbi(937) Sovyetleri tanıması {924). 28 eyl\ıl 1920 de Yunan kralı Alek- yete hlkim olarak kral ilin edilmiştir ... 
Aragon cephesi taarruzu, Ebre ve E.atra· T roçltinin mağlubiyeti ( 9 3 1 ) • Polon· sandr ölmüştür. Amiral Kunduryotis Kral Nadir han (1933 ikinci teşrinde) 
mador cepheleri üzerinde daimi harp ... ya, Finlandiya ve Fransa ile ademi tcca- saltanat naibi olmuştur. Ayni yıl içinde bir suikasda uğram.ı§tır. Yerine Mo
(938) ... vüz paktı (932) Berlin ve Toltyo ile ger· yapılan intihabatta Venizelos mağlup hammcd Gazi eıeçmiştir. Afganistan 

ispanya iç harbinde beynelmilel te· ginlik ( 9 34) • Şark paktına iltihak, mil· olduğundan beş kan~uevvelde kral (1934 ilk teşrinde) milletler cemiyetine 
ıcbbüaler: Ademi müdahale komitesi letler cemiyetine duhul. Kostantin Yunanistana dönmüş ve boş girmiştir. 
(936), Nyon anlaıması (937), gönüllü- Fransa ve Çekoslovakya ile mütekaba yere Anadolu harbinde devam etmiştir.. 3 AP ON YA 
lerin geri çekilmesi (938), Nasyonalis- yardım muahedm (Mayıs), yeni lı:anu- 26 ağustos 1922 de başlıyan Yunan boz- Japonyanın Milletler cemiyetinden 
lerin büyük taarruzunun akim kalması. nu esasi ( 9 36) • T roc;kistlerin muhakc· gunu eylCılün ortasına kadar bütün Ana- çekilmesi (1933 mart) Vaşington mua-

p O R T E K İ Z mesi (936, 937, 9.38), Mançukou hudu· dolu topraklarındnn Yunan askerlerinin hedesini.n feshi (1934 ilk kfinun) şimali 
ihtilal teşebbüsleri ve muhtelif bükü- dunda Japonya ile muhasemat (Tem· denize dökülmesiyle neticelendiğinden ve cenubi Çine karşı istila harbi (1938) 

met darbeleri (925-927), Karmonanın muz). Mütareke (Ağustos 938>· 28 eylôl 1922 de kral Kostantin terki BİRLEŞİK AMERİKA 
cümhurreisliği (928), Anayasa kanunu hükümetin muvaffakıyetsizliği, Macaris- saltanat ederek Yunanistandan uzaklaş- İçki yasağı kanunu (2 temmuz 1919) 

(932), Korporatif parlamento (935), tanla itilaf: . .. . . . • mıştır. Versay muahedesinin reddi (1920 mart) 
mali ve iktısadi Salııznr kalkınma planı Komünızm ıle mucadele ıçın tek mıllı I Kral ikinci Jorj da 1924 ikinci kanu- Vaşington deniz konferansı (1921 §ubat) 
{928.938). partinin teşkili (Subat 937), Fransa ile d y 'sta t k b l l • nWl a unanı nı er e mcc ur m - Koliçin cümhurreisi intihnbı 1924 ilk 

ticaret muahedesi (Mayıs) l..itvanya ile ALMANYA ınış, Yenizclos Yunanistana dönmüş ve teşrin) Harp borçları hakkında Mcllon-
hudut hadiseleri, Oltimntom, siyasi mü

Vaymar cümhuriyet kanunu esasisi 
( 1 1 Ağustos 9 19), Bcrlinde iğtİ§B~lar, 

suikasdlar, hükümet darbeleri. Ruhr' da 
Scparntistlerin hareketleri (920), Yuka
rı Silezyada plebisit {921) Sovyetlerle 
Rapallo muah~desi (922), Markın su· 
kutu, Ruhrın Fransız - Belçika orduları 
tarafından iıgali ( 11 kanunusani 923), 
Hitler ve Ludendrofun Münih hükümct 
darbesi (T cşrinievvel 92 3), Hindenbur
gun reisicümhurluğu (26 Nisan 925), 
Lokamo paktı. 

Berlinde komünist hareketleri ( 1 Ma· 
yn 929), Hindenburgun yeniden reisi 
cümhur seçilmesi (932), seçimde Hitle· 
rin zaferi, Fon Papenin İstifası ve Hitler 
kabinesi (30 lcinunusani 9 33), 

5 Mart 9 33 seçimi, Nazilerin zaferi, 
Alman federalizminin lağvi { 7 Nisan), 
askeri kanun neşri, milletler cemiyetin· 
den Almanyanın çekilmesi (933). 

Reform kanunu, 30 haziranın kanlı 

vakalan, Hindenburgun ölümü ( 2 Ağus· 
tos), 19 Ağustos plebisiti (9.34). 

Silahlanma ve mecburi askerlik hiz· 
metinin konulması ( 15 Mart 935). in· 
giltere ile deniz anlıı ması ( 18 haziran), 
mecburi hizmet kanunu ( 2 7 haziran), 
ve yahudilere kartıı açılan mücadele 
(935). 

Retan mıntakaaının tekrar i~gali ( 7 
mart 936), üçüncü plebisit (29 mart), 
Veresay muahedesinin feshi, Japonya ile 
anti komünist pakt (936), 

nasebetlcrin yeniden teessüsü için anlaş
ma (938), Teşenin yeniden iı;gali (Teş

rinievvel 938). 

SOVYET RUSYA 
Polonya ile Riga muahedesi ( 18 mart 

92 !). 
Beyaz ordu bakny sile son mücadele 

(919-920). 
Almanya ile Rnpallo muahedesi ( 16 

Nisan 922). 

YUGOSLAVYA 

Cümhuriyet iliin edilmiştir. 1924 hazira- Beranje anlaşması (1926 nisan) Hoverin 
mnda genemi Pangalos bir hükümct cümhur reisliğe intihabı (1928 ikincitcş
darbesi yapmıştır. rin) Borsada müthiş bozgun (1929) ik-

3 temmuz 192IL den itibaren Yunanis- tısadi buhranın şiddctlerunesi (1931) 
tanda bir anarşi dervrcsi bnş göstermiş- Rooseveltin Cümhurreisi intihabı (1932 
tir. Askeri isyanlar birbirini takip elmiş- ikinci te~rin) Altın mikyasının terki 933 
tir. Venizelosun yeniden iktidar mevki- nisan) İçki yasağının kaldırılması 1934) 
ine gelmesi ile \'aziyct biraz istikrar bul- Rooscveltin ikinci defo intihabı (1936 
muştur. 1930 senesinin ikinci teşrinin- ikinci teşrin) bitaraflık kanununun ka
dc Yunanistan Türkiye ile ilk dostluk bulü (29 nisan 1937) 
anlaşmasını Ankarada yapmıştır. Bunu BAi. TIK DEVLETLERİ 
tnkip eden 1933 4 cylfil anlnşınası dost- LİTV ANY A: Polonya ile ihtiliif (1919) 

1918 senesi sonlarında kurtul~~ ka- luğa kuvvet vermiştir. Memelın Litvanyaya verilmesi (924) 
vuşmuştur. 1921 Haziranında Yugoslav- 1!'35 martında tekrar bir askeri ihtilal Memel hakkında Almanya ile ihtilaf 
ya ana yasası yapılmıştır. b~ göstermis \'e ll ikinci teşrin 1935 tc (931) Polonya ile ihtilaf ve anlaşma 

5 Haziran 1929 da Yugoslavyanın kur- Cümhuriyet 15ğvolunarak ikinci Jorj (Mart 938) 
tarıcı ve kurucu kralı Aleksandr aley- yeniden Yunan tahtına çıkmıştır. Kral LETONY A: Riyaseticümhur intihabı: 
hine ilk suikast yapılmıştır. Jorjun ikinci defa olarak tahta kuudunu Kirscisin Cümhurreisliği (930) Ulmani 

1933 senC'Sinde kral Aleksandrın Is- takip eden devre Yunanistanda sükun hükümct dnrbesi köylü diktatörlüğü 
tanbulda Büyük Atamızı ziyareti Bal- ve istikrar devresidir. (Mayıs 934) diktatörlüğün tahdidi (936) 
lam paktının temelini atmıştır. M J S J R F.STO!'ı'Y A: Kanunu esasi plebisiti 

1934 senesinde şövalye kral Fl'ansayı Kral Fundın tahta çıkışı (1918) Zag- (Şubat 936) .. Hükümet partisinin zafe-
ziyaretinde foci bir suikaste kurban ol- l(tl paşanın milliyetçi mücadelesi 1919 - ri.. 
duğundıın 11 ilk Te!tJ:in 1934 te ikinci 1927) Mısırın bazı kuyut altında istiklii- FINLANDIYA: Anti komiinist milca
Piyer tahta çıkmış ve krallık Niyabet 1i (l5 mart 1922) birbirini takip eden dele (930) Sovyeilerle ademi tecavüz 
heyeti teşkil edilmiştir. Yu"oslavya 24 suikastlar hasebiyle kral Fuad tnrafın- paktı (25 Kanunusani 932) 
ilk Kanun 19~7 de komsusu Bulgaris- DAN · 

dan kanunucsasinin ortadan kaldırılma- ZIG SERBEST 
tanla bütün ihtilaflarınl halleden bir 

sı (1928 haziran) Vafd partisinin gnlc- QEHRJ' 
do,,,tluk muahedesi aktetıni.ştir. -, 

21 Mart 1937 de Italya ile mukarenet besiyle neticelenm intihabat (1930 ikin- Polonya ile anlaşma _ Leh ekalliyetle-
muahedesini yapmıştır. l938 sonu Yu- ci kanun) Kanunuesasinin iadesi (1935 rine ait haklar için- (5 Nisan 933) 

goslavyadn yeni intihap yapılmış ve Sto- ikinci t~rin) Kral Fuadın ölümü (28 F R A N S A 
yadinoviç muvaffakıyet kazanarak m<:v- nisan 1936> (Kral FarukWl kral iUlıu Pol Deşnnelin Cümhurrcisliği (K.Unu-
kiini tahkim etm· ir. (s mayıs 1936) Kapitülasyonları liğve- mısani - Eylul 920) 

& ım.-A VUTLUK Qen )Vtontrö anlaşması (8 mayıs 1937) Milranın Cümhurreisliğine seçilmesi 
Papalık makamı ile kat'ı münasebet ~. Kral Farukun kraliçe Feride ile izdivacı (921) Puankara kabinesi (922) Milrnnın 

CM 937) M 1. · • ·1t.1·· ih 1922 d""' 1924 de kadar devam eden ayıs • wıso mmın n un ve ..... (20 ikinci kanun 1938) istifası ve Dümergin Cümhurreisliği 
Berlin acyahati, Belçika bitaraflığına ria- devre anarşiler devresidir. 1926 da Ar- suru· YE 

...... 7 

HİNDİSTAN 
Gandinin kurtuluş hareketi ve İngi. 

liz.ler tarafından mahkUmiyeti (1922 
mart) Gandinin tahliyesi (5 şubat 1924) 
Hint kanunu esasisinin tadili için kon
feransın inikadı (1928 şubat) Ym·arbk 
masa konferansları (1930 - 1932) yeni 
kanunu esasi (1934 ilk kanun) kanwrn 
esasinin tatbik mevkiine konması (Şu
bat 1935) 

ÇİN 
1921 - 1938 emperyalizmiyle mücade

le halindedir. 

ÇEKOSLOV A.KYA 
28 ilk Teşrin 1918 de müstakil bir 

Cümhuriyet olarak ilan edilmiş ve Cüm
hurreisliğine Çekoslovakyanın kurtarı

cısı Mazarik seçilmiştir. 
Çekoslovak kanunu esasisi 29 Şubat 

1920 de kat'i şeklini almıştır. 
19 Ağustos 1920 de Çekoslovakya Yu

goslavya ile ilk dostluk misakını aktet-
miştir. 

16 Mayıs 1935 te Çek - Sovyetler yar
dım paktı imza olunmuştur. 

18 Ilk Kanunda Mazarik istila ederek 
Cümhurreisliğine Ben91 seçilmiştir. 
1938 senesi başlangıcında Südet toprak
larında başlıyan ayaklanma hareketi ni
hayet Almanya ile kat'i bir ihtilaf şek
lini almış, dünyayı harp tehlikesi ile kar
şı karşıya bırakan bu ihtilif 29 Eyllil 
1938 de Münihtc aktedilmiş anlaşma ile 
bertaraf edilmiştir. 

Bunu Polonya ile Teçen ve Macaris
tanla Macarlara ait topraklar üzerindeki 
anlaşmalar takip etmiştir. General Siro
vinin riyasetindeki kabine ve Cümhur
reisi Beneş aynı yıl içinde istifa etmiş
lerdir. Beneş memleketini terketmiş, ve 
yerine Çekoslovnk Cümhurreisliğine 

Emil Haşa seçilmiştir. 

[BORSA] 
ÜZÜM 

568 H. Alanyalı 
262 Alyoti bi. 
162 İnhisar idaresi 
162 P. Paci 
150 ş. ruuı ha. 
144 M. j. Taranto 
137 Öztürk L. Şirketi 

31 H. H. Mirli 
24 M. Gür 
13 P. Klark 
7 j. Kohen 

1660 Yekun 
639420 Eski yekfuı 
641080 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 

16 375 17 25 
14 15 50 
11 14 75 
16 375 17 
15 625 16 25 
15 50 17 
16 50 17 
13 25 13 ıs 
11 625 17 50 
10 50 10 50 
13 50 13 50 

13 75 

3 navutluk Tı.randa Italya ı'le ı' lk dostluk <926) Pu:ınkararun tekaütlüğü (929) 
yet deklarasyonu ( 1 ilk teırin), Avus· B · T d' ş S La ı k 
turyanın istilG. ve i.Jhakı ( 1 1 Mart 9 38), paktını yapmıştır. 1927 ikinci Teşrin ve Kral Faysal ale.rhinde mücadele b'ny:n~ ,;;

9 
~;i} ~a~, ley Re va a- No. 

h ( 
1936 Mart tarihlerinde yine ltalya ile (1920) Türkiye ile Ankara muahedesi- ıne er1 - . arın ve tanyanın No. 

11 

11 

İNCİR 

1425 
15 25 
16 50 
18 75 

Hitlerin Roma scya ati Mayıs). Çclcoı· nin akdi (lS ilkteşrin 1920) Fransa ile tahliyesi (930), Diimerin Cümhurreis-
lovakya gerginliği, Münib anla•ması ve nktettiği muahedeler bu küçilk memle· u~ · (l3 ... 1 931) R T a· L 

'il muahede akdi (16 ikinci teşrin 1933) bu gı l• ayıs eryo, ar ıyo a-
Südet topraklarını i~ali {E.ylul • Te•rini keti daha ziyade Italyan ni.ifuzu altına al k b' 1 . R . . .. h D 30 Ş. Remzi 15 15 

~.. " muahede Suriycnin ınilleticr cemiyetine v a ıne en, eısıcum ur umerin 
evvel 9 38) . sokmuştur. k ti' K t ll'st · · L b " .. C" 172807 Eski yek\ın 

172837 Umumi yekun 
ZAHİRE AVUSTURYA 

Cümhuriyet ilanı (Teşrinisani 19 18). 
Mali ve iktasadi buhran: Avusturya 

milletler cemiyetini ve müttefik devlet· 
lerin yardımı ile Şansölye Seipel saye
ainde kurtuluyor. 

Viyanada ihtilalci hareketleri ve ka
ntıklılc.lar (temmuz 9 2 7), Miklasın cüm
hurreisliği ( 5 kanunuevvel 19 29), Şan
sölye Seipelin istifası ( 92 9). 

ltalya ile dostluk muahedesi {Nisan 
930). 

Dolfus kabinesi (21 Mayıs 932), anı· 
lusa k.uıı mulcavemet. S hazirnn 933 
konkordatosu, Almanya ile gerginlik, 
Avusturyııda Nazi suikasdları, vatan cep· 
hesinin tesisi, DolEu!tun parlamento ha
rici kabinesi (9 33). 

Sosyalistlerin ihtilfı.I teşebbüsü ( 12 
Şubat 9 34), Roma itilafı, yeni kanunu 
csaai, Dolfu.un katli (25 temmuz), Şuı· 
niğin DoHusu istihlafı (934). 

Avusturyanın tamamiyeti mülkiyesini 
garanti altına alan Alman nıılagması ( 12 
haziran 9 36), Berştesgadende Şu§nig • 
Hitler görü mesi ( 12 şubat 936), Hitle
rin ültimatomu ( 11 Mart), Şuşnigin isti
fası, Saya lnL.-uart kabinesi - An§lus (2 1 
Mart 19.38). 

MACARİSTAN 
Cünıhuriyctin ilanı ( 16 teşrini sani 9 18) 
Bclakonun BoTşevik hükümeti (Mart • 
Ağustos 919), Kral ikinci Şarlın iadei 
saltanat için yaptığı akim kalan iki teşeb· 
büııü (Mart-Teşrinievvel 921 ). 

Roma anla~ması (Mayıs 934). 

Ahmet Zogo 25 Ağustos 1928 de km l girmesini müteakip istiklalinin ilan cdı·- a ı, ar e ı seçınu, e runun um
leccğini taahhüt etmektedir. Muvakkat huneisliğine intihabı (10 Mayıs), Heryo ilun olunmuş, 1938 senesi içinde Maca

ristanlı bir asiluıde kadınla evlenmiş
tir. 

kanunu esasinin ilim (2 ikinci kanun ve Pol Bonkur kabineleri (932) Dalndi-
1934) ikinci Fransız _ Suriye muahede- ye, Saro, Şotan kabineleri, mali buhran 

Ro
,.. & ~A sinin nkdi (9 ilk teşrin 1936) (933) Staviski rezaleti, Şotanın istifası 
~ a Daladiyenin Kartellist kabinesi, 6 Şu-

1919 da BelakWlun komünist tahrikfı- 1 R A K bat kanlı günü, Dumerg kabinesi, Yu-

1440 çuval Buğday 
223 çuval Susam 

20 ton Susam 
518 kental Palamut 275 

41 

5 2$ 
18 

435 
43 tı aleyhinde mücadele edilmiştir. İngiltere ile ittifak muahedesi (1922 goslav kralı ile Bartunun Marsilyada 255 balya Pamuk 

1931 senesinin Nisan ve Haziran ay- ilktcşrin) Iraktn İngiliz mandasının ter- katli, Dumergin tekaüde sevki ve Flan- 100 ton Kendir tohumu 
ları arasında küçük antant muahedesi ki (19 mayıs 1932) !rakın milletler ce- den kabinesi (934) Sar plebisiti (13 Kil-

T 

tanzim \'e imza olunmuştur. 1925 te veli- miyetine kabulü (2 ilktcşrin 1932) nunusani 935), Ponsun, Laval, Saro ka-

ahl Prens Karol taht üzerindeki hakla- Fi L ıs T ı N bineleri (935), 936 seçimi ve Frnnsız Ankara 
rından feragat ederek memleketini ter- Siyonistlerin Filistine ilk sokuluşlan sosyalist partisinin zaferi Leon Blum ka-

Radyosu 
ketmiştir. 1!)27 de kral Ferdinand vefat (1919) Filistinde Araplarla yahudilc.r binesi (Halk cephesi) grevler, fabrika- _ BA TARAl~I ~ -JNC t 

M ı Ro d .. d 1 . h elif ,,__, 1 l t f d · 1' · t' • k Ş v I SAH FEDE -ettiğinden küçük prens işe manya arasın a muca e cnın mu t sauıuıarı arın ame e ara ın an ışga ı, ıç ıınaı a-
8 0 J 3 Türk müziği (İnce saz - K.aı 

kralı ilan olunmuştur. Aynı senenin Ha- (1919 - 1938) Yuvarlak masa konferan- nunlar. (1936) Blumun istifası, Şotan · 
7Jranmda bir Niyabet mecisi teşkil edil- sına hazırlık (ikinci kanun 1938) kabinesi, Mali kalkınma teşebbUsleri, cığar faslı) 

· 1 k' p · t l 19.15 Saat, ajans haberlerj, :ziraat miştir. 1928 ikinci Teşrinde Maniu r1ya- H İ C A z a tın esasının ter ı, arıs en emasyona 
setinde halk - köylü hükümeti teşekkül Kral Rüscyinin Vehabiler kralı İbni sergisi (937) Fransız Senatosunun Blum borsası ve meteoroloji 
etmictir. 1930 senesi Haziranında prens kabinesini geniş salahiyet talebi Uzerine 19.30 Müzik sololan) çalan Sedat 

"il Suut tarafından memleketinden kovul- Ed' ) 
Karol tayyare ile Romanyaya dönerek devirmesi ve Daladiye kabinesi (938) ız 

ınası (1924) İngiltere ile muahede akdi 19 50 K (Dokt "t. kral ilfin olunmuştur. 13 ikinci Teşrin Daladiye geniş salahiyet ita ı (Te rini- · onuşma orun saati, 
1937 den sonra Romanyada partiler ha- (1927 mayıs) evvel 938) 20.05 Türk müziği - K1Asik prog-
yatının terkine doğru geniş bir hareket İ R A N ram - idare eden (M. Cemil) 

İngiltereye İran topraklan üze.rinde y · · rC d F d k b Ç 1 nl V 'h D ...... t --...... başlnmıştır. intihabatı miitenkip kral ınm sene 7.a ın a ransa a a ine a a ar : ecı e, ... ~ .ı:.n::I' 
Gogayı iktidar mevkiine çağırmıştır.Fa- fiili bir hiına)"C hakkı bahşeden ihanet- otuz defa deği§miştir. Refik Fersan, Fahire Fen;an 
kat ilk milli birlik kabinesi Patrik Mi - ~arane tnuahedenin akdi (1918 nisan).. TAMİRAT MESELESİ Ru~n Kam, Cevdet Kozan. 
ran Eristanın başkanlığı altında olarak )randa milli kurtuluş davasına doğru Londra konferansı (919) Sanremo, Kemal Niyazi Seyhun 
21 Şubat 1938 de teşekkül etmiştir. Kral uyanıklık ııan:ce~leri (1924) Riza hanın (921) Kan, Ceneve, Paris, Lahey, Lon- 1 - Meragalı Abdülkadir 
Karol geçen sene içinde iki defa husu· kuvvet darbesı ıle kaçan hanedanın dra (922) Ruhr'un işgali (923), Daves :? - Tnb'i Mustafa, 3 - Itri. 
sl mahiyette olarak memleketimizi 1Jya- memleketten kovulması ve Riza Pehle· planı (925) Yung planı (929), Hoover 4 - Dr. Suphi Ezgi, 5 - Ha· 
ret elmiş, Istanbulda BüyUk Atamıı.la vinin bütün İran milletinin arzu ve ira- ınorntoryomu (930) centilmen ağrenuın, fo•: Rifot, 6 - Kara İsmail 
göriişmüş, hususi yatiyle Izmire de uğ- desiyle Şahinşah ilanı (1925) İngiliz as- Lozan anlaşması (932) Almanyanın harp ağa. 7 - Hacı Arif bey 8 -
rıyarak ik1 giin şehrimizde kalmıştır kederinin İran topraklarından çekilme- borçlarını tediyeden istinkaf etmesi. Şevki bey, 9 - Rahmi bey 

1938 senesinin son ayında Romen ha- leri ve İranda tam bir istiklal havasının BALKANLAR VE 10 - Lemi 
riciye nazırı Kommcn istifa ederek yeri- hakim olması (1925) Sovyetlcrlc dostluk K'O,..'UK ANTAJrl' 21.05 Saat esham, tahvilat ve kam· 
ne Grcguvn Get.~ngo geçmiştir. Fakat muahedesinin akdi (1926) Efganistanln ~ biyo - nukut (Fiat) 

Konuşma 
Küçük Antant devletleri arasında 

Romanyanm haıici siyasetinde hiç bir dostluk muahedesi akdi (1926) Türkiye mevcut pakt 16 Şubat 1933 senesinde 21.15 
Macaristanın silahlanması için Blcd değişiklik olmamıştır. ile bugünkü kardeş münasebetlere temel Cencvrenin ittılaına vazolunmuştur. Fa- 21.30 

anlaşması (23 Aiustos 938). Bulgar kralı Ferdinand l - 4 teşrini- olan dostluk muahede.sinin akdi (1927} 
Mü.zlk (Küçük orkestra) 
1 - Japon Suili (Yoptomo) 
2 - Patetik sonatın ada~ 
yosu (Bethoven) 

POLONYA 
Sovyet Rmya ile harp (920). 
Fransa ile ittifak muahedesi (3 Şubat 

kat bu pakt Çekoslovakyanın Almanya, 
evvel nrasındn saltanatından feragat et- Bülün yakın şırkın çehresini değiştiren Polonya ve Macaristan arasında kısmen 
mişlir. Ayni tarihte kral Boris tahta geç· SU:ıdabad paktının akdi (1937) dir. parçalanması neticesini veren 29 Eylul 
miştir. İstanboliskinin diktatörlüğü Çan- A F. G A N İ S T A N 1938 Münib toplantısının mukarrel".atın- 3 - Polonez (Drigo) 

kofun kU\·vet darbesi ile yıkılmıştır 1923 Emir Hnbibullahın öldürülmesi ( Şu- dan sonra hikmeti vücudunu bybetmiş-
Dahili har N ı· ti · ( 17 L 1 K.ı-·' .. ba h . p: asyona ıs er Llj'anı itvanya i e ihtilaf, yukarı Silczya pile- haziran) ... 1924 te z.u teror ş göster- bat 1919) Emirin üçilncil oğlu Amanul- Ur. 
azıran 1936) lrun, Sen Sebastiyen, To- bisiti (20 mart 921), Pilsudski hükümet miştir. 1924 senesine kadar Bulgaristan lalı bir kuvvet darbesi yaparak Afganis- Türkiye - Yunanistan - Romanya ve 

921 ). 4 - Karmenslta (Mandfred) 
5 - Blııoe Mazur operetin
den potpwi (Lehar) 

ledonun i~gal' M d 'd .... d wı~ d b ( 31 926 9 . " a rı onun e mag u· ar esi mart ) . kararsızlık iç.inde yaşamıştır. l mayıs tanın istiklalini ilim etmiş ve kral ol- Yugoslavya arasında 4-9 Şubat 1934 te 
bıyet Burgos hu"k" · • '- 1 (936) Al 1 1 93 ) S ' k 

l~~~~-~u;m;;;e;tı;nı;n~&;u~ru;;u~§u~~~~ manya i e an aşma ( 1 ovyct· 1934 te Kral Boris vaziyetin biricik ha- muştur. Bunu Ingilizlcrle harp takip et- Balkan paktı aktedilmiştir. Bu pa t 
Yurdu lerlc ademi tecavüz paktı (932), Alm n- kimi olmuştur. 24 ikinci kanun 1934 te mis ve (8 ağustos 1919) da Afgan istik- dünyanın geçirdiği büyük kararsıı.lık-n varlığı çocukla kaimdir.. ..,. 

Bakııns-1L ya ile ademi tecavüz paktı (934), yeni Yugoslavya - Bulgaristan nrasındn ilk lalini tanıyan sulh muahedesi yapılmış- lararağmenyıldanyılakuvvetveehem-
ı'-'ı&tan ölen yavrulan dü-

'in Y ld diktatörlük kanunu esasisi ( 16 kanunu dostluk unlaşması ynpılruuıtır. 1938 sc- tır. (1928) de Afganistanda irtica baş miyetini artırmıştır. Şimdi bütün millet- 22.30 
• 1 a bir lira ver. Çocuk ku- ,. 

ı ı a Ü~e ol N sani 19 35). Pilsudskinin ölümü, T eşen nesinde Bulgaristan Selanik nnla~masi· göstermiş, kral Amanullah hal' edilerek lcr Balkan paktına Balkanlar yanm ada-

6 - On birinci senfoninin 
meruettosu (Raydn) 
7 - Nachklange von Ossian 
(ade) 

Müzik (Senfonik plaklar - tak
diın eden - Cevat Memduh) 

Son ajans haberleri ve ya-r/ ....":77..77~.irxz.-..ıCZ.7'z~~ hakkında Çekoslovakya ile ihtilaf (936) le silfilılnnma scrbcsti.::.ini kazanmış, Bal- Bcçc Sako namında bir asi vaziyete ha- sında ' sulhun, ahengin n kardeşliğin 23.45.24 
Komünist kargaşalıkları, askeri darbei kaıı nnktın:ı müsait bir oolitika takibiııc kim olmustur. Fakai mlirlecileria bu sembolü olarak gıpta ile bakı •orlıır. r:ın.lil..;WJW:ao:L... ____ ~~--

L_~~~~~~~~~-=-==:.:.._=.=:.:.:=~....:..:..:.~~~.:.:::.-=.::==..:.:.:==--::::....:~::::....::=:::=..:..:==--==-~~==-======--.;:=-~~~--=..:.........~----~~~~ 



Turan Yağ Fabrik 
Yeni ve büyük bir muvaffakıyet kazandı 

Hergün,hemenhcr'3hadayeniham-A vrupa ve 
leler haz.ırhyan mi1li sanayümiz, son 

Asyanın onüç ülkesine 
ı;enelerde bilhassa tasfiye edilmiş zey- • h 
tinyağı bahsinde yeni ve gururlandırıcı 
ba§anlar elde etmiştir. Teknik ve çaloş- 1 raca t 
:ma itibariyle bize faik olduklarını gu
rurla iddia eden rakip memleketlerden 
baz.ılan, son zamanlarda ihraç ettiğimiz 
rafine zeytinyağlarımızın nefac;et ve sa
fiati önünde hayranlıklarını izhardan 
geri kalmamışlardır. 

yapmaktadır 
Bu müessesenin gösterdiği hüsnü niyete rağmen Cenubi Amerika 

ortada bir döviz ile çalışmak mümkün olamamıştır. Çünkü 
meselesi vardır. Bu, hallolunmadıkça Cenubi Amerika ya 

zaif kalır yapma . ız imkanları daima • raca 

Elimizde en son misal, Turan yağ fab
rikalarının Avrupa ve Asya pazarlarına 
6Cvkettiği bir kaç parti tasfiye olunmuş 
zcytinyağlandır .. Bunlar hem beğenil
miş, hem de takdir edilerek yeni sipa
rişler verilmiştir. 

~ 

~ 
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Türkiyenin en büyük sanayi müesse
selerinden biri olan Turan yağ fabrika
lnrı Limitct şirketi mamulatı, işi, i~çili
ği ve iptidni maddesiyle Türk, çahşma 
:ıihniyeti itibariyle İngilizdir. Fabrika-

Me le ~e !;m ~~ ve. ~ ıaa atış eşkilatt ı tamaomıya Turyağ firması tasfiye edilıni zey
t· yatj a~ e ati t~ eya mı, ezir yağl rı , -ranııı meşhur sabunlarını, Perlodent diş ma· 
cununu lıe yere sevEu!i ekte ve müşte ·ıerini memn etmek eclir. Bu müessese son za an-
larda tür · ieriılti yeRiilye ~nrf te e en ye - cihazı r celbetm!ştir. 

• . c 
"1 

~' . . 
J 

I 

ruluk, borulann kutru 102 milimetre, mayeli bir müessesedir. 1934 yılı 19 hn- l\alis ve saf maddelerden mürekkep olan saf ve temiz oluşudur. Mesela yU~dc 
nın muazzam teşkilatı yalnız zeytinyağı boyu 5486 milimetre, genişlik 8, yüksek- ziranında (Eastcrn and Overseas Pro- TURYAÖ sabunları cildi yumuşak tut- yüz sM olan, sudan tamamiyle !\zade ve İŞiıerH ~ı-iı ~USiiSi atelye0 

bahsinde değil, diğer maddelerin imal lik bndur. ducts Ltd) şirketinin tasfiye ve devret- ması ve beslemesi itibariyle şayanı tav- Avrupadaki emsaline faik bulunan le açmıs Ve Cİ de Za• 
ve revacı üzerinde de müessir olmuştur. YENİ BİR PİYASA mesi üzerine kurulmuş, tesisatını mo- siyedir. cTuryağ> nebati t'ere yağları her yerde rii amb lajlar ıt1eYdana 

Bugün Avrupa, Asya ve Amerika pa- Sayın başvekilimiz Celfıl Bayar, bu dernizc etmiş ve randmanını iki misline TURYAli MAMULATI ve her evde ku11anılabüir. Avrupa, bu- getirmeğe mu"°affak ol• 
zarlarına Türk mamulatı zeytinyağlar sene İz.mir fuarını açtıktan sonra ticaret çıkannıştır. Turyağ müessesesinin teşkilatı, Tür- gün tamamen nebati yağlar kullanmak- mu~tur. 
geniş ölçüde ihraç edilmekte ve rakip odası salonunda ihracat tacirleriyle yap- Bu müessesenin maksadı teşekkülü, kiyede mevcut sanayi müesseseleri için- tadır. Çünkü nebati yağların hazmı çok 
:memleketler mamullerinden daha çok tıklan bir hasbihal esnasında •Cenubi yerli mahsulattan istihsal olunan yağla- de en genişidir. Elde ettiği ve dahill, ha- kolay olduğu gibi mideyi de katiyen Mesela yukarıdaki TU• 
revaç görmektedir. Bunun bir sebebi Amerika pa.ıariyle çalışmanızı tavsiye n asidlerden ve sair muzır maddelerden rici piyasalara sevk ve ihraç ettiği mad- yormaz. İzmir belediyesi kimyagerliği ran sabuıtları ambalajL 
~ardır. Her maddenin en iyisini, en ne- ediyor ve bunu dış ticaretimiz için bir temizliyerek ve tasfiye ederek bunlan deler şunlardır : Turyağ nebati tere ·yağını tahlil ettik - Turan sabunları )(ad 
{isini, en ucuzunu tercih eden müsk~· kazanç telakki ediyorum. İçinizden, bu dahili ve harici piyasalara sevk ve ihraç 1 - Yemek yağları. ten sonra aynen şu tahlil raporunu ver- sal ve zariftir. Per 
likler pek tabil olarak yavaş yavaş Türk pazarlara çalışacak bir Kristof Kolomp etmektir. Bu müessese, cidden nefis A) Rafine zeytinyağı, Susam yağı, miştir: dent di$ macunu am 
piyasalarından gönderilen maddelere 1 ,,,tın (M d Of Turk ) haşha v uk lzmird Tu ki' d ,_,,,_ (T çıkmasını bekliyorum• buyurmuşlardı. o an mamu= ı a e ey ş yagı, pam yağı. c e ran mev m e A.alll ur- la" jı da bu nevı·denı 
adeta inhimak gösteriyorlar. . 1 d dı . ı ked 2 s d ğl v) Tür" ki agv ve r..ı"t .. o zaman Türkofisin de ikazı üzerine manşeti a tın a ş pıyasa ara sev &- - a e ya an. yag ye Y mamu a ı sanayıı •• 

Almanya, Turyagv müessesesinin bü- k b d d 1 h h ... ,__ . l~=t-..l . k ti fab 'kal ta f d Bu diS. macunu, JdUf .. . .. . . . şehrimizdeki bazı ihracatçı firmalar ce- en, un an uyu an gurur issesini e- B) Kokozin yağı, Turyoğ, .ln<ll"gann Ullll '"" şır e n arı ra m an 
tun mamtillerme mU§terıdir. Orası ile b. ik il 1 ll pimizin ayni derecede paylaşmamız yağı. ınemleketimizde ilk olarak imaline mu- seıtin baş kiftly ageJ 

ıl . 1 daimi b' . ,_,,...,., .. t nu ı Amer a e ça ışına yo arını ara- d ,.. b• 
yap an...ış er ır ınıu~ gos er- ümk" d" vaffak olunan ve gönderilen nümuncsi rafın an husus• ır ktedi İ "lte d alın . . dılar, fakat bunlar içerisinde, fiiliyat sa- m un ur. 3 - Bezir yağları. 
me r. egı re en an ycnı sıpa- 1m ilk T" k .. Fennin son terakkiyatına "'Öre yapıl- C) İn iliz' ka ık İngiliz" '-- tarafımdan tahlil edilen (Turyağ) nam il h --•c V ,.;.,}er vakit d . . il hasında muvaffak o uş ur mues- ., g ynamış aç , -Y- e azırla.ıua.-':f' e 
-""$ ve zamanın a yerme getir - kta 1 Tury 1 ul"tı A .. · nebati yagvın ki ev· e f' ·k· l"b t •• .. . . . . scscsi (Turan yağ) fabrikalarıdır. ma 0 an ag marn " vrupa- namı:l koyu, Türk çift kaynamış. my ı v ızı ı a ora u- l bir za d b U)1ik 
mckte ve gonderilmektedir. Hindistana, . . v . nın ve dünyanın her yerinde tanınmış, 4 _ Turan çama5ır sabunları. var tetkikatı neticesine nazaran tmnn.- ı rağb tman ~J1!!11 .. Olmıı.-
Afganistana ve Jnponyaya Türk mamu- Filhakika Turan yag firma~ı cenubi .be .. .. b v ilmi" . , e e ma..., .._,. UŞ• 

Am rik "'Ik 1 . 1 ub be giri rag t gormU§, egen ş ve benımscn- D) Sakarya sabunu, Turan çamaşır men sM bir nebati yağın Idrojene edı-
latı yti ğl div •1 dd e a u e erıy e m a reye - ıu-. 

ze nya ar ve ger yag ı ma e· k l"t .. 
1 

• • .. d _ miştir. Hariçteki rağbet, dahili istihlaki b M sil b H ı b }erek sertle..+:rilmesiyle elde edilmiş tor- .-. 
lcr scvkolunmaktadır şere mamu a numune erını gon enm~ b k . A •v sa unu, ar ya sa unu, e ey sa unu '.S"' 1 .. 

YENİ TÜRBfNLER \'e bu yeni pazarlarla iş imkanlarını ara- azan geçcce bır yekuna balıg olmuş- Arap sabunu diğer cinsleriyle birlikte tusuz, kendisine mahsus koku v~ . ez - Turan ne-sır Yağıarııta 
,.,. F " tl d 1 ld dilm" tur. Tursil çamaşır tozu, Dokuma fabrikala- zette, hazmı kolay ve sade yağ gıbı ye- nazarı dd'"atı• ~elbet. Dört yüzden fazla Türk işçisinin ça- m-s.ır. ıa er e an aşma e e e ışse ~ .. 

lıştığı bu muazzam müesseseyi dolaş- de döviz temini z.orluğu çıkmıştır .. Dö- Avrupanın başlıca şehirlerinde, hay- rı için çubuk ve mayi sabunlan. me-klik yağ olarak her hususta kullanı- mek lazııttdll'. 8 1I bezir 
rnak, başarılarını ve çalışmasını göz- viz kurlarının mütemadi değişmelerinin vanat iç.~n çok .n~~ ~~ gı~a olan ~- E) Turan banyo sah~~, Roz Mari, labilir bir vasıfta bulunduğu ve başka yağları >. vrupaıtJll her 
d . k bil . d . b' önüne geçmek veya daha pratik bir te- YAC kuspelerı buyuk mikyasta ıhraç Fatma, Verda sabunu, ilaçlı sabunlar, yağlarla karışık olmadığı anlaşılmış ol- • ~ .. me " eti .. 

en geçırmc e ınsana erın ır zevk • .. . . . hangı b..- ._le -•de 
Olunmaktadır Bu senevı kuspe ihracatı Gli S bunl duguv na dair raporumdur.> •11 

· M şh M li Vik diye usulünün ikamesi mümkün olursa · serın a arı. an be y * vcrıyor. e ur etropo tan ers . ~ .. - . . imal oltııl zil' a la-
li . d ti .1 • • hükümetimizin aradıgıv Kristof Kolomp ı:>OO tonu geçmış bulunmaktadır. AyP- F) Traş sabunu, traş krernı, traş to- b 

m essescsın en gc rı en son sıstcm tur- ·v . . . . . Yukarıda "e y anda b: .. ...... daıt evsa~ ı·d a l'i"le 
b. le f b "k d b' h . . meydandadır ve derhal ic: yapmagv a ha· ca 500 tona balig olan tasfıye edilmiş ha- zu, perlodent diş macunu, ece temizle- aa -. -• • ,.. ., 
ın r a n a a ır ususıyettir. ""$ • •• • v . . al.Q.jl ·· d üs"1i;.... .& ıw-. 
T v f b "kas d ,.··-·- b" zırdır Nitekim bir iki parti mal ArJ·an· lıs Turk zeytmyağlan gelmektedir ki me tozu. .-Ok amb a ar göru• aha ..... düJ'• ...-an uryag a rı ın a yaptıı:,uu.a.c. ır · • . . . . . T 

tetkik sırasında bu türbinlerin çalışma- tine sevkolunmuştur. bu rakkam ihraç edilen kısmı ıfade ed~r. G) Baronya kremlerı.. (Bunlar üç yor sunuz. Bunların heP· ze~YaiJarı ıse tasıı-
lannı gözden geçirdik. İşin kısası şudur· TURYAÖIN HAZIRLADICI u:ab~i~~ se~i 25 ~:.ton ~addesinde nevidir.) si de Turyağ müessese· ye olUllllluştut· B111t1ar. 
586 beygir, 437.5 kilovat, türbin devir~ MADDELER v ır ak yev :;a tir~ları ~. ~~ H) Turya:k~~uvaru, tuvalet yağı, sinin imal ettiği madde .. taJtlame11 saf .. e te~ 
lcri 6000, alternatör 437 kilovat, 380 Şimdi, bu büyük sanayi müessesesi- gı, pamddu yatamgı, . aış yatasfig . e~~~;~ Turyl ağe sadışç istihl' ~ta""'·-· v firmasın terin ambalAJlarıdıl'· Bu .. , ... Her aile et'inde en 
volt 825 amper 50 od . . . meva an amıy e ye ~·~ ç v ilA ... ..u,.ag m u- , 

E:Velce mev:ut o~~~ ilci kazan ~ v ~şkilatından ve hazırlıy~~ ihraç olup yemeklerde tereyağı yerine kulla- mamullerinin neden tercih edildiği 80- müessese, her 111adde-~ ve hile-- Yat oıa-
bu sene bir k~an d h a:H 1 a ettiTURgı mYoAd~eleTürr~en. bahsedebiliriz: nılmakta, lezzet, nefaset ve bilhassa ha- rulabilir .. Bunun başlıca sebabi, TUrk nin maliyetine tesir Ya• ,.ak Turan taeuli kul• 

. a a lldVe o unmuş- u, kiye yağ ve mamulatı k 1 lı v ktasından te v kim . . T'" k · · · · linden ,.. _ 1 .. ; hem ıanmaJt .. __ Tura 
tur. Kazanlardan sonuncusuunun hara- Jlınitet şirketi (OİL AND BYPRODUC- ~ ::ıy :ul no ktadır T reya~7 çık:~~={~ m~de~~~e yüz pan ambalaj i~ak-e • b ti ta~farJ .a il fte• 
ret mikyası 168 metre murabbaı, saatte TS İNDUSTRİES OF TURKEY LTD.) murec unma . amamıy e G miyetıe ele aıar kendi . a tereYalY. • "a şa-
2800 kilo buhar istihsal ediyor. 80 su bo-' nam.iyle maruf, 1.326.000 Türk lirası ser- TU RYA fabrikalarında a mbaUiJ yanı ta~Siyidh'· 

r..J""'..ACZ f&izır.> ~ ~~~~lliliiit;~ 

Fabrika Müdürlüğü 
. ... 

~ÇOK SAYIN MÜŞTERİLERiN.iN 
ı-, ••• 

Bugün hulul eden yeni yılınz sa-
~ mimiyetle tebrik eder, derin say-

gı ve şükranlarını arzetmekle 

':uryağ fabrikasının kapısmdan ireriye doğru. bir görünü~ 
~ şeref duvar. 
Jicalv.z zz2 2 MC>4 k'@Cf?Rii* f +> ..,..mcaauzrızz:r-_,.:••••••-Cf)(r...w.~~" ..ağ Jabriı._, ,4V"'P<l·'- ..ıılbedilcn veni ttı,.b· l r Turan ~ "<ılarında '«in .. - tn e 
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Başı kesilen ·bir kralın 
son ölüm hazırlıkları .. 
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Yapma adam 
w 

YAZANı O.. G. A. 

Amerika medeııb-etinin gayesi. timdi· 
ye kadar 1relmit ve geçmif medeniyetle
rin hepeinden ileri sitmek olduiunu bi
lininiz.. E.ki A..ya medeniyeti ancak ta
biatta mevcut kUVYetlerden ve madde
lerden iltifade etmeyi öjretebildiiind• 

yeti. bir taraftan tabiatta IDeftUt olmı• 
On altıncı L ui' nin oda hizmetçisi ~::ı:~:nk=tı.~::ı:: !:e:: 

itte bu çift. bu iki adam, en fena noz kubbemin altından geçerken K l d b k h •ı yan bir kuvvet. bir taraftanda gene ta• 
bir zamanda kapımı çalıyorlardı. Ben eğilmeğe mecbur olmuıtu .. Bu adam lerı•n ı·n not Q rı n Q n ,·, QC SQ f e biatta bulunnuyan bir çok maddeler icat 
o dakikada, pazar gününün temin et- Meta bir dev gibiydi .. Evet, bir dev.. 

9 
ederek tabiabn üatiine Çllnn•ia talıt-

tiii tltil Ye iatirahat Aatlerinden İ8- Onu anlatmak için bundan daha makta i1e de onun yaratabildiği madde-
tifade ederek (Rasin). in T~klere, kuvv~tli, ~aksa.da daha uygun,~ YAZAN : HAŞİM SAMİ !geldi.. Yanma girdiği vakit, tek bir ke- tarı, hükmün kendisine tebliii sırasında ter lıenüz pek de büyük tefler değildir. 
Şehzade Beyazıda dair yazdıgı (x) ka bir kelime bulamıyorum... Bun- l 789 senesinden evvel Fransa mutll- 1 lime bile söyliyememiş, sürekli hıc~la- tekrar edildili vakit, dudakları, bu hük- Amerikalılar her itte eabımz adamlar 
bir faciayı okumağa dalmlf, dan bqka, hiç bir tabir, bu adamın kiyet usuliyle idare edili~ordu. Yani, en nk~larla sarsılarak ~ 8!.aklaruıa mü. ve~~ere acımaktan mütehassil, olduldan için birdenbire, tabiabn yvat
fİİr ve hulya denizlerinde yüzmğe uzunluğunu anlatmağa müsait de- başta kral olmak üzere, hükümet imti- 1

1 do~ atılın~~··: . Malerbm goz ~lan beSonralli beGlırsız bir
1 

ted~ilere ledi.b~H~;:-· bğı en mükemmel terkip olan inanı --
k __ ._ Raainin .. 1 . v•ıd· G k ita k azlı d An sınıfını elinde idi Bun Lwye kendısı ıçm hazırlanan lkibeti uruve e ogru • UA· •• 

o,.da ....... uftuladm~.. b k ıkur erı ara· odagı ır. ere pınıb:.t v~. -~ere. se k e::n~g vaziyetind: idiler &rmay; öğre«İ .. Kral, o da1rikada., aynanın önün- mü ihtiva eden klbdı aldı.. Katladı... natla kurmayı zihinlerine koymutlar. Ya-
aan rast ıgım u or utucu sa- mn tavanı, ser yurumesme ~ k t ikti~ bunların de traş oluyordu. Hemen işini bırakarak Cüzdanına yerleştirdi .. Ve cüzdanından kında açılacak olan Nevyork aersiünin 
brlar, benim gönlüme de korku sal- bir engel tqkil ediyordu •. Bana doğ- arazi, ar::;,r~vv~uni:m idi. Ahali ise,' Malerbin imdadına koştu. Onu kollan çıkardığı başka bir klğıdı Garaya uza- göze çarpacak en mühim icatlan yapma 
mıfb: ru, ilerledi.. Aramızda dört adımlık efendilerinin kesesini doldurmak için, 1 arasına aldı.. Göz yaşlarını dindirmeğe tarak : . adamlar olacak.mlf. 

Bu korkunç •tlnnu hırpala- bir mesafe kalıncaya kadar yürüdü. boğaz tokluğuna, toprak işlerinde bir I ve ağlamasını teskine çalıştı.. Yanında - ... ~~Mefe;'i~~ Dedi .. B~. m~~~- Bu vapma adamlardan bir tanesinin 
d tra bitirm · · · k disin mu a~t ec vermenızı nca cue- " ...._. kıenclinizi n'cnm&. Sonra durdu .. Ve seremoniye uygun esir gibi çalıştınlıyordu.. ~ ve şını . esı ıçm en e . boyu dört metre olacak ve llÖylecliii n· 

I:'.=.- 1--.:11-:...: __ a-•- bir •--1! .. b" k (On beşinci Lui) zamanında yetişen hizmet eden Klenye : nm... . .. _ . 
&1"-~ uıa IRll- reamı ır reverans yaptı tan sonra, bü··-=•L üt fekl. , bu '--,·-- . 1 Bu temiz kalpli, sadık ihtiyarın göz Fakat Gara. tereddüt etti.. Mektubu kit çıbrdıcı ses dort kilometre uzaktan •• len L - • • ha . . · .. led" Ben k da L_ YUA m e nrıer, ı~u. vazıye- almak . edi :..:.:ı . h '-- . 1 B • me IOJ~ uu amn J'&• 11mıı:u soy ı... ar asın oaş- ti ieşnb eden bir çok eserler yazmışlar, · yaşlan bana pek ziyade tesir etti. dedi. istem .. . . .. 191Luece, dıye auer venyor ar. u IMlll 
bama mal olur... ka bır adam olduğunun, ancak o sı- Fransız e.fkArını. hükümet şeklinin de-1 Sonra, elindeki sabunu, yanında leğen Gaı;~ _tereddüdünil goren kral : kaç deeibel olacağı henüz bildirilmiyona 

itte tam bu sırada, parlak ünifor· rada farkına vardım. Daha önce, bu- ~esi için bir inkıliba hazırlamur tutan hizmetçisine uzattı. O dakikada, - ~ıe sm:• b~kuyayım, dedi.. da onu işitenlerin: 
mah Uf11iım çıka geldi.. Ve bana, nu hiç eezmemittim .. Bu ikinci ada- lardı .. Ve bunun neticesi olarak Fransız 1~Klerinin gözlerinde de yaşlar göriinü- V~~~ı::e~~ bu ~u.:._ azılı cC-- ifledi sini ba ,....__ .._ 

• •-:-;&.. !L• kart · M"" ·· ·· ·· nk" b" .ı. J • büyük" ihtila·ıı· patlak verdı" 'C'l--•ızlar yordu .. Kral usturasını tekrar alarak. CI me .... o.qnta Y teper l~ı~ ı&I vermeaı, oeyo mi gorunce sa ı ır naya gayn .. r nu~ • w "st ki · t bas"t tab"" di t}' nf• 
n __ . le .. L_ ha k b"•b· h'l'"k .. .• .b. b" d bir çok didindikten, uğra<ıtıktan ve mü- ı boğazında kalan kıllan temizlemege ko- 1 e. e?- :cıaye 1 ve uy ··· ç d" le. 

1 
.. bu l 

nasın y~tıgımız ~I. f8 onuı- ~ n ır ma u gomıuş gı ı, ır en- ternadi:ven kan döktükten sonra hükü-ıyuldu .. Asla istifini bozmadı .. Ve hiç şey istı~o u: . . .. .. ıye o aklannı tıkamasa mec r o a· 
manm devamına manı oldu... Bu bıre P§ırdım. O derecede §8prmııtım metin Şeklini değiştirme.ite, Fransız kralı bir korku eseri göstermedi .. Hatıl ay- - Ölilme hazırlanmak ıçın, uç gun caklan ıüpheeizdir. Sersinin açddıiuu o 
~okudum: ki, o ~~ ~iıi aellmlı~an ve (On altıncı Ll;Ü) yi de~eğ': ı_nuvaf- ~~· Kleri?in ~nzinin sap san kesildi- m~et.Gilnahlannı çıkartmak için, biz- bet sesli.yapma adam lıa~r verecekmif. 

Sir Aql.ld - V - F•lkland adını aoylıyen Pırens Semovıçe bu- fak oldular. Bır halk hukumetinin te- gını fark~ce · ti .. . zat x.: b" ,, .. d rilmesını" • Bu acayıp adamın büyük hır marifeti da-
_ ____ L .ın • •--=liz · · k · · k JJ · • tt la B · · di~ A - Haydı bakalım zülmeyın. (Ve seçecelli• ır papas ,.on e ·· v.mm uuyuna mDUIDIJ'e uagı nu çakhrmamak ıçın endımı P~ me ennı a 1 r.. u ışı, ,..er vrupa . . · .. .. 3 - Ail · 1 best b" tte ,,.. ha serginin açddığının ilk gecesi. ıııklam-

n!...-Lo.!!-!~ • ad ıa..ı__ E · .. l .. k k hükümetleri icin de örnek ittihaz edildi. elını sıkarak) cessur, çok cessur olmalı- . esı!. e ser edilınır 5un: .... o- • .. ~ 
UlnlUUIU z~y e zor wm.. pıce ~ç u çe. • Cihan tarihind~. (Am hazır) namiyle 1'lnız, diyerek hizmetçisini teşci etti. •. rlişmesine mumanaat emesmı ıstı- baze 39 yılda gelen Arkturua yıldıpna 

Ve tim .. Ve buna ancak vakıt bulabıl- yeni bir devir başladı.. JVe sakin bir vaziyetle, traşına devam yordu.. . . . bakmak olacaknut. O Çelikten dev ri· .._____ CH&.-~:..... a~- • dim '1..... ~•- f!L · · ·· ·· ·· ett" Kralın isteklerini konvansıyona tebliğ .. • .-na. ., • ..._, ~TIÇ .. V""9ırmas;.. arımın gonıtu ve Fakat bu vaziyet, Fransızlara pek ba- ı. . ed Sante b" aldıiı dızdan 39 yıl önce çıkan lfıet görünce 
Ruqa aefareti ikinci Wıtibi kavrayıf kabiliyetini zaafa uğratmak, halıya mal oldu .. Haklı, haksız. binler- 1 • Kral traşını ~itirme~e ~ırke~: Kle- va ep~ "birlik~'avdeırazt ettiso~Konvansiyonce- bütün aeraide de elektrik 11ddan parb-

v h id" • be · · · k hl"k li ce adam ,.; t• d ·ı milt'-=- idam n ona son dakikalarda bır teşebbus vu- · • ı azı ı... o vazıyette, nım ıçın ço te ı e • ..,.yo ın enı en '°"' k ' . . . . . kralın istediği üç giinlilk mUhleti kabul yacakmıf. 
Bu ı_ _ _.ı__ h iki" •de • • id" H kka'---•-- "b" • edi-· ak makinesinin bı~ağı altında can verdiler. l ua gelerek vazıyeü bırden bıre değiş- . . . iki lince • . 

&an111nn et' sı , aynı cın. ı.. o .DllZIAI' il ı ıat gı v ıt B kanl Al t. içtimal hi b" f k .. t- tirmesinin pek muhtemel oldu~u ve etmeıruşti.. ~ılter . . arz~una «e , Yapma adamlardan bır batkaaı çelik-
ten bir parıümen kağıdından yapıl- kendini göstermek ve gönlü isteyince rr:tyor, ~ili e istisna her ~~ :ı~':r- bunu kuvvetle ümit ettiğini söyledi. On bunl~ yerın:e ~tir~de bir mah- ten kollan,.le gene çelikten bir aopaJ'I 
mua idiler. Ve yazılann buahp tar- .c>rünmemek kudretine malik olan du. altıncı ~uide~ şu cevabı aldı: . zurkg~=1·: F~~ hır=~ • yanma yakl.,...Jann kafuma indirecek 
zı da, tamamile birbirinin ayni idi. bu adamın benliğini kavramak için, Sanki inkılAbm temelini teşkil eden -k ~ydle bırük" hedaredket lavukua geHlırse :hlıru..h. Kralı öf:e ~Jamak \..in- gıôi. aallıyacak, bır tanesi gözlerini oy• 

Kart dö · "tL • • ..r.- k&- d-'-ikad f!L • • • • 1 • · il esastan b" · . (v ... -t:te) ani pe zıya e m er o cağım... em ..,... .,._, _ L • '-- b-L--ı .-vızı ıer ıçın par, ...... en o as;ı a utnmı ve sınır enmı ç ınnın, ~ , Y mü- b b. takım valh1a "d f lik bizzat seçeceıt bir papas yerine, Gara- natana& ltıJdar P,JDı uaygın -.ar a.-

iıdı kullanmak .• Bu hal, çok ~ir kuvvetli bulundurmak IBzımgeliyor: sa':'a.t prensib~ en baklld ~~essili, ı:·sü~leme~ OO:~Y::.e~~?~ ~tavsiyesiyle (Edcont d!' F~on) is- liyle konupcak, biri de kendine sorulan 
•e cidden tdt bir hareketti.. Ayna za- du .. Bu düşünce sayesinde evvelkı :~eh ~ asılzat ~ (~: Beni korkUtan ölüm de~ldir. Ben ölüm- Ude .. ~ tanımadılı bır rahip Tam- suallere insan diliyle - fakat. tabii inailiz-
manda. ln~tere ~ • ~~· ~k ~ ve müsterih vaziyetime avdet Lui) ;;in = sal~dı .. Keskin sa~ d~~ ~A k~rkmam .. Fikrimi işgal eden P ~d Saat • bU(1lk.. ce olarak .. cevap verecekmif. 
memleketlerınde, birbınnın tamamile ettım... ile hemen isini bitirdi bıncik en~. arkamda bırakacağım fa- t_._ f · cıklı b" h · Yapma adam kurmak merakında olan ""' · mil i tidir K.rali .. ksüz ~ıe acıanın en a ır sa_nesı ... 
zıddma, bir politika takip ediyorlar- Bu adamın yüzünde ve duruşun- Bu müth~ akibetle karşılaşan Kral, ~aırun vaz Jce ~ tçil ~· 0 bunj Kapı birden bire açıldı.. Önde, küçük Amerikalılann en mnhim dütllncesl ln-
dı. Bu iki devlet, prkta, birbirinin da derin bir incelik ve yumuMkhk ölüm~ önünd~ aslA 4:rkilm~ ve .et; ne oT::k?~ Bunlar ıJ en e;:ınAketli :;:_ oğlunu elinden tutan kraliçe (Mari An- sanın da en yühek bueasl olan llÖz kud· 
bnh biçaklı düpnanı idiler •• Halbu- göze çarpıyordu. Fakat biraz dikkat Mtinib hiç kbtaır vtasdikaki~ kaybetmtasrihemişti. manımda yanımdan asil aynlmamışlar- tuvanet), sonra km ~e onun ar~dan retini makineyle'temin ebnek olduiu an-
L! bir ı--:1:-1e L ! _ R -'-le · edili h" bö" l lmad - b ' u no yı ve et- dı E 1 &--.ı-~ bas" l · dan kralın hemşiresi madam (Elimbet) Bi -L!a. bm L m .._..... Dil' ua eıe Temıt- nce, ıç te y e o ıgı ve u mektedir. .. vve ce yapunugım ıt ev erın- . . girdi! v, hepsi birci al lqılıyor. r v-...a. otomo ere ııtoma 
ler .. Aralannda, IU •zm•z bir birlik vaziyetinin yapma ve sahte olup bu· Tarih, bu husustaki bütün maltlmatı- de: başka her türlü yaşamak vası~- =~Y~uinin erkou:r. arasmae~':ı.r: yapan fabrikalar da ba meraka diitmDt
l>ulunuyor. hatta nezaketen yapılma- nun arkaaıiıda bamhatka bir benlik nı (On altıncı Lui) ntn oda uşağı (KJe.. t:ra ~=laed. Bk'zavalh ihtiyar- Mevkide hilkilm süren derin silk&ıet, lerdi . .O ~manki otomobil komalarmıa 
aı 1Azun ,.ıen bir vizitayı bile, böyle gizli bulunduiu hemen kendini ~~ 1 ri) tarafından. tu~ notlardan ~bas ıı ~ .. .,.; ... ece · .. dinmiyen hıçkırıklarla epeyce bir müd- aeelerini babrlıyanlu onlardan bazdan-
beraber yapyorlarda.. teriyordu .. Semoviç, bir takı zaferın etrniştl. (Klen) nm notları, kralın ıd&- Kral, ertesi günü Malerbi beyh de det sarsıldı.. mn adeta c•vulun. P*f& geçiyon der 

Bu bale h • bir mlna emeci" l ndan -~'-ede · ek el nuna takaddüm eden son saatlerindeki bekledi ' ihti ned u Kralice. kocasını odasına sürilldemelc -"'-. -·~- dıld e1he 
--~L L __ ..J!~~ lamı· aecedb qaınlan nl l~ı· ?'ıyecka d- vaziyetini tamamiyle anlatmaktadır Bu :ei!edi Beİİti ~ssurT J~ ııa:: jster A\bi y~. Fakat kral buna mey- gauı ses ._...r =lan tte "!_~tına..,.. 

ğimclen P'9"u:uı.tan &cnaınıı a a· r e uzun o n~ı azın ar sın a notlar, tarihin karanlık bir safhasın; _ k .. ·· e amp P dan vermedi: lardır. Koma fa isteduuerl ..,.. 
dım.. V e upğuna, ziyaretçileri ya· o sakin ve müsterih durusu ile, bokı, dınlatan en mühim vesikalardan mad'::'ı. kendisi ~in te '::t'?811 bırakılacağı kor- - Hayır .. Hayır .. Dedi.. Orada olmaz. muvaffak ol~ anladıktan 
nuna aedrmeeini eöyledim.. melo dramlarda Tiran rolüne çıkan tur. c;: altın!~ t~i İ;yhude yere B~ası daha münasip .. Bitişik salona ge- sonra bu sevdadan vaz geçmiflerdi. 

lngiliz. ilk olarak içeriye girdi... aktörlere benziyordu.. Kendini iyi Onlan aynen kaydediyoruz... gelmesini beklerken, (Merkür dÖ = çe~···. k H bird sal Amerika aersisinde. yeniden tazelenen 
Onun ealonda ilerlediiini gördüğüm göstermek için yaptığı büti1n gay- (Kleri), efendisinin son demleri'li şöy- dan) bir kaç yaprak okudu .. Kendisini rfrı ~ıyı ~lae~rtül .. İd ::: o sevdayı bqarabilmek için dütündük· 
vakit yalnız geli,or sanmıfbm. Aba- retlerine rağmen onun hakiki ma- le anlatıyor : bununla avuttu. Ve Kleriden Yunanca ~ ı e~~c · · · 

0 ~·· ':,ro - teri ve meydana getirdikleri malcina. 
' hiyetini anlamalt~ hiç ~ecikmedim.. •Tampl kulesi ... K.Anunusani ortası ..... bu lt1~~t. sordu .. Kleri ~unu bulamadı.. ıuı;ı oturdu .. ~~ı: ma~ EÜ~ dofrmu, hayrete deier bir icattıT. Ma· 

(s) R11• ain Juclaiı l.u ficia dar- Bu arada, bir nokta daha gözüme 
17~~".'.ıvansiyon (*) vatana hiyanet su- nuz?.~~~ub~u!=~~o~C~Ü zabet te salma geçtiler. Prenses ba~- kına e8Ullldan, kili.elerde bulanduiunu 

dGndl 11-.d cleHine tws eder- ilifti.. Bu da, gerek lngilizin ve ~e-1 çu ile itham olunan kral hakkında 18 bu. dint bir kelimedir .. · · b:b: ~le o~urdu. Ktıçük_ prens ~· bildiiimiz fakat görmediiiniz ora c;al..
~d ttle Beyanl Mundm idam et- rekse arkadaşının bütün pozlan, bü- kAnunusani 1793 gilpil idama hilkmünü Sonra ona. kulenin kütüphanesinden Hon;nın albn rıL ~d~~enkulmmıetı.. m gıôi bir feY .. Yapma adam siz .a,ler· 
:...ı:x.: 1-...1-Jer!-~-- biridir' • Klocl ·· h k le · "le b" b. · · v rdi İn ·1 tarihini" bu · - ...... , on cı wye ~u 80 Uf- • !-1 --el '--tın.usa -~ maen • tun are et rı, tamamı ır ırmın e ... l gı tere , kitabın kral (Bi- 1ar ve onu kucaklar gibi bir vaziyet al- ken de makina ve onu •eten • ._ ıım:; 
F..- Wrıatlii '-7ti Mundm ayni idi... L ~1.~~ ;Mal~b, (~uİe~::1 rinci Sari) ın idamını anlatan cildini mışlardı .. Bu acıklı vaziyet bu tanda, kimseye aöriinmiyor. Kmn sUzeDiiini 
odallla, Şellıeııcle,i '"9R R• w yı gonne ıçın anıp e getirtti. Bu ~ ~ sergilzeştini '.!peyce devam etti .. BUtiln salonu battan nereden bilc:liiimi 90ranamz. onun ayn-

an, a.tamda ai71er... - ldrllBDt - c•> Franm .......... ıwli&. ::f'1:;:,~;ial~e~ bw: !. ::J1 ~0~~,-~~:ı kon1 ueubmrd ca. makina'Yi itletirken fotosrafmı ahmt-
erın lll&Ulı;p&UIUlllllUI IWllll o uyo u.. la ela da ..:-.lıl-

surane bir vaziyette katlanmap hazır- Ve Kralın sözlerindeki mana, prenses- r o~. ~v,. .. _.. .. • 

1 • ıt b • b • h k !anıyordu.. lerin uzun hıçkırıklan arasında, kay- insan aoz eoylerken çık.ardıgı aeslenn Dgl ere lr Ce lr are e ~ Kinunusani .• Puar-. bolupgidtyordu. OnaltmcıLuimüttud her biri ~et ince tahlil edilmit. llÖZ 

. • zı~ğbe:: so~t =· ::u~eü;:; ~=u~1=it~~:~ =~ :'n~~b~~ .=ı= . .. h . k 
Tondu, muvakkat icra meclisi umum! eden heyetin kaqasmda mnh.afaıa ettiği celi etmed"kl . ten bilinmekl hem· 

t t katibi Gurubelden ve Santerden mil- soğukkanlılığını, çoluk çocuğu ile yap- P 1 en za e • 

ıne musama a e mıyece ==~i>!y~~rd!!am~::~~:U~u!.u:u~ı;;-:n~a::==:.:::.,.:ary=e:~t= 
resmen tebliğ ettiler. tı.. Ve çok müteessir bir vaziyette gö- bir it olm•mlf. Bununla beraber bepeinl 
~· odasında ~· Onların ayak ses- riinilyordu.. org pbi m•kinada ancak 23 tut üzerine 

- BAŞr ARAFI 1 iNCi SAYFADA -ı Alınanyanın bu hareketlere saik ola- ı yapılan telmihler fillen esassızdır. B. Hit- le~ ~uy~ak yerınden ~·· ~pıya Ayni pce.. Saat ona eeyıek bla.. aaldmıutlar. Hem de. Amerikalıların 
pek mümkündür 1935 Iııclliz Alınan rak ileri silrdüğü muhasara iddialan ler muhasaradan bahsetmiştir Fakat dogru ilerliyerek, tam eşiiin onilnde Kral ayap kalktı .. Bu harekete, pren- ~u __ -:L.· • d aö ı ek 

· - . . : . durdu.. Her zamanki durutU gibi asil, sesler de derhal imtisal ettiler. Klerl b- yap~ ••u• pnız en Y em laf• 
deniz anlafJ"'uının feshine gelince, in- reddedilmektedir. Hattı, bu ıddia1ann Almanyanın muhasarası Ingi.liz aıyue- vakur bir vaziyette idi. pıyı açtı.. Kraliçe, kralın sai taraflnda, tiyle.. Demek ki tatlan yazı makinHH•· 
glliz hUkUmetinin buna cevap vererek eusaız olduğunu ispat maksadiyle, dip- tinin hedeflerine cevap vermez. Ingiltere Gara, şapkası başında, krala dotru koltuğuna girmişti .. Kral ve~. her dan claba az. 
bu 1tuarın istinat ettiği esuları ied ve lomatik daireler ıararla fU noktayı kay- Alınanya ile harbı sakınılamıyacak bir ilerledi.. Garanın bu vaziyeti, kendbini ikisi birden, ltilçilk prensi eUerioden Bu söz makinanın pek ,..inada, dak
cerh etmesi ihtimal dahilindedir. Bu ce- dediyorlar ki: Eğer Almanya Jtendisine zanıret tellkk! etmiyor. Harp ancak bekliyen Akibetini, on altıncı Luiye ap tutmakta idiler. Prenses. Luinln soluna tiloda yazılan ,eyleri ekle tekrar etmek 

b ...... ktal ___ ,__ la k te cih d:l-:a b. t hditte k .. at. 1 Alın tak. ttı.ıw ll . hl açık bir surette anlatınqtı. geçmiş ve babasına mm illa aanlmıttı.. . d" A- --L L-va m """9 ıca no arı Ş\Ul.LU" o ca tır: v e ""~ ır e n ~u anı- anyanm ıp e ... usu enn r Guruvel K vansi ..1:ıc.ı h"L- Madam ....,1:--bet ı- L---ı--ı-ı- l L- i'""n kullanılacaiı pphesaz ır. n..a&, uu• 
ı ,_ ... 11:. Alma .l-•- 1 ı-..nt.- hi ··p1ı . diğ b Ü . 1--L 1 bilir a ,___ ··1 on yonun ver...,.. Yit ~ -· A&l~ IO Au- r-- , __ - ~ • n gmÜ& an apıa - yorsa l.&6 ...... e ç şu esız. er azı ne cesı o ~ ıe e . AUWUl pnso.- mü, zail ve heyecanlı bir sesle, aynen lunu tutııuq, biraz geriden geliyordu. kadarla imanın en yüluek hw oaaa 

smda bir taraflı feshe ait hiç bir kayıd devletlere bahşettiği garantiden Alman- yesinin nutku her halde vaziyeti hiç bir okudu : Bu vaziyette, salonun dış kapısına söz kudretinin eanatla kurulabilcliiiDe 
mevcut olmadıjuıdan anlqma hüldlmle- yayı da istifade ettirmete hazırdır. Al- tekilde ısllh etmq değildir. ·~ son ~ Lui Kapenin doğru, bir kaç adım ilerlediler. inanmak pek büyük eaftık. olur. Siz •· 
rinbı ebedi mahiyeti Alman hilkUme- manya gerçekten kendilini tehdit al- c.Avrupanm bugüııkU vaziyetinde bir h~yeti bo~. devletin umum! em- Burada kral : . . dece sesten ibaret deiiJdir. Onun temel 
.,. __ d L-bul ..an-'· 1-11.1 tuula a.ı~ , _ ..... _red bir mni t ktur Al 1 da b'Url ruyetini tehlikeye di1'Urmek suçlarım - Yarın .•• Dedi .. Saat sekizde, sizi ---La.! -..._ 
wu...: e - ..........., w. .• ...-.yorsa, ~... en ga. e ye yo veman ar 1 er ~ yapılan muhakemesi neticesin- tekrar ıöreceiim.. Mu..terih olunuz... beyinde ~ geçen düfilannr&Ur. ,,_ 

2 - Alacak, qm muahede hUktlmle- ranti btlyerek bu devletin niyetlerini te- ld Bohemy&nlJl. Moravyanın ve Meme- de sabit olduğundan Fransız milleti na- işte söz veriyorum.. kim vaktiyle 'bizim mantık hocalan da 
riDden olan. halter teatiai a,fiyetl 1NI yicl ettirmesi kolaydır ve ha garanti hiç lin ilhakı bu ltfmatsızbtın saikidir. Şlm- mına adalet esas1annı tatbike mezun Hepsi birden atıldılar : insana nltak haJ'T&ll diye tarif ederi_. 
MMllM kadar menyette blacalrta bir aurede ftddedilmt,ecektir. dl gizli taarruz siyasetinin PolOD)'aya olan konvansiyon tarafından ô1Um ceza- - Bizi temin edin.. SözünUzU yerine ken bunun konupn demek cleiil. dtltl-

3 - A ............ fllhi her tllrlil im- Apı JMhftJlerin miltaleama aönr,B. brp b&fh7acalı hlmedllmektedir. sına mabkam edilmisti.• getireceksiniz.. deiil mi? nm -..- olduianu ulatalaıda. ~ 
kukt •babı muciheden Aridir, l'iill .,. HiUerin nutkuna wak Ahnanyarua ai- cFUhreır harp istemtdillni, harpten ~~ =~ .. ~.J!n~ıa:: Kr::·ı= =~rum.. ld Ameribblarm bize ,apma .dam .a,. 
bebı muclbeye geJince, Iqlli& lıUkUme- yall hareket ve kararları hakiki mlna- nefret eUillni temin etmlt ve harbe ne isnat edilen hürriyeti bolmak ve devle- _ Fakat bu. mt yedide niçin olma- göeterdilderi ıı..,...- ad•mclwr. 
tiabı bunlara müdellel bir cevap verme- l1D1 verecektir. Fakat B. Bitler her mU· aebeple .aruklenebilecellnl hiç de gii - tin emniyetinl tehlikeye dilşUrmek suç- - SO!ııı11 s tNct SAidırmB - Bir ah. ~ ..,_ da ppma ola-
li muhtemeldir. aakereyl recldedenk: pmdiye kadar tat- remed.iiinl llSylemipir. Peki, o halde ne-- rak mqclaaa sedlilmell bWI oı.-,,... 
.lluahedeııin ~ fabl cleaiz k:uv - bik: ettiii mMod1arda mar edecek olur- ün dqlerine kadar aiJlbJanı.p dunıror. deleai devresi açmaktadır. Fakat bu dev- ipret ediyor. Ancak, ne oluna olsun, caim .a,t...k ilıleaaiJoı..., Wad ... 

Yetlerl muvazerui81af bcıızma1t kAft de- a, IQailtere yeni bir cebrll fiddet hare- Bu silAhLtnn biricik sebebi. diler dev- re Lebist•nı kork:utnuyor. Zira Insilte- clllnya umum! efktrı karpında 1934 elilik erken. pek -.... 
lddJr. Çllnkll deni& tetJiha&ı bilhusa Pı- k:etinl müsamaha ile bqılamap hiç letlerin Alman niyetleri hakkında besle- re Lehhıtanın arkuuıda olduiu gibi, lllldırmazlık paktının feshi meaullyeti Napaleonun dilen ...ı...., .aillal 
ftl derU,. Wr lftlr . ...._ AJmanp mfltemayil deliJdir. dikleri endifedir.• esasen Lehistan da Ç~ovakya delil· B. Bitlere .ıttir. balula•am ha ppma .... ........ 
._ı..Mmm hlz'-de lllilı JlrlflDll 11- ~ Yi)lyet pZet.eleri B. Bitlerin Paris 29 (0.R) - Vaqovadan Havas dir. Bununla beraber, önümüzdeki haf- . cllia dile .... , ........... : ar .... 

olmadılmı lllıı 91m1f ve yeniden IÖZleriae inanmaktan sakınmakta ve 1a- ajansına b1lıllriJJ.yOr: Olleden 80IU'8 çı.. taJıarda sakin, fakat uyuuk bulunm•p Bükret 29 (0.R) - Rumen gur:ote- franara ..wr - ...,_ W. -.. 
81rıMıni' ~ "''"• bulun- mimiyetinl ancak hareketlerine göre tak· kan Leh gazetelerinin B. Bitlerin beya- ihtiyaç vardır. Almanlar Polonyada Al- leri B. Bitlerin nutkundan uzun kısım- dir ....., a-••rine. .. 1-J,,...ıos-

• Bu telldııl -W ..... .._.._ dir edec:eJmrinl ıazmaktadır. utı hakkındaki fiveleri aJdn ve man ekalliyetllrine zulllm edildJii tera· lan nakletmekle beraber umumiyetle ..;. al 1 •it arı• 111. 119 uıı ,..., 
,..,..., ..... ,,. ~~ ..-..a P*ı- Wır. A.mt dalre1elm flklrlerlnl .a. nelerini timdl ~ ..m .a. ttfm1erden ..ımu,.ı.r. BunuaJa be- ~ ,fıırllıı~r.IJ..ıM1!irlll!:M~4 

--~·-ı---. ~ ~~~ IFJ ' l ·ı.-,. 'ft ............ . 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU 
.................................................................................... 

Sebastiyano ilk defa afallamıştı 
Yalnız kendisinin bildiği şeyleri Yengeç ona 

haber veriyor ve bunları kendisine ve rüyada 
şeytanların bildirdiğini söylüyordu. 

Nemrud, 
-18-

Azere 

30 Nisan l'AUR 93' 

• 
emır 

lbrahim, biJylik puthaneye çirak olarak gönderilecek 
ve putla~a nasıl muamele edileceğini öğrenecektir 

- Baql bir Jki mt.. Kafam prap Hattl ondan daha mühim işler oldu. tl7ano- Ben UJkuya daldJiım zaman bq lbrahim de babua da qn ayrı tees-1 - Neden!. decli. Ben bu putlan, ba - Ne olmUf.. bizim alla ne JllPlllll 
...... i 0 "H!)'dl altmeJJah ~ te Q78na- - Neler oldu! papu burada.. Yatqında ptı,yor ve ho- silre dUpOflerdl. tahta ~ Tann lçbı puçalıyo. ki. .. 
calıa ~ Koüora Wr aOn aeçtl. Ak- - Jıluhterem imparatoriçe, daha düıı .ru1 bond Q7UYONU ve sabah daha he- lbrahlmiıı teessUril, babumı hak yo- rum. Halkı oDlara tapmaktan mpneıd\. ~e wdu.. 
f8lll oldu. Bak.. Etraf karardı bile. bapna geydiği saltanat tacınm takdis nilz olmaınqtı. tuna, Tann yoluna sevbdememlf ol- yorum.. Ne diye Tann flmd1 baa oa- - Daha ne yapsın. dediler. Senia au-

- Ben be c.. 'ıa yeni sabah oluyor merashnl daha dün yapdmJf olan im - Bir de pndl. bfaıu lDeıı o menhm m•smcbındı. ÇilııkU Azer, onun göster- 1ara dokunma diye emrediyor. mak üzere ona verdilln patlann apkla-
enmıpun paratoriçe. .• prap p,- ile uyandmı. Ne saraydaki dill mucizeyi bir aih1rbaz1ıb teJikld Bwıwı ilzerlne Cebrail: nna ip balladı. SObklardan, pıblr için· 

- Kabah-t bende.. Sena gelip haber - Bu sabah sizlere ömür- deifl mi? feryatlan clu,ıdum, ne de bUtUn glln olan etmqtL - Çilnkil, dedi. O tahta ~ den aürWdiyerek pçirdi. Putlanml%ı 
vermeli idim. Fakat Yeapç.. tl1iln nr- - Ne ... ne dedin.. ne dedin! )fleri. Azerin ilzilntilstl be, :sihirbaz! .. olan Tannnm bidJiin1 n .tenin resulllqQ- medhedecek yerde um etti. Bir ip ya-
Dlll ki uyudun_ Yoksa koea giln dlc1in- - imparatoriçe hazretlerinin de cen- - imparatoriçe 1e11 11,1kuya daldığuu oilunun putlara brıı gtisterdiil bu ha- nll ilAn için yine Tann tarafuıdan dile ramaz, sadece ocak tutufturma1a yarar 
mekten caıım çıkardı. Öyle pyler oldu nette babasına millAld olmaia gittiiini llÖJ'lediliıı zaman kocası imparatorun karet tavrından feragat etmemesi idi. getirilmlPerdir. Taıırmm ve senin admı dedi. Tekmeledi, tahkir etti. ~ 
kl. .• diqOn bir kerre ... Ben bile ppr- söyledim. koynunda Te sağdı. Ona, başvekilin ~ Yann Nemrud onun bu halini duyacak 2.ikretmiJ olan onlar llyık deiildir ki bahasuıdan UstU.n bedelle abn aıdı1t ve 
da Ye seni burada unuttum. _Bunu ••• Bunu da nereden biliyor- naze törenlııden dönllJte biz sarayda ölü olursa kendisin• sitem edip, yalnız si- böyle harap olalar_ putlarımızı fazla habretteıı kurtardık. 

- Neler oldu?. sun? Mutlaka, ve dediğim rzıbi sen gün- bulduk. Bunu sen nereden biliyorsun. temle kalsa ni? eyi .. Zulüm de ederdi. Bu hAdiseden babsedeu. din tarihleri Blr daha sefer ona bu ip havale etme .. 
- Sana sırasiyle anlatayım. Evvela düz uyumıyordun. Saraydaki feryatları Yoksa imparatoriçenin öldüğünü de sa- En muvafıkı bu işi hizZJtt Nemruda diyorlar ki: Azer bu haberi alınca bilsblltiln alev-

b.fyekil, lidere ömür .. öte dUn,yaya git- duydun ve bu suretle imparatoriçenin na niyanda şeytanlar mı haber verdi? açmakta idi. (Allah cemadatı bile kendi adını sıdk lendi. Doğruca saraya gitti. 
ti. ölilmUnU haber aldın. lbrahim: ile teliffuz ettiği için böylece korumak- Nemruda: 

- Oma billprum. - Sana yalan sôylemiyorum Sebu- - BllNRDt - - Baba. dedi. Artık anladm yL. Bu tadır. lmaniardan aynı hareketi yapan- - Senden, dedi. Bir dileiim nr. Bı-
y~ bu Pil tamamen llbyd bir tahta putlar bir ip pnmazlar_ Bana lan elbette ki bUtün gUııah1anndan af liyorsunuz ki benim ollwn bir hayD za-

&.lde ~lemifti T • ht ki müsaade et tıe oD1an parçabyayun ve edeceil filphesizdir. (1) mandanberi benden uzakta ve gurbette 

-

SebuN= ~-· ---~ arı en ya pr a ar.• onlardan c1if brqbrac klan Japarak sa- Bunun tizerinedir ki Ibrahim baı.. idi. Şimdi yanıma geleli. l'abt o henil& 
......,_- aıptaL. _., ~ daha eyi.. nm evbıcleld putlan puçalmmı'ktan fa- putlara bqı &6ateri1mm IAıı•,.aen 

S.. ~ de _.... 1ııiWla.. .... _ .. - .... ·--•H•H••---·-·-·---.... -• Azer, bMndald pllnı lhrahim ~ rii oJdu.. Paıa.t içinde putlara brp bD- lıDrmeli hilmiJor, muhe1daıi1r 1Ma h-.ıs-
L-- -LA Şimdi -BAŞTA&AFJ 'NCO S&ldn:DB -ıtıu kllçijk lııkd de 'bilirdi. Ve bunun-. mesiD di7e: 7nk bir kin yer bulm...ta o.lan L.-.. ta tıeı"=e --· ..._ - ..__ _..___..:ııe - -nıt ml tMl)www? ma9 1WDCU hizmeti ~ .._......_ -r- unu _, a- --. ..,._ wı -~ °"'-.., ....._ W- g;.ı _ Peki.. Sut ,..dide olsun.. Dl- KlerQ. 1*t .- ..W.••-'n ~ - Peki... buhfuqa parçalamak WIJw w 1na f.. ed·- omm hil.Jtlk r••• ,,. Çlft1t 
._ cleld- ~ ceftP wrcfi.. Ve bunJan qlelbn Kes (•) saat altuada ~ • Killinin Dedik1ım mera ndell çıbı. 5araTa atı 6t aWe laeldiywda. olm'llk ftftlim. Onda 1lir m1la.let Jı:al-

....... llCl bir .ureaıe Jril)ibmediiin- mlwtmeena bakıbra. mes ~ ~ Baı-a Aza, ewdea çdap ta Hemna- mı.. Twı hizmetinde -1 pl .. ı,or 
- Peki... aeredea bili)Wwa! Yok- .... bu hareket lll• H 'eri 1ıir bt -- ı 011ahJda derin bir rmalik meftUt o(.. lbrahim yabm bl•,,,... eline blr halta duıı 8ft71D& Phırkım oma J'O\:la pek atı emin.. n ki .... ıetlJthmlda •e 

la lllr aralık U7Wlm bDrtm., iP anla- ba telıyie etli.. Ve luç1anlt aes1erinin dulu Mlapna\tadır. Klerl. kralın c1ai- aldı. Babnmm yapblı tahta p-.dları im- pk kbmeler ~. lil:e 11.J1k obn•lrtaJrf bmr ben-m sit-
d.m. uprya olmnm dlıe tekrar mı U)"- perdesini daha ziyade :J(l)rwkti. O da- ma diz <i*aek oturduiunu ve ba -.azı_ malt i*di. - Ya Aza ... dediler. Sen bu ...__ ..a.. 
b7a claJdm. ldkada. ba'-smın koluna sanlan pıv •• 7etinl Mil boanwiıjbm ..,. duayı dini ~ _.._ 

birden bire yere dllştil.. KJeri kostu. bir istifrak içinde. kibar ve vakur bir işte bu sırada w birden bqwnda bir nasihat ~ Biz. .seni R9dilimi& n Nemrad, çok -wdiıll 1ııa ..ainbi bu 
- Bayır, a'behe brp dalm1fım. An- Onu lı:aldırdı.. Ve balası madam JciiZ8. tavırla din1endiiini de söylemektedir .ıam peyda oldu. saydılımız için Rljmbf ~ıyorm. ftdrinin bu leldi&ni aurnfık buldu. 

ca1c f1mdl uyandım. betin hiına · teslim etti. Ayinin bitmesini müteakip. On altm- Bu adam· Fakat bu hal d ed 
- 'Öyle lQ bunu ana muhakbk rü- v--1 ..:ıı-~a tahammUl _..:ıı __ edL e1 Lui odasma cekildi.. Kleriyi yanına • evam ene wara .mm - Pekl1L dedi. Olbmu bü7ll1r put-~- WUU1 ıı=w:uı ~ - Ya Ibrahim... dedi. Ben C-brai - için de qi defildlr. hu.e7e gijtUr.. Orada bu)ımınlar ona 

)'Uda §eytan1ar 36Jlem1Jlerdlr. Bu ac:ıkh sahneyi bitirmek için. onlarla . . ·Kral. onun iki elini de tutarak Um ... beni sana Tann gönderdi. Bu put- Azerin bir ~den haberi wnktu, benim heykelime 99 .ı:a.... -·•1·- lr--ı 
--&... ş_ .. _,_ ..ll-'L- - ı-.:&<1 , son defa olarak Jnıca]da~ Ve boynu- dedi ki : ,_ .... ~ .,........... w:ı c:.F~r uaua ne llDY .:uuer. na dolanan kollan .. w idedir _ Kleri.. Senden pek ziyade hoşnu- lara dokunma.. nasal hilrmet 99 ~ edilecell !Wdnn-

s.pekilin bq papuuı hançeri ile öldü- olmasını müteakip: çomıege mu dwn.. lbrahim hayret etti. (1) Jfelil&e& •tlilüddhda cJrirseh- ela denler versinler. 
rl1clOl\bıD de~ mi! - Adiyo, diye haykırdı .. Aynldı.. ::- (A:vaklarma bıpanarak) Ah. ... Sir. nbüne ~ biriad eilditulftJ • ....._ .. , 

_ a- _.._1 __ L-- ..:ıı_..:ıı..,_ LI Oda!ID• girdi.. 1 Butiln Frarmzlar için. en ~ bir ~f- ~ kederlerden. onlan -bndıbm a..:.. - _.. _..., -
~-· P7-- ..,.... ~ .... kat bninesi olan bu kıymetli vilcud Mıi&ut 

bc;ue\il llir bdJD ell IJe Dlıiılenmlt- Je,. .• ** ZUD mnbafaze- Yolunda öhneğe = ::ı=-=::-~~'ı:: ... :s.ı • ....... ltalya 
*· Zehir, tapu1ak 1ı1r 9llnlalde w..- .!::' ön0m ~: !;:i 1: hamın.. Fakat. ümit ec1iniz Sir_ Sizi tevlit edeeeltir. Esb. ............ ' 
Dan gilJ ıerbetine katılmıştır. Ve yine takun düşüncelere daldı .. Günah çıka-ıvurm~l~ meydan veıihnlyecekflr. Gözlcrind~ ~yaşlan silt!f .. ~ Ankara~ İstanbul 1'611'!1eft atldılm- r•n• e • 7 lllıo r 1 
ıeytanların ıöylediklerine göre ~veki- ran papas gelinceye kadar, 0 vaziyette - Olumden ~la .korkmıyorum.. Esa- çok kederli hır vazıyet alarak ilave etti: elleri 30 Nisan ı-zar gilnU Ankarada .... ~e ..._ ___ -ıa-... 
Da wficuııl- f.nn L=-• ı.- kald&.. ~et Firmon eldl.. j ~n ona tamamıyle hazırlandım.. Simdi - Onlan Allahın himayesine terkedi- s'ıyasal bilgiler okulu 1 da Usa ı ._., ~--- ~-...--. 

.., ~ .. -.. _.. papas g sz ba W:hliJceds t.wumi le umJı: bulu be sa onun m ~ ı. 'Çfillll -. SeWitt;JllDD -1t Krallac1e .._~ TwnpHn ~ iman- 'DCJYOl"SDDUL Siı.ıı1en ... ~bir - yanım.. Bunu. nim namıma olarak. bakalar .olıılw - Roma. 29 (A.A) - Hava nezareti 80 
Nllldm gok _.. npl•u-tır • _-...:ı_ .-...b, ~ W:-- Ve aıece 7m ~ dl.ha istiJ«:um _.... -'-fedal4rhk kemliJıerine qleısiniz... JW&+ clL vn..ı.bhr Gc ıGnlilk bir t.Jim cleuıeıııl icıla kGcılk za-

r _ --~ ~ ~ - oğhır1'un s..ıt ++- sillh las:iwlaa l'liin, 11:1- w bllçbr. jlııillıel .. IM'IUll h·h- •ia -.ı.. 
SelımAt:raw >•bıdaı açnıclı. Gem J'lıl - b --... s..t ~ yan•nd.m llllil ~ız .. Bu Santer gıeldi.. K:nl : İmnhv' t.bm ~ ..._,_ ol...ıdt .._. rl w 11'1 - 31 sw 1 d wfwıla tlılim 
reapçia lrnlprulp mnmJn 7"-JMJ KJeri efendisini 80}'du_ KraJm ncla- ~lerin ~ ~ ODU - Beni uamaia nu pldiniı, diJe onbef \ipliktir. .. ..... alm pilal ...... ini 
- Radi. dedi. Bat pepe11n hıançeıbal nnı da tamim etmek _istedi ... Fakat o, melisiniz ~Dd ~ ı:!k:=:m sarfet- sordu... == Yiz kDc6k ihti,aıt •W w llllla .ıtı-

ıea aJdm w bana nrdia w benim .ıs.. buna meydan vermedi_ tün bu fıec1aklrlıldan ft~ 0~18/::i!!;!: Santer - Evet.. DBY... o--.. • çaılumqtar. 
terimden 1Ma hançerin t.pekilin v\lcu- ~Beyhude zahmet. diye reddetti. .ve nacak bir JDe9kie ..ı.Jp 00:., ~ - Lütfen bir dakika müsaade ••.. OKU• == 
dm -...Jnm'f oldulwıu ölrmdin. Fa- y_::e ~ 1dbih ~- _;:-~ icin en bO.ytlk milkllat, an- c~ odamı• ldnfL Ve refakatinde ~_!!D~ : & llA81fO•t'rAfe:•n ... -
kll ~"- .ı-L- _, --L•-"- L:L- bir ....ı..,_ ..:ıı_,..... uyu u.. ~ 1 auı;; smn dw•mzdır_ En 90D bir Framıaz P8IJ9S oldulu halde. tekrar ..__ -~- ~ pallr' ÇMnelb tmJ wla tet.- llft AJl•l'L. 

._.,,~ CIAllll ~ ~ 'ft UK '"Q"&.U,.a UllJUI.. gibi. benim arada. yanmızda bhnekhlı· U., ~ teslim ed~~ kiJt .sıey..t.11 7apm. Demm oda oiı:-.th& Ö 
blıa .. ile lldllıflJdQnnU. Rhlrli to- ~ Firmon Klerbaiıı yatağını *81 ma miknaeet ~ v~ wrdi.&~-. ba hafta da t" Alı ......... olma- ~ a ( .Jl) - Ba• 4ee av-
paıtak .ar.hlde n gDl prbeU lçJm b- eltiiinM;n. KJeri de. lı:nıbn odasında. bir Kral. ona dua ettL Ve lrtıceklaştılar... rı-ı bu sırada~ ı... haJöe t.a1ehe - elet .- hariet7e ma B. llaıbvio 
tdmt -W.••

11 
...._ Wli,yorm? ~ın flstilnde "8Cl!7i geçirdi, Iaeri 8'nlmaia lııazııdawrbn. ~ ıeaiugormıu ge- .... "" ~ ... , wıhVJe he- Swifbe Bitlerle ~ hMkın Dıedba ~-... _.__,_ ~ mt beee doılru bJktı.. A.iı8'l ca Lal tekrar cımıı aJbeUl • on altın- ~= On altına Lal. 'bunu &iımek. nber, blrlilde ..._, ba>ı • &llPr- da hq:awt1a 1'ah 1 w iki ...... ~ !.;:- ._ AMV- r:o.:r- ..,,._ 7llktıı- Ve kraJm ~ Pdill ftldt. - İşte .. bir emir- .. ~Tam- - ~ Buna lBmm _.. Sis L... met iill!IW ~· .,. ... •- 1ld tıt • 1 ''* ft ...... n ı'bederl-

ODll \W8IUk buldu.. :1'-1 .-.3.L 1..!-...& -::t.. • • • L. _ _ı_ - r-- - - ı.,.;• •~- ....... ebnek M a ,...._._. __ 
._ -.. --.&. ~ ~ gırmenm ,.e ~ }'e.lletmaı.izi na yalnız .......,. wrilaiz.. _._.,,.., ı~ • -"'"""' 

S.ıı.tlyauo, f!'1bma ~ bin --ı.. ~Kl ı..ı-.. ..... s t' ns n .._.. , 'O KJeri ~' veıhL- mı lcuv- • 
dl delildi' Arbdapnm bu IÖz:lerinde ~u.. eri işi anlattı. GlnıMy 5-1 ,_pı v tekrar --. 
gidi bir haldbt oldupnu ~ ıa.J. ~ ~\'Ok bder1endim, diyen Kral. ndp•ndan çiktı.. Ve KJeriJi ya- ı!9 dönerek~ ... ata, Ve _.. Y-... bunJan :u suretle xa..-..1:.ıı.a..ı ~nden : mna ~ : - ftendıler, dedi.. Klerin1n ollumun 

....,.--.uguu - Ah aar .. sa,:ıe Wr QID8Dda. ben - Bunlan •lmn; Bu zarfı . .-:sı da lnııl ilmi Olsa 8i)yli,yecekti. Fabt m-1e biç nh•tmu .:ln..n-n- mA-n-9,, '"-L.. bu ..:.-ı-ıuı.ıı ele L-1:.:__ "5&uma, yamnm .. , en._ IJir dilejimclir_ 
""~ .. ,....... ~._. ;r--.u51& .... __,....,.,... e..lıısjrajz • Bu dileğimin billdimelıQe _..... --....ı...:t... 

Ol1llll c1aha neler bildilinl anlamaktı. Dl aldı.. Onlardan aynldaimt Jçhı ..,..& k :ziyade celbıi um~ ... -- .....--
- PüL dedi. Şeytan ana daha neler ~ küçük kuleye tekrar ~ anJatusmız.. Bıi küçük paw Sonra. Santere '-bak metin bir 

116rledi! :-3-L:I vakit. oda hizmetçisi. da- kette de bUtiln faıniJyam izasnım .... ıa. se&'- : ' ~t:'AI ~ arasından seçtiği bir koJ- .,.. •IC 
- Hıç.. .. hepsi bu bclar. tukla büyük bir yüz ..-.:ı.._, kul n vardır_ ~uda onlara teslim eder- - BU)'Ul"UD.- Dedi.. Gidelim .• 

- O halde 9eDln ---- brch. Kil" milıra ,,_-" eye ~ siniz.. ~ sevgili ~ •e ** ~.r- sana ra- l9e • ı>larmda RÖl'Üldiliil hemşireme anlatm ki, cıe1ara, bu abalı Klerinin notlan. bundmı -..l11d vak-
pOl'UllÇU uk tamamb wrmemq. :::-~ U~~b. vazifesi ~ ı :Lendilerinl RÖ!~ aöylemi,tim, Fa- alan alnuyor. Cünkil o, Tampilde kala-

n U ugiln sarayda olan mühim Kraf° •. m .'"""., ır yere yerleştirdi. kat, çok yakın bir aynlı~ tevlit edece- rak, idamı sırasında krabıı yanında bu-
hAdiaeler yalnız başvekilin ölilmil değil 

1 . a, $UDdiye kadar yaptığı hizmet- lunamamıştır 
.. erm, artık en sonuncusunu teskil eden (•) dini Ayin.. · _ SON _ 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 

-144-
romanı 

Yabancı 1310 dalul) - 1330 (tlalail) 

21 sınıf ihtiyat erleri
nin mutadsenelik yokla
masına başlanacaktır •• 
tzMJR ASKERLtK: ŞUBESt RtYASETINDEN· 

a,! (l~b=:= ~uluamıerL:~an~ı (1310) dahil doğumun 
nna baş1anacaktır. tb'at rinia mutat RDelik yoklamala 

ell~okW..~a ıdecek 79hlmet ihtiyat erlerin nilfus hüviyet dizdam 
mew:ut ukerl vflliblann.ı da P1Üarmda bulmı.daı..ı.n_ v 

3 - Bu mabatla izdiham ve :ur.ltbia meydan ermemek 
raca.atin lşlerlnl çabuk görmek için &fağıdaki huaU:.ta dikkat~= 
ı.. 4 ı.-.,,.~len libılerde ihtiyat yoklamasına gelmiyen yabancllar 
119 _.._ icabet etmemlf mariJe balaJarak akerlilc L- -o&1&1-. 
maddesinin aatbik ecftl.,....., A411UDanun buna · 

A - Tepecik mmtak .. mcia O'ıJi"IUl u.abepnJ 1 lla .u 
şamına kadar. · ar 111 .. J ~ • ilk 

B - Basmahane rnmtakasmda oturan yabancılar 4 u-. .ı.a 8 u---
akpnuna kadar. -.:r• u. __, .. 

C - Keçedler, Gai ve l'eftilJllP ve faar etnnnda balhı...__ qtm11ürl 
llllr• ııa 10 llllrB 939 U.anuna kadar anan "· 
D - Epoefpap, Tilkilik. . 
H ill 13 lh)'18 939 _up== =·n!alr==da otwa J il: r r cm 

M 
- Kanı.,. ltarantiııa, GDzely:Uı mınta]r91ında otwular U U--- iM 1 
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DALGA UZUHLUCU 

BUGVN 
1639 m. 183 Kca./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 94.65 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

Ak denizde 
-----~---

Bir harp çıkarsa 
--.tr-

- BAŞTARAFI 7 cl SAYFADA 

•••••• 

'rf;Hl ASIR 

EV ........................ . 
• 

Kadın 
. 
• • • • • • • 

Müzayede ile 
satış 

: 30 Nisan Pazar günü sabah saat 
.................. MODA .... J 1 O buçukta Alsancakta ltalyan has-

ç 1 tanesinin bütün eşya ve mobilyaları 
ocuğunuz müzayede suretile satılacaktır. 

0 da gene denizden büyük bir tazyike Satılacak eşyalar arasında ceviz-
PAZAR. 30; 4; 39 maruz kalacaktır. uyuma yorsa,., den mamul iki adet şüfünyeralı ay-

Atlas denizi sahillerinde kuvvetli bir nalı elbise dolabı, 21 adet mükemmel 
12,30 Program. · kd İn ---ı::f örme somyah birer kişilik karyola, 
12,35 Müzik (küçük orkestra • Şef: Ingiliz donanması, A enizde giliz ve Alınacak tedbı.r/er, 

N . A k ) Fransız müşterek donanması ve hudu- 21 pamuk yatak ve 25 yastık, 46 
ecıp 1 ın d d d Fr d bul ıs· k b .. .. k adet sandalye, 23 adet tuvaletli mer· 

1 N. ç ı· (d ) un a a ansız or usu unan - cocu uyu veya 
- ıemann • ar ıston ans , rnerli komodino, muhtelif boyda 14 

2 G ıb k .. · · 1ı: (R panyanın bütün ticaret yolları kesile-
- ang erger. uçµ e· . küçük olduğuna adet ayna, 10 adet mü.statil masa, 

vü • entennezzo) cektir. h • kanapeler, üç mermerli lauman, lo-
3 Sch. d D" ı k o ne kazanabilir?. ıntimııl ki Cebelüt- H d ... . . 

- ıe er - ın e eman ne i gore egışır. kantalar için 2 adet büyük buz dola-.. 1.. ( ) tarıkı .. Fakat spanyol toplan boğaza 
soy uyor tango h"" d b . f d F __ • - hı, pecıkirlik, 6 elbise dolabı, dökme 4 T y· h .. I ı ucum a etse, erı tara tan a ran- x 

- oman • ıyana u ya an .,_ f İ Bauın bebeğin bir türlü uykusu gel· büyük soba, ameliyat masası, kürük 
( 1 ) sız .l'.UVvetlcri spanyol kuvvetleri s- x 
va s 1 f d ğru il 1i kt" mez. Önce hafif tertip şarkı söyler. Sonra yazıhaneler, insan tartmak için kü-

13 00 Memleket saat ayan, ajans ve panyo asına 0 er ycce ır. 1 d k 1 
• ' İs t •~lit d 1 ., 1 b" likt yavaşça yorganın atın an çı ar, zıp a· çük paskül, büyük ecza vitrini, ve 

meteoroloji haberleri. ·panya Ow er eV euer e ır e 1 • b 1 U--L 
h b · b d k disi" k b" mıya, bağınnıya, gü mıye a~ ar.. wı.u sair bir çok lüzumlu eşyalar bilmüza-

13, 15 Müzik (küçük orkestra • Şef: ar e gırerse un an en pe az ır d k k 
k k b . . ak.in f d l da bu vaziyet karşısın a açtı ça açar. yede satılacaktır. 

N · A k ) d şey azanaca , u ıştır ay ası, o - . . v • • 

13,50 

ecıp ş ın evamı. 1s Alın d k ak Uyumamak bebek ıçın eglencelıdır, ama, Fırsatı ka~ırmaymız. 
5 R b t •tolz Praterde sa 0 a, anyaya 0 unac tır. b h h ld b" b b" l k · b 1 ] 

-
0 er 0 

• B d t_ 1 llmanl unun er a e ır se e ı o sa gere tır. Fırsat artırma mo i ya sa onu 
ağaçlar tekrar çiçek açıyor fan- . un ~sonr; ı:ıpanyo h ~na Acaba bu sebep ne? sahibi 
tezi. gıden an onanmasını esaba at- BEBEKKEN. Aziz Şınık 
6 _ Cari Rydahl • melodi. mıya sıra gelir. Fakat bu filo, Akdeniz- · Te)efon: 

2056 
7 - Lehar • ÇOCuk pıenl opere• deki deniz milvazenesini değiştirecek ç 1_ 1_ •• ••L "k b l 
tinden potpuri. kuvvette değildir. Bunların faydası da b b" ... v . çal ç EN 

ocuıı; &UÇU& ı en uyuyamıyorsa, u· ' 
nun se e mı ogrenmıye ıııruz: ama· p AR t S FAKOLTEStND 

Türk müzigıv·. tereddüt halinde bulunan Frankoyu l ık b"I" A J b" ..... b" 
ıır an onu s a ı ır. c; mı§ ır ıgne ır d j p 1 0 m a 1 1 Çalanlar: Zühtü BardakoX.lu, Re- harbe girmeğe ikna ve icbar etmek ola- . b b"l" y h t d Lt 

~ yenne ata 1 ır. a u a sıcaıı; an ra- Dİ~ ,.. A nwRrERİ 
fik Fersan, Kemal Niyazi Seyhun caktır. hatsız olabilir. (Ya fazla örtünmüştür, ., • nuar&1 

Okuyan: Sadi Ho19es. Kwnandan yahut da odada fazla ııcak vardır.) Oda Muzaffer Erog" ul 
1 - Ali ağanın • hicaz pqrevi. RUSSEL GBENFELL iyi havalanmamıı veya kafi miktarda 
2 - Kazım • hicaz prkı • Gam- (Daily Heralk) wnmamıı olabilir. Yemek saati veya ye- VB 
la kıymettar ömrün. 
3 - Salahaddin Pınann • hicaz 
prkı - Hasta kalbimde. 
4 - Udi Cemalin - hicaz şarkı 
Ne küsdün bi sebep böyle. 
5 - Şevki beyin - hicaz şarkı 
Sen bu yerden gileli. 
6 - Kemal Niyazi Seyhun • ke
mençe taksimi. 
7 - Kemal Niyazi • halk türkü-
sü • yakına gel yakına. 

--------------- mek miktan fena hesaplanmıı olabilir. K 1 ç t• d v 

peşrevi. Midesi bozuktur. Hastadır. (Bu takdir- em 3 e 10 3 g 
2 - Itrinin • pençgah be!ltesi. de hararetine bakmah ve normal değil· Hastalanın her gün sabah saat 9 
3 - Itrinin • ra .. t şarkı • Hatırım- se bir doktor çağırmalıdır.) Bebek has- dan başlıyarak Beyler • Numan za. 
dan çıkmaz a!'llô. · b ·k Jl k tu ı · v ta ıse, onu eşı te sa ıyara uyu nuz. de . 21 numarah muayenehane enn-
-4 -•• Ha~z pos~n • ... rast aıor ~e- Beıik ve ninni, dünya kadar eski ve c;ok de kabul ederler.. TELEFON: 3921 
maısı • Bız aludeı sagan bedeyı. tesirli bir çaredir. Yalnız, sıhhati yerinde mm 
5 - Dı-denin - rast yürük sema- olan bebeklerin aynı usulle uyutulmasını BERGAMA ASLiYE HUKUK 
i"i - c .. l!le o şuh mecli"!e. doktorlar doğru bulmazlar. MAHKEMESiNDEN: 
7 - Mucıtafa lnet efendinin BOYOKKEN: Bergamanın Demirciler mahal-
segah .. arkı - Dol<lıır getir. lesinden ölü Filornalı Mahmut ve-

14,20, 14, 30 Konuıma (kadın saati- ço- 8 - n .. rfenin mahur vürük se- Aşağıdnki sebeplerden birini araştırı- resesinden oğlu Bedri tarafından 
cuk terbiyesine dair) 
17,30 Program. 
17,35 Müzik (Pazar çayı • Pi.) 
18, 15 Konuşma (çocuk saati) 
18,45 Müzik (ven oda müziği - lbra
hirn Öı.gfü ve ateş böcekleri) 
19, 15 Türk müziği (fasıl heyeti) 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Kadri, Ha~an Gür, Hamdi To
kay, Basri Ofler. 

20,00 

20,15 

Okuyan: Celal T okses. 
Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
Türk ınüziği. 
Çalımlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, 
Okuyanlar: Muzaffer Ukar, Me
lek Tokgöz. 
1 - Tanburi Cemil - şetaraban 
peşrevi. 

2 - Sadullah ağanın - şetaraban 
bcsteai - Nedemki olgül ruhun. 
3 - Şemseddin Ziya - şetaraban 
Oldu şeb mahmuru zevkin. 
4 - Ruşen Kam • kemençe tak-
imi 

21.00 
21.15 

21.25 
21.30 

maisi • Yine zevrakı derunum. k k k ı b" d" ikame olunan kayıplık da ... v'"•ının nız: Bel i, çı ma Üzere o an ır ış onu -... 
9 -Sakir ıı~anın - T""t ~rkı- Hir. rahatsız ediyordur. Fakat bir hüküm ver- icra kılınmakta olan muhakeme
bulunmaz böyle dilber. meden önce diş etlerine bakınız: Dişin sinde müddeinin kl\l"desi Mehmet 

1 O - J),.Jerıi" - mahur şarkı- Gö- çıkacağı yerde beyaz bir noktanın bu· kızı Kıymetin 8 sene e~el kayıp 
nül adlı hiilbiilüm va,., lunması lazımdır. Bu takdirde, bir mik· olduğu iddia edilmekte olduğun-

11 - B .. nli Ha:ııan ağanın· rast tar tentirdiyodu müsavi miktarda su ile dan mezburenin hayat ve mematı 
eaz semaisi. 
K,.,nuşma. 

E•ham, tahvW t, kambiyo· nu-

karıştırarak, acıyan yere sürünüz. Bu, hakkında malumatı olanların bir 
acıyı teskin edecektir. Çocuğun uyutl\a· sene :zarfında mahkemeye haber 
ması, alışuğı bazı "eyleri bulamamasın- vermeleri kanun medeninin 32 

kut ve zirPn t bor""'"' {fiyat) dan ileri gelebilir: Bir gecelik kandili ile maddesi mucibince ilin olunur. 
Nc..<1e1i pl~klnr • R. uyumıya, beşikte sallanmıya, ağladığı 
Mi:.,.;k fl,ij .. :"k orkestra • Sef: zaman kucağa alınmıya alışmış olabilir. 

Necip A•kın) 
1 
Onu bu kötü ihtiyatlardan vaz geçirmek 

1 - Lımten!'lchlı-,..er - Prlmavera 
Ariantirı ııer~nadi. 

2 - ~chrader - Al:şam (hazin 
parça) 
3 - Auhert • Cöb .. t..liler resmi 
geçidi. <komik marş) 
4 - Ret-thoven - Menuetto 
(!!ol maieur) 
5 - Christian Ryming • enter
mezzo. 

için, bırakın ağlasın. Bunun için cesare
tinizi kaybetmemeniz lazımdır. Çocuk 
çok geçmeden, ağlamanın faydasızlığını 
anlar ve mışıl mı ıl uyur. 

a) Yakla, ma. 
b) Aşk valsı. 
c) Başbaşa. 

d) Gezinti. 
e) Kavgacık ve barışma. 

tZMtR ASLiYE MAHKEMESi 
IKINC HUKUK DAlRESt: 

939/821 

6 - Lehar • Eva operetinin vals
ları. 

22,30 Müzik (şan sanatkii rları • Pi.) 
23.00 Miizik (cazbant - Pi.) 

--•!!;.; .. _ı_~----:Jlmmil 

30 Nisan PAZAR 939 

Devlet Demiryollarından: 
J - Devlet demir yollarının istasyon ve gar işlerinde çalıştmlmalt 

ve yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartları haiz olanlardan yüz memur 
alınacaktır. 

2 - Şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak: 
B - Faal hizmetlerde çalışmasına mani sıhhi bir arızası olmadılı 

idarenin sıhhat kurulunca tasdik olunmak: 
C - Yaşı otuzdan yukarı olmamak: 
Ç - Askerliğini yapmış olmak: 
D - Liseden mezun olmak veyahut lise derecesinde tahsil gördü

ğünü maariften tasdik ettirmek: 
E - İyi huy sahibi olduğunu ve hiç bir şekilde mahkfuniyeti olma

dığını tevsik etmek. 
F - Bu ilanda yazılı şartları kabul ettiklerini mübeyyin bir taah

hütname ve noterden musaddak kefaletname vermek. 
3 - isteklilerin istidalarını ve yukarıdaki şartları haiz olduklarnu 

gösterir vesikaları Ankara, Afyon, İzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, 
Haydarpaşa, Sirkeci, Kayseri ve Erzurum işletme müdürlerine ve 
Mudanya Trabzon işletme amirliklerine tevdi edeceklerdir. 

4 - Sıhhi muayenelerinin yapılması için istidalarındaki adreslO
rini vazıhan yapacaklardır. 

5 - Fazla tafsilat için işletme merkezlerindeki garlarda asılı bulu
nan ilanları okumaları ve müracaatlarını ona göre yapmaları ilh 
olunur. 16 20 24 1 8 11 1287 (774) 

tZMtR - SELÇUK GAZI TRENt 
7/5,/939 Pazar günü için Alsancaktan Selçuğa kadar gidip ıeı... 

bir Gezi treni hareket edecektir. 
Gid~te: lzmirden kalkı, 8,25, Selc;uia Vaı'lf 10,53 dür. 
Döna.te: Selçuktan kalkı4 18,11 Alsancağa Vaı'lf 20,35 dir, 

Ocretler: Gidip gelme 1 ci mevki 142. 2 inci mevki 102. 3 CÜ mevld 
66 kunqtur. 1460 (877) 

lzmir ithalat 
lüğünden: 

Gümrüğü müdiJ.r. 

T eahhüt edilecek eşyanın cinsi: Kanape takımı, Koltuk yuwhane. 
Dolap gibi büro mefrü,ab. Mahiyet ve miktan: 67 parça, Tahmin ve
ya keşfedilen bedeller : 1835 lira 90 kuruş, Açık eksiltmenin yapda
caiı yer gün ve saati: ithalat giimrüi\i 11. 5. 39 perşembe güni lut 
15 de, Muvakkat teminat miktan: 137 lira 70 kuru, .. 

1 - Yukanda miktarı yazılı me&u.at açık eksiltmee ile yaptJnl.. 
cağından taliplerin eksiltme saatinden bir aaat evveline kadar teminat 
akçelerini ithalat gümrüiü veznesine teslim etmeleri. 

2 - Yapbnlacak eşya ve buna ait •arbıameyi görmek ve daha fu. 
la malfunat almak istiyenlerin mesai saati dahilinde ithalat giimrüğl 
levazım servisine müracaatlan. 

30 10 1392 (879) 

Turgutlu belediye riyasetinden: 
1 - 2205 lira bedeli sabıklı ve 2,000 lira muhammen bedelli Ur- ' 

ganh iLcası. 
2 - 81 lira bedeli sabıklı ve 75 lira muhammen bedelli mi.ıüfatu

racılar çarşısında 24 numarah dükkan. 
3 - 25 lira bedeli sabıklı ve 20 lira muhammen bedelli postahane 

sokağında 24 nwnarah dükkan. 
4 - 100 lira bedeli sabıklı ve 70 lira muhammen bedelli Manisa 

yolundaki 89 numaralı dükkan. 
5 - Çınarlı meydanında ve 20 lira muhammen bedelli baraka. 
6 - Beş maddede yazılı gayri menkul emvalin 939 mali yılı icar 

bedelleri 24/4/939 tarihinden 13/5/939 tarihine kadar yirmi gÜn 
müddetle açık artırmaya konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 
13/5/939 Cumartesi giinü saat on birde Turgutlu belediye dairesine 
encümene müracaatları. 30 3 6 9 1468 (874) 

Açık eksiltme müddetinin temdidi 
Tire belediye reieliğinden: 

5 - Ruocn Kam - geterahan şar
kı ·Ey bahçivan senin bahçen. 
6 - lshakın • şeteraban yürük 
semaisi - Pir olmada gerçi nice. 
gönül. 
7 - Tanburi Cemil - şeteraban 
stı:l semaisi. 
8 - Faizenin ·Acem aşıran şar
kı • Kime halin diyeyim. 

7 - ~chmalstich - Kupidon ve 
S kısımlık aşk hikllyesi. 

A 

23,45,24 Son ajans haberleri ve yarınki 
program. 

ae 

lzmirde istiklal mahallesinde 
Saçmacı hamam sokağında 1 No. 
hanede Davi kızı Adeli Rozio ta
rafından lzmir lıtiklil mahallesi 
Saçmacı hamam sokağında 1 No •. 
lu hanede oturur Avram oğlu laak 
Rozio aleyhine açılan ihtar dava
sına mütedair dava ar:z,ıhal sure
tiyle davetiye varakası müddei
aleyh lsak Ro:zionun ikam::tgahı
nın mechuliyetine mebni lzmirde 
çıkan Yeni Asır gazetesinin 19/4 
939 tarihli nüıhasiyle ilanen teb- Belediyemize ait hayvan pazan birinci kısım inpatının 25/ 4/939 
liğ edildiği ve tahkikat günü de tarihinde yapılan açık eksiltmesine istekli çıkmadığından ekailtme 
bildirildiği halde müddeialeyh ta- ve ihalesi 5. 5. 939 Cuma giinü saat on beşe kadar on gÜn daha tem
yin olduğu gün ve saatte mahke- dit edilmi$tir. Muhammen bedeli 9565 lira 13 kuruştan ibaret ~bu. in
mede hazır bulunmamıt olduğun- .-ata talip olanlann yÜzde ,yedi buçuk nisbetindeki muvakkat temınat 
dan hakkında muamelei gıyabiye - ve 939 ticaret odası sicil ve hüviyet varakaaiyle birlikte muayyen olan 
icrasına ve tahkikatın 24/5/939 gün ve saatte belediyemiz daimi encümenine müracaatları lüzumu 
Cartamba günü saat 14 de taFki- ilin olunur. 1428 (880) 

21,00 
21, 10 

9 - Nobarın • eviç şarkı • Sev
~ilim bu akşam. 

l O - Nobarın • halk türküsü • Si· 
nemde bir tutuşmuş yanmış. 

Neşeli plaklar - R. 
Müzik (riyaseti cümhur bando· 

su - Şef: Ihsan Künçer.) 
1 - H. Houzıaux - marş 
2 - Vollstedt • lspanyol aşlu 
(vals) 
3 - Glınka • Ruslan ve ludmilla 
operasının uvertürü. 
4 - Ph. Gaubert - Rapsodi. 
1 - Dağda. 

2 - Ealentiler. 
5 - Rımsky - Korsakow • Arının 
UÇUŞ\I. 

22,00 Anadolu ajansı (spor servisi) 
22, 1 O Müzik (cnzbnnt • Pi. ) 
22,45,23 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 
12. 3 O Program. 
12,35 Türk müziği • Pl. 
13, 00 Memleket nıat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
J3, '5,J4 Müzik (neşeli plaklar) 
18.30 progrnm. 
l 8,3) Miizik (müzik ve raks • Cevat . 

Mt>mdut tnrafındnn • konuşma) 
"'° plAklarln misaller. 

ı 1<onuşmn ( doktonın saati) 
:hürk müzi~i (kaTıJık progrnm) 
,t kkı Derman, Eşrt'f Kadri. Ha

, ~ür, Hamdi Tokay, Basri 

t ll}' arı, ajans ve 
'berl;ri. 

o 
lk'~l/t> •.q{tram) 

TV/ ?J .,.0 
h 

Kolonyası 
• 

Bahar 

Altın Damla~ı 

Dalya 

Beş Çiçek 

Yasemin 
Ful 

Kokularını yaratan 

• e it 
Eczacıbasının , 

En • 
yenı şaheseri 

DEPO: 

ne karar verilerek bu bapta tan-
zim kılınan gıyap ihbarnamesi 
mahkeme koridoruna asılmıt ol
duğundan müddeialeyh lıak Ro
zionun tayin olunan gün ve saat
te mahkemede hazır bulunması 
veya bir vekil göndermesi, aksi 
takdirde bir daha tahkikat ve 
mahkemeye kabul edilmiyerek gı
yabında hüküm verileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

lzmir Asliye mah. 2. Hukuk 
mah. RS. B. Halil Araz 

tZMtR StCIL TiCARET ME
MURLUöUNDAN: 

lzmirde Şükrü Saraçoğlu bulva
nnda her türlü iplik kapot kumav 
alını ve sabmile O. Z. Bakkaloğlu 
unvanı altında uğrafmakta iken 
bu kerre Osman bakkal oğlu un
vanını almıt olduğundan i~bu yeni 
ticaret unvanı ticaret kanunu hü. 
kümlerine göre sicilin 2485 numa
rasına kayıd ve tucil edildiği ilan 
olunur. 1461 (875) 

ilin 
iş Bankasından: 
Birinci kordonda eski 68 ve 70 

yeni 38 ve 40 numaralı eski it 
bankasının bulunduğu ve halen 
depo olarak kullanılan iki bina 
satılıktır. Talip olanların it ban· 
kası müdürlüğüne müracaatları. 

1-26 (763) 

IZMIR SULH HUKUK MAH-
KEMESiNDEN: 39/1058 

lzmir inhisarlar batmüdüriyeti
ne izafetle vekili avukat Sabri Gü
leç tarafından Bn. irfan Esat aley
hine açılan alacak davasından do
layı usulü dairesinde ilanen teb
liğat yapılmıf muayyen günde 
mahkemeye gelmemit ve bir iti
razda da bulunmamıt ve evvelce 
!zmirde Kahramanlarda 6 ncı so
kak 63 numaralı evde oturduğu 
cereyan eden muameleden anlatıl

tZMIM 1 INCt iCRA MEMUR- mıt olan borçluya bu kerre de gı-
LUöUNDAN: yap kararı tebliği karargir olmuş 

1 L A N ve muhakeme 22/5939 tarihine 
lzmir Esnaf ve Ahali bankasına müsndif pazartesi günü saat ona 

i rehinli mücevherat bu kerre açık ar- talik kılınmış olduğundan müdde
i tımıa suretile kuyumcular çar§ısmda ialeyhin yevmi mezkurda lzmirde 
i 3. 5. 939 tarihine m.:.1adif çarşamba Bağçeliler hanının üst katındaki ! günü saat 11 de satılacaktır. Bu ar- Sulh hukuk mahkemesinde hazır 
tırmada kıymeti muhanımenesinin bulunması veya bir vekil gö,nf er
;:yüzde 75 ini bulmad,~ takdirde ikin- m~i .aksi takdirde hakkında gı

• artırması 5. 5. r ~arihine müaa- yaben muamele yapılacağı hukuk 
u11~iı-iıl4'ii~"""'llfiiiİİlııllll._ _ _, 'f cuma ,. .. ~., ve '8&tte U&ulü muhakemeleri kanununun 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Sclanik sergisinin !ı37 ve 938 senelerinin 
birincilik madalynlarıru kazanmqtJr 

· Dr .ATiRi~al 
•• 

nlen 
Doğum ve Cerrahi Kadm 

hastalıkları Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçtea _.,. 
ra Atatürk caddesi •Eski Biriaıal 
kordon• 222 numaralı m~ 
nesinde kabul eder. 

TELEFON: 298'1 
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ECCZAI 

ın 

Zümrüt 
DAMLASI 

Kolonyası 

Erkek Dişi 

MASKÜLEN, FEMİNEN, iki cins koku 

Bahnr çiçeği - Altın rüya, Limon çiçeği 

Fulya, Son hatıra, Leylak, .l\lcnek:je, 

ambel', yasemin 

Hilal 
Devltt Hava yolları umun1 
dürlüğünden: 

•• 
mu-

1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren tayyarelerimizie yolcu, po~tıı ve 
baiai nakliyatına başlanacaktır. 

Bilet fiyatları 
Gidiş Gidiş-Dönüş 
Lira Lira 

Ankara - Istanbul 21 29. 75 
.nkara - Adana 30 42.35 
.nkara - lzmir 32 45.15 

t'tanbul - İzmir 33 46.55 
İsQ..ıwul - Adana 35 49.35 
lzmir - Adana 34 47.95 

(Gidi$ - Dönüş biletleri bir ny :rıutcl~~· 
(Vakti hareket cetveli) 

(Pazardan maada her giln) 
İstanbul - J.-nkarn 

YeJilköyden hareket Anknraya muvas:ılat 
Saat Dakika S<ıat Dakika 

9 30 11 30 
Ankara - Adana 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Saat Dakika Saet Dakika 

14 45 16 55 
Ankara - lzmir 

Ankaradan hareket lzmire muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 05 17 55 
Adana - Ankara 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 10 11 20 
Ankara - İstanbul 

Ankaradan hareket latanbula muvaaalit 
Saat Dakika Saat Dakika 

16 ()() 18 00 
lzmir - Ankara 

lzmirden hareket Ankaraya muvualit 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 10 12 ()() 
Tayyare yolcularını meydanlara nal:ledeceek 

otobüslerin hareket edeceii mtthal ve nat 
tstanbulda 

Saat 8, 15 de Taksim meydanından kalkacak ve saat 8,30 da Kara
kövde vataklı vagon acentesine uiravacak otobüsle meydana gide
ceklerdir. 

Ankarada 

İzmir ve Adana vo!cuları saat 14,20 de ve lstanbul yolcuları saat 
15,30 da merkez P. T. T. binası önünden kalkacak otobüsle meydana 
gideceklerdir. 

Adanada 

Saat 8,50 de Yeni ot .. ] önünden kalkacak otobüsle meydana gide
ceklerdir. 

tzmirde 

Doktor 

Sami 
Operatör p A s T 1 L K A TR A N H A K K 1 Öksürükleri kökünden 
Kulakçı keser tecrübelidir 

Kulak, Boğaz, burun 
hastalıkları mütahassısı 

l\luayenehnnc Birinci beyler No. 42 
TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tram\'ay Cad. 992 
TELEFON : 3668 

1 - 13 (750) 

~~zı~ . ... .. 41. l 

BRONZ 
EL Y AFi IMPERMEAB1L1ZE OLDU -
CUNDAN SERTLtG1Nt MUHAFAZA 

EDEN YEGANE DlŞ FffiÇASIDIR 
Her ceza ve tuhafiyecilerde bulunur. 

: ... r •, : , ' .. · . :-~ :# ~ ~ . ~ ·~ ~: ~ . ' . " ~:· .. ;. ,. '. ~ . " .. 

T. iŞ BANKASI' OlO 
1939 K. Tasarruf lkı·amiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 

• Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, l Eylul, 1 tkinciteşrin 
t n r i h l e r i n d c ç e k i l e c c k t i r. 

1:u/;;;; İkramı yele ri: rzxxz7z..zz/zx.:rzz77xzz;I!\ 

~ 1l Adet 2000 liralık ••• 2.00D Lira ~ 
~ S n ıeo~ liralık ••• 5.000 ?Lira ~ 

8 n S~O liraW~ ••• 4-.C?OD Lira 
ll6 n 2$~ liralık ••• ıı.ooo Lira 
60 n !e Bnra!ıık ••• 6.Goo IL!i'a 
95 n $0 l!ralm ••• ".750 lttnra 

2$9 » :ar; Eirabk ••• 6.250 Lira 
•••••• • •••••• 

" 
" r;r;ı' /7. /T'/7Z7./7'!77./77Z-/.7.Z7YTL';!IZT'TJ-Z77JJ7Z-" J':l '//77 /; f/ 

T. l~ B~n!:asım\ para y'1tmnakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

·~ 

1 
Eski Aydın Bira Fabrikası Acıiaı 
FIY A 1LAR: Rekabet kabul etmiyecek derecede uc~dur. 

Reklam değil hakikat ... Tecrübe ispat eder ... 

-. ..... 
1 
......... ı.-_.3._ .......... ..-css•g•).__. .. 

-· Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklann mikroplanaı 111-
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız .. 

•• 
HELMOBLO 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttmr. Kadın, erkek idrar sorluklaruu, eski w 
yeni bel soğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısun, sık ilk klrar bozmak ve ... 
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumun, mesanede taşlann teşekkülüne mini olur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsahnı Jıaizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT : HELMOBLÖ, idrarınm temizliyerek mavileştirir. 

Knşc IJ.ERMAN, tababetin son keşfidir.. Her evde bulunması zaruri olan 
DERMAN kaşelerini eczanelerden almı'Z .. Lüzumunda günde 1-3 kaşeye kaar 
alıuır ... 

iLAN 
lzmir Vilayeti Aluhasebei Hu
susı ye müdürlüğünden: 

Muhammen yılhk 
kira bedeli 

Lira K. No. Cinai 
-- - --- -----

20 
25 

500 
110 
25 

200 
25 
40 

160 
. 45 

51 
20 

7,9,11 
87 

7 
1124 

264 
22 
12 
37 

Dükkan 
« 

Depo 
Ev 

« 
(( 

« 
« 
« 
« 

Dükkan 
Ev 

« 
« 

Mevkii 

lmıirde Araa mektebi altmda 
3 üncü Karaoaman çarıısmda 
Keçeciler caddesinde 

(( (( « 
Tilkilik caddesinde 
Güzelyalı tramvay caddesinde 
lkiçqmelik caddesinde 
Ka11ıyaka iktıud IOkağında 
Celil bey sokağında 
Bahariye aobğmda 
Kemalpap caddeainde 
lzmir lnönü caddesinde 

« 
« 

« 
« 

« 
« 

96 
276 
300 
300 
210 
250 
301 

113 
104 
114 
112 
110 
108 
106 

« « « « 
« « « « 
« « « « 

ldarei huauaiyei vilayete ait olup yukarıda yer ve cinsleri llÖlt-1-
len emlak muhtelif müddetlerle kiraya verilmek üzere 24. 4. 939 d
nünden itibaren 15 gün müddetle açık artınnaya çıkanlmı,br. Kira 
ve müzayede şartlarını öirenmek iatiyenlerin her rin muhuebei hu
susiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey ıijrmek iatiyenlerin de 
ihale günü olan 11. 5. 939 pertembe günü saat 11 de yüzde 7.5 de
pozito makbuzlarile birlikte vilivet \laimi encümenine müracaatlari 
ilin olunur. 25, (832) 

/ 
lzrnir vilayeti Defterdat. ~· tah-

silat müdür üğünden: 
Afyon tüccarı J. B. H. Giinün eski yıllar kazanç ve vcrase1 vergisi 

borcundan dolan tahıilit komisyonu kararile haciz edilen Akdeniz 
mahallesinin yalı caddesinde kiin 4 No. lu depo ve fevkani yazıha-
nedeki 4/1 hisaeai satılacaktır. Mezkôr binanın tamamına yeniden 
takdir olunan 12 bin lira kıymeti üzerinden 21 S(iin müddetle müzaye
deye çıkanlmııtır. Taliplerin 15. S. 939 günü saat 15 de viliyet idare 
ayetm, müracaatları. D. 240 

23-30--7-13 

Umum doktorların takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri 
en mükemmel bir kuvvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir işti
ha temin eder. Her zaman gençlik, dinçlik verir. Zeki ve hafıza kudretini yilk
seltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fena düşiln
celeri giderir. Vüdut makinesine llzım olan bUtUn enerji ve bbiliyeti vererek 
insanı azim, irade, neşe sahibi eder . .Mide, barsak tenbe1llilnden ileri ceien mu- __ ...,......., _________ ------------~~IJ., 

t inkıbazlaida bel ıevNUii \.oe ademi iktidarda 1Q hayret .faideJer te-
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Her tirli banka maamelib ifa 
ve kabal eder. 



.,~ 
~ıvareti 

-~ 

Fransa 
aa 

daşvekilinin seyahat programı 
taburlarının Cibutiye Senegal 

tesbit 
sevki 

edilmiştir. Bir taraftan 
etmektedir devam 

Günün çetin meselesi l Amerika Japon hükiimeti
F ansı lar ''Münih konf eransinı andı bir nota v 
ran bir toplantı imkinsızdır,, diyorlar Japonlar Cin ile sulh müzakeresini~ 

' ' 

Fransız ve lngiliz başvekilleri biT aTada 
Paris 3 1 ( ö.R) - Bnşvekil B. Dala- burun ve ağırlıklannın tahmili başlamış· 

diyenin Koralka • Tunus seyahati prog· tır. Sfenks ve Şantiyi vapurları öğleye 
edilmesi lüzımdır. 

ltnlyn henüz kendisine ait değilken 

Habeşistan için böyle bir rejimi kat"iyyen 
kabul etmedi. Şimdi Fransanın bütün 
mevcudiyetiyle kendi ine ait olan Tunu-

ramı şöyle tcsbit eClilmiştir: doğru hareket etmişlerdir. 
1 Kanunusani pazar snbnhı saat 1 O da 

pariste Liyon garından hareket, saat 2 1 
de Tolona muvasnlat. Buradan Foş kru
Tazörüne rnkiben hareket, 2 kanunusani 
pazartesi sabah 8 de Ajansyoya muva
aaliit, Korsika vilayet merkez.inde iki saat 
bldıktan sonra saat 1 O da tekrar F oş 
kruvnzörile Korsiknnın Bastia limanına 
azimet, saat '9 da .Bnstiadnn T unusda 
Bizert limanına hareket ve üç kanunusani 

it günü sabnh Bizerte muvasaliıt. 

Paris 31 ( ö.R) - Cibutiye gönderil
ınek üzere T ulondan gelen Senegal avcı 
taburunu alkışlamak için daha dün ak
pm yığın yığın toplanan Marsilyn ahalisi 
hu sabah Senegalli askerleri vapura ir
k!lplnrı eanasındn tekrar nlkışlamı~tır. 
14 1 inci Alp piyndc alayındnn bir müf
reze bnşındn hnyr k ve müziknsile kom 
ruıkerleri selamlamıştır. 

Senegal taburu sivil ve askeri otorite
Jeı önünde bir geçid resmi yapmıştır. 

15 \nci askeri mıntaka kumandanı ge
neral Ulri bunlnrı teftiş etmi~tir. Sivil ve 
askeri rknnın hnreketinden sonra ta-

Paris 30 (A.A) - Matbuat tdsirleri 
Fransız • ltalyan münasebetleri hakkında sun nüfus bölgelerine ayrılmasına muva-
Ballby Le Jour gazetesinde yazıyor: faknt edeceğini nasıl tasavvur edebiliyor. 

B. Mussolininin ihtira lnrının tatmini Yine Epoque cnzetesinde Donnadieu 
zorClur. Zira bunlar gerçekte bir tiyatro yazıyor: 
olan bir takim ~imıek ve gök gürültüsünü Bütün demarşlarının Fransa ile doğru -
ihtiva eden bir mnkinanın içinde bulunu- dan doğruya müz.akcre yolu ile tatmin 
yor. Eğer bizden Tunusda her hangi bir edilmiyeccğini anlıynn ltnlya kendisini 
toprnk veya hak terki elde edilmek mev- alakadar eden meseleleri beynelmilel sa
zuu bahis ise yapılacak hiç bir şey yoktur. haya dökmeye çalışıyor. Gerek Tunus 
Eğer evvel emirde lngiltere ile Fransa meselelerinde ve gerek Süveyş ve Cibuti 
arnsında mutabakatı istilzam eden mali j meselelerinde Italya Seriinin de tama
veya idari anlaşmalnr mev:ıuu bahis ise men müznhnretiyle bu meselelerin müna
bu ileride tetkik edilebilir. Fakat evvel kaşası için bir dörtler konferansının nk
emirde bunu bizden nazikane bir ;ekilde tinden çek memnun olacaktır... Yeni 
istemek icap edecektir. bir Münih konferonsı mevzuu bahistir. 

Epoque gnzctesinde Poys diyor ki: Fakat bugün memleket kendi malından 
ltnlynnın bütün Cenevre hukukçularını hic b:r ~ey ,·ermemek husutunda mütte· 

hırpaladıktan ve milletler cemiyetinden fiktir. 
gürültülerle çekildikten sonra imdi bey- Yeni Lir Münih konfcran ı imkansız

nelmilel hukuk usulüne döndüğünü gör-,dır. Ancak bu ltalyn ile 1935 nnla~ası 
mek hayreti mucip olacaktır. Fakat Tu- ~n .. ı Üzerine doğrudan doğruya müzn
nusu bir Frnn ız, lngiliz, halynn kondo- kereyi İstemiyor demek değildir. Bunu 
minyomuna çevinneğe mntuf bir konfc- I Roma iyi biliyor ve buncl:ın dolı:ıyı bize 
ıansa Fransayı ikna için lngilterenin iğfal minnettnr olmnk lazımdır. 

a ada so vur 
riy.etçiler · n taarruzları 

fa eticeler ve · bu u 
Madrit, 31, (Ö.R) - Estramadore cep

hesinde, cephe gerisindeki köylerin 
bombardımanırut devam eden Frankist 
tayyareler Pozo Blankonun 12 kilomet-

af-
uyor 

imkansızlığını anla ağa başladı 
V~gton, 31 (Ö.R) - Amerika hari
~ye nezareti dün Tokyo sefiri vaaıtaaile 
japon hükümeline yeni bir nota tevdi et
nıiıtir. Bu nota, ha-ıp içiı:ıde yırtılan çin 
iilkeainde j ponyamn yeni bir nizam kw
mak için earfettı'ii gayretleri kabulden 
~miie imtina meruyeti~deair. 

Btr aydanheTi nriz ve amik hazı.lan
ml.f okiô bu notn siyaai mahafilce 16 aon 
:'teşnn tarihli jarfon notneına kat'i falııat 
İ\aipcu olmıyan bir cevap mahiyetinde-

t~Moo~eklçdir. • 
M"'.:..J~• ,.1.' • d '- L 

eııxur Japon notaaı çın e a~t~ 11.apı-
rim kapanması hakkında idi. 

·... Amerikan notasıoa göre Amerika hü
kümeti•munhedôterin beynelmilel yol ha

ricinde Uıdil ve ilgasını k"8bul edememe-r-
ğe ve 1 aponynnın bir taraflı hareket si-
yasetini kat'i olarak reddetmektedir. lıgal altındaki tehirlerde ballı / 
Tokyo 31 (Ö.R) _ Bu sabahki Japon leler tarafından neşredilmiş olmakla be- kayşc1 W fec; .blil,· 

gazeteleri Hungkongta sn bık çin başveki- raber ilk tefsirler çok ihtirnzlıdır. V c 19 lerdy_/
1 ltıellJ11 / 

li Vang Çin Vay tarafından neşredilen birinci kanun tarihinde B. Vang Çin Vay- tarİb tJfbok; />,." 01do~ 
cyll tcrı tı• 

ve mareşal Çankayşek'den prens Kono- ın birden bire Hanoy ve Hankunga ha- rnorı lJQtıtıQ 8 
/\-

yenin 22 ilk kanun tarihli beyanatını reketi haberinin uyandırdığı heyecanla kij .Ylll>ıla,. u /Jk•.---&duk 
itler/ Y. n ın e c 

esas dahilinde japonya ile aulh müzake- ·bir tezad teşkil etmektedir. \f'·• \'ayın dostlarına 
ratına girişmesini talep eden beyanatını Filhakika o zaman bir çok japonlar J, .murnniieyhin nıı..:~t: 
neşrediyorlar. B. Vang Çin Vayın japonya ile yarı resmi ~;olan nüfuzunun ar 

Beyannamenin tam metni bütün gaze• müzakerelere girişmek için mareşal Çan- c okyoyu iknn eylemi _________________ ___, 

Amerikada mühi~ 
Beyaz Sarayın da dikta 

karşı itimatsızlığını meydana kof tiu 
Vaşington, 31 (Ö.R) - •Milli katolik 

' ıslahah cemiyeti Amerikada bir çOk 
şahsiyetler tarafından Cümhuriye~i k
panyaya silah nakliyatı üzerindeki am
bargonun kaldınlması için aarfedilen 
gayretlere muzaheret maksadiyle bir ia
ne cetveli RÇinlitır. Bu h'ususta ~kil 
edilen komiteye bir çok lratolik, yahudi 
\ e protcstan şahsiyct.1cr ~ etmek
tedir. Bunlann ekser.isi Cümh:ıai6;et 
partisine mensuptur. :tklıici linuıı esna
sındn reislcümhur Roosevclte ve birçok 
kongre azalarına verilecek bir istida için 
iın1.alnr toplanmaktadır. 

Vaşington, 3f (Ö.R) - aMagaz.in For
tun• tarafından yapılan bir anket Ame
rika umumi efkarının şimdiki temayül
lerini göstermekte ve hü.kümetin siyase
tini diktatörlüklere karşı mütezayit bir 
husumet ihtimali üzerinde kurmakla al
danmadığını göstermektedir. Bu gazete 
tarafındnn y pılan :referandum son de
rece mühimdir. Zira ahalinin yüzde 56.3 
ünün artık Hitler ve Mussoliniye karşı 
blok yapmak üzere demokrasilerin bir
J~e~inc taraftar oldu[:unu gö~rmek
tedii.· Bu da Arncrlknda umumi eiknrm 

re garbımlc Vilfo Nuoaye bombardınıan ~ başa değiştiğini gösteriyor. 
€tıni'Şlerdir. Ayni tayyareler Pozo Blan- Münih sulhu umumi cfüfınn yüzde 38 i 
koyu dJ bombardıman ederek sivil aha- tarafından tasvip edilmekte ise de bu 

1. • k b J ı dır B ni.c;bctin ele ancak yüzde on biri bu si-
ı arnsınaa ur an ar yapmış ar . a- Noel babanın A\Tllpa~:t ~3U lıcdiy~i 
7.ı evl<'r harap olmuştur. yaseti mcth ve takdir etmektedir. N t A 

Umumi cfkfırın yüzde 47 si ise bilakis Avrupa harbini gayri kabili içtinap tc- i}ıaye tncrikalılarııı dörtte üçü şim-
Val, n iya, 31 (Ö.R) - Hüküınet tay- Jt.1-kı· etmektcdı'r. Bu da rok dı"kkate sa- di ~u kananttedir ki sulhu tesis edecek Münih anlaşmasını takbih etmiş ve bu- UA ,. • -ı 

~cıreleri asi kuvvetlerin keşfedilen ta- yandır. zı·ra 1n37 temmuzund" aynı' :Ma- birtcik vasıta müstc.. <>mniyeti yeni-nun fena bir siyaset olduğunu ifade et- i} " -

ha.~süt noktalarını bombardıman etmiş- ı~c;tir. Bununla beraber bundan başka ğazin tarafından yapılan referandumda deıı. organize e_t_fllc· 
Jer ve darma da•nn kaçmağa çalışan as- takip edilecek bir yol bulunamadığı da reylerin ya1nız yüzde 4G.9 u bu fikirde ~ri~ ;uına;esi a1-
kcrlcr nr.-.sıncla mtıhim znyhıta !::ebep ol- kabul edilmektedir. idi. Bu anketten çıkan neticeler şunlar- tıı: 
mu }ardır. ı 1 Rcforandum şu suali ihtiva ediyordu: dır: Rooscvclt t.ara-

M:ıdrit, 31 (O.fi) - Lui Diaz hilkü- .. Eğer harp çıkmış olsaydı, Amerikanın 1 - Aıncrikada bedbinlik mühim mik- fını umumi bat.lan· 
met torpir nun C<.'belüttarık açıkla- buna iştirake mecbur kalmış olncaf;ı yasta ço[.ralmıştır. Harp ihtimallerinin nınorda Amerikalı-
rında f- :: c!ü mnn kuvvetlerinin hücu- fikrinde misiniz?n arttığı kam:ınti vnrdır ve Amerika umu- lar tdildiği an1aşıl-
muna ra !ın n Jüpiter mayn gemisini ha- Cevapların yüzde 7G,2 sı evettir. Refc- mi efl:arının dörtte tiçü harp çıktJğı tak- m,;:ı1' 
lırmak suretiyle kazandığı muvaffakıyet randuma iştirak edenlerin yüzde 66.4 ü dirde Amerikanın clu iştirake mecbur 
Kartadj"n deniz i.icısünde büyük bir şevk kalacağı kanaatindedir. Jr h r 
uyan ınnıştır. lcrdir. Frankistlcr bu sırada Borjayı 2 - Sulhçuluk bakidir. Fakat bu pa-

Batırılıın Jüpiter mayn gemisi Cüm- ihata etmiş bulunuyorlardı. sHizınin evvelki gibi idealist mutlak bir rftanamesi• 
lıurjyct torpidosuna naznrcn daha bü- Valansiya, 31 (Ö.R) - Vnlansiya tah- mnhiycti arlık yoktur. ni •• 
yük çapta toplam malik olduğu cihetle kirnaü için Alikante ahalisi tarafından 3 - Münib anlaşması da sadece bir Anlm1nk knbincsi da-
bu muvaffakıyet bir knt daha nazarı dik- toplanan bir ntilyon pczctnlık iaşe halk fnsıla gibi telakki edilmektedir. Umu- hiliyc do\ayısiyle An· 
Jsati celbetmiştir. cephesi delegasyonu vasıtasiyle Valan- miyet filen şu kanaattedir ki sulh siya- karad·trak ı;cfıri bnY 

"lnrsclona, 31 (A.A) - Cürnhuriyetçi Frankist kumandanlar cephede siyaya gönderilmiştir. Valansiyada bu şetinin ilfuu yalnız başına bir sulh ga- Naci :xınur tnrnfuıdım 
aat Biı'.ida mıntnkasına knrşı şiddetli 1 kıt.ant Rio de Sabrtuun cenubunda harc-1 üzerinde kilin Sarroca kaSabesı istika- tahkimat işi için toplanan iane yekU.ııu rantlı:i ~eğildir. Bunlar sarahaten mu- kabul \sini takdim et• 
muknbil taarruz yapmı;;lardır. Bu kete geçerek Franlüstlerln sol cenah metinde Qe2J'c boyunca taarruz e~ da iki buçuk milyon pezctadır. ~vcmet siyasetini tercih ediyorlar. miştlr. 
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