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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat müdilrll: 

HAKKI OCAKOGLU 
ABONE ŞERAITt 

DEVAM MUDDE'I1 Türkiye için Hari~ lçlrı 

Srulik............ 1400 2900 
Altı cıylık .••••••••.•.••. 150 1650 

T E L E F O N : 2697 

FlA Ti ( 5 ) KURUŞTIJR 

No. 10019 Kırk Dörclünctl Yd 

ispanyada bir senede 
düşen tayyareler 

Madrid 3 ( ö.R) - Neıredilen resmi bir 
istatistiğe nazaran 1938 acneıi zarfında 

1 
lıpanyada dü.-ı ( 114) hükümet tayyare
sine mukabil (562) dii!man tayyaresi dü
,ürülmü,tür. 

YENi ASIR Mlltbaaımda buıhmttu 

Karadeni~de . müthiş bir ficıa oldu 
Ereğli limanında on vapur karaya 
oturdu. Millet vapuru da battı ... 

Karadenizin kudannuı 
\dalgaları lelAketzecle
lere yardunı 
lınkansız kıldı.. 

--o---
Istanbul 3 Hususi - Pazar günü Ka-

radenizde başlıyan 30 senedenberi gC>
rülmemi~ derecede şiddetli fırtına bü
yük ve korkunç facılara sebebiyet ver
miştir. Fırtına .bilhassa Ereğli limanın
da müthiş ';ahnöat yapmıştır. 

Limanda demirlemiş bulunan · Türk 
bandıralı cSamsun>, cMete>, cŞa<len>, 
cGlado>, <Zongtildak>, dkbab, cTan>, 

tcAtilla> şilcpleriyle Yunan bandıralı 
•Luper> ve cNamikaS> şilepleri dalgala
rın dağlar gibi korkunç. hücumlan kar
§ısında karaya oturmağa muvaffak o1a
rok muhakkak bir felaketten kurtul
muşlardır. Karcıdeııı ;. sulıillcrinıizden bir gôrtlnıiş 

lzmir düıiyanın en güzel 
bir turist şehri olacak 

Akdeniz 
Davası .. 
$imdi btlttba A vrapacla 
en çok endife . 
l!)'aftdırnlalnacbr. 

o 
ŞEVKET BfLGtN 

Fransız - ltalyan ihtilafı yeni se
nenin en dikenli bir davası halin
de Avrupa sulhunu tehdit edecek 
bir mahiyet arzediyor. 

Lava) • Muasolini anlatmasının 
Roma hükümetince resmen hüküm
süz ilan edilmesinden sonra, ltalyan
lar Fransa ile yeni bir müzakere ve 
tavizat kapısı açmağı umuyorlardı. 

Belediye 
Ankara 

reisimiz Dr. Behçet Uz 
intibalarını anlatıyor 

r>r. Ht!1ıı:et Uz 

Milletin mürettebatı 
sahildeki binlerce 
kişinin gözleri 
önünde boğuldu-

-o--

• 

1800 tonluk ~Mi11et> vapuru ise kara
ya otururken 93G da aynı limanda· ba 
tan bir şilcpin cnkl'\ı;ıruı. çarparak sahil
den .MO ,metre mesafecle "ve sahil<le top
lı:rodıkhırı halde bir ~~· ·yapamıyan bin
lerce halkın teessür ve !'ı~yc::~ndan ya
şrruı gözlE.'ri önünde ba1.mış1ır .. 

Limandaki diğer vapurlar <la kendi 
tık~tleriylc meşgul bulunduklarından 
~ardıma Jmşarııamışlardir. Karadeiıizin 
kudurmu~ dnlga1d~ sahilden felaketze
delerin imfürdina koşulmasını -imka~sız 
kılmakta idi. 

cM.iİlct> v.apıırunda 20 tayfa vardı. 
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Ze1zele 
Çandarlıda 

1 ilıi evin fölımesine, 30 
evin harap olmasına 
sebebiyet 11ermi1tir 

--o-
Pazartesi sabahı saat ~·eillyc yirmi 

kala izmirde hisseClilen şiddetli ieı: 
zele ba~ta Dikili olmak üze~E:, E~a 
ve Torbalıda dana şiddetle hissecfil. 
miştir. Vilayete gelen malfunata gö
re, Dikilide pazartesi sabahı ~at 

6.30 da kaydedilen zelzeleden kaza 
dahilinde nüfus zayiatı yoktur. Yal-

nız Çandarlı nahiyesi içinde bir 
çok evlerin camları kırılmış, duvar
lan çatlamıştır. İki ev tamam.en 
çökmü~, otuz kadar ev de harap ol
muştur. Foçada da baz.i evlerin ha
sara uğradığı haber alınmıştır. 
Vali B. Faz.lı Güleç dün alessabah 

1 
Dikili luiymakamiyle blrlikte hadise 
yerine gitmiş ve )'ıkılan evleri göz-

1 den g~irmi~. Vilayet, açıkta ka-
lanlara yardımını esirgemiyecek ve 
lüzumhı görülecek yardım yapıla

caktır. 

Amerikanın Japonya ile 
münasebetlerini 

kesmesi ihtimali vardır .. 

Amcrıka Cmnhurrcisi t'C karışı Nool sofrasında 

Vaşington, 3 (Ö.R) - Yeni kongre 
bugün toplanıyor. Bu içtima devresinde 
açılışı müteakip hemen yapılacak dL~ si
yaset mfü.akerelerinin büyük ehemmi
yeti olacağı kayded.iliyor. Bu esnada 
bilhassa bitnrnflık kanunu ve hnrp ila
nını referanduma (Reyi amme) mual
lak bulundunnqk için kanunu esasinin 
tadili teklifi mevzuubahis olacaktır. 
Vaşington, 3 (Ö.R) - Birleşik Ame

rika devletleri !iyon meclisinin hariciye 

komisyonu reisi Senator Pitman Ame

rikan - Japon münasebetleri hakkında 
beyanatta bulunarak şunlan söylemiş

tir : 
• - Eğer Japonya Birleşik Amerika 

devletlerinin Çinde açık kapı ~iyaseti

nin muhafazası hakkındaki noktai na
uınnı kabul etmezse ve Amerikan ha
riciye nezaretinin bu husustaki son no
tasına tatminkar bir cevap vcrmcz.cıe 

- SONU 7 i~Cİ SAHİFEDE -

Bir posta kamyonu kar 
tipisine tutuldu 

\ 

Yolcuları kur.tarmağa gönderilen iki 
arabada·n brri kayboldu. Nafıa 

otomobili de yolda kaldı 

Ankara 3 (Hususi) - Çankırı dahi· 
)inde bir posta kamyonu şiddetli bir kar 
tipisine tutulmuştur. Kamyonda bulunan· 
Jann bir kı•mı jandarma karakoluna bir 
kııımı civar köye iltica etmi~lerse de şoför 
ile muavininin hnyatlanndan hiç bir ha· 
her alınamamıııtır. Posta kamyonu ile ka
zazedeleri kurtarmak için Jlgazdan iki 
araba yola çılcarılmıştır. Bunlar da tipi 
ile karllıla mı lardır. Arabalardan birinin 

bayvam donmu§, arabacı lrnrtarJmıthr. 
ikinci arabanın ikıbeti bilinmiyor. 

Yine bz.uedeleri kurtarmak için Çan· 

kından eevk edilen nafıa kamyonu 19 

uncu kilometrede tipiden yolda kalnut

tır. Vilayet kazazedeleri biran evvel kur

tarmak maksadile seri tedbirler alllUf, 

yolun kardan temizlenmesine derhal bat
lanmtfbr. Fransa, ltalya ile bütün meselele

rini tasfiye eden bir anlaşmanın hod
behod fesh edilmiş olmasını kendisi
ne karşı bir meydan okuma mahiye
tinde telakki ettiğinden bir müza
kere teşebbüsünü deruhte etmiyc
ceğini açıkça bildirmiştir. 

Yarın, iki Akdeniz devletini, birbi
rine karşı belki muhasım vaziyetine 
'düşürebil~ek olan bu anlaşmazlık 
bilhassa geniş bir imparatorluk ya
ratmak hulyasında olan ltalyanın 
toprak müddeiyahnı ortaya koymuş 
bulunmasından ileri geliyor. 

Ankaradan avdet eden belı ıli\'P rPi
simiz doktor Behçet Uz, dün bir 1~uh:ır
ririmize aşağıdaki beyanatta bullı•ul11: 

- •Sevgili Ciimhurreisimiz :;.-ı, • 111 -ı~
met lnönüne Izmirlilerin yükse!.:. ~:.ı,•gı
lnrını ve tehassürlerini arzettil·. Mü11 -
s~p bir fırsatta Izmiri te§riİıeriyle hizlc
rı sevindireceklerdir. 

Belediyemiz ve ]'uanınıza aid işleri
miz üzerinde çok muhterem ve kıymetli 
başevkilimiz CelAl Bayara malUmat arz
ettim. Lütüf ve himayelerinin daima 
müteşekkiri bulunduğumuz sayın baş
vekilimiz işlerimiz için icap e<!en yar
dımlann yapılmasını ~ir buyuranlar. 

- SONU % İNCİ SAHİFEDE -

Arap komitesi aziları 
Kahirede dün toplandılar. 

Fransa, ltalyadan hakkile şüphe
leniyor. Ve henüz vak.it gcçmemiş-
1'.en ltalyan emperya1izminin kendi 
zararına olarak. geni.şleme ümitlerini 
lcat'i surette suya clütürecek btr si
yaset takibine azmetmiJ görünüyor. 
Fransız d~vlet adamlarının, Fransız 
gazetelerinin tek cephe helinde ltal
yan müddoiyatını reddctmif oln{ala
n tehlikeyi sezen bir haleti ruhiyen~ 
tabii neticesidir. · 

ltalyanlara aelince, onlar F ranaız
lann bu hiç bchlenmiyen hirlilt man
urasından infiale dütcrclc ilk önce 
Daladiycnin Korsika • Tunus seya
lıatini akim bıraktmnağa ça.lı~tılar: 
~(Bu seyahat ltalyaY,a kartı askeri bir 
nürnayiştir) d~dile~: lngilterenin 
'dünya sulhunu koruma·:.davasındaki 
hassasiyetini bildiklerinden, bir teh
like işaretinin Londrada tesirsiz kal
mıyacağı zehabında bulundular ... 

Hadiseler, Romanın tahmin ettiği 
~kikle inkişaf etmiş sayılamaz. . . 

lngiltere, Fransız müstemleke im
nsuatorluğunun emniyetini alakadar 

,..()SU ~ İNCİ SAB.İF'EDE -
---·t'!Pm:.ı,. Jllff.,GfN 

Tunus heyecan kasırdün akşam 
için.de Daladyeyi karşıladl 

ıı~.i 
lir~ kh.tür 
oo-tı \'Öktii 

• 

Ödemişin Xiı:a« :nahiye.ıillıde, Do-· i ' ~ . 
• kuMa-r köy\l.nde möe.Wf bir çökilntü 

: olmuf'ur. Bu klyden Ahmet Avcı 
in geçit reımıi ve bayanı Ayte Ceviz alanı ve Ha- .. 

Paris, 3 (Ö.R) - Başvekili h!rn\İ] 
olan Fo..J zırhlısı ve buna refakat t:dnı 
Kolber ve Sufren kruvazörleriyle •o• pi
dolar ve deniz tayyareleri bu !'lllht.h 'l'.ı

nusun Bizert harp limanına gelmi)ltt
dir. B. Daladiye refakatinde 'fil,, ~ 
amiralı Darlan ve aenel kurlt\a• .,M. 

. san kt;yü hududunda kömür yaktık- ., 

batkanı general Corç olduiu lwllde saat : !-" m-ada kö.Mir octığı üzerleine,.. 
~kizde karaya çıkmış möBd ve askeJ'lı: flhıiaiif, ilciG tie enl.M ahmda kal-· 
rical ile ~uo teuhüratta boluıum ~ ~. A7te alr.lf, Ahmet Avc ela 
halk taranndan karşllan.nufbr. aiu' Mll'ett.e ~· 

Bütün §dür bayraklarla doaaUJml§U •• · 
..__~~~~~~~-~~~--:-:---• 

B. DeıJadiye askeri tdtit etaif -.e dolna-
- SONU lG DlKU SAY.FADA -

Filistin meselesinin halli için 
düşünülüyor Mısırda neler 

Mısırda Sııvcy§ ten bir nMU&Zara 

Kahire 3 (ö.R) - Mısır bq-,,·ekili, I Mumaileyh, Londra konferanaından e\'~ 
ietirı komrreti azalarına kabul etmittir. - SONU 1 iNCi SAHİFEDI: -



/, . - 1 • • - · •• ..,.., 

. ~m Gener~l .. 1 
ı<izım Karabekır' ın 

HATIRATI 
- 6 --

iii.l-liiima -.da lııir 1 3 H",(e bil 
il._ & SR'Aasitı ~Iıii~nc..ı 

.ifti ~-- pk .... tir. 
- 'Sen Avrupadan pek 'hetibin gel

m-..ın Kazım. Ne İ•e harp olur• hangi. 
t..-afın kaunacağı mütalaa.m<llNIA? 

• - Bu lws.a~ kehanet ~ de-
..... T..ü:ym lc.un-ei u~n 
meydana çıkmumdan evvel ıte söylene
l.itir. ittifak ma.nzumelcrioe ainııemiıl 

hii.-üklü küçü"tüllaayl" devkila. .-r. un.ı 

lar bitaraf mı kalacak, yoku. bir tarafa 
mı iltihak edece:der henüz bdlli değildir. 
B&r ikirtımff k•~·ei urnum"*9i.-ru111-

-·-- -·--·--······-- . 
': T z : • • - . - . . -. . 
: GENERAL: 
~ r ! . . 
.ı~ Kar.ahelıir: • • . -............................................ eP' 

ellere düıtmesine razı olmıyacaldarına 

~be elra.d~ıaı k.ah•l etti. Fakat yola 
çıkmak Üzere bulunan Sultan Oı1man 

dritnaYtu gelctikten sonra Karadenize tla
aim olacağımıırdan Rus tehlilesi kalır 

da muvazenesizlik pek farklı olursa za- mı? dedi. 
yif tarafın ııeonunila me.jrup • •-1 aeiini - Cemal papdan yeni tebşir mi var? 
.kaltul etmek .zaruri olur. Bugiidıdi vazi· Ben aksini sanıyordum. Ben daha Av
yetlcriyle itilafı TI\Üsellcain nüb.a Ne ta· rupaya gitme.den evvel, Jngiltcrcdcki 

biatiyle de .kuvvetleri çoktur. 

Enver paJa beni dikkatli dirilemc.kk 
beraber -mutadı olan tebeaümüyle 4u 

dritnavo..1tlanmızın salimen gdcbileceğin· 
de.n şüphemi bile arzetmiıtim. Bunların 
lstanbula gel~i Ruslann uzun yillardan
bcri pe~ndc koştukları ve fırsat kolladık-

ı ·lzmir llün~anın en güzel 

. 

Akdeniz 
Davası .. 
·llmdi tlötibl ~ ......... 
en çok eRdi,e 
!''~HlfttaClır, 

:O • 
ŞEVKET Btl.CtN D);!~=:!·:=~.ı ir turist şehri olacak 

a..lc, gr>L-arnilecek ka<lard.iyükçe b~] == <=<• 

aı ~içinde lıir ce~h .. ı..,., S rei • iz il),. ••~t ıJz .:.J::.~~1ı~~o1 :~~P!Aarı"• 
tut. Oe edia üzerinde .silrah ebıir ellılise 'Y 11!11111-· urc ···- ~ ~ .• .,. ,. 

. vardı. 1& •- - 1- __..~ı·-_.._.. _ _ıı_bvar wıu.ıdia. m •ytNslt r9'ifıü kabul 
'Yapılan tahkikatta bu cesedın Dill.ı P\ K11r.a IJlllPaJlllila~a-- Ullft J _,. ~tme\ten sakmMt~u. 

pa,..ta ve telgraf müdürü bay Sıııhrini.Jı - i 4'Ş1' AltAFI 1 iNCi SAYFADA - yaretçinin isteklerine eyi, ucuz ve fua- lngiliz gazete leri umumiyetle böy-
kardesi B. Abidin Baykal olduğu ao1.- rın h\r hetıruını taşıyabilecek çok mik- ic -bir m üdahalenin yersiz ve hatta 
şalını.tır. B. Abidin Baykal bundan ii{i w~u bijoN.aiL ki, Iunir entemas- tarda -.ı yetiştirebilmelerini temindir 7M'arlı oJjbieceği noktası"'dil İttihad 
gün ~vveı sa&o:. olmuş ~e hava .almr,:1, •ıuıj •·nn Miti.in ırurd'--.- ,...ı, fllJ.,lft 'i~~K t ~ikle.rilMfen fta~ llılfllJUllllt .cfkan-
i<:in hu 'ftı birikintisi yanında oturmu:-- (' .. ~ btı• .Motil'i vardrr. Sene~enberi Yanctn yıerı.nnln ilRarı işinde mu- ~ da f~ - Ualy-1 ~frncla 
tu. Kazaen dü~ı-ck bo~uldu~u 1.ann•-, 1411.R .-ı~ıı1 bfr l:alı.şmanm verdiği seme- vaffakı~tle devam ediyoruz. 938 sene- Fransanın yananda yer aldığı iddia 
dilınekledir. J ıtlP ._. k ..... .-ıılan bu eyi neticeyi bu se- sinde başlan.ali ve bMılaJ-tRın .ı.~ı bir cdilebiJ.ii. , .. -*- • · d· illi ok c•",..nıak aıreayie w ~-- ıA.ıryli i.l.rlemit Pl.a.n QOÇQ ~oeşi, ga-

f ı; •• .. d w~_vonal f,ıaı'Mı ~asy«Ull '1emdeki raj santral alhi ~ iaşuana :PJdwjtyıe, fw~-ce t bit edilen 
)fllna yuzun en ııii 4 ıı ıı ı'Vlüml daha çok şümullendire- başlamak üzere bulunduğumuz yarım program mucibince yılbaşı akşamı, 

uı; iıııthınnuı.uı Ç<lk .kıymetli ıte - milyon ılirası bankada be:kliyen ve Jz- f tal yanları k-tt§kuiandıran seyahatine 

Taelon •e relgraf l~dneo ili ';\k olmağa ~~<:ağız. mirin ıhayatmı ucuilatacak olan Hal ~. ~w A'"}81i1c...:iyoya uğ ... ~ 
mlihaberatı gecikiyor . l'aki ıuıüracaatlerden anla§llı- ıSantralm beıonarme lhe.sıwları Parjste tan sonra T b.lDusa ·~· 
Fırtına yüzün.den İstanbul T.clgr.a{ v . · c 'Y.C d1 •ttm 939 iuacının görec~i en mühim bir 1111üess~e yaptırilmak- Fransız başvekiii11e kara ve ıdeniz 

telefon hatları bozulun.l~. ıtelgr.aflar bi:- " lz·xıirimiıdn göğsünü kabartacak tadır. Hal santral belediyemize 250 bin baş kumandaulumıLl ır:efoka.t .el::me-
yük bir tcahhür1c yerine gitmeğe haşJ... ~ •, e.-inçli olacaktır. lira gibi mühiın bir varidta 'temin ede- si, Fransız filosuna mensup kuvvetli 
mıştır. Ev\·clki gece ve dün gec·c ancıı1<' Flt.;, UZA ALAKA GENIŞLEME.K- ce'lrtir. Şehir bu güzelf.lllüessesenin istik- jinitelenin Fıo§ ur.hlıSIDJ ıtd\cip etme-

cevabı vcrBi: 

- ~te en .mühim iunil.i ..uttun, 
sün.ti Alman orduları yıldırım 9İir.atiyle 
Fransayı cze?'.ek onu llBfdan ~ bıra
kabilirler. l.te harp taliine en milUm te

yılclınm \'e miistaccl telgraflar tercihrı1ı TEDm halde ıbir çok eyilik1erini ,görecektir. Jeri -bir a8k.ed nii.maJ'Üş ·telakki edü-
ları emellerinin yıkılması demek olaca· ~önderilıni')tir. Telgraf müdüdcl'İ, 1,,.. e ı}".Phancı bir çok :firmalar .Ak- ılu .işin dövizini bu defa Ankarada te- .mese bile F ransanın lta:l)".al.l müdile-
ğından akla gelmedik bir lulc veya iha- bul eclecEği telgra'flara (teahhüründl.'.•l ı" rn bu ınnhim:ı>azarında ehemmiyet- nıin ettim. Projenin betonarme .hesabı .iyatmdan heyecana dfuıen Kor6ika 
netle bunlar.m dimizc gcçm~derine .,]cılavı mesulivnt '-b 1 1 ) ·I .. lı '· 1 ı;aiı~ yapmak ve mallaı:uıa gele- gelince Basmane cival'mda aerhal İll§a- we T'llDus h~lcına lkendi l..u:vvoti ve 

rı • ,, .. :Ka u o unınaz şeı ıı.:ıı k 
çalışacaklarını o zaman .Alman müdü- \'erdirmektedir. j ct- .. de yuni ;yeni müşteriler temin e~ ata baŞlanacaktır. aran hak.kında cmni-vet telkin -et-

blr edecek .Ue bu olacıllctır. rümlc nıünakaııa ederek ne.ticeyi <&İze de 
arzebniftirn. 

Müdüri.im Fon Tov~y diyordu ki 
Göbe.nk beraber :ge.lirse ıki.fi tedbir ol-

Çünkü ııenin d~ndüjün ılw......Y umu· 

mire ~ de o Zlillllm ~ların 
I~ .Gön~. Hem hqı ....ı müt

maz •nı? O ~ınnanki bu maruzatım hatı
hi~ ualır, hem de bitaraflar l.at .&aldır· 

1·uuza ~elnti~ir. Şimdi kanaatime göre 
mağa cür'et edemezler. Fakat Cihan har-

bu dirtnavtların bil'.e gelmemesi ıçın 
bi olacak diye iddiaımı lı.eaiiz ıaeac .ka r_ • - . - . . . 
l 1 --'- yar'hiikumetı su'!:i&rayevo cına)<etını yap-
-t.ı ı.-uc m em. 

tmtTak i~ bir Gihan harbine t1öbneğe 
- Avuat.urya • Macarishın .deııfJ-+;..; ... • .L " ••t•• •• - .. ~.., ııı;:acoıaT -go u~r. 

ültimatomunu verdiği gün hakilcatın . 
Dritnavtumunın biran evvel bize teıı

önünde bi.itün p:mdclc.r de agthr. Ben 1 5 qimi için ne miimkiin~e yapmak liu:ımdır . 
.Mart 330 (ı:2:6 Mart 1914~ '6r~!:.!!_ 

~· Eğer gemilerimizi bize vermez1erse Is
bazı cmat.clc:re i.t:ioat ederde *ir iCih1111 

-*- Ofi •ı;in bu fırsattan .istifade etmek az- ŞEHiR OlELI mek ist.iyen bir ma'hiyet taşıdıgı a~i-
ı ıunı ·i>:ıte.rmektediıiler. Ev:velce ıde söy- llz.mirin çok mühim iŞlerinden bi,ı;isi kamır. 
1 ı~nn ~ibi hııur enternasyonal .:fuarı- de l50 ,yataklı otel işidir. W:azırlanan pla- fl>aladiyenrn Ajabiyoclnki nutku 

:uı cok cabuk ıokişafı 360,000 metre nın cephe ve iglerinden bazı Jadll.Bt ıva- ltalyan faşist -mecliamdeki teza'hür-
senesinde 938 

= " ·ı 1 k haya iiaha 60,000 .metre kaPe pılması Nafıaca aczu edildijjindım Jstan- ler;gibi lltal?/Ml gazetelerinin neşriya-
İZlllİNe ft Kal'fl~ acntureunı i~p ettirdi. çallŞ-' bulda bu p1inın taUatı d!l&a8lari_yle de marCla yeni bir cevap te~il etmiştir. 
da 1$98 Çiit evlendi ııııu-.~ ... olduiuınuz ıprogxama göre geyen me§l{Ul oldum. 'Yakında hazırlanarak Bu m~lrn '1f.unusdan B<fua ~dBeı:li 
938 senesi icfnde izınir beledive:>i ev- ı. <ı 11 ı J, .. lan hiı· kısmı boş yerimizle bu Nafıa vekaletine iakfüm edilecek ve ge- öefilerin takip etmesi de mi.imkün

lenınc daıresit;de 11,llO ciftin K~rsı\·a\. "ot- iı~vt- etti0iıniz 60.000 metre kaYe1ik lir gelmez bunun da inşaatına ba~lana- dür. Görülüyor ki beynelmilel vaii
m"lenme dairesinde -de lSS ç~in ~ikft'h_I v .... r lı ızıı tanmı:ş ıJlanına göre aerhal teş- caktır. Otel Izmirin umumi hayatında yet bakımından Fransız _ ltalyan ih
luı kıyıluu~br . .93i sene.s..i. içinde İzırıh l •''.r t- ıln eg:. ve yeı:_ yer yeşil ve güzel tıpkı fuar gibi mi.ihiın bir değişiklik hu- tilaf.ı vahim bir yol üzerindedir. 
'~ Karş.yaka eVJenme daireleninde lı.İJi 1 ı·11" , l·rl s~ı...,1-e~~e başlanm~tır. su le getire.c~k, düny.amn her _araEındanj Bu tartlar iGinee, aJUn on '1lirinde 
üç vüz kırk üç cift cvlenmL-;ti. 938 SCI• _ ı .3F.Rlrt )\ıRAYlNIN B1RtNCt -lı::ıyaınet gı~.ı J:ırtma.l~r koptug.u bu za- Romayı ziyaret caecek olan Inglliz 

harbi hakkında Jiy,ihamı caı:zıetaiiim. za-

man .niiSJlsa -tıui telakki.> e ğs:aıh F.akat 
ıimdi hu v&Zlyette harple ~ ıujray.a
bilcc.ejimiz: -:mıailaetler ıhaicbaıb etsaflı

f'Al d"" ünmek herhalde ~k -tcdbrrli bir 
hareket olur. Bundan üç buçuk ay c\•vel 
ar~ijLm s&i hV,.le lür ha1'* ımRclııır 
edilmealltçc 'bitaraf kalmaklıjımız çok 
faydalıdır. Bitaraf alaltilmekllğimi:r. için 

en mühim ku.111et Suka. o.-. arit-

sinde artan evl;nme nisbeti' 2~ tir. r Pı\RÇASI BU SENE BİTECEK manlarda guzel Izmırın bu caz.ıp ve ha- nazırlarının sevahatlerinden ne neti-
fakı müsellesden vakit ve zamaııiyle bir -*- l 11::i hüviik p;ııçadan ibaret olan ve yat veren güneş~ne her .taraftan k~şaralc ce bekledik.lert sorulabilir. lngiliz li-
kaç gemi tedarikine ba'kmak icabedcr.j 1 ,. ' ~ 1' ıylik ·• alcmları ihtiva edecek ıbulu- gelecel<ler, ~ehrin ve C?Varının hır ço'k -beral gazetıelerinCJe.bu ualiın cevabı-

tan'bul debaı'kmanı tehlike!'İne kar ı ittiJ 

'Bunun için Lonciraclan kat'i cevabı har~ AJma n ya ıı il s • ı'J.-ıi sa.ntv.nnn birinci pavyonu bu güzellikler.inden doya doya isUfnac etle- nı buluyoruz. Onlara göre. lngiltere 
patlamadan evvel almağı giinün r.n mu -~ıı' 11ir<"ı.:ck ve istiyen müşterilere ki- cekle.rdir. Ve bu, Izınirin fuardan hariç uzun zamandan beri hir yatıstırma 
him meselesi teliikki eaiyorum. r:.l .. ıı. cok!ır. Rundan başka !JOOO kişi za~a~~d~ da :.1pkı~ar giiııle:inin ~e-i siyaseti takip ettiği halde ltaly~ mü-

939 !laal'Jll8 r esnteft ı ı;I İ 'ıl) Cth·ce*:, icabında ..açık hava tiyat- ŞCSl &ıbi,.guz.el gunlermı yarainıqga vesıJe temadivon ..at ~ _ı,_.ı_ _L d' 
Pıikir v.e kanaatle.r.iıni h.ülasa olarak aı- -,.:- k d kt• ._ 1 . .. li_..ı d b . 1 .ıkt B d d .. '-- . k J ~~ yag "GOKJncxre ır. 1 ~a e ece ır 1 v ti '\'(!' ı ı~nım.ı "'llft rme e az.ı spor ış- o ac. ır. un an a ŞUJ>m.;SlZ t."11 ço Bu iki si_. _ .ıı 'L ~•ı.L :::0.1 ~ 

z«kyiııı: ..1-\vue'lUl)'a - Macaziıttıt.:ı'I Subi- 1 · · d 1 · I ._ h · · lf d d k ~ ••rnaa ~wıft' rK nOK-r1liJ:l1P ceneral konsolosu di.in c• u•ıu. e gem· ~mtılze yarıyacak olan zmu ~ ri ve cıvarı ıst a e ece tir. t J h · k ı 'b-"d 
yeye harp ilan edecektir. Bu harp ıster 
hususi bir mahiyette kalımı, isterse umu
mi bir fw.111~ni •l•n. ateşin bize de 

navtunun hir an evvel gelmesini temindir. 
E sıçraması tehlikesi karşısındayız. Bugün 
ğer bu ge:wııtyi \>ize vermi)"Ccrieeti en· R 1 K d us ar ara enize tamaıni,yle hakimdir-

laşılırsa l:i>~le vıı.ziyctle ıNı..ıtı ıİlııkr ~- S . -r-·L_ ~ ·- .L •• 1 b" le • 'le.r. 1111111Q • ırp 'Uth mwıoı - ~oy e ır 
alsın, ısterse umumi olsun biiim iıakkı- .. · · h 1 ..J ki k b 1 d k 

d k 
......ıı.."'L l L gu!l' ı~n azır acııı arını a u e erse -

mız a pe N!9-ei ıuraı.lu-~~'bıu-l 

1 d ~ k b I k mesele tamamdır. 'Buna 'bir ae Ingiliz ve 
ıın ugı;nu a u etrne litzımplm Cün- r 
.. • . . . . • · • ~ c.ransuilanın Çanakkale debarkmanına 

ku: Zayıf L ı r ıhtımal olarak harbi mev:tii d J ·ı· d k yar ım arını ı ave e erse · ortada hiçbir 
dahi kabul .etsek bir hcr'bi umumideu .ısmlıı.ık.4a lı;tdmaz. 
çekinen bı.iyük .devletler Rusya.:ik Avua- ,ı ' .... nuan ,pa anın Ja,anbtıl.dft l>ir kolordu 
turyayı karş{liklı mühim tavizler rnuka- kumandan'ıiını ,dCJruhtc ,e.Uiği: .zamanda 
~iade memnun elme1c c ıhefine ğıdebi- .iti.lafı mtietıUH dc.vlcflcuinin .Li41ik ol.aır..k 
li•e.r. ~u '*9 anC1ik vustul'}'W11Mm 'Se- irirulaı;ının Jı.eJnti de ıbuntien b119ka -

~ f'İİWmelm:i, IB..uslıum • hlarfbul• giıılbiliri 1'.endi biricik mw.-.aııala ~lan 
~ ~ande cJ.mr. .. · _.._ ı__ .. • .L · • 

WEJCnıııac otmaı:ı. ıır.cun:nuz suıyıf ~ır ...,·uı· 

~ halile ~f dcM~ 1IMr İıınhi y.ıtt~ mlan •İr ıdİ.itll'Wtm illcıhanılcde .E-
~u.Utkn ı;ckini,yorlar ve Mti .ilııir ~~ ..tan hwiç lbıriıÜ<uak ..emiı,criae -ram rct· 
laşma , şekline dökiiyorlar dem~ &· me·V.: ~·ı ,- r _J 1--' . . a·· .. . ..... 

• 1~ w-.r ıucı.t oot~ıı:ıın uıunml!'.OCGıglJll 

vaziyetle lf1gilizlerin de Ce.libtllu .,Y.arıro ,k-LuJ - ··- _ ı , L _ " · - d " ı· · au ~ .. - --u1a uıpmemetty>ız. 

, adasına - tıpkı Cebelüttaa gibi - ver· · k.J"tal • ı 1- tl "d " F k ,, - ıv u aa arın ...,..me ı ır. ·a al 
le,miye ..ıllCl!iım abaıl elllıtlliaİr. ıA.,. verr.lüsı ı ' 
tık Fransa..-e lmaJırt'•ınııÜma'lıaarı!Pl!lr Di)">Ülır.. ~ de ııcıa t&lıaili giin~ 
uzun · boylu münakaşa edilebilir. lngilizlt"r, son taksiti gönderin gemiyi 

Eğe.r itilaf de*tlerilbir Cihan harbi yoruz. 
gözler.ilıe lllWAara sim 11\qjı ıilr • 'tmlr -~ger lagilizlu bwı SJ!DIİ}ti ö\"eıirle.m 
tuzu iki ~Ait 1111ıilneaıd ,ili~. • e s ~ Jl e k a ı} nı a ;.c. ıBi.itün ı.bu 

Birincisi: Avusturya orduları Sırbiyaya mi.dalaalarım suya düşer. Demek Cemal 
saldırır saldırmaz itilaf ..d~n ek. Pata F.ı·aneada ni,ıcti samimi hallet· 
derhal Bmaia.ıara .,.nuzlaıtı pek D!Uhte- miş. Ben bir Anupa hml.inde 8qjıuların 
meldiı:. IBıı aaretle ,.ttifwikı ıınüsel..in~ ~..fleov'1!t1-i için 4uı.yati'Üir Pne91!1e ol
hili hatlar Üzeri..l.lci balcıia1 .... etine dupnu arzettiın. Bu vaziydte göre akla 
karşı itiliı'f ..a;tdtlısi Ale 8BAl

1 + kısa ~u .elir: Alm•ııtlıı.rın •&ri iarlıelerinden 
bir İrtibat yolu hazırlarl ar. ve ayni za- korkarak Rusların bütün kuvvetleriyle 

ma.dıııillııii!wlcı• ·-,........ t:4ıllm-.~~ -lllacmatan milu-
ya 91:tmıiiııt•ı"" ıa-6iir & ,, Jauna .. 10ımuilımnı lelllinıiçin iillii.f dev-

alı-. ımil .. '?'aıi .._. -S.. •• ldilmi biıtimle ıbir barp açmak. seklin.en 
da rı "g 11 .aı..aı.m !kurw ' kagınw;oıilar ı11e lBoğazlaröan ıaulh .yalu 

~lll ~- ıQ P.:ı ile üefifadcyj lhize Cklif :edecilWc.r&r. 
ve ~ ffdar.ı wıe -liil lı;JI ' '=mt:I :Sunu kabıll "illitfı müıu!lleae ginRıClôiii
Ist-ul T i -ne arü bir p • 1 man ımiz imnektir. ~ar.is gazetelerinin 'l:cı.al 
yapa~ ~ 1'ııazır b* 1 'Pvmı pit§adan 'llitayiŞ}e babsetmeleri, 1I'ulonöa 
bili~. Ve~- unanlılaıını •ı:sç Clonanmalarını gezainncle.ri, deniz ma

lılaıia r.ımııidaa 719Wkları "tti&ılm .. !bili !Jle:\•rala.rında bulundurmıHarı :ı1ıc~r yer
yoıaır;. Çar " ' 7C <lcbaı!kman iu'im u de .Blkl!flamalar-ı de.mck hundan ileri e:· 
narililaıra.m ~ ıelluruibıliı:. llİ)IC>r. Şu Ihalde lınablarla itfifakımıL 

lııiıaai.a: ,A'.\,..Ulry.a - 1ıl.mııc ..lular.ı Laeul~.er iflaınek1 

ı ı\i,. ""' •L·,;ı ··ı . l" k.... B 1 ş~rn y1"'""nı"A.11"r-ş KISIMLA- a ar.•~ !Ç a mamı:? gı ı ir. 
.ve relsıni makamında .ziyaret • >~ """ e 01 .. ıı ınltj o .ca .. r. una- rınn :n.1-ıın .ını. D . fd b ~ ~ 

· la p • fı 1 • 'L RIN ıger tara an u div.aa:. Alman-
R . '1..'ik" .: • " 30 ~- . r . • ııı ıı u ı·ı anstc azu anıuaKtadır DA I d 

a~"J,.c; ,uU Utue ... mn ;ı i.J J.ZQUr J.u:\MO ' .nU --e :-:-..L.. :ı.ı..• ~- :nl-:....;ı... arın a se}lll~ •adeti dl.ıj~U 
. t' k k div· . b"ld' f Bı.: · tn ok mükemmel alınası için Cle- ,. --- ~-.., mwıtMI\ -u '"'""" ..... ,.. u t l N' A Al h ıe.sınen ı.._ ıra e ·arar ver guıı . ı ı . k . , , d'V . .:ı_ 'L.:...! .:ıı_ .u...._1_ı.._1 ..___,__,_ nu u amaz. ım resmı man ma • 

. ti , ı d 939 r .ı.. ~ O ·•rı tıır botve ıltU ı.ger mutahMSJB mı- uen uu-1 -= lllws~ .-UIU'lll u•nJllB- f-I} . k 
ını.s t'. •"'-ltnanya a ına ~uarm1.Kı •'' ! ~ ı...~..ı- ı1 ~-L -"-- .,.:--1 ,,_,._ "4 erınin a~atince r~wıberla~ın 

~t bb-1 k b' L _ 
1 

ı 11aı •re hizim kontrol müheôisimiz 'Ca- mış yer~ yap a~ ~1 yem p.ı:an- R ~ J •• 

ınc re ınuı:a a.u ır yer rwızıı: aıunı- · L. 1 L- P l k d 1 la d·u .. nya ~eh'rl • . . . . oma ıseyahat i nden evvel Dcıladive-. B . . · ' ıı ı • •e1 tlue.ı· nr.ıste ça ışına ta ır ar. :.. ı erı .arasına gırmesı ıçm . K . . 
ta . u pavyon _şımdıdcn vapılacakbr. J' · . ·v d 1,,__ 1 b tııttug-u e~'"~'l-· yoldur -u-· . ...JA_ nın orsıka ve Tunus • eyahatı ile · .... ım:ı ..n.anunun ontm a p 1UUar uraya ........ ı:ıız . ..: ..... ı ımar ı-- t ~ . .. .. • .. LL· •• l d 

-•- : • l111ı•t> i"e de·ı:h.tl ~anacaktır. niyle Izmir tasavvurun çok fevkimie yap ıgı Je8't -Ql\Dmtncretcı gttn er e 
KARŞJY.AKA D ·l •tli_ye fen heyetindeki fuar şubesi güzelleşecekür. Jzmir, bu gönül alan ~e Romafdfak .Yi\Plla~ek müznkerelerin 
HAJ.KE'l'ilfDE it n yapılacak üç .kapı i,çin hazrrlık- gözleri teshir eden :ııazlı ve sevimli ha- ~uva a ıyet. il~tı.malini daha şirndi-
Ötıümüı.doki pazar aJoıaını aat tıı .i-krual etmek üzeredirler. liylc bütün dünyanın aı:ıyacağı ve s~ aen sarsmı~ gıbıdır. 

de ..Kfırşı;raka .Jialkc\imle Bn. &nine . e Bu ~eneki .açılış merasimi Basınane verek otur.a~ı en güzel bir turist şehri i kNıaarnafih Çemtx:rlayn ve Hali-
arkaıfa~ları tarüfmdan 4ir kon eı· ritindeJ<i Dokuz. Eylfıl meydanında ve olacaktır. 8 • s Roma ZlyeretmClen yaz geç-
lac~ktir. CJelttaeık pazaıfosi gTııı.ii ~· ı " , • i baz.n·.WW.oak olan Dokuz Eylıll Bu defa Anka.ı:ada, .Wc s~edenberi nılye~klerdir. 
:;aat ~ltiıae de i'l~y iK-eınal Şakir W··· J ( ,, onu....te ~caktır. Fuann ne- esaslarını b:aurladığımız .haritalar -hak- • lngılte-renin uulh havarisi ~ . daha 
fındaa Tiitk 1ı~?lM·ı uıwantı ltir kOrı- "' ;cini «etnıaoek •l' çek ~l~ııce tıeıklilleci kında malU:nwt ve izahatta itulUlldwrı. bir defa muvaffakıyet taliini Clene-
feı:.aı ıerjlecc!-.tir. ıl ilihl&!ıJif ~ a~ı aibi4a- Y.aln·!iie i1tu eatilar Jcaltul edilip ~lince mek istiyecektrr. Fakat... fadam ki 

~- ı ~·irr.-! ve ~r :ifi ııie -...a mW. rael düny-aaaı eı eyi tarurual§ mutahassıs1a- A4dJcnime sulhun istikrarı i'çin Ital-
& G&ıRMEZJilWG ı·I d#ctu· ılliitüıı ~ oüyük bidk- nadan birini bmire dıavet ederek tmitnl yun müddeiyatmın freh lenmesi la-

El k 'k 1 1 r ı ............ -ı """1-n .lıxnır -te ......... iY.~.:.1 ı·~ .. r bu .. -" . ... n ~cıı..ıa r.ııılıştır.·--..k . .,,,_, zımHtr, madam ki Fran aa ve Italya • e ·trı \'e trann".t\' ~irketi nıtidÜl'i.ı _..,,.,_,..,., - ..... H- ınwu ·- ._. • .__ ._,...._.., ~ - -

lıay Go.rmeı.ano ..A\·.r~ dönı.n" t.ilı·.i ıı .rı.ı.-ı m~llcırnıı getirip te:jhir e<kn Te ı-e:tiyle•bu işi de en kısa ve en ke.-;tirme arasında toprak tavizatına dayanan -*- u; i -ıiyt•ıılerin ve yüz binlerce zi- yoldan bitirmek yolunu tutacağu·- )"eni 1bir anlaşma :imka.ı sıztıır, Çcın-
o·k 1'efıayn 1R o m aCfa müsbet bir netice 

1 ili• ..Mllı•va1"'0IU ~ - ~imayı nMil umabilir~ Bahusus l.:i 
Dokuz •'lGJnetile u~uııluığuntfaki Di· Mai!i .ıiftkdAb... Malt• Jlfl ~ fni{fte~yi çok ilgilen d iren lspany.t 

kili • Altıno._,-a yolunun kat'j knbul mıı UllC:* ~I llalan etlt\'81 işi tJe hala yerinde saymaktadır 
a~lesi İ:t.ınir \"e i\Inn.isa nafıa i;4tl ·· 'P ,ff inkıF:Hmnn onuncu yılı ıni.inase- .Ein!'ns b~ftlığı , m~bıtdil ~u~~da~ Ort~da anlaşma yolunu tıkayan 
l?t'i tat':lif.ından ~·&ı1ulnı~ır. 'İzmiç 'r.(l.f.J;,. 'lrıJ• Aııl.c:ıı·;ıd:ı mart 1939 ayı içinde ical~n ·,r=e~ı ~rdtul~rm -hu~~ku vazi hİ! «'ÖfÜş ve 'Zİhhiyet ayrılığı mevcut 
• .f\1af.&a mi.WiWlerinit1 -ote;rnObili yol- s .; virı~ .: ~>ir '}dlap sergişi açılacaktır. yell"1'mı ':tıe$bite '.karar v~ıştı r.. V'ıla- <fldukça Avrupanın umumi .yat~Jma

d;ı dewilerek bir knza geçirmislerdir~ f: ı "'tgi~r tm yılmm beri'Tütkiyede yetler mübadil Rınnlann metrUkatı -sı içi!' sarfedil~n gair~tlcr aa"ha r.o'lc. 
Kaza zararsız gccmi_tiı·. ı·--cr:ıer 1e:;;nir edilecektir. haitkında ikinci kanun~ sonuna :ltadar '7.0tnan mrp -kayalara çarparak heder 

~- Kıil ıi•· b kwılı~nun alakalı servtileri bu Bakanllğa mufassal mallıınat vıfrec~- ~ft devam edecektir. 
'11•e8e~ hıR•di'k •ı-.. fa::ıli~iie çah§aie.kWır. ltıfiı'. MI•etlerCMı Hts~a ,aıaliimat 

Tirede Kemal _p;ısa cadde~indc Buhı•· -*- arasında mübadil Rumlardan metruk 
run dükkanının arka arafı .dıllinme Bİ.R .JflJBJ.Ua itup şim4'iye ladar muhacirlere ve yer-

~ureti~we ~·•ı biı· hmoız ~ar..Cıadaıı l.., !P • .., lrku~ '1'1 .n*11&1'Mı B. Hayı" li lia1ka aı1Uüf karltriııMntier w emir-
! . · lerle borçlanma suretiyle verilmiş olan 
ıra pnra ve iki şişe rakı çalınmış t ır. Jp ·i ı e\ uıc giren hüviyeti meçhul bir 

H 1 k ınallarm borç bedellerinin yekônu, he-
ırs11 arın sabı ·alı Mehmet \'e Hasan 1'41' • .:!1 parca ~-ya çalarak kaçmıft&r, 

oğlu ~h:lımet C'ldukları anlaşılııııştır. < ı tın 1.u.aıiır. nüz muhacirlere tahsis veya muhtaç , llf'Blll'J • n li • !WK 1 !UJDftJM~ ciftçilere tıeıvii edilmeıiıiş araz.inin borç-
"' ,.. T .. A ~·wn.ıo lanaQ.va .-as olacak muhammen kıy-

Posta Telgraf ve T~lefon genel di.rek~ 
törlüğü me\·cut \'e tedavülde bulunan 

...,.... UV.i:'lll "'~ metleri milaiu'ı, şehir ve kaaabalar içiu-

lit]ı ti' rııar~ cie mübedil llumlardan metrrucen bazi- simlerin teshltiyle meşguldür. Yeni pul-
ne emrinde bulunan miiSakkaf ve gay- larıınızda Milli Şef İsmet İniinünüıı de 
ri müsakkaf emvalin satışlarını temin portreleri bulunacaktır. 
edebilecek muhanunen kıymetleri de •••••••••. ••• •• ••••••. ••••• ••••• •••••. ••• •• . . 
vardır. Biltün gayri .-....-1-·uller "''ns1 -rı· • G n'J l • 

HS'C"-'-' ..... Je :. ela - m .Jen -r :. 

umumi posta pülları yerine geçmek üze
re yenl pullar bastıracaktır. Genel di
rektörlük yeni pullarCla bulunacak re-

HER KESiN JlAIWE 
'f)iinyanın he r '1-arafındıı e n ,,,, 

AŞK İÇiKYAŞIYOR 
~ifıanın en biryiik facia san'atkarı 

'YİCTOR 'FRA1'CEN 

itibariyle ayrı ayrı gösterilecektir. .,... .,. o • "' ~ . . -·-ÖDBMiSIE 
lllrpr••• 
Ödemişin Cünihuriyet mahallesinde 

............................................ : 
Erdek belediye reisi 'Haı:ntli, ~edruın 

belediye Teisi Mümtaz Anlcaradan gel
mi§lerdir. 

Sır,aJlara Jk,qı az: ıku:vvdde - ' feeda - ~marllarla aramızda -ittifakı one· 
kaltr da IRwy.ay,a ar:şı .._ mıeoer- ..-eden ~ın? Cihan harbi diye aylar
lcrse Rulaan iıii.tün lcu:vv.dlai.i U§I· dao'bcri ortaya altığın idclililann da böy
larıDA ~ceı'ldcııiDôen "ile :z. 1 iQiıı ık ıiae diyecc'k ~~:..ı [i)jye Enver pa a gü

itila:f devıldıler.inin ibıı:.i ilmMı,i o d j ıill- liimRmey.c ıbaıjladı. 
timiil~. f'.M.-atlbc;,le-~ - P.a ~ ı&karuhar.biycmizi .:Mman· ~ 

nin ihda ettiği h <\;rnUan alınmı~ l'itı·i; 

ha'kiki Frau,.ızca _..,iizlii ~ah~r 
\lo ıı ılı;ıı l ı;ı ,· :ıt ın kapris ve garabetleri 

'"' ''" 'e ı; ı l~ınlı k lnrı dolu enfes komed i 

34 sayılı evdP. Ayşcnin yaktığı· ateşten 

yangın çıkmış, bir yorgan ve bir yastık 

yandıktan ~onra söndürülmüştür. 

Adliye rnüfcı.ttiş:i AH Rlı.a Güven Muğ
laya gitmiştir. 

-=-
dahi Mit fu.nua Fine IBo.iazluı -..ı ıa&c- ılua e8lim cdİ§İmİzin ba,ka mi.naııı w.ar 
tek ~j muı.·..a._ 0 mec mı? Ben buna bakarak aramızda bir ıit-
ıneobur bılacak.lardır. ıtifalt old~ sanıyorum. Sefer plan-

Enver paşa dahi: ıla.nmı.u ~nncay.a '.kadar 'lMı:im ıbil11ae· 

Avusturyalıların Scliıniği, ıR.ıııiııann da dilcler;n1izi Alman müdürlerimiz biliyor. 
laianbuilu ~ au-rcti,:lc ımmıQIİ ıllir- pay- Şu .ha.ide vaz.iyetiruiz dal..- ağır bi.r ee.'kil
laşrıı.a. .. tun. pdc uyıf bit ~ oldu- de demek. 

ğuna ve Almanların Boğazların ba.ka ••• BirMEDİ ••• 

Bügün ·ve Yarın 
L W.S TOl..Sl'O.f " WJMt·:z d:!SHtr.i .... 

IJY.KUIUZ GECELER 
Çok hü~·i.ik murnfiakı~ etler ile d"''l41u ıeıfö er.. HıPthcll\'ie.IÜn eşt;iz l!Ml......,,_ı 

dinlemek i{İJl uı ·~ katıırnu~1n1U~. 

HUGÜN SEANSLAtt : · F."f,: - it - 'i -1 t1Rtltt-

'------D••••••lilMllflll.,ı••••-II b JfJWN' _ , 

~OCUK 
a.iziinde11 yaralandı 
Dolaphkuyuda Ali oğlu Mehmedin 

idare ettiği üç '!beygirden birinin attığı 

tekme ıilc Rifat isminde bir çocuk -sağ 

~r.üıııden ağlı- 'Stlrette yaralanmış, 'has
tnneye kaldırılmıştır. 

Eıdi•mede erip 
Edime, 2 ('Hususi) - Grip hastalığı 

hissedilir derecede çoğalmış ve hat.ti 
salgın halini almıştır. 

Okullnrda 'talebelerden bir çoğu bu 
hastalığa yakalanarak yatmı;:ılnrdır. Ya
tılı okullarda gribe yakalanan çocuklar 
revirleri doldurmustur. 
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Dünkü ve Bugünkü 

Hava Durumu -
Cümhurıyetçilerin muhavemetlerıft 

Ankara 3 ö.R) - Bugünkü hava du
rumu: saat 14 de ynpılan son rasadlara 
göte sühunetin Karadeniz kıyılan ile do
ğu ve cenubu §nrki Anadoluda 1-8 dere
ce qüşmüş, diğer bölgelerde 1 derece ka
dar yük!elmi;ıtir. tahminlerin 

bir kuvvet 
cok fevkiı1de 

En yüksek sühunet Sinopta 7, Trnb
zonda 8, Bodrum ve Adanada 12, An
talyada 14 derecedir. 

' arzediyor 
Ynğıs vaziyeti: hava orta Anadolu-

nun şark kısımlarında karlı, Karadeniz 

C•• h • ·ı B BI k hr • riİ istİrd t t • } d• kıyılarında yağmurlu, doğu ve .cenuLu UID UrJyetçt er 0Z0• 30 0 şe ) a e ffiJŞ er tr p.rlti Anadoluda kapalı, diğer bölgeler-

- Paris 3 (ö.R) _ Ispanyada Katalon- de umumiyetle az bulutlu geçmi~tir. 

~ cephesindeki vaziyet son haberlere I Rüzgarlar: Ege ve Kocailide şarktan, 
IOre şöyli:! hülasa edilebilir: Trakyada cenuptan, diğerlerinde garp-

Cephenin merkez kısmında cümhuri- tan en çok saniyede 1 l metre hızla es-
retçilcrin mukavemeti tam tesirini gös-" mi§tir. Kradenizde kuvvetli fırhnalar ha-
~tir. Nasyonalistler burada hiç bir lini alan rüzgar ~aniyede 15 metre sürat 
ınevki zaptedemcmişlerdir. Şimalde göste,rmiştir. 

~mp mıntakasında ve cenupta Val Muhtemel hava: Yurdumuz, yer yer 
8egrede ise, bir kaç gün nefes aldıktan fırtınalara sebebiyet veren alçak tazyikin 
JQnra, fronkistler tekrar hücuma geçti- tesirinden kısmen kurtulduğu cihetle ya-
lin' ve he.r tnraftan en muaxinid muka- nn(hugün) hava Karadeniz kıyılan ile 
~etle :karşılaştılar. Öğleyin, şimal cep- doğ\! Anadoluda mevzii yağışlı, cenubu 
~nde nasyonalistler Garsiyo Valino- prkide ve orta Anadolunun ~ark kısım-
J'El girerek Arteza de Segreye iki kilo- Iarındn kapalı, Akdeniz kıyılarında açık, 
metre yaklaşmışlardır.' Fakat Cümhuri- Trakya, Kocaili, Ege ve orta Anadolu-
~lçiler buradaki köprüyü uçurmuşlar- nun garp kısımlarında bulutlu geçecek-
~. tiL 

. B~rselondan en son gelen bir telgrafa Rüzgarlar Karadenizde ~ima1den kuv-
ıöre Cümhuriyetçilerin şiddetli muka- vet1ice, doğu Anadoluda garpdan, Trak-
veıncti hasmın ileri hareketini son de- ya ve Egede cenuptan, Ege denizinde 
ıecc geciktirmektedir. Esasen tazyik cenuptan kuvvetlice ve Karadenizden 

cephenin iki cenalıı üzerin dedi.:. Şim:ı1- Katalonya cephesinde taarruzu id aTe eden nasyonalist generalleT karaycl halinde mutedil devam edecek-

de, Baloge.r v~ cenupta Segre bölgele~m- tandanberi, dahili harbın en müthiş mu-ı rida mıntakasında vaziyet değişmemiş- tir. 
de. Nasyonalistler burada bazı mevkıle- harcbclerine rağmen, Cümhuriyetçiler tir. Nasyonalistler altı ay evvel tahkim Bugün Ankarndn hava az bulutlu geç
rin zapctmiş olmakla beraber Baloger 1 tepı;lerde sımsıkı tutunmaktadırlar. ettikleri mevkilerden ileri geçememiş- miştir. En yüksek sühunet 2. hava tazyi-
17.öprü başı etrafında tutulmuşlardır. Alman gazetelerinin bu husustaki neş- ]erdir. 1 ki l 029 milibardır. Istanbulda hava az 

:Mücadele burada merkezleşmiştir. Nas- riyatı manidardır. cBursen Çaytung> Gerçi cenupta.ki Nasyonalist ileri ha- bulut)u geçmiş, rüzgar cenuptan en çok 
yonalistler taarruzun bidayetindenberi şunları yazıyor: reketi mühim ise de kat'i mahiyette de- saniyede beş metre süratle esmi,tir. En 
hücumların en şiddetlilerini yapıyorlar. Katalonya cephesinde nasyonalistlerin ğildir ve işlerin ardı alınmış sayılamaz. yüksek sühunet 7 dG,.l'ece, hava tazyiki 
Fakat ne topların mütemadi çekiç dar- ileri hareketi son günlerde kuvvetli Nasyonalist taarruzunun ilk günlerinde 1022 milibar idi. 
beleri, ne tayyarelerin fasılasız bombar- mikyasta yavaşlamıştır. Bir taraftan kar zaptedildiği bildirilen Pazo Belmeo şeh- -*-
cbrnanları Cümhuriyetçilerin mukave- ve soğuk, diğer taraftan Cümhuriyetçi- rinden o vakittenbcri asla bahscdilme
mctini kıramaml§hr. lerin mukavemeti bunun sc-hebidir. Nas- mişlir. Dün bir Italyan gazetesinin neşr- Kaı·adenizde 

Cenupta Ebre nehri ile sahilindeki yonalist kolorduları ilk hedefleri olan ettiği bir harp haritasında bu şehir Nas
dağlar arasında ve bu dağlık mıntaka- Sero Monteji zaptetmiş olmakla beraber yonalist işgal sahası haricinde gösterili- Müthiş bir facia oldu 
daki köyler etrafında mücadele son de-- Segre nehri sahilindeki Arteza önünde yor. D emek ki burası tekrar kızıllar ta- ---o.--

ııece kanlıdır. Cümhuriyetçilerin muka- durdurulmuşlardır. Ve bu mühim yol rafmd n kazanılmıştır. Bununla beraber - BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA -
•eıneti aynı inat ve §iddeti muhafaza düğüm nolctasına varam!UDJ§1arclır. An- Ebre nehriyle Lerida - Taragon yolu 'Knradenizc işliyen telefon ve telgraf 
ediyor. Aldıkları emre tevfikan araziyi dor hududunda bir kasabayı zapettikle- arasında Nasyonalistlerin kazandıkları 1 hatları bozuk olduğundan bunların kati 
mcak karış karış terkediyorlar. Iki haf- ri de teeyyüd etmemiŞtir. Malaga - Le- ı arazi mühimdir. akıbetleri henüz anlaşılamamıştır. 

Litvinof ay sonunda 
Varşovaya gidecektir 
Paris 3 (ö.R) - Varşovadan bildiriliyor: Sovyetler hariciye ko

miseri B. Litvinofun Varşovayı ziyaret edeceği hakkındaki haberler 
teeyyüd etmekt~i~. B .. ~itvinof. Polonya - Sovyetler arasındaki yeni 
ticaret muahedesının muzakeresıne iştirak etmek ve seri bir anlaşma
ya vasıl olmak için bu ay sonunda Varşovaya gelecektir. 

Selahiyettar mahfeller bu ziyaret münasebetiyle iki memleket ara
•İndaki yakınlaşmanın Avrupa politikasında Polonyanın siyasetine 
vereceği vuzuh bakımından büyük ehemmiyeti haiz olduğunu söy
liyorlar. 

Paris 3 (ö.R) - Fransız - Sovyet ticaret anlaşması tadilsiz 1939 
.enesi için tecdit edilmiştir. 

lngiltere Bankası direktörünün 
Berline yapacağı seyahat 

Londra 3 {ÖiR) - İngiltere bankası direktörü Montagü Norman, 
Rayşbank direktörü Dr. Şah~n ~.iyaretini iade için yakında Berline 
gidecektir. Berlin görüşmelen musbet olursa Berştesgadene geçerek 
Hitler tarafından kabul olunacaktır. .. 

(Pres Asosyeşing} in verdiği habere gore Montagü Berlinde yalnız 
iki gün kalacak, beynelmilel tesviye bankası.om. aylı~ t~plantısına 
iştirak için Bale gidecektir. Montagünün Berlın zıyaretı a~ı zama.nda 
Alman yahudilerinin muhacereti ile alak~dar olan ekonomık tedbırle
rin görüşülmesidir. Bir habere göre bu zıyaret doktor Şahtın torunu
nun vaftiz töreninde bulunmak içindir. 

Japonyada geniş mikyasta hükü-
m et tadilatı olacağı söyleniyor 

Tokyo 3 (A.A) - Meclisi has reisi Baron Hiranuma, kralin mü
messili Yunsa, başvekil Konoye ve diğer bir çok rical ve hükümet er
kanile bir müddettenbcri yapmakta olduğu müzakereleri bitirmiştir. 

Gerek siyasi mahafil gerek gazeteler bu müzakerelerin büyük 
ehemmiyeti üzerinde durmaktadır. Bu müzakerelerin neticesi 1 O ka
nunu sanide ve nihayet parlamento toplnnıncaya kadar belli olacak
tır. 

Söylendiğine göre hükümet birliğini temin için geniş tadilat yapıl
ması mevzuu bahistir. 
0:ZZZ7.7Z7Y..Zi".X7.7ZJfZZ7:TZ7.7'.7J-7.YJ-J.Z7-7Y..7.Z7.J.Z72T .. XZ.77~7J'/.Zi!J 

işte yine gözlerin gönüllerin ve bütün izmirin akacağı yer 
LALE dir. 

Filimleri sinemalarda aylarca gösterilen dünyada hiç bir filmin kazan
madığı rekabeti gören şaheser SlL V1A SIDNEY'in yarattığı harika 

YAŞAMAK HAKKIMDIR lzmirde ilk defa 1 2 kısım 

Valiz hadisesi 
etrafında 

Londra, 3 (Ö.R) - İrun köprüsünde
. ki diplomatik valiz hadisesi üzerine San 
Sebasliyan fahri İngiliz konsolosu bay 
Ernest Godvinin nasyonalistler tarafın
<lan tevkifi İngiliz hükümetince teyit 

'imiştir. İngilterenin Burgos müınes
'sili bu tevkifin sebebini sormağa ve B. 

vinlc temasa girmek müsaadesini is-
tıı.M'fV>h,e memur edilmiştir. 

Fransa • Yugoslavya 
ticaret anlaşması 

Yalnız Ereğlide karaya oturan lkbal 
vapurunun telsizle verdiği bir habere 
göre, bir kısım tayfa kurtulmuştur. Di
ğer haberlere göre ise bu tüyler ürper
ten facıada 19 kişi boğulmuştur. 

Vapurun süvarisi Besim kaptandır. 
Akıbeti mcçhuldur. 

Millet vapuru Bazilay şirketine aittir. 
Ve sigortalıdır. 

-*-
Geredede kar 
yarım metre 

Ankara 3 (Hususi) - Buraya gelen 
Paris, 3 (Ö.R) - Fransa - Yugoslav- haberlere göre yağan şiddetli ve sürekli 

ya ticaret anlaşması için bu ayın onun- karlar Ceredede yarım metreyi bulmuı
da Parlııte müzakerelere başlanacaktır.. tur. 

-*-Salahiyettar mahfellerden alınan haber
lere göre, Fransa hüküıneti de Yugos
lavyaya Almanların gösterdikleri kolay
lıklann aynini göstermek fikrindedir. 

Karaağaç köy 
öğretmen okulu -*- Edirne, 2 (Hususi) - Karaağaçtaki 

Denizliden bir heyet köy öğretmen okulunun A~pulluda da: 

Ank •ttı ha müsait olan yeni okul bınasına naklı 
araya gı k··ıt·· bakn ı w d b·1d· · 1~: ... : .. 

D . 1i 2 (H ') Milli Ş f .. u ur n ıgın an ı ırı .... us~· 
enız , ususı - e cum- . .. 

h · · · İs t t ·· ·· Halkımızın Önümüzdeki ynz mevsiminde Lule-
urrcısımız me nonune 

1 
·ttrw· 

~ons l · sa gı ve so··n- burgazdaki Türk geldi dev et çı ıgın-
~ uz, sarsı maz sevgı, y . . 
mez bağlılığını arzetmek üzere belediye de ~apılmnk~ .olan mektep bınası ınşa
reisimiz İsmail Cillov F. Akçakoca ve :ıtı ıkmal edıldiktcn sonra oraya nakle-

halktan da Şükrü Süerden müteşekkil dilecektir. 
üç kişilik bir heyet cumartesi günü An- Mektep eşyası Alpulluya nakledilme-
karaya hareket etmişlerdir. ğe başlandı. 

Siııeması 
BUGÜN 

&nMAlJUE I: LArw 
FRANSIZCA SOZLO 

Aşk • Şiir • güzellik musiki. Dünyanın en güzel 
kadını diye şöhret bulan güzel artisti •• 

DOROTHY - LAMOUR 
AYRICA : Milli Şefimiz Cümhur başkanımız 
muhterem ismet inönünün Ankarada Büyük 
Kamutayda C. H. P. Fevkalide toplantısında 
söyledikleri büyük tarihi ve siyasi nutukları 
ile Başbakan Celal Bayarın nutukları.. Yedi 

SAHl,E l 

• Tevkif an ede cı aye 
lstanbul tevkif hanesinde mevkuf /ardan 
biri arkadaşını bıçaklıyarak öldürdü 

lstanbul 3 {Hususi)- Tevkifhanede iki eroinci arasında çıkan kav· 
gada Bekir Adli namındaki şahıs mevkuf arkadaşı Ahmedi muhtelit 
yerlerinden biçaklıyarak öldürmüştür. Adliye derhal tahkikata el koy
muştur. Kati1 yakalamıştır. 

Saray kazası Hükô.met 
tamamen yandı 

Ankara 3 {Hususi) - Dün akşam çıkan bir yangın neticesi Tekir
dağ vilayetinde Saray kazasının hükümet daireleri tamamen yanmış· 
tır. Kasa ve evrak kurtarılmıştır. Yangının zuhur sebebi etrafında tah· 
kikat yapılmaktadır. 

ln~iliz umumi efkirı 
ve eski lngiliz kralı 
Halkın yüzde altmış biri sabık /ngiliz 
kralının lngiltereye dönmesin{ istiyor 

Londra 3 ( ö.R) - Son zamanlarda teşkil edilen lngiliz efkarı 
umumiye enstitüsünün neşrettiği bir referandum neticesine göre ln
giliz efkarı umumiyesinin yüzde altmış biri sabık kralDük Vindsorun 
lngiltereye dönmesini muvafık bulmaktadır. Umumi efkarın yüzde 
26 sı buna muhalif olup yüzde 23 ü de fikrini bildirmekten istinkaf 
etmiştir. 

Londra 3 ( ö.R) - İyi malumat alan mahafilde lngilterede bir ço~ 
maruf zevatın İştirakile kurulan yeni siyasi teşekkül, lngiliz teslihatı· 
nın kifayetsizliği ve Çemberlaynın takip ettiği dış politika hakkındaki 
endişelere bir alamet sayılıyor. 

Dalad}'enin Tunus seyahati müna-
sebetile ltalyan gazetesinin neşriyatı 

Roma 3 (A.A) - Fransız başvekili Daladiyenin Korsika ve Tunuı 
seyahatini mevzuu bahseden Lavaro Fascista gazetesi diyor ki: 

Yeni yıl münasebetile Fransa büyük elçisinin yapmıs olduğu beya· 
nat hilafına olarak Daladiye iki memleket arasında bir köprü kuracak 
yerde uçurumu büsbütün derinleşlinniştir. Öyle ki. Fransız büyük d· 
çisinin tahakkukuna memur edildiği iş hükümeti tarafından güçleşti· 
rilmiştir. Fransız matbuatının hattı hareketi gösteriyor !ki Fransa faşist 
ltalyayı anlamak istemiyor. f ransada hala ]atin dehasından, latin kar
deşliğinden bahsolunuyor. Şurasını açıkça anlatalım ki ltalya bu gibi 
sözlerle avutulamaz. ltalya sevilmek istemiyor. Onun istediği kendisi
nin anlaşılmasıdır. 

Londrada jşsizlerin 
yaptıkları nümayişler 
Paris 3 (Ö.R) - Havas ajansının Londra muhabiri bildiriyor: 
Londrada işsizler mutad bir nümayiş yapmışlardır. Bir otomobil 

Dovning Street'de 1 O numara önünde (Başvekilin iknmetgahı) dur
muş ve içinden bir tabut çıkarılmıştır. Tabutun üzerinde şu ibare ya
zılı idi: cBir işsizdi, yardım istemişti, fakat bulamadı.» 15 - 20 nüma
yişçi tabutu başvekilin evine sokmağa çalışmışlarsa da polisler tarafın
dan menedilmişlerdir. Diğer nümayişçiler Vayt Holden hep bir sesle 
cMussoliniyi tatmin edecek yerde işsizleri tatmin ediniz!» diye hağı· 
rarak geçmişlerdir. Polis nümayisçileri kolayca dağıtmıştır. Hiç bir 
tevkif yapılmamıştır. 

Maraşta imar faaliyeti planlı bir 
şekilde inkişaf etmktedir 

Maraş 3 {Hususi) - Şehrin imar planına uygun bir şekilde olarak 
çocuk bahçesi yanında yeni bir sinema binası yapılacaktır. Şehrin İçme 
suyu tesisatı ikmal edildikten sonra mahallelere su borulan ferş edil
mek Üzeredir. Elektrik tesisatı da projeleri nafıa vekaletince tasdik 
edilir edilmez yapılacaktır. İmar planına tevfikan kurulacak olan yeni 
mahal1ede bir park yapıldığı gibi bir gençlik parkı da kurulacaktır. Bu 
maksadla bazı arsalar istimlak edilmiştir. 

# •t .. , 

TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 
1500 kiıjili.k Türkiyenin en büyük salonu olan 

YENİ SiNEMADA 
Bugün iki büyük liliın birden 

1 - A YNAROZ KADISI 
Türkce sözlü ve şarkılı büyük komedi 

OYNIYANLAR: 
HAZIA • VASFİ· i. GALİP· MUAMMER • E. 
BELİ • HALİDE • ŞEVKİYE • CARİDE ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İzmirde ilk defa 

2-BÜYUK ŞEHiR 
• • • 

Senenin en müthiş şaheseri 

• • 

T ürkce izahlı F oks iurnal 
t 

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

En cesur adamları bile titreten, en sert insanları dahi korkutan, en azılı 
haydutları yıldıran TtM MAG KOY - HAY ALt BöLOK 

ı ilk de fa ( 10) kısım 

•• w z~~!i,.~~_k.~~uEw•m1mıaz11~_. 
K!: metre... SEANSLAR : 3 • S • 7 • 9 

.. ,~ ............................... c:a .. .-.. ., 



~ENi Afta 

ŞEYTAN 
...................... ~ 

VE KUMPANYASI .................................... 
Büyük aşk ve macera romanı -· 1 ,~ 

-97-
Kulis arasından oyunu tak.ip eden re- J ana telefon etti. 

)Ankara Radyosu 
-~~-~:-~~-

DALGA VZUNLUOU 
BUGVH 

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 rn.15195 Kes./ 20 Ww . 
12.30 Müzik (Bir konserto - Pl.) 
13.00 Saat ajans haberleri ve Meteor-

Ankara 
13.lOTürk müz.iği (Halk türküleri-pi.) 
13.45.14 Müzik hafif parçalar 

Moskova edebiyat 
gazetesinde bir yazı 

Türk edip, şair ve muharrirlerinden 
ve eserlerjnden bahsetmektedir .• 

~K2'0RU.N K0ş&Sh 
••••••••••••••••• 
•• 
Uşümek ve soğuk 
• almak 

YAZAN: Dr. G. A 

Soğuk bir taraftan iyi bir ıeydir. in· 
earun iftahını arttırır, adalelerini kuvvet· 
lendirir, vücudun bütün beslenme iti eo.o 
ğukta daha yürür. Bunlardan baıka tem· 

jisör : Janı apartmanında buldu. 

- Mükemmel... Mükemmel... diyor- Sıhhati hakkında aldığı malfunattan 
dtı .. Fakat kAğıt yok ... İşin içinden Lo- çok memnun kaldığını söyledi. 

18.30 Türk müziği (Şarkılar ve saz 
eserleri) 
Okuyan : aSadi Hoşses• 
Çalanlar : (Vecihe, Fahire Fer
san, Refik Fersan) 

Moskovada münteşir cEdebiyat ga- timai mevzular ve meseleler yeni türk patik sinirlere de kuvvet verir, bütün 
zetesit Muasır Türkiye edebiyatı> bq- edebiyatında gittikçe daha çok yer al- kandaki beyaz yuvarlaklar çoğalır, nıik
lığı altında ve E. Gal inu:uiyle büyük bir maktadır. roplara karıı koyan en iyi vasıtalanmız 
makale yazmıştır. Bu makale esaslan Bununla alakadar olarak türk muhit- da bu yuvarlaklardır. Demek ki soğuk 

rans nasıl çıkacak'!·· Bu telefon .. Genç kızın bütün heyecan itibariyle aşağıda hülasa edümittir. lerinin ve okuyucularının klasik ve muasır mevsimde mikropla hastalıkların hep-
Lorans Lelya sahnede rolünü yapı- ve hassasiyetinin izini taşıyordu .. Onun Makale sahibi yazısının baılangıcm- Rus edebiyabna olan alüalan pek zi· sine karfl mukavemetimizin çoğalması 

yordu. Partönerine hitaben : sesinin titrediğini Jan da farketti. Hele 1 - Ferhanak pcş:-evi (Zeki Me
med ağa) 2 - Eviç beste halkai 
zülfü siyahın (Raul Y ckta) 3 -
Şarkı - gez, dolaş - (Zeki Arif) 4-
Şarkı - ey benim mestane göz
lüm (İsmail dede) 

da şöyle yazmaktadır: yade artmıştır. lazım gelirdi. 
- Evet .. Diyordu.. Siz .. Bir zamanlar Loransın ertesi günü buluşmak husu

sevgili Silviyam dediğiniz göz bebeğini- sundaki randevu teklifini büyük bir ::;e
ze.. Bana karşı asla.. Asla ihanet etmi- \'inçle kabul etti. 
}'eceğinize yemin etmiştiniz. . Ve ben o 
zaman bütün bu yeminlerinize .. Vaitle
rin.ize inarunıştun .. Bu itimadınu siz su
iistimal ettiniz .. Beni bir apdal yerine 
koydunuz.. Bana muhabbet ve sadakat 
yeminleri ederken kafanız ve kalbiniz 
başka yerlerde idi. Bunu ben biliyor ve 
sözlerinize bile bile inanır görünüyor
Öum .. Siz içinizden bana (Apdal) der
ken bi7.zat kendiniz aApdah vaziyete 
düşüyordunuz .. 

Rejisör, kulis arasında Loraru; Lelya
nın büyük bir heyecan ve muvaffakı
yetle söylediği bu sözlerini duydukça. 

- Mükemmel.. ~kemmel.. Diyordu. 
Fakat ya sonu .. Sonunu nasıl getirecek. 
Kağıdı almadı .• Sonunda her şey berbat 
olacak .. 

Lorans, ayni heyecanla sahnedeki ro
lüne devam ediyordu : 

- Benim için üzüldüğünüzü söyler
ken şefkat ve uluvvücenabınızı ispat et
miş oluyorsunuz .. Dedi.. Teşekkür ede
rim .. Randevuya geleceğim .. Ve her ne 
olursa olsun dünyada hiç bir kuvvet 
beni bu rnndevudan alıkoyaınıyacaktır. 

Filhakika ertesi günü Jan Lö Helye 
~aat iki buçukta .snde bir lokantanın ar
ka salonunda ve hir masanın ba'}ında 

Loransı hcklemeğe başlamıştı. 

Vakit geçirmek için eline sabah gaze
telerinden birini aldı ve ilk sahifenin bir 
köşesinde gözüne şu haber ilişti : 

aDün akşam Por Sen Marten tiyatro
sunda bazı garip hadiseler vukubulmuş
tur. Zannedildiğine göre salonun ön sı
ralarında oturan bazı kimseler kendi 
aralarında her hangi bir sebepten kav
ga çıkararak birbirlerine girmişler ve 
birbirlerini sahnenin arkasında, kulis 
aralarında da kovalamaca oynar gibi ta
kip etmi~lerdir. Derhal polise haber ve
rilmiş ve yetişen zabıta memurları bun
lardan yalnız bir tanesini o da kafasına 
ve midesine yediği kuvvetli yumruk te
siri altında baygın bir halde ele gcçir
mi§tir. Diğerleri kaçmıştır. Ele geçirilen 
adam kendine geldiği zaman kim oldu
ğunu söylemediği gibi arkadaşlarının 

•• Bil'MEDİ •• 

19.00 

5 - Şarkı - sevelim bir goncai ra
na .. 6 ....- Şarkı - lel'ZC\n ediyor 
(Lemi) 7 - Eviç s. Semaisi (Se-
dat Öztoprak) 
Konuşma 

19.15 Saat, ajans, meteoroloji ve ziraat 
borsası haberleri 

19.30 Türk müziği - (Hicaz faslı) 
Saz heyeti : Tahsin Karakuş, 

Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha
san Gür. Basıi Üfler, Hamdi To
kay. 

20.30 Konuşma (Mizah saati) 
20.45 Müzik (Küçük orkestra) 

1 - Şen knrdc~ (R. Volstecl) 
2 - Eleji (Çaykovski) 
3 -- Pablo - Orfco ( Rossi) 
4 - Hofbal dansı (J. Lanner) 
5 - Şampanya - Galop (Lümbi) 

21,20 Saat, esham, tahvilat, kambiyo
nukut borsası (Fiat) 

21.30 Temsil - Verter - Yazan (Gocthe) 
Türkçeye çeviren (Ekrem Reşat) 
Küçük orkestra refakatiyle 

22.30 Müzik (Bir senfor>inin takdimi) 
Takdim eden (Cemal Reşit) 

23.20 Müzik (Eğlenceli plaklar) 
23.45.24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

- Si.ı beni adamakıllı öğrenmediniz .. 
~nlamadıruı .. İtiraz etmeyin .. Bana iha
netinizin.. Beni aldattığınızın en kuv
vetli delili.. En büyük ve açık vesikası 
sizin yazınızla yazılmış ve sizin imzanı
n taşıyan vesika .. Elimdedir .. Bu mek
tup nasıl elime geçti? .. Bunun hesabını 
size verecek değilim.. Ayni zamanda 
mektubunuzu da size iade etmiyeceğirn. 
Ben son bir hamle yapıyorum .. Aşkuru
IEl belki kurtannm ümidini besliyorum. 
Sizin ihanetinizi ve sadakatsizliğinizi ta
§ıyan bu mektubu... Bu vesikayı yine 
sizin gözünüzün önünde yakmak sure
tiyle onu unuttuğumu göstereceğim .. 

700 milyon frank açık 
Rejisör kendi kendine (Eyvah ... Dedi. 

Şimdi matmazel Lorans hapı yuttu. Mek
tup diye göğsünden ne çıkaracak? .. ) 

veren nı.ilyarder 
Halbuki Lorans Lelya bunları söyle

mekle beraber köşedeki masanın üze
rinde yanan mwnlardan birine yaklaş
mış, elini göğsüne sokmuş, oradan çı

kardığı bir kağıdı mumun alevine tut

muştu .. 

Fransada Staviski rezaletine bcnzi- ı başka 90 kUsur milyon kazancı oldu. 
yen bir hadise olmuş, ve on sencdenbcri Senelerin ,geçmesi bu adamın serveti
Paris mali mchnfilinde cmilyarden ola- ni artırıyor ve ismi etrafında dedikodu
rak tanına bir zengin tevkif edilmiştir. lar da o nisbette artıyordu. Iş hacmini 
Bu zengin adam, 1928 yılında Patc sine- j genişletmesi dikkati çekecek mahiyette 
ma müesscseselerini satın alan ve bütün idi. 

- 4te .• Diyordu .. Sizin ihnnet vesika
nızı yakıyorum ... 

Kağıt, mumun alevinde yanarken re
jisör, kulis arasında sevincinden zıplı

yor: 
- Aşkolsun doğrusu Loransa .. Diyor

du .. Tam san'atkar .. Ne olur ne olmaz 
diye yanına yedek ld\ğıt ta alınış .. 

Parisin en belli başlı bir çok sinemala- Nahın şirketinin hesapları üzerinde 

r~ı işleten şirketin başında bulunan tetkik yapmak lüzumunu 3-4 sene ev
Bemard Nalandır. 1926 da Roınıınyadan vel hisseden hi.ikümet onun hakkında 
Parise geldiği zaman cebinde meteliği tahkikata daha o zaman başlamıştı. Fa
hile yoktu. 1928 de, ynni Parisc g<tldi _ kat alfikadarların suiniyctleri ve göster
ğindcn iki sene sonra B.Şarl Pateye mü- dikleri müşkülat yüzünden bu tahkikat 
racaat ederek Pntc müesseselerini 9ô bir türlü bitmiyor, sürüncemede kalı -
milyon franga satın almağa talip oldu. yordu.Nihayet 100 bin frank alacaklı biri 

onun ikametgah olarak gösterdiği yere 
Kendisini zengin göstennek için de 

Halbuki bu kağıt.. Lorans Lelyaya 
Jan Lö Helyenin verdiği kağıtt .. Doktor 
Hanri Subeyranın formülünü taşıyan 

mühim kAğıt.. Mühim vesika idi .. 

gidip te alacağını istediği zaman binanın 
B.Şarl Pateye 100 milyon franklık mülk 

başkasına kiraya verildiğini ve ınobil
satın aldığına dair sat~ mukavelename-
sini gösterdi. 

* Lorans Lelya, sahneden çıktıktan ve 

Pate müesseselerini peşin para ile sa
tın almıyordu. Ilı>r ay on milyon frank 
vermek suretiyle bu borcunu ödiyecek-piye:.-teki vazifesini bitirdikten sonra 

Jan Lö Helye hakkında mah~unat almak ti. 
istedi. Onun ortadan kaybolduğunu ve Işte bu suretle işe giren Bemard Na
kendilerine polis süsü veren maiyetleri- tan, etrafına topladığı arkadaşları ile az 
nin de sıvıştıklarını öğrendi .. Janın on- zamanda tcşkilitını genişletti. Parisin 

ların eline geçmemiş olması güzel ve bir çok yerlerinde sinemalar açtı. Bu 
genç kızı sevindirdi. Maamafih yine bü- sinemaların kira bedelleri ve işletme 
yük bir üzüntü içinde ve kim.<.c ile ko- sermayeleri üzerinde spekülasyonlar 
nuşmadan ap~ırtm:mın:ı gitti.. Oradan yaptı. Daha ilk sene borcunu ödedikten 

yerlerin de satıldığını haber alınca adli
yeye müracaat ediyor. Bunun üzerine 
adliye Bemard Natanı tevkif ediyor. 

Şimdi o mevkufen hesaplarının hesa
bını verecektir. Tahliye talebini sorgu 
hakimi reddetmiştir. 700 milyon frank 
açığı olduğu söyleniyor. Tahliye talebi
nin reddi bu açıktan değil, birbirinden 
güzel dört büyük şatoya sahip ve otuz 
üç şirketin müdürü, bir milyardan fazla 
bir sermaynenin işleticisi olan bu ada
mın bugün muayyen ve kanunt bir ika
metgiihı oimamasındandır. 

• == - --!!E!-lE- ·-- - = --- ----- ---Çünkü, kaçan ve limanlara iltica eden 

Karanlık Ve kuruntuların 

Doğurdukları Korkular 
-- 19 

Titanik vapurunun bir seyyar bu7. ada- efsanevi kanaati fenni ve müsbct bir esa
sına çarparak en umulmadık bir 7~man- sa maliktir. Ve, orta devirlerde uzak 
da battığına göre, daima bulutlu, h::-r şarktan Japonya ve Çinin ipekli kumaş
zaman sisli bulunan bu dcnizkrdct, ~~y- lan, Hindistanın kıymetli maddeleriyle 
yar bir buz dağının iptidai zihinlerde dolu gelen bir gemi, her uğradığı liman
böyle kanaatler husule getirdiği kabul 

1 
da dehşet ve felaket bırakmış, yani ma

edilmelidir! t hiyeti ve tedavi usulleri henüz malQm 

Fakat, cölürn gemisi• masalı çok daha olmıyan vebayı getinniştir 

korkunç ve nazarı dikkati caliptir: Veba ve Kulera, sıhhi tedbirlerle bas-

Bir çok gemiciler, bilhassa Tuna neh- tırılmaz.sa, en büyük vefiyata sebep olan 
ri gemicileriyle Akdeniz gt..'?lıi,.ileri cka- iki menhus hastalıktır. Bakımsız devir
ra Taun~un bir ölüm gemi• ile her la- lerde, Vebanın girdiği şehirlerde, pek 

rafa saldırdığına kuvvetle inanırlar! çok evkrin kapıları açık kalır. Ev halkı-

Vakıa, bugünkü karantina usul ve nı istisnasız öldürürdü, hem de çvk kı
kaideleri de veba, kulera hastalıkların- sa bir zaman içinde! .. 

da gemiler \'asıtasiyle sirayeti kabul et- Yine böyle bir gemi içinde, henüz de
miş ve buna göre esaslar koym~tur.Ve niz.lerin ortasında iken şiddetli bir Veba 
bundan yarım asır kadar evvel bütün çıkmı~ ve gemi tayfası, geminin pek kıy
Avrupayı tehdit eden müt~ Veba sal- metli haınulesini bile beraberlerinde gö
gınırun Hindislandar. V" Mısır .volu ile türmeği düşünmeden, kayıklarla gemi
aemilelerle gelc!iii muhakkaktır. den kaçmışlar ve gemiyi yalnız bırak -

GörillUyor "iti, f~ki ?aman gemici ve mışlardır. Ve, meşhur ckara Taun> ma-
18hil hal\:ın"' .. ı. ... r .... ,... hakkındaki salı da ifte bunun üzerine doinnqtur. 

gemiciler yüzünden çıkan. ve şiddetle 
tevessü eden bir veba salgını sırasında, 
bazı kimseler, içinde yalnız bir iskelet 
bulunan ve bu iskelet tarafından idare 
edilen esrarengiz bir geminin liman, li
man gezdiğini ve her uğradığı yerde ve
banın çıktığını söylemişlerdir! 

Bu masalların hepsi de eski zamanlan 
ifade eder. Fakat şu aşağıdaki masal he
nüz on, on beş senelik bir tarihe malik 
ve büyük okyanosun cenuplannda ol -
muştur. 

Bundan beş, on sene evvel, 1925 te 
Birleşik Amerika hükümeti, Japon ve 
Çinlileri Amerikaya hicretlerini tahdit 
ve hatta meneden yeni bir muhaceret 
kanunu kabul ve neşretmiş idi. 

Japonların, Amerikada gözü korkuta
cak kadar çoğaldığını endişe ile gören 
Birleşik Amerika hükümeti, 1925 kanu
niyle yeni Japon muhaceretinin önüne 
geçtikten başka, bir çok yeni yerleşmiş 
Japonların da memleket haricine çıkma
larını mecburi kılmış idi. Bu kanuna 
karşı hareket imkanı bulmıyan on bin
lerce Japon muhaciri, ister istemez Ja
ponyaya dönmek mecburiyetinde kal -
mışlar ve bunun için de San Fransisko 
limanından Balık istifi Japon yüklü va
purlar birbiri ardı sıra harekete başla
mıslarclı! 

cSon yirmi sene içinde Türk muhar- Putkin, Gogol, T olstoy, Çekof, Mak· Halbuki bir taraftan da, soğuk mev-
rirlerinden dilimize yapılan nakilleri an· sim Gorkinin ilk eserleri türkçeye nakle- simlerde mikroplu haatalıklar her yıl ço

cak bir kaç parçadan ibaret olarak tas- dilmiş olduğu gibi muasırlardan Alek~i ğalır. Zaten soğukta mikropların daha 
vir etmekte hata yoktur. T olstoy, Şolohof gibilerinden de nakil- fena tesir ettiiini Pastörün meşhur, ..-

Teşrinievvel inkılabından sonra evvela ler yapılmıştır. larunıı tavuk tecrübesi - soğuk mevsim-
Sami paşazade Sezainin csergüzeıt> i Osmanlı edebiyatının dili, muasır türk lerde tutulan istatistik neticelerini bekle
dilimize çevrildi. Bu eser 188 7 de Os- edebiyatından çok farklı idi. Eskiden meden - ispat etmişti: tavuk tabii ha
manlı imparatorluğu zamanında yazıl-, Lisan arap, farisi kelimeleri ile dolu idi. linde tarbon hastalığını alamadığı halde, 
mıştı. Sonra Halide Edibin <ateşten Fakat şimdi türk dili bu bakımdan edebi soğuk suya batırılıp ıslanınca şarbon has
gömlek> eseri tercüme edildi ki bu eser 1 bir İstihale geçirmekte ve lisan da sade- talığına tutulmuştu. 
de Türk cemiyetinin milli mücadele ae- leşmektedir.> 
nelerindeki ateşli hnli parlak bir surette Bundan sonra muharrir bugünkü türk 
tasvir olurunuştur. Bu esnada keza Sami muharrirleri üstünde durmakta ve ez
paşazade Sezainin hikayel~ri ile ayrıca cümle ıunları yazmaktadır: 

Refik Hlidin bir kaç hikayesi tercüme ve cBugünkü türk edebiyatının en büyük 
neşrolundu. Halbuki bu son muharrir, siması Yakup Kadridir ve kendisi 1934 
bugünkü Türkiyeyi temsil etmek bakı- de Moskovada toplanai"ı beynelmilel 
mından tamamiyle zayıftır. Çünkü bu, edebiyat kongTesine ittirak eden türle 
Mustafa Kemalin rehberliği altında is
tiklal için cidal eden Türk milliyetçilerine 
karşı çıkmıştır. Bundan sonra muasır 
Türkiyenin en büyük ve en kudretli pir
lerinden biri olan Nazım Hikmetin bazı 
müntehebatı rusçaya çevrildi. Bunlar
dan sonra da muhtelif gazete ve mec
mualara dağılmııt ve türk muharrirlerin· 
den naklolunmuıt bazı pek mahdud par
çalar, türk edebiyatının Rus dilindeki 
tercümelerini teşkil eder ve tercümeleri
mizin hepsi de bundan ibarettir. 

heyeti az&lan meyanında bulunmuıtur. 
Bir çok romanlan vardır ve bunların bir 
kısmı Avrupa dillerine de tercüme edil-
miıtir.> 

Bundan sonra muharrir; Yakup Kad-
rinin eserlerini ve bunlann esas mevzu
lannı saymakta ve daha sonra milli mü-

cadele devrinin bir muharriri olarak Aka-
gündüzü ve eserlerini kaydetmektedir. 
Daha sonra Popüler bir muharrir olmak 
itibariyle Reşat Nuri ve Ercüment t-:krem 
mevzuubahs olmaktadır. 

Bundan sonra muharrir, son zaman· Binaenaleyh bize bukadar dost olan 
Türk milletinin edebiyatı hakkında Sov
yet halkının hiç bir §Cy bilmemesine ta· larda Türkiyede yeni ve kuvvetli bir kaç 

muharririn yükseldiğini ve bunların ken· 
accüb edilemez. Fakat buna rağmen türk 

di edebi faaliyetlerine, milli mücadele 
edebiyatı alaka verecek mahiyettedir. 

içinde veya daha sonra başladıkldrını 
Türk milleti tarafından ,kendi istik· 

lalinin elde edilmesi, saltanat hanedanı- kayd ve bunların farik vasıflarını ı;osyal 
nın düşürülmesi, cümhüriyet reJımının problemlere kar§ı gösterdikleri alaka ve 
tesisi, laalifdiğin ilgası ve din ile devlet sosyal mevzulara verdikleri ehemmiyet 
işlerinin birbirinden ayrılması, iktisadi olduğunu tebarüz ettirmekte ve şöyle 

devam etınektedir: kalkınma ve sanayilqme hül&.a yapyıf 

ve kültürdeki bir sıra inkılaplar ve re
formlar ve mesela çarşaf ve peçenin 
kalkması, erkeğin kadınla hukuk müsa-
vatının tesisi ve nihayet latin alfabesinin 
kabulü gibi bir çok esas de.ği~ikliklerin, 
ayni zamanda türk edebiyatında bazı 

in'ikaslar yapmaması elbette ki kabil de
ğildi. Filhakika eski Osmanlı devri ile 
yeni Türk cümhuriyeti arasında büyük 
uçurumlar mevcut olduğu gibi, eski Os
manlı P.rlebiyatı ile yeni türk edebiyatı da 
ayrıdır. Osmanlı edebiyatı uzun asırlar, 

hattii geçen 1 9 uncu asrın ortalarına ka
dar amp, acem eserlerinin adeta esirane 
bir tabiiyeti altında idi. 19 uncu asrın 

ortalarından itibaren ise Fransız edebi
yatına damgasını vurdu. 

Cümhuriyet Türkiyesine gelince, bu
nun bütün cehdi, kendine has olan milli 
inkitaf yolunu bulmaktır. Bu meyanda 
ise en büyük mesai dünya edebiyabnın 
ve bu meyanda Rua edebiyatının hazi
nelerinden istifade edilmektedir. 

Eski Osmanlı edebiyabnın çerçevesi 
gayet dardı ve bilhaaea gayet mahdut 
bir muhite hitap ediyor ve pek mahdut 
bir yüksek tabakanın hissiyatını aksetti· 
riyordu. Cümhuriyet Türk.iyesi muhar
rirleri ise, umumi, milli hareketleri mev
zuları alıyorlar. Bilhasaa son yıllarda iç-

Bu vapurlar arasında Japon bandıralı 
cYaçimaru> vapuru da sekiz on bin Ja
pon muhaciri ile Amerikadan Japonya
ya hareket etmiş idi. 

Bu vapurda binlerce canlı sarı ırk 
olandan başka bir de cansız sarı ırk ço
cuğu vardı. Bu cansız san ırklı da, San 
Fransiskoda bankerlik yaparak milyon
lar kazanan ve 10n günlerde ölen Çinli 
zengin cŞang-Çe-Hay> in CEıledi idi. 
Adamcağız, seneler senesi hasretini çek
tiği vatanına gömillmek istem.iş ve va
pur da, oldukça eyi navlun veren bu ha
muleyi almamazlık göstermemiş! 

cBu muharrirler içinde Sadri Ertem 

ve Sabahattin Aliyi hasseten Likrct.nek 

lazımdır. Sadri Ertem cÇıkrıklar durun
ca> isimli romanı ile türk içtimai muhit
lerinin birden alakasını celbetti. ( 1928) 
bu t'.ser, kelimenin tam manasiyle, Tür
kiyede köylü hayatından alınan ilk rt'a
list eserdir. Eserin mevzuu, 19 uncu 
asır ortalarında Türkiyenin Avrupa mal-

ları istilası altında kalmasiyle. milli ve 
mahalli küçük sanayiin yıkılışı ve bunun 
tevlid ettiği köylü isyanıdır. Bu ve mii
maıili romanlardan baıka Sadri Ertc•n 
bir çok kıymetli hikayelerin de muhar
riridir ki bunların da ekserisi mevzularını 
halkın sosyal hayatından alır. 

Sabahattin Ali nisbeten daha genç bir 
şöhrettir.> 

Muharrir, Sabahattin Alinin de başlı· 
ca eaerleri üstünde durduktan sonra 
Suad Derviı ve ŞükUfe Nihalden ve son· 
ra daha genç muharrirlerimizden olmak 
üzere cVarldt> etrafında toplanan ro· 
man ve ıür haricindeki edebiyat sima
larımızı ve bu meyanda Falih Rıfkı, 
Ruıen Eşrefi takdir etmekte ve yazının 
sonunda teltrar Nazım Hikmet üstünde 
durarak bunun yazılarının genit bir te• 
sir hasıl ettiğini ve yazdannm antiempcr
yaliat mahiyetini kaydetmektedir . 
. ------- -= •• 
10 mil yapabiliyordu. Her hangi bir an-
za hesaba katılmamak üzere bu sefer en 
aşağı 24-30 günde bitecekti! 

Dar bir saha içinde, çok kalabalık ve 
rahatsız bir muhit halinde devam eden 
bu uzun seferin daha ilk günlerinden 
itibaren bir çok rivayetler çıkmağa baş
mıştır. Ve bir kaç gün sonra vapur yol
cuları arasında müthiş bir rivayet çık
mıştır: 

Vapurda kara Taun cadısı varmış! 

KORKUNÇ HAKiKAT! 

Rivayetin çıktığı günün akşamı, yol
culardan iksi hastalanm~ ve çok 15tırap
lı bir geceden sonra sabaha k&Jlı ölmüş
tür! 

insanı şaşırtacak bir hal: soğuk iyi 

midir, fena mıdıd 

Daha garip bir müşahede var: Ameri
kanın ortasında difteri mikropları bulun
duğu, hem de hemen bütün insanların 
ağızlarında ve boğazlarında bulunduğu 
halde, orada hiç kimse difteri hastalığma 
tutulmaz. Mikrobun böyle tesiniz kalma-
sı, tabii, o taraflardaki şiddetli sıcağa at· 
fedilir. Demek ki difteri hastalığının mey· 
dana çıkması, yani mikrobunun tesirim 
göıtermesi için soğuk lazundır. Nitekim 
mutedil iklimlerde bu hastalık soğuk 
mevsimlerde artar ... Fakat pek aoğuk 
iklimlerde yaşıyan Eskimolarda, difteri 
mikrobu bulunduğu halde, onlar da h11 
hastalığa hiç tutulmazlar. . . Buna ne de
meli"> 

Soğuğu fena yapan, soğuk mevsimler
de mikropların tesirlerini göstermelerine 
meydan veren soğuğun kendisi değil, 

soğuk almaktır. Soğuk almalı: da insanın 
içerisindeki hararet derecesinin birden 
bire azalması demektir. 

Soğuğa karşı insanın - büsbütün çıp
lak olduğu vakit bile - mükemmel bir 
mukavemet cihazı vardır. Muhitindeki 
sıcaklık birdenbire azalmazsa yahut ya· 
vaı yavaş azalmakla beraber pek uzun 

müddet devam etmezse o cihazı saye
sinde soğuktan - mütee9'ir olsa da -
içerisindeki hararet derecesi deitimez. 
hastalıklara sebep olan mikroplara da 
karşı koyabilir. 

Muhitteki hararet birden bire azalınca 
yahut yava~ yavaş azalmakla beraber 
azalması uzun müddet sürünce, o vakit 
soğuğa karşı mukavemet cihazı kuvvet• 
ten düşer, hastalık sebeplerine karşı ko
yamaz. Soğuk almak da bundan ileri ge
lir. 

Bir insan 4 derecede - demek ki hay
lıca soğuk - birsu içerisinde 12 dakika 
durduğu halde vücudunun hararetini 3 7 
derecede muhafaza eder. Bu esnada da
kikada 1 2 kalori çıkarır, halbuki normal 
halinde çıkardığı kalori dakikada ancak 
bir buçuk kadardır. Demek ki insan nor
mal halde çıkardığı kaloriden - soğuk 

tesiriyle - on mislini çıkarsa da gene 
vücudünün içeriaindeki harareti değiş
mez, soğuk almaz. 

Muhitin soğukluğu daha tiddetli ve 
daha devamlı olursa o vakit vücudun 
atcaklığı da dü,meie bqlar. Bir derece 
kadar dütünce vücut yeniden bir kudret 
göstererek orada muvazeneyi temine ça

IJtır. Dayanamıyacak hale gelince bir 
derece daha soğur ve yeniden bir kudret 
gösterir, fakat soğuk hala devam eder
se artılı: kudreti büsbütün kırılır Ye İçer· 
sindeki lıararet 2 7 yahut 25 dereceye 
kadar inince hayatın deYUIU kabil ola-
maz. 

Bu tecrübeler yeni olmakla beraber, 
onlann i.pat etmek iatedilderi fe)'İ eılki
denberi bilinin.iz. Soğuk almalı: mcak. bir 
yerden birdenbire, hararet dereceei pek 
farklı. aoiuk bir yere çıkmakla yaftat 
ıiddetli soğuk bir muhitte çok kalmakla 
olur. 

Soğuk mevsimde bizi korkutan ha. 
talıklar soğuktan değil, toiuk almaktan 
gelirler. Bu mevsimde kendinizi soğuk 
almaktan korumanlZ - yani sıcaktan 
birden bire soiuia çakmaktan, yahut eo
ğukta uzun müddet kalmaktan sakınır· 
sanız - kıt hutalıldanndan hiç kork-

Bankerin hususi doktoru, ölümün bir 
kalp durmasından ileri geldiği hakkında 
bir rapor vermiş idi. Halbuki hakikat bu 
raporun tamamiyle aksi idi!. 

GARiP Bffi YOLCU! 

Vakıl ölülerin vücudu mosmor olm~- maya bilininiz. 

tu. Fakat hiç bir kimse tarafından G. A. 

Yaçimara vapuru yolculan arasında, 
bir kenarda oturan, yerinden hiç kunıl
damıyan ve garip halli bir yolcu vardı. 
Yüzü de sargılarla sarılı olduğundan 

yüzünün her hangi bir hattını görmek 
mümkün değildi. Vapurda hiç bir .kimse
nin tanımadığı bu garip yolcu da, Ame
rikalıların memleketlerinden defettikle
ri binlerce Japonlardan birisi idi. 

Amerika ile Japonya arasında 6 bin 
küsur mil olmasına rajmen, bu uzun 
aeferi yapan Ja&JGD ftDUl'U .. u. llllDlk 

ehemmiyet verilmemiş ve cesetler iki 
çuval içine bağlanarak, ağır bir demir 

. l b lik d 1ın ......................................... , 
parçasıy e ir · te enize atı l§tır. =.·. Kı·ralık apartman =: 

Sekiz bine yakın yolcu içinde, elbet 
• • 

te hasta da çıkar, ölen de olur, değil : Şehir gazinosu arkasında 1382: • • 
mi? Fakat ertesi gün ölü adedi beşi bul- :sayıh (Gül sokak) ajzında denize: 
muştur. S DUll' konfora havi Jedİ odalı ~ 

• • 
iş bu kadarla kalsa, yine eyi. Fakat 5 İfl!8 edilmİf bir ev kiralıktır. 5 

üçnücü gün vapurda auaille pençele- S Görmek ve göriipnek istİJ'enlerln ! 
şenlerin adedi 300 den fazla olmuştur! : guetemiz idarehanesine möracaat-: 

•• atnomı - ileri. 1 . ......................................... . 
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iki kafadarın verdiği karar Harpten sonraki senelerde kadın mo

daları felilden tckile sirdi.. Bir zamanlar 
lcadmda bir erkeklqme temayülü gÖ· 

riindü. Sonra muayyen sinema yddızla
nıu tald.iden C81'Ulı görünme temayülü 
bqladı. Makyaj, elbiM yeni bir yola dö
küldü. Bir müddet sonra bu da değişti. 
Bir şpor ve hareket mod- meydan aldı. 
Tuvalet ve elbi.ae bu CAM göre değişti. 
Geçen senenin bikim mocluı. ,.hsiyeti 
göıterecelr. bir elbi.ae ve tuvalet seçmek 
oldu. Her ltadın kendi phaına uygun tu

valeti ararclı. 

bini bulmuyordu 
Komplocuların 

bulunması bu 
bir kat 

arasında şehir muhahzının 
• • 
ışın ciddiyet 

meydana 
ve ehemmiyetini 
koyuyordu 

Halbuki İbrahim bey bütün memle
kete hakim ve nafiz vaziyette idi 

Y e~gecin odanın ortasına boylu bo

yuna uzatbiı adam... Bizzat tehir mu

hafızı idi. 
Buna hem Sebastiyano ve hem de Hı

ristidi hayret ettiler. 
Sebastiyanonun hayreti, :komplocular 

arasında şehir muhaf1Z1nın bulunınaaınJ 

anlamaktı. 

Hıristidinin hayreti ise lbu odaya ve 
böyle baygın bir halde şehir muhafızının 
nasıl getirilmiı olmaaiydı. 

- Bu zavaHı adamı bu hale itim koy
du? Koca bir şehrin muhafızına kim el 

kaldırdı? 

Diye haykırdı. 
Sebastiyano: 
- Merak etme dostum.. Dedi. Onu 

bu hale ben koydum ve eğer herifin tehir 
muhafızı olduiunu bi11eydim kafa.ama 
indirdiğim yumruğu daha ltıyarcaama 

vururdum. 
Ve, onu k.omploculann arumda nual 

bulduğunu ve Manut.ıda, karanlıkta na
sıl ele geçirdiğini izah etti. 

Y engec İn bu olan i lerden tabii haberi 

yoktu. 
Sebastiyanonun odasına girip te bir 

"ö"eye çekildiği zaman,. Bu köşe tesa
düfen sehir muhafuının uzatıldığı kö"e 

idi. 

Sebastiyano, komployu anlatırken 

Yengeç. keskin zekiısile vaziyeti kavra
mı~ ve Hıristidinin son ~özleri Ü7..erine de 
ehir muhafızını sırtladığı gibi odanın 

erta!\ına koymuştu. 

Şehir muhafızının komplocular arasın

da bulunması hu işin çok ehemmiyetli 

ve ciddi bir teşkilat İşi olduğu bir kat da
lla sabit olmu~tu. 

Sebastiyano: 

- Sanlci allh yapmı~ gibi koca göbeği 
bu adama muavin verdim. Artık bundan 
eonra Bizansın emnİveti ile beraber ken

. di emniyetimizi esk~ kapı yoldaşı koca 

göbeğin ellerine bırakabıliriz. 
Hıriatidi itiraz etti: 

- Haydutluğa alışmıs bir adamın eli
ne bütün milletin huzur ve ~niyeti nasU 
tealim edilebilir~ •. 

Sebastiyano güldü: 

- Ulan .. Dedi, biz sanki ne idik. Ne 
nıaldık ~ Asd biz.i.m gibilere emniyet edi
lir. Biz haydutluk. ediyorduk amma •.• 

Na.muaumuzla yapıyorduk. Kahpelik et
miyoıduk. Kudıetlu aalzadelerin.. A.a
letlu pa.pa,zların yeraltı pusularına, '2ebİr 
saçan ellerine karşı yalnız bizi dc~il, ~ 
tün bizansı ancak böyle koruyabiliriz. 

So:ua Yengece döndü: 
- Arkadaşlarına dedi, saray deposun

dan muhaflZ askeri elbisele:İ giydir .• Bu 
herifi de al.. Götür. koiı~ta bapna nö
betçi .koyarak muhafaza et. Onu ne yapa
cağımızı aana sonra söyleriz. 

Yengeç gitmek üzere ik~n 
atıldı. 

lfo:istidi 

- Dur •. Dur •. Dedi. Her şey iyi am-
- ---- - --~-

7mi71titı ~mnıu rımmı 

daha 
ma.. lşte bu emri verirken yanıldın Se· 
bastiyano .. Şehir muhafızının sarayda ve 
elimizde bwunduğunu komplocular asla 
bilmemelidirler. Onları !fÜphelendimıelt 

çok yanlış bir hareket olur. Ben derhal 
bir emir yazıp imparatora imzalataca
ğım. Bu emir şehir muhaf1Z1Dm mühim 
ve mahrem bir vazife ifası zımnında ve 
bu gece müstacelen Kililtyaya gönderil
diğini bildirecektir. 

Komplocular, arkada3lannı ele geçmiş 
değı1, fakat bir vazife ile Bizanstan uzak
laşmış aanacalClar. Bu itibarla onun saray
da olduğunu hatta mu'hafızlar bile bilme
melidir. Onların ara ında komplocular 
tarafına geçmiş olanların bulunmadığı 

ne malum. 
Seba.atiyano: 
- Doğru be Hıriııtidi. Dedi. Bana kal

saydı i,i berbad edecek.tim. Ben 7.aten 
daima söylerim. i~ kabadayılığa dayan
dı mı, ikimizde ayn ayn birer kuvvet 
tC§kil ederiz. Fakat mesele entrikaya, 
dalaveraya temas etti mi ancak birbiri· 
mizi tamamlarız. Ne yapalım. Aklımızın 
ermediği şeylere burnumuzu soktuk. Pe
ki .. Şimdi bu herifi nerede saklıyacağız?. 

- Yengecin adamlarından ikisi i1e 
onu sarayın arka tarafında. harem 'kıs
mına bitişik gelen dairenin altına koruz. ı 

Köylüye 
Cins taylar dağıtılıyor 
Tekirdağ (Hususi) - Bölgede yapılan 

incelemelerde hükümet aygırlarından 
ve ileri gelen sergilerde takdirname al
ıntı;; aygırlardan elde edilen tayların iyi 

bakım ve besisinin hilinıneme.sindeıı 

genç yaşlarında iyi gıda alamıyarak kav
ı uldukları göri.ilmüştür . 

Bu ltararı tatbilt için Yengecin sırtına 
hala baygın olan komplocuyu yüldeterek 
hep beraber odadan çıktılar. 

Saray koridorları derin bir sessizlilt 
içinde idi. 

Kimseye rast gelmeden ah it.ata ind.i
ler. Saray külhanının bulunduğu küçük 
avluya geldiler. 

Bu avlunun arka tarafına açılan kapı
sını gösteren Hırisüdi: 

- İmparatoriçe öldükten sonra, dedi. 
Artık bu kapıya lüzum kalmadı. 

Sebast.iyano: 

- Evet ..• Dedi. 

Ve kapının Üzerindeki anahtarı alarak 
cebine koydu. 

Hıristidi sordu: 

- Anahtarı ne yapacabın~ 
- Belki bana lazım olur. Geceleri 

hovardalığa filan giderken k.im9Cye gö
rünmemek için bu yolu tak.ip iııe yarar. 

Sebasliyano, kapının anahtarını, de
diği gibi kimseye görünmeden saraydan 
kendi çıkması için değil, kimseye görün
meden saraya kömür gözlü dilberi, o gün 
akşam hava karardıktan sonra buluşa-
cakları Karpotopsinayı 
almıştı •.• 

getirmek için 

··BİTMEDİ-

Holivud 
lngilız kral ve krali-

çesini bekliyor 
LONDRA, 29 (İn) - İngiliz kral ve 

kraliçesinin Birleşik Amerikayı aiyare'
lerinde Kaliforniyadaki stüdyoları da 
ziyaret etmeleri Holivudda çok arzu 
edildiğinden İngiliz neslinden olan meş-

hur sinema yıldızı M.acllen Karol İngi
liz hükümdarlarına hitaben bir davetna-
me yazınağa memur edilm~i.i.. Filhakika 
bu davetname yazılnuş ve gönderilmi!ı-
tir. 

Sinema payilahtmdan yapılan davete 

İngiliz hükümdarlarının ne ceYap vere
cekleri henüz malum değibe de Londra
nın en salfıhiyettar mahfollcri bu davdt 
mektubunun tamamen Buckingharn pa-

Bir çok para ve emek sarfiyle elde 
edilen bu tayların iyi bakım \'C be.siye 

alınarak yeli~tiricilere yardım yapılrua

::;ını, bunlarm bu işlerin faydalarını can
lı misallerle gösterilmesini göz onune 
alan Trakya umumi mi.lfetlişliği, Çorlu 
kazasının köprüce çiftliğinde ilk olarak 
hir •Trakya Tay• çiftliği kurmuş ve 
orada bir sene bakılan ve beslenen tay
larda göı·ülen bü:t ük farklar halka gös
terildik ten sonra yine sahiplerine iade lasın ananele.-ine muvafık bir şekilde 
edilmiştir. ya.z.ılııuş olduğw1u müş&hede etınekto-

İyi beslenen ve bakılan bu tayların dirler. Holivud, hugi.ine kadar krallar 

bir kısmı Çorlu hayvnn sergisinde otur. ve prerulleri temsil eden o kadar çok 
liradan 60 liraya kadar ikramiye kazan- .filim ;çevinni!f ir ki şimdi bu şehirde eti
rm~rr. Bunu müt,.akip yıl yenidt'n Zi- ket bahsında tamamen salahiyetli bir 
mat vekaletinin yardımı i]e Çodu ka- çok eksperler bulunmaktadır. 

:ı:a.-;ınila Mannara sahilinde Şerefo]i (:ift• Miss Madlen Karolun mektubu İngi
liğinde daha geniş ölçütle bir tay çiftliği 1iz baş\•ekili Mister Çemberlnymı gön
aı.,ulmı;r ve burada yeti~iriJen. bakılan derflmiştir. Mektubun muhteviyatı 'Bu
taylar yeııiden sahiple·ine verilmiştir.. ckingham sarayında cari etiket kaidele
Bu suretle iki yıl iccrisinde (9:i) tay is-- ı'ine o kadar uygundur ki bu da\·etna
lenen şartlar altında yeli ·tirilcrek k<iy- meyi k"r.llm protokol §cfi yazmış olsaydı 
lüye verilrni<rtir. daha başka tiirlü yazamıyacaktı.• 

Çok cazip görünen bu İf çok. müşkül 

oluyordu. Her kadın kendi ruhi temayül
lerini keıfedemiyor. Ben falan yıldıza 

benziyorum diyerek bir örnek alıyor, fa
kat ekseriyetle güzel olmaktan ziyade 
gülünç oluyordu. 

Bu sene. kuıa etelclilc.lerile, şapk.a üze
rindeki tüYferile moda yeniden kadınla
şıyor, kadın eAi zamanlarda olduğu gibi 

süsleniyor. 
Bu senenin mocıla temayiiHi 9çin ideal 

kadın tipini IPari.ııin en tanınml§ moda 
mağazalarından birisinin manken aramalt 
için ,gazetelere vadiği ilanda buluyoruz. 

Bu mağaza. ufak tefek: beli iki el ara· 
ınnda sıkıla'bilecek. kadar inc.e; peabe be
yaz, ıslYab saçlı, göziiniin :Jtöjelİnde. ya

hut dudrikla.nnm kenarında bir beni olan 
nıanken kular aayor. 

ıB• tipe unun 1ıelen elbnel« için mo
da şunlan düşünüyor. 

GONDOZLOK Et.;BJSELER: 

Kısa ve plise et.klikler, eski korsalaıı 
andıran geniş kemerler, uzunca ceketleı-. 

Elbiseler üzerinde ha ka bir kwnaştan 
kesilerek dikilmiıt veya geçirilmi2 !!Üsler 
senenin en mühim hususiyetini teşkil edi
yor. Kadife, su taı:ıı ve kürk ziynetler 

yeniden moda oluyor; Ceniı:ı mantolar, 
\.'Ücuda y~pışan mantolara tercih ediliyor. 
Ropların yakaları dik oluyor. 1<.oilar yu
karı kısımda bol ve geıü~ yapılıyor. Bu 

geniş kollar bileğe doğru darlaşıyor ve 

bileğe tamamen yapıııyor. Roblar ter
cihan yıkanabilir 'kumaşlardan yapdıyor. 
Geni, kürk yal:.alar her tarafta görünme
ğe ba~lıyor. 

GECE TUVALETi: 

« Şimdiye kadar ~ 
Kmmlann hiiliaua » 

( Osınanh imparatorluğu başkuman

dan vekili ve harbiye nazırı Enver pap., 
Sadrazam T ali.t, Bab.riye nazın Cemal 
paşalarla birlikte: r 916 yılında mütare
kenin ilinından birkaç gün sonra bir Al
man torpidosuna binerek Rusyaya git
tiler. 

Enver pllf& Kafkasyaya gitmek i&ti

yordu. Hatti. bir motör tutarak denize 
aç.ıl~tı. Fakat şiddetli fırtınadan ge
riye döndü. Sonra Talat, Cemal paşalarla 
birlikte Almanyaya gitti. ı\lmanyada da 
karışıklık. vardı. Hatta i'alit, Enver, Ce
mal paııalar Berline vardıkları gün yer 
yer tüfenkler patlıyordu. 

Enver pap Berlinden Moakovaya git
mek istiyordu. Bir tayyare buldu. Tüccar 
Aü bey ismiyle hareket etti. Fakat Rus 
hududunda tayyareden inmeğe mecbur 
oldu, 3 ay kadar hapis kaldL Kendisinin 
f.nyez paşa olduiu.nu isbat ettikten aonra 
kurtuldu. ikinci defa tayyare ile hareket 
etti. Nihayet Moskovaya giıebildi. Ya
n&Dda yaveri de vaıdL Rwalar Erıver pa· 
pya &ok hinnet göaterdller. F..kat En
ver pa.- Bo*9iküği anlamadığı için lcen
diainden yüz çevirdiler. 

Bak.uda Şark milletleri komünist 
kongresini topladılar. Enver paşa da bu
raya aitmi§ti. Fakat bu kongreden de bir 
feY çlkmadı. Enver paşa tekrar Mosko
vaya döndü. Sovyetlerin ileri gelenlerin
den müsaade istiycrck Buharaya gitti. 
Buhar ada o •günlerde Bolıevik bn.kimi
yeti başlamıştı. ihtiynlar Emir taraftan. 
gençler de hür ve müatakil Buhara taraf

tan idiler. Bunlar aralarında çarpı maya 

hile ba.§lamı!U. 
Enver pap. Buharanm en karışık gü

nünde şehire girdi. Oradan ayrılmak 

meCl:tuıiyctlo.de kalda. Orada bulunan 
Tütl zabitlerinden Halil, Nafi bey, Ha
san bey, Hacı Sami bey Enver paşaya 

Gece tuvaletlerinin de :vücuda yapış- müzaherelc. ettile~. Enver paııa ·bu zabit
ması değil, vücuddan taJması, zengin ol- ferin yardımı ile Buhara JChrinden çıkta. 

ması moda oldu. Renldcr bu sene çok D<>tembeye gitti. Orada Emir taraftan 
garipleşec~ğe benziyor. Koyu .larmu:ı, ve oldukça lta~vetli bir ;gurupa kuman

erguvaoi, mor, koy. \Yeşil, kükürt ısansı da eden ibralüm dıey ile görüımek ve 
.gibi gö:ıe çarpan ren.:ler beğeniliyor. Gri, anlaşmak istiyordu. Gittikleri yerde halk 
bej, mavi gri gibi çok kibar aayılan rcıilc:~ tahUaaı, köylüler Enver paşaya çok hür
ler eslti kıymet ve itibannı ka:Ybetmek met ediyorlardı. Enver paşa maiyetinde 
üzeredir. bir arupla Ibralüm beyin bulunduğu 

Bu Juş modası bdun tekrar elmas vr- Kaytaf köyWıe gitti. lbıahim bey Enver 
inciye kavuttoracakbr. Bir telıı: le.elime ile paııayı çok soğuk lta.rpladı ve Enver pa.
yeni moda, parlak. netdi oyn.:&c Te bdt- şaya~ 

na çolr. ;,.-al:ışan bir cınotAelCIU. - Siz hakikaten Enver paşamısınız. -*- Deiil. misiniz~. diye sordu. Maamafih 
müzakereler ltesilmif değildi. Paşa lbra
hiın be_yin bulunduğu köyde oturuyor
du. 

Evvelki gün Ödemişin Cümburiyet 
mahallesinde bir kaza olm~ur. On ü~ 
yaşındaki Süleyman. yaptığı sun'i bir 
tüfengc barut ilave etmek suretiyle 
alcşlemi~ir. Ç.lkan saçmalardan Kusta
farun !mğ eli ve Abdüm:ilimanın ayak
lan ağırca yaralamruştır. Yarahlar has
taneye Jcaldırıbnışlardır. 

Dö embede bulunan ve 600 özbekin 
kumandanı olan Ali Rıza bey o günlerde 

Enver paşanın yanına Kukt.a,a geldi. 
Onunla görü,tü. O esnada BolteVilcler 
de yavat y;avaş Döıembe taraHarında 

tqkilat yapayordu. Ali Rı&a bey Enver 

piı§ayı Döııeaıbeye davet etti. 
- Halil hey. Hasan bey, Nafi bey, 

senin eli kesik -değ"iL-J<--'e_r_.}-_'a_t_e_l_s-eı_n_a.c1·--n·1u·s~)•aiiir;ı;\i;;;;'e;;;;-_.b.i;;:r-b..-i,_ı-.•ıe•ı•·i·nı;;;d;;;;e;;;;n;;;:d;;;;a;;;;v;;o·a;.co:;;ı;;;;o;;;;l;;;;ın;;;;u;;,ş;;;-._,h.ı•rlilsı;;;;z;;;;a;;;:1:;·as-=~g::-e•lm••İ§:;=-;.. .... -.-;;;;.;;-;•mı'•.-.;-..-....-
mı ki~ bilıniyccek .. Onun için sus- !ar. Hırsız dı"kkatle bakınca görmüş ki gü-
tum. Şimdi başkasının elini de kestikle- Kadı bunları din.lem~ ve: zel bir kız.. Ayın on dördü.ne benziyor. 
rinde işte haldaşıını buldum, beuiın çek- - Size demi§, evvela bir hikaye an- ömründe bqyle kız gi)~ .• !07.e.rin-

Masal masal icınde 
tiğim zahmeti o da çekti diye ağladım. !atayım. Sonra dav.anızı hallederim ~'le de gelin elm.e.I ve müceTherler_ Altın
Ey padi~ahıın .. Bu ar.alık iSeniıı de be- hikayesine şöyle başlam~: Jar .. zümrudler. Hemen hırsızm 1ıa~ul
niın de l~ım gidiyor. cBir zaman bir yiğit bir kız.la bir se- Juk damarları galeyana gelmiş ve kurt 

Benim halimi siz bilmC!ZSenlı. kim bi- hirde sevi3miş1er. Bu kızın bir basb :kuzuya salar gibi üzerine saldınnış. Kız
lir. Yoksa siz üç şehzade ile kadı hika- yiğit ı~anlısı varmış. Kı7.ı seven ylğit ederdcneye ailadığını gelin~söyleyincc 
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idi. Şimdi talii döndü. Bir karlın aain ak
lınızı başınızdan aldL Onun hilt'! W! fo. 
aa.dı bunca tedbirli vezirleriftnı aciıı. bı
raktL Ne derler. deli bir kuyuya >taf -.tar, 

kırk akıllı ~aramaz. ~e bir lı:adının 
yaptığı fenalığı şimdi bia düı:eltenıİyoru~. 
Bu işde acele etmeyin. 

Şimdi şehzade bir yavnı kuşa benze~. 
ne uçabilir ne de kaçabilir .. Sonn1 onun 
8Ö7. söylemenıesinde de bir hikmet var
dır. Şimdiki halele bir :müddet onun hak
kında hiç bir muamele yapmayınız. Na
sıl olsa elinizdedir. Ve ne zaman ii.sterse
niz onu öldürebilirsiniL Bil vaziyette 
iken .size ne fenalık yapabilir ki .. 

Padişah vezirin sözlerini mak\ıl buldu. 
Oğlunu cellada vermekten o gün için 
d~ vaz geçip akşamı iş ve gü~ ile niha
yete erdirdi ve akşam olunca hareme 
gitti. 

Onu bennutat kansı karşıladı. Otu
rup yemek yediler. Kadın yine oğlandan 
.az açtı Vt> onun öf medii:.rini duyunca: 

- Ey şah .. dedL Sana bunca füısihat
ler ettim. Kfır etmedi. Bu hastaya Hac 
veren bir doktora benzer. Doktor ilfıç-

larının 1esirsiz kaldığını görünce fıcir. 

kalır ve artık başka ilaç vermez. Ben de 
bunun gibi sana .söz. söyle.ınekten, nasi
hat etmekten artık aciz kaldım. Aıiık 
'bir dahn ağzımı hu bu.susta açmıyayım 
diyorum. 

Yine ooyliyorurn. Çünkü sana acıyo -
rum. Hem mülkün hem mern1eltetin 
hem de C'anı.:ı. c"den gidecek.. Vakıa !'i
zinle beraber b enim de başım gidecek 
ama, ben kendi hayahının gittiğine gam 
yemem .. Adamın birinin elini kesmi~ler 
hiç sesini çıkarmamış. Sonra karşısı~da 
bir başkasının elini kesmişler, feryada 
başlaml§. 

- Ayol, demişler, kendi elin kesiJh-.. 

ken ses ç-ıkarmadıa da ~kasınm ~li ike
Silirken Jleden feryat ettin? 

Demiş ki: 
- &-ıiın elim kesimken baktım kim-

yesini bilmiyor musunuz.? onurila tenhada sevişirken: lıırsız : 
Padişah: - Ali hayatım, demiş şimfü sen he- - Madam ki öyledir, demi~ benim de 
- Bi1ıniyorum, 0 nasıl hikayedir. nim yanıma geliyorsun ve ben seninle sana el sürmem ve yolundan alıkoy-
Deyince kadın anlatmağa ba§ladı. mesut oluyorum. Fakat varın evlendiğin mam ıcaiz değildir_ Gel seni söz 'Verdiğin 

~ sevaili.ne göt.iireyim. ÜÇ ŞEHZADE ILE KADININ ve nişanlın ile gerdt>ğe girdiğin :zaman ..... 
lllKAYESl benim halim nice olacaktır. Kız da bu Ve ikw alıp doğru .scw:Iiji yiğidin evi 

·· ·· · önüne ıkadar götürüp bırakın• .... Bir p .. dişahın üç şehzade.-.;i varmış.. soz uzenne ona: ~ 
S , fı Kız hemen kapuyu çaldı. Yii't içer-

Padişah ihtiyarlaın~ ve hast.alarun~. - en eıem çekme, demiş. Ben ge ın 
öleceğini anlryarak çocu'klarını yanına olduğum ge-ce e·11vela senin yanma geli- den: 

~ · - Kimdir o •.. 
çagırmış: rım ve seninle buluşmayınca güveyiye 

Diye sordu. Kaz.: 
- Falan yerde bir lcüp dolusu elmas, murat vermem. Işte bunlar böylece ahd 

· · h. kl d d · B ~ k - Aç.. Deda. Bu aeldim. Ahd.undıa 
ıncı ve ceva ır sa a ım, emış. en ve peyman eylemişler. Nihayet g=ue 

durdWll. ölünce gidip onun oradan çıkarıp pay- gecesi gelmi~, gelin ve güveyi rbir ara-
Delilcanlı bıemeıı kapıyı açarak kızı 

laşırsını:z. ya gelmişler. Düğün halkı dağılml§, or-
kollan arasına aldı. Bir kaç gün sonra Padişah ölmüş. 'Oc talıkta yabancı kimse kalmamış. Gelin, 

oğlu hep birden babalannm dediği yet'e kocasına kendisini seven yiğit ile arala- Ve: 
d - Ah canım ciğerim .. NasJ yaptın bu gi rrek k.aznuşlar, küpü bulmuşlar. Fa- rında yaptıkları ahd ve peymanı söyle-

kat içinde hiç birşey görememişler. De- ~ ~ endan Uin ist~is. Kocası bunu AtL Kocan na..ı ınüaaad~ etti. Deyince 
hal çekişmeğe ~ışler. duyunca ,ge'line: ka da kocaıunın ahdında dumıaaı için 

- Babamız küpün bulunautu yeri _ Madam ki yemiıı ettin 'Ve söz ver- :lı:endialfte iziıı ve.rdiğlni, yolda gelirken 

bize söyledten kiım:? yoktw. Bu hileyi 1 din haydi .git ahdiai yerine getir sonra bir hırsıza rastladığını, hırsız kendisine 
yapan bizim içimin ve üçümüzden bi- gel.. el uuta.cağı ııuada ağlıyarak ahdım söy-

ridir diyerek her fu:ü de kadıya O.. ~ Demif. Gelin~ gtderkea -'Olda bir _ BİTMEDİ _ 
- .. 1 • .._ .. - -- ·-- -·--·- ----- ..,_ •u...-... ....,. ..... 

sizi bekliyorlar... diyordu. Enver paşa 
ile Ali Rıza bey konUfllyorlar.) 

* E.auen Enver papya ta1undığı tavu da 

bundan ileriye geliyordu. 
Enver paııarun Kuktaı köyünde de 

otunnuuıı ~k istemiyor ve bir an eYYd 
gitmesini de can ve gönülden temenni 

~diyordu. 

Birazda bu sebeplerden Enver paşaya: 

- Ben şu mektuplan adamlanma 

göndereceğim. 

Dediği zaman Jbrahim bey memnun: 
- Aman paşam. istediğiniz gibi 

adamlarunın himayesinde olarak adarru· 

nız gidebilir. Demifti. 
lbrahim bey kısa aklı ile Enver papnın 

müabet bir cevap alanuyaca~nı tahmin 
ediyor ve kendi yanından uzak.lapp gi
deceğine kani bulunuyordu. 

Filvaki Enver paf&DID bu md.tupla 
diğer maiyetini de KUk.tap divet ettiği 

akla gelebil.irse de Enver paf&Dlll mai
yeti 1000 i bile bulmuyordu. Halbuk.i 
lbrahim bey bütün memlekete sahip ve 
lıalcim olduğunu düıünüyor ve (yalnız 
T ogay Sarı yanında 3000 k.qilik bir k.uv
vetim var) diye öğünüyordu. 

Enver paşa mektup göndc.dilı;.ten son· 
rn KultaşUı. ce\.laba intizar mecburiyetin· 
de dcaldı. &ika türlü yapamazdı. Mu
vaffal.:.ıyet i.çin biraz da sabır lazımdL 

* 
E.nver paşa ile lbrahim bey arasında 

cereyan eden bu vakalar az çok kışa te

sadüf ediyordu. Bugünlerde Enver pap

dan kilometrelerce uzak mesafede bu· 

lunan ( Döşembe) kasabasının bir köylü 
evinde 600 Özbekli askere kumanda 
eden Ali Rıza bey ile karşısında da Dö
şembe de hükümet müralıhası Osman 
Hoca k.arşı karpya oturmuş konuf'lyor
lardı . 

- Ali Rıza bey ne dersin?. Enver pa
p.nın KW..taş ta lbrahim beyle anla aca

iına ihtimil verebilir misin? 
- Neden? 
- Öyle ya .•• lbrahim bey Bol_şeYilde· 

re muhalif olan hir insanın Enver paşa 
ile anlaııması muhakkaktır. 

- ... 
- MaamaHh ben buna ihtimil vere

miyorum. Çünkü Enver pap. öyle ufalr. 
tefek &;lcre ehemmjyet ven:cek bir p.h
siyet değildir. O büyüle ümitler ve büyük 
arzular :.PC§indedir. Buna hayal ı de di

yebiliriz Y•-·. lbrahim bey gibi ôai ba
ımda yal1)'an bir Emir taraftan yoııruoda 

ne bulabilecek: orada muvaffak olsa ai
bayet bir köy kil.yasındr:n ileriye mi ge

çecek'>. 
Enver paşanın lbrahiın beyle anlap

eaima değil Kuktaf(I gideocğine hile alc:
lrm ltumiyor. 

- Fabt E.ııver paşa !fU clakiltada lb
rahim beyin yanında ... 

- Onu biliyorum... Likin bu anlaş
madan ne çıkacak?. 

- Be.n de büSbütün başka türlü dü
fÜnÜyorum. Enver pa.,.oıa ile füna.lürn bey 
bir araya g~miyecelt ilti kafadır. Birisi 
koskoca bir imparatorlukta başkumıuı
danJık yapmıt bir zat. Diğeri ek n.ilıııyet 

bir kabile reisi .•• Onlann görişleri baş· 

ka ... Ya ayı arı, düşünii?feri ve nihayet 
telakkileri başka ... Birisi bütün dünyada 

§Öhret sahibi olmu~ ve hakikaten bu dün
yayı bir battan bir bllJll aezmiı ıgÖrmü~ 
her şeyi anlamı§, iyiyi kötüyü tefrik eden 
bir adam ... Diğeri de Buharanın şarlan. 
daki dağlıır arasında yaşamı , büyümüş, 
ve biraz okuyup yaz:ma 'öğrenmi bir dağ 
adamı ... 

Ali Rıza b~yle 'Üııman Hoca bunla 
l<0nufurken dıJarda kar yağmrya baş. 

lamış ve uzak tepeler çoktan karla bem
beyaz ört'ülmü~ü. 

•• BirNEDi •• 
-*-

Tiirkiye - İsveç ticaret 
Niizakeresi bitti 

İs\'eçle akdedeceğimiz yeni ticaret an
la~rnası için bir müddetten beri yapıl_. 
makta olan müzakereler hltmi.ştir. Ha
zırlanan yeni anlaşma fbugünlerde iki 
taraf mümessilleri tarafından imza olu
nacaktır. 

Yeni ticaret anlaşması iki. memleket 
arasındaki ticaret münasebetlerini inki
şaf ettirecek esasları ihtiva etmekle4tir. 
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yol vermek icap ettiğini söyledi-
ği zaman kendimi tutamadım. ' 

- Ben buraya hizmetçilik c!
meğc gelmedim, diye bağırdtr.ı 
Evlcndimse rahat .için evlendi : 
Annemin babamın evinde dalı ,. 
rahatiim. 

Ve sonra yatağın üzerine kapa
narnk ağlamağa btlflc:dım. 
Şadan boynuma sarıldı. Beni 

kucakladı. Ok,adı, öptü, yumfQ
dun. Ve ha/talık ev masraflarını 
k?Smağa razı oldum. M aamalih 
ertesi halta Şadana yeni aldığım 
kırmızı eldivenlerimi biiyük bir 
sevinçle gösterdiğim zaman du
daklarını ı•ırdı, •onra tıııratını ek
fİlti ve: 

- Bu eldivenlere altı buçuk li
ra verdin ha! .. dedi. 

- Pahalı mı dedim .. Bu kadar 
temiz mal .. Vall!ıhi kelepir .. 

- Olabilir .. Fakat •enin eldi
venlerin yok muydu? Daha yeni 
almıftık .. 

- Vardı ~ma.. Y e,il değildi .. 

l'tilli 
sına 

müdafaaya 
170 milyon 

ve hava müdafaa
leva zammedildi 

Bulgar ba~'t:e!dli K öseivrn•of Ah•:.ı • ını.ı , oL 'l d çisi ve Alman lktısat nazırı 
B. Funkla bir arada 

Sofya 1 (AA) - Bulgar parlamen- yorulmaz bir azimle yürümektedir. 
tosu yeni sene bütçesi müzakereleriyll" Eski zamımlardıı devlet bütçesi hayali 
meşguldur. Sene başında yeni bütçeye bazı rakamlara bina ettirilmekte ve her 
girileceği için bütçenin meclisten geçm:si &ene açık verm:kteydi: 1 latta devlet 
\'e tasdike iktiran etmesi lazımgdmckte- memurhırının maaşlan aylarca veri1emi
dir. Bunun için Mecliste hararetli müzn- yordu. Artık o günlere veda edilmiş bu
kereler olmııktadır. lunuluyor. Yeni zamanın ideallerini ve 

Bugünkü gazetelerin verdiği ınalumıı- Bulgar f!lilletinin ihtiyaçlarını tam ma

la göre 1939 bütçesi geçen senekinden nasiyle ve büyük bir sadakatle aksettir-
4SO milyon leva fazladır. 19 38 bütçesi mekte olan bugünkü parlamento, üç se
yedi milyıır 2 00 bin leva iken 19 39 büt- nedenberi takip edilegelmekte bulunan 
çeai yedi milyar 732 milyon 75A bin le- finans politikasını büyük bir liyakat ve 
,•adır. Bu fazlahk muhtelif vekaletlere dirayetle yürütecektir. Çünkü bu poli
ait Lütçelere taksim edilmiştir. Bunlar tika Bulgar devletine reel, müstekar ve 

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

kızlar Garson • • 
ıçın 

1 Genç ve 
fazla 

güzel olmak şart 
boyalı, hoppa 

fakat 

şımarık olmak 
ve 

yasak 

Bnim zorumla Nişantaşında iki 
odalı küçük bir apartıman tuttu. 
Tabii apartımana göre yenid~n 
eıya aldık. 

ilk •enemiz· çok mükemmel 
geçti. Şadanı aeviyordum. O da 
beni hem •eviyor hem şımartı
yordu. Hemen her akşam eve ge
lirken bir hediye getirirdi. Yine 
hemen her akşam yemeğimizi ev
de yeyeceğimiz yerde en lük• lo
lantaya gider, orada yerdik. Çün
Aü ben öyle i.terdim. 

Bunlar yet1il ko•tümüle bir örnek. 
Zaten yeni elbise yaptırmağa sa
yende veda ettim. Böyle teforrü
atı da ihmal edersem alem bana 
ne der? 

içinde milli müdafaa fazlalığı birinci mütevazin bir bütçe bahşeylemektedir. Amerikalı genç kızlar, kar yokken bile buzda Hokey oy1uırlar. Nasıl mı? Plaj 
planda gelmektedir. Yani, 1939 bütçe- I~te bunun içindir ki, bütçenin müzakere kumlannı Hipo sülfit döSüdle karıştırarak •.• 
ainde milli müdafaaya 80 mily~n leva; ve kabulünde parlamento, kendisine te- Nevyorkun Fifth caddesi Amerikalı ğunu ispat ediyor. '-
llava müdafaasına da 92 milyon leva su rettüp eden kutsi vazifeyi büyük bir di- kadınJarın süslenme ve giyim pazarıdır. Kadınların tuvalet ve süs ihtiyaçlan-

k 1 · d d ·1 l rayetle yapacak ve böylelikle Bulgar mil- · 1 · · A ik k dın1 

Şadan ara.sıra bana: 
- Yavrum .. 'derdi. Kazançtan 

Cleiil.. tcuarrultan harcıyoruz.. O 
da bitmek üzere .• 

Ben iae omuz silker, güler, boy
nuna .ardır yine tcuarral eder-

- Akıllı bir kadın der. 
- Akıllı değil .. Aptal der. Ba-

na bütün gün evde bula,ık yıkat
f~ğm yetismiyormıış gibi üstelik 
her kue hizmetd eliyle gözükme
mi istiyorsun .. Y oo .. Buna taham
mül edemem doğrusu .. 

Ve tekrar göz yaşlarımı salıver
dim. 

Şadanın da gözleri sulanmıflı. 
- Niçin böyle düfüncesizlik 

yapıyor•un Necdet, dedi. Hiç pa
ram ol•a •enden eair~er miyim? 
Ne yapayım, kazanamıyorum. 

Yine barıfhlı. 
ıin.. b l I k Derdim .. Halbulıi Şadan pek az Aylar geçiyor ve öy e u a te-
iıliyor ve hiç bir fey lıazanamı- lelı kavgalar, daTgınlık hadiaele-
yorda. ri tabii hep aynı mevzu üzerinde 

Nihayet bir gün bana: tekerrür ediyordu. ikimiz de gün 

Y ., d d' M aertikıre •inirlerimizin bozuldu-- avracagıım.. e ı. aa- o :s ,. 

ralımu.ı kumalı mecburiyetinde- ğunu hiaediyorduk. Bir akf01'1, 
ho,uma giderek on dokuz liraya 

)'iZ.. - LoJ 1 Hanen sinirlendim. aldığım bir Kr0« i çantayı gö-
- y ok.a, dedim gidip beğen- riince öyle bir hiddete lıapddı iri .. 

ıfiiim radyoya almamak için bu- ttUavvar edemem. Onu hiç böyle 
na bahane ediyorsan. cuabi görmemİftim. 

- Hayır .. dedi. Bahane değil. - Sen .. çok düfiince•iz bir ka-
Haltilıati söyliyoram. Artılı tcuar- dınaın .• 
ralta hiç param kalmadı. Aylılı Diye yüzüme öyle bir baiırl.f 
gelirimle geçinmek lazım.. Hal- bağırdı ki .. Hemen yatak odcuın
baki bütün ay çall.ftığım halde dan fırladım, kapıyı fdlatarak 
elime 50, 60 liradan baflıa para kapadım ve oturma oJcuındalıi 
geçmiyor .. lfte bununla idare ola- divanın üzerine kendimi atarak 
cağız. .• Benim sigaram yok .. içkim ağlamaia bQfladım. Şad~nın ya
yok .• Tramvay parıuı da i•temem, nıma geleceğini, bu •eri muame
yayan gida ~elirim. Ben bütün leainden dolayı benden al diliye
ihtiyaçlarımızı aana vereceğim, ceğini ümit ettim ve bekledim. 
ba para ile karfdıyacalıaın. Gelmedi. Geceyi burada .. diva-

F ena halde canım aıkddı. Hele 

1 

nın üzerinde geçirdim. Onurumu 
her gün gelen bula1ılıları yı.kıyan, kırıp ta yatalı oJcuına geçmedim 
ortalığı temizliyen hizmetçiye de sabahleyin Şadanın uyandığını 

uvvet erme e ört mı yon eva zam· Amerikanın en büyük moda müessese- nın genış emesı yme mer an a a-
d·ı · · z· k"I · · b.. !etinin ekonomik, sosyal ve kültürel kal- · · · b' · h d w me ı mıştır. .ırant ve il etı yem utçe- lcri, en büyük kumaş mağazaları ve en n ıçın yenı ır lŞ ayatı ogunnuştur. 

sine 78 milyon levn zammedjlmiştir .. kınma ve inkişafı temin edilmiş buluna- meşhur terzileri bu cadde üzerindedir.. Büyük müesseselerin rekabet yüzün-
Nafıa vekaletinin de 49 milyon leva faz. cnktır. Memurlarının hemen hepsi kadın olan den giriştikleri geniş reklamcılık faali-
lalığı vardır. TECEDDOT 1 IARF.KETLERI bütiin bu milesscscler sabahlan her yer- yetinin esasını yine kadınlar... Güzel 

cDnen gazetesine göre üç senelik 1 lükümetin yeni seneden itibaren biri den erken açarlar ve akşamları gece ya- Amerika kadınlan teşkil etmektedir. 
Köseivanof hükümetinin en barız vas!ı, propaganda ve diğeri gençlik teşkilatı rısından sonraya kadar açık kalırlar. Her hangi bir malın reklamını güzel bir 
memlekete tamamile reel, samimı ve mü- olmak üzere iki umum müdürlük ihdası- B w 1 rd b" . d b"" ük" b" kadından daha iyi kim yapabilir?? Hele • • • • J • u magaza a an ınn e uy ır 
tevazin birer bütçe verebilmi§ 1ımasıdır na karar ''ermı~tır. Bu husus ıçm yenı Reyon şefi olan madam Oldumla ko- bu mal kadınlara ait olursa! .. 
vebu, istikrar yolunda bulgar Dlaliyeci- bütçeye tahsisat konulmuştur. Bunların DllfWm· Her sene yapılan ·Eldiven kraliçesi•, 

1 • • .. d. .. f 1 1 . vazife ve rA)ı•ma programları ile merci- M"" . akın a ,___ b" •1"-ÜY" kralı"çesı" ı korsa çorap kral" erının mu tema ı enerJı ve aa pret erın-
1 

• k"ll.,.... h"' . b" dil k . uşten 1 arasın a ıwıa ır zaman ... '"' " • ' ı-
den doğmuş mes'ud bir neticedir. Bu hu- en, ve 1 er eyetınce tes ıt e ece tır. çeleri müsabakaları başlı başına birer 
susta eski finans bakanı Gospodin Gu· ZfRAI iŞLER: bularak yanıma yaklaştı. reklamdan ibarettir. 
nefin çok büyük hizmeti vardır. TecrÜ· Zirııat vekili, 1936 şarap rekoltesini - Fazla vaktim yok .. Dedi, şöyle aya-

küstü konuşalım.. Mağazamızda moda 
Büyük mağazaların geniş vitrinlerin

de bar dekoltesi içinde on, yirmi, otuz 
genç ve güzel kızın, güzel bir müzjğin 
ritmik ahengine bel ve vücut vererek 
mütemadiyen ayaklarındaki çorapları 

çıkarıp giymeleri kadar kuvvetli bir ço
rap reklfunı tasavvur edebilir misiniz? 

beli bir maliyeci olan yeni vekil Gospo- himaye için yeni bir proje hazırlamıı ve 
din Bojilof da selefinin parlak izlerinde Mecli~ sevketmi§tir. Bu projeye nazaran 

ve tuvalete ait biltUn ihtiyaçlara cevap 
verecek zengin" çeşitler var .. Bunları biz 

ve lıalktığını Jıi .. etiiğim vakit 
ayar havıuına geldim. Mutlağa 
girerek kahvaltısını lıendi hazır
ladı. Çayını lrendi pifirdi ve ya
nıma bile uğramadan gitti. 

Akf<U'I geldiği zaman bana gii
la yüzle söylediği « Bonaıvar» a 
cevap vermedim. SolraJa yeme -
ğimizi hiç 'lıonu,madan yedik. Ye
mekten •onra o eline bir. gazete 
alıp ben de bir moda mecmaa•ı 
aldım. Bir •aat lıadar böyle geçti. 
Sonra kalktım. Kanepenin üzeri
ne dün ak,amki gibi yatmak için 
yerimi hazırlamağa bQfladım. 
ŞaJan birden yerinden kalktı. 

Bana yalrlQftı. ArlraJan beni kol
ları arcuına aldığı gibi yati.ılı oJa
•ına götürdü.. Barıftık. Fakat aa
balaleyin yine e•lıi hamam eaki 
tıu.. yine sılııntılı, elıonomili ha
yat.. T at•ız hayat bafladı.. 

-BiTMEDi-

Bulgar ziraat ve kooperatif bankası 1938 n.: fl . b' t A ~-w . . . neyon şe erı 1Z28 vrupaya yapugı-
şarap rekoltesmden otuz mılyon kılo- ahatl 1 te · ed · p · ka 

mız sey ere mm erız. arıs -
gramlık §&rap alacak ve bu, devlet mü- dar d Jı.;.l ... d p . · sık ık k . . . . .. . • e15~ e arısı s aramıyaca 
esseselennde ıstımal edılmek uzere ıspır- nilikl" • b 1 durmak b" · ,,.. . . ye en u un ızım ~m en 
toya tahvil olunacaktır. Pro1e müstahsıl· l..a•h ka dır Ç k çalı Evı Yine böyle ve orkestra refakati ile 
l 1 b 1 k'J "ki · 'f ~ ygı · 0 şıyoruz.. mız-er e un ann tef ı ettı erı kooperatı - da il . da, k 1 k yirmi, otuz.. Bazan elli genç kızın yüz. 
ı ·· · d k . . b" . h~ __ 1 • , a emız arasın ocamızm, ço u 
er uzerın e ço ıyı ır tesır mm etm19- w anınd raha irdi' lerine reklam ettikleri pudrayı silrdük-ve çocugumuzun y a t geç -

tir. ğimiz günlerimiz pUmakla sayılacak ka- lerini veya ... ReklAm sabunu ile çama-

* 
dar azdır. fır yıkadıklarını görürsünüz.. Nevyork-

- Bu kadar çok çalışmağa mukabil ta başhyan ve Amerikanın hemen bütün 
., büyük şehirlerine sirayet eden bu canlı 

Hükümet Bulgar ziTaat ve kooperatif çok ta kazanıyor musunuz. kit>- usulü kadınl · · d d·v· · . . . . . . lik re cuu ar ıçın, e ıgımız 
bankasının zıraat vekaletıne 128 milyon - Vasati olarak bır kişinin sene gı"b" · b" ı k · b" • h t ı, yem ır mes e , yem ır l§, t·a~a ı 

levalık bir kredi vermesini kararlaıbr- kazancı on beş ile yirmi bin do1aı: ara- doğurmU:.c:tur. · .,. 
mıştır. Bunun için ziraat vekaleti tarafın- sındadır. Tabii meslekte ilerliyen ihtısas 
d n bir kanun projesi hazırlanarak mee- sahibi olanlann geliri daha fazladır. 
lise ııevkedilecek ve heyeti umumiyeye Müşteriler fazlalaşmıştı. * 
arzolunacaktır. Madam Oldum gülerek müsaade iste- Amerikada kadınlar için güzellik 

Bankadan yapılacak bu istikraz, zirai eli. mütahassısları da vardır. 
istihaalatın kuvvetlenmesi ile zirai bazı Koca mağaza an kovanı gibi işliyor- Ressam, heykel~. ruhiyatçı olan 
müesseaelerin kurulmasına sarfedilecek- du. Yalnız bu mağaza değil, Fifth cad- bu mütahassıslar müşterilerinin yUz 
tir. desinin bütün moda mağazalan da ~ hatları, vücut hatları, saç renkleri, ka-

lstikraz projesi, mecliste bütçenin ka- böyle.. rakterleri, yürüyüşleri, tavırları ile ali-
bulü ile birlikte müzakere ve kabul edi- Amerikan kadını SJbhat ve neşesi ka- kah .ve ona tam manasiyle güzel gtiste-
lecektir. dar tuvalet ve silsüne de meraklı oldu- recek şekli, Adeta bir fabrika pliııı ya-

-:=;,;~~ı;:;:;:::;;x:::;:;~;;;~;;;:.~;.iia;;rcı;;~;;;:~~~ıo:ii•iİaİİİİiİİİİİİİiİZEiiiiiisi·~~~~"-~1~~~~=~~d~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~9F:=~~~=~~~~~~~~~;:T~~i:~:!:'!::~:!'~=~-:;== pan mimar gibi tetkik ederler. GüzeUi-~'""'""...:~.,..ı!Y-ACllG1" u1111Hoc:r Gwerine inanamıyor u.. - Hakkı var .. Dedi.. Yüzüğü göster- ri birleştirmektedir. Bu itibarla aramız- ğin haritasım çiz.erler ve sonra bu bari-

n E M 1 R M A S K E Gayri ihtiyarl kekeledi. meği unuttum .. Daha doğrusu bu mace- da birbirlınizden gizli hiç bir ~yimiz ta ve plAn üzerinde •Güzellik binasını• 
- Nasıl ... Siz.. Şövalye Dö Loren .. Ve ra hoşuma gitmişti .• Neticesini görmeği yok. Eğer Hollanda bu mühim intikam kurmağa koyulurlar. Hemen hemen her 

siz .. Kontes Dö Suvason.. merak ettim. davamızda bize yardımı vadediyona biz kadının, her ailenin hususi doktoru gJlıl 
pemek Latremondun aevcI.lı çift di- Şövalye Dö Roban sordu : da Hollandaya üç kıymetli ve kuvvetli hususi güzellik miltahasm.sı vardır. 

Büyük tarihi ve macera 
- 60 -

ron1anr 
ye ~eri arasında. siz .de ~ardınıi. - Fakat.. Kralın hiddetinden nasıl dostmnmla m~bil yardımda buluna- KADIN GARSONIAB 

Kontes ...ıner • .:,.1e cevap, •e-.ı: : bir mucize ile kurtuldunuz? -x..·' 
Görü gu.> '~ ..;.:...-~ "Cl&""K • --'-l- -~ • Valstrit civannda, İf adamlannın ~ 

- 'yorınmuz ya aziz ~'!~l'C:•• Bir .:-- Bizi madam Sakarronun cüreti ontes menuua .unıU • eklerini edikleri b' lokanta -ı.. 
An evvel size iltihak iM- ·-1·a kaubet- kurtardı. B~u:ı. .. bun1anıı henırini ..M... Kimdir b '"' lruvv tli lo tli yem y ır ya .... ~ y....,. "' ut.un .--- - - u ~ e ve yme dim. Saat ild . beı . Lomta 
medik.. m11fassalen anlatacağız.. Fakat siz bizi dost' on yı aeçıyor. 

• .:ıı!_1 ___ .:ıı • be lin" . _1_-=- da .. tıklım tıklım dolu .. Her k.. y~ 
Şövalye dö Roban onu görünce bir - Evet .. ~ ~ .. Arbmdan - Siz, kon~ ~ ·aymalı uuuanezuen evvel yol arkada~. olan - ~ra r ge ız sıze OIWI go. acele yiyor .• ÇünkU bir An eww l ~ 

çığlık kopardı: takip edeceklen f8flrlmak için" dolam- henüz bet dakika ohruunı§b ki madam ~u ~uhte~m :'lollandalı zatla görü§me- terecejim.. :XIV yerini bekliy~ne vermek IAam.. 
- A .. Van Den Eden!.. baçlı bir. yol takip ederek teldim. La kon~ ben k<?naia geldik. Hizmet- e~ .. ZavaJh adam.. Hiddet . Garsonlar kadın .• 
Holandalı, mıhlarunış gibi yerinde _ Prens 'd'Oruıjm cevabmı ietiriyor- çi OgUstin sizin yüziiiiinUzü bize verin- ve asabıyet daiarcığında ne varsa sar- ZORAKİ tZDtv AÇ l ~ da ı.._ .:ıı_ f On . yç .. garson A.llQlm •• 

kaldı. sunuz ya... • ce de vaziyeti anladık ve ~ sizi etti. u fazla üzmeyiniz... Tam zamanında madam Skarroa.ua Bu kaduı tefle llir aralık ı..ı ııı.. 
- Nasıl.. beni tanıyorsunuz demek? _ EveL. bulmak için Fonteneblo ormamnm yo- Ve eier prens d'Oranjm gönderdiği ha- on dördilncü Luinin oda.sıDa sirifi ve rak konu§tum. 
Diye kekeledi... _Bu cevap muvafık bir cevap mıdır? lunu tuttuk. berleri bizim de duym8mız.da mahzur vaziyete müdahalesi i§in rengini birden Garsonluk mesleğinin lradmW ı,ta 
Şövalye Dö Roban Hollandalıyı der- - Her hususta muvafık bir cevap.. Fakat azizim Şövalye .. Yüzüjünüz gönniyorsanız bu zab muhteremi hep bire değiştirmişti. çok çetin bir meslek oldufunu llÖJı.dl. 

bal kolundan tutarak bir köşeye çek- - O halde beni takip ediniz... Çünkü her yerde ayni sihirk.i.r tesiri yapmıyor. beraber dinleriz. Madam Skarron hUlisaten şunlan Bir kcrre kırkını I~·· oha ~ ha-
miş ve bu köşede seri bir hareketle yü- benim de prense bildirecek ve 'prensi Çünkü o bizim tevkif edilmemize mAni Şövalye Latremondu tekrar çaiırdı : söylemişti : ID1§ bir kadın bile bu meaJete ahnmn. 
zünden inaskesini çıkararak kendini çok yakından alakadar edecek haberle- olmadı. - Getirdiğin diğer mevkuflan dedi, - Ben, kont Dö Brevanm ptosunda Sonra güzel olması, uhhatte olnwsı .-rt-
Hollandalıya tanıtmıştı. rim var. Şövalye Dö Roban Latremondu ça- serbest bırak .. Onları her halde bir fena Monsenyör Lui31i tanımıştım. Nerden br. Fakat ovık ve sırnaşık oı:anıa da 

Hollandalı da şövalyeyi görünce bir - Benim de pretıSC verilecek haber- jırdı : tesadüften müteessir olmamalan için ise haber almış .. Firarından sonra benim kabul edilmezler. Hele yarıı.klua faıla 
hayret ÇJğlığı koparmıştı ve az kaldı lerim var!. - Latremond.. Dedi, bu ilri kifi debi- emin muhafaza altında yola kadar çı- oturduğum eve geldi. Ve benden birkaç allık, dudaklara fazla ruj, }1anll8kla:da 
onun ismini telaffuz edecekti. Bu sözleri şövalye Dö Roban ile Hol- zim Diz d05tlanmızdandır. YüzüiümU kart. gün için bannacak bir yer istedi. Onun göze batacak yüzükler, aerdu1arda in 

Fakat Şövalye Dö Roban hemen M- lan<lalınm çekildikleri köpde ve onla- a&terdikleri halde nasıl oluyor da on- Ve sonra yanındakilere döndü.: majestelerine fevkalAde benzemesinin taşlı kolyeler yasaktır. 
rifin ağzını eliyle kapadı. rın nrkMJnda bulunan bir ba§ka.sı söy- lara yabancı muamelesi yapıldı? - Madam La kontes .. Mösyö lö Şö- bir tehlike olacağım düşündüm ve bu ---------------

-Allah aşkına .. Dedi .. Susunuz. Teklfomi~ti. - Fakat Monsenyör .. Bana yüzük fa- valye dö Loren ve mösyö Van Den Eden, düşilncemi, hem şövalye Dö Rohana ve 
kelime söylemeyini7_. Doğrudan doğru- Şöval)~, sert bir hareketle ytlzUnC1 lan gösteren olmadı.. dedi. Bizim hepimizi ayni gaye, müstebi- Şövalye Dö Lorene hem madam kontes 

~., Amstndamd... gcli)·on.unuz deiiJ ~:~~~~an 1* bdm w bir erbk- ~ Kon!- D6 11cıa-... lıir Jrahkabe ~ ~ ~ ~~ Lulye ~ hi9r ~ Suvasoı:, ~C: Montespana 

Çocuk zevk ve nqc kaynağıdır .. 
Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço
cuk kurumUM flv• olL 
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umumi heyeti toplanıyor 

Büyük tesisler, fabrikalar vücuda getirmesine rağmen 

Banka 1 milyon liradan 
fazla kir temin etmiştir 

Banka · beş yaşını bitirmistir 

Yunan başvekili 
Jşçi mümessillerine hitaben mühim 

beyanatta bulunmuştur 

uGiiya Yunanistan bazı yalHlncı deuıeııere milli 
t amamiyetfni iltlcil edellllecefı fedaııa..ıııılarda 

lluJıınacalımq_ Bu yalandır .. » 
Atina (M.H) - B. Metaksas tütün birer leke teşkil ederler. 

amelesi kongresine iştirak eden işçi mü- Siz işçiler bunlardan değilsiniz. Onlar 
~ssillerini kabul ederek aşağıdaki söz- başkalarının işini istismar ederek bugü
leri söylemiştir: ne kadar yaşamışlardır. Bugün, bunu 

«Aziz dostlarım! Bana karşı beslediği- yapamadıkları için, kıskanıyor ve reji
niz hislerden dolayı size teşekkür ede- mi yıkmak istiyorlar. !üç merak etme
rim. Bugünkü rejim sizin rejiminizdir. yin. Bunları daima göz önünde bulun
Binaenaleyh işçi lehindeki politika.sına duruyorum. Bu gibi sefillere karşı pek 
devam edecektir. Bugünkü idarenin da- şiddetli davrandığımı görürseniz, hayret 
yanmakta olduğu kalın iki direkten biri etmeyiniz. Bu gibi şayinlan uyduran
işçi, diğeri çiftçidir. larla beraber yayan ahmakları da tepe

Sizi böyle yekvücut görmekle büyük liyeceğim.> 
M!'Vinç duyuyorum. Bugün Atinanın Bu tarihli gazetelerin hepsi başmaka
o/,uksek ~teai. arasında çalışmakta ve lelerinde B. Metaksasın beyanatını tab
ım baretle yayllmakta olan bazı uydur- lil ederek alacağı tedbirlerin pek y-0rin
ma şayialara nazarı di~tinizi celbet- de olacağını tebarüz ettirmektedirler. 
mck isterim. Gfıya Yunanistan oozı ya- Atina baş piskoposluğuna tayin olu
bancı devletlere, milll tamamiyetini ih- nan Trabzon mitropoliti Hrisantos deb
İal edebilecek, fedakarlıklarda buluna- debeli bir törenle makamına oturtul -
cakımş. Böyle bir mesele hiç bir kimse muştur. Törende bütü~ bakanlar ile sa
tarafından mevzuubahs olmamış olmak- ray erkanı hazır bulunmlli1ardır. 
la beraber, bunu resmen tekzip etmeye Bütün gazeteler sabık Patrikhane mü
mecbur olduğum gibi, biz.zat hadisat ta me~linin hal tercümesini ya7.arak, Yu
ıbu sözlerin yalan olduğunu meydana nan milletine yaptığı büyük hizmetleri 
;!toymuştur. • canlandırmaktadırlar. 

Bunlara rağmen, menfaatleri bugünkü Keza bütün gazeteler başmakalelerin-
rejime muhalefette bulunmak olan ba- de, Hrisantos'un milli kıymetlerini ileri 

Ankara ( Hususi ) - Sümerbank 4500 işçi çalıştıran ce senede beş milyon aşları mukabili ödedikleri paraların ye- zı kimseH?r bu şeytani ve zararlı işleri- sürerek, onu me§hur patrik Yuvakime 
umum1 heyeti bugUnlerde toplanarak kilo bez dokuyan Kayseri bez fabrikaşı, kUnu 1935 te 130,4 milyon liradan 1936- ne devam etmektedirler. Bunlar yüksek benzetmekte ve büyük ~leri bekledik

:1937 senealııin. idare meclisi raporu ve günde 300 işçi çalıştıran ve sene 12 mil- da yüzde 10 terzayütle 
13416 

milyon lira- sosyete denilen sınıf arasında karanlık lerini tebarüz ettirmektedirler. 
lbllnçosunu tetkik ve kabul edecektir. kil 1-~v t ve karton un· al ed I ·ı yon o 1U1gı en zmı ya çıkmı.ştır. f da . . 

Hilkümetimizin sanayileşme plAn ve kağıt ve karton fabrikası, günde 800 işçi B . . çen sene zar ın 9,6 milyon liraya çık- rette Sıvasta kurulması tekarrür eden 
F.gramın~ b~.yilk bir kısmını üzerine çalıştıran ve senede 1,lmilyon kilo kam- . ~ ın~şaf geçen sene de devam et• mıştır. Bundan başka bankarun ve mü- çimento fabrikası ile Izmitte kurulacak 
llarak bugun fiilen tahakkuk ettiren bu farn yapan Bursa merinos fabrikası, mıştar. Bır tarafdan endü.triyel ilerleme· esseselerin vergi olarak devlete ödediği Klor ve Sudkostik fabrikalarının tesisa
ınilll bankamız ilk be§inci yılını ikmal günde 400 i§çi çalıştıran ve senede 300 nin, diğer tarafdan demiryollarunızdaki para da 3, 7 milyon liradan yüzde 16 te- tı sipariş edilmiştir. 
etmiş bulunmaktadır. bin kilo sungipek yapan Gemlik sungi- genişlemenin ve bu yüzden istihlak teza- zayütle 4,3 milyon liraya baliğ olmuş- Bu verilen izahattan da müşahede 

Bu münasebetle milli bankamızın ku- pek fabrikası, günde 1500 işçi çalı§tıran yüdünün tabii bir neticesi olarak kömür tur. edileceği gibi 1934 senesi Mayısının son-
rulduğu günden bugüne kadar geçirdi- senede 600 bin kilo bez ve altı yüz kilo aevkiyatı havzasından iç piyasalara kö- Milli sennaye, iş ham madde, işletme larında tatbika başlanmış olan büyük 

ı ği safhaları, başardığı işleri ve memle- da iplik yapan Ereğli bez fabrikası, gün- mür sevkiyatl bir sene evvelisine naza· malzemesi ve mamul madde piyasala- Cümhuriyet eseri beş senelik endüstri 
ketin son senelerdeki ekonomi faaliyeti de 2400 işçi çalıştıran ve senede 1,8 mil- ran yüzde 22 bir fazlal ıkla 1,22 milyon nnda uyandırdığı devamlı ve hararetli programı, en büyük kısmı itibariyle fii-

, ve bu faaliyet içinde Sümerbankın ro- yon kilo ba~ma dokuyan Nazilli basma tona çıkmı,tır. Bu arada Sümerbankın muamelelerin, gerek mikdar, gerek vü- len tahakkuk ettirilmiş ve kalanları da 
lünün bir hülasasını yapmag~ı faydalı fabn"kası g·· d 300 . . çal ikt' t · ld v b"lh · ya inşaatı bitirilmek veya inşaatına hac:-' un e ışçı ı..+ıran ve l'k k.. ·· fi b. 1. . sat ısap c mış o uguna ı assa ışa- ~ bulduk. . 'j' sene ı omur sar yab ır sene eve ısme l k .. b l 

senede 12 rnılyon kilo kağıt yapan 17.mit, nazaran yüzde 21 artmıştır. ret etmek isteriz. Bu itibarla devlet eko- anma uzere u urunuştur. 
SttMERBANKIN TEŞEKKOLtt nomi teşekkülleriyle birlikte memleket- Makine endüstrisi memleketlerindeki 

Süınerıbank 11.6.933 tarih ve 2262 nu- te kuvvetli bir devlet endüstrisinin ar- bilyük meşguliyetler, mlibayaa edilen 
,maralı kanunla t~ekkül etmiş bir milli tık vücut bulmakta olduğunu söylemek tesisatın teslimine müessir olmadığı tak-
bankadır. Sümerbankın sermayesi ilk kabildir. Türkiye milli ekonomi müva- dirde, program zamanında ikmal edilmiş 
teşekkül yılında 20 milyon lira idi. Fa- olacaktır. •- zenesine iştirak eden banka şimdiden 
~at bankanın işleri genişledikçe serma-
yesinin artırılmasına lüzum hasıl oldu. ehemmiyetli branşlnrın nazımı olmak 
S ınevkiine gelmiştir. 

ennayesi 1934 Temmuzunda 62 milyon 
l 936 birinci Kanununda 6615 milyon v~ Geçc-n sene Sümerbankın işlemekte 
1937 Temmuzunda da 80 5 m"l t" k oldui,ru belli oo§l.ı ham maddelerden bi-

• . ı yon ur · ı f lirasına çıkarıldı. rı o an pamuk iatlcri bir çok tcınev-

Beş yaşını bitiren bankamıza daha çok 
uzun başarı seneleri temenni ederiz. 

Arap koınitesi 
azaları 

Pratı'k ··············· ••••••••••••••• ••••••••••••••• 
............ Bı'lgı'ler •••••••••••• •••••••••••• 

...- -- HER GÜN BİR REÇETE -

Alüminyum 
Alüminyum madeni demir, font gibi 

kaynak yapılamaz. Bu maden aynı za
manda lehim de tutmaz. Alliminyum 
kaynak pudraları hazır satılmakta be 
de terkibini bilmek faydalıdır. ~ağıda
ki reçeteyi doğru olarak har.ırlarsanız 
ucuzca alüminyum kaynak pudrası yap
mış olursunuz: 

50 kısım potasyum klorlir 
70 > Lityum klorür 
58 > temiz ince tuz 
Bu karışığa 2-3 kısım kadar potasyum 

klorür konulmalıdır. 
Altın taklidi halita: 
100 kısım bakır 

6 > Antimvan 
Bunlar eyice eridikten sonra eriyik 

içine ~ miktarda magnezyum atılmalı. 
Antiseptik sabunu yapmak: Şu mad

deler karıştırılarak sabun haline getiril
melidir: 

50 kısım hint yağ 
15 > kinolein 
1 > pot.as 
50 > Su 
Bu kitleye 8 kısun su daha ilave etme

lidir. 
BiR DüZEI..,'1.'ME: 
Alüminyum :temizliği için verilen bir 

reçetede nitro benzin nisbeti sehven 
1/5-1/ 4 verilmiştir. Bu nisbetlerin doğ
rusu 1/ 15-1/ 14 tür. 

Japonyanın yeni 
harp bütçesi 

Tokyo 3 (AA) - 1939 Çin hareka 
tı bütçesi altı milyar Yene baliğ olmak· 
tadır. Geçen seneki bütçeye nisbetle biı 
milyar Yen fazladır. 

Bundan başka hazine bonolarile kar· 
~ulanmak üzere beş milyar Yenlik fev
kalade bir bütçe dahi derpiş edilmekte· 
dir. 

--=-
SABJKRUSYA 
Güzeli mahkiim oldu.. 
Sabık Rusya güzeli madam Piyer Patlı 

ile arkadaşı M. Astalion dö Davitço 
Fransada polise cebrü .şiddet göstermek 
ve suimuameleye teşebbüs etmekten 
maznun idiler. 

Eski Rusya güzeli ile arkadaşının ya
pılan muhakemeleri neticesinde her ne 
kadar meselenin sulhan halli mümkün 
olmu1} ise de madam Piyer Path'cnin on 
allı, M. Davitçonun da elli frank para 

- BAŞT ARAFI t tNCt SAYFADA _ cczasiyle cezalandırılmalarına karar ve-

ı hh l K h. d b" . .el • rilm~ir. 

Milli bankamızın elindeki büyük t vüçler göstermiş ve çok defa düşük fi-
sis işlerine rağmen senelik kiirı 1935 : ntlerle piyasaya arzolurunuştur.. Fakat 
l,1 milyon, 1936 da 724 bin, 1937 de de Qatlerin, müstahsH aleyhinde olan bu 
!,138,581 lira 54 :kunışu bulm'lt~ur. seyri karşısında bankn, çiftçiyi koru· 

SüMERBAKIN DEVRALDICI. ınak maksadiyle çok müsait fiatlcrlc mü-
F ABRIKALAR bayaada bulunmuştur. 

· Sümerbank teşekkülü sırasında şu Kuruldui,<ıı tarihten beri mamulleri 
fabrikaları devir almıştır: }>üyük bir rağbet görmüş olan kağıt ve 

1 - Bakırköy bez fabrikası, iğ adedi ~nrton fabrikalarımız, yeni bir teşekkül 
10 bin, amele mevcudu 400, senelik be-z olmasına, ham mndde tedarikinde hem 
imalatı bir milyon kilo. fiat ve hem de imkan bakımlarından 

2 - Hereke yünlü mensucat fabrika- ikinci kağıt fabrikası, günde 180 jsçi ça- ŞEKER ENDOSTRISI: büyük müşkülata uğramış olmasına rağ-
sı, amele adedi 500, senelik yünlü ku- lıştıran v~ senede 18 milyon kilo sellü- Sümerbank gibi diğer milli b:mlı:nlan- men yeni ve munzam her hangi bir mü-
maş imal~tı 400 bin metredir. loz imal eden Izmit sellüloz fabrikası, mızın da iştirak ederek yürüttükleri ıeker dafaa tedbirine muhtaç olmadan piyasa· 

3 - Fesane yünlü mensucat fabrikası günde 761 işçi çalıştıran ve senede 180 e ndüstrisinin istihsalatı pançar sahaların· da yabancı fabrikalar mamulatiyle re
:mele adedi 1000, senelik kumaş imala~ bin ton demir ve çelik imal eden Kara- da kuraklık. olması yüzünden bir miktar kahet ederek övünülmeğe değer muvaf-

b. mil tr bük demir ve çelik fabrikaları, günde tı ır · yon me e. müteessir olmuştur. fakıyetler elde etmiştir. 
k d 700 işçi çalıştıran v~ senede 790 bin kilo 4 - Beykoz deri ve un ura fabrika- MONAKALA TI A iNKlŞAF: Deri ve kundura fabrikamız, deri mü-

1 ded 1000 l .k · lAt d bez, ve 650 bin kilo iplik imal eden Ma- ak! b. sı, ame e a i , sene ı ıma a ı ört Geçen sene demiryollan n iyatı ır bayaasında karşılaştığı mil§külata ve 
·ı k · d d latya pamuklu fabrikası. d :rnı yon türk lirası ıymetın e eri ve sene eveline nazaran mühim miktar a deri fiat yüksekliğine rağmen mamul 

k d Bu. nlardan Karabük demir ve çelik un ura. f b k 1 artmıştır. Bir evelki seneye nazaran ge· kalitesini daima yüksek tutmuştur. Bu-
5 ak k f b .k k · a rı a arı, Izmit ikinci kag;ıt fabrikası, - Uş se er a rı ası, şe er ıma- I c;en sene demiryollarımızla qya nakliya· nun için sivil kundura imalatı tedricen 

l ~ zmit sellüloz, klor ve sütkostik fabrika-
.. tı 3 bin ton, amele miktarı 300, l u bir sene evveline nazaran yüzde 21 bir yükselerek fabrikamız siparcşleri karşı

arı, Sıvas çimento fabrikası, Malatya 
Uşak şeker fabrika•a bilahare 1936 da uk Jazlalıkla J, l l milyon tona çıkmıştır. lıyanuyacak vaziyete gelmiştir. Fabrika-

+ .... ~~kk k f b pam lu fabrikası henüz inşa halinde-
"9"" ül etmiş olan Türkiye şe er a - <lirler. Ayni zaman zarfındaki yolcu nakliyatı nın sivil kundura satışları 1934 den be-
ri.kalan anonim şirketine devredilmiş da 58 fazlasiyle 19,39 milyona çıkmı2· ri muntazaman artmıştır. 

S ... b ·1 INŞA EDILECEK. FABRIKALAR ve ümer ank bu şirkete 7,3 mı yon hr. 1936 da bir yıl öncesine kıyasen artıc: 
tü k l Sümerbank tarafından in~a edilecek -s 

r irasiyle iştirak etmiştir. fabrikalar şunlardır: • DIŞ T iCARET: yüzde 49,2, 1937 de bir yıl öncesine na-
Sümerbank 1934 yılından itibaren beş z v •• _..r Memleketimizin geçen ııcneki dış zaren tezayüt yüzde 55,'7 dir. Satışların 

yıllık endüstri programının tatbiki i§i açyagı, sup\:'l,osfat, seramik ve por- b · ı ku d 
il selen fabrikalarıdır. ticaret muameleleri geçen sene bir se- u artışı üzerine sıvi n ura fabrika-
. e vazifelendirilnıiştir. Birinci beş yıl- iki k l 1 

B k d · ' ld v f b ne evveıın· e n~"'"'....,." yuz·· de 20 faz}asiyle sını · · e ip e ça ıştırmak gibi memnu-
lık plan şu endüstri şubelerinin tesisini an a evır a ıgı, a rikaları ano - ....._..... . 
derpiş etmektedir: nim şirket haline getirmiştir. B unlarda 210.2 milyon liradan 254.4 milyon liraya nı;cte şayan bir vaziyet hasıl olmuştur. 

1 - Mensucat sanayii (pamuklu, ken- bankanın hisesi yüzde yüzdür . Diğer çıkmı.ştır. Bu arada ayni müdd~t içinde ' 937 dt- bir yıl öncesine kıyasen deri 
dir, yün). kurduğu ve kurmakta olduğu fabrikala- ithilatunız 92.5 milyon liradan 114.4 fabrilaimızın umum satışları yüzde 75 

• 2 - Maden sanayii (demir, sömikok, rı halen doğrudan doğruya işletmekte- milyon liraya ve ihracatımız ise 117.7 artmış bundan piyasaya satışları yilzde 
kömür müştakları, bakır ve kükürt). dir. milyon liradan 138 milyon liraya çı~- 7 azalmış, devlete satışlar !ie yüzde 115 

3 - SeUüloz (Sellüloz, kağıt ve kar- Son senelerde memleket endüstri ııe tır. · · ' · yükselmi~tir. 
ton sungipek). ekonomisinin elde ettiği büyük inJ..."i§af: B u şekildeki ekonomik inkişaflar ış Bmilfuıün 1937 yılı sonunda be§ yıl-

4 - Seramik. (şişe, cam ve porselen) Resmi. devlet istatistiklerinden öğren- h:ıcminin genişleme~ini 've dolaylsjyJe lıJtl ~rogram mucibince· kurmuş olduğu 
5 - Kimya sanayii (zaçyağı, klor, süt- difiıniz~ göre geçen sene memleket eko- tedavülde bulunan paranın da artmasını fabrık~arda amele mevcudu yedi bine 

kostik, süperfosfat). noınisi evvelki senelere nisbetle büyük mucip olmuştur. Mesela geçen sene te- çıktnış ve diğer fabrikalarla birlikte bu 
Bunlardan sömikok ile seramiğe dahil inkişaflar ide etmi§lir. BUnu izah için c:lavülde bulunan paramız bir sene ev- yckıin 9.500 ü bulmuştur. • 

canı ve fabrJkaları I~ B.ankası tarafın- bir kaç rakam ve hülasa verelim: veline mızaı·an yüzde beş bir artma ile YENİ YAPILMAKTA VE YAPIL-
dan tesis edilmiştir. Sanayii teşvik kanunundan istifade 162 ın.ilyon liraya çıkmıştır. MAK ÜZERE OLAN FABRİKALA-

SüMERBANKIN KURDUCU eden endüstri müesszselerinin adedi BU MÜDDET İÇİNDE SÜMERBANK RlMIZ 
FABRiKALAR 1935 te 1161iken1936 da azalarak 1101e MÜESSESESİNİN FAALİYETİ Zaçyağı ve Süperfosfat fabrikalanna 

B~ yıllık devlet endüstri planında inmiştir. Fakat mücss~se adedinin hu Milli ekonomi bünyesinin müsait şart- ait hazırlıkları neticelendirilıniş ve bun-
Sümerbank tarafından kurulan fabri - azalışına mukabil, müesses~lcrin kud- !ar altında cereyan etmİ§ olan inkişaf !arın tesisatının ihalesi için müzakere-
kalar sırasjyle şunlardır; reti yükselmiştir. Mesela makine akit seyri içinde Sümerbanka bağlı müesse- lcre başlanmıştır. 

Günde 720 işçi çalıştıran ve senede \'e edevat gibi techizata yapılan serma- selcrin faaliyeti de bir sene evveline na· Birinci beş yıllık programdan kalmış 
bir milyon kilo bez dokuyan Bakırköy ye envestimanı 70,1 milyon liradan yüz- zaran hayli artmıştır. Bankanın kendi- olan seramik fabrikasının İstanbulda 
bez fabrikası, günde 20 i1çi çalıştıran ve de 8 artışla 75,7 milyon liraya çıkmır si ve fabrikaları kanalından milli piya- kurulmac;ı tekarrür etmiştir. Bunun da 
s~.node 300 kilo gülyağı çıkaran Isparta tır. Bu harekete müvaz.i olarak müe~e- .salnra ham madde işletme malzemesi bu sene inşaatına başlanması için çalış
gulyağı fabrikası, giinde 265 işçi çalıştı- :::elerin ham madde ve malzeme piyasa- miibayaası için öd\.·diği paralar, iş ücre- malara devam edilmektedir. 

ve mura :ıs ara a ıre c ır ıptı aı 

toplanb yapmalarını teklif etmiştir. Bu M. Davitço, PAr.ise yeni gel~ bir CC· 

teklif kabul edilmiştir. Bazı siyasi mah· nebi olduğu için gözdağı olmak üzere es· 
feUerde, lngilterenin Londra konfcran· ki Rus güzelinden bir kaç misli fazla 
sında Filistin araplan zararına bu konfe- para cezasına carptınlmıştır. -·-Tansı İstismar edeceğinden endişe edili
yor. Bütün arap devletlerinin filistin kon-
feran!<ına murahhaslar göndermeğe da
vet edilmiş olmaları nlınncak mukarre-
rata ileride zorluk 
içindir. 

çlkarmalarını men 

Dün Athlonun arabistanı ziyareti ne· 
ticesiz kalmamıştır. 

Fransa hükümeti, arap komitesi erka
nının Suriyeye girmeleri hakkındaki 

memnuiyeti ref ettiğinden bu komitenin 

Teşekkür 
Asri sinemanın sahibi B. Suphi, ken

disi.ne vaki ricamızı kırmadığı ve halen 
göstermekte olduğu (Aşkının göz yaşla
rı) filmini bir hafta dnha temdide söz 
verdiğinden dolayı aleni teşekkürlerimi
zin kendisine bildirilmesine Yeni Asıruı 
delaJ.etini rica ederim. 

ABDURRAHMAN ÖZGEN 

konferansa göndereceği murahhaslar Su- r---------------
ıiyeye giderek Kudüs büyiik müftüsü [ B o R s A j' 
Elhüacyni ile görü~celtlerdir. 

Kahire 3 ( ö.R) - Mısu harbiye ne-
zareti Londraya bir askeri heyet gönder- ÜZÜM 
meğe karar vermİ§tİr. Bu heyet genel 
kurmay arasında daha müessir bir iş bir
liği kurmak için lngiliz genel kurmayında 
aitaj görecektir. 

--= -
Amerikanın Japonya 

münasebetleri ile 
- BAŞT ARAFI 1 lNCI SAYFADA -

410 F. Solnri 
266 Paterson 
135 Esnaf Bankası 
94 İnhisar idaresi 
82 M. j. Taranto 
75 Ş. Riza ha. 
65 P. Paci 
33 P. Klark 
14 K. Taner 
25 M. Gür 

14 16 
16 625 17 
16 17 37 
11 50 15 25 
16 625 17 
16 25 20 
16 875 11 
15 15 50 
11 11 
17 17 

nasıebetlerini kesmeli ve Japonya ile bü-
B. 1 ik d 1 ti J ·ı b··t·· .. 1259 YekOn ır eş ev e er aponya ı e u un mu-
t.. akli t • b k 641969 ESki yekun un n · ya ve tıcarete am argo oy- k A 
malıdır. 643228 Umumi ye un " 

•Japonya buna karşı mukabil tedbir
ler alabilir. Belki de Birl~ik devletlere 
harp Han eder. Fakat bütün bunlar 
Amerikaya bir fenalık getiremez.• 

KALP PARALAR 
Madeni paraların kalp olup olmadığı

nı anlamnk için, sert bir yere atarlar ve 
çıkardığı ses eğer çınlarsa kalp olmadı
ğına, •Sağıra bir ses çıkarırsa kalp ol
duğuna hükmederler. 

Halbuki, paranın sağır bir ses çıkar
ması muhakkak knlp olduğuna delalet 
etmez. İngiliz darphanesinde yapılan ve 
neticesi resmen bildirilen tetkiklere gö
re, para dökerken maddenin içine kadar 
giren bir hava habbeciği onun böyle sa
ğır bir ses çıkarmasına sebep olabilir .... 

No. 1 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHİRE 
125 balya Pamuk 
218 kental Palamut 
370 kilo T. B. İçi 

14 25 
14 25 
15 50 
16 75 
19 

48 25 
225 435 

100 

Kiralık yazıhane 
Mürabıt ÇaJ'§ısı Kızlar ağası ha
nında 31 numaralı mağa7.a il.zerinde
ki yazıhane kirnlıktır. 

Müracaat : Gazi Bulvarı Doktor 
Hulıisi bey caddesi 42 numarada diş 
t abibi Hatice A7.ra Dernirclli. 

1 -5 Bu gibi paralara ekseriya tesadüf edil- (3228) ran ve senede 3,9 milyon kilo mal cıkar- Iarınd:ın yaptıkları mübayaatın işçi, us- ti ve maaş şeklindeki tcdiyatın yekunu Birinci be;j yıllık programa ilaveten 
tan K eçiborlu kükiirt fabrikası. ~ünde tn iicrct1Ni memur ve müstahdemin ma- bir ""ne evvel 6.2 milvon liradan l!e- senevi 90 bin ton imalatta b ulunacak su-

~===~~~~~~~~~~~~~==~==~~ 
mcktodir. ·-------·----._.__.;_,,._._ __ ı 



dlllFES 

ispanyayı Titreten Adam 
Göl, sırrını ediyor! 

Çok eskiden, dünyanın gençlik za- ralarla, babasının gözünd en düşürmeğe 
manlarında, medeniyet henüz İnsanlar uğraşıyordu. Para hırsı, zihnini bozmu~. 
arasında yaşayıp onlara kendi arzularını kalbindeki güzel hisler rn hvolmustu. 
telkin veya lutuf ve himayelerini bezle- Bu sırada kızkardesi ynnlanna geleli. 
den melekleri, cinleri ve perileri kov- Bu, on beş yaşlarında sevimli bir kızdı. 
madan evvel Süleyman isminde genç Gülerek, perinin hediyesini kaptı: Ay· 
bir adam vardı ki, perilerden birine bü- nanın sahibi, iri parlak gözlü, masum gÜ· 

General Anido Barselonda, muayyen 
bir ücret mukabilinde adam öldüren 

gizli cinayetlerle nasıl çarpıştı? 
yük bir iyilik yapmtştı. lüşlü kızcağızın inatçi ve mahir bir koket Geçen mayıs ayı içinde Saragosta bu- kudan beract ettireceklerini takdir edi-

Kuvvet ve nüfuzu büyük, fakat insan olduğunu ıstırabla öğrendi. lunduğum sıralarda bir gün gayri tabü yorlar ve bu sebeple katilleri hareketle-
kalbi hususundaki bilgisi küçük olan bu 1 Onun, komşularından biriyle aşıkane bir hadisenin cereyan etmekte, şehirde rinde serbest bırakmayı daha muvafık 
peri, delikanlıya, bir teşekkür eseri ola· ı bir macerası vardı. Ailesinden gizli ola- her za:nankindcn başka bir havanın es- görüyorlardı. İşte İspanyada bu vaziyet 
rak insanların en gizli düşüncelerini, kalp- rak aşıkım görüyor, hile ve yalanlar uy· melde olduğunu gördüm.. Her yerde, hakimken Martinez Anido anarşistlerin 
!erinin en derin köşesini aksettiren si· durarak, kendisini saf, temiz bir çocuk her muhitte ntcşli hareketlerin üadesi merkezi olan Barselonaya vali tayin 
hirli bir ayna vermişti. zannedenleri pervasızca atlatıyordu. okunuyordu. Hatta oturduğumuz otelin olundu. 

Dostumuz, saadetin. belki de servetin Dostumuz. teessür ve hiddetle aynayı kapıcısı bile : Martinez Anido yeni vazifesine gelin-
sırrına malik olduğunu düşünerek bu kırmak istedi. Fakat muvaffak olamadı. -- Bugün asayi5 nazırı general Marti- ce, eski arkadaşlarından kendisi gibi ha-
hediyeden memnun oldu. Bir daha meydana çıkarmıyacağına ye· nez Anido gelecck. Bu hazırlık onun ~in tabiatli general Arlegi ile birlikte 

Ve pek tabii, aynaya ilk önce kendisi min ederek onu eski bir meşe sandığın içindir. Aman dikkatli davranın! • dedi. çalışmağa başladı. Artık başka kimsenin 
baktı. Genç. güzel çehresi arasından bir içindeki kitap yığınının altına sakladı. Halk üzerinde bu kadar büyük bir te- yardlmına ihtiyacı kalmamıştı. Kendi 
çok güzel olmıyan şey !erin meydana çık· Günler geçti... sir yaratmış olan bu haşin generali giir- işini kendi görebilirdi. İlk iş olarak ka-
tığını gördü: Süle)•man. kendini şa ırtan acı h.di- mck, bir mülakat yapmak arzusuna düş- nunlann bu tabancalı haydutlarl uslan-

Kendinden daha mesiut ve müreffeh seleri unutmağa çalışıyordu. tii.m .. Gazetecilerin murahhası olan ge- cl ıramıyacağını gördü ve bu haydutlara 
arkadaşlara karşı haset hisleri, iyi ve fay- ncral •Lambaria yi bularak bu fikrimi ayni şekilde mukabe1c ctmeği muvafık 
dalı vazifeler için nefret, boş ve faydasız * söyledim. Biraz müteessir göründü ve : buldu. Her hayduda mukabil kendi ta-
eğlencelere karşı lüzumundan fazla bir Bir ak,am, ihtiyar babası, uğursuz ay- - Canım, generali görüp te ne yapa- rafından bir haydut bulunacaktı. 
iptil;ı, .. O. bir çokları gibi. meziyetleri na ellerinin ara!ltnda olduğu halde, oda- caksınız kil.. dedi. Sonra beni bir köıeye Bir kaç gün içinde Sendika Ünikoya 
hakkında kuruntuya kapılmadığı ve ku- ya girdi. çekti : mukabil Sendika Lihcra isminde bir ce-
surlarını da bilmemezlik etmediği için .Sandıkta kitap a•arken onu bulmuştu; - Bilmiyor musunuz, general Marti- miyct teşkil etti. Karşı tarafın her cina-
bundan fazla müteessir olmadı. kimin olduğunu oğlundan sormağa ge· nez Anido hi'.; kimseye mülakat vermez. yetine mukabil bunlar da bir haydut öl-

Rir kaç aydanberi, bütün kalbiyle sev· liyordu. Benden size tavsiye, bu arzunuzdan vaz dürmekle mükelleftiler. 
eliği on altı yaşında genç ve güzel gir Süleyman, aynada, bahasının çehresi geçin .. Generalin sizi memnun etmek Bu şekilde bir sene zarfında 600 ted
kızla nişanlıydı. Onunla buluşur, buluş- yerinde, servetini elde etmek için bir sürü değil , bilnkis mü~kül vaziyetlere sürilk- hişçi ortadan kalkmış, diğerleri civara 
maz, ilk işi. aldığı hediyeyi göstermek suiistimal yapmış, dostlarını aldatmış, bir liyeceğini tahmin ederim. Boş yere ıs- dağılarak. saklanmışlardı. 

oldu. çok zavallı insanı mahvetmiıı. haris, mer· rar etmeyin.. Bu tarihten sonra da Barsclonada hiç 
Genç kız, hemen, güzelliğini aynada hametsiz bir mahluk gördii. Israr etmek hakikaten boştu. Etrafın- hir cinayete tesadüf olunamamıştı. 

seyretmek istedi. Ve zavallı delikanlı, Ve, artık yaşamak zevkini, itimat, mu- dn bu şekilde bir sükut halesi yaratan Asayi§ nazırı Primo dö Rivera mevkii ik
aynada, sevgilisinin çehresi arasından de- hahbct imanını kaybetti. En yakın göle rı.drunm bugün artık ölmüş olduğunu bi- tidardan düşüp te İspanyada diktatörlük 
&ersiz, aşka kabiliyetsiz ve basit bir kalp koştu. Uğursuz aynayı göğsüne bastıra- Jiyoruz .. (Avrupa gazeteleri, bu genera- hüküm sürıneğe bnş1ayınca, diktatör ge
gördü. Onun, mevkiine ve servetine ta- rak kendini sulara gömdü. Jin bir suiknst yahut hastalık neticesi neral Martinez Anidoyu maiyetine ça
mah eden ailesinin israrı üzerine kendi- O gündenberi, bu göle girenler veya ölclüği.inü yazmaktadırlar .. ) Bu kayıptan ğırdı. Yalnız bu haberin şayi olması bü
siyle evlenmeğe razı olduğunu öğrendi. dü~enler, kat'iyen geri dönmezler. en \':Ok müteessir olan general Franko- tün tedhisçilerin bir anda ortadan kay-

Gönlü kınk ve mahzun, bir bahane Memleketin ihtiyarlan, bunların su- dur. Çünkü general Martinez Anido her bolmalarma kafi geldi. 
i1e nişanını bozdu. Teessürünü avutmak yun dibinde kırılan binbir parçaya ay- ne bahasına olursa olsun dahilde asayi- Diktatörlüğün sonuna kadar Anido 
için en iyi dostunu görmeğe gitti. nlan ııihirli aynada dünya çirknliklerinin, şi temin edebilen yegfıne adamdı.. Her ~yaya dehşet saçtı .. Fakat bundan 

Neş" eli, zeki, hoş bir arkadaştı bu.·· ayıp ve adiliklerinin aksini gördükleri şeyi görür, duyar ve bilirdi. Çelik gibi sonra Anido ortadan kayboldu .. Ancak 
Onu, nefis bir sofranın ba ında buldu. için, insanlar arasına dönmektense, yo- bir karaktere malikti . Ketum ve biraz 1936 senesinde general Frankonun ken

Hemen yemeğine ortak olmağa hazır- sunlu !!ularda ebediyen uyumayı tercih da sert tabiatliydi. İspanyanın yüksel- disine asayiş nazırlığını vermesiyle ye-
landı. Aynasını, dostuyla kendi arasına, ettiklerini söylerler. mesi için büyük bir ihtiras ile yanardı. niden meydana çıktı. 
masanın üzerine yerleştirdi. Arkadaşı, Ef~aneye inanmıyan gençler ise, sinsi TAŞ KALPLİ GENERAL Martinez Anido fevkalade haşin ve 
onu yakaladı ve soğuk gÜzelliğine hay- suların içinde biribirine dolaşmış kamı,- General Martinez Anidoyu çok iyi demirden bir ruha maliktir. Ayni za-
ran, gülerek kendini seyretti. larla, ı<armaşıkların, aynanın akislerinden tanıyan birisi onu şöyle izah etti : manda şayanı hayret derecede soğuk.-

Süleyman can ve gönülden gösterdiği her halde daha tehlikeli olduğunu tebes- - Martincz Anido görünüşte, taşralı kanlıdır. Şu küçük misal onun karakte-
muhabbete arkadaşının asla mukabele sümle fısıldarlar. şarlatan bir avukat manzarası arzeder1 rini çok güzel tezahür ettirebilir. 
etmediğini görmek acısına uğradı. Pa- Kimin hakkı olduğu bilinmez. Göl sır· onun kısa boyu, alelade çehresi, taş gibi •Anidonun kansı ölmüştü .. On sekiz 
ra.sı için onu aradığım ve arkasından sa· rını muhafaza ediyor. · merhametsiz kalbi 16 ıncı asır mecare· yaşındaki kızı ile birlikte Barselona va• 
cJe kaloliği ve akılsızlığıyle alay ettiğini Tatlı yaz gecelerinin göl üzerinde hül- perestlerini hatırlatır. li konağında oturuyordu. Bir gün kızı 
öğrendi. yalara dalan parlak yıldızlanna rağmen, Hakikat halde ic;e Martinez Anidonun bir arkadaşına ziyarete gitmeğe hazırla-

Ni anlısından sonra, en aziz dostunu orası dehşet dolu uğursuz bir yerdir. omuzlarına yüklü olan vazüe kolay bir nırken telefon çalmış ve hattın öbür ta-
da kaybetmiıı. Artık kime itimat edeceği- iş değildi .. O vazifesini büyük bir sükfü rafından : 
ni bilemiyordu. Uğradığı acıları, ailesini H • h t Ye sabırla başarın.ağa ç~'mlŞ ve ne düş- - Markiz, matmazel Anidoya kendi-
yanında unutabileceğini düşiindü; bir te- em ~.re ve as a manlanndan ne de ölümden biran için lerini almağa gelecek olan arabanın ka-

~ni ve şefkat ümidiyle ailesinin yanına bak l c 1 olsun çekinmemiştir. rarlaştırılan saatten biraz önce gelece-
döndü. aran) Y 0 r Martinez Anido hiç kimse tarafından ğini bildirir .. denmiş ve kız bir tesadüf 

Daha evlerinin kapısında büyÜk kar- Birinci kordonda Alsancak vapur is- sevilmemiş, bilfikis bütün çalışmasının eseri olarak bu telefon muhavercsini 
de,ine rastladı. Bu, ağır başlı, ciddi bir kelesi yanında yeni açılan ve otuz ya- mükafatı olarak nankörlük görmüştür. babasına da söylemişti.. 

Anido hakkında anlatılan vakaların 

hepsi bu emekli generalin büyük bir so
ğukkanlılık ve ayni zamanda cesaret 
timsali olduğuna delildir. İşte diğer bir 
vakası: 

• - Sendika Ünikoya mensup hay
dutların barındıkları Monjuikde Zatür
ree salgın bir halde iken haydut reisle
ri valiye müracaat ederek bir çare bul
masını rica etmeğe karar vermişlerdi. 

Vali Anido müracaatçileri büyük bir 
soğukkanlılıkla karşılamış ve bir ara 
parmağiylc yarı açık duran (Çünkü 
mevsim yazdı) pençcreyi işaret ederek: 

• - Görüyorsunuz ya beyler burada 
da küçük bir hava cereyanı var .. Yok
sa hissetmiyor musunuz? .. Dikkat edin, 
bu odadaki ufacık cereyan bile size fe
laket getirebilir. Çok dikkatli olmak, 
kendinizi korumak gerektir. Söylediği

niz gibi Zatürree hakikaten salgın bir 
yaziyettedir. • 
Demiş ve sonra misafirlerini kapıya 

kadar teşyi etmiştir. Bu ufak hareketi 
de ondaki karakterin, İspanyol ruhunun 
güzel bir ifadesidir. 

Hatttı Anido, hasımları tarafından öl
dürülmeğe memur edilen haydudu bile 
yanına kabul ebnekten çekinmemiştir : 

.Anido ziyaretine gelecek adamın 

kendisini öldürmek kasdında olduğunu 
öğrenmişti .. 

-· Beni yalnız bırakın .. Yazıhanemde 
hiç kimsenin kalmasını istemiyorum, di
ye muhafızlarına dışan çılonalan emri
ni verdi. Ve ancak bundan sonra ziya
retçisini kabul etti. 
Kapı yavaşça açıldı, bu sırada Anido 

bir şimşek sür'atiyle ayağa kalkarak ta
bancasını ziyaretçisine tevcih etti. ve : 

- Cebindeki tabancayı çıkararak şu 
koltuğun üzerine bırak .. 

Diye emir verdi ve haydut korkudan 
titriyerek emri derhal yerine getirdi ..... 
Sonra Anido kat'l bir eesle konuştu : 

- Tamam şimdi dinle.. Seni kolayca 
öldürebilirdim değil mi?.. Fakat bunu 
yapmıyacağım, buradan serbestçe gide
ceksin, fakat dikkat et, eğer bir gUn 
her hangi bir sebeple senden babsolun
duğunu duyarsam kendini ölmüş bil an
laşıldı mı? 

Ve, kendisini öldürmek için gelen 
haydudu serbest bıraktı. 

Anido bir daha bu hayduttan bahso
lunduğunu duymadı.. Çünkü bir saat 
sonra öldürülmüştü .. 

CASUS FİLMİNDE 

AŞÇIRAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selinik sergısının Birincilik 
madalyasını kaz&nmlfbr. 

lZMiR BELEDIYF.SINDEN: 

1 - Cümhuriyet caddesinin Gazi 
Bulvarından Cümhuriyet meyda
nına kadar uzanan kısmının iki 
taraf yaya yollarile orta treplenine 
kesme kordon çekilmesi iti bat 
mühendislikten ücretsiz olarak teda
rik edilecek kqif ve f8rlnameleri 
veçhile açık eksiltmeye konulmut· 
tur. Keşif bedeli 4000 liradır. ihalesi 
de 20. 1. 939 cuma günü saat 16 da
dır. lıtirak edecekler 300 liralık te
minat makbuzu ile encümene gelir
ler. 

2 - Karıiyakada 1775, 1781, 
1782 sayılı eski Osmanzade sokağı
nın bir kısmına yeniden yaptırılacak 
döteme bat mühendislikten ücretsiz 
olarak tedarik edilecek ketif ve p.rt
nameleri veçhile açık eksiltmeye ko
nulmu§tur. Keşif bedeli 216 liradır. 
ihalesi de 20. 1. 939 cuma günü saat 
16 dadır. lttirak edecekler 16 lira 25 
kurutluk teminat makbuzu ile encü
mene gelirler. 

4, 10, 13, 17, 12 (20) 
Belediye emlik ve akannda 863 

üncü sokakta Halimağa ça111sı yeni 
yol 6 sayılı dükkan batkatiplikteki 
tarlnamesi veçhile açık artırma ile 
ve bir sene müddetle icara verilecek
tir. 

Bir senelik icannın muhammen 
bedeli 36 liradır. ihalesi 17. 1. 939 
sah günü saat 16 dadır. lttirak ede
cekler 3 liralık teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

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

tZMIR SULH HUKUK MAH. 
MESINDEN: 

Kaniye ve Hatice ve Mehmet Ki· 
mil faylan mutuamf oldukları iz. 
mirde Mecidiye mahallesinin Değir
mendağı ve lsli.m sokaklarının nok
tai iltisakında kain 23. 25 ve 10 nu-adamdı. Ağabeyisi, ona, elinde tuttuğu takh hususi bir hastane olan cSıhhat 1~21 senesi ve onu müteakip seneler· Bir kaç dakika sonra mükellef bir 

şeyin ne olduğunu sordu ve uzatılan si- Evi> için hastanelerde çok eyi ç;alışmış de Primo dö Rivera mevkii iktidara geç- otomobil kapıda durdu. Markizin yolla
hirli aynada kendine haktı. diplomalı hemşire, pratik hastabıkıcı ve tikten sonra İspanyanın dahili siyaseti dığı çok kibar bir adam arabadan ine-

Dostumuz, çok beğendiği, sevdiği ve hademe bayanlar aranmaktadır. Mües- artık ümit.siz bir hale gelmişti.. Büyük rek ilerledi, bu sırada da matmazel Ani
takdir ettiği kardeşinin adi ruhlu bir sese müdürü Bayan Ferhunda Çağlara şehirlerin hemen hepsinde tedhiş hare- do, babasiyle birlikte evden çılanış oto· 
mahluk olduğunu dehşetle anladı: Onu, her gün müracaat edilebilir. ketleri görülüyordu. Sendikato Üniko mobile doğru yürüyordu. Tam bu esna· 
mirastan mahrum etmek için, türlü i!ti- 1-15 (3218) ismi altında toplanmış olan anarşistler da Anidonun bir işareti üzerine bahçe-

Ritler de mi görülecek. maralarda mukayyet iki ev ve bir 
Holivuttan bildirildiğine göre, yakın- dükkanın mahkemece verilen izalei

da Amerikadaki son Alman casusları fUyu kararına istinaden 8. 2. 1939 
mevzuu ile bir filim çevrilecektir. Fakat, tarihine müsadif çar§aınba gÜnÜ sa
filınin senaryosunda daha ileri gidilmiş- at 15 de lzmir sulh hukuk mahkeme
tir. Filimde Hitler de görülecektir. ıi salonunda satışı yapılacaktır. Bu 

1 
her gün beş altı mühim şahsiyeti öldü- de saklanmış olan on iki kadar sivil mu-

1 
rüyorlar .. Ve bu suçlarından dolyı hiç hafız yerlerinden fırlıyarak şoför ile 
bir suale maruz kalmıyorlardı. Böylece markizin uşağının üzerine atıldılar ve 
her gün birkaç patron ortadan kalJo- ~Heriyle ayaklarını bağladılar. 

yordu. Hakikat halde Anido bunların Sendi-
CİNAYET MERKEZLERİ ka Ünikoya mensup iki haydut olduğu-

Bunu haber alınca, Los Ancelostaki artırmada tahmin olunan 1200 lira 
Alman konsolosu Girling Amerikan fi- kıymetin yüzde 75 i niabetinde be
lim kontrol dairesine müracaat etmiş ve del verildiği surette müıteriıine iha
bu filim çevrildiği takdirde Alınanyada lesi yapılacak akai takdirde satıt on 
bütün Amerikan filimlerine karşı boy- beı gÜn daha uzatılarak ikinci artır
kot yapılacağını söylemiştir. maaı 23. 2. 1939 perıembe gÜnÜ sa-

l\1adrit ve Barselona civarındaki kasa- nu evvelce kestirmiş ve tertibat ala Fakat bu tehdidin hiç bir netice ver- at 15 de yine dairemizde yapılacak-
balarda bütün işi adam öldürmek olan rak yakalatmıştı .. • mediği de söyleniyor. hr. 

küçük cemiyetler teşekkül etmişti.. Bu ··------------------------------

cemiyet azaları muayyen bir fiat muka- 5t•••••••••••'•••E••••••••••••••••11o., 
bilinde iş görüyorlardı. K 

Baş - Diş - Nezle - Grip 
Ortadan kalkması btenilen adamın D • k k t • • • • d • f" 

bildirilmesi, işinin sona ermesine kifa- 1 a ınızı rıca e. erız 

Ve bütün ağrıları derhal geçirir Mideyi, 
kalbi yornıaz. icabında günde 

3 kaşe alınabilir. 

Taklitit rinden sakınınız 

yet ediyordu. 
Bu eli tabancalı adamlar kurbanları

nı ya r.addenin bir köşesinde veya bir 
gazinonun taraçasında ele geçiriyorlar 
ve hemen hepsini de ayni şekilde dolu 
bir şarjuru yukarıdan aşağı arkalanna 
bo~altarak ölümden kurtulmalarına im
kan bırnkrnıyorlarclı. 

Her ec~!~!: ı · 12 lik sı:ı!alijlarmı ara~t Polis bu haydutların hepsini tanıyor
du. Birini tevkif etseler hakimlerin kor-

~ ~ ..... ~·.• ·- ..... . . . 

·~ati ertes ilme i 
Grip, Nez e, Enfloenza, Sıtm:ı gibi tehlikeli lıestalıkbra tutulmamak idn, sağlığınızı daüna BlOGENINE 

dediğimiz han ve derman hap!arile siğo:-talayımz. • 

BtOGENINE; birçok mühim devaların birleıtirilme:ıilc meydenn getiriimit en birinci ka:ı, kuvvet, iı;tiha 
yaratan ve mucize gibi tesirini derhal cözteren bulunmnz bir müstahzardır. 

BtOGEN1NE; kandaki kırmızı yuvr.rlncıl:'ara verdiği yeni yeni büyük lr-Jvvetler e hariçten gelecek her 
türlü mikropları derhal öldürür. Tatlı bir istiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamla§tınr. Zeka ve hafıza
yı parlatır. Bel gevşekliği ve ademi iktidarda pyam hayret faydalar temin eder. 

BIOGEN1NE; kul!amınlar kat'iyyen kardan, kıttan, soğuktan, yağmurdan ve havaların deiitmesinden 
~üteessir o~azlar. Çünkü uzviyet, her zaman genç ve dinç bulunur. Ve bu sayede müthit ikıbetlerle ne
ticelenen; Grıp, Nezle, Enfloenza, Sıtma gibi afetlerden emin bir surette korunmU§ olt1r. Bu hutalıklara 
Yakalananlar; büyükler sabah, öğle, akpm ikİ§er aded Biotıenine, küçükler; sabah akpm hirer adet allrlana 

Kendinizde veya çocuklannızda; halsizlik, kansızlık, karın ağrıları, karın 

şişmeleri, burun ,.e makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya 
akma'>t, snr'aya benzer sinir halleri, gece korkulan mı hissediyorsunuz? 
Bu gayri tabii haller, '\iİcudunuzda solucan bulunduğuna alamettir. 
Derhal (İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ) alınız. 
İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ barsaklarda kan emerek yaşıyan ve üre
yen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Biiyiik ve küçüklere itimatla 
verilir. Kutuların isinde kullanış tarzı yazılıdır, okuyunuz n çocuklarını

za senede bir kaç defa ihtiyaten verini7.. 
Her eczanede fiati 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DiKKAT .. 

Dm;: a '·•mmıırm--•!11 
T OP A N E 

Terazileri 
Türldyenin en birinci terazi fabrikasının ma· 

Gayri menkul üzerinde hak tale
binde bulunanlar ellerindeki resmi 
vesaik ile birlikte yirmi gün içinde 
dairemize müracaat etmeleıj lizım
dır. Aksi takdirde haklannda tapu 
sicilli malum olmadıkça payl&§ma
dan hariç kalacaklardır. Şartnaıne 
17, 1, 1939 tarihinden itibaren heııı.
kesin görebilmesi için açıkta ve gay
ri menkul evsafı da ıartnamede ya
zılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek istiyen
ler kıymeti muhammenenin yüzde 
yedi bucuğu nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir banka teminatı getir
meleri lizundır. 

Gayri menkulün vergi vesair ka
nuni mükellefiyetleri satıcılara yüz
de iki buçuk dellali ·e ve fera~ harç
ları alıcıya ait oluo ihale bedeli defa
ten ve pef inen öde::tecelrtir. 

ihaleyi mült>:ı.k!p mü•teri ihale 
bedelini vermediği veya vciemedi~i 
surette gayri menkul tekrar onbeş 
gÜn müddetle art1rmava konulup ve 
bu artırmada c-kacak müşterisine 
ihalc~i vnoılacnk arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hic bir hükme ha
cet kalmaksızın vecibesini ifa etmi
yen ilk müşteriden tahsil olunacak
tır. Daha fazla malumat almak isti· 
yenler 938/2314 No. lu dosyaya mü
racaatları lüzumu ilin olunur. 

(21) 
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HELLEHIC ı.iHES·l.l'D. BiRiNCi KORDON REES ADRiATİCA S. A. Di 
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6. M. B. H. HAMBURG -- MACEDONİA vapuru 4 ikinci kfı. BiNA.ii TEL. 2443 
~THİNAİ vapuru 2 kanunusani 1939 nunda bekleniyor. 8 ikinci kanuna ka. 

~- Pot.O u 3 bit. i }Janunda 1-.l· ı·oNı· rn n..u 5/l/A3 da ı·-1e.re\ dar Anvet:s, 't>cıtt.e dam
1 

rem n ve ia lbekltnl\iri c~lup, etwuu Bam.- ak . - 11 ~ .., .. "!! 

1 ) k ı k 1GgııClall ıgelip yük ç ve eynı •- ayni gün Patmos, Kalimnos, İstanköy ve Haınburg için ~·ük alacaktır. burg ve Anvcrs iman arına yü a aca - manda Londra ve Hull için yük,alacak- "' 
tır. " µr odosa banket eder. ADANA vapuru 16 dan 21 ikinci<olk.a-
~ 1lpuru 3 - Wl. Uiide ~ • • fle • I L •• B8Joot otörü 9/l/ta9 •a lir O/ nım adar Am!ers. Rolterdaın, Breınen 
leıi.ilrdekte o'lup, Rotte.rdam Ramburg ve ellele •ftNlll e• I 1 de Pire Korfu Saranda Brindisi Va- \"e Hamburg için yük alacaktır. 
Anvers limanları için Y,Ük alacaktır. DELOS vapuru birinci kinunun orta- lonya Draç Bur~ lpalaio Zara Flume TAHL~:YE ~ 

· GRİGORİOS C. ll vapuru tıO kfılau- şında H~urg, Bremen ve Anversten Trieste ve Venedllcılimanlanna hareket ~t:TEA vapuru 8 ikinci kanu~ dpgu 

.amıaaüde kte p, - gelip yük Ç4lıa..:•cakıır. tdılttir. ff. burg, ~ m .n ve ıl\mrf!rsten mal 
ıanı, llembur,g ve &lvers liSiulan · · ~YBllP.OJtL ~ar.n lk acaktır. 
yük allleaktır. . , . ALGERİAN ve LESBl.\N vapurları -- --NGHYRA vapuru 20 kanUllusanide yüklerini İstanbu1da -aktarma edem ROY ALE lfEEJILA.N 
b lıle~lıinekte P, , Ham- DENİZBANK npurlariyle İzmire gd- nAj!'&e •naın ~ vv MI AMEIUCAH EXPORr 

-t.,fNİSS 'burg, \'e Anvers lliman'lan igin 7ük ala- NWltt ..,.,_ -~ .-:.-.n,a. 
caktır. 'EhılI8 iifl;l89 da gelerek EXPRIBS .vnpuru ~~'ikinci kinunda 
...BELGİON vapuru 25 kanunusanide Burgas Varna ve ~östence limanlarına beklenjyor. Nevyp,rk için yük alacaktır. 

beklenilmekte olup, Rotietdam Ham- teket edecek,~r:. EXERMONT ,. wµr.u :29 ikinci kinun-

i>a.lz ·e .A'rr.·ers Jim~arı için yük •la- 16 da Conaan.u v• Varna limanl.rı için TiitAJA.NUS Yllput'U !4/ 1/989 tari- da beldeniyor. Nc\·york için yük alacak· 
~aktlr. hareket edecektir. hinde Rotteı:dam, Aıw.terdam 'l."e llauı • . tır. -*- Lüks vapuru pazat" güni.i 8 kanu~- burg limanları için yük ~1nrak hare\çet 

nide saat IG tb bekl~ıfürdte <fup edecektir. --
llALKAKLAR iUlAS1 

HATTI 
ZETSKA ft09İDB& A. 

D.KOTOR --
9 kanunusani 1939 saat 8 de İı.mirden 
hareket edecek. Pire_ Korlu" driyJltik 
limanları için yolcu ve yük alacaktır. 

Gere1· vapuriann u\· "'t ıtaı'~.J 
gerek vapur · ierl ~"C nvJurlları ak-

DEN NORSKE flfİDDEL· ..,,.,._ HAWSLi1'i.JE, osı..o 

--it 1. O V C !E lf t) kanda acenta ir :\JhU.t altına gireme%. 
lB llknn ittifakı iktısat ·onferansının Doıha ıCaz1n ıta!si a1 ç1n Birinci gelerek ott aın, l!Hamburg, Gdynia SERV.İCJE MAIUTiME 

seyyah, yolcu ıve "Yük için tesis ettij;i Yordondn 152 •VMI>ALlı iSkanfü.navya :ı.· altık liınan1arı için ltOUJ!htİN 
hnttn mensup VugoSlav lbandıra1ı um'i ıd iz <ıen tğı Ud. nı~ ııük re'ket ede_c:_c:ktir. DUROS'IlOR l".apuru ıs ikincikanunda 

., O '1.'llC !E N 9 '.l 1939 ıtarihinde bekleni.•·or. Küstencc icı.'n yük" alacak-
lıüks :ırapuru 1 lkfmunusani l.939 .• 

dn saat 8 de rldcnilmckte olup, :saat 

Si2 e bu kremden şaşmayını7: 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat hakanlıı!ımn ~mi l"uh.<iattnı 

haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Biitiin dlınndıt clli ~nedir •aim.a üs· 

tiin •ve ~17: Jaılm.ı~·tır. 

rem Balsamin 
Thnıı b'ir lecriihe mahsulü ela.rak \'.ii

getirilmi ye:ane sıhhi .krem-

Batsamin 

--
E&YİCE MARltiılE 

a..,ı•lnıc~.a.sı 
!P 1E iL E Ş \"apuru 9 - 1 - 1939 tarihin-

hr. --30HN TGN W ARREN 
LİNİES LTD. 

A ViEMORE vapuru~ 50n kanun 939 da 
~1~1iyor. ıIJurgaz, V,,ıma .ve Köstcnce 
U.ınanlamuı ~ik alacaktır. 

de g lerek alta Marsılya :ti.rnanlanna -'W!l'W 

~iilc · !•o1cu alarak hareket ~ktir. Vapurların ha ket Jtannteriyle mw-
:ilandaki hareket ıtarlhleriyle navlun- lun1aı'(la'ki degiııiltlikforclen acenta me

lardaki d~sikliklerdcn dolayı acenta .suliyct kabul -Otınez. 
ın uliyct :kabu1 etmez. Daha fazla taf- Dalın f.azla taf ilat k in Birinci Kor
silflt için ikinci .Kordonda 104 numa- donda 148 No. dn V. F . Henry Van Der 
rada MAT•~Ltıf SPERCO \·apur acen- 11'..oo v;ıpur aooııta1ığma müracaat ediJ-
tasınn müraeEıat edilmesi rica olunur. mcsi .ica olur. 

TELEFON : 20H - 2005 TELEFON : !007 / 2 ()8 

.............................................................................. 

Sıhhat Batık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlnrının en hali "dir .. 

İfd defa süzülnıiqtür Şerbet gibi içilebilir 
.................. ~ ........................................................... -: 

Hamdi Nüzhet Çançar 
·Söh~ini ıtÖ7. ·e ~lata.ııı•ıa değil, 

~dibi t'\'S3hnt {.ı<ıniirat 'P.ar." • 'Bedin, 
Nh'ycn''k gii?.elli.lc ensfitülerindn. 1-üz
llcrte -iv.em Rl'a91W birincilik mıük&fa-1"" ilk tehlike alametlerini görür gö~mez derhal tını ka7.alll~ll'.; olmakla ispat • . . 

N E V R O Z İ ~ Krem Balsamin Sıhhat Eezanesi 
Almak ıaz11nc11r 

EV&OZIN ı.oiuk atCmlığınm fena Ulabetler t4oğuımtima ..- ..oinıakla 
beraher bUtün ıstıraplan da dindirir 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 
eene•:ı ıv •<f.JI: 

üzerinde ittifak Herkesin 
ettiği ' bir ha'k1kat: 

Sabah, öğle ve akşam hc.r yemt•1dl"n 
sonra giini:lc 3 ilefa 

Kullanmak 

Şartiyle 

~DY.OUIN · 
Dişlerinizi tertemiL, hem~ 

r.az ve sapsağlam yapar. Ona 
' · . . ki v.ı,:mıncı asır mlo't!Sırun huri. 
ltalanndan biridir. denilebilir. 
Kokusu güzel . czzeti hoş, mik
roplara karsı tesiri yüzde yüz
di: 

.. RADYOLiN< 
Kullananlar, dişlerini en ucnz ~eraitle 
igorta ettirıııiş sayıln·lar sabah öğle ~e 

a 'kşanı her yemekten sonra giinda ;J defa 
dişlerinizi frrçalayınız. 

Gündüz için yağ~ız. gece~ )'ÜÜ ~·e 
halis al'l -M•m ne ;:\ ...... l.Ş gündiiz :\"e 
~ ~tlari MM'4ır. · 
..x&lı:M .SALSA.MiN: itellea .eer; tımrnnu-. ..huswııi , ·az. '\"e tüp ~ıwa.le atıllr. 
iNGİl.İZ WC»J'ZUK ZANESİ. nmrolmu - İSTA....'lBUI. 

Devlet Demiryollarından: · 

'Komisyonumuzda meft:ut .,.o;e ye fenni fartnamelerinc göre Na
zilli istasyonu .... yapılacak Dortuvar yatakhane binuile bu binaya ait 
u, eı.ı.ak ~ 1~ tesisab ve ayni istuyonda yapılacak.bir umumi 

'heli "binuile bu binaya ait su, elektrik ve liiım teıiıatı ~leri .wahi.di 
•luy 8ai<fist esası üzerinden 16/1/939 tan'lıiaıe müsadif pazartesi günü 
bpalı uzf uaalilc ekailtae,Je konulsıuttur. 

Dortunr binasının e1ailtmesi saat {16) da we umumi heli iainası
nlll •dkliltmffi de saat (11) <de olmak üzere ayn ayrı olarak yapıla-
cıalcttr. · : 

Dortuvar binasmm muhammen -bedeli (9966) lira (46) kuruş ve 
umumi he1i binaemm muhammen &edeli de (2533) lira (88) ku
ruttur. 

JRu ~e girmek istiyenlerin Dortuvarbinast için (747) lira (48) ku
ras ve umumi helabina:;ı için (190) lira (5) kuruş muvakkat teminat 
yatırmaları, kanuni ikametgah gösterir bir vesika, eğer istekli bir şir
ket ise ,irketin raicilline lcayıtlı ve hal~n faaliyette bulwıduğuna dair 
itlalcadar rnakamattan alınacak bir v~sika ile ~irket sirküleri ve şirket 
nanma hardket edenin noterden mus~daak bir vd<alctnamenin ve 
kanunun dörBüncü mac!Clesine göre i,e girmeğe manii kanuni bir hal
leri bulunmadığına dair beyanname1er1e teklif mektuplarını Dortuva.r 
binası için saat (15)e ve umıınü 'heli için de {16)ya kadar komisyo
na vermeleri lizundır. 

Posta ile gönaerilecek taahhütlü mektupların postada vukubulacak 
teahhuratm<lan me&U1iyet kal>ul edilmez. 

Şartname ve planlar Alsancakta 8 ci i,Ietme "'ezne1inden birer lira 
mukabilinCle satın alınabilir. 

29, 4 4536 (3208) 

Denizbank şubesinden: 

Limanımıza gelecek .motörletin ve yelkenlilerin yüklerini rampa .ha
linde .boıaltma ve yükleme işine talip bulunmadığuulan eksiltme 13/. 
1/39 cuma günü saat on .beşe .bırakılm1'tır. 

ı- 4 4582 (3230) 

' 

K~r<r4~h]Di 
1 ' 

• 
' 
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>T U usta Muazzam Nümayişler 
Fransız Başvekili Bizert te, muazzam 

doğruca Bet/in istihkam/arını 
tezahüratla karşılanmış ve 

.. • 
zıyarete 

• • • 
gıtmıştır 

Tunus beyinin sarayında Almclnyanın deniz tesliha
Daladyenin söylediği nutkuna Tun us 

beyi bir nutukla cevap verdi 
tına ait son kararla.rı 

Yapılan nümayişler, Italyanların 
da ki müddeiyatlarına bir 

T unus hakkın· 
cevaptır 

lııgiliz Amirallığınıri yeni mukabil ted
birlerini tahrik etmiş bulunn:taktadır 

- BAŞT ARAFI 1 tNCI SAYFADA -
ca istlhkamlara giderek bunları uzun 
uzadıya ziyaret etmiştir. 

Faris, 3 (Ö.R) - Paris - Soire gaze
tesi İtalya aleyhinde neşrettiği çok sert 
bir makalede Tunustaki İtalyanlara ve
rilmiş olan bütün imtiyazların geri alın
ınıısım, bunların ekonomik, sosyal ha
yatta işgal ettikleri mühim mevkiden 
11zaklaştınlma]arıru istiyor. Gazete bu 
jestin İtalyan müddeiyatına karşı en iyi 
bir cevap teşkil ed~--eği mütalaasını ile
ri süriiyor. 

Paris, 3 (Fransız devlet radyosu) -
Dün Kors:ikanın yaptığı gibi bugün de 
Tunus samimi alkışlar ve coşkun vatan
Sc\'crlik tezahürleriyle İtalyan müddei
yatına cevap vermiştir. 

Bizerl limanında saat 8 de karaya çı

kan haş\'ekil Daladiye Tunus FransJZ 
genel mümessili B. Erik Labon ile bü
tün. sivil ve askert hükümet erkanı ,.e 
yerlilerin delegasyonları tarafından kar
şılandı. Bizertte bu derece bir coşkun
hık asla görülmemişti. 

Müsellah kıtaat kordonu arkasında 

halk toplanmıştı. Bunlann arasında 

Fransızlar, rengarenk elbiseleriyle yer
li1er ve her milletten Avrupalılar vardı 
ve hepsi ayni şevk içinde kaynaşıyordu. 
Her e1de Fransız ve Tunus bayraklan, 

"ipliklerde kordelllar... Bazı yerlilerin 
ellerinde •Yaşasın Fransa, yaşasın Tu

aus> levhaları.. Vapurların düdükleri 
pnlıyor, kilise çanları uçarcasına çalı

yor. Askeri mahiyette cemiyetlerin men-
' aupları muntazam saflar halinde mektep 
çocukları parlak ve gürültülü bir alay 

yı olan Bardaya gelmiştir. Tunus Beyi 
etrafında nazır ve generalleri olduğu 

halde Fransız ba§vekilini taht salonunda 
müdebdep bir şekilde kabul etmiştir. 
Önde, protokol şefi general Dortinin ;re
fakatinde B. Daladiye, arkasından bay 

Erik Labon ve diğer şahsiyetler beyin 
hassa alayına mensup müfrezelerin bü
yük üniforma ile sıralanıp selam dur
duklan geniş avluyu geçerken hassa 
muzikası Marseyyez ve Beylik marşını 
çalıyordu. 

Büyük taht salonunda beyin etrafın
da hükümet erkam ve prensler mevki 

(A.A) - Almanyanın tah-
riri cevabı henüz gelmemiş olmakla be
aber eyi haber a]an mahfilJerde Alman
yanın denizaltı gemilerinde Ingiltere ile . 
müsavat teminini ve A tipinde yeni kru-
vazörler İll§B. ebnek hususunda verdiği 

nenizin kıymetlendirilmesiyle kararda ısrar eıtüğini beyan etmektedir-
etti ve buna her gün daha büyük bir Ier. · · 
hız vermeğe dikkat edeceğiz. Bu hima- Dolaşan bazı şayiaların hilafına ola
yeyi Fransa her sahaya teşmil eder. Al- rak Almanya hiç bir fedakArlıkta bulun-
lesiniz emin olmalıdır ki Fransa, dehl
smm kendisine emrettiği tarlht vazife
nin ifasını hiç bir an gözden kaçırmıya
caktu'. Bu uğurda Tunus milletinin kıy~ 
metli ve tam iş birliğine güvenir.• 

Bey de şu cevabı vermiştir : 

mak istememiştir. Eyi haber alan mah
fillerde hhıl olan kanaate göre vmce-

ği cevapta Almanya ittihaz ettiği karar 
hakkında bazı iuhat verecek ve bu hu-

susta bilfiil tedbirler almış olduğunu 
bildireeektir. Bu cevap Alınanyanın 

noktai nazarında hiç bir detifiklik hu
sule getirmiyecektir. 

Londra 3 (A.A) - Almanyanm tah
telbahir filosuna malilriyet husu.sun.da 
Ingiltereye muadil bir vaziyet elde et-
mek kararma mukabele olmak Uure In
giliz amirallık dairesinin: 

1 - 500-1000 ton hacminde tahtelba-
birlere ve tayyarelere karşı endaht ya
pabilecek 7 pusluk: dörder topla ıntbel
Jlh ufak gemiler, 

2 - önümüzdeki aylar zarfında tez
gahlara kanulaeak 30 kadar tahte1behlr 

Bundan başka halihazırda modern bir 
şekle sokulmakta olan birçok eski tor-
pito muhripleri de tahtelbahirlere ve 
tayyareles-e karşı harp edebilmeleri için 
hususi surette teslih edileceklerdir. 

Amiralbk dairesinin Şubat ayındaki 
veya Mart ayı nihayetindeki bütçe tah
mlnatmın bu projeler hakkında tasri
hatta bulunması muhtemeldir. 

Londra 3 (AA) - lngilterenin An
kara büyük elçisi Sir Persi Loren Nisan 
ayında tekaüdünü ihtiyar edecek olan 
Lo.rd Pertinin yerine Roma büyük elçi
liğine tayin edilmiştir. 

Londra 3 (A.A) - Yakında Çember
layn hükümetinin takip etmekte olduğu 
harici styaset ile Ingilterenin teslihatı
nın kifayetsizliği kendilerini endişeye 
dii§ümıekte olan bütün fırkalara men
sup şahsiyetleri bir araya toplayan yeni 

bir ~iyasi grup teşkil edileceği haber 
alınnuştır. 

B.Edcnin teşekkül edeceği dün öğle
den sonra haber verilmiş olan bu yeni 
grup ile bir alakası yoktur. 

Bu grubun teşekkülü .haberi hükü
rnet meha.filinde bir guna endişe tevlit 
etmemiştir, Çünkü bu ıruP ancak ikin

ci plandan muhafazakar ve Liberal meb
us lan bir araya toplıyacak ve amele fır
kasından hiç kimse fırkanın he-r türlü 

halkçılar cephesi teşekkülüne karşı olan 
vetosu sebebiyle bu gruba dahil olmıya
caktır. 

Gruba girecekler meyanında Çörçilin 
y<'ğeni Dundan Sandys ile Rondolph 

Çörçil muhafazakar mebuslanndan Ha
rold Mac Millan Vernon Bartlet ve sair 

bir takım zevatın bulunduğu 
mekledir. 

söylen-

Grubun teşekkül etmek için parfa
mentonun tatili zamanını intihap etmesi 
manidar-Oır. Filvaki böyle muarız gruJ>-

lar ancak bu :zamanda kendilerine taraf
tar bulabilirler. Çünkü başka zamanlar
da ekse'J'iyetin her hangi bir rüknünün 

yeni teşekküle girmesine mani olacak 
kuvvetli teşekküllerin mukavemetine 
maruz kalırlar. 

•Bay başvekil, ilkönce söylediğiniz 

sözlerden ne kadar mütehassis olduğu
mu bildirmek isterim. Fransız deh1sı.nı 
sizin kadar temayüzle temsil eden bir 
~hsiyetin bize Fransanm sellmını ge
tirmek üzere müteaddit meşgalelerin

den aynlmış olması bilhassa manidardır. 
Bunda h~mi devletin göstermekten asll 
fariğ olmadığı hayırhahlığın ve iki mem
lekete ilham veren iş birliği ruhunun ye
ni bir delilini görüyorum. Fransa bµra
da yarattığı eserle Tunus mi11etinin 
minnettarlığına hak kaıanmıştır. Tunus 
her hal ve karda minnettarlık ve bağlı
lığını göstermesini bilecektir. Bütün Tu
nusluların, ihtiyaç halinde Fransa etra
fında toplanacaklarına emin olabilirsi
niz. Size burada bunu temin ederim.• 

Bey bundan sonra B. Daladiye ile 
maiyeti erkamna nişanlar dağı~r. 

Uzak Şarktaki" boguşmada 
Fransanın Afrika müstemleke imparatorluğundan bir manzara 

B. Daladiye Beye veda ederek gelişte 
olduğu gibi tantana ile selamlanmıştır .. 
12.15 1e Fransız başvekili Tunu.sa r~ 

teşkil ediyorlar. almışlardı. Salon eski beylerin tasvirle- men girmiş, Fransız ve İsllm ahali tara-
Başvekil Tunusa gitmeden evvel ka- riyle süslenmişti. Beylik zabitleri iki ta- tından şevkle selimlaıµnı.ştır. 

nalı geçerek Betlin istihklmlarını z.iya- rafta selAm altında idiler. Altın yaldızlı Mühim bir zabıta servisi nizamı mu
:ret için B. Erik Labonla birlikte otomo- bir çardak altında bey general ünifor- hafaza ediyordu. B. Daladiye Fransız 

Japon kuvvetlerinin ŞimaJe doğru 
rücat ettikleri bildiriliyor 

bile biniyor~ General Mehmet Türki, masiyle tahtına oturmuştu. B. Daladiye genel mümessilinin sarayına giderken Japon 
Biurt kaidi, hükümet erklnı "--·ekili ona doğru ilerlerken Bey tahtından ine- halk polis kordonlarını ve asker __ n __ _ 

~v :wt.UllC• Londra 13 (ö.R) - Çin milli hükü-

Başvekili çekilecek mi? prens Konoye 
~limlıyorlar. Deniz tayyareleri liman rek kendisini karşıladı ve samimiyet',~ nı yararak meydanı doldurmuş ve bay 
iizerinde uçua•yor, muz.ika Marseyyez- el sıkıstılar. Fransız ba"vekili ve Bey metinin muvakkat merkezi Çunkinden 

r • " Daladiye uzanan elleri sıkrruştır.. Her bildiriliyor: 
)e Bey mal'§lnı çalıyor. protokol şefi tarafından terceme edi1en taraftan alkışlar yükseJiyordu. Bu izdi-

Bay Daladiye uzanan elleri sıkıyor.. nutuklar teati ettiler. ham arasından B. Erile Labonun oto-
Merkez cephesinden· gelen • haberler 

Japonların şimale doğru ricalini teyid 
Bir kızcağız kendisine altın işlemeli bir B. Daladiye dedl ki : mobili güçlükle mümessillik avlısına .~- ediyor. Japon bataryaları Kiangsi vi1i-
gilmüş çekmece veriyor. Şam işlemeleri • - Monsenyör, bütün Fransız hükü- rebilıniştir. yetinde Kiobing şehrini bombardıman 
Masında Arabesk halinde zarif Arap meti namına altesinize hami milletin se- B. Daladiye saat 12.40 ta halkevine ediyorlar. 
hatlan. Bunun ilim ve sebatın meziyet- lamını getirmeğe geldim. Bugün güzel girmiştir. Eski başvekiJ Vau Çing Vaym Hong
lerini methüsena eden bir vecize oldu- Tunus topraklarına yaptığım seyahat Burada B. Erik Labon tarafından ve- kong seyahati esna&ında Çinin sulh mil
ğu anlatıhyor. cümhuriyet hükümetinin gösterdiği mu- rilen hususi bir ziyafete davetli idi. Bu zakerelerine girişeeeği hakkında Japon 

Çekmecenin içi zarif nakışlı kıymettar habbetli alakanın delilidir. Tunus ve yemekten sonra ba5vekil saat 15.30 da kaynaklarının çıkardıkları rivayetleri 
tahtalarla süslenmiş ve Tunus mamula- Fransa rnuahedclerden doğan hukukla Gambeta meydanına giderek garnizon kat'i surette tekzip ve Çin milletinin so
tı anber tabletleriyle doldurulmuştur. ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. kıtaatının ve Tunu.o;ta yerleşmiş olan ,ııuna kadar mücadele azmini teyid eyli
'Ost tarafta Fransızca olarak şu ibare : Bu bağlar, karşılıklı menfaatler ve Tu- hava filolarının geçit resminde hazır bu- yen başkumandan Çankayşekin beyana-
aSulhu kurtaran başvekil ve milli mü- nusta her gun artan refah ve umran hay- lunmuştur. tını matbuat coşkun tezahüratla tasvip 
dafaa naz.ın B. Daladiyeye Bizert ahali- rına olarak her gün daha ziyade :nklaş- - · - etmektedir. Başkumaııdanın sözleri Çin 
sinin Fransaya bağlılık nişanesi olan ha- maktadır. Her gün, ekonomik ve fikri R d milletinin birliğini teyid ve suitefeh-
tırası 3/1/939• her sahada kendini göstermektedir .. Bu 0 ffi 3 0 Y 3 3 hümleri tamamiyle izale etmiştir. Marc-

B. Daladiye Bize,rt mümessillerine he- :;ayede Fransızlar \'e Tunuslular her şal Çankayşekin Japon başvekili Prens 
)ecanla teşekkür ettikten sonra otomo- gün birbirini daha iyi tanımağı ve iş Yıl~aşı müna:sebetiyie Konoyenin son beyanatını reddetme.si 
bili hararetli alkışlar arasında şehri birliği yapmağı öğreniyorlar. yagıılan ar.. Çinlilerin Japon manevralarını tama-
geçmiş ve Bizert istihkarnlanna gitmiş- •Vakti ge]ince, Tunus Fransanın da- Bükrcş, 3 (Ö.R) - Rador ajansının miyle anJadıklarını ve artık buna kan-
tir. Bizc.rti Tunustan ayıran ve Mccerda vctine icabetle fedakarlıklar göstermiş- bildirdiğine göre kra1, halkın eski fesat mıyacaklarını ispat etmektedir. 
nehri tarafından sulanan zengin ovada tir. Ondan sonra soğukkanlıLkla süküt tesckküllcrine karşı nefret tezahüratıru Londra 3 (Ö.R) - cTaymis> gazetcsi-

-:ızı duarlar Afrikada bu1unulduğunu edebilmiştir. Fransanın Tunusun zen- nazan dikkate alarak yeni sene müna- nin Tokyo muhabiri bildiriyor: Siyasi. 
, '.stedyorlar. Buğdaylar artık başak ginliklerini inkişaf ettirmeğe ve rnuh- sebetiylc ellerinde menınu matbualar mehafilde başvekil Prens Konoyenin ya
vermistir. Tarlalar, bağlar, ormanlar, taç olabileceği himayeyi vemıeğe ne ka- bulünduklarm<lan dolayı mahkum edil- kında diğer bir şahsiyet tarafından istih
u •ruikler. meralar fasılasız birbirini dar mütemayil olduğunu altesini%e te-1 miş olanlar hakk.tnda af ilan etmi§tir. ]af edileceği hakk~nda kuvvetli şayıalar 

• ı min etmek isterim. Y a1nız bu matbualan dağıtaD.lar af- -deveran ;etmektedir. 

Harp cep1ı esinde tel ör giiler arkuında Çin askerleri 
de askeri harekat bütçesi 6 milyar yene leri yenmek maksadiylc yapılan mü:ıa
ib]ağ edilmiştir. -1938 bütçesi 5 milyar kerelerin neüceşi ancak 10 ikinci KA-

yendi. Bu bir ınilyarhk fazlalıktan baş
ka haziİıe bonoları iJe karşılanmak üze

re beş milyar yenlik bir fevkallde büt
daha derpi§ ediliyor. Mali miifkül-

nunda ve parlamentonun toplantısından 
sonra anlaşılacaktır. Kabinede milli bir

liği temin etmek için geni§ tadilat yapıl
ması mutasavver bulunuyor. 


