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DEVAM MüDDETl Türk.iye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık ••• ........ ••• • 750 

Hariç için 

2900 
1650 

~-------' 
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FtA TI ( 5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Ci1mh1ıriyeı eıeritıin be~ ıabahlan çıka,. aiya.d gautediT YENi ASIR Matbaasında buılınıttır 

Fırtına ve bora devam etmektedir 
Ereğli 

kinde 
f ticiası tahminin cok f ev-, 

bir deniz f eltiketidir 
Karaya düşen 10 vapur bir milyon 

Vapurlar. kendilerini kurtarmağa 
''Sebat,, vapurunun akibetinden de 

kıymetindedir 
çalışıyorlar. 
endişe ediİiyor 

Istanbul 4 (Hususi) - YuFdun her ta
rafından gelen haberlere göre bir ·çok 
-relerde fırtına ve boraların şiddetle de
;vam ettiği anlaşıl.maktadır. 

Karadeniz Ereğlisin.deki deniz facıası 
etrafında telefon ve telgraf muhaveresi 
henüz tesis edilmediğinden esa.6lı bir 
malumat almamam.ıştır. Yalnız Ereğlide 
karaya oturan Tan vapurundan bugün 
gelen yeni bir te:b;.zde: 

Millet vapuru facıası anlatıl-

\

makta, geminin mürettebatından 
18 kitinin boğulduğu, bir ate,çi 
ile güverte lostromasının büyük 

ıbir tali eseri olarak kurtuldukları 
ıkaydedilmektedir. Aynı telsizde 
ifan kaptanı vapurunu kurtarmak 
için büyük bir eayretle çalıtmak
ta olduğunu bildirmekte ve ilave 
etmektedir: 

Kazaya uğrıyan vapurları kur
- SONU 3 ÜNCÖ SAHİF'EDE -

Milli lktı
sadiyata 

Istanbıılcla KaTadeni::e çıkmağı bekliyen gemiler 

Korsika -Tunus 
Daladyenin seyahati 

.Sldlıast laazı•lıyanların 
yalıcuUta yapqmaJıyız Romada derin 

Berlin ve 
akisler uyandırdı 

HAKKI OCAKO~U 

ihracat maddelerimizin dış piya- , 
salarda kazanmış bulunduğu rağbeti 
korumak, memleketimiz mahsulle
rine karşı itirnad ve emniyeti arttır
mak için hükümetimizin gösterdiği 
hassasiyet ve aldığı tedbirler malum
dur. Fiyatlarda istikrar ve kalitelerde 
8tandard temini takip eylemekte bu
lunduğumuz ikbsadi politikanın 
e88slanndan birini teşkil eder. 

Lüzumsuz yere fiyatları yükselten 
veya fiyatları dÜ§Ürenlerle milli mah
sullerimizi tağşiş edenlere karşı ka
nunlarımız ağır cezai hükümleri ihti
va eylemektedir. 

Bilhassa iktısadl kalkınma davası 
içinde humma1i b~ !~aliyet. yoluna 
giren hükümetin mıllı ıktısadıyatımı
za zarar verecek en küçük hareketle
re bile müsamaha göstermemesi ga
yet tabii bir zarurettir •. 

Daladiye 
- YAZISI 4 ncü SAYFADA -

•• 
Ozbasta feci 

' 
bır cinayet .• 

KaıiJıe,.den lliri J6 
yaşında JJir ~oculıtur 

Sökeye tabi Özbaşı köyünili::ı. Yur
tan mahallesinde feci bir cinayet ol
muş ve elli beş yaşlcu-ında Meryem 
imıiııde bir kadın boğazı sikılmak 
suretiyle öldürülmüştür. 

Mahalli adliyesince yapılan tahki
katta Bn. Meryem.in parasına tama
en öldürüldüğü ve altınlarının gas
pcdildiği anlaşılmıştır. Suçlulardan 
16 yaşındaki Mustafa Ali yakalan
mıştır. Arkadaşlarınm da yakalan
mak üzere, hüviyetleri tesbit edil
miştir. 

1 Adliy.e Vekili değişti 
Eski adliye Vekili parti 
rejsliğine namzed gösterildi 

Başvekil Parti grubunda beyanatta bulundu 

seıanik 
An"lasması kamu-· 

~ 

tayda kabul 
edilmiştir 
--0-

Ankara, 4 (Ö.R) - Büyük Millet 
meclisi Balkan itilafı devletleriyle 
Bulgaristan arasında 31 temmuz 938 
tarihinde SeJani!<te yapılan anlaşma
nın tatbiki hakkındaki kanun layı
b:ısını. hariciye vekili Şükrü Saraç 

1 

oğlunun izahatından sonra, kabul et

miştir. 

Ankara 3 ( AA ) - Adliye Vekili 
Seyhan mebusu Hilmi Uran B. M. M. 
parti grubu reis vekilliğine intihap edil
diğinden Adliye vekilliğinden istifa et• 

mi~ ve yerine B. M. M. reis vekillerin-

den Konya mebusu Tevfik Fikret Sıla
yın tayini yüksek tasdika iktiran ~ 
tir. 

RlY ASETl CüMHUR UMUMi 
KATIPLICI 

Ankara 3 (A.A) - Riyaseti Cümhuı 
umumi katipliğine Başvekalet müsteşan 
Kemal Gedelecin tayini yüksek tasdika 
iktiran etmiştir. Kemal Gedelec bugüa 

;.;.;;;~...:..:ııı vazifesine başlamıştır. 

Cümhurreisimi.z ve ba§vekil - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Filistinde kanlı vuruşmalar Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 
yukarı hayvanların köylü ve yetişti-

' ricilere satılması hakkındaki kanun, D ı d 1 1 müzakereden sonra, Ziraat encüme- ag"""' ar a ngı• • z m •• f 
ninin talebi üzerine mezkur cncüme- J U • 

n~eV~M~~i~~· ~~~r_. e_z~e_le~r_i_i_~ha edil~iş 
Kudüs, 4 (Ö.R) - Dün ve bugün Tel 

A viv mıntakasmda yapılan askerl. hare
kat ve polis araştırmaları netice.sinde 

Nablus civarında tarihi bir yer 

.... a··rı ... ~ı..:~n· t 1-!.t -.:ı:t-:~ .,-ınınrnış o ..,~ı ev.Kil ~.....,.~ 
Gece yarısı askeri kıtalar müscllah. blır: 
çeteye Nablus civarında işgal etti~ ka
sa bayı terke mecbur etmiştir. 

KANLI MÜSADEMET.ER 

Beyrut, 4 (Ö.R) - Suriye gazeteleri 
Filistinde bir çok yerlerde kanh mfuıa
demeler olduğunu haber veriyorlar. 

Beyrut gazetelerine göre yirmi kişilik 
bir İngiliz müfrezesi dağlarda imha edil
miştir. Diğer bir müsademede bir İngiliz 
subayı ile altı asker ölmüştür. Aleme ile 
Telbiv arasında bir zırhlı otomobil 
Arap çetelerinin hücumuna uğramış .,.. 
iki İngiliz askeri öldürülmüştür. 

Çandarlıda son zelzeleden 
86 ev harap olmuştur •. 

Halk ve köylü aleyhıne, memleke
tin efendisi olan çiftçilerin menfaat
lerine karşı kurulmuş tuzaklara aza
mi derecede şiddet göstermek milli 
vazifelerimizden birini teşkil eder. 

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

Günlerdenberi üzerinde durduğu
muz tütün işini inceden inceye tet
kik eylemek, Türk köylüsünün refa
hına göz koyanların mahiyeti~i t~ 
barüz ettirmek böyle bir vazıfenın 
icabıdır. 

Artık ekicilerden, tüccarlardan, 
ihracatçılardan hatta uzaktan yakın
dan tütün mevzuu ile alakalı vatan
daşlardan bilmiyen ve anlamıyan 
kalmamı§tır ki bu yıl Ege tütüncüle
rinin çektiği sıkıntılar sermayesi ya
bancı, başındaki müdürü yabancı 
olan bir firmanın çevirdiği manev
ranın mahsulüdür. 

Buna manevra demekten ziyade 
düpedüz milli iktısadiyatımıza tevcih 
edilmis bir suikasd demek daha doğ
ru olu~. Çünkü memleketimizde~ 
tütün alım satımları yılJardanberı 
tabii şartlar ve karşılıklı hüsnüniyet 
ve itimad esasına dayanan bir çalış
ma 8İstemi içinde devam edip gel
mekte idi. Çiftçi alıcılarını memnun 
etmek için elden gelen gayreti sarf 
eyliyor, alıcılar beynelmilel piyasa
lann icabına uygun ve insaflı fiyat
larla mübayaayı yapıyorlardı. 

- SONU 2 tNci SAHİFEDE -

Amerika Cümhurreisi Ruz ve it 
bir göndermiştir • 

mesaı 

Dünyayı saran büyük tehlikeler 
önünde yeni ihtarlarda bulunuyor 

V aşingtonda kott.g-re binuı 

Vaşington 4 (ö.R) - Reisicümhur B. lderhal bildirilen htilA•al&Ddan anlaşıldl
Ruzvelt kongre~ 76 ncı devresinin açı: ima göre ":bd~ur gok mühim bir 
lışı münasebetiyle kongreye bir IDesaJ kararmı ~.Bu da bu demıde 
göndenniştir. Bu mesajm telgraflarla - SONU 1 lNct SABlnDB -

ilk parti 

ı · 2'11Pistllc yolların 
~:,Paraaı hazırdı• .. 
r~ • 

Ebiltmeye çıkarılan ilk parti turis-
ı . tik yolların inı;'a bedelini ödemek 
1'Ü%ere vilayetin bir istikraı: akdine 
"t~bbüs ettiği haberinde bir yanlış 
anlaşılma mevcut olduğu anlaşılmış
tır. Dün salfihiyettar bir makamdan 
elde ettiğimiz malô.mata göre, eksilt
meye çıkarılan ilk parti turistik yol
ların parası, daha eksiltmeye çıka
. nldığı gün hanrlarunıştır ve bankada 
ı:beklemektedir. Bunun için yardım 
~:veya istikraz gibi bir şey mevzuuba-
his değildir. 

1
, Ktiııakasaya bllAhere çıkarı1acak 
i1dnd parti turistik yollar §ebekesi
ne 981inee, bu husuata da bir mua
mele ~ değildir. 

. 

Valimiz yıkılan evlerin inşası ve 
tamiri için tedbirler almıştır 

~iıayate gelen, malümata göre Pazar-ı kalan diğer evlere ~ eı ıc'iuı. . • ·~r .. .ur . 
tesı sabahı Çandarlı nahiyesinde vukua Zelzele yerinde, felakete uğnyanla
gelen zelzelenin tahribatı, evvelce kayd- rın hatırlarını soran valimiz B. Fazlı 
edildiğinden daha mühimdir. Çandarlı- Güleç kap eden yardım tertibatını al
da 34 ev tamamen, 52 ev de kısmen yı- dırml§tır. Valimiz dün kabul ettiği bir 
kılmıştır. Umwni zararın 20000 lira ol- muharririmize aşağıdaki beyanatta bu-
duğu anlaşılmaktadır. lunmuştur : 

Evleri yıkılarak oturulamıyacak hale - cÇandarlıda yıkılan seksen beş 
gelen nahiye sakinlerinden 35 hane ha]- evden otuz üç tanesini yeniden yapmak 
.kı, Ata mahallesinde yeni yapüan göç- zarureti hlsıl olmuştur. Mütebaldsi ise 
men evlerine; 51 hane halkı da sağlam - SONU 2 iNct SAHİFEDE _ 



~ABIFE ıo - :ı:::::::: 

"Enıekli G~;;;JI 
• 

Milli lktı
sadiyata Kazım Karabekir1in ~ Gümrüklerde Borsa binasının HA TIRA Ti İngiliz kontenjanları 

hakkında bir tamim genişletilmesi • • 
Suilıcut tıazırlıyanJmtın 

yalıasınr yapışmalıysz 

İngiliz kontenjanları hakkında • 
- 7 - gümrük ve inhisarlar vekaleti atideki 

tamimi göndermiştir : 

ıçın HAKKI OCAKOCLU 

- Almanları ben mi bu vaziyete ge
tirelim. Mahmut Şevket paşa zamanında 
hültümet namına yapılmlf bir kontra •o
nun ahkamını uıtbik ediyoruz. Bizim is
tihbarat şubesi şefi Almanlarla ittifakı

mız olduğunu zannederse başkaian ne 
zannetmez 1 Diye Enver pqa banaçdoş

tı. 

- Paşam 1 Mart ayında takdim etti

ğim layihanın sizi ve Almanları kızdır
masından dolayı o zaman fikrimi tashih 
edecek fırsat bulamamıştım 1 

- O halde _imdi fikrini taahih eti 
Katiyen böyle bir bağtmız yoktur. 

- Şu halde mesele daha kolaylaşmış 
olur, paşam. Çünkü bugünkü Almanlann 
Erkanıharbiyemizi ellerinde tutma vazi
yeti itilaf devletlerini de böyle bir zanna 
düşürebilir. Şu halde biran evvel drit
navtumuzu tesellüm edebilmek ve ı~tan
bula getiTebilmek için lngiltere ve Fran
sayı bu hususta tenvir etmeli ve çıkması 
muhtemel bir Cihan harbinde bitaraflı
ğımıZl muhafaza için Alman heyeti ı~la
hiyesini memleketlerine geri göndermeği 
taahhüt dmeliyiz. Bunu belki onlar Fran
sız dostu bildikleri Cemal paşaya da aç
mış olabili:rler. 

Enver pa§a işi latifeye çevireTek gü
lümsedi ve dedi: 

- Sen Avrupada stratejik meseleler 
c!e ballet:mitein ama, şu Almanlarla itti
fak bahsı gibi hallerin olmaşaydı bari 1 

Bundan sonr11 bahisi değiştirerdc bil
hassa Almanya hallında bir çok ıeyler 
sordu. Bunları ve diğer dikkate değer 
gördüklerimi anlattım. Almanları temiz
lik, intizam ve sükunet hususlarında di
ğer milletlerden pek Ü!!tÜn bulunduğumu 
söyleyince: 

- Öyledir, her şeyleri öyledir. dedi. 
Enver paş;i sözünü arbk bitir~ti. Be

nimse kendi.a~ne mühim bir teklifim kal
mıştı. Bu vaziyette ters bir cevapla kar
şılanmaktan çddnerek bunu ikinci bir 
mülakata. bıraktım. Bu Rusların memle
ketimizden be.r türlü satın alma işlerine 
şimdiden mümanaat edilme!'li meselesi 
idi. 

TEHUKENtN tKtNCi 
KAMPANASI 

Ben kendimi pek hesaplı zanneder
dim. Enver paşa da beni böyle zanneder
di. Bugün şu Almanlarla ittifak sözüm, 
galiba bana karşı telakkisinde bir sarsıntı 
yaptı. Ben Cihan harbi dedikçe o buna 
da dudak büküyordu. 

Ne garip şey Alman müdürlerimize 
varıncaya kadar herkes de beni Avrupa
dan ifrat duygularla gelmiş buluyorlardı 
ve daha harbi umuminin zamanı gelmedi 
diyorlardı. 

Yeni bir hadise benim bir Cihan harbi 
karşısında bulunduğumuz hakkındaki 

iddiamı doğru göstermeğe başladı: 14 
Temmuzda Pariste emsaline pek faik 
bir azametle askeri: geçit resimleri yapı
larak cihana bir gösteriş yapıldıktan son
ra Fransa cümhurreisi Puvankare (Po
ineare) ile başvekil Vivyani (Vivanie) 
Fransa adındaki bir zırhlı ile Rus Çarı 
1 L Nikola ve hükümetiyle görii ·mek üze
re Petresburga gittiler. 

Avusturya - Macaristan hükümetinin 
Sırbiyaya pek ağır bir ültimatom hazır
ladığı ve bu devletler arasında harbin 
sakınılmaz bir hale gireceği şu sıralarda 
bu seyahat Enver paşayı da artık düşün
dürmiye b~adı. Vaktiyle Avusturya 

Rusya imparatorlarının Mörtzegde, son
ra da lngiltere Rusya hükümdarlarının 

Revaldek.i mülaluıtlarmın hep b izim 
a 1 e y h i m i z e olduğunu b.ildiğimiz

den bu aefer de İfİ dönüp dolaşıp bizim 
başımıza bir şeyler örmesinden korku 
baıladı. 

Enver pa~a; benim herke.eten evvel 
bu ültimatom haberini getirmekliğimi 

ve bir harbin yakın olduğuna, bunun bir 
Cihan harbine kadar gitmesi çok muh
temel olduğu hakkındaki görü~lerimi ar
tık takdir ediyordu. 

Enver pap gibi ben de Mörtzeg mü
lak.abndan sonra Manaatırda stajımı yap
mıt olduğumdan tehlilc.eyi yakından gö
rerek memleketi inhilalden kurtamıalt 

azmile teşekkül eden ve sonralan ittihat 
ve terakki adını alan cemiyete daha ilk 
günlerinde Enverle bir1ikte girmiş ve pek 
tehlikeli vazifeler almıştık. Şimdi bu Pet
resburg mülakatının varılması muhtemel 
olan netice!'lini düşünerek buna göre ted
bir bulmak bu sefer resmi surette dahi 
vazifemizdi. 

Ancak geçmiş o zamanla bugün ara
sındaki fark pek büyüktü. O zaman iJG. 
miz de Manastır mıntakası Erkanıharbi

yesinde idik. Benden bir rütbe farklı ol-

~······ · ······· · ····· ····· · · ·· ········· 

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 

~·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 

2.~46 sayılı 6/ 7/ 938 tarihli genel yazı
ya ektir : Yukarıda tarih ve sayısı ya
zılı genel yazının birinci maddesinde 
( ......... b u şekilde yapılacak ithalata ait 
hesaplar merkezde tutulacağından mah
sup muamelesinin yapılabilmesi için 
gümrükler ithal edilmek istenilen eşya-
nm tarife numarasını ve sif olmak üzere 

lar altında konutur, münak<11alar eder- Türk lirası kıymetini bir yazı ile veya 
dik. Fakat şimdi o harbiye nazın ve E.r- ücreti sahiplerince verilen bir telle eko
kanıharbiye umumiye reisi Liva paşa, ben nomik işler müdiirlüğilne bildirecekler 
ise istihbarat şubesinde Alman müdürün ve alacakları cevaba göre iş yapacaklar
muavini binbaşı idim.ıAramızda ilci Al- dır ...... ) denilmektedir. 
man ve bir Türk mafevk ve üç rütbe de Şimdiye kadar bu esas üzere merkez
fark vardı. Bu vaziyetlerin Enver paşa- den tevzi edilmekte bulunan İngiliz kon
nın ruhu üzerindeki tesiri de büyüktü. tcnjanlarının bundan ~~nra 1626 sayılı 
Kendisine pek mahrem olarak arzolunan 19/ 9/ l,q36 tarihli genel yazı hükümleri 
şeyleri Almanlara da söylüyor ve onlarla dairesinde tevzi edilmesi kabul edilmiş
da bunu münakaşaya lüzum görüyordu. tir. 
Bundan dolayı vaziyetim çok nazikti. Bu itibarla Türk - İngiliz ticaret ve 
Şube müdürlülc.lerine varıncaya kadar klearing anlaşmasına bağlı klearing pla
Erkanıharbiyei umumiycmizi Almanlar fonları listesindeki kontenjanlardan 1/ 1 
ta~le ellerine almış bulundukların• 939 tnrihlnden itibaren İstanbul ve İz
dan Enver paşayı istedikleri gibi tecrit ve mir gümrük başmüdürlillderine yüzde 
idare ediyorlardı. 50 ve yüzde yirmi nisbetindeki mikdar-

Bunun en mühim bir misalini Cihan lar verileceldir. Diğer gümrükler talep 
harbi hakkındaki layihamda tecrübe et· vukuunda usulü dairesinde merkezden 
miıtim. Şimdi haki.ki ufkun içine girmiş- tahsisat ic;tiyeceklerdir. 
tile. Dütüncelerimiz aramızda k.alınalıydı. 1/1/ 939 tarihinden itibaren bu bildi-
F akat mümkün miydi} Bunu dÜfÜnmekle rişe göre i~ görülmesi lazımdır. 

beraher lüzum gördükçe mütali.alanmı --.*-
Enver papya serbestçe söylemek vazi- RaJkevinde konferans 
femdi. Netieesi· nereye varırsa varır İstanbul Üniversitesi işletme iktısadt 
dı. ( 1 ) döçenti bay İsmet Alkan tarabndan İz-

Petresburg milli.katı günü Cemal pa• mir Halk.evi salonunda 7/ 1/939 cwnar-

Tetkikler bitti. iktisat vekaletinin de 
müzahereti rica edildi 

Borsa binasının genişletilmesi, 20.000 
lira sarfiyle yeni salonlar il.Bvesi husu. 
sunda yapıJ.an tetkikler neticelenmiş, bu 
hususta 1.ktısat vekaletinin müzahereti 
rica edilmiştir. Borsa komiseri B. Şevki 
ve borsa idare heyeti azasından B. Sa
lahiddin Ankarada bu işle meşguldurlar. 

Borsa salonlarının gen~letilmesine 

sebep, yeniden borsaya alınacak bazı 

maddeler için yapılan hazırlıklardır. 

Borsa idare heyeıt:i., incir mahsulünün 
önümüzde.ki yıldan itibaren borsa içinde 
satılması ~i üzerindedir. Incir tüccarla
rı bir kiloluk nfönunenin borsada teşhi
riyle incir satışlarının l~yıkiyle inkişaf 
edemiyeceğini, alıcı ve satıcı arasında 
dalına münazifih noktaların yer bulaca-

ğmı, bir iki gün içinde nümune~rin bo. 
zulaoağııu ileri sürüyorlar. Incir t\.ic. 
carlan, alınacak tedbirin sa~ların :ıa-
marunda borsaya tescil olacağında ısrar 
etmektedirler. 

Borsa idaresinin yaptığı tetkikler ber
akistir. Esasen bir borsa maddesi olan 
incirin borsa haricinde satılmasın.da bir 
çok mahzurlar görülmekte ve nümune 
işinin bir kilo yerine beş, altı kilo olarak 
tesbitine işaret edilmektedir. 

Ikinci bir mesele de tütün mahsulü
nün borsaya alınmasıdır. Bu mevzuu 
Ticaret odası tetkik etmektedir. Bu hu-
susta borsanın ve Ticaret odasının vere
cekleri kararlar vilayet yoliyle lktısat 
vekaletine arzedilecektir. 

Hakimiyeti Milliye mek
tebine düşen piyango 

Bir ihtilaf doğurduğundan hadise 
salahiyetlerce tetkik edilmektedir 

- BAŞT ARAFJ l iNCt SA YFAOA _. 

Hükümet de alıcı ve salJcı araıuı· 
daki müna.ebetleri tanzim için gere
ken tedbirleri almağı ihmal eylemi· 
yordu. 

Ankarada toplanan tütün kongre· 
sinde elde edilen netice~r bunun en 
güzel örneğidir. Yeni tütün kanunile 
bu münasebetler daha fazla emin 
yollara seVkedile.ceğinde de şüphe 
yoktur. 

Netekim Amerikalılar Yunanis
tandaki amele hareketlerinden ve 

daha bazı vaziyetlerden bizar kalChk· 
lan için 'fürkiyedeki i~lerine biraz 
daha genişlik vermek kararını al
makta tereddüt göstermemişlerdir. 

Fakat bu yıl ne oldu? Nasıl haina
ne ve harisane düşünceler araya g ir· 
di ki bila sebep şark tütünleri rekol
tesinin çok noksanlığına rağmen fi
yatlar düşürüldü. 

Yukarıda tasrih eylediğimiz ada· 
mm başı altından çık.an bir kombi
nezonla müttehid bir cephe vücuda 
getirilerek ekicilerin elinden bir se
nelik emekleri düşük fiyatlarla 
alındı. 

Bu sene olan olmuştur. Bundan 
sonra alınacak tedbirler nihayet ma
lını satamamış olan kimselerin yü· 
reklerine biraz ferahlık verebilir. Bu
nun yapılması da .lazımdır. 

şa da Paristen eli boş gelmiş ve Sultan tesi günü saat 16 da (Türkiyenin iktlsa- ' 
Osman dritnavtunun alınması pek şüp- dt kalkınmasında işletmelerimizin mev- mkimiyeti Milliye üçüncü sınıf tale-IMuz.a:fferin validesi, piyango .isabet et-
heli olduğunu söylemişti. Bu vaziyet En- kileri ve iktısadi vazifeleri) mevzulu bir beleri adına satın alınan iki ytlbaşı pi- ~y~ b~inci bilete değil, isabet eden 
veri çok düşündürüyordu. (2) konferans verilecektir. yango biletinden birine 70 bin lira isa- ikincı bilete ortaktır ve hissenin beşte 

Lakin asıl üzerinde durulacak. v~ 
ehemmiyetle durulacak nokta, milli 
iktısadiyabmıza t.evcih edi1miş hu 
suikasdı hazırlayanlara karşı hare
ketlerini yanlarına kar bırakmamak, 
yakalarına yapışmak, bir daha böyle 
bir harekete teşebbüs imk.anlarıoı 
ortadan kaldırmaktır. 

TEHLtKENiN SON KAMPANASI -*- bet ettiğini bildirmi:;;tik. Bilet, yirmide üçüne sahiptir. 
Avusturya - Macaristanın ültimatomu Zirai teşkilatlanma bir olduğu için, sınıfta mevcut 30 talebe Halbuki, biletler (Hakimiyeti Milliye 
Meşrutiyet bayramı şerefine bir kaç ~ine başlanıyor.. arasında düşen 3500 liranın taksimi icap mektebi üçüncü sınıfı) adına alınmı_ştır. 

arkadaşla gece Taksim bahçesinde biraz Ankarada toplanan Ziraat kongresine etmektedir. Böyle bir iştirakten çocukların haberi 
yoktur. 

dinlenmiştik. Ertesi gün de cuma oldu- ir,tirak eden Ziraat müdürü B. Refet Bu biletin satın alınması bahsinde ba-
w d ih ı_, _,,._ Bir yanlışlık olması ihtiınaline binaen 
gun an müster· vaıcit geçirW.... Diker Ankaradan gelmiştir. Haber aldı- zı noksanlar görülmüştür. 

Fakat ertesi gün, beklediğim son kam- ğımıza göre Ziraat Vekaleti, kongred; hadise tahkik edilmektedir. Eğer talehe-

Bu da o kad.ar zor bir iş değildir. 
Bu memleketin öz evladı olan bir 
tüccarı nasıl memleketin yüksek 
menfaatleri aleyhine yaptığı hir ha
reketten dolayı tecziye e diyor, onu 

Sınıf öğretmeni bay Muzafferin bil- · 1-"'- ttar _, __ .].- · t· ak hik 
pananın aesleri başladı: 24 ( 11) Tem- alınan kararlar üzerinde ,.alıcm<>gaw l....;... nın ına. uı:ııa lHU.MlUlg& ış u· mu 

u :r ~ ~ diı-diğine göre, biletlerin satın aluı:ması görülürse, B. Muzaffer, validesi adına 
muz sabah gazetelerinde Avusturya- ıvıa- lamıştır. Kabul edilen ziraat teşkilatla- . . . . .. . . . 

. t '"it' t ht · atı dik da ilki 1 A.iık b··ı . te kil' ıçın sınıf kumbarasından çıkan yedi li- onda uç hisseye sahip olacaktır. Halbuki 
cans anın u ıma om mu evıy nı - rın n o an ara o gesı ş a- a1id . t fınd .. lir iJ!ıve aı~ı-adar zat, 3500 1. d 1 ._ ti ,_ d tına akınd l.. ...... 1 ak raya v esı ara an uç a • il.IS. ıranın on a a tısını 

ticaretten men ediyorsak. bu yaban
cının çevirdiği manevrayı da pekala 
cezasız bırakamayız. Hatta bu adam 
bu memleketin evladı olmadığına ~ö
re onu millt hudutlarımız haricine. de
atmakta tereddüt göstermiyebiliriz. 

-.a e o .. u um. y a uas' anac tır 
Dün akşam zevali saat altıda veri- Bilfilıare İstanbul - Trakya ve İz.ıri.ir olunarak iki bilet satın almmı.ştır. Bay talep etmektedir. 

len bu ültimatomun müddeti 48 saat idi. mıntakalan teşkilatı vücuda getirilecek- ----------- -----

Çoktanberi tahminlerimin ve Peştede al- tir. Bn. Rukiye Çandarhda 
dığım malUınatın d<?ğru çıktığını görünce - *-
vazifemi zam.anmda yapmış olduğumdan BİR GENÇ 
dolayı müsterih oldum. Ben böyle ağır l[aao.alraold ~ • 
b. ül. • ·ı ~ .. E ,_,., h b. ~ en ve. at etti 
ır tımatom verı ecegını · rıuını ar ı- B dan b' b k 1 K d . . un ır uçu ay evve emer e 

yemıze ve Harbıye Nazırı Enver paı;aya umhan ka- d b' 1 Ad• 1m .. . · um e so gın a ır ıa ıse o uş, 
tam on gun evvel haber verml! ve, bu- M hitli · · d b' h luk 

• • • v u n ısının e ır genç sar oş sa-
nun bır Cihan harbme yol açacagı hak- ile · 1 k d Ali ~l ı· tl k . .. ~ .. . ac;ıy e ar a aşı og u zze e avga 
kındakı mutalaalanmı da soylemış b u- ~·-=sı· ı· t d _,dıy b' M 

eu..uı. t. ı.ze , yer en ili gı ır taşı u-
lunuyordum. hittinin b ına fırlatmıs lamış 

V k · ı .. ~ d·-· -Lil .. 1 . aş • ve yara tı. 
a tıy e ogren ıgım Vçyı e u tıma- Muh'tt• t d · ~ 

k b 1 1 
ı ın, e avıye ragmen memleket 

tom Sırbistan tarafından a u o unmı- hastan · d ··ın ·· t•• y lan esm e o ıuş ur. apı incele-
yacak kadar ağırdı. mede Muhittinin Ka!5eksiden vefat etti-* ği anlaşılmıştır. 

2 5 ( 12) Tem muzda Rusyanın Sırbis
tana verilen ültimatom mühletinin uzatıl

ması hakkında Avusturya - Macaristana 
teklifte bulunauğu fakat bunun Sırplara 
hazırlıkları için vakit kazand ırmaktan 

ibaret olduğu bilindikten reddedildiğini 
öğrenclik.. Ayni zamanda Sırpların ver
dikleri cevabı da Avusturyalılar kafi gör
mediler. Belgrattaki sefirlerine geri gel! 
emrini verdiler ve 26 ( 13) Temmuz 

Hadiseye el koyan birinci sorguhaK i-
mi suçlu hakkında tevkif kararı ver
miştir. -·-Garaj Santra l 

B lerliye reisi dün garaj santral ve 
Çocuk hastanesi inşaatını teftiş etmiştir. 
Her iki müessesenin inşaatı ilerlemiştir, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
öğleden sonra 3 te dahi Sırbiyeyc karşı E G : 
kısmen seferberliğini ilan ettiler. Sırplar E e/en/er giden/er E . . 
bu iiltimatomu kabul etmediklerini ayni •11•••••1•1••••••11••••11•••••• ••••••••••••: 

Kor kudan değil verem· 
den ölmüştür 

--o- -
Cumaovasının Akçe köyünde bayan 

Rukiye adında yirmi yaşlarında evli bir 
kadının evine iki hafta evvel bir hırsız 
giriyor. Bn. R ukiye hırsızı görerek fo
na halde korkuyor ve bu korku yüzün
den hastalanıyor. 

Korku yü.zi..inden hastalığı arttığı bil
dirilen Bn. Rukiye evvelki gece vefat 
ediyor. Hadiseye el koyan adliye tahki-
kata girişerek otopsiye lüzum gösterili
yor. Dün akşam yapılan otopside Bn. 
Rukiyenin veremden öldüğü anlaşılıyor. 

- *-
Hikmet Üstündağ 
m ahkum oldu 
İstanbul, 4 (Hususi) - Yanan Adliye 

.sarayının enkazını kald.ırmağı taahhüt 
ettikleri halde enkazın ancak para eden 
aksamını toplayıp sattıktan sonra enkazı 

günde saat 5,50 de Belgradı terketmek İktısat vekfileti ticaret müşaviri bay yüz üstü bırakan müteahhitler aleyhine 
üzere olan AVWJturya - Macaristan se- Ali Şefik Köprülülü Ankaradan, Mani- tazminat davası açılmıştır. 
firine bildirdiler. sa baro reisi bay Kamil Aksoy Manisa- Bu müteahhitler eski vali Muhittin 

Üstündağın kardeşi Hikmet Üstündağ 
ile karde§i Sait İbrahiındi. Mahkeme 
müteahhitleri 2400 lira tazminat ver-

Bugün Rusya ve Fransa dahi artık dan, Turgutlu belediye hekimi B. Seyfi 
açılttan harp hazırlıklarına ba~ladılar. Şayraz Turgutludan gelmişlerdir. 

Görülüyor ki Sırpları büyük Sırbistan Bodrum belediye reisi Mümtaz Aydı-
' hedefine imale ederek bu muazzam cina· na gitmiştir. meğe mahkum etmiştir. 

y~t1~ bir. Avrupa harbini açtırmaya Çar ,~.X:7.x2"Q&fX~;7,~.,J.C(/~~Z~?~~™~~ZJfJ' 

hükümeh muvaffak olmuştur. ~ CUMA GUNÜNDEN iTİBAREN . 

••• Bİ'l'MEDİ ··- ~ Ku· ltu· rpar~ sı·neması ( 1 ) Netice benim vakitsiz olarak ka-
rargillnunumi e.rkantbarbiyesinden çı

kanlmaldığıma ve hatta vatanm hudut-
lan haric.incle ve pek uzaklara bir kuv
vei seferiye ile gönderilmekliğimde karar 
buldu. 

(2) S.. 20 Temmuz Almanlarla itti
fakm atddığı ilk adım giinüdür. Fakat 
olan bitenden bana haber verilmit de
ğidir. 

---• ·- --
Yerlere tükürenlerle 
mücadele .. 
Şehirde grip ve nezle arttığı için be

lediye baş hekimliği yerlere tükürenler
le şiddetli mücadeleye girişmiştir. Bü
tün belediye mıntakalan yerlere tükü
renleri tecziye etmektedir. Dün kırk beş 

ezası ahnmı 

HER KESİN RANDEVU YERİ OLACAK 
Dünyanın her tarohnda en çok beğenilen iki büyük filim 

AŞK İÇİN YAŞIYOR LtlKSRAYAT 
.::ihanın en büyük facia san'atkan ViLLtAM CABOLE 

ViCTOR FRANCEN POWEL LOMBABD 
nin ibda ettiği hayattan alınmış ficü Monden hayatan kapris ve prHetleri 

haki.ki Fransızca 5Ö2lü şaheser nqe ve çılpWldan dolu enfes komedi 

Bügün 
LEON TOI.8TOYUN ÖLMEZ ESERi.... 

UYKUSUZ GECELER 
Çok büyük muvaffakıyetler ile devam ediyor. Be6 urvenin eşsiz sonatlarını 

dinlemek için bu fırsatı kaçırmaynm: .. 
BUGÜN SEANSLAR : saat 3 - 5 - 7 - 9 dadlt' 

~ız 'fi'Jj&M!BJ, 

Son zelzeleden 86 ev 
harap oldu 

Milli iktısadiyatımızın aleyhine, 
Türk köylüsünün aleyhine tevcih 
olunan hareketlere karşı hükümeti

mizden siddetli kararlar beklemek 
-0--

- BAŞTARAFI 1 tNct SAYFADA - hakkımızdır. Türk köylüsü aleyhine 
tamire muhtaçtır. Halk, taş ve kireç mal- kombinezon kuranların, memleketin 

zemesini hazırlamağa başla~br. Ala- hayati menfaatleri ile alakalı döviz 
kadarlara icap eden emir verilmiştir. kaçakcılığı yapanların ihracat mad-

Biz, kendilerine beş bin lira nakdi delerimizin itibannı kıranların bu 

yardım temin edeceğiz, bu para usta topraklar üzerinde yaşamak k.azan
yevmiyesine karşılıktır. Fen heyeti de mak hakkını tanımak müsa~a ile 
göndererek keşif ve plan hazırlatacağız. karsılanacak bir hareket olmaktan 
Hamdolsun ki insan zayiatı yoktur. Di. çok~ uzaktır. 
ğer .kazala:da da hissedilen z~lzel~ Bu husustaki mevzuatımıza şiddet
tahrıbatı hır kaç çatlamadan ıbarettir Iendirmeğe ihtiyaç vardır kanaatin-
ve. ehemmiyet.sizdir.~ deyiz. Hükümetten rica ediyoruz. -*- Egedeki tütün vaziyetini resmi te-
Ba~ istihsalimiz şekkülleri vasıtasiyle, alakadarları 
on bm tonu apcak dinlemek suretiyle bir kerre tetkik ve 
Ankara, 4 (Hususi) - Ergani bakır tahkik ettirsin. 

madeni tesisatı, işlemesini temin edecek Elde edilecek neticenin ne kadar 
şekilde tekemmül etmiştir. Tali ehem- hazin olduğu kendiliğinden meyda
miyette bulunan inşaat yalanda tamam- na cıkacaktır. 
]anacaktır. Madenin işletme tecrübeleri- B-. b } k tt T·· k ] 

ız u mem e e e ur o sun 
ne bugünlerde baslanacak, tecrübelerde y hancı o ls h k · · t b' • a un er es ıçın am ır ser-
b~unrnak üzere Etibariktan mütahassıs besti içinde hayat, çalışma ve kazan-
bır heyet Erganiye gidecektir. Tecrübe hakkı fak h 
·· .. k mikdarda b , __ . ma tanıyoruz. at u mem-
uç ay surece ve az a""" ıs- l k . . v 

t 'hsal .l:l ktir S . di- d k e ete karşı sevgı ıle bağlı olmak, 
ı ew ece . enenın ger o uz d .. .. 1 h k k 

d mtt·k 1 k ·ıe k u rust ve namus u are et etme 
ayın a 6 • ı çe norma apası ye ya - .1 
la ak .. . ih 

1 
. ik şartı e ... 

şm uzere ıst sa gıtt çe arttırıla-
cak ve senevi standart bakır mikdar _ Aksi hareket edenlere karfı mu-
kiz on bin ton raddesinde istihsal 

1 

~~- kaöil tedb~rleri almak en tabii hak
lec~k 50-0 ton bakır da bu m.ikdara e~~- kımızdır. istediğimiz de bu haklon 
nince 939 senesi sonunda bakır istihsa- kullanılmasıdır. 
liltunız 10 bin tonu aşmış olacaktır. HAKKI OCAKOCl.U 

- . 
•• ~ • • - ·- t ' ~ • ' ", • •• '...,,,. . ! 

Bütün genç kızlar ... Bütün kadınlar ... Bütün münevverler ... Bü
tün sinema severler ve nihayet, haftalardanberi telefonla veya biz
zat müracaat ederek, - Ne zaman gelecek?.. Ne zaman göstere
ceksiniz diyerek bizi mütemadi sual yağmuruna tutan muhter 
miiJterilerimiz •• HepİnİzİD gözleriniz aydın olsun • • • 

itte merakla beklediğiniz . • • 
Bu sene VENEDtK beynelmilel filim müsabakaamda birinciliii 

ve VENEDIK altm kupa mükafatını kazanan J&heser : 

Günahkar Kızlar 
EMSALSİZ BİR SAN'AT VE D EHA ABiDESl 
arın matinelerden i tibaren El.HAMRA sine· 
ınasııun harika baltası olacaktır-



lngiliz 
-=-

Ereğli f&ciası nasıl odu? 
.Kral ve kraliçesı 
Kanadayı ziyaret 

edecek 
Millet vapurunun batmasına dair son malumat 

Direklere tırmanan tay alar imdat. 
diye haykıra haykıra kuduran 

dalgalara gömüldüler 
Istanbul 4 (Hususi) - Facıa hakkında 

gelen yeni malUınata göre, vapur battık
tan sonra bir kısım mürettebatın su sat
lunda kalan direklere t~anarak imdat 
istemeleri ve uzun müddet bağrışmaları 
çok yürek paralayıcı olmuştur. Büyük 
felaketi sahilden gören halkla istimdat 
Avazererine koşup gelen tahlisiyeciler, 
mesafe çok yakın olduğu halde, kuvvetli 
tipi yüzünden hiç bir yardım yapama
mışlardır. Hayli uzun süren bağrışma
k fırtınanın ve denizin uğultuları ara-, 
,smda gitgide erinllş ve kaybolmuştur. 
Anlaşıldığına göre, direklerde asılı ka
lan mürettebat, dondurucu rüzgarın ve 
ı90ğuğun tesiri ile ancak bir müddet mu
kavemet edebilmişler ve teker teker de
n.ize yuvarlanarak dalgalara karı.~mış -
lardır. Kurtuldukları bildirilen iki kişi
nbı, facıayı müteakip denize atladıkları 
~ ölümle pençeleşerek bitap bir halde 
braya düşmek imkfuıını buldukları an
lıa.şılıyor. 

Ereğli limanında yedisi evvelce ve di
iter leri de son senelerde batmış olan 23 
gemi leşi vardır. Bunlar limanın ağız ta-

rafına iki sıra teşkil edecek şekilde sı
ralanmışlardır. 

Bu yüzden gemiler iç limana giremez
ler ve ağız kısmında barınmağa mecbur 
kalırlar. 

Limanın bu kısmı ile Uzunkum deni
len ikinci parçası arasında dalgakıranı 
ile beraber Bozhane denilen küçük bir 
burun vardır. 

tşte, hadise gecesi fırtına birdenbire 
patladığı zaman, limanda bulunan on 
bir gemi derhal demir alıp Uzunkum 
mevkiine yanaşmak istemişlerdir. 

Bu arada Millet vapuru da denize 
açılmak suretiyle selamete çıkmak iste
miş, fakat batıkarayel fırtınasının şid
deti, gemiye yalpa vererek iki sıralı leş
lerin arasına düşmüştür. cMilleb bu 
vaziyet karşısında, limanın Baba bumu 
önünden denize açılacak şekilde manev
ra yapmağa başlamıştır. Fakat, birden
bire gelen kuvvetli bir sağnakla sahil 
tarafından ve en başta bulunan gemi le
şinin üzeri~c tamamen düşmüş, ve iki
ye bölünerek batmıştır. 

Gemide bulunan kaptan ve mürctte-

batm isimleri şunlardır: 
Birinci kaptan Besim Özberk, ikinci 

kaptan Tahir Kepez, çarkçıbaşı Mehmet 
Şaban aren, ikinci çarkçı Murat Ercan, 
mürettebatlan Ahmet Ürer, Ali Başka
ya, Osman Başkaya, Mehmet Erterzi, 
Hasan Derviş, Halit, Dursun, Osman 
Geveze, Sabri Sarı, Izzet Sefer, Dursun 
Beyker, Ali Kel, Rıza Yılmaz, Hüsnü 
Armagandır. Bunlardan Ali Başkaya 
ile Osman Başkaya kardeştirler. 

Millet vapuru 1883 tarihinde Ingilte
rede yapılmıştır. 1728 groston hacmi~
dedir. 1500 beygir kuvvetinde iki silin
dirli vl iki kazanlıdır. Altı bölmesi var
dır. Eskiden yolcu gemisi iken Vapm:
culuk şirketi tarafından kadro harici 
edilmiştir. 

932 den 934 e kadar metruk bir halde 
kalmış, daha sonra Brezilya - Bcnjamen 
kumpanyası tarafından satın alınarak 
esaslı surette tamir görmüştür. Iki se
nedenberi de yük gemisi olarak çalıştı
rılmıştır. Geminin bugünkü kıymeti 
45.50 bhı liradır. Bunun dörettc biri si
gortalıdır. 

Anadolu kar altı da 
Bir çok yerlerde kar iki metreye yükselmiştir 

Ankarada da çok şiddetli bir kar 
fırtınası o du ağaç ar devrildi 

Ankara 4 (Hususi) - Orta ve şimali 
'.Ana<loluda çok ~iddetli bir kış vardır. 
B ir çok yerlerde karın irtifaı iki metre
J'İ bulmuş, şehirler, kasabalar ve köyle
rin yolları kapanmış, muvasala kesil -
nıişt.ir. 

Telgraf ve telefon hatları da bozuk 
olduğundan kar tipisi yüzünden vukua 
gelen kazalar ve zararlar hakkında tam 
malfun.at alınamıyor. Orta Anadoluda 
her tarafı kar kaplamış olduğundan bir 
tok sürüler açlıktan telef olmak tehli

lcesindedir. 

Adliye 

Çankırı-Kastamonu yolu tamamen ka
panmış ve münakalat tamamen durmuş
tur. 

Bu sabah Kastamonudan Çankırıya 
gelmekte olan posta kamyonu 22 inci 
kilometrede kar yığınlarına saplanıp 
kalmıştır. Yolculardan bir kısmı yakın
da bulunan karakola ve hana iltica et
mişlerdir. Şoförle muavinin ayakları 
donmuştur, hayatları tehlikededir. 

Zonguldaktan gelen marşandiz treni 
Ilclizin. Güllüce istasyonları arasında 

Vekili 

J.:almıştır. 

Ankaradan gelen posta treni de uzun 
müddet istasyonda beklemiştir. 

An.karada da çok şiddetli bir kar fır
tınası vardır. Kar rüzgarının sürati bu 
yıl şimdiye kadar görülmemiş bir dere
ceye çıkıruş, saniyede 17 metreyi bul

mU§tur. 

Termometrenin gösterdiği azamt had 
sıfırın altındadır. Fırtına o kadar şid
detli olmuştur ki, şehrin bir çok yerle
rinde ağaçlar devrilmiş, direklerdeki 
otobüs levhaları yere düşmüştür. 

değişti 
Başvekil Parti grubunda beyanatta bulundu 

- BAŞTARAFI 1 tNCi SAYFADA -
PARTi GRUBUNDA BAŞ 
VEKlLIN SöZLERl 

istikbal için hususi bir ehemmiyet veril- ı intihap edilmesi riyaset makamından tek
diğinin ifadesi olarak telakki olunmuş- lif edildi. Ve bu seçim muamelesi grup 

tur. idare heyetine tevdi olundu. 
HARiCiYE VEKILI JZAHAT KANUN VE TEKLIF 

VERDi LA YJHALARI HAKKINDA 

Bundan sonra Hariciye Vekili Şük
rü Saraçoğlu söz alarak geçen içtima
danberi cereyan eden harici hadiseler 
hakkında izahat verdi ve izahat umumi 
heyetçe tasvip olundu. 

ANIT - KABRtN YERl 

Bundan sonra B. M.M. encümenleri
nin kanun ve teklif layıhalarım tetkik 
tarzına dair Tokat mebusu Galip Pekel 
tarafından verilmiş olan takrir müzake
reye konuldu. Bu mevzu üzerinde birkaç 
hatip söz söyledikten sonra gelecek içti
mada müzakereye devam olunmak üze
re celseye nihayet verildi. 

Londra 4 (AA) - Resmen bildiril
diğine göre lngiltere kral ve kraliçesi 
önümüzdeki mayıs ayında Kanadayı 2.İ

yaret edecektir. 
Kral ve kraliçe 8 mayısta Portsmout· 

hdan hareket edecekler ve Londraya 22 
mayısda döneceklerdir. Kral ve kraliçe 
Kanadada ikametleri esnasında bütün 
büyük şehirleri gezecekler ve memleketi 
Vancouvcre kadar katedeceklerdir. 

Tarihde ilk defa olarak saltanat icra 
eden bir lngjliz kralı Kanada dominya
nunu resmen ziyaret eyliyecektir. 

lngiltere kral ve kraliçesi bu arada 
Amerika birleşik devletlerini de resmen 
ziyaret edecekler ve Amerika reisicüm
hurunun ve Amerika birleşik devletleri 
hükümetinin resmi misafiri olarak dört 
gün Vaşingtonda kalacaklardır. 

Bu seyahat esnasında kral 24 mayısta 
Ottovada çok mühim bir nutuk irat ede

cektir. 

-*-
iNGiLİZ 
Nazırları Romaya 
gidiyor ... 
Londra 4 (ö.R) - Başvekil B.Çem-

berlaynln Hariciye nazırı Lord Halifaks 
bugün Londraya dönmü~lcrdir. Pazarte· 
si günü Romaya b~reket edecektir. 

-*-SABi NEHİR S'DLARI 
SEDLERİ YIKTL. 
Şanghay 4 (ö.R) - San nl!'hrin su

ları sedleri yıkarak 3000 mil araziyi iş 
gal etmiştir. Tuğyanın dokuz bin mil 
araziyi istila etmek istidadını göster -
mekte olduğu bildirilmektedir. 

-*-İtalyan hariciye 
nazırı Varşovaya 
gidecek ... 
Varşova 4 (ö.R) - Tas ajansı bildiri

yor: Italyan hariciye nazırı bugün Po
lonya elçisini kabul etmiştir. Bu müla
katta hariciye nazırı kont Cianonun Var
şova ziyareti görüşülmüş ve bu ziyaretin 
Şubatın ikisinde yapılması kararlaştırıl
mıştır. 

-*-MUS!iOlini Amerika 
elçisiyle görüştü.. 

Roma 4 (A.A) - Amerika birleşik 
devletleri büyük elçisi dün B.Mussoli
ni ile uzun bir görüşmede bulunmuş
tur. 

Gerek Roma politik mehafilinde ge
rek Amerika büyük elçiliği ile yakından 
alrutadar bulunan mahfillerde bu gö
rüşme hakkında çok sıkı bir ketumiyet 
muhafaza edilmektedir. Maamafih umu
miyetle sanıldığına göre bu görüşmede 
Lima ko:rrleransı münasebetiyle Italyan 
gazetelerinin Amerika birleşik devlet
leri reisi Ruzvelt aleyhine sistematik bir 
surette yaptığı neşriyat mevzuu bahsol
muştur. 

-*-
Fırtına ve bora 

devam etmektedir 
- BAŞT ARAFI 1 tNCt SAYFADA -
tarmağa Bursa tahlisiye gemısı 
gönderilmi,tir. 

Fırhnadan batan kayık ve mo
törlerin pek çok olduğu söyleni
yor. Bunların tesbitine imkan 
yoktur. 

Karadenizden dün limana hiç 
bir vapur gelmemittir. 

Fırtınada açık denizde bulu
nan Sebat vapurundan da haber 
alınmamış.tır. Bu vapurun akıbe
tinden endi,e ediliyor. Maamafih 
«Sebat» vapurunun Amasraya il
tica etmif olması da ümit edil
mektedir. 

Ankara 3 (A.A) - C. H. P. Büyük 
meclisi grubu umumi heyeti bugün 3. 1. 
939 saat 15 te reis vekili ve Trabzon 
mebusu Hasan Sakanın reisliği altında 
toplandı. Evvelce Başvekil Celal Bayar 
söz alarak münhal bulunan grub reis ve
ltilliğine genbaşkur tarafından Adliye ve
kili ve Seyhan mebusu Hilmi Uranın 
namzed gösterildiğini beyan etti. Umu
mi heyet n amzedin reis veki11iğini itti
fakla kabul etti. Adliye vekilinin bu tarz
da namzet gösterilmesi partinin yüksek 

Ebedi Şefimiz Atatürkün anıt-kabrinin 

yapılacağı yer hakkında mütehassıs en
cümenin hazırladığı raporun tetkiki için 
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LALENİN ÇELİK PROG~~MI ~ 
Sanat dünyasına nz doğan bir zafer, sinemalarda ha~~~~ ~eko~u~ 

kıran eşi görül.miyen bir hirika. Dünyanın en büyük re1ısoru. ~r~~N 
Langm yarattığı Sil VlA S~DNEY - HANRt FONDA gıhı ıki~ 
büyük yıldızın yapUığı. • • • • • • • ~ 

YAŞAMAK HAKKIMDIR~ 

H 

İzmir de ilk defa ~ 

Kovboy filimlerinin en dehı;etiisi ve en heyecanlısı 

AYALI BOLU 
Tim Mag Koy 

SEANSLAR: 
ı ık Defa 

, 

K 

1500 kişilik Türkiyenin en büyük salonu olan 

YENJ SiNEMADA 
HER İKİSİ iZMiRDE İLK DEFA.. 

1 - MOTO Haydutlar peşinde 
15 KISIM HEPSİ BİRDEN .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2- SON GANGSTER 
3- Türkce 

' 
FOKS iurnal 

SEANSLAR : Cwnartesi ve pazar günleri : 10 .... 2 .... 5 .. - 8 .... de başlar 

Pazartesi 11 - 2 - 5 - 8 de başlar 

Diğer günler 2 - 5 - 8 de başlar .. 

Büyük ~~illet Meclisinde 

SeJanik anlaşması 
tasdik 

Hariciye Vekili beyanatta bulundu 
Ankara 4 (A.A)- Bugün Refet Canıtezin başkanlığında yapılan 

kamutay toplantısında celsenin açılmasını müteakip Çankırı mebus
luğuna seçilen Hüseyin Cahit Yalçın ile Ankara mebusluğuna seçilen 
Arif Baytinin intihap mazbataları okunmuş ve Arif Baytin and içmiş-. 
tir. 

Ruznamede bulunan maddelerden B. M. Meclisi 1938 yılı Ağustos, 
Eylul ayları hesabı hakkındaki mazbata okunmuş, imtiyazlı madenle
rin ihtiva eylediği sahanın beher hektar başında alınmakta olan on ku
ruş resim hakkında adliye encümeninin mazbatası tasvip olunmuştur. 

Meclis bundan sonra balkan itilafı devletlerile Bulgaristan arasır1Cil 
31 temmuz 1938 tarihinde Selanikte imza edilen anlaşmanın tasdiki 
hakkındaki kanun layihası da hariciye vekilinin izahatını müteakip 
kabul etmiştir. 

Meclis Cuma gÜnÜ toplanacaktır. 
Ankara 4 (Hususi) - Selanik anlaşmasının tasdiki münasebetiyle 

harkiye vekili Şükrü Saraçoğlu bugün büyük millet meclisinde şu be
yanatta bulunmuştur: 

- Arkadaşlar, 

Tasvibinize arzolunan kanun layihası balkan devletleri arasındaki 
bir anlaşmanın tasvibidir. Bu anlaşma iki mana ifade eder. Birincisi, 
Nöyi muahedl!sinin Bulgaristan hakkındaki askeri takyidah ortadan 
kaldırmasıdır. ikincisi de Lozan muahedesinin Türkiye ve Yunanista
nın bir kısım arazisi üzerine konan askeri takyidatın kaldırılmasıdır. 

Balkanlar Coğrafi vaziyette birlik teşkil etmektedir. Bu memleket· 
lerin siyasi anlaşışlarında da bir anlaşma üzerinde yürümekte olduk· 
larını göstermektedir. Siyasi birlik bu anlaşmayı daha kolaylaştıracak
tır. Ve bu anlaşmalardan da halk istifade edecektir. 

.Cümhuriyetimiz sulh sükun içinde yaşamak prensibini şiddetle ta· 
kip etmiş olduğundan bu anlaşmayı bizim de tasvip etmemiz lazımdır. 
Bu anlaşmanın bir hususiyeti de Se1anikte Yunan - Bulgar hükümet· 
leri tarafından imzalanmasıdır. iki tarafça tasvip edilen bu muahede· 
nin sizin tarafınızdan da tasvip edileceğini ümid ediyorum. Türk dip
lomasisi bu anlaşma için büyük mesai sarfetmiştir. 

Arkadaşlar bunun tasvibini rica ederken müstaceliyet kararile ol· 
masını rica ediyorum. 

Bundan sonra muahede tasdik edilmistir. 

lstanbulda 13 yaşın a 
b·r z erkek od 

lstanbul 4 (Hususi) - 13 yaşına kadar kız bilinen birinin erkek ol· 
duğu dün adliyede yapılan bir muayeneyle resmen anlaşılmış, bu hu
susta rapor yazılmıştır. 

Şimdi kızlar arasından çıkıp erkekler arasına karı§an, Ortaköyde 
Nigar sokağında dişçi Alekonun kızı Evgeniyadır. Bu vaziyette bu
lunduğunun, yaşı daha küçükken farkına varılamamış, fakat bir müd
dettenberi gerek teşekkülatı, gerek hal ve tavrı, ailesi muhitince dik
kat uyandırmıştır. Ailesince bu hususta doğrudan doğruya bir kanaat 
edinilemediği için, kendisi Hasekide muayene ettirilmiş, bu suretle, i]k 
görüşte kız olduğuna hükmolunabilecek halde olmakla beraber, mu
ayenesinin tamik.inde erkekliği belJi olduğu neticesi ortaya konulmuş 
ve bu cihet, dün adliye dairesinde yapılan muayenesinde kat'ile~miş
tir. 

J 3 yaşına basınca erkekliği meydana çıkan Evgeniyanın nüfus kay
dında buna göre değişiklik yapılacaktır. Mesele, bu noktanın da halli 
ve alakalının nüfus kütüğünde o suretle tescili için lstanbul asliye 5 
inci hukuk mahkemesine intikal etmiş bulunmaktadır. 

Kalın bir sis altında 
Frankistler yeni harekata başladılar 

Burgos 4 ( ö.R) - Bu sabah erkenden Katalonyanın bütün rnınta
kalarıncla harekat yeniden başlamıştır. $imal mıntakasında kalın bir 
sis vardır. Cenupta hafifçe yağmur yağıyor. 

Şimal ordum?z dün Artesa de Segreyi tamamile ihata etmişti. Bu 
s.abah_ nasyonalıstle: ~u müstahkem mevkie girmişlerdir. Kuvayi ki.il
lıyemız Segre nehrını ve Ozfero kanalını geçmişlerdir. Cenup mınta
kasında dün akşam Kasfelidas şehrinin işgali ikmal edilmiştir. Bu sa· 
bah bu bölgede ileri hareketi devam etmiştir. Öğleyin kıtaatm hangi 
hatta dahil oldukları henüz malum bulunmayordu. "Dal "* - 'l'l ____ g __________ IZll!ltılftl!ııııı. 

BUGÜN TELEFON 
3646 

Tayyare Sinemasında 
6 kanunusani CUma gününden itibaren 
Büyük İtalyan tenörü uKaruzodan sonra sine
ma ve musiki aleminde doğan yeni bir yıldız-

BUGÜNÜN uKARUZOn SU 

T l T O S C H 1 P P A, Y I 
YAŞAYALIM 

İtalyanca musikili· İtalyanca şarkılı büyük 
zevk, ihtişam, zenginlik ve güzellikler filmin• 

de tanıtacaktır._ 

AYRICA ZENGİN İLAVELER 
SEANSLAR : 2,30 - 4.30 - 6.50 - 9 da 
Cumartesi, pazar : 12 - 2.30 - 4,30 - 6.50 - 9 da TELEFON :;G46 10,00 14,30 17,30 20,30 ,-.. ....................................... ,..,.: .................... · ....... ._........ . 
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Ankara Radyosu 
-------

DALGA VZUNLUCU 
BUGÜN 

Fransanınyeni Suriye komiseri diyorki: 

Y. Şarktan ayrılamayız 
He1şey bizim Şarki Akdeniz VE KUMPJ.aNYASI ~ 1G39 m. 183 Kcs./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 l{cs./ 20 Ww. 
12,30 Türk müziği (Pi) Büyük aşk ve macera romanı ~, 
13,00 Saat, ajans haberleri ve meteor 

sahilinde kalmamızı emrediyor 
-98 Ankara Paris 4 (ö.R) - Suriyede Fransız! unutmamak l!zımdır ki Fransa aynı za-

,İiüviyetleri hakkında da malU.mat ver
~meıniş, kat'1 ve inatçı bir süktlt iltizam 
etmiştir, zabıta bu adamın bir haydut 

1Şebekesine bağlı olduğunu ve haydutlar 
}rrasında birbirlerini ele vermemek hu-
6usundaki haydut kanununa riayet etti
)ğuu tahmin etmektedir. Bütün bu hadi
~eler olurken piyes bunlardan müteessir 

amıştır. Lorans Lelya, dün akşam 

büyük san'at kabiliyeti ile takdirkar
teshir etmiştir.• 

, J an Lö Helye, gazetenin verdiği bu 
haberi okuduktan sonra kendi kendine: 

- Ah.. Dedi, eğer Başe eline geçen 
bu adamın ne mal olduğunu bilse şap
asını havaya atar fakat onun Farjakın 

adamlarından olduğunu polis müfettişi-
11e her halde haber verecek ben değilim. 

J an Lö Helye. Lokantadan içeri Lo-
rans Lelyanın girdiğini görünce büyük 
bir heyecana kapılarak ayağa kalktı. 

Genç kız, arkasında vücuduna yapı· 
ıan ve kendine yakıtım açık yeşil bir tay· 
yör, güler bir yüzle delikanlıya yaklaştı. 
Maamafih nazarlarında belli belirsiz bir 
endi!)e bakışı vardı. 

Janın elini sıkarken: 
- Randevu saatinden evvel gelmiş-

siniz.. Dedi. Ben de erken geldim. 
Jan, güzel kızın eldivenli elini öptü. 
Oturdular. 
Suauyorlardı. Söyliyecek söz bulamı· 

/Forlar mıydı) Hayır.. ikisi de ilk tanış· 
ttıklan gündenberi geçen zamam ve eski 
lıatıralan ölçüyorlardı. 

T unusta, aynldılclan gece .. Son sözleri 
ile şimdi söyliyecekleri sözler arasında 
geçen zaman her ikisi için de çok acı ba

l"diselerle dolmuştu. 
Jan, derin derin içini çekti. 
- Madmazel.. dedi. Sizden ayrıldığım 

gündenberi hep nazarınızda beraet et
mek gayesini giiderek yaşadım. 

Jan sevdiği kızın bu göz yaşlarına s~
vinçle baktı. 

Lorans ağlıyordu. 
Kendisi için.. Felaketleri için ağlıyor

du. 
Demek J anı seviyordu. 
Bu delikanlı için en büyük saadet ... 

Bütün acılannı bir anda, bu dakikada 
unutturan bir saadetti. 

Yava~ yavaş genç kıza yaklaştı. 
Lorans, yaş içindeki gözlerini ona çe

virmişti. 

13, I 0, 14 Müzik (küçük orkestra) fevkalade komiseri B. De Martele halef man<la b.ir asırdanberi büyük bir islfun. 

18,30 

1 - Zampa - uvertür (Heraldf olan B. Gabriel Puo «Tan> gazetesine devleti olmuştu ve diğer hiç bir Avrupa 
2 Küçük Dük operetinden beyanatta bulunnu.~tur. 'devleti isl~miyetin manevi kuvvetlerine 

potpuri (Lekok) Başlıca kısımları şunlardır: onun kadar liberalizm, anlay.ış ve hatta 
3 - Valzerlied (Mamel) <Fransa şarki Akdenizde kaybolamaz., sempati göstermemişti. 
4 Bal. ayı (W. Noali:) Şarki Akdenizde huzurumuz, imparator- c:Fransa, kendi kendine sadık kalarak 
5 - Krallar • askeri marş (R. luğumuz için ihmal edilemiyecek bir bu iki ananeden ne birini, ne diğerini 

Katnig) ehemmiyeti haizdir. Zira tayyareler ve terketmiyecek, fakat içtimai hayatın 

6 _ Licbesleid (Anjel Berjer) kamyonlarla yeni Hind yolu oradan ge- modern telakkilerinden ilham alarak 
çer ve petrol kaynakları oraya açılır. hepsini müdafaa edecek ve aralarında 
Bu sahillerdedir ki yakın şark hareket medeniyeti.mizlıı kendi itiyatlarımız ara
üssümüzün kurulması icap eder. , sına solanağa muvaffak olduğu, aynı to

Kendine hakim olamıyan Jan zaptede
mediği bir hareketle bu yaşlı gözlerden 19. 00 

Türk muziği -(Karı,ık program) 
Saz heyeti - Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür, Basri Of
ler, Ahmet Tokay. cDiğer taraftan Şam şarkta en mü- ı lerans ve karşılıklı hürmeti tesise çalı

him bir i lam kültür merkezidir ve Mag- şacaktır.> 
reb Fransası buna lakayd kalamaz. Her 1 Yeni fevkalade komiser vazifesi ba

Saat, ajans. meteoroloji ve şey bize şarki Akdenizde kalmamızı l şına daha evvel varmak emeliyle deniz 

Konll§rna (Ziraat saati) 

Öptü .. öptü .. öptü ... 
Lorans. Jana daha fazla sokuldu. 
O da bu mesut dakikaların tesirine 

kendini vermişti. 
Nihayet, gözlerini sildi. Vücudunu sa

ran Janın kollan arasına kendini büsbü
tün terk ederek sordu: 

- Demek .. Bütün bu alçak teşkilatın 
ve alçak planların başında Karjak var. 

- Onun bu melanetleri yapr.bileceği
ni urnmayor mıydınız) 

- Doğrusunu söylemek lazım gelirse 
hayır.. Onu kaba sapa ve biraz mağrur 
bir adam olarak tanıyordum. Bu kadar 
cüretki.r bilmiyordum. Gözümü kamaş· 
tırrnak için yapmadığı çdgınlık kalmı

yordu. 
-Yat .. 
- Niçin kaşlannız1 çattınız> 
- Dernek Karjak size kor yapıyordu. 
- Evet. 

19,20 
Ziraat borsası haberleri. emrediyor. Bu imparab>rluk vazifesi bu- yoliyle seyahat fikrinden vazgeçmiş ve 

19,30 Türk muziği - (ince saz heyeti rada her türlü feragat ve zaaf göster- bir tayyareye binerek Marsilya - Tunus-
faslı) mekten bizi menediyor. Bingazi - Kahire yoliyle Şama hareket 

20, 15 
20,30 

20,40 

Konuşma 

Saat, esham, tahvilat, kambiyo
nukut borsası (fiyat). 

Muzik (oda muziği) 

Çalanlar: Piyanist ( Ferhunde 
Erkin) Viyolonist( Necdet Atak) 
Betekar piyanist (Ulvi Cemal 

cDiğ~l' taraftan yerli halkın anane ve etmi§tir. 
emellerine riayet hususundaki taahhüt-
lerimiz vardır. Bizim Koloryolizm ruhu SURtYENtN TAKS1MI ISTENIYOR-
ile hareket etmemizden korkulamaz. j MUŞ 
Ancak menfaatlere mukabil hürmet, ve 1 Beyrut 4 (ö.R) - Suriye gazetelerin
rejimin bağlı kaldığı müesseselere bağ-, den bazıları, Suriye vaziyetini tetkik 
lılık dahilinde bir iş birliği mevzuuhahs \ ederek, Ingiltereye telmihan, bir ecne

Erkin) piyano ve keman için 80• olabilir. Bu da gerek hıristiyanların, ge- 1 bl devletin Suriye ile Fransanın arasını 
nat (Ulvi C. Erkin ve Necil Ka- rekse islamların meşru taleplerini tat-ı açmağa çalıştığını ve maksadının da 
zım) piyano sesleri, piyano solo min etmekle beraber şarkta huzurumu- Aman ve Suriy~ ile Filistin.in bir kısmın-

zu temin ve teyit eder ve halkın emni- dan bir devlet teşkil etmek olduğunu sonat. 
21,40 Saat, esham, tahvilat, kambiyo- yetli teveccühünü kazandırır. yazıyorlar. Bu gaz~e1er Fransa ve Su-

cBurada yalnız Fransanın şarkta ka- riye devlet adamlarını anlaşmağa ve 
tolikliğin hamisi sıfatiyle mevcut eski t müşterek menfaatlerini korumağa da
ananeleriyle bir tezad görülebilir. Fakat vet etmektedirler. 

nukut borsası fiyatları. 
21,50 Türk muziği (yurd havalan) 

Okuyan (Mahmut Kanndaş) 
Çalanlar: Kemal Niyazi Seyhun, 

Ruşen F. Kam, Sadi Yaver Ataman. 

• 

- Ve buna siz tahammül ediyordu-
nuz) 22,25 Temsil • bir - Dram - Uyanık Korsika -Tunus 

- Bizim mesleğimizin icabl bazı böy
le istemediğimiz, sevmediğimiz şeylere 

de tahammül icap eder. 
Kısa bir sükuttan sonra Lorans sordu: 
- Y ok'la onu kıskaruyormusunuz > 
- Kıskanıyordum .. Fakat şimdi deV,il. 
- Aman yarabbi .. Bana karşı göster-

kadın - yazan (Andre dö Lor) 
Türkçeye çevire (Ekrem Reşit). 

2 2, 40 Muzik (radyo orkestrası • şef: 
Hasan F. Alnar) 

1 - Omid veren (Bcthoven) 
2 Balet süiti (Lulli Motl) 
3 Preziyoza-uvertür (Veber) 

Daladyenin seyahati 
Roma da derin akisler 

Beri in ve 
uyandırdı 

Lorans mınldandı: 
- Beraet için mi> 

gördünüz> 

Buna ne lüzum diğiniz soğuk çehrenin manasını şimdi 
anlıyorum. Fakat Jan .. Beni böyle bir 

Berlin, 4 (Ö.R) - Alman gazeteleri Roma, 4 (Ö.R) B. Daladiyenin 4 Eger ben kral olsaydım 
(Adam) Fransız başvekilinin Korsika ve Tunus Korsika ve Tunus seyahatinin İngiltere-

5 - Kayzer Valzer(J. Strauss) seyahati haberlerini tafsilatiyle vermek- de yaptığı tesir hakkında İtalyan gaze-- Çünkü birdenbire ortadan kaybo
luşum hem sizi hem de Valbergeri hak
lumda fena şüphelere düşürmüştür. Ve 
kim bilir belki de benim aleyhimde fır

aattan istifade ederek size neler söyleme
mişlerdir. 

- Hakkınız var .. Fakat emin olunuz 
ki ben, söylenen sözlerin hiç birine ne 
inandım ve ne de ... inanmak istedim. 

- Benim hakiki ismimin (Şovel) de· 
ğil, (Jan Lö Helye) olduğunu öğrendi
ğiniz zamanda mı yine benden ııüphe et· 
mediniz) 

- Hayır.. Çünkü böyle isminizi de
ğiştirmeğe mecbur kalmanızda sizi mec
bur eden muhakkak bir sebep vardır, 

'diyordum. 
Jan, bunun üzerine ba~dan geçen 

bütün felaketleri birbiri arkasına anlat
mağa başladı. 

Lorans onu dinliyor, sözünü kesmiyor, 
en acı ve felaketli yerlerinde teessürün
den dudaldanm unnyordu. 

J an anlatmasına devam ettikçe düş-

adamın yaptığı korlardan memnun ola
cak kadar düşkün mü zannettiniz) 23,45.24 Son Ajans haberleri... te ve bay Daladiyenin kabulü esnasın- teleri hemfikir değillerdir. 

---------------""."'" ' da söylenen ve Tunus ahalisinin Fran- •Mesagcro• gazetesi hlU6. iddia ediyor ---------------- b ) , saya karşı samimi sadakat hissiyatına ki İngiltere bu seyahatten rahatsızlan-

A t j nada genç 1 i k t eş ki ı atı ö g e terceman olan nutukları da nakletmek- mış, hatta açıkça kızm~tır. Ve bunu 
tedirler. Resmi alayın geçtiği sırada hal- Fransız dahili siyasetinin yersiz bir ma-

k umandan J arı kongresi kın hararetli tezahürleri de bu gazete- nevrası telakki etmektedir. 
lcr tarafından kaydedilmektedir. Diğer gazeteler bilakis İngiliz gazete-

Atina 4 ( ö.R) - Gençlik teşkilatının bölge kumandanları kongresi 
saat 1 O da Adliye nezaretinde teşkilahn başkumandanı V eliahd Prens 
Pol. kadın teşkilatı kumandanı Prenses İren, başvekil ve teşkilat genel 
müfettişi general Metaksasın huzurile açılmıştır. Celse dini merasimle 
başlamış, bundan sonra milli marş ve gençlik marşları söylenmiştir. 
General Metaksas açılış nutkunu söylemiştir. Gençlik bölge kuman• 
danları meçhul asker abidesine bir çelenk koyduktan sonra kongre 
saat 1 6 da mesaisine başlamıştır. 

Fransız başvekili B. Daladyenin 
seyahati hakkında gaze

beyanatı tecil ere 

sDoyçe Morgan Posta gazetesi şunla- !erinden bol bol hülasalar naklederek 
İngilterede muhalefet mahfellerinde baş 

rı yazıyor : 

•B. Daladiyenin seyahatini alaka ile 
takip eden sadece Paris ve Roma değil-

gösteren hararetli bir hareketi kaydedi
yorlar. Bu hareketin gayesi B. Çcmbcr
laynın Roma seyahatini talik etmesini 

dir. Beynelmilel barış münasebetlerinin h. lm R ·· k 1 · veya ıç o azsa oma muza ere crın-
. muhafazasında alakadar olan diğer dev- de Fransa tarafından tayin edilen hu-

• !etler de ayni alakayı gösteriyorlar. Bun- dudu geçmemesini temin etmektir. 
ların arasında Almanya da vardır. Al- Esasen bu son nokta hakkında da fi
man devleti İtalyaya tabu sadıktır. Fa- kirler birleşmiş değildir. İtalyan radyo
kat ayni zamanda son Fransız - Alınan su yarım saat fasıla ile buna ait yaptığı 
sullı deklarasyonu ile de kendiSini bağlı neşriyatta birbirine taban tabana zıt ha-
hissetmektedir. • berleı- vermiştir. 

manlannın en akla gelmez tuzaklarile Paris 4 (ö.R) - Tunusda lntovin istihkamlarını ziyaret eden B. 

Konvansiyonel 
ler Casus 

treninde getirilen 
mu idiler? nasıl karşılaştığını söyledikçe genç kız Daladiye bir aralık gazetecilerle görüşerek şu beyanatta bulundu: 

gittikçe heyecana düşüyordu. c Beni buraya kadar takip edebilmiş olmanızdan son derece mah- Jstanbul 4 (Hususi) - Haber gazetesinin yazdığına göre bu sabah 
Konvansiyonel treninde casus olmaları muhtemel olan dört Bulgar, 
jandarmaların muhafazası altında getirildiler. Mevkufların beraberle
rinde dört denk eşya ve muhtelif çantalar vardır. Bunlar garın emanet 
kısmında bırakılmışlardır. Mevkufların, haklarında yapılmakta olan 
tahkikatın genişletilmesi için görülen lüzum üzerine lzmire sevkedil
meleri muhtemeldir. 

Elleri, ikiside farkında olmadan bir- zuz oldum. Tam hakikatı ilan etmenizi isterim. Ve edeceğinizi de bili-
leşmişti. yorum. Doğru olmak bu seyahat esnasında başlıca meziyet olmalıdır. 

Lorans. teessüs ve heyecanından, avuç- Fransanın ayrılmaz bir cüz'ü olan bu devlette vaki seyahatimiz esna
lan arasındaki Janın parmaklarını sıktı. sında halkın Fransaya ne kadar derin bağlılık gösterdiğini gördünüz. 
Gözleri yaşardı. Nıh .. yet kendini tuta-ı Ben itiraf ederim ki bu kadar büyük bir coşkunluk beklemiyordum. 
madı ve ağlamağa b;:ışladl. İsterseniz son sözüm bundan ibaret olsun.» 

·-'i.i-! • "!.... - --~·~:'!!""-'!!:!!!!!'!_!!'!::z:a:!!'!!!!eı!!~~!!:!:!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!ı~· ş'!!ar!":~!'!t~i !"!~"!!!e!!!r!!!m!!e!';!k!!te~id~i~. ~T~o!!'!rp~ito!!!!!!!!!!m~uhri~~.b~inı.n!!.~~y!!o~k~t!!!u!!. ~Ç~im~' ~k!!!'.iı~. ~b~ir!!a!!z!!so~n!!ra~h~e'!!rifi~-~.!!!dir~'!!e~k~t!!e~b'!!!a~b!!.'!ı!!c~in!!a!!!y'!!!e!!.'!t!'!!!b~i~le!!!!!'b!!!u!!!!!!m!!!e!'!!!v!'!s~im~d!!!e!!f~a!!lali..,."'y•etıa-

K aranıı k Ve kuruntu/arın verdiği telsiz işaretleri bir türlü kabul göremez olduk. Ierini keserler ve istirahate çekilmiş gö-
edilmiyor ve cevapsız kalıyordu. O gün hiç ehemmiyet vermediğimiz rünürler. 

Torpito muhribi pek büyük bir güç- bu hadisenin korkunç manasını iki gün işte, bu mevsimde büyük haber gaze-

Doğurdukları 

-- 20 

Ko r kuı ar lükle felaket vapuruna yaklaşmış ve .. sonra, vebanın faaliyete geçtiği zaman telerinin sütunları boş kalmağa başlar. 
yapılan araştınnada vapurda canlı üç anladık. Hepimiz için de ölümün mu- Karilerin merakını tahrik için korkunç 
kişi bulunabilmiştir. hakak olduğuna hükmettik. Kendimizi mahlukata ait haberler neşrine koyulur-

Fakat bu canlı üç kişide de şuur na- viskiye verdik>. lar. Bu korkunç hayvanların meşhuru, 

Ve, bu müthiş vu.iyet vapur yolcu
ları arasında korkunç bir panik husule 
getirmiştir. Vapurun doktoru da ala
metelrin Veba alametleri okluğunu tas
dik etmiş, fakat vapurun eczahanesin
de bir gram bile Veba aşısı bulunmadığı 
da meydana çıkm1şlır. Bu son vaziyet 
facıanın dehşetini azami hadde çıkar
mıştır. 

Hastalık var, ilaç ve tedbir yok. Ka
çacak yer yok, tahaffuz imkfulı da hiç 
yok! .. Bu bir sürü korkunç cyok!> va
purda en müthiş heyecan ve teHl.ş1arı 
yaratıyorken mahut esrarengiz ve yüzü 
.ıarıh adam, yerinden bile kımıldaına
mıştır! 

Salgın, her geçen saatle şiddetini ar
tırmış ve az zaman içinde vapur, ölüler
le dolu bir hale gelmiştir.ölüler arasında 
henüz son nefesini azraile vermemek 
için çabalıyan1ar da olmak şartiyle! 

FACiANIN SONU 
ır-lnlti korkunç vaziyet anlaşılır, 

anlaşılmaz kaptan telsiz ile imdat iste
meğe başlam~lır. 

Vapurun takip ettiği yol, her zaman 
pek çok vapurların gelip gittikleri umu
mi bir yol idi Fakat Yaçimaru vapuru4 

nun feci vaziyetini anlıyanlar daha 
uzaktan yol değiştinnişlerdir. Yalnız 

Amerika bahriye nezareti, fficıayı haber 
alınca çok seri bir torpito muhribi ile Ja
pon vapuruna sıhhi bir heyet gönder
miştir. 

Torpito muhribi yolda iki büyük san
dal bulmuştur. Bu iki sandalda canlı bir 
insan yoktu. Fakat her birinde bir sürü 
ölü, veba ile ölmüş ceset vardı. 

Torpitodaki sıhhi imdat heyeti, kü
çük bir muayeneden sonra, her iki san
dalın hemen yakılarak batırılmasını em
retmi§lerdir. Sandallar, torpitonun top
lariyle batırılmış ve epeyce bir zaman 
sonra, uzakta mahut Yaçimaru vapuru 
görü1~üştür. ' 

Vapurun telsizi mütemadiyen S.O.S. 

mına birşey kalmamışh!Yolcuların hep- Tam bu sırada telsiz memuru, batırıl- binlerce gemici tarafından görüldüğü 
si de veba ile ölmüş, bu üç kişi de, -ki mış vapurun hala su yüzünden dışarı iddia edildiği halde vücudu hala olmı
birisi kaptan, ikisi de telsiz memurun- kalan direğini gösterdi: yan <deniz ejderhası> dır! Bundan bir 
dan ibaretti!- korku ve endişelerini ken- - Bakınız!.. diye bağırdı. Mahut .kaç sene evvel c:Loh-Nes> te böyle bir 
dilerini viskiye kaptırmak suretiyle adam, elinde kara bayrak yine orada!.. ejderha göründüğü hakkındaki heyecan-
ölümden kurtarabilmişlerdi. Evet.. Direğin üstünde e1inde kara lı haberler çıkarılm~ır. 

Amerikan torpito muhribi bu üç ki- bayrak bulunan bir adam vardı ve .. bu <Deniz km> da belki böyledir. Bizim 
şiyi aldıktan sonra, vapuru ateşe vermi§ adam vapurun mahut sükutu, yüzü sa- sahillerde bile daha geçen seneler böyle 
ve bir müddet sonra da bir torpil atmak rılı esrarengiz adamının ta kendisi idi.. bir mahluk göründüğü rivayet edilmiş 
suretiyle batırmı;;tır. Fennin bu hadisede kabul ettiği şu- fakat bu mablak nedense elde edileme-

Sarhoşlar kendilerine geldikten son- dur: Çinli bankerin ölümü, kalp vurma- miştir. 

ra, ~u feci halleri anlatmışlardır: sı değil, vebadan idi. Tabutundan kaçan Biz ne dersek diyelim, arz üzerinde 
- San Fransiskodan ayrıldıktan son- mikroplar, sıhhi ahvali tamamiyle bo- deniz ejderhasına, deniz kızına inanan 

ra, gemide hastalık çıkmadan evvel, bir zuk olan vapurda bu büyük facıayı do- henüz pek çok insan vardır. Meşhur şair 

akşam bir kaç kadeh viski içmiş idik. ğurmu~tur. Dmiros <Odisya> sında yarı insan yarı 
Bu sırada, arkadaşlardan birisi vapurun balık olmak üzere deniz kızlarından 

ön direğini göstererek: <- Bakınız, di- -9- bahsetmiştir. 

reğe herifin birisi çıkmış . .> dedi. Bak- Kızıl deniz ile bahri muhit sahillerin-
tık, fakat herif direğe belinden bağlan- Biz, bunu da bırakalım.. Denizlerin de edeniz kızı> denilen garip mahlukla-
mış idi ve elinde de siyah bir filama var- başka hadiselerine geçelim: rın mevcudiyetinden ısrarla bahsedilir. 
dı. Buna ehemmiyet vermiyerek, ve Yaz mevsimindC' gazeteler işsiz ve ha- Böyle bir mahlUk gördüğünü dinin en 
cDeli Japonun birisi kim bilir ne mak- bersiz kalırlar. Politikacılar başta olmak büyük Y,emini ile temin eden bir balık
satla bu hareketi yapıyor> dedik. Zaten, üzere her kes seyahate çıkar, sahillere, çıya ne diyebiliriz?. 
daha başka bir ~Y yapmaia da lüzum hamam sehirlerine nakleder. Hatıl. er- _ BirNEDİ •• 

V'J...GC/n/h/..z7.'"//2/..7I~ 

Arasıra 1 
!Z/Ja~al:Z:Z7-ZS~ 

Yılbaşı takvimı 
Yazan: Eczacı Kemal K. Aktaf 

Y ılbaşmda tazelenen takvimler son 
senelerde reklamcılığa güzel bir vesile 
oldu. Şu veya bu müessese şık ve zarif 
takvimler yapıp kartonlanna kendi rek
lamlarını koyarak parasız dağıtmağa 

başladılar. Bu iş bir aralık o kadar ileri 
gitti ki adeta takvim yapmıyan müesse-
seler eksiklik yapıyor gibi göze batma
ğa başladı. 

Serde reklamcılık ta var .. Takvimsiz... 
lik bana bile dokundu. Halk ta bu mü
nasebetle takvime para vermemeğe alış
tı. Bu sene adeta muziplik yapılır gibi 
takvim yapan yok galiba... Senelerden 
beri parasız takvime alışık olanların 

yüzleri buruştu.. Takvime para verilir 
mi diyenler bir haylidir. Bunların için
de ben de varun .. Eczaneye para ile tak
vim alırken beni bir görseydiniz... Tak
viın aldığım kütüphaneye küskünüm 
zannederdiniz ... Mahi.m ya bedava sir
ke baldan tatlıdır derler .. Takvim bir 
senenin 365 gününü meşgul eden bir 
şeydir. Reklamcılık tarafından değerli 

oluşu bunun içindir. Ben şimdi rekl&n
cılar için takvim gibi senenin 365 günü
nü meşgul edecek bir başka vesile bul
dum amma söylemem .. Söyllyeceğim şu 
kadardır: O da takvim gibi baldan tatlı 
bir sirke olacağıdır .. Şimdilik bu kadar. 

-*-Devlete bağlı Banka 
ve müesseseler 
hakkındaki Barem 
Ankara, 4 (Hususi) - Mahsüs biı 

kanunla devletten bir hak temin eden 
veya sermayesinin yarıdan fazlası dev
lete ait olan banka ve müesseseler me
murlarının maaş, ve ücretleriyle hizme
te giriş esasları ve terfi usulleri hakkın
daki layihalar Meclise geldi. Bu milhim 
Iayihadaki hükümlere göre bu müesse
selerde ~c;anların dereceleri, maaşlan 
150 ve sırasiyle 125, 100, 90, 80, 70, 60, 
50, 40, 35, 30, 25, 25 lira olmak üzere 13 
dereceye ayrılmaktadır. Bu müessesele
rin umwn müdür ve umum müdür mu
avinleriyle idare meclisleri, reis ve aza
larına ve umumi heyete, mürakiplerine 
verilecek maaş veya tahsisat veya hu
zur hakları heyeti vekilece tayin edile
cektir. İlk defa bu gibi müesseselere alı
nacak memurlar imtihana tabi tutulacak 
orta tahsil görenler on üçüncü derece
den, lise tahsilliler on ikinciden, üç se
nelik yüksek tahsil görenler on birinci, 
üç seneden fazla yüksek tahsilliler 
onuncu dereceye alınacaklar, yabancı 

dil bilenler bir derece fazlasiyle tayin 
edilecektir. Mafevk dereceye terfi için 
aranılacak ehliyetten başka en az dört 
sene bir derecede bulunmuş olmak şart 
olacak, yüksek mektep mezunları için 
bu müddet üç sene olarak hesaplana
caktır. Devlet dairelerinde çal.ışan1.a.rda 
bu müesseselere geçmek istiyenlerden 
maaşları iki derece, ücretliler bir derece 
yukarıya geçirileceklerdir. Bu gibi mü
essese memurlarına kanunda sayılan 

hak ve menfaatten başka temettü, satış 
hissesi, ikramiye, tazminat, fazla mesat 
ücreti vesaire verilmiyecektir. Bu layi
ha kanunlaşınca bu müesseselerdeki me
murların almakta oldukları aylık mik
dan bu on üç dereceye uydurulacaktır. 
Aylıkları iki derece arasında kalanlar 
alt dereceye girmekle beraber bu farla 
müktesep hak namiyle almakta devam 
edeceklerdir. 

-*-
Münazaa kalmanuf 

Prag 4 (A.A) - Karpatlar Okran
yası başvekili Volosin Ceske Slovo ga

zetesine beyanatta bulunarak Çekoslo
vakya ile Okraoya arasında bundan böy
le üç millet iş birliğini ihlal edecek hiçbir 
münazaa mevzuu kalmamış olduğunu 

bildirmiştir. 

-*-Macar teclldşçilerinln 
Çek hudut muhafızla· 
rmahücumu-
chust, 4 (A.A) - Resmi bir tebliğde 

bildirildiğine göre Gdoe Macar tedhiş.
çilerinden mürekkep bir grup Karpatlar 
altı Ukranyası hududunu geçerek Çe
koslovak hudut muhafızlarına ateş aç
mıştır. Müsademe yirmi dakika kadar 
sürmüştür. Neticede muhafızlar çeteyi 
Macar topraklarına çekilmeğe icbar et
mişlerdir. Ölen ve yaralanan yoktur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Kiralık apartman ~ 
5 Şehir gazinosu arka~mda 1382 5 
5sayılı (Gül sokak) ağzında denize i 
5 nazır konforu havi yedi odalı yeni: . : 
:insa edilmiş bir ev kiralıktır. : . ~ . 
: Görmek ve görüşmek istiyenlerin: 
• • 
: gazetemiz idarehanesine müracaat- : 
• • 
51eri. : 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kömür gözlü güzel kız 
Sofi Sihirbaz karı • 

annenın yanında ve onun 
ile de kadının yatağında yata rken gözucu 

ocak başındaki hareketlerini 

Şehır muhafızını külhan kısmında 

mahfuz bir odaya kapattılar. Elini aya
ğını bağlamairı unutmadılar. 
Baş ucuna u.ı Yengeci nöbetçi bırak

tılar. 

- Buradan her ne olursa olsun ayrıl
mıyacaksm .. Biz imparatoriçenin ölümü 
duyulunca çok meşgul olacağız. Her 
halde bu herif hakkında ne düşündükle-
ı·imizi veya ne düşüneceğimizi 

kararl~tırırız. 
Dedikten sonra döndüler. 

** 

sonra 

İmparator Leon, imparatoriçenin ölüm 
haberini birden alınca hiç üzülmedi. Za
ten o bu neticeyi hem özliyor, hem de 
bekliyordu. 

Metresi Zoiçe de memnun olmuştu .... 

yavrum .. Seninle sabahleyin konuşuruz. 
Diyerek genç kızı yatırmış, yanan oca

ğın başına geçerek şeytani dualar oku

mağa başlamıştı. 

Karbonopsina, yatağın altında duydu
"u sözlerin tesiri altında bulunduğundan ., 
gözüne uyku girmemişti. 

Sihirbaz karının büyük bir kin ve in
li.kam asabiyeti içinde b~ papaza söy
lediği sözler ve bu gece sarayda impa
ratoriçenin zehirlenerek öldürüleceği 

haberi onun zihnini altüst etmişti. 
Uzandığı yerde uyur havasına geldiği 

halde kirpikleri altından Sofi annenin 
bütün harekeUerini kontrol ediyordu. 

Bir aralık sihirbaz karının papaza 
verdii!i zehirin bir aynini büyük bir dik
kat v: itina ile başka bir şişeye koydu

ğunu gürdü. 
Titredi.. 

kul lıyordu 

Acaba kadın .. Bu zehiri ne l-'apacak
tı'? 

Odada yalnızdılar.• 

Sofi annenin bu zehir şişesini ocağın 
kenarında bulunan bir taşı kaldırarak 
altına sakladığını gördü. 

Derin bir nefes aldı. 

İşte bu sırada idi ki hemen yanı baş
larında olan manastırdan ölüm çanının 
matem dangırtıları yükseldi. 

Sofi anne bir sevine çığlığı kopardı. 
- Öldü .. İmparatoriçe öldü .. Diye ba

ğırdı.. İntikamıma giden yol açıldı. 
V:? sonra, sanki Bizansın havasına ya

yılan bu meşu n sesin akislerini görmek 
ister gibi bahçeye çıktı. 

Ve orada doya doya .. Ölüm çanının 
kara haberini adeta ciğerlerine hava çe
ker gibi bir inşirahla dinledi. 

··· BİTMEDİ ··· 
Hatta o bu Ani ölümii bir parça da kendi 
lehine kilise nezdinde müdahalede bu
lunan Sebastiyanonun eseri sanmış, Se
bastiyanonun elini sıkmı~ : 

- Bu iyiliğinizi asla unutmıyacağım. 
Bile de~ti. 
Valide imparatoriçenin ölümünü ta

kip eden bu ölüm sarayda, cariyeler 
arasında da derin bir elem uyandırdı. 

Amerika 
bir mesai 

Cümhurreisi 
göndermiştir 

Bizansın bütün kiliselerinin çanları 

dünyasına doyamadan kara toprağa dü
şen imparatoriçenin ölümünü halka da 
ilan ediyordu. 

Ne halk arasında ve ne sarayda kimse 
bu matem çanlarının ilkönce Samatya 
manastırından !:alınmasına hususi bir 
mana vermemişlerdi. 
Yalnız komplocularla Sebastiyano ve 

Hıristidi bunun manasını anlamışlardı. 

İmparator Leon, dedikoduların önüne 

geçmek için tınparatoriçeye şimdiye ka
dar görülmemiş şekilde ve muazzam bir 
cenaze me:rasimi yapılmasını emretti. 

Hazırlıklara Sebastiyano ile Hıristidi 
nezaret edeceklerdi. 

** Komplocular, manastırı terkedip tc 
şehir muhafızını içeride, baş papazın dö
n~ünü beklemeğe ve ona kapıyı açrna
ğa bıraktıktan sonra evlerine dağıtmıs-
lardı. ~ 

- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -
bitaraflık kanununun tadili için bir tek
lif yapmak kararıdır. Zira kanun ı:iın

diki şekliyle mutaarrız devletlerin lehin
de amil olmak istidadındadır. 

Nutuk metninin telgraflarla alınan ilk 
ktsmı ağaşıdadır: 

«Kongren.in 76 ncı devresi açılırken ye
ni ihtarlarda bulunmak elzemdir. Dün

yayı tehditte bulunan harbm önü alın

mıştır. Fakat pek açıktır ki sulhun mu

hafazası temin edilinemiştir. 
cEtrafunızda askeri ve ekonomik şe

kilde ilan edilmiş harpler vardır. Si-
1ah yarı~ı meşum bir şekil almıştır. önü
müzde arkamızda yeni tehditler yüksel
mektedir. Fırtınalar Amerikan milleti
nin en bağlı olduğu üç müesseseyi yer 
s.·er tehdit etmektedir. Bu müesseselerin 
birincisi din, diğerleri de demokrasi ve 
beynelmilel münasebetlerde hüsnü ni

Saraydaki •Ölüm vazifesiniıı ifa ede- ycltir. 

tiyle taarruz başlamaktadır. Son hadi
ı;eler göstermiştir ki demokrat millet
ler, hepimizi için için kemirmek istiyen 
bu tehlike karşısında lakayd kalamaz. 

«Şüphesiz, demokrasilerin sulh yolun
da ilerlemeleri lazımdır. Biz bir taarruz 
hareketini menetmek için sil~hla mü
dahaleyi reddederiz Fakat bu, taarruz 
y<>kınuş gibi hareket etmek icap ediyor 

demek değildir. Insanlık prensiplerine 

riayete herkesi mecbur etmek için harp 
biricik metod sayılamaz. Beynelmilel 

usullere sadık milletlerin hassasiyetini 
gösteren. ve hakim kılan diğer bir çok 
metodlar daha vardır. 

Bunların birincisi taarruzu ~vik ede
cek her hareketten veya hareketsizlik-

ten icünap etmektir. Işte bitaraflı.k va
ziyetinin devamından böyle bir netice 
çıkmasına ihtiyaç vardır.> 

Reisicümhur bundan sonra bitaraflık 
kanununu tadil ettirmek niyetini bildir-ı·ek manastıra dönen baş papazın ise, «Çok dikkate şayan bir müşahededir 

Şehir muhafızının kendisini bekliyece- L· d' . d miştir. 
ıu ın ve vıc an hürriyeti daima bizim 

ğinden haberi yoktu. rejimimize makıls rejimli devletlerde ta-
Bu itibarla ınanastır kapısını a:.,ı.. bu-

~ e..rruza uğr~tı.r. Diğer taraflan nere-
larak içeri girdi ve vazifesini ifa ettim- .Je k' · dan h'' <>~ " ı vıc urriyeti zail olmussa de-
ni komploculara müjdelemek için çan -...kras· d d • ' 

•.av l e ora an zail olmuştur. V ora-
kulesinin mermer basamaklarına atıldı d b elm·ı ı a eyn ı e münasebetlerde hüsnü 
ve çanın kalın ipine dört elle sarıldı. niyet ortadan kalkarak hudutsuz ihti-

İşte bu sebeplerden dolayı komplocu- tas ve cebri kuvvet yolu açılır.> 
lar aralanndan birinin eksildiğinin he- R · 

Oksiordluların 
ÇanK2y $eke 
gönder dikle ri 
bey anname 
Londra, 4 (A.A) - Oksford üniversi

te.c.inin bir çok azası Mareşal Çan Kay 

. . . 
• -. . . . 

••••••••••••••••••••••••• 

Kadın 
. . . 
• • . .. . . . . 

~ ................. M ODA ..... i 
Halinizden şika-

yet etmeyin! 
Bazı insanlar durup dinlenmeden hal

lerinden şikayet ederler. Bu yaşa ve cin
se bakmıyan bir kusurdur. Gençlerde de 
olabilir, ihtiyarlarda da ... Erkek de ho
murdanır durur, kadın da . .. 

E.rkek kendisini haklı görmek için 
«hayatın bütün sıkıntıları Üzerine yük
leniyou diye şikayet eder. Kadın <evin 
bütün ağırlığı omazlanmda> diye sızla
nır. !kisi de haklı . .. Fakat ikisinin de gör
düğü işin ağırlığı biribirine müsavidir. 
Erk~k karnımı iyi yaşatmak İçin dışarıda 
çalışıyor; kadın da kocasını iyi yaşatmak 
için evde . .. 

Bu mesai taksimi eski zamanlarda da-

ha kat'i idi. Fakat bugün kadın ela dara§ 
lan aile bütçesine yardım etmek için 
tıpkı bir erkek gibi dışarıda çalışıyor . 
Bu şerait altındaki kadının evdeki yükü

nü hafifletmek icap etmez mn 
Hem evde, hem dışarıda çalışan ka

dına suıat asmak erkeğin hakkı değili 

dir. 
Erkek ruhunun hayli garip tarafları 

vardır. Birisini tanırım karısiyle yalnız 
kaldığı vakit, kadın ailesinin müşterek 
işlerinden bahsederse kızar: «Ben senin 
işlerine karışıyor muyum? Sen de benim 
işlerime karışma> der. Başkalarının ya
nında karısı kendi işlerinden bahsettiği 
vakit te «İşte kadınlar böyledir. Müte
madiyen kendilerini düşünür. Kocaları
nın işiyle hiç alakadar olmazlar.> de

mekte tereddüt etmez. 
Bir çok erkekler sıkıntılı olduklarını 

göstermeğe çalışan bir çehreyle evlerine 
girerler. Çıkı ·mak için bir vesile ararlar. 

Bitaraf olmak için şunu da ilave ede
lim: Bir çok kadınlar da vardır ki ev iş~ 
!erinden bitkin bir halde olduklarını an~ 
!atmak için bile bile surat asarlar ... 

Halbuki her iki taraf insafla düşünse 
aile hayatı ne kadar tatlı geçeri. 

Erkek eve girerken pek ala şöyle dü

şünebilir: «Bütün bir gün· yoruldum, 
bu mesaide karım ve çocuklarım için de 
bir pay var ... Yorgunluğumu neş'emle 

unutmağa çalışayım.> 

Tabii kadın da ayni ~eyleri dü~ünme
lidir. 

Asık suratla karşıla~n karı koca ye
rine, biribirini gülerek kar~ıla.yan çift
leri düşününüz ... Ufak bir tebessüm aile 
saadetini korur ve kurar. 

Binaenaleyh erkeklere olduğu gibi 
kadınlara da tavsiye edebiliriz: «Neş

eli olunuz, neşenizi muhafaza ediniz neş
eli değilseniz bile neşeli görünmeğe ça
lışınız. Bir Çin darbımeseli şöyle der 
c:Hayat kısadır, gülelim.> 

Meksikalı haydutlar 
bir trene 
taarruz ettiler .. 

ENVER Paşanın 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 
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Ali Riza Beyin Enver 
Paşayı Ziyareti 

Enver 
Bir 

Paşa, Ali Riza 
Zat Olduğunu 

Beyin Ciddi 
Anlamıştı 

Odada ağız ağızına doldurulmuı olan 
mangaldaki korlar göz alıcı renklerle ha
raret dağıtırken her iki zat birer kö~de 
bağdaıı kurmuı, battaniyeleri ayaklarında 
konuşuyorlardL 

F alcat Ali Rıza. bey Enver paşadan bir 
haber bekliyordu. Bunun için ikide bir 
adamını kasabanın çayhanelerine yollu
yor, kendisini arıyan biT adam gelip gel
mediğini soruşturuyordu. 

Fakat çayhanelere henüz böyle bir 
adam gelmiş değildi. Maamafih bütün 
çayhanelere, hatta hanlara böyle bir 

adam gelirse derhal Ali Rıza beye haber 
verilmesi de emredilmişti. 

Ali Rıza heyle Osman Hoca konuşur
ken en son gönderilen adam geldi "\-'e: 

- Efendim ... Dedi. Büti.in çayhane
lere ve hanlara da emrinizi tebliğ ettim. 
Adam gelir gelmez buraya getirecekler. 

Adam çekilip gittikten sonra: 
Osman Hoca: 
- Ali Rıza bey ... Dedi. Ne bekliyor

sun bu Enver paşadan; 

sa idiniz iyi bir hareket olurdu. 
- Zaran yok. Onunla görüşmek bW! 

büyük bir şey kazandırmış olamaz. 

- ..... . 
- Esasen son vaziyetleri biz gayet 

iyi biliyoruz. Döşembede çok uzakta 
olmadığımız için bütün vakayi dakik.au 
dakik.asına bize geliyor. Buraya gelme
den evvel Halil bey, Ha!lan bey, Nafi 
beyle ve diğer zevatla görüştüm. 

Hepsi zatıalinizi beklemektedirler. 
Onlar da Döşembe yakininde bulun· 

maktadırlar. Bilhassa Halil bey Hasan 
beyler zatıalinizin lbrahim beyle anlaşa· 
mıyacaklarına tam kanaatleri vardır. 

Enver paşa bu sözleri dinlerken çok 
asabi idi. Parmaklariyle mütemadiyen 
oynuyor, sonra yanındaki cigara tablası
na trampet çalar gibi teml\s ederek vu
ruyordu. 

Biraz da hiç bir İş yapmadan dönece-
ğine müteessif oluyordu. 

Nitekim onların muhalefetine rağmen 
buraya gelmesi \te biT şey yapmadan 
dönmesi kendisi için biraz müşkül bi.r 
vaziyetti. Fakat ne yapsın? Siya!let bu~ 

- Herhalde mühim bir haber oldu
ğunu sen de takdir edersin ... Ancak ... 
Böyle bir haber gelmediğine göre benim 
Kuktaşa gitmekliğim icap edecek 1 Enver pa'ia asabi asabi oda içinde 

Osman Hoca bu cevap üzerine biraz dolaştı. Sonra duvarda a~ılı halılara 
düşündükten sonra: 

- Ne çıkacak; orada ne iş yapabile§ 
ceksiniz~ 

- Doğrusunu istiyor musun? Enver 
paşa ile yakından temas ederek onun bü

tün noktai nazarını öğrenmek istİ)·orum. 
Onun ağzından bunu dinlemek, yeni 

vaziyetleri ona göre teshit etmek iyi bir 
hareket değil mi? 

- Sen bilirsin amma ... Bundan bir 
netice çıkmaz! 

- Bakahm. Tali ne ı::österecek.. Za~ 
man ne öğretecek 1 

Ali Rıza Bey Ku.ldatta 
Bir kaç gün sonra idi. Kuktaşın dar 

sokaldarında birdenbire bir hareket ol§ 
du. Kalabalık bir maiyetle gelene heri 
kes bakıyor ve biribirlerine fısıldıyorlar§ 
dı: 

- Ali Rıza Bey gelmiş ... 
- Döşembedeki kumandan ... 
- Enver paşayı arıyormuş. 
- Ibrahim heyi sormamış bile ... 
Ali Rıza bey doğruca Enver pa«anın 

yanına gitmiş ve onun elin~ çok hürmetle 
sıkmıştı. Enver paşa kendisine karsı bu 

doğru baktı. Pencere yanına gitti. Otur-

du. Dışarda kar hafif hafif serpeliyordu. 
Bütün hu yaziyeti hülasa eder gibi bi

raz düşündükten sonra: 
- Ne kadar aı;ker toplıyabilirsiniz. 

Dedi. 

Ali Rıza bey birdenbire doğrulciıı ve. 
- 600 a!'ker bizim var. Bunlar simdi· 

ki halde tam manasiyle te~kilathdır. Eki 

seriyeti de Özbekler teşkil etmektedirler. 
Bunlar harpçi insanlardır. Buranı'\ ikJi

mini haddini bilen gürbüzlerdir. lçlerinr 
de 35 ten yukarı da adam olmadığını 
ilave edeyim. 

Biz te;ıkilat yaparken Kızılordu namı· 
na Morosov da geldi. O zat ta kıta kur 
mandanı sıfatile te-:kilat yaptı. Maamafih 
şimdiye kadar ancak 1 00 den fazla asker 
loplıyamadığını arzedebilirim.> 

Bu esnada Ali Rıza bey derin hir ner 
fes aldı. Sonra içini çekerek dedi ki: 

Meksik.o; 4 (A.A) - Meksikodan kadar hürmet v e nezaket göstel'en bu 
Lerdaya gitmekte olan bir yolcu treni kumandanın elini büyük bfr muhabbetle 
Guanajuato devleti arazisi dahilinde Fan sıkmış ve pek çok iltifat ta etmişti. 
Miguel Allende civarında bir haydut çe- Esasen yarım saatlik bir mübahaseden 
tcsinin ateşine maruz kalmıştır.. Tren sonra Ali Rıza beyin çok ciddi ve konuş
durmuştur. Trene refakat eden müfreze masmı bilir b ir zat olduğunu anlamıştı. 

- Rusların teııkilat yapmasından çok 
korkuyorum. En büyük temennim Rus
larm hiç bir ııey elde etmemeleridir. Cün
kÜ bu ta.kdirde şimdiye kadar olduğu gi
bi bugünden sonra da hürriyetimizi kay
bdmiş olacağız. Ve Türkistan hürriyeti 
ebed iyen bir hayal haline girecektir. Bu 
sebepten çok k1'1birn çarpıyor. Endişe 

ediyorum. 

tecavüze mukabele ederek haydutları Enver paşa Ali Rıza Beye: 
eısicümhur Ruzvelt bundan sonra 

ni.iz farkında değillerdi. Am ·k ·lı Şeke hitaben imza etlikleri bir beyanna- kaçımu.ştır. Kimseye bir şey olmamıştır. 
erı anın mı i müdafaasından bah . .,et-

- Teşekkür ederim. Rıza bey ... Di§ 
yordu. Beni aradınız buldunuz. Sizin 
gibi kıymetli bir kumandanla tanışmış 

Bunlardan başka son günl~rdc mem
leketin bir çok taraflarmdıt. dizanteri, 
sıtma, tifüs gibi hastalıklar da çıkmıya 

ha~ladı. Muntazam taşkilat olmadığı için 
bu hastalıkların kar!!ısına çıkmak iıııl.anı 
yok. 

** niliitir. mede: -*-
Sofi anne de, Manastır çanının vere- «Her tarafta silahlar artırılıyor. Her Çın milletinin i-ıtiklfı.l m~:.adel.esinde İskonto haddi 

ceği parolayı bekliyordu. bangi bir millet, müzakere masasına ge- dü.5ı1ıanlarına karşı gösterdıgl asıl mu- Paris 4 (A.A) - Fransa bankası is- olduğuma çok memnunum ... Fakat ne Hastalık günden güne ilerliyor. Maa· 
Baş papaz git.tikten sonra Karbouop- çerek ihtilafların hallini reddettiği za- kavcmetlen dolay1 takdirlerini izhar et- konto haddini yüzde üç buçuktan yüzde yazık ki, burada lbrahim beyi gÖTemiye- zallah bir afet haline gireceğinden endişe 

sinayı yalağın altından çıkarmış : man, diğer ~ill~tler .. de sulhtan emin ı' mc~üe \'e d..!mo1<rasilerin Çine kar~ı ta- ikiye ve e.-.ham üzerine avans iskontosu cebiniz. Çünkü kendisi bir gün evvel ediyorum. Elimizde bir tek doktor yok. 
- Benim işim var .. Sabaha kadar bek- olamazlar. ~mıdi nıuzakereye girişme_ kip etlikleri dürüst hareketi hatırlat- ~ad~ini. de. y~zde üç buçuktan yüzde maiyetinden büyük bir grupla birlikte Ruslar da şimdiye kadar teşkilat yap· 

li~~~en ~at .. Uyu .. İstira~ et d~l propaganda. ~e tahri~2Tol~a- makicıdırlar. "------""-""u~ç·~-ı~n:md.,;ı•rı..::1 .. ış~~;,;1~ .. ··=~ır:;-.:~~~~:":::-~-:1"ş':."ar~k;-:i~st~ik:-a:-:metine çekildi. Görüşmüş ol- madıkları için doktor ve ilaç gönderme-
~~--~~~~ ~ ·- - k · · nimetler verir ve 7.uhlm yapanların da ie:ii~cariy:~~n;.Ü.z';rln~ diler. Ne oluyorııa aradaki halka oluyor. 

& K.~ k """™V"""~""".-..:T.'t.11 . l!!SJllW1lst5i!ZK'":; ~r~:~ı:ıset::~;ek~;!:1::eadı~ ~:~ dünya ve alrretini .karanlık edeır. Suç- - Ya Harun, dedi. Cenabıhak kura- Maamafih bunların en kısa zaman zar· lr e Zir c' 7.ağ;na h;~ zengin hem de güzel bir av- lunun suçunu bağışlamak büyüklerin nında gadap ve hiddet günahtır, diyor. fında halledileceğine eminim. Benim le.a-

l 1 
düşer. Onlara tama ederek iki n_imeti şanıdır. Harunureşid ile cariyenin hika - Harunureşid.in hiddeti derhal sükü - naatim zatıalinizle birlikte Döşembeya 

b . d ı b t en yesini elbette duymuşsunuzdur. net buldu. dönmektir. Orad an F eyzii.bada gidecek 
m•••••••••••••D••••••••~~~ ır en e e geçireceğine sa re mesı 

/:#t, büyi.i.k melanet ve mertliktir. Padişah: Cariye: olursak kuvvet miktarını biraz daha ar-

• Masal masal icinde Kadı bunun üzerine küçüğe hitaben: - Hayır duymadım. Anlat ta öğrene- - Cenabıhak, af, büyüklüktür, bu- tırmış oluruz. Çünkü ba!'lmacıların oldu-
• _ Ey şehz.adem, dedi. Küpteki mü- lim. yuruyor.. ğu gibi bize iltihak edeceklerine kanaa-

- 22 - cevherler sendedir. Zira aşık aşıka, sa- Deyince vezir anlatmağa b~ladı. Dedi. Harunureşid: timiz vardır. 
dık sadıka, hırsız da hırsıza sahip çıkar. DOKUZUNCU VEZIRIN HIKAYESI -Zındanda ne kadar insan varsa hep- Hatta lbrahim beyin ve Tugayi Sarinin 

{eyi.nce o d a el uzatmaktan vazgeçtiğini! Kadı, hikayesini burada bitirdikten B .. . d · · k~ . L1e- H.arunurc.,id halife oldug·u 7,aman na- sini affettim, dedi. de biz biraz kuvvetlendikten sonra bize · ·· h d d unun uzenne şelıza enın ın ara ı Y 

ve ınsaf ederek ke ndisini kapıya kadarı sonar uç şe za eye sor u: ı· k ı d .. h 1 · Jd kt.an sılsa Bag~ dat sehri halkl onu selamlama- Cariye tekrar: oldukları gibi iltihak edecelderindeıt •Üı>-. .w. . .• . ca ı ·ama ı. Mucev er erı ça ı ,. .,, 
getırd: soyledı. - ~y oğull~r~n, ~edi. Bu. ~ususta j sonra koyduğu yere kadıya söyledi. Ve ğa biraz geç geldiler .. 

Delikanlı kızdan bunları ögre.ııince: mertlık ve muruvellık hangısındedir. bit- kısmını Ja ko nunifan çıkanp kadı- Bu sebepten. Harunureşid hiddetlen-
- Madam ki, dedi, kocan bu kadar kocada mı, hırsızda mı, aşıkında mı? nın önüne koydu~ Ey Şah, bu hikayeyi di. asabiyete geldi: 

mürvet gösterdi ve seninle olan ahdimi- Büyük şehzade: onun için söyledim, ta bilesiniz ki benim - Şimdiden sonra beni tebrike ve 
ze vefa için sana destur verdi benim ya- - Mürüvet kocanındır, dedi. Helalı sözlerim <1.o<rudur. selamlamağa her kim gelirse tutun, zın-
nuna gönderdi. Sana el u~tlp hiyanet iken o kadar masraftan sonra tamam Vezirler ise hain olduklarından hain dana atın .. 
etmek bana da mürvet olmaz .. Bugün- gerdeğe girip muradına ereceği sırada olan oğlunuza hep yardım ederler. Alt Dedi. Bu emir yüzünden şehrin kibar-
den itibaren sen benim kız kardeşim ol 'karısına izin verdi. tarafını artık şalıun dii§ünsün.. !arından bir çok kimseler saray eş.iğinde 
ve kocanın yanma git, diyerek kapıdan Ortanca §t>hzade: Padişah, fettan kadından bu sözleri tutulup birer birer zındana atıldılar. 
saldı. Kız dışarı çıkınca baktı ki hırstt - Hayır, de<ii. Asıl mürüvet aşık duyunca: H.arunureşid de üç dört gün hiddetin
dışarıda 1bekler, yine önüne düşüp yol- olanwıdır. Sevdiği kadını aralarındaki - Sen gam çekme, yarın beo. oğlanı den sarayından çıkmadı ve kimse ile ko-
da bir uğursuza falan rastlamasın diye o kadar kuvvetli aşka rağmen ve hele öldürtürüm. nuşmadı. Kimse ona tek b ir söz söyle-
kocasının evine kadar götürdü ve som·a gece üzerinde öyle süslü elbiselerle gör- Dedi, uykuya vardılar. ıneğe cesaret edemiyordu. 
işine gitti. düğü halde bağrına taş basıp el sürme- Sabah olup ta şah tahtına kurulduğu Işte bu hak!e iken cariyenin biri, elin-

Kocası karısını görünce hemen elin
den tuttu, ne olduğunu sol'<lu. Kadın da 
başından geçenleri bir bir anlattı. Tabü 
güveyi sevindi. Allaha şükiir etti lkisj 
de murat alıp ınurat ~ter. Mesut 
bahtivar yas~ılar. 

den gönderdi. Mürüvet ve sabır olsa olsa zaman: de yemek ~psisi huzuruna girip tep-

bu kadar olw-. - Oğlanın boynunu vur.. siyi halifenin" yanına korken gafil bu-
Kadı küçük oğlana sordu: Diye cellada emir verdi. lundu ve sahandaki yemeğin bir kısmı 
_ Ya siz ne dersiniz? Dokuzuncu veziri ... ri gelip: Harunureşidin üzerine döküldü. 
Küçük şehzade de: - Ey şahını, dedi. Cenabı.hak:, asabi- Hacunureşid hemen yerinden kalkıp 
_ Düşününüz ki, dedi Gece vakti yetlerini hilme tebdil edenlere büyük cariyeyi parça pa~a etmek murat e.;y-

- Allah, dedi. Kuranında esirlere 
ılllerhamet ve fakirlere yardı.m emredi
yor. 

Haru.uureşid: 

Seni, ve bütün azatsız kullarımı 

malımdan azat eyledim ve ne kadar ma
lım varsa yarısını bugün Allah rızası 

için fuk.aı·aya bağışladım. 

Ve dediğiai yaptı. Ondan sonra da 
adaletle büküm sürdü. 

Ey Şah, bu hikAyeyi onun için söyle
dim ki siz de bugün Harunureşid gibi 
kendinizi hiddet ve gadaba verdiniz. 
Maksadım şehzadeyi affetmeniz, canını 
bağışlayıp büyük sevaba mazhar olma
nızdır. 

Padişah vezirinden bu hikayeyi işi

tince oğlunu tekrar z.ı.ndana gönderdi ve 
kendi de o gün akşama kadar avlandı, 
a~aın olunca da hareme gitl:L 

he etmemeliyiz. 
Ali Rıza bey sözlerin& bundan sonTa 

Rusların aleyhine çevirmişti. Fakat Enr 
ver paşa bu sözler bitmeden: 

- R ica ederim Ali Rıza bey ..• Dedi. 
Şimdi şu veya bunun aleyhinde bulun
mayı değil çalıımayı düşünelim ve kn
nuşalun. Bunlar başka şeyler. Bizim h~ 
defimiz muayyen. Hedefe vasJ olmalı: 
için uğraşacağız. Yoksa sözü dedikodu 
mahiyetine sokmak istemiyoruz.> 

Enver paşanın bu sözleri üzerine Ali 
Rıza bey askerce bir selam verdi ve: 

- Affedersiniz paşam ... Dedi. Haki 
kınız var. Fazla konuştum. Fakat vazi
yet böyle de. 

Enver paşa burada daha fazla mü
nakaıta yapmak istemiyordu. Derhal sö
zü değiştirdi. Ve: 

··BİTMEDİ-
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- HER GÜN BİR REÇETE -

_,, ______ _ 
Diinkü ve Bugünkü 

Hava Durumu -
: Ankara, 4 (Ö.R) - Akşam hava ra-
: Asltlenik yapmak : poru : Gündüz sühunetleri saat 14 te 
: 200 Gram Kristal asit fenik l apılan son rasatlara göre doğu ve ce-

800 , Adi sirke nubu şarki Anadoluda 1 - 3 derece düş-
Bu karışığa 5 Gr. kafuru ilave edilirse müş ve diğer bölgelerde 1 - 5 derece 

Bayan Necdet 
~i T ezgülerin Macerası 
15 YAZAM:ÜÇYILDIZ 
= 

asit feniğin pis kokusu ortadan ltalkar. yükselmiştir. . 
Şayet iyi bir renk vermek istenirse bir En yüksek sühunetler Çorlu ve bla-
mikdar füksinle mahlw boyanır. hiyede 8, Edirne, Kocaeli ve Trabzonda 

KulJanılması; yarım bardağı bir litre 9, Sinopta 1, Çanakkale ve İz.mirde 11, 
suya konulursa fevkalade dezenfektan- Adanada 13, Antalya ve Bodrumda 14 .. • 
dır. Daha sulu da kullanılabilir. derecedir. 

AKIK YAPMAK Semanın hali ve yağış vaziyeti : Ha--5-
va Ege sahillerinde yağmurlu, Trakya kukandıracaktım. j O akf4711, Numan beylere da- Erimiş cam içine bazalt, lav, demir ve Kocaelide kapalı, diğer bölgelerde 

1 vetli olduğumu Şadana açtım. ı:ninereleri, pirit parçalan konulur. Bun- bulutlu geçmiştir. 
_ Gideriz değil mi? dedim. dan sonra karışığa kalay diklorür ilave Rüzgarlar cenup ve cenup doğusu ile 
_ Daha on bef gün var .. dedi. edilir. Eriyik bir cam üzerine dökülür. o~ ~doluda ~ktan saniy~de 3 ve 

O L--' J•• "'nu" .::... Arzu edilen renklere de boyanabilir. diger bolgelerde cenuptan sanıyede en %a111ana 11ucıar uaıı r-.. . 
Halbulıi /H,n kaTa;ımı v.nnif, -Başka bir tertip; çok yedi metre hızla ~smi_ştır. . 

hatta bu aıııaı-e için /umJime yap- 107 KISIM BAZALT Muhtemel !Mıva vazıyetı : Memleketi-
~ ta al-.:-· 1...:-.:- • • L • 5 O Kuıun sud mizin garp bölgeleri orta A vrupadan tıraCCJlflm. " C>L"DRIR ~·.ndnı .,,_ - v 

le kalttmtla ttUUll'lom'flun. E-.a.Hn l6 > Boraks g.elcn al~ tazyikin _ve .. diger kt.s1n:~! 
vücuda im- eltli~n gibi yaplfOll 20 > Mermer ise doğu Anadoludakı yüksek tazyikn: 
Lamalı bir tuvaleti lcaç 2Jtlmtından. 80 5 > Kum \eMri altında bulunduğundan !~m ~~ 
beri i•tiyordıım. Kahve rengi ka- 1 > Gümüş klorür gün) hava Tı akya ve Kocaeh ile Orta 
dileden biT (Kap) ım vardt. Bir. 80 ~Kum ve· cenub1 Anadoiunun ve Karadeni.ıı;.i1i 

1 
çilt te Lama i•l.aı-#>in aldım mı... -*- ~arp ~~sımlannda kapalı ve yağı~~· di-
Savarenin -en giiul gÖt& kama,tı- . ger bölgelerde bulutlu geçecek, ru.zgh 

Tan kadını ben olacaktım .. Bu pla- ~tay devleti iktı- Anadolunun cenup .?oğu~~ ile doğu 
nımı tabii Şadana açmadım. Hem •• • An:ıdoluda garpten, dcger bölgel~l'de_ ce-
ona bir sürpriz yapmak istiyor- sadl sahada suratli nuptan, MaTmara ve Ege de~e~:ıe 

.~Gl"Z;l27,~~~:/Z'/~X/~ll~..//LLZZ7.;,c;~v, 

Havva 
Kızları 

'(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

Vestiyerler sendikası 
Genç Amerikan kızları için 

'' vestiyerlik ,, başlı başına ve 
çok gelir getiren bir meslek 
ve kar yolu teşkil etmektedir. 

• ao:ıam.n bu ka.;.ı ..... ,· ekonomiye dam. Hem de kızsa da, hiddet et- Karadenizin garbında kuvvetlı, dıger 
dü~künlüğiinü ben sadece para- Be de akiler gibi çabuk geçeceği- bir İn·k:işaf kısınllarda orta kuvvetle esecektir. 
sızlığa yormadım. Muhakkak, di- ni umuyordum. Kumaf1nı tanıdık . Bugün Ankarada hava çok bulutlu 
yordum çok kazanıyor, fakat pa- bir mağazadan kredi ile aldım. · d • geçmiş, rüzgar şimali şarkiden saniyede 

rtuını benden ui.rgiyor. Bazı ca- Tuvaleti Calibeye diktirdim. l•te- arze 1 yor bir metre hızla esrni§tir. En yüksek SÜ- • - Bunlar, günde ne kazanırlar·! diye - Herkes bir şeyle meşgul olur. Me-
hil düfÜnceli kadınlar gibi para- diğim gibi de bir çift iskarpin al- Antakya 4 (Hususi) - Hatay liaşve· hunet 5 derece, hava tazyjki 1027 mili- sordum. sela benim bir yavrum var .. Ben burada 

sını baska.ına yediriyor demi- dun. Terzi, tuvaletimi, o da o ka- kili Dr. Abdurrahman Melek Hatayın bar idi _ Çalıştıkları ye-rlerden ancak haf- çalışırken o çocuk yuvasında~ır. Ç~ı~
yordu,;.. Çünkü Şadanın beni .sev- dar yalvarmalarıma karşı ancak iktısadi ve ticari vaziyeti etrafında be· İstanbulla hatların bozukluğundan 5a- tada ~ dolar alırlar. Fakat her gün ca yavrumu yuvadan alır, evıme gotu
diğine emindim. Fakat kim bilir, auvareye gideceğimiz gün öğle- yanatta bulunmuş ve ezcümle şunları at U raporu alınamadığı için İstanbul müşterilerden aldıkları bahşiş miktarı f rürüm. Onunla meşgul olurum. 
diyordum ne dii,ünerek hasisliğe ye kadar yeti,tirebileceğini •Öyle- söylemjştir: hava vaziyeti tetkik edilememiştir. dört dolardan fazla olur. cYavrum> derken gözlerinde analı· 
ba'1adı. di. Tam öğle vakti tuvaletimi gön- c- Hatayın ilttı.sadi veçhe ve istika· -•- _Yani, haftalıklarından fazla günde ğın gurur ve~ci şefkatli bakı~ı parlı-

E•kiden bütün i•tediklerimi ya- derdi. meti değişmiştir. Hatay nasıl. ki, taşıyla, Milli Şefle hah . lırl yordu Esasen ıster Nevyorkta, ıster Pa-
b h . şış a ar. · d 

par, bir dediğimi iki etmezdi. Yi- G~tiren adama bir lir~ .. a ,., toprağiyle, insan1ariyle ana vatanın bir Hatay reisi arasında - Evet, bu dört dolar bahşiş orta hal- riste veya Berlinde, yahut Moskova ~· 
ne ona bu eıki haline getirmek verdım ve hesabı ay bQ.l}ı odıyece- parçası ise iktısadiyah da pek tabii ola· Ankara, 4 (A.A) _ Hatay reisi Tay- li bir lokanta içindir. y cvmiye elli do- dünyanın ne tarafında olursa ~!~u.n bır 
için bir çare vardı. O da üstüme ğimi söyledim. MeTaktan çatlıyor- rak ana vatanın müzaharetine muhtaçtır. fur Sökmen ile reisicümhur İnönü ara- !ar kadar bahşiş çıkaran garson kızları kadın <yavru~ sundan bah~ttıgını: za. 
yine eskisi gibi onu düşürmek.. dum. Acaba tuvaletim nasıl ol- Suriyenin beynelmilel bir taahliütname sında şu telgraflar teati edilmiştir : eksik değildir ve böylelerin de haftalık- man gözlerinde aynı ~efkatli ve manalı 

Kadınların, kocalarım kendile- muştu? olan statüyü ihlal ederek Hatay müva- Sayın general İsmet İnönü ]arı yine beş doları geçmez. Gündüzlerin parlaklığı görürsünüz. 
rine daha lazla çekmek için en bi- Şadan öğleleri eve yemeğe gel- ridatına gümrük ihdas etmesi üzerine biz Cümh · · bu··yük· bir kısmında serbest oldukların- LOTFEN ŞAPKANIZI .. 

d •v• • • h t k d urreısı k k -1 rinci .ilahları onları kıskandır- me ıgı ıçın emen ya a o cuına de Suriyeden gelecek eşyaya dühuliye ANKARA dan ba~ka işte bulabilirler. Lokantalar- Broodvay .. Nevy~r u.n zev .v~ egen-
maktır. Ben de bu yoldan yiirüme- geçtim. Soyundum.. Tuvaletimi koyduk. Bununla ilan ederim ki: Hatayın Büyi.ik Türk milletine ümit ve saadet da vazifeleri gündüzleri saat on birden ce mahallesi elektrik zıyaları ıçınde pı-
'ği, ŞaJanı kı.lıanaırmağı, ona tam geyeceğim sırada •okak kapı- siyasi ve ikbsadl hudutları çiiilmiştir. bahşeden mukaddes şahsiyetinizin yeni ikiye kadardır. Akşamları beşte vazife- rıl pırıl yanıyor .. 

'adeta bir deT• venneği ta.arla- ıının anahtarla açJdığını duy- Bu sayede iktısadi faaliyetimiz üınidin yıliiıı kutlularken mübarek ellerinizden ye ba§larlar. Artık gece yansma kadar Lüks bir lokantanın kapısından giri~ 
dım. Ve zamanını beklemeğe baf- dam. Eyvah .. dedim.. Şadan gel- fevkinde denecek bir dereceye çıkmıştır. öper tazlınatlannıı sunarım. işleri devam eder. yorsunuz .. 

ladım. di .. Hemen tavaleli yatağın üze- Az zamanda her sınıfa düşen para mik· T. SÖKMEN Masada yemeği getiren Janni adında- Önünüzü genç ve güzel bir kız kesi-
Zengin bir aTkaJCJfım vardı. rine fırlattım, arkama bir sabah- tarı geçmiş senelere nishetle pekçok fark· Ekselans Tayfur Sökmen ki genç, esmer güzeli bir kızla mesleği yor. 

'Kendi gibi :zengin bir kocaya var- lık geçirerek sof aya çıktım. 1ı olarak artmı'"br. Hata · · hakkında yarım dakikacık konuşabil- Bu, onun hakkıdır. 
- Ne o Sadan .• dedim. Yok•a v Y reısı mııttL • Anavatan1a ıerbest gümrük rejimi sa- ANTAKYA dim. O laalettayin bir kız değildir. 

Sıra Se:loilade kocaman bir evde bir fe)' mi unuttun? yesinde büyük ticari muameleler başla- Yeni yıl münasebetiyle vaki temenni- - Bu lokantada, dedi. Müşterilerimi- O, on bin azalı kuvvetli bir teşkilata, 
apartımanda oturuyorlardı. Ara Rengi almıflı. mış bulunuyor. Pek yakında lskenderun- lerinize teşekkür ederim. zin ekseriyetini erkekler teşkil eder. Bu (Vestiyerler sendikası) na mensuptur. 
aua giindmleri onlara giderdim. Dadakları titTİyordıı. İSMET iN. öNü dah · L .. tf kamzı 

_ Ne var.. N• oldu Allah a._ da Türk.iye scrb~t mıntakası tcsieatma a ey.ı.. - ill en şap .. Onların evinde Oe yine onların ta- ~ ak başlanacaktır. - Neden? Bu nazik emre itaate mecbursunuz. 
nıdıklarıntlan zengin bir adamla kına, çabak •Öyle .. lnıanı mer - Biz bilhassa aerbest mıntaka tesis me- 1arı söylemiştir : - Çünkü erkekler cömerd, kadınlar Onlar, sanayi Sleminin, finans Alemi-

ianu. mtffım. Adı Naman beydi. ta bıralıma.. ı · b·· ··k h · t · s· • _ Hatayda bugun·· kuvvetli bir oto· ise hasis oluyorlar. Dünyanın her tara- nm,· sın· ema ~,emının· · en bfruük şo··ıhret-K k Dedim. Omazlarımdan tattu : sc esıne uyu e emmıye venyorw:. ı- cu J 

Çok zengin bir adammıf. ır ze aerbest mıntııka teklifini yapacak hü- rite teessüs etmiştir. Her tarafta emni- fında bu böyledir. Güler yüzlü olmak, }erine hitap etmek salahiyetini haizdir. 
beı elli ytqlarınJa vardı. Birkaç - Hiç ... dedi. k ı ı k d. 1 1 yet ve fisayiş hüküm sürmektedir. Bu tebessüm etmek vazifemizin esasını teş- Ier. • "k• _ N-~• ltir?. Sende bir hal ümet ere i bsa ı an aşma ar yapma-kereıte depom, ı 1 apartımanı7 '"" ~ h sükfuıu her şeyden evvel Türkiye Cüm- kil etti~"'e göre bunlan yapmakla hah- L tf , _____ _ bil. K. ğa azınz. ı:....., - ü en şapA41-L1LJ .. 
güzel bir otomo 

1 
varm1f.. ı- var.. Dahil. ·· b b hurı·yeti hükümetine ve onun şanlı ve si.,.iz kalınayız. Lokanta sahibi de müş- Ve bu··tun· bu şo··l.--"ler bu .,;\.,el """Sli L- b. d H ttA b 0 d lasın - Uwlme Necdetciğim, dedi. ıye musteşannın eyana : ~-s-

1 
. urot:'• ,,,_ """ 

ocu ır a am.. a a ır e • kudretli ordusuna medyunuz. Dahili teri tutar ve o da kazanır. Müşteri en- tatlı emre bil! istisna itaat ederler . .Ja benı· eve otomobili ile götür- Kaç zamandır •ana •Öylemiyor- d bazı k ı kil · b. · ık ık ti tro · emay<> ça 
"' L al Ankara 4 (Hususi) - İki gun·· den be- teşkilatımızı yeni en aza ar teş mız ızı s s ya ya, sın -. - Vestiyerlik Amerikada kadırilar için ·· - H ·ıı·'"'· · lı r Jum. Atelyemin Rirtuını tı ay- b. b d 
maftü. OfUna gı ıgımı an yo • ri Ankarada bulunan Hatay milli Mü- ebnek suretiyle tevsi ve organize eyle- ya, dansa davet ederler. Fakat >JZ u a- hakiki bir meslek ve kar yoludur. 
'dam. Lakin bana karfı en ulak danberi verememi1tim. T elelonu dik Dahil. kal tin but b. · vetlerin hiç birini kabul edemeyiz. 
bir hürmetsizlik veya cüretkfrrlık- da on bl!f gün evvel yine aynı •e- dafaa ve Dahiliye müsteşarı B. İnayet . · ıye ve e emer ır Jan- _ Neden? Bütün vestiyerler sendikaya bağlıdır. 
ta balunmam11ttı. bepten L...,ıti0ler. Bugün atelyenin Mürseloğlu hükümet erkfurlyle temas- darma umum kumandanlığı ile bir em- .. 

1 
Iar. (Vestiyerler sendikası) lokantalara 

-r R..... Ud.. 1 .. w.. t kil edildi _ Çünkü çalıştığımız muessese er Zengı·n arkada-~ımdan bı·r kart efyalarını hacze geldileT. Borcam larda bulunmaktadır. Bir kaç gün daha niyet umum m ur ugu eş · . div d üsstelik senede yüzbin dolardan aşağı o~ 
• B"da r t kk'T· ·· d s · h müşterileri arasında birim gerin en bil aldım. Bana Naman beyin bir su- yu .. z elli lira .• Fakat mal •ahibi ile Ankarada kaldıktan sonra Hataya döne- 1 ye 1 eşe u umuz e urıye u- üst. un·· tutmamıza, birini digw erine tercih mıyan bir para da verir. Buna muk.a: • 

J ı. l dutlanndan zaman zaman bizi rahatsız al k di r ı · · g.. derir vare vereceğini, .avareye kendi- anlCJflım. Eğer pefinen ve erna cektir. etmemize müsaade etmezler. Tabii bizi or ara en ves ıyl!\r ennı on ~ı.."~~ 
lenn. ı"n de gı

0

JecegVı'nı· ve o gece ko- 50 lı"ra v-ecek olursam hacizden B. İnayet Hatay işleri etrafında şun- eden şakilerin ayağı artık topraklarımız- .:ı Tabii bunlar maa§lı değillerdir. B .... ~ 
~· dan k :1~: .. · S gün]. d alın b. davet eden kırk kişi ile beraber giuemi-camla beraber beni de daoet et- vazgeçecek. Diğer borçlarımı 'da --------------- es~~tir. on er e an ır k ezak mukabili vazife görürler. 

l ak • l Mektep aTkadaa.larınıdan biri var. kararla ecnebiler için Hataya girerken yeceğimiz için bütün te lifleri n et-tiğini bildiriyordu. aylıklara zam suretiy e t nt e le reddederiz. Maamafih içlerinde ve su- Çok ta bahşiş alırlar. 
b ld w "d' .... M l l h" Onun i.H eyı· •• Derdimi an1cak o pasaport mecburiyeti kaldınlınıştır. ç "nk bö. 1 -ı erlerine gı·den-Aradığım fırsatı u agama $e- o ıyecegım. emur ar, ma sa ı- T- reti hususiyede ho<:lnnuza gidenlerle lı ü Ye eg ence Y 

b • · · .... ·ı h · tal 0k anlar dedim .. Ondan ödün.,. i•ti- Ana vatandan gelecekler için nüfus ,.--· . · anI--.:ı __ V vindim. ının ı•tegı ı e aczı yanna ı :ır arasıra kaçamak ta yapmaz değiliz· · . Ier ekseriya zengın ms anıır. e on-
'l ş· d. • k d ıı· yecegwim. tezkerelerinin hudutta ibraz edilmesini ı ks ha · inde Suvareye kocamla beraber gi- ettı er. ım ı lf yarına a ar e ı _ Işiniz bittiği zaman ne yaparsınız? Iar, etraflarını saran ü yat ıç 

decek ve Şadanı Numan beyle lirayı balmakta.. Ne yapayım.. •• Bİ'J'MEDİ •• kMi addediyoruz. içerek eğlendikten sonra çıkarlarken 
;;;;;~;;,;;~;;~~~~~~;;~~~~~~ij~iii~iiliİi~~~tlrlJA~~~~~~~jid~~~~~~:f~~~~~~~~~~'.kti~~~:j~~kl~~~~:::akl~a:'İbe::J~~ kar~ıları.na güler yüzle çıkan veşapka-~i ,....~-no-Rrnmaa·ı-11 sızı· • 1Ayık oldugunw uz .<:1>kilde m',L""at-ırahat edecegvmız' · odayı gösterecektir. - Halbuki sir, inanmam ra r -s e-n//::/L/Z/'/L;~~L/.'./.L~~~ıfıf./~..-,~,,_.,.;ı:l')C,,._ ----- us y- wuu b }arını uzatan dilberlerin gönüllerini hoş 

D E M 1 R M A S K E landırmak isterim. Bunun için de sizden Mösyö Luvuva siz daha yanımda ka- onlara iltifat gösterm:iz ~: ya1;- edici bahşişi asl.i ihmal etmezler. 
sarayda kalmamzı rica edeceğim. lınız. Beraber görüşeceğimiz şeyler var. mıyacaktır. Gerek ŞÖ ye an o - _ 

. · Madam Skarronun gö2)erinde bir se- Odada bulunanlar, ıuwrdan ~ka, sun, gerek şövalye Dö Loreu, Montes- .., _.. _ _...., ~~--. 
vinç şulesi çaktı. Muradına nail ohnuş~ kralın önünde hürmetle eğildikten son- pan ve Suvasonla aley~deki komplo- ......_,,ıapa 

Büyük tarihi .ve macera. ron1a.nı 
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tu. Kralın karşısında yerlere kadar eğil- ra geri geri çekilerek kapıdan çıktılar.. lanna devam edeceklerdir. • HA YATINA AtT FİLİN 
di Madam dö Montespan ile madam Skar- Kral bir kahkaha savurdu : Madam Kürinin hayatı hakkında G~ 

Kral, Madam Montespanla Şövalyeye ron kralın kendileri hakkındaki hisleri- - Aldanıyorsun Luvuv~ .. Dedi .. Ben ta Garbonwı çevireceği filmin hazırlık· 
hitaben : ni açıkça ihtanndan dolayı memnun g&- asıl onları zarar veremiyecek bale ge- lan devam etmektedir. Senaryoyu yaz • 

- Sizlere geli:Dce .• Dedi, bundan son- rönüyorlardı. tirmek için affeder göründüm, daha makta olan meşhur İngiliz muharriri 
ra •Madam. m sizin hakkınızda yapa- Fakat koridorda. madam dö Suvason doğrusu tuzaklarına düşer vaziyet al- Aldus Haksley eserini tamamlamıştır. 

• açtnn'. Bu sırada Monsenyör Luinin bir bu plan, tatbik masasına ltonulmazdan cağı dedikodulardan artık ne ku§kula- Şövalye dö Lorenin kulağına eğildi : dun. Şimdi artist, temsil edeceği kadının ha· 
kalp alakası ile bağlı bulunduğu mahna- bir kaç saat evvel v~ aynen de -..zır nın ne de müteessir olun.. Sizin aleyhi- _ Şövalye .• Dedi .. Majestenin bugün - Ne gıöi majeste? yatmı ve ruhunu muhtelif !!erlerin yar-

zel Brevan da saraya ge~ ~bun- Luvuvaya tarafıın&n anlatılmış ve izah Dizde bulunacakları yola getirmeği \ize- keyfi üzerinde idi. Bilirsin ki bu iyi ali- - Ben şövalye ile kontesi ve Markizi dıını ile tetkike koyulmuştur. Bu aradı 
dan istifade · ederek Monsenyör Luiyi edilniişti. rime alıyorum. met değildir. Luvr sarayında sabaha kadar alıkoymak madam Kürinin kızı Jolio Kilri ile mek .. 
bir tuzağa düşürme karannı verdik. Kral, hayretle Luvuvaya sordu : Sizin ikinizi de kendime en iyi ve ya- _Evet amma .. Bizi serbest bıraktı? suretiyle Val Dö Gras manastırına git- tuplaşmaktadır. 
Onu matma%el Dö Brevana götürmek Luvuva tasdik etti: · 1r:ın dost biliyordum ve şimdiden IOlll'8 _Ne malfun?. mekten, şövalye dö Rohanla temasa gel- Greta Garbo geçenlerde yazdığı bir 
bahanesiyle saraya soktuk. Diğer taraf- - Madam Skarron hakikati söylemiş- ise bu hislerim bir kat daha kuvvetlen- - Hiç değilse şövalye dö Roban ya- mekten menetmiş oluyorum.. mektupta Madam Kürinin kızına şunla-
tan da Monsenyör Luinin hemen yaka- tir. eli. kalanmadı .. Monsenyör Lui ölmedi. Par- Ve onlar burada kalırlarken siz de n sormuştur. 
1anması için de bizzat ben harDiye nazı- Kontes Dö Suvason vaziyetten isti.fa- Sonra madam Montespana döndü. tiyi daha kaybetmedik sayılırız.. En iyi kuvvetli bir süvari kolu ile Val Dö •Annenizin muayyen günlerde giydi-
n Lu~vaya ·gece yarısı evine gitmek ve de ederek Şövalye Dö Lorenin kulağına - Size gelince, dedi beni en çok üzen "e en kuvvetli dostlarımız tehlike dışın- Gras manastırına gidecek ve orada ŞÖ- ği bazı elbiseleri var mı idi?. Senaryoda 
onu uykudan kaldırmak suretiyle ha- eğildi : nokta bu plinm sona kadar muvaffak da bulunuyorlar. valye Dö Roham tevkif edeceksiniz. Da- işaret edilen vak'alar esnasında nasıl bir 
ber verdim_ Ve plfu;ı da tasavvur ettiği- - Vay canına .. Dedi, şfilr Skarronun olamamasıdır. Kralın af ve uluvvücenabma karşı ha sonra madam Skarronu sarayda alı- ruh haleti göstermi§tir.?• 
miz gibi oldu. dul karısı entrika babında bizim hepi- (Yanına giderek ~erinden tuttu. Göz- böyle itimatsızlık göstermekte ikisinin koymakla elime kuvvetli bir casus ge- Greta Garbonun madam Küri üzerin· 

Şövalye Dö Loren sizin yanı başınız- mizden yaman çıktı. lerinin içine bakarak) liyle değil mi? de hakkı vardı. Çünkü odadan çıkar çık- çirmiş oluyorum .. Zira madam Montes- deki tetkikinin daha çok uzun stireceği 
da ve icap ederse sizi muhafaza va.zile- Kral, madam Skarrona yaklaştı. Madam Dö Montespan kekeledi : maz na21r Luvuva on dördüncü Lui ile panı ken~e metres yapacağım.. Ma- zannediliyor. 

sini üzerine almıştı. Madam Suvason ve Ellerini eline aldı. - Anlıyamadım, majesteleri neyi yalnız kalınca krala : dam Skarron ise ondan, onun vasıtasiy- İMİİIİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİRiiİİİİİİİ 
Montespan da maj~ienize benziyen bu - Madam .. Dedi .. Şimdiye kadar sizi kasdetmek iatiyorlar? - Majeste, demi§ti, bu masallara ha- le öğreneceği bütUn malfunatı ken~s~ Çocuk zevk ve neşe kaynağıdır .. 
monsenyör Luiyi sarayda başka kimse ihmal ettim. Halbuki siz benim şab..mnı - Matmazel Brevan yerine odada ıııi- ldkMen ioandımz mı? g&Ume sokmak maksadiyle bana bildi- Çocuğu sev .. Yılda bir lira ver .. Ço-
görmesin diye •Madama ve matmazel alakadar eden işlerle, tehlikelerle ~ zi bulacak değil mi idim? Kral da cevap vermişti : recek .. Görüyorsun ya azizim Luvuva 

1 l ük 1 hazırı d çuk kurumuna iiye o ! .. Döla Valyer gibi meraklıları uzak tut- gul olmak nezaket ve _dirayetini gö~- Lütfen yaverim Bontanle beraber gi- - Hayır Luvuva .. Hiç birine inanma- her §eYi na,sı ve ın·· emme a ım. 
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Son Ekonomi haftası üzüm 
piyasasında yükseliş vardır 

t 28/12/938 tarihinden 3/1/939 tarihine mevcuttur. PALAMUT: 

kadar şehrimiz ticaret ve sanayi borsa- KENDİR TOHUMU : 
J1 tarafından neşredilmiş olan gündelik Borsa neşriyatının palamut muamela
-ısatış listeleri muhteviyatının icmalinden Kendir tohumu işleri günden güne in- tına mütedair kısmının icmali neticesin-
1 tınlaşıldığına göre son ekonou+i haftamız kişaf etmektedir. Geçen haftanın yedi d~ son hafta içinde borsada muhtelif ne
içinde borsada satılmış olan eşyanın cin- yüz çuvalına mukabil son hafta içinde vılerden 2124 kental palamutun 220-450 
ı. ve mikdarları ile hafta içindeki azami 1733 çuval mal satılmıştır. Fiat geçen kuruş arasında fiatlerle satılmış olduğu 
t~ asgari fiatleri ~ağıda gösterilmiştir: haftakinin ayni yani 7 kuruştur .... Ge~en aşa~da işaretlenmiştir. 
~insi çuval Az. çok senenin bu haftasında bu mal uzerıne Nevı Kental Az çok 
(Muhtelif buğday 9221 5.00 5.8125 borsada muamele cereyan etmemiş ol- 1 ~ mal tırnak 432 415.00 450 

a 1964 4.00 4.25 duğu anlaşılmıştır. 2 cı mal tırnak 316 410.00 420 
ulya 142 9.50 9.50 Piyasa sağlam olup satışa arzedilen 3 cü mal tırnak 165 410.00 410 
dir tohumu 1733 7.00 7.00 mallar bu fiatle hemen müşteri bulmak- Rüfüz mal tırnak 71 415.00 415 

jSusam 429 18.00 18.00 tadır. Yekun 984 

E
ohut 184 5.75 6.00 SUSAM : Kaba! mal 1 ci 414 300.00 330 
ulgur 3 8.75 8.75 Kabal mal 2 ci 477 260.00 305 
uhte. pamuk (ba. 1343 41.00 49.50 Hafta muamelesi yukarıda işaretledi- Kabal mal üçüncü 48 280.00 280 

~. B. içi kilo 370 100. 100.00 ğimiz gibi 429 çuvaldır. Kilosu 18 ku- Kabal mal rüfüz 201 220.00 240 
~uht. Palamut ke. 2124 220. 450.00 ruştan satılmıştır. Yek:Un 1140 
Muh. Çe. üzüm 6316 10.50 20.00 Geçen hafta 399 çuval susam 17.5 - 18 Geçen hafta borsada palamut üzerine 

rRazakı üzüm 83 10.50 14.00 kuruş arasında fiatlerle muamele gör- muamele olmamış ve geçen senenin bu 
'Siyah üzüm 63 12.00 12.50 müş ve geçen senenin bu haftasında bor- haftasında ise 2236 kental tırnak pala-
f Muhtelif incir 56 10.00 15.00 sada susam üzerine iş olmamıştır. mutun 430 - 485, 1808 kental kaba pa-
. Hafta içinde borsada alınıp satılmış Piyasada iştihalı alıcı vardır .. Fiatler- lamutu 310 - 400 ve 997 kental kaba en-

~
'olan eşyayı cins ve fiat noktasından bu de bir ınikdar daha tereffü hasıl olma- gin palamutun da 320 - 350 kurus ara-

uretle yukarıya işaret ettikten sonra sı ihtimali kuvvetli olarak görülüyor. sında fiatlerle satıldığı anlaşıınuitır. 
mezkdr mevadm nevi üzerinden hafta- NOHUT : Palamut piyasası normaldir. Alış ve-
rtık muameleleri ile fiatlerini geçen hafta rişlerde fevkaladelik yoktur. Fitlerde 

t ve geçen yıl ikinci kanunun ilk haftası Haf 184 aldır Muht lif k _ şimdilik kuvvetli bir istikrar görünmek-
~ mukayeseli olarak aşağıya dercedi- ta satışı çuv · e a tedir 

litelerde bulunduğu anlaşılan bu nohut- · 

akkında allkadarlan nezdinde icra et- RAZAKI VE SİY AH ÜZÜMLER : 
!aşılmıştır. Geçen hafta nohut işi olma-~

or ve son haftaya ait piyasa vaziyetleri lann 5.75 _ 6 kuruş arasında satıldığı an-

iğimiz tahkikattan aldığımız neticeleri mış ve geçen senenin bu haftasında 5.625 
öe muhtasaran arzeyliyoruz: d fi tl 1 174 1 Haftalık satışlarında fevkaladelik yok-,,. 6 kuruş arasın a a er e çuva no-

ı BUuDAY : · ılını tur. Evvelce de arzettiğimiz gibi fiat 
hut sat ştı. lın 1--ı·t · ·· · dilm ma K<ı ı esme gore tayın e · ekte-

Son hafta içinde borsada satılmış olan Bir kaç haftadan beri borsada nohut dir. Piyasada her iki nevi için istekli alı-
9221 çuval buğdayın 9000 çuvalı yum.u- muamelesi yapılmamış olmasına rağmen cı vardır. 

ı ~ ve 221 çuvalı sert neviden olu u- eski fiatlere nisbetle son hafta fiatlerin- İNCİR: 
1 uşaklar 5.1875 _ 5.8125 sertler ~ y 5- de değişiklik olmamıştır. Bu itibarla rıo
J ~ 75 kuruş arasında fiatlerle satılmışlar- hut fiatleri müstakar olarak kabul edil- İncir işleri son hafta içinde hissedilir 
' öır. ınekledir. Bazı ihracatçılar tarafından derecede azalmış ise de fiat vaziyetinde 
· Geçen haftaki satış mecmuu 4634 çu- nohut mübayaa edildiği söylendiğine gö- bir hafta evveline nisbetle değişiklik 

ak buğdey 4.75 - 5.625 2067 çuval sert fiatlerin terakki edeceği kanaati vardır. Son hafta satışı 13 - 15 kuruş arasında i
al idi. Bu yekOndan 2103 çuval yumu- re bu mübayaat kuvvetlendiği takdirde yoktur. 

~.125 - 5.875 ve 464 çuval karışık mal da BULGlJR : fiatlerle 43 çuval elleme ve 10 - 12 kµ~ 
~~.75 - 5.25 kuruş arasında fiatlerle mua- ruş arasında fiatlerle de 13 çuval paçal 
' mele görmüştü. Buğdayın kalitesi ve ihzar tarzma gö- maldan ibo.retiir. 

ı 1938 yılı ikinci kanunun birinci hafta- re bulgur fiatlerinde değişiklikler hasıl Geçen hafta borsada satılan incirler 
$1 muamelelerini ise o tarihe ait borsa olduğundan bu madde için esaslı ve şu surette tasnif olurunuştu : 

iaistesinden ik.'tibasen aynen aşağıya der- müstakar bir piyasa yoktur. Satışa ar- Nevi çuval 
I cediyoruz: zedilcn malların azlığı ~ buna sebep Süzme 571 
s-Nevi Çuval Az çok olarak gösterilebilir. Işler perakende Elleme 1464 
l Buğday yumuşak 2745 5.9375 6.1875 mahiyetindedir. Maaınafili piyasaya ge- Paçal 380 
l Buğday sert 255 5.875 6.375 len bulgurlar kalitesi ne olursa olsun Yekıln 2415 
~':nuğday karışık 445 5.125 6.25 müşteri bulmaktadır. Hurda 1642 
~~ ~ 4 l l'. eKuu p AMUK : 057 

Az 
10.50 
9.00 

7.50 

4.75 

çok 
20.00 
15.50 

9.50 

6.75 

Buğdayın son haftaki piyasa vaziyeti Geçen senenin bu haftasında ise 525 
bir hafta evvelkine nisbetle daha sağlam Borsanın son hafta içindeki neşriyatı- 9 kuruş arasında fiatlerle 533 çuval el
olarak görülmüştür. Mevsim münasebe- nın pamuğa ait kısımlarının icmalinden leme, 4 - 5.5 kuruştan 994 çuval paçal 

:tiyle mevrudatın kısmen azalması fiat- anlaşıldığına göre hafta satışı muhtelif ve 4 kuruştan 300 çuval naturel ki ce-
IJer üzerinde müessir olmuş ve stokları- nevilcrden 1343 balyadır. man 1827 çuval incir ve kilosu 3 kuruş-
, az·"'t ....... olması hasebiyle İzmir fab- ~ · · · · . tan 316 1 h da tılmı ·di cPin-"'---s . ,.,.,...;.,..;.. Yaptıgııruz tasnif neticesı nevı. ve fi- çuva ur sa ş ı · 
rilcacıları faaliyete gtl°"'$~d-- · di at.leri ile mikdarları hakkında elde etti- 1938 mahsulünden mezkilr senenin 

. Mevrudat bu sure e evam e · p te y. • • • y d edi niha kad tılmış lan · rnik 
h 

fta 
1 

ld ~ .. gınuz netı.ceyı aşagıya ere yoruz : yetine ar sa o incır -

1piyasada bir kaç a ev;e 0 .ugu ~e- Nevi Balya Az. çok darı borsaca 172837 çuval olarak göste-

Fransayı 
bağlıyan 

müttefiklerine 
teabhütler ... 

SOVYETLER BIRLIGINE VE POL<>NY AYA KARŞI 
Fransa ne gibi şartlar, ne gibi teahhütlere girmiştir? 

Cumartesi günü Bakanlar içtimamda :-...................................... : ğunu bildirdiğini hatırlamak yerinde 

yaptığı umumi izahata B.J'orjBone şüphe : Pariste cıkan : olur. Fakat şurasını da kabül etmek lA-
siz ki emektaşlarımıFransanın Sovyetler SL , ' . : zımdır ki Polonya, muhtelü vesilelerle 
Birliği ve Polonya ile olan bugünkü mü- : e T emps gazetesı-: 1921 anlaşmasını son derece geniş bir 

nasebetlerinden haberdar etmeyi ihmal ~ nİn basmaka.. : şekilde tefsir etmiştir: Mesela 26 soill-
etmemiştir. : .. : nun 1934 Polonya - Almanya beyanna-

Şarki Avrupada yeni bulutlar birikir- S lesinden : mesini imzalarken veya Çekoslovakyaya 
ken, bu mesele son derece mühimdir. : : karşı son derece husumetli bir vaziyet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Geçen eyldlde, Çekoslavak buhranının, Polonyaya karşı Fransa iki diplo _ takınırken Fransaya dayamnamıştır.Kı-
Avrupa vaziyetinin bugünkünden bam matik mukavele ile bağlıdır. Lokarno- sacası Polonya kendisini Fra.nsaya bağ
başka göründüğü bir devirde girişilmiş da 16 Ilkteşrin 1925 te imzalanan mua- lıyan rabıtaları kesmek niyetini aşi.klr 
olan taahhütler dolayısiyle Fransa için hede ve Pariste 16 Şubat 1921 de im- bir surette hiç bir zaman izhar etmemiş
ne nazik bir vaziyet yarattığı görülmüş- zalanan anlaşma. se de hemen daima Cenevre prensiple
tür. Yeni bir buhran çıkması muhtemel- 1925 Fransız - Polonya karşılıklı yar- rinden çok uzak adeta revizyoncu bir 
se,fran.sızlarm, önceden, menfaatlerinin dım muahedesi Çekoslovak - Fransız politika takip etmiştir. 
ve tekliflerinin, va.zile ve haklarının muahedesiyle aynı şekilde kaleme alın- Aşikar bir hakikate gözleri kapamak 
nelerden ibaret olduğunu bilmeleri la- ~ ve asıl Lokarno paktının imzası gü- manasızdır. Avrupa vaziyeti, bir kaç 
zundır. nü imzalanmıştır. Çekoslovakya gibi senedenberi, derin değişikliklere maruz 

Kahine müzakerelerinin sırrını ifşaya Polonyanın da garbe münhasır bir em- kalmıştır. Almanyanın geniş ölçüde si
çalışmak bize düşmez. Fakat,madem ki niyet sisteminin organize edilmesinden lahlanması, topraklarının genişlemesi, 
biz henüz, çok şükür, bir demokrasiyiz, endi§elenmeleri dolayısiyledir ki, bu Renin son sahilinin askerileştirilmesi ve 
hüküınetin kamuyu aydınlatmak için devletler, Fransanın taahüdleri ile, bil- Sigfrid hattının vücuda getirilmesi, Lo
ilk fırsattan istifade etmesini temenni vasıta bu sisteme dahil edildiler. karno makanizmasının dağılması, kol
edellın. Çocuklarının kanı, refahı, hay- Bu muahedeler tamaıniyle milletler lektif emniyet meflıumunun hafifleme
siyeti ve istikbali mevzuubahis olduğu cemiyeti paktına istinad eder. Imdi, Po- si ve küçük devletler, bitaraflık tema
zaınan, memleketin gittiği yerden haber- lonya hükümetinin, muhtelif vesileler- yülleri, nihayet Sovyet Rusyanın iç hA
dar olmak hakkıdır. le, bu paktın taahhüdlerini ne kadar diseleri, muvazeneyi bozmuştur ve In-

Ancak mesul hükümetin verebileceği keyfi bir şekilde tefsir etmiş olduğu da gilterenin Avrupa işlerine git gide artan 
direktifleri beklerken, Fransayı iki bü- bu pakta istinad eden anlaşmalara ne bir alaka göstermesi bunu temin etmi-
yük şark devletine bağlıyan taahhütlere az kıymet verdiği malfundur. ye belki kafi gelmemektedir. 
hangi şartlar içinde girişilmiş olduğunu 18 Ilkkanun 1936 da B. Bek, Polonya Bu öyle bir filli vaziyettir ki paktlar 
ve bunların şimdiye kadar ne şekilde tef- senatosunun dış işleri komisyonunda tasarlamış olanlarca önceden temini im
sirlere uğram.ıŞ olduğunu hatırlatmak d925 anlaşmalan Avrupa muvazenesi- kansızdı. Bu paktlar ne dereceye kadar 
faydasız olmasa gerektir. ni sağlamlaştıracak yer.de daha çok sars- bugün fiilen bir kıymet arzederler? 
Evvel~ Sovyetler Birliğine karşı mev- mıştın demişti. Ve 15 son Kanun 1938- Bunları ne dereceye kadar kuvvetlen-

cut taahhütler, bilhassa iki Mayıs 1935 · de Varsova diyeti huzurunda şunları dir k k • · me veya gözetme doğru olur? Bu 
tarihinde imzalanmış olan müzaharet söyliyordu: cFüliyat göstermic:lir ki h 1 ldinin ---s veya şu a şe · · neticeleri neler ola-
paktından ve buna zeyil olan protokol- pakt prensiplerinin mutlak tatbiki Mil- caktır? Karşı karşıya bulunan kuvvet-
dan mütevellittir. letler cemiyeti imkanları dahilinde de- lerin nispetleri nelerdir? Fransanın ay-

Bu prot.okol muahedenin menşeini ha- ğildir .. > nı zamanda hem sömürge imparatorlu-
tırlatması itibariyle enteresandır. O za- Onun içindir ki, Polonya hükümeti, 

ğunun hususiyetini müdafaa etmesi, 
ınanlar henüz Lokarno paktı Avrupa-Oa Fransa ile münasebetlerini 1925 muahe-
emniyetin sağlam temeli olarak görünü- desinden ziyade 1921 anlaşmasına istinat 

heın de Avrupada tehlikeli maceralara 
girişmesi mümkün müdür? Bunlar bil 

yordu.Şarki Avrupada buna benzer esas- ettirmiye meyyaldir. sürü sualdir ki cevabını, ancak, bütün 
lar üzerinde emniyeti tesis etmek dü- Bu anlaşma, hatırlardadır ki kızıl or- tetkik elemanlarına malik olan hükümet 
şüncesi tabii olarak akla gelecekti. Bir duları Varşova kapılarına getirmiş olan verebilir. 
c:~M'k Lokarnosu> projesi bu düşünce- taarruzundan sonra aktedilıniştir. De-
den doğdu ve FTansanın her iki tarafa mek ki, menşeinde bu, hakikati söyle

şa.mil garantisile bu anlaşma tGarp Lo- mek icap ederse, Sovyet aleyhtarı bir 1 r 
ka-tnosu> na bağlandı.Almanyanın anlaş- anlaşmaydı. Bunu itmam etmiş olan as
maya yanaşmaması projenin münhası- kerl anlaşmalar bir kenara bırakılmış -
ran bir Fransız- Sovyet pa:ktma inhi- olduğu için, bu anlaşma tam manasiyle 
sar etmesine sebebiyet verdi. Fakat bu ittifaktan ziyade istişari bir pakt gibi 
muvakkat ' bir hal şekli ve protoko1da görünmektedir: dki hükümet iki devle
Almanyaya iltihak imkfuıını açık hı- ti alakadar eden bütün meseleler husu
raktı. sunda muahedeler zilıniyetine ve Millet-

BORSA] 
ÜZÜM 

675 inhisar idaresi 

Asıl müahedeye gelince, beş sene ler cemiyeti paktına uygun olarak isti
müddetle aktedilmi.ş olan bu muahede şare etmeyi taahhüt ederlCT.> 

323 Patcrson 
131 P. Paci 
115 M. j. Taranto 
98 M. H. Nazlı 
76 Ş. Riza ha. 
4 7 İstiklal e1L 
27 M. Gür 
22 Esnaf bankası 

1514 Yekiin 
643228 Eski satış 
644742 Umumi yekOn 

esası itibaiiyle milletler cemiyeti pak- (Birinci madde) dki hükümetten bi
tının 15, 16, 17 inci maddelerine isti- ri tahriksiz olarak taarruza maruz kal
nad ettirilmiştir. Ancak bu maddelerin dığı takdirde, iki hükümet yurtlarının 
gözettiği haileroe ve yine bu madde- müdafaası hususunda müzakerede bu
lerin tesis ettiği ahval ve şekil daire- lunacaklardır.> (Madde 3) ciki hükümet 
sindedir ki Fransız - Sovyet muahede- merkezi ve şarki Avruparun politikası
sine kaydedilmiş taahhüd, icabında ye- nı alakadar edecek yeni anl3§ma1ar ak
rine getirilecekti. Esasen bu muahe- detıneden önce istişare etmeyi taahhüt 
denin imzasından sonra, bizzat Millet- ederler.> (Madde 3) No. 
Ier cemiyetinde de paktın tefsirleri ne Mart 1936 buhranı esnasında, Varşo- No. 
kadar ihtilAfla.m meydan vermemiş ol- va kabinesinin Fransaya karşı bu taah- No. 
duğu malumdUT. hütlerini yerine getirmeye amade oldu- No. 

No. 

7 
8 
9 

10 
11 

12 75 14 25 
16 375 17 
16 75 17 
16 75 16 75 
16 16 2S 
15 75 18 50 
15 15 50 
17 
17 

17 
17 

14 25 
14 75 
15 50 
16 75 
19 

re şişkinlik hasıl olma~gı tak~de fiat- Akala 1 ci hazır 150 48.00 49.00 rilmektedir. 1937 mahsulünün geçense-
t terde biraz daha terakki husulu memul- Akala 1 ci vadeli 770 48.25 49.50 nenin bu tarihine kadarki satışı ise bir terakki kaydedilmiştir. UMUMİ PİYASA VAZİYETİ : 
dür. .. Akala 2 ci hazır 7 45.00 45.00 151672 çuval olarak hesaplanmıştı. 10 - 12 - 938 den beri bir seviyede ce- Anadolu dahilinden İzmire fazla mik-

ZEYTİNYAÖI 

Bugün için piyasaya tereffüe meyyal Akala karışık hazır 153 47.00 47.00 Mevsim tamamiyle sona ermiş ve stok- reyan eden fiatler 2 - 1 939 da tereffü darlarda mal gönderilmediğinden her 
69000 

kilo A. M. Ataman 
gözüyle bakılıyor. Yerli 1 ci hazır 263 41.00 43.00 lar da hemen hemen kalmanuş oldu- etmiştir. nevi zehair ve hububat fiatlerinde iler-

40 40 

BAKLA : Yeklln 1343 ğundan bundan böyle vasi mikdarda in- Her iki tarihe ait fiatler aşağıda göste- leme kabiliyetleri görünmektedir. Bih1-

b h fta lki 1ar cir muamelelerine tesadüf edilmiyeceği rilmektedir. mum işlerde az çok faaliyet mevcuttur .. 
• ... •-·~ 1 Bundan ir a evve · satış ise 938 2 1 93 B fia•l d 

Son hafta içinde borsada ~ ........ ~l dio.~ şu surette tasnif olunmuştu : maamafih hurda ve hurdaya muadil mal- No. 10 - 12 - - - 9 azı eşya . uerin e kuvvetli bir istik-
bakla roikdarmın yukarıda ışaret e ~- Akala 1 ci hazır 319 48.50 49.50 lar üzerine ufak tefek satışlar yapıJacağı 7 13.75 1425 rar bazılarında ise yukarıda da kaydet-
ıniz gibi 1964 çuvala baliğ olup bu mik.- Akala 1 ci vadeli 175 49.50 50.00 söylenmektedir. Maam.afih elde mevcut 8 14.25 14.75 tiğimiz gibi terakki meyilleri mevcut ol-
darm da 4 - 4.25 kuruş arasında mua- Akala 2 ci hazır 139 45.00 46.50 mal varsa bunların çok müsait fiatlerle 9 15.25 15.50 duğu anlaşılmaktadır. 
mele gördüğü anlaşılmıştır. Yerli 1 ci hazır 167 42.50 42.50 satılacağı da zikredilmektedir. lO 16.25 16·75 Ekonomi 

Geçen hafta 119 çuval bakla 4 kuruş- Yerli 2 ci hazır 25 36.00 41.00 
11 18

·
75 19

·
00 

Borsa simsarları tarafından tesbit 
b h_ı..ft~ ... da 240 21 ÇEKIR. DEKsız· u·· zUM· · Şu rakkamlara göre son hafta içinde 

tan ve geçen senenin u aı."""ıu Yerli 3 cü hazır 37 .00 38.00 : edilmiş olan en son eşya fiatleri : 
çuvalı hazır ve 150 çuvalı vadeli olmak Yerli 4 cü hazır 8 30.00 30.00 tahakkuk etmiş olan terakki ~darı ı' İsmi Az. çok 
. 1 L-l~tft~ .... vadeli olarak 860 Borsanın yevmi neşriyatına göre mev- 8, ve 10 numaralarda 0.50 santln'l 9 ve ll Yerli bug~..:ı-y tızere 390 çuva ~~ Yekun da 1 rda . 0 25 • dir ua 5.00 5.75 
tıldıy h iki şekil muamele de fi- . b haftas ·ı bo sim ba~dan son tarihe kadar borsa numara a ıse . santim . Anadolu bug-day sert 5 00 5 50 :tin 4~7;e~an ibaret bul\IDduğu o G~çe::~:e:n 9~ balya :liaı birin: beheri doksan kilo itibariyle 643228 çu- Geçen senenin bu tarihlerindeki fiat- Anadolu yumuşak 5:oo 5:50 

tarihe kadar borsa listesinde görülmüş- neşr~: satıldığı ve bunlardan 117 balya- val çekirdeksiz üzüm satılmıştır. leri de aşağıya dercediyoruz : Ekstra buğday 5.50 6.00 
tür. pam malın 31.75 - 33 ve 795 balya 1937 mahsulünden geçen ~ son~a No. Fiat Yerli arpa 4.00 4.125 

Geçen hafta alıcıların teklif ettiği 4 lık h~ - da 31 5 - 34 kuruş ara- kadarki satış mecmuu beherı 142 kilo 7 12.50 Anadolu arpa beyaz 4.25 4.25 
kurUŞ fiatin son hafta içinde bazı alıcı- ::~e: =~:::atıldığ~ mukayyettir. hesabiyle 193454 çuval olarak hesaplan- : 13.25 Anadolu arpa çalor 4.00 4.0(} 

lar tarafından 4.25 kuruşa kadar ilerlet- uk fi tl . n hafta içinde yine mıştı. 14.00 Çavdar 4.00 4.00 
daki d gunluk zail Pam a erı 50 S '--• · · d ·· ·t.ib · le borsa- 10 15.25 O 4 00 mesi üzerine piyasa ur . .. g··stermiştir. Buna on lUUta ıçın e gun ı arıy Bakla ha2ır 4.0 . 

olur gibi olmuştur. Bu fiat devam ettiği ha:'lı temevvuçllier lao bilecek işler ol- da satılan çekirdeksiz üzüm mikdar ve 11 17.50 Yulaf 3.75 4.00 
l_:ı çıkarıl ragmen kuvvet sayı L! tl · - d ·· ·ı · tir 12 22 00 5 50 takd" d mevcut stokların e a.en - 1 .. uk ua erı aşagı a gosterı mış : . Burçak 5.00 . 

4 

ZAHİRE 
110 çuval Buğday 
112 çuval M. Darı 
155 balya Pamuk 

5 
4 20 

41 

5 50 
4 25 

50 

iMRW ;;;;mzg l&iill 

Muayenehane nakli 
Dr. Ali Riza 

•• 
Unlen 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıkları Operatörü 

KC9telli caddesindeki muayene~ 

hanesini Birinci 1':ordonda Tayyare 
sipema.sı civannda 222 numaralı 
haneye yakında nakle~ecektir. 

Hastalarını 1 Mart 9 39 dan iti-

haren yeni muayenehanesinde ka
bul edecektir. - ır ~ ıl cağı tahmin ediliyor. Piya- muştur. Yapılan hesap ;:a gore~;n. Tarihi Çuval Az çok Bu rakkamlara göre bu sene piyasada Akdarı 3.50 3.75 

maga ~. ış. ~ sa -1anı görülüyor. fiatlerimizin h:U ~ vrupa . erın- 28 - 12 - 938 92 13 875 17.25 olmıyan 12 numaralı mallar müstesna Mısır darı 4.25 4.25 1 ( 31 ) 1 
sa bugun i: g den ileri oldugu soylenmektedir. 29 - 12 - 938 1350 12.50 17.00 olinak üzere diğer nwnaralarda geçen Kumdarı beyaz mal 8.00 9.50 '•••••••• ••••••• 

TELEFON: 2987 

FASUL : 3/ 1/ / 939 akşamı pamuk fiatleri Akala 30 - 12 - 938 1066 13.50 17.00 sene aleyhine olarak son hafta fiatlerin- Nohut 5.50 6.00 

. .. beti le fasulya üzeri- hazır mallar için 48 - 48,5 yerli hazır 1 - 12 - 938 1660 10.50 17.625 de 1.50 kuruş tereffü mevcuttur. Fasulya 9.00 9.50 •~~--~81"!"'---- ...... ---· 
Mevsun -~unas~~ ve malın kalite- mallar için de 42.5 kuruş olarak tesbit 2 - 1 - 939 889 11.25 19.00 Satış keyfiyeti hali hazırdaki seyrini Böğrülce beyaz 9.50 9.50 K j r a ı ık yaz l hane 

::~:~e ~! ~~a; tayin olunmaktadır. olunduğu anlaş~t":. 3 - 1 - 939 1259 11.00 20.00 bir müddet için daha muhafaza ettiği. Böğrülce karagöz 8.25 8.25 
Yukarıda işaretlediğimiz 142 çuvalın TATLI BADEM IÇI Yekıln 6316 takdirde stok mevcudu hayliden hayli- Mercimek 6.00 8.00 

ılını tır Ge- Bundan bir hafta evvel ise borsada ye azalnuş olacağına mebni fiatlerin bir Susam 18.00 18.00 

Mürabıt çarşısı Kızlar ağası ha
nında 31 numaralı mağaza merinde
ki yazıhane kiralıktır. orta mallardan olduğu anlaş ş · kt p· tıian kird ks. ·· ·· ·· -'1-d 4980 mikd daha b · l K k kalın · 2 50 2 50 

hafta 8 75 k arasında fiat- Devamlı muameleler yo ur. ıyasa- sa çe e ız uzumun uUl\. arı ar yükseleceği pek ta iı o a- epe ve mce . . 
çen 8 25 - . uruş _.1 __ 1 .... ftdır . b haftas daki tış ak k b p k li hazır 43 00 43 00 Müracaat : Gazi Bulvara Doktor 
1 1 451 

· al f 1 uamelesi ol- ya aelen mallar müşteri buınli:U\."4 • ve geçen senenın u ın sa r . a ul edilmektedir. amu yer . . 
er e çuv asu ya m "' ünkü" fi tl d d 7094 al 1arak to 1 Inhisarl ·dar · T · · P uk li _:ı li 43 00 43 00 HulUsi be'-· cad&.si 4Z numarada .ı:a . b haftasına ait ı· ri ve temiz malların bug.. a er en ınikdarı a çuv o p anmış- ar ı esı ve arış te pıyasa- am yer vau.e . . ., ~ 
muş ve geçen senenın u bula y d .. .. kte al .. b tm k p uk Akala hazır 48 50 48 50 tabibi Hatice Azra Demirelli. 
borsa listesinde fasulya muamelesi kay- daha müsait fiatlerle müşteri cagı tı. . . .. .. . . a ~orunme ve m mu ayaa e e - am . . 

d tl uhakkak telakki ediliyorsa da mal Çekirdeksiz uzum fiatlermde 90n haf- tedirler. Pamuk Akala vadeli 48.50 49.25 1 - 5 (3%28) 
ma ras anmamıştır. m bel k'· .. k p· da ffü. ·u . hsüst" •• ABDI. SOKUILU ·----·-----------·• ----.:...--..::uu.,.._......awtAı: nlun..is. ı1ar da ktur. ta içinde geçen haftaya nis t e uçu ıyasa tere meyı erı ma ur. ~ 
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İzmirde yeni kavaflar çarfısın
da 2 numarada Baharatçılık tica
retini İbrahim Y o.fes ve şürekası 
unvanı altında yapmakta iken bu 
kerre Soy adiyle (ANADOLU 
BAHARAT DEPOSU iBRAHIM 
ALAGIL ve 9ürekası) unvanını 
alan işbu firketin yeni ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 241 O numarasına ka
yıt ve tesil edildiği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. Tenik imzası. 

1 beyanname: 
BEYANNAME 

lzmir birinci noterliğinden re
ı:en tanzim ve tru.dik kılınmıf olup 
gicilli tice.ret memurluğunca 2137 
sicil numarasında kayd ve ilanı 
icra edilen 24-12-937 tarih ve 
11023 numaralı kollektif sirket 
muka velenamesinin dördüncü 
maddesinde şirketin unvanı (İbra
him Ye.fes ve şürekası) iken or
taklardan tbrahim Y af esin soy 
adı: lbrahim Alagil'e tebdil edil
mesi dolayısiyle h11 unvanın bade
ma: 
ANADOLU BAHARAT DEPO

SU tBRAHtM ALAGiL VE 
ŞOREK.ASI 

Şekl:ndc tadil edilmiş bulun
ması hnsebiyle i'bu tadil keyfiye
tinin ticaret kanununun (ISO)in
ci rn~ddesi dıkamına tevfikan si
c "ili ticarete kayd ve tescil ve a~a
ğıya mevzu şirket imzalarımızın 
taı;diki zımnında beyannamedir. 

Şeriklerden Mükerrem Berk
soy, feriklerden Hayim Nahon 
Nommaz, terilderden İbrahim 
Alagil 

Anadolu baharat deposu İbra
him Alagil ve türekası firma ve 
imzaları. 

Genel sayı: 
ltbu 2-1-939 tarihli beyanname 

alhndaki imzaların zat ve hüvi
yetleri dairece maruf izmirde ye
ni kavaflarda kain Anadolu ba
harat deposu şeriklerinden Mü
kerrem Berksoy ve Hayim Nahon 
Nommaz ve tbrahim Alagil'in ol
duğunu tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz senesi ikinci k&
mın ayının ikincj pazartesi günü. 

lzmir birinci noteri resmi mü
hürü ve vekil Ahmet Refik Geç
tan imzası. 

Genel sayı: 14915 
t,bu beyanname suretinin dai

rede saklı 2-1-939 tarih ve 14915 
genel sayılı a" ma uygun ol<!uğu 
tasdik clunur. Bin dokl!z yüz otuz 
deh: z ~enesi ikinci kanun ayınm 
ikinci pazartesi günü. 

İzmir birinci noteri resmi mü
hür ve vekil Ahmet Refik Geç
tan imzası. 

20 (29) 
~ 

CORBALJK 
.,:, 

Bezelya unu 
Nohut unu 
Mercimek unu 
Bakla unu 

AŞÇIBAŞI 

Saçları dökülen!ereKomoien Kanzuk 
Saçların dökiilmcsinc Y(' kcpcklenmesine mani olur. Komojen saçların ki:ık

lerini lmn·ctlcndirir ve besler. Jfomojen saçlann gıdnsıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, )fılif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk snç ek iri maruf cczanf'
lerle ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Karahisar maden Suyu 
Türkiytll 

Kızılay Knrnrnn 

Böbrek, karaciğer rahatsızlık
larına, hazımsızlığa karşı en 
iyi ve şılalı maden su.vudur , 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 2067 

"' -••••• • .... • ... "' ~ \. ......... - .... ; .:. 1 • • .. ~ • .,.~ ..... • • .... ıJ 
tZMlR ASUYE tKlNCt HUKUK 1 ••1

•
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•• .. •••••
1
•••••••••••••••••••• ...... 

DAiRESiNDEN: 38/2310 ı Sırrı Ürgen 

'--
rzn:z:zm-.J!W Davacı Naciye vekili avukat Malı- Hesap mütahassısı 

H h · mut Celilettin tarafından müddeia
e m ş ı re ve asta leyh lzmirde ikiçe~melikte aynalı 

b k 
kahvede Ank&ralı Ismail aleyhine 

1 a ı c 1 a r d n 1 yor açtığı bo§anma davası üzerine ika- ı 

En esaslı usullerle günün muayyen 
saatlerinde defter tutulur, Blanço 
tanzim edilir \'C tasfiye işleri deruh
te olunur. 

Birmci kordondn Alsancak vapur is
kclcsı ) anında ) c ııi • çılan ve ol uz ya
t. klı hu u i bir hn tane ol ... n cS hhat 

mctgiihının rr.eçhul bulunmasından 1 

dolayı hakkında gazete i}e ilanen teb
liğat icra edildiği ha de mahkemeye I 
gelmediğinden davacının sebk eden 

Adres : Kemcraltı Hacı Hasan 
Oteli No. 60. 

TELEf<'ON : 3903 
Sa. 10 Ha.3 

talebine binaen müddeialeyh hi:.k- •• 1 
••• ""

1
••

11
•••

11 
•••• •

111
•• ••

1 
•••

11 
...... 

kında gıyap haran tastirile anında 
CO."'ele ile ilanen icrasına karar verile- IZMIR HALKEVI BAŞKANU-
rek bu baptaki gıyap karannın bir GINDAN: 
nüshası mahkeme divanhanesine ta- Evimizin sinema makinesini elelt
lik edi erek yevmi muhakeme 19. 1. trik ve amplifikatör tesisatını idare 

ız 111 "R SiCiLİ TiCARET ME- 939 tarihine .müs~dif .perşembe günü 1 edebilecek ~~ .. ~eknisyene ihtiyacı 
MURLlJGUNDAN: saat ona talık edılmı2 olduğundan vardır. Şeraıtı ogrenmek ve bu hu-

Mustafa urgancı ticaret unvn- müddeinleyhin fa!1in edi!en i~bu gün- susta konu§mak üzere çar§Clmba ve 
nı ile izm"rde mutaflar çarşısın- de bizzat veyahut tarafından musad- cuma günleri saat 16 da Halkevine 
da 73 numarada ithdat ve Avru- dak bir vekil göndermesi aksi takdir- müracaatları. 

25 (27) pa komisyonculuğu ile uğraşan de muhakemeye gelmed"~i ve vekil- 5, 6, 7, 
Mustafa urgancının i'bu ticaret de göndermediği takdirde davacı ------.:...-------
unvanı ticaret kanunu hükümleri- tarafından denniyan edilecelt bütün daki muhakemenin gıyaben bitirile
ne göre sicilin 2409 numaruına vakıalan kabul ve ikrar etmiı addile ceği tebliğ makamına kaim olmak 
kıo.,·t ve tescil edildiği ilan olu- kendisinin bir daha tahkikat ve mu-

1 
üzere keyfiyet ilin olunur. 

27 (25) 1 hakemeye kabul edilmi:verek hakkın- 22 (26) 

FEMiL 
Ooh! Baloda bile en ince elbiselerimiz altında 

sezilmiyen Femil kadınbk alemini bir çok üzü· 
cü düşünce ve meşakkatlerden kurtarmıştır. 

Artık bizim için ayın mahzurlu günleri orta
dan kalktı- Femil sayesinde en büyük saadetle· 
re kavuştuk. (Adet zaman) ımızda sağbğunızı, 
cildimizin taravetini, neşemizi sigorta eden Fe· 
mu ve bağları her eczane ve büyük mağazalar· 
da bulunur. 

ten~iratı?ızda Osr?m-OJ-ampulu kullanmı7- Osram-ID-ampullannın ışık 
venmlerı sarf ettıklcri cereyana nisbctle harikuladedir. yani ucuz ziy~ 

temin ederler. 

AMPULLARI 
AEG Türkiye Vekilleri: 

Elektron 
Türk Anonim Elekırik Şirkeıi Umumiyesi Türk Anonim Şirketi 

_,. İSTANBUL P. K. 1449 ISTANBUL P. K. 1144 

iZMlR SULH HUKUK HAKlM
UôtNDEN: llan 

Jörjet Özmirza ile Ümiyyenin şa- BORSADAN: 
yian mutasarrıf oldukları İzmirde Borsanın fiat listelerile defter ve 
Mesudiye mahallesinde Gayret so- sair evrakının tab'ı münakaauı bu 
kağında kain 2 sayılı beş odalı mut- ayın dokuzuncu pazartesi günü öğ
bah ve çamaşırhane ve sair müşte- leden evvel saat ondan on bire kadar 
milatı havi 8419 lira kıymeti mu- borsada yapılacaktır. 

~4ftt7J?ıt. 
EN UCUZ EN KIYMETLi 
YILBAŞI HEDiYESi 

.BRONZ 
Dit F ırçalarıdır. 

hammeneli ve Emlak bankasına 3 isteklilerin 0 gün ve o saatte bor
bin liraya birinci derecede ve Eftal aadaki encümenine ve basılacak İf
Cilive 1330 liraya ikinci derecede }eri ve !artlannı anlamak üzere de Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 
ipotekli evin muhakemece verilen mezkUr tarihe kadar hona umumi-------------
izaleyi şuyu kararına istinaden 6. 2. katipliğine müracaatları. 
939 tarihine müsadif pazartesi gü- 5, 7, 26 (24) Doktor Operatör 

Cemil Oral nü saat on beşte sulh hukuk mahke- -------------
mesi salonunda satışı yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin olunan bedelin Salihli SuDı hukuk mahkemesin- MEMI.EKET HASTANESİ 
yüzde yetmiş beşi nisbetinde bedel den: v F.SKİ OPERATÖR{} 
verildiği surette talibine ihalesi ya- Salihlinin Karaoglanlı köyünden Hastalarını Fransız hastanesinde ka-
pılacaktır. Aksi takdirde satışı on beş Mehmet oğlu Ali Akyolun vefatiyle bule başlamıştır. 
gün daha uzatılarak ikinci artırması ı terekesi yazı~•§ olduğundan müte- Öğleden sonra Birinci Beyler Sokak 
21. 2. 939 tarihinde salı günü saat veffada alacagı olanlarla ona borçlu Numara 42 TELEFON : 2310 
on beşte yine dairemizde yapılacak- bulunanlann ilin tarihinden bir ay -------------
tır. içinde Salihli sulh hukuk mahkeme-

işbu gayri menkul üzerinde hak sine müracaatle alacak ve borçlannı 
talebinde bulunanlar ellerindeki res- kayıt ettirmeleri aksi takdirde tere
mi vesaiklerile birlikte yirmi gün keye ve ne de mirasçdarı takip ede
içinde dairemize müracaatleri )azım- ıniyecekleri K. M. nin 560. 561. ve 
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli 569 tıncu maddeleri gereğince ilan 
ile malum olmadıkça paylaşmadan olunur. 23 28)) 
hariç kalacaklardır. 

Şartname 1. 1. 939 tarihinden iti-
baren her kesin görebilmesi için tir. ihaleyi müteakip müsteri ihale 
açıkta ve gayri menkuli.in evsafı şart- bedelini vermediği veya veremediği 
namede yazılıdır. Müzayedeye işti- surette gayri menkul tekrar on beş 
rak etmek istiyenler kıymeti mu- giin müddetle artırmaya konulacak 
hammenenin yüzde yedi buçuğu nis- ve bu artırmada en çok bedel verenin 
betinde pey akçesi veya milli bir ban- Üzerine ihalesi yapılacak arada ta
ka teminatı irae etmeleri lazımdır. hakkuk edecek ihale farkı hiç bir gu
Gayri menkulün ipotekli borçları ile na hükme hacet kalmaksızın vecibe
faiz ve masrafları ve sair rüsumu ve sini ifa etmeyen müsteriden tahsil 
kanuni mükellefiyetleri olduğu gibi olunacaktır. Daha fazla malumat al
alıcıya devredilecektir. mak istiyenler mahkememizin 938/ 

Ve yüzde iki buçuk dellaliye ve 1537 sayılı dosyasına müracaatları 
ferağ harçları alıcıya ait olup ihale lüzumu ilan olunur. 
bedeli defaten ve peıinen ödenecek- 28 (23) 

Zavi makbuz 
Depozito İf bankası 
Lira K. Tarih 
106 50 3-6-938 
22 50 14-6-938 

129 Yekun 

makbuzu 
Numara 

386 
509 

Refik Saydam caddesinin 9Ey. 
hil meydanından Montrö meyda
nına kadar olan 390 metre yolun 
2 tarafına 780 metre boyda 'kes
me taşla kordon çekme işi beledi
yece uhdeme ihale edilmit oldu
ğundan bu İfin teminatı olarak 
yukarıda miktarları ve makbuz-· 
larının tarihi ve numarası göste
rilen iki makbuzla if bankasına 
belediye namına yatırdığım cem
an 129liralık depozitoma ait mez• 
kur makbuzları kaybettim. Hü
kümleri olmadığını ilin ederim. 

(30) 



Yeni Sene Hediyesi 
Erkek mi?.. Dişi mi? .•.. 

Eczacı Kemal K. Aktaş ne tuhaftır .••. 

«Zümrüt damlası» kolonyasını,«Maıkülen - Erkek» «~eminen • 
Difİ» diye iki cinı koku üzerine yapm•f· Hilal eczaneamden zev

,kinize göre kc!:u ıec;iniz. 

Herkesin 
ettiği 

üzerinde ittifak 
bir hak1kat : 

Sabah, ü~Ie ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defıı 

Kullanmak 

~yle 

! ~~2~~a.L~~ 
yaz ve sapsağlam yapar. Ona 
~minci asır kimyasının hari· 
blarından biridir. denilebilir. 
1 

Eokusu güzel lezzeti hoş, milc-
:roplara karşı tesiri yüzde yüz-

'ılür ... 

U ~ dal 
UMtJl\il DEÖ İZ 

ACENTALICI LTD. 

OliYİer ve Fratelli Sperco Deutsche Le-
Şürekası ı V f\pur Acentası .vante Linie 

HELLEHİC LİNES LTD. BIRJHCİ KORDON REES ADRİA2'İCA S. A. Dl G. H. B. H. HAMBURG 
-- BJNASJ TEL. 244J NAVİGATİONE . MACEDONİA vapuru 4 ikinci kn· 

ATHİNAİ vapuru 2 kanunusani 1939 POLO vapuru 3 birinci kAiiunda Lon- nunda bekleniyor. 8 ikinci kanuna Jm. 
da beklenilmekte olup, Rottcrdnm Ham- dradau gelip yilk çıkaracak ve çm. -- BRİONİ motörü 5/1.1939 da gelerek dar Anvers, Rotterdam, Bremen ve 
burg ve Anvers limanlarına yük alacak- manda Londra ve Hull için yük alacak- gün P~tmos, Kalimnos, İsıtanköy ve Hamburg için yük alacaktır. 
tır. t Rodosa haroket eder. ADANA 16 d 21 "k" . k"-• . ır. .,....,., Nt vapuru an ı ıncı a· 
HELLAS vapuru 3 kanunusanıde bek- Deld he Levanfe•LJ Jle ıxuO mo.Srti 9/1/939 di gelir 10/ nuna kadar Anvers, Rotterdaın Bremen 
lenilmek~ olup, Rotterdam Hamburg ve llC . . . 1 de Pire Koriu Saranda Brindisi Va- ve Hamburg i in ""k 1 kb ' 
Anvers limanlan için yük alacaktır. DELOS vapuru bırıncı klnwıun mta- l~ DMç Bwg88 Spalaıo Zara Fiume TAHLİYE .ç yu a aca r. 
GRİGORİOS C. II vapuru 10 kfuıu- smda Hamburg, Bremen ve Anversten TlliıeMe ve Vi!MA•1i.manlanna hareket KRETEA • · 8 "k" . kA doX-

li yük
. ık kt vapuru ı ıncı anuna 6 ru 

nusanide beklenilmekte olup, Rotter- ge P ç araca ır. -edecekiir. H b B An 
dam, Hamburg ve Anvers limanları için LİVERPOOL ffAftl -~ ~..:_ remen ve versten mal 

ıı:~aracaA"ır. 

yük alacaktır. ALGERİAN ve LESBİAN vapurları -- --ANGHYRA vapuru 20 kanunusanide yüklerini istnnbulda aktanna ede- '
1
t ROY A.LE HEERLAH Rİ 

beklenilmekte olup, Rotterdam, Ham- DENİZBANK vapurlari}:le İzmi.re b-~- DAİSE KUMPANYASI AME CAN EXPORT 
burg, ve Anvers limanları için yük ala- miştir. LİHJES 
caktır. TİTUS vapuru 6/1/939 da gelerek EXPRESS vnpuru 13 ikinci kanunda 
BELGİON vapuru 25 kfuıunu:sanide .;...._------------- Burgas Vama ve .Köstcnce limanlarına bekleniyor. Nevyork için yük alacaktır. 

bel<lenilınekte olup, Rottcrdam Ham- hareket edecektir. EXERMONT vapuru 20 ikinci kfuıun-
burg ve Anvers limanlan için yük ala- 16 da Constanza ve Vama limanları için TRAJANUS vap\lr\l 14/1/939 tari- da bekleniyor. Nevyork için yük alacak-
caktır. hareket edecektir. hin.de Rotterdam, Amsterdam ve Ham- tır. 

-*- Lüks vapuru pazar günü 8 kAnunusa- bmg limanları için yük alarak hareket 
ıüdc saat 16 da beklenilmekte olup edecektir. 

BALKA.Nf.,,.AR ARA.Si 9 kanunusani 1939 saat 8 de İzmirden 
--DEN NORSKE HiDDEL· 

HATTI hareket edecek, Pire, Korfu, Adriyatik 
ZETSf.t lPL VİDBA A. limanları için yolcu ve yiik alacaktır. 

D. @'F R Gerek vapurlnrın muvasalat tar-ihleri, 
-- r,erek vapur isimleri ve navlunlan hak-

(( L O V C: /E N )) kında acC'nta bir teahhüt altına giremez. 
Balkan ittifakı iktısat konferansının Daha fazla tafsilat almak için Birinci 

seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
hatta mensup Yueoslav bandıralı umumi deniz Accntalığı Ltd. müracaat 

1.. O V C E N edilmesi ricn olunur. 
Lüks · vapuru 1 kanunusani 1939 Telefon : 4072 Müdüriyet 

da saat 8 de beklenilmekte olup, saat Telefon : 3171 Acenta 

BRISTOL 
Beyoğlunda 
f'VI.I'f~ 

Sirkecide 
C:LXXXXZ7XL//V,.im 

Bu her iki otelin müc;teciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 01\IEB LlJT
Fl!,di.ir. 43 senelik tt-criibe\i idaresiyle bütün EGE halkına kendi5ini sevdiaı
nıişür. 

Otellerinde misafir kalruıbr, kendi evlerindeki ralıatı bulurlar. 
Istanbulda bütiin EGE ve lz.mirlilcr bu otellerde buluşurlar. 
Bir çok hususi)etlerine iüı.veten liatlcr müthiş utuıdur. 

G 
Niçin daima 

C ii n k ü 
~ 

Evveıtd gün soğuk almıştı. 

cfön yatıyordu, bu sabah 

diıuliri ayağa kalktL 

GRiPiN 
Bütün ağrı, sı

zı ve 58.ncılan 

dindirir. 

p • 
ı 

tercih 

• 
ı n 
ediliyor 

-·- RAVSLİNİJE, O.ILO 
BAALBEK ın.otörii ll son kanuna 

SVEHSKA ORİElf'J'E l.f• doğru İskenderiye, Dieppe ve Norveç 
HİEH KUMPANYA.Si umuın limanları için hareket edecektir. 

LİGURİA vapuru 4/1/939 tarihinde --
~krek Rotterdam, Hamburg, Gdynin SERVJCE MA.RITiME 
İskandinavya ve Baltık limanları için ROUMAİH 
yük alarak hareket edecektir. DUROSTOR vapuru 18 ikincikanunda 

NYCA vapuru 19/ 1/1939 tarihinde 
Rotterdam, Hamburg İskandinavya ve bekleniyor. Köstence için yük alacak-

Baltık limanlarına hareket edecektir. tır. 

-- --.JOHHSrOH WARRBH 
LİHİES LTD. 

A VİEMORE vapuru 8 son kfutun 939 da SERVİCE MARİTİME 
Roamaln Kampanyası bekleniyor. Bıngaz, Vanıa ve Köırtence 

p ELE ş vapuru 9 _ ı _ 1939 tarihin- limanlanna yük alacaktır. 

de gelerek Malta Marsilya limanlnrına --
yük ve yolcu alarak hareket edecektir. Vapurların hareket tarihleriyle nav-

İlftndaki hareket tarihleriyle navlun- lunlardald değişikliklerden accnta me
lardaki değişikliklerden dolayı aocnta suliyet kabul etmez. 
mesuliyet kabul etmez.. Daha faz.la taf- Daha faı.la tafsı1at için Birinci Kor
~ilfrt için ikinci Kordonda 194 numa- donda 148 No. da V. F. Henry Van Der 
rada PRATELLİ SPERCO vapur acen- Zec vapur nccntalığına müracaat edil-
tasına müracaat edilmesi rica olunur. mcsi rica olur. 

TELEFON : 2004 - 2005 TELEFO~ : ?007/2008 

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

Sıhh~t Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

llri defa süzülmüştür Şerbet gilJi i~ilelJilir 

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

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BA~ftJKAK Büyük Salepçioğlu ham karşısuuia.. 

• • .... ~ - • • < • - • ,.. ... • -

Kullananlar, dişlerini en ucuz şe .. ·a ·ıie 
sigorta ettirnıiş sayılu·lar s~~lah (~~~e ve 
akşam her yemekten sonra gunda '> defa 

dislerinizi hrçalayınız. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lı'1na, nezleye, 
gripc, diş, bel, 
sinir, adale ağn
lariyle romatiz
maya karşı bil
hassa n1ües ir
diT. 

TOPANF. 

Terazileri 
Türkiyenin en birinci te!'szi ~abr.•!kasxnat1i 

mulatıdır. Talditle~· c:llea saıww.-ıız ... 

Muhasebeyi hususiye müdür-

lüğünden: .. ~ · 
Kar§ıyakada donanmacı mahallesinin Fethiye sokagında kaın. v: 

144 sehim itib~rile 12 aehimi Tareza 99 sehimi Ojenya 22 ~ehımı 
Fondra Fiyeroviç ve ıı aehimi Mustafa Kazım ~dına .~ar;t\ 8 ~"'P1 
numaralı bina müterakim vergisinden dolayı hacız ed!u'"lll!? o.dugun
dan tarihi ilanından itibaren 21 gün müddetle satılığa çd:arı!mıştrr: 
Pey sürmek ve mufassal malfıınat almak istiyenlcrin izınir r.ıuhasebeı 
brusiye müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. ,.. 

29, 3. 5, 10. 4540 (320.:>) 

GRiPiN 
1 

'.i'ecrübe ediniz 

İCABINDA GÜNDE J l:<AŞE ALINABİlr.İR.. 
İsim \•c uıarka\"a dikbt. Taklitlerinden sakınınız. .... 

Oevlet ~emit·yo ları 
dürlügünden: 

•• umum mu-

İran transit yolunda cer servisine nezaret ve cer müfettişliği vazife
sini ifa etmek üzere motör i~fo:-inde çalı§mış tamir ve bakım hususun
da tecrübeli ya memleltetiınizde yahut yabancı bir memleke~te mü
hendislik diplomesı alınış veyahut motör işlerilc alakalı bir sahada tah
sil görmüş kimselerin clipl!>ma ve bonservislerinin şimdilik birer tas
c1ik;iz sureti tercümei htt.l ve kari.ııostnl büyüklüğünde bir boy fotoğ
rafları ile 2{) / 1 / 939 tarihine kadar devlet demir yolhn umum müdür
lüğü cer reisliğine n1üra<:antLm ilan olunur. 

3, 5, 7. 9. 11 2 (2) 

flAYflf'1ilıt 
.. ı:iztll 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

~IRAAtBANKASI 
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Japon kabinesi dün ·istifa etti 
Meclisi has reisi 

değişikliği 

baron Iran ima 
cok Berlinde 

yeni kabineyi teşkil • 
ettı. 

en 
' 

hayret uyandırmıştır .. 
Kabine 

Amerikan notası çok ener
jik lisanla yazılmıştır 

Nota prens Konoyenin istif asını ver
diği gün Tokyoda neşredilmiştir ••. 
Tokyo .. ( ö.R) - Bapekil Konoye 

bir müddettenberi .ray erkanı, meclis 

bas reisi baron Sirahoma ve diğer nazır
larla yapılan miizakere net:iceainde bu 

sabah kabiııeai.a mütterek istifasını İm· 
paratora vermitıir. Siyut mahfellerin 

kanaatine göre PNıM Konoye yeni kabi
neyi tetkile telnar memur edilmiyecek: 

tir. Bu vazifenin eon müzakerelerde mü
him bir rol oyaa11uı olan baron Siraho
maya verilmai muhtemel görülmektedir. 

Siyasi mahafil, aon zamanlarda tek 
parti tqkili için takip edilen ve akim ka
lan iayretlere telmih ediy<nlar. Bu tqeb
büs muhtelif partilerin muhalefetine uğ

ramış ve bu muhalefeti kırmak için akti
Ntler çok çalıpnıtlardır. Yeni kabinenin 

başına geçeceği söylenen baron Sirahoma 
İşte bu aktiviatlere mensuptur. Amiral 
Suatsibu ise muhalefetin baf1Ddadır. Bu 
meselede Lüküaıet birliğinin tahakkuk 
ettirilmesi şüphelidir. 

YEN! KABJNE 

~ 

Ja.pon generalleri bir geçit Tesminde 

enerjik lisanla yazılmış bir vesikadır ve kalemi mah~us müdürü çar;amha günü 
sarfı içindir. 1 saat 14,45 de prens konoyun istifasını 

1 verdiğini ve istifanın kabul olunduğunu 
Lildirmi~tir Saat 1 O da bütün nazırlar 

1 -
AMERiKANIN NOTASI 

yeni siyasi yılın açılışı ananesinde haz.ır 
bulunmak üzere saraya gitmişlerdir. Bu-

Tokyo 4 (ö.R ) - 30 i1k kanunda 
Amerika sefiri tnrnfından h~riciye neza- nu müteakip prens Konoyun resmi ika
rctine verilen nota bugün Tokyoda ne§· metgfıhında toplanarak istifaya karar 

Tokyo 4 (ö.R) - Prens Konoyenin redilmiştir. Bu çok uzun ve son derece vermişlerdir. Matbuata dağıtılan bir nota 
ldifaaı üzerine meclie hu reiei baron Si- esası, japonyanın uzak §arkta hususi bir ile prens Konoy şu beyanatta bulun-

1ahoma yeni kabineyi tctk.ile memur edil- vaziyete sahip olmak iddiasının reddin- muştur. 
mittir. den ibarettir. Notanın başlıca noktalan c Yeni bir kabine ile yeni bir siyaset 

HAYRET UYANDIRAN 
HABER 

Berlin 4 ( ö.R) - Japonyada Kono-
7c kabine.inin ietifuı haberi Berlindc 
hayret uyandımutbr. Kabinede bazı ta
Clilat hiç ıüpheeiz bekleniyordu. Fakat 
bunun bu kadar cezri ve seri bir mahi-

Jct almuı ve bizzat prem Konoyun iati
fuı beklenmemekte idi. Haber geç alm
dığından sabahki Berlin gazeteleri bunu 

tefsir edememitlerdir. Fakat O. N. B. 
.ervisleri hadiseden uzun uzadıya bahse
diyorlar. 

cB.Z> öile pzeteai bu haberleri nq
retmiştir. Henüz rami Alman mahfelleri 

mütalialannı bildirmemit olmakla bera· 

ber umumi tahmine göre prens Konoyun 
iltifası ve buon lranimarun it bllflna ge-

çirilmeai japon aiyuetinin gayesine irit
mek maksadile daha büyük bir enerji 

ıunludır: tesis ederek milletin emniyetini takviye 
Amerika hükümeti her hangi bir dev- etmek zarurdinc kaniim. 19 3 7 hazira-

letin, kendi hükümraniyeti altında bu- nında iş başına geldiğim zaman Çin ha
lunmıyan bölgelerde yeni bir nizam tesis discsi çıktı. Bu hadise gittikçe daha va

etmek hakkını kendi kendine tefviz et- him bir mahiyet alıyor. Harici vaziyet 
mesini veya buna ihtiyacı olduğunu ilan 
eylemesini kabulden imtina eder. Bu 
mıntakalarda her hangi bir devletin ken
disini hükümet otoritelerinin yediemini 

veya mukadderatının memur mahsusu 
ilan etmesini de kabul edemez. Birleşik 
devletler mevcut bütün haklarını oldu
ğu gibi muhafaza etmekte ve bu haklara 
karşı hiç bir tecavüze muvafakatini ver
memektedir.• 

iyi haber alan japon mahfelleri Ameri
kan notasının azimkar lisanını ve tam 
prens konoy kabinesinin sukutu esnasın
da neşrini ca1ibi dikkat görmektedirler. 

YENi KABiNENiN SiY ASETI 

gittikçe kanşıyordu. Ekseriya vazifemin 

dununda kaJmalc:tan korktum. Fakat ah
valin vehameti bugüne kadar bir kabine 
tebeddülüne müsaade etmedi. 

c Ancak Çin itleri timdi yeni bir saf

haya girmiştir. Hükümet için de gayret

lerini, uzak ıarkta devamlı bir sulha is

tikrar verecek yeni bir nizam kurmağa 

tahsis etmek zamanı gelmiştir. Çin işleri 
karııaında imparatorluk hükümetinin ana 

politikası timdi tcabit ve İmparatorluk 
tarafından tasvip edilmiı bulunuyor. 

Böylece bu mühim mesuliyetten kur
tulmuş olduiumdan iltbdanmın "NZife

mc devam etmemi mümkün kılamıyacak 

kadar mahdut olduğunu hiuettim. Bu 
Tokyo 4 ( ö.R) - Pnna Konoyun sebeple kabinenin iabfum1 verdim. 

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

lngilterenin hazırlığı 
• 

önümüzdeki avlarda otuz kadar deni· 
• 

zaltı dafii gemiyi tezgilha koyacaklar 
Londra 4 (ö.R) - Deniz teslihatı hak

kındaki son l.ngiliz notasına Almanyanın 
tahriri cevabı henüz gelmemi§ olmakla 
beraber, eyi haber aı.ı ınahfillerde Al
manyanın, denizaltı teslihatında, lngil-

tere ile müsavat temini ve yeni muavin 
kruvazörler in'lası hususundaki .kararın
da ısrar ettiğini t:?yit ediyorlar. Dola -
şan bazı şayialar hilfı!ına olarak Alman
ya bu meselede lıiç bir fedakarlıkta bu
lunmak istcmemiştır. 

Almanyanın ln3iltereye muadil bir 
tahtelbahir fil<>suna malikiyet hakkm
daki k. rarı a bir mukabele olarak In
giliz amir Jl1k dairesinin 500-1000 ton
luk t.nhtelb~hirlerle tayyarelere karşı 

7 pusluk dörder toplarla müsellilh ufak 
gemileri önümüzdeki aylarda tezgaha 
koyacağı ve otuz kadar tahtelbahir da
fii gemi inşasını derpiş ettiği eyi :malü
mat alan mahfi!lerden bildirilmektedir. 
Ticaret yollarını bu ufak gemiler hima
ye edecek ve tek bqına cevellnda bulu
D&D tahtelbahirlerle mücadelede buluna
caklar ve bu ıııysatla hususi surette 
teclıiz edileceklerd.iı. 

Alman teslihatını heyecanla takip ed en Lottdnıdan karlı bir manzara 

Amiralhk dairesinin Şubat veya Mart 1 rinde bu hususta tasrihatta bu1Ubma51 

aylarında yapılacak bütçe müzakerele- muhtemeldir. 

Amerikanın hazırlığı 
Otuz yeni hava, denizaltı, muhrip ve 

ma yn üsleri vücuda getirecekler 
Vaşington 4 (A.A) - Bahriye neza

reti kongreye bir muhtıra tevdi ederek 
Amerikaye ait olan adalal'da bir An ev
vel otuz yeni hava, denizaltı, muhrip ve 
mayn üsleri vtlcuda getirilmesini iste
miJtir. 
•Amiral Hebbrmı kongreye verdiği :ra

porda Huaa adasını- .zaptedtlme.z 'bir 
hale getirmek için bu adada bir detıiz 
i.issU. viictıda getirilmeaiııi tavsiye ... 
mektedir. Bu ils Amerika dorwnmasmm 
en ın:ak ve Japonyaya en yakın tisstintl. 
iıefidl edecektir. Filipln ~·Aae
rik.a kuvvetlerinin gen ahnma-eı temin 
ettiği takdirde bu üs ibir ileri nokta "Ya.

zifesini görecektir. 
Guan Usru donam:na&ınuı biiytlt bir 

hsınını muhafaza efımeğe ktii gelecek 
ve rapora nazaran Havai ile Amerilla
nın büyük Okyanos sahille'l'intn müda
faasını ko1ay~tıracaktır. 

Amiral Hebbumun tavsiyeleri arB.S:ı.n
da bilhassa şu noktalara chenu:nlyet ve
rilmektedir: 

1 - Atlantik sahillerinde hava üsle
rinin takviyesi ve yeni üsler tesisi, 

2 - Büyük Okyanos sahi1inde Se.ndi
yagonun takviyesi ve Alameda tis.!ünün 
ipkası. Tali derecede ftç yeni m vücuda 
getirilmesi, Alaslm Evsttka ve Kodia&
da. 

3 - Atlas Okyanosunun O!'t&sua.da 
Pearl Harbour üssünün takviyesi. 

Raporda bundan maada Amerik.anm 
harict siyasetiyle tetıftne hnkAn bultur 
duğu Disbette Filipin ösle.rlnin tpkası 
tavsiye edilmektedir. 

Jngilizlerin Royal zırhlısı 
ICmıda bir meuj göndereceğini bildinniş- riyle görüşmüştlir. Zannedildi[,tine göre 
.ar. bu mUlAkatta bitaraflık kanununu ihl&l 

1940 btttçe.sl bugün kongreye verile- eden silah kaçakçılarına karşı yapıla-
VS§ington 4 (A.A) - Ruzvelt, gele- ·celctir. cak adli takibat meselesi mevzuubaha 

cek hafta kongreye mWt :nıftdtdea hak- JWzvek, Adliye vekaleti mümessille- olmuştur. 

Daladye Gebes istihkim
lar bölgesini de gezdi 

Lebrun telgrafında bu seyahati bir 
zafer mahiyetinde tavsif ediyor 

Tunus, 4 (A.A) - DUn saat yirmide •Vakar ve hararetiyle müheyyiç bir 
Majeetik otelinde verilen ziyafet esna- tesir bırakan en heyecanlı ve temkinli 
smda Daladiye bUhe,_ ,öyle demqtir. vatanseverlik nümayişlerinden sonra 

•Fransa ile imparatorluğu arasındaki binlerce Korsikahnın saygılı selamlan
bozulmaz birliği perçinlemek zamanı m devlet reisine bildimıeğe ınemurwn.• 
gelmiştir. Şimali Afrika ballanın ve ma- B. Lebrün bu telgrafa şu cevabı ver
kamlannın Fransaya br§ı. gösterdikleri mi§tir: 
sadakat tezahürleri cevapsız kalamazdı. •Korsika ahalisi namına gönderdiğiniz 
Bunun için §imall Afrikaya anavatan- telgrafı aldım ve sonsuz mütehassis ol
dan bir mesaj getirmeğe karar verdim. dum. Fransanın temennileri müheyyiç 

Bugün öğ)eden sonra Fransa lehinde seyahatiniz esnamnda size refakat et
yapılan sadakat tezahürlerinden dolayı mektedir. 

ve B. Daladiyenin Korsika seyahatin
den getirdiği ihtisasları gazetecilere aa.
latarak demiştir ki : 

- Halkın son derece coşgun olan nü
mayişleri öyle bir dereceyi bulmıqtu ki 
bir aralık vali ve ben ahalinin muhab
bet tezahürleri arasında başvekili -.. 
dihamdan koruyacak tedbirler almala 
mecbur kaldık.• 

pek mütehassis oldum. Şimall Afrikanın 
Fransaya bir kardeşlik ve hürriyet zih
niyetiyle bağlı bulunduğunu gördüm ...• 
Arzum anavatanla deniz aşırı memleket
leri birleştiren bağlan kuvvetlendinnek-

PORTEKİZ G.AZE'rELERi 
Lizbon, 4 (Ö.R) - Portekiz gazete

leri B. Daladiyenin Tunus seyahati mil
nasebetiyle Fransız görüşlerine i§üralE 

TUNUSTAN ediyorlar. 

tir.• 

Tunus §ehrinde geçirdiği günün akşa- • Diario Lizboa • gazetesinin sureti 
mı da B. Dalacliye reisicümhur B. Leb- mahsusada Tunusa gönderdlll muhabld 
rilne şu yeni telgrafı göndermiştir : şunları yazıyor : .Tunusa gelirken bu

•Her ırk, her din ve sınıfa mensup radan aldığım ilk intiba emniyetli bir 
ahalinin hararetli coşgunluklannı, libe- süklınettir. Halkın Fransaya bağlılık te• 

GEBESTE ral ve müftehir Fransaya itimatlarını zahüratı çok manidardır ve kendiliğta-
Paris, 4 (Ö.R) - B. Daladiye sabah gösterdikleri emsalsiz bir günün akşa- den doğmuştur. Şu kanaatteyim ki Tu,,. 

8.15 te alkışlarla selamlanarak parlak mında altes Beyin tazimiyle birlikte nustaki İtalyanların büyük ekseriyeti 
h:r güneş altında Tunusun Gebes şch- kardeşçe birleşmiş olan Fransız ve Tu- dahi Fransa ve İtalya arasındaki miina
rinc vasıl olmuştur. Burası 60 bin hur- nusluların saygılı bağlılıklarını size bil- sebetlerin şimdi İtalya tarafından fes
ma ağacını ihtiva eden nefis bir hurma- dirmcğe memur edildim.• hedilen 1935 ikinci kanun anlaşmalari
lığın kıyısında zarif bir küçük şehirdir. Bu telgrafa da reisicümhurun verdiği le tesis edilmiş olan samimiyet havasına 
Başvekil Fransız ve yerli hükümet er- cevnp şudur : rücuunu temenni ediyorlar. Hiç ~.iphe
kfını mümessilleri tarafından karşı1an- •Biitün Fransa zafer mahiyetindeki ~iz bunların arasında patırlıcı bir ekal:> 
mıştır. Müstemleke piyade alayı müfre- scyahatinizin merhalelerini emniyetli bir Jiyet vardır ki verilen parulııl•.ra itaat 
zderi selam vazifesini görüyordu. sevinç ve iftiharla takip etmektedir. Al- eder ve tebeşirle veya kömüıle §Chrin 

Başvekil vagondan inerken 200 yerli tcs Beyin müheyyiç sözleri ve bütün duvarları üzerine •Viva il Duce• 1bare
süvari havaya ateş ederek kendisini se- güzergahınızda size refakat eden alkış- !erini yazanlar bunlardır. Böylece İtal
lamlamışlardır. B. Daladiye kıtaatı tef- ların akisleri bu ahalinin Fransız vata- yan ahali arasında hususi bir zihn:yet 
ti~ ederek yerlilerin tazimlerini kabul nının ocağında kalmak hususundaki kı- gösteriyorlar. Fransız polisi bu .Graflt,.. 

ettikten sonra 50 kilometre uzakta bu- rılmaz azminin yeni ve esasen zait bir ti- leri (Yazılı ibareleri) silmekle llKI'" 
lunan istihkamlar mıntakasına gitmek delilidir.• gul olınıyor bile .. Halbuki bunlar lesM 
üzere derhal otomobille yola çıkmıştır. mahiyetinde telakki edilse yeri vardı. 

FRANSIZ BAHRİYE NAZIRININ Fransız zabıtası bu yazılan emniyetli bir 
KORSİKADAN SÖZLERİ.. süklınetle seyretmektedir. Bu da O.. 

Paris, 4 (Ö.R) - Korsikadan ayrılır- Tulon, 4 (Ö.R) - Bahriye nazın B. vetin verdiği itimattan ve Fransız_... 
ken ba§vekil reisicümhura şu telgrafı Karnpen]d bu ubah saat dokuzda Suf- sının memlekette yarattığı eserJıerden 
çekmiftir : ren krunzöri1 ile Konikadan geJmit dojmaktacbr. • 


