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Holanda tahkimat yapacak 
Uhey 22 ( ö.R) - Hollanda harbiye nazın 

mebusan meclisinde Hollandanm yakında hu
dutlan boyunca tahkimat icrasına bqlıyacağını 
bildirmiştir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında Basılmıfhr. 

~..__~----~-------------~~~~~=---------=~------------------~~-=-----------=-------=-=-=-==~----
Hariciye Vekilimiz bugün Belgradda 

Cümhuriyetin ve Cümhuriyct eserinin bekçisi, .!(lbahları çıkar .siyaşi gazetedir 
FtATl (5) KURUŞTUR 

Balkan konseyi 

Hariciye vekilimizin nmlıikat edeceği 
Yugoslavya ba§Vekili Svetkoviç 

Bükrcş 22 (A.A) - Anadolu ajansı
nın hariciye vekilimize refakat eden hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Balkan antantı konseyi toplantılarının 
bugün bitmesi üzerine hariciye vekili 

mesaisini bitirdi 
t~bliğde dört 
teyit edilmiştir 

Balkan 
lstanbul 

Antantı ekonomik konseyinin 
kararlar tasvip toplantısındaki 

edilmiştir· Daimi konseyin gelecek 
toplantısı Belgradda· olacak 

Hariciye vekilimiz Belpadda bir gün kaldıktan 
sonra Selanikte B. Metaksasa mülaki olacak ve 

birlikte Ati.nayı ziyaret ·edecektir ••• 
B.Şükrü Saraçoğlu bu gece hususi tren
le Belgrada hareket edecek, orada bir 
gün kaldrktan sonra Selaniğe geçecek
tir. 

Hariciye veokilimiz Selanikte kendisini 
bekliyecek olan B. Metaksas ile birlikte 
Atinayı ziyaret edecektir. 

B.Şükrii Saraçoğlunun Atinada ika
metinin üç gün sürmesi muhtemeldir. 

Hariciye vekilimiz oradan deniz yolu ile 
Istanbula dönecektir. 
BALKAN DEVLETLERININ 
ARZUSU 
Bükreş 22 (A.A) - B. Gafenko dün 

öğleden sonra Bulgaristan elçisi Seva
kirofu kabul etmiştir. 

Suriye buhranı devamda 

öğrenildiğine göre B. Gafenko elçiyi 
balkan antantı azası devletlerin Bulga
ristanln yaklaşma arzusundan haberdar 
eylemiştir. 

ZIYAF.b."TLER 
Bükreş 21 (A.A) - Başvekil muavini 

Kalinesku ve refikası bugün Başvekfılet 
konağında Balkan antantı heyeti mu -
rahhasaları şerefine bir öğle ziyafeti ver-

Güvenilen 
Kuvvet •.. 
~alkan Antantı 

kendisine bağlanan 
ümitleri tahakkuk 
ettirmiştir ... 

-<>--
ŞEVKET BlLGİN 

Küçük Antant, Çekoslovakyanın 
inhidamı ile mevcudiyetini kaybet
tikten sonra, Balkan Antantı yaşıya-

cak mı~ 
Diye şüpheye düşenler olmuştu. 
Bazı Alman gazeteleri, Bulgaris

tan Balkan Antantında yer almadık
ça, Antantın kuvvet ve hayatiyetin
den tereddüde düşmek kabil olaca

ğını yazıyorlardı. 
Hususi maksadlarla ve sistematik 

§Ckilde yapılan bu neşriyatın sami
miyetten uzak olduğunu kaydetmek 
lazımdır. Şurası muhakkaktır ki Bal
kan Antantmı, ilan ettiği prensiplere 
sadık kalarak, granit kayalar gibi 
kuvvetli bir vahdet halinde görmek
ten hoşlanmıyanbr vardır. 

Mazhar paşadan sonra 
temyiz reisi de kabineyi 
teşkile muvaffak olmadı 

Alevi topraklarında Alem kızları bir §Cnliktc 

Paris 22 (ö.R) - Cemil Mardamın atasi tarafından kabineyi teşkile memur 
istifa::;iyle açılan hükümet buhranı ka- edilen Humus mebusu Mazhar paşa mu
panmış değildir. Cümhurreisi Haşim El- vaffak olamadığından reisicümhur tem-

yiz reisi Mustafa Dahmaranı bitaraf bir 

Yeni /ngiliz 
Elcisi geldi 

' 
ttiınatnamesini 
vermek için Ankara• 
ya gidiyor 

!TQ:vt; ... '7 : •• _,_ ...... _ \...:.~1-:.:.--"' - -1-.A-- ı.1 -

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

-Milli Şefin mil
lete teşekkürü 

Ankara, 22 (A.A) - Riyasetieüm
hur umumi katipliğinden : 
Halkevlerinin yıldönümü müna

sebetiyle yurdun her tarafından te
miz duygu ve temennileri havi tel
graflar alan reisici.imhur İsmet İnö
nü tcşekkürlerinin ,.e Halkevi men
suplarına iyi başarılar hakkındaki 
temennilerinin iblağına Anadolu 
Ajansını memur etmişlerdir. 

---·---
Beden terbiyesi 

mükellefiyeti 
Yeni nizamname 
üzerinde görüşmeler 
devam ediyor .•• 
Ankara, 22 (A.A) - Dün saat 14 

tc beden terbiyesi genel direktörlü
ğü içtima salonunda toplanan isti
şare heyeti beden terbiyesi knnunu
nun dördüncü maddesi mucibince 
yapılması icap eden beden terbiyesi 
mükellefiyeti hakkındaki nizamna
me projesinin heyeti umumiyesi ve 
bir kaç maddesi üzerinde müzakere 
yaparak saat 16.30 da içtimaa bu
günli.ik nihayet vermiştir. 

16 Martla Iran t;eliahdi ile izdivaç türen ı yapılmak \izcrc Tahramı gidecc>k olan 
Mısır kralının hemşiresi prenses Fevziy c Kahiredc açılan Fransız heyketıra§lık 

sCT"gi sinde 

Lebrün'ün Şahın 
Şaha telgrafı 

lrau· veliahdının yakında yapıtacak ev
lenme töreni miinasebetile Fransanın 

doQtln k 

Tahran 22 (A.A) - Iran veliahclinin 
ynkmda yapılacak evlenme merasımı 

dolayısiyle Fransa reisicümhuru B. Leb
rün Şehinşaha bir telgraf çekerek ken
dilerine Fransız milletinin Iran milleti
ne karşı olan dostluk hissiyatından te
minat vermiştir. 

Majeste Şehiıı§tıh verdiği cevapta rel
sicümhur B. LebrUne teşekkür etmiş ve 
bu fırsattan bilisüfade diplomatik müna
sebetlerin inkitaı sebeplerini bir kerrG 
daha bildirmiştir. 

B. Lebrün bu telgrafında iki memleket 
arasında diplomatik münasebetlerin 
münkati bulunması dolayısiyle Fransa
nın bu mesut hadiseye istediği gibi işti
rak edemiycccğinden dolayı da teessür
lerini bildirmiştir. 

Bu inkita hadisesi yalnız Fransız mat
buatında görülen bir kaç zem ve kadeh' 
mahiyetli yazılar neticesinde alırunıf 
değildir. Fakat bir kaç senedenberi Tah· 
randaki hissiyat Fransanın Iranda vu -
kua gelen değişiklikleri tanımadığı ve 
Iran hnkkında (bir kelime okunamadı) 

- SO:l'lı'U 6 iNCi SAHll"f.-OE -

NasyonaHst l8oanva ile 

Fransanın 
rr•Üzakeresi 
B. Leon Berardın 
Havasa beyanatı 
Paris 22 (ö.R) - Sen Jan de Loüz-

den bildiriliyor: Havas ajansının hususi 
muhabirlerinden biri tarafından haber 
verildiğine göre B. Leon Berard Burgo
sa dönmek üzere yann sabah Sen Jan 
de Lüzden hareket edecek ve yann nk
şam nasyonalist lspanyol hükUmetinin 
hariciye nazırı general kont Hordana ile 
yeni bir mülfıkatta bulunacaktır. Öğle -

- SONU 6 INCI SAHİFEDE -
Leon Berard 

Zira Balkanların bugünkü man
zarası siyasi ve iktısadi nüfuzlara 
sureti katiyede kapılarını kapıyan, 
çılgınca sergüzeştlere cesaret vermi
yen bir manzaradır. Bu bakımdan 
dört Balkan Devleti arasındaki kuv
vetli tesanüdü ancak sulhun ve bu
günkü nizamın düşmanlan hoş gör
miyebilirler. 

Ne olursa olsun hakikat şudur ki, 1 
Balkan Antantı son yılın beynelmilel 
vahim hadiselerinden hiç müteessir 
olmamı tır. Bilakis dünya sulhunu 
tehlikeye düşüren anlasmazlıklardan 
nldı~ımız dersler birlik bağlarımızı 
bir kat daha perçimlemiştir. 

kabine teşkiline memur ebniştir. Fran· 
sız yüksek komiseri Haşim Elatasi ile 
mülakatında kabine buhranının sürntle 
tesviyesini, aksi takdirde komiserliğin 
bütün idareye vazıyed ebnek mecburi
yetinde ka1acağını bildirdiğinden mesul 
makamlar buhranı önlemek için büyük 
gayret sarlelmektedirler. Mustafa Dah
maran nasyonalist blok erkaru1e temas
lar yapmıştır. Beklediği müzahereti bu
lamayınca kabineyi teşkil edemiyeceği
ni reisicümhura bildirmiştir. 

Müfritler buhranın temadisinden isti
fade ederek nümayişler yapmakta ve va
ziyetin son dakikada nasıl bir ~ekilde 
inkişaf edeceği henüz bilinmiyor. 

ALEV!TOPRAKLARINDA 
Şam 22 (A.A) - Alevi topraklarının 

valisi istila ettiğinden Fransız fevkalade 
komiserliği bir emirname neşrederek 

- SONU 3 ÖNCÜ SAHiFEDE -

Cibutide bir çok ecnebi 
casus tevkif olunmuştur 

Romanya hariciye nazırının bela
gatle ifade ettiği gibi: 

« Gayretlerimizin ağırlığını tera
zinin yalnız sulh kafesine kovarak 
miişterek istiklal idealimize dürüst 
surette hizmet > etmekteyiz. 

Bu sözlerden biz ~u neticeyi ç1ka
nyoruz : 

1 - Balkan Antantı daima sulha 
hizmet azmindedir. 

2 - Gayretlerimizin ağırlıf(ı hiç 
bir zaman bir siya~i sergüzeşt kafe
sinde yer almıyacaktır. 

3 - Müsterek politikamızın istik
lali her tiİTlİİ tPsİrden• azade olarak 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

Yeni Itıgiliz elçisi Sir H uges 

İstanbul, 22 (Hususi) - İngiltere
nin Roma sefaretine tayin edilen 
Sir Persi Lorenin yerine Ankara el
çisi olan Sir Huges bu sabah şehri
mize geldi.. İtimatnamesini cümhur
rcisimizc takdim etmek üzere An-

ı - SONU 3 ONCO SAHİFEDE --

Kara borsacılar 
Sıkı surette takip 
edileceklerdir .. 

-=-
İstanbul, 22 (Hususi) - Resmi bor

sanın haricinde muamele yaparak ka
nuni hükümlere aykırı döviz alıp satan, 
harice Türk parası kaçıran aKara bor
sacılar• hakkında sıkı takibata girişile-
cektir. 

Alakadarlarca kap eden tedbirler 

Tunus - Trablus 
--=--

Sınırında hadise 
olmamış.. Tokyo ve 
Berlinin iki tekzibi 
Paris 22 (ö.R) - Bazı ecnebi ajans

ları Tunus • Libya hududunda bir hldt
se vukubulduğunu bildirmişlerdi. Fran· 
sanın Tunus genel Naibi bu haberi re.
men kat'i olarak tekzip etmiştir. 

Cibuti 22 (A.A) - Bir ecnebi devl~ 
te casusluk yapmak suçu ile dün birçok 
kişi burada tevkif olunmuştur. 

- SONU 6 iNCi SAHIFEDB -



SAHIFE2 l'ENI ASIR 
a •• 

' 

Emekli General 
Kazım Karabekir'in 

HATIRATI 

ŞEHiR .HABERL.:ERi 
Çan darlı Ağırceza mahkemesinde 

- 46-
ediyormUf. Sol cenahlarında Avwıtur· ı 
yahlar muvaffak olmutlar ve Ruslardan 
50.000 esirle 200 top alrnıtlar. Fakat 
Rualar da 1...emherc civar111da 1 5 top 
ve bir çok esir aldıklarını ilan ediyor· 

!ar. 

ı••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZAN: 
GENERAL 

Karabekir 

Zelzelesinde yıkılan 
Evler yapılıyor 
Çandarlı zelzelesinde yıkılan sek

sen dört evin kısmen tantlr ve kıs

men yeniden inşası. için villyetçe, 
938 yıh bütçesinde münakale sureti
le 5000 Ura tahsis edildiğini bildir
miştik. Bütçede münakale yapılması 
hakkında Vekiller Heyetinin karan 
dün vil~yete tebliğ edilmiştir.. Bu 
para, yabanı domuzların itlif ve et-

Denizbank lnebolu 
davası münasebetile 

tazminat vermiyecektir 
Kazım 

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

hilden cemilere alınarak yine ayni mm· !erinin konserva yapilinası için 936 
takaya çıkarılacak. Hedef TIRiotir. Bu yılında teşkiline teşebbiliı edilen ko-

Ağırceza mahkemesi, altı ayrı 
dava hakkında kararlar vermiştir 

Bu vaziyette Almanlar harbe ııir· 
meğe yine zorladılar. Bulgarlann da bi
zimle beraber hardı.ete c~erini fa
kat siyuet adamlarının tetebbüslerinden 
bir teY çıklll\Ya~dan iti Bulgar or· 
dusu erkAnıharbiyeaile bizim erkinıhar· 
biyenin halletır •rini istiyorlardı. Rem· 
aani Hafız Hakkı beyin yanına fimendö
fer 111hesi müdür muavini Refik beyi ala
rak müşterek hueket pllnı yapmak üze· 
re · 6 EylUI oahahı lstanbuldan Sofyaya 
hareket ettiler. Fransızların 4 Ey!Ulde 
hükümet merkezlerini Paristen Bordoya 
nakletmeleri, Alman ordu1arının Par.is 
önüne ve Marn ırmağına var&şlan arbk 
Bulgarlann da h::ırekete geçecekJerine 
Enver paşayı da Hafız Hakkı beyi de 
inandırmqb. Almanların ıöy!edilclerine 

göre Bu1gar orduları Sırbistana yürüye .. 

cekleri kat'i imifl Bulgarlara kartı Yu
nanlılar harekete geçerte bizim de der
hal Yuna.nldara il&nıharple Bulıcar ordu· 
suna yardunımızı istiyorlar. Tabii itilaf 
devletleri de bize iJMıharp edeeeJc.1erİn· 
"den artık biz de harbe girmiş olacaiız. 

taarruz iki ordu halinde yapılacaktır. operatife vilayetin iştirak hissesi 
Bu llareklt için donanm•mırm Rus olarak ayrılmış ve Ziraat bankasına Ağır ceza heyeti, muhtelif davalara müne sebebiyet verdiği iddia•iyle Ağır 

donanmasıru daha eVYel mahTetmesi, yatırılıruştL Bu kooperatifin teşek- ait bazı kararlar vermiştir. cezada muhakeme edilmekte olan Mus-
hiç değil.e t&lırip etmeoini tart ko:ıuyor. kül edememesi üzerine bankada du- Bunları sırasiyle yazıyoruz : tafa oğlu Sadıkın suçu sabit görülmemiş 

Plinm metnini Te mütalwını üçüncü ran bu paranın Çandarlı fel~etze- 1 - Kemalpaşanın Parsa kooperatifi ve beraetine karar verilmiştir. Bn. Mak-
kitapta ıı:öreceiiz. Biz gelelim Sofyaya deleri enırine verilmesi onannuştır.. eski reisi Mehmet, müdür Ahmet ve bulenin ileri derecede akciğer hastalı-
giden Hafız Hakkı beyin ne yaptığına: Çmldarlıda yıkılan evlerin inşasına kooperatif azalan hakkında senelerden ğından öldüğü anlaşılmıştır. 

Haldr.ı beyin Sofya hareketi olan 6 başlanmıştır. beri cereyan eden ihtilAs, zimmet ve 4 - Peştemalcılar başında Hasan oğ-
Eylul Marn meydlln muharebesinin Al- -*- memuriyeti ihmal davası nihayet netice- lu Nuriyi katle teşebbüsten suçlu ola-
manlarca luıybedam~ sayılabileceği bir KADRİ GARİP lenerek kararı verilmiştir. Reis Mehmet rak muhakeme edilmekte olan maran-
giindür. (Almanlann 22 Aptostan 5 ESRARI YUTTU ve müdür Ahmedin suçlan sabit görü- goz Muzaffer Doğanın nakzen cereyan 
Eylule kadar cephelerini ve Marn mey- !erek ikişer ay ve onar gün ağır hapse eden mahkemesinde 8 ay ve 28 gün 
dan muharebesini ve neticesini göste· Dün Peştemalcılar başında garip bir mahkum edilmişlerdir. Kooperatif aza- müddetle ağır hapsine, bu müddeti ha
ren krokileri bu kitaba koydum.) Bi- hadise olmuştur. Bir polis memuru, bu- lıırııun suçları, 933 yılında intişar eden pishanede geçirdiği anlaşılarak cezasının 
zim aslı:eri heyet Sof'yaya vardıiı gün radan geçmekte olan Nazif oğlu Kadri af kanunu şümulüne girdiğinden bera- infazına mahal olmadığına karar veril-
Almanlar Paristen ya.nlanna yedikleri Garip adında bir şahsın vaı.lyetinden etlerine karar verilmiştir. ıniştir. 
darbelerin teairile sanılmtJ bulunuyor· şüphelenerek üzerine anyacağı sırada, 2 - İnebolu vapurunun batmasiyle 5 _ Develi köyünden Mehmet kızı 
du. Bundan ba ka 5 EylUlde lngiltere, Kadri elinde bulundurduğu esrarı ağzı- neticelenen davanın ağır cezada nakzen Ayşe ve Osman kızı Zeynebin paraları
F ransa, Rusya arasuıch münferit bir na götürerek yutmuştur. rilyeüne devam edilerek kararı veril- nı gasptan suçlu olarak muhakeme edil
sulh aktedemi,yeeeklezine dair Londra- Suçlu, yakalanmış, midesinin yıkana- ınl§ ve Denizbanktan şahst tazminat ta- mekte olan Konyalı Mev!Qt oğlu Bek1-
da bir muahede imuladı.kluı da ayın rak _suç delilinin meydana çıkarılmasını lep eden ve kaza gecesi boğulan Alinin rln dört. ay hapsine karar verilmiştir. 
yedisinde her tarafa ilan edilmiş bulu· temin hususunda memleket hastaneshı.- veresesi polis memuru Necmettinin tu- 6 - Eşi Bn. Şülı:rüye ve kain birade
nu•ordu. Bu vazı"yette Bulgarlarm he· de nezaret altına a~tır. Fakat Na- minat talebinin reddine karar verilmiş- ri B. Yahya Çetini katı t bbüst" 

Liman paşa pek memnundu. işi olmuş 
bitmiş sayarak kendi pl&nının pek parlak. 
neticeler vereceğini haritadan bana da 
izah. etti: Bu hareket; Avusturya .. Maca· 
ristan ordu.sile birlikte RU8ların sol cena· 

' zif · ı K drl G h e eşe en 
yetimizi nasıl kartıladı&ı meraka değer og u 8 arip, astanede bir yo- tir. suçlu, Torbalırun kara ağaç köyünden 
bir hadioedir. Bunu anlatalım: !un~ bularak helaya gitmiş ve midesin- 3 - Torbalının Çapak kllyünde eşi Şakir oğlu Mustafa Akının dokuz a 

deki esrar parçasını çıkarmıştır. Bn. Makbuleyi dövmek suretiyle ölil- ve 25 gun·· ağır hapsine karar verilrnişti"ry. 
Bizim heyetin değil Sofyaya hareke-

hına müessir olacağı ı<ibi Romanyalılara Zabıta, suçlunun vaı.lyetiyle yakın-
k d . 1. I R d b tinden, oraya varı~ından bile Sof'ya se· dan ala'kadar olmaktadır. 
arşı a tesır ı o ur. omanyayı a e-

b ·· - k •mJc• I K ti firimizin haberi yokmUJ 1 Enver paşa isi * ra er gotürme ı ana o ur. uvve e- - · ~ ıııllllilılllıı 
Laypzig, Breslav ____ , __ _ 

. . . K fk M d - 1 1 Hariciye Nezaretinden mahrem olarak Spo-u uy·· elerm· 
rımızın a asyaya, J!'ıra agıtı ması . . & "' 

dah k 
• k dl 

1 
ı·f 

1 
.dare etmesı buna sebep oluyor: Sergile..ıı .. e resmen 

a az as erı ma sa ara te 1 o una- teklif varakaları.. & .... 
bilir. Heyetimiz habersizce <ıefarethaneye iştirak ediyoruz 

Cevap olarak dedim: 
Ekselans! Kumanda edeceiiiniz onlu· 

nuzun ta1iini bir tek Yavuza nasıl bağlar
sınız) Bu hareketin deniz safhası da aon .. 

girince sefirimiz Fethi bey fena halde Şimdiye kadar mıntaka teşkilatına Beynelmilel Breslav sergisi bu sene 
kızıyor ve (ben sizi Bulllar hükümetine tasdik için gönderilen üye teklif vara- on mayısta açılarak beş gün devam ede
bile takdim edemem. Eier ittifak ya- kal~ ilııa~ o~unan pulları te~At cektir. Hükilmetiıniz Breslav sergisine 
polacak idise bunu asker değil hükümet ~erke:' temın ediyordu. Beden terbiye.. resmen iştirake karar vermiştir. Berlin
yapar. Bu da Hariciye Nazırı bana veya "' t~kılatından gelen bir tamlmde bun- deki Türk ticaret odası · diden hazır-

ter b ·ı · f·k. d . • R~ • • •• I 
1
• .... ıscanouıaaKı nuıgar serırınc J!U oıtuu., .... ... L~ •. L "'-'"' ı...u.t .1 __ , _ __.,_ n-1 .. · ·-· ... •u ..-....... r .. mıc.r;r u-__ :_§UTI=--~wa 0, __ 

c ı ır ı rın eyım. omanya 1 ara ge- ~- ~~ ~~·ıan!!.!!!.a.ı. uuı. 
lince: Ya hareketimiz aksi tesir yaparsa mcsile halolur.) olunacak pulların a!Aka~ üyeler veya Türk standında Wrk ihra mahsulleri-

! k H 1 d Hafız Haldu bey vaziyeti Enver pa-· mensup oldukları kulupler tarafından . .. . . ç . 
ne o aca . uausi e or umuzun muvaf- ~ temini ica etr•· b"ldirllml nın numunelerı ve grafikleri teşhir cdi-
fakıyetsizliği Romanyalıları da ale.Yhimi- ya bildirivor. Enver de bu İşe tavassut p ıgı ı §\lı". leceğl için İzmir, İstanbul ve Ankara tl-
ze •Ürüklemeğe sebep olursa Avuaturya etmesini F'ethi beye rica ediyor. Fethi -*- caret odalarının yardımları istenmiştir. 
ordusuna yardım edelim derken işi daha bey de bu ıoefer Enver paşanın hatırı AlsancaJı taJıımı * Almanya bilyük ziraat sergisinin 
fena bir neticeye koymuş olmaz mıyız} i~in Hafız Hakkı, Sof'ya ataşemiliterimiz Ödemişe gidiyor 5. şubatta açılarak yarım milyona yakın 

Liman paşa tee .. ürle kısaca şunu söy- Mustafa Kemal ve Refik beylerden mü• A ı .. -eak takı .. :~Öd zıyaretçi tarafından gezildiği bildiril-
ledi: rekkep askeri heyetimizi Bu\pr hükü- . ·~· . mı , pazar gu.nu emfııe miştir. Almanyada 17 şubatta açılan 

Demek •en de bu hareketin aleyhinde- metine takdim edivor. B~ar bükümeti gıde~ek Ö~emiş sporculariyle hususi otomobil sergisi beş mart tarihine ka-

Tepeköyde 
iki kulübün faaliyeti 
Tepeköy 21 - Açılacağını bildirdi

ğim halk evinin açılmaSl, bir emirle 940 

senesine talik edilmiştir. Bu sebeple av
cılar kulübü ile Çam spor kulübü, faali
yetlerini birleştirerek aralarında bir de 
*•""'•il v,. kövcülük kolu t,.skilina icara " 
vermi§lerdir. 

!lbaylığın yardımlariyle iyi bir saha 
haline ifrağ edilen spor alanı.. iki senelik 
bakımsızlıktan kurtarılarak noksanları ta· 
mamlanacağı ve alana bitişik cümhuriyet 
meydanının da tetÇiri ikmal edileceği ha· 
her alınmıştır. 

BlR MOSAMERE 

ain. { 1 ) 1 de üç kL•ilik bir askeri heyet tayin ede· m:~yett~ bır maç yapacaktır. Alsaıı- dar devam edecektir. 

H fı H kk b Od 
rek bunlann k•~ıama çıkanyor·. Har- c !ar Odemiş seyahatine kuvvetli bir * ı.aı·pzıg· sergısının· • • beş tta Bu akşam ilcemizden, lise ve orta okul-

a z a ı ey esa havalisine ,... -, k dr mar açı-
b 

a o ile iştirake hazırlanmışlardır. , __ ,_ 13 rta kad de ed • . !ara devam eden öğrenciler, fakir çocuk· 
ker çıkarmayı hem tehlikeli hem de fay- İye nazırı general Boyaciyef, Erlr.ii.nı- uuwı. ma ar vam eeegı ve l . . 
dasız bularak 22 Ağustos 1330 { 4 Ey- harbiye reisi general Genef, ikinci reisi -*- 30 yabancı devletin resmen iştirak ka- 8': menfaatıne hır müsamere vermiıler· 
Hll 914) tarihli hazırladığı harp planın- •• BİTMEDİ.. Hakem kursu rarı verdikleri bildirilmiştir. Bu meyan- d;. Terru~.de çok ".'uva~fak 0

.
1
;" öğren· 

da: Bulgarlara yardım için!!. ve Vl. ko- al'•fdi da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Tc erbvle milı~sa;nereyı tertı!' ve ı ~re eden 
1 dul L.·_ d r' " Roman a, B , __ istan. "·-- İta! . or a ı ,. o .. ulu baı ogTetmenı Nedim 
or arı ta..,... e iyor. Çanakkale bo- (1) Liman - bu fikre o kadar sap- Bölge m-ke-'ı.ncle bır' hakem k"•~• y u.,.~ • ......,.ıc, ya •e k d l b h 1 ·-• • • d ili k 1 ~ -·- Japonya .. _ -rgı"ye i•tirak -.l---klerdir. ve ar a a§ arı, u ayır ı ı.,ennden do· 
gazına a · o orduyu kafi go""rüyor. lanmı k" b Alman k "h · 1 wt ~ -. """'-"" f 1 unu .,..,.,,. .. ıumumı- açı ınıştır, Kursta derslere her haftanın layı takdire şayandırlar. 
Mısırı taarruz da VIII. kolorduya hıra- sine kadar da YUIDlf ve 15 EylUI 1914 salı ve peqıcmbe günleri devam edile- KEMERDi: 
kıyor. Yemen lcolorduou. Adene taamız de Alman batvekili §efir vasıtaıiyle Lİ· cektir. Hllkem kursuna şimdilik 011 iki Havvan tahallU,..hB• HIRSIZ YAKALAN Dl 
ediyor. lraktan da lra.na .aldınyor. Ka· mana mütalaasından vazgeçmesi tehlii kişi işlirak etmektedir. " .. .. 
lan 6 kolordu ile Kafkıuıyaya taarruz olunduğu gibi 17 de dahi Almanya Er- nesi kuruldu.. s· -· .. 
ed

. B -*- Şarta muall"- o'--'- ı·hracına musa" a- ır sene once Grrıtli Cemilenin eşya· 
ıyor. u taarruzu da §Öyle tertip edi- k&nıharbiyei umumiye riyasetinden ken- · tl6. Jile".L& 1 

1 bul 
. Yağ macunu de edilen kasaplık hayvanlar mu··vare- annı çalan Eşref karısı Fatma yakalana-

yor: atan cıvannda.ki l. iV. kolordu- di.U... telgrafla ıu. emir tebliğ olulUllUf: l ilr." k d h I d ' '1 lli datı gayet cüz'idir. Bu itibarla ancak rak. C. ınüddelum'umiliğine teslim edil-
ar 1 a eme a in e Batum • Poti (Müıterek menfaat bakım noktasından "ı · bir müessese, vilayete müraca- · 
mmtakasında karaya çıkarılacak. Şark- j Mısıra k&rJı bir t.,ebbüs pek mühimdir. at ederek memleket içinde iyi evsafta mart haftası içinde ihncat.a başlanabile- mııtır. 
ta ~ilde. toplanacalc olan X kolordu I Türkiye tarafından teklif edilen bu ha- yağ macunu imal ettiğini, bu macunla- cektir. . 
da uçuncu kademe olarak ayni mınta· rekata muhalif olan mülahazatı alilerini rın tecrübelerinin yapıLnasıw istemiş lhraç edılecck hayvenlar, Kemerde 
kaya çıkanla.calt. Bundan oonra lstan-: behemehal bu balnm noktasına tibi kıl· ve müracaati nazarı itibara alınmıştır. açılan hayvan. tahaffuzllanesindo mtişa-
buldan V. ve Şarkta bulunan Xl. de sa malınnız!) Malum olduğu üzere halen y~ ma- hedede~ geçırilecek ve baytar marifeti-• - ·w· cunu ihtiyacı hariçten temin edilmekte- le daimı surette konu-ol edilecektir. 

C k 
dir. Burnava bağcılık enstitü!ü ve zira· Çocuk düşürme 

UfflQ'YQ pe QZ ZQfflQn kaldı at mücadele istasyonunda bu macunun Bn. Arife adında bir kadın çocuğu-
TURKÇE SOZL'U tecı·übeleri yapılacak, alınacak neticeye nu kazaen düşürdüğünü iler; sürerek 

C E N N E T P E R 1 S 1 
f !':kt;,yfiyet Ziraat vekftletine bildiri- mem

1
edleket hastanesine müracaat e~ 

ve avi altına alınmasını istemiştir. 

V e 
-----------·---- .Adliye, bu çocuk düşürme hadisesini 
:••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••.-••••••: tahkik etmektedir. 

~ Okurların Dilekleri 5 • ·--
ÇJÇE GI ( Şi R LEY) :.o~i;;;;;;;; ............... s ~:~1;,1!'!~:tep 

MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDfYOR Bozyakada Cennet oğlu kayalığında 
gençlerinin şikAyeti muhitin ihliyacına cevap verecek dej!er-

KIR 

'> Değirmendere gençler birliğinden , e. de bir ilk okul binası inşa edilmektedir. 

ALt HiKMET UYGUR -·-Macaristanın siyaseti 
denh•-;., _ .. _ . ...,ec~. 
Budapeşte, 22 (Ö.R) - Yeni başve· 

kil TeJ.,ki pe.rlfurıentoda hükümetin si· 
yasetinin eski kabine tarafından takip 
olunan siyasetin ayni olduğunu bildir
ntlştir. İmredinin istifasına sebep olaa 
yahudi aleyhtarı tedbirler tatbik oluna
caktır. Başvekil bu tedbirlerin harid 
tazyikle Macaristan& talunil edilditini 
tekzip ve Macaristanla İtalya ve Alman
ya arasındaki dostça münasebetleri te
kit eylentlştir. 

-*-
FİLİSTİNLİLER 

aı sultat per embe 9J.? 

Güvenilen 
Kuvvet •.. 
Balkan Antantı 
kendisine bağlanan 
ümitleri tahakkuk 
ettirıni1t1r._ 

-0--
ŞEVKET BlLGIN 

- BAŞTARAFI 11Nct SA.BİFEl>g -
muhafaza edilecektir. 

4 - Yakın komıularla münase
betlerimizi ahenktar kılmak ıçın 
mümkün olan gayretler asla esirgen
miyecektir. 

Balltan Antantının daha temelleri 
atıldığı gün hayatiyetinden şüphe 
edenler nlmuştur. Anarşi ve ihtilal 
kazanı olarak gösterilen Balkanların 
bir csulh köşesi> olmasını havsalala· 
rına sığdıramıyanlar cBalkanlar, an
laşamazlar. Kurdukları dostluk, Bi
rinci Balkan ittifakı kadar ömürsüz 
kalacaktır:ı> diyorlardı. Felaketli bir 
çok hadiselerin şuurumuzda yaratuğı 

büyük uyanıklığı hesaba kalmamak
tan ileri gelen bu sakat düşüncelerle, 
yine Rumen hariciye nazırı Gofen
konun söylediği gibi bir bahse tutuş
muş bulunuyorduk. Çok znr bir İş 
olmasına rağmen dört Balkan Milleti 
«sulh azimlerinin her kesi inandıran 
kuvvetine dayanarak> bahsi kazan

dılar. O ko.dar ki Balkan Antantı da
imi konseyi, her toplantısında dün· 
yaya sulh, anlaşma örnekleri ver
mekte devam etti. 

Bugün de ayni müşahedeyi ya
pıyoruz: 

Bükreşde mevzuubahs olan bütün 
meselelerde tam bir görüş mıitaba
kati belirmiş, Bulgaristanın Balkan 
Antantı sinesinde yer alması için za
ten müsait olan hava biraz daha 
işlenmiştir. 

Ve bir defa daha anlaşılmıştır ki 
kendisine baf(lanan bütün ümidleri 
muvaffakıyetle tahakkuk ettiren 

Balkan Antantı bugün de, yarın da 
ı;cüvenilecek bir kudret olmuştur. 
Artık bu hakikati kimse inkar ede
miyecektir. 

Balkan Antantı, siyasi, askeri 
sahada kuvvetli birlik, iktisadi saha· 

da mümkün olduğu kadar iş beraber
liği temin etmiştir. 

Elde edilen neticeler, Milletlerimi
zin göğüslerini iftiharla kabartacak 
kadar kıymetlidir. Fakat yaratmağa 
çalıştığımız eşerın noksansız bir 

eser olduğu iddia edilemez. lktısa
d1 cephede, Kültürel kaynaşmalar 
cephesinde yapılacak daha büyük 
i•lerimiz vardır. Bilhassa Balkanların 
Kültür Birliği üzerinde ehemmiyetle 
durmağa mecburuz. 

Dört müttefik memlekette mevcut 
bütün gençlik teşkilatları arasında 
sıkı rabıtalar kurmaliyız . Ta ki Bal
kan vahdetinin en kat'i neticelerini 
bir an evvel elde etmeğe muvaffak 
olalım ... 

ŞEVKET PtLGİN 

-*-
Nazillide 

Hukuk hakimliiinin 
münhal bulunmasından 

halk işleri askıda 
kalmaktadır •• 
-=-

- Adliye vekilinin nazarı dikkatine 

İZMİ& YENİ ASm GAZETESİ 
DİREKTÖRLÜÖÜNE 

Eski hukuk hAkimi Mehmet Şevki 

Acarın tekaüde sevkinden beri bir ay· 
dır kazamız& henüz yeni hukuk haki.mi 
gelmemiş olması vatandaşların mahke
me iŞlcrini çok uzatmıştır. Her gün 30 
kadar ee:ıa muhakemesi görüldükten 
ronra günün hukuk muhakemeleri blr 

Kültürpart Sinemasın~a 
24 Şubat Cuma gününden itibaren 

yine iki film 

kiz imza ile şu mektubu aldık. Bu mektep beş der•aneli olacaktır. 

Bel"lin Türk ticaret 
Değirmendere gençler birliği temsil 

ve konfernns kolu hurnmali bir faaliyet 
Ue bir ay içinde üç konferaruı ve üç Odası kongresi 
temsil vermiş Canavar, Sancağın şerefi Münhal bulunan Berlin Türk Ticaret 
ve bilhassa {Necip Fazıl Kısaküreğin) od8'1ı başkanlığına Berlin ticaret ateııe
•Bir adam yarabnak• piyes.ini tetnsil miz Dr. Sait Rauf Sarper seçilmiştir. 
etmiş, bunlarda ümidin fevkinde mu- Berlin Ticıı.ret odıısı 1939 yılı umumi 
vaffak olmuştur. Gençler Cumaovası toplantısı yarınki cuma gWıü yapılacaJ<
kamununda ve bir adam yaratmak pi- tır. Toplanuda eski heyetin ınesal ra
yesini Nahiye müdürü muhtar ve arka- poru okunacak ve yeni idare heyeti se

lngH•z tebası değil mi? 
Londra, 22 (A.A) - İngiliz istinaf h5kim tarafından yetlştirilemiyerek baş

mahkemesi İngilterede ecnebilere müte- ka günlere talik edilmekte ve davası 
allik hükümlere uymamış olan bir Fillı;.. olan yalan ve uzak köylüler sabahtan 
tinlinin muhakemesinde Filistinlilerin gece saat 19.30 a kadar mahkeme kapı· 
inıılliz tebaası olmadıklarını, zira Filis- lıırında, sokaklarda ıstırap içinde saat
tin arazisinin Lozan muahedesi muci- !erce ve bütün gün beklemek mecburi

bince İnııiltereye terkedilmediğini hük- yetinde kalmaktadırlar. Akşamın g~ 
me raptetmiftir. saatlerinde davasının görtilemiyerek 

bl - ·--·il! 

ÖLDÜREN GöZLER 
MARiE BELL 

Ve 
DENiZALTI ESiRLERİ 
RiCHAR DIJC • DOLO.RB.S DEi.. ato 

SEANSLAR : 2.30 - 4..00 - 5.ZO - 7,30 - 9.00 DA 
;ot ııaıawı *' F 

dll§lan tarafından u~adıkları müşlı:illa- çilecektir. 
ta rağı:nen muvaffakıyetle temsil etmiş- :••;::••••••••••••••••••••:•••••••••••••: 
ıerdir. aençıııe 6zaınt mil7.alıeret ös- : uel~nler, Gıdenler : g •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
termek mevklinde bulunanların ıöııter• Denizli mebusu Kftzıın Samanlı De-
dikleri milşkülat gençlık arasında hay- nltliden, Anadolu Ajansı idare ıneclio;i 
ret ve teessür uyanclırnıJ4tır. Bu nokta· fızası Ethem Hidayet fstanbuldan gel· 
ya alAlcadarların ehemmiyetle nazarı mislerdir 
dikkatlerini celbetrnenizi sayın gazete- İzmir ı~ebusu Rahr:ıl Ki•krn İstıınbu· 

-*- başka günlere kaldığım öğrenen yurd-
MADRIDDE daşlar vesait bularak köylerine de gide-

KARIŞIKLIKLAR ::.diklerinden müşkülat çekmektedir-

Paris, 22 (A.A) - Jour gazetesinin 
Bayonneden öğrendiğine göre Madı·idde 
kanlı karışıklıklar çıkını~tır. Halkın bir 
kısmı nasyonalistlere intizaron nümayi~· 
!er yapmışlar fakat asker kuvvetleri bu 
hareketi bastırmıştır. 

Nüınayi.şçilcrden bi~ çoi> yaralı vat<-

Nazilli gibi kalabalık nüfuslu bir ka· 
zanın uzun müddet tek h~kimle ldaro 
edilmesi işleri sürüncemede bırakaca
ğından kazaınıza tayin edilecek yeni 
hukuk hılkiminin sür'atle gönderilmeııl 

husu.<;unda alakadarların dikkat nazan-

;,....ı .i. ' -- -- 11'-. ,1---y-·• 
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YENIASIR SAHiFE J 

Milli Şef 
Amerika halluna 
mesajını yapıyor 

~ş:.p~ -- :tt· ~~ı;:~ 
' . . -

Balkan Antantı konseyinin 
Resmi tebliği 

Ankara, 22 (Telefonla) - Cümhurre
isimiz İsmet Inönü dost Amerika halkı
na 26 şubat pa,ar günü saat 20.30 d• 
mesaj uu yapacaktır. 

Vekaletler 

Balkaıı Antantı menileketleri, sulh 
bağlı kaldıklarını mütte
m üşahede etmişlerdir 

idealine 
fikan 

YENİ BÜTÇEYi 
HAZIRLADILAR 
Ankara 22 (Telefonla) - Vekaletler 

yeni sene bütçelerini hazırlayıp Maliye 
vekaletine vermişlerdir. Heyeti vekile
de bütçe müzakerelerine hafta sonunda 
başlanacaktır. Rahatsız bulunan Maliye 
vekili bir iki güne kadar makamına ge
lebilecektir. 

Konsey reisı, 

hükümetini 

Antantın prensip itibarile G. Franko 
YOZGATTA 
Hoparlör tesisatı 
Yozgat, 22 (A.A) - Şehrin mühim 

ihtiyaçlarından birinin giderilmesinden 
dolayı halk büyük bir sevinç içindedir. 
Halkevinin getirtdiği dört hoparlör şeh
rin muhtelif dört semtine yerleştirildiği 
gibi yeni sinema makinesi de hazırlanan 
binaya konulmuştur. 

tasdika karar verdiğini beyan etmiştir 

Bükreş 22 (A.A) - Balkan antantı 
daimi konseyi bu sabah son toplantısını 
yapmıştır. Konferans mesaisi sonunda 
aşağıdaki resmi tebliği neşretmiştir: 

Balkan antantı daimi konseyi Bükreş
te Romanya hariciye narızı B. Gafenko
nun riyaseti altında 20, 21 ve 22 Şubat 
1939 tarihlerinde toplanmıştır. Yunanis
tan B. Metaksas, Türkiye B. Saraçoğlu 
ve Yugoslayya da B. Cincar Markoviç 
tarafından temsil ediliyorlardı. Daimi 
konsey azaları şimdiki enternasyonal va
ziyetin muhtelif veçhelerini tetkik etmiş
ler ve balkan antantı devletlerinin men
faatlerini bilhassa alakadar eden mese
leler üzerinde geniş noktai nazar teati
Ginde bulunmuşlardır. Daimi konsey 
azalan balkan antantının kurulalıdan -
beri mülhem olduğu sulh idealine derin 
bir surette bağlı olarak takip ettiği si
Fasetl her birinin tamamiyle aynı tarzda 

derpiş ettiklerini müttefikan müşahede 
eylemişlerdir. Daimi konsey balkan an
tantı azalarını birbirine bağlıyan sıkı 
tesanüdü bir kerre daha teyid ederek 
gayretlerine aynı zihniyet içinde devam 
hususundaki müttehit azimlerini ehem
miyetle kaydeyler. Bu hususta daimi 
konsey 31 Temmuz 1938 de Selarukte 
akdolunan anlaşmadan dolayı memnu -
niyetini beyan etmek fırsatını bulmuş -
tur. Bu anlaşma antant azası bulunan 
devletlerin bütün balkan yarımadası 
devletleri arasında tam müsavat ve hu
dutlarına kat'! riayet esasına müstenid 
itimatlı bir teşriki mesai aramak husu
sunda hiç bir şeyi ihmal etmemek azim
lerinin canlı bir delilidir. 

Daim! konsey son toplantısını Islan -
bulda 1938 Nisanında yapını~ olan bal -
kan antantı ekonomik konseyinin karar
larını tasvip etmiş ve 1939 Nisanında 

Bükreşte toplanacak olan ekonomik 
konseyin yedinci içtima devresi mesai
sinin balkan antantı memleketleri ara. 
sındaki ekonomik bağların daha ziyade 
sıklaşmasına ve bu memleketler arasın
daki münakalatın daha ziyade eyileşme
sine imkfuı vereceği ümidini izhar et_ 
miştir. 

Daimi lconseyin senelik alelade içti
maı Belgradda Şubat ayında yapılacak
tır. 

Bükreş 22 (ö.R) - Rumen hariciye 
nazırı B. Gafenko, balkan antantı dai
mi konseyinin mesaisini kapıyan tebliği 
bildirirken, konseyin prensip itibariyle 
general Franko hükümetinin tasdikine 
karar verdiğini de bildirmiştir. Balkan 
antantı devletlerinden her biri bu tas. 
dik keyfiyetine en müsait telakk1 ede
ceği anda tevessül hususunda serbest 
kalmıştır. 

' 

Vali hükümet önünde toplanan halka 
hoparlörle radyo ve sinemaların memle
ket kültürüne yapbğı tesir ve faydalan 
ve balkevinin bu yoldaki başansıru an
latmıştır. 

Radyo neşriyatı bugün hoparlörlerle 
yapılmağa başlanmıştır. 

Kral Faruk 
Radyoda bir 
nutuk söyledi.. 
Kahire, 22 (A.A) - Kral Faruk rad

yoda söylediği bir nutukta bilhassa Mı
sır ile İran arasındaki münasebetlerin 
sağlamlıi:.'Indan bahsetmiş ve gençli\\i 
müttehit ve bir büyük Mısır kurmağa 
davet eylemiştir. 

Polonya Hariciye Nazırı. Kahire, 22 (A.A) - Bir çok Polonya
lı tayyare fabrikatörleri Mısır hükil
metinin daveti üzerine harbiye nezare
ti ile müzakerelerde bulunmak üzere 
buraya gelmişlerdir. 

Londrayı ziyaretinde Polonyanın 
müstemleke talepleri ve istikraz 

Bundan bir müddet evvel İngiliz fir
maları da Mısırda büyük bir tayyare 
labrikası kurmak için tekliflerde bulun-
,,_ .. .. ı ..... ~. 

görüşülecek • • 
ışı 

Bek-Ciano mülakatında Polonyanın menfanti olan 
Fransayı alakadar eden Akdeniz meselesi görüşülecek 

cağı ziyareti mevzuu bahseden İngiliz 
siyasi mahafili şarki vrupa vaziyeti ve 
bilhassa lngiltere ve Polonyayı doğrudan 

doğruya a1ikadar eden meseleler hak· 
kında noktai nazar teatisinde bulunula

cağını beyan etmektedir. 

Varşova, 22 (A.A) - Kont Ciano
nun yakında yapacağı ziyaret münasebe
tiyle Leh Ajansı ltalyan - Leh münase
betleri hakkında bir nota neşretmektedir. 
Mezkur Ajans diyor ki: 

-• c Bugün pek açık olan Leh • !tal· 

yan münasebetlerinin B. Bekin mümtEız 
ltalyan kolleğiyle birlikte umumi politi
ka hakkında fikir teatisini kolaylaştıra
cak tam bir ahenk havası ihdas edeceği 
a~ikardır. Bu ahenk Akdeniz bölgesi hak
kında ltalyan efk.Arı umumiyesi tarafın· 
dan yapılan bazı istekler yüzünden bo

zulmıyacağını ümid ediyoruz. 

Gerçi bu mıntaka lehistana uzaktır. 
Ve menfaatlerini doğrudan doğruya ala
kadar etmemektedir. Fakat ltalyan mat
buatı tarafından ileri sürülen istekler 
Fransanın müttefiki olan Lehistanla ltaJ .. 
yayı karşı katşıya koyuyor. Bu vaziyet 
dahilinde de Lehistanın mevzuu bahis 

meselelere biran evvel bir tarzı hal bu
lunması arzusu pek tabiidir. Lehistan hiç 

bir halde kuvvete müracaate lüzum kal
mıyacağına pek ziyade inanmaktadır. 

Londra 22 (AA) - Polonya harici· 
ye nazın Bekin yakında Londraya yapa-

B. Çemberlayn ve Halifaks 

Diplomatik mahafilde de kaydolundu· 
ğuna göre görüşülecek meseleler ara!>ın

da Polonyanın müstemleke talepl~ri Po· 

lonya yahudilcrinin muhacereti, iptidai 
rnaddeleT, Polonyanın lngiliz tezgihları
na eerni ~İpari~i ve lngiliz piyasasından 

bir istikrar akdi meseleleri de vardır. 
Polonya - Almanya müna~ebetlerinin 

de tetkik edileceği şüphesizdir. 
Varşova 22 (A.A) - Sofya üniver• 

sitesinin bir n1urahhas heyeti reisicüm
hur Moscickiye fennen yaptığı hizmet
lerden dolayı Sifya üniversitesinin bütün 
fakültelerinin fahri doktoTluğu diploma
ı:ını tevdi etmiştir. Bu husustaki merasim 
dün Varşova şatosunda yapılmıştır. 

HATAYDA 
Halkevi yıldönümü 
kutlulandı 
Antakya 22 (A.A) - <Gecikmiştir>. 

Anadolu ajansının hususi muhabiri 

Yeni lngiliz 
Elçisı geldi 

itimatnamesini 
vermek için Ankara· 
ya gidiyor 

- BAŞT ARAF! 1 iNCi SAYFADA -
karaya hareket ediyor. 
Sefir gece geç vakit gazetecilere be

yanatta bulunarak, Türkiyeye tayin 
edilmesinden son derece memnun oldu
ğunu söylemiş Ye : 

- 30 sene evvel Türkiyedc bulunu
yordum. 30 sene sonra Türkiyede gör
düğüm yenilikler ve inkişaf bende 130 
sene geçmiş intibaını bıraktı. 

Yeni sefir paz.ar günü itimatname!iini 
vcrınck üzere Ankaraya gidecektir. 

Suriye buhranı 
devanıda 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA -
oradaki idareyi vek31eten komiserlik 
ele aldığını bildirmiştir. 
LÜTFt HAFARIN KONSÜLTASYON
LARI 
Şam 22 (ö.R) - Yeni kabinenin teş

kil edilmesi hususunda gayretlerine de
vam eden reisicümhur, eski maliye na -
zırı Lütfi Hafari beyi kabinenin teşki
line memur etmiştir. Henüz kat'i kabul 
cevabını vermemiş olan B. Lütfi Hafar 
istişarelerine başlamıştır. 

Katil Ahmet idama 
mahkum oldu 

l~tanbul 22 (Telefonla) - Küçük çekmecede sevdiği Zülfiye adın
dakı kızı tarladan dönerken babasile birlikte öldürmekten suçlu Ahme• 
din bugün ağırceu:ıda muhakemesi intaç edilmiştir. Ahmet idam ceza• 
sına mahkum edlmiştir. 

Bir karı koca 

lzmitte beş kişiyi taban
ca ve balta ile öldürdüler 

lstanbul 22 (Hususi) - lzmitin Meze köyünde kan gütme davası 
yüzünden çok feci bir cinayet olmuş ve beş kişi tabanca ve baltalarla 
vahşiyane bir şekilde öldürülmüştür. 

Köyden Ahmet İsminde birinin damadı olan Ahmet, köy kahvesin
de oturduğu sırada eskiden aralarında kan gütme işi olan Ali gelerek 
yanına oturmuştur. Ahmet bir aralık ateş ederek Aliyi tabanca ile ya
ralamış, ~linin arkadaşlarından biri Ahmedin gırtlağına sarılmıştır. 
Alımet hır fırsatını bularak bunu da öldürmüştür. Alinin kardeşi de 
Ahmedin üzerine gitmiş, bunu da gören Ahmedin karısı Havva balta 
ile yetişerek bunları yaralamak suretile öldürmüştür. Bu suretle bir 
karı koca beş kişiyi tabanca ve balta ile öldürmüşler ve yakalaıımış
lardır. 

Son nefeslerinde hava kurumunu 
düşünen kardeşlerimız 

Ankara 22 (A.A) - Türk hava kurumundan: 
Türk vatandaşlarının göklerimizin müdafaası davasına karşı gös

terdiği bağlılığın yeni bir eseri olarak Nazillinin Atça nahiyesinin Yağ
dere köyünden Kirli Hüseyin oğlu Kadir Balcı, bir saat evvel eşi Emi
ne Balcıyı yanına çağırarak Türk hava kurumuna öldükten sonra 50 
lira verilmesini vasiyet etmiş ve bu vasiyet Bn. Emine tarafından ye
rine getirilmiştir. 

Ayni şekilde vasiyette bulunan Ödemişin Kaya köyünden Meryem 
Köse. Adagide köyünden Fatma Gülşen, Kaymakçı köyünden Fatma 
ve Ali Osmanın mirasçıları tarafından da Türk hava kurumuna 41 
lira teslim edilmiştir. 

Son nefeslerinde kalpleri memleket sevgisiyle çarpan bu aziz kar
deşlerimizin hatıralarını hürmetle takdis ederiz. 

Dt:11ı~Ou11R 

Vekaletce • 

memur Raaroıarı 

tasdik edilmıstir 
' 

lstanbul 22 (Hususi) - Denizbank kadroları lktısad vekaletince 
tasdik edilmiştir. Kadrolarda hiç bir memur açıkta bırakılmadığı gibi 
memur maaş ve ücretlerinde esaslı bir tenzilata lüzum görülmemiş
tir. Denizbank tarafından Alman tezgahlarına sipariş edilen Etrüsk 
tipindeki üç geminin inşaatını tetkik etmek üzere mütahassıslardan 
mürekkep bir komisyon yakında Almanyaya gidecektir. 

Bütün Amerika 
Dün, Amerika banisini11 200 cü 

yıldönümünii kutladı 
Paris 22 (Ö.R) - Bütün Amerika bugün Birleşik Amerika cüm

huriyetlerinin banisi olan Corc Vaşingtonun 200 üncü doğum yıldö· 
nümünü kutlamaktadır. Bu bayrama Paris de iştirak ediyor. Seyahat
ten dönmüş olan başvekil B. Daladiye Amerika kulübü tarafından 
verilen senelik ziyafette Fransız - Amerikan münasebetleri hakkında 
bir nutuk söylemeği kabul etmiştir. Nutuk radyo ile yayılacak ve ln
gilizce olarak Amerikaya nakledilecektir. Saat 19, 30 da başlıyacak 
olan ziyafette 300 den fazla davetli bulunacaktır. Bunların arasında 
Dük Vindsor, Fransız hariciye nazırı B. Bonne ve genel kurmay baş
kanı general Gamelin bulunacaktır. 

Paris belediye meclis reisi, Nevyork belediye reisi 8. Laguardaya 

şu telgrafı göndermiştir: 

« Corc Vaşingtonun doğduğu günün bu yıl dönümünde Paris, istik
lallerini ona medyun olan Nevyorka ve diğer Amerikan sitelerine kar

deşçe dostluk ve hararetli bağlılık hissiyatını bildirir.> 
Paris 22 (ö.R) - Hariciye nazırı B. Bonne öğleye doğru lngiltere

nin Paris büyük elçisi Sir Erik Fipsi kabul etmiştir. , 

bildiriyor: 
Halkevlerinin yıldönfunü Halayın her 

tarafında eoşkun te-Lalıüratla kutluları -
mıştır. Bu münasebetle Antakya Halke
vinde yapılan törende ar kolu sanatkar
ları tarafından çalınan istiklal marşı din
lenmiş, bundan sonra halkevinin gayele
ri ve bir sene i~inde başaracağı işler hak
kında iki konferans verilmiştir. 

l/ZZZZZZZZZ7~</Zn B. Edenin bir nutku 
Gençler 
••••••••••••••••••••••••••• 

' Yarın matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Eğlence • Aşk . Ze\"k - Hayat ve ı:ü,eJlik dolu en nefis gençlik filmini 

görmcğc hazırlaıunız ... 

DELi GENÇLiK 
Fransızca sözlü • Baş rollerd_e 

ROBERT TAYLOR • MOREN OSVLIVAN 
LiONEL BARYMORE 

Programa ilave olarak ayrı, ayn mevzularda vücuda getirilmiş tamaııUyle 
tabii renkli gayet ı:üzel iki adet renkli Milci 
Paramount jurnalde en son moda ve haberler .. 
SEANSLAR : 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9 DA BAŞLAR 

Ebedi Şef Atalürkün hatırası tazimle 
anılmı~ ve milli Şof İsmet !nönüne şük
ran ve minnet hisleri izhar edilmiştir. 

Törende devlet reisi B. Tayfur Sök
men de bulunmuştur. 

Halkevi binasının etrafını saran bin -
!erce halka ve izcilere hitaben devlet 
rei~i kısa bir hitabe söylemiştir. 

Temsil kolu tarafından halka mahsus 
üç ten1!=iil verilmiştir. Gece verilen tem
•ilde dev Jet reisi, fevkalade murahhas 
C. Açıkalın, başkonsolos Fethi Denli ha
zır bulunmuşlardır. 

İskenderun, Reyhaniye, Kırkhanda 
da halkevlerinin yıJdi;nümü parlak su
rette kutlulanmıstır. 

TAYYARE 
SiNEMASINOA 

TELEFON : 3646 
24 Şubat CUMA gününden 

itibaren 
Senenin en güzel Sark filmi 

Sesli ııe Türkçe şarlıılı 

ŞEYHiN OGLU 
OYNIYANLAR : 

RVDOLF VALANTİNO 
VİLMABANKY 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buı:ün son olarak 2 - 4 - 6 ve 

9 seanslarında 

Asri Batakhane 
DİTAPARLO 
ALBERT PRE.JANT 

=cw<?i""WY U 

lngilterenin 
vadeli 

uzun ve 
siyaseti 

kısa 

Londra 22 (ö.R) - B. Eden Birmingamda söylediği bir nutukta 

demiştir ki: 

- lngilterenin biri uzun vadeli, diğeri kısa vadeli iki siyaseti vardır. 
Uzun vadelisi beynelmilel nizamın teessüsü, kanun hi.ikümranivetinin 
kabulü ve silahların tahdidi için milletler arasında anlaşma husulüdür. 
Bu hedefler istihsal edilmedikçe sulh ve emniyet daimi olamaz. 

Kısa vadeli siyaset ise, lngilterenin hürriyetini korumak ve lngiliz 
ırkına istikbalde de serbest ve müstakil bir cemaat halinde yaşayabile
ceği emniyeti vermek için sulh teminatı vermeğe matufdur. Diğer bazı 
milletler nezdinde kuvvet simdi en müessir unsur olmuştur. Bu vazi
yet devam ettikçe, buna karşı koymak için tek çare, milli kuvvetlerin 
taarruz maksadile değil, fakat devamlı bir sulhun nef' ine olarak inki-

fıdır. 



YBHI ASIR 
SAHIFE4 

---.-.CASUS KADIN---.:J 
~ 

Katinka Karlova'nın 
M A CER A ları 

Kaideden: RASİP ADAMOGLU .. 

Papa kim_ olacak? 
DOK'J'ORll.lf KOŞBli: /1 

······--·~~·~·~·· 
,. 

Ebegümeci - Hindiba 
T.AZAft~ Dr. G. A. 

Katolik alemi şu dakikada bu sualin 
cevabını tahminle meşguldür 

lzmir.de bir h&J öğretmenden gelen 
tatlı mekbıbu buraya tekmil yarınak 
mümkün olsaydı da, siz de onu o'kumuş 
olsayduuz, şüphesiz, ağzınızın suyu akıır• 
dı. Sayın hoca, yurdumuzda milyonlarca 
kişinin yedikleri köy sebzelerini, turp otu
nu, ebegümecini, hindibayı eşek helva
sını, ısırgan otunu, ya:ban ayısını ve da
ha bir çok otları saydıktan •onra. 

K.atinka Karlovanın bir Rus adı taşı
ınasma rağmen bir Rus dilberi olmadığı
nı karilerimlze hemen haber vermek za

ruridir! 
Katinka doğuş ve terbiye itibariyle ln-

vermek lizundır. Ve, şüphesizdir ki ka
.rilerimiz de, istiklAl ve hüriyet aşkiyle 
ne kadar çok Irlandalının nefislerini fe
da ettiklerini bilirler. Istiklfılcı Irlıında
lıların Ingilizlere karşı olan kin ve hu
sumeti de meşhurdur. 

Rey pusulalarını tetkikten sonra yakacak 
olan tertibat tamamlanmıştır - Biz onların kimisinden böbrek içi, 

kimisinden de 811 yemekler :ve salatalar 

giliz, daha doğrusu bir Irlandalıdır. Ir
landanın Limerik şehrinde doğmuş, Kar
lova müstear ismini almadan evvel de 
asıl ismi Ketti Knrrol idL 

Ketti henliz küçük ve avare bir kız 
iken hiç bir kimsenin nazarı dikkatini 
celbetmemiş idi. Fakat kıvırcık ve kır
mızıya yakın saçları da her görenin gö
zünden kaçmamış idi. Her zaman dağı
mk ve taranmamış olan bu saçlar, bazı 
gözlerini kapatacak surette yüzüne dü
tierdi. Fakat Ketti bu garip saçların uza
masına hiç tahammül edemez ve onları 
eline geçirdiği bir makasla kısaltırdı! 

Karilerimizin müsaadesi ile ve KetU
nin istikbali ile alakadar olan bir nolda
yı daha tasrih etmek isteriz. 

Pat Karrol da, tA çocu'kluğundanberi 
ve tabü bütün Irlandalılar gibi Ingifü.,.. 
!ere karşı derin bir kin ve husumet bes
lemekte idi. Ingilizlerden intikam almak 
için her fırsnttan istifade etmiş ve en 
büyük fırsatı da dört gözle beklemekte 

idi. 
Umumi harpte, Irlandalılar vakıA In-

giliilerin saflarında harbe iştirak etmiş
lerdir, fakat el altından dn ellerinden 
gelen kötülükleri yapmaktan çekinme
mişlerdir. Pat Karrol da yaşının ilerle
miş olması hasebiyle bilfiil muhnsame
lerde yer a1madı. Fakat gizliden gizliye 
Almanlar hesabına cao;usluğa başladı! 

Roma 22 (ö.R) - Kardinaller bu sa
bah Duvayen kardinal Gennaro Pigna
telli Di Belmontenin başkanlığında top
lanarak konklav hazırlıklarına devam 
etm~lerdir. Konklavların toplanacakları 
dairede hazırlıklar bitirilmek üze.redir. 

Roma (V.M.) - 267 inci papanın in
tihabı meselesi bütün katolik hırh>tiyan 
alemini ehemmiyetle işgal ediyor. Pren
sip itibariyle ecnebi kardinallerin papa 
intihap edilme şansları yok gibidir. Bu 
defa toplanacak olan Konklava 35 Ital
yan, 6 Fransız, bir Belçikalı, bir lngiliz. 
bir Irlandalı, üç Ispanyol, bir Portekiz, 
dört Alman, bir Çek, bir Macar, bir Po
lonyalı, bir Suriyeli, üç Amerikalı, bir 
Kanadalı, bir Arjantinli, bir Brezilyalı 
kardinal iştirak edecektir. 

Vatikandan bir göriinii§ 

yaparız. 

Diye yazıyor. Sonra da bütün bu ot
lar üzerine gazcted.e yazılar i.tiyor. Ho
ca kendisinin de gerçekten köylü oldu· 
ğuna inandıracakmıı gibi mektubunun biı 
kaç yerinde cyiriz> diyorsa da, gerçek
ten köylü olsaydı üzümünü yer de bağını 
sormazdı. Köylü olmıyan hocanın mak· 
sadı da bdli: Çocukları her vakit, imti· 
han etmiye alışmış, beni de imtihana çek· 

mek istiyor. 
Sayın hocanın yazdığı otların çoğunu 

bizim köyde cyemediğimiz> için, doğru· 
su, onların ne olduklarını bilmiyorum. 
Bu imtihanda nncak bir ıftr alacağımı 
anlamakla beraber, baş öğretmenin sor
gularını büsbütün eevaps1z bırakmamak 
üzere bugünlük bizim köyde de tanıdı
ğımız ebegümeci ile hindibıı üzerine bil
diğimi söyliyeceğim. 

Limerik şehrinde, Ketti gibi kırmızı 
saçlı bir çok kadın ve kıtlar daha var
dı. Ve lrlandnnın -çok eski zamanlarda
D:.nimarkalı korsanlar, nıasallann an -
!attıkları kırmızı saçlı insanlar tarafın -
dan istill edilmiş oldu~unu da unutma
mak lazım! Şu halde bizim Kettinin de
delerinden birisi bu Danimarkalılardan 
birlii olacaktır. Çünkü, Ketti eski Dani
markalıların sade saçlarının rengini de
ğil, onların sert, haşin ahlaklarını ve ser
besti aşklarını da tevarüs etmiş bulu -

nuyordu! 

Yalnız casusluk yapsa .. yine eyi! Pat 
kayığı ile petrol ve benzin taşıyarak, 
Alman tahtelbahirlerine de büyük yar
dımlarda bulundu. Pat, usta bir kaçakçı 
gibi Liynit ve odun yığınları arMında 
gizlenmek suretile birçok Alman tahtel
bahirlerine -Almanyada bulamadıkları
benzin, petrol ve ~kine yağını temin 
etti ve bu suretle bu ihtiyar deniz kurdu 
cihanı parmakları üstünde oynatan In
giliz casus teşkilAtını, Ente11icens Ser -

Bu suretle katolik aleminde mevcut 
62 kardinalden altm~ı içtimada hazır 
bulunacaktır. l1 inci Pi'nin intihabında 
53 kardinal ve bunların 53 katlp~ri ile 
53 hizmetçileri hazır bulunmU§tU. Aynı 
zamanda bir operatör, lki doktor, iki ec
zacı, 11 a~ı, 6 bulaşıkçı, bir mimar, 3 
itfaiyeci, bir duvarcı, bir doğramacı, bir 
demirci, bir lehimci, üç berber, beş sü
pürücü ve daha bazı uiaktef ek hizmet
leri gören şahıslar Konklavaa kapanmı~ 

lardı. 

ciye nazırıdır. Müt.eveffa papa tarafın- t nan reyler netice&nde hiç b~~ k.a~dinal, 
dan kendisi papalığa en kuvvetli namzet papa olmak için elzem olan, uçte ıkl e~
ola.rak gösterilmiş ise de bir hariciye na- seri.yeti toplıyama:r.sa rey puslalan bır 
zmnın papalığa seçilmesi usulden de- az ısla1c samanla birlikte yalultr ve. ke-

ğ.td" sif bir duman çıkarır. Eğer papa intih.ııp 

Ebegümecinin tarihte yeri pek büyük
tür, derler. Fi1oı:of fisagur dünyada en 
temiz gıda odur dermiı. Şair Horas ken
dini on:ınla beslemiş. Me,hur hatip Çi· 
çeron en güzel nutuklannı ebegümeci 
yedikten ıonra söy1ermİf ... Bunlann hep
si doğru olsa &erek, fakat ebegümeci in· 
sanı gerçekten beslediği için değll, kan· 
na yumupklılc verdiği için. Galiba o ınef· 
hur adamların karınlarından ;zorları var
mış da onuo için ebegüme<:iyi o kadar 
övmüşler. Y okııa onun insanı besliyecelı: 
bir yeri yoktur. Pirinçle ve bol yağla bir· 
leştirilince yahut böbrek İçi yapılınca ya· 

Bununla beraber vaz.iyet ne olursa o1-
sun Ketti, k.ırmm .saçlarını kendisine 
bir beli addediyordu. Arkadaşları onu, 
bu renkteki saçlarından dolayı alay edi
yorlardı. Fakat bereket versin ki Ketti
nin dili, keskin bir kılınç gibi bu alay
lara karşı mildafaa kudretinde idi! Tır
naklarının sivriliği de işe karışınca, Ket
ti bu .kavgalardan her zaman galip çıkı
yor ve bu sebeple de taarruzdan maı.u
niyeti gün geçtikçe artıyordu. 

* Seneler çok çabuk geçli ve bu kırmı
zı saçl~ hırçın Ketti de çocukluktan çı-

t.,..,.&.ıktf,°Wi 'Ve \,1ıU-me11goL1U, UIUU.a.!ra 

mazbut ahlaklı fakat vahşi bir ceylana 
benziyordu artık! Endamı güzel, narin 
ve kıvrak vücutlu idi. Ve, Ketti ytizü
nün gUzelliğinden ziyade endamı, narin 
vücudunun cazip kıvranış ve hareketle
ri ile şehrin delikarilılannı kendisine 
cezbedecek bir kız olmuştu! 

Ne kendi yaşında ve ne de kendinden 
bUyUk olanlar dans ve tegannide Ketti 
He rekabet edemezdi. 

Ketti dalına dar elbise geyerdi. Bu su
retle de vUcudundaki tenasüp ve güzel
liği daha ziyade göstenneğe muvaffak 
oluyordu. Ve, ona çorap geydirecek ne 
bir kimse, ne de soğuk ve kar yoktu! 
Kar ve kıyamet aruında Ketti çorapsız 
gezerdi! 

Babası Pat Karrol, küçük Limerikin 
oldukça tanınmış bir balıkçısı idi ve gil
zel ve yeni bir kayığı vardı. 

* Umumt harp patladığı zaman Pat ba-
lıkçılığı bir kenara bıraktı. Vakıa, bazı 
bazı -ve göz boyamak için- balık avla -
dığı da olurdu. Ama, Pat'm asıl meşgul 
olduğu bir takım -esrareıngiz işlerdi! 

Asıl maceraya girişmezden evvel, ve 
ileride rastlanacak maceralarda karileri 
hayrete ve tereddüde düşüm1emek için 
Pat Karrolun Irlandalı olduğunu haber 

7 US? 

visi de atlalmağa ve ald.ıtmağa muvaf

fak oldu. 

* * 
Pat Karrolun Almanya hesabına ca

suşluk ettiği, Alman ta.htelbahirlerine 
benzin veya petrol verdiği, bu sıralarda, 
kırmızı saçlı ve güzel Ketti henüz on 
beş yaşlarında idi. Ve Ketti bu zaman
larda ne çılgın, ne oynak kı:ı:dı, bilseniz .. 

Bu narin fakat ele avuca sığmaz kız, 
çok defalar babasiyle birlikte bin bir 
tehlike ile dolu maceralara atılır, Alman 
tahtelbahirlerine o küçük kayık ile ben
zin vermek için açık denizlere açılırdı. 

Çünkü, Ketti de, her Irlandah gibi 
Ingilizlerden nefret ederdi! .......................... ·- ···---·-· -·- "____. ... , __ ..., __ 
nin babası, bir Alman tahtelbahirinden 
esrarengi7: ve meçhul hüviyetli bir ada
mı alıp Sauon nehri ağzında ve Lime -
rik yakınlarındaki kulübesine getirdi. 

Bu adamın siyah ve taranmamış saç
lan, sakalları üzerinde idi. Elbiseleri, 
üzerinden dökülecek kadar etli, kundu
ralarının altı da delikti! Fakat.. Bu meç
hul ve sefil kıyafetli adamın omuzun -
da koyu renkli bir torba ve bunun için
de de eski bir keman vardı! 

··BİTMEDİ·· 

iTALYADA 
Petrol arastırmaları 
Roma, 22 (A.A) ::_ İtalyan büküıneti 

İtalya topraklarında ve müstemlekele
rinde petrol araştırmak imtiyazını ~ 
sene müddetle İtalyan petrol kumpan
ya.sına vennişt.ir. Bu ~alarda şir
kete yardun olmak üzere de altmış mil
yon liret tahsis etmiştir. 

-*-
GRANDİ 
Romaya gitti-
Londnı, 22 (Ö.R) - İtaJyanın Londra 

sefiri kont Grandi Romaya muvasalat 
etmi5tir. Sefirin bu seyahati, üç hafta 
içinde yapılanların üçüncüsüdür. 

&& ııszu 

Masal masal icinde • 
- 55 -

ı ır. s1 l 

15 inci Benuvanın intihabt dört gün 
sürdüğü halde on birinci Pi on bir gün
de intihap edilmiştir. Bu defa yeni papa
nın kaç günde intihap edileceğini şimdi
den kestirmek kabil de~ildir. Namzetler 
arasında en çok isimleri zikredilenler 

şunlardır: 

12 _Kardinal Jan Verdiye Paru ar- edilmi~ olursa yakılan rey pu a orına 
§'?Vekidit·. 75 y~ındadır. Eğer bir ya- büyük miktarda kuru saman itlve ed~
bancı inühabt kabil olsa idi en kuvvetli lir ve bu da açık renkli ve devamlı hır 
nam:ı:et olurdu. duman yapar. Soba harlcen gtimüşt 

Vatikan Sitesi 22 (Ö.R) - Yeni Pa- renkte bir boya ile .sıvanmıştır. Kardi
panm intihabı için toplanan reylerin nallerin ,ikamet edecekleri dairelerin tef
müsbet veya menfi netice verdiğini ke- rişatı da bitmiştir. Her kardina\e tahsis 
safet derecesiyle gösterecek olan duma- edilecek daire kur'a ne tayin olunur. 
nın çıkacağı boru Vatikan sarayının ça- Kardinallerin ziyaretçilerini kabul ede
tısına yerleştirilnı1ştir. Çatıyı 10 metre bilmeleı-i için dört k~ük salon hazır -
tecavüz eden bu boru 35 metre uzunlu- lanmışhr. Fakat bu tlyaretlerde daima 
ğundadır. Boru, kardinallerin papayı muraldp rahipler hazır bulunacaktır. 
seçmek üzere top1anacakları Sikstin Şa- Keza papayı seçecek kardinallere hariç
pelin sol tarafındaki sobaya müntehi ten gönderilen mektuplar da, ancak 
olup rey puslaları, netice ne olursa ol- kontrolü müteakip kendilerine tevdi edi

sun, derhal burada yakılır. Eğer topla- lir. 

1 - Pelle Granietti çok büyük bir nü

fuz sahibidir. 
2 - Kardinal Morisyo Foseoli. tören 

arşeveki olup mühim bir sima telakki 

ediliyor. 
3 - Federiko Pedeçini altmış dört ya-

şındadır. ispanya kral hanedanının ya -- .. . ... , _._._,., _ _ ,_ -- ... 

zeltir. 
4 - Luici Layıkrano Palermo arşevc

kidir. Çok sempatisi vardır. Enerjik ve 
entrikadan hoşlanmıyan bir adamdır. 

5 - Alfred Şuehter .Mi.lano arşevek.i
dir. lsviçrelidfr. önce faşizme mütema
yil ise de ırkçılık politikasına şiddetle 
muhalefet ettiğinden intihap kabiliyeti 
az olduğu kanaati vardır. 

6 - Luici Maylioni, Ariştiryanm ya
kın dostu idi. Politik.aya faz.la merakı 
hasebiyle intihap kabiliyeti azdır. 

7 - Francerko Morvaçi, Bükreş, 
Prag, Varşova Nonsiyosudur. Çok neıc
li ve hayırsever bir kardinaldir. Fakat 
on birinci Pi'ye fazla merbutiyeti hase
biyle Vatikanda bir değişildik i.&Uyenler
ce hoş görülmemektedir. 

8 - Kardinal Piazzo, Venedik Patri
k.idir. Siyasetten ur.aktır. En g&tde nam
zetler arasındadır. 

9 - Kardinal &kale!! Napoli arşeve
kidir. Italyan kral hanedanı ile münase
bet halindedir. Faşist otoritelerin göz -
desidir. Intibap edilmesi çok muhtemel

dir. 
10 - Kardinal Cennaro Granito Pig

natelli seksen beş yaşındadır. Ve Konk
lava riyaset edecektir. 

11 - Kardinal Paeelli Vatikan hari-

ko~tular. 

lngilterede bir haf tada 215 
mil yon lira vergi tahsilat yapıldı 

londra 22 (ö.R) - Vergi tahsilat istatistikine göre geçen hafta 
36 milyon lira (2f S milyon türk lirası) tahsil edilmiştir. Eğer mali se
nenin bitmesi için kalan son beş hafta zarfında ayni nimet muhafaza 
edilirse bütçe muhammen miktarı çok geçilmiş ola~ktir. 

Hava ordusu için on milyon liralık mütemmim tahsisat kararnamesi 
n~redilmiştir. Neşredilen musahhah rakamlara göre hava ordusu ha
zari mevcudu 102 bin ere baliğ olmuftur. Gönüllü kaydı memnuniyet 
verici bir ~kilde devam etmiş ve haiirlanmıt olan kadrolar kolayca 
doldurulmuştur. 

lngilterenin 1938 bahri prosıramına dahil ve her biri 40 bin tonluk 
iki yeni zırhh y&kında in~ya konulacakbr. Bu Z'Jrhltlar 406 milimet
relik toplarla müsellah olacaktır. 

lieneral Frankonu nutku 
Barselon 22 (A.A) - Dün akpm general Franko Barıelondaki 

büyük aakeri geçit resmi münasebetiyle radyo ile nqredikn bİı' nutuk 
söylemi§ ve Pirene tepelerine kirmizi-sarı-kirmlıi ıbeyra,iı diken Nas
yonalist ordunun fevkalade harekatıni methederek demittir ki: 

- Bu hareketlerde dünya yeni ispanyanın kun-etini görebilir. ls
panyol gençliğinin döktüğü kan yeni bir (,pe.nya doimaeiYle eemere
aini verecektir. Bu harbin en büyük askeri muvaffabyetini Kata1on
yanın kurtanlması teşkil etmiftir. Bütün Kat.alon,-. eyaleti 4-4 gün 
içinde kurtarılmı.şbr. 
--:ZS. -
-Ofı. .. Çok t'ilıci.ir .. Oedi.. Artak öle· 

bilirim. 
Ve hikmeti hiida ... O anda nıhunu 

teııliın etti. Bu hadiııedaı çok müteessir 
olan paditah. apt.a.l İç.İn bir türbe yap
brdı. Onun ikı'betine çok üz.iildü. 

Padipô: 
- Anlat. 

nındakilere lezzet verir. fakat be8liyen 
ebegümeci değil. yarundakilcrdir. Ondan 
dolayı ben ebeııiiınecİJ'İ görünce onun 
içindeki yağına acırım. 

Ebegümeci bir gıda olmaktan ziyade 
bir ilaçtır. Bopz hastalıklarında boğaZl 
yuınıaptır, ökeürüğü J,afifletir. Onun için 
yapraklan kaynatılarak prpra ilaci ya
pılır. Eskiden ondan lapa da yaparlardı. 
Karnı yurnuşaU:Jiı da doiru olmakla be· 
raber, btt it icin daha bqu türlü türlü 
ilaçlar olduğundan, ~imdi inkıbaza kar§ı 
ebegümeci yemek hemen hiç kimsenin 
lultınn.ll ~lmez ... 

Hindibaya gelince, onun tarihte belli 
başlı hiç bir yeri yoksa da, bu zamanın 
.ofralarıncla itil>an gittikçe artmaktadır. 
Bizim köyde de hindibayı hala :ıan şal
varlı ~ la7.lar kırludaıı toplıyarak 

getirirler, satarlar. Fakat frenk illerinde 
hindiba camlı bo,tanlarda .in:et ve ikram 
ile yeti tirilmekt~dir. 

Onun bu kaefar rağbet butmuına se· 
bep insanı besleyici bir gıda olmasından 
değildir. Vakıa salatası, lıatta 1-ıiç yağsız 

ıve eiclc.eeiı: ya.lıut limoMtU": olarak, öyle 
kuru kuruya reıllldiii ~ aiıza lf'et"di.ği 
iıafif acıJ.ğı Ye Luruna kadar gidea ken• 
.dine mahsus koku$lı ile ifüh.a açar, .mi-
4edela hazmı caddde.rini 'oleıir .• • Me· 
raldılan lıin.cübe,-ı et .-ya tle. Pila hat• 
ti fehde ~ırarak yed.ilini <nkit bit 
çok esdndere ıercila ederler. Uz.erine 
peynir J'ıendeliyet"ek mawna cibi Eınnda 
k.ız.arttu.azu yiy.eııler de .. udıı. Fakat 
bwıdaJl da. batlı ba,ına baieyici Dic gt· 

da ayalamar.. Barsaldanıu:la müzınio biı 
ilt.il>ap olanlarda. ba,ıka laaaeye dc>kun· 
mam .da iruanı ~eceğine de inanı· 
lama%.. 

Hindibanın rıağbet görmetine asıl ıe
bep eıılciden bayanlann yüzlerinde çilled 
kaybettirir diye ~öhret alması idi. Onwı 
İçin bayanlar hindibanın suyu ile Y\iileri· 
ni ve gözlerini yı\ad.iktan bafka yeme
ğini de iftahla yerlerdi. f ,altat çiilere kar· 
şı onun kadar faydasız b.,ka ilaçlar çık· 

Padişah yine rahat etmedi. K1zını da 
bunlann arkasından yotladı . 

Ondan sonra da arbk zulüm etınez 
oldu. 

Evvel zamanda bir padi~ahla bir ne
dimi VannJJ.. 

tığından beri hindiba da bu cihetten ıöh· 
retini kaybetti. 

Meğer celladlar aptalı yakalam.ar. 
boynunu YUrmak üzere lurlık bir yere 

Padişah, bu nedimtot çok 1everdi. Ne
dimin de itiban fazla idi. Vezirlerden 

Meğerse bu ,ehirde candan geçmiş bir 
•ptal oğlan varmış .. O da Sultana vur
gunmUJ. Sultan. araba.ında ıehirdc do
laşmağa çıktıkça o da arabanın önünde 

bu zavallı aptalın kanma girmek istiyor- götürmü!llerdi. 

Ey padiplı, itte hu da ga.ter&r ki in
anlar, bele büküındarlar i,tediklni zv. 
lümkrin hesabını biı' gün nreeekler-dir. 
Bunu düfiineTek tchudeye kıyma. 

biri bir gün nedimin bu kadar gözde ol· 
masına hased etti. Onu gözden di.itürmek 

o.. ku,.ı,lc ~ hadınlerl• Dlet
hur teCliibelerinden beTI hindiba •frı 
1'esulni tuıidunek Ye içinden lc.Dlari 
~ iciıa iFi l:ııir ,.emek olarak tanin• 
mı_ştır. Bwıdan dolaYi. doğrudan ~ 
ya illç olarak içitmek üı:ere hülu• bile 

ıunuz. Aptal onlara: 
Y:arın allahın hw::unına çıktığınız 7 _ Bana on dakika müsaade ~in ... 

man bunların hesaplarını nastl verecek- Dedi. Abdest alıp namaz kılayım. Sonra 
durmadan koıar giderrnif. ıiniz. boynumu vurun .. 

Her ne kadar tenbih etmişlers~ de onu Bunun Üzerine padiph vezirine: Celladlar müsaade ettiler. 

için çare ararken en tyi yolllft g.mmaiiik 
olduğunu düşündü. 

Padipha Pkıdts 
çıkarılır. 

bundan vnz geçircmemişler. - Allah .. Allah .. diyorıunuz. Bu dc- Aptal. namaz kJdıktan .sonra iki dini 
havaya kaldırdı: 

Padi~ah, VC'Zirinden bu hiklyeyi iei
dince oğlunu öldürmekten vu geçti. O 
gün. yine bermutad eve gitti. Akf&lll 

olup da saraya döndüğü ve :ıareme gİr• 
diği zaman l.arısı oilanın akıbetindenba# 
hi; açtı. Onun yine kurtulduğunu haber 
alınca: 

Aptal diye de ses çıkarmazlarmış. diğiniz şey var mıdır} Ve yarın biz öl-

- Yarabbi.. . Dedi. Ya bana akıl ve• Yine bir gün, Sultan sokağa çıktığı sı• dükten sonra yaptığımız işlerin hesap· 
rada aptal oğlan yine onun önünden tarının görüleceği hakkındaki rivayetler reydin, ya hükümdara merhamet ve ya- - Ey ~ah .. Dedi. senin bütün vezir• 
koşınağa baolamı§. Bu zavallı, Sultana doğru mudur} Bunlar hakkında hiç bir hut da hu lcadar güzel bir kız yaratma-, !erinin itleri ıcr ve f~dtr. Hepsi de 
o kadar çok iııkmı~ k.i .. ölüm tehdidi şey bilmediğimize nazaran ben inanm.ı• yaydın. lttc ıcnin halkettiğin ~1 yüze bana hased ederler. Beni gözlcriniı:den 

- Ey phımız, dedi, ıiz, nediminize 
fazla iltifat e'diyonunuz. Halbuki o her 

daima sizin aleyhinizde bulunur. Sizin 
uyuz jlletioe müptela olduiunuıu ve .ağ
zınızın kok.tuğunu söyler. 

Padiph bunu duyunca hayret etti. 
Vezir: 

Yalıt.a:ı: hind.1tım çocuklara yedinnek 
eyi oımaz. Çünkü ötedenberi dikbt et
mişler, "°cuklar ne vak.it hindiba yerlerM 
o gece rüyalarında havuz görürler .-e içe
risine dü,tükleri için korkup ağı.,-.rak 
uyanırlarnnş. Rüyaanda hayuza düşen 
çocuğun yaı.ta,ğı 91e halde olacağı da ko
layca tahmin edilebilir. 

A.G. kar!!ısında bile bu işden fariğ olmazmış. yorum. Aşık oldum diye beni hayatımdan edi- düşünmek için ellerinden ne gelirse ya-
. - Inanmauana, dedi, yarın 'kendisini 

Nihayet Padi..,.ha haber vermişler. Padişah böyle söyledikten sonra isti- yorlar. Bari son nefıimde olsan onun parlar. Korkarlar ki eğer sİE benim ıö- Ze7f:1nyağı 
,,.. huzurunuzda bUaz fazla yarıuıaz.a davet 

Padi., .. h da: rahate çekildi ıre uyudu. yÜzünü görse idim. zümü tutar da oilunu:ı:u öldürc.c~k olur-
-.- ,_ la 1_ • • , L _ _ ,_al ediniz ve kulağına bir §C,- eöyljyecdcm.if- ihraca'--·-

- Vurun boynunu. Rüyasında kendiıini ölmüı sördü. Bu sırada padiphın gönderdiği adam· .tanız artııı; on nn ıı;ıymctı ve Jtımuı ~ • u.aau.,, 
- L .iniz gibi olaıua. Gör'eu:binı ki mden ı~--w1 22 (H t) Ze-"-'ağı Diye emretmi1- Bunu duyan vezirle- Hak divanına çekilerek yaptıiı zu· lar ve ıu1tan eeldiler. Sultan hemen ara· mıyae-. ::nıuı ı usus - J -....~ 

rinden biri hükümdara: lümlerin hC9abını verıneie davet edildi. basından indi ve dua eden aptalın yanı• Bu, tıpkı padifahla .nediminin .biki- kendini uzak tutacaktır. ihracatmm: inki§af etmektedir.. Sekiz 
- ~adiphım, demİf, Ve o kadar tazyik gördü ki nihayet kut ye.ine bcnzu. Müeaade eder~ bu hıi- seneden beri ihracat yapmadıtm- ~ 
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BiZANS SA~1:_.!.!.!Y..!.li. .... !.f. .... 'f...1:!..?U 
ImP~~;t~~iÇ~n~ hatıra defteri 

.• 

T f Teofano.. Hiç merak etme •• eo ano .. 
münle boşalacak bu saltanat mevkii hiç kimseye 

Senin ölü-

yar olmıyacaktır. Sana zarar verenler hepsi öleceklerdir 
Sebastiyanonun keşfi doğru çıktı .• 
Kuvvetli elleri ile açılan çekmecenin 

Ust kısmının altında daha az ince bir 

tahta tabakası zuhur etti. 
Bu da kama darbeleri ile ve daha ko

lay par~alanınca çekmecenin ikinci gö

zü meydana çıkh. 
Bu gözde ise, imparatoriçe ~dar Te

ofanonun hatıralarını yazdığı hır defter 

vardı. 
Yağlı parşömenden yapılmış bu def-

terde. genç yaşında ölümün pençesı'.'..e 
kendini kaphran Teofano, evlendıgı 
günden başlamak suretiyle bütün hatı
ralarını ve hayatını kaydetmişti. . . 

Sebastiyano, deTin bir merak ıçınde 
defterin okumasına daldı. 

Hatıralar mufassal değil.. Çok muh
tasardı.. En mühim hadiseler bile bir 

kaç sahrla ifade edilmişti. 

•İmparator v asil bugün öldü. O be
nim hayatta yegane desteğim idi.. Ko
cam imparator oldu. Onun saltanatı be
nim felaketimin başlangıcı olacak.• 

•Kocam imparator olur olınaz ben
den eski İcınıerinin intikamım alınağa 
başladı ve dostunu saraya getirtti.. Be~
den gizliyorlar. Fakat ben hepsını bilı-
yorum.• 

. b' k . pi>;ınan ol-.içine girdiğın1e ın crı e . 
duğum bu sarayda .kafüi in.sanca bısler-

1 tek bir kısı dordum . Sebastı-
e çarpan · " 

yano .. ıı 

Oda hizn etçim Marina bugün bana. 
' d .

1
1i olarak gaybubetlerimin saray an gız . . 

şUpbe uyandırdığını söyledi .. Ben gızli 
olarak ibadete .. Fakirlere yardıma. .ve .. 
Allahımla buhışmağa, kiliseye _ gıdiy"." 
rum .. Halbuki onlar açıktan açıga gu
nah işledikleri halde yine makbul mev

kidedirler .. • 

, Kaynanam valide imparatoriçe Etlca
rina öldü. O, nasıl öldüğünü son nefe
sinde bana yolladığı zehirle anlath. Git
tiği yolu bu suretle bana gösteriyor. Bu, 
beni sevdiğinden midir yoksa oğlunu 
benden kurtarmak için midir? Her hal
de bir gün işime yarar diye sakladım .. ' 

Sebastiyano, hatıra defterinde bu kısa 
ve birbirinden ayrı yapraklara yazılmış 
hatıraları okuyor .. Okudukça da bu za
vallı kadına içinden ve cidden acıyor

du .. 
Birden

1 
çevirdiği bir yaprağın üzerin~ 

yazılmış uzun bir yazı dikkatini celbettı. 
Hele bu yazının ilk kelimeleri onu büs
bütün hayrete düşürdü. 
Yazı şöyle başlıyordu. 
•Bugün .. Sofi anne ile görüştüm.• . 
Sofi anne .. Yine bu kadın .. Yine bu sı-

ile okumağa başladı : 
.Bugün Sofi anneyi gördüm .. Manas

tırda dua ederken yanuna yaklaştı. Be
ni, manastıra yakın küçük kulübesine 
davet etti .. Gittim .. Bana, garip garip 
sözler söyledi .. Bana acıdığından bahset
ti.. Bu kadın galiba deli .. Bana hep ge
linim .. Diye bitap etti. Saraya ve salta
nata karşı çok büyük bir kini var .. İm
parator kocamı hiç sevmiyor .. Yalnız 
imparator Vasile karşı sebebini ~~ma
dığım bir sevgisi v.ar .. O kadar .. Uçüncü 
Mişelden bahsettim, gözleri döndü. Diş
lerini gıcırdattı .. Dudaklarının sessiz ha
reketi arasında ve soluk gibi bir kelime 
duydum ... İntikam .. Kimden intikam al-

ınak istiyordu? .. Sofi anne falıma bakh. 
Bana, Allahın çok hayırlı bir kulu oldu
ğumu, çünkü saray muhitinde çok kal
mıyacağum ve ölümümün yakın oldu
ğunu söyledi. Bu fala üzülmedim .. Çün
kü zaten ölümü istiyor ve bekliyorum ... 
Sonra birden karşımda dikildi... Yüzü 
sararmıştı. Hiddetten titriyordu., Bana 
Teofano! .. Teofano! .. Dedi ... Merale et
me .. Senin ölümünle boşalacak saltanat 
mevkii kimseye yar olmıyacak.. Senin 
ölümün .. Diğerlerinin de ölümüne yol 
açacak .. Sana zarar verenler .. Günleri
ne doyamadan ölecekler .. Bu... Böyle 
olacak. .. • 

:-·BİTMEDİ·· 

Hatayla ticaretimiz 
Türk parasını koruma kanunu 

Hatayda da tatbik mevkiine konuldu 
Hatayda tedvin edilen mali ve ik:tısadl Madde 3 - lıbu kanun 22. 10. 1938 

mevzuattan tüccarlarımızı ali.kadar eden günü saat altıdan sonra mevkii tatbike 
bazılarını aynen a~ağıya alıyoruz: geçecektir. 

Madde 1- Hatay gümrüklerine mah- Madde 4 - lıbu kanunun icrasına 
sus olmak üzere nümunede görüldüğü Maliye gümrük ve lktısat Vek&leti nıe .. 
veçhile ayrı bir bayrak kabul edilmiştir. murdur. 

Madde 2 - Bu bayrağın şekli, etrafı Bulgur ihracının men'i hakkında 

beyaz çerçeve ile mahdud Hatay hayra- Hatay icra Meclisi Dr. Abdurrahman 

ğının aynıdır. Meleğin riyasetinde 7. 11. 1938 tarihin-
Madde 3 - işbu kanun neşri tarihin- de toplanarak aşağıdaki kararı ittihaz et· 

den muteberdir-

Madde 4 - işbu kanunun icrasına 

Maliye lktısat ve gümrük Vekileti m~· 
murdur. 

* Hariçten Hataya ııiren mallardan 
alınmakta olan ırümrük reııminin 

yüzde kırk indirilmesine dair kanun 
Madde 1 - Hariçten Hataya giren 

mallardan ahrunakta olan gümrük resmi 

üzde kırk indirilmiıtir. 
y B . d. b ' d M•dde2 - u ın ırme ug ay, un 
ve bulgura şamil değildir. 

Madde3 - işbu kanun neşri tarhinden 

muteberdir. 
Madde4 - işbu kanunun icrasına Ma-

liye Vekili memurdur. 

* Türk parasını koruma hakkında 

19. 12. 1938 gününde Başvekil Dr. 
Abdurrahman Meleğin riyasetinde top· 

1 
. a Mecli~i Türk parasının kıyme-anan ıcr ' 

. . k malı: makııadile, bu paranın Su-
tını oru 
. L .. bnandan Hataya ithalinin me-
rıye ve u 

. Maliye Vekaletinin 19. 12. 1938 
n~~e, 12694 _ 38 sayılı teklifi üzerine 
gun ve 
karP-r verdi. 

* Hatayla Lübnan ve Suriye arasında 

miştir. 

1 - Hatayın bulgur ihracı iş1erl ahire 
kadar mencdilmi~tir. 

2 - Suriye ve Lübnandan Hataya it
hal edilecek bulgurdan buğday mioillü 
yüzde elli gümrük resmi altnacakbr. 

• 
Tiirkiyeden Hataya girecek emvalden 
ııümrük reımi alınıruyacağma dair 

muvakkat kanun 
Madde 1 - Türkiyeden Hataya ithal 

edilecek biliimum emvalden gümrük re&-
ıni ahnmıyacaktır. 

Madde 2 - Işbu kanuna mugayir ah
kam mülgadır. 

Madde 3 - işbu kanun 31. 1 O. 1938 
tarihinden muteberdir. 

Madde 4 - işbu kanunun icrasına. 
Maliye gümrük ve lktısat Vekili memur· 
dur. 

MACAR BAŞVEKİLİ 
Programını okudu 
Budapcşte , 22 (A.A) - Başvekil kont 

ümriik ihdasına dair muvakkat kanun 
hirbaz kadın.. g Madde 1 _ Hatayla Lübnan ve 
Kafasında bu kadını bulmak için plan-

5 
. da gümrük ihdas edilmiştir. 

Teleki bu sabah mebusan meclisi önün
de programını okumu§tur. Kont Teleki 
beyanatında gerek dahili politikada ge
rek harici politikada selefi B. Imredinin 
progranunı takip edeceğini ve hüküme
tin ilk i~ini yahudi kanunu ile toprak 
kanununu müınkün olduğu kadar ça
buk bir tarzda çıkarmak teşkil edeceği
ni bildirmiştir. 

h urıye arasın 
lar kuran Sebastiyano, Teofanonun a- Madde 2 _ Mevcut gümrük tarifesi 
tıraları arasında onun da ismini görün- .... d. 

ahk8.mı can ır. 
ee yazılı satırları daha büyük bir alaka 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

,, 
' 

Engizisyon Esrarı 
~ Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 
~ O'./.Y: 

Tefrika: 27 
inanınak mümkün olmad1ğ1 gibi, aşkına 
düşenler için de rahat ve saadet haram 
olurdu! 

Sabık baş papas k~tibi ve halen sahte 
baş engizitör, bu fettan kadını daha ilk 
görüşte pek çok sevdi. 
Şımarık adam, elde ettiği Ievka!Ade 

nüfuzu ve kazarunalr.ta olduğu paraları, 
saadeti için kafi bulmamakta idi. Mesut 
olmak için haşmetli bir kadın lazımdı! 

Fraskito efendisinin bu aşkını haber 
aldığı vakıt: 

- Onu hen1en tevkil ettiriniz! tavsi
yesinde bulundu. 

- Hayır .. Bu kadına karşı böyle ka
ba nıuameleyi istemen1! 

·- ...... 'L .ı .1 . n • ı 

Nakleden : F: Ş. B. 
gazelleri m.i okuma~• hazırlaruyorsu -

nuz? 
- Elbet bir çare bulacağız! .. Sen me-

rak etme Fraskilo' 
Ve, Dük Mikel. dilber d~la, sarayda 

verilen bir suvarede rastgeldi ve açıktan 
açığa aşkını bildirdi. Böyle bir aşk ila
nını böyle bir dil kullanılmasını baş en-

iziWrün geydiği ruhani elbise ile uygun 
:ulınıyan işvebaz ilfarkiz, hiç birşey söy
lemedi. Fakat su •:are sonunda baş engi
zitörü tekrar gi dü. Yalnız parmakları
nın ucunu öpliırmekle beraber, şimdiye 
kad"r hiç bir kimseyi sevmediğini ve 
kendisinden başkasını da sevmiyeceğini 

söyledi! 
o " -uhavereyi kapıdan dinlemekte 

onu sıkı bir surette takip etmekte idi. 
Fraskito bu kadında koketlik ile ikbal
percstliğin aynı şiddette hüküm sürdü
ğüne emin idi. 

Bir akşam, Fraskito efendisinin husu
si odasının kapısından dinlerken bu ka
dın ile Dük Mikelin şunları görüştük
lerini tesbit elti: 

- Hayu· ınonsenyör .. beni mesut san
mayınız. Ben hem bir kadın hem de bir 
hıristiyan sıfatiyle çok bcdbahtim! 

- Zavallı melek! 
- Evet, bir kadın sıfatiyle mesut de-

ğilim. Çünkü asaletimin ve unvanımın 
yüksekliğine rağmen servetim çok az
dır. Hıristiyan sıfatiyle de bedbahtim, 
çünkü çok zengin olan amcamın bu ser
veli kendisine ihsan etmiş olan allahını 
unuttuğunu ve fakirlere hiç yardımda 
bulunmadığını görüp duyuyorum! Am
cam Don Suarez çok hasis bir adamdır. 

Kardinal Mikel - Evet meleğim, ha
sislik en büyük bir günahtır! dedi. 

- Don Suarez, bir ayağı çukurda ol
masına rağmen ancak kendisini dii§ü -
nen bir hodkamdır. Yarın ahrette ken
disini ne gibi cezaların beklediğini bile 
bilmez gibi hareket ediyor. 

- ~· .. , .. 

Banyo güzellik 
ve sıhhat 
kaynağıdır 

Mevzuumuz umumiyetle yıkanma, de~ 

ğil, cildin güzelliğini, parlaldıiını, tera
vetini muhafaza için yapılan huıuıt ban
yolardır. Bu banyoları medeniyetin yeni 
bir icadı olarak saymalı:. hiç te doğru de

ğildir. 
Tarihin ilk çağlarından Asyalı Pren

sesler, Atinalı lcibar kadınlar, Romanın 
hemen bütün kadınları güzellik banyo
larını biliyorlar ve muhtelif terkipte türlü 
türlil banyolar lr.ullanıyorlardı. Beşinci 

asırda Atinada sıcak banyolarla, buhar 
banyoları çok makbul sayılıyordu. Ro
malılar ömürlerinin mühim bir kısmını 
hamamlarda geçirirlerdi. Memleketimizin 
hamamları tahiisidir. Avrupada sıcak 

banyoların kullanılması daha çok yeni-

dir. 

-BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA
ray nazırı ve genel kurmay reisi de ha~ 
zır bulunmuştur. 

GAFENKONUN BEYANATI 
Bükreş 21 (AA) - Hariciye nazırı 

Gafenko La Romanie mecmuasında yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

Beşinci yıldönümünü idrak eden Bal
kan antantı, onu kuranların kendisine 
bağladıkları bütün ümitleri tahakkuk 
ettirmiştir. Bu devrede Avrupa sulhu -
nun gçlrdiği müşkilıı.t antanta daha zi
yade perçinleşmi§tir. Bugün bu umumi 
sulh aletine eyi günde de kötü günde 
de gtivenebileceğimizi biliyoruz. 

MATBUATIN MOTALEATI 
Bükr~ 21 (A.A) - Reye! ajansı bil

diriyor: 
Dün ve bugün toplanan Balkan an -

tantı daimi konseyi bütün enternasyo
nal meseleleri ve geçen sene cereyan 
eden bütün hlldiseleri birer birer tetkik 
e1miştir. Konsey dört heyeti murahhasa 
reisi tarafından verilen izahat önünde 

hun tarsinine yardıın edect."ği kan at 
hasıl olduğundan Bükreşte toplanan bal. 
kan antantı konferansının Ingiliz mat
buatının nazarı dikkatini cclbetmekte 
olduğunu yazmaktadırlar. 

ANTANT VE BULGARISTAN 
Bükreş 22 (A.A) - Gazeteler Balkan 

antantı konseyinin bu seferki toplantı
sının ehemmiyetini tebarü.z: ettiren yazı ... 
!arla doludur. Timsul diyor ki : 

Hariciye nazırının ziyafetinde Gafcn
ko ve Metaksas tarafından söylenen nu
tuklar dört devletin sulh azmini ve aynı 
zamanda müşterek menfaatlerini, istik. 
!!illerini ve hudutlarını korumak yolun. 
daki kararlarını belirtmiştiı-. Balkan an
tantı geçirdiği bütün imtihanlardan da
ha kuvvetli olarak çıkmış ve çıkacak
tır. Gafenko siyasi nizamı ve her meın
leketin milli vazifelerini garanti eden 
bir Avrupa tesanüdü zihniyeti ile büyük 
ekonomik meselelere dört devletin işti

rak arzusunu teyid eyleıni§tir-

Eski zamanların güzellikleriyle meşhur Balkanların ınütesanid bir blok olmak 

Bulgaristana yapılan teşriki mesai 
daveti Balkan antantının wnumi siyase
tinin vasfıdıı·. Aynı zamanda Selanik an~ 
!aşmasını imza eden Metaksas ta bu da
vet üzerinde bilhas!=;a ısrar ehniştir. Se-
1.anik muahedesiyle tesis olunan müsa
vat, Balkan milletlerinin arzu C'ltiği 

anlaşmağa n1üsait bir hava yaratmı.ştır 

bir çok kadınları sıcak banyolardan gü~ 
zellikleri için pek çok istifade etmişler~ 

dir. Meşhur Kleopatra, her gün içerisine 
güzel kokulu esanslar nave edilmiıt sıcak 
bir _banyo içerisinde yıkanmadan ve yü. 
züne sıcak sularla ıslatılmış havlularla 
kompres yapmadan evvel tuvalet masa· 
sıoın başına oturmazdı. 

Neronun karısı olan Pope güzelliiini 
muhafaza etmek kaygwıile sureti mııhııu
sada kolr.ulu otlar elr.ilmiı meralarda ot
lablarak beslenmiş beı yüz diıi merkep
ten sağılan sıcalr. slitle banyo yapardı. 

85 yaşına geldiği gün bile Mil gü -
zel kadın addedilen ve altmıı yqında 
iken bir çok erkelr.lerin baıını döndüren 
meşhur Ninon, güzelliğini sıcek banyola
rına medyun olduğunu söylerdi. Ninon 

banyosu ismiyle bugün bütün güzellik 
enstitülerinde taammüm eden bu banyo· 
nun terkibi şudur: 

15 O gram adi tuz ve 15 O gram Bikar
bonat dö süd. 1.5 litre su İçerisinde eri
tilir. Diğer taraftan yarım kilo bal, üç 

litre süt içerisinde iyice halledilir. 
ilki mayi banyo suyunun içine dökü~ 

lür ve banyodaki su iyice çallr.anır. Sonra 
süt ve bal halitası da banyoya döküllir 
ve banyodaki su tekrar iyice lr.arııbnlır. 

Zamanımızın ilmi bu çe§İt rıuuıraflı ve 
zahmetli süt banyolarının yerine yeni ter .. 
kipler ikame etmiştir. 4 kilo ebegömeci 

ve iki kilo kepek beraber kaynatılarak 
banyonun içerisine ilB.ve ediliyor. Bu 
banyonun tamamile süt banyolarının ye· 
rini tuttuğu temin edilmektedir. 

Bugünkü kullanılan güzellik banyola
rından bitisi de tuzlu banyolardır. Bu 
banyolar cildi dinlendirir. Hatta bütün 

vücudun yorgunluğunu alır; deriye din
lcnmiı insanlarda görünen güzel manza· 
rayı verir. Tuzlu banyolar 1u euretle ya

pılır: 2,5 kilo tuz, 37,5 - 38 hararet de
recesine kadar ısıtılmıo- sıcak banyo İçe
risine dökülür ve bu banyo İçeri.sinde yal
nız bir dakika kalınır. 

Cildi beyazlatmak, yumuşatmak için 

itibariyle bütün Balkan menfaatlerinin 
birbirine uygun olduğunu müşahede ey
lemiştir. Konsey Balkanların müsliha
ne siyasi ve iktısadl teşriki mesai husu
sunda dört balkan devletinin arzusunu 
ispat eden Selil.nik anlaşmasını da tet
kik etmiştir. 

Nihal tebliğin Çarşamba sabahı mat
buata verilmesi muhtemeldir. 
KRALIN SARAYINDA 
Bükreş 22 (A.A) - Dün gece sarayı 

kralide senfonik konseri müteakip da
veUilere büfeden şampanya ikram edi
lirken kral Karol Elen başvekili ve hari
ciye nazırı B. Metaksası, Türkiye hari
ciye vekili B. Şill<rü Saraçoğiunu ve 
Yugoslavya hariciye nazırı B. Cincar 
Markoviçi yanına alınış ve kadehini 
memleketlerimizin saadetine ve antantı
mızın ebedi olmasına diye kaldırmıştır. 

Belgrad 22 (AA) - Yugoslav gaze
teleri hali hazırdaki beynelmilel hadise
lerin inkişafı dolayısiyle Londrada Bal
kan devletleri arasındaki teşriki mesai
nin Avruparun cenubu şarkisinde sul-

FAKİR TALEBEYE 
SICAKYEMEK 
Giresun, 22 (A.A.) - Şehrinıizin dört 

ilk okulunda öğle yemeğinden mahrum 
153 fakir talebeye himnye heyetinin fa

aliyetleri neticesinde bir haftadan beri 
sıcak yemek verilmeğe başlanmıştır. 

Ayrıca 78 talebe geydlri~ ve heyeti 
umumiyesinin mektep levazımı da veril

miştir. 

Gerek yemek ve gerekse kitap, defter 
gibi ihtiyaçları ders sonuna kadar veri
lecektir. 

Balkan antantı konseyinin toplantısın
dan heyecan verici kararlar beklenme
melidir. Balkanlar bugün bütün Avru
paya bir misal oluyor. Avrupanın Bal
kanlaştırılması, vaktile meşum olan Bal
kanlar bugün enternasyonal siyasetle 
ideal teşkil eylemektedir. 

Romanya gazetesi Balkan antantının 
bir tarihçesini yapıyor. Bu antantın en
ternasyonal siyasette oynadığı mühim 
role işaret ediyor ve enternasyonal ha
yatta kendi mukadderatına lı.ikim olına
ğa azmetrn~ olan bu mütecanis blokun 
kıymetini tebarüz ettiriyor. 

Orantül gazetesi Balkan antantının 

hiç bir tecavüz fikirleri beslemediği hu
susunda ısrar etmekle ve konferans 
müzakere1erine h.lkim olan zihniyetin 
muvaffakıyet amili olacağında şüphe et
memektedir. 

JAPON TAYYARELERi 
Sumtunga hücum 
ettiler ... 
Tokyo, 22 (AA) - Harbıye nezareti 

bugün saat 16 da aşağıdaki tebliği ne~
ı·etmişlir ; 

Japon askeri tayyareleri salı günü sa
at 11 de Kanton - Keulung demiryolu 
üzerinde ve hudutta kain Sumtung şeh

rine hücum etmiştir. Atılan bombalar 
Hataen İngiliz arazisine düşmüş ve bir 
bomba da Sumtunga gitmekte olan biı· 

trenin lokomotifi üzerinde infilak el-
~ ıniştir. 

Ağaç bayramı Japon askert makamları Hong - Kong-

Tekird - 22(A.A) -Dün Tekirda"ın- tanki Japon başkonsol?sunu büy~ Bri-
ag g tanya makamları nezdınde bu hldiseden 

da ağaç bayramı kutlulanmış, başta vali dolayı teessUrlerini derhal bildirmeğc 
olmalc üzere devair müdüleri, bütün ö"-

ft ınemur etm.~tir. 
retınen ve talebeler şehrin methalinde-
ki sahaya giderek binlerce fidan dikmiş
lerdir. 

kullanılan banyolardan en ehemmiyetli-1---------------

MARAŞTA İNTİHAP 
FAALİYETİ 

si şudur: Küçük bir muslin torba içerisine 
iki çorba kaşığı kepek ve 12 ince kesil
mi~ limon dilim konur. Ağzı bağlanır. 

Ve bir Htre kaynar su içerisinde yarım sa
at bırakılır. Banyo yaparken bu küçük 
muslin torba da kese gibi kull~nılır. 

Çok ince derili olan ve cildleri gayet 
çabuk bozulan bayanlar ise banyo sula
rına daima 1 00 gram Bikarbonat dö süd 

Dün Mikel bu sözleri, Markizi anla -
mak için söylemişti. Fakat Antonya, bu 
sözlerden korkmadı ve hatta güzel bir 
tebessüm ile mukabele etti. 

Bu fettan kadın, bu sözleri sevgilisine 
değil, bir engizitöre söyliyordu. Hedefi 
de kendisini acındırmalc değil, engizitö
re ihbarda bulunmaktı! 

Bu sözleri kapı dışında dinlemekte 
olan sabık haydut Fraskito, ihtiyarsız 
bir hiddetie: 

- Benim kanlı hançerim. Bu kadının 
güzel ve kırmızı dudaklarından çok da
ha masumdur! demekten kendisini ala
madı. 

Ve, bu sırada, Markiz kelimeler üze
rinde durarak: 

- Ve ben bu adamı engizisyona ih
bardan zerrece vicdan azabı hissetmiye
ceğim! dedi. 

Dük Mikel, gözlerini genç kadına dik
ti ve dikkatle baktı. Antonya yine gül
dü. Bunun üzerine Mikel güzel kadının 
çok güzel elini tuttu. Fakat Markiz eli
ni şiddetle geri çekti. 

- Ne? elinizi benden çekiyorsunuz, 
Antonya? .. dedi. 

- Monsenyör .• Elimi Dük Mikel Sa-
, .-..ı · •• .. • · ....... Fakat bir 

ilave etmelidir. Cildleri yağlı olan bayan
lar bu miktarı 200 grama çılr.arabilirler. 
Cildleri çabulr. kızaran ve bu kızartılar 
uzun zaman devam eden kadınlar banyo 

sularına 1 00 gram nişasta, cildleri çok 
kuru olanlar 50 gram gıliaerin ili.ve ede· 
rek s1cak auyun deride yapacağı iyi te· 
sirleri bir kat daha çoğaltmış ve fena te· 
sirlerden kurtulmuş olurlar. 

Maraş, 22 (A.A) - Dün Halkcvi toı>
lantı salonunda ilk ve kamun ilyönku
rul üyeleri toplanarak ikinci ınünlehip

lerin sayısı \'C isimlerini tcsbit etmiştir. 
Nüfus adedine göre il merkezinden 211 
müntehibisani seçilıniştir. 

Halkcvi salonunu dolduran ve uzak 
köylerden gelen üyelere belediye tara
fından bir ak.,'""' ziyafeti verilm~lir. 

yet ve ınevcudiyetimle uzatacağım! mülüm yoktur! dedi. 
- Ne diyorsunuz allah aşkına? Fraskito da, ihtiyarı zındana korken: 
- Beni her halde anladığınıza emi - - Işte bir milyoner .. Fakat milyoıı-

nim! lardan bizim hissemize bir mangır bile 
Ve Antonya, bu garip ve fitnekar söz- düşmiyecek. Aşk hisleri, işlere karışırsa 

!erden sonra kalktı ve çekilip gitti! r.etice böyle olur, işte! dedi. 
Evet .. bu kadın, amcasının mirasına Halbuki Fraskito bu kanaatinde alda-

konmak için kendini baş engizitöre arz nıyordu. Çilnkü, ihtiyar, fettan ve ~V<'
ve takdim ediyordu. baz, hilekar ve hain bir kadın olan y<>-

Dük Mikelin bu vaziyete karşı hisset- ğenine bir para bile kaptırmamak için 
tiği ilk şey nefret ve istikrah oldu. Fa - kendi kendisine mühim bir karar ver -
kat hissettiği şey de bizzat kendisinin mi~ti. Ve bir .gün kendisini ziyaret eden 
bir sahtekar ve hırsız olduğunu düşün- Fraskitoya: 
mek oldu. Bunun için bu mü!Akattan bir - Kardeşim . görüyorsun ki ben çok 
kaç gün sonra zengin ve hasis aıncayı ihtiyarım .. Bu zındanın havası bana çok 
ihtiyar Don Suarezi zındana attırdı. muzırdır. Arkamdan bırakacağun ser-

Bu tevkif günü Markizden aldığı bir vel çok büyüktür. Bana bir noter geli
mektupla, dilber Antonya: «Gayret.. aş- rebilir misin? dedi. 
kımı siz kazanıyorsunuz!> diyordu. - Kardeş, dünya gailesini artık bir 

ihtiyar Suareze gelince; O bu darbe- tarafa bırak ta Allahı, ahreli kazanma
nin nereden geldiğini tahmin etmekte ğı düşün!.. 

güçlük çekmedi. Zaten yeğeni dilber ve - Pek doğru söyliyorsun, ben de an
fettan Antonya ile arası son zamanlarda calr. ahreti düşündüğüm için bir noter 
açılmış idi. Ihtiyar, bu genç ve güzel va- istiyorum. 
risini mirasından mahrum edeceğini de - Beni hayrete düşüriiyorsun.. Bir 
ötede beride söylemiş bulunuyordu. noter mi istiyorsunuz? 

Ihtiyar adam kendi kendi•ine; - Evet .. Vasiyetnamemi yapmak için_ 
- Eğer genç olsaydım, zındancılardan - Bu vasiyetname ne maksatla Y•· 

bir veva bir kacını rura ilt'" kandırrr. ınlacaktır? 

1 

ı 

1 

• 
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Tunustaki 

kolonisinin 
ltalyaıi 
vaziyeti Havva 

Kara Yazısı 1 Kızları 

Dört katlı ve her katında birer 
paire bulunan bir apartıman .• Bi
•İm dairemiz üçüncü katta idi. 
Bir yemek, bir yatak ve bir de mi
ıalir odası vardı. Holü genişti. 
Mobilyeleri zarif ve şıktı. Bu apar
'tımanın kapısından içeri girdiğim 
~an artık yeni bir hayata adı -
tnımı attığımı anladım. Kendi 
kendime : 

- Servet .. dedim. Maziyi unut. 
Seni i.temiyen cemiyetin koydu
~u usullere riayetle ne kaz.ana-
1 caksın. Koyuver kendini bakalım 
lbu sel seni nerelere sürükliyecek. 
( Evet .. Bu sel beni nerelere sü -
Tükliyecek? .. Sürükledi .. sürükle
di ve nihayet öyle bir bataklığa .. 
öyle bir çirkele götürdü ki .. için
de boğulmaktan başka kurtula., 
çaresi kalmadı. 

Bu düsünceleri Muhlis bey için 
8Öylemiyorum. O hakikaten çok 
temiz bir adamdı. Beraber geçir
diğimiz hayatın bütün tafsilatını 
yazmak yalnız uzun olmaz. .. Saç
ma da olur .. O benim mazimdeki 
kara lekeyi bilmediği için beni el 
üstünde tutuyordu. Ben de ona 
dört el ile sarılmıştım. 

Apartımanı kendi yuııam gibi 
tuttum dersem güleceksiniz .. Çün
kü kendi öz yuvamı nasıl tuttuğu
mu evvelce anlattım. Fakat ma -
ziden aldığım acı dersler bana bu 
hayatı olsun kırmamamı gösteri
yordu. 

Muhlis bey -ona bir türlü Muh
lis diyemiyordum- her akşam içer
di. Gelmesine yakın mezelerini 
kendi elimle hazırlardım. Onu 
kendi ahlakıma, tabiatime d_eğil.. 
kendimi onun adetlerine ve ka -
rakterine uydurmağa çalı~ıyor -
'clum. Halbuki Sadıka hiç te böyle 
yapmamı~tım. Bunları düfündük
çe içim ıızlıyordu. Aparhmandan 
dıftıTı çıkmıyordum. Beni bir gö
ren olacak.. bir tanıyan çıkacak 
ve kim olduğumu, ne olduğumu 
JJ.1-,hliı beye haber verecek diye 
ö~ ·•m kopuyordu. 

Böylece bef altı ay geçti. Ara -
mızda en ulak bir imtizaçsızlık 
bile olmadı. Mahli• bey bana: 

- Sen ne tuhaf kadınsın .. di
yordu. Bir kerrecik olmn benden 
bir ,ey iatemedin .. 
Doğru idi. Anladım ki benim 

böyle ve daima mütevekkil vazi -
yetim bu çok eyi kalpli adamı 
Ü%Üyordu .. 

- Ne istiyeyim .. dedim.. Si% 
benim bütün arz.ulat'ımt daha iı
temeğe meydan vermeden yapı -
yormnU% .. 

Hakikaten Muhlis bey hemen 
her ak,am az çok elinde ulak bir 
hediye ile gelirdi. Bu hediye ba
z.an bir çorap. bazan bir e'arp, lxı
zan da ulak bir tüp esans olurdu. 

Bana: 
- Servet .. diyordu. Sen benim 

hayatıma bir nizam verdin.. Ben 
şimdiye kadar her akfam rakımı 
meyhanelerde içerdim.. Aya.iiımı 
tnP11ham•d11n J-.. ~tin.. Seni böyle 
=-~-- -

gördükçe yavaş yavaş evlilik ha
yatına ııınacağım geliyor. Bu gi
di,le biraz daha gayret edersen 
ıeni nikahlıyacağım galiba. 

Bu sözleri o, sarho1luk haliyle 
söyliyor .. Fakat içinden böyle gel
diği için söyliyordu. Ben sevini -
yordum. 

- Daha ne istersin ki yapa -
yım .. 

Dedim .. Yine kalası tütsülü ha
linde: 

- Ne mi isterim .. 'dedi. Ne mi 
i.terim .. Seninle beraber çıkmak .. 
cemiyet hayatına girmek.. ıalon
larda dansetmek.. Fak.at bunun 
için de senin dans bilmekliğin, sa
lon hayatlarına vakıl olmaklığın 
lazım .... 

Ben o a:amana kadar Muhliı be
ye kendimi çok lakir bir aileden 
olarak tanıtmurtım. Dans bilmedi
ğimi, cemiyet 've ıalon hayatına 
hiç f!İrmediğimi söylemiıtim. O 
da bu •Ö%lerime inanmı~tı. Şimdi 
onun, benim bunları bilmediğim
den üzüldüğünü görünce kendimi 
tutamadım: 

- Her halde ft%i böyle birce
miyette mahçup bırakmam Muh
lis bey dedim .. Dansa gelince •. Va
kıa bilmem demekte haklıyııp. •• 
Fakat kız. arkadaslmımla beraber 
buluştuğumuz z:m.anlar kendi 
aramızda danaederdik ve arka -
da,lmım, içlerinde eyi danseden
ler de vardı, bana daima çok uy
duğumu aöylerlerdi. Madam ki 
.iz. arzu ediyorsunuz, m%unuza 
uymak benim için de bir zevktir. 

Bu sözlerim Muhlis bevi bilse-

Mimarisi tekmil Akdeniz havzasntn miş olduğu nüfuzu iledir ki, Fransa, bu 

nüfuz ve tesiri altında kalan ve hususiyle ltalyanları esaretten kurtarmıştır. işte 

Romalılann yapıcılığından bir çok unsur- esaretten kurtulan bu ltalyanlar, ltalyan 
lar almış olan Cezayir ve Tunus gibi şi- kolonisinin temeli olmuşlardır. 
mali Aferikanın bir çok memleketlerinde Fransızların başarmış oldukları işten 

rastlanan cami ve saraylarda, hatta 1 9 dolayı bu tarihi vakadan ltalyanlara bir 
uncu asırda inşa edilmiş olan hükümdar şükran borcu yüklemek kimsenin aklın
sarayında bile, yalnız Italyan yapıcılığı dan geçmez. Ancak, müteakip yıllarda, 
değil, sanat incelikleri de görülmektedir. Fransanın, Tunus beyi üzerinde gittikçe 
Bunda hayret edilecek bir cihet yoktur: artan nüfuzu sayesinde Italyan göçmen
Çünkü yalnız cenupta değil, şimalde de lerinin de artması keyfiyeti böyle bir 
bir çok abide ve eserler vardır ki, ltalyan şükran borcunu tabii kılmaktadır. Baş
sanatkarlarının elinden çıkmıştır. Ancak, langıçta iki dost arasında hiç bir menfaat 
şimali Afrikada, Arap ve ltalyan stili ayrılığı olmadığı şöyle dursun Fransanın 
mezcedilerek meydana gelmiş olan sanat mevkiini kuvvellenC:lirmesi sayesinde Ital
eserleri iyice tetkik edilince, bunları yap· yanlara da Tunus yolu açılmıştı. 

mış olanların, vaktiyle esir düşüp köle- Fransız protektorası kuruluncıya ka
lik ettikleri sıralarda istidatlarını kul- dar, Tunustaki, ltalyan kolonisini Cene· 
lanmış olan bazı Italyanlar oldukları an- velilerle Livornolular teşkil ediyorlardı. 
}aşılmaktadır. Fransızlar, bu Italyan göçmenleri ara-

Bu izahtan maksad, tarihi romantik- sında, politik sebeplerle ltalyayı terket
leştirmek değildir; Tunus beyinin ancak miş olan ltalyan cümhuriyetçilerinin bu-
1830 da kaldırdığı korsanlık ve köleci- lunduklannı söylüyorlar. Fakat, asıl 

lik, Italyanların Tunustaki kolonileriyle ehemmiyetli olan nokta, T unusa göç et
çok yakından alakalıdır. Kölecilik kaldı- miş olan ltalyanların çift ve çubuğu sarıl
rılmadan az evvel Avrupalı kölelere dair madıkları, yani tam manasile sömürgeci 
tanzim edilmiş olan bir listede 1485 olmadıkları keyfiyetidir. Buraya göç et
isimden 1,300 ü Italyandır; aynı liste- mi~ olan ltalyanlar, ticaret ve sarraflıkla, 
de 20 Fransız1 4 Alman ve 4 Danimar- spekülasyonla uğraşan küçük tüccar es

kalı vardır. naftan kimselerdi ki, hepsi ya şehirde ve-
Kölelerin set"best bırakılmaları için ya şehre çok yakın yerlerde yerleşmişler

ödenmiş paraların onda dokuzu Ital - dir. Bunların çoğu, köylü ile yancılık ya
yanlara ait olduğu hakkında Tunus fran- parak hayatlarını temin etmişlerdir. 
sız konsolosluğu_ arşivinin kayıtlan da Vaktiyle Tunusa göç etmiş olanlar ara-
bunu teyit etmektedir. sında İtalyan yahudileri de vardır ki, bu 

o devirdeki ltalyan devletinin zafı, günkü günde gerek adet gerek ekonomi 
kendi tebaasına karşı kan derecede mü- bakımından İtalyan kolonisi içinde ehem
zahir olmasına imkan vermiyor ve Tür- miyetli bir rol oynamaktadırlar. 
kiyeye olan bağlılığı itibari bir mahiyeti Tunusdaki 2,6 milyon nüfusun (213 
geçıniyen o günkü Tunusun korsancılık bin Avrupalı) içinde 94000 kişi ltalyan 
ve köleciliğine ister istemez boyun eği- kolonisini teşkil etmektedir. Fransızlar 
yordu. Kudretli mevkii sayesinde, İşgal- 108000 kişiden ibarettir. 
den daha elli yı] evve1 Tunusda tesis et- Noye Zürber Saytung~dan 

Cibutide bir cok 
• Nas .yonalist ls

ecnebi casus panya ile Fran
tevkif olunmustur sanın müzakeresi • 
- BAŞTARAFI 1 tNCt SAYFADA - _ BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Tokyo 22 (ö.R) - Almanya - ltalya, 
ve Japonya arasında bir askeri ittifak 
aktedildiği hakkında Fransız kayİıakla
rından çıkan haberlerin baştan başa uy
durma olduğu hariciye nezaretinden bil
diriliyor. 

Berlin 22 (ö.R) - Nevyorkta çıkan 
Nevyork Vurld Telegram gazetesinin si
yasi muharriri Filips Simsin mahza bir 

sansasyon yaratmak emeli ile ortaya at
tığı haberler Alınan gazeteleri tarafın
dan şiddetle reddedilmektedir . 

ye doğru <Havas~ muhabirini kabul 
eden B. Leon Berard demiştir ki: 

- Yarın sabah Ispanyaya dönüyo
rum. Saat 10 da hududu geçeceğim. lki 
mesai arkadaşım BB. Şarl Sen ve Pi -
yer Baladük refakatimde olacaktır. Şim
diye kadar nasyonalist hükümet reisi 
general Franko ile istişarelerini bitirmiş 
ohnası muhtemel bulunan hariciye nazı
rı general Hordana ile yarın akşım gö

~eceğim. 

- Bu görüşmeniı.in mevzuu ne ola -
caktır? 

Filips Sins, otoriter devletlerden Al- - Evvelki görüşmelerimizde temas 
manya ve ItaJyaya atfettiği müşterek ettiğimiz muhtelif mE!'Selelere hariciye 
harp planlarını ve bun1ann hangi tarih- nazıriyle birHkte son şeklini vereceğiz. 
te tatbik mevkiine konulacağını fanta- - Fransaya ne vakıt avdet tasavvu
zist bir yazısında yazmakta idi. SaWıi- rundasınız? 

yettar A.lriıan makamatı bu kabil ha - - General Hordana ile müzakeratın 
berlerin ustalıkla yapılmış bir tahrik Cuma akşamı biteceğini ümit ediyorum. 
eseri olduğunu dünya sulhunun bundan Muhaverelerimizin bir anlaşma ile teyit 
müteessir olacağını kaydediyorlar. edilmesi mlimkündür. Fakat henüz hiç 

niz ne kadar memnun etti. 
bir şey tasrih edemem. Bunu müteakip 

derhal Parise döneceğim. Aynı akşam 
hükümetin kat'i bir lı:arar vermesi ve 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
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Serbest aşk obası 
Burada .. aşk hürriyeti hiç bir medeni 

memlekette olmıyacak kadar geniştiı 
Okyanus denizlerinin ~u esmer tenli ı kadar b~ ~ulüplere devam etmek hak 

insanları yüz senedenben Avrupalılarla kına sahıptır. 
ve dolayısile Avrupa medeniyetile, be- Karolin adalarında bekar kulüplerin 
yazların medeniyetile temas ettikleri hal- deki kızlar ekseriya civar köylerden ceb 
de, neden medeniyeti bir türlü kabul ede- ren kaçırılmış veyahut da clanışıklı dö 
memişlerdiri .. Neden yan çıplak vücut- ğüşüklü olarak kaçırılmış kızlardan mü 
]arını bile örtmeyi dahi istememişlerdir?. rekkeptir. Zira bu kızların çoğu evvele 

Buna yalnız bir tek cevap verilebilir. babalarile anlaşarak kaçmlmışlardır. Bit 
Çünkü mesutturlar 1.. çoklan ise kendilerini bekar odalarına 

şekillerde yaşamaktadır!... kendi isteklerile vakfetmiş genç kızlardır. 
Denilebilir ki bu adalar aşk adalarldırl Bekar odalarında bu kızların çoğu ka· 

Nitekim Havay ve Hayti adalarının gü- zandıkları paraları biriktirir, ıonra köy· 
neş ve gölge cennetleri halindeki fevka- }erine dönerler. Beraberlerinde götür· 
iade nefis ve baygın manzaraları bütün dükleri parayı ise babasile kabile reisi 
bütün dünya için özlenen bir rüya ol- paylaşır! 

muştur. Şarkıları, dansları ve nefis göl- Polinezya adalarının bekar odalari heı 
gelikli denizJerile bu adalar di11ere des- akşam kucaklarında hindistan cevizi, se· 
tandır! def, inci, tüylü av kuşları hediyelerilc 

işte gerek Polinezyanın ve gerek Mik- ormanlardan veya tarlalardan dönen köy 
ronezyanın diğer yüzlerce adaları da bi- delikanlılannın şen kahkahalarile dolar. 
rer Havay ve birer Haytidir.. Bekar odaları köyün ortasında biı 

Bu adalarda hayat, Avusturalyanın zevk ve neşe mabedi gibidir. Şarkılar, 
içerlerinde bir kabusa tahavvül eden, he- dümbelek sesleri, danslar bu obalardan 
nüz şafak halinde, tatlı ve titrek bir rü- civar koruluklara ve Polinezya semaları
yadan ibarettir.. nın pullu bir cibinlik gibi bu rüya adala-

Polinezyanın bir çok adalarında, fa- nnı örten yıldızlarına yükseJir. 
kat Mikronezya adalannın hepsincle bi- Köyün evlileri ve ihtiyarları da bir bü
liyor musunuz ki, serbest aşk hüküm sÜ· yük kadeh gibi köyün ortasında şen ve 
rerl şakrak kahkahaların köpürdüğü bu genç-

Aşk hürriyet. hiç bir medeni memle- lik obalannın neşesini uzaktan tatlı tatlı 
kette olmıyacak kadar geniştir. dinlerler... Parlak esmer tenlerine taze 

Tabiatın insanlara bahşettiği bu en ve baygın hindistan cevizi yağlarının ko· 
tatlı zevkten Polinezya adalannın insan- kularını sürünmüş genç kızların genç sev· 
lan kadar kana kana içen, kam alan in- gililerini karşıladıkları bu obaları bizim 
san cemiyetleri enderdir ı... Avusturyanın en çılgın memleketlerinde· 

ki bekar kulüplerini hakkiyle. kıskandıra· 
Bir defa Polinezyada erkek olsun, ka-

cak hakiki bekar kulüP,leri değil midir?. 
dın olsun bütün gençler evleninceye ka-

Marşal adalarında ise aşk, hatta daha 
dar aşk hünjyetinden serbestçe istifade 

ileri, daha cömert bir anane haline gel
etmek hakkına sahiptirl ... Bizim Avru-

A • A • miştir. Bu adalarda aşk misafire ikram 
pamızda; vahşı hurafelerı mahkum etmış l b' ak . b b · 

l b .. ..k .. k k A d h o unur ır nez et ıca ı ve merte esme 
0 an uyu o yu se vrupamız a an- . • . l d b" 
• ··1cs k k .. 1 .. ı·· l k ~' ki kadar gıtmıştır. Marşal ada arın a ır eve 

gı yu e u tur u mem e et varaır . . . . . . . f 
. . • • ... mısafır gıttınız mı orada sıze ondan veya 

Polınczya adalarının her hırı hır 1on Pro- "f b" k d hl ı b' l"k"" . . . zarı ır a e e sunu mu~ ır ı or ye-
mİye olan genç erkekleri ve her hın hır 

rine nazik ve misafirperver ev sahibi genç 
Pri~a Donna olan genç kızları kadar ge-

kızının aşkını ikram eder 1... Kendisine 
niş bir hürriyet kabul etmiş olsun? ... 

Fakat Polinezya adalarında Okyanus 
denizlerinin parıltılı gözyaşlarile kama
şan uzun gövdeli, baygın ve nazlı palmi
yerlerile birer peri kızı gibi boyun bük~ 
müş ağaçları bile sanki bir sevişmenin 
vecdi içjnde gaşyolmuş gibidirler ... 

Polinezya köylerinde - dikkat buy
rulsun 1 - bu vahşi köylerinde bekar 
kulüpleri vardır 1. 

bu misafirperverlik gösterilen nazik Po
linezyalı yabancı da bu cemileye mukabil 
zarif kavaliyeye düşen centilmenliği ih
mal etmez. O da karşılık olarak küçük 
bir hediye sunmak nezaketini gösterir 1. 

Bu hediyeler ise kahile reisinin hak
kıdır ... Yani, bir nevi misafirperverlik 
vergisi! 

Marşa] adalarının çok nazik yerliıi, 
eğer tanrı misafirinin ansızın geldiği sı

rada kızı evde bulunmuyorsa, misafire 
derhal kansının aşkını ikram etmekte 
gecikmez? 

Derhal yerinden lırladı. O za
mana kadar gramolonumıizda 
hep alaturka plak çalardık .. Ulak 
dolaptan plak kutusunu çıkardı. 
içinden aeçtiği «Seı>dim bir genç 
kadını» plakını gramolona koy -
du. 

Polinezya1ılar bunlara (bek.8.r obası} 
derler ... Bunlar her kabilenin her köyün 
bekar evleridir ki evlenmemiş genç kız
larla genç erkekler bu evlere, adeta bi
rer kulüp gibi, devam ederler. Kabilenin 

böylece Fransa ve lspanya mümessilleri her genç bzı ve genç erkeği evleninceye 
arasında girişilen resmi temasın katiyet 

Bir Avrupalı için belki bir düello veya 
bir cinayet sebebi olacak olan bu hare
ket, düşünülmeli ki, vahşi Marşal ada-

•• Bi'J'MEDİ •• 
·-' 

kesbetmesi muhtemeldir. 

- Pariste B. Bonne ile görüşmi,i§ 

olan B. Sen Şarl yeni bir karar getirdi 
mi? 

- Hayır .. Tekrar ediyorum ki kat'i 
• .. ---- -E!2!S o 

kararın ittihazı Fransız hükümetine ait
tir ve nazırlar meclisinde kararlaşacak
tır. Bence yapılacak iş, ilk muhaverele
rimizde dokunulmuş olan teknik mese
lelere kat'ı şeklini vermekten ibarettir. 

w 

larından nezaket ve muaşeret adabından 
biri bulunuyor!. .. 

Palau adalarında ise evli kadınlarda 
bekarlar kulübüne girmek hakkından 

mahrum edilmemişlerdir. Fakat fevka· 
iade bir hak olarak: 

ı,,, / "''Z/'////Zf.YZ?'Z7.J:!l'IEL7,;;Z,Y7..ZTL7/.ZX-L7../"7Zlr7.'J fZZZZLZZLJ'X/~ Monsenyör Lui ölecek ve bu vazifem Yüzündeki Demir maske göz.lerinden 
de çabuk bitecek olursa kralın iltifatla- akan yaşları göstermiyordu. Kendisini 
rına, hediye ve ihsanlarına veda etmek- kurtarmak için hayatlarını tehlikeye ko
liğim lazrm gelecek. Yalnız bu kadar yan arkadaşlarını... Onların filribetlerini 
mı? Bu müthiş sırra vukufum itibariyle düşünüyordu. Suzanı düşünüyordu. 
kim bilir beni de hangi mıdanda çürii- İçinde isyan eden bir his vardı.. Fa
meğe yollıyacaklar, yahut ta bir direk- kat elliıde bir şey yoktu. Sen Marsı gö-

teveccühkar olan majeste krahmıza ta
rafınızdan ne söylememi emir buyuru
yorsunuz? 

Eğer bir kadın kocası tarafından fena 
muameleye maruz kalırsa, evli olmasına 
rağmen kocasının evinden kaçıp bekar
lar obasına sığınabilir. DEMiR MASKE Monsenyör Lui, uşağını kovan bir hU

kilmdar vakarı ile ayağa kalkarak şu 

cevabı verdi : ··BİTMEDİ ·· - *-Büyük tarihi ve macera 
95-

ron1anı te sallandıracaklar. rünce hiddet ve nefretini güç zaptetti. 
- Ona, elimden her şeyi aldıktan son-

ra kendisinden artık hiç bir şey bekle- Lebrün'ün Şahın
mediğimi söyleyiniz. 

Hayal de .. Başını salladı .. 
Ellerini başına götürdü.. 
Dehşet! .. 
Parmakları sert... Soğuk bir cisme 

değdi. Dokunduğu kendi derisi, kendi 
e;açlan değil. Demir bir başlıktı. 

Aynada gördüğü korkunç hayal. Biz
zat kendisiydi .. 
Kafasındaki ağırlık ve ağrı, şakakla

rına perçimJenecek şekilde tutturulmuş 
ve sılolmış bu demir maskedendi. 

O artık bir insan değil .. Bir .• Heyula 
ldi.. 

Bu muhakemenin neticesi şu oldu. Sen 
Mars, Monsenyör Luinin zındanına koş
tu. Ona en mükemmel ihtimamı göster

Sen Mars, vazifesi icabı, variyeti der- di Sıhhati ile yakından ve çok ciddi su-
hal nazır Luvuvaya bildirdi. rette alllidar oldu. İstirahatini tam 

Luvuva, hiç bir telAş göstermeden : manasiyle temine çalıştı. Tabil yüzünde, 
- Pek a1A .• Dedi.. Yarın gider onu daha doğrusu bütün başını lGiplıyan 

görürüm.. Yarına kadar hiç kimse ne demir maskeyi çıkarmamak şartiyle .. 
onunla meşgul olsun ve ne de beni ra- Ertesi sabah Luvuva (Hasta) nın va-
hatsız etsin.. z.iyeti hakkında malfunat sorduğu b -

Sen Mars, Luvuvanın gizli maksadını man onun iyi olduğunu öğrenince hay
tamamen anlamıştı. Nazır, bir an evvel rete düştü. Halbuki nazır Monsenyör 
Monsenyör Luiden kurtulmak. istiyor, Luinin sabaha çıkmamasını içinden te
onun kendi kendine ölmesini temenni menni etmekte idi. 

ediyordu. Dudaklarını ısırarak ve içindeki bis-
Sen Mars melun bir zekfıya sahipti... leri belli etmemeğe çalışarak : 

Boğuk bir sayha kopardı ve sırtüstü Nazırın bu maksadını anlamakla bera- - Ali ... Ali ... Dedi. O halde kendi-
yuvarlandı.. ber kral On dördüncü Luinin de •Mev- .sini gömıeğe gideceğimi haber veriniz. 

Kale kumandanının sözlerine kısaca 
şu cevabı verdi : 

- Peki mösyö .. Nazıra söyleyiniz. On 
üçüncü Luinin oğlu kendisini kabul 
edecektir .. 

- Monsenyör .. Kralımız çok filice- şaha telgraf ı 
naptır .. 

- Alicenap olduğu içindir ki vücudu- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
mu hipsettiği yetişmiyormuş gibi başımı bulunmadığı merkezindedir. 

Luvuva odaya girdi. da zındana koydu.. Fransa bugünkü Iranın hakiki ehem-

Kapı açık kalmıştı. O suretle ki ko- _ Monsenyör .. Bu sözlerinizi majes- miyetini takdir etmek arzusunu izhar 
ridorda bulunanlar içeride söylenen teye bildirmekte mazurum.. Kalbi şa- edince diplomatik münasebetlerin yeni
sözleri duyamıyacak bir vaziyette idi- hanelerinin üzülmesini arzu etmiyorum. den tesisi mümkün olabilecektir. 

ler. Yalruz bir şey istirham edeceğim .. O da B. Lebrünün şahsına karşı olan hür-
Monsenyör Lui, koltuğunda kımıldan- metinden dolayı Şehinşah maziyi unut-

lütfen ve benimle beraber kale bahçe-
madan duruyordu. mağa ve diplomatik münasebetleri yeni-

sinde ufak bir gezinti yapmağa müsaa-
Mağrur nazır, şapkası elinde ilerle- den tesise hazırdır. Bu sebepten dolayı 

di. Derin bir hürmei reveransı yaptı.. de etmenizdir.. Şehinşah bu münasebetlerin istikbalde 
Ve bütün göril§l'ne esnasında Monsen- - Bu neye yarıyacaktır? şayanı teessüf hadiseleri tamamiyle or-
yör Luinin karşısında a akta durdu. - Monsenyör .. Bu teklifimi reddRbne- tadan kaldırabilecek karşılıklı itimad ve 

Kurnaz kelimelerle d:llicanlının mak- nlz beni çok müteessir edecek. Çünki 0 sağlam esas üzerinden tesis olunacağını 
aatlarııu zaman bana refakat §erefinizi temin i- Umit eylemektedir. 

l___ıT~e~kr~a:r~b~a~y~ılrn::ış~u~ .• ~l..alL:-...-ıd.cı ........... J.:k~u:f•~un~ha~y~a~tın~a~ç~o~k~e~h~e~m~m~i~y~et~v~erdi~·-:J_~B~u~i§i~·~b~i~z~:ra~t~Sen~~M!!!!a!rs!.J~ördU~~·---_,;.~L...141:msıeıııllÖl:....Lılli..ds,;>-V.ıalcA~n 
-~~--~·1.----..1..:==::.::....:.:::..:..:::;::.:.::.:.:.:.::.::_~------~---~ 
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Ankara Radyosu 
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BUG'UH 

lngiliz kabinesi toplandı 
··ı .. l 1 kavele 1639--;;: iSiKcs.1120 ww o um e yapı an n.u T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

-------- T. A. Q. 19.74. m.15195 Kca./ 20 Ww. 
M"h ·ı C --f-w--h-.. -.. ta-b-ı"r_h_a_l_d_e_l _ca-k-::"b-öylelikle örtbas edebilecekti. 12.30 Program 

ı aı rumezo , agır .... 
k d B .. t.. ·· du ateş- Grumezof, büyük bir kaygu ve tasa 12.35 Türk müziği - pl. yata ta yatıyor u. u un vucu .... d" .. .. d O 

1 • • d 1 d · · dander içinde o korkunç gunu uşunuyor u. 13.00 Memleket saat ayan, ajans ve er ıçın e yanıyor, a nın a ırı • . . 

-·-
Müstemlekat nazırı Filistin 
hakkında yapılan temasları 

meselesi 
izah etti 

h l. d b" "k" d g"tt''-çe güne kadar kendını sonsuz zevklere ter- meteoroloji haberleri a ın e ter ırı ıyor, ermanı ı uı; • • 

za1 d F. . ·dd .: d gözleri ketti· Hem servetini hem de kendını har- 13.10.14 Müzik (Cazbant - Çigan) Lan-a ıyor u. ıyevrı ıı eun en · .. .. .. k 
f .. ·· k 1 ı_ı • · d ,.,,.nki cadı Düğünü yarından obur gune attı - toş orkestrası 

zayı goruyor, u a..ıan ıçın e. ..... · . .. . 
"b" nihayet iki gencı dunya evıne 18.30 Program Clağlo.rdan kayalar yuvarlanıyormuş gı ı tan sonra, . 

. . . . k B t" benzi uçuk kalbı ata ata ev- 18.35 Müzik (Şen oda müziği) İbra-

Avam Kamarasında lngilterenin 
tarafında bulunup bulunmıyacağı 

Sovyetler ve Fransa 
meselesi görüşüldii 

gürültüler oluyor beyninde bırıbırı ar- so tu. e 1 ' 

' . .. .. b ·· l t "" ninde hazır bulundu; ondan him ÖzgUr ve ateş böcekleri kasından trenler geçıyor ve butun u gu- enme ore . f l k h' t•W• . 
· · k dinde hır ena ı ıs!let ıgını 19.00 Konuşma (Ziraat saati) 

rültü ve velvelenin sadası, kafasının ıçm- sonra, en . d "" d.. t w 19.15 Tu"'rk mUz"ıgwı• (İn""" saz faslı ·. Hu·· -
d k b. -'-" b 1 d ö"'rünün bahane ederek evıne on u; ya agına ""' e tc rar ır ıuı;.ıs u uyor u. v· d Fak ·· ı- f 1 ) 

k .. ld w h" d' girdi ve beklemeğe ba§la ı. at, o um seyni ns ı sona erme uzere o ugunu ısse ıyor- .. . .. 
<Iu. 

Sonyayı, yam beşında uslu ve akıllı 
kocnsı olduğu halde, yuvacığında evlen
mi~ görmek için, ondaki yaşamak ar:ı:usu 
ne kader kuvvetli idi. Buhran bir az ge-
çer gibi olmuştu. Bu anda, evladının em
niyet alhnda olduğuna kanaat getirince
ye kadar ömrünü uzatması için allaha 
dua ediyordu. Daha fazla ya!lamak iste
miyordu; ondan sonra ölüm gelip, onu. 
kendi ülkesine götürebilirdi. 

Bir gece o, bu düıüncelerle derin bir 
uykuya dalmış, karşısına, ucuz ve ace
mice yapılan resimlerde görüldüğü ~ekil
de bir ölüm dikilmişti. 

bir türlü gelmedi. Ne o gıın, ne ertesı gun Celtll Tokscs, Hakkı Derman, Eş-
gelen giden yoktu. ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi 

c Benimle alay mı ediyor? 1 Burada, Tokny, Basri Üfler. 
yatağına up uzun uzanmış. gözlerini ta- 20.00 Ajans, meteoroloji haberleri, zi-
vana dikmiş bir adam ölümünü bekliyor. raat borsası (Fiat) 
Halbuki, ölümden ne bir ses ne bir sada 20.15 Türk müziği 
vnr. Bu ne biçim iş? Benimle eğleniyor Çalanlar : Vecihe, Ruşen Kam, 
mu, nedir? Her ş~yimi alt üst etti, ruhu- Cevdet Çağla, 
mu değiştirdi, ondan !!Onra, bir daha Okuyanlar : Sadi Hoşses, Radife 
meydana çıkmadı!> 1 - Peşrev 

Bunları dlişünerek yatağında yatıyor, 2 - Sadullah ağa muhayyer se-
kendisinde ve etrafındaki en ufak hare- mai - bir elif çekti 
ketleri tetkik ediyor, gözleri büyüdük~ 3 - Tnnburi Cemil muhayyer 
büyüyor, kulağının hassasiyeti arthkça şarkı - Pür 1erze olur 
artıyordu: 0 , ebedi bir gerginlik içinde 4 - Raluni bey muhayyer şarkı 
yaşadığı için çöktükçe çöküyordu. - Serapa hüsnü ansın 

Bir gün ıeldi ki, bu dev gibi adam ta- 5 - Lemi Uşşak şarkı - Siyah 
nınmıyacak bir şekle girdi. Ne yediğin- ebruların 

den, ne içtiğinden bir tad alıyor, bir zevk 6 - Dedenin Gülüzar türkü -Bir 
duyuyordu. vefa 

Yatağında yatıyor, helecanla bekli- 7 - Mustafa çavuş türkü - Sefa 
yordu. Fakat, ha.la yaşıyordu. Sazan, geldin efendim 
kendisini toparlayıp kalkmak ve vaktiy- 8 - Refik Fersan Mahur şarla 
le sürmüş olduğu hayatı yeniden sürmek Bir n~e yarat 

da b 9 - Yesan" Asım Kürdili" . ......L... istiyordu; hatta, bir defaım una te- ~"" 

,ebbüs etti; lakin hediye nevinden olan Sen git gide 
bu.günler, tatsız. zevksiz, kasvetli idi; 10 - Sadettin Kaynak türkü 

1 L:... b &merim kıyma bana Taktiyle geçmit olan gün ere ·~ en-
L-"lc ı h tt 21.00 Memleket saat ayarı 

Londra 22 (ö.R) - Kabine bu sabah 
B. Çembcrlaynın riyaseti altında hafta
lık içtimaını yapmıştır. Müstemlekat na
zırı B. Malkolm Makdonald Filistin me
selesini izah etmiş ve Londrada başlıyan 
konferansta hariciye müsteşarı Butler 
ve kendisi tarafından arap ve yahudi 
delegasyonları ile yapılan temasları bil
dirmiştir. iki tarafın görüşleri gayri ka
bili telif olmamakla beraber şimdiye ka
dar telif edilememiştir. Verilecek hal 
şekli hakkında lngiliz hükümetinin ka
ran Iazımgelecektir. Diğer taraftan Lord 
Halifaks affı umumi ve nasyonalist hü
kümetinin hukuku tasdiki meseleleri 
hakkında cereyan eden müzakerelerin 
vaziyetini bildirmiştir. 

Londra 22 (ö.R) - lngiliz resmi me-

hnfili B. Çemberlaynın Tunus, Cibuti nat münasebetiyle, her hangi bir taarruz 
ve Süveyş kanalı hakkındaki Italyan knrşısında bu iki memleketin iş birliği. 
müddeiyatı meselesinin sulh yoliylc hal- ne hükümetin daima bağlı olup olmadı· 
li için Italyaya bazı tekliflerde bulun - ğını ve geçen Eylıildenberi bu maksntla 
mağa B. Çcmberlaynın hazır olduğu hak- icap eden temnsların tesis edilip edilme. 
kında son zamanlarda çıknrılan bazı şa- ciiğini sormuştur. 
yiaları tekzi pediyorlar. Bu teşebbüs B. Butlcr - Bu beyanat hususi bir 
Franko hükilmetinin tasdiki için son ya- vaziyete aitti. 
pılan müzakerelerle münasebettar gö- - Ingiltercnln Rusyaya karşı tema
rülüyordu. lngiliz mehafili Londra ve yüllerini değiştirecek vaı.iyette ne gibi 
Roma arasında bu mahiyette hiç bir fi- bir tebeddül olmuştur? 
kir teatisi olmadığını kaydediyorlar. - Du vcçhilc sorulan bir mesele, mil-

Londra 22 (Ö.R) - Avam kamarasm- , t.emmim bir cevap içinde halledilemez. 
da igçi mebuslarından biri 26 Ey]Ul Bunun üzerine muhafazaklr mebus-
1938 de Ingiliz hlikümeti tarafından ya- !ardan Sir Hanri Fort Sovyet hüküme
pılan ve Çekoslovakyaya bir Alman ta- tiyle müuıkcreye girişilmczdcn evvel 
erruzu halinde Ingilterenin Fransa ve Sovyetlcrin lngiliz imparatorluğuna kar
Rusya taraf1nda olacağını bildiren beya- şı ihtilal propagandası yapılmadığı hak-

kında y~ deliller göstemıelerinl talep 
' 

Sovyet Bnsynda 
etmiştir. 

B. Artür Hendcrson sormuştur: 
- Şarki Afrikadw Italyan kuvvet-

lerinin miktarı nedir? 

Büyük parti kongresine 
hazırlanan rapor 

Yeni değişiklikler arzedecek 

B. Butler - Re,,men bildirilen mcv-
cut 69654 nefc-r ve zahittir. Garnizon ha
lindeki kıtaların hakiki miktarı tabii va-
kıt vakıt değijir. Son zamanlarda bu 
kuvvetlerin biraz artın~ olması muhte
meldir. 

- Ingiltere ile mücavereti sebebiyle, 
bu t~idatın sebebi Italyadan soruldu 
mu? 

- Her mühim mesele hakkında dai
ma Italya ile temas halinde kalacağız. 

Crumezofun, karşısına çıkan bu ziya
retçiden ödü kopmuı, fa.lr.at, ölüm, pe
lerinini bir kenara attlktan sonra, ona, 
gayet munia bir tarzda, kızı evleninceye 
kadar bekliyeeeğini vldetmiıti. Ondan 
.onra, bu mukavelenin. o ana kadar mu
teber ve meri olduğunu da kaydetmiş, 
Crumezofun bu neticeden memnun kal
ması lazım geldiğini, aksi takdirde, öm
rünü daha fazla uzatanuyacağını söyle
mişti. Tabii, Crumezof muvafakat etmiş 
•e mukaveleyi nolctasa nolctuına yerine 
getirmeğe söz vermişti. Dahası var: 
ölüm, mukaveleye illve ettiği bir madde
'de, onu, hiç vakıt kaybetmeden kızına 
bir koca bulmıllc mükellefiyeti alhna sok-

zemiyordu. Onda e1U1ı o an şey, aya ı. 
.. 1 le b" 21.00 Konuşma (Mizah saati) MOSKOVA - Gazeteler on ~ekizin- mecburiyetinlıı kaldınldiğı izah olun-- Onun biricik arzusu, o me • onu ır 

baatalık gibi, pençesi içine almış olan bu 21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nu- ci fırka kongresinde okunmak üzere ha- maktadır. Bunclan sonra talipler tek 
ıstıraba bir nihayet vermekten ibaretti. kut borsası (Fiat) zırlanan raporlardan Jdanofun •Fırka kategoride mütalas edilecek ve a}ni 

muttu. .. 21.30 Müzik (Küçük orkestra nizamname.sindeki deği§iklikler• hak- namzetlik müddetine t!bi tutulacaktır. 
Bunun üzerine, ölüm ortadan kaybol- Bir akşam, mangalı yatagının yanına kı d başk f ka Aza b 

alarak, ondan çıkan zehiri derin nefes· Şef : Necip Aş n) k.ındaki raporunu k~milen neşretmekte- Bun an a ır sının mec uri-
mut ve Mihail sır sıklam ter içinde uyan- 1 - Leopold - İspanya melodi. dider. Jdanof bu raporunda ezcümle yetleri hakkında, şimdiye kadar bedihi 
mqtı. Bu akşamdan itibaren, iyileşmeğe lerlt" içine ç~kmeğe başladı. Sonya, bi- leri (Potpuri) c:unları yazmaktadır : telikk.i edilerek nizamnameye konulmı-

linmiyen bir hissin sevkiyle, onun oda- '"' 
YÜZ tutmuıtu. 2 - Martin uhl - Bebekler peri- &Sovyetler Birliğinde sosyalizm.in za- yan bazı kayıtlar ve bu defa fırka fıza-

d ·· b. ··ı·· '"zü sına girdi, vaziyeti görünce, pençereleri 
Crumezof, c ürust ır 0 

um 
0

• so - si filminden (Neşeliyim şarkısı ) feri, sosyalist iktısadiyatının hakimiye- sının aktif rollerini ve mesuliyetlerin:i 
·nl! tutuyor. ben de •adim.i yerine getir- açtı ve onu tekrar hayata avdet ettirdi. anal h k ~ 

Ol 3 - Aletter - Çobanın sabah şar- tini temin etmiştir. Bin ey i tısalll tayin için nizamnameye vazedilmiştir •. ...... ~ _ı..,.ca:;un •• --ı!..lır sağılmaz evla- Bir haşka dt-fasında, sağlamca bir urgan fi 
-- oVAUır- ~ -au kısı bünyedeki cezr değişmeye mütera ık Bu suretle bürokratizm le mücadele ga-
~mu evlendireceğim> diye d~üıımüştü. eline geçiren Gnımezof, bir ilmik yapa- 4 - Armandola • İspanyol aşk olarak halkın ;Sınıfı terekküp tarzı da yesi de görülmüştür. 

Kısa bir zaman zarfında hastalığı ta- rak boynuna geçı·rdi. Fakat, sadık bir 1 Sosyal ·nkıubı fırka · 

Pratik ••••••••••••••• 

~ ·::::::::::: Bı'lgı'le~ ••••••••••• ----
• •••••••••••••• 

- HER GÜN BiK REÇETE -

Ycızan C. öder 

PARFOMERi şarkısı değışmiş bu unuyor. ist ı w 37 inci maddeye göre • siyaseti maml"yle gC""'"·ti-. büyük bir ihtimaınla yavru olan Sonya, onu gene son dakika- c ] r· 
.,..---w S - ar o Thornsen - Dua se~inde bütün istismarcı anasır tas ıye meselelerini fırka teşekkülleri veya IJl kendisine balnlmağ;ı başlamıştL Yediği, da kurtardı. Bir defasında da kibrit baş- l 11.•emı k.e · · bab 

6 - Ed, May - Bir şişe moiel şa- 0 unmll:.~ur. ın e tin ış er au umumi fırka içtimalannda serbest ve A:ağıdaki cetveli kullanmak ta ha,.lı içtiği §CYlmen de amlc tat duyuyordu. lannı sirkede ezcr~k içmi,ti; bu da ona ah ka.rr•rm..l-
r ının ~ teşkil eden amele, köylü ve münevver- ameli tenkit fırka dahili demokrasinin pratiktir. Elimizde 50 derec.eGen ataiı. r.-ı.:.._:_.L. -~ '-'r hastalık geçirdiğine istediğini temin edememişti; çünkü sev- 7 Ma"nz n••W •• ı·· . l d k b"" ''k tah ül' 'ta 95 

.,...,. ........... uc. -- uı - ı er - ugun oreru er e eza uyu avv a maruz. icabı olarak, her fırka ~zasmın hakkı- alkol mahl61ü var. Bunu 50 dereceye 
Clelıilet edecek izler de kalmamıştı. gili kızı onu tekrar 0 hetbaht hayata iade 8 - Schneider Tirol dağlan.om kalnuşla dı Amele sınıfı tamamiyle lik alk l ·ı· ed k k k 

k ı B O b uk. • • l · l - d" - r r. dır.• derece o ı ave ere Çl arma 
Malumdur Jı:i, ölümle şa a 

0 
maz. u etmişti. • oz sınır erıy c. mutema ı- halk şarkı ve danslarından (Pot- yeni bir sınıfa inkilap etmiştir.. İst~ Bundan baŞka : istiyoruz. Ne mikdar alkol ilave edelim. 

itibarla, o da ver kuvvetiyle sözünü tut- yen, bir türlü gel.miyen ölümün hasreti- puri) mar edilen bir sınıf olmaktan çıkarak •Fırka içtimalannda her hangi bir Bunu bir misıille ve cetveli kullanara1t 
mağa çalışıyordu. Crumezof • aracJığı ni çekiyordu. 9 - Cari Rydahl - Melodi bütün i~tihcıal al at ve va5ttalan üstünde fırka memurunu tenkit, haJledelim. Maeli elimizde .3S derecelik 
Gzerine almış olenlara, evlenmek kudret ölüm, intikamını alıyordu; mukaveleyi 10 - Korsakov - Irınt şark.ı.!1 içtimai mülkiyeti tesis eden bir sınıf ol- • Fırka teşekküllerine seçmek ve sc- alkol mahlG.lü var. Bunu 50 dereceye Çl-

f Lb d 1 k_._, . k .ı,_. yapanlardan biri .özünü to.tmadığı için 11 T -L-- E ~ .. • t C ld 5 _1_ b 1 Ye ~ iliyctin e o an er e.ıuen enQJ:>ıne - ~ - va o_ ......... ın mu~ ur. çilmek, karalım. etve e 3 ra&amıru u uruz. 
•birer birer teklif etmelerini emretti. Fa- diğeri de bütün mültellefiyetlerinden klD"- valslan Köylü sınıh da, ekseriyeti ~iyle, •Tekeniir eden ve yapılan i~lere şah- Bunun kar)lemda 31,8 rakamJ ver. Eğer 

ltat, lcendi de, ona verilmiş olan kısa tulmuştu. 22·30 Müzik (Melodiler) kendi faaliyetini ferdt işletmelere de- sen jştirakini icıtemek, aldığımız 35 derecelik alkolün rniktan 
ömür mühletinden adam ahlfı istifade Günler, haftalar, aylar, hatti yıllar, 23.00 Müzik (Cazband) ğil, ıkollektif mülkiyete istinat ettiren, •Fırka merkezt komitesi de dahil ol- 100 3 iee üzerine 31,8 3 95 derecelik 
ebne:ği düpinüyordu. geçmiş, fakat Mihail ölme~i. llci bült- 23.4.5.24 Son ajans haberleri ve yarın- kollektif işe ft modern tekniğe dayanan duğu her azanın her hangi bir mesele alkol ilave etmek lanmdır. Şayet elimiz-

i Onun uyab, artlk tamamiyfe maddi lüm - gözleri be~en ~e~ ~ ırö~~~ ki program bir suuf haline gelm.qtir. ii7.erinde bir fırka teşekkülüne sual so- deli bütün mevcudu 5 O de.recede yap-
zeTklerin Gzerinde toplanıyordu. Yemek yor, kul.klan •P· surum -~ ~- * Münevverler de, kök itibariYl.e tama- rarak müracaati, her fırka lza.9ımn hak- malt İltiyoraak bunu ölçeriz. Ve fU for-
içmdc, .evmeJc. bu buauata en eLemmi- nen bir ihtiyar -yalnız teneffüs ediyor- miyle ifçi ve köylü samfı ile bağlı yep kıdır.• müle tatbik ederiz. 

)'etli rolleri oynuyordu. Diğer taraldan du. . . · OPERALAR VE OPERETLER yeni bir kitle halini almıştır. Sovyet Bundan sonra, şimdiye kadar fırla Faraza 5 litre 39 derecelik alkolu 50 
__!=: beri dul _ _...ordu· hal- O. bu haliyle bir de ,..,kla bir darbe 21.15 Münih: Düşesin tenoru münevverliği, dünkü bir takım işçi ve dahilinde küLlevi yapılan veya umumi derece yapalım. Cetvele bakar 39 dere-azan umaDG11n .,_,.., ' öliim. bir ballar · ... köylüle.rden •~ı.ı.üJ eder ki bunlar 

bıaki. g(içlü, lı:uYTetli bir adamdı; bar- yedi. bzı öldü. ç~ 2L5& Monte Ceneri : Palyaço ~ içtimalarda cereyan eden •Fırka dahili cenin karıısındaki 23,4 rakamını formül-
•.ı bl le d 1_:.. d-~"'di '-tafe~:..: ..... yan bu yavnıyu alıp götü- 22.05 Milano : "'--· bizzat amele ve köylil sınıfı tarafından lik f usul d k" M L f" • L h r· . d 

5 aaya a aca erece)'e ge~ ""'5° ıe ~ ~-.ı.. ,. _-:_1_ • V.i"'"" .r.ı.-ınaru temiz· ve tas iye• ünden sarfı na- e ı nar ı yerme arı yerıne e 
• • ... • d ükemmel rürken, o, _,.___.agı mao•Sl7 5 '"™"'rm -s-• 24.00 DoyçlanW:ender : Ermani cemiyetin kumanda ınevküoe çıkarıl- zar edilmiştir. litreyi yazarız. Yukarıdaki rakamlan nrp Aracdar, bın diicrm en 111 d '-"- I -"L! .üriiaüyorda. YaTN- -·mlardır 

· "-- - '' rl So da b e 1>1r '° acan 5
...,. BCYtiK KONSERLER ~ · Fırkadan Üıraç veya fırkaya yeniden eder. Yüze taksim ederiz. del-.ıuudar getiriyo ar •e nya un- • • '--du ===malc idecli; faltat, Binae.naleyh mı.ıflar arasındaki hudut- D k " 

ı L!-'- - LL L ···-~- bal 911 
IÇ1A ne 1U1 ..- 2115 B 1 Be th kabul muamelelerinde simdiye kadar eme .,.5 derecelik alkolden 1 litre aann biç oÜİac u~ uir lunıDUI an- bo lı:unım oLuı gözlerinden artık . res av : e oven, Schumann, lar kaybolınak.ta ve Sovyetler mrliğinde • 17 1 

mayordu ama, MaWJ. bir türlü tatmin 1 ve . Ufdu. Pfitzner, 'Dı.uillc .. ın eserleri suufla.rın maddt ve moral birliği tesis bürokratik menfi zihniyetin tesirleri O 3 a mak lazım. 
edilemiyordu: Biri k.a.fi dencede zensin Yat ela ıreJmayor 21.40 Doyçlandzender : Orkestra ile etmektedir. Fırkalı ve fırkasa.zlaruı bir- mti.şahcde olunmuş ve bunun için bun- % na.eolanacela 

95 dereceli 
alkol.. haaııııi 

değildi; öbürü, bir defa nipnlanmıştı; tANO Mo7.art, Reger, R. Strausun eser- liğl de yeni anayasaya göre son intihap- dan sonra bu gibi muamelelerde ciddi 
hisdı, ht't bir karar veremiyordu. Ha- KONT C leri !arda tamamen temin edilmiştir. esaşlar vaz'ı ve ufak tefek suçlar için Altol derecesi 
yat, ona o kadar tatlı. o derece .eTirnli YarfOY&ya gidiyor 22·05 1 Hilversum : Senfonik konser Bu yeni §eraitte, fırka nizaı:nnamesi- partiden ihraç usulünün ilgası cihetine 
celiyordu lci, hiç kimseye karşı fedakar- Roma, 22 (A.A) - Kont Ciano üç 2!.35 Patis ( 182 - 1648 ) : Mozart, nin f1rkaya yeni aza kabulü hakkındaki gidilıniştir. 
lıkta bulunam.ıyordu. gün kalmak iiı.eıe perşembe günü Var- Brahms ve R. Straussun eserleri maddelerini de değiştirmek için zaruret- Fırkada bürokratik santralizm berta-

Grumezof, ölümün L:.endisine bonoyu şovaya hareket edecektir. 22.40 Beromünster : Beethovenin eser- ler olgunlaşmış bulunmaktadır.• raf edilerek mahalli organların kendi 
"-raz _..J..,..;;,; .,;:na·· _ı_ı__a -h..d:L--, Havas nıubabirinin iyi haber alan leri Ra b k d fı k · k t Jcilı!tl · tiha li le · w eu_. •- ~ .~ ~ porun u ısmın a, r aya gırme eş ii annı ın p usu y tayın ve 
tüyleri ürperiyordu. membalardan öğrendiğine göre Vaı"J0"'3 ODA MUSİKİLERİ iatiyenlerin içtimai menşelerine göre o suretle sevketmeleri esas kabW. olun-

cOnu biraz aTiıtsak fena olmıyacak, görüşmeleri esnasın_da orta A~ ~- 16.21> Doy~andaender : Ev musikisi muamele )'9pı.lmasllll w hunların dö:rt muştur. 
ı.. _: • ,_,_-: evxuubahis edilecıe · ~- t iha ı 

zaten, durup dun.,, eanki hep -=- ım se.-:ııcn m taJy F 19.05 Praıg II Brücknerin eserleri kat.eOJriye aynlmasmı ururt kılan eski nt par kapalı içtimalarda ve gizli 
Clüıünüyor) Het" luJde .. ,,.... dol<lmaa dan başka Kont Ciano 

1 ~ r~- 20.20 Münih: Muhtelif ~valar nizamname maddesine temas edilerel&:, reyle olacaktır. 
• d o· d'" .• .. ..l-- talepleri üzerine Akdenızde nızı- - 4r v ' ~ . . b . B dan h .. Pt, 1--ka . . Claha bir çoklan var ır.~ ıye uşunu- ._u kclir" d p 1 a ~.L. " iyana : Brücknerin eserleri oemıyetin yem ünyesıne göre bunun un ~a .uc nıuımnamesme 

ord. yetin vahimleşmesi ta ın e 
0 

<JlJ1 - tatbik imkSnı kalmadığı meTZUUbahis fırka kadrosunun kültür seviyesini yük-
'J • · · n1 k · çin bazı .an- ~TLEIÜN &ONSPRU'3İ 

Fakat. ),u pıii ınmlca..dedea ~ nm niyetlerını a ama 
1 

1 ' edilerek şimdi taliplerin böyle kategori- seltmek ve fırka propagandasmın tanı . d ·1 da da bulunacaktır. Po onyanın 19.25 M 
olmıyan Sonya, bir ıece namzetlerden bı- aJ ar . de _ .. ler üı1ih : Çifte piyano konseri lere ayrılması ve her kategorinin ayn icrasmıa tftmk ve n.zari ell&lları bak-
riyle b.çmak •r~ ona bir ayam CIT- müstemleke taleplenne gonışme 19.45 Kolonya : PiyaDO "ft viyolomel namzırlfik mfiddetine tabi tutulması kında yeni maddeler konuhnuştur. 
aamışh; biribirlerini çok sevmitlerdi. Mi- esnasında temas edilece~~ "l>i seri 
w. t.a emrinki laı a. w•hezdı: Kant CillDo eneJce SO!I ~ 23.lı5 Straaburg : ıtemaı konseri 2 

• k bul d Be line ugrw amak suretıylc 2~ ~ n-- Il •• Pi- ~- ---' (V...L.... hunun için, delikanlıyı damat dıye a Varşova an r d'' .._ ......, ... &-& _,_ ~ ~ 
dev ·ı doy d doğruya Romaya on"'-edip düğün gününü tesbit etmekten baı- gı gru an rin eserleri) 

Eia.ENCBLİ llONSQ.I.P.& 
17.15 Viyana: Konser 

ita bir çaresi kalmamıttı. Bu rezaleti, an- cektir. 

Londranın 

Türkiy~, Franko 
ettiğini 

bir haberi 

hükiimetini ta•tlilı 
bildirmiş 

__ L h"L"" tinİn hukuki olarak 
Loodra 22 ( ö.R) - General F 1~? ua.u~ · karan re.aliat bir 

bdilri bmmunda Balkan Antaı:'~ daimi K~y~ia- edilmektedir. 
.;ı,,.. . ___ ı_ ___ , •• -'--L ı_.....:ı:.;_wnahfellerınce .

1 ~"'""''"" ....-.u ~ ...-- · d"-1 B aoea bı· Tfukiyenin Franlco hükümetini tasdik kararını şım ıoen ur. 
dinni. olduia bildirilivor. 

2'4.05 Münih : Gece ltomeri 

BAŞVEKİL 
Kızılayclan istifa etti 
Ankara 22 (A.A) - Baş~ Doktor 

Refik Saydam 1925 senesindenberi bil
fiil üa etliği Türkiye Kızılay cemiyeti 
riyaset.in.den bugünkü vazifesi dolayı -
siyle istifa etmq ve bunu bir mektupla 
cemiyet geeel :merkea. baş'kanlığma 1>i1-
dirm.istlı', 

lı Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğrun ve bulaşık olmıyım her hastalığı kabul ....... 

Hususi Hastane 
Birinei. Kordıenda 1'at'Şıyaka ve İzmir körfezine bakan emsalsiz man:ıarah 
balkonlu mükemmel salon ve odalar- çok iyi ba1mn - sınru.et - laasta ziya
reti sene.t, rece &'ÜIMliiz he• hekime, her hastaya açık.. 

FiArua 2,5 URDAN BAŞLAR
BLD'OM Mo. BM.. POWrA KU'l'URJ Ne. m_ 
TELGRAF ADRESİ : ALSANCAK S t B B A T E V t 
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HATAYDA. 
TÜRK PARASI 

42,2 
40,1 
38,0 
J6.0 
33,9 
31,8 
29.7 
27.6 
lS,S 
23.~ 
21,J 
19.2 
17, I 
14,6 
12.ı 
10,6 
8,6 
6.~ 
~.J 
2.1 
00 

Antakya 22 (A.A) - cGecikmişt.in, 

Anadolu aiansmm husust JDuhabW 
bildiriyor: 

Mal sandıklarına Tüzk paramun bı 

bulü kararlaştırılmqtır. Maliyece tecliı 
yat.m TUrk paraA iberiıK1en ödeneoel 
de haber alınmıştır. 

--- - ---- -- - -- -- -- -

..__.----....~ ~ - --- - --. . -
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~:~~~ ~L ~h~ - ANNELER, DiKKAT! 
131 Yekun 

663972 Eski yekun 
664103 Umumi yekun 

m '\'e seb:ı.clerin iyice p~memesindcn, rney·ulann güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve sa( olma
masından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar. ince barsağın iç %3nna ya
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

?'lo. 7 
No. 8 
No. 9 

13 50 
14 
15 
16 

Hnlsi:ı:lik, kansızhk, hazımsızlık, karın ağrıları, karın ~işmelcri, burun, makat kaşınması, ishal, oburluk, baş 
dönmesi, salya akması, saraya benzcı sinir halleri, gece korkulan, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtların 
tesiridir. 

•• No. 10 
No. 11 

ZEYTİNYAGI 
10000 kilo M. Ataman 

19 IS MET SOLUCAN BiSKUViTi 
33 33 Eu kurtların en birinci devasıdır ... Büyük \'e kü~ük1ere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer .... 

Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten ,·eriniz. Aile doktorunuza danışuıız. 

····o~~-;~·~···;-;;ı·;r~k··· 

dükkan 

D İ K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar dü~mczse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 
ediniz .. Sıhhat vekületinin resmi miisnadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
KULLA..~Ş TARZI : Bir bisküvit çit,rzi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır .. Büyükler : G«e yatarken iki kutu 

biskfüit. çocuklar : 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş i~n gece yatarken bir 
çizgi biskfü·iti verilir. 

ismet pa~a bulvarı ütücüler 
çar~ısı 1313 numaralı sokak- • 
ta 34 numaralı tütün, müski
rat ve bakkaliye dükkanı azi
r"et dolayısiyle acele devren 
satılıktır. 

1 Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR .. ( İ S 1\1 E T ) isfine dikkat. .. 
~1----------------....... llmll. _______________________ !llll., 

lateklilerin aynı numaralı 
dükkan sahibine müracaatle-
rı 1-2 (363) 

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

NAZiLLi HUKUK MAHKE -
MESINDEN: 

EN UCUZ EN KIYMETLi 
YILBAŞI HEDiYESi 

BRONZ 
Diı F ırçalandır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

lZMtR BELEDtYESINDEN: 

lzmirde Basmahane istasyonu 
yanında yaptırılacak Sebze ve 
meyve Hali ba, mühendislikten 
on dokuz lira yirmi he• kurut mu
kabilinde tedarik edilecek ke,if, 
proje, ve fartnameleri veçhile ka
palı zarflı eksiltmeye konulmu• -
tur. Ke,if bedeli üç yüz seksen bet 
hin liradır. ihalesi 11-4-939 Salı 
günü saat on yedidedir. 2490 sa -
yılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlanmıt teklif mektunları iha-

Devlet işletme demiryolları 
• 

umum müdürlüğünden: 
idaremizin Eskişehirde bulunan yol atelyesi kantarlar !Ubesine qa

ğıdaki şerait dahilinde 23 tesviyeci 1 tornacı bir planyacı alınacaktır. 
Yapılacak denemede muvaffak olacakların efradı ailesi ve zati q

yuı Eskiıehire kadar idare tarafından meccanen nakledilecektir. 
Taliplerin evrakı müsbitelerile en geç 15 Mart 939 tarihine kadar 

zat itleri müdürlüğümüze müracaat etmeleri edemiyecek vaziyette 
olanların mektupla bq vurmaları lüzumu ilan olunur. 

1 - Türk olmak 
2 - Sanat mekteplerinden iyi derece ile ve tesviyeci olarak mezun 

bulunmak 
3 - Zabıtada sui halle kayıth olmamak 
4 - Yapılacak nazari ve ameli denemede muvaffak olup fazla ta

lip arasında 25 inci derece alabilecek ~kilde kazanını• olmak 
5 - Yapılacak denemede muvaffak olanlara kabiliyetlerine göre 

100 liraya kadar ücret verilecektir. 
6 - isteklilerin askerliğini yapmış olup 30 yqından fazla olmaması 

lazımdır. 21, 23, 25 573 (364) 

Davacı Nazillinin Altuntaş ma
hallesinde oturan Emin oğlu te
nekeci Fevzi erden taraf mdan ay
nı mahallede oturmakta iken te
gayyüp eden kansı lstanhul Oskü
dardan halide kızı Süeda alehyi
ne açılan boşanma davasının 
müddeialeyhanın gıyabında yapı
lan muhakeme sonunda bu bap -
ta.ki iddia ihtarat ve şahitlerin te
hadetile sabit olduğundan tara -
feynin boşanmalarına 25-1-939 
günlemecinde kabili temyiz ol -
mak üzere verilen işbu kararın 
ilanen tebliğine ve tarihi ilanın -
dan itibaren 15 gün zarfında 
müddeialeyhanın temyiz hakkı 
bulunduğu ilan olunur. 

le günü azami saat on altıya ka-dar encümende riyasete verilir. _______ ,. ___________________ il 

578 (401) 
i#iiff4A'll;tM7t l!W 1 ( 

Belediye bonosu 
Almak ve satmak istiyenle

rin atağıdaki adrese müraca
at etmeleri rica olunur. 
lzmir: Kemeraltında hacı 

Hasan otelinde No. 60 
Cavit 

Telefon: 3903 
1-13 (381) 

5 1 2 

GPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
MemleJıet hastanesi 

eslıi operatörü 
Jlc.r giin öğleye kadar ı··ransız ha:.ta
nesindc öğleden sonra Birinci Beyler 
sokat,rında .. 
No. 4!! TELEFON 2310 

· ··va1<kat teminatı on dokuz bin 
yüz elli liradır. 

23-7-17-4 587 (399) 
rLXZ"LrLLZ/T///// I//..7 /.J'V/Jf#Oall 

Muayenehane nakli 

~Dr:AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

~ hastalıkları Operatörü 

N Kestelli caddesinde· : 
;--; lıi muayenehanesini 
~BİRİNCİ KORDONDA, 
~ Tayyare sineması ci· . 
'-i var:n!la 222 numaralı 
N haneye yaJıında nalı· ; 
~ ledeceJıtir. & 
~ TELEFON: 2987 (31) ~ 
V,1'/.,G'.'i' .. :'J'T"'.zG<ZZ-&""AQ"'~ ~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeve konulan ıs: , 
- Çürük su üzerinde yapılacak regülatörle Denizli - Sarayköy 

ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı keşif bedeli 446 
bin 579 liradır. 

2 - Eksiltme 27. 3. 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Nnfıa vekaleti sular umum müdürlügü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 22 lira 33 kuruş 
mukabilinde sular umpm müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksi1tmeye girebilmek için isteklilerin ( 21613) lira ( 16) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar sular umum müdürliiğüne mnkbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
23 3 10 17 525 (398) 

lzmir 
tinden: 

halı ve mensucat şirke-

Alelade umumi heyet toplantısı: 
Şirketimizin 938 hesap yılı umumi heyeti alelade olarak 939 yılı 

Mart ayının 244 üncü cuma günü saat 1 O Kulada Demirci kapıda 
9/13 numaralı şi.~ete ait fabrika binasında toplanacaktır. Hiasedar
' .,nn hazır bulunmaları veya vekil göndermeleri ilan olunur. 

Konuşulacak . iş 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 1938 yılı blanço ve kar ve zarar hesaplarının tetkiki ve tas-

diki ve idare meclisinin ibrası. 
3 - Temettü tevzii suretinin ve tarihinin tesbiti. 
4 - idare meclisinin yeniden seçilmesi. 
5 - Mürakibin yeniden seçilmesi ve ücretinin tayini. 
6 - Sermayenin nakit olarak iki yüz bin lira tezyidi hakkındaki 

idare meclisi teklifinin tetkiki ve bir karara raptı. 
571 (400) 

~, 1 'V.!.., ,, N ~H 
-..:.L. .-...-.,.. 

T. C. Merkez Bankasından: 
Italya ve müstemlekelerinde bloka matlübatı bulunanlar bu para

lann: 

1, 1 - Ne suretle tekevvün e~ini, 
2 - Blokajin vuku tarihi, 
3 - Mikdarlarını, 1 
4 - Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair müfid malii- 1 

matı 15. 4. 939 tarihine kadu Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası J 
Umum Müdürlüğüne isim ve adresleri ile bildirmeleri ilan olunur. ~ 

21, 23, 25 (376) 1 .... _____ -ee••=-•m~·iiılijimılliııiıw- aa ·<Ppt:•• 

1 LA. N 
lzmir yün mensucat Türk anonim 4irketinin hissedaran heyeti 

umumiyesi aıağıda gösterilen Ruznamei müzakerat hakkında karar 
ittihaz eylemek üzere 16 Mart 1939 pe1'embe günü saat 1 O da şirke
tin birinci kordondaki 186 numaralı merkezinde adiyen içtima edecek
tir. 

MezkUr içtimaa iştirak arzusunda olup liakal beş hisseye sahip bu
lunan hissedaranın malik oldukları senedatı veyahut hukuku tasarru
fiyelerini müsbit vesaiki yevmi içtimadan evvel şirket katibi umumisi
ne tevdi ederek mukabilinde içtimaa iıtirak hakkını bah§eden duhu
liye varakası almaları lazımdli". 

Ruznamei müzakerat 
1 - 1938 senesi meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması. 
~ - 1938 senesi blinço ve kir ve zarar hesabının tetkik ve tasvibi 

ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Muvafık görüldüğü takdirde heyeti idarenin teklifatı veçhile 

teınettüün sureti tevzii hakkında karar ittihazı. 
4 - Esas mukavelenamenin 27 inci maddesine göre, çekilen kura 

neticesinde vazifeleri nihayet bulan üç meclisi idare azasının yeniden 
intihabı. 

5 - 1939 senesi için meclisi idare azalarına verilecek huzur hakkı
nın tesbiti. 

6 - 1939 senesi için mürakiplerin intihabı ve ücretlerinin tayini. 
576 (391) 

i LAN 
ŞARK HALI IZMIR 
Şark Hah Türk Anonim Şirketinin hisaedaran heyeti umumiyeai 

aşağıda gösterilen ruznamei müzakerat hakkında karar ittihaz eyle
mek üzere 16 mart 1939 per~mbe günü saat 15 de şirketin lzmirde 
birinci kordondaki 186 numaralı merkezinde idiyen içtima edecektir. 
Mezkiir içtimaa iıtirak arzusunda olup liakal be§ hisseye sahip bulu
nan hissedaranın malik oldukları senedatı veyahut hukuku tasarrufi
yelerini müsbit vesaiki yevmi içtimadan evvel şirket katibi umumisi
ne tevdi ederek mukabilinde içtimaa i,tirak hakkını bah,eden duhuli
ye vesikası almaları lazım gelir. 

RUZNAME; MUZAKERAT 
1 - 1938 senesi meclisi idare ve mürakip raporlarının okunmasi. 
2 - 1938 senesi bilanço ve kir ve zarar hesabının tetkik ve tasvibi 

ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Karın meclisi idarenin teklifi veçhile tevzu. 
4 - Esas mukavelenin 27 inci maddesine göre çekilen kura netice

sinde vazifeleri nihayet bulan iki meclisi idare aza.sının yeniden inti
habı. 

5 - 1939 senesi için meclisi idare azalarına verilecek ~uzur hali· 
kının teıbiti. 

6 - 1939 senesi için mürakip intihabı ve ücretinin tayini. 
Katibi umumi : W. H. Hail 

576 (397) 

~I .......................................... ~ 

lzmir incir ve Ozüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis yq üzümlerinden yapılmı§tır. Sek, Dömisek 

ve kırmızı T ariş taraplarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 
tuapları eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. Tariı sirkesi, halis üzGm 

sirkesidir. 

TARJŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmi4 taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini ta§ımaktadır. Tari• üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyabna uygun bir şekilde tertemiz itlenmit ft 

hazırlaJllll1'tır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tarif markah mahsulat ve mamulatı her yerden arayİniz. 

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

Tariı satıı mağazasında paneli, bu me~vsımıı1 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz.. 

...................... ml!l ............ ı ... -26 (2j!l 

Türk hava kurumu Ankara şu
besinden: 
1 - Ankara merkez kazasinin tayyare biletleri sah•ınİn müteaddit 

bayiler marifetile idaresi kararlqtınlmı,tır. 
2 - Bu İ$ hakkında 4artnameyi her talip 4ubemiz kaleminden İltİ

yel>ilir. 
3 - Teklifte bulunabilmek için taliplerin asgari on bin lirahk na

kit veya banka mektubu veya artırma ve eksiltme kanununun kabul 
ettiği esham ve tahvilat vermeleri '8fttır. 

4 - ihale kapalı zarf usulile ve artırma ekailtme kanunu tarifatı 
dairesinde 11 Mart 939 cumartesi gÜnÜ saat 16 da Ankarada genel 
merkez binası dahilinde ,ubemiz idare heyeti huzurunda yapdacak
tır. 

5 - Bu i~ talip olanlann ihale gününden bir gün evvel yani cu
ma günü saat 16 ya kadar teminat ve teklif mektuplannı ayn ayn urf 
İçerisinde olmak üzere bir zarfa koyarak makbuz mukabili fUbemİze 
vermeleri lazımdır. 

Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmiyeceklerdir. 
17, 20, 23, 26 479/ 488 (327) 

Karahisar maden Suyu 
Türkiye 

Kızılay Knrun1u 

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

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik Yeni İzmir eczanesi TELEFON 2067 .., 
' 1 LAN 

Bornova zeytincilik istasyonu 
müdürlüğünden: 
1 - istasyonumuz için tesisatı ile birlikte bir motör, dört incelik 

dürbin ve bunlara ait boru ve teferrüatı mübayaa edilecektir. 
2 - Şeraiti anlamak istiyenler her gün istasyon müdürlüğüne mü

racaat edebilirler. 
3 - Bedeli keıif (1445) bin dört yüz kırk ~ liradır. 
Eksiltmeye i4tirak edecek talipler yüzde 7 ,5 teminat akçalarmı . !. 

mir malaandığına yatırıp makbuzlariyle birlikte 3. 3. 939 ayının-=-
günü saat 14 de iatuyonda toplanacak komisyona müracaatlan lllıa 
olmıw. 

14,19,23,28 
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Um dal Olivier ve Fratelli Sperco 1 Deu sche Le· ..:=:ıe::~: 'RADYO Li N 
nın ifraz ettiği 
mikroplar, dişa· 
rıdan alırıan mu· 
zır mevat karşı· 
sında dl§ler ve 
di' etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizleaınezse bo· 
zulmağa, çürü
meğe mahk8m· 
dur. Çiiriik diş· 
ler mide Ye bar
sak ihtilAtlarıa· 
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
bastalaia yol aça 
bilir. 

RADYOLiN 
ile muhakkak ---abah ve akşam her 
yemekten sonra hrçalaınak şartile 

• . • ; - i • . ·"":" ' .. . • . • .... :: ·~ ", ... 

, A~L~:i'l;n. Şürekası Vapur Acentası vante Linie 
-- BiRİNCİ KORDON REES AD.BIArlcA s. A. Di a. "'· 8. R. RAMBURG 

TURKİA vapuru 15/ 18 Şubat arasın" BİNA.$J 'J'EL. UdJ NAVİGA'J'İONE 
da beklenilmekte olup, Rotterdam, An~ HULL HA.Trl ARTA vapuru 28 şubatta bekleniyor 
~rs ve Hamburg limanları için yük . F, GRİ.MANİ motöril 21/2/939 da 4 marta kadar Anve.rs, Rott~am, Bre-
ahcaktır. İONİAN vapuru 12 ııubat 1939 taı:ı· gelerek 2212 saat 'l ae Leı·os Rodo;;, ıııen ve Hamburg iç.in >'illıt a'lacaktır. 

G 'RMANI.A b t nih t " hinde Lonılra, Hull ve Anversten gelıp B . d' . B . Tri t Venedı'g~e ha THESSALİA vapuru 14 martta bek· E vapuru şu a aye ın- rın ısı, arı es e ve • 
de beklenilmekte olup, !W:>tt.erdam, yük çıkaracalf ve ayni zamanda Hull reket edecektir. leniyor. 18 marta kadar ,~,JwersJ Rot.tcr-
Hamburg ~ Anvenıe l.iınanları için )'tik için yük alacaktır. ChTA .Dİ :BARI .ıııoWrli ZJ/2 de Je- dam, Brenwn ye Hawburc için yük ala· 

alacaktır. !erek ayni gün saat 17 de İstanbul, Pi- eaktır. . 

-*- LONDRA BATI'I : N ı· M .1 C h k t T A H L l Y E : re apo ı arsı ya eno\·aya are e 
ADJUTANT vapuru IS şubatta ~e!i,> -~ ACHAiA vapuru halen limanımızd. BALKANLAR ARAll 

HATrl 
ZET8KA PLOvD>BA A. 

D.KOTOR 

cuer. 
Londra için yük alacaktır. ZARA motörii 2312 de eıt.lerek ayni Hamburg, Bremen ve Aa\•ersten mal 

gün saat 19 dıı Patıno Leros KalimtM>s çıknnnaktadır. 
LJY_E8POOL BAft'J. . lstanköy ve Rodosa hareket eder. -- . 

ALGERlAN vapurunun hamulesını ZARA motörü 27/2 de gelerek 28/2 DEH HORSKE MIDDEL• 
İstanbulda aktarma ~erek .Denlzbank saat 17 de Pire Korfıı Saraoda Brindisi ffAVSLİNJE, 08LO 

-- Dumlupınu vapuru ıle İzmıre gel.mlı;- VttlCHta Zara Fiume Trieste ve V~di- BAGHDAT motörü U marta doğru İs-
(( f. O y C E N )) tir. ~ hareket eder. bnderiye, Dieppe ve Norıreç uuunn li-

Lüks vapuru 26 şubatta saat (8) de Deutsche ı.euante•Llnle ,__ manları için hareket edecektir. 

beklen;m~.olup: .16 
hda ~=- ANVERS vapuru 7,n/939 tarihinde ROT '41,E ffBERLAlf -~ 7,akv~ ama ıman ıçm att - Hamburg Bremen ve Anversten gelip IERYİCE MARfTİME 

ce tir. yük çıkaracak.. DAJSE KUMPANYASI ROUMAİN 
L O V C E N , HERMES vapuru 21/ 2 de geleTek llVCABF.ST 

Lüks vapuru 5 martU. saat 16 da Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg DUROSTOR vapuru 18 martta beklc-
bcltlenilmekte olup, 6 martta sa.at 8 limanlan için yük alacaktır. · K'" t K ı D a liman myor. os ence, n as ve un 
de İz.mirden haı'Cl<et edecektir. Pire, TRİTON vaı>uru 28/2 de gelerek Bur- Jarı için yük alacakt.u-. 
Korlu, Ad.riya tik limanları ve Trieste gaıo V ama ''e KöstEnce limanlarına ha-
için yolcu ve yük alacaktır. T • B O W E N R E E S re ket edecektir. 

VE şöREKASI -*- IOHNSl'ON WARREH 
-- CllNARD LİlfE SVENSKA ORiEN'J".E J.J. LİNİES LTD. 

IJnfted tates LfJJJant,S İ İNCEMORE vapuru 12 martta bekle-
B N EN KUMPAHYASI niyor. Burgas, Varna, Köstcnce ve Su 

--

1 
Line tad. l.iverpool ve AASNE lrapuru 25/2 tarihinde bek- Una Kıılas için yiik nlaca'ktır. 

PRİNCE DE LİEGE vapuru §Ubat G•---rnov battı lenınekte olup Aınsterdam Rotterdam, 'Vapurların hareket tarihleriyle nav-
------ nihayeti mart iptidasında beldenilmekte _.....iP Hamb f ,, _ - ..:ıı:__ Baltık ı· 

-------------------- • • • • • • • ,. • • • urg UiKalluuıiiyYa ve ı- lwılnrdaki deği~ikliklerden acenta mc-11!1--•-·llll-------------mi.11--E!liii!!m-:. olup Nevyork için yük alacaktır. . . BOTBNİA vapuru 17 §Ubat tarihinde manlan için ylik ahr. suliyet kabul .etmez. 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTA 

.. ' . - • • :"!. ~· t _S; ... ~ !· .,.~ . ···+.: ;=/· . ~ . , ''( '· ... j .. ;i.:.f .ı •' • ~i' ..__ ... <(' "J .'i. l ,"'• • • ~ ... . ~ 
.. ~ .· .. - t - ı ~ •. '1-' -

NEVROZiN 
Bütün Ağrı arJn anzentrJd r 
Beyhude Istırap Çel<meyiniz! 
BİR TEK KA .ŞE 

Nevrozin 

Bil --- ~ 4i ~-- RinıfJır 
iraleye lki&lir. J:cm:ruzma en:aı, mir, 

-rsaı 1\-e atb\e &l:lnp1an 
.. IBVBOZiNIE ıkıda'·i et!iJiı-_ 

-·-
Nezle, Gri., ,.e ~ b1Jıı en 

müessir itiç 
N E V ıK O Z f N ü .. 

NEVROZiN tercih edidiniz. 
iUBINDA GÜNDE 3 KAŞE AUNMWi& 
. . . - ._ 

.............................................................................. -: .. 
Sıhhat Balık Yağı 1 

• 
NORVEÇYA Balikyağlanmn en tı-ali.Sidir.. : 

~ IJıJ de/a süzülıniiflür Şerbet gibi ;,uebJlir ~ . . 
.:.. ............................................... ~··· ... ········· ............ ~····· 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

Gerek vapur1nrın muvasaUt tarihten, eli Liveıpool ve Glasgov ~ yük -~ Daha faiJrı.• tnfsilnt için ATATÜRK 
gerek vapur isimleri ve navlun!an bak- g P •ERYJCE MAllİTJ'JIE c<ıddcsi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
kında ae<?nta bir teahhüt altına giremez. alacaktır. Roaınafn .Kron~ Zec vapur acen1nlığına müracaat edil· 

Daha Cazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurlann muvasalit tarililerJ. PELEŞ vapunı 14/3 tarihin& bek- mesi :rica olur. 
Kordonda lS2 numarada .cUMDAL• iSimleri ve naviunlan hakkında aceota lenmekte olup Malta, Cenova ve ?dar- TELEFON : 2007/2008 
umumt deniz Acentalığı Lul. müracaat bir teahhüt albna gireme%. Daha fada silya limanlanna yük · ve yolcu alarak ------------
edilmesi rica olunur. tafSiIAt almak için T. Bcrrm 8ees ve Şr. hareket eder. silat için ikinci Kordonda FRATELL1 

Telefon : 4072 Mildilıiyet ınn 2353 telefon numarasına müracaat Wndakl hareket tarihleri:Yle navlun- .SPERCO vapur acentasına müracaat 
Telefon : 3171 Aceııta edilmesi rica olunur. larda1d dcğ.l§Jklilderden dolayı acenta edilmesi rica olunur. 

TOPANE 

'J'ÜMİYEHİN EN BiJUNCİ TERAZİ FABRİKA· 
SiNiN MAMUl..ATIDIR-·- 2'AKLİ'l'LERİlllDEN 
SAKIHlHIZ.. .1·26 (336) 

Sizde bu kremden şaşmay1nı7. 

BALSAMIN KREMLERi 
.&IUlat ılıokualliııam reuai ruhsatını 

haiz bir len Vl" bilgi mnhsulüdür. 
8iitWa dlaallda elli ~ Qıima m.

fiia ~~ cpiz ~-

Krem Balsamin 
lJm ... kıtriibe mata.lil ... ri

ftllla -1rilmit ~ mhhi hem
ler&. 

K~em Balsamin 
Şöhr'diDi söz ft ~lat.anldda dtjil, 

tidl1ai enıafını Lcmd.ra, Paris, Bedilt, 
Neıı:rcm güzellik aıstitüleriııdea ı·m-
1erce han arasınb birincilik miikif.a
Cuu knammş olmakla ispat dm~ • 

Krem Balsamin 
Gündüz tçin -yağı;tt, ~ irin yag'lı "TC 

halis acı badem ile yapılmış gündüz ve 
gece ~kiU.eri \'ardır . 

KREM BALSAJl.IİN; .ötedfıu ~i tam lllnt) hu!.,ıSl 'u .. o \e liip şeklinde satılır. 
b1GiIJZ KANZUK F..CZAN~. BF.YOCLU - İSTANBUL 

Turgutlu Belediyes;nden: 
1 - TeWaa ~ ~ 30 fitli simem aaıb w •nılnJ açS 

eluiltme .ile .ı.a1ın a1maçaktır. 
2- Daale 4. 3. 39 .. ıw.e •iilMi' cmmrtui eiinii sut U de be-

1 Wiye daıireaimle icra edilecektir. l. 
3 - Tı&lipleria ıneda1r gÜD -.e .m.tte T urgUÜU Bdediyaine lllÜ· j 

mesuUyet kabul etmez. Daha fazla taf- TELEFON : 200! - 2005 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylu1, l tkincitetrin 

tarihlerinde çekilecekti~ 
• 

,lf/C<• lkram iyeleri: rarLU1727Jr.O.Z7.P'.BJllıı. 
ı Adet 2000 liralık -· 2.000 Lira 
5 n 1000 liralık -· S.000 Ura 
8 n 500 liralık .... .ı.ooo Lira 

16 )) 250 liralık -- 4-000 Ura 
60 ,, ıoo lirabk ·- 6.000 ~a 
9$ H S0 liralık ••• 4-750 Lira 

~ .. H 2S liralık ·- ~~Lira 1 
4J5 JZ.000 

zsz m rru:.ı.# 
T. ft Benb=m pu"a ,abrmald., yalnız para biriktinnif cılmaz, 

ayni r-wmnda talihinir.i de denenait oJununaz. 

TÜRKİYE 
CUMHV RIYETI 

~BANKASJ 
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lngiliz başvekilinin mühim beyanatı 
"Politik muarızlarımı, harbi körüklemekle itham • 

etmıyorum. Fakat 
fikrimce onların ileri sürdükleri politika bir harbe müncer olabilir,, 

Bir anlaşma olmadan Şanghayda yeni cinayetler 
"Silihlanma politikamızda her hangi Japonya, imtiyazlı mıntakada asayi-

bir gevşeme husule gelmesine şin temin edilmesini resmen talep etti 
zinhar müsaade edemem,, 

''Vazifemiz, bugün 
delilik olduğuna 

Londra, 22 (A.A) - Dün Avam Ka
marasında müdafaa ~leri hakkındaki 
ınüzakercler esnasında başvekil B. Çem
berlayn söz almış ve ezcümle demiştir 
ki : 

- • Bu müzakereler esnasında ınuha
lef et eskisine nazaran çol_r_ daha az hid
det ve aykırılık göstermektedir. Bu key
fiyet işçi partisinin bugünkü şeraitte 
Milletler cemiyetine müracaat usulünün 
lilzwnsuzluğunu anladığına ve sulhu ve 
İngilterenin emniyetini muhafaza için 
başka vasıtalara dayanmamız lüzumu
na kanaat getirdiğine işarettir. • 

B. Çemberlayn İngiltcrenin Cenevre 
müessesesi lehinde yaptığı gayretleri ha
lırlntnuş ve Milletler cemiyetine kuv
vetini ve elindeki vasıtalara tecavüz 
eden işler verilmek istenildiğini bildir
dikten sonra bu bahiste şu sözleri söy-

bir 

lcmişti r : lngiliz kralı bir maııeıırada 

- ·Milletler Cemiyetinin sulhun ida- Ben işte bu suretle düşünerek politik Amerikadan yapılmakta olan tayyare 
mcsinin müessir bir unsuru olabilmesı muhasımlarımı harbi körüklemekle it- ihracatı Amerikada tayyare sanayiinin 
işi, yegane şansı kuvvetle kabul cttiri- ham etmiyorum. Fakat benim fikrimce salah ve inkişfı hususunda mühim bir 
lecek bir sulh fikrinden vaz geçilmesi- onların ileri sürdükleri politika pek amil olmuştur. Amerika fabrikalarının 
dir.• muhtemel olarak bir harbe müncer ola- imal lmk!inının süratle senede beş bin 

B. Çemberlayn bundan sonra asılı bilecek mahiyettedir, diyorum. l>eş yi.iz tayyareye ulaşaca~ timit 
müdafaa meselesine geçmiş ve demişti?" Fakat diğer taraftan şuna da eminim etmekteyim. 

ki: 

Londra, 22 (Ö.R) - Milll müdafaa 
istikrazı için Avam Kaınarasmda açıl
mış olan mUzakere hükümetin istikraz 
salahiyetini 800 milyon İngiliz lirasına 
iblağ eden bir karar suretinin reye ko
nulmadan kabulile neticelenmiştir. BB. 
Çemberlayn ve Attlee tarafından dün 
akşam söylenen nutukları muhafazakar 
B. Çurçilin nutku takip etmiştir.. Bay 
Vinston Çurçil maliye nazırının silah
lanma siyasetinin finansmanı hususun
da takip ettiği yolu memnuniyetle kar
şılamış ve silahlanmanın dahilde bir 
emniyet unsuru, hariçte de bir istikrar 
unsuru olduğunu kaydettikten sonra de
miştir ki : 

•Kan akıtmadan bir harp devresi ge
çiriyoruz.. Hararetle ümit ederim ki 
muharebe bu mahiyeti muhafaza ede· 
cektir. Bu vaziyet bir çok milletlerin 

,., ~ sosyal ve mal1 bünyelerini sarsmakta-
Jng iliz kralı bir manevrada dır. Bununla beraber İngilterenin bu 

ki muhasımlarımdan herhangi birisi bu· sarsıntıya her hangi diğer memleketten 
•Harp levazımı istihsalinde, bil- gün benim mevkiimde bulunsa herhan- daha iyi mukavemet edeceğine kanilm. 

hassa tayyare inşaatında müşahede edi- gi bir memlekete karşı harbi önlemek Sulhu kurtarmak için en iyi çare, taar· 
len muazzam fazlalaşma hükümetin bir için harbi açmağı düşünmiyecektir. ruza mukavemet vasıtalarının y3J'atı1-
lcvazım nezareti vücuda getirmemekte Umumi bir anlaşma olmadan sillihlan· masından ibarettir.• 
haklı olduğunu ispat et~tir. H>39 ve ma politikamızda her hangi bir gevşe- B. Çurçil, İngilterenin Fransa ile te-
940 senelerinde milli müdafaaya tahsl<: me husule gelmesine müsaade edemem. sanüdU hakkında hükümet tarafından 
edilecek olan 580 milyon İngiliz liralık Fakat bununla beraber hepimizin vazi- son yapılan beyanatı memnuniyetle kar
yeklın umumi harp başlangıcındaki mil- femiz ve bilhassa bu hükümetin vazife- şılamış ve ilci memleket arasında aske
Ji borç yekWıundan uz3k değildir. Bu- si her fırsattan istifade ederek bugün ri sahada sıkı bir irtibat lüzumu üze
nunla beraber beş senelik plan çevresi- yapmakta olduğumuz şeyin bir delilik rinde ısrar etmiştir. Diğer hatipler gibi 
nin nihayetlenmesinden evvel istikra? olduğuna ve nihayet bütün Avrupa B. Çurçil de ihtiyaç halinde Fransaya 
suretiyle yeni bir fazlalaştırma ihtimal- memleketlerinin harabisi ile neticele- bir kuvvei seferiye izamı meselesini tah
leri de göz ününden uzak tutulmamalı- nccek bulunan bu vaziyete bir nihayet dk etmiş ve demiştir ki : 
dır. verilmesi icap ettiğinde bütün diğer sBir ölüm mücadelesinde İngiltere as-
Beş sene sonra bu suretle vücuda ge- memleketleri ikna eylemektir. la müşterek davadan yakasını sıyıra-

tirilecek müdafaa kuvvetlerini ve ser- Taarruzu bir harp açmıyacaktı• de- maz.• 
vislerinin işletilmesinin ve ayni zaman- mişlir. Hükümet namına bu beyanata cevap 
da istikraı.ların faizleri ve amortismanı Londra, 22 (A.A) - Çembcrlaynın veren B. Morrison İngilterenin, harbe 
servislerinin tediye edilmesinin yalnız nutkunu müteakip müteaddit hatip söz iltihakı halinde, mahdut mesuliyet pren
vergi mcmbalan ile kabil olup olamıyn- ı almış ve nihayet avam kamarası mü- sibi iizerine büzülemiyeceği, bilakis bü
cağı da cai sualdir. halcfctin tadil takririni 127 reye kal"Şl tün ınenabiinin azami tesiriyle harbe 

Japonlarla iş birliğine ikna edilen Çin siyasi 
uğramaktadır şahsiyetleri hücumlara 

Şanghay 22 (Ö.R) - Japon genel kon
solosu Miychura, Şanghaydaki Japon 
kuvvetlerine kumanda eden amiral ve 
generalle birlikte beynelmilel imtiyazlı 
mıntaka belediye reisi B. Frankleni zi
yaret ederek beynelmilel imtiyazlı mın· 
taka dahilinde asayiş ve emniyete mü
teallik talepler dermeyan etmiştir. 

Eyi kaynaktan öğrenildiğine göre Ja
pon talepleri Japon gazetelerinin yaz -
dıkılarına göre tahmin edildiği kadar cid
di değildir. 

Tokyo 22 (ö.R) - Do:nci ajansı bil
diriyor: Hariciye nazırı Harita Şanghay 
beynelmilel mıntakasında Japon aleyh
tarı tedhi§çiliğe bir nihayet vermek için 
Japon genel konsolosu tarafından bey
nelmilel mıntaka belediyesi nezdindeki 
yapılacak teşebbüse dair talimat gönder
m~c;tir. Sanıldığına göre Japon talepleri 
3 noktaya şamildir: 1 - Suçluların sü
ratle tevkifi, 2 - Belediye meclisindeki 
Japon azanın tezyidi, 3 - Beynelmilel 
imtiyazlı mıntakanın tensiki. 

Londra 22 (ö.R) - Pekinde yüksek 
bir mevki işgal eden bir Japon memuru
nun üadesine nazaran Japonya Çinde 
Japon siyasetini iltizam edecek bir mer
kezi hükümet tesis tasavvurundan fera-
gat etmiştir. Bu yeni rejimin tesisi hu
susunda ciddi m~küller baş göstermiş
tir. Japonlarla iş birliğine ikna edilen 
Çin siyasi şahsiyetleri sık sık hücumlara 
uğramakta ve nasyonalistler tarafından 
öldürülmektedir. Bugün Şanghayda bu 
mahiyetle daha üç cinayet olmuştur. 
Şanghay 22 (Ö.R) - Beynelınilel im

tiyazlı mmtakada diğer 3 şahıs öldürül
müştür. Ingiliz, Japon, Italyan ve Rus 

Milli clavalarına hiyanet ederek Japonlarla teşriki mesai eden Çin reisleri 
kıtaları suçluları arıyorlar. Bir çok kim- malzemesi menbalarını tanıyanlar harp 
seler tevkif edilmişse de yine serbest hı- malzemesi ithalatının Luicov yarıınada
rakılmışlardır. sı, Haynan adası ve yahut Hindlçlni yo-

Japon askeri otoriteleri belediye mec- lu ile yapılmadığını bilirler. 
lisinden beynelmilel mıntakada tedhiş- Umumiyet itibariyle Çin gazeteleri 
çiliği bertaraf edecek tedbirler ittihazı Haynan adasının işgalini Gilam adasının 
için müsaade talebinde bulunmuştur. işgaline bir başlangıç tellkld etmekte• 
Yüksek bir polis memuru Tokyodan dir. Maamafih Çin gazetelerinin fikrince 
Şanghaya hareket etmiştir. Pasifikte harbin ne suretle ilerleyeeell

Sungkiang 22 (A.A) - Çin gnzeteleri 
son hadiseler ve bilhassa Haynan adası
nın işgali etrafında tefsirlerde bulun -
maktadır. Central Daily Nevs diyor ki: 

cHaynan adasının Japonlar tarafından 
işgali Çinin bugünkü ablokasını katiyen 
takviye edemiyecektir. Çin daima şim
diye kadar olduğu gibi mühimmat al -
makta devam eyliyecektir. Çinin harp 

ni kestirmek için vakıt daha erkendir. 
Fakat üçüncU bir devletin müdahalesi 
olsun olmasın Japonya ansızm yapaca
ğı bir hücumla Güam adasını işgal et
meği istiyeccği muhakkaktır. O zaman 
Japon donanması şarka doğru ilerleye
ce k ve Havayı ele geçirecektir. Pasifik
te bir harp çıktığı takdirde ister istem~ 
Amerika birleşik devletleri faaliyete 
geçmeğe mecbur kalacaklardır. 

Amerikanın bir kararı 
M. Cemiyetinin siyasi mahiyeti taşımı
yan teknik mesaisine iştirak edecektir 

Amerika insanlığın refahını 
çalışmalara teşebbüs ve 

artıracak her türlü 
iştirak edecektir 

Bu sebepten dolayı bu muazzam mas- 310 reyle reddettikten sonra hükümete atılması icap edeceği noktasında Bay 
raflara bir nihayet vermek için muay- milli müdafaa için fevkaladeden sekiz Çurçille mutabık olduğunu bildirmiştir. 
yen ve ınüsbet gayretler yapılması la- yüz milyon İngiliz liralık istikraz akdet- Bu itibarla, farazi bir harbin ilk saflıa-
2.1mdır. Bununla Leraber şurasını da mesi için saüıhiyct veren takriri fevka- larını tetkik etmek maksadiyle kurma:v Milletler cemiyeti binası 
söylemek isterim ki muvaffak olamıya- inde usul ile kabul etmiştir. müzakereleri devam edecektir. Bununla Vaşington 22 (Ö.R) - Amerika hükü-, lel iş birliği sahasında ve insanlığın re-ı o kadar eyi temin edilmiş olur. Ameri-
cak bir silahsızlanma konferansı bu ha- Reis muhalülerin ayağa kalkmasını beraber müsteşar şurasını ehemmiyet- meti milletler cemiyetinin siyasi değil, falımı artıracak her adımın hakiki sulh kanın Ingiltere ve Fransaya tayyareler 
histe bizzat hastalıktan çok <laha fena söylemiş \'C ancak beş kişi ayağa kalk- le kaydetmiştir ki milll müdafaa prog- teknik mahiyette-ki mesaisine iştirak için elzem olan beynelmilel nizamın te- yapması ve satması Amerika fabrikala
bir ilaç olacaktır. mıştır. ramının ıslahı hükümetin harbi gayri için yapılan daveti kabul etmiştir.Bu ka- · · d v b' d ld v k d d'l rını daima hazır tutmak itibariyle mem-• • . sısıne ogru ır a ım o ugu ey e ı -

Böyle bir konferans için icap eden Londra, 22 (A.A) - Deniz birinci kabili içtinap telakki ettiği manasına ge- rar sıhhı, sosyal ve malı ışlere aittir. miştir. leketin menfaatinedir. 
emniyetin \'e itimadın lüzumu kadar te- lordu Sir Roger Backhouse King Geor- lemez. Davet milletler cemiyetinin geçen sene- Bu müzakere deniz bağlaiı tesisi içim 
e.c;slis etmiş olduğuna ve bu konCeran· ge 5 zırhlısının denize indirilmesiyle boş •Nasıl ki, demiştir, yağmur ihtimaline ki asamble içtimaından sonra cemiyet Vaşington 22 (ö.R) - Mümessiller 53 ·ı d 1 rf · il aı•'--mı yon o ar sa ına proJe e • ..,. 
sın halen pratik bir menfaat temin eyli- kalan tezgahlarda 938 programında der- karşı kendini korumak için her sabah azası olmıyan bütün devletlere gönderil- meclisi bahriye komisyonu reisi B.Vilson dardı. Proje, büyük Oky.,,,,..m prp 
yeceğine kani değilim. piş edilen yeni z.ırhlının perçin çivisi şemsiyesiyle beraber evinden çıkan baş- mişti. Amerikanın cevabında beynelmi- d • f ki Ame 'ka diktatörlüklere 

Fakat bizzat bizim fazla itimat ve çakılacağını bildirmiştir. vekil havanın fena olacağını ihbar edi- emış ır ' n kısmındaki Goam adamı• da Jahklmlnl 
kendi lisanlariyle ce-vap vermeği elzem tazammün etmektedir. Muhaltf mebm-

emniyet göstermekliğimiz ve diğerleri- Vaşington, 22 (A.A) - Milli havacı- yor değildir .. Hükümet sulhu temin için erkek ve kadının tasvibini kazanmıştır.• 
nin 1ecavüzkar niyetleri ruı:; kında her lık formunun kapanma celsesinde hava bütün vasıtalardan istifade azmindedir.. MUzakerat bu nutukla bitmiş ve ka- sayıyor. Bu lisan ne kadar kuvvetli olur-
söylenene inanmamak.lı~ belki de ticaret odası reisi B. John Joet şu be- Bu siyaset hem İngiliz milletinin, hem rar sureti reye konulmadan kabul edil- sa, diktatörlük kuvvetlerinin aşılanma- tahkmıi Japonyaya 
söy1emldiii kadar Jeoa llulunmustur : de dilnJamıı her tarafında milyonJarca ....wı.. ama lw1ı dUnyanın fiil! mtWa•111 da Baadan ..D .... = .. ..w........ . 


