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Fransada yabancı lejiyon 
yazdan Alınanlar hakkında 

Berlin 23 (A.A) - Dahiliye nezaretinin 
bir kararnamesine göre Fransız yabancı lej
yonuna yazılan ve yahut bu kıtalara angaj
manını tazeleyen aklı başında her Alman 
Alman vatandaşlığından iskat edilecektir. ' 

FIATI (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçi.ı, sabahları ~ıkar siyasi ı,uzetedır ------' Yeni Asır Matbaasında Basılmıftır. 

Konsey toplantısının akisleri 
-Inıpeks işinde Bükreşten ayrılırken .. Japon 
Cürüm vasfını gösteren Dört n:ıüttefik 

bir hal mevcut deği.~ hararetli 
Hariciye nazırı çok ordusunda 

. i .1 - .. Oı..da·•a tta bulutıan AnkCıra 

müddeiunıumisi Baha Arıkan 

Jahıslara 
Şahsi şeref ve 
haysiyetlerine saygı 
göstermek lazımdır .. 

---0---
HAKKI OCAKOl:LU 

Son aylar içinde ortaya atılan bazı 
meseleler etrafında yaptırılan tetkik 
ve teftişler dolayisile memlekette 
dikkate şayan bir hava estirilmiştir. 

Tayyare kaçakçılığı, lmpeks işi, 
D 2nizbank israfatı, yeni vapurların 
şar<nameye uygun olmaması keyfi
yeti, Satiye binasının mübayaası ve 
eaıre ... 

Memleket ve millet işleri üzerinde 
titizlik göstermek, bütün işlerin bü
yük bir temizlik ve dürüstlük içinde 
cereyanını temin eylemek hepimiz 
için bir vazifedir. 

Vukuu melhuz suiistimalleri, aza
mi hassasiyetle takip eylemek bunla
rın tekerrürüne meydan vermiyecek 
tedbirleri almak hükümetin ihmal 
kabul etmiyen vazifelerinden birini 
teşkil eder. 

Yapılan her hangi bir ihbarı, ele 
geçen her hangi bir delili ehemmiyet
le nazara almak devlet adamları için 
bir mecburiyet halindedir. 

Ancak bu gibi hallerin tetkikinde 
ehemmiyetle dikkat edilecek bir nok
ta daha vardır. 

Her hangi bir tetkik ve teftiş kat'i 
ve nihai neticesine varmadan şu veya 
bu şekilde ııahoi <"'·ef ve haysiyetleri 
İstismar vasıtası kılmağa meydan 
vermemektir. 

Şahsi seref ve haysiyetlerin ko
runması fazilet mücadelesinden is
tihsal edilecek neticeler kadar mu
kaddes bir vazifedir. 

Bir hakkın istihsaline çalışılırken, 
sahısların şeref ve haysiyetlerini is
tismar vasıtası yapmak asla isabetli 
bir harek.-t olarak kabul edilemez. 

Son ayların bir kaç hadisesinin ge
çirdiği safhalara bir göz atalım: 

Büyük ve gürültülü neşriyatla or
taya bir tayyare kacakçılığı meselesi 
atıldı. 

Beynelmilel şilah kaçakçılığı teş
kilatı ile ,,Jakalı bir adamın nasılsa 
kandırdığı küçük bir hariciye memu
ru va•ıta~ile ~evirdiği fırıldak etra
fında kimlere ve nelere dil uzatılma
dı ~ 

Yüksek mcıkamlar i~gal eden ze
vatın bu işdeki alakalarından bah
sedildi. Adeti\ muazzam bir iskanda! 
şeklinde yazı ile resimlerle bir çok 
kimselerin •ereflerine telmihler ya-
pıldı. • 

Halbuki tııhkikat neticesi ele geçe
rniyen Ekrem Göniğ ile mevkuf ha
riciye memurunun üzerinde toplan· 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -

HAKKI OCAKOOLU 

Ankara 23 (A.A) - Impeks ışı bak-
kında kendisinden malUınat istenilen 
Ankara müddeiumumisi Baba Arıkan 
Anadolu ajansının bir muharririne aşa· 
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

24-1-939 tarihli Cilmhuriyet Halk par
tisi grup içtimaında eski başvekil sayın 
C.,lfil Bayar Impeks işi hakkında beya
natta bulunmuş ve meselenin adliyeye 
intikal etmiş olduğunu bildirmiş idi. 

Momuriyetimize tevdi edilen bu iş 
hakkında ariz amik tahkikat icra oluna
rak hadisenin şekli cereyanının şu su
retle vaki olduğu tesbit kılınmıştır. 

Şakir Seden ve Kemal Seden namla
rında iki kardeş Impeks namiyle itha
lat ve ihracat işleriyle uğraşmak ilzere 
bir şirket tesis etmiş ve şirketi kanuni 

beyanatta 
• 

b 1 d 1 
Çok ciddi bir isyan u un u ar çıktığı söyleniyor •• 

1 
Bükreş 23 (A.A) - Balkan konie -

ransı tebliği okunduktan sonra B. Me -
taksas söz alarak azanın balkan antantı 
fikrine ve barış davasına hizmet edil
diği hissiyatiyle ayrıldığını kaydeyle -
miş ve antant bidayette kendisine tah
sis edilen vazifeye ehil olduğunu gös -
termekle miiftchirclir, demiştir. 

Yunan başvekili memleket için ve 
memleketi dost ve müttefik Yunanislanı 
sevindiren parlak milli itilaya sev ket -
mekte olan kral için takdir ve hayran . 
lığını bildirmiştir. 

SARAÇOC;LUNUN SÖZLER! 
Müteakiben B. Saraçoğlu aşağıdaki 

sözleri söylemiştir: 

- SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -
I-lari.ciye vekilimizin ziyaret ettiği Belgraddan bir ma11.=ara 

Gösterilen kabulden dolayı Romanya 
bükilmetİn<> minnettarlığımı bildirmek 
ve mümtaz devlet adamları BB. Metak
sas, Gafenko ve Markoviç ile calışınak
tan mütevellit sevincimi bilhassa !rnyd
etmek isterim. Şurasını da büyük mem
nuniyetle ilave ederim ki Bükreş toplan
tısı balkan paktının barışın ve antantı 
teşkil eden devletler istiklfilinin zamanı 
olarak kalmakta olduğunu bir kerre da
ha gös ıermıştir. 

Filistin meselesini çık
mazdan kurtarmak için ... 

Bir Çin askerı nıitral11ö::. başında 

Paris, 23 (A.A) - Oeuvre gazete
sinde Bn. Tabouis yazıyor : 

Filistin kongresinde yahudi murahhaslar bir toplantıdan çıkarken 

Senceymis 
sarayında 

1 Sözünil bitirirken müteyakkız balkan 
·matbuatından antantın aleyhine mü le -
veccüı .her türlü kampanyaya müstcrek 
bir surette redcl,~tmesini ve paktın mil
letlerimizin ntilll şuurunda daha ziyade 
kuvvetle yerleşmesi için çalışmasını rl-

• ca ederım. 

Arap ve Yahudi murall·ıYuGoSLAVYA HARıctYE NAzınr
Jıasıari Hrı defa ofaralılNIN BEYANATI 
ınUşıerelı Blir toplantı B. Markoviç te zıddiyetlen bertaraf 

yapacaklar etmek arzusundan millhem barış ve eyi 
Londra, 23 (A.A) _Filistin meselesi - SONU 7 ııci SAYFADA -

Dün akşam Çin sefareti Çin cüm
huriyeti hariciye nezaretinin gön· 
dermiş olduğu haberleri vermiştir. 

Bu haberlerde cenubi Çinde Hing 
Kong ile İkin arasında harbetmekte 
olan Japon ordusunda çok ciddi bir 
isyan zuhur etmiştir. Bir çok ~i
nin öldüğü ve bin kadar askerin is
yan etmiş olduğu söylenmektedir. 

hakkındaki müzakereleri çıkmazdan ---------------·---------------
kurtnrmnk için İngilizler tarafından 
sarledilen gayretler neticesinde bu sa
bah yahııdi ajansı nıilmessillcri ile Mı
sır, Irak ve ihtimal Suudi arabistan mü
messilleri arasında ve Lord Halifaks ile 
B. Makdonaldm bnzııriyle bir teklif ya
pılması takarrü~ etmiştir. 

Filistin Arap murahhasları bu içti
mada bulunmaktan imtina etmişlerdir .. 

D. V eizmann Filistin yahudilerinin 
noktai nazarlarını izah ve teşrih ede
eektir. 

Salahiyettar mahafil bu içtimaın, fer

Mühim bir kaçakcılık 
Yugoslavyadan kaçak getirilen 
ipeklileri bazı kadınların elile 

satılıyorken yakalandı 

----------------·--------------- dl temasların faydalı olduğuna kani olan 

Kahramanlar mahallesinde oturan ba
zı kadınların son zamanlarda Avrupa 
mamulatı ipekli kumaş sattıkları nazarı 
dikkati celbetmiş, yapılan tahkikatta 
bunların kaçak eşyalar olduğu anlaşıl-

Verilen aran1a müsaadesi üzerine otel ... 
ci Yunus, Hüseyin kızı Emine, Ali ka· 
r1sı Naciye, Hasan kızı Fatma, Zübeyir 
kızı Şadiye ve Hacer adlarındaki ka • 
dın1arın evleri aranmış, muhtelif cins· Fransa 

Franko 
'J 

tanımaga 

ve lngiltere 
hükümetini 
hazırlanıyor 

Paris 22 (ö.R) - Franko hükilmeti 
nezdinde Fransanın fevkalılde elçisi ola
rak milzakeratta bulunmakta olan B. 
Leon Berard Pazartesi akşamındanberi 
bulunmakta olduğu Sen J an de Luzdan 
Burgosa hareket etmiş ve sabah saat 
9 5 ta Handay beynelmilel köpriisilnil 
g~çmişlir. Otomobil hudut karakolunda 
durmadan Jruna gelmiş ve oradan Bur
gosa doğru yoluna devam ederek öğle
den sonra nasyonalist hükümet merke

zine varmıştır. 
Paris 23 (ö.R) - Nazırlar meclisi 

önümüzdeki Pazartesi gilnil saat 14 te 
Elize sarayında reisictimhurun idaresi 
altında bir içtimaa davet edilmiştir. B. 
Leon Berard Burgos bilkiimeli nezdin
de tavzif ettiği vazifeyi ikmal ederek 
Pazar günü veya Pazartesi sabahı Parise 
dönmüş bulunacaktır. Bu içtimada na
zırlar meclisi Franko bükümetinin tas
diki hakkında bir karar verecektir. 

Başvekil B. Daladiye öğleye doğru bu 
hususta hariciye nazın B. Bonne ile gi:>
rüşmüşlür. 

Londra 23 (ö.R) - ispanya Cümbu
riyetinin Londra sefiri B. Askaras bu sa
bah Foraynofiste kabul eclilıniştir. Bu 

- SONU 4 ONCO SAYFADA -

Nasyonalist Ispanyanın tanınmasını he
yecanla takip eden Ciimhuriyetçilerin 

hariciye nazırı Delvayo 

zevatın akdedecekleri bir içtima oldu
ğunu, yalnız tarafeynin itilfilgirizane 
hattı hareketlerinde her hangi bir deği
şiklik \•iieuda gelmesini beyan ettirecek 
bir alamet mevcut olmadığını beyan et
mektedirler. 

Ayni mahafil son saatte sarledilmiş 
olan bu gayretin bilhassa konferansın 

bidayetinden beri hüküm sürmüş olan 
fevkalade dostluk havasını göstermeğe 
yanyacağıru ilave etmektedirler. 

SEN CEYMiS SARAYINDA 
Londra, 23 (Ö.R) - Filistin kongre

si Arap ve İngiliz murahhasları bugiln 
Sen Ceymis sarayında toplandılar.. Bu 

- SONU 3 ÜNCtl" SAHİFEDE -

Bulgar Başvekili! 
Ma!t içinde Ankarayı 
zıyaret edecektir .. 

İstanbul, 23 (Hususi) _ Hariciye 
vekilimiz Saraeoğluııun Bulgar baş
vekili Köse İvaııolla millakatı etra
fında Bulgar gazeteleri hararetli 
neşriyatta bulunmakta devam edi
yorlar. 

Gazeteler, Tiirk . Bulgar dostluğu. 
nu, Bulgaristan tarafından takip edi
len harici politakanın en kuvvetli 
bir tezahürii addediyorlar. 
Köse İvanolun Ankarayı :tiyaret 

tarihi, hariciye vekilimizin Belgrad 
ve Atina :tiyaretlerinden avdetinden 
sonr.ı belli olaraktır. Maamafıh bu 
:tiyaretin ünümüzdeki mart ayı için
de ~·ukubulması pek muhtemeldir. 

mışlır. - SONU 2 iNCi SAYFADA -

lngiliz T uğgeneralı 
Neşli Istanbula geldi 
Akşam Ankaraya gitti. Muhafız 
alayınnın tatbikatında bulunacak 

Büyük erkcinıharbiye reisimiz 

lstanbul 23 (Hususi) -lngi
liz harbiye nezareti istihbarat 
fllbeıi müdür muavini Tuğ ge
neral Nesli sabalı ekspresle 

Büyük Millet Meclisi reisi ile 

geldi. l.tanbulda ordu namına 
selamlandı, bir askeri müfreze 
seliim reamini yaptı. General 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE _: 
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Konser lıritiğl : ' 

H~i"k~-~-inde verilen kon-1 ŞEHiR HABERLERİ 
ser çok muvaffak oldu Gökçende Av komisyonu mühim 

YAZAN : Mihter Çelebi 

1 Şahıslara 
şahsi şerer ve 
haysiyetlerine saygı 
göstermek lazımdır .. 

HAKKI OCAKOCLU 

Kahrat köyöncte kara' rlar verdı• - BAŞTARAFI l tNCt SAYFADA -
Konsere orkestra Beroviçin şefliğin- bihakkın muvaffak oldu. bir genç mıştır. Üçü ncü b ir şahsın alakası tes-

de Şopenin Pikdam uvertürü ile başla- Vieniavskinin mazurkası kemanda b it edilmemiştir. 
'dı .. Bütün enstrümanları idare eden Muzaffer, Piyanoda madam Rugenburg kardeşini yaraladı v ki da ,... n . · il°' t 1- ...... ,.. •~tkik edil bu k .. 0 1... H b . . . a vo:: .. \U.erıne v i&ye av KO.w.ı.ır- ca ""' en ~rın, avın ser - emen u sıralarda ortaya bir lm-
sanatkarlar bu muazzam eseri tatbikte pek iyi u~lar. Majör tonla başlıyan :ı.re kaza~.111 .. Gök~ ~yesme yonu dlliı vil&yette vali mu.ıwb:U Cavid best oldUIU :mev&imlttde .~ gibl av- pek& iti çıktı. Yine ka falarda bir çok 
pek bariz bir uygunlukla muvafi.ak 1- som-a minör ve tekrar majöre avdet bag~· K=t k~~~b~ h=U§ Unverizı riyaseti.Dde ve Ziraat mUdUtti larunalarının mUSaade edilinesıne k:arıtr imfhamlar uyandıran had iselerden, 
dular. Uvertürden sonra bayan Sabahat ederek biten bu daz:ıs havasını tatlı nağ.. ve 11'. eş ır eşı Y tır. Refet Diker, veteriner müdilı'l1 Nuım verilmiştir'. muamelelerden bahsedildi. 
'.Akgölün purdi Çeştinin Lottisinde yu- meli ve hisli buldum HAdise hakkında aldığımız malfunat U b '1L ·- dis' M ml k ..ı;.....1_ s1 le d · .. . ygur, orman aş muuen ı namına e e eı.&U.&U.e muayyen mev m r e D ü r üst ve namuslu iki vatarulaQin 
muşak tatlı sesini dinledik. Başlangı~ta Titl bu da lntüti. Serenadın melodisi şi:!r : .. .. . . merkez şefi milhendls Cevat Sansoy, W. uğrıyan ördek ve kaz gibi muhacir kuş- ticaret k aidelerine u ygun bir ~kilde 
heyecanı. sesinin kabiliyet ve kudretini flütte Celal Candaşı dinledik. Çok al- t koyunaen Izzet Çakır, evvelkı mir avcılar ve atıcılar cetniyeti reisi larm her vakıt serbest avlanmalarchak- vücuda getirdikleri bir komisyon evi 
azalttı. Fakat bu ilk heyecan çok sür- kışlandı. Bize tekrar anlatmış oldu ki gece saat. 23 sıral~rında fazlaca ~oş Mustafa Barıtçıoğlunun iştirakiyle toı>- kında vaki olan teklif mahzurlu görü - aylarca bir -kavet ocagv ı imi,. gibi 
medi. Sesi gittit..- hızuu aldı. Mozartın Celal takdire değer bir elemandır. Kon- olarak evme g~ış ve ısııımak uzere ıan.r.. ı k k 1- 1 .ı11~--ı~t:.. ~- ~ ""r _ uı ere auu eu.u.ıuc:au§ u . z a n altında kaldı . Ber m u tad bir çok 
•Das Veilchen• ve •Schurnann'ın• Der sere Brahmsın meşhur beşinci Macar mangalıru yakmaga başlamıştır. Mangal- Tarla kuşlarının avlanmaması hakkın· Kara avcılığı kanununun bahşettiği k imselere telmihler yapıldı. 
Nussbaum'ında daha normal ve rahat dansiyle nihayet verildi. Sanatkar Viyo- deki ateşin sirayetiyle yangın başlangı- da Burnava ziraat mücadele istasyonu salahiyete binam evvelce vilayet av ko-: N ihayet idari ve ad ll tahkikat ne· 
bir sesle muvaffak oldu. Piyanoda lonis t Beroviçin idaı·esindeki orkestra- cı çıktığını gören çocuklar bağırıştıkla- mUdürlğünün teklifi tetkik edildi. Ma - misyonunca ittihaz olunan karara göre rı sı ııd lzz t Çakır k"· ük. k d • ticclendi. lmpekı •irket inin harelCat 
11kompanyc ede.. üstat Rozati her za- da çalan bayan Rugenburg Piyanoda, · 1 a .e ın uç ar eşı lfun olduğu üzere bu f8.milyaya dahil 15 Şubat tarihinden 1 Ağustos tarihine " 

•. _.:ı_ Hasan ,....,.ı;. .... vazi""'ti k ak taban ve muamelatında en küçük bir uol-
manki gibi burnliıl da mükemmeldi. Armoniomda Salahettin Kemanda Faik, ~ 'J - avrıyar - ve tarlıl kuşu, yaınalgan; AlUet veya Ka- kadar domuzlar için yapılacak toplu av- suzluk görülemedi, J 

Lakin gönlümün onu yalnız soliSt Nuri, Hamdi, Viyolada Cemal Viyolon- casını cebine yerleştirmiş ve ağabeyisi· landra dediğimiz bu kuşların avcılar !ardan gayrlSinin yasak edilmiş bulun- y 
mevkiinde görmek istediğini ya-zrnaktan selde Nefi, Flütte Celal kontrbasta İs- nin evine gitmiştir. nez.dinde oldukça mühim bir mevkii ması dolayısiyle bundan · sonra keklik alnız memleketin ik i temiz evla-

T · ·· ·· d Hasanl k la dı ve onların etrafında isimleri kulak. 
k endimi alamıyacağım. tavridis hepsi ayn ayrı takdir topladı- am evın onun c a arşı şan vardır. Belli başlı bir av neslini teşkil ve mümw avcılığa meydan verilme -

Schubert Adagiosunda Trio yapan lar. İzzet, sarhoşluk saikasiyle ve sebebi eden ve müteharrik aynalı aleUer veya mesi ve mütecasirleri hakkında kanuni tan kulağa fıslanan bazı kimseler 
kemanda Faik Viyolonselde Nefi ve Programı zengin olmasına rağmen anla,.c;ılamıyan bir hiddetle hamil bu- tahnit ~ baykuşlar sayesinde ya- takibata geçilmesine karar verilmiştir. uzun müddet hak.sız yere zan ve 
bu iki refakat eden piyanod:ı hemen her kes bu konserin bitme- lundub'll bıçağını Basanı yaralamak: pılan bu nevi kuş avları çok enteresan- Kanunen avlanması ve diri tutulması şüphe altında kaldılar. Haysiyet ve 
madam Rugenburg pek hisli çaldılar. sine memnun olmamış gibiydi. Münev- maksadiyle çekmiştir. Hasan, bu vazi- dır. Bu sayede hmı devlet külliyetli yasak olan ve zlraatlmtz için faydalı olan şerefleri rencide edilmiş oldu. 
Kemanla Viyolonselin birbirine refakati ver ve nezih bir dinleyici kitlesi Halke- yet karşısında tabancasını çıkararak miktarda av malzemesi sarletmekte ve bülbül, ağaç kakan, çalı kuşu, kardeli- Diğer israfat ve suiistimal iddia
cana yakındı. Piyano da baştan başa in- vi salonunu tcrkederken kulağıma şöy- kendisinden yaşça büyük kardeşine bir hem de bliyük avlara gidemiyecek dere- na, çinko gibi ufak kuşların bundan larmdan alınacak neticelerin ne ola· 
celik ve sevgi dolu bu iki sese usulüyle le bir fısıltı geldi : el ateş etmiştir. Çıkan kurşun İzzet.in cede genç veya yaşlı bulunanlar avcılık sonra avlanmasına ve ç:ırşılardn kafes- cağını bugünden kestiremiyoruz. 
'e uygunlukla pek tatlı refakat etti.. Ne yazık ki çok seyrek dinliyoruz.. karın boşluğuna rastlıyarak tehlikeli bir heveslerini tatmin edebilmektedirler. Bu !erde satılmasına meydan verilmiyccck- Fakat < Bir yolsuzluk daha " baş· 
Çok nlkışlandılar. Bundan sonra •Bo- Hakikaten ya~ık.. Bugünkü gençlik surette yaralanmasına sebebiyet ver- itibarla fayda ve mazarretlerl komisyon- tir. lıklı haberlerde şu veya bu avukatır. 
cherinin• Canzonettasmı orkestra ile memlekette mi.izik cemiyetleri müzik miştir. Yaralı hastaneye kaldınlmış ve şu kadar para aldığı iddia edilerek sa· 
dinledik. l\Ilizik itibariyle biraz ciddi ve faaliyetleri, mi.izik koruyucuları istiyor. suçlu kardeş yakalanmıştır. ~· .g d t t 'L-- 1 hıs1ann istismarı davası devam edip 

ağır olan bu parça insana kilise müziği Bi1.e böyle nefis bir müzik ziyafeti ver- -*- ~ u. e pıro o .B.. o o gidiyor. 
hissini veriyordu. meyi temin eden Halkevi başkanı Bn. Al Filhakika bir müessesenin doku2 

Beethovenin menueti daha canlı da- ŞChhncye ve idarecilerine candan teb- man avukatı ve üç muvazza f hukuk mü· 
ha hafif neşeli ve ruhnuvazdı_ Tekrar- riklerimi sunarken bunun gibi konser- Jkt t v k A J t• t •• J J ,... k d şaviri varken davaları için hariçten 
lamaların birinde birinci kemanın bir Ierin sık sık tekerrürüne imkan hazırlı- K t 1 d . . . ısa e a e 1'1 uccar arı a a a ar avukat tutması bir hata ve b ir iarat 
tekrarlama hatası parçanın güzellik ve yan başka müzik cemiyet.lerinin de on ro aıresının d .. h. 'bo . .. d . , sayılabilir. Öyle hadiseler olabilir ki 
uygunluğunu hiç bozmadı. Hepsi ayn memlekette ınevcudiyetini her kes gibi Vziimleriınlze e en mu ım ır tamım gon ermıştır hariçten avukatı tutmakta bir zaruret 
ayn muvaffak oldular. ben de can ve gönülden temenni ede- olarak Kabul edilebilir. Biz işin bu 

Sıra solist olarak he}ecanla bekledi- rim. uerdfği ffatler Türkiye - Almanya arasında imzala- sında 25 Temmuz 1938 tarihli ticari mü- tarafı ile alakadar olmıyacağız. israf 
ğiın Piyanist Rozatiye geldi. Rachmani- Milıter Çelebi tatminlıtir değildir nan Südct protokolunun bir Şubatta badeli.ta dair anlaşma hükümlerinin yapılmışsa bunu idari kararlarla ala-
noffun •Frelude do diez minörünü• ça- -•- Son haftalar içinde Almanya ile kuru meriyete girdiği tktısat vekaletinden bil- çerçevesi dahilinde Türkiyeye ithal olu- kadarla ra ödettirmek, israfatı önle-
lıyordu. Birinci tempodaki biraz melan- TÜRK • ROMANYA üzüm mahsuli.i üzerine iş yapmak mfun- dirllınlştir, Vek~let bu hususta a,.c;ağıda- nur. mek mümkündür. 
kolik temleri kendisine has hisli usulü Anla küıı olamamaktadır. Buna sebep, Alman kl tashihi gönderiyor: 3 - Sildet araılsinin Reich ile birleş- Bir avukat kendisine teklif ediler 
ile çık,,,.,cıı esere bir misli kı'-·met ilave $ftlaSI kontrol dairesinin üzümlerimize, serma- mesinden beri Prag üzerinden tesvi,·e bir işi alır. Alması ne kabahat ne de ... ...,, .; feshe ı-lmiyecek 1-Avusturya eyaleti ile Reich'in di- .; 
etti. •• ye fiatinin bile çok dununda fiat ver- edilmemi<> olup Südet Alman arazisi fir- cürilmdür. Hatta vazifedir. Ortada 

M ,. 5 kil • 938 tarihi ğC!l" kısımları arasındaki gUmrUk hudu- :. 
Zanella Kır bayramında da şahane er ı nunusanı · i Tür- mesi ve yeniden fiat tesbitine van~"ma- d , __ 11_ knda malarının ihr.ıcattan mütevellit Türki- İsraf mevzuu vnrsa kabahat alanın 

k Ro ki · la l 'J ~ u l:Utllilncaya r, Avusturya güm -
bir varlık yarattı. Bu modem müzikte ıyc- manya carmg nn şma arının masıdır. yedeki ınedy:.::ılarından ve mütekabilen değil verenindir. 

t· .. dı"lı" hakkında gazetel d k b · rilk mıntakasında mer'i olan gümrük ka- Sa 'h · dissonantları kulağa o kadar alışkın ve ... er e çı an azı lzınir ihracat firmalaruun teklif et- Türk firmalarının Südet Alman arazi- rı vazıyet böyle iken teklif cdi· 
hos gösterdi ki bayram şenliğini uzak- haberler üzerine bazı tüccarlarımızın bu tikleri kuru üzüm fiatleri şunlardır : nununun tatbik edilwği Süaet Alman ~deki medyunlanndan alacakları, te;o len işi kabul eden bir avukatın ismin. 
!ardan gelen aksi sadaları yaşattı._ Bu anlaşmalnnn feshedileceği şüphesine 7 numara 22 Türk lirası 8 numnra 23 arazisl kısmıruıı Avustury.mnn Türk - diye zamanları bugüılkü tarihe kadar su iistimaller, yolsuzluklar serisi içi· 
serazat müziğin akisleri, kadanslan, in- ~ü ;ukl~ ~~lmüştfu. İktısat vekffie- lira, 9 numara 24,25 lir~, 10 numara Almnn ticart mtınasehatına ithaline mü- hulQI etmiş-olanlar dahi, Türk - Alman ne karıştırmnğa, şahısları istismar va· 
celikleri pek sanatkarane ve cazipti. ti~ e~ r se gelen bir tahriratta 25.50 lira, 11 numara 28 lira, 12 numa- tedair 25 Temmuz 938 tarihli protoko.- kle:ringi yoliyle tediye olunur. sıtası yapmağa kimin hakkı olabilir? 

Ayni parçayı ondan başkasında dinle- Türkiye -.Roı~~yn kleariiıg anlaşmala- ra 32 liradır. lun birinci maddesinin a, 4 ve 5 inci fık- 4 - Şimdiye kadar başlanmış olan Bu hareket tarzi her kesin ıçme 
scydik tckrarlruna. ı için ellerimiz kı- rı~ın fcshı katıyyen mevzuubahs olma- Alman kontrol dairesi şu fiatlerle it- ralarının hükllmlerl teşmil edilecektir. hususi takas muamelelerinin tesviycsin- yersiz bir korku sokar. 
?.anncaya kadar allu lamıyacaktık. dıg'. :e Y~~~ndn bu anlaş_nıada. ~pılacak halata müsaade etmektedir ; 2 - BugUnkU tarihe kadar Türkiyeye de, Türkiye ile Çekoslovakya arasında Denebilir ki bu istismarı yapan ga· 

İkinci kısma orkestra Valdteufelin t.o:dıl.ıtl~ ı~ı memleket tıcaret.ının v~a 7 numara 14 lira, 8 numara 15 lira, 9 muvasaU.\t ~olup kontenjan müşkil- 7 Nisan 938 tarihli klering anlaşmasının zeteler ve gazetecilerdir. Kendi ken· 
aşk ve ilkbahar serenat ve valsiyle baş- ~ı·y?-!_. ı~lhşafma meydan '"cnlecegı bıl- numnra 16 lira, 10 numara 18 lira, ıı lfıtından dolayı serbest ticarete nrzedil- buna müteallik hükümlerine tevfikan, dinizden mi şikayet ediyorsunuz? 
Jadı. Bu parça esasen müzik itibariyle ırı iştır. numara 21 lira, 12 numara 24 lira. memlş olan Sildct Alınan arazisi men- 31 Ağustos 939 tarihine kadar devam Doğrudur. Kendi kendimizden de 
ı:e,·ki okşayıcı neşeli ,.e hafifti .. Birin- - · - İzmirden istenilen fiatlerle Alman şeli mallar, Tilrkiye ile Alnumya ara - olunacaktır. şikayetci olabiliriz. Amma surasını 
ci sesi kemanların arasında viyolonsel- Kudur m u ş bir at kontrol dairesinin anlaşma akdine mü- da hahrlamak ıazımdır ki bu. haber-
de Körberdc hoş bir şekilde kendisini saade ettiği fıatler arasında yüzde otuz, Bulvar şirketi Şehir oteli Ieri ortaya çıkaran, gazetelerin ku-
gö riyordu. Çalış kabiliyetlerinden Bir adamın otuz beş fark vardır. Bu yüzden son !aklarına göti.irenlerdir. Fikrimizce 
başka n}Tıca da intihap zevkleri için dudağını kopardı haftalarda Almanya ile yeni işler yapı- - -= tetkik ve teftiş ile uğraşanların en 
takdire ş:ıyandılar. Kemerde HilUI un fabrikası civn- lamamaktadır. Esasen bugün İzmir ili- His edarlar fİl"lıetin Pltinı llelıôletçe büyiik vasıfları sır saklamasını bil-

Bayan Sababati Mnssenet'in Manon rında garip bir hadise ohnuştur. racatçılarının istedıkleri fiatler, geçen fesflJne ta:l'aftardU'lar ta.sdllı edUdf.. mekdir. Tahkikat neticeye ermeden 
operasının ariasından daha muvaffak Kemer mevkii gece bekçilerinden 80 yılın ayni mevsiminde Alman kontrol İzmir im.arat ve inşaatı umumiye Na!ıa vcldlleti İzmirde belediyece ya- şu veya bu yoldaki hadiseleri dallan-
olmu tu. Bwıu bcnimsiyerek söyledi. sayılı Sabri, un fabrikası arkasındaki dairesinin verdıği fiatlere muadildir. Ti.irk anonim şirket.inin heyeti umumi- pılması düştinülen Şehir otelinin, ada dırıp budaklandırmanın manası yoR-
CemaT Reşidin Akkoyun §arkısından araba damına girdiği sırada atlardan bi- Halen İzmirde on bin ton stok üzüm ye toplantısı 31 mart cuma günü şirket hududunu aşmamak şartiyle 50 numa- tur. A 

Manondan az muvaffak olmuş değildir. ri üzerine hücınn elmiş ve altına alarak vardır. l\lnhsııl yakında tükenecektir. binasında yapılacaktır. ralı ada üzerinde ynptlmasmı muvafık Şah~ı :;teref ve haysiyetlere ulu 
Piyanonun sesleriyle uyuşan sesi sevim- alt dudağından ısırmak suretiyle duda- -•- Haber aldığımıza göre şirket hissedar- bulm~ur. . 

0
°
1
rta ~ıl uzntmağa kimsenin hakkı 

li idi. İldnci defa tckrarlayışı da göster- ğını koparmıştır. Belediye tabipliği Iannın hemen hepsi de şirketin fCshinc Veknlet, güzel Sanatlar akademisi amaz. . 
eli ki takdir edildi. Rozatinin bu parçada Yaralı hastancd •dir. Azgın at, müşa- Giresun eski hükümet tabibi Cevdet taraftardırlar. Bunu toplantıda istiye- profesörii B. Arif Hikmetin hazırladığı Şeref ve ~a~sıyet mefhumlarına 
mühim rolü oldu. hed~ altına alınmıştır. Kuduz olup ol- Uyanık İzmir merkez belediye tabipli- ceklerdir. Şirket idare meclisinin şiın- Şehir oteli planını muvafık görerek tas- karşı dah~ cıddı ve .da~a hassas dav· 

Modem Türk müziğini akompaııyede madığı tetkik edilmel-tcdir. ğine 45 lira maaşla tayin edilmiştir. diye kadar devam eden icraatını beğen- dik etmi~ ve belediyeye bu işinde mu- ranmak luzumuna ıhtiyaç vardır. 
lLX:l'.:z:7:"/77.Z. ZYL/7~UX/IL/.././.7Zf/.///./Y.L7YJU:ZJ ıniyen hissedarlar, hem kendi menfaat- vaffakıyet temennisinde bulunmuştur. HAKKI OCAICOCLU 

I>cnıir gibi bir proımım .. Seyrine doyun7" olmı;an güzellikler:. lleyeeanlı a k macera ı .. Nezih leri, h m de hrin menfaati bakımın- Otelin inşasına en lasa zamanda baş- -*-
bir uiJc romanı .... Diinya ı.incınacılığının e siz zafo.ri dan şirketin feshi hususunda İktısat ve- lanmış olncaktır. MÜ h i m b i r 

E 

i k i muazza m l ilmi görmek ··zere bü tün 
İzmir bugün en itibar en 

Kültürpar~ Sinemasının 
vasi salonunu doldımıtaktn-

•• 
O/düren Gözler 

Fransız s;ncmacılığının lJüyüK s::ın::ıfk:irları 

MABİE BELL • HE t .ı:-.,, .. -ND 
Tarafından mü sna hir zc\"k1c yaratılan bu n1uıuzam 

fi lim! A il yuvasını kurtın 'e lmmınk istiyenlere büyük 

bir ibret dersi t kil edeeektir.. Çocuğun aile arasııtdaki 

mevkiini... Ve.kar ve şerefle y: sıy:m bir adamın eriştiği 

saadet ... Zenginliğine rağmen sefahat )"Üzünden sünen bir 

rulıwı hazin ikibeti ... Gönlündeki n~kı söndürmek i~in 

~alışan bir kalbin att•şi gürUlt.>ceJ<tir. Takdir ve tebrikler 

le sinemadan çıkılacaktır. 

AYRICA: 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Denizaltı Esirleri 
Tekmil Ameri.kan dOnannıasının iştirakiyle temsil edilmiş muazzn111 harp \c n k filmi 

OYNIYAKLAR : RİCAR DIX • DOLORES DEL RİO 
' LAR : Her gün : ÖLDÜRF..N GÖZI~ER : 2 - 5.25 - 9H DE :ı-jzALTI 3.45 - 7.2;; TE 

. -

kalcline müracaatte bulwıacaklardır. -•-

Şirket hisse senetlerinden en büyük bir Maarı·f ŞUA rasına kaçakr•lık 
kısmı, bir elde bulunduğu için t.oplan- '=' • 
tıda hararetli ınünakasalar geçeceği tah- hazırlık - BAŞTARAFI 1 JNCt SAYFADA -
ınin olunuyor. ten ipekli eşyalar ve kumaşlar bulun--*- muştur. 

M 
.. d d . " Muallimler arasında Tahkikat derinleştirilince, bu ipekli 
U eJU m 0 m} bir anket-. eşyaların muhtdü tarihlerde Yugoslav~ 

Ba muavini 
vazilesine ba laclı 

lzmir ci.imhuriyet müddeiumumiliği 
başmuav:inliğine tayin olunan B. Zahit 
Özbudak dün şehrimize gelerek yeni 
vazifesine başlamıştır. B. Zahidin son 
vazifesi Ankara sulh hakimliği idi. Mu
vaffakıyet temenni ederiz. 

- *-HALK.EVİNDE 
KONFERANS 

Ankara Hukuk fakültesi profesöri.i B. 
Mahmut Esat Bo7lrurt tarafından 25/2 
939 cumartesi günü saat 17.30 da Hal
kevi salonunda •Türk köylü ve işçisinin 
hakları• mevzul u bir konferans verile
cektir. Bu değerli konferanstan yurd
daşlanmızın faydalnnmalannı tavsiye 
ederiz; 

Kültür bakanlığı, yakında Ankaı·ad.1 yadan getirildiği, Yugoslav tebaasından 
toplanacak mnarif §Uı·ası ruznaıuesinc Bekir Sülcymanoviç vasıtasiyle ithal 
esas olmak üzere İzınirdcki muallimle- olunnrak' satıldığı anlaşılmıştır. Bekir 
rin ıniitalaalarııuıı alınmasını bildiı·mi~ Süleymanoviç bu eşyaları getirince, na
ve bazı hususlar hakkında sualleı· sor- zarı dikkati celbetmcnıcsi için Hacer vn
muştur. Vekalet, mektebin bünyesi, sıtasiyle bunları mahallelerde, evlere 
programlar, programlarda görülen ak- sattırmıştır. Son olarak Bekir Süleyma
sak noktalar, kitaplarda rastlanan ek- noviçin getirdiği eşyalar Eminenin evin
sikler hakkında muallimlerin neler dil- de bulunmuştur. Bekir Silleymanoviç 
~ündüklerini sormuştur. aranmışsa da kendisinin 15 Kanunuf'v

Cumartcsi günü mektepler müzesin- vel tarihinde eşya almak üzere Yugos
de bir toplantı yapılarak bu noklafar Javyaya gittiği, halen Belgraddn bulun
hakkında muallimlerin ınütalaalarınn duğu anlaşılınışfır. Tahkikata devam 
müracaat edilecek ve hazırlanacak ra- olunmaktadır. 
poru vekalete gönderecektir. ----------------

-*-i'ES MÜZESİ 
Efes müzesi memurluğunu Yekfüetcn 

ifa eden Selçuk oh-ulu baş öğretmeni B. 
Cemal Özkaynağa vekfılet maaşı veril
mesi kabul edilmiştir. 

c7/LY7/.L7/// /ZC////L77ZLlf/ ll!'/., 
MilJ·onlarca ki~ioin seyrine doya- ~ 

madığı Ti.irkçc si.izlü ,.e Arap~a 

şarkılı filim 

ASKJN 
' -'it- - gözyaşları 

B~ hca~t!'t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İkiçcşmclikte Turna sokağında otu- t.g_~.~~!!.~'!.~! ... ~~~~.'!.~~r.j 

raıt manifatura tüccarı Eyup Sabri Bir, Çanaldmlc saylavı Dr. Mustafa Ben· 
eşyalarını le bit için evine giden ikinci gisu, l\luş sayla\'! Şilkrü, Konya saylm·ı 
lnıkuk mahkt-m · i a1.a ındnn B. Mümi- Ali Riz.a ve e ki ,•alilerden Rahmi j -
~n ı.., l ,. f. , •• •1 ll 1 .ı 1 l • • 1 1 • 
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TAN 
;...; Sinrımısmdn ınu\•nfr::ıloyetlc- devam 

cdhor ... 



24 şubat CUMA 1939 rENIASIR 

TELGRAF HABERLERi 
Frankoyu tanıma kararı 

lngiltere ve Fransa bugün bu hususta 
müşterek kararlarını verecekler 
Frankonun tanınması, Cümhuriyetçi hükümetin 

ettirecektir • 
gayrı mevcut edilmesini telakki • 

ıcap 

Paris 23 (A.A) - Salahiyettar meha
hlde söylenildiğine göre hemen bugün 
B.Leon Berard ile Kont Jordana arasın

da yapılacak ilk görilijmeyi müteakip 
demiryolları, mülteciler, ekonomik mü
nasebat gibi teknik meseleleri alakadar 
eden bir anlaşma imzalanacaktır. 

Fransa Franko hükümetini pek muh
temel olarak önümüzdeki Cuma günü 
r~smen taruyacaktır. 

Londra 23 (ö.R) - Ingiliz matbuatı 
Jngiltere ve Fransa tarafından Franko 

hükümetinin tasdikinin daha uzun müd
det gecikmeyeceğini umumiyetle talı -
min etmektedir. 

Londra 23 (A.A) - Times gazetesi 
ispanya! meselesi hakkında çerçeve için
de aşağıdaki haberi vermektedir: 

öğrenildiğine göre Kabine Franko Bu iş için filhakika Fransa Berardm son 
hüküınetini hukukan tarumağa karar raporunu beklemektedir. Maamafih şu
vermiştir. Bunun üzerine diplomatik rasını da gözden kaçırmamalıdır ki 
münasebetler tesis olunacaktır. Fransa mümessilinin Burgosta müzake~ 

Yine sanıldığına göre Fransa bükü- re etmekte olduğu mülteciler işi mülteci 
meli de yakın bir zamanda ve Ingiltere milisleri tarafından Fransaya ithal edi
ile birlikte aynı tedbiri alacaktır. Bu len silahlar işi ve Paris bankalarına ya
suretle tanınma iki hükümet tarafından 1 tırılmış olan lspanyol altını işi gibi tek-
ayru zamanda yapılmış olacaktır. nik meselelerdir. 

B B d b 
.. B g t h . . Gazete verdiği habere şunları da ı'la' _ 

. erar ın ugun ur os a arıcıye ve etmektedir: 
nazırı Jordanyayı görüşünde Paris ka-

binesinin kararından Nasyonalist hükü
meti haberdar etmesi beklenmektedir. 
Aynı mesele hakkında Daily Telegraf 
gazetesi de şunları yazıyor: 

Fransa ve Ingiltere hüküıntlerl aynı 
zamanda hareket ederek bu hafta so -
nundan evvel Frankoyu tanıyacaklardır. 

Frankonun tanınması dolayısiyle 
Cüınhuriyet hükümeti gayri mevcut 
ve binnetice Londrada temsil edilemez 
telakki olunsa bile ispanya] Cüınhuri
yetinin Londradaki büyük elçisi B. Az
carate büyük elçiliğin kapatılması for
maliteleri bitinceye kadar diplomatik 
masuniyeti haiz olacaktır. 

Filistinde sulhu temin • 
ıçın 

• 

Araplarla yahudilerin işbirliği 
sürülüyor ilk şart olarak ileri 

Dün 
Arap ve yahudi murah· 
hasları ilk defa olarak 

beraber toplandılar 

B. M. Makdonald 
Avam kamarasında 
Filistin işi hakkında 
izahat verdi 
Londra 23 (ö.R) - Filistin konferan

sına iştirak eden arap ve yahudi dele
geleri bu sabah ilk defa olarak Sencey
mis sarayında karşılaşmışlardır. Arap
lar tarafından Mısır, Irak ve Suudu ara
bistanı mümessilleri hazırdı. Filistin de
legeleri, lçtimaa iştirak etmiyeeekleri 
önceden malUm olduğu için, davet edil
memişlerdi. Diğer taraftan 4 yahudi de
legesi ve Ingiliz hükümetinin üç mü -
messill, yani hariciye nazırı Lord Hali
faks, müstemleklit nazırı B. Malkolm 
Makdonald ve hariciye müsteşarı B. 
Betler muhaverelerde hazır bulunuyor
du. Görüşmeler iki saat sürmüş ve bir 
dostluk havası içinde ,cereyan etmiştir. 

Yeni içtimalar da mutasavverdir. Bu 
toplantı arap ve yahudi delegeleri ara
sında, Ingiliz hükümetinin tesiri hari -

Filistinde sulh ve sükilndan 
cinde tertip edilmiştir. Hiç bir taraftan 

bir şart dermeyan edilmemiştir. Esasen 

içtimaın rcsınl mahiyeti yoktu. Şunu 

da kaydetmek icap eder ki araplar, ya
hudi delegasyonunun Filistin yahudile
rini temsil sıfatını redçletmeğe devam 

ıt~ 
.&-:-·' --

uzak gündelik manzaralaYdan. 
etmektedirler. 

, 

Telgraflar 
Sahiplerine zama
nında verilecek 
Ankara 23 (Telefonla) - Hareket ve

ya muvasala zamanlarını bildiren yolcu 
telgraflarının mevridlerine zamanın

da verilmesi için tedbir alınmasını posta 
idaresi alakadarlara bildirmiştir. 

•• 
M. Üstündağ 

Tekaüde sevkedıldi 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Eski İs

tanbul valisi Muhittin Üstündağ ve es
ki Konya valisi Cemal tekaüde sevke
dilmislerdir. 

Balkan Antantı dele
geleri Bükreşten 

ayrıldılar 
Bükreş 23 (A.A) - BB. Metaksas, 

Saraçoğlu ve Markoviç dün refakatle -
rindeki zevat ile birlikte Bükreşten ay
rılmışlar ve istasyonda merasimle teşyi 
edilmişlerdir. 

/ngilterenin tediye 
müvazenesi 

Londra 23 (Ö.R) - T:caret nezareti 
tarafından neşredilen istatistiklere göre 
1938 senesi için lngilterenin tediyat mü
vazenesinde 55 milyon Ingiliz liralık bir 
pasif vardır. Bu pasif 1938 senesinde 56 
milyon ve 1936 da 18 milyon lira idi. Te
diyat müvazenesinde ticari tediyat ile 
bahri nakliyat, sigortalar, ecnebi mem
leketlerinden gelen dürdantlar ve ser
maye plllsmanları dahildir. Ingilterenin 
bahri nakliyat ve ecnebi düridantların
dan iradı 1938 de bir sene evveline nis
betle azalmıştır. 

---'"---
Irak parlamentosu 

dağıdıldı 
Bclgrad, 23 (Ö.R) - Hüküınetle is 

birlif(i hususunda zuhur eden güçlük!.,,'. 
sebebiyle Irak parlamentosu dağıtıl

mıştır. Yeni intihabat tarihi henüz tes
hil edilmemiştir. 

lngilız T uğgene· 
ralı Neslı lstan-

bula geldi 
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Elçiliklerimizde mühim 
değişiklikler yapılacak 

lstanbul 23 (Telefonla) - Elçilerimiz arasında bazı d • · "kl"kl 
) - b"l · · . egışı ı er 

o acagı ı dmlmektedır. Bu meyanda Paris elçimiz Suad Davas] B • _ 
d d 1 · · T h" · k a ag a. ~ çımız. a ırın te aüde sevkolunacakları söylenmektedir. Pe te 
elçımız_ Behıç büyük elçiliklerden birine tayin edilecektir. ş 

. Berl_ın b~yük elçimiz Hamdinin mebus namzedi gösterilmesi galip 
hır ıhtımalıdir. 

~~ikan merkezlerindeki bazı elçilerimizin büyük elçiliğe tahvili do
layı~ıle Belgrad elçimiz Haydar ayni mahalle büyük elçi tayin edile
cektır . 

Denizbankta şimdilik 
bir tebeddül olmıyacak 

Ankara 23 {Telefonla) - Denizbankın 1939 b"'t · · k'l t "k . . u çesını ve a e 
tasdı etmıştır. Umum müdür B Yusuf Zı"ya b""t · h ·1 b ak · u çeyı amı en u 
şam lstanbula hareket etmiştir. lstanbulda kadro hakkında tetkikler 

Y?P~cak, t~şkilata atiyen verilecek şekil hakkındaki kararını vekalete 
bıldırecektır. Bu itibarla kadroda şimdilik bir tebedd"'] ) • b"l 
d

. ·ı k d" u o mıyacagı ı -
ırı me tc ır. 

Gizli yapılacak muha-
kemeler bildirildi 

.. Anka~~- 2~ (T e~efonla) - Adliye vekaleti müddei umum iliklere 
gonderdıgı hır tamımde Türklüğü, büyük millet meclisinı" hu""k"" t" - • h · · · . . .. • ume ın 
~anevı şa sıyetını, reısıcumhuru ve devletin silahlı kuvvetlerini tah-
kır suçlarına müteallik duruşmaların gizli yapılmasını bildirmiştir. 

Milli Şef mesajlarını ln-
gilizce olarak yapacak 

An~ara 23 (Tel~fonla) - Cümhurreisi pazar günü saat 20,20 de 
Amerıka halkına hıtaben yapacakları mesajlarını lngilizce olarak irad 
buyuracaklardır. Bu mesaj Amerikada saat 13,30 da dinlenecektir. 

Hollanda hükiimeti de iki 
harp gemisi yaptırıyor 

Lahey 23 (ö.R) - Hollanda hükümeti halen hizmette olan iki 
harp gemisi yerine kaim olmak üzere Hollanda donanmasına ilave 
edilt'Cek her biri 8000 tonluk iki kruvazörün inşasına karar vermiştir. 
Bunların her birinde 15 2 milimetrelik 1 O top, 12 defi tayyare topu, 6 
torpido atatübü buluna.ıak ve gemilerin sürati 33 mil olacaktır. 

Yeni Suriye kabinesini 
Haf ari kurdu Lütfi 

Şam, 23 (Ö.R) - Yirmi dört saat de- şekilde vifak ve tesanüt hissini inkişaf 
vam eden istişarelerden sonra B. Lütf;j ettirınek suretiyle nlilletin emniyetine 
Hafarl yeni kabineyi teşkile muvaffak istihkak kesbetmek arzusunu kaydetmiş 
olmuştur. Kabine şöyle teşekkül etmiş- 1 ve Fransa ile Suriye arasındaki müna-
tir: 1 sebetlere temas ederek deıniştir ki : 

.. Başvekil ve maarif nazır vekili : Lüt- • -. Hü.~ümet, J'r~a ile Suriye ara-
fu Hafar1 sındakı munasebetlerı sıklaştırmağa çok 

Dahiliye nazırı ve milli ınüdafaa veki- kaygı bağlamıştır. ~tüşkül3t iktiham et-
li : Mazhar pa!;'l Arslan mek ve müteaddit menfaatlerle birbiri-

J\.1aliye nazırı ve hariciye nazır vekili: ne bağlı olan iki memleketin an]aşmas.1-
Hayiz Kuri. na mfuıi olacak m3.nialardan sakınma 1< 

Adliye nazırı : Nesiın Arabi 

l\'.!illl ekonomi nazırı : Selim Canaz 

Yeni başvekil öğleden sonra gazetele
re beyanatında hükümetin, sulhu ve 
meınleketin menfaatlerini koruyacak 

için Fransız hükümetinden müzaheret 
göreceğini ümit ediyor.• 

Başvekil, hüküınetin vazifesini ifa et· 
mcsine yardıın için milletten ve reisi
cümburdan müzaheret temennisiyle sö
zünü bitirmi~tir. 

Amerika 
masraf 

ayanı fevkalade askeri 

Londra 23 (ö.R) - Müstemlekat na
zırı B. Malko!m Makdonald avam kama
rasında Filistin konferansından ve dele

gelerin son derece müşkül şartlar için
:.ki mesaisinden bahsetmiş ve demiştir 

«- Bun1arın ağır bir mesuliyeti var

®: Eğer birbiriyle iş birliği yaparak 
Filıstınde sulhu tesis edecek bir uzlaş-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

vali, vekilini ve kumandanı 
ziyaret etti. ôileden sonra bu zi
yaretler iade edildi. Miaalirimiz 
akşam ekspresi ile Ankaraya ha
reket etti. Yarın Ankarada büyük 
erkiinıharbiye reiai Mareşal Fevzi 
Çakmağı ve milli müdafaa vekili 
general Naci Tınazı, vali Nevzat 
Tandoğanı ziyaret edecektir. 
Ayın yirmi beşinde, Ankara istas
yonu civarında muhafu-. alayı ta
rafından yapılacak tatbikatı sey
redecektir. General Nesli, polis 
ve jandarma mekteplerini ve or -
man çiftliğini de ziyaret edecek
tir. istihbarat müdürü albay Ba -
haeddin tarafından şerefine bir 
öğle ziyafeti verilecektir. Gene -
ral, ayın 26 sında Ankaradan ay
rılacaktır. 

Filistin meselesi- Çemberlayn'ın Avam kamarasındaki 
nı çıkmazdan Berlin 23 ~~~kuB. ~~~e~!!~~=uş~~f~!r~k~~i~e-ik devletlen kabul etti • 

proıesırı 

Vaşington 23 (Ö.R) - Amerika ayan meclisi komisyonu B. Ruz
velt tarafından kongreye verilmiş olan 358 milyon dolarlık fevkalade 
askeri masraf projesini kabul etmiştir. Proje mümessiller meclisi tara
fından daha önce kabul edilmişti. Buna mukabil Amerikan ordusunun 
tayyareleri miktarını 6000 olarak tahdit eden fıkranın tayyi hususun
da harbiye nazırının talebi komisyon tarafında:n reddedilmiştir. 

Gençler 
••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Eğlence - A~k - Zevk - Hayat ve ı:üzellik dolu en nefis gençlik filmini 

görmeğe ha1.1 rlnıuruz ..• 

DELi GENÇLiK 
Fransızca sözlü • Baş rollerd~ 

ROBERT TAYLOR • MOREN OSVLIVAN 
LİONEL BARYMORE 

Programa ilave olarak ayrı, ayrı mevzularda vücuda getirilmiş taınaıniyle 
tabü renkli gayet güzel iki adet renkli Miki 
Paramount jurnalde en son moda ve haberler .. 
SEANSLAR : 1.30 - 4.00 - 6.30 - 9 DA BAŞLAR 

maya vasıl olurlarsa yalnız arap ve ya

hudilerin menfaatlerine hizmet etmiş ol· 
makla kalmıyacak, ayru zamanda dün

yanın her tarafında milyonlarca insanın 
minnettarlığına liyakat kesbedecekler

dir. Zira bu milyonlarca şahıs gerek is
Jamlarca, gerek yahudilerce, gerekse 

hıristiyanlarca tekrim edilen bir mem
leketin iğtişaş vaziyetinin nihayet bul
ması kaygısını beslemektedir. 

k k avam kamarasındaki nutkunu mevzuu- • J h ' 
Urlar a ıc'n 

ayan mec isi ariciye encümeni reisi 
m • • bahis eden yarı resmi Koresponda di · • ki ns - Pıtn1anın son beyanatı sükfın politikası 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAYFADA - yor : . 
B Ç be J 

takip eden fikirleri hatta ahlaka bile 
toplantıda yalnız Filistin murahhasları 
hazır değillerdi. Yarın Arap murahhas
ları, İngiliz murahhaslarının iştiraki ile 
ve yahudi murahhaslarırun da hazır bu
lunacakları bir toplantıda bulunacaklar
dır. 

l
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BUGÜN BUUÜN 
Tayyare Sinemasında 

TELEFON : 3646 
Şimdiye kadar gördüğünüz !ilimlerin en güzeli. 

ŞEYHİN OGLU 
OYNIYANJ,AR : 

RUDOLPH 
VILMA 

VALANTINO 
BANKY 

SESLİ VE TÜRKÇE ŞARKILI 
Tonburi Cemil MeThumun ŞATARABAN peşrevi FERAHFEZAR - J\1U
HAYYER saz semaileri ilk defa olarak bu lilimde çalınmıştır .• 
OKUYANLAR : HAMİYET YÜCF.SES • 111UZAFFER GÜLER - ALİ 
BÜLBÜL - HAFIZ YAŞAR veı.aire ... 

· em r ayn maddi silahlanmadan 1 • .. . . 
evvel manevi sil'~) . .•. . mugayır gostcrmekte ıdı. Şurası şayanı 

an anma ıcap ettıgıru çok · · ki d'" b .. b k dog"ru ol k ·· 1 . . Yalnı memnunıycttır unya ugun u a -
ara soy emıştir. z şayanı . . . .. 

teessüftür ki Ingiliz başvekili bu müna- rışık havanın rnesullerını çok ~yı bılı-
sebetle bir kaç sene evvel dünyaya bil- yor. B. Çemberlayn Ingılterenın daha 
hassa tecavüz silahları hakkında tahdit fazla itimat göstermesi ve diğerlerinin 
yolunu göstermek için Almanyanın yap- tecavüzkar niyetleri hakkında her söy
tığı gayretleri tebarüz ettirmemiştir. Di- lenene inanmaması lazınıgeldiğini söyli
ğer taraftan rejimi dünyanın yeniden yercık bu propagandayı takbih etmekle 
sulha kavuşmasına mani olan atlanük çok eyi etmiştir. Bu doğru yola davet 
ötesi memleketin ismini zikretmeği de faydasız değildir. 

• =--.n - o 'l'ol 
~ ' ' 

~ YEıVI SiNEMADA~ 
~ TELEFON : 406§ ~ 

Her ilıisi de İzmirde illı defa ~ 
alt1nda 1 - Düşman - l\' askesi 

Oynıyanlar: MR. Moro •• (PETEK LORRE) 
GEORGE SANDERS 

•••••••••••••••••••••••• 

2-BEN BiR CANIYIM 
AŞK, ÖLÜM MACERA FİLMİ •• 

_YENİ ~VRKİYE Türhçe Sözlü 
AYRICA : EKLER JURNAL ve MİKi.. Fı~i Amerıkada Türkçe sözlü ol:ırak yapılmış , -e memleketimize getiril· 

=--~-.::m.:.;ıŞ~\.'C programımıza ilive edilmi,tir .• -
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Katinka Karlova'nın 
MACERA ları 

Nakleden : HASiP ADAMOGLV .. 

-2-
Yüziine bakanlar, bu adamuı elli, elli 

beşlik bir adam olduğuna hükmederler
di.Fakat, kulübeye girdiği zaman Ketliyi 
görünce bu adamın yüzüne renk geldi. 
Gözleri parladı ve bir genç ~ık gibi ge
rindi ve: 

- Karrol! dedi. Bu güzel ve cazibeli 
kız, kızın mıdır senin? 

Balıkçı, geniş bir lakaydl ile: 
- Evet, Sir!.. diye cevap verdi. Ya

hut, daha doğrusu annesi bana böyle 
diyor .. Ve, yarını düzine daha kız, oğlan 
çocuklarım var. Onlar, anneleriyle bir
likte ve şehir içindeki öteki evimdedir
ler. Beni pek çok sevdiği için bu kızını 
Ketti, bu harap ve tenha kulübede be
nimle birlikte bulunuyor! 

Ingilizceyi fevkalade mükemmel ko
nuşan bu meçhul adam, Pat'ın sözleri
nin devamı müddetince Kettiye hayran, 
hayra.o. baktı, durdu. 

Ketti de kultibe içinde şuraya, buraya 
gidip geliyor ve iş görüyordu. 

Meçhul adam, ihtiyar Pat'a tekrar: 
- Dostum, dedL Senin kızının raksa 

çok merakı olsa gerek. Çünkü yürüyü
şündeki !lıenk cidden mükemmel ve ca
ıı:ibeli .. En usta bir dansözde ancak bu 
kadar !lıenk ve cazibe olabilir. 

büyilk bir servet gizli olduğunu bilmi
yor musun? 

ihtiyar, filozofçasına: 
- Doğru, bu servetin kızımın ayak

larında değil, ceplerinde olmasını tercih 
ederim! diye cevap verdi. 

- Merak etıne!. bu da olacak! Benim 
ihtiyar ve sevgili dostum, seni tem.in ede
rim, kızının çok çabuk zengin olması 
için elimden geleni yapacağım. Fakat 
bunun için kızının benim ile beraber 
gelmesi lhımdır! 

- Sizin arzulartnıza en küçük bir mu
halefet gösterirSem beni şeyi.an çarp -
sın! Fakat Kelliyi ne için beraberinizde 
istediğinizi sorabilir miyim? 
Yabancı ve meçhul adam bir 5.n için 

düşündü, fakat sonra ihtiyar balıkçının 
yüzüne baktı ve kelimeleri teker, teker 
söylemek şartiyle: 

- Evvela, dedi. Ziyaret edeceğim şe
hirlerde ben keman çalarken o da oyna
sın, diye! 

rEHIASIR 24 Şubat CUMA 19J9 

Arazi 
Tahrir işlerinin 

teftişi 
-=-

Arazi tahrir işleri tamamlanmış oldu
ğunda~, Maliye vekAlel:i, arazinin kati
leşen kıymetleriyle ihbarname tanziın, 
tebliğ ve itiraz tetkik muamelelerinin 
ve tahrir neticeleri katileşen cüzütam
lara ait mükellefler hesap defterlerinin 
tesis ve tanzimi işlerinin hangi esaslar 
dairesinde tetkik ve teftişi IAzun gele
ceğini tesbit etmiştir. 

Arazi tahrir neticelerinin bütün vi
layet ve kazalarda 938 mali yılı içinde 
katilcşmesi ve ilan edilmesi ve 939 mııli 
yılı başından itibaren hiç bir cüzütam 
hariç olmamak üzere her tarafta yeni 

tahrir neticelerinin tatbiki ehemmiyetle 
matlup bulunmaktadır. Tahrir neticele
rinin katileşmesi, tahrir ihbarnameleri-

nin tanzim ve tebliği ve vaki olacak iti· 
razların idare, tanzim ve tebliğinde ve 
tahrir itirazlarının karara bağlanmasın
dan eksik muamelelere rastlanırsa bun-

ipek çorap alırken DOKXORVH KOŞESİ: 
••••••••••••••••• 

Nezleye karşı 
şerbetlenmek .. Bayanların aldanmaması için bir 

çorap mağazası sahibinin ifşa ettiği 
meslek sırlarını okuyunuz 

Bir reımi tetelddilün, orta kazançta. 
bet kiJilik bir aile için hazırladığı geçim 
endeksini ıören bütçeye meraklı bir 
dost : 
c - Hepsi güzel, diyordu. Yalnız bir şey 
unutmu§lar: ipekli kadın çorabı .. . Be· 
nim karun ayda iki. ilci hemşirem ayda. 
iki olmak üzere 6 çift çorap eskitirler .. : 

İşte aize vasati 7 liralık bir masraf .. , Hal
buki burada, giyeceğe ayrılan bütün para 1' 

yirmi lira.. Beş kişilik bir aile bir ayda t. 

giyime nihayet bu kadar para verir amma f 
t,. nisbetsizlik bu yirmi liranın taksim tar .. 

zındadır. Oç kadını olan bir aile ayda 7 
lira ipek çorap parası ödüyor ... > 

Bu tahmiue göre Ank-.rada vasati yüz 
bin çift ipekli kadın çorabı aarfolması 

li.zım ... Fak.at çorap satanların ifadeleri
ne göre bu rakam, nihayet on bindir .. 

YAZAN: Dr. C. A. 

Adlarını bile burada tekrar etmek İ• 
temediğim o kadar müıhiı hastalıklara 
karşı aşılanmalc uaulü bulunsun da nezl• 

.,. kadar bafif fakat her sene sık sık geldiği 
için insanı rahatsız eden bir hastalığa 

karşı neden olmasın} 
j Amerikalı Üç bekim buna bayağı öf· 

kelenmişler ve nezlenin agısını bulmıys 

azmetmişler. Vakıa nezlenin mikrobu 
yahut mikroptan daha küçük olan sebebi 

1 henüz bilinmiyor ama, bunun ehemmi .. 
yeti yok. lngiliz Cenner çiçek aııaını bul· 
duğu vakit onun fikri nereden geldiği 
hakkında hiç fikri olmadığı gibi, mik· 
roplar ilmini kuran büyük Pasteur dt 
dokuz hastalığın mikrobunu görmek için, 
o vakit zaten pek de müsait olmıyan, 

vaktini kaybetmeden haıtalığ.ın aıısınl 

bulmwıtu. 

!arın talimatname hükümleri dairesinde Alman tedbirler ipekli kadın çorap· 
derhal tamamlanması temin olunmakla !arının sağlamlığını, itliyen makinelerin 

Onun için Amerikah hekimler de nez .. 
lenin mile.robunu arıyarak vakit kaybet· 
miye lüzum görmeden, nefea yollarmdı 
çokça bulunan türlü türlü mikroplardan 
karışık bir aşı tertip ederler. Amerikadan 
b"'ka yerlerde böyle tecrübeleri ilkin 
hayvanlar üzerinde yapmak B.det i.se de, 

bir taraftan hayvanların nezlesi insanla· 
rın nezlesine benzemediiinden, bir taraf· 

beraber bu vaziyetin tekrarlanmama" 
için alakadarların dikkatleri çekilecek
tir. 

verdiği imkinlar nisbetinde temin etmiı· 
tir. Fakat aaıl fayda, halkın iyi ve fena ·"' 
çorap üzerindeki işaretlere bakarak öğ· ipek çorap, İnce bir endüstridir. Çok 
renmit olmaoıdır. ihtimam, meleke ve bilai istiyor. Gene 

Yalnız çorap satmak üxere açılan yeni çorap mağazası sahibini dinliyelim: 
mqazalardan birinin sahı1>i tunları an· c - Bizim kadın ipek çoraplarımız 
Iabyor : fiyatça Avrupadan ucuzdur. Eğer güm-

e - Kadınların alırken en çok itina rükler lamamiyle kalksa bile, gene bi· 
ettikleri şey çoraptır. loimin reklamını zimkilerde hafif bir ucuzluk baki kalır. 

yapmak için söylemiyorum: Güzel bir ba· Sebep de fudur: 

tan da Amerikada her işi acele görmek 
adet olduğundan Amerikalı bu üç he
kim aşılarını doğrudan 'doğruya ineanla1 

üzerinde tecrübe ederler. 
Gene Amerilcada bir Üniversite tale· 

besinden lcıı mevııiminde •ık sık nezleden 
rahatsız olan 5 46 kiti işte tecrübe tahtası 

- Evet, Sir, kızım Kettinin başka bir 
işi var mı sanıyorsunuz? Benim kızını 
ya şarkı söyliyecek, ya arkadaşlarlyle 
kavga edecek yahut ta raksedecektir! 
~e .. keman da yanınızda .. Tecrübe için 
bir raks havası çalınız, göreceksiniz ki 
yerinde duraıruyacak ve hemen raksa 
başlıyacaktır! 

Sonra, bu büyük seyahati bitirdikten 
sonra onu en meşhur sanatkarlara tav
siye ve takdim edeceğim. Bu suretle kı
zındaki harikulMe istidadın meydana 
çıkmasına ve daha ziyade Ahenkleşme -
sine çalışacağım. Seni bütün mevcudi
yetimle temin ederim. Kızın çok az bir 
zaman içinde en meşhur dans ve raks 
yıldl%ı olacaktır. Ketti hakikatte kaç ya
şındadır? 

Her cüzütam tahrir neticeleri katile
şince keyfiyetin 2901 sayılı kanunun 
onuncu maddesi mucibince vilayet mer· 
kez kazalarında vali ve mülhak kaza
larda kaymakamlar tarafından ilan edil
mesi ve varidat memurları tarafından 

da bunların hesap defterlerinin derhal 
tesis ve tanzimi icap etmektedir. 

Tetkik ve muamele neticeleri her ay 
sonunda kaza itibariyle hazırlanacak li~ 
nüsha rapora raptedilerek vekAiete ve 
vilayetlere gönderilecektir. 

cağı, iyi aeç.,ilmiş, ren&i giyilen elbiseyi ve Avrupada bizim 45 tibir ettiğimiz 
tene uygun ince bir çorap kadar güzel makine tiplerinde İpek çorap yapmazlar. olma.sına rıza gösterirler. 
gösteren ne vardır? Onların imalatı daha sık ve düzgün do· Teerübeci hekimleı bu talebden 276 - Hun .. eğer bu kızın hakild yaşını 

biliyorSam, şeytan beni bir defa daha 
çarpsın! 

Kendine yaraşan her ıeyi pek iyi bil- kuyan 5 1 li.k makinelerdedir. Bizimkiler sına nezleye karşı 8 11Y1 - nasıl olduğunu 
mek hassası yaradıhşında olan kadın i ucuza mal olur ve randıman fazladır. fa· burada yazmıya lüzum olmıyan bir usul· 

k '- ı· d"' ··• ·tü·· de - ıırınga ederler. Her tecrübede biı 

Meçhul adam arkasındaki torbadan 
kemanını çıkardı. Akorduna baktıktan 
sonra, Kettlye sordu. 

Pat Karrol bu defa kızına döndü ve: 
- Ketti, sen hakikaten kaç yaşında

sın, şimdi? diye sordu. 

çorabın bu hususiyetini çok iyi kavramıt· at ıta ıte uşuıc r. 
Haıb k. ı• '- k b d A de kontrol lüzumlu oldug"undan geri ka-

tır. Bir çorap seçerken, bir elbiselik al- u ı. mese a en.o çora ın a v-

- Yavrum, dedi. Dansetmek için 
hangi havaları seversiniz? 

Ketti işve ile: 
- cCinks> i! dlye cevap verdi. 
cCinks> Irlandanın milli oyun hava-

larından birisi ve en meşhurudur. 
Meçhul adam, fazla bir şey söyleme

den kemanını omuzuna dayadı ve yayı
nı teller üstünde hareket ettirdi. Ve, 

lrlandanın bu eski ve güzel oyun hava
sını büyük bir meharet ile çalmağa baş
ladı. 

Ne sihir kar bir keman veya ne meha
retli el idi bu? .. Kemanın tellerinden dö
külen nağmeler, ihtiyar balıkçıda eski 

bin bir hatırayı canlandırdı. Fakat, dil
ber ve kıvrak Kettlyi de alakası% bırak

madı. Vahşi bir ceylan gözlerini andıran 
siyah iri gözleri başka bir heyecanla ışıl
dadı. Vücudu, damarlarından kızgın bir 

kan dolaşmağa başlamış gibi kıvrandı 
ve yerinden kalktı, aşk ile şevk ile. vecd 
ile oynadı, oynadı! 

Genç kız, işve ve serbesti ile: 
- önümüzdeki Eylulde on altı y~ı

mı bitireceğim ve on yediye gireceğim! 
diye cevap verdi. 

Pat Karrol: 
- Pekala! dedi. Ve sonra meçhul mi

safire dönerek: 
- Duydunuz mu, Sir? EylCılde on 

yediye basacakmış! Şimdi, Temmuzda
yız, hesabınızı s~ kendiniz yapınız!.. de
di. 

Fakat meçhul misafir, balıkçıyı kolun
dan tuttu ve kullibenin bir kenarına çek
li. Orada, yavaş bir ses ve seri bir ifade 
ile şunları söyledi: 

··BİTMEDİ·· 

Frans<l ve /ngiltere 
Franko hükümetini 

tanımağa hazırlanıyor 
- BAŞT ARAFI 1 iNCi SAYFADA -

ziyaret esnasında sefirin, Franko hilkü
melinin tasdiki hususunda dün kabine 

Ege ovalarının 
sulanması işi 

Nafıa vekil.leli su işleri teşkiüitı, Ege 
ovalarının sulanması ameliyesini tacil 
eylemiştir. Her şeyden evvel Ege ovala

rının sulama tesisleri meydana getirile
cek ve 940 yılı sonlarında ameliyenin 
ilk kısmı tamamlanacaktır. 
Alaşehir ovasının sulanması hwusun

da tetkiklere devanı olunmaktadır. Çü
rük su üzerinde bir regülatör yapılması 
karar altına alınmış ve bu iş eksiltmeye 

çıkarılmıştır. Bu regülatörle Denizli 
Sarayköy ovası sol sahilinde açılacak 

sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı 
446.569 liraya eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksiltme 27 martta Aııkarada yapıla

caktır. 

-*-MENEMEN ODASI 
AZALARI 
Menemen ticaret ve sanayi odası mec· 

tisi A.zalıklarına seçilen Sabri Akbaş, 
Ahmet Zeybek, Hakkı Gündüz, İbra-

mak kadar hassasiyet gösterir. 
Bu işte tecrübesi olan bir tacir ııfatile 

şunu da ilave edeyim: Bilhassa giyimine 

düşkün olan kadının, çürüklüğüne, pa

halı oluşuna ve netice olarak para ile alil.· 
kah olan şeyleri düıünerek ince. mümkün 
olduğu kadar ince çoraptan vaz geçece
ğini zannetmeyiniz. Mesela, bize gelen .. 
ler arasında 9öyle konufanlar vardır: 

c- Meralc.lı bir çorap istiyorum. Fa
kat en incesinden ... 

Çorabı verirsiniz. içine elini geçirip tet· 
kik ettik.ten sonra, ekseriya, ıöyle bir 
cihtirazi kayıd> ileri aürer: 

c- Geçen gün sizden bir arkadaşım, 
bunun daha incesini almı§ ... 

Hayır. bu geçen gün de, bu arkadaı 
da. bu alış veriş de muhayyeldir. Bayan, 
kendisi gibi, diğer kadınların da en ince .. 

ye olan rağbetini bildiğinden, onun kıy
metli olduğunun farkındadır ve kolaylık· 
la müşteri bulabilen cen ince> den k.en• 
dioi de faydalanmak ister. 

Bunun için bir b"'ka misal ıudur: 
Bazı bayanlar, Avrupa çorabı İsterler. 

Ve, o kadar güzel, o kadar kıvrak oy
nadı ki, ihtiyar ve meçhul kemancı da 
bütün sanatkar ruhiyle coştu: 

tarafından ittihaz edilmiş olan mukarre
rattan haberdar edilmiş olduğu tahmin him Güçlü, Mustafa Hancı, Bekir Yas-

ed"li lan ve Hamdi Pekin intihapları İktısat 
ı yor. 

Sebep nedir, bilir misiniz? .. Çok nce olu· 
tu .. O kadar ince ki, bacak üzerinde bir 
boya tabakası gibi durur. l111anın hatırı· 
- ·, bir seyyar esnafa sermaye olacak ka
daT çok bir para verip neden bu zar gibi 
ince, cam gibi ,effaf nesneyi alclıldarıru 
ıormak gelmiyor da değil .. Fakat kadın 
zevkini kör düğüm deyenler, her halde 
bu miaallere bakarak bu kanaate var
mışlardır.> 

- Ketti.. Sende ne kadar büyük bir 
sanat ruhu gizli İmi§ .. yaşa .. Sen bin ya· 
şal diye haykırmaktan kendisini alama
dı. 

Londra 23 (Ö.R) _ Diplomatik mah- vekUetince tasdik edilmi§tir. 

fill.,...de bildirildiğine göre Alman seiirl 
Von Birlesen bu sabah Ingiliz hariciye YAHGIH 
nazırı Lord Halifaks tarafından kabul Dün gece saat 19 da İkinci kordonda 
edilmiştir. Nazırla sefirin beynelmilel B. Raifin sahibi bulunduğu 210 numa· 
vaziyet hakkında çok umumi mahiyette ralı i.ltl katlı ahşap evden yangın çık· 
görüş teatisinde bulundukları tahmin mış ise de derhal yetişen itfaiye ateşi 
ediliyor. büyütmeden söndürmüştür. Bina ve eş-

Halbuki Avrupa mamulü olan ipek 
kadın çorabı, bizim çoraplardan fiyatça 
ataiı yukarı bir misli fazladır. Ve kulla,
nılan ipek cinsi de aynidir. Yalnız bir fark 
var: iyi itleyişten doian fazla dayanma 
kabiliyeti ... 

yarın, bir hafta geçirmek üzere, Ber- yaları Anadolu sigorta şirketine dokuz 
line gidecek olan sefir Londradan hare- bin liraya sigortalıdır. Ateşin çıkması
ketinden evvel hariciye nazırı ile görüş- na sebep salonun bacasında biriken ku· 
mek arzusunu izhar etmiştir. rumlardır. Zarar pek cüz'idir. 

~:<aiı-------m..--------~--~------.... --' 
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Vakit ki ertesi sabah oldu, Hasut ve- şey söylemek bahanesiyle yanına ça
:tir karısına bolca sarmısaklı bir Tatar ğırdı. Nedim, sarmısak kokusu hilküm
aşı pişirtti ve Nedimi o gün öğle yeme- darı rahatsız etmesin diye eliyle ağt.ını 

ğine davet etti. kapadı ve mümkün olduğu kadar başı-
Beraberce oturup bu sarmısaklı ye- nı çevirdi. 

mekten yediler. Padişah onun bu hareketini görünce 
Vezir yemekten sonra Nedime : içinden : 
- Olabilir ki, dedi, bugün padişah - Hah ... Dedi, tamam ... Vezirin hak-

sizi davet eder .. Eğer böyle bir şey olur- kı var .. Bu adam benim aleyhimde bu
sa kendinizi mümkün mertebe paclişa- lunuyor. 
hın huzurundan uzak tutunuz ve hele Ve hiddetini belli etmeden bir k&ğıt 
sizi yanına. çağırırsa elinlzle ağzınızı ör- yazdı. 

tünüz .. Zira padişah sannısaktan asili Nedime : 
hoşlanmaz. - Senin de dedi, sıkıntıda olduğunu 

Nedim de lıayırhahça gördüğü bu tav- işittim. Al bu kağıdı da veznedarıma 
siyelere göre hare.ket etmeğe vadetti. götür. 

Filvaki ~ üstüne doğru upklar Ne veriıu al .. 
gelerek Nedimi paclişahın çağırdığını Nedim, memnun, elek öperek k&ğıdı 
söylediler. Zavallı adam, bir şeyden ha- aldı ve huzurdan çıktı. 

tı- Hasut verir, acaba ne oldu diye sa-

laşb. balı ava giderken onun saman doldurul-
- Ne haber? dedi. muş halini yolumun üsttinde göreceğim. 
Nedim cevap verdi : Vezir, başına gelen felaketi anlıyarak 
- Padişahımız bana bugün büyük il- her ne kadar : 

tifatta bulundular. Bana bir kağıt ver- - Yanlış oldu.. Bu mektup benim 
diler. Veznedara yolladılar. için yazılmadı .. Onu size ben değil, baş-

Hasut vezir bunu duyunca Nedime : kası getirecekti .. 
- Sen, dedi, her vakit padişahın böy- Dedi ise de fayda vermedi. 

le lütuflarına maruz kalıyorsun. Veznedarın adamları onu oracıkta 
Halbuki ben bunca zamandır bir ih- yere çökerterek boğdular. Derisini yüz.. 

sanını bile görmedim. Benim ihtiyacım diller. İçine saman ve ot doldurdular ... 
senden fazla ... Ne olur o kağıdı bana Sabahleyin padişahın ava giderken ge
ver, veznedara ben götüreyim .. Nasipte çeceği yol kenarına diktiler. 
ne varsa alayun .. Eğer çok bir şey ise Padişah yoldan geçerken Nedimi gö-
sana da veririm. receğıni zannederken vezirin ölüsünü 

Nedim, iyi kalpli bir adam olduğun- görünce hayrete düştü. 
dan vezirin bu sözleri üzerine : - Bunda bir iş var .. 

- Peki .. Dedi.. Al kağıdı sen götür. Diye düşündü .. Hiç sesini çıkarmadı. 
Kısmette az mı çıkar, çok mu, ne ise Sarayına döndü ve Nedimi. tekrar ça· 
senin olsun. ğırd1. 

Vezir sevinçle kağıdı aldı ve koşa ko- Ona : 
şa veznedara gitti. - DUn, dedi, seni davet ettiğim za-

Veznedar kağıdı aldı.. Okur okumaz man neden bana yaklaşmak istemedin 
ayağa kalktı. Maiyetinde bulunanlara ve neden elinle ağzım kapadın? 
derhal şu emri verdi : Nedim de, vezirin kendisini ne suret· 

- Bu adamı hemen tutun ve laf aöy- le evine davet ettiğini, evinde sarmısak· 
!etmeden bo&un.. lı aş yedirdiğini ve bu suretle kokusu 

Vezir i"§&ladı.. Feryada başladı. rahatsız etmesin diye çekindii:ini aöyle• 
Meğer padişah mektubunda vezneda- di. 

rına, bu mektubumu getiren adamı Uf Padlşalı, vaziyeti anladı. 

rupa malı aranıyor. Hatta şu iddia edile
bilir ki, erkek çorapları bahsinde en ucu· 
za mal satan memleketlerden biri de bi

ziz. Bütün mesele, evvela. ipliğin numa
rasına göre çorabın en müsait makinede 
imal edildiğini temin etmektir. lktısat 

vekAleti, evvel& bunun için çal!§mış ve 
yaptığa nizamname ile hunu temin etmiş
tir. Bugün, elde mevcut makinelerin ka· 
biliyetine göre iyi imalat yap1ldığını söy
liyebiliriz:.• 

Bütün bun]arİ öğrendikten sonra insa

nın hatınna ıu sual geliyor: Cinai eri çe
ıitli. kaliteleri Ç<titli fiyatları çeşitli olan 
İpek kadın çorabının iyisini kötüsünden 
ayırt edebilmenin sırrı nedir) 

Çorapçı bir müddet diiföndü, cevabı
nm miifterileri bırafından okunmasının 

mizanını mı yaptı, nedir, sonra ııülerck 
tu cevabı verdi ı 

c - Böyle ıual sorulma>: ve böyle 
ıuale cevap verilmez amma, bu bahis, 
yalnız mÜfteriler için değil, biz satıcılar 
içn de bir derd mevzuudur. Çorapların 
dayanıklığı ve nefiıliği baılıea, kullanı· 

lmı ipliin cinsine. bu İpliğin kalınlığına, 
makinenin örğü sıklığına, imal ve boyan
madaki dikkat ve itinaya aöre değiımek· 
tedir. Piyaaada ipek. namı alt1nda satılan 
kadın çoraplarında ya has İpek (koza ipe· 
ği) veya suni ipek kullanılmaktadır. Ay· 
ni ıartlar altında görüldüğü takdirde haı 
ipek ipliğinden mamOI olan çoraplar ne• 
fa.et ve metanet itibariyle suni İpekten 
yapıJana daima üstündür. 

Bunun için iktısad vekaleti, piyasada 

.. blan çoraplann üzerine haa ipek için 

İpek, suni İpek için de Bemberg, Kütneı 
veya Viakos markalarının k.onulmaıı 

mecburiyetini koymuştur. Visk.09 marka
h çoraplar kalite itibarile en sonra gel
mektedir. 

Şu halde en önce yapılacak olan fU• 

dur: Çorap satın alırken hangi cins İpek· 
ten yapılmlf olduğuna bakmak! 
Çorabın mukavemeti ipliğin kalınlığına 

göre deği§ir: En kalın iplikten yapılmlf 
çorabın metaneti en fazladır. Bu sebeple 
yerli fabrikalanml% çıkaracaklari çorap· 
lan ipliklerine aöre Üç kalınlık sınıfına 

ayırmağa mecburdurlar. 11'.inci olarak da 
bu hususa dikkat edeceksiniz ve çorabın 
üzerinde okuyacağınız ıu üç kelimeden 
aldığınız çorabın dayanma bakımından 

en mühim tarafını öğreneceksiniz: Ka· 
lın, orta. ince ... 

Kalın veya ince çorap yapmak iste· 
nildiğine ve elde muayyen numarada bir 
iplik bulunduğuna göre çorap makinesi
nin de muayyen sıklıkta olması lizımdır. 
Halbuki bazı müesseseler, ellerindeki ma· 
kinelerin oıldık veya oeyrekliiini dikkate 
almadan ayni makineler üzerinde her in· 
celik ve kalınlıkta çorap yapıyorlar. işte 

asıl derd buradan çıkıyor: Bu imal tarzı, 

çoraplann kalitesini düıürmektedir. 
Hükümet bunun için de tedbirler koy

muştur: Piyasadaki bütUn eorAt>ları bu 
C6pheden beş kaliteye ayırarak .. Bunları 
K ! den K 5 e kadar olan işarellerdit. 

lan 2 7 6 kişiye de sadece tuzlu AU şırınga 

edilir. 
Bu $lrıngalar sonbahar mevsiminde 

yapıldıktan sonra kı~ mevsimi beklenir .. 

Kış gelince de nezleye karşı 9erbetlenmit 
olan talebe araaında nezle yüzde 7 3 aza· 
lır. Nezle aşısı nezleyi kökünden kaldır· 
dı, denilemezse de yüzde 7 3 azalması İyi 
bir netice. Nezleye ıerbetlenme usulü 

bulundu demek~ 
Fakat aksine bakınız ki kontrol olsun 

diye sadece tuzlu ıu ile afılananlar ara· 
smda da nezle yüzde 63 azalır. Bu ne
den) Tuzlu su ıırıngasına katlanan tale· 

benin kendisine işin doğrusu ıöylenilme
miş, onlara da mikroplardan karııık aşt 
şırınga edildiği zannettirilmiş. 

Bunun üzerine tecrübe yapan hekim· 
le< talebeye öfkelenirler. Ne dediklerini 
bilmiyorlar, diye onlara çıkııırlar. Bir ta· 
raftan da o kış mevsiminde nezlenin azal· 
masını o sene nezle senesi olmadığına 

atfederler .. Tekrar iki defa tecrübe ya
parak talebeden kimisine aşıyı ağızdan 

içirirler. kimisine de - gene haber ver
meden - sadece ıeker yuttururlar. He-
men hemen hep aynı netice elde edilir. 

Bu Amerikalı hekimler bizim memle
kete yahut Avruparun b"'ka memleket
lerine gelmiş olup da, burada hekimin 
yazdığı müshil il&ç reçeteıini - üi.cı yap
tırmadan - ıu içinde karl§tırarak ishale 
tutulan adamın hikiyeaini, Avrupa.da sa
dece ekmek içinden yapılmıt hapları yu
tarak türlü türlü 11kmtılardan kurtulan 
adamların hikayelerini duymuş olsalardı, 
tecriibe tahtası olmıya nza gösteren ta

lebeyi ne söylediklerini bilmemekle it
ham edecekleri yerde, onların da nezle
ye daha az tutulmalarına sebep telkin 
(suggeıtian) olduğunu anlarlardı. Tuzlu 
su §trıngasına katlanan yahut sadece fe'" 

ker yutan zavallı talebe kendilerinin nez
leye kartı ,erbetlendiklerine kanaat ge
tirmiıler de onun için - gerçekten aşı .. 
!ananlar gibi - nezleye daha az tutul· 
muılar demek .• Amerikalı hekimler aıı· 
nın nezleye kartı hiç bir tesiri olmıyaea• 
ğına karar vermişler. Benim fikrimce bu 
tecrübe, nezleye tutulmıyacaiı kanaatinin 
yüzde altmıttan yetmite kadar nezleyi 
azalttıi:ını İspat eder. 

Bu hekimlerin tecrübelerinden heves• 
!enen dördüncü bir hekim de büyük bit 
fabrika işçileri üzerinde nezleye kartı üo 
tilrlü terbetleme uıulü tatbik etmit: lı

çilerin bir kısmına aşı ıırınga etmİf, hM; 
bir teeir görmemiş. Bir kıımına A ve D vi~ 
taminlerinden çokça yedirmif. Bunlarda 
da nezleye karıı bir tesir görülmedikten 
başka vitaminlerden çokça yiyenleriıı 

mideleri de bozulmuş. 
Üçüncü bir partideki itÇileri de Ultra · 

viyola 8.letinin ıııklarına karşı tutmUJ. 
Bunların nezlesi o sırada bir derece azal· 

mıt. Bu alet ııüneıin ıııklarını taklit etti· 
ği için, ıünqin nezleyi kuruttuğu gibi, 
onun da faydası olduğuna inanılabilir. 

Anıa, bu ıeerübenin altında da bit 
ültra • vlyole Aleti labrikııstnıh dinlan 
çıkaua ona da hiç şaşttıatnalıdır. Bu za· 
manda, bA•t yerlerde, ilim lşlttlyl<! tiea· 
ret itleri <> kadar Wlfmıt!ır lı.ı, .• 
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AiJ lı noktalar miralay Jakof ( 1) Bunlann üçü de mü- .~•n••• ................................ .. 

Sebastiyanonun bu 
- Canın 

sözlerine 
ç,ksın .. 

sert 
Ben 

bir ses cavap verdi: 
geldim .. 

Seba•tiyano, müteveffa imparatoriçe 
r eofanonun hatıralannı ve hele bu ha
hraların aon kısmını okuduğu zaman de

ıin bir düııünceye daldı. 
T eofanonun kendisi hakkındaki iyi 

kanaati bu katı yürekli eski haydudun 

üzerinde tesir bıraktı. 
Fakat o ıimdi cSofi anne>Yİ ve sofi 

annenin fallarını dü~ünüyordu. 
Kimdi bu kadın? 
O da, Sebastiyano da. tıpkı T eofano 

gibi kendi kendine soruyordu: 
Kimden intikam? Saraya karşı bu kin 

neden? Ve neden hu kinin 1--edefi impa· 
ratorlo.rdnn üçüncü Mişel ile Leona kar

şı da ... Vasile karşı değil. .. 
Bu muammayı çözmek ... Sofi anneyi 

bulmakla kabildi. 
Halbuki o da T otaras ve mavi gözlü 

kadın gibi sırlara karı~mıı1tı. 
Bilen tek kiıııi vardı: Baş papaz Ef-

timyos . .. 
O da bu sırrı dini ~ibi saklamakta 

idi. 
Sebastiyano, i~te bu dü1'ineelere dal-

mıştı ki kapısı birden ve haber verilme• 

den ııçıldı. 

ise onun müracaati üzerine yapacaimı içi> dediğin kimdi. Onu bir anlat bana. 
tahmin ettiği teklife cevap vermeden ön- - Şimdi sıruı değil. Sonra anlawın. 

ce senin de reyini almak istiyor. 
- Peki amma .. Hıristidi .. Kimmi~ bu 

adam.. Bu büyük adam? 
- Baş papaz saadetlu Eftimyos ce· 

napları .. , 
Scbastiyano. Eftimyosun adını duyar 

duymaz yerinden sıçradı. 
Hıristidi güldü: 
- Bak .. Bak .. Dedi. Nasıl da canlan

dın .. imparatorun hakkı var .. Bu muhte• 
rem din adamı .. Kilisanın bu mukaddes 
pederi ile senin aranda muhakkak gizli 
bir anlaşma var. Yoksa beraber hovar· 

dalığa mı gidiyorsun .. 
Sebastiyano ise, biraz evvel ve tekrar 

kafasında yer bulan istifham düğümlerini 
çözmekle me§gul iken şimdi bu düğüm
lerden birinin ve belki de en başlıcasının 
saraya gclm~si üzerine, meselenin ehem· 

mİyetini kavradı. 
- Haydi gidelim. Haristidi, dt: :ii. Ba

kalım baş papaz efendi bugün vi ne ne 
cevherler yumurtlamak için teşrif etti· 

ler. · 
- Gidelim amma .. Sen ıu ccanımın 

* 
imparator Le on... Bat papazın bu zi

yaretini endite ile kartdarnıştı. ValuA r:v

lenmiıti. Fakat onun bu izdivacını lcilisa 
henüz takdüı etmemitti. imparatoriçe ise 
gebe idi. Kilisanın bu izdivacı takdia et
mekte gecikmesi, doğacak çocuğun, eğer 
oğlan olursa. saltanatın veliahdı olaralıt 

ilanına manidi. 
imparator, müteaddit defalar ha§ pa

paza haber göndermiş, yapılacak dini 
merasimin ticilini istemi~ fakat baş papaz 
her defasında birer bahane ile hu işi sav
saklamıştı. 

Bugünkü ziyareti.. Muhakkak bu me
sele ile alakadardı. 

lote bunu düııünen Leon, ilk defa ol
duğu gibi yine ve bu sefer de Sebastiya
no ile Hıristidinin yardım ve müdahale
lerine baş vurmağı uygun görmüş, onlan 
da baş papazla yapacağı görüşmede ha
zır bulunmağa davet etmiıti ..• 

··BİTMEDİ •• 

= Zarif bir ıekilde yürümesini bilen, gil· 
zel ve •abbi bir tekilde oturahilen kadın-

kemmel türkçe bildiklerinden müzake- Y A Z A N : ~ 
Te Türkçe oluyor. Evvell Hafız Hakkı : . 
bey fU teklifi yapıyoT: G E N E R A L : 

lann ne kadar az olduğuna bilmem dik- e· likt Al 1 1 b b h : - ar e man ar a era er ar- : 
ltat ettiniz mi} iyi yürümemek ve iyi be trirdiml v ..J:..,ım "'aTabekı·r : 
oturmamak pek küçük yafta iken, bilhu- Bul h rb" b AUM A 1 

: gar a ıye nazın ıu ceva ı ve- : 
aa mektebe giden bir mektep sıralan üze- Tİyor: ............ ••••••••••• ................ . 

rinde otururken alınan fena itiyatlann ne• - Harbe gitmek me9eleai hükümetc 
ticeaidir. Ağır kitaplu, yahut kitaplarla aittİT. Bizim burada bunu konuımaia 
dolu çanta tqamak. henüz büyüme ça• salihiyetimiz yoktur. Biz ancak, hükü
ianda olan on bet ile yirmi yaf arasında metimiz harbe girmeie karar verirse. 
kızlarda gayet çirkin dofonnosiyonlar na•d hareket etmekliiimiz lhımdu} Mü
(kemik ve vücut bozukluk.lan) yapar. nakap.•ını yapabiliriz bunun için •ize •O· 
Bu kuaurlann aonradan düzeltilmesi çok ruyoruz. Şayet bükümetimiz harbe gir

mii§küldür. meye karar verirse Türk ordusu bize na-
0 halde çocukların bilhassa luzların sıl yardım edebilir} 

on iki Yatından itibaren yimii yaşına ka- Hakkı bey - lki kolordu verebiliriz. 
dar duruoları ve oturuşlan ile alikadar Bu kolordularla sizin henüz teşkilatını 
olmak anne,erin borcudur. Bizzat anne· ikmal edemediğinden dolayı zayıf olan 
lerde vücutlarından mazinin yadigarı rskeçedeki onuncu kolorclunuzu takviye 
olarak kalmış böyle kusurlar varsa onları ederek YunanlJar üzerine taarruz ederiz. 
düzeltmeğe uğraşmalıdrr. isterseniz onuncu kolordunuzu alarak bu 

Bunun için evvela şu sual Jistesini dik- cepbeyj tamamile bize bırakabilirsiniz. 
katle okumalı ve verilecek cevapları Boyaciyef - Bu teklifinizi muvafık 
(gerek kendileri, gerekse çocuklan için) görmemeliyiz. 

le Enver pap. biraz yumupr gibi oluyor 
du. F a1cat münferit ve mÜfterek teairleri 
mizle onu da fikrimize getirirdik. 

Nihayet Hafız Hallı bey Sofyada ik;r. 
Moböj zaptı ve Marn meydan muhare· 
besinin b&flamuı üzerine Almanlar yine 
EnveT PafllYI fikirlerine imale etmitlerdi 
Hafız Hakkı bey Sofyada bulunduğu biı 
sırada 9 Eylul 191 4 ( 1) donanmam.u 
tamamile amiral Suşoaun emrine verildi 
ve bu lrumanelan mevkilerini Almanlaı 
iıgal etti. (fogiliz amiralı Limbos ve mai· 
yetleri daha evvel donanmadan çık.ani· 
mış1ardı.) Bu aralık Avusturalyalılanıı 

Lcmberg mağlubiyeti üzerine Liman pa· 
şanın Odesaya aıtker çıkarmak teşcbbü· 
sünün yapılmasından korkarak Enver pa· 

şaya fortrakımda şunu rica ettim: 
bir kenarına kaydetmelidiT. Hakkı bey - Şu halde Romanya cep· 

Ayakta iken dimdik duruyor musu- besini bize verini - Evvela amiral Suşonu çağırıp elin· 
nuz? Boyaciyef - Bu da muvafık değil ... den tarihi bir senet alınız. Bu suretle 

Sotmız tamamile düz duruyor mu? Malumdur ki biz harbe girince Yunanis- mesuliyet altına gireceğini görünce göre· 
Omuzlannız arkada mıdD'? tan aleyhimize kalkacalttır. Bizim Sırbi- ceğiz ki o da bunun imkansızlığından 
Çeneniz hafifçe kallnk rmclır? yaya karşı taarruz, Yunanistana karşı : bahsedecektir. O zaman Almanlann telc-
Karnıruz içeriye gİrmİf midir? müdafaa, Romanyayı da tarassut etmek- liflerine karşı behemehal Bul~ar ittifakını 
iki ayağınızın üzerine vücudunuzun liğimiz muvafıkhr. Şu halde bizim onun- şart koymakla kazanabilir ve meydaıı 

afırlı.ğmı müsavatan verebiliyo; musu- cu kolordumuz Yunanistana karşı müda- muharebelerinin neticelerini görebiliriz Kapıyı, haber vermeden açmak sala- ------------------------------

hiyeti yalnız Karbonopsina'nındı. im p ft "iT- ..,_ ı ilinde 
Arkası kapıya dönük olan Sebastiya· ...,, .il.. ~ ~ 

no, gelenin bu güzel kız olduğuna zahip 

olelu. 

nuz? faaya kafidir. Romanyayı da az kuvve· Bugün yalnız boğazları kapatmakla dc-
Dik oturabilir misiniz? timizle tarassut edebiliriz. Sizin iki kolor- ğil Kafkasya ve Mısırda bir hayli itilaf 
Oturduğunuz vakit vücudunuz İsJ(em- dunuz bize Prut cephesinden Sırplara ta- kuvvetlerini tutmakla da Almanlara ve 

lenin arkalığına tamamen inbbak eaiyor nrruz için lazımdır. Avusturyalılara mümkün olan yardımı 
mu? Müzakere bir celsede neticelenmiyor. yapıyoruz. Bizi vakitsiz harbe sürükliyc· 

Bacaklannız öne doğru ve kıvrılmadan Ertt"..ııi günkü celsede bizimkiler çaresiz. Tek Cihan harbi bitmeden bizi mahv ve 

Başını Çevirmeden sordu: 
- Canımın içi ... Sen misin? 
Bu tatlı suale kalın ve sert bir ses ce· 

vap verdi: 
- Canın çıksın .. Şimdi de işi karılarla 

cünbüşe mi döktün ki her yanına geleni 
canımın ;çi diye karşılayorsun? 

Cürüm vasfını gösteren 
bir hal mevcut değil 

durabiliyor mu? Sırbiye cepheaini kabul ediyorlar. Fakat perişan ederlerse birşey mi kazanırlar} 
Yürürken ba,ınız dik midir? hiç olmazsa Çarova mıntakasını yani sol- Enver paşa biz.im irşatlarımızı da sa· 
Sırtınız düzrün mü? cenahtan Makedonyaya taarruz istiyor- mimi olarak kabul ediyordu. Mcsuliye· 

Sebastiyano, yerinden sıçrayarak kalkr 

tı ve ••. Hıristidi ile burun buruna gddi. 
Hıristidi. ortada parçalanmış çekmece• 

yi ve Sebastiyanonun dalgın halini gÖ· 

rünce de : 
- BunlRr ne .. Dedi. Yine hangi işlere 

daldın .. 
Ve sonra alelacele ilave etti: 
- Haydi çabık... Mesele mühim.·· 

lmparalor hazretlerinin hu7uruna gide

ceğiz. 

Saray muhafız kumandanı. Saray te~· 
rifat nazınnın yÜ7.Üne baktı. 

- imparatorun yanına mı? 

- Evet. 
- Bu neden icap etti? 
- Çünkü haşmetpenah bu sırada c;:ok 

nıühim bir adamın ziyaretini kabul et
mek üzeredir. Ve bu mühim zatın z:İyare· 
ti esnasında da bizim, bilhassa senin ya
nında bulunmanı emrettiler. Görüyorsun 

ya... Artık büyük adam oldun. 
- Hıristidi.. Şakayı falan bırak da 

doğru söyle. 
- Doğru söyliyorum yahu.. Şeytan 

çarpsın ki doğru. 
- Peki ammR .• lrnpllratoru ziyarete 

gelen bu çok mühim şahıs kim ve benim 
neden bu %İyarette hazır bulunmaklığım 

liizım .. 
- Senin hazır bulunman lazım. Çün

kü imparatoru görmek istiyen adamın 
bugünkü ziyareti çok manalı .. imparator 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
merasim ile tescil ettirdikten sonra In
gillerc piyasasındaki firmalarla alika -
dar olmak üzere ötedenberi beraberce 
filim i§i yaptıklan Londrada Kettermull 
ismindeki zata müracaat etmişlerdir. 

Bu müracaat üzerine Kettermull de 
Londrada üç şeriki ile beraber Anglo
Türkiş namında bir şirket tesis etmiş ve 
Jmpeks vekaleti umumiyesini Anglo
Türkişe vermek. Anglo - Türkiş vekale
tini Impekse tevdi etmek sw·etiyle yek
diğerini Türkiye ve Ingilterede temsil 
etmek salahiyetini iktisap eylemişlerdir. 

Anglo - Tür.kiş vekaletini Irnpekse 
lcvdl ederken lmpcksi. temsil etmek üı.c
re 0 sırada Londrada bulunan Şakir Se
denden kendisi \"e kardeşinin Türkiye
de kimler marifetiyle tezkiye edilebile
ceğini sormuş, Şakir Seden de Türkiye
de tanıdığı Etibank, Deniıbank. Merkez 
bankası ve Havzau Fahmiye gibi yerler
de ınevki işgal eden zevattan kendileri
nin sorulabileceğini beyan ve ifade ede
rek bu zevatın isimlerini taşıyan bir lis
teyi mezkur §irkcte tevdi eylemiştir. 

Şakir Seden bilahara Türk.iyeye av
detini mii!eak.ip Anglo - Türkişten lm
pekse gelen bir mektubun antetinde 
Anglo _ Türkiş §erikleriyle birlikte lm
peks şerikleri diyerek evvelce tezkiye 
için kendilerine verilen isimlerden be
şinin şerik imiş gibi yazıldığı görülmüş 
ve bu yanlışlığı izale için lmpeks mües--<W ---~-- Cemiyetleri t'ı. ..... """s•Kt• SMJ Tarihin Gizli 

Engizisyon Esrarı 
~ Dünyanın en korkunç ve gizli teşk!!:J 
•X7.-"'/..W7NAIYA~~..-.- zıeMrWBL 

Tefrika : 28 Nakleden : F: Ş. B. 
Ihtiyar biraz sustu. Fraskito: 
- Kime bırakacaksın? diye sordu. 
- Baş engizitör hazretlerine.. Evet, 

din ve kilisa işlerine kullanması için baş 
engizitör hazretlerine bırakacağım. 

Frukito hiç ummadığı bu karan öğre
nince .!evincinden ihtiyarın boynuna sa
rıldı ve: 

- Aşkolaun sana.. dedi. 

- Bir noter getirecek.sin. değil mi? 
- Fedakirlık ve samimiyetiniz o ka-

dar mukaddestir ki, sizin arzularınıza 
hizmet ide-ta dini bir vazifedir. 

* lhtiyar ve ham Suarez dediğini yap-
tıı ve bütün servetini Leoner vasıtuiyle 
bas engizitör Dük lılikele vasiyet etti. 

Vakıl, bu vasiyetnameye rajmen Sua
rez idamdan ve ölümden kurtulmUf de-

~uz ve haris Antonyayı da fakirJiğe 
rnahküm et.m~ bulunuyordu. 

Vasiyet edilen para 200.000 altın Dü
ka idi. Dük Mikel bu hediyeyi kabule 
mecbur kaldı. Vakıa, o bu parayı sev
diti güzel Antonyaya bırakmak emelin
de idi. Fakat ortağı Fr~lo para işle-
rine gönül iflerinio karııacağına inanan 
bir adam değildi. Bu paranın yarısı, 

100,000 altın Düka onun idi. Bunun için 
baş engiz.itör bu vasiyetname ahkamını 
kabule mecbur kaldı. 

Dük Mikel bununla beraber vasiyet
nameyi gizli tuttu. Çünkü Antonyanın 
böyle bir vasiyetname karşısında neler 

yapacaiını bili1ordu. 
Dilk Mikel, ihtiyar Suarezin muhake-

Omuzlannız arkada mı? lar. Bulgar heyeti Selanlğe giden istika- tini tamamile müdrik olduğunu görüyor-
sisleri derhal 20 lkinciteşrin 1938 tarüı- T b. d a ıi mi yürüyonunm? metlere yanaıımıyor. BulgaT ordusu ara- um. Bütün fenalıklar onu tcaiibcli Al. 
li tebligatla ve bilahare de 26 Ikincitı>ı:. K u f la --'J 11 -s o aruuz az NU anmadan tabü bir sından tam cepheden Sırplara taarruzda man genera eri arasına bırakmaktan 
rin 1938 tarihli mektupla müracaat ede- kild • l l te e mı hareket eder? ısrar ediyorlar. Nihayet bizim heyet de i eri gediği apaçık görülüyordu. işte En· 
rek bu isimler, hakkımızda tahkikatta y,._,._.__ _!_!_,

1 
•• :..:.

11
• L• • ı c:..;___ w d d ....... _ ..un ...... çantanw ıun- teıuif olunan Prut cephesini kabul edi- ver pasa amıra '-""\'Unu çaglT ı ve ken İ · 

bulunulmak istenildiği takdirde müra - __ .__ tutar -··-·· ... auu _ ......... , yor. sinden el yazısile bir rapor ıl!dı. Gerek 
caat edeceğiniz !kimseler olarak size irae edilmiştir. Mevzuubahis mektubunuzu Bu suallere verilecek cevaplan üçe Ne müzakerenin zaptı tutuluyor ıre ne bu rapor ve gerek bir hç gÜn ııonra geri 

almca lngilizcesi zayıf olan şerikimiz ayırınız: Katiyetle evet dedikleriniz. ka- de karar iınza altına alınıyor! Çünkü: ·7 ı' gelen Hafız Hakkı beyin :raporu bu ikinci 
Şakir beyin size noktai nazarını doğru tiyetle hayır dedikleriniz, tereddüt ettik- Eylwde Fransızlann hudutdaki Moböj Alman teşebbüsünü de akim bırakmaya 
olarak izah edemediği zannına d~""1.ük. !eriniz, katiyetle hayır dediğiniz suallt:rin kalesinin Almanlar tarafından zaptı ve 

1 
sebep oldu. 

demek suretiyle isimleri mevzuubahis altını renkli kurıun kalemle çiziniz. Bu 4 ü general olmak üzere 40,000 esirle 1 - Göben. Breslav, Turgut. Barba
olan zevatın şirketle hiç bir alakaları suretle duruş oturuş. yürüyüşünüzdeki 500 top almaları müjdesi ilk günleri ros zırhlılarile Berk ve Durak gambotla
bulurunadığını beyan eylemiş ve vaki hatalı nolttaları leJıhit etmif olursunuz. Bulgarların henüz ümidini kesmediğin-! rından: 6 torpido muhribinden mürekkep 
sehvi böylece ortadan kaldırmıstır Oturduğunuz vakit ııığın omuzlanıu· den şöyle böyle müzakereleri yapıyor· ı bulunan Osmanlı filosunu ayırabilir. 

Anglo • Türkişin m~zktır ~ektubu zın üzerinde ve doğruca kitap üzerine lar. Fakat Almanların Marn meydan mu- Mevsuk malumata göre Rus filosu 20 
Londradan Istanbula gelip yanlışlık tas- düşmesine dikkat ediniz. harebesini kaybederek çekildikleri ve Haziran muvazzaf bulunan Panteleymon, 
hih edilinceye kadar geçen müddet zar- Yazı yazdığınız vakit iskcmlenizin üzt:· Avusturalyalıların da l,embergi hop.ita- Yoan Slatoust, Evstafi, Svyatoy, Rostis
fında mezkur şirketin referans için ve- rine iyice yerle§iniz. Masanızın veyahut rak bir hayli esir verip çekilmeleri haber- lav, Sinop hattıharp cernilerile Kaul lcru
rilen isimleri şen1c imiş gibi gösteren yazıhanenizin yükseldiği .W öne doğru leri Bulgarların suratını deği~tiriyor. işte vazöründen. 4 torpido muhribinden 8 
antetli klğıtları Impebte Etibank De- eğilmeie mecbur etmiyecek bir irtifada Halı:lcı ve Refik beyler bu asık suratlar biiyük torpido, 4 küçük toTpiclo, 5 dc.nİ7.· 
niz:bank, Merkez bankası, Havzau 'Falı- olmalıdır. arasında imzalı bir kağıt dahi alamadan altı gemisi ile bir kaç deniz tayyaresın· 
miye gibi müeuesat memurlarının da Alacağınız el çantuİnı, koltuk altına lstanbula dönüyor. Bulgar!ar da harbe den terekküp ediyo,,rdu. llanıharpdenbcri 
ortak bulunduğu kanaatini tevlid etmif sıltıttıramıyacağınız bir tekilde intihap taraftar görünen Harbiye Nazırı ve mü- geçen 6 hafta zarfında ih.tiyat filosu ıle 
ve tahkikata mevzu olan ihbar bu ka _ ediniz. Bir gün çantanız koltuğunuzun zakere heyetinin reisi Boyaciyefi azletti· yeniden inşa edilmekte olan gemilnden 
naatin muhassalası olarak ortaya atılınıt: altında yürürken bir vitrine bakınız. Bu leT: Bu suretle ortada konuşulmuş bir sö- büyük bir kısmının hizmete alınmı~ ol
tır. vaziyet yilrüyüıünilzü çok bozmujlur. zün bile hükmü kalmamış oldu. duğunu kabul etmek icabeder. Bunun iç.in 

Yukarıdanberi ııt>ylediğiın \•aziyet Vitrinde göıeceğiniz manzarayı sizin ele Şunu da kaydedeyim ki Hafız I fakkı aıağıclalti gemilerin hiç olmaz-;& yrrw 
memuriyetimizin elde etmiş olduğu talı- beğenmiycceğinizi tahmin gÜç değildir. bey neSofyaya giderken ve ne de geldik- muharebeye hazıraır. Pamyat Markür 
riri vesikalar ve :bu vesikaları teyid eden Mütemadi bir dikkatle. renkli kalemle ten sonra katiycn baılı başımıza ve ilk- kruvazörü, 3 gambot. 6 muhrip, 5 büyük 
diğer delillerle 1esbit edilmiş, hadisede çizdiğiniz kusurlardan kurtulabilirsirıİz. bahara çıkmadan evvel harbe girmek ta- 5 küçük torpido. 4 torpil gemisi. 
cürüm vasfını gösteren bir hal mevcut Bilhassa güzelliğinizi muhafaza bakımın- raf tarı değildi. Bu hususta Türk Erkanı- ••• BITMEDf _ 
olmadığı için hukuku ıinıme daYasının elan olduğu kadar çocuklannıza da iyi harbiyesinde tam bir akord vardı. Bul
açılmasına mahal görülmediğine karar örnek olmak arzuıAle bu dikkat size" bir garlaT işe giri9mcse dahi derh.al harbe gir
verilmiştir. borçtur. meyi istiyen Almanlardı. Bunların tesiri-

r~.kadar korkmıyarak çıktı. Hakim mev~ 1caddeS oruç günlerini de hiç saymamış;- Katiyen söylemedim. 
~ınde bwunan Dük Mikel, diyebiliriz sın.. - Fakat şahitler var. 
ki. maznundan daha endi~li n asab1 - Eğer böyle bir hal vukua gelmişse.. - Hepsi de yalancı olsalar ~rek! 
idi. .'.""":.".. ı~~kaddes kilisenin mukaddes Çünkü benim adam1arJDl arasında böy-

Mahkeme aza ve erkanının his~rini hukumlerını ayaklar altına almak ile le bir şey söyliyecek adamım yoktur. 
tayin mümkün değildi. Çilnkil bunla - de itham ediliyorsun. Seni hiç oruç tut- Bunların kim olduğunu anlamak iste _ 
rm başlannda birer maske külahı vardı. ınaz diyorlar. • rım. 

Yüzlerini görmek kabil olamıyordu. - Gençlik veya gaflet ile böyle ha- Bunun iizerine, Vaskonsellos Mar.kizi 
Don Suarez, mahkeme salonuna gc- reket etrnı·s olabilı·n·m. Fakat muhak- t f d · ı h 1 d ~ ara ın an para ı e azır anmış üç, ört 

lirildiği vakıt, gözleriyle oturacak bir kak olan şu da vardır ki, ben her daim §ılhit meydana çıktılar. Ve bu adamların 
sandalya aradı ve ınüb~irlcrden birisi- günah çıkarttım. Dinimizde böyle hare- hepsi de göıJcrini bile kırpmadan inci
nin gösterdiği maznun $a~dalyesine otur- ket edenleri cenabıhakkın affettiği de lin üzerine doğru söyliyeccklerine dair 
du. vardır. yemin ettiler. 

Reis, ağır bir sesle: B u cevap sahte engizitörii fena halde ihtiyar asilzade, birinci yalancı .şahl-
- Maznun .. ayağa kalk. Hak .. 1ti söy- hiddetlendirdi. Fakat hiddetini belli et. di alaylı bir tebesüın ile dinledi. Bunu 

liyeceğine dair de İncil üzerin~ yemin memeğe çalif8rak; diğerleri de takip ettiler. Fakat aonun
et! dedi. - Sen, papa ve papanın mukaddes cusu şahitlik için ilerlediği vak.ıt ihtiyar 

Suarez ayağa kalkarak hakikati söy- vekillerini de tanımak hususunda la- kont hayret ve dehJet içinde kaldı. Va-
liyeceğine dair yemin etti. kayd davranmışsın.. Mukaddes engizis- kıl, il.it phitler Pesmaye ve .sair zaman-

- Adın ne? yon cemiyetini iblisin bir e~i adcktıniş- lar kontun zerre kadar kıymet vermedi-
- Don Joze Suarez Vaskonsellos! sin, dedi. r; adamlar idiler. Fakat .sonuncusu böy-
- Yaşın kaç? Ihtiyar asilzade omuzlarını silkti ve le değildi. ihtiyar :maznun: 
- Tam yetmiş! çok tabii bir halle: - Mika.el! Sen de mi? dedi. 
- Joze Suarez! imanı himaye, din - - Hayır, dedi. Böyle bir günah işle- Bu adam kontun vekilharcı idi. Kont 

u ..,. bu delikan ıyı çoıı; eci ir vaziyette ve Sl·zıı•gvl. Ve rafı-'ligvl. imha içın· kuruhnuş mic değilim" • 1. 1 L f b 
olan mukaddes :mahkeme huzurunda - - Siz bir rafıziden başka bir şey de- sokaklara atılml§ bir halde bulmuş, ök-
sın. Seni, bütün hayatında dini ahki - ğilsiniz.Çünkü bu kanaati birçok ki~ süzlüğüne acıml§ yama almıştı. Kont bu 
ma riayetaizlik, iman iŞlerine alakasıı.- lere 3§ılamak teşebbüsünde de bulun- öksüz ve sefil çocuğun babası gibi ha
lık, fakirlere ve kiliseye yardım etme - <dunuz. Kendi adamlarınıza «papalığın rekct etmiş ona heı· eyiliği yapmış idi. 
mek, daha birçok kötü fiillerle itham edi yaptığı işler ve zulümler, allahın riza- Hain ve nankör delikanlı, efendisinin 

yorlar. S... bwılaıa ne dersin? Kilise aıoa tamamiyle zıcWır> dediniz. 7iiz.üne bakmap eeuret edemiyerek 

( ı ) Bulgarlar harbe sWinc:e bu aa11 

b.Pumandan yapt.dar. 
:L 

metini rafızilik ile itham etil. 
Bu nankörlük üzerine ihtiyar .kont çok 

acı bir tavırla: 
- Hayattan benim bir beklediğim 

yoktur. Kafi derecede yaşadım, ö1üm. 
ile aramda artık çok kısa bir mesafe 
vardır. Son günlerimi de, beslediğim. 
adam eltiğiın bu nankör tamaınlaınq 
oluyor! dedi. 

Engizitör: 
- Miidafaanız için ne .sciyliycceksl. 

niz? diye sordu. 
Don Suarez sarsılmaz bir metanet n 

teslimiyet ile: 
- Monsenyör. dedi. Ben kendimi 

adaleli ilihiyeye terkettim. Tabiidir ki • 
sizin de adaletiniz bundan başka bir şey 
değildir. Hakkımdaki ilhamlardan yat. 
nız birisi vakidir. Evet, itiraf ederim ki 
ben bir hıristiyan aıfaliyle vazifelerinll 
eyi yapmadtm. Çünkü arz üzerinde yat. 
nız ve çocuksuz bir adam olduğum hal
de, yüz bin altın Dül~adan faz.la para ka
zandım. Halbuki bu para, cidden büyük 
bir iaşe ve sadakaya esas olabilirdi. Kü~ 
lerde saklı duran bu para, hırisliyan fa. 
kirlerin keder ve ıstıraplarına güzel ve 
kuvvetli bir teselli vasıtası idi. Ben i.M 
bunları bir hasis gibi sakladım, hiç bit 
kimseye yardımda bulunmadım. 



194:0 Olimpiyadı 
Finlandiya 200 milyon marka varan 

bir olimpiyat bütçesi kabul etti 

.~ .. lsenki olımpiyad ofisleri Olimpiyadlara hazırlanan Amerikalı 
1940 olimpiyatlarında müsabakaların 1 kayakçılar antremıumlarrnda 

~isafir edilecekleri olimpiyat köyünün larda yapılacaktır. 
leme} atma mera.simi Helsinki civarında Halen inşaatı bitmi_ş olan sahalar: 

Kappila'da yapılmıştır. Olimpiyat stadı: Atletizm, jimnastik 
Olimpiyat köyü 47 hektar üzerine ku- futbol binicilik ve nihayet açılış ve ka~ 

rulmaktadır. Olimpiyat stadına Uç kilo- panış ' merasintleri içindir. 12 Haz.iran 
ınetre mesafedooir. Köyde 29 bina inşa 1939 da küşat edilerek yazın bir çok 
edilecektir. Bunlar üçer katlıdır. 3ooo spor hareketlerine ~e olmuştur. Tri-
atletin oturabilmesine elverişlidir. Bura- b"nl · 63 OOO · • l bil k k'ld · u erı , seyırcı a a ece şe ı e 
sı olimpiyatlardan sonra üniversite si- b'" .. 1t··ı .. ı·· • uyu u muş ur. 
tesi v~ yahut askeri karargah olarak 
);u llanılacaktır. 

Köyde bir çok antrenman 
bulunacaktır. 

940 Helsinki olimpiyadında yapılacak 
sahaları maraton yarışının yeri tayin edilmiştir. 

Mesafesi 42 Km. 194 M. dir. 

Atletlerin bir kısmı şehre 5 kilometre 
mesafede Santahamina adasında yeni 
yapılan harbiye mektebinde kalacaklar
dır. Bu binada bilhassa deniz sporlariyle 
alfıkadarlar oturacaktır. 

Bayan atletler de olimpiyat stadyumu 
civarında, şehrin kenarında, hastaneler 
mahallesinde yeni inşa edilen hastaba
kıcı mektebinde misafir edileceklerdir. 

* Finlandiya parlamentosu 200 milyon 
Fin Markına yükselen bir olimpiyat biit
çesi kabul etmiştir. Helsinki. şehri de 
olimpiyatlar için 100 milyon mark ayır
mıştır. 

* Finlandiya olimpiyat komitesi ;Hel -
sinkiye gelecek olan ziyaretçiler için yer 
aramakla meşguldur. Şimdilik 160,000 
kişi için yatacak yer garanti edilmekte
dir. 

Olimpiyat stadında 600 gazeteci için 
)'er ayrılmıştır. 

* 1940 olimpiyatlarında 132 müsabaka 
yapılacaktır. 1936 Berlin olimpiyatların
da 129 müsabaka yapılmıştı. 

Atletizm 33, jimnastik 8, yüzmeler ve 
su topu 16, kürek 7, yelken 4, kanotaj 
9, güreş 14, hatler 5, boks 8, atış 5, es
krim 7, pentatlon modern 1, bisiklet 6, 
futbol 1, binicilik 6, planör 2. 

Bunlardan başka 15 te sanat müsaba
kası yapılacaktır. 

* Olimpiyat futbol turnovası Helsinki-
den başka (Tampere, Turku, Vüpuri, 
Vaas) şehirlerinde cereyan edecektir. 
Fakat en mühim maçlar Helsinki ve 
Belmarkta yapılacak, finaller de Hel -
sinki olimpiyat stachnda oynanacaktır. 

1940 olimpiyatları stadları, pi.cıtleri ve 
ı;alonlan: 

1940 olimpiyatlarının programına şim
diye ka<lar yapılan müsabaklara ilave 
olarak planör müsabakaları da konmuş
tur. PlAnör müsabakaları Finlandiyanm 
en karakteristik bir yeri olan Jarnijaroi
de yapılacaktır. 5 KAnunusani 1939 da 
toplanan beynelmilel havacılık federas
yonu planör müsabakalarının programı
nı tanzim etmiştir. 

Finlandiyada 1934 denberi pek çok 
kulüpler bu sporla meşgul olmaktadır
lar. Bugün 3000 faal planörcü vardır. 
Her sene 500 yeni planör yapılmakta -
dır. 

BİR TAYİN 
Ege Lisesi Fizik öğretmenliğine inha 

edilen Halit Olalenin bu lisede haftada 
ilç saat fizik dersi vermesi maarif veka
letince muvafık görülmüştür. 

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

E Okurların Dilekleri S 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MANiSA 
Elelıtriğlnden şilıtiyet 
Manisa Gazi okulu öğretmenlerinden 

Halil Özcan imzasiyle aldığımız bir mek
tupla, Manisa elektrik idaresinden şika
yet edilmektedir. B. Halil Özcan, diğer 
aboneler gibi ayda 147 kuruş ödediği 

halde kendisine gayri muntazam elek
trik verildiğini ve bu işin devam etmek
te olduğunu söylemekte, halkı daimt ve 
münavebeli cereyandan istifade edenler 
şeklinde iki kısma ayırmanın anlaşılmaz 
bir şey olduğunu bildirerek alakadarla
rın nazarı dikkatini celbetmektedir. 

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

itizar 

Haftanın lıisleri :: 
•••••••••••••• 

Bn. Von Dergolç nazi 
propaga dacısı mıdır? 

Harp olursa areşal Goering Alman 
ordusu baskumandanı olacak .. 

Çemberlayn - iki kart veriniz .. 
Mtuaolini - Padökart 
Seyirciler - Dikkat Mister •. Size blöf 11apıyorlar. 
Londra Şubat ait bir isabet sezmek mümkün olur.> 
Avam kamarasında işçi mebusu Stan- HARPTE ALMAN BAŞKUMANDANI 

ley, Ingillz imparatorluğunu ve onu ida- Gazeteler haber veriyorlar: 
re edenleri hazımsızlıkla tavsif cesare- cAlman şansölyesi, aon harp §ur&Sl 

tini gösterdi. Hatibe göre Ingiltere, son toplantısında, muhtemel ve mUstakbel 
seneler içinde cereyan eden ban hAdi- bir harbe karşı hazırlıklı bulwunasını 
seler<le Italya ve Almanyaya boyun eğe- tavsiye etti. Müstakbel bir harpte, eğer 
rek lngilterenin maruf ve meşhur kuv- fevkalAde ahval vaziyeti deği§tlrme:z.se, 

vet prestijini ihlal etmiştir. Aynı me - B. Hitler yine devlet ve hilkilmet reisi 
bus, bu vaziyetin daha ne kadar devam kalacak, fakat Alınan ordusuna baş ku
edeceğini sorunca B. Nevil Çemberlayn mandan saUhiyetiyle Mareşal Hermann 
şu cevabı vermiştir: Göring riyaset edecektir.> 

c Hadiseleri dikkatle takip etmesini GANDI HASTA 
hatibe tavsiye ederim.> Bir Ingiliz gazetesi Gandiden bahse-
BU CEVAP MANIDARDIR derken cAğır hasta> tabirini kullanıyor. 

BN. VON DERGOLÇ LONDRA DA Hakikatte hiç kimsenin bu hastalıktan 
Baron Von Der Goltz'un zevcesi ha- haberi yoktur. Iddiaya bakılırsa, Ma

ron Von Der Goltz halen Londrada ken- batma, son aylar içinde enerjisini kayb
disine ait olan Pomeranya şatosunda etmiştir. Hatta Hind milli kongresinde 
ikamet etmektedir. lngiliz gazetecilerin- bile ayağa kalkarak teşekkürden başka 
den birinin cMai gözlü, karanlık bakış- eHaz kullanmamıştır. Kendisinin hafı
lı> diye tavsif eylediği bu maruf Alman zasını büsbütün kaybettiği ve hatta bir 
kadının mühim bir vazife ile Londrada gUn evvelki hadiseleri bile hatırlıyama
bulunduğu iddia edilmiştir. Bu iddiaya dığı söyleniyor. 
inanmak lazımgelirse, Alman kadını In- AMERIKADA BtR ANKEI' 
giliz gazetelerinde Nazi propagandası 

yaptırmak vazifesiyle tavzif edilmiş ve 
bu mesaisinde muvaffak adımlar atmı
ya başlam;ştır. 

NEŞE IHTIYACI 
Bayan Nevil Çemberlayn, kendisine 

hayatının son bahar günlerinde bir ar
kadaş angaje etmiştir. Bu arkadaşın va
zifesi, Bn. Çemberlayna çalıştığı zaman
larda neşe aşılamaktır. 

Ingiliz gazeteleri ~u angajmandan 
ehemmiyetle bahsederek içtimai ve ka-

Bir gazete Amerikada, kendi karile
ri arasında referandom tertibi bir anket 
hazırladı. Bu ank~ iştirak eden altı 

milyon Amerikalıdan yilzde doksan ye
disi (No War) harp istemiyoruz cevabı
nı verdiler. 

Anlaşılıyor ki Amerikada, Vilsonun 
hayırhah ruhu artık hayat eseri göstere
miyor ve milletler suJh içinde yaşamak 
istiyorlar. 

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

Havva 
Kızları 

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
-45--

ıs ançlık illeti 
Aşk bu kadar bol v.e bu derece ser
best güzeller diyarında bile mevcuttu 
Kadın bekarlar kulübüne sığındıktan fetinde dolaştığım için eskisi kadar na· 

sonra ise biçare koca hayli müşkül bir zarı dikkate çarpmıyordum. Güneşten 

vaziyette kalmış olur! Zira bekarlar ku- ynnmış ve esmerleşmiş yüzüm, bilhas$8. 
lübündeki erkeklerin cümlesi bekardır!. göğsüme yaptırdığım gemicilere mahsus 

Karisını oradan kurtarmak için ise an- döğmeler beni ilk nazarda bir ecnebiden 
cak bir çare vardır: Karısını geriye satın 
almak! 

Palaulu bir koca, fena muamele ettiği 
kansını bekarlar obasında pek güzel bil
diği tehlikelerden kurtulmak için müthiş 
bir telaş ile para tedariki kaygusuna dü
~r .. Para bulamadı veya vermedi mi ko
ca. kansı üzerindeki hakkını kaybeder. 
Koca para buluncaya kadar kadın bekar
lar obasın'da kalmak hallına sahiptir. 

Kocası kendisini geriye aahn almaya 
hiç yanap.madığı takdirde iıe köyden bir 
hayır aahibi çıkıp kadını satın almadıkça 
kadın dahi bekarlar obasından çıkamaz 1 

Yani beki.rlar obaıı evli kadınlar için 
kolay kolay kurtulunur ökse değildir!. 

Dünyanın belki en füsunlu en latif aşk 
adaları denilebilecek olan Polinezya ada
lannda aıkın yalnız masum, eaf ve nor
mal tezahürlerinden ba,ka hiç bir kuııur 
gösterip göstermediğini de fÜphesiz me
rak edecek insanlar çoktu. 

ziyade bir yerliye döndürmüştü. 
Pohua bana: 
- Mau 1 Bizim bekar kulüplerine hicı 

girdiniz miydi"> 

Diye sorduğu zaman son derece he· 
yecan duyduğumu gizliyemedim, heye• 
canla: 

- Hayır, Pohua ... dedim. Biz yaban• 
edan sizin yerlilerin böyle yerlere ıok• 
madıklarını bilirsin J.. 

Pohua §Cytanca bir tebeuümle giileo 
rek: 

- Evet, biliyorum .. Siz beyazlaı 

ölümden, bizlerden çok korkarsınız 1 de
di. Fakat ben aizi bu akşam bizim köyü• 
beUr kulübüne götüreceğim 1 

- Amanı bilir misin Pohua .. Gönnef 
isterimi 

Pohua gene ayni gülü~le giildü: 
- Mau !.. ben, dedi, hemen bütü• 

adalann bekar klüplerini dolaşmı~undır. 
Buralarda herkes beni tanır!. Fakat be-

Polinezya adalarında bu kadınla,mış nim için artık buralarda zevk kalmamıı• 
erkeklerin türemesi tabii aık duygularını br. 
tazyik eden cemiyet anane ve bağlarının 
zorundan değildir. Zira atkın bu sefil 
tezahürüne bir çok medeni memleketler
de başlıca aaik. aık ihtiyacını tatmine ma
ni sebeplerin çokluğudur. 

Polinezya adalarında ise genç erkekle-

- Belki!. Sen Pohu - Pohu cemiyeti· 
ne dahil!!İn 1 Onların eğlenceleri artık se• 
nin bunun için hoşuna gitmiyor, değil 
mn. 

Pohua esrarengiz bir tarzda sustu. Fa· 
kat yüzünde çok ~eytani manalar UÇUŞU• 

rin kadanlaıması gibi bu gayri tabii te- yordu. Pohua benim ı1uale cevap verme· 
zahürler hiç bununla alAkadar değildir. den: 
Benim mütahedelerime göre sebep şu
dur: 

- Mau, dedi. Yalnız bekar kulübüne 
güneş battıktan sonra gideceğiz!. 

Bu adaların yumuoak ve tenbel iklimi _ Onlar iyice ııarhot olsunlar ki ae· 
o derece mUeuir bulunmaktadır ki er- nin bir yabancı olduğunu farketmeııin· 
kekleri harpçi ve mücadeleci olmaktan )eri.. 
ayırarak kolayca kadınlaştırmaktadır. _ Pekala .. 
Ben kendi hesabıma erkeklerin bu gayri
tabii tereddütleri Polinezya adalarında 
yalnız bu sebepten ileri gelmektedir, ka
naatindeyim. ltte Pohua beni Polinezya 
yerlilerinin bu bekar kulüplerinden biri
ne götürdü adada bir müddet yerli kıya-

.. 
iskelesi Ustürıde 

Hakikaten akşam güneş battıktan son· 
ra Pohua benim yelken gemisine geldi. 
Birlikte Pohuanın köyüne doğrulduk. 

·-BJrMEDİ •• 

rakteristik bir mevzuun söz ge~i edil
diğini ileri sürüyorlar. Bu kızcağızın is
mi Frölayn Roeflidir. Bn. Çemberlayn 
kendisini lsviçrede tanımıştır, yirmi bir 
yaşındadır. Bütün meziyeti, en kederli 
dakikasında bile dişlerini göstererek gül

Konak Vapur 
Camekanla Örtülü Kışlık 

ipek çorap alırken 
- BAŞTARAFI 4 NCÜ SAHİFEDE -
i~e ipliğin numarasına göre çorabın en 
müsait olmıyan makinede yapıldığını an• 
latır. O halde çorap alırken daima K 1 l 
tercih edeceksiniz. 

mektir. 
LATiFE MI? 

1939 sulh mükMatmın bir çok Wiple
rl var. Gösterilen namzetler arasında, 
Münih kahramanlarından ikisi olan, 
Çembcrlayn ve Daladiye bu mükMatın 
heveslisi görünmiyorlar. 

Deniz Gazino ve Resturanı 

yemeklerden tabildot En .mutena 

(65) KURUŞ 
Şimdi mevzuumuzun en mühim tara

fına geldik. örülürken veya boyanırken 
yapılan işçilik hatası çorapların dayanıklı· 

ğı Üzerinde çok tesirlidir. Bunun için de 
şunlara dikkat edeceksiniz: Gerek doku· 
nurken ve gerekse boyanırken en hatasız 
çıkacak çoraplara S 1 ve en çok hatalılara 

1940 olimpiyatlarında bütün spor mü
sabakaları 9 kilometre nısıf kuturlu bir 
senber dahilinde cereyan edecektir. 
Yalnız planör müsabakaları daha uzak-

Yazımızın fazlalığından bugün 
cAlnımın kara yazısı tefrikasınu 

dercedernedik. özür dileriz. 

•···············•························· 

Deyli Ekspres gazetesi diyor ki: 
<Fakat bu mükafatı en eyisi B. Mus

soliniye vermektir. Bu tevcihte ileriye JT/)~T/Jt/~,,.,,,,,,,,,:Y'~/':77',,-././'rr1'1'r..,r.rr/7V:r.flT-'n-,..A~///'////;~. S 3, orta hatalılara S 2 markaları konul· 
a __ _ - e- _::zu • ==== :::::::ses muştur. 

cektir. Çünkii onlar hiç bir suç işleme- di : 

DEMiR MASKE 
dikleri halde bu akibete düşmüşlerdir. - Hemen hemen öyle .. Papaz kıyafe-

Delikanlı kendini tutamadı. tine girmiş olan haydutla arkadaşına ge-
- O halde, dedi, bu müthiş zulme lince.. Onlar da nerede ic;e yakalana-

neden uğradılar? caklar .. Peşlerinden kovalıyanlann elle-

- Sadece sizin tedbirsizliğiniz yüzün- rine mubakltak dilşecekler veyahut şu 

Büyük tarihi ve 
- 96 

macera ron1an1 
den... anda düşmüşlerdir. Kalenln celladı ha-

Talisiz delikanlının kolları yana ve zır .. Onları bekliyor .. Getirildikleri za
deınir maskeli ağır başı da göğsüne düş
tü .. Gözleri yaşaı.:dı .. 

man cennete mi yoksa cehenneme mi 
gitmek ic;tediklerini soracak ve derhal 
yolcu edilecek.. 

- Anlıyorsunuz .. Bana emir veriyor
sunuz .. Pek tıla .. Taliimin bana mukad
der kıldığı bütün akibetlere boyun eği
yorum ... 

Buyurun .. Sizi takip edeceğim. 
Odadan beraber çıktılar. 
Bu sırada bir trampet sesi duyuldu. 
Monseyör Lui sordu : 
- Bu sesin manası nedir mösyö? 
- Bunun manası şudur ki, Monsen-

yör, badema hiç bir kimse, siz odanız. 
d:ın çıktığınız zaman ne koridorlarda ve 
ne de yolunuzun üzerinde bulunmıya
caktır. Ve bulunacak olanın da ilk ve 
son cezası ... Ölüm olacaktır. 

Monsenyör Lui, başını büyük bir hü
ziinle öniinc eğdi ve yoluna devam elti. 
Böylece, kalenin ortasında, et.rafı surlar 
ve kulelerle çevrili meydana geldiler. 

J l . SiZ<? itant ederek buraya Jrn-

Onun bu halini Luvuva derin bir 
dar geldim .. Benden daha ne istiyorsu- memnuniyetle seyrediyordu. 
nuz? -- Asıl acınacak olan bunlar değil... 

Delikanlının bu sualine nazır Luvu- Dedi.. ÇünkU ölmüşler ve kurtulmuş-
va şu cevabı verdi : lardır. 

- Monsenyör .. Lütfon şu tarafa ba- - Başka kimlerden bahsetmek isti-
kmız.. yorsunuz? 

Ve eliyle de iki kule arasını göster<li. -- Sizin için uğraşan bazı dostlarınız-
Monsenyör Lui, gösterilen istikamete dan .. .Pnlar, bu ahmakça hareketleri ile 

başını çevirdi. sizin sadece huzur ve rahabnızı bozmak-
Burad:ı.. İki kule arasına gerili iple- la kalmadılar, sizi büsbütün ağır bir va

re asılmış ondan fazla insanın rüzgarla ziyetin icaplarına uymağa sevkettiler .. 
sallanan cesetlerini gördü. Fazla olarak ta yine onların yüzünden 

Bu cc!>etler arasında, ihtiyar Kont Dö güzel madam Dö Sen Mars aklını oy-
Brevanın da cesedi vardı. nattı. Kocasının bütün sevgisini üzerin-

Luvuva, bu feci manzara karşısında de toplamış olan bu kadıncağız bugün 
mebhus kalmış olan Monsenyör Luiyi şuuruna hiç te hakim değildir. 
bir miiddet kendi düşüncesinde bıraktı.. Monsenyör Lui sarsıldı. Elini kalbine 
Sonra : götürdü .. Boğazından bir feryat çıktı. 

- Monsenyör .. Dedi, Cenabıhak bul - Delirdi mi ... Suzan çıldırdı nu? .. 
ino;;nnlnrn hic: ~üphe iz ki m<'rhnmet ede- Luvuva, dnha merhametsiz cevap ver-

Nihayet, majeste kralımızın sarayında 
bulunan bir kaç taraftarınız da siz.inle 
alakadar olmanın zararını görerek bu 
işten çoktan vaz geçtiler ve sizi .. Unut-

tular. Şu halde monsenyör, gerek kendi 
rahalınıL ve gerek başkalarının hayatı 
namına sizi firara teşvik edecek hare
ketlere iltifat etmemeniz çok doğru ola
caktır. 

Monsenyör, başı önüne eğilmiş ve dal
gın, arkasında Luvuva, o da başını hür
metle öne eğmiş olarak geri döndüler. 

Koridor yine bomboştu. 
Monsenyör Lui, kalenin meydanın

dan içeri girdiği zaman, Sen Marsın bu 
meydana açılan dairesi pen~erelerinden 
birinin tül perdesini tutan beyaz bir ka
dın elL Perdeyi bıraktı .. 

Suzan Dö Brevan. gözleri bUyijmUs 

ve bir noktaya dikilmiş bir halde yere 
diz Ustü çöktil.. Boş kanapenin ayakla Şimdi bir çorabın şeceresi sayılabilecek 

olan bütün bu vasıfları bir araya toplıya-nna kapanarak yalvardı : 
_ Babacığım.. Babacığım.. Monsen- rak, mesela şu sıradan çekip çıkardığım 

yör Luiye acı .. Bana acı .. Biz ikimiz de çorap üzerindeki işaretleri halledelim: 
çok ıstırap çektik .. Kurtuluşa hak ka- S 1 - 8.5 - K 1 - Kalın - İpek ... 
zanmadık mı?.. Müsavisi şudur: Has ipek ipliğinden, ka· 

XXI lın sınıftan, birinci kaliteden, en hatasız, 

Luvuva, Monsenyö Luiye, kendisi ile 8.5 numara çorap .. > 
alakadar olan asilzadelerin onu artık Bütün bu uzun izahattan 11onra, ıu su· 
unuttuklarını söyler, haber verirken ali sormadan geçemedik: 
çok yanılıyordu. c - Mü~teriler bunları bildikleri haldt 

Vfıkıa şövalye Dö Loren, Marki d'Ef- hala aldanıyorlar mı) 
yat ve hatta şövalye Dö Roban sarayda Çorapçı gülerek ~u cevabı verdi: 
eski mevkilerini almışlardı. « - Evvela bütün müşterilerimizin 

Madam dö Suvason iadei itibar etmiş· 
ti. Dul madam Skarron ise gözde idi.. 
Fakat bunların hepsi de On dördüncü 
Luinin gösterdiği bu teveccüh ve itima
dın pek zahiri olduğunu, hakikatte kra
lın kendilerini yere vurmak için fırsat 
gözettiğini biliyorlardı. Bu, doğru idi ve 
bunun içindir ki bunlar, tamamen ihti
yatlı davranıyorlar ve hattA kendi ken
dilerinden bile şüphe ediyorlar, Mon
senyör Luiyi kurtarmağa giden üç kişi
nin, İvon, Faribol ve Mistuflenin avde
tini, onların getirecekleri haberi bekli
yorlardı. 

bunları bilmesine imkan yoktur. Çünkü 
kadınların, kendilerini çok alakadar eden 
meselelerde bile, cebir muadelelerinin 
taraflarına benziyen işaretl~ri uzun boylu 
ezberliyemiyeceklerini bilir11iniz. Sonra 
size bizi bazı çorap fabrikalarının kötü 
imalatı kadar Üzen bir başka derdden 
bahsedeyim ki, o da,mÜ§teri bayanlardan 
geliyor: Bu incecik çorabı eline alarak 
dakikalarca onun üzerinde, bir mikrop 
arar gibi kaçık aramak.. Bu arada sivri 
tırnaklar, kötü makine ilmiği kadar ço· 
rap mahvediyor. Şu duman gibi dağılı· 

verecek zannedilen çorııba bnkınız hele .. 
Bu değil erkek yüzünü bile harap edecek 
olan hançer uçlu tımnklara, ku v I' · 
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Pamuk piyasasında kararsızlık devam 
etmiştir Mevsimin başından heri 

60 bin ton üzüm satılmıştır 
Şubattan sonra piyasadaki durgunluğun zail olacağı, 

işlerin genişleyeceği kuvvetle tahmin ediliyor 
15 _ 21 haftac;ı için şehrimiz ticaret ve 1 bilhassa iyi mal yoktur. Bu münasebet-! lif incir satılmıştır. 

Ankara Radyosu 
DALGA llZllNLuGU 

BllGVN 
-=-

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

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

12.30 Program 
12.35 Tilrk müziği - pl 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri 
13.10.14 Müzik (Küçük orkestra 

Şef : Necip Aşkın ) 
1 Mousseorgsh.-y - Gopak 
2 - Mainzcr - Serenad 
3 - Niemann - Vals Boslon 
4 - Koeste.r - Hint ninnisi 
5 - Solazzi - Aşk serenadı 
6 - Strauss - Viyana ormanları
nın efsanesi 
7 - Martin Uhl - Grinzinge bir 
daha gitmeliyim (vals) 
8 - Fri tz Köpp - Yaz akşamı 
(Süiti) 

sanayi borsası tarafından neşredilmiş le fiatlerde ilcrlem~ m~yli ku~etlc . Mezktır mahsulün nevi ve fiat itiba
olan gündelik borsa sabş listeleri mün- kendini gösterınektedır. Pıyasa saglam rıyle borsaca yapılmış olan tasnifi ay 
derecatının icmali neticesinde hafta sa- alıcılar ~tahlıdır. nen iktibas ve berveçhi ati işaretlenmiş- 18.30 

18.35 
çok 19.00 
19.00 19.15 
15.00 

tışlnrının berveçhi ati bulunduğu anla- BÖ~RÜLCE : tir : . 
Nevı 

§ılmıştır. k k d S" . . 
Cinsi Mikdarı Az. çok Hafta satışı olarak yu arıya ay et· uzme mcır 

çuval tiğimiz 45 çuval böğrülceden 36 çuvalı Elleme incir 

Çuval az 
52 17.00 

389 13.00 

Program 
Müzik (Operetler - pl.) 
Konuşma (Tayyareci konuşuyor 
Türle müziği (Fasıl heyeti : Fe
rahnak faslı) 

M. Buğday 2903 5.125 5.625 beyaz mal olup kilosu 12 kuruştan mü- Paçal incir 30 9.00 10.00 20.00 
Arpa 309 4.00 4.00 tcbaki dokuz çuvalı karagöz böğrülce- Yekun 
Çavdar 190 3.875 3.875 nin de kilosu 9 kınuştan muamele gör-

471 

4 00 ~ 00 :ı...+-iir RAZAKI VE SİY AH ÜZÜM : 
Mısır dan 139 . -... m~·-· 
'Akdan 40 4.00 4.00 Nevilerinde hayli farklar olan böğ-
Fasulya 45 12.50 12.50 rülce mahsulünün hali hazır piyasası ol- Piyasaya çıkarılan mallar nevine göre 
Böğrülce muhtelif 45 9.00 12.00 dukça müsait telakki edilmekte ise de fiatler bulmaktadır. Dahili ve peraken-
Nohut 774 5.75 6.375 mal azdır. Bazı taleplerin karşılıksız de ihtiyaçlar için yapılanımübaya~tta 
Pamuk M. (balya 1546 42.00 50.50 kaldığı da görülmektedir. kalite birinci derecede mevruubah.i ol
Pamuk çe. ton 32.5 4.25 4.25 İyi, temiz ve pişken mallara mfümit duğundan müstakar fiat .yoktur. Mia-
M. Palamut kental 3799 200.00 460.00 fiatlerle alıcı mevcuttur. mafih her nevine talip vardır. 
İncir Muh. . 471 9.00 19.00 NOHUT: 
Razakı üzüm 3 12.00 12.00 

ZEYTİNYAÖI : 
Haftalık muamele yukarıda işaretlen-

Siynh üzüm 
Çekirdeksiz üz. 
Zeytinyağı kilo 

BUÖDAY: 

8 12.00 12.00 
2288 8.00 19.00 

40000 32.50 33.00 

diği üzere 5.75 - 6.375 kuruş arasında fi~ Son hafta içinde borsada hazır ola-
atlerle 774 çuvaldır. rak 20000 kilo sıra malı zeytinyağı 32.5 

Bir ka~ haftadan beri nohut alış veriş- kuruştan ve vadeli olarak 20000 kilo 
lerinde görülmüş olan sükılnet bu haf- lapant mal da 33 kuruştan muamele gör-

Son hafta içinde borsada yapılan buğ- ta zail olmuş ~c • harare~li muamele.l~r m~ür. 
d t 1 

. "kd r·atleri de ecre'"'" ctmış ısc de fiatlerde eskisı- Ihrncat ıçın muamele olmadığından ay sa ış annın nevı, mı ar ve ı .;-- _ .. .. . . _ . . . . 
k

'ld tas ·t d'lmi tir ne nisbetlc bır fark gorülmemıştır. ışlerın heyetı umumıyesı dahili muame-
şu şe ı e mı e ı ş : .. .. ,. . .. 
Nevi Mikdan Az çok .Muamelatta gorulen bu anı harare- lelere munhasır kalmış ve bu itibarla fi-

Yumuşak mallar 
Sert mallar 
MahH'it mallar 
YekCln 

çuval 
1280 5.25 
375 5.125 
1248 5.25 

2903 

tin hariçten vaki talepler neticesi oldu- atlcr tedricen tenezzül etmekt.c bulun-
5.50 ğu söyleniyor. Eldeki stok mevcudu az muştur. Fiatlerimizi.n bugünkü scviyesi-
5.625 olduğundan fiatlerin tereffü göstermesi nin dahi mal ihracına müsait olmadığı 
5.625 ihtimalleri kuvvetlidir. ve binaenaleyh fiatler biraz daha mü-

PAMUK : sait bir vaziyet almadığı takdirde zey

Bu rakkamlara nazaran geçen scııc
nin bu haftası buğday fiatlerinde busc- Hafta satışı olarak toplanmış olan bin 
nenin ayni naftasına nisbetle oldukça beş yüz kırk altı ba~·a ~muğun ne\·i 

tinyağı ihracatına haşlanmıyacağı anlıı

şılmaktadır. 

na?.an dikkati calip bir yükseklik var- itibariyle mikdnrı :ışağıdaki şekilde top- ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : 

20.15 

21.00 
21.00 

Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (Fiai) 
Türk ınllziği 

Çalanlar : Vecihe, Kemal Niyazi, 
Eşref Kadri, Cevdet Çağla 
Okuyanlar : Müzeyyen Senar, 
Mahmut Karındaş. 

1 - Suzinak peşrevi 
2 - Refik Manyas Sw:inil: şarkı 
(Zevkln ne ise söyle) 

3 - Arü bey Hicazkar prkı (Bir 
halet ile süzdü) 

4 - Zeki Ari Suıinik prlo 
(Sevdim seveli) 

5 - Osman Nihat Kürdili hicaz
kar şarkı (Akşam güneşi} 
6 - Cevdet Çağla - Viyola tak
simi 
7 - Sadettin Kaynak - Muhay
yer şarkı (Ne zaman ,görsem onu 
ayaklarım dolaşır) 

8 - Sadettin Kaynak Tiirkü 
(Dağlar dağımdır benim) 
9 - Faiz Kapancı Türkü (Aman 
dağlar canını dağlar, yavuklu
pm gören yok mu) 
10 - Türkü Sinemde bir tutuş

muş, yanmış ocağ olsaydun. 
Memleket :saat ayarı 
Konuşma (Haftalık spor faali
yetleri) dır. lanmış ve fiatleri de karşılarına işaret-

Son hafta içinde buğday fiatlerinde len~tir : Borsa neşriyatına nv.aran son hafta 21.15 
görülmüş olan terakki meyli satıcilaıtn Nevı balya Az çok içinde borsada yapılmış olan çekirdek-

Esham, tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (Fiat) 1 

Müzik (RiyaseticümhtIT flanno
nik orkestrası) Şef : Praetorius .. ' 
1 - L. Vvan Bcethoven : Piya

no için konçerto, do majör, No.1 
Op. 15. 

fiat hususunda gösterdikleri ihtiyata Akala 1 ci hazır mal 40 50.00 50.00 siz i.izüm muameleleri mikdar ve fiat 21.30 

ı 1 dil kt d 
._ı.....1:~ .. de Akala 2 ci hazır mal 11 46.00 46.00 itibariyle şöyledir : 

ıaın e me e ve evamı ı.csAıı.ı~u.. -

zk.
J'. lin in1ci" f d v• t-ı.-;n Akala 3 CÜ hazır mal 50 42.00 45.00 Satış tarihi me ur mey sa e ecegı aımu 

edilmektedir. • Akhla 4 c~ hazır. mal 3 42.00 42.00 15 - 2 - 939 
Piyasaya fazla mal arzedil.aıedikçe fi- Akal.a 1 ~ vadelı 1375 49.50 52.00 lG - 2 - 939 

lı • b "'nk"" - . d · du'"c:: Yerlı 1 cı hazır mal 67 .U.00 43.00 17 - 2 - 939 a erın ugu u sevıyesın en gerı .. "$- A 1546 18 _ _ 

çuval az 
678 12.25 
335 8.00 
802 11.25 

ç?k 
17.00 
17.00 
19.00 

• w· k · izh dili" B gun Yekun 2 939 muamele 01-adı mıyecegı anaatı ar e yor.. u ı . . . .ı.ıo •• 
. . . vl . le '--'-lm k Son hafta ıçınde pıyasada yme karar- 20 - 2 - 939 269 16.25 17.50 
ıçın pıyasaya sag am gözıy UüA& a - . . 
tadır. sızlık devam et~ş~ır. . 21 - A2 - 939 204 14.50 17.25 

ARPA : 15 - 2 - 939 ~ pıyasa, Akala bi- Y c:kun 2288 
rinci hazır mallar ıçın 50 ve vadeliler I~bu son hafta satışlariyle beraber 

Geçen haftanın tahminlere rağmen bu için mart teslimi ~·5• ~ teslimi 51 mevsi~. başından .wn tarihe kadar 1938 
h fta . iky ele.si kuruş olarak tesbıt olundugu halde 21/ mahsuhmden borsada satılmış olan çe· 

l
a genış yukm astada .arpa 

1 
meli~.. 21939 da Akala birinci hazırlara 50.5, kirdeksiz üzüm mikdarı takriben 60000 

o mamış ve an ışaret en gı uze- . . . . 

Allegro con brio 
Largo 
Rondo, Allegro 
~list : Ferhunde Erkin 
2 - Franz Schube.rt : 1 inci sen
foni, re majör, (1813 te yazılımı 
Adag1o - Allegro vivace 
Andante 
Menuetto - Trio 
Allegro Vivace -'-- .,

09 
al d"" ı.....-... fi vadelilere nısan teslimi 51.75 kuruş fiat ton raddesındedir. 937 mahsulünden ge-

re yııııuz; <> çuv arpa ort .......... ~ - ~ 1_,....._ . · 
tl l .. ;ıri-ii?· tesbit oJundugu anla.~_.._,~..._.. çen senenın bu tarihe kadarki satış rn.ik- 22.30 

a e muaıne e gonn~~..... ,,_,1_ ttan n}··-ldıw - d · k 
B bA rol k tl . T" ki e- Yapılan teı.tUAa a ~... gına gore arı .ıse anca 35000 ton nıikdarında tah- 22.45 

Müzik (Opera aryaları - pL 
Müzik (Cazband - Çigan) Lan
toş orkestrası 

azı ecne ı me e e erın ur Y •. ba t kısm küllis" · · · ed'l k d 
d 

,,ı._ ___, ide . hakkında son hafta mu yaa ımn ı ı ının ı ıne te ir. 
en arpa muoayaa euece n - pek""lA~ ti th ~1 

ki rivayetlere rağmen arpa piyasasında yerli, yani s u...,,.oncu . care ant:A.er 

h tl
. tlarun . tarafından yapılmış ve ihracatçılann UMUMİ PİYASA VAZİYETİ 

arare ı muameleye ras amış ıse . . . + 

d ll . ...1_ bul cılar ilıti· mübayaatı ikincı derecede kalmıştır. u-
e e erınuı: arpa unan satı f b---'L 1 ··b t -· · mal t mir mensucat a 'rıAa an mu ayaa ı ıse 

yata rıayeten pıyasaya fazla arze - b·ı- ı._ ,ı-- ı--A·~ ·· len · 1 dir .ti7' balyaya uc Pilllg o~ı soy -
mellll§ er . ' -

Şimdilik arpa piyasasında sükUııet ~tedir. .. terdi-· kararsızlık kar-
mevcut olup vaziyetin önümüzdeki haf- Pıyasanın gos -:_ı gı. .-:L k t" 

· · - . ıl nda ihracat tacırıen anca& a ı za-
talar ıçınde tavazzuh edecegı anlaş - şısı 

1 
ld • takdird -

Heyeti umumiyesiyle piyasa nonn.al
dir. İşlerde mahsüs bir durgunluk var
sa da mevsime atfedilmekte ve şubat
tan sonra işlerin açılarak muamelatın 
genişliyeccği kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

23.45.24 Son ajans haberleri ve yarın
ki program 

OPERALAR VE OPERETLER 
20.35 Sofya : Aida 
21.15 Lcipzig : l'urandet 
21.35 Floransa : Manan 
22.20 Sotte.n.s : Kom.şum Rose 

kt d ruret hası o ugu e pıyasaya çı-
ma a ır. -ı--ktadır F' '"1 --'-:-ı A ABDI" SOK "\-ory""• ÇAVDAR kıp mal il.lll.... • • • ıaua:ruı:ıu;ı.:° . vnı- • ULLU Bu .ı: ~K KONSE&LEB 

pa \'e Amerika pıyasalarından ilerı bu- --------------- 17.50 Londra (Region.al) : Rossininin 

H Etalık t . -"-d 190 uval fiati lunması ihracatçıların stok için mal mü-r B o R ]' eserlerinden miirekkep senfunik 
a sa ı;r nlll\. arı Ç A • kil ted•V• 1~-1. s A 

beher kilo için 3.875 kuruş olarak tesbit bayaasına manı teş ey ıgı an~- orkestra konseri 
_.ı;.,_~ yor. . . _ 19.55 Doyçlandzender : Beethovenin 
,~~...... EKIRDE~I · 

Ancak hususi sipariş ve ihtiyaçlar kar- PAMUK Ç · eserleri. 
ŞlSında talibi bulunan bu madde piya- d uk kird -· .. ÜZÜM 

22
·
05 

Brüksel II : Mahler ve Debussy-
sasmın talebe bağlı olduğu söylenmekle Bu hafta i~in. e pam çe egı uze- nin eserleri 
beraber buğday fiatlerine nisbetinden rine kuvvetli işleildir_. ~~32 5.toYalnız 1

1
9
0

0
7 

İnhisarŞerü~ Rıza"idarheas·.ı 10 14 50 22.05 Kolonya : İsviçre konseri 
bahsedilmekte, bu miinasebetle 3.875 yukarıda gaster gı ıızere · .. D. ~e- 16 16 75 22.05 Milano : Senfonik konser 
kuruş .fi.ate elv~li göziyle bakılma- kirdek 4.25 kuruştan muamele gormtif- 56 Albayrak 16 12S 16 SO 22.35 Münib : Rimski - Korsakofun ve 

tür. 54 F. Solari 18 50 18 50 MUS10rgıikinin eserleri. 

MUT 11 Kadri Tii.,._ 1 19 22 45 P PALA : -- 9 · aris (P. T. T.) Griegin eserleri 
5 H. Hfuıeyin 17 17 ~.10 Beromün.ster : Senfonik konser 

maktadır, 

MISIR VE AKDARI 

gM llAlllFE 7 
wwwsa:s w:::ı 

Konsey Toplantısının Akisleri 
- BAŞTARAFI l inci SAYFADA - dm evvel harbin dehşetlerini ve hak. 
komşuluk politikasına o1an imanını ve sıdıklarını dııhn yakında ve pek yııkın .. 
Romanyanın ve onu sevkeden hüküm- dan görmilf ve tanımIJ olıın milletleri 
darının muazzam faaliyeti karşısındaki dllşilrunlyorwn. Dkbaharın nihayet l&
hayranlığını ifade eylemiştir. panyaya glln şle blrllkte batı§ saadetini 

B. Mnrkoviç Yugoslavyaya ve onun de getireceğini ilmit ediyonız. Ispanyôl 
mümessiline karşı gösterilen al.5.kadan milletine paralarını, yaralarını sarması, 
dolayı B. Gafenkoya teşekkürlerini bil- kuvvet ve hayatını tekrar kazanması 
dirmi.ştir. için elimizden geldiği kadar yardıma 
ROMANYA HAR1C1YE NAZIRININ lmadeyiz. Barı~n bahsederken aynı 
BEYANATI zamanda ni1.am fikrine de teveccüh edi-

Bunu müteakip B. Gafenko şu beya- yorum. Nizam olmadan fikirlerde ve 
natta bulunmuştur: vakıalarda nizama, siyaset ve toprak :sa--

Muhterem kolleklerimin yaptığı be - hnlarırun da nizama riayet edilmeden 
yanata yalnız bir kaç kelime ilave ede- milletler maksat ve hüsnü niyetleri ne 
ceğim. Tebliğimizi dinlediniz. Bu tebliğ olursa olsun birbirlerine yardım ede_ 
aramızda cereyan eden görüşmelerin kı- mezler. Işte Bükreş konferansının size 
sa bir hülasasıdır. Evvelden tesbit edil- bir ke1Te daha mutabık kalmak inlkaru
miş olan tefcrrüatlı program mucibince 
yapı1an bu görüşmeler alaka tcvliclin -
den hali kalmıyan zaman ve ahval için
de tam göril;i telakki ve his birliğimizi 
müşahede ve tesbite bir kerre daha im
kan vermiştir. Bu görüşmelerden bir 
nikbinlik havası çıktığını gizlemiyece -
ğim. Ve zannederim ki kolleklerim de 
benimle aynı !ikirdedir. Gerçi vaziye -
tin ciddiyetini nazan dikkate alıyoruz. 
Fakat bazı tezahürlerde ve bu arada son 
zamanlarda bazı iş başında devlet adam
larının söyledikleri nutuklarda bir sa -
\ah ~retleri gördüğümüzü zannediyo -
ruz. Bu saıah.a bUtün kuvvetimizle ve 
bütün knlbbnizle hadim olmak istedi
f,tirni% aşikardır. Birim için kuvvet bir -
lik ifade eder. Kalpte itimat var. Ve kar
dC§Çe mesai yolunu gömtrmektOOir. Sa
U1h ve başarıdan bahsederken her şey -
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nı verdiği hakikatler bunlardır. 
Şimdi bnşkanlnnnı büyük kiynsetlc

rinden, politik tecrübelerinden istifade 
ettinnek hususunda gösterdikleri cö
mertlikten dolayı muhterem kollekfori
me teşekkür etmek sırası gelmiştir. Hiç 
şilphc etmiyorum ki başvekil B. Metak
sas ile bakan Sııraçoğlu Şükrü ve Mar
koviç 'Bomanyanın kendisini dost ve 
müttefikleri Yunanistan, Türkiye ve Yu
goslavyaya bağlıyan sadakat ve muhab
betini keneli devlet Teislerine, hüküme~ 
lmne ve milletlerine bildireceklerdir. 

Belgrad 23 (A.A) - Balkan antantı 
konferansı mesaisinin hitama ermesi 
münasebetiyle gazeteler Bükreş haber· 
lerine geniş sütunlar tahsis etmekte ve 
görii~meler csruuıında hüküm sürmil§ 
olan dostluk havasını tebarüz ettirmek-
tedirler. 
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Gerek VERJCt ve ALiCi telsiz istasyon ve makineleri inşa eden eeneluden 
be.ri bütün dünyaca tanı!mıt ve enternasyonal sergilerde yüksek mükafat 
kaz.anan : 

Lorenz 
~ 

Fabrikaamın mamulitlan Türkiyede nam ve ıöbret k.u.ımmıtbr· 

5-6-7-11 Lambalık 
Radyoları her halde görmek ve dinlemek menfaatiniz icabtdır. 
Her cereyanla işler bütün yedek parçaları ve lambalan mevcuttur. 

caat edebilirler. 
NOT : Bazı yerler acenteliği miiabaldir. lstiyenler zirde&ci adrese müra
F ABRiKA VEKiU YC DE.POZJTERt : s. KALOMENI 
Büyük Kardiçalı Han Omeğa Ticarethanesi ittisalinde.. 
T elgraE Adrui : CALDAU ... --~- :.._.. ___ ._ ___________ .. 
Mütekaitlerle dul ve yetimlerin 

nazarı dikkatine: 
.A.keri zat maqlan hükümet dairesinde maliye Tez:nesinden. 
Mülkiye zat maqlan yeni maliye şubeıi binasında açılan vezneden 

tediye olunacaktır. 
1 - Askeri ve mülki zat maqları erbabına 1 Mart 939 dan itibaren 

qağıdaki fıkralarda yazılı mahallerde tediye yapdacaktır. 
A - Askeri mütekaitlerle ukeri dul ve yetimlere hükümet dairesi 

içindeki maliye veznesinden 
B - Mülki mütekaitlerle dul ve yetimlere Saman iskelesinde yeni 

maliye ,ubesinin bulunduğu binada aç.ılacak 'Vezneden tedi1at yapıla
caktır. 

~likad~. zat maaşlan erbabının 1 mart 939 çarpmba günü mesai 
saatinden ıtıbaren alqam şaat 5 e kadar bu talimata göre kendilerine 
mahıuı kitelere müracaat ederek numaraşı üzerinden iatihkaklaruu 
almalan. 

2 - Aylıklannı öteden beri emlik ve eytam bankasına iskonto et
tirerek alanların yine bankada iskonto ettirerek a.Iacaklan baiiran 939 
ili llğuıtos 939 aylıklan için ınaaı cüu!anlannda vize nıuame1esi ya~ 
pılmuı uıulü ilga edilmi4 olduğundan bunların mezkôr aylar oıaqla
nnı almak Üzere 1 mart 939 tarihinden itibaren doğrudan doğruya 
emlak ve eytam bankasına müracaat ebneleri ve maqlanni bundan 
sonra i8' defa iakonto ettir«ek almak iatiyecek o1aıılarin da Şubat 939 
ayının hitamından eYVel defterdarlık muha.aebesine J'WUL4 cüzdanlarile 
birlikte müracaatta bulwmıalari. 

DIKKA T: Gerek bankadan ve gerekse vezneden mut alan bilu
mum ukeri ve mülkiye miitebitlerle dul ve yetimlerin mMf almalC 
için miiracu.t edecekJt.ri ıüıı ~ -.netlerile nüfus c:üzdanlariai ela 
)'lın)annda bu1undurmalan NJ'lll alibcJNJara arzohmur. 

596 '(404) 

Alelumum dan piyasalarmda ge~ Son hafta j_çinde borsada cereyan et-
hafuıyn nisbctle cüz'i bir fıat farkı var- miş olan palamut muameleleri nevi ve 

mTu~ M.~D~an~~:~~"·!~---------------------------
664103 Eski yekı1n üçüncü ~enfonisi (Eroika) 

d !iat itibariyle şu surette tasnif edilmit
ır. 

Eldeki stOkların azlığı karşısında bu tir : 
noktadan endişeye mahal olmıyacağı ka- Nevi 
naati mevcut olup talep vukuunda der- Tırnak mallar 
lıal fiatlerin tereffü edeceği ümit edil- Kaba mallar 
ınektedir. Rüfüz mallar 

FASULYA: Yeldin. 
tNcm: 

kental 
m 

2863 
139 

3799 

az 
400 
190 
200 

çok 
460 
400 
230 

Hafta satışı kilosu 12.5 kuruştan 45 . v 

ÇUvnldır. Geçen hafta 9.875 _ 10 kuruş Mevsım sonu olmasına ragmen talep-
nrasmda muhtelif fiatlerle 116 çuval fa- ier tevali etmekte .e elde kalrmş stok-
u] • •· ·ı 'tle ttlmakt.dır Bu 8 Ya satılmış ve geçen senenin bu haf- :ıar musaı ~- sa : . 

tası işsiz geçmiştir. Mevsim dolay~yle cepheden olmak U%el'e son hafta ıçmde 
fasulya talepleri tevali etmekte ise de yukanda iipretleıcliiimU gibi 9 - 19 ku
Piyasada talebi kaT$ı}ıyacak mikdarda ruş aresmde fiatierie 411 çuval muhte-

664526 Umumi yekQn 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 18 
No. 11 

ZAHİRE 

50 ton buğday 
331Z çuval Buğday 

22 çuval Fac;ulya 
80 M. Darı 

5 125 
10 

13 50 
14 
15 
16 
19 

ODA ~IUSİKİLERİ 
16.45 Leipzig : Muhtelif havalar 
19.20 Münilı : Kuartet konseri 
18.35 Kolonya : Keman ve piyano kon.

:seri 
20.20 Breslav : Trio konseri 

SOUSTLERİN KONSERLERİ 
l9.15 Hamburg : Fransız musikisi 

5 50 1925König:sberg : Brahmsın sonattan 
1e 50 19.35 Viyana Keman musikisi ve şar-

• kılar 
• 24.ü n Hilversum : P,ir- .wkisi 

K 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi • Doğum ve ba1apk elmıJ'an her .hast.a!ıiı bbal eder." 

Hususi Hastane 
Biriaei K..a.Ma ltaqıyab ft lmıir kirfezine bakan emaWz manuralı 
balkonlu mükemmel salon ve odalar - sok iyi balam - sükUnet • hasta • _ 
aıti serbest, cue cbdüz lıMır belôme, her hastaya ~ Z1)1l 

FİAl'LER 2,5 LİRADAN BAfLAR... 
TELEFON No. %974 .. POSTA KUTVSV No. 321-. 
TELGRAF ADK.ESi : Al.SANCAK S t H H A T E V i 
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tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Beher metre murabbaı bet lira

dan 1800 lira bedeli muhammenli 
34 üncü adanın 360 metre murab
baındaki 89.90 sayılı arsalarının 
sahtı hat katiplikteki tartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuf
tur. ihalesi 28-2-939 salı günü sa
at 16 dadır. iştirak edecekler 135 
liralık teminat makbuzu ile en -
cümene gelirler. 

14-17-21-24 444 (305) 

-1112 lira 40 kuruş bedeli ke
tifli garaj santral ikinci ve üçün
cü kısım elektrik tesisatı iti ma -
kine mühendisliğinden ücretsiz 
olarak tedarik edilecek ketif ve 
fartnamesi veçhile açık eksiltme
ye konulmuttur. ihalesi 28-2-939 
salı günü saat 16 dadır. 

lftirak edecekler 83 lira 45 ku
rutluk muvakkat teminat makbu
zu ile encümene gelirler. 

14-17-21-24 ( 445) 304 

-Havagazı fabrikasında mev
cut ve tahminen yüz bin kilo ağır
lığında gayri müstamel bir adet 
gazometrenin bilumum ufki ve 
takuli demir iskeleti ile direkleri 
ve muhtelif kalınlıkta demir ve 
çelik saç levhalardan mürekkep 
kazınları dahil olduğu halde ta -
mamının satılması hat katiplik -
teki yartnamesi veçhile açık artır
maya konulmuttur. Muhammen 
bedeli beher kilosu (üç) kuruş -
tur. ihalesi de 28-2-939 salı günü 
saat on altıdadır. iştirak edecek
ler iki yüz yirmi bet liralık mu -
vakkat teminat makbuzu ile encü
mene gelirler. 

14-17-21-24 462 (310) 
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·HURTRRICISIOIR 

Mezbaha Buz fabrikası için sa- l l 1111111112=7/'.A:>.: 'ZD t W 

tın alınacak bin lira bedeli mu - Belediye bonosu 
hammenli 80 adet büyük ve 160 
adet küçük boyda buz kalıbı haf Almak ve satmak İstiyenle-
katiplikteki fartnamesi veçhile rin afağıdaki adrese müraca-
açık eksiltmeye konmu.tur. at etmeleri rica olunur. 

ihalesi 3-3-939 Cuma günü saat İzmir: Kemeraltında hacı 
16 dadır. lttirak edecekler 75 lira- Hasan otelinde No. 60 
lık teminat makbuzu ile encüme- Cavit 
ne gelirler. Telefon: 3903 

16-21-24-28 483 (324) 1-13 (381) 

1 - 17 nci adanın 205 metre 
murabbaındaki 29, 30 sayılı ar -
salarile 206 metre murabbaında -
ki 37 sayılı arsasının sahtı bat ka
tiplikteki •artnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmuttur. Muham
men bedelleri 2261 lira olup iha
lesi 7-3-939 salı günü saat 16 da
dır. lttirak edecekler 169 lira 60 
kuru~luk teminat makbuzu ile en-

...... D;ifAMl!Dma.Slll ..... 
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Muayenehane nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
cür·rne gelirler. ' 

2 - 55 ci adanın 412,50 metre 
m\i-;ıbbaındaki 21,22 sayılı arsa
sının satı•• bat katiplikteki tart
namesi veçhile açık artırmaya ko
nulmustur. Muhammen bedeli 
1650 lira olup ihalesi 7-3-939 salı 
günü saat 16 dadır. ı,tirak ede -
cekler 124 lira teminat makbuzu 
ile encümene gelirler. 

Doğum ve Cerrahi Kadın 
hastalıklan Operatörü 

17-21-24-28 501 (334) 

- 1024 sayılı adanın 325 met
re murabbaındaki 2 sayılı arsası
nın sat••• ha, katiplikteki ..-rtna
mesi veçhile açık artırmaya ko -
nulmuştur. 

Muhammen bedeli 1300 lira 

Kestelli caddesinde· 
ı-; lıi muayenehanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması ci· 

\ uarında 222 numaralı . 
haneye yalunda nah· 
ledecehtir. 

TELEFON: 2987 (31) 

olup ihalesi 7-3-39 salı günü saat 
16 dadır. ittirak edecekler 97 li
ra 50 kurut teminat makbuzu ile 
encümene gelirler. 

21-24-28-3 543 (365) 

lzmir muhasebeyi hususiye mü
dürlüğünden: 
Nahiyesi Bumava, Mahallesi Bumava Mersinli, Tahrir No. 211, 

Nev'i Tarla, Kıymeti lira 300, Mevkii Ziraat S, Ar 50, Tekrar 1, Adı 
Mihrace, Hüseyin, Salim. 

Tahrir vaziyeti yukarıda gösterilen tarlanın sahibinin ikametgahı 
bulunamadığından kendisine tebliğat yapılamamıştır. 

ikinci arazi tahrir talimatnamesinin yedinci maddesi mucibince ila-
nen tebliğ olunur. 595 ( 403) 

Tıre Cif tcileri • • Kooperatıl 

ortaklarına Şırketı 
• Şirketimizin senelik alelade umumi heyet toplantısı 29 mart 939 

tarihine müsadif ç~ba günü saat 10 da Tire belediye salonunda 
yapılacağından o gün bilumum ortaklanmızın hisse senetlerile birlik
te toplantıya gelmelerini rica ederiz. 

lDARE MECUSi 

RUZNAME 
1 - idare meclisi ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - 1938 senesi bilançosunun tetkik ve tasdiki ile idare meclisinin 

ibrası. 
3 - Müddetleri yeten iki aza ile mürakiplerin yeniden seçilmesi ve 

ücrctlerile idare meclisi huzur haklannın tayini. 
4 - idare meclisi raporunda gösterilen temettüün suret ve zaman 

tayini hakkında karar ittihazı. 
5 - Emvali gayri menkule alım satımı için idare meclisine salahi

yet itası. 
6 - Şirket kasasından para çıkmamak suretile her türlü komisyon 

muamelatile meıgul olmak üzere idare meclisine salihiyet verilmesi. 
7 - Lüzumu halinde hariçten para istikraz etmek için idare meclisi

ne salahiyet itası ve miktennon tayini. 
589 (402) 

rENIASIR 

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

VEBOLID 
TATLI SU YAPICI CİHAZLARI 

Halkapınar ve Osmanağa sularnı VEBOLİD ile tasfiye ediniz .. 

TECRVBE İÇİN CİHAZ GöNDERİLİR- J 
• 

Tediyatta KoJaylık 5 Sene Garanti 

VEBOLİD LTD. Şti. İZMİR ŞUBESİ... 

Saman iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

TELEFON : 2365 .. TELGRAF: VEBOLİD .. POSTA KUTUSU : 72 

Cihaz satışı için seyyar memur aranmaktadır ... 

··············································································~ 
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• SüMERBANK fi 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden: 

PAMUK IPLIGI SATIŞI: 
Kayseri Bez fabrikası malı 
Kayseri Bez fabrikası malı 
Nazilli Basma fabrikası malı 
Ereğli Bez fabrikası malı 

12 No. Paket 415 kuruş 
16 No.Paket4so kuruş 
24 No. Paket 580 kuruş 
24 No. Paket 580 kuruş 

Yalnız Ereğli bez fabrikasında : 
10 Balyalık siparişler için )) )) 575 ı,uruş 
15 .. • • )) )) 570 kuruş 
25 • • • )) )) 565 kuruş 
50 • • • )) )) 560 kuruş 
FiatlerlP. fabrikada teslim şartiylc satılmaktaciır. İplik müstchliklerinin 
yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilinde ihtiyaç- ~ 

lan nisbctindc iplik sipariıji verebilecekleri ve 24 numaradan ince ve muh- ı 
telif maksatlara yarayabilecek pamuk ipliği müstchliklerinin de ihtiyaç
larını ayni şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına sipariş edebilecekleri ililn 
olunur. 734/398 

~I D 

Izmjr inhisarlar başmüdürlüğün
den: 
Gümrük önündeki kimyahane binasÜıda yaptınlacak tamirat iti 

açık eksiltmeye konulmu,tur. Keıif bedeli 547.06 muvakkat teminatı 
41.03 liradır. 

isteklilerin 1. 3. 39 günü saat 15 de baş müdürlüğümüzdeki komis
yona gelmeleri ilan olunur. 

16, 24 460 (317) 

lzmır muhasebei hususiye mü
dürlüğünden : 
Kar41yaka ve donanmacı mahallesinin Süleymaniye sokağmda kain 

ve tapu kayıtlarına göre 3 hisse itibarile bir hissesi ayşe ve yetimleri 
Ali Riza ve Zeynullahın varisleri Veli oğlu Muharrem ve Veli kızı 
Ayşe adlarına kayıtlı 16 eski 20 yeni kapı numaralı hane miiterakim 
vergisinden dolayı 21 gün müddetle satılığa çıkarılmııtır. Pey sürmek 
ve tafsilat almak istiyenlerin lzmir muhasebi hususiye dairesine mü
racaatları ilan olunur. 

9, 14, 19, 24 397 (270) 

9 ncu işletme müdürlüğünden: 
Son Telgraf, Ulus ve Anadolu gazetelerile 20. 2. 39 tarihinde bil

münakasa satın alınacağı ilan edibniş olan 60000 adet me~ travers 
eksiltmesi görülen lüzum üzerine 11. 3. 39 cumartesi günü saat 11 e 
talik edilmi,tir. 

Beherinin muhammen bedeli 380 kuruı muvakkat teminat 12650 
liradır. 

isteklilerin kanuni vesika ve teminatlarile teklifnamelerini ihtiva 
edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar komiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltme Sirkecide 9 uncu işletme binasında yapılacaktır. Şartna
melerde değiıiklik olmayıp 1140 kuruş mukabilinde Sirkeci, lzmir ve 
Ankara demiryolu veznelerinden verilmektedir. 

22 24 28 2 1075/535 (383) 

BRISTOL 
Beyoğlu oda 
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OSMANiYE 
Sirkecide 
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Bu her iki otelin mü•teciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY OMER LUT
FU,dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün EGE halkına kendisini sevdir
ıni~tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bulurlar. 
Istanbulda bütün EGE ve Izmirliler bu otellerde bul~urlar. 
Bir çok hususiyetlerine ililveten fiatler müthiş ucuzdur . . 

Nezle -- Grip 
Baş - Diş 
Ve Bütün 
Ağrıları 
Derhal 
Keser 

Eczanelerden 
1 • 12 lik 

am balajların 
ısrarla 

arayınız. Ve 
taklitlerinden 

sakınınız 
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lzmir incir ve Ozüm Tarım Satq 
Kooperatifleri Birliği 

TARIŞ Şarapları 
Ege bölgesinin nefis ya, üzümlerinden yapılmqbr. Sek, Dömiaek 

ve kırmızı Tariı far&plarını daima tercih ediniz. Sofranızda T A R 1 Ş 
far&pları eksik olmamalıdır. 

T ARIŞ Sirkesi 
Sayın halkımıza emniyetle arzediliyor. T ariş sirkesi, halis üzüm 

sirkesidir. 

TARIŞ Üzüm Balı 
Teksif edilmi, taze üzüm suyudur. Taze üzüm suyunun bütün hu

susiyetlerini taşımaktadır. Tariş üzüm balı en sıhhi ve mugaddi kuv
vet şurubudur. 

TARIŞ incir ve Üzümleri 
Fennin en son terakkiyatına uygun bir ,ekilde tertemiz iılenmi4 ve 

hazırlanmıştır. Zarif ambalajlar içinde satılmaktadır. 

Tariş markalı mahsulat ve mamulatı her yerden arayınız. 

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

Tariş satış mağazasında şimdi, bu mevsim· 
de taze razakı üzümü de bulabilirsiniz-

1·26 (2'93) 

Erzurum Vilayetinden: 
1 - Trabzon - lran transit yolunun takriben 48+748 kilometre 

uzunluğundaki «Şeyhbop - lran hududu» kısmının tesviye, sınai ima
lat ve 4ose in§aatı birinci eksiltmede yapılan teklifler haddi layik gö
rülmediğinden tekrar kapalı zarf usulile eksilmeye çıkanlmı§tır. 

2 - Eksiltme 6 Mart pazartesi günü saat « 15 » de Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka baş müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak «30» lira «80» 
kuru, mukabilinde Karakösede Nafıa müdürlüğünden ve Erzurumda 
Transit yolu ikinci mıntaka b8$ müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «28383» lira «67» ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Erzurum valiliğinden alınmış 
ehliyet vesikası göstermeleri lazımdır. « Bu vesikanın İstihsali İçin 
eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir İstida ile is
teklilerin Erzurum valiliğine müracaalan ve istidalarına en az bir ka
lemde ikiyüz bin lira kıymetinde Nafıa inşaatı yaptığına dair i,i yaptı
ran idarelerden alınmış vesika iliştirmeleri muktezidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebmde bulunmıyanlar eksiltmeye gİremiyecekler
dir. )) 

5 - istekliler teklif mektuplarını ihale günü o lan 6 Mart pazartesi 
giinü saat «14»e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler küul edilmez. «730» 
1. 12, ıs. 24 366 (247) 



ile muhakkak sabah ve akşam her 
yt'mekten sonra hrçalaınak şartile 

Eczacı K E M A L K. Aktaş'ın 
"Zümrüt 

Dailllası,, -
Kolonyasını 
Mutlaka 
Kullanınız 

Erkek '"' di~i ilci cins koku 
üzerine yapılmıştır_ 

Ze\ kinize göre koku seçiniz 
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Bahar çiçeği, Limon çi· 
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.semin, Son hatlf'a, Altın 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu haıu karşısında .. 

TOPA NE 

TERAZ!LER~ 
rVRKİYENİN EN BİRİNCİ rERAZi FABRİKA· 
SiNiN MAMVLArıDIR-... r AKLirLERİNDEN 
SAKININIZ.. 1 • 26 (336) 

SAÇ EKSIRI 

ı 

Saçları dökülenlere Komoien Kanzuk 
Saçların dökiilmesinc ve kcpcklerun~ine nıiıni olur. Komojen ~çlaruı k~: 

ferini kuvvctlcııdirir ve besler. Komoıcn saçların gıdasıdır. Tabıı rcnklerını 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojeıı Kanzuk saç cksiri maruf eC'ZanP· . . 

To iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağust.:>a, 1 Eylül, 1 lkincite§rİn 

t a r i h 1 e r i n d e ç e k i 1 e c e k t i r . 
• 

~r.- lkramiyeleri: r.r//////TT/7:1'777/777' 

l Adet 2000 liralık ••• 2.000 Lira 
S n 1000 !iralık -· s.ooo Lira 
8 u SOO liralık ••• 4.000 Lira 

16 n 250 liralık ••• 4.000 Lira 
60 u ıoo liralık ••• 6.ooo Lira 
9S u §O liralık H• 4-750 Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.2.SO Lira 
-···-· ·-·-·· 
435 1 

' /J T. İt Banlı:aaına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif olmaz, 
ayni zamanda talihinizi de denemit olunwııız.. 

32.000 



SAHiFE JO TENJASJR 424 'ubat CUMA 1939 

Lord Ha lif aks'ın • 
yenı beyanatı 

.. 

Fransa ile /ngiltere 
tefsirlere dair 

arasında mevcut tesanüd 
acık olarak lord Ha lif aks 

hakkındaki menfi 
izahat verdi 

' 

Fransız Italyan ihtilifı Mşl. Şankayşek diyor ki: 
lngiltereyi doğ.-udan doğruya değilse Sun -Yat - Sen'in çizdiği esas dahilin

hi!e yine alakadar etlllektedir de denıokrasiyi korumağa çalışacağız 
Londra, ~3 (O.R) - Hariciye nazırı Sungkiang 23 (A.A) - Milli halk 
ord Halifaks tar:U~~an bu akşam ttalyanm Afrikadaki müstenılekelerin- meclisinin kapanış cel'iesinde Mareşal 

A vnm kamarasında Ingiliz - Fransız te- den muhtelif tipler Sanghayşek bir nutuk söyliyerck mo -
sa:ıüdü tekrar kat'i şekilde teyit edil- d"" ç· · ba · · b .. tik ink ı>'I Dok . . . . . ern ının nısı uy ı apçı -
mı }tır. Harıclye nazırı demıştir ki : t s v t · h t h.. u or un a senın a ırasını urme e 

• - İngiliz - Fransız tesanüdü hak-
ku da başvekilin verdiği teminatın kıy- tebcil ~ ~e. miltecavizi geri atmak, 

tin
. k h · t• • 

1 

vatan hainlerıru ortadan kaldırmak ve 
mc ı azımsama veya e emmıye ını . .. . 

Jtmak 
. . b ah r·ıı t af d her ttirlu irtıca kuvveıtlerini yok etmek 

azı ıçın azı m a ı er ar ın an . . .. .. . • . . . . 
b

. t ,__ tl fedilmi" tir p·k ıçın butun mıill ener:ıının bır araya top-
u.· aKıuı gayre er sar ş . ı - l ı . tt•Vinl ka d 1 d kt 

rim b k bil tl 
.. 'f b" anması ıcap e ıg · y ey e i en son-

ce u a gayre er muessı ır .. 1 ini .. 1 bi 1 
d

. B kil' .. 1 · d tam b" ra soz er şoy e t rmiştlr: 
şey ır. aş\·e ın soz crın e ır . . , . . . 

kı t
. lm d - f tın k Çın m.illı arazısinin yeniden ele geçı-

yme ın mevcut o a ıgıru arze e 
derin bir hata olur. B. Çeınberlaynın be- rilmesi tizerine yeniden Sun Yatsenln 
yanatı sarihti ve bunu başka suretle tef- çizdiği eS<l!lar dahilinde demokrasiyi 
sir etmek imkansızdı. Bu beyanat, bil- kurmağa çalışacağız. 
yük yollarda tesadüf edilen ve bize dur- Milli halk meclisi son celsesinde bir 
maınızı ihtar eden işaretlere kıyas edi- çok mühim kararlar almıştır. Bu karar- Çin askerleri Japon tayyarelerindeıı korunma 

lebilir. Başvekilin kasdı da bu idi. lardan biri ask.erlik şubeleri teşkilAtına 
•Fransa ve İngiltere arasında hiç bir dairdir. Diğer bir kanunda parası olan-

anlaşma:zlık mevcut olmadığından karşı- tarın milll miidafaaya paraları ile işti -

adası sularına giderek orada demir at -
ması için emir almıştır. 

sında polisler ile tedhişçi çeteler arasın
da silahlı müsademeler olmU§tur.Bu çar
pışmalarda biri enternasyonal polise 
mensup bir Çinli biri belediye memuru 
olmak üzere beş kişi ölmüştür. Temiz ... 
leme hareketi bilhassa Tatao mıntaka .. 

lıklı tesantitlerinin teyidi Fransa ve İn- rakleri lazımdır, prensibi mucibince pa-
Şanghay 23 (A.A) - Italyan, Ingiliz 

ve Japon askeri kuvvetleri ile birlikte 
hareket eden Enternasyonal imtiyazlı 

mıntaka polisi dün Şanghayın garp ma
hallerinde büyük bir baskın hareket -
leri yapmıştır. Şehrin bu mahallelerin
de bir çok tedhişçiler Afyon kaçakçıları 
ve saire oturmaktadır. Bu hareket esna-

gilterenin kendi hesaplarına hiç elzem rası bilfilıara ödenmek üzere mübayaat 
değildi. Bu tesanüt Fransa reisicümhu- yapılması imkanları hakkındadır. 
ru B. Lebrünün yakında Londraya ya
pacağı ziyaretle bir daha kendini göste
recektir. 

•Fakat bazı mahfellerin hakikati tağ
yir eden raporlarıdır ki, İngiltere ve 
Fransa tarafından çoktan beri hakikat 
olarak mahlm olan şeyi gittikçe daha 
kat'i bir lisnnla ve tereddüde mahal bı
rnkmıyacak şekilde tekrara İngiltereyı 
mecbur etmiştir. İngiltereyi Fransaya 
yaklaştırnn yalnız coğrafi vaziyeti değil
dir. Ayni zamnnda menfaatlerinin ayni
n! ve aralarındaki nnlnşmanın mükem
meliyetidir. Binaenaleyh bu memleket -
lcrden birinin siyasetini diğerine tubi 
kılmağa temayül etmesi için hiç bir teh
like yoktur. Ayni zamanda İngiltere ve 
Fr~msanın tesanüdü UçUncü bir devlet 

1 

~sen İngil~ milleti böyle bir siyasete 
için asla bir tehdit değildir. İki memle- mfü.aherct gostermcz. 
ket arasındaki anlaşmanın muayyen •Diğer bazıları farzetmişlerdir ki İn-
olan hedefi sulhun muhafazasıdır. giltcre sulhu istemekle wafını ve karar-

İtalyan meselesinin hallı hususunda 
Londra kabinesinden bazı teklifler aldı
ğı ve bu teklifleri İtalyan hariciye na
zın Kont Cianoya bildirdiği hakkında 

• Paris 23 (A.A) - Agence Economo-

f 
gue Et Financicrein bildirdiğine göre 
uzak §ark Fransız filosuna mensup Fi

J gualt De Genouilly destroyeri Hanyan 

·--------------------------------------------------

lng· tereniçi 

sında vukua gelmiştir. Bu mıntaka en
ternasyonal imtiyazlı mıntaknya yakın 
bir yerdedir. Ve Italya inzibat kuvvetle
rinin idaresi altındadır. 

ilih ? • 1 o 
B. Çemberlayn "Silahh sulh siya

setini takip etti2'~. ~c'~~, divor 
Londra 23 ( ö.R) - Başvekil B. 

Çemberlayn dün akşam Lanka~yr vila
yetinde Blakbornda söylediği bir nutuk-
da tekrar lngiliz silahlanma programına 

·İtalyan - Fransız ihtiltıfına gelince sızlığını göstermektedir. Her iki tefsir 
bir bakımdan, vehlei ul5da İngiltereyi tamamiylc yanlıştı. İngiltere şuna ka
nlakadar etmez. (Hariciye nazırı vehlei nidir ki, her iki taraf tan hüsnüniyet 
ula sözü üzerinde ısrar etmiştir.) Fakat gösterilmek şartiyle, her mesele için bir 

temas etmiş ve demi~tir ki: 
ecnebi gazetelerinde çıkan haberleri c Silahlar her tarafda muazzam bir 
kat'i olarak tekzip etm~ktedir. 

diğer bir bakıından doğrudan doğruya, hal sureti bulunabilir. 
İngiltereyi alakadar eder. Bunun sebe- •İngiltere harp istemez. Fakat zaru
bi bilha~ Fransa ile aramızdnki mü- ret baş göstc.rrne, harbin müdafaası için 
nasebctlerdir. her zamandan z.iyade azim ve .kararla 

•Ne Fransa, ne İtalya üçüncü bir dev- mücadele edecektir.• 
Jetin tavassutuna arzukeş görünmemi~- Londra, 23 (Ö.R) - Fransız - İtalya 
Jerdir. Esasen İtalya, Fransaya karşı ihtilafının halli, iki hükümet arasında 
müddciyatınm mahiyetini, kat'i olarak tekrar müzakeratın başlaması ve İtal
ifade bile etmiş değildir. yan müddeiyatırun bir neticeye isali 

•İngilterenin vaziyeti yabancı mem- için İngilterenin bazı tekliflerde bulım
lekctlerdc çok defa ynnlış tefsir edil- duğu Londrada kat'i surette tekzip edil
miştir ve bu da iki şekilde olmuştur.. miştir. Romadan gelen telgraflar İtalyan 
Bazılan tarafından iddia edilmiştir ki müddeiyntının esasen ifade edilmiş ol
İngilterenin silahlanması yalnız emni- madığını gösteriyor. İngilterenin vaziye
yeti için değildir. Ayni zamanda tahaf- ti başvekil ve hariciye nazırının geçen 
fozi bir harbe girişmek içindir. Hakikat ay Romaya yaptıkları seyahatten beri 
halde ise İngiltcrede harp partisi yok- aslfi değişmemiştir. 
tur. Hiç bir devlet adamı bir taarruz Roma, 23 (Ö.R) - İngiliz büyük el
harbi fikrini bir an bile aklına getirme7~ çiliği mahfelleri Lord Pertin Fransız 

Bazı İtalyan gazeteleri ve bilhassa 
oPopolo Di Roma• da bu şayialara ma
kes olmuşlardı. 

•Popolo Di Roma• bu sabah Londra 
menşeiyle neşrettiği bir telgrafta mez
kur tekliflerin B. Çemberlayn tarafın
dan Lord Perte tebliğ edilmiş olduğunu 
iddia ediyordu. 

Ayni İngiliz mahfellerinde tasrif olun
duğuna göre Lord Pertin İtalyan harici
ye nazırı ile son mülakatı esnasında 

münhasıran Libyadaki İtalyan asked 

kuvvetlerinin arttırılması, faşist gazete
lerinde intişar eden bazı makalelerde 
Fransaya karşı gösterilen şiddet ve İs-
panyol meselesi hakkında, yan resmi 
•İnformazyone Diplomatikaıı gazetesin
de intişar eden bir notada Fransa ve İn· 
giltere hakkında kullanılan lisan me\'
zuubahs olmuştur. 

Kont Ciano 
şova ya 

Dün Romadan 
hareket etti 

Var-

Roma, 23 (Ö.R) Hariciye nazın 
Kont Ciano bu nkşam trenle Romadan 

Varşovaya hareket etmiştir .. Polonyn 
hükümet merkezine 25 şubatta vasıl 

olacaktır. Nazırın refakatinde bir çok 
yüksek memurlar ve İtalyan gazeteleri
nin hususi muhabirleri bulunmaktadır. 

Ne siya"İ mahnfil, ne de gazeteler 
Kont Cianonun bu seyahatinin hakiki 

gnyesi h:ıkkındn hiç bir haber vcrme
miş1erclir. Ziyaret, bir kaç gün müknd
dern Romayı zil aret etmiş olan Polon
ya haricil c nazın Albay Bekin bir da
vetine icabet suretiyle yapılmaktadır. 

Bununla beraber, bu seyahat hakkın
da Polonya gazetelerinde verilen haber
leri İtalyan gazeteleri ehemmiyetle te
barüz ettirmeğe çalışıyorlar. Polonya 
gazetelerinin fikrince İtalyan nazırının 
V arşo\•ayı ziyareti esnasında kont Cia
no ile Polonyalı muhatapları arasında Polonya hariciye nazın ve ba§ kuman danı Alman hariciye nazırı Fon Ribbent

ropla gö riişürkcm 

miktara baliğ olunca, tabii olarak bun· 
dan dolayı her hangi bir hadi5enin bir 
harba l'ebep olması endişesi bat göstere· 
bilir. Zekavet sahibi her insan takdir 
eder ki lngiltere silahlanmakla biricik 
siyaseti takip etmiştir. Bu, bir silahlı sulh 
siyasetidir. Milletler arasında şüphe ve 
ihtili.fları izale İçin hiç bir fırsatı kaçır· 
maz. Bununla beraber imparatorluk da· 
hilinde ve haricinde lngilterenin hiç bir 
menfaati de feda edilmez. Bu siyaset sa
yesinde lngiliz devleti o kadar müdhiş 
surette kuvvetli olacaktır ki, hak ve hür-
riyete karşı ihtiyatsızcasına açJacak her 
taarruz önünde müdafaası mümkün ola-
caktır.> 

Ba~ekil 19 3 1 senesinden beri millt 
müdafaa kredilerinin artmasını ıöz'den 

geçirmiş ve demiştir ki: 

c lngilterenin silahlanmada noksan· 
lanna ait endişeler tamamen zail olmak 
üzeredir. lngi1terenin silahlanma vaziyeti 
2 ay evvelile bile mukayese edilemiye· 
cek kadar kuvvetlenmiştir. Millt müda
faaya tahsis edilen muazzam mebaliğ di
ğer tarafdan lngilterenin mali menabiinin 
ne derece muazzam olduğunu göstttmiş
tir. Zira lngiliz mali kredisinin esas olan 
emniyette hissedilir bir ak~aklık olma
mıştır. Sulh bir defa takarrür edince, 
umumi bir gayretle siliıhsızlanmayı temin 
etmek de imkan dahiline girecektir.> 

işsizlik meselesinden bah~ederken ha, 
vekil şöyle demi tir: 

c Ekonomik vaziyJtin isliıhı i sizlerin 
sayı:nnı a7.altmak için her şeyden daha 
müesııirdir. 

lnciliz • Alman kömür müstahsilleri 
arasındnki anlaşma mevcut imkanlar için 
güzel bir faldır. Fakat iki memleketin 
endüstri adamları arasındaki görüşmeler 

henüz hususi bir mahiyettedir. 

Iııgiliz Uzak sark üs eıııL<keterinuc.n btrinin mc b .... uı 
letlerin hararetli arzusudur. Bu hadi~<: Italya ve Almanyayı korkutmaHa matuf 
bize kanaat veriyor ki silh>anma ve harp olduğunu yazıyor. Diğer ltalyan gazete• 
tahsisatı fırtınasından kurtulacağız ve leri, B. Çemberlayn müzakerelere knpı 
daha açık, Hıristiyan ruhuna daha muva- açtığı bir sırada acaba tehdide dayanan 
fık bir havaya kavu~acağız.> bir tabiye ile mi sulhu korumak istiyor.> 

Londra 23 (AA) - Hava nezareti Diyorlar ... 
dün sekiz milyon lngiliz liralık muazzam 
bütçe projesini avam kamarasına tevdi Londra 23 (ö.R) - Avam kamara• 
etmiştir. Bu sekiz Milyon lngiliz lirasın- eında mebuslardan Henderson, hali ha• 
dan 3,5 milyon tayyare ve kordon ba·ı zırda şarki Afrikada mevcut ltalyan es• 
!onları alınmasına 2,5 milyon lirası mü- kerlerinin miktarı neden ibaret olduğunu 
hiın lngiliz merkezlerine verilecek balon· sormuıtur. Bartley, hükümct namına fU 

lar için ip mübayaa edilmesine ve niha- cevabı vermi~tir: 
yet bir milyon lirası da mevcut fabrika- - Şarki Afrikadaki ltalyan kuvvetleri 
lann geni,letilmesine sarfedilecektir. 69636 ki~idir. Bu miktar, zaman zaman 

Roma 23 (ö.R) -Avam kamarasın· değişiyor. Son beş ayda 
da lngiliz teslihatı için kabul edilen mu- vardır. 

azzanı krediler ltalyan siyasi mahAfilin- Mebus: 
de biiyi.ik tesir yapmıştır. Bu mahafil, - lngiliz müstemlekelerine yakınlıw 
demokrat devletlerin silahlanmalarının nazarı dikkate alınırsa, lngiltere hükümet 
totaliter devletlere karşı bir tahrik oldu- Şarki Afrikndaki ltalyan kuvvetlerini 
Hunu kaydetmektedir. artma sebebini sormak niyetind.: midir~ 

ltalya ve Almanyanın teslihatı tahdit Bartley: 
için teklifler yaptığı söyleniyor. - lngiltere, mühim gördüğü her me 

Ciornale D"ltalia bu silahlanmanın selede ltalya ile temasa geçmektedir. 

aş ve 
Macaristanda yeni bir parti kuruld 

Budnpeşte, 23 (A.A) - Başvekil 

Kont Telekinin teklifi üzerine htikümet-

çi partiler konferansı milli birlik hükü

ınet partisi ile Macar hayati teşkilatının 

parti azalığına kabul edilmesini tekl 
eylemiş ve bu teklifler de alkışlarla k 
bul olunmuştur. 

lngiltere ve Almanya arasında iş bir
liğinin hütün dünya için bir hayır olaca
ğına dair B. Hitlerin beyanatile hemfiki
rim. Hatta şunu ilave edebilirim: Dün
yada sulhun teessüsü için bundan daha 
emniyetli bir çarenin mevcut olabilece· birle;::mesine karar vermiştir. Yeni pnr-

Budapeşle, 23 (A.A) - Resmen bi 
dirildiğine göre Macaristnnın anti k 
mintern paktına iştirakini teyit ed 
protokol bu cuma günü burada Mac 
hariciye nazın Kont Csaky ile Alınan 

ğini zannetmiyorum. ti Macnr hayati partisi ismini taşıyacak-

Acıklı hfidiselerle dolu aylar zarfında tır. Parti reisi sabık başvekil B. İmre<li-
• • • ·v • • • uııtur. 1 n·n v · 1· ~r zj · nre ve ine 


