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Şamda nümayişler 
ve tevkifler 

Şam, 4 (ö.R) - Polis, talebe tarafından ha 
etin :rapılmaaı muta.av-yer olan nüma:rife m&ni 
olabilmittir. Elli kiti tevkif edilın.İf ve bütün ma
iualar tekrar açtlmqtır. 

FlATI (5) KURUŞTUR Cümh.uri11etm "e Cümhuriyet e"erinin bekçi.ü, .eabahl4n çıkar ftllaa'I gazetedir ·-------' Yeni A..ır Matbaaımda Buıhm,br. 

Tedhişçilerin Lon 
Intlhab t hazırlıkları 

Def terler noksansız 
lzmirin nüfusunda 

Dört günden beri vilayet merkez ve 
knzalariyle nahiye ve köylerde seçim 

hazırlıkları için faaliyet gösteren me

murlar, geceli gUndilzlil çalışmak sure

tiyle vazifelerinin ilk kısmını ikmal et
mişlerdir. Vilayete gelen mal\imata gö-

re mebus intihabına ait esas defterleri 

vilayetin bütün köy ve kasabalarında 

kanuna uygun şekilde hazırlanmıştır. 

Dün teftiş heyetlerine verilen def ter
lere nnzaran İzmlr vilAy~de nüfus 
vaziyetinde büyükçe bir artma vardır-
935 niifus sayımına nazaran artma nis

beti, gerek vil!iyette yerleştirilen göç
menler, gerek nüfus artımı bakımından 

göğsümüzü kabartacak bir yükseklik 

gösterm<.'ktedir. Hakiki nisbet bir hafta lllııil!iıılllılilfıoliiliıiıııiillllll1ıl"ıl 
ıonra anlaşılacaktır. 

ikmal edildi 
artma vardır 

lardır. Tetkikler kanuni müddet olan al
tı gün uırfında bitirilecektir.. Kazalar 

teftiş heyetlerinden merkeze gelen ma.z
batalnrla İzmir heyeti teftişiyesinin maz. 

hatası vilayet idare heyetine verilince 
İzmirin kaç mebus çıkaracağı vilayet 
idare heyeti tarafından tesbit edilecek 
ve vali tarafından halka ilan olunacak
tır. 

Defterlerin noksansız olarak hazır
!andığı dün villiyetçe dahiliye vekaleti
ne arzolunmuştur. 

iSTANBULDA 

Teftiş heyetleri dün tevdi olunan -·""'------
defterler üzerinde çalışmalara başlamış- Milli Şef çok sevdiği at sporunda 

İstanbul, 4 (Hususi) - Bayram gün
forine :rağmen İstanbulda intihabat ha
zırlıklarına hararetle devam edilmiş ve 
defterler tanzim olunmuştur. Bütün 
memlekette intihabat faaliyeti ayni ha
raretle devam etmektedir. 

halinde Dünya müsellah bir kamp 

Ingiliz a i · e zı ı 
Hull'da bir nutuk söyledi 

Küçük 
Memurlara 
Asgari geçim 
Vasıtasını temin 
Eylemek 
Lazımdır 

--o---
HAKKJOCAKOlaLU 

raya ültimatomu 
Lord Halif aksa gönderilen 
mekt'-pta neler yazılıdır? 
Yugoslav 
Başvekili 

Dr. Stoyadinoviç 
dün istifasını 

verdi 
---0-

mbme anını izah 
eden bnr mektup .. 

Yeni Kabineyi Krofeç veya 
lliç te kil edecek 

Paris, 4 (Ö.R) - Be1graddan bil
diriliyor : Skopçina meclisinde' vu
kubulan son münakaşalardan sonra 
beş nazır başvekil bay Stoyadinovi
çe istifalarını vermişlerdir. Nazırlar 
istifa mektuplarında kabine erkdnı 
nrn.sında fikir ihtilafı mevcut oldu
ğunu kaydetmekte ve vnhim bir ma
hiyet taşıyan Hırvat meselesinin hal
line mfuıi teşkil eden bu ihtilafı ön
lemek için istifaya mecbur kal
e: .brını bildirmektedirler. 

- 19 ........ .a.c-.. 
Stoyadinoviç hüh-ümetin müşterek 
istifasını kral naibi prens Pola ver
miştir. İkisi müslüman ve ikisi Slo
ven olmak üzere beş nazırın istifası 
üzerine B. Stoyadinoviç bu kararı 

ittihaz ebni5tir. Mebwsan meclisi
nin riyaset divanının intihabı hak
kında ınüznkeı-atta bulunmak üze
re bu sabah toplanması mukarrer 
bulunan hUkilmet partisi parlfunen
to grubunun içtimaı pazartesi günü
ne talik edilmiştir. 
Dün akşam beş müstafi nazır tara
fından başvekil B. Stoyadinoviçe 
gönderilen mektubun metni şudur : 

•B. Başvekil, bugün mebusan mec
lisinde vukubulan müzakereler, ve 
bilhassa maarif nazırının nutku, hli
kümet erkfuu arasında Hırvatlarla 

münasebet meselesi tizerinde fikir 
ihtilafı mevcut olduğunu müşahe

de imkanını vermiştir. Gerek inti
hap programımızda müntehiplerimi
ze verdiğimiz vadi tutmuş olmak 
için, gerekse diğer mühim devlet se
bepleri dolayısiyle, Hırvatlarla an
l~c:maya yol hazırlamağa ve mtim-

- SONU 7 nci SAYFADA -

Bir Jrlandalı tedhişçi üzerinde 
mühim vesikalar bulunmuştur 

Lonclra 4 ( ö.R) - lngilterenin 
muhtelif yerlerinde lrlandalı tet
hişçilerin faaliyetlerine karşı 
Skotland Y ard •elerber bir halde 
bulunuyordu. Tedhişçiler namına 
hariciye nazırı Lord Hali/aksa 
gönderilen bir mektupta, lrlanda 

topraklarından bütün lngiliz gar
nizonlarının çekilmesi talep edil. 
miştir. Salahiyettar mahfillerde 
muhalaza edilen &ükuta ve veri • 
len haberler etralıncla izhar edi
len ihtiraz kayıtlarına rağmen 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Kudüste bir harp 
{: 1r.::.. tnn :ınnı1~tı 

Bu meclise iştirak eden Arap şefleri 
lngilizler tarafından tevkif edildiler 

Filistin mesclesi?ti büyük heyecanla takip eden !1evcrayı Şeria cmiri Abdul

lah "' hükümet e-rk4nı 
- YAZISI 4 'ONCÖ SAHiFEDE -

Denizbankta tetkikler 
henüz ikmal edilmedi 
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Emekli General 
Kizım Karabekir'in 

HATIRATI 

L 

YENJASJR 

Koşular ihracat Hatay 
llldJaJaar at 1ıo111ıaı Almall~ada lıoafıtol Menıeu maddelerin 

_ 31 - çolı zengin olacalı daJrelerlnln ldjllJ ihracı bazı kayıtlara 
Ahlik bozan cemiyetler İl o piyasada müsait tAbl tutuldu-

-
o .,, ... 

j 
............... ·-·-·-·--... kbahar at koşuları martın soa veya s•-~e a.~•• .... dı • 

Bir milletin yüksek ve uil k.uııisetini, S nisaıua ilk baftwnda İzmirde ppU. w·s•• H-~., S.., huciadlın lı;lıııciı9 çıka me1119-

ı...ecMllJlı .a.r bıAıMik iÇia 0 - ! Y AZ N: caktlr. Ytm! ve lslah yubek enclmenl· Almmya hUlcDmetinla karan wçbill Mit nebat!,..., ... ft mllden1 olup dol-
pe;Jijiai byif n ... ;cine~ lııir : nin lıaarlachlı müababilar prop-amı· .&'-A--dald lmntrol a.irelerinla 1u_ raıJan cloinı)ra lltibsal -.ı- W78 her 

Asgari geçim 
Vasıtasını temin 
Eylemek 
La~ımdır 

L....L. .-...:rme1c. kAEic1ir. =- iıliiac:ı ~ -. • G E N E R A L ~uuq'- ..... ,,_ - ._. : nın bagUnlerde gelme!lne intfar olun- vedilmesi memleketimizde de iyi karşı- hangi btr surette manlpnlisJon görm 
es.iri de unutmamıılar ve bu iı için genç· : maktadır. lanmış ve bu yeni vaziyet iki memleket iptidat maddeler ve eşyaların Hatay hu-
(;ğin. ahlakını ifsat etmek üzere bir tak.~m i Kazım Karabekir Bu seae ilkbab.r at koşularının bir tioareWWı daha .ur.de jnldphne h&- dutlanndan dlf ülkelere ihracı bazı ka- - BA~AKAn 1 met SAHİIEM -
eemıyetler de brmuılardır. s-ıar mus- ;. ......................... - ....... - llaswıiyetl, ilk kuqwı at.um yıldöntlmll dim olacağı §ekliDde mtualia olummlf- yıtlara tAbi tutulmupr. . betli b" tedbir :ı.rak ele 8lm bT 
temlebl.dea ziyade ~ iMii- •e müdafaa ~d-maıilmmı ecle- lllDll Ödemiftıe, Berpma kermesi &il· tur Bflttln mac1de1er JnUtlaka mellfe pha- ta Bu 

11haricam° f _.ı...ı_... a ~ !k 
ne ..... ,__ iltenen lllillıed• anmac1a ceii iPa •enç'llgini koruyan devletleT, bu ntı de 'Bergamada at koşu1amun yapıl- Şehrimizdeki allkadarlara gelen ma- detnameleriyle ihraç olunur. Menşe şa- baz nunkk .. ll e dk~~ mer d 
faaliyettedirler. Çünkü mü.temleke hal· prensibin ve bu prensibe bağlı fikirlerin masıdır. lClmata göre komrol 4ilıirelerinill bütün hadetnamelerini kazalarda kaymakam 

1 teşe u er var ~.r 1 
ura ar .. a 

kın1o QJ'kusundaa başını kaldırmıyacak ortaya atılmuını bile ntana karıı irtikap Ödemi§ ve Bereamada vil!yetçe icap bak -.e vecibeleri Reichsstellye bırakıl- ..,. belediye reisi imza ve tasdtk eder. fialışanları~~~lan '}!;;' :rıa;.uz 
bir hııllde tmtrm.l: içia klfi da-ecede ıbY- o\IS\muı biT c:üıim.., '-ta.dar. edim hl&11'1ıklar yap]mşm. Bu sene mıştır. Bu phadmı.,..,.., Hatay "f'e1dDer he- ra rw~ c~ ~ •w ~ ~-
~etler laalirenedir...Zaa.ı A.ra ,,..Alrib 9ir m.-.,w alınacak neticeye gtire gelecek seneler- Bu teşkillt eskisine nisbetle daha yeti kararlyle Antakya ve İs'kenderu- Ca ~ iatifhatnl.r ~z~ 0 

• 

halkı afyon, esrar, içki gibi çeıit çeıit ze- Son asırlarda dıı kuvvetler; Osmanlı de diğer kazalarda da at koşuları yapıl- geniştir. Bu daire eşyanın fiatleiini da- nun hususi kom.isyonlan tarafından ve- ma ~a ır. .. 
hirli ve uyuıturucu maddelerle yıpran· devletinin yalnız harp iılerinde değil, masmın muvafık olup olmıyacağı anla- ha gem, 1ıtr it döJUncıesiyle mtl1a1aa rilir. Ni.zamıane,. mut.lif hareket ~~n~yh yikeek _.., ~evzu· 
mıştır da. BwwD içüı asal meHle yeaidea .Jlh iılenule, laatti taairnat wilıti tama- şılacaktır. ve tesbit edecek ve Almanyanın ve ali- edenler ve nlmmm ihracata kaDaşan- una gmldırı ~~ hldiS:.YI r-tnız 
hoyundunılt. athna alınmasına karar ve- mile milli ihtiyaçlardan doğmUf ve ona ......,.*_.., kadar memleketle.rin meaafllni temia lar veya yapanlar mahkeme karariyle memurlu~ zavıycaındcn mutalaa ey· 
rilen veya zayıf bulundurulması icab uyl'DUf oı ..... lizun geleıa •lihat hare- verem 1 e edecek kararlar alacaktır. 100 • 1000 lira aruında para cezam öder- lemek doııru almıyor. 
eden müstakil devletlerin gençliğini çö- ketlerinde bile müeuir olmuıtur. Bu teşkilat muhtelif dı§ memleketler- ler. ~ maddeleri arasında Yat w Müesse1elerin vaziyetlerini. .ıikb· 
keıt=•ktedir. Gençliiin tu veya bu pbi C>.manh deTletinin .,. ydluda. ıiç ve = den kendi memurlan vasıta.siyle doğru- kuru meyvalar, Yat ve 'tcurutulm\lf ve sadi faydalarını, çalışma mesulıyet-
te•· • ırle .....1mw mabadm .m· atle dit bnederin yaptaklan tesirler ka111- Mücadele Cemiyeti 1 dan.' doğruya mübayaat yaptıracaktır. konserve edilmit eebzeler, hububat, ~ lerini, veri~ ?eticeler~.i göz önün-le...._ lifi aöriilmediii için onları ke- 1.,m11mca büyük bir luzla, maddi Ye ma- lıongre hazırlllıları İncir, üzUm ve fındık ithallbnı Relchss- r8k mahsulleri, i8Wn, palamut, .,un de tutmak 1htiyacı ~liriyor. 
yif ~ ~ diifküa, bezsia ve bit- nnJ bia bir TUıta ile ..,.en dJJ kuvvete -=- ıtelle yapacaktır. ve zeytlnyalı, canlı hayvllla]ar, hayvan! Bundan başka itiraf eylemeğe 
aiaiııir Mle .o1cm.:ak ç. lmYYetli (alJilc m.betle iç lcuvYetin ne kadar cibz'" za- Veremle Mücadele Cemiyetinin • yıl- -*- mecburuz ki bareme dahil bulunan 
b~ cemiyetler) de kmalm. Ta8ı YaZi7ette kaLLiı apaç&cöriiliir. lık kongresi 17 şubat cumartesi günü mahsulleri vardır. Hatayda 37'0 sterlin veya bu1unmıyan memurların vergi 

Oma • - amWretlerinclelti anukq Ci1.an 1Wbine tebddiaa eden zamenlv- saat 17 de Cemiyet salonunda yapıla- yangın IJcqlangıcı . sermayeli bir •bun ve Yal fabrikul mükellefiyet}ısi oldakça ajlrdır. Me-
k.a..eled, ikaı..._. nan ..,Mne1eri. da. Mrbe airitimiz -.ı-..da ve 90m&• t-aktır. Thki heyetin faaliyet raporu ve Evvelki ,pce MM 21 de Burnavada kurulmUflUr. mur ayı.ldarı ele alındeit zaman bu· 
B~ n maruf .. trLhenel.i. ..._ a....laile q kuwdeıila mımıle'-:rti=ri=- hesapları gözden geçirildikten sonra he- Büyük Saıak llOblmda Şükril cıihı Be- ...,...._ nu barelll cetfflloriadeki bdroluJn. 
.ı • z' ..ı i Ti:k yavuıılan• .Wi ...,... .&e -..ı ejjetemetjlr tı.ir fu1i7et ile izledi· yete iltihak edecek yeni iki Azanın seçi- cep Klllçe, evinin alt k8bDcWd omkta .......... •... ...... daki t111taılarile daiil elimine FÇeD 
• ..._. (..,._') 'hazarhyaa eller: laep iini •• ....._ kuı-da i; boedıwiıwııi- mi yapdaıcaktır. zeytin dallarını yaktığı sırada alev ba- Tepedkte oeuran demlrd U.,ıc1'' • miktarlarile mütalaa eylemek daha 
rr .. aea4iiiaia imde ... ~- Ye milB - lıiillı'I? keDCliDi ... ırsırılijiaü Veremle Mücadele Cemiyeti, :maddt canın kurumlarına sirq9t e1lnlf.,. Çl· eYtne ........ BD. An-71 li1ilia, An-- d*1ı olur. 
hep! -- .ai<li uel - ~ '-r iki bucti ayn ayn tıetıldk eıleıek sıkıntı içinde faaliyet göstermek zarure- kan yangın söndiirülınüştür. n1a 1-laea twii6uM aahltacta a.. Bilba .. bu fekilde bir mütalaa 
onm ,..,. "11t'ma\ için tertip ohlnmut pa- gördük. ti kar11SU1da bulımmuıına :ra)rnea bu "* e4lnıitı bda deltbnlı ~ küçük ınemllrlann ne kadar büyük 
lıtulardı, Türk dü§manlığı güden bazı Şimdi bu ilti kuvveti, kııaca mukayese seneki faaliyeti zengindir. Yamaftlar lngfllz SflllflYf ........ dıır. bir geçim darlığı içinde hayatlannı 
)'erli UMUTiar da intikam ..,.eya 1\azanç- edelim: kampı idaresindeki değifiklik üzerine Dön.yanın en bUyUk sanayi sergisi Polla .... ..:. lıaP• geçirdiklerini derhal meydana koy· 
la.1 için bu yıkıcı kuv'V'eti takTiy-e ediyor- Müteralctci devletler, siyasi faaliyetle- variclatında artma mevcuttur. San za- olan İngiliz sanayi panayın 21 §Ubatta Po mağa kafi gelir . . 
IM'dı. rinde de ilme ve tekniğe dayandıklan manlarda bu . cemiyete resm! bir mües- Londra ve Birmlngharnda açılacaktır. . d ~~ ~ ~ fQ'belılne dnaı Na81l yüksek maaş alanların refah 

F 
. .. ... "~ ıe~---uı Lu. :ak c eceıL oıan b8f komiser Faik Naral ve . l . - l . · . ka 

irengi tahribatından gafil bulunan için nüfuzları ahında bulundurmak i.ste- sesenm 'Y•t"w!>ı ~.ı- er uuyı.ı mem- Bu panayır biri Olimpiya, di~eri Eris- İb h' Ül 1 sevıye erı goz enmızı ma§tınyorsa 
.nf halka fahi~lerin hastalık aşd'lmalan dikleri millet ve memleketleri, ilmi ve nuniyet uyandırmıştır. kurtta olmak üzere iki şubeden ibaret- kra ımd gklen dirs~ ı gUnU Ankaraya ha- küçük memurlann ıztıraplan da vic· 
•.1_ ht"k" b 

1 
* re et e ece er . d .a • l'd' 

aa a a ı ozgun yaptın cemiyet erin teknik metodlarla tetkik etmek suretlle - - tir. Türkiyeden bu panayıra iştirak ede- R1 anunımızı tıtretme ı ır · 
programlannda yer al·yordu. Bu hareket işe girişirler ve o memlekete karşı takip Kızlarağası cek olanlar ve ziyaretçiler için trenler- Kalp eDI ııar1111u1ı Bize göre ~emur ~yllk1~ı ele alın-
167~ de Almanlar Parisi zaptettikferi za- edecekleri siyaset programını ona göre hanındaki yangın de yüzde 33 tenzilat kabul olunmuştur. Odun pazarında Çelebi Taranto oğlu mışken bu davayı kul ;twılınd~ ':e hal 
manda dahi görülmü:ı. b.:»zgun cemiyet- hazırlarlar. Omıanlı devleti, i1mi ve tek· D" bah ldzde H l;-~;;... -*- Hayim Taranvmun kalp elli kuru~uk yoluna koymak daha ısabetlı hır ha· 
lerinin idaresile ltir çok. senç Alın.uı za- nik teşkiliıt itibarile pek zayıf olduğu için un : Ktt~ se hatiınd = JOO lirayı acaba sUrdüğU haber alınarak yakalarunı§, evi reket olur. 
bit ve efradına firengi qılanımtlL istilacı devletlerin bu türlü tetkiklerine ç~ :ım tal asıde suruı: - Jılna aldl1 aranmı§U da başka bir py l>ulunama- Her feJ'Clerı .vvel aylık tayini ge· 

Ahlak bozucu cemiyetler ayni zaman· ve f-liyetlerine karoı çok müsait bir sa· cı m aş Ml po c1wı:ı ~ t . ~ . mıp. çim temini i1e allkafı bir iftir. 
-'• r •• ,,.1,.- :..;- ..1-&.:. ı.;_J..Jr.v---..-'L,,.,. &ıy·,·sr 1-r>all • ~· ı• • .: • J •d· • .,. ateş alev sil~ ipcle ~ kıMm>oelikte Tuzcu llOkağındz. 38 sa- 'J-r memura asa.ar .. 1 hı"r .,-C-L' Ver• 

J -ı:-~ .. u ae ennı ou ma .. yo W1 a tama- . . ~ • . - • • • J ~ .. -• .ru ULWcUJ u • ..;,~~ V~L, uwı narşı- aeaeA41 Renaı r ~ - ·~"" 
rulanlar veya tehvet kar,.....Ga gev,eti- mile serbest kalmadılar. Encebi ka nak- ıtfaiye tarafından bUyihnesuıe meydan yaka GöDGşil ev. eeldiimie içeri siren mek vazifeaile kaJ1I kar§!yaylZ. Her 
fenler c:aausların ağına dütmüı kimaeler- !ardan k.eac:lllerine c·deal) d. y ı verilmeden söndürühnüştür. Depo at- meçhw 1ıtr hırsm tarafmda -.. lira ~·il~ me111Wua ficir .---.... •• ı"le -..l.-ma· 
di Çün1t·· ı 1 ıye •wau aa du - Namazılhta oturan Burh ttin adm- ~ ~ 

r. • ma Umat almak, vesika çal- fı1drleri kendi kudretleriJe ölçmeden ve gartasız · Ateşin çıkmasına sebep d.- parasının çalındığını ve B. Mehmet is- d b' . ane sını temin eylemek onun karnını do--
~-ak •IJ79h•t propagandalarla ıitirilmek hatta kavramadan ba,kalarınm hesabına l>O y~ınında yakılan mangaldan saçn- minde bir zattan ~phelendiiini bildir- a ır genem Bohor. kızı Rebekayı . ka- yurmağa çoluk çocuğuna yoksulluk 
JÇll'l lavamına ~irilmitler demektir tatbik etm le a~· dii. _._ lı: d. yan bir kıvılcımdandır. Zarar elli lira .... ı..+1. Tahkikata ......_ _,_ __ . ......__. __ ÇU'dıjl haber verilmiş, yapılan tahkikJıt. ıztırabını tattırmamagya bagylıdır. 

A.t:: __ _,_ • e ıra ... ıne ımCB;ten en ı· k dardır .. ...,..... ~ -~. ta kmn 19 -.....:ııA ı~•· L--di 
n&UCMU kuvvetler araaoa aWiki boz. lerini. '--~---ı.,'--. a . • _*_ ı.....-- o .... ~ Te 1LCO rl-~ -- -- asiyle bçtılı ulaşı.1mqtır Binaenaleyh hayat endeklleri söz 

•ua ~ cemiretıe.in sirebilmediiini ~ illmndaa 80Dra ortaya ._.,.... IDZIUY U.LO.IU · önünde tutularak asgari geçim had-
~ harbinde ~ ~ ~_Bal- türlü tiirli mD ve llİpst fikirler •bhruttı: ViLAYET MECUSi Kızılay ~ 7JJhk balo ..... Tedavu" ı==den kal- lerine göre barem cedvellerini tanzim 
1 memleketleri.deki 'b. kabil celn'Tel- Banlanfan bir .... , c:eft7Ul LaJiai },ile ropfGftfJSlftG hazıl'IJlı zırbkJ.n IJedeadltiJ'. JWo 18 fllbat CU• eylemek •caıp eder. 
er memup Oldaldan memtekederden aldı. . mariai •"'- _.,. _ _.. k-·a. -1-11- e· ok ·-'--~a.-..ae. yeni uuarlarl ~ Perşembe günü toplanacruc olan VilA- ......- ·~""" ......_. ___. d 1 il ır ç memUT.ıar ve hir çok me· 

miıllenfi. a edil- a) htilwh !"::':· b) T .. acalıık c~ yet Meclisi için hazırlıklar bitirilmiştir. rmda wrilecelctir. JFI 8 0 P U 8 l muriyetler biliyoruz ki bunlara ayn-
~ ~ d) o......ıı caım- 939 vilayet bütçesi, mürettep 406 bin li- ...... ......., lan maaş hadleri ile geçinmek imkln· 

Oh.. '-Ar.ilet** iN . eder .. sibi. rası turistik yollar tahsisatı olmak üze. ç k aızdır. Buna rağmen bu MeaSİyet· 
temlik_ ,...ı...:..._ :'! -.. .at. .. ~L~ e. ~ etralmda toplanma züm- re 2.800.000 liradır. Vılayetin adi vari- O CU ~ere bir çok talipler zuhur ediyor. Biı 

,... _,,_,., 1. •AL - uo.. reis,,_ fldı ı iriildii, S. -'>..-'--'- ....:L· L!...- __ f ~ "' ll......L..~ 
e ...... .._bir •'H•t • * ~ . _r ~ dat kar§ılığı 2.4C~Ul00 lira olarak tesbit .. ~ &1111R1er ıerapt ft KV"' Isla 
•.AL.___ ,.

1
. L•'- ,.' ~ ft fwlrNva icinde n dquada hiç bir olunmuştur. Varidat bütçesi için • ., • ...; çalışıyorlar. Nasıl çalışıyorlar? itte 

~ • Ç •IW - lh -· Ve filae " • • ede tanıfdar .-1.~ L-- -· b au.li ele mınraffalt aldr'an Eıai.. bb- S _,. ... w· rakkaıı:11ar kabul olunmakla beraber, bu urasını tayin eyleaıı!k biru pçtüır . 
... _.. 

8 
.... r - &mtl.nlu. ..W __. sene bır çok yeni işler bapnlması im- 113J1al Hayatlarının bin bir iztırap içinde 

;.lmra :.:• • , ~-~"'::-"' '-"-1.eH.,w •-..:1er ele az deiildi. kin dahilindedir. == geçtiği şüphesizdir. Da iı:tnapanrı 
' r • .:r-. - • Bu ~. • iaıneder ., da -*- Çocuk ........ lcurunı t-laı .,... mukabilini zavallıların sıhhatlerile 

talıalt edici IWLl.deri haft Plr•tr' r n az çok allb WIYll~ Aac:ak ı,.... keı:Wn 938 ,..ı. IPD 1ı rı rdııll ,.._ ödedikleri de m.Oakkaktır . 
.b• ! o..ı.1r ..• C·n;leri lllbtled lmliiade lamı doiwacaia - ..... mülı:elefi;dleri, İsdlıNZ , ... IJ'lllet'I dımların bir senelik istatistiği : Nu'·f w4_1_ • l . b .... 
~ el& • la llir Lı_ ..1::.: ..._d_.. f 1 al Teda\1iilde" L-•L-ı- -ıı..-ı- ......., us ve sag~ ıf erme utua 

3 - aeliı:aiii .- hizmetleri yüldewek Olan koyt1 blllk w ca.el'JI "' 1 - 1155 çocufta !950 kilo .s{lt dalı- - ,.-TUS• _. milletlerden ÜSlÜA bit ..L..;:. k 
~elliz ~ 7..-. VWUf çocelrlen ........... bunlardan Liç birini D'i'ramt- •anddılGl'I uerecefı tılmış ve bu uğurda 195 lira sarfedı1- Posta, telgraf ve telefon umum mil. 1.!!_ .1 _ L. L T"'~~ v_~ıne 
<fa 

1 1 ·1-. • 
1 

da. dUıtUitl 1arafmdm harf iıak&llba \tna. llle\'IUIOQC uwunan w.wye cümau--
Basiht h de?fet 1 yotda. Ba tal>aka meıll8Uplan ewen Maliye vekaletinden gelen bir taının>- miftir'. teda m riyetinm bu acakla J.ali müaamal.a ile 

b er h . 1'u 11etktada çok hu- Mef'Utiyeti de anlamamıtfardı. Müne•· de yüzde yedi ıelirli Sivas • Erzurum 2 - 6200 çocuğa 11520 kap yemek Ye- :19 .W. .~ .. pullarJa karıılamaaı asla isabetli bir baeket 
eaabr ve . u te likeye kaqa maddi, ma- verlerin bile benimsedikleri ideallerin istikraz tahviüerinin kuJIOll be*llerinin rllmit ft bu ulurda 490.89 lira sarfealt- . ~etm 15 ncı yıkloaiimiı m(baa. eayı.lamaz 
ne.t ta.n leı almalcl. • hnr uz·· erı·nde n'"-I thA ·ı·ı. b. c:ı-·L . et 'IU'-L ı...--1---:. le t. L.-. nuş· tir sebetiyle çıkarılan pul aerileri tedavül-. ·: · ..... aa ı ve sı ı~ ır surette uıı .. ıuny ~ez DlllliUiSIJ' ~ umı- · f-Lılt& tts 1 • __.:_..L __ L 

Ah1'k bozan cemıyetleıia punsiN. it1edilrlerjpj prdük Böyle bir · li kası bulunmıyan yerlerde mal sand ld 3 - 337 çocuk si~ ft bu ut-- den kaldırılmıştır. Bu pulların yenile- . . 1 
ld'IR ..,.._ t-ea. 

bir cemiyetia fescilainiı maddi ve behimi dıt lmvvetler, is .. dikleri tarafa =e· nnca tesviyesi bildirilmiştir. 1 

a- da 131 lira sarfedilmiiMr. riyle deiiştirilmlli i~in yapılan miılraca· aal~all~ nMara aL.ıll nM'-~ Gati_,_. dlaküa •n :... seti~ Jip tDiilllR .. mi> H.te ._,. cWıi l.et- --•~ ' _ 21 9Dc:ull .,...... wdlııllt ve atlerhı kabul ecllmiyecejl pma, tele • ectıınae W.nmdaa da çail fa,.w. 
tuedıııli,.. wir•llMk 'ft emrete hamt.- ladahm aoma bu .Urilkleme ameliyesi bu U..- 2• ~ ............ fan ~ mlımrlü~ ~ olw. 
ınakbr. Bu prensibi 7Ü1Ütmek için biiliin daha çok kolaylaım itl İltİ ~ ayftCD'fıen SUÇ 5 - 300 çocuğa çamaşır verilml§ ve tir. Harf ~ aıt ırul semt 1 Şu- tliMla ....,._ ..... blMll 
Ler. mdii ah&iki .alı t.ım ~ terviçle• o..._ la tWıa e~ .:.;;:. ~e:: IUta yalı~~..... bu altmta ı~ 1tra sarfec:lttmt,ur. battan iübaren tedavülden kalkmıştır. teadül~. tencıiıai clit1i11ttllltr.en ktiç1k 
gen dı.an..ı..: A~. yıd.ncdık, ~ le •tlımcdif yahut IMı fikirleri farlrnda Gaziler mahalesı Rana sobimda 24 6 - 4731 gocuk dispanserimizde ba- -*- 98 biyült ~lw b~ gtlalD iM· 
ralcArlık, aahtekArlılt ... ııibi. olmayarak beni.rnsemiı olan fertler ve sayılı e.de ~ o~ldan haber kı1mlt W llA9 doıktar 6cıetıl .ı.rak UU Y ... ·~-. -•••lılt y.t ~ gire l9Çml ff .W. 

Bu (ahlak bczan) cemiretler, bir mil- zümreler: a.taya atıldılar ve artık: alınan Osman oglu Vahıt, Mehmet oğlu lira 20 kuruş para sarfedilıniftir, ~vıedıer l>ırltlinfn mahtelif 11ımtab- v.-.hnna gös iniaclct aıtmaP,...,.. 
letin zinde umurlannı ~ çalıpna BiTllBDi Cemal, Şerif otlu Mehmet, Antalyalı 6 _ 299 çocuğa 351 lira 70 kuruı nak- illrında, 19 38 4e alhn ketfedilmiftir. lana -tkklanna deler \'armete a.-

- - Ali, Eyip oğlu Jlmtafa ve Mahmut oğ- dl yarclna yapdmıştır. ücilmle, Kazaldallnda Abaolinıke 150 tiyaç Yllftlır. 
lu Ahmet suçUstü yakalamnışlardır. İki HCLAsA : lcllomette mesafede altınlı hartz damar· Mesele ~üyük maaş alan meftltll'-

HARiKA!. .. 
Z!lill-ICilıMılıi • htv PNlii atillıien beri _..alicaan ~ ~ &ın lıiç hir 
•-1ıı1•ı. ...... nılllet w .... cüme mazhar cı'nadı- Biittba izMta 

.... ...W * Wrliil J 1 şiarlar, siinldi akan b81inde 

ELHAMRA YA gidiyorlar 
llfe•nretıe: 

i &RtaA • JIUAU.A • BAZDI • VAH'i 
....., • ... nlleri teamı edilen 

ZADE cn.AıJN ER 8UYOK ESBBi 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
yH ' .. • mıwn- wd ~ kaza• . 

~ ................ 11 de.. DiPE ...... Ut-' - ut.,. 
•'u ,._.,..._ 

yüz e~li beş kuruş para il~ i~ deste is- 13654 çocuğa yardım yapılmış le~, .P•v~r ve Kargandada da altınlı lar y\i%ünden ortaya attlmtftn'. Bu 
kambil JtAiwh da ele geçmi§tir. 3154 Jln 55 kurut~. mühım bant nlldenleri bulunmuıtur. h&dise ltüçök memarlarm iztıntberıt 
1 ._. Kırgızjmnda'. Altayda Yabti.tanda ve da tahfif neticesine bağlanırsa, bunw 

B V 8 O K Ç&alo. (eel&i O..u \-.) --t.l. 11 ıia dan bütün Türk milletinin derin bif 
~=.:::. + ırlaaı ~ ••il liıii memnum~ dttyacağıttda fiiphe 

Ku• ltürparL Sı'nemasın"a ICnun arlariniu -~ ~ yıok~Jıırırı OCAICOOl.l1 1 u ;:,~::::·rn* altmb kumlar da --------------

P'FGiWWW .... HJJIClbj& H• 18>B • ., ... 

Kadınlar Sultanı -----------.... ·-··-···-···················"-· "!'ARAlrAlfOYAn 
İzmlrcle şimdiye kadar hiç bir filme nasip olmıyan epiz bir muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Bu mua!'lam eseri ı8renler şhncllye bclar ba kadar fev

kalAcle bir rr .... ı gCtnnfflklftlftt a3ylemeldedlrler 
SEANSLAR : Pazar güntl llJO - ı.ıs - 3.CS - 6.15 - 8.45 

Hastane 
nakli 

DolttOI' SacLk Çailar «Sıhhat evi• 
atlı husual hutanesini birinci kor
donda « Alaancak • vapur iskelesi 
brpamda ( 358 ) nmnarah binaya 

De • 
DiZ 

Gazino ve restıirao .................... 
Zille •e lelalfttamcllr 

KOR4'KV..&PVA 
tsK•LuJ onoım• 
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Amerika 

Y • M•ıı t M 1. • Polonyaya 6mil
enı ı e ec ısı y=~:R~r:~~~f.~~ 

ve ihracat bankası, pamuk mübayaası 
mukabilinde Polonyaya 6 milyon dolar~ 

Seçim a kında tahminler ım b;, hed; •• m ...... 

Havacılık 
Genç Jiyakatlere yer verilecek 

Eski mebuslardan 280 kadarının yeniden seçilmesi ve 
gireceği tahmin ediliyor 120 mebusun Meclise • 

yenı 

Kadınlardan da yeni namzetler var 
Ankara 4 (Telefonla) - Bayram cağı da ileri sürülen tahminler arasında-, larla takviye edilecektir. Bundan başka 

günlerinin tatile teaadüf etmesine rağmen dır. Bu miktara göre beşinci büyük mil- yeni mecliste genç liyakatlere yer verile
intihap faaliyet ve çalışmalarına şehri- let meclisi azalarından 280 - 285 kada- cektir. Bu esas şimdiden kara!'laşmış gi
mizde de devam edilmiştir. Yeni büyük rmın parti tarafından yeni meclis için bidir. 
mi.Uet meclisinin alacağı manzara etrafın- namzed gösterileceği anlaşılmaktadır. 
:c1a muhtelif tahminler ileri sürülmekte- Yeni inlihabatta namzed gösterilme
'd.ir. Bu tahminler arasında y~ni meclis~ lerini istiyenler §İmdiden parti genel sek
'de t 15 ile t 25 arasında yeni sima bulu- reterliğine müracaate başlamışlardır. 
pacağı ileri ıürülüyor. Maamafih bütün Müracaat edenlerin sayısı günden güne 

~unlar tahmin hududunu aşmamakta- kabarmaktadır. 
ılır. Yeni meclisin bünyesi, encümenlerde 

Yeni mecliııin 420 ye yakın azası ola- çaJışacıık ve i_şden anlı:yacak mütahassıs-

Parti tarafından kadınlardan da yeni 
namzed gösterileceği anlaşılıyor. Yeni 
kadın namzedler hakkında bazı isimler 
ve bu meyanda bayan Refika Hu1fuıi Be
hiçin adı da ııöylenmekte ise de bütün 
l:ıunlar hep birer tahminden ibaret kal
maktadır. 

Yugoslav kabinesi buhranı 
Yeni kabineyi 

Teşkile Prens Pol B. Dra
koça Stepaniçi memur etti 

Belgrad 4 (ö.R) - Bu sabah açılan kabine buhranı 11-12 
lntihabındanberi için için hazırlanmakta idi. Hırvat meselesi 
hakkında hUkümet erkanı arasında ihtilaf vardı. B. Korc~c
çln eski Sloven halk partisi ile müslümanlar B. Maçekin se
~ zaferinden sonra Hırvatlarla anlaşmağı elzem sayıyor- ;;: 
Jardı ve 9-10-37 de harp muhalefet partileriyle Maçek ara- ·; 
aındaki anlaşmayı esas olarak kabule mütemayil bulunu - ~ 
yorlardı. Intihabattanberi bir çok hadiseler hükümet parti- l: 
aindeki ikili~gösterro~ ve R. An.ton K.o .. nş~ 21 il~ Kanun- ·' 
da hilkünietten ayrıldığı gibi kabinede kalanlardan bazıları 

Sovyetler Birliği 

sivil hava filosu 

1938 senesinde, sivil hava filosu, Sov
yet nakliyat endüstrisinde çok mühim 
bir rol oynamıştır. 

Sivil hava filosu, daha 25 Kanunuev
velde, senelik planını, yüzde 102 nisbe
tinde ifa etmiş bulunuyordu. Bu müd
det zarfında, sivil hava filosu, 234.000 
yolcu, 6.062 ton posta ve 42.060ton muh
telif eşya nakle1miştir. 1938 senesi zar
fında, bu filonun faaliyeti, 1934 senesine 
nazaran dört mislidir. 1937 senesine na
zaran da yüzde 20 nisbetinde fazladır. 

Sovyetler birliği, hava münakale yol
larının uzunluğu ile, dünyada birinci 
mevki 'almıştır. Filhakika, şimal deniz 
yolu umuınl idaresine merbut yollar ha
riç olmak üzere, 1938 senesi nihayetin
de, Sovyetler birliği hava yolları şebe -
kesi, 108.000 kilometreye varmıştır. 

1939 senesi zarfında, sivil hava filosu
nun faoliyeti, çok daha mühim miktarda 
genişleyecektir. Bu filonun tayyareleri, 
bu sene içi~de 33.000.000 ton -kilometre 
yapacaktır. Plana göre, taşınacak yolcu
ların adedi 250,000, postanın ağırhğı 

9.600 ton ve diğer muhtelif eşyanın sik
leti 43.300 tondur. 

1939 senesi içinde, yeni bir hava yolu 
daha açılarak, şebeke bu miktarda faz
lalaşacaktır. Bu yol, Moskova - Baku
Aşkabad yoludur. Bundan gayri, Lenin
grad - Moskova - Kiev - Odesa hattında 
da süratli posta tay;y.t\relcri işlettirile -

Sovyet 
Ukranyanın 

o .. r.ea a tı 
~.:;:Hpd~ 1-

Ukranya Sovyet Sosyalist Cümhuriyeti da Maçekle temaslara başlamışlardı. "'. 
Dün akşam Skopçinadaki müzakerat esnasında harp mu- '*"' . . 

halefet mebusları, nümayiş halinde meclisi terketmezden ev- ı Prens Pol bır merasınıde 
vel, Hırvatlara karşı hükümetin siyasetini kabine azasından Belgrad 4 (ö.R) - Prens Pol istifa eden kabine nazırla-
ve hükilmet partisinden bir çok ~ebusları müşkül mevkide 1 rı?dan B. Dr. K~~ Teposiçi kabul ederek yeni kabineyi teş-

• ilim akademisine merbut Jeoloji Ensti
tüsü, 1938 senesi zarfında yapılan jeolo
jik ve jeofizik araştırmalarının bilançosu
nu tanzim eylemektedir. bırakacak şekilde tenkit etmişlerdir. kıle memur etmiştir. 

lspanyol Nasyonalistleri 
Jeron'u da 
hududuna 

aldılar 
doğru 

ve Fransız 
ilerliyorlar 

Faris, 4 (Ö.R) - Nasyonalistler Na 
rar kolordusunun bugün öğleye doğru 
Jerona girdiği ve Fransız hududuna 
doğru ilerlediklerini bildirmektedirler .. 
~imdi Vijelastan 33 kilometre mesafede 

bulunuyorlar. 
Roma, 4 (Ö.R) _ Jerona girerken 

ltalyan Litoryo fırkasının kumandanı 

general Rosi bacağından bir mitralyöz 
kurşunu ile yaralanmıştır. 

Paris, 4 (Ö.R) - Frankist kaynakla
rından bildirildiğine göre Katalonyanın 
bütün cephelerinde ileri hareketi de
vam etmekte, fakat cümhuriyetçilerin 
bazı mukavemet hareketlerine de tesa
düf olunmaktadır. Sahil m.ıntakasında 

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

-- Rumen milli müdafaa nazırı eliyor ki : 

ordusu 

Taarruz hedefi ile hazırlanmıyor 
Bükreş 

4 
(ö.R) _ Başvekil muavini ya hususi bir ehemmiyet vermemiz her 

dakika bütünlüğümüzü müdafaaya ama
ve milli Müdafaa nazırı B. Arman Ko-

nasyonalistler Barselondan sonra cüm
huriyet hükümetinin iltica ettiği Jeron 
üzerine ilerlemekte olup dün akşam bu
ı-adan 13 kilometre mesafede idiler. Je
ron üzerine ileri hareketi muhtelif üç 
koldan yapılmakta ve nasyonalistler di
ğer taraftan hüküınctçilerin tahkime ça
lıştıkları Püiserdayı da kuşatmağa ça
lışmaktadırlar. 

Burgos, 4 (Ö.R) - Jeron şehrine 
karşı nasyonalist hücumu bu sabah açık 
bir sema altında başlamıştır. Usullerine 
sadık kalarak nasyonalistler şehri şark 
ve garpten kuşatmağa başlamışlardır. 

Bütün yollar tayyareler tarafından 

bombardıman ediliyordu. Yalnız Fige
ras yolu mi.istesna olup cümhuriyetçiler 
de bu vnsıta ile şehri tahliye etmişlerdir. 

Voroşilovgrad, Starobelıık, Berdiansk 
ve lzumda yanıcı gazlara ait damarlar 
tetkik olunmuftur. Bu gazlarda yüzde 90 
nisbetinde metan vardır. Romide bulu
nan petrol üzerinde yapılan analizler, bu 
gazın içinde yüzde 40 nisbetinde benzin 
ve ligroin mevcudiyetini göstermiştir. 

Otuz yerde bakır madenine rastlan
mıştır. Bunların arasında bilhasııa zengini 
Stalino ve Voroşilovgradda bulunanları
dır. Donetz havzasının şimali garbisinde 
kurşun ve çinko damarları ve Ukranya
nın cenup mıntaka)arında da kuvvetli 
kömür madenleri keşfedilmiştir. Tiobi
uın, tantal ve molibden madenlerinin 
mevcudiyeti de bildirilmektedir. 

Enstitünün hidrolik şubesi. Dnieper 
ve Donetz vadileri i)e Karadeniz kıyılan 
toprak altı ıularım tetkik ebniştir. Bu 
araştırmaların neticeleri, gelecek sene
ler zarfında, Donetz havzasının endüst
riel şehirlerinin su servislerini ve Azek 
denizi ile Karadeniz mıntakaları pamuk 
tarlalarının irva ve ıskası işini geniş mik
yasta inkişaf ettirecek mahiyettedir. 

1939 senesinde, Sovyet Ukranyanın 
toprak altı zenginliklerinin tetkikine da
ha geniş mikyasta devam olunacaktır. 

Pek Yakında 

MiLTON? 

-- -! 
SAHIFEJ 

SÇ>N HABER 
. .._ 

Frankoya sualler 
Beynelmilel ihtilafta Franko 
Fransayo bitaraf kalacak mı? 

. Ank~a 4 .<ö.R) - Pariste çıkan Pöti Pariziyen gazetesi, Burgos hüküme
ti ne:dine gıdcn Fransız murahhası Leon Berarın Franko hükümetiyle ya
pacagı temaslar hakkında şunları yazmaktadır. 
h .. ~· .. Le~n Bd~:ar Fransız - Ispanyol münasebetlerinin tanzimi için Franko 

u ume ıne ort sual soracaktır. Bu sualler şunlardır. 
1 - 1'.r;nsanın Burgosta ihdas edeceği mümessillik için Frankonun şart

ları nedir· Muh~ripl.ik .~ak~ tamnması Franko için elzem midir? 
2 - Beynelmilel ihtılaf halinde Franko hükümeti Fransaya bitaraf kala

cak mıdır? 
3 - ~ranko, lspa:r:y.anın toprak hükümraniyeti hakkında evvelki beyana

tını teyıde funade mıdir? Yabancı işgal baki kalacak mıdır? 
4 - lspanyol muhacirleri meselesi. 

Ekrem Köniğ aranıyor 
Tevkifi için diğer memleketler nez~ 

dinde de teşebbüsler yapıldı 
Istanbul .~ (Hususi) - Tayyare kaçakçılığı ve sahtekarlık hadisesinin baş

lıca. mesulu olan Ekrem Gönigin Fransadan başka yerlerde bulunması ihti· 
malıne karşı hükün:e~~ Adiğer memleketler zabıtasını da keyfiyetten ha
berdar eder7~ tevküı ıçın lazınıgelen teşebbüslerde bulunduğu haber alm
mışbr. ~u cumled7n .olarak Ekrem Gönigin Amsterdarnda yakalandığı hak
kın~a d~ k~vvetli hır .şayıa deveran etmiş ise de bu rivayet henüz teeyyüd 
etm!ş degılvdır. ~aam~ih EJu:em Gönig Fransada bulunmadığına göre firar 
etmiş oldugu diger bır ecnebı toprakta uzun zrunan kendini gizliyemiyerek 
yakayı ele vereceği tahmin edilmektedir. 

Yen\ Fransız Cümhurreisi Nisanın 
6 ıncı günü intihap edilecek 

Par~ 4 (ö.R) - Fransada yeni reisi cümhur intihabı 6 nisan perşenbc 
günü Versayda ayan ve mebusanın milli meclis halinde müşterek içtimaında 
yapılacaktır. Şimdiki reisi cümhur B. Albert Lebrun t O Mayıs 19 32 de selefi 

B. Doumer'in öldürüldüğü gÜnün ertesi günü intihap edilmi"lti. Fransız anaya
sasına göre her reisi cümhurun yedi senelik riyaset müddetinden hiç olmaz.sa 
bir ay evvel yeni reisi cümhurun seçilmiş o1maııı lazımdır. 

Paris 4 (ö.R) - Hariciye nazırı B. Bonne cuma günü öğleden sonra ve 
tekrar bu sabah lngiltere sefirini kabul etmiştir. B. Bonnenin Berlini ziyaret 
edeceği haberi tekzip roiliyor. 

Iran ve Mısır aras1nda dostluk paktı 
görüşmeleri vuku bulmaktadır 

Knhirc 4 (ö.R) - Kral Faru'K.un hem"Iİresi Prenses Fevziyenin Iran veli· .. . . 
bir kat daha kuvvet bulduğunu nazarı dikkate alarak Kahire ve Tahrandaki 
orta elçiliklerini büyük elçiliğe kalbetmeğe karar vermişlerdir. Ayni zamanda 
Iran ve Mısır arasında bir dostluk paktı için görüşmeler vuku bulmaktadır. 

Almanya ile Arrierika arasında 
siyasi münasebetler kesilecek mi? 

Paris 4 ( ö.R) - Berlinden bildiriliyor: 
Bazı mahfelferde Almanya ve Amerika arasında siyasi münasebetlerin İn· 

kıtaı beklenmektedir. Alman matbuatı ltalyan gazeteleri gibi Amerika elim· 
bur reisini Avrupada bir harp yangınını körüklemeğe çalışmakla itham edi· 
yorlar. 

Mussolininin beklenen 
yeni ve meçhul nutku 

P~is 4 (ö.~) - B. Mussolini tarafından bu akşam büyük faşist konseyin· 
de soylenmesı beklenen nutuk hakkında henüz kararsızlık vardır. Hatta bu 
nutkun yapılıp yapılmıyacağı da henüz malum değildir. Nutuk verildiği tak
dirde B. Mussolininin Italyan müddeiyntını teşrih edeceği, yoksa B. Hitler 
gibi umumi beyanatla mı iktifa edeceği merakla soruşturulmaktadır. 

Sovyet - Macar münasebetlerinin 
inkıtaından sonra ... 

.. M?skova 4 (Ö.R) - Sovyeiler birliğinin Budapeşte sefaretini kapatm::ısı 
uzerıne Moskovadaki Macar sefaretinin de kapatılmasına intizar edildiğini 
Tas ajansı bildiriyor. Sovyet - Macar diplomasi münasebetlerinin kesilme.si 
kararı Münih anlaşması üzerine Macaristan ve daha bazı küçük meınlek .. .t· 
lerin ecnebi bazı devletlerin siyasi nüfuzları altına girmiş bulunmalarına atf
olunuyor. 

Moskova 4 (ö.R) - Izvestiya gazetesi Moskovada, bir askeri ittifak ma
hiyetinde telakki edilen anti komintern pakta Macaristanın iltihakı yUzünden 
bu memlekeile Sovyet Rusya münasebetlerinin inkıtaı hakkında şunları ya
zıyor: 

«Macaristan gibi bir millet böyle bir ittifaka iştirfık ettiği zaman ınutaar
rızın elinde bir aletten başka birşey olamaz.> 

z 

luesko şu beyanatta bulunmuştur: de bulunmak istediğimizdendir. Nazır 
S
özünü vatandaşlara daimi emniyet lü-

cRomanya ordusunu taarruzi hedef -

Burgos, 4 (Ö.R) - Eski Fransız na
z1rlarından Leon Berar Bilbaoya gel-

miş ve oradan Burgosa hareket etmiş- -~·-•••••••••••••' 
tir. 
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ARKA DA Ş: ler1e hazırlamakta değildir. Hiç bir ta_ zumundan bahsederek ve ordu ile su-

raftan istiyecek hiç bir şey yoktur. Zira bayları takdir ederek bitirmiştir. ,.lll!l•••••H••••••••• .. ••••••••••~ 
milli ülküsünü tahakkuk ettirmiştir. Bi- -*_,.. 1 TELEFON : 3646 9\ 
ri:i~ arzumuz barış içinde yaşıyarak Fransada umumi 1 Bayramda en lazla muvllakıyet kazanan 1 
rnıllı servetlerimizi kıymetlendirmek ve 

ekonomimizi kuvvetlendirmektir. Bil- al projesi PAMUK PRENSES 
tün milletlerle, bilhassa bizim ekonomi- Paris, 4 (Ö.R) - Fr~ız. ~ebu~ı l 
mizi taınamlıyan ekonomilerle mübade- salı günü umumi af proJesım tetkik 1 

lelerimizi genişletıneğe amadeyiz. Ordu- edecektir. 

BÜTÜN tzl\'IİRLİLER D 1 K K A T 

VE 

YEDi CUCE 

Caddelerde gördüğün akın haJindcki kalabalık nereye gidiyor diye düşün
me, Bütün İZMİRÜLER .... 

YEıVİ SiNEMA'da 
Buluşmağa karar verdiler 

TtiRKCE SÖZLÜ ve ALATURKA MUSİKİLİ •• 
Ş -E Y H 1 N A Ş K 1 l
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ASIL BAYRAM BUGtiN LALEDE Tamamen renkli ,.c Fransızca sözlü mim 

ı .. oı:ü=~;'~;. hepsi ı!t~·:;:; FİLMİ) Tay yare Sinemasın da YALNİi;~~K:D~Mİ~~Cii: ~~:;i v AR ... 
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ŞEYTAN 
DOKTORUN ICOŞESI: 

Baltık 
•• 

Uçok Alsancak 
......................... 

VE KUMPANYASI ................................. 
Büyük aşk ve macera romanı 

- 129-
Niyang: 
- Haklısınız .. dedi. ölüme mahkum 

olanların son arzuları, eğer kabilse, ya
pılır. Söyleyiniz baka1ım, arzunuz ne -

dir? 
- Isteğim şu .. beni madam ki tuzağı

nıza düşürdünüz, ve bunmı için de mat
mazel Loranstan istifade ettiniz, artık 
ona hiç bir lüzuınunuz kalmamıştır.Onu 
serbest bırakınız. Burad:ın çıkıp gitsin. 
Hakkınızda biç bir şikayette bulunmı -
yacak ve sizi ihbar ebniyecektir. Emin 
olabilirsiniz. 

Niyang birden köpürdü: 
- Ne dedin .. ne dedin .. diye haykır

dı. Loransın bana artık lüzumu kalmadı 
mı? Sen çıldırttın :mı? Asıl bundan son
ra onun bana lüzumu var!. 

Çünkü onu ben kendim için istiyo -
rum .. Onun için çıldırıyorum. Bwıu an
lam ıyacak kadar budala mısın? .. 

Bu slizler karşısında Jan öyle bir Sil
kindi ki .. Az. daha arkadan kollarını tu
tan ellerden kurtulacak ve Niyangın 
üzerine atılacaktı. 

Niyangm yanındaki haydutlal'dan iki
si koştular v. Janı tutanlara yardım et

tiler. 
Delikanlı, boğulacak gibi olmuş bir 

halde haykırdı: 
· - Alçak!. Melun!. 

Onun bu asabiyet ve teessürtine aldı
rış bile etmiyen Niyang Loransa etll -
'di: 

- Bu tecrübesiz genç, dedi. Benim 
size neler, ne saadetler, ne zevkler ve ne 
ih~lı bir bayat vadettilimde-ı gafil
dir Lorans.. Hazırladığım istikbali sa•.a 
söylediğim uman sen bile hayret etmiş
tin .. 

tatlı sevişmemiz seni müteessir ediyor, 
seni başka bir odaya göndereceğim. Ora
da kafi miktarda dii§ünebilirsin" Ha ... 
bak unuttum, senin sadık uşağın Güs
ten hiç haber sormıyorsun .. Merak et
me .. O şimdilik bayatta ve sıhhattedir. 
Bir azdan onunla da meşgul o1mağa va
kıt bulacağım. Sonra da seninle bera
ber konuşur~ Sana öyle şeyler an -
latacağım .. öyle haberler vereceğim ki .. 
parmağın ağzında kalacak.. Şimdilik al
laha ısmarladık .. 

Bir a1..dan yine görUşürüz .. 

* Jan Lö Helyeyi tamamen beton ve de-
mir kapılı çıplak duvarlı bir zmdana at
miŞlardı. 

Karanlıkta idi .. 

Artık bir an evvel ölmekte~ başka bir 
şey dilşünmiyord.u. Şimdiye kadar nasıl 
olup ta ölmemişti. Nasıl yüreğine inme
mişti? 

Tabancasını 

nında olsa idi 
d .. u. 

almışlardı. Eğer ya -
çoktan kendini öldürür-

içinde bulunduğu feliketle beraber 
acı bir nedamet te duyuyordu. 

- Aptalcasına heriflerin eline düş -
tüm. diyordu. Başe olsun, Hanri olsun, 
Tatiana olsun .. Hep bana ihtiyatlı hare
ket etmemi tavsiye etmişlerdi. Ben ken
di kendimi kurban verdim. Fakat ya Lo
rans!.. O da benim yüzümden bu fell
kete yuvarlandı. 

Jan, tekrar hiddet ve asabiyete kapıl
dı. 

Demir kapıya hücum etti. 
Kapıyı yumruklamağa, tekmelemeğe 

ba§ladı. 
Bir aralık kulağına bir takım sesler 

geldi. 
Durdu. Kafasını kapıya yapıştırarak 

dinledi. 

Sesler şimdi daha açık geliyordu. 

Devletleri konfe
ransı nihayet 

buldu 

iki 
-

tarihi rakip 
stadyumunda 

bugün Alsancak 
karşılaşıyorlar 

Kovno 4 (A.A) - Baltık devletleri Bugün öğleden sonra, Alsancak stad-ı Müdafiler, (Fuat - Ali) oynadığı tak-
hariciye nazularının do~uzuncu .~onf.~- yumunda tarihi iki rakip olan, Lacivert dirde Alsancak lehine hafif bir fark 
ransı kapanmı,tır. Ne.§redılen teblıgde uç kırmızı ve siyah beyazlılar arasında hu- vardır. 
memleket arasında umumi beynelmilel susi bir karşılaşma yapılacaktır. Haf hattı, Envcrin altmış dakikalık 
vaziyet ve bilhassa Baltık devletleri Senelerden beri olduğu gibi bugün <le oyunu istisna edilirse müsavi bir kuv
münasebetlerinin tetkik edildiği üç dev- yapılacak olan müsabakanın, İzmirin en vet arzebnekle beraber Alsancak lehin<: 
let bitaraflığının kendi menfaatlerine ve kuvvetli takımları olan Alsancak-Üçok denilebilir. Hücum hattında üstünlük 
barış nefine uygun bulunduğunun mü· maçı şüphesiz ki mühim bir spor hnd:- Üçoktadır. Al<;ancağın Hakkı, Şinasi, 
phede ve tesbit edildiği, bu devletler sesidir. Saim, İlyas, Muzaffer hattının münferit 

arasındaki teşriki mesainin çok müsait Uzun seneler devam eden Altınordu- hareketlerine mukabil Üçokun, (Ateşe 
bir surette inkişaf etmekte ve şimdiki Altny rekabetinin tekrar canlandırılma- karşı düştükleri hataya düşmezlerse) 
konferansın bu teşriki mesaiye yeni bir sına imkfin verecek olan bu maçın neli- Namık, Mazhar, Sait, Namık, Salim hat
hamle vermiş bulunduğu bildirilmekte• cesini tahmin etmek biraz müşkül ol- tının toplu bir çalışma tarzları vardır 
dir. makla beraber oyun tarzını kabul etti- ki her zaman için netice beklenebilir. 

Hukuk bürosunun E.stonya şubesi ren takımın kazanacağı şüphesizdir. Fakat şurasını da kaydebnek icap 
umumi heyet içtimaını bu yaz revalde Bununla beraber bence şans daha zi. eder ki şansın futbolda yüzde elli de-
hazırlıyacaktır. yade Üçok lehinedir. Çünkü geçen haf- recede dahli vardır. Binaenaleyh benim 

Hariciye nazırlarının onuncu konfe- ta bugünkü giinde Ateşe 1 _ 0 mağlup buradaki sözlerim yalnız şahsi bir tah-
M 'll ti Ce · · bl · · minden ibarettir. Kuvvet bakımından ransı ı e er mıyetı asam esının oldukları göz önüne getirilirse bugünkü 

Yl.rmı"ncı' toplantısı sırasında Cenevrede k k b b birbirlerine bir üstünlük noktaları bu-müsaba ayı azarunak için üyük ir 
ıl kh O b . · · •- f lunmıyan takımlarımızdan şanslı bir yazın yap aca r. n ınncı ıı:on erans gayret .sarfetmeleri icap eder. 

Revalde toplanacaktır. . . gününde olanının müsabakayı kazan-
Hususiyle kı hır kaç hafta evvelki kad tabii b' ti 1 . ması ar ır ne ce o amaz. 

karşılaşmada 5 - 3.gıbi bir netice ile Al- Müsabakayı idare edecek olan arka-

Istanbul sancak lehine netıcelenen Üçok - Al- daşm topu adım adım takip etmesi ve 
sancak maçının revanşı mahiyetinde yanlış kararlar vererek halkı asabiyete 

Tünel ve tramvay olan bugü?kü karşılaşma, Üçok takımı sevketmemesi temenniye şayandır. 
•lrketlerl tesisatının için kuvveti bakımından bir mihenk ta- Bu da ıimdiye kadar olduğu gibi iki 
tesellüm muamelesi şı mesabesindedir. Benim şahsi kanaa- takun oyuncularının futbol nizamını te
İstanbul, 4 (Hususi) - Hükümetçe time göre eleman itibariyle en iyi va- cavüz etmemesi iham gelen hareketlerile 

satın alman tramvay ve tünel şirketle- ziyette olan Al.Sancak, takım itibariyle kabildir. Bundan da ıüphe etmiyorum .. 
rine ait tesisatın tesellümü işine bugün Üçoktan zaif bir manzara arzetmekte- Yalnız turada kaydetmeden seçemiyece
de devam edilmiştir. Tesellüm muame- dir. İ§te bu sebepledir ki müsabakanın 1fnı bir nokta vardır ki 0 ela buı müfrit 
lesinin mart iptidasına kadar ikmal edi- Üçok lehine neticelen~ğini tahmin klüpçülerin sahadaki tarzı hareketleri-
leceği öğrenilmiştir. ediyorum. dir. Son haftalarda kast olmıyan bazı 

m • Takımlann vaziyetine görı: atarsak şu hareketleri yuha ile karşılıyan bu züm-
F ransada sınemacı- netice ne uf'§lıaşırız = reye biru insaf ve biraz da itidal ıavst-

l "k .. f/ • Kaleciler, iki takımda da en zaif yer- ye ederim. 
arın şı aye erı lerdir. A. e. 

Fransız sinemacılarının iki şeyden şi
kayetleri vardır. Vergiler ve sansür!... 
klrlarına kesat getiren bu iki şeyin kal
dırılmasını veya hafifletilmesini iste -
mek için, sinemacılar salonlarını kapat
tılar ve ... Tekrar açtılar. 

Fransız "'ma liyesi 

Kudüste bir harp 
toplanmıştı 

A 

şurası 

Evet, ben bUtUn bu dediklerimi yap
mağa muktedirim. Pek az sonra ve .. ta
mamen benim olduğun zaman görecek
sin. Seni ne yapacağım .. nerelere yük
selteceğim .. Ve ancak o zaman benim aş
kımı anlıyacaksın!. 

Bunların bir feryat_ bir ıstırap sesi clktidarı ele aldığımız z:aman hazine-

olduğunu anladı.. de bulduğumuz bir kaç zavallı milyon Bu meclise iştirak eden A rap şefleri 
~~;~r~:.hazinemiz bugÜn milyarlara aa- ln2ilizler tarafından tevkif edildiler 

Lorans ise bu sözleri duymamak için 
parmakları ile kulaklannı tıkıyor, yal
varır gibi bir sesle: 

- ou~unuz. ousunuz.. oana soKwma-
yınız .. 

Diye Adeta inliyordu. 
Fakat Niyang onun bu yalvannalan

na aldırış etmf'di. Daha fazla eğildi. Kı
mıldanmağa mecali kalmam!.§ olan za
vallı kızı kollan arasına aldı. Sarı saç
lı güzel başını göğsUne bastırdı. 

Lorans, son bir gayretle: 
- Jan .. Jan ... 
Diye haykudı .. 
Delikanlı ise, gözleri fırlamış bir hal

de inliyordu 
- öldürün, beni bir an evvel öldü

rün .. 
Niyang: 
- O kadar acel yok, diye cevap 

verdi. Maamafih madam ki bizim tatlı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5Kiarhk apartman 
i Gündoğdu Vorofilof bnlvan ai
i:nnda denize nazır pyet mükemmel 
ikonforu havi sekiz odah yeni inşa • • 
: edilmiş bir apartman kiralıktır. : 
i Görmek istiyenlerin, apartman da- : • • 
:mlindeki bekçiye, ıöriişmek i,.in de: 
• 3 • 

: gazetemiz idarehanesine müraca- : . . 
• ti . • :a en. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Güs, bu sadık, vefakar ve fedakh 
Güse ne yapıyorlardı ki onu böyle ha-
ır..-~ ••. --1--.3-• 

-BtTMEDt-

lngiliz genel kur
may başkanının 

tel tişleri 
Kahire 4 (A.A) - Ingiliz genel kur

may başkanı B. Gort tayyare Ue Merss 
Martuna hareket etmiştir. Mersa Mar
tun Iskenderiye ile Libya hududu ara
sında yarı yoldadır. 

B. Gort oradan yine tayyare ile ve 
yanında Mısırdaki Ingiliz kuvvetinin 
kumandanı general Gordon Finlayson 
ile birlikte garp salırasında bir teftiş 
turnesi yapacaktır. Bu turne üç günsü
recektir. 

Tino Ros ve Hitler 
Tino Rossinin bir filmini takdim eden 

Berlin sinemalarından bir artist için: 
cFransada oturan bir Italyan> tabirini 
kullanmış. Bir Fransız gazetesi bunu 
yazarak şöyle diyor: O halde Hitler için 
de cAlmanyada oturan bir Avusturyalı> 
tabirini kullanmak gerek. 

s-~~==--w 1 

liu sozler ti. Uatadiyenin Radikal sos- Paris, 4 (Ö.R) _ Kudüsten bildirili-
yaliat partisi icra ~omitesi huzurundaki yor : Bugün KudüsUn Lazaret mevkü 
beyanatından alınmıştır. F abt, •ırası yakınında İngiliz kıtalan bir harp mec
dü~müfken aoralun, B. Daladiye iktida- lisi halinde toplannuş olan bir çok arap 
rı eline aldığı zaman kimin yerine geç- reislerini tevkif etmişlerdir. 
miştiL Sosyalist karakterli bir Leon Baskın Ani olarak yapıldığından harp 
Blum kabinesinin yerine geçrni.şti. meclisine iştirak edenler kaçmağa va-

Bir hükümetin it batına geldiğinde bu kit bulamamışlardır. 

Meclis Londra Filistin konferansının 

toplanmasından evvel . Filistinde müca
delenin fevkalade şiddetlendirilmesini, 
tedhiş hareketlerinin şimdiye kadar gö
rülmemiş bir dereceye çıkarılmasını 

tahtı karara almJ.§tı. Bu toplantıda bu 
maksatla baş vurulacak hareketlerin 
programı hazırlanıyordu. 

derece acılr.lı bir vaziyetle karşılaflllllllı 

ilk defa olarak mı vaki olUJ'or? Hayır, 
çünkü 19 3 7 de bpkı tıpkısına ayni ha
zin tik~eti dinledik. Bir Chautempe ka
bineSinde maliye nazın olan B. Georges 
Bonnenin 19 3 7 de neler söylediğini din
leyi" : 

Çocuk esirgeme kurumu yardımları 

- 29 temmuz 9 37 de, Maliye neza
retine gelifinin ertesinde, hazinede yir
mi milyon frank vardı, halbulti devletin 
taahhütlerini yerine getirmek ve bütçe
nin bUtün icaplarını ödemek için bir tem 
muzda 1. 700 milyon frank tediye et• 
mek liz.ım geliyordu. 

Fakat B. Chautemps ve B. Bonnet 
kimi iatihlü etmitlerdi? Soeyaliat ka
rakterli bir Blum ? Auriol kabine9ini 
mi.. Demek ki, bir seneden k111a zaman 
içinde iki defa tecrübesi yapılmıttır : 

Sosyalistler hükümet makamından 

geçtiler mi. elde bir ff:Y kalmıyor. 

Le Matin lzmir çocuk esirg~me kurumunun b ayramda geydirdiği fakir çocuklar 

eh.- 2 
kadın, vezirlerin bu v!ıe ile padif&- ·:; diye öldürmej-;'k;yamamıt 2Sv: bir 

Amma.. Yine bir türlü kalbi inanını- hın gözüne bir kat daha girmit olmalanna tarafa •ÜrmÜf. •• 

••••••••••••••••• 

Birincisi mi, 
ikincisi mi? 

YAZAN: Dr. G. A. 

Dünyada hemen her şeyin birincisi 
makbuldür. Yalnız ekmek için eskiden• 
beri ihtilaf vardır. Vakıa halk birinci ne
vi ekmeği ikincisinden üstün tuttuğu için 
birinci nevi ikincisinden biraz daha pa
halıdır. Fakat hekimler arasında ikinci 

nevi esmer ~kmeği 
edenler çoktur. 

birincisine tercih 

Büyük hekim lpokrat, belki demokrat 
olduğu için, esmer undan yapılan ekmeği 
beyaz undan yapılan ekmekten üstün 
tutardı. Buna karşılık onun kadar me~hur 
olan, Calimes hekim, galiba eski Roma· 
da kibarlara hekimlik ettiği için, beyaz 
ekmeği, üstün bulur ... Bizim büyük Türk 
hekimi lbni Sina onların ikisinin de söy· 
lediğini beyenmiyerek bayat ekmeğ~ 

hatta kuru peksimedi hepsine tercih eder. 

Doğrusunu isterseniz, bu üç büyük 
hekimden üçünün de hillı var: Eameı 
ekmek daha çok azotlu olduğu için. hem 
de fosforu daha ziyade olduğundan be
yaz ekmekten daha iyi besler, daha da 
lezzetli olur. Beyaz undan yapıllDlf ek· 
mek de daha kolay hazmedilir. Bayal 
ekmeğe - peksimede gelince onun .uyu 

pek azalmıt olduğundan hazmi en kola1 
olan odur. 

O büyük hekimler arasındaki ihtilafı 
halletmek üzere, vaktile Majendi adında 
gene meıhur bir laboratuvar hekimi iki 
köpek üzerinde tecrübe yaprnıf ve kö· 
peklerden biri8İni yalnız hu undan yapıl· 
mıf, birisini esmer kepekli undan yapıl· 
mıt ekmeklerle beslemişti. Has ekmek 
yiyen köpek bu kibarlığa ancak elli gün 

dayanabilınit ve ondan aonra ölüvermit
ti. Halbuki kepekli ekmek yiyen köpek 
ömrü olduğu kadar yapmıftı... Bunun 
sebebini anlamak kolaydır: Buğdayın 

azotlu luamı kepeiinde kaldığı için ke
peksiz beyaz unda pek az azot vardar. 
Onun için yalnız beyaz undan ekme• 
yiyen köpek azotsuz beslenmeğe dayana· 

maz. 

Fakat bu laboratuvar tecrübe9İnden 
insan hisse çıkarmak da doğru olamaz. 
Çünkü insan kendisine lüzumlu olaıı 
azotu ekmekten bqka gıdalarından çı
karır. Zaten beyaz unda bulduğu. teker 
olacak maddeleri de ekmekten batka 
gı alardan çıkara. Mesela pilav yiyince 

ekmek yemeğe hiç mtlhtaç olmaz. ().. 
nun için o laboratuvar tecrübesi inaana 
kıyu edilemeL 

Beyaz ekmek. iyice maya tutmUf, piı· 
tiği vakit göz göz olursa kolay hazmedi
lir. iyice kızarmıt olan kabuğunda da 
azotlu madde ekmek içindekinden bir 
misli fazladır. Ekmeğin kabuğu hem zi· 
yade besler, hem de daha kolay hazme-
dilir. 

Onun içindir ki şehirlilerin zaten aı 
çok nazik olan mideleri için birinci nevi 
beyaz ekmek ikinci nevi esmer ekmeğe 
tercih edilmelidir. Hattl büabütün be· 
yaz undan yapılmıı kar gibi beyaz fıran· 
cola birinci nevi ekmekten de daha ko
lay hazmedilir. Hele çocukların ve ha• 
talann büsbütün beyaz mideleri için fı. 

rancoladan bqka türlü ekmek ağır ge· 
lir. 

Midelerinin kuvvetine güvenenlere d• 
esmer, kepekli undan ekmek. Bu türlüail 
biraz güç hazmedilse de. in.ana daha ça.· 
buk tokluk duygusu verir ve buğdayın 

azotlu kısmı kaybolmadığı için daha iyi 
bealer. Keseleri et yemiye, yumurta ye· 
miye müsait olmıyanlar kendilerine lü· 
zumlu olan azotu ve fo.foru kepekli ek· 
mekten biraz ol.un bulurlar. 

Bundan bqka esmer undan yapdmıt 
ekmelin bir fayduı vardır. Bu türlü ek· 
mek tam hazmedilmediğinden bir kısmı Vezir yordu. canı sıkıldı. Vezir, sürüldüiü yerde, menfasında 

- Ey ph .. Dedi .. Seni.n bu anlattıiın bir gün · sokakta dolaıırken oynıyan ço- barsaklardan içeri girip kana karJfAIDı· 
İf iki türlü olur. Birisi mahaua ve do•tu culdara rutllUDlf. yarak orada yabancı gibi kalır. Banak· 
düımanı anlamak için bir gece şehirden Çocuklar, Kendi aralarından birini pa- larda yabancı kalan maddeler de ınkıba· 
ve saraydan hariçte kalınır. Birui de kaza diph, b irini vezir yapmıtlar. Pad~ ço- za mini olurlar. Ondan dolayı nazik fa· 
olur. Siz, dün kasd ile deiil, kaza ile cuk, oyun icabı vezir çocuğa kızmıt,. kat ınlubaza i.tidadı olanlar da eamer ek· 
taırada kaldınız. Ve vezirlerinizin hiç - Senin. demİf, bütün malını mülkü- meiin bu türlü teairinden istifade edebi· 
birui de aize karıı sadakatte kuaur etme- nü elinden alıyorum ve seni uzak bir lirler. Daima beyaz ekmek ınkıbaz verir. 

di.. Bu.. Doğru.. Fakat onların dalına memlekete sürüyorum. Haftada bir iki öiünde de 'bayaz ekme• 
böyle hareket edeceklerine bu bir delil Bunun üzerine vezir çocuk ıu cevabı yerine eamer ekmek yiyioce bunun önil 

Masal masal icinde • 

Zannediyordu ki vezir onu bir tuzaia 
dütürecek... 

Nihayet inanmaktan baıka çare olma
dığı için veziri ile beraber tehrin ve .. -
rayın yolunu tuttu. 

- 41 - Saraya geldiii zaman. batta bq vezir 

Padifah da çobanın kulübeeinclen kalk- muhafızlarla selip önünde diz çöktü, yer olduiu halde bütün vezirlerin kendiaini 
tı. Gündüz vakti yolu bulurum diyerek öptü. iatikbal ettiğini, her feyİn yerli yerinde 
ayrıldı. - Şahmı, dedi. Geçmit olsun .. Ne ol- olduğunu, kimsenin bir weyden haberi ol

Bir hayli zaman gittikten sonra niha- du böyle aize .. Neden sarayınıza avdet madıiuıı görünce aevindi. Vezirlerine 
yet yolu kaybettiği ve maiyyeti halkını etmediniz. Y olcaa yolu falan mı §aşırdı- karıı sarsılmıı olan itimadı yerine geldi. 
bıraktıiı yere geldi. nız. Cümlemizi endişede bıraktınız. Onlara memnuniyetini beyan ettik.ten 

Kendi kendine: Bu sözler padiphın hayretini mucip sonra hareme Kirdi. 

- Ben, bir ıece wehrimden, sarayun- oldu. Heman ilk .özü ıu oldu: Fettan kadın, sözde padiph kocuını 
dan uzak kaldım. Kim bilir beni öldü di- - Şehzade nerede 1' onu hapisten çı- merak etmif de ağlamıt gibi gözlerine 
ye fırsat bekliyen vezirlerim benim ye· kardınız, benim tahtıma oturttunuz mu 1' ilaç sürmüt. oğuıturmuı ve kızartmıfh. 
rime zındandaki oğlumu çıkanp tahta Vezir: - Ah ıahım .. Aman ıahım .. Nerede 
oturtmuo}ardır. - Aman phım, dedi, bu nasıl söz tı kaldınız. Gözlerim ağlamaktan kör ola-

Diyerek derin bir üzüntüye vardL Baı vezir dün akşam 9İzin saraya avdet, caktı .. 
Bu sırada da padip.hı aramağa koyu- etmediğinizi ve avda kaldığınızı öğrenin- Falan gibi düzenbazca sözler söyleC:li. 

lan muhafızlarla vezirin uzaktan geldik- ce bu haberi getiren muhafızların hepsini, Yemek yendikten, kahveler, şerbetler 
lerini gördü. taırada dedi koduya meydan vermeain içildikten sonra kadın padifahtan bir ge-

- Eyvah dedi. lıte .timdi de beni öl- diye hapsettirdi. ce evvel nerede olduiunu 90rdu: 
dürmeie geliyorlar. Ah.. Meğer bizim Beni, bu muhafızlarla sizi aramağa Padiph da olan biten itleri, baoına 

hatunun sözleri hep gerçek ve bütün n- gönderdi. Biz aizin sadak kullarınızız. Hiç gelen şeyleri anlattı ve vezirlerinin ne 
ı:irlerimin .özleri yalan dolan imif.. aklınıza gelen feyİ yaparmıyız) büyük bir dirayet Ye ferasetle vaziyeti 

tefkil etmez. Size tav.İyem, hele bundan vermit: alınır. 
sonra ne vezirlere ve ne de oğlunuza iti
mad etmemenizdir. 

Yann, bir gün Uzi gaflet ile avda av
layıp hayatınıza kaadetmeleri ve aonra 
da ona halef oğlunuzu yerinize maazal
lah tahta geçirmeleri pek muhtemeldir. 
Muhakkak ki onlar daha müsaid bir fır
sat gözlerler. Güzel söz söyliyerek eeni 
aldatırlar. Güzel ve yerinde söz vakıa 
makbuldür. Fakat her güzel söz söyli
yenin de kalbi ve niyeti güzel olmaaı İcap 
etmez. Netekim şah Sultan Mahmudun 
bir veziri varmlf. Bu veziri kendi haya
tına kasdedecek diye yine bir kadın ha
ber vermİf. Şah Mahmut bunun üzerine 
vezirinin bütün mal ve eervetini elinden 

··•tTNED•·· 
Aınerlkaya sipariş 
eclllen taK1Hz bombar· 
clunan tayyareleri 

Nevyork, 4 (Ö.R) - İngiltere tara
fından Amerikaya sipariş edilen iki yüz 

---:=---

Deniz bankta 
tetkiler 

bombardıman tayyaresinin ilk kısmı - BAŞTARAFI l iNCi SAYFADA -
dün akşam Andaluzya vapuruna yük
lenmiştir. İkinci kısım bugü:ı Akuitam.& 
vapuruna konularak sevkedilecektir. 

mektedir. Neticeyi yakın zamanda ala
cak ve bir raporla İktısat vekaletine bil· 
direcektir. 

İstanbul, 4 (Hususi) - İmpeks adını 
tapyan ithallt ve ihracat §irketi hak· 

İtalya kralaull kızı De 
damadı Pasa gittiler 
Paris. 4 (Ö.R) - Son günlerde evle- kında yapılan tetkiklerde bugüne kadat 

nen İtalyan kra1ırun kızı ve c!amadı milsbet hiç bir netice elde edilmemiftir· 
prerıs ve prenses Lui Burbon dö Parm idari ve adil tahkikat, firketin §laıdb'9 
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Öpüşmek 
Bir sanattır 

iyi öpüşnıeyen iyi yıldız olamaz! 
Holivudda yıldızlara bunu öğreten bir 

ki bütün günü genç 
mütahassıs 
kızlara vardır 

bu sanatı öğretmek1e geçer 

... !!5ii2$b2! 

Eski yıldızlardaıı meşhur zengin Bar
bara lltıtton kı~lık elbisesiyle, yanında 
Bette Davis Kali/ orniya plc'ijlannda t•e 
yıldız Heddi Lamur. 

... --- J 
SAHIFE5 

Rober Leveri kime benzer bilir misi
niz? Bütün eş dostun düğünlerinde sağ
dıç olan, fakat kendisi hiç bir zaman 
evlcnemiycn bir delikanlıya .. Rober Le
veri bütün filim!erin aşk sahnelerinde 
ehemmiyetli mevkii olan bir adamdır ... 
Fakat buna rağmen hiç te meşhur de
ğildir. O, bir hafta içerisinde, bütün ta
nınmış sinema aktörlerinin bir senelik 
öpüşmelerinden daha fazla öpüşür, her 
yıldızdan daha çabuk partöner değişti~ 
rir : İki günde bir partöner. Bilhassa 

Çabuk parlarlar fakat ... 
Sönmeleri de çabuk ve elim oluyor! 
Sinemanın cömert ve a)nı zamanda nankör cilveleri 

...... , .. , ..........•.....••..••.•...... ,: 
iYıidız Loreta Yung ve üç kız kardeıi: 
E beraber. çevirdikleri bir filimde E /,. 
: : p ...... .................................... -- j 
Rober öpilşme rnütahassısı sayılır, fakat 1 ~ir. iFnkat Ro~r Leverinin "f ikri <fl· j fedakarlıksa Bile mecburt bir fdl:a~ar 
onun öpü§Itlcdek1"'1rudrefıni görmek 'mi- madan hiç b ir acemi yıldız filim çevire- lıktır. Eğer ben bu şekilde hareket et
kllnı kimseye nasip olmamıştır. Bir ke- mez. mezseın vazifemin icap ettirdiği şekil-
lime ile hUllsa edilirse Rober Leveri Başka bir stüdyodan gelen tecrübeli de çalışmamış olurum. 
kendini feda etmiş bir adamdır. Yıldız- aktrisler bile bu imtihanı geçirmeden ve Sonra ben bu işte daimi olarak kat
lar aşk sahnelerini çevirmeden evvel bu bu adamdan ders almadan stüdyonun ınağı dü§ünen bir adam da değilim. Gü
snhncyi bir defa da bu zatla prova eder- kapısından bile bakamazlar. nün birinde kendi hesabıma filim çevir
ler. Rober Leveri bu halinde şikayetçi Fişi üzerinde Robert Leverinin imza- mek ümidinden hiç vaz geçmedim .. Bu 
değildir, vazifesini zevk ve memnuni- 51 üzerinde ·Muvaffak olabiliyora kay- işe başlarsam çok muvaffak olacağıma 
yetle yapan bir adamdır. dı bulunan bir kadın yıldız muvaffak kaniim. Çünkü burada çok tecrübeler 

Foks şirketi, tecrübe filmi yapmadan olmuş sayılır. Andrea Lid, Marjori gibi geçirdim. Meşhur bir yıldız olacağım 
evvel sinemacılığa yeni başlıyan her ka- 1938 de mtihim bir şöhret kazanmış olan gün uzak değildir.• 
dını bir defa Leveriye gönderir. Aşksız, yeni yıldızlar bu zatın beğendikleri y~ Rober Loveri mesleğinin teknik nok-
öpüşmesiz filim olmaz tabii... Bu sanatı ni simalardır. talannı izah ederken de şunları söylc-
da öğretecek en tecrübeli muallim hiç Kendisi mesleğinden şu suretle hah- miştir : 

§fiphesiz Rober Leveridir. scdiyor : • - Dudakların sinemadaki öpüşme 
Robcr Leveri, yalnız sevgili rollerini • _ Yer yüzilnde omuzları ve ensesi sahnelerinde çok mühim rol oynadığını 

oynıyan yıldızlara öpüşmeyi öğretmek- en çok fotoğrafa alınan adam hiç şüphe ~nmak doğru değildir. Öpüşmede en 
le iktifa etmez. EvHitlara annelerini, yok ki benim.. Fakat yüzüm, bilhassa ehemmiyetli rolü oyruyan uzuv burun
kardcşlere hemşirelerini alnından nasıl yüzümün sol tarafı hiç sinemaya alın- dur. Acemi sanatkarın öpüşme.yi öğre
t>peceklerini de öğreten odur. Yangın- mamış gibidir. Bunu çok tabii görmek tirken, alışacağı ilk hareket buruna ve
dan, yahut denizde boğulmaktan kurtu- ]Azım gelir. Filimde tecrübe ediJecek receği vaziyetlerdir. 

Hi bir yıldız Holivud yıldızları ka- ı yavaş unutuldu. Son defa ç~virmiş oldu
dar !arlak olamıyor, fakat hiç bir yıldız ğu filmi bir nıuvaffakı~ett.ı ama, buna 
da onlar kadar çabuk ı;önmiyor, bir y~ rağmen, bugün başka hır fılm kumpan-

. · rJamag~a ibaşlaymca onlar kadar yasında yılda 15,000 dolar maaşla çalış-
nLo;ı pa 'k d ki ··ı ··1 abuk unutulmıyor. mağa razı oldu. Amerı a a o çu ere 
ç Bir zamanlar Gloria Svanson diye bir göre, bu gidiş bir ~önüştcn başka bir şey 
yıldız vardı. Sessiz sinema devrinde- bu değiJdi. 

artist Amerikan filminin en cntere~an Vilma B ankiyi kim hatırlamaz? . Vil
artistl~rinden biri idi. Fakat kendi para- ma, çevirdiği ~ak Linder filminden son
siyle çevirdiği filmler günün birinde hal- ra, Viyanadan B:r~ine, oradan ~a. Holi
kın zevkini okc;anıaz oldu. Tabii halkın vuda geldi. Bu şırın Macar artisti, Ro
rağbctind n düstilkten sonra da, yavaş nı:ıl d Kalman, Valantino gibi, devrin en 

Amerikalı 
lan genç kızın kendisini k~tar:~a. nac;ıl olan, benimle filim çeviren kadındır, Bazı yıldızlar dudaklarını boyamak 
blr teşekkür busesi verebılecegını de ben değilim. Onun için ben onun hare- için bir miltahassısın nezareti altında 20 

111 
öğretir. . . ketlerini göstermeğc çalışır, kendimi 30 dakikalık bir çlibşma r.amanı sarfe- Polis hafiyesi 

dansöz 

•Aşk sahnesinden evvel, sahneyı çevı- göstermemeğe uğraşırım. Onu en iyi g~ derler. Halbuki en uzun öpüşme sahne- olmak istiyor 
recek acemi yıldız başka imtihanla~ .da rünen yerlere sürükler, kendimi görün- leri 20·30 saniyeden fazla devum etmez. Amerikada, gangesterlerle mücadele 
geçirir. Telaffuzdan, makyajdan, gıyın- miyecek köşelerde saklarım. Siz belki Soma si.nemaya yeni başlıyanlar (İc;- için Amerika zabıtasının hususi bir teş-
meden, danstan ve şandan imtihan ge- bunu fedaklrlık sayarsınız. Bence bu lerinde 15 yaşında kız çocukları bile kllatı vardır. Bu teşkilat mensupları 

vardır) çcık mahcuptur. Bir ÇOb'U karşı· haydutları gafil avlamak, içlerine girFransanın güzel ve şenyıldızı Daniyel Daryö ma çıktıkları vakit daha hiç öpüşmem.iş- mek ve sırlarını öğrenmek vazifesi ile 
ile yeni parbyan yıldızlardan Brenda Frazlta }erdir. Kendilerine ıÖp• dediğim vakit mükelleftirler. Amerikanın maruf dQn-

güzel bir pozunda itiraz edt>rlcr. •Şimdi olmaz .. Filmi çevi- sözlerinden ve oldukça gilzel kadınların
rirkeno Bunları anC'ak iki üç gün uğra- dan biri olan Margerit Ceyms, Nevyorit 
~rak yola getiririm .. Hat~ hiç unutmı- zabıtasının bu hususi teşkilatının şefine 
yorum. Arlin Velan öpüşmemek için ta- baş vurarak polis hafiyesi olmak isted.i
ınam sekiz gün inat etti. Nihayet onu da ğini söylemiştir. Fakat çok ciddi olnn 

alıştırdım. 11 
polis Amiri bu güzel dansözü gangester-

Rober Loveri çok serl bir hocadır ... leri iğfal edecek kadar cazip bulmamış 
Talebesini fena halde azarlar, fakat ta- b tal bini redde+ ..... ;c+ir.. Re-

'--·. k d' . . k b· · ı· · b ve onun u e ~· ]el.1\:sı en ısını ço sever ve u un u . d azı 
1 

d y il ı ürü}' •• Mar 
sım e, c p o ma ıgı er s en -

v.arlamalara memnuniyetle katlanır. . C . .k. . g··rüyor 
gerıt eymsın ı ı cazıp pozunu o -Rober l..overi bir gün sinema yıldızı 

y k b 1. sunuz. olacagını ümit ediyor. Fa at u eme ı-
ne kavuşacağı şüphelidir. Çünkü Foks 
filim şirketi kendisini en mühim bir un
surundan - Rober Lovcri bu işten ay
rılırsa yerine konulacak kimse olmndı
ğına göre - kolay kolay ayrılmağa razi 
olmıyacaktır. 

İngilterede sinemaya 
giden çocuklar 
Ingilterede her hafta 4 ile 14 yaş ara-

sında 150,000 çocuk sinemaya gitmekte-
dir. Bunlar, kendileri için hususi suret
te yapılan filmleri seyrederler. Ingiliz 

Fransız maarif neza· 
retinin bir kararı 
Fransız maarif nezareti, her sene en 

güzrl üç filme üç nıuhteliI mükfıfat ver
meği kararlaştırmıştır. Güzel sanaatla -
rın yedincisi olan sinema, yavaş yavaş 
resmi makntn1arca da tanınmağa başlı-
yor! 

Tunus hakkında 
bir filim 

sinemacıları, kUçük seyirciler arasında Fransız sinema şirketlerinden birisi, 
bir anket açmışlar ve .sormuşlar; ölüm- Tunus ihakkında btiyUk bir dokümanter 
den korkuyor musunuz? cevap, tahmin film yaparak, Fransanın orada başardı
edeblleceğiniz gibi, menfi olmuş. Zaval- ğı i§leri tebarliz cttinneğe karar vermiş
lılar, bu yaşla ölümden niye korksun- tir. Italyan isteklerine karşı, Fransız si-

büyük artistleriyle film çevirdi. Fakat 
tek başına film çevirmeğe kalkınca, der
hal çöktü, o büyüklerle beraber oynar
ken ancak büyük olabilmişti. Bugün 
Vilma Banki diye bir şöhretin sadece 
rivayetleri ara sıra işitiliyor. O }(adar! .. 

Zaten halkın zevkine de pek güven 
olmıyor. Bir zamanlar kadın gibi güzel 
delikanlılar beyaz perdelere hakimdi -
lcr. Ramon Novarro, bütün kadınların 
ideal erkek tipi idi. Hele «Ben Hur> fil
mindeki parlak muvnffakıyetinden son
ra, bu Meksikalı güzelin istikbali hak
kında en ufnk bir t ereddüt bile akıllar
dan geçmiyordu. Fakat netice hiç tc 
böyle olmadı. üç sarsıntı, daha doğru
su, vasat dCTeceyi bulan üç muvaffokı· 

yet bütün hayalleri, tahminleri altüst 
etmeğe kafi geliverdi. 

Holivud başka ölçülerle, başka gö -

bi;i~d: Nov:r;, t~~el~; çıktı~ Şim· 
di yeniden bir film müessesesi ile angaj
mana girdiği söyleniyor. Lakin kız gibi 
yakışıklı delikanlılardan arlık pek te 
hoşlanmıyan halle yığınının onu tutup 
tutmıyacağı çok şüphelidir. 

Sessiz filmin Robert Tayloru sayılan 
Rod la Kok, kendisiyle oynıyacak ka
dın partöner bulmakta çok güçlük çek
mişti. Boyu iki metreye yaklaşan bu ar .. 
üstle oynıyacak kadın yıldızı bulmalt 
kol~ bir mesele değildi. Kuvvetli b•• 
artist olduğu için boyunun uzunluğU1') 
daki mahzurlara ister istemez katlanı -
yorlardı. Fakat, onun da yerini tutacak 
daha kısa boylular çıktı. Ondan sonra 
Rod la Rok diye bir şöhr de kalmadı. 

Sessiz film günlerinde nefis bir kadın 
olan Anna Sten çok rağbette idi. Iş sese 
dökülünce onun Rus şivesinden kurtu
lamıyan lngilizccsi, Amerikan seyirci
lerin hoşuna gitıneıneğe başladı. Ve ni· 
hayet halk, onun artistlik kabiliyetini 
de kadınlık nefasetini de unutuverdi. 

' 
Dilinin bozukluğu, onun ikinci derec~ 
de roller almasına m~ni değildi. Fakat 
o, baş rol olsun da isterse kısa filin ol
sun, dedi. Şimdi kısacık filmlerde baş 
rolleri oynamaktadır. 

Konard Nagel, sesinin kurbanı olup 
gitti. Bir zamanlar cPuse> film.inde G~c
ta GarbOnun paratöneri olan bu artist, 
ilk sesli filmlerde muvaffakıyet kazan
dı. Fakat gel zaman, git zaman halk 
onun sesini beğenmemeğe başladı. Ta -
bü bu vaziyet karşısında, film kum
pa:ıyaları ona birinci rolleri vermekten 
kaçındılar. O ise, birinci ro~lerde. oyna-

k . . kısa filmleri tercıh ettı ama, ma ıçın, 

buna rağmen söndü!. 
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Berberlik ve 
Heykeltraııık .. Enver paşa pek çok 

Koca~öbek ziyafet veriyordu Bu sene berberlik san· atı, heykeltra§· 
hk kadar güç bir hal alm.t§tır. 

Onun için, igleri güçleşen berberler, 
her zamandan ziyade bu sene ellerinin 
altında ipek gibi yumuşak ve güzel saç.-o 

heyecanlı idi •. 
Yüzlerce haydut hem meyhane hem batakhane olan 

lar bulduklan zaman baha.asa memnun 
olacalc:lar ve daha büyük bir istekle, da· 
ha geniş bir arzu ile çalJ§Acaklardır. 

·-
Kendisine getirilen mektubu okudu 

ve sonra düşünceye daldı bu yerde toplanmışlar, palalarını şarap 
yanıbaşlarına koymuşlardıu 

kupalarının 
Çünkü. zavallıJann yapacaklan iş bir 

değil, bir kaç tane: Bukleler, kıvrımlar 
ve saire, ve saire... Saç güzelliği neye 

- Nereden? yürüdü. Buradaki çarpışmalar şiddetli 

oluyordu. Kıztl Ruslar karşılarında der· 
me çatma bir kuvvetin bulunmadığını ve 
muntazam bir teşkilatla işin idare edildi· 
ğini artık anlamışlard~. 

Sebastiyano, niçin buraya getirildik- , no, fazla vakit kaybetmemek için saray
lerinl bilıniyen muhafızların tamaınen dan fırladı .. 
bodruma inmiş olduklannı görünce, hiç Yengeçin geldiği at bir muhafız elin-

birine bir şey !:;;ylemeden bodrumun de ve avluda duruyordu. 
insan gövdesi kalınlığındaki tek kanat- Eski kabadayılık damarları kalkan 
h kapısını Uzerlerine kapadı. Kilidini Sebastiyano hemen bu ata atladığı gibi 
çevirdi. dolu dizgin Hipodrum meydanına doğ-

yapmağa ve yahut ta bir flnda en vahşt 
kurtlar gibi azdırmağa kafi gelebilirdi. 

Koca Göbek, meyhanenin etrafını, 
artık şehir muhafızları arasına giren 
kendi adamlarına sardırmış, bunların 
çevirdikleri emniyet kordonu içinde fü
tursuzlaşmıştı. 

Meyhanenin kapıları arkasına kadar Saray içinden gelmesi muhtemel bir ru atıldı. 
~hlikeyi bu suretle ortadan kaldırmış- * açılmıştı. 

Yengeçin hem batakhane hem de mey- Koca Göbeğin sesi yükseldi ~ 
tı ... 

Vakit geçirmemek lazımdı. hane vazifesi gören altlı üstlü haydut - Arkadaşlar .. Evvelce burayı, sesi· 
Tekrar saray avlusuna çlktı. Yenge- ini Bizans kopukları ile dolmuştu. mizi biraz yükselttik mi derhal süvari 

çin adamları burada bekliyorlardı. Hepsi de serden geçti ve afili takımın- zaptlyeler basarlardı.. Şimdi ise tek 
Bu sırada, at çatlatırcasına koşarak dan olan bu serseriler bu gece sade Ko- bir süvarinin benim emrim olmadan ..... 

gelmi§ olan Yengeçte yetişmişti. ca Göbeğin şehir muhafız kumandanına Benim müsaadem olmadan bu kapının 
Sebastiyano onu hemen kolundan muavin ~yin edilmesini değil, ayni za~ önünden bile geçmesi imkansızdır .. Bü-

ttu manda Y engeçin de Sebastiyanonwı tün şehir ve bütün şehir süvarileri ta-tu . 
_ Gel benimle beraber.. muavini olmasını tesit ediyorlardı. mamen emrim altındadır. 
Dedi.. Şarap kupaları birbiri ardınca yuvar- Koca Göbeğin bu sözlerini yüzlerce 
Bir taraftan koridorlarda koşarken lanır, kafalar mütemadiyen tütsülenir- haydudun meyhane duvarlarını sarsa-

bil' taraftan da vaziyeti kısaca ona an- ken haydutlar kamalarını, pslalarıı:ıı cak şekilde ytikselttikleri hoITa.... Hor

lattı. Bodrum zmdarunın kapısını ona masaların ijzerinde şarap kupalarının ra ... 
gösterdi. yanlarına koymuşlar, tam bir karde~ Sesleri sarsarken bu sesleri bastıran 

- Bütün mubafızlaı·.. Benim emrim havası içinde nAralar atıyorlardı. bir başka ses ... Bir at nalı sesi duyuldu. 
altında olan muhafızlarım, dedi, burada Bu naralar arasında Yengeçitı, Koca Taşlardan kıvılcımlar sıçratan bir at .. 
kapalıdırlar. Ne olur ne olmaz. Onları Göbeğin isimlerinin başında da Sebruı- Soluk soluğa gelmiş ve sanki Koca Gö
en emin yer olarak buraya tıktım.. Sen tiyanonun ismi geliyordu. beğin bu sözlerini tekzip eder gibi mey-
bu kapının başına bir kaç nöbetçi koy.. Bizansı haraca kesen bu kabadayılan hanenin açık kapısı önünde du;muştu. 
Sarayı şimdilik sana bırakıyorum ve bu Uç isim isterlerse bil' anda kuz.u gibi •• sırMEDI •• 
ben gj.diyorum .. 

Yengeç endişe ile sordu : 
- Nereye gidiyorsunuz? 
Sebastiyano cevap verdi : 
- Koca Göbeğin yanına .. 
Yengeç bir küfür savurdu. 
- Koca Göbek. mi?.. Dedi.. Bizimki-

Bir harp ihtima
line karşı 

Tedhişçilerin Lon
draya ültimatomu 

bağlıdtr, diye habnmza bir sual gelebi
lir. Ben de bu suale gayet basit bir ce
vap vereceğim: 

Saç güzelliği her şeyden önce saçlarm 
sıhhatte olmasına bağlıdır. Bu sıhhati 
temin etmek meselesine gelince, saçları· 

nıza her gün göstereceğiniz itinalardan 
ayn olarak, icabettikçe, bir mütahassısm 
ve tercihan bir doktorun da fikrini alma
lısınız. 

Saçları fırçalamanın, bunların sıhhati 

üzerinde çok iyi bir tesir hasıl ettiğini bu 

sütunlatda bir kaç defa izah etmiştik. 

Fırçalama işinin haricinde olarak. saçları 
birbirlerine yakın bir çok cyollara> ayı-

rıp, aralanna kökleri beııleyici - ve ge

ne bir mütahassıs tarafından tavsiye edi
lecek - bir pomad veya bi.r losyon •Ü· 

terseniz iyi olur. 

Her insanın kendine mahsus bir huyu 
olduğu gibi, her saçın da kendine mahsus 
bir hali vardır. Ben teJerruata gir.itmeden 

- De"letmen beyden. 
- Devletmen beyden mi~ 
- Evet bir mektup getirmiı. 
- Çabuk çıkıyorum bekleyiniz. 
Enver paşa sür' atla yıkandı. Hamam

dan çıktı. Karııamda uzun boylu, yakı
şıklı bir süvariyi buldu. Süvari paşanın 
karşısında askeri: bir resmi selam ifa et· 
tikten sonra göğsündeki mektubu çıkardı. 
Oç defa öpüp başına koyduktan sonra 
Enver paşaya uzattı. 

Paşanın lSlak saçları darına dağınık 

idi. Saçlarım bile tanyacak vakit bula-

Fakat bunlarda çok uzun sürmiyordu. 
Ciddi çarpışmalar henüz başlamamış gİ· 
biydi. Nitekim günler geçtikçe Basma· 
cılar kuvvetlenirken Ruslar da ite ehem· 
miyet vermeğe başlamışlardı. Yavaş ya· 
vaş Buhara üzerine ve Türkistanın muh· 
telif taraflarına takviye kıtaatı gönde
riyorlar bir taraftan da yazı ile propagan· 
da yaparak Enver paşayı gözden düşür-

madığı için: meğe çalışıyorlardt. 

- Evlat ... Dedi. Bir dakika bekle Enver paşa haklllnda bilhassa muhte· 
bakayım... lif gazetelerde ve broşörlerde yazılar ya· 

Enver paşa bir elile uılak saç.lan par- zıyorlar ve onun siyasetini tenki.t ediyor· 

maklaıile tarıyor. bir elinde ele tutmuş lardı. 
olduğu mektubu okuyordu. Fakat her Bundan başka halk arasında Rusların 
ıattt yüzündeki çizgileri arttırıyordu. kuvv~tini göstermek maksadile mem· 

Enver paşa çok heyecanlı idi. Parlak leketin muhtelif taraflarında tethiş siya· 
gözleri mektubun satırlarını okudukça setine de başlamışlardL Mesela muhtelif 
kararıyor gibiydi. Hamamdan yeni çık- mıntakalarda bilhassa 'f aşkentlerde tev· 
tığı İçin kızarmış olan yüzünün rengi şirn· kifat yapıyorlar ve sokaklarda tank!aı 
di morarıyordu. ve askeri kıtaları geçiriyorlar ve semada 

size bildiitmiz Hind.yağını. evet, ıu müs· Uzun kirpikli gözlerinin hazakalau bii- da yükselen tayyarelerle kuvvetlerini 
bil olarak kullanılan Hindyağuu tavsiye yüyor. genişliyor ve sonra alnındaki çiz- göstermek istiyorlardı. 
edeceğim. Saçlarınızı yıkamadan önce giler gittikçe derinleşiyordu. Paşa mektu- Fakat Türkistanda başhyan hürriyet 

biraz Hindyaiiyle bunları yağlarsanız., bu sonuna kadar okuyup bitirdikten son· ve istiklal ateşi hakikaten öyle kolay ko• 
yıkanma neticesindeki sertliği de izale ra elinden bırakmadı. iki defa katladı. lay söndürülecek vaziyette değildi. 
etmiş olursunuz. cebine koymak üzere iken dalgın gözle· Memlekette bir çok eski taraflan bile 

Saçlan sık veya seyrek yıkamak da rini kapadı ve düşünceli hareketle elini hürriyet için mücadeleye hazır bulunu· 
başlı baıına bir meseledir: Bazıları sık, yine cebine soktu. Mektubu tekrar çıkar· yorlardı. Nitekim 60 Yatındaki ihtiyann 
bazılan da seyrek yıkamasının, ee.çlar ı' dı ... Okudu okudu ... Nihayet müsterih hali buna en gföıel bit nümune olabilir· 

i.çin faydalı olduğunu söylerler. Bana ao· bir vaziyette geniş bir nefes alarak zarfı di. 
rarsanız - ki doktorların da söyliye- ve mektubu cebine soktu. Günler gelip geçiyor Ruaların yeni si-

- BAŞTARAFI 1 tNCl SAYFADA- - BAŞTAl1AFl 1 İNCİ SAHİFEDE - eekleri a§ağı yukan budur - saçlan 8ık Mektubu cetiren askere dönerek. yaseti kuvvetleniyor. Fakat halk Basma· 
ler görmüşler .. Herif Hipodrum civarın· u. -~'1- hl' '!:". l d d Gi k "'L b k l lh J E aft · daki benim meyhaneye gitmiş, bü.tün müttelıid oluraak karışıkwo., P~ te ı- gönderilen mektubun dört günlük •ık yıkamak zararlıdır. Çünkü yıkama - ı:.v at... e i. 't arargllDta e - cı ar ve as nver pata tar 11n yıne 

ke.inden o kadar uzak. kalDllf oluruz.> bir iil.timatom mahiyetinds oldu• neticesinde saçlar, büyümelerine lüzum• le. Ben şimdi mektubun cevabını yaza- neşe içinde garkı söylemekten farii ol· 
~iza•ns kop~:ı"' ~~~a~~ ... :._ -~B~nim l?emiatir.. -0- ,_ __ ...1.:1:~--.. h.a vhuı u.La IJlı t..1..uu Urcu.a.lı ı.. .. ,Lo;;Jcı• ........ M•ım -n "" 2'.Rınan gid~eksin:ı- mıyorlar<fL 
den ve bedavadan şarap ikram ediyor- ITALYANIN HAZIRUôl: Teth!fçiler, ıay~t taleJ!leri lıa-A ler. - Ne zaman emrederseniz) Rualar Türkistanlıların hürriyet aşkını 
rr..uş... Hani sizden haber gelmese idi bul edilme~ lngiltnenın alıerı y aptığımLZ tavsiyelere göre frrçalanan - Öyle ise bugün istirahat et. Akpm nihayet anlanıı~lardı. Billıaua Enver pa-
ben hemen oraya ~ ve bizim şa- Roma 3 (A.A) -.-~i gau~ f ~- oe ticari ıniieueaalıncı Juuıı bü ~ ve itina gören saçlar ipek gibi hafif olur· gel yaverimden mektuhumun cevabın: şanın etrafma toplanan muhtelif millet· 
rapların hesabını ondan sot"acaktım yan ordtısumm yenı tqkilatına daır hır yük ırıiluutlain. birbirini takip (ar ve fLtçaya ela, tarağa da kolayca al. Yann h.areket edersin. lerin anlaşması ve hepsinin de ağzından. 

Bu haber, Sebastiyanonun ho"'ın;ıı .. ;t- kararname nqretmi~tir. Metropol ordusu .-.J•ce·:;;nı· b.!'Jı•rme.ı.teJ!r•-. Enver paşanın almış olduğu bu mek- yalnız (hürriyet ve istiklAI) aözü çıkma· 
'lif- ,,... ... ... a• ıuı T< aı ı..... «itaat• ederler. Her türlü ondülasyon ve 

mişti. Çünkü o Koca Göbegı.v · nerede bu- aP ındaki teJtade t.eoekkül etmİ§tir = Ba...::- ueraltı u· t~•uonlar~- Jan k tupta Ceditlerle yine eskilerin arasındaki sının yapa.cak olduğuna tamamen kanaat ~ gun ., .... ., uıa uafüre çok iyi gelirler. işte bu, saçlan-
lacağını bilmiyor, aramağl tuarlıy<n'du Bil kurmay kumanda. heyeti, bir ordu biritule iki f.J-i tevkil e.dilmİftİr. ruza her gün hasredeoei:iniz on dakika- bir ihtilaftan bahsediliyordu. Bilhassa lb- getirmijlerdi . . 

G .. l k k-----.ıanl 17 •- ı d. b' h' '-- "&f rahim bey ile Togay Sarının yaptığı işler Bunlara kar~ı artık tamamen mfica-u ere : wwuu;L ığı. x..o.ıcx u. ır zır ıt ıuJ• Sanlardan biri demiflir ki: lık itinanın neticesidir. 
Ü_,,,_ y a Dedi ~-- 'D"fn d b l in h '----- __ _ı __ l·x... anlatılıyor ve yeni vazıy" et bildiriliyordu. dele etmek lazun geldiğine karar verdiler 

- GUlllle enaeç.. .. ~a., - lor u. iı a p taah aş ll"1IIDaJlQAll ı.g., _ T" ..... L~fatm~· L.! - - yılg•-lık ş d ı 
~ h J ..,.,'" ...., ~ ... unu a llÖy iyelim k.i, saçlann huyu Paşanın asıl dlişündüğü bu mesele de- muhtelif taraflarda yavaf yavaı haılıyao 

prap i senin mey anenin §a- bir zırhlı kolorcla, 6l piyade fırbw. 2 oermez.Bu tevkillerti rag"men mü- çok tathdrr: Kendisiyle biraz me•-~1 d 
rap deposundan çok daha zengindir. . . k 5 L- ... ~ .... ğl]di. E-vvela Baysondaki kızılordu kuv- müaa emeleT arttı. Bugünlerdeydi. 

motihlü fırka. 2 :mhiı fır a, hafif nx· cadek Jeuam edet!.ektU. olıuaarıız size aomuı:tı:na:ı, her dedi;;.;nizi B ıl Yeter ki ben Koca Göbeği bulayım~ Bi- •· vetleri idi. aamac ar ııidd.etli bir müsademeden 
z.im güruhun içUkleri fal'abnı on misli ~uııı;~~epol~: ~ k: Poliıt ll'landa tethifçilerine yapar. O :ıraman en ufak bir itina ile par- Ondan sonra bu vaziyetleri bir an için· dönerek karargahın bulunduğu Pol Hak-
bedelini sana ben vereceğim.. Sen yal- d 8 ~ b '~ :u d l y an meıuup diğer ıaJı11111 üurinJe lak ve yumuşak bir hale gelir. Sıhhırtle, de ıslifı edeceğine emin bulunuyordu. yana gelmişlerdi. 
mz benim verdiğim emirleri harlı harfi- 2 ri ô~cuman an ıgı, leokalade büyiilı, Jaemmiyeti luıiz itina görülmüş saçla.tın tabit kokuları da, Ve kendi kendine (Baysonu aldıktan O güne kadar müteaddit hücumlarda, 

b'ı.. Karabinyder ordusu Üç fırkaya iblii bir ço/ı ve.iluılarla e.ehmnem bazı parfümlerle çok iyi, imtizaç eder. 90nra garbi mmtakalan alır bu suretle taarnızlarda Bayson ele seçmemltti. Rua-
ne tat l.11; et.. edil-:..... 

Bunhıırı. SÖyledikten llOm'a Sebastiya.- '°"'- bombalaf'uu al~ineğe maluııs Her berbere sidit. bir de §8.mpuvım hütün Türkistanı gerek Ruslardan gerek· lann süvari kıtalan oldukça kuvvetli idi. 

••••••••••••••••••••••a~••••••••~••• ..... & ! Kiralık apartman s 
5 Şehir ıuio.om a:rkasnula 138:! i 
tSPYlh (Gül sokak) ajzıııda denlzei 
E mmr koafonı ha.Yi yedi odaL yeniS . ,._ 
: inşa edilm~ bir ev kiralıktır. : • • 5 Görmek ve göriişınek lstiyenlerin i 
l:guetemız idarelıanesine mill'tlcaırt-: • • 
ileri. S 
••••••••••••••••••••••&••••••••a• .. ••~ .. •• 

Parla .f (ö.R) - Fransız hariciye na- elektrilı. telleri biılmrııtar. Brt tev- yaptırmanızı iı:abettirmez. Eğer saçları- se dahı1deki nifaldardan temizlerim) di- Bir çok defalar Basmaed.ann BaysoD 
zm Bonne bu sahalı lngiliz büyük elçisi ki/at saYainJe irfanda lethifçi • nızı kıvırtacak.sanız, buna ait hususi los- yordu. üzerindeki tiddetli harpleri h.ep eüvari-

Erik Fil.ip9i kabul edeTek beyn.elmilel va· lerinin lngiltereJelU laal.iytd ma- yonlar da vardır. Yahut. daha basit ola- Hakikaten o günlerde Enver paşanın lede karıılafıyor, mavzer, tüfenk, h.afif 
ziyet üzerinde ehemmiyetli bir görüşme· kezi.erinin tdDltll'IVn meydana ,,. rak, berbere gitmeden önce siz ıaaçlaruuzı memleket için çalışıdı:en lıaDı: arasında ve ağn makineli tüfenk sesleri arasında 
de bulunmuftın. k~ğı ümit edilmektedir. yık.ayabilireiııiz. daha doğrusu biraz kuvvetli vaziyette bir çok tehitler oluyor ve nihayet her iki 

FRANSANIN HARP 
SIP ARIŞLERI: 
Paris 4 ( ö.R) - F ranııız hava neza

retinin neşrettiği bir tebliğe nazaran 
Fransanın AmerikıL fabrikalarından biri· 
ne sipariş ettiği 200 harp tayyaresi 250 

Cilt gibi, saçlar da umumi sıhhatinizin hulunanla.nn bu kabil post kavgasına diit-" taraftan esirler verilerek alınarak ınuha
ye, diğer bir Amnilcan fa.brikastiıa si- aynasıdır. En ufak bir rahatsızlık: brle saç- meleri çok garipti. Fakat qte oluyordu. rebe mi.isbet ~ek.ilde neticeleniyordu. 
pariş ettiği 200 harp tayyaresi 400 e larcla tesirini gösterir. Herhangi bir saç Bunlara kartı koymak için kızılordu ile Enver pap ve yanında bulunan ze
ç1kımlml§tlr. tuvaletinin muvaffak olahnmesi, çok de- mükemmel surette çarpışmak ve onu yen· vattan bilhassa Hasan bey Nedim hey bu 

Loru:ha 4 (ö.R) - lngiliz hava rıuırı fa umumi sıhhatinizin iyi olmasına bağlı- mek lazmıdı. ite pek asabileşiyodardı. Fakat elden ne 
Akdenizde bir teftiş turnesine çıkmıştır. dır. Bilhassa. permanant yaptı:racaksanlZ, Enver paşa bu maksatla büyük hazır- gelir? kumandanı bilhassa süvari kıtam 
Turne üç gün sürecektir. bu noktaya çok dikkat etmelisiniz. lıklarını yapb ve nihayet Bayaon üzeri.ne •• BİTMEQt _ 

--~--

Tarihin Gizli Cemiyetleri ~ tövbe ve istiğfarı kabul edilmiş bil" raiı- birler engizisyonun en yüksek reisi Ro- küliin ismi bil' rırliddet«Isanı:n milisleri> heveslerine muhalefet edilmemesi için. 
zt bile cezadan kurtulmuş sayılamazdı. madaki Papa idi. · idi. Bunlar tam minasiyın muharip şö- engizisyon cemiyetlerine boyun eğmekte 

Pons Roje adlı bir rafızi, tövbe ve de- Ispanyada, birisi Döminken tarikatine valyelerden oldukları için engizisyon bir in bile tereddüt göstermeyecek ka-
haletten sonra şu cezayı çekmeğe mah- me'll.Sup olmak üz.ere beş kişiden mürek- cemiyetine ve mezalimine çok büyük dar ahlAhlZ idiler. 
k:Om edilmiştir. kep bir meclis bütün !spany<>l şehirle- hizmet ve yaN:ımlar yapınışlardrr. * 
1-C'ç hafta Pazar günleri şehrin ka- rindeki engizisyon cemiyetlerinin en işte, engizisyon cemiyetlerine papalı- Buraya kadar yazılan, engizisyon de-

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı pısmdan merkez kiliseye kadar çıplak yüksek makamı idi. Bu meclisin reisi, ğm vermiş olduğu şekli bundan ibaret- Dilen fesatları ve zulüm ocağının bir 

vücudu kırbaçlanarak getirilecek. papan:ın muvafakati ile fspan:ya kralla- ti. Fakat engizitörlere verilen hak ve kenarını gösterebilir. Engizisyon hak -

Tefrika: 14 
Bu kont Roje bir zamanlar, 1237 de Tu
luzda engizitörlere muhalefet göstenniJ 
idi. 

Engizisyon için bund.m büyük bir ci
nayet ve kusur olur mu idi? Bu sebe~ 
le kontu engizisyon mahkemesine davet 
etmişler fak.at kont 

- Siz beni değil, ben sizi huzuruma 
tebaam sıfatiyle davet ediyonıml eeva
bJyle mukabele ~ 

Bu cesurane c.evap engizi.syoo. papas~ 
larmı o kadar kudurt:ınuştur ki, hu kin 
ve hiddet kontun öliimilnden soma bile 
süirun bulmamıştır. 

Epeyce U%un bir zaman saıı.ra, int.i. 
kam ateşi ile yanan engizisyon ve pa -
pasları Barselona girdikleri va.kıt, Tone
nes ve Kadlıeta he.r türlü fenalık ve ci
ıaa)'et , için .fırsat buhnU§tur. 

Fua konte5 Ermezlnda, Kutelbon 

2 - Tövbekarlara mahsus elbise -ya-' rmı seçerlerdi. sala.biyetler hudutsuz idi. Böyle bir kud- km.da ô$ğıdaki yazılar daha eyi malu-
ni son zamanların deli gömleği gibi bir Engizisyon cemiyetillİD. Hermandad retin suiistimal edilmesine imkan yok- mat vermektedir. 
şey- geyecek. ve Kruciyata. adlı iki yardımcı teşkilatı tu. Engjzisyon cinayetleri, bütün Avru- -'OÇONCtt KISIM-Nakleden : F: Ş. B. 

kontu Arno, Kedanye, babası çok za- 3 - Yaşadığı milddetçe et, peynir, var<lı. payı uzun bir zaman çok büyük bir kor- -TORKEMADA-
tnandanberi ölmüş idiler. !ki engizitör, yumurta, gibi hayvan mahsulatı yemi· Hermandad cemiyeti, hakik1 mfmasiıle ku ve ıstırap içinde bı:rak:mıştır. Avrupa.da yahudiler -Torkemadaom 
kontun, babası ve kızının kemiklerinin yecek. casuslardan kurulmuş idL Bunlar, şehir. Bir engizitöre, muhalefet f.amamiyle doğumu -gençliği ve aşldan!- Beşinci 
mezarlarından çıkarılarak sokaklara 4 - Haftada üç gün oruç tutarak zey- kasaba ve köylerde ve kendilerini bel- imkM.sızdı. Engizisyon cemiyetinin. zan Ferdmandın sarayına azimeti .çabuk 
atılmasını emretmişlerdir. tinyağı y~cek ve şarap içmiyecek. li ett:imıiyerek gezerler ve din.sizleri altma aldığı bir kimse -ne kadar masum parlayışı ve nüfuzu -yahu.diler aleyhine 

Engizisyon 1238 de Nauarada girmiş- 5 - Ayda bir defa Kereri papasına bulup meydana çıkarırlar, fakat haki- ve suçsuz. olursa olsun- artık ölmüş, alınan tedbirler -Engizisyon daim1 bir 
tir. müracaat ederek sözünde durduğunu ki ve ciddi bir ~ bulamadıkları zaman mahvoim~ demekti. O, lehinde şahit mahkeme halini alıyor -EııgiıitöT Piyer 

Engizisyon erklnı. bir şehre girdikleri ispat edecek ve bunları yapmadığı halde da en menfur iftiralan baş vururlar ve bulaınazdL Bulsa da lehte söz söyliye. Arbusun katli -SardUna çetesi, bu çete. 
zaman, ilk iş olarak. baş papaslık daire- tam ve affı kabil almıyan bir nıfızi sı- her şeyden ziyade kendi şahs1 menfaat- cek bir şahitte kendisi gibi korkunç ce- nhı nivunlan -Yahudilerin tehciri -Tor-
sine giderler ve iş~ başlıyacaklarını bit- fatiyle ceza görecektir! lerlni düşünürlerdi. zalara çarptınhrdıEngizisyon, isnat edi- nmadanm ölümü -Engizisyonun tayin 
dirirlerdi. Engizisyonun gelmesinden. Engizisyon, her geçen sene ile kudret .Knıciyota cemi.Yeti ise, daha yüksek len bir suçun tavazzuhu için §ahit te is- ettiği cezalar: Ip, kırbaç, su, ateş ve Oto-
pek az sonra belediye heyeti de bütün ve sa.lilıiyetini bir derece daha büyüt- mevkili ve şehirlerin rüthell papasJarm- tem.ezdi. Bir ihtiyar, yahut engizitörün da-fe- Dük Diyego Dera -Ksimenes de 
mevcudiyeti. ile himıete hazır bulundu- milş. ve nihayet papalar ve papaslar elin- dan, sinyörleriııden ve mevkii yüksek kendi kanaati, en büyük bir cezanın ve- Kis:mero -Liiterin zuhuru • 
ğunu bildinneğe mecbur idi. de dint olmaktan. ziyade siyast ve hasis olan kimselerinden mürekkep idi. Bu rihnesini icap ettirirdi. -!-

Engizisyonun en küçük bir arzu ve menfaatlere nıa1ıswı en korkunç bir va- cemiyetin vazifesi de katolilililt Met ve Engizisyondan her kes ko.rkardL Çtin- Yukarıda engizisyonun dini olmaktaa 
emrine riayet etmemek, engizisyon ce- sı.ta olmuştur. usullex:iııin yüksek tabaka arasında mu- kil engimyonun olduğu şehirde hiç b~ ziyade siyasi ve aynı zamanda tamamiyı 
zalarma en affedilmez bil' suçlu gıôi Engizisyon cemiyetleri bUytik ve kü- hafa2'.3sı idi. kimse bir saat smıra sağ kahp kalmıya- le hasis ve şah.si maksatlara dayandıis-
çarptırılınağı kabul etmek demekti. çük büfün şeblrlere dağılmıştı. lt.alya- Bunlardan başka üçüncü bir t~ekldll cağ.mı bilemezdi. nı kısaca yazmıştık 

En hafif ceza, her tCirlU insanlık hak- da, Venedik. şehri engizisyon. cemiyeti daha vardı. Bu teşekkül de Tempilye Kral ve hükümdarlar da korkarlardı. 
tarından mahrum kılınmak idi. Hatıl, dışarıda bırakılmak şartiyle bU.tün şe- şövalye tarikati gibi bir şeydi. Bu teşek- Ve o devrin kralları da. kendi keyif ve -·BirMEDI-
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Kara Yazısı 
Bayan "Servet,, in acıklı hayatı 

Büyük 

... 
YAZAN: Üç Yıldız 

9-

tarihi ve macera 
-82-

Hava 
Bunu kendiniz de anlayabilirsiııiz 

Gök, sabah gürlerse rüzgar, öğle gürlerae 
yağmur, akşam gürlerse 
fırtına olacağına alamettir 

.. 

Kızları 
Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 

-30-

En makbul hediye: Bit 

•• BiTllBDt

Yugoslav 
Başvekili 
- BAŞTARAFI t tNCI SAYFADA -

kilo olduğu kadar .ur.ile bu me.e
lenin halline mecbur oldulumuz 
kanaatindeyiz. HilkUmetin §imdild 
teşekkül tanlyle bu ciddi ve nazllı: 
meselenin halline bir marn teşkil 
ettiği miilihaulsındayız.. Bu sebep. 
le kabinenizde ifa etmekte olduğu
muz vazifelerden istifamızı veriye>-

ruz.• 
Kral naibi prens Pol derhal istişa

rclerine başlamış ve ayan reisi, es
ki d8hillye nazın B. Anton Kroşeçi, 
bunu müteakip te Belgrad mebus ve 
belediye reisi B. Vlada İliç1 kabul 
etmiştir. Bazı rnahfellerde tahmin 
edildijine göre ya B. Kroteç, yahut 
B. İliç yeni kabinenin teşkiline me
mur edilecektir. 
Paris, 4 (Ölt) - Havas ajansllUI\ 

Belgraddan istihbanna göre başve
kil B. Stoyadinoviçln istifası geçen 
ikinci klnunda a~ olan inti
habattan beri için için hazırlanıyor
du. Zira bu intihabat Hırvat parti
siyle birleşik Sırp muhaliflerinin 
kuvveüni göstenniştir. Yeni başve
kil olarak B. Kro,eçin adı ileri sU
rillmektedir. 



i~~~.~~~~~~~rıw~~ 
I <1ri~tc cins Ankara kedilerine kadınların merakı günden güne artmak

tadır. Cins kediler meşherinde kollarında, omuzlarında, kucaklarında yetiş-
tirdikleri cins kediler de görülen madamlar pek çoktur. Yandaki resim, Hayd 
Parkta bir kuş terbiye edicisi, bizim (Ağzı ile kuş tutmak) tabirimize uygun 
bir şekilde ve yetiştirdiği kuşlarla hünerler göstererek Londra halkının bu 
yaşh eğlence ve gezinti yerini dolduran ziyaretçilerinin alakasını çekmekte
dir. 

- Alman sahnelerinde (Gelinin u .. nsı 

adı verilen ve fevkaltıde büyük muvaf

fakıyetler kazanan bu dans yukarıda 

gördüğünüz figürle cidden çekici ve şa

hane bir güzellik taşımaktadır. 

Hindli artistlerden Sabu Londrada ala
ka ile karşılanmıştır. Muzik hollerde nu
maralar yapmaktadır. 

Yugoslavya valde kraliçesi Mari bu 
günlerde Romanyayı ziyaret edecektir. 

Yugoslavya ana kraliçesi, malfun olduğu 

üzere Romanya kralı Karolun hemşi

residir. 

Estetik j~astiklerde vücut kıvraklı

ğının ve ahenğinin bir enstantanesi.. 

Meşhur Macar şatranç şampiyonu 

Cabolazlo beynelmilel bir şatranç müsa
bakasında birinci gelmiştir. 22 yaşında
dır. 

Havalar soğudukça buz üzerinde Hokey ve kar üzerinde kayak ve Paten 
sporlan bütün Avrupada en çok rağbet kazanmaktadır. Şık ve zarif kadınlar 
atlar üzerinde kayakları omuzlarında dağ sporlarına ve neşe içinde iştirak 
etmekte, kayak istasyonlarına koşmaktadırlar. 

Hollivudda Artistler ecesi) namı altında terti edilen bir ziyafette Jak Varner Lili Damita Marlen Ditri , Erol 

Yazan C. ôdeT 

Şimşirin parlak ve sarı 
rengini gidermek 

GlDE.RMEK :- Dumanlı nitrik aside 
batırılmış bir paçavra süratle parça üze
rinden geçirilir. Ardından hemen kuru 
bir bezle kuruyuncıya kadar bir bezle 
ovulur. Bir kerre de bir kaç damla bezir 
yağı ile ovulur. Çok güzel bir renk mey
dana geldiği gibi şimşir parçanın ömrü 
arttırılmış olur. Asidi uzun zaman bırak

mamalıdır. 
BRONZ 

Sokullu Vezir Mehmet Paşa camHnin 
esaslı surette tamirine başlandı 

Edirne, 3 (Husus!) - Havsada asfalt 
yol üzerinde bulunan mimar Sınanın 
büyük eserlerinden Sok!.Jllu Vezir Meh
met paşa adına yaptığı ve uzun yıllar· 

külliyatın ortaya çıkarılması için Trak· 
ya umumi müfettişi general Kazım Di· 
rikin büyük alakaları neticesi olarak 
Vaklllar umum müdiirli.iğü.ııcl! l!l.000 
liralık bir tahsisat verilmek suretiyle dan heri çok harap hır durumda bulu

nan cam.iin esaslı bir şekilde tamirine bir kaç ay evvel c:amiin tam.iruıe baş-
Vakıflar umum müdürlüğünce başlat- ıanmıştır. Ancak tamir esnasında eser 
tırıJdığını evvelce bildit-ıniştim. büny~sinde aslını kaybeden parçalara 

B 
. il be be . s· rastlanmış olduğundan tamiratın bu u camı e ra r yıne ınaru....'l. 

1 · d 1 H K esas dahHinde genişlettirilmesi lüzumu eser erın en o an amam ve ervansa-
traf dak

. k . t hasıl olmuştur . Camideki bu tegayyüı 
ray e ın ı saman ve erpıç en ya- . . . 

• 1_ 1 1 uhat d . tim!"'-' şekillerının bundan 120 sene kadar ev· 
pumış ev er e m a anın ıs aıu ve . . 
b li 1 külli. · t t k 1 vel Havsada vukubulan ve hır çok bı· u g ze ya ın or aya çı arı ması · 

• ah ı naların ve bu meyanda Kervansaray la 
Bronz üzerinde husule gelen il}' e- için icap eden projelerini tanzim etmek 

<'ami ve hamamın harabiyetini inta9 
kelere üzere Trakya umwru müfettişi generai d b.. ilk. 1z 1 d a camı.de 

b 1 k 1 · ·d k • · e en uy ze e e en sonr 
Bu gi i e e en gı erme ıçın ıu su· K!zım Dirilt tarafından Havsaya gön- vapılan tamirler esnasında meydana 

retle ha.reket etm!!k muvafıkbr: d il i üf" ++>.,lik · b · er en umum m e.-s mımarı ay getirilmiş olduğunu zannediyorum. 
1 Kısım ni§adır. Mazhar Altan bu husustaki incelemele- Camiin etrafında yapılan sondajlarda ! > ~:a· rini yaparak bu sabah Edirneye döu- bir çok silmeli ve kabartma büyük öl~ 

12 
> mi.işlerdir. çilde taşların meydana çıkarılması da 
> Amonyak. Değerli mimarımızın yaptığı incele- buna bir delildir. 

Bu kanşığa 8 kısun da bakır nitrat ila- meler etralında bana şu beyanatta bu- . di ıl . b d 
ve edilir. Bu mahlCil ile lekeli aksam si- lundular : bil~ımd dyap anVtamirakıflaratın u e~dtia-

ın e evamı uınum mu r-
linir. •İstanbul - Edirne asfalt yolunun Lü- 1 .. - .. • k b 1 dilmiş. ·d dl ugunce a u e ve yenı en ye 

leburgazdan Edirneye kadar olan kıs- bin liralık bir tahsisat eklenmiştir. 
mına bir kaç ay evvel başlandı.. Yeni Tamirat devam etmekte olup önümüz

K atane ağacı: - Beziryağı aürülmüt yol bir sene sonra Havsadan geçecek- deki haziran sonuna doğru tamamlan-
e ti H 1 - da b .. yük. b. kestane ağacı sertleşir. Bu ıuretle İD§8.at- r. avsanın var ıgın en u ır mış olacağını tahmin ederim. Bu suret-

* 
ta kullanılabilir. kıymet olan Sinan eserlerinin harap bir le Avrupa İstanbul yolunun ilk merha· 
Ağaç ıeylerin konmmasL cami ile yalnız kemerli methali kalmış lesi olan Havsadaltl Sinanm bu eseri 
iyi muhafaza usullerinin başinda ağaç· büyük bir kervansaray bakiyesi bir de bütün aslı kıymeti ve güzelliğiyle mey• 

lara 2~8 atmosferlik tazyikle krezot, ha- yine harap bir hamam vardır. Yıllardan dana çıkarılacak ve bir inci gibi göze 
kır sülfat, çinko sülfat gibi maddelerin beri çok harap bir durumda bulunan bu çarpacaktır.» 

§ırınga edilmesi gelir. Bu daha ziyade 
büyük endüstriyi alakadar eder. Burada 
yalnız kolay yapılır şeyler anlatılacaktır. 

1 - Korunması icap eden ağaçlar ki
reçle badana edilir. 

2 - Parça 8 gün kadar kireçli suda 

bırakılır. 

3 - Bağ herekleri, çit kazıklan: Gi
bi şeyleri dayanıklı bir hale koymak için 
bakır sülfat banyosu hazırlanarak buraya 
atılır. 5 - 8 gün bırakılır. Çıkarılır ve yarı 
kuruduktan sonra sönmüş kir~ç banyosu
na atılır. Bu suretle bakır sülfet yağmur• 
lann tesirile yıkanmaz. 

* 
PARFÜMERİ 

Bu çok geniş bir mevzudur. Ve temeli 
organik kimyadır. 

Bugün hemen hemen biltün kokulu 
maddeler kimyevi usullerle elde edilmek
tedir. Maamafih Parfümeri işleri d8rt mü
him gruba ayrılır. 

1 - Nebati Parfünler. 
2 - Hayvani 
3 - Sun'i 
4 - Sentetik 
Kolonyalar: 

> 
> 
> 

EN YOKSEK. KAUTE 
Es.sence de bergamote 7 

> > Citron 17 
> > Petale n~roli 1 O 

Gr. 
> 
> 

> > Romarin 7 > 
Alkol 3 litre 

························-······· · · ······ E « Pratik bilgileır > sütunumuza 
S ait sual sormak istiyen okurları-
• : mıza (B. C. öder yine bu sUtun-
E laroa cevap verecektir. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fransada 
Nüfus buhranı 

La Republikte doktor Julbeis yazı
yor: 

Son üçaenezarfmda 1935 - 37 Fransa 
ölüml.erin doğumlara nazaran fazlalığı 

yüzünden 42 bin nüfU! kaybetmiştir. 
Bu açığın pek ehemmiyetsiz olduğu 

kanaatindeyseniz, bunu, doğum1arının 

ölümlerine olan fazlalığı ile 1. 151.000 
nüfusluk bir artış kaybetmiş olan ltalya· 
nın kazanciyle ve ayni müddet zarfında 
l .429.000 insan ka.zanmı§ olan AJman
yanın kazanciyle kıyaslayınız. 

Ve nüfusumuzun bu azalışı vahimleıı
mektedir : l 9 38 in ilk üç ayı zarfında 

Fransada 192.937 ölüme karşı 157.263 
doğum (Kayıp : 35 bin 684) ve Al
manyada 235.521 ölüme karşı 363.22 7 
doğum (Kazanç 129.706) olmuştur. Üç 
ay içinde iki memleket nüfuslan arasın· 
daki fark Almanya lehine 165.290 kişi 
artmıştır. 

Şüphesiz ki F ransada ölüm nisbeti ha
fifçe azalmaktadır, fakat doğumlar bu
rada baş döndürücü bir meyille inmek
tedir. Bu iki cereyan bugünkü ritim]e 
inkişafta devam ederse 1985 senesinde 
556.000 ölüme karşı 27 bin doğumla 
açık senede 429.000 i bulacaktır. 

Bir inhidamdan bahsetmekte haksız 

Hitlerin hazırladığı 
yeni bir pl3na •• gore ... 

Orta Avrupa Almanyanın kontrolü 
altına girdiği gün Tuna 

havzasında arazi tadilatı yapılacakmış 
PARİS - Övr gazetesinin Roma mu- Fakat Roma, Belgradın İtalyadan zi. 

habiri bildiriyor : yade Almanyaya teveccüh etmesine kı· 
Romada, dün ak~, yalnız Akdeniz zıyor, Kont Ciano Yugoslavyadan bu 

meselesi hususunda değil, fakat Orta yakın aylarda ehemmiyetli mikdarda 
:Avrupa h'ususbnda büynıt bir :riikbüılik buğday, hayvan, maden ve hlfı:n madde. 
hakimdi. Romanya kalesinin yakında ler elde etmek istiyordu. Yugoslavyada 
düşeceği temin ediliyordu. Faşist hükü- mahsullerini satmaktan başka bir şey 

meti Bükreşte elde edilen neticelerden istemiyor, fakat yabancı döviziyle öden
memnuniyet izhar ediyordu. (İtalyaya mesini istiyor. İtalya da bunu yapamı
Rumen petroli.inün gönderilmesi). Bir yor. 
yüksek faşist memuru, geçen gün İtal- CENEVRE - La Tribune des Nati· 
yanın bu anlaşmayı elde etmek için icap ons gazetesi şunları yazıyor: 
eden kısa zamanla Fransız ekonomi he- İspanyol topraklarında İtalyanın si· 
yetiyle Bükreş hükümeti arasındaki ay- lahlı bir surette yerleşmesi, filen garbi 
lardan beri devam eden müzakerelerin Akdeniz müvazenesini tehdit etmekte 
ağırlığını mukayese ediyordu. Bu me- olduğundan, Fransa ve İngiltere bü.ün 
mur diyordu ki : •Bundan böyle bütün münakale hatları üzerinde hazırlıklı bu
Avrupa mihverin emrindedir.• Romada lunmak mecburiyetindedirler. 
siyas~ muvaffakıyetin gecikmiyeceği ve İmdi, Alman hükümeti, İtalyanın ta
Almanyanın son zamanlarda Bükreşte leplerinde kendisiyle mütesanit oldu
müessir teşebbüslerde bulunmuş oldu- ğunu bildirmiştir. 

ğu da ila.ve ediliyor. Demek oluyor ki harp tehlikesi Kar• 
Gene deniliyor ki Bitlerin hazırla- patlarda Ukranya tarafında olduğu h~ 

makta olduğu yeni plana göre orta Av- dar Akdenizde de mevcut olmakta de
rupa Almanyanın kontrolü altına girdi- vam ediyor. 
ği giln, mihverin riyaseti altında Tuna Bu, İngiltere ve Fransanı.n ihL.i~ ;,ı(.kfır
memleketleri arasında arazi tadil~tı ya- lık ve karışmazlık politikalarıru tadiJ 
pılacak ve azlık meseleleri karşılıklı ta- etmeleri için bir sebep midir? 
vizlerle halledilecektir. Bu i~te zararlı Fransa ile İngiltere tedbirlerini arttır
çıkan memleketlere de ekonomik taviz- sınlar, bu, istiklallerinin daha şuurlu 
lerde bulunulacaktır. bir garantisini teşkil etmez mi? 

Bitmiyen Polemik 
ltalyada Fransaya karşı 

şiddetli şekil 
neşriyat 
alıyor gittikçe 

Millnodan bildiriliyor: 

Italyan ve Fransız gazeteleri arasın-
4akl polemik hafifliyecek yerde, gittik

çe şiddetli bir şekil almaktadır. Mesela 
cKorriyere della Sera> gazetesi, Cilm

huriyetçi lspanyollara akıl vermek için 

iki Fransız kurmay subayının Ispanyaya 

hareket etmiş olduğu haberi ile alay et
mektedir. Gazete, bu haber büyük bir 

heyecan uyandırmış olmakla beraber, 

Fransızların, kızıl ispanyaya hiç bir yar

dımları dokunmadığı için, bu habere ku
lak asmamak daha doğru olur, diyor. 

Aynı gazete, Paoli Monelli adındaki 
muhabirini Korsikaya götürmüş ve ona 
etütler yaptırmıştır. 

Monelli yazdığı bir yazıda «Korsika
nın, ne tarih, ne dil, ne adet ve ne de 

emelleri bakımından Fransa ile hiç bir 
alakası yoktur. Korsikada Fransız olan 

biricik şey, tedavüldeki paradır.> De -
mektedir. 

hında Fransada gömülmüş olan Italyan 
askt?rlerinin kemiklerini Italyaya getir ... 

mek için bir iane açmıştır. Gazete bu. 
münasebetle şunları yazmaktadır: 

cBlingy, Chemin des Dames ve Ax .. 
gonnedeki nankör topraklar, bu yerler .. 

de kan dökmüş ve o günlerde müşterek 
sanılan b:r medeniyeti müdafaa etmiş 

olan kardeşlerimize mezarlık edemez -
1er. Bundan dolayı, Italyan milleti ölü
lerini kendi yurdunda görmek istiyor.> 

Noye Zülırer Saytung 

Politikanın sinemada 
tesiri 

Politika sinemada da tesirini gösteri· 
yor. Bir Fransız sinema mec.u.J..ıası slüd· 
yo, impersario, piano, tenor, kamera gi-

bi Italyanca kelimeler yerine, Ingilizco 
kelimeler konulmasını tavsiye etme}cre. 
dir. Fakat ya bu kelimeler Ingilizcede 
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12,39 Program. Ne diyorsunuz ~ Bvlttik ha

'YaUnda mesut olup ole.ı.namsmdan size 
ne? Ah bu hikayeciler. Gtiliba gene 
mevzularınız kıtlaştı da, benim gibi ih
tiyar bir -kadının ağz.ından lakırdı alıp 
hikilyelerinizden birisine ~ermaye> 

bulacaksınız. 

cekti. Ağladım, tepindim, öfkemden 
camları titreten çığlıklar, f&ey-atlar ko
pardım. Mektuptaki küçük yuvarlak be
ni çileden çıknnyord u. Düşünün: Ya 
zarfı kocam açsaydı, küçük yuvarlağı 
görünce kağıdın orasını öpecek, koklı • 
yacak ve daha kim bilir neler yapacak· 
tı. Öyle kızgındım ki, kocam yanımda 
olsa, üstüne atılıp onu boğacaktun. Fa
kat seyahatte idi. 

12,35 Muzik • küçük orkestra • Şef.: 

Bet baht 

Bir fahişe uğruna nasıl 
vatan haini oldu? 

Bu nasıl olur? Namus ve şeref 

13,00 

13, IO 
13.45 

Necip Aşkın. 
Varyete procramı - Tangolar, 
Vıılsler, Çigan ve saire. 
Memleket saat ayarı, ajans, me
teorolojı haberleri. 
Muz:k (küçük orkestra devamı) 
Türk muziği 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan. 
Okuyan: Necmi Riza. 

1 - Nihavent peşreYi. 
2 - Nuri Hnlil - Nihavent şarkı: 
Bir goncai terdir o. 
3 - Hacı Arif - Nihavent şarkı: 
Ben buyi vefa bekler. 
4 - Hacı Arif - Nihavent şarkı: 
Şarap iç gülfeminde. 
5 - 1 lacı Arif - Nihavent şarkı: 
Saçlarına bağlanalı. 

Maaınafih, sualiniz beni uzun uzadı
ya düşündürecek cinsten değil. Çünkü 
vereceğim cevap basit: Kocamla çok 
mesut bir hayat geçirdim. Beni hiç al
datmadı. cNnsıl olur> mu diyeceksiniz? 
Onun beni aldatmasına imkan verme
dim de ondan.. O öleli epey oldu. Ben 
de ihtiyarladım. Fakat ckocam benden 
başka kimseyi sevmedi> diyerek, rahat 
rahat ölümü bekliyebilirim .. 

ihtiyar hnnıoıefendi sözlerinin bura -
sına gelince durdu. Biraz düşündü. Ön
ce içini çekti, sonra gülümsedi ve tekrar 
söze başladı: Casus Fransız kadını Yari jaıı Morel ile de metresini bal gibi geçindirmekte-

l\ç seneye mahktim olsun ve onun suç dir. 
,ortağı Fransız bahriye zabitlerinden Bu uğursuz kadın onun şerefle geçen 

14,15/14,30 Konuşma (ev kadını sa
ati ) 

- Fakat, günün birinde kocam beni 
az daha aldatıyordu. Madem ki bir mev
zu arıyorsunuz, bunu size anlatayım. 

Maarnafih bu kadar da teli\şlanmanıza 
hacet yok. ÇUnkU anlatacaklarım çok 
basit. 

Bütün hiddetime rağmen, intikam al
mağa karar verdim. Birkaç dakika dü
şündüm ve şöyle bir fikir buldum: (Be
ni nyıplıyacaksınız, biliyorum ama, göz. 
lerim kararmıştı, ne yapayım .. ) Eczane
ye giderek gayet kuvvetli bir zehir alıp 
küçük yuvarlağın içine sürecektim. K<>
cam da kağıdın burasını öpünce zehirle
nip ölecekti. Evet, öyle şiddetli bir kLfo 
kançlık krizi geçiriyordum ki bu kor· 
kunç cinayeti bile bile yapmıya karaı 
vermiştim. 

Fakat sonra gene kendi kendime dü
şündüm: Eczacı belki zehiri vermek 
isteıniyecekti. Verse bile. bu T.ehir ko
camı öldürecek kadar kuvvclli olmıya· 
bilirdi. Sonra eczacı her halde halim · 
den anlayacak, belki de beni kırmamalı 
için zararsız. bir toz veya su verip işin 
içinden sıyrılaeaktı. 

alsın' bütün hayatını zehirlemektedir. 
Orel Mark idam cezası ··· 

B '--'- ı Adalet ve insaf mı? Bir fırsat, büyük bir hrsat, Fransız u mm. mı... bo d 
Hak, adalet veya insaf olup olmadığını bahriye zabitine bu _ka~nın yun ~-

bilmiyoruz, fakat bildiğimiz; bir şey var- ğwıdan kurtulmak imkinmı bahşetıniş-
18 o da bunun hakikat oldutudur. tir.. . . 
Kadın bir casustur .• Fakat 0 bu ca- Fakat Ober Mark bundan ıstıfade 

satmakta devam etti. 
Nihayet onun bütün bu hiyanetlcrl 

meydana çıktı. Casusluk vesikaları ile 
beraber askeri harp divanına verilen bu 

17,30 
17,35 
18,15 
18,45 

Program. 
Muzik (pazar çayı - Pl.) 
Konuvma (Çocuk saati) 
Muzik (şen oda muziği) 
lbrahim Özgür ve ateş böcekleri 
(fantaz:i) 

susluiu hm.at yapmamıf. .. Yaptırmağa edemedi .. 

ile bn t O 1937 ilk teşrininde Jan Dark mek 

zavallı ve hakikaten zavallı genç herşc-
y i itiraf etti. Ne yaptı ise sevdiği kadını 19, l 5 Türk muziii - ince aaz heyeti 

(Ferahnak faelı) 

Kocamı tanıyor musunuz benim? .. O 
da sizin gibi muharrirdi. Hem de oku
nan ve sevilen bir muharrir.. Sık sık 
seyahate çıkar ve her dönüşünde ga7.e
tt'sine intibalarını yazardı. Şimdi siz bu 
gibi yazılara cröportaj> diyorsunuz ga
liba .. 

Çırpınıp duruyor, ene yapsam yarab
bi? Ne ya.,.am?> diye boyuna zihnimi 
kurcalıyordum. Bir ara ümitsizliğim o 
dereceyi buldu ki, intihar etmeği bile 
düşündüm. 

1a o uş ur. • . 
o, doğrudan doğruya bir casus delil tep gemisinde vazife alınıştı. Bu genu 

fakat tam manasiyle m pref ve namus ile bUtün dünya limanlannı dolaştı. Bu 
hı.rsızadır. müddet zarfında Fransada0 ve metre-

Fransac:la geçen hafta bir zabitin Al- sinden uzak kalmıştı •. ~dm ona Y~
manyaya casusluk suçundan ölüme ğı mektuplarda kendısınden a~nlmagı 
.mahk<imiyeti ile neticelenen bu •Aşk teklif ediyordu. HatU. başka hır i§ık 
IAciasının• iç yüzü şudur : bile bulmuştu. 

Mari Jan, 1913 te namusklr bir aile- Ober Mark taliin önüne çıkardığı bu 
Clen doğmuş gilzelce bir kızdı. fırsattan da istifade etmedi.. Fransaya 

Maamafih tabiati, karakteri bu genç döndüğü zaman yine bu uğursuz kadın
kızı, daha küçük yaştan itibaren fena- la birleşti.. Onun kaprislerine boyun eğ
lıklara, fena yollara sevketmekten geri meğe başladı. Tabü ve eskisi gibi yine 
kalmadı. yabancı devlet hesabına devlet esrarını 

tatmin için yaptığını söyledi. Mari Jan 
da tevkif edildi. 

Netice : Ober Mark kurşuna dizilmek 
suretiyle ölüme .. Jan Mari de üç seneye 
mahkum oldu. 

Bugünlerde bedbaht zabit kurşuna 

dizilecek.. Namus ve şeref hırsızı ve 

bahriye zabitinin ölümünden yegane 
mesul olan Jan Mari de üç sene sonra 

hapisten çıkarak yeniden şeref ve na
mus hırsızlığına başlıyacak.. 

İşte bu elim maceranın kısa fakat ib
ı etli hikAyesi bundan ibaret .. 

20,00 
20,IS 

Çalanlar: Hakkı Derman, Et· 
ref Kacl!i, Haaan Gür, Ham
di Tokay, Basri Ofler. 
Okuyan: T ahain Karakut. 

Ajana. meteoroloji haberleri. 
Türk Muziği. 

Çalanlar: Refik F eraan, Ruşen 
Kam, Cevdet Kozan. 
Okuyanlar: Mahmut Kann
dq, Semahat öz:densea. 
- Pqrev. 

2 - Bimen • ıarkı (Yüzüm ten 
hatırım şen) 

3 - Salihattiıı Pınar - Eri.em. 
4 - Ruşen Kam - Kemençe takv 
simi. 

Tam o günlerde .senelerdenberi ken
disini görmediğim eski çocukluk arka
daşım Anadoludan beni ziyarete gcldi. 
Ozüntlllü halimi gördü. Ben de hüngür 
hüngür ağlıyarak, ona başıma gelen fe
l~keti anlattım. 

Annesi dul kaldığı zaman onu leyll 
bir mektebe vermişti. Pek az sonra 
mektep idaresi, talebelerin ahl1kını bo
zacak diye onu annesinin yanına yolla
mak mecburiyetinde kaldı. 

Zavalh kadın.. Bu ahlaksız kızla ne 

Filistin kavgası S - lbrahim efendi • Yanar der
di firaltınla. 

Kocama olcuyuculanndan bir çok 
mektuplar da gelirdi. Bir ara mektuplar 
aruında dikkatimi bir zarf çekti. clz -
mir> damgasını taşıyan, açık mavi renk
te bir zarf .. Mavi zarfların bazan her 
gün geldiği de oluyordu. Zihnimde şü~ 

heler uyanmağa başlamıştı. Bu mektup
lar her halde Iı.mirde bulunan bir kadın 
okuyucudan geliyordu. Şüphelerim ba
na o kadar eza vermeğe başladı ki, gü
nün birinde kocamın gene seyahate çık
masından istifade ederek mektuplardan 

birisini açtun. Aman yarabbi! .. Mektup
ta neler yoktu, neler .. Hasba, kocamın 
ilk yazısını okuduğu zaman ona fışık ol
muş. Kendisini görünce bu chis> daha 

çok kuvvetlenmiş. Halbuki kocam bu 
.ıthİn $İnP hun bir. mıılcab!"le l?Östermi -

yormuş. Ne olur, Izmire tekrar gelse 
imiş te beraber seyahate çıksalarmış 

filan, filan .. Sonra da, sayfanın sonuna 
kalemle bir küçük yuvarlak çizmiş ve 

Sağ olsun, Feride soğukkanlı olduğu 
kadar tecrübeli bir kadındı. Önce beni 
fena halde azarladı. Sonra da bir akıl 
öğretti. Küçük yuvarlağın içine toz veya 
su halinde zehir değil, bir kağıt parçası 
koyacaktım. Ne kadar basit, değil mi? 
Halhuki ben hunu akıl edemem~tim. 

Feridenin dediğini yaptım. Küçük yu -
varlağın içine küçük kağıt parçasını ya-

yapablJirdi? 
Mari Jan, on yedi yaşında iken bir bi

rahaneye garson olarak girdi. Burada az Londra konferansında 
'llam8llda terakki etti. 

(Her işe yanyan) rütbesine eri§ti. 
Nihayet onu mbJai ahW:iye sicill~ 

:rinde ve •Vesikablar• listesinde görü-
yoruz. 

Hadiselerin inkişafını 
Arap şefleri birbirini 

beklerken 
öldürüyor 

Bu yeni hayat içinde Mari J an kırk 
yaşlarında nammlu ve iyi bir aile reisi· Filistin meselesinin halli için Arapla\ şefleri öldürüşmektedirler, mühim bir 
ni, bir yuva sahibini baştan çıkanyor. ile yahudileri bir araya toplaması la- parti Kudüs müftüsünün tedhişçi sis-

Yuvası tarumar olan ve hayatı yıkı- z.ım gelen konferans bir kaç güne kadar temine karşı koYJl1akta ve İngiltere ile 
lan bu zavallı adam şimdi Lejiyon et- Londrada açılacaktır. Fakat yahudilerle anlaşmağa temayül etmektedir .. Ancak 
ranjerde de dikiş tutturamamış.. Müs- Arapların görüşleri 0 derece birbirine son dakikadadır ki Fahri Nakkaşinin 
' temlekelerin her hangi bir köşesinde zıddır ki bu iki milletin murahhasları idaresindeki mutedil partinin murah· 
sUrUnmeğe namzet bulunuyor. ayrı ayn içtima edecek ve İngilizler~ hasları, Kudüs müftüsü taraftarlarının 

Bu hldise, Fransanın Rennes şehrin- taleplerini miistakilen bildireceklerdir. muvafakatiyle Londra konferansına ka-
tle oluyor. Kahire kongresinden beri yapılan bul edilmişlerdir. 

Mari Jan her hangi bir sebeple ve muhtelif temaslar neticesinde Arapların İngiliz impaMtorluğu merkezinde 
belki de bu bereketten mütevellit her kabul etmiş oldukları program 0 kadar Arap alemi mÜll'lessillerinin hazır bu-
hangı. bir intikama hedef olmamak ıçın cezridir ki Londra konferansına i§tirakc 1 unması vakıası da tek başına hususi 
Rennesı. terL-.l---k B~-'- geliyor. davet edilen cügv er Arap devletleri, ön- b 

·ıLeUen: a.,.....,. ir mana almaktadır. 
Burada da ayni fuhuş hayatı onu ih- ceden hir almmele mnhkOm ohna.c;.n di-

l Hususiyle bu hadise kral Farukwı 
•=-aslı ""nberi içine alıyor .. Ve bahriye ye, bunda bazı tahfıfler yaprıı=ığa ça ış-
~ y- yakın bir istikbalde halifeliği talep et· 
zabiti de işte burada ve Mari Janın tu- ınaşlardır. . 'h . 1. 1 k d" 

B v gramın bugiinki.ı mesı ı tıma ıy e arşılaştırıldığı tak ıt" 
••mna d:l•üyor. una ragmen pro. . de b m"'nı"darlık --· ~ b t u • daha ziyade tebarüZ 

1 · hi t sekli müzakerelerin ır ne ıceye varaca-
Bu tarihte casusluk mese esı ç e '!I: ed 

bahs 
d v·ld. Mevzuubahs olan ğına fazla bir üınit bırakmıyor. l er. 

mevzuu egı ır. . . F'list. ''-'-kil bir müslüman dev· dece d.. .. bir kadının kendi.sinden ı ın mu.>... . 
~ bü~yük.uşb. bahr' •e zabitini 1912 Jeti olacaktır. Bu memleketin tacını sa-
bır ya§ ır 1~ ' bbas Hilmi • Obcr Markı kendi tuzağına bık Mısır hidivi A. papya 
<Iotumlu vermek mevzuubahstır. Yahudiler bu 
UÜ§ÜrmeSİdir. devlet içinde ancak hükümette iki mu-

UÇURUMUN KENARINDA rahhaSJa temsil edilecek bir azlık hak-
Bahriye zabiti Ober Mark, Mari Jaıı:- lanna sahip olacaklardır. Bunlann Fi

fena halde tutulmuştur. Onun bir fahl- listine hicretleri on sene müddetle me
fe ••• Bir düfmüş kadın olduğunu bili- oedilecektir. 
')'or .. Buna raimen onu bu bayaUan çek- İngiliz hükümeti yeni devletle bir it
,mek ve yalmz kendine mal etmek sev- tifak akdedecek ve on sene müddetle 
'clamna dütüyor. kıtalarını muhafaza edecektir.. Filistin 

Mari Jan İlle : kendini kendi vasıtalariyle müdafa.ı 
- Ya ı.na Uıtediğim gibi yapmak edecek hale gelinceye kadar bu mühlet 

için kafi pua verirsin, bu hayattan çe- temdit edilebilecektir-
kilirim ft yahut ta beni buakırıan· Bu Bu Yı&tin devletinin İngiltereye kar
hayatta devam ederim ve sen benim fi vaziyeti demek ki aşalı yukarı Mısa-
,(Kalp lplam) olursun.. nnkine benzer olacaktır. Fakat İngilte-

Diyor. re Akdeniz kapılarında çok müteyak-

Ober Mark zengin bir adam değildir. ~ bir şekilde nöbet beklemesi icabe
Kadının teklifine peki diyor. Onu güzel den bir devirde Süveyş kanalı y~
b· -L sahi ld u n derece ehemmı· ır apartmana yerlettiriyor. F-at pa· nnda p o ugu so. .. 
rası yoktur. Para bulmak için de .. K1A- yetli üslerin zaiflemesıne musaade ede-

sik sisteme baş vuruyor .. Kendini bir mez. 
ecnebi devlete satıyor .. Bu devletin aja- Diğer taraftan, yahudilerin Arap~a 
nına askeri sırları vermeği teklif edi- tabi olması, Balfou_r antantiyle taahhut 
yor. Teklifi kabul ediliyor. altına girmiş olan Ingiltereye karşı ya-

Obe h di °'l · in ayaklanmasını intaç ede-
r Mark namuslu ve vatanıru se- u ~ emın . . . ce-

ven bir adamdır. Esrar diye verdiği ha- bilir. ilk Arap proıesı yahudi m~ 
herler her kesin maltimu olan haber- retinin derhal ve mutl:k sur~t~e. u
len:Kr. Yabancı devletin ajanı ve ya- rulnıasını ve İngiltere den Fılistı~e ~
hancı devlet bunun farkında..... Fakat rıın milyon yahudinin m~aceı:_etı taah-
1 l İ§lel'de daima old v 'bi il :a: .. ; four beyanatının ınuhtevı oldugu -

.. ugu gı er..-.- . v kaf' ld u hak-
unerek Ober Marka bol paralar ve- hüdü yerine getırmege ı o ugu 

ı •Yor.. kında bir senet istemeje kadar varmı-

Ober Mark, farkında olmadan vatanı- yor muydu! . . . 
ıu •tmı bir hain ohnUftur. Aldıih para Hadiselerin mıu.afına mtizaren Arap 

La Republik 

Siyasi F alcıhk 
l'ranko •avallak 
olnuyacak, lualwe 
telvesi böyle diyor! 
F ransada sosyalistler F rankonun as· 

keri muvaffakıyetlerinden endişede mi
dirler? Olamazlar ve olmamalıdırlar. 
Çünkü onlar kahinler fasile.ine mensup· 
turlar. Ve kehanetleri Frank.onun galip 
gelmiyeceiini müttefikan ilan etmi~tir. 

• On üç ay oluyor, 20 ikinci teırin. 1937 
de, kahin Brac:ke bakını& Populaire· de 
ne yazıyordu? 

c Franko yenemiyecektir. Bu huaueta 
mutlak emniyet veren f&}ıadetler yağı
yor. Daha fimdiden Hitler ve Mmeoli
ninin müdahaleleri akim kalmqtır. Bu 
müdahale ancak bqlangıçta i.ni bir IÜr
prizle muvaffak olabilirdi.> 

lıte 20 ikinci tqrin 1937 de, bat kahin 
Blum'un muavini ve Sohiff, Moriz:et, Zy-
romski kahincili.klerinin yanıbaşında ka· 
hin Bracke böyle söylüyordu. Böyle olun· 
ca korkacak ne vardı? Franko galip gel
miyecektir. Kahinler batı tarafından ba
kılan kahve telvesi bunu teyit ediyor. 
Hitler akamete uğram11tır. Marksistlerin 
iskambil falı bu hususta kft°i teminat ve
riyor. Rahat uyuyun, arkadqlar. Kahin
lerinize itimat edin. lıte 20 yıldır size ia
tikbali söylüyor ve 20 yıldır burnu di

bindeki merteii ıörmüyor. 
-Le Matin-

21.00 
21,00 
21,10 

6 - Salahattin Pınar • şarkı: 

Sormadın halimi. 
7 - Faiz. Kapancı - aariQ !Bii~ 
lüm büklüm sarma 8Açm. 

6 - Arif bey • prltı: Düıermi 
pnına. 

9 - Civan usta - 14rkı: Her lı:im
de vardır aık iptilası. 
1 O - Etem efendi - saz ııemaisi. 
Memleket saat ayarı. 
Neıeli plaklar R. 
Muzilc (Riyaseti cümhur bando· 
iMi - tef: Ihsan Künçer) 
1 - Sellenick • Hint marıı. 
2 - Richardy • lspanyol rapeo
disi. 
3 - F auchet - Senfoni. 
4 - Gluck - Orfeo operuanın 
balesi. 
5 - Glazounow - Stenka razine 
(senfonik parça) 

22,00 Anadolu ajansı (Spor servisi) 
22, I O Muzik (neşeli plaklar) 
22.45/23 Son ajana haberleri ... 

** 
PAZAR T ES 1-6/2/939 

12,30 Program. 
12,3S ~ürk muziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı, ajana. me

teoroloji haberleri. 

13, 1O/14 Muzik (hafif uvertürler ve 

fantaziler - Pl.) 
18,30 
18,35 
19,00 
19, lS 

20,00 

20. IS 

Program. 
Türk muz:iji - halk havalan. 
Konuıma. 

Türk muziii (fud heyeti : Bes
tenigar saba faslı) 
Ajans, meteoroloji haberleri, zi
raat borsası (fiyat) 
Türk muziği (Klasik progTam) 

1 - Osman Giray han - Bayati 
araban peşrevi. 
2 - Sadullah ağa - Bayatiaraban 
birinci beste. 
3 - Sadullah ağa - Bayatiaraban 
ikinci beste. 
4 - Sadullalı ağa • Bayatiaraban 
ağır semai. 
5 - Rqat Erer - Keman taksi
mi. 
6 - Arif bey - Muhayyer tarkı
Humarı yok. 
7- Lemi • Bayatiaraban p.rkı
Bakaaız hüsnün. 
8 - Dede efendi • Bayati • Kar• 
ıadan yar güle güle. 
9 - Lemi - Bayatiaraban tarkı
~ o mehvqin. 
1 O - Mahmut Celllettin pllfA • 

Karcaar tarkı: Vahı mey'i& 

pıştırdım. Sonra da mektubu tekrar zar
fa koyup, hiç bir şey olmamış gibi, zarlı 
kapadım ve öteki mektupların arasına 
karıştırdım. 

içine: 
cBurasını> diye yazmış. Bir çift du

dağın biçimini andıran, acaip esrarengiz 
bir küçük yuvarlak.. Bunun ne mfuıa
ya geleceğini gfutlerce düşündüm ve ni-

hayet buldum: Mektubu yazan kadın, 
kliğıdın orasını öpmüştü. Kocamı da 
orayı öpmele davet ediyordu. Böylelik
le iki sevgili, aralarındaki yüzlerce kilo
metrelik mesafeye rağmen, posta vası
tasiylc dudak dudağa geleceklerdi .. 

Deli gibi olmuştum. Çünkü kocamı çıl
dırasiye seviyordum. Sonra, mektubun 
yazılış tarzı da bana bir çok şeyler öğ-

retm~ti: Her halde kocam da bu kadına 
lakayt değildi. Mektuplarına cevap ve
riyordu ve, kiın bilir, belki de günün 
birinde heni bırakıp onun yanına gide-

21,00 
21,00 
21.15 

22,00 

12 - Etem efendi • Bayatiara· 
ban: saz semaiııi. 
Memleket saat ayan. 
Konufllla. 
Esham, tahvilat, Kambiyo - nu
kut borsası (fiyat) 
21,30 Muzik (oda muziği) 

Piyano: Cemal Reşit. 

Keman: Orhan Sorar. 
Viyola: lzz:et Al bayrak. 
Cello: Edip Sezen. 

C. M. V on W eber • PiyaDolu ku
artet (si bemol major, opus 8) 

Allearo. 
Adagio ma non troppo. 
Menuetto ( alle&ro) 
Finale (Pre9to) 

Muzik (küçük orkestra - tef Ne
cip Atkın) 
1 - Şubcrt - Moment müaikal 
(fa minör, opus 94, N. 3) 
2 - Nesvadba - Lorley prkıaı 

üzerine fantazi. 
3 - Nideen - Maakarade komik 
operasından lspanyol danaları. 
4 - Lehar • Libellentanz opere· 
tinden potpuri. 
5 - Mozart - Re majör diverti
nıento dan menüet dansı. 
Şumaıın - 4 üncü senfoninin ro
mansı. 

7 - de Micbeli - Buseler sere
nadı. 

Bir kaç gün sonra kocam seyahatten 
döndü. Yemekten sonra mektuplarını 
açtı. Okudu. Biraz düşünceli idi. Bana 
tuhaf tuhaf bakıyordu. Izmirden gelen 
mektubu açtığımı anlamıştı. Ve tam 
dört gün, benimle ne konuştu, ne de yü

z.ilme baktı. 
B~inci gün, ağlamaktan gözleri kıp

kırmızı olduğu halde yaııınıa geldi. B~ 
ni kucakladı :ve uzun uzun öptü. Sonra 
da ne dedi, biliyor musunm? 

- Kancığım, gel, seninle seyahate 
çıka hm! 

F.akat lzmir taraflanna değil. Avru
paya gidecektik!.. Sevinçten sarhoş gi
biydim. Fcridcye bugün bile o kadar 
minnettarım ki.. 

- Demek, hanımefendi, mektuptaki 
küçük yuvarlağa yapıştırdığınız kağıt 

parçası bütün güçlükleri halletti, öyle 
mi? 

- Evet .. 
-Peki... O yapıştırdığınız kağıt ne 

idi! 

ihtiyar hanımefendinin gözleri, akma
ğa haz.ırlanan yaşlarla buğulandı. Mu· 
harririn :sözüne, titriyen bir sesle cevap 
verdi: 

- Çocuğuınuzun resmi i<İi: iki yaşm· 
da iken ölen yavrumuzun resmi .. 

* 
Muharrir, bu hikayeyi hiç bir zaman 

unutmamayı kendi kendine vaadetti. 
Vaadinde durdufunu da görüyorsu

nuz. 

== 
Hilifet 

Baldallda Lonclra 
Mısır selaretl bir 
tekzip neşretti 

• 
M•r kralı Maje.te Faruk.un geçenler· 

de Kahirede halifeliği ilan ettiğini ajaıu 
haberleri bildirmi,lerdi. Bunun doğru ol· 
madığını Londradaki Mısır elçiliği lngilia 
gazetelerine yolladığı bir mektupta bil· 
dirmektedir. 23 Sonkanun tarihli ve bili 
katip Al-Arap imzalı olan bu mektupta 
deniliyor ki: 

8 - Johann Strauu - Şark hika.
yeleri. 

il - Sadullalı ağa • Baptiara• 

ban - Yürük semai. 

23,00 Muzik (cazband - Pl) 
23,4S/24 Son ajana haberleri. .. 

c Majeate Faruk için Kahirede geçen
lerde yapJan tezahürün bazı lngiliz ga· 
z:eteleri tarafından tefsiri hakkında Mıau: 
büyük elçisi. Majestenin, halifeliğini ilan 
etmesi bahis mevzuu olmadığını izah et
mek iater.• 
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AŞÇIBAŞl MAllKA 
Makarnalar 

Acele satılık 
ucuz 

Mangal 
Kömürü 

l{arataş vapur iskelesinde •Beyaz 
deniz• motöriinde acele ve Karatn~a 
ta 107 numarah depoda daima toz
suz ve kuru Kok kadar dayanıkh 

" . ~ sırCPırnardanyapılmış 

eıRMiK~ı-.'O IFethiye Mangal fıö· 
miirii toptan ve perakende acc-

Sel&nik sergisinin 937 ve 938 senelerinin le satılmaktadır. 1 
birinci)jk madalyalarını kıızarunışbr 1 - 3 (244) 

Ilan 
Borsadan: 

Borsa binasında yapılması mu
karrer ilavei intaat ve tadilat ka
palı zarfla ve yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuttur. istek. 
lilerin, bu ite ait plan, ketifname 

ve fllrtname gibi evrakını görmek 
üzere münakasanın son gününe 
müsadif 8 Şubat 939 çarfanba gü
nüne kadar borsa umumi katipli
ğine ve kapalı zarfla tekliflerini 
yapmak üzere de aynı gün ve saat 
on dörde kaoar idare heyeti reis
liğine müracaat eylemeleri. 

22-25-27-31-6 247 {175) 

TOPANE 

ı 
TVRKiYENİN EN BİRİNCİ TERAZİ FABRİKA· 
SiNiN MAMULATIDIR-••• TAKLİ'l'LERİNDEN 
SAKININIZ.. l • 26 (336) 

AElôZZZıızllllCl'J!'.ıjil!Z218•GUl!7222iZZZ2!2la&2.'llZll'Z2".2~2'.ZLlı:z&lrZ.2ZZZ• 

Alsancak 

Sıhhat Evi 
Cerrahi - Doğwn rn bulaşık olmıyan her lıa•tahğı kabul eder ... 

Hususi Hastane 
Birinci Kordonda Kllrfjıyııkıı ve İzmir körfozine bakan eınsa6iz ınıınzaralı 

YENIASIR -=· 
- --· 1 ........... . . 

ALTIN DAMLASI 
BADA.B 
Kolonyaları n ı 

DALYA 
Yalnız 

' Eezaeıbaşı ·yapar 
Depo: Şifa Eczanesi 

"Cı. .... ' • . ' ;_ • - - • • ·..: - •• ~ • 

Vakıflar Umum müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulü ile bina infaatı eksiltme ilinı 

Eksiltmeye konulan İJ : 
1 - Ankarada ikinci Anafartalıır caddesinde Hal kar41sındal.:i vakıf 

arsa üzerine olbaptaki projesine göre apartman İn41latıdır. 
2 - Bu İn§lllltın temel kısmı vahidi fiyat üzerinden ve mütebaki 

ıı.kumı maa mi.i,temilit kötürü olarak yaptırılacaktır. 
3 - K~if bedeli «331411» lira «07) kuru,tur. Bunun (57030) 

lira (13) kur~u temel için ve 274380 lira 94 kuruıu da diğer kötürü 
aksamı İçindir. 

4 - Bu in""'ta ait fenni evrak ,unlardır: 
A - Fenni ve hususi şartname, 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje. 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada val::ıflar umum müdürlüğü 

İnşaat müdürlüğünden fatanbulda lstanbul vakıflar bD.4 müdürlüğün
den, lzmirde lzmi' vakiflar müdürli.iğünden lG lira 57 kuru§ mukabi
lin.Je alrnıabilir. 

6 - Eksiltme 1 O. 2. 1939 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de 
Anlı.arada ikinci vakıf apartmanda vakıflar umum müdürlüğü inşaat 
müdürlüilünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin { 17006) lira 44 kuruş teminat ver
meleri ve "'ağıda yazılı veaikalan haiz olma lan şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası vesikası, 
B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Nafıa vekaletinden 

alınmı• ve en 84ağı (200,000) liralık tek bir bina in~aab yapmı• ve 
muvaffak olmu, bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliii vesikası, 

8 - Ekıitmeye girecekierin bizzat yüksek mimar veya yüksek in
şaat mühendisi olm&.aı veya bunlardan birile müıtereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif mek
tuplarının yazılışında ve bu zarflann tevdiinde ve posta ile götürülme
sinde 2490 sayılı kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lazımdır. 

18. 25, 30, 6, 120 (137) 

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

Sıhhat Balık Yağı 
NORVEÇYA Balıkyağlarının en halisidir .. 

ifd defa süzülmüştür Şerbet gibi içilebilir. 
• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçioğlu hanı karşısında .. 

• 
Kiralık yazıhane ı 

~~ 

Muayenehane nakli 

, 
1 

~.,.·. - .. ~ , ~ 

Halil bir üşütme bazan büyük bir hasta
lık çıkarabilir, derhal bir kaşe 

S E F A L İ N Alınız 
GRİP· NEZLE· BAŞ ve DİŞ ve bütün ağrıları 

derhal geçirir-

·"'· 
Karahisar maden Suyu 

Türkiye 

Kızılay Kurumu 

Murabıt çar~ısı Kızlarağası hanın-
balkonlu mükemmel salon ve odalar - çok iyi bakını · sükünet · hastıı ziya- da 31 numaralı mağaza üzerindeki 
reü serbest, gece gündüz her hekime, her hastaya açık.. yazıhane kiralıktır. Dr.AliRiza 
FİATLER 2,5 LİRADAN BAŞLAR... MORACAAT: Gazi bulvan Dr. 
TELEFON No. 2974 .. POSTA KUTUSU No. 321... Hulilsi bey caddesi 42 numarada 
TELGRAF ADRESt : ALSANCAK S İ H H A T E V İ dif tabibi Hatice Azra Demirelli. 
CZL/.//7/L/..///.//77T7/7T/Z.//77//../h____________ 1 - 5 (199) 

ŞARK 
PEYNiR MAYASI 

Ecnebi memleketlerde tahsil ve ihtisuile maruf ve sureti mahausa
da getirttiğimiz bir ecnebi marifetile lstanbulda kendi fabrikamızda 
yaı;malaa olduğumuz ve « Ş A R K » markasile piyasaya çıkardığımız 
peynir mayasını bütün mandracılara ve toptan satıcılara ve diğer ala-
kadarlara tavsiye ederiz. Bütün diğer mayalardan yüksekliğini, temiz
liğini her türlü kuvvetini temin ve garanti ediyoruz. Arzu edenlere 
nümunelik dahi gönderilir. Fıçı ile ve şişeler içinde aatılmaktadır. 

ADRES: lstanbul - Bahkpazarı Sünğercilerde 83 numarada Şakir 
' Abdürrahim Süter kardetler ticarethanesi. 

5-7 (245) 

•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli caddesinde· 
fıi_ ~yenehanesini 
BiRiNCİ KORDONDA 
Tayyare sineması ci· 
11arında 222 numaralı 
haneye yalıında nalı· 

' ledecelıtır. 
TELEFON: 2987 

,...... -· BAOtrıız ı7t 

EN UCUZ EN KIYMETIJ 
YILBAŞI HEDiYESi 

BRONZ 
Dit F ırçalandır. 

H• Eczane 'H T• • fıttclde lıbııadl" -

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

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

mkWk Yeni tzlllir eczanesi TELEFON 206f 

-

1 

ı 
1 
• 

• 1 

. . 
' 



RADYOLiN UmJal Oli,·ier ve Fratelli Sperco Deu? sche Le· 
va:ıte Li ie UMUMi DENiz Şürekası Vapur cent sı 

H~L~EE"Tl.CALL~CH~~~~D. BtRiNCİ KORDON REES ADRIAt:ICA S. A. Dl G. M. B. H. HAMBURG 
&ı:. ıw n • ""'"' NAVIGArİONE ANDROS vapuru 30 ikinci kanundıı 

BiNA.ii 'J'EJ.,. 2443 BRİONİ motörü 30/1 de gelir 31/ l de bekleniyor. 4 şubata kadar Anvers, Rot-
-- Pire Korfu Saranda Brindisi Valona, terdam, Bremen ve Hamburg için yük 

. POLO vapuru 3 birinci k.lnunda Lon· Gravusa, Spalato, Zara, Fiume Trieste alacakır. 

Yemeklerin Ju .. 
rıntııarı, salya· 
nuı i~raz ettiği 
m· o lar, dışa· 
rıdan alınan mu· 
zır mev t karşı· 
sında dişler ve 
diş etleri eğer 
mütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zulmağa, çürü· 
meğe mahldiın· 
dur. Çürük diş
ler mide ve bar
sak ihtilatların
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastahlta yol aça 
bilir. 

BELGION vapuru 29/ 30 kanunusanide . ük ık ak yni • Y 

beki nilm k 
1 

R d H dradan gelip Y Ç arac ve a za- ve Venedıge hareket eder. · ANKARA vapuru 14 şubatta bekle-
e e te 

0

1~P~_ 1_ ott.er ~. am- manda Londra ve Hull için yük alacak- ZARA motörü 2/ 2 de gelir ayni niyor. 18 şubata kadar Anvers Rotter-
burg ve Anvers ıml:Lll.li:irl ıçin yuk ala- ' 

tır. gün Lero3 Radosa hareket eder. dam, Bremen ve Hnmburg için yük ala-

' • • • ' ... • 1 • • • • ·• • ~ • 

·RADYOLiN;' 
·.... :_ı.. . • 

ile muhakkak sabah ve akşam her 

yemekten sonra fırçalaınak şartile 

caktlr. Deutsclae ı.euante•Llnle .ZARA motörü 6/ 2 tarihinde gelerek caktır. -*- DELOS va uru birinci kAnunun orta- Ptte Korfu Saranda Brindisi Valona --

BALKA.NlıAR ARASI 
KATTI 

ZETSKA PLOVİDBA A. 
D.KOTOR 

--
HLOVCENn 

smda Hamb!.g, Bremen ve Anversten GTriravusaste ~pValatedio .~ara Fiume Brindisı DEH NORSKE MİDDEI.~ 
e ve en ge hareket eder. HAV..,.Lluf TE O 

gelip yük çıkaracaktır. GRİMANİ 7/ 2 tarihinde gelerek Pat- ~ .rı ., ' SLO 
Ler Rad B . d" . B . Tr" BAY ARD vapuru 9 şubata doğru ts-

LİVEftP00L HA!''J'J mv osV edi0~~ harosk trmd 
151 arı ıeste kenderiye, Dieppe ve Norveç umum li-

e en ge e e e er. 
ALGERİAN ve LESBİAN vapurları LERO t""rü 912 d 1 k Le manları için hareket edecektir. . mo o e ge ere ros 

yüklerini Istanbulda aktarma ederek Rod~ Brindisi Bari Trieste ve V di- --
DENİZBANK vapurlariyle İzmire gel- ğe hareket eder. ene SERViCE MARİf'İME 
miştir. ROUMAİN 

LONDRA HATTI : -- BUCAREST Lüks vapuru 29 kanunusanide 
t (8) d beki ilın kt 1 CA V ALLO vapuru 25 son klnunda DUROSTOR vapuru 10 şubatta 

saa e en e e o up, saat . .. KOYA E 
16 d C ,A__ V limanla . . Londra ve Anversten gelip yük çıkara- L HEERLAN bekleniyor. Köstence için yük alacak-

a onswııua ve ama n ıçın d dr ull I 
h k t d ktir cak ve ayni zaman a Lon a ve H DA SE KUMPA U'V ASI tır. aree eece . na 

için yu""k alacaktır. HERMES vapuru 3/ 2 '-.....!'-'-d ı Lüks vapuru 5 şubatta saat 16 da Ull"llllll e ge e-
beklenilmckte olup, 6 şubatta saat 8 --- rck Burgas Varna ve Köstence limanla- --

de İzmirdcn hareket edecektir. Pire nna hareket edecektir. JOHHS'l'ON W ARREH 
Korfu, Adriyatik limanları için yolcu v~ AGAMEMNON vapuru 6/2 tarihinde 1 
yük al<ıcakbr. T. B O W EN RE ES beklenmekte olup Rotterdam Amster- L NİES L'J'D. 

V E Ş t) R E K A. S 1 dam ve Hamburg limanları için yük JESSMORE vapuru 12 şubat 939 da 
LİNEA SUD A.MERİCANA GVHARD LINE alarak hareket edecektir. bekleniyor. Burgaz, Varna ve Köstence 

TYRİFJORD vapuru kanunusani ni- -*- limanlarına yük alacaktır. 
hayeti şubat iptidasında beklenilmekte Liverpoo~ ve SVENSKA ORIEN'J'E ı.ı- Vapurların hareket tarihleriyle nav-
olup Nevyork için yük alacaktır. Glasgov attı NIEN KUMPANYASI lun_lardaki değişikliklerden acenta me-

1 • • • • • • • • • • • • • İSA vapuru 10/2 tarihinde beklen. sulıyet kabul etmez. 
Gere:t vapurların muvasal~t tarihlen, BACTRİA vapuru 20 ikinci kAnunda mekte ol R tt d H b +_kan Daha fazJa taisilat için ATATÜ'RK 

gerek vapur isimleri ve navlu.n1arı hak up 0 er am anı urg .ı..s - dd · 148 N d v F 

Y • S Hedı• yesı· . .. . - gelerek Liverpool n Glasgov için yük dinavya ve Baltık limanlan i in yük ca esı o. a . . Hcn.ry Van Der 
en ı ene kında acenta bır teahhut altına gıremez . 1 akt l ak h ç 7..ee vapur acentalığuıa müracaat edil-a ac ır. a ar areket edecektir 

E 
? D. . •? Daha fazla tafsilat almak için Birinci Gerek vapurların muvasal!t tarihleri, ,_,,,_ · mesi rica olur. 

rkek mi. .. ışı nıı. ..... Kordonda .152 num:rada ·~AL· isimleri ve navlunlan hakkında acenta SERViCE MARi2'1ME TELEFON: 2007/2008 

h f umumi denız Acentalıgı Ltd. müracaat b' teahhlit altına giremez. Daha fazla 
Eczacı Kemal K. Ak taş ne tu a tır ···- edilmesi rica olunur. t~ilAt almak için T. Boven Rees ve Şr. Romnaln Kumpany~· }ardaki değişikliklerden dolayı acenta 

Telefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numarasına müracaat be~A ı~A vMalapuru 23/2 tarihinde mesuliyet kabul etmez. Daha fazla taf-
Telefon : 3171 Acenta . . . 1 enme e 0 up ta Cenova ve Mar- silat için ikinci Kordonda FRATELLİ 
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Difi• diye iki cins ~o!w üzerine yapmtf. Hilal eczanesınden zev· 
kinize göre koku seçmız. 

Beyhude 1st1rab çekmeyin 

G R İ P İ N Kullanın 
Sotuk aıgmlığı, nezle kırıklık, grip,. baş, ~ ve 
sinir apıları, romatizma _san~arı ıçin rakipsiz 

deva GRiPiNDIR.. 

Bu karışık havalarda 
yanınızdan 

GRiPiN 
eksik etmeyiniz! .. 

"'?· 
Juvantin saç boyaları 

INGILIZ KANZUK eczanesi )iboratuvarlimnda hazırlanan Juvantin saç 
boyalan mmır ve zehirli maddelerden tamamen Ari olup saçlara tabii renk· 
lerin.i .,....er. 

JUV ANTIN saç boyalan kumral ve siyah olarak iki tabii renk üzerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabü ve sabit olarak temin edilen renk yıkanmak, ter
lemek hatti denize girmek suretiyle de çıkmaz. Eczanelerde ve ıtriyat mağa
zalannda arayum. 

En ciddi ve emniyetli markadır. 
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Şark Sanayi Kumpanyasından: 

örümcek 
Horoz 

KURUŞ 
Tip 13 90 cm 804 
Tip 8 (90 cm 764 

. _icabında günda 3 kaşe alınabi~ir Kelebek Tip 9 ~: ~= ~~~ 
ISIMVEMARKAYADIKKAT.- TAKLiTLE· (75 cm 615 

BİNDEN SAKiNiMiZ.. işbu fiatler fabrikada teslim ve bedeli peıin ödenmesi me§rut 36 
M. bir top için olup asgari 1 balyalık ( Yani 25 top ) &abtlara mah-

l l F k sustur. zmir Enternas yona uar O ısı 1 - 24 top almak istiyen müşteriler yukandaki fiatlere yüzde 2 
zamla mal alabilirler. 

mitesi riyasetinden: tktısat vekaletinin 5/8/938 tarihinde tesbit ettiği 
F ah kabl t · t kapot bezi fiatlarma uygun olduğu tasdik olunur. 

nı uar s . asında Yapılacak bır" kı•ım yeraltı tenvirat osu esısa. 
alz L • Bed li İzmir Ticaret Odası 

hareket edecektir. edilmesi rica olunur. 
İIAndaki hareket tarihleriyle navlun- TELEFON : 2004 - 2005 
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T. iŞ BANKASI'n1n 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 
32,000 LİRA MUKAFAT 
Kuralar : 1 Şubat. 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 EylUI, 1 tkinciteşrin 

t a r i h l e r i n d e ç e k il e c: e k t i r • 
• 

,Elfr, ikramiyeleri: rY/././,/.'/7/,/fLjıtZLY.zzı' 
ı Adet 2000 lirabk ••• 2.000 Lira 
5 n ıooo lirahk ••• 5.000 Lira 
8 n 500 lirabk ••• 4-000 Lira 

16 n 250 lirahk ••• 4.000 Lira 
60 n ıoo lirahk ••• 6.ooo Lira 
95 n 50 liralık ••• 4-750 Lira 

250 n 2S liralık ••• 6.250 Lira 

;~;·· ;.;~; 1 ,.aza, ~H •= •M •IJil2Wflf!J' 
T. lı Bankasına para yatumakla, yalnız para biriktirmq olmaz, 
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Harpten kaçanların sefalet akını 
On binlerce bombardımanları • 

ınsan, hücumları ve hava F rankistlerin 
• 

altında ve Feci bir sefalet akını halinde hac maktadır. 
' 

80 Bin lspanyol mültecisi Lord Ha lif aksın yeni nutku 
KatalOnyadan Fransa hududunu 
geçmeğe muvaffak oldular. 

Akın devam ediyor 
Paris, 4 (Ö.R) - Burgostan bildiri

liyor : Nasyonalist kuvvetler bugün Je
roma girmişlerdir. Jeromla Tijeras yolu 
bir nehir halinde hududa doğru akan 
insan kafileleri ile doludur. Binlerce 
vesaiti nakliye ve Frankistler önünde 
kaçan on binlerce insan bu yolu dol
durmuşlardır. Jeromdan, şehrin suku
tundan evvel f'ıO bin kişi Tijerasa hare
ket etmiştir. Şimdi bu küçük şehir so
kakları her taraftan gel~n binlerce mül
teci ile dolmu:tur. Kaçan halkın akını 
Tijerasta durmuş değildir. Zira bu şe
hir üzerinde sık sık cehennemi hava 
bomba!"dımanları vukubulmaktadır. 

Şimdiye kadar Katalonyadan Fransa 
hududunu geçen mültecilerin sayısı 80 
bini geçmiştir. 
İspanyada sivil harp başladığı günden 

beri bu memleketin büyük bir kıymet 
taşıyan nrti'l'fik eserlerini korumak için 
bir korr.isyon teşekkül etmişti. En kıy

metli eserler Navar, Toledo, Valans ve 
Barselon müzelerinden kaldırılarak da
ha emniyette olan yerlere scvkedilmişti. 
Şimdi bu eserler Tijerasta bulunuyor .. 
Barselonun sukutunu müteakip komis
yon mezk\ır eserlerin bilahare İspanya
ya iade edilmek iliere Cenevrede toır 

lanınasını teklif etmişti. 
Milli İspanyol müzeleri umum müdü

rü bu hususta cümhuriyetçi İspanya 
başvekili Negrinle görUşmUş ve kıy

mettar eserlerin Tijerastan Fransaya 
nakline başvekilin muvafakatini almış
tır. HattA bu husustaki mukavele imza
lanırken §Chir bombardıman edildiğin
den her iki zat, imza ettikleri mukave
leyi okumak için kibrillerini yakmağa 
mecbur olmuşlardı. 

Londra, 3 (A.A) -Avam kamarasın
da işçi mebuslardan birinin sualine ce
vap veren B. Butler muhasamat başla
dığından beri İspanya sularında 99 İngi
liz vapurunun taarruza uğradığını veya 
bombardıman edildiğini ve 26 İngiliz te
baasının öldüğünü bildirmiştir. 26 İn
giliz tebaası da yaralanmıştır. 
Diğer taraftan işçi mebuslardan Hen

derson da beynelmilel alaydaki 8000 kl
§inin hala cilmhuriyetçi İspanyada bu-

Barselonun havadan alınmış resmi 

lunup bulunmadıklarını sormuştur. Cümhuriyetçi1er bütün hücumları pUs-
B. Butler cevaben demiştir ki : kürtmüşlerdir. 

- Hükürnetin malumatına göre Is- Faris, 4 (Ö.R) - İspanyol müzelerin-
panya hükümeti geri kalan yabancı gö- den, bilhassa Barselon müzesinden tah
nülllilerin tahliyesinde musırdır.... Ve liye edilen en kıymetli sanat eserlerini 
bunların huduttan uzak bulundurulma- hfunll olan dört kamyondan birisi bu 
lan hakkında verdiği emrin infaz edilip sabsh hududu geçmiştir. Diğer üçU de 
edilmediğini tahkik etmektedir. yarın geçecektir. Bu eserler arasında İs-

Madrid, 4 (Ö.R) - Ünyon radyosu panyol ve ecnebt ressamların bir çok 
tarafından neşredilen bir milli müdafaa tablolar:ı, Toledoda Greko müzesinden 
tebliğine nazaren Katalonyanın biltün kaldırılmış olan nadide tablolar ve e.ser
bölgelerinde muharebe şiddetle devam ler vardır. 
etmekte ve cümhuriyet kuvvetleri mu- Paris. 4 (Ö.R) - Barselonun suku· 
kavemet göstermektedir. Bununla be- tundan beri Fransaya geçen İspanyoi 
raber müstevliler sahil bölgesinde mev- mültecileri 80 bindir. Bunların iki bini 
kilerini hafifçe ıslah etmişlerdir. elli beş yaşından fazla, yani askerlik ta-

Merkez cephesinde, düşman Madridin ahhüdü o1rruyan erkekler, 60 bini kadm 
merkez mahallelerini bombardıman ede- ve 13 bini çocuktur. Firnri 10 - 15 bin 
ıek bazı sivil ahalinin ölmesine sebebi- asker de bu sabah hududun İspanya ta
yet vermiştir. Estramador cephesinde rafına iade edilmiştir. 

"Harbin önüne geçmek için her ne 
kabilse yapmak doğru olur. Fakat ..•• , 
Londra 4 ( ö.R) - Hariciye nazırı 

Lord Halifaks dün akıam söylediği bir 
nutukta baıvekil B. Çemberlaynın ge
çenlerde yaptığı beyanatı teyid ederek 
demiştir ki: 

c Bizim için ecnebi devletlerle ticari 
münasebetlerimizi isliıh etmek ve Ame
rika ile bir ticaret itilafı imza eylemek
ten daha mühim bir fCY olamaz.> 

Hariciye nazın modern muharebenin 
fecaatlerinden bahsederek ilavo etmiş
tir: 

c Harbin önüne geçmek için beşerin 
iktidarında olan her ıeyi yapmak doğru 
olur. Fakat lngiltere müsellnh bir ihtila
fa girmeğe mecbur kalıraa bunun sonu no 
olacağından biran bile fÜphe etmem.> 

Lord Halifaks bundan sonra B. Çem· 
berlaynın aulhu muhafaza maksadile mü
temadiyen sarfettiği mesaiyi medhüsena 
eylemiştir. 

Londra 4 (ö.R) - Dün akşam söy
lediği nutukta Lord Halifaks 19 14 har
binden evvel A1manyanın, lngilterenin 
en iyi müşterisi olduğunu ve iki memleket 

ticaretinin birbirine muvazi olarak terakki 
etmekten veya gerilemekten geri kalmn
dığını göstermiş ve demiştir ki: 

< lngiltere asla kendi ticaretinin men
faatlerini diğerlerinin zararında arama
mıştır. Fakat emindir ki ticaretin inkişafı 

için sulh ve emniyet zaruri şartlardır.> 

Lord Halifaks B. Hitler tarafından te
feül edilen sulh devresinin bir hakikat 
olmaaını temenni etmiş, fakat silah yarışı 
devam ettikçe Almanyanın refaha avde
tinin mümkün olması hakkında ıüpheler 
göstermiştir. 

Almanya ve lngiltere arasındaki eko
nomik müzakerelerden bahsederken ha
riciye nazın kömür mahreçleri hakkında 
Alman ve lngiliz endüstrileri arasındaki 
anlaımanın ehemmiyetini kaydetmiş ve 
demiştir ki: 

< Eminim ki dünya piyasalan her iki 
memleketin endüstrilerine yetecek kadar 
geniıtir.> 

lngilterenin silahlanması hakkında 

Lord Halifab milJi hükümet tarafından, 
kara, deniz ve hava teslihab sahalarında 

Vinston Çörçil 
aarfedilen gayretleri medhetmiş ve İstik- Londra, 4 (Ö.R) - Lord Halifak.t 
halde lngilterenin zayıflığına güvenecek nutkunda İngiltercnin milli müdafaa 
olanların pek vahim bir hata işlemiş ola- hazırlığının tamam olduğunu iddia et~ 

caklarını ihbar eylemiştir. mek istemediğini söylemekle beraber 
c Harp halinde lngiliz hükümeti Lütün elde edilen mühim neticeleri azımsama

milletin müttehid müzaheretinc istinad nın tehlikeli olacağını göstermiştir. 

edebilir.> Umuınt harbin ihtilaçlarından sonra tC4 

B. Çemberlayn ile birlikte Romnya taliter ve demokratik prensipler arnsın
yaptığı seyahat münasebetile hnriciyc na- daki ihtilô.f gergin bir vnziyet husule g~ 
zırı bilhassa ltalyan milletinin sulh lehin- tirmiştir. Müsamahnsızlık bir kuvvet ni
de ki iştiyakını ve B. Muısolini tarafından şanesi, müsamaha ise bir zaô.f delili sn• 
siyasetinin ancak sulhu istihdaf ettiği yılıyor. Bu yanlıştır. İşte bu havn için· 
hakkında verilen teminatı kaydetmi~tir. dedir ki biz İngilizler, hükümet ve mil~ 
Fakat Fransız - ltalyan münasebetleri let, yeni sulhu inşaya çalışmak mecbu· 
Lord Halifaksa kaygılar vermekte devam riyetindeyiz. 

ediyor. B. Hitlcrin nutku münasebetiyle, 
c Bu münasebetler ~imdiki gibi kal- Lord Halifaks B. Çemherlaynın sözleri· 

dıkça bizim için zaruri olarak bütün en- ni tekrar ederek milletler arasında, bir 
di,cler doğacaktır. Zira harici siyaseti- konferans masasında halledilemiyecek, 
mizin eaaa prensiplerinden birisi Fransa hiç bir ihtilaf o1amıyacağını söylemiş ve 
Üe menfaat ayniyetine müstenid sıkı bir büyük harbin Almanyayı dünya ticare· 
iş birliğidir. Diğer tarafdan ltalya ile de tinden hariç bırakmak jçin çıkarıldığı 
samimi münasebetler tesisini arzu ederiz. hakkında B. Bitlerin sözlerini reddede· 
Ancak ıimdiki hal ve mevki devam et· rek demİı,qir ki : 
tikçe lngilterenin menfaatlerini alakadar •Ticarete zarar veren ancak ]üwm• 
etmesi mukadder bulunan mühim bir suz silahlanma israflarıdır. Dünyaya 
mıntakada, yani Akdenizde, istediğimiz hakikl sulh teminatı verilince dünya 
gibi gerginliii azaltmak imlclnsızdır. yeniden refaha kavuşacaktır.• 

Çini içerden vurmak • • 
ıçın 

Gazeteciler konferansında Japonlar bir bozgunculuk manevrası 

B. Ruzveltin yeni beyanatı evvelkini 
tekzip değil teyit mahiyetindedir 

Vaşington 4 ( ö .R) - iyi haber alan 
mahafilin kanaatine göre B. Ruzveltin 
dün gazeteciler konferansındaki beyanatı 
iyan harbiye komisyonunda dünya vazi· 
yeti ve Amerikanın siyaseti hakkında 

verdiği izahatı asla değiştirecek mahi
yette değildir. B. Ru:zvclt Avrupada de
mokratik devletlerin zaafa uıramalariyle 
Amerikaya ait menfaatlerin de doğrudan 

1 doğruya mütee..~r olabileceği kanaatini 
muhnfoza etmekte olup onun fikrince 
Amerikanın milli menfaati Avrupada to
taliter devletlerin müthiş silahlanmalarile 
boZ'9lmuş olan muvazeneyi iadeye yar- , 
dım etmesini emreder. 

Diğer tıırafdan reisicümhurun gazete
cilere beyanatında kullandığı < kasden 
uydurulmu~ yalan > tubiri sadece Ame· 

ı hiyetinde telilli edilebilir. Esasen 
man ve ltalyan gazetelerini okuyunca B. 
Ruzveltin ıekil bakımından yaptığı tas
hihin şümulü hakkında bunların hayale 
kapılmadıkları görülmektedir. 

Romada sabah gazeteleri reisi cümhu
run beyanatına şiddetle hücuma devam 
etmişler ve bunu totaliter devletlere kar

i şı yeni bir kin tezahürü olarak addey!e
{ mişlerdir. Akşam gazeteleri dünkü tav
ı zihi kaydetmekle beraber buna büyük 
bir ehemmiyet atfetmiyorlar. Bazıları bu· 
nu dahili siyaset icabı saymakta, diğerle

ri ise bu tavzihin totaliter devletlere karşı 
evvelki beynnatı teşdit ettiğini söyliyecek 
kadar ileri gitmektedirler. 

1 Berlinde de reisi cümhur Ruzvelte at-
fedilen &özlerin tevlid ettiği heyecan ya· 

rikanın hudutlarının Ren nehri üzerinde , tışmış olmaktan uzaktır. Almanyanın 

ve Fransada olduğu hnkkında kendisine Amerika ile münasebetleri hakkında res· 
atfedilmiş olan cümleye aittir. Fakat aa-I . mi bir notanın neŞTinden bile bahsedili-
]iihiyettar mahafilin fikrince bu yeni be- Bayan Ruzvelt bır nttttık söylerken yor. 
yanat Amerikanın son kanunda kongre· nin reisi cümhur Ruzvelte karşı aldıkları Fransız gazeteleri, totaliter gazeteler 
ye gönderilen reisi cümhur mesajı ile tas- vaziyet dolayısile Amerika sefirinin ha· tarafından yapılan sitemlere rağmen, re
rih edilmiş olan harici ııiyasetinde hiç bir riciye nezaretinden izahat istediği tah· isi cümhur Ruzveltin yeni bir ihtilata ae
tebeddül ifade etmez .. Bilhassa Ingiltere min ediliyor. hep olmak istediğini kimsenin farzedemi
ve F ransanın tayyare mübayaatı hakkın- Paris 4 (Ö.R) - Amerikan tefsirleri- yeceğini yazmaktadır. Zira Amerikanın 
daki vaziyetini reisi cümhur son iki mat- ne göre teisi cümhur Ruzveltin matbuat bütün siyaseti milletler arasında rnukare
buat konferans nda ık · h etml konferanamdaki •on izahati lr.endiaine at· neti kolaylaıbrınak ve Amerikanın refahı 

mı çevirmek istiyorlar mış ? 

Faris 4 (ö.R) - Uzak şarktan gelen 
haberiere göre Yuan eyaletinde Şansi -
nin şarkında Çulking'te şiddetli muha
rebeler olmaktadır. Vag-Çe-Yu suların-

da otuz harp gemisi ile tayyare gemileri 
bulunuyor. Yirmi bin asker taşıyan nak
liye gemileri ele burada beklemektedir
ler. 

Mançukonun yeni payitahti 
Japonlar bir çok Çin ricaline ve bun- yntını kırmağa matuf hareketleri tesir• 

lar arasında Mareşal Voo-Pey-Fuya mu- siz kalmağa mahkum addediliyor. 

kaveıncttcn vazgeçmeleri için davetna- Salnhiyettar Çin ricali, Japonyanııı 

meler göndermişlerdir. mali ve askeri rnüşkülfit içinde kıvra.W 

Milll hükümet uıieri elde edeceği ana dığını, bu yüzden Çinde bir bozgunc\J 

kadar mukavemete azmetmiş bulunu - hareketle maksadına varmak istediğini 
yor. Japonların Çin ordusunun mfuıevi- söyliyorlar. 

birliğine sağlam bir esas hazırlamaktır .• ! da§larının nazarı dikkatini ce!betmek is- ı milletlere sınai yardım ıeklinde semp~d 
Hiç ıüphesiz B. Ruzvelt demokrasilerin temi§ ve medeniyetin terakkisi için en göstermesi ihtimalinin ihtilaf fımillerilll 
müdafaasını kimsenin kaçınamıyacağı bir lüzumlu bir ıart olarak demokrasiyi ka- geriletecek bir unsur olduğunu kaydecli
vazife sayıyor. Çünkü sulhu muhafaza ve bul etmİ§ olan milletlerin politik, ekono- yor. 
takviye için demokrat nizamın en emni- mik ve ahlaki realite sahalarında it bir
yetli bir garanti olduğuna kanidir.Ame- }iği lüzumunu göstermiştir. 
rika devlet reisi totaliter devletlerin dün- (Tan) gazetesi böyle bir siyasetin sul
yaya hakinı olmak emellerinden Ameri- ha doğru mühim bir adrm olduğunu ve 

Londra 4 (ö.R) - Amerikaya ıoO 
keşif tayyaresi için verilen sipariı 250 1' 
ve 200 ~trenmnn tayyaı-csi siparişi dl 


